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தலையஙகம்

õí‚è‹.

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

 Ü‹¬ñò£˜ ¬ýË¡dM G¬ù¾ CÁè¬îŠ «ð£†®J™ ðK² ªðŸø CÁè¬îèœ 
ÞšÞîN½‹ ªî£ì˜A¡øù.

 ‘APvîõŠ Hœ¬÷ò£˜’ ñî«ðîƒè÷ŸÁ õ£¿‹ ï‹ Þò™ð£ù õ£›G¬ô„ Åö¬ô 
«ïK¬ìò£è„ CˆîK‚°‹ è¬î. å¼ ñîˆF¡ èì¾¬÷ ñ£ŸÁ ñîˆFù˜ ãŸÁ‚ªè£œ÷ Üõ˜ 
èì¾œ â¡ð«î «ð£¶ñ£ùî£è Þ¼‰î¶. Ü«î ñîˆ¬î„ «ê˜‰îõKì‹ Þ¼‰î«ð£¶Ãì Üõ˜ 
Üõ˜èÀ‚° ñ†´ñ£ù èì¾÷£è Þ¼‰î£˜. Ýù£™ ñ£ŸÁ ñîˆîõKìˆ¶„ ªê¡ÁM†ì«ð£¶ 
â™ô£ ñ‚èÀ‚°ñ£ù ªð£¶õ£ù èì¾÷£è ñ£PJ¼‰î£˜. Ü‰îˆ î¬ôŠH™ àœ÷ ºó«í 
è¬î‚è¼. Ü¬î G¬ù¾è÷£è¾‹ Güñ£è¾‹ ñ£ŸPJ¼‚°‹  è¬î ªê£™ô™ º¬ø Iè¾‹ 
âO¬ñò£è Þ¼‰î£½‹ è¼M¡ èù«ñ ðK²‚°Kòî£‚AJ¼‚Aø¶.

 Üöè£ù ªê£™ô™ º¬øJ™ å«ó Gè›¬õ„ CˆîKˆ¶œ÷ CÁè¬î ‘è™ ßó™’. î£¡ 
ªè£í˜‰î¬îˆ îù‚è£ùî£Œ‚ «è†´Š ªðø‚Ãì Þòô£î å¼ âOò ñQî¡ îèŠðù£Œ  
Ü¬ùˆ¬î»‹ «õ®‚¬è ð£˜‚Aø£¡. Ý‡ â¡ðî£«ô«ò å¼õù¶ «õ‡ì£‚ °íƒèœ 
Üõù¶ î£ò£½‹ ñ¬ùMò£½‹ ñ¬ø‚èŠð´A¡øù. Ü‰î„ êÍè‹ ñ¬ùMò£Œ Þ¼ŠðõÀ‚° 
âù MFˆF¼‚°‹ MFº¬øè¬÷ Üõœ îõø£ñ™ è¬ìH®‚Aø£œ. ð£›ð†´Š «ð£õ¶ å¼ 
CPò àJ˜. à‡¬ñJ™ å¼ ÝE¡ Üè‹ð£õˆî£™ å¼ °´‹ðˆF¡ ñùƒèœ Ü¬ùˆ¶‹ 
îMŠð¶î£¡ è¬îò£Œ ñ£P Þ¼‚Aø¶. Ýù£™ Ü¬î â´ˆî¾ì«ù«ò MõKŠð£Œ M÷‚èñ£Œ 
Þ™ô£ñ™ °PŠð£Œ„ ªê£™L„ ªê¡ø¶ CøŠ¹. î¡ ñè¬ù‚ è£Šð£Ÿø Ü‰îˆ î£Œ å¼ 
è¬î à¼õ£‚Aù£œ â¡Á ²†ìŠð´î™ Aó£ñˆ¶„ CˆîKŠ¹. Aó£ñ‹, ñQî˜èœ, è¬î ¹¬ùî™, 
àí¾º¬ø, ðö‚èƒèœ, Þò™ð£ù A‡ì™ âù ï™ô è¬îò£Œ ‘è™ ßó™’ à¼ªõ´ˆF¼‚Aø¶.

 CÁHœ¬÷è¬÷.. Üõ˜è÷¶ àí˜¾è¬÷ âšMî‹ ¬èò£÷ «õ‡´‹ âù‚ 
ÃPJ¼‚°‹ è¬î ‘ºî™ è™.’ ªðKòõ˜èœ, CPòõ˜èœ ªêŒ¬èèœ eî£ù  cFðFè÷£Œˆ îƒè¬÷ 
â‡E‚ªè£œAø£˜èœ. î£ƒèœ ªðKòõ˜èœ õ˜‚è‹ â¡ø å¼ ÜFè£óˆ ªî£Q Üõ˜èœ 
¬èèO™ è‹¹è÷£Œ„ ²ö¡Áªè£‡«ì Þ¼‚Aø¶. â¬î»‹ «èœM «è†°‹ CÁHœ¬÷èO¡ 
ñù‹ Þƒ°‹ «èœM «è†´ d˜ Ü¼‰FM´Aø£˜èœ. Ü¬î‚ è™M„Åö™ âšõ£Á ÜµAò¶.. 
ñ£ø£è å¼ ÝCK¬ò Ü¬î âšõ£Á ÜµAù£œ â¡ð¶î£¡ è¬î. Ü‰î ÝCK¬ò î¡ 
«èœMè÷£™ F¯˜ cFðFè¬÷ G¬ô°¬ôò ¬õ‚Aø£œ.. Ü‰îŠ Hœ¬÷è¬÷‚ è£Šð£ŸÁAø£œ. 
Þ‰î„ êÍèˆF™ ð™AŠ ªð¼Aõ¼‹ cFðF ñùŠð£¡¬ñ‚° âFó£ù ï™ô CÁè¬î.

 ð£†ìQ¡ Hø‰îï£¬÷Š ðó‹ð¬óŠ ªð¼¬ñò£Œ‚ ªè£‡ì£´õ¬îŠ «ð£ô‚ A.ó£.M¡ 
Hø‰îï£œ Þô‚Aò àôA™ ªè£‡ì£†ìñ£ù¶. ªê¡ø Þî¬öˆ ªî£ì˜‰¶ Þ‰î ÞîN½‹ 
A.ó£.¬õ‚ °Pˆî è†´¬óèœ Þì‹ªðŸÁœ÷ù. 

 èMë˜ êñò«õ™ àìù£ù «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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 வேர்காணல் 

    - கவிஞர் சமயவேல் உடனான ஒரு வேர்காணல்

èMë˜ êñò«õ™  Éˆ¶‚°® ñ£õ†ì‹, ªõ‹Ì˜ â¡ø èKê™ Aó£ñˆF™ 
Hø‰îõ˜. ªî£¬ôªî£ì˜¹ GÁõùˆF™ àð«è£†ìŠ ªð£Pò£÷ó£è Þ¼‰¶, 
ðEæŒ¾ ªðŸÁ, îŸêñò‹ °´‹ðˆî£¼ì¡ ñ¶¬óJ™ õC‚Aø£˜. Þ¶õ¬ó 
ªõOò£A»œ÷ Þõó¶ Ë™èœ : è£ŸP¡ ð£ì™ (èM¬îèœ, 1987), Üè£ô‹ 
(èM¬îèœ, 1990), ªîŸAL¼‰¶ Cô èM¬îèœ (ªî£¬èË™), Ü¬ó‚èíˆF¡ 
¹ˆîè‹ (èM¬îèœ, 2007), I¡QŠ¹ŸèÀ‹ I¶‚è‹ ðöƒèÀ‹ (èM¬îèœ, 
2010), ÞQ ï£¡ ¬ìè˜ Þ™¬ô (CÁè¬îèœ, 2011), ðø¬õèœ Gó‹Hò 
º¡Qó¾ (èM¬îèœ, 2014), Ý‡ HóF»‹ ªð‡ HóF»‹ (è†´¬óèœ, 2017), 
¹¬ù¾‹ G¬ù¾‹ (è†´¬óèœ, 2018), Ü¡ù£ vM˜ èM¬îèœ (ªñ£Nªðò˜Š¹, 
2018), °«÷£Kò£ çŠÎ˜ìv èM¬îèœ (ªñ£Nªðò˜Š¹, 2019), ÞŠ«ð£¶ cƒèœ 
â¡ù ªêŒ¶ªè£‡®¼‚Al˜èœ (èM¬îèœ, 2020).

ÿûƒè˜

“எவவளவு எழுதி�ொலும் தீ�ொை 
பக�ங�தளக க�ொண்டது மனிை வொழகத�”
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ஏறத்தாழ முப்பத்்ந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலதாக நவீன ்மிழ் இலக்கியபபுலததில் குறிபபிடத்க்க ்ப்டப்பதாளியதாக இருக்கும் நீஙகள், ஒரு கவியதாகத த்தாடர்வ்் இபம்பதாது எவ்வதாறு உணரகிறீரகள்?
மிகச்சிறிய வயதிலிருந்தே கவிததேயுடனான 

எனது பயணம் ததோடங்கிவிடடது. 
பள்ளிபபருவத்தில் தினமும் திருக்குறள், 
திருபபாதவ, அணணாமதையார் காவடிச் 
சிநது,  குறறாைக் குறவஞ்சி என்று, 
தபரியபபாமூைம் ததோடங்கிய கவித்தேமிழ் 
உறவு இன்றும் ததோடர்கிறது. எங்கள் கிராமம், 
தேனது விதேம்விதேமான அழகியதை எனக்கு சதோ 
தேநதுதகாண்டயிருநதேது. மாறிக்தகாண்ட 
இருக்கும் ஆகாயம், பிரமிபபூடடும் இரவு 
ஆகாயம், விதேம்விதேமான தவயில்கள், ரத்தேச் 
சிவபபில் முழுச் சூரியன், உருணதட அடிவான 
நிைக்காடசிகள், நீர்நிதைகள், மரங்கள், தோவரங்கள், 
தசடிதகாடிகள், பறதவகள், பூச்சிகள், வணடுகள் 
என ஒரு கவித்துவமான பால்யம் எனக்குக் 
கிதடத்தேது. அ்தேசமயம், கிராமம் ஒரு சமூக 
‘நாதன’யும் எனக்குள் வளர்த்துவநதேது. சாதியம் 
மறறும் தபாருளாதோரம் சார்நதே பாரதூரமான 
படிநிதைகளும் அதேன் காரணமான தேனிமனிதேச் 
சிறுதமகதளயும் கணடு சீறறம்தகாணட 
இதளஞனாகவும் இருந்தேன். கவிஞனாக 
அல்ைது எழுத்தோளனாக இருபபததேவிட, ஒரு 
சமூகப ்பாராளியாக இருபபது முக்கியம் 
என்று கருதி்னன். ‘பாரதி இதளஞர் அணி’ 
என்ற ஒரு அதமபதப உருவாக்கி, அதில் 
எங்கள் கிராமத்தின் இதளஞர்கதள இதணத்து 
நிதறய ஆக்கபூர்வமான பணிகதளச் தசய்தோம். 
முக்கியமாக,  எங்கள் ‘பாரதி படிபபகம்’ 
ததோடங்கிய ஆறு மாதேங்களில் முழுக் கிராமத்தின் 
கவனத்ததேயும் ஈர்த்தேது. நான் ததோடர்நது நடத்திய 
மாதை்நர வகுபபுகள்மூைம், ஒடுக்கபபடட 
மக்கள் பகுதியிலிருநது சிறநதே மாணவர்கதள 
உருவாக்க முடிநதேது. இளம் பருவத்தில் மார்க்சியம் 
கறகும்்பாது, சமூகத்தின் சகை ் நாயதமகதளயும் 
இடதுசாரி அரசியல் ்பாக்கிவிடும் என்றும், 
புதர்யாடி அழுகிக்தகாணடிருக்கும் சமூக 
நிறுவனத்ததேயும், அரசியல் மறறும் அரசு 
நிறுவனங்கதளயும் குணபபடுத்தே ஒரு புரடசி 
மிக அவசியம் என்றும் நம்பி்னன். கல்லூரிப 
படிபதப முடிக்கும்தேறுவாயில் எனது அம்மா 
இறநதுவிட, கிராமத்தில் இருக்கமுடியாதே சூழல் 
உருவாகியது. 1976இல் மதழக்காைத்தின் ஓர் 
அதிகாதையில், சிறுதூறலில் நதனநதுதகாண்ட 

எனது ரயில் தசன்தனக்குள் நுதழநதேது. 
ஒவதவாரு தேனிமனிதேனும் உயிர்த்திருக்கத் 

்தேதவயான நறபாடங்கதள தசன்தன நகரம் 
முகத்தில் அதறநது கறபித்துவிடுகிறது. மனதில் 
புதகயும் ைடசியவாதேத்ததேயும் ஏதனய 
தராமாணடிக் கனவுகதளயும் உதடத்து 
தநாறுக்கி சுத்திகரிபபு தசயது அவதன 
அன்றாடத்தின் தககளில் ஒபபதடக்கிறது. 
ஓயநது்பாகாமல் ஓடிக்தகாண்டயிருக்கும்  
பல்வதக பறசக்கரங்களின் சங்கிலித் ததோடர் 
அதமபபின் எநதிரத்திறகுள் தபாருநதிப்பாகும் 
மிக எளிய மனிதேர்கதள, தபருநகரம் பல்்வறு 
முதறகளில் தேயாரிக்கிறது. பிறகு இவர்க்ள 
தேங்களுக்குத் ்தேதவயான முகமூடிகதளயும் 
பாவதன கவச அங்கிகதளயும் தேயாரித்துப 
பயன்படுத்தி, வாழ்வின் தவறறிபபடிக்கடடுகளில் 
ஏறத் ததோடங்குகிறார்கள். தபருநகரம், 
தபருங்குறறங்கதளக் கூச்சமின்றி நிகழ்த்தும் 
சாகசக்கார ஆளுதமகளின் கூடாரமாக இருக்கிறது. 
இநதே சாகசக்காரர்கள், தேங்கதள ஒவதவாரு 
பகுதியிலும் இரணடிரணடு பகுதியினராகப 
பிரித்துக்தகாணடு ஒரு ஸதபக்டகுைர் ்மாதேல் 
நாடகத்ததேத் ததோடர்நது நிகழ்த்துவார்கள். 
எதேறகுள்ளும் தபாருநதேமுடியாதேவர்களில் 
ஒரு பகுதி, நகரத்திறகுத் ்தேதவயான 
உல்ைாசங்கதளத் தேரும் சிறுகுறற நிைவதறகளில் 
பதுங்கிக்தகாள்கிறது. எவவாறாகவும் தேங்கதளத் 
தேகவதமத்துக்தகாள்ள முடியாதேவர்கதளப 
தபருநகரம் நசுக்கித் துபபி தவளி்ய 
எறிநதுவிடுகிறது. 

எனது ்தோல்விதய ஒபபுக்தகாணடு, 
தசன்தன நகரத்திலிருநது தேபபித்து 1983இல்  
்காவில்படடி வநது ் சர்ந்தேன். திருமணமாகி ஒரு 
மகளும் பிறநதேபிற்க, நான் கவிததேகள் எழுதேத் 
ததோடங்கி்னன். 1984இல் இருநது நான் எழுதிய 
கவிததேகள் ‘காறறின் பாடல்’  எனும் தேதைபபில், 
முதேல் ததோகுபபாக 1987இல் தவளியானது. 
இன்றுவதர, ததோடர்நது ஒரு கவியாக 
இருபபததோன்்ற எனது இருபபுக்கான அர்த்தேமாக 
இருக்கிறது. என்தனப ்பான்ற,  குழபபமும் 
மனத் தேடுமாறறமும் பூடகத்தேன்தமயும் 
அதிகம்தகாணட மனிதேர்களுக்குக் கவிததே,  
ஓர் உளவியல்பூர்வமான சமநிதைதயத் 
ததோடர்நது வழங்கிவருகிறது. வாழ்தேலில், மிக 
இயல்பாக்வ என்தன எதிர்தகாள்ளும் தபரும் 
பள்ளங்களில் விழுநதுவிடாமல் கவிததே்ய 
காபபாறறிவிடுகிறது. 
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சில ்பத்தாண்டுகளதாகம்வ சந்்், ்க்வல் த்தாழில்நுட்பப த்பருக்கம், நுகரவுக் கலதாசசதாரம் என்று த்தாடரும் ்வணிகேயச சூழலில், ்றகதால அரசியல் எழுதது என்்ப்் எப்படி ்வ்ரயறுபபீரகள்?
அரசியல் எழுத்து என்ற ஒன்று 

தேனித்து இயங்குவதில்தை. சுதேநதிரப 
்பாராடடத்தின்்பாது பாடபபடட 
நூறறுக்கணக்கான பாடல்கள் இன்று இல்தை. 
ஆனால் ‘அக்கினிக் குஞ்தசான்று கண்டன்’, 
‘பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள்’ என்னும் வரிகள் 
காைகாைத்துக்கும் நிறகின்றன. விடுதேதையின் 
்தேதவதய உணரும் தேருணங்களில் இநதே 
வரிகள் உச்சரிக்கபபடுகின்றன. கவிததேக்குள் 
அரசியலும் இருக்கும். திருக்குறளில் மூன்றாவது 
முகமாக ஏன், காமத்துபபால் இருக்கிறது? அது, 
அரசியலுக்கு எதிரான எளிய மனிதேனின் அரசியல். 
என்வ, தேறகாை அரசியல் எழுத்து என்று ஒன்தற 
இைக்கியத்தில் வதரயதற தசயயமுடியும் 
என்று என்னால் கூறமுடியவில்தை. ஓரிரு 
கவிததேகளில் அரசியல் மிக நுணதமயாக 
ஊடுருவி நிறகும். இயறதக அழிக்கபபடுவது 
பறறிப ்பசும் சூழலியல் பதடபபுகள் தேமிழில் 
கடநதே பத்தோணடுகளாக அங்தகான்றும் 
இங்தகான்றுமாக தவளியாகின்றன. யவனிகா 
ஸ்ரீராம் ்பான்ற கவிகள், கவிததேக்கு தவளி்ய 
்பசிக்தகாணடிருக்கும் அரசியலில், ஒரு சிறிய 
கீறதற்ய கவிததேயாக்க முடிகிறது. சமகாை 
அரசியல்பறறி மனுஷயபுத்திரன் ்பான்றவர்கள் 
தினமும் எழுதும் கவிததேகள், வாசகப பரபபில் 
உடனடியான தோக்கத்ததே ஏறபடுத்துகின்றன. 
ஆனால் அவறதற நாம் கவிததேகள் என்று தகாள்ள 

முடியாது. காத்திரமான அரசியல் கவிததேகதள 
யவனிகா ஸ்ரீராம் ்பான்ற யாராவது ஒருவர் 
நிச்சயமாக எழுதுவார். எனது சிை கவிததேகளில் 
அரசியல் பிரக்தஞ, பின்புைமாக இயங்கும். 

இபம்பதாது நதாம் அசதா்தாரணேதான ஒரு கதாலததில் ்வதாழ்ந்து்வருகிமறதாம் அல்ல்வதா, கவி்்்ய இன்னும் எது உயிரபம்பதாடு ்்வததிருக்கிறது?
இது ஒரு அசாதோரணமான காைம் என்பதில் 

எநதேவிதே அயயமும் இல்தை. துயபபு சமூகத்தின் 
பிரமாணடமான வளர்ச்சி காரணமாக, 
எல்்ைாரு்ம எல்ைாவதகயான சுகங்கதளயும் 
அனுபவிக்க விரும்பும் ஆணகளாகவும் 
தபணகளாகவும் குழநததேகளாகவும், 
தபருநகரங்களின் வணிக மால்களின் முகபபில் 
குழுமியிருக்கிறார்கள். இநதேச் சமயத்திலும் நாம் 
கவிததேகதள எழுதி, அச்சிடடுப பகிர்நது ஒரு 
இருபத்்தேழு நபர்கள், தவர்ச்சுவைாகவாவது கூடி 
கவிததேகதளப பறறி ்பசுகி்றாம் அல்ைவா! 
இது்வ, ஓர் எதிர்அரசியல்தோன். வணிக நுகர்வுப 
தபாருள்களின் துயபபில் கிதடக்கும் நிதறவு, 
ஒரு நிமிடம் நின்று பாததே்யார சிறுதநருஞ்சிப 
பூக்கதளப பார்த்தோ்ை கிதடக்கும் என்று தசால்ை 
ஒரு கவிஞன் ்தேதவபபடுகிறான்.  

 இந்்க் கதாலகடட கவி்்களில், எதும்பதான்ற உலகம் எழு்ப்படதாேல் உள்ள்தாக அல்லது எழு்ம்வண்டியிருப்ப்தாக எண்ணுகிறீரகள்? 
முக்கியமாக, சமகாை தேனிமனிதேனின் அகவுைக 

தநாறுங்குதேல்கள், உதளச்சல்கள், குடும்பம் 
என்னும் அதமபபில் ஏறபடடிருக்கும் தபரும் 
உதடவுகள், தபணகளுக்கு ஏறபடடிருக்கும் 
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புதிய தநருக்கடிகள், உளவியல் வக்கிரங்களால் 
தோக்குதேலுக்குள்ளாகும் குழநததேகளின் மனநிதை, 
சாதியம் தேனிமனிதேர்கள்மீது நிகழ்த்தும் 
நுடபமான தோக்குதேல்கள் எல்ைாம் கவித்துவ 
சமரசம் இல்ைாமல் எழுதேபபட ்வணடும். 
எவவளவு எழுதினாலும் தீராதே பக்கங்கதளக் 
தகாணடது மனிதே வாழ்க்தக. தமாழியின் 
புத்தோக்கம்தோன் புதிய தசால்முதறகதளயும் 
புதிய வடிவங்கதளயும் உருவாக்குவதுடன் புதிய 
உள்ளடக்கங்கதளயும் ்தேடதவக்கிறது. 

இபம்பதாது ஏற்படடுள்ள புதிய மநதாயதத்தாறறு கதாரணேதாக, உலகின் ஒடடுதேதாத் ேனி்ரகளும் ்ம் இயல்பிழந்திருக்கும் இந்் அசச கதாலத்் எப்படி உணரகிறீரகள்?
‘என்ன ஆனாலும் ஆகடடும்’ என்னும் 

குருடடுத் ததேரியத்துடன் மக்கள் நார்மல்சிதய 
்நாக்கி விதரநது ஓடுகிறார்கள். விதேம் விதேமான 
வாழ்வு முதறகதளத் ்தேர்நதுதகாணட மக்களின் 
நுடபமான நகர்வுகள், இயக்கங்கள் எல்ைாம் 
ஊரடங்கு மறறும் பரவல் அச்சம் காரணமாக முகம் 
நசுக்கபபடடு, எல்்ைாரும் அதடநதுகிடத்தேல் 
என்று ஆகிவிடடது. அடிபபதட வாழ்வுக்காக 
அன்றாடம் உதழத்்தோ, சிறுவணிகங்களில் 
ஈடுபட்டா வநதேவர்கள், தகாரா்னாவின் முதேல் 
காைகடடங்களில் படட துயரக்கததேகள் எல்ைாம் 
இப்பாதுதோன் தவளி்ய ததேரியவருகிறது. 
இது்பாக, ஒருவர் தினமும் மாதை ஆறுமணி 
முதேல் எடடுமணி வதர, கடறகதரயில் உடகாரும் 
வழக்கமுள்ளவராக இருபபார். இன்தனாருவர், 
காதை ஏழுமணி வாக்கில் பூங்காவுக்கு அருகில் 
காளான் சூபபு அருநதுபவராக இருபபார். 
எதேனாலும் நிரபபமுடியாமல், வாழ்வின் 
இணடு இடுக்குகதளக்கூட தவறுதம தின்னத் 
ததோடங்கிவிடடதுதோன் தபருநதுயரம். நுடபமான 
இழபபுகள் இன்னும் பதிவாகவில்தை. 
்நாயக்காபபு நடவடிக்தககளில் இருக்கும், 
தினம்தினம் சாதவச் சநதித்துக்தகாணடிருக்கும் 
மருத்துவர்கள், தசவிலியர்கள் மறறும் 
உதேவியாளர்களின் மனதநருக்கடிகள், 
அர்த்தேமறறததேப பருணதமயாக எதிர்தகாள்ளும் 
பிணவதற மறறும் ஆம்புைன்ஸ ஊழியர்களின் 
மனஅதிர்வுகள், முறறிலும் எதிர்பாராதே தேருணத்தில் 
உறறாதர இழநதே, அவர்களது இறுதி்நரத்தில்கூட 
உடன் இருக்கமுடியா்தோரின் தேவிபபுகள் 
பறறிதயல்ைாம் இைக்கியம் ்பசித்தோ்ன 
ஆக்வணடும்? பார்க்கைாம். 

்றம்பதா்்ய உஙகள் ்வதாசிபபு ேறறும் ்ப்டபபு தசல்லும் தி்சகுறிததுச தசதால்லுஙகள். 

கடநதே மூன்று ஆணடுகளாக தமாழிதபயர்பபு 
மறறும் எழுத்து ்வதைகளில் இருபபதோல், 
வாசிபபு ஒரு கணிசமான அளவுக்குக் 
குதறநதுவிடடது. வாசிபபுத் தோகம் அவவப்பாது 
தூக்கும்்பாது ஒ்ர இழுபபில் ஐநதோறு நூல்கதள 
வாசிக்கி்றன். ஆனால் முன்பு்பாை எனக்குப 
பிடித்தே நூல்கள் பறறிய விரிவான கடடுதரகதள 
எழுதேமுடியவில்தை. தமாழிதபயர்த்தேல் 
என்பது ஆகச்சிறநதே வாசிபபு முதறகளில் 
ஒன்று. கு்ளாரியா ஃபயூர்டஸின் கவிததேகதள 
தமாழிதபயர்க்தகயில், கு்ளாரியாவின் 
உைகம் முழுதமயாக என்னில் ஒரு பகுதியாக 
மாறிவிடடது. கவிததேயில் தபரிய மாஸடர்கதள 
தமாழிதபயர்க்கும் ததேரியம் இப்பாது 
ஏறபடடிருக்கிறது. அத்துடன், சிறுவயதிலிருந்தே 
இருநதுவரும் நாவல்கள் எழுதும் விருபபம் 
இப்பாது மீணடும் விஸவரூபம் எடுத்திருக்கிறது. 
ஒரு நாவல் உணதமயாக்வ ததோடங்கிவிட்டன். 
ஒரு மாதேத்தில்கூட முடித்துவிடு்வன். 

இன்று புதி்தாக எழு்்வரும் ்்லமு்றயினர, ்மிழ் இலக்கிய ேர்்ப த்ரிந்துதகதாண்டிருக்க ம்வண்டுேதா?
நிச்சயமாகத் ததேரிநதுதகாள்ள ்வணடும். 

ஒரு தமாழியில், ஒரு பதடபபாளி 
உருவாகும்்பாது, அநதே தமாழியில் 
தவளியாகியிருக்கும் மிகச்சிறநதே பதடபபுகதள 
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எல்ைாம் வாசிபபது, கறபது எல்ைாம் மிக 
இயல்பாக நடக்க்வணடும். சங்க இைக்கியம், 
காபபியங்கள், பக்திகாைம், தேனிபபாடல் 
காைப பாடடுகள் என்று ததோடர்ச்சியாகக் 
கறறு நம்தமச் தசழுதமபபடுத்திக்தகாள்ள 
்வணடும். ஏதனனில், தமாழி என்பது மிகநீணட 
வயதுதகாணட ஆனால் முதுதமயதடயாதே 
மிகபதபரிய உயிருள்ள ஜீவன். ஒவதவாரு 
காைத்திலும்,  ஒவதவாருவிதேமான சாயல்களில் 
வீரியமாகத் ததோடர்நது இயங்கிவரும் தமாழிதய, 
அநதேநதேக் காைகடடத்தின் பதடபபுகதள 
வாசிபபதின்மூை்ம நாம் தகபபறறமுடியும். 

்மலும் நம்முதடய ஆழ்மனதில் தசாறகள் 
எபபடிச் ்சகரமாகும்? மனம்்தோயநதே வாசிபபின் 
மூைம்தோன் நமது தசால்வங்கி தசழிபபதடய 
முடியும். தோகூரின் எடடு சிறுகததேகதள 
தமாழிதபயர்த்திருக்கும் பாரதியார், ஒரு 
உதரநதடதய உருவாக்குகிறார். பக்கிம்சநதிர 
சடடர்ஜி உடபட வங்க எழுத்துகதளத் தீவிரமாக 
வாசித்தே ஒரு காைகடடத்தின் எழுத்தோளர்களின் 
புதனவுகளில், அவறறின் தோக்கம் தபரிதேளவில் 
நன்தம தசயதிருபபததேக் காணைாம். 

விடுதேதைப ்பாராடட காைத்தின் ைடசிய 
மனிதேன் ததோதைநது்பாயவிடவில்தை. 
அவன் ததோடர்நது ஏதோவது ஒரு விடுதேதைதயத் 
தோகித்துக்தகாண்ட அதைகிறான். 
பரநதுபடட வாசிபபு என்பது நமது தமாழிதய 
மடடுமல்ை; நமது பார்தவதயயும் 
ஆழமாக்குகிறது. குறுநததோதக, கலித்ததோதக, 
தநடுநல்வாதட, சிைபபதிகாரம், மணி்மகதை, 
கம்பராமாயணத்தின் சிை பகுதிகள், திருபபாதவ, 
்தேவாரம், வாசிக்காதேவரது கவிததேகளில் 
நிச்சயமாக ஒரு ்வறுபாடு இருக்க்வ 
தசயயும். சங்க இைக்கியத்தின் காதேலும் 
்பாரும் இயறதகயில் ்தோயவதுமான தேமிழ் 
அழகியல், கம்பராமாயணம் முழுவதும் 
வழிநது பரவியிருபபததேக் காணைாம். இநதே 
நிைத்திலிருநது எழுதுகி்றாம் என்பதும், இநதே 
வாசிபபிலிருநது எழுதுகி்றாம் என்பதுவும் 
தபாருநதிப்பாகும். 

மருத்துவம்்பாை்வ இைக்கியத்திலும் 
முதறயாகக் கறபது மிகவும் அவசியம். 
ஆனால் நிறுவனங்களில் தபறமுடியாதே ஒரு 
கல்விதய, பதடபபாளிகள், தேன்னியல்பாக மிகச் 
சுதேநதிரமாகத் ்தேர்வுதசயது அனுதினமும் பறபை 
வழிகளில் கறகிறார்கள். பதடபபாளிகளின் கல்வித் 
தேகுதிக்கும் மதிபதபணகள், படடங்கள் என்னும் 
கல்விபபுை கல்வித் தேகுதிக்கும் எநதேச் சம்பநதேமும் 

இல்தை. மதறநதே எனது நணபர் தோ.மணி, ஒரு 
சார்மினார் சிகதரடதட பறறதவத்துக்தகாணடு, 
“நீங்கள் கவியாக்வா, எழுத்தோளராக்வா 
ஆகும் விருபபத்தில் இருநதோல், தேயவுதசயது 
பல்கதைக்கழகம் பக்கம் வர்வணடாம்” 
என்று கூறியது இன்றும் தபாருநதிப ்பாகிறது. 
ஆயவாளராக்வா, அதரகுதற விமர்சகராக்வா 
மாறுவது ்வறுவிஷயம்.  

்பததிரி்ககள் அருகி்வரும் இந்்ச சூழலில் இலக்கியம் குறித் ்பகிரவுகள், நிகழ்சசிகள் எல்லதாம் பிர்தானேதாக இ்ணயம்்வழிமய நடந்து்வருகின்றன. இதில் ்பஙகுத்பறதா் ஒரு ்ப்டப்பதாளி அ்டயதாளேறற்வரதாக ஆகிறதார என்்ப்தாகவும் ஒரு ம்தாறறம் உரு்வதாக்கப்படடிருக்கிறது. இ்் எப்படிப ்பதாரக்கிறீரகள்? 
தேமிழில் சிறறிதேழ் சார்நதே சீரிய 

இைக்கியம் எப்பாதும் ஊடகங்கதள்யா, 
தபரிய இதேழ்கதள்யா, தபரும் 
பதிபபகங்கதள்யா நம்பியிருநதேதில்தை. அன்று 
புறக்கணிக்கபபடட, மிகக் குதறவானவர்களால் 
வாசிக்கபபடட பை நூல்களும் பதிபபுரிதம 
காைாவதியானதோகிப்பானதோல் பை 
பதிபபகங்களாலும் கைர்கைராக அடித்து 
விறகபபடுகின்றன. அநதேப தபரிய 
வணிகர்கள்தோன், தேங்கள் கதடகதள எல்ைாம் 
மூடிவிடடு புதிய வணிகங்கதளத் ்தேடுகிறார்கள். 
அறிவியலின் வளர்ச்சி என்பதுவும் ஒரு 
தேறகாலிகமான சிறிய சைசைபபுகதள்ய 
ஏறபடுத்தும். இைக்கியம் என்னும் நத்ததே, 
தேனது அதியறபுதேமான வீடதட முதுகில் 
சுமநதுதகாணடு ஏ்தேனும் புல்தவளியில் 
ஊர்நதுதகாணடிருக்கும் அல்ைது ஏ்தேனும் ஒரு 
மரக்கிதளயிடுக்கில், பிரளயகாைத்திலும்கூட, 
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நிம்மதியாகத் தூங்கிக்தகாணடிருக்கும். 
இப்பாது ்காவிட-19 காைச் தசாறகளான 
தேனிதமபபடுத்திக் தகாள்ளுதேல், மாஸக், சமூக 
இதடதவளி, நாதளக்கு 80 முதறகள் தக 
கழுவுதேல்  என்பததேல்ைாம், பதடபபாளிகள் 
பை ஆணடுகளாக அனுபவித்தேதவ்ய. 
சமூகத்்தோடு ஒடட்வ முடியாதேவராகவும், 
தோன் ஒரு எழுத்தோளர் என்பது தவளி்ய 
ததேரிநதுவிடாமல் சதோ மாஸக் அணிநதேவராகவும், 
குடும்பத்துக்குள்்ள்ய அநநியமானவராகவும், 
சிரமபபடடு சுவாசிபபவராகவு்ம பதடபபாளி 
இருநதுவருகிறார். இன்தறய பதிபபாளர்கள் 
காடடும் பூச்சாணடிதயக் கணடு பயபபட 
்வணடியதில்தை. இதணயவழி கூடடங்கள் 
என்பதவ, ஏறகன்வ நீங்கள் தவளி்ய நின்று 
புதகபபிடித்துக் தகாணடிருக்க, அரங்கில் தகதேடடி 
நடநதுமுடிநதே கூடடங்கதளப ்பான்றதவதோன். 
தேமிழில், காத்திரமான பதடபபாளி எநதேக் 
காைத்தில் அதடயாளம் காணபபடடார்? 

நீஙகள் அதிகமும் சதாஸ்திரிய இ்ச்ய விரும்பிக் மகடட்படிமய இருபபீரகள். உஙகள் எழுததுச தசயல்்பதாடடில் அ்றகு ்பஙகு ஏதும் உள்ள்தா?
இதச, எனது வாழ்்வாடு ஒன்றிப்பானது. 

கி.ராஜநாராயணன் எல்ைா உதரயாடலிலும் 
இதசபறறி ்பசாமல் இருநதேதில்தை. 
அடிபபதடயில், அவர்தோன் எங்கள் 
தவடடதவளிக் கரிசலின் மூைாதோர இதச. 
விளாத்திகுளம் சுவாமிகள்மீதோன பிரமிபதப 
எங்களுக்கு ஊடடி வளர்த்தோர். தபரிய தபரிய 
எல்.பி. தரக்கார்டுகதள அநதேச் சிறிய கிராமத்தில் 
தபரும் தபாக்கிஷமாக தவத்திருநதோர். தசன்தன 
வாழ்க்தகயில் என் தபருமதிபபுக்குரிய க்ரியா ராம், 
தஜயா மறறும் எஸ.வி.ஆர். ஆகி்யாரின் நடபால் 
்மறகத்திய சாஸதிரிய சங்கீதேமும், இநதுஸதோனி 
சங்கீதேமும் அறிமுகமாகின. எஸ.வி.ஆருடன் 
இருநதே நாடகளில், நான் ஒரு இதசத்தீவில் 
வாழ்வதோக்வ எணணிக்தகாணடிருந்தேன். 
ததோடர்நது இதசயுடன் வாழ்தேல் என்று ஆகியது. 
மதுதரக்கு வநதேபிறகு சு்ரஷகுமார் இநதிரஜித்தின் 
நடபில், கர்நாடக சங்கீதேம் ்நரடியான 
கச்்சரிகள்மூைம் அனுபவமாகியது. யுவன் 
சநதிர்சகர் தேனது இதசப தபாக்கிஷத்திலிருநது 
தபரும்பகுதிதய எனக்குக் தகாடுத்திருக்கிறார். 
திருச்சியில் தோர்க்்காவஸகிதயப பறறி ்பசச் 
தசன்றிருநதே்பாது நணபர் ஸ்ரீராம், தபரிய  இரணடு 
இநதுஸதோனி ததோகுபபுகதள வழங்கியிருநதோர். 
இன்று எல்ைா இதசயும் அறபுதேமான வடிவங்களில் 

தகாடடிக் கிடக்கின்றன. எநதே ்நரத்திலும் 
இதசக்குள் நழுவிவிட முடிகிறது. இப்பாதுகூட 
உஸதோத் அம்ஜத் அலிகானின், தேர்பாரி கனடா 
ஆைாபதன ஓடிக்தகாணடிருக்கிறது. எனது பை 
கவிததேகளில் இதசயின் பாதிபதபப பார்க்கைாம். 
வயலின் மனிதேன், நடு இதம ்பான்ற 
கவிததேகளில் ்நரடியாக இதசயனுபவத்ததேப 
பதிவு தசயதிருக்கி்றன். தேற்பாது, அ்தே 
விளாத்திகுளம் சுவாமிகளின் ஊரில், அணதமயில் 
இதசயின் மூைாதோரத்ததே எடட முயன்றததோரு 
இதளஞதனப பறறிய குறுநாவதை 
எழுதிக்தகாணடிருக்கி்றன். 

நீஙகள் ேது்ரயில் ்வசிக்கிறீரகள். ந.ஜய்பதாஸ்கரனின் கவி்்களில் கதாணும் ேது்ரம்பதால, இந்் நகரததின் எந்் அம்சம் உஙக்ள ்வசீகரிததிருக்கிறது?
ந.ஜயபாஸகரன் புராதேன மதுதரவாசி. 

மீனாடசி ஆையத்தின் பிரகாரத்தி்ை்ய 
கதட தவத்திருநதே குடும்பம் அவருதடயது. 
அவருதடய கவிததேயுைகம் முழுவது்ம, 
நவீன நகருக்குள்ளும் அழியாதே ஆனால் 
தபாருநதிப்பாக முடியாதே ததோன்மத்தின் 
பூடகமான தேவிபபுகதள, ததேயவங்களின் 
தநருக்கடிகதளப ்பசுபதவ. ததோன்மமும் 
புதனவும் வரைாறும் கைநதே அடுக்குகளில் 
ததேயவ விதளயாடல்களுடன் தமௌனமாக 
உதரயாடி வாழ்நதுவருபவர். அடிபபதடயில், 
நான் ஒரு தவம்பூர்க்காரன். தவம்பூர் கிராமத்தின் 
காறறுதோன் இன்றும் எனது சுவாசத்தில் ஓடுவதோக 
நம்புபவன். ்வதைநிமித்தேமாக பை ஊர்களிலும் 
வாழ்நதுவிடடு, 1995இல் இநதே நகரத்தில் 
குடி்யறியவன். இநதே நகரத்தின் எநதே அம்சமும் 
என்தன வசீகரிக்கவில்தை என்ப்தே உணதம. 
லிபி ஆரணயாவின், வதடகளின் உபரி நகரம் 
இது. டவுன்்ால் ்ராடு பகுதியில் சல்ைதடயாய 
ஆன மதுதரயின் நுதரயீரல் துடிபபதோக 
எணணியிருக்கி்றன். பிரமாணடமான 
தேங்கம் தி்யடடர், தசன்தன சில்க்்ாக 
மாறியிருபபதும் ்்ாடடல்களும் பார்களும் 
நிதறநது அநதேப பகுதி முழுவதும் பின்நவீன 
ஸதேைமாக மிதேநதுதகாண்டயிருக்கிறது என்று 
எணணியிருக்கி்றன். தபருமாள் ்மஸதிரி 
ததேருவில் நிகழும் எதுவு்ம தேவறில்தை. 
புதர்யாடிப்பான வரைாறறில், தேவறுகளின் 
தேவறுகள் ஆன்மிகரீதியில் புனிதேபபடுவததே 
அங்்க ஒரு தபரிய அரசாங்க பாரில் 
தேரிசித்திருக்கி்றன். வணணக் குடுதவயிலிருநது 
கணணாடிக் ்காபதபதய நிதறக்கும் ஒயினில் 
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மதுதரயின் ரத்தேம் மிதேக்கிறது. 
இநதே நகரில் இருபபதில் ஒ்ர ஆறுதேல், 

எனது கல்லூரிப பருவத்தில் என்தனப தபரிதும் 
வடிவதமத்தே சமண மதைப பாதறகளுக்கு 
அடிக்கடி தசல்ைமுடியும் என்ப்தே. மதைகளின் 
மடிபபுகளில் நடநதுதிரிவததே நாகமதையின் 
பாளம்பாளமான பாதறகளில்தோன் கற்றன். 
அழகர்மதையில், அது ் பரின்பம். இரவு இறங்கும் 
்நரத்தில் தபரும்பாதறகளும் விணமீன்கள் 
அள்ளித்ததேளித்தே ஆகாயமும் என்னிடம் நிதறயப 
்பசும். புல்லூத்துக்குச் தசல்லும் பாததேயில், 
வாயக்காலின் கதரகளின் அடர்நதே தநல்லி, 
நாவறபழ மரங்களின் பச்தசயம் மனதின் 
நாக்குகளில் தித்தித்திருக்கும். அச்சம்பத்துவின் 
வாதழத் ்தோடடங்கள், சின்ன்வாதட  
்தோடடங்களில் தவணசநதேனக் கரும்புபபூக்கள். 
நணபனின் ததோழிறசாதையில் இரவு தேங்கிவிடடு 
அதிகாதையில் பார்த்தே திருபபரங்குன்றத்தின் 
‘பாபளார்’ (தவள்ளரசு) மரங்களின் சாதை, பின்புற 
பாதறக் குதககள், எங்கும் நிதறநதிருக்கும் 
மயில்கள், மிகபபக்கத்தில் குழநததேகள்்பாை 
உடகார்நதிருக்கும் கூதககள். தவதக 
ஆறறங்கதர்யாரம் தசல்லும் சாதையில் தினமும் 
அதிகாதையில் மானாமதுதர, பரமக்குடி என்று 
நான்கு ஆணடுகள் ்பருநதுப பயணம். மனம் 

நிதறக்கும் ரம்மியமான நதிக்கதர. பார்க்கப 
பார்க்க சலிக்காதே ஒத்தேக்கதட ஆதனமதை, 
அரிடடாபடடியின் குன்று தவளிகள். 
அகழ்வாராயவு தசயவதேறகுமுன்்ப நான் 
அடிக்கடி ்பாய உடகாரும் கீழடிபதபாடடல் 
இன்னும் புதிர்களுடன் கூடிய கழுகர் கதட. 
இபபடி மதுதரயின் புறநகரம் மடடு்ம எனக்குப 
்பாதுமானதோக இருநதேது. எப்பாது்ம எல்ைா 
ஊரிலும் என்தனப புறநகர்வாசியாக்வ 
எணணிக்தகாள்்வன். 

இபம்பதாது எழு்ப்படும் நவீன ்மிழ்க் கவி்்களின் ம்பதாக்கு குறிதது என்ன தசதால்ல விரும்புவீரகள்?
1990க்குப பிறகான தேமிழ் நவீனக் கவிததேயின் 

்பாக்கு, நான் கனவுகணடிருநதே விதேத்தில் 
மாறியிருநதேது. முக்கியமாக நமது நிைம்சார்நதே, 
தமாழிசார்நதே திதண மரபு மீடகபபடடது. புதிய 
அழகியலுடன் நிதறயக் கவிகள் வநதோர்கள். 
தபண கவிகளின் எழுச்சி தபரும் உறசாகத்ததேக் 
தகாடுத்தேது. அநதேக் காைகடட கவிததேயின் 
பரவைாக்கக் காைம் முடிநது இப்பாது 
புதியததோரு காைம் ததோடங்கியிருக்கிறது. நீங்கள் 
்கடடது்பாை நமது இைக்கிய மரதபக் கறபதோ, 
்வணடாமா என்னும் குழபபத்தில் இருக்கிறார்கள். 
சரியாகிவிடும் என்று எணணுகி்றன். அகச்்சரன், 
சாகிப கிரான், ்வ.நி.சூர்யா, றாம் சந்தோஷ, 
தபரு.விஷணுகுமார், ச.துதர, தீபு ்ரி, 
தநகிழன் என்று மிகப புதியவர்களின் வருதக 
புதிய சூழதை உருவாக்கியிருக்கிறது. ைக்ஷமி 
மணிவணணன், பாதை நிைவன், கணடராதித்தேன், 
ஸ்ரீஷங்கர் ்பான்றவர்களின் மீள்-தசவவியல் 
கவிததேகள் முக்கியமானதவ. தபருந்தேவியின் 
எதிர்க்கவிததேகளும், ஸ்ரீவள்ளியின் காதேல் 
கீதேங்களும் எல்்ைாதரயும் எழுதேத் தூணடுகின்றன. 
ஸ்ரீ்நசன், ராணிதிைக் ்பான்றவர்களின் புதிய 
மீள்வருதகதய எதிர்பார்க்கி்றன். 

அன்னதா ஸ்விர, குமளதாரியதா ஃபியூரடஸ் எனத த்தாடரந்து த்பண் கவிஞரகளின் கவி்்க்ள தேதாழித்பயரததிருக்கிறீரகள். சிறு்பததிரி்ககளில் கணிசேதான அளவில் நீஙகள் தேதாழித்பயரத் ்ப்டபபுக்ளப ்பதாரக்கமுடிகிறது. குறிப்பதாக, தேதாழித்பயரப்்பத ம்ரந்த்டுக்க என்னேதாதிரியதான அளவீட்டக் தகதாண்டிருக்கிறீரகள் அல்லது தகதாள்்க ஏதும் உள்ள்தா?
பிரம்மராஜன் முழுவீச்சில் ஈடுபடடுச் 

தசயதே தமாழிதபயர்பபுக் கவிததேகள் தேமிழ்க் 
கவிததே தமாழிதயப புதியதோக்கின. புதிய 
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உள்ளடக்கங்கதளக் தகாணடு வநதேன. 
அவதரப பின்பறறி முழு அளவில் கவிததே 
தமாழிதபயர்பபில் யாரும் முழுதமயாக 
ஈடுபடவில்தை. ஓரிருவர் வநதோலும் அவவளவு 
திருபதி அளிபபதோக இல்தை. என்வதோன் நாமும் 
ஏதோவது தசயயைாம் என்று தமாழிதபயர்பபு 
்வதைகதளத் ததோடங்கி்னன். தேமிழ்ப தபண 
கவிததேகளின் எழுச்சி ஒரு புள்ளியில் உதறநது 
நின்றுவிடடது. உைக அளவில் தபண கவிகள் 
இயங்கும் விதேத்ததே அறியைாம் என்று ததோடங்கிய 
வாசிப்ப, உைகின் எல்ைா தமாழிகளிலும் 
தபண கவிகள் புறக்கணிக்கபபடடிருபபததே 
அறியமுடிநதேது. சீஸைாவ மி்ைாச் கணடதடநது,  
தமாழிதபயர்பபு தசயதே பிற்க அன்னா ஸவிர் 
உைகம் ததேரிநதே கவி ஆகிறார். கு்ளாரியா 
ஃபயூர்டஸ, 65 வயதுக்குப பிறகு அவர் 
குழநததேகளுக்காக நடத்திய ததோதைக்காடசி 
நிகழ்ச்சிகள்மூைம் பிரபைமாகிய பிற்க அவரது 
கவிததேகள் வாசிக்கபபடடன. இவவாறு 
இன்னும் ஏராளமான கவிகள் இருக்கிறார்கள். 
இவர்கள் தபண கவிகள் என்பததேத் தோணடி,  
ஒரு முழுதமயான உைதகக் கவிததேயில் 
பதிவு தசயதிருக்கிறார்கள். தேடம் இதேழில் எஸ.
ராமகிருஷணன் ததோடருக்கு இதணபபாக எனது 
தமாழிதபயர்பபுக் கவிததேகள் தவளியாகியது, 
ஒரு தேறதசயல் நிகழ்்வ. அநதேக் கவிததேகள் 
பைரது கவனத்ததேயும் ஈர்த்தேன.  ததோடர்நது 
கவிததே தமாழிதபயர்பபில் ஈடுபடுவதேறகான 
உறசாகத்ததே அளித்தேது. அன்னா ஸவிர் 
கவிததேகள் ததோகுபபுக்கு விகடன் விருது 
கிதடத்தேததே, இன்தறய தபண கவிகளுக்குக் 
கிதடத்தே விருதோக்வ கருதே்வணடும். நணபர் 
சிபிச்தசல்வனின் மதைகள்.காம் இதணய 
இதேழுக்காகத் ததோடர்நது தமாழிதபயர்பபுகதளக் 
தகாடுத்துவந்தேன். ‘மிஸடி தபாயடஸ’  

எனபபடும் சீனக் கவிகதள ஒரு ததோடர்்பாை 
ஒவதவாரு இதேழிலும் அறிமுகபபடுத்தி்னன். 
அடுத்தேதோக, அநதே நூல் தவளிவர இருக்கிறது. 
என்வ, தமாழிதபயர்பபுக்கு என்று என்னிடம் 
தேனியான அளவீடு அல்ைது ்நாக்கம் எதுவும் 
இல்தை. அயல்தமாழி இைக்கியங்களின் வாசிபபு 
முதறகளி்ை்ய சிறநதே முதற, அவறதற 
தமாழிதபயர்த்தே்ை. நமது தசாநதே தமாழியில் 
வாசிபபு நிகழ்தகயில்கூட நாம் அநதேப பிரதிகதள 
மனதுக்குள்்ள்ய நமது தசாநதேபபிரதிகளாக 
தமாழிதபயர்த்து மாறறிக்தகாள்கி்றாம்.      

ஆஙகிலம் த்ரிந்்தால்ம்பதாதும், ்ப்டபபிலக்கியஙக்ள தேதாழித்பயரக்கமுடியும் என்ற ேனநி்ல ்றம்பதா்்ய சூழலில் உரு்வதாகியிருப்ப்தாகத ம்தான்றுகிறது.
இததே, ஒருவதகயான பரவைாக்கம் என்்ற 

எணணுகி்றன். சரியில்ைாதே தமாழியாக்கங்கதள 
யாரும் வாசிக்கமாடடார்கள். இன்தறய இதணய 
இதேழ்களுக்குத் ்தேதவயானததேத் தேருவதேறகாகப 
பை புதியவர்கள் எழுதேவும், தமாழிதபயர்க்கவும் 
வநதிருபபததே நல்ைவிதேமாக்வ 
புரிநதுதகாள்கி்றன். வர்வறகி்றன். 

இபம்பதாது சிறறி்ழுக்கதான ம்்்வ இருக்கிற்தா? 
நிச்சயமாக இருக்கிறது. தமாழி, 

தேனது மிகபபுதிய முதேல் விகசிபபுகதள 
பதடபபாளிகளிடம் அநதேரங்கமாக்வ 
நடத்துகிறது. புதுவதகயான தமாழிதய, 
தமாழி வடிவங்கதளத் துணிச்சலுடன் 
தபறறுப பிரசுரிபபததேச் சிறறிதேழ்கள் மடடு்ம 
தசயயமுடியும். நான் இதேறகு முன்பு ஒரு 
்கள்விக்கான பதிலிலும் குறிபபிடடிருக்கி்றன். 
விததேத்தோனியம் ்பான்ற பதடபபுகள் எல்ைாம் 
சிறறிதேழ்களில்தோன் தவளிவநதேன. 

்மிழில், விேரசனதது்ற எப்படி இருக்கிறது, அ்ன் தசயல்்பதாடு குறிததுச தசதால்லுஙகள். 
தேமிழில் அது எப்பாது்ம ்நாஞ்சான் 

குழநததேதோன். விமர்சனங்கள் என்ற தபயரில் 
பாரதூரமான கருத்துகதள எழுதிவிடுகிறார்கள். 
பதடபபாளிகளுக்கும் விமர்சகர்களுக்கும் 
இதடயிைான புரிதேல் வலுபபட ்வணடும். 
சாதியரீதியான குழுக்களாகச் ்சருவது, 
குறிபபிடட பதடபபுகதள எல்ைா 
இடங்களிலும் முன்னிறுத்துவததேல்ைாம் தபரும் 
அபாயகரமான ்பாக்குகள். அது்பாை்வ, 
சிறநதே பதடபபாளிகதளப புறக்கணிபபதுவும். 
இதவதயல்ைாம் நீணட காைம் நிறகாது. 



மருக்க ொழுந்து

ð£.ªêòŠHóè£ê‹
 கி.ரா. 99

இதடதசவல் ் பருநது நிறுத்தேத்தில் இறங்கிய 
்வதள - ஒரு மூன்று மாசம் புஞ்தசக்காடு 
‘தபாங்கு தகாழிக்கும்’ பயிர்பச்தசக் காைம். 
காதை மஞ்சளுக்கும் தவள்தள தவயிலுக்கும் 
இதடபபடட இளதவயிலில் இறங்கி 
நின்ற்பாது, ்கள்வி “யாதரப பாக்கணும்?”

அவர்கள் ்காவில்படடிக்குக் காத்திருக்கும் 
பயணிகள்; நான் இன்னார், இன்னாதரப 
பாக்கணுதமன்்றன். “ஊரிைதோன் இருக்காரு, 
்பாயப பாருங்க” வழிகாடடினார்கள்.

வழிதசால்ைல் அல்ை, தகபபிடித்துக் கூடடிச் 
தசல்லும் வாஞ்தச. ராத்திரி கிதடயமர்த்துவது 
்பால், எனக்கு மனசு அமர்த்தினார்கள். 
மதழ்யா தவயி்ைா ஒரு குதடதயக் கக்கத்தில் 
இடுக்கியபடி மனுசர் ஊதரவிடடு நகர்நதிருக்கக் 
கூடாது. கிழக்கில் ்காவில்படடி்யா ்மறகில் 
திருதநல்்வலி்யா பயணம் ்பாயவிடக் கூடும்.

தேனியாயும் ்சாடி்பாடடும் பை 
வணணங்களில் பறநதேன தேடடான்கள் (தும்பி). 
இள்வனில் தபாழுது ஒரு நீச்சல் குளம். 
பயிர்த்தோள் நுனி, இளங்குருத்து, ்வலி முள் 
எனத் ததோங்கடடம் ஆடின. ததோடடால் தகயில் 
பிசுபிசுபபாய ஒடடிக்தகாள்ளும் தறக்தககள். 
தேடடான் பிடித்து விதளயாடிய வயது - வாதைப 
பிடித்தேதும், பின்னால் எவவி வதளநது ‘சுரீர்’ என்று 
கடிக்கும். உஸ-த்னக் தகதய உதேறுதகயில் ‘உன் 
ஜாைக்தகல்ைாம் எங்ககிடடப பலிக்காது தபயா’ 

என்று பறநது ்பாகும். ஒரு வடடமடித்து மாதை 
சுறறிப பறநதுவிடும்.

தேடடாமாதை – சுறறுவது என்கிற வார்த்ததே, 
தேடடான் வடடவடடமாயச் சுறறுதேலிலிருநது 
பிறநதிருக்கைாம். மயக்கம் வருதகயில் கண 
கிறுகிறுத்து தேதைசுறறி, ஆள் கீ்ழ ‘ைம்பிச் 
சாயபபது தேடடாமாதை.’

சரள் சாதை்யாரத்தில், மநததேக்காடடில், 
முள்்வலிகளில் தேடடான் பிடித்து விதளயாடிய 
சிறுபயல்கள் ததேன்படவில்தை. எல்ைாம் 
தபரியவர்களாகியிருக்கைாம்; தபரிய தபரிய 
பள்ளிக்கூடங்களில் ்பாய முடங்கியிருக்கைாம். 
ஆகாயம் வதர சர்தரன்று ்மதைழும்பி, 
கத்தி வீசியது ்பால் பாயநது ததேைான்கள் 
பறநதேன. ததேைான்கள் தோழப பறநதோல் மதழ 
தபயவதேறகு அறிகுறி. அஞ்சாறு தூத்தேலில் தீராது. 
தபருமதழக்குத் ததேைான்கள் ஆரத்தி எடுபபு .

1965 – மாணவர்கள் இநதி எதிர்பபுப 
்பார். பத்து மாணவப ்பாராளிகள் இநதிய 
்தேசிய பாதுகாபபுச் சடடத்தில் தகது 
தசயயபபடடு, பாதளயங்்காடதடச் சிதறயில் 
அதடபடடிருந்தோம். அதடபடடிருநதோலும் 
பச்தசயபபதனத் (5 ரூபாய) தேள்ளினால் சிதறக்குள் 
எல்ைாமும் கிதடக்கும். குமுதேம், விகடன், தோமதர 
இைக்கிய இதேழ், கடதைமிடடாய பாக்தகட- 
தக்மல் அத்தேதனயும் வநதேதடயும். கல்லூரிப 
படிபபுக் காைத்தில் தோமதர வாங்கி வாசிபபது 
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கவிஞர் நா.காமராசனுக்கும் எனக்கும் பழக்கம். 
அப்பாது தோமதர இைக்கிய இதேழில் ஒரு கததே; 
கததே - எழுதியவர் கி. இராஜ நாராயணன். சக 
சிதறபபறதவ கவிஞர் நா.காமராசன் கி.ரா.தவ 
“என் தசல்ை எழுத்தோளர்” என்பார். அப்பாது 
நான் இளங்கதை இறுதியாணடு. தமாழியாக்கப 
பதடபபுகதளத் ்தேடித்்தேடி என்னுதடய 
்வடதட நடந்தேறியது. கவித்துவமாக எழுதுதேல் 
என்கிற இநதேப பழக்கம் இநதே முங்குநீச்சலில் 
கிடடிறறு.

தோமதர கததேதய வாசித்தே காமராசன் 
‘அறபுதேமாக எழுதி இருக்கார்’ என்றார். இநதேப 
புஞ்தசக் காடடு சம்சாரி எங்கதளப ்பான்ற 
குழநததேகதளத் தேனது கடதடக் குழல் இதசயால் 
மயக்கி சிகரத்துக்குக் கூடடிக்தகாணடு ்பாக 
ஆரம்பித்திருநதோர்.

வீடடுக்குள் நுதழநதேதும் இடதுபக்கத் 
திணதணயில் சம்மணம் ்பாடடு 
உடகார்நது எழுதும் ்மதச ததேன்படடது. 
எழுதிக்தகாணடிருநதோர். எடடிபபார்க்கிற நிழல் 
அருவம் தேடடுபபடடதும் “யார் வாங்்கா” 
என்றார்.

ஒரு கால்க் கடுதோசி எழுதிப ்பாடடுவிடடுப 
்பா்னன். இன்னார், இன்ன ஊர், எம்.ஏ. 
படிச்சிருக்்கன் என்று அன்தனக்கு தரணடு 
‘தப்ா’ ்பாஸட கார்டு அறிமுகம் தசயதிருநதேது.

“்வதை?”
“இன்னும் இல்ை, வாசிபபது எழுதுவதுதோன்.”
“எல்்ைாருக்கும் இநதேக் கணடம் உணடு. 

பிறகு அதுவும் கடநது ்பாகும்” என்றார்.
புஞ்தசக்குப ்பாயிருநதே அம்மா காடடு 

வாசதனதய வீடடுக்குள் கூடடிவநதோர். 
வீடடுக்குள் ஒரு பால் மாடு, இரணடு 

‘பள்தளயாடுகள்’ (பாைாடுகள்) கடடிக் கிடநதேதோக 
ஞாபகம். மாடுகள் ‘தமாறுதமாறு’தவன்று 
தமன்று சுதவக்கும் தீவனம் ‘முள்ளிரிங்கி’, அது 
ஒரு கடடு தேதையில்; ‘பயத்தேஞ் தசடி’ வதக 
ஒரு கடடு கக்கத்தில்; எரு திணணிக் குதழ, 
பாைாடடங்குதழ, பச்தசநாத்து வைது பக்கத் 
திணதணயில் தசாத்ததேன்று ்பாடட்பாது, 
தேதையில் கடடிய வணடும் (துணி) சும்மாடும் 
்சநது விழுநதேன. 

அம்மாவின் பாநதேமான விழிகள் ஆடுகளுக்கு 
அதடக்கைம். குடடிகதளக் கடடிப்பாட 
முடியவில்தை; அம்மாவின் ்மல் எக்குப 
்பாடடுத் தோவின. “உங்களுக்குப பசியாத்தேத்தோ்ன 
வநதிருக்்கன்” எனத் ததேலுங்கில் தசான்னார் 
அம்மா. வாயில்ைா ஜீவன்களுக்குப ‘பசியாத்தும் 
தமாழி’ புரியும் ்பாை.

வநதிருபபது யார் என்ன என்று என்தனப 
பறறி கி.ரா. தசால்லிக்தகாணடு ்பாக, அம்மா 
மனசில் குறிபதபடுத்துக்தகாணடிருநதோர்; முகம் 
விரிநதுதகாண்ட ் பானது. பாைாடடங்குதழதய 
ஒரு படடியல் கல்லில் தேடடி, ்வரில் ஒடடிய 
கரிசல் கடடிகள் உதிரச்தசயது, முடி ்பாடடு ஆடு 
கடிக்கும் உயரத்தில் கடடியிருநதே கடதடயில் 
கடடினார். ஆடுகள் எக்குப ்பாடடுத் தின்றன. 
்வர்பபகுதி நறுக்கி, குதழதய ஒரு கூதடயில் 
குடடிகளுக்குப ்பாடடார்.

நிைதவாளி கருநீை அதைகளில் படடுத் 
ததேறிபபது ்பால், கரிசல் நிைத்தில் படர்நது 
மின்னிமின்னி அதசயும் பாைாடடங் குதைச் 
தசடி. அது படர்தசடி. பாைாடடங் குதையில் 
பை வதககள்; ஒவதவான்றும் ஒடடுக்க 
ஆடுகளின் பால்பபிடிபதப அதிகரிக்கும் என்று 
தசால்வார்கள்.

நீர்ப பாைாடடம் – இளங்குடடிகள் பிரியமாய 
வாய தவக்கும். ததோணதடயில் தேணணி ்பால் 
வழுவழுதவன்று இறங்கும்.

அரிசிப பாைாடடம் – ஒவதவாரு பூவும் அரிசி 
அரிசியாயத் திரணடிருக்கும். உருவினால் அரிசி 
உதிர்நது தகாடடும்.

குச்சிப பாைாடடம் – குத்துக் குத்தோய, குச்சிக் 
குச்சியாய உச்சியில் சிரிப்பநதியிருக்கும்.

தகாடிப பாைாடடம் – முல்தைக் தகாடி, 
புடதைக் தகாடி்பால் தகாடியாயச் சுறறிப 
படரும்.

பாைாடடங்குதைதய ்வருடன் பிடுங்கி 
மணதண உதேறி, முடிநது, ஆடடுக்கு எடடுகிற 
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வதகயில் கடட ஆடுகள் எக்குப்பாடடுக் கடிச்சித் 
தின்னும். மானாவாரியில் பிறநது வளர்நது இநதேக் 
காடசிகதள நான் கணடு வளர்ந்தேன் என்பது 
மடடுமல்ை, நகர வாழ்க்தகக்குள் தசாருகிய 
என்தன, இக்காடசிகள் மீள எழுநது வநது 
நிதறத்தேன..

கி.ரா. ்கடடார் “கணமாயக்கதர வதரக்கும் 
்பாய வரைாமா?”

ஊர் சுறறிப பார்க்கும் ஆதச யாதர விடடது? 
்பாயவருவதேறகுள் தோகத்துக்கு ஏதோவது 
குடித்துவிடடுப ்பாவ்ம என்று ்தோன்றியது 
கி.ரா.வுக்கு.

“தோக தீனிகி ஏமினாச்சும் இச்சவா, கணவதி” 
ததேலுங்கில் ்கடடார் கி.ரா.

கடும் புளிபபுள்ள கம்மம்புல் உமி்பாை 
தவணதணயத் துகள்கள் சிங்குசிங்காக மிதேக்கும் 
நல்ை பசு ்மாரில் சிறிது உபபுப ்பாடடுக் 
தகாணடுவநது தகாடுத்தோர் கணவதி அம்மா. 
அநதேக் தகாடு தவயிலுக்கு இதேமாக இருநதேது. 
‘கரிசல் காடடில் காதை ்நரத்தில் பனி படர்நதே 
புறகளின் ்மல் கால் தவத்தேது மாதிரி’ என்று 
எழுத்தோளர் சூரங்குடி அ. முத்தோனநதேம் எழுதியது 
உணதம என உணர முடிநதேது. எதவர்சில்வர் 
்பாகாணி நிதறய ்மார்.

தசாநதேப புஞ்தசயில் கதளதயடுபபு: 
கூலியாடகள் காடடில் ்வதை தசயது 
தகாணடிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ்வதை 
முடிநது திரும்ப மூன்று மணி ஆகும். ஒரு ்நரக் 
கதளயுடன் பார்த்துக்தகாள்ளச் தசால்லிவிடடு 
வீடு திரும்பிவிடடார். மதியச் சாபபாடடுக்கு 
இங்க ஒரு ஜீவன் கிடக்்க, ஆக்கணு்ம! 
அபபடி்ய இன்னும் ஒன்றிரணடு ஜீவன்களும் 
்சரும், விருநதோளி இல்ைாதே நாளில்தை; யாராவது 
ஒருத்தேர் கி.ரா.தவப பார்க்க அநதே நாளி்ை்ய 
வநதுதகாண்ட இருநதேனர்.

இன்தறக்கு நான்.
மத்தியானம் வழக்கமாக ஒரு அகபதப அரிசி 

மிச்சமாகச் சதமக்க ்வணடும் என்பது அம்மா 
கறறுக்தகாணட பாடம்.

பயிர் பச்தசக் காைம் என்பததே அறிவித்தேபடி 
சாயநதேரம் நாலுமணி சுமாருக்கு, அவித்தே 
தமாச்தசக் காய வநதேது; சூடாய ஆளுக்கு ஒரு 
தேடடில் ்பாடடுக் தகாடுத்தோர்கள். ‘உபபு பரிநதே 
நீ்ராடு’ உரித்து வாயில் ்பாடுதகயில் பயிறு ருசி 
அபபடி ஒரு அறபுதேம்.

  1971 ்ம திங்கள் தோமதரயில் எனது 

முதேல் சிறுகததே தவளிவநதேது; நான் ்சைம் 
மாவடட மக்கள் ததோடர்பு அலுவைர்; ஏறகாடு 
மதையின் முநதோதனதயப பிடித்துக்தகாணடு 
நிறகும் குழநததேயாய ்சைம் அழகு தகாஞ்சியது; 
்சைம் நன்றாகத்தோன் இருநதேது. எங்்க 
இருக்க விடடார்கள்? அது அரசுபபணி என்பது, 
அதும் அலுவைருக்கு ஆணடுக்கு ஒரு தேடதவ 
மாறுதேதைன்பதும் மறநது ்சைத்தின் சூழல் 
மயக்கத்தில் கிறங்கிக் கிடந்தேன். ஓராணடு 
தோணடியதும் தநல்தைக்குத் தூக்கி இருநதோர்கள்; 
தூக்குக்கயிறு ஒன்றுதோன்; தூக்கிலிடுபவர்கள் 
மாறியிருநதோர்கள். எங்களின் ்காவில்படடி 
எடடயபுரம் விளாத்திகுளம் ்பாை ஊர்கள் 
அநநாளில் தநல்தை மாவடடத்துள் கிடநதேன. 
ஊர்பபக்கம் என்றதும் குதியாடடம் ்பாடடுத் 
துள்ளும் இளங்கன்று ் பாை அபபடித் துள்ளாடடம் 
எனக்கு உணடாகவில்தை. கவிஞர் தேமிழ்நாடன், 
மு.்மத்தோ (அப்பாது ராசிபுரத்திலிருநதோர்), அஃ 
பரநதோமன் என்று அங்தகாரு இைக்கிய வடடம் 
உருவாகியிருநதேது. ்சைம் என்னுள் உணடாக்கிய 
ஈர்பபு இன்னும் தபாசுங்காமல் கருகாமல் பசுதம 
காத்து நிறகிறது. அப்பாது கணட ்சைமும் 
சூழலும் இப்பாதில்தை.

தநல்தைக்கு மாறுதேைாகி வநதேது ஒரு 
வாயபபாக ஆகிவிடடது. இதடதசவலில் 
கி.ராஜநாராயணன் இருநதோர். தநல்தையில் நான் 
தேங்கியிருநதே விடுதிக்கு எதிரில் ஸ்டட ்பங்க் 
ஆப இநதியா. அங்கு கல்யாணசுநதேரம் என்ற 
கல்யாணி பணியில் இருநதோர்; தி.க.சி. மகன். 
ஒருநாள் மாதை உ.நா. ராமச்சநதிரன் என்ற வக்கீல் 
குமாஸதோ (வணணநிைவன்) தநடுதநடுதவன 
வளர்நது என் அதறக்கு வநதோர். கைாபபிரியா, 
அப்பாது கைாபபிரியா இல்தை, ்காவாலு. 
பார்பபதேறகு அதரக்கால் டவுசர் தபயன் ்பால் 
ததேரிநதோர். பிறகு குள்ளமான நான். ஒரு கூடடு 
உருவாகித் தேனிதமதய விரடடியடித்து, தசாநதே 
மணவாசதனதயச் சிறுகச் சிறுக என்னுள் 
நுதழத்தேது.

நாங்கள் எல்்ைாரும் கி.ரா.தவப பார்க்க 
இதடதசவல் ்பா்னாம். எழுபதுகளின் 
ததோடக்கத்தில் ததோதை்பசி, தக்பசி என 
எம்தமத் ததோடடிருக்கவில்தை: எத்தேதன ்பர் 
என்று ததேரிவித்துக் கால்க் கடுதோசி எழுதிப்பாடடு 
விடடு ஏறுதவயிலில் ்பாய நின்்றாம்; அன்று 
ஞாயிறறுக்கிழதம. கைாபபிரியாவுக்கு எல்ைா 
நாளும் ஞாயிறறுக்கிழதம அப்பாது.

பிறகு ‘சவுநதேர்ய உபாசகன்’ பறறி ஒரு சூடான 
விவாதேம். அது எனக்கும் கல்யாணிக்குமான 
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தேர்க்கம். தராம்ப தீர்க்கமாகக் கி.ரா. எங்கள் 
உதரயாடதைக் கவனித்துக்தகாணடிருநதோர். 
பார்தவகள் பைவிதேமாக இருக்கும் என்று 
அவருக்குப படடிருக்கக் கூடும். அம்மா சூடாக 
மதிய உணவு தகாணடு வநதே்பாது எல்ைாம் 
தேணிநதேது;

அப்பாது ஒரு ஐநது ஆறு கததேகள் எழுதி 
இருப்பன். ்காவில்படடியில் இருநது 
தவளிவநதே அணணாமதை என்ற நணபர் 
நடத்திய “நீைக்குயில்” சிறறிதேழில் இதசத்தேடடு 
நடனம் (ரிகார்ட டான்ஸ) ஆடும் தபணகள் 
பறறிய ‘்வரில்ைா உயிர்கள்’ என்ற எனது கததே 
தவளியாகியிருநதேது. அறபுதேமான கததே என்று 
தசான்னார் கி.ரா. ஒரு ததோகுபபு தகாணடுவரும் 
முயறசியில் கி.ரா.விடம் அணிநதுதர ்கட்டன். 
்பஷாக் தகாடுக்கி்றன் என்பது ்பால், 
அனுபபிதவங்க என்றார்.

தீரவாச இைக்கியம் ்பாை, கரிசல் இைக்கியம் 
என ஒன்று இருக்கிறது எனக் தககாடடிவிடட 
கி.ரா. அததேப பறறிச் தசால்லுகிறார் “முதேலில் 
இததேத் ததோடடு உணடாக்கியது அழகிரிசாமி; 
ததோடர்நது இததேப பின்பறறுபவர்கள் வீர.
்வலுச்சாமி, பூமணி, பா.தசயபபிரகாசம் 
முதேலியவர்கள். இததேப பின்னாலும் ததோடர்நது 
தசயது தகாணடுவர இங்்க பை புதிய கரிசல் 
எழுத்தோளர்கள் ்தோன்றிக் தகாணடிருக்கிறார்கள்.”

எனது “ஒரு தஜருச்ைம்” சிறுகததேத் 
ததோகுபபுக்கான அணிநதுதரதய இவவாறு 
ததோடங்கி இருபபார் கி.ரா.

“பா.தசயபபிரகாசத்தின் எழுத்தில் 
என்தன தராம்பவும் கவர்நதேது அவருதடய 
கவித்துவமான நதட. அததேப பை இடங்களில் 
படிக்கும்்பாது ‘அய்யா நமக்கு இபபடி எழுதே 
வரமாட்டங்கு்தே’ என்று நிதனப்பன்.”

நான் பிரமிபபுடன் நின்றுதகாணடிருக்கி்றன். 
என்தன வர்க்கப பார்தவயில் வளர்த்தேவர் தி.க.சி. 
இைக்கிய வளதமயில் தசழிம்பாய ஆக்கியவர் கி. 
ராஜநாராயணன்.

மருக்தகாழுநது.. எழில் தேதும்பியதவ 
பனிபடர்நதே குளிர் பிர்தேசத்துப பூக்கள்; 
பனியால் கழுவிஎடுத்தேது ்பாை கணதணப 
பறிக்கும் அழகு! ஒரு துளி வாசம் கிதடயாது. 
“ஆதளபபாரு அழகு, ்வதைதயப பாரு எழவு” 
என்று தசால்வார்கள்.

கரிசல் மணணின் காயகறிச் சுதவயும் 
பூக்களின் வாசதனயும் தேனீ. சிை வல்ைாளர்கள் 

வாசதனதயக் தகாணடு உணவுச் சுதவதயக் 
கணடுபிடித்துவிடுவார்கள். ஒருதேடதவ 
திருதநல்்வலி டவுன் வழி ஒரு ததேருவில் 
விளாத்திகுளம் ததேக்கத்தி ஆடகள் இரணடு ்பர் 
நடநது ்பானார்கள்; ஒரு வீடடிலிருநது சாம்பார் 
தகாதிக்கும் வாசதன. ஒருத்தேர் தசான்னார் “என்ன 
நம்மூர்க் கத்தேரிகாய வாசதன வருது..” உடன் வநதே 
மறறவர் “நம்மூர் முருங்தகக்காய வாசதனயும் 
தூக்குது ததேரிய்ை” என்றார்.

அநதே மணணில் விதளபதவக்கு 
அபபடிதயாரு சுதவ, மணம்; மருக்தகாழுநது 
வாச்ம தேனீ, ‘கமகமன்னு ஏழூருக்கு 
மணக்கு்ம’ என இப்பாதும் நாசித்துவாரத்தில் 
உடகார்நதிருக்கும் வாசத்ததே நுகர்வார் 
கி.ரா. அபபடிதயாரு வாசதனதய அதேறகுள் 
பூடடிதவத்திருக்கிறது இயறதக.

மருக்தகாழுநது பூ இனத்திலும் ்சராது; தேதழ 
(தசடி) இனத்திலும் வாராது. அது தபயரி்ை்ய 
தவளிபபடும்; முல்தைபபூ, பிச்சிப பூ, தசவவநதி, 
சாமநதி என்று மறறதுக்தகல்ைாம் பூப தபயர் 
்சர்த்துச் தசால்கிற்பாது, இததேக் ‘தகாழுநது’ 
என்றார்கள்.

மானாவாரி மணணின் வி்சசங்களில் 
மறதறான்னு பதன: ்வர், கிழங்கு, தூர், ஓதை, 
நுங்கு, பழம், பதேநீர் எனப பதனபடுதபாருடகள் 
ஏகம். ்வர் முதேல் உச்சி வதர பயன்படுவதோல் 
‘கறபகத் தேரு’ என்பார்கள்.

தசடிகளில் ஆவாதர: “ஆவாதர பூத்திருக்க 
சாவாதரக் கணடதுண்டா?” என்கிறது 
நாடடுதமாழி. “ஆவாதர எவவளவு தபரிய 
மருநது!” வியநதோர் கி.ரா.

ஆவாதரப பயன்கதள ஒன்னு, தரணடு, மூணு 
என அடுக்கிச் தசால்லி விட முடியாது. ஆவாரம் 
பூதவ அபபடி்ய சுதவச்சிச் சாபபிடைாம். 
ஓதைப தபடடியில் தேடடுத் தேடடாய நுங்தக 
அடுக்கி ஆவாரங்குதையால் மூடிதவத்தோல் 
குளுச்சி ஏறும். ஆதட, ்காதடக்கும் 
ஆவாதர முகவாடடம் தகாள்ளாது. எத்தேதன 
வருடப பஞ்சதமனினும் தோக்குப பிடிக்கும். 
கால்நதடகளுக்குத் தீவனமில்ைாமல் ்பாகும் 
காைத்தில், ஆடுகளுக்குத் தின்னக் தகாடுத்துப 
பழக்கிவிடடால் தீவனமாகிப ்பாகும் என்றார் 
கி.ரா.

தகாடும் பஞ்சத்தில் அநதே ஆடுகள் 
மனுசர்களுக்கு மறு தீவனம்.

“ஆடடுத் ்தோல், மாடடுத் ்தோதைப 
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பதேபபடுத்தே ஆவாரந ்தோதை, துணடு துணடாய 
நறுக்கி ஊறதவத்தே ஊறலில் ்பாடடால், ்தோல் 
கழிவுகள் கழன்று மிதேக்கும். ்தோல் வாசதனதயச் 
சுத்தேமாய இல்ைாது தசயயும். தவள்தளக்காரன் 
்தோல் ததோழிறசாதைன்னு ஒன்தன உணடாக்கி, 
ரசாயனக் குழம்தப ஊத்தி, முக்கி எடுத்து, தகக்கும் 
காலுக்கும் உதற்யதுமில்ைாம ததோழிைாளிகதள 
்வதைவாங்கி, சரும ்நாதய உணடாக்கிடடுப 
்பாயிடடான்” என்றார் கி.ரா.

எழுத்தோளர் அ.முத்தோனநதேம் தசாநதே ஊர் 
தூத்துக்குடி மாவடடம் சூரங்குடி. சூரங்குடி அ. 
முத்தோனநதேம் என்றுதோன் தேனது பதடபபுக்களில் 
முத்திதர ் பாடுவார். என் ஊரிலிருநது பத்து கி்ைா 
மீடடர் ததோதைவு சூரங்குடி. மணணில் ஊறிய 
விததே!

காைாங்கதரயில், கணமாயக்கதர ஓரத்தில் 
தேளதேளபபாய ஆடிக்தகாணடிருக்கும் ஆவாரம் 
பூக்கள், காயகதளப பறித்துக் காய தவத்து வத்தேல் 
்பாடடுச் சாபபிடுவது அவருதடய பழக்கம். 
தமாறுதமாறுதவன்று சுதவயாய இருக்கும்.

மதழ தபயதகயில் பைன் பிடித்துக் 
தகாள்ளுகிற கநதேக மணணில் அதேதைக்காய 
வத்தேல், மிதேக்கங்காய வத்தேல், சுணதடக்காய 
வத்தேல் என்று மூலிதக குணமுள்ள வத்தேல் 
வதகயறாக்கள் அதிகப பழக்கத்தில் இருக்கும்.

வத்தேல் மடடுமில்தை, சிறு பாடடிலில் 

்மாரில் ஊற தவத்தே சுணதடக்காய! “மறக்காமல் 
கி.ரா.வுக்கும் தகாணடு ்பாங்க..” என்பார் 
முத்தோனநதேம்.

இப்பாது சுணதடக்காய காயபபு இல்தை; 
பயிர் தசயயும் நிைங்கதள உபபளங்களா 
ஆக்கிடடாங்க.

கி.ரா.தவ.ப பறறி முத்தோனநதேம் தசால்ை 
நிதறய சரக்கிருநதேது. “எனக்கு 45 வயது இருக்கும். 
அது வதர தோமதர, தீபம், தசம்மைர், கணணதோசன், 
நீைக்குயில், ஆனநதேவிகடன் இதேழ்களில் 25-க்கு 
்மறபடட சிறுகததேகளும், குறு நாவல்களும் 
தவளிவநதேன. அநதேநதே இதேழ்களிலிருநது 
பிரித்ததேடுத்து திரு கி.ரா. அவர்களின் வீடடுக்குக் 
தகாணடு ் பா்னன். வீசிய தக தவறுங் தக்யாடு 
எபபடிப ்பாவது என்று ்காவில்படடியில் 
தகாஞ்சம் பழங்கள் வாங்கிக்தகாணடு ்பா்னன். 
கி.ரா. அவர்கள் தேனக்கு முன்னால் கிடநதே கடடிலில் 
‘ஒக்காருங்்கா’ என்றார்.

வழக்கமான விசாரிபபுக்கள் 
நடநதுதகாணடிருக்கும்்பாது, கி.ராவின் 
துதணவியார் கணவதி அம்மா ஒரு சில்வர் 
்பா(கா)ணி நிதறய கடும் புளிபபுள்ள கம்மம்புல் 
உமி்பாை தவணதணயத் துகள்கள் ‘சிங்கு 
சிங்காக’ மிதேக்கும் நல்ை பசு ் மாரில் சிறிது உபபுப 
்பாடடுக் தகாணடுவநது தகாடுத்தோர். அநதேக் 
தகாடு தவயிலுக்கு இதேமாக இருநதேது. கரிசல் 
காடடில் காதை ்நரத்தில் பனி படர்நதே புறகளின் 
்மல் கால் தவத்தேது மாதிரி

“தபயில் என்னது?” ்கடடார் கி.ரா.
இன்ன மாதிரி என்று தசால்லிக்தகாண்ட, 

தபதய அவர்களிடம் தகாடுத்்தேன். கததேகதள 
எடுத்துப பருவடடாகப பார்த்துவிடடு “என்ன 
தசயயணும்” என்றார்.

“இதுை 25 கததேகள் வதர இருக்கு. அதுை 10 
கததேகதளத் ்தேர்வு தசயது ஒரு ததோகுபபு்பாட 
நீங்க முயறசிக்கணும். அதுை ஒங்க அணிநதுதர 
பிரதோனமா இடம்தபறணும்”

சரி என்று தபதய தவக்க்வணடிய இடத்தில் 
தவத்துவிடடு.. பக்கத்தில் தகவாகாக இருநதே 
வாதனாலிப தபடடிதய ஸடார்ட பணணினார். 
தமல்லிய கர்நாடக சங்கீதே ஒலி; மதழ தவறித்தே 
பின் கதடசியாக ஜிலுஜிலுதவன்று தமதுவாக 
ஓடும் ததேருத்தேணணீர் ்பாை சன்னமாக 
ஒலித்துக்தகாணடிருநதேது.

சத்தேம் இவவளவுதோனா என்று சிறுபிள்தள 
்பால் ் கட்டன். அதேறகு அவர் ‘இல்ை, ் ரடி்யா 

17ð¬ìŠ¹ îè¾ Ü‚«ì£ð˜ - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m



்கக்கணும்னா இபபடித்தோன் ்கக்கணும். ்பய 
மாதிரி அைற விடக்கூடாது’ என்றார்.

்ரடி்யாதவ ்மலும் சுருக்கி தவத்துவிடடு 
“நீங்க 45 வயசில் இவவளவு கததேகள் 
எழுதியிருக்கீங்க, நான் நாபபது வயசுக்குப 
பிறகுதோன் எழுதே வந்தேன்” என்றார்.

மதியம் சாபபாடடு ்வதள. எனக்கும் 
கி.ரா. அவர்களுக்கும் சாபபாடடு ்மதஜயில் 
இதை்பாடடு சம்பிரதோயபபடி இதைகளுக்குத் 
தேணணீர் ததேளித்தேபின் முதேலில் உபபு தவத்தோர்கள் 
கணவதி அம்மா. அடுத்து ஓர் எலுமிச்தசப பழம் 
அளவில் தோளிசம் தசயதே ்தேங்காயத் துதவயதைக் 
தகாணடு வநது தவத்தோர். ததோடுகறிகளும் 
பரிமாறபபடடன. கதடசியாக தபாடி அரிசிச் 
்சாறு.

“சாம்பார் விடடடுமா” என்று ்கடடார்கள் 
அம்மா.

விடுங்கன்்னன். ஆனால் கி.ரா. அவர்களுக்கு 
சாம்பார் விடவில்தை.

அவர்கள் சாபபிடும் ்தேவ சித்திரத்ததேக் 
கதடக்கணகளால் பார்த்்தேன்.

கி.ரா. அவர்கள் தகாஞ்சம் ்சாறதற 
வைதுபுறமாக ஒதுக்கி, ்தேங்காயத் துதவயலில் 
பாதிக்கு ்மல் எடுத்து தநய ்பாடடு நன்றாகப 
பிதசநது தரணடு தகாழுக்கடதடயளவில் 
சாபபிடடார்கள். அ்தே மாதிரி பச்சடியில் 
துவடடி தரணடு தகாழுக்கடதட; பின் 
வரிதசக் கிரமமாக அ்தே மாதிரி சாம்பார், ரசம், 
தேயிர் என ஒவதவான்தறயும் ரசித்து ரசித்துச் 
சாபபிடடுக்தகாணடிருநதோர்.

இநதே மாதிரியான ரசதன கி.ரா அவர்களிடம் 
இயல்பாக்வ அதமநது கிடநதோலும், 
ரசிகமணி டி.்க.சி அவர்களிடம் தகாணட 
சி்னகிதேத்தோல், இணக்கத்தோல் அதுகூடுதேைாக 
விரிவதடநதுள்ள்தோ என்ன்மா! எது எபபடி 
இருநதோலும் கி.ரா அவர்கள் டி.்க.சி. அவர்களின் 
மறு பதிபபு. நா்னா அவருக்கு முநதி குருடடுக் 
்காழி தேவிடதடக் ‘கவக்கு கவக்கு’ என 
முழுங்குவது ்பாைக் தகாஞ்ச ்நரத்தில் எறிபூதச 
்பாடடு முடித்துவிட்டன் ்சாறதற.

சரியாக ஒரு வாரம் கழித்துக் கி.ரா 
அவர்களிடமிருநது ஒரு காயிதேம் வநதேது. 
ஒருவிதேப படபடபபுடன் காயிதேத்ததேப 
பிரித்்தேன்; “தேங்களது கததேகள் நூைாக ்வணடும்; 
அவசரபபடக் கூடாது. நீங்க சிறுகததேகள் பறறிச் 
சிை நுடபங்கதள அறிய ்வணடியது இருக்கு. 

படித்துக்தகாண்ட இருங்க, எழுதிக்தகாண்ட 
இருங்க” என்று எழுதியிருநதோர்.

அடுத்தே ஏதழடடு மாதேங்கள் கழித்து “வாடிய 
பயிருக்கு ஒரு மதழ, நல்ை நிைங்களும் தேரிசு 
நிைங்களும்” ஆகிய இரு குறுநாவல்களின் 
தகதயழுத்துப பிரதிகதளக் கி.ரா.விடம் 
தகாடுத்துவிடடு வந்தேன். அவறதறப படித்துப 
பார்த்துவிடடு ஒரு கடுதோசி எழுதியிருநதோர். 
அதில் இப்பாதுதோன் நீங்க ஒரு எழுத்தோளர் 
என்கிற அங்கீகாரத்ததேப தபறறுள்ளீர்கள் என்று. 
கி.ரா. அவர்களின் இதேயக் ்காபுரக் கவசத்ததேத் 
ததோடடுவிடடு வநதே பரவசம் எனக்கு.

எனது வாடிய பயிருக்கு ஒரு மதழ 
குறுநாவல் ததோகுதிதயப பதிபபித்து தவளியிட 
தரணடு மூணு பதிபபகத்தோர்களிடம் ததோடர்பு 
தகாணடுள்ளார் கி.ரா. கதடசியாகச் தசன்தன 
சுநதேரநிதையம் திரு ப.சுபபிரமணியன் அவர்கள் 
பதிபபிக்க ஒபபுக்தகாணடதின் ்பரில், நூல் 
1987இல் தவளிவநதேது. முக்கி தேக்கிப தபறற 
குழநததேப ்பறு. கி.ரா என் மீது தகாணட 
பிரியத்தின் காரணமாக எவவள்வா நன்றி கூற 
கடதமபபடடுள்்ளன்.” 

அ.முத்தோனநதேம் தநகிழ்நதிருபபார்.
“ஒங்களிடம் ஒன்று தசால்ைடடுமா?” என்று 

்கட்டன்.
“என்ன தசால்லுங்்கா” என்றார் கி.ரா.
சறறு தேயக்கம்.
“என்ன இருநதோலும், கூச்சமில்ைாம 

தசால்லுங்்கா.”
நான் தசான்்னன் “டி.்க.சி.யின் மறுபதிபபு 

நீங்கள் என்றால், உங்களின் மறுபதிபபு 
முத்தோனநதேம், சரியா?”

கி.ரா. சிரித்துக்தகாணடார்.
உடல் ஆ்ராக்கியத்துக்கு சிறுதோனியங்கள் 

- நாக்கு ருசியாயக் காயகறிகள் -மூலிதகக் குண 
வத்தேல்கள் - நைநதேரும் ததேன்பாணடிக் காத்து - 
வாசமுள்ள மருக்தகாழுநது - நல்ைதுகள் சூழ 
இருநதும் அங்கன்ய இருக்க மாடடாம பிறகு 
ஏன் புதுதவ புறபபாடு?

்தேடல், அறிதேல், வாழுதேலுக்குத் திதசகள் 
இல்தை. மருக்தகாழுநது வாசம் அங்கும் பறக்கும்!

(தவளிவரவுள்ள “கி.ரா.வின் முடிவிைா 
இைக்கியப பயணத்தில் சிை பக்கங்கள்” என்ற 
நூலிலிருநது.)
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 பிரதி எடுக்க முடியாப் பிம்்பஙகள 

ஆழ்மனத் வதடல் - 3
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 ்பகிர்வு

மனநிலைக் குறிப்புகள்-4

்தது்வ ேனநி்ல
தேறசார்பு சமுதோயம் பறறி உைகம் மறுபடியும் 

இங்தகான்றும் அங்தகான்றுமாகப ்பசத் 
ததோடங்கியிருபபது மகிழ்ச்சிதய அளிக்கிறது. 
ஆனால் தேறசார்பு பறறிய உணதமயான 
விழிபபுணர்வு இநதியாவில் எவவாறு இருக்கிறது 
என்று ்தேட முறபடும்்பாது நமக்குக் கிதடக்கும் 
தேரவுகள் மிகச் தசாறப்ம. தேமிழ்நாடடில் அயயா 
நம்மாழ்வார் கருத்துப பள்ளி (school of thought) தேவிர 
தபரியதோய எதுவும் இருபபதோகத் ததேரியவில்தை. 

தேறசார்பு தபாறுத்தேவதரயில் இடதுசாரி 
விவசாயச் சங்கங்கள் எப்பா்தோ அவறறின் 
தேகுதிகதள இழநதுவிடடன என்ப்தே எனது 
புரிதேல். பின் எபபடி தபாது மறறும் எளிய விவசாய 
சக்திகள் இது ததோடர்பான விழிபபுணர்தவக் 
தகாணடிருக்கும்? உைகின் பல்்வறு 
பகுதிகளில் பல்்வறு மனிதேர்கள் தேனியாகவும் 
கூடடாகவும் இதணநது வாழ்வியலின் தேறசார்பு 
குறித்து பல்்வறுவதகயான ஆயவுகதள 
்மறதகாணடு பல்்வறு வழிமுதறகதள 
விவாதித்திருக்கிறார்கள். முறகாைத் தேமிழ் 
சமூக்ம ஒரு சிறநதே தேறசார்பு சமுதோயத்துக்கான 
எடுத்துக்காடடானது என்பதேறகான பல்்வறு 
அறிவியல்பூர்வமான ஆதோரங்கள் நம்மிதட்ய 
உள்ளன. விவசாயம் ததோடர்பான விழிபபுணர்வு 
நம்மாழ்வார் தேவிர தேமிழகத்தில்  பரவைாக 
அறியபபடட ஜபபானிய விஞ்ஞானி மசானபு 
ஃபு்காகா (ஒறதற தவக்்கால் புரடசி – 1978) 
்பான்்றார்களால் வளர்த்ததேடுக்கபபடடது. 

தேறசார்பு விவசாயம் மறறும் தபாருளாதோரம் 
என்பது தேனிமனிதே நுகர்வுக்கைாச்சாரம் குறித்தே 
கவனமான விழிபபுணர்வில் அடங்கியிருக்கிறது. 
்மலும் அத்தேதகய தேறசார்பு சமுதோய மக்கள் 
அதனவருக்குமான ்தேதவதயப பூர்த்தி தசயயும் 
திறன் உதடயதோகவும் இருக்க ்வணடும். 
அவவதகயில் நான் இங்கு அறிமுகம் தசயயும் 
சுவாரஸயமான மனிதேனின் தபயர் த்ன்றி 
்டவிட தோ்ரா (Henry David Thoreau). தேத்துவம், 
சூழல் விஞ்ஞானம், இைக்கியம் ்பான்றவறறில் 

்மததேதம தகாணட மனிதேன் தோ்ரா. 
அவனுதடய வாழ்்வ ஒரு தேத்துவ இயக்கமாக 
இருநதேது. ஒரு இயறதகவாதியாகத் தேன்தன 
முன்னிறுத்திக் தகாணடாலும் அவரது சிநதேதனப 
்பாக்கு மிக பிரமாணடமானதோக இருநதேது.  
தோ்ராவின் தேத்துவத்ததேப தபாதுவாக இயறதக 
ஆன்மீகவாதேம் (Transcendentalism) எனைாம். (Tran-
scendentalism என்ற பதேத்திறகு ஆன்மீகவாதேம் 
சரியானதோக இருக்கைாம். இததே எழுதும்்பாது 
எனக்கு ் வறு தசால் கிதடக்கவில்தை. நணபர்கள் 
உதேவைாம்) இயறதகயின் புதிர்தேன்தமதய 
அபபடி்ய ஏறறுக்தகாள்ள ்வணடும் என்கிற 
அடிபபதடயில் உருவாக்கபபடட சிநதேதன. 

அடிபபதடயில் நாதனாரு 
தபாருள்முதேல்வாதி. ஆனால் தோ்ராவின் 
தேத்துவம் அதேறகு எதிரானது என்றாலும் சிைவதக 
சிநதேதனகள் அறிவியல்பூர்வமான சமுதோயச் 
சிநதேதனக்கு நம்தம இடடுச் தசல்லும் என்பதில் 
எனக்குச் சந்தேகமில்தை. தபாதுவாக இவரது 
தேத்துவம் அறிவுக்குப புைபபடாதே அதீதே இயறதக 
எதோர்த்தேத்ததே முன் நிறுத்துகிறது.  சமுதோயமும் 
அதேன் நிறுவனங்களும் தேனிமனிதேப புனிதேத்ததேச் 
சிததேத்துவிடடன என்றும் மனிதேன் மறறும் 
இயறதகயின் புனிதேத் தேன்தமதயயும் ஆன்மீக 
நிதைதயயும் நம்புவதேன் மூைம் மனிதேன் 
மீடசியதடயைாம் என்றும் அதேறகு மனிதேன் 
சுயசார்பும் கடடறற சுதேநதிரமும் தகாணடவனாக 
இருக்க ்வணடும் என்றும் இநதேத் தேத்துவம் 
விவாதிக்கிறது. இவரது தேத்துவம் சமூகத்துடனான 
இணக்கமின்தம, தேறசார்பு, சுதேநதிரமான எணணம், 
உறுதிபபாடு ஆகியவறறுடன் இயறதகக்கு 
முன்னுரிதம அளிபபது ஆகியவறறில் 
அடங்கியுள்ளது. 

அதமரிக்காவின் மான்தசஸ்ட மாகாணம் 
கன்கார்ட அருகிலுள்ள வால்டன் என்கிற 
குளத்தேரு்க 1845 முதேல் 1847 வதரயிைான இரணடு 
வருடங்கள் தேன்தனத் தேனிதமபபடுத்திக்தகாணட 
தோ்ரா இயறதகயுடன் தேறசார்பு வாழ்க்தகதயச் 
சுயபரி்சாதேதன தசயதோர். அதேனடிபபதடயில் 
உருவான அவரது நூல்தோன் மிகவும் புகழ்தபறற 
‘வால்தடன்’ (Walden). மனிதேன் என்பவன் 
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இயறதகயின் ஒரு பகுதி. இரணதடயும் 
தேனித்தேனியாகப பிரிபபது அவசியமறறது 
என்பததே வாழ்நது பார்த்து அததே இபபுத்தேகம் 
மூைம் நிரூபிக்கிறார்.

 எல்ைாவதகயிலும் அபூர்வமான ஒரு 
ஆளுதம தோ்ரா. அவரது சடட மறுபபு (civil dis-
obedience) என்கிற புகழ்தபறற கடடுதர எனக்கு 
மிகவும் இணக்கமான ஒன்று. இதணயத்தில் 
தேரவிரக்கம் தசயயக் கிதடக்கிறது. 

..
ஓவிய ேனநி்ல

இயறதகயும் தேறசார்பும் பறறிய 
தேத்துவத்ததேப படிபபவர்கள் எலிசதபத் 
பிளாக்தவல் (Elizabeth Blackwell) என்கிற தபணணின் 
பரிதோபகரமான காதேதையும் அவரது மிகச்சிறநதே 
ஓவியத் திறதமதயயும் பறறித் ததேரிநதுதகாள்ள 
்வணடும். வடகிழக்கு ஸகாடைாணட, அபர்்தேன் 
நகரில் 1707இல் ஒரு வணிகனின் மகளாகப பிறநதே 
எலிசதபத், இளதமயில் ஓவியப பயிறசிதய 
்மறதகாணடார் எனத் ததேரிகிறது. இவர் தேனது 
உறவினர் அதைக்்ாணடர் பிளாக்தவல் 
என்பவதரத் திருமணம் தசயதுதகாணடு தேனது 
ஊரி்ை்ய வாழ்நதேவர். தேனது கணவனின் 
தசயல்பாடுகளால் ைணடனுக்குப புைம் தபயர 
்நர்நதேது. ைணடனிலும் அதைக்்ாணடரின் 
தசயல்பாடுகள் அவதரச் சிதறக்குள் தேள்ளுகிறது. 
கணவனின் கடதன அதடக்கவும் சிதறயிலிருநது 
அவதரக் காபபாறறவும்  எலிசதபத் ஓவியம் 
வதரய முடிதவடுக்கிறாள். 

தோவரவியலில் தபரிய ஆர்வம் 
இல்தைதயன்றாலும் மூலிதக மருநது தேயாரித்து 
வியாபாரம் தசயயும் வணிகர்களுக்கும் (apoth-
ecaries) மருத்துவர்களுக்கும் உதேவும் விதேமாக 
மூலிதகச் தசடிகதள ்நரடியாகப பார்த்து 

அவறதற நுணுக்கமாகவும் துல்லியமாகவும் 
ஓவியமாக்கி அவறதறப பை ததோகுபபுகள் 
தகாணட ஆவணப புத்தேகமாக தவளியிடுகிறார். 
மூலிதககதளப பறறிய பல்்வறு தமாழி சார்நதே 
தேகவல்கதளத் தேனது கணவர் அதைக்்ாணடரிடம் 
தபறறுக் தகாள்கிறார். அதேறகாக அவர் ஒவதவாரு 
ஓவியமும் வதரநதே பின்னர் அததேக் கணவன் 
இருநதே ‘த்்கட’ சிதறக்கு எடுத்துச் தசல்கிறார். 

ைணடனில் உள்ள ‘தசல்ஸியா இயறதகத் 
்தோடடத்தில்’ (Chelsea Physic Garden) 1737 
முதேல் 1739 வதர தேங்கியிருநது, அங்கிருநதே 
மூலிதககதளத் தேனது ஓவியங்களுக்காகப 
பயன்படுத்திக் தகாணடார். அவரது ஓவியத் 
திறதம அவருக்குச் சிறநதே புகதழப தபறறுத் 
தேநதேது மடடுமல்ைாமல் இரணடு வருடமாகச் 
சிதறயில் இருநதே கணவதனயும் மீடடுத் தேநதேது. 
அவரது ‘ஒரு ஆர்வமூடடும் மூலிதக’ (A Curi-
ous Herbal) ததோகுபபில் ஏறக்குதறய ஐநூறு 
மூலிதககதள வணண ஓவியங்களாகப பதிவு 
தசயதுள்ளார். இன்றளவும் இநதேப புத்தேகம் 
ைணடன் ்தேசிய நூைகத்தில் பாதுகாக்கபபடடு 
வருகிறது. 

இநதே மூலிதக ஓவியங்கதளத் தேவிர 
்வறு ஓவியங்கள் பறறிய வரைாறு இல்தை. 
இவரது குழநததேகள் பறறியும் ததேரியவில்தை. 
ஏன் பரிதோபகரம் என்று தசான்்னதனன்றால், 
இவரது கணவன் அதைக்்ாணடர் 
சிதறயிலிருநது மீடகபபடட பிறகு அவதரத் 
தேனியாக விடடுவிடடு ஸவீடனுக்கு ஓடிப 
்பாயவிடுகிறார். அங்கு பல்்வறு வதகயான 
பணிகதள தசயதுதகாணடிருநதேவதர 
ராஜது்ராக குறறத்திறகாக 1747இல் 
தூக்கிலிடடுக் தகான்றுவிடுகிறார்கள். 
கதடசிவதர எலிதசபத் தேனது கணவருக்கு 
ஆதேரவு தசயதோர் என்பதுதோன் அவரது  புதிரான 
காதேல். கணவர் இறநதேபின் பத்தோணடுகள், 
அதோவது, 1758 வதர உயி்ராடிருநதே எலிதசபத் 
அக்்டாபர் 27ஆம் ்தேதி தசல்ஸியாவில் உள்ள 
தசயிணட ்தேவாையத்தில் புததேக்கபபடடார். 
அவரது கதடசி பத்தோணடுகளில் அவதரப 
பறறிய தேரவுகள் அதிகம் இல்தை. அவரால் 
உருவாக்கபபடட உைகின் மிகச் சிறநதே ஓவியப 
புத்தேகம் மடடும் இன்னும் உயி்ராடு இருக்கிறது. 
தோவரவியல் விஞ்ஞானிகள் ஆறு மூலிதக வதகச் 
தசடிகள் அடங்கிய ஒரு தோவரக் குடும்பத்திறகு 
அவரது தபயதர தவத்துச் சிறபபித்துள்ளனர். 
ஆனாலும் அநதேப தபயர் எலிசதபத் என்று 
இல்ைாமல் அவரது கணவரது குடும்பப தபயரில் 
‘பிளாக்வலியா’ (Blackwellia) என்று இருபபது 
வரைாறறுத் துயரம். எலிசதபத் பிளாக்தவல் 
என்ற இ்தே தபயரில் அதமரிக்காவின் முதேல் 
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தபண மருத்துவரின் மறதறாரு துயரம் ்தோயநதே 
வாழ்தவயும் இதணயத்தில் வாசகர்கள் 
ததேரிநதுதகாள்ளைாம். 

..
இலக்கிய ேனநி்ல

கவிததேயியல் பறறிய புத்தேகத்தில் (கானலும் 
உணதமயும் - என்சிபிஎச்) கிரிஸ்டாபர் 
காடதவல் இவவாறு எழுதுகிறார்: ‘கவிததே புற 
யதோர்த்தேத்தின் ஒரு பகுதிதய எடுத்துக்தகாள்கிறது. 
அதேதன உணர்ச்சிமயமாக்குகிறது. ஒரு 
புதிய உணர்ச்சி சார்நதே அணுகுமுதறதய 
உருவாக்குகிறது. இது நிரநதேரமானதேல்ை. கவிததே 
முடிநதேவுடன் இதுவும் முடிநதுவிடுகிறது. 
கவிததே அதேன் சாரம்சத்தில், மாறுதேல் அதடகிற, 
பரி்சாதேதன நிதையில் இருக்கிற பிரம்தம 
ஆகும். ஆனால் மனதின் மீது அதேன் தோக்கம் 
நிரநதேரமானது. அது விஞ்ஞானத்துடன் அ்தே 
தமாழியில் இடம்தபறுகிறது. விஞ்ஞானத்தின் 
்நாக்கம் புற யதோர்த்தேத்ததே விளக்குவது ஆகும். 
ஏதனன்றால் புற யதோர்த்தேத்தின் பிம்பம் ஆனது 
இரு பிரம்்மயங்களுக்கு இதட்யயான மத்திம 
பதேத்ததேப ்பான்றது. இதில் ஒரு பதேம் புற 
யதோர்த்தேம் (விஞ்ஞானம்) மறதறான்று இன ஜீவி 
(கவிததே). இது கவிததேக்கு மடடு்ம உரித்தோனது 
அல்ை. எல்ைாக் கதைகளுக்கும் இது தபாருநதும். 
கவிததேகளுக்்க உரித்தோனது அதேன் உத்திமுதற. 
இநதே உத்திமுதற மூைம் உணர்ச்சி அதமபபிதன 
உருவாக்குவதும் ஆகும்…’ 

என்வ இங்கு ஒரு தேமிழ்க் கவிததே, 
ஒரு இநதிய தமாழிக் கவிததே மறறும் ஒரு 
அயல்தமாழிக் கவிததே என மூன்தறப 
பகிர்கி்றன். 

முதல் முததம் – சுகிரதராணி
கனிநதே ்வபபம்பழத்திலிருநது
தவளி்யறும் விததேதயன
என்னிலிருநது நீங்குகிறது தவடகம்
நீயும் அறங்களதனத்தும் அழிய
சாயநதே மரத்தின் ்வராகி நிறகிறாய
உன்மத்தேம் வடியுமுன் ்வர்கள்
என் நிைம் ்நாக்கி நகர
ஆழத்தில் புததேநதிருக்கும் நாளங்களில்
ஊமத்ததேகள் தேளும்புகின்றன
கள்ளியின் முடகள் உள்ளிறங்கப
பீறிடும் இரத்தேத் துளிகளாய
என் உடல் முழுவதும்
உருள்கின்றன காமத்தின் முத்துக்கள்
உன் சுடுமூச்சுகளின் நூல்தகாணடு
ஒவதவான்தறயும் ்காக்கிறாய
ததோங்கும் ்தோடடமாகி மிதேக்கி்றன்
பறதவகளறற வானம் பிரகாசமதடய
நாம் கைவிக்காை விகாரமுறுகி்றாம்
என் தமன்முதைகள் அழுநதே
முதேல் முத்தேதமான்தறத் தேருகி்றன்
எவரும் விழித்திராதே கருக்கலில்
சாதியின் தகாடூர ஓதடயில் மிதேக்கின்றன
அரிநது வீசபபடட நான்கு உதேடுகள்.
•
இரவு உணவு – ஏ. அய்யப்பன் (மலை்யாளம்)
கார்விபத்தில் இறநதே வழிப்பாக்கனின்
ரத்தேம் மிதித்து கூடடம் நிறக
தசத்தேவன் தபயிலிருநது பறநதே
ஐநதுரூபாய ்நாடடில் இருநதேது என் கண.
நான் இருநதும் தோலி அறுத்தே மதனவி.
என் குழநததேக்ளா
பசியின் நிதனவுபதபாம்தமகள்.
இன்றிரவு இரவுணவின் ருசியுடன்
என் குழநததேகள் உறங்கும்.
என் மதனவிக்கும் எனக்கும் அதரவயிறு 
ஆனநதேம்.
தசத்தேவனின் பிணபபரி்சாதேதன்யா 
அடக்க்மா
இந்நரம் முடிநதிருக்கும்.
நிதனத்துக்தகாண்டன்
ரத்தேம் மிதித்து நின்ற கால்கதள.
வாழ்பவர்களுக்கு வாயக்கரிசியிடடு
தசத்தேவதன.
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•
கல்்ைான்றுடன் உலர்யாடல் -விஸைவா 

ஷிம்்்பாரஸகா (்்பாைந்து)
கல்லின் முன்கதேதவத் தேடடுகி்றன்.
“நான்தோன், உள்்ள வரவிடு.
உன்னுள் நுதழய்வணடும்,
சுறறிப பார்க்க்வணடும்,
உன்தனச் சுவாசித்து 
நிரபபிக்தகாள்ள்வணடும்.”
“திரும்பிப ்பா” என்கிறது கல்.
“நான் இறுக்கி மூடபபடடு்ளன்.
என்தனத் துணடுகளாய தநாறுக்கினாலும்,
மூடி்யயிருப்பாம் நாங்களதனவரும்.
மணைாய அதரக்கைாம் எங்கதள நீ,
ஆயினும் உள்்ள அனுமதி்யாம் உன்தன”
கல்லின் முன்கதேதவத் தேடடுகி்றன்.
“நான்தோன், உள்்ள வரவிடு.
வநதுள்ளது ஆர்வமிகுதியால் மடடு்ம.
வாழ்க்தகதோன் அததேத் தேணிக்க முடியும்.
உனது மாளிதகக்குள் நதடபயிை 
விரும்புகி்றன்,
பிறகு ஒரு இதைதய்யா நீர்த்துளிதய்யா 
்கடகச் தசல்்வன்.
எனக்கு அதிக ்நரமில்தை.
எனது மரணத்துவம் உன்தனத் 
தீணட்வணடும்.”
“நான் கல்ைாைாயிருக்கி்றன்” என்றது கல்,
“என்வ உணர்ச்சிகதளக் காடடவியைாது.
திரும்பிப ்பா.
சிரிபபதேறகான தேதசகள் என்னிடமில்தை.”
கல்லின் முன்கதேதவத் தேடடுகி்றன்.
“நான்தோன், உள்்ள வரவிடு.
உன்னுள் தபரும் காலி அரங்கங்கள் உள்ளன 
எனக் ்கள்வி,
காணபபடாமல், வீணாகும் அழகுடன்,
ஒலியின்றி, யாருதடய காறசபதேங்கதளயும் 
எதிதராலியாமல்.
ஒத்துக்தகாள், அவறதற நீ கூட அதிகம் 
அறிநதிரவில்தைதயன”.
“தபரும், காலி, உணதமதோன்” என்றது கல்,
“ஆனால் அதறக்ளதுமில்தை.
அழகியதோயிருக்கைாம், ஆனால் உனது
மலிவான ரசதனக்்கறப அல்ை.
என்தன உன்னால் அறிய முடியும், ஆனால் 

துதளத்தேறிய இயைாது.
எனது தமாத்தேப பரபபதனத்தும் உன்தன 
்நாக்கி,
எனது உடபுறங்கள் அதனத்தின் திதச்வறு.”
கல்லின் முன்கதேதவத் தேடடுகி்றன்.
“நான்தோன், உள்்ள வரவிடு.
காை காைமாயத் தேங்க விருபபமில்தை
நான் மகிழ்ச்சியாய இல்ைாமலில்தை.
நான் வீடறறிருக்கவில்தை.
எனது உைகம் திரும்பலுக்குத் தேகுதியானது.
தவறுங்தகயுடன் உள்நுதழநது 
தவறுங்தகயுடன் திரும்பு்வன்.
அங்கிருந்தேதனன்பதேறகு ஆதோரம்
எவரும் நம்பக்கூடிய சாத்தியமறற
எனது வார்த்ததேகள் மடடு்ம.”
“உள் நுதழயக்கூடாது நீ” என்கிறது கல்,
“பங்குதபறுதேல் குறித்தே புரிவில்தை உனக்கு.
்வதறநதேப புரிவுங்தகாணடு உனது 
பங்குதபறுதேற புரிவின்தமதய 
நிரபபவியைாது.
பார்தவதயன்பது சர்வதிருஷடியாய 
எழுதேல்கூடப
பயனறறது பங்குதபறுதேல் குறித்தே 
புரிவின்றி
உள் நுதழயக்கூடாது நீ, உன்னிடமிருபபது 
புரிவு என்னவாயிருக்க்வணடுதமன்ற
புரிவு மடடு்ம,
அதேன் விததே மடடு்ம, கறபதன.”
கல்லின் முன்கதேதவத் தேடடுகி்றன்.
“நான்தோன், உள்்ள வரவிடு.
இரணடாயிரம் நூறறாணடுகள் 
காத்திருக்கவியைாது,
உனது கூதரக்கடியில் என்தன வரவிடு.”
“என்தன நீ நம்பவில்தைதயனில்.” என்றது 
கல்,
“இதைதயக் ்கடடுபபார், இததே்ய 
தசால்லும் அது.
ஒரு நீர்த்துளிதயக் ்கடடுபபார், இதை 
தசான்னததே்ய தசால்லும் அது.
இறுதியில், உன் தேதைமயிதரான்தறக் 
்கடடுபபார்.
தவடித்துச் சிரிக்கி்றன், ஆம், சிரிபபு, 
தபருஞ்சிரிபபு,
எபபடிச் சிரிபபததேன்று எனக்குத் 
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ததேரியாவிடடாலுங்கூட.”
கல்லின் முன்கதேதவத் தேடடுகி்றன்.
“நான்தோன், உள்்ள வரவிடு.”
“எனக்குக் கதேவில்தை” என்றது கல்
(மூன்று கவிததேகளும் இதணயத்திலிருநது 

எடுத்தோளபபடடுள்ளன.)..த்பதாது்வதான ேனநி்ல
Altruism என்ற தசால்லிறகு ஒபபுரவாணதம 

என்கிற அர்த்தேம் வருவதோகப பார்த்்தேன். 
உணதமயில், தேன்னுதடயததே விடப பிறர் 
்தேதவகளிலும் மகிழ்ச்சியிலும் அக்கதற 
தகாள்ளுதேல் அல்ைது தபாதுநைப பணபு ்பான்ற 
அர்த்தேத்ததேக் குறிக்கும் தசால் இது. இநதே 
தசால்லுக்கு ஒபபுரவு என்கிற பதேம் சரியாக்வ 
உள்ளது என்பது எனது துணிபு. ஒபபுரவு என்றால் 
ஒருவருக்தகாருவர் இணக்கமாக ்வதை தசயது 
பரஸபரம் உதேவுவதேன் மூைம் வாழ்வின் தேரத்ததே 
்மம்படுத்துதேல் என்பது தபாருளாகும். இதேறகு 
்ம்ைாடடமாக கூடடுறவு (co-operation) என்ற 
தசால்தையும் கவனத்தில் தகாள்ளைாம். ஆனால் 
ஒபபுரவு என்ற தசால்லிறகு இதணயத்தில் 
உைக நடத்ததேயுடன் இதணநது ்பாதேல் என்கிற 
அர்த்தேத்ததேச் தசால்கிறார்கள். அது எனக்கு 
உடன்பாடில்தை. 

நிறக, கடநதே 11.10.2020 ்தேதியிடட தடம்ஸ 
ஆஃப இநதியா நாளிதேழில் டச்சு நாடடு வரைாறறு 
அறிஞரும் பிரபை பத்திரிக்தகயாளருமான 
ரடதகர் பதரக்்மன் (Rutger Bregman) என்பவரது 
்படடி ஒன்று சிறியளவில் பிரசுரமாகியிருநதேது. 
தேற்பாது ் ாைநதில் வசிக்கும் 32 வயதோன ரடதகர் 
ஐ்ராபபாவின் மிகவும் கவனம் ஈர்த்தே இளம் 
சிநதேதனயாளராக அதடயாளபபடுத்தேபபடுகிறார். 
இவரது முக்கியமான புத்தேகம் utopia for realists. 
உைகளவில் உடனடியாகப புகழ்தபறற இநதேப 
புத்தேகம் இதுவதர ஏறக்குதறய 32 தமாழிகளில் 
தபயர்க்கபபடடுள்ளது. உைகின் ஒவதவாரு 
மனிதேருக்கும் அடிபபதடயான குதறநதேபடச 
ஊதியம் வழங்குதேல், மனிதேர்களுக்கு வாரத்தில் 
பதிதனநது மணி்நர ்வதைத்திடடம் 
மறறும் சர்வ்தேச நாடுகளுக்கிதட்யயான 
கடவுச்சீடடுகள் ்தேதவயில்ைாதே திறநதே 
்பாக்குவரத்து ஆகியவறதறப பிரதோனபபடுத்தி 
உைக மக்களின் சமத்துவத்ததே ஒபபுரவின் (Altru-
ism) மூைம் சாத்தியபபடுத்துதேதைப ்பசுகிறது 
இபபுத்தேகம். சமுதோய முன்்னறறத்திறகுத் ் தேதவ 
எளிய கனவுக்ள மாறாக தகாடுங்கனவுகளல்ை 
என்று தசால்கிற ரடகர் இவவாணடின் 
ததோடக்கத்தில் தவளியிடட புத்தேகம்தோன் மனிதே 
இனம் – ஒரு நம்பிதகயான வரைாறு (Human-

kind: A hopeful History). இபபுத்தேகமும் மிகப 
பரவைான கவனத்ததேப தபறறுள்ளது. மனிதேர்கள் 
தபாதுவாக மரியாததேக்குரியவர்கள் (people are de-
cent) என்கிறார். மனிதேத்தேன்தமதோன் இவவளவு 
நீணட மனிதேகுை வரைாறறில் அடிநாதேமாக 
விளங்குகிறது. ஒபபுரவு/கூடடுறவு என்பது 
மனிதேத்தின் சாரமாக இருநது தசயல்படுகிறது. 
்மலும் அது சமுதோய முன்்னறறத்திறகு 
அவசியத் ்தேதவயாக இருக்கிறது எனவும் 
இவரது வாதேம் தசல்கிறது. இபபடிபபடட 
சிநதேதன வதகதமதய முக்கிய கணடுபிடிபபு 
என ஐ்ராபபிய மறறும் அதமரிக்க அறிவுைகம் 
இவதரக் தகாணடாடுகிறது.  இநதேப புத்தேகத்தின் 
விரிவான அறிமுகத்ததே ஜுதை 17, 2020   ஆங்கிை 
ஹிநது நாளிதேழில் காணைாம். கூகுல் புக்ஸ – உம் 
ஒரு விமர்சனத்ததேக் தகாணடுள்ளது. சரி இததே 
நான் ஏன் தசால்கி்றன் என்றால் இரணடாயிரம் 
வருடங்களுக்கு முன்னா்ை்ய அயயன் 
வள்ளுவன் இநதே ஒபபுரவிறகுத் திருக்குறளின் 
22வது அதிகாரம் வழியாக பத்து குறள்களில் 
விளக்கம் அளித்துள்ளான் என்பதேறகாகத்தோன். 

ஒத்தே தேறிவான் உயிர்வாழ்வான் மறதறயான் 
தசத்தோருள் தவக்கப படும்

என்பது அதில் ஒன்று. ஆனாலும் ்மறபடி 
ரடகர் மிகச் சிறநதே சிநதேதனயாளர் என்பததே 
நாம் ஒபபுக்தகாள்ள ்வணடும். ஏதனன்றால் 
அவர் தேனது தேரவுகதள அறிவியல் பூர்வமாக, 
அதோவது தபாருளாதோரம், வரைாறு, உளவியல், 
உயிரியல், மானிடவியல் மறறும் ததோல்லியல் 
அடிபபதடயிைான தேரவுகதளக் தகாணடு 
முடிவுகதள முன்தவக்கிறார். எனக்கு அது 
மிகவும் விரும்பத்தேக்க தசயைாக இருக்கிறது. 
மிகவும் அவசியமான உச்சபடச ஆயவுமுதறயாக 
அததே நான் கருதுகி்றன். 
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 சிறுகலத

கிறிஸ்துவ 
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“மறக்காம நம்ம நர்த்தேன விநாயகரப 
பாத்துடடு வாங்க!” என்று கிளம்பும்்பா்தே 
மதனவி ஞாபகபபடுத்தியிருநதோள்.

“நம்ம விநாயகதரயாவது, மறக்கறதோவது! 
தபாள்ளாச்சி ்பாய இறங்கினதும் முதேல் 
்வதை்ய அவதரப ்பாயப பாக்கறதுதோன்! 
அதுக்கபபுறம்தோன் கல்யாண வீடடுக்குப 
்பா்வன்!” என்றிருநதோர் அமுதேவாணன்.

தபாள்ளாச்சி வடுகபாதளயத்தில் 
இவர்களுக்குச் தசாநதே வீடு இருநதேது. அதேன் வாசல் 
பகுதியில் ஓர் ஓரமாகச் சிறு ்மதட அதமத்து, 
அதில் நர்த்தேன விநாயகர் சிதைதயப பிரதிஷதட 
தசயது வழிபடடு வநதேனர். அமுதேவாணனுக்கு 
விநாயகர் இஷட ததேயவம். அதேனால்தோன் ஊருக்கு 
நாலு விநாயகர் ்காவில்கள் என இருநதோலும், 
தேனது வீடடு வளாகத்தி்ை்ய நர்த்தேன 
விநாயகதரப பிரதிஷதட தசயது, தசவவாய, 
தவள்ளி மறறும் வி்சஷ நாடகளில் பூதஜ 
தசயய அர்ச்சகர் ஒருவதரயும் சம்பளம் தகாடுத்து 
நியமித்திருநதோர்.

மூத்தே மகன் கனடாவில் குடியுரிதம தபறறு 
அங்்க குடும்பத்்தோடு இருக்கிறான். இதளய 
மகன் தபங்களூருவில் தசடடில் ஆகிவிடடான். 
வயதோன காைத்தில் இனியும் எதேறகு இவரும் 
மதனவியும் தபாள்ளாச்சியில் தேனி்ய இருக்க 
்வணடும் என்று அநதே வீடதட விறறுவிடடு, 

தபங்களூருக்குச் தசன்று இதளய மக்னாடு 
தேங்கிவிடடனர்.

வீடதட வாங்கியவர் ஒரு கிறிஸதேவர். 
அதேனால் வீடு விறகும் ் பச்சுவார்த்ததேயின்்பா்தே, 
“விநாயகர் சிதைதய இடிச்சுடாதீங்க!” என்று 
அமுதேவாணன் ்கடடுக்தகாணடார்.

வீடதட வாங்கியவரான தசலின் ்ஜாசப, 
“என்னங்க சார் இபபடி தசால்லிடடீங்க! எநதே 
மதேமானாலும் சரி; கடவுள் சிதைதய்யா, 
வழிபாடடுத் தேைங்கதள்யா நாங்க இடிக்க 
மாட்டாம். மறற மதேங்கதளயும் மதிக்கறவங்க 
நாங்க” என்றார்.

“இல்ை... உங்க மதேத்துை பைரும் எங்க 
கடவுள்கள சாத்தோன்னும், எங்க ்காவில்கதளச் 
சாத்தோ்னாட கூடாரம்னும் பழிக்கறது 
அநதேக் காைத்துை இருந்தே வழக்கமாச்்ச! 
ஸவாமி வி்வகானநதே்ர கூட இததேப பத்தி 
்பசியிருக்கா்ர! சுமார் தரணடு வருசம் முன்னாடி, 
பிரபைமான உங்க மதேப பிரச்சாரகர் ஒருத்தேர் 
கூட, ‘தேமிழ்நாடடுை எங்க பார்த்தோலும் தபரிய 
தபரிய இநதுக் ்காயில்கள் அதிகமாயிடுச்சு. அது 
சாத்தோ்னாட ்வதை!’ன்னு மதே து்வஷமா 
்பசி, தபரிய சர்ச்தசயாகி, ்கஸ கூட ஆச்்ச...! 
அதேனாைதோன் முன்கூடடி்ய ்கடடுக்க்றன்.”

“இநது மதேத்துை பை பிரிவுகள், ஜாதிகள் 
இருக்கற மாதிரி்ய, எங்க மதேத்துையும் பை 
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பிரிவுகள் இருக்கறது உங்களுக்்க ததேரியும். நாங்க 
கத்்தோலிக்கர்கள். எங்க பிரிவுை மதே து்வஷம் 
கிதடயாது. நாங்க இநதுக்கள் ஏரியாவுை ததேருத் 
ததேருவா, வீடு வீடாப ்பாயி மதேப பிரச்சாரம் 
தசயயறதும் இல்தை. விரும்பி வநதோ மதே மாறறம் 
தசயவாங்க; அவவளவுதோன்! அது மடடுமல்ை; 
எங்க பிரிவுை, இநது மதேப தபணகள் மாதிரி 
தபாடடு, பூ தவச்சுக்கறதும் உணடு. இததே எதுக்கு 
தசால்்றன்னா... நாங்க நல்லிணக்கவாதிகள்ங்கறதே 
உங்களுக்குத் ததேரியபபடுத்தேறதுக்குத்தோன்!”

“நானும் அததேப பாத்திருக்க்றன். 
இருநதோலும், ஒரு சந்தேகம். வீடடு வாசல்ை்ய 
்வறறு மதேக் கடவுள் சிதை இருக்கறது உங்களுக்கு 
இதடஞ்சைா இருக்காதோ? உங்க மதேத்தேவங்க 
எதிர்க்க மாடடாங்களா?”

“வீடடுக்குள்ள தவச்சிருநதோத்தோன் எங்க 
மதே நம்பிக்தகக்கு வி்ராதேமா இருக்கும். தவளிய 
இருநதோ பிரச்சதன இல்தை. எங்க மதேத்தேவங்க 
ஒணணும் தசால்ை மாடடாங்க. இநதுக்கள் மதேம் 
மாறாம்ை்ய எங்க சர்ச்சுக்கு வர்றாங்க்ள... அது 
மாதிரிதோன்!’’

அததேக்்கடடு இவருக்குத் திருபதி ஆயிறறு.
வீடு விறகபபடடதும், “அநதே விநாயகருக்கு 

பூதஜ தசயய ஒரு அர்ச்சகதர நியமிச்சிருக்க்றாம். 
எபபவும் மாதிரி அவர் வநது பூதஜ பணணிடடுப 
்பாறதுக்கு நீங்க அனுமதிக்கணும். அர்ச்சதன 
சம்பளத்ததே நாங்க மாசா மாசம் அவ்ராட 
அக்தகௌணடுக்கு அனுபபிடு்வாம். நீங்க 
பூதஜக்கு அனுமதிச்சா மடடும் ்பாதும்!” என்று 
்கடடுக்தகாணடார்.

‘’அதுக்தகன்ன... தோராளமா வநது 
பணணிக்கடடும். அவருக்கு என்ன த்ல்ப 
்வணாலும் பண்றாம். அது மடடுமில்ை; 
அவருக்கான சம்பளத்ததேயும் நா்ன 
தகாடுத்துட்றன். எங்களாை முடிஞ்ச ஒரு 
ததேயவ காரியமா இருக்கடடும்!” என தசலின் 
்ஜாசப தசால்ைவும் அமுதேவாணன் மகிழ்ச்சியும் 
தநகிழ்ச்சியும் தகாணடார்.

“உங்களுக்குப பரநதே மனசுங்க!” என்று 
பாராடடவும் தசயதோர்.

“எங்க ஊர்ை சர்ச் கடடறதுக்கு ஒரு இநதுதோன் 
இடம் தகாடுத்தோர். எத்தேதன்யா இஸைாமியர்கள் 
ைடசக் கணக்குை நன்தகாதட தகாடுத்தோங்க. 
அததே ஒபபிடும்்பாது இது சாதோரணமான 
விஷயம் சார்” என்றார் தசலின்.

*******

தபங்களூரு தசன்ற பிறகு அவவப்பாது 
இவர் அர்ச்சகதரயும், தசலிதனயும் 

அதை்பசியில் அதழத்து, நர்த்தேன 
விநாயகருக்குப பூதஜ நடநது வருவததேப பறறி 
உறுதிபபடுத்திக்தகாணடிருநதோர். கனடாவில் 
இருக்கும் தபரிய மகன், அங்்க வநது 
அவர்க்ளாடு சிறிது காைமாவது இருக்கும்படி 
வறபுறுத்தி அதழத்துக்தகாண்ட இருநதோன். 
அதேறகாகச் தசன்ற அமுதேவாணனும் மதனவியும் 
தோயநாடு திரும்ப ஒரு வருடத்துக்கு ்மல் 
ஆகிவிடடது.

அங்்க தசன்றதிலிருநது இவரது பதழய 
எண உப்யாகத்தில் இல்தை. அதை்பசியில் 
பழுது ஏறபடடு, ்சமிபபு எணகள் 
அழிநதுவிடடதோல் தசலின் மறறும் அர்ச்சகதரத் 
ததோடர்பு தகாள்ளவும் இயைவில்தை.

தோய நாடு திரும்பி இரு மாதேங்களுக்குப 
பிறகு, இப்பாது தபாள்ளாச்சியில் நணபர் 
வீடடுத் திருமணம். இது நணபரின் மூன்றாவது 
மகன் திருமணம்தோன். அதேனால் இதேறகாகப 
தபங்களூருவில் இருநது வநதோக ்வணடும் 
என்று அவவளவு முக்கியத்துவம் ஒன்றுமில்தை. 
இருபபினும் இநதே வாயபதபப பயன்படுத்தி, 
தசாநதே ஊர், தசாநதேங்கள், நடபுகள் 
ஆகியவறதறயும் பார்பப்தோடு, நர்த்தேன 
விநாயகதரயும் தேரிசித்துவிடடுச் தசல்ைைா்ம 
என்பதேறகாக்வ வநதிருநதோர்.

*******

தபாள்ளாச்சி ்பருநது நிதையத்தில் 
இறங்கியதும் ஒரு ஆட்டா பிடித்து, காதி 
கதடயில் விநாயகருக்கு அதர டஜன் துணடு, 
பூதஜ சாதேனக் கதடயில் பூதஜப தபாருடகள், 
பூக்கதடயில் அருகம்புல் மாதை, ்ராஜா 
மாதை ஆகியவறதற வாங்கிக்தகாணடு 
வடுகபாதளயத்ததே அதடநதோர்.

ததேரு முக்கு திரும்பும்்பாது, ‘கிறிஸதேவ 
விநாயகர் ்காவிலுக்குச் தசல்லும் வழி’ 
என்று அம்புக்குறி காடடும் தபயர்ப பைதக 
தேடடுபபடடுக் கவனத்ததே ஈர்த்தேது.

“என்னபபா இது... கிறிஸதேவ விநாயகர் 
்காவில்னு ்பாடடிருக்குது?! வி்நாதேமா 
இருக்்க...!” என்று ஓடடுநரிடம் தசான்னார்.

“நானும் அததேத்தோன் சார் 
்யாசிச்சுடடிருக்க்றன். இநதே ஏரியாவுை 
தமயின் ்ராடடுை வநதிருக்க்றன். ்வற சிை 
வீதிகளுக்கும் சவாரி ்பாயிருக்க்றன். இநதே 
வீதிக்கு வநதேதில்ை. கிறிஸதேவ விநாயகர்னா... 
கிறிஸதுவ மதேத்துையும் விநாயகர் இருக்கறாரா? 
இல்ை... விநாயகர், கிறிஸதேவ மதேத்துக்குக் 
கன்தவர்ட ஆகிடடாரா?” என்று ்கடடு அவர் 
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சன்னமாக நதகத்துக்தகாணடார்.
அமுதேவாணனின் முன்னாள் வீடடின் முன்பு 

ஆட்டாதவ நிறுத்தி இறங்கியதும், ் பராச்சரியம். 
காம்தபௌணட சுவர் மீது, ‘கிறிஸதுவ விநாயகர் 
என்கிற நர்த்தேன விநாயகர் ் காவில்’ என்ற தபயர்ப 
பைதக இருநதேது.

“என்னங் சார்...நீங்க்ள இங்கதோன் 
வநதிருக்கறீங்க? அபபறம் ்பர் ததேரியாதே மாதிரி 
்கக்கறீங்க்ள...!” என்றார் ஓடடுநர்.

“இல்ைபபா... இது தமாதேல்ை எங்க 
வீடுதோன்! அதுை நர்த்தேன விநாயகர் சிதைதய 
தவச்சு வழிபடடுடடிருந்தோம். வீடதட 
வாங்கினவரு ஒரு கிறிஸடின். அதேனாை அபபடி 
்பரு ஆயிடுச்சாடட இருக்குது!” என்றபடி 
பயணக் கடடணத்ததேக் தகாடுத்துவிடடு, பயணப 
தப, பூதஜ சாதேனங்கள் மறறும் மாதைகள் சகிதேம், 
்கடதடத் திறநது உள்்ள தசன்றார்.

அங்்க இன்னும் தபரிய ஆச்சரியம். 
சாதோரண ்மதட மீது நின்றிருநதே நர்த்தேன 
விநாயகர், இப்பாது ஆளளவு உயரமுள்ள அழகிய 
சிறு ்காவிலுக்குள் நின்றுதகாணடிருநதோர். 
ஆவ்ைாடு விதரநது தசன்று சுதமகதள 
இறக்கி தவத்துவிடடு, ்காவிதைப 
பார்தவயிடடுக்தகாணடிருக்தகயில், ்கட திறநதே 
சத்தேம் ்கடடு வநதே தசலின் ்ஜாசபபின் முகம் 
ஜன்னலில் முதளத்தேது. வநதிருபபது இவதரனக் 
கணடதும் அம்முகம் விரிநது மைர்நதேது.

“அட்ட... அமுதேவாணன் சாரா...!? 
வாங்க சார்... வாங்க, வாங்க!” என அங்கிருந்தே 
வர்வறறபடி வநதோர்.

“என்ன சார்... ஒரு வருஷமா உங்க 
ஃ்பா்ன வரை? கூபபிடடுப பாத்தோ, அநதே எண 
உப்யாகத்தில் இல்தைன்னு தேகவல் வநதுச்சு. 
என்ன ஆச்சு? உடம்புக்கு ஏதும் சரி இல்ைாம 
இருநதீங்களா?” என்று கரிசனத்்தோடு விசாரித்தோர்.

“அததேல்ைாம் ஒணணும் இல்தைங்க!’’ 
என்றவர் விவரம் ததேரிவித்துவிடடு,

“என்னங் சார்... ்காவில் கடடி இருக்குது! 
கிறிஸதேவ விநாயகர்னு ்பரு ்வற!?” என்று 
்கடடார்.

“விநாயகர் தவயில்ையும், மதழையும் 
நிக்கறா்ர... அவருக்கு ஒரு ்காவில் 
கடடிடைா்மன்னு ்தோணுச்சு. உங்ககிடட 
தசால்லிடடுச் தசயயைாம்னு பாத்தோ, ்பான் 
ததோடர்பு இல்ைாதேதுனாை கான்டாக்ட பணண 
முடியை. ‘நல்ை காரியம்தோ்ன! அவர் என்ன 
்வணடாம்கவா ்பாறார்!’ன்னு அர்ச்சகரும் 

ஊக்கம் தகாடுத்தேதுனாை, அவ்ராட 
வழிகாடடுதேல்படி, ஆகம முதறயா ்காவில் 
கடடி, கும்பாபி்ஷகமும் பணணி்னாம். அதுக்கு 
வநதே பக்தேர்கள் எல்ைாம், ‘கிறிஸதேவர் வீடடுை 
விநாயகர் ்காவிைா? அதுவும் அவ்ர ்காவில் 
கடடிக் கும்பாபி்ஷகம் நடத்தேறாரா?’ன்னு 
ஆச்சரியபபடடு, நம்ம விநாயகருக்குக் கிறிஸதுவ 
விநாயகர்்ன ்பர் தவச்சுடடாங்க! அதுக்கபபுறம் 
இவரு இப்பா நம்ம ஏரியாவுையும், அக்கம் 
பக்கத்து ஏரியாவுையும் பாபபுைராகிடடார். 
தினமும் காதைை, சாயநதிரம் பூதஜ நடக்குது. 
இருபது - முபபது ்ைடிஸ, வீடடுை இருக்கற 
ஆம்பதளங்க எல்ைாரும், குழநததேகதளக் 
கூடடிடடு வருவாங்க!” என்றார்.

“உணதமயி்ை்ய நீங்க தசஞ்சது தபரிய 
காரியம்தோன் சார்! நாங்க வழிபடடுடடு இருநதே 
வதரக்கும் வீடடு விநாயகரா இருநதேவரு, 
இபப ஊர் விநாயகரா ஆனது மடடுமல்ைாம, 
மதே நல்லிணக்கத்துக்கு அதடயாளமாக் கூட 
ஆயிடடார்னா, அது உங்களாைதோன்! உங்கதள 
எபபடிப பாராடடறதுன்்ன ததேரியை!” என 
அகமும் முகமும் மைர்நதோர் அமுதேவாணன்.

“்வளாங்கணணி மாதோ ்காவில், நாகூர் 
தேர்கா, சபரிமதை ஐயபபன், ஷீர்டி சாயபாபான்னு 
மதே நல்லிணக்கத்துக்கு எத்தேதன்யா வழிபாடடுத் 
தேைங்களும், மகான்களும் அதடயாளமா 
இருக்கறாங்க. அநதே வழிை நானும் ஒரு துரும்பா 
இருக்க முயறசி பணணு்னன்; அவவளவுதோன் 
சார்!” என்றார் தசலின், அடக்கமாக.

“நீங்க தசால்றது சத்தியமான வார்த்ததே 
சார்!” என்றவர், “அர்ச்சகர் நம்பதரயும் மிஸ 
பணணிட்டன். குடுங்க்ளன்... ்பான் பணணி 
வரச் தசால்ைைாம்” என்றார்.

“இபப மணி நா்ை கால் ஆச்சு. தகாஞ்ச 
்நரத்துை சாயநதிர பூதஜக்கு அவ்ர 
வநதுடுவார். பக்தேர்களும் வருவாங்க. அ்தோட 
்சத்து உங்களுக்கும் பூதஜ பணணிக்கைா்ம! 
அதுக்குள்ள நீங்க தகாஞ்சம் தரஸட எடுத்து, காபி 
- டீ ஏதோவது சாபபிடைாம், வாங்க!” என வீடடுக்கு 
அதழத்தோர்.

“அபபடி்ய ஆகடடும்! எதுக்கும், பூதஜ 
அபபுறம் தசயயறதோ இருநதோலும், விநாயகதரக் 
கும்பிடடுடடு வநதுட்றன்” என்ற அமுதேவாணன், 
தசருபபுகதளக் கழறறிவிடடு, விநாயகருக்கு 
முன்னிதையில் நின்று கண மூடித் ததோழுதோர்.

“ஓம் கிறிஸதுவ விநாயகா ஸ்தோத்திரம்! 
ஆதமன்!”
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உைக சினிமா

ததாடர் - 11 èMT

இநதே வாழ்வின் முதனகள் 
்பாதோதமயால் கடடபபடடதவ. இநதே 
வாழ்க்தக சலிபபுகள் நிதறநதேதவ.  

 அ்தே திங்கள்.. அ்தே தசவவாய.. அ்தே 
புதேன்.. அ்தே வியாழன்.. அ்தே தவள்ளி.. 
அ்தே சனி.. அ்தே ஞாயிறு.. திரும்பவும் அ்தே 
திங்கள்...

அ்தே வழி... அ்தே இடலி... அ்தே 
்தோதச... ஒரு வடடம்... அ்தே நாள்... 
அததே முன்்னாக்கி்ய சுறற நிதனபபது. 
கணகதளக் கடடிக்தகாணட குதிதர ்பாை 
ஓடிக்தகாண்ட இருபபது. பின் ஒரு நாளில் 
தசத்துப ்பாவது. என்ன மாதிரியான 
வடிவதமபபு இது.

பணம்... மிகபதபரிய கருபதபாருளாகி 
ஒரு சூன்யத்துள்  நம்தமச்  சிக்க 
தவத்துவிடடன்வா என்தறாரு மிகபதபரிய 
்கள்விதய.. சுய பரி்சாதேதனக்கான 
்வள்விதய நம்முள் மூடடுவதோக்வ 
உணருகி்றன். அ்தே பயணம்... அ்தே 
முகங்கள்... அ்தே உணர்வுகள்... ஒரு 
நாளுக்கும் மறு நாளுக்கும் வித்தியாசம் 
இல்ைாதே வாழ்க்தக முதற... கடக்கக் கடக்கக் 

கடநதுதகாண்ட இருநதோல் அதுவும் ஒ்ர 
இடத்ததே அது எத்தேதன சலிபபுத்தேன்தமயால் 
வடிவதமக்கபபடட ஒன்று. காணும் 
இடதமல்ைாம் மனிதேத் தேதைகள். கடவுள் 
தகாடுத்தோன் கடவுள் தகாடுத்தோன் என்று 
தபருகிக்தகாண்ட ்பாகும் மனிதே 
உயிர்கள். உடம்புக்கும் கடடுபபாடு 
இல்தை. மனதுக்கும் கடடுபபாடு இல்தை. 
இரணதடயு்ம ஓர் இயநதிரமாக மனிதேன் 
பார்க்கத் துவங்கிவிடடான். அதுவும் 
அதை்பசி என்தறாரு வஸது ஆடசி தசயயும் 
இநதேக் காைகடடத்தில் சலிபபு மிக எளிதில் 
நம் விரல்களில் இருந்தே பிறநதுவிடுகின்றன. 
அது மிகபதபரிய ்பராபத்ததே விதளவிக்கக் 
கூடியது என்று இநதேப படம் உணரச் தசயதேது.

இ்தோ நான் எழுதிக்தகாணடிருக்கும் 
இ்தே உணர்வுடன்தோன் இபபடத்தின் கததே 
நாயகன் வாழ்வின் மீது சலிபபு தேடடி.. 
தேன் அதடயாளங்கதள அழித்து.. தேன் 
தபயதர மாறறிக்தகாணடு காடடுக்குள் 
பயணமாகிறான். அது சாதோரண பயணம் 
அல்ை. நாம் எங்்கா.. ஏ்தோ ஓர் இசத்தினா்ைா 
ஏ்தோ ஒரு மயமாக்கைா்ைா... ஏ்தோ ஒரு 
தேத்துவத்தினா்ைா... ததோதைத்தே இயறதகதய 
மீடதடடுக்க.. அதே்னாடு இதயநது வாழச் 
தசல்லும் மிகபதபரிய ஆபத்தோன பயணம். 
காடும் மதையும் மிகப தபரிய கணகளுடன் 
விரிநது கிடக்கின்றன. திறநதே உடல் எங்கும் 
ததேவிடடாதே காமத்ததே வாரி வழங்கும் 
நதிகளும் ஆறுகளும் தசால்தைாணா 
வரிகளால் மிதேக்கின்றன. காணும் 
இடதமல்ைாம் பச்தசயம் பூத்தே பூதேதமனக் 
காடு திறநதும் பூடடித்தோன் இருக்கிறது. 
அதசவதும் அதசயாதேதுமான புள்ளியில் 
நகர்வதும் நகராதேதுமான நம்பிக்தகதயக் காடு 
தகாணடிருக்கிறது. காதடன்பது கணடிபபாக 
வீடல்ை. அதேறகுக் கடடுபபாடுகள் கிதடயாது. 

Þ¡Ç F 
¬õ™†
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கவனங்கள் அறறது காடு. காறறின் தமாழியில் 
கணந்தோறும் நூறு மாறறங்கள் உணடு. 
கததேக்குக் காடு அழகு. நிஜத்தில் காடு துயரம்.

வழிதயங்கும் ஆங்காங்்க சிை நல்ை 
மனிதேர்கதளக் காணகிறான். அவர்கள் 
்பாை நதடமுதற வாழ்விலும் சிைர் 
இருநதிருநதோல்... கடநதேகாை வாழ்க்தக்ய 
கூட வாழத் தேகுதி வாயநதேதோக இருநதிருக்கும் 
என்தறாரு தமௌனம் கூட அவனுக்கு 
வாயக்கிறது. ஒவதவாரு பிரிவும் அவதனப 
பிரிபவர்களுக்குத்தோன் வலிதயத் தேருகிறது. 
அவனுக்குத் தேநதோலும் அததே விட 
்பரின்பமாய அவன் இநதே இயறதகதய 
நிதனக்கிறான். ஓடுகிறான். ரசிக்கிறான். 
ஒரு தேவத்ததேப ்பாை இருக்கிறது அவனுள் 
நிகழ்வது. ஒரு தேத்துவத்ததே நிகழ்த்துவதோக 
நம்புகிறான். இயறதக்யாடு ்பசுகிறான். 
இல்ைாதேதில் இருக்கிறான். காடடுக்குள் 
தகவிடபபடட ஒரு வணடிதயத் தேன் 
இருபபிடமாக்கிக் தகாள்கிறான். பசிக்கு 
்வடதட ஆடுகிறான். 

பின்... பசி அவதன ் வடதட ஆடும் எனும் 
மிகபதபரிய தேத்துவத்ததே.. பதிதை.. இநதே 
இயறதக ஒரு முகமூடிதயப ்பாை மதறத்து 
தவத்திருக்கிறது. அது சூழ்நதே ஒவவாதமக்குள் 
உணதமயாய இருபபதோகிறது. நிஜம் தவகு 
அருகில் கணதணக் கடடிக்தகாணடுதோன் 
நிறகும். நித்திதரயறற இயம்புதேல்களில் 
்பாக்கிடம் அறற அவனுள் ஒரு காடு வன்மம் 
தசயயக் காத்திருக்கிறது. நாடகள் நகர்கின்றன. 
நடபபதவ அவனிடம் இல்தை. வானம் 
காடடில் வதை வீசிக் காத்திருக்கும் கடைாகத் 
ததேரிகிறது.

மீணடும் இயறதக்யாடு ்சர்வது 
அத்தேதன சுைபமல்ை என்று அவன் தவகு 
சீக்கிரத்தில் புரிநதுதகாள்கிறான். உடல் 
இதளக்கிறது. உள்ளம் கூட இதளக்கிறது. 

ஆழ்மனம் தமல்ை ்மல் எழும்பி வநது 
ததோணதடக்குழியில் நின்று அம்மா 
அபபாதவ நிதனத்து வருநதுகிறது. 
உளவியல் சிக்கல் கூட முகத்தில் பூத்து 
நிறகிறது. கணகள் முடடும் கருதணதய 
அவன் பூமியின் ்மறபரபபில் துழாவுகிறான். 
அவர்கள் ஒரு பக்கம் அவதனத் ்தேடி 
அதைகிறார்கள். இயறதகயின் வாசலுக்கு 
வருவதேறகாக அவன் தபற்றாதரச் 
சாதைக்குக் தகாணடுவநது விடுகிறான். அது 
அடிபபதடதய்ய அதசத்துப பார்க்கிறது. 
இதுதோன் இயறதகதயப பலி வாங்கியதேறகு 
நாம் தகாடுக்கும் முதேல் விதை. மரங்கள் 
்பசும் ரகசியங்கள் ்கடக ்வணடுமானால் 
நீங்கள் மனிதே இம்தசகதள தமல்ை 
தமல்ைக் தகவிட ்வணடும். கூழுக்கும் 
ஆதச மீதசக்கும் ஆதச என்றால் அது 
இயறதகயிடம் நடக்காது. பலி தகாடுத்தே 
பின்தோன் கணடுபிடிபபுகள் நடநதிருக்கும். 
உதோரணத்துக்கு உருதளக்கிழங்தகச் சாபபிட 
உகநதே ஒன்றுதோன் என்று நிரூபிக்க பை 
உயிர்கள் தகாடுக்கபபடடிருக்கும். 

பசி அவதன வாடடி எடுக்கிறது. எல்ைாம் 
வல்ை காடு அவனுக்குப பசி ் பாக்குவதில்தை. 
எது சரி எது தேவறு என்று இனம் பிரிக்க 
முடியாதே தூரத்துக்குச் தசன்றுவிடட 
மனிதேனுக்குக் காடு தவத்திருக்கும் 
எல்ைாமும் அச்சுறுத்தேல்தோன். இயறதக 
ஒரு்பாதும் எததேயும் எடுத்து ஊடடாது. 
்தேதவ உள்ள மனம் ்தேடிக் கணடுபிடிக்கும். 
“தேவறுகள் பணணிப பணணித் திருநதிய 
பிறகுதோன் நாகரீகம் பிறநதேது” என்று 
ஒரு கவிஞன் தசான்னது ்பாை.. நீள் 
பிதழகளுக்குப பலி ததோடர்நதிருக்கும். 
பிதழத்்தோன் நான்காம் தேதைமுதறயாகக் 
கூட இருக்கைாம். இதடதவளி விடட 
காடடு வாழ்விறகு இவ்ன இப்பாது முதேல் 
தேதைமுதற. அபபடி ஒரு தேருணத்தில் மரணம் 
விதளவிக்கக்கூடிய விததேகதளக் கததே 
நாயகன் உணடுவிடுகிறான். அத்தேதனயும் பசி. 
அத்தேதனக்கும் பசி.

காடடுக்குள் ்பானால் பழம் இருக்கும்.. 
கிழங்கு இருக்கும்.. ்வடதடயாடி உணடு 
விடைாம் என்ற ்மம்்பாக்குச் சித்தோநதேங்கள் 
தசல்லுபடியாகாது என்பதேறகு அவன்... 
்வடதடயாடிய காடதடருதமதய ்வக 
தவக்க முடியாமல் புழுக்களால் அது நிரம்பி 
வழியும்்பாது உணர்கிறான். ததேரியாமல் 
விஷ விததேகதளத் தின்று விடட்பாது 
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தசால்தைாணா அழுதகதயக் காடடில் 
கணதடடுக்கிறான். வரும்்பாது கடநதே 
ஆறதறப ்பாகும்்பாதும் சுைபமாகக் 
கடநதுவிடைாதமன யத்தேனித்து.. ஆற்றாடு 
அடித்துக்தகாணடு ்பாவதிலிருநது.. 
தபரும்பாடு படடு தேபபிக்தகயில் இயறதக 
நாம் நிதனத்தேது ்பாை அல்ை என்பததேச் 
சம்மடடியால் அடித்துச் தசால்கிறது காறறின் 
தவளி. இயறதக யாரின் கடடுபபாடடிலும் 
இல்தை. அது தேன் கால்கதள விரித்து 
நடநதுதகாண்டயிருக்கிறது. அதேறகுள் நடக்க 
வாழ ஆதச தகாணட மனம் கணடிபபாக 
இன்தறய சூழலில் ஒரு படடாம்பூச்சியாய 
ஆக்வ முடியாது. அதேறகு நீணட தநடிய 
காை தவளி ்தேதவபபடுகிறது. ததோடர்நது 
அடுத்தேடுத்துப பயணிக்கும் சிறகுகள் 
்வணடியிருக்கிறது என்பததேதயல்ைாம் 
உணர்கிறான். 

ஒரு கடடத்தில் தேன் நாடகுறிபபில் 
எழுதுகிறான்.  “இநதே இடம் அவவப்பாது 
வநது ் பாக சிறநதே இடம்.. ஆனால் ததோடர்நது 
வாழ சரியான இடம் இல்தை..” 

ஆனால் அ்தே சமயம் இயநதிர யுகமான 
நாகரிக வாழ்க்தக அவனுள் விததேத்திடட 
சலிபதப அவனால் தோணடி வர முடிவதில்தை. 
இநதே வானம் புதியதோக இருக்கிறது. இநதே 
ஆறு அவனிடம் ்பசுகிறது. இயறதகதய 
தமல்ை தமல்ை பழக்கபபடுத்திவிடைாம் 
என்று அவன் மனம் நம்புகிறது. இருநதோலும்.. 
நாடகளின் வாடகள் அவன் உடதை தமலிய 
தவக்கிறது. மனததேக் கதரய தவக்கிறது. 
தவறுதமயும் நிதனவுகளும் அவதனச் 
தசயல்படாமல் முடக்கிப ்பாடுகின்றன. 
மரணம் கணணுக்தகடடும் தூரத்தில் 
தேன் சிறதக விரிக்கிறது. வானம் நீணடு 
தபருகுகிறது. அவதனக் கதடசியாக ஒரு 
புதகபபடம் எடுத்துக்தகாணடு சாகடித்து 
விடுகிறது அவன் காைம். அங்கிருநதும் 
ஒருவதக விடுதேதைதய்ய அவன் 

திறநதிருக்கும் கணகள் ்தேடுகின்றன. 
மனிதேனாகப பிறநதுவிடடால் விடுதேதை ஏது 
என்ப்தோடு நமக்கு இனம் புரியாதே சலிபபு 
ததோறறிக்தகாணடும் விடுபடடுக்தகாணடும் 
இருபபததேப புரிநதே மன்தோடு 
தமௌனிக்கத்தோன் ்வணடி இருக்கிறது.

இநதேப படம் முழுக்க அவன் தேங்தகயின் 
நிதனவுகளால்தோன் விரிகிறது. 

அவன் உடல் இரணடு வாரங்களுக்குப 
பின் கணதடடுக்கபபடடு அவன் ஆதசபபடி 
்மறகுக் கடறகதரயில் அவன் அஸதி 
கதரக்கபபடுகிறது. அங்கும் அவன் தேன் 
பயணத்ததேத் ததோடர்வதோக்வ நாம் கணகள் 
மூடி ்யாசிக்கி்றாம்.

இநதேப படம் நமக்குத் ததேளிதவத் 
தேருகிற்தோ இல்தை்யா... வாழ்வின் மீதோன 
குழபபத்ததேப ்பாக்குகிறது. இயறதக்யாடு 
இதணநது தகாள்வது அத்தேதன சுைபம் 
அல்ை. மானுட பரிணாமம் ஆரம்பித்தே 
இடத்திலிருநது தவகுதூரம் வநதுவிடட 
காைச்சூழலில் மீணடும் காடடுக்குள் மனிதேன் 
வாழ்வததேன்பது நிகழக்கூடியதோ என்ற 
மிகபதபரிய ்கள்விதய விததேக்கிறது. 
இயறதகக்கும் மனிதேனுக்குமான 
இதட்வதள மிகபதபரிய ததோங்கு 
பாைம் ஆக இருக்கிறது. அது எப்பாது 
எபபடி அதசயும் என்று அதசதகயில்தோன் 
ததேரியும். மதையில் இருநது குதித்தோல் 
தசத்து விடு்வாம் என்பததே ஆதி மனிதேன் 
பைமுதற பை்பர் விழுநது தசத்தே பிறகுதோன் 
புரிநதிருபபான். அநதேப புரிதேலில்தோன் பயம் 
என்ற ஒன்று ்தோன்றி இருக்கும். இபபடி.... 
நல்ைது எது தகடடது எது என்று காடடுக்குள் 
கணடுபிடிக்க ஒ்ர தீர்வு பலியாகத்தோன் 
இருநதிருக்க முடியும். 

அபபடி.. தேன்தன்ய பலி தகாடுத்துக் 
காடதடத் திறக்க முயறசித்தே நாயகனுக்குக் 
காடு சரியான தீர்தவத் தேரவில்தை. இனி  
முயறசிப்பாருக்கும் சரியான தீர்தவத் தேருமா 
என்றும் ததேரியவில்தை. 

காடு நாம் நிதனபபது ்பால் ஒறதறயடி 
பாததேயால் ஆனது அல்ை.

Film  : Into the Wild

Director : Sean Penn

Language : English

Year  : 2007 -Adventure/Drama
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 நூல் விமர்சனம்

நூல்  - ்்டயின் ்டததில்கவிஞர  - து்ர.நந்்குேதார
மானுட வாழ்தவக் தகா்ரா்னா 

புரடடிப ்பாடடது. வாழ்விதனக் தகாஞ்சம் 
தகாஞ்சமாகச் சீர்குதைத்தேது. ஆனால் 
கவிஞ்ரா மானுடத்தின் மீது தகாணட 
தீராக் காதேைால் தேனது சீரிளதமச் சிநதேதன 
நுடபத்தோல் சிறபிதயப்பால் தசதுக்கி 
இருக்கிறார். தேமிழ்க் கவிததே த்கூ 
வரைாறறின் பக்கங்களின் ஆவணமாய 
இக்கவிததேகள் ்பசபபடும்.

த்கூக்கள் “தஜன்”னாய 
மைர்கின்றன. கிராமத்து வாசதனதயயும், 
குழநததேகளின் கனவுகதளயும், அவர்தேம் 
விதளயாடடுக்கதளயும், விவசாயிகதளயும், 
மயிதையும், கிளிதயயும், தேனது மண 
வாசதனக்கிதடயில் மனதின் வாசதனதயயும் 
நம் தநஞ்சில் நிதைநிறுத்துகிறார்.

இநநூலின் அணிநதுதரயில் வார்த்ததேச் 
சித்தேர் ஐயா மானா பாஸகரன் அவர்கள் 
“சுருக்குப தபக்குள் சீனப தபருஞ்சுவர் இநதே 
த்கூத் ததோகுபபு” என்கிறார். அநதே ஒரு 
வரி்ய இநநூலுக்கான தமாத்தே சாடசி.

கவிஞர் சிறு சிறு விசயங்கதளயும் 

கவனித்து த்கூவாக மாறறி இருக்கிறார். 
ஒரு புத்தேகம் தகாணடு வருவது எல்்ைாரின் 
ஆவல். ஆனால் நாடடின் துயர் மிகு 
நாடகதளக் காைத்்தே பதிவு தசயவது என்பது 
சமூக அக்கதறயின் தவளிபபாடு. சமூகத்தின் 
குரைாய இவரின் த்கூக்கள் ்பசுகின்றன.

எல்்ைாரும் முடங்கிப ்பாயிருக்க 
இவரின் த்கூ மூதள விழித்துக்தகாணடது. 
அஃறிதண உயிரினங்களிலிருநது ஆறறிவு 
பதடத்தே ஜீவன் வதர ஒன்றுவிடாமல் 
எல்ைாவறதறயும் அதேனதேன் ்பாக்கில் 
நடநதேததே தமளனத்தின் சாடசியாயத் துயதர 
நமக்குக் கணமுன் காடசியாய விரிக்கிறார்.

•
ஒரு கவிஞனின் எழுத்து 

தீர்க்கதேரிசனமானது என்பதேறகு இநதே 
த்கூ உதோரணம். இநதே நிமிடம் வதர 
எல்்ைாரும் ்யாசிபபது பள்ளி திறபபது 
எப்பாது? அவரின் த்கூ இப்பாதும் 
்பசுகிறது. இப்பாதும் கூட பள்ளியில் 
யாரு்ம இல்தை. இன்னமும் அழிக்கபபடா 
அநதேக் கரும்பைதகயில் வருதக நாறபது 
அபபடி்ய இருக்கிறது. இதேறகுள் ஆசிரியரின் 
தசாற பிர்யாகமும் அவர்தேம் சிநதேதனயின் 
தவளிபபாடும் ஆச்சர்யம் தேரக்கூடியது.

க�ொர�ொர�ொ
�ொலத்து  “தஜன்”
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இன்னமும் உரக்கப ்பசுகிறது கவிஞரின் 
இநதே த்கூ.

்யாருமற்ற ்பள்ளிக்கூடம்
அழிக்காத கரும்்பைலகயில்
இருப்பவர நாற்பது.
•
பணடிதகக் காைங்களிலும், ஊரின் 

திருவிழாக்காைங்களிலும் குழநததேகள் 
தூங்கிய பின் அத்ததேமார்கள் தேனது மருமகள் 
மருமகன் தககளில் விரல் விடடு விரைாக  
மருதோணி இடுவார்கள்.

அவர்கள் காதையில் எழுநதேதும் தேனது 
தக விரல்கதளப பார்க்கும்்பாது மருதோணி 
முத்தேமிடடிருபபததேப பார்த்தேதும்  மகிழ்ச்சி 
கதர புரணடு ஓடும். காதையில் குழநததேகள் 
எழுநதேதும், தக விரல்கதள ஒவதவாரு 
விரைாய ஐய... இநதே விரதைப பாரு இநதே 
விரதைப பாரு எனக் காணபிபபார்கள்.

கிராமத்தின் பாரம்பரியத்ததே, அதேன் 
ததோன்தமயான நிகழ்தவக் கூட அறபுதேமாகப 
தபாருத்தி த்கூவாக மைர்நது ்பசுகிறார்.

விரல்விட்டு விரலுக்கு
பூசப்படுகி்றது
மருதாணி.
•
மனிதேர்கதளக் தகா்ரா்னா 

ததோறறிறகாக, தவளி்ய வர்வணடாதமன 
144 தேதட உத்தேரவு ்பாடபபடடது. ஆனால்  
இயறதகதய ஆதணயிட முடியா்தே. 
வீடடிலிருந்தே இயறதக்யாடு இயறதகயாய 
அதேனூ்ட பயணம் தசயகிறார் கவிஞர். 
தமதுவாய நதி ஓடிக்தகாணடிருக்கிறது. 
தசாறகுவியல்களும், தசாறசிக்கனமும் மனிதே 
மனத்ததே ஆைாபதன தசயகின்றன.

நடமாடத தலட
ஓடிக்்காண்டிருக்கி்றது
நதி.
•
ஒடடுதமாத்தே த்கூ ததோகுபபில் இநதேக் 

கவிததே நம்தமப பிரமிபபில் ஆழ்த்தும். 
ஒரு சிநதேதனயின் மூைம் நம்தம ஆச்சர்யம் 
தசயகிறார். ஒவதவான்றும் கவிஞரின் 
விரல்கள்வழி நம்தமப ்பராணதம 
தசயகின்றன.

அத்துதண நுடபமான விசயத்ததே 
தமளனமாய தமாழி தசயகிறது. அதேறகாக 
நிதறய தமனக்தகடல் தசயதிருபபது 
ஒவதவான்றிலும் புைனாகிறது.

்தேசியப பறதவ தகாணடு தேனது த்கூ 

யாதழ மீடடியிருபபது கூடுதேல் தித்திபபு.
்தசம் அறிவிததலதக் ்கட்ட
்தசி்யப ்ப்றலவ
்தாலக விரிக்கவில்லை.
•
தேனது சிநதேதனயின் பரபதப 200 

ஆணடுக்கு முன் தசான்ன கலிலி்யாவின் 
வாக்கியத்திறகுள் ஓடவிடடு அதேனுள் 
த்கூதவப ்பச தவக்கிறார்.

அறிவியலுக்குள் த்கூ தேமிதழப 
புகுத்தி, அறிவியதைத் தேமிழுக்குள் 
இதணத்துப  ்பசுகிறார். ஒரு உணதமயின் 
தேன்தமதய நிகழ்வுக்ளாடு நிகழ்காைத்ததே 
வதரயதற தசயதகயில் உணதமயாய அதவ 
காைம் முழுவதும் தசால்லிக்தகாண்ட 
இருக்கின்றன.

கலிலி்்யா ்சான்்னது சரி
பூமி உருண்லட
ஆஙகாங்க வட்டஙகள்.
•
தகா்ரா்னா காைம் முழுவதும் 

வீடுகளின் முறறங்கள் எப்பாதும் 
ஓய்வயில்ைாமல் குழநததேக் கால்களால் 
தோைாடடபபடுகின்றன. அ்தே முறறங்கள் 
பாடம் படிக்கவும், ஓவியம் வதரயவும் 
குதூகைமிடுகின்றன.

ஓவியம் வதரயும்்பாதுகூட சிறுமியின் 
ஓவியத்தில் நான்கு பூக்கள் இருக்கின்றன. 
அதவகள் தேனித்தேனியாக மைர்நது 
இருக்கின்றன என்கிறார். குழநததேகளின் 
மனதோய, அவர்களின் தவளிபபாடாய 
அதேனூ்ட தகா்ரா்னாத் துயதர 
அச்சுஅசைாயப பதிவு தசயகிறார்.

தனிததனி்யாக
நான்்க பூக்கள்
சிறுமியின் ஓவி்யததில்.
•
எல்்ைாரும் காதையில் கண 

விழிபபது நாள்காடடியில்தோன். வீடடில் 
இரு காைாணடர்களும் வர்வறபதறதய 
அைங்கரிக்கும். தகா்ரா்னாக் காைங்களிலும் 
நம் கணகள் அங்கு தசல்வததேத் தேவிர்க்க 
முடியாது. ஆனால் கவிஞரின் கணகள் 
மாதே நாள்காடடி, தினசரி நாள்காடடி எனப 
பிரிக்கிறது.

தினசரி நாள்காடடி தேனித்தேனியாக 
இருநது தகா்ரா்னாதவ எதிர்க்கிறது. மாதே 
நாள் காடடி்யா கூடடமாக அணிவகுத்துக் 
தகா்ரா்னாதவ வர்வறகிறது. சிறு 
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விசயத்ததே உைகுக்குத் தேனது த்கூவால் 
ஆவணபபடுத்துகிறார்.

தி்னசரி நாள்காட்டி சரி
்நரிசல்
மாதாந்திர நாள்காட்டி.
•
காைம் என்னதவல்ைாம் தசயயும் 

என்பதேறகு இநதே த்கூ உதோரணம். அதுவும் 
தபாம்தமகள் குழநததேகள் இருக்குமிடத்ததே 
மடடுமல்ை இல்ைாதே இடத்ததேயும் நிரபபும்.

நவராத்திரிக் காைமான தேற்பாததேய 
காைகடடத்தில் எல்்ைார் வீடடிலும் 
தகாலுதபாம்தமகள்  அைங்கரிக்கின்றன. 
வீடுகளில் தகாலுவின் சிறபபு என்பது மாஸக் 
அணிநதே கடவுள்கள்.

அததேப ்பாை்வ தபாம்தமகளும் 
தேயாராகின்றன. ஆனால் கவிஞரின் சிநதேதனத் 
துளி அறிவிபபுக்கு முன் தேயாராகிவிடடது.. 
எபபடி முக கவசமிடும் என்ப்தே. இபபடி 
எல்ைாக் த்கூக்களிலும் உணதமதய 
உரக்கப ்பசி இருக்கிறார்.

அறிவிபபுக்கு முன்
த்யாரா்ன ்்பாம்லமகள்
முக கவசமில்ைாமல்.
•
கிராமங்களில் தபாழுது்பாக்கிறகாக 

உள்ளதும், ஒரு தபண வயதுக்கு வநதேதும் 
அவர்கள் இல்ைங்களில் அைங்கரிபபதும் 
பல்ைாங்குழி.

பல்ைாங்குழியின் ஒவதவாரு குழியிலும் 
ஒரு புளியங்தகாடதட்ய நிரபபபபடுகிறது. 
துயர்மிகு நாடகதளக் கவிஞரின் சிநதேதனத் 
தூறல்கள் தமாத்தேமாய ஆடதகாணடு 
நுணணிய விசயங்கதள தமாழிகின்றன.

ஒ்ர ஒரு புளி்யங்காட்லட
நிரப்பப்படுகி்றது
்பல்ைாஙகுழியில்.
•
எல்ைாம் முடங்கிப்பாயக் கிடக்கிறது. 

தநடுஞ்சாதையில் எதுவு்ம தசல்ைவில்தை. 
எல்ைாம் தவறிச்்சாடிக் கிடக்கிறது.

ஒடடுதமாத்தே உைகமும் 
எல்ைாவறதறயும் முடக்கி தவத்திருக்கின்றன. 
முடங்கியதவகள் இன்னும் அபபடி்ய 
முடங்கிக் கிடக்கின்றன. கவிஞர் சிநதேதன 
மடடும் பணிமதனயில் உைாவுகிறது. 
அதில் அறபுதேமான தவளிபபாடாய தேனது 
சிநதேதனதயப புகுத்துகிறார். அறபுதேமாகக் 
கீ்ழ உள்ள த்கூ மிளிர்கிறது.

வழி
கிழக்குக் கடறகலரசசாலை
கிடக்கி்றது ்பணிமல்னயில்.
•
தசாறகளின் அடர்த்தியும், அதவ 

தசால்லும் ்நர்த்தியும் என ஒவதவாரு 
த்கூவிலும் தேனது ஆளுதமதயச் தசலுத்தி 
இருக்கிறார்.

ஒவதவாரு கவிததேயும் தேனது இயல்பின் 
ஓடடத்தில் இயல்பாயப ்பசுகிறது.

தேனது ஆழ் மனது சிநதேதனதய 
விரல்களால் விததேத்திருக்கிறார். அதவ 
ஒவதவான்றும் தபரும் உணதமதய 
எடுத்தியம்புகின்றன. அவறறிறகு விளக்கம் 
்தேதவபபடுவது இல்தை. இயறதக்யாடு 
இதணநதே மனிதே வாழ்தவ, கீ்ழ உள்ள 
த்கூ ஒயயாரமாய நின்று ்பசுகிறது.

கல்ைாயக் கிடக்கும்
மண்
எஙகும் நகராது.
இதுவதர காணாதே உைகத்தின் 

பக்கங்கதள இவரின் நுடபமான வரிகள் 
நம் அகக்கண ்நாக்கப பார்க்க எடுத்தியம்ப 
உறசாகம் தேருகிறது.

மூன்்ற வரிகள்தோன், மிகச் சிை 
தசாறகள்தோன்.. ஆனால் நம்தமக் 
கிராமத்திறகும், கூடடு வாழ்வு முதறக்கும், 
பள்ளிக்கூடத்திறகும், நான்கு வரி 
்நாடடிறகுள்ளும், கிழக்கு கடறகதரச் 
சாதைக்கும், பல்ைாங்குழி ஆடுவதேறகும் என 
அதழத்துச் தசன்றுவிடுகின்றன ஆவணமாய 
அறபுதேம் தசயதிருக்கிறார் கவிஞர் துதர.
நநதேகுமார்.

*

பதிபபகம் - அன்தன ரா்ஜஸவரி பதிபபகம்
அதை்பசி - 9444901356, 9791044153
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மே சதுக்கததின் அன்்னயர சஙகம்
்ம சதுக்கத்தின் அன்தனயர் சங்கம்
மூன்று விதிகதளக் கதடபபிடிபபதில் 
பிரபைமானது
முதேைாவது,
ததோதைநதே தேங்கள் குழநததேகதள
அவர்கள் ்தோணடிதயடுக்கமாடடார்கள்;
இரணடாவது,
அவர்களுக்காக
நிதனவிடங்கள் நிறுவமாடடார்கள்;
மூன்றாவது,
பணதவகுமதிகள்
எததேயும் தபறமாடடார்கள்
ஏதனனில்,
அவர்களுதடய இதேயங்களில் இன்னமும்

அவர்களுதடய குழநததேகள் 
வாழ்கிறார்கள்
அவர்கள் சிதறபபடுத்தே விரும்பவில்தை
தேங்கள் குழநததேகளின் உன்னதேமான 

ஆன்மாக்கதள,
குளிர்நதே கறகளுக்காக.
்மலும்,
அவர்கள் பணம் தபற விரும்பவில்தை,
அநீதிக்கு எதிரான கிளர்ச்சியின்்பாது
இறந்தோ ததோதைந்தோ ்பான
தேங்கள் குழநததேகளின் ஆன்மாக்கதள
அசுத்தேமாக்குதமன்பதோல்.
- Lee Si – Young

(‘மைர்கள் விடடுச் தசன்ற 
தவறறிடத்தில்’ ததோதக நூல், பக்கம் : 35)
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“வரைாறறுக்கும்  வாழ்க்தகக்கும் 
இைக்கியம்தோன் உணதமயான முகத்ததேக் 
தகாடுக்கிறது. இருபதோம் நூறறாணடில் 
தகாரியாவிறகு ஜபபானும் அதமரிக்காவும் 
இதழத்தே தகாடுதமகதள வார்த்ததேகளால் 
எழுதே இயைாது. எணணறற தபணகளும் 
சிறுமிகளும் ஜபபானின் ராணுவத்தோல் 
பாலியல் வன்தகாடுதமகளுக்கு ஆளாயினர்.”

“அதமரிக்காவிறகாகத்  தேங்கள் உயிதரப 
பணயம்தவத்தே ததேன்தகாரிய ராணுவ 
வீரர்கள் வரைாறறின் சாடசிகள். ததேருதவ 
சுத்தேம் தசயவதேறகாக சாதை்யாரச் 
சிறுவர்கதளக் தகான்ற தகாடூர அரசாங்கத்ததே 
இைக்கியக் கூணடில் ஏறறிய தகாரியக் 
கவிஞர்கதளப ்பால், இங்கும் கவிஞர்கள் 
உருவாக ்வணடும் என்பதேறகாகவும் இநதே 
தமாழிதபயர்பபு” என்று தேன்னுதரயில் 
எழுதியுள்ள, தமாழிதபயர்பபாளர்களுள் 
ஒருவரான பா.இரவிக்குமார், ‘்ம சதுக்கத்தின் 
அன்தனயர் சங்கம்’ என்னும் கவிததேதய இநதே 
வரைாறறுப பின்புைத்துடன் படிக்க்வணடும் 
எனவும் குறிபபிடடிருக்கிறார்.

இநதிய – குறிபபாக, தேமிழகச் 
சூழ்ைாடு ஒபபிடடுப பார்க்க உதேவும், 
உறுதியாக; ்நர்கவிததே என்பதோல் விரிவாகப 
்பச்வணடி வராது; என்ற்பாதும் 
தசால்முதறயின் அம்சம் தசால்ைாமல் தீராது.

•

எனக்குள் இருக்கும் துரும்வறிய ேரம்
சன்னைருகில் அமர்நதிருக்கி்றன்
என்ன தேவறு ்நர்நதுவிடடது
திதரயரங்குகளில்
சிை மதுக்கதடகளில்
மூடிய அங்காடிகளில்
்வடிக்தகயான சிை
சிகபபுப பூச்சிகள் மதறகின்றன
இநதே இடத்ததேவிட
சிறநதே இடம்
்வதறான்றுமில்தை
என்பததே அறி்வன்
கடிகாரத்ததேயும் ரயிதையும்
கணடு அஞ்சி்னன்…
்பாதரயும் பயங்கரத் 

திதரபபடங்கதளப 

பார்த்தும்
அப்பாதுதோன் 
இதளயவள்,
அவர்களுக்கிதடயில்
பி்ரதேம் இருக்கு்மா
என்றுகூட அப்பாது கைங்கி்னன்…
அது ஒரு தபாதுக்கறபதன
அபதபாழுது.
எங்கிருநதோர் 
என் ்தேவன் அப்பாது?
கள்ளங்கபடமறற காதேதைப
பார்க்கும்்பாது
என் இதேயம் நின்றுவிடும், ஒரு கணம்.
சன்னைருகில்
அமர்நதிருக்கி்றன்.
தேவறில்ைாமல் தேடடச்சுச் தசயபவளாக
உருவாக விரும்பி்னன்.
சிை ்நரங்களில்
எனக்தகாரு குழநததே ்வணடும்
என நிதனப்பன்
பயங்கரமான எணணம்தோன்.
சக்கரமும் தபடலும் இல்ைாமல்
இரு சக்கர வாகனத்திறகு
என்ன பயன்?
தகவிடபபடட ரயில்பாததேதயப
பின்ததோடர்நதேபடி நடக்கிறான்
அதிர்ஷடமில்ைாதே ஒரு மனிதேன்.
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புறகளால் மூடபபடட
இரயில்பாததே மதறவததேப்பாை
சிை காடசிகதள
தமௌனமாக மறக்க்வ விரும்புகி்றன்.
திதர விழும்்பாது
இநதே சன்னலில்
எத்தேதகய கனவு
விழக்கூடும்?
தசார்க்கத்ததே உரசும்
உயரமான பிர்ச் மரமாய
என் வாழ்க்தக அதமயும்
என
ஒரு காைத்தில் நான்
எணணியதுணடு

உச்சிகதள அதடநதேபின்
மரம் என்தனக் தகவிடும்்பாது,
கிதள நுனிகதளப பறறியபடி,
பூமிக்குத் திரும்ப விரும்புகி்றன்.
ஆனால்…
இபதபாழுது
மாறுகின்ற ்மகங்கதள
சுமநதேபடி…
பயனறற
மூன்றாம் தேர பாடகி நான்…
வழிகின்றது கணணீர்
தபாழிகின்றது கணணீரின் மதழ.
எத்தேதகய
முடடாள்தேனமான கததே
இநதே வாழ்க்தக?
- Jung Kut – Byol

(பக்கம் : 48-50)
தபணகவிஞர், தபண ஒருத்தியின் 

வாழ்நிதைதய / மனநிதைதய / உணர்தவ 
எளிதமயாகச் தசால்கிறார்; இறுதிப பத்தி, 
உைகம் முழுதமக்கும் தபாருநதிப்பாகும் 
– ்யாசிக்கும் ்வதளயில்; கடடுதரயாளன் 
உணர்நதிருக்கிறான் இவவாறு; இதேனா்ை்ய 
முன்தமாழிகிறான், அதடயாளம் 
கணடுதகாள்கிறான்.

•

குடிகதாரன்
நான் என்று்ம தேனித்தே நிறுவனம் 

இல்தை
அறுபது டிரில்லியன் அணுக்கள்
நான் வாழ்தேலின் தமாத்தேம்
நான் வழிதநடுக அங்குமிங்கும் 

தேடுமாறுபவன்
அறுபது டிரில்லியன் அணுக்கள்
ஒடடுதமாத்தேமும் குடித்தேபடி.
- Ko Un

(பக்கம் : 107)
 எளிதமயான கவிததேக்கு எநதே 

உதரயும் அவசியமில்தை; தேனிபபடட 
முதறயில், எனக்குப பிடித்தே கவிததே; 
தமாழிதேல்தோன் முக்கியம்; சுருங்கச் 
தசால்லியிருபபது கூடுதேல் சிறபபு.

•

தீவு
மனிதேர்களுக்கிதடயில்
இருக்கிறது ஒரு தீவு.
கடக்க விரும்புகி்றன்
அநதேத்
தீதவ.
- Jung Hyun – Jong

(பக்கம் : 51)
நவீன தேமிழ்க்கவிததே தவளியில், 

சிை கவிததேகதளப பார்க்கும்்பாது நான் 
எழுதியிருக்க ்வணடியது என்று ்தோன்றும்; 
அபபடி ஒரு கவிததே இது; ஏதனனில், அஃது என் 
பிரத்்யக அனுபவம் / உணர்வு சார்நதேதோக்வ 
அதமநதிருக்கும்; அதுதோன். வாக்குமூைம் 
்பாைக் காணபபடடாலும், ்வறுவிதேமாகச் 
தசால்லியிருக்க முடியாதுதோ்ன.

•

்வறு்ே
ஐநது சிறிய தநல் வயல்கதள
தவத்திருக்கும் ஒரு விவசாயி,
தேன் நான்கு குழநததேகதள
பள்ளிக்கு அனுபபி வளர்பபதேறகுள்

36 ð¬ìŠ¹ îè¾ Ü‚«ì£ð˜ - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m



எவவளவு வாடுவான்
என்பது நமக்குத் ததேரியும்.
ஒரு வீடும் இல்ைாதே
ஏதழக் குடிமகன்
ஒரு தசாநதே வீடதடக் கடடுவதேறகுள்
தேன் முழு வாழ்க்தகதயயும்
பலி தகாடுக்கக்கூடும்.
குழநததேகதள வளர்த்தேவர்கள்
அறிவார்கள்.
நான்கு குழநததேகதள
வளர்பபததேன்பதும் பள்ளிக்கு 

அனுபபுவததேன்பதும்
அவர்களுக்குத் துதணதயத் 

்தேடுவததேன்பதும்
தசாநதே எலும்புகதள
முறித்துக் தகாள்வதுதோன்.
ஒரு தபணணுக்கு
திருமணம் தசயவததேன்பது
வீடடின் ஒரு தூதண இழபபதுதோன்…
பிள்தளதய
கல்லூரியில் ்சர்பபததேன்பது,
வயலின் ஒரு பகுதிதய 
இழபபதுதோன்.
எடடு மணி ்நரம்
உதழபபதேன்றி,
்மலும் ்மலும் உதழத்தோலும்
எததேயும் ்சமிக்க இயைாது.
குழநததேகளின் ்தேதவகதள
ததேரியும் நமக்கு…
ஆனால், வறுதம என்பது
தவறும் கநதேல்தோனா?
குழியில் தேனிதமயில்
புததேயுணட
ரத்தினமாக
கிடக்க ்வணடுமா?
கைங்கிய தேணணீதர மடடும் பருகியபடி,
இன்தறக்கு இது ்பாதும்
இன்தறக்கு இது ்பாதும்
என்று ்வணடுதமன்்ற நடித்தேபடி
கரங்கதளக் கடடிக்தகாணடு

பசிதயக் கடடுபபடுத்தே முடியுமா?
பருவங்கள் மாறுகின்றன
மதைகள் தேம் காைடியில்
பூந்தோடடங்கதள
வளர்பபது ்பால்,
நம்மால் குழநததேகதள 
வளர்க்க முடிவதில்தை.
ஆனால், குழநததேகள்
தோமாக்வ வளர்வதில்தை
தோமாக்வ உணபதில்தை
கணவர்கள் மதனவிகதள
பராமரிக்க ்வணடும்,
மதனவிகள் கணவர்கதள
வாழ்க்தகத் துதணயாகக் தகாள்ள 

்வணடும்.
எவவளவுதோன் இதேயம் மதைதயப 

்பாை இருநதோலும்,
மனிதேர்கள் ்வதை தசயயப
பிறக்கிறார்கள்.
்வதை்யாடு வாழ்கிறார்கள்,
்வதை தசயது மரிக்கிறார்கள்.
இதேயம் மதைதயப ்பால்
இருநததேன்ன?
பதேபபடுத்தேபபடட மீதன
சாபபிட்ட நிதறவதடகிறது
வயிறு.
உணவில்ைாவிடடால்
காயகிறது வயிறு
உணவிருநதோல் 
கழிகிறது வயிறு.
காறதறயும் பனித்துளிகதளயும்
மடடும் உடதகாணடு
யாரால் ைடசியவாதிதயப ்பாை, 

தேனித்து
வாழ முடியும்?
தவறும்
பார்லிக் கஞ்சிதயயும் 

அவதரக்குழம்தபயும்
உணபவனுக்கு
தசார்க்கமல்ைவா அரிசிச் ்சாறு?
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்சாறு கணடவன் அதேன்முன்
மணடியிடுவான் அல்ைவா?
நீ பாடுதகயில்
ஒரு சாமநதிதய மைரச் தசயய
முழு பிரபஞ்சமும்
இயங்குகிறது.
இநதே நிைத்தின் 
நிழல் படர்நதே மூதையில்
ஒரு கவளச் ்சாறறுக்காக
வயிறு காயவது
உனக்குத் ததேரியுமா?
வறுதம என்பது
ஒருதபாழுதும்
தநநதே கநதேல் துணி
மடடுமல்ை…
அணிவதேறகும் தூர எறிவதேறகும்
அது ஒன்றும்
பதழய ஆதடயல்ை…
வாழ்க்தக
கடினமான அதைகளால்
துதடத்ததேறியபபடும்்பாது,
நிதோனமாக,
பகல்தபாழுதில்

பசிய மதைகதள
ரசிபபது
ஆனநதேமல்ைவா?
வறுதம என்பது
நம்தமக் தகாஞ்சம்தகாஞ்சமாக
விழுங்கி,
இயல்தப முழுதும் அழிக்கின்ற
நச்சுப புழு மடடுமல்ை,
ஆதடதயயும்
தேதசதயயும்
அழுகதவக்கும் நச்சும் கூட…
வறுதமயில் மகிழ்ச்சிதயத் ்தேடுபவன்
இதரச்சலிடும் வயிறறில்
நம்பிக்தகயின்றி
குடல்புழுதவ
வளர்பபவன்…
லீ பாயின் ்பாக்கிரித்தேனத்ததே
பின்பறறியும்
தோ்வா யுவான் மின்னின் 

மதுக்்காபதபதய
கடன் வாங்கியும்
நீங்கள் தசால்வீர்கள்
‘இது ்பாதும், இது ்பாதும்’ என்று.
தேயவுதசயது
உங்கதள நீங்க்ள
ஏமாறறிக்தகாள்ளாதீர்கள்.
தோைாடதடப பாடி
மக்கதள
 நிரநதேரமாக உறங்க தவக்கும்
்பாலிக் கவிஞர்க்ள…
நீங்கள் கவிததே எழுதே ்வணடும்
என்பதேறகாக
வறுதமதய வணிகம் தசயது
ஒரு கவளச் ்சாறறுக்கு
தேவிக்கும்
பசித்தே வாதய
அழுக்காக்காதீர்கள்.
- Moon Byung – Ysn

(பக்கம் : 63-67)
வறுதமதயப பறறி எழுதுவது 
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கடினம்; அதோவது, அஃது கவிததேயாவது 
அரிது; இநதேக் கவிததேயில் அது 
சாத்தியமாக்குகிறது; முற்பாக்குக் 
கவிஞர்களுக்கு முன்னுதோரணமாக விளங்கும்; 
்பாலிக்கவிஞர்கதளச் சாடியிருபபதும் 
சரிதோன்; தேமிழகத்துக்கு இது்பாலும் 
கவிததேகள் முக்கியமானதவ்ய ஆகும்.

 எதோர்த்தேக் கவிததேகதளப 
தபாருடபடுத்தோதே / புறக்கணிக்கிற நம்முதடய 
நவீன கவிததே தவளியில் இத்தேதகய 
கவிததேகள் ஒரு தோக்கத்ததே ஏறபடுத்தும்.

 ‘தோமதர’, ‘தசம்மைர்’, ‘புதிய 
கைாசாரம்’ முதேைான இடதுசாரி பத்திரிதககள் 
இம்மாதிரியான கவிததேகதள மறுபிரசுரம் 
தசயதோல் பயன் தபறைாம்; இநதே 
நூதை்யகூட அறிமுகம் பணணிதவபபது 
இன்னு்ம ஆக்கம் உணடாகும்.

•

நடதாஷதா, த்வள்்ளக் கழு்் ேறறும் நதான்
பரிதோபமான நான்
அழகிய நடாஷாதவக் காதேலிக்கும் 

இத்தேருணத்தில்
இன்றிரவு பனிதபயகிறது 

இதடவிடாமல்.
நான் நடாஷாதவக் காதேலிக்கி்றன்
பனிதபயகிறது இதடவிடாமல்
ஒயிதன அருநதியபடி, தேனிதமயில் 

இருக்கி்றன்
ஒயிதன அருநதியபடி எணணுகி்றன்:
இதடவிடாமல் பனிதபயயும் 

இவவிரவில்
இரு தவள்தளக் கழுததேயின் மீ்தேறி
பயணிக்க ்வணடும் நடாஷாவுடன்,
ஒரு ததோதைதூர ்சாகம் கவிநதே 

மதைக்கிராமத்தின் 
குடிலில் வாழ.
பனிதபயகிறது இதடவிடாமல்
நான் நடாஷாதவக் காதேலிக்கி்றன்
நடாஷா ஒரு்வதள வரக்கூடும்
அவள் ஏறதகன்வ அதமதியாக வநது

என்னிடம் தசால்கிறாள்:
“குழம்பிப ்பாயிருநதேதோல்,
உன்னுதடய உைகமான என்தன
தூக்கி எறிநதுவிடடாய,
ததோதைதூர மதைக்குச் தசல்வததேன்பது
நீ அதனத்ததேயும் இழநதேதோக
அர்த்தேமாகாது”
பனி தபயகிறது இதடவிடாமல்
அழகிய நடாஷா என்தனக் காதேலிபபாள்
எங்்கனும்
அநதே தவள்தளக் கழுததேயும்கூடக் 

குரதைழுபபும்
இவவிரவில் குதூகலித்து.
- Balk Slok

(பக்கம் : 74-75)
 நனிசிறநதே காதேல் கவிததே; 

கனவும் கறபதனயுமான தசால்முதற்ய, 
தராமான்டிசி்த்தின் அடிபபதட; 
இதேனா்ை்ய கவனத்ததே ஈர்க்கிறது; நவீன 
தேமிழில் வரும் காதேல் கவிததேயிலிருநது 
வித்யாசமானது, இல்தையா.

•

மீன் ்பதாடல்
ததோடடியில் ஒரு மீன் கவனிக்கிறது.
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ஒரு பறதவயின் பாடல் சன்னல்வழி்ய 
பாயகிறது

பறதவ வணங்கி வாழ்த்துகிறது:
“எபபடி இருக்கிறீர்கள், திரு.மீ்ன?”
தேன் தசவுள்கதள தநகிழ்த்திக்தகாணடு
மீன் பதிைளிக்கிறது
“இரணடு நீர்க்குமிழிகள்”.
ததோடடியில் மீன் கவனிக்கிறது
பறதவயின் பாடல் சன்னலுக்குள் 

பாயகிறது
பறதவ ்கடகிறது:
“உன்னிடமும் பாடல் உள்ளதோ?”
மீன் கவனிக்கிறது
பறதவ விதடதபறுகிறது:
“பத்திரம், திரு.மீ்ன.”
மீன் பதிைளிக்கிறது,
தேன் துடுபபுகதள ஆடடியபடி:
“இரணடு நீர்க்குமிழிகள்.”
- Hwang Byeong – Seung

(பக்கம் : 83)
அறபுதேமான நவீன கவிததே –
பூடகமாக, ்பசுதபாருள் இருபபது 

தகாணடு; “ததோடடியில் ஒரு மீன்” vs “ஒரு 
பறதவயின் பாடல்” ; பறதவயின் நைம் 
விசாரிபபின்்பாதும், விதடதபறல் சமயமும் 
ஒ்ர பதில்தோன்: “இரணடு நீர்க்குமிழிகள்”; 
“மீன் கவனிக்கிறது” என மும்முதற 
தசால்ைபபடுகிறது; “பறதவயின் பாடல்”; 
“பறதவ ்கடகிறது: உன்னிடமும் பாடல் 
உள்ளதோ?”

சுதேநதிரம்தோன் பாடுதபாருள்; 
விடுதேதைதோன் விஷயம்; குடடிக்கததே ்பாை, 
சுருக்கமாக; இவருதடய, ‘அவள் முகம் 
ஒரு ்பார்க்களம்’ கவிததேயும் சீரியதுதோன்; 
எனில், அ்நகம் கவிததேகதள எடுத்தோள்வது 
சுரணடல் என்பதேனால் தேவிர்க்க ்நரிடுகிறது.

“மக்களின் வலியும் துயரமும் 
்பாராடடமும் எழுச்சியும் வீரமும் 
தேன்மானமும் எனக் கவிததேகளில் 
பதிவாகியுள்ள தகாரியா பிரமிபதபத் 
தேநதேது. தமாத்தேத்தில் தகாரியக் 
கவிததேகளில் மனம் ததோதைநதேது” 
என தமாழிதபயர்பபாளர்களுள் 
இன்தனாருவரான ப.கல்பனா கூறியுள்ளததேப 

படிக்கும் வாசகர்கள் உணர்வார்கள்.
த ம ா ழி த ப ய ர் ப ப ா ள ர் க த ள யு ம் 

தவளியிடடுள்ள பரிசல் பதிபபகத்தினதரயும் 
பாராடடாமல் இருக்கமுடியாது; தபாது 
நூைகம், பல்கதைக்கழக / கல்லூரி நூைகம், 
தேனியார் நூைகம் எல்ைாவறறிலும் இநநூல் 
இடம்தபறறால் நன்றாயிருக்கும்; கவிததே 
வாசகர்களுக்குப பரிநதுதர தசயகி்றன்.

•

நூல் : மைலர்கள் விட்டுச் பென்்ற பெறறிடத்தில் (பகாரியக் கவி்ைகள்)
ைமிழில் : �ா. இரவிக்குமைார் - �.கல்�ைா
முைல் �திப்பு : ஜீ்ல 2019, 
�க்கஙகள் : 136
பெளியீடு : �ரிெல் பெளியீடு, 
எண் : 216, முைல் ைளம, 
திருெல்லிக்பகணி பநடுஞொ்ல, திருெல்லிக்பகணி, 
பென்்ை - 600005.
ப�ெ: 9382853646; 
வி்ல: ரூ.நூற்்றம�து.
                        (30.07.2020)      
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 சிறுகலத

‘கல்’ ஈரல்

“வாபபா! வாடா தேம்பீ, அம்மா வல்லியா?”
ஒரு தகயில் ்காழியுடனும் மறுதகயில் 

தேம்பி பாணடியுடனும் வநதே அபபதனச் சிரித்தேபடி 
வர்வறறாள் ்ஜாதி. ்காழிதய வாங்கிக் காலில் 
ஒரு சணதை முடிநது தூணில் கடடி தவத்தோள். 
“அம்மாவுக்கு ்மலுக்கு முடீைம்மா” என்றார். 
்ஜாதியக்கா ஊருக்குப ்பாவததேன்றால் 
பாணடிக்கு தராம்பப பிடிக்கும். தோயம்மா ஆச்சி 
விதேவிதேமாகக் கததே தசால்வததேக் ்கடகைாம்.

“வாடா ்பராணடி. வள்ளீம்மா 
வநதுருக்குதோ?” திணதணயில் படுத்திருநதே 
தோயம்மா ஆச்சி தமல்ை எழுநது பார்த்தேது. 
‘வள்ளீம்மா! எம்்பத்திதோன் இநதே வூடடுக்கு 
மருமவளா வரணும்’ என ்ஜாதிதய 
முத்துமாரிக்குக் கடடி தவத்தேது தோயம்மாதோன். 
புருசன் ்பானதேறகுப பிறகு பிள்தள ்பாடும் 
்சாத்துக்காக உயிதரப பிடித்துக்தகாணடு 
திணதணயில் கிடக்கிறது.

அடுபபில் சநததேக்கு மிக்சர் 
்பாடடுக்தகாணடிருநதே முத்துமாரி சாவகாசமாக 
எழுநது வநது “வாங்க மாமா! இபபத்தோன் 
வநதீகளா?” எனக் ்கடடுவிடடு “்ஜாதி! 
குளிக்கறதுக்கு தவறகடுபபுை சுடுதேணணி 

தவயி” என்று தசால்லி மீணடும் மிக்சர் ்பாடப 
்பானான்.

“யபபா அநதேக் ்காழிய ஆஞ்சு வாடடி 
அரிஞ்சு குடுத்துரு. தசைவுச் சாமான் ்வற 
அதரக்கணும்” ்ஜாதி தசான்னதும் ்காழியின் 
காலில் கடடியிருநதே சணதை அவிழ்த்தேவர் 
தேதைதய மளுக்தகனத் திருகி உயிதர 
அடக்கினார். ஈயச்சடடியில் தேணணீதரக் தகாதிக்க 
தவத்து, அதில் முக்கிதயடுத்து சூடு ஆறும் முன் 
இறக்தக மயிர்கதள ஆயநதோர். தகாளுநதுவிடடு 
எரியும் தநருபபில் வதளத்து வதளத்து வாடடிப 
பின் மஞ்சதளக் கதரத்துப பூசிக் காயவிடடார். 
பாணடி அபபனுக்குப பக்கத்தி்ை்ய உடகார்நது 
்வடிக்தக பார்த்தோன்.

்காழிதய அரிய அருவாள்மதனயும், 
சடடியும் பக்கத்தில் தவத்திருநதோள் ்ஜாதி. 
வயிறதறக் கிழித்துக் குடதை உருவிச் சாம்பலின் 
மீது ்பாடடுவிடடுக் ்காழிதய அளவான 
துணடங்களாக நறுக்கினார். “யபபா! ஈரை 
சினுக்குருக்கியிை தசாறுவி சுடடுக் குடுக்கிறியா?” 
எனக் ்கடடான் பாணடி.

வாராவாரம் ்காழி ஈரல் மடடும்தோன் 
வாங்க முடியும். அததே சிறுதுணடுகளாக்கி, சீரக 

அம்மையார் ்ைநூன்பீவி நி்ைவு சிறுக்ைப் ப�ாட்டியில் ஐநைாம �ரிசு ப�ற்ற சிறுக்ை
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மிளகுத்தூளும், உபபும் தூவி சினுக்குருக்கியில் 
தசறுகி தநருபபில் வாடடித் தேநதோல் எச்சில் ஒழுகத் 
தின்னுவான் பாணடி. ‘அபபன்னா எங்கபபநதோன். 
ஈரலு நல்ைா கருகுன வாதடயா இருக்கு’ என்பான்.

“இன்னிக்கி ்வணாம்பபா. தகாளம்புை 
்பாடடு அக்கா எடுத்துத் தேரும்” என்றதும் 
சரிதயனத் தேதையதசத்தோன். கறிக்குணடானில் 
தேணணீதர ஊறறி ஒரு அைசு அைசிக் கழுவி 
ஓரமாக தவத்தோர்.

ஊரிலிருநது ்பரன் வநதோல் உடகார 
தவத்துக் கததேகள் தசால்லும் தோயம்மா 
ஆச்சி. கதடசியாக, முநதோதனயில் முடிநது 
தவத்திருக்கும் நாைணா்வா எடடணா்வா 
தகாடுக்கும். பாணடிக்குக் கததே ்கடக தராம்பப 
பிடிக்கும் என்றாலும் தீனிக்காசுக்காகக் கததேதயக் 
கதடசிவதர ்கடபான்.

“இன்னிக்கி எமதேர்மராசங் கதே தசால்்றன்” 
என ஆரம்பித்தே தோயம்மா ஆச்சியின் வாதயப 
பார்த்தேபடி இருநதோன் பாணடி.

“சித்தேபபன் வநதிருக்காராமுல்ை? எங்க 
காணாம்? தேம்பீ.. நல்ைா படிக்கிறியாடா?” எனக் 
்கடடுக்தகாண்ட வநதோன் அவருதடய 
அணணன் மகன் கருபபசாமி. “என்ன 
தோயம்மா அத்ததே! எங்க மாமன முன்னாடி்ய 
எம்ைாகத்துக்கு அனுபபிச்சுடடு நீ இங்க எமதேர்ம 
ராசா கததே தசால்லிக்கிடடிருக்கியா?” எனக் 
்கடடான்.

“ம்க்கும். ்கலிக்காரப புள்தளககிடட 
்பசற மாறி்ய எங்கிடடயும் ்பசு”. முகத்ததே 
தநாடித்துவிடடுக் கததேதயத் ததோடங்கியது 
தோயம்மா ஆச்சி.

“நா தசால்ைப ்பாறது நம்ம வூடை நடநதே 
கததே. தசத்துப ்பானவன் மறுதசம்மம் எடுத்து 
உசு்ராட வநதே கததே. அன்னிக்கி அமாதச. அபப 
ஒங்க தோத்ததேன் தசத்து வருசமாகிப ்பாச்சு. 
முத்துமாரிதோன் அமாதச ஒருசிநதி புடிக்கணும்னு 
ரதவக்கி ்சாறாக்கிக்கிடடு இருநதேம். அவனும் 
டவுனுபபக்கத்து யாவாரம் முடிஞ்சு தவரசா 
வநதுடடான். வநது குளிச்சவன் நீர்தவளாவிச் 
சாமியக் கும்பிடடு தவரததேம் வுடடான். அதுக்குப 
தபறவு நாங்களும் ்சாத்தேத் தின்னுடடுப 
படுத்துட்டாம். நடுராத்திரி இருக்கும். வீடடுக்கு 
தவளீை ஆ்ரா சத்தேம் ்பாடறது ்கடடுச்சு. 
தேடாபுடான்னு எநதிரிச்சு தவளிய ஓடிப ்பாயிப 
பாத்தோ முத்துமாரி. ஓவ…ஓவ..னு தகாடங் 
தகாடமா வாநதிதயடுத்துக்கிடடிருநதோன். 
தவளக்க எடுத்தோநது திரியத் தூணடி வுடடுப 
பாத்தோ, பூராம் பச்ச பச்சயா இருக்குது. ஊருச்சன்ம 
வநதுடடாக. முத்துமாரிக்குத் தேணணியக் குடுத்து 

மூஞ்சக் களுவிவுடடுத் திணதணயிை ஒக்கார 
தவச்சுக் காத்து வராபபடி விசிறுனம்.

தசத்தே ்நரங்களிச்சுப ்பசுனான். ‘தூக்கத்துை 
ஆ்ரா தநஞ்ச அமுக்கற மாறி இருநதுச்சு. 
கணதணத் ததோறக்க முடீை. தசரமபபடடு 
்ைசாத் ததேறநது பாத்தோ, கருபபா தேதையிை 
தகாம்பு தவச்சிக்கிடடு தரணடு ஆளுக ஒரு 
கயித்ததே எங்களுத்துை ்பாடடு சுருக்கு தவச்சாக. 
நீங்கள்ைாம் ஆருன்னு ்கடடதுக்கு.. ்ா..்ா..
ன்னு சிரிச்சிக்கிடடு நாங்க எம்ைாகத்துையிருநது 
வர்்றாம், ஒங்கணக்கு முடிஞ்சாச்சு அதோன் 
பாசக்கயித்ததே வீசிட்டாம். வா ்பாவைாம்னு 
்ம்ைாகத்துக்கு இளுத்துக்கிடடுப ்பானாக. 
நடுராத்திரிங்கறதோை எங்க ்பாறம்்ன ததேரீை. 
சர்ர்ர்ன்னு பறநதே மாறி இருநதுச்சு. அங்கங்க ஒன்னு 
தரணடு நச்சத்ததேரம் ததேரிஞ்சுது. பயமா இருக்கவும் 
கணதண மூடிக்கிட்டன். அபபறம் கணணத் 
ததோறநது பாத்தோ தகடா மீதச தவச்சிக்கிடடு 
எருதம மாடடு்மை கருகருன்னு எதமதேர்மராசா 
ஒக்காநதிருக்காக. எங்தககாதைல்ைாம் நடுங்குது. 
என்தனயப பாத்தேதும், பக்கத்துை இருநதேவருகிடட 
“இவுக கணக்கப பாரு!” அபபடீன்னாக. அவுரும் 
சரசரன்னு ஓதைச்சுவடிதயப தபாரடடிப 
பாத்துடடு “தேர்மராசா! கணக்குத் தேபபாப ்பாச்சு! 
இவுகளுக்கு இன்னம் ஆயுசு இருக்கு”ன்னுடடுத் 
தேதையக் குனிஞ்சுக்கிடடாக. எமதேர்மராசா 
‘தேம்பீ! என்ன்மா தேபபு நடநது ்பாச்சு. ஒன்னும் 
மனசுை தவச்சுக்காதே. பத்தேரமாப ்பா. வயசான 
தபறகு வா!’ன்னு தசான்னவரு ‘எபபா! தேம்பிக்கு 
ஒருவா ்சாறு ்பாடடு அனுபபுங்க’ன்னாரு. 
அவுருந தேதையாடடிடடு என்தனய ஒரு 
எடத்துக்குக் கூடடீடடுப ்பானாரு. அங்தக 
முன்னாடி்ய பநதி ஓடிக்கிடடிருநதுச்சு. 
என்னான்னு தவவரங்்கட்டன். ‘அவுக 
பூராம் தசார்க்கத்துக்குப ்பாறவுக. அதுனாை, 
எம்ைாகத்துை விருநது ்பாடடு அனுபபறது 
வளக்கம்’னு தசால்லி ஒக்கார தவச்சாரு. 
தகாஞ்சூணடு ் சாறும் தநதறய அவுத்திக் கீதரயும் 
எதையிதை இருநதிச்சி. ஒருவா தின்னு பாத்்தேன். 
நம்ம பக்கத்துக் கீதர மாறி இல்ைாம ருசியா 
இருக்கவும் பூராத்ததேயும் தின்னுட்டன். அதுக்குப 
தபறவு ்பான மாறி்ய இருடடுை்ய பறக்க 
தவச்சுக் கூடடியாநது இங்க வாசல்ை வுடடுடடுப 
்பாயிடடாக. வநது எறங்குனதும் தேதை 
ைாத்தேவும், சுதோரிக்க முடியாம வாநதி வநதுருச்சு. 
அங்தக தின்ன அவுத்திக் கீதர பூராத்ததேயும் 
வகுறு தவளீயை தேள்ளிருச்சு’ அபபிடீன்னான். 
இததேக் ்கடட ஊருச்சனதமல்ைாம் ததேகச்சுப 
்பானாக. பின்ன எம்ைாகத்துக்குப ்பாயிடடு 
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உசு்ராட திரும்பி வர்றதுன்னா ஆவற காரியமா? 
எம்ைாகத்துை அவுத்துக்கீதரதோன் ஆக்கிப 
்பாடுவாகங்கற்தே அபபத்தோன் ததேரிஞ்சுது. 
அபபடி மறுதபாறபதபடுத்து வநதேவநதோன் ஒங்க 
மாமன்.’

கததே முடிநதேதோல் முநதோதனயின் முடிச்தச 
அவிழ்த்து எடடணாதவப பாணடியின் தகயில் 
தகாடுத்தேது தோயம்மா ஆச்சி. கததேதயக் ்கடட 
கருபபசாமி “அத்ததே! கததே நல்ைாத்தோன் கடடுறீக. 
கததே நடநதேன்னிக்கி நானும் முத்துமாரி மாபளயும் 
டவுன்ை்ய ஆளுக்கு தரணடு பாக்தகடடு 
குடிச்சிபபுடடுத்தோன் வநதேம். சாராயத்ததே குடிச்சா 
அவுத்திக் கீதர ஆவாதுன்னு பாவம் மாபளக்கித் 
ததேரீை. அன்னிக்கி அமாதச ஒருசிநதிக்கி 
அவுத்திக் கீதர ஆக்கி வச்சிருநதிருபபீக. அதோன் 
அபபிடி ஆயிப ்பாச்சு. ஒம் மகனக் குடிகாரன்னு 
ஆருஞ்தசால்லீறக் கூடாதுன்னுதோன நீயும் 
அத்தேதன சனத்துக்கிடடயும் இநதேக் கததேய 
வருசக் கணக்காச் தசால்லிக்கிடடிருக்கிற. இபப 
்பரபபுள்ளகிடடயுமா?’’ எனக் கிணடைாகக் 
்கடக, தோயம்மா ஆச்சிக்குக் ்காபம் 
வநதுவிடடது.

“எடு கடதட தவளக்கமாத்தே. தகாள்்ளை 
்பாறவ்ன! நானும் மருமகப புள்ளயாச்்சன்னு 
மருவாததே குடுத்தோ தராம்பத்தோன் நாக்கு நீளுது” 
எனத் திடடவும் சிரித்துக்தகாண்ட கிளம்பினான்.

்ஜாதி ்சாறதற வடித்துவிடடு, குழம்தபக் 
தகாதிக்க தவத்துக்தகாணடிருநதோள். ்காழிக் 
குழம்பின் மணம் தேளதேளதவன வீடு முழுக்க 
மிதேநதேது.

ஆச்சி தகாடுத்தே எடடணாவிறகுத் தீனி 
வாங்கித் தின்றும் பாணடிக்குப பசியடங்கவில்தை. 
அபபதன எழுபபி “வகுறு பசிக்குதுபபா” 
என்றான். அவர் குழம்பு தகாதித்துக்தகாணடிருநதே 
விறகடுபதபப பார்த்தோர். அடுபபுச் சாம்பலில் 
தேணணீர் ஊறறி அதணக்கபபடடிருநதேது.

்ஜாதியிடம் “பய பசிக்குதுங்கறான். 
கா்ைை ஊருை பளய ்சாறுதோன் குடிச்சான். 
சின்னப புள்ளயில்லியா அதோன். தகாளம்ப 
எறக்கியாச்சுல்ை! பயலுக்கு தமாதே ்பாடு. 
நாங்கூட அபபறமா சாபபுடடுக்க்றன்” என்றார்.

அதேறகு “மாமன் இபபத்தோன் தேை 
ததோவடடிக்கிடடு இருக்காக. எபபவு்ம அவுக 
சாபபுடட தபறகுதோன் மத்தேவுகங்கறது வளக்கம். 
இல்தையின்னா திடடுவாக” எனச் தசால்லி 
வீடடுக்குள் ்பாயவிடடாள்.

‘பாவிமக! இபபிடிச் தசால்லிடடுப 
்பாவு்தே! பய இன்னஞ்தசத்தே ்நரங்கூட தோங்க 
மாடடா்ன! நா என்னா பணணு்வன்’ எனக் கண 

கைங்கினார்.
இததேக் கவனித்தே தோயம்மா ஆச்சி 

“சாகக் தகடக்குற தகழடடு முணடக்கித்தோன் 
இநதேக் தகதின்னா, பச்சப புள்ளயும் 
இவநதின்னதுக்கபபறநதோன் திங்கணுமா? 
இவதனல்ைாம் நல்ைதேனமாப ்பாயிச் ்சர 
மாடடான். அவுத்திக் கீ்ர தின்ன அன்னிக்்க 
இவம் ்பாயிச் ்சநதிருநதோ ஒருமடடம் 
்சநதோபபிடி அளுதுடடு வுடடுருப்பன்” என்று 
முணுமுணுத்தேது.

“்ஜாதி! ்சாத்தேப ்பாடு” முத்துமாரியின் 
குரல் தவளி்ய ்கடடது. தபரிய தேடடில் சூடான 
்சாறதறக் தகாடடி, ்காழிக்குழம்தப ஊறறி 
கறிதயக் கபபில் தேனியாக அள்ளி தவத்தோள். 
்சாறறின் சூடு ஆறுவதேறகுத் ்தோதோகப 
பக்கத்தி்ை்ய உடகார்நது விசிறிவிடத் 
ததோடங்கினாள்.

பாணடிக்கு வயிறதற என்ன்மா தசயதேது. 
தமதுவாக அபபனிடம் “வகுறு வலிக்குதுபபா” 
என்றான். பசி ்நரத்துக்குச் ்சாறு திங்கவில்தை 
என்றால் அவனுக்கு வயிறு வலிக்கத் 
ததோடங்கிவிடும். முது்காடு ்சர்த்தேதணத்து 
மடியில் படுக்க தவத்துத் தேடடிக் தகாடுத்தோர். 
குழம்பு வாசம் திணதணக்கு வரவும், தேதைதயத் 
தூக்கி கதே்வாரம் ்ைசாக எடடிப பார்த்தோன் 
பாணடி. முத்துமாரி ்காழிக்கறித் துணடுகதள 
அள்ளி வாயில் ்பாடடு ருசித்தேபடி்ய ‘நல்ைா 
தவச்சிருக்க’ எனச் தசால்வது காதில் விழுநதேது.

தகாஞ்ச ்நரத்தில் ‘ஏவவவவ…’ என்ற 
சத்தேம் வீடடுக்குள்்ளயிருநது ்கடடது. துணடால் 
வாதயத் துதடத்தேபடி்ய தவளி்ய வநதோன் 
முத்துமாரி. திணதணயில் இருநதேவர்கதளப 
பார்க்காதேது ்பால் வாசல்பக்கம் ்பானான்.

“யபபா! நீயும் தேம்பியும் ்பாயிச் சாபபுடுங்க. 
தேடடுை ்பாடடு தவச்சிருக்்கன். மாமன 
சநததேக்கி அனுபபிச்சுடடு வா்ரன்” என்ற 
்ஜாதியின் தகயில் தரணடடுக்கு டிபன் பாக்ஸ 
இருநதேது.

“கபபுை ்சாறு தவச்சிருக்்கன். ்மை 
தகாளம்பு இருக்கு” ்ஜாதி தசால்வததேக் 
்கடடபடி்ய பாணடியுடன் வீடடுக்குள் 
்பானார். பாணடியின் முகச்சுணக்கம் 
குதறநதிருநதேது. ஆனால், ்சாறறுத் தேடதடப 
பார்த்தேதும் அவருக்குச் சுள்தளனக் ்காபம் 
வநதேது. மூன்்ற மூன்று ்காழிக்கறித் துணடுகள். 
பக்கத்தில் தவத்திருநதே குழம்பு வாளியில் 
கரணடிதய விடடுத் துழாவினார்.

“யபபா! தகாளம்புை ஈரலு தகடக்குதோ?” 
எனக் ்கடடான் பாணடி.
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ததாடர் 6

கடிதேங்கள் என்பதவ நாம் கடநதுவநதே 
பாததேயில் எவவளவு முக்கியத்துவம் வாயநதே 
ஒன்றாக இருநதிருக்கின்றன என்பததே 
நிதனத்துப பார்க்கிற்பாது எத்தேதன 
ஆச்சரியம், எத்தேதன இன்பம்.

இன்று்பால் தேகவல்ததோடர்பு வசதிகள் 
இல்ைாதே காைத்தில் நம்மிடமிருநது பிறருக்குத் 
தேகவல்கதளத் ததேரிவிக்க, நைம் விசாரிக்க, 
இன்பமான மறறும் துன்பச் தசயதிகதளப 
பகிர்நதுதகாள்ள என, பல்்வறு 
காைகடடத்தில் பல்்வறு வதககளில் 
உறவுகதள ்மம்படுத்தேவும் உணர்வுகதளப 
பகிர்நதுதகாள்ளவும் மிகபதபரும் 
ஊடகமாக, உணர்வுகதளதயல்ைாம் 
சுமநது தசல்லும் வாகனமாகக் கடிதேங்கள் 
விளங்கியிருக்கின்றன.

கடிதேங்களில் எத்தேதன வதககள், எத்தேதன 
விதேமாகப பயன்படுத்தேபபடடிருக்கின்றன. 
தநடுநாதளய காதேல்கள் பைவும் 
கடிதேங்களின் மூைமாகத் தேங்கதளப 
புதுபபித்துக்தகாண்ட இருநதே 
தசயதிகதள ஒவதவாரு காைகடடத்திலும் 

இைக்கியங்களில்  காணகி்றாம். தூதோகத் 
ததோடங்கி காயிதேங்களாக வநது நிறகின்ற 
கடிதேங்களுக்குத்தோன் எத்தேதனக் கததேகள்.

இதளஞர்கள் முதேன்முதேைாகக் 
காதேதைச் தசால்ை எழுதிய கடிதேங்கள், 
விழாக்காைங்களில் வாழ்த்துக்கதளயும் 
அன்தபயும் பகிர்நதுதகாள்ளும் கடிதேங்கள், 
ஊ்ட அவவப்பாது நணபர்களிடமிருநது 
வரும் நைம் விசாரிபபுகள், இநதே மாதேம் 
எபபடியும் அபபா பணம் அனுபபிவிடுவார் 
என்று விடுதியில் இருநது கிளம்பும் கடிதேங்கள், 
ஊருக்கு வருகி்றாம் எனத் தோங்கிவரும் 
கடிதேங்கள், ஆடுமாடு ் காழி எனக் கன்றுகதள 
எல்ைாம் விசாரிக்கும் கடிதேங்கள்.. என 
இன்னும் பல்்வறு தசயதிகதளதயல்ைாம் 
சுமநதுவரும் கடிதேங்கள் எத்தேதன எத்தேதன 
்பர் நிதனவுகளில். எல்ைாம் மறநதுவிட 
முடியுமா என்ன?

இைக்கிய உைகில் கடிதேங்களுக்தகன்்ற 
தேனி இடம் உணடு. கடிதே இைக்கியங்கள் 
என்்ற ஒரு பிரிவு உருவாகியிருக்கிறது எனில், 
கடிதேங்கள் மானுட வாழ்வில் எத்தேதகய 
முக்கியத்துவத்ததேப தபறறிருநதிருக்கின்றன 

கடிதஙகள்
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என்பததே நம்மால் உணர்நதுதகாள்ள 
முடிகிறது.

கடிதேங்கள் எத்தேதன நிதனவுகதள அதச 
்பாடதவக்கிறது, எத்தேதனத் தேருணங்களுக்கு 
மீணடும் நம்தம அதழத்துச்தசல்கின்றன.

வருகிற கடிதேங்கதளதயல்ைாம் 
பத்திரபபடுத்தி தவத்து அவவப்பாது 
எடுத்து எடுத்துப பார்த்தும் படித்தும் 
தகாள்கிற பழக்கம் எத்தேதன தபயரிடத்தில் 
இருக்கிறது! கடிதேங்கள், கதரபுரண்டாடும் 
நிதனவுபபதிவுகதள உள்ளடக்கிக் கிடக்கிற 
மாதபரும் சமுத்திரம்.

கததேகளில், கவிததேகளில், புதினங்களில் 
கூட கடிதேம் எழுதுகிறது்பால், காடசிகள் 
மடடுமல்ை, கடிதேம் எழுதுகிறாற்பாை்வ, 
இபபதடபபுகதளச் தசயகிற உத்திகதளயும் 
இன்று நிதறய ்பர் தகக்தகாள்ளத் 
ததோடங்கிவிடடார்கள்.

கடிதேம் எழுதுகிற வடிவி்ை்ய கவிததே 
எழுதிய அல்ைது கடிதேத்தின் வடிதவ 
உள்வாங்கிக்தகாணடு எழுதுகிற அல்ைது 
கடிதேம் ்பான்ற கவிததே்ய கடிதேமாகிற 
வதகயில்.. என்று பை ்சாதேதன முயறசிகள் 
நடக்கின்றன. தவறறியும் தபறுகின்றன. 
தேமிழருவி மணியன் அவர்கள் அவர் 
நூதைான்றில்,

மக்ன…
நீ பிறநதே அன்று
்தோடடத்தில் தவத்்தோம்
ஒரு ததேன்னங்கன்று
எங்கள் வியர்தவயில்
நீ உயர்நதோய
நாங்கள் வார்த்தே தேணணீரில்
ததேன்தன வளர்நதேது
எங்்கா இருநது நீ ஈடடும் பணம்
உனக்கு இன்பம் தேருகிறது
இங்்க இருக்கும் ததேன்தன மரம்
எங்கள் இருவருக்கும்

சுக நிழலும் சுதவ நீரும் தேநதுதேவுகிறது
ஒருநாள்……
நீ ஈ தமயிலில் மூழ்கியிருக்கும்்பாது
எங்கதள ஈ தமாயத்தே தசயதி வநது ்சரும்
இறுதிப பயணத்தில்
நீ இல்ைாமற ்பானாலும்
ததேன்தன ஓதை
எங்கள் கதடசி மஞ்சமாகும்!
என்று ஒரு தோய தேன் மகனுக்குத் தேரும் 

தசயதிதய (ஒரு கடிதேத்தில் ்பசுவது்பால்) 
கவிததேயில் அழகாக உணர்வுபபூர்வமாக 
அதமத்திருபபார்.

இபபடி ஒருபுறம் உணர்வுகள் மனிதேர்களின் 
வலிகள், ஏக்கங்கதளத் தோங்கிவரும் 
கடிதேங்களுக்கு மத்தியில், அரசியலிலும் 
கடிதேங்கள் மிகமுக்கியத்துவமானதோகக் 
கருதேபபடடதமதய, அணணாவின் ‘தேம்பிக்கு’ 
கடிதேம் ்பாை, கதைஞரின் கடிதேங்கள் 
மூைமும் அறியமுடிகிறது.

அ்தே்பால் மு.வ., ராஜாஜி, ் நரு எனப பை 
ஆளுதமயின் கடிதேங்கள் மிகவும் புகழ்வாயநதே 
கடிதேங்களாகப ்பாறறபபடுகின்றன. 
மார்க்ஸ தஜன்னிக்கு எழுதிய கடிதேங்கள், 
்சகுவாராவின் கடிதேங்கள், புரடசியும் காதேலும் 
ஒன்்றாதடான்று புரண்டாடும் கடிதேங்கள். 
்காபத்ததே மடடு்ம தவளிபபடுத்தும், 
்காபம் வநதோல் மடடு்ம கடிதேம் எழுதும் 
ஆபரகாம் லிங்கனின் கடிதேங்கள்.. என 
இபபடி எல்ைாவதககளிலும் கடிதேங்கள் 
எல்்ைாரின் வாழ்விலும் வரைாறறிலும் 
இடம்பிடித்திருக்கின்றன.

மடைாக, திருமுகமாக, காகிதேங்களாக 
வளர்நதே கடிதேங்கள் தவறும் காகிதேம் 
என்பததேத் தோணடி இன்பம், துன்பம், 
்காபம், கருதண, அன்பு, காதேல், வீரம், 
அறிவுதர என எல்ைாத் தேரபதபயும் 
உள்ளடக்கிய தபாக்கிசமாக, களஞ்சியமாக 
இருநதிருக்கின்றன; இருக்கின்றன.

அதேனால்தோன் கடிதேம் எழுதுகிற 
வழக்க்ம ஏறத்தோழ ஒழிநது்பான 
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இன்தறய சூழலில் காநதிக்குக் கடிதேம், 
என இநதிய அஞ்சல்துதறயினர் 
கடிதேம் எழுதும் ்பாடடிகதள தவத்து 
கடிதேம் எழுதுகிற பழக்கத்ததே அடுத்தே 
தேதைமுதறயும் தேக்கதவத்துக்தகாள்ளப 
்பாராடிக்தகாணடிருக்கின்றனர்.

இப்பா்தே கடிதேம் எழுதுவது என்பது 
குதறநதுவிடடாலும் இனிவரும் காைத்தில், 
அருங்காடசியகத்திலும், வரைாறறு, இைக்கிய 
நூல்களிலும் மடடு்ம கடிதேங்கதளப 
பார்க்கமுடியும் என்கிற நிதைதய 
மடடும் அதடநதுவிடக்கூடாது என்பதில் 
கவனம்தகாள்்வாம்.

இபபடியாகக் கடிதேங்கள் தேனி 
இைக்கியமாக்வ வளர்நதே நிதை 
தோணடி, கடிதேத்திறகாக்வ ஒரு இதேழ் 
நதடதபறறிருக்கிறது என்பததேக் 
்கள்வியுறுதகயில் எத்தேதன சுவாரஸயம் 
எத்தேதன வியபபு நமக்குள் விரிகிறது.

கடிதேத்திறகாக ஒரு இதே்ழ 
நடத்தியிருக்கிறார்கள்.. தவளிவநதிருக்கிறது 
எனும்்பாது புதிய முயறசியும் அ்தே 
்வதளயில் சரியான முடிவுதோனா என்று 
்யாசிக்கவும் தவத்திருக்குமல்ைவா. இது 
்பான்ற தசயல்கதள.. ்சாதேதனதயச் 
தசயதேவர் யாராக இருக்க முடியும்? 
்வறுயாருமல்ை கி.ரா்வதோன்.

கு.அழகிரிசாமி, சுநதேரராமசாமி, கி.ரா என 
எல்்ைாரும் ்சர்நது நடத்திய ஒரு இதேழ்தோன் 
இநதேக் கடிதே இதேழ்.

ஊஞ்சல் என்ற தபயரில் அநதேக் கடிதேப 
பத்திரிதக தகதயழுத்துப பத்திரிதகயாக 
தவளிவநதேது. அததேப பறறிக் கி.ரா்வ 
தசால்கிறார்.

“நானும் தீபநடராசனும் 
சுநதேரராமசாமியிடமும், கிருஷணன் 
நம்பியிடமும் தசான்ன்பாது மிகவும் 
மகிழ்ச்சியதடநதோர்கள். இது்பாதைாரு 
முயறசிதய எங்காவது யாராவது 
தசயதோர்களா? என்று ததேரியவில்தை. ஆனால் 
நாம் இபபடி நடத்திபபார்ப்பாதமன ஆதச 
தகாணடு ்பசியதோகப பதிவு தசயதிருபபார்.”

இநதே இதேழுக்கு எடடுப்பர் வாசகர்கள். 
எடடுப்பர் ஆசிரியர்கள்.

1.கு.அழகிரிசாமி 2.சுநதேரராமசாமி 
3.கிருஷணன்நம்பி 4.வல்லிக்கணணன் 
5.தி.க.சிவசங்கரன் 6.நா.பார்த்தேசாரதி 
7.தீபநடராசன் 8.கி.ரா. ்காடு ்பாடாதே ஒரு 
குயர் ்நாடடில் ததோடங்கியது இநதே இதேழ்.

இதடச்தசவலில் இருநது கிளம்பிய 
இவவிதேழ், ஒவதவாருவரிடமும் இரணடு 
வாரங்கள் நிறகும், கடிதேம் எல்்ைாருக்கும் 
எழுதே்வணடும். எல்ைாரும் எழுதே்வணடும். 
கடிதேம் எழுதே்வணடுதமன எழுதேக்கூடாது. 
இயல்பாகக் கடிதேம் எழுதுவது ்பாை்வ 
எழுதே்வணடும்  என்பதுதோன் விதி.

ஒரு சுறறுக்கு (ஒரு இதேழ் பூர்த்தியாக) 
6 மாதேங்களாகுதமன்பது கி.ராவின் 
கணக்கு. எல்்ைாரும் ஊஞ்சதை 
ஆடடத்ததோடங்கினார்கள்.. அதோவது 
கடிதேம் எழுதேத்ததோடங்கினார்கள். ஆனால், 
சுநதேரராமசாமியிடமும் அழகிரிசாமியிடமும் 
நீணட நாடகள் கிடபபில் கிடநதேதோல், ஒரு 
இதேழ் தவளிவர ஒரு ஆணடு ஆகிவிடடது. 
ஊஞ்சதை மிகவும் தமதுவாகத்தோன் 
ஆடடியிருக்கிறார்கள் ்பாலும் இருவரும்.

இபபடி, இநதே ஊஞ்சல் கடிதே 
இதேழ் ஒருவழியாக தவளிவநது பின், 
இதேழ் ததோதைநதேதோகக் கருதி, கி.ரா. 
தநாநது்பாய இதேழும் நின்று்பாய பிறகு 
சுநதேரராமசாமியிடம்தோன் இருபபததே 
அறிநது.. இததேதயல்ைாம் கி.ராவின்  
எழுத்துக்களில்தோன் நீங்கள் படித்துக்தகாள்ள 
்வணடும்.

இைக்கியங்களில் கடிதேங்கள் என்பததேத் 
தோணடி, கடிதேங்க்ள இைக்கியமாகும் 
நிதை வருகிற்பாது அதில் தேவறாது 
இடம்பிடிபபதவ கி.ராவின் கடிதேங்கள்.

எநததேநதே நூல்கதள வாசிக்க ்வணடும், 
எநததேநதே நூல்கதள வாசித்்தேன். எபபடி 
இருநதேது என எல்ைாவறதறயும் கி.ரா 
கடிதேங்களின்வழி, பகிர்நதிருக்கிறார். 
காதையில் எழுநது காதைக்கடன்கதள 
முடித்துக் குளித்துவிடடுப பூதஜயில் 
உடகாருவது ்பாை உடகாரு்வன் கடிதேம் 
எழுதுவதேறகு என்கிறார் கி.ரா. நான் இைக்கியம் 
எழுதுவதேறகாகப ்பனாதவ எடுக்கவில்தை. 
உணதமயில் நான் கடிதேம் எழுதுவதேறகாக்வ 
்பனாதவப பிடித்்தேன் என்கிறார்.

46 ð¬ìŠ¹ îè¾ Ü‚«ì£ð˜ - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m



தசன்ற இதேழில் கூறியது்பாை, 
அழகிரிசாமிக்கு எழுதிய கடிதேங்களில் 
இருவரின் தபயதர மடடும் நீக்கிவிடடுப 
படித்தோல் நிதறயக் கடிதேங்கள் காதேல் 
கடிதேங்கள் ்பாை்வதோன் இருக்கும். இததேக் 
கி.ரா்வ ஒபபுக்தகாள்கிறார்.

இததேத்தோணடி, கி.ரா. 
கநதேசாமிச்தசடடியார், ைாயல்மில் நடராசன் 
ஆகி்யார் அழகிரிசாமிக்கும் தேங்களுக்குள்ளும் 
எழுதிய கடிதேங்கதளத் ததோகுத்து நூைாக்க 
்வணடுதமன்று அன்தறநாடகளி்ை்ய 
ஆதசபபடடிருக்கிறார். ஆனால் அவறறில் 
நிதறய ததோதைநது்பாயிருக்கின்றன.

அழகிரிசாமி்ய நிதறய கடிதேங்கதளக் 
கிழித்ததேறிநதிருக்கிறார். அதவகதளல்ைாம்  
யாருக்கும் காடட விரும்பாதே அழகிரிசாமி 
கி.ராவுக்காக எழுதிய கடிதேங்கள்.. யாருக்கும் 
காடடா்தே என்று அவர் கூறியும் அததேக் கி.ரா.
மீறி வருகிற தேகவல்கள் ரசதனயானதவ.

அழகிரிசாமியின் கடிதேங்கதளக் 
கிதடத்தேமடடிலும் கி.ரா்வ 
எல்ைாவறதறயும் பதிபபித்திருக்கிறார். 
அவறதற எல்்ைாரு்ம அவசியம் 
வாசிக்க்வணடும். அதவ இரு 
எழுத்தோளர்களின் பகிர்தேதை மடடும் 
தோங்கியிருபபதவ அல்ை. இரணடு 
நல்மனிதேர்களின் வாழ்தவ, நல்ை நடபின் 
ஆழத்ததே உங்களுக்கு விளங்கச் தசயயும். 
காதேலின் ்மன்தமதய உணரச்தசயயும்.

கி.ரா.வின் கடிதேங்கதள ஏன் வாசிக்க 
்வணடும் என வினவினால், அதில் என்ன 
இருக்கிறது நாங்கள் ததேரிநதுதகாள்ள எனக் 
்கள்வி எழுபபினால், அதேறகுக் கி.ரா.வின் 
கடிதேங்கதளத் ததோகுத்திடட, கழனியூரன் 
தசால்கிறார்.. இநதேக் கடிதேங்கதள படித்து 
முடிக்கும்்பாது கி.ரா. அவர்களின் வரைாறதற 
ஒரு ஓரமாக நம்மால் புரிநதுதகாள்ள 
முடிகிறது.

கி.ரா. அவர்களின் ்வதைத்திடடங்களில் 
யார் யாதரல்ைாம் உதேவியிருக்கிறார்கள் 
என்பததேயும் நம்மால் ததேரிநதுதகாள்ள 
முடியும். எழுத்தோளர்க்ளாடு அவர் 
தகாணடிருநதே ்தோழதமதயயும் நடதபயும் 
உணர்நது தகாள்ள முடியும்.

கவிஞர் மீரா, தீப நடராஜன், பாரதே்தேவி, 
புதுதவ பல்கதைக்கழகத் துதண்வநதேர் 
கி.்வங்கடசுபபிரமணியன் ்பான்்றாரிடம் 
கி.ரா கடிதேங்கள் மூைமாக ஊடாடிப 
பழகி இருக்கிறார் என்பததேப பறறியும், 
ரசிகமணிதயக் கி.ரா குரு ஸதோனத்தில் 
தவத்தும், தீப. நடராஜதனத் ்தோழன் என்றும் 
மீரா அவர்கதளப ்பராசிரியர் என்றும் 
பாரதே்தேவிதய மகள் என்றும் தேங்கர்பச்சாதன 
மகன் ஸதோனத்தில் தவத்தும் எழுதி 
இருக்கிறார் என்பது பறறியும் அறிநதுதகாள்ள 
முடிகிறது.

இதவ தேவிர, கி.ராவின் கடிதேங்கள் சுநதேர 
விைாசத்ததேத் தேடடியும் வணணதோசன், 
சுயம்புலிங்கம், நடிகர் சிவகுமார், பார்த்திபன், 
இதசஞானி இதளயராஜா, ்பரா. காவியா 
சணமுகசுநதேரம், வழக்கறிஞர் ்க எஸ 
ராதோகிருஷணன் எனப பை தபரியவர்களின் 
கதேவுகதளச் தசன்றதடநதும் இருக்கிறது 
என்பததே எல்ைாம் நாம் அறிநதுதகாள்ளைாம் 
என்று குறிபபிடுகிறார்.

அ்தே்பால், கி.ராவின் கடிதேங்கள் 
என்பதவ, கி ராவின் வாழ்க்தகதய ்வ்றார் 
சன்னலின் வாயிைாக உைதக ரசிபபது 
்பான்றது. ஆனால் கி.ரா. என்கிற ்பருைதகத் 
தேரிசிக்க, சன்னல்கதள எல்ைாம் விடுத்து, 
அதேன் பிரமாணடத்ததே, அதேன் ஆழத்ததே, 
விசாைத்ததே, அழகியதை உணர்நதுதகாள்ள 
்வணடுமானால், அவரின் எல்ைா 
எழுத்துக்கதளயும் நீங்கள் வாசிக்கத்தோன் 
்வணடும்.
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வண்ணத்துப்பூச்சிகளுடன்ஒரு வனவாசி
(A Woodman alongwith Butterflies)

T. ó£ü¡
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 நூல் விமர்சனம்

குறுஙகவி்்கள்(ஆஙகிலதேதாழித்பயரபபுடன்)ஆசிரியர : கவித்தாச்பதா்பதி
நீைமதை காடடுக்குள் பிறநது 

வளர்நது கடல் கடநது ஆபபிரிக்கக் 
கணடத்ததேக் கர்மபூமியாய ஏறறுக்தகாணடு 
வாழ்நதுதகாணடிருக்கும் கவிஞர்  
கவித்தோசபாபதி அவர்களின் குறுங்கவிததேத் 
ததோகுபபு. நூலின் தபயரிலிருந்தே  தேன்தன 
எபபடி அதடயாளபபடுத்தே விரும்புகிறார் 
என்பது புரிகிறது.

சின்னச் சின்ன குறுங்கவிததேகதள 
ஒவதவான்றாயத் துயத்துப பக்கங்கதளப 
புரடடும்்பாது நம்தமயும் ஒவதவாரு 
பூக்களாயத் ்தேன் துயத்து சிறகு விரிக்கும் 
வணணத்துபபூச்சி ்பால் மாறறிவிடுகிறார் 
கவிஞர். ஒவதவாரு பூவிதேழ்களும் பல்்வறு 
வணணங்களில் நம்தம ஈர்க்கின்றன.

“்காதடயின் முதேல் பார்தவயில் 
சறுக்கிவிழும் வசநதேகாைம்” என அவரது 
முதேல் பக்க வரிகதளப ்பாை்வ அநதேக் 
கவிததேவனத்தில் நாமும் வீழ்நதுவிடுகி்றாம். 
ஓதட நுதர, காடடுபபாதற, காடடுச்சுதன 
என்று வனம்சார் தசாறகதளக் ்கார்த்து 

வனத்தின் மணம் மடடு்ம வீசும் கவிமாதை 
தநயது.. ஜபபானிய த்க்கூ கவிததேகள் 
்மல் தீரா ் மாகம் தகாணட  இநதேக் கவிஞரின் 
்வடதகதயப பாருங்கள் :-

“காட்டாதடயில் துள்ளும்
வன மீன்்பால் ்வணடும்
ஒ்ர ஒரு த்க்கூ..”
தகௌசல்யா என வன்தேவததேக்குப  

தபயரிடடது ்பாை அநதே இயறதக எனும் 
இதளய கன்னியினூ்ட  காதேல் ்தேன் 
துளிகதளயும் ஒளித்துதவத்திருக்கின்றன 
குறுங்கவிததே காடடுமைர்கள்.

“நாளின் சுதமதய
வாசலில் இறக்கிவிடுகிறது
்நச விழிகள்”
- இததேவிட இல்ைாளின் பார்தவதய 

இன்னும் சிறபபாகச் தசால்லிவிட முடியுமா?
வனம் தேநதே இளநீர்க்காயகளும் 

புல்ைாங்குழலின் மூங்கில்களும் கவிஞரின் 
மணணின் ்நயமும் கணணீர்த்துளி சிதேறும் 
சிறுபாக்கதளப பிரசவிக்கின்றன.

இளநீர்க்காயக்ளாடு தவடடபபடடு 
வீழ்நது  கிடக்கும் தூக்கணாங்குருவிக்கூடுகளும் 



வண்ணத்துப்பூச்சிகளுடன்
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ஊதமச்சிறுமி பாடி விறகும் புல்ைாங்குழலும் 
இநதே வனவாசிக் கவிஞரின் குறுங்கவிததேகள் 
உருவில் நம் தநஞ்தசப பிதசகின்றன

“வநது பாருங்கள் ததேரியும் 
்பயகள்..
மயானத்தில் இல்தை”
பகுத்தேறிவுச் சிநதேதன ்பால் 

சிதேறியிருக்கும் இநதேக் கவித்துளி மானிட 
வாழ்வின் தேத்துவத்ததே உணர்த்துகிறதோ 
இல்தை இன்தறய சமூகத்தின்   இழிநிதைதய 
ஒரு தநத்தியடியாகப படதடன்று 
அதறகிறதோ?

நதிகள்  ஓடும் அழகில்  கவிஞரின் 
சிநதேதனயில் எழுநதே சிை வினாக்கதள  
குறிபபிட்ட ஆக ்வணடும்..

“ஓடிக்தகாண்ட இருபபது
வரமா ? சாபமா ?
நதிக்கு..”
“கங்தகக்கு
என்று தீரும்
புணணிய தோகம் ?”
“யாருக்காக்வா காத்திருக்கிறது
ஓடம்
நதிக்காக்வா ?”
புலியுறங்கும் பாதறமீது சைனமின்றித் 

தூங்கும் வனவாசியின் கனதவ ஆதனக்காடு 
மதைச்சரிவுகளில் வார இறுதி விடுமுதற 
கழிக்க வநதே நகர்பபுறவாசியின் எம்பி எம்பிக் 
குதித்துச் சிதேறும் மதுபபுடடிகள் கதைக்க 
ஆயிரம் கததேகதளப ்பசுகின்றன இரு 
குறுங்கவிததே வரிகள். இயறதக அன்தனதய 
அைங்்காைபபடுத்தும் மாநதேர்களின் 
இழிச்தசயல்களால் பசி்யாடு பாடித்திரியும் 
பறதவகள்.. தநகிழிக்  குபதபகளால் 
வழியும் ஏதழச் சிறுமியின் ்காணிப தபகள்.. 
அவைங்கதளச் சித்தேரிக்கும் வரிகள்.

“அமாவாதச இரவு
எங்கு தேவிக்கிற்தோ
பிள்தள நிைா”
எனத் தோயுள்ளமாயத் தேவிக்கும் கவி 

வரிகள்.
“பச்தசமதைக்காடு
காடதட்ய கடடியிழுக்கிறது
வனவாசியின் கூபபிடுக் குரல்..”

என எழுதும் இநதே வனவாசிக் கவிஞரின் 
குறுங்கவிததேத் துளிகள் ஆங்கிைத்திலும் 
அழகாக தமாழிதபயர்க்கபபடடுத் தேமிழ் 
வரிக்ளாடு வைம் வருகின்றன. வனம் 
மணம் மாறாதே சிறுவரிகளின் சிைம்பு 
விதளயாடடத்ததே முதனவர் புக்ழநதி 
அவர்கள் ஆங்கிை தமாழிதபயர்பபில்கூட 
விதளயாடிக் காடடியிருக்கிறார். 

இநநூலுக்குத் தேனக்்க உரித்தோன 
பாணியில் அணிநதுதர எழுதி மயிலிறகு 
விசிறிதய அணிவித்து வனவாசிதய 
அழகுபடுத்தி அதடயாளம் காடடியிருக்கிறார் 
ஐயா ஆரூர் தேமிழ்நாடன் அவர்கள். 

அநதே வனத்தினுள் தோனும் ஒரு  
வணணத்துபபூச்சி ்பால்  திரிநது மகிழ்வதோக 
எழுதி விமர்சித்து இருக்கிறார் இளம் 
கவிதோயினி கிருத்திகா தோஸ அவர்கள். 
வனவாசியின் த்க்கூக்கதளத் தேனது 
பார்தவயில் அைசியிருக்கிறார் கவிஞர் இரா. 
பூபாைன் அவர்கள். வனத்தின் பசுதமதயயும் 
பூக்களின் வணணங்கள் சூடும் முகத்்தோறற 
ஓவியத்்தோடு அழகாக அச்சிடடு 
தவளியிடடிருக்கிறது  டிஸகவரி புக் ்பைஸ.

நூல் - “வணணத்துபபூச்சிகளுடன் ஒரு 
வனவாசி”

(A Woodman along with Butterflies)
ஆசிரியர் - கவிஞர் கவித்தோசபாபதி
விதை - Rs 100/-
Published by - Discovery Book Palace Pvt Ltd, 
Chennai
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 சிறுகலத
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இன்னும் பத்து நாடகளில் பன்னிதரணடாம் 
பரிடதச ஆரம்பிக்க இருபபதோல், 
மனபபாடபபகுதிகதள ஒரு தேடதவ எழுதிக் 
காடடச் தசால்லிக் தகாணடிருக்கும்்பாது, 
தேதைதம ஆசிரியர் கூபபிடடதோக பியூன் வநது 
தசால்ைவும், தேதைதம ஆசிரியர் அதறக்குச் 
தசன்றாள் தசநதேமிழ்தசல்வி.. அவளுக்கு முன்்ப 
மறறவர்கள் வநது அமர்நது இருநதோர்கள்.. 
அதனவரின் தகயிலும் வாடஸஅபபில் சமீபத்தில் 
தவளியான வீடி்யா… அததே தசநதேமிழ்தசல்வியும் 
ஏறகன்வ பார்த்திருக்கிறாள்.

அவளது பள்ளிதயச் ் சர்நதே பன்னிதரணடாம் 
வகுபபு மாணவிகள் ஒரு ்தோடடத்தில் அமர்நது 
பீர் அருநதிக்தகாணடிருக்கும் காடசி.. இன்று 
அததேப பறறி விவாதிக்கத்தோன் அதனவரும் கூடி 
இருக்கிறார்கள்.

“்மடம் இததேபபத்தி ்பச என்ன இருக்கு… 
அநதேத் தேருதேதை கழுததேகள் தகயி்ை டிசிதயக் 
தகாடுத்து ஸகூதை விடடு விரடடுங்கள்” என்று 
தமௌனத்ததேக் கதைத்தோள் கணக்கு டீச்சர் கமைா.

“ஆமாம்.. கமைா டீச்சர் தசால்றது நூத்துக்கு 
நூறு சரி.. இநதேப பிள்தளகள் ததோடர்நது 
ஸகூலுக்கு வநதோல், இதுகதளப பாத்து 
மத்தேபபிள்தளங்களும் தகடடுப ்பாயிடும்.. 
நமக்கு டிசிபளின் முக்கியம்.. சாதோரண ்வதையா 
தசஞ்சிருக்குங்க.. தபாடட கழுததேங்க.. 
என்னதவாரு திமிரு இருநதோ ஸகூலுக்குக் கட 
அடிச்சிடடு, ்தோடடத்தி்ை ்பாய உடகார்நது பீர் 
குடிபபாளுக.. தநஞ்சி்ை தகாஞ்சமாவது பயம் 
இருநதோ இபபடி துணிஞ்சி தசயவாளுகளா..? 
ஒட்ன பள்ளிக்கூடத்ததே விடடு அனுபபுங்கள்” 

என்று அததே வழிதமாழிநதோர் பி.டி.மாஸடர் 
பீடடர். அவரின் ஒவதவாரு வார்த்ததேயிலும் 
தபணகதள ஏளனமாக நிதனக்கும் ம்னாபாவம் 
தவளிபபடடது.

“சார் தசால்றது தராம்ப சரி.. ்நத்து எங்க 
தசாநதேக்காரங்கள் எல்ைாம் ்பான் ்பாடடு.. 
வீடி்யாவுை பீர் அடிச்சிக்கிடடு இருக்கிறது ஒங்க 
ஸகூல் தபாணணுங்களா்மன்னு ்கடகுறபப 
நாக்தகப பிடுங்கிக்கிடடுச் சாகைாமான்னு 
இருக்கு” என்று தராம்ப அலுத்துக்தகாணடாள் 
அறிவியல் டீச்சர் அை்மலு.

“்மடம் இதேப பத்தி எங்க்ளாடு 
்பசுறதுக்கு ஒணணு்மயில்தை.. அநதேக் ்கடு 
தகடட நாயகதள உட்ன பள்ளியில் இருநது 
நீக்கணும்.. வாடஸஅபபில் வநதே தசயதி 
இன்தனக்குக் காதைை ்பபபரிலும் வநதிடுச்சு.. 
்ராடடுை தேதை நிமிநது நடக்க முடியதை.. 
யாதரப பாத்தோலும் ஏ்தோ துக்கம் விசாரிக்கற 
மாதிரி விசாரிச்சிடடுப ்பாறாங்க.. இவளுக 
அடிச்ச கூத்தோ்ை தவளி்ய தேதை நிமிநது நடக்க 
முடியதை.. படிக்கிறதுக்கு ஸகூலுக்கு வான்னு 
தசான்னா.. நாயகள் குடிக்கிறதுக்கு வருதுக.. இதுக 
எல்ைாம் எங்க உருபபடப ்பாகுதுக.. இதுக 
எல்ைாம் வருங்காை இநதியாதவத் தோங்கும் 
தூணகளாம்.. எல்ைாம் உளுத்துப ்பான தூணகள்.. 
இதுக எங்்க நாடதடத் தோங்கப்பாகுதுக” என்று 
நீடடி முழங்கினாள் சமூக அறிவியல் ஆசிரிதய 
சரளா.

இவர்கள் ஒவதவாருவரும் ்பசுவததே 
அதமதியாகக் ்கடடுக்தகாணடிருநதோள் 
தசநதேமிழ்தசல்வி.. இநதே மாதிரி ஒரு விசாரதண 
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நடக்கப்பாகிறது என்ற தசயதி அரசல்புரசைாகக் 
காதில் விழுநதேதோல், காதையி்ை்ய 
ஸடாபரூமில் இருநதே அநதேப தபணகதளப 
பார்த்துப ்பசியிருநதோள்.

வீடி்யாவில் பயம் அறியாதே 
இளங்கன்றுகளாக சந்தோஷத்துடன் 
கும்மாளமிடடவர்கள், இன்று மதழயில் 
நதனநதே பூதனக்குடடிகளாகப பம்மிப 
்பாய உடகார்நதிருநதோர்கள். தேங்கள் முதுகில் 
உத்திரம் மாதிரி தேவறுகதள தவத்துக்தகாணடு 
அடுத்தேவர்கள் கணணில் உள்ள தூசி ்பான்ற 
தேபதப மடடும் உருதபருக்கிக் கணணாடி 
மூைம் பார்த்து, அததேப பரபபி மறறவர்கதளக் 
தகடடவர்களாகக் காடடுவதேன் மூைம் தேங்கதள 
நல்ைவர்களாகக் காடடிக்தகாள்ளும் வக்கிர 
மனபபான்தம பதடத்தே நல்ைவர்கள் அததே 
ஒவதவாருவருக்கும் பார்வர்ட பணணுவததே்ய 
தேங்கள் பிறவி எடுத்தேதேன் கடதமயாக நிதனத்து, 
பார்வர்ட பணண, மிக எளிதில் அதனத்துத் 
தேரபபினரின் பார்தவக்கும் தசன்றுவிடடது 
அநதே வீடி்யா. அததேப பார்த்தே தபறறவர்கள் 
பிள்தளகதளப ்பாடடு அடித்து இருபபார்கள் 
்பாை.. அதேனால் அதனவரின் முகமும் வீங்கி, 
அடிபடடதோல் உதேடுகள், கன்னங்கள் எல்ைாம் 
கன்னிப ்பாய இருநதேன. ஒருத்திக்குக் கண்ண 
கைங்கிப ்பாய இருநதேது.. அடி கணணில் 
படடிருக்கும் ்பாை.

இவதளப பார்த்தேவுடன் தேதைதயக் 
குனிநதுதகாணடார்கள்.. இவள் தமதுவாகப 
்பாய அவர்கள் தகதயப பிடித்தோள். பிறகு 
தமல்ைத் தேதைதயத் தேடவிக்தகாடுத்தோள். 
இவளது தசயதக அவர்கதள உதடய தவத்தேது.. 
உதடநதே அவர்கள் இவளது தகயில் முகம் 
புததேத்தேபடி அழ ஆரம்பித்தோர்கள்.

“ஏம்மா இபபடி பணணுனீங்க..?”
“அது வநது டீச்சர்.. இநதே ஆம்பிதளங்க 

எல்ைாம் எதுக்தகடுத்தோலும் பார்டி 
பார்டின்னு ்சர்நது தேணணியடிக்கிறாங்க்ள.. 
அபபடி அதுை என்னதோன் இருக்குன்னு 
ததேரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தோன் டீச்சர்” என்று 
விசும்பியபடி்ய தசான்னாள்.

தீயில் தக தவத்தோல் சுடடுவிடும் என்று 
ததேரிநதோலும், அததே உணதமயா என்று 
ததேரிநதுதகாள்வதேறகாகத் தீ ததோடடுப பார்க்கத் 
துடிக்கும் ஆர்வம் மிகுநதே விடதைப பருவம்.

தோன் ஸகூலில் படிக்கும்்பாது, அறிவியல் 
டீச்சர் பாதேரசத்ததேப பறறிப பாடம் நடத்தும்்பாது, 
பாதேரசம் தேங்கத்தின் மீது படடால், தேங்கம் தவள்தள 
நிறத்தில் தவள்ளிப ்பான்று மாறிவிடும் என்று 
தசான்ன்பாது, அது உணதமயா.. தபாயயா என்று 
கணடுபிடிபபதேறகாக டீச்சருக்குத் ததேரியாமல், 
பாதேரசத்ததே எடுத்துத் தேனது தசயினில் உள்ள 
டாைரில் ்தேயத்தேது நிதனவுக்கு வநதேது.. டாைர் 
தவள்தள நிறத்திறகு மாற, பயநது்பாய 

அம்மாவிடம் தசால்லி, அடி வாங்கியதும் 
இபதபாழுது நிதனவுக்கு வநதேது.

இநதே வயது எததேயும் ஆராயநது பார்க்கத் 
துடிக்கும் வயது.. சினிமா டிராமா என எததே 
எடுத்தோலும் ஒரு பரிடதசயில் பா்ாகிவிடடால் 
அததேக் தகாணடாட ஒரு பார்டடி.. கல்யாணமா 
அததேக் தகாணடாட ்பச்சுைர் பார்டடி.. 
டிரான்ஸபர் என்றால் தகடடுதகதேர் பார்டடி.. 
புர்மாசனா அதேறதகாரு பார்டடி, யாராவது 
இறநதுவிடடார்களா..? ததோழிலில் ்தோல்வியா..? 
அதேறகு ஆறுதேைாகத் ்தேடுவது மதுதவத்தோன் 
என்று மதுதவ இன்பத்திறகும், துன்பத்திறகும் 
அதடயாளமாகக் காடடுவதோல், அதில் என்ன 
இருக்கிறது எனத் ததேரிநதுதகாள்ளும் ஆர்வத்தில் 
அததே ருசிக்கக் கிளம்பி இருக்கிறார்கள்.

“ஏம்மா தசல்ைங்களா நீங்கள் பணணுனது 
தேபபுன்னு ்தோணதையா..?”

“டீச்சர் எங்க வீடடுை எங்க அபபாவும், 
அணணனும் சம்பாதிக்கிற காதச எல்ைாம் குடிச்்ச 
அழிபபாங்க.. குடிச்சிடடு வநது எங்கம்மாதவயும் 
என்தனயும் ்பாடடு அடிபபாங்க.. மத்தே 
்நரத்திை பாசத்ததேப தபாழியுற அவங்க.. குடிச்சா 
மடடும் ஏன் இபபடி நடநதுக்குறாங்க.. அபபடி 
அதுை என்னதோன் இருக்குன்னு ததேரிஞ்சுக்கத்தோன் 
டீச்சர் நான் குடிச்சிப பார்த்்தேன்” என்று சறறு 
அழுதேபடி்ய தசான்னாள் ஒருத்தி.

“ஆமா டீச்சர்.. நம்ம ஸகூலுக்கு வர்ற 
வழியி்ை்ய கதட இருக்கு.. நாங்க ஸகூலுக்கு 
வர்றபபவும், ்பாறபபவும் அங்்க எபப 
பாத்தோலும் ஒ்ர கூடடமா இருக்கும்.. 
சிைசமயம் சிை அக்காமார்கள் கூட அங்க நின்னு 
பாடடில்கதள வாங்கிடடுப ்பாறததேப பாத்து 
இருக்்கன்.. எங்க பக்கத்து வீடடு ஆயாக்கூட இநதே 
மாதிரி பாடடிதை வாங்கிக் குடிச்சிடடு, தேன்தன 
மறநது மல்ைாநது தூங்கிக்கிடடு இருபபததேப 
பாத்திருக்்கன். தநதறய அக்காமார்கள் கூட 
வாங்கிக் குடிக்கிறாங்க்ள.. வயசான ஆயாக்கூட 
குடிக்கு்தே.. நாமளும் குடிச்சிப பாத்தோ என்ன 
தேபபுன்னு தநதனச்்சன் டீச்சர்.. இனி இபபடி 
தேபபு பணண மாட்டன்” என்று மறதறாருத்தி 
இவளது காலி்ை்ய விழுநதுவிடடாள். அததேப 
பார்த்து மறறவர்களும் இவளது காதைக் 
கடடிக்தகாணடார்கள்.

“டீச்சர் நாங்க ஏ்தோ ததேரியாத்தேனமா 
பணணிட்டாம்.. தேபபுதோன் மன்னிச்சிடுங்க.. 
்நத்து எங்க வீடடு்ையும் எங்களப ்பாடடு 
அடிச்சித் ததோதவச்சிடடாங்க.. எங்கள ஸகூதை 
விடடு நிபபாடட ்வணடாமுன்னு த்ச்.எம்.
கிடட தசால்லுங்க டீச்சர்.. எங்களுக்தகல்ைாம் 
படிச்சி நல்ை ்வதைக்குப ்பாயி, எங்க 
அம்மாதவ சந்தோஷமா வச்சிக்கணுங்கிற ஆதச 
டீச்சர்.. இபப எங்கதள வீடடுக்கு அனுபபிடடா, 
இனி நாங்க படிக்க்வ முடியாது டீச்சர்.. 
எபபடியாவது எங்கள காபபாத்துங்க டீச்சர்” என்று 
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காதைப பிடித்தேபடி கதேற ஆரம்பித்தோர்கள்.
“கவதைபபடாதீங்க.. தசல்ைங்களா.. 

கணடிபபா நீங்கள் எல்ைாரும் பரிடதச 
எழுதுவீங்க.. அதுக்கு எனக்கு உபகாரமா 
நீங்க எல்ைாரும் நல்ை மார்க்கு எடுத்து எனது 
்பதரக் காபபாத்தேணும்.. சரியா.. எல்ைாரும் 
கணதணத் துதடச்சிடடு நிம்மதியா இருங்க.. 
யாரும் சாபபிடடிருக்க மாடடீங்க.. உங்களுக்கு 
நான் சாபபாடு தகாணடு வநதிருக்்கன்.. இதே 
சாபபிடுங்க”  என்று தபரிய ் ாட பாக்சில் தகாணடு 
வநதிருநதே இடலிதயயும், டிபன் பாக்ஸில் இருநதே 
சடனிதயயும், சாபபிட பாக்குமரத் தேடதடயும் 
தகாடுத்துவிடடுத்தோன் தேனது வகுபபிறகுச் 
தசன்றாள். அதேன்பிறகு தேதைதம ஆசிரியர் 
கூபபிடுவதோகச் தசயதி வநதேபிறகு இங்கு 
வநதிருக்கிறாள்.. அவள் எதிர்பார்த்தே மாதிரி்ய 
பிள்தளகளுக்கு டிசிதயக் தகாடுத்து தவளி்ய 
அனுபப ்வணடும் என்பதி்ை்ய அதனவரும் 
குறியாக இருநதோர்கள்.

“என்ன தேமிழ் அம்மா.. நீங்கள் மடடும் 
எதுவும் தசால்ைாமல் இருக்குறீங்க.. உங்க 
அபிபராயம் என்ன..?” என்று தேதைதம ஆசிரியர் 
்கடக,

“இன்னும் பத்து நாள்்ை அவங்களுக்குப 
பரிடதச ஆரம்பிக்கப ்பாகுது.. இநதே 
்நரத்துை அவங்கதள தவளி்ய அனுபபுவது 
முதறயில்தை” என்று தசநதேமிழ்தசல்வி 
ஆரம்பிக்கவும், அவதள முழுதோகப ் பசவிடாமல் 
குறுக்்க புகுநதே பீடடர்,

“நீங்கள் இபபடி அநதேப பிள்தளகளுக்கு 
வக்காைத்து வாங்குவீங்கங்கிறது எங்களுக்கு 
நல்ைா்வ ததேரியும்.. அதுகதள ஸகூலில் 
ததோடர்நது படிக்க தவத்தோல், மத்தேப 
பிள்தளகளும் தகடடுப ்பாயிரும்.. டிசிதயக் 
தகாடுத்து அனுபபி வச்சாத்தோன் மத்தேப 
பிள்தளங்களுக்குப பயம் வரும்.. அவங்களுக்கு 
டிசி தகாடுக்கணுங்கிற முடிவில் எநதே மாறறமும் 
இல்தை.. தசநதேமிழ் டீச்ச்ராட ஐடியாவிறகு 
நான் ஒத்துக்க்வ மாட்டன்..” என்று ஆ்வசமாக 
முழங்கினார்.

“ஒரு நிமிசம் பீடடர் சார்.. உங்களுக்கு 
உங்கள் வழியி்ை பதில் தசால்்றன்.. உங்கள் 
தபபிளில் ஒரு கததே வரு்ம.. தகயும் களவுமாக 
மாடடிக்தகாணட விபசாரிதயக் கல்தைறிநது 
தேணடதன நிதற்வறற முயறசி தசயயும்்பாது 
ஏசு தசால்லுவார், உங்களில் தேவ்ற பணணாதேவர் 
முதேல் கல்தை எறியுங்கள் என்று.. அது இநதேக் 
குழநததேகளுக்கும் தபாருநதும்.. இங்்க தேப்ப 
பணணதோவங்க அநதேப பிள்தளகளுக்குத் 
தேணடதன தகாடுங்கள்.. என்ன பீடடர் சார்.. 
நான் தசான்னது சரியா..?” என்று அவதரக் 
குறுகுறுதவனப பார்த்தோள் தசநதேமிழ்தசல்வி..

ஒரு தேடதவ பிள்தளகளுக்கு ்யாகாசனம் 
தசால்லிக் தகாடுக்கி்றன் என்று தேபபான 

இடங்களில் தகதய தவக்க, அநதேப பிள்தளகள் 
தசால்ைவும் முடியாமல், முழுங்கவும் முடியாமல் 
தேவிக்க, அததேப பார்த்துக்தகாணடிருநதே 
தசநதேமிழ்தசல்வி,

“சார் ஒரு நிமிஷம் வாங்க.. உங்களுக்கு 
அநதேப பிள்தளங்க வயசுை தபாணணு இருக்கா.. 
நீங்க அநதேப தபாணணுங்க மார்தப அழுத்துவததே 
நானும் பார்த்துக்தகாணடுதோன் இருக்்கன்.. 
ஒழுங்காச் தசால்லிக் தகாடுங்க.. இல்்ை தசல்லில் 
படம் எடுத்து டிஇஓவுக்கு அனுபபிவிடு்வன்” 
என்று மிரடடிய பிறகுதோன் ஒழுங்காகச் தசால்லிக் 
தகாடுக்க ஆரம்பித்தோன்.. இபப தசநதேமிழ்தசல்வி 
்கடகவும், பதில் தசால்ை முடியாமல் தேதைதயக் 
குனிநதோன்.

“என்ன சரளா டீச்சர் நீங்க தசால்றீங்க” என்று 
அவதளப பார்க்கவும், அவளும் தேதைகுனிநதோள். 
அவளது மகள் காதேல் என்ற தபயரில் பக்கத்து 
வீடடுக்குப தபயிணட அடிக்க வநதே வாலிப்னாடு 
ஓடிப்பானதும், பிறகு அவர்கதளப பிரித்துக் 
கூடடிக்தகாணடு வநது, இபப மகதள அவளது 
அம்மாவின் வீடடிறகு அனுபபி தவத்தே கததேயும் 
எல்ைாருக்கும் நன்றாக்வ ததேரியும்.. அதேனால் 
அவளும் வாய ்பச முடியாமல் தமௌனமானாள்.

“பணம் சம்பாதிக்க எத்தேதன்யா ததோழில் 
இருக்க, டீச்சர் உங்க ்ஸதபணட ஏன் பாதர 
லீசுக்கு எடுத்திருக்கிறார்.. நல்ை வருமானம் 
தகதடக்கிறதுன்னுதோ்ன.. உங்க கதடக்கு 
எல்ைாரும் வரணும்.. நிதறய குடிக்கணும்.. 
அபபதோன் உங்களுக்கும் நல்ை வருமானம் 
தகதடக்கும்.. உங்க மூைம் நாடடுக்கும் நல்ை 
வருமானம் தகதடக்கும்.. ஆனா உங்க ஸகூல்ை 
படிக்கிற பிள்தளங்க மடடும் குடிச்சா உட்ன 
டிசிதயக் தகாடுத்து அனுபபணும்.. அநதேப 
பிள்தளங்க குடிக்கிறதேப பார்த்து எல்ைாரும் 
உங்கள ்பான்ை துக்கம் விசாரிக்கறாங்க.. உங்க 
்ஸதபணடு பார் வச்சிருக்கிறதேப பத்தி யாரும் 
ஒணணும் விசாரிக்கதையா..?” என்று ்கடக, 
பதில் தசால்ை முடியாமல் தேவித்தோள் அை்மலு.

தேன்தனப பத்திய வணடவாளத்ததேச் 
தசால்லிவிடடால் என்ன பணணுவது என்ற 
பயத்தில் கமைா, “ஆமாம் நீங்க தசால்றது சரிதோன் 
டீச்சர்.. இநதே ஒரு தேடதவ மடடும் மன்னிச்சி 
விடடுறைாம்.. அடுத்தோபபி்ை இ்தே தேபதப 
பணணினா.. டிசிதயக் தகாடுத்திடைாம்.. அடுத்தே 
வாரம் பரிடதசக்குப பிள்தளங்களுக்கு ரிவிசன் 
தகாடுத்துக்கிடடு இருந்தேன்.. ்பாய என்னான்னு 
பாக்கு்றன்” என்று அவள் தமதுவாகக் கிளம்ப, 
பின்னாடி்ய ஒவதவாருத்தேராகக் கிளம்பினார்கள்..

இவளது தசயதைப பாராடடுவது ்பாைத் 
தேதைதம ஆசிரிதய இவதளப பார்த்துப 
புன்னதகக்க, அநதேப பிள்தளகதள நிம்மதியாகப 
படிக்கச் தசால்ை ்வணடும் என்று கிளம்பினாள் 
தசநதேமிழ்தசல்வி.



 

 

ோன் ோசித்வதன்

மாணேர் ்பக்கம் ராஜுமுருகனின்
 ‘TŠR’ 
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புைம்தபயர்வுதோன் இவவுைகின் ஆதித் 
துயரம். அதுமடடுமல்ைாமல் வாழ்வின் 
மிகபதபரிய தேரிசனமும் அதிசயமும் 
அதுதோன்.  ்தேசாநதிரியாக வாழும் நா்டாடி 
இனக்குழுக்கதளப பறறிய ஒரு ஆயவாக 
இநதேத் ததோடதர எழுதியுள்ளார் எழுத்தோளர் 
ராஜுமுருகன்.  நா்டாடியாக வாழும் மக்கள் 
தேனக்தகன்று ஒரு நிைமின்றி கூதரயின்றி 
தசால்லிக்தகாள்ள ஊர் இன்றி மனிதேத்ததே்ய 
மனதின் இைக்காக்கிக்தகாணடு இயறதகதயயும் 
இதசதயயும் உறவாக்கிக்தகாணடு திரியும் 
அறபுதே உயிர்கள்.

                     “யாதும் ஊ்ர யாவரும் ்களிர்” 
என்ற கணியன் பூங்குன்றனின் வரிகளுக்கு ஏறப 
உைக உயிர்களிடம் அன்பு பாராடடிக்தகாணடு 
அற உணர்ச்சிக்ளாடும் தேனது இனக்குழுவின்  
கதைகதளயும் இதசதயயும் இதேயத்தில் 
சுமநதுதகாணடு இயறதக்யாடு இதணநது 
வாழும் மனிதே்நயமுதடய மனிதேர்கள் இவர்கள்.  
இவர்களது வாழ்க்தகயானது இதச, கூத்து, 
திருவிழா, தகாணடாடடம், காதேல் என என்று்ம 
பூத்துக் குலுங்கும் நநதேவனம் ்பாைப புத்துணர்ச்சி 
வாயநதேது.  நமது மணணின் ஆதி மனிதேர்களாக 
வைம் வரும் இநதே நா்டாடிகள் தேமிழ்நாடடில் 
22 நா்டாடி சமூகக் இனக்குழுக்களாக 
இருக்கின்றனர்.

எருதமக்கடா திருவிழாவில் இரவில் 
இதறச்சித் துணடுகதள வீசி எறிநது தேன் 

கணவதன எதிர்பார்த்து அதழக்கும் ஒரு 
கபடமறற தபணணின் குரலும் இறநதே மனிதேனின் 
உடதை ்வறு ஊரில் எரிக்க்வா புததேக்க்வா 
அனுமதிக்காதே இச்சமூகத்தின் எதிர் குரலும் 
எப்பாதும் மாறி மாறி ஒலிக்கின்றன.  ஆனால் 
இல்ைா்தோரின் இயைாதமயினால் இருபபவர்கள் 
இரக்கமறறவர்களாகின்றனர்..

தேன்னைமின்றி,  இரவில் வீடு வீடாக 
சுறறித்திரியும் குடுகுடுபதபக்காரர்கள், நம் 
மக்களின் விடியாதே இரவுகளுக்கு விதடகள் பை 
தசால்லி நம்தம வழிநடத்துகின்றனர்.

பை தேதைமுதறகளாகப பல்்வறு 
தேதைவர்கள் தபணணியத்ததேப பாடிப ்பாறறிய 
்பாதிலும் தூறறுகின்ற சமூகம் தோக்கிக்தகாண்ட 
தோைாடடுகின்றது.  சிை ்நரங்களில் புறம் ்பசி்ய 
புறக்கணிக்கிறது.  எழுச்சிகள் பை இருநதே்பாதிலும் 
ஏ்தோ ஒரு இடத்தில் நசுக்கபபடுகிறது. ஆனால் 
இதவ அதனத்ததேயும் கடநது நிறகின்றது கதழக் 
கூத்தோடிகளின் வாழ்க்தகமுதற. தசௌராஷடிரா 
மன்னர் காைத்தில் இவர்கள் தேமிழகத்திறகுப 
புைம்தபயர்நது  நா்டாடியாக வநதோலும் 
நடனக்கதை, நடிபபு, சர்க்கஸ என அதனத்திறகும் 
முன்்னாடி இவர்க்ள. மாதேர்கதளக் 
தகாணடாடும் இச்சமூகம் இம்மாநிைத்தில் 12 
இடங்களுக்கு ் மல் இருநது கதை வளர்த்து கணம் 
வளர்கின்றனர்.

நா்டாடியத்ததேத் தேன் வாழ்க்தகயின் 
ஒரு பகுதியாக அல்ைது அநதேப பகுதிதய்ய 
வாழ்க்தகயாக வாழ்வின் இைக்காக 
மாறறிக்தகாணட மாதபரும் மனிதேர்கள் 
புரடசிக்கு வித்திடடதும்,  புதிதோன பாததேகதளப 
படரச் தசயது அதனத்து மக்களின் அடிபபதட 
உரிதமக்காகக் குரல் தகாடுத்தேதும் உதழபபினால் 
உணர்வினால் உதேவி புரிநதேதும் உைகறிநதே தசயதி.  
இவறதற உறறு்நாக்கிப பார்க்கும்்பாது 
நாம் கறறுக்தகாள்ள ்வணடிய பை தேகவல்கள்  
காைத்தின் கடடாயத்தினால் கடத்தேபபடடுத் 
தேடம்புரணடு தேடுமாறிப ்பாயவிடடன.

மிகவும் எதிர்பார்த்து எக்காளமிடடு நாம் 
தசயயும் தசயல்கள் எதிர்பாராதே எளிதமயான 
முடிவுகதள்ய நம் எதிரில் அளிக்கின்றன.  இதில் 
அதிசயம் யாததேனில் எளிதமயான அதமபபுகதள 
ஏறக மறுக்கும் இநதே அறப மனம்தோன்.

விதளய தவத்தே தநல் தோனியங்களின் 
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விதைகதள நிர்ணயம் தசயய முடியாதே 
விவசாயிகளின் நிதைதமயும் பிதழபபுக்காகப 
புைம் தபயர்நது நிதையில்ைாதே இநதே 
வாழ்க்தகயில் நிரநதேரமான பசியினால் உடதை 
வருத்திக்தகாணடு நம்தம உதறய தவக்கும் 
உருக்குதைய தவக்கும்  சாடதடயடிக்கார சமூக 
மக்களும் ஒன்றுதோன். உணவு பறறிய பதேறற்ம 
இவர்கதள உடலின் வலி உணர்வுகதள மரத்துப 
்பாகச் தசயதேது ்பாலும்.

மணிகர் சமூக மக்கள் தேன்தன மறநது கடநது 
தசன்ற மாநதேர்களிடத்திலும் அன்பு பாராடடி 
அவர்கதளப பறறிய கததேகள் புராணங்கதள 
கூத்துகளாக  அதமத்து ்தோல்பாதவ 
தபாம்தமகதளக் தகாணடு அவர்களின் புகழ் 
்பசி புராணக் கததேகதள மக்களிதட்ய தகாணடு 
்சர்க்கின்றனர்.  மறக்கபபடட ்பாதிலும் தேனது 
ஆன்மிகபபறதறயும் அதேன் நம்பிக்தககதளயும்  
அவர்கள் என்றும் மறுக்கவில்தை.

அ்யாத்தியில் ராமர் ்காயில் 
சர்ச்தசயிலிருநது  இநதியக் குடியுரிதமச் சடடத் 
திருத்தேங்கள் வதர ஏராளமான இடர்பாடுகதளயும் 
இன்னல்கதளயும் சநதிக்க ்நரிடினும் என்றும் 
்பால் இன்றும் மனிதேர்களிதட்ய சாதி சமய 
்வறுபாடு காணாது கரம் ்கார்த்து நிதேம் 
திரிநது வாழும் மனிதேர்கதள வழி தநடுகிலும் 
காணகி்றாம்.  ்காம்தப எஸ. அன்வர் இயக்கிய 
“யாதும்” என்ற ஆவணபபடம் நம்தம என்று்ம 
“யாவரும் ் களிர்” என்ற வடிவத்திறகுள்  தகாணடு 
வருகின்றது. அதுமடடுமின்றி ்வறுபாடடிதன 
்வரறுக்கவும்  விதளகின்றது.

பன்றிகள் ்மயக்கும் நா்டாடி 
மனிதேர்களிடம் உறுதியும் ததோழிலின் ்தோன்றல் 
தபருதமயும் என்று்ம ஊறறு நீராயப 
தபருக்தகடுத்துக்தகாண்டதோன் இருக்கின்றன. 
தேதைமுதற தேதைமுதறயாகத் தோன் தசயதே 
்வதைதயப பை தேதைமுதறகள் தோணடி தேன் 
மக்கள் தசயய ்வணடும்.. அது்வ தோராள 
சந்தோஷம் என நிதனக்கின்ற மனிதேர்கள் இன்றும் 
எடடாக்கனியாக இருக்கின்றனர்.. இங்குள்ள 
பணம் விரும்பிப பணி ்தேடும் மனிதேர்களுக்கு.

பகல் ்வடக் கதைஞர்கதளப பறறிய ஓர் 
ஆழ்நதே அறிமுகம் நம் அபத்தேமான அறிவீனமான 
தசயல்கதள எல்ைாம் உதடத்ததேறிநது எதோர்த்தே 
வாழ்க்தகதய தவளிச்சம் ்பாடடுக் காடடுகிறது.  
ஒரு காைகடடத்தில் ஒறறர்களாகவும் பின் 
உயரிய சிநதேதன்யாடு பக்திப பாடல்கதளப 
பாடி யாசகம் தபறறும் வாழ்நது வநதே மக்கதள 
நாம் உதோசீனபபடுத்துவது, தேகாதே தசாறகதளப 
்பசிச் சிறுதமபபடுத்துவது தீணடாதமயின் ஒரு 
பகுதியாக்வ  பார்க்க ்நரிடுகிறது.

“வாழ்க்தக என் தேத்துவ ஆசிரியன்”, “வரைாறு 
என் வழிகாடடி” என்ற பிரபாகரனின் வரைாறறு 

வழிகாடடுதேல்கள் மீள முடியாதே  துயரத்திலிருநது 
மீணடு வரத் துடிக்கும் கணணீர் வழியும் கணகதள 
நம் கணமுன்்ன காடடிச் தசல்கின்றன.

வால்கா முதேல் கங்தக வதர என உைகம் 
முழுக்கச் சுறறித் திரிநது பை மனிதேர்கதளத் ்தேடி 
அவர்களின் வாழ்க்தக முதறயிதனப பதிவு 
தசயது பை சமயங்களின்  நம்பிக்தககளினால்  
ஈர்க்கபபடடு  பின்னர் சமதேர்மவாதியாக மாறி 
இறுதியில் மனிதே குைம் துன்ப துயரங்களில் 
இருநது விடுபட “மனிதே ்நசம்”  ஒன்றுதோன் 
மருநது எனக் கூறியவர் ராகுல் சாங்கிருத்யாயன்.   
பயணங்களின் ்தேடல்கள் “மனிதே்நயம்” என்ற 
ஒரு புள்ளியில்தோன் முடிகின்றது என்ற அவரின் 
ஆழமான கருத்து நம் வாழ்க்தகதயப புரடடிப 
்பாட வல்ைது.

சிகர், பாப மார்லி, பிஸமில்ைாகான், தபா. 
்வல்சாமி, வணணதோசன் ்பான்ற பைரின் 
தேத்துவங்களும் தீராதே இதசயின் காதேலும் 
இநதேப புத்தேக வாசிபபின் பயணத்தினூ்ட  
வழி தநடுகிலும் நம் கரம் ்கார்த்து அதழத்துச் 
தசல்கின்றன.

நா்டாடி குழுக்கதளப பறறிய தேரவுகதளத் 
தேமிழ் ்பராசிரியர்களிடமும், பணபாடடு  
ஆராயச்சி ஆயவாளர்களிடமும் தமாழியியல் 
ஆர்வைர்களிடத்திலும் ஆசிரியர் திரடடும் 
விதேம்  நம்தம நா்டாடி குழுக்கதளப 
பறறிய அடுத்தே கடட ஆயவுக்குக் தகாணடு 
தசல்கின்றது. அதுமடடுமில்ைாமல் நா்டாடி 
இனக் குழுக்களுடன் ஆசிரியர் பயணம் தசயது 
அநதே அனுபவத்ததேயும் பதிவு தசயவது நம்தமப  
பயணங்களின் மீது தீராதே காதேல் தகாள்ளச் 
தசயகின்றது.

“அழுவா்ர ்களுங்கள் அழுதகதய 
நிறுத்துங்கள் மரித்தேவன் மண்ணாடு வாழ்பவன் 
தராடடி்யாடு” என்ற நான்கு வரிகளில் அதமயும் 
இநதே நா்டாடிகளின் பாடல் நமக்கு உணர்த்துவது 
ஒன்்ற!!!  சுறறியிருக்கும் நான்கு சுவர்களால் 
அதடக்கபபடடுக் கிடக்கும் நாம் வானத்ததே்ய 
கூதரயாக்கி  வழிதநடுகிலும் சிை துயரங்கதளயும் 
பை உயரங்கதளயும்  ததோடடுப பார்த்துவிடடுச் 
தசல்லும் நா்டாடிகளின் வாழ்க்தகக்கு முன் 
விடடில் பூச்சிகளாகின்்றாம்.

இயறதகயின் இன்றியதமயாதே வளங்கள் 
சுரணடபபடுவது வழக்கமாகிப்பான இநதேக் 
கலியுகத்தினில், இயறதக்யாடு காதேல் தகாணடு 
இதசதயப ்பாறறி இனிய தபாழுதுகதளப 
்பாக்கும் மனங்கள் நம்முன் இமயமாய 
என்றும் உயர்நது நிறகின்றன.  வணணமயில் 
்தோதகதயப ்பால்   பறநதே மனதுடன் 
பரநது விரிநதே இவவுைகுடன் பாடித் திரியும் 
பறதவகளாகின்றனர்.  மனதோல் “மனிதேம்” 
்பாறறுகின்றனர், மனம்  இதணகின்றனர்.   
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 ததாடர் - 14

கபிலர கதாடடும் கதா்ல் கதாடசி!
~

ததேருவில் உள்ள அணணன் தேம்பி 
பிள்தளகளுக்தகல்ைாம் இளங்்காவன், 
ஆதசத்தேம்பி, தசங்குடடுவன், புக்ழநதி 
என்று தபயர் தவத்தேவர் எங்கள் அபபா.

என்னிடமும் நணபர்கள், 
பிள்தளகளுக்குப தபயர் தவக்கச் தசால்லிக் 
்கடபதுணடு. ஒன்றாம் வகுபபிலிருநது 
கல்லூரியில் இளம் அறிவியல் முடிய 
என்்னாடு படித்தேவன் கனகரத்தினம். அவன் 
மகனுக்குக் கபிைன் என்று தபயர் தவத்்தேன்.

சங்க இைக்கியத்தில் 235 பாடல்கதள 
எழுதியவர் கபிைர். கபிைர் காதேலில் 
துதற்பான கவிஞர். அகபபாடல்கள் அதிகம் 
எழுதியவர். 197 அகபபாடல்கள் எழுதி 
இரடதட சதேத்ததே மூன்று பாடல்களில் 
தேவறவிடட காதேல் கவி!

பாரியின் நணபர். Poets of the Tamil Lands, 
Kabilar, and his friend, Vel Pari என்று ஜி.யு.
்பாப்ப இவர்கள் நடதப வியநது கடடுதர 
எழுதினார். 

இவர் தேன்தன அநதேணன் என்று 
அறிமுகபபடுத்திக் தகாள்வார்.  அநதேணர் 

என்பது சாதியன்று. அறிவில் சிறநதேவர் என்்ற 
தபாருள். 

‘உைகுடன் திரிதேரும் பைர்
புகழ் நல்லிதச
வாயதமாழிக் கபிைன்’ என்று 

நக்கீரனாரும்,
‘உவதை கூராக் கவதையில் 
தநஞ்சின் நனவில் பாடிய 
நல்லிதசக் கபிைன் தபறற 
ஊரினும் பை்வ’ என்று தபருங்குன்றூர் 

கிழாரும்,
‘தசறுத்தே தசயயுள் தசய 
தசநநாவின்தவறுத்தே ்கள்வி 
விளங்குபுகழ்க் கபிைன்’ என்று 

தபாருநதில் இளங்கீரனாரும்,
‘புைன் அழுக்கறற அநதேணாளன்
இரநது தசல்மாக்கடடு இனியிடன் 
இன்றிப பரநதிதச நிறகப 
பாடினன்’ என்று மா்றாக்கத்து 

நபபசதையாரும் கபிைதரப புகழ்கிறார்கள். 
கபிைரின் பாடதைான்தறப படித்தே்பாது 

இதவதயல்ைாம் ஞாபகத்தில் அதையடித்தேன. 
இன்று படித்தேது கலித்ததோதகயில் 37ஆம் 
பாடல். 
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இபபாடல் காடடும் காடசிதய, நிதறய 
தேமிழ்ச் சினிமாக்களில் பார்த்திருப்பாம் . 

இனி பாடதைப பார்ப்பாம் -
‘கய மைர் உணகணணாய! 
காணாய: ஒருவன்வய மான் 
அடித் ்தேர்வான் ்பாை, 
ததோதட மாணடகணணியன் 
வில்ைன், வரும்; என்தன ்நாக்குபு,
முன்னத்தின் காடடுதேல் அல்ைது, 
தோன் உறற்நாய உதரக்கல்ைான் 
தபயரும்மன், பல் நாளும்;பாயல் 
தப்றஎன், படர் கூர்நது, அவன்வயின்
்ச்யன்மன் யானும் துயர் 
உழப்பன்; ஆயிதடக் கண நின்று 
கூறுதேல் ஆறறான், அவனாயின்;
தபண அன்று, உதரத்தேல், நமக்காயின்;
‘இன்னதூஉம்காணான் கழிதேலும் 
உணடு’ என்று, ஒரு நாள், என்்தோள் 
தநகிழ்பு உறற துயரால் துணிதேநது, 
ஓர் நாண இன்தம தசய்தேன்: 
நறுநுதோல்! ஏனல்இனக் கிளி 
யாம் கடிநது ஓம்பும் புனத்து 
அயல், ஊசல் ஊர்நது ஆட, 
ஒரு ஞான்று வநதோதன,
‘ஐய! சிறிது என்தன ஊக்கி’
எனக் கூற, ததேயால்! நன்று! 
என்று அவன் ஊக்க, தக தநகிழ்பு
தபாயயாக வீழ்ந்தேன், அவன் 
மார்பின்; வாயாச் தசத்து,
ஒயதயன ஆங்்க எடுத்தேனன் 
தகாணடான்; ்மல் தமய 
அறியா்தேன் ்பால் கிடந்தேன்
மன்; ஆயிதடதமய அறிநது 
ஏறறு எழு்வனாயின், மறறு 
ஒயதயன, ‘ஒணகுழாய! தசல்க’
எனக் கூறி விடும் பணபின்
அங்கண உதடயன் அவன்’ 

(கலித்ததோதக 37 )
தேதைவி காதேலில் விழுநதேததேத் 

்தோழியிடம் தசால்கிறாள். தேதைவன் 
மாதனத் ்தேடிக்தகாணடு வருவது ்பாை 
வநதோன். என்தன விழுங்குவது்பால் 
பார்த்தோன். காதேதைக் கணணில் காடடினான். 
வாயால் தசால்ை அஞ்சினான்.  நாணம் 
தகாணடவனாகத் திரும்பினான். இபபடி்ய 
பைநாள் கழித்தோன். அவதன நிதனத்து தூக்கம் 
வரவில்தை எனக்கு! துன்பபபடுகி்றன், 
அவ்னா கண முன்்ன நின்றும் காதேதைக் 
கூறமுடியாதேவனாக இருக்கிறான். ஆணமக்ன 

இபபடி தவடகினால், தபண நான் என்ன 
தசயவது?  என் காதேதை அவனிடம் தசால்ை 
முடியுமா? இபபடி்ய ்பானால், எனக்கு 
அவன் ்மல் காதேல் இல்தைதயன அவன் 
எணணக்கூடுமல்ைவா? அவதன அதணக்க 
எணணி என் ்தோள் வாடியது.

ஒருநாள் துணிந்தேன். நாணத்ததே மறநது 
ஒன்று தசய்தேன். திதனப புனத்துக்கு அருகில் 
ஊஞ்சல் ஆடிக்தகாணடிருந்தேன். அவன் 
அங்கு வநதோன்.

‘ஐய.. சிறிது, என்தனஆடடிவிடு!’ 
என்்றன்.

‘நல்ைது!’ என்றவன் ஆடடிவிடடான்.
வழுக்கியது்பால் தகதய 

ஊஞ்சலிலிருநது நழுவவிடடுப தபாயயாக 
அவன் மார்பில் விழுந்தேன். துடித்தேவன் 
என்தனப பறறிக் தகாணடான். நா்னா 
உணர்வு இல்ைாதேவளாக அவன் மார்பில் 
கிடந்தேன். உணர்வு தபறறு எழுநதோல், 
‘ஒளிரும் கூநதேதை உதடயவ்ள, தசல்க!’ 
என்று தசால்லி விடடுவிடும் பணபினன் 
அல்ைவா அவன்!

இன்றுவதர தவடகம் உதடய காதேலி 
விழுவதும், பணபுதடய காதேைன் தோங்குவதும் 
ததோடர்கிறது.

பிறகு, கபிைர் மடடும் பழசாகிவிடுவாரா?
•  •  •

இருளும் ஒளியும்!
~

பார்தவயிழநதேவர்கள் ஓதசகதளக் 
தகாணடு வாழ்கிறார்கள். ஸபரிச்ம அவர்கள் 
தமாழி. ஒரு புைன் குதறநதோலும் மறற 
புைன்களால் அவர்கள் இநதே உைகத்ததே 
விளங்கிக்தகாள்ள முயல்கிறார்கள்.

கணகளிருநதும் சிைர் வாழ்தவப பறறிய 
பார்தவகளில்ைாமல் இருநதுவிடுகிறார்கள். 
கணகதள இழநதோலும் பார்தவதய 
இழக்காதேவர்களும் இருக்கிறார்கள். 
அபபடி கணகள் இல்ைாமல் பார்தவதயக் 
தகாணடிருநதே ஜூலியா என்கிற தபணணின் 
திகில் அனுபவங்கதள இரவு பார்க்கத் 
ததோடங்கி்னன்.

பார்தவயறறவர்கள் மீது நமக்குக் 
கரிசனம் இருக்கிறது. அவர்கள் ரயிலில் 
பாடிக்தகாணடு வரும்்பாது நம்மிடம் கசியும் 
ஈரத்திலிருநது, பரவாயில்தை நாம் இன்னும் 
மனிதேர்களாக்வ இருக்கி்றாம்! என ஆறுதேல் 
தகாள்கி்றாம். 
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அ்தே கணகளறறவர்கள் மீது 
வன்முதறதயச் தசலுத்தும் திகில் 
சினிமாக்கதள ஏ்தோ ஒரு தேணடதன 
்பாை்வ பார்க்கி்றாம். இபபடி 
பார்தவயறறவர்கதள தமயமாகக் தகாணட 
Wait until dark, Don’t breathe, Jenifer 8, See no 
evil hear no evil, Blindsided என ஏராளமான 
படங்கதளப பார்த்திருப்பாம். இனி இநதே 
வாததே ்வணடா்ம என இருநதோலும், Ju-
liya’s eyes ்பான்ற படங்கதளப பார்க்கும் 
வாயபபுகதளத் தேவிர்க்க முடிவதில்தை. 

இபபடி கருதணயறற இருளில் 
நின்று தகாடுதமகதளக் காணபது ஒரு 
வதகயில் தேணடதன என்றாலும், எளிய 
உயிரிகளுக்குத் தேவறியும் தீங்கிதழக்கைாகாது 
என்கிற நீதிதயயும் இத்தேதகய படங்கள் 
ஆழமாக ஊன்றிவிடுகின்றன! குறிபபாக 
ஸபானிஷ திதரயுைகம் ்ாரர் படங்களுக்கு 
தபயர்்பானது. The Awful Dr. Orlof (1962), The 
Blood-Spattered Bride (1972), Tombs of the Blind Dead 
(1972) எனத் ததோடங்கியது ஸ்பனிஷ திகில் 
சினிமா. Julia’s eyes 2010இல் தவளியான படம். 
கில்தைம் ்மாரதைஸ இயக்கிய படம். 

இருள், மின்னல், மதழ, பார்தவயறற 
ச்காதேரிகள், வழியும் அவர்களது குருதி, 
இதவ நம் இரதவத் துயர் மிகுநதேதோக்கி 
விடுகின்றன. பார்தவயறற சாரா ஒரு ஸடூலில் 
ஏறித் தூக்குப்பாடுவதில் ததோடங்குகிறது 
படம். அவளுக்கு எதிரில் ஏ்தோ ஒரு 
மங்கிய சித்திரம். சாரா இறநது ்பாகிறாள். 
அ்தே ்வதள அவளது அக்கா ஜூலியா 
மயங்கிச் சரிகிறாள். தேன் தேங்தகக்கு ஏ்தோ 
நிகழ்நதிருக்கிறது எனத் ்தோன்ற, கணவன் 
ஐசக்தக அதழத்துக்தகாணடு சாராவின் 
வீடடுக்கு வருகிறாள். 

பார்தவ தபற அறுதவ சிகிச்தச 
்மறதகாணடும் பைனளிக்காதே நிதையில், 
மன அழுத்தேத்தோல் சாரா தேறதகாதை 
தசயதுதகாணடதோக ்பாலீஸ கூறுகிறது. 
ததோடக்கத்தில் இததே நம்பினாலும், 
ஜூலியாவுக்குத் தேங்தகயின் மரணத்தில் 
சந்தேகம் எழுகிறது. 

சாராவின் மரணம் குறித்துத் துருவ, அவள் 
பார்தவயிழந்தோர் சங்கத்தில் இருநதேது, 
அவளுக்கு ஒரு காதேைன் இருநதேது, அவ்னாடு 
ஒரு தரசிதடன்சியில் தேங்கியது ்பான்ற 
மர்மமான நிகழ்வுகள் ஜூலியாவுக்குத் ததேரிய 
வருகின்றன. 

ஜூலியாவுக்கும் படிபபடியாகப 

பார்தவ குதறயத் ததோடங்குகிறது. கணவன் 
ஐசக், ஜூலியாதவத் தேங்தகயின் மரணம் 
குறித்து ஆராயவததே நிறுத்தேச் தசால்கிறான். 
இநநிதையில் தேனக்கும் சாராவுக்கும் காதேல் 
இருநதேதோகக் கடிதேம் எழுதி தவத்து ஐசக் 
தேறதகாதை தசயகிறான். 

பார்தவ இழக்கும் ஜூலியாவுக்கு 
நன்தகாதடயாகப தபறற புதிய கணகள் 
தபாருத்தேபபடுகின்றன. சிை காைம் கடதடப 
பிரிக்கக்கூடாது என்பதோல் ்ாஸபிடலில் 
தேங்கச் தசால்கிறார் டாக்டர். ஆனால் தேங்தக 
சாரா வீடடில் தேங்குகிறாள் ஜூலியா. பக்கத்து 
வீடடுக்காரர், அவரது தபண, வீடடுக்குப 
பின்னால் வாழும் பார்தவயிழநதேதோக 
நாடகம் ஆடும் வ்யாதிகப தபணமணி எனச் 
சந்தேகம் தகாள்கிறாள் ஜூலியா. 

இப்பாது அவதளக் கவனித்துக்தகாள்ள 
லியா என்பவதன டாக்டர் அனுபபி 
தவக்கிறார். கண கடடபபடட நிதையில் 
சாராவுக்கு நிகழ்நதே சித்ரவததேகள் அதனத்தும், 
ஜூலியாவுக்கும் நிகழ்கின்றன. தகாதைகாரன் 
ஒரு தசக்்கா. கணகளறறவர்கதளப 
தபாறுத்தே அளவில் அவன் ஒரு invis-
ible man. பார்தவயறற ச்காதேரிகதளக் 
காதேலிபபதோகக் கூறுபவன். மீள, பார்தவ 
வரும்்பாது அவர்கதள இருளி்ை்ய 
தவத்து ரசிக்க ஆதசபபடுகிறான். இது ததேரிய 
வரும்்பாதுதோன் சாரா தகால்ைபபடுகிறாள். 
பழிதய ஐசக் மீது ்பாட அவனும் 
தகால்ைபபடுகிறான்.

‘ஜூலியா தேபபிக்க ் வணடு்ம!’ என நாம் 
மனம் தேடுமாறுகி்றாம். பிரார்த்திக்கி்றாம். 
இநதே இடங்களில்தோம் இது ஒரு திகில் படம் 
என்கிற நிதையிலிருநது உயர்கிறது. ஜூலியா 
மறறும் சாராவாக, ஜூலியா தைவினும், 
ஐசக்காக  ல்லூயிஸ ்்ாமரும் அறபுதேமாக 
நடித்திருக்கிறார்கள். 

இறுதியில் தேனக்குக் கணகதள 
வழங்கியவன் ஐசக் என்பததே உணரும்்பாது, 
எப்பா்தோ அவன் ‘உன்னுதடய கணகளில் 
பிரபஞ்சத்ததேக் காண்பன்!’ எனச் தசான்னது 
ஜூலியாவுக்கு ஞாபகம் வருகிறது.

ஃபிரீ்ரில் பிணமாகக் கிடக்கும் 
ஐசக்தகத் தேழுவி முத்தேம் தகாடுக்கிறாள்.

‘இருதளயல்ை ஒளிதயத் தேருவ்தே 
காதேல்!’ என ்யாசிக்கிற இடத்தில் Julia’s eyes 
முடிவுக்கு வருகிறது.
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 நூல் விமர்சனம்

எழுதுமகதால்....
உைகின் மிகக் கூரான ஆயுதேம்.
மிக நல்ை ஆயுதேமும் அது்வ.
உணதமதய உரக்கப ்பசும்.
அன்தப அழகாயப ்பாறறும்.
ஆதசதய அளவின்றிக் கூடடும்.
அறிதவத் ததேளிவாயப புகடடும்.
எழுது்கால் பாசம் காடடும்.
பகுத்தேறிதவப பாங்காயச் தசால்லும்.
எழுது்காைால் ஆகாது எது? 

அபபடிபபடட ஒரு எழுது்கால்தோன் நாம் 
மறநதே, அக்கதறபபடாதே, ஆனால் கவனம் 
தகாள்ளவில்தை எனில் இநதேப பூவுை்க இல்தை 
என்று ஆகக்கூடிய ஒரு தபாருதளப பறறிப 
்பசுகிறது. ஆம் அதுதோன் ‘மதறநீர்’.

அநதே எழுது்காலுக்குச் தசாநதேக்காரர் 
திருக்குவதளக்காரரும், தபாள்ளாச்சியில் 
வசிபபவருமான நம் தேமிழக அரசின் 
தபாதுபபணித்துதறயில் நீர்வள ஆதோர உதேவி 
தசயறதபாறியாளருமான அன்புச்ச்காதேரி ்கா. 
லீைா அவர்கள்தோன்! 

இநதே நூல் அறிவியல், தபாருளாதோரம், 
சுறறுச்சூழல், இன்னும் இைக்கியம் 
என அதனத்ததேயும் கைநது, இன்தறய 
சமுதோயத்திறகாக வார்த்ததேடுக்கபபடட ஒரு 
முன்தனச்சரிக்தக மணி என்்ற தசால்ைைாம். 

நம்மில் எத்தேதன ்பருக்குத் ததேரியும் அல்ைது 
புரியும்? இநதே மதறநீர் என்றால் என்னதவன்று..

இததேப புரிநதுதகாள்ளுதேல் மிக எளிது. 
நாம் காதை எழுநதேவுடன் ஒரு கப காபபி, பின் 
காதை டிபன், மதிய உணவு,  இரவில் டின்னர் 
இதடயிதட்ய பிஸகட ஸநாக்ஸ என ஒரு 
நாதள மிக எளிதோகக் கடநதுவிடுகி்றாம். 
இதிதைன்ன இருக்கிறது ? ்வதை தசயகி்றாம், 
சம்பாதிக்கி்றாம், சாபபிடுகி்றாம்... 
என்பதுதோ்ன உங்கள் பதில்! சரியான பதில்தோன். 
ஆனால் ஒரு கப காபபி தேயாரிக்க 140 லிடடர் 
தேணணீரும் ஒரு கி்ைா ்காழி இதறச்சி நாம் 
சாபபிடும் தேடடு வர 3000 லிடடர் தேணணீரும் 
தசைவாகிறது என்றும், ஒவதவாரு தபாருள் 
உருவாவதேறகும், அநதேப தபாருள் நம் கரங்களில் 
கிதடக்கும் வதர அதேதன வளர்த்து, வார்த்து, 
உருவாக்கி எடுக்க ஆயிரக்கணக்கான லிடடர் 
தேணணீர் மதறமுகமாகச் தசைவாவததேத்தோன் 
நூைாசிரியர் மதறநீர் என்னும் தேதைபபில் 
்காடிடடுக் காடடுகிறார்.

ஒரு நாடடின் தமாத்தே உறபத்திதயயும் 
பணத்ததேக் தகாணடு மதிபபிடுவது 
்பாை நீர்வளத்ததேக் தகாணடு மதிபபிடும் 
தபாருளாதோரம் தோன் மதறநீர்! (Virtual water).

மதறநீரும் ஒருவதக தபாருளாதோர்ம! 
கணணுக்குத் ததேரியாதே ஆனால் நம் 
வாழ்வாதோரத்ததே அதசக்கக்கூடிய மிகப தபரிய 
சக்தி வாயநதே ஒரு காரணி என்றும் இததேச் 
தசால்ைைாம். 

ஏதோவது புரிகிறதோ உங்களுக்கு? 
புரியவில்தைதயனில் இழபபு நமக்கு மடடுமல்ை 

வனம் அழிதது ்வதாழ்்வதா்தாரம் 
ம்டும் மனிதம்!

கவிஞர் மைருத்துெர் பெல்லம ரகு.
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நம் சநதேதிகளுக்கும்தோன். அவர்களின் நீர் 
வாழ்வாதோரத்ததேயும் ்சர்த்துச் சுரணடும் 
சுயநைவாதிகள் ஆகி்றாம் நாம். தசாநதேச் 
தசைவில் நம் தேதைக்கு ்மல் நா்ம கத்திதயத் 
ததோங்கவிடடுக்தகாணட மாதிரி!

இநதே மதறநீதர முதேலில் கணடுபிடித்தேவர் 
இங்கிைாநததேச் ்சர்நதே “ஸடாக்்்ாம் வாடடர் 
2008 விருது” தபறற தபாருளாதோர வல்லுநர் ஜான் 
அன்்தோனி ஆைன் என்கிறார் நூைாசிரியர். 

ஒரு டன் ்காதுதம 1,600 கியூபிக் மீடடர் 
தேணணீருக்குச் சமம் என்கிறது மதறநீர் தேத்துவம். 
எபபடி? ்காதுதம விதளவிக்க நீர் ்தேதவ. 
அநதேக் ்காதுதம விதளநதேவுடன் அநதே நீர் 
அதில் இருக்காது. ்காதுதமக்காகச் தசைவிடட 
நீர் ்காதுதமக்குள்்ளதோ்ன மதறநதிருக்க 
்வணடும். இல்தைதயன மறுக்க முடியுமா? 
இது்வ மதறநீர் தேத்துவம்! அ்தே மாதிரி ஒரு கி்ைா 
அரிசி உருவாக்கச் தசைவாகும் தேணணீர் 2500 
லிடடர்கள், ஒரு ஜீன்ஸ ்பணட தேயாரிக்க 10,000 
லிடடர்கள் தேணணீர் என அவர் கூறும் கணிதேம் 
அல்ஜிபராவாய நீணடு பயமுறுத்துகிறது.

இநநூல், அ்நக மக்களுக்குத் ததேரிநதிருக்க 
வாயபபில்ைாதே, மதறநீர், நீர்த்தேடம் ஆகிய 
முக்கிய அம்சங்கதள எல்்ைாரும் ததேளிவாகத் 
ததேரிநதுதகாள்ளும் வதகயில் அதமநதுள்ளதம 
மிகவும் பாராடடத்தேக்கது.

நீர்ப பாதுகாபபு என்பது அரசுகளின் தகயி்ைா 
அன்றி ஆயவாளர்கள், அதிகாரிகளின் தகயி்ைா 
தேங்கி இருபபதில்தை... அது ஒவதவாரு தேனி 
மனிதேரிடமும், ஒவதவாரு பயனாளியிடமும் 
தேங்கியுள்ளது என உணரபபட ்வணடிய நூைாக 
ஆக்கியிருக்கிறார் ்கா. லீைா அவர்கள்.

மனிதே குைத்தின் வரைாறறில் ததோடங்கி, 
நடபபு காைம் வதர தேணணீர் மறறும் அதேனால் 
விதளயும் சுறறுச்சூழல் ஆகியவறறில் ஏறபடும் 
மாறறங்கள், சிக்கல்கள் மறறும் சமுதோயத்திறகு 
ஏறபடும் சவால்கள், அவறறுக்குத் தீர்வு 
காணும் வழிமுதறகள், மறறும் தேனிமனிதேன் 
ஒவதவாருவரும் ்மறதகாள்ள ்வணடிய 
தசயல்கள் குறித்தும் தேமது எளிய நதடயில் 
அதனவதரயும் சிநதிக்க தவத்து, தசயல்படத் 
தூணடி, தேணணீர் மறறும் சுறறுச்சூழதை 
அடுத்தே தேதைமுதறயினருக்கு எடுத்துச் தசல்ை 
மிக உறுதியான அடித்தேளமிடடுத் தேருகிறார் 
நூைாசிரியர்.

சுமார் 15 தேதைபபுகளில் பல்்வறு 
தபாருள்கள் உள்ளடக்கிய கடடுதரகளில் 
பறபை புள்ளி விவரங்கள் சிறபபான, ்தேதவ 
மிகுநதே, திறன் தசறிநதே, புரியும்படியான 
தசாறகளால் ்கார்க்கபபடடுள்ளதோக இருக்கிறது. 
அரசுபபணியில் இயங்கிவரும் இவர் தேன் 
பணிச்சூழலில் கணடறிநதேவறதற, உணர்நது 

ததேரிநதேவறதற, உணதமக்கூறுகதள, மக்களுக்கு 
அவர்கள் நைன் கருதி தவளியிடட தசயல் 
காைத்தோல் தசயதே நறதசயல் சிறிததேனினும், 
ஞாைத்தின் மாணப தபரிதோகக் தகாள்ளைாம்.

2000 ஆணடில் தபாலிவியா நாடடின் 
ஒரு பகுதியில் இநதே நீர் ்மைாணதமதய 
அநநாடடு அரசு தேனியாருக்குத் தோதரவார்த்து 
விடடது. அதோவது வியாபார ்நாக்கத்தில் நீர் 
்மைாணதமதய உடபடுத்தி விடடது எனைாம். 
இதேறகு எதிர்பபு ததேரிவித்து அநதே நாடடு மக்கள் 
்பாராடி தவறறி கணடனர். இது ததோடர்பாக 
அநதேப ் பாராடடத்ததே தமயபபடுத்தி  Even the rain 
என்ற திதரபபடமும் தவளிவநதேததேப பதிவிடடு 
இருபபதில் இநதே நூலுக்கான நூைாசிரியரின் 
கடின உதழபபு ததேரிகிறது. இப்பாதும் நமது 
அரசு ்காதவயில் தேணணீர் வழங்கும் உரிதமதய 
சூயஸ என்ற ஒரு தவளிநாடடு நிறுவனத்திடம் 
தகாடுக்க முடிதவடுத்து அதேன் ்வதைகள் 
்வகமாக நடநதுதகாணடிருபபதோக வரும் 
தசயதிகளால் இன்தனாரு தபாலிவியாதவ நாம் 
இங்கு உருவாக்கி விடு்வா்மா என்ற அச்சம் 
வயிறறில் புளிதயக் கதரக்கிறது.

்மலும் நம் முன்்னார் காைத்திலிருநது 
பயன்படுத்தி வநதே  48 வதக நீர் ்மைாணதம 
வடிவங்கதள இநநூலில் ஆசிரியர் 
ஆவணபபடுத்தி உள்ளதமதய வாசிக்தகயில் 
்பராச்சரியமாக உள்ளது. உடன் நாம் மறநது 
்பான நீர்ப பாதுகாபபு ்மைாணதம குறித்து 
தவடகித் தேதை குனியும் நிதையும் வாயக்கிறது.

 நீராதோரம் அதில் நமக்குக் கிதடக்கும் 
அனுகூைங்கள், நீரின் ்பாக்கு, அதேன் அழிவு, நாம் 
அதேதனப ்பணிக் காக்காமல் தேவறவிடடது, 
முன்்னார்கள் கடடிய நீர் ் சமிபபு நிதைகள், உபரி 
நீர் மீணடும் ஆறு திரும்புவது பறறி என அதனத்து 
விதேமான விஷயங்கதளயும் மிகத் ததேளிவாக 120 
பக்கங்களில் நமக்கு விரிவுபடுத்துகிறார். இனியும் 
நாம் நீர் ்மைாணதமதயக் கதடபபிடித்து, 
ஆறுகதளயும், ஏரிகதளயும், குளங்கதளயும் 
அரவதணக்கத் தேவறினால் ஏறபடும் 
்பராபத்ததே நூைாசிரியர் விளக்குதகயில் 
தநஞ்சம் நடுங்குகிறது. நம் அழிவுக்கு, நம் 
சநதேதியர் அழிவுக்கு நா்ம அடிக்கல் நாடடிய 
துர்பாக்கியசாலி ஆகிவிடு்வாம்.

இநதே நீரினா்ை்ய மூன்றாம் உைகப்பார் 
வருதமன நம் சமகாை அறிஞர்கள் கூறுவது ்பால் 
மாதபரும் அழிவின் விளிம்பில் நாம் தேள்ளபபடடு 
விடு்வாம்.

இன்னும் நூைாசிரியர் விளக்குதகயில், 
விணணிறகு ராக்தகட விடும் ததோழில்நுடபம் 
கணடுள்ள தவளிநாடடவர்கள் சாதோரண ்தோல் 
பதேனிடடு உருவாகும் தசருபபு உறபத்திக்கு ஏன் 
இநதே வளரும் நாடுகதள நாடுகிறார்கள்?  ஜடடியும், 
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பனியனும் அவர்களுக்குத் தேயாரிக்கத் ததேரியாதோ 
என்ன? திருபபூருக்கு ஏன் ஆர்டர்கள் தேருகிறார்கள்?  
கார் ததோழிறசாதை இன்னபிற ததோழில்கதள 
அவர்களால் தசயய இயைாதோ என்ன? தசயய 
முடியும் காரணம் அதுவல்ை. அதீதே நீராதோரத்ததே 
உடதகாள்ளும் என்பதுதோன் உணதமயான 
காரணம் என்று நம்தம ்யாசிக்கச் தசால்கிறார்.  
அதனத்திறகும் பின்னால் மதறநதிருபபது இநதே 
மதறநீர் தேத்துவம்தோன் என்கிறார் நூைாசிரியர்.

நீர்நிதைகதளப பாதிக்கும் தேயாரிபபுகதள 
வளரும் நாடுகளுக்குத் தேநது, இறக்குமதி 
தசயதுதகாணடு இரணடாம் உைகப்பாரில் 
மிச்சமான தவடிமருநதுகதள, நாசம் 
விதளவிக்கும் உபபுகதள வளரும் நாடுகளுக்கு 
உரமாக மாறறம் தசயது விறபதன தசயவததேப 
படிக்கும்்பாது உைக அரசியல் மிகக் தகாடூரமாக, 
தேன் வளர்ச்சிக்காக மனிதேதன மனிதே்ன சாபபிடும் 
நிதைக்குத் தேள்ளிக்தகாணடிருக்கிறது என்பது 
ததேள்ளத் ததேளிவாகிறது.

ஒரு வளமான அதரஅங்குை மண 
உருவாக பல்ைாயிரம் ஆணடுகள் ஆகின்றன. 
மதையிலிருநது அருவியாயக் தகாடடும் நீரில் 
உருளும் பாதறகள் உதடநது சிததேநது, சிததேநது, 
கல்ைாக, மணணாக...  அருவியில் நீர் ததோடர்நது 
விழ ்வணடும், அநதே இடத்தில் ததோடர்நது ஆறு 
ஓடிக்தகாணடிருக்க ்வணடும். ஆனால் அநதே 
ஆறுகதளக் காக்காமல் விடும் படசத்தில் மண 
உருவாக சாத்தியம் இல்தை. மண இல்தைதயனில் 
மரம் இல்தை, மரம் இல்தைதயனில் காடில்தை, 
காடில்தைதயனில் வனங்கள் இல்தை. 
வனங்கள் இல்தைதயனில் விைங்குகள் இல்தை, 
விைங்குகள் இல்தை எனில் மனிதேன் இல்தை 
என ஒரு மாதபரும் பரிணாமச் சங்கிலி உதடநது 
அழியும் அபாயத்ததே நமக்கு தேன் வார்த்ததேகளால் 
எச்சரிக்தக தசயகிறார் நூைாசிரியர் ்கா லீைா.

பசுதம நீர்த்தேடம்,  நீை நீர்த்தேடம்,  சாம்பல் 
நீர்த்தேடம்  என நீர்த்தேடங்கள் மூன்று வதககள் 
உள்ளன என்கிறார். ஆனால் அநதே நீருக்்க 
வழித்தேடமறறு தசயது நகரமாக்கி, நம்தம 
நா்ம அழித்துக்தகாள்ளத் தேயாராகிவிட்டாம் 
என்பதுதோன் உணதம.

காடுகதளப பறறி எழுதுதகயில், 
மரங்கதள தவடடி, அநதேக் காடுகதள நாம் ஏன் 
ததோதைத்்தோம்? பணம் சம்பாதித்தேல் என்ற 
்பார்தவயில் ஏன் இயறதகதய அழித்்தோம் 
என என்னும்்பாது மனதில் குறற உணர்வு 
்ம்ைாங்குகிறது. காடு ்வறு, வனம் ்வறு. 
காடுகளில் சூரிய ஒளி ஊடுருவும். ஆனால் 
வனத்தில் ஊடுருவாது என்று அறியும்்பாது 
நாம் ஆச்சரியத்திறகு உள்ளாகி்றாம். காடதட 
மனிதேனால் உருவாக்க முடியும். ஆனால் 
வனத்ததே உருவாக்க இயைாது. மிக உயர்நது, 
மதை முழுவதும் ஓங்கி வளர்நது, சூரிய ஒளி்ய 

நிைத்தில் விழாதேவாறு அடர்த்தியாக உள்ள 
மதையும், மதை சார்நதே பகுதிகளு்ம வனம் 
எனபபடுகிறது. இங்குதோன் மதழ உருவாகிறது 
என்கிறார் ஆசிரியர்.

வனம் அழிக்கபபடடு இப்பாததேல்ைாம் 
்தேயிதைத் ் தோடடங்கள் வளர ஆரம்பித்துவிடடன 
என்று என்னும்்பா்தே அங்கு மதழயின்தமயால் 
மனிதே குைம் அழிவின் பாததேயில் அடிதயடுத்து 
தவத்துவிடடது என தநஞ்சில் பீதிதயக் 
கூடடுகிறார். 

ஆக, நமது கடடிட அதமபபு முதற, நமது 
நீர் உப்யாகிக்கும் முதற, நீர் வழித்தேடங்கதளப 
பாதுகாக்காதே கவனக்குதறவு என எல்ைாம் 
்சர்நது நிைத்தேடிநீதர இல்ைாம்ை்ய தசயவததே 
அச்சத்துடன் அறியமுடிகிறது. இது்வ நம் 
அழிவின் முதேல் நிதை. இபபடி இன்னும் 
ஏராளமான கருத்துக்கள், தேகவல்கள் என 
பக்கம்பக்கமாகப படிக்கும்்பாது இது மதழ 
நீர் பறறிய நூல் என்பததேயும் தோணடி, நீரிதன 
நாம் காக்கத் தேவறினால் நம் சநதேதிகதள நா்ம 
காக்கத் தேவறியவர்கள் ஆ்வாம் என அதிர்ச்சியான 
தசயதிதய நம் முன் தவக்கும் நூைாக உள்ளது.

இன்னும் ஒருபடி ்ம்ை ்பாய ஒரு நிமிடம் 
தேணணீர் இல்ைாதே உைதகக் கறபதன தசயயுங்கள். 
காடழிநதேபின் மதழபதபாழிவு இருக்காது 
(இப்பாதும் அநதே நிதைதோன்). அபபடி்ய மதழ 
தபாழிநதோலும் அது அமிை மதழயாகத்தோன் 
இருக்கக்கூடும். அநதே அமிை மதழயில் நமக்கு 
்நாய தநாடிகள்தோன் வரும். பை ஆணகளுக்கு 
விநதேணு கடடதமபபு கூட மாறிவிடும். இதேனால் 
சநதேதி உருவாகும் சக்திதய இழக்க ்நரிடும் என 
அபதுல் கைாம் அயயாவின் கூறறிதன இங்கு 
நிதனவுகூர்கிறார் நூைாசிரியர்.

குதறநதேபடசம் உணதவ வீணடிபபததே 
நிறுத்துவதேன் மூைம், மதறநீர் பறறி 
புரிய முறபடுவீர்க்ளயானால், தநகிழிப 
தபகதள, கணணாடி புடடிகதளத் தேவிர்க்க 
உறுதி எடுபபீர்க்ளயானால், மதழ நீதரச் 
்சமிக்க முறபடுவீர்க்ளயானால், தேணணீர் 
வழியும் குழாயகதள நிறுத்தே உங்கள் 
தககள் விதரயு்மயானால், நீர்ச்சிக்கனம் 
்தேதவ இக்கணம் என்பததே உணர்நது 
தசயல்படுவீர்க்ளயானால், இபபூமிபபநததேக் 
காபபாறறக் கிதடத்தே மாதபரும் தவறறியாக, 
இநநூல் எழுதியதேன் ்நாக்கம் தவறறி 
அதடநதேதோக நான் கருது்வன் என ்கா.லீைா 
அவர்கள் உதரபபதேன் மூைம் மதறநீரின் மகிதம 
நமக்குப புரிகிறது.

இனியாவது நாம் இயறதக வளங்கதள 
அழிக்காமல் காக்க முறபடு்வா்மயானால், 
நம் எதிர்காைச் சநதேதியினருக்கு வாழ 
வழிவிடடு நடநதுள்்ளாம் என நம்தம நா்ம 
பாராடடிக்தகாள்ளைாம். 
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äõ£Œ Üóõñ£Œ
M¿ƒèˆ ¶®‚°‹
Ü½õôèŠ ðEèœ...
õ™MôƒA¡ HOøô£Œ
ÜšõŠ«ð£¶ õ‰¶M¿‹ 
«ñô£÷K¡ Þ‹ñ£î Þô‚AŸè£ù
õ£˜ˆ¬îèœ...
«èöL¡ Hœ¬÷è÷£Œ
èEQ G¬ø‰F´‹
«è£Š¹èœ...
â™ô£‹ è£‡¬èJ™
õ¼‹ ñò‚è‹ î´‚è
êˆ¶í¾ â´‚¬èJ™ 
ÜŠ«ð£¶î£¡ ªîK»‹ 
ÞóêˆF™ àŠHì ñø‰î¶..
Üìì£ªõù Þ™ôˆF™ 
Þ¼Š«ð£¼‚è£Œ 
à„²‚ ªè£†®...
HìP CL˜ˆî ñìƒèô£Œ
Üˆî¬ù»‹ º®ˆªî¿‰¶..
«û˜Ý†«ì£M™
ðòE‚¬èJ½‹ 
Þ«î£ õ‰¶†«ìƒè...
Þ«î£
õ‰¶†«ìƒè â¡Á 
Þ¼º¬ø àƒèOì‹
«ðC...
àì™ ªñ£Œ‚°‹
¶K«ò£îù‚ è‡è¬÷
º¬øˆîð®
«ê¬ôˆ î¬ôŠ¬ð„ êKªêŒ¶ 
ÜŠð£ì£ 
âù„ ªê£˜‚è‹ ¸¬ö¬èJ™...
ªî£¬ô‚è£†C ð£˜ˆîð®«ò
Üñ˜‰F¼‚°‹ â¡è£î™ èíõ£!
c «è†ð£Œ...
Ü‹º...
å¼ èŠ è£H «ð£†´ˆ î˜Pò£ì£???
ÞŠ«ð£¶‹ e‡´‹ 
â¡¬ù
M¿ƒèˆ ªî£ìƒ°‹
Mì‹ ªè£‡ì 
å¼ äõ£Œ...
   • ÞQòõ¡ è£Oî£v

º®õŸø ïèó‹ Ü™ô¶ ïóè‹!

Ü¬ìñ¬ö‚°œ Í›A‚ Aì‚Aø¶ ïèó‹
Ü¶õ¬ó‚°‹
Í®‚ Aì‰î¶ ïóè‹
ÞŠªð£¿¶
ïóèˆ¬îˆ Fø‰¶ M†´ˆî£¡
ïèóˆ¬î ªõO«ò â´ŠðîŸ°
Þò½ñ£ù Mˆ¬îèª÷™ô£‹
Þì‹ªðÁAø¶
ï£¡ ïˆ¬îò£Œ âù¶ i†¬ì
²ñ‰¶ªè£‡´
Þ¼‚è¾‹ º®ò£ñ™
ïì‚è¾‹ º®ò£ñ™ GŸA«ø¡
ð£¬î ÞìI¼‰¶ õôñ£è¾‹
«ñL¼‰¶ Wö£è¾‹ 
Þ¼«õÁ «î£ŸøƒèÀì¡
ªî£ìƒA„ ªê™Aø¶
å¼ ê‰FŠH™ °ö‹Hõ¼‹
ªê£Ÿè¬÷Š«ð£™
°öŠH»‹ M†ìù
â¡Qì‹ Þó‡´ ñ£FKèœ
Þ¼‚A¡øù
å¡Á å¼ ñ£FK»‹
Þ¡ªù£¡Á «õªø£¼ ñ£FK»‹
ÞŠð®ˆî£¡ Üƒ«è
Þ¼Š¬ðˆ î‚è¬õ‚è 
Þ¼‚è«õ‡®J¼‚Aø¶
«õÁ õNJ™¬ô......
õ£¬ôˆ ¶‡®ˆ¶ˆ ¶‡®ˆ¶
õL¬òŠ ðöA‚ªè£œAø ð™L«ð£™ 
ï£Â‹ õ£öŠ ðöA‚ªè£‡«ì¡!

   • «ó£û£¡ ã.TŠK



63ð¬ìŠ¹ îè¾ Ü‚«ì£ð˜ - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m

 ்பலடப்புைகம்

ð£¬ôõùˆF¡ ÅôèŠð°F

êôùºŸø ñù¶
âŠ«ð£¶‹
àœ÷£¬ìJÛ«ì
FKAø¶
ÜîŸ° 
G˜õ£íº‹ H®ŠðF™¬ô
Ý¬ì»´ˆî¾‹ 
M¼ŠðI™¬ô

°O¼‹«ð£¶ ñ†´‹
î¡  vÉôˆF¡
àwíˆ¬î àKˆ¶
«ð£˜¬õò£‚A‚ªè£œÀ‹
êôù‹ â¡ð¶ «õªø£¡ÁI™¬ô
ð£¬ôõùˆF¡ ÅôèŠð°Fî£ù¶.

   • ê.Ü˜ü¨¡ó£„

ÜƒWè£ó‹

Ã†ì‹ ÜFèñ£ù ñ£ïèóŠ«ð¼‰F™
àœ«÷ «ð£è„ªê£™L‚ªè£‡«ìJ¼‰î
ïìˆ¶ù˜
ªè†ì õ£˜ˆ¬îªò£¡¬ø àF˜ˆî£˜
Þô‚è£ùõ˜
àì«ù å¼ ªè†ì õ£˜ˆ¬î¬ò
àF˜ˆî£˜
ªè†ì õ£˜ˆ¬îèœ
²î‰Fóñ£èŠ ¹øŠð†´
«ð¼‰ªîƒ°‹ àôõ Ýó‹Hˆîù..
âŠ«ð£¶‹ Fø‰«îJ¼‚°‹ è£¶èœ
Üšõ£˜ˆ¬îèÀ‚°
ªõ° ªê÷èKòñ£èŠ «ð£ŒM†ìù
Þ‹ñ£ïè¼‚°œ
ªè†ì õ£˜ˆ¬îèœ
Fùº‹ ªè£†ìŠð´A¡øù
Ü¬ñFò£ù ðòíªñ¡ð¶
Þƒ«è
èù¾èO™Ãì Gè›õF™¬ô
«ð¼‰¶èO™
ªî£ì˜õ‡®èO™
è£ŒèP ñ£˜‚ªè†®™
F¬óòóƒ°èO™
âƒªèƒ°‹ ªè†ì õ£˜ˆ¬îèœ
Üì˜ˆFò£Œ àô¾A¡øù
ÞóM¡ èù¾èO™
âõ«ùÂ‹ å¼õ¡ à†è£˜‰¶

ªè†ì õ£˜ˆ¬îè÷£è«õ
àF˜ˆ¶‚ªè£‡®¼‚Aø£¡
è£¶
ªè†ì õ£˜ˆ¬îè÷£™ Gó‹Hò
Ü¬øªòù ñ£PŠ«ð£ù¶
Þ¡Á
ðòíˆF¡ Ã†ì ªïKêL™
ïÁ‚ªèù‚ è£¬ô IFˆîõ¬ù
ªè†ì õ£˜ˆ¬îè÷£™ ãC«ù¡
ï™ô õ£˜ˆ¬îè¬÷ªò™ô£‹
Í˜„¬êò¬ìò„ ªêŒ¶M†´
èìèìªõù àœO¼‰¶ æ®õ‰¶
ªõO«ò °F‚Aø¶ ªè†ì õ£˜ˆ¬î
è†´Šð£®¡P
ÞóM¡ àø‚èˆFªô™ô£‹
«ñ«ôP «ñŒA¡øù
ªè†ì õ£˜ˆ¬îèœ
ð´‚¬è
Ü¬øJ¡ ²õ˜èœ
Ý¬ìèœ
â™ô£õŸP½‹ 
F†´ˆ F†ì£Œ å†®‚Aì‚A¡øù
ªè†ì õ£˜ˆ¬îèœ
ªè†ì õ£˜ˆ¬îè«÷£´ ¹öƒA
C«ïèñ£AòHø°
ªè†ì õ£˜ˆ¬îèœ
â¡¬ù ÜƒWèK‚A¡øù
ªð¼ïèóõ£C â¡Á

   • ªê÷M
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