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தலையஙகம்

õí‚è‹.

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

îI›„ ²õ®è¬÷ Ü„² Ëô£‚è à«õê£ àœO†ì ðFŠ¹ º¡«ù£®èœ «ñŸªè£‡ì 
ºòŸCèœ â™ô£‹ Ü¼…ê£î¬ùèœ. ¹œOòŸø ªñŒèœ, Þ¬ìªõO»‹ GÁˆîŸ°PèÀñŸø 
ªî£ì˜èœ âùŠ ðFŠð£‚èˆF¡«ð£¶ ²õ® °Pˆî ¹Kî½‚«è Üõ˜î‹ ðƒ° ªð¼ñ÷M™ 
Þ¼‰î¶. ðô ðFŠ¹è¬÷‚ è‡ì ðö‰îI› Ë™èO¡ ºî™ ðFŠHŸ°Š H¡ù£™ ªð¼ õóô£Á 
Þ¼‚°‹. Ü„²„ ªêò™ð£´èœ âOî£ù Hø° Ë™èÀ‹ ðFŠðèƒèÀ‹ ð™AŠ ªð¼Aù. 
ïiùˆ ªî£N™¸†ð õ÷˜„Cèœ õ£CŠ¬ð âO¬ñò£‚AM†ìù. Þ¼‰î ÞìˆF«ô«ò ï‹¬ñˆ 
«î® Ü„² Ë™èÀ‹ õ¼A¡øù.. I¡Û™èÀ‹ A¬ì‚A¡øù. Ü„C™ àœ÷ Cô Ë™è«÷ 
Þôõê‚ «è£Š¹è÷£èŠ ðAóŠð†´õ¼õ¶ ðFŠðèƒèœ ê‰F‚°‹ å¼ ¶òó‹. ªî£ì˜„Cò£è 
â¿ˆî£÷˜èÀ‚°‹ ðFŠðèƒèÀ‚°‹ Þ¬ìJô£ù àø¾ G¬ô Þô‚Aòƒè÷£èŠ ðFòŠð†´ 
õ‰F¼‚Aø¶. ïñ¶ îèM™ ªõOò£ù èMë˜ M‚óñ£FˆòÂ‚° ï°ô¡ â¿Fò è®îƒèœÃì 
Ü‚è£ôˆFò ðFŠ¹ °Pˆî ªêŒFè¬÷‚ ªè£‡®¼‰î¶. ªüò«ñ£èQ¡ Üø‹ CÁè¬îJ™ 
ðFŠðèƒèÀ‚°‹ â¿ˆî£÷˜èÀ‚°ñ£ù àøM¡ ñŸÁªñ£¼ G¬ô ªõO‚è£†ìŠð†®¼‚°‹.

Þ¡Á õ£CŠ¹ âOî£è õ£Œ‚A¡ø å¡Á. õ£CŠH¡ e¶ è£î™ ªè£‡«ì£¼‚°Š ¹ˆîè‚ 
è‡è£†Cèœ õóñ£Œ õ£Œˆî¬õ. Üƒ° °M‰F¼‚°‹ Ë™èœ Ü¬ùˆ¶‹ îIöK¡ ÜP¾„ 
ªê¶‚è™èœ. C‰¬î‚°œ ¶¬÷J†´ áŸø£ŒŠ ªð¼°‹ â‡íƒèO¡ Ü‰î õ£˜Š¹èœ Ü´ˆî 
î¬ôº¬ø‚è£ù ï‹ ÜP¾ Ü¬ìò£÷ƒèœ.

ï‹ ð¬ìŠ¹Š ðFŠðèˆF¡ õ£Jô£è¾‹ ðô Ë™èœ ðFŠ¹ è‡´ ªê¡¬ù ¹ˆîè‚ 
è‡è£†CJ™ è÷‹ è‡®¼‚A¡øù. 

¹ˆîè‚ è‡è£†C â¡ø¾ì¡ Ýîõ¡ b†ê‡ò£M¡ e¬ê â¡ð¶ ªõÁ‹ ñJ˜ â¡ø 
¹¬ù¾ Ë™ G¬ù¾‚° õ¼Aø¶. ¹è›ªðŸø çHó£ƒð˜† ¹ˆîè‚ è‡è£†C‚° âFK™ àœ÷ 
Gôõ¬ø‚ è‡è£†C °Pˆî CˆîKŠ¹èÀ‹ Üî¡õN è‡ìPò º®‰î d‹î£v â¡ø ï£´ 
F¼‹ð£î â¿ˆî£÷˜ °Pˆî è¬î«ò£†ìº‹ ÜŠ¹¬ùMŸè£ù îQˆî¡¬ñ I‚è î÷ˆ¬î 
à¼õ£‚Aˆ î‰¶M´A¡øù. å¼ êÍèˆ¬î õ£CŠH¡õN, â¿ˆF¡õN, ð¬ìŠð£÷˜õN 
Üµèº®õ¬î àí˜ˆFò ¹¬ù¾.

Þ‰î õ¼ì ªê¡¬ù ¹ˆîè‚ è‡è£†CJ¡ õNò£è¾‹ ðô Ë™è¬÷ˆ îKC‚è õ£ŒŠ¹ 
õ‰F¼‚Aø¶. ð¬ìŠ¹ Üóƒ° â‡ F-19.

â¿ˆî£÷˜ èKè£ôQ¡ «ï˜è£í™ Þ‰î ÞîN™ Þì‹ªðÁAø¶. «îc˜ ê£¬ô õN 
ïñ‚°œ ð™«õÁ àí˜¾è¬÷‚ èìˆFòõ˜. ïiù èM¬îèO¡õN è÷‹ ¹°‰îõ˜ ¹Fù‹ 
â¿Fù£˜.. êƒè Þô‚Aò‹, îŸè£ôŠ ð¬ìŠ¹èœ, CQñ£, îIö˜ õ£›Mò™ âù â¶ °Pˆ¶‹ 
î¡ è¼ˆ¬îˆ ªîOõ£Œ º¡¬õ‚Aø£˜. îI›‚è÷ˆF™ ªî£ì˜‰¶ ÞòƒAõ¼‹ â¿ˆî£÷˜ 
èKè£ôQ¡ è¼ˆ¶‚èœ M¬ìè÷£Œ ïñ‚ªè£¼ ªõO„êˆ¬îˆ î¼A¡øù.

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

ï¡P.

          - ÝCKò˜
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 நேர்கதாணல் 

   - எழுதததாளர் கரிகதாைனுடனதான நேர்கதாணல்

ï‹H‚¬è¬ò»‹ õ£›î™ eî£ù 
ðŸ¬ø»‹ ÜOŠð¬õ èKè£ô¡ èM¬îèœ. 
¹ô¡«õ†¬ì, ð£‹ð£†® «îê‹, ÜðˆîƒèO¡ 
C‹ªð£Q, ªñŒ‰Gè˜ èù¾, ªêòLèO¡ è£ô‹ 
à†ðì ðˆ¶‚°‹ «ñŸð†ì èM¬î Ë™è¬÷ˆ 
îI¿‚° ÜOˆîõ˜. èì‰î ºŠð¶ Ý‡´è÷£è 
Þô‚Aòˆ¶¬øJ™ Þòƒ°ðõ˜. Þõó¶ Gô£¬õ 
õ¬óðõ¡ Þô‚AòŠ ¹ôˆF¡ èõùˆ¬î ß˜ˆî 
¹¬ùõ£°‹. èî£, ãô£F, ªüò‰î¡ G¬ù¾ 
M¼¶ «ð£¡ø Þô‚Aò ªè÷óõƒè¬÷Š ªðŸøõ˜. 
õ£ùˆ¶‚°‹ W› àœ÷ â¶ªõ£¡¬øŠ ðŸP»‹ 
Þõ«ó£´ à¬óò£ì º®»‹. êeð è£ôñ£è CQñ£, 
êƒè Þô‚Aò‹ °Pˆ¶‹ G¬øò â¿F õ¼Aø£˜. 
îè¾ I¡Qî¿‚è£è æ˜ Ü‰FŠ ªð£¿F™ èMë¬ó 
Üõó¶ Þ™ôˆF™ ê‰Fˆ¶ à¬óò£®«ù£‹. 
Ü‰î à¬óò£ìL¡ â¿ˆ¶õ®õˆ¬îˆ îè¾ 
õ£êè˜èOì‹ ðA˜‰¶ªè£œõF™ ñA›A«ø£‹.

ð£óF Ý˜, ñ£.². ðöQ«õ™

“நான் எழுதுகிறேன்.. 
உயிற�ாடு இருப்பதாக 
நம்புவதற்கு அதுறவ 
ப்பருந்துணையாக 
இருக்கிேது..”



உஙேள் இளமமப்பருவம், வளர்ந்த 
சூழல் ்பற்றிக் கேொஞ்சம் க்சொல்லுஙேள். 

மணிமுத்தாறு, வெள்தாறு எனும் இரு 
நதிகளுக்கு இடையில் அடமந் மருங்கூர் 
எனும் மரு் நிலததில்்தான் பிறந்்ன். 
அப்தா இரததினச்தா்தி ஒரு ்ளளி ஆசிரியர். 
அம்மதா ரதாசலட்சுமி. என்டனச் சிறப்தாகப 
்டிக்கடெதது ஒரு வ்தாறியதா்ரதாக ஆக்க 
்ெண்டும் என்்து அப்தாவின் விருப்ம். 
நன்றதாகப ்டித்்்தாதும் அலட்சிய 
ம்னதா்தாெம், கட்ைறற விடு்டல 
சு்தாெத்தால் என்னதால் வ்தாறியியல் ்டிக்க 
முடியதாமல் ்்தானது. ஆங்கில இலக்கியம் 
்யின்று ஆசிரியனதா்னன். அப்தா 
நிடறய ்டிப்தார். ஏழதாெது எட்ைதாெது 
்டிக்கும்்்தாது இலக்கிய மன்ற உடரகட் 
எனக்குத ்யதாரிததுத ்ந்தார். வீட்டில் 
மு.ெ., ்தாரதி்தாசன், அகிலன், வெயகதாந்ன், 
்சதாவியத இ்ழகள, ரஷய வமதாழிவ்யர்பபு 
புதினங்கள இருந்ன. அது சிறிய கிரதாமம். 
அப்்தாது ்டிப்ட்த ்விர ்ெறு 
வ்தாழுது்்தாக்்க இருந்தில்டல. ெயலில், 
வ்தாழுெததில், வீட்டுக் கூைததில் லதாந்டரக் 
வகதாளுததிடெதது ்டித்்டி்ய இருந்்ன். 
சதாண்டில்யன் நதாெல்கட் விடிய விடிய 
்டிததிருக்கி்றன். 

அதிேமொே உழுகுடிேமளப ்பற்றி 
க்பசுகிறீரேள். ஒருவமேயில் இது 
நிலபபிரபுத்துவ மனநிமலயின் க்தொடரச்சி 
என்று ேரு்தலொமொ? 

எனது இ்ம்பிரதாயததில் 
நிலபபிரபுததுெம் முறறிலும் உடையத 
வ்தாைங்கியிருந்து. உலகமயமதா்ல் வமல்ல 
உருெதாகிக்வகதாண்டிருந்து. உழுகுடிகள 
விட் ்தானியங்கட்ச் சநட்யில் ெதாங்கும் 
நிடல உருெதாகியிருந்து. எங்கள கிரதாமததுப 
வ்ட்டிக்கடைகளுக்கு சதா்ேயில் ேதாம்பு 
ெந்து. கூை்ெ ்கபிள டிவியும் ெந்து. 
கிரதாமம் ்ன் அடையதா்தட் இழநதிருந்து. 
எனக்குள நிலபபிரபுததுெததின் எச்சங்களும், 
நகரமயமதா்லதால் உருெதாக்கியிருந் புதிய 
்ண்்தாடும் இடைநது வசயல்்ட்ைன. 
நதான் முழுடமயதாகக் கிரதாமதட்ப 
பூசிக்கவில்டல. அ்றகுள நிலவிய சதாதியம் 
என் கிரதாமிய மனநிடலயில் உடைவுகட்த 
்்தாறறுவிததிருந்து. உழுகுடி ெதாழவில் 
உள் உடழபபு, இயறடக ்நசம், உழவின் 
்மன்டம ்றறிய நல்ல ஞதா்கங்கள 
வ்தாைர்நது ெந்ன. மறற்டி என் 
நிலவுடைடம மனநிடலடய அவெப்்தாது 

கடலத்்டி்ய்தான் இயங்கிெருகி்றன். 

்தொமமர மமழ க்தொகுபபில் நிமைய 
ேவிம்தேள் கிரொமத்ம்த விய்நக்தொது்பமவயொே 
இரு்ந்தன. கிரொமத்ம்தவிட்டு விலகி 
வ்ந்தமமக்ேொேக் ேவமலப்படுவது க்பொன்ை 
க்தொனி அதில் க்சயல்்படுகிைது. புதிய 
நேரஙேளில் வொழவம்த நீஙேள் ்பொதுேொப்பொே 
உணரவில்மலயொ? 

இ்ம் ெயதில் ரதாகுல்ஜியின் ஊர்சுறறி 
புரதாைம் நூடலப ்டித்்ன். அது எனக்குள 
ஒருவி் உடைபட் ஏற்டுததியிருந்து. 
கிரதாமததுச் சிந்டன முடறயில் இருநது 
என்டனத துண்டிததுக்வகதாள் ச்தா 
முயன்ற்டி இருந்்ன். நகரம் என்்து 
கிரதாமதட்விை சில விசயங்களில் 
்ரெதாயில்டல என்்ற ்்தான்றியது. 
இருந்தாலும் இரண்ைதாயிரததுப ்தினதான்கு 
ெதாக்கில் ஏற்ட்ை ெலதுசதாரி அரசியல் 
திருப்ம், இநதியதாடெ ஒறடறடமய 
அரசியலுக்கு அடழததுச் வசன்றது. 
அடையதா் அழிபட்ப ்ரெலதாக்கியது. 
இந் நிடலயில் ்மிழ நிலததின் 
்லவி்மதான நிலவெளிகட், மதாந்ர்கட், 
அெர்்ம் ்ண்்தாட்டைப ்டைபபுகளில் 
வகதாண்டுெருெது அெசியவமன 
எண்ணி்னன். ஒவவெதாரு இனக்குழுவிலும் 
வசயல்்டும் குடும்் ெழடமகள, சிறு 
வ்யெ ெழி்தாடுகள, கிரதாமங்களில் உள் 
உைவுமுடறகள, விெசதாயப ்ண்்தாடு 
்்தான்றெறடற எழு் விரும்பி்னன். 
அடையதா் மீட்பு எனும் எதிர் அரசியலதாக்ெ 
்தாமடர மடழ கவிட்கள அடமநதிருந்ன. 
மறற்டி கிரதாமிய சமூகததின் சதாதிய 
்மட்டிடமகட்க் வகதாண்ைதாடுெ்தாக அந்க் 
கவிட்கள எழு்ப்ைவில்டல. 

்தஙேள் ேவிம்தேளில் அழகியல்- 
்தத்துவம் - அரசியல்... இ்ந்தச் ்சமநிமலமய 
எப்படி அணுகுகிறீரேள்?

கவிட் என்்து கருததுக்க்தாலும் 
உைர்ச்சிக்தாலும் ெ்ர்ெது.  சில ்ெட் 
கவிட்களில் வசயல்்டும் எண்ைங்கள 
்ததுெதார்த் சதாயலில் அடமயலதாம். ஆனதால் 
கவிட்களில் ்ததுெம் வசயல்்ை்ெண்டும் 
என்கிற அெசியம் இல்டல. பி்்ட்்ைதா 
்்தான்ற ்ததுெெதாதிகள கவிட்களில் 
வ்தாயடமடயக் கதாணுகிறதார்கள. 
கவிட்டயவிை ்ததுெங்கள உண்டமடயத 
்்டு்டெ என்கிறதார்கள. அரசியல் என்்து 
எப்்தாது்ம கவிட்யின் உளளுடற 
ஆறறலதாக இருக்கிறது. வநல்லிக்கதாயில் 
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சி விட்ைமின் இருக்கிறது. ஆனதால் 
வநல்லி மரம் சி விட்ைமின் ்ருெ்றகதாக 
வநல்லிக்கதாடய உற்ததி வசயெதில்டல. 
அது மண், நீர் இெறறின் சதாரததிலிருநது 
்ன் விட்வ்தாருளில் உயிர்ச் சதட்ச் 
்சமிததுக்வகதாளகிறது. கவிட்களும் 
அப்டி்தான். ெதாழவின் சதாரததில் இருநது 
்ததுெங்கட்யும் அரசியடலயும் எடுததுக் 
வகதாளகிறது. ெழங்குகிறது. ்தாப்லதா 
வநருைதா வசதால்ெது்்தால கதா்டல ஒரு 
முத்ததில் இருநது கற்றதாம். கவிட்டய 
ெதாழவிலிருநது்தான் கறகி்றதாம். 
எழுதுகி்றதாம். ஒரு ஓவியன் மலடர 
ெடரய விரும்புகிறதான். அெனது குரு ஒரு 
்நர்க்்கதாட்டை ெடரய வசதால்கிறதார். 
அந் ஓவியன் மீண்டும் மீண்டும் மலடர 
ெடரகிறதான். அது ஒரு ்நர்க்்கதாைதாகும்ெடர. 
அப்டி்தான் கவிட்யில் ்ததுெம், அரசியல் 
்்தான்றெறறின் சமநிடலயும்!

நவீன ேவிம்தேளின் ்சமேொலப க்பொக்கு 
்பற்றி..

நவீன ்மிழக் கவிட்ப ்்தாக்குகள 
குறிதது ஒரு நூல் எழுதியிருந்்ன். அதில் 
இது்றறி விரிெதாகக் கூறியுள்்ன். சமகதால 
கவிட்களில் வமதாழி்ல் மீது மிகுந் 
அக்கடற கதாைப்டுகிறது. வமதாழியின் 
கச்சி்த்ன்டமக்கும் அழகியலுக்கும் 
முக்கியததுெம் அளிக்கப்டுெட்க் 
கதாண்கி்றதாம். இதுென்றி கைந் முப்து 
ஆண்டுகளில் ்மிழக் கவிட்களில் 
நிடறய மதாறறங்கள நடைவ்றறுள்ன. 

வ்ரியதார், அம்்்தகர் நூறக்தால் எழுச்சி 
வ்றற புதிய ்டலமுடறயினர் கவிட் 
எழு்ெந்னர். புதிய உள்ைக்கங்க்தால் 
்மிழக் கவிட் வசழிததிருக்கிறது. 
வ்ண்ணியம், ்லிததியம், பின் நவீனததுெம் 
எனத ்மிழக் கவிட்களின் ெடகடமகளும் 
்ரிமதாைங்களும் கூடியிருக்கின்றன. 
நிறபபிரிடக ்்தான்ற அரசியல், 
்ததுெதார்த் இ்ழகளும் கவிட்களின் 
்்தாக்குகளில் ்தாக்கதட் விட்வித்ன. 
சமூக ஊைகங்களில் குடும்்ப வ்ண்கள 
கவிட்கள எழுதுெட் அெ்தானிக்க 
முடிகிறது. திருநங்டககள, உதிரி சமூகங்களில் 
இருநது ெந்ெர்கள கவிட்கள எழுதும் 
வ்தாறகதாலம் உருெதாகியிருக்கிறது. 

ேவிம்த அரசியமல அணுகும் வி்தம் 
எவவொறு இருக்ே கவண்டும் எனக் 
ேருதுகிறீரேள்?

இது ஒவவெதாருெரிைமும் 
மதாறு்டுகிறது. டி. எஸ். எலியட் Poetry 
is not a turning loose of emotion, but an escape 
என்கிறதார். ்ரதாலன் ்ர்த ்்தான்றெர்கள 
எழுத்தா்னின் மரைதட் அறிவித்தார்கள. 
ெதாசகன் ்டிப்து எழுத்தா்ன் எழுதியட் 
அல்ல. ெதாசகன் எழுத்தா்னின் பிரதியில் 
இருநது ்ன்னுடைய பிரதிடய உருெதாக்கிக் 
வகதாளகிறதான்! எனச் சிநதித்தார் ஃபூக்்கதா. 
ெதாசிபபு ஒழுங்டகக் குடலக்க முயன்றதார் 
ழதாக் வ்ரி்தா. வரதாமதாண்டிக் கவிட்களின் 
கதாலம் முடிெடைந்து. கவிட்களில் 
்ல்டித்தான ்ன்டம இன்று கூடிெருகிறது. 
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கீழப்டியதாடம்ய விடு்டலயின் அறம் 
எனும் சிந்டனடய நதான் கவிட்யின் 
அரசியலதாக அணுகுகி்றன். 

இ்ந்தப க்பொக்கு அதிேமொே உஙேளது 
க்சயலிேளின் ேொலம் க்தொகுபபில் 
இயஙகுவம்தக் ேவனிக்ே முடிகிைது. 
குறிப்பொே ம்தம் உருவொக்கிய மதிபபீடுேமளக் 
ேவிழத்துக் கேொட்டும் ்தன்மம அ்ந்தக் 
ேவிம்தேளில் ேொணப்பட்டன. இம்தத் 
திட்டமிட்டு உருவொக்கினீரேளொ? 

இநதியதாவின் ெலதுசதாரித திருப்ம் 
எனது சிந்டனப புலததில் மிகுந் கதாயதட் 
ஏற்டுததியிருந்து. மீண்டும் சனதா்ன 
ம்தட் ெலிடமயுைன் வசயல்்ை டெக்கும் 
்்தாக்குகள நம்டம நூறறதாண்டுகளுக்குப 
பின்னுக்கிழுததுவிடும் ஆ்தட் 
ஏற்டுததியுள்து. இந் நிடலயில் 
சனதா்ன மதிபபீடுகட்க் ்கலி வசயகிற 
மனநிடல இயல்்தாக்ெ உருெதாகிறது. 
இப்்தாது வ்ரியதார் ்தாணி சிந்டனமுடற 
நமக்குக் டகவகதாடுக்கிறது. ம்ம் உருெதாக்கி 
டெததிருக்கும் அச்சங்கட்க் கவிழததுக் 
வகதாட்ை ்ெண்டியிருக்கிறது. அந் 
்ெடலடயத்தான் வசயலிகளின் கதாலம் 
வ்தாகுபபு வசயகிறது. 

திடீகரன்று சினிமொ குறித்து அதிேம் 
எழுதுகிறீரேள். இலக்கியம், சினிமொ விமர்சனம் 
- இ்ந்த இரட்மடப ்பயணம் குறித்து.. 

லதாக்ைவுன் கதாலததில் ஓடிடியில் நிடறய 
சினிமதாக்கள ்தார்க்க முடிந்து. சினிமதா ஒரு 
வ்தாழுது்்தாக்கு கடல ெடிெம் என்கிற 

நிடல எப்்தா்்தா மதாறிவிட்ைது. ்ெ.்க 
வரௌலிங், வில்லியம் ்கதால்ட்்மன், 
்ர பிரதாட்வ்ர்ரி, ட்ரூ்மன் கப்்தாட், 
வமக்கதார்ததி, வில்லியம் ஃ்தாக்னர் 
்்தான்ற எழுத்தா்ர்கள திடரக்கட்கள 
எழுதினதார்கள. மடலயதா்ம், ெங்கதா்ததில் 
சினிமதாவுக்கும் இலக்கியததுக்கும் நிடறய 
வ்தாைர்புகள இருக்கின்றன. லதாக்ைவுன் 
அளித் வெறுடமடயப ்்தாக்க விரும்பி 
சினிமதா குறிதது எழுதி்னன். அது ஒரு 
நூலதாகும் அ்வு நீண்ைது. மறற்டி நதான் 
திடர விமர்சகவனல்லதாம் கிடையதாது. ஒரு 
்தார்டெயதா்னதாக எனக்குத ்்தான்றியட்ப 
்கிர்நதுவகதாண்்ைன். அவெ்வு்தான். 

நொட்குறிபபு ்பொணியில் எழு்தப்படுகின்ை 
உஙேள் முேநூல் ்பதிவுேளின் நவீனத்்தன்மம 
குறித்து.. 

ஆங்கிலததில் column writing என்கிற 
ெடிெம் உண்டு. அன்றதாை அனு்ெங்கட், 
அதிலிருநது வ்றும் ்டிபபிடனகட்ப 
்கிர்நதுவகதாள் இது நல்ல ெடிெமதாக 
இருக்கிறது. இவெடக எழுததுக்கள 
எனக்கு முகநூலில் நிடறய ெதாசகர்கட் 
அடையதா்ம் கதாட்டியுள்து. இத்டகய 
எழுததுக்கள ்ன் சமகதாலத்ன்டமயில் 
இருந்் நவீனததுெதட்ப வ்றுகின்றன.

்சடஙேொன ஒரு கேள்வி. 
க்தொடர்நது முப்பது ஆண்டுேளொே 
எழுதுகிறீரேள். நிமைவொே உணரகிறீரேளொ? 
எபக்பொ்தொவது, புைக்ேணிக்ேப்படுவ்தொே 
எண்ணியிருக்கிறீரேளொ?
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நிடறெடைெது ்டைப்தாளிக்கு 
இயலதா் விசயம். நிடறவின்டம்ய 
நம்டமத வ்தாைர்நது இயங்க டெக்கிறது. 
கவிட் என்்து அதிகதாரதட் எதிர்ப்து. 
விடு்டலடயக் வகதாண்ைதாடுெது. இது 
ஒருவி் நிடறெடையதா் வ்தாைர்ச்சியதான 
்ணி. கணியன் பூங்குன்றன், ெளளுென், 
இ்ங்்கதா எனத வ்தாைரும் ்ெடல. 
புறக்கணிபபு எனத ்்தான்றியதில்டல. 
கவிட் எழுதுெது, அங்கீகதாரம், புகழடை்ல் 
சம்மந்ப்ட்ை்ல்ல. அது விலகியிருப்து, 
்னிததிருப்து, அ்்்ெட் சமூகத்்தாடு 
இடைநதிருப்து குறித் இயக்கம். 
ெள்லதார், ்தாரதி இப்டி இருந்ெர்க்். 
கவிததுெ இயக்கததில் புறக்கணிபட்க் 
கவிஞ்ன வசயகிறதான். அதிகதார சமூகதட், 
வலௌகீக சமூகதட்த வ்தாைர்நது கவிஞன் 
புறக்கணிக்கிறதான். அந்ப புறக்கணிபபின் 
வநருப்் கவிட்யில் அனடலச் 
்சர்க்கிறது. கவிஞன் அரசியல்ெதாதி்யதா 
ம்்்தா்க்னதா இல்டல. அெனுக்குக் 
கூட்ைம் ்சர்க்க ்ெண்டிய அெசியம் 
இல்டல. ஆனதால் கூட்ைம் அடமதியதாக 
ெதாழ ்ெண்டும். ஒருெருக்குள ஒருெர் 
அடிததுக்வகதாண்டு சதாகக்கூைதாது எனக் 
கவிஞன் சிநதிக்கிறதான். புறக்கணிபபு 
என்றதால் எப்டி புரிநதுவகதாளெது? 
வ்ரியவில்டல. கவிஞன் வசதால்ெட்ச் 
சமூகம் ்கட்கிற்தா? ெளளுெனுக்குக் 
்கதாட்ைம் அடமத்்தாம். சிடல டெத்்தாம். 
மனப்தாைம் வசயயச் வசதால்லி ்ரிசு 
வகதாடுக்கி்றதாம். சமூகம் ெளளுெடன 
ஏறறுக்வகதாண்ை்தா? அங்கீகரிக்கிற்தா? 
பிறபவ்தாக்கும் எல்லதா உயிர்க்கும் என்றதா்ன! 
ஈரதாயிரம் ஆண்டுகட்கு ்மலதாகிவிட்ை்்! 
்மிழர் பின்்றறுகிறதார்க்தா? இது 
புறக்கணிபபில்டலயதா? சமூகப 
புறக்கணிபபு்தான் கவிஞடன அடையதாமல் 
்தாதுகதாக்கிறது. வ்தாைர்நது இயங்க அெனுக்கு 
உநது்லதாக இருக்கிறது. 

இமடயில் சில ேொலம் எழு்தொமல் 
இரு்நதீரேள். பிைகு ்பொம்்பொட்டி க்த்சம் 
க்தொகுபபு வ்ந்தது. புலன் கவட்மட, 
அ்பத்்தஙேளின் சிம்க்பொனி க்பொன்ை 
க்தொகுபபுேளிலிரு்ந்த க்தொனி முற்றிலுமொே 
அதில் மொறியிரு்ந்தது. அ்ந்தக் ேவிம்தேளில் 
ேனி்ந்த மனம்தக் ேொண முடி்ந்தது. இ்ந்த 
மொற்ைம் எப்படி நிேழ்ந்தது?

ெயதும் அனு்ெமும் நிடறய 
விசயங்கட்க் கறறுக்வகதாடுக்கின்றன. 

்விபபும் ்்றறமும் ்ணிந்வ்தாரு 
கதாலதட் ெந்டைந்து்்தால் உைர்ந்்ன். 
பிளட்கள ெ்ர்நதிருந்தார்கள. கல்வி 
நிடலயங்கட் ்நதாக்கி அெர்கள 
நகர்நதிருந்தார்கள. ்னிடமயும் நி்தானமும் 
இருந்து. எட்யும் விலகிப ்தார்க்கிற 
்க்குெதட் அடைநதிருந்்ன். இங்கு 
வெறுக்க எதுவும் இல்டல என்கிற எண்ைம் 
மனவமங்கும் வியதாபிததிருந்து. ஆறறின் 
ஈரம் கடரடயக் கைநது ்ரவி ்ெர்களுக்குக் 
குளுடம ்ருெது்்தால ்தார்க்கிற கதாட்சிகட் 
எல்லதாம் ரசிக்கிற, ்டிபபிடன வ்றுகிற 
நிடலடய அடைநதிருந்்ன். அந்த 
்ருைததில் ்தாம்்தாட்டி ்்சம் வ்தாகுபபு 
ெந்து. 

நிலொமவ வமர்பவன் புதினம் 
எழுதினீரேள். புதிய வமேமமயில் அமம்ந்த 
நொவல் அது. ஆனொலும் அடுத்்த புதினம் 
உஙேளிடமிரு்நது வரொ்தது ஏமொற்ைமொே 
இருக்கிைக்த!

எனது சிந்டன அடமபபில் சிறிது 
குடற்தாடுகள உண்டு. ்ர்க்கரீதியதாக 
ஒரு புடனடெ ெ்ர்ததுச் வசல்கிற மன 
அடமபட் நதான் வ்றறிருக்கவில்டல. 
நதாம் ெதாழும் கதாலம் உருெதாக்கியிருக்கிற 
்்றறம், ஞதா்கமறதி ்்தான்றெறறுக்குப 
்லியதாகியிருக்கி்றன். ஒரு ்தாததிரம் 
எனது புடனவில் இயல்்தான நிடலயில் 
ெ்யதாதிகம் அடைய முடியதாது. எனது 
சிந்டன முடறயில் கதால ெ்ர்ச்சி சறறு 
குழம்பியிருக்கும். எனது கதாலம் முன்னும் 
பின்னுமதாக நகர்ந்்டி இருக்கிறது. 
இத்டகய ்்தாக்கிறகு உகந் புடனெதாக 
நிலதாடெ ெடர்ென் அடமநதிருந்து. 
அப்டி ஒரு கட் மனதுக்குள உருபவ்றறு 
்தாதி ெ்ர்ெதும் பிறகு அழிெதுமதாக 
இருக்கிறது. ஆனதால் அ்றகதான ஒததிடக 
மனதில் நைநதுவகதாண்டு்தான் இருக்கிறது. 

திடீகரன்று ்சஙே இலக்கியம் குறித்து 
எழு்தத் க்தொடஙகிவிட்டீரேள். இ்ந்த மொற்ைம் 
எப்படி நிேழ்ந்தது? 

டரட்ைர்ஸ் பி்தாக் என்்தார்கள. ்தாமடர 
மடழ வ்தாகுபபுக்குப பிறகு ஒ்ர மதாதிரி 
கவிட்க்் எழுதுெது மதாதிரி ்்தான்றியது. 
்ெறு ்ெடலகட்ச் சிறிது கதாலம் ்தார்க்கத 
்்தான்றியது. இயல்்தாக்ெ எனக்கு சங்க 
இலக்கியததின் மீது ஆர்ெம் இருந்து. என் 
்தாயமதாமதா மடறந் வ்தான்்னறுெ்ென் 
புலெர் ்ட்ைம் வ்றறெர். அெரிைம் 
ஏரதா்மதான சங்க இலக்கிய நூல்கள இருந்ன. 
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புலியூர் ்கசிகன், ெ.சு்.மதாணிக்கம் 
்்தான்ற ஸ்கதாலர்களுடைய புத்கங்கட் 
விடுமுடற தினங்களில் ்டித்்ன். சங்க 
அகப்தாைல்களில் இருந் நதாைகக்கூறுகள 
என்டன உளளிழுததுக் வகதாண்ைன. சுெதா்தா 
்்தால் சங்க இலக்கியதட்ச் சமகதாலத 
வ்தானியில் சுெதாரஸ்யமதாக எழு்லதா்ம 
எனத ்்தான்றியது. இப்டி எழுதியது்தான் 
என்மனதார் புலெர், ்நதாம் என் வநஞ்ச 
்்தான்றடெ எல்லதாம்!

சுஜொ்தொ என்ைதும் ஞொ்பேம் வருகிைது. 
க்தொடர்நது உஙேமள அவர எழுதி 
வ்நதிருக்கிைொர. அ்பத்்தஙேளின் சிம்க்பொனிக்கு 
சுஜொ்தொ அவொரட்ஸ் வழஙகினொர. 
உஙேளுக்கும் அவருக்கும் இரு்ந்த ்பழக்ேம் 
எப்படி அமம்நதிரு்ந்தது?

சுெதா்தா என்மீது அன்புடையெரதாக 
இருந்தார். நிடறய இைங்களில் என்டன 
அடையதா்ப்டுததியிருக்கிறதார். கடையதாழி 
திெதா குறுநதாெல் ்்தாட்டியில் என்னுடைய 
நதாெடலத வ்ரிவு வசயதிருந்தார். நதான் 
ஞதானதிரவியததின் கவிட்த வ்தாகுபபு 
ஒன்டறக் வகதாண்டு ெர முயன்்றன். ‘ஏன் 
கரிகதாலன் சிரமப்டுகிறதார். நதாம் சிநது 
்திப்கம் மூலமதாகக் வகதாண்டு ெரு்ெதாம்’ 
என நண்்ன் ரவிசுபரமணியததிைம் 
கூறியெர். அப்டி வகதாண்டும் 
ெந்தார். ஓரிருமுடற்தான் அெடரச் 
சநதிததிருக்கி்றன். ெழக்கம்்்தால் எனது 
கூச்சம் கதாரைமதாக அெரிைமிருநது விலகி்ய 
நின்்றன். 

உஙேளது இலக்கியப ்பொரமவேமள 
உருவொக்கியவரேள் அல்லது விரிவொக்கியவரேள் 
என்று யொமரச் க்சொல்வீரேள்? 

நிடறய ்்ர் இருக்கிறதார்கள. 
எங்களூரில் ்ட்டி சு.வசங்குட்டுென், 
உ.வச.து்சி, ்ெ.ச்தாநதாயகம் ்்தான்்றதார் 
இருந்தார்கள. இெர்க்்தாடு அடிக்கடி 
இலக்கியம் குறிததுப ்்சிய அனு்ெங்கள 
எழுதுெ்றகதான உநது்டல அளித்ன. 
அது்்தால் விருத்தாசலததில் எழுத்தா்ர் 
உ்யசங்கர் ரயில்்ெ ஸ்்ைேன் மதாஸ்ைரதாகப 
்ணிபுரிந்தார். அெரது ்கபினில் 
மணிக்கைக்கதாக அமர்நது அெர் ்்சுெட்க் 
்கட்டிருக்கி்றன். நிடறய வ்ரிநதுவகதாள் 
முடிந்து. பிறகு அ.மதார்க்ஸ், ்ழமலய, 
ரவிக்குமதார் ்்தான்றெர்க்்தாடு நிடறய 
்யணிக்க முடிந்து. இெர்கள என்னிைம் 
நிடறய ்தாக்கதட் விட்வித்தார்கள. 
நண்்ர் ர்மஷிைம் ்்சிய உடரயதாைல்கள 

வ்ளிடெக் வகதாடுத்ன. இப்டி 
நிடறய நண்்ர்கள, ெழிகதாட்டிகள 
இருநதிருக்கிறதார்கள. எழுதது ்னிமனி் 
விட்வ்தாரு்ன்று. சமூக வசயல்்தாடு!

உஙேள் துமணவியொர சு.்தமிழச்க்சல்வி 
்தமிழேத்தின் முக்கியமொன எழுத்்தொளரேளுள் 
ஒருவர. பிள்மளேளுக்கு இலக்கிய ஆரவம் 
இருக்கிை்தொ?

மகளகள சிநது, சுைர் இருெரும் 
முதுநிடல மருததுெம் ்டிப்ெர்கள. 
இருந்்்தாதும் ெதாசிபபில் ஆர்ெம் 
உடையெர்கள. மகன் கதார்க்கி விடரவில் 
சட்ைப ்டிபட் நிடறவு வசயய இருக்கிறதார். 
இலக்கியம், சினிமதா குறித் அக்கடற, 
ஆர்ெம் இருக்கிறது. மூெரும் எழுதுகிறதார்கள. 
ஆங்கிலததில் எழுதுகிறதார்கள. அெர்கள 
்மிழில் எழு் ்ெண்டுவமன விரும்புகி்றன். 

சினிமொ குறித்து எழுதுகிறீரேள். 
சினிமொவுக்கு எழுதும் விருப்பம் இருக்கிை்தொ?

இரு்து ஆண்டுகட்டு முன்்் 
சினிமதாவுக்குப ்தாைல் எழுதுகிற 
ெதாயபபு ெந்து. நண்்ர் ்ங்கர்்ச்சதான் 
நடிக்கவும் அடழத்தார். அப்்தாது 
ஏ்னதா ஆர்ெம் இல்டல. இப்்தாது சில 
ெதாயபபுகள ெரதவ்தாைங்கி உள்ன. 
எதிர்ெரும் நதாட்களில் ்தாைல்கள எழு் 
எண்ணியுள்்ன். 

இதுவும் ்சம்பிர்தொயமொன கேள்வி்தொன். 
உஙேளுக்குப பிடித்்த ேவிஞரேள்.. 

நிடறய்்ர் இருக்கிறதார்கள. 
வசதால்லும்்்தாது சில விடு்ைல்கள நிகழ 
ெதாயபபிருக்கிறது. இலக்குமி குமதாரன் 
ஞதானதிரவியம், யெனிகதா ஸ்ரீரதாம், குட்டி 
்ரெதி, சுகிர்்ரதாணி, ர்மஷ, ்்சி, இடச, 
இ்ங்்கதா கிருஷைன், மதாலதி டமததிரி, 
கதிர்்தாரதி, சக்தி ்ெதாதி இப்டி நிடறய 
்்ர் இருக்கிறதார்கள. நிடறய புதிய 
இட்ஞர்கள நம்பிக்டக அளிக்கும் ெடகயில் 
எழுதுகிறதார்கள. 

ேவிம்தேளில் ்பரிக்சொ்தமன முயற்சிேள் 
க்தமவயொ?

கவிட்களில் மட்டும் அல்ல. எல்லதாத 
துடறகளிலு்ம புதுடம, ்ரி்சதா்டன 
முயறசிகள ்்டெ. புதியன விடழயும் 
மன்ம கடலயும் அறிவியலும் ெ்ர 
கதாரைமதாய இருக்கின்றது. 

நீஙேள் ஏன் எழுதுகிறீரேள்? 

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



எழுதுெது நம்டமச் சுய்ரி்சதா்டன 
வசயதுவகதாள் உ்வுகிறது. நம்மிைம் 
இருக்கும் கீழடமகட்க் கண்வகதாண்டு 
்தார்க்கவும், அட் அகறற முயலவும் 
எழுதுெதில் ஆர்ெமுடைய மனம் துடை 
வசயகிறது. எழுதுெது இந் ெதாழவில் 
கதாைப்டும் பிடழகட் அழிக்கவும் 
சரிவசயயவும் உ்்யதாகமதாக இருக்கிறது. 
ய்தார்த் உலகுக்கு மதாறறதாக இரண்ைதாெது 
ய்தார்த்தட் உருெதாக்கிப ்தார்ப்தில் 
திருபதி ஏற்டுகிறது. அழிக்கப்டும் 
மறடறடமகட்ச் ச்தா நிடனவுகூரவும், 
எழுதது மனம் உகந்்தாக இருக்கிறது. 

எழு்தாமல் இருப்து மனசுக்குப 
பிடித் விசயததிலிருநது ்ளளி நிற்து 
்்தான்றது. நீங்கள ஒரு கைடல எழுததில்்தான் 
அமு்ம் வ்ருகுெ்தாகக் கற்டன 
வசயயமுடியும். யதாதும் ஊ்ர யதாெரும் 
்களிர் என்று எழுதது ெழி்ய்தான் 
கனவு கதாை முடியும். எழுதுெ்ன் 
மூலம் ைதால்ஸ்ைதாய, ்தாஸ்்தா்யவஸ்கி, 
்தாகூர், கம்்ன் ்்தான்்றதார்க்கு அருகில் 
இருப்து ்்தால் எண்ைத ்்தான்றும். 
எழுதது உங்கட்த ்றவகதாடல விளிம்பில் 
இருநது கதாப்தாறறும். எழுதது, உங்கள நதி 
குளிரில் உடறநதுவிைதாமல் ்தாதுகதாக்கிறது. 
எழுதது உங்கள மீடன, நதிடயத ்தான்்தான் 
இயக்குெ்தாகக் கனவு கதாை டெக்கிறது. 
நதான் எழுதுகி்றன்.. உயி்ரதாடு இருப்்தாக 
நம்புெ்றகு அது்ெ வ்ருநதுடையதாக 
இருக்கிறது. 

புதி்தொே எழு்த வரு்பவரேளுக்கு நீஙேள் 
கூைவிரும்புவது...

எதுவும் கூறதாமல் இருப்்் 
அெர்களுக்குச் வசயயும் உ்வியதாக இருக்க 
முடியும். ஒரு நதி ்ன் உளளுைர்வில் 
இருந்் ்ன் ்தாட்டயத வ்ரிவு வசயகிறது. 
அப்டி்தான் புதி்தாக எழு் ெரு்ெர்களும். 
்ங்கள அனு்ெங்களில் இருநது, ்ங்கள 
உளளுைர்வில் இருநது, ்ங்களுக்கதான 
ெடிெதட், உள்ைக்கதட்  அெர்கள 
கண்ைடைெதார்கள. அெர்கள சிந்டன 
முடறயில் குறுக்கீடு வசயயதாமல், அெர்கள 
எழுதிய பிறகு ெதாசிதது, அபிபரதாயங்கட், 
்தாரதாட்டுகட்த வ்ரிவிப்்், அெர்கட் 
உறசதாகப்டுததுகிற வசயலதாக அடமயும்.

்சமூேத்தில் ேவிம்தயின் இடம் என்ன? 
ேவிம்த ்சமூேத்ம்த மொற்றுமொ? 

கவிட் ஒரு ்ண்்தாட்டு ெடிெம். அது 
மனி் மனட் முற்்தாக்கதான மதாறறங்கட் 

்நதாக்கி ்டிப்டியதாக அடசக்கிறது. 
சமூகததின் மனசதாட்சியதாகவும் கவிட்கள 
திகழந்துண்டு. ்்சததின் ஆன்மதாெதாக 
்தாகூர், ்தாரதியின் கவிட்கள அடமந்ன. 
பூமிக்கடியில் ்ெர்கள ஒரு ்தாெரததுக்கு 
எப்டி உ்வியதாக இருக்கிற்்தா, 
அப்டி்தான் கவிட்யும் ்ணி வசயகிறது. 

எந் ஒரு நிகழவுக்கும் கவியின் 
வசதால்டலத்தான் சமூகம் உ்தாரைமதாகக் 
கதாட்டுகிறது. இந்க் கவிட் நதாகரீகம் 
சு்மரியதாவில் சீனதாவில் மூெதாயிரம் 
ஆண்டுகட்கு முன்்் ்்தான்றியது. 
அப்டி்தான் ்மிழ நிலததிலும் ்்தான்றியது. 
பிரிடெப ்றறி ்்சும்்்தாது, ‘நின் 
பிரிவினும் சுடு்மதா வ்ருங்கதாடு’ என்று 
ரதாமதாயைதட்ச் சுட்டுகி்றதாம். அரசியலில் 
பிடழ புரி்ெர்கட்ப ்தார்தது, ‘அரசியல் 
பிடழத்்தார்க்கு அறம் கூறறதாகும்’ என்று 
சிலம்ட்ச் வசதால்கி்றதாம். ‘தீதும் நன்றும் 
பிறர்்ர ெதாரதா’ என்று புறநதானூறடறச் 
சுட்டிக் கதாட்டுகி்றதாம். ஒருமுடற 
பிரம்மரதாென், ‘கவிட்கள ெதாசிப்ட் 
விைவும் ்ெறு முக்கியமதான ்ெடலகள 
இருப்து்்தால் இச்சமூகம் ்தாெடன 
வசயகிறது!’ எனக் கூறினதார். ஆனதால் 
சமூகம் அப்டி கரு்வில்டல என்்ற 
எண்ணுகி்றன். கவிட் அரசியல் 
்்ங்களில் தூலமதாக மதாறு்ல்கட் 
உருெதாக்குெட் விைவும், மதிபபீட்டுத 
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்்ங்களில் மதாறறங்கட் உருெதாக்குகின்றன. 
்மிழர்க்கு இருக்கும் வ்ருடம்தான் என்ன? 
நதாம் வ்தால்கதாபபியததுக்கும், குறளுக்கும், 
அகநதானூறுக்கும் புறநதானூறுக்கும், 
சிலப்திகதாரததுக்கும், மணி்மகடலக்கும், 
்க்தி இலக்கியங்களுக்கும் வசதாந்க்கதாரர்கள 
என்்து்தா்ன. 

நவீன ேவிம்த எழுது்பவரேளுக்கு 
்சஙே இலக்கியப ்பரிச்்சயம் க்தமவ எனக் 
ேருதுகிறீரேளொ?

அெசியமதா? என்று வ்ரியவில்டல. 
ஒருெர் ்ம் ்ண்்தாட்டின் ்ெர்கட் 
அறிநதிருப்து நல்லது்தா்ன. அது அெர்கள 
வமதாழிடய, எழுத்தாளுடமடயச் வசழிக்க 
உ்வும். அ்்்ெட் சங்க இலக்கியம் 
அறிநது்தான் எழு் ெர்ெண்டும் 
என்்து அெசியம் இல்டல. இன்டறய 
ஞதாயிறு கம்்ன் கண்ை ஞதாயிறு இல்டல. 
இன்டறய அரசியல் அறம் இ்ங்்கதா 
கண்ை்ல்ல. இன்டறய சமூகம், அரசியல், 
்ண்்தாடு ்்தான்றடெ மதாறியிருக்கின்றன. 
அ்்்ெட் இறந்கதாலதட்யும் 
நிகழகதாலதட்யும் வெட்டி அருகரு்க 
டெததுப ்தார்க்க விடழகிறது பின் 
நவீனததுெம். ஆக்ெ சங்க இலக்கியப 
்ரிச்சயம் ஒரு கவிஞனின் வமதாழி அறிவுக்கும் 
்ண்்தாட்டுத வ்தாைர்ச்சிக்கும் உ்வுெ்தாக்ெ 
இருக்கும். 

்தமிழில் உமரநமடக்கு இருக்கும் மதிபபு 
ேவிம்தக்கு இருப்ப்தொேத் க்தரியவில்மலகய.. 

அப்டி வசதால்ல முடியதாது. கவிட் 
கடலகளின் ரதாணி. புடனகட்யதா்ர்கள 
்லருக்கும் கவிட் எழுதிப ்தார்க்கும் 
ஆர்ெம் இருந்து. புதுடமபபித்ன், 
வெயகதாந்ன், சுந்ரரதாமசதாமி, ெண்ை்தாசன் 
்்தான்்றதார் புடனவுக்்தாடு கவிட்களும் 
எழுதினதார்கள. ஆயிரம் ்க்கம் வசதால்ல 
்ெண்டிய விசயதட்க் கவிட்யில் 
சில ெரிகளில் வசதால்லிவிை முடிகிறது. 
புடனவெழுதட் விை கற்டனக்கும் 
சிந்டனக்கும் கவிட்யி்ல்ய 
இைம் அதிகம். எந் ஒரு சமூகததிலும் 
கவிஞருக்கதான இைம் மு்ன்டமயதானது. 
உடரநடை விருட்சம் என்றதால் கவிட் கனி. 
உடரநடை அரியடை என்றதால் கவிட் 
மகுைம். உடரநடை நிலம் என்றதால் கவிட் 
நதி. கவிட்கள ்்தாலத ்்தாறறமளிக்கும் 
சிலெறறில் ஏமதாந்ெர்கள உருெதாக்கும் 
மதிபபீடுகள நிரந்ரமதானடெ ஆகதாது. 

பிைகு ஏன் ேவிம்தப புத்்தேஙேள் 
விற்ேவில்மல என்கிை கூற்று இஙகு 
விவொதிக்ேப்படுகிைது?

அச்சுததுடற அ்தாரமதான ெ்ர்ச்சிடய 
அடைநதிருக்கிறது. அசுர ்சி வகதாண்ை 
அச்சு இயநதிரங்களுக்குத தீனி ்்தாை 
்ெண்டிய அெசியம் இருக்கிறது. எல்லதா 
மனி்ர்களும் ்ங்கள கவிட்கள சிலெறடற 
எழுதிப ்தார்க்க விரும்புகிறதார்கள. 
அது ்ெறு இல்டல. இந் உலகததில் 
பிறந் அடனெரும் ஒரு கவிட்யதாெது 
எழுதிப்தார்க்க ்ெண்டும் என 
விரும்புகிறென் நதான். ஆனதால் கவிஞரதாக 
நீடிப்து என்்து ்ெறு. அ்றகு வமதாழிப 
்யிறசி, விடு்டல மனம், விலகியிருக்கும் 
்ன்டம ்்தான்றடெ ்்டெப்டுகிறது. 
கவிட் ஒருெரின் ஆன்மதாடெக் குடிக்கும் 
்தாகம் வகதாண்ைது. அது மறுகடரயறற 
சமுததிரதட் நீநதிக் கைக்கும் 
முயறசி. புதுவெள்ம் ஓயநதுவிடும். 
வ்ளிந் நீர் நதா்டைவில் ்தாயந்்டி 
இருக்கும். கவிட்க்கதாக அர்ப்ணிததுக் 
வகதாண்ைெர்களின் கவிட்கள ஒரு்்தாதும் 
்்ங்குெதில்டல. 

ேவிஞர எனும் ஆளுமம, அவர எழுதும் 
ேவிம்தயில் இரு்நது உருவொகிை்தொ அல்லது 
வொழவிலிரு்நது உருவொகிை்தொ?

இது சறறு சிக்கலதான ்களவி. 

ஒருெர் ்ழக்கததிலிருநது கவிட் 
எழுதிவிை முடியும். ஆனதால் கவிஞரதாக 
ெதாழெது்தான் சிரமமதானது. கவிஞர் எனும் 
ஆளுடமயதால் நடைமுடற உல்கதாடு 
ஒததுப்்தாக முடியதாது. இந் உலகு 
ஏறறுக்வகதாண்ை நம்பிக்டககளுக்கு 
எதிரதானெர்க்் கவிஞர்கள. 

அ்னதால் ்ன் ஊரதாரதால், 
வ்ருக்கதாரர்க்தால் அெர்கள 
வெறுக்கப்டுெதும் உண்டு. ்தாரதி அப்டி 
வெறுக்கப்ட்ைதான். கவிட் மன்தால் 
்னக்கு இழபபுண்டு எனத வ்ரிநதும் 
அட்ப ்தாதுகதாக்க விரும்பு்ெதா்ர 
கவிஞர்கள. கவிஞர் என்்ெர் புதுடம 
விரும்பி. மதாறறங்கட் விடழ்ெர். 
விடு்டலடயக் வகதாண்ைதாடு்ெர். 
கவிஞர் எனும் ஆளுடம அகன்று விரிந் 
அெரது ெதாழவின் ்ரிமதாைங்களிலிருந்் 
வகதாண்ைதாைப்டுகிறதார்!
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 பலடப்புைகம்

¶òóˆF¡ õ£ê¬ô‚ èìŠð¶
Üˆî¬ù âOî™ô
å¼ è£™ º¡Q¿‚è
ñÁ°‹ ñù¶ H¡Q¿‚è
²õ˜ ð™Lèœ «ð£«ô
è‡è¬÷ à¼†®òð®
Ýˆñ£‚èœ ï‹¬ñ«ò
«ï£‚A‚ ªè£‡®¼‚°‹
¶òóˆF¡ õ£ê¬ô‚ èìŠð¶
Üˆî¬ù âOî£ùî™ô
Í˜„¬ê»ŸP¼‚°‹
å¼ èíˆ¬î
î†® â¿ŠH 
Ý²õ£êŠð´ˆF
¬èˆî£ƒèô£è
Ü¬öˆ¶„ ªê™õ¶ «ð£™
õ£®Mì£î
å¼ õ£ì£ñ™L «î£†ìˆFL¼‰¶
ªê£™L‚ªè£œ÷£ñ™
M¬ìªðÁõ¶ «ð£™
ßó‹ è£ò£î àø¾è¬÷
¬è‚°†¬ìJ™  êƒèìI¡P
¶¬ìˆ¶Š«ð£õ¶ «ð£™
Þ¡Â‹ ÉC ð®ò£î 
ð„¬ê ð²‹ ñ¼î£E Þ¬ôè¬÷
Ý¬êJ¼‰¶‹
cMMì£ñ™ MôA„ ªê™õ¶ «ð£™
¶òóˆF¡ õ£ê¬ô‚ èìŠð¶
Üˆî¬ù âOî™ô
«î£‡®ªò´‚°‹«ð£¶
ð£F ºP‰¶M†ì
ñó„YQ‚Aöƒ° «ð£™
ñ‡µ‚°œ
¹¬î‰¶ Aì‚°‹ Þîòƒè¬÷
è£ô£™ ÞìPòð®
¶òóˆF¡ õ£ê¬ô‚ èìŠð¶
Üˆî¬ù âOî™ô

   - îƒ«èv

*

Üõ«÷£Mò‹

ã«î£ å¡¬ø õ¬ó‰¶ªè£œAø£œ
â¡ùõ£è Þ¼‚°ªñ¡Á
b˜ñ£Q‚°‹ õ¬óJ™ Ü¶ 
ÜõÀ¬ìò æMòñ£è«õ ªîKAø¶
GøIèœ ªè£‡´ ªïO‰¶ªè£œÀ‹ 
Mó™èO™ 
àJ«ó£Mò‹ õN‰¶ªè£œAø¶ 
Þ¬ö¾ ªè£œÀ‹ î£œ 
Üõœ è‡èO™ ¹¬ù‰¶ªè£œAø¶
«è£ôƒèO™  CîP‚ªè£‡ì  ¹œOè÷£Œ
M÷ƒA‚ªè£‡ì¶  âù‚°
è¬÷Š¹ì¡ Ã®ò °Áï¬èŠH™
G¬ø¾ªè£œAø¶ Üõ«÷£Mò‹

   - ê¡ñ¶

æMòƒèœ : Ü¡ðöè¡  
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æMòƒèœ : Ü¡ðöè¡  
 பலடப்புைகம்

Hóð…êˆF¡ èíƒèœ

ÌI ê¬îèO™ å¼ ªñ÷ù ÜF˜¾
²ö½‹ Ü„C™
å¼ Ýöñ£ù ¹¡ù¬è
ÜFêòñ£ù àì™ Þ¬ê
î†ì£Œ ²ö™Aø¶

c˜ ªîP‚°‹ Þ¬ê 
«ñ£F ñ®Aø¶ àìªôƒ°‹
ÌIˆî£¬òŠ H÷‚°‹
M¬îèO™ Þ¼‚Aø¶
ð„¬ê ê¬î»î´
ÌI Þ¼œ °®ˆ¶
ðè™ Ü¼‰F õNAø¶
ñEˆ¶Oèœ
ê£¬ò «è£´èO™ ¹øŠð†´
ïì‰¶ ªê™Aø¶ ÌI
¶¬í‚°„ Cô «è£œèO¡
gƒè£ó‹
«è£œè¬÷Š ªðŸªø´ˆî
è¼õ¬øò£ Hóð…ê‹
ñQî ñùF™ âKAø¶
Hóð…ê M÷‚°
ñ£¬ò â‡ªíŒò£ù¶
ê£¬ò FKò£ù¶
Þó‡´‹ èô‰¶ ñQî àJó£ù¶
èì‰¶ ªê™ô º¬ù»‹
«è£œè¬÷
è†®¬õˆ¶œ÷£¡ ñQî¡
ñù‚ èJŸ¬ø‚ èö†® âP‰î£™
åOJ¡ ÉóˆF™ ªîKAø¶
ºˆF¬ó
ñQî Í„C™ õNAø¶
Üµî£Qò‹
Üµ‚è¬÷‚ °®ˆ¶ ñA›Aø¶
ªõ°ÉóˆF™ è¼‰¶¬÷.

   - ð.îù…ªüò¡
•

°¬ì‚è‹H õNò£è 
å¿°‹ ñ¬ö‚° 
âF˜ð£ó£î õ¬÷¾.
   - H.«è.ê£I
•

àŒM‚è 
ßAˆ¶Š ªð£NAø¶
õ£¡ñ¬ö.
èC‰¶¼A
î£¡ ï¬ù‰«î
°¬ì î¼Aø¶
å¼ 
ªè£¬ì ñù¶.
ªð£Nî™ â¡Á‹
ªð£ŒŠðF™¬ô!

   - ð.î£íŠð¡
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 நிலனவுகள

15ð¬ìŠ¹ îè¾ HŠóõK - 2021  
www. p a d a i p p u . c o m

தமிழர்களுக்குத் ததொடரந்து 
வழி்கொட்டும் ததொ.ப.வின் 

வொழ்வும் பணியும்

பேரதாசிரியர் வ்தா.்ரமசிென் மடறந் 
மறுநதாளில், அங்கு நைந் இரங்கல் 
கூட்ைததில் கதாலச்சுெடு கண்ைன் வசதான்னதார், 
‘கதாலச்சுெடுக்கு அெர் எழுதிய ஒரு கட்டுடர, 
ஐந்தாறு டகவயழுததுக்களில் இருந்ட்க் 
கண்டு நதான் அதிர்ச்சியடைந்்ன். பிறகு்தான், 
அெர் வசதால்லச் வசதால்ல அெரது மதாைெர்க்் 
எழுதுெதார்கள என்கிற அெரது நடைமுடறடய 
அறிநதுவகதாண்்ைன்’ என்று. உண்டம்தான். 
்்ரதாசிரியருக்குக் வகதாஞசம் எழுததுச் ்சதாம்்ல் 
உண்டு. வ்தாதுெதாக, அெர் வசதால்லச் வசதால்ல 
மதாைெர்கள்தான் எழுதுெதார்கள. அப்டி எழுதி, 
வ்தா.்.ெதால் என் எழுததுப பிளட்யதார் என்று 
்ெடிக்டகயதாக அடழக்கப்ட்ைெர்களில் 
ஒருெர் மதுடர ்ளளி ஆசிரியர் ்மிழக்குமரன்.

இரு மதா்ங்களுக்கு முன்பு ்்ரதாசிரியடரப 
்தார்க்கச் வசன்ற மதுடரத ்்தாழர்கள குழுவில் 
அெரும் ஒருெர். அ்் கதாரில் நதானும் 
ஒட்டிக்வகதாண்டு ்்தா்னன். அப்்தாது 
அயயதாவுைனதான அெரது அனு்ெம் ்றறிக் 
்கட்்ைன். அவெ்வு சுெதாரசியமதாக இருந்து, 
அெர் வசதான்னடெ. அது அப்டி்ய இங்்க... 

“இட்யதான்குடி ெதாகீர் உ்சன் 
கல்லூரியில் இருநது மதாறி, மதுடர தியதாகரதாசர் 
கல்லூரியில் வ்தா.். அயயதா ்மிழப 
்்ரதாசிரியரதாகச் ்சர்ந் ஆண்டில்(1987), நதான் 
அெரது மு்லதாமதாண்டு மதாைென். அெர் 
எங்களுக்கு இக்கதால இலக்கியம் ்தாைம் 
எடுத்தார். மு்ல் ெகுபபில் புதுடமபபித்ன், 
வெயகதாந்ன் கட்கட்ப ்றறி ்தாைம் நைத் 
்ெண்டும். எடுத்வுைன், ‘்தாைபபுத்கததுக்கு 
வெளி்ய என்ன ்டிச்சிருக்கீங்க?’ என்று்தான் 
ஆரம்பித்தார். எல்்லதாரும் எம்.ஏ. ெகுபபுக்கு 
ெநதுவிட்்ைதா்ம ்விர, யதாருக்கும் 
்தாைபபுத்கதட்த ்தாண்டிய ெதாசிபபு 
என்வறதான்று இருக்கிறது என்கிற விேய்ம 
வ்ரியதாமல் இருந்து. அெரது ெருடகக்குப 
பிறகு்தான் புற ெதாசிபபு என்வறதாரு விேயம் 
இருப்்் எங்களுக்குத வ்ரியும். ெதாசிக்க 
ஆரம்பித்்தாம்.

மதாைெர்களுக்கு அநியதாயததுக்கு 
மரியதாட் வகதாடுப்தார் அயயதா. ைவுசர் 
்்தாட்ை ட்யன்கட்க்கூை ‘ெதாங்க, ்்தாங்க’ 
என்று்தான் அடழப்தார். வ்ரியதாரிைம் இருநது 
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ெந் ்ண்பு அது. ஆசிரியர், மதாைெர் என்ற 
எல்டலடயத ்தாண்டி எங்க்்தாடு ெகுபபில் 
உடரயதாடிய்தால், ்லதாப்ழதட் வமதாயக்கிற 
ஈ ்்தால அெடர நதாங்கள பின்வ்தாைர 
ஆரம்பித்்தாம். ெகுபபு இடைவெளியில் 
்கன்டீனில் கூை அெர் ்்சுெட்ச் சுறறி 
நின்று ்கட்டுக்வகதாண்டிருப்்தாம். அெர் 
வசதால்லிச் வசதால்லித்தான் வகதாஞசம் 
வகதாஞசமதாக வெளி ெதாசிபபுக்கு எங்கட்ப 
்ழக்கப்டுததிக் வகதாண்்ைதாம். ் டழய புத்கக் 
கடைகளுக்வகல்லதாம் ்்தாக ஆரம்பித்து 
அப்்தாது்தான்.

மு்ல் வசமஸ்ைரில் இக்கதால 
இலக்கியம் நைததிய்்தாது, அயயதா, மதார்ைன் 
லிட்்ரச்சரில்்தான் கில்லி ்்தால என்று 
நிடனததுக் வகதாண்டிருந்்தாம். இரண்ைதாெது 
வசமஸ்ைரின் மு்ல் நதாளில் சிலப்திகதாரம் 
ெஞசிக் கதாண்ைம் எடுத்தார். அன்று்தான் 
எங்களுக்குப ்யங்கர பிரமிப்தாக இருந்து. 
ஏவனன்றதால், சிலப்திகதாரப புத்கதட்க் 
டகயில் டெததுக்வகதாண்்ை அட்ப ்தார்தது 
ெதாசிக்க நதாங்கள திைறு்ெதாம். அப்டித 
்டுமதாறுடகயில், அயயதா்ெ ‘வசதால்லுங்க... 
வசதால்லுங்க’ என்று அடுத்டுத் அடிகட்க் 
கைகைவென்று மனப்தாைமதாகச் வசதால்லுெதார். 
்தாைம் நைததுற மதாதிரி்ய இருக்கதாது. 
அப்டி்ய அந்க் கதால மதுடரக்குள 
டகடயப பிடிததுக் கூட்டிக்கிட்டுப ்்தாற 
மதாதிரி இருக்கும். அதுக்கபபுறம்்தான் இெர் 
்தாரம்்ரியமதான ்்ரதாசிரியர்களுக்கும் ஒரு்டி 
்மலதானெர் என்கிற கருதது எங்கள புததிக்கு 
உடரக்க ஆரம்பித்து. 

அெர் வகதாஞச கதாலம் மதுடர சிம்மக்கல் 
கை்தி லதாட்ஜில் ்ங்கியிருந்தார். கல்லூரி 
முடிந்தும் அெர் கூை்ெ, அடறக்கும் 
்்தாயவிடு்ெதாம். எனக்கு என்ன வகதாடுபபிடன 

என்றதால், எம்.பில். ெழிகதாட்டியதாக அெர் 
எனக்குக் கிடைததுவிட்ைதார். அ்னதால், எம்.ஏ. 
மட்டுமின்றி எம்.பில். முடிக்கிற ெடரக்கும் நதான் 
அெர் கூை்ெ்தான் இருந்்ன். அ்னதால் மறற 
மதாைெர்கட் விை கூடு்லதாக அெருை்ன 
இருக்கிற ெதாயபபு கிடைத்து.

மறற ்்ரதாசிரியர்கள, நண்்ர்கள எல்லதாம் 
‘அயயதா நீங்க இவெ்வு ்்சுறீங்க, அட் 
எல்லதாம் எழுதுங்க... ்திவு ்ண்ணுங்க...’ 
என்று ெலியுறுததிக்வகதாண்்ை இருப்தார்கள. 
ஆனதால், அெருக்குக் வகதாஞசம் எழுததுச் 
்சதாம்்ல் இருந்து. அெ்ர ்ெடிக்டகயதாகச் 
வசதால்லுெதார். ‘நதான் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. ்்ர்வு கூை 
60 மதார்க் மட்டும்்தான் அட்ைன் ்ண்ணு்னன்’ 
என்று. கதாரைம், ்ெகமதான எழுதது அெருக்கு 
ெரதாது. அடுதது ்்தாதும் என்று திருபதியடைய 
மதாட்ைதார். முடிந்ெடரயில் வ்ரிந் 
வசயதிகட் எல்லதாம் எழுதிவிை முயறசிப்தார். 

‘நதான் எழுது்றன்யதா’ என்று வசதான்னதும், 
சின்னச் சின்ன கட்டுடரகட் எல்லதாம் 
வசதால்ல ஆரம்பித்தார். மு்ல்ல நதாங்க 
எழுதியது ‘இது்தான் ்தார்ப்னீயம்’ என்ற 
நூல்்தான். 1991இல் வெயலலி்தா ஆட்சிக்கு 
ெந் ்நரம். ்தார்ப்னீயததுக்கு எதிரதான 
ம.க.இ.க. ்தாட்வைல்லதாம் ெந் ்நரம். ஆட்சி 
்்தான்தால, கடலஞரும் ஆரிய எதிர்பட் 
இன்னும் தூக்கலதாகப ்்ச ஆரம்பிததிருந்தார். 
அந்ச் சூழலில் அயயதா இந் விேயம் ்றறிக் 
கூடு்லதாகச் சிநதித்தார். அெரது ்்ச்சிலும் அது 
அதிகம் வெளிப்ட்ைது. என்ெ, இட்த்தான் 
மு்லில் எழு்ணும் என்று முடிவெடுத்தார். 
மதாடல அஞசதாறு மணிக்கு அெரது அடறயில் 
்்தாய உட்கதார்ந்்தாம் என்றதால், வகதாஞசம் 
வகதாஞசமதாகச் வசதால்ல ஆரம்பிப்தார். மு்லில் 
குறிபபுக்தாகத்தான் எழு் ஆரம்பித்்ன். பிறகு 
கட்டுடரயதாக்ெ வசதால்லத வ்தாைங்கிவிட்ைதார். 
இரண்டு மணி ்நரம், மூன்று மணி ்நரம் 
உட்கதார்ந்தாலும் மூணு, நதாலு ்க்கம்்தான் ஓடும். 
்்ச்சு நிடறய இருக்கும். வ்தாதுெதாக அெர் 
ஒரு ெதார்தட்டயப ்்தாட்ைதால், அட்விைப 
வ்தாருத்மதான ெதார்தட் யதாருக்கும் ் ்தான்றதாது. 
அப்டியிருநதும் ஒரு ெட்ைம் எழுதியட்த 
திரும்் ெதாசிக்கச் வசதால்லுெதார். இன்வனதாரு 
ெட்ைம் அெ்ர ெதாசிததுச் சில திருத்ங்கட்ச் 
வசதால்லுெதார். திருபதியதாக ெந்தும், 
இட் அப்டி்ய ஒரு நூலதாக்கிடு்ெதாம் 
என்றதார். நதான் அெரது அடறக்குப ்்தானது, 
அெ்ரதாடு ்்சினதால் நமக்கும் வகதாஞசம் 
அறிவு கிடைக்கு்ம என்்்றகுத்தான். அ்் 
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்நதாக்கத்்தாடும், ்ெறு ்ெடலக்கதாகவும் 
நிடறய ்்ர் அடறக்கு ெருெதார்கள. அ்னதால், 
எழுததுப்ணி ்டை்டும். என்ெ, ஒரு சின்ன 
நூல் எழுதி முடிக்க்ெ ்ல மதா்ங்க்தாகும். 

அடுதது ‘பூனதா ஒப்ந்ம்’ ்றறி 
எழுதி்னதாம். ஏவனன்றதால், அந்க் கதால 
கட்ைததில் இரட்டை ெதாக்குரிடம ்றறிப 
்்சப்ட்ைது. இப்டி எழுதிய கட்டுடரகள 
எல்லதாம் ஒரு வ்தாகுப்தாக ெந்து. 
இடையிடை்ய அறியப்ைதா் ்மிழகம் 
கட்டுடரகட்யும் வசதான்னதார். வ்யெங்களும் 
சமூக மரபுகளும் மறறும் அறியப்ைதா் ் மிழகம் 
புத்கங்களில் கணிசமதான ் குதி அயயதா வசதால்லச் 
வசதால்ல நதான் எழுதியது்தான். 1997இல் அயயதா 
ம்னதான்மணியம் ்ல்கடலக்கழகததுக்குப 
்்தாயவிட்ைதார். வநல்டல வசன்ற பிறகு, 
கூடு்லதாக ஓரிரு கட்டுடரகட் அயயதா 
வசதால்லச் வசதால்ல ஆ.இரதா.்ெங்கைதாசல்தி 
எழுதி, அட் அறியப்ைதா் ்மிழகம் 
புத்கமதாகப ்திபபிததிருக்கிறதார். இப்டி 
கிட்ைத்ட்ை ்தது ஆண்டுகள ஓடின. அப்வும் 
கூை எழுதுெ்றகதாக்ெ அவெப்்தாது 
்தாட்யங்்கதாட்டைக்குப ்்தாெதுண்டு.   

ஒரு ெரிக் கருதட்ச் வசதால்கிறதார் 
என்றதால், அ்றகுப பின்னணித 
்கெல்கட்யும், ெரலதாறறுச் சதான்றுகட்யும் 
வசதால்லிவிட்டுத்தான் அட்ச் வசதால்லுெதார். 
அதுவும் ்்தாகிற்்தாக்கில் வசதால்லிவிை 
மதாட்ைதார். நிடறய அடச ்்தாட்டு, 
்யதாசிததுத்தான் வசதால்லுெதார். அட்க் 
்கட்்்ற்க அவெ்வு சுெதாரசியமதாக 
இருக்கும். ்தார்டெயதா்ர்கள ்லர், ெந் 
்ெடலடய மறநதுவிட்டு அெர் வசதால்ெட் 
ஆவென்று ெதாய பி்நது ்கட்டுக் 
வகதாண்டிருப்தார்கள. நதான் மட்டுமல்ல 
அெரது ்நரடி மதாைெரதான அழகு ்தாரதியும் 
இப்டி ெநது எழுதிக் வகதாடுப்தார். சில 
சமயங்களில் நதாங்கள வரண்டு ்்ரு்ம 
்சர்நதுகூை ்்தாெதுண்டு. இப்டி நிடறய 
மதாைெர்கள ெருெதார்கள. வகதாஞசம் அதிகமதாக 
எழுதும் ்தாக்கியம் எனக்குக் கிடைத்து. 
பிறகதாலததில் ்தாட்யங்்கதாட்டை ச.நெநீ் 
கிருஷைனும் நிடறய எழுதியிருக்கிறதார். 
அெரது வ்யடர ‘்தாட்யங்்கதாட்டை’ 
புத்கததின் ஆசிரியர்களில் ஒருெரதாகப 
்்தாட்டுக் வகௌரவித்தார் அயயதா. அெரசமதாக 
சில கட்டுடரகள எழு் ்ெண்டும் என்றதால், 
அப்்தாது ்க்கததில் யதார் இருக்கிறதார்க்்தா 
அெர்கட் எழு் டெப்தார். அப்டிச் சில ்்ர் 

எழுதியிருக்கிறதார்கள. 

அந் ஏழு ஆண்டு, எட்ைதாண்டுகட் 
இப்்தாது நிடனததுப ்தார்த்தாலும் வரதாம்் 
வநகிழச்சியதாகவும், வ்ருமி்மதாகவும் 
இருக்கிறது. அெரது அன்ட்யும், அறிடெயும் 
வ்றற கதாலகட்ைம். ்தாட்யங்்கதாட்டைடயத 
வ்தாைர்நது மதுடர ்கதாட்டை ெரலதாறடறயும் 
எழு் விரும்பினதார். ஆனதால், எழு்வில்டல. 
்மிழ இலக்கிய ெரலதாறு ஒன்டற எழு்த 
வ்தாைங்கி்னதாம். வ்தால்கதாபபியம் ெடர 
எழுதியிருந்்தாம். அெர் வநல்டல ்்தான பிறகு 
அட்த வ்தாைர முடியதாமல் ்்தாயவிட்ைது. 
அ்்்்தால இ்ங்்கதா மன்றம் என்ற ஒரு 
இலக்கிய அடமபட்த வ்தாைங்கி, முப்து 
கதாட்கட்யும் முப்து நதாட்கள அெடரப 
்்ச டெக்க ்ெண்டும் என்று நதானும், ்மிழ 
்தாரதியும் நிடனத்்தாம். அதுவும் நைக்கதாமல் 
்்தாயவிட்ைது. கதாரைம், அந் ்நரததில்்தான் 
அயயதாவுக்கு அறுடெ சிகிச்டச வசயயும்வுக்கு 
உைல் நலம் வகட்டுப்்தானது. அெர் 
்நரததிறகுச் சதாபபிட்ைதில்டல. குடும்்ததுைன் 
இல்லதா்்தால், உைல்நலததில் அக்கடற 
எடுததுக்வகதாள்வில்டல. சில ்்ரதாசிரியர்கள 
சடமதவ்ல்லதாம் சதாபபிட்ைதார்கள. ஆனதால், 
இெர் அப்டியல்ல. அெருக்கு இயறடகயதாக்ெ 
நல்ல உைம்பு. அ்னதால்்தான் இவெ்வு கதாலம் 
அெரதால் ்தாக்குபபிடிக்க முடிந்து. அெர் 
கறறுத ்ந் ்்தாழடமடயயும், ெனநதாயகத 
்ன்டமடயயும் என்னுடைய மதாைெர்களுக்கு 

அளித்தால், அது்ெ அயயதாவுைன் ்ழகிய்றகு 
அர்த்முள்்தாக இருக்கும் என்று 
நிடனக்கி்றன்” என்றதார் ்மிழக்குமரன்.

ஆயெதா்ர்கள சிலருக்கு வி்ம்்ர 
்மதாகம் இருக்கும். சில ்நரங்களில் யதா்ரதா 
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கண்டுபிடிததுச் வசதான்னட் எல்லதாம் 
்ன்னுடைய கண்டுபிடிபபு ்்தால ்திவு 
வசயதுவிடுெதார்கள. அ்்்்தால வ்ரியதா் 
விேயங்கட்யும் வ்ரிந்து ்்தால 
்்சுெதார்கள. ஆனதால், வ்தா.். அப்டியல்ல. 
சமீ்ததில் வெளியதாகி புகழவ்றற ‘சுளுநதீ’ 
ெரலதாறறு நதாெலின் ஆசிரியர் இரதா.
முததுநதாகுவின் அனு்ெம் இ்றவகதாரு 
சதான்று. அயயதா மடறந் இரு நதாள கழிதது, 
‘நீங்கள வ்தா.்.டெ மு்ன்மு்லில் சநதித் 
அனு்ெதட்ச் வசதால்லலதாமதா?’ என்று 
்கட்்ைன்.

“எப்டி இனக்குழுக்களுக்கதான 
ஏறறத்தாழவு ெந்து? ்மிழன் எதிர் வ்லுங்கன் 
என்று ்டித்்ன். நதாயக்கர் ஆட்சிக்கதாலததில் 
சமூகக் கட்டுமதானம் சரியதாகத்தா்ன 
இருநதிருக்கிறது. ்டறயர் சமூகததிறவகன்று 
சில வ்தாறுபபுகட்க் வகதாடுததிருக்கிறதார்கள, 
்ள்ர் சமூகததினடர நீர்ப்தாசன அதிகதாரதட்ப 
்டைத்ெர்க்தாகவும், நிலதட் உழுெ்றகதான 
அதிகதாரம் வ்றறெர்க்தாகவும் இருப்தார்கள 
என்று வசபபுப ்ட்ையம் வசதால்கிறது, இப்டி 
ஒவவெதாரு இனக்குழுவுக்கும் ஒரு அதிகதாரம் 
இருக்கிற்்தாது, அெர்கள எந் இைததில் 
அடிடமப்டுத்ப்ட்ைதார்கள என்ற ்களவி 
என்டனக் குடைநதுவகதாண்்ை இருந்து.

இ்றகதான ்தில் அறிெ்றகதாக 
மதுடரயில் ெசிக்கும் ஓயவுவ்றற ்்ரதாசிரியர் 
ரதாெயயடனப ்்தாயப ்தார்த்்ன். 
அெர், ‘இதுெடர இது்றறி என்வனன்ன 
புத்கங்கட்ப ்டிச்சிருக்க?’ என்று ்கட்ைதார். 
்டித்ட்ப பூரதாம் கைகைவென ஒபபித்்ன். 
‘நல்லதா ெதாசிச்சிருக்கீங்க’ என்று வசதால்லி, 
வீட்டிறகுள ்்தாய ்மலும் வரண்டு ஆங்கிலப 
புத்கங்கட் எடுததுக்வகதாண்டு ெநது 
்ந்தார். ‘தீக்வகதாளுததி என்று சில ஊர்களில் 
சிலடரச் வசதால்கிறதார்க்்? அெர்களின் ்ங்கு 
என்ன?’ என்்து ்்தான்ற சில ்களவிகட் 
அெரிைம் ்கட்்ைன். ‘இந் மதாதிரியதான 
்களவிகளுக்குப ்தில் வசதால்ல சரியதான ஆள, 
வ்தா.்.்தான். கதாமரதாசர் ்ல்கடலக்கழகததில் 
்்தாயப ்தாருங்கள’ என்றதார். அெடரத ்்டிப 
்்தா்னன். ‘இப்்தாது்தான் ஒரு டூவீலரில் ஏறிப 
்்தாறதாரு. ைவுன் ஹதால் ்ரதாடு ்கதாமதி லதாட்்ஜல 
இருப்தாரு’ என்றதார்கள. உை்ன ைவுன் ்ஸ்சில் 
ஏறி அங்்க ்்தா்னன்.

க்ரில் கருபபுச் சட்டையும், க்ர் 
்ெட்டியும் அணிநதிருந்்ன். ்்யக்கதா் 

உடுபபு. கதாடலயில் இருநது அடலச்சல் ்ெற. 
்தார்க்க்ெ ்யங்கரமதா இருந்்ன். கதாலில் 
வசருபபு கூை இல்ல. அயயதாவின் அடறடயக் 
கண்டுபிடிததுப ்்தா்னன். ‘ெைக்கம் அயயதா, 
இங்க வ்தா.்.ங்கிறெரு?’ என்று ்கட்்ைன். 
‘நதான்்தான்யதா, என்ன ்ெணும். உட்கதாருங்க’ 
என்றதார். உை்ன உட்கதார்நதுவிட்்ைன். 
கட்டய எல்லதாம் வசதான்்னன். ‘ஏ... இெருக்கு 
டீ ெதாங்கிக் வகதாடுங்கப்தா’ என்றதார். 

வரதாம்் ்நரம் ்்ச விட்ைதாரு. 
அப் வசதான்னதாரு, ‘இ்ப பூரதாம் 
எெனும் எழு்டலயயதா... கடுடமயதாத 
்்டியிருக்கீங்கயயதா... நீங்க எழுதுங்க’ என்றதார். 
அ்றகுள வரதாம்் வநருக்கமதாகிவிட்ைதார். 
என் ்்தாளில் டக ்்தாட்டு, ‘என்னயயதா 
்டிச்சிருக்க?’ என்றதார். ‘ெூெதாலஜி’ என்்றன். 
‘அதுனதால்தான்யதா நல்லதாப ்டிச்சிருக்க. 
்மிழ கிமிழ ்டிச்சிருந்தா இப்டியிருக்க 
மதாட்ை’ என்று ்ெடிக்டகயதாகச் வசதான்னதார். 
இப் நீ வசதான்னட் எல்லதாம் எழுது 
என்று வசதான்னதுைன், ெதாசிக்க ்ெண்டிய 
புத்கங்கள ்ட்டியடலக் டகப்ை எழுதியும் 
வகதாடுத்தார். வீட்டு ்்தான் நம்்ரும் ்ந்தார். 
‘நீ வசதால்கிற தீக்வகதாளுததி ஆட்கள எங்க 
ஊர்்லயும் இருக்கிறதாங்க. ஒருநதாள நீங்க 
வீட்டுக்கு ெதாங்கயயதா’ என்றதார். ்்தா்னன். 
்ன் மடனவிடய அடழதது, ‘்ம்பி 
சதாபபிட்டுச்சதான்னு ்களு’ என்றதார். உறவுமுடற 
வசதான்ன்்தாது வநகிழந்்விட்்ைன். எனக்கும் 
அெருக்கும் எந்ச் சம்்ந்மும் கிடையதாது. 
ஒரு சந்்கம் ்கட்டுப்்தான என்டன அெர் 
நைததிய வி்ததி்ல்ய அெர் மீது மரியதாட் 
ஏற்ட்ைது” என்கிறதார் இரதா.முததுநதாகு.

•

க்தொ.்ப.வின் க்பருமம
என்னுடைய ்தார்டெயில், இ்ம் 

்டலமுடறடய சினிமதா, புடனகட்களில் 
இருநது ்ண்்தாடு சதார்ந் ெதாசிபட் ்நதாக்கி 
ஈர்த் ஆயெதா்ர், எழுத்தா்ர், ்்ச்சதா்ர் 
என்று வசதால்லலதாம். மதுடர புத்கத திருவிழதா 
மறறும் ்சுடம நடை நிகழவுகளில் அெரது 
்்ச்டச, சிந்டனப வ்தாழிடெக் ்கட்டு 
அெரது புத்கங்கட் ெதாசிக்க ஆரம்பித்்ன். 
மதுடரயில் 15 ஆண்டுகளுக்கும் ்மல் 
்ததிரிக்டகயதா்னதாக இருநதும், இவெ்வு 
விேயங்கட்த வ்ரிநதுவகதாள்தாமல் 
இருக்கி்றதா்ம என்று கூச்சப்ட்டு, ்மலும் 
்மலும் ெதாசிக்கத வ்தாைங்கி்னன். அ்ன் 
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வ்தாைர்ச்சியதாக வ்ன்்மிழகம் குறித் 
கட்கட் அறிநதுவகதாளெ்றகதாக ்்ரதாசிரியர் 
ஆ.சிெசுபபிரமணியனின் நூல்கட்யும் 
ெதாசித்்ன். 

வ்தா.். அயயதாடெப ்றறி அெரது 
வநருக்கமதான ்்தாழர்களுைன் உடரயதாடியதில் 
இருநது நதான் அறிநதுவகதாண்ைது, 
அெர் ெனநதாயகப ்ண்பு மிக்கெர் 
மட்டுமல்ல, மன்னிக்கும் வ்ருங்குைம் 
வகதாண்ைெர். அெருக்குக் ்கடு வசய்்தார் 
அறிவுததுடறயி்ல்ய அத்டன 
்்ர் இருக்கிறதார்கள. யதாடரயும் அெர் 
்ழிெதாங்க நிடனத்தில்டல. ்மிழகததில் 
அறிவுததுடறயில் இயங்கு்ெதாரிைமும் 
வமன்டமயதான சதாதிப்றறு இருக்கும். 
வ்தா.். அப்டியல்ல. இட்யதான்குடி 
ெதாகீர் உ்சன் கல்லூரியில் ்ணியதாறறிய 
நதான்கு ்்ரதாசிரியர்கட் நக்சடலட் மறறும் 
தீவிரெதா்த வ்தாைர்புடையெர்கள என்று ்ணி 
நீக்கம் வசய்து கல்லூரி நிர்ெதாகம். அதில் 
வ்தா.்.வும் ஒருெர். அப்டி ்ெடலயிழந் இரு 
இஸ்லதாமியர்கள உளளிட்்ைதாடர அடமச்சர் 
்மிழக்குடிமகன் மதுடர யதா்ெதா கல்லூரியில் 
்ெடலக்கு அமர்ததினதார். வ்தா.்.டெயும் 
அப்டிச் ்சர்ததுக்வகதாள் முயன்றதார். 
ஆனதால், அெ்ரதா நதான் ெர மதாட்்ைன் என்று 
மறுததுவிட்ைதார். அப்டி ெந்தால், அது என் 
புலடமக்குக் கிடைத் அங்கீகதாரமதாக அல்ல, 
ெதாதிக்குக் கிடைத் மரியதாட்யதாகத்தான் 
்தார்க்கப்டும் என்றதார்.

2005ஆம் ஆண்டில், இரு்யப 
பிரச்சிடன கதாரைமதாக, மதுடர மீனதாட்சி 
மருததுெமடனயில் அனுமதிக்கப்ட்ை 
வ்தா.்.வுக்கு அறுடெ சிகிச்டச நைந்து. 
அப்்தாது மதுடர யதா்ெர் கல்லூரியில் 
இருநது குருதிக்வகதாடை வகதாடுக்க சிலர் 
முன்ெந்தார்கள. “அண்ைனுக்கு இவ்ல்லதாம் 
பிடிக்கதாது. ்யவுவசயது ்்தாங்க” என்று 
மதுடர ‘அன்பு அச்சகம்’ மதாறன் உளளிட்ை 

்்தாழர்கள விரட்டி்ய விட்ைதார்கள. கடைசியில் 
அயயதாவுக்கு ரத்ம் வகதாடுத்து யதார் வ்ரியுமதா? 
நதீரதா என்கிற ஈழப வ்ண். க.சிெத்ம்பியின் 
மதாைவி. க.சிெத்ம்பியின் ்ரிநதுடரயின் 
்்ரில் வ்தா.்.விைம் ஆயவு மதாைவியதாகச் 
்சர்ந்ெர். வ்தா.்.டெ சதார் என்றும், அெரது 
மடனவி இசக்கியம்மதாட் ஆன்டி என்றும் 
அடழக்கிற ்மிழபவ்ண். வ்தா.்.வின் மகன் 
வ்யர்  மதாசதான மணி, மகள வ்யர் விெயலட்சுமி 
என்்து ்லருக்கும் வ்ரிநதிருக்கும். மதாசதானம் 
என்்து வ்தா.்.வின் மதாமனதார் வ்யர். மணி 
என்்து வ்தா.்.வின் ஆசதானதான சி.சு.மணியின் 
வ்யர்.

இட்யதான்குடிக்குப பிறகு, மதுடர 
தியதாகரதாசர் கல்லூரியில் ்ணி கிடைத்து. 
்ன்னுடைய தீவிரச் வசயல்்தாடு 
குடும்்ததினடரப ்தாதிக்கிறது என்ற்்தாதிலும் 
அெர், அட் முறறதாகக் டகவிைவில்டல. 
வகதாஞசம் எச்சரிக்டக உைர்வுைன் வ்தாைர்நது 
வசயலதாறறினதார். இ்னதால்்தான் ்தார்ப்னீயம், 
புனதா ஒப்ந்ம் ஒரு ்சதாகக்கட் ்்தான்ற 
நூல்கட்த ்ன்னுடைய வசதாந்ப வ்யரில் 
வெளியிைதாமல், சிெக்குமரன் என்ற வ்யரில் 
எழுதினதார். அதில் சிெ என்்து அெடரயும், 
குமரன் என்ற வ்யர் அெரது மதாைென் 
்மிழக்குமரடனயும் குறிக்கும். வெயலலி்தா 
ஆட்சியில் ்கதாயில்களில் ஆடு, ்கதாழிகட்ப 
்லியிைத ்டைச் சட்ைம் வகதாண்டு 
ெரப்ட்ை்்தாது அட் எதிர்ததுப ் ்தாரதாடியெர் 
அெர். இத்டனக்கும் அெர் டசெ உைவுக்கதாரர். 
ஈழபபிரச்சிடனயில் திமுக அரசு கண்டும் 
கதாைதாமல் இருப்்தாக ்ெ்டனப்ட்ை 
அெர், வசம்வமதாழி மதாநதாட்டிறகுக் கடலஞர் 
கருைதாநிதி்ய அடழததும் வசல்ல மறுத்தார். 
்ன்டன 95 ச்விகி்ம் வ்ரியதாரிஸ்ட் என்று 
அறிவிததுக்வகதாண்ை அெர், சிறுவ்யெ 
ெழி்தாடு, ்ண்்தாடு சதார்ந் விேயங்களில் 
வ்ரியதாருைன் முரண்்ட்ைதார். அறிஞர் அண்ைதா 
ஒன்்ற வ்யெம் என்று வசதான்னட்யும் 
அெரதால் ஏறக முடியவில்டல.

ஒரு ஆயவு எப்டி ்மறவகதாள்ப்ை 
்ெண்டும் என்்்றகு அெரது அழகர்்கதாயில் 
நூல் ஒரு டக்யடு. வ்தா.். மடறநதிருக்கலதாம். 
அெரின் ெழிகதாட்டு்லுைன் ஆயவு வசயகிற 
ெதாயபபு சில மதாைெர்களுக்கு மட்டு்ம 
கிடைததிருக்கலதாம். ஆனதால், மடறந் 
பிறகும் அெர் மதாைெர்களுக்கு மட்டுமின்றி 
ஒட்டுவமதாத்த ்மிழச் சமூகததுக்கும் 
ெழிகதாட்டியதாகத வ்தாைர்ெதார். 
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 சிறுகலத

மைம்்தாதது திண்டையில் உக்கதார்நது 
்ெக்ெகமதாகப பீடி ெதாய மைக்கிக் 
வகதாண்டிருந்தாள. ்நதது ரதாவு வெளளிக்கிழம 
ரதாெதாயிட்ை்தா்ல மஸ்்தாங்கிய ட்க்கதா 
்்தாயிட்டு ெநது ஓதிக் வகதாண்டிருநது விட்ைதாள.

்்ஜருக்கு ்தாங்கு வசதால்ல உக்கதாந்தான்னதா, 
கண்ணு மசங்குரதுக்குள் வரண்ைதாயிரம் பீடி 
திண்ையில கதாஞசிக்கிட்டு கிைக்கும். அப்டி்ய 
ெதாவய மைக்கிக்கிட்்ை உடலயும் ெச்சி 
்சதாறும் ஆனமும் ்யதாரதாயிடும். இன்னிக்கு 
சனிக்கிழடம பீடிவயக் வகதாடுததுட்டு இலததூள 
ெதாங்கியதாரணும். விரல்கள இயநதிரம் ்்தால 
இயங்கிக் வகதாண்டிருந்ன. 

்மவூட்டுக்கதாரரு அசன்கதாக்கதா அவு்ரதாை 
உைப பிறந்தாமதா்ரதாடு அெள பீடி சுறறிக் 
வகதாண்டிருக்கும் திண்டைடய ்நதாக்கி 
ெநது வகதாண்டிருந்தார்கள.  அச்னதாை மூத் 
கதாக்கதா இபரதாயிம் எப்வும் ்்தால மக்கதாத 
துண்டு கழுதட்ச் சுறறிக் கிைக்க டகயில் ்பசு 
மணிடய உருட்டிய்டி ெநது வகதாண்டிருந்தார். 
அெரின் நிழடலப ்்தால ்ணிெதாக ெந்தார்கள 
அசன்கதாக்கதாவும் கடைக்குட்டியும். 

முறறதது ஓட்டிறகும்  உததிரததிறகும் 
இடைப்ட்ை ஓட்டைக்குள ஐநது நதாட்க்தாக   
சிட்டுக்குருவி ஆணும் வ்தாண்ணுமதாகக் 
குச்சிகட்யும் மரநதார்கட்யும் ஒவவெதான்றதாகச் 

்சர்தது கூடு ெடனநது வகதாண்டிருந்து. அெட்ப 
்்தால்ெ ெதாழக்டகத ்்ைல்களுக்கதாயச் சுறறி 
அடலநது திரியும் அெள வீட்டு வென்மங்கள 
அடெகள. அத்டன கஷைத்்தாடு அடெகள 
கூடு கட்டுெட்ப ்தார்க்கும்்்தாது மடலப்தாய 
இருந்து. 

அெர்கள அருகில் ெருெட்ப ்தார்தது 
பீடித்ட்டில் ஈரததுணிடயப ்்தாட்டுவிட்டு 
்டலடய முக்கதாடிட்டுக் வகதாண்ைதாள. 
“டமம்்தாதது, உன்ன சின்னபபுளட்யி்லருந்் 
வ்ரியும். அடமதியதான சீ்்வி நீ. ஒன் 
வூட்டுக்கதாரன் அதுக்கும் ்ம்ல. அ்தான் 
்நர்ல ெநது வசதால்லிட்டுச் வசயயணும்ணு 
ெநதிருக்்கதாம்மதா,” என்றதார் வ்ரியெர். 

“என்னதா விசயம் வசதால்லுங்்கதா 
வ்ரியெங்க்்” என்றதாள. 

“ஒண்ணுமில்்ல டமம்்தாதது. ஒனக்குத 
வ்ரியதா் ்ரதாசடனயதா, நம்ம அசன்  மென் 
வெளிநதாட்டுல இருக்கதான்ல, அென் என் 
உைன்பிறந்தானுக்குப ்ைம் அனுபபி வூடு 
கட்ைச் வசதால்லியிருக்கதான். நீயும் வரண்டு குமர 
ெச்சிக்கிட்டு இருக்்க. அ்தான் வ்தாதுச்சுெர 
எடுக்கணும். ஒன் வூட்ை பிரிக்க ்ெண்டி 
ெரும்லதா. ்மவிட்டுத்தா்ன ்ெடலய 
ஆரம்பிக்கணும். அ்தான் வசதால்ல ெநதிருக்்கதாம்.”   
மூெரும் வெவ்ெறு திடசகட்ப ்தார்த்்டி 
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வமௌனித்தார்கள. அந் அடமதி அந் 
இைததில் ஒரு புழுதிபபுயல் ்்தாலச் சுழன்று 
வகதாண்டிருந்து. “ஒங்களுக்குத வ்ரியதா்து 
ஒண்ணுமில்்ல. உங்க வூட்ை கட்டுறதுக்கு நதாங்க 
இடைஞசலதா இருக்க மதாட்்ைதாம். என்னன்னதா 
மழக்கதாலம் ெருது. ஆபூதது வ்தாறநது கிைந்தா 
நதாங்க எங்க ஒண்டுறது. நதான் வூட்டுக்கதாரர்ட்ை 
்்சிட்டு வசதால்்றங்க. நீங்க வூடு கட்டுற் 
சட்டுன்னு கட்டி எனக்குப ்டழய மதாதிரி வூட்ை 
கட்டித ்ந்ரணுமில்லதா.”

“டமம்்தாதது அதுல்லதாம் ஊர்ல 
என்ன நடைமுடற்யதா அவ்ப ்்ணி 
வசஞசுக்கு்ெதாம்”, என்று வசதால்லிவிட்டுப 
்்தானதார்கள. ்மலப்தாட்யம் ரதாவுத்ர் 
ெமதாததிலும் ்மவி எல்்லதாரும் சீக்கிரம் வீட்ைக் 
கட்டி ்டழயமதாரி வகதாடுததிரணும்னு ்்சி 
முடித்தார்கள. 

வநசெதா்ர் ெதாழும் ஊர்களிவலல்லதாம் 
ெரிடசயதாக வீடுகள இரு்க்கமும் வ்தாதுச் 
சுெரதால் கட்ைப்ட்டிருக்கும். யதாருக்கும் 
வசதாந்ச்சுெர் கிடையதாது. இப்்தாது ஓட்டு 
வீடுகள எல்லதாம் மட்ைப்தா வீடுக்தாக மதாறி 
ெருகின்றன. அபபிடி புதி்தாகக் கட்டுகிற ்்தாது 
அடுத் வீட்டு ஓட்டுக்டககட்யும் ஓட்டையும் 
பிரிததுத ்ன் வீட்டைக் கட்டிவிட்டு அெர்கள 
வீட்டு உததிரம் டககள எல்லதாெறடறயும் வ்தாதுச் 
சுெருக்குள டெதது ்டழய மதாதிரி கட்டிக் 
வகதாடுப்து இன்றும் ெழக்கததில் இருக்கிறது. 
அப்டி புதுவீடு கட்டுற ெடரக்கும் ்க்கதது வீடு 
ஓடுகள டககம்புகள எல்லதாம் ஒரு புறம் பிரிதது 
ெதானவெளியதாய கிைக்கும். மடழயும் வெயிலும் 
ஊட்டுக்குள்தார இருக்கும். ்தாதுகதாபபும் 
இருக்கதாது. கலெரததுல உடைஞச வீடு ்்தால 
்ரி்தா்மதாகக் கிைக்கும்.  கதாலங்கதாலமதாக 
இப்டித்தான் நைநது ெருகிறது. 

டமம்்தாதது வூட்டுக்கதாரரு வசன்டன 
அன்னபூர்ைதாவில் அடசெ சடமயல் மதாஸ்ைரதா 
இருக்கதாரு. அெர்ட்ை ்கட்ைதுக்கு “ஊர்க்கட்டு 
என்ன்மதா அது்டி நைநதுக்க வசதால்லு. 
வகதாநதுக்கதாரங்களட்ையும், ெட்ைதாரததுலயும் 
வசதால்லி அெங்க் சீக்கிரமதா ்ெலவய முடிச்சி 
வூட்ை ்டழய மதாரி ்ரச்வசதால்லு”, என்று 
வ்தாறுதி்யதாடு வசதால்லிவிட்ைதார். இது குறிதது 
வூட்டுக்கதாரரு அெரு பிரண்டுமதார்ட்ையும் 
்்சி நீங்களும் ்்தாயப ்தாதது டகரதான 
முடிவெடுங்்கதான்னு வசதான்ன்தாகச் வசதான்னதார். 

ரதா்ெதாடு ரதாெதாக வீட்டில் உள் 
்ட்டுமுட்டுச் சதாமதான்கட் எல்லதாம் ஏறவகன்ெ 
ெதாைடகக்குப ்்சி டெததிருந் எதிர்சிறகில் 

ெட்ைதாரதட்த ்தாண்டிய வீட்டில் டெக்கும் 
்ெடல மும்முரமதாக நைந்து.   

சீக்கிரததில் உலகம் அழிஞசிப ்்தாகும்னு 
யதாரும் வசதான்னதாங்க்்தா என்ன்ெதா, 
அதிகதாடலயி்ல்ய ஆட்கட் அனுபபி 
அெர்க்து வீட்டைப பிரிக்க ஆரம்பித்தார்கள. 
ஏவழட்டு ஆட்கள என்ற்தால் மதியததிறகுள 
்மவீட்டைப பிரிதது டமம்்தாதது வீட்டுப 
்னங்டக உததிரங்களில் வ்ரிய கம்புகட்த 
தூைதாகச் வசதாருகிவிட்டு வ்தாதுச்சுெடர 
ஒட்டிய ஓடுகள, ்ட்டைகள, ்னங்கம்புகள என 
ஒவவெதான்றதாயப பிரிதது வீட்டை முறறததில் 
்்தாட்ைதார்கள. வீட்டுக்குள தூசியும் தும்புமதாயக் 
கிைந்து. டமம்்தாதது அசன்கதாக்கதாடெக் 
கூபபிட்டு, “ஏங்்கதா, ஏங்கிட்ை வசதால்லிட்டு 
வூட்டைப பிரிச்சதா என்னதாங்்கதா, எந்ச் 
சதாமதானதட்யும் எடுதது டெக்கதாவம எங்க வீடு 
சீரழியு்்,” என்ற்றகு, “டமம்்தாத, ஒண்ணும் 
்ப்தா நிடனச்சிக்கிரதாவ், சீக்கிரமதா வூட்ை 
உனக்குச் வசப்னிட்டுக் குடுக்கணுமில்லதா, 
அ்தான்”, என்று வசதால்லிவிட்டு ஏ்னமதாகப 
புன்னடகத்தார். 

டமம்்தாதது அ்றகு ்மல் ்்ச 
விரும்்தாமல் வரண்டு குமரிப புள்க்்தாடும் 
்சர்நது எல்லதா ஏனங்கட்யும் சதாமதானதட்யும் 
கீ்ழதாரமதாக ஒதுக்கி டெத்தார்கள. டமம்்தாதது 
புளட்கள எதுவும் நைக்கதா்ட்ப ்்தால 
வமௌனமதாக சதாமதான்கட் ஒதுக்கி டெத்்டி 
இருந்ட்ப ்தார்த்்்தாது அெளுக்குக் வகதாஞசம் 
வ்ருமி்மதாக இருந்து.  அன்றிரவு ெடர வீட்டை 
ஒதுங்க டெதது தூசி தும்புகட்ப வ்ருக்கி 
விடுெ்றகுள ்்தாதும்்்தாதுவமன்றதாகி விட்ைது. 

குமரி புளட்க்ப ்க்கததில் ்டுக்க 
டெதது,  இருண்ை ெதானதட்ப ்தார்த்்டி்ய 
தூங்கிப ்்தானதாள. அதிகதாடல எழுநது ்்ஜரு 
வ்தாழுடகடயத வ்தாழுதுவிட்டு,  டீ ்்தாட்டுக் 
குடிததுவிட்டு பீடித்ட்டில் உட்கதார்நது விடுெதாள. 
அன்று அசதியில் தூங்கிப ்்தானெள கண்கட்த 
திறக்டகயில் வெளிச்ச ெதானம் அெட்ப 
்தார்த்்டி இருந்து. நதா்ல நதாலு நீர்க்கதாக்டககள 
்தாழமதாகப ்றநது வமதுெதாக இறக்டககட் 
அடிததுப ்்தானது. ்க்கததில் கிைந் 
வ்தாட்டைகள வெளவ்ன எநதிரிச்சி உம்மதாவுக்கு 
டீ ்்தாட்டு டெததுவிட்டு ்ெல்சதாலிடயப 
்தார்ததுக் வகதாண்டிருப்ட்ப ்தார்தது ்தாடயச் 
சுருட்டிய்டி எழுந்தாள. சதாரதாவும் சபுரதாவும் 
உம்மதாடெப ்தார்ததுச் சிரிக்க அெளும் ்டலடயக் 
குனிந்்டி சிரிததுக் வகதாண்ைதாள. 

வசதான்ன்டிக்கு ்மவூட்டுக்கதாரர்கள 
்ெடலகட் ்ெகமதாகச் வசயயவில்டல. 
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்கட்ைதால் வகதாத்னதார் ெரவில்டல, சதாமதான் 
கிடைக்கவில்டல எனச் சதாக்கும் ்்தாக்கும் 
்திலதாக ெந்து. டமம்்தாதது அதிகம் ெதாய 
வ்தாறக்கவில்டல. அல்லதா விட்ைது ெழிவயன 
முக்கதாடிட்டு துஆ வசயது வகதாண்ைதாள. 

மூன்று மதா்ம் ஓடியும் லிண்ைல் 
மட்ைம்்தான் ெந்து. மடழக்கதாலததிறகுள 
்ன் வீட்டைச் சீர்திருததித ்நது விடுெதார்கள 
என்று எண்ணியதில் மடழ விழுந்து. மடழயும் 
்தாட்ைம் ்தாட்ைமதாகப வ்யது வகதாண்டிருந்து. 
்்யமடழ என்்தின் அர்த்ம் வி்ங்க ்ல 
இரவுகள குளிரில் நடுங்கிய்டியும் தூக்கமின்றிக் 
கழிந்து. சபுரதாவுக்கு சளியும் கதாயச்சலுவமன்றதால்,  
சதாரதாவுக்கு சூட்டு இருமல் ெதாட்டி ெட்த்து.  
நூருல்லதா ைதாக்ைர் வீட்டிறகுப ்ல ்ைடெகள 
்்தாய ெநதும் நின்ற்தாடில்டல. 

அம்்து ெருசததுக்கு முன்பு ்தாவிய 
வசங்கல் ்டரகள முறறிலுமதாக நடனநது 
வ்தாரிய ஆரம்பித்ன. நடனநது நடனநது 
்டன உத்ரங்கள ெட்ய ஆரம்பித்ன. 
அசன் கதாக்கதாவிைம் வசதால்லிய்றகுக் கண்டும் 
கதாைதா்து ்்தால இருந்தார். ஒரு ெழியதாக 
வகதாநது ஆட்களிைம் ்மவியதில்  அெர்கள மூணு 
ெருைததிறகு முன்பு ரதாவுத்ர் வ்ருவில் ்க்கதது 
வீட்டு ஓட்டுக்டககள இடிநது விழுந்தில் இரண்டு 
்்ர் இறநது ்்தானட்ச் வசதான்னதில், அப்டி 
ஏதும் அசம்்தாவி்ம் நைநதுவிைக்கூைதா்் எனப 
்யநது்்தாய, ்ெைதாவெறுப்தாய அசன் கதாக்கதா   
துடைக்கம்புகட்த தூைதாக்கிக் வகதாடுத்தார். வீடு 
எ்்தா அதிசயமதாய அல்லதாண்டு நின்றுவகதாண்டு 
இருந்து. 

அசன் கதாக்கதா ்ன் வீட்டைக் கட்டுகிற 
மும்முரததில் கீவீட்டைச் வசப்னிட்டுக் 
வகதாடுக்கணும் என்று எண்ைவில்டல. 
எட்டுமதா்ததில் அசன் கதாக்கதா  கீழவீட்டையும், 
வமதட்டயயும் கட்டியிருந்தார்.   டமம்்தாததுவின் 
்கதாரிக்டககட்்யதா, ஏறிட்ை ்தார்டெகட்்யதா 
புறந ்ளளினதார்.  அெர் வீட்டு ்ெடலகட் 
முடிதது வெளட்யடிக்கிற சமயததில் 
டமம்்தாதது வீட்டுக் டககட்ப வ்தாதுச்சுெரில் 
விட்டு டெததிருந் ஓட்டைகளுக்குள வசதாருகி 
ஓடுகட்ப ்்தாட்டுக் வகதாடுத்தார். ்ெைதா 
வெறுபபுைன் ்லரும் வசதான்ன பிறகு நடுவீட்டு 
்்நது கிைந் வசங்கல் ்டரடய மதாறறி சிமிண்டு 
்்தாைச் சம்மதித்தார்.  எந்க் ்கதாடையிலும் 
குளிர்நது கிைக்கும் வசங்கல் ்தாவுன ்டரயில் 
வெறும் சிமிண்டு ்்தாைப ்்தாெட்ப ்தார்தது, 
்டழய மதாதிரி சிெப்தாக இருக்கட்டு்ம என்று 
எண்ணி டமம்்தாதது ்னது டகயிலிருநது  
வரட்ஆக்டசடு ெதாங்கிக் வகதாடுத்தார். 

ஒரு ெழியதாக மச்சு வீட்டை அழிதது 
குச்சு வீைதாக்கின கட்யதாகத்தான் இருந்து 
டமம்்தாததுவின் வீடு.  “என் வூட்டையும் 
எடுததுக் கட்ை ெழி விடு ஆண்ைெதா,” என்று 
்ெண்டிக்வகதாண்ைதாள.

அசன் கதாக்கதா வீட்டு முன்முகபட் 
உயர்்ரமதான ெண்ை டைல்ஸ்க்தால் அழகதாக்கி 
இருந்தார். வீட்டிறகுள வ்யிண்டிங் ்ெடல 
நைக்கும்்்தா்் ்தால்கதாயச்சுெ்றகதாக வீட்டை 
சீரியல் ்ல்புக்தால் அலங்கதாரம் வசய்்டி 
இருந்தார்கள. 

அசன் கதாக்கதா சதாய்தா ஏதும் ்கட்கதாமல் 
வ்யருக்குச் வசதால்லிவிட்டுப ்்தானதார். 
கதாடலயில் இன்னிடச கீ்ம் ்தாை புதுவீட்டின் 
்தால்கதாயபபு நைந்்டி இருந்து. டமம்்தாதது 
பீடிக் கடைக்குப  ் ்தாயிருந்தாள. அசன்கதாக்கதாவின் 
மூத் கதாக்கதா சடையன் அபதுல்லதா டமம்்தாதது 
வீட்டுக்குள ெநது நல்லதா வசம்டமயதா கட்டிக் 
வகதாடுததிருக்கதா்ன என்றும் சிெபபு எப்டி 
்்்்ப்தாக இருக்கிறது என்று வ்ருமி்மதாகச் 
வசதான்னதார்கள. குமரிப புளட்கள எதுவும் 
்்சவில்டல. அடமதியதாக நின்றட்ப ்தார்த்்டி 
்ெவறதுவும் வசதால்லதாமல்  வெளி்யறிப 
்்தானதார். 

டமம்்தாதது பீடிக்கடை ்்தாயவிட்டு 
வீட்டுக்குச் சதாமதான்கள ெதாங்கிய்டி வீட்டுக்குள 
நுடழந்தாள.  பிளட்கள சதாமதான்கட் ெதாங்கி 
கதாடலப ்சியதாரம் வசயய ஆரம்பித்தார்கள. 

எதிர்வீட்டு டகசதாம்மதா ்தால்கதாயச்சு 
வீட்டில் சதாபபிட்டுவிட்டுக் டகடயச் ்சடலயில் 
துடைத்்டி டமம்்தாதது வீட்டிறகுள 
நுடழந்தாள. “ஏ, டமம்்தாதது, புதுவீட்டுக் 
கிரகபபிர்ெசததிறகுப ்்தாகலியதா,” என்றதாள. 

“அல்லதா கிருட்யில நல்ல்டியதா 
நைக்கட்டும். ்தால் வ்தாங்குறது ்்தால புதுவீடு 
வ்தாங்கி நல்ல்டியதா இருக்கட்டும்,” ்டல 
முக்கதாட்டைஇழுத்்டி வசதான்னதாள. 

“எனக்க சதாய்தா வசதால்லல,” என்ற 
டமம்்தாதது ்மலும் வ்தாைர்ந்தாள. 

“என்ன டகசதாம்மதா, ஒண்ணும் வ்ரியதா் 
மதாதிரி ்கக்க, அவுங்க சடையன் குடும்்ததுக்கும், 
எங்க சீமதாட்டி குடும்்ததுக்கும் உறவு 
ஒண்ணுமில்டல்ய. வ்தாறவு எபடி சதாய்தா 
்கப்தாங்க, அவுங்க வூட்டுக் கதாரியம். நல்ல்டியதா 
நைக்கட்டும். என்ன நதா வசதால்றது,” என்றட்க் 
்கட்ை்டி ்ன் வீட்டை ்நதாக்கிப ்்தானதாள 
டகசதாம்மதா.

மதியம் சதாப்தாட்டிறகதாக ஸ்ைவடெப ்றற 
டெத்தாள டமம்்தாதது. 
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 நூல் விமர்்சனம்

தவளிச்சப்பூக்்கமை 
ஏந்தும் ்கவிமத்கள்

நூல் - ்சன்னத்தூைல்
ஆசிரியர - க்பரொசிரியர ம.ேண்ணம்மொள்
கவளியீடு - டிஸ்ேவரி புக் க்பலஸ்
்்ரதாசிரியர் ம.கண்ைம்மதாள குந்டெ 

நதாச்சியதார் மகளிர் கடலக் கல்லூரித ்மிழப 
்்ரதாசிரியரதாக  ்ணிபுரி்ெர். ்மது கவிட்கட்ச் 
“சன்னத தூறல்” எனும் வ்ரும் ்டைபபு மூலம் 
வகதாண்டு ெநது கவிட்ச் சமூக வெளியில் 
விட்த்ெர். கவிட்கள மூலம் எல்்லதார் 
மனதிலும் கவிட்க் குடில் அடமத்ெர்.

இெர் வசதால்லும் கவிட்யின் அழகும் 
ஆழமும் ்னிததுெமதானது. ஒவவெதாரு கவிட்யும் 
வெளிச்சப பூக்கட் ஏநதுகிறது.

வ்ண் கவிட் உலகில், அ்ன் ்ரவெளியில் 
்னிததுெமதாய மிளிர்கிறதார். அெர் கவிட்கள 
நின்று நிடலததுப ்்சும் ்ன்டமடய உடையன. 
்மிழக்கவிட் ெரலதாறறில் இெரது வமதாழியும் 
புலடமயும் அ்தாரமதானது.

ஒவவெதாரு ெரிடயயும் கதா்ல் 
வமதாட்டுக்க்தால்  பிடைததுக் குடழதது 
மதாடலயதாயக் கதா்ல் கவிட்கட்த ்நதிருக்கிறதார். 
கவிட்கள கதா்ல் சுைர் ஒளி்யநதி நிறகின்றன.

அெரது கவிட்கள, சங்கப்தாைல்களின் 
மனச்சிததிரமதாக மிளிர்கின்றன. அடெ உைர்்ெதாடு 
பின்னப்ட்டு  நுட்்மதான ெதாழவியடலப 
்்சுகின்றன. பிடித்ட் அ்ன் வ்தான்டம்யதாடு 
பிடித்மதான வமதாழியில் ்்சுெது சிறபபு. 
மனதின் வ்ரும் ஆரெதாரதட் வமதாழியதாக, 
கவிட்யதாக ்டைததிருக்கிறதார். ்ற்்தாது 
எழுதும் வ்ண்களுக்கதான கவிட் ெரலதாறறில், 
சங்ககதாலப வ்ண்்தாற புலெர்களின் நீட்சியதாயப 
்ரிைமிக்கிறதார்.

..

ஒரு வசதால்லுக்கதாய நிறகும் மனது என்ன 
வசயயும்.. கதா்லும் கதா்ல் சதார்ந் இைமும் 
்்ரன்ட்ச் சுமக்கும். ்்ரன்பின் சுடம சுகமதானது. 
வசதாறகட், அ்ன் ்ன்டமடய, மனட், 
்்ருண்டமடயப ்்சுகிறது இக்கவிட்.
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àí˜„CòŸø è™ô£Œ
à¼ñ£P G¡ø£™
Ü¶ à¡¬ùˆ b‡ì£ªîù
ªð£¿¶èœ ªêŠHù..’

இயறடக்யதாடு இடைநது கதா்டலயும், 
கதா்லுக்கதான சநதிபபுகட்யும் விெரிக்கும் 
அழகில் கூடு்லதாயச் ்சர்நது விடுகிறது ்கதாடை 
மதாடல. மனி்ர்களின் பிரியததிறகதாக என உருெதான 
புதுவமதாழியில் கதா்டல விரிக்கிறதார்.

்தா்ன ய்தார்த்மதாய நிகழக்கூடிய சிறு 
நிகழவில் கதா்லின் மனட்க்  கவிததுெமதாய 
விெரிததுச் சறறு பிர்யம் நிகழததுகிறதார்.

‘ªõ‚¬è îEò£î
«è£¬ì ñ£¬ôJ™
ò£«ó£ õ‰¶ Ü‡® GŸðîŸè£è
õ‡´‹ «îm»‹ ðø¬õ»‹
AøƒA‚ ªè£‡ì£´‹ å¼ ñó‹
àF˜‰î Ì«õ£´‹
àFó£î Ì«õ£´‹
à„ê£E‚ A¬÷ò¬êò
ªñ÷ùñ£Œ‚ è£ˆ¶‚ªè£‡®¼‚Aø¶
ñQî˜èO¡ HKòˆFŸè£è
ñEˆ¶Oè¬÷‚ èìˆF’

கதாலம் எப்டியதானது என்்்றகும், கதா்லின் 
நிடனவுகளும் அ்ன் சுெடுகளும் எப்டியதானது  
என்்்றகும் கதா்ல் ஊறிய ெதார்தட்கட்க் 
கண்வைடுதது கவி்தாடி அர்த்ப்டுததுகிறதார்.

‘I„êŠ ªð£¿«îÂ‹
c «õ‡´‹
«ðó¡ð£ŒŠ ªð¼°‹
ªõPJ™
ñ¡ø£® GŸA«ø¡
ï£¡.’
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வ்ரும் கதா்லின் உைர்வுக் குவியல்கட்த 
்னது சிததிர எழுத்தால் அ்ன் சூடு குடறயதாமல் 
கவிட்யதாகப வ்தாழிகிறதார். 

கதா்ல் வெதுவெதுப்தான கூடுக்தால் 
்ன்டன்ய உருக்கும். கவிஞரின் ெரிகள கதா்லின் 
சுெடுகட்யும் கதாலதட்யும் மலரச்வசயகின்றன.

‘Ü¡H™ G¬ø‰¶
õNA«ø¡
â¡ ªï…²¼A
àœª÷½‹¹ ¶¬÷ˆ¶
¹°Aø£Œ
à„ê‰î¬ôJ™
à¡ èù¾è÷£™
ã‰F‚ªè£œAø£Œ
à¡Qì‹
î£›‰¶î£¡ «ð£A«ø¡
Þ¼‰¶ «ð£è†´‹
Ý¡ñ£M™
î£›‰¶ «ð£î™
Üö°î£¡..’

கதா்ல் சுைரிலிருநது வெளிப்டும் 
ெதார்தட்களில் கதா்ல் நதியதாயப ்்தாகிறது. 
அெறறில் வகஞசலும், வகதாஞசலும் கூடி்ய 
அரெடைபபு வசயகின்றன. “வநகிழ்லறற சுடு 
மண்ணில்” என்று புது வசதால்லதாைடல அ்ன் 
வமதாழிடயப ்்சுடகயில் கூடு்லதாய அந்ப 
்்ரன்ட்யும் ்்சிச் வசல்கிறதார்.

‘¹¡¬ñ G¬ô ò£óPõ£˜?
ð£¬ô Gôñ£ŒŠ H÷¾‡´
ªïA›îôŸø ²´ ñ‡E™
ªê‹Ì‚ ¬è ªè£‡´
M™ªôP‰¶ Ý´Aø£œ
îI› GôˆFù£œ..’

கதா்ல் ஒரு இனிபபுக்கூடு. அ்ன் கூடுகளுக்குள 
நுடழந்தும் கிடைக்கும் ்்ரின்்ம் அ்ரி்மதானது. 
ஒவவெதாரு நிமிைதட்யும் வ்தாக்கிச முததுக்க்தால் 
்சமிக்கலதாம். கதா்ல் என்்்ெ நிடனவுகளின் 
்சமிபபு்தா்ன.

‘G¬ùM™ c‰¶‹
è¬ôò£î ªê£Ÿèœ
ï£«ì£®ò£Œ Ü¬ôõF™¬ô
Ü¶
êôùñŸø ñùƒèO¡ á«ì
¹¬èò£Œ åO‰F¼‚Aø¶..’

வெறும்ன ெதார்தட்கட்க் கவிட்யதாக்கதாமல், 
சங்க கதாலததின் நீட்சியதாய, ்டலென், ்டலவி 

்மக்கிடையில் ்்சும் மந்கதாச நிடலயில் 
வமதாத்க் கதா்டலயும் ்டைக்கிறதார்.  “முறறின 
்ெம்பின் அடசயும் உயிர்க் கிட்” என்று 
எழுதுகிறதார். அ்னுள இருக்கும் வமதாழி மனதின் 
அடிச்சுெட்டைப ்றறுகிறது. 

‘°Áƒè£…CŠ ÌM¡
A¬÷ò¬êˆ¶ àì™ õ¼´‹
Ìƒè£ŸP™
êLˆªî´ˆî ªõ‡ñí¬ô
°Mˆîö° ð£˜ˆ¶
°ÁºÁõ™ ªè£œõ£œ..’

ஒவவெதாரு கவிட்க்கும் கவிஞர் ்ரும் 
வமதாழியும் உைர்வும் உயிர் திருடும் ெதார்தட்களும் 
விட்ச்சலதாயக் கதா்ல் நிலவமங்கும் விட்நது 
இருக்கின்றன.

கவிஞரின் உள்க்கிைக்டகக்குள விரியும் 
ெரிகள கதா்லின் வசதார்க்க ெதாசடல அடையதா்ம் 
வசயகின்றன. அெரின் வமதாழி ்்சும் நளினங்கள 
ய்தார்த் ெதாழவியடல, இயறடக்யதாடு இடைதது 
ஆனந்மதாயப ்்சுகின்றன.

‘Þ÷‹ ÅKò¡ ñ¬ø‰¶
ªï¼Š¹‚ «è£÷ˆF™
â¡¬ùŠ ¹°ˆFˆ î¬êèª÷™ô£‹
âKõ¶ «ð£™ àí˜¾ â‚è£÷I´‹
Ü¡ªðÂ‹ Üè‡ì‹ ñ¬ø‰¶
ªè£´‹ «ðŒ ¬èMKˆ¶ Ý†C ªêŒ»‹ G¬ôJ™
ðòí‹ ªî£ì˜‰¶ ªè£‡«ìJ¼‚Aø¶
ºèõK¬òˆ «î®!’

கவிஞரின் சில கவிட்கள நம்டம வியபபில் 
ஆழததுகின்றன. ்ன் கவிட் ெரிக்தால் புது 
வமதாழியதால் சங்ககதாலததின் வ்தான்டமடய 
வெளிச்ச்மறறுகிறதார். ஐெடக நிலம் ்மிழர்களின் 
ெதாழவியடலப ்்சுகிறது. “நிலத ்தாயதாக 
சுெ்ரதாவியச் சிற்மதாக” என்று வமதாத் 
உலகததுக்குமதான ெதாழவியடல ெடரநது உருகி 
உருகி கதா்ல் இடழடய வநயகிறதார்.

‘CL˜Š¹ŸøF™
è´‹ ªõ‹¬ñ Þ™ô£ñŸ «ð£ù¶
Üõ¬÷ â™«ô£¼‹
îñ‚°œ «ðC óCˆ¶
åšªõ£¼ Þ¬öò£è
ªï…²‚ °NJ™ Ü¿ˆF
îˆî‹ õ‹êŠ H¡«ù£¼‚°
º¡QÁˆF‚ è£†ì
Þõœ àJ˜ ªðŸø£™ âŠð®J¼‚°‹
âù Mò‰«î£˜ ï´M™
Üõœ æ˜ Gôˆ î£ò£è
²õ«ó£Mò„ CŸðñ£è
õ¬óòŠð†®¼‰î£œ..’
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º.º¼«èw
 தததாடர் 1

கதாலம் ்ன் டககளில் ்ரதாசிடன உயர்ததிப 
பிடித்்டி கம்பீரமதாக நிறகிறது. வீசும் கதாறறில் 
்ரதாசுத ்ட்டுகளில் ஒன்று ்ம்லயும் மறவறதான்று 
கீ்ழயுமதாய மதாறி மதாறி ஏறி இறங்குகின்றன. 
எப்்தாது எந்த ்ட்டு ்ம்லறும் என்்றதா, 
எந்த ்ட்டு கீழிறங்கும் என்்றதா யதாருக்கு்ம 
வ்ரிெதில்டல. ஏன்... கதாலததிற்க கூை இந்க் 
கைக்கு வ்ரிெதில்டல. 

கதாலக்கதாறறில் உதிரும் சருவகன 
்லரின் ெதாழவு முடிய, சிலரின் ெதாழ்ெதா 
இடலயதாயிருக்டகயி்ல்ய சட்வைன மண்ணில் 
உதிர்நது விழுகிறது. ‘அய்யதா... கதாலததிறகுக் 
கண்ணில்லதாமல் ்்தாச்்ச..!’ என்று நதாம் 
க்றுெட்யும் கண்வகதாண்டு ்தார்த்்டி்ய 
இருக்கிறது கதாலம். 

இந் மண்ணில் ெதாழும் கதாலங்கட் 
மட்டு்ம மனி்ர்கள ெதாழந் கதாலவமனக் 
கைக்கில் வகதாளகிறதார்கள. அ்னதால்்தான் மனி் 
இறபட், ‘கதாலமதானதார்’ என்று வசதால்லி, கண்ணீர் 
அஞசலி வசலுததுகிறதார்கள.

பிறபபு, இறபபு என்று வசதால்ெவ்ல்லதாம் 
மனி்ர்களுக்கு மட்டு்ம வ்தாருநதும். 
ஆனதால், மனி்ன் ்டைத் ்டைபபிறகு 
இது வ்தாருநதுெதில்டல. ஒரு மனி்னதால் 
எழு்ப்ட்ை ்டைபபு, எழுதிய கைததிலிருந்் 
்ன் ெதாழடெத வ்தாைங்கிவிடுகிறது.

அந்ப ்டைபபுக்கு மரைம் என்்்் 
கிடையதாது. அந்ப ்டைபபில் வெளிப்டும் 
சததியததின் ்்வரதாளி்ய அ்ன் ெதாழும் 
கதாலதட் ெடரயறுததுக் வகதாளகிறது. 

எழுதும்்்தா்் சில ்டைபபுகள 
மரணிததுப ்்தாகின்றன. எழுதிய 
்டைப்தாளியின் கண்முன்்ன சில 
்டைபபுகள வசததுப ்்தாகின்றன. மிகச் 
சில்ெ ்டைப்தாளியின் மரைததிறகுப 
பின்னும், கதாலங்கைநதும் ெதாழகின்றன. 
இதில், சில ்டைபபுகட்ப ்டைப்தாளி்ய 
வகதான்றுவிடுெதும், சில ்டைபபுகள 
்டைப்தாளிடய்ய வகதான்றுவிடுெதும் 
நிகழெதுண்டு. ஒரு ்டைப்தாளிக்குத ்ன் 
ெதாழவின் கடைசி நதாள எதுவெனத வ்ரியதா்்தா, 
அப்டித்தான் ்ன் ்டைபபின் ெதாழும் கதாலமும் 
வ்ரியதாது. ஆனதாலும், ்னக்குப பின்னும் ெதாழ 
்ெண்டுவமன்கிற வ்ருவிருப்த்்தாடு்தான் 
ஒவவெதாரு ்டைப்தாளியும் 
எழுதிக்வகதாண்்ையிருக்கிறதார்கள.

்ல்லதாயிரம் ஆண்டுகட்க் கைநதும் ெதாழும் 
வ்ரும்ெதாழவு வகதாண்ைடெ ்டைபபுகள. 
‘்டைப்்னதால் என் வ்யர் இடறென்’ 
என்றதார் கவியரசர் கண்ை்தாசன். அப்டியதான 
இடறென்கள ்டைத் ்டைபபுகள இறெதாப 
புக்ழதாடு இன்ற்வும் ்டிக்கப்டுகின்றன, 
்தாரதாட்ைப்டுகின்றன. கதாலததின் ்்தாளமீது 
ஏறி நின்று, ்டைத்ென் வ்யடர உரக்கச் 
வசதால்லிக்வகதாண்்ை இருக்கின்றன. 

்திவனட்ைதாம் நூறறதாண்டின் இறுதியில் 
பிறநது, இன்ற்வும் ்்சப்டுகிற உலகப 
புகழவ்றற ஆங்கில இலக்கியததின் 
மகதாகவிக்தான மூெர், மிகக் குறுகிய கதால்ம 
ெதாழந்ெர்கள. ்ங்கள ெதாழடெச் சுருக்கி, 

்கவிமதக்குள் 
்கலந்திருக்கும் 
்கமத
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்ங்கள ்டைபபின் ெழி்ய ெதாழடெ 
நீட்டிததுக்வகதாண்ைெர்கள. ெதான் கீட்ஸ் (1795-1821) 
25 ெயதிலும், வ்ர்சி ட்ஷி வேல்லி (1792-1822) 29 
ெயதிலும், லதார்ட் ட்ரன் (1788-1824) 36 ெயதிலும் 
மண்ணுலக ெதாழடெ நிடறவு வசய் மகதாகவிகள.    

இலண்ைனிலுள் மூர்்கட்டில் 
பிறந்ெர் கீட்ஸ். இெரது கவிட்களில் புகழ 
மிக்க ஆங்கில கவிஞர்க்தான ெதான் மில்ைன், 
்ேக்ஸ்பியர் ஆகி்யதாரின் ்தாக்கம் இருப்்தாகத 
திறனதாயெதா்ர்கள குறிபபிடுகின்றனர். ்தான் 
்டித் மருததுெக் கல்வி்யதாடு ஆங்கில 
இலக்கியங்கட்யும் ஆழநது கறறறிந்ெர் கீட்ஸ். 
ெகுபபில் ஆசிரியர் ்தாைங்கட் நைததும்்்தாது, 
இெர் மட்டும் ் ன் குறிபபு ் நதாட்டில் கவிட்கட் 
எழுதிக் வகதாண்டிருப்தாரதாம். கீட்ஸ் ்தான் எழுதும் 
மருததுெக் குறிபபுகட்க்கூை கவிட்யதாக்ெ 
எழுதுெதாரதாம். 

ஒருமுடற உறசதாகமதான கவிட் 
மனநிடலயில் இருந் கீட்ஸ், ் னது ் நதாயதாளிக்குப 
்்தாட்ை ்்ண்்ை்ஜ மீது ஒரு நீண்ை கவிட்டய 
எழுதினதாரதாம். அப்டியதான கீட்ஸின் கவிட்கள 
இன்டறக்கும் உலவகங்குமுள் கவிட் 
ஆர்ெலர்க்தால் ்டிக்கப்டுகின்றன. கவிட்த 
திறனதாயவுக்கு மிகுந் ்யனளிப்்தாகவும் 
உள்ன.

ஒரு வமதாழியின் அழ்க, அந் 
வமதாழியிலுள் கவிட்்தான் என்்தார்கள. ்மிழ 
வமதாழிக்கு கவிட் வமதாழி என்வறதாரு சிறபபுப 
வ்யரும் உண்டு. அந்க் கவிட்க்குளளும் கட் 
வசதால்லும் ஆறறல் மிகச் சிலருக்்க ெதாயத் ்்று. 
்மிழ இலக்கியங்கள யதாவும் வ்தாைக்கக் கதாலததில் 
வசயயுள ெடிவி்ல்ய ்டைக்கப்ட்ைன. 
உடரநடை, சிறுகட், நதாெல் ஆகியடெ 
ஆங்கி்லயரின் ெருடகக்குப பின்ன்ர ்மிழுக்கு 
அறிமுகமதாயின. கைந் நதாற்து ஆண்டுக்தாகக் 
கவிட் நூல்கட், கட் நூல்கட்த வ்தாைர்நது 
ெதாசிதது ெரு்ென் எனும் ெடகயில், நதான் 
ெதாசித் கவிட்களுக்குள கலநதிருக்கும் ்நசித் 
சில கட்கட்ப ்றறி ்கிர்நதுவகதாள்ப 
்்தாகி்றன். 

   • 

்மிழக் கவிட்யின் முகவமனக் 
வகதாண்ைதாைப்டும் மகதாகவி ்தாரதி (1882-1921), 38 
ஆண்டுகதாலம் ெதாழந் ஞதான சூரியனதாெதார். 

‘சுடெ புதிது; வ்தாருள புதிது; ெ்ம் புதிது;

வசதாற புதிது…’ எனப புதிது வகதாண்ைதாடிய 
மகதாகவி ்தாரதியதார், “வசல்லம்மதா, நதான் வீட்டிறகு 

நிடறய வ்தாருளகள ெதாங்கி ெருகி்றன்” 
என்று வசதால்லிச் வசன்றதார். திரும்பி ெருடகயில் 
வகதாண்டுெந் மூட்டைகள முழுக்க புத்கங்கள. 
அகநதானூறு, புறநதானூறு, ்திறறுப்தது, 
சிலப்திகதாரம், திருக்குறள, திருெருட்்தா, 
இரதாமதாயைம் என எண்ைறற நூல்கள.

“்ைம் நமக்குப வ்ரி்ல்ல, வசல்லம்மதா. 
கதாலத்தால் அழியதா் வ்ரும் வசல்ெமதான கல்விச் 
வசல்ெதட் நதான் ெதாங்கி ெநதிருக்கி்றன்” 
என்றதார். வீட்டிறகுத ்்டெயதான மளிடக 
சதாமதான்கள கூை இல்லதா் நிடலயில், 
எட்டையபுரம் மன்னர் ்ந் ரூ.500-இல், ரூ.485-
க்குப புத்கங்கட் ெதாங்கி ெந் அறிவுத 
திருமகன் ்தாரதி. 

்சிததிருக்கும் ்ெட்யிலும் வீட்டு 
முறறததில் ெந்மர்ந் குருவிகளுக்கு, உடலயில் 
்்தாை டெததிருந் அரிசி மணிகட் அளளி 
இடறத் ்தாரதி, அப்்தாது அங்கு ெந் மகள 
சகுந்லதாடெப ்தார்தது, “விட்டு விடு்டலயதாகி 
நிற்தாய – இந்ச் சிட்டுக்குருவிடயப ்்தால...” 
என்று ்தாடினதார்.

1904 மு்ல் 1921 ெடரயதான ்திடனநது 
ஆண்டுகதால இலக்கியப ்ணியில், “அறுநூறு 
்க்க அ்வில் சிறிதும் வ்ரிதுமதாக இருநூறறி 
எழு்து கவிட்கள, நதானூறு ்க்க அ்வில் சுமதார் 
எழு்தட்நது சிறிய கட்கள, நதாெல் ்குதிகள, 
நதாைக ரீதி சம்்தாேடைகள, கதாட்சிகள மறறும் 
நதானூறு ் க்கங்கள வகதாண்ை நூறறி ஐம்்து சிறிதும் 
வ்ரிதுமதான ்ல ரக, ்ல வ்தாருள கட்டுடரகளும் 
எழுதிய ்தாரதி, ‘மகதாகவி’ ்ட்ைததுக்கும் ்மலதாக, 
‘மகதா இலக்கியன்’ என்ற ்ட்ைததுக்கு உரியென்” 
என்வறழுதினதார் எழுத்தா்ர் சி.சு.வசல்லப்தா 
(்மிழச் சிறுகட் பிறக்கிறது – இரண்ைதாம் 
்திபபின் முன்னுடர).
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1910-12ஆம் ஆண்டில் ்தாரதி எழுதிய 
‘ஆறில் ஒரு ்ங்கு’ ்மிழின் மு்ல் சிறுகட்யதாக 
இருந்தாலும், இந்க் கட் எழு்ப்ட்ை 
்த்தாண்டுகளுக்குப பிற்க ெ.்ெ.சு.ஐயர் எழுதிய 
‘கு்த்ங்கடர அரசமரம்’ ்மிழின் மு்ல் சிறுகட் 
என அறியப்டுெது ்ெவறதாரு ்னிக் கட்.

கட், நதாெல், கட்டுடர எனப ்ல்ெடக 
எழுததுக்குச் வசதாந்க்கதாரரதான ்தாரதியின் 
கவிட்கட்்ய எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். 
்தாரதியின் அடனததுக் கவிட்கட்யும் 
்்டித்்டி ெதாசிததிருக்கின்்றன். ்தாரதி 
எழுதியிருக்கும் சில கவிட்க்குள கட்களும் 
கலநதிருக்கின்றன.

இநதிய விடு்டலடய மட்டுமல்ல, உலக 
நதாடுகள அடனததும் விடு்டலக் கதாறடறச் 
சுெதாசிக்க ்ெண்டுவமனப ்தாடிய மதானுைக் 
கவிஞன் ்தாரதி. ரஷயதாடெ ஆண்டு ெந் 
ெதார் மன்னனின் ஆட்சி, மக்களின் வ்தாைர் 
்்தாரதாட்ைததினதால் 1917-இல் முடிவுக்கு ெருகிறது.

‘மதாகதாளி ்ரதாசக்தி உருசிய நதாட்டினிற 
கடைக்கண் டெத்தா்ங்்க…’ என்று ்தாரதி 
்தாடிய ்தாைலுக்குளளும் ஒரு கட்யிருக்கிறது. 
ரஷய புரட்சிடய மட்டுமல்ல; ்தான் சநதித் 
எளிய மனி்ர்கட்யும் ்ன் கவிட்க்குள 
்தாடுவ்தாரு்தாக்கி டெத்ென் ்தாரதி. 

அப்டியதாக ்தாரதி எழுதிய ஒரு சிறிய 
்தாை்ல ‘அம்மதாக்கண்ணு ் தாட்டு’. இட்ப ் தாைல் 
ெடிவில் எழு்ப்ட்ை அம்மதாக்கண்ணுவின் 
கட்வயன்று வசதால்ெ்் வ்தாருத்மதாக இருக்கும். 
அம்மதாக்கண்ணு எனும் ஒரு ்தாயின் சிததிரதட் 
இந் 12 ெரிப ்தாட்டில் ்திவு வசயகிறதார் ்தாரதி. 
எளிடமயின் அழகும் ்நர்ததியும் வெளிப்டும் 
இந்ப ்தாட்டு, எனக்கு மிகவும் பிடித் ்தாரதியின் 
கட்ப்தாைல் என்்்ன்.

மு்லில், யதாரிந் அம்மதாக்கண்ணு என்று 
வ்ரிநதுவகதாள்லதாம். புதுடெயில் ்தாரதியதார் 
இருந்்்தாது, அெரது வீட்டில் ்ணி வசய் 
மூ்தாட்டி அம்மதாக்கண்ணு. ்தாரதியின் மீது அ்வு 
கைந் ்தாசம் வகதாண்ைெர். ்தாரதியும் அெடரத 
்னது ்தாயதாக, ்ரதாசக்தியதாக எண்ணினதார். 
்தாரதிக்குக் ்கதா்ம் ெந்தால் யதாரும் அெரிைம் 
்்சத ்யங்குெர். அம்மதாக்கண்ணு மட்டும் 
ட்ரியமதாகச் வசன்று ்்சுெதார். அெரது 
ெதார்தட்க்குக் கட்டுப்டுெதார் ்தாரதி.

ஒருநதாள ்தாரதி வசல்லம்மதாவிைம் 
்கதாபிததுக்வகதாண்டு, வீட்டை விட்டு 

வெளி்யறினதார். ்தாரதி்தாசன் ்தாரதிடயத ்்டிக் 
கண்டுபிடிக்க, “என் வீட்டிறகு ்ெண்ைதாம்; 
உன் வீட்டிறகுப ்்தாகலதாம்” என்கிறதார் ்தாரதி. 
இட்யறிந் அம்மதாக்கண்ணு, ஒரு ்ட்டில் சில 
்லகதாரங்கட் டெதது, ்தாரதி ெரும் ெழியில் 
நின்றுவகதாண்ைதார். 

அம்மதாக்கண்ணுடெக் கண்ைதும் 
்தாரதியின் ்கதா்ம் மடறய, முக மலர்ச்சியுைன் 
்லகதாரங்கட்ச் சதாபபிட்டுவிட்டு, 
அம்மதாக்கண்ணுவுைன் ்சர்நது ்ன் வீட்டிறகுச் 
வசன்றதார்.

இரவு ்நரங்களில் ்தாரதி வீடு திரும்் 
எவெ்வு ்நரமதானதாலும், க்ெருகினில் 
கதாததிருநது ்தாரதி ெந்தும் க்டெத 
திறநதுவிடுெதார் அம்மதாக்கண்ணு. ‘வீரமதான ்தாய’ 
என்று ்தாரதி ்தாரதாட்டிய அந் அம்மதா குறித் 
்தாைலிது.

   

   ‘Ì†¬ìˆ FøŠð¶ ¬èò£«ô - ï™ô 

   ñù‰FøŠð¶ ñFò£«ô

   ð£†¬ìˆ FøŠð¶ ð‡í£«ô - Þ¡ð

   i†¬ìˆ FøŠð¶ ªð‡í£«ô. 

   ã†¬ìˆ ¶¬ìŠð¶ ¬èò£«ô - ñù

   i†¬ìˆ ¶¬ìŠð¶ ªñŒò£«ô

   «õ†¬ì ò®Šð¶ M™ô£«ô - Ü¡¹‚ 

   «è£†¬ì H®Šð¶ ªê£™ô£«ô.

   è£Ÿ¬ø ò¬ìŠð¶ ñùî£«ô - Þ‰î‚

   è£òˆ¬î‚ è£Šð¶ ªêŒ¬èò£«ô

   «ê£Ÿ¬øŠ ¹CŠð¶ õ£ò£«ô - àJ˜

   ¶E¾Áõ¶ î£ò£«ô.’

ெதாசிபபில் ்தாரதியின் ்தாைல்களுள 
இதுவுவமதான்று என்று்தான் நதானும் 
எண்ணியிருந்்ன். ஆனதால், 
அம்மதாக்கண்ணுவுக்குக் கதாது ்கட்கதா்்தால், 
டசடகயதால் மட்டு்ம அெரிைம் ்்ச முடியும் 
என்்ட் அறிந் பிறகு, இந்ப ்தாைலின் 
வ்தாருளும், இந்ப ்தாைலுக்குள இன்னமும் 
ெதாழநது வகதாண்டிருக்கும் அம்மதாக்கண்ணு எனும் 
்தாசமிக்க ஒரு ்தாயின் ்ரிவும் என் மனக்கண்ணில் 
கட்வயன விரிகின்றன.

	 	 										-	இன்னும்	ச�ொலபவேன்.	 
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 கவிலதயியல் குறிதத 
நேர்கதாணல்கள

ேற்்பதுகவ.. கேட்்பதுகவ..!
4

ஆத்மொரத்தி

சேொதுசைொழியில	 இயங்கும்	
கவிமைபய	 எல்ொக்	 கொ்த்துக்குைொன	
சேொருத்ைபேொடுகமைக்	 சகொண்டிருக்கும்	
என்்ற	கருத்மை	எபேடி	ேொர்க்கிறீர்கள்?

“எல்லதாக் கதாலததுக்குமதான” என்று 
எதுவு்ம இல்டல என நம்புகி்றன். 
கதாலம் ஒன்்ற எல்லதாக் கதாலததுக்குமதானது. 
்ெவறதான்றுமில்டல. இட்்ய “அந்ந்க் 
கதாலததுக்கு ஏறற” என்று மதாறறிக்வகதாண்டு 
விடையளிக்க உத்்சிக்கி்றன். கவிட் 
வ்தாதுவமதாழியில் மட்டும் இயங்குகிறது 
என்்து ஒரு சதாகச உைர்டெத ்ரலதாம். அது 
உண்டமயல்ல. கவிட்யின் வமதாழிடய 
ஒருென் கண்ைடைய ்மறவகதாளகிற 
பிரயதாைம் மிக முக்கியமதானது. கவிட்க்கு 
உண்ைதான வமதாழிடயக் கண்ைடைகிற 
்யைம் மட்டுமல்ல அது. 

இங்்க கவிட்டயக் கல்லூரிப ்தாைத 
திட்ைததில் ்யிறறுவிதவ்ல்லதாம் கறறுக் 
வகதாடுதது விை முடியதாது. நதான் ்தாைத 
திட்ைங்களுக்கு எதிரதானென் அல்லன். அது 
ஒரு ெழி. அ்டன முயன்று ்தார்ப்தில் 

்ெறில்டல. அஃது புதிய ்நதாயடமக்குப 
்ல்்ெறு மருநதுகட் முயறசிததுப 
்தார்க்கிற மனமுடறக்கு ஒப்தானது அன்றி 
்ெறில்டல. கிடைத் ெடர ்லி்ம் 
என்ற ்நதாக்கில் வசயயப்ைலதாம். கவிட் 
அந்ந்க் கதாலததுக்குத ்்டெயதான 
வ்தாருத்ப்தாட்டிடனக் வகதாண்டிருக்கலதாம். 
அல்லது மறு்லிக்கலதாம். இவவிரண்டையும் 
்தாண்டிய ்ெவறதான்றதாகவும் இருக்கலதாம். 
அ்டன அறுதியிட்டுவிை முடியதாது என்்ற 
கருதுகி்றன்.

கவிமையின்	 சைொழியில	 இம�த்ைன்மை	
இலம்,	 அைன்	 ைடமடையொன	 வேடிவேம்	
ப�ொர்மவேத்	ைருகி்றது,	ைறகொ்	நீள்	கவிமைகள்	
வே்றடசியொனமவே,	 நவீன	 கவிமைகைொல	
உணர்வு	 அம்கமை	 எழுபே	 முடியவிலம்,	
அறிவு	 �ொர்்நை	 பகள்விக்கு	 இபபேொதிருக்கும்	
கவிமைகளில	 இடைம்	 இருபேதிலம்	 பேொன்்ற	
வேொ�க	 விைர்�னங்கமைப	 சேொருடேடுத்தும்	
பேொக்கு	 இபபேொமைய	 கவிமைச்	 சூழலில	
இருக்கி்றைொ?

‘கவிட்யின் வமதாழியில் இடசத 
்ன்டம இல்டல’ என்்து ஒருெர் 
கூறுகிற குறறச்சதாட்வைன்றதால் அட்்ய 
‘்கதாலதாகலம்’ என்று ஆரதாதிப்ெர்களும் 
இருக்கத்தான் வசயகிறதார்கள.கவிட்யில் 
இடசத ்ன்டம இல்லதாமல் ்தார்ததுக் 
வகதாளெதும் இடசடயக் கவிட்யிலிருநது 
நீக்கிவிடுகிற கெனமும் வகதாண்ை ்லடர 
நதான் அறி்ென். இங்்க கூறுவ்தாருள 
கருது்கதாள நம்்கம் மறு்லிபபு எனப 
்லெறடறயும் முன்னதால் நைநது 
வகதாண்டிருப்ெர்கள டகமதாறறித ்ருகிற 
அனு்ெச்சிட்டை ்்தாலப வ்றறுக் 
வகதாளகிற முடறடம நிலவுெட் மறுக்க 
முடியதாது. 
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எத்டன ்்ர் ்னக்கதான கவிட் 
குறித் மு்ன்டமயதான-முழுடமயதான 
கருத்தாக்கதட் உருெதாக்கிக்வகதாள் முயற
சிக்கிறதார்கள..?்லவீனமதானவ்னினும் சுய 
கருதட்ப ்றறிக் வகதாண்டிருக்கக் கூடிய 
மனப்றறு ்லரிைமும் இருப்தில்டல. 
ஒருெர் உரக்கச் வசதால்கிற ெதாக்கியதட் 
கூட்ைமதாயத திரும்்ச் வசதால்ெது 
கவிட்க்குப வ்தாருந்தாது அல்லெதா ? 

‘்றகதால நீள கவிட்கள 
ெறட்சியதானடெ’ என்கிற ்்தட் நதான் 
ஏறறுக்வகதாள்வில்டல. சிறு மறறும் 
குறுங்கவிட்களின் மீது எல்டலயறற 
அன்பும் ்்ைலும் வகதாண்ைெனதாகத்தான் 
இட்ப ்திவு வசயகி்றன். கவிட் 
நிர்ப்ந்ங்க்றறது. அ்ன் அ்வு 
உட்்ை எட்யு்ம நிர்ப்நதிததுவிை 
முடியதாது. அப்டி இருக்க நீள கவிட்கள 
ெறட்சியதானடெ என்்து ்ெ்ற்்தா ்்ைத 
வ்தாைங்கிப ்தாதியில் கண்ைடைகிற 
தீர்மதானத திருப்மதாக ்ெண்டுமதானதால் 
இருக்கக் கூடு்ம ஒழிய அது நிெமதான 
பூர்ததியதாக இருக்க எந் அெசியமும் 
இல்டல. நீள கவிட்கள ெதாசகனுக்குத ்ர 
விடழகிற அனு்ெம் நீர்மம் மிகுந்து.

‘நவீன கவிட்க்தால் உைர்வு 
அடலகட் எழுப் முடியவில்டல’ 
என்்ட் முறறிலுமதாக ஏறக முடியவில்டல. 
அப்டி ஓரிைததில் குவிகிறவ்னில் அது 
நவீன கவிட்கள முறறித தீர்கிற இைமல்ல 
என்்து என் நம்்கம். அங்்கயிருநது 
நிகழ ெதாயக்கிற அடுத்கட்ைப ்ரெலில் 
அப்டியதான உைர்வு அடலகள எழக் 
கூடுமல்லெதா? ஒன்று நிகழதாது என்று 
முறறுகிற இைதட்க் வகதாண்டு கவிட்டய 
அணுகுெ்் என்ன்வில் வ்தாருந்தாமற 
்்தாகிறது. 

நதாம் கடைசி ெடர கதாததிருநது 
அப்டிக் கதாததிருத்ல் தீர்நது ்்தாய 
அ்்தாடு முடிெடைெ்தாகக் வகதாண்ைதால்கூை 
அது நமக்கு முநட்ய வநடுங்கதாலத 
வ்தாைர் இயங்குமுடற ஒன்றில் இடைக் 
கண்ணியதாக நம் வ்தாறுபபின் முழுடமயதாக 
இருக்க முடியும் என்கி்றன். இல்டல 

இல்டல கடைசி ெடர கதாததிருந்து 
வீண் என்று வசதால்ல முயன்றதால் 
அங்்க ்ெறு வினதாக்கள ெருகின்றன 
இல்டலயதா.. யதாருடைய மு்ல் துெங்கி 
யதாருடைய கடைசி ெடர என்்வ்ல்லதாம் 
்களவிகட் மதாறறியடமதது விடுகின்றன 
இல்டலயதா.. அபபுறம் எப்டி அ்றகுப 
்தில் ்்ைமுடியும்..? நம் தீர்மதானதட் 
்ெண்டுமதானதால் ்திலதாக எழுதி 
டெததுவிைலதாம்்தான். நவீன கவிட்க்தால் 
உைர்வு அடலகட் எழுப் முடியவில்டல 
என்்து ெருகிற முப்்தாம் ்்தியிலிருநது 
கிட்ைதாரிலிருநது இடச எழதாது என்்து 
்்தாலத்தான் எனக்குப ்டுகிறது.

‘அறிவு சதார்ந் ்களவிக்கு 
இப்்தாதிருக்கும் கவிட்களில் இைம் 
இருப்தில்டலயதா?’ இட் இன்னும் 
வ்ரி்தாகப ்்ச்ெண்டியிருக்கும் எனப 
்டுகிறது. எழுதுகிற நதாமதா அல்லது 
ெதாசிக்கிற நதாமதா அல்லது எழு்தா் 
ெதாசிக்கதா் பிறரதா யதார் இ்டன மதாறறி 
அடமக்க ்ெண்டும் அல்லது யதாரதால் 
இது முடியும்..? நதாம் எல்லதாெறடறயு்ம 
முடிததுப ்தார்க்க அல்லது முடிடெப ்தார்க்க 
விரும்புகி்றதாமதா..?அப்டி இருந்தால் 
நமக்குக் கிடைக்கிற கடலயினூைதான 
அனு்ெங்கள மிகக் குடறெதான்தாக்ெ 
இருக்க முடியும். உண்டமயில் மதானுை 
ெதாழவு என்்்் மதாவ்ரிய  சூன்யததிறகு 
இலக்கமிட்டுப ்தார்க்கிற ஒரு 
விட்யதாட்டு்தான். இங்்க நதாம் நம்புகிற 
அத்டன விையங்களுக்கும் முன் பின் 
இருக்கிற இருள அப்டி்ய்தான் இருக்கிறது. 
இடையி்ல சிறு ஒளி.. அட்க் வகதாண்டு 
எல்லதாெறடறயும் அ்க்க முடியதாது.

எ்றகு உனக்வகதாரு குரு 
்்டெப்டுகிறதார்? என்று ்கட்ை்றகு 
“என்னிைமிருக்கும் விடையறற 
வினதாக்கட் எழுபபுெ்றகதாக்ெ நதான் 
குருடெத ்்டுகி்றன்” என்று ஒரு சீைன் 
வசதான்னதானதாம். இப்டி ஒரு ஞதானக்கட் 
்டித் நிடனவு. அறிவு சதார்ந் உைர்வு சதார்ந் 
வ்தான்மம் சதார்ந் என்வறல்லதாம் ்குததுக் 
வகதாண்்ை இருக்க ்ெண்டியதில்டல. 
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கவிட் கைவுட்விைப வ்ரியது அல்லது 
கவிட் ஒரு கைவுட்ப ்்தான்றது. 
இந் இரண்டில் எது பரிய்மதா அட்க் 
வகதாள்லதாம். அப்டி இருக்க கவிட் 
்மறவசதான்ன சிறு ஒளிடயப ்தார்க்கிற 
கண்களுக்கு முன்்தாக நிகழததும். 
அப்டியதான ஒளியறியும் கைங்களின் 
கூட்டுக் கலயமதாக ெதாழக்டக மதாறும்்்தாது 
ெதாழவின் ஆரெதாரம் நீக்கப்ட்ை அடமதி 
சதாததியமதாகும். நிச்சலனம் என்்து 
ஏற்டுத்ப்ட்ை அடமதி அல்ல. 
அது வசன்றடைகிற நிசப்ம். அ்றகுத 
்்டெயதான ்யைம் ்மறவகதாண்ைதாக 
்ெண்டியது கட்ைதாயம்.

்மறகூறப்ட்ை கூறறுகள என்றில்டல.. 
இன்னும் ்ல ெதாசக/விமர்சனங்கட்ப 
வ்தாருட்்டுததுகிற ்்தாக்கும் ்தாரதாமுகம் 
கதாட்டுகிற ்்தாக்கும் ஒருங்்க்தான் கவிட்ச் 
சூழலில் இருநது ெருகிறது. இது இன்று 
்நறறல்ல.. ்ன்வனடுங்கதாலமதாக்ெ 
இருப்து்தான். ஒருெருடைய நம்்கம் 
மறவறதாருெருடைய மறு்லிப்தாக 
இருக்க முடியும். விமர்சனம் என்்து 
ெதாசக அனு்ெமதாக மட்டு்ம கரு்ப்ை 
்ெண்டியதில்டல. ெதாசகன் எப்்தாது 
விமர்சனம் ஒன்டற டெக்கிறதா்னதா 
அப்்தாது அதுவும் ஒரு ்டைப்தாக 
மதாறுகிறது. 

்டைபபின் மீ்தான விமர்சனம் 
மட்டுமல்ல அ்ன் மீ்தான வமௌனமும்கூை 
எல்டலயறற திறபபுகளில் வ்தாருந்க் 
கூடியடெ்தான். எந் ஒரு ்டைபபும் 
எம்மதாதிரியதான விமர்சனங்கட்ப 
வ்றறுக்வகதாளளும் என்்ட் 
எழுதுகிறெரதால் முன் தீர்மதானிததுக்வகதாள் 
முடியதாது. என்டனப வ்தாறுத்ெடர 
கவிட்யின் நீட்சி அ்ன் மீ்தான 
விமர்சனதட்யும் வகதாண்ைது்தான்.

இதுவேமை	 எழுதிய	 எல்ொக்	
கவிமைகமையும்	 ை்ற்நதுவிடடுப	 புதிைொகக்	
கவிமை	 எழுைத்	 சைொடைங்குங்கள்	 என்று	
ச�ொன்னொல	 உங்கள்	 முைல	 கவிமையின்	
ேொடுசேொருள்	 எதுவேொக	 இருக்கும்?	 அமை	
எழுதும்பேொது	 உங்கள்	 சைொழிமயயும்	
அனுேவேத்மையும்	எபேடி	ேயன்ேடுத்துவீர்கள்?

இந் வினதா நமக்குத ்ருகிற கிறக்கம் 
அலதாதியதானது. அட்க் கெனமதாக 
அகறறிவிட்டுப ்தார்த்தால் கவிஞன் 
என்றில்டல, எந்ப ்டைப்தா்னும் ்ன் 
்டைபபுக் கைக்்கடு ஒன்டறப ்ரதாமரிக்கத 
வ்தாைங்குடகயில் கடலக்கும் அெனுக்கும் 
இடையிலதான எதுவுமறற வெறுடமயில் 
அந்க் கைக்கீடு ெநது அமர்நதுவிடுகிறது. 
கிரிக்வகட் ஆட்ைததில் ஒவவெதாரு 
ரன்டனயும் சதா்தாரைமதாகத ்்க்கி எடுததுச் 
்சகரிதது ஆடுகிற ஆட்ைக்கதாரனின் ம்னதா-
நிடலடம முக்கியமதானது. 

இன்னும் ச்மடிக்க நதாலு ்ெண்டும் 
வரண்டு ்ெண்டும் என்று அ்டன 
வநருங்க வநருங்க உற்ததி வசயயப்ட்டு 
அளிக்கப்டுகிற ்்றறமும் ்ை்ைபபும் 
புறெயமதானது. முறறிலுமதாக எண்ணிக்டக 
சதார்நது அல்லது ஒரு நிடலடய எய் 
்ெண்டிய நிர்ப்ந்ம் சதார்நது எழக் 
கூடியது. கதால்கட்ச் சங்கிலியிட்டுக் 
வகதாண்டு நைப்தும் ஓடுெதும்்தான் 
கடினம் என்்தில்டல. கதால்களில் 
சங்கிலியிட்டிருப்து்தான் கடினம். 
அது ்ட். உறங்குகிறதாற ்்தால் 
கதாணுகிற கனவில் கூை கதால்களில் 
சங்கிலியிட்டுக்வகதாண்டு இருப்து 
கடினமதானது்தான். இந் இைததில்்தான் 
கைக்்கடும் கைக்கீடும் எந் மதாதிரியதான 
பிம்்ச் சுடமயதாகக் கடலஞனுக்கு 
மதாறுகின்றன என்்து குறித் ்களவி 
எழுகிறது.

“நதான் எழுதுகிற எல்லதாக் கவிட்களு்ம 
அது ெடரயிலதான எல்லதாெறடறயும் 
மறநதுவிட்டு எழு் முடனகிற 
மு்றகவிட் ஒன்றின் பிரதிகள்தான், நதான் 
என் மு்றகவிட்டய எழுதுெ்றகதான 
்யிறசியில் இருப்ென். என்றதாெது ஒரு 
தினம் அது நிகழக் கூடும். வமதாழியின் 
அனு்ெததில் நதான் யதாரதாக அல்லது 
என்னெதாக நிகழகி்ற்னதா அ்னூைதாக 
என் வமதாழி என்டனப ்யன்்டுததிக் 
வகதாளெ்றகதான சதா்ரமதாக்ெ கவிட்கட் 
எண்ை விரும்புகி்றன்”.

•  •  •
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யவனிேொ ÿரொம்

மூன்்றொம்	 உ்கச்	 �மூகத்திலிரு்நது	
சவேளிபேடும்	 கவிமைகள்	 ேண்ேைவில	
அமடை்நதுள்ை	 புதிய	 ைொற்றங்கள்	 குறித்துக்	
கூறுங்கள்.	

மூன்றதாம் உலகக்கவிட்கள   எனும் 
ெடகப்தாடு அல்லது அடெ்றறிய அரசியல் 
்சதார்வுகள அல்லது ்றகதால  நடகபபுகள 
ஒரு்க்கம் இருக்கட்டும். அடெ ்ண்்்வில் 
இன்று கல்விப புலததின் ெதாஞடசடய 
விட்டு வெளி்யறிவிட்ைன. ெதாழுமிைததின் 
அழகியல் அம்சங்கட் கதா்ல், வமதாழி, 
சமயம், ்ததுெம், ்க்திசதார் ெர்க்க நலன் 
எனத வ்தாகுக்கும் ஒரு அடமபபு அதில் எதிர் 
முரண்க்்தாடு விலகும் கவிட்கட்த 
்விர்க்க்ெ வசயயும். அந் அ்வில்  
கவிட்கள அடெ ்த்ம் ்தாடுவ்தாருளில் 
்மறகண்ை வசவவியல் ்ண்புகட் 
உள்ைக்கமதாகக் வகதாண்டுள்னெதா 
என்்்் இன்றுெடர ்மிழில் கதாைப 
வ்தாதுெதான அ்வீைதாக இருக்கிறது. 
ஆனதால் இநதியதாவில் வசவவியல் என்்து 
சதாதி சமய ்க்தி ஒழுக்கெதா் நீதியியல்  
அழகியலதாகவும் ்தாதுகதாக்கப்டுகிறது. 
இந் அழகியல் என்்து அருெருபபின் 
அழகியல், அரதாெகெதா் ்கடி அழகியல், 
ென்முடற அழகியல், மததிய்ர அழகியல், 
இைதுசதாரி அழகியல், நவீனததுெ  ்மலும் 
பின்நவீனததுெ அழகியல் எனப ்ன்டம 
வகதாண்டுள்து.

அெறறில் இருநது  விலகி ்மிழில் 
1990களில் உருெதாகி அதிகதார டமயங்கட் 
்நதாக்கிக் குரல் எழுபபிக்வகதாண்ை  

கவிட்களின் கலகப ்தார்டெகள. எதிர் 
கவிட்ப ்்தாக்குகள கவிழபபுெதா் அரதாெக 
மறறும் குறறடம ்தும்பும் விளிம்புநிடலக் 
குரல்கள, நிறுெனப ்கடிகள, அர்த் 
்மற்ரபபில் திட்த்ல், நீண்ைகதால 
உண்டமகளின்  மீது சந்்கம் வகதாள்ல், 
ஒடுக்கப்ட்்ைதாரின் ்்தாரதாட்ை இன்்ம் 
எனத ்ங்கள ்ன்டமததுெங்கட்ப 
புதிய ்ண்புக்தாய விததியதாசமதாக்கி 
முன்டெதது, வமதாழியில் அட்ப 
்திெதாக்கியும் ெநதுள்ன. வசவவியல் 
மரபுகட்க் கதாட்டிலும் சமகதால வ்தாருளியல் 
நி்ர்சனங்கள, கவிட்களில் இன்று 
உடரயதாைலதாயத வ்தாைர்கின்றன. 

சுருக்கமதாகச் வசதான்னதால், மரபுசதார் 
அழகியலில் இருந் நில உடைடமெதா் 
அல்லது நிடலயதாடமப புரட்ைல்ெதா் 
சுரண்ைல் ஆைதாதிக்க அறிவுடைடமகளின் 
ெகி்தாகதட்த துண்டிததுக் 
வகதாண்டிருக்கிறது கவிட்.

விஞஞதானம், உடழபபு, உைல், 
அ்ன் விருப் உறுதிகள, விருப் 
்ெட்டககள ்்தான்றடெ இைம் கதாலம் 
கடலதது ்ண்்்வில் இன்று கவிததுெ 
அரசியலதாகின்றன. இதில் ஒரு அடமபபுெதா் 
சிந்டனப புலபவ்யர்வு முற்்தாக்கதாய 
மனி்த ்ன்னிடல ்நதாக்கி நகர்நதிருக்கிறது.

•  •  •

மகுகடசுவரன்

புதிய	 புதிய	 பகொடேொடுகள்,	
ேொடுசேொருள்கள்,	 சைொழிைலகள்	
உருவேொகியுள்ை	 பேொதும்	 ைறகொ்க்	
கவிமைகளில	 ஆழ்்நது	 பைொய்்நது	 பேொக	
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முடியவிலம்	 என்கி்ற	 கருத்மை	 எபேடிப	
ேொர்க்கிறீர்கள்	?

எல்லதார்க்கும் ெதாழக்டக ஒன்று்்தால் 
ஆகிவிட்ைது. புதி்தாய எனக்கு ்நர்ந்து 
இன்வனதாருெர்க்கும் அவெதா்ற 
்நர்கிறது. ஒன்டறக் கூறுெ்ன்ெழியதாக 
அ்டன வினவு்ெதாரிைம் ஆர்ெதட்த 
்்தாறறுவிக்க இயலவில்டல. இது 
கவிட்க்கு மட்டுமில்டல, உடரநடைக்கும் 
வ்தாருநதும். அ்னதால்்தான் ்ர்ரப்தான 
உடரநடையதா்ர்கள வசம்மறியதாட்டுக்கு 
முடிகழித்லுக்கு நிகரதான ்ணிகளில் 
ஈடு்ட்டிருப்ட்யும் ்தார்க்க முடிகிறது. 

்றகதாலக் கவிட்களின் ்்தா்தாடம 
என்று கருதுெது ஒவவெதாரு ெரியும் 
அைர்ந் குடலயதாய வ்தாருட்வசறிவு 
வ்றறிரதாமல் வெறறுதவ்தாைர்க்தாய 
அடமநதிருப்து்தான். எளிடமயதாய 
ஒன்டறக் கூறுெ்தாக நிடனததுக்வகதாண்டு 
எட்யு்ம கூறதாமல் நிறகிறதார்கள. 
்தாடுவ்தாருளகள ஒ்ர ெடகயில் 
இருபபினும் ்தார்டெயதால் சுடெ ்சர்க்க 
முடியும். அ்றகு எழுது்ெரின் நுண்டமயும் 
்மட்டமயும் துடை நிறக ்ெண்டும். 
்டிப்்தாரின் நிடனவில் ்ங்கி முகிலதாய 
அடலயும் கவிட்கட் எழு் ்ெண்டும். 
அது இயலவில்டல எனில் அங்்க கவிஞரும் 
்்தாறகிறதார். கவிட்யும் ்தாழகிறது.    

ச�ொலலின்	 மீது	 கவேனம்,	 நுடேைொன	
சேொருமைத்	 பைடியமடைவேதில	 ஆர்வேம்,	
நிமனவில	ைங்கும்	ஒறம்ற	வேரிக்கொக	உமழபபு-	
இமவேசயல்ொம்	ைறகொ்க்	கவிஞர்களிடைத்தில	
இருக்கின்்றனவேொ	?

ஒரு வசதால்லுக்கதாக ஏங்கி நிறக 
்ெண்டும், மருந்தாய மதாறும் அச்வசதால்லில் 
ஆயிரம் குைப்டுத்ல்கட் நிகழத் 
முடியும். ஒரு வசதால்டல ெதாகதாகப 
வ்தாருததி அமர்ததும் வசதாறவறதாைர்க்கதாக 
மண்டைடயப பியததுக்வகதாள் ்ெண்டும். 
இன்னும் ்மம்்ட்ை வ்தாருட்த ்ருமதாறு 
ஏ்்னும் வசயய இயலுமதா என்று ்தார்க்க 
்ெண்டும். அவெதாறு எதுவும் நைப்தில்டல. 

நைந்தால் மகிழச்சி்ய. ்தாம் எழுதியெறறில் 
‘மிகச்சிறந் வ்தான்ெரி’ என்று எ்டனக் 
கூற முடியும்? இந்க் ்களவிடயத ்மக்குள 
்கட்டுக்வகதாண்ைதா்ல குழப்ங்கள 
தீர்நதுவிடும். அத்டகய ்ன்னதாயவுகள 
இன்டறய கவிஞர்களிைததில் நிகழந்தா்ல 
்்தாதும். வசதால்லுைர்ச்சி்ய இல்லதாமல் 
உடரப பீயச்சல்க்தாக எழுதிக்வகதாண்்ை 
வசல்ெது எப்டிக் கவிட்யதாகும் ? 

சைொழி	 வேைம்	 குறித்ை	 சேொறுபபின்மை	
ைறகொ்க்	 கவிமைச்	 சூழலில	 ைலி்நதுவிடடைது-	
இது	குறித்ை	உங்கள்	கருத்து	என்ன?

கவிட் என்்து வமதாழியின் 
உயர்ெடிெம். வமதாழிடய அ்ன் 
்மம்்ட்ை வெளிப்தாட்டு முடறயில் 
கவிட்யில் ்யன்்டுத் ்ெண்டும். 
ஆனதால், இங்்க என்ன நைக்கிறது? பிடழ 
வமதாழிவு்தான் இடறநது கிைக்கிறது. 
எழுது்ெதானிைம் அறியவும் உைரவு்ம 
்டிப்ெர்கள ெருகிறதார்கள. அெர்கட்கு 
இைப்டும் இடல்ய கிழிநதிருக்கிறது. 
்டிக்கிறெர்கட்குத வ்ரிந் பிடழகளகூை 
எழுது்ெதார்க்குத வ்ரியதா நிடல. 
பிடழடயத திருத் ‘குமதாஸ்்தா’ ்்தாதும் 
என்்தார்கள. ஒரு ‘குமதாஸ்்தா’வுக்குத 
வ்ரிநதிருக்கும்  வமதாழிகூை எழுத்தா்ர்க்கும் 
கவிஞர்க்கும் வ்ரியவில்டல என்றதால் 
வெட்கமதாக இல்டலயதா? கண்ை்தாச்ன 
மனம் வநதாநது வசதான்னது- “இன்று 
எழு்ப்டும் ்தாைல்களில் இடசயும் 
இல்டல, இலக்கைமும் இல்டல. 
வ்ரிந்் எல்லதாரும் வ்ரும்்தாெதட்ச் 
வசயகி்றதாம்.” வமதாழிடய இறுக்கிப 
பிடிக்கதாமல் எழுதினதால் என்ன நறவ்யர் 
கிடைக்கும்? கதாலப்்தாக்கில் எண்ைறற 
ெ்ர்ச்சிகள ஏற்ட்டுவிடும். அப்்தாது 
்ல வ்தாழில்நுட்்ங்களின் உ்வியதால் 
வமதாழியின் வசம்டம்யதாடு எளிதில் 
புழங்கும் வமதாழித்டலமுடறயும் 
்்தான்றும். அன்டறக்கு மதாட்டிக்வகதாள் 
்நரலதாம். அ்னதால் வ்தாறுபபுைர்நது 
எழுதுெது நன்று.

    - வ்தாைரும்.
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 பிரதி எடுக்க முடியதாப் பிம்பஙகள 

ஆழ்மனத நதடல் - 7

ªõO«ò ªê¡ÁM†´ 
i´ F¼‹Hò å¼ H¡QóM™ 
Ì†®J¼‰î èî¬õˆ Fø‚è 
ê£M¬òˆ «î®ò êñòˆF™ 
CKˆ¶‚ªè£‡«ì ªõO«ò õ‰î£¡ 
âù‚°œ Þ¼‰¶ Üõ¡... 

ò£˜ Ì†®ò¶ Þ‰î‚ èî¬õ? 
â¡Á «è†ì£¡ Üõ¡.. 

ï£¡ â¡«ø¡ 
ê£M¬ò‚ ¬èJ™ â´ˆîð®... 

Ì†®ò¶ c â¡ø£™ 
Hø° âîŸ° ê£M¬òˆ «î´Aø£Œ? â¡ø£¡... 

èî¬õˆ Fø‰¶ i†®Ÿ°œ õ‰¶ 
èî¬õ e‡´‹ Í®M†´...
ê£M Þ™ô£ñ™ â¬îˆ Fø‚è º®»ªñ¡«ø¡?

ñù¬îˆ Fø‚è ê£M «î¬õŠð´õF™¬ô 
â¡ø£¡... 

Üõ¡ «ñ½‹ «è†ì£¡.. 
âîŸè£è èî¬õ Í®M†´„ ªê¡ø£Œ? 

Þ¶ â¡ù «èœM? 
ªõO«ò ªê™½‹«ð£¶ 
i†´‚ èî¬õ Í® M†´ˆî£«ù 
ªê™ô «õ‡´‹ â¡«ø¡...

ÞŠ«ð£¶î£¡ àœ«÷ õ‰¶M†ì£«ò 
Hø° âîŸ° Í´Aø£Œ â¡ø£¡ Üõ¡... 

â¡¬ù‚ «è†è£ñ™ 
â¶¾‹ àœ«÷ õó‚ Ãì£¶ 
â¡ðîŸè£èˆî£¡ èî¬õ Í®«ù¡ â¡«ø¡...

ñùF¡ èî¬õ ÞŠð® Í®J¼‰î£™ 
ï£¡ õ‰F¼‚è«õ ñ£†«ì«ù 

èî¾èœ â¡ð«î ï‹H‚¬èJ¡¬ñî£«ù 
â¡ø£¡

Üõ¡ «ñ½‹ ªê£¡ù£¡... 
Í´õ¶‹ FøŠð¶ñ£è 
c Þ¼‰î£½‹ 
à¡ù£™ â‰î‚ èî¾‹ 
ÍìŠð´õ¶I™¬ô Fø‚èŠð´õ¶I™¬ô 

Þ¶ â¡ Ì†´ 
Þ¶ â¡ ê£M 
Þ¶ â¡ èî¾ 
â¡ù£™ â¬î»‹ Ì†® ¬õ‚è º®»‹ â¡«ø¡ 

à¡ ñóíªñÂ‹ èî¾ 
Fø‰«îî£¡ Þ¼‚°‹ 
Ü¬î à¡ù£™ Ì†® ¬õ‚è º®ò£¶ 
â¡ø£¡

  - Üõ¡ Þ¡Â‹ ªê£™õ£¡
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 வதாசிப்பு

தபருைக்்கட் கூட்டத்தின் சிறு தீ
நூல் : மிளகு ்பருத்தி மற்றும் யொமனேள் 
      (நரன்)

நிர்ெதாைதட் எத்டன ்்ர் விரும்பி 
ஏறபீர்கள.. ஆண்குறியும் வ்ண்குறியும் 
உைலின் வியர்டெ ்்தால் என எத்டன 
்்ர் உைர்வீர்கள. இநநூல் கவிட்கள 
முழுக்க முழுக்க நிர்ெதாைம் சதார்ந்ன. 
சிந்டன நிர்ெதாை்ம கவிட்யின் உயிர். 
இந்ப புத்கமும் அப்டித்தான். ்தாயின் 
நிர்ெதாைதட்ச் சிநதிக்க முடியுமதா என்றதால் 
முடியும். அெள உனக்கதான உயிர் ்நது 
அெளின் ்யதானிடய ெழியதாக்கி உதிரதட்ப 
்தாலதாயத ்நது ெழிவிடுகிறதாள. 

கவிட் புரி்லுக்கதாகெதா அல்லது 
சிநதிக்க டெக்கெதா என்றதால் என்்வில் 
சிநதிக்க டெக்க ்ெண்டும் என்்்் 
சதாலச்சிறந்து.

வ்தாகுபபில் வமதாத்ம் ்தது கவிட்கள. 
உள்் புட்நதிருப்து நதாம் நதாள்்தாறும் 
்கட்டும் ்்சியும் ்்சதாமலும் கைநது 
வசல்லும் வ்ருமக்கட் கூட்ைததின் சிறு தீ 
என்்ற கூறலதாம். 

நம் வீட்டின் அருகி்ல ெய்தானெர் 
/ இட்யெர் ஒருெர் அெர் வீட்டைக் 
கைக்கும்்்தாது வ்வடியதா ட்யதா என்று 
நம்டமத திடீவரன்று கடிநதுவகதாளெதார். 
அெர்களின் உலகம், அந் மூட்க்குள 
்்தான்றும் எண்ை விருட்சங்கள, ஒலிகள, 
உருெங்கள இடெகட் ஆசிரியர் அ்்ெ 
வி்க்க ஆயிரம் சிந்டன ்ெண்டும். 

உயிரின் ்்தாறறவமன்்து இயறடகயின் 
ஆகபவ்ரும் ெரம்.. கண்ணுக்கு எட்ைதாப 
பூச்சியிலிருநது நதாம் கதாணும் வ்ரும் 
உயிர்கள ெடர. ஒரு உயிடர இழந் ்தாயின் 
ெலி, அ்ன் ்தாக்கம், அ்ன் முடிவிலிவயனக் 
கூவரன்்து, ெதாழவென்்து கவிட்ப 

்குதிகள எட்டும் டககளுக்கு எட்ைதாமல் 
ஏ்னதா ஏமதாறறி்ய ்யணிக்கிறவ்ன 
எண்ை டெக்கிறது. ெதாழவின் ஆகபவ்ரும் 
்ததுெம் மரைவமன்்ட் மனம் ஏறக 
மறுக்கிறவ்னப புத்கம் முழுக்க எண்ை 
டெக்கிறதார். 

உலகின் மு்ல் ்தாவி ம்ம் கண்ைென். 
நதான் உன்்னதாடிருக்கி்றன் எனக் கூறி 
முடித்தும் அென் விலதாவில் ஈட்டி 
எயதி மீண்டும் யதாருமில்டல என்்ட் 
உைர்ததிக்வகதாண்்ை ம்ததிற்க ஒளி 
ஏறறியட்ப புத்கததின் ்ல இைங்களில் 
அமைமதாக அமர டெததுள்தார். 

இயறடக, அரெம், ம்ம், ெதாழடெத 
வ்தாடலத்ெள, ஆண்குறிகளின் நீ்ம், 
்யதானியின் ஆழம், முடலகளின் இலக்கைம், 
மனி் இ்யததின் ெஞசவமன ெதாசிக்க 
ெதாசிக்க ெயதின் முதிர்ச்சி எல்டல மீறுகிறது. 
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 சிறுகலத

ைடழபவ்தாழிவிறகதான சிறு 
முகதாநதிரமுமறற உள ்னியன் 
்ெர்ததுக்கிைக்கும் கூதிர் கதாலதது மதிய 
்நரமது. மண்டைடயப பி்க்கும் வெயிடல 
ஒட்டுகளிட்ை புைடெ முந்தாடனயதால் 
்ன்டனக் கதாத்்டியும், கழுததில் பூததிருந் 
முததுக்கட்த துடைத்்டியும், ்மம்்தாலததின் 
்க்கெதாட்டுப்குதியில் வீட்டை ்நதாக்கி 
நைக்கலதானதாள கமலதாம்பிகதா. 

அம்பிகதா என்ற வ்யர் அெளுக்கு மறநதும் 
ெருைமதாகியிருக்கும். அக்கம் ்க்கததிலும், 
்ெடலவசயயும் வீடுகளிலும் அெளின் வ்யர் 
கமலதா மட்டும்்தான். அம்பிகதா என்றதா்ல அந் 
ஏமதாறறுக்கதாரனின் நிடனவு்தான் ெரும். “நீ 
்தாக்குறதுக்கு அப்டி்ய சினிமதா ஸ்ைதார் அம்பிகதா 
கைக்கதா இருக்க.. அம்பிகதான்ற ஒன் ்்ருக்கு 
முன்னதாடி எந் ்சதாமதாரி ்ய கமலதானு வக்ட்டு 
்்ர வசதாருவுனென். அென் மட்டும் என் டகயில 
வகைச்சதான் மதாறுகதால் மதாறுடக ெதாங்கிடு்ென். 
இனி்ம உன்ன நதான் வெறும் அம்பிகதா 
அம்பிகதானு்தான் கூபபுடு்ென்.” 

மடலய்வு எரிச்சல் உைல் முழுெதும் 
்கிக்க, “வ்விடியதா ்ய.. அென் வசதான்னதா 

மதாரி்ய ஒன்னியும் இல்லதா் வெறும் 
அம்பிகதாெதா்தான் ஆக்கிட்டுப வ்தாயிட்ைதான் 
திருட்டு கம்னதாட்டி.” திட்டிய்டி்ய 
டீக்கடை்யதாரமதாயச் சதாடலயிலிருந் கழிவுநீரில் 
வ்தாபவ்ன்று கதாடல டெததிருந்தாள, 
சுறறுபபுறம் உடறத்து. நடுவநறறியில் 
அடறநதுவகதாண்டு, புைடெடய இைதுடகயில் 
தூக்கிப பிடிததுக்வகதாண்டு நடைடயத வ்தாைர, 
“அச்சச்்சதா இன்னதா கமலதா.. கதாவலல்லதாம் ்சறதா 
பூட்சி ்்தால, உள் ெநது டகவினு ்்தாறது்தான” 
என்ற டீக்கடைக்கதாரனின் அப்ட்ைமதான ெழிசல் 
குரலில் நின்றிருந்தாள. 

“ஏறகன்ெ கயுவுன உன் கை கபபு ்தான் 
வ்ரு ெர்லியும் நதாறு்். அப்றம் நதான் ்ெற 
ெநது உன்ன நதாறடிக்கனுமதா,” என்று விட்டு 
விடுவிவைன நடைடயத வ்தாைர்ந்தாள. “சனியன் 
புடிச்சென் வ்தாம்்் ்னியதா இருக்கதானு 
வ்ரிஞசதா ்்தாறும், ெயசு விததியதாசம் ்தாக்கதாம 
நதாக்கத வ்தாங்க ்்தாட்டுனு அடலயுெதான்.. 
திருட்டு கம்முனதாட்டி”.

அன்டறக்கும் அப்டி்தான், மகளிைம் 
டீ ெதாங்கி ெர அனுபபியிருந்தாள. சிறுமியின் 
கன்னதட்க் கிளளி... டககளுக்கிடை்ய ்ைவி 
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முத்ம் வகதாடுததிருக்கிறதான். அென் மடனவி 
இெட் அ்ட்டி இனி இங்க ெரக்கூைதாவ்ன்று 
வசதால்லி அனுபபிவிட்ைதாள. இந்ச் சம்்ெம் 
நைநது இரண்டு ெருைமதாகிவிட்ைது. அப்்தாது 
ெசநதிக்கு ஒன்்து ெயது. இப்்தாது 
நிடனத்தாலும் அென் மீது வகதாடலவெறி ெரும். 

“இப்்தா வநஞசு ்ெற வெளிய ெர 
ஆரம்பிச்சிடுச்சு.. எந்நரததுல உக்கதாருெதா்்தா 
வ்ரியல.” புலம்பிய்டி்ய வீடு ெநது 
்சர்நதிருந்தாள. ஒரு அடிக்கும் அடுத் அடிக்கும் 
இறங்குமுகமதாகச் வசல்லும் சற்ற குறுகலதான 
சநது. ்ரதாட்டிறகும் வீட்டிறகும் குடறந்்ட்சம் 
ஒரு கி்லதாமீட்ைர் தூரமதாெது இருக்கும். 
கூெமதாறறிறகும் இெள வீட்டிறகும் நடு்ெ 
இருப்து இரு்்டிக்குக் குபட்களும் ஒரு ்கர 
சுெரும்்தான். 

மகள பிறப்்றகதாக ஆஸ்்ததிரியில் 
்சர்ததுவிட்டுப ்்தானென்்தான் 
்தாமஸ். ஏ்்தா வ்ரிய திருட்டுக்்கஸில் 
சம்மந்ப்ட்டிருக்கிறதான். ்்தாலீஸ் ்்டுெது 
வ்ரிநது எங்்க்யதா ஓடியென்்தான், ெரவில்டல. 
்்தாலீசும் அெடனப பிடிக்கவில்டல. அெ்னதாடு 
இருந் வீடும் ெதாைடக ்ரதா்்தால் கதாலியதாயிறறு. 
சதாநதியக்கதா இல்டலவயன்றதால் இந் வீடும் 
கிடைததிருக்கதாது. விழுபபுரம் அரு்க சிறிய 
கிரதாமம்.

வசன்டனயிலிருநது ்ட்ைடற ்ெடலக்கு 
வஹல்்ரதாக ெந்ெனுைன் கதா்ல் மலர்நதுவிை 
அெனுைன் ெநதுவிட்ைதாள. அன்டறய தினம் 
இன்றும் அெள கண் முன் விரிந்து.

்தாய்சய நல மருததுெமடனயின், 
சுகபபிரசெப பிரிெது. அட்வைண்ைர் யதாருமறறுக் 
கழிெடறயின் ஓரமதான ஒரு வ்ட்டில் 
்தாதிபபிைம் ்்தாலக் கிைத்ப்ட்டிருந்தாள 
கமலதா. பிறந் குழநட்டயக் டக நீட்டி 
ெதாங்கக்கூை ஆளில்டல. சதாநதிக்கதா அந் 
மருததுெமடனயில் ்றகதாலிகமதாக ஆயதாெதாக 
்ெடல ்தார்த்ெர். 

“சிஸ்ைர் அந் லதாஸ்ட் வ்ட்டுக்கு 
அட்ைண்ைர் யதாரும் இல்டலயதா?”

“அது ஒரு ஓடி ெந் ்கஸூ சிஸ்ைர். புருசன 
்்தாலீஸ் ்்டுது. பிரச்சடன ஆகிடு்மதானு 
அக்கம் ்க்கததுல இருந்ெங்களும் யதாரும் ெரல. 
ஏ்்தா இந்ப வ்தாண்்ை ்ஸ்ஸ புடிச்சு ெநது 
அட்மிட் ஆகிருக்கு. ்்ருக்கு அட்ைண்ைர்னு 
்க்கததுல நின்னுட்டு இருந் யதா்ரதா ஒருத்ர் 
டகவயழுதது ்்தாட்டு இருக்கதார். கெர்வமண்ட் 
கதாடசயதாெது ெதாங்கிக் குடுதது ஊருக்குப ்்தாகச் 
வசதால்லணும். பிளீடிங் ்ெற அதிகமதா இருக்கு. 
சதாநதிடயக் கூபட்டு அந்ப வ்தாண்ணுக்கு 

நதாபகின் மதாத் வஹல்ப ்ண்ைச் வசதால்லு.”

“சதாநதிம்மதா, அந் லதாஸ்ட் வ்ட்க்கு 
நதாபகின் மதாத் வஹல்ப ்ண்ணுங்க.” 

இரண்டு நதாபகின்கட் எடுததுக்வகதாண்டு 
டகயுடறடய மதாட்டிய்டி்ய கமலதாவின் 
கதாலருகில் ெநது நின்று துணிடய வமல்ல 
முட்டி ெடர தூக்கியிருப்தாள சதாநதி. 
திடுக்கிட்ைெ்தாய எழுநது மறுப்தாயத 
்டலயடசததுக்வகதாண்டிருந்தாள. கண்களில் 
்யம் அப்ட்ைமதாகத வ்ரிந்து. 

“இன்னதாமதா ்தாக்குற.. உதுரம் வரதாம்்்தா 
்்தாவுதுனு சிஸ்ைர்்தான் மதாத்ச் வசதான்னதாங்க.” 
வ்ருவிரல்வு வ்தாட்டும் மிகவும் எளிடமயதான 
முகமும் ெரிடசப்றகளுைன் கூடிய 
புன்னடகயும் சதாநதிடயப ்ரிச்சயமதான ஒரு 
ஆ்தாகக் கதாட்டியது. 

“கதால தூக்கிக் குததுக்கதாலு டெயி. ்ம்ல 
வ்ட்சீட் ்்தாட்டுக்க, மதாததி உட்டுர்்றன்.” 

“இல்ல ்ெைதாம்.”

“்ெைதாமதா.. எம்்மதாவ சின்ன சிஸ்ைரு. 
அந் வ்ரிய சிஸ்ைர கூட்டியதா, இந்ப வ்தாண்ணு 
நதாபகின் மதாத் ்ெைதாம்து..”

“என்னதா வமன்ைலதா நீயி. நதாபகின் 
மதாத்லனதா இன்வ்க்சன் ஆகிடும். உன் 
குழநட்ய ்தாததியதா. அழுதுனு இருக்கு, 
அதுக்குப ்தால் குடுக்கணும். சீக்கிரம் மதாதது 
ம்ம்..” 

“இல்ல, என்கிட்ை கதாசு எதுவும் இல்ல.. 
குடுக்கவும் யதாரும் இல்ல. என் புருசடனயும் 
கதாைல. ஊருக்கும் ்்தாகமுடியதாது. அங்கயும் 
யதாருமில்ல.” 

“சரி.. அழுகதா்.. குழநட்ய அனதாட் 
ஆசிரமததுல ்சததுைலதாமதா?” என்ற ்களவியில் 
ஆழம் ்தார்க்கும் ்ன்டம அப்ட்ைமதாகத 
வ்ரிந்து.

“குழநட் அனதாட்யதாயிட்ைதா அப்றம் 
நதானும்்தான அனதாட்யதா பூடு்ென். அந் 
எழவெடுத்ென கட்டுலனதாலும் நதான் ்ெற யதார 
கட்டிருந்தாலும் குழநட் வ்றநதிருக்கும்ல. 
அென் வசததுப்்தாயிருந்தா? இல்ல ்ெற எது 
ஆனதாலும்.. என் ெயிததுல இருநது ெந்து்தான.. 
அதுக்கு நதான்்தான வ்தாறுபபு. அவ்ல்லதாம் 
்ெைதாம். நதா்ன ெ்ததுக்கு்ென்” என்ற 
ெதார்தட்கள ஆழததிலிருநது பிறந்டெயதாக 
அங்கு சூழநதிருந் இருெரும் உைர்ந்னர்.

“ம்ம்ம். குட். இப் உன் வஹல்த 
சரியதாகணும். அ்தான் முக்கியம். உனக்கு சதாப்தாடு 
ெநதிடும். சதாபபிட்டு குழநட்க்குப ்தால் குடு.. 
இன்னும் வரண்டு நதாளல நீ டிஸ்சதார்்ஜ ஆகிடுெ. 
சரியதா..”
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அெள அந் மருததுெமடனடய விட்டு 
வெளி்யறுெ்றகுள அெளுக்கு இந் வீட்டை 
ஏற்தாடு வசயதிருந்தாள சதாநதி. அெளின் வீடும் 
அந் ஏரியதாவில்்தான் இருந்து. 

“ஊடு புடிச்சிக்கி்தா கண்ணு. என்னதா 
்க்கததுல்ய கூெம் ்ெற. அ்தான் ஓசடனயதா 
இருக்கு எனக்கு.”

“நதான் கூெம் நதாத்ம்னு வநடனக்கலகதா.. 
இது நதாத்ம்னு மூக்க வ்தாததுறென் கபபு்தான் 
இதுல ஓடுது. அ்னதால இங்க குடியிருக்குறது 
குத்மும் இல்ல.. அெமதானமும் இல்ல. 
இப் எனக்கு இருக்க ஒ்ர கெடல்ய 
இந்க் வகதாயந்ய எப்டி கதாப்தாத் 
்்தா்றன்னு்தான்.”

“அவ்ல்லதாம் நதான் ஒனக்கு ்ெடல 
்தாதது வெக்கி்றன், கெலப்ைதா். எனக்கு 
இருக்குற கெல எல்லதாம் இங்க இருக்க ஆம்்் 
வ்தாரம்்்தாக்கு ்யலுங்க ஒரு வ்தாம்்ட்ய 
விைமதாட்ைதானுங்க.. ்நதிரமதா ்்சி ெடலய 
விரிப்தானுங்க.. நீ சின்ன ெயசுக்கதாரி.. 
ஏறகன்ெ ஒருத்னதால அடி்ட்ைெ, புரிஞசி 
நைநதுக்க.” 

“அக்கதா நதான் ஏறகன்ெ ஒரு ஆம்்ட்யதால 
இந் வநடலயில நிக்கி்றன்.. திரும்்வும் 
இன்வனதாரு ஆம்்ட்கிட்ை நதான் சீரழிய 
விரும்்ல. எனக்கு என் புள் ்்தாதும்,” 
என்ற கமலதாவின் ெதார்தட்களில் விரக்தியும் 
வெறுபபும் கலநதிருந்ன.

“எல்லதா ஆம்்ட்யும் வகட்ைென்னு 
ஒதுக்கிை முடியதாது. சுததி இருக்குறென்ல 
எென் நல்லென் வகட்ைென்னு கண்டுபுடிக்க 
்ெண்டியது நம்ம ்ெடலயில்ல. நீ ்தாட்டுக்கு 
உன் ்ெடலடயப ்தாரு. நல்ல்்தா வகட்ை்்தா 
வரண்டும் ்சந்து்தான் ஒலகம், புரியு்தா?”  

“ம்ம்.. சரிக்கதா..”

சதாநதியின் அறிவுடரப்டி்தான் இன்றுெடர 
நைக்கிறதாள. அெள உைல்நிடல ்்றும் ெடர 
அெளின் வசலவிறவகன்று அரசு உ்விப்ைமும் 
ஊழியர்களிைம் ெசூலித் கணிசமதான ்ைமும் 
ெழங்கினதார் ்டலடமச் வசவிலி. 

ஒரு மதா்ததிறகுப பின் சதாநதிக்குத 
வ்தாந்ரெதாக இருக்க விரும்்தாமல் குழநட்டயத 
தூக்கிக்வகதாண்டு வீட்டு ்ெடலக்குச் 
வசன்றுவிட்ைதாள. ஆரம்்ததில் மிகவும் 
குடறந் ெருமதானததிறகு ்ம்லதாட்ைமதான 
்ெடலகள்தான் வசய்தாள. நதா்தாக நதா்தாக 
்ெடலயும் ெருமதானமும் அெளுக்குப புதுத 
வ்ம்ட்யும் ட்ரியதட்யும் ெதாழவில் சிறு 
்ன்னம்பிக்டகடயயும் அளித்து.

்ெடல வசயயும் வீட்டில் வகதாடுத் 
குழம்ட் அடுபபில் சூ்ைறறிவிட்டு, 
்தாததிரங்கட்க் கழுெச்வசன்றதால் குைம் ்க்வகட் 
வ்தாட்டி என்று அடனததும் நிரம்பியிருந்து.. 

“இவெ்்தாவும் எபபுடி ்மட்டு 
்ம்லயிருநது தூக்கியதாநதுச்்சதா வ்ர்ல்ய..” 

என்று மகட் அங்கலதாயத்்டி்ய 
்ெடலகட் முடிதது சறறு இட்ப்தாறப 
்டுத்தாள. தூக்கம்்தான் ெந்்தாடில்டல. 
ஆனதாலும் உைலுக்கு ஓயவு ்்டெயதாய 
இருந்து்்தாலும். ஒரு துணி மூட்டைடயத 
்டலக்கு டெததுக்வகதாண்டு இைது டகடய 
வெளிச்சதட் மடறத்தாற்்தால் அடசயதாமல் 
்டுததுக்கிைந்தாள. 

“்ைதால்” என்ற சப்ததுைன் வீட்டின் 
்கரக்க்டெத ்ளளிக்வகதாண்டு ெநது விழுந்து 
ஒரு புத்கபட். திடுக்கிட்டு எழுந்ெள 
ட்டயப ்தார்ததுவிட்டு மறு்டியும் அ்்்்தால் 
அடசயதாது ்டுததுக்வகதாண்ைதாள. வெளி்ய 
வ்ருங்கூச்சல் சப்ம்.. வமதாத்ம் மூன்று 
குரல்கள.. மூன்றும் ்ழக்கப்ட்ை, நன்கு வ்ரிந் 
குரல்கள. சதாயநதிரம் கமலதா ்ெடலக்குச் 
வசன்றதும் என்வனன்ன விட்யதாைலதாம் என்ற 
கருததுக் கணிபபுகள.

“மூன்ல ஒன்னதாச்சும் 
்டிக்கலதாம்னு வசதால்லு்தா ்தாரு” 
என்று நிடனததுக்வகதாண்டிருக்டகயில், 
‘வவக்க்க்ர்ர்ர்ரிரிரீச்’ என்ற க்வின் ஓடச. 
இந் ஓடச ெசநதி க்டெத திறக்கும்்்தாதும் 
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மூடும்்்தாதும் மட்டும் ்கட்கும் பிரத்யக 
ஓடச. அெளுக்கும் அந்த ்கரக் க்விறகுமதான 
வமதாழி, பிரியம், பிடைபபு அல்லது அடழபபு 
அல்லது நட்பு அல்லது எது்ெதா ஒன்று. அந்க் 
க்வு வெறும் ்கரம்்தான் அஃறிடை்தான். 
ஏ்்தாவெதான்டறப ்றறுெது ்்தாவலதாரு ்றறு. 
துளி அன்்தால் வசய் நம்பிக்டக. ெரு்ெட் 
ெதாவென்று அடழப்ட்ப்்தால. ்சி்யதாடு 
க்டெத திறக்கும்்்தாது, “சதாபபி்ைன்” என்று 
ெதாஞடசயதாயச் வசதால்ெட்ப ்்தான்வறதாரு ஓடச 
என்று ஒரு வ்ௌர்ைமி தினததில் நிலதாடெப 
்தார்த்்டி க்வில் சதாயநது அமர்நதுவகதாண்டு 
ெசநதி அம்மதாளிைம் கூறியிருந்தாள.   

உள்் நுடழந்ெள கமலதட்க் 
கைநது ்தாததிரதட் உருட்டிவிட்டு, அெளின் 
பூப்்தாட்ை ்ட்டைத ்்டுகி்றவனன்று 
மீ்தட்யுமுருட்டி, ஒருெழியதாயத 
்ட்டைக் கண்ைடைநது சதா்தட் 
அளளிப்்தாட்டுக்வகதாண்டு, குழம்ட்க் 
கி்றதாமல் ்ம்லதாட்ைமதாக ஊறறிக்வகதாண்டு 
உட்கதார்ந்தாள. ்ன் மகளின் வசயடககட்க் 
கதாது ெழியதாகப ்தார்ததுக்வகதாண்டிருந் கமலம், 
“குடிக்க ்ண்ணிய எடுதது வெச்சின் உக்கதாரு”. 

“முயச்சின்்தா இர்க்கியதா மதா” என்ற்டி்ய 
குட்டி வசம்பில் ்ண்ணீருைன் மறு்டியும் உண்ை 
அமர்நதுவகதாண்ைதாள.

இன்டறய நவீன உலகில் வீவைன்ற 
ெடரயடறகட்குள்ைங்கதா் ஒரு வீடு. 

வ்தாரு்தா்தார நிபுைர்கள ெறுடமவயன்று 
கிழிததிருக்கும் ்கதாடுகளுக்கும் கீழதான 
ெதாழடெத ்டலெைங்கி ஏறறெர்கள ெதாழும் 
வீடு. நதாளும் நதாளும் நல்லவ்தாரு நதா்் 
என்று ெதாழடெ ெதாழத துணிநது, ெதாழடெ 
ெதாழக் கறறுக்வகதாண்ைெர்கள ெதாழும் வீடு. 
அன்னி்யதான்யங்க்தால் நிரம்பிய மகிழச்சி 
வீடு. அந் வீட்டினுள, நதான்கு அடுக்கு வகதாண்ை 
இரும்பு வேல்ப, அடுபபு டெக்கவென்று ஒரு 
்டழய ்ைபிள, ்ைபிள கீ்ழ குடி்ண்ணீர் 
குைம், ்ைபிளிறகும் வேல்பபிறகும் இடை்ய 
சடமயல் ்தாததிரம், ்டுததுறங்க, இன்னபிற 
அவெ்்ெ. 

“சதாந்ரம் ்ெலிக்கி ்்தாவியதா மதா” என்று 
்கட்டுக்வகதாண்்ை அம்மதாவின் ெலது டகடயத 
்டலயடையதாக்கிக் வகதாண்ைதாள. மகளின் புறம் 
திரும்பிப ்டுததுக்வகதாண்டு.. “ம்” என்ற ஒறடற 
எழுதட்ப ்திலதாக்கினதாள அன்டன. அெர்களின் 
சதாயங்கதால விட்யதாட்டுப பி்தான்கட் 
அடுக்கிக்வகதாண்டிருந்தாள ெசநதி. ்ல “ம்” 
க்தால் அடறவயங்கும் கனததிருந்து.

மதாடல ்ெடலடய முடிதது கமலதா 

வீடு ெநது ்சர்ெ்றகு ஏழு மணிக்கு ்மல் 
ஆகிவிடுெதுண்டு. மதியம் அடித் வெயிலிறகும் 
புழுக்கததிறகும் ்லத் மடழெருவமன அந்ப 
்குதி மக்கள அடனெரும் ெதானிடல அறிக்டக 
முன்பு நின்றிருந்னர். 

இ்லசதான, மி்மதான மடழவயன்றதால் ஆறு 
்தாங்கிக்வகதாளளும். கனமதான மடழவயன்றதால் 
ஆறு ்க்கததிலிருக்கும் ஐநது வ்ருமக்களும் 
்ஸ்ஸ்ைதாண்டில் ்டுக்க இைம் பிடிக்க 
்ெண்டும். இரண்டு மூன்று நதாட்கள மடழ 
நீடித்தால் அருகிலிருக்கும் அரசுப்ளளிடயத 
திறநதுவிடுெதார்கள. ஆனதால், மடழக்கு 
ெதாயப்்யில்டல என்று ெதானிடல அறிக்டக 
நிபுைர்கள கூறிய்தால் அடனெரும் அெரெர் 
வீடுகளில் சிறு எச்சரிக்டக உைர்வுமின்றி 
உறக்கதட்த ்ழுவிக் கிைந்னர். 

்கரம் ்மவிய கூடரயில் ்தாறதாங்கறகட் 
எரிெட்ப்்தால மடழ வ்தாழியத துெங்கியது. 
திடீவரன எங்கிருநது அவெ்வு வ்ரிய பிசதாசு 
மடழ ெநது வ்தாடலந்்்தா வ்ரியவில்டல. 
கமலம் எநதிரிதது வெளி்ய எட்டிப ்தார்க்க, 
கூெம் ஆறறின் ்ண்ணீர் ெரதது உள் ்குதியில் 
ஏறவகன்ெ மடழபவ்தாழிவு ்்தாலும், 
மடழநீர் பின் ்கரதட் எட்டி நின்றது. 
ஏறவகன்ெ மின்சதாரம் துண்டிக்கப்ட்டிருந்து. 
மண்வைண்வைய வி்க்டக ஏறறி டெததுவிட்டு 
கமலதா விடுவிடுவென ்ெடலயில் இறங்கினதாள. 
்தாததிரங்கட் எல்லதாம் ஒரு சதாக்கில் ்்தாட்டுக் 
கட்டும்்்தா்் ெசநதி எழுநது உ்விக்கு ெந்தாள. 

அடுபட்த ்கர வேல்பின் ்மல் டெததுக் 
வகதாடிக்கயிறடற அவிழதது இறுக்கிக் கட்டினதாள. 
்தாததிரசதாக்டக ்ைபிளின் ஒரு கதாலில் இறுக்கிக் 
கட்டினதாள. பி்தாஸ்டிக் குைதட்ப ்க்வகட்டில் 
்்தாட்டுத வ்தாட்டியில் மூழகடித்தாள. 
வ்தாட்டியின் ்மல் ்கரதட் டெதது மூடி 
அது விழதா்்டி அம்மிக்கல்டல ்ம்ல தூக்கி 
டெத்தாள. அ்றகுள ஒரு கட்டைபட்யில் 
இரண்டு ்்தார்டெகள, இருெருக்கும் 
மதாததுததுணி, புத்கபட் என அடனதட்யும் 
எடுததுக்வகதாண்டு, “அம்மதா நதான் ்ஸ் 
ஸ்ைதாண்ட்ல ்்தாயி எைம் புடிக்கி்றன் ெநதுடு” 
என்று ஒரு பி்தாஸ்ட்டிக் ட்டயத ்டலயில் 
மதாட்டிக்வகதாண்டு ஓடினதாள ெசநதி. இருந் 
்சர்ெதாட்டுப ்ைதட்வயல்லதாம் ஒரு ்தாலிததின் 
கெரில் சுருட்டி ெதாக்வகட்டின் இைது்க்கம் 
வசதாருகிக்வகதாண்டு வீட்டை மூடிவிட்டு 
ஓட்ைமும் நடையுமதாகப ்்தாகலதானதாள கமலதா. 

அக்கம்்க்கதது வீடுகளும் விழிததிருந்து 
சிமினி வி்க்கில் ்ளிச்சிட்ைது. 
அடனெரும் அரக்க்ரக்க அங்குமிங்கும் 
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ஓடிக்வகதாண்டிருந்னர். ்மட்டு ்மலிருநது ெரும் 
்ண்ணீர் ெரதது அதிகரிததுக்வகதாண்்ையிருந்து. 
்நர்ெழியதாகச் வசன்றதால் ்ஸ் ஸ்ைதாண்டிறகுச் 
வசல்ல ்நரமதாகும். என்ெ, ்தாலததின் குறுக்கு 
சுெறறில் ஏறகன்ெ ஒரு அரசுப்்ருநது 
இடித்்தால், உருெதான சிறிய ெழியில் உைடல 
நுடழததுச் சதாடலடயக் கைநது ்ஸ்ஸ்ைதாண்டை 
அடைநதுவிட்டிருந்தாள. நடனநது கிைந் 
முந்தாடனடயப பிழிநது முகதட்த 
துடைததுக்வகதாண்டு மகட்த ்்ைலதானதாள. 
அது நகரததின் டமயப்குதியிலிருக்கும் 
வ்ரிய ்்ருநது நிடலயம். டகவிைப்ட்ை 
முதியெர் பிச்டசக்கதாரர் என ஆ்ரெற்றதாருக்கு 
ஆ்ரெளிததிருக்கும் இைம். இன்று 
இெர்களுக்கும். 

மகட்த ்்டிய்டி்ய ்்ருநது 
நிடலயதட் ஒரு சுறறு ெநதுவிட்டிருந்தாள 
கமலம். மு்லில் இல்லதா் ்்ட்ைம் இப்்தாது 
அெட்ப பீடிததிருந்து. மறு்டியும் மறு்டியும் 
மறு்டியும் என நதான்கு முடற மகட்த ்்டி 
்்ருநது நிடலயதட்ச் சுறறிவிட்ைதாள. மு்லில் 
நைந்்டி்ய ்்டியெள எப்்தாது அெளின் 
நடை ஓட்ைமதாக மதாறியது என்று அெ்் 
அறியவில்டல. ஒவவெதாருெரும் இெட் 
வி்நதா்மதாகப ்தார்க்க ஆரம்பிததிருந்னர். 
அது எட்யும் உைரும் நிடலயில் கமலதா 
இல்டல. வ்ரிந்ெர்கள ஓடு்ெட் நிறுததி 
விசதாரிக்க, கண்கட் உலெ விட்ை்டி்ய “எம் 
வ்தாண்ணு.. எம் வ்தாண்ணு” என்ற ்திடல்ய 
திரும்்த திரும்்க் கூறிய்டி ெசநதியின் ெயது 
குழநட்களின் முகதட்த திருபபித திருபபிப 
்தார்க்கலதானதாள. திடீவரன்று எதிர் சதாரியிலிருக்கும் 
இ்்்்தாவலதாரு ்்ருநது நிடலயததின் நிடனவு 
ெர.. ெண்டி ெதாகனம் எட்ப்றறிய சிந்டனயும் 
சிறிதுமறறுத ்ை்ைவென ்ரதாட்டைக் கைநது 
ஓைலதானதாள. அங்்கயும் ஓட்ைமும் நடையுமதாகப 
்்ருநது நிடலயதட்ப ்லமுடற சுறறிெந்தாள. 

‘நதாம இங்க ெந் ்நரததுல ெசநதி அந் 
்ஸ்ஸ்ைதாண்ட் ்்தாயி நம்ம் ்்டுெதா்்தா’ 
என்ற நிடனபபு ெந் உை்ன மு்லில் ெந் 
்்ருநது நிடலயததிறகு ெநதுவிட்டிருந்தாள. 
சுறறிச் சுறறி ்்டியது மட்டும்்தான் மிச்சம். 
மகட் எங்கும் கதாைவில்டல. ஒரு மூடலயில் 
்ன்டனயுமறியதாமல் அமர்நதுவிட்டிருந்தாள. 
கமலதாவிறகு அதிகமதான ்யம் சூழநதுவகதாண்ைது. 
‘இதுக்கு முன்னதாடி சண்டைப்்தாட்ைெங்க 
யதாரதாெது நம்ம் ்ழிெதாங்க குழநட்டய 
ஓடுற ஆததுல தூக்கி ்்தாட்டுருப்தாங்க்்தா.. 
இல்ல அந் டீக்கடைக்கதாரன் ஏ்தாெது 
்ண்ணிருப்தா்னதா.. இல்டலனதா அெ அப்ன் 

ெநது கூட்டின் ்்தாயிருப்தா்னதா.. இல்ல 
்ெற யதாரதாெது கைததியிருப்தாங்க்்தா..’ 
ஒவவெதான்டறயும் நிடனக்க நிடனக்க 
அெளுள பூகம்்ம் வெடிததுக்வகதாண்டிருந்து. 
ட்ததியதட்ப்்தால ஒன்றுக்வகதான்று 
வ்தாைர்்றறு சிநதிததுக் வகதாண்டிருந்தாள.

மடழவிட்டு ெதானம் 
வெளுக்கதவ்தாைங்கியிருந் சமயம். 
வெயில் முகததிலடறநது அெட் 
உலுபபிக்வகதாண்டிருந்து. ஒரு எநதிரதட்ப 
்்தால, செதட்ப்்தால.. நீரில் கடரந் 
்கதாலதட்ப்்தால மகளில்லதா் உலடக 
வெறுத்ெ்தாய கமலதா ஒரு முடிவுைன் 
வீட்டை ்நதாக்கி நைக்கலதானதாள.. 
ஏதுமறறெ்தாகியிருந்ெளுக்கு எதுவுமறறிருந்து 
இந் உலகு. மடழயில் நடனந் 
வெறறுக்கதாகி்மதாய நைநதுெந்தாள. 
க்வின் ன்வவக்க்க்ர்ர்ர்ரிரிரீச் என்ற ஒலியில் 
முட்டிக்வகதாண்டு ெந் அழுடகடய 
அைக்கிக்வகதாண்டு கணுக்கதால்வு உள் 
நீரில் வீட்டினுள நுடழந்தாள. இந் உலகில் 
ெதாழெ்றகதான ஒரு பிடிபபு ்ன்டன மட்டும் 
்்ர்ததிவிட்டு, இருட்ப பூசிக்வகதாண்ைட்ப 
்்தால், என்ன வசயெது ஏது வசயெவ்ன்ற எந் 
்யதாசடனயுமறறெ்தாய மரைம் மட்டு்ம 
பிர்தானமதாய.. அடனததிறகுமதான தீர்ெதாய.. ்ன் 
மகட் ்நதாக்கிய ்யைமதாய சதாடெமட்டு்ம 
்தார்த்்டி நின்றிருந்தாள. 

இரும்பு வேல்பில் ்தாதி நடனநதுகிைந் 
புைடெடயக் டகயிவலடுததுக்வகதாண்ைதாள. 
வகதாஞசம் எக்கினதா்ல கூடர எட்டிவிடும் 
உயரம்்தான்.. ஒரு ்க்கப புைடெடயக் 
கூடரயில் முடிநதுவிட்ைதாள.. மறுமுடனயில் 
கழுததிலிடும் சுருக்டகப ்்தாட்டுவிட்ைதாள. கதால் 
்டரயில் ்ைதா்ெதாறு வ்தாங்க ்ெண்டுவமனில் 
உயரததிறகு ஏ்தாெது ்ெண்டும். ்ைபிட் 
இழுததுெர ்்தானெளுக்கு அட் இழுக்க 
முடியவில்டல. பிறகு்தான் கெனித்தாள.. அ்ன் 
்மல் ஏ்்தாவெதாரு துணிமூட்டை இருந்ட். 
அ்ன் ஓரததில் இரத்க் கடற ்ெறு. 

டக நடுங்க விரல்கள நடுங்க அட்த திறநது 
்தார்த்தால் அது துணி மூட்டையல்ல, அெளின் 
ெசநதி துணிகளுக்கு நடு்ெ ்ததிரமதாயச் 
சுருண்டு ்டுததுக்கிைந்தாள. துணிகட் 
விலக்கியதில் விழிதது, எழுந்மர்நது “அம்மதா” 
என்்்றகுள ெசநதியின் கன்னததிலிருநது 
ெந் ‘்்தார்’ என்ற சப்ம் வீட்டை நிடறத்து.. 
இடி்யதாடசகளுக்கிடை்ய இரண்டு 
அழுகுரல்களும் வெளி்ய சறறு மங்கித்தான் 
்கட்ைன.
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பவேடலயில்லதாமல் இருப்து அல்லது 
்ெடலயில் இருநதும் சம்்்ம் இல்லதாமல் 
இருப்து அதுவும் திருமைம் ஆகி குழநட்யும் 
ெந் பிறகு இப்டி ஆெது சிக்கலின் உச்சம். 
மனதில் ஏறி நிறகும் ்தாரததின் சுெடுகட் 
ெதார்தட்க்தால் ெடிக்க இயலதாது. கல்லும் 
கடரயும் வ்ரும் ்சியின் ்ர்க்கதட் The Pur-
suit of Happyness என்ற திடரப்ைததில் ெரும் 
அப்தாவின் (வில்ஸ்மித) சின்ன கண்கள ெழி்ய 
கதாை முடியும். ஐநது ெயது குழநட்க்கு 
(்ெைன் வில்ஸ்மித) எதுவும் புரியதா்்்தாதும் 
ஏ்்தா புரிநதுவகதாண்்ையிருப்்தாய இருக்கிறது. 
அது குழநட்யின் கண்கள ெழி்ய மிக மிக 
சதாமர்ததியமதான ்்ருண்டமடயக் வகதாட்டித 
தீர்க்கிறது. 

ஸ்்கனர் விறகும் விற்ன்னன் இக்கட் 
நதாயகன். 

்ைம் ஆரம்்ததில் இருந்் அெனுக்கும் 
மடனவிக்கும் இடை்ய வ்தாரு்தா்தாரப 
பிரச்சடனகள. ‘நதான்கு ெதாரமதாகத வ்தாைர்நது 
நதான்கு ஷிபட்டுகள ்தார்க்கி்றன்’ என்று 
வசதால்லி கண் கலங்கும் மடனவியின் ்க்கம் 
அதிக்ட்ச நியதாயங்கள இருக்கின்றன. வ்ரும் 
சுடமயின் ்தாங்வகதாைதாப ்ை்ைபபு அது. ்மல் 
்ட்டு ெதாழடெ விரும்பிய ஒரு வ்ண்னின் 
அடசக்க முடியதா் நம்பிக்டககள ்விடு 
வ்தாடியதாக வநதாறுங்கிச் சி்றுெட் அெ்தால் 
வ்தாறுததுக்வகதாள்்ெ முடிெதில்டல. என்ன 
வசயய.... எல்லதாம் கைந் கனவுக்குள கைெனின் 
லட்சியங்களும் ெதாழவின் மீ்தான வ்ரு மதிபபும் 
அெடனத வ்தாைர்நது ்்தாரதாை மட்டு்ம 
வசதால்கிறது. ்ைம் அறற நதாட்களில் அென் 
ஒரு பிைததின் நடைடயக் வகதாளெது.. நம்மூர் 
என்வறல்லதாம் இல்டல, அவமரிக்கதாவிலும் அது 
இயல்பு்தான் ்்தால. 

என்ன...! ்கதாட் சூட் ்்தாட்ை 
பிச்டசக்கதாரர்கள.. அவெ்வு்தான்.

வ்தாரு்தா்தாரச் சமன்்தாடின்டம... உலகம் 

எங்கும் ஒ்ர மதாதிரியதான ்தாக்கதட்த்தான் 
ஏற்டுததுகிறது. ்சி இங்்க கஞசிக்கு. அங்்க 
பிரட்டுக்கு. அவெ்வு்தான். மடனவி விட்டுச் 
வசன்றபின்.. ்ெடல ்்டி நதாயதா அடலயும் கட் 
நதாயகன்.. வ்ரும் ்யதட் நமக்குள விட்க்கிறதான். 
அப்டி என்ன ஆயிரம் ஆண்டுக்தா ெதாழப 
்்தாகி்றதாம் என்ற ெலிடமயதான மனட்க் கூை 
சறறு அடசததுத்தான் ்தார்க்கிறது ்ெடலயறறு 
இருக்கும் சூழல். அடுத் ்ெட் ்சதாறறுக்கு என்ன 
வசயெது... அன்றிரவு ்ங்கி தூங்க என்ன வசயெது.. 
விடிந்தும் குளிதது.. ைதாயவலட் ்்தாக என்ன 
வசயெது. இந் மூன்று ்களவிகளுக்குப பின்னதால் 
இருப்து்தான் ஒரு மனி் ெதாழவின் வ்ரும் ்குதி. 
்ைம் ்சர்ப்வ்ல்லதாம் அ்றகு அபபுறம்்தான். 
்னி மனி்ன் ஒருெனுக்கு உைவில்டல என்றதால் 
அது உைவில்டல என்று்தான் அர்த்ம். ்சித்ென் 
ஏ்தாெது அ்ன் பிறகு கத்லதாம். யதாருக்கும் 
்கட்கதாது.

வீட்டிறகு ெதாைடக வகதாடுக்க முடியதாமல் 
ஒவவெதாரு முடறயும் வீட்டு ஓனரிைம் கூனி 
குறுகி நிறடகயில் அந் ஆறடி உயரம்.. அடர 
அங்குலமதாக அடி ்ணிநது ்்தாெதில் ்தானறறுப 
்்தாகிறது... ்தான் என்்வ்ல்லதாம். நதான் என்று 
வசதால்ெவ்ல்லதாம் ்ைம் வகதாண்ைென் வகதாள் 
்ெண்டியது. இல்டல பிச்டசக்கதாரன் வசதால்ல 
்ெண்டியது. இடைப்ட்ை மனி்ன் அந் 
ெதார்தட்க்கு வெகு வ்தாடலவில்.. அப்தாலுக்கு 
அப்தால் இருக்கிறதான்.

நதாட் ஒரு ்ெடலக்கு ்நர்முகத ்்ர்வுக்குப 
்்தாக இருக்கும் சூழலில், ்ைக்ஸ் கட்ைதா் 
குறறததுக்கதாகப ்்தாலீஸ் கட் நதாயகடனக் டகது 
வசயதுவகதாண்டு ்்தாகிறது. எத்டன வசதால்லியும் 
சட்ைம் ்ன் கைடமடயச் வசயகிறது. விடிந்தும் 
விடு்டல வசயய, அங்கிருந்் ஓடிச் வசன்று 
்நர்முகத ்்ர்வு அடறக்குள நுடழகிறதான். 
உள்் அணிநதிருக்கும் ்னியன் வ்ரிய, ்ம்ல 
ஒரு ்டழய ்கசுெல் ்கதாட். ஜீன்ஸ் ்்ண்ட். 
முகம், உைல் எல்லதாம் கதாெல் துடற டகது 
வசய்்்தாது, வகதாடுக்க இயலதா் ெதாைடகடயச் 
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சமதாளிக்க, வீட்டிறகுச் சுண்ைதாம்பு அடிததுக் 
வகதாண்டிருந்்தால் வ்றித் சுண்ைதாம்புத துளிகள. 
இப்டி ஒரு ்கதாலததில்்தான் ்நர்முகத ்்ர்வு.

எடுத்து்ம உண்டமடயச் 
வசதால்லிவிடுகிறதான். ்நர்முகத ்்ர்வுக் குழு  
்தார்க்கிறது. ்நர்முகத ்்ர்வில் வ்தாதுெதாக்ெ 
கெர்ெ்றகதாகப ்வயமதாய நதாம் ்்சு்ெதா்ம.. 
அப்டி ஒரு முக்தாெடனயில் இருக்கிறது 
அெனின் ்தாெப்ட்ை உைல்வமதாழி. அெனதாக்ெ 
கூறுகிறதான். “இப் ஒரு ்களவி நீங்க ்கட்டு, 
அதுக்கு எனக்குப ்தில் வ்ரியலன்னதா நதான் 
வ்ரியலன்னு வசதால்ல மதாட்்ைன். அ்த ்்டிப 
்்தாயக் கண்ைடை்ென்” என்கிறதான். ஆனதாலும் 
திருபதி அடையதா் குழு “ஒருென்  ்நர்முகத 
்்ர்வுக்குச் சட்டையில்லதாமல் ெருகிறதான். அந்ச் 
சூழலில் நதான் என்ன வசதால்ல ்ெண்டும்” என்று 
்கட்கிறது. 

“ஒரு்ெட் அெனின் ்்ண்ட் நன்றதாக 
இருக்கிறது என்று கூறலதாம்” என்கிறதான் கட் 
நதாயகன்.

்ளிச்வசன்று ஒரு ்்தாறறம் அல்லது 
ஒரு வ்ளிவு அல்லது ஒரு ெலிடம முன்னதால் 
்்தான்றிவிடுகிறது. ்ெடல கிடைததுவிடுகிறது. 
ஆனதால் வகதாஞச நதாட்களுக்கு அெனுக்குச் 
சம்்்மில்டல. சும்மதா்தான், இன்வைர்ஷிப 
மதாதிரி்தான் ்ெடல வசயய ்ெண்டும். 
்ெறு ெழியின்றி அெனும் சம்மதிக்கிறதான். 
அ்றகிடையில் ஒன்று இரண்டு ஸ்்கனர்கள விறக 
முடிகிறது. அ்ன் மூலம் ெரும் ெருமதானததில்்தான் 
குழநட்க்கும் ்னக்குமதான நதாட்கட்க் 
கைததுகிறதான். ஒரு கட்ைததில் வீட்டு உரிடமயதா்ர் 
க்டெ அடைதது வெளி்ய ்ளளிவிடுகிறதார். எங்கு 
வசல்ெது என்று வ்ரியதாமல்... இயலதாடமயின் 
சுெறறில் பிடிக்றறு நிறடகயில் நதாமும் கண் 
கலங்க ்நர்கிறது. ஏ்்தா புரிநதுவகதாண்ை குழநட் 
அங்கிருநது ெர மதாட்்ைன் என்று அழுது அைம் 
பிடிக்கிறது. இருக்கும் ்கதா்தட் எல்லதாம் 
குழநட் மீது கதாட்டி இழுததுப ்்தாடகயில் ெதாழ 
ெழியில்லதா், ெதாழெதா்தாரம் அறற ஒரு ்நட்யின் 
்விபபு அங்்க ்ெக்ெகமதாய நைக்கிறது. 

குறிக்்கதா்றற ்தாட்க்குக் குறுக்கு ெழிகள 
கிடையதாது.

ரயில்்ெ ஸ்்ைேன்.. ைதாயவலட்டுக்குள 
அந் இரடெக் கழிக்கிறதார்கள. மடியில் குழநட் 
தூங்கிக் கிைக்க வெறித் விழிக்்தாடு... வீறிட்டு 
அழ முடியதா் வ்ரும் துக்கதட்க் வகதாண்ைெனதாக 
அமர்நதிருக்கிறதான். அப்்தாது யதா்ரதா க்டெத 
்ட்ை.. க்டெத திறக்கவும் முடியதாமல்.. திறக்கதாமல் 
இருக்கவும் முடியதாமல் அந் அப்தா ்டுமதாறும் 
இைம், “கதாணி நிலம் ்ெண்டும்...” என்று ்தாரதி நம் 
கதாதுக்குள கததிச் வசதால்ெது ்்தால்ெ இருக்கிறது. 
இந் உலகம் வீைறறெர்கட் ஒரு்்தாதும் 

மதிப்தில்டல. ெதாயபபு கிடைத்தால் மிதிக்கவும் 
மறப்தில்டல. அந்ச் சின்ன கண்கள ெழியதாக 
்ெறு ெழியில்லதாமல் கண்ணீர் ெநது விழுகிறது. 
துடைக்கவும் மறந் கன்னங்களில்்தான் எத்டன 
்சதாகம். அத்டனயும் ்சதாகம்.

அ்ன் பிறகு.. தினமும் ெரிடசயில் நின்று 
அடிததுப பிடிதது இைம் பிடிதது அந் இரவு 
மட்டும் தூங்கிக்வகதாளளும் ெசதி வகதாண்ை 
லதாட்ஜில் ெதாழவு வ்தாைர்கிறது. ஒருநதாள 
திடும்வமன ்மலதிகதாரி அெடன உள்் 
அடழதது ‘நதாட்யில் இருநது நீங்கள புதிய சட்டை 
அணிநதுவகதாண்டு ெரலதாம்’ என்று வசதால்லி 
சின்ன சஸ்வ்ன்ஸஸுக்குப பின்.. ்ணி நிரந்ரம் 
ஆனட்யும், இனி சம்்்ம் உண்டு என்்ட்யும் 
வசதால்கிறதார்கள. விட்ைதால் அழுதுவிடும் கண்கள 
சிெக்க.. முகதட் மீறிய அழுத்த்்தாடு.. நன்றி 
வசதால்லிவிட்டு... சதாடலயில் கூட்ைததுக்குள 
நைக்கத வ்தாைங்குகிறதான். கூட்ைம் பி்க்கும் 
நடையில் கட் நதாயகனின் உைல் வமதாழியும்... 
முக ்தாெடனகளும் அமர்க்க்ப்டுததும். அது 
ெதாழவின் அடுத் கட்ை நகர்வு. ்சி வகதாண்ை 
ெயிறறின் க்வுகள வமல்ல வமல்ல அடை்டும் 
கர்ெம். நதாமும் இந் மனி்ர்கள ்்தாலத்தான்.. 
என்று இத்டன நதாள ்னிதது விைப்ட்ை 
புளளியில் இருநது இந் உல்கதாடு ்ன்டன 
இடைததுக்வகதாளளும் ்தாங்கும்... வமல்லின 
சலசலபபு. டகடயத தூக்கிக் கத்த துடிக்கும் 
வசயடகயில் அப்டி்ய வமல்லக் கடரநது 
்னக்குள்தாக்ெ வ்தாங்கிப பிரெதாகமதாெது 
வநகிழவின் வநகிழித்ன்டம. இப்்தாது்தான் 
்தான் ஒரு மனி்னதாக்ெ ஆகி இருக்கி்றதாம் 
என்ற நிடனப்்தாடு ஓடிச் வசன்று இந் உலகில் 
்னக்வகன்று இருக்கும் ்ன் குழநட்டயத தூக்கிக் 
கட்டிக்வகதாளடகயில் நமக்கு நிம்மதி வ்ருமூச்சு 
ெருகிறது.

அ்ன் பிறகு அந்க் கட் நதாயகன் வ்ரும் 
்ைக்கதாரன் ஆகிவிட்ைதான். இது ஓர் உண்டம 
சம்்ெததின் அடிப்டையில் எழு்ப்ட்ை 
கட்... எடுக்கப்ட்ை ்ைம் என்று டைட்டில்  
்்தாடுகிறதார்கள. ஒரு துயரமதான ெதாழவு 
மீண்வைழுெட் மிக அருகில் இருநது நதாம் 
்தார்ததிருக்கி்றதாம். 

இந் ெதாழவில் ்ெடலயறறு இருப்து்தான் 
மிகக் வகதாடுடமயதான ்ண்ைடன. அ்ன் நீட்சியில் 
நம்டம ஒதுக்கித ்ளளும் இவவுலகதட்ப ்்தால 
கண்ைதாடி ்ெறு ஒன்று எப்்தாது்ம இல்டல. 
உடையும் ெடர்தான் கண்ைதாடி அழகு. உடையதா் 
ெடர்தான் உள்மும் அழகு. 

திரைப்படம்	:	The	Pursuit	of	Happyness	
இயக்குநர்		:	Gabriele	Muccino
ம�ொழி		 :	ஆங்கிலம்
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கடிதஙகள

கவிஞர் விக்ரமதாதிதயன்
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அன்புள்ை 
விக்்ரைொதித்்யனுக்கு..
ேடி்தம் - 10

எழுதியவேர்	:	கவிஞர்	மவேைமுத்து

வசன்டன

23.1.98

இனிய கவிஞன் விக்ரமதாதிதயனுக்கு!

உங்கள ‘ஆதி’ ்தார்த்்ன்; அர்த்முள் 
கவிட்களின் அறபு்த வ்தாகுபபு.

புதிய முயறசியதால் புதுக்கவிட்க்குப 
புதுரத்ம் ்தாயச்சியிருக்கிறீர்கள.

சங்க இலக்கியதட்ப ்்தால் – 
உங்கள கவிட்களில்்தாம் வசதாறவசட்டும் 
வசதாறசிக்கனமும் இருக்கின்றன.

நவீன கவிட்கவ்ல்லதாம் 
வெறும் உளமன உட்ச்சல்க்தாக்ெ 

ெநதுவகதாண்டிருக்கும் கதாலகட்ைததில் உங்கள 
கவிட்கள சமூகம் சதார்ந்டெயதாக இருப்து 
்தாரதாட்டுக்குரியது.

சீரிய கவிட்களின் சிறிய வ்தாகுதியதாக 
இது இருந்தாலும் ஒவவெதாரு கவிட்யும் ஒரு 
தீக்குச்சிடயப ் ்தால் திகழகின்றன; கந்கமும் 
வெப்மும் சரியதான விகி்ததில்.

்டிக்கின்ற ெதாசகன் ்றறிக்வகதாளெதான்.

இந்த வ்தாகுபபில் என்டன மிகவும் 
கெர்ந் அம்சம் எந்க் கவிட்யிலும் 
இருண்டம இல்டல. 

‘அடிமதாடுகள’ – மனட்க் கனக்க டெத் 
கவிட்.

‘்யைப்தாடு – கண்ைதாடிக் 
கடலஞர்கள – எந் நம்பிக்டகயில் – திமிரும் 
கவிமனம் – கதாசு ்ைம் ்றறிய கவிட் – 
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இென் கனவில்’… இப்டி ்டலபபிட்ை 
கவிட்களும்  ்டலபபில்லதாப ்ல 
கவிட்களும் என் மனசின் ்ரபவ்ங்கும் 
டமயமிட்டிருக்கின்றன.

வநஞடசக் கவவுகின்ற உததிகளும் 
– நிடனதது வநகிழடெக்கின்ற 
வசதால்லதாட்சிகளும் – ஒரு கவிஞனுக்குரிய 
ஈரமும் – இ்யததில் மின்னல் வெட்டுகிற 
கற்டனகளும் உங்கள ‘ஆதி’யின் 
்ரபவ்ங்கும் ்ரவிக்கிைக்கின்றன.

கவிட்டய உைர்ந் அ்வுக்கு 
உைர்ததியிருப்து உங்கள விரலுக்குக் 
கிடைத் வெறறி.

வமதாழிடய உங்கள கட்டுப்தாட்டில் 
டெததிருப்ட் ஒவவெதாரு கவிட்யிலும் 
உைர்நது வியநது்்தா்னன்.

நவீன கவிட் என்று வசதால்லிக்வகதாண்டு 
என்வனன்ன்ெதா எழுதிக்வகதாண்டிருக்கும் 
சிலரின் குழப்ம் வ்ளிவிக்க இந் ‘ஆதி’ 
்யன்்டும் என்்தில் ஐயமில்டல.

நீங்கள உைல்நலம் கதாப்து முக்கியம்.

‘உைம்ட் ெ்ர்த்்ன் உயிர் 
ெ்ர்த்்்ன’ என்று திருமூலர் 
வசதால்லியிருப்ட்ப ்்தால- உங்கள 
உைம்பு்தான் உயிர்; உயிர்்தான் ஒளி; ஒளி்தான் 
கவிட்.

நல்ல கவிஞன் நீங்கள!

நீங்கள நீடுெதாழ ்ெண்டும்!

அந்ம் இல்லதாமல் உங்கள

‘ஆதி’ வ்தாைரட்டும்.

ெதாழததுக்க்்தாடு…

டெரமுதது

23 1 98

•

அடிக்குறிபபுகள்	:

என் இலக்கிய ெதாழவில் மு்ன்மு்லில் 
ெதாங்கிய விருது கவிஞர் டெரமுதது 
ெழங்கும் கவிஞர்கள தின விருது்தான். 

பிற விருதுகள எல்லதா்ம அ்றகுப 
பிறகு ெந்டைந்டெ்தாம். அெருடைய 
பிறந்நதாளில் ெழங்கப்டுெது அது. அந் 
நதாளில் என்டனப ் தார்த்தும் அெர் வசதான்னது, 
‘உங்கட் மு்ன்மு்லில் இப்்தாது்தான் 
்தார்க்கி்றன்.’ ‘இல்டல, நக்கீரன் இ்ழுக்கதாக 
இரு்ெறு உலகம் என்ற ்டலபபில் உங்கட் 
்நர்கதாைல் கண்டிருக்கி்றன்,’ என்று 
்திலளித்்ன். அது சமயம் அெர் இயக்குநர் 
்தாரதிரதாெதாவின் ரஜினி நடித் வகதாடி ்றக்குது 
்தாைல் ்திவில் இருந்தார். நதானும் நண்்ர் 
சதாந்தாரதாமும் வசன்றிருந்்தாம். அப்்தாது 
அெர், ‘நதான் வசதான்னடெ அப்டி்ய என் 
வசதாறகளில் எடுக்க்ெண்டும்,’ என்றதார். 
‘வ்தாதுெதாக நதான் அப்டித்தான் வசயெது 
ெழக்கம்’ என்்றன். அந் ்நர்கதாைல் 
முக்கியமதான ஒன்று. 

என்னுடைய ஆதி வ்தாகுபட் 
அெருடைய வீட்டுக்குச் வசன்று 
வகதாடுததிருந்்ன். அந்க் கதாலகட்ைததில் 
இயக்குநர் ்க.ரதா்ெஷெரின் ்ைம் 
ஒன்றிறகதாகப ்தாைல் எழுதும் வ்தாருட்டு 
இயக்குநர் ரதா்ெஷெரின் வீட்டுக்கு 
ெநதிருந்ெர் நதான் அங்கிருப்து வ்ரிநது 
்ெட்டி சட்டை ்ரிசளிபபுைன் இந்க் 
கடி்தட்யும் ்சர்தது ெழங்கினதார். 

•  •  •

ேடி்தம் - 11

எழுதியவேர்	:	கவிஞர்	மவேைமுத்து

கவிஞர் விக்ரமதாதிதயன் அெர்கள

வ்ன்கதாசி     
     6.1.2005

அன்புடையீர்!

ெைக்கம்.

“டெரமுதது இலக்கியத்ைம்” 
வ்தாகுபபிறகு “அகெதாழடெ அழகு்ைச் 
வசதால்லும் கவிஞன்” என்ற ்டலபபில் 
அரியவ்தாரு கட்டுடர அளித்டமக்கு நன்றி.

என் இடசப்தாைல்களின் ் ரபபில் உங்கள 
உள்ம் ்ரெலதாகத ்்தாயந்்ன் சிறபபுமிக்க 
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வ்றிபபு அந்க் கட்டுடர. இடசெயப்ட்ை 
இ்யததுைன் இயங்கும் ்டைப்தா்ர் நீங்கள 
என்்ட்யும் அது ்டறசதாறறுகிறது.

உங்கள அன்பில் வநகிழகி்றன்.

உங்களுக்கு இநநூலின் ்டிவயதான்டற 
அனுபபியிருக்கி்றன்.

இக்கட்டுடரக்கதாக நீங்கள வசலெழித் 
வ்தான்னதான வ்தாழுட், உங்கள விரல்களின் 
ெலிடய என்னதால் உைரமுடிகிறது.

உங்களுக்கு நதான் 
கைடமப்ட்டிருக்கி்றன்.

அன்புள்

டெரமுதது.

•  •  •

ேடி்தம் - 12

எழுதியவேர்	:	கவிஞர்	ேொம்நி்வேன்

்கதாடெ

8.8.98

அன்புநிடற நம்பிக்கு…

்ம்பி ்தாடலநிலென் எழுதுெது.

ஞதானி அயயதா அெர்க்்தாடு ்ங்கட்ச் 
சநதித் அந்ப வ்தாழுது அருடமயதானது.

இரு்து ெரிக்குள அைங்கிவிடுெது 

கவிட் என்ற ்ங்களின் புதிய கவிட்க் 
கண்டுபிடிபபு சற்ற ஆழமதானது. நிடறய 
அ்கதாரமதானது. நீண்ை விெதா்ங்களுக்குள 
வசல்லதாமல் நிடறய ்்சுெது நல்லவ்ன்று 
எனக்குப ்ைவில்டல.

மூன்று ெரிக்குள அயக்கூ ஒரு 
வமௌனம் கலந் கவிட்ச் சலனதட் 
ஏற்டுததுவமனில்.. வியபபில்டல. 
இரு்து ெரிக்குள அந்க் கவிட்ச் சலனம் 
இருக்க்ெண்டுவமன்்தும் அ்றகு்மல் 
எழு்ப்டும் ெரிகள எழுததுக்கள அைங்கிய 
குபட்வயன்றும் நீங்கள வசதால்லெருெது… 
உங்களிைததில் இப்டியதான ்ம்டமடய 
எதிர்்தார்க்கவில்டல.

ஆதி கவிட்க்குக் கிடைத் ்ரிசுச் 
சுகததில் உட்கதார்நதிருக்கும் ்ங்களுக்கு என் 
அதிகம் நீண்ை கடி்ம்கூை அ்கதாரமதான்தாகப 
்ைக்கூடும்.

இருநதும் ்ங்களின் கவிட்கள ்லம் 
ெதாயந்டெ என்்தில் எனக்கு எப்்தாதும் 
மதாறறுக் கருதது இல்டல.

என்ன நைக்கிறது

ஏது வசயெது

மதாய இருட்டைத துடைதது

சிறிது வெளிச்சக்கீறடறக் கதாை

ஒரு ்நரம் கதாலம் எப்்தாது ெரும்.

என்ற ்ங்கள கவிட்யின் 
எதிர்்தார்பட்ப ்்தால் நீண்ை ்்தாழடமச் 
சுகம் உங்களிைமிருநது எதிர்்தார்க்கி்றன்.

்மிழுக்குத ்ங்களின் ்டைபபுகள ்ந் 
்லம் மகிழச்சியதானது.

அதிகம் எழுதினதால் ்டிக்கதாமல் 
கிழித்தாலும் கிழிததுவிடுவீர்.

ஆக… என்ன வசதால்ல ெருகி்றன்..

கவிஞர் விக்கிரமதாதிதயனிைமிருநது 
நிடறய கறறுக்வகதாள் ்ெண்டும்.
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முடிந்தால் கடி்ம் ்்தாடுங்க்்ன் 
்திடனநது ெரியில்.

்்தாழடம கலந் கதா்லுைன்

்ம்பி

்தாடலநிலென்

இததுைன் என்னுடைய நிடறய 
ெரிக்கவிட்கள அைங்கிய வ்தாகுபபு 
அனுபபியுள்்ன். குபட்யதா என்று ் தார்ததுச் 
வசதால்லவும்.

்தாடலநிலென்

•  •  •

ேடி்தம் - 13
எழுதியவேர்	:	கவிஞர்	ேொம்நி்வேன்

கவிநிடற

அண்ைன் விக்ரமதாதிதயன் அெர்களுக்கு

்தாடல எழுதும் அன்புமைல்.

நலம்்தா்ன.

இத்டன நதாட்கள ்தில் கடி்ம் 
அனுப்தாடமக்கு மன்னியுங்கள.

கவிட்கள வ்தாயயழகதாய 
மதாறிக்வகதாண்டிருக்கும் ஒரு கதாலததில் 
கடி்ங்கள அன்பின் அண்டமடயக் ்கதாரச் 
சிறந்வ்தாரு மரைமதாய எழு்ப்டுெ்தாய 
எண்ணிக்வகதாண்டிருந்்தால் இத்தாம்ம் 
்விர்க்க முடியவில்டல.

அன்ட்ச் சரியதாக எழு் முடியதாடம 
– அ்ன் துரதது்ல், ஒருவி்மதான சி்நகி் 
வெட்கதட் எனக்கு ஏற்டுததுகிறது. அதுவும் 
ெதாழுகிற சித்ன்களுக்கு எழுதும்்்தாது 
சி்நகி் வெட்கம் வகதாஞசம் கூடு்லதாகிறது.

இன்னமும்

நதான் சநதிக்கதா் கதால வகதாடூரததில் 
அடசக்க முடியதா் கவி்தா உயிர்பபுக்கட் 
எழுதி முடித் விக்கிரமதாதிதயன் என் ் க்கததில் 
நின்றுவகதாண்டிருக்கிறதான். அெ்னதாடு  நதான் 
நிற்்றகு இன்னும் கூடு்லதாய ெதாழடெத 
துறக்க்ெண்டியிருக்கிறது. அ்றகுத 
ட்ரியமும் ்ெண்டிய்தாயிருக்கிறது.

எழுததுக்குச் சிக்கதா் சி்நகி்ம் 

என்னுடையது. உங்கள எதிர்க்கவிட்களுக்கு 
அண்டமயதானது அது.

உங்க்்தாடு அமர்நதிருநது மனசில் 
வெறியனதாய அழுதுவகதாண்டு ்கதாடெயில் 
நதான் கழித்  ்நரங்கள இன்னமும் ்னது 
அசதாததிய ்்ருண்டமகட் எனது சட்யில் 
எழுதிக்வகதாண்்ையிருக்கிறது.

ெதாழ்ல் அரி்தாயிருக்கிறது என்ற 
கருததில் உங்க்்தாடு ஒத் கருததுக் வகதாண்ை 
நதான் சதாெதில் முநதிக்வகதாள்ென் ்்தால் 
வ்ரிகிறது – இல்லதாமலும் ்்தாகலதாம். 
ெதாழ்ல் எனக்கு ஆடசயதானது.

கவிட்கள எழுதிக்வகதாண்டிருக்கி்றன். 
கடி்ங்கள எழுதி ்ல மதா்ங்கள இருக்கும். 
தீவிரமதாய ்யதாசிக்கும் சில ்ெட்களில் 
கடி்ம் எழுது்ல் வசயறடகயும் துதியும் 
்சர்ந் துன்்மதாக இருநதுவகதாண்டிருக்கிறது 
எனக்கு. அ்னதால்்தான் எழுதிய கவிட்கட் 
அனுப்தாமல் டெததிருக்கி்றன்.

நதான் இன்றும், ்ல ்நரங்களில் 
்நறறும் நிடனத்து, என்னுடைய 
விக்கிரமதாதிதய்னதாடு என் இருபட் ஒரு்சர 
்ங்களிப்ட்ப ்றறித்தான். 

்தில் எழு்தாமல் இருநதுவிைதாதீர்கள.

அன்புைன்

்ம்பி ்தாடலநிலென்.  

•

அடிக்குறிபபுகள்	:

்தாடலநிலென் மு்ன்மு்லில்  
திருபபூர் ்மிழச்சங்க ்ரிசளிபபின்்்தாது 
அறிமுகமதானதார். ்மிழின் மிக 
முக்கியமதான கவிஞர்களுள ஒருெர். 
அெருடைய மு்ல் வ்தாகுபபின் 
அட்டையில் என் ்கதாட்்ைதாவியதட்்ய 
வெளியிட்டிருக்கிறதார். ்கதாடெ ஞதானி, 
ஆரண்யம் இ்ழின் ஆசிரியரதான அருடம 
நண்்ர் ஸ்ரீ்தி ்தமநதா்தா, நதாஞசில் நதாைன், 
்தாமரன் எல்்லதாரும் கலநதுவகதாண்ை 
அந் வெளியீட்டு விழதாவிறகு என்டனயும் 
அடழததிருந்தார். அன்டறக்குக் 
குடி்்தாட்யில் நிடனவிழநதுவிட்ைதில் 
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கூட்ைததில் ்்சமுடியதாது ்்தாயிறறு. 
அ்றகுக் கழுெதாயதாக ்தாடலநிலென் 
கவிட்கட்ப ்டிததுவிட்டுக் கட்டுடர 
எழுதியிருக்கி்றன். ட்பிள நடை சதாயலில் 
உள் அெரது கவிட்கள ெதாழவின் 
இருபபுநிடலடய விசதாரம் வசய்டெ. 
்தாடலநிலென் கவிட்கள மீது மதிபபும் 
அெருடைய ெதாழவின் மீது மதிபபும் 
இன்ற்வும் நீடிததுெருகிறது. அெருடைய 
கவிட்களுக்கு உரிய கெனிபபு கிடைக்கதாமல் 
்்தானது ெருத்ம் ்ருெ்தாக்ெ இருக்கிறது.

•  •  •

ேடி்தம் - 14

எழுதியவேர்	:	கவிஞர்	சு.சவேங்குடடுவேன்

அன்புள் விக்ரமதாதிதயன் 
அண்ைதாச்சிக்கு,

 நலம். நல்ம விட்க. ்தாங்கள 
அனுபபிய புத்கங்கட்ப வ்றறுக்வகதாண்ை 
அந்ச் சதாயுங்கதால ்நரம் வீடு ெந்தும் 
்ங்களுக்கு ்்தான் வசய்்ன். சறறு ்நரம் 
இருெரும் உடரயதாடி்னதாம். ்ங்களின் 
புத்கங்கள ஐநட்யும் ்டிதது முடிததுவிட்டு 
இரண்வைதாரு நதாளில் மீண்டும் கூபபிடுெ்தாகக் 
கூறி்னன். கிட்ை்ட்ை இரண்டு மதா்ங்க்் 
ஆகிவிட்ைது. இன்னமும் ்ங்களுக்கு 
்்தான் வசயயதாம்ல்ய இருக்கி்றன். 
அ்றகதாக ெருநதுகி்றன். மன்னிபபும் 
்கட்டுக்வகதாளகி்றன்.

 ெழக்கமதான ்ெடலகள, ்சதாலி, 
வ்தாந்ரவுகள மறறும் ்சதாம்்்றித்னம் 
ஆகியடெ கதாரைமதாக ்ங்களின் புத்கங்கள 
ஐநட்யும் ்டிதது முடிக்க இத்டனநதாள 
ஆகிவிட்ைது. கடைசியதாகப ்டித்து 
ஆழித்்ர். அந் சண்டி ரதாணி, ரவுடி ரதாக்கம்மதா 
கவிட் வெகு சுெதாரசியம். சங்கக் கவிட்களில் 
எனக்குப வ்ரிய ்ரிச்சயம் கிடையதாது. 
வெகு குடறெதாக்ெ ்்தாகிற்்தாக்கில் 
அங்வகதான்றும் இங்வகதான்றுமதாக 
ெதாசிததிருக்கி்றன். வி்க்க உடர இல்லதாது 
வெறும் ் தாைல்கட் மட்டும் ் டிக்க, என்னதால் 
வ்தாருள புரிநதுவகதாள் முடியதாது. ்ங்கள 
கவிட்கட் ெதாசிக்டகயில், வசயயுட்கட்ப 

்டிக்கதாது சங்கப ்தாைல்களுக்கதான வி்க்க 
உடரடய மட்டும் ்டிததுக்வகதாண்டு வசல்ெது 
்்தாலத ்்தான்றுகிறது. இட் உங்களின் 
்னித்ன்டமயதாக நதான் கருதுகி்றன்.

 ்ங்கள கவிட்கள வ்ரும்்தாலும் 
வமதாழி ்றறியும் கவிட் ்றறியும் இலக்கிய 
உலகம் ்றறியதுமதாக்ெ இருப்்தாக 
நிடனக்கி்றன். ்ங்கள வசதால் வசயல் 
சிந்டன யதாவு்ம வமதாழி, கவிட், இலக்கிய 
உலகம் ்றறிய்தாக்ெ எந் ்நரமும் 
இருநதுவகதாண்டிருப்து்தான் கதாரைம் 
என்றும் ்்தான்றுகிறது. மதாயம் வசயயும் 
கவிட் புத்கததிலுள் கட்டுடரகள 
சிறப்தானடெ. ்ங்கள உடரநடையின் ரசிகன் 
நதான். எல்லதாெறடறயும் புரிநதுவகதாண்ை 
நி்தானமதான வ்தானிடய அதில் உைர்கி்றன்.

 வ்ரும்்தாலும் யதா்ரனும் ்ன்டனப 
்றறித ் தா்ன பிரஸ்்தாபித்தால் அட்ப ் டிக்க 
முடியதாது. ்கட்க முடியதாது. எழுத்தா்னின் 
்ன்னகங்கதாரம் எந் ரூ்ததிலும் உள்் 
ெரதா் எழுத்் எனக்குப பிடித்மதானது. 
நீங்கள உங்கட்ப ்றறி்ய நிடறய 
கவிட்களில் பிரஸ்்தாபிததிருக்கிறீர்கள. 
என்றதாலும் ஏ்னதா அது எனக்கு ெழக்கமதாக 
உண்டு ்ண்ணும் ஒவெதாடமடய 
ஏற்டுத்வில்டல. ்ன்னகங்கதாரம் அறற, 
அல்லது அந் ்ன்முடனபட்்ய ஆைவிட்டு 
்ெடிக்டக ்தார்க்கும் நிடலயிலிருநது 
பிரஸ்்தாபிக்கிறீர்கள என நிடனக்கி்றன்.

 நல்லது அண்ைதாச்சி. இந்க் கடி்ததில் 
்மலும் உங்கள கவிட்கள மறறும் சமகதால, 
சங்ககதால இலக்கியம் குறிததுப ்்சி, என் 
ெதாசிபபுப ்்தா்தாடமடய வெளிப்டுத் 
விரும்்வில்டல. இலக்கியதட்ப 
வ்தாறுத்ெடர மறறெர்கள எடுதது இயம்் 
வ்ரிநதுவகதாளளும் நிடலயி்ல்ய நதான் 
இன்னமும் இருக்கி்றன். உங்கட் ்நரில் 
சநதிதது எல்லதாெறடறயும் குறிதது நீங்கள 
்்ச, அட் நதான் விடியவிடிய வ்தாழு்தா 
வ்தாழுதுக்கும் (அவெபவ்தாழுது மது 
அருநதியெண்ைம்) ்கட்க்ெண்டும் எனும் 
ஆெல் கூடிய்டி்ய இருக்கிறது.

 இந்த தீ்தாெளிக்கு வசன்டன 
்்தாய நதான்கு நதாட்கள ்ங்கியிருந்்ன். ஒரு 
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வெளளிக்கிழடம மதாடல பி்ரம்சநத ெநது 
அெர் வீட்டுக்குக் கூட்டிக்வகதாண்டு ்்தானதார். 
்்ரன் உட்்ை மூெரின் ெதா்கங்கட்யும் 
்தார்த்்ன். எவெ்்ெதா ்ெண்ைதாவமனச் 
வசதால்லியும் பி்ரம்சநதும் அெர் மடனவியும் 
்கட்க்ெயில்டல. சும்மதா ்ெதாதிைம் 
வசதால்லக்கூைதாது என ெறபுறுததி என் 

்ஞசதாங்கததில் ்ைம் டெத்னர் (இருநூறு 
ரூ்தாய). கி்ம்புடகயில் வீட்டுக்குள ்்தான 
பி்ரம், என் அ்வுக்குத ்குந் வெளட் 
கதாட்ைன் சர்ட் ஒன்றும் ்ரிசளித்தார். 
சந்்தாசமதாக இருந்து. மறுநதாள வ்ங்களூரு 
்்தா்னன். க.சீ.சிெக்குமதார் வீட்டுக்கு. பி்ரம் 
வகதாடுத் சட்டைடய நதான் சிெதாவுக்குப 

்ரிசளித்்ன். “ஓ.. நம்பி 
ஞதா்கமதா இருக்கட்டும். 
வகதாடுங்க… வகதாடுங்க…” என 
உை்ன ெதாங்கிக்வகதாண்ைதார். 
எனக்கு வரதாம்் சந்்தாசமதாக 
இருந்து.

பி்ரம்சநதுைன் ெண்டியில் 
திரும்்வும் நதான் ்ங்கியிருந் 
இைததுக்கு ெருடகயில் 
மடழ ெருெது ்்தால 
இருந்து. சில இைங்களில் 
்லசதான தூறலும் ்்தாட்ைது. 
ஆ ற று ப ் தா ல வ ம தா ன் றி ன் 
நடை்தாட்யில் ஒரு மனி்ன் 
்ன் விரிபட் விரிதது 
்டுக்கத துெங்கினதான். அ்் 
நதாள முற்கலில் நண்்ர் 
ர்மஷ உைன் வமரினதா பீச் 
்்தாயிருந்்ன். மடழ ஈரம் 
கைறகடர மைல் வெளிடய 
ஊடுருவியிருந்து. வெயில் 
அறற முற்கல். கூட்ைம் 
குடறெதாக இருந்து. 
சிறுெர்கள விட்யதாடி 
கடலததுவிட்டுச் வசன்றிருக்க 
்ெண்டும். சிறு மைல் 
குவியல். அதில் முதுடகயும் 
்டலடயயும் சதாயத்்டி 
அழுக்கு வெளட் நிறமுடைய 
ஒரு ஆண் நதாய ்டுததிருந்து.. 
ஏகதாந்மதாக. இந் இரண்டு 
கதாட்சிகளும் எடன அரி்தான 
ஒரு உைர்வுநிடலக்கு 
ஆட்்டுததியது. இதுெடரக்குமதான 
இலக்கிய ெதாசிபபு 
க தா ை ் ெ ண் டி ய ட ் க் 
கண்டுவகதாளளும் ஒரு 
்தார்டெடய ெழங்கிவிட்ை்தாக 
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நிடனக்கி்றன் அண்ைதாச்சி. ்நதாக்க 
்நதாக்க களியதாட்ைம் என்்து ்்தால 
்்ருெடக மனவமங்கும் நிரம்பி ெழியத 
துெங்கிவிடுகிறது.

்திடனநது ெருைங்களுக்கும் ்ம்ல 
இருக்கும் என நிடனக்கி்றன். மு்ன்மு்லதாக 
ஆனந்விகைன் ெதாயிலதாக உங்கட்ப 
்றறி அறிய ்நர்ந்து. ஒ்ர ்களவிடயப 
்லரிைமும் ்கட்்து மதாதிரியதான அந்ப 
்குதியில் அந்க் ்களவிடய உங்களிைமும் 
்கட்டிருந்னர். நீங்கள வசதான்ன ்திலும் 
உங்களின் புடகப்ைமும் ெநதிருந்து. 
விக்ரமதாதிதயன் என்று ஒரு கவிஞர் இருக்கிறதார் 
என்்்் எனக்கு அபவ்தாழுது்தான் வ்ரியும். 
பிறகு நவீன இலக்கியம் ்ரிச்சயமதானபின் 
அங்வகதான்றும் இங்வகதான்றுமதாக உங்களின் 
்டைபபுகட் ெதாசிததிருக்கி்றன். 
கவிமூலம் புத்கம் எ்்ச்டசயதாக நூலகததில் 
்ட்டுப்ட்ைது. வ்தாற்தா்ச் சிததிரம் கவிட் 
மறக்க்ெ முடியதா் அ்வு மனதில் ஆழப 
்திநதுவிட்ைது.

்ெதாதிைம் குறிதது, இலக்கியம், 
ெதாழக்டக எல்லதாெறடறயும் ்றறி 

உங்க்்தாடு நிடறய ்்ச்ெண்டும் என 
விரும்புகி்றன் அண்ைதாச்சி. நீங்க்் 
உங்களுக்கு சவுகரியப்ட்ை ஒரு நதாட்ச் 
வசதால்லுங்கள. இந் ெதாரததில் ்தாவு 
கதாலியதாகிறது. வகதாஞசம் ்ெடலப்ளு 
அதிகமதாக இருக்கும். என்ெ, டிசம்்ர் 10 
்்திக்குப பிறகு ஒரு நதாட்க் குறிபபிடுங்கள. 
கி்ம்பி ெருகி்றன். எங்கள ்றியில் வநய் 
்ெட்டிடயயும் சட்டைததுணிடயயும் 
்நரில் ெருடகயில் வகதாண்டு ெரு்ென். 
மறுக்கதாமல் வ்றறுக்வகதாள் ்ெண்டும். 
நன்றி அண்ைதாச்சி. ்நரில் ்்சலதாம்.

 சு. வெங்குட்டுென்

29.11.2014.

•

அடிக்குறிபபுகள்	:

• கவிஞர் சு. வெங்குட்டுென் : 
‘இடச்யதாடு ெதாழ்ென்’ என்ற மு்ல் 
கவிட்த வ்தாகுபட் வெளியிட்டுள்தார், 
மைல்வீடு ்திப்கம் ெதாயிலதாக. 
அதி்ல்ய அெருடைய கவிததுெம் 
புலப்டுகிறது. நம்பிக்டகக்குரிய கவிஞரதாகத 
திகழகிறதார். ்தாரதாபுரததிலிருநது திருபபூர் 
்்தாகும் ெழியிலுள் ஒரு கிரதாமததில் 
ெசிததுெருகிறதார். இெருடைய இன்வனதாரு 
சிறபபு, ் ெதாதிைரும்கூை. அட்்ய இப்்தாது 
வ்தாழிலதாகவும் வகதாண்டுள்தார். என் 
கவிட்கட்ப ்டிததுவிட்டு ்நரடியதாக 
ஒருமுடற வ்ன்கதாசிக்கு ெநது இரண்டு 
நதாட்கள ்ங்கியிருந்தார். நதானும் அெரும் 
குறறதாலம் ஐந்ருவி, சங்கரதானந்தா ஆசிரமம் 
என்வறல்லதாம் ்்தாயெந்்தாம். இன்வனதாரு 
முடற எழுத்தா்ர் கீரனூர் ெதாகிர்ரதாெதாவுைன் 
ெநதிருந்தார். அெருடைய ஊருக்குக் வகதாஞச 
தூரததிலுள் வகதாங்கைர் மடலக்்கதாயிலுக்கு 
ெருமதாறு திரும்்ததிரும்் ெலியுறுததிக் 
கூறிக்வகதாண்டிருந்தார். ெதாசகர் மு.மதாரியப்ன் 
துடையுைன் கைந் 2019ஆம் ஆண்டு 
அெருடைய ஊருக்குச் வசன்று வகதாங்கைர் 
்கதாயிலுக்குச் வசன்றுெந்்தாம். கீ்ழ்ய 
்ெசித ்ம்பிரதான் ஜீெசமதாதி ்கதாயிலும் 
உள்து. மிக நல்ல நண்்ர். 

    - வ்தாைரும்.
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²«ów ðóî¡
 சிறுகலத

æMòƒèœ - Üö.óTQè£‰î¡

கடலநது கிைந் புடகப்ைங்களுக்கு 
மததியில் கருபபு வெளட்யில் இருந் 
அந்வெதாரு புடகப்ைததில் மு்லில் 
அம்மதா நின்றிருந்தாள. அம்மதாவுக்கு அடுதது 
மதாலதி. மதாலதிக்கு அடுத்தாற்்தால் ஒரு 
ஆள நிற்்றகதான ஒரு வெறறிைம். அந் 
வெறறிைததிறகு அபபுறம் நதான்.  எனக்கும் 
மதாலதிக்கும் நடுவில் அந் வெறறிைதட்த 
்னக்வகன விட்டுடெக்கச் வசதான்னெள 
இரஞசனி. ஹதாலிலிருந் டீவிக்கு ்மல் 
இரஞசனி ்ன் யதாசிகதா ்கமரதாடெ டெதது 
டிவிக்குப பின்னதால் நின்று அ்ன் வயூ 
ஃட்ண்ைர் ெழியதாக எங்கள எல்லதாடரயும் 
ஒருமுடற ்தார்தது ஆ்ைதா்மடிக் ஸ்விட்டச 
அழுததிவிட்டு ஓடி ெநது ்சர்நதுவகதாள் 
்ெண்டியெள ெரும்வ்தாழுது டீவிக்கு 
அடுததிருந் ென்னல் கம்பிக் வகதாக்கியில் 
அெ்து துப்ட்ைதா மதாட்டிக்வகதாள்,  அட் 
விடுவிதது எடுதது, சரி வசயது அணிநது 
ெருெ்றகுள இரஞசனியின் யதாசிகதா எங்கள 
மூெடர மட்டும் ்ன் ஃபிலிம் சுருளுக்குள 
்திததுக்வகதாண்ைது.  இரஞசனி உண்ைதாக்கிய 
வெறறிைங்கள ்லவுண்டு. அதிவலதான்று்தான் 
இந்க் கறுபபு வெளட்ப புடகப்ைம்.

சட்வைன்று நதான் அந் 
புடகப்ைதட்த்தான் மு்லில் எடுத்்ன். 
அருகிலிருந் இரஞசனி முகததில் ஒரு 
மின்னடலப ்்தால புன்னடகவயதான்று 
்்தான்றி மடறந்து. அட்யும் நதான் 
கெனிக்கத ்ெறவில்டல. அெ்ருகில்லதா் 
கதாலங்களி்ல்ய அடுக்கடுக்கதாய அெ்து 
ஞதா்கங்கட் மட்டு்ம வ்தாக்கிேவமனச் 
சுமப்ென் அெ்ருகிலிருக்கும்்்தாது 
அெ்து ஒவவெதாரு கைதட்யும்  ஒவவெதாரு 
அடசடெயும் எப்டித ்ெறவிடு்ென். 

‘ஒரு ்ன்னிரண்டு ெருைங்களிருக்குமதா 
ரதாெஸு... இந் ்்தாட்்ைதா எடுதது..’  
இரஞசனி ்கட்ைதாள. நதான் ்தி்லதும் 
வசதால்லதா் கைதட் அெ்் நிரபபி ்ம்ல 
வ்தாைர்ந்தாள.  ‘பரிட்டிஷ கவுண்சிலில் 
ஆபிஸ் அஸிஸ்வைன்ட்ைதா இருந்ப் 
இல்ல.. நீ கில்ஃவ்ர்டுக்கு ெதா்றன்னு 
வசதான்னவுை்ன கதா்ர்ஜ ்தாக்டஸவயல்லதாம் 
்்டித ்்டி  இந் ்்தாட்்ைதாக்கட் 
கண்டுபிடிச்சு எடுத்்ன். உனக்குத்தான் 
்டழய ்்தாட்்ைதாக்களன்னதா்ல 
இஷைமதாச்்ச.  நீ மதாற்ெயில்டல ரதாெஸு.’

தவ
ற்
றி
ட
ம்
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ஆனதால் ரஞசனி நிடறய மதாறியிருந்தாள. 
கதாட்ைன் ்ட்ைன் ேர்ட்டும், பட்ட் 
வ்ன்சில் ஸ்கர்ட்டும் ்்தாள்ட்டை ெடர 
வெட்டியிருந் கர்லியதான முடியும் என 
நம்்்ெ முடியதா் அ்வுக்கு கிட்ைத்ட்ை 
ஒரு பிரிட்டிஷ கன்ட்ரி டஸட் மிடில் 
ஏ்ஜ வ்ண்ைதாக்ெ மதாறியிருந்தாள. 
நதான் கதாடலயில் கில்ஃவ்ர்டு இரயில் 
நிடலயததில் ெநது இறங்கிய்்தாது எதி்ர 
ெந்ெட்ப ்தார்த்தும் ஒரு கைம் திடகதது 
பின் மீண்்ைன். அம்மதா இப்்தாது அெட்ப 
்தார்த்தால் அன்டறக்கு நிடனத்து ்்தால 
எனக்குக் கல்யதாைம் ்ண்ணி டெக்க 
நிடனப்தா்தா.. சந்்கந்தான். 

மூர்ததி மதாமதா இரஞசனிக்கு 
அப்்தாது தீவிரமதாக மதாபபிளட் 
்்டிக்வகதாண்டிருந்தார். இரஞசனி்யதா 
்ெடலக்குத்தான் ்்தா்ென் என்று 
பிடிெதா்ம் பிடித்தாள. அெளுக்குச் 
சதா்கமதாக பிரிட்டிஷ கவுண்ஸிலில் ஆபீஸ் 
அஸிஸ்வைன்ட் ்ெடல கிடைத்து. 
கிட்ைத்ட்ை ஒரு வசகரட்ைரி மதாதிரியதான 
்ெடல. அப்்தாது்தான் அெள எங்கள 
வீட்டில் மதாலதி அடறயில் அெளுைன் 
்ங்கியிருந்தாள. நதான் அப்்தாது இப்்தாது 
்தார்க்கும் இந் மினிஸ்ட்ரி ்ெடலக்கதாக 
்ரீட்டச எழுதியிருந்்ன். அம்மதாவுக்கு 
இரஞசனிடயத ்ன் மருமக்தாக்கி வீட்்ைதாடு 
டெததுக்வகதாளளும் ஆடச அப்்தாது 
்ெரூன்றிவிட்ைது என்்து அெ்து 
வசயடககளிலும் ்்ச்சிலும் அப்ட்ைமதாகத 
வ்ரிய ஆரம்பிததுவிட்ைது. இரஞசனியின் 
கல்யதாைதட் மதாமதா அெசரப்டுததிய 
்்தாதிவலல்லதாம் அம்மதா இரஞசனிக்கதான 
ெக்கீலதாய ஆெரதானதாள. 

‘அதட் இல்்லன்னதா இப்டி தூர 
்்சததுல எனக்வகதாரு ெதாழக்டக இல்டல 
ரதாெூ. அெங்க்தான் அப்தாகிட்ை நதான் 
்ெடலக்குப ்்தாக யூ்கவுக்குப ்்தாக 
எல்லதாததுக்கும் வ்ர்மிேன் ெதாங்கித 
்ந்தாங்க..  ஆனதா ்தாரு  என்னதால 
அெங்க்்தாை  கடைசி கதாலததுல கூை 
ெநது ்தாக்க முடியதாம ்்தாயிருச்சு. 
அப்்தான் என்்னதாை டி்ெதார்ஸ் ்கஸ் 
நைநதிட்டிருநதுச்சு. மதாலதி ்நதாஸ் எவரிதிங்.’

‘எனக்கும் வ்ரியும் ரஞசு.’ 

‘ம்.. அதட்க்குத்தான் என்்னதாை மனசு 
நல்லதாத வ்ரியும் ரதாெஸு.  வ்தாண்ணுன்னதா 
்டிச்சு முடிச்சவுை்ன  கல்யதாைந்தான் 
்ண்ணிக்கணுமதா.. ்டிச்ச ்டிபபுக்கு 
்க்கன ஒரு ்ெடலடயப ்தாக்கட்டு்ம.. 
வெளிநதாடு ்்தாறதுன்னதா சும்மதாெதா.. 
அதுவும் இலண்ைன் ்்தாகுது புள்.. 
உனக்கும் எனக்கும்்தான் இவ்ல்லதாம் 
வகதாடுதது டெக்கடல.. புளட்ங்க்தாெது 
்்தாயிட்டு ெரட்டு்மன்னு ஒவவெதாரு 
்ரமும் அப்தாகிட்ை அத்்தான் ்்சுெதாங்க.. 
இன்னும் வகதாஞச நதாள அெங்க 
இருநதிருக்கலதாம் ரதாெஸு.. நீ்தான் அதட் 
்்தான பிறகு ்னியதா...’

‘இல்ல ரஞசு.. அப்டிவயல்லதாம் இல்ல. 
்்தாபபி்ல இருந்தாலும் ஒவவெதாரு மரமும் 
்னி மரந்தான்.. இப் நீ இங்்க்ய  ்னியதா 
இல்டலயதா..  அது மதாதிரி்தான்.  ஐ ஹதாவ அ  
வெதாண்ைர்ஃபுல் ெதாப. அண்ட் ஐ ல்வ ்ட். 
ஈென் ஐ வெதார்க் அட் ்ஹதாம் டூ. என்்னதாை 
்ெடல்தான் எனக்கு ஒரு நல்ல நண்்ன்.’ 

‘ஹதா.. அன்னிக்கு மதாதிரி்ய இன்னிக்கும் 
நீ ஃபிலதாஸஃபி ்்சுற. எங்க கததுக்கிட்ை 
இப்டிவயல்லதாம் ்்ச..’

‘ெதாழக்டக்யதாை ஒவவெதாரு 
நிமிேமும் நமக்குப ்தாைஞ வசதால்லித்ர்றது 
ரஞசு. ்டிச்சுக்கிறதும் விட்டுறரதும் நம்ம 
டகயில்தான் இருக்கு  இல்டலயதா..’

‘வநெந்தான் ரதாெூ.  ்டிச்ச ்தாைங்கட் 
விை ்டிக்கதாமவிட்ை ்தாைங்கள்தான் 
ெதாஸ்தியதா இருக்கு. இல்்லன்னதா 
உலகம் பூரதா இங்கிலீஷ ்லங்கு்ெடெக் 
வகதாண்டு ்்தாயச் ்சர்த் ஒரு நதாட்்ைதாை 
புளட்ங்களுக்கு இங்கிலீஷ க்ரதாமர் 
வசதால்லிக் வகதாடுக்க நல்ல ெதாததியதார் 
இல்டலன்னு வசதான்னதா யதாரதாச்சும் 
நம்புெதாங்க்தா... ஸ்டில் பிரிட்டிஷ கன்ட்ரி 
டஸட் ஸ்கூல்ஸ் ரிக்குயர் குட் இங்கிலீஷ 
டீச்சர்ஸ்... இட்ஸ் அ டஹ டிமதாண்ட். 
்வுண்டுகளில் சம்்்தட்க் வகதாட்டிக் 
வகதாடுப்தார்கள.’ 
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்்ச்டச சடுதியில் மதாறறினதாள 
ரஞசு. நதான் மறற ்்தாட்்ைதாக்கட்யும் 
்தார்க்கத துெங்கி்னன். மதாலதியும் 
ரஞசுவும்.. அம்மதாவும் ரஞசுவும்.. அம்மதா 
மதாலதி ரஞசு மூன்று ்்ரும்.. மதாலதியும் 
நதானும்.. அம்மதாவும் நதானும்... ஆனதால் 
நதானும் ரஞசுவுமதாய உள் ்்தாட்்ைதா 
ஒன்டறக்கூைக் கதா்ைதாம்.. ்கட்்்தாமதா 
என்று நிடனக்டகயில் உள்் ஏ்்தா 
ஒன்று அெசர அெசரமதாயத ்டுத்து. ஏன் 
இல்டலவயன்ற கதாரைததிறகு ரஞசுவின் 
மனம் சஞசலப்ைலதாம். அல்லது 
சங்கைப்ைலதாம்.

மதியம் வரட் டெனுைன் புலவ 
சதாபபிட்்ைதாம். எனக்கதாக்ெ புலவ 
்ண்ணிய்தாயச் வசதான்ன ரஞசு ஆங்கி்லய 
பரட்டுக்கும் உருட்க்கிழங்குக்கும் டின்னில் 
அடைத் பீன்களுக்கும்  மீட்டுக்கும் ்தான் 
்ழகிவிட்ை்தாகச் வசதான்னதாள. ்தது ெருை 
இங்கிலதாநது ெதாழக்டக நடை உடை உைவுப 
்ழக்க ெழக்கங்கட் மதாறறதா்தா என்ன. 
சதாபபிடும்்்தாது மீண்டும் ்்ச்சு அம்மதாடெ 
இழுததுக்வகதாண்டு ெநதுவிட்ைது. 

‘எல்லதாதட்யும் அதட்யின் 
முதுகுக்குப பின்னதால் ஒளிநதுவகதாண்டு 
அப்தாவிைம் அைம் பிடித்ட்ப ்்தால 
என்னதால் என் கல்யதாைதட்ப ்றறி 
அதட்யிைம் வசதால்ல்ெ முடியதாமல் 
்்தாயிறறு ரதாெஸு. அது இன்னமும் என்டன 
உறுததிக்வகதாண்டிருக்கிறது.’ 

்ைக்வகன்று வ்தாண்டையில் ்சதாறு 
சிக்கிக் வகதாண்ைட்ப ்்தால உைர்ந்்ன். 
்க்கததிலிருந் டென் கி்தாஸிலிருநது ஒரு 
மைக்டக ெதாயில் விட்டு வ்தாண்டைக்குள 
இறக்கி்னன்.   

‘விடு ரஞசு.. கல்யதாைம்ன்றது 
அெங்கெங்க மனசுக்குப பிடிச்சதாப்ல 
்ண்ணிக்கிறது்தான் சரி. நீ ்ண்ைதும் 
வரதாம்்ச் சரி...’ 

மனசுக்குப பிடிக்கதா் வ்தாய வெறும் 
ெதாய ெதார்தட்க்தாய வெளி ெந்து.  

‘இல்ல ரதாெஸு.. அதட்க்கிட்ையதாெது 
வசதால்லியிருக்கணும்.. அெங்களுக்குப 
பிடிக்கு்்தா இல்டல்யதா எனக்கதாக 
அப்தாகிட்ை ்்சியிருப்தாங்க.. நிச்சயம் 
்்சியிருப்தாங்க. ஆனதா அப்தாகிட்ை 
வசதால்ல நதான் எவெ்வு ்யந்்்னதா 
அவெ்வு ்யந்்ன் அதட்கிட்ை 
வசதால்ல. அெங்க மனடச அெங்க 
அன்ட் அந் விசயததி்ல்தான் நதான் 
கதாயப்டுததிட்்ைன்னு இன்னிக்கு 
ெடரக்கும் கில்ட்டியதா ஃபீல் ்ண்ணீட்்ை 
இருக்்கன்..’ 

‘யூ ஸில்லி கர்ள.. அவ்ல்லதாம் 
்்டெயில்லதா் ஒன்னு. இட் ஹதாப்ன்ட் 
அ லதாங் அ்கதா.. அட்்ய ஏன் இன்னமும் 
நிடனச்சிட்டு.. லீவ இட். ரஞசுன்னதா அம்மதா 
வசல்லம்.. இது எல்லதாருக்கும் வ்ரியும்.. ஷீ 
ெதாஸ் ஹதாபபி யூ ்நதா வென் யூ்ெர்  மதாரீட்.’ 

திரும்்வும் இன்வனதாரு வ்தாய.

ரஞசு சட்வைன்று ்ன் கண்களில் பூத் 
கண்ணீடர  அது விழிடய விட்டு இறங்கு 
முன்னர் மடியில் கிைந் நதாபகினதால் 
துடைத்தாள. அப்்தாது அெள ஒரு 
உண்டமயதான இங்கிலீஷகதாரியதாயத 
வ்ரிந்தாள.

‘அதட்யின் சதாவு எனக்குள 
இரண்ைதாெது வெறறிைதட் உருெதாக்கிறறு 
ரதாெஸு. என்னுடைய டி்ெதார்ஸ் முடிந் பின் 
நதான் ்நரதாய அதட்யிைம்்தான்  ஓடி ெர 
நிடனத்்ன். ஆனதால் அ்றகு முன்..’    

‘ரஞசூ....’  என்றெதாறு அெள சதாப்தாட்டு 
்மடெ ்மலிருந் அெ்து இைது டகடயப 
பிடித்்ன். வசல்லமதாய.. ஆறு்லதாய ஒரு 
அழுத்மும் ்ந்்ன்.

 ‘இட்ஸ் ஓ்க ரதாெூ.. அதட்க்கிட்ை 
்கட்க முடியதா் மன்னிபட் உன்னிைம் 
்கட்்து எவவி்ததில் நியதாயம். அது 
அதட்க்குச் வசயயும் அடுத் து்ரதாகம்.’ 

அடிபவ்ண்்ை.. அம்மதா உன்னிைம் 
ஏமதாந்து நீ மன்னிபபு ்கட்கவில்டல 
என்்தில் இல்டல என்்ட் நதான் உனக்கு 
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எப்டிச் வசதால்்ென்.. இன்னமும் வசதால்லப 
்்தானதால் அெள உன் திருமைததில்கூை ்தான் 
ஏமதாநது ்்தான்தாய  எண்ை்ெயில்டல. 
நதான் என் திருமைதட் மறுத் ்்தா்ல்லெதா 
அெள ஏமதாநது ்்தானதாள. எத்டன 
கதாரைம் வசதால்லி இருப்்ன் ஒவவெதாரு 
முடறயும் அெள என் திருமைதட்ப 
்றறிப ்்ச ெந்்்தாவ்ல்லதாம்.  ஆனதால் 
எல்லதாெறறிறகும் அடியில் இருந் ஒரு 
கதான்க்ரீட் ரீஸன் நீ்தானடிப வ்ண்்ை... 

ஒன்றும் வசதால்லதாமல் வமௌனமதாயச் 
சதாபபிட்்ைன். சதாபபிட்டு முடித்தும் 
இருெருமதாகச் ்சர்நது  கிச்சனில் 
்தாததிரங்கட்ச் சுத்ம் வசய்்தாம். 

ரஞசுவிைம், ்ம்ல கண்ைதாடி மூடி 
டெதது, அழகதான ெழு ெழு மரச் சட்ைப 
்லடகயில் வசய் ஒரு இயதான் கம்்னி ்மக் 
ைர்ன் ்ைபிள ஒன்று இருந்து. அ்றவகன 
ஒரு பிரததி்யக ்மடெ ஒன்றும். அந் 
்மடெக்கு கீ்ழ ட்ரதாயரிலும் ்மடெக்கு 
்ம்ல கப்்தார்டிலும் நிடறய விடனல் 
வரக்கதார்டுகள டெததிருந்தாள.  நதான் அ்ன் 
அருகில் வசன்்றன். மு்லதாய இருந் 
ஒரு வரகதார்டை எடுத்்ன். தி ஸீக்வரட்ஸ் 
பிட்வீன் தி ஸதா்ைதா அன் தி ்ஸதால்.  ெதாஸ் 
இன்ஸ்ட்ரூவமன்ைல்.  யதா்ரதா ஒரு ஆபபிரிக்க 
அவமரிக்கன் ஸதாக்ஸஃ்்தானில் குடழநது 
குடழநது ெதாசித்தான்.  நிச்சயமதாய ஒன்று்ம 
புரியதாவிடினும் அந் இடச மனட் உயிடரக் 
குடழக்கத்தான் வசய்து. 

ரஞசு வமல்ல என் அருகில் ெந்தாள. 

‘ரதாெூ  இங்்க வநய்ர்ஸ் எல்லதார் 
வீட்டி்லயும் இரவு உைவுக்கு முன் 
இடசடய வமலி்தாக இடசக்கவிட்டு, 
அந் இடசக்குத ்குந்தாற ்்தால்ெ 
நைனமதாடுெதார்கள வ்ரியுமதா. ஹஸ்பைட் 
அன்ட் வெதாயஃப வரண்டு ்்ரு்மதா 
அல்லது அப்தாவும் வ்தாண்ணு்மதா 
அல்லது அம்மதாவும் ட்யனு்மதா ்ெதாடி 
்்தாட்டுக்வகதாண்டு ஆடுெதார்கள. வமல்லிய 
அடசவுக்தாலதான நைனம் அவெ்வு 
அழகதாக இருக்கும். உனக்கு ஆைத வ்ரியுமதா..’

‘என்னது ஆட்ைமதா.. ஆட் விடு ரஞசு.. 
எனக்கு அவ்ல்லதாம் ெரதாது.’ 

‘நதான் வசதால்லித ்ருகி்றன்.. 
எழுநது நில். இப்டி ெதா.. ்நரதாய 
நில்... உன் ெலது டகடய என் இைது 
டக்யதாடு ்கதார்ததுக்வகதாள.. ்கதார்த் நம் 
டககட் இப்டி இவெ்வு உயரததில் 
டெததுக்வகதாள் ்ெண்டும். ்கதார்த் 
நம் டககட் நதாம் விட்டுவிைக் கூைதாது. 
உன் இைது டகடய என் இடுபட்ச் 
சுறறி டெததுக்வகதாள.. அப்டி அல்ல.. 
இப்டி.. நதான் என் ெலது டகடய உன் 
இைது ்்தாட்ப ்லசதாயப ்றறியெதாறு 
டெததுக்வகதாள்ென்.  இப்்தாது நதான் 
அடசநது அடசநது முன்னும் பின்னும் 
நகர்நது ஆடும்்்தாது நீயும் என்்னதாடு ஈடு 
வகதாடுதது என்்னதாடு என்டனப ்்தால ஆடு.. 
அப்டித்தான்.. (சிரித்தாள) அப்டித்தான்.. 
(மீண்டும் சிரித்தாள..) ்தார்த்தாயதா..  நதான் 
வசதான்னது மதாதிரி இது வரதாம்் சதா்தாரை 
விசயம்்தான்.’ 

எனக்கு ஆட்ைதட் விை அதிகமதாய 
மு்லில் சிரிபபு ெந்து. பின்னர் ஆட்ைததின் 
அடசவுகள பிடி்ை ஆரம்பித்்்தாது 
வமல்லி்தாய வெக்கம் ெந்து. அப்்தாது 
இரஞசனியின் மூச்சுக் கதாறறு வமதுெதாய 
ஒ்ர சீரதாய என் மீது ்ட்டுக்வகதாண்டிருந்து. 
சுெறறில் மதாட்டியிருந் கடிகதார 
முள அடசயதா்து ்்தால, கடிகதாரம் 
நின்றுவிட்ைட்ப ்்தால,  ஏன் கதால்ம 
ஓைதாமல் நின்றுவிட்ைட்ப  ்்தால 
அக்கைததில் எனக்குத  ்்தான்றிறறு.  
எவெ்வு ்நரம் அப்டி வமதுெதாய 
ஆடிக்வகதாண்டிருந்்தாம் வ்ரியவில்டல. 

ஆனதால் கதாலம் இப்டி்ய 
உடறநது்்தாய நின்றுவிைதாது என்றும் 
என்டன மீண்டும் லண்ைன் ெதாட்ைர் 
லூ ஸ்்ைேனில் இறக்கிவிைக் கூடிய 
அந் ரயில் இன்னும் சறறு ்நரததில் 
கில்ஃவ்ர்டு இரயில் நிடலயதட் ெநது 
அடைநது விடுவமன்றும், அட்ச் சரியதான 
்நரததில் பிடிக்க ்ெண்டுவமன்றதால் நதான் 
சீக்கிரமதாக்ெ இங்கிருநது கி்ம்் ்ெண்டும் 
என்றும் எனக்குள இன்வனதாரு குரல் 
ஒலிததுக்வகதாண்்ையிருந்து.
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 பகிர்வு

மனநிலைக் 
குறிப்புகள் - 8

்தத்துவ மனநிமல 

மனி்னின் அடமபபியல் என்றதால் 
என்ன’ என்று ெடரமுடறப்டுததுெது்தான் 
வமதாத் உ்வியல் அறிவியலின் ்நதாக்கம். 
அ்னதா்ல்ய குடும்்முடறடய உ்வியல் 
- அ்ன் வ்தாைக்க நிடலயிலிருந்் – 
அக்கு்ெறதாய ஆணி்ெறதாயப பிரிதது 
்மயநது ெருகிறது. சமு்தாயததிறகும் 
்னிமனி்னுக்கும் இடையிலதானவ்தாரு 
இயங்கியல் அலகு்தான் இந்க் 
குடும்்முடற. இ்ன் ்ல்்ெறு 
இயக்கநிடலகட் ஆயெதா்ர்கள வ்தாைர்நது 
ஆரதாயநதுெருகிறதார்கள. வ்தாரு்தா்தார 
அடிப்டையிலதான உற்ததி உறவுகளின் 
விட்வுகளில் ஒன்று குடும்்முடற 
என்கிறது மதார்க்ஸியம். ்னிமனி் நைதட் 
– குடும்் இயங்கு நிடல – சமு்தாய நைதட் 
ஆகிய மூன்று அலகுகளில் மனி்னின் 
வசயல்முடறகட், அென் ்ன்டன எப்டி 
்கெடமததுக்வகதாளகிறதான் என்்ட் 
உ்வியலதா்ர்கள ்ல்்ெறு சிந்டன 
முடறக்தாக உருெதாக்கியிருக்கிறதார்கள. 
இந் மூன்று அலகுகளும் ஒன்றுக்வகதான்று 
விடனபுரிநது ஒரு சூழடல உருெதாக்குகிறது. 
அ்ன் விட்ெதாய மனி் பிரக்டஞ/நைதட் 
உருெதாகிறது எனலதாம். புரட்சிகரமதான 
உ்வியல் சிந்டனகட் உருெதாக்கியெர் 

சிக்மண்ட் ஃபரதாயட் என்்ட் நதாம் 
அறி்ெதாம். ஆனதால் அெரது சிந்டன 
ெழி உருெதான மறவறதாரு மனி்டர நதாம் 
வ்தாதுெதாக அறிநதிருக்க முடியதாது. அெர் 
வ்யர் ஆல்ஃபவரட் அட்லர் (Alfred Adler). 
இந் இருெரின் சிந்டனகட்ச் சுருக்கமதாக 
இந்ப ்ததியில் எழுதுகி்றன். இருெரும் 
மனி் நைதட் (human behaviour) ்றறிய 
நீண்ை மறறும் ஆழமதான ்ரி்சதா்டனகட்ச் 
வசய்ெர்கள. மனி் நைதட் என்்து ் தாலுறவு 
மறறும் ஆக்்ரதாசம் (aggression) ்்தான்ற 
உயிரியல் உைர்வுக்தால் உருெதாகிறது. 
இெறடறத ்விர மனி்ர்களுக்கு ்ெறு 
்்ர்வு இல்டல, ்மலும் அது கைந்கதால 
குழநட்ப்ருெ அனு்ெததின் விட்வுகள 
என்றும் மனி்ஆளுடம (personality), 
இயல்பூக்கம் (id) அகம் (ego) விழுமியம் (supper 
ego) என்ற மூன்று ெடகடமக்தால் ஆனடெ 
என்றும் (இட் லகதான் ்ெறு்்ததில் 
விெதாதிக்கிறதார். அது்றறி மறவறதாரு முடற 
வசதால்கி்றன்) ்மலும் நைதட் என்்து 
வ்ற்றதார் மறறும் குழநட்களின் ்நரடி 
உறவுமுடற வசயல்்தாடுக்தாலும் ஆனது 
என்றும் அது ்ன்னுைர்ெறற நனவிலி (uncon-
scious) வசயல்்தாட்டில் உருெதாகிறது என்றும் 
ஃபரதாயட் முன்வமதாழிந்தார். மதாறதாக அட்லர் 
மனி்நைதட் சமு்தாய ஆதிக்கத்தாலும் 
்ன்டன ்மன்டம்டுததிக்வகதாளளும் 
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விருப்ததினதாலும் (striving for superiority) 
உருெதாகிறது என்றும் அெர்களின் நைதட்க்கு 
அெர்க்் கதாரைவமன்றும் நிகழநைதட் 
(present behaviour) என்்து எதிர்கதாலச் 
சிந்டனகளில் இருநது உருெதாகிறது என்றும் 
அெர்கள என்ன வசயகிறதார்கள என்்ட் 
அெர்கள அறிந்் இருக்கிறதார்கள என்றும் 
்னிமனி்டன முழுடமயதாக (as whole) 
உைர்ெண்டும் என்றும் குடும்் உறவுகளில் 
வ்ற்றதாடரப ்்தால்ெ மறற அடனதது 
உறவுகளும் பிர்தானமதானடெ என்றும் 
ெதாதிட்ைதார். 

வ்தாதுெதாக்ெ உ்வியல் மறறும் மன 
அலசல் (psychoanalysis) ்றறிய ்ரெலதான 
உடரயதாைல்கள ்மிழகச் சூழலில் இல்டல 
என்்து மிகுந் ெருத்ம் ்ரக்கூடிய உண்டம. 
உ்வியல் ஆயெதா்ர் க. வசல்லப்தாண்டியன் 
(்யங்கரெதா்ம்: ஓர் உ்வியல் ்தார்டெ 
உளளிட்ை புத்கங்களின் ஆசிரியர்) 
அெர்களின் ‘மறறடம’ இ்ழ ஒரு மிகச்சிறந் 
நிகழவு. இன்னும் ெருகிற்தா என்று 
வ்ரியவில்டல. ்்தால்ெ உ்வியலதா்ரும் 
நண்்ருமதான கம்்ம் சஃபி (9443129121) 
அெர்கள ்மிழ இலக்கியச் சூழலில் நன்கு 
அறியப்டு்ெர். ்மலும் உ்வியல் சதார்ந் 
இலக்கிய ஆர்ெம் உள்ெர்கள நிச்சயமதாகப 
்டிக்க ்ெண்டியது ்கதாபிகிருஷைனின் 
்டைபபுகள. அெரது ்டைபபுகள 
முழுதவ்தாகுப்தாகக் கிடைக்கின்றன. 

‘இட், ஈ்கதா, சூப்ர் ஈ்கதா’ என்்து 
என்ன என்று மிகச் சுருக்கமதாகப ்தார்க்கலதாம். 
இயல்பூக்கம் (id) மிக அடிப்டையதான மனி் 
ஆளுடமப்ண்புகளில் ஒன்று. அடிப்டை 
உைர்ெதான உைவு மறறும் ்தாலுைர்வின் 
மீ்தான ஆடசடயப பிரதி்லிக்கிறது. 
இயல்பூக்கம் இந் அடிப்டைத ் ்டெகளின் 
உைனடி தீர்டெ எதிர்்தார்க்கிறது. அ்ன் ் ்டெ 
உைனடியதாகத தீர்க்கப்ைதா் ்ட்சததில் 
்்றறம் வகதாளகிறது. அ்் சமயம் அகம் 
(ego) என்்து இநதியச் சூழலில் அகங்கதாரம் 
அல்லது ்ன்னுைர்வு என்ற ெடகயில் புரிநது 
வகதாள்ப்ட்டுள்து. அடிப்டையில் 
அகம் என்்து மனதின் ‘கதாரை-கதாரிய’ 
்ன்டமடயப புரிநதுவகதாளளும் 
விழிபபுநிடலச் (consciousness) வசயல்்தாடு. 
இது ஆன்மீகெயப்ட்ை்ல்ல. ்நரடியதான 
உ்வியல் பிரச்சடன. நதான் என்கிற 
அகங்கதாரததிறகும் ஈ்கதா என்கிற 

்்ததிறகும் நிடறய ்ெறு்தாடுகள 
இருப்ட் ஃபரதாயடியம் சுட்டுகிறது. 
்்தால்ெ விழுமியம் (super ego) என்்து 
புறவெளியில், சமு்தாயச்சூழலில் நதாம் 
எட்ச் வசயய்ெண்டும் அல்லது எட்ச் 
வசயயக் கூைதாது என்கிற ெடரமுடறகளின் 
வ்தாகுப்தாகும். இது முழுக்க அறம் சதார்ந் 
சிக்கல்கட் உள்ைக்கியது. அடிப்டை 
்்டெகட் எதிர்்தார்க்கிற இயல்பூக்கம், 
கதாரைகதாரணியங்கட் அலசு்ல், எட்ச் 
வசயயலதாம் அல்லது எட்ச் வசயயக்கூைதாது 
என்்ட் முடிவுவசய்ல் ஆகிய மூன்றும் 
மனதின் வசயல்்தாடு என்கிறது ஃபரதாயடியம். 
இநதிய அ்வில் மருததுெ உ்வியலும் 
(psychiatry) நடைமுடற மனஅலசல் 
(applied psychoanalysis) அறிவியலும் 
்்க்கநிடலயி்ல்ய இருக்கிறது. இநதிய 
உ்வியல் அறிவியலின் முன்்னதாடிக்தான 
கிரீநதர்சகர்்்தாஸ், சுதீர்கக்கர், ஆஷிஸ்நநதி 
்்தான்்றதாரின் சிந்டனகள ்ரெலதாக்கப்ை 
்ெண்டியுள்ன. கிரீநதர்சகர்்்தாஸ் 
்னது ெதாழநதாளில் ஃபரதாயட் உைன் 
்நரடித வ்தாைர்பில் இருந்ெர். மறற்டி, 
எனக்கு அணுக்கமதான உ்வியல் சிந்டன 
அட்லரின் அடிப்டையிலதானது என்றதாலும் 
ஃபரதாயடியதட்ப புரிநதுவகதாள்தாமல் 
மறற ெடகடம உ்வியல் சிந்டனகட்ப 
புரிநதுவகதாளெது மிகவும் கடின்ம.  

•  •  •

இலக்கிய மனநிமல
கபீர் ்தாசன் ்தினதான்கதாம் நூறறதாண்டின் 

பிற்குதியில் ெதாழந் ெை இநதியக் 
கவி. அெர் இயறறிய கவிட்கள ஹிநதி, 
்்தா்ஜபுரி, பர்ஜ, அெதி, ரதாெஸ்்தானி ஆகிய 
உளளூர் வமதாழிகளின் நதாட்ைதார் கலடெ. 
ெதாழநதாள முழுதும் வநசவுத வ்தாழில் 
நைததி, அவெப்்தாது சநட்க்குச் வசன்று 
விறறு அதில் ெரும் ெருமதானத்தால் எளிய 
ெதாழக்டக.  சீக்கியர் மிகப புனி்மதாகப 
்்தாறறும் “குரு க்ரந் ஸதாகிப”இல், மிகப 
்ரெலதாக இெரது கவிட்கள ்மற்கதா்தாகக் 
கதாட்ைப்ட்டுள்ன. சீக்கியர்கள, ‘குரு 
க்ரந் ஸதாகிப’க்கு அளிக்கும் அ்் 
மரியதாட்டயயும், ஏறறதட்யும், கபீர் 
கவிட்களுக்கு அளிக்கின்றனர். எனக்கு மிக 
அணுக்கமதான கவி. 

•  •  •
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àùî¼A™ ð´ˆF¼‚A«ø¡                                         

ºˆîIìŠð´õîŸ°‚ è£ˆF¼‰îõ£Á

c«ò£ ºèˆ¬îˆ F¼ŠH‚ªè£‡´ 

¶Kî¾ø‚èˆF™ Ý›‰î£Œ

à¡ °ø†¬ì¬òMì â¡

è¿ˆ¬î ÜÁ‚°‹ ó‹ðˆF¡ åL 

ÞQ¬ñò£ù¶ Ýù£½‹ âù¶ 

¬èè÷£™  à¡¬ù õ¬÷ˆ¶ 

àù¶ è£î¼A™ ªñ™Lò °óL™ ªê£™«õ¡: 

âù‚ªè£¼ èíõ¡ c

àùªè£¼ ñ¬ùM ï£¡

ïñ‚A¬ìJ™ õó âõ¼‡´?

èd˜ ªê£™Aø£¡ 

èõù‹ à¡ è£îôQì‹

Üõ¡ å¼ M™ôƒèñ£ù õ£®‚¬èò£÷¡

Üõ¡ ï‹¬ñŠ HKŠðî£ 

ºîL™ å¼ ¬õóˆ¬îˆ ¶¬÷J´ ð£˜‚èô£‹

ï£‹ î£ñ¬ó»‹ î‡a¼‹ «ð£ô

âüñ£ùÂ‹ «õ¬ô‚è£óÂ‹ «ð£ô

àù‚è£ù âù¶ è£î™ óèCòñŸø¶

àù¶ å†´‡EŠ Ì„C‚° àí¾Š¹¿ ï£¡

àù¶ èì½‚° ïF ï£¡

àù¶ îƒèˆFŸ° Üî¡ îó‹ Ã†́ ‹ î£¶ ï£¡..  

ªê£™ â¡Qì‹. M«õèñ£ù å¡¬ø.

å¼ ÝEìI¼‰¶ ªð‡í£è õ‰«î¡

å¼«ð£¶‹ ñí‹ ªêŒ¶ªè£‡ìF™¬ô

å¼«ð£¶‹ è˜Šð‹ îKˆîF™¬ô

Ýù£™ Ý‡°ö‰¬îè¬÷ ß¡«ø¡

èí‚A™ ¬õˆ¶‚ªè£œ÷ º®ò£îð®‚°

Þ÷‹ Ý‡è¬÷ ï£¡ ¹í˜‰«î¡ Ýù£½‹ 

âù¶ è¡Q î̂¡¬ñ¬ò ï£¡ Þö‰¶MìM™¬ô

ð£˜Šð£Q¡ i†®™ ð£˜ð£ˆF ï£¡

«ò£AJ¡ °®L™ «ò£AQ ï£¡

¶¼‚Aò i´èO™ è™ñ£ 

æ¶‹ ªð‡ ï£¡ Ýù£½‹ 

ï£¡ âŠªð£¿¶‹ îQ¬ñò£ùõœ

iªì¡Á ªê£™õîŸ° å¡ÁI™ô£ñ™

«èÀƒèœ ë£Qè«÷.. èd˜ ªê£™Aø£¡

Þ¶ âù¶ àì™

âù¶ èíõ¡ Ü™ô¶  ò£¬ó»‹ 

Þ¬îˆ ªî£ì ÜÂñF‚è ñ£†«ì¡..

•  •  •

«ðg„êñóº‹ ðô ñóƒè¬÷‚ è£†®½‹

Iè àòóñ£èˆî£¡ õ÷˜‰¶œ÷¶; 

Üî¡ W›, õNŠ«ð£‚è˜ âõ¼‚°‹ 

Ü¶¾‹ è£™ï¬ìò£èŠ «ð£°‹ ðòEèÀ‚°‹,

è¬÷Šð£ø CÁ Gö¬ô»‹ ÜO‚è Þòô£î¶,

«ðg„ê‹ðöº‹ ðP‚è º®ò£î àòó̂ F™ àœ÷¶. 

ò£ó£õ¶ ïñ‚è£è Hóò£¬ê â´ˆ¶ 

Þî¡ ðöˆ¬î ïñ‚° ÜOˆî£™î£¡ à‡´. 

«ñ½‹, «è£¬ì‚è£ôñ£ù£™, Ü‹ñóˆF™ 

ïñ‚è£è ãP, «ðg„ê‹ðöˆ¬îŠ ðPˆ¶ 

ò£˜ ÜO‚èŠ «ð£Aø£˜èœ? 

«õ‡´‹«ð£¶ àîõ£î «ðg„ê ñóˆî£™, 

ò£¼‚° â¡ù Hó«ò£üù‹? 

Þ™ô£M®™ è¬÷ˆ¶Š«ð£ù å¼õ˜ 

î£«ù è´‹ ªõŒJL™ àòóñ£ù 

Ü‹ñóˆF¡e¶ ãøˆî£¡ º®»ñ£?

W«ö à†è£˜‰¶ Üî¡ GöL™, 

Þ¬÷Šð£øˆî£¡ º®»ñ£?
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èd˜ ê‰¬îJ™ G¡Áªè£‡´ ªê£™õ¶ 
Þ¶î£¡: 

Mò£ð£ó MêòˆF™ C«ùèº‹ «õ‡ì£‹, 

M«ó£îº‹ «õ‡ì£‹, âŠð® Þ¼ŠHÂ‹, 

Mò£ð£óˆF™ â™«ô£¼‚°‹ ï™ô¬î«ò 

M¼‹ð «õ‡´‹.

•  •  •

Þ¼ ñ£õ¬ó‚°‹ èŸèO¡ ï´M™ 

ÜèŠð†ì î£QòˆF¡ Íô à¼õˆ¬î‚ 

è£í£¶ ã¡ è‡ èôƒ°Aø£Œ èd˜! 

Þ¼ èŸèO¡ ï´M™ ÜèŠð†ì 

Ü¬ùˆ¶ î£QòƒèO¡ Íô à¼õº‹ 

î£Qò‹ âù å¡Á Ýó‹ðˆF™ Þ¼‰îªîù 

âšMî Ü¬ìò£÷ºI¡P, 

ÞÁFJ™ ñ£õ£AM´«ñ!

•  •  •

cƒèœ c˜ Ü¼‰¶‹«ð£¶ G¬ùˆ¶Šð£¼ƒèœ

cƒèœ õC‚°‹ °®¬êJ™ àôè«ñ ÜìƒA»œ÷¶

Ü®‚ªè£¼ ñQî˜ ¹¬î»‡´ 

ñ‡E™ å¡PŠ«ð£»œ÷ù˜

eÂ‹ Ý¬ñ»‹ ºî¬ô»‹ 

Hø‰¶ ÞøŠðî£™ cªó™ô£‹ óˆî‹ 
èô‰F¼‚Aø¶

ÝŸÁ ªõœ÷‹ õ£Œ‚è£L™ ð£ŒAø¶ 

ñ£‚èÀ‹ ñ‚èÀ‹ ÜF™ è¬ó‰¶œ÷ù˜

â½‹¹ è¬ó‰¶ ªè£¿Š¹ à¼è£ñ™ 

âƒèù‹ A¬ì‚Aø¶ ð£™

æ ð‡®î˜è£œ.. 

ñ‡E™ Üñ˜‰«î c¬óŠ ð¼Am˜èœ

Ýù£™ ñ‡ð£‡ì‹ Ü²ˆîñ£AM†ì¶ 

â¡Al˜èœ. 

•  •  •

ஓவிய மனநிமல

கணினி ்யன்்தாட்டுக்குள உலகம் 
ெந்வுைன் எல்லதா்ம டிஜிட்ைல் 
மயமதாகிப்்தானது என்்து நமக்குத வ்ரியும். 
ஓவியமும் விலக்கில்லதாமல் டிஜிட்ைல் 
ஆகிப்்தானது. கணினி உ்வியுைன் இன்று 
உலகில் உருெதாக்கப்டும் ஓவியங்கள 
அதிசயக்கத்க்க ெடகயில் பிரமதாண்ைம் 
அடைநதுள்து. உண்டமயில் மனி்ன் 
்னது கனவுகட்த தீட்டி ்தரூ்மதாக உலெ 
விட்டுக்வகதாண்டிருக்கிறதான். இலக்கமம் 
அல்லது எண்ணியல் (digital) அ்ன் 
ெரலதாறடற 1947ஆம் ெருைம் டிசம்்ர் 23இல் 
அவமரிக்க விஞஞதானி வில்லியம் ேதாக்்ல 
்மது குழுவினருைன்  திரி்டையம் (transis-
ter) என்ற ஒன்டறக் கண்டுபிடித்திலிருநது 
வ்தாைங்குகிறது. 1951இல் கணினிகள 
விற்டனக்கு ெரத வ்தாைங்கின. 1988 – மு்ல் 
இலக்கம ஒளிப்ைக் கருவி (digital camara) 
உலகததிறகு அறிமுகம் வசயயப்ட்ைது. 
உைனடியதாக கடல உலகம் ்டலகீழதாக 
மதாறிப்்தானது. இன்று மனி்ன் வமயநிகர் 
ய்தார்த்ததில் (virtual reality) உலக்தாவிய 
சமு்தாயதட், ‘சமு்தாய ஊைகம்’ (social me-
dia) ெழியதாக உருெதாக்கியுள்தான். ஓவிய 
உலகில் இலக்கமப ்யன்்தாடு ்றிவகட்டுக் 
கிைக்கிறது. இலக்கமக்கடலயின் (digital art) 
அசுர ெ்ர்ச்சி வ்தாைங்கிய வ்தாண்ணூறுகளில் 
மர்தார்ந் விசயங்கட்ச் ்சதா்டன 
முயறசியதாக - அடனதது ஊைகங்கட்ப 
்்தால்ெ - ஓவியத துடறகளிலும் புகுததி, 
்சதா்டன முயறசிகட் ஓவியர்கள 
்மறவகதாண்ைதார்கள. அந்ெடகயில் 
்டழய மரபுகட் இலக்கமக்கடலயில் 
மீட்டுருெதாக்கம் வசயயும் வி்மதாக மர்தார்ந் 
இலக்கமக்கடல (tradigital art) என்ற ்்தட் 
அவமரிக்க ஓவியரும் ஆசிரியருமதான ெஸுடித 
்மதான்கிரிஃப (Judith moncrieff) உருெதாக்கினதார். 
மர்தார்ந் ஓவியச் வசயல்கட்க் கணினி 
அடிப்டையில் உருெதாக்குெது இ்ன் 
்நதாக்கமதாகும்.  இது இன்டறய நிடலயில் 
அ்ன் உச்சததிறகுப ்்தாயவிட்ைவ்ன்்ற 
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வசதால்லலதாம். ெதால்ஸ்ட்ரீட் ்ததிரிக்டக 
இவெடக ‘மரபுசதார் இலக்கமக் 
கற்டனததிறன்’்தான் (tradigital creatives) 
எதிர்கதாலம், அது ‘நதாட்’யின் குரல் என்று 
ெர்ணிக்கிறது. இங்்க நதான் அளிததிருக்கும் 
ஓவியம் வ்னிவசல்்ெனியதாடெச் ்சர்ந் 
ஓவியர் லிசதா வ்ர (Lisa Wray) ெடரந்து. 
ஓவியததில் ்ததுெதட் உருெதாக்கும் இெர் 
இந் ஓவியததிறகு ெதாழக்டகயின் திரெம் 
(brew of life) என்ற ்டலபட் அளிக்கிறதார். 
brew என்ற வசதால்லிறகுக் கதாயச்சு்ல் அல்லது 
ெடித்ல் என்ற வ்தாருள ெருகிறது. உளளூர் 
வமதாழியில் brew என்றதால் beer என்று அர்த்ம். 
்மிழில் இச்வசதால்லிறகுக் கசதாயம் என்ற 
வ்தாருள ்ருகிறது google. இந் ஓவியததில் 
மரபுசதார் வசயல்்தாடு என்ன என்்ட் உங்கள 
யூகததிற்க விட்டு விடுகி்றன். 

•  •  •

க்பொதுவொன மனநிமல

இரண்ைதாயிரதது ்திவனட்டில் 
டக்்சியின் விற்டன அ்ன் உச்சதட்த 
வ்தாட்ைது. உலகம் முழுக்க ஒன்றடர 
பில்லியன் டக்்சிகள. அ்தாெது சரதாசரியதாக 
ஒரு நதாட்க்கு நதான்கு மில்லியன் (நதாற்து 
லச்சம்) டக்்சிகட் விறறுத தீர்த்ன 
நிறுெனங்கள. ஒரு மனி்ன் சரதாசரியதாக 
ஒரு டக்்சிடய இரண்டு ஆண்டுகள 
உ்்யதாகிக்கிறதான். எளிய விகி்தாச்சதாரம்்தான் 
இல்டலயதா. கைந் மூன்று ஆண்டுகளில் 
ஏறக்குடறய நதான்கு பில்லியன் (நதானூறு 
்கதாடி) டக்்சிகள மட்டு்ம குபட்க்தாகி 
விட்ைன. உலகததில் உருெதாக்கப்டும் 
எலக்ட்ரதானிக் கழிவுகளின் ஐநது ச்மதானம் 
மட்டு்ம இது. நண்்ர்க்், ஒரு ் கெலுக்கதாக 
நமக்கு எளிடமயதாகக் கதாைக்கிடைக்கும் 
விக்கிபீடியதாவில் பூமியில் உயிர்களின் 
்ரிைதாம ெ்ர்ச்சி ்றறிய ஒரு ்ததிடய 
அப்டி்ய ்ருகி்றன்: 

“இன்டறய நிடலயில், (பிர்ஞசததில்) 
புவியில் மட்டு்ம உயிர்களின் ்ரிைதாம 
ெ்ர்ச்சி ஏற்ை ஏதுெதான சூழல் உள்து. 
நதான்கு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் 
ஆறறல் மிகு ்ெதியியல் விடனக்தால் 
சுயமதாக உருெதாகும் மூலக்கூறுகள ஏற்ட்ைன, 
பிறகு அடர பில்லியன் ெருைங்களுக்குள 
எல்லதா உயிரினங்களின் வ்தாது மூ்தாட்யரதான 
உயிரினம் உருெதாகியது. ் தாெர உயிரினங்களின் 
ஒளிச்்சர்க்டகத ்ன்டமயினதால் சூரிய 
ஆறறடல உ்்யதாகப்டுததின; இந் 
்ெதி விடனயினதால் ஏற்ட்ை பிரதாைெதாயு 
(ஆக்சிென்) ெளிமண்ைலதட் நிரபபியது. 
்மலும் ஓ்சதான் (ஆக்சிசன் மூலக்கூறின் 
ஒருெடிெம் [O3]) ்ைலம் ்மல் ெளி 
மண்ைலததில் உருெதாக உ்வியது. ்ல 
சிறு வசல்கள வ்ரிய வசல்களுைன் 
்சர்ந்தினதால் நுணுக்கமதான வசல்கள 
யூ்கர்்யதாட்டுகள (eukaryotes) உருெதாகின. 
இப்டிப்ட்ை கதாலனிகளில் அைங்கிய 
வசல்கள ்னித்ன்டமயுைன் வசயல்்ைத 
வ்தாைங்கிய்்தாது உண்டமயதான ்ல 
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வசல் ்டைத் உயிரினங்கள உருெதாகின. 
்மலும் ெளி மண்ைலததின் ்மற்ரபபில் 
அடமந் ஓ்சதான் மண்ைலம் வெளியிலிருநது 
புவிக்கு ெரும், ்கடு விட்விக்கும் புற 
ஊ்தாக் கதிர்கட் உறிஞசிய்தால் பூவுலகில் 
உயிர்கள ்டழத்ன. 1960ஆம் ஆண்டு மு்ல் 
ஆயெதா்ர்கள, நி்யதாபு்ரதாட்டி்சதாயிக் 
கதாலததில் அ்தாெது 750 மறறும் 580 
மிமுவில் புவியின் வ்ரும்்குதி ்னியதால் 
மூடியிருந்வ்ன்றும் மறறும் மிகப்ல 
்னிக்கட்டியதாறுகள ஓடியவ்ன்றும் 
அறிவிக்கின்றனர். அந்க் கதாலததிய 
புவிடய “்னிப்நது புவி” என 
அடழக்கின்றனர். அந்க் கதாலகட்ைம் மிகவும் 
இன்றியடமயதா்்தாகக் கரு்ப்டுகிறது. 
ஏவனனில் இது ்ல வசல் உயிரினங்கள 
்்தான்றிப ்ரவிய ்கம்பரியன் விரிெதாக்க 
கதாலததிறகு முன்னதால் ெந்து. ்கம்பரியன் 
கதாலதது விரிெதாக்கதட்த வ்தாைர்நது, 535 
மில்லியன் ெருைங்களில் புவியில் ஐநது 
்்ரழிவுகள ஏற்ட்டுள்ன. கடைசியதாக 
ஏற்ட்ை ்்ரழிவு 65 மில்லியன் 
ெருைங்களுக்கு முன் ஒரு வ்ரிய விண்கல் 
புவியில் ெநது விழுந்்தால் ஏற்ட்டிருக்கக் 
கூடும் என நம்்ப்டுகிறது. இந்த 
்தாக்கததினதால் டை்னதாசர் உட்்ை ் ல ரதாட்ச் 
்ல்லிகள மறறும் ்றடெயினங்கட்த 
்விர்தது மறற எல்லதாமு்ம கூண்்ைதாடு 
அழிநது ்்தானது. இதில் ்பபியது 
எலிடயப ்்தான்ற ஷரூ என்றடழக்கப்டும் 
்தாலுண்ணிக்். கைந் 65 மில்லியன் 
ெருைங்களில் ்தாலுண்ணிகள ்ல்்ெறு 
்ரிைதாமங்கட் அடைநதுள்ன, சில 
மில்லியன் ெருைங்களுக்கு முன், ஆபபிரிக்கதா 
கண்ைததில் மனி்க்குரங்டகப ்்தான்ற ஓர் 
மிருகம் நிமிர்நது நிறக ஆரம்பித்து. அவெதாறு 
நின்ற்தால் கருவிகட் உ்்யதாகிக்கவும் 
்கெல் ்ரிமதாறவும் முடிந்து, இது்ெ 
மூட்யின் ெ்ர்ச்சிக்கு விததிட்ைது. இவெதாறு 

அதிவிடரெதாக ெ்ர்ந் மனி்்ன மு்லில் 
புவியில் விெசதாயம் மறறும் நதாகரீகதட்யும் 
அறிமுகப்டுததினதான். இ்னதால் ஏற்ட்ை 
்தாக்கம் மறற புவி ெதாழ உயிரினங்களின் 
ெதாழக்டக மறறும் ்்தாக்கு இெறடற 
மதாறறியடமத்து. இப்்தாதுள் ்னிக்கதால 
சுழறசி 40 மில்லியன் ெருைங்களுக்கு முன் 
ஏற்ட்ைவ்ன்றும் மூன்று மில்லியன் 
ெருைங்களுக்கு முன் பி்தாய்ைதாசீன் 
கதாலததில் தீவிரமடைந்து என்றும் 
கூறப்டுகிறது. அது மு்ல் துருெப ் குதிகளில் 
உள் ்னி 40–100,000 ஆண்டுகளுக்வகதாரு 
முடற உருகியும், உடறநதும் ஏற்டுகின்றது. 
கடைசி ்னிக்கதாலம் 10,000 ெருைங்களுக்கு 
முநதி முடிெடைந்து.” 

சமகதாலதட் ‘மனி்க் கதாலம்’ (Anthro-
pocene Epoch) என்று ஆரதாயச்சியதா்ர்கள 
வ்ரிவிக்கிறதார்கள. ஏறக்குடறய நதானூறறு 
ஐம்்து ்கதாடி ஆண்டுகள ்ழடமயதான 
நீலக்கிரகததில் மனி்க் கதாலம் வ்தாைங்கி 11,700 
ெருைங்கள மட்டு்ம ஆகிறது நண்்ர்க்். 
ஒரு ‘ஒளி ஆண்டு’ (light year) என்்து கதாலம் 
அல்ல. அது தூரதட்க் குறிக்கும். அ்தாெது 
ஒளி ஒரு ெருைததில் ்யைம் வசயயும் 
வமதாத் தூர்ம ஒரு ஒளி ஆண்டு என்று 
கைக்கிைப்டுகிறது. ஒளி ஒரு வினதாடிக்கு 
ஏறக்குடறய மூன்று லட்சம் டமல்கள 
(299792458 m/s) ்யணிக்கும். நிறகதாமல் ஒரு 
ெருைம் ஒளி ்யணிக்கும் தூர்ம ஒரு ஒளி 
ஆண்டு. ்ல்லதாயிரக்கைக்கதான ்கலக்ஸிக்கள 
வகதாண்ை இந் அண்ைததில் நமது சூரியக் 
குடும்்ம் இருக்கும் ்தால்வீதியின் (milky way 
galaxy) தூரம் ஒரு லட்சம் ஒளிஆண்டுகள. 
அ்தாெது ஒன்றுக்குப ்க்கததில் ்திவனட்டு 
பூ்ஜஜியங்கட்ப ்்தாட்ைதால் கிடைக்கும் 
எண் என்ன்ெதா அத்டனக் கி்லதாமீட்ைர்கள. 
பூமியின் சுறறுப்தாட் வெறும் 12,742 கிமீ. 
மனி்ர்க்தாகிய நதாம் இந் அழகினும் 
அழகதான பூமிடய வெறும் குபட்த வ்தாட்டி 
என்ற அ்வில் டீல் வசயகி்றதாம் இல்டலயதா? 
இந் எலக்ட்ரதானிக் கழிவுகட்க் கண்டு 
திடகப்டைநதிருக்கிறது ஏறக்குடறய  
வ்தாண்ணூறு லட்சம் ெடகக்தான 
உயிரினங்கள மறறும் ்தாெரங்களுக்கு இைம் 
வகதாடுததிருக்கிற பூமிப்நது. 



க்சழுஙகிமள!
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கைன் வ்றும் வ்தாருட்டு ெங்கி ஒன்றின் 
முகெடர அடழததிருந்்ன். மூன்றுமதா் ்் 
சிலிப, ஆறுமதா் ்்ங்க் ஸ்்ைட்வமண்ட், 
ெழக்கமதாக ஆ்தார்கதார்ட், ்்ன்கதார்ட் என 
ஏகப்ட்ை ஃ்தார்மதாலிட்டீஸ்.

விண்ைப்தட் நிரபபியெர், ‘பிசி/எம்பிசி/ 
ஓசி, இதுல நீங்க எந் ்கட்ைகிரி சதார்?’ என்றதார். 

‘்்ங்க் ்லதானுக்கு எதுக்கு சதாதிவயல்லதாம்?’ 
என்்றன். 

‘சதார் நதான் சதா்தாரை ஏெண்ட்!’  விழித்தார்.

‘வசதாந்க்கதாரங்க ்்ர் வசதால்லுங்க!’ 
‘ெளளுெர், வெளளிவீதி, கம்்ர், ஆண்ைதாள, 
ஔடெ’ என்்றன். 

‘இந்ப ்்வரல்லதாம் எங்்கதா 
்களவிப்ட்ைது்்தால இருக்்க!’

‘நதாங்க வ்ரிய குடும்்ம்’ சிரித்்ன். 

‘சதார், இெங்க இப் உயி்ரதாை 
இருக்கதாங்க்தா?’

‘இல்டல்ய!’ 

‘சதார், பளீஸ் விட்யதாைதாதீங்க! உயி்ரதாை 
இருக்கிற வசதாந்க்கதாரங்க் வசதால்லுங்க!’ 
என்றதார். 

‘அருந்திரதாய, லூயி க்ளூக்’  என்றதும் 
திரும்்வும் குழம்பினதார்.

 ‘இவ்ல்லதாம் நம்ம ஊர் வ்யரதா 
வ்ரியடல்ய!’ என்றதார். 

‘ஆமதாம். யதாெரும் ்களிர்ன்னு நீங்க 
்டிச்சதில்டலயதா?’ 

‘அவ்ல்லதாம் ்ெண்ைதாம். அண்ைன், 
்ம்பி, மதாமன், மச்சதான்! இப்டி யதாடரயதாெது 
வசதால்லுங்க!’

‘குகவனதாடும் ஐெரதா்னதாம் முன்பு; பின் 
குன்று சூழெதான் மகவனதாடும் அறுெர் ஆ்னதாம்!’  
கம்்ன் ஞதா்கததுக்கு ெந்தான். 

நதாங்கள இருந் இைம் மதாஸ் 
இன்ஃ்்தாவைக். அருகில் ்ம்பி ்ழனி்ெல் 
அமர்நதிருந்தார்! 

‘இெரும் ்ம்பி்தான். இெர் வ்யடர 
எழுதிக்வகதாளளுங்கள!’ என்்றன்.

உறவுகட்க் குறிக்க ‘கிட்’ என்வறதாரு 
ெதார்தட் ்மிழில் உண்டு. வசல்ெர்க்கு 
அழகு வசழுங்‘கிட்’ ்தாங்கு்ல் என்கிறது 
வெறறி்ெறடக. 

மரததின் உைவுத வ்தாழிறசதாடல இடலகள. 
அந் இடலகட்த ்தாங்கு்டெ கிட்கள. 
இடலயுதிர் கதாலததில் கிட்டய டெதது்தான் 
்தாெரவியலதா்ர்கள மரதட் அடையதா்ம் 
கதாண்கிறதார்கள. கிட்கவ்ன்்து நிழல் 
அளிக்கக்கூடியடெ. 

எனக்கு ்கதாவிட் ெந்து. வசதாந்ங்கள 
யதாரிைமும் வசதால்லவில்டல. வீட்டுக்குள்்்ய 
முைங்க ்ெண்டிய நிடல. ்கதாவிட் 
வ்தாறறதா்ர்கள இறந்தார்கள. வ்றற 
பிளட்்யதா, உறறதா்ரதா, உறவின்ரதா அருகில் 
ெர்ெ அஞசிய கதாலம்! 

ஆனதாலும், ்ழனி தினமும் மருநது, ்தால், 
்ழம், கதாயகறிவயன அடனததும் ெதாங்கி ெந்தார். 
்ம்பி ்தாரதி ஆரும் அப்டி்தான்.

உறவு குருதித வ்தாைர்்தால் மட்டும் 
உருெதாெதில்டல. அது ஆரிக்கிளில் கசியும் 
அன்பிலிருநதும் உருெதாகிறது. ெளளுென் 
நட்ட்க் குறிக்கவும் ‘கிட்’ (‘கிட்’ஞடர 
நீட்டி அ்ப்்்தார் ்கதால்) எனும் வசதால்டலப 
்யன்்டுததுகிறதான். 

வஹச்டிஎஃபசி ெங்கி முகெர், ்ழனி்ெல் 
என்று எழுதி அடைபபுக் குறியில் brother 
என்று எழுதினதார். கணியன் பூங்குன்றடனயும் 
ெளளுெடனயும் கம்்டனயும் ்மிழர்கள 
உறெதாகக் வகதாண்ைதால் சதாதியும் ம்மும் 
்டகயதாகிப ்்தாகும்!

•  •  •
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ததநீர ்சொமல 



அழகுை வொழவது!
~

விடியறகதாடல ்டுக்டகடய விட்டு 
எழுந்்ன். அருகிலிருக்கும் அம்மன் 
ஆலயததிலிருநது ்னியில் நடனந் எல்.ஆர்.
ஈஸ்ெரியின் குரல். 

ெதாசலில் ்மிழ ்கதாலமிட்டுக் 
வகதாண்டிருந்தார். மதார்கழியும் ்கதாலமும் பிரிக்க 
முடியதா்டெ. அம்மதாக்களும், அக்கதாக்களும் 
முறறததில் அழகுவசய் ்கதாலங்களில் 
விட்யதாடி ெ்ர்ந்து எங்கள இ்ம்்ருெம். 

்கதாலங்களில் வ்ண்களின் ஆழமனச் 
சுெடுகள இருக்கின்றன. ்நறறிரவு ்மிழும் 
நதானும் வமல்லிய ்னிவிழும் வ்ருக்களில் 
நைந்்தாம். ெழியில் கிைந் சதாைதட்த ்மிழ 
எடுதது ெந்தார். அது்்தால்ெ ்க்கதது வீட்டில் 
்ரங்கி வமதாக்குகட்ப ்றித்தார். 

இடெ அடனததும் முறறதட் 
அழகதாக்க்ெ. சதாைம், ்ரங்கி எல்லதாம் முல்டல 
நிலதட் நிடனவூட்டு்டெ. ்மிழர் ்ண்்தாடு 
முல்டல நிலததிலிருந்் வ்தாைங்குகிறது.

‘ெரிஆர் சிறுமடன சிட்இ ெநது’ நறறிடை 
்கதாலதட் ெரி என்கிறது.

‘திருநது்கதால் எல்ெட்’ 

‘சில்்கதால் எல்ெட்’ 

குறிஞசிப்தாட்டும் அகநதானூறும் 
்கதாலதட்க் ்கதால் என்கிறது. 

‘வெளட் நுண்மைல் வகதாண்டு சிறறில் 
விசிததிரப்ை வீதிெதாயத வ்ளளி நதாங்கள 
இடழத் ்கதாலம் அழிததியதாகிலும் உன்றன் 
்மல்’ 

்கதால் என்்து நதாச்சியதார் திருவமதாழியில் 
்கதாலமதாகப ்ரிைதாமம் அடைகிறது.

வகௌ்ம புத்்ர ்கதாலம் எழுதும் 
ஆர்ெமுறறு, கறறுக்வகதாண்ை்தாகப 
்டிததிருக்கி்றன். இது myth ஆக இருக்கலதாம். 
ஆனதால் இன்றும் புத் மைங்களில் ்தது 
்திடனநது துறவிகள ்சர்நது ்கதாலமிடுெட்க் 
கதாைமுடியும். 

்கதாலங்கட்ப ்றறி ஆயவு வசய்  
வசன்டன கிறித்ெக் கல்லூரிப ்்ரதாசிரியர் 
கிஃபைசி்ரதாவமனி, அட் ஒரு கணி் 
முடறவயன நிறுவினதார். 

புளளிகட்ச் சட்ைகமதாகக் வகதாண்டு, 
ஒரு புளளியில் ஆரம்பிதது ்ல புளளிகட் 
இடைவிைதாது கைநது பிறகு, அ்் புளளியில் 
இடையும் கம்பிக் ்கதாலங்க்் மூலக் 

்கதாலங்கள. ்ரிைதாம ெ்ர்ச்சியில் மூலக் 
்கதாலங்கள மதாறறம் அடைந்ன. 

வ்ரும்்தாலதான ்கதாலங்கள கணி்வியலின் 
்ண்்தான சமச்சீர்டமடயக் (Symmetry) 
வகதாண்டிருக்கின்றன. 

இக்்கதாலங்கள 90º, 180º, 270º ்கதாைங்களில் 
சுழறசி வசய்தாலும் மதாறதா்டெ.  புளளிக் 
்கதாலங்களின் அடிப்டை  அலகு கம்பிகளின் 
முடிச்சதாகும்.

கணி்வியலில் இ்ன் Curve, Folium of 
Descartesஐ ஒதது இருக்கிறது. இட்ப ்ல 
சமன்்தாடுக்தாக கிஃபைசி்ரதாவமனி ெடரயடற 
வசயகிறதார். 

வ்ண்களுடைய மனங்களில், கரங்களில், 
அறிவியலும் கணி்மும் ஆட்சி வசயகிறது. 
வ்ண்கள ்கதாலங்கட் அழகுக்கதாக மட்டும் 
எழு்வில்டல. அெர்களுக்கு சமூகத வ்தாைர்பு 
மறுக்கப்ட்டிருந் கதாலததில், ்கதாலதட் 
ஒரு வ்தாைர்பு வகதாளளும் ஊைகமதாக 
மதாறறியிருந்தார்கள. 

்கதாலம், நிடறய முடிச்சுக்தாலும், 
இடலக்தாலும், மலர்க்தாலும் உருெதாக்கப்டும் 
ஒரு சங்்க்க் கவிட்.

லதாந்ர் வெளிச்சததில் ்கதாலவமழுதும் 
அக்கதாடெக் கெனிதது்தான் கரிகதாலன் கவிட் 
எழு்த வ்தாைங்கியிருந்தான்.

்தாட்டய அடைதது ்கதாலம் 
இட்டிருந்தாலும், அட் மிதிததுச் 
வசன்றுவிைதாதீர்கள. ரசிதது ஒதுங்கிச் வசல்லுங்கள. 

்கதாலம் என்்து அழகு. ்கதாலம் என்்து 
மனசு. மனடச மிதிததுப ்ழகுெது அழகதாகதாது 
அல்லெதா? 

•  •  •

மு்தல் மமலயொள சினிமொ!
~

உலகில் சலனப்ை ெரலதாறடற, 1895 
டிசம்்ர் 28ஆம் நதாள ்தாரிஸ் நகரில் வ்தாைங்கி 
டெத்ெர்கள லூமி்யர் ச்கதா்ரர்கள. ஒரு ரயில் 
ெருெது்தான் வமதாத்ப ்ைமும். ்ைதட்ப 
்தார்த்ெர்கள ்ங்கள மீது ரயில் ்மதாதிவிடு்மதா 
எனப ்யநது ஓடினதார்கள. லூமியர் 
ச்கதா்ரர்களின் இந்த திடரயிைடல அடுதது, 
இரண்டு ஆண்டுகளில் வசன்டனக்கு சினிமதா 
ெநதுவிட்ைது. 

எட்ெர்ட் எனும் ஆங்கி்லயர் விக்்ைதாரியதா 
ஹதாலில் சில துண்டுப ்ைங்கட் வெளியிட்ைதார். 
இட்த வ்தாைர்நது திருச்சிடயச் ்சர்ந் 
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வின்சன்ட் சதாமிக்கண்ணு என்்ெர் சினிமதா 
முயறசிகளில் ஈடு்ட்ைதார். ஊர் ஊரதாகச் வசன்று 
்ைம் கதாட்டினதார். டூரிங் ைதாக்கீஸ் அடமக்கும் 
முயறசியிலும் ஈடு்ட்ைதார்.

இருபபினும் ஆர்.நைரதாெ மு்லியதார் 
என்்ெர்்தான் வ்ன்னிநதியதாவின் முழுநீ் 
சினிமதாடெ எடுத் வ்ருடமக்குரியெர். 
கீசகெ்ம், ெஸ்திரதா்கரைம், லெகுசதா, 
ருக்மணி சதய்தாமதா ்்தான்ற ்ைங்கட்த ்ன் 
நிறுெனமதான ‘இநதியதா ஃபிலிம் கம்வ்னி’ 
மூலம் இெர் எடுததிருந்தார்.

மிதிெண்டி விற்டன, கதார் விற்டன என 
ெசதியதான வ்தாழிலதி்ரதாக இருந்ெர் நைரதாென். 
சினிமதா ஆர்ெத்தால் அெரது இறுதிக்கதாலம் 
துயரமதாக அடமந்து. அெரது ்லப 
தீக்கிடரயதானது. அ்் ஆண்டு மகனும் இறநது 
்்தானதார். 

இெரது சினிமதா ்ங்களிபபுக்கதாக, கடலஞர் 
ஒரு வெளளிப்்க்கம் வகதாடுத்தார். இட்த 
்விர இெருக்குப வ்ரிய அ்வில் வகௌரெம் 
எதுவும் கிடைக்கவில்டல. ்மிழக அரசு இெரது 
வ்யரில் திடரததுடற விருதுகள ்ரலதாம். ்ந்்தா? 
வ்ரியவில்டல. 

கடைசி கதாலதட் மக்்தாடு 
அயனதாெரததில் கழிதது ்மிழர்களின் 
நிடனவுகளில் இருநது உதிர்நது ்்தானதார். 

்மிழில் எத்டன்யதா ்்யதாஃபிக் ெந்ன. 
்மிழ சினிமதா ெரலதாறறின் வ்தாைக்கப புளளியதாக 
இருந் நைரதாென் குறிதது சினிமதா எடுக்கும் 
எண்ைம் ஏ்னதா யதாருக்கும் ெரவில்டல. 
இத்டனக்கும் இநதியதாவில் ்தாலிவுட்டுக்கு 
அடுத்்தாகப வ்ரிய ெணிகமுடையது 
்கதாலிவுட். 

ஆனதால், மல்லுவுட் சினிமதா ெரலதாறு நம் 
்மிடழவிை சறறு பின்னதால்்தான் வ்தாைங்குகிறது. 
மடலயதா்ததில் மு்ல் சலனப்ைதட்த 
்யதாரிதது இயக்கியெர் ்ெ.சி.்ைனியல். அெர் 
எடுத் அந்ப ்ைம் விக்குமதாரன். 

ஃபவரஞச்சி்லதா, ்மிழி்லதா, 
மடலயதா்ததி்லதா மு்லில் சினிமதா எடுக்க 
முடனந்ெர்கள லதா்ம் சம்்தாதிப்்றகதாக 
எடுத்ெர்கள அல்லர். கடலயும் அறிவியலும் 
இடைந் ஓர் அழகியல் ெடிெததின் மீது எழுந் 
ஆர்ெ்ம, வசதாததுக்கட்ப ்ையம் டெத்தாெது, 
்ங்கள கனடெ ்நதாக்கி இெர்கட்ப ்யணிக்க 
டெத்து.

இத்டகய ெரலதாறறுக்குரிய ்ெ.சி.
்ைனியலின் ்்யதாஃபிக்்தான் ‘வசல்லுலதாயிட்’. 
2013இல் வெளியதானது வசல்லுலதாயட். ்சலங்கட் 
்கதா்தாலகிருஷைன் எழுதிய  ‘டலஃப ஆஃப 
்ெ. சி. ்ைனியல்’ சரிட்டய அடிப்டையதாகக் 
வகதாண்டு எடுக்கப்ட்ை ்ைம். 

சினிமதா மீது ்ெ. சி.்ைனியல் (பிருதவிரதா்ஜ) 
வகதாண்ை கதா்டல வெளிப்டுததுகிற ்ைம். 
மடலயதா்ததில் ஒரு சலனப்ைதட்த ்யதாரிதது 
இயக்க ்ெண்டும் என்கிற லட்சியம் இெடர 
மும்ட்க்கு ்தா்தாசதாவகப ்தால்்கடெயும், 
்மிழகததுக்கு நைரதாெடனயும் ்்டிப ்யணிக்க 
டெக்கிறது. 

இெரது ்ைததில் நதாயகி ்தாததிரததில் 
நடிக்க மும்ட் நடிடக ஒருெர் நிடறய 
கிரதாக்கி ்ண்ணுகிறதார். இறுதியதாக ்ைனியல் 
நதாட்டுபபுறக் கடலஞரும் ்தாழத்ப்ட்ை 
சதாதிடயச் ்சர்ந்ெருமதான ்ரதாசம்மதாடெ 
(சதாநதினி) நடிக்க டெக்கிறதார். 

விக்குமதாரன் ்ைதட் எடுதது 
முடிப்்றகுள ்ைனியலின் வசதாதது 
முழுடமயும் அழிகிறது. ஒரு ெழியதாய ்ைதட் 
எடுதது ‘சினிமதாபுரதா’ எனும் திடரயரங்கில் 
வெளியிடுகிறதார். கட்ப்டி நதாயர் வ்ண்ைதாக 
நடிக்கிறதார் ்ரதாசம்மதா. ஒரு ்லித வ்ண் 
ஆதிக்கசதாதியதான நதாயர் வ்ண்ைதாக நடிப்்தா? 
என நதாயர்கள ்ைதட் ஓைவிைதாமல் ரகட் 
வசயகிறதார்கள. ்ரதாசம்மதாவின் குடும்்தட்்ய 
்தாழதாக்குகிறதார்கள. 

வசதாததுக்கட் இழந் ்ைனியல் 
்மிழகததுக்கு ெருகிறதார். ்ல் மருததுெம் ்டிதது 
கிளினிக் நைததுகிறதார். இப்்தாது ஆறு்லதாக 
இருப்து அெரது மடனவி ்ெனட் (மம்்தா 
்மதாகன்்தாஸ்) மட்டு்ம.

இநநிடலயில் ்ைனியடலப ்றறி அறியும் 
்சலங்கட் ்கதா்தாலகிருஷைன் அெரது கட்டய 
எழுதுகிறதார். மடலயதா்ததின் மு்ல் சினிமதாடெ 
எடுத் அெரது இயக்கதட் மடலயதா் 
ெரலதாறறில் ்திய முயல்கிறதார். அரசதாங்கததின் 
வகௌரெதட்ப வ்றறுத்ரவும் முயறசி 
எடுக்கிறதார்.

ஆனதால் ்ைனியல் எடுத் விக்குமதாரன் 
்ைச்சுருளகூை இப்்தாது இல்டல. 
ேூட்டிங்கில் எடுத் ஒரு புடகப்ைம், ்ைம் 
வெளியதானட் அறிவிக்கும் ஒரு ்நதாட்டீஸ் 
மட்டு்ம அெரது சதா்டனக்குச் சதாட்சியதாக 
இருக்கின்றன.

இட் ஏறக மறுக்கிறது ்கர் அரசும் 
சினிமதாததுடறயும். இறுதியில் ்ெ.சி. 
்ைனியலுக்கு மு்ல் மடலயதா் சலனப ்ைதட் 
எடுத்ெர் என்கிற அந்ஸ்து கிடைத்்தா? 
இல்டலயதா? என்்்றகு விடை ்ருெ்தாக 
முடிகிறது ்ைம்.

இப்டிவயல்லதாம் ்மிழ சினிமதாவில் 
சிநதிக்க ஒரு கமல், பிரிதவிரதா்ஜ ஏன் இல்டல? 
இந்ப ்ைதட்ப ்தார்தது முடித்்்தாது 
ஆ்ங்கம் எழுந்ட்த ்விர்க்க முடியவில்டல!

*
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