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தலையஙகம்

õí‚è‹.

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

  ñ‡E¡ ñíˆ«î£´ â¿A¡ø ð¬ìŠ¹èœî£¡ å¼ ªñ£N‚°Kò  Güñ£ù ð¬ìŠ¹è÷£Œ 
ËŸø£‡´èœ èì‰¶‹ G¬ôˆ¶GŸA¡øù. î¡ ñQî˜èÀ‚è£è â¿¶‹ ñQî¡ â¿ˆî£÷¡ 
â¡ø G¬ô¬ò‚ èì‰¶ Ü„êÍèˆFŸè£ù «êõèù£Aø£¡.  â¿ˆî£÷˜ «ê£.î˜ñQ¡ ð¬ìŠ¹èœ 
Ü¬ùˆ¶«ñ Üõ˜ «ïC‚°‹ ñQî˜èÀ‚è£ù¬õ. êÍè‹ ê£˜‰¶ Üõ˜ ªê£™ô M¼‹Hò 
è¼ˆ¶‚è«÷ ð¬ìŠ¹èO¡ è¼‚è÷£AJ¼‚A¡øù.

 å¼ Üì˜õù‹ «ê£èõùñ£ù Ýö‹I° ²ŸÁ„Åö™ è¬î îIN™ «ê£.î˜ñù£™ 
â¿îŠð†®¼‚Aø¶. ñQîQ¡ Üìƒè£î Ý‚AóIŠ¹ ªõP ÞòŸ¬èJ¡ GòF‚°œ ÜIô i„ê£Œ 
ÞøƒAJ¼Šð¬î Ý˜Šð£†ìI™ô£î âOò õ£›M¡ õN Ü¿ˆîñ£Œ„ ªê£™LJ¼‚Aø£˜. °…² 
ªð£P‚è ªð£‰¶ A¬ì‚è õNJ™ô£î AOèO¡ îMŠ¹ ªî£ìƒA õù‹ º¿‚è ªð¼A Gó‹¹‹ 
ªè£Çó åLèœ õ¬ó Üˆî¬ù„ C‚è™èÀ‚°‹ è£óíñ£Œ Þ¼Šð¶ ñ£Qì Þù‹. ï£¡ 
â¡ù ªêŒò º®»‹ â¡Á «è†°‹ ñQî˜èOì‹ c â¡ù ªêŒF¼‚Aø£Œ ð£˜ â¡Á Ü¬ø‰¶ 
è£‡HˆF¼‚Aø£˜ «ê£.î˜ñ¡ ‘«ê£èõù‹’ CÁè¬îJ™.

  ð†ì£²ˆ ªî£NŸê£¬ô â¡ð¶ Iè âOò ñ‚èO¡ Þòƒ°î÷ñ£è Þ¼‚Aø¶. ªîK‰¶‹ 
Üƒ° Üõ˜èœ ïóèˆF™ ²ö™Aø£˜èœ. «ê£.î˜ñQ¡ ‘ï²‚è‹’ è¬î Iè Þò™ð£Œ å¼ 
ÞÁ‚èˆ¬î ï‹ºœ Þø‚AM†´„ ªê™Aø¶. Iè„ CÁ õòF«ô«ò IèŠ ªð¼‹ ªð£ÁŠ«ðŸ°‹ 
CÁõ˜èO¡ Þò‚è‹ ï‹ºœ æ˜ Þò‚èñŸø G¬ô¬ò à‡ì£‚AM´Aø¶. Ýù£™ «ê£.î˜ñ¡ 
â‰îMî ðKî£ðˆFŸ°‹ àKò õ£˜ˆ¬îè¬÷‚ «è£˜‚èM™¬ô. ÜŠð®«ò è£†CŠð´ˆ¶Aø£˜. 
ãªù¡ø£™ Í¡ø£‹ ñQîù£Œ Üõ˜ Üõ˜è¬÷Š ð£˜‚èM™¬ô. Üõ˜èÀœ å¼õó£èŠ 
ð£˜‚Aø£˜. Üîù£™î£¡ Üõ˜èÀ‚°œ Gè¿‹ âœ÷™èª÷™ô£‹ è¬î‚°œ Þò™ð£Œ õ‰¶ 
M¿A¡øù. MFè¬÷ eÁ‹ êÍè‹, «èœM «è†è Þòô£î ªî£Nô£÷˜èœ, âF˜ˆ¶ G¡ø£™ 
²ñˆîŠð´‹ ªð£Œ‚ °Ÿø„ê£†´èœ, êÍèˆF™ å†ì Þòô£¶ Üõñ£ùŠð´‹ ªî£Nô£÷˜èœ âù 
åŸ¬ø‚ è¬î‚°œ Üõ˜ ¹¬îˆF¼‚°‹ êÍè‹ IèŠ Hó‹ñ£‡ìñ£ù¶.. ðòƒªè£œ÷¬õŠð¶. 
Üõó¶ â™ô£Š ð¬ìŠ¹èÀ‚°‹ ªð£¶õ£ù Ü¬ìò£÷ñ£è Þî¬ù‚ ªè£œ÷ô£‹.

 cFðFJ¡ b˜Š¹Š ð‚èƒèO™ æ˜ â¿ˆî£÷Q¡ ðƒèOŠ¹ Þ¼Šð¶‹ ºîô¬ñ„ê˜ 
îù¶ Üóê£ƒèˆF¡ ªêò™F†ìƒè¬÷ Üõó¶ ï£õ™õN åŠ¹«ï£‚°õ¶‹ ð¬ìŠ¹„ êÍèˆF™ 
ê£î£óíñ£ùF™¬ô. à‡¬ñò£ù å¼ ð¬ìŠð£OJ¡ êÍèŠ ðƒèOŠHŸè£ù ÜKò 
M¬÷¾èœ. â¿ˆî£÷˜ «ê£.î˜ñQ¡ «ï˜è£í¬ôˆ îè¾ ªð¼¬ñ»ì¡ ªõOJ´Aø¶.

 «ñ½‹ è†´¬óèœ, ªî£ì˜èœ, CÁè¬îèœ, èM¬îèœ âù àœ÷ Ü¬ùˆ¶Š 
ð°Fè¬÷»‹ õ£C»ƒèœ.. Mõ£F»ƒèœ.. ðA¼ƒèœ.

ï¡P.

          - ÝCKò˜
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 சேர்கதாணல் 

   - எழுதததாளர் ச�தா.தர்்மனுடனதான சேர்கதாணல்

èKê™ ñ‚è¬÷‚ è£†´‹ ¶E¾‹ «ï˜¬ñ»‹ I‚è 
ðó‹ð¬óJ¡ å¼ °Pf´ â¿ˆî£÷˜ «ê£.î˜ñ¡. Aó£Iò„ Åö«ô£´ 
à¼ŠªðŸø è¬îè«÷£´‹ ð£ê£ƒèŸø «ïó® õ£›Mò™ ÃÁèO¡ 
H¡ù«ô£´‹ Aó£Iò õ†ì£óƒè¬÷Š ð£F‚Aø à‚Aóñ£ù 
Ü™ô¶ Ü‚Aóññ£ù Mêòƒè¬÷ õóô£ø£ŒŠ ðF¾ ªêŒðõ˜. 
ê£Aˆò Üè£îI M¼î£÷ó£ù Üõ¼ì¡ îè¾ I¡Qî¿‚è£ù 
«ï˜è£íL™....

ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡

“எந்தவ�ொரு இலக்கியமும் எழுதியவுடன் 
வெரும் எழுச்சியயயும் விழிப்புணரய�யும் 

உரு�ொக்கிவிடொது”
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நீங்கள் வி்வசதாயத்் அடிபப்ையதா்கக் 
ச்கதாணை்வர். எழுததுத து்ைக்கு எவ்வதாறு 
்வநதீர்்கள்?

எங்களுடைய பாடைன், தாததா, அபபா, 
நான் என எல்லாருக்கு்ே ஆதாரோ்க 
இருபபது விவசாயத ததாழிலதான். எனக்கு 
பதது ஏக்்கர் ்கரிசல்காடு உள்ளது. நான் 
இப்பாதும் அடிபபடையில ஒரு விவசாயிதான். 
அநதக் ்காலததில கிராேங்களில எநதவிதப 
தபாழுது்பாக்கு அம்சங்களும் இருக்்காது. 
அப்பாது கூததுக்்கள ேடடும்தான் இருநதன. 
நான்கு அலலது ஐநது கி்லா மீடைர் தளளி உள்ள 
ஊரில கூதது நைநதால, ஊர் ஊரா்கக் கி்ளம்பி 
கூதது பார்பபதற்குப ்பாய்விடுவார்்கள. கூதது 
பார்ததுவிடடு நடுசசாேததில கிராேததிற்குத 
திரும்புவார்்கள.

சில ஊர்்களில கூததுக் ்கடலஞர்்கள அநதக் 
கிராேததி்ல்ய இருபபார்்கள. குறவன் குறததி 
ஆடைம், ்கர்காடைம் எனப பலவட்க ஆடைம் 
இருநதது. எங்கள ஊரில ஒயில கும்மி என்தறாரு 
ஆடைம் இருநதது. அநத ஒயில கும்மிக்குப 
தபயர் ராோயணக் கும்மி. ராோயணக்்கடத 
ஆரம்பததிலிருநது முடியற வடரக்கும் நான்கு 
நாள விடிய விடிய நைக்கும். அது ்வஷம் ்கடடி 
ஆடுவது. எல்லாரும் அநதநதப பாததிரததிற்கு 
ஏற்றவாறு ்வைம் ்பாடடிருபபார்்கள. அதில 
எனது தநடத ராேர் ்வைம் ்பாடடிருபபார். 
எங்கள அபபாதான் ஹீ்ரா. எனது சிததபபா 
லடசுேணனா்க ்வைம் தரிதது இருபபார். எனது 
ோோ ஜன்கர் ்வைம் ்பாடுவார். எல்லாரு்ே 
எங்கள ஊர்க் ்கடலஞர்்களதான். இதில தபரிய 
விஷயம் என்னதவன்று பார்ததால எலலா 
ஜாதிக்்காரர்்களும் அதில இருநதார்்கள. ஊரில 
உள்ள அததடன ஜாதிக்்காரர்்களும் ்வைம் 
்பாடடு நடிபபார்்கள. இடவதயலலா்ே 60, 70 
வருைததிற்கு முநடதய நி்கழ்வு.

கூததுக்்கடலடயப பார்க்்க எனது 13 
வயது வடர வாய்பபு கிடைததுக்த்காண்ை 
இருநதது. எனது தநடத என்டனச சிறு 
வயதி்ல்ய கூதது நைக்கும் இைததிற்த்கலலாம் 
அடைததுக்த்காணடு ்பாய் நடிபபார். எலலா 
ஊர்்களுக்கும் ்பாவார்்கள. 

அவர்்கள ஆடும் ஆடைம், ்காடசி, பாைல்கள 
எலலா்ே ்சர்நதுதான் எனக்குள வாசிபபிற்கு 
உணைான விடத விழுநதிருக்குதேன்று 
நிடனக்கி்றன். அவர்்களின் கூததுக்்கடலடய 
எனது பதிமூணாவது வயதிற்குப பின் 
நிறுததிவிடைார்்கள. அப்பாது என் 
ேனதிற்குள ஒரு தவற்றிைம் ஏற்படுகிறது. 
அநத தவற்றிைம்தான் என்டன 
வாசிபபிற்குள நுடைததிருக்குதேன்று 
நிடனக்கி்றன். எடைாவது, ஒன்பதாவது 
படிததுக்த்காணடிருக்ட்கயில வகுபடபக் 
்கட அடிததுவிடடு நூல்கததிற்கு வாசிக்்கப 
்பாய்விடு்வன். அப்பா்த, நான் ஒரு 
தீவிரோன வாசிபபா்ளனா்க, வாச்கனா்க 

ோறிவிட்ைன். பின் வாசிபபிற்கு அடுதத ்கடைம் 
நம்ேளும் எழுதலா்ே என்று ்தான்றியது.

எழுதுவதற்்கான உத்வ்கோ்க எழுததா்ளர்்கள 
கி.ரா., பூேணி  ேற்றும் கு.அைகிரிசாமி 
்பான்்றார் இருநதார்்கள. அவர்்கள ்கடதடயப 
படிக்கும்்பாது இது ்பான்று நாமும் 
எழுதலா்ே என்று ்தான்றியது. அன்றாைம் நாம் 
பார்க்்கக்கூடிய ேனிதர்்கள, நாம் பார்க்்கக்கூடிய 
விசயங்கள ேற்றும் நம் ்கரிசல ேணணின் எலலா 
விவரமும் அதில எழுதி உள்ளார்்க்்ள.. ஏன் இது 
்பான்று நாமும் எழுதக்கூைாது என்ற நம்பிக்ட்க 
பிறநதது. அநத நம்பிக்ட்கதான் எழுதிப 
பார்க்்கலா்ே என்ற உத்வ்கதடதத தநதது. 

வருைா வருைம் பாரதி விைாவிற்குச 
தசலவது வைக்்கம். அஙகு ்பராசிரியர் தி.சு.
நைராஜன் அவர்்கள வநதிருநதார்்கள. இருவரும் 
சநதிதத்பாது, ‘்கவிடத எழுத நிடறய 
ஆட்கள இருக்கிறார்்கள. நீங்கள ஏன் சிறு்கடத 
எழுதக்கூைாது?’ என்று என்னிைம் ்்கடைார். 
அதன் பின்தான் சிறு்கடத எழுத ்வணடும் என்ற 
ஆடச்ய துளிர்ததது.

அதற்கு முன் நான் ்கவிஞனா்க இருநதவன். 
்கடணயாழி, தீபம் ்பான்ற இதழ்்களில எனது 
்கவிடத்கள வநதுள்ளன. 

ேதுடரயிலிருநது தவளியான “ே்காநதி” 
எனும் பததிரிக்ட்கடயக் ்கவிஞர் பரிணாேன் 
ேற்றும் ேதுடர ்காேராசர் பல்கடலக்்கை்கததின் 
தமிழ்ததுடற ்பராசிரியரா்க இருநத தி.சு. 
நைராஜன் இருவரும் நைததினார்்கள. 
பததிரிக்ட்கயின் ஆசிரியரா்கக் ்கவிஞர் பரிணாேன் 
இருநதார்.

என் முதல சிறு்கடத “விறுவு”  1980ஆம் 
ஆணடில  “ே்காநதி”யில தவளியானது. அதன் 
பின் நான் ்கவிடத எழுத விரும்பவிலடல. அதன் 
பின் சிறு்கடத்கள எழுத ஆரம்பிததுவிட்ைன். 
இநதக் ்காலததிலதான் சங்க இலக்கியங்கட்ளப 
படிக்்க ஆரம்பித்தன்.  

உடரநடைக்குள ்பானால நேக்கு 
விசாலோன இைம் கிடைக்கிறது. ்கவிடதயில 
தசாலவடதவிை சிறு்கடதயில நாம் நிடறயச 
தசாலலலாம்.

உங்கள் பதிமூணதா்வது ்மய்வதாடி 
நதா்வல ச்தாைர்ச்சியதா்க விமர்சனததிற்கு 
உள்்தாக்்கபபடை்ற்கு எனன ்கதாரணசமனறு 
நி்னக்கிறீர்்கள்?

ஊை்கங்களில இன்று ்பசுதபாரு்ளா்க 
இருபபது ேதம். ்்கர்ளாவில 15 வருைம் 
்கன்னியாஸ்திரியா்க இருநது, பின் அதிலிருநது 
தவளிவநத ஒருவரால, ்கர்ததரின் நாேததினி்ல, 
ஆதேன் எனும் நாவல எழுதபபடடு இருக்கிறது. 
எழுததா்ளர் பாோ என்பவர் ்கன்னியாஸ்திரியா்க 
இருநது எழுததா்ளரா்க ோறியவர். ஆனால 
அடதப பற்றி ஒரு ்கடத கூை எழுதவிலடல. 
எல்லாரும் மி்கவும் பாது்காபபா்க 
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வாழ்கிறார்்கள. ஆனால அவர்்களின் ்பசசு 
எலலா்ே ேதம், ேதவாதம் என்று இருக்கும்.

ேதவாதம் என்றால என்ன என்பது பற்றி 
யாரும் ்பசுவ்தா, எழுதுவ்தா கிடையாது. நான் 
ஒரு ேைததில 15 வருைங்கள இருந்தன். அது 
பாது்காக்்கபபடை பகுதி. அடதப பற்றி யார் எழுத 
முடியும்? நான் அஙகு இருநததால அது பற்றி 
என்னால எழுத முடிநதது.

பதிமூணாவது டேயவாடி நாவலில 
்கருததமுதது என்ற ்கதாபாததிரம் தவிர்தது ேற்ற 
எலலாக் ்கதாபாததிரங்களு்ே உணடேயான 
தபயர்்கட்ள்ய பதிவு தசய்திருக்கி்றன். 
அதில வரும் ்கருததமுதது ்கதாபாததிரம் 
நான்தான். இன்றும் வாழ்நதுத்காணடிருக்கிற 
பாதிரியார்்கள, ்கன்னியாஸ்திரி்கள தபயர்்கட்ளப 
பதிவு தசய்திருக்கி்றன். அது அததுடணயும் 
உணடே. 99 சதவீதம் அநத நாவலில ்கற்படனக்கு 
இை்ே இலடல. எடதயும் எதிர்த்காள்ளத 
தயாரா்க உள்்ளன். ஒரு ேததடத எழுதும்்பாது 
விேர்சனங்கள வரததான் தசய்யும். சாதிடயயும், 
ேததடதயும் அரசியலுக்்கா்க சம்பாதயம் 
தசய்வதற்்கா்கப பயன்படுததுகிறார்்கள. யாராலும் 
சாதிடயயும், ேததடதயும் ஒழிக்்க முடியாது.

விேர்சனததிற்குப பதில தசாலல 
்வணடும். விேர்சனம் தசய்தால ்கடசி முததிடர 
குததிவிடுகிறார்்கள. இைதுசாரி இயக்்கத்தாடு 
இடணநது ்பாராடைம் தசய்து 14 முடற 
சிடறக்குச தசன்றவன் நான். அதி்கபடசோ்க 44 
நாட்கள பாட்ளயங்்காடடை ேததிய சிடறயில 
இருநதிருக்கி்றன்.

சூல நதா்வல எழு் வ்வணடுசமனத 
ச்தாைஙகிய ச்தாைக்்கப புள்ளி பற்றிச் 
சசதாலலுங்கள்?

ரஷயாவில புரடசி ஆரம்போகி, 
கூடடுபபணடண உருவாகிய சேயததில ஒரு 
சம்பவம் நி்கழ்கிறது. கூடடுபபணடணக்கு 

விடத்கள அனுபபபபடைன. ்ேலிருநது 
கூடடுபபணடணக்கு ஒரு உததரவு வருகிறது. 
எலலா ்வடல்கட்ளயும் குறிபபிடை 
்காலததிற்குள முடிக்்க ்வணடும். இஙகு 
விவசாயம் பார்க்கிறவர்்கட்ள சம்சாரி என்று 
அடைக்கி்றாம். ்சாவியததில “தோழிக்” என்று 
தபயர். ேடை இநத நாளில ஆரம்பிக்குதேன்று 
விஞஞானி்கள ்கணிததுக் த்காடுததிருக்கிறார்்கள. 
விடதடய நான்கு  அஙகுலததுக்கு ஊன்ற 
்வணடும். இடத மீறுபவர்்கள ்சாவியத 
யூனியன் சடைபபடி தணைடனக்கு 
உள்ளாக்்கபபடுவீர்்கள என்று கூடடுப பணடண 
விவசாயி்களுக்்கா்க ்ேலிருநது ஆடணதயான்று 
வருகிறது. ்சாவியத உததரவின்படி எலலா 
்வடலயும் முடிகிறது.

கி்ளாைர் விோனததில கூடடுபபணடணடயச 
சுற்றிப பார்க்கும்்பாது, ஒரு பயிர் கூை 
முட்ளக்்கவிலடல. அநத நிலம் முழுவதும் 
தவடை தவளியா்கக் கிைக்கிறது. 

ஆனால ஒரு விவசாயிக்கு ஒதுக்்கபபடை 
நிலம் ேடடும் பசடசப ப்சதலன 
வ்ளர்நதிருக்கிறது. ்ேலிருநது கி்ளாைர் 
விோனம் ்நரா்க அநத விவசாயி நிலதடத 
்நாக்கி இறஙகுகிறது. அஙகு இறஙகியதும் 
“தோழிக்”ட்கக் கூடடி வர ஆடண 
பிறபபிக்கிறார். தோழிக் வநது நிற்கிறார். 
‘உங்க்ளது நிலததில ஊன்றபபடைது ேடடும் 
வ்ளர்நதிருக்கு்த.. எபபடி?’ எனக் ்்கடகிறார். 
‘ஐயா தாங்கள த்காடுதத அறிவிபபு எனக்கும் 
வநதது. எலலாம் சரிதான் ஐயா. ேடை 
அறிவிபபு த்காடுதது இருநதீர்்க்்ள அதில 
ேடடும் எனக்குச சிறிது சந்த்கம் இருநதது. 
நான் பரம்படர விவசாயி. எங்கள பாடைன் 
்காலததிலிருநது நாங்கள சம்சாரி ்வடல 
பார்பபவர்்கள. இயற்ட்கயின் அறிகுறி்கள 
டவதது ேடை ததாைஙகுவடதக் ்கணிப்பாம். 
உங்கள அறிவிபபின்படி, அநத நாளில ேடை 
ததாைஙகுவதற்்கான வாய்ப்பயிலடல. ஒரு 
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பதது நாள தாேதோ்க்வ ேடை தபய்யும் 
என்படத முன்கூடடி்ய ்கணிததிருந்தன். 
அநத நம்பிக்ட்கயில, விடத ்பாை நான் ஏழு 
அஙகுலம் ஆைம் டவத்தன். ்காரணம் அதில 
ஈரபபதம் ்வணடும், ்ேலும் ஈரபபதம் 
இருநதால வ்ளர்வதற்குச சரியா்க இருக்கும் 
என மூன்று அஙகுலம் கூடுதலா்க டவத்தன். 
என்னுடைய ்கணிபபுபபடி ேடை பதது நாட்கள 
பிநதியது. அதனால எனது நிலததில முட்ளததது. 
ேற்றவர்்கள நிலததில முட்ளக்்கவிலடல.’

இது ்சாவியத யூனியன் விவசாயி்களுக்கு 
ேடடும் கிடையாது. இது ்பான்று வாழ்வின் 
அனுபவங்கள, விவசாய நுணுக்்கங்கள 
த்காணைவர்்கட்ள அரசாங்கம் பயன்படுததிய்த 
கிடையாது.

இநத நுணணறிடவ விவசாயி்களுக்குக் 
்காடை ்வணடும் என்பதற்்கா்க்வ சூல நாவல 
எழுத ஆரம்பித்தன். விவசாய நிலம் தரிசு 
நிலோ்கக் ்காரணம், ந்கரக் குடி்யற்றம் நி்கைக் 
்காரணம், ்கணோயில நீர் நிடல்கள அழிநது 
்பா்கக் ்காரணம், பிரிடடிஷ ்காலததில விவசாயம் 
எபபடி இருநதது, ஜமீன்தார்்கள ்காலததில 
எவவாறு இருநதது, ராஜாக்்கள ்காலததில எபபடி 
இருநதது, இப்பாது நீர்நிடல்கள அழிநது வரக் 
்காரணம் என்ன? இபபடி விவசாயம் சம்பநதோன 
எலலாவற்டறயும் ்பசும்படியா்கததான் சூல 
நாவடல எழுதி்னன்.

சூல நாவடல எழுதுவதற்குப பதது 
ஆணடு்கள எடுததுள்்ளன். 2005லிருநது 
2015வடரயிலான எனது ஆய்வு்களதான் 
இநத நூல. இதற்்கா்க பல்வறு ஊர்்கள, 
பல்வறு அரணேடன்கள, ஜமீன் இைங்கள 
என எலலா இைங்களுக்கும் தசன்று 90 வயது 
பாடடிோர்்களிைம் ்்கடடு, அதன் மூலோய் இநத 
நாவடல எழுதி்னன்.

கூ்்க நதா்வ்ைத ்லித மக்்களின சமூ்க 
்வரைதாற்றி்னத ச்ளி்வதா்கக் கூறும் ஆ்வணமதா்க 

உரு்வதாக்கி இருக்கிறீர்்கள். இ்ன சமூ்கப 
பயனபதாடு எனன்வதா்க இருநதிருக்கிைது?

எநததவாரு இலக்கியமும் சமூ்கப பயன்பாடு 
என்று பார்த்தா்ேயானால பூஜயோ்கததான் 
இருக்கும். எநததவாரு இலக்கியமும் 
எழுதியவுைன் தபரும் எழுசசிடயயும் 
விழிபபுணர்டவயும் உருவாக்கிவிைாது. 
இலக்கியததின் ்வடல அ்கம் சம்ேநதபபடைது.

14 வயது வடர ்காநதி, ்காநதியா்கவிலடல. 
அவர் ்ோ்கன் தாஸ் ்கரம்சநத ேடடும்தான். தனது 
14 வயதில “அரிசசநதிரன்” நாை்கம் பார்க்்கச 
தசலகிறார். அநத நாை்கததில அரிசசநதிரன் 
்கதாபாததிரம் அபபடி்ய அவர் ேனதில 
பதிநதுவிடுகிறது. அன்்ற ஒரு சபதம் எடுக்கிறார். 
எனது ்பசசுக்கும் வாழ்விற்கும் இம்மிய்ளவு 
கூை விததியாசம் இலலாேல வாழ்நது ேடி்வன், 
எநதச சேயததிலும் உணடேக்குப புறம்பா்கப 
்பச ோட்ைன் என்்ற சபததேடுதது வாழ்டவ 
ஆரம்பிக்கிறார். அதன் பிற்்க இநதியாவிற்குத 
்தசபபிதா ேற்றும் ஒரு ்காநதி கிடைக்கிறார்.

்காநதி பார்தத நாை்கதடத உருவாக்கியது 
யார்? என்டனப ்பான்ற ஒரு எழுததா்ளன்தா்ன, 
நாை்க ஆசிரியன்தா்ன உருவாக்கினார். 
ே்காதோ ்காநதிடய உருவாக்கியது யார்? ஒரு 
எழுததா்ளன்தா்ன உருவாக்கினான். இதுதான் 
இலக்கியததில நி்கழும். அதன் பின்தான் 
்காநதியின் சமூ்கப பயன்பாடு ததரியும். 
பிரிடடிஷ்காரடன தவளி்யற்றியதில, 
சுதநதிரததிற்்கா்கப ்பாராடியதில எனப 
தபரும்பங்காற்றியவர் அவர். இது ோதிரியான 
சமூ்கப பயன்பாடு்கள நி்கழும்.

எவவாறு நி்கழுதேன்றால.. நான் 
்காடலயில 6 ேணிக்கு எழுத ஆரம்பிததால, 
2 ேணி வடர அலுவல்க ்வடல ்பான்று 
தசய்பவன். ேதியம் 3 ேணிக்கு ்ேல தூணடில 
்பாைச தசன்றுவிடு்வன். ஏழு ேணி 
வடர கு்ளததங்கடரயி்ல இருப்பன். 6 
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கு்ளங்கள உள்ளன. அநத ஆறு கு்ளங்களுக்கும் 
தூணடில ்பாைச தசன்றுவிடு்வன். எலலாக் 
கு்ளங்களிலும் மீன் பிடிக்்க எனக்கு அனுேதி 
உணடு. குததட்கக்்்க எடுததிருநதாலும் எனக்கு 
ேடடும் எப்பாதும் அனுேதி உணடு.

அபபடி ஒருநாள தூணடில ்பாடடுக் 
த்காணடிருக்ட்கயில, ஒரு ஆள என்னிைம் 
வநது பவவியோ்கக் கும்பிடைார். பின் ‘நாங்கள 
கிடை ோடு்கள ்ேயக்்கக்கூடிய ஆட்கள. 
்கமுதியிலிருநது வருகி்றாம். ்ேற்குத 
ததாைர்சசிேடல வடர தசன்று பின் திரும்பி 
வர மூன்று ோதங்கள ஆகும். ஐயா ோடடைத 
தணணீர் குடிக்்க விைலாோ?’ என்று ்்கடைார். 
‘தாரா்ளோ்க விடுங்கள’ என்்றன். ‘இலடல 
ஐயா.. நிடறய ்கணோய்்கட்ள அரசு குததட்கக்கு 
விடடுவிடைார்்கள. ோடு ்கணோயில தணணீர் 
குடிபபதற்கு அனுேதி ேறுக்கிறார்்கள’ என்றார்.

‘நாய்்கட்ள டவதது ோடு்கட்ள 
விரடடுகிறார்்கள. பறடவ்கள மீன் 
சாபபிடுகிறது எனக் ்கருதி தவடி டவதது 
பறடவடய விரடடுகிறார்்கள. மீனுக்கு இடர 
என்கிற தபயரில ஏரா்ளோன ்கழிவு்கட்ளக் 
த்காடடுகிறார்்கள. மீன் பிடிபபதற்கு 
வசதியா்க அவர்்கள விருபபபபடி தணணீடர 
தவளி்யற்றுகிறார்்கள. விவசாயி்கள ்பாய்க் 
்்கடைால, நான் குததட்கக்கு எடுததிருக்கி்றன். 
தணணீடர எங்கள இஷைபபடி 
தவளி்யற்று்வாம் என்கிறார்்கள. விவசாயி 
தணணீர் இலலாேல விவசாயம் எபபடிப 
பார்பபான்.’ இவவ்ளவு பிரசசிடனடய அவர்்கள 
தசான்னதும் நான் திடுக்கிடடுப ்பா்னன்.

அநதக் ்கணோடய யாருக்்கா்க 
உருவாக்கினார்்கள? ஒரு தனி நபருக்கு 
விடுவதற்்கா? என எனது மு்கநூலில பதிவு 
்பாட்ைன். இது எநத வட்கயில நியாயம்? 
என உருக்்கோன தசய்திடயப பதிவு 
தசய்்தன். ‘டசபீரியாவில இருநது ஒரு பறடவ 
தமிை்கததிற்குக் குளிர்்காலதடதக் ்கழிததுவிடடுச 
தசலவதற்்கா்க வருகிறது. நம்டேப பற்றி 
அநதப பறடவ என்ன நிடனக்கும்? ்காக்ட்க 
குருவி எங்கள ஜாதி என்று பாடிய பாரதி 
வாழ்நத ேணணா இது? வாடிய பயிடரக் ்கணை 
்பாததலலாம் வாடி்னன் என்று தசான்ன 
வள்ளலார் வாழ்நத ேணணா இது? யாதும் 
ஊ்ர யாவரும் ்்களிர் என்று பாடிய ்கணியன் 
பூஙகுன்றனார் நாைா இது? என்று அநதப பறடவ 
நிடனக்்காதா?’ என உருக்்கோய் மு்கநூலில பதிவு 
தசய்திருந்தன்.

இது ேதுடர உயர்நீதிேன்றக்கிட்ள 
ோணபுமிகு நீதியரசர் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் 
அவர்்கள பார்டவயில படடுள்ளது. அ்த 
்வட்ளயில ்தனி ்கணோய் சம்ேநதோ்க வைக்கு 
நீதியரசர் முன் வநதுள்ளது. அநத வைக்கிற்குத 
தீர்பபு எழுதுட்கயில மு்கநூலில நான் எழுதிய 
பதிடவயிடடுத தீர்பபு வைஙகி உள்ளார்்கள. 
தோததம் 11 பக்்கங்கட்ளக் த்காணை தீர்பபில 9 
பக்்கம் ஆஙகிலம், 2 பக்்கம் தமிழ்.

இனி்ேல குததட்கக்கு வரும் 
நடைமுடற்கள ோற்ற தீர்பபு எழுதியிருநதார்்கள. 
தபாதுேக்்களுக்்கான நு்கர்்வார் உரிடேடய 
உததரவாதம் தசய்த பின்ன்ர ்கணோய் ஏலம் 
விைபபை ்வணடும். ஆடு, ோடு்கட்ளத 
தடுக்்கக்கூைாது, பறடவ்கட்ள விரடைக்கூைாது, 
்கழிவு்கட்ளக் த்காடைக்கூைாது என்றும், 
மீறி நைநதால உங்கள மீது நைவடிக்ட்க 
எடுக்்கபபடும் எனத திருததங்கள த்காடுததுத 
தீர்பபு எழுதினார்்கள. அதில எனக்கு மி்கபதபரிய 
பாராடடு கிடைததது. அநதத தீர்பபு ந்கல 
எனக்கும் அனுபபி டவததிருநதார்்கள. தீர்பபி்ல 
நான் மு்கநூலில எழுதிய ்கருதடதப பின்பற்ற 
்வணடும் என்று நீதியரசர் குறிபபிடடுள்ளார்்கள. 
அது ஆவணோ்க ோறிவிடைததன 
வைக்்கறிஞர்்கள என்னிைம் ்பசினார்்கள.

ஆ்க்வ, இநதச சமூ்கப பயன்பாடு என்பது 
எடதயும் எதிர்பார்ததுச தசய்வதிலடல. 
நியாயோன, ேக்்களுக்குத ்தடவயான, 
உணடேயான ்கருததுக்்கட்ளத தனது 
படைபபு்களில த்காணடு வரும்்பாது, 
அது இபபடி யாருடைய பார்டவயிலாவது 
படும்்பாது, அது சமூ்கததின் ோற்றததிற்கும், 
சமூ்கப பயன்பாடடிற்கும் ோறிக்த்காளளும். 

அது்பான்்ற கூட்க நாவலும் மி்கபதபரிய 
அதிர்வு்கட்ள உருவாக்கியுள்ளது. ஆக்ஸ்்பார்டு 
நிறுவனம் ேடலயா்ளததிலும் தோழிதபயர்பபு 
தசய்திருக்கிறார்்கள. 

மதாணபுமிகு நீதியரசர் ஜி.ஆர்.சு்வதாமிநதா்ன 
அ்வர்்களின தீர்ப்பக் வ்கடைதும் உங்கள் மனம் 
எத்்்கய நி்ைக்குச் சசனைது?

தீர்பபு வநத அன்று ்காடலயி்ல 
வைக்்கததிற்கு ோறா்க ேதுடரயிலிருநது 
இரணடு வைக்்கறிஞர்்கள ்பசினார்்கள. பின் 
்்காவிலபடடியிலிருநது ேதிபபிற்குரிய 
வ.உ.சிதம்பரம்பிளட்ள அவர்்களின் ்பததிடயத 
திருேணம் தசய்த திரு.முரு்கானநதம் அவர்்கள 
எனக்கு இநதச தசய்திடயக் கூறி வாழ்தது 
ததரிவிததார். மி்கவும் தபருடேயா்கவும் 
ேகிழ்சசியா்கவும் இருநதது. ேற்றவர்்களுக்குப 
பயனுள்ளவரா்க இருக்கி்றாம் என்பதில கூடுதல 
சந்தாசம்தான்.

உங்க்து ஊரில பிரபை எழுத்தா்ர் 
நதா்வைதாசிரியர் பதா.சசயபபிர்கதாசம் அ்வர்்களின 
சபயரில ்வழங்கபபடை ்கரிசல இைக்கிய விருது 
- 2020 சபற்றுள்ளீர்்கள். அந்த ்ருணம் எபபடி 
இருந்து?

வி்ளாததிகு்ளம் முன்னாள எம்எலஏ திரு.
ோர்க்்கண்ையன் அவர்்கள ‘புதியதா்க விருது 
ஒன்று உருவாக்கி உள்்ளன். இநத வருைம் 
உங்களுக்கு வைங்கவிருக்கி்றாம்’ என்று 
அடைததார். நானும் தசன்்றன். அவர் மி்கசசிறநத 
வாசிபபா்ளரா்க இருக்கிறார். நிடறய புதத்கங்கள 
படிக்கிறார். இயற்ட்க சம்ேநதோ்கவும், 
விவசாயம் சம்ேநதோ்கவும் நிடறய ்பசினார்.
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அநத நாளில நைநத சிறபபம்சம் 
என்னதவன்றால, சுற்றியுள்ள முக்கியோன 
விவசாயி்கட்ள அடைதது, என்்னாடு ஒரு 
்கலநதுடரயாைல நி்கழ்சசி ஒன்றிற்கும் ஏற்பாடு 
தசய்தார். அது ஒரு அற்புதோன நி்கழ்வா்க 
அடேநதது.

சூல நாவலுக்கு சாகிதய அ்காதமி விருது 
அறிவிக்்கபபடைதும், தமிை்க முதலவர் 
என்னிைம் வாழ்தது ததரிவிததுப ்பசினார்்கள. 
அப்பாது ‘சூல நாவலில குடிேராேதது பற்றி 
எழுதியிருபபதா்கச தசான்னார்்கள. எங்க்ளால 
முடிநத்ளவு குடிேராேததுப பணி்கட்ளச 
தசவவ்ன தசய்கி்றாம். எங்கட்ள நீங்கள 
பாராடை ்வணடும்’ என்று ்்கடைார். 
‘ஏழு வருைம் ்கழிதது எங்கள ஊர் ்கணோய் 
குடிேராேததுப பணியால நிடறநதிருக்கு’ என்று 
கூறி்னன்.

குடிேராேததுப பணியால, ந்கர 
குடி்யற்றங்கட்ளக் குடறததும் சீர்தசய்தும் 
விைலாம். கிராேதடத விடடுப ்பா்க ்வணடிய 
அவசிய்ே இலடல.

2016ஆம் ஆணடிற்்கான தமிை்க அரசின் சிறநத 
நாவலா்க சூல ்தர்வு தசய்யபபடடு ்கைநத 
வருைம் விைா நைததினார்்கள.

சதாகிதய அ்கதா்மி விருது பற்றி...?

சாகிதய அ்காதமி விருதுத ்தர்வில 23 
்பர் ்கலநதுத்காளகிறார்்கள. முதலில Ground 
list என்று ஒன்டறத தயார் தசய்து எநதப 
புதத்கதடததயலலாம் ்சர்க்்கலாதேனப பதது 
்பர் த்காணை குழுடவ அடேக்கிறார்்கள. அநதப 
பதது ்பர் ்சர்நது புதத்கங்கட்ளத ்தர்வு தசய்து 
இவற்டற விருதுக்கு எடுததுக்த்காள்ளலாம் 
எனப பரிநதுடர தசய்கிறார்்கள. அநதப 
பதது ்பர் யாதரன்று யாருக்கு்ே ததரியாது. 
அவர்்கள மூலோய்ப பதது புதத்கங்கள ்தர்வு 
தசய்யபபடுகின்றன. அநதப பதது புதத்கங்கள 
பதது ்பருக்கு அனுபபபபடுகின்றன. அநதப 
பதது புதத்கங்களில மூன்று புதத்கங்கள ்தர்வு 
தசய்து த்காடுக்்க ்வணடும். ்தர்வு தசய்வதற்கு 
உணைான பணதததாட்க அளிக்்கபபடும். 

இநதப பதது நூல்களில மூன்று நூல்கள 
்தர்வு தசய்து, அவற்டற வரிடசபபடுததித தர 
்வணடும். அநத மூன்று நூல்கள பற்றிக் ்கடடுடர 
ஒன்று எழுத ்வணடும். அதில யார் புதத்கம் 
முதல இைதடதப தபற்றுள்ள்தா, அடுதததா்க 
யார் புதத்கம் இரணைாம் இைதடத அதி்கம் 
தபற்றுள்ள்தா, மூன்றாம் இைதடத எநதப 
புதத்கம் அதி்கோ்கப தபற்றுள்ள்தா, அநத 
மூன்று புதத்கங்கட்ளத ்தர்வு தசய்து, deciding au-
thority என மூன்று ்படரத ்தர்வு தசய்கிறார்்கள. 
அவர்்களிைம் இநத மூன்று புதத்கங்கள தசலலும். 
இதில யாருடைய புதத்கம் அதி்கோன நபரால 
்தர்வு தசய்யபபடுகிற்தா, அவருக்்்க சாகிதய 
அ்காதமி விருடத அறிவிக்கிறார்்கள.

எனது நூடலத ்தர்வு தசய்தவர்்கள 1. 

சிவசங்கரி 2. புவியரசு 3. ஆஙகிலததுடறப 
்பராசிரியர் பாலமுரு்கன். இவர்்களதான் 
என் நூடலத ்தர்வு தசய்தார்்கள. எனக்கு 
இவர்்களுைன் ்கடிதத ததாைர்்பா, 
ததாடலததாைர்்பா எதுவும் இருநதது இலடல. 
ஆனால அவர்்கள மூன்று ்பரு்ே என்டனததான் 
்தர்வு தசய்திருக்கிறார்்கள என்ற தசய்தி 
்்கடைதும் தபரும் ேகிழ்சசியடைந்தன். 

கிரதாமததுச் சசதாை்வ்ை்கள் உங்கள் 
ப்ைபபு்களில முக்கியமதான அங்கம் 
்வகிக்கினைன. ஆனதால இனறு கிரதாமததுச் 
சசதாை்வ்ை்கள் ்வதாழ்விலிருநது அ்கனறுவிடைன. 
இ்் எத்்்கய இழபபதா்க ்கருதுகிறீர்்கள்?

இப்பாது எல்லாருடைய வாழ்டவயும் 
ஊை்கங்கள ட்கயில எடுததுக்த்காணடு விடைன. 
இப்பாது கிராேததுச தசாலவடை்கள ேடறநது 
தசநதில, ்கவுணைேணி, வடி்வல தசாலவது 
ோதிரி ஆகிவிடைது. 

கிராேததுச தசாலவடை்கள வாழ்வியல 
ோற்றங்கள ஏற்படும்்பாது ோறததான் தசய்யும். 
அதன் மூலம் விவசாயம் சம்ேநதபபடை 
அததடன பைதோழியும் அழிநது்பாய்விடும்.

இப்பாதுள்ள தடலமுடறக்குப பைதோழி 
என்றால என்னதவன்்ற ததரியாது. அது 
மி்கபதபரும் இைபபு. நம்முடைய மூதாடதயர்்கள 
அவவ்ளவு நுணுக்்கோ்கப பைதோழிடயக் 
்கடைடேதது இருக்கிறார்்கள. இனி்ேல 
அடத மீடதைடுபபது தபரும் சிரேம். சூல 
நாவடலப பார்தது பைதோழி இருக்கிறது என்று 
ததரிநதுத்காள்ள ்வணடியதுதான்.

நவதானியங்கள என்னதவன்்ற 
இப்பாதுள்ள தடலமுடறக்குத ததரியவிலடல.

்கரிசல இைக்கியம், ்லித இைக்கியம் 
என இருப்தாணடுக்கு முன இருந்்்ப 
வபதால, இந்த ்்ைமு்ையில ப்ைபபு்கள் 
ச்வளிபபடு்வது இல்ை. இ்ன பினனணியில 
சம்கதாை இைக்கியப வபதாக்்்க எபபடிப 
பதார்க்கிறீர்்கள்?

்கரிசல இலக்கியம், தலித இலக்கியம் 
இரணடு்ே தனிததனி பணபாடடுப தபாருள்கள 
உள்ள ஒரு விசயம். தலித இலக்கியம் என்பதில 
நான் முரணபடுகி்றன். தலித இலக்கியம் 
என்ற ஒன்்ற இலடல. தலித இலக்கியம் என்று 
தசாலலாேல, தபாதுவா்க இலக்கியம் என்்ற கூற 
்வணடுதேன வலியுறுததியிருக்கி்றன்.

தலித இலக்கியம் என்று தசாலலிவிடைால, 
தலித ேடடும்தான் படிபபார்்கள. ்வறு யாரும் 
படிக்்க ோடைார்்கள. நான் ஒரு படைபபாளி, 
எழுததா்ளன். எடத ்வணடுோனாலும் 
எழுது்வன். ஆ்காயம், பூமி, பஞசபூதங்கள என 
எலலாவற்டறப பற்றியும் படைபபு தசய்்வன்.

சூல நாவடலப படிததீர்்க்்ளயானால அதில 
எலலாவிதோன ஜாதிக்்காரர்்களும் வருவார்்கள. 
ஆதலால அடதத தலித எழுதது என்று எபபடிக் 
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கூற முடியும். பரநத தவளியில பயணம் தசய்ய 
்வணடும். குறுகிய வழியில ்பானால ஒன்று்ே 
பணண முடியாது. என்னுடைய எழுததில 
உல்க்ளாவிய விசயங்கள எலலாமும் இருக்கும். 
வணணங்கள பற்றி, சுற்றுசசூைல பற்றி, நீர்நிடல 
பற்றி, தணணீர் பிரசசிடன பற்றி இபபடி 
எலலாவற்டறயும் பற்றி எழுதி உள்்ளன்.

்கரிசல இலக்கியததிற்த்கன்று வாழ்வியல 
ஆதாரங்கள இருக்கின்றன. ேடைடய ேடடு்ே 
நம்பி வாழ்கின்ற ோனாவாரி விவசாயி்களதான் 
்கரிசல ேணணில இருக்கிறார்்கள. ேடை 
தபய்தாலதான் எங்களுக்கு வாழ்வு. 
ேற்றவர்்களிைமிருநது நாங்கள முழுக்்க 
்வறுபடைவர்்கள. எங்களுக்கு நதிதயன்று 
எதுவும் கிடையாது. ஊருணியும், ்கணோய்்களும் 
ேடடும்தான். அடத நம்பி்ய வாழும் 
ஜீவன்்கள நாங்கள. இநத ேணணில விட்ளயும் 
விட்ளதபாருட்கள என்பது நவதானியங்க்்ள. 
்கரிசல வாழ்க்ட்க முடறயில எலலா்ே 
்வறுபடும். சூல நாவலில, ஒவதவாரு வருைமும் 
அநதநத ஊர்க் ்கணோய்்கள தவ்ளக்கி டவதத 
தவண்கலக் கும்பா ்பால இருக்்க ்வணடும், 
இலடலதயன்றால அநத ஊர் உருபபைாது என்று 
எழுதியிருப்பன். இன்தனாரு இைததில வானம் 
ேடைததுளிடயப தபாழிட்கயில கும்பிடடுக் 
ட்க்யநதி வாங்க ்வணடுதேன்று எழுதி 
இருப்பன்.

ஆதலால இரணடிற்குமிடையில ்கலாசசாரம் 
ேற்றும் பணபாடு ்வறு ்வறா்க்வ உள்ளது.

்ற்வபதா்்ய கிரதாமிய மதாற்ைங்கள் 
ப்ைபபு்களில பிரதிபலிததுக்ச்கதாணடிருக்கினைன 
என நி்னக்கிறீர்்க்தா?

பிரதிபலிததுக் த்காணடிருக்கிறது. ஆனால 
அடவ ்கடலயா்க இலலாேல பிரசசாரோ்கப 
பணணிக்த்காணடிருக்கிறார்்கள. அடதக் 
்கலாபபூர்வோ்கச தசாலல ்வணடும்.

இப்பாதுள்ள கிராேங்கள என்படவ 
கிராேங்க்ளா்க இலடல. அடவ 
முதி்யார் இலலோ்க ோறிவிடைன. 
எநததவாரு இட்ளஞர்்களும் இலடல. 
எல்லாரும் தவளிநாடு்கள, தவளி 
ோநிலங்கள, ோந்கரங்களுக்குப ்பாய்க் 
குடிபுகுநதுவிடைார்்கள. வாழ்வாதாரம் இஙகு 
கிடையாது. தவளிநாடு்களில இருநது பிளட்ள்கள 
அனுபபும் பணதடதக் த்காணடு கிராேததில 
முதி்யார்்கள வாழ்கிறார்்கள.

ஒரு தபரியவர் என்னிைம் சாவுக்குப 
பயபபை ோட்ைன், ஆனால தனிடேக்குப 
பயபபடுகி்றன் என்று கூறினார். பணம் 
வருகிறது, ஆனால தசல்பானில நாலு 
வார்தடத ்பச ோடைார்்கள. அநத ஒரு வார்தடத 
வாழ்க்ட்கடய எபபடி்யா ோற்றிப ்பாடுகிறது.

கிராேததில ஒரு இறபபு ்நர்நதால 
ேறுநாட்ளக்்்க எலலாவற்டறயும் 
முடிததுவிடடுக் கி்ளம்பிவிடுகிறார்்கள. வி்சஷம் 

என்று ஒன்று டவபபார்்கள. அநத நாள வடர 
தபாறுததிராேல சீக்கிரோ்க்வ டவததுவிடடுக் 
கி்ளம்பிவிடுகிறார்்கள.

கிராேம் கிராேோ்க இலடல. கிராேதது 
வாழ்க்ட்க முடற என்ற ஒன்று இன்று 
இலடல. இன்று எலலா்ே சம்பிரதாயோ்க 
ோற்றபபடடுவிடைது. நா்ன கிராேதடதவிடடு 
அநநியபபடடுப ்பாய்விட்ைன்.

உங்க்் ஆக்கிரமித் அலைது ச்தாந்ரவு 
சசய் சிை புத்்கங்க்் எங்களுக்கு 
அறிமு்கபபடுததுங்கள்.

1. பாணடிசசி - நாவல - அலலி பாததிோ

பைஙகுடியின வாழ்டவக் ்கலாபபூர்வோ்கச 
தசாலலி இருபபார்.

2. ்காளி - சிறு்கடததததாகுபபு - 
ச.விசயலடசுமி

தமிழ்நாடு முற்்பாக்கு எழுததா்ளர் 
சங்கததில தபாறுபபில இருநதவர். ஆசிரியரா்கப 
பணியாற்றுகிறார். ்கவிஞரா்க நலல 
பரிசசயோனவர். தோததம் 12 ்கடத்கள உள்ளன. 
அடவ கூவததுவாழ் ேக்்கட்ளப ்பசுகின்றன. 
இது ஒரு நலல முயற்சி.

தபண்கள இபபடியான பார்டவயில 
எழுதுவது அபூர்வம். இநத இரணடு 
ததாகுபபு்களும் சமீபததில என் 
ேனடத ஆைோய் ஊடுருவிப 
பாதிபடப ஏற்படுததியடவ.

ேஹா்தவதாஸ்தாயி, 
இது ்பான்று பைஙகுடியின 
ேக்்கள பற்றி எழுதியவர்்கள. 
அ்த ்பால தமிை்கததில 
ஒருவர் இருநதார், அவர் ராஜம் 
கிருஷணன். அநதநத ஊருக்குச 
தசன்று ேக்்கள வாழ்வியடல 
எழுதியவர். கூடடுக் குஞசு்கள 
நாவல எழுத சிவ்காசியில 
தஙகி இருநதார்்கள. உபப்ளத 
ததாழிலா்ளர்்கள பற்றிய ்கரிபபு 
ேணி்கள எழுத தூததுக்குடியில 
தஙகியிருநதார்்கள. அவர்்களும் 
சாகிதய அ்காதமி விருது 
தபற்றவர். இபபடியான 
தபணேணி்கட்ள வர்வற்்க 
்வணடும்.

பிராகிருத தோழியிலிருநது 
்கவிடத்கட்ள சுநதர் 
்காளி பரிே்ளம் சுநதர் 
தோழிதபயர்ததிருக்கிறார். 
்கவிடத்கள முழுவதும் ்காேம் 
சார்நதடவ. வளளுவன் எழுதிய 
்காேததுபபாடலப ்பான்று 
அற்புதோ்க எழுதி இருக்கிறார். 
படிக்்க படிக்்கப பிரமிபபா்க 
இருக்கிறது.
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இ்த ்பான்று லணைாய் எனும் நூடல 
ச.விசயலடசுமி தோழிதபயர்ததிருக்கிறார். 
ஆப்கானிஸ்தான் நாடடிலுள்ள தபண்களின் 
வாய்தோழிப பாைடல ஆஙகிலததிலிருநது 
தமிழுக்குக் த்காணடுவநதிருக்கிறார்.

இப்பாடதய இட்ளஞர்்கள ஆர்வோய் 
எழுதுகிறார்்கள. அவர்்கட்ள நாம் வர்வற்்க 
்வணடும். நான் வர்வற்கி்றன்.

சம்கதாைததில சூழலியல எழுதது குறித் 
உங்களு்ைய பதார்்்வ எனன?

சூைலியல எழுதது மி்கவும் குடறநதுவிடைது. 
எழுததா்ளர் நக்கீரன் அடதச தசவவ்ன 
தசய்கிறார். எழுததா்ளர் தி்யாைர் பாஸ்்கரன் 
அற்புதோ்க எழுதிவருகிறார். ஒரு அற்புதோன 
படைபபாளி அவர். சூைலியல எழுததிற்்கான 
முக்கியோன ஆளுடே அவர். என்னுடைய 
எழுதது்ே சூைலியல சார்நததுதான்.

மூன்று ோதததிற்கு முன் ஐ.நா. தணணீருக்்கா்க 
18% ேக்்கள இைம் தபயர்வார்்கள என ஒரு 
அறிக்ட்க தவளியிடடுள்ளது. ஆபபிரிக்்காவில 
ஒரு ந்கரம் வாைத தகுதியற்றதா்க 
அறிவிக்்கபபடடுவிடைது. அணைார்டி்கா 
்பான்ற பனிபபிர்தசங்களில நீர்நிடல உயர்நது 
அழிவுக்குள்ளாகும் பகுதி்களில தசன்டனயும் 
இைம்தபறுகிறது. இது ்பான்ற விழிபபுணர்வு 
ேக்்களிைம் இலடல.

கூ்்க நதா்வலின சமதாழிசபயர்பபுக்கு 
்வரவ்வற்பு எவ்வதாறு உள்்து?

கூட்க நாவடல ஆக்ஸ்்பார்டு நிறுவனம் 
தோழிதபயர்ததது. நிடறய ்பரிைம் த்காணடு 
்சர்ததுள்ளது. ்வறு தோழியிலிருநது 
நூல்கள தமிழுக்கு இறக்குேதி ஆவது ்பால, 
தமிழிலிருநது ்வறு தோழிக்கு நூல்கள 
ஏற்றுேதி ஆவதிலடல. ்காரணம் தமிழிலிருநது 

ஆஙகிலததிற்கு தோழிதபயர்க்்க சரியான 
ஆட்கள இலடல. இரணடு தோழி ்கலாசசாரங்கள 
ததரிநதிருநதால ேடடு்ே தோழிதபயர்பபு 
நூல சரியான திடசயில தசலலும். Translation 
பணணக்கூைாது TransCreation பணண ்வணடும். 
அடதச தசய்வதற்கு இஙகு ஆட்கள இலடல. 
்்கர்ளாவில நிடறய தோழிதபயர்பபு நூல்கள 
தசலவதற்குக் ்காரணம் அஙகு இரு தோழிக் 
்கலாசசாரம் ததரிநத தோழிதபயர்பபா்ளர்்கள 
இருக்கிறார்்கள. ஆதலால ேடலயா்ள நூல்கள 
நிடறய்வ ேற்ற தோழி்களுக்கு ேற்றும் ேற்ற 
நாடு்களுக்குச தசன்று ்சர்கின்றன.

கி.ரதா பற்றிச் சசதாலலுங்கள்....

என் ்தைலுக்்கான விடத விழுநத்பாது 
அதற்்கான தாஙகும் சக்தியா்க இருநதது 
அவர்தான். அன்டறய ்கால்கடைததில ்வடல 
எதுவும் கிடையாது. 1972 - 76 ்கால்கடைங்களில 
தபரும்படைா்ள்ே உருவாகிவிடைது. 
எங்களுக்குப புதத்கம் வாஙகுவதற்குக்கூை 
்காசு கிடையாது. கி.ரா இடைச தசவலில 
இருநதார். எங்களுக்குப புதத்கம் த்காடுதது 
ஆதரிததது கி.ராவும் அவரது ேடனவி ்கணபதி 
அம்ோவும்தான்.

ததன்ோவடைங்களில எழுததா்ளர்்கட்ள 
மூன்று ்பர் உருவாக்கினார்்கள. சுநதர ராேசாமி, 
தி.்க.சி, கி.ரா.. இவர்்களதான் படைபபா்ளர்்கட்ள 
உருவாக்கினார்்கள. இநத மூவர் வீடடிற்கும் 
எப்பாதும் ்பா்கலாம். என் படைபபு 
அலலது ்கடத பற்றிப படிதது கி.ரா எனக்குக் 
்கடிதம் எழுதுவார். ‘்கடத அற்புதோ இருநதது. 
்கடைசியா்க முடிக்ட்கயில இபபடி எழுதலா்ே.. 
த்காஞசம் ்யாசிததுப பாருங்்கா’ என்று தனது 
அபிபபிராயதடதயும் தசாலலி நம் எழுதடத 
தேரு்்கற்றுவார்.

கி.ரா ்பான்று தடடிக்த்காடுதது இ்ளம் 
எழுததா்ளர்்கட்ள உருவாக்கும் அற்புதோன 
ஆளுடே்கள இன்று இலடல.

உங்களுக்கும் எழுத்தா்ர் பூமணிக்கும் 
இ்ைவயயதான இைக்கியம் சதார்ந் உைவுநி்ை 
எவ்வதாறு இருக்கிைது?

எழுததா்ளர் பூேணி எனது அம்ோ்வாடு 
பிறநதவர். எனது தாய்ோோ அவர். எனது 
எழுதது பற்றி அவரும், அவர் எழுதது பற்றி 
நானும் ஒரு்பாதும் ்பசியது இலடல. 
அவருக்கு 16 ்பர் ேருேக்்கள உள்்ளாம். அவர் 
முன் நின்று ்பசுவதற்்்க எல்லாருக்கும் 
பயம். நான் ேடடு்ே அவரிைம் தநருஙகிப 
்பசு்வன். இலக்கியம் பற்றி நானும் அவரும் 
ஒரு வார்தடத ்பசியதிலடல. அவர் புதத்கம் 
்பாடைால எனக்குக் த்காடுததுவிடுவார். நான் 
புதத்கம் ்பாடைால ்நரில த்காணடு்பாய்க் 
த்காடுதது வரு்வன். நிடறய இைங்களில 
நன்றா்க எழுதுகிறான் என்று என்டனப பற்றிக் 
கூறியிருக்கிறார்.

•



பெண்ணின் ஆழ்மன பெபெம்
- சசதா. விஜயரதாணி மீனதாடசி

நூல : ்வ்்வ (அகிைதா)

ஆதி்காலம் ததாடடு தபணணினுள 
தபருங்கடத்யா சிறு்கடத்யா உடறநதுதான் 
கிைக்கிறது. தபண்களதான் எததடன 
எததடன விதோய் எததடன எததடன ஆயிரம் 
ர்கசியங்க்்ளாடு. ஊர், நாடு, இனம், தோழி, ேதம், 
சாதி என எலலா்ே ோறியிருநதாலும் தபண்கள 
ஒன்றுதான். 

ஆணாதிக்்கச சமூ்கம் தீர்ோனிதது 
டவததிருக்கும் குடும்ப உறவும் அதன் 
தீர்ோனங்களும் தபணணுக்குப பலவித 
பிரசசடன்கட்ள வாரிவைஙகுகிறது. இங்்க 
தபணணுணர்வு்களுக்கு இை்ேயிலடல. 
சாதி ேதம் ஏடை பணக்்கார வர்க்்கபபாகுபாடு 
இபபடி எடத ்நாக்கினும் ஆணுக்கும் 
தபணணுக்கும் ்வறு்வறானடவ. அதிலும் 
இதில குைநடதப்பதறன்பது மி்கமுக்கிய 
சூைல. அநதவட்கயில “தவடவ” எனும் இநத 
நாவடலத ்தாைர் “அகிலா” அவர்்கள பதினான்கு 
அததியாயங்க்ளா்கப பிரிதது முன்தனாரு ்காலம் 
பின்தனாரு்காலோய்ச தசாலலிச தசலகிறார். 
்கடதயாைலின் தடலபபுச தசாற்்கட்ளப 
தபாருததோ்கக் ட்கயாணடிருக்கிறார்.  

எணபதடதநது வயடதத ததாடை 
தவடவயின் வாழ்க்ட்க… ர்கசியங்க்ளால 
நிடறநதது. பாலியல குடறபாடுள்ள 
ஆணடேயற்ற ்கணவன் ராேநாதனின் 
வன்ேததாக்குதடலயும் தநருக்்கடிடயயும் 
சநதிதது, உ்ளசசிக்்கலின் தபாருடடு 
ேனப்பதலிபபுக்கு ஆ்ளாகி அநதப தபரிய 
வீடடை விடடு விலகி ஓடடுவீடடில வாழும் 
டவராக்கியம் தபற்ற தபரும்பாடு. 

ஒற்டறச தசாலலுக்குத தடலயடசததுச 
சம்ேதிக்்கடவக்கும் விதடத ததரிநத 
்பரன் ேடனவி டவசாலி (தபணேனம் 
தபணணுக்குததா்ன ததரியும்) 

ர்கசியசசாவி ்கணடுணர்பவர். அ்த்நரம்… 
குடும்பக்்கடைடேபடபச சீர்குடலக்்காத, 
தபணணின் ஆளுடேடயச சிடதததுவிைாத 
அற்புத உ்ளவியல நிபுணர்.  

தபரும்பாலான தபண்களுடைய 
ததய்வ வழிபாடடின் தீவிர ஈடுபாடு கூை 
தனக்குள்ளான ர்கசியங்கட்ள ேன அழுததங்கட்ள 
தவளி்யற்றும் வடி்கால ்பான்ற ேடைோற்று 
விதடததான். இங்்க தவடவ யாரிைமும் 
பகிர்நதுத்காள்ளமுடியாத ேனஅழுதததடதச 
தசலலியம்ேனிைம் த்காடடிததீர்க்கிறாள.

ராேநாத்னாடு ்கழியும் ஒவதவாரு 
இரவும் தவடவக்கு நர்கதடதக் ்காடடியது.  
பிளட்ளப்பறு பற்றி ்தாணடிததுருவிக் ்்களவி 
்்கடகும் தபான்னாததாளிைம் பம்மிக்த்காணடு 
பழிதயலலாம் தவடவமீது 
்பாடும் அ்த ராேநாதன் 
்கணணுசாமியிைம் தனது 
இயலாடேடயச தசாலலித தீர்வு 
்்கடகிறான்.

தஜன்ேததிலும் அநதப 
பாக்கியம் இலடல என நாடி 
பார்தது ஜாத்கம் பார்தது 
தசான்னபின் அதற்்கான 
தீர்வாய் ேடனவிடய 
்வதறாருவ்னாடு கூடி 
பிளட்ள தபற்றுத தரச 
தசாலகிறான். குடும்ப 
த்கௌரவம் ்கருதியும், 
தனக்கு வாரிசு ்வணடியும் 
அநத ஒருவடன அவ்ன 
தீர்ோனிக்கிறான். அவன் 
தான் ரங்கன். அடதக் ்்கடை 
ோததிரததில ராேநாதடன 
எரிததுவிடுபவ்ளாய்க் ்்காபம் 
த்காளகிறாள. ்கணவன் 
்காலில விழுநது ்காரியம் 
சாதிக்்க நிடனக்கிற்பாது ததாைஙகுகிறது 
அவ்ளது ேனசசிக்்கல. இததலலாம் நிடனததும் 

ï™ô â¿ˆ¶‚è¬÷ˆ «î®Š H®ˆ¶ˆ îñ‚°œ è¬óˆ¶‚ªè£œÀ‹ õ£êè˜èO¡ Þò‚è‹ 
Þô‚Aò àôè‹ ªðŸø õó‹. 2020Ý‹ Ý‡®™ ªõOõ‰î Cô Ë™èÀ‚°œ î‹¬ñ 
Þö‰î ï™ô õ£êè˜èœ ï‹¬ñ»‹ ¬èŠH®ˆ¶ õ£CŠðÂðõˆ¶œ Þ¿ˆ¶„ ªê™Aø£˜èœ.. 
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பார்க்்கவியலாத தவடவ அம்ோ வீடடுக்்்க 
கி்ளம்ப.. தடுதது நிறுததபபடைவ்ளாய்த 
தாயாரால புததிேதி தசாலலபபடுகிறாள 
(அதாவது ்காலங்காலோ்கப பாததுப 
தபாைசசுக்்்கா, ோபபிள்ள ்பசச மீறி நைக்்காத.. 
இபபடியான புததிேதி்கள). 

அதன்பிற்கான வருைக்்கடடுக்்கான திருவிைா 
நாத்ளான்றில அவளுள ஜனிபபு உணைானடத 
எததடன நாசூக்்கா்கச தசாலலாணடிருக்கிறார் 
்கதாசிரியர். பிடையற்ற இநத இருவடரயும் 
மீணடும் சந்தகிக்கிறான் ராேநாதன். தவிபபும் 
டபததியமுோன ேனநிடலயில ஊசலாடுகிறது 
அவனின் ேனநிடலயும். 

ரங்கன் பாவம் அவதனன்ன தசய்வான்? 
அநத வீடடுக்்கா்க இரவு ப்கல பாராது உடைபபு 
ஒன்டற்ய தருபவனா்கவும் சங்கரலிங்கதடத 
உயிராய் ேதிபபவனாயும் கிைநதவன் தவடவயின் 
தூய அன்பில மூழ்குகிறான். அவனது அர்ததேற்ற 
வாழ்க்ட்கக்குப தபாருள கிடைததாற்்பால 
உணர்கிறான். ்காலம் ்கைநதும் தபணணின் 
ஆழ்ேனம் டவததிருக்கும் தவபபம் குறிதத 
உணர்டவ நம்முள நி்கழ்ததி பல விசாரங்கட்ள 
எழுபபிச தசலலும் பிரதி...தவடவ.

• •
ெட்டுபபூச்சியாக ஒரு நூல்
- வஜதாதி சரண

நூல : ம்கரந்ம் தூவும் மைர்்கள் 

இநத வருைததின் முதல 
வாசிபபான இநத நூல 26 தபண 
்கவிஞர்்கள எழுதிய தன்முடனக் 
்கவிடத்களின் ததாகுபபு.

தமிழுக்கு ஏற்ப எளிய 
விதிமுடற ோற்றங்க்்ளாடு 2017 
நவம்பர் ோதம் அறிமு்கோன 
ததலுஙகு நானிலு வடிவடேப்ப 
தன்முடனக் ்கவிடத்கள ஆகும். 4 
வரி்கள.. வரிக்கு இரணடு அலலது 
மூன்று தசாற்்கள த்காணடு வருவது. 
இலக்்கண வடரயடற இலடல. 
முதல இரணடு வரி்கள ஒரு 
தசய்தியின் குறியீைா்கவும் அடுதத 
இரணடு வரி்கள அடதச சார்ந்தா 
முரணா்க்வா வரும்படியும் 
அடேவது.

26 ேலர்்களிைம் ே்கரநதங்கட்ளச ்ச்கரிதத 
படடுபபூசசியா்க இநத நூல நேக்குள 390 
்க’விடத்கட்ளத தூவிச தசலகிறது.

• •

விடிய விடிய விழிகக 
வெத்திருககும் சந்தனத்்தம்வ்ம

- சசல்வக்குமதார், இரதாஜபதா்்யம்

நூல : சந்னத்ம்்ம (எம்.எம்.தீன)

‘நாசசியாள விரதததின் தபாலி்வாடு 
தபருந்தவியா்க தவளி்ய வருகிறாள 
சநதன ேணதடத 
அகிலம் முழுதும் 
பரபபியவணணம்’ என்ற 
்காடசியிடனக் ்கணமுன் 
த்காணடு வநத்பாது… 
முன்னுடர எழுதிய 
வணணதாசன் ‘சநதன 
ேணதடத நு்கர்நதவுைன் 
நறுேணம் பரபபும் 
தன்னலக்்காரன்’ என்று 
நாவலாசிரியர் எம்.
எம்.தீன் அவர்்கட்ளப 
பாராடடும்்பாது.. 
எலுமிசசம்பைோ்கத 
தி்கழும் நாசசியாட்ள 
ேனத்ளவில நான் 
ரசிததுக்த்காணடிருக்கும் 
்வட்ளயில 
ஒணணுக்கு(ஒன்றுக்கு) 
இருபபவடனப்பால 
பாவடன தசய்து 
இரும்புப படடையினால 
நடுததடலயில நஙத்கன்று 
நாசசியாள தடலயில அடி த்காடுததவுைன் 
நான் சுதாரிததுக்த்காண்ைன். நாசசியாளுக்்்க 
இநத அடின்னா ேனசு்ள நிடனசச எனக்கு எநத 
அடி விழும் என்படத உணர்நதவனாய் ஓரததில 
ஒளிநது நின்று ்ேஸ்திரிடயயும் அவளுடைய 
ேடனவி நாசசியாட்ளயும் பார்க்கும்்பாது 
அன்டறய தபாழுது சாயங்காலம் 06-00ேணி 
இருக்கும். ேறுநாள ்காடல 09-00 ேணிவடரக்கும் 
சுோர் 15 ேணி்நரம் இரவு முழுதும் விழிததிருநது 
பார்ததடத என் நடையில உங்களிைம் 
விேர்சிக்்கப்பாகி்றன்.

நாவல முழுவதும் ஒருநாள 
சாேததின் தபாழுதிடனத ததரியாதவர்்கள 
ததரிநதுத்காளளும்விதோ்க விடிய விடிய விழிக்்க 
டவததிருக்கும் ஓடைம் தவகு சிறபபு. ோடல 
06-00ேணிக்கு ்ேல ஒவதவாரு தபாழுதிலும் 
நடேக் ்கைததியிருபபார். மூஞசி ்கருக்்கல, 
்கருக்்கல, முன்னிரவு, இரதவாடுஙகும் ்நரம், 
முதல ஜாேம், ்பயாடும் ்நரம், அர்தத ராததிரி, 
இரணைாம் ஜாேம், புல தூஙகும் ்நரம், ்கல 
தூஙகும் ்நரம், ்கள்ளசசாேம், மூன்றாம் ஜாேம், 
பின்னிரவு, பிரம்ே முகூர்ததம், நூல பிரியும் ்நரம், 
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டவ்கடற, புலர் ்காடல, ேம்ேல, சூர்்யாதயம், 
இ்ளங்காடல என நாம் ்கைநதுதசலலும்்பாது 
இ்ளதவயிற்தபாழுதில ்ேஸ்திரி ்காயாம்பாடற 
்ேடடி்லறி நைநதவற்டறக் கூறும்்பாது 
நா்ே நாவலின் முடிவிடன நிரபபும்தபாருடடு 
நாவடல இடடுசதசன்றுள்ளார்.

 ்வடலக்குப ்பாகும் தபணடணத தன் 
இயலாடேயினால ேடைம் தடடும்விதோ 
ேற்றவ்னாடு இடணததுப ்பசும் சமூ்கதடத 
நம்பும் ஆம்பட்ள.. சாபபாடடில விசம் 
டவததாலும் தபாணைாடடி ்ேலுள்ள 
நம்பிக்ட்கயில சாபபிடும் அநத ேனசு.. ஏன், 
ஊர்ப்பசடசக் ்்கடடு நம்பிக்ட்கயற்றவனா்க 
ோறி த்காடலதசய்யத துணிநதுவிடுகிறது.. 
அவளின் அன்பிடன ்யாசிக்்காேல 
அவசரபபடடுவிட்ைா்ேதயனத துடிதது 
நடுஙகும் ேனதிடன அக்்கணம் நிதானோ்கக் 
த்காணடு தசன்றிருபபின் இடதப்பால 
ததாைரும் சந்த்கக் த்காடல்கள 
தவிர்க்்கபபைலாம்.

• •
்மார்லியின் அவையாளஙகள்
- அமதாவச

நூல : மதார்லிக்கு ஒரு ்கஞசதா சபதாடைைம் 
(வஜக் மலலி்கதா வைனிஸ்)

“பாப ோர்லி” இவடர எததடன நபர்்கள 
எபபடி அறிநது டவததிருபபார்்கள என்று 
ததரியாது. நான் அறிநத நடபு வட்ளயததில 

அவர் குறிபபிடை 
வஸ்துக்கு ேடடு்ே 
தசாநதம் என்பது ்பால 
தவறான பிம்பததில 
்கடைடேக்்கபபடை இடச 
ஆளுடே. 

பல இடச 
ஆளுடே்களுக்கும் சில 
்கவி ஆளுடே்களுக்கும் 
ஏ்தா ஒரு புறத 
தூணடுதல ஏ்தா 
ஒரு வட்கயில 
அடேநதிருபபது 
வரலாறு. இருபபினும் 
இங்்க ோர்லிடயப 
பற்றிய பார்டவடய 
இநதக் ்கவிடத்கள 
புலலின் நுனி 
அ்ளவிலாவது 
அடசததிருக்கின்றன. 
சக்்கரம், தபாதுவுடைடே, 
சனநாய்கம், சாதியம், 

நிறம், ஏ்காதிபததியம், அறிவியல, அடதத 
தின்ற ேதம்.. இபபடி தபரு உலகின் மு்கபபு 
அடையா்ளங்கட்ள அறிமு்கம் தசய்தது சிறபபு. 

இநதக் ்கவிடத்கள எழுததிற்குப பதிலா்க 
இடச வடிவில வநதிருநதால ்கவிடதயின் 
வடிவம் அதன் ்நாக்்கம் இன்னும் ்வ்கோய் 
்்கடபவடரயும் வாசிபபவடரயும் தசன்றடையும் 
என்பது எநதன் விருபபம். விருபபோனததன 
எநததவாரு குறிபபிடை வரிடயயும் 
தசாலவததன்பது ோற்றநதாய் ேனபபான்டே 
என்பது என் புரிதல. வாசியுங்கள நடபு்க்்ள.. 

• •
பொதி மூட்வைகளில் கனககும் ொழவு
- நந்ன ்கன்கரதாஜ்

நூல : ்கழு்்ப பதா்் (எஸ்.சசநதிலகுமதார்)

ேடல்களுக்கு ஆயிரம் ்கடத்களிருக்கிறது. 
ேடல்களிைமும் ஆயிரம் ்கடத்களிருக்கிறது. 
பரநத வாசிபபு, ்க்ள அனுபவம் ேற்றும் தன் 
வாழ்விை அனுபவச சூைலின் வழியா்க 
ேடலடயயும், அடதச சார்நத ேனிதர்்கட்ளயும் 
்கழுடதப பாடத என்னும் 
நாவலின் மூலோ்க நம்மிைம் 
அறிமு்கபபடுததி டவததுள்ளார் 
எழுததா்ளர் எஸ்.தசநதிலகுோர்.

முதுகில அமுக்கித 
திணிக்்கபபடை ்கழுடத்களின் 
சுடேப தபாதி்கட்ளயும், 
்கழுடத்யாடடி்களின் அன்றாை 
வாழ்வியல பாடு்கட்ளயும் 
இநநாவல எடுததுப ்பசுகிறது. 
மூவணணா, சுபபணணா என்ற 
இரு ச்்காதரர்்கள, ்கழுடத்கட்ள 
டவததுக்த்காணடு, ேடலத 
்தாடைங்களுக்கு ஏறு 
சுடே, இறஙகு சுடேக்குப 
்பாகும் வாழ்வியல, இதன் 
ததாைர்சசியா்கக் ்கழுடத்களின் 
குண இயலபு்கள, ்தாடை 
முதலாளி்களின் ஆதிக்்க குணம்  
ஆகியவற்டறப பற்றி விரிவா்க 
எடுததுடரக்கிறது நாவல.

பஞச ்காலம், அதன் நீடசியா்க உருவாகும் 
்காபித ்தாடைங்கள, கூலியாட்கள, அவர்்க்ளது 
்காதல, பின்னாளில வரும் கிறிததவ மிசனரி்கள, 
தணணீர் வரி.. இபபடி எலலா விவரடண்களும் 
இநநாவலில மி்கவும் ்கசசிோன புடன்கடதயா்க 
வநது நிற்கிறது.

“எலலாப பாடதயும் ஒணணுதாணைா, 
நைக்கிறவன்தான் ்வற ்வறன்னு ்தாணுது”
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“சாமியாவது, பூதோவது, திணணா குணடி 
வழியா வருது, ்காய்க்குது, பூக்குது, பைோகுது”

இபபடியான நுடபோன வரி்கள நாவல 
முழுக்்க வருகின்றன.  முன்னூறு பக்்கங்களில 
நாவல ்பசும் வாழ்வியடல, அடடைபபைததில 
பரநது ததரியும் ேடலயின் பின்னணியில 
தனிததுத ததரியும் பாடத நம்மிைம் 
உடரக்கிறது. அபபாடதயின் தசம்ேண தைம் 
நேக்கு உணர்ததுவததலலாம், தசஙகுருதி 
தசாடடிய ேடல ேக்்களின் வாழ்டவயும், 
உடைபடபயுேன்றி ்வறலல.

• •

முைககத்தில் எழுந்த அககவை
- சச.் னபிரபதா 

நூல : ்்ையின ்ைததில  (து்ர.நந்குமதார்)

இநதியாவிலும், தமிை்கததிலும் த்கா்ரா்னா 
ததாற்றுக்்கா்க, லாக் தை்ளன் ஆரம்பிதததும், 
எல்லாரும் வீடடிற்குள்்ள முைக்்கம் ஆனார்்கள. 

அதில இநத நூலின் ஆசிரியரும் 
தபபவிலடல. ஆனால 
இபபடியான முைக்்கததிலும் 
உல்கததின் சூைடலச சிநதிதது 
அடத டஹகூவா்க ோற்றிப 
புதத்கோ்கக் த்காணடு வநது 
இருக்கிறார். 

புதத்கததின் தடலப்ப 
்பசும். இதனுள தோததம் 
144 டஹகூக்்கள. அடவ நம் 
மூட்ளடய தோததோய் 
அலசி எடுக்கும். நுணோன் 
நுடைபுலோய் ஒவதவாரு 
வரியிலும் நம்டேச சிநதிக்்கத 
தூணடுகிறார். சமூ்கததிற்கு 
இபபடியான டஹகூக்்கள 
அவசியம். அதில இவரின் 
தேனக்த்கைல்களும், சமூ்கததின் 
மீதான அக்்கடறயும் புதத்கம் 
படிக்கும்்பாது உணரலாம்.

இநநூலில உள்ள 
சில டஹகூக்்கள உங்கள 

பார்டவக்்கா்க.....

• சற்றுமுன் ்்கடை பாைலில

ேனம்

“்பா்வா்ோ ஊர்்்காலம்” 

• விலகியிருநதும்

ஒடடிக்த்காளகிறது

பசி.

• விரலவிடடு விரலுக்கு

பூசபபடுகிறது

ேருதாணி.

• •

ஒறவைப பெண்ணின் முழு நீட்சி
- ரததீஷ்.ர

நூல : இநதிர நீைம்  (அ.ச்வணணிைதா)

உள்ளைஙகி இருக்கும் எடடு சிறு்கடத்களின் 
பிரதான வீக்்கம் “தபண இரசாயன ோற்றதடதச 
சடதத துடிப்பாடு அைக்கிக்த்காள்ள ்வணடும்” 
என்ப்த. ஆணும் தபணணும் சேம் என்றாலும் 
எழுததிலும் அது சேேற்ற சேநிடல்ய என்படத 
அழுததிச தசாலலும் வாஙகிய்ே அநதச சேம்.

உதாரணம் : ஏ்தா 
ஒரு இருவருக்குள 
சணடை நைநது 
வார்தடத்கள தடிக்கும் 
சேயம், அவன் கூறும் 
முதல வார்தடத “நீ 
என்ன தபா....டை ோதிரி 
நைநது்கற” என்ப்த. 
்்கடைால எனக்கு அம்ோ 
பிடிக்கும், தபண்கட்ள 
நான் ேதிக்கி்றன் 
என்பான். இதுதான் அநதச 
சேம்.

்கடதயில 
அடனததும் ்நரடியா்க, 
அழுததோ்க, சில 
இைங்களில அடிததா(ள)
ற் ்பால ஒரு ஆணின் 
ேனநிடலக்குள எழுநது 
ததாணடைச சவடவ 
இழுக்கிறது.

இநதிர நீலம் 
தடலப்ப ்பசுகிறது - இநதிர திடச - கிைக்கு 
திடச, இநதிர நீலம் - வான் நீலம், இரு தபாருள 
இைம் தபாறுதது. கிைக்கு நீலம், நீலததின் 
அைர்ததி அதி்கம், நீலததின் குணம் “்கணம்”, நீலம் 
ேனடதக் ்கவரும் வணணம், நீலம் ்கடினோனது, 
நீலம் எஙகும், நீல்ே அதி்கம் விரும்பும் 
வணணம்.
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இபபடி தடலபபி்ல்ய தபண 
குணத்தாடு ஒபபிடடுப பார்ததால இநத 
இரணடும் சேோய் அேர்கிறது இடணயாய். 
அதுவும் ்கடத்யாடு ்சர்க்ட்கயில இரசாயன 
வணணோய்ப புதுத ்தாற்றம் அடைகிறது. 
தபணணின் உைல, ோதவிைாய், ்காேம், 
அநதரங்கம், உணர்வு, உணர்சசி, அழுட்க, 
சமுதாயப பார்டவ, தவளிபபடுதத முடியாத 
வலி.. இபபடி தநடு நீ்ள ஒற்டறப தபணணின் 
முழு நீடசி்ய இநதப புதத்கச சிறு்கடத்கள.

தேன்டே நிடலயிலான ்காேம் ஓர் 
நிடலயில ஆரம்பிததுப பல அடுக்கு்களுக்குச 
தசலல ்வணடியது. ஆனால அது ்நரததின் 
அடைவடணயில சுருஙகி ஒருவரின் ஆடசயாய்க் 
்கழிகிறது. அடிபபடை ஊற்்ற நிடலயிலலாேல 
இருநதால, அடனததும் உபபாகிவிடும். இநதச 
சிறு்கடதத ததாகுபடப வாசிக்கும் ஒவதவாரு 
ஆணே்கனும் தன்டனயும் ேறு வாசிபபுக்கு 
உடபடுததி எலலாவற்டறயும் சீர்படுதத ்தடவ 
இருக்கிறது.

‘்கணணகிக்கு தவளிய்வ ததரியாது. 
எநதச சடடை ்பாடைாலும், முன்னுக்குத 
துருததிக்கிடடு நிக்்காது. “எனக்கு ஏன் இவவ்ளவு 
தபருசா வ்ளர்நத்தா”. வ்ளர்நத ோர்ப்கங்கள 
பார்த்தன். “்காய் ோங்காயா்கக் ்கலலு ோதிரி 
இருநதது”.’

இடதப படிக்ட்கயில உணர்சசி தபருததால 
ஆண்க்்ள நிசசயம் இநதப புதத்கதடதப 
படிக்்காதீர்்கள.

• •

ெலெண்்ண ்மQ்தர்கள்
- ஆ.வயதாவ்கஷ்்வரன

நூல : ஆனந் நி்ையம் (பதா்வணணன)

எழுததா்ளர் பாவணணன் எளிய 
ேனிதர்்களின் வாழ்டவ நம் ்கணமுன் 
்காடசிபபடுததும் முதன்டே ்கடதயாசிரியர். 
இநதத ததாகுபபில உள்ள அடனததுக் ்கடத்களும் 
அடத உறுதிபபடுததுகின்றன. 

1) வணைல - இதில தன் நிடன்வாடையில 
நீநதி, இ்ளம்வயது நிடனவு்கட்ளப பதிவு 
தசய்கிறான் ஒரு சிறுவன்.

2) ்கடைசிவடர - ஒரு இறபபு வீடடில 
நைநதவற்டற, ஒரு இடசக்்கருவி வாசிபபா்ளன் 
தசாலவதா்கக் ்கடத. 

3) வததிக்குசசி ்்காபுரம் - படைய 
நிடனவு்கட்ள நணபர்்களுக்குப பகிர்நது 
தசாலலும் ்கடத, நம் ேனதிலும் தைம் பதிததுச 
தசாலகிறது.

4) ஆனநத நிடலயம் - தசாததுப 
பிரசசடன என்பது ்காலம்்காலோ்க நம் 
சமூ்கததில ததாைர்வது. இநதக் ்கடதயும் ஒரு 
பா்கபபிரிவிடனயின்்பாது ஏற்படும் வலிடய 
வி்ளக்குகிறது.

5) முறிேருநது - ஒரு மூலிட்க ேருநடதத 
்தடி பாடடி தசலவடதயும், அவட்ளத ்தடி 
்பரன் தசலவடதயும் என்று 
்கனதத ்கடதயாய் இது 
முடிகிறது.

6) பூக்்காத ேரம் - ஒரு 
புட்கபபைக் ்கடலஞன் 
தான் பூங்காவில பார்க்கும் 
்காடசி்கட்ள வி்ளக்கும் ்கடத 
இது. தேலலிய இடையாய் 
இதயதடத வருடுகிறது.

7) பழுது - ததாடல்பசி 
பழுது பார்க்கும் நபர், தன் 
இலலற வாழ்க்ட்க ்கசபபு்கட்ளக் 
்கைநது வருவது பற்றிய ்கடத.

8) சங்கராபரணி - துணிக்்கடைக்கு 
வரும் முயல்வசம் இடும் 
நபர் அஙகு ஒரு தபணணுைன் 
்காதல த்காளகிறார். அவட்ளத 
தன் மிதிவணடியில பததிரோ்க 
அடைததுச தசலவதாய் ்கடத 
நீளகிறது.

9) உததேன் ்்காயில : முநதிய சினிோ 
்காலததில அடிக்்கடி இடை்வட்ள வரும். 
அப்பாது ஜிம்னாஸ்டிக் தசய்யும் நபர் வநது தன் 
திறடே ்காடடுவார். அவரின் வாயிலாய் இநதக் 
்கடத தசலகிறது.

10) தனிவழி - சிறுவர்்களுைன் நடபு 
த்காளளும் பாடடுக்்காரன். ஒரு சிறுவனுைன் 
ஏற்படை தனிதத உறடவ அைகுறச தசாலகிறது 
இநதக் ்கடத.

பலவணண வாழ்க்ட்க பின்புல 
ேனிதர்்கட்ளக் ்கடதக்குள ்காடசிபபடுததி 
இருக்கும் இநதத ததாகுபபு, பாவணணன் 
அவர்்களின் ேற்றுதோரு சிறநத ததாகுபபு.

• •
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ஒளியயநதி நிறகும் கா்தல் சுைர்
- சப.சஜ்கநநதா்ன

நூல : உயிர்சப்ை (்கயல)

தபண்களுக்்கான ்கவிடத 
உலகில, அதன் பரதவளியில 
தனிததுவோய் மிளிர்கிறார் 
்கயல. அவர் ்கவிடத்கள 
நின்று நிடலததுப ்பசும் 
தன்டேடய உடையன. 
தமிழ்க்்கவிடத வரலாற்றில 
தபண்கள எனக் குறிபபா்கக் 
எடுததுக்த்காணைால, 
்பராசிரியர் ்கயல அவர்்களின் 
தோழியும் புலடேயும் 
அபாரோனது. இவரின் 
இன்னுதோரு புதிய 
படைபபாய் “உயிர்ளதபடை” 
எனும் ்கவிடதத ததாகுபபு 
த்காணடு வநது இருக்கிறார். 
முழுவதும் ்காதல.. ்காதல.. 
்காதலன்றி ஒரு வரி இலடல.

்காதல தோடடுக்்க்ளால 
எழுதது வரி்கட்ளப பிடணதது 
குடைதது ோடலயாய் ்காதல 

்கவிடத்கட்ளத தநதிருக்கிறார். 
்காதல சுைர் ஒளி்யநதி நிற்கிறது. ்கயல 
சங்க்கால தபணபாற் புலவர்்களின் நீடசியாய்ப 
பரிணமிக்கிறார். “சிராய்க்கும் பனங்கருக்கு உன் 
ஊைல” எனப பாடும் ்கவிடதயில ்காதலின் 
்பரன்டப விவரிக்கிறார்.

• தபான் ேஞசள மினுக்குமுன்

முததப பைேருநத

எததனிக்ட்கயில சிராய்க்கும்

பனங்கருக்கு

உன் ஊைல

தா்ன யதார்ததோய் நி்கைக்கூடிய சிறு 
நி்கழ்வில ்காதலின் ேனடதக் ்கவிததுவோய்க் 
்காடடி சற்று பிர்ளயம் நி்கழ்ததுகிறார்.

• வருட்கக்்கா்க டவக்்கபபடை சா்ளரதடத

அடறநது சாததியபடி்ய வரும் ்காற்று

சநதிதத ேறு தநாடி

நீ துவக்கும் பிணக்கு.

்கவிஞரின் சில ்கவிடத்கள நம்டே 
வியபபில ஆழ்ததுகின்றன. ேனம் 
என்பது ்வதறான்று்ே இலடல. அது நீ 

ேடடும்தான் எனும் தசாலலில இதயததில 
தவளிசச்ேற்றுகிறார். ஐவட்க நிலம் 
தமிைர்்களின் வாழ்வியடலப ்பசுகிறது. நீதான் 
என் தோதத உல்கததுக்குோன வாழ்வியடலப 
்பசுகிறாய் என்று உருகி உருகிக் ்காதல 
இடைடய தநய்கிறார்.

• நீயும்

நீ சார்நத இைமுோன

திடணக்கு

என் ேனதேன்று தபயர். 

• •
கண்முன் விரிந்த ெனம்
- ்கஸ்தூரிபதா மயிலசதாமி

நூல : ரதாஜ்வனம் (ரதாம் ்ங்கம்)

அநத ஒளிபு்காத வனம் எனக்குள ஏ்தா 
தவளிசசோய் ஓைத 
ததாைஙகியது. ்காடடில 
பயணம் தசய்யும்்பாது, 
நாம் ்தடவயிலலாேல 
எநதச தசடி்கட்ளயும் 
முறிக்்காேல தசலல 
்வணடும் என 
அக்்கடதயில கூறுவது 
அருடே..

நிடறய 
வார்தடத்கள எனக்குப 
புதுடேயா்க இருநதன.. 
ேரங்களின் தபயர்்கள 
கூை புதுடேயா்க 
இருநதன. அை்கான 
தசாலலாைல விரிவான 
்கடதக்்க்ளம் அடேதியான 
அநத வனம் பாசமிக்்க 
ேடல ேனிதர்்கள என 
ேனடதக் த்காளட்ள 
த்காணடுவிடைது இநத 
ராஜவனம்.

ேடலவாழ் ேக்்கள பற்றிச தசான்னது 
அருடே... இநத ோதிரி புதத்கங்கள வழியா்க 
அவர்்களின் பைக்்க வைக்்கங்கள ேற்றும் உணவு, 
பணபாடு பற்றியும் அதன் மீது அவர்்கள த்காணை  
நம்பிக்ட்க பற்றியும் ்்கடகும்்பாது பிரமிபபா்க 
இருக்கு... அபபபபா எததடன விலஙகு்கள, 
பறடவ்கள, ஊர்வன எனக்  ்கணணுக்குள 
வநது ்பாகின்றன. ேடடுமிலலாேல அநதக் 
்காடடை்ய ேனக்்கணணுள த்காணடு 
வநதுவிடுகிறார்...
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ராஜ்ச்கரன் என்ற ்கதாபாததிரம் தசேயா 
இருக்கு.. ேனுஷன் ோஸ் ்காடடிருபபாரு... 
எததடன்யா வனக்்காவலர்்கள உயி்ராடைோ்க 
்வடல தசய்கிறார்்கள என்று ்கடதடயப படிதத 
பின்ன்ர ்தான்றியது...

அரசியலவாதி்களும், சில முதலாளி்களும், 
சில அதி்காரி்களும்  ேற்றும் நிடறய 
தபாதுேக்்களும் தசய்யும் தபரும் தவறு்க்ளால 
நம் ்கணணுக்குத ததரியாேல  எததடன எததடன 
விலஙகு்கள த்காலலபபடுகின்றன.

இரணடு பக்்கம் தாணடியது்ே ஆர்வமும், 
பரபரபபும்  ததாற்றிக்த்காணை வனம் இநத 
ராஜவனம்.

• •
கிரா்மம் ்ம்ணககும் பசாறகள்
- ்கன்கதா பதாைன

நூல : புழுதி படிந் சசதாற்்கள் (்கவிஞர் 
்க.சித்தார்த்ன)

சமூ்க வடலத்ளங்கள ேனிதனின் 
்நரதடத விழுஙகி, தவறான பாடதக்்்க 
அடைததுச தசலகின்றன என்ற குற்றசசாடடு 
தபாதுவா்க உள்ளதுதான். ஆனால இடவ 
யாவற்டறயும் தபாய்யாக்கி தன் திறடேடயக் 
்காடடிக்த்காளவதற்கு நலலததாரு ்க்ளோ்க 
மு்கநூடலப பயன்படுததியவர்்கள எணணற்்றார். 
அநத வட்கயில தன் தனிததன்டேக் 
்கவிடத்க்ளால சமூ்கச சிநதடனடய நம்மிடை்ய 
விததிடடுக்த்காணடிருபபவர் ்கவிஞர் 
சிததார்ததன்.

இரணடு அலலது மூன்று பக்்கங்களுக்குக் 
குடறயாேல இருக்கும் இவருடைய 
்கவிடத்கள இநத நூலில தோததம் 56. இடவ 
யாடவயும் வாசிக்்க வாசிக்்க நம்மிடை்ய 
அடேதி ்காததிருக்கும் அனுபவ உணர்வு்கள 
்ேதலழும்புகின்றன .

“புழுதி படிநத தசாற்்கள”தான் புதத்கததின் 
தடலபபுோகி, முதல ்கவிடதயின் தடலபபுோ்க 
இருக்கிறது.

“நான்

எழுதுகி்றன்...

்கருததுக்்களின்

்கழுதடத தநறிக்்காேல

எழுதடத இறக்கி டவக்கி்றன்...”

இபபடியா்கத ததாைஙகியவர், 
முழுபபுதத்கததிலும் தன் எழுததுக் 
த்காளட்கடயக் ட்கபபிடிதது 
அடைததுவருகிறார். த்காஞசம் த்காஞசோ்கத 

தன் சுயதடதத ததாடலததுக்த்காணடிருக்கும் 
கிராேததின் முன்னிருநத 
வாசடன இவர்தம் ்கவிடத 
வரி்கள வழி்ய ்கே்கேததுக் 
கிைக்கிறது.

தூய்டே இநதியா 
என்ற தடலபபிலான 
்கவிடதயில சமூ்கததின் மீதான 
அக்்கடறடயக் ்்காபோ்கக் 
்காடடி த்காநதளிபபதா்கடடும்..

‘சிலுடவயா?

சிற்கா?

புரியாத ஒன்டற என் 
்தாள்களில

தபாருததிவிடடுப ்பானவள 
அவளதான்!’

என்று ்காதலில 
்கசிநதுருகுவதா்கடடும் 
தனிமுததிடர ததரிகிறது ்கவிஞரின் 
எணணததிலும் எழுததிலும்.

அறிவியல வ்ளர்சசி ேற்றும் 
நா்கரீ்க ோற்றததினால வாழ்வியல முடறபபாடு 
நிடறய்வ ோற்றம் த்காணடுள்ளது. அதன் 
விட்ளவா்கப தபற்றது அதி்கோனாலும் 
்காணாேல ்பாயிருபபதின் வரிடசயில நம் 
மூத்தார்்கள பயன்படுததிய தசாற்்களும் 
அைஙகும்தான். இநத ஆதங்கததிலதான் 
எழுதுகிறார்..

‘சடடையிலலாத அபபாவின்

தவற்றுைலில வழியும்

வியர்டவயில நடனநத தசாற்்கட்ள

தவயிலில உலர்ததுகி்றன்.’

புழுதியின் வாசம் நிடறநத தசாற்்கட்ளத 
்தடித்தடிக் த்காணைாடுகிறார் ்கவிஞர். 
ஒடடுதோததக் ்கவிடததததாகுபபின் 
்ேன்டேக்குப பின்வரும் இநத நான்கு வரி்க்்ள 
சாடசி.

‘சலூன் ்கடைக்்காரர்

கூடடிப தபருக்கி

ஓரம் தளளினார்

எலலா சாதி ேயிடரயும்.’

எததடன்யா ்கவிஞர்்கட்ள ஆசசரியததில 
திரும்பிப பார்க்்க டவக்கும் எழுததுக்குச 
தசாநதக்்காரர் ்கவிஞர் சிததார்ததன்.
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 பகிர்வு

ஓவிய மனநி்ை
நிறம் என்பது ஒரு தசயல. உணடேயில 

ஒருவர் ஒரு தபாருட்ளப பார்க்்காத்பாது 
அஙகு நிறம் இருபபதிலடல. நிறம் என்பது 
ஒரு ஒளிக்்கதிர் இயக்்கச தசயலபாடு. 
பார்டவக்்கான ்கணணும் படடுத ததறிக்்க 
ஒரு தபாருளும் ஒளியும் ்சர்நதாலதான் நிறம் 
கிடைக்கும். ்கருபபும் தவளட்ளயும் நிறேலல. 
அடவ நிறேற்ற நிடல. ்கண்கள அவற்டறயும் 
உணர்வதுதான் நிறததின் அடிபபடைத 
தததுவம். ேனிதக் ்கண்க்ளால சிவபபு, நீலம் 
ேற்றும் பசடச ஆகிய மூன்று நிறங்கட்ளததான் 
்நரடியா்க உணரமுடியும். தபாருட்களின் 
்ேல ஒளி படடு பிரதிபலிக்கும் தசயல 
தவவ்வறு அடலவரிடச்களில நி்கழ்கிறது. 
தபாதுவா்க அடவ வானவிலலின் ஏழு 
நிறங்கட்ள உருவாக்கும். இடசயின் – ஒலியின் 
– ஏழு ஸ்வரங்கள ்பால, ஒளியின் ஏழு 
ஸ்வரங்கள. ஒலியின் ஏழு ஸ்வரங்களிலிருநது 
லடசக்்கணக்்கான ரா்கங்கள கிடைபபது 
்பால ஏழு நிறங்களின் ்கலடவயில நாம் 
லடசக்்கணக்்கான நிறங்கட்ள உணரமுடியும். 
்பால்வ, ேகிழ்சசி, ்சா்கம், பயம், 
ஆசசர்யம், தவறுபபு, ்்காபம், குற்றவுணர்வு 
என  ஏழு வட்கயான தபாதுவான அடிபபடை 
ேனித உணர்வு்கள பற்றி நேக்குத ததரியும் 
அலலவா. ஏழு உணர்வு்களின் இணக்்கங்களும் 
பிணக்்கங்களும்தான் தோதத ேனித வாழ்வின் 
தவளிபபாடு. இநத உணர்வுக் குைபபங்கள 
வாயிலா்க தவளிபபடும் ்கடலயும் 
இலக்கியமும் ேனித வாழ்வின் பல்வறு 
உணர்வு்கட்ள உருவாக்்க வலலடவ. ஓவியக் 

்கடலயின் அடிபபடையும் இநத உணர்வு 
வட்கடே்களின் பிரதி்கட்ள நிறங்கள மூலம் 
தவளிபபடுததுவதுதா்ன. அபபடி பார்க்்கப 
்பானால, நிறங்களின் வரலா்ற ஓவியக் 
்கடலயின் வரலாறு என்றால மிட்கயிலடல. 
ததற்கு ஆசியாவில தபரும்பாலும் 
இநதியாவின் நிலபபகுதியில ேடடு்ே 
கிடைக்்கக்கூடிய ஒரு தாவரததிலிருநது 
பிரிதததடுக்்கபபடும் ‘இநதிய நீலம்’ (in-
digo) பற்றி நம்மிடை்ய தபரும் வரலாறு 
இருக்கிறது. ்பால்வ பலவட்க 
நிறங்களின் வரலாறு்கள மிகுநத சுவாரஸ்யம் 
த்காணைடவ. ராஜ ஊதா (royal purple) பற்றி மி்க 
அரிதான ேற்றும் சுவாரஸ்யோன த்கவல்கட்ள 
அளிக்கும் ஒரு சிறநத ்கடடுடரடய நணபர் 
நாராயணி எழுதியுள்ளார் (https://www.vasa-
gasalai.com/kadalum-manithanum-narayani-2). நாம் 
நிறங்களின் உ்ளவியடலப பற்றி நிசசயோன 
ஒரு புரிதடல உருவாக்கிக்த்காள்ள ் வணடும். 
தபாதுவா்க நிறங்கள ேனித உணர்வு்கட்ளக் 
்கடடுபபடுததும் ஆற்றடலக் த்காணடுள்ளன. 
அதனாலதான் நிற ்ேலாணடேயில 
பாணடிததியம் அடைநத ஓவியர்்கள தங்க்ளது 
படைபபு்களின் மூலம் ேனிதர்்கட்ளக் 
்கடடுபபடுததுகிறார்்கள. சர்ரியலிசம் 
உருவான பின்னான ஓவிய வீசசு இவவாறான 
நிற வட்கடே்கள த்காணை பல பணபு்கட்ள 
உள்ளைக்கியதா்க ோறியது. இவவட்கயில 
்கரபபு ஓவியங்கள அலலது ேடற ஓவியங்கள 
(abstract painting) படைக்கும் ஓவியர்்கள 
உல்கம் முழுவதும் தபரும் தாக்்கதடத 
ஏற்படுததினார்்கள. ்கலாசசாரங்கட்ள, 
பணபாடு்கட்ள, ேனித உணர்வு்கட்ள, 

மனநிலைக் குறிப்புகள் - 7
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சமுதாயததின் அரசியடல, அறிவியடல, 
அவற்றின் ்கசடு்கட்ள நிறங்களின் மூலம் 
தவளிபபடுததினர். சே்காலததில ஓவிய 
உருவாக்்கம் மி்கப தபரும் தனி நபர் தசலவாக்கு 
ேற்றும் பணம் ஆகியவற்டற உறுதி 
தசய்யும் வியாபாரோ்க ோறியுள்ளடதயும் 
நாம் பார்க்கி்றாம். இன்று உல்க்ளவில 
நிறங்களுக்த்கனப தபரும் அர்ததபபாடு்கட்ள 
ேனிதர்்கள உருவாக்கியிருக்கிறார்்கள. அடவ 
நாடடுக்கு நாடு தபரும் ்வறுபாடு்கட்ளப 
தபற்றிருக்கின்றன. அதேரிக்்காவின் 
பு்கழ்தபற்ற ்கருபபின தபண ஓவியரான 
ஆலோ தாேஸ் இவவட்கயில ஒரு 
மி்கசசிறநத அபஸ்டராக்ட ஓவியரா்க 
அறியபபடைவர். ஆயிரதது ததாள்ளாயிரதது 
முபபது்களில மி்கச சிறநத நீர்வணண 
ஓவியங்கட்ள உருவாக்கியவரா்கக் 
த்காணைாைபபடும் இவரது ஒரு ஓவியம்தான் 
நான் பகிர்நதிருபபது. நான் இதன் முதல 
சடைததில ்தட்ளயும் இரணைாம் சடைததில 
ோன் கூடைதடதயும் மூன்றாம் சடைததில 
ஒரு ்கழுடதடயயும் பார்க்கி்றன். மீணடும் 
மீணடும் பார்ததால ்வ்றதும் கிடைக்கும். 
இது ஒரு சுவாரஸ்யோன விட்ளயாடடு. 
இ்த ஓவியததின் தவணடேடயத 
ததாைர்நதால எனக்குத ததரிவது பாடலக் 
்காடு. உங்களுக்கு என்ன ததரிகிறது என்படத 
நீங்க்்ள ததரிநதுத்காளளுங்கள. ்பால்வ 
உங்கட்ளச சுற்றியுள்ள சமுதாயததின் 
நிறங்கட்ளத ததரிநதுத்காள்ள முயலுங்கள. 
கூை்வ நிறங்களின் அரசியடலயும் 
புரிநதுத்காள்ள முயலலாம். இவவட்கயான 
முயற்சி நேது தசயாலாற்றடல அதி்கரிக்்கச 
தசய்யும். பகிர்நதிருக்கும் ஓவியதடதப 
பற்றிய ஓவியரின் குறிபபு கிடைக்்கவிலடல. 
ஒரு்வட்ள ஆலோ தாேஸ் இதற்த்காரு 
தபயர் டவததிருநதாதரன்றால இதன் 
அர்ததபபாடு்கள ்வறுவிதோ்கவும் 
இருக்்கலாம். அது நேக்கு உவபபற்றதா்கக் 
கூை இருக்்கலாம். இநத ேயக்்கோயம் நேக்கு 
சுவாரஸ்யம்தா்ன. ஆலோ தாேஸ் ஒருமுடற 
தேது நணபர்்களிைம் இபபடிக் ்்கடைார்: 
உங்கள வீடடின் அருகில இருக்கும் ேரங்கள 
இடசக்குோ… உங்கள அக்்கததில (neighbor-
hood) இருக்கும் ேலர்்கள  ஆடிப பாடுோ… 
நணபர்்க்்ள, நான் ்்கடகி்றன் உங்கட்ளச 
சுற்றி நீங்கள பார்க்கும் நிறங்கள அடசயுோ?   

•  •  •

்தது்வ மனநி்ை
ேனிதர்்கள சதா எடதயாவது 

புரிநதுத்காளகிறார்்கள. புரிநதுத்காளவதற்்கான 
ஏதாவது ஒரு ‘முடற’டயத ததாைர்நது 
்கணடுபிடிததும் விடுகிறார்்கள. 
ஆைோ்கச சிநதிததுப பார்ததால இநதப 
‘புரிநதுத்காளளுதல’ எனும் தசயல 
ேனிதர்்களிடை்ய எவவ்ளவு ‘பயங்கரோன’ 
விசயோய் இருக்கிறது என்படதத 
ததரிநதுத்காள்ளலாம். ேனிதன் எடதயாவது 
புரிநதுத்காளவது என்பது, உல்கததில, 
பூமியில, சில ்நரங்களில பிரபஞசததில 
கூை நிடறய ்கடடுபபாடு்க்ளற்ற ்நரடி 
ேற்றும் பக்்க விட்ளவு்கட்ள உருவாக்கி 
விடுவதிலிருநது அதன் ‘பயங்கரதடத’ 
நாம் புரிநதுத்காள்ள முடியும். ேனிதர்்கள 
அறிவியடல, வரலாற்டற, தபாரு்ளாதாரதடத, 
பூமிடய, வான்தவளிடய எபபடிதயலலாம் 
புரிநதுத்காள்ள முயலகிறார்்கள என்று 
பார்த்தாோனால அவற்றிற்கு எலலாக் 
்காலததிலும் ஏ்தாதவாரு வட்கடே 
இருநதுத்காண்ை இருக்கும் என்பது 
ததரியவரும். சரி, எளிய ேனிதர்்கள இநதச 
சமுதாயதடத எபபடி புரிநதுத்காளகிறார்்கள 
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என்படதத ததரிநதுத்காள்ள ‘குறிபபு்களின் 
வடைம்’ (circle of reference) என்று 
உ்ளவியலா்ளர்்கள ஒரு ‘வட்கமுடறடய’ப 
பயன்படுததுகிறார்்கள. எடுததுக்்காடைா்க நாம் 
ஒரு குறிபபிடை சமுதாயதடதப தபாரு்ளாதார 
அடிபபடையில ஏழு வட்கயாய்ப பிரிததுப 
பார்க்்கலாம். தபரும் பணக்்காரர்்கள, 
பணக்்காரர்்கள, ்ேல ேததியவர்க்்கம், ேததிய 
வர்க்்கம், கீழ் ேததிய வர்க்்கம், ஏடை்கள, 
வறுடேக் ்்காடடுக்குக் கீழ் வாழும் மி்கக் 
கீழ் ஏடை்கள எனப தபாதுவாய்ப பிரிக்்கலாம் 
அலலவா. (இதுதவாரு எடுததுக்்காடடுக்்கா்கப 
பிரிக்்கபபடடுள்ளது. உணடேயில 
்வறுவட்கயா்கக் கூை இருக்்கலாம்). இநத 
‘ோதிரி’ சமுதாயததில ஒரு ேனிதர் தான் 
எஙகு இருக்கிறா்ரா அதன் உைனடி சூைலில 
கிடைக்கும் தரவு்களின் அடிபபடையில 
உல்கதடதப புரிநதுத்காளகிறார் என்று 
தசாலலலாம். அதாவது ஒரு ேததிய வர்க்்க 
ேனிதருக்குத தனது உைனடி சூைல என்பது 
ேததிய வர்க்்கச சூைலா்க்வ இருக்கிறது. 
என்வ அவர் தனது சூைலின் மூலோ்க 
உல்கததின் தோதத அடேபடபயும் 
புரிநதுத்காள்ள முயலகிறார். குறிபபிடை 
சமுதாயததில ேததிய வர்க்்க ேனிதர்்கள 
எடதச தசய்கிறார்்கள அலலது எடதச 
தசய்யாேல விடுகிறார்்கள என்படதப 
தபாறுதது அவர்்களின் பணபாடு 
ேற்றும் தபாரு்ளாதார நிடல குறிதது 
அறிநதுத்காள்ள அவர் முற்படுகிறார். 
்ே்லாடைோ்கப பார்க்கும்்பாது இது 
சமுதாயதடதப புரிநதுத்காளவதற்கு ஒரு 
எளிய வழிமுடறயா்க இருபபது ்பாலத 
்தான்றினாலும் உணடேயில இது பல்வறு 
வட்கயான பிடையான புரிதலுக்கு அவடர 
இழுததுக் த்காணடு்பாய்விடும் என்்ற 
படுகிறது. ஒரு சிறு எடுததுக்்காடைா்க 
பறடவக் ்காய்சசல பரவடல ேததிய 
வர்க்்கச சமுதாயதடதச ்சர்நத ஒரு ேனிதர் 
எபபடிப புரிநதுத்காளகிறார் என்படதப 
பார்க்்கலாம். அவர் ்காடலயில எழுநதவுைன் 
தசய்திததாளில பறடவக் ்காய்சசல பரவல 
பற்றிய தசய்திடய வாசிக்கிறார் என்று 
த்காள்வாம். வைோநிலங்களில சில 
இைங்களில தீவிர நிடலப பரவல உள்ளது 
என்றும் நேது அணடை ோநிலோன 
்்கர்ளா வடர பரவிவிடைது என்றும் 
நிடலதத்கவடலச தசய்திததாள அவருக்கு 
அளிக்கிறது. அவர் உை்ன தனது ேற்றும் 

தன் குடும்பததினரின் பாது்காபபிற்்கா்கக் 
்்காழி இடறசசி வாஙகுவடத நிறுதத 
முடிவு தசய்வ்தாடு ேடடுேலலாேல தனது 
உறவினர்்களிைமும் நணபர்்களிைமும் இநத 
முடிடவச தசாலலுகிறார். அநதக் குறிபபிடை 
சமுதாயததில மி்கக் ்கணிசோன அ்ளவு ்்காழி 
இடறசசி வாஙகும் தசயல ஏறக்குடறய ஓரிரு 
நாளில அேலாக்்கபபடடுவிடுகிறது என்று 
டவததுக்த்காள்வாம். சமுதாயதடதப 
புரிநதுத்காள்ள முயற்சிக்கும் நபர் தனது 
சூைடலக் ்கவனிக்கிறார். தபாதுவா்க 
பறடவக் ்காய்சசலிலிருநது அநத வர்க்்கம் 
பாது்காக்்கபபடடுவிடைதா்க உணர்கிறார். 
ஆனால உணடேயில அநதச சமூ்கம் 
பாது்காபபா்க இருக்கிறதா என்ற ்்களவிக்கு 
ஆதாரபபூர்வோன பதில அவரிைம் 
இருக்்காது அலலவா. ஏதனன்றால, ்்காழி 
இடறசசி வியாபாரம் என்பது அநத 
ேததிய வர்க்்கதடதச ்சர்நத ்கணிசோன 
ேனிதர்்களின் வாழ்வாதாரோ்க இருபபதால 
அவர்்க்ளது வாழ்வு உைனடி உபததிரவததிற்கு 
உள்ளாகிவிடுகிறடத நேது ஆள ்கவனிக்்கத 
தவறிவிடுவார். அவர்்கள பறடவக் ்காய்சசலில 
இருநது தபபிததுவிைலாம். ஆனால 
அடதவிைக் ்கடுடேயான பசியிலிருநது 
அவர்்கள தபபிக்்க முடியாவிடைால அநதக் 
குறிபபிடை சமுதாய வர்க்்கம் பாது்காபபா்க 
இருபபடத எபபடி உறுதி தசய்ய முடியும். 
என்வ, ஒரு சமுதாயதடதப புரிநதுத்காள்ள 
உ்ளவியலா்ளர்்கள பல்வறு வட்கயான 
‘முடற’்கட்ளக் ட்கயாளகிறார்்கள. அவர்்கள 
அதற்்கா்க அடிபபடையில ஐநது வினாக்்கட்ள 
எழுபபுகிறார்்கள: 1. முக்கியோன சிநதடன 
வடிவம் (main idea) என்ன? 2. எஙகிருநது 
த்கவல்கள (data) தபற ்வணடும்? 3. அநதத 
த்கவலின் முக்கியததுவம் என்ன? 4.  த்கவல 
எவவிதப பார்டவக் ்்காணததில (perception) 
உள்ளது? 5. ஒடடுதோததத ்தடவ/்நாக்்கம் 
என்ன?

•  •  •

இைக்கிய மனநி்ை
தனிேனிதத ததான்ே உணர்வு 

எப்பாது்ே சைஙகு வட்கடே்கட்ளச 
சார்நதது. படையலின் தததுவம். ்ேலும் 
ேனிதரின் ததான்ே ேனம் என்பது 
நா்ைாடித தனோனது. அடலடவ ேனிதன் 
்வதறதுடவ விைவும் விடைகிறான். 
்காலததின் ஆதிக் ்கணணிக்கும் சே்காலத 
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ததான்ேப பிரக்டஞக்கும் இடைதவளியில 
தசாற்்களுக்குப பனங்கள ஊற்றுவதன் மூலம் 
்கவிடத சடேக்கிறார்்கள ்கவி்கள. அதன் தமிழ் 
தவளியில குறிபபிைததகுநத ரஸவாதி என்.
டி.ராஜகுோர். அவரின் மூன்று ்கவிடத்கள 
இஙகு:

1  èì¾¬÷ ï£¡ è†ìM›ˆî«ð£¶

ÜõQ™ å†®‚ªè£‡®¼‰î

ô†ê‚èí‚è£ù ñQî˜èœ

Ü‹ñíˆ«î£´ æ®Š«ð£Œ

îŸªè£¬ô ªêŒ¶ªè£‡ì£˜èœ

îŠHõ‰î Cô˜ Þ‰î ê£¾‚°

ò£˜ è£óíªñù‚ «è†ì«ð£¶

âƒè¬÷Š ð£˜ˆ¶ Ýœè£†®ò¶ Mó™

ñ™½‚° õ‰î ñ£Iê„ê£IJ¡

ªõ†® âPòŠð†ì Mó™ Þ¼‰î ÞìˆF™

ïiù Ý»î‹ å¡Á º¬÷ˆF¼‰î¶

èì¾œ Þ¼‰î Þì‹ ô†êí‹ ªè†®¼‰î¶

2   å¼ ºˆî‹ «è†´ ªè…²A«ø¡ ï£¡

°ö‰¬îJ¡ ñô‹ ¶¬ìˆªîPAø£œ ñ¬ùM

å¼ ºˆî‹«è†´ Ü¬ôA«ø¡ ï£¡

°ö‰¬îJ¡ ÍˆFóˆ¶E¬ò è¿MŠ«ð£ìˆ 

î¼Aø£œ ñ¬ùM

å¼ ºˆî‹ «è†´ ¹ô‹¹A«ø¡ ï£¡

°ö‰¬î¬ò àøƒèMì£î ï£J¡ õœõœ¬÷

F†®ˆ b˜‚Aø£œ ñ¬ùM

å¼ ºˆî‹ «è†´ ê‡¬ìJ´A«ø¡ ï£¡

ð£™ °®‚°‹ °ö‰¬îJ¡ ñ£˜¬ð ñ¬ø‚Aø£œ 

ñ¬ùM

å¼ ºˆî‹ «è†´ èøƒ°A«ø¡ ï£¡

ªè£²‚èœ Ü‡ì£ñL¼‚è õ¬ô«ð£†´ 

Í´Aø£œ ñ¬ùM

Ü®õJ˜ ANê™ è£Œ‰îH¡Â‹

ð„¬ê àì‹¹‚è£K ðîÁAø£œ â¡¬ùŠ ð£˜ˆ¶

âKAø àìL¡ ñùMO Gó£èK‚èŠð´¬èJ™

¹í˜„C ðöAò «ð¼ìL™ M‰¶ º†® GŸAø¶

âù¶ I¼èƒèO¡ Ã«óPò °Pè¬÷

IèŠð‚°õñ£Œ ªõ†®„ê£Œˆ¶‹

Í¬÷J¡ H¡ù£™ ð¶ƒAJ¼‚Aøªî£¼

èôõóñù‹.

3   ê£è‚Aì‰î£œ Ü‹ñ£

ñ¼ˆ¶õ˜ ªê£¡ù£˜ è˜ŠðŠð£ˆFóˆ¬î

â´ˆ¶Mì«õ‡´ªñ¡Á.

âù¶ ºî™ i´ Þ®‰¶ î¬ô°Š¹ø õ‰¶ 

M¿‰î

«õŸÁôè ÜF˜„C

âù¶ ÍŠðQ¡ ²ì¬ôJL¼‰ªî£¼ «ü£F

å¼ º†¬ìJ¡ õ®M™ ðø‰¶ ªê¡Á

Þ÷¬ñ¬ò õ£K‚°®ˆî ñò‚èˆF™

å¼ b‚ªè£¿‰¬îŠ«ð£™ G¡Áªè£‡®¼‰î

Ü‹ñ£M¡ õJŸP™ ªê¡ø¶ AO‚°…ê£A‚ 

ªè£‡ì¶.

ñ‡ªí´ˆ¶„ ²†´Šªð£®ˆ¶ ÜKˆ¶ˆ 

F¡ø£÷õœ

ñ‡õ£ê¬ù ºîL™ õ‰îŠH‚ªè£‡ìîŠð®.

ñ£ì¡ «è£M™ F¼c¬ø ñ®J™ è†®¬õˆ¶   

ÜœOˆF¡ù

ï£ù‰î ê£‹ð™ A‡íˆF™ ð£¶è£Šð£Œ 

Iî‰«î¡.

ð£‹¹èœ ¹í¼ªñ£¼ ªð÷˜íI ï£O™

ñí‚°‹ ñóõœO‚Aöƒ¬èŠ«ð£™ ÌIJ™ 

õ‰FøƒAò

â¡ÂìL™ å†®‚ªè£‡®¼‰î Ü¿‚¬è

ªîŸPŠÌ, èvÉK ñ…êœ, CÁðòÁ ªð£®ˆ¶ˆ 

«îŒˆ¶
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°OŠð£†® º¬ôŠð£™ î‰¶ àøƒè ¬õˆî 

Ü‹ñ£

°ì™¹‡E™ õJÁ ªï£‰¶ ãƒA Ü¿Aø«ð£¶

º‡´ ªñ£¼i´ Þ®‰ªî¡ î¬ôJ™ 

i¿«ñ£ªõù

ÍŠðQ¡ °óL™ Ü¿Aø¶ AOªï…².

•  •  •

சபதாது்வதான மனநி்ை

அதேரிக்்காவின் ஆடசி ோற்றம் 
உல்க்ளவில ஒரு ஆசுவாசதடத 
ஏற்படுததியிருக்கிறது. முக்கியோ்க ்பரழிவுத 
தடபதவபபக் ்காலநிடல ோற்றம் (catastrophic 
climate change) குறிததான முதலாளியததுவப 
்பாக்கிற்குப தபருதத பின்னடைவிடன 
உருவாக்கியிருக்கிறது. உணடேயில மி்கவும் 
ேகிழ்சசி்கரோன தசய்தி. டபைன் தனது 
முதல நாளி்ல்ய அதேரிக்்காடவ மீணடும் 
பாரிஸின் ்காலநிடல ஒபபநதததில (Par-
is climate accord) இடணதததும் கீஸ்்ைான் 
எக்தஸல டபபடலன் ்கடடுோன 
ஒபபநததடத ரதது தசய்திருபபதும் உல்க 
அரஙகில ்காலநிடல மீடபு ததாைர்பான 
தசயலபாடடில மி்கபதபரிய ோற்றதடத 
உருவாக்்க வாய்படப ஏற்படுததியிருக்கிறது. 
இநதச சூைலில அதேரிக்்காவின் தைஸ்லா 
நிறுவனததின் தடலடேச தசயல 
அதி்காரி எலான் ேஸ்க், ்கரியமிலவாயு 
தவளி்யற்றதடதத தடுக்கும் விதோன 
மி்கசசிறநத ததாழிலநுடபக் ்கணடுபிடிபபிற்கு 
பதது ் ்காடி ைாலர் பரிசு அளிக்்கபபடும் என்று 
ர்கட்ளயான ஒரு அறிவிபடப விடுததுள்ளார் 
(23.01.2021 – இநது தமிழ்திடச நா்்ளடு). 
2021ஆம்  வருைம் சுற்றுசசூைல ஆர்வலர்்கள 
ேற்றும் விஞஞானி்களுக்கு ஒரு சிறநத 
ஆரம்பம் என்்ற த்காள்ளலாம். அ்த சேயம் 
இன்னும் நாடடின் குடிேக்்கள தபரிய அ்ளவில 
சுற்றுசசூைல குறிதத விழிபபுணர்வு அற்ற 
நிடலயிலதான் இருக்கின்றனர். என்ன ஏது 
என்று அறியாேல ேக்்கள தன்னார்வததிலும் 
பயததிலும் தசய்கின்ற சிறுசிறு தசயல்கள 
கூை சூைல சீர்்்கடடிடன உருவாக்கிவிடடுக் 

த்காணடிருக்கிறது. இநதியாடவப தபாறுதத 
அ்ளவில சூைல ்்கடடின் மி்கப தபரிய 
நி்கழ்வு எதுதவன்றால மி்கத தரக் குடறவான 
‘்கழிவு ்ேலாணடே’ (waste management) 
என்றுதான் தசாலல ்வணடும். தநகிழிக் 
்கழிவிற்கு நி்கரா்க புதிதாய்ச சுற்றுசசூைல 
சீர்்்கடடில மு்கக்்கவச ்கழிவு்கட்ளப 
பார்க்்க ்வணடியுள்ளது. ்பால்வ 
்காடடு விலஙகு்கட்ளக் த்காலலும் ேனித 
ேனநிடல ஒழுங்கற்ற வடிவில த்காடூரோ்க 
வ்ளர்நதவாறு உள்ளது. ்கைநத ோதததில சிறு 
இட்ளஞர் கும்பல ஒன்று அரியவட்க நன்னீர் 
ைாலஃபின் மீன் ஒன்டற விட்ளயாடைா்கக் 
்கடடையால அடிததுக் த்காலலும் ஒளிபபைக் 
்காடசிடயக் ்காண ்நரிடைது எனது 
வாழ்நாள துரதிர்ஷைங்களில ஒன்று. மி்க 
நா்கரீ்கேடைநது விடைதா்கக் ்கருதபபடும் 
நேது ேனித இனம் உணடேயில அழிவின் 
விளிம்பு நிடலயில இருக்கும் ஆதிவாசி 
ேனிதர்்களின் பைக்்கவைக்்கங்கட்ளத 
ததரிநதுத்காளவதன் மூலம் ஒடடுதோதத 
அழிவிலிருநது நம்டே மீடடுக் த்காள்ளலாம். 
உல்கம் முழுவதும் அ்ன்க ோனிைவியல 
ஆய்வா்ளர்்கள ஆதிப பைஙகுடி்களின் 
வாழ்க்ட்க முடறயில இயற்ட்கயின் பஙகு, 
அவர்்கள இயற்ட்கடயப புரிநதுத்காளளும் 
விதம், பால பாகுபாடு பற்றிய புரிதல, 
அவர்்கள வாழ்க்ட்கயில ேகிழ்சசி என்பதன் 
அ்ளவு்்கால ்பான்றவற்டற ஆராய்நது 
பதிவு தசய்து வருகிறார்்கள. 23.01.2021ஆம் 
்ததியிடை டைம்ஸ் ஆஃப இணடியா 
நாளிதழில இடவ ததாைர்பான மூன்று மி்கச 
சிறநத ்கடடுடரப பதிவு்கட்ள அளிததுள்ளனர். 
இடணயததிலும் கிடைக்கிறது. ்தாராயோ்க 
476 மிலலியன் பைஙகுடியினர் உல்கம் 
முழுக்்க தங்க்ளது ஆதி நிலதடத மி்கச 
சிறநத பலலுயிர் தபருக்்கத்தாடும் 
ோசற்ற சூை்லாடும் பாது்காதது 
வருகின்றனர். உல்க ேக்்கள ததாட்கயில 
அவர்்கள தோதத்ே ஆறு சதவீதம்தான். 
முதலாளியப தபருநிறுவனங்களும் ்காலனிய 
ஆதிக்்கவாதி்களும் அவர்்கட்ளத தின்று 
த்காணடிருக்கிறார்்கள. பாதிபபுக்கு உள்ளாகிக் 
த்காணடிருக்கும் நாம் ்வடிக்ட்க பார்ததுக் 
த்காணடிருக்கி்றாம். 

                                           - ததாைர்்வாம்



 

 
கடிதஙகள

கவிஞர் விக்ர்மதாதிதயன்

்கடி்ம் - 3

எழுதியவர் : கவிஞர் கலாப்ரியா

்்காபால

30.3.81

அன்புள்ள நம்பிக்கு,

வணக்்கம்.

உங்கள 25/3 ்கடிதம். உங்களுடைய 
அன்புக்கும், அபிோனததிற்கும் என் நன்றி.

என்னுடைய ோறுதல என்று 
குறிபபிடடிருக்கிறீர்்கள. அதற்கும் என் நன்றி.

இததுைன் ஒரு ்கவிடத அனுபபியுள்்ளன். 
ேயனில, பிரசுரிக்்க ்்கடடிருநததற்்கா்க. இடத 
உங்களுக்்கா்கததான் அனுபபுகி்றன். இதில 
Edit தசய்வதற்கு கூடியேடடும் இைநதர 
்வணைாம். பிரசுரோனால ேயன் ஒரு பிரதி 
அனுபபுங்கள. பிரசுரம் குறிதது நீங்கள 
அதி்க சிரேம் எடுக்்க்வா, வாதம் தசய்ய்வா 
்வணைாம்.

 பிரசுரம் முடியாத படசததில திருபபி 
அனுபபிவிடுங்கள. நம்டே ஆதரிக்கிற ்வறு 
யாருக்்காவது அனுபபி டவக்்கலாம்.

 திரும்பவும் என் நன்றியும் வணக்்கமும் 
எலலாருக்கும். ராேசசநதிரனின் நாவடலப 
பார்க்்க தராம்பவும் ஆடசயாயுள்ளது. 
நீங்க்்ள V.P.Pயில அனுபபினாலும் 
தபற்றுக்த்காள்வன். அபபடி அனுபபினால 
ராேசசநதிரனிைம் தசாலலுங்கள. அவர் ்வறு 
அனுபபி duplicateஆ்க ்வணைாம். இததுைன் 
உள்ள தலடைடர சேய்வளிைம் ்சர்க்்க 
முயற்சியுங்கள.

என்றும் உங்கள

்்காபால.

•  •

அடிக்குறிப்புகள் :

1. ேயன் : எம்.எஸ். உதயமூர்ததி நைததிய 
பததிரிக்ட்க.

2. ராேசசநதிரன் : வணணநிலவன்.

2
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அன்புள்்ள 
விக்்ரமாதித்யனுக்கு..



3. சேய்வள நவீனக் ்கவிஞர்்களில 
முக்கியோனவர்.

4. ்்காபால : ்கலாபரியாவின் 
தசலலபதபயர் .

•  •  •

்கடி்ம் - 4

எழுதியவர் : கவிஞர் கலாப்ரியா

9.9.82

்கலாபரியா :

பிரியபபடை இனியவர் நம்பிக்கு,

என் அன்பான வணக்்கம்.

தசன்டன வாசம் எபபடியிருக்கிறது.

தசன்டனக்குப ்பா்கப ்பாவதா்க 
என்னிைம் தசாலல்வயிலடல்ய. என் மீது 
வருததம் என்று நிடனக்கி்றன். சரி.

பாலசசநதிரன் உங்கட்ளச சநதிததடதயும், 
உங்கள உதவி்கட்ளயும் குறிததுச  தசான்னான். 
என் நன்றி. சேய்வலுவுக்கும்.

தீர்ததயாததிடர குறிதது தினேணி சுைர் 
(்கதிர்?) -ல விேர்சனம் ்்கடடிருபபதா்கக் 
கூறினான். அதற்கு என் அனுேதி குறிதது 
எழுதும்படி தசான்னான். என் ்கடத்களில 
எடதக் குறிததும்; எபதபாழுதும் 
எபபடியும் எழுத உங்களுக்கு நாதனன்ன 
என் அனுேதி தருவது. உங்கள விருபபம் 
்பால தசய்ய எபதபாழுதும் நான் 
சம்ேதபபடுகிறவனிலடலயா.

You have my permission.

அபபடி விேர்சனம் (?) வருகிற தினேணி 
சுைர் – குறிதது ்ேல விவரம் எழுதுங்கள.

எலலாருக்கும் என் அன்பு.

என்றும் உங்கள

்்காபால.

•  •  •

்கடி்ம் - 5

எழுதியவர் : கவிஞர் கலாப்ரியா
2.2.83

TkSomasundaram :
Kalapriya – 29, sudalaimadan koil st, Tirunelveli 

627006

பிரியபபடை நம்பிக்கு,

வணக்்கம்.

உங்கள ்கடிதம் கிடைததது.

நீங்கள குறிபபிடடுள்ள த்கவலபடி, 
ோலனின் தநடதயிைம் ஞாவ்கபபடுததி்னன்.

இப்பாது வயதில சலுட்க ்காடைக் 
கூைாததன்று ‘்பார்டில’ உறுதியா்க 
இருக்கிறார்்கள,  அதனால; தவளியில ்வறு 
ஏதாவது தனியார் நிறுவனததில முயற்சி 
தசய்கி்றன் என்று கூறினார்.

உணடேயும் அதுதான்.

ேற்றபடி : ்வறு வி்சஷமிலடல.

திருதநல்வலிக்கு வநதபின் ஓய்வு 
ஒழிசசல இலடல – எடதயும் எழுத்வா 
படிக்்க்வா ்நரமிருபபதிலடல. தபாழுதும் 
உற்சா்கமின்றிததான் ்பாகிறது.

ராேசசநதிரன் – இஙகு வநதிருநதார். 
சநதித்தன்.

எழுதுங்கள –

எ.உ

்்காபால

•  •

அடிக்குறிப்புகள் :

1. அன்டறய நாளில எழுததா்ளர் 
ோலனின் த்கபபனார் திருதநல்வலி தசௌத 
இநதியன் வஙகியில தடலவரா்க இருநதார். 
அவரிைம் ்வடலக்்கா்க, ோலனுக்கும் 
எழுதிவிடடு ்கலாபரியாவிைமும் 
நிடனவுபடுததச தசான்்னன்.

•  •  •

27ð¬ìŠ¹ îè¾ üùõK - 2021  
www. p a d a i p p u . c o m



்கடி்ம் - 6

எழுதியவர் : கவிஞர் கலாப்ரியா

11.3.86

அன்புமிக்்க நம்பிக்கு,

வணக்்கம்.

உங்கள ்கடிதம் கிடைததது. 
தராம்பவும் ஆறுதலும் ேகிழ்சசியும் 
அளிக்கிற சில ்கடிதங்களில எப்பாதும் 
உங்களுடையடவ்களும் அைஙகும்.

இம்முடற சற்று அதி்கோ்க்வ ஆறுதல 
்தடவபபடுகிற ேனநிடலடேயில நீங்கள 
எழுதியிருபபது சந்தாஷோயிருக்கிறது. 
ேண ்கடடிடய ்காற்று அடிததுப்பா்காது; 
அற்புதோயிருநதது. ேற்ற இரணடும் 
சுோர்தான்.

இடை்கால ச்்காதரர்்கள 
த்காணடுவருகிற பததிரிக்ட்கக்கு எப்பாது 
தபாழுது புலரும் என்று ததரியவிலடல.

இரணடு நா்ளாய் பாரதிக்கு உைல 
சு்கமிலடல. Bronchitis ததாநதரவு. ேனதுக்கு 
நிம்ேதியிலலாேல ்கழிநதுத்காணடிருக்கிறது. 
Positive thinking என்பததலலாம் எனக்கு 
அநநியோகிக்த்காண்ை ்பாகிறது.

இதிலிருநததலலாம் விடுபைத 
்தடவயான optimismம், தன்னம்பிக்ட்கயும் 
எப்பா வருதேனத ததரியடல.

“இதிலிருநது விடுபை அலலது 
அதிலிருநதுத்காண்ை சந்தாஷோயிருக்்க;” 
இதுதான் நான் இனி ்கவிடதயில தசாலகிற 
தசய்தியாயிருக்கும் என்று நிடனக்கி்றன்.

ராஜுவின் விலாசதடத எழுதுங்கள. 
என்னிைம் இருக்கிறததன்று நிடனத்தன். 
இலடல ்பாலிருக்கிறது. அவடன சநதிக்்க 
்வணடுதேன்று துடிபபாயிருக்கிறது. அவன் 
தசன்டனடயவிடடு தவளியூருக்கு சமீபததில 
தசலலுகிறானா என்று ததரிநதால எழுதுங்கள.

ராேசசநதிரன், சநதிரா, ஆதவன், 
ேலலீஸ்வரி எலலாடரயும் நாங்கள மி்கவும் 
விசாரிக்கி்றாம். துடரக்கும் எங்கள அன்பு. 
அடிக்்கடி எழுதுங்கள.

எ.உ

்்காபால.

•  •  •

்கடி்ம் - 7

எழுதியவர் : கவிஞர் கலாப்ரியா

8.8.87

அன்புள்ள நம்பிக்கு,

வணக்்கம். ்கடிதமும் புதத்கங்களும் 
கிடைததன. மிக்்க நன்றி.

இன்று ்காடல ேணிடய தற்தசயலா்க 
பஸ்ஸில பார்த்தன். அவரும் நாட்ள 
(ஞாயிறு) சுபடபயா சாடர பார்பபது 
பற்றி ்்கடைார். நாட்ள ேதியம் 1 ேணிக்கு 
இடை்கால வருவதா்கக் கூறினார். அவரிைம் 
அபபடி வர்வணைாம் என்று கூறிவிடடு, 
நீங்களும் ேணியும் சாம்பவர் வை்கடரக்கு 
்நரடியா்கச தசன்றுவிடுங்கள. நான் ேதியம் 
2 ேணி பஸ்ஸில (v.k.புதூர் ைவுணபஸ்ஸில) 
அஙகு வருகி்றன்.

்வறு வி்சஷமிலடல. நகுலன் இன்று 
்கடிதம் எழுதி பணமும் அனுபபியிருக்கிறார். 
அவரும், ்காசியபன், அவரது ேடனவி 
மூன்று ்பரும் வருவதா்க இருக்கிறார்்க்ளாம். 
உங்களிைம் த்கவல ததரிவிக்கும்படி 
குறிபபிடடிருக்கிறார். அ்சா்கமிததிரனும் 
உற்சா்கோய் ்கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

ேற்றடவ ்நரில. நாட்ள.

என்றும் உங்கள

்்காபால.

•  •
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அடிக்குறிப்புகள் :
1. ேணி : ச.ேணி. தமிழ் முது்கடல பயின்று 

கூடடுறவுததுடற தணிக்ட்கயா்ளரா்கப 
்வடல பார்ததுவநதார். இவருக்்கா்க 
ேதுடர ்காேராசர் பல்கடலக்்கை்கததில 
தமிழ்ததுடறததடலவர் முததுசணமு்கம் 
பிளட்ளயிைம் தசாலலி இருக்ட்கக்்கா்க.. 
்பருநதில ேணிடயயும் கூடடிக்த்காணடு 
எழுததா்ளர் லா.ச.ராோமிர்தம் ்நரில 
அடைததுச தசன்றது ஒரு முக்கியோன 
வரலாற்று நி்கழ்வாகும்.

2. சுபடபயா சார் : சுநதரராேசாமியின் 
ஒரு புளிய ேரததின் ்கடதக்கு சுபடபயா சார் 
எழுதிய ்கடித்ே அடுதத பதிபபில முன்னுடர 
்பால தவளியிைபபடைது. மிகுநத 
ஆர்வமுள்ள இலக்கிய வாச்கர். ததன்்காசி 
அரசு ே்களிர் ்ேலநிடலபபளளியில ்கணித 
ஆசிரியரா்க ்வடல பார்ததுவநதவர். 
அவருடைய விருந்தாம்பல பணபு எங்கட்ள 
அடிக்்கடி அவர் வீடடுக்கு இடடுச தசலலும்.

3. 87இல நைநத ்கலாபரியாவின் 
்கவிடதப படைடறக்கு வருவதற்கு முன்பதிவு 
பணம் அனுபபியிருக்கிறார் நகுலன். 

4. ்காசியபன் தமிழின் முக்கியோன 
்கவிஞர்்களில ஒருவர். அவருடைய அசடு 
நாவல வாச்கர்்கள படிக்்க்வணடிய ஒன்று.

•  •  •

்கடி்ம் - 8

எழுதியவர் : கவிஞர் கலாப்ரியா
15.10.88

வணக்்கம்.

Workshop பற்றிய ்கடிதம் கிடைததிருக்கும் 
என்று நிடனக்கி்றன்.

முதலில உற்சா்கோய் புது 
இட்ளஞர்்களிைமிருநது ்கடிதங்கள வநதன.

•  •
பிரபலோனவர்்களில ஞானி, 

சுநதரராேசாமி ேடடு்ே பணம் 
அனுபபியுள்ளனர்.

•  •
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பிரம்ேராஜனின் நணபர்்கள, சிவக்குோர், 
ரூமி ்பான்்றாருக்கு வரஇயலாத நிடல 
என்று எழுதியிருநதனர்.

பிரம்ேராஜனுக்கும் சற்று உைல 
நலமிலடல. என்வ Workshopஐ 
ஒததிப்பாை முடியுோ என்று ்்கடடு இன்று 
எழுதியிருக்கிறார். ஆனால Hall advance, etc 
்பான்ற முன்்னற்பாடு்கள முடிநதுவிடை 
நிடலயில அது சாததிய்ே இலடல என்று 
எழுதியிருக்கி்றன்.

•  •

இநத நிடலடேயில, புதிய ஆர்வோன 
இட்ளஞர்்கட்ள வரச தசாலலிவிடடு ஏோற்றி 
அனுபப ேனம் இைநதரவிலடல.

ராஜோர்ததாணைன், சு்ரஷகுோர், 
நநதலாலா ஆகி்யார் வரவிருக்கிறார்்கள. 
ராஜோர்ததாணைன் ்தக்்கநிடல பற்றி 
்கடடுடர வாசிக்கிறார்.

நீங்கள அவசியம் வர்வணடும். 
அலலது நான் தபருதத அவோனமும், 
ஏோற்றமும் அடைய ்நரிடும். அதனால 
பணதடதப பற்றி்யா, ்வறு எடதப பற்றியும் 
்கவடலபபைாது நீங்கள அக்்ைாபர் 20யன்்ற 
வநதுவிடுங்கள.

•  •

சுகுோரடன சநதிக்்க முடிநதால 
அவடரயும் அடைதது வாருங்கள. முடிநதால 
்கடடுடரயுைன் வரசதசாலலவும்.

•  •

எநதக் ்காரணம் த்காணடும் வராதிருநது 
விைாதீர்்கள.

என்றும் உங்கள

்கலாபரியா.

•  •  •

்கடி்ம் - 9

எழுதியவர் : கவிஞர் கலாப்ரியா

12.2.03

்கலாபரியா, 4/19, ்ேற்குதததரு 
இடை்கால 627804

அன்புமிக்்க நம்பி,

வணக்்கம்.

்தவே்கள இலக்கியப பரிசு 
தபற்றடேக்கு ேனங்கனிநத வாழ்ததுக்்கள. 

்நற்று திரு நிததிலன் – ் ்காடவயிலிருநது 
ததாடல்பசியில ்பசினார். விைாவுக்்கான 
முன்்னற்பாடு்கள நடைதபற்றுவருவதா்க. 
உங்களிைமிருநது த்கவல எதுவும் இலடல 
என்று கூறினார். உங்கள ஒபபுதடலயும், உங்கள  
Photo, Biodata டவயும் உைனடியா்க அவருக்கு 
அனுபபவும். உங்கட்ளத ததாைர்பு த்காள்ள 
முடியவிலடல என்பதால என்னிைம் கூறினார். 
நீங்கள உைனடியா்க அவருக்கு எழுதுங்கள. 
ததாடல்பசி எண 0422 – 2591242.  நீங்கள 
ஊரில இலடலதயன்றால ப்கவதியிைம் 
என்டனத ததாைர்புத்காள்ளச தசாலலவும்.

ப்கவதிக்கும் குைநடத்களுக்கும் எங்கள 
அன்பு.

என்றும் உங்கள

்கலாபரியா. 

                          - ததாைரும்
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 சிறுகலத

டுர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்....பீபபீ....டுர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்...

மி்க அனாயசோ்க வணடி 
ஓடிக்த்காணடிருக்கிறது. புட்க ்கக்்காத டபக் 
வணடி. ் நரா்க ஓடிக்த்காணடிருக்கும் அநத வணடி 
சடதைன்று ஒரு ை வட்ளவில திரும்பி ்ேல 
்நாக்கி விடரகிறது. இரணைடி உயரததிற்குப 
பயணிதத அது சைாதரனத திரும்பி கீழ் ்நாக்கி 
வருகிறது. ேறுபடியும் அ்த ை வட்ளவுக்கு 
உைன்படடு தடரக்கு வநது ்சர்கிறது. இப்பாது 
அது எலலா இைங்களிலும் தனக்்கான பாடதடய 
உருவாக்கிக்த்காணடு ஓடுகிறது. அலலது 
அதன் சக்்கரங்கள ்பாகும் வழிதயலலாம் 
பாடதயாகிவிடுகிறது. டுர் டுர் சததமும், பீபபீ 
சததமும் அநத அடறயின் சுவர்்களில படடுத 
ததறிததுக் கீ்ை விழுநதுத்காணடிருக்கின்றன. 

சுவ்ராரம் நிறுததபபடடிருநத 
டசக்கிளின் ையர் வட்ளவில இப்பாது 
ஓடிக்த்காணடிருக்கிறது அநத வணடி. அபபடி்ய 
சறுக்கி ்கம்பி வழியா்கக் கீழிறஙகி இைது தபைலில 
பயணிதது ்ே்லறி ்்கரியருக்குத தாவி நின்று 
நிதானிதது பின் சக்்கரம் வழியா்கக் கீழிறஙகுகிறது. 
பின் சக்்கரம் தராம்பவும் ்தய்நது்பாயிருக்கிறது. 
தாததாவின் மிதிவணடி இது. டுர்ர்ர்ர்...டுர்ர்ர்ர்...
பீபீபீபீ..........

அடுதததாய் ்கடடிலின் குததுக்்கால மீ்தறி 
மூஙகில சடைங்களில பயணிக்கிறது. பாடடி 
தூஙகிக்த்காணடிருக்கிறாள. பாடடியின் தூக்்கம் 
்கடலநதுவிைாதபடி டுர்...பீபபீ... சததம் ேஙகி 
ஒலிக்கிறது. 

ஒரு இருேல வர வணடி பி்ரக்கிடடு 
நிற்கிறது. இரணடு நாட்க்ளா்க்வ அவவப்பாது 
குததிக் குததி இருேல வநதுத்காணடுதான் 
இருக்கிறது. ஆனாலும், தாஙகிக்த்காளகிறாள 
ஓவியா. தசான்னால ்்கடப்தயிலடல. 
மிடைாய்்கட்ளத தின்று தின்று ்கடைவாய்பபல 
ஒன்று தசாதடத விழுநதுவிடைது. அதிலும் 
ஜிகினா ்பபபர் சுததிய சாக்்லடடு்கள என்றால 
அததடன பிரியம் அவளுக்கு.

த்காஞசம் ஆசுவாசபபடுததிக்த்காணைால 
்தவலாம் என்றிருக்கும்்பால. டபக் 
தபாம்டேடய டிவி ஸ்்ைணடு ்ேல 
கிைததிவிடடு வாசற்படியில வநது அேர்கிறாள. 
அக்்கம்பக்்கததில எநத வீடு்களும் இலடல. அ்தா 
தூரததில ததரிகிற்த ஒரு ஓடடுவீடு. அநத வீடும் 
இஙகிருநது இருநூறு அடி தூரததில இருக்கிறது. 
அதிலும் ேனிதர்்கள இருபபதற்்கான அறிகுறி்கள 
எதுவும் இப்பாது ததன்பைவிலடல. இருேல 
தேள்ள தேள்ள ேடடுபபடுகிறது. அபபாடி 
என்றிருக்கிறது ஓவியாவுக்கு. அடுதததாய் என்ன 
விட்ளயாடுவது என்ற ்யாசடன அவளுக்குள 
எடடிபபார்ததிருக்்க ்வணடும். வாசற்படியில 
உட்கார்நதவா்ற அடறக்குள திரும்பிப 
பார்க்கிறாள.

சிதறிக்கிைநத விட்ளயாடடு 
தபாம்டே்களுக்கு நடு்வ நீளவடை 
இரயிலபாடதயில இரணடு தபடடி்கள 
பிடணக்்கபபடை இரயில எஞசின் வட்ளநத 
பாடதயில நின்றிருக்கிறது. ்சலததிலிருக்கும் 
ராஜா ோோதான்  இநத இரயில வணடிடய 

ககாகுல்
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வாஙகிக் த்காடுததார். வாஙகிக் த்காடுதத புதிதில 
இநத வணடிடயப பார்ததா்ல ்கண்கட்ள இறுக்கி 
மூடிக்த்காணடு அைத ததாைஙகிவிடுவாள 
ஓவியா. அநத நீளவடைப பாடதயில அது ந்கர்நது 
தசலவடதப பார்ததா்ல பூசசி ஊர்வது்பால 
அவளுக்கு அருதவறுபபா்க இருநதிருக்கும் ் பால. 
அததடன பயம் சூழ்நதுத்காளளும் அவட்ள. 
இப்பாது பரவாயிலடல. த்காஞசம் த்காஞசோ்க 
அத்னாடு பைகிக்த்காணடுவிடைாள. 
இப்பாததலலாம் இரயில பூசசிடயப பார்ததுப 
பயபபடுவதிலடல. 

முன்பக்்க சக்்கரங்கள உடைநது்பாய் 
தபாக்ட்கயா்க இருநத ்கார் தபாம்டே, 
பள்ளததுக் ்கருபபணார் ்்காயில கிைாதவடடுக்கு 
வநதிருநத்பாது ்்காபால சிததபபா வாஙகிக் 
த்காடுததது. அநதக் ்கார் வணடி வீடடிற்குள 
்பா்காத இைமிலடல. டிவி ஸ்்ைணடின் ஒரு ்கால 
வழியா்க  ்ே்லறி டிவி தபடடியின் தடலயில 
ஊர்நது ேற்தறாரு ்கால வழியா்க கீழிறஙகி, 
பக்்கததிலிருக்கும் ்ேடச மீது ஏறியிறஙகி, 
அபபடி்ய திரும்பி சடேயலடறக்குள நுடைநது 
தசம்பு அணைா, பி்ளாஸ்டிக் குைங்கள மீததலலாம் 
பயணபபடடு, குக்்கர் ்கைநது, ்்கஸ் சிலிணைர் 
மீதூர்நது........       

“அைைைா... தசதத ்நரம் ்கம்முனு 
இருக்்கறதிலல....” பாடடி தசலலோய்க் 
்கடிநதுத்காளவாள. தபரும்பாலான ்நரங்கள 
படுத்த கிைபபாள பாடடி. முதுடேயும் 
்நாய்டேயும் த்காணடிருக்கும் பாடடி ஓவியாடவ 
தநருங்க விடுவதிலடல. ஆனாலும், பாடடிக்கு 
ஓவியா தராம்பவும் தசலலம்.

எங்்கா ஊருக்குப ்பான அம்ோ 
்கடலைாஸ்்்காப வாஙகி வநதிருநதாள. அடத 
டவததுக்த்காணடு என்ன விட்ளயாடுவது? ஓரிரு 
முடற அதன் முடனயில ்கணடணச சுருக்கிப 
பார்தத்தாடு சரி. அதன் பின் அடதத ததாடுவ்த 
இலடல ஓவியா. 

பீபபீ என இடசதயழுபபும் தசருபபும் 
விட்ளயாடடுப தபாரு்ளாகிவிடைது இப்பாது. 
நடை பைகும் வயதில ்பாடடிருநதது. இப்பாது 
அடதக் ்காலில அணிநதுத்காள்ள முடியாது. 
முன்டபவிை நன்றா்க்வ வ்ளர்நதுவிடைாள. 
ஷு ்பாடடுக்த்காணடு பளளிக்குப ்பாகிறாள. 
ஆனால அநதச தசருபடபக் ட்கயில பிடிதது 
அழுததும்்பாது பீபபீ சததம் வரு்ே... அநதச 
சததம் ஓவியாவுக்கு மி்கவும் பிடிக்கும். ஒரு 
தசருபபுதான் இருக்கிறது. இன்தனான்று 
எபபடி்யா ததாடலநதுவிடைது.

தோக்கு உடைநத ்கலர் தபன்சில்கள, சில 
துணடுக் ்காகிதங்களில ்கலர் ்கலர் கிறுக்்கல்கள, 
தசலஃ்பான் தபாம்டே, உடைநத டிவி ரி்ோட.. 
எனச சிதறிக்கிைநத விட்ளயாடடுப தபாருள்கட்ள 
்நாடைமிடை ஓவியாவுக்குப பிடிததோனதாய் 
எதுவு்ே ததன்பைவிலடல. தவறுே்ன 
எபபடி விட்ளயாடுவது? எதாசசும் தபாருள 
்தடவயாயிருக்கிறது விட்ளயாடுவதற்கு.

“எலலாம் விட்ளயாடிட்ைாம். 
டபக்கும் ஓடடி முடிசசாசசு. தாததா ்வற 
தசததுப்பாய்டைாங்க.... தாததாதான் எபபவும் 
எஙகூை தவட்ளயாடுவாரு.. அவரு ஏன் 
தசததுப்பானாரு? அறி்வ இலல தாததாக்கு... 
அபபா வரும்்பாது இன்னிக்கி என்ன தீனி 
வாஙகி வருவாரு? அம்ோ எபப வருவாங்கன்னு 
ததரியல?  சீக்கிரம் வாங்கம்ோ.. ்ோடடு பதலு 
பார்க்்கலாம்.” ேனசுக்குள என்தனன்ன்வா 
ஓடிக்த்காணடிருநதது அவளுக்கு.

ஓவியாவின் அம்ோ ்கவிதா ்காடலயிலிருநது 
வீடடிலதான் இருநதாள.  அவ்ளது புதுபபடடி 
ோோவுக்கு உைம்பு சரியிலடல என ்பான் 
வநததும் கி்ளம்பிவிடைாள. ஓவியாடவயும் 
இழுததுக்த்காணடு ்பாயிருக்்கலாம்தான். அவள 
என்ன வரோட்ைன் என்றா அைம்பிடிக்கிறாள? 
பஸ்ஸில ்பாவததன்றால ஓவியா உை்ன “நான் 
முநதி” என வநது நின்றுவிடுவா்்ள. நாட்ள 
பளளிக்கூைம் இருபபதால அடலக்்கழிக்்க 
்வணைாதேன்றுதான் ஓவியாடவ வீடடி்ல்ய 
ோமியார் தபாறுபபில விடடுவிடடுப ்பானாள. 
புதுபபடடி இருபது கி்லாமீடைர்தான். மூன்று 
ேணி ்நரததில ்பாய்விடடு என்ன ஏது என 
விசாரிததுவிடடு வநதுவிைலாம் என்ற நிடனபபில 
கி்ளம்பிப ்பானாள அவள.

தனிதத வீடு. தூரததில ததரியும் அநத 
ஓடடு வீடடைததவிர அக்்கம்பக்்கம் வீடு்கள 
எதுவுமிலடல. சுற்றிலும் ்காலி வீடடு ேடன்கள. 
இனிதான் இஙகு வீடு்கள முட்ளக்்க ்வணடும். 

ஓவியாவுக்குததான் இநதத தனிடே 
வாடடிதயடுக்கிறது. இநத விட்ளயாடடுச 
சாோன்்கள மீதும் விருபபங்கள 
குடறநதுத்காணடிருக்கின்றன. த்காஞச ்நரம் 
அவற்்றாடு ேலலு்கடடி விட்ளயாடுவாள. 
சற்டறக்த்கலலாம் அபபடி்ய த்ளர்நது்பாய் 
விடுவாள. இநத விட்ளயாடடுப தபாம்டே்கள 
உயிரற்றடவ என்படதப புரிநதுத்காளளும் 
பக்குவம் வநதுவிடைது அவளுக்கு.

ஆனாலும் எதாவது விட்ளயாடிததான் 



33ð¬ìŠ¹ îè¾ üùõK - 2021  
www. p a d a i p p u . c o m

இன்டறய இநதப தபாழுடதப ்பாக்கியா்க 
்வணடும். 

உள்்ள தசன்று அடறமுழுதும் 
்நாடைமிடைாள. வீடடு மூடலயில ஒரு லிடைர் 
பி்ளாஸ்டிக் தணணீர் பாடடில ஒன்று ்காலியா்கக் 
கிைநதது. அடத எடுததுக்த்காணடு வீடடிற்கு 
தவளி்ய வநதாள. வாசலில ்ராஜாச தசடி 
இரணடு தோக்கு்கள விடடிருநதது. ோதுட்ளயின் 
கிட்ளயில ஒரு ்தன்சிடடு உட்கார்நதிருநதது. 
பா்கல த்காடியில ேஞசள பூக்்கள அங்கங்்க 
விரிநதிருநதன. ்வலி்யாரம் ்்காடவபபைங்கள 
சிவநதிருநதன. ஓவியாடவவிை த்காஞசம் 
உயரோ்க வ்ளர்நதிருநத த்காய்யா ேரததடியில 
இரும்பு வாளியில தணணீர் நிடறநதிருநதது. 
ஒரு பழுதத த்காய்யா இடல அநதத தணணீரில 
மிதநதுத்காணடிருநதது. ஓவியாவும் அவ்ளது 
அம்ோவும் ்சர்நதுதான் இநதச தசடி்களுக்குத 
தணணீர் விடுவார்்கள. தசடி்கள பசடச 
பிடிததிருக்கின்றன.

ேறுபடி வீடடிற்குள ஓடிப்பாய் ஒரு 
ைம்்ளடர எடுததுக்த்காணடு வாளியரு்்க வநது 
அேர்நத ஓவியா தணணீர் பாடடிலின் மூடிடயக் 
்கைற்றி வாளி நீரில மிதக்்கவிடைாள. ஒவதவாரு 
ைம்்ளராய் தணணீர் தோணடு பாடடிடல 
நிரபபதததாைஙகினாள. சிநதி சிநதி ஊற்றினாள. 
பாடடில மூடி வாளி நீரின் அடலக்குத தக்்கவாறு 
மிதநது மிதநது அடலநதுத்காணடிருநதது. 
அவ்ளது குடடைபபாவாடை தேள்ள தேள்ள 
ஈரோகிக்த்காணடிருநதது. 

ஏதைடடு ைம்்ளருக்குபபின் அநத 
பி்ளாஸ்டிக் பாடடில நிரம்பியிருநதது. வாளியில 
மிதநதுத்காணடிருநத மூடிடய எடுதது பாடடிடல 
இறுக்்க மூடினாள. அநதப பிஞசுவிரல்களின் 
இறுக்்கம் அவவ்ளவு இறுக்்கோ்க இலலாேல 
மி்கவும் தேன்டேயா்க இருநதது. 

ஒரு லிடைர் எடை த்காணை  அநத  
பாடடிடலத      தூக்கி  இடுபபில தபாருததிக்த்காணடு 
அடறக்குள திரும்பினாள. ்கடடிலில பாடடியின் 
தடலோடடில கிைநத துணடை எடுதது அநத 
பாடடில ்ேல ்பார்ததிவிடைபடி்ய மீணடும் 
வாசற்படிக்கு வநது உட்கார்நதுத்காளகிறாள. 

பாடடிடல ேடியில கிைததி “அைாதைா 
தசலலம்... பபபு சாபபுடு...இநதா” என்றபடி 
ட்க விரல்கள குவிதது அநத பாடடிலுக்குச 
்சாறு ஊடடிவிடைாள. மு்கம் துடைததுவிடடு 
“குளிக்்கறயா தசலலம்....” என்றபடி அடத 
வாஞடச்யாடு அடணததபடி வாளியரு்்க 

வருகிறாள. ஒரு ைம்்ளர் நீர் தோணடு 
குளிபபாடடுகிறாள. ஓவியாவின் வாஞடச 
பாடடிலின் தடலயிலிருநது ்காலவடர நடனநது 
வழிகிறது. ்சாபபு ்பாடுவது்பால பாடடிடலத 
தைவித தைவி விடுகிறாள. அடுதத ைம்்ளர் நீரில 
பாடடில குளிதது முடிக்கிறது. 

மீணடும் வாசற்படிக்கு வநதேர்நதுத்காணடு, 
பாடடிடல ேடியில கிைததி மி்க மிருதுவா்கத 
துவடடிவிடுகிறாள. தூரததில ஹாரன் சததம் 
்்கடகிறது.

“ஐ...அபபா வநதாசசு...” என்றபடி அநத 
பாடடிடல எடுததுப்பாய் அடற மூடலயில 
நிற்்கடவதது துணடு ்பார்ததிவிடடு “தூஙகு 
தசலலம்....” என்று கூறிவிடடு வாசல ்கைநது 
அபபாவின் வணடி ்நாக்கி ஓடுகிறாள.

...
“சவிதா.. இது யாரு?”
“எநதம்பி.”
“உன் தசாநத தம்பியா?”
“ஆோ... நானும் இவனும் எங்கம்ோ 

வயிததில இருநதுதான் வந்தாம். எனக்்கபபறோ 
இவன் வநதான்.”

“உநதம்பி ்பரு என்ன?”
“த்கௌதம்.”
“நானும் அவன தம்பின்னு கூபைடடுோ?”
“ம்ஹீம்.... இவன் எனக்கு ேடடுநதான் 

தம்பி.”
அநதப பளளிக்கூைததின் ேதிய 

உணவுபதபாழுதின் ்க்்ளபரச சததங்களுக்கு 
நடுவில ஓவியாவின் பதிலற்ற அடேதிக்குள 
்பரிடரசசலுக்்கான முதல அடல வீசித 
ததாைஙகியது.

டிபன் பாக்ஸிலிருநது பிடி ்சாற்டற வாயில 
திணிததபடி,

“ஓவியா...உனக்குத தம்பி இலடலயா” 
என்றாள சவிதா.

“ம்....இருக்்கான்...”
“எங்க இருக்்கான்....”
“வீடல இருக்்கான்.”
“வீடல என்ன பணறான்?”
“வீடடு மூடலல தூஙகிடடிருக்்கான்.”
“அவன் ்பரு என்ன?”
தேன்றுத்காணடிருநத இடலி விள்ளடல 

அதக்கியவாறு தவடுக்த்கனச தசான்னாள ஓவியா.. 
“்்காகுல.”
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 கவிலத

ð„¬êò‹ â¡ð¶
ð„¬ê óˆî‹

ஒரு ேரம் தசய்யும் ்வடலடய உலகில 
்வறு யாரும் தசய்ய முடியாது. நேக்்கான 
சுவாசக்்காற்டற அதுதான் தயாரிததுத 
தருகிறது. தாவரங்களதான் நேக்்கான 
உணடவத தயாரிக்்க முடியும். ேனிதனுக்கும் 
விலஙகுக்கும் தாவரங்களதா்ன உணவு. 
தாவரங்கட்ள உணடு வாழும் விலஙகு்கள 
இருநதாலதான் ோமிச உணணி்களும்  
உயிர்வாை முடியும். இநத அடிபபடைடயப 
புரிநதுத்காணைால ேரங்கட்ள, தாவரங்கட்ள, 
புலடல, பூணடை  எலலாவற்டறயும் நாம் 
்நசிக்்கத ததாைஙகிவிடு்வாம். 

“பசடசயம் என்பது பசடச ரததம்” - இநதச  
சூைலியல சிநதடன்யாடு புடனயபபடை 
்கவிடத்கள.

*

ÝJó‹ è£™ ñ‡ìðˆ¬îò£
åOˆ¶ ¬õˆF¼‰î£Œ
Ýôñó«ñ CÁ M¬î‚°œ?
*
GI˜‰¶ õ÷˜‰î¶î£¡ 
«î‚°ñó‹ ªêŒî îõÁ 
«è£ìK»ì¡ Mò£ð£Kèœ.
*
ñóˆî®J™ èì¾÷£ 
ñó«ñ èì¾œî£¡ 
Í„²‚ è£ŸÁ‹ Üî¡ Ü¼œ.
*
àí¾ à¬ì à¬ø»œ
Þ¡Â‹ «õ‡´õù «èœ 
õó‹ î¼‹ ñó‹.
*
àí¾ î¼‹ ñóˆFŸ°
õJŸ¬ø‚ è¼Š¬ðò£Œ 
õöƒ°‹ ðø¬õ.
*
ñóˆFì‹ ¬èò¬êˆîð®«ò 
à...F...˜...A....ø...¶... 
ê¼°.
*
ò£¼‚°„ ªê£‰î‹?
«õL î£‡®
M¿‹ Gö™.
*
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ñó‹ ãŸP„ ªê™½‹ ô£K 
â¡ù G¬ùŠð£¡ 
ð£K?
* 
î£ˆî£M¡ 
Þó‡´ ¬èèœ
èôŠ¬ð ñ‡ªõ†®.

*
AíŸ¬ø Þ¬óˆî ê£™
¶¼ŠH®ˆî H¡î£¡ 
ïì‰î¶ ðˆFóŠ ðF¾.
*
è‡µ‚°ˆ ªîKò£î  
«è£ìK 
ñóðµ ñ£Ÿø‹ 
*
Ýø£‹ ÜPM¡ 
àòó‹ 
«ð£¡ê£Œ ñó‹.
*
Þîò‹ Þ™ô£î ñQî¡ 
M¬î‚Aø£¡
M¬î Þ™ô£î èQ.
*
â™ô£„ ê£òƒèÀ‹ 
ªõÀˆ¶M´‹ 
ð„¬ê ð†´M†ì£™.
*
Ìˆ¶‚ °½ƒ°‹ ÌI¬òŠ 
Ì†´Aø¶ ªïAN
ñôó…êL‚è£õ¶ ÌŠÌ‚°ñ£?
*
ÌŠðP  
Ì„ªê®¬òŠ ðP‚è£«î 
ÌIJ¡ «õ‡´«è£œ.
*

ÝJó‹ Ý‡´ ñóˆ¬î 
ªõ†´Aø£Œ
Ë¬ø«ò ªî£ìº®ò£î c.
*
(தவளிவர இருக்கும்  படைபபுப 

பதிபப்க தவளியீைான இயக்குனர்  பிருநதா 
சாரதி எழுதிய ‘பசடசயம் என்பது பசடச 
ரததம்’ டஹக்கூ ததாகுதியிலிருநது....)
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ð£.ªê™õ°ñ£˜
 நூல் வி்மர்�னம்

குறததியம்ேன் - மீனா ்கநதசாமி அவர்்க்ளால 
எழுதபபடை ஆஙகில நாவல. அணஙகு பதிபபில 
இதடனத தமிழில தோழிதபயர்ததவர் பி்ரம். 
தஞசாவூர் ோவடைம் மிகுநத தசழுடேயான 
பாசன வசதி மிகுநது, விட்ளநிலங்கள  அதி்க 
விட்ளசசடலத தருபடவயா்க இருநதன. 
தமிழ்நாடடின் தோதத தநல உற்பததியில 
முபபது சதவிகித விட்ளநிலங்கள தஞடச 
ோவடைததின்கீழ் இருநதன. தஞடசயில 
நிலங்களில ்வடல தசய்யும் ்வ்ளாண 
ததாழிலா்ளர்்கள பலர் இருநதனர். அவர்்களில 
தபரும்பாலா்னார் பள்ளர், படறயர் 
சமுதாயதடதச ்சர்நதவர்்கள. அஙகிருநத 
நிலக்கிைார்்கள அவர்்கட்ள அடிடேயா்க 
நைததிவநதனர். 

குறததியம்ேன் நாவலானது தஞசாவூர் 
ோவடைத்தாடு அடேநதுள்ள நா்கபபடடினம் 
ேற்றும் அடதச சுற்றியுள்ள ஊர்்கட்ளக் ்க்ளோ்கக் 
த்காணைது. குறிபபா்க இரிஞசியூர், கீழ்தவணேணி, 
தபாடறயூர், ்்காடரயாறு, ்காடரக்்கால ்பான்ற 
ஊர்்கள தவளிபபடையா்கத ததரியும் வணணோ்க 
அடேநதுள்ளன. ே்லசியா, சிங்கபபூரில 
்வடலதசய்து திரும்பி வநதவர்்கள வழியா்க 
வநத ்கம்யூனிஸச சிநதடன்கள ேக்்கள ேததியில 
அஙகு பரவலா்கப பரவியிருநதன.  

1965இல கீவளூர்ச்சரி ேக்்கள தங்கள ததரு 
வழியா்கத ்தர் தசலல ேறுக்்கபபடைதற்குத 
்தரிடன உடைக்கின்றனர். இநத விழிபபுணர்சசி 
கூலி விவசாயி்களுக்கும் தசன்றடைநது அவர்்கள 
உடைபபுக்்்கற்ற ஊதியதடதக் ்்கடகின்றனர். 
ஏற்த்கன்வ த்காதிததுப்பாயிருநத 
பணடணயார்்கள இப்பாது தநல உற்பததி 
சங்கம் என்ற தபயரில அவர்்கட்ள அைக்்கத 
திடைமிடுகின்றனர். கூலி விவசாயி்கள 

்கம்யூனிஸ்டு ்கடசிப பக்்கோ்க நிற்கிறார்்கள. 
இறுதியில இப்பாராடைம் 44 விவசாய ேக்்கட்ளக் 
கூண்ைாடு கூணைா்க ராடேயா என்பவரின் 
குடிடச வீடடில தீ டவதது எரிக்கும் நிடலக்குச 
தசலகின்றது. இதில அரசியலவாதி்கள, நீதிபதி்கள, 
சடைம், நீதிேன்றம் நைநதுத்காணை முடற்கள 
என்று இக்்கடதக்்க்ளப பின்னணி அடேகிறது. 

மெட்ாஸ் பகுதியில் கி்ாெப்புறப் 
பயஙக்வாதம் ப்வியது; விவசாயக் கூலிகள் 
விளைசசலில் அதிகப் பஙகு ககட்டதால் 

ஓடிக்்காணகடே 
தன்லனக் 
கலைக்கும் நதி
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மெல் உறபத்தி விவசாயிகளுக்கும் 
கூலித்மதாழிலாளிகளுக்கும் இள்டயில் உருவான 
கொதலில் கடுளெயான விளைவு. அதளனப் 
பறறிய குறிப்பு அவவைவுதான். மவறறி்டொக 
வி்டப்பட்டளவகளை நி்ப்பத்தான் இநதக் 
களதளய ொன் மசால்கிகறன் (ப. 30) என்பதன் மூலம் 
இசசம்பவம் எவவாறு எடுததுடரக்்கபபடைது 
ேற்றும் அது எவவாறு புரிநதுத்காள்ளபபடைது 
என்பதும் முக்கியோனது ஆகும். 

கூலி விவசாய ேக்்கள நைததிவநத 
இரவு்நரக் குடிடசப பளளிடய நாயுடு்கள 
நிறுததச தசான்னார்்கள. ேக்்கள ேறுததனர். 
ஆதிக்்கசசாதியினர் எலும்புததுணடு்கட்ள 
வீசி ்காவலதுடறடய அனுபபினர். ேக்்கள 
்காவலதுடறடய அடிதது உடததது விரடடினர். 
ேறுநா்்ள ரிசர்வ படை வநது இறஙகியது. 
முக்கியோன இரணடு ்படர அடைததுச தசன்று 
சிடறயிலடைததது. இபபடி புட்கநதுத்காண்ை 
வநத பிரசசடன முற்றி இறுதியில 
நைந்தறியதுதான் 5 ஆண்கள, 20 தபண்கள, 19 
குைநடத்கட்ளப பலித்காணை அநதத திடைமிடை 
படுத்காடல.

சமூ்கததில  ்ேம்பாடு அடைய 
நிடனக்கும் ேக்்கள, பணடணயார்்க்ளால, 
சாதியப பாகுபாடு்க்ளால மீணடும் மீணடும் 
கீ்ை தள்ளபபடுவது இஙகு முக்கியோனது. 
்ேலும் இன்வற்றுடேயும் இஙகு நீரில 
பூதத தநருபபா்க இருக்கிறது.  இடதடவதது 
அரசியல இலாபேடைய நிடனபபவர்்கள 
அம்ேக்்கட்ளக் ்காபபாற்றுவதா்கக் 
கூறுகின்றனர். உணடேயில அரசியலானது 
அதி்கார வர்க்்கத்தாடும், தபாரு்ளாதார 
வர்க்்கத்தாடும் ட்க்்கார்ததுக்த்காணடு 
மீணடும் ததாழிலா்ளர்்கட்ள வஞசிக்கிறது.  
இறுதியில ஒரு தபரிய ்கலவரததிற்கு வழிவகுதது, 
விவசாய ேக்்கட்ளக் கூண்ைாடு அழிக்கிறது. 
சடைமும் நீதியும் அம்ேக்்களுக்கு எடைாக் 
்கனி்க்ளாகிவிடுகின்றன.  இநதப் பகுதி ெக்களின் 
வாழக்ளக, உறபத்தி உறவுகள் சார்நத நிலவுள்டளெ 
அளெப்பின் அடிப்பள்டயில் இயஙகுவதில்ளல. 
அது சாதி அளெப்பின் அடிப்பள்டயில் 
இயஙகுகிறது (ப. 73) என்னும்்பாது இன்னும் 
விரிவா்க நம்ோல அனுோனிக்்க இயலுகிறது. 
இநநாவல  சாதியக் ்கடடுோனதடதக் ்காததல 
என்ற அ்ளவில அவர்்கள விவசாயக் கூலி்களின் 
இரதததடதக் குடிததார்்கள, அவர்்க்ளது வர்க்்கப 
்பாராடைதடதத தடுதது ஒ்ர த்காடுடேடயத 
திரும்பத திரும்பச தசய்தார்்கள என்படதயும் 
இங்்க ்கவனபபடுததிக் த்காள்ளலாம். 

விவசாயக் கூலி்கள மீது வன்முடற 
்கடைவிழ்தது விைபபடும் ்பாததலலாம் 
்காவலதுடறயினரிைம் தஞசம் அடைகிறார்்கள. 
பாது்காபபு அளிக்்க ்வணடிய அவர்்க்்ளா 
பணடணயார்்களிைம் பணம் வாஙகிக்த்காணடு, 
அரசுக்கு எதிரா்க ேக்்கள நிற்பதா்க 
தபாய் வைக்குப ்பாடடு அவர்்களின் 
்பாராடைதடதயும் உரிடேடயயும் திடசதிருபபி 
அவர்்கட்ளக் குற்றவாளி்க்ளா்கச சமூ்கததிற்கு 
அறிமு்கபபடுததுகிறார்்கள.  தசாதது என்பது 
விவசாயி்களினால உருவானது என்படதத 
திடசதிருபபுபவர்்கள, அரசின் அதி்காரதடதத 
தங்களுக்்கானதா்க ோற்றிக்த்காளபவர்்கள, 
்பாராடும் ேக்்கட்ள அரசுக்கு எதிரா்கத 
திருபபுபவர்்கள, தங்களுக்குப பாது்காபபா்கக் 
்காவலதுடறயினடர விடல த்காடுதது 
டவததுக்த்காளபவர்்கள.. நிலக்கிைார்்கள. 

்பாராடைததில, ெக்கள் தளலவர் ஒருவள்க் 
மகான்ற பணளணையார் அவர் உ்டளலக் காணைாெல் 
அடித்துவிடுகிறார்.  பணளணையார்களின் பலம் 
அவர்களுள்டய துப்பாக்கிகளில் இருநதது. 
துப்பாக்கி ளவத்திருக்கும் ஒரு மி்ாசுதா்ள் 
மெருஙகுவதறகு முன் குளறநதது ஆறு 
விவசாயிகைாவது மசத்துவிழ கவணடியிருக்கும் 
என்பது கடசிக்கா்ர்களுக்குத் மதரியும் என்பளதப் 
பணளணையார்கள் மதரிநது ளவத்திருநதனர். 
விவசாயி்களின் கூக்குரலுக்குப பணிநது ்பாவடத 
அவோனோ்கக் ்கருதுகிறார்்கள. 

அ்சியல் தளலவர்கள், விவசாயக் கூலி்களின் 
்பாராடைதடத எதிர்த்காளபவர்்க்ளா்க 
அலலது அதற்கு உைனடியா்க விட்ளவு்கட்ளத 
ததரியபபடுதத முடியாதவர்்க்ளா்க வநது 
்பாகிறார்்கள.  

்்காபாலகிருஷண நாயுடு, ே்கானுக்கு 
உரிய உயர்நத பணபு்கள எலலாம் 
ஒன்றிடணநது தனக்குள இருபபடத 
உணர்நது த்காணைவரா்கவும், நா்கபபடடினம் 
நிலசசுவாநதார்்களுக்த்கலலாம் ஒரு தநடத 
்பாலத தன்டன நிடனததுக் த்காணைதுைன் 
அவர்்களின் ்தடவ்கட்ளயும் விருபபங்கட்ளயும் 
நிடற்வற்றிடவக்கும் தபரும் பணிடயயும் 
தா்ன ஏற்றுக் த்காணைவரா்கவும் இருபபவர். 

நாவலில, காநதியி்டம் இருநத அகஙகா்ம், 
தன்ளன உத்தெர் என்று ெம்பும் குணைம், அத்து்டன் 
ெனிதகுலத்ளதக் காப்பாறற கவணடும் என்ற 
சிறிய ஆளச என எல்லாவறளறயும் தனக்குள் 
வரித்துக்மகாண்ட ஒருவர்தான் ககாபாலகிருஷணை 
ொயுடு (ப.55) என்று அறிமு்கபபடுததபபடுகிறது.  
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எனினும் இவடரப பற்றிய அறிமு்கம் நாவலின் 
மு்கவுடரப பகுதியி்ல்ய கிடைததுவிடுகிறது. 
அதில முதலடேசசருக்குக் ்்காபாலகிருஷண 
நாயுடு எழுதிய ்கடிதம் தரபபடடுள்ளது. 1968ஆம் 
ஆணடில ்ே ோதம் ஒன்றாம் நா்ளன்று அக்்கடிதம் 
‘தநல உற்பததி விவசாயி்களின் துயர்்கட்ளக் 
்கட்ளய உைனடி நைவடிக்ட்க எடுக்்கக் ்்காரி 
ோணபுமிகு தேடராஸ் ோநில முதலடேசசர் 
அவர்்களுக்கு விணணபபம்’ என்னும் தடலபபுைன் 
அப்பாது இருநத முதலடேசசரான அறிஞர் 
அணணா அவர்்களுக்கு எழுதபபடடுள்ளது.

நான்கு பா்கம் த்காணை இநநாவலில, 
இரணைாம் பா்கம்: நாற்றாங்கால என்னும் 
பகுதியில உள்ள 3. ்கழுததறுக்கும் ்காம்்ரடடு்கள 
என்னும் தடலபபின்கீழ் அடேநத பகுதியில 
இருந்த ்்காபாலகிருஷண நாயுடு என்பவரின் 
பாததிரம் என்ன என்பது ததளிவா்கத 
ததாைஙகுகிறது. இபபின்னணியிலிருந்த 
அநத மு்கவுடரக் ்கடிதச தசய்தி்களும் நேக்கு 
்்காபாலகிருஷண நாயுடு என்பவர் யார் என்னும் 
விரிடவத தருகிறது. விவசாயத ததாழிலா்ளர்்கட்ள 
ஒடுக்்க நிடனதத மிராசுதாரர் என்பதும் விவசாயத 
ததாழிலா்ளர்்கள 44 ்பர் இறபபதற்குக் 
்காரணோனவர் என்பதும் இதன் பின்னணியில 
தசாலலபபடுகிறது.

்்காபாலகிருஷண நாயுடுடவ முழுடேயா்க 
அறிமு்கபபடுததும் விதோ்கவும், கிணைலா்கவும் 
திடரபபைததில வரும் விலலனுக்கு 
விஞசியவனா்கக் ்காடசிபபடுததும் பகுதியும் 
்கவனிக்்கததக்்கது. 

புழுக்கம் நிளறநத ஒரு ஜூளல ொதப் 
பிறபகல் கெ்ம்; ககாபாலகிருஷணை ொயுடுவின் 
பைபைக்கும் பிைஷர் கார், ஏரிகளையும் 
ஆறுகளையும் பசளசபகசமலன்ற வயல்களையும் 
மதன்னந கதாப்புகளையும் க்டநது ்ாமுத்கதவரின் 
அ்ணெளன கபான்ற ொளிளக முன் வநது நிறகிறது. 
திள்ப்ப்டத்தின் ளவட ஆஙகிள் காடசியில் 
சாம்பல் நிற அம்பாசி்டர் காரின் கதவு திறப்பது 
மதரிகிறது. முதலில் ககாபாலகிருஷணை ொயுடுவின் 
தஙக கொதி்ம் அணிநத வலதுளக பார்ளவயில் 
படுகிறது. அதளனத் மதா்டர்நது தூசுதும்பு படியாத 
மவள்ளை மவமைம்ன்ற பருத்தி உள்டயணிநத 
அவ்து முழு உ்டம்பும் காடசியளிக்கிறது. 
காள்விடடு இறஙகி வீடடிறகுள் கபாகும் காடசி 
உஙகள் கணமுன் கதான்றும்கபாது பின்னணி 
இளசயு்டன் ஒலிக்க கவணடிய பா்டல் இது: 
ககாடியிகல நீ ஒருவன் தஙககெ / குளறயாத வீ்ம் 
மகாண்ட சிஙககெ / கதடி வநது பளக முடிக்கும் 

திலககெ / தீ்ாத புகழபாடும் உலககெ (ப.56), இது 
அவர்்களின் அதி்காரதடதயும், ஆணவதடதயும் 
கீழிறக்கும் விதோ்கச தசய்யபபடும் ப்கடி எனவும் 
த்காள்ளலாம்.

்்காபாலகிருஷண நாயுடு தன்னுடைய 
்பசசால அடனவடரயும் ்கடடிப்பாைக்கூடியவர். 
அதாவது அவரது ்பசசு அடனவடரயும் 
மிரடடுவதா்க இருக்கும். சாதிபதபருடே, 
பணடணயார் தபருடே, ஊரின் ்கடடுோனம், 
விவசாயக் கூலி்கட்ள ஒடுக்்க நிடனததல, தன் 
சாதியி்ல்ய தான்தான் உயர்நதவன் என்னும் 
்கர்வம் ததானிபபதா்க இருக்கும். 

விவசாயக் கூலி்கள தங்களுக்கு எதிரா்கத 
திரும்பியதற்குக் ்கம்யூனிஸ்ட்க்்ள ்காரணம் 
என்னும் ்்காபாலகிருஷண நாயுடு அதற்்கான 
வாததடதத திறம்பை முன்டவபபவராகிறார். 
்கம்யூனிஸ்டு ஒருவன் இறநதாலும், 
ஒருவடன ஒருவன் அடிததுக் த்கான்றாலும் 
்கம்யூனிஸ்டு்காரர்்கள தங்கட்ளததான் குற்றம் 
சுேததுகிறார்்கள. அவர்்களுக்குச சாடசி 
தசாலல ஆறும் ஊரும் ஓடி வருவதா்கவும், 
தங்களுக்கு அபபடி யாரும் இலடல என்றும் 
திரிததுக் கூறக்கூடியவரா்க இருக்கிறார். 
இநதப ்பசசினாலதான் அவடர நம்பும் 
கூடைம் உருவாகிறது. கீழ்தவணேணி உடபை 
நா்கபபடடினம் பகுதியில ்்காபாலகிருஷண 
நாயுடு தன்னுடைய தசலவாக்ட்க எபபடி 
உயர்ததிக்த்காணைார் என்பதற்கு அவரது 
தசால்ல, அவரது ்கடிதததின் வழியா்க சாடசியா்க 
நிற்கிறது.    

கம்யூனிஸ்ட தளலவர்கள் ெனம்கபான 
கபாக்கில் பல ககாரிக்ளககளைப் படடியலிடடுக் 
மகாடுத்து அவர்களுள்டய மதாண்டர்களை 
விவசாய கவளலநிறுத்தம் மசயயத் 
தூணடுகின்றனர். அவர்களின் நியாயமில்லாத 
ககாரிக்ளககள் ஏறறுக் மகாள்ைப்ப்டாதகபாது 
அவர்கள் அ்சாஙகத்தினள் அணுகுகின்றனர். 
அ்சாஙகம் நிலசசுவாநதார்களுக்கும் 
கூலித்மதாழிலாைர்களுக்கும் இள்டயில் 
கபசசுவார்த்ளத ெ்டத்தி தறகாலிக 
உ்டன்பாடுகளை உருவாக்கி வருகிறது. 
ஒவமவாரு கபசசுவார்த்ளதயின் கபாதும் 
விவசாயிகளுக்கு அதிக உரிளெகள் உறுதி 
மசயயப்படுவதால் கம்யூனிஸ்ட தளலவர்கள் 
அதிக அதிகா்ம் மபறறு கெலும் துணிசசலு்டன் 
மசயல்படுவது ெ்டக்கிறது. இநத ெணணில் 
பஞசத்ளத உருவாக்கி ொகவாயிசத்ளதச 
மசழிக்கச மசயவதுதான் இவர்களின் கொக்கம்... 
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கம்யூனிஸ்ட கடசிக்கா்ர்களும் அவர்களின் 
மபாயப் பி்சசா்த்திறகுப் பலியான ஏொளி 
கூலித்மதாழிலாைர்களும் எஙகள் நிலஙகளில் 
அத்துமீறி நுளழநது எஙகள் நிலஙகளின் 
விளைசசல்களைக் மகாள்ளையிடடுச 
மசால்மலாணைாத் துய்ஙகளை எஙகளுக்கு 
விளைவித்தகபாதும் மெல் உறபத்தியாைர்கள் 
சஙகத்தின் உறுப்பினர்கைாகிய ொஙகள் 
உறுதியான அகிம்ளச வழிளயகய கள்டப்பிடித்து 
வருகிகறாம். இநதத் மதா்டர்சசியான அசசுறுத்தல் 
ெறறும் தவறான தூணடுதல்கைால் ெ்டத்தப்படும் 
தாக்குதல்களில் இருநது எஙகளைப் பாதுகாத்துக் 
மகாள்ளுவதறகாகத் தஙகளி்டம் முளறயிடடு 
நீதிவழஙகுொறு கவணடிக்மகாள்ளும் மபாறுப்பு 
எனக்கு வழஙகப்படடுள்ைது 
(பக்.12 - 13) என அவரின் 
தசாலலின் வீரியம் அடேகிறது. 

்ேலும் அவர் அன்டறய 
முதலடேசசரான அறிஞர் 
அணணா அவர்்களின் நூலான 
தீ பரவடடும் என்னும் 
நூலிடனக் குறிபபிடடு 
பகுததறிவின் தீ பரவடடும் 
மூைநம்பிக்ட்க்கள அழியடடும் 
என்ற சிநதடனடயச சிலாகிதது, 
ேக்்கட்ள வர்க்்கங்கள என்று 
பிரிதது ஒருவருைன் ஒருவர் 
்ோதிக்த்காள்ள வழிவகுக்கும் 
்கம்யூனிசம் என்னும் 
மூைநம்பிக்ட்கடய அழிக்்க 
்வணடிய ்காலம் வநதுவிடைது. 
சமூ்கததின் இநதக் ்கட்ள்கட்ள 
அழிக்்காவிடைால எதிர்்கால 
விட்ளசசலுக்்கான நம்பிக்ட்க்கட்ள இடவ 
அழிததுவிடும் எனத திறடேயா்க முன்டவக்கிறார். 
இநதியாவில எபபடி விடுதடலச சிநதடன்கள 
மிதவாதோ்க, தீவிரவாதோ்க தவளிபபடை்தா 
அடதப்பால ்கம்யூனிஸச சிநதடனயும் 
ோர்க்சியோ்க, ோ்வாயிசோ்க நின்று 
ததாழிலா்ளர்்கட்ளப பாது்காததது என்படதயும் 
இஙகு நாம் புரிநதுத்காள்ள ்வணடும். 
ரஷயாவிலும் சீனாவிலும் இருநது பரவிய 
இசசிநதடன அன்டறய எலலா அரசு்கட்ளயும் 
திணறச தசய்தது என்படதயும் இஙகு ்கவனிக்்க 
்வணடும்.     

ெணஎணமணைய ககாவிநதா, பாலகிருஷணைா, 
்ாொனுஜா, மூர்த்தி, கிடடு மகாளல வழக்கு, 
ககாதண்டம் மபாளறயார் கறபழிப்பு வழக்கு, 
்ாமுத்கதவரின்  ஆள்க்டத்தல் மகாளல முயறசி. 

முதலியார் அயயா கெலகூ்ட இைம் வயசுல 
குறறவழக்குப் பதிவாகி இருக்கனும். இநத 
கெ்த்துல வினாயகம் அயயா ெம்கொ்ட இல்ளல.  
ொளைக்கு என்ன வநது பாக்கிறதா ஆள்விடடு 
மசால்லியிருக்கார். அவர் கெல எத்தனமுளற 
விசா்ளணை ெ்டநதிருக்குன்னு யா்ாவது மசால்ல 
முடியுொ? ெம் ெ்டவடிக்ளக ஒவமவான்னுலயும் 
அவரும் இருநதிருக்கிறார், ெம்ெ பகுதியிகலகய 
இவருதான் மபரிய தி.மு.க தளலவர். அவர் அஞசா 
மெஞசம் மகாண்டவர், வழக்மகல்லாம் அவ் 
அளசக்க முடியாது. உஙக கெல ஒரு குறறசசாடடு 
வருதுன்னா நீஙக ெல்லா கவளல மசயயிறீஙகன்னு 
அர்த்தம். (ப.61) என்று அவடரச சுற்றி இருக்கும் 
கூடைம் தனக்குக் கீழ் உள்ள ேக்்கட்ள 

அடிடேபபடுததி அவர்்கட்ளச 
சுரணடும் மு்கோ்க அவர்்கட்ளத 
துன்பபபடுததித தங்களுடைய 
வாழ்க்ட்கடய வசதி்கட்ளப 
தபருக்கிக் த்காளளும் கூடைோ்க 
இருபபடத இதன் வழியா்கக் 
்காணமுடிகிறது.    

்்காபாலகிருஷண நாயுடு 
தன்னுடைய அரசியடல 
இன்னும் தீவிரோக்்கவும், 
தன்னுடைய ்காய்ந்கர்ததல்கட்ள 
இன்னும் பலோக்்கவும், 
தனிததன்டேயுடையவரா்க  யாரும் 
தன்டன எதிர்க்்க முடியாதவரா்க 
நிறுவிக்த்காளவதில 
முடனபபுடையவரா்க இருக்கிறார். 
தன்னுடைய அதி்காரம் ்ேலும் 
்ேலும் தபரு்க்வணடு்ே அன்றி 
ஒரு சிறிதும் குடறயக்கூைாது 

என்பதில ்கவனோ்க இருக்கிறார். இநத 
நிடலயில தன்டன நம்பி இருக்கும் கூடைததிற்கு 
எதிரி்கட்ளக் ்காடடி, அநத எதிரி்கட்ளத 
தன்னால ேடடு்ே தவலல முடியும் என்று 
ஒரு சூழ்நிடலடய உருவாக்குகிறார். அது்வ 
தன்னுடைய அடையா்ள அரசியல என்றும் 
்கால்காலததிற்கு அது்வ நிடலக்்க ்வணடும் 
என்ற எணணமுடையவரா்கவும் இருக்கிறார். 

அவருடைய முதல தாக்குதல 
்கம்யூனிஸ்டு்கள. ்்களவியற்று, த்காடுததடத 
வாஙகி, தங்கள நிலததில உடைதத ேக்்கட்ளத 
தங்கட்ள்ய ்்களவி ்்கடகும் அ்ளவுக்குத 
துணிசசலாக்கியது ்கம்யூனிஸ்டு்கள என்ற 
பார்டவடயக் த்காணை ்்காபாலகிருஷண 
நாயுடுவின் எணணதடத நாவல முழுக்்கக் 
்காணமுடிகிறது.
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ொணபுமிகு முதல்வ்ான நீஙகள் இநத 
அசசுறுத்தும் பி்சசிளனளயத் தீர்க்க உ்டனடி 
ெ்டவடிக்ளக எடுத்துத் மதா்டர்நது அசசத்தில் 
வாழநதுவரும் நிலசசுவாநதார்களின் 
இழநதுகபான ெம்பிக்ளககளை மீடடுத்த் ஆவன 
மசயயகவணடும் என்றும்; கம்யூனிஸ்டுகளின் 
பிடியில் சிக்கியுள்ை ொகப்படடினம் பகுதிளய மீடடு 
அஙகு வன்முளறயும் ்த்தப்மபருக்கும் நிகழாெல் 
பாதுகாக்க கவணடும் என்றும் தாழளெயு்டன் 
ககடடுக்மகாள்கிகறாம் (பக். 15 - 16). 

முதலடேசசருக்கு அனுபபபபடை 
்கடிதததில ்ேற்்கணைவாறு கூறுபவர், தநல 
உற்பததியா்ளர் சங்கத தடலவரா்கப ்பசும்்பாது, 
...இப்கபா இரிஞசியூர்ல கம்யூனிஸ்டுஙகிற கபசகச 
கிள்டயாது. ெம்ெ மெலத்தில இருக்கனும்னா 
அவஙக ெம்ெ சட்டதிட்டத்துக்குப் பணிஞசிதான் 
ெ்டக்கனும்..... சரி மதால்ளல மகாடுக்கிற 
ஆடககைா்ட மபய் மசால்லுஙக. அவுஙக 
ஒவமவாரு ஆைா தீத்து்டலாம். மசத்துப்கபான பிறகு 
யாரும் கூட்டத்துல நின்னு கபசறகதா கத்தறகதா 
இல்ளல.... அவஙககைா்ட அசசுறுத்தலுக்கு ொெ 
ஒருக்காலும் பணியொடக்டாம் அப்படீஙகறத 
கம்யூனிஸ்டு கடசிக்கா்ஙக புரிஞசிக்கனும். ெம்ெ 
மதரு வழியா ஊர்வலம் ெ்டத்தறானுஙக, ெம்ெ 
தி்டல்ல கூட்டம் ெ்டத்தறானுஙக....  (பக். 15 - 16) 
என்னும் குரலவழி அவரின் அரசியல நாை்கங்கள 
ததளிவாகின்றன.

சன்னாசிடயப பற்றிச தசாலலுவதற்கு 
முன் அவன் வாழ்நத கீழ்தவணேணி 
ஊடரபபற்றிச தசான்னாலதான் ேநதிரவாதியான 
சன்னாசியின் இைம் என்ன என்படத நம்ோல 
புரிநதுத்காள்ள முடியும். அநத ெணணில் 
ெக்களின் எணணிக்ளகளயவி்டத் மதயவஙகளின் 
எணணிக்ளக அதிகம். இநத ெணணின் கபயகளும் 
பிசாசுகளும் சாத்தாளனவி்ட வலிளெயானளவ. 
கபயகள் பகல் கெ்ஙகளில் சுழல்காறறாக வீசி 
இளலகளையும் கிளைகளையும் சிதறடித்துவிடும். 
இ்வு கெ்ஙகளில் சில கபயகள் தீப்பநதுகள் 
கபால மிதநது மசல்லும். சில கபயகள் மகாள்ளிக் 
கண மகாண்ட பூளன வடிவத்தில் அளலயும். 
பின்வாட்டொக ெ்டநது மசல்லும் மபண 
ச்டலொக ொறி சில அசசுறுத்தும். கணணில் 
ப்டாத குதிள்களின் மீது ஏறி ொடுவிடடு ொடு 
பறநது மசல்லும் கபாடடிகளை ெ்டத்தும் சில 
கபயகள். பில்லி சூனியப் கபயகள் பலரின் 
மதாழிளல ொசம் மசயயும். விளைசசளல 
அழிக்கும் சில ஊர்ப்கபயகள். சில பிசாசுகள் 
வீடுகளின் உள்கை கல்ளல எறிவதும், ஊர்ச 
மசாத்துக்களை ொசம் மசயவதும் உணடு. சில 

பிசாசுகள் மவறிபிடித்துப்கபாயப் பல ஊர்களைக் 
மகாள்ளையிடடு ெக்களை வி்டடிவிடுவதுணடு. 
பாடடிொர்கள் மசால்லும் களதகளில் ெக்களை 
மி்ணடு ஓ்டசமசயவதுதான் இநதப் கபயகளின் 
கவளல. ஓளலக்குடிளசகளை எரித்துச 
சாம்பலாக்கும் பயஙக்ொன கபயகளும் உணடு. 
குடிளசகளைக் மகாளுத்திச சாம்பலாக்கும் இநதப் 
பயஙக்ொன கபயகளி்டம்தான் கவனொக இருக்க 
கவணடும்.    

அதி்காரம் தசலவம் குவிநத ேனிதர்்களின் 
தசயல்கள ்பய்்க்ளா்கப பிசாசு்க்ளா்க உருவ்கம் 
தசய்யபபடுவடதப புரிநதுத்காள்ள முடியும். 
சன்னாசி அநத உருவ்கங்களில இருநது ேக்்கட்ளக் 
்காபபாற்றுபவனா்க ேநதிரவாதியா்க இருக்கிறான். 
அவன் திை்காததிரோன ஆள. 

ஊடரவிடடு ஒதுக்கிடவக்்கபபடை 
ேநதிரவாதியின் தம்பி டதய்யான் ஒரு 
வயது அணணன் ே்கடனப பார்க்்க 
கீழ்தவணேணிக்கு இர்கசியோ்க வநத்பாது 
அடிததுக் த்காலலபபடைான். அவனது 
உைடல ேணதணணதணய் ஊற்றிக் 
த்காளுததியிருநதார்்கள. அவன் வநத 
தசய்திடய ேடறதததற்்கா்கச சன்னாசிடயயும் 
தபரியாடனயும் அவர்்கள ஈவு இரக்்கமின்றி 
அடிதது தநாறுக்கினார்்கள. தபாடறயாரில 
இருநத பணடணயாரின் ்தாடைததிற்குத 
தீடவக்்க முயன்ற டதய்யான் அதில ோடடிக் 
்கருகிவிடைதா்கக் ்காவலதுடற பதிவு 
தசய்துத்காணைது.   

கீவளூர்ச ்சரிடயத ்சர்நத ேக்்கள தங்கள 
ததருக்்கள வழியா்கத ்தர்  இழுக்கும் உரிடே 
ேறுக்்கபபடைதற்கு எதிர்பபு ததரிவிதது 
1965 ஏபரல 14ஆம் நாள ்்காயில ்தரிடன 
உடைததனர். தீடடுபபடை ்தடரச சாதி 
இநதுக்்கள எரிததுவிடைனர். சன்னாசிதான் 
ெக்களைத் தூணடிவிட்டதாகச சநகதகப்பட்ட 
ஊர்க்கா்ர்கள் அவளனக் க்டத்திச மசன்றனர். 



41ð¬ìŠ¹ îè¾ üùõK - 2021  
www. p a d a i p p u . c o m

இ்ணடு வா்ஙகளுக்குப் பிறகு அவனது ச்டலம் 
காள்க்கால் பகுதியில் கி்டநதது. ெர்ெொன சாவு 
என்று குறிப்பிடடுக் காவல் துளறயினர் அநத 
விசா்ளணைளய முடித்துக்மகாண்டனர் (ப.42). 

்்காபாலகிருஷண நாயுடுவின் கூற்றுபபடி, 
சன்னாசி என்ற ெபர் காள்க்காலுக்கு அருகில் 
உள்ை கி்ாெம் ஒன்றிறகுச மசன்றிருநதகபாது 
மி்ாசுதா்ர்கள் அநத ெபள்க் மகாளல 
மசயதுவிட்டார்கள் என்ற வதநதி திட்டமிடடுப் 
ப்ப்பப்பட்டது. இநத வதநதியின் அடிப்பள்டயில் 
புகார் பதிவாதறகு முன்பாககவ சன்னாசி 
கள்ைசசா்ாயம் குடித்து அநதக் கி்ாெத்திகலகய 
இறநதுவிட்ட உணளெ மதரியவநதது. கம்யூனிஸ்ட 
கடசியினரின்  வன்முளற ெ்டவடிக்ளககளுக்குப் 
மபரும் அசசுறுத்தலாக இருநதுவரும் 
எனக்கு எதி்ாக அவர்கள் பலவித சதிகளைச 
மசயதுவருகிறார்கள் என்பது கெறகுறித்த 
சம்பவஙகளில் இருநது புலனாகிறது (பக். 13 - 14). 

சன்னாசியின் ேடனவி தபயர்தான் 
ோயி. ோயி வாழ்க்ட்கபபடை ஊரான 
கீழ்தவணேணியானது கிைக்குத தஞடசப 
பகுதியில இருபபது. ்்காடரயாறு, ்கடுடவயாறு 
என்ற ்காவிரியின் இரணடு கிட்ளநதி்களின் 
பாசனம் த்காணைது. இவர்்கள  இருவருக்குோன 
உறடவ, ்காதடல, திருேணதடத மி்கச சுருக்்கோன 
புடனவில, அவள் அவனி்டம் மசன்றாள். 
அவள் தனது ெதர்த்த ொர்புகளை அவனுக்கு 
அளித்தகபாது அவன் தன் பூசாரி வி்தத்ளத 
முடித்துக்மகாண்டான். அடுத்த ககாள்டக்கு முன் 
அவர்களின் கல்யாணைம் முடிநது அவனுக்கு ஒரு 
ெகளனயும் அவள் மபறறுக்மகாடுத்தாள் (ப.42) 
என்றடேகிறது.

இங்்க சன்னாசி இறநதது.. அவனுக்கு 
ஊர் ்கடடுபபடுகிறது என்பதுைன் தவளிநாடு 
தசன்று ்கம்யூனிஸம் பயின்று வநத அவனது 
தம்பியாலும்தான். டதய்யான் எனபபடும் 
சன்னாசியின் தம்பியும் சன்னாசியும் 
த்காடல தசய்யபபடுவது வர்க்்கப பார்டவ, 
சாதியபபார்டவ, அதி்காரப பார்டவ 
்பான்றவற்றாலும் அடேகிறது. 

சன்னாசி இறநதபிறகு, அவடனக் 
த்காடல தசய்்தாடரப பழிவாஙகுவதற்்கா்க 
ோயி ்கம்யூனிஸ்டு ்கடசியில ்சர்கிறாள. 
கீழ்தவணேணிடயச ்சர்நத ்தாைர்்கள 
ோயிடயப பற்றிப ்பசும்தபாழுது, அவருக்கு 
எதடன எபதபாழுது ்வச ்வணடும் என்பது 
ததரியும். எதடன எபபடிச தசாலல ்வணடும் 

என்பது ததரியும், எபதபாழுது ்்களவி ்்கட்க 
்வணடும், எபதபாழுது எங்்க ்பசடச நிறுதத 
்வணடும் என்பது ததரியும் என அவளுடைய 
ஆளுடே வ்ளர்நதிருக்கும் விததடதக் 
குறிபபிடுகின்றனர்.   ஆனால பணடணயா்ரா, 
ஓ! அநதக் கிழவியா? தக்ாறு மசயயற 
கம்யூனிஸ்டு ொயா? அநதப் பளற, கவசிளயப் 
பத்தியா ககக்கிற? (ப.43) என்று தபாருமுபவரா்க 
இருக்கிறார். இதுதான் அடிததடடு ேக்்களுக்கும், 
தசலவம் தபாஙகிய பணடணயாருக்கும் உள்ள 
விததியாசோ்க இருக்கிறது.   

துபபாக்கிக் ்காயம்படைவர்்கள, 
அடிபடைவர்்கள, உைலில தவடடுபபடைவர்்கள, 
்கடசி்வடல தசய்பவர்்கள, அடிபடைவர்்களின் 
நணபர்்கள எலலாரும் ஒரு வட்கயில த்காடுதது 
டவதத ேனிதர்்கள என்ற பார்டவடயப தபற்றாள 
ோயி. வலிதான் அவர்களைப் பக்குவப்படுத்தும், 
வலிதான் அவர்களைத் மதாளலநது கபாகாெல் 
காக்கும், வலிதான் அவர்களை விழுநதுவி்டாெல் 
தாஙகும் என்று ெம்பிக்ளக அளிப்பவைாக 
இருக்கிறாள்  ொயி  ( ப.180) .

நநதன் அஙகு நைநத ்கலவரததில 
பாதிக்்கபபடை சிறுவன். அவனுடைய ட்க்களில 
்்காபம் முறுக்்்கறியிருநதது. ோயிக்கு அது 
ததரிநதது. அவனுடைய நரம்பு்கள முணடும் 
முடிசசுோ்கப புடைததுக் த்காணடிருநததும், ்கால 
எலும்பு்களில ்கனபபு எரிததுக் த்காணடிருநததும் 
அவளுக்குத ததரிநதது. அவன் ்கலடல எடுதது 
வீசிக்த்காண்ை இருநதான், ஒன்னு, தரணடு, 
மூணு, நாலு. எடதயாவது உடைததுக்த்காண்ை 
இருநதன ்கற்்கள. நாபபததி ஒன்னு, நாபபததி 
தரணடு, நாபபததி மூணு, நாபபததி நாலு. அவன் 
வாய் எணணிக்த்காண்ை இருநதது. அவன் 
எடதயும் ேறக்்கவிலடல.

அவன் ட்கடய எடுததுத தன் 
ளகக்குள் ளவத்துக்மகாண்ட ொயி, உன் 
ககாபத்ளதமயல்லாம் உன் தளலக்குள் அ்டக்கு, உன் 
மெஞசுக்குள் புளதத்துக்மகாள் என்று மசால்லிக் 
மகாணடிருநதாள். வி்லிலும் உள்ைஙளகயிலும் 
அளத ளவத்துக்மகாணடிருநதால் திடீம்ன அது  
சிதறிப்கபாகும். பார்த்துக் மகாணடிருக்கும்கபாகத 
அது காணைாெல் கபாயவிடும். மபரிய 
ெனுசம்னுக்கான ககாவம் உன்னி்டமிருக்கு. 
மூத்த ஆளுக்குரிய மபாறுளெ கவணும் (ப.180)  
என்று நம்பிக்ட்கடயயும் அதற்்கான வழிடயயும் 
அளிக்கும் ோயியின் ்்காபமும் இஙகு உள்ளார்நத 
வடிவோ்கத ததரிகிறது. 
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இராடேயாவின் குடிடச எரிக்்கபபடை 
துக்்கம் நைநததிலிருநது ோயி தன்டன 
நிடலகுடலநது ்பா்காேல பார்ததுக்த்காணைாள. 
பததிரிக்ட்கக்்காரர்்கள அவட்ளத ்தடி வநதனர். 
நைநதடதப பற்றி அவளுக்குத ததரிநதடதக் ் ்கடடு 
எழுதிச தசலல விரும்பினர். நைநதடதபபற்றி 
அவளுக்குத ததரிநதடதக் ்்கட்க விரும்பினர். 

குநதியுடகார்நது அவள் கபசும் கதாறறத்ளத, 
கபசும்கபாது புளகயிளல எசசிளலத் துப்பும் 
லாவகத்ளத, ஒப்பாரி பாடும்கபாது அவள் 
தளலமுடி களலநது ஆடுவளத, ஊரின் துக்கத்ளதப் 
பறறிப் கபசும்கபாது அவள் ளககள் அளலவளத 
அவர்கள் ப்டம் பிடித்துக்மகாண்டார்கள். தன் 
வயிறறில் அடித்துக்மகாணடு பணளணையார்களைச 
சபித்து அவள் ெண அள்ளி வீசுவளத அவர்கள் 
பயத்து்டன் பார்த்தார்கள். மகாளலகா்ப் பாவிகள் 
வீடுகள் குடடிசசுவ்ாகி எருக்குப் பூக்கடடும் என்று 
அவள் சாவிளன மசால்லும்கபாது மகாதிக்கும் 
அவளுள்டய கணகளையும் ப்டம் பிடித்துக் 
மகாண்டனர் (ப.185). இபபடி, ோயியின் ்தாற்றம் 
ஒரு ்காவல தபண ததய்வோ்க இருக்கிறது.

ோயி  அம்ேக்்களின் உணர்வடல்கட்ளக் 
்கைததி அடத அடுதத தடலமுடறக்குளளும் 
விடதபபவ்ளா்க ேனிதாபிோனததின் சின்னோ்க 
நாவலில முன்டவக்்கபபடடுள்ளாள.

நிலபபிரபுக்்களுக்கும் விவசாயி்களுக்கும் 
இடை்யயான வர்க்்கப ்பாராடைோ்க 
இநதப பிரசசிடன எபபடி சாதி எனும் த்காடூர 
வடிவதடதத தன்்னாடு இடணததுக்த்காணைது, 
வறியவர்்கள அடிபடுட்கயில அரசாங்கம் எபபடி 
்கணமூடிச தசலகிறது, அதி்காரம் எபபடிதயலலாம் 
உடைபபாளி்கட்ள அைக்கிடவததிருக்கிறது, 
அரசாங்கம் அதி்காரம் ்பான்றடவ 
எபபடிதயலலாம் பணம் படைததவர்்கட்ளக் 
்காததும், ஏடை்கட்ள எரிததும் வநதிருக்கின்றது 
என்று இநதப பிரசசிடனயின் அடிதத்ளம் வடர 
்பாய் அலசுகிறது இநநாவல.

என்ன ோதிரியான சூழ்நிடல அப்பாது 
தவணேணியில இருநதது, யாதரலலாம் இநதப 
பிரசசிடனயில சம்பநதபபடடு இருநதார்்கள, 
எபபடி இநதப பிரசசிடன படிபபடியா்க 
விஸ்வரூபம் எடுததது, படுத்காடல நைநத அநத 
நாளில என்ன நைநதது, யார் நைததியது என்படதப 
பல ்்காணததில இருநது புலபபடுததுகிறது.

பாதிக்்கபபடை தபாதுேக்்கள, சங்கங்கட்ள 
சார்நதவர்்கள, இயக்்கங்கட்ளச சார்நதவர்்கள என 
அடனவரது பார்டவயிலும் ந்கர்ததபபடைாலும், 

த்காடல்கட்ளச தசய்த கூடைததிலிருநதும் 
அதற்குத துடண ்பான கூடைததிலிருநது்ே 
வாக்குமூலங்கட்ளப தபற்று அடதயும் 
இக்்கடதயில இடணதததுதான் இநநாவலின் 
தவளிசசம். 

இநதக் ்கடைததில இது ஒரு நாவல 
என்படதத தாணடி, ஒரு வைக்கு விசாரடணடய 
்நரில பார்பபது்பான்ற ஒரு அசல உணடேயான 
மு்கதடத அணிநதுத்காளகிறது. வாதி, பிரதிவாதி 
ஆகிய இருவரின் வாக்குமூலங்கட்ளயும் 
்ச்கரிததடதப ்பால, ஒவதவாருவரின் ்பசசும், 
சடைம் தவறவிடை உணடேயின் ்ேல தேலல 
தேலல நீரூற்றி விலக்குகின்றது. ஒவதவாருவர் 
கூற்றின் வழியும் சம்பவங்கள ்வறு்வறு 
வட்கயில நம் ்கணமுன் விரிய, உணடே ஒ்ர 
வட்கயில நம்முன் அடறகிறது. 

சமூ்கததில ேடறக்்கபபடை, நீதியின் 
முன் பதுஙகிய, அரசியலால புடதக்்கபபடை, 
அதி்காரததால எரிக்்கபபடை உணடே்கட்ள 
தவளிசசம் ்பாடடுக் த்காணடுவநது அடுதத 
தடலமுடறக்குத ததரியடவபபதிலதான் 
இது்பான்ற நாவல்களின் ்கைடேயும் ்தடவயும் 
இருக்கிறது.

நம் முன் ்கணமுன்்ன விரியும் 
த்காடுடே்களின் வலிடயப 
பஙகு்பாடடுக்த்காளகிறது ேனம். 
‘அங்க என்ன நைநதுசசுனா’ என்று பாடடி 
கூறும் ்கடதடய வாய்மூை ேறநது நாம் 
பார்ததுக்த்காணடிருபபடதப ்பால, 
அபபடுத்காடல்களின் முழு வரலாற்டறயும் 
அறிய அடுததடுதத த்கவல்கட்ளயும், 
வாக்குமூலங்கட்ளயும் ்தடிக் ்காததிருக்்கத 
துவஙகுகிறது நம் ேனம். ோர்க்சிஸ்ட 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியின் தசயலபாடு்கட்ளயும், 
தவணேணியில இயக்்கததின் ஈடுபாடடையும், 
்கடசிப பததிரிக்ட்கயின் பதிவு்கட்ளயும் 
ேடடு்ே ்காடடுவது ்பால ததரிநதாலும், 
இபபிரசசிடனயில ்வறு எநதக் ்கடசி்யா 
ஊை்க்ோ முழுடேயான உணர்்வாடு 
ஈடுபைவிலடல என்பதும் வரலாறுதான்.

பல நதி்களின் வழி வநது ஒரு திவடலக்குள 
்சர்நது தன்டன்ய ப்கடியாக்கிக் ்கடலயும் 
இநநாவலின் ்கடதசதசாலலி முடறடயத 
தனியா்க ஆவர்ததனம் தசய்ய்வணடும். 
ஆஙகிலததிலிருநது தோழிதபயர்க்்கபபடைது 
என்ப்த ததரியவிலடல என்பதற்கு பி்ரம் 
்காரணோ்கலாம்.   
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 பிரதி எடுக்க முடியதாப் பிம்பஙகள 
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உைக சினி்மதா

தததாடர் - 14 èMT

கபாருக்குப பின்னாலான சீரழிநத ஒரு 
நாடடில தனிதது விைபபடை ஒரு குடும்பதடத 
அநதக் குடும்பத தடலவன் வழிநைததிச தசலல 
படும் பாடுதான் துயர் மிகுநத இநதப பைம்.

எததடன முடற பார்ததாலும் அததடன 
முடறயும் அநத ஆழ் துயரம் நம் ்கழுதடதச 
சுற்றிக்த்காணடிருபபடத இம்முடறயும் 
உணர்ந்தன். இரணைாம் உல்கப்பாருக்குப 
பின் ‘இததாலி’ நிடல குடலநதிருநத ்நரம். 
்வடலயின்டே பசி படடினி என்று எஙகு 
திரும்பினும் துயரமும் துக்்கமும்.. குடும்பம் 
குடும்போய்த தனிததிருநதடதப பைததின் 
ஆரம்ப்ே நேக்குக் ்காடடிவிடுகிறது. 

டசக்கிள இருநதால ரிசசிக்கு ்பாஸ்ைர் 
ஒடடும் ்வடல கிடைக்கும். ்வறு வழி்ய 
இலலாேல டசக்கிள இருக்கிறது என்று தபாய் 
தசாலலி ்வடல வாஙகிவிடுகிறான். 

வீடடுக்கு வநது ேடனவியிைம் புலம்ப 
அவள பாரததின் விளிம்பில எரிசசலூடடும் 
உைலதோழி்யாடு ஏ்த்தா முயற்சிததுப 
பார்தது முடியாேல ஒரு முடிவுக்கு வருகிறாள. 

“இனி தபடசீட இலலாேல தூஙகு. 
ஒன்றும் ஆ்காது” என்று முணஙகிக்த்காண்ை 
தபடசீடடைக் ்கடடிலில இருநது உருவி 
அடதச சுததம் தசய்து விற்கிறாள. மி்கக் 
குடறவான ததாட்கதான் கிடைக்கிறது. 
பரவாயிலடல. ்வறு வழி இலடல. அடத 
டவதது ஒரு டசக்கிட்ள வாஙகிவிடுகிறார்்கள. 

ரிசசிக்கு நிம்ேதி தபருமூசசு. அடுதத நாள ஒரு 
ராஜா ோதிரி ்வடலக்குக் கி்ளம்புகிறான். 
்வடலக்குப ்பாகும் சந்தாஷததில ஒரு சிறு 
பிளட்ளடயப ்பால ேடனவிடயப பிடிதது 
இழுதது அடசதது வம்பிழுதது ்கச்கசதது 
்கடடிக்த்காள்ள முயற்சிக்ட்கயில ‘ஐ்யா 
விடு.. ்வடலக்குப ்பாயா’ என்பது ்பான்ற 
பாவடனயில அவள தடல ்கட்ளநது அரசல 
புரசல உரசலில தபாய் உைலதோழி த்காணை 
்்காபம்.. என்று சில வினாடி ்காடசிக்குள 
்காதல பூபபடதக் ்காணகி்றாம். அநதக் ்காடசி 
முடிவில இருவரும் ஒருவடரதயாருவர் ்காதல 
பார்டவ பார்க்்க.. அவன் அவட்ள அடணததுக் 
்கன்னத்தாடு ்சர்நது தநற்றியில அழுததோய் 
முததமிடடுக் கி்ளம்புகிறான். தபாரு்ளாதார்ே 
்காதடலக் ்காக்கும் ்கைவுள என்று புரியும் இைம் 
இது. 

ரிசசியின் எடடு அலலது ஒன்பது வயது 
ே்கன் ‘புரு்னா’ இநதப பைததில மி்க 
முக்கியோன சாடசியா்க இருக்கிறான். 
்காடலயில ஆறு ேணிக்்்க அபபா்வாடு 
தரடியாகி அபபாவின் டசக்கிட்ளத 
துடைததுப பளிசதசன ஆக்கி இருக்கும் 
ஆடைடய ்நர்ததியா்க அணிநதுத்காணடு 
ஒரு தபரிய ேனிதத ்தாரடணயில அவன் 
நைநதுத்காளவது.. வறுடே சிறுவர்்கட்ளயும் 
சீக்கிரோ்க்வ தபரியவர்்க்ளாக்கி விடுகிறது 
என்ற உணடேடய நாம் புரிநதுத்காள்ளச 
தசய்கிறது. ேதியததுக்்கான சிற்றுணடிடய 
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ஆளுக்த்கான்றா்கக் ்காகிதததில ேடிதது ேடனவி 
தர அபபாவும் ே்கனும் வாஙகி அவரவர் 
பாக்த்கடடில டவததுக்த்காளளும் ்காடசியில 
உல்க வறுடே ஒவதவாரு பாக்த்கடடிலும் 
நிடறநது இருபபடத உணர்கி்றாம். தவளி்ய 
கி்ளம்பும் தநாடியில ்கழுததில ததாஙகும் 
ேப்ளடரப படதைன்று எடுதது ஒரு சுற்று 
்தாளில ் பாடடு சரி தசய்துத்காளளும் புரு்னா 
அநத வீடடின் இன்தனாரு தூண. 

்தாளில ஏணிடயக் கிடைேடைோ்கத 
தாஙகிக்த்காணடு டசக்கிளில படச த்காணை 
வாளிடய ோடடியபடி ஒரு ட்கயில டசக்கிட்ள 
ஓடடிச தசலலும் ரிசசி ேற்றும் ரிசசிடயப 
்பால உள்ள ேற்றவர்்கள என்று அநதக்  ்காடசி 
வாழ்வின் தநடுநததாைரில மீநதிருக்கும் 
துக்்கதடத மி்கக் குடறவான ்நரததில நாம் 
்கணைடையும் ்காடசி. நிைற்பைங்கட்ளப ்பால 
மூன்று ்வட்ள வயிறு அவர்்கட்ளத துரததும் 
ஆவணம்.

டபயன் புரு்னாடவ அவன் ்வடல 
தசய்யும் தபட்ரால பஙகில இறக்கி 
விடடுவிடடு ோடல ஏழு ேணிக்கு வநது 
அடைததுக் த்காளகி்றன் என்று தசாலலி 
முதல நாள ்வடலக்குச தசலகிறான் ரிசசி. 
வறுடே ஓடிவிடும் என்றுதான் அவன் ்கால்கள 
மிதிவணடியில தபைல இடுகின்றன.

ஆனால விதி வலியது. அதுவும் 
விதியற்றவனுக்கு விதி ஓவர் டைமில ்வடல 
தசய்யும். 

பணி ்நரததில ஒரு ்கயவன் ரிசசியின் 
டசக்கிட்ளத திருடிக்த்காணடு தசலகிறான். 
உயி்ர ்பானது ்பால விரடடுகிறான் ரிசசி. 
ம்ஹும். அவன் திருைடன விரடடுவடத 
விை இநத உலகின் துயரதேலலாம் ்சர்நது 
ரிசசிடய விரடடுகிறது. ்கட்ளதது திட்கதது 
்காவல நிடலயம் தசலகிறான். ்காவல நிடலயம் 
அப்பாதும் இப்பாது இருபபது ்பாலததான் 
்பால. உல்கதேலலாம் ஒ்ர சீருடைதான் 
அதற்கு. தலததாஜிக். ்கடத 1948 இல நைக்கிறது. 
அப்பாதும் தபாதுேக்்களிைம் ்காடடும் அ்த 
ஏ்தசசதி்கார தலததாஜிக் ேனநிடலதான் 
்பாலீஸ் ஸ்்ைஷன் எனும் தததுவம் 
த்காணடிருக்கிறது.

ோடல 7.30க்கு ே்கனிைம் ்சார்நது்பாய்ச 
தசலகிறான் ரிசசி. ‘7 ேணிக்கு வ்ரன்னு தசாலலி 
7.30 க்கு வர்ற’ என்று ்்காபிததுக்த்காளகிறான் 
ே்கன். அ்த ்நரம் டசக்கிட்ள ‘எங்க...?’ 
என்று ்்கடகிறான். ரிப்பர் என்று ரிசசி தபாய் 
தசாலகிறான். ே்கடன வீடடில விடடுவிடடு 
இரவு முழுக்்க ந்கரதடதச சுற்றுகிறான். 
இரணைாம் உல்கப ்பாருக்குப பின்னான 
வறுடேயின் ்்காரப பிடியில சிக்கிய இததாலி 
ந்கரததின் இரவு நம்டே அசசமூடடுகிறது. 
வாழ்வாதாரங்களுக்்கா்க ஆங்காங்்க நைக்கும் 
்்களிக்ட்க நி்கழ்சசி்கள. இைநத வாழ்டவ 
மீடதைடுக்்க ஆங்காங்்க நைக்கும் ்பாராடை 
ர்கசிய திடைங்கள என்று இன்தனாரு 
உல்கம் அங்்க சுைன்றுத்காணடிருக்கிறது. 
நிைடலப ்பாலப பைர்நதுத்காணடிருக்கும் 
தவறுடேயின் இயலாடேயில ரிசசிக்கு 
்சார்வுதான் மிசசம். 

விடிநததும் ததரிநதவர் மூலோ்க 
ந்கரதடத்ய அலசுகிறார்்கள. திருடடு 
தபாருள்கத்ளலலாம் வநது ்சரும் 
ோர்க்த்கடடில ்தடுகிறார்்கள. ஒரு ்கடையில 
நின்று தன் டசக்கிட்ளப ்பால்வ இருக்கும் 
்ஹணடில பார் த்காணை டசக்கிட்ள 
சந்த்கத்தாடு பார்தது சணடை கூை 
்பாடுகிறான் ரிசசி. ஒன்றும் நைபபதிலடல. 
டசக்கிள இருநதாலதான் ்வடல. ்வடல 
இருநதாலதான் உணவு. என்ன தசய்வது. ப்கல 
்தய்நதுத்காண்ை இருக்கிறது. ரிசசியின் 
ேனமும் ்தய்நதுத்காண்ை இருக்கிறது. 
ே்கன் புரு்னாவும் அபபா்வாடு ்சர்நது 
அ்த படதபடதப்பாடு அடலவது நம்டேத 
துயரததின் உசசிக்குக் த்காணடு தசலகிறது.  

இடை்ய ேடை ்வறு. துக்்கபபடடு 
விசனபபடடு இருக்ட்கயில ேடை ்வணைா 
விருநதாளிதான். ந்கரம் ேடைக்த்காதுஙகி 
நிற்கிறது. நர்கததில அபபாவும் டபயனும் 
ஒதுஙகி நிற்கிறார்்கள. ஒதுஙகி நிற்கும் ்காடசி 
விலகி அேர்நதிருக்கும் ்காடசிதயலலாம் உல்க 
வறுடே வடரபைங்கள. தசாலதலாணாத 
துயரங்கட்ளச சுேநதடலயும் ரிசசி ஒரு 
்கடைததுக்குப பின் நாோ்க்வ ஆகிவிடுகிறான். 
பிறகு நாம்தாம் இததாலி வீதி்களில சுற்றித 
திரிகி்றாம்.
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வீதிவீதியாய் சந்த்கபபடடுக்த்காண்ை 
அடலயும் ேனம் ்நரம் கூைக்கூை ்கனம் ஏறி 
நிற்படதக் ்காணகி்றாம். இடை்ய ே்கடனக் 
கூடடிக்த்காணடு உணவ்கம் தசலகிறான் 
ரிசசி. ே்கனுக்கு ்வணடும் என்படத வாஙகித 
தருகிறான். ே்கன் புரு்னா்வா சிறுவனுக்்்க 
உணைான இயலபில பக்்கதது ்ைபிளில 
அேர்நது சாபபிடடுக்த்காணடிருக்கும் 
பணக்்கார வீடடுப டபயடன ஏக்்கத்தாடு 
பார்க்கிறான். அவன் பீஸா ோதிரி இருக்கும் 
உணடவ வாயில ்கவவி இழுதது நீடடி 
விட்ளயாடடு ்பாக்கில சாபபிடும் ்காடசிடய 
ஆடச்யாடு ்காணகிறான். அநத உணடவ 
வாங்க நாம் அவர்்கள ோதிரி சாம்பாதிக்்க 
்வணடும். இப்பாது அது முடியாது என்று 
அ்த ோதிரி இருக்கும் அதன் அடுதத தலவல 
உணடவ வாஙகித தருகிறான் ரிசசி. ்வறு வழி 
இன்றி அடத அநதப பணக்்கார வீடடுப டபயன் 
சாபபிடைது ் பால்வ சாபபிடடுப பார்க்கிறான் 
புரு்னா. நாமும் கூை ஒரு ்கணம் புரு்னாவா்க 
ஆகி சாபபிடுவது ்பான்ற பாவடனடய 
உணர்கி்றாம். சிறுபிளட்ளயின் ்வடட்க 
உணவில ்தடி ்கடலகிறது. அஙகு அேர்ந்த 
இருவரும் டசக்கிள இருநதால ஒரு நாட்ளக்கு 
எவவ்ளவு சம்பாதிக்்க முடியும்.  அது்வ ஒரு 
ோதததுக்கு எவவ்ளவு என்தறலலாம் ்கணக்கு 
்பாடுகிறார்்கள. எததடன துன்பம் வநதாலும் 
நாம் நம்டே சந்தாசோ்க டவததுக்த்காள்ள 
்வணடும் என்தறலலாம் ்பசி ே்கனுக்கு 
உத்வ்கம் அளிக்கும் ரிசசி ஒரு ்கடைததுக்கு ் ேல 
தன்டனத தா்ன அேர்ததிக்த்காள்ள இயலாேல 
பாதி சாபபாடடைப படதைன டவததுவிடடு 
அயர்நது ே்கடனப பார்க்கும்்பாது.. வாழ்வின் 
்்காரப பசி.. நாட்ள என்தறாரு பூததடத மி்கப 
பயங்கரோ்க ்கண முன் நிறுததுகிறது.

்பருநதில அடிததுப பிடிதது ஏறும் கூடைம்... 
ரிசசி ்பசிக்த்காணடிருக்ட்கயில பக்்கதது 
வீடடுப தபணேணி ஜன்னடல அடைபபது... 
அவர்்களுக்கு இன்தனாரு குைநடதயும் 
இருக்கிறது என்படதக் ்காடடும் ஒ்ர ஒரு 
்காடசி... அநதக் ்காடசியில அடறக்குள வநது 
தஙட்கடய ஒரு பார்டவ பார்ததுவிடடு அநத 
அடறயின் ஜன்னடல அடைதது தஙட்கக்குப 
பாது்காபபு அளிதததா்க உணர்நது தசலலும் 
புரு்னா... என்று பைம் தநடு்க ஆங்காங்்க 

குறியீடு்கட்ளக் ்காண முடிகிறது. ்கடலயின் 
நுடபம் துளிர்க்்க ஆரம்பிதத ்கால்கடைம். 
நி்யாரியலிசம் என்ற வட்கடேக்குள தபாது 
இைங்களில ததாழில முடற நடி்கர்்கள 
அலலாதவர்்கட்ள டவதது எடுக்்கபபடை பைம். 
வாழ்வியல நிஜதடத ஜன்னல வழி்ய ்காணபது 
்பால வீதி ேக்்களின் ்கண்கட்ள நாம் தபாருததிக் 
த்காணடிருக்கி்றாம். பைம் தநடு்க நாமும் 
நம்டேச சார்நதவர்்களும்தான் நைோடுகி்றாம்.

பைம் முடிய இன்னும் 10 நிமிைங்களதான் 
இருக்கின்றன. ்வறு வழி இலலாேல ரிசசி ஒரு 
்வடலடயச தசய்கிறான். அதன் நீடசி ே்கன் 
புரு்னா அபபாவா்க ஆகிவிடும் தருணதடதத 
தருகிறது. மிரணடு தவிதது இைது பக்்கமிருநது 
வலது பக்்கததுக்கு ந்கரும் அவனது பார்டவ... 
அநத ஒ்ர ஒரு பி்ரமி்ல்ய அதிர்சசிடயக் 
்கைததிவிடும் ்கருபபு தவளட்ள சம்பவம். 
பரு்னாக்்கள அபபாவின் இைததுக்குச 
சீக்கிரம் வரக் கூடியவர்்கள. மி்கவும் பலம் 
தபாருநதியவனும் நிடலகுடலநது்பாகும் 
இைததில ரிசசி சிறுபிளட்ளடயப ்பால 
ஆகி விடுவதும் அபபாவுக்கு நைக்்க்வ 
கூைாத ஒன்டறதயலலாம் ே்கன் பார்தது 
விடுவதும் நம்டே இன்னும் இன்னும் 
துக்்கததில ஆழ்ததிவிடுகின்றன. சடதைன 
தபரிய ேனிதனா்கத தன் அபபாவுக்்்க 
அபபாவாகிவிடும் ே்கன் அபபாவின் ட்கடய 
ஆறுதலாய்ப பிடிததுக்த்காளட்கயில இனம் 
புரியாத நம்பிக்ட்க அபபாவுக்கும் நேக்கும். 
ஒரு நணபடனப ்பால நைநதுத்காளளும் 
புரு்னா... அபபாவின் எலலாமும் 
அறிநதவனா்க ஆகி அவர்்களுக்்கான வழிடயக் 
்காடடிக்த்காடுக்கிறான். 

கூடைத்தாடு கூடைோ்க இததாலி 
ந்கரததுக்குள ்காணாேல ்பாகும் அவர்்கள.. 
அவர்்கள ேடடுோ என்ன.... நீங்களும் 
நானும்கூைததான்.

தி்ரபபைம் :  தி ்ப்சக்கிள் தீீஃப 

இயக்குநர்  : Vittorio De Sica

சமதாழி  : இத்தாலி 

ஆணடு  : 1948  
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 சிறுகலத

பறடவ்களின் தோழிடய 
ஒருவாறு ்கணைறிநது, ஒரு கிளியுைன் 
்பசிக்த்காணடிருக்கும் ்பாதுதான், ‘்ஜா’ என்ற 
நம் ்கடதயின் ்கதாநாயகி, ்காற்றிடன தேலிதா்க 
அதிரடவதது என் அருகில வநதாள. வைக்்கோ்க, 
வாஞடசயுைன் அவளின் சருேதடதத தைவிக் 
த்காடுத்தன். பலவிதோன இடசக் குறிபபு்கட்ளத 
தன்னுளளில ்சமிததுடவததிருக்கும் ஒரு 
இடசயடேபபா்ளரின் வாததியக்்கருவி ஏ்தா 
ஒன்டற நம்மிைம் கூற விடையும் தவிபபு ் ஜாவின் 
குரலில அன்று இருநதது. 

முதன்முதலா்க, ்ஜாவின் ஏற்ற இறக்்கோன 
குரலுைன் அவளின் உைல தோழிடயயும் 
்கண்களின் பாவதடதயும் ்கணக்கிதலடுதது, 
அவள தோழியில ்பச ஆரம்பிதத்பாது மிகுநத 
சிக்்கல இருநதது. தினமும் ஒரு பயிற்சிக்்கா்கக் 
்காடல ்நரங்களிலும், பின் இரவுக்்காலங்களிலும் 
பால்கனியில அேர்நதுத்காணடு அவளுைன் 
்பசிப பை்க, அவளின் தோழியில எனக்குக் 
கூடுதல ஆளுடே ட்ககூடியது. 

எங்களின் சநதிபபின் ஒவதவாரு நாளிலும் 
ஒவதவாரு பகுதியா்க அவளின் சுய சரிடதடய 
என்னிைம் கூறினாள. அதன் முழுத ததாகுபபுதான் 
இது. முதலில அவளுடைய பூர்வீ்கம் குறிதத 
நிடனவு்களிலிருநது ததாைஙகினாள.

“அப்பாது எனக்கு ஒரு வயதிருக்்கலாம். 
சரியா்க நிடனவிலடல. அநத ஆசிரேததின் 
நிர்வாகியின் மு்கதடத இன்ற்ளவும் என்னால 
மீடதைடுதது, ததளிவா்க உன்னிைம் வர்ணிக்்க 
முடியும். சிறிது சடதபபற்றான உைம்பு. 
அைர்ததியான முடிடய ்ேற்புறோ்க அழுநதச 
சீவியிருபபார். ஒடுஙகிய ்கண்கள என்றாலும் 
அ்ளபபரிய ்கருடணடய அளளித தருவது ்பால 
அவருடைய பார்டவ இருக்கும். அவரது வலதுபுற 
தநற்றியில இருக்கும் ஒரு ்கருபபு ேருடவ முதலில 
பார்பபவர்்கள சற்்ற மு்கம் சுளிததாலும், அவரின் 
பிம்பதடத எததடன வருைங்கள ஆனாலும் 
மீடதைடுக்்க அநத ேரு்வ அவர்்களுக்குப பல 
தைடவ உதவியிருக்கிறது. 

அவருடைய ேடியிலதான் நான் அதி்கோன 
ஓய்வு ்நரதடதக் ்கழிததிருக்கி்றன். அவர்தான் 
எனக்கு ‘்ஜா’ என்று நாே்கரணதடதச 
சூடடியிருக்்க ்வணடும். அவரின் மி்க 
்நர்ததியான விரல ந்கங்களில, ்காடலச 
சூரியனின் ஒளிபடடுச சிதறும் அைகிடன நான் 
பலமுடற அவரின் ேடியில அேர்நதுத்காணடு 
மி்க அரு்காடேயில ரசிததிருக்கி்றன். அவரும் 
பலவிதோன தசலலபதபயர்்களுைன் என்டனக் 
த்காஞசி ேகிழும்்பாது அவரின் தேலிநது நீணை 
விரல்கட்ள அ்ளபபரிய வாஞடசயுைன் நக்கிக் 
த்காடுப்பன்.
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ஒருநாள, ததாைர்நது ேடை 
தபாழிநதுத்காணடிருநதது. இடிதது ஓய்நத 
வானம் ்ே்கங்கட்ளத தனக்கு்கநதவாறு 
மீணடும் ோற்றியடுக்கும் முயற்சியில 
்தாற்றுக்த்காணடிருநதது. ஒரு தவளளிக் 
்கம்பியிடனப ் பால ஒ்ர ் ்காடடில விழும் ததாைர் 
ேடைததுளி்கள ்காற்றிற்கு ்லசா்கத தடுோறி, 
ஒரு ட்க்தர்நத பா்ல நாடடியக் ்கடலஞரின் 
இடுபபடசவிற்கிணங்க ஒ்ர சீரா்க அடசநது 

த்காடுததது. தூரததிலிருக்கும் 
ேகிை ேரததினடியில 
நின்றுத்காணடிருநத ஆசிரே 
நிர்வாகி ஒரு தபரிய குழிடயத 
்தாணடிக்த்காணடிருநதார். 
ேடையில, தான் ததாபபலா்க 
நடனநதடதக்கூை துளியும் 
தபாருடபடுததாேல குழி 
்தாணடுவடத அவரின் 
வாழ்க்ட்கயின் முதல 
லடசியோ்க நிடற்வற்றிக் 
த்காணடிருநதார். 

சிறிது்நரம் ்கழிதது 
விடுதியின் இைதுபக்்க 
மூடலயில இருநது ஒரு 
தபணணின் உைடலத 
்தாள்களில சுேநது 
த்காணடுவநது குழியில மிகுநத 
அக்்கடறயுைன் கிைததினார். 
ேடை நின்று ்காற்று அடிததது. 
இடல்களில ்தஙகியிருநத 
நீர்ததிவடல்கள தபருேடையா்க 
மீணடுதோரு முடற தபாழிநது 
ஓய்நதது. குழியினருகில 
அேர்நதுத்காணடு நிர்வாகி 
அநதப தபணடண உற்றுப 
பார்ததுத தன் இரணடு 
ட்க்க்ளாலும் மு்கதடத 
மூடிக்த்காணடு ்்கவிக்்்கவி 
மிகுநத சபதததுைன் அை 

ஆரம்பிததார். நடுஙகிக்த்காண்ை நீணை 
ேரக் ட்கபபிடியுள்ள ேண வாரிடய எடுததுக் 
குழியிடன நிரபபினார். எதுவும் நைவாதது்பால 
பால்கனியில வநதேர்நதார். 

தயக்்கததுைன் தற்்காபபு இடைதவளியுைன் 
அவர் அருகில நின்றுத்காணடிருநத என்டன, 
அ்த அன்புைன் அடைததார். என்டன 
அபபடி்ய வாரி அடணததுக்த்காணடு ேடியில 
டவததுத்காணைார். வைக்்கோ்க, அவரின் விரல 
ந்கங்கட்ளப பார்த்தன். விரல இடுக்கு்களில 

உடறநதிருநத உதிரததின் ேணம், அவர் என்னுள 
என்டனயுேறியாேல திணிதத டசவ உணவுப 
பைக்்கதடத முதன்முதலா்க அடசவோ்க 
ோற்றியது. நிர்வாகியின் திடீர் ேரணம் 
குறிததுப பலவிதோன யூ்கங்கட்ள, மிகுநத 
்நர்ததியான புடனவுைன் விடுதியில உள்ள பலர் 
அரங்்கற்றிக்த்காணடிருநதார்்கள.

அதன்பிறகு என் வாழ்க்ட்கயின் தை்ே 
ஒடடுதோததோ்க ோறிவிடைது. எஙத்கங்்கா 
அடலநது திரிந்தன். ஒரு ்காடடுபபூடனயின் 
்காே்வடடையில இருநது தபபிதது 
தடலததறிக்்க ஓடும்்பாதுதான் ்கருபபடனச 
சநதித்தன். அ்கலோன அசசுறுததும் விழி்கள. 
சாம்பல ்பார்ததிய ்கரிய நிறம். சடதப பிடிபபான 
ஒரு பஞசுபதபாதியல ்பால உபபிப பருதத 
்கன்னங்கள. இபபடி ஏ்தா ஒன்று அவனிைம் 
எனக்கு மி்கவும் பிடிததிருநதது. அடதததான் 
அவன் ்காதல என்று என்னிைம் அடிக்்கடி 
பிதற்றிக்த்காணடிருபபான். எங்கள இருவரின் 
குடும்ப வாழ்க்ட்க மி்கவும் ேகிழ்சசியா்கத 
ததாைர்நதது. எநத ர்கசியதடதயும் நான் 
்கருபபனிைம் ேடறததது இலடல. எபபடியாவது 
என் ்கைநத்கால வரலாற்டற அவனிைம் கூற ஒரு 
நலல சநதர்பபததிற்்கா்கக் ்காததிருந்தன்.

ஒரு நிலாக்்காலததில ்கருபபடன அருகில 
இருக்கும் உயரோன குன்றிற்கு அடைததுச 
தசன்்றன். நிலதவாளியில நிடறவான 
்கலவியில இருவரும் ஈடுபட்ைாம். ்கருபபன், 
தன் வைக்்கோன முததங்க்ளால என்டன 
முழுவதும் நிடறததான். பிறகு ஒருவாறு 
டதரியதடத வரவடைததுக் த்காணடு  அவனிைம் 
ஒன்றுவிைாேல அடனதடதயும் ்்கார்டவயா்கக் 
கூறி்னன். 

முதன்முதலா்கக் ்கருபபனின் பாத 
ந்கங்கட்ளப பார்த்தன். அவற்றின்்ேல 
நிலதவாளி படடு என் ்கண்கட்ள ்ேலும் 
பிர்காசோக்கியது. தேலிதா்க விசும்பிக்த்காண்ை 
குற்ற உணர்சசியால தடலடயக் 
்கவிழ்ததுக்த்காணை என்டன, ்கருபபன் தன் 
முததங்க்ளால ்தற்றினான். அது்வ நான் 
அவடனச சநதிதத ்கடைசி நா்ளா்கப ்பானது. 

அவனுடைய திடீர் முடிவு என் வாழ்க்ட்கடய 
அபபடி்ய புரடடிப்பாடடுவிடைது. 
அவனிலலாேல என் வாழ்க்ட்கடய என்னால 
்கற்படன தசய்துகூைப பார்க்்க முடியவிலடல. 
அடனததும் ்கண மூடித திறக்கும் ்நரததிற்குள 
நைந்தறிவிடைது. எங்்கா ததாடலவிலிருநது 
்காற்று த்காணடுவநத ்கருபபனின் உதிரததின் 
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ேணம், என் தநஞசில இரணைாம் முடறயா்க 
நிடறநது வழிநதது.

மீணடும் முதலிலிருநது ஆரம்பம், தபரும் 
்பாராடைதேன வாழ்க்ட்கடய ந்கர்தத 
்வணடியிருநதது. அடிக்்கடி நிர்வாகியும் 
்கருபபனும் ்கனவில வர ஆரம்பிததார்்கள. 

அப்பாதுதான் ஒருநாள, உன் ேடனவிடய 
அவள வைக்்கோ்க வரும் பலதபாருள அங்காடியில 
சநதித்தன். பார்ததவுை்ன்ய அவட்ள எனக்கு 
மி்கவும் பிடிததுவிடைது. எவடரயும் தநாடியில 
்கவர்நதிழுக்கும் எழிலான மு்கம். எங்கட்ளப 
்பான்ற அனாடத்களுக்கு எபபடியாவது உதவத 
துடிக்கும் இரக்்க குணம். அவட்ளப பின்ததாைர்நது 
வநது ்காரில ஏறிக்த்காண்ைன். என் உரிடேயான 
தசய்ட்கக்கு அவள ேறுப்பதும் கூறவிலடல. 
உங்கள வீடடின் முடிசூைா ராணியா்க வலம் 
வந்தன்.

இ்த பால்கனியில, அவளின் ேடியில 
அேர்நது அவளின் வாசம் மிகுநத ்கன்னததுைன் 
என் ்கன்னதடத இடை்யாடடி்னன். முநதிய 
தினம் நீ அவட்ளக் ்காயபபடுததியிருக்்க 
்வணடும். அவளின் ்ேலுதடடின் சிறிய 
சடதபபி்ளவில இருநது உதிர்நத உதிரம் என்டன 
இரணைாவது முடறயா்க மிரு்கோக்கியது. 
ேறுபுறம் நன்றியுணர்சசியால என் தநஞசு 
விம்மியது. 

என் நாவு, முழு நிலாக்்காலததில 
்கைற்்கடரயில தன்னிடல ேறநத அடல்கட்ளப 
்பால உய்ர எழும்புவதும் அைஙகுவதுோ்க 
இருநதது. அவளின் பிடியிலிருநது என்டன 
விடுவிததுக்த்காள்ள நான் அதி்கம் 
்பாராை்வணடியிருநதது, பதற்றததுைன் 
என்டன விடுவிததவள, என் திடீர்ப பாய்சசலால 
நான் எங்்க பால்கனியில இருநது கீ்ை 
விழுநதுவிடு்வ்னா என்று அஞசி, பால்கனி 
சுவற்றிடனத தடுோறிக்த்காண்ை பிடிக்்க, 
நிடலகுடலநது ஆறாவது ோடியிலிருநது 
கீ்ை விழுநது இறநதுவிடைாள. அவட்ள நான் 
த்காலல துளியும் திடைமிைவிலடல. மி்கவும் 
ஏ்தசடசயா்க, என் ்கணமுன்்ன்ய நைந்தறிய 
உன் ேடனவியின் ேரணம், ஒரு துர்பாக்கியோன 
சம்பவம்தான்.

உனக்த்கலலாம் அப்பாது என்னிைம் 
துளியும் பிரியம் இருநததிலடல. ஏ்தா, 
ஒரு அருவருபபான மிரு்கதடதப 
பார்பபது்பாலததான் என்டனப பார்பபாய். 
எவவ்ளவு முயன்றும் உன் அன்பிற்குப பாததிரோ்க 
என்னால நைநதுத்காள்ள்வ இயலவிலடல. 

உன் ேடனவி இறநதபிறகுதான் என்டனயும் ஒரு 
உயிரா்க ேதிக்்கக் ்கற்றுக்த்காணைாய். 

உன் ேடனவி இறநதது குறிதது நீ மி்கப 
தபரிதாய் வருததபபடடு நான் பார்தத்தயிலடல. 
அவளின் ேரணம் ஏ்தா ஒருவழியில உனக்கு 
நிம்ேதிடயத ்தடிக் த்காடுதததா்க நான் உணர 
ஆரம்பித்தன். உன் வி்னாதோன இநதச 
தசய்ட்க, எனக்கு மிகுநத வியபடப அளிததது. 
கூை்வ பதற்றோ்கவும் இருநதது. 

ஒருநாள, உன் படுக்ட்கயடற ்ேடஜயில 
ஒளிததுடவததிருநத அவளின் ்கடிததடதயும் ஒரு 
சிறிய ்காலியான விஷக் குபபிடயயும் பார்த்தன். 
அவட்ளத தற்த்காடலக்குத தூணடியது நீதான் 
என்று புரிநதுத்காண்ைன். பால்கனியில இருநது 
அவள தள்ளாடி விழுநதது என்னால இலடல 
என்று அறிய ேனதிற்கு மி்கவும் ஆறுதலா்க 
இருநதது. உன் ேடனவியின் ேரணம் குறிதது 
உன்்ேல சாற்றபபடடிருக்கும் குற்றம் நிசசயம் 
ஒருநாள நிரூபிக்்கபபடடு, உனக்்கான ேரண 
தணைடன நிடற்வற்றபபடுவது என்ன்வா 
உறுதி”.

எனக்கு பைபைபபு கூடியது. ்ஜாவின் 
்கண்கட்ளப பார்க்்க மி்க அசசோ்க இருநதது. 
என்டன்ய உற்றுபபார்ததவள, ் வ்கோ்க என்டன 
்நாக்கி விடரநது வநதாள. நான் தற்்காபபுக்்கா்க 
அனிசசயோ்க ட்க்கள இரணடையும் எக்ஸ் 
்பால டவததுக்த்காணடு மு்கதடதத திருபபிக் 
த்காண்ைன். 

அநதப பதற்றததில, என் திருேண ்ோதிரம் 
ததறிதது கீ்ை விழுநது உருண்ைாடியது. 
என் மு்கததில பைர்நத ்கலவரதடத அதி்கம் 
ரசிததவாறு தவகுஅலடசியோ்க என்டனக் 
்கைநதுதசன்றாள. மீணடுதோருமுடற என்டனத 
திரும்பிப பார்ததவள, “அடுதது நான் எஙகு 
தசலலப்பாகி்றன் என்று நீ ்்கட்கோடைாயா?” 
என்று அதி்காரததுைன் என்டன மிரடை, மிகுநத 
அசசததுைன் “எங்்க?” என்று திணறிக்த்காண்ை 
்்கட்ைன். 

“ஏன், உனக்குத ததரியாதா? உன் ்கள்ளக்்காதலி 
தபமீலாவின் வீடடிற்குததான்” என்று வாடலச 
தசஙகுததா்க நீடடிக்த்காணடு என்டனத திரும்பிப 
பார்க்்காேல தசன்று விடைாள, ்ஜா.

அடுததநாள தசய்திததாளில, தபமீலாவின் 
சர்சடசக்குள்ளான திடீர் ேரணம் ேற்றும் 
அவ்ளருகில கிைநத திருேண ்ோதிரம் 
குறிததுப பல யூ்கங்கட்ளப பததிரிக்ட்கயா்ளர்்கள 
எழுபபியிருநதார்்கள. என் பார்டவ 
ேஙகிக்த்காண்ை வநதது.
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 கவிலதயியல் குறிதத 
சேர்கதாணல்கள

கறபதுசே.. சகடபதுசே..!
அயயபப மதா்்வன

விெர்சனக் கூட்டஙகளில் மதா்டர்நது  
உள்யா்டப்படும் கவிளதகளின் உணளெயான 
ெதிப்ளப (அதாவது ஒர்த்) எளிளெயாகப் 
புரிநதுமகாள்ை முடியும். ஆனால், அப்படியான 
உள்யா்டல் எதுவும் இல்லாெல் ஒரு 
மதாகுப்ளப (விருது கபான்ற விசயஙகளுக்காக) 
சிறநதது என்று எதன் அடிப்பள்டயில் கதர்வு 
மசயகிறார்கள்?

தமிழில ்கவிடத நூல்களுக்கு 
விேர்சனக்கூடைம் நைததுவது சீர் தசய்வது 
்பான்றுதான். ்கவிஞன் தன் ்கவிடத நூலுக்குத 
தா்ன கூடைம் நைததும் அவலம் நம்ே 
ஊரிலதான் இருக்குதேன்று நிடனக்கி்றன். 
யாரிைோவது ்கைன் வாஙகியாவது கூடைம் 
நைததினாலதான் ்கவிஞனுக்கு தஜன்ே 
சாபலயம் கிடடும். சீர் தசய்ய நான்கு ்படரப 
்பச அடைக்்க ்வணடும். தபரும்பாலும் 
்கவிஞனின் நணபர்்க்ளாய்ததான் இருபபார்்கள. 
விேர்ச்கர்்கள என்று தமிழில குறிபபிடடுச 
தசாலலும்படி இருபபவர்்கள அடைததாலகூை 
வரோடைார்்கள. அவர்்கட்ள அடைக்்க 
்வணடுதேனில நீங்கள சமூ்கததில வசதியுள்ள 
்கவிஞரா்க இருக்்க ்வணடும். புரிநதிருக்கும் 
என்று நிடனக்கி்றன். இடத நிடறய முடற 
்கணகூைா்க்வ பார்ததிருக்கி்றன். 

இன்தனான்று நீங்கள எழுதும் ்கவிடத்கள 
உல்கததரததிற்கு இலலாதிருபபதும் ஒரு 
குடற. அநத விேர்ச்கர்்கள எலலாம் உல்கக் 
்கவிடத்கள படிதது வ்ளர்நதவர்்கள. இஙகு 
எழுதுபவர்்கட்ளக் ்கணடு அவர்்கள ்்கலியும் 
கிணைலும் தசய்வடதத தவிர ்வற எடதயும் 
தசய்வதிலடல. கூடைம் நைததி ்கவிஞனின் 
ஏ்தா இரு ்கவிடத்கள வாசிதது ்கவிஞடனத 
திருபதிபடுததிவிடைதாய் நிடனததுக் ்கடலநது 
்பாய்விடுவார்்கள. இஙகு ்கவிடத எழுதுவது 
ஏதனனில ்கவிஞனின் ேனம் அடேதித்காள்ள 
ேடடும்தான். அவன் ஏ்னா ்கவிடத எழுதுவதில 
தன்டனப பறித்காடுததவன் ஆகிறான். அது்வ 
அவன் வாழ்வாகிப ்பாகிறது. 

ஒரு ்கவிடத நூடலச சிறநத ்கவிடத நூல 
என்று எபபடிச தசாலகிறார்்கள என்பது புதிடரப 
்பாலத ்தான்றலாம். தபாதுவா்க்வ நலல 
்கவிஞர்்கட்ள இஙகு அடையா்ளபபடுததுவது 
நைபப்த இலடல. நிடறய இருடைடிபபு 
்வடல தசய்வார்்கள. மூதத ்கவிஞர்்கள என்று 
தசாலலபபடுகிறவர்்கள மூதத எழுததா்ளர்்கள 
என்று தசாலலபபடுகிறவர்்கள தபரும்பாலும் 
ஒரு நலல ்கவிடதடய ஒரு சிறநத ்கவிஞடனப 
பற்றி எஙகும் குறிபபிடுவதுமிலடல. 
்பசுவதுமிலடல.  

எஸ்.ரா. குறிபபிடுவது இரணடு 
்படரததான்.. எப்பாதும் எஙகும் 
தசாலலிக்த்காண்ை இருபபார். ்வறு 
யாடரயும் அவர் எஙகும் தசாலலியிருக்கிறாரா 
என்று ததரியவிலடல. இன்தனான்று நீங்கள 
விசுவாசி்க்ளாய் இருநதால உங்கள ்கவிடத 
நூல தவளி உல்கததிற்கு எளிதில ததரிய 
வரும். உங்கள நூல தவளியீடடிற்குப தபரும் 
எழுததா்ளர்்கள வருவார்்கள. அபபுறம் உங்கள 
நூலுக்கு விருது தானா்க்வ வநதுவிடும். 

்பான வருைம்கூை இது ்பான்ற ஒரு 
நி்கழ்டவ நாம் ்கணகூைா்கப பார்த்தாம். 
்தர்வா்ளர்்களுக்கு ஏ்தா ஒரு வழியில விருது 
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தபறும் ்கவிஞர்்கள விசுவாசத்தாடு இருக்்க 
்வணடும். அதாவது ர்கசிய அடிடேயாய்க் கூை 
இருக்்கலாம். அது தபபிலடல. விருதும் பு்கழும் 
தராம்ப முக்கியம். நலல ்கவிடத்கள த்காணை 
நூலிடன டவதது ஒரு்பாதும் இஙகு விருது்கள 
வைங்கபபைவிலடல. ்கவிஞனின் புற உல்கமும் 
அவன் பின்புலமும் அவன் விசுவாசமு்ே 
அவன் ்கவிடத்களின் தரதடத நிர்ணயிக்கின்றன. 
இஙகு நலல ்கவிஞர்்கள சா்கப பிறநதவர்்கள.

அனுபவ வாழகவாடு புளனளவக் 
கூடடும்கபாது கவிளதக்குத் தனித்துவம் 
உண்டாகுொ? இல்ளல, புளனவும் அனுபவமும் 
ஒன்றிளணைய முடியாெல் கவிளதயின் தனித்துவம் 
மகடுொ?

்கவிடதக்குள புடனவு என்பது 
அவசியம் என்்ற ்தான்றுகிறது. படிேங்கள 
்தான்றுட்கயில அஙகு புடனவும் 
வநதுவிடும்தான். ஒரு ்கவிஞனின் 
தனிததுவதேன்பது அவனது தனிபபடை 
விசாலோன ்கற்படன ேற்றும் ்கனவு. நான் 
்கவிடத்கள எழுதும்்பாது இயற்ட்கக்குள 
மூழ்கிப்பாகி்றன். இயற்ட்கயின் ்காடசி்கள 
என்டன ேயக்்கமுறச தசய்கின்றன. என் 
்கவிடத்களில ்காற்றும் ேடையும் நிலவும் 
சூரியனும் இலலாேலிருபபதிலடல. இயற்ட்க 
தரும் ்காடசிப படிேங்க்ளால என் ்கவிடத்கள 
தனிததுவதடத எய்துகின்றன.

வாழவுக்கு மெருக்கடிளய ஏறபடுத்துகிற 
கவிளதயு்டனான உறளவக் கவிஞன் ஏன் 
கெலும் இறுக்கொகக் கடடிக்மகாள்கிறான்.. 
கவிளதக்மகன்று ெநதி் சக்தி ஏதாவது 
இருக்கிறதா?

்கவிடத ஒரு லாகிரி வஸ்து. ்கஞசாடவப 
்பான்று ்கவிஞடனக் கிறுகிறுக்்கச தசய்வது. 
வசிய ேருநது்பான்றதும்தான். ்வதறதுவும் 
இலலாேல இருநதுவிைலாம். ஆனால 
இநதக் ்கவிடதப பிதது அவவ்ளவு எளிதாய் 
நம்டேவிடடு நீஙகிவிைாது. ்கவிடத என் 
்காதலி்பாலததான். அவள நான் இறக்கும்வடர 
என்்னாடு இருக்்க ்வணடுதேன 
நிடனக்கி்றன். அவ்்ள என் மி்கபதபரும் 
ஆறுதல. அடைக்்கலம். எல்லாரும் என்டனக் 
ட்கவிடும்்பாது அவளதான் இறு்கப 
பற்றிக்த்காணடு நீவிவிடுகிறாள. அவளுக்குள 
நுடைநதுவிடுட்கயில என் துயர்்கள ் வதடன்கள 
அழுட்க்கள எலலாம் ேடறநதுவிடும். அது ஒரு 
ேநதிர சக்தி. தோழியும் ்கவிஞனின் புடனவும் 

ஒன்றா்கக் ்கலநது ்தான்றுகிற ோயசக்திதான் 
இநதக் ்கவிடத.

•  •  •

ரவமஷ் பிவர்ன

தமிழக் கவிளத, இயல்பில் இயறளகளய 
வசப்படுத்த உருவான ஒரு ெநதி்த் 
தன்ளெயிலிருநகத கதான்றியிருக்க கவணடும். 
கயாசிக்கும்கபாது, அநத ெநதி்த் தன்ளெதான் 
கவிளத மீது இத்தளன ஈர்ப்ளப உண்டாக்குகிறகதா 
என்று கதான்றுகிறது. உஙகள் கருத்ளத 
எதிர்பார்க்கிகறன்.

்்கா்ளட்கயில உள்ள உயிரினங்களில 
தோழிவழி தேது அறிடவத 
ததாகுததுக்த்காணடும் வ்ளர்ததுக்த்காணடும் 
ஓயாேல புதுபபிததுக்த்காணடும் இருபபது 
ேனிதவிலஙகு ேடடு்ே. அம்தோழிவழி அது 
உருவாக்கிக்த்காணை ்கடலபபடைபபு்களின் 
ததாகுபடப இலக்கியம் என்று 
தபயரிடடுக்த்காளகி்றாம். ்கடலவடிவங்களில 
தோழியாலானதால இலக்கியவடிவம் 
முழுமுற்றான தபாருணடேயானது. என்வ, 
்கவிடத உடபை அடனததும் ோயம், ேநதிரம் 
்பான்ற அதப்ளதி்கததன்டே அணைாத 
தபாருளமுதற்தன்டேயது. 

தசாற்்கட்ள உருக்கி வார்க்கும் 
ததாழிலநுடபம்.. ஒவதவாருவரின் 
அறிதலுக்்்கற்ப வ்ளம் கூடும். ததாழிலநுடப 
்நர்ததி்ய உள்ள ஈர்படப உணைாக்குகிறது. 
இயற்ட்க, தசயற்ட்க என்ற அறிவுதததாட்கடேப 
பகுபடப நாம் ்கைநதுவிட்ைாம். உணவில 
டசவம் என்பது தாவரவுணணி்க்ளா்கவும் 
அடசவம் என்பது புலாலுணணி்க்ளா்கவும் 
பிரிநதுநின்றாலும், எலலா உணவும் இயற்ட்க 
விட்ள்வயாகும். அது்பால்வ எதிலும் 
இயற்ட்க, தசயற்ட்க என்பது இலடல. 
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ேனிதராலான எலலா்ே இயற்ட்கதான். 
பூமிக்கு தவளியிலிருநது, ஐம்மூல்கங்களுக்கு 
தவளியிலிருநது ேனிதரால ்கவிடத உடபை 
எநததவான்டறயும் ஆக்்கமுடியாது.

தமிழமொழி கவிளதயால் வைர்நத மொழி. 
ஓளசயும் பின்னணியும் ஆழமும் விரிவும் 
மகாண்ட வடிவொகக் கவிளத விைஙகிறறு. 
இன்று அநத ஆஜானுபாகுவான கதாறறம் 
காணைாெல் கபாயக்மகாணடிருப்பதாகப் 
படுகிறது. நிசசயம் ெ்புக் ககாைாறு இல்ளல. 
கவறு எதனால் இநதப் பாதிப்பு? 

நீங்கள எடதச தசாலகிறீர் என்படத 
உளவாஙகிக்த்காண்ைன்.  ்கவிடதயால 
தோழி வ்ளர்வதிலடல; தோழியாலதான் 
்கவிடத வ்ளர்கிறது. தோழியின் ஒரு கூறு 
இலக்கியம், அவவ்ள்வ. தோழி என்பது 
பரநதுபடை அறிவுதததாட்கடே்களின்  
இயஙகுதத்ளம். தோழி, அடனவருக்குோனது; 
்கவிடத உடபடை ்கடல இலக்கியம் என்படவ 
தபாதுவில இருநதாலும் அவற்டற அடனவரும் 
அறிவதிலடல. ்கவிடத உடபை அடனதது 
அறிவுததுடற்களுக்கும் இது தபாருநதும்.  

்கைலவாழ் உயிரினம்்பால 
எணணிலைங்காக் ்கவி்கட்ளக் த்காணைது தமிழ்ச 
தசம்தோழி. பாரதிதாசனுக்கு ேறுபிறவியில 
நம்பிக்ட்கயிலலாேல இருக்்கலாம்; 
ஆனால, எனது ஊரில பாரதிதாசன்்களின் 
்பாக்குவரதது தநரிசலில சிக்கித தவிபபவன் 
நான். தமிழ்தோழி ்கவிஞர்்களின் பிராய்லர் 
்்காழிபபணடண. என்டனயும் நான் 
்கறிக்்்காழியா்க்வ உணர்கி்றன். நாேக்்கலலில 
்்காழிபபணடண்கள ஏரா்ளம்; இஙகு ேயில 
பணடண்கள இலடல. இது ேரபுக் ்்கா்ளா்றா 
உயிர் ேரபியல ்்கா்ளா்றா இலடல;  ்கருவில 
குருதி ஊறுவதற்கு முன் தோழியூறிய குடிவழி 
வநதவர் நாம். ஒவவாதடவடய உடத்காணைால 
உைம்பு தா்ன அடத தவளிததளளிவிடும்; ஒரு 
தோழிக்கும் சமூ்கததிற்கும் வரலாற்றிற்கும் 
இது தபாருநதும்.     

பணள்டய ெனிதனின் பாளற ஓவியத்ளதப் 
பார்ப்பளதப்கபால், காடடின் ெர்ெத்துக்குள் 
நுளழவளதப்கபால், மகாளல விலஙகின் 
பால் சு்நத ெடிமீது வாய ளவத்து ஊடடிக் 
மகாள்வளதப்கபால் கவிளதளய அணுகும் 
ஒருவர் நீஙகள். இநதக் குணைாசசா்ம் 
இயல்பானதா? இல்ளல, படிப்படியாக வைர்நத 
ஓர் அறிவு நிளலயா?

உல்க உயிரினததில ேனிதடரவிைப தபரிய 
த்காடல விலஙகு எது? அபபடியான ஒரு தாய் 
விலஙகின் ்காம்பு்கட்ளக் ்கவவி ஐநது வயதுவடர, 
சுரபபைஙகிய பிறகும் பருகியவன் நான். 
அரசேரதது அடிநிைலில ஞானமுழுடேயடைநத 
சிததர்்களின் நிலததில பிறநத நான் தபண்களின் 
உைம்பாலும் உணர்வாலும் அறிவாலும் 
வ்ளர்நது ஆ்ளானவன். திருவளளுவடரயும் 
திருமூலடரயும் உளவாஙகினால தமிழ் 
அறிவு தபாருணடேபபடும். திருக்குறளின் 
்கவிடதயியல ஒரு தபரும் புதிர்வடைபபாடத; 
இது லூயி ்பார்்கஸ் அறியாதது.

•  •  •

ரவிசுபபிரமணியன  

புரிநதுமகாள்ை பயிறசி கதளவப்படும் 
கவிளதகள், இலகுவான மொழிதளலக் 
மகாணடிருக்கும் கவிளதகள் - இவறறில் வாசிப்பு 
அனுபவத்ளத அதிகரிக்கக் கூடியது எது?

நீங்கள குறிபபிடும் இரணடிலும் ்தர்நத 
்கவிடத்கள அடேட்கயில அடவ நம் வாசிபபு 
அனுபவதடத அதி்கரிக்்க்வ தசய்யும். 
தபாதுவாய் புரிநதுத்காள்ள ்கடினோன 
்கவிடத்கள ேடடு்ே அததட்கய வாசிபபு 
அனுபவதடதத தரும் என்ற முன் வடரயடறக்கு 
அபபாற்படைது ்கவிடத.

 உள்ளைக்்கதடத நீங்கள த்காணைாைலாம். 
அலலது ்கடடி ஏறலாம். ஆனால, தோழிதல 
என்பது ஒரு ்கவியின் தனிபபடை சுதநதிரம். 
அடத தவவ்வறு ்காரணி்கள தீர்ோனிக்கின்றன. 
தசாலலிச தசாலலி அலுபபூடடும் பிராணைட 
்கவி்களின் ்கவிடத்கட்ள விடுதது இரு உதாரணம் 
தசாலகி்றன்.
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- ஸ்ைாலின் சரவணன் (தராடடி்கட்ள 
விட்ளவிபபவன் ததாகுதி, பக் : 19)

 •

ÝFˆò y¼îò‹
ñè«÷

ï£‹ âŠ«ð£¶‹

Þ‰î CÁ M÷‚A¡ ¬è ðŸP 

ïìŠ«ð£‹

ÜFL¼‰¶î£¡

Þ‰î àô¬è‚ è£‚°‹ ÅKò¡

åO¬ò‚ èì¡ õ£ƒA

ðè½‹ Þó¾‹ è£ŒAø£¡

â¡ð¬î ñø‰¶Mì£«î!

-  வி.்ஜ.வசநத தசநதில  (திராவிை அைகி 
ததாகுதி, பக் : 31)

 அர்ததங்களுக்கு தபாழிபபுடர 
பதவுடர்களுக்கு நான் ்பா்கவிலடல. 
இரணடு்ே எனக்கு சேோன 
வாசிபபனுவதடத்ய தருகின்றன. இதில 
கூடடிக் குடறததுச தசாலல ்்காரும்்பா்த 
்வதறாரு முன்முடிவு  ஒன்றுக்கு நீங்கள 
ஏ்தா குறிபபிடை விழுக்்காடடைச ்சர்க்்க 
பிரயததனபபடுகிறீர்்கள என்றுதான் தசால்வன். 
எலலாவித தோழிதலும் இஙகு ்தடவதான். 
ஒன்றின் இருபபின் மூல்ே இன்தனான்றின் 
ஸ்திதிடய நீங்கள அறிய இயலும். அததற்்கான 
்தடவயும் இஙகு இருக்கிறது.

மெடுஙகவிளதகள் எழுதுவது முறறிலும் 
இல்ளல என்கற கதான்றுகிறது. அநத 
வடிவத்தில் ஒரு காவியத் தன்ளெ இருக்கும். 
அதில் வாசக ெனதுக்கு மெருக்கமும் உண்டாகும். 
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தறகபாது எழுதப்படும் நீள் கவிளதகளும் 
குறுஙகவிளதகளும் என்ன ொதிரியான 
குணைஙகளைக் மகாணடிருக்கின்றன?

நலல்வட்ள- ்தான்றுகிறது என்று 
தசான்னீர்்கள.  எழுதபபடடிருக்கிறது என் 
நணபர்்க்ளா்ல்ய. ஆனால அதற்்கான ்காலோ்க 
இது இலலாததால ட்கயில டவததிருக்கிறார்்கள.

்காவியத தன்டே வாச்க ேனசுக்்கான 
தநருக்்கம் ்பான்றடவ அவற்றில 
பாததிரங்க்்ளாடு ்கடத்யாடைமும் 
்கலநதுவிடுவதால இயலபாய் 
நி்கழ்நதுவிடுகிறது. நீங்கள தசான்னடத 
நான் குறுங்காவியம் என்ற தபாருளில 
எடுததுக்த்காணடு ்பசிக்த்காணடிருக்கி்றன்.

தற்்காலததில நீள ்கவிடத்கள துர்லபம். 
என்ன்ளவில அதி்கம் பார்க்்கக் கிடைவிலடல. 
இது குறுங்கவிடத்களின் ்காலம் என்றுதான் 
்தான்றுகிறது. ்கவிடதக்குள இதுவடர வராத 
பாடுதபாருள்கள, புதிய தசாலல முடற்கள, 
்பாலசதசய்யாது தனிததுவததுைன் இருக்கும் 
உறுதி, கிடைக்கும் ததாழிலநுடப வசதி்கட்ளப 
பயன்படுததி விதடத ்காணபிபபது, வீசசு, 
்வ்கம், தவறி இபபடி பல சாத்கோன 
அம்சங்கட்ளப பார்க்கி்றன். ஒரு ததாகுபபில 
எங்்கனும் ஒரு இைததி்லனும் ்கவியின் 
ஆன்ோடவக் ்கணடுத்காள்ள முடிவது 
இததலலாம் சந்தாஷோன விஷயங்கள. 
‘்க்ளோடுங்க ராஜா. நலலா இருங்கபபா’ 
என்றுதான் தசாலலத ்தான்றுகிறது. 
ஆனால தபரும்பாலும் எலலாருக்குளளும் 
டசததான் ்பால வநது ்சர்நதிருக்கும் தசஃப 
ோர்த்கடடிஙதான் அவவ்ளவு எரிசசலா்க 
இருக்கிறது. ஏணைா இது என்ன ்கோடிடடியா. 
ராததிரி எழுதிடடு விடிய்காலம்பற 
உல்கம் முழுக்்க அத தடலபபு தசய்தியா 
்பாைணும்ன்னு பரபரன்னு ஆர்வ்்கா்ளாறுல 
தசஞசு திரியற விஷயங்கட்ளவிடடு இன்னும் 
இன்னும் தசய்யும் ்காரியததில ஆழ்நதா அது 
தானா ஒருநாள நைக்கும்.

வாழளவ, அதன் மபாருளை, அதன் 
சுளவளய எழுதிப் பார்க்க, சிறநத இலக்கிய 
வடிவொகக் கவிளதளயக் மகாள்ைலாொ?

்கணடிபபா்கக் த்காள்ளலாம். சிறு்கடத, 
நாவல, நாை்கம், ்கடடுடர என ோயக்்கணணன் 
வாயில உல்க உருணடை ததரிநதது ்பால 
்காடை முடியும்.

நம் சங்கபபாைல்களில எததடன 
நாை்கங்கள, சிறு்கடத்கள. நாம் ்கணிதம், 
ேருததுவம், தததுவம், இலக்்கணம் உடபை 
எலலாவற்டறயும் ்கவிடதயில தசாலலிபபார்தத 
நீணை தநடிய ேரபுக்குச தசாநதக்்காரர்்கள.

என்ன நாம் அதன் ்ேன்டே்கட்ள 
முற்றிலும் உணர்நதவர்்கள இலடல. அதுதான் 
துர்பாக்கியம். நம் பக்தி இலக்கியததில 
உள்ள எததடன எததடன்யா சம்பததுக்்கள 
்்கவலோன அரசியல ேதக் ்காரணங்க்ளால 
இன்னமும் முழுசும் ்கணடுத்காள்ளபபைாதது 
யாருக்கு நஷைம்.

எலலாவற்றிலும் தசாலலலாம். 
்கடடுடரயில தசாலல ் வணடியடத எபபடி சிறு 
்கவிடதயில தசாலவீர்்கள என்று உங்களுக்குத 
்தாணலாம். நம் எழுதது்கால முன்்னாடி 
்கவி எஸ். டவததீஸ்வரனின் ஒரு ்கவிடதடயச 
தசாலகி்றன் ்்களுங்கள. நீங்கள இதற்குப 
பதது பக்்கம் ்கடடுடர எழுத ்வணைாம்.

“ï‹ñ£½‹ 

Þ‰î àôè‹ 

ÜNò£ñ™ Þ¼‚è†´‹”.

 இறுதியில அடி்யனின் நான்்காம் 
ததாகுபபில பதிமூணு வரியில எழுதபபடை 
ஒரு பயாகிராஃபி ்கவிடத்யாடு நேஸ்்காரம். 
இததலலாம் சாததியம் ஸ்வாமி ்கவிடதயில.

“Y‹ð£L™ Ü¼‰Fò ï…²

°÷ˆ¶ cK™ CîPò ¬îô‹

F¬í ñ£Pò Yó£ì™

å†´„ªê®J™ èêŠH¡ èôŠ¹

åOõ‰î «õ¬÷ ð£¬ô

¹Qî‹ è£‚°‹ Ìî‹

Ëîù CL˜ŠH™ îMŠ¹

Þô„C¬ù «è†°‹ M«ù£îóú ñ…êK

Cˆîªñù‚ è£ô®J™

F¼¾÷‹ Þóƒè£«îM

Þ‰îˆ ªî£ì˜ðÁ‰î õKèÀ‚°œ

àô¾‹ èM¬î«ò

ï£¡.”

    -ததாைரும்.
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Þø°èœ «êIŠðõ¡

«êIˆî Þø°è¬÷‚ ªè£‡´
å¼ õ£ùº‹ å¼ Gô¾‹ ªêŒ«î¡
è£ùèˆ¬î‚ èì‰¶ õ‰¶
Cô ðø¬õèœ 
õ£Â‹ Gô¾‹ îƒè÷¶ âù
àK¬ñ ªè£‡ì£®ù
õ£ùˆ¬î»‹ Gô¬õ»‹
à¬ìˆ¶Mì
âù¶ ñù‹ ï£®ò¶
âQÂ‹ H¡ «ò£CŠH™
Üî¬ù‚ ¬èM†´M†´
ðø¬õèO¡ ñA›õ£ù
å¼ î¼íˆFŸè£è‚ è£ˆF¼‚A«ø¡
ñA›õ£ù î¼íªñ£¡P™î£¡
õ£ùº‹ Gô¾‹ ªêŒî
Þø°è¬÷ ðø¬õèœ
àF˜ˆF¼‰îù.

   - ã.ïv¹œ÷£y.

• 
ò£¬ùJì‹ ðŸPò b
Þ¼O½‹ ªîKAø¶ 
ñQîQ¡ ºè‹...

   - ä.î˜ñCƒ
•

ò£˜_è‡ì¶? 

ñEˆ¶Oè¬÷‚ ÃÁè÷£‚Aˆ
îQˆîQò£è ¬õ‚è òˆîQ‚A«ø¡! 
âˆî¬ù ºò¡Á‹ å¡«ø «ð£ô
ðƒ° HKˆ¶‚ °M‚è º®õF™¬ô! 
Cô ªï£®è÷£è¾‹ Cô ï£†è÷£è¾‹
Cô GIìƒè÷£è¾‹ Cô õ¼ìƒè÷£è¾‹
îˆFˆ îˆF ñ£P‚ªè£‡«ì Þ¼‚è...
êK, àí˜¾èO¡ Ü®Šð¬ìJ™
HK‚èô£°ñ£ â¡Á ºòŸC‚è
ð™õ‡í‚ è£†C‚ è¼Mªò£¡Á
õ®õƒèœ Fø‹ðì‚ è£†´õ¶ «ð£ô
Ü¬õ ð™«õÁ ªî£°Š¹è÷£è
«ê˜‚¬è MF¬ò ñ£ŸPò¬ñ‚è 
Üî¡ õó‹¹è÷Ÿø Gè›îèM¡
ê£ˆFòƒèO™ vî‹H‚A«ø¡! 
ÜôC Ýó£Œ‰¶ æŒ‰¶ H¡ù˜
Ü¬ø º¿õ¶ñ£Œ Þ¬ø‰¶ Aì‚°‹
¶Oè¬÷ˆ Fó†® Üœ÷ Þòô£¶
¬èò£ô£è£î G¬ôJ™ Üñ˜‰F¼‚A«ø¡! 
«ð£õ¶ ¹¬î°N‚ªèùˆ ªîK‰¶‹ 
Mó™è¬÷ M†´ ï¿¾‹ åšªõ£¼
Þø‰î Mï£®¬ò»‹ ºˆîI†«ì
â¡Âì¡ «ê˜ˆ¶Š ¹¬î‚A«ø¡! 
ð£î£÷ˆF¡ Þ¼†®™ î´ñ£Á¬èJ™
â¡¬ù„ ²ŸP Ü¬õ å¼«õ¬÷
I¡IQè÷£è õ†ìIìô£‹ ! 
ò£¼ñŸø îQ¬ñJ™ ¶¬íò£èô£‹! 
ð£˜¬õJö‰î â¡ ¬èJ™ M÷‚è£èô£‹! 
ò£˜ è‡ì¶? ¹¬îˆîL¡ ÜõCòˆ¬î...

   - óˆù£ ªõƒè†
•
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ð¬öò ð£ô‹

•
ð£ôˆF¡ è¬ìC
ñóˆ¬î M†´„ ªê™Aø¶
H¡ðQ Þó¾. 

  - ó£ü°ñ£ó¡

•
ð£ôˆF¡ W›
ÉE™ ê£Œ‰F¼‚°‹
ò£êè˜ ð´‚¬è.

  - î†êí£ Í˜ˆF

•
ð¬öò ð£ô‹
¹ò½‚° à¬ì‰î¶,
ñó‚ A¬÷.

  - â‹. â™. â‹. Ü¡ê£˜

•
ð£ôˆ¬î‚ èì‚°‹ 
«ð£ªî™ô£‹ É‚A âPòŠð´‹
ïFJ¡ «ñ™ è™.

  - ó£Tô£ Kxõ£¡

•
Ü‚è¬ó¬ò 
ªî£†ìð® Iî‚A¡ø¶
ð£ôˆF¡ Gö™

  - û˜Tô£ ò£ÃŠ

•
ð¿î£ù ð£ôˆF™ 
ðì¼‹ ªè£®J¡ «ñ™
Cø° MK‚°‹ ð†ì£‹Ì„C

  - ð£‡® ó£x

•
ð¬öò ð£ô‹
ªñ™ô èì‚Aø¶
àF˜‰î Ì.

  - èM. MüŒ  



்ாப் - மதருக்களின் கு்ல்!
ராப பாைல 70்களில அதேரிக்்காவில 

பிரபலேடையத ததாைஙகியது. வறுடேயும், 
நிறதவறியும் ்கருபபர்்கட்ள மிரு்கததனோ்கக் 
்கவவிய்பாது அதற்த்கதிரா்க ஹிப ஹாப 
பாைல்கள, ததருக்்களின் குரலா்க ஒலிக்்கத 
ததாைஙகின.

அக்குரல்கட்ள அதேரிக்்காவால 
்கடடுபபடுதத முடியவிலடல. அநதப பாைல்களின் 
அடுதத வார்தடத்கள அநதக் ்கணங்களில, அநத 
்நரதது உணடே்களில இருநது பிறநதன.

்்கன்்ய தவஸ்ட, கிறிஸ்்ைாபர் பிரவுன், 
்ஜ, ோர்க் வாலதபர்க், ட்ர, எம்.சி.தரன், சக் டி 
இபபடி ஏரா்ளோன ஹிப ஹாப ்கடலஞர்்கள 
்தாற்றம் ்கணைனர்.

தசாற்்கட்ள அடுததடுதது விடரவா்க 
உதிர்க்கும் இநத ராப வட்கப பாைல்கட்ள, நம் 
பைநதமிழ்ப புலவர்்களும் எழுதியிருக்கிறார்்கள. 

‘முதடதததரு பததித திருநட்க

அததிக்கிடற சததிச சரவண

முததிக்த்காரு விததுக்குருபர என்வாதும்

முக்்கடபர ேற்குச சுருதியின்

முற்படைது ்கற்பித திருவரும்

முபபததுமு வர்க்்கத தேரரும் அடி்பணப’

என்ற அருணகிரிநாதரின் திருபபு்கதைலலாம் 
ஹிபஹாப வாசடனயுடைய பாைல்க்்ள. 

இ்த ராப சநததடதக்  
்கலிங்கததுபபரணியிலும் ்்கட்க முடியும். 

ராப இடச, உல்கம் முழுவதும் ்்காபம் 
த்காணை இட்ளஞர்்கட்ள வசீ்கரிக்கும் பாைல 
வடிவோ்க ோறியது. 

இபபடி ராபபும் ்காதலும் த்காநதளிக்கிற 
ஒரு இநதி பைதடதச சமீபததில பார்க்்க முடிநதது. 
அநதபபைம் ்கலலி பாய் (Gully boy) . 

ரன்வீர்சிங, அலீயா பட நடிபபில ்சாயா 
அக்தர் இயக்கிய பைம். இநதப பைம் இநதியாவின் 

சார்பில ஆஸ்்கர் விருதுக்கு அனுபபபபடைது. 

முராத அ்கேது தாராவி ்சரியில வசிபபவன். 
்கலலூரி இறுதியாணடு ோணவன். அவனது 
தநடத அபதாப ஷாகிர் இ்ளம்வயது தபணடண 
முராததுக்குச சிததியா்க அடைதது வருகிறான். 
முராததின் நணபர்்கள ்கார் தேக்்கானிசம், ்கார் 
திருடடு எனப பிடைபபு நைததுபவர்்கள. முராத 
மீது ைாக்ைருக்குப படிக்கும் சஃபீனாவுக்கு 
முரடடுததனோன ்காதல. முராதடத 
தநருஙகுபவர்்கட்ளப பி்ளநது ்கடடுகிறாள. 

முராத ்கலலூரிக்குப பாை வருகிறான் 
எம்.சி. ்ஷர் எனும் ஹிப ஹாப ்கடலஞன். 
அவனால வசீ்கரிக்்கபபடும் முராத ராப மீது ்காதல 
த்காளகிறான். ்ஷர் அவடன ஊக்குவிக்கிறான்.

 தபர்க்லீ ோணவியான ஸ்்வதா ்ேததா 
்ஷர் ேற்றும் முராதடத டவதது ஒரு ராப ஆலபம் 
தயாரிக்கிறாள. இநத ஆலபம் பிரபலோகிறது. 
ஒரு ்கணததில தன்னிடல ேறநது ஸ்்வதாவும் 
முராததும் இடணகிறார்்கள. இதனால சஃபீனா 
பிரிகிறாள. ஆனாலும் இருவராலும் ஒருவடர 
ஒருவர் ேறக்்க முடியவிலடல. 

சஃபீனா இலலாேல உன்னால வாை 
முடியாதா? ஸ்்வதா ்்கடகிறாள. ‘வாைமுடியும். 
ஆனால அநத வாழ்க்ட்க, ஒருவன் இ்ளம்பருவ்ே 
இலலாேல வாழ்வடதப்பால இருக்கும்!’ 
என்கிறான் முராத. 

இ்த ்வட்ள, மி்கப தபரிய ராப ்பாடடி 
நடைதபறுகிறது. அதில ்கலநதுத்காள்ள 
விரும்புகிறான் முராத. 

முராததின் அபபா, ‘நாம் அடிடே ்வடல 
தசய்யப பிறநதவர்்கள. யதார்ததததுக்கு முரணான 
்கனவு்கட்ளக் ்காணா்த. வாழ்வு பாைாகிவிடும்!’ 
என்கிறார். ‘அடிடே்களின் ்கனவு்களும் தவலலும். 
ஒருநாள அடவ யதார்ததம் ஆகும்!’ எனப 
்பாடடியில ்கலநதுத்காளகிறான் முராத.

ராப ்பாடடி தசாற்்க்ளால நைக்கும் 
ஒருவித ேலயுததம். ஒருவடர ஒருவர் ்கடினோன 
தசாற்்க்ளால தாக்கிக்த்காளவ்த ராப ்பாடடி. 
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கதநீர் சாலை 



‘தன் ததருவின் ஏழ்டேடய, அதற்குக் 
்காரணோன அரசியடலப பாடி, அடதப 
புரடடிப்பாடும் வலிடே தன் ததருவுக்கு 
உணடு!’ என்பதா்கப பாடுகிறான் முராத. 

அது முராததின் குரல இலடல. இநதிய 
்சரி்களின் குரல. ஒடுக்்கபபடை ேக்்களின் 
அவோனங்களில இருநது, சாதியும் ேதமும் உரசிய 
்காயங்களில இருநது எழும் குரல அது. 

தாராவி பகுதி்களில வசிக்கும் 
தபரும்பா்லார் தமிைர். அஙகு ராப 
பாடுபவர்்களில தபரும்பாலா்னார் தலிததுக்்கள. 
ஆனால, இது இநதிபபைம் என்பதால தமிழ் 
அடையா்ளங்கட்ளக் ்காண முடியவிலடல. 

்கலலி பாய் என்றால ததருப டபயன். ்கலலி 
பாய் ்பாடடியில தவலகிறான் .

தங்கள ததருப டபயன் தஜயிததடதத தாராவி 
த்காணைாடுகிறது. சாதாரண ஓர் இட்ளஞனின் 
பாைல உல்கததின் ்காதில விைத ததாைஙகுகிறது. 

இது பனி தபாழியும் ோர்்கழி ்காலம். 
மியூசிக் அ்கைமி்கட்ளயும், ஃடபன் ஆர்டடஸயும் 
ததருபடபயன்்கள தவலலும் ்காலம்!

•
யமுளன வீதியில் ஓர் ஆண்டாள்!
நடைபபயிற்சியில இருந்தன். யமுடன 

வீதியில ஓர் இ்ளம்தபண ்்காலமிடடுக் 
த்காணடிருநதாள. அவள இ்ளம் உதடு்கள 
பாைதலான்டறச சன்னோ்க முணுமுணுததன. 
நடைடயச சற்று தேதுவாக்கிக் ்கவனித்தன். 

‘ோர்்கழித திங்கள ேதிநிடறநத நன்னா்ளால 
நீராைப ்பாதுவீர் ்பாதுமி்னா ்நரிடையீர்’ - 
ோர்்கழித திங்கள ேதிநிடற நன்னாள என்கிறாள 
ஆணைாள. இநதியா தவபப ேணைல நாடு. இஙகு 
நிலவு நாத்ளன்பது த்காணைாடைம். ‘நீராைப 
்பாதுவீர்’ இது குறிபபால உணர்ததுகிற தசால. 

சங்க இலக்கியங்களில நிடறய 
இைங்களில ‘புடனயாைல/ சுடனயாைல’ 
என்கிற தசாற்்கள வருகின்றன. இடவ ஆண, 
தபண ்கலவிடயக் குறிக்கும் வார்தடத்கள. 
எடடுதததாட்க ‘புனலாடடுப பதது’ பாடுகிறது. 
புனலாைல தமிைர்்களின் திருவிைா வடிவோ்க 
இருநதடதப படடினபபாடல ப்கர்கிறது. இஙகு 
‘நீராைப்பாவது’ என்பது தபண சமூ்கததின் 
குழூஉக்குறி. 

நீர் ேனிதர்்களின் தா்கம் தீர்க்கும் திரவம். 
்கணணன் தா்கம் தீர்க்கும் நீராலானவன். ்கணணன் 
என்கிற கு்ளததில மூழ்கித தன்டனக் ்கடரக்்க 
விரும்புகிறவ்்ள ஆணைாள. 

குளிததல என்பது குளிர்தலில இருநது பிறநத 
தசால. ஆ்ணா தபண்ணா ்காேச சுடனயில 
மூழ்கி எழும்்பாது அவர்தம் உைலசூடு தணிகிறது. 

்கர்பப்காலததில தபணடண, எங்களூரில 
‘குளிக்்காேல இருக்கிறாள!’ என்பார்்கள. 
திருபபாடவயிலும் அ்கபபாைல்களிலும் 
குளிததல, நீராைல, புனலாைல, சுடனயாைல 
என்படவ metaphor ஆ்க ோற்றபபடுகிறது. 
நம் யமுடன வீதி ஆணைாள ஈரக் கூநதடலத 
்தங்காய்பபூத துணைால முடிநதிருநதாள. 
நீர்பபூக்்கள உதிர்நது அவள ்்காலம் நடனகிறது.

ம்ம்.. ்வதறன்ன. ஆணைாள 
நீராடியிருக்கிறாள. ்காதலில  குளிரடடும் நம் 
ோர்்கழி!

•
ககசாதி பாதம்!
வைக்்கம்்பால ்நற்றிரவு ஒரு பாைடலக் 

்்கடடு உறங்கச தசன்்றன். ்காதலுக்குக் ்கண 
இலடல என்பார்்கள. ராஜபார்டவ பைததில 
்கேலுக்குக் ்கணணிலடல. ்கேல, ோதவியின் 
அைட்க வர்ணிபபதா்க அடேநத பாைடலததான் 
்நற்றிரவு ்்கட்ைன். பார்டவயற்றவர்்கள 
யாடனடயத தைவி, அது உலக்ட்கடயப ்பால 
இருக்கிறது, முறதடதப்பால இருக்கிறது... எனப 
புரிநதார்்கள. ஆனால பார்டவயற்ற ்காதலன் 
்காதலிடயக் ்காணபது அபபடியலல. அவன் 
ஆன்ோவால பார்க்கிறான்.

்கணணிலலாதவனால மு்கர முடியும்தா்ன! 
இஙகு ்கேல ோதவிடய மு்கர்நது, மு்கதடதத 
தாேடர என்கிறார். பலடல முலடல என்கிறார். 
இடைடயப பூ உலவும் த்காடி என்கிறார். அை்்க  
அைகு எனத ததாைஙகுகிறது பாைல. இநதப 
பாைடல எழுதியவர் ்கவியரசர் ்கணணதாசன். 

சங்க ்காலததில தபண்கட்ளக் ்்கசாதி 
பாதம் வடர வர்ணிததார்்கள. இபபடிப பாடுவது 
சிற்றிலக்கியததில ஒரு ேரபு வட்கயா்கப 
பின்னர் ோறியது. சங்க்காலததில விறலி்கட்ளப 
பு்கழ்நது பாடும் பாணர்்களின் குரடல, 
தபரும்பாணாற்றுபபடை, சிறுபாணாற்றுபபடை, 
தபாருநராற்றுபபடை நூல்களில ்்கட்கலாம்.

இன்டறய திடரபபை நடிட்க்கள 
்பால்வ விறலி்கள தங்கள உைல வனபடபப 
்பணிக் ்காததிருக்்க ்வணடும். அவர்்களுக்குப 
தபாற்பூடவப பரிசிலா்கத தநதனர். இபபடி 
விறலி்கள அைட்கப பாடும், பாணர்்கள 
அவர்்கட்ளத தடலயில இருநது ்கால்நாக்கி 
வர்ணிததுப பாடினார்்கள. இதுதான் ்்கசாதி 
பாதம். 

‘அறல ்பால கூநதல, 
பிடற ்பால திரு நுதல,
த்காடல வில புருவதது, 
த்காழுங ்கடை ேடைக் ்கண,
இலவு இதழ் புடரயும் 
இன் தோழித துவர் வாய்,
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பல உறு முததின் 
பழி தீர் தவண பல,
ேயிர் குடற ்கருவி 
ோண ்கடை அன்ன
பூங குடை ஊசற் 
தபாடற சால ்காதின்,
நாண அைச சாய்நத 
நலம் கி்ளர் எருததின்,
ஆடு அடேப படணத ்தாள, 
அரி ேயிர் முன்ட்க,
தநடு வடர மிடசய 
்காநதள தேல விரல,
கிளி வாய் ஒபபின் 
ஒளி விடு வள உகிர்,
அணஙகு என உருதத 
சுணஙகு அணி ஆ்கதது,
ஈர்க்கு இடை ்பா்கா 
ஏர் இ்ள வன முடல,
நீர்ப தபயர்ச சுழியின் 
நிடறநத த்காபபூழ்,
உணடு என உணரா 
உயவும் நடுவின்,
வணடு இருபபு அன்ன 
பல ்காழ் அலகுல,
இரும் பிடித தைக் ட்கயின் 
தசறிநது திரள குறஙகின்,
தபாருநது ேயிர் ஒழுகிய 
திருநது தாடகு ஒபப
வருநது நாய் நாவின், 
தபருந தகு சீறடி,
அரக்கு உருக்கு அன்ன 
தசந நிலன் ஒதுங்கலின்,
பரல பட்க உைநத 
்நாதயாடு சிவணி,
ேரல பழுததன்ன 
ேறுகு நீர் தோக்குள
நன் ப்கல அநதி 
நடை இடை விலங்கலின்,
தபடை ேயில உருவின், 
தபருந தகு பாடினி’

- (தபாருநராற்றுபபடை, 25-47)

இது ்்கசாதிபாதம் முடறயில விறலியின் 
அைட்கப பாணன் பு்கழும் பாைல. ்்கசாதி 
பாதம் முடறடேயிலதான் ‘அை்்க அைகு’ 
பாைடலக் ்கவியரசர் எழுதியிருபபார். இப்பாது 
்கணணதாசனின் பாைடலக் ்்கட்பாம். 

‘அை்்க அைகு ்தவடத
ஆயிரம் பாவலர் எழுதும் ்காவியம்
கூநதல வணணம் ்ே்கம் ்பால
குளிர்நது நின்றது

த்காஞசுகின்ற தசவி்கள தரணடும்
்்களவியானது
தபான்மு்கம் தாேடர
பூக்்க்்ள ்கண்க்்ளா
ேனக்்கண்கள தசாலலும் தபான்்னாவியம்
சிபபி ்பால இதழ்்கள தரணடும்
மின்னுகின்றன
்சர்நத பலலின் வரிடச யாவும்
முலடல ்பான்றன
மூஙகி்ல ்தாள்க்்ளா
்தன்குைல விரல்க்்ளா
ஒரு அங்கம் ட்க்கள அறியாதது
பூ உலாவும் த்காடிடயப ்பால
இடைடயக் ்காணகி்றன்
்பா்கப ்பா்க வாடை ்பால
அைட்கக் ்காணகி்றன்
ோவிடல பாத்ோ
ேஙட்க நீ ்வத்ோ

இநத ேணணில இது ்பால 
தபணணிலடல்ய!’ 

சினிோ ஒரு வணி்கம்தான். ஆனாலும் அதில 
இலக்கியம் குடைததளிதது தமிைடரச சங்கம் 
பயில டவததவர் ்கணணதாசன்.

இபபடி ்்கசாதி பாதம் பாடிய ்காலம் 
ோறியது. தமிழில பக்தி இலக்கியம் உருவானது. 
தபணடணப பாடுவது சிற்றின்போ்கக் 
்கருதபபடைது. ஆண ்கைவுட்ளப பாடுவது 
்பரின்போனது. ஆண ்கைவுளின் அைட்கப 
பாடும் ்பாக்கு வ்ளர்நதது. ்்கசாதி பாததடத 
ோற்றி, பாதாதி ்்கசோ்கப பாடினார்்கள.

இதில, ‘ஈர்க்கு இடை ்பா்கா ஏர் இ்ள வன 
முடல, நீர்ப தபயர்ச சுழியின் நிடறநத த்காபபூழ்’ 
எனப பாடிய ்கவிேனம் அழிநதது. 

தவளியில ததரியும் உறுபபு்கட்ள ேடடு்ே 
பாடும் குற்ற ேனம் உருவாகியது. ்கவிேனதுக்கும் 
ேதம் உருவாக்கிய பக்தி ேனசுக்குோன 
இடைதவளிடய நாம் உணர ்வணடும். 
பாவதடதப ்பாக்்க பாததடதச சரணடை எனப 
பாதாதி ்்கசம் முடறடயத தமிைர்க்குப பிடைபை 
்கற்பிததது பக்தி இலக்கியக் ்காலம். ஆணைவனின் 
்கால பிடிக்்கத ததாைஙகியவர்்கள, ஆளபவரின் 
பாதம் பணியத ததாைஙகினார்்கள.  இபபடி பக்தி 
இலக்கிய பாதாதி ்்கசம், சே்காலததின் அரசியல 
நி்கழ்வா்க ோறியடதப பார்த்தாம். 

ஆனால படுக்ட்கயடறப பாைலில, ஆ்ணா 
தபண்ணா, பாதததில ததாைஙகினாதலன்ன? 
்்கசததில ததாைஙகினாதலன்ன? ்கரும்டப எநத 
முடனயிலிருநதும் ்கடிக்்கத ததாைங்கலாம். 
எப்பாதும்்பால, தமிைர் ேனதில, அன்பும் 
்காதலும் தபாங்கடடும்!
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 சிறுகலத

அன்று, திலலி தசலவதுபற்றி தபரிதா்க 
ேகிழ்சசியிலடல என்பதால தனியா்க்வ 
பயணதடதத ததாைர்நதார், அன்பரசன். தேலல 
்வ்கதேடுதத ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸின் ்லா 
தபர்த சீடடில அேர்நதவர், சா்ளரததின்வழி்ய 
தசன்டனயின் குடிடசவாழ் சிறுவர்்கள 
தணைவா்ளததின் அரு்்க தவடைதவளியில 
ேலம் ்கழிததுவிடடு பிடைம் ததரிய 
நைநதுதசலவடதப பார்தது ‘இவர்்கள பளளியில 
்சர்நது படிக்கிறார்்க்ளா? இலடலயா?’ என்று 
தனக்குததா்ன ்்கடடுக்த்காணைார். ஒரு 
ஆசிரியரா்க ்வறு என்ன ்தான்றப ்பாகிறது 
அவருக்கு? 

இன்று தசபைம்பர் 2, இன்னும் மூன்று 
நாட்களில திலலியில ஜனாதிபதி ட்கயால 
்தசிய நலலாசிரியர் விருது தபறப ்பாகிறார், 
தமிைாசிரியர் அன்பரசன். இருநதும் 
அவர் தன்டனத ்தாலவியுற்றவரா்க்வ 
்கருதினார். முபபது வருை ஆசிரியப பணியில 
ரவிசசநதிரனின் படிபடபத ததாைரடவக்்க 
முடியவிலடல என்ற ஆதங்கம் அவடர 
்நாயாய்ப பீடிததிருநதது. ரவிசசநதிரன் 
இப்பாது என்ன தபய்ராடு இருக்கிறான்? 

எஙகு இருக்கிறான்? எநத விடையும் அவரிைம் 
இலடல. 

ரவி, திறடேயான ோணவன். 
எப்பாதும் அவ்ன வகுபபில முதல இைம் 
பிடிபபான். எடைாம் வகுபபு படிக்கும்்பாது 
அவனிைம் சில ோற்றங்கள. ட்க முழுக்்க 
ேருதாணி ்பாடடிருநதடத யாரும் தபரிதா்க 
எடுததுக்த்காள்ளவிலடல. ஆனால அவன் 
தஙட்கயின் த்காலுசு்கட்ள அணிநது வநத்பாது 
அவன் நணபர்்களுக்குக் ்்கலிப தபாரு்ளானான். 
ஒன்பதாம் வகுபபில அவன், ஆண வரிடசயிலும் 
இலடல, தபண வரிடசயிலும் இலடல, 
தனிதது உட்கார்நதான். ‘ரவி! ரவி!’ என்று 
அடைதத நணபர்்கள அவடன ‘ஆ்ற்கால 
தரண்ை முக்்கால’ என்றனர். பல நாட்கள 
அவன் பளளிக்கு வருவ்த இலடல. ஒருநாள, 
அவன் தாய் தடலவிரி்்காலோ்கத தடலயில 
அடிததுக்த்காணடு தடலடே ஆசிரியர் முன் 
அழுதாள. அதன்பிறகு அவன் வருட்கபற்றி 
யாரும் ்கணடுத்காள்ளவிலடல. 

அன்பரசன் ஆசிரியரின் எநதத தனிபபடை 
உடரயாைலும் அவடனப பளளியில நிடலக்்கச 

இன்னும் பை ்வணணிைாக்கள்
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தசய்யவிலடல. பததாம் வகுபபில ஜுன் 
ோதததில, ஒரு நாள முழுக்்க அவனிைம் ்பசிப 
பார்ததார். அவனும் தபாறுடேயா்கக் ் ்கடைான். 
இடையிடை்ய அழுதான். தசாலவடத 
எலலாம் ்்கடடுத தடலயாடடினான். பின்பு 
தவளிபபடையா்கப ்பசினான், “சார்! நீங்க 
தசாலறது எலலாம் எனக்குப புரியுது. என் 
உைம்பும் ேனசும் ோறிடுசசி! நான் எநத 
ைாய்தலடல யூரின் ்பா்வன் தசாலலுங்க? 
வீடல, ஸ்கூலல எலலா எைததுலயும் எனக்கு 
அவோனம். சில்நரததுல தற்த்காடல 
எணணம்லாம் வருது சார்!” என்றவன், திரும்பிப 
பார்க்்காேல ் பாய்விடைான். அன்பரசன், அவன் 
வார்தடத்களில ்கலஙகிப ்பானார். அதன்பிறகு 
அவர் அவடனப பார்க்்க்வ இலடல. அவன் 
மும்டப தசன்றதா்கக் ் ்களவிபபடடு த்கவலறிய 
அவன் வீடடிற்குச தசன்ற்பாது, அவன் அபபா 
தசான்ன வார்தடத்கள இபதபாழுதும் ஞாப்கம் 
இருக்கிறது அவருக்கு, “அவன் தசததுடைான்னு 
தநனசசிக்கி்றாம் சார்! அவன் இலலாே எனக்கு 
தரணடு பிளட்ளங்க இருக்கு. நான் அவங்க 
வாழ்க்ட்கயப பாக்்கணும். இவவ்ளவுதூரம் 
எம்பிளட்ளக்்கா்க வநததுக்கு தாஙக்ஸ், 
்பாய்டடு வாங்க சார்,” என்று ட்கதயடுததுக் 
கும்பிடடு அனுபபிடவததார். 

ரயில்வ ்்கடரிஙகின் ்காடல உணடவ 
முடிததபின் அவன் ட்கபபை எழுதிய அநதக் 
்காகிததடதத தன் பர்சிலிருநது எடுததுப 
பார்ததார். ஏைாம் வகுபபுக் ்கடடுடர ்நாடடில 
‘எனது லடசியம்’ என்ற தடலபபில அவன் 
எழுதியது. ‘பததாம் வகுபபில ோநில அ்ளவில 
முதல ோணவனா்க வரு்வன்’ என எழுதி, கீ்ை 
இபபடிக்கு ரவிசசநதிரன் என்று ட்கதயழுததுப 
்பாடடிருநதான். ததாைரி இரவு நாக்பூடரக் 
்கைநது தசன்றுத்காணடிருநத ்வட்ளயில அவர் 
உறஙகிப ்பாயிருநதார். 

ேறுநாள ்காடல ஆக்ரா தரயில்வ 
ஸ்்ைஷனில ததாைரி நின்றது. ஐ.ஆர்.சி.டி.சி-
யின் சாயாடவப பருகிவிடடு சன்னலவழி்ய 
ஒரு ஹிணடு ்பபபடர வாஙகிப படிக்்க 
ஆரம்பிததார். அப்பாது நான்ட்கநது 
திருநஙட்க்கள சற்றுத தளளி பயணி்களிைம் 
ஹிநதியில பணம் ்்கடடுக்த்காணடிருநதனர். 

ஒரு திருநஙட்க, ஒருவனின் பாக்த்கடடில 
ட்கவிடடு ஐம்பது ரூபாடய எடுததுக்த்காணடு 
நைநதாள. அவன் ஹிநதியில ஏ்தா சததோ்கச 
தசாலல திருநஙட்க்கள சிரிததுக்த்காண்ை 
ந்கர்நதுத்காணடிருநத வணடியில இருநது 

இறங்க ்கதவரு்்க வநதனர். அப்பாது 
“தவணணிலா சீக்கிரம் வா! ஜலதி! ஜலதி!” 
என்ற ்கடடைக்குரலுக்கு “்தா வநதுட்ைன்…” 
என்ற பதில குரல ்்கடடு நிமிர்நதார்.

 ரவி, தலக்கிஙஸ் ேற்றும் ைாபஸ் அணிநது 
ஒருவரின் தடலயில ட்கடவதது ஆசிர்வாதம் 
தசய்துவிடடு, பதது ரூபாய் ்நாட்ைாடு 
அன்பரசன் ஆசிரியடரக் ்கைநது்பானான். 

ரவிடயத ததாைர்நது “ரவி! நிலலு.” 
என்று அடைததவாறு தன் தபடடிடயத 
தூக்கிக்த்காணடு ஆக்ரா பி்ளாடபாரததில 
குதிததார், அன்பரசன். அவரின் ேகிழ்சசிக்கு 
எலடல்ய இலடல. தவணணிலாவா்க இருநத 
ரவி, அவர் ட்கடயப பிடிததுக்த்காணடு தன் 
அக்்காக்்களுக்கு அவடர அறிமு்கம் தசய்தாள. 
அததிருநஙட்க்கள, எவவ்ள்வா நிரா்கரிததும் 
அவர்்க்்ளாடு அவர்்கள தஙகியிருக்கும் 
இைததிற்குச தசன்றுவிடைார். “எங்க எைததுக்கு 
வநத முதல ஆண நீங்கதான்” என்றார், 
அக்குழுவில இருநத பி்ரமினி. 

ஐநது்பர் த்காணை அக்குழுவில இவர்்கள 
இருவர் ேடடும் தமிை்கதடதச ்சர்நதவர்்கள. 
தவணணிலாவின் லடசியக் ்கடடுடரடய 
முபபது வயது பி்ரமினியிைம் ்காடடினார். 
இபதபாழுது அவரிைம் ஒரு முரடடுபபிடிவாதம் 
இருநதது. எபபடியாவது தவணணிலாடவ 
அடைததுசதசலல ்வணடும் என்பதில 
உறுதியா்க இருநதார். தவணணிலாவிற்கு 
விருபபம் இலடல.

அவர் ட்கடயத தன் ்கன்னததில 
டவததுக்த்காணடு தசான்னாள: “என் அபபா, 
அம்ோ எலலாம் விடடுடைாங்க. நீங்க 
ேடடும் ஏன் சார்? விடருங்க. இது ்கைவுள 
எனக்கு எழுதின விதி. ்தா, பி்ரமினி அக்்கா, 
சலோ, ஆஷா, பூஜா இவங்க்்ளாை நான் 
சந்தாஷோ இருக்்்கன்” என்றாள. அன்பரசன் 
பி்ரமினியிைம் தன் விருபபதடதக் த்காடடித 
தீர்ததார். “எனக்கு விருதும் ்வணாம், ஒன்னும் 
்வணாம். தவணணிலா பததாம் வகுபபு 
பரீடடச எழுதினா ்பாதும். நாமினல ்ராலல 
்பர் இருக்கு. தவணணிலா சம்ேதிசசா ்தர்வு 
எழுதலாம்” எனக் த்கஞசினார். பி்ரமினி, 
தனி்ய தவணணிலாவிைம் ்பசிப பார்ததாள. 

ேதியம் சலோ தசய்துத்காடுதத 
தராடடிடயச சாபபிடை பின் பி்ரமினி அவடர 
ஏதாவது வணடி பிடிததுத திலலி தசலலச 
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தசான்னாள. இவர் பிடிவாதோ்க ேறுததார். 
தவணணிலா இலலாேல ஆக்ராடவ விடடு 
ந்கரோட்ைன் என்றார். “நீங்க ்பாய் விருது 
வாஙகிடடுத திரும்பி வரும்்பாது உங்க்்ளாடு 
தவணணிலா வருவா, கூை்வ நானும் 
வரு்வன்” என்று புன்னட்கததாள பி்ரமினி. 
அதடன ஆ்ோதிபபது்பால தவணணிலா 
தடலயடசததாள. 

இன்று. திலலியில இருநது புறபபடை 
தமிழ்நாடு எஸ்.எப. எக்ஸ்பிரஸ் அதி்காடலயில 
தசன்டன தசன்டரடல தநருஙகிக் 
த்காணடிருநதது. ஏ.சி. ்கம்பார்டதேணடில 
ஏ.என். பாஷமின் ‘த தவாணைர் தட வாஸ் 
இநதியா’ என்ற புதத்கதடத தநஞ்சாடு 
அடணததுக்த்காணடு தவணணிலா 
உறஙகிக்த்காணடிருநதாள. 

தூக்்கம் ்கடலநது ்கதவரு்்க குளிர்்காற்றில 
நின்றுத்காணடு, தவணணிலா திருததி 
எழுதிக் த்காடுததிருநத ்கடடுடரத தாட்ளப 
பார்ததுக்த்காணடிருநதார், அன்பரசன். 
அவரது சிநதடன சில வருைங்களுக்குமுன் 
நைநதடவ்கட்ள அடச ்பாடைது. விருதுதபற்ற 
ட்க்யாடு தவணணிலாடவ அடைதது வநது 
பி்ரமினியின் பாது்காபபில ஒரு வாைட்க 
வீடடில தங்க டவததிருநதார். அநத வீடடிற்்்க 
வநது அவரும் ேற்ற ஆசிரியர்்களும் அவளுக்குக் 
்கற்பிததனர். 

தபாதுத்தர்வு ததாைஙகுவதற்கு 
முநடதயநாள ோடல, தவணணிலாவிற்குச சில 
எழுதுதபாருட்கள வாங்கச தசன்ற பி்ரமினி, 
பின்னிரவாகியும் வீடடிற்கு வரவிலடல. 
சாடல விபததில அவ்ளது ஒரு ்கால முறிநது 
ேருததுவேடனயில இருபபதாய் அன்பரசன் 
தசாலல, அததுயரதடதச சுேநதுத்காண்ை 
பரிடடச எழுதினாள, தவணணிலா. 

பததாம் வகுபபுப தபாதுத்தர்வில தன் 
பளளிய்ளவில மூன்றாம் இைம் பிடிததாள. 
ஒரு ்கால ஊனோகி தசயற்ட்கக் ்கா்லாடு 
நைநதுவநத பி்ரமினி, தவணணிலாவின் 
ேனதிற்குள பல ்்களவி்கட்ள உருவாக்கினாள. 
ப்கலில பிசடச எடுபபதும் இரவில சாடல 
ஓரம் நிற்பது்ே திருநஙட்க்களுக்்கான 
அடையா்ளோ? விபதது, ஊனம், முதுடே, 
பாது்காபபின்டே, கீழ்நிடல வாழ்வு என்று 
திருநஙட்க்கள நிடலபற்றி இடையறாது 
சிநதிததாள. தன்டன தவளிக்த்காணர தா்ன 
முடிதவடுததாள. 

‘இநத ்தசததில அடிததடடில 
இருபபவர்்களின் ்கணணீடர 
எபபாடுபடைாவது துடைத்த தீரு்வன்’ 
என்று அநதக் ்கடடுடரததாளில திருததி 
எழுதி, இபபடிக்கு ரவிசசநதிரன் என்படத 
அடிததுவிடடு தவணணிலா என்று எழுதி, 
அன்பரசன் ஆசிரியரிைம் த்காடுததாள. 
இப்பாது ்காகிததடத ேடிதது பாக்த்கடடில 
டவததுக்த்காணடு படைய நிடனவு்களிலிருநது 
மீணைார், ஆசிரியர். 

இநத ஏழு வருைததில அவள 
தசான்னடதச சாதிததுக் ்காடடிவிடைாள என்று 
தபருமிதபபடடுக் த்காணடிருநதவரின் ் தாட்ள 
பி்ரமினி ததாடைாள. 

“சாதிசசிடடீங்க சார்” என்றாள. 

“நாதனங்க சாதிச்சன். தவணணிலா 
சாதிசசுடைா” என்று பதிலளிததார். 

ததாைரி, தசன்டன தசன்டரலின் 
பி்ளாடபாரதடத அடைநத்பாது திலலியில 
தஙகிப படிதது ஐ.ஏ.எஸ். ்தர்தவழுதி 
இநதிய அ்ளவில முதலாவதா்க வநது சாதிதத 
தவணணிலாடவ வர்வற்்க பி்ளாடபாரம் 
முழுக்்க ேக்்கள கூடைம் நிரம்பிவழிநதது. 

தவணணிலாவின் ்கால, பி்ளாடபாரதடத 
அடையும்முன் எணணற்ற திருநஙட்க்கள 
அவட்ள உயரத தூக்கிக் த்காணைனர். அவளின் 
தபற்்றார், உைன்பிறந்தார், ஆசிரியர்்கள, 
அதி்காரி்கள, ோணவர்்கள, சமூ்க ்சவ்கர்்கள, 
ஒருசில அரசியல பிரமு்கர்்கள, ஊை்கங்கள 
ஒன்று ்சர்நது உற்சா்க வர்வற்பளிததனர். 

கூடை தநரிசலுக்கு நடுவில அன்பரசன் 
ஆசிரியடரத தாஙகிப பிடிததுக்த்காணடு நைநத 
பி்ரமினி, ஏக்்கம் ததானிதத குரலில ்்கடைாள: 
“நேக்கு ஒரு தவணணிலா ்பாதுங்க்ளா சார்?” 

அங்்க பல ஆதரவற்ற திருநஙட்க்கள 
உற்சா்கம் நிடறநத மு்கங்க்்ளாடு 
தவணணிலாடவத ததாடடுத தூக்கி, ட்க குலுக்கி, 
விசில அடிதது, நைனோடி, ்கடடியடணதது, 
முததமிடடு ஆனநதக்்கணணீர் விடைபடி அவள 
தவற்றிடயத தன் தவற்றியாய்க் த்காணைாடிக் 
த்காணடிருநத ்காடசிடயப பார்தத அன்பரசன், 
பி்ரமினியின் ்காதில உரக்்கச தசான்னார்: 

“நேக்கு ஒரு தவணணிலா ்பாதாது 
பி்ரமினி! இன்னும் பல தவணணிலாக்்கள 
்வணடும்.” 

‘ஊர்மி்்’ அடுத் இ்ழில ச்வளி்வரும்
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