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தலையஙகம்

õí‚è‹.

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

 ªðKòõ˜èÀ‚è£ù ªð£¶ Þô‚AòƒèO™ Cô Cø£˜è¬÷ ¬ñòI†´ˆ îƒèœ è¼ˆ¶ˆ 
î÷ƒè¬÷ˆ bMóñ£Œ àí˜ˆFM´A¡øù. °ö‰¬îèO¡ àôè‹ â¡ð¶ Üƒ° °ö‰¬îèœ 
àí˜õîŸè£ùî£Œ Þ¼ŠðF™¬ô. õ÷˜‰îõ˜èÀ‚è£ù àí˜ˆî™èœ °ö‰¬îèœõN 
Gè›ˆîŠð´A¡øù. ÜÂðõˆF¡ è¬ø ð®‰î ªðKòõ˜èO¡õN ÉŒ¬ñò£ù ðô 
àí˜¾è¬÷ ªõOŠð´ˆî Þò½õF™¬ô. °ö‰¬îèO¡ ¹Qî‹ Üƒ° Þô‚Aò àˆFò£è‚ 
ªè£œ÷Šð†´M´Aø¶. Þ¶ àôè÷£Mò àˆF. îIN½‹ ÜŸ¹îñ£ù CÁè¬îèœ ðô °ö‰¬îèœ 
ïñ‚°‚ èìˆFòî£èˆî£¡ Þ¼‚A¡øù.

 ÜFã›¬ñ. ÜPò£î õò¶¬ìò Ü‚°´‹ðˆF¡ °ö‰¬îèœ Ü‰î ã›¬ñ¬ò»‹ 
ÜPòM™¬ô. Ýù£™ å¼  °´‹ðˆ¬î‚ °ö‰¬îèO¡ ªð£¼†´ è£Šð£ŸPM´ñ£ Þ„êÍè‹? 
°ö‰¬îè¬÷„ ê£†Cò£è ¬õˆ¶‚ªè£‡«ì î¡ õ¡º¬ø¬ò Üóƒ«èŸÁAø¶. ï¡ø£è 
õ£›‰îF¡ ÞÁF ê£†Cò£è GŸ°‹ å¼ èî¾. ïèó£î Ü‰î‚ èî¾ å¼ ªð¼‹ ïè˜ˆî½‚°œ÷£Aø¶. 
ºŸP½ñ£è ÜN‚èŠð´‹ õ÷¬ñ. îƒèœ ÜNŠ¬ð àíó£ñ™ ªè£‡ì£´‹ Hœ¬÷èœ. 
Ü‰îŠ Hœ¬÷èO¡ ÜPò£¬ñò£™ M¬÷‰î Ü‰î‚ ªè£‡ì£†ìˆF¡ õNò£èˆî£¡ 
å¼ C¬î¾ bMóñ£Œ ï‹ºœ àí˜ˆîŠð´Aø¶. A.ó£.M¡ èî¾ CÁè¬î °ö‰¬î¬ñJ¡ 
ªè£‡ì£†ìƒè¬÷ˆî£¡ MõK‚Aø¶. Ýù£™ àí˜ˆ¶õ¶ Ü¬î Ü™ô.

 õ˜‚è «õÁð£ìŸø êÍè‹î£¡ ñ£ÂìˆF¡ à¡ùî‹. Ýù£™ ñL‰F¼‚°‹ «õÁð£´èœ 
âƒ°‹ ¹¬ó«ò£®‚ Aì‚A¡øù. «õÁð£†®¡ M¬÷õ£Œ â¿‹ Þ™ô£¬ñèÀ‹ Þòô£¬ñèÀ‹ 
°ö‰¬îè÷£™ àíóŠð´A¡øù âÂ‹«ð£¶ Ý›‰î õLªò£¡¬ø ãŸð´ˆFM´Aøî™ôõ£.. 
°.ÜöAKê£IJ¡ ó£ü£ õ‰F¼‚Aø£˜ CÁè¬î Þ‰î «õÁð£†¬ì àíó Þòô£î °ö‰¬îèO¡ 
àôèˆ¬î‚ è£†´Aø¶. ªðKòõ˜èœ ªðKªî¡Á‹ CPªî¡Á‹ ªê£™õ¶‹ G¬ùŠð¶‹ 
Hœ¬÷èÀ‚°‹ ÜŠð®«òî£¡ «î£¡ø«õ‡´ñ£ â¡ù.. õ˜‚èˆF™ «ñ«ô Þ¼‚°‹ °ö‰¬î 
ªê£™õ¶ êÍèˆF¡ ê†ìèƒèÀ‚°œ àœ÷¶. õÁ¬ñJ™ Þ¼‚°‹ °ö‰¬î ªê£™½‹ ðF«ô£ 
ó£ü£ â¡Â‹ ªðò¼‚°Kò àJ«ó£.. Ü¶ b˜ñ£Qˆî¶.

 °ö‰¬îèO¡ ªê£™ô£ì™èœî£¡ è¬î â¡ø£½‹ Ü¬õ °ö‰¬îèÀ‚è£ù 
ªê£™ô£ì™èœ Ü™ô. êÍèˆFŸè£ù¶.

 Þ„CÁè¬îèœ Ýó‹ðè£ôˆ ¶Oèœ. Þ¡Áõ¬ó Þô‚AòƒèO™ °ö‰¬î¬ñ 
àí˜¾èœ å¼ àˆFò£èŠ ªðKòõ˜èÀ‚è£ù ¹ˆFñFè¬÷Š «ð£Fˆ¶‚ªè£‡«ì Þ¼‚A¡øù. 

 ÜF ¸‡µí˜¾ì¡ êñè£ôˆ¬îŠ ðF¾ ªêŒ¶õ¼‹ èMë˜ òõQè£ ÿó£ºìù£ù 
«ð†® Þ‰î ÞîN™ ªõOò£A»œ÷¶. Iè ̧ ‡Eòî£ù è£˜ˆF‚ FôèQ¡ «èœMèœ âŠ«ð£¶‹ 
Ý›‰î ðF™èÀ‚° õ¬ôiC‚ è£ˆ¶GŸðù. Þ‰î «ï˜è£íL™ îù¶ IèŠ ðó‰î Þô‚Aò 
ÜÂðõˆFù£™  Ü‰î‚ è£ˆF¼ˆî½‚°„ Cø‰î ðKªêùŠ ðF™è¬÷ ÜOˆF¼‚Aø£˜ òõQè£. 
Üõó¶ èM¬îèœ â¿Š¹õîŸ° Þ¬íò£ù óCŠ¹í˜M¬ù Þ‰îŠ ðF™èO¡õN ïñ‚°œ 
Gè›ˆFM´Aø£˜. 

 «ñ½‹ 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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 நேர்காணல் 

    - கவிஞர் யவனிகா ஸ்ரீராமுடனான நேர்காணல்

è£îLJ¡ è¡ùˆF™Ãì ÜóCò™ ºˆîI´Aø ÜŸ¹î‚ 
è¬ôë˜ òõQè£ ÿó£‹.

æ®‚ªè£‡®¼‚°‹ ªê£ŸèO¡ ¹óM e¶ î£M ãP  Üñ˜‰¶ 
è®õ£÷ˆ¬î‚ ¬èŠðŸÁ‹ Ü˜ˆîƒèO¡ ÜEõ°Š¹ Üõó¶ 
èM¬îèœ...

Üî¡ óèCò‚ °÷‹¹èœ Þîò iFèO™ à‡ì£‚°‹ 
ÜóCò™ ÜF˜¾èÀ‚è£è ÜFè‹ M¼‹ðŠð´Aø èM¬îè÷£è 
Ü¬õ Þ¼‚A¡øù.  ðôó¶ ðF™èœ «èœMèÀ‚°‚ W«ö 
ªî£ƒA‚ªè£‡®¼‚°‹.. Ýù£™ âù¶ «èœMèœ Üõó¶ 
ðF™èÀ‚° «ñ«ô Ýù‰îñ£Œ c‰F‚ªè£‡®¼‚A¡øù. îIN¡ 
Ièº‚Aòñ£ùªî£¼ ÝõíŠ ðF¬õ õ£C‚èŠ«ð£Aø àƒèœ 
MNè¬÷ õ£›ˆ¶Aø¶ ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹...

è£˜ˆF‚ Fôè¡

“பின்காலனித்துவ அரசியலும் 
அதன சம்காலக் ்காட்சி்ளின ஊடகான 

உரரயகாடலும் என்பதகா்வவ என ்விரத்ள்..”
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காப்பியத்தின் இடத்்த நாடகஙகளும், 
நாடகத்தின் இடத்்த நாவல்களும், 
நாவல்களின் இடத்்தத் தி்்ரப்படஙகளும், 
தி்்ரப்படஙகளின் இடத்்தத் மதா்ைககாட்சித் 
மதாடரகளும் பிடித்துகமகாண்டுவிட்ட 
நி்ையிலும் கவி்தயின் இடத்்த எநத 
ொற்றிைககியத்தாலும் பிடிகக முடியாததன் 
கா்ரணம் என்னமவன்று கருதுகிறீரகள்?

மேற்சொன்ன யொவும் கவிதையின 
துதையினறித் ைனித்துவம் கொை 
இயலவிலதல என்பதுைொன கொரைேொய் 
இருக்கும்.

தமிழின் ஆகச்சிறநத அ்ரசியல் 
கவிஞ்ராக அறியப்படும் உஙகளது கவி்தகள் 
பின்காைனிய அ்ரசியல் கவி்தகளின் பயன்மிகு 
சாட்சியாக எதிரகாைத்திலும் நி்ைத்திருககப் 
பபாகின்றன. இத்த்கய கவி்தகள் ஏற்படுத்த 
பவண்டிய அ்ரசியல் ொற்றஙகள் என்னமவன்று 
கருதுகிறீரகள்? அதற்கான சமிக்ஞகள் 
புைப்படத் துவஙகிவிட்டனவா?

்்பொதுவொக மைசஙகளின கவிதைகள் 
என்ற வதகதேயொ்னது இதுவதர அை்னைன 
ைொய்்ேொழியில ்சவ்வியல கண்டு 
வந்திருக்கும் நீண்்டகொல ேரபுகம�ொடு 
அக பு்ற இருத்ைலியல ேறறும் அைன 
வொழ்வியல கலொசசொரஙகத�யும் 
அழகியலகத�யும் உள்�்டக்கியது.  கூ்டமவ 
மவறு ்ேொழிகளுக்குள் ்பரிவரத்ைத்ன 
்சய்து்கொள்�வும் ஏற்றதவயொய் 
இருந்துள்�்ன. ஆ்னொல அரசியல கவிதைகள் 
என்பது அசசமூகத்தின வரக்கநலனகளில 
ஊடுருவி அைன அதிகொர தேயத்தைக் 
குதலப்பமைொடு பிறம்பொக்குத்ை்னஙகளில 
இருந்து விடுைதலதயயும் சேத்துவத்தையும் 
மகொரும் ேொனு்டத் ைனனிதலகளு்டன 
்பஙமகற்பது என்பைொகி்றது.

பினகொலனித்துவம் ைன 
நவீ்னத்துவத்தில அத்ைதகய பிறம்பொக்குச 
சக்திகளு்டன ்கொண்டுள்� உ்றதவ 
அம்்பலப்படுத்துவது்டன, இனத்றய 
அரசேை நீதிசசட்டகஙகள் இனத்றய 
சந்தைபம்பொக்கு்டன கலந்து ்வகுேக்களின 
உ�வியதலயும் உ்டல நலன உதழபபு 
ம்பொன்ற ஆற்றலகத�யும் அைனூ்டொ்ன 

இன்பத்தையும் கதரத்து அழிப்பது்டன 
மூலத்ை்னத்திலிருந்து ்பலதரயும் 
்வளித்ைள்ளி அபபு்றப்படுத்துவைொல, ்பக்தி 
அழகியல வழி்பொடு ம்பொைஙகள் இருண்தே 
்படிேஙகள் ம்பொன்றவறறில இருந்து விலகி 
பினகொலனித்துவ அரசியலும் அைன சேகொலக் 
கொடசிகளின ஊ்டொ்ன உதரயொ்டலும் 
என்பைொகமவ என உள்ளிடடு இனத்றய  
்பலரின கவிதைகள் இயக்கம் ்்பறுகின்ற்ன. 
அைன தீவிர ்ேொழிைலில மைொனறும் 
யைொரத்ைத்தின வலுவொ்னது யூகேொகமவொ 
ம்பரேொகமவொ இலலொேல  சந்தைப்படுத்ைலின 
்வறித்ை்னத்தைமய குறிப்பொகத் ைொக்குகி்றது. 
க்டந்ை முப்பது ஆண்டுகளுக்குள் ஒரு 
சேகொல எதிர கவிதைகள் கதலகள் 
கருத்துகள் எலலொ ேட்டத்திலும்  அைறகொ்ன 
அரசியல இயக்கஙகம�ொடு சமிக்தஞைக�ொக 
மைொனறித்ைொன விட்ட்ன.

ெ்றநத கவிஞர அப்பாஸ், “இநதப் 
புத்தகத்்த எழுதி முடித்ததால் இனி நீ 
இறநதுபபானாலும் தவமறான்றும் இல்்ை” 
என்று உஙகளது கடவுளின் நிறுவனம் 
மதாகுப்பு பற்றி உஙகளிடம் குறிப்பிட்டதாகக 
கூறி இருககிறீரகள். உஙகளது எழுத்துப் 
பயணத்தில்  எநத அளவுககு அநதத் 
மதாகுப்பு முககியொனதாக இருப்பதாக நீஙகள் 
கருதுகிறீரகள்?

முக்கியேொ்ன மகள்வி.
க்டவுளின நிறுவ்னம் ்ைொகுக்கப்பட்ட 

கொலம்.. ஏ்றத்ைொழ ்பத்து வரு்டஙகள் 
அம்ேொவின கனனிப த்பயன என்ற என 
வீடடுச்சலலஙகள் ம்பொக குற்றஙகள் 
ைண்்டத்னகள் எ்ன  நீடித்ைம்பொது வீடு 
எலலொவறறுக்குேொ்ன மூடியும் தி்றபபுேொகவும் 
இருந்ைது. ்்பொதுசசட்டஙகளுக்குக் கீழ் 
ைண்்டத்ன ்்ப்றக்கூடிய குற்றஙகத�யும் 
வீடு மூடி ேத்றத்ைது ம்பொல எஙகள் 
பிள்த� வலுவொ்னவன எஙகத�த் 
ைொஙகும் ஆற்றலுள்�வன எனறு ம்பொறறும் 
குைத்தையும் ்கொண்டிருந்ைது. நனதே 
தீதேக்குள் அகப்படடுக்்கொண்்ட கொலம் 
எ்னவும் அதைச சுருக்கலொம்.

்பள்ளி முடிந்து மேற்படிப்பற்ற 
நிதலயில வணிகத்தில ்பங்கடுக்க 
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மவண்டிய அவசியமும்  ்ைொ்டரந்ை குடும்்ப 
விரிவொக்கஙகளும் (ஏழு பிள்த�கள்) அதை 
ஏறகதவத்ை்ன.. 

அம்ேொவின உ்டலில வ�தேயும் 
வறுதேயும் ேொறிேொறி ஒளிரந்து மசொரவும் 
்பரிைவிபபும் ்பறறும்ம்பொ்ைலலொம் 
அதை உைரந்மைன. அப்பொவின கொபி 
வணிகம் என இ�ம்்பருவ  உ்டல   சக்திக்கு    
ஏற்ற       கடி்னத்தையும்    வலிதயயும்  
உதழபத்பயும் அைறகொ்ன லொ்பத்தையும் 
ஈடடித் ைருவைொயிருந்ைது. மேறகுத்  
்ைொ்டரசசிேதல கிழக்மக சிறுேதல எ்னக் 
கொபிக் ்கொள்முைலுக்்க்ன அதலந்ைது 
ஓரபு்றம் எனில அதைப ்பைப்படுத்தி விறக 
ைமிழ்நொடடின அத்னத்து ேொவட்டஙகள் 
சிறறூர ம்பரூர எ்ன அதலந்ைது ்்பரும் 
அனு்பவம். உ்றக்கேற்ற இரவுகள் 
அதவ. கொபி மூடத்டகள் என முதுகில 
அழுந்திக்்கொண்ம்ட இருந்ை்ன. அைன பி்றகு 
வணிகக் குடும்்பத்தில ஏரொ�ேொ்ன ைவ்றொ்ன 
முடிவுகள். பிள்த�கள் கலவி எதிரகொலம் 
எ்னச சீரொகப ம்பொய்க்்கொண்டிருந்ை 
ஒருநிதலயில, ேதல விவசொயம் எனும் 
புதிய முயறசிகத�த் ்ைொடடு  ஒரு்பொடு  
அனு்பவேற்ற நிதலயில அதவ கடும் குடும்்ப 
வீழ்சசிதய உண்்டொக்கி்ன.

அக்கொலத்தில ேமலசியொ சிஙகபபூர 
ம்பொன்ற நொடுகளுக்குச ்சனறு ்சொற்ப 
முைலீடடில துணி வணிகம் ்சய்யும் 
உள்ளூர நண்்பரகளு்டன இதைந்மைன. 

இத்டக்கொலத்தில ்பதினமூனறு முத்ற அஙகு 
்சனறு உழன்றபி்றகுைொன எ்னது இந்திய 
ேத்தியைர உ�வியல ேறறும் குடும்்பப 
பிடிேொ்னஙகள் யொவும் கதலந்ை்ன.

்வகுவொ்ன மூலை்னஙகள் 
இதரக்கப்பட்ட பின நவீ்ன அழகியல ேறறும் 
யூகம்பரச சந்தைகளின ்பஙகு வரத்ைகம், 
அனனிய முைலீடுகள், இயந்திரேயம், 
்பொலியல விடுதிகள், புதிய நவைொரொ�வொைப 
்்பொரு�ொைொரத்தின அம்சஙகள், 
ேறறுேைற்க்ன ேக்கத� நிலஙகளில இருந்து 
அபபு்றப்படுத்ைல,  இ்னகுடி ேொற்றஙகள் 
ம்பொன்ற ஆசியப புலித்ைனதேகத� 
எதிர்கொண்ம்டன. மசொவியத் வீழ்சசிக்குப 
பி்றகொ்ன ஒறத்றக்கூதர ்்பொரு�ொைொரத்தின 
முழுவீசசும் அஙகு ்சயல்படுவதும் 
அத்து்டன ்பன்னொடடு மூலை்னக் 
்கொள்தகயின நிலவரஙகளும் அஙகு 
தவத்மை பிடி்ப்டத்்ைொ்டஙகி்ன. எஙகத�க் 
கொபித்்ைொழில ஏன தகவிட்டது எ்னவும் 
கண்டு்கொண்ம்டன. 

நனதே தீதே, ்வள்த� கறுபபு, 
உண்தே ்்பொய் யொவும் குழம்பிய நிதலயில, 
என வணிகம் ஒருபு்றமிருக்க ஊறறுக்கண் 
தி்றந்ைதும்பொல ேத்டதி்றந்து எழுதியதவைொன 
க்டவுளின நிறுவ்னம் கவிதைகள்.

நிதலப்படுத்ைப்பட்ட இறத்றய 
அரசியல பின உண்தேகள்  நீடிக்கும் வதர 
அக்கவிதைகளுக்கும் ்்பொறுபபிருக்கும் 
எனறு நம்புகிம்றன. அப்பொஸ் அபபுத்ைகத்தை 
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்நஞமசொடு தவத்து ்நகிழ்சசியொக அந்ை 
வொரத்தைகத�ச ்சொன்னொர.. மேலும் 
ஜப்பொனிய ஹருகி முரகொமி ம்பொனம்றொரின 
மேதலக்கீதழத்மையக் கலபபுப 
்பண்புகளும் அவதர வொசித்ைறியொை அக்கொல 
நிதலயிமலமய அதில ்பதிவொகி உள்�்ன எ்ன 
இபம்பொது உைரகிம்றன. 

ஒரு பி்ரதி வாசகனுககுத் த்ரககூடிய 
ெகிழ்ச்சி (pleasure of the text) என்பது 
பு்னவிைககியஙக்ள விட கவி்தகளில் 
அதிகொகக கி்டப்பதாகக கருதுகிறீரகளா?

எந்ை வதகச ்சொலலொ்டலும் பிரதிகளின 
கதையொ்டமல. அதில அரத்ைஙகளுக்குரிய 
கடடுேொ்னமும் அதை அவிழ்ப்பைறகுரிய 
கூறும் உள்�்டஙகிமய இருக்கும் என்பொர 
்ைரிைொ. இதில புனிைப பிரதி என்்றலலொம் 
எைறகும் விதிவிலக்கு இலதல. மரொலன ்பொரத் 
பிரதிகளில கள்� இன்பம் இருக்கமவண்டும் 
என்பொர.

புத்ன்வழுத்துக்கத� வி்ட 
கவிதைகள் அவ்வின்பத்தை இரகசியேொகப 
்பஙகிடடுக்்கொள்கின்ற்ன. மேலும் அதவ 
ேத்றமுகக் குழுக்கத� சஙமகைஙகத� 
ைஙகளுக்குள்  உண்்டொக்குகின்ற்ன, 
தூண்டுகின்ற்ன. ்நரூைொவின கவிதைகள் 
அத்ைதகய்ன.

புத்ன்வழுத்துக்கள் ்பலவறறிலும் 
இதைக் கொைலொம். குந்ைர கிரொஸ் 
ம்பொரமஹ கொலவிம்னொ  ம்பொனம்றொரி்டம் 
கொைப்படும் ைரக்கேற்ற புத்னவுகள் இன்பம் 
்பயப்பதவ. உலகம் முழுதும் கவிஞைரகளும் 
கவிதைகளும்ைொன ேொற்றத்தின வழியொ்ன 
இன்பத்தின விடுைதலப ்பொதையில 
அசசேறறு முன்னணி வகிக்கின்ற்னர. ரொ்பரட 
்்பொலொ்னொவின மசமவஜ் நொவலகத�ப 
்படிக்கும்ம்பொது (அது கவிஞைரகளின 
ைனனிசதசயொ்ன ்பயைம் ்பறறிய ்பதிவு) 
அவ்வொறு மைொனறுகி்றது எனகி்றொர சேயமவல.

பா்ரதி மதாடஙகி சி.ெணி வ்்ரயிைான 
ெ்ரமபாற்றிய நவீன கவி்தக்ள “பெல்தட்டு 
வரககத்தினரின் உயரமதாழில்நுட்ப ஆன்மீகம்” 
என்று கூறும் நீஙகள், அகவயொன இத்த்கய 
கவி்தகளில் இருநது விைகி புறவயொன 
கவி்த பநாககிய திறப்்ப உஙகள் 

கவி்தகளில் ஏற்படுத்தி வருகிறீரகள். 
நவீன ெ்ரபில் இருநத இநதியத் தன்்ெயில் 
இருநது விைகி உைகத் த்ரத்திைான கவி 
பு்னயும் பவட்்கயாக இநத ொற்றத்்தப் 
புரிநதுமகாள்ளைாொ?

கீதழசசிந்ைத்ன ேரபு என்பது, ே்னம் 
எனும் ேொதய,  ேனிை சொரம், அறிந்ைைனினறும்  
விடுைதல, சுயம் எனும் ம்பருரு, ேொ்்பரும் 
்பொரம்்பரியஙகள், இயறதகயு்டன இருத்ைல, 
நிதலயொதே எ்ன முரடடுத் ைத்துவஙகத� 
உருவொக்கி வந்ைதவ, மேலும் அதவ 
ேரைத்தை ஒத்திப ம்பொ்ட இயலொைலொல 
்வறறி்டஙகத� இடடு நிரப்ப சைொ 
ைரக்கமிடடு ஓய்ந்ைதவ.  ேனிை ்வறுபபு 
அைன அடிப்பத்ட அழகியல. இப்படியொ்ன 
அவறறின எழுசசி ஒருபு்றம் இருக்க ைேது 
வீழ்சசி என்பது ் வளியிலிருந்து வந்ை தீட்டொ்ன 
்பல ்ேொழிக் கலொசசொரத் ைொக்கஙக�ொல 
உண்்டொ்னதவ  எ்ன அதவ கடும் பிரசசொரம்  
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்சய்து்கொண்ம்ட மேறகண்்டவறறின 
நலனுக்கொ்ன அதிகொர நிறுவ்னஙகத�த் 
ைேக்குள் ்பொதுகொத்துக்்கொண்்ட்ன. 

இைறகித்டமய ேக்கள்  முழுதேயொக 
்வறறி்டேொகி வருவதை அதவ 
முன்னறிவிக்கவிலதல. மேலும் அதில 
எந்ைவிை அக்கத்றயுேற்ற ஒரு சுயநலக்கூட்டம் 
மகொவில நிலம் சொதி எ்ன வழதே கண்்ட்ன. 
அதைமய கொலகொலேொ்ன மேடடிதே ஆனமீக  
லொ்பஙகள் எனகிம்றன.

ஆ்னொல அைறகித்டயில நேது 
இருபம்பொ முழுதேயொகப பினகொலனியச 
சந்தைக்குள் வந்துவிட்டதையும் 
வொஙகு்பவரகள் அலலது  முகவரகள்   
எ்ன   நொம்   சைொ         கதரத்ைழிக்கப்படடுக் 
்கொண்டிருப்பதையும் இந்ைத் ைத்துவவொதிகள் 
முன உைரத்ைத் ைவறி்னொரகள் என்பமைொடு 
சந்தை உ்பரிகத�யும் ஆனமீகத்தின ்்பயரில 
அலலது இன்ற�வும் தஹ்்டக் மயொகொ எனும் 
்்பயரில ்்பறறுக்்கொண்டும் வருவைொல 
சில நூற்றொண்த்டமய விழுஙகியவரகள் எ்ன 
இவரகத� வரணிக்கலொம்.

இவரகள்ைொன ்்பண் ்பறறியும் 
ஒழுக்கவொைஙகள் குறித்தும் குடும்்பத்திறகும் 
அரசிறகும் இத்டமய நலலிைக்கத் 
ைரகரக�ொயிருக்கி்றொரகள். சி ேணி 
ம்பொனம்றொதர இந்ைப ்படடியலில மசரக்க 
இயலொது. அவர ் ேொழிபபுலத்தில சொதித்ைதும் 
அழகியல கூசசலகத�த் ைொண்டி  ்ேொழியில 
அதிகொர அரத்ைஙகத�க் கண்்டத்டந்ைதும் 
மவ்றொ்னது. 

மொழிமபயரப்புக கவி்தகள் குறித்து 
உஙகள் பார்வ என்ன? இன்றுவ்்ர ொற்று 
மொழிகளில் இருநது தமிழில் மொழிமபயரககப் 
படும் கவி்தகள் அளவுககு இஙகிருநது பிற 
மொழிகளுககுக கவி்தகள் மசல்ைவில்்ை 
என்கிற சூழல் நிைவுவதன் பின்னணி என்ன?

ைமிழில ்பொரதி கொலம் முைல 
உள்நுதழந்ை ்ேொழி்்பயரபபுக் 
கவிதைகளின வொசிபபு முத்ற என்பது இஙகு 
முத்றப்படுத்ைப்ப்டவிலதல.

கீடஸ் மவரடஸ் ்வொரத் ்ெலலி த்பரன 
கலீல ஜிபரொன எமிலி டிக்கன்ஸன டி எச 
லொரனஸ் இந்தியொவில ைொகூர இலஙதகக் 

கவிதைகள்  உள்ளூர ேகொகவி மகர� வஙக 
ேரொடடியக்   கவிதைகள் ம்பொக எலியட 
ம்பொன்ற அ்ேரிக்கக் கவிகள் அரொபிய 
சூபிக்கவிதைகள் சீ்ன லொமவொடசு ஜப்பொனிய 
தஹகூ எ்னப ்பலவும் இஙகு நுதழந்ைம்பொது 
முைலில இஙகு மைசிய விடுைதல ேறறும் 
நொடடு ஒறறுதேக்்க்னமவ  இஙகுள்� 
கவிதைகள் முகம் ்கொடுக்க மவண்டி 
இருந்ைது.

பி்றகு இரு உலக யுத்ைம் அ்டக்குமுத்ற 
கொலனியஙகளின விடுைதல இவறறு்டன  
அந்ைந்ைத் மைசத்தின ்்பருமிைம் 
ஒடுக்குமுத்றகளுக்கு எதிரொ்ன வீரம் 
்சறிந்ை ேறறுமுலக�ொவிய இ்டதுசொரி 
இயக்கஙகளின ்பணிைல ே்றந்ைவர  
ம்பொன்ற கவிதைகள் வந்ை்ன. மேற்சொன்ன 
கொவிய நொ்டக ்சவ்வியல வீரயுகக் கொைல 
்ைய்வீக உைரசசிகள் எ்னப ்பரந்து்பட்ட 
வரவி்னஙகளின ைொக்கம் இனத்றய ைமிழ் 
நவீ்னக் கவிதைகளின மீது ்சலுத்தி இருப்பது 
்பொரதூரேொ்னதும் ஆய்விறகுரியதும் ஆகும்.

இதில ைமிழ்க்கவிதைகள் ேொறறு 
்ேொழிக்குச ்சலவதில உள்� அரசியதலப 
ம்பசி்னொல அது நதகபபிறகுரியைொகிவிடும். 
இஙகு ்பல ே்டஙகள் உள்�்ன. விசுவொசம் 
ஏறறிச ்சொலலுைல ்பணிவு்ப்ட வொழ்ைல  
சொதியப பினபுலம் இயக்கப பினபுலம்  
அலலது சிலதர ்ேௌ்னத்தில விடுைல 
ம்பொன்ற நிதலகளுக்கு அப்பொல ஒருவத்ன 
ஏன ைனனிலும் ்்பரியவ்னொக்க மவண்டும் 
எனகி்ற சிந்ைத்ன ்ேொழி வலலு்னரகளி்டம் 
உண்டு. அதையும் மீறி இஙகு சிலர நவீ்னக் 
கவிதைகத� ேொறறு ்ேொழிக்கு வொரபபுச 
்சய்கி்றொரகள். அவரகளுக்கு அனபும் 
அப்பணிக்கு வொழ்த்துக்களும்.

ம்பொக ரொேொனுஜன ம்பொன்றவரகள் 
ைமிழ்ச சஙக இலக்கியஙகத� இனறு 
்ேொழி்்பயரத்திருப்பதும் திருக்கு்றள் 
உலகின ்பல்ேொழிகளில இருப்பதும் 
ம்பொக நவீ்ன இலக்கியவொதிகள் ்பலரும் 
இனறு ஆஙகில ்ேொழிக்கும் ஜப்பொனிய 
ப்ரஞசிறகும் ்்பயரக்கப்படுகி்றொரகள். 
கவிதைகள் சரவமைசத் ைனதே அத்டய 
இனத்றய மின்னணு ைகவல ்ைொழில 
நுட்பஙகள் அதிகம் உைவியுள்�்ன எ்னலொம். 
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வரும் கொலத்தில ் சம்்ேொழி எனகி்ற ை�த்தில 
ைமிழ்க்கவிதைகள் அதிகம் ்பயணிக்கும் 
வொய்பபும் இருக்கி்றது.

ஓர்ெயான ெனதில் இருநது பதான்றும் 
பி்ரக்ஞபூரவொன கவி்தக்ள நீஙகள் 
ஏற்பதில்்ை. உஙகளது கவி்தகள் 
மபரும்பாலும் பயண காைஙகளில் அ்்ர ெயகக 
நி்ையில் பதான்றும் எண்ண மூட்டஙகளின் 
மசழு்ெயாககப்பட்ட வடிவஙகபள என்றும் 
மசால்கிறீரகள். அறிவும் உணரவும் என்ன 
விகிதத்தில் கவி்தயில் மதாழிற்படுவதாக 
உணரகிறீரகள்?

இக்மகள்வி தீரக்கப்ப்டொை ்பல 
வொைஙகத�க் ்கொண்டிருக்கும் ஒனறு.

உண்தேயில இக்கொலம் அறிவின 
மீதும் உைரசசிகளின மீதும் முைலீடு 
்சய்யப்படடிருக்கி்றது. இந்ை அறிவும் 
உைரசசியும் ஒனத்ற ஒனறு ைடடி 
வித�யொடும் எதி்ரதிர முகொம்கள் என்பதை 
ஒபபுக்்கொள்கிம்றன.

கவிதைகளுக்குப பிரத்மயகேொக உைரசசி 
எனும் ்சலலத்தையும் அறிவிறகு இருத்ைல 
எனும் வலிதயயும் ைரமுயலகிம்றொேொ? 
இந்ை டூயல ைனதேயொ்னது அசசத்திலிருந்து 
பி்றக்கி்றது. பிரக்தஞைபபூரவேொக  அறிைல 
என்பதில என்ன மநரகி்றது. எலலொம் குழம்பிய 
நிதலயிலைொ்னொ? நகுலனுக்கு ஏன நித்னவு 
ைபபுகி்றது.

சந்மைகம் நிசசயேற்ற ைனதேகள் மைொற்ற 
ேொறுைலகள் நம்பிக்தகயினதே நகரும் 
எைொரத்ைஙகள் இவறறினித்டமய குழம்பிய 
குடத்டகள் என கவிதைகள். அதவ முடிந்ை 
முடிவுகள் நீண்்ட உண்தேகள் எதையும் துவக்கி 
தவக்கவிலதல  அலலது ேற்றதேக்்க்ன 
எழுந்து ்கொள்ளுைல எனும் ்பண்த்ப விடடுச 
்சலவைொய்க் கதலயத்டகின்ற்ன. வரலொறறில 
இயறதகக்கும் ேனிைனுக்கும் இத்டமய 
ைத்டகள் உண்்டொகி்ன. அது அறிவொலொ 
உைரசசியொலொ என்றொல அறிவொலைொன 
அதிகம் எனம்பன. தீவிர உைரசசிகளினம்பொது 
ேனிைன ேயக்கேத்டந்து விடுகி்றொன. ஒரு 
முதியவன கைறிய்படிமய இவ்வுலதகக் 
குழந்தைகளி்டம் விடடுவிடுஙகள்  
என்ற்படிமய நிரவொைேொகத் ்ைருவில 

ஓடுகி்றொன. அறிவு ்கட்டவன.
தனகமகன ஒரு தனி மொழி்யக 

கண்ட்டவதில் இன்று பை கவிஞரகள் 
மவற்றி மபற்றிருககிறாரகள். ஆனால் 
அவரகபள ஒப்ர ொதிரி கவி்தக்ள 
எழுதுகிறாரகள் என்ற குற்றச்சாட்டுககும் 
உள்ளாகிறாரகள். மீ மபாருண்்ெ கவிஞ்ரான 
ஜான் டன் உள்ளிட்டவரகளிடமும், 
எமிலி டிககன்்ஸனிடமும் இநதப் பபாககு 
காணப்படுகிறது.  தனது மொழி்யத் 
மதாடரநது ொற்றிகமகாண்பட இருககும் 
சவா்ை ஏற்றுகமகாள்ள கவிஞன் 
விரும்புவதில்்ையா? அல்ைது  ஒப்ர மசடியில் 
மவவபவறு வண்ணப் பூககள் ெை்ர பவண்டும் 
என்று நி்னப்பது வாசகனின் பப்ரா்சயா?

இதுவதர வொழ்ந்ை வொழ்க்தகதய 
ேறு்படியும் முைலில இருந்து நிகழ்வு 
ேொ்றொேல வொழ வரேொகத் ைருகிம்றன என்றொல 
எவர ஏற்பொர?

ஏற்பவரகளும் இருக்கலொம்ைொன. எைன 
்்பொருட்்டனறு மகடக ஆரம்பித்ைொல அது 
அவரின முைல புத்ைகேொகத்ைொன இருக்கும். 
்வவ்மவறு வொழ்க்தககத� இ்டம் ேொறிச 
்சனறு அலலது ஒரு ்பயணியொக இலலொேல 
எதைத்ைொன எழுதுவது?

கொலவிம்னொ ஏழு நொவலகத� 
ஏழுவிைேொக எழுதி்னொர எனகி்றொரகள்.

அரொபிய இரவுகள் கசொரகளின அகரொதி  
க்டல ்பயணிகள் ்சொலலும் கதைகள் 
ஹீரொ குட்டஸ் யுவொன சுவொங பிளிணி 
ேொரக்கம்பொமலொ ரொகுலஜி எ்னப ்பலரும் 
இருந்திருக்கி்றொரகள். நொம் உள்ளூரக் 
கதைகளில லயித்துவிட்டொல பிரொதுக் 
கதைகளும் அண்த்ட அசல ம்பொடடிகளும் 
இருத்ைலுக்கொ்ன லொபியும் நக்கலும் மகலியும் 
ம்பொதுேொ்னைொகித்ைொன விடும். 

 புத்னவும் ்பயைஙகளும் அதிகம் 
உள்�வரகம� ைஙக�து ்ைொகுபபுகத� 
ஒனறுக்்கொனறு வித்தியொசப்படுத்ை 
முடியும். கவிஞைரகளுக்கு உள் உைரவில 
மைொனறும் ்வளிச சகு்னஙகள் முக்கியம். 
நி்பந்ைத்னகளிலிருந்தும் ைபபிச ்சலலும் 
ஆற்றல ேகிழ்சசி எனும் சொகசம் அது 
கதலயொக்கம் ்்பறுைல எ்ன இன்ன பி்றவும் 
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ஆகி்றது.
அதுமவ வொசகனின வொசிபபுச 

்சயல்பொடடில அனு்பவிக்கவும் 
தீரேொனிக்கவும் ஆ்ன ேறு்பத்டப்பொக இயக்கம் 
்்பறுகி்றது. ேொ்றொக, ைனத்னப ம்பொலத்ைொன 
்பத்டப்பொளியும் இருபபில இருக்கி்றொன 
எனறு ஆறுைல ்கொள்�மவொ  சலித்துக் 
்கொள்�மவொ  ஒரு புத்ைகம் அவசியேற்றது.

2016ஆம் ஆண்டில் பாடைாசிரிய்ரான 
பாப் டிைனுககு இைககியத்திற்கான பநாபல் 
பரிசு வழஙகப்பட்டிருககிறது. அதற்கும் 
பிந்தய ஆண்டுகளில் இதழியைாள்ரான 
ஸ்மவத்ைானா அைகசிவிச்சிற்கும் அதற்கும் 
முன்னர தி்்ரகக்த ஆசிரிய்ரான பாட்ரிக 
மொடியாபனாவிற்கும் இவவிருதுகள் 
வழஙகப்பட்டுள்ளன.  தீவி்ர இைககியத்திற்கான 
ெதிப்பீடுகளும் ெ்ரபாரநத இைககிய 
நீட்சிககான அஙகீகா்ரமும் தூயக்ைவாதமும் 
பெற்குைகில் சி்தநது வருவ்தக காண 
முடிகிறது. மவகுஜன இைககியத்திற்கும்  
தீவி்ர இைககியத்திற்கும் இ்டயிைான சுவர 
மநாறுஙகி வருவ்த இது காட்டுவதாக 

எடுத்துகமகாள்ளைாொ?
இது ்பறறி முகபபுத்ைகத்தில 

எழுதிம்னன. ்பொப டிலனுக்கு இதசக்குத் 
ைரும் யும்மி ம்பொன்ற ்பல விருதுகள் இருக்க 
இலக்கியத்திறகொ்ன மநொ்பல ்பரிதசத் ைருவது 
என்ன நியொயம் எ்ன அஙகலொய்த்திருந்மைன 
(்கொஞசம் ஓவரைொன). மசொம்்பலொக சிலர 
்கொட்டொவி விடடிருப்பொரகள் மநொ்பல 
அரசியல ்ைரியொைவன ம்பொல எனறு. ஆ்னொல 
இ�ஙமகொ கிருஷைன ்பொப டிலன ஒரு ேக்கள் 
கவிஞைர! ைொம்ன கவிதைகள் எழுதி ேக்கள் 
ேத்தியில இதசத்து அவரகளின உைரசசி 
மிக்க ம்பரொைரதவப ்்பற்றவர என்றொர.

்வகுச்ன ஆைரவு இலக்கியம் 
தீவிர இலக்கியம் எனகி்ற மகொடு 
அழிந்துவிட்டைொ என்றொல பிரசசத்ன 
மநரமகொடடில வந்துவிட்டது என்றொ 
்்பொருள்? இலதல்யனில ஒரு தீவிர 
சிறு்பத்திரிக்தகயொ�ன ்வகுச்னத்தில 
அத்டயொ�ப்படடு விட்டைொகவும் 
இருக்கலொேொ?

அப்படி்யலலொம் இலதல. 
்வகுச்னத்தில ேலிவொக்கப்படடு 
கதரத்ைழிக்க முடியொை தீவிரசசிந்ைத்னகள்  
இனறும் உண்டு.

அதவ இந்ை நவைொரொ�வொை யூக 
ம்பரத்திறகு எதிரொ்ன சிறு சிறு கலகஙகத� 
ேொற்றொய் முனதவக்கும் வதகயில 
கதலதயப புதியைொய் அதவமய தூண்டும். 
அதுவதர அசசுவரகளில ம்பொஸ்்டரகள்ைொன 
ஒட்டப்பட்ட்படிமய இருக்கும்.

ஒரு ்பத்டப்பொளி ்்பொரு�ொைொரச 
சுைந்திரம் ேறறும் மேத்ட தலம் 
தலடடுகளு்டன நின்றொல எலலொம் 
தீரந்துவிட்டது எ்னச ்சொலவது எப்படி எனறு 
புரியவிலதல.

தூயகதலவொைம் மவறு.. தீவிர இலக்கியம் 
மவறு.. அது நிதல்்பற்ற எலலொ நிறுவ்ன 
ேதிபபீடுகளு்டனும் மேொதுவது.

ஏன கவிதைகளுக்மக எதிரகவிதை 
எழுதுவது இக்கொலம். உலகின அரொஜகவொை 
கதல இயக்கஙகள் ்்பண்ணியப 
ம்பொரொட்டஙகள்  சூழல கொலநிதல ேொற்றஙகள் 
ஏகொதி்பத்திய எதிரபபு ைகவல ்ைொழிலநுட்ப 
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நகல பிம்்ப ்சய்தி அதிகொரஙகள் 
்வப்பசசல்னம் சந்தை ்பயஙகரஙகள் ்பசி 
வறுதே விஞஞைொ்ன ்பயஙகரவொைஙகள் 
ம்பொன்றவறறுக்கொ்ன தீவிர இலக்கியஙகள் 
மைொனறியவண்ைமிருக்கின்ற்ன.

தூயகதலவொைத்தை இனத்றய 
பினேொரக்ஸியரொ்ன பிர்்டரிக் மஜம்சன 
பினநவீ்ன நிதலப்பொடடில முறறிலும் 
ேறுக்கி்றொர.

மபரிய இைககியவாதிகளில் 
மபரும்பாைாபனார இ்ணயத்துககுள் 
வநதுவிட்டாரகள். எல்ைா இைககிய சரச்்சகளின் 
பதாற்றுவாயாகவும் இ்ணயம் இருககிறது. 
இ்ணய வாசகப் ப்ரப்்பத் தவறவிட எநதப் 
ப்டப்பாளியும் விரும்புவதில்்ை. இ்ணய 
இதழ்களின் ப்டமயடுப்பு இைககிய உைகில் 
ஏற்படுத்தி இருககும் ொற்றஙகள் எதுமவன்று 
கருதுகிறீரகள். சிற்றிதழ்களின் வளரச்சி 
இதனுடன் ஒன்றி்ணநததாக விளஙகுொ?

இனறு நொ�ொந்திரப புத்ைகப 
்பதிப்பொ�ரகளுக்கும் அமேசொன 
கிண்டிலுக்கும் கடும் ம்பொடடி நிலவுகி்றது.  

நதகமுரைொக இனனும் ஓதலசசுவடிகளும் 
வொசிக்கப்படுகி்றது.. ்பழம் புத்ைகஙகளும் 
்படி்யடுக்கப்படுகின்ற்ன. எலலொம் 
கனமவயர ்்பலடில நகரகின்ற்ன. 
விரிசசுவல ரியொலிடடி முக்கியத்துவம் 
்்பறுகி்றது. எனினும் புத்ைகஙகள் இருக்கும் 
எனகி்றொர உம்்பரடம்டொ. நவீ்ன மின அசசு 
இயந்திரஙகளின உற்பத்தி நினறுவிட்டொல 
கொகிைஙகள் ேத்றந்துவிட்டொல.. எதுவும் 
உற்பத்தி சொரந்து ந்டக்கலொம். ் ்பரிய பீரஙகிகள் 
நூற்பொதல இயந்திரஙகள் உழுகருவிகள் 
விவசொய நிலஙகள்  ்பலவொக ேொறிவிட்ட்ன.

கண்களுக்கும் விரலகளுக்கும் இத்டமய 
்ைொடு உைரசசி அலலொடுகி்றது.

ஆ்னொல வடிவத்தைப ் ்பொருத்ைவதரயில 
புத்ைகஙகள் ை்னது நொலு மூதல அ�தவமய 
மினசொை்ன நூலகளுக்கும் அளித்துள்�்ன.

இனறு நித்றய மின ்பத்திரிக்தககள் 
இலக்கியத்தை எடுத்துக் ் கொண்டுள்�்ன. புதிய 
ைதலமுத்றகள் புலம்்்பயரந்மைொர அதில 
்படிக்கவந்து ்பல வரு்டஙகள் ஆகிவிட்ட்ன. 
நொடடுபபு்ற நூலகஙகளில என்ன நிலவுகி்றது. 
எ்னக்குப ்பலதும் ்ைரியவிலதல.

சிறறிைழ்களுக்குப புரவலரகள் 
இருக்கி்றொரக�ொ. இருந்ைொல அதவ நீடிக்க 
வொய்பபு இருக்கி்றது. ஆனரொய்ட உலகில 
ஏரொ�ேொ்ன வொய்பபுகள். இனறு முட்டொள் 
புத்திசொலி ்யனறு வதக கொை இயலொது 
ைகவலகள் ்பொய்ந்ைவண்ைம் இருக்கின்ற்ன.

இலக்கியத்தைப ்பல நிறுவ்னஙகள் 
சம்்பந்ைம் இலலொைதவகூ்ட  எடுத்துக்்கொண்டு 
அதைப ்பலவொ்றொக ஈலடு ்சய்கின்ற்ன. 
எைன கொரைேொகவும் சிறறிைதழ இழக்க 
மநரந்ைொல அது வலி நித்றந்ைதுைொன. 
எ்னக்கும் வயைொகிவிட்டது. அைறகொக 
ை்னக்குப பின்னொல இலக்கியம் இபபிடித்ைொன 
்வகுச்னப்படுத்ைப்படடு இத்டமய 
மகொடு அழிந்துவிட்டது என்்றலலொம் 
அமசொகமித்திரத்னப ம்பொல மஹஷயம் 
்சொலலமுடியொது.

நீஙகள் அ்ரசியல் கவிஞ்ராக 
அறியப்பட்டாலும் தமிழில் பாலு்ெ சாரநத 
கவி்தக்ள ்ரசிககும்படியாக எழுதி 
மவற்றிமபற்ற மவகுசிைரில் நீஙகளும் ஒருவர. 
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‘ெனித்்ர உள்ளுணரச்சிகள் வழிநடத்த 
பவண்டும். அறமநறிகள் அல்ை’ என்கிற 
நீட்பசவின் கருத்தியல் தமிழ் இைககியத் 
தடத்தில் இயஙகுவதற்கான த்டகள் 
என்னமவன்று நி்னககிறீரகள?

ேனிை உ்டலில ்பொலியல உந்ைம் 
என்பது தேயேொ்ன ஒன்றலல. ேொ்றொக ேனிை 
இயலபூக்கேொ்ன ்பசி ைொகம் கொேம் உ்றக்கம் 
ம்பொன்றவறறின மீது இத்ைத்ன விவொைஙகள் 
ந்டந்து வருவது அதிரசசியூட்டக்கூடியது. 
ேடடுேலல அவறத்ற நிறுவ்னேயப்படுத்தி 
விதிகத� உண்்டொக்கும் அத்ைத்ன 
ம்பொக்குகளும் அமயொக்கியத்ை்னேொ்னது. 
ேனிைரகளின விருப்ப உறுதியும் விருப்ப 
மவடதககளும் மேற்சொன்ன அதேபபுக�ொல 
கொயடிக்கப்படடு வந்ைதைமய ைத்துவ வரலொறு 
எனகி்றொரகள். ்பொலுதே சொரந்ை கவிதைகத� 
எழுதும்ம்பொது எ்னது ைனனிதலதய 
உைரகிம்றன. அது இதை ேறறும் சொரபு 
உைவி ஆண்்டொன அடிதே  சுரண்்டல குடும்்பம் 
ம்பொன்ற முடடுசசந்துகளில தவத்து ஏஙகும் 
அவலத்தைக் ்கொண்்டைலல.

்்பண்கள்  ஆணி்டம் 
உனம்னொடு இந்ை உலகத்தைக் கொை 
விதழகிம்றன எனும்  இதைவிருப்பத் 
ைறசொரபில இருந்து நட்பொகவும் 
சுயேரியொதையு்டனும் மைொனறுவது 
ம்பொல  எடுத்துக்்கொள்�ப்பட்டது. அதைப 
்்பண்களி்டம் கறம்றன. அை்னொமலமய ஆண் 
தேயம் ைகரக்கப்பட்ட பிரதிகள் வசேொயி்ன.

்ைொழிறபிரிவுகள் எனும் வரக்கப 
்பதகதேசொரப ்பொரதவகள் ஆண்்்பண் 
கொைதல அவரகளின ைனனிதலகளுக்கு 
அப்பொல சுருக்கி அ்பத்ைப்படுத்தி விடுகி்றது. 
்பொலுதே எபம்பொதும் குற்றவொளிக்கூண்டில. 
ைத்துவமேொ ஞைொ்னத்தின பீ்டத்தில, வரலொம்றொ 
அைறகொ்ன சொடசி! ஏன? 

என கவிதைகள் ்பொலுதே எனும் 
ஆற்றதல  ்நறிகளுக்கு அப்பொல குற்றம் 
்சய்யும் ைனனிதலக்கு மீடகின்ற்ன. 
நீடமசவும் குற்றச்சயலக�ொலைொன 
உலதக ேொற்றமுடியும் எனகி்றொன.. ைமிழ் 
இலக்கியத்தில சொதி இருக்கும் வதர ்பொலியல 
பிரதிகள் குற்றேொ்னதவைொன. நீஙகள் 

இந்தியொவில அத்தவைத்தைத் ்ைொ்டரந்து 
எழுதி்னொல ்்பரும்்பத்டப்பொளி ஆவமைொடு 
முக்கிய விருதுகத�யும் இன்ற�வும் 
்்ப்றமுடியும் என்பதை ே்றந்துவி்ட 
மவண்்டொம்.

 இக்கொலத்தின ்சயறதக உற்பத்திக்கொக 
ஒரு ்நலவயலில ்சழிக்கும் கொேமேொ 
மீன ்பண்தையில ்சழிக்கும் கொேமேொ 
விஞஞைொ்னக் கூ்டத்தில உருவகிக்கும் 
கொேமேொ அலல  கவிதைகளில வருவது. 
இயறதகச சேன்பொடடின ்ைொ்டர்பொ்டலில 
ேனிைரகளுக்குள் அை்ன�வில மைொனறுவது.

நீடமச இைறகுத் ைத்டயொக இருக்கும் 
க்டவுள் என்ற கருத்தை இ்றந்ை ஒன்றொக 
அறிவித்ைொன. க்டவுள் ஒரு ஆளும் வரக்கநலன 
கூட்டொளி எனறு அவிழ்த்ைொன.

கதலமய ேனிைப ்பண்பின அசசொரம் 
என்றொன. ஃபிரொய்டும் லிபிம்டொ எனும் கொேம் 
சொரந்ை ைனதேமய ஆண்்்பண் இருவரின 
ஆற்றலொகப ்பரிைமிக்கி்றது என்பொர. என 
பி்றந்ைநொள்  கொரலேொரக்ஸ் ேறறும் ஃபிரொய்டு 
இருவரின பி்றந்ைநொளுக்கு இத்டமய மே 
ஆறில வருவதைத் ைற்சயலொக உைரந்மைன.

அது இஙகு ்்பொருந்ைொது எனினும்  
என்னமவொ எ்னக்கு அது ஒரு ைனனிதலதய 
வழஙகுகி்றது.
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பிற மொழியின் இைககிய வளஙக்ளத் 
தமிழில் மகாண்டு வநது பசரகக பவண்டும் 
என்று பா்ரதி உள்ளிட்டவரகள் வலியுறுத்தி 
வநதிருககிறாரகள். ஆனால் இன்று தமிழில் 
எழுதப்படும் பை கவி்தகள் பிறமொழி 
கவி்தகளின் தமிழ் மொழிமபயரப்பு பபாைபவ 
இருககின்றன. ஒரு பவ்ள இத்த்கய 
மொழி அ்ெப்்பயும் தமிழ் தெககுள் 
சுவீகரித்துகமகாண்டு விட்டதா?

இந்ைக் மகள்வி எலலொ நொடடுக் 
கவிதைகளுக்கும் அவறறின ்ேொழிகளுக்கும் 
்்பொருந்தும். கீதழத்மையக் கவிதைகத� 
ஆக்ம்டவியொ ்பொஸ் எழுைவிலதலயொ? 
்ஹரேன ்ஹஸ்ம்ஸ சித்ைொரத்ைொ எழுதி்னொர.

்ைரிைொ இந்தியத் ைத்துவ இயல ்படித்ைவர. 
்ஜன கவிதைகத� உலகின ்பல ்ேொழிகள் 
முயன்ற்ன. எலியடடின ைொக்கம் ம்பொக 
்ெலலி ்பொரதிதயப ்பொதிக்கவிலதலயொ. 
அத்னத்தும் ்ேொழி்்பயரபபுக் கவிதைகள் 
ம்பொலத் மைொன்றக் கொரைம் உதரநத்டக் 
கவிதைகளின அரசியல ்்பொருத்ைப்பொடு 
கொரைேொகவும் சேகொல குறியீடடுத் 
ைனதேகளின பினநவீ்னப ்்பருக்கத்ைொலும் 
இருக்கலொம்.

மதன்னிநதிய மொழிகள் ஒன்றுகமகான்று 
மகாள்வி்ன மகாடுப்பி்ன மகாண்ட 
மொழிகள் என்பதால் இ்வகளுககி்டபய 
ஒரு மபாதுவான கவித்தன்்ெ இருப்பதற்கான 

சாத்தியககூறுக்ளயும் இ்வக்ள இ்ணத்து 
ஒரு கவி்த இயககொக ொற்றுவதன் பத்வ 
குறித்தும் கூறுஙகள்.

அதவ இனத்றய அரசியலபூரவேொ்ன 
எதிரகொலத்திறகு முக்கியேொ்னது. கவிதை 
எைறகும் க்டன்பட்டது அலல என்றொலும் 
உ்டல ே்னம் நிலம் என்ற�வில ஏதிலிகத� 
உருவொக்கும் ஒறத்ற அதிகொரப ்பொசிசப 
ம்பொக்கிறகு எதிரொக கலொசசொரப ்பண்்பொடடு 
உறுதிகத�த் ைனித்துவப்படுத்திக் ்கொள்வது 
அைனமூலம் ேற்றதேகளுக்கொ்ன அ்றம் 
ேறறும் ேொறறு இருபபுகத� அரசியல்படுத்ை 
மவண்டியது கதலஞைரகளின ்பண்்பொக 
இருத்ைல அவசியேொகி்றது.

நொம் என்னவொக இருக்கிம்றொம் 
என்பைலல பிரசசத்ன. யொரு்டன இருக்கிம்றொம் 
எ்னத்ைொன அதிகொரம் வி்னவுகி்றது. 
ைேக்குள் உள்வொஙகுவது இலதல்யனில 
ைனிதேப்படுத்துவது என்ற அதிகொரத்தின 
்சயல்பொடத்டத் ைனனிதலகள் எனும் 
கதலயொல முறியடிக்கமவண்டும். 
்ைனனிந்திய ்ேொழிகளின கதலக் 
கூடடியக்கம் வ்டக்மக குவியும் ்பொசிச அதிகொர 
தேயஙகத�க் குதலக்கும் முகேொக இருத்ைல 
நலம். 

அறிந்ைவதகயில இந்ைக் ்கொள்வித்ன 
்கொடுபபித்ன என்பது ேதலயொ� கன்ன்ட 
்ைலுஙகு ேகொரொஸ்டிரம் பீகொர ஒரி்ஸொ நில 
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அடிப்பத்டயிலொ்ன அடித்ை� அரசியலொய் 
மேல எழும்புவதைச சேகொலப்பொரதவயொக 
முனதவக்கலொம்.

அைறகுமுன அதவ மேடடிதே 
சொதிகளின கீழ் அவரகளுத்டயதும் ைேக்கு 
அந்நியேொ்னதுேொ்ன அதிகொரக்  கதலகளின கீழ் 
்ேௌனித்திருந்ை்ன என்பது ்வகுகொலேொய் 
அவரகளின அரசியல அற்ற நிதலதயத்ைொன 
கொடடுகி்றது..

பின் நவீனத்துவத்தின் மிக முககியப் 
பண்பு நிச்சயெற்ற தன்்ெ (indetermina-
cy).  தமிழ்ச் சூழலில் நிச்சயெற்ற தன்்ெ 
என்பது ஆழொக உண்ரப்படவில்்ை. 
பெற்கு நாடுக்ளப் பபான்று உைகப் 
பபாரகளினால் உருவான சூழல்க்ளச் 
சநதிககாததனாபைா,  குடும்பச்சி்தவுகள் 
மபருெளவு பதான்றாததாபைா பின்நவீன 
கவி்தககான சூழல் தமிழில் உருவாகவில்்ை. 
அன்னியத்தன்்ெயுள்ள இது பபான்ற கவி்த 
வடிவஙக்ளத் தமிழில் முயற்சிப்பது தமிழ்க 
கவி்தயின் வளரச்சிககு உகநததா?

ைமிழில எலலொக் கொலத்திறகுேொ்ன 
கவிதைகள் இருக்கின்ற்ன. எலலொக் 
கொலத்திறகுேொ்ன ஆய்வரகள்ைொன 
இலதல. சஙககொலம் ்ைொடடு 
்பழஙகுடிக் கவிதைகள் நிலஉ்டதே 
மவ�ொண்கவிதைகள் இ்டதுசொரிக்கவிதைகள் 
சேய்பக்திகொலக்கவிதைகள் ்ேொழிசசி்றபபு 
அகம்பு்றம் கொைலகவிதைகள் ைனிப்பொ்டலகள் 
நொட்டொரியல ேறறும் உ�வியல 
மிதகயைொரத்ைம் எ்னக் குஜிலிப்பொ்டலகள் 
வதர உள்�்ன.

இவறத்ற நவீ்னத்திறகுள் அத்டக்க 
முடியொது ம்பொலமவ இனத்றய பினநவீ்னக் 
கவிதைகத�யும் இைறகுள் கொைவும் 
ஆளிலதல. ஒரு குடும்்பப புதகப்ப்டம் 
ம்பொல நவீ்னத்துவம் நம் வீடடுசசுவறறில 
்ைொஙகுகி்றது. பினநவீ்னத்துவம் நேது 
புதகப்ப்டத்தை வி்னொடிக்கும் குத்றவொக 
உலகின எம்மூதலக்கும் அனுபபுகி்றது.  
இனறு இந்ை யூகம்பர மூலை்னத்தின மூலம் 
இந்தியொவில புதிைொகக் கட்டப்படடுள்� 
்பதி்்னொரு லடசம் வீடுகள் வொஙகவும் 
குடிமய்றவும் ஆளிலலொேல ைத்ைளிக்கின்ற்ன. 

அரத்ைஙகத� ஒத்திபம்பொடுைல மேற்பரபபில 
தித�த்ைல ்பொலிபம்பொனிக் குரலகள் அடித்ை� 
சீற்றஙகள் ைலித்திய ்்பண்ணிய சூழலிய 
வித்தியொசஙகத� மே்லழுபபும் ்பொல 
சொர மைரவுகள் ்ேொத்ைத்துவத்தை ேறுத்ைல 
்பனதே தேக்மரொ ்லவல அரசியதல 
முனதவத்ைல எ்னப பினநவீ்னத்துவ 
அழகியலும் வந்து நொ�ொயிறறு. நவீ்னத்தில 
சுகம் கண்்டவரகள் அதை இழக்க 
விரும்்பொேல மீண்டும் அைன உறுபபுக�ொ்ன 
ேைம் சொதி முைலொளித்துவம் ஆனமீகம் 
மேடடிதேவொைம் உ்டதேவொைம் மைசியம் 
ச்னநொயகம்  அவுடமசொரசிங எ்னப்படும் 
அடித்ை�ம் மீைொ்ன ஆதிக்கம் ம்பொன்றவறத்றப 
பிடித்துக்்கொண்டு ைஙகத�த் ைக்கதவத்துக் 
்கொள்கி்றொரகள். பினநவீ்னத்திறகொ்ன 
கவிதைகள் ஏறக்னமவ ்சொலலப்பட்ட 
்ேய்தேகளில இருந்து அடி்யொறறி 
வருவைலல. அது ஒரு அதேபம்பொ நிறுவ்னமேொ 
அலல. அது ஒரு டூல. அதை நிதல்்பற்ற 
உண்தேகளுக்குள் ்்பொருத்தும்ம்பொது அதவ 
கட்டதேபபில சரிந்து வீழ்ந்து விடுகின்ற்ன. 
இபம்பொது அஙகு பினநவீ்னத்துவம் இலதல. 
ேொ்றொக உண்தேயும் இலதல அலலவொ? 
அவ்வ�வுைொன. ைமிழின வ�ரசசிக்கு 
என்பதைவி்ட அைன அரசியல கி�ரசசிக்குப 
பினநவீ்னம் அவசியம்.

 அைறகொ்ன சூழல இருக்கி்றது. அது 
உைரப்ப்டவிலதல என்பதை ஏறகத்ைொன 
மவண்டும்.

நவீனககவி்த பபச்சுமொழியின் 
ஓ்ச்யக ் கப்பற்ற  பவண்டுமென  எலியட் 
குறிப்பிடுகிறார. பு்னவுத்தன்்ெ மிகுநத 
காட்சித்தன்்ெயும் க்தகூறல் அம்சமும் 
மகாண்ட விவ்ர்ண அ்ெப்பு்டய (Nar-
rative) கவி்தக்ள இன்று பைரும் 
தமிழில் முயன்று வருகிறாரகள். பிற்காைத்தில்  
உ்்ரந்டயுடனான இத்த்கய உறவின் 
வி்ளவாகக கவி்தயின் இருப்பு குறித்த 
சவால்கள் எவவிதம் எதிரமகாள்ளப்படும்?

இதுவதர கவிதைகள் எதைச சொதித்து 
இருக்கின்ற்ன எனறு க்டந்ை கொலத்தைத் 
திருப்பமவண்டும். மகொட்பொட்டொக்கம் 
விஞஞைொ்ன அலசல இவறறின வழிமய 
வதரவு எடுப்பது முக்கியம். ேற்ற்படி 
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கதைத்ைனதேயும் உதரயிலிட்ட ்சய்யுளும் 
ைமிழுக்குப புதிது அலல. ஆறறில எதிரத்துச 
்சலலும் மீனகள் எதைக் குறித்து அங்ங்னம் 
ந்டந்து்கொள்கின்ற்ன..

நீள்கவிதைகள் குறும்்பொக்கள் எ்ன 
இருக்கும்ம்பொது உதரநத்டக்கவிதைக�லலது 
கதைத்ைனதே ்கொண்்ட மநமரடடிவ்கள் 
வடிவம் மீறிச ்சலவதைக் கொைலொம், 
கவிதையின இடு்்பொருடகள் ேொறியுள்�்ன. 
இனத்றய கொடசிேயேொ்ன  மினபிம்்பஙகளின 
்்பருக்கத்திறகும் நகலகளுக்கும் இத்டமய 
கவிதை ைன சவொதல மேற்கொள்�த்ைொன 
மவண்டும். முறறிலும் அைன நவீ்னத்துவப 
பிடிேொ்னஙகத� விடடு விலகி யூக 
வித�யொட்டொய்க் குறியீடடுத் ை�த்தில 
்பகடியொய் நொ�த்டவில இது  ேொறும். 
நொவலகளுக்கும் கூ்ட இது ்்பொருந்தும். ம்பசசு 
்ேொழியின பிரசன்னத்தை ேறுக்கும் ்ைரிைொ 
எழுத்மை ்நருக்கேொ்னது எனறும் பிரதிக்கு 
்வளிமய எதுவும் இலதல்யனறும் ம்பசசு 
பிரதியிலிருந்து ைபபும் ஜொலம் மிக்கது எனறும் 
கூறுகி்றொர .

எலியட மிக நலல ேனிைர.
தன்னி்றவான உைகம் க்ைஞனுககு 

ஆபத்தானது எனச் மசால்கிறார தாரகபகாவஸ்கி. 

ஏமனனில் அவனது இயஙகுதளம்  அஙகு 
குறுககப்படுகிறது. நம் நாடு இன்று பை 
து்றகளில் தன்னி்றவு மபற்றிருககிறது. 
அல்ைது தன்னி்ற்வ பநாககி நகரநது 
வருகிறது. இதனால்தான் இன்று உள்ளீடற்ற 
மபாருண்்ெகளின் மீது இயஙகபவண்டிய 
அவசியம் கவிஞனுககு ஏற்ப்பட்டிருககிறதா?

உண்தேைொன. மிக நலல ்பொரதவ.
வ�ரந்ை நொடுகள் ்பலவறறிலும் 

்பத்டப்பொளிகள் ஓய்்வடுக்கி்றொரக�ொ?
ஜப்பொனிய இலக்கியம் இனறு முழு 

வீசசில இருக்கி்றது. இருண்்டகொலக் 
கவிதைகள் ம்பொலத் ைனனித்றவுகொலக் 
கவிதைகள் இருக்குேொ? நொம் உள்ளீ்டற்ற 
்்பொருண்தேகள் மீதுைொன இயஙகுகிம்றொம். 
கதலஞைனுக்கு எலலொக் கொலத்திலும் ஆ்பத்து 
இருக்கும் ம்பொல. நேது நொடடுக் கவிதைகள் 
எந்ை லடசைத்தில ்ைொகுக்கப்படுகி்றது 
என்பதை தவத்துத்ைொன இதைப 
ம்பசமுடியும். கவிதைகளும் ைனியொரேயம் 
கண்டுவிட்ட்ன. ைனனித்றவு ்பல துத்றகளில 
எனினும் ்படடினிசசொவு ேறறும் ்ைொழில 
நுட்பக்குத்றவு ஏறறுேதி அற்ற வறுதே எ்னப 
்பலவும் நம்தேப பீடித்துள்�து. க்டவுளின 
மீது ்பொரத்தைப ம்பொடடு சொதவ எதிரமநொக்க 
முடியொது. நவீ்னத்திறகுப பி்றகொ்ன ைமிழ் 
இலக்கியம் உலக சரித்திரம் முைல ்பல 
நிலஙகளின புத்னவுகளுக்குள்  இனறு 
நுதழகி்றது. நூறறி அய்ம்்பது நொடுகளில 
ைமிழரகள் வசிக்கி்றொரகள். உலக�ொவிய 
்பத்டபபுகள் ைமிழில உருவொகிக் கவ்னம் 
்்பறும். அைறகு முறறிலும் ைகுதியொ்னவரகள்  
என்பமைொடு அைன கதலச்சலவஙகத� 
அதிகமும் பின்னணியொகக் ்கொண்்ட 
்பலலொயிர வரு்டச சிந்ைத்னயொ�ரகள் நொம் 
என்பதை  இஙகு முனதவக்கிம்றன.

இந்மநரகொைலில ்பஙகு ் ்பற்றைன மூலம் 
நொன வொசித்ை ்பல முனம்னொடிக்கவிஞைரகள் 
சககவிஞைரகள் இ�ம்கவிஞைரகள் 
அயல்ேொழிக்கவிஞைரகள் அவரகளின 
எழுத்துக்கள் கவிதைகள் வழியொக ஒரு 
்பயைம் ்சய்து வந்ைது ம்பொல உைரகிம்றன. 
ஆயொசேொகவும் இருக்கி்றது. ஆரவேொகவும் 
இருந்ைது.
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“எைொரத்ைத்தை ்வளிப்படுத்துவைன 
மூலம், கவிதை, அதை வசப்படுத்ைவும் 
்வறறி்கொள்�வும் ்சய்கி்றது. கவிதை, 
ேனிைத்னச சுறறி ஒரு நுட்பேொ்ன, 
்ேனதேயொ்ன சிறறுலதகப ்பத்டக்கி்றது. 
ம்பருலகத்தின ்பயஙகரத்தி்டமிருந்து 
அவத்னக் கொப்பொறறுவைறகொக நீக்மரொ 
அலலது எஸ்கிமேொவின ஒவ்்வொரு 
ைொலொடடும் ஒரு ேனிைக் குஞசுக்கொ்ன, 
அைன அ்னொைரதவ மூடிக்்கொள்ளும் 
ஒரு ்வது்வதுப்பொ்ன கூ்டொகும். ஒரு 
கொலத்து ேந்திரச ்சொறகத�ப ம்பொல, 
நேது ்சொறகள் அவசியேொ்னதவயொகவும் 
்பயனுள்�தவயொகவும் இருக்கடடும். இது 
ஒரு அத்டயமுடியொை லடசியம்.”

“ஒரு கவி, வலிக்கும் ்பலதலப ம்பொன்ற 
உைரசசியு்டன இருக்கமவண்டும்.”

“கவிதைகத� எவ்வொறு எழுதுவது? 
இஙகு எத்ைத்ன ம்பர எழுதுகி்றொரகம�ொ, 

அத்ைத்ன ்பதிலகள் இருக்கும். என்ன�வில, 
அகத்தூண்டிலின உ�வியற சிக்கலின 
அறபுைத்தை எதுவுமே ்பதிலியி்ட முடியொது 
எ்ன நொன கருதுகிம்றன.”

“இது ஒனறு ேடடுமே ஒரு கவிதை 
பி்றப்பைறகொ்ன உயிரியலரீதியிலொ்ன இயறதக 
வழி எனறும் அது கவிதை இருப்பைறகொ்ன 
ஓர உயிரியல உரிதே ம்பொன்ற ஏமைொ ஒனத்ற 
அைறகு வழஙகுகி்றது எனறும் எ்னக்குத் 
்ைரிகி்றது.”

“கவிதையில ்சொறகளின இலக்கு, 
உள்�்டக்கஙகள்    வதர   வ�ரவைொகும். 
இனனும் அந்ை இலக்தக ஒரும்பொதும் 
எட்டமுடியொேல இருக்கி்றது; ஒரு 
கவிஞைருக்குள் வசிக்கும் ேம்னொசக்தியின ஒரு 
சிறிய ்பகுதி ேடடுமே, ைொம்ன ்சொறக�ொக 
உருக்்கொள்கி்றது. உண்தேயில, ஒரு 
புதிய கவிதையியதலக் மகொருவைறகு 
ஒவ்்வொரு கவிதைக்கும் உரிதே இருக்கி்றது. 
ஒரு கவிதையின உள்�்டக்கத்தை 

அன்னா ஸ்விர கவி்தகள்
தமிழில் : செயபவல்
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 கட்டுலர



்வளிப்படுத்துவைறகொக, இது ஒருமுத்ற 
ேடடுமே ைரப்படுகி்றது. நத்ட (style), ஒரு 
கவிஞைரின எதிரி ஆகும். அைன ேொ்்பரும் 
நறகுைம், அது இலலொேல இருப்பமை. 
முரண்்படுவது ம்பொல மைொனறும், சுருக்கேொக, 
நம்ேொல கூ்றமுடியும், ஒரு எழுத்ைொ�னுக்கு 
இரண்டு மவதலகள் இருக்கின்ற்ன. 
முைலொவது – ஒருவரது ்சொந்ை நத்டதய 
உருவொக்குவது. இரண்்டொவது – ஒருவர ை்னது 
்சொந்ை நத்டதய அழிப்பது. இரண்்டொவது 
மிகக் கடி்னேொ்னது ேறறும் அதிக கொலத்தை 
எடுத்துக்்கொள்கி்றது.”

(அன்னொ ஸ்விர குறித்ை அறிமுகத்தில, 
்ேொழி்்பயரப்பொ�ர சீஸ்லொவ் மிமலொஸ்ச, 
அவரது கவிதை ்பறறிய சில குறிபபுகத� 
எடுத்துக் கொடடியிருப்ப்னவறறிலிருந்து; 
அன்னொ ஸ்விர பிரக்ட்னஙகள் இதவ.)

மூன்றாவது ொடியிலிருநது அவர 
குதிககவில்்ை
இரண்்டொம் உலகப ம்பொர.
வொர்ஸொ.
இனறிரவு அவரகள் குண்டுகத�ப 

ம்பொட்டொரகள்
திமயட்டர சதுக்கத்தின மேல.
திமயட்டர சதுக்கத்தில
அப்பொவின ்பணிேத்ன இருந்ைது.
எலலொ ஓவியஙகளும், நொற்பது ஆண்டுகள்
உதழபபு.
ேறுநொள் கொதல அப்பொ ம்பொ்னொர
திமயட்டர சதுக்கத்துக்கு, 
அவர ்பொரத்ைொர.
அவரது ்பணிேத்னக்குக் கூதர இலதல
அவரகள் இலதல
ைதர இலதல.
அப்பொ குதிக்கவிலதல
மூன்றொவது ேொடியிலிருந்து
அப்பொ மீண்டும் ்ைொ்டஙகி்னொர
ஆரம்்பத்தில இருந்து.

(‘அன்னொ ஸ்விர கவிதைகள்’ ்ைொகுபபு,
்பக்கம் : 30)

 அன்னொ ஸ்விரின ்ைொ்டக்க கொலக் 
கவிதைகளுள் ஒனறு இது; எைொரத்ைக் 
கவிதைைொன; எனில, ஒரு வரலொறு 

உள்�து; அதில ்பொதிப்பத்டந்ை ேனுென 
இருக்கி்றொன; அவனுத்டய வி்டொமுயறசியும் 
வொழ்வினமீைொ்ன நம்பிக்தகயும் 
்சொலலப்படுகின்ற்ன; சுருக்கமும் எளிதேயும் 
்சொலலும் விைமும் முக்கியேொ்னதவ; 
்்பரிய விெயத்தைமய சொைொரைேொகச 
்சொலவதும்பொல, ஒரு கதைம்பொலச 
்சொலலிவிடுகி்றொர; அப்பொதவப ்பறறி 
இனனும் நலல சில கவிதைகளும் 
இருக்கின்ற்ன.

அவள் வி்டமபற வநதாள்
அவள் இ்றந்ைபி்றகு அனத்றக்கு
அம்ேொ வந்ைொள்
எனனி்டம் வித்ட்்பறுவைறகு.
இரவில நொன மகடம்டன
அவ�து கொலடிகள் எ்னது ்படுக்தகதய 

்நருஙகுவதை
அடி
மேல அடியொக, அவள் நின்றொள்
எ்னது ைதல அருகில.
நொன கூறிம்னன: அம்ேொ,
வரமவண்்டொம், அம்ேொ,
எ்னது இையம் ்வடித்துவிடும்
்பயத்ைொல.
அைறகு மேல எதையும்
நொன கூ்றவிலதல
வித்ட்்பறுைல என்ற வதகயில.

(்பக்கம் : 32)

இரத்ை உ்றவு சொரந்ை கவிதை; 
உைரைலுக்கொ்னது; ேனிை வொழ்வில இதும்பொல 
ந்டப்பது உண்டு; எதிரவித்ன, ்்பரும்்பொலும், 
்பயம்ைொன; நம்முத்டய ேரபில மஜொதி்டரி்டம் 
மகடடு ்பரிகொரம் ்சய்வொரகள் – க்னவில 
வந்ைொல; ே்னபிரதேயொக இருந்ைொல? கவிஞைர, 
சிறுமியொக இருந்ை கொல அனு்பவஙகத�ச 
்சறிவொகவும் நுட்பேொகவும் 
எழுதியிருக்கி்றொர; அம்ேொ குறித்ை கவிதைகள் 
இனனும் மவறு இருக்கின்ற்ன; ஞைொ்பகஙக�ொக, 
்பகிரந்து்கொள்�லொக, ்சொலலொேல தீரொது 
எனகி்றொறம்பொல; எலலொமே அம்ேொ-அப்பொ, 
ைனனிதல இப்படிச மசரந்து, ஒனறுக்குள் 
ஒன்றொக.

•
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கதவு வழியாக ஒரு உ்்ரயாடல்
அதிகொதல ஐந்து ேணி
நொன கைதவத் ைடடிம்னன,
நொன கைவு வழியொகக் கூறுகிம்றன
ஸ்லிஸ்கொ ்ைரு ேருத்துவேத்னயில
உஙகள் ேகன, ஒரு சிப்பொய், 

இ்றந்து்கொண்டிருக்கி்றொன
அவர அதரக்கைவு தி்றக்கி்றொர
சஙகிலிதய நீக்கவிலதல,
அவருக்குப பின்னொல அவரது ேத்னவி
குலுஙகுகி்றொர.
நொன கூறுகிம்றன : உஙகள் ேகன 

மகடகி்றொர அவரது அம்ேொ
வர மவண்டும் எ்ன.
அவர ் சொலகி்றொர : அம்ேொ வர ேொட்டொள்
அவருக்குப பின்னொல ேத்னவி
குலுஙகுகி்றொர.
நொன : ேருத்துவர எஙகத� 

அனுேதித்திருக்கி்றொர
அவனுக்கு தவன ்கொடுப்பைறகு.
அவர கூறுகி்றொர : ையவு்சய்து 

கொத்திருக்கவும்.
கைவு வழியொக அவர ஒரு ்பொடடிதல 

எனனி்டம் ைருகி்றொர, 
கைதவப பூடடுகி்றொர
ஒரு இரண்்டொவது சொவியு்டன அதைப 

பூடடுகி்றொர
கைவுக்குப பின்னொல அவரது ேத்னவி
கை்ற ஆரம்பிக்கி்றொர ேகபம்பறு சேயம் 

ம்பொல.
(்பக்கம் : 49)

ேனிைனின ஆைொர உைரவுகத�ப 
ம்பசும் கவிதைகளுக்கு முக்கியத்துவம் 
்கொடுத்மை எடுத்ைொளுகிம்றன; பின்னடத்ட 
வொசகத்திமலமய விவரஙகள் இருக்கின்ற்ன; 
‘அறிமுகம்’ ைரப்படடுள்�து; வொசகன 
நூதல வொஙகிப ்படித்ைொல எலலொமே 
வி�ஙகும்; கவிதையின ்பொடு்்பொருள் 
புரியக்கூடியதுைொன; இரண்்டொம் உலகப 
ம்பொரினம்பொது, ம்பொலந்தின ைதலநகர 
வொர்ஸொவில, ்சவிலியரொக இருந்ை சேயத்தில 
மநரிட்ட அனு்பவஙகளுள் ஒனறு இது. (புதிய 

வொசகரகளுக்கொகமவ இந்ைக் குறிபபும்கூ்ட.)
எனனுத்டய ்பொரதவயில, 

்சய்தி ்சொலலல ்பொஙகிமலமய 
்சொலலப்படடிருக்கி்றது; பி்றர சொரந்ை 
விெயஙகளுக்கு இது ்்பொருந்தி வரக்கூடியது, 
சரியொக; மேலும், மிதகயுைரவு, 
‘்சனடி்ேண்ட’ இலலொேல ்சொலவைறகும் 
ஏற்றது. அன்னொ ஸ்விர, ஓரதேயொகமவைொன 
எழுதியிருப்பொர; ்்பண் என்பை்னொமலமய 
இதும்பொல நிகழ்வுகத� நுண்ணுைரவு்டன 
எழுை முடிந்திருக்குேொய் இருக்கும்.

“யுத்ைம் எனத்னப பிறி்ைொரு ஆ�ொக 
ேொறறிவிட்டது; பி்றகுைொன எ்னது ்சொந்ை 
வொழ்க்தகயும், எ்னது சேகொலத்ைவரகளின 
வொழ்க்தகயும் எ்னது கவிதைகளுக்குள் 
நுதழந்ை்ன” எ்னக் கூறுகி்றொர, அன்னொ ஸ்விர; 
இப்படிப்பட்ட கவிதைகள் எழுைப பினபுலமே 
அந்நொத�ய வொழ்வனு்பவஙகள்ைொம், 
அவருக்கு.

தாய்ெ
நொன உயிதரப ்்பற்்றடுத்மைன
அது என கு்டதலவிடடு ்வளிமயறியது
மேலும் என வொழ்தவப ்பலியி்டக் 

மகடகி்றது
ஒரு அஸ்்்டக் ்ைய்வம் 

்சய்வதைபம்பொல,
நொன ஒரு சிறிய ்பொதவயின மேல 

சொய்ந்திருக்கிம்றன,
நொஙகள் ஒருவதர்யொருவர 

்பொரக்கிம்றொம்
நொனகு கண்களு்டன.
“நீ எனத்னத் மைொறகடிக்கப 

ம்பொவதிலதல,” நொன கூறுகிம்றன
“நொன ஒரு முடத்டயொக 

இருக்கேொடம்டன அதை நீ
உத்டத்துவிடுவொய்
உலகத்திறகொ்ன ஒரு அவசரத்தில,
ஒரு நத்ட்பொலம், அைன வழியொக நீ உ்னது 

வொழ்க்தகக்குச ்சலவொய்
எனத்ன நொன கொத்துக்்கொள்மவன.”
நொன ஒரு சிறிய ்பொதவயினமேல 

சொய்ந்திருக்கிம்றன,
நொன கவனிக்கிம்றன
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ஒரு சின்னஞசிறிய விரலின 
சின்னஞசிறிய அதசவு

அது, ஒரு சிறிது மநரம் முனபு, அது 
எ்னக்குள் அதசயொேல இருந்ைது,

அைறகுள், ஒரு ்ேலலிய மைொலுக்குக் 
கீமழ

எ்னது ்சொந்ை ரத்ைம் ்பொய்கி்றது.
மேலும் திடீ்ர்ன ்வள்�ம் எனத்னச 

சூழ்கி்றது
்பவ்யத்தின
ஓர உயரந்ை, ஒளிரும் அதலயொல.
சக்தியறறு, நொன மூழ்குகிம்றன.

(்பக்கம் : 156)
‘நொன’ எ்னத் ைனதேயிலைொன 

கூ்றப்படுகி்றது; ைனனிதலைொன; 
ைொய்தேதயப ம்பொறறிப ்பொடுகி்றது; முைல 
்பத்தி முழுக்க, முைல வரி; மூனறு வொக்குமூலம்; 
அடுத்துள்� நொனகு வரிகள் விவரிபபு.

இரண்்டொவது ்பத்தி : பிரக்ட்ன்ேொப்ப; 
மூன்றொவது ்பத்தி, விவரிபபில ்ைொ்டஙகி, 
முனபு கூறியதை விடடு சரைொகதியொக; 
இதுைொன ைொய்தேமய.

்்பண் ே்னசு கண்டு்கொள்க; ைொய்தே 
ம்பொறறுக.

சேகொலத்தில எழுதிவரும் 
்்பண்கவிஞைரகளுக்கு அன்னொ ஸ்விர 
கவிதைகள், ஒரு தூண்்டதலத் ைருவைொகமவ 

வி�ஙகும். இவருத்டய ்சொறசிக்க்னம், 
இ�ஙகவிஞைரகள் ்பயினறு்கொள்�மவண்டிய, 
இனறியதேயொை அம்சம்.

‘ைொய்தே’ கவிதையில, ஓர 
உைர்வழுசசி இருப்பதையும் கொைலொம்; 
ே்ன சஞசொரம் – அஙகும் இஙகும்.

•
நான் ஜன்ன்ைத் திறப்பபன்
நேது ைழுவுைல ்வகுமநரம் 

நீடித்திருந்ைது
எலும்புக்கும் கீமழ நொம் கொைலித்மைொம்.
நொன மகடம்டன எலும்புகள் 

அதர்படுவதை, நொன ்பொரக்கிம்றன
நம் இரு எலும்புக் கூடுகள்.
இப்்பொழுது நொன கொத்திருக்கிம்றன
நீ ம்பொகும் வதர, உ்னது
சப்பொத்துகளின சபைம்
மகடகொேல இருக்கும் வதர, 

இப்்பொழுது, அதேதி.
இவ்விரவு நொன ைனியொகத் 

தூஙகபம்பொகிம்றன
்பரிசுத்ைத்தின ்படுக்தக விரிபபுகளின 

மேல.
ைனிதே
அத்றகளின சுவரகத� விரிவு்படுத்தும், 
நொன ஜன்னதலத் தி்றபம்பன
நித்றய, ்பனிக்கொறறு நுதழயும்,
துனபியல ம்பொன்ற ஆமரொக்கியம்,
ேனிை சிந்ைத்னகள் நுதழயும்
ேறறும் ேனிை கரிச்னஙகள்,
ேற்றவரகளின துரதிரஷ்டஙகள், 

ேற்றவரகளின து்றவுநிதல,
அவரகள் ்ேனதேயொகவும் 

கடுதேயொகவும் உதரயொடுவொரகள்
ஒரும்பொதும் வர மவண்்டொம்
நொன ஒரு மிருகம்
மிக அபூரவேொய்.

(்பக்கம் : 66)
அன்னொ ஸ்விர, பிறகொலத்தில எழுதிய 

கவிதைகளுள் ஒனறு இது; கவிதை 
நத்ட ேொறியிருப்பதைக் கண்டு்கொள்க; 
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்ைொ்டக்கத்தில, “நேது ைழுவுைல ்வகுமநரம் 
நீடித்திருந்ைது” எனறு கூறும் அவமர, 
“இப்்பொழுது நொன கொத்திருக்கிம்றன / நீ 
ம்பொகும்வதர” எனறு ்சொலலி, ைனிதேதயக் 
்கொண்்டொடி, “ஒரும்பொதும் வரமவண்்டொம்” 
என்பமைொடு, “நொன ஒரு மிருகம் / மிக 
அபூரவேொய்” எ்ன முடிக்கி்றொர; அவருத்டய 
இரு மவறு நிதலதய ்வளிப்பத்டயொகக் 
கொண்பிக்கி்றது என்பை்னொமலமய சீரிய 
கவிதையொக மேல உயரந்துவிடுகி்றது; 
கொேத்தில தித�ப்பதும் அதை விடடு 
விலகுவதும்  ஒமர கவிதையில உள்�து, 
அபூரவத்திலும் அபூரவம்; இதும்பொல 
ஒரு கவிதைதய இபம்பொதுைொன 
முைனமுத்றயொகப ்பொரக்கிம்றன; இந்ை 
ேொதிரி்யலலொம் எழுை முடியுேொ எனறு 
வியப்பொகமவ இருக்கி்றது, உண்தேயிமலமய.

•
ஒரு மபட்்ட நாய
நீ எனனி்டம் இரவில வருகி்றொய்
நீ ஒரு மிருகம்.
ஒரு ்்பண்ணும் ஒரு மிருகமும் இதைய 

முடியும்
இரவொல ேடடுமே.
ஒரு ்கொடிய கி்டொய் ஆக 

இருந்திருக்கலொம்,
அலலது ஒருமவத� ஒரு ்வறி பிடித்ை 

நொய்
இருடடில ்சொலவது கடி்னம்.
நொன ்ேனதேயொ்ன ்சொறகத� 

உனனி்டம் கூறுகிம்றன,
உ்னக்குப புரியவிலதல, நீ ஒரு மிருகம்.
நீ ஆசசரியப்ப்டவிலதல,
சில மநரஙகளில நொன அழுவது குறித்து.
ஆ்னொல உ்னது மிருக உ்டல
நீ ்சய்வதைவி்டக் கூடுைலொகப 

புரிந்து்கொள்கி்றது.
அதுகூ்ட, வருத்ைத்திறகுரியது.
ேறறும் நீ தூஙகிவிடும்ம்பொது
அைன மரொே ்வப்பத்ைொல எனத்ன அது 

்வது்வதுப்பொக்குகி்றது.
நொஙகள் ஒருவதர ஒருவர 

ைழுவிக்்கொண்டு தூஙகுகிம்றொம்

ைஙக�து ்்படத்ட நொதய இழந்ை இரு 
குடடிநொய்கள் ம்பொல.

(்பக்கம் : 70)
கூருைரவுள்� ்்பண்ணின 

வொழ்வனு்பவம்; எளிதேயொக, அமைசேயம் 
நுண்ணியைொக; உண்தேயொக, குன்றக் 
கூ்றலொகமவொ மிதகப்ப்டக் கூ்றலொகமவொ 
இலலொது, எைொரத்ைேொக; வழதேயொ்ன, 
புகழ்்்பற்ற, நவீ்ன ்்பண்கவிஞைரகள் 
கவிதைம்பொல அலலொேல என்பதைச 
்சொலலொேல இருக்க முடியவிலதல; 
ே்னத்ைத்டயினறி, எழுதுவது அலல ்்பரிது; 
்ேசசும்்படியும் இருக்கமவண்டும் அஃது. 
வொசகன அறிவொன / உைரவொன – அவன 
்பொரதவக்கு வரும்ம்பொது; ்ேொழிஜொலம் 
இலலொது இருப்பது விமசெம்.

•
என்னிடம் கூறு
எனனி்டம் கூறு, எ்னது அனபினும் 

அன்பொ்னவம்ன
இப்்பொழுது நொன உ்னது
இையத் துடிபத்பக் மகடகும்ம்பொது,
உ்னது கழுத்தில
்வதுதேயின ஒரு சிறிய நீரூறறிலிருந்து 

நொன ்பருகும்ம்பொது,
நொன உ்னக்குள்ம� ்பொரக்கும்ம்பொது
ஒளி ஊடுருவக் கூடியவ்னொய் நீ 

இருந்ைைொல
உ்னது ஒவ்்வொரு எண்ைத்தையும் நொன 

்பொரக்கிம்றன
மேலும் அறிகிம்றன
எ்னக்கொக நீ இ்றக்கவும் ்சய்வொய்
அது மைதவயொக இருந்ைொல,
எனனி்டம் இப்்பொழுது கூறு
எலலொ ேனிைரகத�யும்வி்ட
நொம் ேகிழ்சசியொ்னவரக�ொ
அலலது மிகத் துயரம் அத்ட்பவரக�ொ.

(்பக்கம் : 94)

ைனத்னத்ைொம்ன ்வளியரஙகேொய்க் 
கொண்பிக்கும் கவிதை ்பறறி எதுவும் 
ம்பசமவண்டியது இலதல; ைனனிதல; 
ைனதேக் கூறறு; இத்ைதகய ் ேொழி்்பயரபபுக் 
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கவிதைகள், நம்முத்டய நவீ்ன ைமிழ்க் 
கவிதைக்குப புதியதவ; ஆைலி்னொல, 
நிசசயம், நலல ைொக்கத்தைமய ஏற்படுத்தும்; 
இந்ைவதகயில, வரமவறக மவண்டியதவமய 
ஆகும்.

•
அன்னொ ஸ்விர, 1909 பிபரவரி ஏழொம் 

நொள் ம்பொலந்தில உள்� வொரசொவில 
பி்றந்ைொர; 1936-ல முைல கவிதைத் 
்ைொகுபபு ்வளிவந்ைது; ்்பண் கவிஞைரொ்ன 
இவருத்டய ஆறு ்ைொகுபபுகளிலிருந்து 
்ைரிவு்சய்யப்்பற்ற கவிதைகள் ்கொண்்டது 
இந்நூல; 1984-ல புறறுமநொயொல இ்றந்ைொர; 
அமை ஆண்டில மநொ்பல ்பரிசு ்்பற்ற கவிஞைர 
சீஸ்லொவ் மிமலொஸ்ச, அன்னொ ஸ்விரின 
கவிதைகத� ்ேொழி்்பயரத்து உலகறியச 
்சய்ைொர; ்ைொகுபபிலிருந்து எடுக்கப்்பற்ற 
இந்ைக் குறிபபுகள் – வொசகரகள் 
்ைரிந்து்கொள்வைறகொகமவ.

கவிதை எளிதேயொக இருப்பது ைகொது 
எனும் எண்ைம் நம்மித்டமய நிலவுகி்றது; 
்பொடு்்பொருள், சிக்கலும் சிடுக்குேொக 
இருந்ைொலும் புரிகி்ற ேொதிரி இருக்க முடியும் 
என்பைறகு எடுத்துக்கொட்டொக அன்னொ ஸ்விர 
கவிதைகத� முனதவக்கலொம்.

நவீ்ன ைமிழ்க் கவிதை வ�ரசசியில, 
்ேொழி்்பயரபபுக் கவிதைகள் அ�ப்பரிய 
்பஙகொற்றக் கூடியதவ  என்ற உைரவு, 
அண்தேயில, ஏற்படடிருக்கி்றது; 
இை்னொமலமய ஓர அறிமுகம் ம்பொல எழுை 
முற்பட்டதும்.

புதிய புதிய ம்பசு்்பொருள், நவீ்னேொ்ன 
்சொலமுத்ற, உத்தி முைலொ்னவறத்ற அறிந்து, 
ைனவயேொக்கிக்்கொண்டு, இனத்றய தி்னம், 
எழுைத் ைதலப்படு்பவரகள், எழுதி்னொல 
்சறிவும் சீரதேயும் தகவரப்்பறுவொரகள்; 
சமீ்ப கொலத்தில ்பொரக்கக் கித்டத்ை முைல 
்ைொகுபபுகள் அமநகமும் இப்படித்ைொன 
மயொசத்ன ்சொலல தவக்கின்ற்ன.

கவிதையில ஈடு்பொடு ்கொண்்ட 
கவிஞைரகள் எப்படியொவது நனனிதலக்கு 
வந்துவிடுவொரகள்; அவரகள் விரும்புவதை 
எப்பொடு ்பட்டொவது அத்டந்துவிடுவொரகள்; 
ேற்றவரகளுக்குச ்சொலவ்னைொம் இதவ.

்படியுஙகள், இதும்பொலும் கவிதை 
நூலகத�.

•

்வளியீடு : ைமிழ்்வளி, 1, ்பொரதிைொசன 
்ைரு, சீனிவொசொ நகர, ேதலயம்்பொக்கம், 
்சனத்ன – 600122.

முைல ்பதிபபு : நவம்்பர 2018, 
்பக்கஙகள் : 128.
விதல : ரூ்பொய் நூறு
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உைக சினிமா

ததாடர் - 12 èMT

ஈரொன சினிேொக்கள் உலக சினிேொக்களில 
ைனி இ்டம் பிடித்திருப்பதவ. ஈரொன 
சட்டதிட்டஙகளுக்கு உட்படடு.. இருக்கும் 
வதரயத்றக்குள் கதை ்சொலல மவண்டிய 
கட்டொயம் இருந்ைது. அதுமவ பி்றகு மநரத்தியொகி 
விடடிருக்கி்றது. இப்படியும் ்ப்டம் எடுக்க முடியுேொ 
எனறு நம் ம்பொன்ற நொடுகள் கறறுக்்கொள்ளும்  
உைொரைம் இந்ைப ்ப்டம். ஈரொனில உள்� 
குறிபபிட்ட சில இயக்கு்னரகளில ‘ேஜீத் ேஜிதி’ 
மிக முக்கியேொ்னவர. வறுதேயின மகொரப 
பிடியில பூத்திருக்கும் பூக்கத� உதிரவி்டொேல 
கூடடிச ்சலலும் வொழ்க்தகதயக் ்கொண்டு 
இந்ைப ்ப்டத்தைச ்சதுக்கியிருக்கி்றொர.

“சிலரன ஆப ்ஹவன” ்சருபத்பக் 
்கொண்டும் இலக்கியம் ்பத்டக்க முடியும் எனறு 
உலகத்துக்கு எடுத்துக் கொடடிய சினிேொ.

ம்றொஸ் நி்ற ்சருபத்பத் தைப்பதிலைொன ்ப்டம் 
ஆரம்பிக்கி்றது. 

 பின்னொல தூரத்தில க்டவுளின கீைம் 
ஓைப்படடுக்்கொண்டிருக்கி்றது. தைத்ை ்சருபத்ப 
வொஙகிக்்கொண்டு வீடடுக்குக் ்கொஞசம் 
்ரொடடியும் வொஙகிச ்சலலும் நம் கதை நொயகன 
அலிக்கு வயது எடடிலிருந்து ்பத்து இருக்கலொம். 
உருத�க்கிழஙகு வொஙகுவைறகொகச சறறு முன 
தைத்ை ்சருபத்பயும் வொஙகிய ்ரொடடிதயயும் 
்வளிமய இருக்கும் ்பழக்கூத்ட சந்தில 
தவத்துவிடடு உள்ம� ்சலகி்றொன. அந்ைச 
சேயத்தில குபத்ப எடுப்பவர அவ்வழிமய வந்து 
எடுக்கும் குபத்பமயொடு குபத்பயொக அந்ைச 
்சருபத்பயும் எடுத்துப ம்பொய் விடுகி்றொர. 
உருத�க்கிழஙகு வொஙகிவிடடு ்வளிமய 
வரும் அலிக்கு ்சருபபு கொைொேல ம்பொ்னது 
அதிரசசியொகி்றது. 

“ைஙகசசிமயொ்ட ்சருபபு.. இஙகைொன 

்வசமசன.. கொமைொம்..” -  எவ்ம�ொ ்சொலலியும் 
கத்டக்கொரர ்்பரிைொக எடுத்துக்்கொள்�ொேல 
விரடடிவிடுகி்றொர.

வீடடில இந்ை விெயம் ைஙதகக்குத் ்ைரிய 
வருகி்றது. வொரத்தைக�ற்ற ேவு்னத்தில ‘நொன 
எப்படி ்பள்ளிக்குச ்சலவது...!’ எனறு அப்பொ 
அம்ேொவுக்குத் ்ைரியக் கூ்டொது என்பைறகொக 
மநொடடில எழுதிக் கொடடிக் மகடகி்றொள். 
சக்கதரத் துண்டு உத்டக்கும் அப்பொவும் 
உ்டல மநொயொளியொ்ன அம்ேொவும் வறுதேயின 
வதர்ப்டத்துக்குள் ம்பசிக்்கொண்டிருக்கும் 
பின்னணியில இவரகள் ்சருபபு 
்ைொதலந்ைைறகும் அைறகு ேொறறு என்ன 
்சய்ய மவண்டும் எனறும் எழுதி எழுதிப 
ம்பசிக்்கொள்கி்றொரகள். ஏறக்னமவ வீடடில 
இருக்கும் கஷ்டத்துக்கு இப்படி ஒரு விெயம் 
ந்டந்ைது அப்பொவுக்குத் ்ைரிந்ைொல... கதை 
முடிந்ைது.  

அடுத்ை கொடசியில ைஙதக சொரொ ்பள்ளி விடடு 
வருவைறகொக உயிதரக் தகயில பிடித்துக்்கொண்டு 
கொத்திருக்கி்றொன அலி. அவள் வந்ைொலைொன 
அவள் அணிந்திருக்கும் ைன ெூதவ வொஙகித் 
ைொன அணிந்து்கொண்டு இரண்்டொவது ஷஃபட 
அைொவது ேதியத்துக்கு மேல ந்டக்கும் ைன 
வகுபபுக்குச ்சலல முடியும். ெூ இலலொேல 
ம்பொ்னொல ்பள்ளிக்குள் வி்டேொட்டொரகள்.

வரிதசயில நிறகும் ஒவ்்வொருவதரயும் 
‘ெூ ம்பொடருக்கொஙக�ொ’ எனறு டீசசர மசொைத்ன 
்சய்து்கொண்டிருக்தகயில.. அண்ைனின ்பதழய 
தநந்தும்பொ்ன ெூதவப ம்பொடடுக்்கொண்டு 
ையஙகித் ையஙகி ்பம்மி நிறகும் அந்ைச சிறுமியின 
கொலகளில சி்றகுகள் மு்டஙகிக் கி்டப்பதைக் 
கொண்கிம்றொம். குடும்்ப வறுதேயின தீவிரம் 
பிள்த�களின மேல விழுவதை உைரத்தும் 
கொடசி இது. 

C™†ó¡ 
ÝçŠ 

ªýõ¡
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‘இந்ை ெூ ்ரொம்்ப அழுக்கொ இருக்கு... 
ம்பொடடுடடுப ம்பொ்றதுக்மக கஷ்டேொருக்கு’ 
எனறு ்சொலகி்றொள் ைஙதக சொரொ. அலி ெூதவ 
மசொபபு ம்பொடடுக் கழுவித் துதவக்கி்றொன. 
்பொரத்ை ேொத்திரத்தில ்்பொசுக்்கனறு நீர பூக்கும் 
புன்னதக அவளி்டம் அபம்பொது பி்றக்கி்றது. 
துதவக்தகயில மசொபபு நுதரயில முடத்டகள் 
்சய்து கொறறில விடடு ஒருவமரொடு ஒருவர 
வித�யொடிய்படி அவரகளின கொலம் புன்னதக 
சிந்துகி்றது. அபம்பொதைக்கொ்ன ஆசுவொசத்தைப 
்பளிச்சனறு கொயும் அந்ை மஜொடி ெூ ைருவைொக 
இருக்க.....அடுத்ை நொளிலிருந்து அவரகளின உலகம் 
இரடத்டக் கொலக�ொல சுழல ஆரம்பிக்கி்றது.

ஒமர மஜொடி ெூதவ தவத்துக்்கொண்டு 
அண்ைனும் ைஙதகயும் கொதலயில அவளும் 
ேதியம் அவனுேொக ேொறறி ேொறறிப 
ம்பொடடுக்்கொண்டு ்பள்ளி ம்பொகும்ம்பொது ்பொரத்ை 
விழிகளில ்பரிைவிக்கும் கண்ணீர ்்பொருள் சூழ்ந்து 
்கொடடும். ஒவ்்வொரு நொளும் ைொேைேொகப 
்பள்ளி நுதழந்து ்ஹடேொஸ்்டரக்குப ்பயந்து 
்பயந்து வகுபபுக்குள் ்சலலும் அவத்னப பின 
்ைொ்டருைல மிக மிகத் துயரேொ்னது. அவன 
கண்களில எபம்பொதும் ையொரொக இருக்கும் 
கண்ணீரின சூடு ைொஙகமவ முடியொைது.

ஒருநொள் ்ஹடேொஸ்்டரி்டம் 
ேொடடிக்்கொள்கி்றொன.

“ம்பொ..... ம்பொய் உஙக அப்பொதவக் கூடடிடடு 
வொ” எனறு ்ஹடேொஸ்்டர திடடும்ம்பொது.. 
கண்களில நீர திர� “அவர மவதலக்குப 
ம்பொய்ட்டொர..” எனறு ்சொலவொன. “நொத�க்குக் 
கூடடிடடு வொ” எனறு மீண்டும் அவர ்சொலல... 
“நொத�க்கும் அவர மவதலக்குப ம்பொவொர” எனறு 
்சொலவொன. “சரி அம்ேொதவயொவது அதழத்து 
வொ” எனதகயில... “அம்ேொவுக்கு உ்டம்பு சரி 
இலதல” எ்னச ்சொலலிக் கண்ணீர விடும் அவன 
்பொைஙகளில யொரி்டமும் ்பகிர முடியொை சுதே 
ஒனறு எபம்பொதும் இருப்பதை அபம்பொதும் நொம் 
உைரகிம்றொம். 

நொடகள் நகர... ஒருநொள்.... ்பள்ளி முடிந்ைதும்... 
மவகேொக ஓடி வருதகயில ்ைொ�்ைொ�்வ்ன 
இருப்பைொல... சொரொவின கொலில இருந்து ஒரு 
ெூ ்ப்டக்்கனறு கழனறு ஓடும் சொக்கத்டயில 
விழுந்துவிடுகி்றது. சொக்கத்ட நீர ஓ்ட.. அதில 
ெூ மிைந்து ம்பொய்க்்கொண்டிருக்க.. அதை 
விரடடிக்்கொண்ம்ட சொக்கத்டயின இரு்பக்கமும் 
ேொறி ேொறி ஓடும் ஒறத்ற ெூ அணிந்ை அந்ைப 
பிஞசுக் கொலகள் ்படும் ்பொடு... ஒவ்்வொரு 
அடிக்கும் ஒவ்்வொரு அடி ைரும் உலகத்தின 

மகொரப ்பக்கஙகத�ப ்பத்றசொடடு்பதவ. 
உலகப ்்பொரு�ொைொரம் உலகேயேொக்கல 
ைொரொ�ேயக்்கொள்தக எனறு ஒரு ்வஙகொயமும் 
மவதலக்கொகொது. ஒரு ் சருபபின விதலைொன அந்ை 
ஊரில ஒரு குடும்்பத்தின வொழ்க்தக முத்றதயத் 
தீரேொனிக்கி்றது எனறு உலகக் கைவுகத� எடடி 
உதைத்துச ்சொலகி்றது கொடசி. ஓடி ஓடிக் குனிந்து 
குனிந்து ்சருபத்ப எப்படியொவது பிடித்துவி்ட 
முயறசிக்கும் சிறுமியின முகத்தில ஏறி இ்றஙகித் 
ைவிக்கும் ்பரிைவிபபில நிரம்பும் ்்பருமூசசு.... 
்சொல்லொைொத் துயரம். ்சொன்னொலும் துயரம்.

ஒருவழியொகச சொக்கத்டயில கி்டக்கும் 
குபத்பகளுக்குள் சிக்கி ெூ ஓரி்டத்தில மைஙகி 
வி்ட.. வழிபம்பொக்கர ஒருவர உைவிமயொடு 
சொக்கத்ட அள்ளு்பவர அலொக்கொகத் தூக்கிக் 
்கொடுப்பொர.. க்டவுள் ம்பொல. ஆ்னொல உள்ம� 
்பதை்பதைக்கும் அண்ைனின கொத்திருபபு 
இனனும் மூசசு வொஙக ஓ்ட தவக்கும். நம்தேயும் 
கூ்ட மூசசு வொஙக பின்ைொ்டர தவக்கும். 

இைறகித்டயில சொரொ ்பள்ளியில யொரொவது 
ைன ்சருபத்பத் திருடி விட்டொரக�ொ 
எ்ன அவ்வபம்பொது ஒவ்்வொரு கொலொகப 
்பொரத்துக்்கொண்ம்ட இருக்கி்றொள். ேொயச 
சுதேதய ே்னதில இருந்து இ்றக்கி தவக்க மைடும் 
்பொரதவதயக் ்கொண்டிருக்கும் அந்ைத் மை்டலின 
நுட்பம். அமை ம்பொல அவரகளின ்பள்ளியில 
அவத�்யொத்ை ஒரு மஜொடி கொலகளில அவளின 
ம்றொஸ் ்சருபபு... ஒளிந்திருக்கி்றது. அந்ைச சிறுமி 
இலந்தைப்பழம் ேொதிரி ஒனத்றத் தின்ற்படி 
நினறிருப்பொள். அருகில நினறு அவத�மய 
அவளின கொலகத�மய ்பொரத்துக்்கொண்டிருக்கும் 
சொரொவின கண்களில வழி ்ைரியொை துக்கத்தின 
்பொதை ே்றந்ை ்பொைஙகத� நொம் உைரமவொம். 
மகொ்பம்... ைடுேொற்றம்.. ைவிபபு... இயலொதே 
எலலொம் கலந்து அவத�ப பின்ைொ்டரந்து 
வீடத்டயும் கண்டுபிடித்துவிடடு அடுத்ை 
கொடசியில ைன அண்ைம்னொடு வீடடு வொசலில 
நிற்பொள். 

ஓடி ஓடி வித�யொடிய்படிமய ந்டக்கும் 
அவத�ப ்பரிைவிபம்பொடு ஓடிப பின்ைொ்டரும் 
சொரொ - இந்ைக் கொடசி ைரும் ைொக்கம் சினிேொக்களில 
எபம்பொமைனும் நிகழும் அபூரவம். 

வொரத்தைக�ற்ற ்பொவத்னயில இருவரும் 
மிக ்நருக்கேொ்ன மைதவயொ்ன ஒரு உண்தேதய 
விவரிக்கும் இ்டத்தில ஒளிந்து நிறகி்றொரகள்.

சரி ம்பொய்க் மகக்கலொம் என்பது ம்பொல 
வீடத்ட மநொக்கி இரண்்டடி எடுத்து தவக்க.... 
அமை மநரம் வீடடின கைவு தி்றக்கப்ப்ட.... 
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மவகேொய்ப பின்னொல ஓடி வந்து ேறு்படியும் 
ஒளிந்து்கொண்டு ்பொரக்கி்றொரகள். அந்ைச சிறுமி 
வித�யொடிய்படிமய ்வளிமய வர அவத�த் 
்ைொ்டரந்து கண்ணிலலொை அவளின அப்பொ 
்வளிமய வந்து அவத�த் தூக்கிக் ்கொஞசுகி்றொர. 
கண்கள் விரிய ்பொரத்துக்்கொண்டிருக்கி்றொரகள் 
இவரகள். இபம்பொது வீடடுக்குள் இருந்து அந்ைச 
சிறுமியின அம்ேொ வருகி்றொள். விற்பத்னக்கொ்ன 
்ைொஙகும் ்்படடிதயக் கண்ணிலலொை கைவன 
கழுத்தில ேொடடிவிடடு வழி அனுபபுகி்றொள். 
சிறுமி கண்ணிலலொை ைன அப்பொதவக் தக 
பிடித்துக் கூடடிக்்கொண்டு ்சலகி்றொள். 
கண்கள் நடுஙக ்பொரத்துக்்கொண்டிருக்கும் 
இவரகள்... அவரகள் நம்தேவி்ட ஏதழகள் 
எனறு புரிந்து்கொள்கி்றொரகள். அரத்ைத்மைொடு 
அவரகத�ப ்பொரத்துக்்கொண்ம்ட ம்பசமுடியொை 
ஈரொன வீதி வத�வுகளில அண்ைனும் 
ைஙதகயும் உயரந்ை ேனிைரக�ொக வீடு 
திரும்புகி்றொரகள். அமை க்டவுள் கீைம் பின்னொல 
ஓைப்படடுக்்கொண்டிருக்கும். ேொனு்ட மநயத்தின 
மிகப்்பரிய கொடசிதய மிக எளிதேயொக நகர 
விடடிருப்பொர இயக்கு்னர. அஙமக நிலவும் 
்ேௌ்னஙகளில உலகில உள்� அத்ைத்ன 
அணுகுண்டுகளும் ்சயல இழந்ை ேொதிரி 
இருந்ைது.

அைன பி்றகு அண்ைனும் ைஙதகயும் 
ஓடிக்்கொண்ம்ட இருக்கி்றொரகள். கொதலயில 
அவளும்... ேதியத்தில அவனும்.... 
நீண்டு்கொண்ம்ட ்சலலும் அவரகளின 
முடிவு்றொை ்பொதையில ஓடி ஓடிமய நொடகத�க் 
க்டத்துகி்றொரகள். ஒவ்்வொரு நொளும் ஓட்டஙகளின 
உவதேைொன அவரகளுக்கு.  

இந்ைச சேயத்தில... சிறுவரகளுக்கொ்ன ஓட்டப 
்பந்ையப ம்பொடடி ஒனறு ந்டக்க இருப்பது ்ைரிந்து 
அதில கலந்து்கொள்� ம்பொவதைப ்பறறித் 
ைஙதகயி்டம் கொலகள் ேலர ் சொலகி்றொன. கொரைம் 
இரண்்டொவது ்பரிசு ஒரு மஜொடி ெூ.

“ஒருமவத� முைலொவைொக வந்துவிட்டொல 
என்ன ்சய்வது...?” எனறு மகடகி்றொள் ைஙதக. 
“அவரகளி்டம் முைல ்பரிதசக் ்கொடுத்து 
இரண்்டொம் ்பரிதச வொஙகிக்்கொள்�லொம்...” எனறு 
்சொலலும் க�ஙகேற்ற முகத்தில... கண்களின 
ஓட்டத்தைக் கொை முடியும். அஙகிருந்மை 
அவன ்பொைஙகள் ஓ்ட ஆரம்பித்து விட்டதை 
உைர முடியும். அைன பி்றகு ம்பொடடியில 
கலந்து்கொண்டு ஓ்ட ஆரம்பிக்கி்றொன. அவன 
ஓடிக்்கொண்டிருக்கும் அந்ைப ்பத்து நிமி்டஙகள்... 
அவன கொலடிச சத்ைஙகளின ்சய்வைறியொை ஒலி 

நம் இையத்துக்குள் மிக மிக வலிதே வொய்ந்ை 
சத்ைேொகப பிர்பஞசத்தின மீது ்படடுப்படடு 
எதி்ரொலிக்கும். கொலகம� ்சருப்பொக இருக்கும் 
எத்ைத்னமயொ ்பொைச சுவடுகளின துயர தூரஙகத� 
அவன மூசசிதரக்கக் க்டந்து்கொண்டிருப்பொன. 

“தி்னமும் மலட.. ்பதழய பிஞசுபம்பொ்ன 
ெூ.. அழுக்கொ்ன ெூ.. இனி இதை நொன 
ம்பொ்டேொடம்டன....” எனறு ைஙதக ்சொலவது 
கொதில மகடகி்றது. வியரத்து ஒழுகும் அண்ைன 
உ்டல இதரக்க ைப ைப.. ைப ைப.. ைப ைப எனறு 
ஓடிக்்கொண்ம்ட இருக்கி்றொன. ஓடுகி்றொன. ை்னக்கு 
முன்னொல ஒருவத்னத்ைொன வி்ட மவண்டும். 
இரண்்டொம் இ்டத்தைத் ைக்க தவத்ை்படிமய ஓ்ட 
மவண்டும். அந்ைக் கைக்கில அவன முனனும் 
பினனும் ்பொரத்துப ்பொரத்து ஓடுவது நம்தே 
ஓ்டொேலும் மூசசிதரக்கச ்சய்யும். எலலொரும் 
முைல இ்டத்துக்கு ஓடிக்்கொண்டிருக்க.. 
இரண்்டொம் இ்டத்துக்கு ஓடிக்்கொண்டிருக்கும் 
அவத்னக் கொலம் மிக உைரவுபூரவேொகப 
்பொரத்துக்்கொண்டிருக்கும்.

்சருபபு ்சொன்ன ்பொ்டத்தில உைரவுகளில 
பூத்துக்கி்டந்ை ் கொபபு�ஙகள்..  உலக வறுதேதயச 
்சருப்பொல அடித்மை ்சொன்னது. ஒரு பிஞசுக் 
கொலகள் இன்்னொரு பிஞசுக் கொலகளுக்கொக 
ஓடிக்்கொண்டிருக்கி்றது. என்ன ந்டக்கும் எனறு 
யொருக்குத் ்ைரியும்.

இறுதியில.... ஓடிக் கத�த்துப பிய்ந்து 
தநந்தும்பொ்ன ெூதவக் கழறறிவிடடுப 
புண்ைொகிக் ்கொப்பளித்துவிட்ட கொலகத� 
நீரத்்ைொடடிக்குள் இ்றக்குகி்றொன அலி. நீரின 
மிைமிைபபில ஆசுவொசம் மைடுகின்ற்ன அந்ைப 
்பொைஙகள். சில ்நொடி அதேதிக்குப பின 
உள்ளிருந்து நீந்திக்்கொண்ம்ட வரும் ைஙக மீனகள் 
அவன கொலகத� முத்ைமி்ட ஆரம்பிக்கின்ற்ன. 
்சருபபுக்கு ஓடிய கொலகளுக்கு அந்ை மீனகளின 
குறுகுறுபபு ம்பரதேதிதய வர தவக்கி்றது. 
்சய்வைறியொது.... அந்ைத் ்ைொடடியின அருமக 
அவன அேரந்திருக்கும் கொடசி கொலச சித்திரேொக 
ேொறிவிடுகி்றது. 

ஆ்னொல தூரத்தில எஙமகொ அவனின கொலடிச 
சத்ைஙகள் ேடடும் இனனும் மகடடுக்்கொண்ம்ட 
இருக்கின்ற்ன. 

தி்்ரப்படம் : Children of Heaven
இயககுநர  : Majid Majidi 
மொழி  : மபரசியன்
ஆண்டு  : 1997 
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T¡ù£ ÜvI
 

 பிரதி எடுக்க முடியாப் பிம்்பஙகள 

ஆழ்மனத் நதடல் - 4

å¼ H¡QóM™ 
âù‚°œO¼‰¶ ªõO«ò õ‰î£¡ Üõ¡... 

ï£¡ ÉƒèŠ «ð£A«ø¡ 
â¡¬ùˆ ªî£‰îó¾ ªêŒò£«î â¡«ø¡.. 

c ÉƒA‚ªè£‡´î£¡ Þ¼‚Aø£Œ 
Þ¶ èù¾ â¡ø£¡ Üõ¡... 

ÉƒA‚ªè£‡®¼‚°‹«ð£«î 
e‡´‹ Éƒè„ ªê™õ¶ 
èùM™ ñ†´‹î£¡ ê£ˆFò‹ 

èùM™ c à‡¬ñò£è Þ¼‚Aø£Œ... 
Ü´ˆîõ˜ è£µ‹ èù¬õ à¡ù£™ F¼ì 

º®ò£¶ 
Üõ˜ à¬öŠ¬ð c F¼´õ¶ «ð£ô â¡ø£¡... 

èù¾ â¡ð¶ ªõÁ‹ ñ£¬ò â¡«ø¡.

èù¾‚°œ àô¾‹ cî£¡ ñ£¬ò...

c MNˆ¶‚ªè£‡®¼‚°‹«ð£¶ 
èù¾èœ è‡Í® Þ¼‚°‹ 
c è‡Í® Þ¼‚°‹«ð£¶ 
èù¾èœ MNˆ¶‚ªè£‡®¼‚°‹.

èù¾ â¡ð¶ MNˆî£™ àF¼‹ ÜÌ˜õ ñô˜ 
àø‚èˆF¡ A¬÷èO™ âŠ«ð£î£õ¶î£¡ 
ñô¼‹ 

ñ¼‰¬î‚ ªè£´ˆ¶ˆ É‚èˆ¬î õó¬õˆ¶ 
M†ìF™ 

ªõŸPò¬ì‰î c 
èù¬õ õó¬õ‚è º®òM™¬ô â¡ðF™ 
«î£ŸÁ‚ªè£‡®¼‚Aø£Œ...

àù‚è£è ãõŠð†ì èù¾èœ 
c àøƒè£î Þó¾èO™
«õ¬ô Þ™¬ôªòù i´ F¼‹H Mì‚Ã´‹
âù «ò£Cˆ¶ Þ¼‚Aø£ò£?

èì¾¬÷«ò «î˜‰ªî´‚°‹
àK¬ñ»œ÷ àù‚°
èù¾è¬÷ˆ «î˜‰ªî´‚°‹ 
àK¬ñ Þ™¬ô â¡ð¬î àí˜‰F¼‚Aø£ò£?

è‡í£™ è£‡ð«î ªð£Œ 
ÞF™ èù¾ è£‡ð¶ âŠð® Güñ£°‹ 
â¡«ø¡... 

èù¾èœ Güƒè¬÷ Mì à‡¬ñò£ù¶ â¡Á 
c ÜP‰F¼‚èM™¬ô 

èù¾èœî£¡ à¡ è‡è¬÷Š 
¹QîŠð´ˆ¶Aø¶... 
èù¾èO™ Ü¿‹«ð£¶ à¡ è‡èœ 
è‡a˜ C‰¶õF™¬ô â¡ø£¡... 

c â™ô£õŸ¬ø»‹ ð£˜‚è 
è‡è¬÷ˆ Fø‰¶ ¬õˆF¼‚è «õ‡´‹.
Ýù£™ èù¾è¬÷Š ð£˜‚è 
è‡è¬÷ Í®ˆî£¡ ¬õˆF¼‚è «õ‡´‹.

è¬ìCò£è â¡ èù¬õ‚ è¬ôˆîõ£«ø 
ªê£™ôˆ ¶õƒAù£¡... 

èù¾èO™ âŠ«ð£¶‹ 
è£†CŠ H¬ö Þ¼ŠðF™¬ô è‡è¬÷Š «ð£ô... 
ð£˜¬õòŸøõ˜èÀ‚°‹ è£†C î¼õF™ 
ð£óð†ê‹ ð£˜ŠðF™¬ô Güƒè¬÷Š «ð£ô 
â¡ø£¡... 

      - Üõ¡ Þ¡Â‹ ªê£™õ£¡... 



ªñ÷ù¡ ò£ˆKè£
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 கவிலதயியல் குறித்த 
நேர்காணல்கள

கற்பதுநவ.. 
நகட்்பதுநவ..!

இயலபில நொ்்னொரு இலக்கியப 
பித்துள்�வன. புத்ைகஙகள் மீது கொைல அதிகம். 
என வொசிபபின வழிமய எழுத்ைொ�ரகத� 
மநசிக்கத் ்ைொ்டஙகிவிடுமவன. வொசிபத்பக் 
கவிதையிலிருந்மை ்ைொ்டஙகிம்னன என்பைொல 
நொன அதிகம் கவிஞைரகத�மய மநசித்மைன.  
ஆசிரியரகளுக்குப ்பதிலொகக் கவிஞைரகத�ப 
்பொ்டம் ந்டத்ைவிட்டொல ேொைவரகள் மேலும் 
நன்றொகப ்படிப்பொரகள் எனறுகூ்ட நம்பிம்னன. 
இபம்பொதும் அந்ைப பித்து எனத்ன வி்டவிலதல 
என்பைறகுச சொனறுைொன “சக கவிஞைர” எனனும் 
கவிதையியல் குறிதை நேரககாணல்கள்.

கவிஞைரகம�ொடு  உதரயொடுவைறகு 
மவ்்றொனறும் மநொக்கவிலதல... கவிதைதயத் 
ைவிர. 

கவிஞைரகத�த் மைடிச ்சலலவும் 
அவரகம�ொடு உதரயொ்டவும் எபம்பொதுமே ே்னம் 
விரும்புகி்றது. ஏன இப்படி்யலலொம் ே்னம் 
விரும்புகி்றது? கவிஞைரகள் மீது ஏன இப்படி 
ஈரபபு?ஒமர ்பதிலைொன. கவிதை. 

கவிதையொலைொன இத்ைத்னயும்...
இமைொ... “சக கவிஞைர” இபம்பொது புதுப 

்்பொலிவு்டன “கற்பதுமவ மகட்பதுமவ” எனனும் 
வண்ைத் ்ைொ்டரொக உஙகள் தககளில....

•  •  •
சிற்பி பாைசுப்பி்ரெணியன் :

கவிதையியல் குறிதை அறிைல் ஒரு 
வகாசகருக்குக் கவிதைதயப் புரிந்துகககாள்வதில் 

எந்ைளவுக்குப் பயனுள்ளைகாக இருக்கும்?
ஏடடுசசுதரக்கொய் கறிக்கு உைவொது. 

கவிதையியல கற்றவன வொசகன என்றொல உண்தே 
வொசகரகத�த் ்ைொதலத்துவிடுமவொம்.

வகாசகரகளின் பகாரதவயிலிருந்து 
அணுகப்படும் கவிதைகள் ‘இது ேல்்ல பதைப்பு 
அல்்ல’ என்று ஒருநவதள நிரகாகரிக்கப்படைகால் 
அதை எழுதிய கவிஞர அதை எவவகாறு 
எதிரகககாள்ள நவண்டும்?

இதில கவிஞைன வருத்ைப்ப்ட 
ஒனறுமிலதல. கவிஞைன ்பொரதவயில ்பத்டபபு 
மேலொ்ன்ைன்றொல நிரொகரிபபுகளுக்கு அப்பொலும் 
ஒரு நலல வொசகன வருவொன. கொத்திருக்கலொம்.

ஒரு கவிதை ஏறபடுததும் உைனடிச் ச்லனம் 
அக்கவிதையின் ைரததை நிரணயிக்கக் கூடுமகா?

கவிதைக்குக் கித்டக்கும் முைல 
சல்னத்தைவி்ட உைரந்து ரசிப்பவம்ன உயரந்ை 
வொசகன.

•  •  •
இநதி்ரன் :

எவவளவு முயன்றும் உண்தமதயப் 
கபறமுடியகாை கவிதைதய நீஙகள் சந்திதைதுண்ைகா?

‘‘கவிதை எதையும் ்ைரிவிக்கொது. ஆ்னொலும் 
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்ைரிவிக்க முயலும்” என்பது அ்ேரிக்கக் கவி 
ரொ்பரட ஃபரொஸ்டடின வொக்கு. கவிஞைனின  
ஒறத்றப ்பரிேொைம் ேறுைலிக்கப்படடு, அவ்னது 
்பனமுகத்ைனதே ஏறறுக்்கொள்�ப்படடுவிட்ட 
இக்கொலகட்டத்தில, அவ்னது கவிதையினுள் 
இருக்கும் உண்தேயும் ்பனமுகத்ைனதே 
்கொண்்டைொகி்றது. இனத்றய ைமிழன எப்படி ை்னது 
்சொந்ை வீடடில உள்�து ம்பொன்ற நிம்ேதியில 
இலதலமயொ, அமைம்பொனறு அவ்னது கவிதையும் 
அை்னது ்சொந்ை வீடடில உள்�தும்பொல உைரவது 
இலதல. ஜியொரஜ் லூகொக்ஸ் குறிபபிடும் “வீ்டறறு 
்பயைப்படும்” நிதலயிலுள்� ைமிழ் ே்னம் 
அவ்னது ைறகொலக் கவிதையில எந்ை முத்றயில 
்பதிவு ்சய்யப்படுகி்றது என்பதை ஆரொய்வது 
கவிதை வொசிபபின முன்னொல இருக்கும் ஒரு 
சவொலைொன. 

கவிதையின முன்னொல ்பனமுக வொசிபபு 
அறிமுகப்படுகி்றம்பொது கவிதையில இருப்பைொக 
நம்்பப்படுகி்ற உண்தே இதுவொ? அதுவொ? எனகி்ற 
சூழ்நிதல உருவொவது ைவிரக்க முடியொைது. 
எ்னமவ எவ்வ�வு முயனறும் உண்தேதயப 
்்ப்றமுடியவிலதல எனகி்ற சலிபபு 
மைொனறுவது ைவிரக்க முடியொைது. கவிதையின 
உண்தேதயக் கவிதையினுத்டயதும், 
கவிதை வொசகனுத்டயதுேொ்ன பிரமைச 
எலதலகள் ைகரந்தும்பொய் திடீ்ர்ன ்பரபபு 
கூடிபம்பொகி்றம்பொது, ்பத்டபத்ப ேதிபபீடு 
்சய்வைறகுப ்்பொருத்ைேொ்ன ைரவுகள் எதவ 
எனகி்ற குழப்பம் வொசகனின முன்னொல எழுகி்றது. 
்பலமவறு பிரமைசஙகத�ச மசரந்ை ைமிழ் 
வொசகனின வொசிபபுத் ை�ஙகள் ேொறிவிடுகி்றம்பொது 
கவிதையிலிருந்து அவன/அவள் கவனிக்கி்ற 
அரத்ைத் ை�ஙகளும் ்பலமவறு அடுக்குகள் 
்கொண்்டைொகிவிடுகின்ற்ன. இைறமகற்ப ைறகொலத் 
ைமிழ்க் கவிதை வொசிபபும் ேொற்றத்துக்கு உள்�ொக 
மவண்டியிருப்பது கட்டொயேொகி்றது.

சமககா்லததில் எழுைப்படும் ைமிழ்க் 
கவிதைகளில் அந்ை உண்தம இருக்கிறைகா? 
இருப்பின், நீஙகள் அதை நேரகககாண்ை 
அனுபவததைப் பகிரந்துகககாள்ளுஙகள்?

ஆம், இலதல – இரண்டுமே இைறகொ்ன 
்பதிலகள்ைொன. ்பல கவிதைகளில இருக்கி்றது. 
்்பரும்்பொனதேயொ்ன கவிதைகளில இலதல. 
கொரைம், சேகொலத்தில கவிதை என்பது  ்பலமவறு 
சிந்ைத்னப ம்பொக்குள்�வரக�ொல, ்பலமவறு 
கொரைஙகளுக்கொக எழுைப்படுகி்றது. எ்னக்குத் 
்ைரிந்ை ஓர இ�ம் நண்்பர இரவில ை்னது கொைலி 
தகம்பசியில ைனனி்டம் மகட்ட மகள்விகளுக்கொ்ன 

்பதிலகத� ேறுநொள் கொதலயில முகநூல 
கவிதைக�ொக எழுதுகி்றொர. அவருக்கும் அவரது 
கொைலிக்கும் ்்பொது்வளியில ந்டக்கும் இந்ை 
அந்ைரஙக உதரயொ்டலுக்குப ்பல அப்பொவி 
முகநூல நண்்பரகள் ஹொடடின விடடு க்ேண்ட 
ம்பொடுவதையும் ்பகிரவதையும் எனனி்டம் 
்சொலலிச சிரிக்கவும் ்சய்கி்றொர. இதில ஒரு 
மவடிக்தகயொ்ன விெயம் என்ன்வன்றொல 
அவர இப்படி எழுதும் கவிதைகள் கவித்துவ 
மநரத்தி மிக்கதவயொக அதேந்துவிடுவதுைொன. 
இை்னொமலமய அதவ ேற்றவர கவ்னத்தைக் 
கவரகின்ற்ன. ஒரு கவிதை எந்ைக் கொரைத்துக்கொகப 
்பத்டக்கப்படுகி்றது என்பதைவி்ட கவிதைப 
பிரதியின ைனதே என்னவொக இருக்கி்றது என்பமை 
முக்கியேொ்னைொகி விடுகி்றது. இந்ை இ்டத்தில 
ைன கொைலிக்குக் கவிதை எழுதிய என நண்்பரும் 
அவரது கொைலியும் கொைொேல ம்பொய்விடுகி்றொரகள். 
கவிதைப பிரதி ேடடுமே எஞசி நிறகி்றது. 

வொசிபபு என்பது ஒரு ்பரிசீலத்ன எனறு நொம் 
எடுத்துக்்கொள்கி்றம்பொது, அந்ைப ்பரிசீலத்னதயச 
்சய்்பவன எத்ைதகயவன என்பதைப ்்பொறுத்து, 
கவிதை ைனத்னப ்பறறிய ரகசியஙகத�ப 
்பகிரந்து்கொள்கி்றது. மேற்சொன்ன உைொரைத்தில 
கவிஞைன முகநூல வொசகரகத� ே்னதில ்கொண்டு 
ை்னது அனு்பவஙகத�யும், ை்னது அந்ைரஙகேொ்ன 
சிக்கலகத�யும் எழுதுவதிலதல. ேொ்றொக, 
வொசகரகள் ்பத்டப்பொளியின ே்னநிதலக்குத் 
ைஙகத� உட்படுத்திக் ்கொள்வதி்னொல 
அபபிரதியில கவித்துவ அனு்பவத்தைப 
்்பறுகி்றொரகள். இவரது கவிதைகள் 50,60களில 
மகொமலொசசிய உ�்வளிப்பொடடுக் கவிதை 
எனும் வதகேொதிரிதயச மசரந்ைதவயொக 
இருந்ைம்பொதிலும் ைறகொல வொசகரகத�யும் 
கவரகி்றது. 

அடுத்ைைொக, சேகொலத்தில எழுைப்படும் 
ஒரு கவிதைப பிரதியில உண்தேதய ஸ்ைொபிக்கச 
்சய்வது எது எனகி்ற மகள்வியும் எழுகி்றது. 
கவிதையில உண்தே இருக்கி்றது எனறு 
நம்்பச்சய்வது கவிதை தகயொளும் சி்றந்ை 
்ேொழிநத்டயொ? அலலது கதலஞைனின அந்ைரஙக 
அனு்பவஙகத�த் ையக்கமினறிப ம்பசும் 
்சயல்பொ்டொ? அலலது பிரசசித்னகத� ஒரு 
கவிதை எந்ைக் மகொைத்தில எதிர்கொள்கி்றது 
என்பதைப ்்பொறுத்ைொ? அலலது அந்ைக் கவிதை 
எத்ைத்ன லடசம் வொசகரகத�க் கீறி உள்நுதழகி்றது 
என்பதைப ்்பொறுத்ைொ? கவிதைப ்பயன்படுத்தும் 
ம்பசசுநத்ட எந்ைக் குறிபபிட்ட குழுவுக்கு உரியது 
என்பதைப ்்பொறுத்ைொ? இந்ை வி்னொக்களுக்குத் 



30 ð¬ìŠ¹ îè¾ ïõ‹ð˜ - 2020  
www . p a d a i p p u . c o m

தீரேொ்னேொ்ன முடிந்ை முடிவுகள் இருக்குேொ்னொல 
இலக்கிய விேரச்னம் என்பது எனத்றக்மகொ ஒரு 
அறிவியலொக முடிந்து ம்பொயிருக்கும். இந்ைக் 
மகள்விகளுக்குத் தீரேொ்னேொ்ன முடிவுகள் 
இலலொை கொரைத்ைொலைொன இலக்கிய விேரச்னம் 
என்பது இன்னமும் ஒரு கதலயொக.. ஓர இலக்கிய 
வதகயொக இருக்கி்றது.

உ்லகளவில் கவனம் கபறதைக்க கவிதைகள் 
எப்படி இருக்கும்? அல்்லது எப்படி இருக்க 
நவண்டும்?

ைறகொலக் கவிஞைனின முன்னொல பூைொகரேொக 
எழுந்துநிறகும் மகள்வி இதுைொன. இந்ைக் 
மகள்வியு்டனைொன கிரகேயேொ்ன ்பண்்பொடத்ட 
எ்னது கவிதைகளில சலியொது ்பரிமசொைத்ன ்சய்து 
வந்திருக்கிம்றன. முப்படத்ட நகரம், சொம்்பல 
வொரத்தைகள், மினதுகள் ்பரபபு, மிக அருகில 
க்டல, மேதசமேல ் சத்ை பூத்ன எனறு ் ைொ்டரந்து 
முயறசி ்சய்து வருகிம்றன. பிகொமசொ ம்பொன்ற 
நவீ்ன ஓவியரகள் ைஙகள் ஓவியஙகளில வட்டொரத் 
ைனதேதய எப்படித் து்றந்து ஒரு சரவமைசரீதியொ்ன 
நவீ்னத் ைனதேதய  அத்டந்ைொரகள் எனறு ்பொ்டம் 
கற்பதில என கொலத்தைச  ்சலவிடுகிம்றன. 
ைறகொலக் கவிதைதய எழுதுகி்றவரகளின 
முன்னொல இனறு சரவமைசரீதியொ்ன சவொலகள் 
தவக்கப்படுகின்ற்ன. நொம் அைன முன்னொல 
குழப்பேத்டந்ைவரக�ொக நிறகிம்றொம். ஏ்்னனில 
நேது உலகேயேொைல என்பது நேது மேலமைொல 
அம்சஙகளில ேடடுமே. நேது கவிதையின 
ஆனேொ ைமிழ் ேண்ணின புழுதிதயயும் 
கொறத்றயும் ஊதிப ்பத்டக்கப்படடிருக்கி்றது. 
புலம்்்பயரந்ை ைமிழனின வொழ்வில புதிய 
பூமகொ�ம் உள்நுதழந்திருக்கி்றது. நேது 
்ைொலகொபபியர முன தவத்ை ஐந்திதைக் 
மகொட்பொடு ைறகொலேயப்படுத்ைப்ப்ட மவண்டிய 
அவசியத்தை எதிரமநொக்கியிருக்கிம்றொம். 
நேது ்வளிபபு்றக் கடடுேொ்னம் உலகப 
்பண்்பொடடி்னொல ேொற்றேத்டந்ைொலும் 
உடபு்றக் கடடுேொ்னம் ைமிழ் அழகியலி்னொல 
வதரயறுக்கப்படடிருக்கி்றது. இை்னொல நொம் 
புதிய மைதவயின அவசரத்மைொடு ைமிழ்ப  
்பண்்பொடடு அத்டயொ�ஙகத�ச சுய விேரச்னப 
்பொரதவமயொடு ேறுகடடுேொ்னம் ்சய்யமவண்டி 
இருக்கி்றது. இனறு கிரகேயேொைலி்னொல 
உலகின  ்பலமவறு ்பண்்பொடடுத் 
்ைொகுதிகளும் ைஙகளுக்குள் விவொைஙகத�த் 
்ைொ்டஙகியுள்�்ன. ்பகுத்ைறிவுவொைத்திறகும் 
ஆனமிகவொைத்திறகும் உள்முகப ்பொரதவக்கும், 
்வளிமுகப்பொரதவக்கும், ்பருண்தேயொவைறகும் 
நுண்தேயொவைறகும் கிரகேயேொைலுக்கும் 

வட்டொரத் ைனதேக்கும் இத்டமய 
உண்்டொகியிருக்கும் ஆழம் கொை முடியொை 
்பள்�த்ைொக்குகத�த் தூரக்கமவண்டிய மைதவ 
இருக்கி்றது. 

அமைமநரத்தில உலக�வில கவ்னம் 
்்ப்றத்ைக்க கவிதைகளுக்்கனறு ைனியொ்ன 
கலயொை குைஙகள் ஏதும் கித்டயொது 
என்பதையும் உைரமவண்டியிருக்கி்றது. 
்வளிநொடடுப புத்ைகஙகளிலிருந்து ்்ப்றப்பட்ட 
ைகவலகளின ்்பயர உதிரபபுகள் ேடடுமே ஒரு 
சரவமைசக் கவிதைதய நிரேொணித்து வி்டொது 
எனறு புரிந்து்கொள்� மவண்டியிருக்கி்றது. 
்பல கவிதைகளும் கவிஞைரகளும் 
்ேொழி்்பயரபபுகளின மூலேொகமவ உலகக் 
கவிதை சிம்ேொச்னத்தைப பிடித்திருப்பதைக் 
கவனிக்க மவண்டியிருக்கி்றது. ஒரு நொடடின 
அலலது ்ேொழியின அலலது ்பண்்பொடடின 
அரசியல, ்்பொரு�ொைொரம், ்பண்்பொடு 
ஆகியவறறின வரலொறறு நிகழ்வுகளி்னொமலமய 
்பல கவிஞைரகள் உலகக் கவிஞைரக�ொய் உயரந்து 
இருக்கி்றொரகள் எனறு உைர மவண்டியிருக்கி்றது.   

மசொவியத் கணிைம், அ்ேரிக்கக் 
கணிைம் எனறு இரண்டு ்வவ்மவறு கணிைம் 
கித்டயொது. உலகம் முழுவதும், ஒனறும் 
ஒனறும் இரண்டுைொன. ஹொலந்து ்்பௌதிகம், 
சீ்ன ்்பௌதிகம் எனறு இரண்டு ்வவ்மவறு 
அறிவியல கித்டயொது. ஆ்னொல கவிதையில 
அப்படி இலதல. ்ேொழிதய தவத்து இயஙகும் 
கவிதை அந்ைந்ை ்ேொழியின, ்பண்்பொடடு 
ேதிபபீடுக�ொல கடடி எழுப்பப்படுவது. 
கவிதை அந்ைந்ைப ்பண்்பொடடில மவரவிடடுத் 
ை்னக்கொ்ன ஜீவரசத்தைத் மைடிக்்கொள்வைொக 
இருக்கி்றது. ஒவ்்வொரு ்ேொழிக் கவிதையும் 
அைன ்பண்்பொடடின தக்யழுத்துக்கத�த் 
ைனமேல ைொஙகிமய நிறகி்றது. சிலவியொ பி�ொத் 
ைற்கொதலக்கு முயலும் ே்னநிதலயில எழுதிய 
கவிதைகளும்கூ்ட அப்பண்்பொடடுக்மக உரித்ைொ்ன 
்ைொனேஙகத�யும், மேலநொடடுத்ை்னேொ்ன நூை்ன 
்படிேஙகத�யும் ்கொண்்டதவைொன.

உலகப ்பண்்பொடத்டச சுவொசிக்கும் ஒரு 
ைமிழ்க் கவிதைதய எழுதுவது என்பது சலசலத்து 
ஓடிக்்கொண்டிருக்கும் ஒரு ஆறறில குளியல 
ம்பொடுவது ம்பொலத்ைொன. ்பொயும் ஆறறில நீந்ைவும் 
மவண்டும்; ்வள்�த்தில ஆறம்றொடு அடித்துச 
்சனறு வி்டொேல ைபபிக்கவும் மவண்டும். 
இைறகித்டயில குளித்துக் கதரமயறுவதில 
இருக்கி்றது ்வறறி.

•  •  •
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கைாப்ரியா :

கவிதை என்பது பண்தைக் ககா்லம் முைந்ல 
ஒரு கபகாருடபடுதைதைக்க பண்பகாடடு வடிவமகாகத 
ைமிழில் இருந்ைது. ஆனகால், இப்நபகாது அதுகவகாரு 
உணரவு கவளிப்பகாைகாக மடடுநம சுருஙகிப் 
நபகாய்விடைநைகா என்று நைகான்றுகிறது. உஙகள் 
கருதது என்ன?

‘‘சமூகம் என்பது ஒரு ்சயறதகக் 
கடடுேொ்னம். அது இயறதகயின வீரியத்திலிருந்து 
ைறகொத்துக்்கொள்� நொம்  ்சய்யும் ஏற்பொடு” 
என்பொரகள். அவ்வபம்பொது நொம் ் சய்து்கொள்ளும் 
ஏற்பொடு எனறு மசரத்துக்்கொள்�லொம் எ்ன 
எ்னக்குத் மைொனறுகி்றது. ்பண்்பொடு எனனும் 
கருத்ைொக்கம் அலலது சட்டகம் அந்ை ஏற்பொடுகளில 
ஒனறு எ்னலொம். அது ்பண்த்டய கொலத்திறகும் 
முந்திய ஆதிகொலத்திலிருந்மை வந்ைது. ஆ்னொல 
சட்டகத்தை மீறிய வொழ்க்தக நிகழ்வுகள் 
நம்தே எபம்பொதும் உைரவுபூரவேொகத்ைொன 
தவத்திருக்கின்ற்ன. அை்னொல ் ேொழிச ் சடடித்ன 
மீறிய ஒன்றொகத்ைொன, இலக்கைச சட்டகத்தை 
மீறிய ஒன்றொகத்ைொன கவிதை ேொறி வந்திருக்கி்றது, 
வருகி்றது. 

்பண்்பொடடுச சட்டகத்தை முழு 
உக்கிரத்மைொடு உத்டக்கி்ற ்்பொரு�ொைொர சமூகப 
்பொதிபபுகள் அதிகம் உள்� நவீ்ன யுகத்தில உைரவு 
்்பொஙகுகி்ற கவிதைகம� அதிகம் இருப்பதில 
ஆசசரியமிலதல. எபம்பொதும் கவிதையில 
உைரவின ்பஙமக அதிகம். மேலும் அறிவுபூரவம் 
என்பது ஒரு ேொய்ேொல (hypocrisy) வொரத்தை எனறு 
கூ்டச ்சொலலலொம். அமை சேயத்தில ்வறறுக் 
மகொெேொக அது ்வளிப்படுவதைத் ைவிரக்கவும் 

மவண்டும்.

அழகியல் என்பது இ்லக்கியததின் ஓர 
ஒழுஙதக அல்்லது நைரந்துகககாண்ை உடகபகாருதள 
குறிக்கும் கசகால்்லகா? அல்்லது கவறும் ரசதனதயக் 
குறிக்கும் கசகால்்லகா? கவிதையில் அது 
எப்கபகாருளில் கைகாழிறபடுகிறது?

அது  சொைொரை ஒழுஙகுமிலதல.. ்வறும் 
ரசத்ன சொரந்ைது ேடடுேலல. ்்பொருள் அலலது 
்சொலல நித்னக்கி்ற கருத்தித்ன அை்னைன 
இயலபுக்மகற்ப   உயிமரொட்டேொ்ன வடிவில 
்சொலவது எ்னலொம். ்கொஞசம் ்ேொனத்னயொ்ன 
வொரத்தைகளில ்சொன்னொல விலலன 
்பொத்திரத்தின மேல ்வறுபபு வரும்்படி நடித்ைொல 
அது அைன அழகியல. அசிஙகஙகளுக்கொ்ன 
அழகொ்ன கவிதை உஙகத� முகம் சுழிக்க தவக்க 
மவண்டும். துயருக்கொ்ன கவிதை துயரத்தை மீடடி 
கரிச்னத்தைமயொ, ஆைரதவமயொ கண்்ட்னத்தைமயொ 
உஙகளில உருவொக்க மவண்டும். ஒவ்்வொரு நலல 
கவிதையும் அை்னைன அ�வில ஒரு ்ேொழிதய, 
்ேொழிக்குள் ஒரு ்ேொழிதயக் ்கொண்டிருக்கும். 
அதுைொன அைன அழகியல எனறு நித்னக்கிம்றன

அதனததிந்தியத ைன்தமதய நிகழ்ககா்லத 
ைமிழ்க் கவிதைகளில் ககாண முடிகிறைகா? 
ஏகனன்றகால், கரகாம்ப ேகாளகாக ேகாம் ஆதமகாேகாம் 
நபகான்ற ஒரு சி்லதரநய குறிப்பிடடுச் 
கசகால்லிக்கககாண்டிருக்கிநறகாம். நிகழ்ககா்லததில் 
அப்படி யகாருநம இன்னும் உருவகாகவில்த்லயகா?

அத்னத்திந்தியத் ைனதே எனறு 
எைத்னக் குறிபபிடுகிறீரகள், ்ைரியவிலதல. 
இலக்கியம் அதிகமும் பிரொந்தியத் ைனதேமய 
்கொண்டிருக்கும். அைன ஒடடு்ேொத்ை வடிதவப 
பி்ற (அந்நிய) ்ேொழியில ்படிக்கி்ற ஒருவருக்மக 
அைன கூடடுத்ைனதே பிடி்ப்டலொம். ைமிழ்க் 
கவிதைகள் நொள்மைொறும் புதிய கவிஞைரக�ொல 
மேனதேயுறறுக் ்கொண்ம்டைொன இருக்கி்றது. 
நித்றய உைொரைஙகள் ்சொலல முடியும். ஆ்னொல 
்படடியல ம்பொட்டொல யொரொவது விடு்படடு 
வி்டலொம். ஒறத்ற ஆளுதேகத� வி்ட ஆளுதே 
மிக்க நித்றயக் கவிதைகள் ்வளிவருகின்ற்ன. 
அதுமவ ஆமரொக்கியேொ்னது. இந்தியக் கவிதைகள் 
வரிதசயில ைமிழ்க் கவிதை ்பல அடிகள் 
முனம்னமய நிறகின்றது.

•  •  •
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இளம்பி்ற :

ைமிழின் பகால் கவிச்தசதய ேகாடைகார 
கதைகளிலும், பகாைல்களிலுநம ஆழ உணர 
முடியும். (கவிச்தசைகான் உண்தமயகான ேகாறறம் 
-அைகாவது வகாசதன- இது வகாசகரின் கவனததுக்கு) 
உஙகள் கவிதைகளில் அந்ைக் கவிச்தச தூக்க்லகாக 
அடிக்கும். அந்ைத தூய ேகாறறததை இப்நபகாதும் 
எழுததில் தவததிருக்கிறீரகளகா?

தூயநொற்றம் எ்ன நீஙகள் குறிபபிடுவதை 
எழுத்தின க�ம் உைரத்தும் ேைேொகமவ 
நொன புரிந்து்கொள்கிம்றன. சிலர பூசியிருக்கும் 
வொசத்ன நொற்றத்தைவி்ட வியரதவ நொற்றமே 
்பரவொயிலதல என்பதும்பொலைொன. அதீை 
்சயறதக ேைம் ைதலவலிதயயும் 
ஒவ்வொதேதயயும் ஏற்படுத்திவிடுவது 
எழுத்திறகும் சொலப்்பொருந்தும். கொடடுேலலி 
பூத்ை திதசயிலிருந்து வீசும் கொறறின 
ேைம்ம்பொலவும், தூ்றல விழும்ம்பொது வரும் 
ேண்வொசம்ம்பொலவும் இயல்பொ்ன ேைமே 
சுவொசத்தைச சிலிரக்கச்சய்யும் எபம்பொதும். 

எழுத்தில நொன சில கட்டஙகத�க் 
க்டந்து வந்ைைொக உைரகிம்றன. ஆ்னொலும் 
நொன பி்ற்கழுதிய கவிதைகள்  இனனும் 
வொசிக்கப்ப்டொதிருப்பைொகமவ மைொனறுகி்றது. 
அைன ேைத்தின மவறு்பொடத்ட 
வொசித்ைவரகள்ைொன ்சொலல மவண்டும். ைவிர 
எழுத்தில எபம்பொதும் ஒமர ேைம் என்ப்ைலலொம் 
நிரப்பந்ைம் ம்பொலொகிவிடும். நொன வலிந்து 
எதையும் ஏற்படுத்துவதிலதல. மைொனறும்ம்பொது 
எழுதுகிம்றன அவ்வ�மவ.

கவிதையும் பிற இ்லக்கியஙகளும் 
இ்லக்கியததை விரும்பும் வகாசகரகளுக்குப் 
நபகாய்ச்நசரும் முன்பு ேம் ைமிழகாசிரியரகளுக்நக 
முைலில் நபகாய்ச் நசர நவண்டும் என்று 
நிதனக்கிநறன். ஏகனனில் ைமிழ் வகாததியகார 
என்கிற கசகால்்லகாடசிக்குச் சமககா்லததில் 
கபகாருளறற நித்ல உண்ைகாகிக்கககாண்டிருக்கிறது. 
இவரகள் பகாைப்புதைகம் ைகாண்டி வகாசிப்பதில்த்ல 
என்கிற கருததுக்கு உஙகள் கருதது என்ன? 

(சி்லர ேல்்லகாசிரியரகளகாக இருக்கிறகாரகள் என்ற 
உண்தமநயகாடு).

ேற்ற துத்றயி்னதரக் கொடடிலும் ஆசிரியரகள் 
்ைொ்டரந்து வொசிக்க மவண்டிய அவசியம் 
இருக்கி்றது. ்பணிநிமித்ைம்  சில நூலகத�ப 
்படித்ைமை ம்பொதும் என்ற ே்னநிதலதய 
ேொறறிக்்கொள்� மவண்டும். சமூக ஆரவலர சிலர 
ஒவ்்வொரு நொளும் நொனதகந்து ் சய்தித்ைொள்கத� 
ஆரவமு்டன வொஙகிப ்படிப்பதைபம்பொல 
வொசிபபில ஒரு ம்பரொரவத்தை ஆசிரியரகள்  
ே்னங்கொள்�ல கறபித்ைதல விசொலேொக்க 
எளிைொக்க மிகவும் ்பயன்படும். ்பொ்டபபுத்ைகஙகள் 
திதசகொடடும் ேரஙகள் ம்பொன்றதவ.  

அந்ைத் திதசயில வழிந்டத்ை நித்றய 
புத்ைகஙகளின வொசிபபு ஆசிரியரகளுக்குத் 
மைதவ என்பதை உைரந்து்கொள்வது  முக்கியம்.  
அரசு ்பொ்டப்்பொருள் உருவொக்கப்பணியில 
நொனும் ஈடு்படடிருந்ைம்பொது அப்பணிக்கொக 
அஙகு வந்திருந்ை ைமிழொசிரியரகள்  சமூக 
மேம்்பொடு ஆரவமும் நவீ்ன இலக்கிய அறிைலும் 
மிக்கவரக�ொக இருந்ைதைப ்பொரத்மைன. அவரவர 
தகபம்பசி வழி வருவதை எலலொம் வொசிக்கும்  
இந்ைப ்பழக்கம் இனனும் அதிகத் மை்டலகத� 
ஏற்படுத்தும் எ்ன நம்புகிம்றன.

உணரவுபூரவமகான பகாைல்களின் பின்னணியில் 
ைம் கசகாந்ை கமய்ப்பகாடுகதளக் கககாண்டிருப்பது 
ேகாடைகார மரபின் பண்பு. இந்ைப் பின்பு்லததில் 
எழுை வரும் சக கவிஞருக்கு அந்ைப் பண்பின் 
முக்கியததுவம் குறிததுக் கூறுஙகள்.

்சொந்ை ்ேய்ப்பொடுகத� எழுை 
விரும்புகி்றவரகளுக்கு நொன பிரத்மயகேொகச 
்சொலல நித்னப்பது உண்தேகள், நிகழ்வுகள் 
எவ்வ�வு மேொசேொ்னைொக இருந்ைொலும் அதை 
எழுத்தில அப்படிமய விடடுவிடுஙகள். எழுத்தில 
உண்தேகள் என்பதுைொன எழுத்ைொ�ர மீது 
ைனித்ை ேரியொதைதய ஏற்படுத்தும். எலலொப 
்பொசொஙகுகளு்டனும் விதிக்கப்பட்ட வொழ்வில 
எழுத்திலும் ்பொசொஙகு எனில ்பொலில விெம் 
கலப்பதும்பொலொகிவிடும். ைவிர,  உவதேகள்கூ்ட 
அந்ை உைரமவொடு மசரந்து வருவதை ேடடுமே 
மசரத்்ைழுைலொம். 

முனபு  எபம்பொமைொ நித்னத்ை 
எலலொவறத்றயும் மசரத்து எழுதி்ட மவண்டும் 
என்ற பிடிவொைம் ்பத்டபத்ப மேொசேொகப 
்்பருக்க தவத்துவி்ட வொய்பபிருக்கி்றது. 
ஈரக்குக் குசசிகளில நு்னொக்கொய்கத�ச ்சருகி 
மைர ்சய்யும் குழந்தைகள்  மீைப்பட்ட 
நு்னொக்கொய்கத� ஒதுக்கி தவத்துவிடுவது ம்பொல.. 
்பத்டபபின மேனதே கருதிச சிலவறத்ற விலக்கி 
ஒதுக்கவும் ்பழகிக்்கொள்� மவண்டும். ்ைொ்டரந்து 
எழுது்பவரகளுக்கு இது ைொ்னொகமவ தககூடிவரும்.

                                                       - ்ைொ்டரும்.
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 தமாழித்பயர்ப்புச் சிறுகலத

ஒரு 
ததொலைபேசி 
அலைப்பு
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சிறுகதை ஆசிரியதரப் பறறிய குறிப்பு:

டாரத்தி பார்க்கர (1893 - 1967) நியூயார்க 
ந்கரில் வசித்்த அமெரி்க்க்க ்கவிஞர, நாவலாசிரியர, 
நாட்காசிரியர, விெர்ச்கர, கூடவவ ப்கடியான 
எழுத்து்ககுப் மபயரவபானவர. இருப்தாம் நூற்ாண்டு 
ந்கர வாழ்வச் ம்சால்நயத்வ்தாடும் ந்்கத்தி்த்வ்தாடும் 
சு்வபட எழுத்தில் வடித்்தார.  இவர எழுதிய 
பாடல்்கள் ஓப்ரா எனப்படும் இ்்சநாட்க வடிவில் 
வழங்கப்படடன. பத்திரி்க்்க்களில் எழுதியவ்தாடு 
சினிொத்து்்யிலும் முத்தி்ர பதித்்தார. இவரின் 
இரண்டு தி்ர்க்க்்த்கள் ஆஸ்கார விருது்ககுப் 
பரிந்து்ர ம்சயயப்படடன.

அமெரி்க்காவின் சி்ந்்த நூறு சிறு்க்்த்கள் 
படடியலில் இடம்மபறறிரு்ககும் ‘ஒரு ம்தா்லவபசி 
அ்ழப்பு’ என்் இந்்தச் சிறு்க்்த மபயர ம்தரியா்த 
மபண்மணாருத்தியின் விர்கதி, பாது்காப்பின்்ெ, 
்சாரபற் ்தன்்ெ, ஆற்லிழந்்த நி்ல்ெ, 
்கடடுப்பாடு, ொற்ம், ்தனித்துவம், ்சாரந்திருப்பு 
என்் பல உணரவு்க்ைச் சித்்தரி்ககி்து. ஆண் 
மபண் உ்வு்களில் மபரும்பாலான மபண்்களின் 
ெனப் வபாராடடத்்்தயும் உணரவு நி்ல்யயும் 
மபண்ணின் மொழியிவலவய ம்சால்லியிரு்ககி்ார 
என்பது கூடு்தல் சி்ப்பு.

_________________________________
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ையவு்சய் க்டவும�, அவன இபம்பொது 
எனத்னத் ்ைொதலம்பசியில அதழக்கடடும். 
அனபுக்குரிய க்டவும�, அவன இபம்பொது 
எனத்னக் கூபபி்டடடும். உனனி்டம் 
இருந்து மவறு எதையும் மகடகேொடம்டன, 
உண்தேயொகக் மகடகேொடம்டன. உ்னக்கு இது 
ஒரு சின்ன விெயம்ைொன, க்டவும�, மிகவும் 
சின்னஞசிறிய விெயம். அவத்ன இபம்பொது 
எனத்னத் ்ைொதலம்பசியில அதழக்கச ்சய். 
ையவு்சய் க்டவும�, ையவு்சய், ையவு்சய்.

ஒருமவத� அதைப ்பறறி நொன 
நித்னக்கொவிட்டொல, ்ைொதலம்பசி ேணி 
ஒலிக்கலொம். சில மநரஙகளில அப்படியும் 
ந்டக்கி்றது. மவறு எதையொவது நொன 
நித்னத்துக்்கொள்ளும்ம்பொது. ஒருமவத� 
நொன ஐந்நூறு வதரயிலும் ஐந்தின ே்டஙகில 
எண்ணுவைறகுள் அது ஒலிக்கக்கூடும். ்ேலல 
எண்ணுகிம்றன. ஏேொற்றேொடம்டன. ஒரு மவத� 
முந்நூறு வதர எண்ணி முடிப்பைறகுள் அது 
ஒலித்துவிட்டொல எண்ணுவதை நிறுத்திவி்ட 
ேொடம்டன. ஐந்நூறு எண்ணி முடிக்கும் வதர 
்ைொதலம்பசிதய எடுத்துப ம்பசேொடம்டன. 
ஐந்து, ்பத்து, ்பதித்னந்து, இரு்பது, இரு்பத்தைந்து, 
முப்பது, முப்பத்தைந்து, நொற்பது, நொற்பத்தைந்து, 
ஐம்்பது... ஓ, ையவு்சய்து ஒலித்துவிடு. 
ையவு்சய்து.

இதுைொன நொன கத்டசித் ை்டதவயொகக் 
கடிகொரத்தைப ்பொரப்பது. ேறு்படியும் 
்பொரக்கேொடம்டன. ஏழு ேணி ்பத்து நிமி்டம் 
ஆகி்றது. ஐந்து ேணிக்கு அதழப்பைொகச 
்சொலலி இருந்ைொன. “அஞசு ேணிக்கு 
உனத்னக் கூபபி்டம்றன, ்சலலமே.” அந்ை 
இ்டத்திலைொன எனத்னச ‘்சலலமே’ எனறு 
கூபபிட்டொன. அபம்பொதுைொன அதைச 
்சொன்னொன எனறு நிசசயேொகத் ்ைரியும். 
எனத்ன இரண்டு முத்ற ‘்சலலமே’ எனறு 
கூபபிட்டொன. அடுத்ைது, வித்ட்்பறும்ம்பொது 
்சொன்னொன, “வித்ட்்பறுகிம்றன, 
்சலலமே.” அவன மவதலயொக இருப்பொன. 
அலுவலகத்தில இருக்கும்ம்பொது அதிகம் 
ம்பச முடியொது, ஆ்னொலும் எனத்ன இரண்டு 
முத்ற ‘்சலலமே’ எனறு கூபபிட்டொன. நொன 
அவத்னத் ்ைொதலம்பசியில அதழத்ைொலும் 
்்பொருட்படுத்ைேொட்டொன. ஆ்னொலும் 
அவரகத� எபம்பொதும் ்ைொதலம்பசியில 
அதழத்துக்்கொண்டு இருப்பது சரியலல -- 
அவரகளுக்கு அது பிடிக்கொது என்பது எ்னக்குத் 
்ைரியும். அப்படிச ்சய்ைொல நீஙகள் அவரகத� 

நித்னத்துக்்கொண்ம்ட இருக்கிறீரகள், 
உஙகளுக்கு அவரகள் மைதவயொக 
இருக்கி்றொரகள் என்பது அவரகளுக்குத் 
்ைரிந்துவிடும். அை்னொல உஙகத� ்வறுக்கத் 
துவஙகுவொரகள். ஆ்னொல நொன அவனு்டன 
மூனறு நொடக�ொகப ம்பசவிலதல -- மூனறு 
நொடக�ொக. அதுவும் எப்படி இருக்கி்றொன 
எனறு ேடடுமே மகடம்டன; அவத்ன மவறு 
யொர அதழத்து இருந்ைொலும் மகட்பதைப 
ம்பொலமவ. அவன அதைப ்்பொருட்படுத்தி 
இருக்க ேொட்டொன. அவத்னத் ்ைொலதல 
்சய்கிம்றன எனறு நித்னத்திருக்க ேொட்டொன. 
“இலதல, நீ அப்படிச ்சய்யவிலதல,” 
எனறுைொன ்சொன்னொன. அபபு்றம், எனத்னத் 
்ைொதலம்பசியில அதழக்கிம்றன எனறும் 
்சொன்னொன. அவன அதைச ்சொலலமவண்டிய  
அவசியமிலதல. நொன மகடகவிலதல, 
உண்தேயொகமவ மகடகவிலதல. நிசசயேொகக் 
மகடகவிலதல. எனத்னத் ்ைொதலம்பசியில 
அதழக்கிம்றன எனறு ்சொலலிவிடடு அதைச 
்சய்யொேல இருப்பொன எனறு மைொன்றவிலதல. 
ையவு்சய்து அவத்ன அப்படிச ்சய்யவி்டொமை, 
க்டவும�. ையவு்சய்து அப்படிச ் சய்யவி்டொமை.

“அஞசு ேணிக்கு உனத்னக் கூபபி்டம்றன, 
்சலலமே.” “வித்ட்்பறுகிம்றன, ்சலலமே.” 
அவன மவதலயொக இருந்ைொன. அவசரத்தில 
இருந்ைொன. அவத்னச சுறறிலும் மவறு 
ேனிைரகள் இருந்ைொரகள். இருந்ைொலும் எனத்ன 
இரண்டு முத்ற ‘்சலலமே’ எனறு கூபபிட்டொன. 
அது எனனுத்டயது. அது எனனுத்டயது. 
எனனி்டம் அது இருக்கி்றது, அவத்ன 
ேறு்படியும் நொன ்பொரக்கமவ முடியொேல 
ம்பொ்னொலும்கூ்ட. ஓ, ஆ்னொல அது மிகவும் 
குத்றவொ்னது. அது ம்பொைொது. நொன ேறு்படியும் 
அவத்னப ்பொரக்கமவ ம்பொவது இலதல 
என்றொல எதுவுமே ம்பொைொது. ையவு்சய்து 
நொன அவத்ன ேறு்படியும் ்பொரக்குேொறு ்சய், 
க்டவும�. ையவு்சய், எ்னக்கு அவன கட்டொயம் 
மவண்டும். எ்னக்கு அவன கட்டொயம் மவண்டும். 
நலலவ�ொக இருபம்பன, க்டவும�. இனனும் 
நலலவ�ொக இருக்க முயறசி ்சய்மவன, 
நிசசயேொக, நொன அவத்ன ேறு்படியும் ்பொரக்க 
நீ அனுேதித்ைொய் என்றொல. அவன எனத்னத் 
்ைொதலம்பசியில அதழக்குேொறு ்சய்ைொய் 
என்றொல. ஓ, அவன இபம்பொமை எனத்னத் 
்ைொதலம்பசியில அதழக்கடடும்.

ஆஹ், எனனுத்டய பிரொரத்ைத்ன 
மிகச சிறியது எனறு நித்னத்துவி்டொமை, 
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க்டவும�. நீ மேமல உடகொரந்து இருக்கி்றொய், 
்வள்த�யொக, வயைொ்னவ்னொக, மைவதைகள் 
சூழ, நடசத்திரஙகள் சுழல. நொம்னொ ஒரு 
்ைொதலம்பசி அதழபபுப ்பறறிய 
பிரொரத்ைத்னமயொடு உனனி்டம் வருகிம்றன. 
ஆஹ், சிரிக்கொமை, க்டவும�. இஙமக ்பொமரன, 
இந்ை உைரவு உ்னக்குப புரியொது. உனனுத்டய 
அரியதையில, கீமழ நீலம் சுழல நீ ்பத்திரேொக 
இருக்கி்றொய். உனத்ன எதுவும் ்நருஙக 
முடியொது. உனனுத்டய இையத்தை எவரும் 
தகயில தவத்துக் கசக்க முடியொது. இது 
துன்பத்தைத் ைருவது, க்டவும�, மேொசேொ்ன, 
மேொசேொ்ன துன்பத்தைத் ைருவது. எ்னக்கு நீ 
உைவி ்சய்யேொட்டொயொ? உன தேந்ைனின 
்்பொருடடு எ்னக்கு உைவி ்சய்மயன. அவன 
்்பயதரச ்சொலலி எது மகட்டொலும் ்சய்மவன 
எனறு ்சொலலி இருக்கி்றொமய. ஓ, க்டவும�, 
உனனுத்டய அனபுக்குரிய ஒமர தேந்ைனும் 
எஙகளின மைவருேொ்ன இமயசு கிறிஸ்துவின 
்்பயரொல மகடகிம்றன, அவன இபம்பொது 
எனத்னத் ்ைொதலம்பசியிலஅதழக்கடடும்.

நொன இதை நிறுத்ை மவண்டும். நொன 
இப்படி இருக்கக் கூ்டொது. ்பொருஙகள். ஓர 
இத�ஞைன ஒரு ்்பண்தைக் அதழக்கிம்றன 
எனறு ்சொன்ன பி்றகு, ஏைொவது கொரைத்ைொல 
அவன கூபபி்டவிலதல என்றொலும் அது 
ஒனறும் ்கொடூரேொ்ன விெயமிலதலைொம்ன? 
ஏன, இந்ை நிமி்டம் உலகம் முழுவதும் 
இதும்பொல ந்டந்து்கொண்டு இருக்கி்றதுைொம்ன. 
அந்ைத் ்ைொதலம்பசி ஏன ஒலிக்கக் கூ்டொது? ஏன 
கூ்டொது, ஏன கூ்டொது? நீ ஒலிக்கக் கூ்டொைொ? ஆஹ், 
ையவு்சய்து ஒலிக்கக் கூ்டொைொ? சபிக்கப்பட்ட 
அசிஙகேொ்ன ்ப�்ப�ப்பொ்ன ்்பொரும�. 
அதழபபுேணிதய ஒலித்ைொல உ்னக்கு 
வலிக்குமேொ? ஓ, வலிக்கத்ைொன வலிக்குமேொ 
என்னமவொ. நொசேொகப ம்பொ்னமை, உனனுத்டய 
அழுக்கொ்ன மவதரச சுவறறில இருந்து 
பிடுஙகிவிடுமவன, உனனுத்டய கரவேொ்ன 
கருபபு முகத்தை மேொதிச சுக்கல சுக்கலொக 
உத்டத்துவிடுமவன. நீ நொசேொகி நரகத்துக்குப 
ம்பொ.

இலதல, இலதல, இலதல. நொன 
இதை நிறுத்ை மவண்டும். மவறு எதையொவது 
்பறறி நித்னக்க மவண்டும். இதைத்ைொன 
்சய்யபம்பொகிம்றன. கடிகொரத்தை மவறு 
அத்றயில ேொட்டபம்பொகிம்றன. அப்படிச 
்சய்ைொல நொன அதைப ்பொரக்கமுடியொது. 
்பொரக்கமவண்டும் என்றொல ்படுக்தக 

அத்றக்கு ந்டந்து ம்பொகமவண்டி இருக்கும், 
அது நொன ்சய்யமவண்டிய ஒரு மவதலயொகி 
விடும். ஒருமவத� நொன அதை ேறு்படியும் 
்பொரக்குமுன்னர அவன அதழக்கக்கூடும். 
அவன அதழத்ைொல, இனிதேயொகப ம்பசுமவன. 
இனறு இரவு எனத்னச சந்திக்க முடியொது 
எனறு ்சொன்னொல, “அை்னொல என்ன அனம்ப, 
்பரவொயிலதல. உண்தேயொகப ்பரவொயிலதல,” 
எனறு ்சொலமவன. அவத்ன முைனமுைலொகச 
சந்தித்ைம்பொது எப்படி ந்டந்து்கொண்ம்டம்னொ 
அப்படிமய இருபம்பன. அபபு்றம் அவனுக்கு 
எனத்ன மீண்டும் பிடித்துப ம்பொகலொம். நொன 
எபம்பொதுமே இனிதேயொகத்ைொன இருந்மைன, 
முைனமுைலில. ஓ, கொைலிக்கத் துவஙகுவைறகு 
முன்னொல ேனிைரகளி்டம் இனிதேயொக 
இருப்பது எளிது.

அவனுக்கு இன்னமும் எனத்னக் 
்கொஞசம் பிடிக்கும் எனம்ற நித்னக்கிம்றன. 
்கொஞசேொவது பிடிக்கவிலதல என்றொல இனறு 
இரண்டு முத்ற எனத்னச ‘்சலலமே’ எனறு 
கூபபிடடிருக்க முடியொது. அவனுக்கு எனத்னக் 
்கொஞசேொகப பிடித்து இருந்ைொல, அது 
்கொஞசேொக, மிகவும் ்கொஞசேொக இருந்ைொலும் 
இனனும் எதுவும் ்கடடுப ம்பொய்வி்டவிலதல. 
இமைொ ்பொர, க்டவும�, அவன ஒமர்யொரு 
முத்ற எனத்னத் ்ைொதலம்பசியில அதழக்க 
அனுேதித்ைொய் என்றொல, மவறு எதையும் 
உனனி்டம் மகடகேொடம்டன. அவனி்டம் 
இனிதேயொக இருபம்பன, கலகலப்பொக 
இருபம்பன, எப்்பொழுதும் இருப்பது ம்பொலமவ 
இருபம்பன. அபபு்றம் அவன எனத்ன மீண்டும் 
கொைலிக்கத் துவஙகுவொன. அைறகுப பி்றகு நொன 
உனனி்டம் மவறு எதையும் மகடகமவண்டிய 
அவசியம் இருக்கொது. க்டவும�, உன்னொல 
்பொரக்க முடிகி்றதிலதலயொ? எ்னமவ, அவத்னக் 
்கொஞசம் எனத்னத் ்ைொதலம்பசியில 
அதழக்கச ்சய்கி்றொயொ? ையவு்சய்து, 
ையவு்சய்து, ையவு்சய்து?

க்டவும�, மேொசேொ்னவ�ொக இருந்ைைொல 
எனத்னத் ைண்டிக்கி்றொயொ? அதைச ்சய்ைைொல 
எனனி்டம் மகொ்பேொக இருக்கி்றொயொ? ஓ, 
க்டவும�, ஆ்னொல இந்ை உலகில எத்ைத்ன 
மேொசேொ்ன ேனிைரகள் இருக்கி்றொரகள் 
-- நீ எனனி்டம் ேடடும் ஏன கடுதேயொக 
ந்டக்கி்றொய்? அது ஒனறும் அவ்வ�வு 
மேொசேொ்னதிலதல; அத்ைத்ன மேொசேொ்னைொக 
இருந்திருக்க முடியொது. நொஙகள் யொதரயும் 
கொயப்படுத்ைவிலதல, க்டவும�. யொதரயொவது 
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கொயப்படுத்தி்னொலைொன அதை மேொசம் எனறு 
்சொலலமுடியும். நொஙகள் ஓர ஆனேொதவக்கூ்ட 
கொயப்படுத்ைவிலதல. உ்னக்கு அது ்ைரியும். 
அது மேொசேொ்னதிலதல எனறும் உ்னக்குத் 
்ைரியும்ைொம்ன க்டவும�? அை்னொல இபம்பொது 
அவன எனத்னத் ்ைொதலம்பசியில அதழக்க 
வி்டேொட்டொயொ?

அவன எனத்னத் ்ைொதலம்பசியில 
அதழக்கவிலதல என்றொல, க்டவுள் 
எனமீது மகொ்பேொக இருக்கி்றொர என்பது 
்ைரிந்துவிடும். ஐந்நூறு வதர ஐந்தைந்ைொக 
எண்ைபம்பொகிம்றன, அைறகுள் அவன 
எனத்னக் கூபபி்டவிலதல என்றொல, 
க்டவுள் இனிமேல எ்னக்கு உைவி்சய்யப 
ம்பொவதிலதல, எபம்பொதுமே ்சய்யப 
ம்பொவதிலதல என்பதைத் ்ைரிந்து்கொள்மவன. 
அதுைொன எனனுத்டய குறியீடு. ஐந்து, ்பத்து, 
்பதித்னந்து, இரு்பது, இரு்பத்தைந்து, முப்பது, 
முப்பத்தைந்து, நொற்பது, நொற்பத்தைந்து, ஐம்்பது, 
ஐம்்பத்தைந்து... இது மேொசேொக இருக்கி்றமை. 
இது மேொசேொக இருக்கும் என்பது எ்னக்குத் 
்ைரியும். சரி க்டவும�, எனத்ன நரகத்துக்கு 
அனுபபிவிடு. உன நரகத்தைக் கொண்பித்து 
எனத்னப ்பயமுறுத்துகி்றொய், இலதலயொ? நீ 
அப்படித்ைொம்ன நித்னக்கி்றொய். உனனுத்டய 
நரகம் எனனுத்டயதைவி்ட மேொசேொ்னது எனறு.

்சய்யக்கூ்டொது. நொன இதைச 
்சய்யக்கூ்டொது. ஒருமவத� அவன 
எனத்னக் கூபபிடுவைறகுத் ைொேைேொ்னொல, 
மிரடசியத்டந்து கத்தி ஆரப்பொட்டம் 
்சய்வைறகு ஒனறும் இலதல. ஒருமவத� அவன 
கூபபி்டொேலகூ்ட இருக்கலொம் --- ஒருமவத� 
்ைொதலம்பசியில அதழக்கொேல மநமர இஙமக 
வரலொம். நொன அழுமைன என்பது ்ைரிந்ைொல 
மகொ்பப்படுவொன. அழுைொல அவரகளுக்குப 
பிடிக்கொது. அவன அழுவதிலதல. நொன அவத்ன 
அழதவக்கமவண்டும் எனறு க்டவுளி்டம் 
மவண்டுகிம்றன. அழுை்படி ைதரயில உருண்டு 
இையம் க்னத்துப ்்பரிைொகி அழுகிபம்பொவதை 
அவன உைரமவண்டும் எனறு விரும்புகிம்றன. 
அவனுக்கு வலிக்கும்்படி ்சய்யமவண்டும் 
எனறு விரும்புகிம்றன.

எ்னக்கு அப்படியொக மவண்டும் எனறு 
அவன நித்னக்கவிலதல. எனனில என்ன 
உைரசசிகத� ஏற்படுத்துகிம்றொம் என்பதுகூ்ட 
அவனுக்குத் ்ைரியொது எனறு நித்னக்கிம்றன. 
நொன ்சொலலொேமல அவனுக்கு அது ்ைரிய 
மவண்டு்ேனறு விரும்புகிம்றன. உஙகத� 

அழதவத்ைொரகள் என்பதைச ்சொன்னொல 
அவரகளுக்குப பிடிக்கொது. நீஙகள் அவரகத�ச 
்சொந்ைம் ்கொண்்டொ்ட நித்னக்கிறீரகள் 
எனறும் அ�வுக்டந்ை சுதேயொக இருக்கிறீரகள் 
எனறும் நித்னப்பொரகள். அபபு்றம் உஙகத� 
்வறுக்கத் துவஙகுவொரகள். உண்தேயொக 
என்ன நித்னக்கிறீரகள் என்பதைச ்சொன்னொல 
உஙகத� ்வறுப்பொரகள். அவ்வபம்பொது 
சின்னச சின்ன ஆட்டம் ஆ்டமவண்டும். ஓ, 
இதை்யலலொம் ்சய்யத் மைதவ இலதல 
எனறுைொன நித்னத்மைன. இது மிகவும் 
முக்கியேொ்ன ஒனறு என்பைொல நித்னப்பதை 
எலலொம் ்சொலலலொம் எனறு நித்னத்மைன. 
ஆ்னொல அப்படிச ்சய்யமுடியொதும்பொல, 
எபம்பொதுமே. அப்படி ந்டந்து்கொள்ளும் 
அ�வுக்கு முக்கியேொ்ன எதுவுமே எபம்பொதுமே 
இருக்கொ்ை்ன நித்னக்கிம்றன. ஓ, இபம்பொது 
்ைொதலம்பசியில அதழத்ைொன என்றொல, 
அவத்ன நித்னத்து வருத்ைப்படம்டன 
என்பதைச ்சொலலேொடம்டன. வருத்ைேொக 
இருப்பவரகத� அவரகள் ்வறுப்பொரகள். 
இனிதேயொகவும் கலகலப்பொகவும் இருபம்பன, 
அவனுக்கு எனத்னப பிடிக்கொேல ம்பொகொது. 
அவன இபம்பொது ்ைொதலம்பசியில 
அதழக்கடடுமே. அவன இபம்பொது 
்ைொதலம்பசியில அதழக்கடடுமே.

ஒருமவத� அதைத்ைொன ்சய்கி்றொம்னொ. 
எனத்ன அதழக்கொேல மநமர இஙமக 
வரப ம்பொகி்றொம்னொ. ஏறக்னமவ கி�ம்பி 
வந்து்கொண்டு இருக்கி்றொம்னொ. அவனுக்கு 
ஏைொவது ஆகியிருக்கும். இலதல, அவனுக்கு 
எபம்பொதும் எதுவும் ஆகொது. அவனுக்கு 
ஏைொவது ந்டப்பதை என்னொல கற்பத்ன 
்சய்துகூ்டப ்பொரக்க முடியவிலதல. அவன 
வண்டியில அடி்படுவதை எபம்பொதும் கற்பத்ன 
்சய்யமுடியவிலதல. அவன அதசவறறு 
இ்றந்து ்வகுமநரம் ஆ்னதும்பொல இருப்பதைப 
்பொரக்க முடிவதிலதல. அவன இ்றந்தும்பொக 
மவண்டும் எனறு விரும்புகிம்றன. ்கொடூரேொ்ன 
விருப்பம். அருதேயொ்ன விருப்பம். 
அவன இ்றந்தும்பொ்னொல, எனனுத்டயவன 
ஆகிவிடுவொன. அவன இ்றந்தும்பொ்னொல, 
இந்ை நொத�யும் க்டந்ை சில வொரஙகத�யும் 
நித்னக்கேொடம்டன. அருதேயொ்ன 
்்பொழுதுகத� ேடடும்ைொன நித்னபம்பன. 
எலலொமே அழகொக இருக்கும். அவன 
இ்றந்தும்பொக மவண்டும் எனறு விரும்புகிம்றன. 
அவன இ்றபத்ப விரும்புகிம்றன, இ்றபபு, 
இ்றபபு.
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இது முட்டொள்ை்னேொ்னது. அதழக்கிம்றன 
எனறு ்சொன்ன அந்ை நிமி்டத்தில உஙகத� 
அதழக்கொைவரகள் இ்றந்தும்பொக மவண்டும் 
எனறு விரும்புவது முட்டொள்ை்னேொ்னது. 
ஒருமவத�, கடிகொரம் மவகேொக 
ஓடுகி்றமைொ. அது சரியொக இருக்கி்றைொ 
எனறு ்ைரியவிலதல. ஒருமவத�, 
அவன ைொேதிக்கவிலதலமயொ. ்கொஞசம் 
ைொேைேொ்னைறகு மவறு ஏமைனும் கொரைம் 
இருக்கலொம். ஒருமவத�, அலுவலகத்தில 
ைஙகமவண்டி வந்ைமைொ. ஒருமவத�, வீடடில 
இருந்து எனத்ன அதழக்கலொம் எனறு 
வீடடுக்குப ம்பொய்விட்டொம்னொ. அைறகுள் மவறு 
யொமரொ வந்துவிட்டொரகம�ொ. ேற்றவரகளின 
முன்னொல எனத்ன அதழப்பது அவனுக்குப 
பிடிக்கொது. ஒருமவத�, எனத்னக் கொக்க 
தவப்பது குறித்து வருத்ைப்படுகி்றொம்னொ, 
்கொஞசேொக, ்கொஞசமே ்கொஞசேொக. 
ஒருமவத� நொன அவத்ன அதழபம்பன எனறு 
எதிர்பொரக்கி்றொம்னொ. அதைச ் சய்யலொமே. நொன 
அவத்னத் ்ைொதலம்பசியில அதழக்கலொமே.

கூ்டொது. கூ்டொது, கூ்டொது. ஓ, க்டவும�, 
நொன அவத்னத் ்ைொதலம்பசியில 
அதழக்குேொறு ்சய்யொமை. ையவு்சய்து நொன 
அதைச ்சய்யொேல இருக்க உைவு. எ்னக்குத் 
்ைரியும் க்டவும�, உ்னக்குத் ்ைரிந்ைதைப 
ம்பொலமவைொன. உண்தேயொகமவ எனத்னப 
்பறறிக் கவதலப்படு்பவ்னொக இருந்ைொல, 
எஙமக இருக்கி்றொன என்பமைொ அவத்னச 
சுறறி எத்ைத்ன ம்பர இருக்கி்றொரகள் என்பமைொ 
்்பொருடடிலதல, எனத்னத்  ்ைொதலம்பசியில 
அதழப்பொன. ையவு்சய்து எ்னக்கு அதைப 
புரியதவ, க்டவும�. எ்னக்கொக அதை 
எளிைொக்க மவண்டும் எனறு மகடகவிலதல. 

உன்னொல அதைச ்சய்யமுடியொது. அைறகு 
நீ இந்ை உலதகமய ்பத்டத்துவி்டலொம். 
ஆ்னொல எ்னக்கு அதைப புரியதவ, க்டவும�. 
எதிர்பொரத்துக்்கொண்ம்ட இருக்கச ்சய்யொமை. 
எனத்ன நொம்ன சேொைொ்னப்படுத்திக்்கொள்ளும் 
்சொறகத�ப ம்பச வி்டொமை. ையவு்சய்து 
எதிர்பொரபம்பொடு இருக்கச ்சய்யொமை, 
அனபுக்குரிய க்டவும�. ையவு்சய்து அப்படிச 
்சய்யொமை.

நொன அவத்னத் ்ைொதலம்பசியில 
அதழக்கேொடம்டன. உயிமரொடு இருக்கும்வதர 
அவத்ன இனிமேல ்ைொதலம்பசியில 
அதழக்கேொடம்டன. நொன அதழப்பைறகு முன 
நரகத்தில புழுத்துப ம்பொவொன. நீ எ்னக்குச 
சக்திதயக் ்கொடுக்க மவண்டியதிலதல, 
க்டவும�; எனனி்டம் அது இருக்கி்றது. 
அவனுக்கு நொன மவண்டும் என்றொல, எனனி்டம் 
வருவொன. நொன எஙமக மேொதிக்்கொள்மவன 
என்பது அவனுக்குத் ்ைரியும். நொன இஙமக 
கொத்துக்்கொண்டு இருக்கிம்றன என்பது 
அவனுக்குத் ்ைரியும். அவனுக்கு எனத்னப 
்பறறி உறுதியொகத் ்ைரியும், மிகுந்ை உறுதியொக. 
உஙகத�ப ்பறறி உறுதியொகத் ்ைரிந்ைவு்டன 
ஏன ்வறுக்கி்றொரகள் என்பது ஆசசரியேொக 
இருக்கி்றது. அவ்வ�வு உறுதியொகத் ்ைரிவது 
இனிதேயொ்னைொக இருக்கும் எனறுைொன 
நித்னத்திருந்மைன.

அவத்னத் ்ைொதலம்பசியில அதழப்பது 
மிகவும் சுல்பேொ்னது. அபம்பொது எ்னக்குத் 
்ைரியலொம். ஒருமவத�, அதைச ்சய்வது 
முட்டொள்ை்னேொக இலலொேல இருக்கலொம். 
ஒருமவத�, அதைப ்்பொருட்படுத்ை 
ேொட்டொம்னொ. ஒருமவத�, அது பிடிக்குமேொ. 
ஒருமவத�, எனத்ன அதழக்க முயறசி 
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்சய்ைொம்னொ. சில மநரம் முயறசி ்சய்துவிடடு, 
உஙகத�த் ் ைொதலம்பசியில ் ைொ்டரபு்கொள்� 
முயறசி ் சய்ைம்பொது, உஙகள் எண்ணில இருந்து 
்பதில கித்டக்கவிலதல எனறு ்சொலகி்றொரகள். 
எனத்ன ஆறுைல்படுத்திக் ்கொள்வைறகொக 
இதைச ்சொலலவிலதல, அது உண்தேயொக 
ந்டக்கி்றது. அது உண்தேயொக ந்டக்கி்றது 
என்பதுைொன உ்னக்குத் ்ைரியுமே, க்டவும�. ஓ 
க்டவும�, எனத்ன அந்ைத் ்ைொதலம்பசியி்டம் 
இருந்து ைள்ளி இருக்கச ்சய். எனத்னத் ைள்ளி 
இருக்கச ்சய். ்கொஞசம் கரவத்மைொடு இருந்து 
்கொள்கிம்றன. எ்னக்கு அது மைதவ எனறு 
நித்னக்கிம்றன, க்டவும�. எனனி்டம் இருப்பது 
அது ேடடும்ைொன எனறு நித்னக்கிம்றன.

ஓ, அவனு்டன என்னொல ம்பசொேல இருக்க 
முடியொைம்பொது கரவத்தி்னொல ஏைொவது ்பலன 
உண்்டொ? அதும்பொன்ற கரவம் முட்டொள்ை்னேொ்ன 
அலஙமகொலேொ்ன சிறுதேயொ்ன விெயம். 
உண்தேயொ்ன கரவம் என்பது அைொவது 
்்பரிய கரவம் என்பது கரவமே இலலொேல 
இருப்பதுைொன. அவத்ன அதழக்க மவண்டும் 
என்பைறகொக நொன இதைச ்சொலலவிலதல. 
்சொலலவிலதல. அதுைொன உண்தே. அதுைொன 
உண்தே என்பது எ்னக்குத் ்ைரியும். நொன 
்்பரியவ�ொக இருபம்பன. இந்ைச சின்ன 
கரவஙகத�த் ைொண்டியவ�ொக இருபம்பன. 

ையவு்சய்து நொன அவத்னத் 
்ைொதலம்பசியில அதழக்கொேல இருக்க உைவு, 
க்டவும�. ையவு்சய், க்டவும�.

இதில என்ன கரவம் இருக்கி்றது 
என்பது ்ைரியவிலதல. கரவத்தை உள்ம� 
நுதழப்பைறகும் அது்பறறி அலடடிக் 
்கொள்வைறகும் இது ஒரு சின்ன விெயம். நொன 
அவத்னத் ைவ்றொகப புரிந்து்கொண்டிருக்கலொம். 
ஒருமவத� எனத்ன ஐந்து ேணிக்குக் கூபபி்டச 
்சொன்னொம்னொ. “அஞசு ேணிக்குக் கூபபிடு, 
்சலலமே.” அவன அதைச ் சொலலியிருக்கலொம், 
நிசசயேொக. அவன ் சொன்னதை நொன ஒழுஙகொகக் 
மகடகொேல இருந்திருக்க வொய்பபு இருக்கி்றது. 
“அஞசு ேணிக்குக் கூபபிடு, ்சலலமே.” அவன 
அப்படித்ைொன ்சொன்னொன என்பது உறுதியொகத் 
்ைரியும். க்டவும�, இதும்பொல எ்னக்கு நொம்ன 
ம்பசிக்்கொள்� அனுேதிக்கொமை. எ்னக்குப 
புரியதவ, ையவு்சய்து, எ்னக்குப புரியதவ.

மவறு எதையொவது ்பறறி மயொசிக்கிம்றன. 
அதேதியொக உடகொரந்து ்கொள்கிம்றன. 
அதேதியொக உடகொர முடிந்ைொல. அதேதியொக 
உடகொர முடிந்ைொல. ஒருமவத� எதையொவது 

்படிக்கலொேொ. ஓ, புத்ைகஙகள் எலலொம் ஒருவதர 
ஒருவர, உண்தேயொகவும் இனிதேயொகவும், 
கொைலிக்கும் ேனிைரகத�ப ்பறறியதவ. 
எைறகொக அதைப ்பறறி எழுதுகி்றொரகள்? 
அது உண்தேயலல என்பது அவரகளுக்குத் 
்ைரியொைொ? அது ்்பொய் என்பது, க்டவுள் மேல 
ஆதையொக அது ்்பொய் என்பது ்ைரியொைொ? 
கொயப்படுத்தும் என்பது ்ைரிந்தும் எைறகொக 
அதைப ்பறறிச ்சொலகி்றொரகள்? அவரகத�ச 
சபிக்கிம்றன, அவரகத�ச சபிக்கிம்றன, 
அவரகத�ச சபிக்கிம்றன.

ேொடம்டன. நொன அதேதியொக இருபம்பன. 
இதில உைரசசிவசப்படுவைறகு எதுவும் 
இலதல. ்பொர. ஒருமவத� அவன எ்னக்கு 
நனகு அறிமுகம் இலலொைவ்னொக இருந்ைொல. 
அவன இன்்னொரு ்்பண்ைொக இருந்ைொல. 
அப்படி இருந்ைொல ்ைொதலம்பசியில நொம்ன 
அதழத்து, “நலலொ இருபம்ப, உ்னக்கு என்ன 
ஆசசு?” எனம்பன. அதைத்ைொன ்சய்மவன. 
பி்றகு அதைப ்பறறி நித்னத்துக்கூ்ட 
்பொரக்கேொடம்டன. அவத்னக் கொைலிப்பைொல 
நொன ஏன இயல்பொகவும் சொைொரைேொகவும் 
இருக்கக்கூ்டொது? இருக்கலொமே. 
உண்தேயொகமவ, இருக்கலொமே. நொன 
அவத்ன அதழபம்பன, எளிதேயொகவும் 
இனிதேயொகவும் இருபம்பன. அப்படி இலதல 
என்றொல எனத்ன நீ ்பொரத்துக்்கொள், க்டவும�. 
ஓ, அவத்ன நொம்ன அதழக்கவி்டொமை. வி்டொமை, 
வி்டொமை, வி்டொமை.

க்டவும�, நீ அவன எனத்ன அதழக்க 
வி்டபம்பொவதிலதலயொ? நிசசயேொகத்ைொ்னொ 
க்டவும�? ே்னமிரஙக முடியொைொ உன்னொல? 
முடியொைொ? அவன இந்ை நிமி்டமே எனத்னத் 
்ைொதலம்பசியில அதழக்க மவண்டும் எனறு 
உனத்னக் மகடகவிலதலமய; இனனும் 
சிறிது மநரம் கழித்து அதைச ்சய்யடடும். 
நொன ஐந்நூறு வதர ஐந்தின ே்டஙகில 
எண்ணுகிம்றன. ்ேதுவொகவும் நியொயேொகவும் 
அதைச ்சய்கிம்றன. அைறகுள் அவன எனத்னத் 
்ைொதலம்பசியில அதழக்கவிலதல என்றொல, 
நொன அதழக்கிம்றன. நொன ்சய்மவன. ஓ, 
ையவு்சய், அனபுக் க்டவும�, அனபும் பிரியமும் 
்கொண்்ட க்டவும�, ்சொரக்கத்தில இருக்கும் 
என ஆசீரவதிக்கப்பட்ட ைந்தைமய, அைறகுள் 
அவன எனத்ன அதழக்கடடும். ையவு ்சய், 
க்டவும�. ையவு்சய்.

ஐந்து, ்பத்து, ்பதித்னந்து, இரு்பது, 
இரு்பத்தைந்து, முப்பது, முப்பத்தைந்து...
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 ததாடர் - 15

முதல் ெனிதன்!
~
கொம்யுவின நொவலகளுள் ஒனறு ‘முைல 

ேனிைன’. இபம்பொது நொன இந்ை நொவல குறித்து 
எதுவும் ம்பசபம்பொவதிலதல. இந்ைத் ைதலபபு 
குறித்துைொன ம்பச விரும்புகிம்றன. 

நொன,  எனத்ன முைல ேனிை்னொகமவ 
்்பரும்்பொலும் நித்னத்துக் ்கொள்வதுண்டு. 

உலகில மைொனறிய முைல ேனிைனுக்கு 
எந்ை வரலொறும் இலதல. ்பண்்பொடடுப 
்்பருமிைமும் இலதல. அவனு(ளு)க்கு நீதிமயொ, 
அ்ற இலக்கியஙகம�ொ இலதல. ேைஙகம�ொ, 
்ேொழிமயொ இலதல. வரலொறறின சுதே இலதல. 

அவன(ள்) கொடம்டொத்டதயபம்பொல 
குளிரசசியொக இருக்கி்றொன(ள்). நிழதலபம்பொல 
மிருதுவொக இருக்கி்றொன(ள்). நதிகளில துள்ளித் 
திரியும் மீனகத�பம்பொல ேகிழ்சசியொக 
இருக்கி்றொன(ள்). கள்ளிச ்சடியின 
ேலரகத�பம்பொல அழகொக இருக்கி்றொன(ள்). 
அவனு(ளு)க்கு யொமரொடும் ம்பொடடியி்ட மவண்டிய 
அவசியமிலதல. ்வறறியத்டய மவண்டும் 
எனகி்ற முத்னபம்பொ, மைொலவியத்டமவொமேொ 
எனும் ்பதை்பதைபம்பொ இலதல. 

நொம் நலலவ்னொ(�ொ) ்கட்டவ்னொ(�ொ) 
எனகி்ற குழப்பஙகள் இலதல. வலிதேயொக 
இருக்க மவண்டும், அறிவொளியொக இருக்க 
மவண்டும், அன்பொ்னவரொக இருக்க மவண்டும் 
ம்பொன்ற நிர்பந்ைஙகள் இலதல.

கொைலிக்க மவண்டும், கொைலிக்கப்ப்ட 
மவண்டும் என்ற எதிர்பொரபபுகள் இலதல. நீஙகள் 

முைல ேனிைரொக இருந்ைொல உஙகளுக்குக் கொசு, 
புகழ், க்டவுள் எதுவும் மைதவயிலதல. 

இதைமய,  ைொமவொ மவறுவிைேொகச சிந்தித்ைொர. 
நீஙகள் அறிவொளியொக இருந்ைொல துக்கத்தை 
உைரவீரகள். வீர்னொக இருந்ைொல மைொலவிதய 
உைரவீரகள். நீதியுத்டயவரொக இருந்ைொல 
அநீதிதயச சந்திபபீரகள். கருதையுத்டயவரொக 
இருந்ைொல மூரக்கரகத� எதிர்கொள்வீரகள். 

ஆகமவ, குத்றந்து இருஙகள். ைொழ்வொ்னவரொக 
இருஙகள். ்சயல்படும் முத்னப்பறறு இருஙகள். 
கொலியொக இருஙகள்! எனகி்றொர ைொமவொ.

ைொமவொதவ உஙகள் வொழ்க்தகயில 
கத்டபிடிக்க மவண்டும் என்றொல, நீஙகள் கொம்யூ 
கொடடுகி்ற முைல ேனிைரொக இருக்க மவண்டும்.

இருந்ைொல, தீ்பொவளிக்கு டிரஸ் வொஙக 
மவண்டுமே! எனகி்ற ்பர்பரப்்பலலொம் இலதல. 
்சொலலபம்பொ்னொல, முைல ேனிைரகளுக்கு 
எைறகுைொம் ஆத்டகள் ?

•
்ரகசியஙகளின் பா்த!

~
மகொவிலும் புண்ணிய நதியும் 

நொ�ஙகொடிகளும் நித்றந்ை இந்நகதர வலம் 
வருவதில விருப்பமிலதல.

இமைொ இந்ை நகரின வயிறத்றப பி�ந்து 
நுதழந்ைொன க.கொ! சொக்கத்ட்யொனறு நதியில 
சஙகமிக்குமி்டத்தில ஒரு துர மைவதையின 
ஆலயம். 

அஙகு ைதலவிரித்ைொடிய ்்பண்கத� 
ஆக்ரமித்திருந்ை ம்பய்களி்டம் கதை 

«îc˜ 
ê£¬ô
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மகடடுக்்கொண்டிருந்ைொன பூசொரி.
ம்பய்கள் மிஞசி்ன. பூசொரி சொடத்டயொல 

அடித்ைொன. ம்பய்கள் ்கஞசி்ன.
இவரகத�த் ைொண்டிச ்சலலும் 

ஒறத்றயடிப்பொதையில ஒண்டுக் குடித்ை்னப 
்்பண்கள் மூக்தகப பிடித்துக்்கொண்டு ஒதுஙகச 
்சனறு்கொண்டிருந்ைொரகள். 

்பனறிகள் உலவும் அந்ைப ்பகுதியில புலொல 
நொற்றம் வீசிக்்கொண்டிருந்ைது.

்ைன்னஙகீறறு மவய்ந்ை சிறு குடிதச. 
ைஙகத்ைொல ்சய்ை குத்துவி�க்கு சறம்ற புழுதி 
்படிந்ைதும்பொ்லொரு ்்பண். சிவபபு மசதலயின 
ேொரொபத்ப அலடசியேொய்ப ம்பொடடிருந்ைொள் 
அந்ை ரொஙகிக்கொரி.

தே்னர த்பயனகள் அவள் ்ைொனத்னயில 
தவத்துக் ்கொடுத்ை ேொடடுக்கறிதயக் 
கடித்துக்்கொண்டு சொரொயம் குடித்ை்படி 
இருந்ைொரகள்.

அவத� ‘அக்கொ.. அக்கொ..’ எ்ன விளித்துக் 
மகலி ம்பசி்னர. ரவிக்தக மீறி வழிந்ை ேொரபில 
மேய்ந்ை ்பொரதவமயொ ைம்பிகளின கண்கத�க் 
்கொண்டிருக்கவிலதல.

கருமவல ேரஙகள் அ்டரந்ை கொடடில 
குடிகொரரகளி்டம் ைளுக்கொகப ம்பசி  
வியொ்பொரத்தைப ்பொரப்பதில அவளுக்கு எந்ைச 
சஙக்டமுமிலதல. 

அஙகு குடிப்பவரகளின வொரத்தைகத�ப 
்்பொறுக்கி்னொல நொத�க்்கொரு நொவல 
எழுைலொம். அக்கொ ேகத� உ்றவுகள் வலியுறுத்ை 
கடடிக்்கொண்்ட ஒருவன ஒமர ே்டக்கில ஒரு 
குவொட்டதர விழுஙகி்னொன. 

‘‘நீ தூக்கி வ�ரத்ைவ இலதலயொ.. நொன 
உஙகூ்ட எப்படி ேொேொ ்படுக்க முடியும்’ னனு 
்சொன்னொ சொர முைலிரவுல!’ யொர எவ்ரனறு 
்ைரியொேல அந்ைரஙகத்தைத் தி்றந்ைொன அந்ை 
இத�ஞைன. ‘இனத்னக்குைொன சொர த்டவரஸ் 

கித்டசசது!’ கண்ணில ைண்ணீர முட்ட சிரிக்க 
முயன்றொன. ‘இனிமேலொவது அவளுக்கு நலலது 
ந்டக்கணும் சொர!’ 

ஒரு பிரொரத்ைத்னதயப ம்பொல உைடுகள் 
மகொைச ்சொன்னொன.

க.கொ த்பக்தக உதைத்ைொன. ரகசிய 
்பொதையிலிருந்து  மீண்்டம்பொது மேகத்துக்குஙகீழ் 
மகொபுரம் ்ைரிந்ைது. 

மகட்டொல க்டவுளுக்குத் தூக்கம் வரொை 
நித்றய கதைகத�க் க.கொ மகடடிருக்கி்றொன. 
அை்னொலைொன இவன ைனனி்டம் திமிரொக 
இருக்கி்றொன என்பது க்டவுளுக்கும் ்ைரியும்.

•
மசாநத முகத்பதாடு வாழ அனுெதிப்பது!

~
ஒரு நலல சினிேொ நம்தே ்வறுேம்ன 

தித�க்கச ்சய்வது ேடடுமிலதல. ஒவ்்வொரு 
கொடசியிலும் அது நம்தே விழித்திருக்க 
தவக்கி்றது. ஒவ்்வொரு கொடசியொலும் நம்தேச 
சிந்திக்க தவக்கி்றது.  அதலக்கழிக்க தவக்கி்றது. 

சினிேொ ்வறும் ்ப்டக்கதையலல.  அது 
கொடசிகத� உருவகஙக�ொக்கி, நம் கண்முன 
தவக்கி்றது. ஒரு சி்றந்ை ்பொரதவயொ�ம்ன 
சினிேொவுக்குப புதிய அரத்ைஙகத� 
வழஙகுகி்றொன. 

இந்ை வொழ்தவ, சமூகத்தை, ்பண்்பொடத்ட, 
சினிேொ ்பொரதவயொ�ன எந்ை அ�வு தீவிரேொக 
வி�ஙகிக்்கொண்டிருக்கி்றொம்னொ அந்ை அ�வுக்கு 
அவன ைொன கொணும் சினிேொவுக்கும் புதிய 
அரத்ைஙகத�த் ைருகி்றொன.

ைன ்பொரதவயொ�னுக்கு இத்ைதகய 
வொய்பபுகத� உருவொக்க சி்றந்ை திதரப்ப்டஙகள் 
உரிய தி்றபபுகத�க் ்கொண்டிருக்கின்ற்ன! 

நலலவன வொழ்வொன.. ்கட்டவன 
அழிவொன.. எனகி்ற சேன்பொடடுக்குள் கதல 
அ்டஙகுவதிலதல. 

நீதி சட்டகஙகளுக்குள் அ்டஙகிவிடுவது. 
கதலமயொ அ்டஙக ேறுப்பது! 

நலலவன, ்கட்டவன எனும் 
இருதேகத�ப ம்பசுவைலல சினிேொ.  அது 
ேனிைரகளின ்பனதேத்துவத்தைத் மைடுவது. 

‘It’s hard to tell that the world we live in is either a 
reality or a dream!’ எனகி்றொர சினிேொவின பிைொேகன 
கிம் கி ்டக். நம்முத்டயது வொழ்்வனில ்வறும் 
ைரக்கஙகள்  ேடடும் இருக்க மவண்டும். ஆ்னொல, 
அ்பத்ைஙகளும் இருக்கி்றது. நம்முத்டயது 
க்ன்வனில நேது கொயஙகள் வலிதயத் 
ைரக்கூ்டொது. 
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இந்ை வொழ்வு சில மவத� க்னவொக 
இருக்கி்றது. நொம் கொணும் க்னவு சிலமவத� 
வொழ்வொகவும் இருக்கி்றது. 

கிம் கி ்டக் ்பறறிப ம்பசபம்பொ்னொமல 
இப்படித்ைொன philosophy பிய்த்துக்்கொண்டு 
வருகி்றது. 

கிம் கி ்டக்கின ‘த்டம்’ ்ப்டத்தை இனறு 
்பொரக்கும் வொய்பபு கிடடியது. ்ேலிைொ்ன 
தூக்கக் கலக்கத்து்டன ்பொரக்கத் ்ைொ்டஙகிம்னன. 
பி�ொஸ்டிக் சரஜரியில ்ைொ்டஙகும் முைல 
கொடசியிமலமய,  முகத்தில ஒரு வொளி ஐஸ் 
ைண்ணீதரக் ்கொடடி,  தூக்கத்தை விரடடிவிட்டொர 
கிம் கி ்டக்! 

ஜி- வூ , மச-ஹீ,  இருவரும் கொைலரகள்.  ஜி- 
வூ  பி்ற ்்பண்களு்டன அன்பொகப ம்பசுவதைக் 
கண்டு possessive ஆகி்றொள் மச-ஹீ.  ை்னது 
முகம் கொைலனுக்குச சலிப்பொகிவிட்டமைொ 
எனறு அய்யமுறுகி்றொள். கொைலனு்டன உ்றவு 
்கொள்ளும்ம்பொது ‘நீ யொருத்டய முகத்தை 
நித்னத்துக்்கொண்்டொய்?’ எனகி்றொள்.

்்பண்களுக்கு ஏன இப்படி pos-
sessivenes ஏற்படுகி்றது? இது ஆண்கள் 
உருவொக்கிய கலவி, ேறறும் ்பண்்பொடடு 
வடிவஙக�ொமலமய ஏற்படுகி்றது. ்்பண் 
என்பவத�க் குத்ற்பட்டவ�ொகமவ நம் ேைஙகள் 
சித்ைரிக்கின்ற்ன. ‘ஆண்குறி இலலொைவரகள் 
குத்ற்பட்ட பி்றவிகள்’ எனகி்ற எண்ைத்தை நம் 
்பண்்பொடடு நிறுவ்னஙகள் கொலம்கொலேொகப 
்்பண் ே்னதில உருவொக்கியுள்�து. இைறகு 
எதிரொ்ன ே்னபம்பொரொட்டமே ்்பண்ணுத்டய 
உ�வியல எனகி்றொர சிக்ேண்ஃபரொய்ட. 

இதைமய சறறு ேொறறி ‘ஆண்க�ொகமவொ 
்்பண்க�ொகமவொ யொரும் பி்றப்பதிலதல. 
உருவொக்கப்படுகிம்றொம்!’ எ்னக் கூறுகி்றொர 
சிமேொன டீ ்்பொவொர. 

ஆண்/ ்்பண் எனகி்ற ்பொலி்னம் மவறு. 
்பொலியல மவறு. இரண்டுக்கும் வித்தியொசஙகள் 
இருக்கின்ற்ன. ்பொல உ்டல ரீதியொ்னது. ்பொலியல 

சமூகம், கலொசசொரம் சம்ேந்ைப்பட்டது. ்பொலி்னம் 
்வளிப்பத்டயொகத் ்ைரியும் உறுபபுகத�யும், 
ேறு உற்பத்திக்கொ்ன அவறறின ்சயல்பொடுகளில 
மவறறுதேகத�யும் உத்டயது. 

்பொலியமலொ ந்டத்தை முத்றகத� 
உருவொக்குகி்றது. ்்பொறுபபுகத�, ஆண்தே, 
்்பண்தே கருத்ைொக்கஙகத� வழஙகுகி்றது. 
இப்படி ்்பண்தே சந்திக்கும் உ�வியல பி�வின 
வழிமய இத்ைதகய possessivenes ்்பண்களுக்கு 
ஏற்படுகி்றது. 

இந்நிதலயிலைொன ஜி-வூ வின புதுதேத் 
மைட்டத்துக்கொக, மச-ஹீ ைன முகத்தை 
ேொறறிக்்கொள்�த் துணிகி்றொள். முகேொறறு 
அறுதவ சிகிசதசயின அசொைொரைத் ைனதேதய 
ேருத்துவர எடுத்துக் கூறியும், மச-ஹீ கொைலுக்கொக 
முகத்தை ேொறறிக்்கொள்கி்றொள். 

ை்னக்கொக அத்டயொ�த்தைமய ்ைொதலத்ை 
கொைலியின ்சயல ஜி-வூவின ே்னதில ஆ்றொை 
வடுதவ ஏற்படுத்துகி்றது. பி்றகு ஜி-வு என்ன 
முடி்வடுக்கி்றொன. இருவரும் இதைந்து 
ேகிழ்வொ்ன வொழ்தவ எடடி்னொரக�ொ? 
என்பதைத்ைொன த்டம் ்ப்டம் விவரிக்கி்றது.

சேகொலக் கொைலில, இலல்றத்தில 
ஆண்களின அனத்ப மவண்டி, ்்பண்கள் 
ைஙகள் முகத்தை, அத்டயொ�த்தை 
இழந்துவிடுகி்றொரகள். அப்பொவி்டம், 
அம்ேொவி்டம், நண்்பரகளி்டம் இருந்ை முகத்தை 
அவரகள் கொைலனுக்கொக, கைவனுக்கொக சரஜரி 
்சய்து ேொறறிக்்கொள்கி்றொரகள். 

ைனிதேயின ரகசிய அத்றயில ஒளித்து 
தவத்திருக்கும் ைஙகள் ்பதழய முகத்தை 
எபம்பொைொவது அணிந்து கண்ைொடியில ்பொரத்து 
அழுகி்றொரகள். 

்்பண் இனனும் Depressed societyயொகமவ 
அத்டயொ�ம் கொைப்படுகி்றொள். இத்ைதகய 
சமூகத்ைவரகள் இரடத்ட ே்னநிதலமயொடு 
ேடடுமிலதல, இரடத்ட முகஙகம�ொடும் 
வொழ்கி்றொரகள். சரி, ஒருவரின முகத்தை 
அழித்துவிடடு இன்்னொருவர ேடடும் முகத்மைொடு 
வொழ முடியுேொ? என்பதையும் சிந்திக்க தவக்கி்றது 
த்டம். 

ஒரு கதலப ்ப்டத்தைப ்பொரத்ைபின 
்வளிமயறும் ஒருவர ்பதழய ேனிைர அலலர. 
அவர புதிய ே்னம், புதிய முகம் ்பத்டத்ைவர. 

கொைலொல யொரும் முகத்தை இழந்து 
வி்டக்கூ்டொது எனகி்றொர கிம் கி ்டக். 

அனபு ் சலுத்துமவொதரச ் சொந்ை முகத்மைொடு 
வொழ அனுேதியுஙகள்! எனகி்றது ‘த்டம்’!
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 சிறுகலத

“கசண்்பொ… ்சண்்பொ… எஙமகடி ம்பொம்ன? 
இஙமக வொ. நொன மைய்க்கிம்றன. நீ ைண்ணிய 
வொளிமல ்ேொண்டு ஊத்து ்பொப்பொ. எ்னக்குக் 
்கொஞசம் ைதல சுத்துைடி கண்ணு. அம்ேொவுக்குக் 
்கொஞசம் உைவி ்சய்டி என ரொசொத்தி” எனறு, 
ஐந்ைொம் வகுபபு ்படிக்கும் ைன ேகத�க் 
குடும்்பம் முழுவதும் கொலஙகொலேொகப ்பல 
ைதலமுத்றக�ொக ஊழியம் ்சய்யும் அந்ைத் 
மைொட்டத்து வீடடின கழிப்பத்றயில நின்ற்படி 
மவலம்ேொள் கூவி அதழத்ைொள். 

்ைன்னந்மைொபபில உள்� ்ேொத்ை 
விவசொய மவதலகத�யும் மவலம்ேொளின 
கைவன கொத்ைப்பனும் ேகன ரஙகனும் 
கவனித்துக்்கொள்கி்றொரகள். எஜேொ்னரின வீடடு 
மவதலகள் அத்னத்தையும் மவலம்ேொவும் 
அவளுத்டய ேொமியொரும் கூ்டேொ்ட ஒத்ைொதசக்கு 
ேொே்னொரும் மசரந்து ்சய்ைொரகள். 

“ம்டய், கொத்ைொ… இனனிக்கி ்டவுனமல 
இருக்கி்ற நம்ே்ட ைம்பி வூடமல ்சபடிக் 
ம்டஙக் கிளீன ்பண்ணிரு. உன்ற அப்பத்னயும் 
ேகத்னயும் கூடடிக்கிடடு ரொத்திரிக்கு அஙமக 
ம்பொயிரு. ம்பொகும்ம்பொது அவிக வூடடு மகடடுச 
சொவிய வொஙகிடடுப ம்பொ்டொ. அவுங்கலலொம் 
திருப்பதிக்குப ம்பொயிருக்கொஙக. திரும்பிவர 
ஒரு வொரேொகும். அவுஙக வர்றதுக்குள்ம� 
அந்ை மவதலய முடிசசுபம்பொடு. என்ன்டொ 
நொஞ்சொல்றது. ேசேசனனு நிக்கொே ்வரசொ 
கி�ம்பு்டொ” என்றொர, கொத்ைப்பனின எஜேொன 
சிஙகொரம். ஒனறும் ம்பசொேல ைதலதயச 
்சொறிந்ை்படி நின்றவத்னப ்பொரத்து, 

“என்ன்டொ, ைலயச ்சொறிய்றமவன. வொயத் 
்ைொ்றந்து ம்பசித் ்ைொதலமயன. ்பைம் கிைம் 
மவணுேொ்டொ?” எனறு, சறறுக் மகொ்பத்து்டன 
கத்திய ைன எஜேொனி்டம், 

“ஐயொ, அ்ைலலொம் ஒனனுமிலதலஙக சொமி. 
்ைொடடியிமல எ்றஙகு்றதுக்கு முன்னொடி சொபபி்ட்ற 
ேருந்தும் உ்டம்பிமல மைய்க்கி்றதுக்கு உபபும் 

மவப்்பண்தையும் வொஙகணுஙக சொமி” எனறு 
துண்த்ட இடுபபில கடடிக்்கொண்டு வத�ந்து 
குனிந்து எஜேொனின கொலகத�ப ்பொரத்ை்படி 
்ேதுவொகக் மகட்டொன, கொத்ைப்பன. 

“அைொம்ன, எஙக்டொ சொரொயங குடிக்கி்றதுக்குப 
்பைம் மகடகதலமயனனு ்பொரத்மைன. நீயும் 
உங்கொப்பனும் இபடி குடிசமச என ்சொத்தை 
அழிசசுபம்பொடுவிஙக்டொ. எத்ைத்ன குடுத்ைொலும் 
உஙகளுக்்கலலொம் ்பத்ைொது்டொ. நொஙகளும் 
ைதலமுத்ற ைதலமுத்றயொ நீஙக நலலொ 
இருக்மகொணுமினனு ைஙக்றதுக்கு திஙக்றதுக்கு 
உடுத்ை்றதுக்கு இப்ப புதுசொ, உம் புள்த�ய 
்பள்ளிக்மகொ்டத்துக்கு அனுபபு்றதுக்கு, இபடி 
எத்ை்ன ைண்்டச ்சலவு. உஙக குடும்்பத்தை 
வசசிக் கொப்பொத்ை்றது, என்ற ்பரம்்பதரமயொ்ட 
கவுரவம்கி்றைொமல எம்ே்ட ைொத்ைன, எம்ே்ட 
அப்பொரு, இப்ப நொனு, நொத�க்கு எம்ே்ட ேகன 
இதை ஒரு ைொ்னேொகச ்சய்யம்றொம். எம்ே்ட 
்பண்தையத்திமல உங குடும்்பமும் நீயும் 
இருக்கி்றதுக்கு உன ்பொட்டன பூட்டொன யொமரொ 
புண்ணியஞ ்சஞசிருக்கொஙக்டொ. அரிசியும் 
்பருபபும் விக்கி்ற விதலக்கு மூணு மவத� 
மசொறும் துணிேணியுங குடுத்து, இருக்கி்றதுக்கு 
எ்டமும் குடுத்து வசசிருக்கி்ற எ்னக்கு நீ தி்னமும் 
கொலமல பூப ம்பொடடுக் கும்பி்டணும். வூடமல 
்்பரியொத்ைொகிடம்ட ம்பொயி, நொஞ ்சொனம்னனனு 
்சொலலி ஐந்நூறு ரூவொ வொஙகிடடுப ம்பொய்த் 
்ைொல. நொத�க்குக் கொதலயிமல மவதல முடியல 
மைொல உரிசசிருமவன” எனறு மிரடடி, கொத்ைத்ன 
அனுபபி்னொர எஜேொன. 

கொத்ைன, எஜேொ்னரின ்பஙக�ொவின 
பின்னொலிருக்கும் குபத்பக் குழிதயத் ைொண்டி 
கழிவத்றக்குள் ஓடி்னொன. ‘மவலொயி, எஙகடி 
இருக்மக…’ என்ற ைன கைவனின உறசொகேொ்ன 
குரல மகடடு, கழிப்பத்றதயச சுத்ைம் 
்சய்து்கொண்டிருந்ை கொத்ைனின ேத்னவி, 
“என்ன, அதிசயேொ இருக்கு! என்ன, இம்புடடு 
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சந்மைொெம்? சின்ன புள்த�கைக்கொ துள்ளிக்கிடடு 
வொரிரு. வழுக்கி உளுந்தி்டொதைய்யொ” எனறு, 
ைன கைவத்னக் கீமழ விழுந்துவி்டொேலிருக்க 
எசசரித்ைொள் மவலம்ேொ. ைண்ணித் 
்ைொடடியிலிருந்து ைண்ணீதர வொளியில ் ேொண்டு 
பிஞசுக் தகக�ொல தூக்க முடியொேல தூக்கிய்படி 
வந்ை ைன ்சலல ேகத�ப ்பொரத்துப ்பைறிய்படி 
மகட்டொர.

“ஏஞசொமி, நீ எதுக்கு இஙமக வந்மை?” 
“ஏனடி, உ்னக்கு எத்ை்ன சலக்கொ நொன 

்சொலலியிருக்மகன, என்ற ்சண்்பொ குடடிதய 
இந்ை மவதலக்குக் கூடடியொர மவண்்டொனனு” 
எனறு குரலில அனபு துலஙக, ைன ேத்னவிதயக் 
கடிந்ைொன கொத்ைப்பன. 

“அப்பொ, அம்ேொவுக்குக் கொய்சசல ்பொ. ் ரொம்்ப 
முடியல. நொனைொன அம்ேொவுக்கு உைவி ்சய்ய 
வந்மைன. அம்ேொதவத் திட்டொதீஙக அப்பொ” 
எனறு ைனனி்டம் ்ேலல குயிலம்பொல மிழறறிய 
ேகத�ப ்பொரத்து, அவள் தகயிலிருந்ை ைண்ணீர 
வொளிதயப பிடுஙகி மவலம்ேொ கழிப்பத்றதயச 
சுத்ைம்்சய்ய ைண்ணீர ஊறறி்னொன கொத்ைன. 
ேகள்மேல அ�ப்பரிய அனத்பப ்்பொழியும் 
ைன கைவனின ்சய்தகதய எண்ணிச சறறுப 
்்பொ்றொதேயு்டன சிரித்துக்்கொண்ம்ட, ைன உ்டல 
உ்பொதையும் ே்றந்து மைய்த்துக் கழுவித் ைன 
மவதலதய முடித்ைொள் மவலம்ேொ. 

“அடிமய, குழந்தையக் கூடடிடடு ்டவுனுக்குப 
ம்பொயி அவ ம்பொ்னேொசம் மகட்ட ்்பொஸ்ைகத்தை 
வொஙகிக் குடு. புள்த�க்குத் திஙக்றதுக்கு ஏைொவது 
தீனி வொஙகிக் குடு. நீயும் அஙகிருக்கி்ற அஞசு 
ரூவொ ்டொக்்டரகிடம்ட ம்பொய், ஊசி கீசி ம்பொடடுக்க 
புள்�. ஆத்ைொவும் ேகளும் ்டவுனுக்குக் கி�ம்பிப 
ம்பொ்றதுக்கு வீடடுக்குப ம்பொய் ்ரடியொகுஙக. நொன 
ம்பொய் ்்பரியொத்ைொகிடம்ட ்பைத்தை வொஙகிடடு 
ஓடியொம்றன. ்சண்்பொ கண்ணு, ரொசொத்தி 
அம்ேொகூ்ட ்டவுனுக்குப ம்பொறியொ? ம்பொய் ்வரசொ 
பு்றப்படுஙக” எனறு, ேகத�யும் ேத்னவிதயயும் 
ேகிழ்சசிமயொடு விரடடி்னொன, கொத்ைப்பன. 

கொத்ைப்பன ேகத�யும் ேகத்னயும் 
அரசுப ்பள்ளியில மசரத்திருந்ைொன. ரஙகனுக்கு 
்படிபபில அவ்வ�வொக ஆரவமிலதல. 
தக்யழுத்துப ம்பொடுே�விறகுப ்படித்ைவன. 
பின்னர ்பள்ளிக்குச ்சலலொேல ைன ைந்தைக்கு 
உைவியொக இருந்து ்பண்தை மவதலகத� 
மவகேொகக் கறறுக்்கொண்்டொன. ஆ்னொல ேகள் 
்சண்்பொமவொ, நன்றொகப ்படித்துப ்பள்ளியில 
சி்றந்ை ேொைவியொக வி�ஙகி்னொள். அை்னொல 
்சண்்பொதவப ்படிக்கதவக்க கொத்ைன மிகவும் 
சிரேேொ்ன, அ்பொயகரேொ்ன மவதலகத�க் 
கூ்ட ைொம்ன முனவந்து ்சய்ைொன. கொத்ைன, ைன 
ேகனுக்கு எலலொ மவதலகத�யும் கறறுக் 

்கொடுத்ைொன. ஆ்னொல ஒமர ஒரு மவதலதய 
ேடடும் ைன ேகன ்சய்யக்கூ்டொது எனறு ைொனும் 
ைன ைந்தையும் ேடடும் மசரந்து ்சய்துவந்ைொன. 
அந்ை மவதலதயத்ைொன இனறு ்சய்ய, ைன 
ைந்தைதயயும் ேகத்னயும் அதழத்துக்்கொண்டு 
இரவு ்டவுனில இருக்கும் எஜேொனின ைம்பி 
வீடடுக்குப பு்றப்பட்டொன. 

்பள்ளிக்கு அனுபபுவதை எஜேொன ்பலமுத்ற 
ஆடமசபித்தும் ைன ேகத�ப ்படிக்கதவப்பதிலும் 
கழிவுநீரத் ்ைொடடி சுத்ைம் ்சய்யும் மவதலக்கு 
எஜேொன ்பலமுத்ற அைடடியும் மிரடடியும் 
கூறி்னொலும், ரஙகத்ன அந்ை மவதலயில ேடடும் 
ஈடு்படுத்ைொேலும் எப்படிமயொ எஜேொத்னச 
சேொளித்து வந்ைொன, கொத்ைன. எஜேொன குத்றந்ைது 
ஆறு ேொைஙகளுக்கு ஒருமுத்ற உ்றவி்னரகள், 
நண்்பரகள் வீடடுக்குக் கழிவுநீரத் ்ைொடடிதயச 
சுத்ைம் ்சய்ய மைொட்டத்தை விடடு ்வளிமய 
அனுபபுவொர. இதும்பொன்ற மவதலகத�ச  
்சய்யச ்சலலும்்்பொழுது ரஙகத்ன அதழத்துச 
்சனறு, அவன விரும்பிய உைதவ மஹொட்டலில 
வொஙகிக் ்கொடுத்து மவதல்சய்யும் வீடடின 
திண்தையில தூஙகதவத்து விடுவொன. அனறும் 
ரஙகன தூஙகியபி்றகு கொத்ைப்பன அஙமகமய 
ைன ைந்தைதயக் கொவலொக அேரத்திவிடடு, 
்டவுனிலிருந்து இரண்டு தேல ்ைொதலவில 
்பொழத்டந்ை கொளி மகொயிலுக்கு அருகிலிருந்ை 
கொடடில சொரொயம் கொய்சசும் முனியனி்டம் ்சனறு 
நொலு ்பொடடில வொஙகிக்்கொண்டு, கத்டயில 
ஏற்க்னமவ வொஙகி மூடத்ட கடடி தவத்திருந்ை 
கலலுபத்பயும் மவப்்பண்தைதயயும் 
எடுத்துக்்கொண்டு ்டவுன வீடடிறகுத் 
திரும்பி்னொன. 

மைொட்டத்திலிருந்து பு்றப்பட்டம்பொது 
்கொண்டுவந்திருந்ை க்டப்பொதர, கயிறு, ஏணி, 
ேலம் அள்ளும் இரும்பு வொளிகள், ேலத்தைக் 
்கொடடி எடுத்துச்சலல இரும்்பொலொ்ன 
மூடி ம்பொட்ட ்்படடி ம்பொன்ற ைள்ளுவண்டி 
எலலொவறத்றயும் எடுத்துக் கழிவுநீரத் 
்ைொடடிக்குப ்பக்கத்தில தவத்ைொன. ஒரு 
வொளியில உபத்பயும் மவப்்பண்தைதயயும் 
கலந்து உ்டம்பு முழுவதும் பூசிக்்கொண்டு 
தூஙகும் ேகன எழுந்துவி்டொை்படி ்ேதுவொகத் ைன 
ைகப்பத்ன எழுபபி்னொன, கொத்ைன. திடீ்ரனறு 
கழிவுநீரத் ்ைொடடி அருகில எரிந்து்கொண்டிருந்ை 
மினவி�க்கு அதைந்ைது. இருளில ஒனறும் 
்ைரியொேல சறறுமநரத்தில கண்கள் அதர 
்வளிசசேொக இருந்ை நில்வொளிக்குப 
்பழகிபம்பொ்னது. நிலொ ்வளிசசம் ம்பொ்றதுக்குள்� 
கிளீனிங மவதல முடிஞசுடும் எனறு ே்னதைச 
சேொைொ்னம் ்சய்து்கொண்்டொன கொத்ைப்பன. 

“அப்பொ, இந்ை வொளிக்குள்ம� உபபு கலந்ை 

ர�ோர�ோ 
கோத்தப�ன்
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மவப்்பண்தை இருக்கு. உ்டம்பு முசசூடும் 
எடுத்துப பூசிக்மகொ. நொன ்ைொடடிக்குள்ம� 
எ்றஙகி அள்ளித் ைொமரன. நீ மேமல நினறு அந்ைத் 
ைள்ளுவண்டிமல வொஙகிக் ்கொடடு” என்றொன, 
கொத்ைப்பன. “கொத்ைொ, எஞசொமி… நொ எ்றஙகி அள்ளித் 
ைமரன்பொ. நீ வொஙகி வண்டிமல ் கொடடு்டொ” எனறு, 
ைன ேகன கழிவுநீரத் ் ைொடடிக்குள் இ்றஙகுவதைத் 
ைடுத்ைொன ைகப்பன. “ஏம்ப்பொ… எ்னக்கு ஏைொவது 
ஆயிடும்னு ்பயப்படுறியொ? ஒனனும் ஆகொது. 
உன்னொமல ்ரொம்்ப மநரம் மூசசுபபுடுசசு 
்ைொடடிக்குள்ம� நிக்கமுடியொதுப்பொ. ஏறக்னமவ 
தககொ்லலலொம் நடுஙகுது. நீ ம்பசொே துண்த்ட 
மூஞசிமல மூக்கு, வொதய மூடி, இறுக்கி இழுத்துக் 
கடடிக்மகொ. ஒரு ்பொடடில சொரொயம் இப்பக் குடி. 
கிளீன ்பண்ணி்னபபு்றம் இன்்னொனனு குடிப்பொ” 
எனறு, ைன ைகப்பத்ன எசசரித்ைொன கொத்ைப்பன. 

குடிப்பழக்கமே இலலொை கொத்ைப்பன, 
மவறுவழியிலலொேல மூக்தகப பிடித்துக்்கொண்டு 
ைொனும் ஒரு ்பொடடில சொரொயத்தைக் குடித்ைொன. 
பி�ொஸ்டிக் கவர ஒனத்றத் ைதலயில கவிழ்த்தி, 
முகத்தை ேல்நடியிலிருந்து கொத்துக்்கொள்� 
கழுத்து வதர இ்றக்கி முகமூடிம்பொல அணிந்து 
கயிற்றொல கழுத்தைச சுறறி கடடிக்்கொண்்டொன. 
வீடு கடடியதிலிருந்து இரு்பது வரு்டஙக�ொகத் 
தி்றக்க முடியொை்படி சி்ேண்ட பூசி அத்டத்திருந்ை 
கழிவுநீரத் ் ைொடடியின மூடிதயக் க்டப்பொதரயொல 
குத்தி ்நம்பித் தி்றந்ைொன. மூடி அதிக க்னேொக 
இருந்ைைொல இருவரும் மசரந்து மூடிதய நகரத்தி 
சுவமரொடு சொய்த்துதவத்ை்னர. கரப்பொனகளும் 
புழுக்களும் குபுகுபு்வனறு ்வளிமய வரத் 
துவஙகி்ன. கொத்ைன, ைொன ்கொண்டுவந்திருந்ை 
பூசசிக்்கொலலி ேருந்தை அடித்ைொன. இரும்பு 
ஏணிதய எடுத்துத் ்ைொடடிக்குள் சொய்வொக 
தவத்து இ்றஙகி்னொன. ே்டே்ட்வனறு ேலத்தை 
அள்ளி வொளியில நிரபபி மேமல நின்ற ைன 
ைகப்பனி்டம் ் கொடுத்ைொன. ஒரு ேணி மநரத்திறகுப 
பின்னர சறறு ்வளிக்கொறத்றச சுவொசிக்க மேமல 
வந்து ைன முகத்தை மூடியிருந்ை பி�ொஸ்டிக் 
உத்றதயக் கழறறி ்ைொடடியினமேல ைதரயில 
்படுத்துக்்கொண்்டொன. இப்படிமய இருவரும் 
நொனகு முத்ற ஓய்்வடுத்து மவதலதயத் 
்ைொ்டரந்ை்னர. அதிகொதல மூனறு ேணி. 
சொரொயத்தின வீரியம் குத்றய ஆரம்பித்ைதை 
மூக்தகத் துத�த்ை ்நடியிலிருந்து அறிந்ைொன, 
கொத்ைப்பன. 

“அப்பொ அந்ை ்ரண்்டொவது ்பொடடிதலயும் 
எடு குடிசசி்டலொம். இனனும் ்பொதித் ்ைொடடி 
இருக்கு, ் நடி ைொஙகமுடியல” எனறு ஒக்களித்ைொன, 
கொத்ைன. 

“சரி சொமி” எனறு எடுத்துக் ்கொடுத்துக் 
குடித்ைதும் நிறகமுடியொேல ைள்�ொடி்னொர, 
கொத்ைனின ைந்தை. 

அவர நிதலதயக் கண்டு “அப்பொ, நீ 
்கொஞசமநரம் ்படுத்துக்மகொ. நொம்ன அள்ளி 
நொம்ன வண்டிமல ்கொடடிக்கிம்றன” என்ற 
கொத்ைன, ைொம்ன அள்ளுவதும் ஏறிவந்து ைொம்ன 
்கொடடுவதுேொக மவதலதயத் ்ைொ்டரந்ைொன. 
அதிகொதல ஐந்து ேணி. நிலொ ்வளிசசம் 
ேத்றந்ைது. கருக்கல தேயிருடடு. கண்களுக்கு 
எதுவுமே ்ைரியவிலதல. அனிசதச ்சயலம்பொல 
அள்ளுவதும் ்கொடடுவதுேொக இருந்ை கொத்ைன 
முகத்தில கவிழ்த்திருந்ை பி�ொஸ்டிக் உத்றயின 
்வளிமய ேலம் அபபிக்்கொண்்டைொல 
்பொரக்கமுடியொேல ஏணியினமேல 
ஏறிக்்கொண்டிருந்ை கொத்ைன கொல வழுக்கி, ைதல 
சுவறறில மேொதி, ேயஙகித் ைன நித்னதவ இழந்து 
கழிவுநீரத் ்ைொடடிக்குள் விழுந்ைொன. 

திடீ்ரனறு ேயக்கம் சறறுத் ்ைளிந்ை 
கொத்ைனின ைகப்பனுக்கு நிசபைேொ்ன அந்ை 
இரு�்டரந்ை கருக்கல மவத�யில ஏமைொ 
அசம்்பொவிைம் ந்டந்திருப்பைொக உள்ளுைரவில 
மைொனறியது. இருளில ஒனறும் கண்ணுக்குப 
புலப்ப்டொைைொல ைதரயில ைவழ்ந்ை்படி தகக�ொல 
ை்டவிக்்கொண்டு கழிவுநீரத் ்ைொடடி தி்றந்திருந்ை 
இ்டத்தை ்நருஙகியதும் தககளுக்கு ஏணி 
ைடடுப்பட்டதும், ்ைொடடிக்குள் குனிந்து, 
“கொத்ைொ… கொத்ைொ… எஙக சொமி இருக்கும்ற?” 
எனறு மகடடுக்்கொண்ம்ட, ்ேலல ஏணியில 
கொலதவத்து இ்றஙக முயன்ற கொத்ைப்பனின ைந்தை, 
கொல நடுஙகி இ்டறி கழிவுநீரத் ்ைொடடிக்குள் 
ைொனும் ைதலகுபபு்ற விழுந்ைொன. 

“மனிைநன ேனிைனின ேலத்தை அள்ளும் 
இந்ைப ்பணிதய நிறுத்ை அரசொஙகம் எத்ைத்ன 
சட்டஙகள் ம்பொடடுத் ைடுத்ைொலும் ்பயனிலதல. 
அை்னொல என ைந்தைதயப ம்பொல, ைொத்ைொதவப 
ம்பொல, ஆயிரேொயிரம் ேனிை உயிரகத�க் 
கொப்பொற்ற நொன கண்டுபிடித்ை புதிய, எளிதேயொ்ன, 
அதிகம் ்பைச ்சலவிலலொேல மிகக் குத்றந்ை 
்சலவில ்சய்ை ‘மரொம்பொ கொத்ைப்பன’ என்ற 
இந்ை என புதிய ்ைொழிலநுட்ப இயந்திரத்தை 
உலகேக்களின நனதேக்கொக இலவசேொக 
அரப்பணிக்கிம்றன. இந்ை மரொம்பொதவ உலக 
நொடுகள் அத்னத்தும் ்பயன்படுத்தி என வீடடு 
உ்றவுகத� நொன இழந்ைதும்பொல மவறு எவரும் 
இழக்கொேல ைடுக்க ஆவ்ன ்சய்யமவண்டும்” 
எனறு, சரவமைச ேக்கள் சத்பயில ்சண்்பகம் 
மவண்டுமகொள் விடுத்ைொள். விஞஞைொனி 
்சண்்பகொவின மவண்டுமகொத� சரவமைச 
ேக்கள் நலம் கொக்கும் சத்ப ஏறறுக்்கொண்்டது. 
மேலும் அவரது ேக்கள் ்பணிதய ேதித்து இந்திய 
விஞஞைொனி ்சண்்பகொவிறகு, ‘சி்றந்ை ேக்கள் நலம் 
கொக்கும் விஞஞைொனி’ என்ற சரவமைச விருதை 
வழஙகிக் ்கௌரவித்ைொரகள். 
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கு.அழகிரிசாமியிடமிருநது 
கி.்ரா.வுககு.. 

èLƒèŠð†® è.è¼Šðê£I.
 

 
கி.ரா. வாசிப்பு
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ரகசியம்! யொருக்கும் கொட்டொமை! எ்ன 
அறிவுறுத்ைமலொடு வரும் கு.அழகிரிசொமியின 
கடிைஙகள் எபம்பொதும் கி.ரொதவச சந்திக்கி்றம்பொது 
்கொஞசலொகக் குசலம் விசொரித்துக் 
்கஞசலகம�ொடு க்டந்து இறுதியில ஒரு 
எசசரிக்தகமயொடு முடியும் ைனதே ்கொண்்டதவ. 
கி.ரொ. ்பதில ைரவிலதல என்றொலும் அலலது 
ைர ே்றந்ைொலும் ைொேைேொ்னொலும் மீண்டும் 
வந்து கைவு ைடடி அவர கொமைொடு ்பல கதைகள் 
ம்பசிக்்கொண்டிருக்கும்.

எத்ைத்ன இன்பஙகத�ச சுகித்ைொலும் நீ 
அருகிலிலதலமய எ்னச சுகத்தை வீைடிக்கும். 
கொைல ்பொ்டலகத�க் கதைத்து நதகக்கும். 
மேதலமையத் திதரப்ப்டஙகத�்யலலொம் 
கண்டு வந்து கதை ்சொலலிச ்சொலலி உ்டன நீ 
இலதல உன நித்னமவ உன நித்னமவ எனறு 
வருத்ைம் ்கொள்ளும்.

திருவ்னந்ைபுரம் எக்ஸ்பிரஸ்க்குக் கி�ம்பி 
மகொவில்படடியிலிருந்து ஏறி வொ, இத்ைத்ன 
ேணிக்கு வந்துவிடும், அஙகு ம்பொ அப்படிக் 
மகள் இப்படி வொ ஆ்றைொவுக்குமேல ைரொமை! 
சொஸ்திரத்துக்குப ்பட்டைம் ்ைரிந்ைவன 
ம்பொல ந்டந்து்கொள், எழும்பூருக்கு அலல 
இத்ட்சவலுக்மக வந்து வரமவறறுவிடுமவன, 
மகொவில்படடியிலிருந்து விருதுநகர வந்து வண்டி 
ேொ்றணும், ேதுதர வதர நினம்ற வந்ைொலும் 
வந்துவிடு அஙகு வந்ைபின இ்டம் கித்டக்கும், 
்்பண்டுகள் குழந்தைகள் ் ்பரிசுகள் என்்றலலொம் 
ையவுைொடசண்யம்  ்பொத்துடடு இருக்கொமை யொர 
எஙகு நகரகி்றொர என்பதைப ்பொர ‘க்பக்’எ்ன 
உக்கொரந்து்கொள்..

ஹஹீ, ஊஹூ இ்ைலலொம் கூ்டொது, திருசசியில 
ையிரசொைம், சொம்்பொரசொைம் கித்டக்கும் வொஙகிச 
சொபபிடு, அந்ைச சொப்பொடு தவக்கப்படடிருந்ை 
்்பொட்டலத்தில தகதயத் துத்டத்துக்்கொள். 
ைண்ணீருக்குப ்பதில மசொ்டொ வொஙகிக் குடி. 
்கொத்டக்கொ்னல மரொடடில ்ரண்டு ்பழம் வொஙகி 
தவத்துக்்கொள். கொலகத� ்்பஞசினமேல 
எடுத்து தவத்துப பி்றகு ்பக்கவொடடில 
ேனிைரகளின முதுகுக்கும் ்்பஞசின முதுகுக்கும் 
நடுவில ் கொஞசம் ் கொஞசேொக வொதழப்பழத்தில 
ஊசி இ்றக்குகி்ற ேொதிரி நீடடிவி்டமவண்டும்.

்சஙகல்படடு தவகத்றப ்்பொழுதில வந்து 
மசரந்துவிடும். டீ கொபி வொஙகிச சொபபி்டொமை. 
எலலொம் எசசில. ்்படடிதய வண்டியின 
்பலதகயில தவத்துவி்டலொம். ேணி்பரதச 
சடத்டயின உள்்பொக்்கடடில தவத்துக்்கொள், 
பித்ைொனகத� ேொடடிக்்கொள், சடத்டக்கு மேல 
அஙகவஸ்திரத்தை இறுக மூடிக்்கொள்.

ேொறறுத்ட எடுத்துக்்கொள், கண்ைொடி 
சீபபு இஙகிருக்கி்றது. ்படுக்தக மவண்்டொம். 
மவ்்றதுவும் எடுத்துடடு வரமவண்்டொம். ரயிலில 
சிரேம். நிழலகள் கருகிய ்ேொடடு நூலகள் 
இருந்ைொல எடுத்து வொ!

எத்ைத்ன எத்ைத்ன ்பக்குவம் ஒரு ைொதயப 
ம்பொல. ஒரு ஆதே ைொன இட்ட முடத்டகளின மீது 
ேடடுமே நித்னதவச ்சலுத்துவது ம்பொல. 400 
கி.மீ ்ைொதலவில இருந்ைொலும் இமை நித்னபபு. 
உலகத்தைக் கறறுத் ைந்ைமை நொன எ்ன ேொரைடடிக் 
்கொள்ளும் அப்பொக்கள் கூ்ட மைொறறுவிடுவொரகள். 
அத்ைத்ன ்பக்குவேொய்த் ைொய்கூ்ட ே்றந்திருப்பொள். 
ஆ்னொல, எத்ைத்னக் கொைல எத்ைத்ன அனபு.
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இதைப ்படித்ைபினபு நொனும் ்பயணித்மைன. 
இனறும் சரியொகப ்்பொருந்துவைொயிருக்கி்றது. 
அப்படிமய இருக்கி்றது. எதுவும் ேொ்றொேல. 
மகொவில்படடியிலிருந்து இமை முத்றதேதயப 
பின்பறறிக் கொதலயில எழும்பூர ்சனறுவி்டலொம்.

மகொவில்படடியில அண்ைொசசி எப்படி 
இருக்கி்றொர. என ைம்பி எப்படிப ்படிக்கி்றொன 
எனறு அவ்வபம்பொது கவனித்துக்்கொள். இந்ை 
இைழ்க்�லலொம் சரியொக வந்து மசரகி்றைொ.

என்ன எழுதுகி்றொய். எதுவும் எழுதி்னொல 
அனுபபிதவ. நொன பிரசுரிக்கிம்றன. 
எப்படி இந்ைத் துரதிரஷ்டம் பிடித்ைவத்ன 
நண்்ப்னொக்கிக்்கொண்்டொய். ்சனத்ன வந்து 
சஙகீைம், நொடடியக் கசமசரி, ்பல ்பொரக்க 
மவண்டிய இ்டஙகத�்யலலொம் விடு, பி. 
ஸ்ரீ., புதுதேபபித்ைத்ன்யலலொம் ்பொரக்கொேல 
்சனறுவிட்டொய். ே்னவருத்ைேளிக்கி்றது. 
திருசசியில மைசிக விநொயகம் பிள்த� தி்னம் 
்கொண்்டொ்டப்பட்டது. நொத� நினறு ேொதல 
மகொகமல ேகொலில ரொேலிஙகம் பிள்த�க்குப 
்பைமுடிபபு ைரப்படுகி்றது. டிமகசி, ரொஜொஜி 
ம்பொன்றவரகளின ்சொற்்பொழிவு இருக்கி்றது. என 
உ்டலநிதல ்பறறி யொருக்குமே ்சொலலொமை. கூ்ட 
இருக்கும் கடிைத்தை ேடடும் வீடடில குடு.

என்ன்டொ! ஒரு ்பயலொவது ஊரிலிருந்து 
கடிைம் எழுைேொடம்டன எனகி்றொன. இது 
என்ன அநியொயேொயிருக்கி்றது! எனறு ே்னசு 
்சொலலுகி்றது. இனறு முகொரியில ஒரு 
சொகித்யம் ்சய்மைன. இதுவதர ்ேொத்ைம் 
்பத்து எழுதியிருக்கிம்றன. நொன சஙகீைப 
புத்ைகம் ்வளியிடுவைறகு முனபு நீ கலயொைம் 
்சய்து்கொண்டு வி்டொமை! புத்ைகம் ம்பொட்டபி்றகு 
கலயொைம் ்சய்து்கொள்�லொம்..

 எ்ன உரிதேமயொடு சட்டமும் அைறகுத் 
ைகுந்ை விலக்கும் ைருகி்ற்படியொகப ்பல கடிைஙகள் 
இப்படி.

ேொைம் இருமுத்ற எனறிருந்ை கடிைப 
ம்பொக்குவரத்து, வொரம் இருமுத்ற என்றொகிவிட்டது. 
்பதில வருமுனம்ன கி�ம்பும் அடுத்ை கடிை்ே்ன 
்சனத்ன ம்பொய்ச மசரந்ை அழகிரிசொமிதய 
எத்ைத்னப புத்ைகஙகள், எத்ைத்னப ்ப்டஙகள், 
ைொன ்பணி்சய்கி்ற ்பத்திரிக்தகயின எத்ைத்னப 
்பக்கஙக�ொலும் அதேதிப்படுத்ை முடியவிலதல.

எத்ைத்ன நண்்பரகள் கித்டத்ைொலும் எத்ைத்ன 
அனத்பப புகடடி்னொலும், இத்ைத்ன அனபிலும் 
ஒமர முகம் . அது கி.ரொவின முகம். எத்ைத்னக் 
கதைகள் எதைப ்பொரத்ைொலும், மகட்டொலும் 

கி.ரொவின நித்னவு. அனம்பொடு யொர ை்னக்கு 
என்ன ைந்ைொலும் அது உ்னக்கு ஈ்டொகொது.. எ்னப 
புலம்பித் திரிகி்றொர அழகிரிசொமி. அந்நியன 
்ப்டத்தில திருதவயொறறில கைொநொயகிக்குக் கொைல 
விண்ைப்பத்தைச சேரபபித்துவிடடு எப்படி 
கைொநொயகன அஙகுமிஙகுேொய் அதலவொமரொ 
அதும்பொல அழகிரிசொமி ஒவ்்வொரு கடிைத்தையும் 
எழுதி முடித்துவிடடு அஙகுமிஙகும் 
உ்றக்கமிலலொது அதலந்திருப்பொர எனறு 
உைரமுடியும் நம்ேொல.

ஒரு நலல நண்்ப்னொல என்ன்வலலொம் 
கித்டக்கக்கூடும் என்பைறகு அழகிரிசொமியின 
வொழ்க்தக நலல உைொரைம் எ்னலொம். 

இந்ை இதச மகட்டொயொ இப்படி ஒரு 
சஙகீைம் வந்திருக்கி்றது. என்ன அருதேயொ்ன 
்பொடடு அறபுைம். நீ ஸ்வரப்படுத்தி அனுபபிய 
்பொ்டலகத�ப ்படித்மைன. பிர்பல வித்வொன 
ஒருவரி்டம் அது ்சனறு மசரந்ைது… இப்படி 
நண்்பனின இதசயொரவத்திறகுத் தீனி ம்பொடுவதும், 
என வீடடுக்கு வருகி்ற இைழ்கத� நீ வொஙகிவரச 
்சொலகி்றம்பொது ்கொடுக்க ேறுத்ைொரக�ொமே 
உண்தேயொ எனறு ஆமவசத்மைொடு மகட்பைொக 
இருக்கடடும், ்சனத்னக்குச ்சலவைொல 
உனத்னப பிரியபம்பொகும் அந்ை ்நடுநொத�ய 
பிரிதவ நொன எப்படி ைொஙகபம்பொகிம்றன.. 
இப்படி ைனனுத்டய இருபபில இருக்கேொட்டொை 
நிதல அழகிரிசொமி கி.ரொ.மீது ்கொண்டிருந்ை 
அ�ப்பரிய நடத்பப ்பத்றசொற்றவிலதலயொ? 
எப்படி்யலலொம் ஒரு உயிர நண்்பன 
இருக்கமுடியும் என்பைறகு இப்படித்ைொன 
எ்னச ்சொலலி முடிக்க அழகிரிசொமி கடிைஙகள் 
இருக்கின்ற்ன.

உ்னக்கு ேற்ற நண்்பரகள் கடிைம் 
ம்பொட்டொரக�ொ? எ்னக் மகடடுவிடடு, 
எலமலொதரயும் ம்பொ்டச ்சொலலியிருக்கிம்றன. 
அவதர அைடடுபம்பொடடிருக்கிம்றன. இவரின 
கடிைம்  இனனும் ்ரண்டு நொளில வந்துவிடும் 
எ்ன ஒரு நண்்பனுக்கொக ேற்ற நண்்பரகத� 
அைடடுபம்பொடுவதும்  ருசியொகத்ைொன இருக்கி்றது.. 
எ்னச ்சொலலி முடிக்குமுன ஆேொ இதுல ்்பருே 
மவ்ற! எனறும் ைனத்னத்ைொம்ன விேரச்னம் 
்சய்து ்கொள்வதையும் நித்றய இ்டஙகளில 
்பொரக்கமுடியும்.

கடிைம் எழுதுவதில ேடடுேலல அனத்பக் 
கொடடுவதிலும் அ�வு க்டந்துைொன, அனத்ப 
ே்றப்பதிலும் அ�வு க்டந்துைொன. நீ ம்பசவிலதல 
எ்ன நொனும் ம்பசொேல இருந்துவிடம்டன. எ்னக்கு 
வருத்ைேொகவும், ஊதரவிடடு ஓடிபம்பொமவொேொ 
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எனறும் இருந்ைது. ஆ்னொல அனபின மிகுதியொல 
நொம்ன மைொலவிதய ஒபபுக்்கொண்டு நீ 
எழுைொவிட்டொலும் ைொம்ன எழுைத்தூண்டியது.. 
எனறு எழுதுகி்றம்பொது அழகிரிசொமிக்குக் 
கி.ரொவின இருபபு எவ்வ�வு முக்கியேொ்னைொகும் 
என்பதை உைரச்சய்திருக்கி்றொர.

நடபு வட்டத்தைப ்்பருக்கும் ்்பொருடத்ட 
்சனத்னயில இருந்து்கொண்டு ைொம்ன முனனினறு 
்சய்ைொலும், நண்்பனுக்கு எழுதுகி்ற கடிைத்தில 
ஒரு எசசரிக்தகதயத் ைருகி்றொர.. நண்்பத்ன 
எப்படித் மைரவு ்சய்வது எனறு. ம்டொ்னொவூரில 
தவத்துச ்சொன்ன புத்திேதிகத� ஞைொ்பகத்தில 
தவத்துக்்கொள். இதுைொன மிகவும் முக்கியம். உன 
இஷ்டப்படி்யலலொம் எதையும் ்சய்யத் ையொரொக 
இருப்பவரகத� சிமநகிைம் ஆக்கிக்்கொள்�ொமை!  
உ்னக்குச சந்ைரப்பவசேொகத் தீயவழியிலும் புத்தி 
ம்பொகலொம். அைறகுச சரிபம்பொடுகி்றவத்னத் 
ைள்ளு. உ்னக்கு எதிரவொைம் ்பண்ணு்பவத்னத் 
மைொழ்னொக்கிக்்கொள். அை்னொலைொன உலக 
அனு்பவம் ் ைரியும். ஜொக்கிரதையொக இரு. வீைொ்ன 
லடசியஙகளில ே்னதைச மசொரம் ம்பொகவி்டொமை! 
எஙகள் வீடத்டயும் கவனித்துக்்கொள். என ைம்பி 
நன்றொகப ்படிக்கி்றொ்னொ எனறும் ்பொரத்துக்்கொள்.. 
எனறு முடிக்கி்றம்பொது, நண்்பனுக்குப  ்பொ்டம் 
ைந்திருக்கி்றொர.

உண்ணும்ம்பொதும், உ்றஙகும்ம்பொதும் உன 
ஞைொ்பகேொகமவ இருக்கி்றது. ்்பொய்யிலதல. 
உனம்னொடு ம்பசிக்்கொண்டிருப்பைொக எத்ைத்ன 
ை்டதவகள் க்னவு கண்டுவிடம்டன ்ைரியுேொ? 
நொன சொபபிடும்ம்பொது, எனம்னொடு உடகொரந்து 
சொபபிடுகி்றொய், நொன உ்றஙகும்ம்பொது, எனம்னொடு 
ஒமர ைதலயதையில உ்றஙகுகி்றொய். நொன 
கதை எழுதும்ம்பொது உன தகயொலைொன என 
ம்ப்னொதவப பிடித்து எழுதுகி்றொய். இந்ைப பிரதே 
ைடடும் நித்னவிலிருந்து உள்�த்தைப பிரிக்கமவ 
முடியவிலதல . ஆபிஸ் முடிந்து வந்ைதும் ைனியொகச 
்சனறுவிடுமவன. கி.ரொஜநொரொயைத்னப்பறறி 
நித்னத்துக்்கொண்டு இருக்கப ம்பொகிம்றன 
என்ற ேகிழ்சசி ்சொலலி முடியொது ஒரு சஙகீைம் 
மகடகி்றேொதிரி….

கொைலரகளுக்கு ேடடுேலல உலகில உயரந்ை 
அனபி்னொல ஒனறி்ன எலலொ உயிரகடகும் 
்்பொருத்ைேொ்னமை ம்பொலும் இத்ைத்ன 
அவஸ்தைகளும்..

எத்ைத்ன எழுதி எத்ைத்னப புலம்பி எத்ைத்னத் 
ைவித்ைொலும் அதிகேொகப ம்பசுவது என்னமவொ 
புத்ைகஙகள் ்பறறித்ைொன.

நீ அடிக்்கொருை்டதவ எழுதிக்்கொண்டிரு. 

இலக்கியத்தில தவத்ை ்பறத்ற ேொறறிவி்டொமை! 
நலல புத்ைகஙகத�ப ்படி .. நலல நண்்பன 
அருகிலொ மவத� நலல புத்ைகஙகள் ேடடுமே 
ைன நண்்பனுக்கு நலல துதை என்பதை 
உைரந்ைவரொய் அழகிரிசொமி இருந்திருக்கி்றொர.

கு.அழகிரிசொமியின கடிைஙகள் நலல 
நடபுக்கொ்ன ம்பொறறிப ்பொதுகொக்க மவண்டிய 
அறபுைேொ்ன இலக்கியப ்்பொக்கிசம். 
அவருத்டய கடிைஙகள் கி.ரொவு்ட்னொ்ன நடபு 
அத்டந்ை ்பரிேொைஙகத�, கித� ்பரபபி 
விசொலேத்டந்ை விைத்தை, எலலொம் ைொண்டி 
அனத்றய சூழலில ைமிழகத்தில நிகழ்ந்ை 
இலக்கியக் கூட்டஙகள், விழொக்கள், ஆளுதேகள் 
(இதசத்துத்ற உட்ப்ட) ம்பொன்றவறத்றயும் 
்பறறிப ம்பசுகி்றது. கூடுைலொக, கு.அழகிரிசொமி 
்பத்திரிக்தகயில ்பணியொறறியதேயொல இைழ்கள் 
்பறறியும் அவ்விைழ்களில அறிமுகேொகி 
எழுதிக்்கொண்டிருந்ை ஆளுதேகள் குறித்தும் 
அனத்றய நொளில அசசொகி்ன இைழ்ப பிரதிகளின 
எண்ணிக்தககள், வொசகரகள் குறித்தும் 
அறிந்து்கொள்� முடியும்.

இைழ்களில ் வளிவந்ை கடடுதரகள், தீ்பொவளி 
ேலரகளில ் வளிவந்ை கடடுதரகள், கி.ரொ. எழுதிய 
கவிதைகள், அழகிரிசொமி எழுதிய சொஙகித்தியஙகள் 
எ்ன இவ்விருவரின இலக்கியப ்பயைஙகள் 
குறித்ை ்பல ்பகிரேொ்னஙகத� விவரிக்கி்றது.

கி.ரொ., கு.அ. உ்டலநிதல ்ைொ்டர்பொ்ன 
்சய்திகள், குறிப்பொக ‘யொருக்கும் கொட்டொமை’ 
கடிைஙகத� நீஙகள் ்படிக்கலொம். கி.ரொ.தவக் 
கொை இயலொது, கி.ரொமவொடு வொழ இயலொது 
ைனித்திருக்கி்ற கொலத்தின ்வம்தேகள், 
இயலொதேகள், ்வறுதேகத� கு.அ. 
்வளிப்படுத்தியிருக்கி்றொர. ்பல ்பொ்டலகளின 
அறிமுகஙகளும் அஙகஙமக கித்டக்கும். ்பல நலல 
்ப்டஙகளின ைதலபபுகள் நம்தே அப்ப்டஙகத�ப 
்பொரக்கத் தூண்டும். ்்பருஙக்னவுக்குள் 
சிக்கவும் ம்பரின்பக்க்டலுக்குள் சி்றகடித்துப 
்ப்றக்கவும், வொய்விடடுச சிரித்துக் கண்ணீதரத் 
துத்டத்துக்்கொள்�வும், சிந்திக்கவும், 
நலல ்பல ்பசுதேயொ்ன நம் நித்னவுகத� 
அதசம்பொ்டவும், நொம் வொழ்ந்ை வொழ்க்தக 
உண்தேயில வொழ்க்தகைொ்னொ? எ்ன நொமே 
நம்தேக் மகடடுக்்கொள்�வும் சுய்பரிமசொைத்ன 
்சய்து்கொள்�வும் நித்றய இ்டேளிக்கி்றது.

ஒவ்்வொரு ்பக்கஙகளின புரட்டலகளும் 
உஙகளுக்குள் ்பல புரட்டலகத� நிகழ்த்தும்.. 
ஆ்னத்ைக்கூத்ைொடுவீரகள். வொருஙகள்! வொசியுஙகள்! 
ஆ்னந்ைக்கூத்ைொ்டலொம்… 
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ஒரு ேத்தியொ்ன மவத�, உைவு 
இத்ட்வளிக்குப பி்றகு சறறு ேந்ைேொக 
நகரவைொகத் ் ைரிந்ைது. ரிசபெனில, அழுக்கத்டந்ை 
மைொற்றத்தில ஒருவர வந்து நின்றொர. ்பர்பரப்பொக 
ஏமைொ விசொரித்ைொர. ரிசபெனிஷட கவிைொ, 
அவதர ்வளிமயற்ற முயனறு்கொண்டிருந்ைொள். 
சிசிடிவியில ்பொரத்ை மித்ரொ, “கவிைொ… அவர 
உள்� அனுபபுஙக…” எனறு இண்்டரகொமில 
உத்ைரவிட்டொள். மகபினுக்குள் வந்ைவதர எதிமர 
உடகொரதவத்து ைண்ணீதரக் குடிக்கக் ் கொடுத்ைொள். 
ேனிைர, மகொ்பத்தில ‘புஸ், புஸ்…’ எனறு மேலமூசசு 
கீழ்மூசசு வொஙகிக்்கொண்டிருந்ைொர. ைண்ணீதரக் 
குடித்துவிடடு, ைன த்பயில இருந்ை சிறு கலதல 
எடுத்து மேதஜமீது தவத்ைொர. 

“மே்டம், நொன ்சொல்றது சத்தியம்; இை 
நம்புஙக” என்றொர. 

“என்னஙக இது?” 
“இது, எஙக குடும்்பச ்சொத்துஙக, எஙக 

முப்பொட்டன கொலத்திலிருந்து மூஙகில 
்்படடியில வசசுக் கும்பிடடு வமரொம். 

சக்திவொய்ந்ை சொமிஙக. ்கொஞசநொள் முன்னொமல 
ஒரு அம்ேொவொதச பூதஜக்கு சுத்ைம் ்சய்ய்றபம்பொ 
ைஙகம்ேொதிரி கலலுஙக ்கொடடுசசி. அை உரசிப 
்பொத்ைதுல ைஙகம்னு உறுதியொகிடுசசி. அபபு்றம் 
இன்்னொருநொள் எடுத்து உரசிப ்பொத்மைன. அப்படி 
எந்ைத் ைஙகமும் வரல. விசொரிசசுப ்பொரத்மைொம். 
உஙக ஆபீஸ்ல குடுத்ைொ, என்னனனு ்பொத்துச 
்சொலலுவீஙகனனு ்சொன்னொஙக. ்கொஞசம் 
்பொரத்துச ்சொலலுஙக மே்டம்” எனறு ்கஞசி்னொர. 

“்நத்றய ்சலவொகுமே சொர.” என்றொள். 
“அ்ைலலொம் மயொசிக்கொதீஙக மே்டம். ்பைம் 

எத்ைத்ன மவண்டுேொ்னொலும் ்கொடுக்கிம்றன” 
என்றொர. 

விதல உயரந்ை கருவிகத� வொஙகிதவத்து, 
எதையும் ஆரொய்ந்து வி�க்கம் ்கொடுபம்பொம் 
என்ற நம்பிக்தகயில அவரகள் நிறுவிய 
ஆய்வுக்கூ்டத்திறகு வருவ்ைலலொம், கிைறறு நீதர 
குடிக்கலொேொ? வீடு கட்ட வொஙகியது கிரொத்னட 
கலைொ்னொ? ேண் விவசொயத்துக்கு உைவுேொ? ் நலலு 
ம்பொட்டொ நலல லொ்பம் ்கத்டக்குேொ? ம்பொலி 
நதகயொ எனறு சின்னசசின்ன விெயஙகம�. 
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இதைத் ைொண்டி, ஒனறிரண்டு ்வளிநொடடுப 
்்பொருடகளும் ஆய்விறகு வரும். ஆ்னொல அதவ 
அடிக்கடி வருவதிலதலமய. 

சில ஆண்டுகளுக்கு முனபு ரொஜஸ்ைொன 
கும்்பல ஒனறு, அம்ேனின சூலொயுைம் எதில 
்சய்யப்பட்டது எ்னக் மகடடு வந்ைது. அந்ை 
விவகொரம் ்்பரிைொக ்வடிக்கமவ, மித்ரொவின 
ஆய்வகம் பிர்பலேொ்னது. வித�வொக இமைொ, 
இன்்னொரு ஆர்டர வந்திருக்கி்றது. ்சம்்பழுபபு 
நி்றத்தில கரடுமுர்டொக எதிரில இருந்ை கலதலப 
்பொரக்கும்ம்பொது மித்ரொவின மூத�யில ஆரவம் 
அதிகரித்ைது. மித்ரொவின ்பொரதவ அவருக்குச 
சந்மைகத்தை ஏற்படுத்தியது.  

“இது எஙக வீடடுச ்சொத்துனனு கொட்ட 
நித்றய ஆைொரம் இருக்கு, ஏேொத்ைணும்னு 
நித்னக்கொதீஙக” எனறு மிரடடி்னொர. 

“அ்ைலலொம் ஒனனும் ்பயப்ப்டொதீஙக” 
எ்னக் கூறி, அவதரக் கொத்திருக்கச ்சொலலிவிடடு 
ஆய்வுக்கூ்டத்துக்குள் எடுத்துச ்சன்றொள். 

முைல மசொைத்னயிமலமய அது, புவியில 
உள்� எந்ைத் ைனிேத்துக்கும் இலலொை ்பண்பு 
்கொண்்டது என்பதை உறுதி ்சய்ைொள். 
வொனில இருந்து பூமிதயத் ைொக்கிய ஏரொ�ேொ்ன 
எரிகலலில இதுவும் ஒன்றொக இருக்கக்கூடும் 
என்ற முடிவுக்கு வந்ைொள். ஆசசரயம். அதிசயம். 
்பரவசம். கிட்டத்ைட்ட, ஐம்்பது வரு்டேொக 
்்டலிம்பொரடிங ஆரொய்சசியில ்ைொய்வத்டந்து 
நிறகும் மித்ரொ குடும்்பத்துக்கு முக்கியத் மைதவ, 
இந்ைக் கல என்பது நொனகொம் கட்ட ஆய்வில 
்ைரியவந்ைது. ஆ்னொல இதில என்ன்வலலொம் 
இருக்கி்றது எனறு மசொதிப்பைறகுள் தகயிருபபு 
்ேொத்ைமும் கொலியொகிவிடும். வரலொறத்றத் 
்ைரிந்து்கொள்மவொம் எ்ன ்வளிமய வந்து 
அவரி்டம் ம்பசசுக் ்கொடுத்ைொள், மித்ரொ. 

“வீடடுல ்ரொம்்பக் கஷ்டம், எஙகப்பம்னொ்ட 
ைொத்ைனுக்கு ஏழு ைஙகசசிஙக. அதுல நொலொவது 
ைஙகசசிக்கு ஒருநொள் பிரசவ வலி. ரொத்திரி மநரம் 
பிரசவம் ்பொத்திடடிருந்ைப்ப… ்வளிய ஒரு சத்ைம். 
ஊமர அதிரந்ை ேொதிரி இருந்துசசொம். ்வளிமய 
என்னனனு எடடிப ்பொரக்க கைதவத் தி்றந்ைபம்பொ, 
ஒரு கல ்ப்றந்து வந்து வீடடு ேண் சுவரில இடித்து 
விழ சுவருக்குள் இருந்து கொசு ்கொடடுசசொம்… 
எஙகப்பொ இந்ைக் கதையச ்சொன்னொருஙக” 
என்றொர. 

“சரி, அதுக்கபபு்றம்?” எனறு ஆரவேொ்னொள், 
மித்ரொ. 

“அமைொ்ட, எஙக குடும்்பத்ை பிடிசச பீ்ட 
ஒழிஞசது. எஙக குடும்்பத்துக்குக் கஷ்டம்்னொ 
என்னனம்ன ்ைரியொே மூணு ைதலமுத்றயொ 

வொழ்ந்துடடிருக்மகொம். நொஙக மகக்கு்ற்ைலலொம் 
எஙக சொமி குடுத்துடும்” என்றொர. 

“உஙக�ப ்பொத்ைொ அபடி ்ைரியலமய?” 
“்பைம் இருக்குஙகு்றதுக்கொக இந்ை 

்வயிலல மகொடடு ெூடடு ம்பொடடுக்கிட்டொ 
அதலயமுடியும்?” என்றொர. 

அவரகளுக்கு இந்ைக் கல, கல இலதல. 
்ைய்வம். இதை விடடுக்்கொடுக்க அவரகள் 
எளிதில ஒபபுக்்கொள்� ேொட்டொரகள். 
ஆ்னொல இைன ேகிதே க்டவுளுக்கு அப்பொல 
அலலவொ? ேனிை இ்னத்தின உசசொணிக் ்கொம்பு 
முனம்னற்றத்திறகுப ்பயன்படுமே! இந்ை உலகப 
்பந்தின வயது ்பத்து பிலலியன ஆண்டுகள்; 
அதில ேனிை இ்னத்தின வயது ஐந்து மிலலியன 
ஆண்டுகள் எனறு அறிவியல கைக்கிடடுச 
்சொலகி்றது. இருண்்ட ரகசியஙகத� இந்ை ்நொடி 
வதர ேனிைன கண்டுபிடித்துக்்கொண்ம்டைொன 
இருக்கி்றொன; ்ைளிவத்டகி்றொன. ஆழ்க்டதலயும் 
கண்ணுக்குத் ்ைரிந்தும் ்ைொ்டமுடியொை 
வொ்னத்தையும் இனனும் ேனிைன முழுதேயொக 
அறியவிலதல. 

ஓர ்ப்றதவ ்ப்றந்ை வழித்ை்டத்தில, அைன 
சி்றகுகள் விழுகின்ற்ன. ேயில ்சன்ற ்பொதையில 
அைன இ்றகுகள் விழுவது இயறதகைொம்ன? 
இந்ை இ்றகுகளும் சி்றகுகளும் அைன ை்டத்தை 
நேக்குக் கொடடிக்்கொடுக்கி்றதுைொம்ன? அதும்பொல, 
கொலத்தின ஓட்டத்தில ேனிைனி்டமிருந்து, 
்வளிமயறும் ரசொய்னக் கலதவகளில உள்� 
கொர்பன ை்டஙக�ொக நிறகும். அப்படியொ்ன 
ை்டஙகத� தவத்து, அந்மநரம் அந்ை குறிபபிட்ட 
ேனிைனின இையத் துடிபபு, ரத்ை ஓட்டம், எண்ைம், 
்சயல உைரவுகத�த் துலலியேொகக் கண்்டறிந்து 
அவறத்ற சிக்்னலொக ேொறறி, அைனமூலம் அந்ைக் 
கொல்நொடிதய ேனிைன, அந்ை இ்டத்துக்மக 
திரும்்பச ்சனறு ்பொரக்கமுடியும். கிட்டத்ைட்ட 
த்டம் டரொவலைொன. 

இைறகு ்்டலிம்பொரடடிங சொை்னம் 
கண்டுபிடிப்பமை மித்ரொ குடும்்பத்தின க்னவொக 
இருந்ைது. ைொத்ைொ ம்பொட்ட விதை. அவர ஏமைமைொ 
முயறசித்ைொர. அவர எதிர்பொரத்ை அ�வுக்குப 
பி்ற ்ைொழிலநுட்பஙகள் வ�ரொைைொல, முைல 
அடிதயமய முழுதேயொக எடுத்துதவக்க 
முடியவிலதல. அதைத் ்ைொ்டரந்ை மித்ரொவின 
அப்பொவும், ஓர�வுக்குத் ்ைளிவொ்ன ்பொதைதய 
வகுத்ைொர. இந்ை இருவரின முயறசியும் மித்ரொவின 
ஆய்தவ எளிைொக்கியது. 

“நொம் அத்னவரும் இரசொய்னக் கலதவகம�! 
்வவ்மவறு அ�வுகளில கலந்ை ரசொய்ன 
ேொற்றஙகளுக்கு ஏற்ப முழு உருவேொக ேொறிய 
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அதிசயஙகள். கொர்பன அணுக்கத� ்வளியிடடுத் 
ை்டஙகத� உருவொக்குகிம்றொம். அப்படியொ்ன 
கொர்பன ை்டஙகத�க் கொலத்தின ஓட்டத்தில, 
மிகசசரியொகப பிடித்ைொல நம்ேொல திரும்்பவும் 
அந்ை ்நொடிதயச ்சனறு ்பொரக்கமுடியும்” எ்னக் 
கூறி, ஆய்வுக்கு அசசொரம் ம்பொட்ட ைொத்ைொவிறகு 
அமநக மகொடி நேஸ்கொரம் ம்பொ்டமவண்டிய 
க்டதே மித்ரொவுக்கு ேடடுேலல; அறிவியல 
உலகம் அவதரக் ‘கிறுக்கு’ என்றதழத்ைம்பொதும் 
ஆைொரபூரவேொ்ன ைகவலகத� ேகனுக்கு விடடுச 
்சன்றொர. ேகனும் அவர ேகளுக்கு ்்டலம்பொரட 
வடிவதேபபு வதர ்பொதை வகுத்துக் ்கொடுத்ைொர. 
இது, மித்ரொவின ஆய்வுக்குப ்்பரிதும் உந்துைலொக 
இருந்ைது. அப்பொவும் ைொத்ைொவும் ஏ்றத்ைொழ 
ஆய்தவ முடித்துவிட்டொரகள். ்சயலவடிவம் 
்கொடுத்ைொல ம்பொதும் எ்ன நித்னத்ைொள். ஆ்னொல 
அைறகுத் மைதவயொ்ன ்பைம் ேதலக்கதவத்ைது. 

“உ்னக்கு ஒனனு நலலொ ்ைரியும்்னொ, அை 
சும்ேொ ்பண்ணிக் குடுக்கொை” எனறு, அவள் 
ஆசிரியர அடிக்கடி ்சொலலுவொர. அைறமகற்ப, 
ஆய்வகத்தை நிறுவி அதிலிருந்து ்பைம் ஈடடி 
வருகி்றொள் மித்ரொ. முத்றயொ்ன அலுவலகம், 
அத்னத்துக்குேொ்ன ஆய்வுக்கூ்டம் எ்னச சிறு 
இஸ்மரொதவமய உருவொக்கியிருந்ைொள். ரொக்்கட 
வதர ையொரிக்கமுடியும். ஆ்னொல அவள் 
மைதவ அது இலதலமய. இருந்ை ைகவலகத� 
தவத்து ்்டலிம்பொரட்டரின வடிவத்தை உறுதி 
்சய்ைொள். அதை உருவொக்க மவண்டும். அைறகு 
ஏற்ற ்்பொருத�த் மைரவு ்சய்ய மவண்டும். 
அவறத்றப ்பரிமசொதித்துப ்பொரக்கமவண்டும். 
எந்ைப பிரசசித்னயும் இலதல என்பதை 
உறுதி ்சய்ைதும்ைொன ்பயன்பொடடுக்குக் 
்கொண்டுவர முடியும். ஆ்னொல இைறகுக் கிமலொ 
கைக்கில ைஙகம் மைதவப்பட்டது. அதை 
உருக்குவைறகொ்ன வசதி, மித்ரொவி்டம் இருக்கி்றது. 
ஆ்னொல வொஙகுவைறகொ்ன ்பைம் ைத்டயொகத் 
துரத்தியது. இந்ை அசசத்துக்்கலலொம் இந்ைக் 
கல தீரதவக் ்கொடுக்கும் என்ற நம்பிக்தகதயக் 
்கொடுத்துள்�து. இது சொத்தியப்பட்டொல, 
ை்டயவியல துத்றக்கு மிகவும் ்பயனுள்�ைொக 
அதேயும். குற்றஙகள் ந்டப்பதைத் ைடுக்கும். 
ேனிை வொழ்வின ஆயுத� நீடடிக்கவும் இது 
உைவும். எந்ைக் கண்டுபிடிபபின ்பயனும் 
அது ்பயன்பொடடிறகு வந்ைபின அலலவொ 
நம்்பத்ைகுந்ைைொகப ்பொரக்கப்படுகி்றது. 

இந்ைக் கல, மித்ரொதவப ்்பொறுத்ைவதர 
நம்பிக்தகக் கல. அடுத்ைடுத்ை ஆய்வுகளுக்கு 
உட்படுத்தி்னொள். அைன மூலக்கூறுகத�க் 
குறுக்கு்நடுக்கொக ஆரொய மவண்டும். ‘இயறதக, 

ேனிைனு்டன கண்ைொமூசசி ஆடுவதில ஆரவம் 
நித்றந்ைது. ஒரு கண்டுபிடிபபிறகு இ்டம் 
்கொடுக்கி்ற்ைன்றொல இன்்னொரு ்்பரிய 
ரகசியத்தை ேத்றக்கி்றது எனம்ற புரிந்து்கொள்� 
மவண்டும்’ எனறு அவள் ைொத்ைொ, ை்னது குறிபபில 
எழுதி தவத்திருக்கி்றொர. விஞஞைொ்னம் என்பது 
இயறதகயு்டன ேனிைன ஆடும் ஆடுபுலி ஆட்டம். 
அதில, விதிகத� இயறதக அனத்னமய நிரையம் 
்சய்கி்றொள். இறுதியில, அவம� ்வறறியும் 
கொண்கி்றொள். ைொத்ைொவின இந்ை அனு்பவக் 
குறிபத்ப அவளும் ஒத்துக்்கொள்கி்றொள். 
அவளுக்கும் அப்படியொ்ன அனு்பவம்ைொம்ன 
இதுவதர கித்டத்துள்�து. 

ேனிைனுக்கு உைரவுகள் என்பது ேகிழ்சசி, 
மகொ்பம், ஏக்கம், ரசத்ன, குமரொைம், ்பயம், 
்வறுபபு. இவ்வுைரவுகளில அவன உ்டல 
இரசொய்னக் கலதவகள் ேொறு்படடு பின அவன 
உ்டலில இருந்து ்வளிமயறும் வொயு அவறத்றக் 
கொறறில கலக்கவிடுகி்றது. அந்ை உைரவு 
்வளிப்பொடுகளு்டன இந்ைக் கல எதிரவித்ன 
ஆகி்றமை, அபம்பொது இவளுக்குத் ைகுந்ை மீடியம் 
இந்ைக் கலைொன. இது, சி்றந்ை ்்டலிம்பொரடடிங 
மீடியம் என்பதை உறுதி ்சய்துவிட்டொள்.

ஆ்னொல இது சிறிய கல. இைனு்டன வந்ை 
்்பரிய துண்டு அவர ஊதரச சுறறி எஙமகமயொ 
இருக்கி்றது என்பது மித்ரொவுக்குப புலப்பட்டது. 

“ஹுரமர… இரண்டு ைதலமுத்ற முயறசி, 
மூன்றொம் ைதலமுத்றயில ்வறறியத்டயப 
ம்பொகி்றது. யொர ்்பயர தவக்கலொம்?” எனறு 
மயொசித்ை மித்ரொவுக்கு, அவள் ்்பயமர 
ஏறபுத்டயைொக இருந்ைது. எரிகலலின கூடடுக் 
கலதவகத�த் துலலியேொகக் கண்டுபிடித்ைவள், 
த்பலட ஸ்மகல ்்டலிம்பொரட சொை்னம் 
வடிவதேத்ைொள். கொலம் ம்பொ்னது, ்்பரிய 
துண்த்டத் மைடுைலில ஒரு முனம்னற்றமும் 
இலதல. ‘அைொன கருவி இருக்கி்றமை’ உறசொகம் 
்்பொஙக, கொர்பன டமரஸ் முத்ற மூலம் 
்்டலிம்பொரடிங சொை்னத்தை தவத்துக்்கொண்டு 
மை்டத் ்ைொ்டஙகி்னொள். இ்டம் ்ைரிந்ைது. மூனறு 
ைதலமுத்றகளுக்குமுன ்பயைேொ்னொள். அவள் 
நின்ற இ்டத்தின அருமக பிரசவ வலியு்டன ஒரு 
்்பண் அலறிக்்கொண்டிருந்ைொள். திடீ்ர்ன 
இரவு, ்பகலொ்னதும்பொல ்வளிசசம். வொனில 
இருந்து ்்பரிய சூரியன அவத� மநொக்கி 
வந்து்கொண்டிருந்ைது. நகர மவண்டும் எ்ன 
நித்னப்பைறகுள், அவள் மேமலமய அந்ைக் கல 
விழுந்ைது. மித்ரொ, ்பஸ்்பம் ஆ்னொள். இயறதக 
அனத்ன அவள் ஆடும் ஆட்டத்தில அவள்ைொம்ன 
்ஜயிப்பொள்.



விஞ்ொனிகளின் 
விஞ்ொனி
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 கட்டுலர

உலகின முைல அறிவியல மேதை, 
ஒளியியலின ைந்தை. கணிைவியல, வொ்னவியல, 
இயறபியல ஆகிய துத்றகளில நூறறுக்கும் 
மேற்பட்ட கண்டுபிடிபபுகத� நிகழ்த்திக் கொடடிய 
விஞஞைொனிகளின விஞஞைொனிைொன அபு அலி அல 
ஹ்ஸன. இனி நேக்கு அவர அலஹ்ஸன.

மரொேப ம்பரரசின வீழ்சசிக்குப பி்றகு 
ஐமரொபபியரகள் அரசியல, ்்பொரு�ொைொர, 
்பண்்பொடடுத் ை�ஙகளில ை�ரந்தும்பொய் 
இருந்ைொரகள். அது ஐமரொப்பொவின இருண்்ட 
கொலம் (Dark Ages of Europe - கி.பி 10 --11ஆம்   
நூற்றொண்டுகள்). அக்கொலகட்டத்தில அமரபியரகள் 
்்பொறகொலத்தில இருந்ைொரகள். இஸ்லொமிய 
நொகரீகத்தின ்்பொறகொலம் என்றதழக்கப்படும் 
கொலகட்டத்தில (கி.பி. 8ஆம் நூற்றொண்டின 
ேத்தியிலிருந்து 13ஆம் நூற்றொண்டுவதர) 
கணிைவியல, வொ்னவியல, ேருத்துவவியல, 
இயறபியல, மவதியியல, ைத்துவவியல ஆகிய 
துத்றகளில ்பலமவறு அறபுைஙகள் நிகழ்ந்ை்ன. 
அதவ அத்னத்திலும் உயரந்துநிற்பது அலஹ்ஸன 
கண்டுபிடிபபுகள்ைொன.

இஸ்லொம் இத்றயியல, “அறிதவத் 
மைடுஙகள்” என்றது. இஸ்லொமியச 
சிந்ைத்னயொ�ரகள் அறிவுப ்்பொக்கிெஙகத�த் 
மைடிக் கண்டுபிடித்ை்னர. அந்ைச 
சிந்ைத்னயொ�ரகளில மிக முக்கியேொ்னவரகள் 
- ைத்துவமேதை நீதியொ�ர கணிைவியலொ�ர 
ைரக்கவியலொ�ர அல ஃ்பரொபி (Al Fara-
bi), ைத்துவ மேதையும் “அரிஸ்்டொடடில 
ைத்துவவியலொ�ரகளின ்பொக்ைொத் கலலூரி”தய 
(The Baghdad School of Aristotelian Philosophers) 
நிறுவிய அபு பிெர (Abu Bishr Matta) எ்னப ்படடியல 
நீளுகி்றது. 

அவரகளுள் ைன கண்டுபிடிபபுகளின 
மூலம் உயரத்தில இருந்ை அலஹ்ஸ்னது 
கண்டுபிடிபபுகத�ப ம்பசமவண்டுேொ்னொல 
அைறகு முனபிருந்ை அறிவியல ஞைொ்னம், ்பண்த்டய 
கிமரக்கம், அபம்பொைய கண்டுபிடிபபுகள் ்பறறிய 
நிகழ்வுகத�த் ்ைரிந்து்கொள்வது மிக அவசியம். 
இந்தியக் கணிைவியல, வொ்னவியல ்பறறிய 

கண்டுபிடிபபுகத�ப ம்பசமவண்டுேொ்னொல 
ஆரய்பட்டொ, சீனிவொச ரொேொனுஜம் ்பறறிய புரிைல 
அவசியம்ைொம்ன - அதும்பொல !

வரலொறத்ற எடுத்துக்்கொண்்டொல அது ேகொ 
அ்லக்்ஸொண்்டரின ேத்றவும், மரொேப ம்பரரசின 
எழுசசியும் அைொவது கி.மு 300 களிலிருந்து கி.மு 
30 வதர. கி.மு 146இல மரொேக் குடியரசி்டம் 
கிமரக்கம் வீழ்கி்றது. ஆயினும் கிமரக்கப ்பண்்பொடு 
மரொேப ம்பரரசின மீது வலுவொ்ன ்சலவொக்தகக் 
்கொண்டிருந்ைது. அது கிமரக்கப ்பண்்பொடடின 
ஒரு வடிவத்தை ஐமரொப்பொவின ்பல ்பகுதிகளிலும் 
்பரபபியது. ்ேொழி, அரசியல, கலவி முத்ற, 
்ேய்யியல, அறிவியல, கதலகள் ஆகியவறறில 
கிமரக்கப ்பண்்பொடு ்்பரும் ்சலவொக்குக் 
்கொண்டிருந்ைது.  

கிமரக்க அறிவியல ்ைொ்டக்க முைமல 
வொனியல நிகழ்வுகளுக்கொ்ன ்பகுத்ைறிவு சொரந்ை 
பு்றநிதல வி�க்கத்தை அடிப்பத்டயொகக் 
்கொண்டிருந்ைது. ்்பரும்்பொலொ்ன வட்ட, 
அதரக்மகொ� விண்மீனகுழுக்களும், விண்மீனகள், 
மகொள்கள், சிறுமகொள்கள் ஆகியவறறின 
்்பயரகளும் கிமரக்க வொனியலில இருந்துைொன 
்்ப்றப்படடிருந்ை்ன. கிமரக்க வொனியல எகிபதிய, 
்பொபிமலொனிய வொனியலில ்்பருந்ைொக்கத்தை 
ஏற்படுத்தியது. மேலும் கிமரக்க வொனியல இந்திய, 
அரொபிய, மேதலய வொனியல வ�ரசசிக்கும் 
உந்துைல அளித்துக்்கொண்டிருந்ைது.

்ைொனதேயொ்ன இலக்கிய வ�ஙகத� 
மீட்்டடுத்ை ைத்துவவியலொ�ரக�ொ்ன யூக்லிட, 
ைொலமி ம்பொனம்றொர வொ்னவியல, வடிவியல, 
எண்கணிைம் ம்பொன்ற துத்றகளிலும் முத்திதர 
்பதித்திருந்ை்னர.

யூக்லிட (Euclid of Alexandria - கி.மு. 
நொனகொம் நூற்றொண்டு) : ்வவ்மவ்றொகச சிைறிக் 
கி்டந்ை கணிைத்தின அத்ைத்னக் கூறுகத�யும் 
ஒழுஙகு்படுத்தி, எளிய உைொரைஙக�ொல 
வி�க்கிச ்சம்தேயொகத் திட்டமிடடு அவறத்ற 
ஒரு நூலொக முத்றப்படுத்தியதுைொன இவரது 
‘மூலக்மகொட்பொடுகள்’ என்ற நூல (“Elements”).
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அந்ை நூலைொன முனபிருந்ை கணிைக் 
மகொட்பொடுகத� முத்றப்படுத்தித் ைந்ைமைொடு 
ேடடுமினறி வடிவியலிலும் (Geometry) 
எண் கணிைத்திலும் (Arithmetic) யூக்லிடடின 
விரிவொ்ன ஆரொய்சசிகளின முடிவுகத�த் 
்ைளிவு்படுத்துகி்றது.

ைொ்லமி (Claudius Ptolomy கி.பி இரண்்டொம் 
நூற்றொண்டு) : இவர துத்றசொர அறிவியல 
நூலகள் ்பலவறத்ற எழுதியுள்�ொர. அவறறுள் 
மூனறு நூலகள், பிறகொலத்து, இஸ்லொமிய 
ேறறும் ஐமரொபபிய அறிவியல ்ைொ்டரபில 
முக்கியத்துவம் ்்பற்றதவயொக வி�ஙகுகின்ற்ன. 
ஒனறு, வொனியல நூலொகிய “அலேொ்கஸ்ட” (Al-
magest). இது கிமரக்க ்ேொழியில “்்பரு நூல” (The 
Great Treatise) எ்னப ்்பொருள்்படும்.  அடுத்ைது, 
ஜிமயொகிரஃபியொ எனனும் புவியியல ்ைொ்டர்பொ்ன 
நூல. இது, கிமரக்கரகளும், மரொேரகளும் 
அறிந்திருந்ை புவியியல ்பறறிய முழுதேயொ்ன 
வி�க்க நூல. மூன்றொவது, ஒரு மசொதி்ட நூல. நொனகு 
நூலகள் என்ற ்்பொருள் ைரும் ்்டடரொபிபமலொஸ் 
(“Tetrabiblos”in Greek அலலது “Quadripartitum” in 
Latin ) என்பதுைொன நூலின ்்பயர. இதிமல ஜொைகம் 
முைல அரிஸ்்டொடடிலின இயறதகத் ைத்துவம் 
வதர எடுத்ைொண்டுள்�ொர.

ஐமரொப்பொவின ேறுேலரசசி (Renais-
sance) : ேறுேலரசசிக் கொலம் என்பது (1300 
-- 1600 AD) அறிவியல புரடசிதயயும், 
கதலசொர ேொற்றஙகத�யும் ்கொண்டுவந்ை 
ஒரு ்்பரும் ்பண்்பொடடு இயக்கேொகும். 
இலக்கியத்தின அத்ைத்னக் கூறுகளும் ைஙகத�ச 
்சழுதேப்படுத்திக்்கொண்்ட கொலகட்டம். 
உலக இலக்கியரகள், ைத்துவஞைொனிகள், 
அறிவியலொ�ரகள் உசசம் ்ைொடும்ம்பொது உரசிப 
்பொரக்கப ்பயன்படுத்ைப்பட்ட கொலகட்டம்.

ஐமரொப்பொவின இருண்்ட கொலத்திறகும், 
ஐமரொப்பொவின ேறுேலரசசிக் கொலத்திறகும் 
உள்� இத்ட்வளிதய நித்றவு ்சய்ைதுைொன 
இஸ்லொமிய நொகரீகத்தின அறிவியல 
்்பொறகொலம். ஐமரொப்பொவின ேறுேலரசசி கொல 
அறிவியல ஒரு உண்தேதய ஓஙகிச ்சொன்னது. 
எந்ைக் கருதுமகொளும் (Hypotheses) முறறிலும் 
உண்தேயலல. ்பலகட்டப ்பரிமசொைத்னகளின 
மூலம் அதவ உறுதி ்சய்யப்ப்டமவண்டும். 
கணிைவியல ஆைொரஙகள் அலலது அறிவியல 
முத்றப்படி கருதுமகொளின உண்தேத்ைனதே 
நிரூபிக்கப்ப்டமவண்டும் எனகி்றது ேறுேலரசசிக் 
கொல அறிவியல. இந்ை உண்தேதய ேறுேலரசசிக் 
கொல அறிவியலுக்கு 500 வரு்டஙகளுக்கு முனம்ப 
ஓஙகிச ்சொன்னவர அலஹ்ஸன.

சரரி ்பலகதலக்கழகப ம்பரொசிரியர 
ஜிம் (Jim Al Khalil, University of Surrey), க்டந்ை 
2009ஆம் ஆண்டு ஜ்னவரியில லண்்டன பி.பி.

சி ்சய்தி நிறுவ்னத்திறகு அளித்ை ம்படடியில, 
கணிைவியலொ�ரும், அறிவியலொ�ரும், 
ைத்துவஞைொனியுேொ்ன ஐசக் நியட்டன ை்னக்கு 
700 ஆண்டுகொலம் முற்பட்ட அலஹ்ஸன 
கண்டுபிடிபபுகள் மீைேரந்து்கொண்டுைொன 
அறிவியலின உசசம் ்ைொட்டொர என்பைொகக் 
குறிபபிடுகி்றொர. இதை நொம் கவ்னத்தில ்கொண்டு 
கடடுதரதயத் ்ைொ்டரமவொம்.

மகன்டர்பரி ம்பரொயரொக (Archbishop of Can-
terbury) இருந்து மரொஜர ம்பகனின (Roger Bacon) 
இயறபியலி்னொல கவரப்படடு ஒளியியலும் 
வொ்னவியலும் கறறுத் மைரந்ைவர ஜொன 
்்பக்கொம். அலஹ்ஸனின கண்டுபிடிபபுகத�ப 
்பறறிக் குறிபபிடும்ம்பொது, மிகசசி்றந்ை 
இயறபியல மேதை எனறும் இரண்்டொம் ைொலமி 
எனறும் புகழுதரக்கி்றொர. ஒளிதயப ்பறறிய 
்பரிமசொைத்னகளுக்கு முத்றப்படியொ்ன அறிவியல 
்சயலமுத்ற வி�க்கஙகள் அளித்ைதில நவீ்ன 
அறிவியல முத்றகளின ைந்தை (Father of mod-
ern scientific method) எ்னப ம்பொற்றப்படுகி்றொர 
அலஹ்ஸன. ஒளி ஊடுருவும் (diaphaneity of light) 
ைனதே, ஒளி உமிழும் (emission theory) ைனதே-
களுக்குச ்சயலமுத்ற வி�க்கம் ்கொடுத்ைவர.

அவர கொலத்திறகு முனபு இதும்பொல 
அறிவியல வி�க்கஙகள் ்சய்து 
கொட்டப்ப்டவிலதல, அந்ை வதகயில மகொட்பொடு 
திட்டம்சொர இயறபியலொ�ரொக (First theoretical 
Physicist) வி�ஙகி்னொர. ஒளிவிலகல முத்றதயயும் 
வி�க்கியுள்�ொர. ஊசித்துத�க் மகேரொதவப 
ம்பொல இருட்டத்றயில ம்பொ்டப்படும் 
ஒரு துத� எதிரபபு்றம் உள்� கொடசிதய 
அப்படிமய பிரதி்பலிப்பதும்பொல நம் கண்கள் 
்சயல்படுவதைச ்சய்துகொடடி, ஒளிவிலகல 
முத்றகத� (Laws of refraction) வி�க்கி்னொர. 
ஒளிப ்பரவல முத்றகத�யும் கண்்டறிந்து 
வி�க்கியுள்�ொர.

ஒளிக்கதிதர அலலது ஒளி அதலத் 
்ைொகுதிதய ஓர ஒடுக்கேொ்ன தி்றபபின அலலது 
ஒரு விளிம்பின ஊ்டொகச ்சலுத்திக் கூறுக�ொகப 
பிரித்து, ஒளிக்கதிரச சிதைவு (dispersion of light) 
(ஒளி வண்ைஙக�ொக நி்றபபிரிதக அத்டவது) 
உண்டு்பண்ணிக் கொடடி்னொர.

இதிலிருந்து வொ்ன இயக்கவியதல (celes-
tial mechanics) வ�ரத்்ைடுத்ைவர. கிரகஙகளின 
சுறறுவட்டப ்பொதைதய நிரையித்ைவர. 
இவர வகுத்ை ்பொதையிலைொன மகொ்பரனிகஸ், 
கலீலிமயொ, ்கபலர, ஐசக் நியூட்டன ம்பொன்ற 
அறிவியலொ�ரகள் ்பயணித்துத் ை்டம் ்பதித்ை்னர 
என்பது வரலொ்றொகிபம்பொ்னது.

்வளிபபு்ற உருதவத் திதரயில 
விழதவக்கும் இருட்டத்றப்்படடி (Camera Ob-
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scura) மூலம் சூரயகிரைத்தை விவரிக்கி்றது ஒரு 
கடடுதர, “On the Form of the Eclipse”. கி.பி.150 ஆம் 
ஆண்டில ைொலமி கொலத்தில உருவொக்கப்பட்ட 
‘கணிைச சிக்கல’ ை்னக்குண்்டொ்ன தீரதவ 
11ஆம் நூற்றொண்டின  அலஹ்ஸன வடிவியல 
சூத்திரஙகளில கண்்டறிந்ைைொல, அந்ைக் கணிைச 
சிக்கல அலஹ்ஸன சிக்கல (Alhazen’s problem also 
known as Alhazen’s billiard problem) எ்னப ்்பயர 
்்பற்றது. இைத்னத் ்ைளிவொக வி�க்குகி்றது 
அவரது நூலொ்ன “கிைொப அல ே்னொஸிர - புக் ஆஃப 
ஆபடிக்ஸ்” (Kitab alManazir - The Book of Optics). 
இந்நூல லத்தீனில ்ேொழியொக்கம் கண்்டம்பொது 
“வடிவியலின ்்பொக்கிசஙகள்” (“Opticae Thesaurus” 
- Treasury of Optics) எனறு ை்னக்குப ்்பயரசூடடிக் 
்கொண்்டது.

ஒளி இயல ்பறறிய அவரது 10 ஆண்டு 
உதழபபு யொரொலும் கற்பத்ன ்சய்ய முடியொை 
வியபபிலொழ்த்தும் உண்தே. ஆம். அவர 
சித்றயில இருந்ை கொலத்திலைொன அறிவியல 
்பரிமசொைத்னகத� வி�க்கும் அந்ை நூல 
எழுைப்பட்டது. அதையும்ைொன ்பொரபம்பொமே!

அலஹ்ஸன கொலத்தில தநலநதியில 
அடிக்கடி ்வள்�ப்்பருக்கு ஏற்பட்டது. ை்னது 
கணிை அறிவியல மீது அ்பொர நம்பிக்தக ்கொண்்ட 
அலஹ்ஸன ைன்னொல ்வள்�ப்்பருக்தகக் 
கடடுப்படுத்ை முடியும் எனறு அறிவித்ைொர. 
அந்ை நிலத்தை ஆண்டுவந்ை அபம்பொைய 
கலீஃ்பொ, Fatimid Caliph, அவதர எகிபதிறகு 
அதழத்து வந்து தநலநதி ்வள்�த்தை நிறுத்ைம் 
்சய்திடும் ்்பொறியியல நிரவொகப ்்பொறுபத்ப 
அலஹ்ஸனுக்கு அளிக்கி்றொர. ஒருவரு்ட ேதழ 
அ�வு, நீர வரத்து, அதை கடடுைல எ்னத் ைன 
க� ஆய்தவத் ்ைொ்டஙகி்னொர அலஹ்ஸன. ஒரு 
கட்டத்தில அது சொத்தியமிலதல எ்ன முடிவிறகு 
வருகி்றொர. அவருக்குக் கித்டக்கும் ைண்்டத்ன 
ஞைொ்பகத்திறகு வர, ைதல ைபபி்னொல ம்பொதும் 
என்ற ே்னநிதலயில, ைனத்ன ே்னப பி்றழ்வுக்கு 
ஆட்பட்டவரொகக் கொடடிக் ் கொண்்டொர. ைண்்டத்ன 
வழஙகப்பட்டது -1011ஆம் ஆண்டு அலிஹ்ஸன 
வீடடுசசித்றயில அத்டக்கப்பட்டொர. 1021ஆம் 
ஆண்டு கலீஃ்பொ ேரைேத்டந்ை பி்றமக அவர 
விடுவிக்கப்பட்டொர. உலகப புகழ்்்பற்ற அவரின 
ஒளியியல ்பறறிய நூலொ்ன ஏழு ்ைொகுதிகத�க் 
்கொண்்ட “கிைொப அல ே்னொஸிர” (Kitab al-Manazir 
= The Book of Optics) அவர வீடடுச சித்றயில 
இருக்கும்ம்பொதுைொன எழுைப்பட்டது. நலல 
மவத� அவர ஜொமீனில ்வளிவரவிலதல.

ஒளியியல ்பறறிய அவரது நூதல 
எழுதும்ம்பொது ஒளி ்பறறிய இரண்டு மகொட்பொடுகள் 
இருந்ை்ன. ஒனறு - யூக்லிடடும், ைொலமியும் 
்பரிந்துதரத்ை “ஒளி உமிழ்வுக் மகொட்பொடு - Emission 
theory”. இைன்படி ஒரு ்்பொருத�ப ்பொரத்ைவு்டன 

கண்களிலிருந்து பு்றப்படும் ஒளி அலலது 
ஒளிக்கதிர அந்ைப ்்பொருளின மீது ்பட்டதும், 
அந்ைப ்்பொருளின நி்றம்,  வடிவம், அ�வு ஆகிய 
்பரிேொைஙகள் கண்களுக்குப புலப்படுகின்ற்ன. 
இரண்டு - கிமரக்கத் ைத்துவவியலொ�ரும் 
அறிவியலொ�ரகளுேொ்ன அரிஸ்்டொடடிலும் 
மகலனும் (Claudius Galenus) ்பரிந்துதரத்ை 
“இனடரமிென மகொட்பொடு” - Intromission theory. 
இவரகளின கூறறுப்படி ்பொரதவ சில கொரணிக�ொல 
(agents) நிகழ்கி்றது. ்்பொருளிலிருந்மைொ அலலது 
அைன சுறறுபபு்றஙகளிலிருந்மைொ ்்ப்றப்படும் 
ஒளி ஒரு கொரணி மூலம் கண்களுக்குக் 
க்டத்ைப்படுகி்றது. இந்ைக் ‘க்டத்ைல’லொலைொன 
்பொரதவ சொத்தியேொகி்றது எனகி்றது அவரக�து 
விவொைம்.

இந்ை இரண்டு ்பரிந்துதரகத�யும் 
ேறுத்ைது அலஹ்ஸனின ்சய்முத்ற வி�க்கம். 
அத்து்டன யூக்லிட, ைொலமி, அரிஸ்்டொடடில, 
மகலன ஆகிமயொரின ்பரிந்துதரகளின ‘க்டத்ைல’ 
மீது ்வளிசசம் ்பொய்சசுகி்றொர அலஹ்ஸன. 
‘அதவகத�’ ்வறறிகரேொக ஒரு புள்ளியில 
இதைத்து அவர வி�க்கிய சேன்பொடடில 
அவரகளி்டமிருந்து முறறிலும் ேொறு்படடு 
ஒளியியல ்பறறிய புதிய கண்டுபிடிபபுகத� 
அறபுைேொக நிகழ்த்திக் கொடடுகி்றது அவரது 
நூலொ்ன “தி புக் ஆஃப ஆபடிக்ஸ்”. இமைொ ‘அைன’ 
்பொரதவக் மகொட்பொடு.

விென தியரி, ‘Vision Theory’ : “ஒளி 
நம்முத்டய கண்கத� ஊடுருவுகி்றது. அந்ை 
ஊடுருவல மூத�க்குச ் சனறு, விவொதிக்கப்படடு, 
உைரந்ை பி்றகுைொன நம் கண்களுக்கு அந்ைப 
்்பொருத�ப புரியும் ஒளி கித்டக்கி்றது” - இைத்னச 
்சயலமுத்ற வி�க்கஙகளிலும் நிரூபித்துக்கொடடி, 
நவீ்ன ஒளியியலுக்குத் ை்டம் ம்பொடடுக் ்கொடுத்து, 
ஒளியியல வரலொறறில ஒரு புதிய சகொபைம் 
்பத்டத்ைொர அல ஹ்ஸன. ஒளி நம்முத்டய 
கண்ணுக்குள் ஊடுருவுவைொலைொன, நம்ேொல 
்பொரக்க முடிகி்றது. ஒளி ஊடுருவும் ைனதேதய 
நம் கண்கள் இழக்கும்ம்பொது, ்பொரதவதய 
இழந்துவிடுகிம்றொம் எனறு கூறியமைொடு நேது 
கண்கூறியல ேறறும் கண்கள் ்சயல்படும் 
முத்றகத�யும் அவர வி�க்கியுள்�ொர.

அவரது ேரைத்திறகு 800 
வரு்டஙகளுக்குப பி்றகு அல ஹ்ஸன மீண்டும் 
கண்்்டடுக்கப்படடிருக்கி்றொர. ஆம், வடிவியதலப 
ம்பசும் அவரது தக்யழுத்துபபிரதிகத� ்பொரிஸ், 
லண்்டன, எகிபது உள்ளிட்ட 14 இ்டஙகளிலிருந்து 
1834ஆம் ஆண்டு ்பொரீ்ஸில கண்டுபிடிக்கி்றொர 
்சடிலொட (in the Bibliotheque nationale in Paris in 1834 
by E.A. Sedillot). அைத்ன  முழுதேயத்டந்ைதும் 
- அத்டயொைதுேொ்ன 18 கடடுதரக�ொக 
ஒழுஙகு்படுத்தியிருக்கி்றொர ஸ்மித், A.Mark Smith.
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ஓவிய ெனநி்ை
ஒரு ஓவியர ை்னது ஓவியஙகத� 

வதரயவும் அைன அரத்ைஙகத�ப 
புதிய மகொைத்தில உருவொக்கவும் பி்றகு 
அதவகத�ப ்்பொதுவில முனதவக்கவும், 
ை்னக்கொ்ன ்பொணிதய ைேது ே்னதுக்கு 
உகந்ைவதகயில ்பலமவறு வதகப்பொடுகத� 
உருவொக்குகி்றொரகள். அவறறில சிலவதக 
மவடிக்தகயொக இருக்கும். மேலும் சிலவதக 
விம்னொைேொக இருக்கும். ஆ்னொல மிகச சிலர 
ை்னது ்பொணிகத� அதிரசசி ்கொள்�த்ைக்க 
வதகயில உருவொக்குவொரகள். வரலொறறில 
அப்படிப்பட்ட ேனிைரகள் நித்றய உண்டு. 
சேகொலத்தில அப்படிப்பட்ட ஓவியர 
ஒருவர பிமரசிலில வொழ்ந்து வருகி்றொர. 
்ைரு ஓவியர எ்ன அறியப்படும் வினிசியஸ் 
்கொச்டொ (Vinicius Quesada) என்பது அவரது 
்்பயர. இந்தியொ ம்பொன்ற நொடுகளில 
்ைருவில ஓவியம் வதர்பவரகளுக்கு 
அவ்வ�வு ேதிபபு கித்டயொது. ்வறும் 
பிசதசக்கொரரகள் எனகி்ற அ�வில நொம் 
அவரகத�க் க்டந்துவிடுகிம்றொம். மேற்படி 
ஓவியர ைேது ஓவியஙகத� வதரய ை்னது 
ரத்ைத்தையும் சிறுநீதரயும் உ்பமயொகிக்கி்றொர. 
அவர உ்பமயொகிக்கும் ேற்ற ்்பொருள் நீல ேசி 
ேடடுமே. சிவபபும் நீலமும் கலந்ை கலதவயில 
சிறுநீரும் மசரத்து அவர வடிக்கும் ஓவியம் 
உலக�ொவிய கதலஞைரகத�க் கவரந்துள்�து. 
‘ரத்ைம், சிறுநீர, நீலம்’ (Blood Piss Blues) 
எனம்ற ை்னது ஓவிய வரிதசகளுக்குப ்்பயர 
தவத்துள்�ொர. ஒரு ் ்பொது இ்டத்தில சுவரிமலொ 
அலலது ைதரயிமலொ யொருத்டய அனுேதியும் 
இலலொேல சமுைொய நிகழ்வுகத�க் 
மகலி்சய்யும் விைத்தில உருவொக்கப்படும் 

அரசியல சொரந்ை ்பத்டபபுகளின ்பொணியில 
(graffiti) இவர உருவொக்கும் ஓவியஙகள் 
மிகச சி்றந்ை அரசியல பிரசசத்னகத�ப 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகி்றது எனகி்றொரகள் 
வலலு்னரகள். ்்பொதுவொக இந்ை கிரொஃபடி 
வதக ஓவியஙகள் ்பல நொடுகளில 
ைத்ட்சய்யப்படடுள்�்ன. ஏ்்னன்றொல 
அதவ வதரயப்படும் விைம் ்்பரும்்பொலும் 
அதிகொரத்தின மேொசேொ்ன ்பக்கஙகத�த் 
மைொலுரித்துக் கொடடும் விைேொக இருக்கும். 
ேக்கள் ந்டேொடும் ்்பொது்வளியில 
இரவு மநரஙகளில யொரும் இலலொைம்பொது 
இப்படிப்பட்ட ஓவியரகள் ைஙக�து 
ஓவியஙகத� ரகசியேொக வதரந்துவிடடுச 
்சனறுவிடுவொரகள். ேக்களின ேத்தியில 
்்பரும் விழிபபுைரதவ அளிக்கும் விைேொக 
இவ்வதக ஓவியஙகள் அதேந்துவிடும். 
விலக்கொக சில நொடுகள் இவ்வதக 
ஓவியஙகத� அனுேதித்துள்�்ன. 
்வனிஸ்ஸில உள்� க்ரொஃபடி பின 
இவ்வதகயில உலகப பிரசித்திப 
்்பற்றது. வினிசியஸ் ை்னது ஓவியஙகத� 
க்ரொஃபடி வதகதேயில அ்ேரிக்கொவின 
புகழ்்்பற்ற ஓவியர ஆண்டி வொரஹல 
(Andy Warhol) என்பொரின ்பொப ஆரட (pop art) 
வதகதேதயயும் மசரத்துத் ை்னது ்சொந்ை 
கற்பத்னயில உருவொக்கும் தி்றம் ் கொண்்டவர. 
ை்னது நுண்தேயொ்ன கற்பத்னயில 
சமுைொயப பிரசசத்னகத�, முக்கியேொக 
சீரழிந்துவரும் நுகரவுக் கலொசசொரம், ஊ்டக 
வனமுத்றகள் ம்பொன்ற உலக�ொவிய அழிவுச 
சிந்ைத்னகள் (apocalyptic references) ்பறறிய 
இவரது ஓவியஙகள் மிகுந்ை கவ்னத்திறகு 
உள்�ொகின்ற்ன. 

மனநிலைக் குறிப்புகள் 5
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தத்துவ ெனநி்ை
க்டவுள் தூணிலும் துரும்பிலும் கூ்ட 

இருப்பொமரொ இலதலமயொ அத்னத்து 
இ்டத்திலும் ேனிை வரலொறு ்நடுக 
இருப்பது ைத்துவம். ைத்துவம் இலலொை 
இ்டமே இலதல. நம்தேச சுறறி அது 
நித்றய சுறறித் திரிகி்றது. ைத்துவஙகள் நேது 
விழுமியஙகத� ஒழுஙகு ்சய்கின்ற்ன. 
்்பொதுவொ்ன ேனிை ே்னநிதலகத�ச 
சீரதேத்து இந்ை உலகத்தை எப்படி கொை 
மவண்டும் எ்ன வலியுறுத்துகின்ற்ன. 
ைத்துவஙகள் நம்மித்டமய இருப்பது 
்பறறிய அறிவு கூ்ட இலலொேல அதவ 
நம்தே ்வன்்றடுக்கின்ற்ன. நம்பிக்தககள் 
உண்தேயில அது எவ்வ�வு தூரத்திறகு 
அறிவியல பூரவேொ்னதவ என்பதை அறிய 
ேறுக்கின்ற்ன.  வரலொறறின ்ைொ்டரசசியில 
்பல ைத்துவஙகள் அழிந்துவிட்ட்ன. ்பல 
ைத்துவஙகள் மிகவும் ்பலம் ்கொள்கின்ற்ன. 
கொலத்திறமகற்ப அதவ ைம்தே 
சீர்படுத்திக்்கொள்கின்ற்ன. அப்படிப்பட்ட 
ைத்துவஙகளின சில விம்னொை நம்பிக்தககள் 
்பறறிய சில குறிபபுகத�ப ்பொரக்கலொம். 

கிருஸ்த்துவிறகுப பின்னொ்ன ஆ்றொம் 
நூற்றொண்டில கிமரக்கரகளில சிலர உலகம் 
்பறறிய ஒரு முடிவுக்கு வந்ைொரகள். அைொவது 
உலகம் என்பது அத்னத்தும் நீரொலொ்னது 
எனகி்ற முடிதவ எடடி்னொரகள். மி்லசியன 
சிந்ைத்னப                              ்பள்ளி (Mile-
sian School of Thought) எனறு இதை வரலொறறு 
அறிஞைரகள் அத்டயொ�ப ்படுத்துகி்றொரகள். 
ஒருவதகயில இந்ைச சிந்ைத்ன ேனிை 
வரலொறறில இயறதகயின அடிப்பத்டயிலொ்ன 
சிந்ைத்ன எ்ன அறியப்படுகி்றது. ஆ்னொல 
ைமிழ் ேரபு என்பது இயறதகயிலிருந்மை 
உருவொக்கப்பட்டது. அது வொழ்க்தகதயப 
்்பொரு�ொகப ்பொரத்ைது. நிலத்தையும் 
அைன ைனதேதயயும் பிரித்துத் திதைத் 
ைத்துவத்தை உருவொக்கியது. கீழடிக்குப 
பின்னொ்ன உலக அறிவுச சமூகம் ைமிழின 
சிந்ைத்னப ்பள்ளிதயக் கவ்னத்தில ்கொள்�த் 
்ைொ்டஙகியுள்�து என்பது குறிபபி்டத் 
ைகுந்ைது. கிமரக்க மி்லசியனகளின இந்ைத் 
ைத்துவம் அறிவியல அடிப்பத்டயில 
நிரொகரிக்கப்படடுக் கொலபம்பொக்கில 
இலலொேல ம்பொ்னது.  ம்பொலமவ 
அ்ேரிக்கொவின பூரவ இந்தியரகளி்டம் ஒரு 
நம்பிக்தக இருந்ைது. அது கணிைத்தையும் 
அறிவியதலயும் நிரொகரித்ைது. ஆ்னொல அமை 
சேயத்தில உலகின அத்னத்தையும் அைொவது 
உயிருள்�வறத்றயும் உயிரற்றதையும் அது 
ஒமர ம்பொல ்பொரத்ைது. அத்னத்திறகும் ஆனேொ 
உண்டு என்பதை நம்பியது. பூரவ அ்ேரிக்க 
இந்தியரகளுக்குக் கலலும் ேனிைனும் 
ஒனறுைொன.. அத்னத்தும் ேரியொதைக்கும் 
ம்பொறறுைறகும் உரியதவ. அறிவியல 
அடிப்பத்டயில ைவ்்றன்றொலும் இது 
எ்னக்குப பிடித்ைேொ்ன ைத்துவஙகளுள் ஒனறு. 
நண்்பரகள் ்சவ்விந்தியரகளின ்பொ்டலகத�க் 
மகடக மவண்டும். இலலொை ஆனேொதவ 
உருவொக்கிவிடும் ேந்திரம் அது. இந்ைத் 
ைத்துவத்திறகு ேை அடிப்பத்ட கித்டயொது 
என்பது ஒரு சி்றபபு. ஆனி்ஸம் (Animism) 
எனறு இைறகுப ்்பயர தவத்திருக்கி்றொரகள். 
விம்னொைேொக அமை ஆ்றொம் நூற்றொண்டில 
கிமரக்கத்தில ஒரு ேனிைன ஒரு ைத்துவத்தை 
உருவொக்கி்னொன. அவன ்்பயர பித்ைமகொரஸ். 
உலகம் எண்க�ொல ஆ்னது. உலகத்தில 
ஒவ்்வொனறுக்கும் கைக்கியல விவரதைகள் 
உண்டு என்றொன. இவன ைத்துவம்ைொன 
பித்ைமகொரியனி்ஸம் எனறு இன்ற�வும் 
பிர்பலேொக உள்�து. க்டவுள் எனறு ஒனறு 
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இருந்ைொல அவர எண்க�ொல ஆ்னவர 
என்ற சுவொரஸ்யேொ்ன ைத்துவம் இது. இது 
ஏ்றக்குத்றய உண்தே எனறு நொம் முடிவுக்கு 
வர நீஙகள் மகொல்டன மீன (golden mean) 
்பறறித் ்ைரிந்து்கொள்ளுஙகள். ம்பொலமவ 
த்பத்தியக்கொரத்ை்னேொ்ன பித்ைமகொரஸின 
வொழ்க்தக ்பறறித் ்ைரிந்து்கொள்வது 
வொழ்வின சுவொரஸ்யஙகளில ஒனறு 
நண்்பரகம�. அடுத்ைைொக, ்பத்்ைொன்பைொம் 
நூற்றொண்டின மிகச சி்றந்ை ேனிைரகளில 
ஒருவன ‘அத்னத்தும் அ்பத்ைம்’ எனகி்ற 
முடிவுக்கு வந்ைொன. வொழ்க்தக ்பறறிய மிகச 
சி்றந்ை வி�க்கஙகளுக்குள் ஒன்றொக இது 
உ்ட்னடியொக உலகப புகழ் அத்டந்ைது. அவன 
்்பயர ஆல்பர கொம்யூ (Albert Camus). உலகின ேை 
நம்பிக்தககத�த் ைகரத்்ைறிந்ை சிந்ைத்னயொக 
அ்பத்ைவொைம் (Absurdism) ்வகுவொக 
விேரசிக்கப்பட்டது. ேனிைன என்பவன 
அறியொதேயின உசசம். மேலும் ‘முடிவொ்னது’ 
எனறு ஒனறு சொத்தியமிலதல என்ற இவ்னது 
ைத்துவப ்பொரதவ மிகச சி்றந்ை ேனிைக் 
கலகஙகளில ஒனறு.  ம்பய்க்கதை எழுத்ைொ�ர 
மலொவ்க்ரொஃபடடின (H.P. Lovecraft) கலட (cult) 
வதகதே புத்ைகஙகளின ஊ்டொக உருவொ்ன 
ைத்துவத்திறகு   அண்்டவியல ைத்துவம் (Cos-
micism) எனம்ற ்்பயர தவக்கப்பட்டது. 
்பத்்ைொன்பைொம் நூற்றொண்டில பிர்பலேொக 
இருந்ை இது விசும்பில புனிைம் அலலது 
்ைய்வீகம் என்ற எதுவும் இலதல 
எனறும் ஒடடு்ேொத்ை அண்்டத்திலுேொ்ன 
்சயல்பொடுகளுக்கு ேனிைன முக்கியமிலதல 
எனறும் வொதிட்டது. இப்படி வரலொறு ்நடுக 
ேனிைன நூறறுக்கைக்கொ்ன ைத்துவத்தை 
மீண்டும் மீண்டும் உருவொக்குகி்றொன. 
கொலத்தில சில நிதலக்கின்ற்ன. மிகப 
்பல ்பலவீ்னேத்டகின்ற்ன. எனத்றக்கும் 
நிதலயொ்ன ைத்துவத்தைத் ைமிழ் 
கண்்டத்டந்ைது. அதவ திதை ேரபு சொரந்ை 
‘அ்றம் ்்பொருள் இன்பம்’ என்பதவ எனறு 
துணிந்து கூறுமவன. 

•  •  •
இைககிய ெனநி்ை

நொனகு ் ்பண் கவிஞைரகளின கவிதைகத� 
அப்படிமய அளிக்கிம்றன. எ்னக்கு மிகவும் 
பிடித்ை கவிதைகள் என்றொலும் இைன வீசசு 
உலக�ொவியதவ என்பது நிசசயம். ஒரு 
கவிதை உலக�ொவிய ைனதே அத்டயும்ம்பொது 
கொலத்தில நிதல ்கொள்கி்றது. 

ொயககுதி்்ர - குட்டி ப்ரவதி
நண்்பனுக்கு உ்டல என்பது 

கொடசிப்்பொருள்
்ைொ்டரும் ஒரு புதிர ைஙதகக்கு
அம்ேொவுக்கு அது நிரந்ைரப புனிைம், 

க்டவுளின அழுக்கு
அப்பொவுக்குப ்பொதுகொத்து மசமிக்க 

மவண்டிய நொையம்
ஊரக்கு�த்தில உ்டதலக் ்கொத்தும் 

மீனகளி்டம்
சிக்கிக் ் கொண்்டம்பொது தி்றந்து்கொண்்டது 

என உ்டல
உறுபத்ப அதவ திருடிச ்சனறு 

ைொேதரயின இதலகளில
உருடடி உருடடி வித�யொடி்ன 

தவரக்குமிழ் என்ற்ன
்பொடடி ்சொலலியிருக்கி்றொள் உ்டல 

அவளுக்கு அணிகலன
புலிக்கு அைன உ்டமல கொ்னகம்
எனனுத்டய ேழதலக்கு அது ஓர 

அதையொை சூரியன
கொைலனுக்குத் ைொேதரகள் பூக்கும் 

ை்டொகம்
எ்னக்கு என யொக்தக நொன ஏறிக் ் கொண்்ட 

ேொயக்குதிதர
எந்ை உறுபபிலும் என சுயம் இறுக்கிப 

பூட்டப்ப்டொேல
நிைம் மைொனறும் உைரவுப புரவிமயறி 

விடுைதல கொணும்
எ்னக்கு என யொக்தக நொன ஏறிக்்கொண்்ட 

ேொயக்குதிதர
்ப்றந்தும்பொ்ன உறுபபுகத� ்ப்றந்து 

்கொைர
எ்னக்கு என யொக்தக நொன ஏறிக்்கொண்்ட 

ேொயக்குதிதர
்்பண்ணுமிலதல ஆணுமிலதல 

்்பண்ணிலுமிலதல
ஆணிலுமிலதல நொன வ�ரக்கும் 

ேொயக்குதிதர.
•  •  •

ைதா கவி்தகள்
1.
மகொடத்டயும் கொவலுேொய்
மகொமலொசசிய
கொலத் ை்டஙகள்
அறுகம் மவரில அழிந்திருந்ை்ன
குரலகத� மூடிப ்ப்டரந்திருந்ைது
்பசுதே.
 நடுகலகள் விசொரதைக்குச
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்சனறு விட்ட்ன்ைன்ற்னர
்பொதை கொடடும்
முண்்டப ்பத்னகத�யும் கொமைொம்
்பொதலயில முத�த்திருந்ை
்வள்த�ப புத்ைர
கொரத்திதகப பூ
சூடியிருந்ைொர
அவரது ்ேௌ்னத்தில
புதைந்திருந்ை எ்னது வனேம்
பூவின சுவொதலயில
எரிகி்றது
2.
கதலக் கொடசி்ய்ன
விசித்திர வடிவஙகளில சிதைந்ை வீடுகள்
ேண்டிக் கி்டக்கும் புைரகளின நடுமவ
ஈரசசுவடுகள்
துணிமயொடு உலரும் முள்முருஙதகயில
எடடிப ்பொரக்கி்றது ஒரு ைளிர
முள் குத்ைொேல கம்பிதய
லொவகேொகப பிடித்ை்படி
ேணிக்கைக்கொக முகம் கொட்டப
்பழகி விடடிருந்ை்னர
ேக்கள்
்நொடித்துபம்பொ்ன நகரின
மூதல முடுக்்கஙகும்
வொ்ன�ொவிய
வஙகிப ்பைொதககள்
3.
வொழ்ைதலயும் அழிைதலயும்
முடிந்திருந்ை பூமிக்கு
வந்திருந்ைது ்பதழய கொறறு
நி்றேழிந்திருந்ை அைன
்ேொழி புதிது
அது ்ப்டரந்துள்� ்கொடியும் புதிது
நிலக்மகொளில
ேண் அள்ளிச ்சலல
வந்துள்� கொறறின
ஆரத் ைழுவலில
ஒடிகி்றது கிழவனின தகத்ைடி

•  •  •
உைரநத்வ, உை்ராத்வ - லீனா ெணிபெக்ை

எ்னக்குப பி்றகு
உனத்னக் கொைலிக்கப ம்பொகி்றவத�க் 

குறித்து
எண்ணிப ்பொரக்கிம்றன
்பொவேொய் இருக்கி்றது
நொன ்நொறுக்கிபம்பொடடிருக்கும் 
உனத்ன
எதைக்்கொண்டு அள்ளி முடிவொள்

நீ ே்றக்க முடியொேல  அவ்வபம்பொது
உசசரிக்கப ம்பொகும் என ்்பயர
இரும்புத்துகள்க�ொய் அவள் கண்கத� 
அரிக்கும்
உனம்னொடு இருக்கும் ஒவ்்வொரு 
நிமி்டமும்
கழுத்தை, மைொள்கத�, உைடுகத�, 
கொதுகத�, மைேலகத�, ேசசஙகத�
உன உ்டலின ஒவ்்வொரு 
்சண்டிமீட்டதரயும் நொன எப்படி 
்ைொடடிருபம்பன
எ்னக் கலஙகித்  ைவிப்பொள்
நம்தேக் குறித்ை கதைகத� ே்றக்க
அசுர வொக்குறுதிகத� அவள் 

ைரமவண்டியிருக்கும்
எனத்னப ம்பொன்ற ஒரு ம்பொக்கிரிதய
உனத்னப ம்பொன்ற நலல ஆண்ேகன
எப்படி கொைலித்திருக்க முடியும் என்ற 

மகள்வி
அவத� உ்றஙகவி்டொது
அத்டத்து தவத்திருக்கும் கைவுகத� 

மீண்டும் மீண்டும்
நீ ஏன சரி்பொரத்து சொத்துகி்றொய்
்படுக்தகயத்றயின சுவரகத�
நீ ஏன ைடடிப்பொரத்துக்்கொள்கி்றொய்
எ்ன அவளுக்கு இறுதிவதர புலப்ப்டொது
உன மைொலின ே்டக்குகளில 

ைஙகியிருக்கும்
என பூைஙகத� ்வனறுைொன
ஒரு சிறு முத்ைத்தைமயனும் உ்னக்குத்  ைர 

முடியும்
•  •  •

பபாகம் - சநதி்ரா தஙக்ராஜ்
1
மைக்கிதலயின ்சொர்சொரப்பொய்
்வ்ட்வ்டக்கும் இரவு
எபம்பொமைொ மூடிதவத்ை உ்டதலத் 

தி்றக்க
ம்பரதலமயொடு வருகி்றொன
க்டலிருந்து உபத்ப அள்ளி வீச
முத்்ை்ன பூக்கி்றது உ்டல
கடடிபம்பொட்ட கி்டொயொய் முண்டும் 

சரீரத்தில
எப்்பொழுதும் நிகழொை ம்பொகம் முடிந்ைது
இ்றஙக ேறுக்கும் என இரு ேதலகத�
தகமயொடு எடுத்துச ்சலகி்றொன.
2
்பொலகனியில வந்ைேரகி்றது கிளி
கண்களில நீண்்ட ைொகம்
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சுறுசுறு்வ்ன நரம்புகள் ்நொடிய
்பசதச ேரேொகி்றது என உ்டல
கித�களில ்ைொஙகும் சிவந்ை பூக்களில
ேகரந்ைக்குரல ைொ்ப ஸ்ருதியொய் ஒலிக்க
ருசி மைடி ேரத்தைப புரடடுகி்றது கிளி
அைன நொக்கில இனிக்கி்றது
நூற்றொண்டுக்கு ஒருமுத்ற ேடடுமே
கொய்க்கக்கூடிய ருசிமிக்க இரு கனிகள்
3
அவனின ்்பருஙக்டல கசபபில
என ஒரு துளி உபபுநீர விழ
உயரப ்ப்றந்ை்ன மீனகள்
எ்னது ்்பருேதலக் கசபபில
அவ்னது ஒரு துளி உபபுநீர விழ
உயரப ்ப்றந்ை்ன ேரஙகள்.
4
எவ்வ�வு மநரம் நினறு 

்பொரத்துக்்கொண்ம்ட இருப்பொய்
ேதலதயப புரடடு
அஙமக ஓடிக்்கொண்டிருக்கி்றது யொரும் 

்பருகொை நீர
5
ேதலக்கடியில
க்டலுக்கடியில
ேத்றந்திருந்ை ்்பருஙகொேம்
நடுசசொதலயில வொக்னத்திறகித்டமய 

நிகழ்ந்ை
ஒரு ்நொடி மநர முத்ைத்தில தீருேொ?
அண்்டத்தைப புரடடும் ஆலிஙக்னம் 

்சய்
தின்னத் தின்ன தீரொது ்்பருகும் ஊறத்றத் 

தி்ற
நீ என ்ப்றக்கும் குதிதர
மசத்ன கட்டொை குதிதர
நொன உன மீது ்ப்டரும் நதி
மைொணி மிைக்கொை நதி
அதிரும் அசசத்மைொடு ஆழத்தில 

இ்றஙகுகி்றொய்
எதுவும் முடியபம்பொவதிலதல
நொத�க்கும்
நொத�க்குேொய் ்ைொ்டரத்ைொனம்பொகி்றது

•  •  •
மபாதுவான ெனநி்ை

ஓவிய ே்னநிதலயில ‘அழிவுச 
சிந்ைத்னகள்’ ்பறறிய ஒரு குறிபபு 
எழுதியிருக்கிம்றன. அைன மவ்்றொரு 
்பரிைொேம் இந்ை உலக ்வப்பேத்டைல 
்ைொ்டர்பொ்ன சுறறுசசூழல சிந்ைத்னகள். 
ேனிைகுலத்தின அக்கத்றயற்ற சுரண்்டல 

ம்பொக்கு்டன கூடிய நிறுவ்னச ்சயல்பொடுகள் 
உலகம் முழுவதுேொ்ன கொலநிதலதயக் 
கடுதேயொகப ்பொதிபபுக்கு உள்�ொக்கி, 
பூமிதய எந்ை ஒரு உயிரி்னமும் வொழத் 
ைகுதியற்ற மகொ�ொக ேொறறிவி்டக்கூடிய 
வொய்பபுகள் இருப்பது ்பறறிப ம்பசுகின்ற்ன. 
அடிப்பத்டயில எலலொவறறிறகும் முடிவு 
உண்டு என்பது ம்பருண்தே. ஆ்னொல 
பூமியின ஆயுள் கொலத்துக்கு முன்னைொகமவ 
அதை அழிக்கும் ்சயல்பொடுகத� 
ேனிைன ்ைொ்டஙகிவிட்டொன எனகின்ற 
ம்பருண்தேதயச சூழலியலொ�ரகள் 
மிகுந்ை துயரத்து்டன ்பதிவு ்சய்யத் 
்ைொ்டஙகிவிட்டொரகள். ைமிழ் ேரபு முழுக்க 
முழுக்க சூழல அறிதவக் ்கொண்்டது. 
இபம்பொது அவறத்ற – ்பழதேயொ்ன ேறறும் 
முழுதேயொ்ன ஞைொ்னத்தை - ்ைொதலத்ை 
ைதலமுத்ற என்றொகிப ம்பொம்னொம். 
இருந்ைொலும் நம்பிக்தக என்பது ேனிைருக்கு 
வொழ்வின துடுபபு. இந்ைத் துடுபத்ப 
உலகின ்பலமவறு ்பகுதியில விஞஞைொனிகள், 
ஆய்வொ�ரகள் அ்டஙகிய ேக்கள் தக்கொள்�த் 
்ைொ்டஙகியுள்�ொரகள். ைமிழ்நொடடிலும் 
்பலமவறு ஆசிரியரகள், ஆய்வொ�ரகள், 
இைழியலொ�ரகள் சுறறுசசூழல ்ைொ்டர்பொ்ன 
்பலமவறு அவைொனிபபுகத� ்வளிப்படுத்ைத் 
்ைொ்டஙகியுள்�ொரகள். உண்தேயில இந்ை 
ஆக்கப பூரவேொ்ன ேனிை ்சயல்பொடுகள் 
க்டந்ை அய்ம்்பது வரு்டஙகளுக்கு மேலொக 
ந்டந்மைறிக் ் கொண்டிருப்பது என்பது கண்கூடு. 
அமை சேயம் ைமிழ்நொடடில சுறறுசசூழல 
சொரந்ை ஒரு உலக�ொவிய புரிைல குத்றவொகமவ 
உள்�து என்பது எனத்னப ம்பொனம்றொருக்குப 
்்பரும் ே்ன உத�சசல ைரும் பிரசசத்னயொக 
உள்�து. இலக்கியச சுறறுசசூழல 
ஆய்வொ�ர நக்கீரன, ஆரொய்சசியொ�ர 
நொரொயணி, இைழியலொ�ர அருண் பிரசொத் 
ஆகிமயொதர எ்னக்குத் ைனிப்பட்ட முத்றயில 
்ைரியுேொைலொல அவரகள் ்்பயரகத�ச 
்சொலலுகிம்றன. ைமிழின ஐந்து நிலம் சொரந்ை 
சூழல அறிவியதல ஆரொயும் ்பலமவறு ைமிழ் 
ஆய்வொ�ரகள், ஆரவலரகள், முத்னவரகள், 
்பத்திரிக்தகயொ�ரகள் நித்றய இருக்கி்றொரகள். 
அவரகள் அத்னவரும் ஒனறிதைந்து சுறறுச 
சூழல சொரந்ை ஒருஙகிதைந்ை விழிபபுைரவுச 
்சயலவடிவத்தை அத்னத்து ேக்களுக்கும் 
்சனறு மசரக்கும் விைேொக ஒரு திட்டத்தை 
உருவொக்கும் முயறசியில ஈடு்ப்டமவண்டும் 
என்பது எ்னது க்னவொக இருக்கி்றது. 

                                                - ்ைொ்டரும்… 



èM : èô£ŠKò£
CˆFó‹ : Ü¡ðöè¡

 கவிச்சித்திரம்

c
â¡¬ù º‰F æ´Aø£Œ
Þ¡Â‹ æ†ì‹
º®¬õ ªï¼ƒèM™¬ô
â¡A«ø¡ ï£¡
**
ñ¬ö‚° «ñèƒèœ
Fó‡´ GŸA¡øù â¡Aø£¡
Ü¬õ Þ¡Â‹
ªð£N»‹ Þì‹
°Pˆ¶ º®¾ ªêŒòM™¬ô
â¡A«ø¡ ï£¡
**
õKèÀ‚A¬ìJ™
õ£C‚Aø£Œ â¡Aø£¡
ò£õ˜‚°‹ Þ¬ìJ™
õ£˜ˆ¬îè«÷ ªî£ì˜¹‹
â™ô£º‹
â¡A«ø¡ ï£¡
**

MNˆFø¡ °¬ø‰îõÂ‚°
ªõO„ê‹ ã¶ â¡Aø£Œ
â¡ ¬èèÀ‚°œ
H®ˆ¶ ¬õˆF¼‚A«ø¡
ð£ªó¡Á ¬èÃŠH
GŸA«ø¡ ï£¡
**
è™L™ è£™ˆîì‹
ªê¶‚°A«ø¡
ð£ªó¡Aø£Œ
î£ù£ŒŠ ðF‰î£™î£¡
îì‹ â¡A«ø¡
**
â¡ â™ô£‚ «èœMèÀ‚°‹
ðF™ îó º®ò£ªî¡Aø£Œ
¹K‰¶ªè£‡´M†ìõÂ‚°
«èœMè«÷ Þ¼‚è£¶
â¡A«ø¡
**
â¡ â™ô£
Ü‹¹èÀ‹ ñˆFJ™
°ˆF GŸA¡øù
ð£ªó¡Aø£Œ
Ü‹¹ø£ˆ ÉEJ½‹
ÜŠð®ˆî£«ù Aì‰îù
â¡A«ø¡
**
â™ô£ˆ bðƒèÀ‚°‹
â¡ FK«ò
ªï¼Š¹ˆ î‰îªî¡Aø£Œ
è¬ìC bðˆ¬î‚
è£ˆ¶ GŸð¶
â¡ ¬èèœ â¡A«ø¡
**

c X ï£¡

63ð¬ìŠ¹ îè¾ ïõ‹ð˜ - 2020  
www . p a d a i p p u . c o m



64 ð¬ìŠ¹ îè¾ ïõ‹ð˜ - 2020  
www . p a d a i p p u . c o m


