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தலையஙகம்
õí‚è‹.

ð¬ìŠ¹  ‘îè¾’ ºŠðˆ«îö£‹ I¡Qî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶MK‰F¼‚Aø¶. 
‘îè¾’ ï£¡è£‹ Ý‡´Š ðòíˆF™ Ü®ªò´ˆ¶ ¬õˆF¼‚Aø¶. ªî£ì˜ ÝîóM¬ù 
ï™Aõ¼‹ ð¬ìŠð£÷˜èÀ‚°‹ õ£êè˜èÀ‚°‹ ‘îè¾’ îù¶ Có‹ î£›‰î ï¡PJ¬ùˆ 
ªîKMˆ¶‚ªè£œAø¶.

îIN¡ ÝèŠªð¼‹ â¿ˆî£÷ó£Aò A.ó£üï£ó£òíQ¡ ñ¬ø¾ îI› â¿ˆ¶ôAŸ° 
ãŸð†ì Übîñ£ù ÞöŠ¹. î¡ «õ˜èO¡ Íôˆ¬î‚ è‡ìPò ºŸð†ìõ˜, Üî¡ c†Cè¬÷ 
Ü¬ìò£÷‹ è‡´ â¿ˆ¶‚è÷£‚Aù£˜. Üõ˜ â¿Fò ¹¬ù¾èO™ à‡¬ñ Þ¼‰î¶. 
ñ£ÂìMò™ ÝŒ¾èÀ‚° Þ¬íò£ù â¿ˆ¶‚è¬÷ Üõ˜ ð¬ìŠ¹è÷£‚Aù£˜. âOò 
ñ‚èO¡ õö‚è£Áèœ îI› Þô‚AòƒèO™ ðFòŠðì Üõó¶ ðƒèOŠ¹ Üô£Fò£ù¶. 
Þ„êÍèˆF¡ ñ£‡¬ð àò˜ˆFò ñQî¼‚°‚ è™MŠ¹ôº‹ Üó²‹ ñKò£¬î ÜOˆ¶ 
ÜÂŠH¬õˆ¶œ÷¶. õ£›õ£ƒ° õ£›‰î ñQî˜. õ£Â¬ø»‹ ªîŒõˆ¶œî£¡ 
¬õ‚èŠð´õ£˜.

å¼ è£ôè†ìˆF¡ ð¬ìŠ¹ Ü‚è£ôè†ìˆF¡ H¡¹ôˆF™ «õ«ó£®J¼‰î£™ ñ†´«ñ 
G¬ôˆî ï‹H‚¬è ªðÁ‹. Þ‚è£ôè†ì‹ àôè ñ‚èÀ‚«è Þ‚è†ì£ù å¼ è£ôè†ì‹. 
ñQî ñùƒèO™ ªõÁ¬ñ»‹ ï‹H‚¬èJ¡¬ñ»‹ «ê£èƒèÀ‹ ðóõô£èˆ ªî¡ð´Aø 
è£ôè†ì‹. ªè£ó£ù£ â¡Â‹ ¸‡A¼I ï‹Iì‹ ãŸð´ˆFò ð£FŠ¹èœ æó£‡´ 
èì‰¶‹ b˜‰îð£®™¬ô. «ñ½‹«ñ½‹ Hó„C¬ùèœ bMóñ£A‚ªè£‡«ì Þ¼‚A¡øù. 
ñQî˜èOìˆF™ Ü„êº‹ «ê£˜¾‹ Þò™ð£Œ â¿‰¶M´A¡øù. Ü¡ø£ì õ£›MŸè£ù 
ªð£¼¬÷ Ü¡ø¡Á ß†ì«õ‡®ò ñ‚èœ îƒèœ õ£›‚¬èŠð£†®Ÿè£è‚ A¼IJ¡ 
ðóõ½ì¡ «ð£ó£®‚ªè£‡®¼‚Aø£˜èœ. ñ¼ˆ¶õˆ¶¬øJù˜, è£õ™¶¬øJù˜ àœO†ì 
º¡è÷Š ðEò£÷˜èœ æò£ñ™ ÞòƒA‚ªè£‡«ì Þ¼‚Aø£˜èœ. 

Þ‚è£ôè†ì‹ ºó‡èO¡ Ãì£óñ£è Þ¼‚Aø¶. æò£ñ™ à¬ö‚è«õ‡®ò 
°PŠH†ì ¶¬øJù˜èœ, Þòƒ°îôŸÁ ºìƒA«ò Þ¼‚è«õ‡®ò ªð£¶ñ‚èœ; Þò™ð£è 
â¿‰¶M´Aø è´‹«ê£˜¾ ðò‹ Mó‚F, è†ì£ò‹ àœ÷ˆF™ ªè£œ÷«õ‡®ò ï‹H‚¬è, 
«ð£ó£†ì àí˜¾; æŒMù£™ îƒè¬÷ e†ªì´‚°‹ ñQî˜èœ, à¬öŠH™ô£ æŒMù£™ 
îƒè¬÷ˆ ªî£¬ôˆ¶M´‹ ñQî˜èœ.

ºó‡èœî£¡ ð¬ìŠð£Oèœ Þòƒè«õ‡®ò è÷‹. Þ„ÅöL™ Þ¼«õÁ õ¬èò£ù 
ð¬ìŠð£÷˜èœ ïñ‚°ˆ «î¬õŠð´Aø£˜èœ. Þ‚è£ôè†ìˆF¡ õL¬ò ÜŠð®«ò 
êŸÁ‹ Høö£ñ™ õóô£ŸP¡  ð‚èƒèÀ‚°‚ èìˆî«õ‡®ò Üêô£ù â¿ˆ¶‚èœ, 
êñè£ôè†ìˆF™ ñ‚èO¡ ñùF™ «ê£˜¬õ ÜèŸP ï‹H‚¬è ªõO„êˆ¬î Ü¬ìò£÷ƒ 
è£†´‹ àˆ«õè â¿ˆ¶‚èœ. êÍèˆF¡ ºó‡è¬÷ ªõ¡ªø´‚è Þô‚Aòõ£Fèœ 
ÞšM¼ â¿ˆ¶‚è¬÷»‹ ðFò«õ‡®òõ˜è÷£Aø£˜èœ. Þ‚è†ì£ù è£ôè†ìˆ¬îŠ 
ð¬ìŠð£÷¡ ð¬ìŠ¹èœ õNî£¡ èì‚è«õ‡®J¼‚Aø¶, èì‚è¬õ‚è «õ‡®J¼‚Aø¶. 
ÞŠð¬ìŠ¹è¬÷ õóô£Á å¼«êó «ï£‚°‹«ð£¶ Þ‚è£ôè†ì‹ °Pˆî ªîOõ£ù 
CˆFóˆ¬îŠ ªðŸÁM´‹.

Þ‰î ñ£î ÞîN™ â¿ˆî£÷˜ b¡ Üõ˜èÀ¬ìò «ï˜è£í™ Þì‹ªðŸÁœ÷¶. 
«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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 நேர்கதாணல் 

   - எழுதததாளர் எம்.எம்.தீனுடனதான நேர்கதாணல்

â¿ˆî£÷˜ â‹.â‹.b¡ ñ£Âì˜èO¡ ¹ø 
ñŸÁ‹ Üè õ£›M¡ ¸†ðñ£ù CˆFóƒè¬÷Š 
¹¬ùM¡õN ê£ˆFò‹ ªêŒîõ˜. è¬î 
ñ£‰î˜è¬÷»‹ ÞòŸ¬è¬ò»‹ è‡ º¡ 
è£†Cò£Œ MKò„ ªêŒðõ˜. F¼ªï™«õLJ™ 
ºŠð¶ õ¼ìƒèÀ‚°‹ «ñô£è õö‚èPëó£è¾‹ 
â¿ˆî£÷ó£è¾‹ Þ¼‰¶õ¼Aø£˜. Þô‚Aò‹, 
õ£›¾ âùŠ ðô¾‹ ðA˜‰¶ªè£‡ì Üõ¼ìù£ù 
å¼  «ï˜è£í™..

ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡

“இலக்கியம் 
வாசிப்ாளனை
மானுடத்தின் 
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ஓர் எழுத்தாளன் ்தான் எழு்த ஆைம்பித்த 
்தருணதர்த நிரைக்கும்வபாத்தல்ாம் 
உள்ளுக்குள் அது ம்ர்ததிவிடும். உஙகரள 
ம்ர்ததும் அந்தத த்தாடக்ககா் எழுததுச்சூழல 
பற்றிக் கூறுஙகவளன்.  

எனக்கு எழுத்து எப்போதும் அந்நியமோக 
இருந்்தது இல்லை. நோன் ஆசிரியர் மகனோக 
இருந்்த்தோல, சிறு வயதில இருந்்்த நூலக்ை 
வோசிக்கும் பழக்கம் இருந்்தது. ஐந்்தோம் வகுபபு 
படிக்கும்்போது எனது ஆசிரியர் மரியநோ்தன் 
எஙகளுக்கு நூலைகம் பற்றி எழுதுஙகள் என்று 
்கள்வி ்கட்டு இருந்்தோர்.

நூலைகத்திற்குச் சென்று போர்்வயிட்்டது 
பற்றி எழு்தோமல எனது ்தந்்்தயோர் 
வோசிக்கக் சகோடுத்்த மகோத்மோ கோந்தியின் 
சுய ெரி்தத்்்த மனதில இருத்திக்சகோண்டு 
நூலைகத்தில நடு புத்்தகத்்்த எடுத்து வோசிக்க 
ஆரம்பித்்த்தோகவும் அது மகோத்மோ கோந்தியின் 
சுயெரி்்த நூலைோக இருந்்த்தோகவும் அதில 
பிடித்திருந்்த பகுதி்யக் குறிபபிட்டு 
எழுதியிருந்்்தன். மிக நீண்்ட கட்டு்ரயோக 
அ்்த எழுதி இருந்்்தன். ஆசிரியர் 
வி்்டத்்தோ்ை முழு்மயோகப படித்துவிட்டு 
என்்ன முன்னோல வரச் செோலலி அ்ழத்்தோர். 
நோன் செோலலைோ்த்்தசயலலைோம் எபபடி 
எழு்தலைோம் என்று ்கோவித்துக்சகோள்வ்்தப 
்போலைச் செோன்னோர். நோன் மிகவும் பயந்து 
அழு்தபடி்ய நின்்றேன். அவர் என் ்்தோளில 
்தட்டி இபபடித்்தோன் பதில எழு்தணும் என்று 
அதிக மோர்க் வழஙகினோர். 

அ்தன்பின் ஏழோம் வகுபபு 
படித்்த்போது எஙகைது வகுபபு ஆசிரி்ய 
ெண்முகவோழவடிவு அவர்கள் எஙகள் ஊர் 
பற்றிக் கட்டு்ர எழு்தச் செோன்னோர். நோன் 
அந்்தக் கட்டு்ர்யத் திக்சகலலைோம் புகழ் 
பரபபும் திருசநல்வலிச் சீ்மயி்லை என 
அடுக்கு  சமோழியில எழுதி இருந்்்தன். அவர் 
என்்ன அ்ழத்து முன்னிறுத்தி வோசிக்கச் 
செோன்னோர். இன்னும் இது ்போலைச் சிலை 
ெம்பவஙகள் ந்டந்்தன. என்னோலும் எழு்த 
முடியும் என்று எனக்குத் ்்தோன்றியது.

பதினோறு பதி்னழு வயதுகளி்லை 
போரதிரோஜோவின்போல ஈர்க்கபபட்்்டன். 
அவரது பதினோறு வயதினி்லை மற்றும் 
சிலை ப்டஙகள் வந்திருந்்தன. எனக்கு 
சினிமோவில பயணிக்க ்வண்டும் என்றே 

ஆ்ெயும் ஏற்பட்டு இருந்்தது. ெந்்தக் 
கவி்்தகள்  எழுதிக்சகோண்டிருந்்த எனக்கு 
சிறுக்்தகளும் எழு்தத் ்்தோன்றியது. 
ஆனந்்த விக்டன், கலகி ்போன்றே வோர மோ்த 
இ்தழ்க்ை வோசித்துவிடு்வன். அ்தன் பிறேகு 
சிறுக்்தக்ை எழு்த ஆரம்பித்்்தன்.

1979இல மு்தன்மு்தலைோக எனது 
சிறுக்்த மோ்லைமுரசு இ்தழில பரிசு 
சபற்றே சிறுக்்தயோக அறிவிபபு வந்்தது. 
அந்்தச் சிறுக்்தயின் ்த்லைபபு “சமோட்டு”. 
இப்போதும் அந்்தக் க்்த மகிழ்ச்சி்யத் 
்தரும் சிறுக்்தயோக இருக்கிறேது. அ்தன் பிறேகு 
இ்தழ்களிலும், கலலூரி மலைர்களிலும் சிறுக்்த 
எழுதி இருக்கி்றேன்.

1989 வ்ர சிறுக்்தகள் 
எழுதிக்சகோண்டிருந்்்தன். அ்தன் 
பிறேகு வழக்கறிஞர் ச்தோழிலில 
கவனம் செலுத்திய்தோலும், குடும்பக் 
க்ட்மகளுக்கோகவும் எதுவும் எழு்தவில்லை. 
ச்தோ்டர்ந்து வோசித்துக்சகோண்டிருந்்த்தோல 
எனக்குள் எழு்த ்வண்டுசமன்றே 
ஆர்வம் கனன்றுசகோண்்்ட இருந்்தது.  
இப்போது க்டந்்த ஐந்து வரு்டஙகைோக 
எழுதிக்சகோண்டிருக்கி்றேன். எழுதுவ்தன் 
மூலைமோக எனக்குள் இருக்கும் எழுத்து 
்வட்்க்யத் தீர்த்துக்சகோள்ை 
விரும்புகி்றேன்.

விளிம்புநிர் மனி்தர்களாை 
பிச்ரசைக்காைர்கள் பற்றிய்தாக யாசைகம் நாேல 
எழு்த வேண்டும் எை எந்தச் சூழலில 
வ்தான்றியது?

யோெகம் நோவல எழு்தபபட்்ட கோலைச் 
சூழல வித்தியோெமோனது. நோன் ஒரு வழக்கில 
ஆ்ையரோக நியமிக்கபபட்்்டன். 
அது ஆற்றேோஙக்ர ்தர்கோவில இரண்டு 
்தரபபினரி்்ட்ய யோர் சகோடி கட்டுவது 
என்ப்்தக் குறித்்தது. அதில இருபக்கமும் 
முடிவு எட்்ட முடியோ்த்தோல இ்்டக்கோலைமோக 
என்்ன ஆ்ையரோக நியமித்துக் சகோடி கட்்ட 
உத்்தரவிட்டிருந்்தோர்கள். அப்போது அந்்தத் 
்தர்கோவில மூன்று நோள் ்தஙக ் வண்டியிருந்்தது. 
எனது கோரியம் முடிந்்த பிறேகு யோரு்டனோவது 
்பசிக்சகோண்டிருப்பன். அபபடி 
்பசிக்சகோண்டிருக்கும்்போது, நோவலில வரும் 
்தக்க்ர ்போன்றே ஒரு மனி்த்னச் ெந்தித்்்தன். 
அது்தோன் நோவல எழு்த அடிபப்்டக் 
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கோரைமோக இருந்்தது. அந்்தக் க்்த்ய 
ஒருநோள் இரவில ்டோக்்டர் வண்ை்தோென் 
அவர்களி்டம் செோலலிக்சகோண்டிருந்்்தன். 
‘இ்்த நோவலைோக எழுது, நன்றேோக இருக்கும்’ 
என்றேோர்கள்.

யாசைகம் நாேலில ேைக்கூடிய 
பிச்ரசைக்காைர்களின் ோழரேத த்தரிநதுதகாள்ள 
என்ை தசைய்தீர்கள்?

பிச்்ெக்கோரர்கள் பற்றி எழு்த ்வண்டும் 
என்று முடிவு செய்துவிட்்ட பிறேகு அவர்கள் 
இருக்கும் இ்டஙக்ை எலலைோம் ்்தடிச் 
சென்்றேன். எனது நண்பர் விஜயகுமோர் 
போக்கியம் திருசநல்வலி ெந்திபபு 
பிச்்ெக்கோரர்களின் வோழ்நி்லை்யப பற்றிச் 
செோன்னோர். 

கு்ைோரிந்்தோ ெர்ச் முன்போக 
கோ்லையில இருந்து இரவு வ்ர 
அமர்ந்திருக்கும் பிச்்ெக்கோரர்கள் 
்தஙக்ைக் குறித்து எழுதுஙகள் என்று 
என்்ன விரட்டிக்சகோண்்்ட இருந்்தோர்கள். 
அப்போது அ்்தயடுத்்த ஆர்.சி. ெர்ச் 
பக்கம் ஒரு வ்டநோட்டுப பிச்்ெக்கோரி 
ஸசவட்்டர் பின்னிக்சகோண்டிருபப்்தப 
போர்த்துக்சகோண்டிருந்்்தன். ்தோர்ச்ெோ்லையிலை 
ந்டந்து்போகிறே பிச்்ெக்கோரர்களும் எனது 
கவனத்்்த ஈர்த்்தோர்கள். இபபடியோன பலை 

போர்்வகள் அவர்களி்டம் சநருஙகிப பழக 
்வத்்தது. அ்தன் மூலைம் கி்்டத்்த சிலை 
நிகழ்வுக்ை ் மயமோக்கிக்சகோண்டு க்்த்ய 
எழு்தத் ச்தோ்டஙகி்னன். வ்ைத்து ்கக்ை 
உயர்த்தி ஒரு மோய நி்லையில ச்தருவில 
நின்று ஆடும் வ்டநோட்டுப பிச்்ெக்கோரி 
ஸசவட்்டர் பின்னுவ்்தப்போலை, க்்த 
வைர்ந்துசகோண்்்ட இருந்்தது. அதில பீர் 
்ெவல, சு்லைகோ க்தோபோத்திரஙகள் மிகச் 
சிறேபபோக அ்மந்துள்ை்தோகக் கருதுகி்றேன். 

யாசைகம் நாேலில வசைாததுப் தபட்டி 
பாததிைம் எப்படி உருோைது?

யோெகம் நோவ்லை மு்தலில, 
சவள்ளிக்கிழ்ம ச்தோழு்க முடிந்்த பிறேகு 
போ்ையம்்கோட்்்ட பள்ளி வோெலில யோெகம் 
்கட்டு நிற்கிறே யோெகர்களில ஒரு ஐந்து  
்ப்ர முன்னிறுத்தி எழு்தத் துவஙகி்னன். 
அவர்கள்்தோன் நோன் யோெகம் சபற்றே க்்த 
மோந்்தர்கள். ்்தோள் ்ப ்போட்டுக்சகோண்டு 
்கயில கம்்போடு அ்லையும் ்தக்க்ரயும், 
சபரும் வியோதிக்கோரன் சூ்ெயும், 
முத்திச்சியும், அவைது போர்்வயற்றே மகனும், 
கூ்ட்வ ்ெோத்துப சபட்டியும் வரி்ெயோக 
யோெகம் ்கட்டு நிற்போர்கள். அந்்த ்ெோத்துப 
சபட்டி அடிக்கடி எனது வழக்கறிஞர் 
அலுவலைகம் ்தோண்டி இருக்கும் மூத்்த 
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வழக்கறிஞ்ரப போர்க்க வருவோன். அவன் 
நன்றேோகப படித்்தவன். திருபபுகழ், சித்்தர் 
போ்டலகள் அ்னத்தும் மனபபோ்டமோகத் 
ச்தரியும். அ்தற்கோக மூத்்த வழக்கறிஞருக்கு 
்ெோத்துப சபட்டி்யயும் பிடிக்கும். அவன் 
அத்்த்ன படித்திருந்்தோலும் ்்தோளில 
சபரிய ்ப ்வத்துக்சகோண்டு திருமை 
மண்்டபஙகளுக்கு முன்போக அ்லைவ்்தப 
போர்த்திருக்கி்றேன். வயிறு நி்றேந்துவிட்்டோல 
்தன் ்பக்குள் ்வத்திருக்கும் புத்்தகத்்்த 
எடுத்துப படித்துக்சகோண்டு இருபபோன். 

அவன் ்பசுவ்்தப போர்த்்தோல 
ஒரு்வ்ை வெதியோனவனோக இருந்திருந்்தோல 
சபரும் ்பச்ெோளியோக இருந்திருபபோன் 
என்று ்்தோன்றும்.. அவ்னப 
போர்க்கிறே்போச்தலலைோம் அவன் குறித்து என் 
மனதில ஒரு கிைர்ச்சி உருவோகிக்சகோண்்்ட 
இருக்கும். அந்்த உந்து்தல்தோன் ்ெோத்துப 
சபட்டி க்தோபோத்திரம் உருவோகக் கோரைமோக 
அ்மந்திருக்கலைோம். சிலை நண்பர்கள் 
ஆன்மீகம் ்பசிக்சகோண்டு அது குறித்துப பலை 
க்்தக்ைோடு உலைவித் திரிவர். அவர்க்ைோடு 
பழகியிருக்கி்றேன். அவர்கள் செோன்ன 
ஆன்மீகக் கருத்துக்களுள் ்ெோத்துப சபட்டி 
க்தோபோத்திரம் எலலைோவற்்றேயும் க்டந்்த துறேவு 
நி்லை க்தோபோத்திரம் என்ப்தோல அது கூடு்தல 
கவனத்்்த ஈர்க்கக் கோரைமோக இருக்கிறேது. 

மற்றேபடி யோெகம் நோவலில வரும் 
எலலைோக் க்தோபோத்திரஙகளும் அவற்றிற்குரிய 
்தனித்்த ்தகுதி்ய அ்்டந்துவிட்்ட 
க்தோபோத்திரஙகைோக்வ அ்மந்துவிட்்டன. 
அது நோன் விருபபபபட்்்டோ, 
விருபபபப்டோம்லைோ நிகழ்ந்துள்ைது 
என்று்தோன் எண்ணிக்சகோள்கி்றேன்.

அந்த நாேர் ோசிதவ்தாரின் 
பிைதிபலிப்புகள் எவ்வி்தம் இருந்தை?

யோெகம் நோவல எழுதி முடித்்த பிறேகு 
இந்்த நோவல மக்களி்டம் ்போய்ச்்ெரும் என்று 
நோன் எண்ைவில்லை. பிச்்ெக்கோரர்கள் 
குறித்து என்ன வோழ்க்்க இருக்கப ்போகிறேது 
என்று வோெகர்கள் எடுத்்த எடுபபி்லை்ய 
கழித்துவி்டக்கூடும் என்று்தோன் எண்ணி்னன். 
இன்னும் சிலைர் இதில படிபப்தற்கு 
ஒன்று்ம இல்லை என்று நிரோகரிபபோர்கள் 
என்று பயந்்்தன். ஆனோல எனது பயம் 
சபோய்யோகிப்போனது. படித்்த வோெகர்கள் 

எலலைோம் நி்றே்வோடு ்பசினோர்கள், 
எழுதினோர்கள்.

நோவ்லை வோசித்்த பலைரும் நோன் 
உண்்மயி்லை்ய பிச்்ெக்கோரர்க்ைோடு 
ஒரு வரு்டமோவது வோழ்ந்திருப்பன் என்று 
நம்பினோர்கள். அ்்தயும் வி்ட ்மலைோக, 
நோவ்லை வோசித்்த பலைரும் பிச்்ெக்கோரனோகத் 
்தோன் உைர்கி்றேன் என்று கூறினோர்கள். சிலை 
நண்பர்கள் ஒரு நோைோவது அந்்த அனுபவத்்்த 
உைர ்வண்டும் என்று செோன்னோர்கள். 
ரோெபோ்ையம் எழுத்்தோைர் க்லைமோமணி 
்கோ.ம.்கோ்தண்்டம் அவர்கள் நோவ்லைப 
பற்றி விமர்சித்துவிட்டு ‘நோன் ஒரு கோவி 
்வஷ்டி்யயும், துண்்்டயும் எடுத்து 
்வத்திருக்கி்றேன். அ்்தோடு சவளி்யறி 
ஒரு பிச்்ெக்கோரனோக வோழ விரும்புகி்றேன்’ 
என்று செோன்னோர். அதுவும் இந்்த நோவலுக்குக் 
கி்்டத்்த அஙகீகோரமோகக் கருதுகி்றேன். 
அ்்தவி்டவும் பட்டினத்்தோரும், பத்ரகிரியோரும் 
இந்்த நோவலுக்குரிய பிச்்ெ எடுபபது குறித்து 
நி்றேய  விவரஙக்ைச் செோலலித் ்தந்்தோர்கள். 
சகோஙகைச் சித்்தர் முன்பு அமர்ந்திருந்்த 
ெட்்்ட முனியோக அமர்ந்து இருந்்்தன். அந்்த 
மனநி்லை்ய நோவ்லை வைர்த்துக்சகோண்டு 
்போனது. மற்றேபடி நோவ்லை நோனோக எதுவும் 
செய்துவி்டவில்லை.

“இருள் வேய்ந்த இைவுப் பந்தர் 
யாவைா கிழக்கிலிருநது பிரிததுக்தகாண்டு 
ேந்தர்தப்வபா் இருந்தது விடிதேள்ளி” 
என்று உஙகள் பரடப்புகளில ப் இடஙகளில 
இப்படியாக தேளிப்படும் அழகியல திட்டமிட்டு 
ரேப்ப்தா? அல்து பரடப்பு ்தன் வபாக்கில 
அதுோகவே எழுதிக்தகாள்கிற்தா?

ப்்டபபோைன் ஒரு ப்்டப்ப 
உருவோக்குகிறே்போது, குதி்ர வண்டிக்கு 
முன்னோல ஓடுகின்றே குதி்ர்யப ்போலை, 
முன்னோல போர்த்்தபடி ஓடிக்சகோண்்்ட 
இருபபோன். ஆனோல ்ெைம் கட்்டோ்த 
குதி்ரயோக அவன் போர்்வ விரிந்துசகோண்்்ட 
இருக்கும். ்போகிறே வழியில ம்லையும் 
மரஙகளும் மண்ணும் மலைர்களும் அவன் 
போர்்வயில படும். அ்்த ் வசறேோரு வ்கயோக 
விவரித்து வோெகனுக்கு ஒரு புதிய ருசி்யக் 
சகோடுக்க விரும்புகிறேோன். விரிகின்றே அவனது 
போர்்வயில மண்ணின் வோெமும், இயற்்கயின் 
்நெமும் ்தோனோக்வ சவளிபபடும். 
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அந்்த வ்கயில, நோனும் ஒரு 
வண்ைத்துபபூச்சி்யப ்போலை ஒவசவோரு 
மலைரோக இந்்த வோழ்க்்க்ய உற்றுப போர்க்க 
விரும்புகி்றேன். அபபடிப போர்க்கிறே்போது 
எழுத்து ்தன்்னயும் ஒரு மலைசரன 
எண்ணிக்சகோள்கிறேது. ப்்டபபோைனு்்டய 
பஙகு என்னசவன்றேோல அந்்த மலைர் விரிவ்்த 
வோெகனுக்கு முன் ்வபப்்த. எனது 
எழுத்துக்களும் அபபடியோன போர்்வ்யோடு 
இருக்க விரும்புகி்றேன்.

படிமஙக்ையும், உவமோனஙக்ையும் 
நோன் நி்னத்துக்சகோண்டு எழுதுவது இல்லை. 
அது அந்்த இ்டத்திற்கோன ்்த்வ்யப 
பூர்த்தி செய்யும் இ்டத்திற்கு அந்்த ்நரத்தில 
சிந்்த்னயில விரிவ்்தத்்தோன் எழுதி 
வருகி்றேன். இந்்தப படிமம் மட்டுமலலை மற்றே 
எலலைோக் கருத்துக்களும் உவமோனஙகளும்கூ்ட 
இயலபோக என் மனதில பூக்கும் 
மலைர்கைோகத்்தோன் இருக்கின்றேன. மற்றேபடி 
க்்தக்கோன இயலபுத் ்தன்்ம மோறேோதிருக்கும் 
உவ்மக்ை்ய ்வக்க விரும்புகி்றேன். 
இந்்தப படிமம்கூ்ட அபபடித்்தோன் நிகழ்ந்்தது. 
இது பலைருக்கும் பிடித்்த படிமமோக இருபபது 
எனக்கு மகிழ்ச்சி்யத் ்தருகிறேது.

ஒவை ஒரு இைரே நாே்ாக ஆக்க 
முடியுமா? இப்படியாை ஒரு எழுதது முரறரய 
முன்னிறுததுே்தற்கு வேறு ஏ்தாேது நாேல 
உஙகளுக்குக் ரக தகாடுத்த்தா அல்து 
ேழிகாட்டிய்தா?

ெந்்தனத்்தம்்ம நோவலின் க்்த 
ம்னவி்யக் சகோ்லை செய்துவிட்டு, 
உழலகிறே, மனச்ெோட்சி்யோடு க்தறுகிறே ஒரு 
க்்தயோக இருபப்தோல அந்்த நோவ்லை ஓர் 
இரவுக்குள் எழு்த ்வண்டிய கட்்டோயம் 
இருந்்தது. இறேபபுக்குப பின் க்்த 
ச்தோ்டஙகுவ்தோல பி்ர்தத்்்த எடுபப்தற்குள் 
க்்த்ய முடித்்தோக ்வண்டும். அந்்த 
அடிபப்்டயில க்்த எழுதுகிறே்போது 
இரவுகளின் பரிைோமஙக்ைச் செோலலை 
்வண்டிய அவசியம் ஏற்பட்்டது. பத்து 
மணிக்குள் மின்மினிப பூச்சிகள் ஓய்சவடுக்கச் 
செலலும். ்்தய்பி்றே நிலைவு சீக்கிரமோக நடு 
உச்சிக்கு வந்துவிடும். கோ்லைபசபோழுதில 
மனி்தர்களின் அரவம் ்கட்கத் துவஙகும். 
இபபடியோன இயற்்க நிகழ்வுகளுக்குள் 
அவன் படும் இன்னலக்ைச் செோலலித் தீர்க்க 

்வண்டியிருந்்தது. அது்தோன் ஓர் இரவி்னப 
பலை பகுதிகைோகக் கிழித்துப்போட்்டது. 

நோன் அவற்றின் கோலைத்திற்்கற்ப 
அத்தியோயஙகளுக்குப சபயர் ்வத்்்தன். 
யோெகம் நோவலில வரும் இ்டஙகளுக்குப 
சபயர் ்வத்்த்்தப்போலை, ெந்்தனத்்தம்்ம 
நோவலுக்குக் கோலை வ்க குறித்்த ்த்லைபபுகள் 
்வசறேோரு பரிைோமத்்்தக் சகோடுத்்த்தோகத் 
ச்தரிய வருகிறேது. கோலைத்்்தப பிரித்்தவர்கள் 
மனி்த குலைத்தின் சவற்றியோைர்கைோக மோறி 
இருக்கிறேோர்கள். சபோழுது, ெோமம், நோழி்க 
என்று மு்தலில பிரித்்தவர்கள் இப்போது நுண் 
வினோடியில (Micro Seconds) வந்து நிற்கிறேோர்கள். 
உலைகம் புகழும் உயர்ந்்த  ஓட்்டக்கோரன் நுண் 
வினோடிகளி்லை்ய சவற்றி சபறுகிறேோன். 
ம்தஙகளும் ஆறுகோலை  பூ்ஜ, ஐந்து ்வ்ை 
ச்தோழு்க, இரு ்வ்ை பிரோர்த்்த்ன 
என்று நோ்ைப பிரித்து ்வத்்தோர்கள். பிரித்து 
்வக்கிறே பகுதிகசைலலைோம் அவர்க்ை, 
அந்்தக் கோலை கட்்டத்தில சிறிதுசிறி்தோகத் ்தஙகள் 
செயலக்ைச் செய்து முடிக்க உ்தவியது. 
கோலைத்்்த, நோ்ை பிரித்துப போர்க்கிறே அம்ெம் 
இந்்த நோவலில அ்தன் ்போக்கில நிகழ்ந்்தது 
என்றேோலும் அது நோவலின் ்மன்்மக்குத் 
து்ை புரிந்்தது. 

மிகச்சிறேந்்த விமர்ெகர் ்்தோழர் 
மணிமோறேன் அவர்கள் இரவின் கோலைஙக்ை 
வ்கபபடுத்திய்ம குறித்து மது்ர 
விமர்ெனத்தில முன் ்வத்்தோர்கள். 
அவர்களுக்கும் இந்்தப பதில ெரியோக இருக்கும் 
என்று எண்ணுகி்றேன்.

மாறேர்மன் கு்வசைகை பாண்டியன் 
நூலுக்கு உஙகள் உரழப்பு அபரிமி்தமாைது. 
அந்த நூலுக்காக சைரிததிை ஆய்வு வமற்தகாள்ள 
காைணமாக இருந்தது எது?

போண்டியப ்பரரசின் க்்டசிப 
்பரரெர் மோறேவர்மன் குலை்ெகரன். 
அவர் கோலைத்துப பலை நிகழ்வுகள் 
பிரமிக்கத்்தக்கன. அவரது ஆட்சி அக்கோலை 
உலைகப ்பரரசுக்ைோடு இ்ைந்திருந்்தது.  
மோர்க்்கோ்போ்லைோ வந்்த கோலைம் அது. 
சீனத் தூதுக்குழுக்கள் மூன்று ்த்ட்வ 
வந்்தன. போண்டியப ்பரரசின் தூதுக்குழு 
சீனோவிற்குச் சென்றேது. அவன் கோலைத்்்தய 
கலசவட்டுகள் ச்தன்னகம் முழுவதிலும்  
இருக்கின்றேன. 
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இலைங்க்ய சவன்று புத்்தர் புனி்தப 
பல்லைக் கவர்ந்து வந்்தவன். இலைங்க 
மன்னன் அவரது அரெ்வ்ய வைஙகி 
புனி்தப பல்லை வோஙகிச் சென்றேோன் 
என்பது வரலைோறு. சநல்லையபபர் ்கோவில 
பிரகோரத்்்தக் கட்டியவன். போண்டியர் கோலைத்து 
முன் முகபபு ்கோபுரஙக்ைக் கட்டியவன். 
்தனி ஈழத்்்த ஏற்படுத்தியவன். அவ்ரக் 
குறித்்த ்தனித்்த எந்்த வரலைோற்று நூலும் 
இல்லை. என்வ ஒரு வரலைோற்று மோைவனோக 
இருந்து இந்்த நூ்லை எழுதி்னன். அந்்த 
நூலின் முன்னு்ரயிலும் ச்தரிவித்துள்்ைன். 
திருசநல்வலி்ய ஐம்பது வரு்டஙகள் ஆட்சி 
செய்்த ஸ்ரீவலலைபன், அழகம் சபருமோள், 
மற்றும் சநல்லை ச்தன்கோசி போண்டிய 
அரெர்க்ைப பற்றி எழு்த எண்ணியுள்்ைன்.

ஊத்தும்லை ஜமீ்ன நலலை மு்றேயில 
நிர்வகித்து வந்்த ஊத்தும்லை மன்னர் 
இரு்தோலைய மரு்தபப போண்டியர் அவர்களின் 
து்ைவியோர் பட்்டத்து ரோணி சிவஞோன 
நோச்சியோர் ஐம்பது வரு்டஙகள் ஆட்சி செய்்தது 
குறித்தும் நூல எழு்த எண்ணியுள்்ைன். இது 
சநல்லைச் சீ்மயின் வரலைோற்்றேச் செோலலும் 
சிறு முயற்சியோக இருக்கும் .

உஙகள் பரடப்புகளில தசைாந்த (அ) 
உறவிைர் ோழக்ரக ஊடாக ேநது வபாகிற்தா?

நோன் எப்போதும் உறேவுக்ைோடும், 
நட்புக்ைோடும் வோழ விரும்புகி்றேன். 
்மலைபபோ்ையம் உழவர் ெந்்்தயில 
சிவபபு சபோன்னோஙகண்ணிக் கீ்ர மூன்று 
கட்டு வோஙகி்னன். ‘எ்தற்கு மூன்று கட்டு 
வோஙகுகிறீர்கள்?’ என்று கீ்ரபபோட்டி 
்கட்்டோள். நோன் ‘நட்டு வைர்க்க’ என்று 
செோன்்னன். போட்டி செோன்னோர், ‘இந்்தோ 
இருக்க போரு சகைலி, அ்்த இபபடி எடுத்து 
நட்டு ்வக்கணும்’ என்று செோலலிக் 
கோட்டினோள். நோன் வோஙகிக்சகோண்டு வருகிறே 
வழியில அந்்தச் செோல மறேந்து்போனது. 
நீண்்டதூரம் பயணித்துத் திரும்ப அந்்தப 
போட்டியி்டம் ஓ்்டோடிப ்போய் எபபடி நட்டு 
்வக்க ்வண்டுசமன்று செோன்னீர்கள் 
எனக் ்கட்்்டன். அவருக்கு அந்்தச் செோல 
சபரிதில்லை. வழக்கத்தில உள்ைது. 
அவரி்டம் அந்்தச் செோல்லைக் ்கட்்ட்போது, 
மீண்டும் நட்டு ்வபப்்தப பற்றிப போ்டம் 
செோன்னோர். சகௌலி என்றே செோல்லை 
மீண்டும் வோஙகுவ்தற்குள் ்போதும் ்போதும் 
என்றேோகிவிட்்டது. அந்்தச் செோல்லை வீட்டுக்கு 
வருகிறே வழியில பு்டம் ் போட்டுக்சகோண்்்டன். 
இன்றேைவிலும் போதுகோபபோக அந்்தச் செோல 
என்னி்டம் இருக்கிறேது.

கிரோமத்திற்கு நோன் சென்றிருந்்த்போது, 
ப்ழய புலலுக்கட்டு சபருக்குமோ்றேப 
போர்த்்்தன். க்்டக்கோரர் செோன்னோர். ‘இது 
சகோடிபபுல வ்க்யச் ெோர்ந்்தது. ஒரு பர்லைோங 
நீைத்திற்குக் சகோடி ஓடிக்கி்டக்கும். கோய்ந்்த 
பிறேகு அ்்தப பிடுஙகிக்சகோண்்டோல ஒரு 
பர்லைோங நீைத்திற்கு வரும். ்கயில சபரிய 
பந்து ் போலை உருண்டு விடும். ஒரு புலலுக்கட்டு 
சபருக்குமோறுக்கு ்போதும்’ என்று செோன்னோர். 

இ்்தவி்ட இலைக்கியத்்்த நோன் 
எஙகிருந்து சபற்றுவி்ட முடியும். யோர் 
என்்னோடு ்பசினோலும் அந்்தப ்பச்சில ஒரு 
இலைக்கியச் செோலலைோ்டல கி்்டக்கோ்தோ என்று 
மனம் ்தவிக்கிறேது. வீட்டில து்ைவியோரும், 
பிள்்ைகளும் ்பசுகிறே வித்தியோெமோன 
உ்ரயோ்டலக்ை நோன் பதிவு செய்துசகோள்ை 
விரும்புகி்றேன். 

என் கண் முன்போக ஆவோரம்பூக்களும், 
எருக்க்ைப பூக்களும் வண்டுக்ை 
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வர ்வத்்தபடி ஆடிக்சகோண்்்ட்தோன் 
இருக்கின்றேன. என்்னச் சுற்றிய உறேவுகள், 
நட்புகள் எனக்கு இலைக்கியத்்்தத் 
்தந்துசகோண்்்ட இருக்கிறேோர்கள். எல்லைோரும் 
எனக்கு இலைக்கியத்்்தக் கற்பித்துக்சகோண்்்ட 
இருக்கிறேோர்கள். அது்வ இந்்த எழுத்தி்ன 
வடிவ்மக்கும் என்றேோல சபரும் மகிழ்ச்சியோக 
இருக்கும்.

நீஙகள் எழுதியேற்றில பிடித்தமாை 
நிரறரேத ்தருே்தாக எந்தப் பரடப்பு 
இருக்கிறது?

என் மு்தல சிறுக்்தத்ச்தோகுபபு 
எம்ஜிஆரு்டன் ்பசிக்சகோண்டிருக்கி்றேன் 
எனக்கு முழுநி்றே்வத் ்தந்்த ச்தோகுபபோகும். 
ெந்்தனத்்தம்்ம நோவலில நோன் எழுதிய வி்தம் 
என்்ன எப்போதும் சுய்மோகம் சகோள்ை 
்வக்கிறேது. இன்னும் ்மன்்மயோன 
ப்்டப்ப நோன் எழு்தவில்லை என்று 
நி்னக்கி்றேன். ஒரு ்தரம் வோய்ந்்த ப்்டப்ப 
வோெகனுக்குக் சகோடுக்க ்வண்டும். 
இனிவரும் ப்்டபபுகளில எனது ்தரம் குறித்து 
அைவு்கோல உருவோகலைோம். அ்தன் பிறேகு்தோன் 
சிறேந்்த ப்்டபபு எதுசவன வோெகர்கள் அறிய 
முடியும்.

்தரம் வோய்ந்்த ஒரு ப்்டப்பப 
ப்்டபபோைன் சகோடுத்துவிட்்டோல, அது 
அவன் வோழ்வுக்குப ்போதுமோனது என்று 
எண்ணுகி்றேன். அ்்த ்நோக்கி்ய என் 
பயைம் ச்தோ்டரும். அதில சிறேந்்த ப்்டபபு 
எதுசவன வோெகர்கள்்தோன் தீர்மோனிக்க 
்வண்டும்.

உஙகள் ோசிப்பு உ்கம் எப்படியாைது?
வோசிபபு உலைகம் என்று செோலகிறே 

வோர்த்்்த்ய ெரியோனது. வோசிக்கிறேவன் 
உலைகம் முழுவதும் பயணிக்கிறேவனோக 
மோறிவிடுவோன். ஆஙகிலை இலைக்கியஙக்ைப 
படிக்கிறே்போது, இஙகிலைோந்து ்்தெம் எபபடி 
இருந்்தது என்ப்்த அவனோல உைர 
முடியும்.  ்ஜன் ஆஸடின் அவர்களினு்்டய 
நோவலக்ைப படிக்கிறே்போது, பதி்னழோம் 
நூற்றேோண்டில இஙகிலைோந்து கிரோமம், 
அஙகிருந்்த ஆண் சபண், அவர்கள் கோ்தல, 
அதில ஏற்படும் சிக்கலகள், அஙகு ந்டக்கும் 
்களிக்்ககள் எனப பலைவற்்றேயும் உைர 
முடியும். அ்்த ்போலை ரஷ்ய நோவலக்ைப 
படிக்கும்்போது ரஷ்யோவின் ெதுபபு நிலைக் 

கோடுகள், அஙகு இருக்கிறே மலைர்கள், மரஙகள், 
அஙகு இருக்கிறே பனி, உ்றேந்து்போகும் நதி 
என எலலைோவற்்றேயும் கோைவும் உைரவும் 
முடியும்.

முரகோமியின் நோவலக்ைப 
படிக்கிறே்போது அவன் வோழும்  நோட்டின் 
சூழலக்ை நோம் புரிந்துசகோள்ை முடியும். 
ம்லையகத்தில வோழ்கிறே மக்களின் வோழ்க்்க 
நோகலைோந்து நோவலைோசிரியர் ஈஸட் இன் ்ையர் 
என்பவரின் எழுத்துக்கள் மூலைம் ச்தரிய 
வரும். குருதீஸ அகதி ்வ்த்னக்ை அந்்த 
நோட்டிலிருந்து எழுதும் நோவலைோசிரியர் ப்டம் 
பிடித்துக் கோட்டிவிடுவோர். ஆக வோசிபபு 
என்பது உலைகம் ெோர்ந்்தது. வோசிபபு குறித்துப 
பலைரும் பலை நூலக்ை எழுதி இருக்கிறேோர்கள். 
சுவோமி சிவோனந்்தர் எபபடி வோசிக்க ் வண்டும் 
என்று செோலகிறே்போது, அது ஆன்மீகத்தின் 
அடுத்்த பகுதியோக இருக்கிறேது.

நியூ ்மன் வோசிப்பக் குறித்தும், 
அறி்வக் குறித்தும் ்பசுகிறே்போது நம் மனது  
அறிவிய்லைத் ்தோண்டிக்சகோண்டு செலகிறேது. 
வோசிபபுப பழக்கமுள்ை மனி்தன் எப்போதும் 
்தன்்னப புதியவனோக உைர்கிறேோன். 
ஒவசவோரு வோசிபபும் அவ்னப புதி்தோகத் 
துலைக்குகிறேது. புளி ்போட்டுத் ்்தய்த்்த 
குத்துவிைக்கு ்போலை அது மிளிரச் செய்யும். 
என்்னப சபோறுத்்தவ்ரயில, நோன் 
சிறுவயதில இருந்து தீவிரமோன வோெகனோக்வ 
இருந்துவருகி்றேன்.

எட்்டோம் வகுபபு 
படித்துக்சகோண்டிருக்கும்்போது வீரவநலலூரில 
நூலைகரோக இருந்்த ்வ.்தங்கயோ என்்ன 
அ்ழத்து நூலைக உறுபபினரோகச் 
்ெர்த்துக்சகோண்்டோர். என் வோசிப்பப 
போர்த்துவிட்டு எனக்குக் கி்்டத்்த மு்தல 
அஙகீகோரம் அது. ச்தோ்டர்ந்து நோன் 
நூலைகத்திலும், சவளி இ்டஙகளிலும் நூலக்ை 
வோசித்துக்சகோண்்்ட இருந்்்தன். என்்னச் 
சுற்றி இருக்கிறே மனி்தர்கள் எல்லைோரும் 
என்்ன ஒரு ச்தோ்டர் வோசிபபோைனோக்வ 
அறிந்திருபபோர்கள். இதுவ்ரயில எந்்த 
ஒரு கோலைத்திலும் வோசிபபுப பழக்கத்்்த 
விட்்ட்்த இல்லை. சிலை ெமயம் அது 
எனக்கு எதிரியோகவும் இருந்திருக்கிறேது. பலை 
இழபபுக்ையும் நோன் ெந்தித்திருக்கி்றேன். 
ஆனோலும் வோசிபபு எப்போதும் என்்ன 
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அ்ழத்துச் செலகிறேது. அ்தன் வழி்ய நோன் 
்போய்க்சகோண்்்ட இருக்கி்றேன். வோசிபபு 
இலலைோமல எந்்த மனி்தனும் முழு்மயோக 
முடியோது. ்தன்்ன ரசித்துக்சகோள்கிறே 
ஆழக்கதி அதில எப்போதும் இருக்கிறேது. 
அந்்த இ்ெ்ய நுகர்ந்்தவன் அ்்த விட்டு 
சவளிவருவ்்த இல்லை.

விருப்பமாை எழுதது என்று குறிப்பிட்ட 
எழுத்தாளரைக் குறிப்பிட முடியுமா?

யோரும் வோசிபபோைன் நி்லையில இருந்து 
இ்தற்கு ஒரு நி்றேவோன பதி்லைத் ்தர முடியோது. 
ஏசனன்றேோல வோசிபபுத் ்தன்்ம நோளுக்கு நோள் 
மோறிக்சகோண்டிருக்கிறேது. அம்புலிமோமோ்வ 
ஆ்ெ்யோடு வோசித்்த கோலைம் ஒன்றேோக 
இருந்்தது. அ்தன் பின்பு ்வடிக்்கக் க்்தகள், 
ப்டக் க்்தகள், துபபறியும் நோவலகள் என 
வோசிபபு மோறிமோறிப பயணித்து இப்போது 
ஒரு நி்லைக்கு வந்திருக்கிறேது. 

ஒரு கோலைத்தில மிகவும் பிடித்்த 
குறிஞ்சிமலைர் ்போன்றே லைட்சியவோ்த நோவலகள் 
இப்போது எனது வோசிபபிற்கோன கவனத்்்தப 
சபறேவில்லை. ஆனோல சிலை நோவலகள் 
ச்தோ்டர்ந்து என்்ன வசீகரித்துக்சகோண்்்ட 
இருக்கின்றேன. குறிபபோக கி.ரோவின் 
கரிெல கோட்டுக்க்்தகள் மனதில ஒரு 
மகிழ்்வத் ்தந்துசகோண்்்ட இருக்கிறேது. 
ஒரு வோ்ழபபழத்்்த உறித்துச் ெோபபிடுவது 
்போலை எளி்தோன அவரது எழுத்தும் 
இனிபபோன அந்்த ந்்டயும் சநெமோன கரிெல 
கோட்டு மனி்தர்களின் வோழ்வும் எப்போதும் 
வோசிக்கத் தூண்டிக்சகோண்்்ட இருக்கின்றேன. 
கரிெல கோட்டிற்குள் 99 ஆண்டுகள் குந்தி 
இருந்்த ஒரு மனி்தனின் போர்்வகள் 
போர்க்கும்்போச்தலலைோம் வியப்பத் 
்தருகிறேது. 

வண்ைநிலைவனின் சரனியஸ ஐயர் ச்தரு 
நோவல முழுவதும் கவித்துவமோக எழு்தபபட்்ட 
ஒன்று. படிக்க படிக்க இன்பம் பயபபது. 

அ்்தப ்போலை வண்ை்தோெனின் 
சிறுக்்தகளில இ்லையின் பின்பக்க 
நரம்புக்ைப பற்றியும், குளித்துவிட்டு 
வந்்த சபண்ணின் ்்தோளில முறுக்கிக் கி்டந்்த 
துணிகள் பற்றியும், இறேபபு வீட்டில இருக்கிறே 
சமைனத்்்தப பற்றியும், பைபசபட்டியில 
கீ்ழ உள்ை அடுக்கில இருந்்த மூக்கம்மோள் 
ஆச்சியின் பு்கபப்டம் பற்றியும் நுண்ணிய 

போர்்வ்யோடு அவர் எழுதுகிறே எழுத்து 
மனி்தனின் ரத்்த நோைஙகளுக்குள்ைோகப 
பயணித்து நம்்ம ்வசறேோரு மனி்தனோக 
மோற்றிவிடுகிறேது.

வீட்டிலிருந்து புறேபபட்்ட 
ந்்டபபயைத்தில சரண்டு கி்லைோ மீட்்டர் 
தூரம் பயணித்து வீடு திரும்புவ்தற்குள் 
போர்க்கும் எலலைோக் கோட்சிக்ையும் நுண்ணிய 
படிமமோகச் செோலவதில நம்்ம ்வசறேோரு 
கிரகத்தில இருபபவர்கைோக மோற்றிவிடும் 
அவரின் சிறுக்்தகள். 

அ்்தப ்போலை்வ ரஷ்ய எழுத்்தோைர் 
சிஙகிஸ ஐத்மோத்்தவ அவர்களின் நோவலகள் 
படிக்கப படிக்க நம்்மக் கண் கட்டி வோய் 
சபோத்தி  அவரின் சுண்ச்டலிகைோகப  
பயணிக்க ்வத்துவிடும். ருஷ்ய மோய 
ஜோலை வித்்்தக்கோரனோக, ்தனது ஊதுகுழல 
இ்ெயோல வோெகர்க்ைத் ்தன் உலைகத்திற்கு 
அ்ழத்துச் சென்றுவிடுவோர். அபபடியோன 
எழுத்துக்கள் நம்்ம ரசிக்கவும் ருசிக்கவும் 
்வக்கின்றேன.

்தகழியின் செம்மீனும், முகுந்்தனின் 
மய்யலிக்க்ர்யோரம் நோவலும் எனக்குப 
பிடித்்தமோன ம்லையோை நோவலகள். அழகோன 
நோவலக்ை வோசிபபது என்பது இ்தமோன 
மனநி்லை்ய உருவோக்கித்்தருகிறேது. 
அந்்த வ்கயில வோசிபபு ஒவசவோரு 
மனி்தனின் உள்ைத்திலும் ரெவோ்தத்்்த 
உருவோக்கிவிடுகிறேது.

தேகுஜை மக்களிடம் இ்க்கியம் என்ை 
தசைய்யும்?

இலைக்கியம் என்பது மனி்த மனத்தின் 
வி்ையோட்டுகளுள் ஒன்று. மனம் சிலைவற்்றே 
வி்ையோடிக் களிக்க விரும்புகிறேது. 
வோசிபபற்றே மனஙகள் தூர்ந்து்போன 
கிைறுகைோக மோறிவிடுகின்றேன. தினம் 
தினமும் ்ெந்திக்சகோண்டு வரும் கிைற்று நீர் 
புத்்தம்புதிய்தோக இருக்கும். அந்்த வ்கயில, 
இலைக்கியம் வோசிபபோை்ன மோனு்டத்தின் 
உயர்ந்்த பிரதியோக மோற்றிவிடுகிறேது. 
இலைக்கியம் யோச்தோன்்றேயும் வயிற்றுக்குத் 
்தருவதில்லை என்பவர்க்ைப பற்றி ஒன்றும் 
செோலலை முடியோது. வயிற்றுக்கு ்ம்லை்தோன் 
இ்தயத்தின் நி்றே்தல இருக்கிறேது. இலைக்கியம் 
எப்போதும் மனி்த்ன மனி்தனோக 
்வத்திருக்கிறேது. அது எலலைோ ஆக்கத்்்தயும் 
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்தரும். முயற்சி திருவி்னயோக்கும். இ்தற்கு 
்மல ்வசறேன்ன ்வண்டியிருக்கிறேது.

இஸ்ாமியச் சைமூகததிற்கும் 
தபரும்பான்ரமச் சைமூகததிற்கும் இரடவயயாை 
உறவுகரளத ்தமிழ இ்க்கியம் பதிவு 
தசைய்திருக்கிற்தா? இஸ்ாமிய ோழவியல 
குறித்த பதிவுகள் எவ்ோறு இருக்கின்றை?

்தமிழகத்தில இஸலைோமிய மக்களும் 
இந்துச் ெ்கோ்தரர்களும் ஒரு ்தோயோதி உறேவு 
மு்றே ்பணுகிறே வி்தத்தில மோமன், 
மச்ெோன், சீயோன், சித்்தபபோ, ்தோத்்தோ என்கிறே 
உறேவுமு்றேகைோல ஒருவருக்சகோருவர் 
அ்ழத்துக்சகோண்டு சுற்றேத்்தோர் ்போலை 
பழகிவருகிறேோர்கள். இன்னும் கிரோமஙகளில 
மோமன், மதினியோர், சித்்தபபோ என்று 
்த்லைமு்றேகைோக உறேவுமு்றேக்ைச் 
செோலலி வோழ்ந்துவருகிறேோர்கள். 

மோமன், மதினி என்றே உறேவுமு்றேகள் 
செோலலி இன்றேைவிலும் கிரோமத்தில எலலைோச் 
ெோதி ெமயத்்்தோடும் ்கலி செய்யும் பழக்கம் 
இருந்து வருகிறேது. ்தமிழ் ்பசும் முஸலீம்கள் 
ஒரு கோலைத்தில இந்து ெமயத்தில இருந்து ம்தம் 
மோறியவர்கள்்தோம். இந்்த உறேவுமு்றேகள் 
இன்றேைவும் அந்்தப பூர்வீகத்்்த நி்லைநோட்டும் 
செோலலைோ்டலகைோக இருந்துவருகின்றேன.

ஆனோல, இது குறித்து யோரும் ்தஙகைது 
ப்்டபபுகளில ்பசி இருக்கிறேோர்கைோ என்று 
ச்தரியவில்லை. சிலைர் இது குறித்துச் சிறிய 
அைவில எழுதியிருக்கக் கூடும். இந்்தப 
பண்போட்டு வோழ்விய்லைப பதிவு செய்ய 
்வண்டியது இ்்தத் ச்தோட்டு எழுதுகிறே 
ப்்டபபோளிகளின் க்ட்மயோக இருக்க 
்வண்டும். அது ெமூக நலலிைக்கத்திற்குப 
பயன் ்தரும். 

மற்றேபடி போரதியோர் எழுதிய 
“ெந்திரி்கயின் க்்த” நோவல ச்தோட்டு 
இன்று வ்ர பலை நோவலகளில முஸலீம் 
க்தோபோத்திரஙகள் குறித்து எழு்தபபட்டுள்ைன. 
அ்்த அழுத்்தமோக, உறேவுமு்றே ்பணும் 
க்தோபோத்திரஙகைோக.. இஸலைோமியர்கள் 
ச்தோட்டு எந்்தப ப்்டபபோளிகளும் பதிவு 
செய்யவில்லை என்்றே ச்தரிகிறேது. இ்்த 
நோனும் மற்றே ப்்டபபோளிகளும் கவனத்தில 
சகோள்ை ்வண்டும் என்ப்்த இந்்தக் 
்கள்விக்குப பதிலைோகிறேது.

்தமிழக இஸலைோமிய வோழ்வியல குறித்்த 
சபரும் க்்தயோ்டலகள் இன்னும் ்்தோன்றே்வ 
இல்லை என்று்தோன் செோலலை ்வண்டும். 
சபருவி்ை மீரோன் ் மதீனும், ் ்தோபபிலைோரும் 
கன்னியோகுமரி மோவட்்டத்்்தச் ெோர்ந்்த 
வோழ்க்்க குறித்து ம்லையோைப 
பகுதி்யோடு இ்யந்்த புதினஙக்ைத் ்தந்து 
இருக்கிறேோர்கள். அ்்தத் ்தோண்டிய இஸலைோமிய 
வோழ்சவன்பது சபரும்போன்்மச் ெமூகம் 
அறியோ்த ஒரு வோழ்வியல. திருசநல்வலி 
முஸலீம்களும், ்வலூர் முஸலீம்களும், 
்தஞ்்ெ முஸலீம்களும் முற்றிலும் ்வறுபட்்ட 
கலைோச்ெோரத்்்தக் சகோண்்டவர்கள். சபரும் 
எண்ணிக்்கயில வோழும் முஸலீம் 
கிரோமஙகளின் வோழ்வியல ஒன்றுக்சகோன்று 
வித்தியோெமோனது. யோரும் அறியோ்தது. அந்்த 
வோழ்விய்லைப பலைரும் சபோதுச் ெமூகத்தின் 
முன்பு அழகோக ்வத்்தல ்வண்டும். 
அ்தற்கோன ப்்டபபோைர்கள் எலலைோப 
பகுதிகளிலிருந்தும் உருவோக ்வண்டும். 
மற்றேபடி இஸலைோமிய வோழ்வியல குறித்து 
எனக்குத் ச்தரிந்்த அறிந்்த அனுபவஙக்ை 
நோவலகைோக எழு்த ்வண்டும் என்பது என் 
மனதின் அடியோைத்தில இருக்கும் ஆ்ெ்தோன். 
சிலை நோவலக்ை எழுதிய பிறேகு அது குறித்துத் 
்தகுந்்த ்தயோரிப்போடு எழு்த ்வண்டுசமன 
எண்ணிக்சகோண்டிருக்கி்றேன்.
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சைாகிதய அகா்தமி விரு்தாளர் எழுத்தாளர் 
ேண்ண்தாசைன் அேர்களும் நீஙகளும் 
அடிக்கடி சைநதிததுக்தகாள்கிறீர்கள். உஙகள் 
உரையாடலில அதிகமாக இடம்தபறுேது எது?

அது எனக்குக் கிரியோ ஊக்கியோக 
இருக்கிறேது. எப்போதும் அவரு்டன் 
்பசிவிட்டுத் திரும்பும்்போது அவர் 
செோன்ன ஒரு உவமோனம் என் மனதில 
்்தோன்றியபடி்ய இருக்கும். அவர் 
செோன்ன உவமோனம் இது்தோன்.. “செவ்லை 

மண்ணிலிருந்து அப்போது்தோன் 
பிடுஙகபபட்்ட பனஙகிழஙகு 

்போலைவும், கெோபபுக்க்்டக்கோரன் 
சவட்டிக் சகோடுக்கும் புதிய 

கறித்துண்டுக்ைப ்போலைவும் 
எப்போதும் புதி்தோக்வ 

இருக்கும்.” இது இலைக்கியத்்்தக் 
குறித்து அவர் செோன்னது. 

அவரு்டன் ்பசிவிட்டுத் 
திரும்பும்்போது இந்்த 

உவமோனம் ்போலை 
அவரு்டனோன ்பச்சு 

என்்னப புதிய்தோக்கும்.

ஒரு மோசபரும் 
எழுத்்தோைர் 

எப்போதும் மனி்தப 
பண்போைரோய் 

இருக்க முடியும் 
என்ப்தற்கு 
அவர் ெோன்றேோய் 

இருக்கிறேோர். 
நோன் அறிந்்த 

வண்ை்தோென் எழுத்்தோைர் 
மட்டுமலலை.. கோலைம் ்தவறேோ்தவர். 

உ்தவும் சிந்்த்னயோைர். உண்்மயோய்ப 
்பசுகிறேவர். அவரி்டமிருந்து நோன் 
இலைக்கியத்்்த மட்டுமலலை பலைவற்்றேயும் 
படித்துக்சகோண்டிருக்கி்றேன். இது 
இ்றேவனும் இயற்்கயும் அளித்்த போக்கியம்.

இப்படியாை தகாடுஙகா்ததில 
சைமகா்தர்தப் பற்றிப் பதிவு தசைய்யாமல 
எழுத்தாளர்கள் நழுவிப்வபாேது பற்றி உஙகள் 
மதிப்பீடு என்ை?

ஒரு எழுத்்தோைன் உ்ரகல்லைப ்போலை 
இருபபவன். ப்ழய ந்ககளுக்கு மச்ெம் 

போர்த்துச் செோலபவனோகவும், மூஸ ்தஙகத்்்தப 
பற்றிச் செோலபவனோகவும் இருக்கிறேோன். 
முக்கோலைத்்்தயும் ்தன் அனுமோனத்திற்குள் 
சகோண்டு வருகிறேோன். அவன் உரெலுக்கு எந்்தத் 
்தஙகம் வருகிறே்்தோ அ்்த உ்ரத்து அ்தன் 
்தன்்ம்யச் செோலகிறேவன். அவன் கோலை 
்ப்தத்திற்கு அபபோற்பட்்டவனோக இருபபோன். 
அவன் போர்்வயில படுகின்றே விெயஙக்ை 
கூர்்மயோக உள்வோஙகிக்சகோண்டு அ்்த 
சவளிபபடுத்துகிறேவனோக இருபபோன். 
எந்்தக் கோலைத்்்தப பற்றி எழுதினோலும் 
அதில அவன் மனம் நி்றேந்து வழியும். 
ஆனோல இன்்றேய அவலைஙகள் குறித்து 
எழுதுவச்தன்பது இன்்றேய மனெோட்சியின் 
குரலைோக இருக்கின்றேது அலலைது அவன் 
ஒரு அவலைஙகைற்றே ்தர்ம உலை்க 
உருவோக்க விரும்புகிறேோன். அபபடிபபட்்ட 
மனெோட்சியுள்ைவர்கள் நிகழ்கோலை 
அவலைஙகளில சகோதித்துப்போகிறேோர்கள். 
அந்்தக் சகோதிபபு ப்்டபபோக மோறுகிறேது. 
அபபடிபபட்்ட தி்டகோத்திரமோன 
ப்்டபபுகள் நிகழ்கோலைத்தின் மனெோட்சியோக 
ஒலிக்க ்வண்டும். ஆனோல எலலைோப 
ப்்டபபோளிக்ையும் நிகழ்கோலைத்தின் 
துயரஙக்ைப ப்்டபபது குறித்து 
கட்்டோயபபடுத்்த முடியோது. அவன் மனம் 
லையித்்த விெயஙக்ை முன்்வக்க்வ 
விரும்புகிறேோன். 

நிகழ்கோலைத்தின் அவலைஙக்ை 
எழுதுகிறே கோத்திரமோன ப்்டபபுகள் ெமூக 
முன்்னற்றேத்திற்கு அவசியமோன்வ்தோம். 
பலை கோத்திரமோன வோழ்வின் துயரஙகள் ஒரு 
ப்்டபபோைனோல புதிய ்தைத்தில உலைகின் 
முன் ்வக்கபபடுகிறே்போது அது ெமூக 
முன்்னற்றேத்திற்கோன மக்கள் இலைக்கியமோக 
மோறிவிடுகிறேது. அ்்த எழுதுகிறே 
ப்்டபபோைன் ெமூகப ்போரோளியோக மோறி 
நிற்கிறேோன். அடுத்்த ்த்லைமு்றேக்கோன 
வோழ்்வ உருவோக்குபவனோகவும் 
ப்்டபபோைன் திகழ ்வண்டும். அது்தோன் 
ப்்டபபோளியின் மூலைமந்திரமும் ஆகும். 
சவற்றிகரமோன எந்்தப ப்்டபபோளியும் 
நிகழ்கோலை அவலைஙக்ைத் ச்தோட்டு 
எழு்த ்வண்டும். எழுத்து செய்கிறே 
புனி்தக்கோரியம் அது. அது்வ என் 
ஆ்ெயும்கூ்ட.



15ð¬ìŠ¹ îè¾ «ñ - 2021  
www.pada ippu .com

èM : ð£óFG«õî¡ 
CˆFó‹ : Ü¡ðöè¡

 கவிச்சிததிரம்

1.
õ£…¬ê»ì¡ ðKêO‚èŠð†®¼‚è£î
«î£O¬ù 
ºòƒAJ¼‰î õ£›‚¬èŠ H¡ù™ 
å¼ °O˜è£ô «ñè‹ õ®‰¶ ÜÁˆ¶M†ì¶
H¡ù¬ôŠðŸP õ£ùÉî˜èO¡ Þ‚Ã†´Š 
Hó£˜ˆî¬ù º¡ùPM‚èŠðìM™¬ô

¹¶õ£êL™ º¬ø¬ñ ªêŒò õ‰¶M†ì 
è£èƒèÀ‚°
°õ¬÷‚°œ è™ô£è Mö 
Ãö£ƒèŸèœ ñÁˆ¶M†ìù

Éî˜èO¡ åŒò£ó Þ¬ê
ªè£…ê‹ ñ£ˆF¬óè¬÷ ºö‚èJ¬ø
ï¬ìð£¬îJ™ Ü™ô¶ î‡ìõ£÷ˆF™
c†®‚ªè£œõ¬î„ CKˆ¶
ÝÀòó‚èôQ™ åJ¡ áŸP
°O‚è¾‹ e‰F¼‚Aø¶

°F¬óJ¡ °÷‹ªð£L G¡Á
ÉC‚ A÷‹ð£î ¬ñî£ù‹
Éî˜èœ MôAM†ì ¹Kî™
ÞQ î¡ è£™è÷£™ èì‚è «õ‡´‹ F¬ê
¬èJ™ ñù„C‹Q

«êèóˆî£™ ¬èõ¿‚°‹ Ãö£ƒè™
î¡¬ù«ò âP‰¶ èQò
ÞŠ«ð£¶ è£†®¡ æ¬ê
ñ¬ôJL¼‰¶ ïF‚°‹
ïF‚°ˆ ªîK»‹ MO‹HŸ°‹
õ£ù‹ å†®‚ªè£‡®¼‚°‹ Mî£ùˆFŸ°‹
Þ¬ìŠð†ì£™ ÜŠðø¬õ‚°‹

2.
I¼¶õOìI¼‰¶ âŠ«ð£¶‹ ðQŠ¹¬è

ÜõÀì¡ «îc˜ Ü¼‰¶¬èJ™ 
«è£Š¬ðJ™ ðQ‚è†®¬ò à¬ì‚è «ï˜Aø¶ 
ÜõÀì¡ ðƒ°ªðŸø «ð£¬î ªõOJ™
è£ô‹ à¬ø‰¶ 
Í„² ð£‹ð£è ªõO«òPM†ì¶

ªó£†®¬òŠ ðA˜‰¶ªè£œAø «ïó‹ 
«ð£¶ñ£ùî£è Þ¼Šðî£™ 
è£Aî ñô˜èO™ õ‡´è¬÷ Üñó„ ªêŒ¶ 

M´Aø£œ
Þ¡¬øò ÞóM™ «ð£˜¬õ‚°œ 
¶‹Hò£è¾‹ Üõœ îK‚è‚Ã´‹
M®ò¬ôˆ î£‡® ð£™ªõO¬ò 
áø„ ªêŒFì Ãìô£‹ Üõœñ¬ö 

àƒèœ «èœM»ì¡ Gî£ùñ£è«õ õ£¼ƒèœ

Ý»îƒèœ «õ‡ì£‹ ªê£Ÿèœ «ð£¶‹
õN»í¾‹ «õ‡ì£‹
ªð¼…«êóô£îQ¡ ï†¹‡´ 
Þƒ° õ¼‹ õNJ™ ²¬ñî£ƒA‚è™L™ 
Þø‚A ¬õˆ¶‚ªè£œÀƒèœ ¸¬ó‚°‹ 
õ£˜ˆ¬îè¬÷

«ê¼Iì‹ ²Nòñ£è Þ¼‚èô£‹ º‚°O»ƒèœ

å¼ Þ¬ô àƒèœ e¶ M¿‹
â¡¬ù„ ê‰F‚°‹ àƒè¬÷ 
Üõœ ÞšMîñ£è«õ âF˜ªè£œ÷ˆ F†ì‹

cƒèœ â¡¬ù‚ ¬è‚°½‚A„ ªê™õîŸè£è«õ 
²¬ñî£ƒA‚è™L™ Üõœ iŸP¼‚°‹«ð£¶ 
Üðˆîñ£è â¶¾‹ ïì‰¶Mì£¶ Ü¡ð˜è«÷

ðQ‚è†® ÝMò£°‹ õ¬ó 
àƒè¬÷ àô˜ˆF‚ªè£œÀƒèœ
«õ¬ó ñ†´‹ ï¬ùòM´ƒèœ
ÞŠ«ð£¶ âŠð® Þ¼‚Aø¶ «îc˜ 

«îc˜ Ü¼‰¶‹ è¬ô



¶¬ó. ï‰î°ñ£˜

16 ð¬ìŠ¹ îè¾ «ñ - 2021  
www.pada ippu .com

 நூல் அறிமுகம்

நூர்தீனின் 
நூற்றாண்டுக்றான 
உளியின் நுனி....

மா்தவரம் அரசு ்மலநி்லைபபள்ளியில 
எட்்டோம் வகுபபில நோன்.  வகுபபின் மத்தியில 
சபய்யலைோமோ என வோனம் ்யோசிக்கக்கூடிய 
வோனி்லை.  சிலசலைன்றே இ்தமோன கோற்று 
வகுப்பத் ்தன்வெபபடுத்துகிறேது.  அப்போது 
ஆஙகிலைப போ்டம் ந்டந்துசகோண்டிருக்கிறேது.  
கோலைஞ்சென்றே எஙகள் ஆஙகிலை ஆசிரியர் 
விலலியம்ஸ ெோர் “book for hour book for ever” 
... John Ruskin என்றே ்ம்்தயின் வரிக்ை 
்மற்்கோள் கோட்டி ப்்டப்பயும் அந்்தப 
ப்்டப்பப ப்்டத்்த ப்்டபபோளி்யயும் 
பற்றிச் சிலைோகித்்தபடி எடுத்்த வகுபபில நோன் 
மீண்டும் அமர்கி்றேன். என் ்ககளில நண்பன் 
வலைங்கமோன் நூர்தீனின் ‘இ்ெக்கும் 
வயலினுக்குக் குருதியின் நிறேம்’.

இந்்தக் கவி்்த நூலில போடுசபோருைோக 
நீக்கமறே அத்்த்ன்யயும் நி்றேத்திருக்கிறேோன் 
கவிஞன்.  நூலின் ஒவசவோரு கவி்்தத் 
்த்லைபபிலும் கவிக்்கோ அபதுல ரகுமோன் 
வந்்தமர்கிறேோர்.  ்த்லைபபில நிற்க்வக்கும் 
கவிஞன்; கவி்்தயில மயஙக்வக்கிறேோன். 
ஆகச்சிறேந்்த படிமத்தில கவி்்தகள் 
மிளிர்கின்றேன.  அழகியலில, நுட்பத்தில 
சநய்்த கவி்்தகள் ஒவசவோன்றும் 
கர்பபிணியின் கவனமோகக் க்டக்கிறேது.  அந்்தக் 
கவனம் சுகபபிரெவமோக ந்டந்திருக்கிறேது.  
வோசிக்கும்்போது நம்்ம ஆட்சகோள்கிறேோன் 
கவிஞன்.

“உறங்கும்பாது மரணம எனபது

கனவு்பானறது

பகிர்ந்துககாள்ள முடியாத க�ாபபனத்த

பததிரமாக ் ைததிருககலாம”.

வியந்து முடிபப்தற்குள் நம் வியப்ப 
மற்சறேோரு கவி்்தயில ம்்டமோற்றேம் 
செய்யும் சூழ்ச்சி்யக் கற்றுத்்்தர்ந்்தவனோய்த் 
திகழ்கிறேோர் நூர்தீன்.

“ைல்� க�னற பற்ைகள அ்ைந்த 

�மயம

ஆடுக்்ள ் மகமூட்ைக்ளாகக 

ககாடடிலில்ைதது

தரிசு நிலமாய் கைளி்யறுபைனின 

ைற்றிய சிறு கண்ணீர்ததுளிக்ளாய்

தூற்லத கதாைங்கி �ை�ைததுப 

கபாழிகிறது”.

ச்தோகுபபின் ்த்லைபபுக் கவி்்த்ய 
வோசித்துவிட்டு மற்றே கவி்்த்ய வோசிபபது 
மட்டுமலலை ்வசறேந்்த நிகழ்்வயும் 
அ்ெ்வயும் ந்டத்்தவி்டோமல அது இனிய 
இம்்ெ செய்கிறேது.  கோட்சியில நகர்கிறேது 
வோசிபபவரின் நிமி்டஙகள்.
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“ககாடும கையில் கடும ம்ை இயற்்கப 

்பரிைர்கள

அதத்ன்யயும மீறி பச்�யம பூசி

ந்கதது நிற்கும அதனுள்்ள

்பரி்ரச�லாய்க ்கடகிறது நி�பதம...”

வோர்த்்்தச் சித்்தர் வலைம்புரியோர் 
சவளி்ய வந்து இந்்தக் கவிஞ்ன 
ஆரத்்தழுவிவிட்டு ஆத்ம திருபதியோய் உள்்ை 
நு்ழந்துசகோள்கிறேோர்.

புரிந்துசகோள்ை சிரமமோனது ்தத்துவம்.  
ெோதிக்க உச்ெம் ச்தோடுவது ெோ்த்ன.  இ்்தச் 
சிரமமற்று புரியும்படி ்தத்துவத்்்தயும், 
்நர்த்தியோன ப்்டபபில உச்ெம் ச்தோட்டு 
ெோதித்திருக்கிறேோர் நூர். 

“மரணம

அதத்ன சுலபமில்்ல

அதத்ன கடினமுமில்்ல

ஒரு முற்றுபபுளளிதான

்ைதத பிறகு

அ்தப பற்றி எழுத அைசியமுமில்்ல.”

ஒரு கவிஞன் கோலைம் க்டந்தும் கவிஞனோக 
மிளிர்வ்தற்கு அழுத்்தமோன கோரைம் 
அவன் ்்தர்ந்ச்தடுக்கும் போடுசபோருள்.  
அந்்தப போடுசபோருளுக்கோகத் ்தவம் கி்டக்க 
்்த்வயில்லை.  நம்்மச் சுற்றி நிகழும் 
நிகழ்்வ போடுசபோருள்.  அ்தோவது இ்்த 
வோசிக்கும் ்தருைத்தில உஙகைது இ்டது, வலைது 
மற்றும் நோன்கு தி்ெகளில ஏ்தோவது ஒன்று 
நிகழ்ந்துசகோண்டிருக்கும், கு்றேந்்தபட்ெம் 
ஏ்்தோ ஒன்று க்டக்கும்.  அத்்த்கய 
சூழ்லை ்மயபபடுத்தும் சூட்சுமம் கற்றுத் 
்்தர்ந்்தவ்ன ஆகச்சிறேந்்த ப்்டபபோளி.  
அவன் ப்்டபபில போடுசபோருைோகப 
பின்னபபட்்ட கவி்்தகள் நிரந்்தரமோக 
இலைக்கியத் ்த்டத்தில ்த்டம்பதிக்கும்.  இ்்த 
இன்னும் ச்தளிவோக நூரின் இந்்தக் கவி்்த 
ச்தளிவுபடுத்தும்.

“இரு �ககர ைாகனத்த

�ா்ல்யாரததில் நிறுததி

அ்ல்பசும்பாது

நடுவில் ஊர்ந்துககாண்டிருககும 

மரைட்ைக்்ள

சிறு குசசியா்லா என க�ருபபினா்லா

எததித தளளுகி்றன

�ற்று தளளி விழும அ்ை

தங்க்்ளச சுருடடிகககாளளும

நசுங்கிச �ாகும அதன மரணததிலிருந்து

சில கநாடிகள

சில நிமிைங்கள

சில மணிகள

காபபாற்றியுள்்ளன.

எங்்கயாைது சுருண்டு கிைககும

ரயில் பூசசிக்்ளப ்பால்ை

என மரணமும.”

போடுசபோருளினூ்்ட வோழ்வியல 
்தத்துவத்்்தயும் செோலலிச் செலலும் 
கவி்்தயில ஆகச்சிறேந்்த கவிஞனோய் 
முன்சமோழியபபட்டு உ்டனடியோக 
வழிசமோழியவும் படுகிறேோர் நூர்.

ஒரு சிறேந்்த கவி்்த என்ன செய்யும்.. 
லையித்து வரிக்ை வோசித்்த பிறேகு அபபடி்ய 
அந்்தக் கவி்்தயின் பக்கத்்்த சநஞ்சில 
்வத்து இறுக அ்ைத்துக்சகோள்ைச் 
செய்யும்.  இது அபபடி செய்கிறேது.

“பூ்ன கண்க்்ள மூடியதும

இருடடிவிடும உலகததில்

இரண்டு மினமினிபபூசசிகள 

பறககினறன.

அ்தத தாவித தாவிப பிடிதது 

வி்்ளயாைலாம

ைால்கள மு்்ளதத யாரும”.

நீண்டு கி்டக்கும் சநடுஞ்ெோ்லையில 
பயணிபபவரின் ஊரின் சபயர் 
அறிந்துசகோள்ை ஆஙகோங்க கி்டக்கும் 
்மலகல மோதிரி இந்்தக் கவி்்த்ய 
வோசிபபவரின் ரெ்னக்குப சபோருத்தி 
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விடுகி்றேன்.  அஙகு ்மலகல... இஙகு 
இ்ெக்கும் வயலினுக்குக் குருதியின் நிறேம்.

“மங்கிய வி்ளகககாளியில் மததிய ைடை 

்ம்�யில்

தக்கக்ளாய்க ககாங்்ககள பிதுங்க..

துடுபபு ்பானற கால்கள மிதகக..

துடிககும புழு ்பால கநளியும அைர் 

�ரீரததில்..

விழிகள இரண்டும தூண்டில்கள.”

ெந்்்தோஷத்தின் உச்சியில நம்்ம 
அமர ்வக்கும் நூர்... நமது பதின்மத்திலும் 
அமர்வக்கிறேோர்.

“ஓர் இ்ல்யச சுருடடி

பீபபி ஊதுகிறான

ைவு�ர் மடடு்ம அணிந்த சிறுைன

இ்�ககும காற்றில்

தன கமாதத இ்லக்்ளயும

சுருடடிகககாள்ள நி்னககிறது

ஒற்்றப பூைரசு மரம.”

இஙகு இபபடியும்.. இ்்தோ இஙகு..

“மஞ�ணததி மரததில்

காக்க

கூடுகடடியிருககிறது

நுணா பூததுக காய்ககத கதாைங்கிவிடைது

அடிககடி ்கடகமுடிகிறது

குயிலின பாைல்”.

்த்லைபபில கவிக்்கோ்வ 
நி்னவுபடுத்திய நூர்... இந்்தக் கவி்்தயில 
நகுலை்னக் கண்முன் நிறுத்துகிறேோர்.

“எனனிைம

ஒரு கைற்றுக்காப்ப இருந்தது.

அதில் நா்ன என்ன

நிரபபி நிரபபிக 

குடிததுகககாண்டிருந்்தன.
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்காப்ப உ்ைந்த நாக்ளானறில்

சிதறிய சில்லுக்்ள

யார் மன்தயும குததாமல் 

அபபுறபபடுததுகி்றன.

‘கி்ளங்’ எனற �ததம.

்ைகறானறுமில்்ல:

நான தான உ்ைந்துவிட்ைன’.

(இறுதி வரியின் இறுதி வோர்த்்்தயில 
நுட்பம் கவனித்தீர்கைோ; உ்்டத்துவிட்்்டன் 
என்று எழுதி இருந்்தோல இஙகு நகுலைன் 
நகர்ந்திருபபோர்... உ்்டந்துவிட்்்டன் 
இ்தனோல்தோன் இன்னும் இஙகு 
அமர்ந்திருக்கிறேோர் நகுலைன்).

இன்்றேய வோழ்விய்லை ய்தோர்த்்தத்்்த 
இந்்தக் கவி்்தயில செோன்ன வி்தத்தில நூர் 
நூறு ெ்தவிகி்தம் சவற்றி சபற்றிருக்கிறேோர்.  
்தற்்போ்்தய கோலைகட்்டத்தில பலை்ன 
எதிர்போர்க்கோது யோரும், எவரும் 
இருபபதில்லை என்று ‘நச்’சென இஙகு 
செோலலிய வி்தம் அபோரம்.

“கீ்ரயில் ஊடைச�ததுகள அதிகம:

.....................

.....................

நா்்ள ைாடிக்கயா்ளர்களிைமிருந்து

புகார்கள ைந்துவிைககூைாதல்லைா 

க�ாபபுககு:

‘இ்றசசியில் ஒ்ர க�பபு’.”

கவனமோக என் கவி்்தக்ை 
வோசியுஙகள் நண்பர்க்ை என்று நூர் 
செோலலைோமல செோலலும் வி்தம் அரு்ம...

கெபபு

கெோபபு

ஒரு து்ைக்கோலில இந்்தச் 
செோலலைோ்டலில முத்தி்ர பதித்்த கவிஞனுக்கு 
உஙகள் ெோர்பிலும் ஒரு ெபோஷ்.

“இரு்்ளப பூசிகககாண்டு

அங்கலாய்தது அ்லந்த கை்ளைால்க்்ள

விடிந்துவிடைது

காகங்கள சுமந்து பறககினறன

நீங்கள இறககி ்ைதத இர்ை”.

்த்லைகீழோய்க் கி்டக்கும் பறேக்கும் 
போலூட்டி என்றே இருள் சமலலை சமலலை 
விலைகி ச்தோன்மத்தின் குறியீட்டில எழுதிய 
வி்தம் ஆச்ெரியம். நிறேத்்்த ்வத்து 
சமய்யியலின் நீை அகலைத்்்தத் ச்தோட்டு 
்தந்்த வி்தம் கற்ப்னயின் உச்ெம். இந்்த ஐந்து 
வரிகளுக்கோக்வ இந்்தத் ச்தோகுப்ப நோம் 
்தோஙகிப பிடிக்கலைோம்.

ெோக்்ஸுக்குள் சிக்கிக்சகோண்்ட 
மைல துகள்கள் மோதிரி நீண்்ட நோட்கைோய் 
என்்ன அரித்துக்சகோண்டிருக்கும் ஒரு 
கவ்லை இந்்த ்போன்ெோய் மரம் வைர்பபு.  
சபருமரமோய் கம்பீரமோக நின்று; நீை நீைமோய் 
ஆயிரமோயிரம் கி்ை விரித்து நிழல ்தந்து 
இ்ைபபோறேச் செய்து ம்ழ ்தந்து பறே்வகள் 
கூ்ட்மத்து வோழுமி்டமோய் நிற்கும் மரத்்்த 
சிறுச்தோட்டிக்குள் சுருக்கி அபத்்தம்  செய்யும் 
நோகரீகத்்்த நீள் கவி்்தயில நூர் ்வத்்த 
வி்தம் சமச்ெத்்தக்கது.

“கதாகுபபக வீடடில்

்பான�ாய் ை்ளர்பபதில்

என மீது புகார்கள அ்ை ்ைபபதில்்ல.

அவைப்பாது மனசில் சிறகுகள

மு்்ளககும்பாகதல்லாம

கதாடடி மரததில் பற்ையாகிவிடு்ைன..”

“பறேக்கும் ெோ்லை” என்று பக்.43இல 
ஒரு அற்பு்தமோன நீள் கவி்்த. அ்்தத் 
்தோஙக்ை வோசிக்க ்வண்டும் நண்பர்க்ை  
என்று செோன்னோலும் அந்்தக் கவி்்த்யத் 
ச்தோ்டோமல என்னோல நகர முடியவில்லை 
நண்பர்க்ை. ம்ழ இரவும் ்தோர்ச்ெோ்லையும் 
அந்்தத் ்தோர்ச்ெோ்லையில நசுஙகிக் 
கி்டக்கும் பறே்வயும் இரசவலலைோம் 
என்்ன எழுபபிக்சகோண்்்ட இருந்்தன.  
கவி்்தயினூ்்ட கற்ப்னயின் 
உச்ெமோய் வந்து விழுந்்த அபோர வரிகள் 
ஏரோைம். வோஙகிய சபோட்்டலைத்தில ஒரு 
்வர்க்க்ட்லையும் செோத்்்த இலலைோது 
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சுகிக்கும் ்பரோனந்்த உன்ன்த நி்லை அ்்டந்்த 
‘நோக்கோய்’ அத்்த்ன கருத்துச் சு்வ.

எ.கோ.

‘கருதத �ா்ல்ய அது நீண்ை 

இரகைனறு நி்னததிருககலாம’

‘கபரும இருளபடுததுக கிைககிறது

அதில் உறங்கலாகமன ைந்திருககலாம’.

‘இரவு ்பால, இருள ்பால கரிய 

�ககரங்கள’

‘மாமி�ங்கள ப்�யாகி ஒடை’

இபபடி விரிகிறேது நசுஙகிய பறே்வ 
குறித்்தோன நூர்தீனின் கவ்லை... வோசித்்தபின் 
துக்கம் ம்்டமோற்றேமோய் நம் மீது கவவுகிறேது.

அழகோக செவவகப சபட்டியில நீந்தும் 
அழகோன வண்ைமயமோன மீன்க்ை ஆ்ெ 
ஆ்ெயோய் வோஙகி வந்து அ்தன் கூ்ட்வ 
நோமும் நீந்திச் சென்றே அந்்த ரெ்னயோன 
நோட்கள்.. இன்்றேய ்த்லைமு்றே்ய 
அ்லை்பசி விழுஙகிவிட்்டது. ்தற்்போ்்தய 
கோலைத்்்த நூர்...

“க�வைகப கபடடி்யவிடடுச �துர 

அ்ற்ய

்மயும மீனகளின கண்களில்

குைந்்தகள வி்்ளயாடுகிறார்கள

கதாடுதி்ர அ்ல்பசிகளில்”.

பிறேந்்த மண்வோெம் எல்லைோருக்கும் 
பிடித்்தமோனது, வோழ்வில மறேக்கமுடியோ்தது. 
ச்தோழில நிமித்்தமோய் போரம்பரியம் மிக்க 
வீரமிக்க ரோஜரோஜ்ெோழன் கோல்த்டம் பதித்்த 
உயிர் கசிய வோழ்ந்்த மண்்ைவிட்டு 
க்டல க்டந்து போ்லைவனத்து மண்ணில 
சபோருளீட்்டச் செலலும் சூழ்நி்லையில 
்தள்ைபபட்்டோலும்... அன்்னயின் மோர்பில 
சுரக்கும் போலைோய்ப பீறிடுகிறேது வலைங்கமோன் 
நூர்தீனின் “பதிசனோன்றேோம் நூற்றேோண்டின் 
பசி”... பக்.53இல நீஙக்ை புசியுஙகள் 
நண்பர்க்ை.

அடுத்்தடுத்து அத்்த்ன்யயும் 
என்னி்லை மறேந்து நோ்ன 

செோலலிவி்டக்கூ்டோது என்றே என் 
கட்்ட்ை்ய நோ்ன மீறிவிட்்்டன் என்ப்தோல 
“்தோனியம் ்போல சி்தறும் உதிரம்” என்றே 
பிரமிபபுமிக்க கவி்்தயு்டன் முடிக்கி்றேன்.

“்பாககுைரதது கநரி�ல் இல்லாமலிருந்த 

�ா்லயில்

தற்்பாது அடிககடி வி்ரயும 

ைாகனங்கள

இைத்தப பார்்ையிை கார்பப்ரட 

நிறுைனங்களின

ஆடக்்ள ஏற்றிைரும அதிநவீன

நாற்�ககர ைாகனம நசுககலாம

பூர்ைககுடி்யப ்பால்ை படசி்யயும.

தானியம ்பால் சிதறிய உதிரம அ்றயும 

ைாகனததில்

அ்த சிைபபு நிறததில் ஆங்கிலததில் 

எழுதியிருககிறது

‘கிரின சிடடி ்லண்ட புர்மாடைர்ஸ்’...”

முரணின் சமோத்்த உருவத்்்த நச்சென 
இறேக்குகிறேது வலைங்கமோன் நூர்தீனின் 
எழுது்கோல.

நண்பர்க்ை ்தோன் வோழும் 
கோலைத்தி்லை்ய இந்்தச் ெமூகத்துக்கு ஏ்தோவது 
ஒன்று செய்துவி்ட ்வண்டும் என்று ெ்தோ 
நி்னத்துக்சகோண்டிருக்கும் மனநி்லை 
ப்்டத்்தவரோல மட்டு்ம இபபடி ப்்டக்க 
முடியும்.  வலைங்கமோன் நூர்தீனின் 
எழுது்கோல நுனி ்தவத்தில அமர்ந்திருக்கிறேது.  
்தவத்தின் பலை்ன இந்்தச் ெமூகத்தின் 
நகலைோகிய நோம் அ்்டந்திருக்கி்றேோம்.

ஆகச்சிறேந்்த ப்்டபபோன இந்்த 
“இ்ெக்கும் வயலினுக்குக் குருதியின் 
நிறேம்” ச்தோகுப்பப ப்்டபபு பதிபபகம் 
்நர்த்தியோன வடிவ்மபபில, கோ்தலியின் 
சமன் வரு்டலுக்கு இ்ையோன கோகி்தத்தில, 
மிளிரச்செய்யும் முகபபு அட்்்டயில செதுக்கி 
இருக்கிறேது. 
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 சிறுகலத

பருவம் முடிந்்த பு்ட்லைப பந்்தலைோகக் 
கோய்ந்து இற்றுப்போய்க் க்டக்கிறேது கோயலகுடி 
ஆறு. அபபடிசயோரு வனோந்திரக் குளு்மயில 
ஓடிக்கி்டந்்த அ்தன் போ்்தகள், நீ்ரோடிய 
கோலைத்தின் நி்னவுக்ைச் சுமந்துசகோண்டு, 
நீண்டு கி்டக்கிறேது இப்போது. ்மற்்க 
ம்லைக்கோட்டில சபய்யும் ம்ழயில, 
அழகத்்தோன் குைம் நி்றேந்து கோயலகுடியில 
மறுகோல போய்ந்து சிவகோசி, ெோத்தூர் வழியோக 
நோகலைோபுரம் வ்ரக்கும் ்போகிறே மோதிரியோக 
முன்்னோர்களின் ஏற்போடு இது. 

செழித்துப போய்ந்்த அ்தன் பசு்மயில 
இருந்து்தோன் சகோத்்தன்குைமும், படிக்கச்ெோன் 
பட்டியும் பட்டினி ்போக்கிக்சகோண்்ட 
ஊர்கைோக இருக்கின்றேன. இரண்டு ஊர்களுக்கும் 
ஊ்டோக எல்லைகைோக அ்மந்துசகோண்டு 
ஓடுகிறே அ்தன் வரத்துக்கோலவோயில 
படிக்கச்ெோன் பட்டி க்ரக்குக் கீழ்பபுறேமோக 
நீளும் நிலைஙகைோக இருக்கும் ஆத்துப பிஞ்்ெக் 
கோடுகள் சமோத்்தமும் அவவூர் ெனஙகளுக்கோன 
ஆ்தோரமோன புலைன்கள். 

்டவுண் ்ரோட்டு முக்கிலிருந்து இரண்டு 
்மல உள் ஒடுஙகி வரும் போ்்தயில 

ஈ.பி. ஆபீஸ பக்கமுள்ை புஙகமரம் 
வண்டிபபோ்்தயோக ஊரின் அருகோ்ம்யக் 
கோட்டிவிடும். ஈத்துக் கண்்ட மோடுகளின் சகோடி 
சுத்திய ெோக்குப்பகைோல புஙகமரத்தின் 
கி்ைகள் எப்போதும் நி்றேந்து கி்டக்கும். ஈத்து 
விழுந்்த பசுக்களின் சகோடி்யப புஙகமரத்தில 
கட்டினோல மோடு கூடு்தலைோகப போல கறேக்கும் 
என்பது வழிவழியோக இருந்துவரும் நம்பிக்்க.

சின்னபபன், ்தவுட்்டோயியின் மோமரக் 
கிைறும் ஒண்்ை கோல ஏக்கர் கரிெல 
மண்ணும் அவர்களின் வியர்்வயில இருந்து 
ெத்து பூக்கும் பூமியோக ஆத்துப புஞ்்ெயில 
இருக்கிறேது. வ்டக்்கோர வரபபின் சரட்்்டப 
ப்னகளில, இடி விழுந்து கருகிய ஒன்றும், 
க்்டசி ஓ்லைக்ைக் கோற்றின் ெலைெலைபபுக்குத் 
்தரும் மற்சறேோன்றுமோக, செழிபபுக்கோலைத்்்தக் 
கட்டியம் கூறி நின்று சகோண்டிருக்கின்றேன. 
ஒற்்றேச் செவவிைநி மரத்தின் கோய்த் திருட்டுக்கு 
ரிபபன், கிலுக்கு, கண்ைோடி ்போன்றே 
சபோருட்கைோல ்பய்க்கோ, ெோமிக்கோ எனத் 
ச்தரியோ்தபடி, மரத்தி்டம் ஒரு அமோனுஷ்யத்்்த 
உண்டு பண்ணி ்வத்திருபபோர் சின்னபபன். 

பருவத்திற்கு ஏத்்த மோதிரி பயிர்க்ை 
ந்டவு பண்ணுகிறே அவரின் வோழ்க்்க 
ஜீவனுத்துலை ்பய்ஞ்சு சகடுக்கிறேதுமோ, 
்பயோமல சகடுக்கிறேதுமோ ம்ழக்கு முக்கிய 
பஙகிருக்கு. ம்ழயின் ெதிக்கு சகோஞ்ெமும், 
பஙகு மு்றேக்குக் கிைத்துத் ்தண்ணீர் 
பத்்தோது சகோஞ்ெமுமோ ஊெலைோட்்டத்்்த 

கிணிங்... 
கிணிங்...
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இழுத்துக்சகோண்டு வருகிறேது அவரின் ெம்ெோரி 
வோழ்க்்க. சரட்்்ட மோட்டு வண்டியும் சரண்டு 
மூணு பசுமோடுகளும், ்தன் குடும்பமும்்தோன் 
சின்னபபனின் பரந்்த உலைகம். ்தவுட்்டோயிக்கும் 
பிள்்ைகளுக்கும் இ்்ட்யயோன வோழ்வுத் 
்த்டத்தில பிசிறேோ்த இ்டம் சின்னபபன்.

“என்ன ்ெது? இன்்னக்கு 
என்ன ஏவோரம்?” எனச் சின்னபபன் 
்கட்டுக்சகோண்்்ட வந்்தோல சபோழுது 
மஙகுகிறே ஆறு மணியோகி விட்்ட்தோக அறிந்து 
சகோள்ைலைோம். ஊரின் வியோபோர ் கந்திரஙகைோக 
இருக்கும் ்ெதுபோண்டி டீக்க்்டயும், கோலைெோமி 
சபட்டிக் க்்டயும்்தோன் ஆத்துபபிஞ்்ெ 
வயக்கோடு ்தோண்டி சின்னபபனுக்கு இருக்கும் 
சபோழுது்போக்குப புகலி்டஙகள். கோலைெோமி 
க்்டயில பழம் தின்றுவிட்டு சரண்டு நக்கல 
்பசிக்சகோண்டிருக்க, ஏழு மணி சரஙகவிலைோஸ 
பஸ ஊ்ரக் க்டந்துவிடும். சின்னபபன் 
வீ்ட்்டகிறே எட்டு மணிக்சகலலைோம் ஊர் 
நடுநிசியோகிப ்போய்விடும்.

“ஐயோ, ஐயோ”னு ெத்்தம் ்போட்டு 
ச்தரு்வ ஒரு ரவுண்டு அடித்துவிட்டு வரும் 
போல கறேபபு ெங்கயோ்தோன் ஊரின் அலைோரம். 
கன்னுக்குட்டிக்ை மடிக்கு விட்டுவிட்டு பின் 
லைோவகமோகத் ்தோக்கோட்டி போல கறேந்துவிடுவோன். 
போ்லை அைந்து ஊத்தி சிட்்்ட குறிச்சு அவன் 
நிமிரும் கைத்தில ்கோழிச் ெத்்தஙகள் சபருக 
ஆரம்பித்துவிடும். 

“சித்்தஙகுைம் பருத்தி க்ைசயடுபபுக்குப 
பத்து ்பரு, பத்து ்பரு... சநோண்டி 
நோயக்கருக்குக் கரும்பு சவட்டு வோரோவுக 
வரலைோம்,” அக்கோ மோரியின் ஆசைடுபபுக்கு 
அந்்த ்நரத்தில ஊ்ர பரபரத்துவிடும். “ஏம்மோ 
நீசயலலைோம் சகோத்்தச்சியோ? அஞ்சு குறுக்கம் 
ந்டனும் ட்டு, ஏழு குறுக்கத்துக்கு ்வ்லை 
வோஙகிட்்டோக” இபபடி வோ்தஙகளும் பிரதி 
வோ்தஙகளும் பஞ்ெோயத்்தோகி உ்டனடியோ 
ச்தருவுலை ்பெலும் ஆகிவிடும். 

சின்னபபன் இ்தன் எ்தற்குள்ளும் 
ஆட்ப்ட மோட்்டோன். ஒண்்ை கோல ஏக்கர் 
முழுசும் சின்னபபனும் ்தவுட்்டோயியும் ஓ்டோத் 
்்தஞ்ெ பூமி. எந்்த மகசூலுக்கும், எபபடியோன 
சவள்ைோ்மக்கும் ்தன் பட்்டறிவோல ் நர்த்தியோ 
்கயோண்டுக்கிடும் நுட்பம் அறிஞ்ெவன். 

தூரத்து உறேவோன அத்்்தக்குப பிறேந்்த 
எலலைோப பிள்்ைகளும் ஒவசவோண்ைோ 
்தஙகோமப ்போக, குடும்ப்ம ்ெர்ந்து, 

‘அடுத்்த குழந்்்த பூமி ்தஙகணுமம்மோ. 
எஙக வம்ெம் விருத்தியோகணுமம்மோ’ ன்னு 
செோலலி சீலைக்கோரி ்கோயிலில ்தஞ்ெம் 
்ெர்ந்துவிட்்டது. “சபோறேக்கப ்போறே 
புள்்ை்யத் ்தவுட்டுக்குக் சகோடுத்து வோஙகு. 
எலலைோம் நோன் போத்துக்குடு்்தன்”னிட்்டோர் 
அருள் வந்்த பூெோரி. அபபுறேமோ சபறேந்்த 
புள்்ை்யக் ்கோயிலலை ்போட்டு ்தவுட்்்டக் 
சகோடுத்து மறு உபகோரமோகப புள்்ைய வோஙகி 
வைர்த்ச்தடுக்கபபட்்டவ்தோன் ்தவுட்்டோயி. 
சவச்ெச்தன்ன்வோ ெோமி ்பரத்்தோன்னோலும் 
்தவுட்்டோயிஙகிறே ்பரு சநலைச்சு ்போச்சு. 

ஒத்்தப புள்்ையோ வைர்ந்்த 
்தவுட்்டோயிக்குச் சின்னபப்னோ்ட கலயோைம் 
ஆகி வரு்ெயோ மூணு சபோண்ணு ஒரு ஆணு 
என நோன்கு குழந்்்தகள். கண்மோய் சநறேயோம 
கோயலகுடி ஆத்துலை நீர் வரத்து இலலைோ்த பஞ்ெ 
கோலைம் மூைோவதும் சபோண்ைோ சபோறேந்்த்தோலை 
“்போதும் சபோண்ணு”ன்னு அதுக்குப ்பர் 
வச்சு ்நத்திக்க்டன் ்போட்்டதுக்கபபறேம் 
பிறேந்்தவன்்தோன் நோலைோவ்தோக ஆண் 
்பயன். மண்்ையும் மக்க்ையும் 
்நசிக்கிறே மோதிரி மோடு கன்னுக்ையும் 
்நசிக்கணும்ஙகிறேது்தோன் சின்னபபனுக்கு 
அவுக அபபோ செோலலித் ்தந்்த குலைபபோ்டம். அந்்த 
அன்பின் இ்ழ்யோட்்டத்தில இருந்து்தோன் 
கு்லை ்தள்ளி, கு்லை ்தள்ளி வம்ெத்்்த வோ்ழ 
மரமோக ஆக்கிக் சகோண்்டோன்.

லீவு நோட்களில வயக்கோடுகளுக்கு வரும் 
புள்்ைகளுக்கு்ன ்தவிட்்டோயிட்்ட க்்தகள் 
இருக்கும். ச்தன்்ன மரத்தின் கீழிருக்கும் 
கலலுலை மத்தியோன ெோபபோட்டுக்குச் 
்ெோைக்கஞ்சி க்ரபப்தற்கு முன்னோடி 
ஒரு சிறு ்க அள்ளி ்வபபோள். அணில 
குஞ்சுகளும் ்மனோக்களும் சி்னகி்தம் 
்போட்டு அவ்ைோடு ்பெ வரும். வீட்டுலை 
ந்டக்கிறே குழந்்்தக ்ெட்்்ட்ய அதுகளி்டம் 
குதூகலைமோகச் செோலலி ்வபபோள். 

ந்டவு ்போட்டிருக்கிறே ்தக்கோளிச் 
செடிகளின் மஞ்ெள் நிறே பூக்கள் நட்ெத்திரஙகள் 
்போலை இருபப்தோகவும், எள்ளு சவைஞ்ெ 
கோலைத்தில அ்தன் சவள்்ைபபூக்கள் 
கோதுக்குத் ச்தோஙகட்்டோன்கள் மோதிரியும், 
கத்்தரி போத்திகளின் நீலை வண்ைப பூக்கள் 
்த்லைக்கு ்மலுள்ை ஆகோயமோகவும் 
ரசிபபின் எல்லைக்ை விரித்து விரித்து 
அபபடி்ய ்கட்டுக்சகோண்்்ட இருக்கும்படி 
கி்டத்திவிடுவோள் ்தவுட்்டோயி. 
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அவள் க்்தகளுக்கு அந்்தக் கரிெல கோட்டு 
பிஞ்்ெ சமோத்்தமும் கிறேஙகிக் கி்டக்கும். 
்ெோைம், கம்பு சவைஞ்சு நிற்கும் பருவத்தில 
வரும் கிளிக்கூட்்டஙக்ைப பரண் அ்மத்து 
விரட்டுகிறே செய்மு்றே்ய அவள் செோலலைச் 
செோலலை, குழந்்்தகளின் உச் சகோட்டும் 
அழகில ஓடிப்போன கிளிகள் எலலைோம் திரும்ப 
வந்்தது மோதிரி ஆகிவிடும்.

சிறிதுசிறி்தோக நகர்மயமோகத் 
ச்தோ்டஙகியிருக்கும் ஊரில சுற்றியிருந்்த 
நிலைஙகள், சமலலை சமலலை பஞ்ெோ்லை 
மு்தலைோளிகளின் வெம் ்போய்க்சகோண்டு 
இருந்்தன. சின்னபபனின் வண்டி மோடும் 
போல மோடுகளும் சபண் பிள்்ைகளின் 
திருமைத்திற்குத் ்தரகு ்பெபபட்டு ்டவுண் 
ெந்்்தயில வி்லை ்போய் விட்டிருந்்தது. 
மகனின் கலலூரி படிபபுக்கோன மூன்றேோண்டு 
பருவக் கட்்டைஙகளுக்கும் பருத்தி, கரும்பு, 
சநல எனப பருவ சவள்ைோ்மகளின் 
செோற்ப மிச்ெத்தில ்தோக்குப பிடித்து 
வந்துசகோண்டிருந்்தோன் சின்னபபன். 

பருத்திகள் பூத்துச் சிரித்்த நிலைசமஙகும் 
பஞ்ெோ்லைகள் சபருகத் ச்தோ்டஙகி 
ஊருக்குள்ளிருக்கும் இைம் சபண்க்ை 
்வன்களில ஏற்றேத் ச்தோ்டஙகி இருந்்தது. 
அவர்களின் ்மனி மஞ்ெள் வோெத்்்தயும் 
வ்ைய்லைோ்ெக்ையும் மட்டுமலலைோது, 
விடியல சபோழுதுக்ையும் ஏற்றிக்சகோண்்ட 
்வன்கள் இப்போது ஊரில புதுச் ெத்்தஙக்ை 
உண்டு பண்ைத் ச்தோ்டஙகி இருந்்தன. அபபோ 
அண்ைன் ்தம்பி என அவர்களின் ெட்்்டகளில 
புகுந்துசகோண்டு ்வ்லைக்குப ்போன 
இைம்சபண்க்ைத் திண்்ைப போட்டிகள் 
அதிெயித்துப போர்க்கத் ச்தோ்டஙகினோர்கள்.

பக்கத்து ்டவுணின் சபரிய சிவன் 
்கோயிலில இருந்து அ்தன் நிர்வோக அதிகோரி 
அனுபபியிருந்்த கடி்தம், சின்னபப்னக் 
கோய்பபு முடிந்்த கோட்டிலிருந்து 
ஒடித்துப்போடும் பருத்தி மோரோக ஒடித்துப 
்போட்்டது. கடி்தத்தின் விவரத்்்த மகன்்தோன் 
வோசித்துச் செோன்னோன். 

ஆண்்டோண்டுகோலைமோகச் சிறு ச்தோ்க்ய 
மட்டும் ்கோயிலுக்குச் செலுத்திவிட்டு, 
நீஙகள் போடுபடும் ்கோயில நிலைத்்்தத் 
திருக்்கோயிலின் ெோர்போக சுகோ்தோர ்மயமும் 
அ்்தசயோட்டி வணிக வைோகஙகளும் கட்்ட 
ஒபப்்டக்க ்வண்டிய கோரைத்்்த விைக்கி 

்நரில வருமோறு அ்ழக்கபபட்டிருந்்தது. 
சின்னபபனுக்கு ந்டபபது ஒன்றும் 
புரியவில்லை. ்கோ்்ட ம்ழயின் இடிச்ெத்்தம் 
்போலை வந்்த கடி்தத்தின் செய்தியோல 
நி்லைகு்லைந்து ்போனோன். 

திருக்்கோயிலின் அறேக்கட்்ட்ை 
ம்டத்திற்கு படிக்கச்ெோன் பட்டி மட்டுமின்றி 
சுத்துபபட்டு கிரோமஙகளில நி்றேய 
நிலைபுலைன்கள் இருக்கின்றேன. முபபோட்்டன், 
போட்்டன் எனத் ்த்லைமு்றேயோக 
அ்நக குடும்பஙகள் விவெோயத்்்தச் 
செய்துவருகின்றேன. திடீசரன வந்்த ஒரு சுழலில 
செய்வ்தறியோ்த சின்னபபன் ்கோயிலின் 
உலைகைந்்த நோ்தசுவோமி்ய ்வண்டிக்சகோண்டு 
மன விெனத்்்தோடு ்கோயிலுக்குச் செலலை 
முடிசவடுத்்தோன்.

 பஞ்ெோ்லைகளின் வோகனஙகள் இப்போது 
ஊருக்குள் இரவு பகலைோக மோறி மோறி 
வந்து்போகத் ச்தோ்டஙகியிருந்்தன. சினிமோப 
போ்டலகள் ஒலிக்க இைம்சபண்களின் 
சிரிபசபோலிக்ைப ்போட்டி ்போட்டு 
ஏற்றிக்சகோண்டு இருபபதில ஊரின் 
சபோழுதுகள் இ்ம மூ்டோ்த்தோக மோறி இருந்்தது. 

“நம்மூரு வோட்ச்்மன் ஏன்்தோன் 
சகடுபிடியோ இருக்கோ்ரோ?” “சூபப்ரெரு 
செோலலி இருக்கோரோம், ஷிபடுக்கு உள்ை 
்போறேபபயும், சவளிய வோரபபயும் ெோபபோட்டுக் 
கூ்்டக்ை செக் பண்ணி அனுபபணும்னு.” 
“ச் ்ெ சரோம்ப்தோன் சிடுசிடுன்னு விழுவுறேோரு.” 
“்டவுண்லைர்ந்து வர்றேோக்ை மத்்த சரண்டு 
ஷிபட்டு வோட்ச்்மன்கள், சரோம்ப நலலைவுக.” 
இைம்சபண்களின் கவ்லைப ்பச்்ெ ்வனில 
எல்லைோரும் ஆ்மோதித்து ்வத்்தோர்கள்.

கோயலகுடி ஆற்றின் க்ரபபோ்்தயில 
ஓஙகி அடித்துக்சகோண்்்ட, மிலலுக்குப 
்போகும் ்ெக்கிளின் சபலலுக்கு ஒதுஙக 
யோரு்மோ எதுவு்மோ இல்லை்தோன். 
அது கோலைம் சநட்டித் ்தள்ளி சமன்று 
துபபிப்போட்்ட ஒருவனின் மன விெோரம். 
அ்்தத் ்தரித்துக்சகோள்கிறே சூழ்நி்லை்தோன் 
எத்்த்ன பரி்தோபத்துக்குரியது. திடீசரன 
்கயளிக்கபபட்்ட ஒரு வோழ்வின் 
்தடுமோற்றேத்்்தச் ெமோளிக்க அடித்துக்சகோள்கிறே 
அந்்த ்ெக்கிளின் சபல ெத்்தத்்்தயும், ெ்தோ 
கோட்டிக்சகோண்டிருக்கும் சிடுசிடுப்பயும் 
புரிந்துசகோள்வது சிரமம்்தோன்.
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்விதைககுள் 
்லந்திருககும் 
்தை

எண்பதுகளின் பிற்பகுதியில 
பள்ளிப படிப்ப முடித்துவிட்டு, 
கோ்ரக்குடி அழகபபோ ச்தோழிலநுட்பக் 
கலலூரியில ்ெர்ந்்்தன். தினமும் 
புதுக்்கோட்்்டயிலிருந்து கோ்ரக்குடிக்கு 
இரயில பயைம். எப்போ்்தோ சிறுவயதில 
இரயில பயைம் ்போயிருந்்த எனக்கு, 
தினந்்்தோறும் இரயில பயைம் என்ப்்த 
நி்னக்்கயில குதூகலைமோக இருந்்தது.

என் வீட்டிலிருந்து புதுக்்கோட்்்ட 
இரயில நி்லையம் இரண்்ட்ர கி்லைோ மீட்்டர் 
தூரமிருக்கும். தினமும் வீட்டிலிருந்து 
ந்டந்்்த செல்வன். ந்டபபது என்பது 
எனக்கு சிரமமோக இலலைோமல பிடித்திருந்்தது. 
சென்்னயிலிருந்து வந்து, கோ்லை 8.05 
மணிக்கு புதுக்்கோட்்்டயிலிருந்து 
புறேபபடும் இரோ்மஸவரம் எக்ஸபிரஸ, 40 
நிமி்ட பயைத்தில ்கோட்்்டயூர் வந்துவிடும். 
அஙகிருந்து 3 கி்லைோ மீட்்டர் தூரத்தில 
கலலூரி இருந்்தது. ெரியோய் 9 மணிக்கு மு்தல 
போ்ட்வ்ை ச்தோ்டஙகிவிடும். அஙகிருந்து 
ஓட்்டமும் ந்்டயுமோய்த்்தோன் தினமும் 
கலலூரிக்குப ்போவது வழக்கமோயிற்று.

மோ்தத்தில ஒரு நோள், இரண்டு நோள் 
மட்டு்ம மு்தல போ்ட்வ்ையில இருக்க 
முடிந்்தது. மற்றே நோள்களில எலலைோம் 

‘்லைட் கம்மர்ஸ’ என்று ஒரு போ்ட்வ்ை 
முழுக்க சவளி்ய நின்றிருப்பன். இந்திய 
்நரபபடி இரயில சிலை நோள்களில ெரியோன 
்நரத்திற்கு வந்்தோலும், 15 நிமி்டத்திற்குள் 3 
கி.மீ தூரத்்்த ஓடிக் க்டக்க முடியோமல, மூச்சு 
வோஙகியபடி்ய சவளிவோெலில நின்றிருந்்தது 
எனக்கோன கலவி.

அப்போ்்தய எனக்கோன 
சபரிய கன்வ, ஒரு ்ெக்கிள் வோஙக 
்வண்டுசமன்ப்்த. வீட்டிலிருந்து 
முன்கூட்டி்ய கிைம்பிவிடுவ்தோல 
இரயி்லைத் ்தவறேவி்ட மோட்்்டன். ஆனோல, 
10.. 15 நிமி்டம் ்தோம்தமோக வரும் இரயில, 
்கோட்்்டயூருக்கு வரும்்போ்்த கோ்லை 9 
மணியோகிவி்ட, அஙகிருந்து எபபடித்்தோன் 
ஓடினோலும் என்்னவி்ட ்வகமோக ஓடிக் 
க்டந்துசகோண்டிருந்்தது கோலைம். ்கோட்்்டயூர் 
இரயில நி்லையத்திலிருந்து கலலூரி செலலை 
ஒரு ்ெக்கிள் வோஙகிவி்ட ்வண்டுசமன்கிறே 
என் இமோலைய கனவு, மூன்றேோண்டுகளில 
்ககூ்ட்வயில்லை.

“ஏன்... ச்டய்லி இபடி ்லைட்்டோ வந்து 
நின்னு டிஸ்டப பண்றீஙக? ட்சரயின் 
ஸடூ்டண்ஸக்கோகத்்தோன் செட்டிநோடு 
போலிச்டக்னிக் இருக்கில்லை. அஙகப 
்போயி படிக்க ்வண்டியது்தோ்ன..!” 
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என்று நுனி நோக்கில ்பசியபடி எஙக்ை 
அர்ச்ெ்ன செய்யும் ஆஙகிலைப ்பரோசிரியர் 
இரோமமூர்த்தியின் மூக்கு சிவக்கும்.

தினமும் புதுக்்கோட்்்டயிலிருந்து 
போலிச்டக்னிக்கில படிக்க 300 ்பருக்கு ்மல 
இரயில பயைம் செய்்தோலும், செட்டிநோடு 
இரயில நி்லையம் (அண்ைோம்லை 
போலிச்டக்னிக்) வந்்ததும் சமோத்்த ்பரும் 
இறேஙகிக்சகோள்ை, நோனும் நண்பர்கள் 
இருவரும் ்ெர்ந்து ்கோட்்்டயூர் செல்வோம்.

திருச்சியிலிருந்து வரும் கண்ைன், 
அண்்டக்குைத்திலிருந்து வரும் து்ரரோஜ், 
புதுக்்கோட்்்டயிலிருந்து நோன்... என மூவர் 
மட்டு்ம அழகபபோ போலிச்டக்னிக்கில 
படித்்்தோம். அதுவும் மூவரும் மூன்று 
து்றேகளில (சிவில, எசலைக்ட்ரீகல அண்ட் 
எசலைக்ட்ரோனிக்ஸ, சமக்கோனிக்கல) 
ஆளுக்சகோருவரோக இருந்்த்தோல, மூவரின் 
போடும் திண்்டோட்்டமோக்வ கழிந்்தது.

 மிகுந்்த மன சநருக்கடியு்டனும் 
ஆயோெத்து்டனும் நகர்ந்்த இந்்தக் கலலூரிப 
சபோழுதுக்ை, எனக்்க எனக்கோக மீட்டுத் 
்தந்்த்வ புத்்தகஙக்ை. ஆம்; புத்்தகஙகள் 
மட்டும் அப்போ்்தய சூழலில என் 
்ககளுக்குக் கிட்்டோமல ்போயிருந்்தோல, என் 
சபோழுதுகள் கெஙகி, கிழிந்து்போயிருக்கும்.

திருக்்கோகர்ைம் அரசுக் கி்ை 
நூலைகத்திலும், சநருக்கமோன கவிஞர்களின் 
வீடுகளிலிருந்தும் வோசிக்கக் கி்்டத்்த 
புத்்தகஙக்ை என் பயைபசபோழு்்த 
அர்த்்தபபடுத்தின. தினமும் ஒரு 
புத்்தகத்்்தயோவது எடுத்துக்சகோண்டு 
்போய்விடு்வன். போ்ட்வ்ைக்கோன 
புத்்தகஙக்ைக்கூ்ட சிலை ்நரஙகளில 
மறேந்துவிட்டுச் சென்றிருக்கின்்றேன். 
ஆனோல, ஒருநோளும் படிக்க புத்்தகஙக்ை 
எடுத்துச்செலலை ்தவறே மோட்்்டன்.

இரயிலி்லைறியதும் ென்ன்லைோர 
இருக்்க ்்தடி அமர்ந்து, புத்்தகத்்்தக் 
்கயிசலைடுத்துவிட்்டோல அதுசவோரு 
்தனிசுகம்்தோன். ்கோட்்்டயூருக்கு இரயில 
்தோம்தமோக வந்்தோலும் ப்தட்்டமின்றி, 
புத்்தகம் வோசித்்தபடி்ய ந்டபபது, மு்தல 

போ்ட்வ்ை்ய மறேந்துவிட்டு புத்்தகம் 
படிபபது எனத் தினமும் கு்றேந்்தது ஒரு 
புத்்தகமோவது வோசிபப்்த வழக்கமோக்கிக் 
சகோண்்்டன்.

கவிஞர் நோ.முத்துநிலைவன் வீட்டிலுள்ை 
நூலக்ை எவவி்தத் ்த்்டகளுமின்றி 
எடுத்துவந்து படிப்பன். அபபடியோக, 
ஒருமு்றே எடுத்துவந்து படித்்த கவி்்த நூல 
‘மோர்கழி வீதி’. எழுதியவர் கவிஞர் வலலைம் 
்தோஜூபோல. 1987இல மு்தல பதிபபோக 
சவளியோன நூல.

அப்போது நண்பர்க்ைோடு ்ெர்ந்து 
ந்டத்திவந்்த ‘விடியல’ இ்தழில நோசனோரு 
்ைக்கூ எழுதியிருந்்்தன்.

    ‘மோட்டுச் ெோைம்

     பூச்சூடும்...

     மோர்கழி வோெல’. 

கவி்்த நூலின் ்த்லைபபு ்தந்்த 
சமலி்தோன ஈர்பபில எடுத்துவந்து படித்்்தன். 
எளி்மயோன அ்்த ்நரத்தில கவித்துவமோன 
கவி்்தகளின் ச்தோகுபபோக அந்்த நூல 
இருந்்தது. பலை கவி்்தகள் எனக்கு மிகவும் 
பிடித்துப்போயின.

அப்போது ்தஞ்்ெயில ந்்டசபறும் 
இலைக்கிய விழோக்களுக்குத் ்தவறேோமல சென்று 
வரு்வன். ்தஞ்்ெயில கவிஞர்கள் சுகன், 
சவற்றிப்பசரோளி, ஆரூர் ்தமிழ்நோ்டன், 
தியோக்ஜோதி இரோமலிஙகம், ்தஙக.
செந்திலகுமோர், ்தஞ்்ெ செழியன், ஆலைஙகுடி 
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ஆபோ, ்தஞ்்ெ ெ.சீனிவோென், கதிர்போரதி... 
என என் மனசுக்கு சநருக்கமோன ஒரு கவிஞர் 
வட்்டம் உருவோகியிருந்்தது.

்தஞ்்ெ இரோமநோ்தன் செட்டியோர் 
மன்றேத்தில ந்்டசபற்றே ஒரு கவியரஙகில 
எனக்கு அறிமுகமோனோர் கவிஞர் வலலைம் 
்தோஜூபோல. ்லைெோன க்னபபு்டன் கூடிய 
கவிஞரின் சிரிபபு, எனக்கு சரோம்ப்வ 
பிடித்துப்போனது. அப்போ்்த இரண்டு 
கவி்்த நூலக்ை சவளியிட்டுள்ைவர் 
என்கிறே கர்வம் சிறிதுமின்றி ெட்ச்டன 
என்்னோடு சநருக்கமோகிவிட்்டோர். 
பற்றிக்சகோண்டு ப்டர இ்தமோகவும் 
க்தக்தபபோகவும் இருந்்தது கவிஞர் வலலைம் 
்தோஜூபோலின் அன்பும் அரவ்ைபபும்.

1992இல சவளியோன அவரது 
‘செம்மண் சிறேகுகள்’ எனும் கவி்்த 
நூலி்னக் ்கசயழுத்திட்டு எனக்களித்்தோர். 
அன்்றேக்குத் ்தஞ்்ெயிலிருந்து 
புதுக்்கோட்்்டக்கு நோன் ்பருந்தில 
வரவில்லை; ‘செம்மண் சிறேகுக்ை’ 
்ககளில விரித்்தபடி பறேந்து்தோன் வந்்்தன். 
அந்்தக் கவி்்த நூலில ்பரோசிரியர் இரோ.
கதி்ரென், ‘சவலலைம் நிகர் கவி்்த ்தரும் 
வலலைம் ்தோஜூபோல’ என்று ்த்லைபபிட்டு 
முன்னு்ர ஒன்றி்ன எழுதியிருந்்தது 
இப்போச்தன் நி்ன்வ மீட்டுகிறேது.

உண்்ம்தோன்; 
இனிக்க இனிக்கப 
்பசுவ்்தப ்போலை்வ, 
கவி்்தகளிலும் 

சு்வ கூட்டுபவர் வலலைம் ்தோஜூபோல. 
சபரிய கவிஞர், இ்ைய கவிஞர் என்கிறே 
போகுபோடின்றி எல்லைோ்ரோடும் ஒ்ர 
மோதிரியோன அன்்பப சபோழிவதில 
வலலைத்்தோருக்கு நிகர் அவ்ர. எந்்த 
்ம்்ட்யறினோலும் கவி்்தக்ைோடு 
கூடிய ந்கச்சு்வ மிளிரும் ்பச்ெோல 
போர்்வயோைர்க்ைக் கவர்வதில வலலைவர் 
வலலைத்்தோர்.

்தஞ்்ெயிலுள்ை வலலைத்தில 1955ஆம் 
ஆண்டு பிறேந்்தவர் வலலைம் ்தோஜூபோல. 
இயற்சபயர் முகமது இக்போல. இ்ைய 
வயதி்லை்ய வோசிபபில ஆர்வம் சபற்றேவர், 
உயர்நி்லைப பள்ளியில படிக்கும்்போ்்த 
‘மின்னல’ எனும் ்கசயழுத்து இ்த்ழ 
நண்பர்களு்டன் ்ெர்ந்து ந்டத்தினோர். 
கலலூரியில படிக்கும்்போது பல்வறு 
கவி்்தப ்போட்டிகளில பங்கற்று, 
பரிசுக்ைப சபற்றேோர். 

1973ஆம் ஆண்டு கலலூரியில 
படிக்கும்்போது, கர்மவீரர் கோமரோெரின் 
திருக்கரஙகைோல கவி்்தக்கோன பரிசி்னப 
சபற்றே்்த வோழ்நோளில என்று்ம மறேக்க 
முடியோது என நி்னவில சபோத்தி 
்வத்துள்ைோர்.

்தஞ்்ெயில ்தபோல ்தந்தி அலுவலைகத்தில 
பணியோற்றிக்சகோண்்்ட, ச்தோழிற்ெஙகப 
பணிகளிலும், இலைக்கியப பணிகளிலும் 
்தன்்னத் ச்தோ்டர்ந்து ஈடுபடுத்திக்சகோண்்ட 
ஆற்றேலைோைர் வலலைம் ்தோஜூபோல.

இலைக்கிய உலைகின் மஞ்ெள் சவளிச்ெம் 
்தன்்மல ப்டவில்லை்ய என்கிறே 
ஆ்தஙக்மோ, எதிர்போர்ப்போ ஏதுமின்றி, 
க்டந்்த அ்ர நூற்றேோண்டுகளுக்கும் ்மலைோகத் 
்தன்்போக்கில மனநி்றே்வோடு எழுதிவரும் 
கவிஞர் வலலைம் ்தோஜூபோல, இதுவ்ர 
பலலைோயிரம் ்ம்்டகளில கவி்்தகள் 
வோசித்தும், உ்ர நிகழ்த்தியும் உள்ைோர். 

வோசனோலியில வோசிக்கபசபற்றே 
கவிஞரின் கவி்்தகளுக்சகன்று ்தனி ரசிகர் 
கூட்்ட்ம உண்டு. 2014ஆம் ஆண்டில திருச்சி 
வோசனோலியில கவிஞர் வலலைம் ்தோஜூபோல 
வோசித்்த ‘பூமி்யப புதுபபிப்போம்’ எனும் 



27ð¬ìŠ¹ îè¾ «ñ - 2021  
www.pada ippu .com

்்தெ ஒற்று்ம்ய வலியுறுத்தும் கவி்்த, 
்தமிழின் சிறேந்்த கவி்்தயோகத் ்்தர்வு 
செய்யபபட்்டது. 

2016ஆம் ஆண்டில இந்தியக் குடியரசுத் 
தினத்்தன்று கோஷ்மீர் மு்தல கன்னியோகுமரி 
வ்ரயிலைோன இந்தியக் கவிஞர்கள் 
பங்கற்றே கவி்்த வோசிபபில கவிஞர் 
வலலைம் ்தோஜூபோலும் பங்கற்று, ்தனது 
கவி்்த்ய வோசித்்தோர். அந்்தக் கவி்்த 
இந்தியிலும், ஆஙகிலைத்திலும் சமோழியோக்கம் 
செய்யபபட்டு நூலைோகப பின்னர் 
சவளியி்டபபட்்டது.

சூரியச் சுவடுகள், சமைனம் நம் 
எதிரி, மனவோெ்ன, சூ்டோகச் சிலை 
பனித்துளிகள், கம்பன் கவியரஙகில.... என 
7 கவி்்த நூலக்ையும், ‘க்ட்லைத் ்்தடி 
ெஙகமிக்கும் நதிகள்’ (2016) எனும் அமரர் 
கோசி அய்யோ குறித்்த வோழ்க்்க வரலைோற்று 
நூ்லை கோ.போலைச்ெந்திரன், ஐஏஎஸ-உ்டன் 
இ்ைந்தும் எழுதியுள்ைோர்.

கவிஞரின் ‘மனவோெ்ன’ கவி்்த 
நூ்லை வோசித்துவிட்டு, இந்தியக் குடியரசின் 
்மனோள் ்த்லைவர் ஆ.ப.சஜ.அபதுலகலைோம் 
எழுதிய போரோட்டுக் கடி்தசமோன்றி்னப 
சபோக்கிஷசமன ்வத்திருக்கிறேோர்.

கவி்்த குறித்்த எனது கட்டு்ரகளில, 
உ்ரகளில நோன் அடிக்கடி ்மற்்கோைோகச் 
சுட்டும் கவி்்தகளில கவிஞர் வலலைம் 
்தோஜூபோலின் கவி்்தக்கு மு்தன்்மயோன 
இ்டமுண்டு.

    ‘ெோதி சவறி

    ம்த சவறி

    இன சவறி 

    மற்றும்

உள்ளூர் சவறிகள் ்தனி...’ எனும் 
கவிஞரின் கவி்்தசயோன்று இந்தியச் 
ெமூகத்தில பு்ர்யோடியிருக்கும் 
கீழ்்மக்ைச் ெோடும் ஆழ்ந்்த சபோருள் 
சகோண்்டது.

பத்திரிக்்கச் சு்தந்திரம் பற்றிப 
்பசும்்போச்தலலைோம் கவிஞரின் 

கவி்்தசயோன்று என் நி்னவுக்கு 
வந்துவிடும்.

‘்த்லையஙகம் எழு்தலைோம்;

 மீ்ெ கூ்டோது.

 ரோசி பலைன் ்போ்டலைோம்;

 ஆட்சி பலைன் கூ்டோது.

 ்த்டவிக் சகோடுத்்தோல

 ச்டண்்டர் அனுபபுவர்;

 ்தட்டிக் ்கட்்டோல

குண்்டர் அனுபபுவர்...’ – என்ப்தோகத் 
ச்தோ்டரும் அந்்தக் கவி்்த, இன்்றேய ெமூக 
உண்்மக்குச் ெோட்சியோகும் வரிகள். 

சமோழி்யத் ்தன் கவி்்தகளில சவறும் 
வோர்த்்்த வி்ையோட்்டோகக் ்கயோைோமல, 
அ்தன் சபோரு்ை ஆழமோக உள்வோஙகி, மிகச் 
ெரியோன இ்டத்தில பயன்படுத்தும் நுட்பமோன 
கவி்்த சவளிபபோட்டு உத்தி்யக் 
்கவரப சபற்றேவர் கவிஞர் வலலைம் 
்தோஜூபோல. அ்தற்கு எடுத்துக்கோட்்டோக 
அ்மந்்த கவி்்தசயோன்று; (உ்ழபபவரின் 
உதிரம் உறிஞ்சும் மு்தலைோளி ஒருவரின் 
ப்டம், இ்தசழோன்றின் அட்்்டயில 
பிரசுரமோகியிருக்கிறேது. அ்்தப பற்றிய 
கவி்்தயிது).

‘உதிரம் உறிஞ்சிக்

சகோழுத்்தவர் ப்டம்

அந்்த இ்தழின் அட்்்டயில.

அவ்ரப பற்றி 

அறிந்்தவன் செோன்னோன்...

அட்்்டயில ஓர் அட்்்ட’.

‘இலைக்கியம் நம்்ம 
சமன்்மபபடுத்தும் ்மன்்மபபடுத்தும் 
கண்ைோடி. இரு வ்கயில பயன்்தரும். 
உள்ை்்த உள்ைபடி கோட்டும். 
சீர்படுத்திக்சகோள்ை உ்தவும். இலைக்கியம் 
ெமூக நி்லை்யக் கோட்டும், ்தன்்னச் 
சீர்செய்துசகோள்ை உ்தவும்’ என்கிறே 
புரி்தலு்டன் கவி்்த எழுதிவரும் வலலைம் 
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்தோஜூபோல எழுதி ‘செம்மலைர்’ (1989) 
சபோஙகல மலைரில சவளியோகி, ‘செம்மண் 
சிறேகுகள்’ கவி்்த நூலிலும் இ்டம்சபற்றுள்ை 
‘ஒரு சபண்ணின் ்்டரி’ எனும் 8 பக்க 
அைவிலைோன கவி்்த, ்தமிழின் மிகச் சிறேந்்த 
கவி்்தக் க்்த என்்பன். அந்்தக் கவி்்த்ய 
நோன் வோசித்து, 32 ஆண்டுக்ைக் க்டந்்த 
்போதிலும், இன்னும் அபபடி்ய மனதில 
்தஙகியுள்ைது அந்்தக் கவி்்தக் க்்த.

அலுவலைகத்தில பணியோற்றும் 
நண்பசரோருவரின் மகளுக்குத் திருமைம் 
ஏற்போ்டோவ்்தோடு கவி்்த ச்தோ்டர்கிறேது. 
அந்்த நீள்கவி்்தயின் சிலை வரிக்ை மட்டும் 
கவிஞரின் வோர்த்்்தகளி்லை்ய இனி 
படிக்கலைோம்.

 ‘அவ்ைக் க்ர்யற்றுவ்தற்கோக

 அவர் ்ெோகக் க்டலில

 மூழ்கியிருந்்தோர்.

 ஜி.பி.ஃஎப க்டன்

 செோ்ெட்டி க்டன்

 கோபபீட்டுக் க்டன் என

 சபற்றே க்டன் கழிக்க

 மற்றே க்டன்கள்

அ்னத்தும் வோஙகினோர்.

................................

................................

அவள் பூத்்த இ்டம்விட்டு,

புகுந்்த வீடு புறேபபட்்டோள்.

்தந்்்த செோன்னோர்;

“மக்ை! மோஙகலயம் மின்ன

மறு வீடு செலகின்றேோய்.

சென்றே இ்டத்தில சிறேபபோய் இருந்்தோல

்பனோவோ்லை கடி்தம் எழுது;

அலலைது உன்்ன

அலலைல படுத்தினோல

சபன்சிலைோல எழுது!” ’

கோலைம் க்டந்்்தோ்ட, மகளி்டமிருந்து 
்தந்்்தக்குக் கடி்தம் வருகிறேது. எடுத்துப 
போர்க்கிறேோர். ்பனோவோல எழு்தபபட்டிருந்்தது 
அந்்தக் கடி்தம். சபரிதும் மகிழ்ந்்த ்தந்்்த, 
கடி்தத்்்தப படிக்கிறேோர்.

“அபபோ...

இங்க எனக்கு 

எலலைோம் கி்்டக்கிறேது...

சபன்சி்லைத் ்தவிர..!”

கடி்தத்்்தப படித்்ததும் கண்ணில 
இரத்்தம் கசிகிறேது ்தந்்்தக்கு. என்ன செய்வோர் 
அந்்தத் ்தந்்்த..? ெம்பந்தி வீட்்டோ்ரச் 
ெந்்்தோெபபடுத்்த ஏ்்த்்தோ செய்து போர்த்்தோர். 
க்்டசியில மகளின் பு்ட்வயில சநருபபுப 
பற்றி, அவள் எரிந்து்போன்தோகச் செய்தி 
வருகிறேது. கவிஞர் வலலைம் ்தோஜூபோல, 
அந்்தக் கவி்்தக் க்்த்ய இபபடி 
முடித்திருபபோர்.

‘இது சவறும் க்்தயலலை...

செோத்துரி்ம ெமூகத்தில

ச்தோஙகுகிறே ெ்்த...

இந்்தச் ெ்்த்ய

அறுபபது நம் சபோறுபபு...

இல்லை்யல தினம்வரும்

பு்ட்வயில சநருபபு!’

                            - இன்னும் செோல்வன்



அன்பிற்கு உண்்்டோ அ்்டக்குந்்தோழ்.... 
அன்பிற்குத்்தோன் உண்டு அ்்டக்குந்்தோழ். 

அன்சபன்பது அசுர முகம் சகோண்்டது. 
அன்்பப ்போலை ஆயு்தம் கண்்்டோர் இஙகில்லை. 
அன்பின் ஜஸுவோ்லைகள்்தோன் இந்்த வோழ்்வ 
எரிக்கும் நீர்க்குமிழிகள். அ்தன் தீரோ நோக்கில்தோன் 
இந்்த உலைகம் ்்தோன்றின கோலைம் மு்தல கபளீகரம் 
உள்ளிழுக்கபபட்டுக்சகோண்்்ட இருக்கிறேது. 

இ்தயமற்றே ஒருவனின் வோழ்வில இ்தயத்்்தோடு 
ஒரு ஜீவன் வந்்தோல.. அது உலைகிலுள்ை அத்்த்ன 
அன்்பயும் அவன் மீது ்வத்்தோல.. பின் சமலலை 
சமலலை அவ்ன அ்்த அன்போல பலி வோஙகினோல.. 
அவ்னக் கோலைம் முழுக்க அவன் செய்்த போவத்துக்கு 
மனம் புழுஙகிச் ெோகும் ்தண்்ட்ன்யக் சகோடுக்க 
்தன் உயி்ரயும் சகோடுத்்தோல..

இபபடி ெோ்தோரைமோக இந்்தக் க்்த்யக் 
க்டந்துவி்ட முடியோது. கோட்சிகளின் வனபபுகளில 
வனோந்திரத் ்தனி்ம்யக் கோணும் விழிகளில 
்்தத்துக்சகோண்்்ட ் போவதில “கிம் கி டுக்” மீண்டும் 
மீண்டும் திகில திறேக்கிறேோர். 

“கிம் கி டுக்” என்றே மோசபரும் க்லைஞனின் 
மகத்்தோன ப்்டபபு இந்்தப ப்டம். ஒவசவோரு 
கோட்சியிலும் அன்புக்கு ஏஙகும் சகோடூரமோன ஒரு 
மனதின் தூர் வோரபப்டோ்த பக்கஙகள்.

சகோடு்மயின் குரூரத்்்த முகத்திலும் 
அகத்திலும் சுமந்து திரியும் க்்த நோயகனின் கண் 
்மயிட்்ட விழிகளில எப்போதும் வழிந்துசகோண்்்ட 
இருக்கும் மிருகத்்தனமோன பசியில.. அவனோல 
அடிபடும் உ்்டபடும் ெோகும் மனி்தர்க்ைோடு நோமும் 

நி்லைகு்லைந்து ்போவதில... அது அபபடித்்தோன் 
தீர்மோனிக்கபபட்டிருக்கிறேது. எதிர் வி்னக்குக் 
கோத்திருக்கும் எலலைோமும் வி்னகளின் உச்ெம் 
சபறும்.

ப்டம் ஆரம்பிக்கும் மு்தல கோட்சியி்லை்ய 
அவனின் தீரோத் ்தனி்மயின் வலி்ய மிக 
அரு்க பயத்்்தோடு உைர்கி்றேோம். கண்கள் மூடி 
உலை்கத் ்்தடும் இரவுப பூ்னயின் நிமித்்தசமனக் 
கீச்சிடுகிறேது. அது ்போதும் ்போதுசமன இருட்டின் 
பக்கஙக்ை ்வகமோகவும் ்வ்த்னயோகவும் 
திறேக்கிறேது. ஒரு பக்க வெனம் ்பெ ்வண்டிய 
கோட்சி்யக்கூ்ட ஒ்ர ஷோட்டில கோட்டிவிடுவதில... 
சகோஞ்ெம் பிரமித்துச் சிமிட்்ட முடியும் கண்கள் 
போக்கிய மீன்கள். அது நீந்தும் செோற்பத்தின் 
மூடு்தலகளிலும் முந்தின கோட்சி ஓடுவதில உயர்ந்து 
நிற்பது “கிம் கி டுக்”கின் இயக்கம்.

இந்்த மோனு்டத்தின் ெோபமும் வரமும் 
அன்பு மட்டு்ம. அது நம்மி்்ட்யயிருக்கும் 
ஆயு்தத்துக்சகலலைோம் உயர்ந்்த ஆயு்தம். அ்்தக் 
சகோண்டு எதிரோளியின் மனதுக்குள் கூர் கத்தி ஒன்்றேச் 
செய்து உள் ்நோக்கி மரைத்்்தத் திருபபி விட்டுவி்ட 
முடியும். அடித்துக்சகோண்்்டயிருபபது வன்மு்றே 
என்றேோல.. அடி வோஙகிக்சகோண்்்ட மீண்டும் 
மீண்டும் அடி என்று கூறுவது வன்மு்றேயின் உச்ெம். 
அகிம்்ெ்யப ்போலை எதிரோளிக்கு இம்்ெ ்தரும் 
ஆயு்தம் ்வசறேோன்று இல்லை. உச்ெத்தின் மு்னயில 
நின்று அம்மோ க்தோபோத்திரம் ்தோய்்மயின் மோர்பு 
திறேந்து விஷம் செோட்டுகிறேது. ெோத்்தோனின் முருங்க 
மரம் சமலலை உ்்டபடும் ் நரத்தில ் வ்தோைம் இ்டம் 
மோறுகிறேது.

எதிர் வி்னயில நின்றே வி்னக்குள் 
எட்டிப போர்க்கும் சபோருளுக்கு சபோருைற்றுச் 
்ெர்ந்துசகோள்ளும் சபோருள் ஒன்றில... 
செோலலைபபடும் நிர்பந்்தஙக்ைத்்தோன் இந்்த மனி்த 
மனம் விரும்புகிறேது. அந்்த மனம் முழுக்க அவனின் 
துயரத்தின் சுவடுகள். 
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உைக சினிமதா

தததாடர் - 17 èMT

பியட்றா



வி்னோ்தம் மூச்ெ்்டத்துச் ெோவும் 
மணித்துளிக்ை அவன் மீன் ச்தோட்டியில 
ரசித்துக்சகோண்டிருக்கும் உக்கிர தூதுவன் ஆகிறேோன். 

வட்டிக்குக் கோசு சகோடுத்துத் திரும்ப ்தர 
முடியோ்தவர்களுக்கு அவன் செய்யும் சகோடு்ம.. 
கோட்சிகளின் வலி்ம. வழிந்து ஓடும் இயலைோ்மயின் 
சூழலுக்குள் இந்்த வோழ்க்்க இறேக்்க 
உ்்டத்துக்சகோண்்்ட ்போவதில வறு்மயின் 
நிறேம் வோனம் என்்றே நம்ப ்வக்கபபடுகிறேது. 
இரண்டு ்கயும் இழந்்தோல கி்்டக்கும் கோபபீட்டுத் 
ச்தோ்கயில ்தன் குழந்்்தக்குத் ்்த்வயோன்்த 
வோஙக ்வண்டும் என்று கூறும் ஒரு க்டன்கோரன்.. 
்ககள் சவட்்டபபடும் முன் க்்டசியோக ்தனக்கு 
மிகவும் பிடித்்த கிட்்டோ்ர ஒருமு்றே வோசித்துக் 
சகோள்்கயில... அதிரும் நரம்புகளின் பி்தற்றேல. 

பசித்்தவனின் போழும் குருதித் துளிக்ை பைம் 
என்றே ்வ்தோைத்தின் பற்கள் சமலலை சமலலை கடித்துக் 
சகோக்கரித்து உறிஞ்சுகின்றேன. ரத்்தமும் ெ்்தயுமோக 
மோனு்டத்தின் அதீ்தம் தி்ர முழுக்க வியோபித்திருக்க... 
மோனு்ட ஆதி மண்டியிட்டு ்வண்டிக் கி்டபபது்தோன் 
வோழ்வின் முரண். வோழும் முரண் சகோண்்ட 
வோழ்வியலின் சநறி்தோன் ஒவசவோரு கோட்சியிலும் 
ஓவியமோகச் சி்தறிக் கி்டக்கிறேது.. இந்்த சினிமோவின் 
உன்ன்தம்.

“கிம் கி டுக்”-கின் ப்டஙகளில எப்போதும் 
இருக்கும் நீஙகள் திறேக்கத் ்தயஙகும் க்தவுகள் சவகு 
ெோ்தோரைமோகத் திறேந்துசகோள்ளு்தல இம்மு்றேயும் 
இனி்்த ந்டக்கிறேது. திறேக்கத் திறேக்க நம் மனம் 
மூடிக்சகோண்டு உள்்ை அ்டம் பிடித்து அழும் 
நிஜத்தின் சூது கவவ்லை நிஜமோக்வ கெக்கிப 
பிழிந்து ஒன்றுமிலலைோமல செய்யும் சுயத்தின் 
பிறேழ்வுக்ை நம்மோல க்டக்கோமல இருக்க 
முடியோது. க்டக்க்வ முடியோ்த தூரஙகள்்தோன் இந்்தப 
பூமி்யச் ெரியோன போ்்தயில சுழலை்வத்துக் 
சகோண்டிருக்கின்றேன. அன்சபன்றே பற்ெக்கரஙகளின் 
இ்்ட்ய்தோன் வோழ்வின் ெலைெலைபபுகள் க்டக் 
மு்டக்சகன்றேோலும் ஓடிக்சகோண்்்ட இருக்கின்றேன. 
மனநி்லை ெரி இலலைோமல சுற்றும் யோவருக்கு்ம 
்பரன்பின் போதிபபு்தோன் மு்தல இ்டத்தில இருக்கும். 
முடியோ்மகளில முகிழ்ந்து எழுந்து மூச்சு முட்்ட 
சவளி்யறியவர்களின் சமௌனம்்தோன் “பியட்்டோ” 
வோக இருக்கின்றேன.

முடியோதுகளில முடிந்து நிற்கிறேது... முடிந்்த 
்போன்றே்வகளும்... முடியப ் போகின்றே்வகளும். 

செத்துப்போன ்தோயோக வந்்தவளு்டனும்.. 
அவளின் செத்துப்போன மகனு்டனும்.. 

இ்தயமற்றேவன் செத்்தவன் ்போலைப படுத்துக் 
கி்டக்கும் ஒரு கோட்சி ்போதும்.. சமோத்்தப ப்டத்தின் 
முன் பின் அ்ெவுக்ை அ்ெவற்று  அ்ெ்போடும்... 
அெல சினிமோ.

“இன்னும் சகோஞ்ெம் அடி. ஆனோல கோசு மட்டும் 
்தோ...” என்று கூறும் ்க ்போனவனின் கண்களில 
இயலைோ்மயின் ஆறு ்்தஙகி மூச்ெ்்டத்து மீண்டும் 
மீண்டும் சுழன்றுசகோண்்்ட இருபப்்தக் கோணும் 
சநோடிகளில... பரி்தவிபபும் ்கோபமும் ்போரிட்டு 
இ்ைகின்றேன. உன்்ன என் வண்டிச் ெக்கரத்தில 
்போட்டு அ்ரத்துக்சகோள்ை ்வண்டும் என்று 
சவஞ்சினத்்்தோடு அழுதுசகோண்்்ட எதிர்குர்லைப 
பதிவு செய்யும் அந்்தக் ்க ்போனவனின் 
ம்னவிக்குக் க்்டசியில அவன் அபபடி்ய 
ெோவதுகூ்ட ச்தரியோது. ச்தரியோ்த எலலைோவற்றுக்கும் 
இது ஒரு ெோன்று.

்தன்்னத் ்தோய் என்று நம்ப ் வக்க அந்்த அம்மோ 
எதுவ்ர துணிவோள் என்ப்்தப ்போகிறே ்போக்கில 
ஜன்னல திறேந்து கூறும் தி்ரக்க்்தயில.. அவளின் 
மகனின் மரைம்.. தீரோக் ்கோபத்்்த அவளுள் 
சுழற்றிக்சகோண்்்ட இருக்கிறேது. சமலலை சமலலை 
அவ்ன ஆக்கிரமிக்கும் இ்டத்தில... அத்துவோன கோடு 
சுருஙகிச் சுருஙகி... ஒற்்றே மரமோய் ஆகி அ்்த அவள் 
செோலலி அவன் நட்டு வைர்க்கும் மிருதுவுக்குள் புலி 
ஒன்று மோனோகித் ்தபபிக்கும் க்்தயோகிறேது. முயல 
ஒன்று ்தபபித்து விதியோகும் சவளியோகிறேது.

்தோன் ஆடும் நோ்டகத்தில ்தோ்ன இயக்குனர் 
என்ப்தோல அந்்த அம்மோ க்தோபோத்திரம்... உயர்ந்்த 
கட்்ட்டத்தில நின்றுசகோண்டு யோ்ரோ ்தள்ளிவிடுவது 
்போலை விழ முற்படு்கயில பின்னோல ்தள்ளிவி்ட 
ஒரு போழும் கிழவி முயன்றுசகோண்டிருபபது 
வஞ்ெத்தின் நியோயம். அது திருபதியின் திரும்பு்த்லை 
எங்கோ ஒளித்துக்சகோண்டு எங்கோ ்்தடுகிறேது. 
பிரியமோனவர்களின் மரைத்தில மீந்துவிடுகின்றேது 
இபபடியோகபபட்்ட மோனு்டத்தின் மிச்ெம்.

வலி்மக்கு வலி்ம எளிய்வயும் ஆகும். 
அது மிகச் ெோ்தோரைமோகக் க்த்வத் ்தட்டிவிட்டுப 
்போய்விடும். திறேக்்கயில அன்்போடு சிறேகு 
மு்ைத்்த ்்தவ்்த ஒருத்தி எந்்த வயதிலும் 
நிற்கலைோம்.. ஒரு கூ்்ட அன்்பச் சுமந்்்தோ அலலைது 
ஒ்ர ஒரு கோரைம் சுமந்்்தோ.

அன்்ப வி்ட சகோடிய ஆயு்தம் ஒன்றுண்்்டோ....!
திரைப்படம் : Pieta
இயக்கம் :  Kim Ki-Duk
தமாழி  : தகாரியன், ஆஙகி்ம் 
ஆண்டு : 2012
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 கவிலதயியல் குறிதத 
நேர்கதாணல்கள

கற்பதுவே.. 
 வகட்பதுவே..!

6

ம�ொழிமெயர்பெொளர அசதொ

க�ாந்த மர்பத தவிர்தது ்மற்கததிய 
மர்ப உளைாங்கி எழுதபபடும கவி்தகள 
ஒரு கமாழிககு புதிய ்காடபாட்ை 
்ைண்டுமானால் உருைாககிக ககாடுககலாம. 
காலம கைந்தும கமாழியின ஆைணமாக 
மிஞசியிருககககூடிய ஆற்றல் அதில் இருகக 
முடியுமா?

மரபு என்பது சபரிதும் வடிவம் 
உத்தி ்போன்றே புறேவய குைஙக்ைச் 
சுட்டுவது எனக் சகோண்்டோல ச்தோ்டக்கம் 
மு்த்லை நோம் ்மற்கத்தியக் கவி்்தக்ைச் 
ெோர்ந்து வந்திருக்கி்றேோம். நவீனக் கவி்்த 
அவர்களு்்டயது, சமலலை நம்தோக அ்த்ன 
உட்செரித்துக்சகோண்டுவிட்்்டோம். நவீனக் 
கவி்்தகள் குறிபபிட்்ட ஒரு மரபின் நூல 
பிடித்து ஒழுகுவதில்லை, போடுசபோருள் என்றே 
வ்கயிலும் அவற்றின் பிரபஞ்ெத்்தன்்மக்கு 
முன்னோல இலைக்கிய மரபுகள் தூலைமோக 
நிற்பதுமில்லை. ஒரு கோலைகட்்டத்தின் 
சபோதுவோனதும் தீவிரமோனதுமோன 
்போக்குக்ை இருக்கின்றேன. 

நீஙக்ை செோலவது்போலை அவற்றின் 
போதிபபில கவி்்தகள் எழு்தபப்டலைோம், 
அபபடி்ய நகசலைடுக்கோமல. மனி்தனது 
உைர்வுநி்லையின் தீவிரத்தில  குவியும் எந்்த 
விஷயமும் போடுசபோருைோகலைோம். வகுபபில 
எட்னோ செயின்ட் வின்சென்ட் மி்லையின் 
‘பீத்்்தோவனின் சிம்பனி்யக் ்கட்்டல’ 
கவி்்த்ய ந்டத்தும்்போது பிரம்மரோஜனின் 
‘செௌ்டய்யோவின் வயலின்’ கவி்்த்ய 
வோசித்துக் கோட்டிவிட்டுத் ச்தோ்டஙகு்வன். 
பிரம்மரோஜ்ன ந்டத்தும் ஒருவர் 
வின்சென்ட் மி்லை்ய ்மற்்கோளிட்டுத் 
ச்தோ்டஙகமுடியும். இது்தோன் 
பிரபஞ்ெத்்தன்்ம என நி்னக்கி்றேன். 
சநரூ்தோ, பிசரவர் ்போன்்றேோர் ்தமிழில 
சகோண்்டோ்டபபடுவ்்தயும் இ்த்னோடு 
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்ெர்த்துப போர்க்கலைோம். ்மற்கத்தியக் 
கவி்்தகளின் போதிப்ப உள்வோஙகி 
அெலைோக எழு்தபபடும் கவி்்தகள் ்தமிழுக்கு 
அணி்ெர்க்க்வ செய்கின்றேன. கவி்்தயோக 
அவற்றின் சவற்றி்ய கோலைத்தில அவற்றின் 
இருப்பத் தீர்மோனிக்கின்றேன. 

தன ைாழ்வியல் அல்லது உ்ளவிய்லாடு 
கதாைர்புபடுததி கவி்த்யப புரிந்துககாள்ள 
விருமபும ைா�கன ஒரு கவி்த்ய எபபடி 
அணுக ்ைண்டும?

நமது அகக் கவி்்தகளின் 
அடிபப்்ட்ய இது்தோன் என நி்னக்கி்றேன். 
்தன்்ன ்நோக்கிக் கவி்்த்யத் திறேக்க 
முயலைோமல கவி்்த்ய ்நோக்கி வோெகன் 
்தன்்னத் திறேந்துசகோள்ளும்்போது 
்தனது வோழ்வியல உைவிய்லைோடு 
அந்்தக் கவி்்த்ய அவன் அணுகலைோம். 
நவீனக் கவி்்தகளில அகமும் புறேமும் 
திரிந்்த அலலைது கலைந்்த ஒரு ஸதிதி 
இருக்கிறேது என்போர் யவனிகோ ஸ்ரீரோம். 
இபபடியோன நி்லையில வோெகன் இன்னும் 
நுட்பமறிந்்தவனோக சபோறு்மமிக்கவனோக 
இருக்க்வண்டும். ெஙகக் கவி்்தகள் 
மு்தலைோக நமது கவி்்த மரபின் ச்தோ்டர்ச்சி்ய 
அறிந்து ்வத்திருபபதும் உ்தவியோக 
இருக்கும்.  

பைங்குடி பாைல் மரபில் ஒரு தனிததுைம 
உண்டு. ஒவகைாரு ைரியும உைல் கமாழி்ய 
்ைண்டி நிற்கும. கவி்தயும உைல் கமாழியும 
இ்ணயும புளளியில் மகததான உணர்வு 
கைளிபபாடு நைககும எனறு நி்னகக 
முடிகிறது. இன்றய நவீனக கவி்தகளில் 
அதத்கய முயற்சி்யக காணமுடிகிறதா?

பழஙகுடி மரபின் ச்தோ்டர்ச்சியோக 
எழுதும் என்.டி. ரோஜ்குமோர் ்போன்்றேோரது 
கவி்்தகளில நீஙகள் செோலலும் 
பண்புக்ைக் கோை முடியும். லைட்சுமைனின் 
‘ெபசப சகோகோலு’ பழஙகுடியினரது 
சமோழியி்லை்ய எழு்தபபட்்ட கவி்்தக்ைக் 
சகோண்்ட ச்தோகுபபு. இத்்தகு கவி்்தகள் 
உரத்து வோசிக்க ்வண்டிய கவி்்தகள், 
உ்டலசமோழி உரத்்த வோசிபபி்லை்ய 
ெோத்தியம். ஆனோல, கவி்்த உரத்து 

வோசிபப்தற்கு அலலை என்றே கருத்்்த இஙகு 
நிலைவி வருகிறேது. 

பட்டிமன்றேம் உள்ளிட்்ட சபோது 
்ம்்டகைோல ்களிக்்க வடிவமோக 
நீர்க்கச் செய்யபபட்டுவிட்்ட கவி்்த 
வோசித்்தல எனும் நிகழ்வுக்கு எதிரோன 
ஒரு தீவிர நி்லைபபோ்டோக இ்த்னப 
போர்க்கலைோம். வோெகனும் கவி்்தயும் 
அந்்தரஙகமோக உ்ரயோடுவ்்த வோசிபபு 
எனும்்போது நவீனக் கவி்்தகள் அ்்த 
்நோக்கி்ய எழு்தபபடுகின்றேன. கவிஞர் 
ரவி சுபரமணியம் ்போன்்றேோர் நவீனக் 
கவி்்தக்ை இ்ெபபதும், நோ்டக 
ஆளு்மகைோல நவீனக் கவி்்தகள் 
நிகழ்த்்தபபடுவதும் வர்வற்புக்குரியனவோகி 
இருக்கின்றேன. இத்்தகு கவி்்த 
நிகழ்த்து்தலகளில உைர்வு சவளிபபோடுகள் 
இன்சனோரு ்தைத்்்த அ்்டய்வ 
செய்கின்றேன.

•  •  •

கவிஞர அனெொதவன
�மூகம பாழ்படும்பாது, அதன 

மிகபகபரிய மன�ாடசியாகக கவிஞன 
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இருந்துவிடுகிறான. பினைரும காலமும 
அதனால் குற்ற உணர்சசிககு ஆ்ளாகுமா..?

ெமூகம் போழ்படும்்போது அ்தன் 
மிகபசபரிய மனெோட்சியோகக் கவிஞன் 
இருந்துவிடுகிறேோன். மிகச் ெரியோன 
அவ்தோனிபபு சமௌனன். ஆனோல, என் 
போர்்வயில 100 ெ்தவீ்தம் இல்லை. 
சநஞ்்ெ உலுக்கும் பலை நிகழ்வுக்ைக் 
கண்டுசகோள்ைோமல மவுனஙகைோல 
க்டந்து்போகும் உன்ன்த கவிகள் ஊரில 
உண்டு. எனினும் மனெோட்சி்யோடு 
ப்்டபபுலைகில  இயஙகுபவ்ர 
சபரும்போன்்மயோகக் சகோள்ைலைோம். 
அ்தனோல்தோன் இன்னும் மணி்மக்லை்ய 
ஏற்க முடிகிறேது. போண்டியன் மீது ்கோபம் 
வருகிறேது. யுத்்தஙக்ைப சபருமி்தமோய்க் 
கருதிய ெக்ரவர்த்திக்ை விமர்சிக்க ஏலுகிறேது.

கோலைமும் ெமூகமும் நிச்ெயம் குற்றே 
உைர்வுக்கு ஆைோக்கும், ஆைோக்க 
்வண்டும். அ்்தோ அந்்த மரம் என் 
அக்கோ ்போலை எனச் செோலலி கோ்தலை்ன 
்வறுபக்கம் அ்ழத்துப்போன ெஙகத் 
்த்லைவி எங்க! ்போரோட்்ட வடிவமோக 
வைர்ந்்த விருட்ெஙக்ை சவட்டிக் 
சகோன்றே ெஙக மனி்தர் எங்க! அந்்தச் 
செய்லை நியோயபபடுத்தும் ப்்டபபும் 
ப்்டபபோளிகளும் இன்றுமுண்்்ட. 
ஆற்று மைல சகோள்்ை, அரியலூரின் 
கோற்று மோசு, எம் ்ெண்ட்க்கோக ம்லை 
விழுஙகி கபளீகரிக்கும் ம்லையமோன்கள், 
சகோ்ரோனோக் கோலைத்திலும் ஊழல எனக் 
குற்றேக் கூட்்டத்துக்குக் குற்றேவுைர்வு வருமோ? 
வோக்களிக்க  பைம் வோஙகும் மந்்்த 
மனி்தருக்கும் குற்றேவுைர்வு வரக்கூடும். 
ஆனோல, பலைனிருக்குமோ என்பது மிலலியன் 
்டோலைர் ்கள்வி.

கமாழிதல் மு்றயில் �மகாலக 
கவி்தகள அ்ைந்துள்ள மாற்றங்கள எபபடி 
இருககினறன?

ஒரு வோெகனோக, விமர்ெகனோக, 
ப்்டபபோளியோக திருபதி ்தரவில்லை. 
்ம்லை நோடுகளின் இெஙக்ை இறேக்குமதி 
செய்து இருண்்ம அது இது என்றும், 

பிறேகு வி்ரத்்த குறி விரிந்்த ்யோனி 
எனவும் ஜலலியடித்்த கூட்்டசமோன்று 
இருந்்தது ஒருகோலைத்தில.. வோெக்னப 
பிச்்ெக்கோர்னப்போல ந்டத்தி அறியோ்த 
பின்புலைம், புரியோ்த சமோழி எனக் கவி்்த 
செய்பவரோல யோருக்கு லைோபம்?

கோ்தலித்்த சபண்்ைத் திருமைம் 
செய்ய வக்கிலலைோ்த totally negative ஆன 
்கோ்ழ மனி்த்னச் ெோ்த்னயோைனோகக் 
சகோண்்டோடும் குழுச் சூழல சவற்றியின் 
தி்ெகளில பயணிக்கும், அலலைது ்தோன் 
சகோண்்ட சகோள்்க, அரசியலில மோறேோமல 
ப்்டக்கும் ப்்டபபோளிகளி்டம் நுட்ப 
ஸ்கலைோல அைக்கும். புறேக்கணிபபு அரசியல 
அ்னவரும் அறிந்்தது்தோன். ்மலும், 
்தலித்திய, சபண்ணிய சமோழி்தலின் கூர்்ம 
பலை நவீனக் கவி்்தகளில இருபப்தோக நோன் 
கரு்தவில்லை.

•  •  •

கவிஞர கவிததககொரன இளங்கொ

அடுததடுதத ைாசிபபில் அற்புதமான 
ைாசிபபனுபைத்தத தந்தது எனறு 
க�ால்லபபடும கவி்தகள முதல் ைாசிபபில் 
ஏன புரிைதில்்ல?

எந்்த நவீனக் கவி்்தயும் வோெக்னக் 
்கபபிடித்துக்சகோண்டு ்தன் ்மயத்்்த 
்நோக்கி அ்ழத்துப ்போக விரும்புவதில்லை. 
மோறேோக, வோெக்னோடு ்ெர்ந்து அவன் 
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்போக்கில பயணிக்க்வ சபோறு்மயோகக் 
கோத்திருக்கிறேது. (அது, எத்்த்னக் 
கோலைமோனோலும்). ஒரு வோெகன் ்தோன் விரும்பி 
்்தர்ந்ச்தடுத்துக்சகோள்ளும் கவி்்தக்குரிய 
மிகச் ெரியோன வழிகோட்டி அவ்ன்தோன். 
கவி்்தயின்போல உருக்சகோள்ளும் 
அவனு்்டய வோெக மனமும் அ்தன் 
கண்சகோண்டு ்தரிசிக்கவிருக்கும் போர்்வக் 
்கோைமும் அவனுக்கோனது. மிகப 
பிரத்்யகமோனது. 

வோசிபபில புரி்தலும், புரி்தலைற்றே 
்தன்்மயும். மு்தலைோவ்தோக (அதுகோறும்) 
்கக்சகோண்டுள்ை சமோழி 
வலலை்ம ெோர்ந்்தது. இரண்்டோவ்தோக, 
வோசிபபனுபவமோய் அ்த்னோ்்ட நிகழ 
்வண்டிய உைப போய்ச்ெலுக்கோன திறேன் 
ெோர்ந்்தது. ஒரு நவீனக் கவி்்தயின் 
அகசவளிக்குள், புறேத்திலிருந்து 
பிர்வசிக்க விரும்பும் ்நோக்கத்தில 
இருக்க ்வண்டிய ச்தளிவு என்பது 
்தனிமனி்தத் ்்தர்வு ெம்பந்்தபபட்்டது. எந்்த 
ஒரு பிரதியும் வோெக்னத் ்தமக்குள்்ை 
கட்டுபபோடுகைற்று அனுமதிக்க்வ 
செய்கிறேது. மு்தல வோசிபபி்லை்ய புரியோமல 
்போகின்றே ்போ்தோ்மயின் கோரைஙக்ை 
ஆரோய்ந்துசகோள்ை ்வண்டியது அவரவர் 
்்த்வ்யப சபோறுத்்தது.

ஒரு கவிஞர் தன க�ாந்த ைாழ்்ை 
எழுதித தீர்ததல் எனபது ஆற்றா்மயின 
கைளிபபாைா? இல்்ல, அதிலிருந்துதான ஒரு 
கவிஞரின ப்ைபபூககம ை்ளர்கிறதா?

பரந்து விரிந்துசகோண்டிருக்கும் 
பிரபஞ்ெத்தில சிறு தூசு இந்்தப பூமி. 
அதிலிருந்து ஐம்பூ்தஙகள் பற்றின உைர்்த்லை 
எப்போ்்தோ எய்திவிட்்்டோம். ஐம்புலைன்கள் 
குறித்து நன்கு அறிந்துசகோண்்்டோம். 
அபபடியோன ஐம்பூ்தஙக்ையும் 
ஐம்புலைன்க்ையும் ஒபபிட்டுத் திரிய முடிந்்த 
நோகரிக மிருகம்்தோன் மனி்தன் எனவும், 
அவனு்்டய இருபபுத்்தோன் இந்்த வோழ்வு 
எனவும் புரிந்துசகோண்்ட்தோக ஒபபுக்சகோண்டு 
நம்பி்னோ்மயோனோல, அபபடியோன 
வோழ்்வச் ‘செோந்்தம் சகோண்்டோடி’ 

எழுதித் தீர்த்்தல என்கிறே ஒன்றிற்கு 
ெோத்திய்மயில்லை. அதிலிருந்து்தோன் ஒரு 
ப்்டபபூக்கம் ‘வைரும்பட்ெத்தில’ ஒருவன் 
கவிஞனோக இருக்க்வண்டிய அவசியம் 
இல்லை.

ப்்டபபுக்குரிய க்ரியோ ஊக்கி 
உள்ளிருந்து சவளி்யயும், சவளியிலிருந்து 
உள்முகமோகவும் உந்தித் ்தள்ளும் 
்தன்்ம்யக் சகோண்டுள்ைது. அதில 
ஆதிமனி்தனின் மரபணுத் ச்தோ்டரிலிருந்து 
இன்னும் பிறேக்க்வ பிறேந்தி்டோ்த மரபணு 
உயிரி வ்ரக்கும் ெம்பந்்தம் உள்ைது (அதிலும் 
ஐம்பூ்தம் + ஐம்புலைன்). 

இ்்டபபட்்ட வழிபபயைத்தில 
கவிஞன் அ்னத்்்தயும் அவ்தோனித்திடும் 
ஒரு ெோட்சியோகக் சகோஞ்ெ கோலைம் பிறேரு்டன் 
இருக்க விருபபங சகோண்டிருக்கிறேோன். 
(இதில ஆற்றேோ்ம்யப பற்றிப 
்பசுவோ்னன். That’s a Cliché.)

கவி்தககான அைகியல் 
கதாழிற்பைாமல் விடுபடுைது ஒரு ப்ைபபின 
வீழ்சசியாகுமா?

பழகிய சநடும்போ்்தயிலிருந்து விலைகி 
நவீனத்துவத்தில புதிய ்தரிெனஙக்ைக் 
கண்்ட்்டய விரும்பும் ஒரு கவி்்த 
யோத்ரீகனுக்கு, விரும்பி்யோ விரும்போம்லைோ 
்தம் முதுகில ஏற்றிக்சகோள்ளும் பழஞ்சு்ம 
சகோடுஞ்சு்மயோக மோறி அபபயைத்்்த 
மட்டுபபடுத்திவி்டலைோம். ‘எமக்குத் 
ச்தோழில கவி்்த’ என்று செோன்ன போரதி்ய 
எபபடி உள்வோஙகிக் சகோண்்்டோம் 
என்கிறே ்தன்னிச்்ெயோன சுய்கள்வி்ய 
ஒருமு்றே நி்னத்துப போர்த்துக்சகோள்ைத் 
்்தோன்றுகிறேது.

ஆக, கவி்்தச் செயலபோட்டில 
நவீனத்துவத்்்த முன்னிறுத்தி இம்மூன்றேோம் 
்கள்வி ்கட்கபபட்டிருக்கும் பட்ெத்தில, 
‘அபபடியோன’ அழகியல ச்தோழிற்ப்டோமல 
விடுபடுவது ஒரு ப்்டபபின் வீழ்ச்சியோகோது.

•  •  •
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கவிஞர ஸ்ொலின சரவணன

கவிஞன பல்்ைறு ்காணங்களில் 
ைாழ்பைன. கைவ்ைறு மனநி்லயில் 
�ஞ�ரிபபைன. மாகபரும கூடைததின நடு்ை 
நினறுககாண்டு தனி்ம்ய உணர்பைன. 
பலரும மகிழ்சசியாக இருககும இைததில் 
உ்ைந்து அழுதுவிைக கூடியைன. ஏன இந்தக 
கவி மனம இபபடிகயல்லாம இருககிறது? 

கவிஞன் சவவ்வறு மனநி்லையில 
ெஞ்ெரிபபவன் என்பதில ெந்்்தகமில்லை. 
்நர்க்்கோட்டில வோழ்பவனுமில்லை்தோன். 
மற்்றேய அனுபவம் எனக்கு நிகழ்ந்்ததில்லை. 
இந்்த சவவ்வறு மனநி்லைகள் ஓடும் 
ச்தளிந்்த நீசரனில உருண்்்டோடும் 
கூழோஙகற்கள் அவனது கவி்்தகள். 
அவவோ்றே பைபைக்கும், போசிபிடித்்த, 
கருபபு கூழோஙகற்கள் வ்கவ்கயோய்க் 
கி்்டக்கின்றேன.

சிலை கவி்்தகள், படிமஙகள் நமக்குள் 
எவவோறு பதியமிட்்டன என்ப்தன் 
நதிமூலைத்்்த நோ்ம அறிந்துசகோள்ை 
முடியோது. அது நனவிலி மனதின் 
்வ்லையோகத்்தோன் இருக்க ்வண்டும். 
சரோம்பவும் ஆரோய்ச்சி செய்யத் 
ச்தோ்டஙகினோல நமக்கு நோ்ம கோலகள் 

இருக்கிறே்தோ என்று பரி்ெோதித்துக் 
சகோள்வதில சகோண்டு விட்டுவிடும்.

எலலைோவற்்றேயும் கவிமனம் என்னும் 
கோளியின் சூலைத்தின் கூர்மு்னயில 
்போட்டுவிட்்டோல அது நோக்கில 
எழுதிவிட்டுப ்போகிறேது.

தன க�ாந்தத தி்ண மண்ைலம கண் 
முனனால் சி்தை்த எழுதி அரற்றுை்தவிை 
ஒரு கவிஞனால் ்ைகறானறும க�ய்ய 
முடியவில்்ல. இசசூைலில் ஒரு கவிமனம 
அ்ையும பாடுகள எபபடி இருககும ?

சமோழியும் நிலைமும் ஒன்்றேசயோன்று 
ெோர்ந்து வைர்வன. போைர்கள் போடி 
திரிந்து்தோன் நோட்டின் வ்ரப்டத்்்த 
வ்ரயறுத்்தோர்கள் என்று செோலவோர்கள். 
சமோழி, நிலைம், புலைவர்கள் ெமூகத்தின் 
அடுத்்தடுத்்த கண்ணிகைோகின்றேனர்.

்தனி மனி்த்ன சமோழி்தோன் நிலைத்்்தோடு 
பி்ைத்துச் ெமூகமோக்குகிறேது. குறிபபிட்்ட 
சமோழி ்பசுபவர்கள் விரவும் இ்டசமலலைோம் 
நிலைத்தின் எல்லை விரிந்துசகோண்்்ட 
செலகிறேது. புறே, அகபபோ்டலகளின் 
சபோருண்்மயோக நிலைம் ஆகும்்போது 
கோ்தலும் வீரமும் முகிழ்க்கின்றேன. நிலைம் 
குறித்்த போைனின் போ்டல உரி்மயின் 
குரல. அவன் போடும் அறேம் அரெதிகோரத்்்த 
சநஞ்்ெப பிடித்துக்சகோண்டு வீழச் செய்யும் 
என்று நம்புகி்றேன்.

ஒரு ப்ைபபா்ளன தம கமாழிககும 
நிலததுககும �மூகததிற்கும ்நர்்மயாக 
இருகக ்ைண்டுமா?

நிலைமும் சமோழியும் ெமூகத்தின் 
அ்்டயோைஙகள். மனி்தன் ்தன்்னப 
புறேவயமோக நிலைத்தின் வழியோக்வ 
உைர்கிறேோன். சமோழி்யக் கட்்ட்மக்கும்  
ஒரு வடிவம் கவி்்த. கவி்்தயின் கோலகள் 
நிலைத்தில வலுவோக ஊன்றி நிற்கின்றேன. 
ஒன்றின் வழியோக ஒன்று ஊ்டோடும்்போது 
கவிஞன் கோலைத்தின் ெோட்சியோகிறேோன். 
சபரும்போலும் அரெதிகோரத்திற்கு எதிரோக 
நிற்பச்தன்பது ப்்டபபு ்நர்்ம்யக் 
கூர்பபடுத்துகிறேது.
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eó£
 சிறுகலத

æMòƒèœ - Üö.óTQè£‰î¡

குறும்பும் குதூகலைமுமோக நி்றேந்்த 
அவள் சநஞ்ெம் இப்போச்தலலைோம் அபபடி 
இல்லை. எ்்த்யோ இழந்்தோற் ்போலை்வ 
ச்தரிகிறேோள். யோ்ர்யோ எதிர்்நோக்கிய 
அவள் போர்்வகளும் சவற்றி்டம் நிரம்பிய 
அவள் சூழலும் அவ்ை எங்கோ இழுத்துச் 
செலகிறேது. இழுபடு்தசலைன்றே சகோடூரம்... 
படித்்தலில புரி்தல அலலை. கட்்டோயபபடுத்தும் 
கோலைமும் ் க விலைஙகிட்்ட ் நரமும் என்ன்வோ 
அவளுக்குச் ெோ்தகமோய் இல்லை என்்றே 
உைர்ந்திருந்்தோள். ஒட்்ட்்ட ப்டர்ந்்த அவள் 
நி்னவுக்ை ஏ்னோ இன்று்தோன் விலைக்கிப 
போர்க்கத் துணிந்திருக்கிறேோள். நோம் ரசித்து 
வசித்்த புழக்கத்தில இலலைோ வீச்டோன்்றேத் 
திறேக்்கயில நிழலைோடும் நிஜஙகள் நம்்ம 
எப்போதும் பலைகீனமோக்கும் என்ப்்த 
அவளும் உைர்ந்திருந்்தோள். பழக்கமிலலைோப 
பலைகீனத்திற்குள் நு்ழய பலைமோகியிருந்்தோள்.

ஆமோம்... யோரவள்... ஏன் அவள் இந்்த 
இரவில இஙகிருக்கிறேோள்... எ்தற்கோகத் ்தன் 
ப்ழய பக்கஙக்ைத் திருபபிப போர்த்துத் 
தூசி ்தட்்டத் துடிக்கிறேோள்... யோரவள்?

நோட்குறிப்பட்டில அடுத்்த நோள் 
ச்தோ்டர்வதுக்கு ஏதுவோய்... பக்கஙக்ை 
நி்னவுபடுத்தும் ஒற்்றே கயிசறேோன்்றே 
எந்்தப பக்கத்திலும் திணிக்கோது 
்தனித்து வி்டபபட்்டவள்்தோன் இவள்... 
என்ப்்த வி்ட எந்்தப பக்கஙகளிலும் 
நு்ழந்திருக்கும் விருபபமற்றுத் ்தனித்திருக்க 
பரயத்்தனபபட்்டவள்்தோன் இவள் எனலைோம்.

ஆம்... ஒவசவோரு பக்கஙக்ையும் 
அழகோக்கி ்நர்த்தியோய் அடுத்்த பக்கஙகளுக்கு 
இட்டுச் சென்று சுவோரசிய உைர்வுக்ை 
அவளு்்டய்தோக்கிப போர்பப்தற்கும் 
படிபப்தற்கும் ஏதுவோக அழகிய க்்த 
கைத்்்தத் ்தன்னுள் அ்டக்கிய நோயகி அவள்.

வெண்ணிலறா
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ஆண்களின் உயரத்திற்கு 
இ்ையோனவள். ்கோை விழியழகில 
சகோத்தித் தின்பவள்.. கூர் நோசி தீட்டி 
உளியோக்கி வளி்யக் கிழிபபவள்... 
இ்தழிரண்டும் இ்ைந்திருக்கும் இரட்்்டக் 
கிைவிகள்... கன்னஙகள் கவிசயழு்த 
ப்டர்ந்திருக்கும் கோகி்தஙகள்... செவி்யோ 
செந்்தமிழ் செோல நு்ழயத் துடிக்கும் இன்பச் 
சுரஙகம்... கழுத்தும் மோர்பும் ்தஙகஙகள் 
்தஙகித் ்தவழும் ்்தகக் குழந்்்த... இ்்ட்யோ 
மழ்லை மகிழ்ந்திருக்கும் மலைர் அணி 
ஊஞ்ெல... கோலகள் இன்ப வழி அறிந்து 
வழி ந்டத்தும் தி்ெகோட்டிகள்... போ்தம் 
பக்குவமோய் இ்ெக்கும் நோ்தம்... ்்தவோதி 
்்தவனும் மண்டியிடும் ்்தவ்்தகளின் 
க்டவுளின் மனி்தப பிறேபபு இவள்... என்று 
வர்ை்னயின் உச்சிக்்க கவிஞர்க்ை 
இட்டுச் செலலும் ்பரழகி இவள்.

சபய்ரோ சவண்ணிலைோ. இருபத்து 
ஐந்து வயது ்ததும்பியவள். வீட்டிற்கு மு்தல 
சபண்.  ரோஜோ  ரோமு... இரண்டு ்தம்பிக்ை 
அன்போய்ப ்பணும் அன்்ன. நடுத்்தர 
வயதி்ன அ்்டந்்த விவெோயி இவள் 
்தந்்்த.  அன்்னயற்றே குடும்பம். இவ்ை 
அ்னத்துமோய் இருந்்தோள்...

்தம்பிசயோருவன் லீ்லைகளில 
கண்ை்ன மிஞ்சியவன். இன்சனோருவன் 
கடும் முர்டன்... ஊர் வம்புக்ைசயலலைோம் 
உ்டனடியோக இழுத்து வருபவன். ்தோயிலலைோப 
பிள்்ைக்ைத் ்தோ்யப ்போலை வைக்கணும் 
்தோய் ்போலை வைக்கணு்மனு... செலலைம் 
சகோடுத்து வைர்த்்த்்த  இவள் செய்்த 
்தவசறேன்று அடிக்கடி சநோந்துசகோள்வோள்.

்்தயல ச்தோழி்லைத் ்தன்னகமோய்க் 
சகோண்்்ட ்தஙகைது வோழ்க்்கச் 
ெக்கரத்்்தச் சுற்றி வருகிறேோள்... ்்தோட்்டத்தில 
வி்ையும் கோய்கறிக்ை விற்று குழம்பு 
செலைவ ்்தத்திபபோ... அவவப்போது 
#அவ்ன எண்ணி சபோன்முறுவலும் 
பூத்துக்சகோள்வோள்... ்தம்பிக்ை நலலைோ 
பக்குவபபடுத்தி நலலை நி்லை்மக்குக் 
சகோண்டு வந்்தோல்தோன் கலயோைம் 
பண்ணிக்கணும்னு கட்டுக்்கோபபோக 
வோழ்க்்கய நகர்த்திட்டு இருந்்தோள்.

ஆனோ இப்போ இந்்த இரவுக்ை 
சவன்றேவைோய் விழித்்தபடி்ய யோருக்கோக்வோ 
கோத்திருக்கிறேோ்ை! ஏன்? இவளுக்கு அபபடி 
என்ன்தோன் ஆச்சி.. ஏன் இரவுகளில இபபடி 
உலைோவிக்சகோண்டிருக்கிறேோள். அவவண்ை்ம 
்ெோகமும் சுகமுமோய்ச் சென்றுசகோண்டிருந்்த 
வோழ்வில வந்்த திருபபுமு்ன்ய #அவள்.

ஆம், அவள் சபயர் மணி்மக்லை. 
நடுத்்தர வர்க்கத்்தவள். நகர வோசிக்ைப 
்போல மிடுக்கோன ஆ்்டகளில 
ச்தன்படுவோள்.

“Dei raja ne innuma kelampala...

Eppothan kilampuva... Yen ivlo late panra...”

“Raja...”

“Raja...”

என்றே குறுஞ்செய்திகள் மூத்்த ெ்கோ்தரன் 
இரோஜோவின் ்கப்பசியில விழுந்்த்தன...

அஙகும் இஙகும் உலைோவியவனோய், 
“Iru di unna mathiriya nanu... Akka ayiram kelvi 
keappa ellathukum samalici pathil sollitu vara ve-
andama knja nearam amaithiya iru msg pannama 
nanea velila vanthutta call panran” என்று பதில 
குறுஞ்செய்தி அனுபபிவிட்டு செய்வ்தறியோது 
விழித்துக்சகோண்டிருந்்தோன் இரோஜோ.

சரோம்ப்வ ்தயக்கமோனவனோய்... 
நடுக்கமோனவனோய்... எபபடி செோலவது... 
என்ன செோலவது என்பது விைஙகோ்தவனோய்... 
திைறி மூச்்ெ ்வகமோக விட்்டவனோய் 
சவளி்ய கட்டிலில உறேஙகிக்சகோண்டிருந்்த 
அபபோ்வப போர்த்்தோன்.

உ்ழத்்த க்ைபபில அக்க்டோ என்று 
படுத்திருக்கும் அவ்ரப பற்றிய எந்்தக் 
கவ்லை்யோ பய்மோ இரோஜோவி்டம் 
ச்தன்ப்டவில்லை. அடுத்்தபடியோக... அவன் 
கண்கள் ்தம்பி்யத் ்்தடியது. மதுவுண்்ட 
மயக்கத்தில முற்றேத்தின் மறு மூ்லையில 
சபோலைம்ப்லை சமன்றுசகோண்டு “்்டய் வி்ட 
மோட்்்டன் ்்ட குடிக்கோர நோ்ய! வி...்ட... மோ..
ட்்்ட...ன்...்டோ..” என்று படுத்திருந்்தோன்.

“ச்்ெ இவன் ்வறே சவட்டி பய 
்நரஙசகட்்ட ்நரத்துலை சபோலைம்பிட்டு...” 
்தோன் என்ன்வோ சபரிய உத்்யோகஸ்தர் 
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்போலை முனகிக்சகோண்டு.. சமலலை பூ்னயோக 
மோறேலைோனோன்  இரோஜோ.

போ்தஙகள் ்த்ரயில பதியோவண்ைம் 
பதித்து... ்்தயல சமஷின் ட்ரோ்வ 
சநருஙகினோன். சவண்ணிலைோ துணி 
்்தபபதில வரும் பைஙக்ை ட்ரோவில 
்வபப்்த வழக்கம் என்ப்்த வீட்டில 
எல்லைோரு்ம அறிந்திருந்்தனர். ்்தயல 
சமஷின் பலை்க்ய ஒரு ்கயோல பிடித்து 
மறு ்கயோல ட்ரோ்வ ஓ்ெயின்றித் திறேக்க 
முயற்சித்்தோன்.

அ்மதியோன இரவுப சபோழுது 
ஆஙகோங்க உறேஙகும் செோந்்தம்... சமலலைச் 
சுற்றிக்சகோண்டிருக்கும் மின் விசிறி. 
அ்தனூ்்ட உற்றுக் ்கட்்டோல மட்டு்ம 
செவி நு்ழயும் கடிகோர ஓ்ெக்கு நடு்வ 
திடீசரன அவ்னயும் அவர்கள் வீட்டில 
வைர்க்கும் மீனு்வயும் அதிர ்வத்்தது...  
ஊரின் ்மயத்திலிருக்கும் மோ்தோ ்கோவிலில 
மணிக்சகோரு மு்றே எழுபபும் ்வ்த 
வெனமும் அ்தன் பின்சபோலிக்கும் மணிச் 
ெத்்தமும்.

அக்கோ அ்ெந்துவிடுவோ்ைோ என்று 
பயந்்தவனோய்ப பட்ச்டன்று அருகிருக்கும் 
பீ்ரோ பக்கம் ஒளிவ்தற்கும் பரணிலிருந்்த 
மீனு ்்தயல சமஷின் பலை்கயில 
குதிபப்தற்கும் ெரியோக இருக்க ப்தட்்டத்தில 
கத்்தரிக்்கோ்லைத் ச்தரியோமல ்தட்டிவிட்்டோன் 
இரோஜோ.

ப்தறி எழுந்்தோள் சவண்ணிலைோ... 

“மியோவ மியோவ மியோயோயோவ...”

வோ்லை ்வகமோ அ்ெத்துக்சகோண்டு 
சவளி்ய சென்றேது பூ்ன மீனு. 

“்ைய் மீனுக் குட்டி எஙக ்போறே.. 
கத்்தோம படுத்துத் தூஙக மோட்்ட... எப்போதும் 
்கக்குறே ெத்்தம்்தோனோ.. இரோத்திரி ்நரத்துலை 
இபபிடியோ பண்ணுவ” சகோஞ்ெலைோய் 
அ்தட்டியபடி்ய கத்்தரிக்்கோ்லை எடுத்து 
்ம்லை ்வத்்தபடி்ய வீட்டுக்குள் 
சுற்றும்முற்றும் போத்துக்கிட்்்ட வீட்்்ட 
விட்டு சவளி்ய சென்றேோள் சவண்ணிலைோ.

‘அபபோவும் சின்ன ்தம்பியும் 
படுத்திருக்க... சபரிய பயலை கோ்ைோ்ம, 

எஙக ்போயிருபபோன்...’ ்யோசித்்தவைோய் 
நிலைசவோளி ப்டர்ந்்த இரவில ‘இரோஜோ... 
இரோஜோ’ என்று சமதுவோக அ்ழத்்தோள்...

அவன் இருபப்தற்கோன ்த்டம் 
ஏதுமில்லை. வோெலில அ்்டத்து ்வத்திருந்்த 
மூஙகில ்தட்டி்ய நகர்த்தி... ச்தரு விைக்கின் 
ஒளிக்கும் விரிந்்த அவள் ்கோை விழிக்கும் 
எட்டிய தூரம் வ்ர  சவறித்துப போர்த்்தோள்.

குழம்பியவைோய்... குட்டிப ்போட்்ட 
பூ்ன ்போலை வோெலி்லை ந்டக்கலைோனோள். 
உலைவும் சவண்ணிலைோவிற்கு உறுது்ையோக 
அவள் நிழலைோய் அவளு்ட்ன 
உலைோவிக்சகோண்டிருந்்தது.. விண் நிலைோ. 
நிலை்வோடு அவளும் அவ்ைோடு நிலைவும் 
அஙகும் இஙகும் உலைோத்திக்சகோண்டிருந்்தனர். 
சமலலை அவள் கோலக்ைத் ்தனது வோ்லைக் 
சகோண்டு உரசி “மியோவ” “மியோவ” எனக் 
சகோஞ்ெத் ச்தோ்டஙகியது மீனு.

அஙகும் இஙகும் 
உலைோத்திக்சகோண்டிருந்்தவள் நின்று 
நி்தோனமோக மீனு்வத் தூக்கி ‘என்னடி 
குட்டி பயந்துட்டியோ? சபரிய அண்ை்னக் 
கோணு்ம மீனு. எஙக ்போனோனு போத்தியோ... 
எஙக ்வகமோ ஓடுன...’ என்று பூ்னயின் 
்த்லை்ய நீவிக்சகோடுத்துக் சகோண்்்ட வந்து 
வோெலில அமர்ந்்தோள்.

பீ்ரோவின் அருகில ம்றேந்திருந்்த 
இரோஜோவிற்கு என்ன செய்வச்தன்்றே 
புரியவில்லை... ‘அக்கோ போத்்தோ என்ன 
செோலவோ்ைோ ச்தரிய்லை்ய! என்னத்்த 
செோலலி எபபடி ்தபபிபபது... அவ 
்வறே சவயிட் பண்ணுவோ்ை! என்ன 
கோரைம் செோலலி வீட்்்ட விட்டு 
சவளிய ்போறேது.. அக்கோகிட்்ட என்ன 
சபோய் எபபடிசயலலைோம் செோலலைலைோம்’ 
என்றே பயசமன்னும் ்போர்்வயிலிருந்து 
்வர்்வத் துளிகள் ்்தக வீதியில 
நோட்டியமோ்ட... என்ன நோ்டகமோ்டலைோம் என்று 
்யோசித்துக்சகோண்டிருக்கும் ்போ்்த அடுத்்த 
அ்ழப்ப விடுக்கலைோனோள் மணி்மக்லை.

‘இரோஜோ்வோ!’ ்கப்பசியின் 
குரலவ்ை்யச் ெட்ச்டன சநறித்்தோன்... 
அடுத்்த நிமி்டம்,

“Enna raja varuviya vara matea”
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“Unnala oru ponnu unakaga intha night 
nearathula wait panran”

“Ne ennadana en call cut panra”

“Ellarum solra mathiri ne oru play boy thana”

“Enna yeamathitea”

“Ipo mattum ne varalana nan enna seivanu ena-
kea thaeriyathu”

என்று பதில எதும் ்்டப 
செய்யவி்டோமல இரோஜோவிற்கு ஐந்்தோறு 
குறுஞ்செய்திக்ை மைமைசவன்று 
அனுபபினோள். அ்்த இரோஜோ 
படித்துக்சகோண்டிருக்கும்்போ்்த அடுத்்த 
அ்ழபபு வந்்தது. மீண்டும் சநறித்்தோன். 
இப்போது இவன்...

“Iru di varan”

“En chlm di ne”

“Konjm en situation purinciko”

“Akka elunthutta”

“Nan vanthurvan kandeepa enna nampudi”

“Love you di meaga”

என்று பதில குறுஞ்செய்தி 
அனுபபிக்சகோண்்்ட ்தன் நோ்டகத்்்தத் 
ச்தோ்டஙகினோன் இரோஜோ.

்தனது ்கப்பசி்ய நோர்மல ்மோட்க்கு 
மோற்றி... ்கலைரியில இருக்கும் ்தனது இ்ெப 
பக்கத்திற்குச் சென்று எப்போதும் அவன் 
்வத்திருக்கும் ரிங்்டோன் ஒலி்யத் ்தோ்ன 
ஒலிக்கச் செய்து என்ன்வோ தூக்கத்திலிருந்து 
எழுந்்தவன் ்போலைத் ்தோளிட்டிருந்்த உள் 
அ்றேயின் ்தோழ்போ்ைச் ெத்்தமோய்த் திறேந்து 
உள்ளிருந்து சவளி வருபவனோக போவ்ன 
செய்துசகோண்டு பீ்ரோவின் ஓரத்திலிருந்து,

“என்ன்டோ போபு இந்்த ்நரத்துலை ்போன் 
பண்ணிருக்க.. என்ன்டோ ஏதும் அவெரமோ..” 
என்று சவண்ணிலைோவின் கோதில விழுமோறு 
வோெலில அமர்ந்திருந்்த அக்கோ்ைத் ்தன் 
்ககளினோல நகர்த்திக்சகோண்டு சவளி்ய 
சென்றேோன் இரோஜோ.

்கப்பசியில “ம்” “ம்” “ம்” என்று 
செோலலிக்சகோண்்்ட  அக்கோ்ைப போர்த்து 

‘என்ன தூஙகோம வோெலுலை உட்கோர்ந்துருக்க..’ 
என்றேவோறு புருவஙக்ை உயர்த்தி விழிக்ை 
உருட்டிக் ்கட்்டோன். அவ்ைோ ்பசு 
்பசு என்று ்கக்ையும் இ்தழ்க்ையும் 
அ்ெத்்தோள்.

இரோஜோ ்தனது நோ்டகத்்்தத் 
ச்தோ்டருவ்தற்கு ஏதுவோக... ‘என்ன போபு 
இந்்த ்நரத்துலை இபபடி செோலலுறே.. நோன் 
எபபடி்டோ வர.. ெரி இரு அக்கோட்்ட ்கட்டுப 
போத்துட்டு கோல பண்றே’னு ்கப்பசி்யக் 
்ககளுக்குள் அ்டக்கிக்சகோண்்டோன்.

சவண்ணிலைோவும் ்தம்பி்யப போர்த்துத் 
திருபதியில ்தனது ்்த்ட்லை மறேந்்தவைோய்த் 
்தம்பி்யப போர்த்து, ‘என்னய்யோ என்னோ ஆச்சு 
யோரு ்போனுலை?’ என மஞ்ெள் முகம் சவளிறே 
சவள்ைந்தியோகக் ்கட்்டோள்.

“பிரண்ட்கோ. அவஙக அம்மோக்கு உ்டம்பு 
ெரியிலலைனு ஆஸபதிரிலை ்ெத்ருக்கோனோம் 
கோ... ்தனியோ இருக்க ப்தட்்டமோ இருக்கு்டோ. 
நீ வோ்டோ, எனக்குத் ச்தோ்ையோனு 
கூபடுறேோன்கோ... நோன் அக்கோட்்ட ்கட்டுச் 
செோலறேனு ்வச்சுட்ன்கோ”னு செோன்னோன் 
நலலைவனோய்.

அம்மோ்வ இழந்து அம்மோவோக 
வோழும் அவளுக்கு அந்்த வோர்த்்்தகள் 
வருத்்தம் அளிக்க்வ... ‘நீ சகைம்பு்டோ... 
இந்்த மோதிரி ்நரத்துலை கூ்ட இருக்கிறேது 
சரோம்ப அவசியமும் ஆறு்தலும்’ என்று 
செோலலிக்சகோண்்்ட ்தனது ்்தயல 
மிஷினின் ட்ரோவில இருக்கும் பைத்்்த 
எடுத்து எண்ைத் துவஙகினோள்...

“எய்யோ இரோஜோ. 500 ரூவோ இருக்குயோ. 
இ்த வச்சிக்்கோ... ்்தவபட்்டோ அவனுக்குக் 
சகோடுத்து சவோ்தவுயோ”னு  ரூபோய் 
்நோட்டுக்ை இரோஜோ ்ககளில திணித்்தோள் 
சவண்ணிலைோ.

“ஏன்யோ இந்்த ரோத்திரிலை எபபிடியோ 
்போவ... இருந்்த வண்டி்யயும் அ்டமோனம் 
்வச்சித் ச்தோ்லைச்சிட்்டோன் இந்்த 
முரட்டுபபய... எபபடி தூஙகுறேோன் போரு 
மண்ணுனு கூ்டப போக்கோம... செோலறே 
்பச்்ெக் கோதுலை ஏத்துக்குறே்்த இல்லை... 
இவன எபபுடி்தோன் மோத்துறே்்தோ ச்தரிலை்ய” 
என அக்க்றே கலைந்்த வோர்த்்்தகைோல ்தனது 
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வெவுக்ை வி்்தத்துக்சகோண்்்ட ்தனது 
அபபோ்வ உசுபபினோள் சவண்ணிலைோ...

“அபபோ! அபபோ!”

“ம்... என்னம்மோ... என்ன?” என்றே  
அபபோவி்டம்,

“நம்ம இரோஜோ பரண்்்டோ்ட அம்மோக்கு 
சரோம்ப முடியலைனு ்டவுன் ஆஸபத்திரிலை 
்ெத்துருக்கோஙகைோம்... நீஙக ்போயி 
சபரியவ்ன பஸ்டோண்டுலை இறேக்கி 
விட்டுட்டு வோஙகபபோ...” என உரி்மயோன 
வோர்த்்்தக்ை உதிர்த்்தோள். சவண்ணிலைோ 
சபோறுபபோன சபண் ஆ்கயோல 
அவள் வோர்த்்்தக்ை எப்போதும் 
மறுபப்்தயில்லை அபபோ.

“ம்... ெரி ெரிம்மோ...”

“இபப ்நரத்துலை பஸ இருக்குமோயோ 
இரோெோ” என்றேபடி அபபோவின் குரல 
ஒலிக்க... “ம்... இருக்கும் இருக்கும்...” எனச் 
ெலித்துக்சகோண்்டோன் இரோஜோ.

சவண்ணிலைோ ஓடிப ்போயி அபபோ 
ெட்்்டய எடுத்து வர ்தனது ்ெக்கி்ை 
எடுக்க ஆயத்்தமோனோர் அபபோ. நி்னத்்த்்த 
முடித்்த நி்னபபில நிம்மதிப சபருமூச்சு 
விட்்டவனோய் அபபோவின் பின் ்ெக்கிளில 
ஏறிக்சகோண்்டோன்... இரோஜோ.

அவன் ்கப்பசி... “ஒ்ர ஜீவன் 
ஒன்்றே உள்ைம் வோரோய் கண்ைோ!” 
என்சறேோலிக்க... “இந்்தோ கிைம்பிட்்டன்்டோ” 
என்றேபடி்ய மணி்மக்லைக்குத் 
்தகவல அளிக்க ெக்கரஙகள் சுற்றே 
ஆரம்பித்்த்தன. வச்ெ கண்்ை மோற்றேோமல 
ச்தரு மு்ன்யத் திரும்பும்வ்ர 
போர்த்துக்சகோண்டிருந்்தவைோய் சவளி 
வோெலில இருக்கும் மூஙகில ்தட்டி்ய 
அ்்டத்துவிட்டு... சின்னத் ்தம்பி்ய 
மண்ணிலிருந்து இழுத்து படுக்்கயில 
்போட்டுவிட்டு வோயிற் க்த்வப போதி 
மூடியவைோய்ப படுத்து கண் அயரத் 
ச்தோ்டஙகினோள் சவண்ணிலைோ.

இ்்தசயலலைோம் கூ்ரயில இருந்து 
்வவு போர்த்துக்சகோண்டிருந்்தது  விண்_நிலைோ.

இ்டது ்க பி்ரக் கம்பி்ய அழுத்திப 

பிடிக்க ்தன் ஒற்்றேக் கோ்லைச் ெோய்த்து 
ஊன்றியபடி அபபோவின் ்ெக்கிள் ்பருந்து 
நிற்கும் இ்டத்்்த அ்்டந்்தது.

்வகமோக இறேஙகி நின்றேோன் இரோஜோ.

்ெக்கிளுக்கு ஸ்டோண்ட் ்போட்டு ஒரு 
இ்டத்தில நிறுத்திவிட்டு... அஙகும் இஙகும் 
போர்த்துவிட்டு ஓரமோக நின்றுசகோண்டிருந்்த 
ஆட்்்டோகோர்ரப போர்த்து...

“எபபோ ஆட்்்டோக்கோர ்தம்பி, ்டவுனுக்கு 
்போறே க்்டசி பஸ ்போயிடுச்ெோ போ?” 

என்று விெோரிக்கலைோனோர் அபபோ.

“இல்லைய்யோ... இனி்ம்தோன் வரும். 
இன்னும் ்நரம் கி்டக்கு. நோனும் அந்்த 
பஸஸிற்கோகத்்தோன் கோத்திருக்்கன்”னு 
செோன்னோர் ஆட்்்டோகோரர்.

அ்த்னக் ்கட்டுக்சகோண்டிருந்்த 
இரோஜோ்வோ, “நீ ்வணும்னோ ்போபபோ... 
நோன் போத்து ஏறிப ்போயிக்கிறேன்”னு 
செோன்னோன்.

“்வைோய்யோ ்வைோம், நோன் அபபடி 
உக்கோருறேன். நீயும் வந்து உட்கோருயோ... 
விட்டுட்டு வந்துட்்டனு செோன்னோ அக்கோ 
ஏ்தோவது செோலலுவோ... நீ பஸலை ஏறுனதும் 
நோன் ்போ்றேன்யோ”னு செோலலிக்சகோண்்்ட 
ஓர் சகோடிக்கம்பத்தின் சுற்று வட்்ட சிசமண்ட் 
திண்டில அமர்ந்்தோர் அபபோ.

“எனக்சகன்ன ்போகத் ச்தரியோ்தோ? 
பஸ வந்்ததும் ஏறிப ்போகப ்போ்றேன்... 
நோன் என்ன சின்ன புள்்ையோ? என்ன்மோ 
்போஙக... நலலை அக்கோ... நலலைோ அபபோ” 
என்று அெட்டுச் சிரிபசபோன்்றே 
உதிர்த்துக்சகோண்்்ட நிறுத்தியிருந்்த ்ெக்கிள் 
்கரியரில அமர்ந்து ்தன் ்கப்பசியில  
மணி்மக்லைக்குக் குறுஞ்செய்திக்ை 
அனுபபத் ச்தோ்டஙகினோன்.

“Hei meaga... bus stop la irukan”

“Innum bus varla”

“Epdiyo akkatta escape agitan”

“Bus yearitu call panran di”

மன ஓட்்டஙக்ை அவளி்டம் 
பகிர்ந்்தோன்...
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“Mm sari da sari sari..”

“Bus eppo varum”

“Ethum doubt agalaila akka”

“Mmm ok da”

மணி்மக்லை பதிலைளித்்தோள்...

பதிலுக்கு mm என்றே குறுஞ்செய்தி்ய 
அனுபபிவிட்டுத் ்தன் முகநூல பக்கத்திற்குச் 
சென்றேோன் இரோஜோ. ஒவசவோருவரின் 
பதிவுக்ையும் ஒற்்றே விரலைோல 
்தள்ளியவோ்றே க்டந்துசகோண்டிருந்்தோன். 
சமலலைமோக முகப புத்்தகத்திலிருந்து 
எட்டிப போர்த்துச் சிரித்துக்சகோண்டிருந்்தது 
அவள் முகம். அவ்ைப போர்த்்ததும் 
இ்தழும் விழியும் ஏ்்தோ ஒருவி்தப பூரிபபில 
மகிழ... ்தோன் எ்தோர்த்்தமோகப பதிவுகளிலும் 
கசமண்டுகளிலும் ்பெ ஆரம்பித்்த அவ்ைத் 
்்தோழியோக்கி அடுத்்த நோ்லை நோட்களில 
கோ்தலியோக்கிய ்தருைஙக்ையும்... 
அவ்ை மு்தலமு்தலைோகப போர்க்கப 
்போகும் இந்்தத் ்தருைத்்்தயும்... 
எபபடி இருபபோ்ைோ? 
என்னசவலலைோம் ்பெலைோம்.. 
்போனுலை ்பசிட்்்டோம்... 
வீடி்யோ கோலலை ்பசுனோ 
மோதிரி்தோன் இருபபோைோ? 
்நருலை எபபடி ்பசுறேது? 
என்சறேலலைோம் ்தனக்குள்்ை 
ஒரு முன்்னோட்்டம் 
போர்த்துக்சகோண்டிருந்்தோன்.

அ்்த ெமயத்தில ஒரு 
மஞ்ெள் ஒளி அவவி்டத்்்த 
சூழ... ‘பபபர பபப 
பபபப ்பம்... பபபர 
பபப பபபப ்பம்’ என்றே 
ஒலி எழுபபியவோ்றே 
சநருஙகியது அவன் 
கோத்திருந்்த அந்்தக் 
க்்டசி ்டவுன் பஸ.

ெத்்தத்்்தக் 
்கட்்ட அபபோ்வோ 
எழுந்து ்க்ய 
அ்ெத்்தபடி்ய நின்றேோர். 
இரோஜோ ்கப்பசி்ய ்பண்டு 

போக்சகட்டுக்குள் நு்ழத்்தவனோய், ‘ெரிபபோ... 
அக்கோட்்ட செோலலிரு, நோன் ்போய்ப 
போத்துட்டு அவஙக எபபடி இருக்கோஙகணு 
கோ்லைலை ்போன் பண்றேனு...’ செோலலிட்டு 
பஸஸில ஏறிப்போய் ஜன்ன்லைோர 
இருக்்கயில அமர்ந்துசகோண்்டோன்.

“போத்து போத்து ்போகணும்யோ...” அபபோ 
்கய்ெத்்தோர்.

‘எபபோடி எபபடி்யோ பஸ ஏறியோச்சு...’ 
அஙகலைோய்த்துக்சகோண்்டோன் இரோஜோ.

நன்சறேது தீச்தது என்றுைரோ வோலிப 
வயது. ்தோம் செய்வச்தலலைோம் ெரிசயன்று 
உைர ்வக்கும் இைம் மனசு. அபபடி்ய 
தூளிக்கட்டி ஆடிக்சகோண்டிருந்்தது. மூன்று 
மோ்தம் ஆன முகம் கோைோக் கோ்தலி்ய 
மு்தன் மு்தலைோகக் கோைப்போகும் உற்ெோகப 
சபருசவள்ைத்தில மி்தக்கலைோனோன்.

கண்்டக்்டரி்டம் டிக்சகட் ஒன்்றே 
வோஙகி ெட்்்ட போக்சகட்டில 

்வத்துக்சகோண்டு... ்பண்ட் 
போக்சகட்டில இருக்கும் 
்கப்பசி்ய எடுத்து கோல 
செய்்தோன்.

“்ைய் ்மகோக் குட்டி 
பஸஸில ஏறி டிக்சகட் 
எடுத்்தோச்சி... என் செலலைக் 

குட்டிய போக்க வந்துட்்்ட 
இருக்கன்... இன்னும் 
40 நிமிெத்துலை என் 
சபோண்்டோட்டிய போக்க 
வந்துரு்வ்ன!” என்று 
செோலலிக்சகோண்்்ட 

மணி்யப போர்த்்தோன்.

“அடி்ய! இன்னும் 
பத்்்த நிமிெம்்தோன்... 
்ட்டோன் ்ட்டோன் ்ட்டோன்... 
அபபிடி்ய ்பசிட்்்ட 

இருபபியோம்...”

“மோமோ.. 
உன்கிட்்்ட 
பர்ஸட் ஆமோ 
செோலலிரு்வனோ...” 
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அபபடி இபபடினு வோலிபக் 
க்ட்லைக்ை இருவரும் மோற்றி 
மோற்றி வறுக்க... மணி 12.01 ஐத் 
ச்தோட்டுக்சகோண்டிருந்்தது.

“்ைய் மணி 12 ஆச்சிடி... ைோபபி 
பர்த்்்ட டி என் சபோண்்டோட்டி..”

என்று செோலலிக்சகோண்்்ட 
முத்்தஙக்ை ஒற்றிசயடுத்்தோன் 
்கப்பசியில. ெத்்தஙக்ைச் சி்தறே வி்டோது... 
்நரடியோக மணி்மக்லைக்குக் சகோண்டு 
்ெர்த்்தது ்கப்பசி.

“யோரோவது போத்துறே ்போறேோஙக்டோ 
பஸலை...’’

“யோரு்ம இலலைடி சரண்டு சபரிசு 
பின்னோடி நலலைோ வோய சபோைந்து 
தூஙகிட்டுருக்கு... கண்்டக்்டர் டி்ரவர் 
பக்கத்துலை இருக்கோரு நம்மை ்கக்க ஆ்ை 
இலலைடி” என்று க்னத்துக்சகோண்டு 
மீண்டும் ்தனது வறுவ்லைத் ச்தோ்டஙகினோன் 
இரோஜோ. ்பருந்து ்வகமோகப பறேந்தும் 
சகோண்டிருந்்தது...

அபபோ சமலலை சமலலை ்ெக்கி்ை 
மிதித்்தபடி்ய வீட்்்ட அ்்டந்்தோர். மூஙகில 
்தட்டி்யத் திறேந்து வீட்டிற்குள் சென்று 
ெட்்்ட்யக் கழற்றி ஆஙகரில ச்தோஙகவிட்டு 
சவண்ணிலைோ்வப போர்த்்தோர். ‘எழுபப 
்வண்்டோம் நலலைோத் தூஙகிட்டு இருக்குது... 
கோ்லைலை்தோன் சபரியவன் ்போன் பண்றேனு 
செோலலிருக்கோன்லை... அபப ்பசிக்கிட்டும்...’ 
எனத் ்தனக்குத்்தோ்ன ்பசிக்சகோண்டு 
அவரும் வோெலில இருக்கும் கட்டிலில 
்போய்ப படுத்்தோர்.

ந்டக்கவிருக்கும் விபரீ்தம் 
அறியோ்தவர்கைோய் அவள் தூஙக... 
அபபோவும் தூஙகத் ச்தோ்டஙகினோர். ெற்்றே 
்நரம் செலலை... கூ்ரயின் உச்சில ்வவு 
போர்த்துக்சகோண்டிருந்்த நிலைோ ஜன்னல 
வழி்ய இரசிக்கலைோனது... இரம்மிய இரவில 
்தனி்ய தூஙகும் ்்தவ்்த சவண்ணிலைோ்வ.

மறுநோள் கோ்லை்ய எழுந்து 
்வ்லைக்ைசயலலைோம் முடித்துவிட்டுத் 

்தன் ்தம்பிக்கு ்போன் செய்யலைோனோள் 
சவண்ணிலைோ... “திஸ நம்பர் ஈஸ 
கரண்ட்லி ஸவிட்ச் ஆஃப” னு வந்்ததும் 
ெற்்றே பயந்்தவைோய்த் ்தன் ்வ்லை்யத் 
ச்தோ்டஙகினோள். மதியம் ஆனது மோ்லை 
சநருஙகியது ்போன் ஆன் ஆவ்தற்கோன எந்்த 
அறிகுறியும் இல்லை. அவன் நண்பர்க்ைத் 
்்தடிப போர்த்து விெோரிக்க... அ்தன் 
பின்னர்்தோன் ச்தரியவந்்தது மணி்மக்லை 
விெயம். அவர்கள் இருவருக்கும் ்பஸபுக் 
பழக்கம் என்றும் நோை்்டவில கோ்தலைோக 
சமரு்கறிய க்்தயும்... அவளு்்டய 
அபபோ சபரிய கட்்டபபஞ்ெோயத்துக்கோரர் 
என்றும் அவளி்டம் கூறி அவளின் 
ப்தட்்டத்்்த அதிகரித்்தனர். என்னோச்்ெோ 
ஏ்தோச்்ெோ எங்க சென்றேோர்க்ைோ என்று 
பலை பலை எண்ைஙக்ை எண்ைத்தில 
மி்தக்கவிட்்டபடி்ய ்தத்்தளித்்தோள் 
சவண்ணிலைோ... இரவும் முடிந்்தது. எந்்த 
அ்ழபபும் வரவில்லை, அவன் எண்ணுக்குப 
்போகவும் இல்லை... அபபோவி்டமும் சின்ன 
்தம்பியி்டமும் விெயத்்்தச் செோலலை கிரோம்ம 
்பச்ெோகி ெந்து சபோந்ச்தலலைோம் கோது 
வைர்த்துக் க்்த கட்்டலைோனது.

எ்்தயும் சபோருட்படுத்்தோது அடுத்து 
என்ன செய்யலைோம் என்றே சிந்்த்னயில 
இறேஙகினோள் சவண்ணிலைோ... நோட்கள் 
நகர்ந்துசகோண்்்ட இருந்்த்்த ்தவிர ்தம்பி 
வந்்தபோடில்லை... பித்து பிடித்்தவைோய் 
ஆஙகோங்க திரிய ஆரம்பித்்தோள் 
சவண்ணிலைோ... எலலைோ இரவுகளும் 
விழிகளுக்கு விடுமு்றே்தோன்.

்தன் ்தம்பி சபண்சைோருத்தி்யக் கோைச் 
சென்றேதும்... அவள் அபபோ அடியோட்க்ைோடு 
சுற்றி வ்ைத்து அடித்து சநோறுக்கி 
கோைோபபிைமோக்கியதும்... கண்மோ்யோரம் 
கி்்டத்்த பிைத்்்தச் ெமூக ்ெவகர்கள் 
அனோ்்த பிைசமன்று அரசு ஆஸபத்திரியில 
்வத்திருபபதும்... சவண்ணிலைோ எத்்த்ன 
மு்றே ்போலீஸகோரர்களி்டம் செோலலியும் 
்கட்டும் ்தன்னி்லை மறேந்்தவைோக ்தம்பி ்தம்பி 
என்று ்தட்டியரு்க அமர்ந்திருபப்்தயும் 
்நரில போர்த்்த ஒ்ர ெோட்சியோய் சவளிச்ெத்தில 
செோலலை இயலைோது இரு்ைச் சுமந்துசகோண்டு 
இருக்கிறேது சவண்ணிலைோ.
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 பகிர்வு

மனநிலைக் குறிப்புகள் - 10
 

ஓவிய மைநிர்
‘1498ஆம் ஆண்டு ்ம மோ்தம் 

20ஆம் ்்ததி இந்தியோவின் ்கரைத்தில 
உள்ை ்கோழிக்்கோட்்்ட அ்்டந்்தோர் 
வோஸ்கோ்டகோமோ. 1501ஆம் ஆண்டு 
இரண்்டோம் மு்றேயோக வோஸ்கோ்டகோமோ 
இந்தியோ வந்்தோர். அப்போது ்கரைத்தில 
கண்ைனூர் என்றே இ்டத்தில ்போர்த்துக்கீசிய 
வணிகத் ்தலைம் ஒன்்றே நிறுவினோர். 
போர்த்்த்லைோமிய ்டயஸ கோட்டியிருந்்த 
நலவழி்யப பயன்படுத்திக்சகோண்டு, 
நன்னம்பிக்்க மு்ன்யத் ்தோண்டி, 
இந்தியோவின் ்மற்குக் க்டற்க்ர்யோரம், 
்கரைப பகுதியின், கள்ளிக்்கோட்்்டக்கு 
(்கோழிக்்கோடு) வோஸ்கோ்டகோமோ வந்து 
்ெர்ந்்தோர். கி.பி 12ஆம் நூற்றேோண்டிலிருந்து, 
16ஆம் நூற்றேோண்டு வ்ரயிலைோன 

ஐந்நூறு ஆண்டுகளில, இந்தியோவிற்கும் 
ஐ்ரோபபோவிற்குமி்்ட்ய இருந்்த வர்த்்தக 
உறேவுகள் வலுவோன்தோய் இருந்்தன. குறிபபோக 
ஐ்ரோபபோவில அதிகம் உட்சகோள்ைபபடும் 
அ்ெவ உைவுகளுக்குச் சு்வயூட்டும் 
ஏலைம், மிைகு, மிைகோய், இலைவஙகம் ்போன்றே 
வோெ்னப சபோருட்களிற்கு, ஐ்ரோபபிய 
ெந்்்தகளில ்்த்வ மிக அதிகமோக இருந்்தது. 
15ஆம் நூற்றேோண்டில இந்தியோவிற்கும், 
்ம்லை நோடுகளிற்குமி்்ட்ய வணிகம் 
ந்்டசபறே மூன்று க்டல வழி மோர்க்கஙகள் 
இருந்்தன. கள்ளிக்்கோட்்்டக்கு 
வோஸ்கோ்டகோமோ வந்்த்்டந்்த்போது, 
இஙகு நிலைவிய அரசியல சூழ்நி்லை 
்போர்த்துக்கீசியருக்கு ெோ்தகமோக்வ 
இருந்்தது. அப்போது கள்ளிக்்கோட்்்ட 
“ஜ்மோரின்” எனபபடும் இந்து அரெரோல 
ஆைபபட்டு வந்்தது. கள்ளிக்்கோட்்்ட்யத் 
்தவிர சகோச்சி, கண்ைனூர், விெயநகரம் 
ஆகிய இ்டஙகள் இந்து ம்த அரெர்கைோலும், 
டிலலி, பீைோர், குஜரோத், பீஜபபூர், 
அகமது நகர் ஆகிய இ்டஙகள் முஸலீம் 
அரெர்கைோலும் ஆைபபட்டுவந்்தன. 
இவற்றுள் இந்து மன்னர்கள் ்கோ்லைோச்சி 
வந்்த ்கரைக் க்டற்க்ரபபகுதியில 
வோஸ்கோ்டகோமோ கோலைடி ்வத்்த்தோல, 
அபபிர்்தெ மன்னர்களின் ஆ்தரவு எடுத்்த 
எடுபபி்லை்ய ்போர்த்துக்கீசியருக்குக் 
கிட்டியது. அதுவ்ர க்டலவழியின் மூலைம் 
இந்திய நோட்டின் வர்த்்தக முற்றுரி்ம்ய 
(Trade Monopoly) முஸலீம் வர்த்்தகர்க்ை 
சபற்றிருந்்தனர்...’ இபபடித்்தோன் நமக்கு 
வரலைோறு செோலலைபபட்டிருக்கிறேது. 
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இஙகு எடுத்்தோைபபட்்ட ஓவியம் 
வோஸ்கோ்டகோமோவின் இந்திய வரு்க்யக் 
குறிபப்தோகச் செோலலைபபடுகிறேது. எவவைவு 
துலலியமோன விவர்ைகள். அரெ்வ 
ஒன்றின் அபபட்்டமோன பதிவு. அரென் 
அ்மச்ெர்கள் கோவலைோளிகள் அவர்களின் 
முகபோவஙகள் எங்கயும் இந்து என்ப்தன் 
அர்த்்தம் இல்லை. அரெனின் முகபோவம் 
என்ன ஒரு தீர்க்கம். உள்ைோர்ந்்த புன்ன்க. 
கோவலைோளியின் ெந்்்தகக் கண்கள். 
அ்மச்ெர்களின் கூர்்மயோன சிந்்த்ன. 
பின்புலைத்தில ஒரு புலிக்சகோடி. யன்னலின் 
பின்னோல ச்தரியும் க்டல. நோவோய்கள். 
வோஸ்கோ்டகோமோ உள்ளிட்்ட ்போர்த்துக்கீசிய 
மனி்தர்களின் வியோபோரப பணிவு. ஆயிரம் 
பக்கஙகள் சகோண்்ட விவர்ைகளின் 
ச்தோகுப்பக் சகோண்்ட ஒரு ஓவியம். என்ன 
ஒரு அற்பு்தம். யோரோல எபசபோழுது என்று 
அறியக் கி்்டக்கவில்லை. அெலிலிருந்து 
நகலைோக்கபபட்்ட்தோகக் கூ்ட இருக்கலைோம். 
என்்ன சமய்சிலிர்க்க ்வத்்த ஓவியஙகளில 
இதுவும் ஒன்று. மு்தன்மு்தலில ஒரு 
ஓவியத்்்தப போர்த்து சமய்சிலிர்த்்த 
அனுபவம் எனக்கு ்மசூர் அரண்ம்னயில 
நிகழ்ந்்தது.

• • •

்தததுே மைநிர்  

‘மனி்தன் போர்க்கிறேோன் அ்தனோல ஒரு 
சபோருள் ச்தரிகிறேது’ மற்றும் ‘சபோருள் 
இருக்கிறேது மனி்தன்  போர்பப்தனோல அது 
ச்தரிகிறேது’  இந்்த இரண்டு வோக்கியஙகளின் 
இ்்ட்யயோன கருத்து ்மோ்தலகள்்தோன் 
எலலைோக் கோலைஙகளிலும் உலைகின் 
பிர்தோனமோன கருத்து ்மோ்தல. 

பின்்ன அ்மபபியல, பின்்ன 
நவீனத்துவம் ்போன்றே ்தத்துவஙக்ைப 
புரிந்துசகோள்வ்தற்கு முன்னோல நோம் 
‘இயஙகியல’ என்றேோல என்ன என்ப்்தப 
புரிந்துசகோள்வது அவசியம் என்பது 
எனது எண்ைம். உலைகில, பிரபஞ்ெத்தில 
அ்னத்தும் இயஙகிக்சகோண்டிருக்கிறேது. 
என்வ அ்னத்தும் மோறிக்சகோண்்்ட 
இருக்கிறேது. 

இயற்்கயில எதிர் ெக்திகள் 
ஒன்றுக்சகோன்று ்மோதிக்சகோண்டு புதுபபுது 
ெக்திக்ை உருவோக்குவ்தோல வரும் மோற்றேம் 
என்ப்்த ஒட்டுசமோத்்தமோன இயக்கத்திற்குக் 
கோரைசமனக் சகோள்ைபபடுகிறேது. 
ச்தோ்டர் மோற்றேஙகளின் இ்்டவி்டோ்த 
செயலபோடுகள்்தோன் இயக்கம். சபோதுவோக 
இ்்டயறேோ்த முரண்போடுகளின் ்மோ்தலகள் 
மூலைம் இயக்கம் நி்லைசகோள்கிறேது 
என்ப்்தப புரிந்துசகோள்ளும் முயற்சி்தோன் 
இயஙகியல ்கோட்போடு. 

‘மனி்த சிந்்த்ன ய்தோர்த்்த உலை்கப 
ப்்டக்கிறேது’ என்றும் ‘ய்தோர்த்்த உலைகம் 
என்ப்்த மனி்த கருத்தின் சவளித்்்தோற்றேம்’ 
என்றும் சைகல கூறுகிறேோர். அ்தோவது 
மு்தலில செோன்னது ்போலை, ‘மனி்தன் 
போர்க்கிறேோன் அ்தனோல ஒரு சபோருள் 
ச்தரிகிறேது’ எனபது அவரது ்கோட்போடு. 

இ்்தத் ்த்லைகீழோய் மோற்றியது 
மோர்க்ஸிய சிந்்த்ன. இயற்்கப 
சபோருட்களும் அவற்றின் ்்தோற்றேஙகளும் 
ஒன்்றேோடு ஒன்று இ்ைந்திருக்கின்றேன, 
்மலும் அ்வ முழு்மத்்தன்்ம அ்்டய 
ஒன்்றே ஒன்று ெோர்ந்து இருக்கின்றேன என்றும் 
ஒன்றின் பண்்ப இன்சனோன்றின் பண்பு 
நிர்ையிக்கும்படி அ்மந்திருக்கிறேது என்றும் 
விவோதிக்கிறேது இயஙகியல ்தத்துவம். 
“வைர்ச்சி என்பது எதிர்ம்றேகளினி்்ட்ய 
ந்்டசபறும் ்போரோட்்டத்்்த்ய 
குறிக்கிறேது” என்றேோர் சலைனின். 

சைகல, ஃபயர்போக் ்போன்றே 
சிந்்த்னயோைர்களின் ச்தோ்டர்ச்சியோக 
உலைகின் மூலைச்சிறேபபுமிக்க சிந்்த்ன்ய 
‘இயக்கவியல சபோருள்மு்தலவோ்த’ 
அடிபப்்டயில உருவோக்கியவர் கோர்ல 
மோர்க்ஸ. மோர்க்ஸிய அடிபப்்டக்ைப 
புரிந்துசகோள்வது ஒட்டுசமோத்்த மனி்த 
குலை அறி்வப புரிந்துசகோள்வ்தற்கு 
இ்ையோனது. (இது கம்யூனிெம் 
பற்றிய்தலலை. எனக்குக் கம்யூனிெத்தில 
பல்வறு முரண்போடுகள் உள்ைன). 

மோர்க்சியம் பிரபஞ்ெத்்்த, இயற்்க்ய 
அவற்றின் வி்ைவுக்ை ‘இயஙகியல’ 
அடிபப்்டயில விஞ்ஞோனபபூர்வமோக 
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ஆரோய்வ்்த முன் நிறுத்துகிறேது. அ்தன் மூலைம் 
மனி்தகுலை வைர்ச்சி்ய முழு்மயோகப 
புரிந்துசகோள்ை முயலகிறேது. என்வ இது 
்தத்துவ ்நோக்்கோடு நிலலைோமல அறிவியல 
விதிக்ை உருவோக்குகிறேது. 

ஆக, மோர்க்ஸியம் நோன்கு அடிபப்்ட 
விதிக்ை உருவோக்கியிருக்கிறேது. அ்வ, 1. 
அ்னத்தும் மோறிக்சகோண்்்ட இருக்கிறேது, 
(சிறிய நுட்பமோன சபோருள் மு்தலைோக 
மிகபசபரிய சபோருள் ஈறேோக, சிறு மைல 
துகள் மு்தலைோக சூரியன் ஈறேோக, உயிரணு மு்தல 
மனி்தன் வ்ர, இயற்்கயில உள்ை எலலைோப 
சபோருட்களும் இ்்டயறேோது ்்தோன்றி, 
வைர்ந்து, ம்றேந்து சகோண்்்டயிருக்கின்றேன. 
இ்்டயறேோது இயஙகிவரும் நி்லையிலும் 
மோறிக்சகோண்்்ட இருக்கும் நி்லையிலும் 
உள்ைது என்கிறேோர் ஏஙகலஸ) 2. 
முரண்போடுகள் ஒன்றுக்சகோன்று இ்ைந்து 
மீண்டும் முரண்படுகிறேது, (வைர்ச்சி என்பது 
அ்தன் ்போக்கில எண்ணிக்்கயில இருந்து 
குைோம்ெமோக மோறும் ்போக்்கயோகும். 
புலைனுக்கு எட்்டோ்தபடி படிபபடியோக, 
சிறுகச் சிறுக அைவில ஏற்படும் மோறு்தலகள் 
அத்்த்னயும் திரண்டு ஒரு போச்ெலைோக்வ 
இ்டம்சபறுகின்றேன) 3. சுழ்லைணி 
வ்கயிலைோன வைர்ச்சி (நி்லைமறுபபின் 
நி்லைமறுபபு - வைர்ச்சி சுற்றிச் சுற்றி 
ஒ்ர வட்்டத்தில நிகழ்வதில்லை. 
புதிய படிநி்லைகளில ்ம்லை ்ம்லை 
முன்்னோக்கிச் செலவ்தோக்வ இவவைர்ச்சி 
அ்மந்திருக்கிறேது.) 4. அைவு மோற்றேம் 
பண்பு மோற்றேம். இந்்த நோன்கு விதிகளின் 
அடிபப்்டயில இயற்்க்ய அ்தன் 
இயக்கத்்்தப பிரித்துப புரிந்துசகோள்ை 
முயலை்வண்டும் என்பது மோர்க்ஸியம். 
அ்னத்தும் ஒன்றுக்சகோன்று ெோர்பு்்டயது 
என்ப்்தயும்.. ்தனி்யயும் சபோது்வயும் 
பிரித்துபபோர்த்துப புரிந்துசகோள்வது 
என்ப்்தயும்.. சபோதுவோக அ்னத்திற்குமோன 
கோரைஙக்ைப புரிந்துசகோண்டு அந்்தக் 
கோரைஙகளின் வி்ைவுக்ையும் 
புரிந்துசகோள்வது என்ப்்தயும்.. 
இயற்்கயில ்தற்செயல மற்றும் 
அவசியத்்்தப பற்றிப புரிந்துசகோள்ளு்தல 
பற்றியும்.. சபோருட்களின் ்்தோற்றேம் மற்றும் 

ெோரோம்ெம் ஆகியவற்றின் அடிபப்்டயில 
அவற்றின் உள்ை்டக்கமும் வடிவத்்்தயும் 
பற்றிய அறிவு ஆகியவற்்றேயும், 
ஒட்டுசமோத்்தத்தில ய்தோர்த்்த அறிவும் 
அவற்றின் ெோத்தியபபோடுகள் குறித்்தோன 
அறிவும் என்சனன்ன என்ப்்த மிக விரிவோக 
விைக்கி உருவோக்கபபட்்டது மோர்க்ஸியம். 
சு.சபோ.அகத்தியலிஙகத்தின் ‘மோர்க்சியம் 
என்றேோல என்ன’ (போரதி புத்்தகோலையம்) என்கிறே 
சிறிய புத்்தகம் மோர்க்சியத்்்த எளி்மயோகப 
புரிந்துசகோள்ை உ்தவும் சிறேந்்த நூலகளில 
ஒன்று. 

• • •

இ்க்கிய மைநிர்
கோ்ரக்கோல அம்்மயோர் என்றே 

்தமிழ் சபண்்ைப பற்றித் ்்தடித்்்தடித் 
ச்தரிந்துசகோள்ளுஙகள். ்தமிழின் வழ்ம 
்போற்றே ஆறு போ்டலக்ை இஙகு 
எடுத்்தோண்டிருக்கி்றேன்…

சகோங்க திரஙகி நரம்சபழுந்து 
குண்டுகண் சவண்பற் குழிவயிற்றுப

பஙகி சிவந்திரு பற்கள்நீண்டு பரடுயர் 
நீள்க்ைக் கோ்லைோர்சபண்்பய்

்தஙகி யலைறி யுலைறுகோட்டில ்தோழ்ெ்்ட 
எட்டுத் தி்ெயும்வீசி

அஙகங குளிர்ந்்தன லைோடும்எஙகள் அபப 
னி்டந்திரு ஆலைஙகோ்்ட.

ச்தளிவு்ர :  மோர்பகஙகள் வற்றி, 
நரம்புகள் ்மல எழுந்து, கண்கள் குழி 
விழுந்து, பற்கள் விழுந்து, வயிறு குழி 
விழுந்து ்த்லை மயிர் சிவபபோகி, ்கோ்ரப 
பற்கள் இரண்டும் நீண்டு, கணுக்கோல உயர்ந்து 
நீண்்ட கோலக்ையு்்டய ஓர் சபண் ்பய் 
்தஙகி, அலைறி, கோய்ந்்த கோட்டில ்தோழ்ந்்த 
ெ்்டகள் எட்டுத் திக்குகளிலும் வீசி அஙகம் 
குளிருமோறு ஆடும் எஙகள் அபபன் இருக்கும் 
இ்டம் திருஆலைஙகோ்டோகும்.

கள்ளிக் கவட்டி்்டக் கோ்லைநீட்டிக் 
க்்டக்சகோள்ளி வோஙகி மசித்து்ம்ய

விள்ை எழுதி சவடுசவச்டன்ன நக்கு 
சவருண்டு விலைஙகுபோர்த்து
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துள்ளிச் சு்ட்லைச் சுடுபிைத்தீச் சுட்டி்ட 
முற்றும் சுளிந்துபூழ்தி

அள்ளி அவிக்கநின் றேோடும்எஙகள் அபப 
னி்டம்திரு ஆலைஙகோ்்ட.

ச்தளிவு்ர : கள்ளிக் கி்ைகளுக்கு 
இ்்டயில கோ்லை நீட்டி சகோள்ளிக் 
கட்்்ட்ய வோஙகிக் கு்ழத்து ்ம்ய 
அழித்து எழுதி நடுநடுஙகுமோறு சிரித்து, 
மருட்சிய்்டந்து குறுக்்க ்நோக்கி, குதித்து 
சு்ட்லையில எரிந்துசகோண்டிருக்கும் 
பிைத்தின் தீயோனது சு்டவும், சினக் குறிபபுக் 
சகோண்டு மை்லை அள்ளி அவிக்க, நின்று 
ஆடுகின்றே எஙகள் அபபன் ்தஙகியிருக்கும் 
இ்டம் திருஆலைஙகோ்டோகும். 

வோ்க விரிந்துசவண் சைற்சறேோலிபப, 
மயஙகிருள் கூர்நடு நோ்ையோங்க

கூ்க்யோ(டு) ஆண்்ட்லை போ்டஆந்்்த 
்கோ்ட்தன் ்மற்குதித்(து) ஓ்டவீசி

ஈ்க ப்டர்ச்தோ்டர் கள்ளிநீழல ஈமம் 
இடுசுடு கோட்்டகத்்்த

ஆகம் குளிர்ந்்தனல ஆடும்எஙகள் 
அபபன் இ்டம்திரு ஆலைஙகோ்்ட.

ச்தளிவு்ர : போ்லை நிலைத்துக்குரிய 
வோ்க மரத்தின் முற்றிய சவண்்மயோன 
சநற்றுக்கள் கோற்றினோல ஒலி செய்யவும், 
அறி்வ மயக்கும் திணிந்்த இரு்ையு்்டய 
நள்ளிரவில கூ்க(்கோட்்டோன்)்யோடு 
ஆண் ்த்லை ்போன்றே வடிவு்்டய பறே்வ 
போ்டவும், ஆந்்்த சகோம்பு்டன் அ்தன் 
்மற்குதித்து ஓடுமோறு வீசி சகோடி ப்டர்ந்்த 
கள்ளியின் நீழலில ஈமம் அடுக்கபபட்்ட 
சுடுகோட்டில, உ்டல குளிர்ந்து அனலில 
ஆடுகின்றே எஙகள் அபபன் இருக்கும் இ்டம் 
திருஆலைஙகோ்டோகும்.

பட்்டடி சநட்டுகிர்ப போறுகோற்்பய் 
பருந்ச்தோடு கூ்க பகண்்்டஆந்்்த

குட்டி யி்டமுட்்்ட கூ்க்பய்கள் 
குறுநரி சென்றேைங(கு) ஆடுகோட்டில

பிட்்டடித் துபபுறேங கோட்டிலஇட்்ட 
பிைத்தி்னப ்பரப புரட்டிஆங்க

அட்்ட்ம போயநின்(று) ஆடும்எஙகள் 
அபபன் இ்டம்திரு ஆலைஙகோ்்ட.

ச்தளிவு்ர : பட்டு அடிபட்்ட நீண்்ட 
நகத்்்தயும், மோறுபட்்ட கோலக்ையும் 
உ்்டய ்பய், பருந்து, கூ்க, சீவற் பறே்வ, 
ஆந்்்த ஆகிய்வ முட்்்டயி்டவும் 
குறுநரி சவறியோ்டவும் பின்புறேம் அடித்து, 
சுடுகோட்டில இட்்ட பிைத்தி்ன சவளி்ய 
எடுத்து, குறுக்்க போய நின்று ஆடுகின்றே 
எஙகள் அபபன் ்கோயில சகோண்டிருக்கும் 
இ்டம் திருஆலைஙகோ்்ட.

துத்்தங்கக் கிள்்ை விைரி்தோரம் 
உ்ழஇளி ஓ்ெபண் சகழுமபபோடிச்

ெச்ெரி சகோக்க்ர ்தக்்க்யோடு, 
்தகுணி்தந் ்தந்துபி ்தோைம்வீ்ை

மத்்தைம் கரடி்க வன்்க சமன்்்தோல 
்தமருகம் கு்டமுழோ சமோந்்்த வோசித்(து)

அத்்த்ன விரவி்னோடு ஆடும்எஙகள் 
அபபன் இ்டம்திரு ஆலைஙகோ்்ட.

ச்தளிவு்ர : துத்்தம், ்கக்கி்ை, 
விைரி, ்தோரம், உ்ழ, இளி, ஓ்ெ என்றே ஏழு 
பண்க்ையும் இ்ெத்து, ெச்ெரி, சகோக்க்ர, 
்தக்்க, ்தகுணி, துந்துபி, ்தோைம், வீ்ை, 
மத்்தைம் கரடி்க, ்தமருகம், கு்டமுழோ, 
சமோந்்்த மு்தலிய வோத்திய வ்கக்ை 
இயக்கி அத்்தன்்ம்யோடு ஆடுகின்றே எஙகள் 
இ்றேவன் எழுந்்தருளியிருக்கின்றே இ்டம் 
திருஆலைஙகோ்்டயோகும்.

புந்தி கலைஙகி மதிமயஙகி இறேந்்தவ 

்ரபபுறேங கோட்டிலஇட்டுச்

ெந்தியில ்வத்துக் க்ட்மசெய்து 
்தக்கவர் இட்்டசெந் தீவிைக்கோ

முந்தி அமரர் முழலின்ஓ்ெ தி்ெகது 
வச்சிலைம்(பு) ஆர்க்கஆர்க்க,

அந்தியில மோந்டம் ஆடும்எஙகள் 
அபபன் இ்டம்திரு ஆலைஙகோ்்ட.

ச்தளிவு்ர : அறிவு கலைஙகி, மதி மயஙகி, 
இறேந்்தவர்க்ை மயோனத்தில ்வத்து இறுதிச் 
ெ்டஙகுக்ை நிகழ்த்தி ஈமச்ெ்டஙகு செய்யும் 
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உரி்ம உ்்டயவர் இட்்ட தீ்ய விைக்கோகக் 
சகோண்டு, முன்பு ்்தவர்கைது மத்்தைத்தின் 
ஓ்ெ தி்ெகள்்்தோறும் நி்றேய, சிலைம்புகள் 
மிகுதியோக ஒலிக்க, யுகமுடிவில மோந்டனம் 
செய்யும் எஙகள் இ்றேவன் ்தஙகியிருக்கும் 
இ்டம் திருஆலைஙகோ்்டயோகும்.

• • •

தபாதுோை மைநிர்
மனி்தர்கள்்தோன் பூமி என்கிறே இந்்தக் 

கிரகத்தில மிக அதிகமோகப பயபபடும் 
உயிரி என்று நரம்பியல விஞ்ஞோனிகள் 
குறிபபிடுகிறேோர்கள். ஏசனன்றேோல 
மனி்தனின் கற்கும் திறேன் மற்றும் 
சிந்்த்ன ஆகிய்வ மூ்ையில பயத்்்த 
உருவோக்குவ்தோக கண்டுபிடிக்கபபட்டுள்ைது. 
மற்றே உயிரினஙகளுக்குக் குறிபபிட்டுச் 
செோலலும்படியோன பயம் என்று ஒன்று 
இல்லை. ஒரு குறிபபிட்்ட வ்கயில 
அறியோ்ம்தோன் பயத்தின் கோரணி என்று 
செோலலைலைோம். ஆனோல அறியோ்ம என்பது 
்தனிபபட்்ட மு்றேயில ஆழமோகவும் 
விரிவோகவும் ச்தரிந்துசகோள்ை ்வண்டிய 
விெயம். 

பயம் கனவுகளின் திரு்டன் என்றே 
்ம்லைநோட்டுச் செோலலைோ்டல ஒன்று 
உண்டு. இது ஒரு சபருந்ச்தோற்றின் பிணிக் 
கோலைம். மனி்தன் பயந்து்போய் இருபப்தற்கு 
புறேச்சூழலில அெோ்தோரை நி்லை உருவோகி 
இருக்கிறேது. 

பயம் என்கிறே உைர்்வ மனி்தர்கள் 
ஒவசவோருவரும் ெரியோகப புரிந்துசகோள்வது 
அவசியம். ஏசனனில, அடிபப்்ட 
உைர்வுகள் ஏழில ‘பயம்’ மட்டு்ம 
அ்னத்து உயிரினஙகளுக்கும் சபோதுவோனது. 
நுண்ணுயிரிகள் மு்தல மனி்தர்கள் வ்ர 
– ்தோவரஙகள் உள்ளிட்டு – அ்னத்து 
உயிருக்கும்  சபோதுவோன உைர்வு பயம். ஒ்ர 
வித்தியோெம் மனி்தருக்குப பயம் என்றேோல 
என்னசவன்று ச்தரியும். அவவை்வ. 

பயத்்்த சவன்றேவன் ஞோனியோவோன் 
என்பது அறிவியல உண்்ம. பயம் நோன்கு 

வ்ககளில உருவோகிறேது. மு்தலைோவ்தோக, 
உள்ளுைர்வு (instinct); குறிபபிட்்ட வ்க 
பயம் என்பது அடிபப்்ட உள்ளுைர்வோல  
உருவோகிறேது. எடுத்துக்கோட்்டோக, வலி 
ஏற்படு்தல பற்றிய பயம். கோயம் பட்்டோல 
வலிக்கும் என்பது உள்ளுைர்வு ெோர்ந்்தது. 
சபோதுவோனது. (்தமிழ் ஆசிரியர்   எவவைவு 
்கோபபபட்்டோலும் அடிச்ெோர்னோ வலிக்க்வ 
வலிக்கோது, ஆனோ  கைக்கு ஆசிரியர் அடிச்ெோ 
பயஙகரமோ வலிக்கும்). 

இரண்்டோவ்தோக, கற்றுக்சகோள்ளு்தல 
(learned); பயத்்்த ஒருவ்கயில 
நமக்கு நோ்ம கற்றுக்சகோள்கி்றேோம். 
வைர்கிறே ்போக்கில சிலை பயஙக்ை 
நோம் கற்றுக்சகோள்கி்றேோம். இைஙகன்று 
பயமறியோது. ஆனோல, ்தண்ணீரில விழுந்்தோல 
மூழ்கிவிடு்வோம் என்று ச்தரிய வரும்்போது 
அந்்த பயம் நம்மி்டத்தில நிரந்்தரமோகத் 
்தஙகிவிடுகிறேது. 

மூன்றேோவ்தோக, கற்பிக்கபபடு்தல (taught); 
சிலைவ்க பயஙகள் நமக்கு மற்றேவர்கைோல 
கற்பிக்கபபடுகிறேது. ‘ெோமி கண்்ைக் 
குத்தும் அலலைது அவன் முக்ம ெரியிலலை 
அவன் உன்்ன அழிச்சுருவோன் அலலைது 
அந்்த மரத்துலை ்பய் இருக்கு’ ்போன்றே்வ 
இவவ்கயில அ்டஙகும். 

இறுதியோக, கற்ப்ன (imagined); இது 
முழுக்க முழுக்க ஒருவரது சுய கற்ப்னயோல 
உருவோகும் பயம். ஏ்தோவது ்தவறேோனது 
ந்டந்துவிடு்மோ என்கிறே கற்ப்னயில 
அலலைது எதிர்ம்றே எண்ைஙகைோல 
உருவோகும் பயம் இது. சபருந்ச்தோற்றின் 
்பரி்டர் கோலைத்தில இவவ்கயோன பய்ம 
மனி்தர்களுக்கி்்ட்ய பரபபபபடுகிறேது. 
இ்தனோல உருவோகும் ்பரச்ெம் 
சபரும்போலைோன மருந்து நிறுவனஙகளின் 
சகோள்்ை லைோபத்திற்குப பயன்படுகின்றேது. 

‘மூ்டநம்பிக்்கயின் மூலைோ்தோரம் 
பயம்… ்மலும், குரூரத்திற்கும் பயம் 
மூலைோ்தோரஙகளில ஒன்றேோகும்…’ என்கிறே 
சபர்ட்ரோண்ட் ரஸ்லின் வோர்த்்்தக்ை 
இஙகு நி்னவுகூர்்தல ெரியோக இருக்கும். 



 

 
கடிதஙகள

கவிஞர் விக்ரமதாதிதயன்

5
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அன்புள்்ள 
விக்ரமறாதிதயனுககு..
கடி்தம் - 21

கவிஞர் ்தை்தைன

பிச்சுமணி ்கவலயம்

16 oct 1980

4/5 மணிநகர்

தூத்துக்குடி 628003

அன்புள்ை நம்பிக்கு

நலைம்்தோ்ன. ரஙகநோ்தன் செோன்னோர், 
உஙகளுக்கு கவி்்த அனுபபச் செோலலி. 
அஸவினி’யில நீஙகள் ்வ்லை போர்பபது 
்கட்க ெந்்்தோஷமோகவிருக்கிறேது. எபபடி 
இருக்கிறீர்கள்? எழுதுகிறீர்கைோ? எழு்த 
்வண்டும் நீஙகள். உஙகள் எழுத்்்த – ஒரு அெல 
ப்்டபபிலைக்கியக்கோரனோகவும் உஙக்ைக் 
கோை ஆ்ெ. ெமய்வ்லைக் கோணும்்போது  
இதுபற்றிக் ்கட்்்டன். நீஙகள் இரண்ச்டோரு 
க்்தகள் எழுதியிருபப்தோகவும் எழுதிக் 
சகோண்டிருபப்தோகவும் செோன்னோர். ெந்்்தோஷமோக 
இருந்்தது. ெமய்வல எபபடி இருக்கிறேோர். பரிட்்ெ 
எலலைோம் முடிந்்த்தோ அவருக்கு. உஙகளு்டன்்தோ்ன 
்வ்லை போர்க்கிறேோர். ெமீபத்தில நோனும் 
சமட்ரோ்ஸுக்கு (அங்க ஆறுமோ்தம் இங்க 
ஆறுமோ்தம்) வந்துவி்டலைோசமன்று நி்னத்்்தன். 
அப்போது்தோன் முனிசிபலிலிருந்து ்வ்லைக்கு 
ஆர்்டர் வந்்தது பதி்னோரு வருஷஙகளுக்கு 

முன்பு எடுக்கபபட்டு சவயிட்டிஙகில இருந்்த 
என் சபயருக்கு. இப்போது முனிசிபல ஸகூலில 
்வ்லையோகிவிட்்்டன். ெமய்வலுவுக்கும் 
செோலலைவும். ்கோ்்ட விடுமு்றேயில 
சமட்ரோ்ஸுக்கு வருகி்றேன். ஒரு நோவல 
எழுதிக்சகோண்டிருக்கி்றேன். ‘டீச்ெர்’ என்று. 
முழுக்க முழுக்க சபோயட்டிக்கோக. இது்தோன் 
இப்போ்்தய ்ஜோலி. நீஙகள் ்கட்டுள்ைபடி 
இத்து்டன் நோன் அனுபபியிருக்கிறே கவி்்தகள் 
எனது ‘விஷம்’ கவி்்தத் ச்தோகுதியில 
இ்டம்சபறுகிறே இதுவ்ர பிரசுரமோகோ்த எனது 
கவி்்தகளுள் மிகச் சிறேந்்த்தோக வந்துள்ை்வ. 

எனக்கு எழுதுஙகள்.

அன்பு்டன்

பிச்சுமணி ்கவலயம்.

• • •
கடி்தம் - 22

கவிஞர் ்தை்தைன

      
தூத்துக்குடி 628003

29.06.’81

அன்புள்ை நம்பிக்கு

உஙக்ைக் சகோஞ்ெ ்நர்ம ெந்திக்க 
முடிந்்ததில வருத்்தம்்தோன். ஊர் வந்து 
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இன்று்தோன் ெோவகோெம் கி்்டத்து அ்னவர்க்கும் 
எழுதுகி்றேன்.

ரஙகநோ்த்னப போர்த்்்தன். ‘நம்பி, மயனில 
இல்லை ்போலைலலைவோ ச்தரிகிறேது’ என்றும், 
்தோயில இருபப்்தயும் அவர் ஊகித்திருக்கிறேோர். 
உஙகள் முகவரி ்கட்கப ்போய் அவர் 
்்டரியிலிருந்து்தோன் ்தோய் முகவரி போர்த்து 
உஙகளுக்கு எழுதுகி்றேன். நீஙகள் அவ்ரக் 
க்்தகள் அனுபபச் செோன்ன்்தச் செோன்்னன்.

அடுத்்த மு்றே உஙக்ைச் ெந்திக்கும்்போது 
நி்றேயப ்பெ நி்னத்திருக்கி்றேன். இ்்டயில 
இங்க வந்்தோல அவசியம் தூத்துக்குடி 
வர்வண்டும். வண்ைநிலைவன் முகவரி 
ச்தரியவில்லை. ரஙகநோ்தனுக்கும். ஆக்வ 
உஙகள் முகவரியிட்டு வருகிறேது. அவரி்டம் 
்ெர்த்துவிடுஙகள். நோ்டகஙக்ை வண்ைநிலைவன் 
படித்துச் செோலலைச் செோலலியிருக்கி்றேன். 
நீஙகளும் படித்து உஙகள் அபிபபிரோயஙக்ை 
எழு்த ்வண்டும். மற்றே்வ உஙகள் கடி்தம் 
போர்த்து.

அன்பு்டன்

பிச்சுமணி ்கவலயம்.

• • •
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கவிஞர் ்தை்தைன

பிச்சுமணி ்கவலயம்                         

 4/5 மணிநகர்         தூத்துக்குடி 628003

03.07.1991

அன்புள்ை நம்பிக்கு

நலைம். நலைமறிய அவோ. ெமய்வல 
மூலைமோக உஙகள் கவி்்தத் ச்தோகுதி திரு.உத்்தர 
்கோெமங்க கி்்டத்்தது. எனக்கு அவவைவு 
திருபதியோக இல்லை. சிறுக்்தக்ையும் நீஙகள் 
எழு்த முயலை்வண்டும். உஙகள் ஆளு்மயும், 
வோக்கும், துக்கஙகளும் ்வறு ஒரு மீடியத்தில 
இக்கவி்்தகளின் ்தரத்்்தோ்்ட சிறேகு மு்ைத்து 
சவளிபப்ட ்வண்டும். முயற்சி செய்்தோல 
என்ன? கவிமூலைம் என்று நீஙகள் எழுதிய்்த (2 
இ்தழ்) போர்த்திருந்்்தன். அது ்போ்தோது. சிறுக்்த 
ரூபம் அவசியம். வலைம்புரிஜோன் அ்ழபபில 
யோகவோ முனிவர் ெந்திபபுக் கூட்்டம் என்று க்டந்்த 
மோ்தம் 1ம் ்்ததி சென்்னப பயைத்்்த நோன் 
ஆவ்லைோடு ்மற்சகோண்்ட்்த அங்க உஙக்ைக் 
கோை முடியும் என்றே அவோவில்தோன். நீஙகள் 
ச்தன்கோசிக்குச் சென்றுவிட்்ட்தோகச் செோன்னோர்கள். 
ஏமோற்றேம்்டந்்்தன். ச்தன்கோசி வந்்தோல 
இந்்தபபக்கம் வரக்கூ்டோ்தோ? எனக்கு இப்போது 

நமது பத்திரி்ககளுக்குச் ெந்்தோ கட்்டமுடியோமல 
்போய்க் சகோண்டிருக்கிறேது. அது்வறு  ெஙக்டமோக 
இருக்கிறேது. மற்றே்வ பிறேகு.

அன்பு்டன்

(்கசயோபபம் - பிச்சுமணி ்கவலயம்).

• • •

கடி்தம் - 24

 கவிஞர் பைமலய் 

விழுபபுரம், 15.5.96

அன்புள்ை கவிஞருக்கு, வைக்கம்.

உஙகள் 10.9. ம்டல கி்்டத்்தது. 
நன்றி. சென்்னயில இருபபீர்கள் என்று 
நி்னத்திருந்்்தன். 

என் கவி்்தகள் குறித்்த உஙகள் 
கவனிபபுக்கும் கரிெனத்திற்கும் நன்றி. சமய்்தோன். 
உஙக்ைப ்போன்றேவர்கள் அருகில இருந்்தோல 
உ்தவியோக இருக்கும். நோம் கடி்தம் எழுதி 
விவோதிபபதில உள்ை ெஙக்டஙக்ை நோனும் 
உைர்கி்றேன். உஙகள் அன்புக்கு நன்றி.

உளியின் அபிபரோயம் ச்தோந்்தரவு செய்வ்தோக 
உைர்ந்்தோல கல சி்லையோக முடியோது – இதில 
உஙகள் ்தயக்கம் என்னி்டம் ்்த்வ இலலைோ்தது. 
சவளிபப்்ட்தோன் இந்்த வோழ்க்்கயில ஏ்தோவது 
பயனுள்ை கோரியமோக இருக்கும். 

சவளியீட்டுக்கு என்னோல ஆன்்த 
உ்தவுகி்றேன்.. நீஙகள் உளுந்தூர்ப்பட்்்டயில 
– ஏன் விருத்்தோெலைத்தில – இறேஙகிப பலலை்டம் 
அவர்க்ைப போர்த்துக்சகோண்டு விழுபபுரம் 
வரலைோம். TlTC பணிம்ன நிறுத்்தத்தில இறேஙகி 
வீடு வரலைோம். எதி்ர இருக்கும் ் ்தநீர்க் க்்டகளில 
இருக்கும் இ்ைஞர்கள் உ்தவுவோர்கள். 
குறிபபோகக் கவிஞர் சஜயச்ெந்திரன்.

முடிந்்தோல நோனும் உஙகளு்டன் கோஞ்சிபுரம் 
வரமுடியும். யோர், நோரோயைன் ஏற்போ்டோ? 
இல்லை ஜமுனோ மூர்த்தியோ? மீரோன் வந்து 
கலைந்துசகோள்கிறேோரோ? நீஙகள் எனக்குக் கடி்தம் 
எழுதுஙக்ைன். 

அலலைது உஙகள் ெவுகரியபபடி 
்போ்கயி்லைோ, திரும்பு்கயி்லைோ என்்ன 
வந்து ெந்தியுஙகள். சபரும்போலும் இருப்பன். 
ெந்திக்கத்்தோன் ்வண்டும் என்பதில்லை. உஙகள் 
ெவுகரியம். சிரமம் ்வண்்டோம் என்று்தோன் இபபடி 
எழுதுகி்றேன். உ்டம்பு எபபடி இருக்கிறேது. 
அைவுக்கு மீறினோல அமு்த்ம நஞ்ெோகுமோனோல.. 
நஞ்சு… என்னோகும்.. அமு்தமோகுமோ –



52 ð¬ìŠ¹ îè¾ «ñ - 2021  
www.pada ippu .com

எஙகள் மகோகவிஞன் ஒருவன் இன்னும் 
ெோதித்துவிட்டுச் ெோக ்வண்டும்.

அன்பு்டன், ்த.பழமலைய்.

குற்றேோலைம் பூந்்்தோட்்ட நோற்றேஙகோ்லை 
நி்னக்கி்றேன். நோன் அஙகிருந்து வருவ்தோக 
இருந்்தோல சிவபபு மற்றும் சவள்்ை சமெண்்டோ 
பதியன்களு்டன் வரு்வன். 

உஙகளுக்குப சபோறு்ம இருக்கோது. 
சபரிய ெோ்த்னயோக இருக்கும். வண்டிகள் 
மோறே்வண்டும். என்்னத் திட்டித்…

(இறுதி ஒரு ைரி ்�தாரமாகியிருககிறது.)

• • •

கடி்தம் - 25

கவிஞர் ்தைதச�ன

மதிபபிற்குரிய நம்பிரோஜன் அவர்களுக்கு

்தஙகள் கடி்தத்தின் மூலைம் என்்னக் 
சகௌரவித்திருக்கிறீர்கள். ்தோஙகள் குன்றேக்குடியில 
பணிபுரிவ்தோக ெமய்வல கூறியிருந்்தோர். 
்வ்லைத் ்தன்்ம எபபடி யிருக்கிறேது? இவவி்டம் 
ெமய்வல மற்றும் நண்பர்கள் நலைம். அன்றேோ்டம் 
சபோறிபறேக்கும் விவோ்தஙகள், மற்றும் யுத்்தஙகள். 
கூ்ட்வ ஒவசவோருத்்தரும் மற்றேவரோல 
ஒளியூட்்டபசபற்று கூடு்தல சநருக்கஙகள்.

்வறு என்ன வி்ெஷம். ்தோஙகள் ஏ்தோவது 
எழுதிக்சகோண்டு இருக்கிறீர்கைோ? ெமீபத்தில 
்வறு எதுவும் புத்்தகம் கி்்டக்கவில்லை. ஆக்வ, 
ஒன்றும் படித்துக்சகோண்டிருக்கவில்லை.

்தோஙகள் ஏ்தோவது எழுதியிருந்்தோல எனக்குப 
படிக்க அனுபபி்வபபீர்கைோ?

்தஙகள்

(ஆஙகிலைத்தில  A.S. ஆறுமுகம் என்று 
்கசயோபபம்)

25/7/83 • ்கோவிலபட்டி•

விடு்தலகள் : • சகௌரிஷஙகர் ‘முன்னூறு 
யோ்னகள்’ என்றே சபயரில க்்த ஒன்று 
எழுதியிருக்கிறேோர். ெமய்வலுக்கு ‘அது’ 
பிடிக்கவில்லை என்ப்தோக அபிபரோயம் 
செோன்னோர். எனக்கு சரோம்பப பிடித்திருக்கிறேது.

• ெமய்வல ஒரு கவி்்த கோண்பித்்தோர், 
நன்றேோக வந்திருக்கிறேது. ்்த்டலில பிரசுரிக்கலைோம் 
என்்றேன். அவர் என்ன உத்்்தசித்திருக்கிறேோர் 
என்று செோலலைவில்லை. 

• ்போனவோரம் பூமணி, ஞோனக்கூத்்தன், 
ஆனந்த், மு்னவன் இவவூருக்கு வந்து 
்போனோர்கள்.

• ஒரு கவி்்த என்னி்டம் ்நோவு எடுத்து 
சிரம் இறேஙகுகிறேது. உயி்ரோடு பிறேந்்தோல 
அனுபபி்வக்கி்றேன்.

• • •
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கவிஞர் ்தைதச�ன

9.12.85

A.S. ஆறுமுகம்

125, South Bazaar

Koilpatti.

மதிபபிற்குரிய நம்பிரோஜன் அவர்களுக்கு,

வைக்கம். ்தஙகள் கடி்தம் கி்்டத்்தது. அஙகு 
து்ர, மோரிஸ, வண்ைநிலைவன், மோமலலைர் மற்றும் 
இ்தர நண்பர்களின் நலைத்்்த விெோரித்்த்தோகச் 
செோலலைவும். 

்தஙகள் கடி்தத்தின் ்கள்விகள் சவகு 
எளி்மயோகத் ்்தோன்றினோலும், சரோம்பக் 
கஷ்்டமோன்வ. Assertive ஆகச் செோலவ்தற்கு 
என்னி்டம் இப்போது பதில கூறும் திறேன் இல்லை. 
என்வ கவி்்தகளிலிருந்து என்ன கி்்டக்கிறே்்தோ 
அ்்த்ய பயன்படுத்திக்சகோள்ளுமோறு 
பணிவு்டன் ்கட்டுக்சகோள்கி்றேன். Passport size 
்போட்்டோ்வ வி்ரவில அனுபபி்வக்கி்றேன். 
ஆனோல அது அவவைவு அவசியமோ? அது 
இலலைோமல ்போட்்டோல ெந்்்தோஷம். முடிந்்தவ்ர 
்போட்்டோ்வத் ்தவிர்க்கப போருஙகள். ்போட்்டோ 
்்த்வயில்லை என்றே செய்தி்யக் கடி்தம் மூலைம் 
செோலலுஙகள். ்தவிர்க்க முடியவில்லை என்றேோல 
அனுபபி்வக்கி்றேன்.

்கோவிலபட்டியிலிருந்து ்தமிழ்ச்செலவன் 
– க்்தத்ச்தோகுதி வரும் வோய்பபுள்ைது. ்தோஙகள் 
எபபடி யிருக்கிறீர்கள். ெமய்வல ்கவெம் 
சகோஞ்ெம் கவி்்தகள் ்வத்துள்ைோர். இன்னும் 
நி்றேய எழுதும்படி அன்றேோ்டம் நச்ெரித்துக் 
சகோண்டிருக்கி்றேன்.

ஏ்னய நண்பர்களும் நலைம். மற்றே்வ 
்தஙகள் கடி்தம் கண்டு. 

உண்்மயுள்ை

(ஆஙகிலைத்தில  A.S. ஆறுமுகம் என்று 
்கசயோபபம்)
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அஙகமாலிரய தநருஙகுேதும்
இநதியாரே வி்குேதும்!

~

ஆபபிளும் பலைோவும் ஒரு நிலைத்தில 
கனிவதில்லை. ம்லைபபிர்்தெமும், குளிரும், 
ஆபபி்ைப பழுக்க்வக்கிறேது. செம்மண்ணும் 
சவய்யிலும் பலைோ்வ மைக்க ்வக்கிறேது. 
்்தோற்றேத்தில பலைோ ெற்று கரடுமுர்டோக 
இருக்கிறேது. ஆபபிள் அபபடியில்லை. 
ஆக்வ்தோன் ்நோயோளிகளுக்கு பலைோ்வத் 
்தரோமல ஆபபிள் வோஙகிச் செலகி்றேோம். 
ஆபபி்ை எளிதில அரிந்து சு்வக்க முடியும். 
பலைோவின் சு்ை்ய சவளி்ய சகோண்டு 
வருவ்தற்குச் ெற்று உ்ழபபு ்்த்வ. 
இ்தன்சபோருட்டு ஆபபிள் ்மலைோனச்தன்்றேோ, 
பலைோ ்தோழ்ந்்தச்தன்்றேோ சபோருளில்லை!

அடிபப்்டயில இரண்டும் கனிக்ை. 
இரண்டின் குைஙகளும் இனிபபு்தோன். 
கனிகளின் குை்ம நிலைத்்்தயும் கோலைத்்்தயும் 
ெோர்ந்திருக்கும்்போது, மனி்தர்கள்? 
கோஷ்மீர் பண்டிட்களும் கன்னியோகுமரி 
மீனவர்களும்  ஒ்ர இயலபில இருக்க 
முடியுமோ? ்டோக்்டர்க்ைப ்போல கெோபபுக் 
க்்டக்கோரர்கைோல கோ்்தோடு ்பெ முடியுமோ? 
ஒவசவோரு நிலைத்தில வோழ்பவர்களுக்கும் 
ஒவசவோரு இயலபுகள். இ்்தப ்பசுவது்தோன் 
நம் தி்ைக் ்கோட்போடு. அந்்தத் தி்ைக் 
்கோட்போடு இன்று உலைகைோவிய க்லை 
இலைக்கியக் ்கோட்போடுகளு்டன் இ்ைத்துப 
போர்க்கபபடுகிறேது. 

மனி்தப பண்போடு என்பது இ்டம், கோலைம், 
சூழல என்னும் சபௌதிக அடிபப்்டயில 
ஒன்றி்ைந்து செயலைோற்றுவது. ஒரு 
பனுவலில மு்தலசபோருள், உரிபசபோருள், 
ஒன்்றேோச்டோன்று இ்யந்து செயலப்ட 
்வண்டியிருக்கிறேது. இ்தன்வழி்தோன் ஒவசவோரு 

நிலைத்தின் பண்போடும், பிறே பண்போடுக்ைோடு 
ஒத்தி்ெ்வயும் ்வற்று்ம்யயும் 
்பணுகின்றேன. இங்க பனுவல என்று 
குறிபபிடுவது சினிமோ்வயும் ்ெர்த்தும்்தோன். 

துரதிர்ஷ்்டவெமோக வணிக சினிமோக்களில 
கோலைம் இரவு, பகல, ம்ழ..  இபபடி 
சுருஙகிப்போகிறேது. கருபசபோருள் கோ்தல, 
பிரிவு என இரண்்்டோடு நின்றுவிடுகிறேது. 
நிலைம் என்பது சவறும் நகரமோக, கிரோமமோகத் 
்்தஙகிவிடுகிறேது.  உலைகமயமோக்கல 
நகரஙகளின் முகஙக்ை நுகர்வுசவறி என்கிறே  
ஒ்ர அ்்டயோைத்தில கோட்்ட மு்னகிறேது.

ஆனோலும் நவீன சினிமோ 
போர்்வயோைர்கள் இவற்்றேப போர்த்துச் 
ெலித்திருக்கிறேோர்கள். அவர்கள், இதுவ்ர 
கோட்சிபபடுத்்தபப்டோ்த புதிய மனி்தர்க்ைச் 
ெந்திக்க விரும்புகிறேோர்கள். நலலைவன் 
வோழ்வோன்.. சகட்்டவன் வீழ்வோன்.. 
எம்ஜியோருக்குத்்தோன் ெ்ரோஜோ்்தவி.. ்்தனழித்்த 
நம்பியோர் புறேங்க்யத்்தோன் நக்க ்வண்டும்.. 
என்கிறே க்்தக்ை அவர்கள் புறேக்கணிக்க 
விரும்புகிறேோர்கள். 

சினிமோவில போர்த்்த நோயகிகள் அவர்கைது 
ச்தருக்களில இல்லை. சினிமோவில போர்த்்த 
உைவு வ்ககள் அவர்களு்்டய ்தட்டில 
இல்லை. சினிமோவில போர்த்்த சமன்்மயோன, 
தியோகம் செய்யும் ்தோய் ்தந்்்தகள் அவர்கைது 
வோழ்க்்கயில இல்லை. ஒருநோளும் 
சினிமோ ஹீ்ரோக்கள் ்பசுவது்போலை பத்து 
வோர்த்்்தக்ை அவர்கள் உ்தடுகள் திக்கோமல 
திைறேோமல ்பசிய்்த இல்லை.  சினிமோ 
கோட்டிய நோயகி்ய, சினிமோ கோட்டிய க்டவு்ை, 
சினிமோ கோட்டிய நீதி்ய ஒருநோள்கூ்ட அவர்கள் 
வோழ்வில ்தரிசித்்த்்த இல்லை.

தினந்்்தோறும் பன்றிசவட்டுவ்்த 
வோழ்க்்க மு்றேயோகக் சகோண்்டவனி்டம், 
ெஙகரோபரைம் ஒரு கிைோசிக்! என்று 
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தைநீர் சறாதல 



போர்க்கச் செோன்னோல, அ்்த அவன் எபபடி 
எதிர்சகோள்வோன். கழு்்தக்குத் ச்தரியுமோ கற்பூர 
வோெம்! என்று இ்்த ஒருவன் செோன்னோல, அது 
எத்்த்ன சபரிய வன்மு்றே. 

ஆக, எல்லைோருக்கும் ஒ்ர சினிமோ! என 
ஒன்று இருக்க முடியோது. 

நலலை சினிமோ என்பது உஙக்ை, உஙகைது 
உன்ன்தமோன வோழ்க்்கயிலிருந்து, உஙகைது 
்மன்்மயோன நீதி மு்றேகளிலிருந்து, 
உஙகைது உயர்ந்்த கலைோச்ெோரத்திலிருந்து, 
உஙகைது நோகரீகமோன உறேவினர்களி்டமிருந்து, 
்வ்ரோடு சபயர்த்து ்வறு ஒரு முரண்பட்்ட 
புதிய நிலைத்்்த வோழ்க்்க்ய பண்போட்்்டக் 
கோட்டுவ்தோக இருக்கிறேது. 

மனி்தர்கைது நோகரீகமும், பண்போடும், 
இயலபும் அவர்கள் வோழும் பிர்்தெஙகளின் 
்தன்்மயிலிருந்்்த உருவோகின்றேன. 
கோவிரிக்க்ரயிலிருந்து ்்தோன்றிய க்்தகளும், 
்தோமிரபரணி க்ரகளில செழித்்த க்்தகளும், 
மீனவக் குபபஙகளில வைர்ந்்த க்்தகளும், 
திருநங்ககளின் கூ்டோரஙகளில எழுந்்த 
க்்தகளும் ஒ்ர சமோழி்ய ஒ்ர முடி்வ ஒ்ர 
நீதி்யக் சகோண்டிருக்க முடியோது. 

அபபடித்்தோன் அஙகமோலி ்்டரிஸ 
தி்ரபப்டமும். இதில சபரி்தோய் 
க்்தசயோன்றும் இல்லை. சிலை நோட்களுக்குமுன் 
கி்ரட் இந்தியன் கிச்ென் சினிமோ குறித்து 
எழுதியிருந்்்தன். அதில மீண்டும் மீண்டும் 
நோயகி கோய்க்ை, மீன்க்ை, இ்றேச்சி்ய 
சவட்டுவது, சபோறிபபது, ்தோளிபபது ்போன்றே 
கோட்சிக்ை வரும். ஏசனன்றேோல அவளு்்டய 
தினபபோடு அபபடித்்தோன் இருக்கிறேது. 

அஙகமோலி சிறு நகரும் அபபடித்்தோன். 
அழுக்கும் கெகெபபும் சநரிெலும் கூச்ெலும் 
புலைோல நோற்றேமும் மதுவோ்்டயும் பியர் 
போட்டிலைோல மண்்்ட்ய உ்்டபபதும், 
ஒருவ்ரசயோருவர் கு்ரோ்தம் சகோண்டு 
துரத்துவதுமோக இருக்கிறேது. 

இந்தியோவில பலை சிறுநகரஙகள் 
இபபடித்்தோன் இருக்கின்றேன. வன்மு்றே அ்தன் 
பிர்தோன குைமோக இருக்கிறேது. புலிக்கு எபபடி 
உபபுமோ சகோடுக்க முடியோ்்தோ, அபபடித்்தோன் 
அஙகமோலியில இந்தியோவின் ்மயநீ்ரோட்்ட 
பண்போடும் ெட்்டமும் செலலுபடியோகோது. 

எஙகளூரில கஸபோ என்சறேோரு 
குடியிருபபுப பகுதி இருக்கிறேது. அஙகிருந்து 
வரும் இ்ைஞர்க்ை இந்்த நகரம் 
அச்ெத்்்தோடு போர்க்கும். நோன் எத்்த்ன்யோ 
மு்றே கஸபோவின் சிறிய ச்தருக்களில நு்ழந்து 

க்டந்திருக்கி்றேன். ச்தருவி்லை்ய சபண்கள் 
இட்லி அவிபபோர்கள். துணி து்வபபோர்கள். 
ெோபபிடுவோர்கள். க்்தகள் ்பசுவோர்கள். 

அந்்த இ்ைஞர்களி்டம் ஒருவி்த செருக்கு, 
திமிர், ச்தனோசவட்டு ச்தன்படும். அது 
இச்ெமூகம் ்தஙகள் மீது திணித்்த தீண்்டோ்ம 
வறு்ம இவற்றுக்கோன எதிர்வி்ன. 
இ்வசயலலைோம் இல்லைசயன்றேோல 
இந்்த நகரத்தின் ெக்கரஙகள் இவர்க்ைக் 
்கோழிக் குஞ்சுக்ைப்போல நசுக்கிவிடும். 
அ்தனோல்தோன் கூரோன ஆணிக்ைப்போலை 
இவர்கள் ்தஙக்ைத் ்தகவ்மத்துக் 
சகோள்கிறேோர்கள். 

இபபடி முர்டர்க்ைப்போலை இருக்கும் 
இவர்கள் முள்ைம்பன்றிகள் அலலை.. பலைோக்கள் 
என்ப்்தயும் இந்நகர் அறிந்து்வத்திருக்கிறேது. 
இந்நகர் ்நச்சியமோக அணுகி, இவர்க்ை்ய, 
்தஙகளு்்டய ஆயு்தமோகவும் ்க்டயமோகவும் 
பயன்படுத்திக் சகோள்கிறேது. 

இபபடி எலலைோ நகரஙகளிலும், எலலைோக் 
கிரோமஙகளிலும் ஏ்்தோ ஒரு ஓரத்தில ஒரு 
அஙகமோலி இருக்க்வ செய்கிறேது. அ்தன் 
்்டரிக்ைத் திறேந்து, படித்துப போர்க்கும்்போது, 
நம் வழக்கமோன க்்த படிக்கும் மன்ெ அது 
சி்தறேடிக்கிறேது. 

ஈ மோ யு ப்டத்்்தப பலைரும் 
போர்த்திருபபீர்கள். அதில நடித்திருக்கும் 
செம்பன் வி்னோத் எழுதிய க்்த்தோன் 
அஙகமோலி ்்டரிஸ.. இது ஏ்்தோ ஒருவர் 
இருவர் க்்த அலலை. எண்பதுக்கும் 
்மற்பட்்டவர்களின் க்்த. 

மு்தல கோட்சியில ஒரு ்தோ்தோ 
இன்சனோருவனுக்கு ெரக்கு ஊற்றிக் 
சகோடுக்கிறேோர். கறி்ய அவனி்டம் நீட்டுகிறேோர். 
்தோனும் ஒரு துண்டு கறி்யச் சு்வத்்தபடி அது 
ம்லைபபோம்பு கறி என்கிறேோர். தின்றேவனுக்கு 
வோந்தி வருகிறேது. இந்்த ்தோ்தோ இந்்த ஒரு 
கோட்சியில மட்டு்ம ்்தோன்றுகிறேோர். அந்்த ஒ்ர 
கோட்சியில அவரு்்டய, அஙகமோலியு்்டய, 
குைோம்ெம் சவளிபபட்டுவிடுகிறேது. 

அஙகமோலி பலைரு்்டய க்்தகளின் 
ஒரு பகுதி்யக் கோட்டுகிறேது. மீதி்ய 
நம்்ம்ய்ய யூகித்துக்சகோள்ைச் செோலகிறேது. 
மோடும் பன்றியும் சவட்டும் வீதிக்ையு்்டய 
அஙகமோலிகைோல நிரம்பியது இந்தியோ. எங்கோ 
ஓரி்டத்தில அது ரோமர் ்கோவி்லைக் கட்டுகிறேது.

வழக்கம்்போலை இ்தன் க்்த்ய, ஒ்ர 
்நர்க்்கோட்டில செோலலிவி்ட முடியோது. 
ஒருவ்கயில இபப்டம் வின்சென்ட் 
சபப்பவின் க்்த்யச் செோலலை முயலகிறேது. 
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வின்சென்ட் சபப்ப்வச் செோலவச்தன்பது 
்வசறேோன்றுமில்லை.. அஙகமோலி்யச் 
செோலவது்தோன். 

அந்்த நகரத்தின் ஒவசவோரு தினத்திலும் 
வின்சென்ட் சபப்ப, போபுஜி, ரவி, ரோஜன், 
லிச்சி, ெக்கி ்போன்்றேோரின் வோழ்வு 
அ்டஙகியிருக்கிறேது. இந்்த மனி்தர்கள் 
அஙகமோலி்ய இயக்குகிறேோர்கைோ? இல்லை, 
அஙகமோலி இம்மனி்தர்க்ை இயக்குகிறே்தோ? 
மயக்கத்்்தத் ்தருகிறே ப்டம்.

அஙகமோலிக்குரிய ்தனிச் சிறேப்ப அ்தன் 
இ்ைஞர்களு்்டய ச்தனோசவட்டு்தோன். 
இந்்தக் குைம்்தோன் அவர்க்ை 
உயி்ரோட்்டத்்்தோடு ்வத்திருக்கிறேது. 

வின்சென்ட் சபப்ப நண்பர்கள் குழு, 
ஃபுட்போல வீரனோன போபுஜி்ய ஆ்தர்ெமோக 
சகோண்டு வைர்பவர்கள். அம்மோ, சபோறுபபற்றே 
்தந்்்த, ்தங்க இபபடி ஒரு கீழ் நடுத்்தரக் 
குடும்பத்தில வைர்பவன் வின்சென்ட். 
குடி, ்ெட் அடிபபது, ்தம்மடிபபது என 
வைர்கிறேது இவர்கைது நோட்கள். போபுஜி்ய 
ரவி, ரோஜனின் ஆட்கள் குத்திவிடுகிறேோர்கள். 
வின்சென்ட் குழுவினரது வோழ்வும் மோறுகிறேது. 
பள்ளிக்கோலைத்தில அவனுக்சகோரு கோ்தலி. 
வெதியோன வரன் வரும்்போது, அவ்னப 
பிரிந்து புதுவோழ்வுக்குள் நு்ழகிறேோள். 
்தட்டுத்்தடுமோறி ஒரு டிகிரி்ய முடிக்கிறேோன் 
வின்சென்ட். இப்போது ்வறு ஒரு கோ்தலி. 
அவள் ெக்கி. நர்ஸ. சஜர்மனியில ்வ்லை 
்்தடுபவள். இவ்ைோடு சஜர்மனில 
செட்டிலைோகலைோம் என நி்னக்கிறேோன் 
வின்சென்ட்.

இ்்டயில சின்ன்தோக ்கபிள்டிவி 
ச்தோழில செய்கிறேோன். ஆனோலும் அஙகமோலி 
வோழ்வு அவர்க்ை அபபடி அ்மதியோக 
இருக்கவிடுவதில்லை. பன்றிக்கறி 
க்்ட ்வக்கிறேோர்கள். வி்லை கு்றேத்து 
விற்ப்தோக ரவி, ரோஜன் டீம் ெண்்்டக்கு 
வருகிறேோர்கள். திருட்டுத் துபபோக்கிகள், நோட்டு 
சவடிகுண்டுகள், உயிர் பலி எனத் தி்ெ மோறும் 
வோழ்வு.

ெக்கி்ய எபபடியோவது அவ்னோடு 
்ெர்த்து்வக்க மு்னகிறேோள் வின்சென்ட்டின் 
ப்ழய ்்தோழி லிச்சி. ஆனோலும் இருள் சூழ்ந்்த 
்தன் வோழ்விலிருந்து விலைகுவ்்த ெக்கிக்கு 
நலலைது என நி்னக்கிறேோன் வின்சென்ட்.

சகோ்லையிலிருந்து மீை ரவி, ரோஜன், 
செத்்தவனின் அம்மோ இபபடி பலைருக்கும் 
பைம் செட்டில செய்ய அ்லைகிறேோர்கள். 
அஙகமோலிக்கோரர்க்ை எபபடி விைக்க 

மு்னந்்தோலும் ்போ்தோ்ம இருந்துசகோண்்்ட 
இருக்கிறேது. 

ஒரு ெோவு. பிைத்தின் ்கயும் கோலும் 
வி்ரத்்தபடி ெவபசபட்டிக்குள் அ்டஙக 
மறுக்கிறேது. ஒருவன் அ்தன் ்க்யயும் 
கோ்லையும் திருகி உ்்டத்து ெவபசபட்டியில 
திணிக்கிறேோன். இபபடி ஈவு இரக்கமிலலைோ்த 
கலமனசும், அ்தற்குள் சின்ன்தோகச் சுரக்கும் 
ஈரமும் நி்றேந்்தவர்கள் அஙகமோலிக்கோரர்கள்.

மூன்று ்வ்ையும் ெோபபிட்டு, ஏசி 
அ்றேயில படுத்து, புைர்ந்து, பிள்்ை 
சபற்று, அவர்களுக்கு ்்டகட்டி, ஷூ 
்போட்டு, ்வனில ஏற்றி ்டோட்்டோ கோட்டும் 
மனி்தர்களி்டம் என்ன்தோன் புதி்தோகக் க்்த 
இருந்துவி்டப்போகிறேது?

ஒரு வன்மு்றே நிகழ்வுக்குபபிறேகு, 
கோ்தலுக்குத் தூ்தோக வந்்த லிச்சி்ய 
வின்சென்ட்்்ட மைக்கிறேோள். அவ்ைோடு 
இப்போது சிஙகபபூரில இருக்கிறேோன் 
வின்சென்ட். அவன் விட்டுச்சென்றே அஙகமோலி 
அ்்த உயிர்ப்போடு, அ்்த ரைகைத்்்தோடு 
்த்ட்த்டக்கிறேது. ஒரு வீக் எண்டில அந்்தக் 
க்்தக்ை நண்பர்களி்டம் ்கட்்டோல்தோன் 
வின்சென்ட்டுக்கு நிம்மதியோக இருக்கிறேது.

எஙகு சென்றேோலும் வின்சென்ட், 
நம்மில பலை ்ப்ரயும் ்போலை்வ, ்தோசனோரு 
அஙகமோலிக்கோரன் என்கிறே எண்ைத்்்தோ்்ட 
வோழ்கிறேோன். 

நம்மு்்டய மோட்டுத் ்தோவணி்யயும், 
்கோரிபபோ்ையத்்்தயும் இங்க 
சினிமோவில கோட்டுகிறேோர்கள். ஆனோலும் 
இ்வ, அ்தன் உள்ளூர் பண்்ப ஆன்மோ்வ 
சினிமோவோகும்்போது இழந்துவிடுவது 
வருத்்தத்துக்குரியது. ஆனோல அஙகமோலி்ய 
அ்தன் முழுபபரிமோைத்்்தோடு நம் கண்முன்்ன 
சகோண்டுவருகிறேோர் லி்ஜோ ்ஜோஸ பள்ளி்ெரி. 

அஙகமோலி ்போன்றே ப்டஙகள் ்தன்னைவில 
ஒரு க்லைப ப்்டபபோகவும், அ்்த்வ்ை 
வலைதுெோரி அரசியல கட்்ட்மக்க விரும்பும் 
ஒற்்றே அ்்டயோைமு்்டய இந்தியோவுக்கு 
எதிரோன அரசியலைோகவும் விைஙகுகிறேது.

கரிகோலைன் இந்தியனில்லை. அவன் 
மருஙகூர்கோரன். அவனு்்டய ஊருக்சகன்று 
இந்தியோவுக்குப சபோருந்்தோ்த சிலை 
ச்தய்வஙகள் இருக்கின்றேன. மருஙகூர்கோரர்கள் 
ெோபபோடும், அமித்ஷோ ்மோடியின் டின்னரும் 
சவவ்வறேோன்வ. ஒரு மருஙகூர்கோரனோக 
என்னோல அஙகமோலி்ய சநருஙக முடிகிறேது. 
இந்தியோ்வத்்தோன் சநருஙக முடியவில்லை!
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 சிறுகலத

புலைர்ந்தும் புலைரோ்த விடியல. பறே்வகளின் 
கீச்செோலி. அத்்்தோடு ெரக்ெரக்சகன்று கூட்டும் 
ெத்்தம். போபபம்மோ வந்்தோச்சு ்போலை. ஒருநோள் 
போர்த்்தோற்்போல நோலை்ர மணிக்சகலலைோம் 
வந்து ஒ்ர லையத்்்தோடு சபருக்குவச்தலலைோம் 
அவருக்கு மட்டு்ம ்கவந்்த க்லை.

அதிகோ்லையில சபருக்குவ்்த ஒரு ்தவம் 
மோதிரி செய்வோர். ஒரு ஓவியனின் தூரி்க 
மோதிரி.. வோரு்கோல அவர் ் கயில ் பசும். அவர் 
வோரு்கோல செய்வ்்த ஒரு ்வள்வி மோதிரி 
இருக்கும். தினம் ச்தன்்ன மட்்்டக்ை 
ரக வோரியோகப பிரித்து ஓ்லைக்ைப பிடித்து 
அவரது அரிவோள்ம்னயில தீட்டும் அழ்க 
அழகு. இைம் ்்தோ்கயோக ஒன்று, ெற்று 
நீைமோக மு்னயில அழுத்்தமோக ஒன்று, 
முற்றேம் கூட்டுவ்தற்கோன கட்்்ட விைக்குமோறு 
என்று சீவும்்போது பிரித்து ்வத்துவிடுவோர்.

எப்போ்தோவது வரும் கஙகம்மோ 
ஆச்சி இ்்தப போர்த்்ததும் விைக்குமோற்று 
கட்்்டக்குப பட்டுக்குஞ்ெம் எனக் 
கழுத்்்த சநோடிபபோர். ஒரு இ்லை.. ெருகு 
இலலைோமல து்்டத்்தது ்போல ச்தரு்வக் 
கூட்டுவோர். கர்ைன் மோதிரி வோரு்கோ்லைோடு 
பிறேந்திருபபோ ்போலை.. எனத் ச்தருவோசிகள் 
முணுமுணுபபதுண்டு.

எதிர்வீட்டு ்கட் ப்டோசரன ெத்்தத்்்தோடு 
திறேந்்தது ்கட்்டது. முத்துெோமித் ்தோத்்தோ 
்ெக்கி்ைோடு கிைம்பிவிட்்டோர். கோ்லைத் 
தூக்கத்்்தப போபபம்மோ சகடுபப்தோக எரிச்ெல 
சநடுநோைோய். ‘ெனியன் கோலைஙகோர்த்்தோலை 
எழசவடுக்குது..’ துண்்்ட உ்தறிப்போட்டு 
முணுமுணுத்திருபபோர்.

கோதில விழுந்்தோல போபபம்மோ ்பசுகிறே 
்பச்சில நோலு நோ்ைக்கு சவளியில ்த்லை 
கோட்்ட முடியோது.

அடுத்து அம்மோ ெத்்தமின்றி அ்றேக்க்தவு 
திறேந்து சவளியில ்போவதும் புரிந்்தது.

இன்று ்நற்றேலலை ம்கசுக்கு நி்னவு 
ச்தரிந்்த நோளிலிருந்து இது்தோன் ந்டக்கிறேது.

திண்்ை.. ்தோழ்வோரம்.. கூ்டம் என்றே 
அந்்தக் கோலைத்து வீடு அவர்களு்்டயது.

வோெல ச்தளித்து சபருக்கி முடித்்ததும் 
ெந்து வழியோகக் சகோல்லைக்குப 
்போய்விடுவோர் போபபம்மோ. கூ்ட்வ மு்தல 
டிகோஷனில ்போட்்ட கோபியு்டன் அம்மோவும்.

போபபம்மோ போத்திரம் துலைக்க 
து்வக்கும் கலலில அமர்ந்து அம்மோ 
அவ்ரப போர்த்துக்சகோண்டிருபபோர். 
அப்போது அம்மோவின் கண்கள் ஒளிரும். 
மற்றே ்நரத்்்தவி்ட அப்போது அம்மோ 
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ெறாருத்றால்..



அதீ்த அழ்கோடு இருபப்தோகத் ்்தோன்றும் 
ம்கஷஸுக்கு. ஓடிப்போய் அம்மோ்வ 
இறுக்கிக்சகோள்வோன்.

போலகுடி்ய மறேக்கோ்த ்தஙக ்பபி.

பஞ்சுமிட்்டோய் வோஙகியோ்ரன் ்தஙக 
்பபி.

போபபம்மோ போடியபடி்ய இவ்ன 
சநட்டி முறிபபோர். இப்போச்தலலைோம் 
ம்கஷூக்குக் கூச்ெமோ இருக்கிறேது.

சபரிய மனுஷன் ஆயிட்்டோரு எஙக து்ர

ஆனோலும் மீ்ெயிலலைோப போண்டித் து்ர.

போபபம்மோ ்கலி செய்ய ‘பதிமூணு 
வயசு ஆகுதிலலை.. அ்தோன்’ என்று அம்மோ 
ெமோளிபபோள்.

போபபம்மோ சநடுசநடுசவன்று 
உயரமோய் சிவபபோய் இருபபோர். சவற்றி்லை 
கு்தபபும் வோய், அலைட்சிய ந்்ட எனக் 
கம்பீரமோயிருபபோர்.

‘அதுக்சகோண்ணும் சரோம்ப வயசில்லை. 
புருஷனிலலைோ்த சபோம்ப்ை. யோரும் எதுவும் 
செோலலி்டக் கூ்டோ்்தனு கிழக்்கோலைம் 
்போட்டுக்குது.’

அம்மோ ஒருமு்றே அபபோவி்டம் 
செோலலிக்சகோண்டிருந்்தோள். இத்்த்னக்கும் 
அபபோ எதிரில போபபம்மோ வருவதில்லை.  
அபபோ ்வ்லைக்குப ்போன பிறே்க 
வீட்டுக்குள் வருவோர்.

‘கோலைஙகோர்த்்தோலை தூக்கம் சகடுது, புழுதி 
பறேக்குது, ச்தரு மண்்ை்ய சபருக்கிடுது..’

இபபடித் ச்தருவோசிகள் அம்மோவி்டம் 
போபபம்மோ பற்றிப புகோர் செோலவதுண்டு.

ஆனோல அம்மோ ஒரு்போதும் 
போபபம்மோ்வ யோரி்டமும் விட்டுக் 
சகோடுத்்ததில்லை.

ஒருமு்றே அத்்்த இஙகு 
்தஙகியிருந்்த்போது.. ‘்வ்லை செய்யறேவளுக்கு 
இத்்த்ன இ்டம் சகோடுக்க ் வண்டியதில்லை. 
சகோதிக்க சகோதிக்க கோஃபி.. சூ்டோ இட்லி னு...’ 
என்று அம்மோவி்டம் கடிந்துசகோண்்டோர்.

அப்போதும் அம்மோ கோதில 
வோஙகிக்சகோள்ைவில்லை. அ்தற்குப பிறேகு 
அத்்்த சபரியம்மோ என யோர் வந்்தோலும் 

போபபம்மோ்வ வர்வண்்டோம் எனச் 
செோலலிவிடுவோள்.

போபபம்மோவுக்குச் ெட்ச்டன்றேோல 
்கோபம் வரும். அம்மோவி்ட்ம சிலைெமயம் 
்கோபித்துக்சகோண்டு ்போய்விடுவோர். அடுத்்த 
நோ்ை வோரு்கோ்லைோடு வந்து நிற்போர்.

அ்ரயோண்டுத் ்்தர்வு விடுமு்றே 
ெமயம். ம்கஷ் வினோத்்தோளுக்கு வி்்ட 
எழுதிக்சகோண்டிருந்்தோன். பள்ளி திறேந்்ததும் 
அ்ென்சமண்ட் ெமர்பபிக்க ்வண்டும். 
போபபம்மோ சகோல்லைத் ்தோழ்வோரத்்்தக் 
கூட்டிக்சகோண்டிருந்்தோர்.

அன்று அபபோ ஆபீஸ ்போகவில்லை. 
கோ்லையிருந்்்த ்கோபமோக இருந்்தோர். 
அம்மோவி்டம் கோரெோரமோன விவோ்தம் ்வறு. 
்கோபமோக அம்மோ்வ அடிக்கக் ்க்யோஙக.. 
உள்்ை ஓடி வந்்தோர் போபபம்மோ..

‘இ்்தோ போருஙக. சபோம்ப்ைப 
பிள்்ை்ய அடிக்கிறே ் வ்லை வச்சுக்கோதீஙக.’

்கயில வோரு்கோ்லை ஆட்டி ஆட்டி 
உரத்து ்பசியவ்ரப போர்க்க பயமோயிருந்்தது.

அபபோவின் ்கோபம் அதிகரிக்க 
கண்சைலலைோம் சிவந்து ஏ்்தோ ்பெ 
வோசயடுத்்தோர்.. அ்தற்குள் ‘சவளி்ய ்போ..’ 
என்றேோள் அம்மோ.

ஏ்்தோ ்பெ முற்பட்்டவ்ர.. 
‘உன்்னசயலலைோம் ்வக்கிறே இ்டத்திலை 
்வக்கோ்தது என் ்தபபு. இனி்ம இங்க 
நிற்கோ்்த. வரவும் வரோ்்த,’ என்றேோள்.  

வோரு்கோ்லை அபபடி்ய ் போட்டுவிட்டு 
்த்லைகுனிந்து சவளி்ய ்போனவர்்தோன். 
வர்வ இல்லை.

அம்மோ முகத்தில இப்போச்தலலைோம் 
ப்ழய க்ை இல்லை. போபபம்மோ 
்போனபிறேகு அம்மோ அழுதிருக்கக் கூடும். 
அதிக ்வ்லையினோ்லைோ என்ன்வோ 
்ெோர்வோக இருந்்தோள். அபபோகூ்ட ்வறு ஆள் 
்வத்துக்சகோள்ைச் செோன்னோர். அம்மோ ஒத்துக் 
சகோள்ைவில்லை.

ஒரு மோ்தம் சென்றிருக்கும்.. மீண்டும் 
அதிகோ்லையில ெரக் ெரக் என்றே ெத்்தம்..

ம்கஷ் ஓடிப்போய் ென்னல வழியோகப 
போர்த்்தோன். அம்மோ கூட்டிக் சகோண்டிருந்்தோள். 
்கயில போபபம்மோவின் வோரு்கோல..
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îƒèˆ¶¬óòóC
 கட்டுலர

இைக்கியமும் 
ககொக�ொனொவும்

ஏழோம் நூற்றேோண்டு! ்தமிழறிவில 
சிறேந்்த சபரியவர் ஒருவர் ்தம் சீ்டர்களு்டன் 
சகோஙகுநோடு செலகிறேோர். இவரும் இவரது 
குழுவினரும் சென்றே ்நரத்தில அஙகு வோழ்ந்்த 
மக்கள் நளிர்சுரத்்தோல போதிக்கபபட்டிருக்க, 
வந்து ்ெர்ந்்த இவர்களுக்கும் ச்தோற்றுகிறேது 
அந்்நோய். ்நோய் பீடித்்த்தனோல துன்பமுற்று 
வருந்திய ்தம் சீ்டரது துன்பம் சபோறேோது அவர் 
்தம் இ்றேவ்ன அ்ழத்துப போடுகிறேோர் ஒரு 
போ்டல.

‘்கவி்ன செய்து எம்பிரோன் கழல 
்போற்றுதும் நோமடி்யோம் / செய்வி்ன வந்து 
எ்மத் தீண்்டப சபறேோ’ என்றேவர்  ்வண்டி 
நிற்கிறேோர்.  ‘அடியவர்கள் ஆகிய நோஙகள் 
உனக்குத் திருபபணிகள் செய்்்த வோழ்ந்து 
வருகி்றேோம். எஙக்ை வோட்டும் இந்்த 
்நோயில இருந்து எஙக்ைக் கோத்்தருள்வோயோக’ 
என்றுருகிப போ்ட, சுரம் நீஙகி சீ்டர்களும் 
மக்களும் நலைமுற்றே்தோகக் கோட்டுகின்றேது 
பழந்்தமிழ் இலைக்கியம் ஒன்று.

‘நளிர்சுரம்’ என்று அந்்நோ்யக் 
குறிபபிடும் அபசபரியவர் அ்தன் 
அறிகுறிக்ைக் குறிபபி்டவில்லை; மருந்து 
எதுவும் சகோடுத்்த்தோகவும் குறிபபி்டவில்லை. 
சவறும்ன போ்டல போடி்ய ்நோயில இருந்து  
மீட்்ட்தோகப போ்டல கூறுகிறேது. இவவிலைக்கியம் 
கோட்டும் கோட்சிவழி நு்ழந்து பகுத்்தறிந்து 
போர்ப்போமோகில பழந்்தமிழர் கோட்டும் 
வோழ்சநறிகள் வியபபிலைோழ்த்துகின்றேன.

கண்ணுக்குத் ச்தரியோ்த ப்க்யோடு 
உலை்க ்போரிட்டுக்சகோண்டு இருக்கிறேது. 
அணு ஆயு்தஙகைோல வரக்கூடும் என்றே 

கணிபபுக்ை எலலைோம் பின்்தள்ளி 
தீபசபரும்நுண்மி பற்பலை வடிவம் சகோண்டு 
மோறுபோ்ட்்டந்துசகோண்்்ட ெத்்தமிலலைோமல 
ஒரு உலைகைவிலைோன ் போ்ர ந்டத்திக்சகோண்டு  
வருகிறேது.  ்தோக்கு்தலகள் ச்தோற்று்தலகைோக 
இருக்கும்்போது அவற்றின் முன் அத்்த்ன 
ஆயு்தஙகளும் அெந்து்போகின்றேன.

சபருந்ச்தோற்றுக்ைக் கோைோ்த்தலலை 
உலைகு. நுண்மிகளில இருந்்்த ஒரு 
செல உயிரினஙகள் ்்தோன்றிய்தோக 
சமய்பபிக்கின்றேது யூ்ர-மிலலைர் ஆய்வுகள். 
ச்தோற்றுகள் மனி்தன் ்்தோன்றுமுன்ன்ர 
்்தோன்றிவிட்்ட்வ. எனின் அ்வகளும் நமது 
மூ்தோ்்தக்ை. அ்வக்ைக் கண்டு இன்று 
நம் வீடுகள் ்த்ரக்கு்மல பதுஙகுகுழிகள் 
ஆகின்றேன. நோம் ்த்லைம்றேவோகி்றேோம்.

எஙகிருந்்தோலும் ்்தடி வந்து 
உறேவோகிறேது. செலலும்்போது பலை்ரயும் 
உ்டன்ழத்்்த சென்றுவிடுகிறேது. 
பலலூ்டகப சபருக்கம் மிகுந்்த சூழலில, 
கிரோமஙகளிலும்கூ்ட அகலுலைகப பண்போடு 
சபருகிவிட்்ட சூழலில வீ்ட்டஙகி 
இருப்போர் ச்தோ்லைக்கோட்சி்ய்யோ, 
திறேன்்பசிக்ை்யோ திறேந்துவிட்்டோல அது 
கோட்டும் உலைகில ்கோர்தோண்்டவம் ஆடிக் 
களிக்கும் நுண்ச்தோற்று நட்புக்ையும் 
உறேவுக்ையும் விட்டு்வக்கவில்லை 
என்றே செய்தி உள்ைத்தில சபரும்பீதி்ய 
உருவோக்குகின்றேன என்றேோல அது  
மி்கயில்லை.

்கமீறிப ்போயிருக்கும் இச்சூழ்லைக் 
க்டந்து்போக என்ன வழி... இச்சூழல 
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மட்டுமலலை, எச்சூழலிலும் மனி்த உ்டல 
என்பது, ‘சபோலலைோப புழுமலி ்நோய்பபுண் 
புரம்்ப’ என்போ்ை அவ்வ, அது்போல 
்நோய்கள் வந்து ்தஙகிப ்போகும் கூடு்தோன். 
எப்போதும் ்போல இலைக்கியஙகள் கோட்டும் 
வழியில ந்டந்்தோல இருக்கும் இச்சூழ்லையும் 
க்டந்து செலலைலைோம்.

நளிர்சுரம் கண்்டோல செய்யும் சிகிச்்ெ்ய 
நற்றேத்்தத்்தனோர் என்னும் புலைவர், ‘முந்நீர் 
சிவணிய செந்நீர் யோக்்க  / முபபிணி ஆன்வ 
சவபபமோ நளி்ர / மோறிய நோள்பகல வீறிய 
யோமமும் / மோசுறு கோய மூசுபு சவவவி்ன 
/ மருந்்தனு போனமும் இருந்்்தயில ்தோைகம் 
/ அருநறேோ முத்திறேம் இருமு்றே இலசெய / 
மீச்சுரம் ஆகிய மீசுரப ப்டலி்க / சபருமூலை 
்வக்சகதிர்ப பூ்ைக் கு்வ்ய’, என்று 
போடுகிறேோர்.

கோற்றிற்கு எதிர்நிற்க ஒண்ைோ்த்வ 
பூ்ைபபூக்கள். அவற்்றேப ்போலை மிகக் 
கடு்மயோன நளிர்சுரமும் ்தோைகத்தின் முன் 
ம்றேந்்்தோடிப்போகும் என்பது இபபோ்டலின் 
சபோருள். இபபடி ்தோைகத்்்தயும் 
இரெத்்்தயும் கடுஞ்சுரத்திற்கோன 
மருந்துபசபோருள்கைோகக் கோட்டும் 
நற்றேத்்தத்்தனோரும் மதுமலைர்த்்தண்்டோர் 
பகுமனோர்  என்பவரும் எழுதிய போ்டலகள் 
அகம், புறேம் எனுமிரு சபோருள்களுக்குள் 
அ்டஙகோது மருத்துவப சபோருள் ்தருப்வ. 
‘்்த்ரயர் யமக சவண்போ’ என்னும் நூலுக்கு 
உ்ர்மற்்கோைோக அ்மந்்த்வ.

இரெமும் ்தோைகமும் சீனம், கி்ரக்கம், 
இத்்தோலி ்போன்றே நோடுகளில உற்பத்தி 
செய்யபபட்்டனவோம். அந்நோடுகள் அவற்்றே 
உள்மருந்்தோகப பயன்படுத்துவதில்லை. 
ஆனோல, ்தமிழ் மருத்துவர்கள் பண்டுச்தோட்்்ட  
பயன்படுத்தி வந்துள்ைனர். ்தோைகம் 
நச்சுத்்தன்்ம உ்்டய்தோம். சுத்தியினோலும் 
மூலி்கச் ெருக்கினோலும்  மருந்்தோகிறேது 
என மருத்துவ ஆற்றுபப்்டயின் போ்டலகள்  
கூறுகின்றேன. ெஙககோலைத்திற்கும் முந்்்தய 
இக்குறிபபு சகோண்டு ்தோைகத்்்த இப்போது 
எங்க ்்தடுவது?

மனி்த ெக்திக்கு அபபோற்பட்்ட ெக்தியோக 
எது வடிவுசகோண்்டோலும் அ்்த வைஙகி 

ஏற்று, மகிழ்வித்து அனுபபுவ்்த ்தமிழர் 
பண்போடு. இருபத்்்தந்து ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு வ்ர ‘அம்்ம’்ய அபபடித்்தோன்  
சகோண்்டோடு்வோம்.

‘அம்்ம ்போட்டிருக்கும்்போது 
அ்ெவம் ஆகுமோ?இபபடி கருவோட்டுக்கறி 
்வத்திருக்கிறேோ்ய!’, என்று அஙகலைோய்த்்த 
அக்கம்பக்கத்து வோய்க்ை அ்்டத்்த்்தோடு 
‘ஆத்்தோ வோய்க்கு எது நலலைோருக்்கோ 
அ்தக் ்கக்குறேோ. எது ்கட்்டோலும் வச்சுக் 
குடுத்துரணும். மனசுகுளிர ெோபபிட்டு சீக்கிரம் 
எம்்பரன விட்டுக் கிைம்பிருவோ ஆத்்தோ’, 
என்று கன்னத்தில ்போட்டுக்சகோண்டு 
‘அம்்ம’்யக் கவனித்்த அபபத்்தோக்கள், 
அவர்களி்டம் அம்்ம கண்டிருக்கும்்போது 
எது ்கட்்டோலும் உ்ட்ன கி்்டக்கும் 
என்ப்தோல கிண்்டலைோக கருவோட்டுக்கறி ் கட்்ட 
்பரன்களின் குறும்்ப அறியோ்தவர்கள்!

அம்்ம ்நோய்க்குரிய அ்்டயோைம் 
சவளிபபட்டுத் ச்தரியுமுன் வீட்்்டயும் 
சுற்றுபபுறேத்்்தயும் சமழுகி ்தனி்ய 
ஓரி்டத்தில ்வபபி்லை படுக்்கயிட்டு 
படுக்க ்வபபோர்கள். அது ச்தோற்று்நோய் 
என்ப்தோல ‘அம்்ம கண்டிருபப்்த’ 
அண்்்ட அயலைோருக்குத் ச்தரிவிக்கும்படியோக 
்வபபி்லை்ய வீட்டுவோயிலில அலலைது 
நி்லைபபடியில கட்டி ்வபபோர்கள். 
சிறுகுழந்்்தகள் என்றேோல ்வபபி்லை்தோன் 
ஆ்்ட்ய.

்வம்பும் மஞ்ெளும் கலைந்்த்ரத்து 
சிறு உருண்்்டகைோக உள்ளுக்கு உண்ைக் 
சகோடுபபோர்கள். சகோழுந்து ்வபபி்லைக்ை 
சமன்று விழுஙகத்  ்தருவோர்கள். உ்ட்லைக் 
குளிர்விக்கும் திரவ உைவுபசபோருள்க்ைக் 
குடிக்கக் சகோடுபபோர்கள். மஞ்ெளும் 
்வபபி்லையும் கலைந்்த, சூரிய ஒளியில சிலைமணி 
்நரஙகள்  ்வக்கபபட்டு சவதுசவதுபபு  
ஏறியிருக்கும் நீரில குளிக்க ்வபபோர்கள். 
்தவறியும்கூ்ட மருத்துவம்னப பக்கம் 
்த்லை்வத்துப படுக்கோ்த ்த்லைமு்றேகள். 
எலலைோ்ம ்க பக்குவம்்தோன். உை்வ 
மருந்்தோக மருந்்்த உைவோக ஒரு வோழ்க்்க.

வரலைோற்்றே ஆய்ந்்தோல இது்போன்றே 
சபருந்ச்தோற்றுக்ை மற்றே மருந்துகைோல 
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எதிர்சகோள்ை முடியோ்த நி்லையில 
ச்தோன்்மயோன  முன்்னோர்களின் 
வழிகோட்்டலக்ை அவற்்றே வழியனுபபி 
்வக்க உ்தவின வ்க்ய அறிய 
முடியும். மஞ்ெள் கோமோ்லை வரும்்போது 
கீழோசநலலி, ஆமைக்கு இ்லைக்சகோழுந்து, 
கரிெலைோஙகண்ணி இ்வக்ை இன்றேைவும் 
கட்டுபபடுத்துகின்றேன. சிக்குன்குன்யோ 
என்றே சுரம்  வந்்த்போது நிலை்வம்்போடு 
பபபோளிச்ெோறும் ்ெர்த்்தருந்தி விரட்டியது நம் 
சநஞ்சுரம்.

அ்தன்பின் அதிரடியோகப பரவிய 
ச்டஙகுவிற்கும் இ்்த கலை்வ்தோன் 
எதிரியோனது. H1N1 மிரட்டிய்போது அ்தன் 
உருவழித்்தது கபசுரக் குடிநீர். இப்போது 
பரவி அச்சுறுத்திக்சகோண்டிருக்கும் ெோர்ஸ 
வ்க நுண்மி மோறுபோ்ட்்டந்துசகோண்்்ட 
வருகிறேது.

சூழலுக்கு ஏற்ப ்தன்்ன மோற்றிக்சகோண்டு 
மிரட்டும் இபசபருந்ச்தோற்றேோல 
உயிரிழபபுகள் கைக்கற்று சபருகிவரும் 
சூழலிலும் க்டந்்த 45நோட்களில சுமோர் 1.20 
இலைட்ெத்துக்கும் ்மற்பட்்ட மக்கள் ்யோகோ, 
மூச்சுப பயிற்சிகைோலும் சித்்த மருந்துகைோலும் 
குைம்்டந்துள்ைனர் என்றே செய்தி புதிய 
நம்பிக்்க ்தருகிறேது.

ஆம் நண்பர்க்ை! எபபடியும் 
வரப்போகிறேது்தோன் எல்லைோருக்கும். 
நம்மோல செய்யக்கூடுவச்தன்ன? ‘வரும்முன் 
கோத்்தல; வந்்தபின் சபோறுத்்தல’ மட்டு்ம. 
ம்னயிலுள்ைவர்கள் ் நோய்வோய்பபட்்டோ்லைோ 
ஊரில ்நோய்க்குறி ச்தன்பட்்டோ்லைோ 
்நோய்த்்தடுபபு மு்றேயில ம்ன்யயும் 
ம்ன்யச் சுற்றியுள்ை பகுதிக்ையும் 
தூய்்மபபடுத்துவர்.

அ்்தோடு, ்நோய்க்கிருமி 
ம்னயிலுள்்ைோருக்கு இருபப்்தத் 
ச்தரிவிக்கும் சபோருட்டு ம்னயின் 
இ்றேபபில ்வம்பின் இ்லைக்ைக் 
சகோத்துக்சகோத்்தோகச் செருகி ்வக்கும் 
பழக்கம் இருந்திருபப்்த இலைக்கியம் 
கோட்டுகிறேது. நோம் இ்்தக் க்்டபிடிக்கலைோம். 
இ்்த்ய ‘தீஙகனி இரவசமோடு ்வம்பு 
ம்னச்செரீஇ’ என்கிறேது இலைக்கியம். 

‘உற்றேவன் தீர்பபோன் மருந்து்ழச் 
செலவோசனன்று அபபோல நோற்கூற்்றே மருந்து’, 
என்று வள்ளுவம் கோட்டும் வழியும் இஙகு 
்நோக்கத்்தக்கது. ‘்நோயுற்றேவர், மருத்துவர், 
மருந்து ்்தடிக்சகோண்டு வருபவர் அலலைது 
கோலைத்திற்்கற்ப ்தற்கோலைத்தில மருந்்்த 
உ்டனிருந்து சகோடுபபவர், அ்தன்பிறே்க 
மருந்து’ என்ப்தோக நோன் இக்குறேளுக்குப 
சபோருள்சகோள்கி்றேன்.

இக்குறேள் கோட்டும் சநறிபபடி இந்நோளில 
்நோயுற்றேவர் மு்தலில நோம் நலைம்்ட்வோம் 
என்று முழு்மயோக நம்ப ்வண்டும். 
சநஞ்சுரம் எச்சுரத்்்தயும் கோட்டிலும் 
வலியது. ப்தட்்டம் சகோள்ைோமல இருக்கும் 
ஒருவரோல்தோன் உ்டலில ஏற்பட்டுள்ை 
மோறுபோடுக்ைச் ெரியோக மருத்துவரி்டம் 
எடுத்து்ரக்க முடியும். ்தன்னம்பிக்்க்ய 
சபருமருந்து.

அடுத்து மருத்துவர் மீது முழு  நம்பிக்்க 
சகோள்ை ்வண்டும். ்நோய் அறிகுறிக்ைக் 
சகோண்டு ்தகுந்்த மருந்துக்ைக் சகோடுபபோர். 
்தகுந்்த மருந்துகள் கண்்டறியபப்டோ்த சூழலில, 
இருக்கும் மருந்துகளில சிறேந்்த்்தத்்தோன் 
மருத்துவர் பரிந்து்ரபபோர் என்றே 
நம்பிக்்கயும் ஒருவ்க மருந்்்த.

அந்்தக் கோலைத்தில  மருத்துவர் 
செோலலும் இ்லைக்ைச் ெரியோகக் 
கண்்டறிந்து பறித்துக்சகோண்டு வந்து 
மருந்்்த உரிய மு்றேயில ்தயோரிபபவர்கள் 
இருந்்தோர்கள். அவர்க்ை ‘மருந்து்ழச் 
செலவோன்’ என்று வள்ளுவர் குறிபபிடும் 
மருந்து ்்தடிச் செலபவர்கள். மருந்்்தயும் 
்தடுபபு மருந்்்தயும் கண்்டறிபவர்க்ை 
அவவ்கயில சகோள்ைலைோம். 

மருத்துவம்னயில ்தஙகினோல 
செவிலியர் போர்த்துக் சகோள்வோர்கள். 
வீடு திரும்பி ்தனி்மபபடுத்திக் 
சகோண்டிருக்கி்றேோம் என்றேோல உ்டன் 
இருபபவர்கள் கவனித்துக்சகோள்வோர்.

இ்வசயலலைோவற்றிற்கும் பின்னர்்தோன் 
்நோ்யக் குைபபடுத்துவதில மருந்தின் 
பஙகளிபபு உள்ைது. மருந்து மட்டு்ம 
்நோய்க்கோன தீர்வன்று என்ப்தோக்வ நோன் 
கருதுகி்றேன்.
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மருந்து மட்டுமின்றி ் நோயுற்றேவர் வோழும் 
ம்னயில நறுமைம் கமழும் நறும்பு்க 
பு்கத்து, யோழினோல பலலி்ெ இ்ெத்து, 
ஆம்பல எனும் குழலூதி, கோஞ்சிபபண் 
போடி அவர்க்ைத் தூஙகச் செய்்தனரோம் 
பண்்்டத் ்தமிழர். இற்்றே நி்லைக்்கற்றேபடி 
நம் மன்்தயும் சுற்றுபபுறேத்்்தயும் 
்தயோர்படுத்திக்சகோண்டு அடுத்்த இருபது 
நோட்களுக்கு முழு ஓய்சவன்று மனதில 
குறித்துக்சகோண்டு துவஙக ்வண்டியது்தோன் 
நம் ்போ்ர!

சபருந்ச்தோற்றுக்கு ஆைோகிவிட்்டோல 
மருத்துவம்னக்குப ்போ்ய்தோன் ஆக 
்வண்டுமோ?நம் வீட்்்டக் கோட்டிலும் 
போதுகோபபோன இ்டம் ்வசறேதுவோகவும் 
இருக்க முடியோ்்த. ரத்்த அழுத்்தம், ெர்க்க்ர, 
இன்ன பிறே ்நோய்கள் இலலைோ்தவர்கள் 
வீட்டி்லை்ய நம்்ம நோம் கவனித்துக் 
சகோள்ைலைோம்.

வரும்்போ்்த ெளி்யயும் உ்டன்ழத்து 
வருகிறேது இக்சகோடூரன். ெளிக்கு ‘்வத்தியம் 
போர்த்்தோல ஒரு வோரத்தில ்போகும்; 
போர்க்கோமல விட்்டோல ஏழு நோட்கைோகும்’  
என்பது யோர் அறியோ்தது?ஏழுநோட்களுக்கு 
சுரத்்்தோடு ெளியும் படுத்தும். ்வசறேோரு 
பச்சி்லையும் கி்்டக்கோவிட்்டோலும் 
்போகிறேது. அடிக்கடி சவறும் சவந்நீரி்லை்ய 
கூ்ட ஆவி பிடிக்கலைோம். ச்தோண்்்டயில 
ச்தோல்லை சகோடுக்கும் ெளி்யயும் அது ்தரும் 
வலி்யயும் உபபு கலைந்்த சவதுசவதுபபோன 
நீரோல சகோபபுளித்துக் கு்றேக்கலைோம்.

சுரம் இருக்கும்்போது உைவு உள்்ை 
இறேஙகோது. உப்பக் கு்றேத்துக்சகோள்வது 
மருந்தின் செயலதிறே்ன 
அதிகரிக்குமோ்கயோல அைவோன உபபிட்்ட 
அன்னபபோல கஞ்சி்யக் குடித்துவிட்டு, 
மனதுக்குப பிடித்்த இ்ெ்ய ஒலிக்க 
விட்டுவிட்டு, நமக்குத் ச்தரிந்்த வீரியம் 
கு்றேந்்த மோத்தி்ரக்ை எடுத்துக்சகோண்டு, 
அெதி தீர ஓய்சவடுபபது ஒன்று்தோன் வழி.

நுண்சபருந்ச்தோற்றுக்கு ஆைோனவர்க்ைக் 
கண்டு மற்றேவர்கள் ஒதுஙகும் 
்மோெமோன பழக்கமும் நம்மவரி்்ட்ய 
மலிந்துகி்டக்கிறேது. ்தம்்மக் கோத்துக் 

சகோள்வது ்தவறேோகோது. ‘முருவி்ன 
யுள்ளுருக்கித் தின்னும் சபரும்பிணியும் 
கள்வரின் அஞ்ெபபடும்’ என்று்ரக்கிறே்்த 
திரிகடுகம். கள்வருக்கு அஞ்சி எச்ெரிக்்கயோய் 
இருபபது  ்போலை உரு அழிக்கும் ்நோய்க்கு 
அஞ்சி, செய்ய ்வண்டுவன செய்து, 
எச்ெரிக்்கயோக இருக்க ்வண்டும்்தோன்.

ஆனோல, ‘பர்லைோகத்தில நீ 
நு்ழயும்்போது உனக்கு அரு்க 
இருந்்த உன் ்த்மயன் எங்க என்றே உன் 
பி்தோவின் வினோவிற்கு நீ வி்்டயளிக்க  
்வண்டியிருக்கும்’ என்றே ்பபிள் 
வோெகஙக்ையும் நோம் நி்னவில 
சகோள்ைலைோம். நமக்கருகில பிணி 
கண்்்டோருக்கு இயன்றே உ்தவிக்ைச் 
செய்யலைோம்.

‘அலலைல ஒருவற்கு வந்்தக்கோல 
மற்றேவர்க்கு / நலலை கி்ைகள் எனபபடுவோர் – 
நலலை / வி்னமரபின் மற்றே்த்ன நீக்கு மது்வ 
/ ம்னமரம் ஆய மருந்து’ என்கிறேது பழசமோழி 
நோனூறு. ஒருவருக்குத் துன்பம் ்நரிடும்்போது 
நலலை உறேவுகள் என்ப்வ ‘வீட்டில நட்டு 
வைர்க்கபபட்்ட பச்சி்லை மரஙக்ைப ்போலை 
உ்தவ்வண்டும்’ என்கிறேது அது, ெரி்தோ்ன? 
அபபடி நோம் ந்டந்துசகோள்கி்றேோமோ?

்நோயோளி்யக் கவனிக்கும் மு்றே பற்றி 
ெமஸகிரு்த இலைக்கியசமோன்று இபபடிக் 
கூறுகிறேது.. ‘்மத்ரீ கோருண்யமோர்்்தஷூ 
ெக்்ய/பரீதி ரு்பஷைம்’. 
‘்நோய்வோய்பபட்்டவனி்டம் நட்பும் 
இரக்கமும் கோட்டு. மகிழ்ச்சிபபடுத்து. ்நோய் 
வந்்த்தற்கு அவ்னக் குற்றேவோளிக் கூண்டில 
நிறுத்்தோ்்த’.

எத்்த்ன உண்்ம? மறுக்க முடியோது, 
்நோய்வோய்பபட்்டவர்க்ைக் குற்றேவோளிக் 
கூண்டில நிறுத்திப போர்க்கிறேது்தோன் இந்்தச் 
ெமூகம். வீட்டில, பணியி்டத்தில எஙகும் 
பரவலைோகக் கோைக் கி்்டக்கிறேது்தோன் இந்்தப 
பழக்கம். யோரும் ்வண்டி விரும்பி ்நோ்ய 
அ்ழத்து வருவதில்லை. வந்்தவர்களின் 
திண்்டோட்்டத்்்த நம் கண்்ைோட்்டத்்தோல 
மோற்றே முடியும்.

மோற்று்வோம்!
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