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தலையஙகம்

õí‚è‹.

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

Cø£˜èO¡ õ£›‚¬è¬òˆ îIN™ G¬øò è¬îèœ «ðCM†ìù. Ü‰î ÜPò£¬ñ 
¶´‚°ˆîù‹ M¬÷ò£†´èœ Ý˜õƒèœ ªè£‡ì£†ìƒèœ óC‚è¬õ‚°‹ õ¼ˆîƒèœ 
âù ªñ¡¬ñò£ù °ö‰¬îŠ ð¼õ„ CˆîKŠ¹èœ Üöè£è«õ ðFòŠð†´œ÷ù. Ýù£™ 
õL Gó‹Hò Cø£˜ àôè‹ å¡Á è‡ªíF«ó ¶®ˆ¶‚ªè£‡®¼Šð¬î‚ è£í£ñ™ 
ªê™½‹ ªõ°üù ñùG¬ô‚° âFó£è Ü‰î õLè¬÷ ÜŠð®«ò ðF¾ ªêŒF¼Šðõ˜ 
â¿ˆî£÷˜ ê.îI›„ªê™õ¡.

°´‹ð„ Åöô£™ ðP«ð£ù Cø£˜Š ð¼õ‚ ªè£‡ì£†ìƒè¬÷ â™ô£‹ â‡EŠ 
ð£˜‚è‚Ãì õ£ŒŠH™ô£î CÁõ˜èO¡ àí˜«õ£†ìƒèœ è„Cîñ£è Üõ˜ è¬îèO™ 
ðFõ£A»œ÷ù. Iè„ CÁ õòF™ àì™ ê£˜‰î õ¡º¬ø‚° àœ÷£‚èŠð´‹ CÁõ˜èO¡ 
CˆFó‹ ÜF˜„C î¼‹ à‚Aó‹. «ý£†ì™ «õ¬ôJ™ î£¡ ð´‹ Üõv¬îJ™ Þ¼‰¶ 
Mô°Aø£¡ è£OòŠð¡. MŸð¬ùŠ ðEJ™ õ£ŒŠH™ô£î ÅöL™ i†´Š ðE‚°„ 
ªê™Aø£¡. âƒ°‹ êè ðEò£÷˜è÷£™ î¡ àì™ °P¬õ‚èŠð´õ¬î àí˜‰¶ 
æ®„ªê™ô ºò½‹ è£OòŠð¡ (H¡ùE Þ¬ê Þ¡P) ÞÁFJ™ â™¬ôJ¡Pˆ 
ªî£ì¼‹ î¡ ¶¡ðƒèÀì«ù«ò ðòE‚è «ï¼‹ G˜ð‰îˆF™ G¡ÁM´Aø£¡. Üõù¶ 
ã‚èƒèœ ï‹¬ñ âŠ«ð£¶‹ H¡ªî£ì¼‹ õ‡í‹ Ü‰î‚ è¬îò£‚è‹ Gè›‰¶œ÷¶. 

«ð£ó£™ î¡ î‰¬î¬ò Þö‰¶ ÜšÞöŠð£™ î¡ î£¬ò»‹ Þö‰¶ õ£´‹ å¼ 
CÁõ¡ Þó£µõ ºè£I™ «ï˜ªè£œÀ‹ Üõv¬î ‘ôƒè˜ ð£Œ’ â¡Á è¬îò£A»œ÷¶. 
Ü‰î„ CÁõQ¡ àì™ eî£ù ÜF˜„C, Üõù¶ õ¡¬ñò£ù àôè‹ â¡Á ðE ªêŒ»‹ 
Cø£K¡ Üõô‹ Üƒ° è£†CŠð´ˆîŠð†´œ÷¶. Üõ¡ G¬ùML¼‰¶ e÷ º®ò£î 
ê£Iï£î¬ùŠ H¡ªî£ì˜‰¶ õ£CŠð£÷˜èœ ò£¬ó»‹ e÷ ¬õ‚è º®ò£î è¬î Ü¶. 

bŠªð†® Ü½õôèŠ ðE‚°„ ªê™½‹ õ£›‚¬è¬ò «ïó®ò£è«õ£ ñ¬øºèñ£è«õ£ 
è¬î‚°œ ªè£‡´õ‰îõ˜ ê.îI›„ªê™õ¡. «ïó®ò£è Mðˆ¬îŠ ð£˜ˆî CÁõQ¡ 
ñù„C¬î¾ ‘°ó™èœ’ CÁè¬îJ™ ¸µ‚èñ£ŒŠ ¹¬ùòŠð†®¼‚°‹. á˜ â™¬ô¬òˆ 
î£‡ì£î Ü‰î‚ °ó™è¬÷ àó‚èŠ ðF¾ ªêŒF¼Šð£˜.

ªõOõó£î °ó™èO¡ °ó™è÷£è ê.îI›„ªê™õQ¡ ð¬ìŠ¹èœ Þ¼‚A¡øù. 
Üõó¶ è†´¬óèÀ‹ MNŠ¹í˜¾ á†ì™è÷£èˆî£¡ Þ¼‚A¡øù. ê¬ñò™ °Pˆî 
Üõó¶ è¼ˆ¶‚èœ ð£™ êñˆ¶õˆFŸè£ù Fø¾«è£™èœ.   è÷ˆF™ º¿¬ñò£ù 
ªêò™ð£†®™ Þ¼‚°‹ ð¬ìŠð£÷˜ Üõ˜. Þ‰î ÞîN™ â¿ˆî£÷˜ ê.îI›„ªê™õQ¡ 
«ï˜è£í™ ªõOò£A»œ÷¶.

«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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 நேர்கதாணல 

   - எழுதததாளர் ச.தமிழ்்ச்சல்வனுடனதான நேர்கதாணல

â¿ˆî£÷˜ ê.îI›„ªê™õ¡ îù¶ è¬îèO¡ áì£è èKê™ ñ‡¬í»‹ 
õÁ¬ñè«÷£´ õ£¿‹ MîMîñ£ù Ý‡ ªð‡è¬÷»‹ C¡ù…CÁõ˜èO¡ 
Ý¬êè¬÷»‹ è£î™õòŠð†ì àœ÷ƒèO¡ îAŠ¬ð»‹ îMŠ¬ð»‹ àøM¡ 
MKê™è¬÷»‹ èô£Ì˜õñ£è„ CˆîKˆîõ˜. ð£ê£ƒèŸø Þò™ð£ù ªñ£Nï¬ìJ™ 
õ£êè¬ù «ï£‚A ñ¬ö«ð£ô «ïó®ò£èŠ ªð£N»‹ ÝŸø™ à¬ìòõ˜.  

å¼ õ÷ñ£ù Þô‚AòŠ H¡ùE»œ÷ °´‹ðˆFL¼‰¶ õ‰îõ˜. Þô‚Aò 
Gè›¾èO™ èô‰¶ªè£œõ¬î»‹ â¿ˆî£÷˜è¬÷„ ê‰FŠð¬î»«ñ õ£®‚¬èò£ù 
ªêò™ð£´è÷£è‚ ªè£‡ìõ˜. Þ÷‹ â¿ˆî£÷˜è¬÷ˆ îù¶ Mñ˜êù‹ Íô‹  
à¼õ£‚°ðõ˜.

Aó£ñˆ¬î º¡QÁˆF ï£‹ ñø‰î, ªî£¬ôˆî Aó£ñ õ£›M¡ G¬ù¾è¬÷ 
e†ªì´‚è„ ªêŒ»‹ â¿ˆ¶‚°„ ªê£‰î‚è£ó˜. îºâê ªè÷óõˆ î¬ôõó£è 
iŸP¼‚°‹ â¿ˆî£÷˜ ê.îI›„ªê™õÂìù£ù å¼ «ï˜è£í™..

ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡

“என்னை வாழ்வப்பதே
 ேமிழ்ச் சிறுக்ேகளோம்..”



உங்களுக்கு  வோசிப்புப் பழக்்கம் 
ஏறபடக் ்கோைணமோ்க இருநதது எது? எநத 
வயதிலிருநது புத்த்கம் வோசிக்கும் பழக்்கம் 
ஏறபடடது? முதன்முதலில் நீங்கள் வோசித்த 
புத்த்கம் நிரனவில் உள்்ளதோ?

என்னுடைய 11ஆவது வயதிலிருந்து 
- 1965லிருந்து - அதாவது ஐந்தாம் 
வகுப்பு படிக்கும்்பாதிருந்து புததகம் 
வாசிக்கததுவங்கி்ேன். அதற்கு முக்கியமாே 
காரணம் தமிழ்ாடு அரசு கிராமப்புறங்களில் 
கிடை நூலகங்கடைத திறந்ததுதான். 
எங்கள் ஆரம்பப்பள்ளிக்கு ்்ர் எதிரில் 
கிடை நூலகம் திறந்தார்கள். நூலகராக 
வந்த பபான்னுததாய் டீச்சர் வாசிப்டப 
ஊக்கப்படுததுவார். ்ான் முதன்முதலில் 
முழு்சாக வாசிதது முடிதத புததகம் 
“ைப்பாசசி” என்கிற ்ாவல். இரணைாவதாக 
வாசிதத ்ாவல் “்்சாேகிரி”. எழுதியவர்கள் 
பபயர் ஞாபகமில்டல. குழந்டதகளுக்காே 
்ாவல்கள்தாம் அடவ. 

உங்கள் குடும்பம் இலக்கியக் குடும்பம். 
உங்கள் சர்கோதைர்களுக்கு இரடயில் 
இலக்கியம் அல்லது பரடப்பு சம்பநதமோ்க 
உரையோடல் இருக்குமோ?

்ான், ்காணங்கி, முருக பூபதி 
மூவரும் ்சந்திப்ப்த எப்்பாதாவதுதான். 
்சந்திக்கும்்பாது குடும்ப உடரயாைல்கள் 
மட்டும் இருக்காது. கடல இலக்கியம், 
்சமீபததிய படைப்புகள் பற்றியும் ்பசு்வாம்.

எங்கள் அப்பா ்ம.சு.்சணமுகம் 
இரணடு ்ாவல்கள், ஒரு சிறுகடதத 
பதாகுப்பு, இரணடு கவிடதத 
பதாகுப்புகள், இரு நிடேவுக் குறிப்புகள் 
எே பவளியிட்டிருக்கிறார். தம்பி மகன் 
ப்்ரம் ஆேந்த ஆங்கிலததில் ஒரு 
்ாவலும் ஒரு சிறுகடதத பதாகுப்பும் 
பவளியிட்டிருக்கிறார். தம்பி மகள் 
யுகமதியின் கணவர் கவிஞர் ்சபரி்ாதனும் 
எங்கள் குடும்பத்தாடு இப்்பாது 
இடணந்திருக்கிறார். எல்்லாரும் ்பசு்வாம் 
இலக்கியம் எப்்பா்தனும்.

இைோணுவப் பணியில் பணியோறறியரபோது 
இருநத மனநிரலரயயும், திரும்பி 

வநது  பல்ரவறு ரெருக்்கடி்கர்ள மக்்கள் 
சநதித்தரபோது போரத்த மனநிரலரயயும் ஒரு 
எழுத்தோ்ளனோ்க எப்படி ்கடநதீர்கள்? 

அறியாப் பருவததில், அதாவது 
என்னுடைய 20 வயதில் இந்திய ராணுவததில் 
்்சர்ந்்தன். ஒரு ்த்சபக்தி உணர்வுைன்தான் 
்்சர்ந்்தன். ்த்சம்-்தசியம் பற்றி 
ஆழமாே புரிதபலல்லாம் அப்்பாது 
கிடையாது. கல்லூரி முடிதத ்ாளில் 
்ா.பார்தத்சாரதி ்ாவல்களின் தூணடுதலில் 
ஒருவித பராமாணடிக் மேநிடலயில் 
்பாய்ச ்்சர்ந்்தன். இடைவிைாத என் 
வாசிப்பும் வாழடவ உற்றுப்பார்க்க 
இலக்கியம் பகாடுதத கல்வியும்தான் 
‘்ாட்டுக்காக, மக்களுக்காகச ்்சடவ 
ப்சய்ய ராணுவததில்தான்  ்்சர ்வணடும் 
என்பதில்டல. மக்கள் மததியில் ்பாய் 
்வடல ப்சய்வதும் ்பாராட்ைங்களில் 
பங்்கற்பதும்  ்த்ச ்்சடவதான்’ என்கிற 
புரிதடலத தந்தது. ஆக்வ திரும்பி 
வர முடிபவடுத்தன். அப்்பா்த சில 
அக்்சல்பாரித ்தாழர்க்ைாடும் ‘விடியல்’ 
பததிரிக்டக்யாடும் உறவு ஏற்பட்டிருந்ததும் 
திரும்பி வர ஒரு காரணம்.

அறிரவோளி இயக்்கத்தின் மூலம் 
தமிழ்க பணபோடடில் ஏதோவது மோற்றங்கள் 
ஏறபடடதோ? அதில் ம்றக்்க முடியோத 
நி்கழ்வு்கள்?

எததடே ஏடழயாக வாழ 
்்ர்ந்தாலும் பிள்டைகடைப் படிக்க 
டவக்க்வணடும் என்கிற உணர்டவத 
தமிழகம் முழுக்கப் பரவலாக்கியதில் 
அறிபவாளி இயக்கததுக்குப் பபரிய பங்கு 
உணடு. லட்்சக்கணக்காே பபணகள் ஒ்ர 
்்ரததில் பங்்கற்ற இவவைவு பபரிய 
கலாச்சார இயக்கம் இந்தியக் கலாச்சார 
வரலாற்றில் இதற்கு முன் ்ைந்ததில்டல. 
பபணகள் என்கிற உயிரிகள்  இந்தப் பூமியில் 
வாழந்துபகாணடிருக்கிறார்கள் என்படத 
அடையாைப்படுததிய இயக்கம் அறிபவாளி 
இயக்கம். மறக்க முடியாத நிடேவுகள் 
ஏராைம் உணடு. 160 பக்கததில் ‘இருளும் 
ஒளியும்’ என்கிற நூலில் அவற்டறப் பதிவு 
ப்சய்துள்்ைன். பாரதி புததகாலயததில் 
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கிடைக்கும். ஓராணடு கால அறிபவாளி 
வகுப்புகளில் படிதத பிறகு எணணற்ற 
கிராமப்புறப் பபணகள், பிறர் உதவியின்றி, 
இந்த பஸ் எந்த ஊருக்குப் ்பாகுது என்று 
யாடரயும் ்கட்காமல் தா்ம பபயர்ப்பலடக 
வாசிதது பஸ் ஏறி தூரதது ஊர்களுக்குப் 
்பாய்த திரும்பி வந்த முதல் அனுபவதடதப் 
பகிர்ந்துபகாணை ்ாட்கள் மறக்க 
முடியாதடவ. புதுக்்காட்டை மாவட்ைததில் 
ஆயிரக்கணக்காே அறிபவாளிப் 
பபணகள் ஒ்ர ்்ரததில் ட்சக்கிள் ஓட்ைக் 
கற்றுக்பகாணைது தமிழக வரலாற்றில் 
நீங்கா இைம்பபற்ற நிகழவு. அறிபவாளியின் 
பதாைர்சசியாக ்ாங்கள் முன்பேடுதத மக்கள் 
வாசிப்பு இயக்கததில் ஆணைன் ப்சகாவ, 
மாப்பஸான், இப்்சன், புதுடமப்பிததன், 
கி.ராஜ்ாராயணன், பாமா ்பான்ற எணணற்ற 
படைப்பாளிகளின் கடதகடை ஒரு ரூபா 
புததகமாக அசசிட்டு லட்்சக்கணக்காே 
பிரதிகள் மக்களிைம் விற்படே ப்சய்து 
வாசிக்க டவததது எந்்ாளும் மறக்க முடியாத 
ஒன்று. இன்னும் எவவை்வா இருக்கு 
ப்சால்ல.

அறபுதமோன மணமணக்கும்  சிறு்கரத 
மூலமோ்கத் தமிழ்ச் சமூ்கத்திறகு அறிமு்கமோன 
நீங்கள்  முப்பது வருடங்க்ளோ்கச் சிறு்கரத 
எழுதோமல் ரபோனதறகுக் ்கோைணம் என்ன? 
எது உங்கர்ளத் தடுத்தது?

கடத எழுதுவடதவிை ்வறு 
பல ்வடலகள் முக்கியம் எே ்ான் 
நிடேதததால் எழுத முடியாது ்பாேது. 
வீதி ்ாைகக்குழு ்ைததுவது, வீதிகளில் 
மக்களுக்குத திடரப்பைங்கடைக் 
காட்டுவது, பதாழிற்்சங்கம் கட்டுவது 
எேப் பல காரியங்கள் முக்கியம் எே 
முப்பது வருைங்கைாக இயங்கிவிட்்ைன். 
கடத முக்கியம் என்று உணரத 
துவங்கியிருக்கி்றன். மீணடும் 
எழுதத துவங்கியிருக்கி்றன். பார்டவ 
மாறியிருக்கிறது. கடத என்றால் என்ே 
என்பது பற்றிய கண்ணாட்ைமும் 
மாறிக்பகாண்ை இருக்கிறது. அதற்்கற்ப 
கடதகள் இனி வரும்.

தறரபோது முப்பது வருடங்களுக்குப் 
பின், தோங்கள் எழுதத் துவஙகியரபோது எநத 
மோதிரியோன மனநிரல இருநதது..
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முதல் கடதகடை எழுதிய காலதது 
மேநிடலதான் இப்்பாது மீணடும் எழுதத 
துவங்கும்்பாதும் இருக்கிறது - பயமும் 
தயக்கமும் எல்லாமும்.

தமிழ்ச் சிறு்கரத வைலோறு நூறு 
ஆணடு்கள் தோணடிவிடடது. நூறு 
ஆணடு்கள் ்கடநதும் தமிழ்ச் சமூ்கம் 
எழுதிக்ர்கோணரட இருக்கி்றது. உல்கச் 
சிறு்கரத்களுடன் ஒப்பிடுர்கயில் ெமது 
சிறு்கரத்கள் எநத இடத்தில் இருப்பதோ்க 
நிரனக்கிறீர்கள்?

உலகின் எந்த பமாழியிலும் 
இவவைவு அற்புதமாே சிறுகடதகள் 
வந்திருக்கின்றேவா என்று எேக்குத 
பதரியாது. என் வாசிப்பு குடறவுதான். 
ஆோல் வியக்க டவக்கும் ்சாதடேகடைத 
தமிழச சிறுகடதயாைர்கள் ஆற்றிவிட்ைார்கள். 
உலகததரம் என்று ஆள் ஆளுக்கு ஒரு 
கருதடத டவததிருக்கி்றாம். எந்தத தராட்ச 
எடுததாலும் அதில் ்ம் கடதகள் கணடிப்பாக 
இைம் பபறும்.

தமிழ்ச் சிறு்கரத ஆசிரியர்களின் 
வைலோறர்றத் ரதோகுத்துக்ர்கோணடு 
இருக்கிறீர்கள். நூற்றோணரடக் ்கடநத தமிழ்ச் 
சிறு்கரத்கள் ரபோதுவோ்க என்ன தத்துவத்ரத 
வலியுறுத்துகின்்றன?

‘தமிழச சிறுகடதயின் அரசியல்’ 
என்று பதாைடர ஆரம்பிததிருக்கி்றன். 
ஒவபவாரு முன்்ோடியாே சிறுகடதப் 
படைப்பாளியின் எல்லாக் கடதகடையும் 
வாசிததுவிட்டு அக்கடதகள் ்பசும் 
அரசியல் என்ே என்று எேக்குப் பட்ைடதத 
பதாகுக்கி்றன். இது பார்டவக் குடறபாடு 
உள்ைவர் யாடே பார்தத கடததான். 
எனினும் இந்தக் ்காணததிலும் ஒரு புததகம் 
வந்ததாக இருக்கட்டு்ம என்று ஆட்சப்பட்டு 
இடத எழுதிக்பகாணடிருக்கி்றன். 
ஒரு ்்சாற்றுப்பதமாக ஒரு நூறு 
சிறுகடதயாைர்களின் கடதகடைப் 
பற்றி எழுதத திட்ைம். கடத எழுதறத 
விட்டுட்டு இப்படி பவட்டி ்வடலயாப் 
பார்ததுக்பகாணடு திரிகிறாய் என்கிற 
உட்குரடலக் ்கட்ைபடி்யதான் இந்த 
்வடல.

துவக்்க ்கோலத்தில் தமிழ்ச் சிறு்கரத்கர்ள 
ஒரு குறிப்பிடட சமூ்கம் மடடுரம 
எழுதிவநதிருக்கி்றது. தறரபோது அநதச் சூழல் 
மோறி, எல்லோச் சமூ்க மக்்களும் சிறு்கரத்கள் 
எழுதிவருகி்றோர்கள். அது குறித்த உங்கள் 
போரரவ என்ன?

வ.்வ.சு.அய்யர், பாரதி, அ.மாதவய்யா 
என்கிற முதல் கடதயாைர்கள் மட்டுமின்றிப் 
பின்ேரும் கு.ப.ராஜ்காபாலன், பமௌனி, 
்.பிச்சமூர்ததி, ்.சிதம்பரசுப்பிரமணியன், 
கல்கி, ராஜாஜி, அ்்சாகமிததிரன், 
தி.ஜாேகிராமன், தி.ஜ.ரங்க்ாதன், சி.சு.
ப்சல்லப்பா, பி.எஸ்.ராடமயா, எஸ்.
வி.வி., டவ.மு.்காடத்ாயகி அம்மாள், 
அநுததமா, கிருஷணன்்ம்பி, ஜி.்ாகராஜன், 
சுந்தரராம்சாமி, சுஜாதா எேத தமிழசசிறுகடத 
உலகில் பார்ப்பே ்சமூகததில் பிறந்தவர்க்ை 
நீணைகாலம் எழுதிக்பகாணடிருந்தார்கள்.

வாசிப்புததிறனும் வாசிக்க ஓய்வாே 
்்ரமும் அச்சமூகததுக்குததான்  அன்று 
இருந்தது. கல்விப்பரவலாக்கம் ்வகப்பை 
்வகப்பை காட்சிகள் மாறததுவங்கிே. 
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அறுபதுகளுக்குப் பிறகு எல்லாச 
்சமூகங்களிலிருந்தும் எழுததாைர்கள் 
வரததுவங்கிோர்கள். எல்லாச ்சமூகததிேரின் 
வாழவும் இலக்கியததில் ்ப்சப்பைலாசசு.

இது ஜே்ாயகததின் பிரசடே. 
்சாதிப்பிரசடே அல்ல. ஆரம்பததில் 
பார்ப்பேர்க்ை ்கா்லாசசிோலும் 
அவர்கள் பார்ப்பே ்சமூகததின் ஆதிக்கததுக்கு 
எதிராகவும் கூர்டமயாக எழுதிோர்கள் 
என்பது முக்கியம். கடலஞன் அப்படிததான் 
இருக்க முடியும். ்சாதியின் நிழல் படியாமல் 
யாரும் எழுத முடியாது என்பது பார்ப்பே 
்சமூகததில் பிறந்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல 
(்ான் உட்பை) எல்்லாருக்கும் பபாருந்தும் 
என்கிற பார்டவ இப்்பாது எேக்கு 
வந்துள்ைது. அடத துடைததழிக்க ்வணடும் 
என்பதல்ல பிரச்சடே. ்சாதி அபிமாே்மா 
்சாதித து்வஷ்மா இல்லாமல் 
இருக்கி்றாமா என்பதுதான் முக்கியம். 
ஒடுக்கப்பட்ை ்சாதிகளின் விடுதடலயின் 
பக்கம் நிற்கி்றாமா என்பதுதான் முக்கியம்.

தமிழில் உங்க்ளோல் ம்றக்்க முடியோத 
சிறு்கரத்கள், பிடித்த சிறு்கரத்கள் அல்லது 
போதித்த சிறு்கரத்கள் பறறிக் கூறுங்கள்.

யப்பா… எததடேடயச ப்சால்வது? 
பாரதியின் ஆறடி நிலம், அ.மாதவய்யாவின் 
்சாஸ்தா ப்ரீதி, புதுடமப்பிததனின் 
ப்சல்லம்மாள், துன்பக்்கணி, மகாம்சாேம், 
காலனும் கிழவியும், கு.ப.ரா.வின் ஆற்றாடம, 
சிறிது பவளிச்சம், பணடணச ப்சங்கான், 
கு.அழகிரி்சாமியின் திரிபுரம், பவறும் 
்ாய், அழகம்மாள், ராஜா வந்திருக்கிறார், 
அன்பளிப்பு, ்.பிச்சமூர்ததியின் வாேம்பாடி, 
பதிபேட்ைாம் பபருக்கு, பமௌனியின் 
பிரபஞ்ச காேம், அ்்சாகமிததிரனின் 
புலிக்கடலஞன், பி.எஸ்.ராடமயாவின் 
கார்னிவல், ரகு்ாதனின் ஆடேததீ, 
பவன்றிலன் என்ற்பாதும், அணணாவின் 
கருப்பணண்சாமி ்யாசிக்கிறார், 
ப்சவவாடழ, சி.சு.ப்சல்லப்பாவின் ்சர்சாவின் 
பபாம்டம, தி.ஜ.ரங்க்ாதனின் கன்னிடகயின் 
பிரார்ததடே, கிருஷணன் ்ம்பியின் மருமகள் 
வாக்கு, சுதந்திரதிேம்,  லா.்ச.ரா.வின் தரி்சேம், 
விந்தனின் ஒ்ர உரிடம, ஜி.்ாகராஜனின் 

ஆணடம, குறததி முடுக்கு, கமலா 
விருததா்சலததின் திறந்த ஜன்ேல், கு.ப.்்சது 
அம்மாளின் புயல் ஓய்ந்தது, ஆ.மாதவனின் 
எட்ைாவது ்ாள், பஜயகாந்தனின் 
அக்கினிப்பிர்வ்சம், தாம்பததியம், 
தி.ஜாேகிராமனின் ்காபுரவிைக்கு, பாஷாங்க 
ராகம், சுந்தரராம்சாமியின் ரதோபாயின் 
ஆங்கிலம், ்ாைார் ்சார், ஆ.மாதவனின் 
பாசசி, வணணநிலவனின் மயாே காணைம், 
எஸ்தர், மிருகம், வணணதா்சனின் மிச்சம், 
பபயர் பதரியாமல் ஒரு பறடவ, எது 
பதரிகிற்தா அது, மிதிபை, பூமணியின் 
ரீதி, பட்ச, கரு, பா.ப்சயப்பிரகா்சததின் ஒரு 
பஜரு்ச்லம், ்சரஸ்வதி மரணம், தாலியில் 
பூசசூடிக்பகாணைவர்கள், இன்குலாப்பின் 
உம்மா்வாை முகம், பிரபஞ்சனின் 
வர்க்கம், வியாபாரம், கமலா டீச்சர், 
மரி என்னும் ஆட்டுக்குட்டி, ்ாஞசில் 
்ாைனின் யாம் உண்பம், ்சா.கந்த்சாமியின் 
உயிர்கள், மு.சுயம்புலிங்கததின் தூரம், ஆர்.
சூைாமணியின் அன்பு உள்ைம், ்ான்காம் 
ஆசிரமம், அம்டபயின் பவளிப்பாடு, 
காட்டில் ஒரு மான், டகலா்சம், தஞட்ச 
ப்ரகாஷின் பற்றி எரிந்த பதன்டே மரம் என்று 
எேக்குப் பிடிதத கடதகளின் பட்டியல் மிக 
நீணைது.. பகாஞ்சம் ப்சால்லியிருக்கி்றன்.

இைவயதில் என்டே ஆட்டிப்படைதத 
கடதகள் என்று கு.அழகிரி்சாமியின் திரிபுரம், 
அன்பளிப்பு ஆகிய இரு கடதகடையும் 
ப்சால்்வன்.
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தமிழ்க முறரபோக்கு எழுத்தோ்ளர 
சங்கத்தில் ரபோறுப்போ்ளைோ்க உள்ளீர்கள். 
தமிழ்ச் சிறு்கரதயில் முறரபோக்குக் 
்கருத்தியல் ரபோதிய அ்ளவு இருப்பதோ்க 
நிரனக்கிறீர்க்ளோ? நிர்றரவத் தருகி்றதோ?

மிகுந்த நிடறவளிக்கும் விதமாக 
தமிழச சிறுகடதயின் வரலாறு இருக்கிறது. 
தலித வாழடவயும் சிறுபான்டம மக்களின் 
வாழடவயும் தமிழச சிறுகடத  இன்னும் 
அழுததமாகப் ்பசியிருக்க ்வணடும்.

தறரபோது எழுதிக்ர்கோணடிருக்கும் 
சிறு்கரத எழுத்தோ்ளர்களின் பங்களிப்பு 
எவவோறு உள்்ளது? 

இப்்பாது பதாைர்ந்து 
எழுதிக்பகாணடிருக்கும் பஜய்மாகன், 
எஸ்.ராமகிருஷணன், ஆதவன் தீட்்சணயா, 
கீரனூர் ஜாகிர் ராஜா, பபருமாள் முருகன், 
இடமயம், எஸ்.ப்சந்தில்குமார், ்ரன், 
அ.பவணணிலா, ்சந்திரா, கவின் மலர், அ.கரீம், 
்சம்சுதீன் ஹீரா, ்ச.சுப்பாராவ, ம.காமுததுடர, 
தமிழ்ாட்டுக்கு பவளியிலிருந்து கறுப்பி 
சுமதி, தக்ஷிலா ஸ்வர்ணமாலி எேப் பலடரக் 

குறிப்பிை ்வணடும். ஒரு ்்ர்காணலில் 
எல்லாவற்டறயும் ப்சால்லிவிை முடியாது. 
தனியாக எழுதுகி்றன். பதாைர்ந்து 
்ம்பிக்டகயளிக்கும் சிறுகடதகள் 
வந்துபகாண்ை இருக்கின்றே. ்ான் 
வாசிததுக்பகாண்ை இருக்கி்றன். 
தமிழ வாழவின் பல்்வறு பக்கங்களும் 
பரிமாணங்களும் எழுதப்பட்டு வருகின்றே. 
விமர்்சேங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்க வாழவின் 
இணடு இடுக்குகளுக்பகல்லாம் தமிழச 
சிறுகடதகள் ்ம்டம அடழததுச ப்சல்கின்றே 
என்பது முக்கியம்.

சிறு்கரத ஒரு வோச்கரன என்ன 
ரசய்யும்?

என்டே வாழ டவப்ப்த தமிழச 
சிறுகடதகள்தாம். என்டே இைது பக்கம் 
திருப்பியதும் தமிழச சிறுகடதகள்தாம். 
மற்றடமடயப் புரிந்துபகாள்ை என் கண 
திறந்து டவதததும் தமிழச சிறுகடதகள்தாம். 
பமாழிபபயர்ப்புக் கடதகடையும் 
்்சர்ததுததான் தமிழக் கடதகள் என்று 
ப்சால்கி்றன்.
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சம்கோலப் பிைச்சிரன்கர்ளச் 
சிறு்கரதயோ்க எழுதலோமோ?

ஆதவன் தீட்்சணயாவும், இடமயமும் 
பராம்ப அற்புதமாக அந்தப் பணிடயச 
ப்சய்துபகாணடிருக்கிறார்கள். எல்்லாரு்ம 
்சமகாலதடதததான் எழுதுகிறார்கள். 
்சமகால அரசியடல இந்த இருவரும் 
சிறப்பாக எழுதுகிறார்கள். அ.கரீம் 
பதாகுதது எதிர் பவளியீைாக வந்திருக்கும் 
இருணைகாலக்கடதகள் ்ம்பிக்டக தரும் 
பதாகுப்பு.

சம்கோலப் பிைச்சிரன்கள் சிறு்கரதயோ்க 
மோற்றப்படும்ரபோது சிறு்கரதக்குணடோன 
அழகியல் வடிவம் சிரதநதுரபோவதோ்க ஒரு 
வோதம் முன்ரவக்்கப்படுகி்றது. அநத வோதம் 
சரியோனதோ?

அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். 
அப்படிச ப்சால்பவர்கள் ்ாலு ்பர் 
இல்லாவிட்ைால் ஒ்ரயடியாக பிரச்சாரமாக 
எழுதிக்பகாணடு ்பாய்விடும் அபாயம் 
இருப்பது உணடமதான். இன்போரு 
பக்கம் அழகியல் என்றால் என்ே என்பது 
குறிதத கண்ணாட்ைம் ்பருக்கு ்பர் 
மாறுபைததான் ப்சய்யும் - அவரவர் வர்க்க, 
்சாதி தாக்கங்களுக்கு உட்பட்டு.

“அைசியல் எனக்குப் பிடிக்கும்” என்்ற நூல் 
ரதோடரநது வோசிக்்கப்படுவதறகுக் ்கோைணம்?

அப்படியாே எளிய புததகங்களின் 
்தடவ எப்்பாதும் இருக்கிறது. ்ாம்தான் 
அக்கடறயுைன் அடதக் கவனிப்பதில்டல. 
இன்னும் எளிடமயாே வடிவில் அ்த 
புததகதடத எழுததுக்கூட்டி வாசிக்கும் 
அடரகுடறப் படிப்பாளிகைாே உடழக்கும் 
மக்களுக்காக எழுத ்வணடும் என்று 
நிடேததிருக்கி்றன்.

ரபண்கள்தோன் சரமக்்க ரவணடும் 
என்்ற மனநிரல இநதியச் சமூ்கத்தில் 
உள்்ளது. இதறகிரடயில் ஆண்களுக்்கோன 
சரமயல் குறிப்பு என்்ற ஒரு புத்த்கம் 
எழுதியுள்ளீர்கள். ஆண்கள் ஏன் சரமக்்க 
ரவணடும்?

ஆணகள் ்சாப்பிடுகி்றாமல்லவா.. 
அதோல் ்சடமக்கததா்ே ்வணடும். 
இயற்டகயின் படைப்புகளில் தேக்காே 

உணடவத தா்ே தயாரிக்காத ஒ்ர பிறவி 
ஆணகள் மட்டும்தான். இந்தக் ்கவலதடத 
்ாம் இன்னும் எததடே நூற்றாணடுகளுக்குத 
பதாைரப்்பாகி்றாம்?

ஆண ்சடமக்க ்வணடும் என்பது 
்வடலப் பிரிவிடேக்காக மட்டுமல்ல. 
அது ்ம் மேங்களிலிருந்து ஆதிக்க 
ம்ோபாவதடத மட்டுப்படுததும். திமிடரக் 
குடறக்கும். ஆணகளிலும் ்ல்லவர்கடை 
உருவாக்கும்.

நீங்கள் மி்கச் சி்றப்போ்க சரமக்்கக்கூடிய 
உணவு எது?

்ான் சிறந்த ்சடமயல்காரன் அல்ல. 
ஆோல் ்சடமப்பது என்னுடைய ்வடல 
என்படத உணர்ந்துபகாணை, நூற்றாணடு 
கால ஆணிேததின் குற்றங்களுக்குப் 
பிராயசசிததம் ்தடும் மேநிடலயுைன் 
்சடமக்க அடுப்படிக்குப் ்பாேவன். திே்சரி 
்சடமப்்பன் என்பதுதான் முக்கியம். 
சில அயிட்ைங்கடை மட்டும் சிறப்பாகச 
்சடமப்்பன் என்பது ஆணகளின் 
ஏமாதது ்வடல. திே்சரி ்சட்டி பாடே 
கழுவி முழுதாகச ்சடமயடல ஆண 
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பார்க்க ்வணடும். ்தாழர் பலனின் 
ப்சான்ேது்பால “்ச்சரிக்கும் வீட்டு 
்வடலகளிலிருந்து பபணகளுக்கு 
விடுதடல ்வணடும்.” ்ாம் உள்்ை 
்பாகாமல் அவர்கள் எப்படிப் பபாது 
வாழவுக்கு வருவார்கள். ம்சாலாப்பபாடி 
பயன்படுததாமல் ்ான் அடரதது டவக்கும் 
்சாம்பார் என் இடணயருக்கும் மகனுக்கும் 
பிடிக்கும்.

முழுக்்க முழுக்்க ரபண வோழ்ரவ 
ரமயப்படுத்தி “எசப்போடடு” எனும் புத்த்கம் 
எழுதக் ்கோைணம் என்ன?

ஆணகடை உடரயாைலுக்கு 
அடழக்கும் நூ்ல “எ்சப்பாட்டு”. பபண 
விடுதடல பற்றிப் பபணகளிை்ம ்பசி 
என்ே பயன்? தலித விடுதடல பற்றி 
தலிததுகள் அல்லாதவரிைம்தா்ே அதிகம் 
்ப்ச ்வணடும்? பபணகள் வாழத 
தகுதியற்ற ்ாைாக இந்தியாடவ ்ாம் ஆக்கி 
டவததிருக்கி்றாம். அடதப் பற்றி மேம் 
திறந்து ்ப்ச ்வணைாமா? அதற்காே 
உந்துதடலத தூணடும் ்்ாக்க்ம எ்சப்பாட்டு 
எழுதக் காரணம்.

எசப்போடடு புத்த்கத்தில் உங்கர்ள 
மி்கவும் போதித்த பகுதி எது?

விஞஞானிகள் உலகததிலும் 
ஆணாதிக்கம் நிலவுவடதப் பற்றி 
எழுதிய ்ாலு கட்டுடரகளுக்காகப் 
பலவற்டறயும் ்தடிப் படிதத்பாது மிகுந்த 
அதிர்சசிக்குள்ைா்ேன். ்சர்.சி.வி.ராமன் 
முதல் இன்டறய ்்ாபல் விருதுபபற்ற 
சில விஞஞானிகள் வடர ஆணாதிக்க 
ம்ோபாவததுைன் இருந்துள்ைேர் என்பது 
உணடமயி்ல்ய அதிர்சசிதான்.

எசப்போடடு புத்த்கம் வோசித்து, அதன் 
எழுத்து பறறி உங்களிடம் வோச்கர்கள் 
பகிரநதுர்கோணடோர்க்ளோ? அதில் உங்களிடம் 
தனது ்கருத்ரதப் பகிரநத ம்றக்்கமுடியோத 
வோச்கர பறறிக் கூறுங்கள்?

திருப்பூரிலிருந்து ஒரு வா்சகர் 
ஆணகளுக்காக வக்காலதது வாங்கி 
வாராவாரம் என் கட்டுடரகளுக்குக் 
கடுடமயாே எதிர்விடே 
ஆற்றிக்பகாணடிருந்தார். அவருக்குள் 
ஆழமாக ்வ்ராடிப்்பாயிருந்த பபண 
பவறுப்பு என்டே ்டுங்கசப்சய்தது. 
அய்்யா ்ாம் இன்னும் எவவைவு தூரம் 
பயணிக்க ்வணடியிருக்கிறது என்கிற 
மடலப்டப உருவாக்கியது. தமுஎக்சவின் 
அறம் கிடைத்தாழர்கள் ஒரு முந்நூறு 
்பர் எ்சப்பாட்டு நூடல வாங்கி வாசிதது 
ஒவபவாருவரும் அவரவர் ்காணததில் 
கட்டுடர எழுதி அடதத பதாகுதது எேக்்க 
பகாடுததார்கள். மறக்க முடியாத அனுபவம் 
அது.

சம்கோல எழுத்தோ்ளர்களில் ெம்பிக்ர்க 
தைக்கூடிய எழுத்தோ்ளர்கள்…

எல்்லாரு்ம ்ம்பிக்டக தருகிறார்கள். 
விமர்சிக்க ்வணடியவற்டற அவர்களுக்குப் 
புரிகிற  பக்குவமாே பமாழியில் யா்ரனும் 
ப்சால்லிக்பகாணடிருக்க ்வணடும். அடத 
அவர்கள் திறந்த மேதுைன்  ்கட்டுக்பகாள்ை 
்வணடும்.

தறரபோது எழுதிக்ர்கோணடிருக்கும் 
எழுத்தோ்ளர்களுக்குத் தோங்கள் ரசோல்ல 
விரும்பும் ்கருத்து?

அயிடரக்கு எதுக்கு விலாங்குச ்்சட்டை?
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º.º¼«èw
 ்ததாடர் 2

கவி்ேக்குள 
கலந்திருக்கும் 
க்ே

இலக்கியப் பபருபவளியில் 
என்பறன்றும் ்ப்சப்படும் ஆளுடமகைாக 
சிலரின் பபயர்கள்தான் காலந்்தாறும் 
உச்சரிக்கப்படுவதுணடு. இலக்கியக் 
குழுக்கள், அரசியல் ்சார்புகள், 
தனி்பர் மதிப்பீடுகள் ்சார்ந்து இந்தப் 
பட்டியலில் இைம்பபறும் பபயர்களும் 
மாறுவதுணடு. ஆோல், எல்லாக் 
குழுக்கைாலும் ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்ை 
படைப்பாளுடமகைாக மிகச சில்ர 
பபாதுததைததில் ்ப்சப்படுவதுணடு. 
அப்படியாே ஆளுடமகளுள் ஒருவர் 
எழுததாைர், கவிஞர் கந்தர்வன். 

கவிடத பற்றிப் ்பசிோலும் 
்சரி; சிறுகடத பற்றிப் ்பசிோலும் 
்சரி, கந்தர்வனின் கவிடதகளும் 
சிறுகடதகளும் அதில் ்பசுபபாருைாக 
இைம்பபறுவடதத தவிர்க்க்வ 
முடியாது. ஒரு பதாழிற்்சங்கவாதியாக, 
இைது்சாரி அரசியல் இயக்கததில் தன்டே 
இடணததுக்பகாணை கந்தர்வடே, 
முற்்பாக்கு இலக்கிய அடமப்புகள் 
முன்்ோடிபயேக் பகாணைாடுகின்றே; 
்வீே படைப்பிலக்கியக் குழுடவச 
்சார்ந்தவர்கைாலும் கந்தர்வனின் எழுததுக்கள் 
மிகுந்த பாராட்டைப் பபற்றிருக்கின்றே.

வாழும் காலததி்ல்ய சில 
படைப்பாளிகள் எழுததின்வழி ்ம் 
மேசுக்கு ப்ருக்கமாக வந்துவிடுவடதப் 
்பால், ்ாம் வசிக்கும் ஊரி்ல்ய, 
்மக்குப் பக்கததி்ல்ய ்மக்குப் பிடிதத 
படைப்பாளியின் வீடும் அடமந்து்பாவது 
பலருக்கும் வாய்க்காத வரம். கவிஞர் 
கந்தர்வன் விஷயததில் எேக்கு அது 
இயல்பாக வாய்தத ஒன்று. 

எட்ைாணடுக்காலம் எேது வீட்டிலிருந்து 
்சரியாய் 500 மீட்ைர் பதாடலவிலுள்ை 
ஆலங்குைம் வீட்டுவ்சதி வாரியக் 
குடியிருப்பில் வசிதத கந்தர்வன், எேது 
வீட்டிலிருந்து 200 மீட்ைர் பதாடலவிலுள்ை 
பிரகதாம்பாள் ்கரில் புதுவீடு கட்டி, குடி 
புகுந்தார். என் வீட்டிற்கு அருகாடமயில் 
பிடிதத எழுததாைரின் வீடு இருந்தாலும், 
எேது அறிபவாளி இயக்கப் பணி 
என்டே வீட்டிற்்க வர விைாமல் 
விரட்டிக்பகாணடிருந்த காலமது. இது பற்றி, 
எங்கைது மணவிழா ்ாளின் முதல் ்ாள் 
மாடலயில் பவளியிட்ை பவணணிலாவும் 
்ானும் எழுதிய கவிடதகளின் பதாகுப்பு 
நூலாே ‘என் மேட்ச உன் தூரிடகத 
பதாட்டு…’ முன்னுடரயில் கவிஞர் கந்தர்வன் 
இவவாறு பதிவு ப்சய்திருப்பார்.
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‘அடுதத பதருவிலிருக்கிறது 
முரு்கஷின் வீடு. தீப்பபட்டி வாங்க 
்வணடுபமன்றாலும் அவர் வீட்டைத 
தாணடிததான் ்பாக ்வணடும். ஒரு 
்ாளில் ்சரா்சரியாக எட்டுத தைடவக்கு 
்மல் அவர் வீட்டைக் கைக்க ்வணடும். 
எப்்பாதாவதுதான் பதன்படுவார் வீட்டில். 
அப்்பாதும் யாராவது சி்்கிதர்க்ைாடு 
நின்று ்பசிக்பகாணடிருப்பார். மற்ற 
்்ரங்களில் ஊர்சுற்றி.’

உணடமதான்; வீட்டில் இருப்பு 
குடறபவன்றாலும், வீட்டில் இருக்டகயில் 
எப்படியும் ஒரு ்ாடைக்கு இரு 
தைடவயாவது கவிஞர் கந்தர்வனின் 
முகம் பார்ததுவிடு்வன். அவர் எேக்கு 
மட்டுமல்ல, என் அப்பா, அம்மா, அணணன் 
எே எல்்லாருக்கு்ம ப்ருக்கமாே ்ணபர்; 
பிடிததமாே ்தாழர்.

வாேம் பார்தத பூமியாே இராம்ாதபுரம் 
மாவட்ைம் முதுகுைததூர் வட்ைததிலுள்ை 
சிக்கல் எனும் கிராமததில் 03.02.1944ஆம் 
ஆணடு க்ண்சன் - கேகம்மாளின் மகோகப் 
பிறந்த கந்தர்வனின் இயற்பபயர் ்ாகலிங்கம். 
இராம்ாதபுரம் அர்சர் பள்ளியில் இறுதி 
வகுப்பு வடர படிததவர், பால்பணடண 
ஒன்றில் ்வடல பார்ததுக்பகாண்ை, 
தமிழ்ாடு ்தர்வாடணயத ்தர்விடே 
எழுதிோர். குரூப்-4 ்தர்வில் பவற்றி 
பபற்றவர், 1965இல் ப்சன்டேயில் பணியில் 
்்சர்ந்தார்.

1968இல் கவிஞர் ்சசிோர்க்கினியன், 
பததிரிடகயாைர் கார்க்கி, இராம.கணணப்பன் 
ஆகி்யாருைன் ்ட்பு உணைாகிறது. 
‘கணணதா்சன்’ இதழ அலுவலகததிற்குச 
ப்சன்று, இதழப் பணிகடைப் பார்ப்ப்தாடு, 
நூல் விமர்்சேங்களும் எழுதிோர். 1969ஆம் 
ஆணடு ்ம மாதததில், தமிழ எழுததாைர் 
மா்ாடு ப்சன்டேயில் ்டைபபற்றது. அந்த 
மா்ாட்டின் நிகழவுகடை விமர்சிதது எழுதிய 
கட்டுடர ‘கணணதா்சன்’ இதழில் பவளியாகி, 
பரவலாே தாக்கதடத உணைாக்கியது. 
அரசு ஊழியராே ்ாகலிங்கம், அப்்பாது 
டவததுக்பகாணை புடேபபய்ர கந்தர்வன்.

வா்சகர் வட்ைம் ்ைததிய சிறுகடத 

கூட்ைபமான்றில், கந்தர்வடேச 
சிறுகடத வாசிக்குமாறு மூதத 
எழுததாைர் தி.க.சிவ்சங்கரன் தூணை்வ, 
கந்தர்வனுக்குள் இருந்த சிறுகடதயாைன் 
விழிததுக்பகாணைான். பதாைர்ந்து சிறுகடத, 
கவிடத எே இரு தைங்களிலும் எழுதத 
பதாைங்கிோர். கந்தர்வனின் கவிடதகள் 
பதறிப்பாேடவ. ்கட்பவர் மேடத 
உைேடியாகச ப்சன்றடைந்து, விடே புரியும் 
ஆற்றல் படைததடவ.

‘விதவிதமாய் மீசை சைத்தாம்;

வீரதசத எங்கே்�ா ததாசைததுவிட்டாம்..’ 

– என்று கவிடதகைால் வாசிப்பவடரப் 
புரட்டிப் ்பாட்ைார்.

‘நாளும் த�ாழுதும் நலிந்தார்க்கிலசை;

ஞாயிற்றுக்கிழசமயும் த�ணகேளுக்கிலசை..’ 

- எே விடுமுடற ்ாளிலும் கூடுதலாே 
பணிசசுடமக்கு ஆைாகும் பபணணின் 
குரடல எதிபராலிததார்.

வீடுகளுக்குள்்ை்ய சுழலும் 
பபணகடைப் பற்றி கந்தர்வன் எழுதிய 
‘கயிறு’ எனும் கவிடத குறிப்பிைததக்கது. 
ஆழமாே பபாருள் பபாதிந்த அந்தக் கவிடத 
இந்தியிலும் பமாழிபபயர்க்கப்பட்டு, 
ஞாேபீைம் பதாகுதத ‘இந்தியக் கவிடதகள்’ 
எனும் நூலில் இைம்பபற்றது.

‘த�ாது கிளாசில

டீ ்கேடகே,

தனி கிளாசில

டீ தகோடுக்கே,

ஒரு டீயின் விசை

ஒன்�து உயிர்கேள் என்று

விசைைாசி 

உ�ர்நது கிடக்கிறது’

அன்டறய ்ாளில், டீக்கடைபயான்றில் 
பபாது கிைாசில் டீ ்கட்ை ஒடுக்கப்பட்ை 
்சமூகதடதச ்்சர்ந்த ்தாழர்கடைக் பகான்ற 
பகாடூர நிகழடவ, ஒரு கவிடதயின் வழி்ய 
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்ம் கணமுன் காட்டிோர் கந்தர்வன்.

அன்ேம் பவளியீைாக 1984இல் 
‘கிழி்சல்கள்’ எனும் அவரது முதல் கவிடத 
நூல் பவளியாேது. அடுதத ஆண்ை 
‘பூவுக்குக் கீ்ழ’ எனும் அவரது சிறுகடத 
நூலும் பவளியாகி, கவிடதத தைததிலும், 
சிறுகடதத தைததிலும் ஒரு்்சர கவனிப்டபப் 
பபற்றார்.

மூன்று கவிடத நூல்கடையும், ்ான்கு 
சிறுகடத நூல்கடையும் படைதத கந்தர்வன், 
தமிழ்ாடு முற்்பாக்கு எழுததாைர் 
்சங்கததின் ்மடைகளில் வாசிதத கவிடதகள் 
தனிததுவமாேடவ. தேது கம்பீரமாே 
குரலில், கணீபரே ஒருமுடற்ய கவிடத 
வரிகடை வாசிததாலும், ்கட்பவடரக் 
குலுங்க டவக்கும்; ப்ஞசு பதற டவக்கும் 
தன்டமயுடையடவ. 

இதழகளில் பவளிவரும் 
கவிடதகளுக்கும், ்மடைகளில் வாசிக்கும் 
கவிடதக்குமாே இடைபவளிடய மிகச 
்சரியாகப் புரிந்துபகாணைவர் கந்தர்வன். 

மக்கள் கூடியிருக்கும் கடல இரவு ்பான்ற 
விழாக்களில் வாசிக்கும் கவிடதகள் 
‘நிகழதது கடல’ (Performing Art) வடகடயச 
்சார்ந்தடவ என்கிற புரிதல் கந்தர்வனிைம் 
இருந்தது. கவிடத வரிகடை அவர் படிக்கப் 
படிக்க, பமாதத கூட்ைமும் ஆர்ப்பரிதது 
கரபவாலி எழுப்புவடதப் பல கூட்ைங்களில் 
்்ரடியாக்வ கணடிருக்கின்்றன். 

‘மண த�ாய் தைாலைதிலசை

மிதிக்கி்றாம்.

மரம் த�ாய் தைாலைதிலசை

தைடடுகி்றாம்.

மநதிரி த�ாய் தைாலகிறார்

மாசை ்�ாடுகி்றாம்’ 

- என்று ப்சால்லி, கூட்ைதடத அதிர 
டவப்பார்.

‘ஆரி�ப�டடா 

ைானதசதக் கிழிததது.

அணுகுணடு ்ைாதசன

பூமிச�க் கிழிததது.

அசரக்சகே ைடசடகேள்

கிழிநதது மடடு்ம

மனதில நிற்கிறது.’

தமிழக ்சட்ைமன்றததில் ்டைபபற்ற 
்சம்பவபமான்றின் அடிப்படையில் எழுதிய 
இந்தக் கவிடத இன்றைவும் ்ம் மேதில் 
நிற்கிறது.

கந்தர்வனின் சிறுகடதகள் மிக 
நுட்பமாே தைததில் இயங்குபடவ. 
கவிடதகளில் பவளிப்படும் அதிர்ந்த குரல், 
அவரது கடதகளில் பவளிப்பைாது. அ்த 
்்ரம் கடதடய வாசிதது முடிதததும் ்ம் 
மேசில் தங்கிப்்பாகும் குணமுடையடவ 
கந்தர்வனின் கடதகள். ‘பூவுக்குக் கீ்ழ’ 
என்கிற அந்த ஒரு கடத ்பாது்ம!

சீவன், மங்கல ்ாதர், அடுததது, 
தனிததனியாய் தாகம், துணடு எே கந்தர்வன் 
எழுதிய ஆகச சிறந்த தமிழச சிறுகடதகளின் 
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பட்டியடல நீட்டிததுக்பகாண்ை 
்பாகலாம். ஒவபவாரு கடதயும் ்ம் 
முன்்ே உயி்ராவியமாய் வந்து்பாகும் 
வல்லடமக்குரியடவ. கந்தர்வன் எழுதிய 
‘்சா்சேம்’ எனும் சிறுகடதடய ்தசிய 
திடரப்பைக் கழகததிற்காக இயக்கு்ர் 
ம்கந்திரன் பைமாக எடுததார். ‘டமதாேதது 
மரங்கள்’ எனும் சிறுகடத 12ஆம் வகுப்பு 
தமிழ துடணப்பாை நூலில் இைம்பபற்றது.

இப்படியாக, கவிடதகைாலும் 
கடதகைாலும் ்ப்சப்படும் கந்தர்வன் 

எழுதிய கவிடதபயான்று, அவரது 
கடதகளுக்கு நிகராே ஒன்றாக என் 

மேதில் பதிந்து்பாயுள்ைது. அவர் 
கடதயாக எழுத நிடேததது 

கவிடதயாகத தன்டே 
பவளிப்படுததிக்பகாணைது 

என்்ற இப்்பாதும் 
நிடேக்கத ்தான்றுகிறது. 

கால்நூற்றாணடிடேக் 
கைந்துவிட்ை ்பாதிலும், 
இன்ேமும் இந்தக் 

கவிடதடயக் ்கட்ை 
திருப்பரங்குன்றம் தமுஎக்ச மாநில 

மா்ாட்டு (1995) நிடேவுக்ை என் 
மேக்கணணில் நிற்கின்றே. அந்தக் 
கடல இரவு ்மடையில் கவிஞர் 
கந்தர்வன் வாசிதத கவிடத, கூடியிருந்த 
பல்லாயிரக்கணக்காேவர்களின் 
கணகளிலும் கணணீடர வரவடழததது. 
எந்தப் பபாழிப்புடரயும் ்தடவயில்லாமல் 
எளிய பமாழியில் எழுதப்பட்ை அந்தக் 
கவிடத, கந்தர்வன் எழுதிய ஆகச சிறந்த 
கவிடதயாகவும், கடதயாகவும் இருக்கிறது.

வாசிக்கிற எவரின் கணகடையும் 
ஈரமாக்கிப் ்பாகும் அந்தக் கவிடத;

 நான் நல்ாய்த்ான் இருக்கிறேன்…

   

 அன்புள்ள ஐ�ாவுக்கு,
ஆறு மாைததில நான்
்டபிள் கிளினிஙகில
நன்றாகேத ்தறிவிட்டன்.

ைாசழ மடசடக்குப �திைாய்
முதைாளி எனக்கு
கேைர் கேைராய்
ஸ�ாஞ்ச் தகோடுததிருக்கிறார்.
தணணி சைக்கும்
ைளநத ��ல சுநதரம்
ஓ�ாமல என்சனப
பிடரியில அடிக்கிறான்.
எச்சி இசையும்
பி்ளடடுமுள்ள
ைாளியில வீச்ைம் ஜாஸதி
தகோசுக்கேடி அதிகேம்
கேனக்கிறததன்று கீ்ழ சைததால
்ம்னஜர் ைநததன்சன
முதுகில அடிக்கிறார்.
நீ ்�ாடும் கோர்சட முதைாளி
மூணு நாள் கேழிததுததான் தருகிறார்.
கோயிதம் ைநது கேலைாவுக்குள் கிடப�சத
முதைாளி மூஞ்சி �ார்ததுத  ததரிகிறததனக்கு.
நீ அடுதத மாதம் முதைாளியிடம்
ைம்�ளம் ைாஙகே ைரும்்�ாது
என் சகேச�ப பிடிததுத ததருவில
தரணடடி�ாைது நடக்கே ்ைணடும்.
இநத டவுனில என் ை�சுப ��லகேள்
சட கேடடி, யூனி�ார்ம் ்�ாடடு,
புததகேப ச� சுமநது
அைனைன் அப�ா சகேபிடிதது
அழகேழகோய் நடக்கிறார்கேள்.
எதிர் கேசடயில
அக்கோ சகேக்கு ைசள�ல
�ார்தது சைததிருக்கி்றன்.
நீ ைரும்்�ாது
ைாஙகிப்�ாகே ்ைணடும்.
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   முநதா நாள்
   ்�ணட ்�ாடட ஒருைர் மீது
   ்டபிள் துசடக்சகேயில
   தரணடு தைாடடுப �டடததன்று
   கேன்னததில அடிததுவிடடார்.
   அசதப �ார்தத முதைாளி,
   கேலைாவிலிருநது ஓடிைநது
   உச்ைநதசையில என்சன
   ஓஙகிக் குடடிவிடடுப ்�ானார்.
   நானூறு ஐநூறு ்�ர்
   நாள்்தாறும் ைநதாலும்
   ஒரு ஆ்ளாடும் 
   ைாய் திறநது ்�ை எனக்கு
   ைாய்க்கேவிலசை ஐ�ா.
   ஆளாளுக்கு என்சனத
   திடடும்்�ாது,
   நம் ஆததாசைச் ்ைர்தது
   தரணடு மூணு
   தகேடட ைார்தசத
   தைாலகிறார்கேள்.
   தராம்� நாசளக்கேபபுறம்
   ்நதது ராததிரி ஆததா
   தைாப�னததில ைநதது.
   நீ என்சன ஊரிலிருநது
   கூடடி ைநத்�ாது
   கேடடியிருநத அ்த
   �ச்சைப புடசையில
   ஆததா தமலிஞ்சு ்�ாய் ைநதது.
   என் ைம்�ளததில ஐ�ா நீ
   ஆததா இருமலுக்கு
   மருநது ைாஙகித தர ்ைணடும்.
   எம்புடடுப �சிச்ைாலும்
   கூடடதமலைாம் ்�ான பின்தான்

   ைாப�ாடு கிசடக்கிறது.
   ஆனால
   ைாம்�ார் ்ைாறும், இடடிலியும்
   ைாபபிடும் ்நரதமலைாம்
   நீஙகேள் வீடடில
   தைஙகோ�ம் கேடிச்சு
   ைரகுக் கேஞ்சி குடிப�சத 
   நிசனதது
   குமடடி ைருகிறது.
   நான் ைரும்்�ாது
   மாடாக் குழியில
   நாலு ்கோலிக்குணடும்
   எரைானததில கிடடிபபிள்சளயும்
   சைததுவிடடு ைந்தன்.
   இனி்மல அததலைாம்
   எனக்தகேதற்கு ஐ�ா,
   சிததப�ா மகேன்
   முனி�ைாமிக்கு
   நான் தகோடுதததாய்ச்
   தைாலலிக் தகோடுதது விடு.
   ராததிரியில த�ரி� ��லகேள்
   என்சனத தூஙகே விடாமல
   ததாநதரவு தைய்கிறார்கேள்.
   மற்ற�டி நான்
   நலைாய்த தானிருக்கி்றன்.
   ஆததா என்சன நிசனதது
   அழ ்ைணடாதமன்று தைால.
   நானும் அழுைசத நிறுததி
   மாைம் ஒண்ாகிறது.
                         இப்படிக்கு,

                            அல்லிமுதது.

                                                                                                    

       - இன்னும் ப்சால்்வன்…



 

 
கடிதஙகள

கவிஞர் விக்்ரமதாதிதயன்

4
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அனபுள்ள 
விக்்ரமாதித்யனுக்கு..
்கடிதம் - 15 

எழுதியவர் : பிரம்மராஜன்

Bramharajan Burn View

Coonoor Road, Ooty 643001.

24/9/88

அன்புள்ை விக்ரமாதிதயன்,

்்ற்டறக்கு உங்கள் கடிதமும், இன்டறய 
தபாலில் ‘ஊருங்காலம்’ பிரதியும் கிடைததது. 
்ன்றி. உங்கள் ்காபம் நியாயமாேது. ஆோல் 
உங்கள் கடிதம் என்டேப் பாதிக்கவில்டல.

்மலும் ஒரு Reviewவில் என்ோல் எழுத 
முடிந்த ஒரு Themeஐ மட்டும்தான் “உள் வாங்கும் 
உலகம்” மதிப்புடரயில் கூறியிருக்கி்றன். 
எேக்குச ப்சால்வதற்கு நிடறய இருந்தாலும் 
காலம், இைம் ்பாதாது. கணடிப்பாக ்ான் 
என் Reviewடவ என் முழு ஸ்வாதீேததில்தான் 
எழுதியிருக்கி்றன். அடத வரிக்கு வரி என்ோல் 
எல்லாருக்கும் புரிய டவக்க முடியும். ்மலும் aca-
demic ஆக ்ான் அடத எழுதவில்டல. அப்படி ்ான் 
எழுதியிருப்்போோல் என் Review உங்களுக்குச 
சுததமாய்ப் பிடிக்காமல் ்பாயிருக்கும். 
்மலும் ்ான் ப்சால்லியா உங்கள் கவிடத 
வாழப்்பாகிறது?

ஆோல் சிறிது காலம் பபாறுதது நிதாேமாக 

உங்களுடைய மூன்று பதாகுதிகடையும் டவதது 
உங்கள் கவிடதகடை ‘விமர்சிக்கி்றன்’.

கவிடதப் பட்ைடறக்காே அடழப்பிதழ 
இந்்்ரம் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் என்று 
்ம்புகி்றன்.

மிக்க அன்புைன்

பிரம்மராஜன்.

•  •  •

்கடிதம் - 16 

எழுதியவர் : கவிஞர் ரற்மஷ் பிறர்ன்

17.05.2001

புதுடவ.

என் அன்பிற்கினிய கவி விக்ரமாதிதயனுக்கு,

ர்மஷ…

உங்கள் புதிய கவிடதத பதாகுப்பு 
பவளிவருவதில் மகிழசசியடைகி்றன். 
‘கவிமூலம்’ நூலுக்கு விைம்பரம் கடதப்சால்லியில் 
வரப்பபற்்றாம் பகுதியில் இைம்பபற்றிருக்கிறது 
எே நிடேததிருந்்தன். வரும் இதழில் 
பவளிவரும். ‘காலசசுவடு’ கணணனுக்கு 
‘சுந்தரசுகனில்’ நீங்கள் எழுதிய பதில் ்சரியாேதாக 
இருந்தது. அ்த ்பால் ‘புதுடமப்பிததன் 
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பதிப்பகம்’ பதாைர்பாே பிரச்சடேகடை 
முன்டவதது பவளியிைப்பட்டுள்ை சிறு 
பிரசுரததிலுள்ை உங்களுடைய விமர்்சேமும் 
மிக முக்கியமாேது. அ்த்சமயம் அந்த 
பவளியீட்டிலுள்ை பா.ப்சயப்பிரகா்சததின் 
விமர்்சேததில் எேக்குப் பிரச்சடே உள்ைது. 
காலசசுவட்டின் பாசி்ச பவறிக்கு மறுமுடேயில் 
பா.ப்ச.வின் பாசி்சச ்சாைல். ்மலும், 
புதுடமப்பிததடே ஒரு எழுததாைோக்வ 
ஏற்காத அ.மார்க்ஸ் ்பான்றவர்கள் இந்த 
விஷயததில் காலசசுவடுக்கு எதிராகத 
தடலயிடுவது – ்ம்முடைய பிரச்சடேடயத 
திட்சததிருப்புவதாகவும் இருக்கும். புதுடவயில் 
“புதுடமப்பிததன் இலக்கியப் ்பரடவ” என்ற 
அடமப்டபக் கைந்த 20 வருைங்களுக்கும் 
்மலாகப் பிரபஞ்சன் ்ைததிவருகிறார். 
ப்சன்ற ஆணடு அந்த அடமப்பின் ்சார்பாக 
ரூ.5000 விருடத ்ாங்கள் பபற்்றாம். இது ஒரு 
தகவலுக்கு. புதுடமப்பிததன் என்ற பபயர்; 
பு.பி.யின் குடும்பததிேருக்்கா காலசசுவடு 
நிறுவேததிற்்கா ப்சாந்தமாேது அல்ல.

உங்களுடைய மூன்று கவிடதகளும் 
வரவிருக்கின்ற கடதப்சால்லியில் வரும். 
எழுததாைர் எம்.ஜி.சு்ரஷ மூலம் புதுப்புேல் 
பவளியீைாக ‘பன்முகம்’ என்ற காலாணடிதழ 
பவளிவரவிருக்கிறது. அதற்கு உை்ே 
அவசியமாக உங்கள் படைப்புகடை அனுப்பி 
உதவவும்.

முகவரி

புதுப்புேல்

32/2, ராஜி பதரு, முதல்தைம்

அயோவரம், ப்சன்டே 600023.

அன்புைன்

ர்மஷ பி்ரதன்

•  •  •
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எழுதியவர் : எழு்த்ாளர் றகா.ராஜாராம

அன்புள்ை விக்கிரமாதிதயன்,

உைன் 100 ைாலருக்காே கா்்சாடல. உங்கள் 
்ாவல் முயற்சி பவற்றி பபறட்டும்.

இனி உங்கள் படைப்புகடை ்்ரடியாகக் 
கீழக்கணை முகவரிக்்க அனுப்பி உதவவும். 
இங்குதான் திணடண பக்கங்கள் உருவாகின்றே. 
எேக்கு ஏற்பகே்வ அனுப்பித தந்தவற்டறயும் 
கீழக்கணை முகவரிக்கு அனுப்ப முடியுமாோல் 
்ல்லது.

ப்சக்ஸ் எழுதுகிறார் என்ற மற்றவர்கள் 
விமர்்சேதடதப் பற்றிக் கவடலப்பைாதீர்கள். 
இந்த விமர்்சகர்கள்தான் கட்டுப் பபட்டிக்ை 
தவிர தமிழ மக்களும் படிப்பவர்களும் கட்டுப் 
பபட்டிகள் அல்ல. ப்சக்ஸ் பற்றிப் ்ப்சக் 
கூைாது என்்றா, படிக்கக்கூைாது என்்றா 
கட்டுப்பாபைல்லாம் உடைந்து ்பாய் பராம்ப 
்ாைாகிறது.

தி ஜாேகிராமன், கு ப ரா, எம் வி வி தவிர 
மற்ற எழுததாைர்கள் எல்்லாரு்ம உைம்்ப 
இல்லாத பாததிரங்கடைததான் படைதது 
உலவவிடுகிறார்கள். கி ராஜ்ாராயணன் 
்ாட்டுப்புறவியலின் ஓர் அங்கமாய்ததான் 
இப்படிப்பட்ை கடதகடை டவததிருக்கிறா்ர 
தவிர டமய அடலயில் ஒரு பகுதியாய் 
அடத மாற்றுவதில்டல. நீங்கைாவது இந்தக் 
கட்டுப்பாட்டை உதறிவிடுங்கள்.

முகவரி :

்கா.்சாந்தாராம்

சி 6 அ்யாதயா அபார்ட்பமணட்

30-31 ்ாயக்கமார் பதரு 

்மற்கு மாம்பலம்

ப்சன்டே 600033

்ன்றி.

்ணபர்களுக்கு என் அன்டபத பதரிவிக்கவும்.

மற்ற ்ணபர்களின் படைப்புகடையும் 
்மற்கணை முகவரிக்கு அனுப்பச ப்சால்லலாம். 
குறிப்பாக அப்பாஸ், ்சமய்வல், கலாப்ரியா, 
வணணதா்சன், வணணநிலவன், ்வறு உங்கள் 
்ணபர்களும் கூை.

அன்புைன்

்கா.ராஜாராம்

அக் 21, 2001.

•  •  •
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எழுதியவர் : ‘ல்்மன்’ ‘்மஞ்சரி’ ல�ாறுப�ாசிரியர் 
(ஓயவு)

பலமன்      
          அபிராமபுரம்

6/4/2008

அன்பார்ந்த ்ணபருக்கு,

்லம்; ்லம் அறிய அவா..

்ான் மஞ்சரியிலிருந்து ஓய்வு பபற்ற பின்பு 
கவிஞர்கடை்யா எழுததாைர்கடை்யா (அதிகம்) 
்சந்திப்பதில்டல. அவரவர் படைப்புகடைப் 
பததிரிடககளில் ்சந்திப்ப்தாடு ்சரி… மார்ச 26 
– 2008 விகைனில் தங்கள் அருவி ஓர் அதி்சயம், 
பதாைரும் அதி்சயமாய்த தங்க்ைாடு என்டேத 
பதாைர்பு பகாள்ை டவததது. 

தங்களுடைய கவிடதத பதாகுப்புகள் 
கணி்சமாே எணணிக்டகடய எட்டியிருக்கும். 
அடவ எல்லாவற்றிலிருந்தும் தனிதது மிளிரும் 
கவிடதகடைத ்தர்ந்து தனித பதாகுப்பாக 
பவளியிைலாம். 

யாரும் ்்ற்று எழுதிே  மாதிரி இன்று 
எழுதுவதில்டல; இன்று எழுதுவது மாதிரி ்ாடை 
எழுதப் ்பாவதில்டல. 

எல்லார் எழுததும் பரிணமிததவா்ற 
பதாைரும், பைரும். தங்கடைப் ்பான்்றாரின் 
படைப்புகள் அந்தப் பரிணாமததுக்குப் பக்கத 
துடணயாகும்…

வாழக வைமுைன்.

அன்புைன் S லக்மணன்

3 அபிராமி அபார்ட்பமணட்

18 முதல் பதரு, அபிராமபுரம்

ப்சன்டே – 600018.

•  •  •
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எழுதியவர் : கவிஞர் ்ச்மயறவல

அன்பிற்கினிய ்ம்பிக்கு,

உங்கள் கடிதம் கிடைததது. தீபாவளி மலர் 
்வடலகள் முடிந்ததும் ஊருக்கு வரப்்பாகிறீர்கள் 
்பால.

நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கும் ்ததிகளில் 
ஊரில்தான் இருப்்பன்.

எல்லாம் ்சமநிடலயில் இருக்கின்றே. 
எல்்லாருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள்.

அன்புைன்

்சமய்வல்.

பி.கு. :-

பகௌரிஷ விைாததிகுைம் தாலுகா ஆபீசில் 
்வடல பார்க்கிறார். அவருக்காே அஸ்வினி 
பணம் etc க்கடை விைாததிகுைம் முகவரிக்்க 
அனுப்பவும்.

•  •  •
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எழுதியவர் : கவிஞர் ்ச்தயன்

்சதயன்

8 NGGO காலனி

குடியாததம்.

அன்புள்ை ்ம்பிராஜன் அவர்க்ை!

‘கிரகயுததம்’ பிரதிடய பதிவுததபாலில் மிக்க 
்ன்றியுைன் பபற்றுக்பகாண்ைன். ்ணபர்களுக்கு 
்சமர்ப்பணம் ப்சய்த கவிடதகள் அதிகமுள்ை 
பதாகுதி இதுதான் எே நிடேக்கி்றன். உங்கள் 
எணணங்கபைல்லாம் கவிடதயாக மாறியதால் 
கவிடத்ய தங்கள் ்சர்வகால நிடேப்பு எேத 
்தான்றுகிறது. (108ம்பக்கம்) சிவன் பற்றிய 
வி்சாரம் அதிகமாகத பதன்படுகிறது. அருவி (88) 
மிகவும் பிடிததிருக்கிறது. 

குற்றாலததில் அக்்ைாபர் 1 2 3 ல் தங்கடைச 
்சந்திக்க ஆவலாக இருக்கி்றன்.

இப்படிக்கு

தங்கள் ்சகஇலக்கியவாதி

்சதயன்.

* *

பின்குறிபபு :

கவிஞர் ்சதயன், கவிஞர் பிரம்மராஜன் 
்ைததிவந்த மீட்சி சிற்றிதழ மூலம் கவேம் 
பபற்றவர். ஒரு கவிடதத பதாகுப்பு 
பவளிவந்துள்ைது.

                                                       -  பதாைரும்
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 நூல ்வதாசிப்பு

காமம் செபபி்ய ே்லவிகள
உலகில் திேமும் பபணகளுக்காே 

அைக்குமுடறகளும் ஒடுக்குமுடறகளும் 
அரங்்கறிக்பகாணடுதான் இருக்கின்றே. அதற்கு 
எதிராக அவர்களும் ்பாராடிக்பகாணடுதான் 
இருக்கிறார்கள். ஆோல் எதுவும் மாறியதாக 
இல்டல. அப்படி அவர்களுக்குக் கிடைக்காத 
முக்கியமாே இன்போன்றும் இருக்கிறது, 
அதுதான் காமம். என்ே இது இடதபயல்லாமா 
கிடைக்கவில்டல என்று பபணகள் ்கட்பார்கள் 
என்று இடத வாசிப்பவர்கள் கூை ்கட்கலாம். 
அப்படி ்கட்காத, கிடைக்காத, ்ப்சப்பைாத 
காமதடத மட்டு்ம ்பசுபடவ இந்திர நீலம் 
கடதகள். 

உணர்வுகள் பபாங்கிப் பபருகி ்ாைடைவில் 
மே ரீதியாகவும், உைவியல் ரீதியாகவும் பல்்வறு 
பிரசசிடேகளுக்கு வழி வகுப்பதற்கு இந்தக் 
கிடைக்கப்பபறாத காமமும் முக்கிய காரணம். 
அப்படி ்சங்க காலததில் பதாைங்கி நிகழகாலததில் 
திேந்்தாறும் அலுவலகம் ப்சன்று வரும் ஒரு 
்சரா்சரி பபண வடரயிலாே கடதமாந்தர்கடைக் 
பகாணடு பமாததம் எட்டு கடதகடை உள்ைைக்கிய 
சிறுகடதத பதாகுப்பாக வந்திருக்கிறது இந்நூல். 

முதல் கடத இந்திர நீலம். 

்பரிைம்பருவததிலிருக்கும் ஒரு பபண. 
சிறுவயது முத்ல தன்னுைடல முழுவதுமாகக் 
கூை பார்க்க வாய்க்காத ஒரு குடும்பச 
சூழலில் வைர்கிறாள். உறவின் முடற காதல் 
கணவ்ோடு  திே்சரி அலுவல் ப்சன்று வரும் 
்கர வாழக்டக அடமகிறது. குழந்டதகள் பள்ளிப் 
பருவம் எட்டிவிட்ைாலும் தன்டே அழகாக்கி 
அலங்கரிததுக்பகாணடு தன்ேழடகத தா்ே 
ரசிக்கும் ஒரு சூழநிடல அடமயாத வாழக்டக. 
்பாதாடமக்கு ்மா்ோபாஸ் பருவம். 
தன்னுடைய உைம்பு தன்னிைம் என்ேதான் 
்கட்கிறது என்படத்ய அவைால் அறிய 
முடியவில்டல. மருததுவரிைம் ப்சன்று தன் 
கணவனிைம் காட்ை்வணடிய உைடலத திறந்து 
காட்ை கூச்சம். 

முதலில் திேமும் பலமுடற இருந்த 
தாம்பதய உறவு ்ாைாக ்ாைாக இரணபைாரு 
்ாட்களுக்கு ஒரு தைடவபயே மாறி முதல் 

குழந்டத பிறந்தவுைன் ஈர்ப்பு குடறந்து பிறகு 
பதது ்ாடைக்கு ஒரு முடற்யா அல்லது 
மாதபமாருமுடற்யா எேத ்தங்கிப்்பாே்த 
இதற்குக் காரணம் எே ஒரு கட்ைததில் 
கணடுபிடிததுவிடுகிறாள். பிறபகாரு்ாள் வழக்கம் 
்பால ்்ர்ம வீட்டிற்கு வருபவள் தா்ே 
தன்டே அலங்கரிததுக்பகாணடு ்்ர்ததியாக 
உடையணிந்துபகாணடு கணவனுக்காகக் 
காததிருக்கிறாள். அன்றும் இவளுடைய உைலுக்கு  
உணர்வுகடைத தூணடியதும் ஒதுங்கிக்பகாள்ளும் 
விதமாக்வ அடமகிறது. 

தேது சிறுவயது முதல் தற்்பாது வடர 
தன்னுடைய கணவோல் எப்படிபயல்லாம் 
அவளுடைய காமம் நிடற்வற்றப்பட்டிருக்கிறது, 
பகாஞ்சம் வயது முதிர்ந்த பிறகு அ்த காமம் 
எப்படிபயல்லாம் கிடைக்கவில்டல என்படத 
அவளின் பிறந்த வீட்டிலிருந்து புகுந்த வீடு 
வடர அலசி ஆராயும் ஒரு மிகசசிறந்த கடதயாக 
அடமந்திருக்கிறது. 

உைல் ்தடவடய மட்டு்ம அடிப்படையாகக் 
பகாணை கடத எனினும் உைவியல் ரீதியாகவும் 
மேரீதியாகவும் ஒரு பபணடண, அவளுடைய 
பிரச்சடேடய முழுடமயாகப் புரிந்து பகாள்ைலாம் 
வாசிப்பவர்கள்.

இரணைாவது கடத, தர்மததின் ஆகுதி. 

தேது தாயின் சிறு தவறிோல் ஐந்து ்பருக்கும் 
மடேவியாே திபரௌபதி கடத. ்்ர்டம, 
ஒழுக்கம், பததினி, பததினி அல்லாதவபைே 
வரலாறு பல்்வறு முடிசசுகடை அவள் மீது பதிய 
டவததிருக்கிறது. ஆோல் விரும்பியவ்ோடு 
வாழாமலும், விருப்பப்பட்டு அடழக்கிறவ்ோடு 
ப்சல்ல முடியாமலும் திபரௌபதி எப்படி 
தவிததிருப்பாள் என்படத யாரு்ம ்பசியதில்டல. 
எப்படி உருகி உருகி காதலிததாலும் அது 
நிடறவு பபறுவது என்ே்வா காமம் எனும் 
முற்றுப்புள்ளியில்தா்ே?  அப்படி அவளுடைய 
தவிப்டபயும் உணர்டவயும் புடேந்து தததளிக்கும் 
கடத ஒரு கட்ைததில் இதுதான் உணடம்யா எேக் 
கூை ்ம்ப முடியுமைவிற்கு இருக்கிறது. 

அடுதத கடத, சிலம்பின் ரகசியம். 
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காதல் கணவன் ்காவலன் பிரிந்து ப்சன்ற 
பிறகு கணணகியின் பரிதவிப்பும் தீணை ஆளில்லாத 
தன்ேழடகயும் நிடேதது எப்படி மருகியிருப்பாள் 
என்பதாகவும் ்கர்கிறது இந்தக் கடத. அவ்ோடு 
ப்சன்ற வழிததைங்கடையும் இயற்டகடயயும் 
விவரிக்கும் விதம் குறிததும் ஆசிரியரின் பமாழி 
்டை சிலாகிக்க ப்சய்கிறது. 

அதற்கு பிறகு, கணணனிைமிருந்து 
பவளி்யறாத ்காபியர்கள். தங்களுக்பகே 
கணவன்மார்கள் இருந்தாலும் மாயக்கணணனின் 
புல்லாங்குழல் இட்சக்கு மயங்கித தவிக்கும் 
்காபியர்கள். அவ்ே ஆயுள் முழுவதும் 
்ம்டம ஆை மாட்ைாோ, பிததுப்பிடிக்கவும் 
டவததுவிட்டுத பதாட்டுப்பார்க்காமல் கூை 
ப்சன்று விடுகிறா்ே, இததடே ்பரின் தவிப்டப 
அறிய்வ மாட்ைாோ என்ற ஏக்கததுைன் 
நிடறவுபபறுகிறது.

அட்்சயப்பாததிரததின் பசி. இந்தக் கடத 
்சற்்ற விததியா்சம் நிடறந்தது. ்காவலன் ப்சன்ற 
பிறகு கணணகியின் பரிதவிப்டப ஏற்கே்வ 
எழுதியவர், ்காவலனுக்கும் மாதவிக்கும் 
பிறந்த மணி்மகடலடய டமயப்படுததி 
எழுதியிருக்கிறார். ்காவலனின் மடறவுக்குப் 
பின் மாதவி தேது மகடைப் புதத துறவியாக 
வைர்க்க நிடேக்கிறாள். ஆோல் மணி்மகடல்யா 
உதயகுமரன் மீது காதல் மயக்கததில் இருக்கிறாள். 
அவடே மணந்துபகாணடு அரணமடேயில் 
மகாராணியாக வாழவதா அல்லது அம்மாவின் 
ப்சால்படி மணிபல்லவ தீவிற்குச ப்சன்று 
காலந்்தாறும் புதத துறவியாக வாழவதா 
என்று குழம்பி நிற்கிறாள். முடிவில் துறவியாக 
மாறிவிட்ைாலும் அந்தக் காதடல, அவளுக்குக் 
கிடைக்க்வ பைாத இல்லற சுகதடத, திரி்சங்கு 
நிடலக்குத தள்ைப்பட்ை பபண மேடத 
ஒரு கணணாடி ்பால்வ வா்சகனுக்குக் 
கைததியிருக்கிறார் ஆசிரியர். 

என்பு்தால் உயிர். 

ட்சவ ்சமய ்ாயன்மார்களில் வணிக 
குலதடதச ்்சர்ந்த மூன்று ்ாயன்மார்களில் 
ஒருவராே புனிதவதி (அ) காடரக்கால் 
அம்டமயாடர எல்்லாருக்கும் பதரியும். 
பரமதததன் பகாடுதத மாங்கனியால் ஏற்பட்ை 
பிரச்சடே, அதன் பிறகு துறவு வாழக்டக 
்மற்பகாணை கடத வரலாற்டற இன்று வடர 
தன்ேகத்த பகாணடுள்ைது. ஆோல் ஒருவனுக்கு 
மடேவியாே பிறகு கணவோல் டகவிைப்பட்ை 
ஒருததிக்கு எவவைவு இன்ேல்கள் வரும், 
இனி்மல் வாழக்டகயில் தேது கணவனின் 
அருகாடம்ய கிடையாது, இல்லறசசுகமும் 
இல்டலபயன்படத எந்த வரலாறு ்பசியிருக்கிறது? 

அடதப் ்பசுகிறது இந்த என்பு்தால் உயிர். 

நிததிய சுமங்கலி. 

பபருமாளுக்கு ்்சவகம் ப்சய்ய பபாட்டு கட்டி 
விைப்பட்ை ்க்கனின் கணடுபகாள்ை்வ பைாமல் 
வீணாகும் இைடமடயப் ்பசுகிறது இது. கைவுளின் 
மடேவி எனும் அடையாைம் உள்ைதால் ்வறு 
ஆண தவறாகப் பார்க்க முடியாது. இைடம ததும்பி 
நிற்கும்்பாது கல்லாலாே கைவுளிைமும் எடதயும் 
ப்சால்ல முடியாது. ஒருபுறம் தவிப்டபயும், 
மறுபுறம் பபருமாளின் மீதாே காதடலயும் அைக்கி 
டவததபடி தன்னுடைய இைடமடயக் பகால்லும் 
பபணணின் அகதடதப் ்பசுவதாக அடமந்துள்ைது. 

விலக்கப்பட்ை கனி. 

சிலுடவயில் அடறந்த மூன்றாம் ்ாள் 
இ்யசு கணவிழிதத்பாது பாவங்கள் ப்சய்ததாகக் 
குற்றஞ்சாட்டி பகால்லப்பட்ை ஒரு தாசி 
இ்யசுவிைம் முடறயிடுவதாக அடமந்த புடேவு. 

எல்லாக் கடதகளும் பவவ்வறு 
காலகட்ைங்களில் பவவ்வறு சூழலில் ்ைந்தாலும் 
அடேததுக் கடதத தடலவிகளும் தன்னுடைய 
டகவிைப்பட்ை அல்லது கணடுபகாள்ைப்பைாத 
உைலுணர்வு ்சார்ந்து மட்டு்ம ்பசுகின்றேர். 

அந்தக் காலததிற்காே பமாழியி்ல்ய 
ப்சால்வதால் சுவாரசியமாக வா்சகடரக் கடதக்குள் 
இழுததுச ப்சன்றுவிடுகிறார். நிடறய பழங்காலப் 
பபாருட்களின் பபயர்கடைத பதரிந்துபகாள்ை 
முடிகிறது. நிலதடத, பூக்களின் பபயர்கடையும் 
பதரிந்துபகாள்ை முடிகிறது. நிடறய தரவுகடைத 
திரட்டித தந்திருப்படதயும் புரிந்துபகாள்ை 
முடிகிறது. குறிப்பாக தடலப்பு கடத தவிர மற்ற 
அடேததும் வரலாற்றுக் காலததில் நிகழபடவ. 
அடதக் பகாஞ்சமும் பி்சகாமல் தற்காலததிற்கு 
நிகழடவக் கைததித தந்தடதப் படிக்கும்்பாது 
காமம் ப்சப்பிய தடலவிகளின் ப்சாற்கள் கணமுன் 
விரிகின்றே. 

இன்டறய இலக்கிய பவளியில் பபணகள் 
நிடறய எழுத வந்திருக்கிறார்கள். ஆோலும் 
யாருக்்கா எதற்காக்வா நிடேததடத எழுதாமல் 
தயங்கி பதாக்கி நின்றுவிடுவார்கள். அதிலும் 
காமதடத இவவைவு நுணுக்கமாே பார்டவயில் 
அணுகி ஒரு பபண எழுதியடத எேக்குள்ை சிறிய 
அனுபவததில் ்ான் இதுவடர படிதததில்டல. 

‘காமம் ப்சப்பல்’ என்று தன்னுடர தந்து 
மற்றவர்கள் ்ப்சாதடதப் ்பசியதற்கு அவருக்கு  
ஒரு ராயல் ்சல்யூட். 

நூல்  : இநதிை நீலம் 
ஆசிரியர :  அ. ரவணணிலோ 
ரவளியீடு : அ்கநி
விரல :150
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àû£èù°
 சிறுகலத

æMò‹ - Üö.óTQè£‰î¡

முன்பனிக்காலச சூரியன் இரவிடேச 
ப்சரிததுமுடிக்க, மிச்ச இரவின் துளிகள் 
அங்கங்்க கடரந்துபகாணடிருந்தே. 
சூரியனின் பவப்பக் டககள் தன் 
விரல்கடை வானில் பரப்பியபடி  வலம் 
வரதபதாைங்கியது.

அஃறிடணகளுக்கு இடரடயத 
்தடும் வழக்கமாே ்ாைாகவும் இந்த 
மனிதர்களுக்கு மட்டும் மகிழசசி கவடல 
பரிதவிப்பு எே விதவிதமாகவும் படைக்க 
விடிந்தது. மக்களுக்கு வீடு என்பது வீடு 
மட்டுமல்ல உணர்வுகளின் உடறவிைம். 
அப்படியாேபதாரு வீட்டில் விடிய விடிய 
விழிகள் விழிததிருந்து ்சடமந்திருந்தாள் 
பஞ்சவர்ணம்.

பக்கதது வீட்டு முததக்கா 
பஞ்சவர்ணததின் ்தாடைக் குலுக்கி, 
‘இந்தாம்மா இந்தா காப்பி தணணீ.. 
குடி. ்்ற்றிலிருந்து எதுவும் ்சாப்பிைல. 
பச்சப்புள்ை காரி ்வற’ என்று கரி்சேம் 
காட்ை, பபற்ற பிள்டைகளுக்கு ஒன்றும் 
பகாடுக்க வழியில்டல, எேக்கு எதுக்கு 
என்ற அவளின் பார்டவடய உணர்ந்து 
‘பிள்டைகளுக்காவது ஆததிக் பகாடு’ எேப் 

பக்கததில் டவததுவிட்டு விடுவிடுபவே 
்கர்ந்துவிட்ைாள் முததக்கா. காபிடய 
இரணடு ைம்ைரில் மாறிமாறி ஆற்றிோள். 
அப்்பாது அவள் மேதில் இது 
மாதிரிதா்ே பபாம்பை பபாழப்பு புருஷன் 
வீட்டுக்கும் ஆததா வீட்டுக்கும் எே மேம் 
ஆற்றாடமயால் குமுறியது. காப்பிடயக் 
குழந்டதகளுக்குக் பகாடுததாள்.

மகடை இடுப்பில் இடுக்கியபடி 
மகனுக்கு முகம் டக கால் கழுவி 
அப்படி்ய பதருவில் இறங்கி ்ைந்தாள். 
்்ற்டறய நிடேவுகள் ஒன்றன்பின் 
ஒன்றாக அடலகைாக மேதின் கடரடயத 
பதாட்டுத திரும்பியது. கால்கள் ப்சவவ்ே 
எட்டுகடைத பதாைர்ந்தது. கணகள் 
கணணீடரச சிந்தவில்டல. கணணீர் சுரப்பிகள் 
அதிகமாய்ச சுரந்து இப்்பாது வற்றிப்்பாய்க் 
காய்ந்துகிைந்தது.

அைவுகைந்த கஷைங்கடை 
அனுபவிதததால் முகம் இறுகிப்்பாய்க் 
கிைந்தது. குழந்டதயாேது நூல் பகாணடு 
தேது பபாம்டமடயக் கட்டிவிட்டுத 
தடரயில் தரதரபவே இழுததுச ப்சல்லும். 
அது்பால் மகடேக் டகபிடிதது இழுததுச 

நகரும் நி்னைவில் 
கானைல் வீடு
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ப்சன்றாள். ்சந்திர்ோ தேது அம்மாவின் 
டகடய இறுகப் பற்றியபடி அம்மாவின் 
்டைக்கு ஈடு பகாடுதது ்ைக்க முடியாமல் 
ஓட்ைமும் ்டையுமாய் ஒரு கண பதருவிலும் 
ஒரு கண டபயிலும் ்ைந்தான். ்ம்முடைய 
கஷைங்கடைத தாங்கிக்பகாள்ைலாம். 
ஆோல் மற்றவர்கள் பார்க்கும் பார்டவயில் 
ஒவபவாரு நிமிைமும் ஓராயிரம் முடற 
இறந்து பிறந்துவிைலாம். இனி ஆக 
்வணடியடதப் பார்ப்்பாம் என்று ஒரு ஏக்க 
பபருமூசட்ச இழுததுவிட்ைாள்.

அவள் ப்சன்ற பதருவில் 
பஞ்சவர்ணததின் கால்கள் பதாட்டு நின்றது 
பள்ளிக்கூைதடத. தடலடம ஆசிரியர் 
்சந்திரடேயும், அவனின் அம்மாடவயும் மாறி 
மாறிப் பார்ததார்.

பஞ்சவர்ணம் பூகம்பததிற்குப் 
பின்ோே அடமதிடயத ததபதடுதது 
இருந்திருந்தாள். ஆசிரியர் ஒரு மாணவடே 
அடழதது ‘்சந்திரனுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் 
எடுததுக்பகாடு. அப்புறமாய் ஆயாகிட்ை 
பரணடு இட்லி வாங்கச ப்சால்லி அடத 
அவன்கிட்ை பகாடுததுச ்சாப்பிைச ப்சால்லு’ 
எேச ப்சான்ோர். அந்த மாணவனும் 
்சந்திரடேக் டகடயப் பிடிதது அடழததுச 
ப்சன்றான். ‘இப்்பா ப்சால்லுமா’ எேப் 
பஞ்சவர்ணதடதப் பார்ததார் ஆசிரியர்.

‘திரும்பவும் என்்ோை புருஷன் 
பிரசசிடே பணறாங்க ்சார். எங்க ஆததாவும் 
என் அக்கா மாப்பிள்டையும் பஞ்சாயதது 
்ப்ச வராங்க ்சார். இன்டேக்கு முழுசும் 
தம்பி பள்ளிக்கூைததுல இருக்கட்டும். ்ான் 
வந்தா மட்டும் என்கூை அனுப்புங்க. அவுங்க 
அப்பா வந்தா கூை அனுப்பி விைாதீங்க ்சார்’ 
எேக் டககடைப் பிட்சந்தபடி மன்றாடிோள். 
‘்சரிமா ்ான் பார்ததுகி்றன் நீ ்பாமா’ என்று 
பஞ்சவர்ணதடத அனுப்பி டவததார்.

 திரும்பி ்ைக்கும்பபாழுது அவள் 
நிடேவிலும் ்்ற்டறய பபாழுதுகள். 
அதில் ப்ருப்பு கேன்று பகாணடிருந்தது. 
பின்பகுதியில்ஆஸ்பபட்ைாஸ் முன் பகுதியில் 
கூடர ்வய்ந்த குடிட்ச வீடு எே இரணடும் 
கலந்து இருந்தது பஞ்சவர்ணததின் வீடு. 
அதில் மாயாணடி பஞ்சவர்ணம் இருவரின் 
உடழப்பும் இருந்தது. வீட்டின் ்வட்டகடய 
விை பவட்கம் அதிகம் பகாணை வீடு.

அவளின் அழகும் அவனின் அன்பும் 
பததுக்குப் பதது அடற முழுதும் நிரம்பி 
வழியும். ்வடலக்குச ப்சன்று வந்த பின் 
அவன் டக வடைவில் கன்ே கதுப்புகள் 
ப்சம்டம சிந்தும் வணணம்பூசும்.

வாழக்டகடய இன்பம் மட்டு்ம 
சுற்றியிருந்த ்ாட்கள். பமல்ல பமல்ல 
அவனின் சுயரூபம் பவளி வந்தது. 
்வடலக்குச ப்சல்லாமல் வீட்டி்ல்ய 
இருப்பது, பின் கஞ்சாவுக்கு அடிடமயாவது 
எே ஒவபவான்றாகக் கூடி இறுதியில் இடி 
எே இறங்கியது அவனின் பபண பிததன் 
குணம். அடத உணர்டகயில் காலம் கைந்து, 
டகயில் இரு குழந்டதகளுைன் நிற்க 
டவததிருந்தது.

பஞ்சவர்ணததின் அம்மாவும் மாமாவும் 
வந்து ்்சர்ந்தேர். அவர்கடை வர்வற்றது 
என்ே்வா எரிந்த வீடு மற்றும் பதருவில் 
நின்ற மகளும் ்பததியும். அடதப் 
பார்க்டகயில் “ஐ்யா ்பாச்்ச” எே மாரில் 
அடிதது ஒப்பாரி டவதது மகளின் வாழடவ 
எணணிக் கலங்கி அழுதார். ‘என் மருமகன் 
எங்கம்மா’ எேக் ்கட்க ்ைந்த நிகழடவ 
விவரிததாள் பஞ்சவர்ணம். 

குடிததுவிட்டு வந்து இருந்தான் 
மாயாணடி. தூங்கிக்பகாணடிருந்த 
மடேவிடயக் காலால் மிதிதது ‘புருஷன் 
இன்னும் வரடல்ய அவனுக்கு 
காததுக்கிைக்கணும். வந்தா ்்சாறு 
டவக்கணுமுன்னு எணணமில்ல. உேக்குத 
தூக்கம் ்கக்குது, ப்சாகுசு கூடிப்்பாசசு 
உேக்கு’ எே மாறி மாறிக் கன்ேததில் 
அடறந்தான். ஊடமயாய் உள்ைம் அழுக 
சுவடர ஒட்டிக்பகாணைாள். ‘்்சாறு பபாங்க 
வழி இல்ல, உன் வீட்டில் இருந்தாவது 
பகாணடு வரலாமில்ல. ப்சாகுசு மட்டும் 
்வணும்’ எேச ப்சால்லிக்பகாண்ை 
சிகபரட்டைப் பற்ற டவததான். பற்றிய 
ப்ருப்புத துணடு ்பால அவன் மூடையும் 
கிறுக்குததேமாக ்யாசிக்க மாயாணடியின் 
கணகள் எடத்யா ்தடிச ப்சன்றது. 
அப்்பாது சிக்கிய ்கனில் பகாஞ்சமாக 
இருந்த மணபணணபணடய எடுதது 
அவன் ்சை்சைபவேக் கூடரயில் ஊற்றிப் 
பற்ற டவததான். ப்ருப்புக்கு இடர ஆேது 
அவர்கள் வீடு. பதறிய பஞ்சவர்ணம் 
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குழந்டதடயத தூக்கித ்தாளில் ்பாட்டு 
மகடே ்சட்்சட்எே அடிதது எழுப்பி 
பவளி்ய ஓடிோள். என்றாவது விழும் வால் 
்ட்்சததிரம் ்பால் அவர்களின் கூடரயும் 
எரிந்து முடிந்தது. அதற்குள் மக்கள் கூட்ைம் 
கூட்ைமாக கூடிேர். ஆோல் மாயாணடிக்குப் 
பயந்து அவளிைம் ்ப்ச்வா இவர்களுக்கு 
ஆதரவாக்வா இல்லாமல் அவர்கள் 
அவர்களுக்குள்ைாக்வ குசுகுசுபவேப் 
்பசித தீர்ததேர்.

அப்்பாது பதரு ்ாட்ைாடம 
்காவிந்தன் வந்தார். அறுபது வயடதத 
பதாடும் மனிதர். எனினும் கிைா 
மீட்சயும் மம்பட்டி பிடிதத டககளும் 
எதி்ர உள்ை ஆணகடை ்யாசிததுப் 
்ப்சச ப்சய்யும். ‘தா்ய எங்க வீட்டுக்கு 
வா. முததக்காவும் என் பிள்டைகளும் 
இருக்குது. வீட்டுக்கு பவளியில ்ான் 
காவல் இருப்்பன். டதரியமாக வாம்மா. 
இன்டேக்கு ராததிரி மட்டும், காடலயில 
மததடதப் ்பசிக்கலாம். ்சரியா’ எேக் கூறி 
‘முதது... பஞ்சவர்ணதடதயும் அவுங்க 
பிள்டைகடையும் கூட்டிட்டுப் ்பா’ எேப் 
பிரச்சடேடய அப்்பாது முடிதது டவததார்.

ஆசிரியர் ்சந்திரனிைம் ‘வீடு முழுசும் 
எரிஞசுட்டு உன்்ோை டப மட்டும் 
எப்படி வந்தது’ எேக் ்கட்ைார். ‘ராததிரி 
படிசசிட்டுத தடலமாட்டில் டவததுத 
தூங்கிட்்ைன். அம்மா எழுப்பும்்பாது 
டபயத தூக்கிட்டு வந்துவிட்்ைன்’ 
என்று ப்சான்ோன். ்சந்திரனின் படிப்பும் 
ஊ்சலாடிக்பகாணடிருந்தது. இங்குமங்குமாக 
படிப்பும் பயணிததது. ்சந்திரன் ஆசிரியரிைம் 
‘ஏ்தா ஹாஸ்ைல் ப்சான்னிங்க்ை ்சார். 
்்சர்தது விடுறீங்கைா? எேக்கு இந்த ஸ்கூல் 
பராம்ப பிடிசசிருக்கு. ஹாஸ்ைல்ல இருந்து 
கிட்்ை இங்க அஞ்சாப்பு வடரக்கும் படிதது 
முடிததுவிடு்வன். அப்்பா இன்னும் 
பபரிய டபயோ வைர்ந்திடு்வன். அப்்பா 
எங்க அப்பாவ ்சமாளிததுவிடு்வன் ்சார்’ 
எேச ப்சால்ல ஆசிரியருக்குத தான் என்ே 
ப்சால்வது என்று பதரியவில்டல, ‘்சாயந்தரம் 
என்ே ப்சய்்வாம் என்று ப்சால்்றன், இப்ப 
படி’ என்று ்யா்சடேயில் ஆழந்தார்.

ஆசிரியருக்கும் பதரியும் 
பஞ்சவர்ணததின் கஷைங்கள். இந்த மூன்று 

வருைங்களில் அவர்கள் பிடழப்பதற்காக 
அவரால் ஆே அததடே உதவியும் ப்சய்து 
வந்தார். டகயில் இருக்கும் பிள்டைகள் ்பாக 
பதாைர்ந்து மூன்று முடற கருக்கடலப்பு 
ப்சய்துவிட்டு உைல்நிடல ்சரியில்டல, 
்சாப்பிை வழியில்டல எே வரும்்பாது 
அரிசி, பருப்பு எேக் பகாஞ்சம் ஏற்பாடு 
ப்சய்து தந்தார். ஒருமுடற உைபலங்கும் 
அடிவாங்கி காயங்கைாக வந்த்பாது மகளிர் 
காவல் நிடலயததில் புகார் பகாடுதது 
உதவி ப்சய்தார். திரும்பத திரும்ப புகார் 
அளிக்க அவர்கள் ‘ஒரு குடிகாரடே 
ஸ்்ைஷனுக்குக் கூட்டிப்்பாயி என்ே ப்சய்ய 
்சார்? ்ாள் முழுவதும் கஞ்சா ்பாடதயில் 
இருக்கிறான். அவனுக்கு ஏதாவது 
ஆசசுன்ோ ஸ்்ைஷனுக்கு பிரச்சடே ்சார்’ 
என்று ப்சான்ேதால் அந்த முயற்சிடயக் 
டகவிட்ைார். இப்்பாது மீணடும் அ்த 
நிடல வீரியம் அதிகம்.

 விடிந்து இவவைவு கலவரங்களுக்குப் 
பிறகு மாயாணடிடயத ்தை, அவ்ோ 
்சாக்கடைக்குள் விழுந்து கிைந்தான். அதுவும் 
அலங்்காலமாகக் கிைந்தான். இன்னும் 
்பாடத பதளியவில்டல. மாயாணடி ்மல் 
அங்கு உள்ை ஆணகள் தணணீர் ஊற்றிய 
பின் எழுந்து நிகழவுக்கு வந்தான். ்பசிய 
பஞ்சாயதது பிசுபிசுததுப் ்பாேது. எல்லா 
முடிவுகளும் சுபம் ்பாை விடுவதில்டல. 
பஞ்சவர்ணம் நிரந்தரமாக அம்மா வீடுதான் 
எேப் ்பசி முடிபவடுததேர்.

பஞ்சவர்ணம் பஞ்சாயததில் எடுதத 
முடிவிடே ஆசிரியரிைம் கூற அவரும் 
‘உயிர் பராம்ப முக்கியம். அடத முதலில் 
காப்பாததிக்்காங்க. எங்க இருந்தாலும் 
்சந்திரன் படிப்பான், கவடலப்பைாதீங்க’ 
என்று பகாஞ்சம் பபாருளுதவி ப்சய்து 
அனுப்பி டவததார். பாட்டி ஊருக்கு 
அவர்கள் பயணம் பதாைர்ந்தது. ்பருந்து பல 
ஊர்கடைக் கைந்து ப்சன்றது. வழியில் பார்தத 
ஊரில் அவர்களின் வீட்டைப் ்பால்வ 
ஆஸ்பபட்ைாஸ் மற்றும் கூடரயும் பகாணை 
வீடு ஒன்டறக் கைக்க ‘்ம்ம வீடு மாதிரி 
இருக்குல்ல’ என்றான் ்சந்திரன். ்கர்வின் 
நிடேவில் அவர்கள் வீடு பிம்பமாக வழி 
எங்கும் பயணிக்கிறது.
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 ்வலலிக்கணணன் நிலனவுகள

நூறாண்டு கண்்ட 
செப்ப்ற நா்யகர்

நூறாணடுகடைக் கைந்தும் மக்களின் 
எணணததில் வாழந்து பகாணடிருப்பவர்கடை 
டகவிரல்கள் பகாண்ை எணணிவிைலாம். 
அவர்கடை நிடேவூட்ை அவர்கள் இட்ை தைம் 
மானுைததின் ்மன்டமடயப் படற்சாற்றும். 
்த்சததந்டத காந்தி என்றால் அவரது டகததடி, 
தந்டத பபரியார் என்றால் அவரது ்டைக்கம்பு.  
்தசியக்கவி என்றால் முறுக்கு மீட்ச. 

அந்த வரிட்சயில் இலக்கிய நூற்றாணடு 
்ாயகர் வல்லிக்கணணன் என்றால் அவர் 
பதாட்டுப் பார்தது விட்டுச ப்சன்றிருக்கிற 
இலக்கிய ஆளுடமகள் முன் நிற்கிறார்கள். 

காது விடைதத வல்லிக்கணணன் 
முகதடத ஒட்டிததான் எததடே முகங்கள் 
வரிட்சயாக வருகின்றே. ்சாதாரண எளிய 
வாழக்டகடய ்மவி எல்்லாருைனும் 
வாழந்த, வாழடவதத இலக்கிய ஒப்பரவு 
அவர்.

வாழதல் உயிர்களின் பபாது ்வட்டக 
எனில் ்சமததுவததுைன் வாழதல் அவற்றின் 
பபரு்வட்டக. கடலயும், இலக்கியமும் 
்சமததுவதடதக் குறிதத விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுததுவதில் பபரும்பங்கு வகிக்கின்றே.

முதன்முதலில் இலக்கியம் வழி 
்சமததுவதடத ்வணடி நின்றவன், 
விடதததவன் பாரதி. அவன்வழி நின்று 
அவவடகப் பயிர் விடைவிததவர்கள் 
மக்களின் உரிடமப்பசி தூணடி உணவும் 
இட்டிருக்கிறார்கள்.

வாழந்த தைம் பல நூற்றாணடுகள் 
தாணடியபின்னும் அழியாதபடி வாழந்்தார் 
பலர். தடலமுடறகடை விட்டுச 
ப்சன்றவர்கடைவிை தடலமுடறகடை 
உருவாக்கியவர்கடை இவடவயம் என்றும் 
தன் நிடேவில் இருததிக்பகாள்வதில் 
பபருடமபகாள்ளும். அப்படி இலக்கிய 
உலகில் பல தடலமுடறகள் ்பசும் 
இைம் தடலமுடறகடைத தன் பாராட்டும் 
அணுகுமுடறயால் உருவாக்கிய ‘எழுதது 
விவ்சாயி’ திரு.வல்லிக்கணணன்.

பரணி பாடி தாமிர்தி ஒரு ‘ஒய்யாரி’ 
எே ்ைந்து பசும்ப்ல்வயல்கடையும், 
பால்குைங்கடையும் உருவாக்கியிருக்கும் 
‘ப்ல்டலசசீடமயின்’ இராஜவல்லிபுரதது 
இலக்கியப் பபருந்தாகம், அவவூர் 
சுப்ரமணியப்பிள்டை - மீோரா்சன் 
தம்பதிகளின் கருவில் திருவாேது. அது 12-11-
1920.

எல்லாக் குழந்டதகடையும் ்பால்வ 
அததிருவும் தன் தந்டதடயக் கதா்ாயகோகக் 
கணைது. தந்டதயின் ்ணபர், ்ாவலாசிரியர் 
அ.மாதவய்யா அவர்கள் கடதபயழுவது 
குறிதத ்பசசுகள் ப்சவிவழியாகவும் அவர் 
்ைததிய ‘பஞ்சாமிர்தம்’ பததிரிக்டகயின் 
சில இதழகள் கணவழியாகவும் அதன் 
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கருததில் நிடறந்தே. ஒரு  ‘எழுதது விவ்சாயி’ 
உருவாவதற்காே விடத அதற்குள் விழுந்தது 
அப்்பாதுதான்.

அம்மா கூறிய ‘மகனுக்குப் பபான் 
்வணடும்’ ்பான்ற ்ாட்டுப்புறக்கடதகளும், 
்பய்பி்சாசு குறிதத கடதகளும்,  அப்பா 
கூறும் விதவிதமாே கடதகளும்,  ப்சாந்த 
அனுபவங்களும், அப்பாவின் ்்சவகராே 
ஒருவர் கூறிய மந்திர தந்திரக் கடதகளும், 
புராணக்கடதகளும், ்ான்காம் வகுப்பு 
ஆசிரியர் ராம்சாமிப்பிள்டை கூறிய 
கஸபியான்கா, பிலிப்ஸிட்னி ்பான்ற 
லட்சியமாந்தர்களின் கடதகளும் கூை 
கடதகள் ்்ாக்கி அவடர ்மலும்்மலும் 
ஈர்ததே. பிறகு அவர் படிதத புததகங்கள் 
அவவீர்ப்டபத தக்கடவக்க, அததாகம் தணிய 
உதவிே. ஆேந்தவிகைனும் கல்கியும் ்ல்லபல 
கடதகடை பவளியிட்டு அசசிறு உள்ைததின் 
கடதததிேடவ ்மலும் வலுப்படுததிே.

பதது வயதில் தகப்படே இழந்தபிறகு 
பதிோறு வயதில் கவிடதகளும் கடதகளும் 
்தாளில் ஏற்றிக்பகாணைே. பள்ளியிறுதி 
வகுப்்பாடு பள்ளிப்படிப்பு விடைபபற்றது. 
அவரது ‘இதய ஒலி’ டகபயழுதது இதழ 
பிறந்தது.

முதல் சிறுகடத ‘்சந்திரகாந்தக்கல்’ ஒரு 
அதீத கற்படே மிகுந்தது. எதிர்மடறயாே 
தடலப்பாக இருந்தாலும் கூை  ‘்காவில்கடை 
மூடுங்கள்’, ‘அடியுங்கள் ்சாவுமணி’, ‘எப்படி 
உருப்படும்?’, ‘பகாடு கல்தா’ ்பான்ற 
கடதகளில் அவருள் இருந்த ்காபக்கார 
இடைஞடே ‘்கார்ாதன்’ என்ற பபயரில் 
உலகுக்கு அடையாைம் காட்டிேர். 
புடேபபயர்களிலும்கூை ்சமூகததின் மீதாே 
அந்தக் ்காபமும் பதறிக்கப் புடேகிறார்- 
‘ட்யாணடி பாரதி’, ‘மிவாஸ்கி’, ‘்வதாந்தி’, 
‘பிள்டையார்’,   ‘தததுவதரிசி’, ‘அவதாரம்’ 
எததடே எததடே?

்வைாணடம விரிவாக்கப்பணியில் 
இருந்து கிடைதத ஊதியததின் பபரும்பகுதி 
நூல்கைாகியது. இலக்கிய தாகம் பபருகி 
்மாகமாேது. அடத ்மாகம் என்பதா 
ஆ்வ்சம் என்பதா என்று பிரிததறிய 
முடியாததாகவும் இருந்திருக்கக்கூடும்.

குடும்பசசூழல் இலக்கிய ஆர்வததில் 
இடையிட்ை்பாது ஒருவரிைமும் 
ப்சால்லாமல் பகாள்ைாமல் ஊடரவிட்டு 
ப்சன்டே ப்சல்ல ்டைபயணமாக்வ 
கிைம்பியடத ‘ஆ்வ்சம்’ என்று 
பகாள்ைலாம்தா்ே? இந்த ஆ்வ்சதடத 
உலகைாவிய புகழபபற்றவர்களின் 
ப்சயல்பாடுகடைப் பற்றி படிததிருந்ததால் 
சிந்தடேயில் ஏற்பட்ை தாக்கம் 
பகாடுததிருக்கு்மா?

இப்படித துவங்கிய அவரது 
இலக்கியப்பயணம் புடேவுகள், 
அபுடேவுகள், சிற்றிதழகள், திறோய்வு, 
புதுக்கவிடத என்று ஒன்டறதபதாட்டு 
ஒன்று பதாைரலாேது. கிருஷண்சாமி என்ற 
இயற்பபயரும் மாறி ப்சாந்த ஊரின்பபயர் 
‘வல்லி’்யாடு தன் ப்சல்லப்பபயர் ‘கணணன்’ 
உைனிடணந்து ‘வல்லிக்கணணன்’ என்ப்த 
இலக்கிய உலகம் அறிந்த பபயராேது.

75க்கும் ்மற்பட்ை நூல்கள், இரு 
வரலாற்று நூல்கள், கட்டுடரதபதாகுப்புகள், 
சிறுகடதத பதாகுப்புகள், பமாழிபபயர்ப்புகள், 
்ாவல்கள் என்று தமிழ இலக்கிய உலகிற்கு 
இவர் அளிதத பகாடைப் பட்டியல் நீணைது.

கவிடதகடைப் பபாறுததமட்டில் 
எல்லாக் கவிஞர்கடையும் ்பால்வ 
ஆரம்பகாலததில் அழகு, திங்கள், 
அந்திவாேம், மடழ இவற்டறபயல்லாம் 
பாடிோர். இவருடைய கவிடதகளில் 
பபரும்பாலாேடவ காட்சிக் கவிடதகைாக்வ 
அடமந்திருந்தே. அழகுணர்சசி 
மிகுந்தடவயாக அடவ இருந்தே. பின்ேர், 
்ாட்டின் ஒருடமப்பாட்டைக் காணும் 
வடகயிலும், ்சமுதாய ஏற்றததாழவுகடைச 
்சாடும் வடகயிலும், பதாழிலாைர் ்லம் ்ாடும் 
வடகயிலுமாக அவருடைய கவிடதகள் 
இருந்தே. அன்டறய மானுை வாழக்டகயின் 
அவல நிடல கணடு பவதும்பி குமுறிய 
அவரது உள்ைததின் வடிகால்கைாக அவரது 
கவிடதகள் அடமந்திருந்தே. அமர்வதடே, 
புதுக்குரல்கள் உள்ளிட்ை அவரது கவிடதத 
பதாகுப்புகள் இன்றைவும் ்ப்சப்படுவே.

சிறுகடதகடைப் பபாறுததமட்டில் 
19 சிறுகடதத  பதாகுப்புகள் 
பவளியிட்டிருக்கிறார். இவரது ஆர்்மனியன் 

நூறாண்டு கண்்ட 
செப்ப்ற நா்யகர்
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சிறுகடதகள் என்ற பமாழிபபயர்ப்பு 
குறிப்பிைததகுந்தது. கல்யாணி, மததாப்பு 
சுந்தரி, ராடத சிரிததாள், ஒய்யாரி, அதடத 
மகள், முததம், ஆண சிங்கம், அருடமயாே 
துடண, மனிதர்கள், வள்ைல் தேம், பபரிய 
மனுசி உள்ளிட்ை பல்்வறு சிறுகடதகள் 
குறிப்பிைததகுந்த கவிடதகைாக 
இன்டறக்கும் நிடேவுகூரப் பபறுகின்றே. 
இவருடைய பபரிய மனுஷி என்ற கடத, 
‘ஸ்்ைாரீஸ் பிரம் ஏசியா டு்ை’ என்னும் 
உலகைாவிய சிறுகடதகளின் பதாகுப்பில் 
இைம் பபற்றிருந்தது சிறப்புக்குரியது. 
இதபதாகுப்பிற்பகே இந்திய பமாழிகளில் 
இருந்து ்தர்ந்பதடுக்கப்பட்ை ஒ்ர கடத 
இவருடைய பபரிய மனுஷி மட்டு்ம. ்்ரு 
பால புததக வரிட்சயிலும் இந்தக் கடத 
இைம்பபற்றிருக்கிறது.

இவர்மீது எதிர்மடறயாே 
விமர்்சேங்கடை டவப்பவர்கள் கூை இவரது 
‘சிவப்புக்கல் மூக்குததி’ என்னும் கடதடய 
இன்றைவும் ்பசிவருகின்றேர். இன்டறய 
இலக்கிய ஜாம்பவான்கள் பதாகுக்கும் 
சிறந்த கடதகள் அததடேயிலும் அக்கடத 
இைம்பபறுகிறது.

இவருடைய கடதகள் பபாதுவாக 
அறிவியல், உைவியல், ்சமுதாயவியல் 
ஆகியவற்டற அடிப்படையாகக் பகாணடு 
அடமந்திருக்கின்றே என்று திறோய்வாைர்கள் 
கருதுகிறார்கள்.

மார்க்சிம் கார்க்கியின் ‘கைலில் 
்ைந்தது’ என்னும் பமாழிபபயர்ப்பு 
கட்டுடரத பதாகுப்பு, ைால்ஸ்ைாய் கடதகள் 
எனும் கட்டுடரதபதாகுப்பு ஆகியடவ 
இவருடைய குறிப்பிைததகுந்த கட்டுடரத 
பதாகுப்புகள்.  ‘பாரதிதா்சனின் உவடம்யம்’, 
‘எழுததாைர்களும் பததிரிடககளும்’, 
‘வா்சகர்கள் விமர்்சகர்கள்’, ‘்சரஸ்வதி காலம்’, 
‘தமிழ பததிரிடககள் அன்றும் இன்றும்’, 
‘புதுக்கவிடதயின் ்தாற்றமும் வைர்சசியும்’ 
ஆகிய இவருடைய கட்டுடர நூல்கள் 
காலததால் அழியாத கட்டுடர நூல்கைாக 
நிடேவுகூரப் பபறுகின்றே.

‘எழுததாைர்களும் பததிரிடககளும்’ 
என்ற இவருடைய கட்டுடரத பதாகுப்பு 
தமிழ வைர்சசிக் கழகததின் பாராட்டிடேப் 

பபற்றது. ‘புதுக்கவிடதயின் ்தாற்றமும் 
வைர்சசியும்’ என்ற இவரது ஒப்பற்ற நூல் 
1978ஆம் ஆணடுக்காே ்சாகிதய அகாைமி 
விருது பபற்றது குறிப்பிைததகுந்தது.

புதிேங்கடைப் பபாருததமட்டில் 
இவரது ‘ப்சவவாேம்’, ‘வ்சந்தம் மலர்ந்தது’, 
‘வீடும் பவளியும்’, ‘ஒரு வீட்டின் கடத’, 
‘அடல்மாதும் கைல் ஓரததில்’, ‘இருட்டு 
ராஜா’, ‘நிடேவுச்சரம்’ ஆகியடவ 
குறிப்பிைததகுந்த புதிேங்கள். நிடேவுச்சரம் 
்ாவலில் இவரது ப்சாந்த ஊர், சுற்றுசசூழல், 
அங்கு வாழும் மனிதர்கள் பற்றி எல்லாம் 
குறிப்பிட்டுள்ைார்.

வாழ்ாள் முழுவதும் திருமண்ம 
ப்சய்துபகாள்ைாத இவர் ‘கல்யாணததுக்கு 
பிறகு காதல் புரியலாமா’, ‘கல்யாணம் 
இன்பம் பகாடுப்பதா? இன்பதடதக்  
பகடுப்பதா?’ என்ற தடலப்புகளில் எல்லாம் 
படைப்புக்கடைத தந்திருக்கிறார் என்பது 
வியப்பு.

இலக்கியததின் எல்லாத துடறகளிலும் 
தைம் பதிதத வல்லிக்கணணன் அவர்கள் 
்ாைகதடதயும் விட்டுடவக்கவில்டல. 
இவரது ‘விடியுமா?’ என்ற ்ாைகம் ஓட்ைல் 
பதாழிலாைர்களின் சிக்கல்கள் குறிததுப் ் பசும் 
்ாைகம். அதன் மூலம் இவர் முன்டவதத ்சமூக 
சீர்திருததக் கருததுக்கள் குறிப்பிைத தகுந்தே. 
அந்த ்ாைகததில் வரும் 

“்ட்ை கல்டல குளிப்பாட்ை பவள்ளி 
குைங்களி்ல பாலா?

்ாட்டி்ல பட்டினிப் பட்ைாைம்

பபருததுக் கிைக்டகயில்..” என்ற 
வ்சேம் அன்டறய காலகட்ைததில் பபரும் 
வர்வற்டபப் பபற்றதாம்.

1944 மற்றும் 1946ஆம் ஆணடுகளில் 
்டைபபற்ற தமிழ எழுததாைர் மா்ாட்டில் 
கலந்துபகாணைார். 1947ஆம் ஆணடு 
திருசசியில் ்டைபபற்ற சிறுபததிரிக்டகயாைர் 
மா்ாட்டிற்குத தடலடம ஏற்றுச சிறப்பாக 
்ைததிோர். மகாகவி பாரதியாரின் பாைல்கள் 
்ாட்டுடைடம ஆக்கப்பை ் வணடும் என்பதன் 
அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ை ்சங்கததின் 
ப்சயலாைராக இருந்து பாரதியின் பாைல்கள் 
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்ாட்டுடைடமயாக்கப்படுவதற்காகப் பபரும் 
பங்காற்றிோர். 

‘எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி ப்சய்யப்படும் 
ப்சயல்களுக்கு இயற்டக எனும் ்பராற்றல் 
பபரும்பலடேத திருப்பிததரும்’ என்ற 
எழுதப்பைாத விதி பாரதியின் நூல்கள் 
்ாட்டுடைடம ஆக்கப்பை ்வணடும் என்று 
பாடுபட்ை இவரது நூல்களில் 86 நூல்கடை 
்ாட்டுடைடம ஆக்கியுள்ைது.

கவிஞர், சிறுகடதயாசிரியர், 
்ாவலாசிரியர், இதழாைர், கட்டுடரயாைர், 
பமாழிபபயர்ப்பாைர், திறோய்வாைர், 
விமர்்சகர், ்ாைக ஆசிரியர், இலக்கிய 
வரலாற்றாசிரியர் என்ற பன்முகததிறன் 
பகாணடு விைங்கிய அவர் திருமணம் 
ப்சய்துபகாள்ைவில்டல. அதற்காக 
அவர்கூறும் காரணங்கள், அவர்தம் ஆழந்த 
சிந்தடேடயயும், பதாடல்்ாக்குப் 
பார்டவடயயும் காட்டுவ்தாடு, தான் 
திருமணவாழக்டகடய ்மற்பகாள்வதற்காே 
பபாறுடமயற்றவன் என்றும் 
கூறிக்பகாள்கிறார்.

‘்சக்தி’, ‘இந்திரா’, ‘கிராம ஊழியன்’, ‘தீபம்’, 
‘சினிமா உலகம்’ ்பான்ற பததிரிக்டககளில் 
ஆசிரியராகவும், துடண ஆசிரியராகவும் 
பணியாற்றிோர். “சிந்தடேகள் கேமாகப் 
பரவுவதற்கும், திறடமயாே எழுததாைர்கள் 
வைரவும் சிற்றிதழகள் உதவ முடியும்”, 
என்ற அட்சக்க முடியாத அவரது ்ம்பிக்டக 
சிற்றிதழகளின் வைர்சசிக்கு உதவிய்தாடு 
அடுதத தடலமுடற படைப்பாைர்கடையும் 
உருவாக்கியது.

எரியும் ஒரு பமழுகுவர்ததி 
தன் ப்ருப்டபப் பிறிபதாரு 
பமழுவர்ததிக்குக் பகாடுக்கும்்பாது அது 
அடணந்து்பாவதில்டல. அப்படி்ய 
பிறடரக் டகதூக்கிவிடும் பபாருட்டுக் 
குனியும் ஒருவன் குடறந்து்பாவதுமில்டல. 
அவன்தான் உலகின் உணடமயாே உயர்ந்த 
மனிதன். அப்படிப்பட்ை உயர்ந்த மனிதர்களுள் 
ஒருவர்தாம் ரா.சு.கிருஷண்சாமி என்ற 
வல்லிக்கணணன் அவர்கள்!

தன்னிைம் இருந்த இலக்கியக்கேலின் 
பபாறிடய யாரிைபமல்லாம் 

கணடுபகாணைா்ரா அததடே ்பரிைமும் 
அப்பபாறிடயப் பபருப்ருப்பாகக் கேன்று 
சுைர்விட்பைரியத தூணடு்காலாோர். 
பாராட்டிப் பாராட்டி்ய  சீர்பபற வழிகாட்டிய 
காற்றாோர்.

வணணதா்சன், வணணநிலவன், 
மாலன், பூமணி ்பான்ற இந்தத 
தடலமுடற பகாணைாடும் ஆளுடமகள் 
அததடகயவர்கைாக உருப்பபற  பின் நின்று 
தட்டிக்பகாடுதத அவர்களின் மரியாடதக்குரிய 
ஞாேததகப்பன்.

எழுதுவது ஒன்றும் வாழக்டக ஒன்றும் 
ஆக இருக்கும் இலக்கியவாதிகளுக்கு 
மததியில் தன்னுடைய எழுதடதப்  ்பான்்ற  
வாழக்டகடய அடமததுக்பகாணைவர். 
‘திடரப்பைம், கலாச்சார சீரழிவு, பபணகடை 
வணிகப் பபாருைாகப் பாவிததல் 
இவற்டறபயல்லாம் எதிர்தது படைப்பாளிகள் 
எழுத ்வணடும். எணணதடதயும், 
எழுதடதயும் உயர்வாக மதிக்க ்வணடும்’, 
என்று வாழ்ாள் முழுவதும் ப்சய்து 
காட்டியவர். ்சாதி மத உணர்வுகளுக்கு 
அப்பாற்பட்ைவர். இைம் எழுததாைர்கடையும் 
படைப்பாளிகடையும் ஊக்கப்படுததி ஆதரவு 
பகாடுததவர்.

திரு.பஜயகாந்தன் அவர்கள் குறிப்பிடுவது 
்பால், வாழக்டகயில் என்பேன்ே 
மாற்றங்கள் வந்த்பாதும் மாற்றங்கடை 
அறிவால், சிந்தடேயால், அபூர்வமாய் 
பவளிப்படுததும் திறோல் தன்ேைவில் 
எததடகய பாதிப்புக்களுக்கும் ஆைாகாத ஒரு 
ஆதம்யாகி அவர்!

75 ஆணடுகள் இலக்கியததிற்காக வாழந்து 
இலக்கிய பீஷமராக, இலக்கிய ரிஷியாக 
இன்றும் அறியப்படும் திரு.வல்லிக்கணணன் 
அவர்கள் ப்சன்ற நூற்றாணடின் மிகசசிறந்த 
ஆளுடம.

காலததின் குரலாகப் பதிவுப்சய்யப்பட்ை 
திரு.வல்லிக்கணணன் அவர்களுடைய 
படைப்புகள் இருபதாம் நூற்றாணடின் 
இடணயற்ற குரல்! அக்குரலுக்கு உரிய 
அங்கீகாரமும், கவேமும் கிடைததிருப்பது 
மகிழசசிக்குரியது. நிடேவுகூர்்வாம்; ்ாமும் 
்்்சமிகு படைப்புகள் தரு்வாம்!



நதியின் நிறம் ்்சருமிைம் வந்ததும் பிரிவது 
்பால.. அது அததடே பமலிதாே பமௌேமாக 
இருந்தது. மிகப்பபரிய துக்கததின் ்சாயடலக் 
கைந்துவிை்வ முடியாத பார்டவக்குள் அவ்ே 
அவைாகவும் இருந்தான்.

ஆண பிள்டைக்குப் பபண 
பிள்டையின் ஆடைகடை அணிவிதது 
்சந்்தா்சப்பட்டுக்பகாள்வது என்பது 
பபாதுவாக்வ எல்லா வீட்டிலும்.. எல்லா 
ஊரிலும் இருக்கும் ஒரு ்சாதாரண நிகழவு. 
அப்படி்ய கைந்துவிடும் பால்ய நிடேவாகிக் 
கிைக்கும் குவிதலுக்குள் எப்்பாதாவது ஒரு 
விஸ்வரூபம்.. இந்தத திடரப்பைம் ்பால 
இப்படி எழும்.

ஆண பபண.. பபண ஆண.. என்று உடை 
மாற்றிக்பகாணடு வீட்டுக்குள் அழகு பார்தத 
பால்யம் பின் ஒரு்ாளில் வயது வந்தபின்.. 
யாருமற்ற வீட்டுக்குள் பபண உடைடய எடுதது 
ஒரு ஆண ்பாட்டுக்பகாணடு ஒரு பபணடணப் 
்பால ்ைந்தும் சிரிததும் பார்ததும் ரசிததும் 
இருப்பது.. அப்படி ஒன்றும் அபாயகரமாே 
விஷயம் அல்ல மேதுக்கு. ஆோல் ் டைமுடறச 
சிக்கல்கடை மிக எளிதாகத தூவிவிடும் ்பாக்கு 
அதனிைம் பூதாகரமாக இருக்கிறது.

அவள் ஒரு சிததிரக்காரி. அவனும்கூை 
சிததிரக்காரன்தான். வீட்டுக்குள் தான் வடரயும் 
ஓவியததுக்காே மாைலாக தன் கணவனுக்கு 
தன் ஆடைடய அணிவிக்கிறாள். ஆடை 
மட்டும் அல்ல.. பபண அணியும் காலணிகள், 
உள்்ை பதாடை வடர அணியும் காலுடறகள் 
என்று ஒரு ஆண ஓவியம் பமல்ல பபண 
ஓவியமாக உரு மாறும் காட்சியில் ்ாம் கணகள் 
சிமிட்ைவும் மறக்கி்றாம். பபண ஆடைடயப் 

்பார்ததியபடி்ய மாைலாக ்ாற்காலியில் 
அமர்ந்திருக்கும் அவன்.. பபண பாவடேயில் 
வடைந்து ்சரிந்திருக்கும் தன் காடல்ய பார்தது 
்ளிேப்படும் இைம் அவனுள் “லில்லி” என்ற 
மாைல் பபண உருவாகும் இைம்.

ஓவியம் வடரதல் தாணடியும் 
அவர்களுக்குள்ைாே காதடலயும் காமதடதயும் 
தூணடிவிடும் நுட்பதடத அந்தப் பபண உடை 
பகாணை ஆண உைல் பகாணடிருக்கிறது. 
விடையாட்டு ்பாலததான் ஆரம்பிக்கிறது 
அந்தக் கணணாமூசசி ஆட்ைம். ஆோல் விைாத 
மிச்சம் ்பால அவள் இல்லாத்பாதும்.. 
அவன் தன்டே பமல்ல பமல்ல பபணணாக 
உணரத துவங்குகிறான். அவள் ஆடைகடை 
அணிந்துபகாணடு வீட்டுக்குள் ஒரு 
பபணணாக்வ ்ைமாடுகிறான். அதன் 
நீட்சியாக மிகப்பபரிய உைவியல் சிக்கலுக்கு 
ஆைாகிறான். ்சக ஆண மீது ஈர்ப்பு ஏற்படும் 
அைவுக்கு அதன் பதாைர்சசி அவடே ஆட்டிப் 
படைக்கிறது. அடதத தன் மடேவியிைமும் 
கூறுகிறான். அவள் முதலில் அதிர்சசியாகி 
அழுகிறாள். இயலாடமயால் திட்டுகிறாள். 
காதலால் அறிவுடர கூறுகிறாள். ‘மீணடும் என் 
கணவோக நீ ்வணடும். இந்த விடையாட்டை 
நிறுததிக்பகாள்்வாம்’ என்கிறாள். மேதைவில் 
தடுமாறுகிறாள். ஆோலும் அவன் மீது பகாணை 
காதலில் ஒரு துளி கூை குடறயவில்டல. 
அவள் தன் கணவன் தன்டே விட்டுப் 
்பாய்விடுவா்ோ என்றுதான் பயப்படுகிறாள். 
மேம் புழுங்குகிறாள். கணணீர் வடிக்கிறாள். 
உள்ளுக்குள் குமுறுகிறாள்.

அது அப்படிததான் ்ைக்கிறது. ஒரு ஆண 
உைம்பில் பபணணாகிய தான் எததடே ் ாட்கள் 
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உைக சினிமதா

்ததாடர் - 16 èMT

தி த்டனிஷ் 
தகர்ள



வடதபட்டுக் பகாண்ையிருப்பது என்று அவன் 
ஒரு கட்ைததில் அவடே முழு பபணணாக்வ 
உணர்ந்து அழுகிறான். அது ஒரு உள் ்்ாக்கிய 
்பாராட்ைமாக இருக்கிறது. பவளியற்ற 
உட்புறங்கள் அழுததம் பகாணைடவ. உடைபை 
உடைபை உள் இல்லாத கல்லின் சுடமயும் 
அது. குற்ற உணர்வில் அவன் துடிக்கிறான். 
துவளுகிறான். ப்சய்வதறியாத இயலாடமயில் 
அவள் கணணீர் வடிக்கிறாள். காலதடத 
ஒடிக்கிறாள்.

பார்க்கும் ்மக்்க  ‘்சரி நீ பபணணா்வ 
இருந்துட்டுப் ்பா...’ எேக் கூற டவததுவிடும் 
அைவுக்கு அவனின் பபண தன்டமயின் 
பவளிப்பாடு பவள்ைந்தியாக பவளிப்படுகிறது. 
ஆ்சா பா்சங்கள்.. பமல்லிய உணர்வுகள்... பபண 
உலகததின் எதிர்பார்ப்புகள்... ்சக ஆணின் 
ஸ்பரி்சததுக்கு ஏங்கும் ்வட்டக... என்று 
அவன் ஒரு பபணணாக்வ இருக்கிறான். 
தன்னிைமிருந்்த தான் விலகும் நிடலயில் 
தேக்குள் இருக்கும் அவளுக்காக அவன் 
தவிப்படத ்ாம் சினிமா தாணடியும் 
காணகி்றாம். பபணடமயின் தருணதடதப் 
பார்ததுப் பார்ததுப் பாவிக்கும் அவனுள் 
அவன் பமல்ல மடறகிறான். அவள் பமல்ல 
பதரிகிறாள். தடல முடியாகட்டும்.. உதட்டுச 
்சாயமாகட்டும்... ஆடை அணிகலன்கள் 
ஆகட்டும்.... பபணடமக்குப் பபாருள் பட்ை 
உருவம். மிகப் பபரிய அதிர்வுகைாலும் 
மிகச சிறிய ஒததிட்சவாலும்... அவன் 
எங்்கா அவனுள் ஒரு அவைாக 
சிக்கிக்பகாணடிருக்கிறான். அவனுள் இருக்கும் 
அவடை அவோல் விை முடியவில்டல. 
ஒரு ்தவடத ்சாததாோக அவனுள் பபாங்கி 
வழிகிறது. நிடறந்து வழியும் பபணடமடய 
அவன் ஆட்சயில் உணர்கிறான். ஒரு கட்ைததில் 
்வறு வழியின்றிக் கணவடே மருததுவரிைம் 
அடழததுச ப்சல்கிறாள் மடேவி.

இருந்தும் அந்த மடேவி அவனுக்காக்வ 
இருக்கிறாள். அவன் படழய தன் கணவோக 
வந்துவிை ்வணடும் என்று ஏங்குகிறாள். 
்பாராடுகிறாள். அவனுக்காக்வ வாழும் 
அப்படி ஒருததிடய விட்டு அவன் தன் சுய 
்லததுக்காக இப்படி முரணவாதம் ப்சய்கிறான் 
என்றுகூை ஒரு கட்ைததில் ்மக்குக் ்காபம் 
வருகிறது. ஒரு வீட்டுக்குள் ்ைக்கும் எதிர் எதிர் 
யுததம் ்சததமின்றிக் கதவு திறந்துபகாண்ை 
இருக்கிறது. ஜன்ேல் அடைபடும் ஒலியில் 

எல்லாம் இருவரின் பமாழியற்ற விசும்பல்கள். 
உருவமற்ற ்வதடேயின் ்தாரடண 
அவனுக்குப் பபணணாகவும் அவளுக்கு 
ஆணாகவும் இருக்கிறது.

ஆணுக்கும் பபணணுக்குமாே 
இடையில் அந்தக் கதாபாததிரததின் ்டிப்பு.. 
அற்புதம். அந்தச சிரிப்பு... அப்பப்பா.. பபண 
்தாற்றாள். ஓரிைததில் இரணடு ஆணகள் ்கலி 
ப்சய்யும்்பாது அவன் ்ைந்து்பாகும் அந்த 
ஒரு காட்சி ்பாதும். அந்தக் கதாபாததிரததின் 
பவளிப்பாட்டை உற்று்்ாக்க.. உள்வாங்க. 
அது பபண உைல் பமாழியின் உச்சம். தான் 
பபணதான் என்று தன்டே ்ம்பும் மாய ்சக்தி. 
மற்றவர்கள் தன்டேப் பபணபணன்று ப்சய்யும் 
்கலி்ய தான் பபணணாேதற்காே ்சான்று 
என்று ப்சய்யும் புன்முறுவல்.

இறுதியில் அவன் தேக்குள் இருக்கும் 
பபணணாக்வ தன்டேத பதாைர்ந்து 
தக்கடவததுக் பகாணைாோ.. அவன் மடேவி 
என்ே ஆோள்..  பைம் முடியும்்பாது ஒருவடக 
இறுக்கம் ்மக்குள் சுரக்கிறது. இந்த ஆண பபண 
உணரல்கள் பவறும் ்தாற்றததில் இல்டல. அது 
உள்ைார்ந்து பயணிக்கும் மிக பமல்லிய ்காடு. 
அடதத தாணடிச சிந்திப்பது அததடே சுலபம் 
அல்ல. பபண என்பவளின் மேதுக்குள்தான் 
எததடே எததடே ஜன்ேல்கள். ஆோல் 
பபரும்பாலும் அடவ அடைத்த கிைக்கின்றே.

இந்தப் பைம் உணடமச ்சம்பவததின் 
அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ை பைம்.

பைததின் கடைசி காட்சி.. மடல ்மல் 
வாேம் முட்ை நிற்கும் கடத ்ாயகி. ்மலிருந்து 
கீழ ்்ாக்கும் பறந்து குவிந்த நீர்ப்பரப்பு. 
காற்றில் துக்கம் மிதக்க பளிச பவளிச்சததில் 
தன் கணவனின் நிடேவுகளின் ஊைாக நின்று 
இயற்டகடய அவதானிக்கும் அவளின் 
துப்பட்ைா காற்றில் பறந்து ப்சன்று வாேததில் 
கலந்து விடுடகயில்... அழுடக்யாடு கூடிய 
புன்ேடக அவள் முகததில். அது இதுவடர 
அவர்கள் வாழடவப் பார்ததுக்பகாணடிருக்கும் 
்மக்குமாே ஆறுதல்.

திசரப�டம் : தி ்டனிஷ் ்கேர்ள்
இ�க்குநர் : TOM HOOPER
தமாழி : ஆஙகிைம்
ஆணடு : 2015
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ÿè£
 நூல விமர்சனம்

மீந்ே நதியின ்ம்யத்ேக் 
கீறும் சில சொறகள

நூல் - மைெோய் (்கவிரத்கள்)

ஆசிரியர - ஷக்தி

ரவளியீடு - சோல்ட பதிப்ப்கம்

வருடம் - 2017

திரு. ஷக்தி;

கதிரியக்க சிகிசட்ச நிபுணராக உள்ை திரு.
ஷக்தி திருததுடறப்பூணடி அருகில் உள்ை 
பல்லவன் ்காவில் எனும் ஊடரச ்சார்ந்தவர். 
ப்சன்டே அடையாறு புற்று்்ாய் மருததுவக் 
கல்லூரியில் மருததுவம் படிததவர். பல்லவன் 
்காவில் எனும் தேது ப்சாந்த ஊரில் `பிலிப்’ 
எனும் பபயரில் அறக்கட்ைடை ஒன்டறத 
பதாைங்கி ்ைததிவருபவர். புற்று்்ாய் 
பாதிததவர்கடை மீட்ப்த அறக்கட்ைடையின் 
முக்கிய ்்ாக்கமாகக் பகாணடு தேது 
அறக்கட்ைடைடயத திறம்பை நிர்வகிதது 
வருகிறார்.

மருததுவச ப்சாற்கைால் மாபபரும் 
கவிடதச சுவடியாய் இந்தப் புததகதடத 
இயற்றியிருக்கிறார். ஒவபவாரு கவிடதயும் 
ஆச்சர்யங்கடைத தாங்கி நிற்கிறது. ஒவபவாரு 
கவிடதயும் அழுடகக்ைாடு கணணீரின் 
பிசுபிசுப்டபப் பரி்சளிக்கிறது. ஏழடமயின் சூடு 
குடறயாமல் எளிய மனிதர்களின் ்வதடேடயப் 
பா்சாங்கு இல்லாமல் நிஜமாய்ப் பதிவு ப்சய்து 
இருக்கிறார். தமிழக் கவிடத வரலாற்றில் 
மருததுவததால் தேது பமாழிடய வ்சப்படுததி 
அற்புதமாே கவிடதகைால் ்ம் கணகடைக் 
குைமாக்குகிறார். வலிடய ்கபலடுததுக் 
கவிடதயாய் வடிதது இருக்கிறார்.

இவரின் ்மறே பு்த்கஙகள்

1. அ்பார்ஷனில் ்ழுவிய காரிடக (கவிடத)

2. பகாணைல் (்ாவல்)

இவரின் “மர்ாய்” எனும் கவிடதத 
பதாகுப்பு 2020 ஆணடிற்காே இந்திய அரசின் 
யுவபுரஸ்கார் விருடத பவன்று இருக்கிறது.

்மரநாய 

மருதம் ்சார்ந்த கவிடதகள் இதபதாகுப்பின் 
சிறப்பு.

ஊசித தூரல்கைால் நிலம் பூப்பபய்துகிறது.

பவயில் அருந்தும் உழவுக் கிழவனின் 
்டு முதுகில் உப்பு பூதத வியர்டவ உப்பை 
பவடிப்புகைாகியது.

கடைகள் “வயலாணிகள்” ஆகிறது. 
அவவயலாணிகள் பருவமடழ தாகததிற்காக 
முடைக்கிறது. அடதக் காடைகளும் திரணை 
புஜங்களும் தடையறுததுக் களிக்கிறது.  

இவபவவ்வறு கவிடதக்காட்சிகடை 
அமர்ந்து ரசிக்க ஒரு மர நிழல் ்தடவ. அந்த மர 
நிழல் உழவுக்குப் பழக்க வந்த காடைகள் ்மல் 
முடைததது ்பால் பரந்துகிைக்கிறது. அதில் 
பறடவகள் அமர்ந்து பாடிக்பகாணடிருக்கின்றே. 

காடைகடைக் டகயில் பிடிததுக்பகாணடு 
மரநிழல் ்கர்ந்துவிைாமல் ்ாமும் 
இடைப்பாறிக்பகாண்ை பறடவகளின் 
பாைலுக்கு இடையூறின்றி காேம் ்டேயவும் 
முடிகிறது. 

இந்த அழகாே ்ா்ய நிலததின் மறுபக்கம் 
முற்றிலும் சிடதக்கப்பட்டிருப்பது சில 
கவிடதகளின் பாடுபபாருள்.

அடியாழ மணல் பகாணர்ந்து 
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கைவாகிய்பாதும், பூமிக்குள் டகடய 
விட்டு வாரி இடறதத மீத்தன் க்சதடதயும், 
விவ்சாயிகளின் தற்பகாடலடயயும், பவட்கமற்ற 
இவ வாழவின் ்ாடைய ஒன்றுமறியாப் 
பிணங்கடையும் ்யாசிக்காத இவவிஷம் 
்தாய்ந்த வரலாற்றிற்கு உரியவர்கடை 
“நீங்கள் ்பாங்கள்” என்று எழுதி ்ம்டமயும் 
கருப்புக்பகாடி காட்ை டவக்கிறார்.

வலி என்ற உணர்டவ வலிக்கிறது என்ற 
வார்தடதடயத தவிர பிறிபதான்டறக் பகாணடு 
இட்டு நிரப்ப முடிகிறது என்றால் அது காய்ந்த 
மரததின் உயிர் தளிர் என்படத விை அது 
்தர்ந்பதடுக்கும் வார்தடதகள் வலிடய விை 
உணர்வு மிக்கடவ. 

“தவழ்நத ்கோலங்களின் வலி்கள் அவள் ்கபோலக் 
கூரையுள் ஒடடியிருக்கி்றது

வனரமோழிநத ்கோல உணரவிலிருநது 
விடுபடவில்ரல மூர்ளச் சிலநதி

பழநதூசி உறுத்தலில் ரமலிரமயுனுள் சிறு 
்கசிவு எனக்கு” 

வலிடயப் பபாறுததுக்பகாள்ை 
வார்தடதகள் ்வணடி இருக்கிறது. வலி என்ற 
வார்தடத பற்றி ்ஹாலுப் சிந்தடேகள்:

“அது வலிக்கிறது என்ற ப்சாற்கள் வலியின் 
அழுடகடயயும் கணணீடரயும் பதிலீடு 
ப்சய்துவிடுகின்றே. வலி எனும் ப்சால் வலியின் 
பவளிப்பாட்டிடே விவரிப்பதற்குப் பதிலாய்ப் 
பதிலீடு ப்சய்து விடுகிறது. இங்கேம் அது ஒரு 
புதிய ்ைதடத வடகடய உருவாக்கிவிடுகிறது.”

 வலிடயப் பபாறுததவடர அந்த ப்சால் 
்மக்கும் வலி என்பதற்கும் இடையில் 
நுடழந்துவிடுகிறது. பமௌேததின் பா்சாங்கு 
்பால் அது பமௌேப்படுததுவது. ரததததிற்கும் 
களிமணணிற்கும் இடையிலாே டதயடலப் 
பிரிதது ஆற்றும் ஒரு ஊசி.

  ஒருவர் தன்னிலிருந்து விடுதடல 
பபறுவதற்காே முதல் அடி எடுப்பு அந்தச 
ப்சால். காதல், ்சாதிய வன்முடற, அரசியல் என்று 
எல்லாப் பாடுபபாருட்களிலும் தன்னிலிருந்து 
விடுவிததுக்பகாள்ை வலிகடைப் பாடியிருப்பது 
இதபதாகுப்பின் மற்றுபமாரு சிறப்பு.

ஒரு ரூபோய் ெோணயம் தவிை இன்னபி்ற 
ரூபோய்்கர்ள வஙகியில் ரசலுத்தி விடுங்கள்

தோலிச்சைடு தவிை மீநத உரலோ்கம் 
அரனத்ரதயும் அைசில் ஒப்பரடத்து விடுங்கள் 

.........

இப்படி நீணடு கடைசியில் உங்கள் 
்கணக்கில் ர்கோடி்கள் தஙகி இர்ளப்போறும் 
அதனோல் “பழகுங்கள்” என்று முடியும் கவிடத.

 ஒரு நிதி ஆணடின் சீர்ப்சய்யப்பைாத 
நிதிநிடலடயயும் அதற்கு ்ைவடிக்டக 
எடுக்காமல் மக்கடை எப்படி பழக்குவார்கள் 
என்ற முன்்ோடி எணணததின் எள்ைல் 
பகடியாே கவிடத இது.

“்வராய் ஊடுருவி பற்றிக்பகாள்ளும் 
நிலமாய் நீயும் ்ானும் இறுகிப் புடர்யாை” 
என்ற அன்பின் வசீகர வரிகடைப்்பால்வ 
“அறிவு மய உைலில் இருந்து தன் உணர்வுக்கு 
புலோகாதபடி தன்டே விடுவிததுக்பகாணை 
அவள் நில்வம்புச ்சாயம் பருகி 
ப்டுஞ்சாணகிடையாகக் கிைக்கும் என் மீது 
பைர்ந்து சூழகிறாள்” என்ற பவறுப்டபப் 
பைர்ததும் க்சப்பு வரிகடையும் எழுதியிருக்கிறார்.

அததியாவசியக் கவிததுவச ப்சய்தி 
பரிவர்ததடேக்கு மிகக்குடறந்த வார்தடதக்ை 
்தடவப்படுகின்றே – பவுணட்.

“மீநத அநெதியின் ரதோப்புளின் ரமல் 
கீறிரனன் 

மநரத ஓடடும் தடிரயோத்த

ர்கோரைக்குள்

ெடுஙகியபடி நிரனவு்கள்” 

பவுணடின் கூற்றுப்படி குடறந்த 
ப்சாற்களில் முழு அல்லது அதிக ப்சய்திகடைச 
ப்சால்லியிருக்கிறார். மீந்த ்தியின் டமயதடதக் 
கீறும் சில ப்சாற்களில் ்தியின் பிரவாகமற்றுப் 
பலவாறாக ஆடுகிறது ்காடர.

மீன் குஞ்சு்கள் மிருதுவோக்குகின்்ற போதங்கர்ளப்ரபோல்

கூச்சத்தின் பதம் மீ்றோமல் 

அடிக்்கடி போதங்கர்ள அடம்பிடித்து 

அரும்பும் மீன்்கர்ளன இதபதாகுப்பின் 
கவிடதகடை ஒ்ர மூசசில் காததிரமாக 
அணுகாமல் அடிக்கடி வாசிதது டவததால் பமன் 
பதம் விைங்கும்.
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ம்ரஙசகாததிக்குக் கி்்டதே ்பரிசு
ஆலங்குடி அழகாே குளிர்சசியாே குட்டி 

கிராமம்.

எல்லாத திட்சகளிலும் பசுடம 
பைர்ந்திருக்கும். அரிசி, உளுந்து, பருப்பு 
வடககள் பகாணை வயல்பவளிகள்... 
மல்லி, முல்டல, ப்சணடுமல்லி, பிசசி, 
்சம்பங்கி இன்னும் பல பூந்்தாட்ைங்கள்... 
கறி்வப்பிடல பதாைங்கித கததரிக்காய் 
முதல் பலவடக காய்கறித ்தாட்ைங்கள்... 
மா, பதன்டே, வாடழ, பகாய்யா ்பான்ற 
பழத்தாப்புகள்... பாக்கு, படே, அததி, 
பவற்றிடல, அகததி, இலந்டத, கிளுடவ 
இன்னும் பல ்வலிப்பயிர்கள்...

அததடேச ப்சழிப்புக்கும் காரணம் 
்மகமடலயும் அதிலிருந்து பபாங்கிவரும் 
பபான்ோறும்தான்... பபான்ோறு 
ஆலங்குடிக்கும் அதன் சுற்றுவட்ைார 
கிராமங்களுக்கும் ஜீவ்தி. கணணாடி ்பாலத 
பதளிவும், மூலிடககள் தழுவிய மருந்தும் 
எேப் பபான்ோறு அப்பகுதிக்கு இயற்டக தந்த 
பபாக்கி்சம்.

்ல்ல ்வடையாக பட்ைணததுக் 
கணகளுக்குப் பபான்ோறு இன்னும் 
பதரியவில்டல. பதரிந்திருந்தால் அயிடரயும் 
பகணடையும் நீந்தும் ஆற்றில் அசுததமும் 
கழிவும் நீந்தும்.

ஆலங்குடிவாசிகளின் 
்பராட்சயின்டமதான் பபான்ோறு 
பபாக்கி்சமாக இருக்கக் காரணம். யாராவது 
தன் விடைநிலதடதப் பணததாட்சயால் 
பட்ைணததுவாசிகளுக்கு விற்றுவிட்ைால்... 
அததுைன் பபான்ோற்றின் புனிதமும் 
பகட்டுவிடும்.

அயிடர, பகணடை மட்டுமல்ல... 
அதன் வருடகக்காகக் காததிருக்கும் பகாக்கு, 
ப்சந்்ாடர... தாகம் தணிக்க ஓடிவரும் ஆடு, 
மாடு, ்ாய், குதிடர... நீர்விை ஆளின்றி 
்வர்விட்டு வைரும் ்வலிததாவரங்கள்... 
அதில் அடைக்கலமாே பலவித உயிர்கள் எே... 

ஒரு பபான்ோற்டற ்ம்பி ்காடி உயிர்கள் 
வாழகின்றே.

 அப்படிப்பட்ை பபான்ோற்றங்கடரயில் 
ஒரு ஆலமரம்... நூறு வயது ஆே அந்த 
ஆலமரததின் ்வர்கள் பபான்ோற்றின் 
அக்கடரக்குப் பாலமாய் நீணடிருந்து 
பயணங்கடை எளிதாக்கிக் பகாணடிருக்கிறது.

 அம்மரததின் அடியில் ஒரு பிள்டையாரும் 
உணடு. பபாதுவாக பிள்டையார் 
அர்சமரததிடேததா்ே விரும்புவார். இங்்க 
பபான்ோற்றின் அழகிலும் குளுடமயிலும் 
கிறங்கி ஆலமரததின் கீ்ழ குடிபகாணடு 
விட்ைார்.

 பிள்டையாருக்கு ்மடை ்பாட்டு குடி 
டவதத கிராமவாசிகள், அவருக்குத துடணயாக 
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அங்கு கூடி பபாழுது்பாக்கு, பஞ்சாயதது 
என்று பிள்டையாரின் தியாேதடதக் 
கடலததுக்பகாண்ை இருப்பர்.

 ஒரு்ாள் ஆலங்குடிக் காடுகள், 
்தாப்புகடைத தன் அலகால் பதம் பார்தத 
மரங்பகாததி ஒன்று... அந்த ஆலமரதடத 
வந்தடைந்தது.

 நீணை ்ாட்கைாக அந்த மரததில் 
குடியிருக்கும் கடரயான்கள் அடதப் பார்தது 
அதிர்சசி அடைந்தே. இதுவடர காகம், 
டமோ, கிளி, ்தன்சிட்டு ்பான்ற சிறிய 
பறடவகள் முதல் மயில், பருந்து ்பான்ற 
பபரிய பறடவகடைக் கூை கணடிருந்த 
கடரயான்களுக்குப் புதிய பறடவயாே 
மரங்பகாததி ஏலியன் ்பாலத ்தான்றியது.

 ்சரி... இந்தப் புதிய பறடவ என்ே 
ப்சய்கிறது என்று உைவு பார்ததுத தன் 
ராஜாவிைம் ப்சால்லலாம் என்று சில 
துணிச்சல்மிக்க கடரயான்கள் நிடேததே. 
உை்ே ஆலமரததின் பட்டைகளுக்கு 
இடை்ய ஏற்படுததி டவததிருந்த துடை 
வழியாக பவளி்ய வந்தே.

 அடதப் பார்தத மரங்பகாததி, தன் 
கூர்டமயாே அலகால் அவற்டறக் ்கார்தது 
விழுங்கிவிட்ைது. இந்த நிகழசசிடயத துடை 
வழியாக பார்ததுக்பகாணடிருந்த இன்போரு 
கடரயான் தப்பிசசிருைா டகப்புள்ை என்று 
விழுந்தடிதது ஓடியது தங்கள் ராஜாவிைம்...

 ‘ஐ்யா ்பாச்்ச ்பாச்்ச’ என்று 
கூச்சலிட்டுக்பகாண்ை ஓடிவந்த கடரயான், 
புதிய வரவாே மரங்பகாததி பற்றி விவரிதது, 
அது விழுங்கிய ்சக ்தாழர்கள் நிடல பற்றியும் 
கணணீருைன் ப்சால்லியது.

 ராஜா கடரயான் இவற்டறக் 
்கட்டுக்பகாணடிருக்கும்்பா்த மரங்பகாததி 
மரததின் பட்டைகடைத தன் அலகால் பகாததி 
உரிதது கடரயான்கடைத ்தைத பதாைங்கியது.

 ‘வ்சமா மாட்டிக்கிட்்ைாம்...’ என்று 
அடேததுக் கடரயான்களும் தன் ராஜா முன் 
பயத்தாடு கூடியிருந்தே. ராஜா கடரயான் தன் 
்டுங்கும் கால்கடைக் கட்டுப்படுதத முயன்று 
பதாப்பபன்று கீ்ழ விழுந்துட்ைார். கூட்ை்ம 
பதறி நிற்க, எப்படியாவது ்சமாளிப்்பாம் என்று 
நிடேததபடி பமல்ல எழுந்து நின்றார்.

 ‘ஒன்னுமில்ல... உங்கடை எப்படிக் 
காப்பாற்றலாம் என்று ்யாசிததுக்பகாண்ை 
எழுந்ததில் கால் தடுமாறிவிட்்ைன்...’ என்று 
அ்சடு வழிய ்சமாளிததார்.

அதற்குள் மரங்பகாததி பட்டைகடை 
உரிததுப் பயனில்டல என்று மரதடதத 
துடையிைத பதாைங்கியது. இடத உணர்ந்த 
ராஜா கடரயான்... ‘அடேவரும் மரததின் 
அடிப்பகுதிக்குச ப்சன்றுவிைலாம்’ என்று 
ப்சால்லி அங்கு ப்சன்று பதுங்கியது கடரயான் 
கூட்ைம்...

‘இந்த மரங்பகாததி இப்படி்ய பகாததி 
துடையிட்டு மரதடத்ய ்சாய்ததுவிடு்மா..?’ 
என்று நிடேதத ராஜா கடரயான் ஒரு 
திட்ைத்தாடு தான் மட்டும் பவளி்ய வந்தார்.

இவவைவு ்்ர உடழப்பிற்கு 
இப்்பாதுதான் பலன் கிடைக்க 
ஆரம்பிததுள்ைது என்று நிடேதத 
மரங்பகாததி... அடதப் பிடிக்கத தாவியது. 
உை்ே ராஜா கீ்ழ இருந்த பிள்டையார் ்மல் 
விழுந்தார். விழுந்த உை்ே மரங்பகாததி 
பார்க்கும் வடகயில் பிள்டையாரின் இைது 
காதுக்குள் புகுந்தார்.

 இடத கவனிதத மரங்பகாததி, ‘யாருகிட்ை 
தப்பிக்க பாக்கற..?’ என்று கததியபடி பறந்து 
வந்து பிள்டையாரின் காதுக்குள் தன் அலடக 
நுடழக்க... ராஜா கடரயானின் திட்ைப்படி 
மரங்பகாததி பிள்டையார் காதுக்குள் தன் 
அலடக மாட்டிக்பகாணைது. எவவைவு 
முயன்றும் பவளி்ய வர முடியவில்டல.

 ராஜா கடரயான், பிள்டையாரின் வலது 
காதுவழி்ய பவளி்ய வந்து மரங்பகாததியின் 
அருகில் ப்சன்று ரின்ைக்கு ைக்கு ைக்கு ைங்கி 
ைங்கி என்று ்ைேமாடிவிட்டு தன் இருப்பிைம் 
ப்சன்றது. கடரயான்கூட்ைம் தங்கள் ராஜாடவப் 
பாராட்டி மகிழந்தே...

 மாடலயில் ்வடல முடிதது 
பபாழுது்பாக்க வந்த கிராமவாசிகள் 
மரங்பகாததிடய மீட்டு பறக்கவிட்ைேர். 
மரங்பகாததி சிறு காயததுைன் காடு்்ாக்கி 
பறந்தது.

 தன் இேததிற்காகவும் வசிப்பிைதடதக் 
காக்கவும் கடரயான் ப்சய்தது ்சரியா?

தன் உணவுக்காக பிறர் வசிப்பிைதடத 
அழிதத மரங்பகாததியின் ப்சயல் ்சரியா?
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 பி்ரதி எடுக்க முடியதாப் பிம்பஙகள 

ஆழ்மனத நதடல - 8

°OˆîH¡ 
è‡í£® º¡ G¡Á 
î¬ôˆ¶õ†®ò î¼íˆF™ 
‘’Fùº‹ °Oˆî£½‹ 
ñùF™ Ü¿‚° ñ¬øòM™¬ô’’ 
â¡øð®«ò ªõO«ò õ‰î£¡ 
âù‚°œO¼‰¶ e‡´‹ Üõ¡... 
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          - Üõ¡ Þ¡Â‹ ªê£™õ£¡... 



புத்துயிரப்பு
~

‘உயிர்தபதழுதல்’எனும் சிந்தடேயின் ்வர் 
‘ஆோஸ்ைாசிஸ்’ எனும் கி்ரக்கச ப்சால்லில் 
இருக்கிறது. ‘எழுவது’ ‘மறுபடியும் எழுந்து 
நிற்பது’ என்ப்த இதன் பபாருள்!

20 நூற்றாணடுகளுக்கு முன் மத அதிகாரதடத 
எதிர்ததுப் ்பாராடிய ஒரு கலகக்கார இடைஞன் 
இ்யசு. அவர் உயிர்தபதழுந்தார் என்பது ஒரு 
நிகழவன்று. அது ஒரு தததுவம்! என் பிதாவின் 
வீட்டைச ்சந்டதக்கடை ஆக்காதீர்கள்! எேக் 
கலகம் ப்சய்த அ்த இ்யசு்ாதடர டவதது, 
பிறகு வந்த கிறிததுவம் வியாபாரம் ப்சய்தது. 

கிறிததுவதடத மறுவாசிப்பு ப்சய்வதற்காே 
்சந்தர்ப்பதடத எேக்குள் உருவாக்கியவர் 
ைால்ஸ்ைாய். மிகவும் ப்சல்வசப்சழிப்பு மிகுந்த 
பிரபுக் குடும்பததில் பிறந்தவர் ைால்ஸ்ைாய். 
இன்டறய கார்ப்்ரட் கால இந்தியா ்பால்வ 
18, 19ஆம் நூற்றாணடு ஜார் மன்ேர் ஆணை 
ரஷயாவும் இருந்தது. வறுடமயும், பசியும், 
்்ாயும் நிடறந்த ரஷயா்வ பபரும்பகுதி. 
ஆைம்பரம், சூதாட்ைம், குதிடரச்சவாரி உள்ளிட்ை 
்களிக்டக விடுதிகள், ்மட்டிடம பபாருந்திய 
சீமாட்டிகள், கேவான்கள் பங்்கற்கும் 
விருந்துக்கூைங்கள் எேச ப்சார்க்கபுரியாகக் 
காட்சியளிதத சிறுபான்டம்யார்க்காே 
ரஷயாடவ வைர்சசி எேக் கூறிோன் ஜார்!

இந்நிடலயில், பிரபு குடும்பதடதச ்்சர்ந்த 
ைால்ஸ்ைாயின் ஆன்ம விழிப்பு நிடல, அறத 
்தட்ைம், அவடர விவிலியதடத ்்ாக்கி 
்கர்ததியது. விவிலியதடத அவர் மறுவாசிப்பு 
ப்சய்தார். அதன் அலங்காரமாே ்்சாைடேகடை 
அகற்றி, மடறந்திருந்த உணடமகடை 
அறிய முயன்றார். நிததிய விடுதடலடயத 
்தடிய அவரது மேம் வீழசசியிலிருந்து எழ 
விரும்பியது. பதது ஆணடுகள் ்ைந்த ்தைலில், 
பரி்்சாதடேயில் புததுயிர்ப்டப எழுதிோர்.

இந்்ாவலின் முக்கியப் பாததிரம் 
ப்ஹ்லூதவ. இப்பாததிரம் தன்னுடைய 
பணடண நிலங்கடை, விவ்சாயிகளுக்குப் 

பங்கிட்டுத தருகின்ற புரட்சிகரமாே எணணதடத 
்்ாக்கி ்கரும்்பாது ்மக்கு யார் ப்ஹ்லூதவ? 
யார் ைால்ஸ்ைாய்? என்கிற குழப்பம் ஏற்படும். 

ஆம், ைால்ஸ்ைாய் தன் ஆப்பிள் மரங்கள் 
நிடறந்த பணடணத ்தாட்ைங்கடை விடுதது, 
அடமதிடய  விடுதடலடய ்்ாக்கி முன்்ேற 
தேது வீட்டிலிருந்து பவளி்யறுகிறார். 
கு்பர்னியாவின் ரயில் தைங்களில் ்மற்பகாணை 
இந்நீணை பயணததின் முடிவில், ஒரு 
சிறிய ரயில்்வ நிடலயததில் இறுதியாக 
உயிர்விடுகிறார். 

ைால்ஸ்ைாயும் ஒரு இ்யசு்ாத்ர. 
மரணதடத பவல்லும் வழிடய அவருக்குக் 
கணடுபிடிக்கத பதரிந்திருந்தது. ஆக்வ, அவரால் 
புததுயிர்ப்டப நிகழதத முடிந்தது!

அவருக்கு இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமாே 
வா்சகர் இருந்தார். அவர் பபயர் காந்தி!

இருவருக்கும் கடிதப் பரிமாற்றங்கள் 
நிகழந்தே. ைால்ஸ்ைாய் காந்திடயத திருக்குறள் 
படிக்குமாறு ்கட்டுக்பகாணைார்.

காந்தியும் சிலுடவ சுமந்தவர். புததுயிர்ப்டப 
எட்டியவர். புததுயிர்ப்பு ்தவ டமந்தர்களுக்கு 
மட்டுமல்ல மனிதர்களுக்கும் ்சாததியம் எேக் 
காட்டியவர்கள் காந்தியும் ைால்ஸ்ைாயும்!

•  •  •
ர்கோரடயிடம் ்கறபது!

~

பள்ளிக்குக் ்காடை விடுமுடற. 

மாணவர்கள் சிறிது காலம் 
திருவள்ளுவர், அ்்சாகர், பாபர், ஐன்ஸ்டின் 
பதாந்தரவுகளில்லாமல் நிம்மதியாக 
இருப்பார்கள். எங்கள் கிராமததுப் 
பிள்டைகடைக்  கம்ப்யூட்ைர், நீச்சல், ஸ்்பாக்கன் 
இங்லீஷ, பபர்ஸ்ோலிடி டிவலப்பமன்ட் 
வகுப்புகள் எே அனுப்பி உறவுகள் ைார்ச்சர் 
ப்சய்யப்்பாவதில்டல. 

பள்ளிக்கூைததில் ப்சால்லிக்பகாடுக்க 
முடியாத பல விஷயங்கடை இந்தக் ்காடை 
ப்சால்லிக் பகாடுக்கும். 

èKè£ô¡
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தேநீர் ொ்ல 



திருைா்த என்கிற ்பாலி உப்த்சதடதப் 
பள்ளி ப்சால்லும். ்மார்்சார் மரதது கிளிமூக்கு 
மாங்காடய, ்சாராயக் கடைக்காரர் வயலில் 
விடைந்த கம்மங்கதிடர, மணியக்காரர் 
்தாட்ைதது விைாம்பழதடத, பட்டியிலிருக்கும் 
வாததுமுட்டைகடைத திருை, இததகு ்காடை்ய 
எங்கடைப் பழக்கியது!

்பட் ைசட்ச ஸ்கூல் ப்சால்லித தந்தது. 
பபரிய வாய்க்காலில் மீன் பிடிக்க தாவணி 
அவிழததுத தந்தார்கள் அஞ்சடலகள். அப்்பாது 
்்சறு ்டேந்த அங்கங்கடைத பதாட்டுத துடைதத 
கள்ை மேமும் ்காடை தந்த பரி்்ச!

‘அரவம் ஆட்ைா்த!’ ஆசிரியர் கூற்றுகடை 
மறந்து தணணீர் பாம்டபப் பிடிதது அஞ்சடலகள் 
பார்க்க தடலக்கு ்மல் சுற்றியபதல்லாம் 
்காடைகாலக் குறிப்புகளுள் ஒன்று!

கிணற்றில் மூழகி மணபணடுதது வீரம் 
பழகியது, ்டுக்குைததில் தாமடர பறிதது ஈரம் 
பழகியபதல்லாம் ்காடையின் பகாடைகள்!

வள்ளுவனுக்கு ்வர்டவயில்டல. 
கிராமதது வாததியாரிைம்கூை பாணஸ் 
மணமுணடு. ஆோலும் பபரி்யரிடயக் கலக்கிய 
்்சற்றுவா்சடே ்காடைக்குரியது!

ஏரிகளும் காடுகளும், மீன்களின் 
இேப்பபருக்கதடத வணணததிகளின் வாழக்டக 
சுழற்சிடயக் டககளில் கவுசசி மணக்கவும் 
வணணம் படியவும் கற்றுத தந்தே! ஆடுகள் 
குட்டி ்பாட்ைடத மாடுகள் கன்று ஈன்றடத 
பபரியவர்கள் அருகிருந்து கணடு பிர்சவ 
வாடதகடை அறிந்ததும் இததகு ்காடை 
விடுமுடறகளில்தான்!

பாைப்புததகங்கள் மதிப்பபணகடை 
மட்டு்ம பகாடுததே. ்காடை விடுமுடறக்ைா 
மாடவ, பலாடவ, விைாங்கனிடய, குரடவ 
மீன்கடை, கம்மங்கதிர்கடை, அஞ்சடலகள் 
காக்கா கடி கடிததுக் பகாடுதத கமர்க்கட்டுகடைக் 
பகாடுததே! பவள்ைாற்றின் ஈரக்காற்டற, 
பகாக்குபூதத ்ைவு வயல்களின் மணகவிசசிடய, 
பபரி்யரிக்கடரப் புதர்களின் காடைகடை, 
்வப்ப மரப் பபாந்துகளிலிருந்து விருட்பைேப் 
பறந்து ப்சல்லும் கிளிகடை, ப்சாட்ைவேததுப் 
பபணகள் தடலயில் சுமந்து வரும் பவள்பைரிப் 
பிஞசுகடை, ஆதிவராக்ல்லூர் ஐஸ்காரர் 
பகாணடு வரும் ்்சமியா ஐஸ்கடை, மததாப்புத 
்தாட்ைததில் கைவாடிய நுங்குகடை விை 
பிஎட் எம்எட் படிதத ஆசிரியர்கள் ப்சால்லிததர 
ஒன்றுமில்டல. 

ஆக்வ, அன்பு மாணவர்க்ை! புததகதடத 
மூடி டவயுங்கள். ்காடைடயத திறந்து 
டவயுங்கள்!

•  •  •

மோடுரமய்க்கும் ்கணரண!
~

இன்று அருணா ்சாய்ராமின் ‘மாடு 
்மய்க்கும் கண்ண      நீ ்பாக ்வணைாம் 
ப்சான்்ேன்’ ்கட்்ைன். மேடத அள்ளுகிறார் 
அருணா!

குழந்டதயாே சுட்டி கணணனுக்கும் 
தாயுக்குமிடை்யயாே பராமான்ஸ் பாைல்.

‘காய்சசிே பாலு த்ரன், கல்கணடுச சீனி 
த்ரன்

டக நிடறய பவணடணய் த்ரன், 
பவய்யிலி்ல ்பாக ்வணைாம்!’ 

எனும் வரிகளில் ‘காய்சசிே’டத ‘கய்சசசீே’ 
எே ப்டிடல குறிலாகக் காய்சசுகிறார். சீனிடய 
சசீனியாக்குகிறார். ‘பவய்யிடல’யும் முறுக 
டவக்கிறார்! ஆோல் இங்கு அருணாவின் 
உச்சரிப்புப் பிடழயும் அழகாகிறது!

இது்பால்வ 

‘்காவர்ததே கிரியில் ்காரமாே மிருகங்கள் 
உணடு

கரடி புலிடயக் கணைால் கலங்கிடுவாய் 
கணமணி்ய’

எேப் பாடும்்பாது மிருகங்கடை 
‘ம்ருகங்கள்’ என்று புதிய தமிடழ அருணா 
இட்சக்கிறார். 

இது்பால ்ஜசுதாஸ் ்பான்ற 
இட்சவாணர்களும் பிடழபை பாடுவதுணடு. 
இது ஒருவடக ஒலி ்பதம். கர்்ாைக இட்சயில் 
இடத ஜிரா என்கிறார்கள்.  இப்படிதான் ‘எந்த 
‘்ரா’ மகானுபாவுலு’ டவ எட்டுக்கட்டையில் 
இழுப்பார்கள். ்ாபேல்லாம் இட்சயில் ஸீ’்ரா’! 
ஆோல் இட்சடய ரசிக்க ்தடவப்படுவது 
மேம்தான். அறிவு இல்டல. இது ப்சஞசுருட்டி 
ராகம். ப்சார்க்கததுக்கு அடழததுச ப்சல்கிற ராகம்.

 அருணகிரி்ாதரின் ‘்ாத விந்து கைாதி 
்்மா ்்மா’ கூை ப்சஞசுருட்டிதான்.

இடதவிைவும் மாடு ்மய்க்கும் கணணா 
அபாரம்.

‘யமுோ ்திக் கடரயில் எப்பபாழுதும் 
கள்வர் பயம்

கள்வர் வந்து உடே அடிததால் 
கலங்கிடுவாய் கணமணி்ய!’ 

எேக் கலங்குகிறாள் ய்்சாடத.

‘கள்ைனுக்்கார் கள்ைன் உண்ைா? 
கணைதுண்ைா ப்சால்லும் அம்மா?

கள்வர் வந்து எடே அடிததால் கணை 
துணைம் ப்சய்திடு்வன்!’

 எே வாயாடுகிறான் கணணன்.
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ய்்சாடத ்பால்தான் தமிழும். பதருவில் 
இறங்கிோ்ல பகா்ராோ ப்சால்லிப் 
பயமுறுததுகிறார். ‘டவரஸ் வந்து எடே 
அடிததால் கணை துணைம் ப்சய்திடு்வன்!’ எேப் 
பதில் ப்சால்லிப் படிதாணடுகிறான் க.கா!

கர்்ாடிக்பகேப் பயப்பை ்வணைாம். 
யுடியூபில் ‘மாடு ்மய்க்கும் கண்ண’ ்களுங்க. 
்கட்டுக்கிட்்ை இருப்பீங்க!

•  •  •
்கரணன் - வீைனின் ்கரத!
(முதல் பார்டவ)

~

ப்சவவாய் கிரகததுக்கு ராக்பகட் விடும் 
காலததில், ்்சரிக்குள் பஸ் வரவில்டல! 
எேப் பைம் எடுக்கும் அவலம் இந்தியாவில் / 
தமிழகததில்தான் ்ைக்கும். 

தமிழ சினிமாவில் ஆயிரக்கணக்காே 
ஜிம்பாய்கடை கேல் கணணன், அேல் அரசு 
்பான்்றார் துடண்யாடு துடவததுப்்பாடும் 
சூப்பர் ஸ்ைார்கடைப் பார்ததிருக்கி்றாம். 

ஆோல், நி்சததில் வீரன் என்பவன் யார்? 
்ம் பக்கதது வீட்டுப் பிள்டை படிக்கப் ்பாோல் 
அவடைக் ்கலி ப்சய்து மீணடும் வீட்டுக்குள்்ை 
பூட்டி டவக்கிறது ஒரு கூட்ைம். ஆஸ்பததிரி 
்பாகும் பிள்டைததாசசி பபணணுக்குப் 
பஸ்டஸ நிறுததா்த என்கிறது ஒரு கூட்ைம். 
இதற்குப் பின்ோல் இருப்பது ்சாதி பபருமிதமும், 
தீணைாடமயும். தமிழர்களின் உணடமயாே 
வில்லன் ்சாதி. ஆோல் இங்கு வில்லன் என்று 
்ம்பியாடரக் காட்டிோர்கள். ரகுவரடேக் 
காட்டிோர்கள். பிரகாஷராடஜக் காட்டிோர்கள்.  
இப்்பாதுதான் மாரி ப்சல்வராஜ், ரஞசித 
்பான்்றார் உணடமயாே வில்லன்கடைக் 
காட்டுகிறார்கள்.

இதில் பகாடுடம என்ேபவன்றால், இந்த 
்பாலி வில்லன்கடைப் ்பாட்டுத தள்ளும் 
ஹீ்ராக்களுக்குப் பல ்்சரிகளில் ரசிகர் மன்றம் 
டவததார்கள். ்ததததில், திணணியததில், 
்ாயக்கன் பகாட்ைாயில், பபான்பரப்பியில்,   
்்சாகனூரில் தங்கள் வாயில் மலமும் சிறுநீரும் 
திணிக்கப்பட்ை்பாது, காதலிதத தங்கள் 
அணணன்கடைத தணைவாைங்களில் தூக்கி 
எறிந்த்பாது, தங்கள் சிறிய உடைடமகளும் 
அடிதது ப்ாறுக்கப்பட்ை்பாது, தங்கள் 
உறவுகடைக் பகான்பறாழிதத்பாது, 
தங்களுக்காகக் கைததில் வந்து நின்றவர் யார்?  
தங்களின் ்ாயகன் யார்? என்படத அவர்கள் 
அறிந்துபகாணைார்கள். 

பஸ் மட்டும் அல்ல, சுததமில்லாத 
்்சரிக்குள் ்சாமி்ய வராது ! என்றார்கள். ்்சரித 
்தர் ஊர் வழியாக வந்த்பாது, அதில் வீற்றிருந்த 

்சாமிடயயும் எரிததுக் பகான்றடதப் பார்ததார்கள். 
பஸ் நிற்காத காரணததால் ஆஸ்பததிரி ்பாக 
முடியாமல் இறந்த தங்கள் ்ச்காதரிகள்தாம் 
கன்னிமார் ்சாமிகள்! என்படத அவர்கள் 
உணர்ந்த்பாது இந்தியாவில்/தமிழகததில் புதிய 
கடதகள், புதிய சினிமாக்கள், புதிய இட்சகள் 
்தான்ற ஆரம்பிததே. 

வீரர்கள் சினிமாவில் அல்ல ்ம்மிைம் 
இருந்்த ்தான்றுகிறார்கள்! என்படத 
அவர்கள் கடதயாகவும் பைமாகவும் படைக்கத 
பதாைங்கிோர்கள்.  இதுவடர எந்த சினிமா 
தலிததுகடை பவறும் ஒரு சீன், இரணடு சீன்களில் 
பரௌடிகைாக, திருைர்கைாக, பபாறுக்கிகைாகக் 
காட்டிய்தா, அ்த சினிமாவில் அவர்கடை 
ரஞசிததும், மாரி ப்சல்வராஜும் வீரர்கைாக, 
்ாயகர்கைாகக் காட்ைத பதாைங்கிோர்கள்.

மாரி ப்சல்வராஜ் மீது ஒரு பமல்லிய 
புகார் இருந்தது. பரி்யறும்பபருமாளில் 
ஆதிக்க ்சாதிகளிைம் மேமாற்றதடத அவர் 
இடறஞசுவதாக அந்த விமர்்சேம் இருந்தது. 
அந்தச சிறிய விமர்்சேதடத கர்ணனில் துடைதது 
எறிந்திருக்கிறார்.

இடை்வடையில் கர்ணன், பபாடியன் 
குைததில் நிற்காத பஸ்டஸ அடிதது 
ப்ாறுக்குகிறான். பஸ் பவறும் உருவகம். 
இனியும் இந்தியாவில் தலிததுகளுக்கு 
்காவிலில், பள்ளிகளில், பல்கடலக்கழகங்களில், 
்வடலவாய்ப்பில் நுடழய அனுமதி இல்டல 
என்றால் அடவ எல்லாவற்டறயும் அவர்கள் 
அடிதது ப்ாறுக்குவார்கள். 

இதுவடர தலித அரசியடலப் ்பசிய 
பைங்கள்,  ஆதிக்க ்சாதி வில்லன்கடை 
மட்டு்ம புரட்டி எடுததிருக்கின்றே. ஆோல் 
ஆதிக்க ்சாதிடயப் பாதுகாக்கிற இந்தியாவின் 
அறமன்றங்கள், காவல் நிடலயங்கள் குறிதத 
அச்சதடதயும் ஒடுக்கப்பட்ை மக்களிைம் ்பாக்க 
்வணடியிருக்கிறது. 

்ம்முடைய சுயமரியாடத, சுயமதிப்பு 
இவற்றின் மீது டகடவப்பது ்சாதியடமப்்பா, 
்சட்ை்மா, துப்பாக்கி்யா, எதுவாக இருந்தாலும் 
தூக்கிப்்பாட்டு மிதி என்கிறான் கர்ணன். 

கர்ணன் என்பவன் ஒரு தனுஷ 
மட்டுமில்டல. இந்தியாவின்/ தமிழகததின் 
எல்லாச ்்சரிகளிலும் கர்ணன்கள் இருக்கிறார்கள். 
இனியும் கர்ணன் வஞ்சததில் வீழமாட்ைான். 
்பார்க்கைததில் ரததம்கக்கி ்சாகமாட்ைான். 
அ்த ஆணை பரம்படரக் கடதக்ைாடு, 
ஆதிக்க்சாதி திமி்ராடு,  ்சகமனிதனின் 
சுயமதிப்பில் டகடவப்பவர்கள் யாராயினும் 
அவர்கள் கழுததின்மீது, விடுதடலடயப் 
பாடிக்பகாணடிருக்கிறது கர்ணனின் வாள்.
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 கவிலதயியல குறிதத 
நேர்கதாணலகள

்கறபதுரவ.. 
 ர்கடபதுரவ..!

5

யோழன் ஆதி

பிேல்மாழி கவித்கதளப �டி்தது 
அ்ன் �ாதிப�ால எழு் வரும கவிஞர்கள் 
அதிகரி்தது வரும சூழத் எப�டி 
�ார்க்கிறீர்கள்?

கடலயின் வைர்சசி என்பதின் ஓர் 
அலகாக்வ அடத ்ாம் பார்க்கலாம். 
‘்பாலசப்சய்தல்’ என்பது ஓர் உததிதான். 
ஆோல், அடதப் ்பால்வ ப்சய்யக்கூைாது. 
முன்பு ரதபந்தக் கவிடத என்று எழுதுவார்கள். 
ரததடதப் ்பால்வ அந்தக் கவிடத 
இருக்கும். அடதப்்பால்வ இல்லாமல் 
இடைக்காலததில் இறங்கி என்ற ப்சால்டல

இ

 ற

ங்

கி எே எழுதி அச்சாக்கிோர்கள். 
இது, பார்ப்பதற்கும் படிப்பதற்கும் 

ஒரு சுடவயூட்ைமாக இருக்கிறது 
என்பதற்காக்வ அடதப்்பால்வ 
பதாைர்ந்து எல்லாவற்டறயும் எழுது்வன் 
எே அைம்பிடிக்கக் கூைாது. ஒன்டறப் 
படிததுவிட்டு அடதவிை சிறந்ததாக்வ 
ஒரு படைப்டப உருவாக்க ்வணடும். 
ஆோல் அந்தக் கருப்பபாருட்கடை 
்ாம் பயன்படுதத முடியாது. ஆங்கிலக் 
கவிடதகளில் வருவேவற்டறச சிலர் 
பயன்படுததுகின்றேர். பியா்ோடவ்ய 
வாசிக்காத தமிழக்கவிஞர் ஒருவர் ‘என் 
பியா்ோவின் கருப்பு பவள்டைக் 
கட்டைக்கிடையில் கசியும் மது நீ’ என்று 
எழுதிோல் அதில் பபாய்டம பூததுக் 
கிைக்கிறது எே அர்ததம். ்ம் மரபுகடை 
வாழடவ அந்த வடிவததில் கூறுவது 
தவறில்டல என்்ற கருதுகி்றன். 

புதைவு றவறு, இ்க்கியம றவறு என்ே 
கரு்தது இருக்கிேது. அதில புதைவுக்கு ஒரு 
்ட்சியமும றவண்ாம என்றும ஆைால, 
இ்க்கிய்ததிறகு ்ட்சியற்ம றநாக்கு என்றும 
கூேப�டுகிேது. அப�டிலயனில கவித் 
புதைவு்த்ன்த்மறயாடு இருப�து ்சரியா 
்வோ?

புடேவு என்பது இலக்கியததின் 
உள்ைைக்கம்தான். புடேவின்வழி்யதான் 
இலக்கியதடத ்ாம் கணைடைகி்றாம். 
சிலம்பில் கணணகி ்காவலன் வாழக்டக 
யதார்ததம் எே டவததுக்பகாள்்வாம். 
அடதக் குடிமக்கள் காப்பியம் என்கி்றாம். 
அந்தக்  காப்பியம் எழுதப்பட்ை காலததில் 
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வந்த பல காப்பியங்கள் பிற்ாடுகளில் 
மன்ேர்கள் குறிததாேது. இது மட்டுந்தான் 
்சாதாரண குடிமக்கடைத தடலவன் 
தடலவியாகப் ்பாற்றிய காப்பியம். 
வாழக்டகயில் வரும் இன்பம் துன்பம் 
எல்லாம் அவர்களுக்கும் உணடு. அடதப் 
பாடுபபாருைாக்கிய இைங்்கா பல 
இைங்களில் புடேவுகடை அள்ளித 
தந்திருப்பார். ‘டவடய என்னும் பபாய்யாக் 
குலக்பகாடி டதயற்குறுவது தாேறிந்தேள் 
்பால்’ என்பார். 

புடேவு வா்சகருக்கு வாசிப்பின் 
சுகததிடேயும் இலக்கியம் 
லட்சியததியதடதயும் தருகிறது. 
பவறும் புடேவு பிற்காலததில் காட்சிப் 
பபாருைாகிவிடுவதற்காே ்சாததியங்கடைக் 
பகாணடுள்ைது. ஆோல் அதில் வாழக்டகயும் 
ஒரு ்சரைாக ஓடும்்பாது அது வாழவியலாக 
மாறிவிடுகிறது. ்சமூக மதிப்பீடு அற்றதால் 
என்ே பயன் இருக்கிறது? நீ பகாணடு 
வந்த இந்த மல்லிடகசப்சடிடய எங்கு 
்டுவது என்று ஒரு கவிடத இருப்பதற்கும் 
நீ பகாணடுவந்த இந்த மல்லிடகசப்சடிடய 
எங்கு ்டுவது பீ ்ாறும் என் வீட்டில் 
என்று ்கட்பதற்குமாே ஒரு ்வறுபாடு 
உணைல்லவா? அந்த ்வறுபாடுதான் ்சமூக 
மதிப்பீடு. அடதக் பகாணைடத இலக்கியம் 
எேலாம். அடதச ப்சால்டகயில் டகயாளும் 
ஈர்ப்டப புடேவு எேலாம்.

இ்க்கிய வடிவில லராம� ஆழ்மாைதும 
கூர்த்மயாைதும நுட்�்மாைது்மாை வடிவம 
கவித் என்�ார்கள். அப�டியிருக்க... 
இவவளவு கவிஞர்கள் ்மிழில எப�டி 
உருவாகிோர்கள்? 

படைப்புகளின் உச்சம் கவிடத. 
ஆோல் அடத எழுதுவதற்கு அவவைவு 
பமேக்பகைத  ்தடவயில்டல. உங்களிைம் 
ப்சாற்களும் கவிதா மேமும் இருந்தால் 
்பாதும். ஆோல் ஒரு கட்டுடரக்கு 
உங்களுக்குத தரவுகள் ்தடவ, அவற்டறத 
்தடி அடலய ்வணடும். இல்டல 
என்றால் கட்டுடர ்சரியாேதாகவும் 
தன்்சார்புள்ைதாகவும் இராது. சிறுகடதயும் 

அப்படிததான். அதற்காே நுணுக்கமும் 
விவரடணகளும் இல்டல என்றால் கடத 
கந்தல்தான். 

ஆோல் கவிடத இதுதான் எே 
வடரயறுக்க இயலாத ஒன்றாக்வ 
இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல 
தமிழர்வாழவில் கவிடத மிகவும் மரபாேது. 
்ான் அறிவியல்பூர்வமாே மரபியடல்ய 
கூறுகி்றன். ஜீன்களின் வழி்ய ஊடுருவும் 
தன்டம உடையதாக இருக்கிறது. ஆக்வ 
கவிடத எழுதுபவர்களின் எணணிக்டகயும் 
அதிகம் கவிடதத பதாகுப்புகளின் 
எணணிக்டகயும் அதிகம். 

அச்சாக்கம் புதிய பதாழில்நுட்பங்கடைக் 
பகாணடுவருகிறது. இப்்பாது ்ம்மால் 5 
பிரதிகள் கூை அச்சடிததுக்பகாள்ை முடியும். 
இல்டல என்றால் பி டி எஃப் ஆக்கி 
பவளியிை முடியும் என்ற தன்டமயில் ஒரு 
்ாவல் எழுதிோல் நிடறய பக்கங்கள் ்தடவ. 
கவிடதத பதாகுப்புக்கு அப்படியில்டல. 
அதோல் கவிஞர்கள் எணணிக்டக 
அதிகமாகலாம். ஆோல் அவர்களின் 
பதாைர்ந்த கவிடதயியல் ப்சயல்பாடுகள்தான் 
அவர்கடைக் காலம் கவிஞர்கைாகத தக்க 
டவக்கும். ஒரு பதாகுப்புக்குப் பின் கடத 
எழுதிக்பகாணடிருப்பர் என்றால் அவர்கள் 
கவிஞர்கள் பட்டியலில் ்சந்தா ப்சலுததாத 
உறுப்பிேர்கள் ஆகிவிடுவார்கள், அப்படி 
எததடே்யா ்பர் இப்்பாது ்சங்கததில் 
இல்டல. 

இன்போரு ்சமூகக் காரணம் இருக்கிறது. 
படிப்பும் எழுததும் இப்்பாதுதான் அடிததை 
்சமூகங்களுக்கு வாய்தது இருக்கின்றே, 
அவர்கள் எழுதிப்பார்க்கிறார்கள். 
தங்களுக்கு மறுக்கப்பட்ைடவகடை, 
தங்கள் ்தடவகடை, எதிர்பார்ப்புகடை, 
அவமாேங்கடை, இதுவடர ப்சால்லப்பைாத 
வாழடவ, அங்கீகரிக்கப்பைாத தங்கள் 
உைல்கடை எழுதிப்பார்க்கிறார்கள். அதற்குத 
்தாதாே வடிவமாய்க் கவிடத இருக்கிறது. 
அது்வ அவர்களின் இலக்கிய வடிவமாகவும் 
ஆகிவிடுகிறது.

•  •  •
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அமிரதம் சூரயோ

முன்பு உஙகளுக்கு ஒரு கவித்க் களம 
இருந்து. அதில நீஙகள் சுறறிய லகாமபு 
இபற�ாது எஙறக? அத் ஏன் ்மதே்தது 
தவ்ததுள்ளீர்கள்? 

அன்று இருந்த கவிடதக்காே 
இலக்கியததுக்காே கைம் அப்படி்யதான் 
இருக்கிறது. என் கம்பும் அப்படி்ய 
என்னிைம்தான். அடதச சுற்ற்வணடிய 
அவசியம் இப்்பாது இல்டல. 2000 வாக்கில் 
கடணயாழி, காலசசுவடு, கவிதா்சரண, ்வீே 
விருட்்சம், அதன் பின் கல்குதிடர, ்சதுக்க 
பூதம்- இதில் எழுதுவதுதான் இலட்சியம், 
்வீே கவிஞன் என்ற அந்தஸ்தும் கிடைக்கும் 
என்று ்ம்பி்ோம். அது உணடமயும்கூை. 
எதன் பபாருட்டும் பவகுஜே பததிரிக்டகயில் 
எழுதக்கூைாது என்பதில் கவேமாய் இருந்த 
காலம் அது.

காலசசுவடில் பிரத்யகமாே 
வடிவடமப்பில் டவரமுதது கடிதம் 
(வா்சகர் கடிதம்தான்)்பாட்ை்பாது அவர் 
கவிஞர் அல்ல பாைலாசிரியர்தான் எே 
அவருக்கு ஏன் அவவைவு முக்கியததுவம் 
எேக் ்கட்ை ஆளில் ்ானும் ஒருவன். அை, 
இப்்பாதும் என் கவிடத பமாழி  மாற்று 
இதழுக்காேதுதான். ஓவியர் ்சந்ருடவச 
்சந்திதது மேப்பிறழவும் வணணங்களும் 
குறிததுப் ்பட்டி எடுதது கல்கியில் ்பாைல. 
்ணபர் லஷமி மணிவணணன் ்ைததும் 
சி்லட்டுக்கு அனுப்பி அச்சாேது. கல்கியில் 
பக்கங்கள் பகாடுததாலும் அதில் ்ான் எழுத 
இயலாது. காரணம் அதன் வா்சகர் ்வறு 
என் கவிடத பமாழி ்வறு. ்சமீபததில் என் 

கவிடதகடை உயிர் எழுததில் சுதீர் ப்சந்தில் 
்பாட்ைார். ஆக ்ான் இன்னும் ்சமர்சம் 
ப்சய்துபகாள்ைாத கவிஞன். என் பணி ்வறு 
என் கவிடத இயங்கு தைம் ்வறு.

கவித்கள் குறி்ததுப ற�சுவ்றகாக 
நிதேய கவித் நூலகதள வாசிக்கும 
வாயபத�ப ல�றே்ால ்ச்மகா் கவித் 
குறி்தது உஙகளால ற்ம்திக்மாகச் ல்சால் 
முடியும. ல்சாலலுஙகள்! ்மிழ்க் கவித்யின் 
்ட்்சண்தத்.

இன்று கவிடதயில் ்ான் பகாணைாடும் 
இதுதான், இவன்தான் கவிஞன் என்று 
என்டேக் ்கட்ைால் எேக்பகாரு பட்டியல் 
உணடு. அது பவகுஜே ஊைகததுைன் 
பதாைர்பு அற்றது. கவிடதயில் 
கணைராதிததன், ்்்சமிததிரன், பவயில், 
இட்ச எேத பதாைரும் அ்த்வடை 
கவிடதயியல் குறிதது  இைங்்கா 
கிருஷணன், தமிழமணவாைன் பணிகள் 
மறுக்கவியலாதடவ. இன்றும் சிறப்பாக 
எழுதும் அதீத கவிடத புடேவாைர்கள் 
நிடறய ்பர் உணடு. கவிடதக்காரன் 
இைங்்கா, கார்ததிக் திலகன், தாமடர பாரதி, 
பூவிதழ உ்மஷ, அம்்சப்ரியா, ஆணபைன் 
பபனி, ்தன்பமாழி தாஸ், ஜீேத  எேப் 
பட்டியல் நீளும்.

ஆயினும் முகநூல்- இலக்கிய பவளியில் 
ஒரு ஜே்ாயகத தன்டமடயக் பகாணடுவந்து 
்சர்வாதிகார ்ாட்ைாணடமத தன்டமடய 
உடைததது. அ்த ்்ரம் கவிடதடயயும் அது 
நீர்க்கச ப்சய்துவிட்ைது. உைேடி புகழுக்காே 
எளிய சூததிரமாகவும் கவிடதடய முகநூல்  
ஆக்கிவிட்ைது துரதிஷைம்தான்.

உ்கக் கவித்கதளலயல்ாம 
கதர்ததுக் குடி்தது விட்்வர்களின் நூலுக்கும 
ற�சுகிறீர்கள், உள்ளூர் கவித்கதளக் கூ் 
ற்மாநது �ார்க்கா்வர்களின் நூலுக்கும 
ற�சுகிறீர்கள். எப�டி அந் வி்தத்தயக் 
கறறீர்கள்?

இ்த ்கள்விடய விஷணுபுரம் 
இலக்கிய வட்ைததில் ஆ்சான் பஜய்மாகன் 
என்னிைம் பபாது ்மடையில் ்கட்ைார். 
தபு்சங்கரிைம் சிக்கி உள்ை கவிடத ரசிகடே 
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்தவதச்சனிைம் பகாணடு வரடவக்கவும்  
மரபுக்கும் புதுக்கவிடதக்கும் இடையில் 
அல்லாடுபவடே ்வீேக் கவிடத ்்ாக்கி 
்கர டவப்பதற்காே முயற்சியும்தான் 
இந்தக் கூட்ைங்கள். ஒன்று பதரியுமா? 
்ரனின் முதல் பதாகுப்டபக் குறிததுப் ்ப்ச 
அணணா்சாடலயில் எல் எல் ஏ பில்டிங்க்கில் 
இன்பா சுப்ரமணியம் அடழக்க, ்ான், ்ரன் 
இன்னும் தன் கவிடதயில் ்கர்வணடிய 
தூரம் இருக்கிறது என்று ்பசியவன். ஆோல், 
இன்று ்ரன் வந்திருக்கும் இைம் கவிடதயில் 
உயரம். அவர் வைர்சசிக்கும் எேக்கும் 
்சம்பந்தம் இல்டல. ஆோல், இப்்பாது ்ான் 
்மடையில் ்பசும்  ப்சால்லும் அபிப்ராய 
அணுகுமுடறடய மாற்றிக்பகாண்ைன். 
ஆோல், எது அ்சலாே கவிடத என்பதில் என் 
தீர்மாேம்  அப்படி்யதான் இருக்கிறது.

•  •  •

ÿரெசன்

்மிழ்க் கவித் ்மரபு உட்ல�ாருளுக்குப 
ற�ர் ற�ாைது. கவித்யின் ஆழ்மாை 
உட்ல�ாருள்்ான் வாசிபற�ாரின் நிதைவு 
அடுக்குகதள்த ல்ாட்டுக் கத்க்கக் கூடியது. 
இன்று எழு்ப�டும கவித்களுக்கு அந் 
ஆழம இருக்கிே்ா?

கவிடதயின் உட்பபாருள் – ஆழம்.

்ல்ல கவிடத வாசிப்பில் பல 
உட்பபாருடைக் பகாணைதாக்வ 
இருக்கும். இந்த உட்பபாருடைக் கவிஞன் 
உருவாக்குகிறான் என்படதக் காட்டிலும் 
வா்சகன் கணைடைகிறான் என்பதுதான் 

உணடம. உட்பபாருடைப் பூைகமாக 
டவததுப் புதிர்்பாலக் கவிடதடய ஆக்கும் 
திறடமயாே கவிஞர்கள் வா்சகனுக்கு 
ஒரு திறப்டபயும் தராமல் ்பாகலாம். 
இது வாசிப்பவடேத திறேற்றவன் 
என்றாக்கிவிைாது. மேதில் ஒளிக்கீற்றாய்ப் 
பளிசசிடுகிற ஒரு எளிய காட்சி 
வாசிப்பவடேப் பல அனுபவங்களுக்கு 
இட்டுச ப்சல்லலாம். இங்கு தாம் அடைந்த 
வா்சக அனுபவம் அவன் வாசிப்புத திறோல் 
கூடிவந்தது என்றும் கூற முடியாது. 

இதற்கு ்்பரதிராக உணடமயாே 
கவிடதடய அடையாைம் பதரியாமல் 
கைக்கும் ்ம்லாட்ைமாே வா்சகச 
ப்சயல்பாட்டையும் ஒன்றுமில்லாத 
கவிடதக்குத தம்“திறடமயாே” 
வாசிப்பிோல் மிடக பபாருள்கடைக் 
கற்பிக்கும் திறோய்வாைர்கடையும் 
கவேததில் பகாள்ை ்வணடும். எே்வ 
கவிடதடயப் பபாருததவடர “திட்ைம்” 
என்படதக் காட்டிலும் உருவாக்கததிலும் 
கணைடைவதிலும் இயல்புததன்டமயும் 
ர்சடேயு்ம முதன்டம பபறுகிறது என்்பன்.

“ò£¼ñŸø Hó«îêˆF™
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இந்த மூன்று வரிகளின் உட்பபாருள் 
என்ே? அதன் ஆழம் என்ே? 
எழுதப்பபற்ற காலததில் பதியப்பபற்ற 
இசசிறு கவிடதயின் உட்பபாருடையும் 
ஆழதடதயும் காலந்்தாறும் வாசிக்கும் 
எல்லா வா்சகர்களும் அடைந்துவிடுவார்கள் 
என்ற நிச்சயம் எேக்கில்டல. எழுதியவர் 
எடதக்கருதி எழுதிோ்ரா (அப்படி 
எழுதப்பட்டிருப்பின்)அடதயல்ல; என் 
வா்சக அனுபவதடத்யனும் எவராவது 
கணைடைவார்கைா என்பதில் எேக்கு ஐயம் 
மாததிர்ம உணடு.

நவீை்தத்க் தகயாள்வ்ன் மூ்ம 
ய்ார்்த்்தத்க் தகவிடுகிே ற�ாக்கு 
நிகழ்கா்க் கவித்களில அதிகரி்ததுள்ள்ா?
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்வீேம் என்படத ்ான் புடேவு 
எேப் புரிந்துபகாள்கி்றன். உணடமயில் 
படைப்பில் எதார்ததம் என்ப்த இருக்க 
முடியாது. ்டைமுடற எதார்ததம் படைப்பில் 
ஒருவிதத தணிக்டக பகாணைதாக்வ 
பதிவுபபறும். உடர்டையின் எதார்தத்ம 
இவவாபறனில் கவிடதயில் எதார்ததம் 
என்ற ஒன்டற எப்படி ஏற்பது. புற 
எதார்ததம் படைப்பாளியின் பார்டவயில் 
கிரஹிக்கப்படும்்பா்த அகததின் 
புடேவாக மாறிவிடும். ஒ்ர காட்சிடயக் 
காணும் பலரும் அடதச சிததரிததால் அது 
்வறாே பல காட்சிகைாக்வ பவளிப்படும். 
எதார்ததம் எே நீங்கள் குறிப்பிடுவடதச 
்சமூக நிகழவுகடை அது ்சார்ந்த மானுை 
வாழவியடல டமயப்படுததும் படைப்புகள் 
குறிதததாக எடுததுக்பகாள்கி்றன். ஒன்டற 
இன்போன்றின் மூலம் கூறுவடத்ய 
இலக்கியம் ஆதாரமாகக் பகாணடு 
இயங்குவதாகக் கூறலாம். 

அக்கினிக்குஞசு கவிடதயில் 
பாரதி ஊட்ை நிடேக்கும் எளி்யாரின் 
எழுசசிடயயும், ஒளியின் அடழப்பு 
கவிடதயில் பிச்சமூர்ததி படைததுக் காட்டும் 
ஒடுக்கப்பட்ைவர்களின் திமிறடலயும் 
்வபறந்த மாதிரியாே நீங்கள் எதிர்ப்பார்க்கிற 
எதார்ததம் பகாணடும் படைததிருக்க்வ 
முடியாது.  இங்கு சிறு ப்ருப்புப்பபாறியும், 
்்சானிக்கமுகும் பகாணடிருக்கிற அடிப்படை 
இயங்கியல் ஆற்றடலக் கவிடதயில் 
கவேப்படுததும்்பாது அது வா்சகனுக்கு 
தன்னுடைய ஆற்றடல முடுக்குவதாே 
அனுபவதடதத தருவதாகி விடுகிறது. 
உடர்டை இலக்கியததிலும்கூை இது 
்சாததியம்தான். அ்்சாகமிததிரனின் தணணீர் 
்ாவல் ்வபறான்றின் குறியீைாக வாசிக்கவும் 
இைமளிததிருக்கிறது. இரணைாம் 
உலகப்்பாரின் அவலம்தாம் ஆல்பர் 
காம்யுவின் பகாள்டை ்்ாய் ்ாவலாகப் 
பரிணமிததிருக்கிறது.

கவித்தய எப�டி வாசிபபுக்கு 
உட்�டு்த் றவணடும என்�்றகு வா்சகருக்கு 
கவித் குறி்த் றகாட்�ாட்டுப புரி்ல இருக்க 
றவணடு்மா? ற்தவயிலத்யா?

கவிடதடய வாசிக்க கவிடத்சார் 
உணர்வும் ஆர்வமும் ர்சடேயும் இருந்தால் 
்பாதுமாேது.  கவிடத வா்சகனின் 
எதிர்பார்ப்பு ஒரு கவிடத வழங்கக்கூடிய 
புதிய பார்டவடய, உணர்சசிடய, 
மகிழடவ, உைமலர்சசிடய அடைவதுதாம். 
கடலயின் அரசி எேப் புதுடமப்பிததோல் 
்பாற்றப்படும் கவிடதடயப்்பால 
இன்டறய இலக்கிய வடிவங்களில் 
பலதை உப்யாகி ்வபறதுவும் 
இல்டல; இன்போரு அர்ததததில் 
ஜே்ாயகப்பட்ைது(அ) மலிேப்பட்ைது. 
ஆோல் உணடமயில் தீவிரத தமிழக் கவிடத 
வா்சகர்கள் சில நூறு்பர்கள் இருந்தா்ல 
பபரிதுதான். பபரும்பாலும் இவர்களும் 
கவிடத எழுதுபவர்கைாக்வ இருக்கக் கூடும். 
இவர்களின் கவிடதக் குறிதத பார்டவக்கும் 
பபாதுதை புரிதலுக்கும் இடையில் ஓர் அதல 
பாதாைம். 

இந்தச சில நூறு ்பர்களுக்கிடை்யயும் 
மதிப்பீட்டில் சில நூறு ்பதங்கள். 
இவற்டறபயல்லாம் கைந்துதாம் கவிடத 
என்பது வாசிப்பவனின் மிகவும் தனிப்பட்ை 
தருணததி்ல்ய முழுடமயாகத தம்டம 
அர்ததப்படுததுகிறது. தனிப்பட்ை ர்சடே 
பூர்வ வாசிப்பில் ்காட்பாடுகளின் 
துடண அவசியப்படுவதில்டல. 
திறோய்வாைர்களுக்கு ஆய்வுக்கட்டுடரடய 
எழுதி முடிக்க அது ்பருதவி புரியக் கூடும். 
அததுைன் அவர்கைது கருது்காடை 
வலியுறுததுவதற்காகப் பயன்பைலாம். 
உணர்சசிகளின் நுட்ப இடழகைால் 
பின்ேப்படும் இக்கடலயின் அழகியடல 
உணர அறிவார்ந்த ்காட்பாட்டு 
அணுகல் முழுதும் ஒததுடழப்பதில்டல. 
்காட்பாட்ைாைன் கவிடதக்குள் 
்காட்பாட்டுக்காேடத்ய ்தடுகிறான். 
்தடவயாேடதப் பயன்படுததிக்பகாணடு 
கவிடதடயத தவற விடுகிறான். ஒரு ்ல்ல 
கவிடதக்குக் ்காட்பாட்டின் துடண 
அவசியப்படுவதில்டல. ்காட்பாட்டின் 
பணிடய அது தம் பவளிப்பாட்டி்ல்ய 
ப்சய்துபகாணடிருக்கிறது.



ÝFó¡

48 ð¬ìŠ¹ îè¾ ãŠó™ - 2021  
www. p a d a i p p u . c om

 பகிர்வு

மனநிலைக் குறிப்புகள் - 9
 ஓவிய மனநிரல

ஓவிய வரலாறு முதலில் குறியீட்டு 
வடகடமகளில்தான் பதாைங்கியது. 
புள்ளிகள், ்காடுகள், வட்ைம் ஆகியவற்றால் 
சிறுசிறு படிமங்கடை (image) உருவாக்கி 
படிப்படியாக யதார்ததததில் உள்ைடத 
உள்ைவாறு அசசு அ்சலாக ஓவியம் வடரயும் 
கடலடய மனிதர்கள் உருவாக்கிோர்கள். 
யதார்ததவடக ஓவியங்கள், சிற்பங்கள் 
அதன் உச்சதடதத பதாட்ைே. மிகத 
துல்லியமாே விவரடணயுைன் ஓவியங்கள் 
உலகம் முழுவதும் உருவாகத பதாைங்கிே. 
ஓவியர்கள் மிகுந்த ப்சல்வாக்குைன் 
வாழந்தார்கள் எேத துணிந்து கூறலாம். 
ஆோல் 1839இல் ஃபிலபைல்ஃபியா 
மாகாணம், ப்சணைர் சிட்டியின் ப்சஸ்ட்்ட் 
பதருவில் இருந்த ஒரு வியாபாரத தைததில் 
அந்தத துயரார்ந்த ்சம்பவம் நிகழததப்பட்ைது. 
ஆம், 182 வருைததிற்கு முன் ஒளிப்பைக் 
கருவி மூலம் உலகின் முதல் ப்சல்ஃபிடய 
மனிதன் எடுததுவிட்ைான். அவன் பபயர் 
ராபபர்ட் கார்பேலியஸ். (உலகின் முதல் 
ஒளிப்பைம் 1826இல் எடுக்கப்பட்ைது) 
பிறகாே காலங்களில் வாழடவத 
பதாடலதது தற்பகாடல ப்சய்துபகாணை 
ஓவியர்களின் ஓலம் வரலாற்றில் பதிவாேது. 
ஆோலும் ஓவியக்கடல தன்டே ்வறு ஒரு 
தைததில் நிறுததி பவற்றிகரமாக வீறு்டை 
்பாட்ைபதன்பது ்வறு வரலாறு. அதாவது 
ஓவியக்கடல தேது ஆதி ப்சயல்பாட்டை 
– குறியீட்டு வடகடமக்குள் – மீணடும் 
உருவாக்கி யதார்தத ஓவியததிலிருந்து 
அர்ததம் உருவாக்குகிற ஒரு தைததில் தன்டே 
நிறுததி அதன் பல்்வறு வடகடமகடை 

நிகழததிக்பகாணைது. ஒளிப்பைததுடறயும் 
ஓவியததுடறயும் தனிததனியாே பாடதகடை 
அடமததுக்பகாணைே. இது பதாைர்ந்து 
நீடிக்கவில்டல. 

1960களில் மனிதர்கள் 
ஒளிப்பைங்கடையும் ஓவியதடதயும் 
இடணததார்கள். ஒளிப்பை யதார்ததவாதம் 
(Photorealism) என்ற கருததாக்கம் 
உருவாக்கப்பட்ைது. ஒளிப்பைங்களுடைய 
பிரதிடய பல்்வறு ஓவியப்பபாருட்கள் 
பகாணடு துல்லியமாக வடரயும் உததி 
டகயாைப்பட்ைது. அபமரிக்க ஓவியர்கள் 
இந்த உததிடய ஒரு அடமப்பாக 
உருவாக்கி ப்சயல்பைதபதாைங்கிோர்கள். 
வரலாறு மறுபடியும் படழயவற்டறப் 
புதுக் ்காணததில் தன்டேப் 
புதுப்பிததுக்பகாணைது. ஒளிப்பைங்கடை 
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அதன் அடேததுத துல்லியத்தாடும் 
பிரதிப்சய்யும் யதார்ததவடக ஓவியக் 
கடல உலபகங்கும் பரவியது. பல்்வறு 
பிரமாணைங்கள் உருவாக்கப்பட்ைே. 

ஒளிப்பை யதார்ததவாதக் கருததுருவின் 
்பாக்கில் அதன் அடுதத கட்ைமாக, 1972இல்   
ப்ரு்சல்ஸ்ஸில் இருந்த இஸி ப்ரசட் (Isy Brachot) 
என்கிற ஓவியர் அதியதார்ததவாதம் (Hyper-
realism) என்ற கருததாக்கதடத முன்டவதது 
தேது கணகாட்சிடய முன்டவததார். 
அன்றிலிருந்து ஒளிப்பை யதார்ததவாதம் 
ஏறக்குடறய அதியதார்ததவாதமாக்வ 
மாற்றப்பட்டுவிட்ைது எேலாம். இதன் 
மூலம் யதார்ததவடக ஓவியக்கடல 
அதிதீவிரயதார்ததநிடலடய (ul-
tra-realistic manner) அடைந்து 
்வகம்பகாணைது. உணடமயில், 
அறுபதுகளில்  உருவாக்கப்பட்ை ஒளிப்பை 
யதார்ததவாதததிற்கு முற்றிலும் புதிதாே 
வீசட்ச உருவாக்கியது. அந்த வடகயில், 
இவவடக ஓவியங்கள், பபாதுவாக ஒரு 
ஒளிப்பைததிடேப் பிரதிடம ப்சய்தாலும், 
அடதயும் தாணடிய ஒரு தீர்மாேமாே 
வடரயடறடயயும் அதிதுல்லியதடதயும் 
உருவாக்குவடதக் குறிக்்காைாகக் 
பகாணைே. அவற்றின் பிரதிபலிப்பில் 
்மலதிக உணர்வுகடையும் புதுவடகக் 
கடதகடையும் குறிப்பதில் குவியம் 
பகாணைே. அதன் பதாைர்சசியாக 
இருக்கும் யதார்ததததில் இருந்து இல்லாத 
ஒரு யதார்தததடத உருவாக்குவதில் 
வந்து ்்சர்ந்தே. அ்சல் ஒளிப்பைததில் 
இல்லாத ஒரு புதுவடக யதார்தததடத 
உருவாக்குவது என்கிற தததுவார்தத 
நிடலயில் இந்த வடகடம ஓவியங்கள் 
வடரயப்பட்ைே. இன்றைவில் இந்தத 
துடற ‘இடணக்கப்பை யதார்ததம்’ (Aug-
mented Reality) என்கிற உச்சபட்்ச ்சாததியததில் 
உள்ைது. இடணயததில் பகாட்டிக்கிைக்கும் 
லட்்சக்கணக்காே அதியதார்தத ஓவியங்களில் 
எேக்குப் பிடிதத ஓவியர் Stefan Marcuவின் 
பகாரில்லா ஓவியதடதப் பகிர்ந்து 
இருக்கி்றன். கூை்வ உலகின் முதல் 
ப்சல்ஃபிடயயும். 

•  •  •

தத்துவ மனநிரல
நுகர்வு. இந்தச ப்சால்லுக்காே 

அர்ததம்தான் ஏறக்குடறய ்ானூறு 
வருைங்களுக்கு முன்ோல் அதாவது 
பதிோறாவது நூற்றாணடின் பதாைக்கததில் 
மனிதகுல வரலாற்றில் புதிதாய் உருவாே 
முதலாளிததுவத தததுவததின் உயிர். நுகர்வு 
என்கிற நிகழவு்பாக்கு கைந்த ்ானூறு 
வருைங்களில் பூமிடயத தாறுமாறாக கூறு 
்பாட்டுவிட்ைது. அதீத லாபததிற்காகத 
தற்பகாடல கூை ப்சய்துபகாள்ளும் 
முதலாளிததுவம். மிகாதிக மக்கள்பதாடக 
பபருக்கம் ்மலதிக ஏடழகடை உருவாக்கும். 
்மலதிக ஏழடம ்மலதிக நுகர்டவ 
உருவாக்கும். ்மலதிக நுகர்வு பகாள்டை 
லாபம் என்பறாரு பபாதுததிட்ைததில் 
முதலாளியம் தன்டே வழி 
்ைததிக்பகாள்கிறது. அதற்காக என்ே விடல 
பகாடுத்தனும் அதிகாரதடதத தன் வ்சம் 
டவததிருக்க முயல்கிறது. முதலாளியதடதத 
தததுவமாக நிடறய மனிதர்கள் எழுதித 
தீர்ததிருக்கிறார்கள். ்ா்ைாடிததேததிலிருந்து 
(ஆதிப் பபாதுவுடைடமச ்சமுதாயம்) 
நிலவுடைடமச ்சமூகம் உருவாகி 
நிலவுடைடமச ்சமூகதடத அழிக்க எழுந்த 
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புரட்சிகர சிததாந்தமாக முதலாளிததுவதடத 
முன்டவக்கிறார்கள். எதுவாகினும் ்மது 
்சமகாலம் என்பது முதலாளியக் காலகட்ைம் 
என்படத ்ாம் மறுக்க முடியாது. ்மலும் அது 
தேது பதின்பருவததில் இருக்கிறது என்படத 
நிடேவில் பகாள்ை ்வணடும்.

 எளிய முடறயில் மக்களினிடை்ய 
வன்முடறயின்றித  தன் உயிடரக் 
காப்பாற்றிக்பகாள்ை முதலாளிததுவம் 
டவததிருக்கும் ராணுவ தைவாைம்தான் 
‘விைம்பரம்.’ ்ாம் ஒரு பபாருடை 
நுகர்கி்றாம் என்பது விைம்பரததின் ஊைாக 
அந்தப் பபாருளின் அர்தததடத நுகர்கி்றாம் 
என்பதுதான் என்கிறார் ழான் பூதரியா (Jean 
Baudrillard). விைம்பரமும் சினிமாவும் 
பபாதுமக்கடைச ்சமன்குடலயாமல் இருக்கச 
ப்சய்வதற்காே – மிக பவற்றிகரமாே – 
ஆயுதமாக முதலாளியம் டவததிருக்கிறது 
என்பது இவர் ்பான்்றாரின் வாதம். இவரது 
தததுவம்தான் இந்த அதியதார்ததவாதம் (hy-
perreality). 

ஓவியததில் இந்த அதியதார்ததவாதம் 
ப்சயல்படும் முடற ்வறாக இருந்தாலும் 
்சமூக ்கர்வின் வரலாற்றில் அதியதார்ததம் 
ஒரு முக்கியமாே ்மலும் மிக 
ஆழமாேபதாரு வீசட்சக் பகாணடிருக்கிறது. 
அதியதார்ததம் என்பது உணடமயாே 
யதார்ததததிற்கும் ‘உருவாக்கப்படுகிற’ 
யதார்தததிற்கும் உள்ை விததியா்சதடத 
அறிந்துபகாள்ை முடியாத ‘மேநிடல’ 
பற்றிய கருததுரு (concept). பதாழில்நுட்ப 
உபகரணங்கள் மூலம், பபாதுவாக ஊைகம், 
உணடமக்கும் ்பாலிக்கும் இடை்யயாே 
ஒரு ்காட்டை எப்படி மங்கலாக்கி 
்ம்படவப்பது பற்றிய ஆய்வு இது. யதார்தத 
்பாலிடய (simulation of reality) பல்துடற 
ஊைகங்கள் (multimedia) வழியாக உருவாக்கி 
ஒரு ்பாலியாே யதார்தததடத மக்களில் 
மேதில் ‘்ம்படவக்கும்’ முடறடய இது 
ஆய்வு ப்சய்கிறது. ்ாம் அதாவது ்சமூகம் 
எடத ்ம்ப்வணடும் என்று அவர்கள் 
தீர்மானிக்கிறார்கள். அதோல் ஒரு ்பாலி 
யதார்தததடதப் பரப்புடர ப்சய்கிறார்கள் 
என்று விவாதிக்கிறார்கள் இவவடக 
தததுவவாதிகள். உலகம் இது்பான்ற 
திரிக்கப்பட்ை (fabricated) அதியதார்தததடத 
்ம்பும்விதமாக இது ப்சயல்பட்டுக் 
பகாணடிருக்கிறது என்கின்றேர். 

ழான் பூதரியா பிரான்ட்சச 
்்சர்ந்த ்சமூகவியலாைர், தததுவவாதி 
மற்றும் பணபாட்டுச சிததாந்தங்களின் 
சிந்தடேயாைர். இவர் பின்டே 
அடமப்பியல் (post-structuralism) மற்றும் 
பின்டே ்வீேததுவ (post-modernism) 
சிந்தடேகளின்பால் ஈர்க்கப்பட்டு அவற்றின் 
வழி்ய இந்த அதியதார்தத தததுவதடத 
(hyperreality) விவரிக்கிறார். இன்டறய 
்டைமுடற நுகர்வுச ்சமுதாயம் முழுவதும் 
யதார்தததடதயும் அதன் குறியீடுகடையும் 
(symbols and signs) மாற்றியடமததுவிட்ைது. 
மனிதர்கள் உருவாக்கப்பட்ை ்பாலி 
யதார்தததடதததான் அனுபவம் (experi-
ence) பகாள்கிறார்கள். அதாவது மனித 
அனுபவம் என்பது ்பாலியாே யதார்ததம் 
மட்டு்ம. பதாடலக்காட்சிகளின் மூலம் 
உருவாக்கப்படும் அதாவது இருபததி்ான்கு 
மணி்்ர ப்சய்தித திணிப்பின் மூலம் 
்சமுதாயம் ஒரு உருவாக்கப்பட்ை ்பாலி 
யதார்ததததில் வாழகிறது. உணடமயில் 
‘நிஜமாே யதார்ததம் மரணிததுவிட்ைது’ 
என்று வாதிடுகிறார். அவரது ‘வடைகுைா 
்பார் ்ைக்கவில்டல’ (The Gulf War Did Not 
Take Place) என்ற அவரது பிரசிததிபபற்ற 
புததகததில் இது பதாைர்பாக மிகத தீவிரமாே 
கருததுக்கடை முன்டவக்கிறார். எழுததாைர் 
ஜார்ஜ் லூயி ்பார்்ஹவுடைய ஒரு கடதடய 
பூர்தியா சுட்டிக் காட்டுகிறார். அந்த கடதயில் 
ஒரு ்பரரட்சச ்்சர்ந்த நில வடரபை 
வல்லுேர்கள் தங்கள் ்ாட்டின் எல்டலகள் 
பகாணை ஒரு வடரபைதடத உருவாக்கி 
அடதப் பிரதி ப்சய்து மக்களிடை்ய 
விநி்யாகம் ப்சய்கிறார்கள். இப்பபாழுது 
மக்களின் மததியில் தமது ்ாட்டின் 
எல்டலகள் வடரயறுக்கப்படுகின்றது. அந்த 
்ாட்டின் குடிமக்கள் தங்களிைமிருக்கும் 
வடரபைம் மூலம் ஒரு உருவாக்கப்பட்ை 
்பரரசின் கீழ தாம் இருப்படத 
உணர்கிறார்கள். அந்த வடரபைததில் 
துல்லியமாே தகவல்கள் உருவாக்கப்பட்டு 
மக்களின் மேதில் பதியப்படுவதன் 
மூலம் ஒரு ்பரரசின் கசசிதமாே 
்பாலிடய மக்களின் சிந்தடேக்குள் 
உருவாக்கிவிடுகிறார்கள். இனி மக்கள் அந்த 
வடரபைதடத எங்கு ்வணடுமாோலும் 
எடுததுச ப்சல்லலாம். ஒரு உணடமயாே 
்பரரசின் ்பாலிப் பிரதிடய அவர்கள் தமது 
அரசிற்காகச சுமப்பார்கள் காலகாலமாக, 
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இல்டலயா? இனி அந்த நிஜமாே நிலம் 
பற்றிய அக்கடற பகாள்ைத ்தடவயில்டல. 

அது்பால்வ, ்சமகாலததில் மக்கள், 
பதாடலக்காட்சி மற்றும் பல்துடற 
ஊைகங்கள் மூலமாக அதியதார்தத 
வடரபைங்கடைப் பபற்றுக்பகாள்கிறார்கள். 
அதன் மூலம் உணடமயாே யதார்தததடத 
மரணிக்கச ப்சய்கிறார்கள் என்கிறார் ழான் 
பூர்தியா. இவர் விவாதிக்கும் ஆழமாே 
கருததுக்களும் சிந்தடேகளும் உலகில் 
பல்்வறு தததுவவாதிகடை பவகுவாக 
ஈர்ததிருக்கின்றே. தததுவவாதிகளில் 
மிகசசிறந்த ஒருவராக இவடரத தததுவ 
உலகம் பகாணைாடுகிறது. இவரின் 
தததுவதடத ஆழமாகப் புரிந்துபகாள்ை 
பின்டே அடமப்பியல் மற்றும் 
பின்டே ்வீேததுவதடதப் பற்றிய 
புரிதல் ்தடவப்படுகிறது. அடுததடுதது 
அவற்டறயும் சுருக்கமாக அறிமுகம் 
ப்சய்கி்றன். 

•  •  •

இலக்கிய மனநிரல

இந்த முடற என்னுடைய ப்சாந்த 
இட்சடய வாசிக்கி்றன். வா்சகர்கள் 
மன்னிக்கவும். ஐநிலமும், டகக்கிடையும் 
பபருந்திடணயும் ்்சர்தது தமிழின் 
அகததிடண ஏழு. ்ான் இந்தத திடணகள் 
குறிதத கவிடதகள் எழுத முயன்றிருக்கி்றன். 
அந்த வடகயில் ்சமகாலததில் மனித 
ஒழுங்கில் பல்்வறு திடணயுருவாக்கம் 
நிகழந்்தறிக் பகாணடிருக்கிறது என்பது 
எேது புரிதல். உலகம் முழுதும் பல்்வறு 
காரணங்களுக்காகப் புலம் பபயரும் 
அகதியர்கள் உருவாக்கும் திடண பற்றி ்ாம் 

கருததில் பகாள்ை ்வணடும். அகதியம் 
என்படத ஒரு திடணயாகப் பாவிதது ஐந்து 
கவிடதகடை முயன்றுள்்ைன். வா்சகர்கள் 
விவாதிக்கலாம். எேது எண 8300020522. 

இந்தக் கவிடதகளில் அகதிகள் 
பதாைர்பாக ்ான் ப்சய்திருக்கும் 
வடரமுடற மாற்றததிற்குட்பட்ை்த. 
்மலும் இடணயததில் அடலந்து சில 
இலங்டகத தமிழச ப்சாற்பதங்கடை 
உப்யாகப்‘படுததியிருக்கி்றன்’. 
தவறுகள் இருந்தால் சுட்டுங்கள். 
திருததிக்பகாள்கி்றன். ்ன்றி. 

அகதியம் – பமய்நிகர் நிலக்குறிகள்  
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•  •  •

ரபோதுவோன மனநிரல

மூடை என்பது கணினி ்பான்றது. 
அதன் பாகங்கள் ப்சயலிழக்கும்்பாது 
அது ்வடல ப்சய்வடத நிறுததிவிடும். 
ப்சயலிழந்த கணினிக்கு மறுபிறப்்பா 
அல்லது ப்சார்க்க்மா என்று எதுவும் 
கிடையாது. மறுபிறப்பு அல்லது ப்சார்க்கம் 
என்பது  இருட்டைப் பார்ததுப் பயக்கும் 
மனிதர்களுக்காகச ப்சால்லப்பட்ை மாயக் 
கற்படேக் கடத  என்று மரணதடதப் 
பற்றிக் கூறுகிறார் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ். 
மரணம் பற்றிய உைவியல் சிந்தடேகடை 
மனிதன் ஒரு பாடு ப்சய்து முடிததுவிட்ைான். 
இன்னும் தீர்ந்தபாடில்டல என்பது ்வறு 
வி்சயம். இங்கு பபாதுவாக மரணம் ஏற்பட்ை 
பின் உயிரிேங்களின் உைல்களில் ஏற்படும் 
ர்சாயே மாற்றங்கள் குறிதது அறிவியல் 
என்ே ப்சால்கிறது என்படதச சுருக்கமாகப் 
பார்க்கலாம். 
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மூப்பு அல்லது ்வறு ஏ்தனும் ஒரு 
காரணததால் நுடரயீரல், இதயம் மற்றும் 
மூடை ஆகியடவ தேது ்வடலடயச ்சம 
்்ரததில் நிறுததிக்பகாணைால் ஏற்படும் 
விடை்வ மரணம். மரணம் என்பது 
மருததுவ (clinical) ரீதியிலாேது. உைலில் 
உயிர் எே ஒன்று தனியாக இல்டல. பமாதத 
உைலின் இயக்க்ம உயிர். உயிர் என்பது ஒரு  
விடேசப்சால். இயக்கம் நின்றுவிட்ைால் 
உயிர் இல்டல என்று அர்ததம். 
இயக்கம் அற்றுப் ்பாேவுைன் மரணம் 
பதாைங்குகிறது. மரணம் என்பது விரிவாக 
்ான்கு நிடலகள் பகாணை ஒரு ப்சயல். 
எே்வ மரணம் என்பதும் ஒரு விடேச 
ப்சால்்ல. உைல் ஒரு நிடலயிலிருந்து 
பல்்வறு நிடலகளுக்கு (convert to vari-
ous forms) மாறுபட்டுத திரிவடத (distor-
tion) அறிவியல் ்மக்கு நிரூபிததிருக்கிறது. 
எே்வ மரணம் என்பது முழுக்க முழுக்க 
ஒரு ்வதியியல் (chemistry) நிகழவு. அடதத 
தாணடி அங்கு ்வபறதுவும் நிகழவதில்டல. 

மரணததிற்குப் பிறகாே  உைல் சிடதவு 
(decomposition) என்பது ஒரு இயற்டக 
நிகழவாகும். தட்பபவப்பம், பவப்பநிடல, 
ஈரப்பதம், அமில மற்றும் ஆக்ஸிஜன் 
அைவுநிடல, மரணததின் காரணி, சில 
்்ரங்களில் உைலின் கிைப்பு நிடல (po-
sition of body) ஆகியவற்டறப் பபாறுதது 
உைலின் சிடதவுத தன்டம (rate of decomposi-
tion) மாறுபடும். ஆோலும் உைல் சிடதவு 
என்பது நிச்சயமாக ்ான்கு நிடலகடைக் 
கைக்கும். முதல் நிடல திசுக்களின் சுயசிடதவு 
(autolysis) என்பதாகும். ப்ாதிசப்சயலால் 
திசுக்களிைமிருந்து பவளி்யறும் 
திரவம் திசுக்கடை்ய தின்று ப்சரிக்கும் 
ப்சயல் ்டைபபறுகிறது. அதாவது 
ரதத்வாட்ைமும் ஆக்ஸிஜனின் வரவும் 
நின்றவுைன் அதிகப்படியாே கார்பன் டை 
ஆக்டஸட் உருவாகி திசுக்களில் ஒரு அமிலச 
சூழடல உருவாக்குகிறது. இது திசுக்களின் 
்தாடலச சிடததது ப்ாதித  திரவம் (en-
zymes) பவளி்யற உதவுகிறது. பவளி்யறிய 
ப்ாதித திரவம் திசுக்கடை முழுவதுமாகத 
தின்று ப்சரிக்கிறது. இந்தச ப்சயல்பாடு 
இறந்த ்ான்கு நிமிைங்களில் பதாைங்குகிறது. 
பமதுவாக இந்த ப்ாதித திரவம் 

தட்சகளில் நிரம்பி சிறிது சிறிதாக உைடல 
விடரப்படையச (Rigor mortis) ப்சய்கிறது. 
இறந்த இரணடு மணி முதல் பன்னிபரணடு 
மணி ்்ரம் வடர உைலில் இந்த விடரப்புத 
தன்டம நீணடு அடுதத பன்னிபரணடு மணி 
்்ரம் வடர பமதுவாக விடரப்புத தன்டம 
நீங்குகிறது. இதன் பிறகு இரணைாவது 
நிடலயாே வீங்கு நிடல (bloat) பதாைங்கும். 
இந்த நிடலயில், திசுக்களிலிருந்து 
பவளி்யறிய திரவம் தட்சகளில் நிரம்பி 
பலவடகயாே கந்தகத தன்டம பகாணை 
வாயுக்கடை உருவாக்குகிறது. இதனுைன் 
உைலின் ஒட்டிக்பகாணடிருக்கும் பல்்வறு 
வடகயாே நுணணுயிரிகளும் ்்சர்ந்து 
விடேயாற்றுகின்றே. இதோல் உைல் உப்பி 
– ஏறக்குடறய இரு மைங்காக - பபருக்கி 
விடுகிறது. ்மலும் உைலில் புழுக்கள் (mag-
gots) உருவாகி ்சகிக்கவியலாத ஒருவடக 
்ாற்றதடத ஏற்படுததுகின்றே. இதன் 
பிறகு அதிசிடதவு (active decay) என்கின்ற 
மூன்றாவது நிடல பதாைங்கும். அதிசிடதவு 
என்பது உைலில் உருவாே வாயுக்கள் 
மற்றும் திரவங்கள் மூக்கு மற்றும் ஆ்சே 
துவாரங்கள் மூலம் பவளி்யறி, உைல் 
அழுகத (putrid) பதாைங்கும் நிகழவாகும். 
இறுதியாக எலும்புகூைாதல் (skeletoniza-
tion) என்னும் ்ான்காம் நிடல உருவாகிறது. 
அடேதது வாயு திரவ நுணணுயிர்ச 
ப்சயல்பாடுகளும் நின்று உைல் பவறும் 
எலும்பு நிடலடய அடைகிறது. எலும்பு 
புறசசூழலுக்கு ஏற்ப மக்குவதற்கு நீணை 
காலம் எடுததுக்பகாள்கிறது. மரணததின் 
அறிவியல் நிடலகள் இடவ. மாறாக 
மனிதர்கள் இறந்தவுைன் எரிக்க்வா 
புடதக்க்வா ப்சய்து உைடல அழிக்கி்றாம். 
எரிப்பதிலும் புடதப்பதிலும் குறிப்பிட்ை 
வடக ்வதியியல் மற்றும் உயிரியல் 
நிடலமாற்றங்கள் அடைந்து உைல் 
அழிகிறது. ்வறுவித உருவாக (form) 
மாறுகிறது. இடத்ய ஒரு மறுபிறப்பபன்று 
படழய தமிழத தததுவம் ்பசுவதாகப் 
படிததிருக்கி்றன். 

இவவடகயில் அறிவியல் பூர்வமாே 
மறுபிறப்பு ்சாததியமா என்கிற ்கள்விக்கு 
‘வாய்ப்பு இருக்கிறது’ என்ற சுவாரஸ்யமாே 
பதில் தரலாம்தான். ்ப்சலாம்… 
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ேதான் ்வதாசிதநதன்
மதாண்வர் பக்கம்

அரசியல் 
அறிவ�ோம்

2016ஆம் ஆணடு தமிழக ்சட்ைமன்ற 
்தர்தல் ்டைபபறும் ்சமயததில் விகைனில் 
அரசியல் கட்டுடரத பதாைராக பவளிவந்த 
“பபரி்யார்க்ை தாய்மார்க்ை” 
மக்களிடை்ய மிகுந்த வர்வற்புகடையும் 
பாராட்டுக்கடையும் பபற்றது.

நீதி, ்்ர்டம, ்்சடவ, அர்ப்பணிப்பு 
என்ற ஆயுதங்கைால் அடிததைமிட்டு 
அடமக்கப்பட்ைடவ்ய அன்டறய 
அரசியல் கட்சிகள். பகாள்டககைாலும் 
்காட்பாடுகைாலும் அரசியல் கட்சிகள் 
தங்களுக்குள் ்வறுபட்டிருந்தாலும் 
அடவகளின் ்்ாக்கம், மக்களின் 
்ல்வாழவிடேச ்சார்ந்்த வலுவாக 
கட்ைடமக்கப்பட்ைது.

ஒரு ஜே்ாயகததில் வாக்காைர்களின் 
கைடமகள் உரிடமகள் என்ேபவன்று 
எடுததுடரப்ப்தாடு எப்படி ஒரு அரசியல் 
்சா்சேம் அடமக்கப்பட்டு ஆட்சியும் 
ஆட்சியாைர்களும் உருவாக்கப்பட்டு 
அரசியல் ப்சய்தேர், இப்்பாது ப்சய்கின்றேர் 
என்பேவற்டற அலசி இருக்கிறார் ப. 
திருமா்வலன்.

புரட்சி, ்பாராட்ைம் என்ற ப்சாற்கள் 
இன்று எல்்லாராலும் எளிதாகப் ்ப்சக்கூடிய 
டகயாைப்படுகின்ற ்பசுபபாருைாக உள்ைே. 
ஆோல் அவற்றிற்கு அன்று முழுமேதாய் 
விததிட்ைவர்கள் டி.எம் ்ாயர், தியாகராயர், 
ைாக்ைர் சி. ்ைரா்சன் என்ற அரும்பபரும் 
தடலவர்கள்.

இந்தியா, ஆங்கி்லயர்களின் 
கட்டுப்பாட்டில் இருந்த காலகட்ைததில் 
மாகாணங்கள், அரசியல் கட்ைடமப்புகள், 
்சட்ைமன்றங்கள், நீதிமன்றங்கள், இந்திய ்தசிய 

காங்கிரஸ், கல்வி, பதாழில், வணிக முடறகள் 
எேப் பல துடறகள் முன்்ேற்றம் அடைந்தே.

ஆங்கி்லயர்களின் அங்கீகாரம் பகாணடு 
இந்தியர்களில் சிலடர உறுப்பிேராகவும் 
ப்சயல்பாட்ைாைர்கைாகவும் பகாணடு 
்ல்லாட்சி ்ல்குவதற்காக எழுப்பப்பட்ை 
இந்திய ்தசிய காங்கிரஸ், தங்கடைப் 
பலப்படுததிக்பகாணடு, சிறப்பாக ப்சயல்பட்டு 
்ாட்டின் விடுதடலக்காகக் குரல் பகாடுதது 
சுதந்திர வா்சதடத மக்கள் அனுபவிக்கச 
ப்சய்தது.

்ாட்டின் விடுதடலக்கு ஆதரவாக 
்பரணிகளும் ஆர்ப்பாட்ைங்களும் 
்பாராட்ைங்களும் பவகுணபைழுந்திருக்கும் 
்வடையில் இலக்கியததின் துடணபகாணடு 
எழுதடத ஒரு ஆயுதமாகப் பயன்படுததி தி 
இந்து, சு்த்சமிததிரன், தி பமட்ராஸ் பமயில், 
்வ்சக்தி, ்த்சபக்தன், ஒரு டப்சா தமிழன், 
உதயசூரியன் ்பான்ற ்ாளிதழகளும் 
பததிரிக்டககளும் பரங்கியர்கடைப் 
பதற்றமடைய ப்சய்தே. எழுதடத டவதது 
எதிர்க்கும் டதரியம் ்ம் இலக்கியவாதிகளின் 
இரததததில் என்றும் ஊறியதுதா்ே!
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“மனிதர்களுக்கு ஒரு அடமப்பு 
கிடைக்கவில்டல என்றால் அந்த மனித்ே 
அடமப்பாகிவிடுகிறார்” என்றார் காந்தி. 
சுதந்திரததிற்காே காந்திஜியின் கால்்டை 
சுற்றுப்பயணமும் அகிம்ட்ச ்பாராட்ைங்களும் 
இந்தியா முழுவதும் ஒரு ்ம்பிக்டகடயயும் 
புததுணர்சசிடயயும் ஊட்டியது. காந்தியின் 
தமிழ்ாட்டுப் பயணம் மிகப் பபரிய 
சுதந்திரப் ்பாராட்ை ்வட்டகடய 
மக்களிடை்ய ஏற்படுததியது. தீவிர காந்தி 
ஆதரவாைராே ராஜாஜியும் தன்னுடைய 
விடுதடல முன்பேடுப்பு ்பாராட்ைங்கடை 
நிகழததிக்பகாணடுதான் இருந்தார்.

்ல்லபதாரு அறிவு்சார்ந்த ்சமூகமாகவும் 
அறிவியலில் ்தர்ந்த ்சமூகமாகவும் 
இன்டறய தடலமுடற பல்்வறு பரிணாம 
வைர்சசிகடைக் கணடுள்ைது. அ்த 
்சமயததில், இன்று கூை ்ாம் பபணகளின் 
பாதுகாப்புக்காகவும் உரிடமகளுக்காகவும் 
குரல் பகாடுததுக்பகாணடுதான் இருக்கி்றாம். 
ஆோல் 18, 19ஆம் நூற்றாணடுகளி்ல்ய 
இந்தியப் பபணகளின் வாழவுரிடமக்காகவும் 
ஓட்டு உரிடமக்காகவும் இந்தியாவின் 
விடுதடலக்காகவும் உணர்வுபூர்வமாக 
உடழதது ்சமுதாயததிற்குப் பணியாற்றியவர்கள் 
அன்னிபப்சன்ட், தில்டலயாடி வள்ளியம்டம, 
்ச்ராஜினி ்ாயுடு மற்றும் முததுலட்சுமி பரட்டி 
அவர்கள்.

விடுதடலக்காக ்ைததப்பட்ை 
்பாராட்ைங்களில் மறக்கமுடியாதது, 
அடேவடரயும் திரும்பிப் பார்க்க டவததது 
ஆஷ படுபகாடல. அபி்வ பாரத ்சமாஜ் என்ற 
இயக்கததிோல் அனுப்பப்பட்ை வாஞசிகுரு 
்ைததிய படுபகாடல ஆங்கி்லயர்கள் 
இடை்ய ப்ருப்பாய்ப் பரவியது.

1947ஆம் ஆணடு சுதந்திரம் அடைந்த 
பின்பு அரசியல் ரீதியாகவும் அதிகாரததிற்கு 
உட்பட்டும் இந்தியாவில் ஆட்சியில் இருந்த 
அதிகார வர்க்கததிோல் இந்திய மக்கள் 
பல்்வறு மாற்றங்கடை எதிர்பகாள்ை 
்்ர்ந்தது. அந்நியர்கைால் விடுவிக்கப்பட்ை 
ஆட்சியாேது இங்குள்ை அதிகார 
வர்க்கததிேரிைம் ஒப்படைக்கப்பட்ை 
பின்ேர் அதற்கு இட்சந்து ்பாக்வணடிய 
நிடலடம மக்களுக்கு ஏற்பட்ைது. அவற்றினுள் 
தமிழ்ாட்டில் நிகழந்த அபரிமிதமாே அரசியல் 
மாற்றங்கள் ஆச்சரியததிற்குரியது. 27 ்ாட்களில் 
இரணடு ்த்சதடதப் பிரிததுடவததுச 
ப்சன்றார் ராட்கிளிஃப். அந்தப் பிரிவிடேயின் 

தாக்கம் இன்றைவும் இருந்துபகாணடுதான் 
இருக்கின்றது. விடுதடலக்குப் பிறகு 
டஹதராபாத மாகாணம் இந்தியாவுைன் 
இடணய மறுததது, பின்ேர் மிகப் பபரிய 
்பாராட்ைததின் விடைவாக இந்தியாவுைன் 
இடணந்து, மலர்ந்தது.

“திராவிைம்”, “தமிழ” என்ற ப்சாற்கடைப் 
பயன்படுததியவர் அ்யாததிதா்ச பணடிதர் 
ஆவார். இன்டறய திராவிை கட்சிகளின் 
தாயாே நீதிக்கட்சியாேது எப்படி 
பதாைங்கப்பட்ைது, எவவித ்்ாக்கங்களுைன் 
ப்சயல்பட்டுச ்சமுதாய சீர்ததிருதததடதச 
ப்சயல்படுததி மக்களிடை்ய பல்்வறு 
வர்வற்பிடேப் பபற்று, ்சாதடே படைததது 
என்று பல்்வறு ்காணங்களில் அவர்களின் 
அரசியல் ப்சயல்பாடுகடை விவரிததுள்ைார் 
ப.திருமா்வலன். ்சாதிய கட்ைடமப்புகைாலும் 
மத ்சமய ்வறுபாட்டிோலும் ஒடுங்கிப்்பாே 
ஒடுக்கப்பட்ை மக்களின் வாழக்டகயிடே 
ஓரைவிற்கு ்மம்படுததிக் பகாணடுவந்து, 
அவர்களின் வாழவாதார அடிப்படைப் 
பிரச்சடேகடைத தீர்ததுடவதத பங்கு 
நீதிக்கட்சிக்கு உணடு.

விடுதடலப் ்பாராட்ைததிற்காே ஆதரவு 
்ாடு முழுவதும் அதிகரிததுக்பகாண்ை 
இருக்க, தன்டே முழுவதுமாகப் 
பபாதுவாழக்டகயில் ஈடுபடுததிக்பகாணடு, 
சீர்ததிருதத்ம மக்களின் முழுடமயாே 
விடுதடலக்கு வழிவகுக்கும் எேக் கூறி கைந்து 
வரும் பாடத எங்கும் மூை்ம்பிக்டககளுக்கு 
எதிராே வாதங்கடை முன்டவததவர் 
ஈ.பவ. ராம்சாமி. எழுசசிமிக்க உடரகடை 
நிகழததி இடைஞர்கடைத தன் வ்சம் ஈர்தது, 
இன்று திராவிை கட்சிகள் பல உருவாகக் 
காரணமாக இருந்தவர் ஈ.பவ.ரா. பபரியாரின் 
உடரயிோல் பபரிதும் ஈர்க்கப்பட்ை அணணா, 
பபரியாரின் திராவிைர் கழகததில் தன்டேச 
்்சர்ததுக்பகாணைார்.

விடுதடலக்குப் பிறகு தமிழ்ாட்டில் 
காங்கிரஸ் ஆட்சியாேது ஓமந்தூர் ராம்சாமி, 
பி.எஸ்.குமார்சாமி ராஜா, பக்தவச்சலம் 
இவர்களிோல் சிறப்பாகச ப்சயல்பட்டு வந்தது. 
இவர்களின் காலகட்ைததில்தான் ஜமீன்தார் 
ஒழிப்புச ்சட்ைம், இோம் ஒழிப்புச ்சட்ைம், 
வகுப்புவாரி பிரதிநிதிததுவம் எேப் பல்்வறு 
்லததிட்ைங்கடை மக்களின் அடிப்படைத 
்தடவகடைப் பூர்ததி ப்சய்ய முன்பேடுததேர். 
அதிலும் பததிரிக்டகயாைர்களின் 
்்ர்காணடலத பதளிவுைன் ்்ர்க்பகாணடு 
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பதாழிற்்பட்டைகள், நூற்பாடலகள், 
பதாழிற் ்சாடலகள், அடணகள் எேப் 
பல்்வறு வைர்சசிப் பாடதக்கு வழிவகுததவர் 
காமராஜர். காமராஜர் ஆட்சிக் காலததில் 
பகாணடுவந்து ப்சயல்படுததப்பட்ை 
அடேததுத திட்ைங்களு்ம காலம் உள்ைவடர 
அவரது பபாது வாழக்டகயின் சிறப்டபப் 
்பாற்றிக்பகாணடு இருக்கும்.

ஈ.்வ.ரா உைன் ப்ருங்கிய பதாைர்பில் 
இருந்த அணணா சில காரணங்களிோல் 
அவடர விட்டுப் பிரிந்து, திராவிை 
முன்்ேற்றக் கழகம் என்ற கட்சிடயத 
பதாைங்கி அகில இந்தியக் காங்கிரடஸத 
்தாற்கடிக்க, தமிழ்ாட்டில் ப்சயல்பட்டு 
வந்த பல்்வறு அரசியல் கட்சிகளுைன் 
கூட்ைணி டவதது ்தர்தல் கைம் கணடு, 
வலிடமமிக்க எதிர்க் கட்சியாக உருபவடுதது 
பின்ேர் ஆளுங்கட்சியாக மாறி அரியடணயில் 
அமர்ந்தார். அங்கிருந்து பதாைங்கிய்த 
திராவிைர் கழகததின் வரலாறு.

மாகாணங்களின் பிரிவிடேக்கு 
முன்பு கன்னியாகுமரி, திருவிதாங்கூர், 
ப்சன்டேப்பட்டிேம் எேச சில பகுதிகடைத 
தமிழ்ாட்டுைன் இடணப்பதற்கு 
அரும்பாடுபட்ைவர் தமிழரசுக் கழகதடதச 
்்சர்ந்த ம.பபா.சிதம்பரம். “வருங்கால சுதந்திர 
இந்தியாவில் சுதந்திர தமிழரசு அடமத்த 
தீர்வணடும்” என்ற தீர்மாேததுைன் 
ப்சயல்பட்டு காங்கிரஸ் ஆட்சிடயக் கவிழக்க 
திராவிைக் கழகததுைன் கூட்ைணி டவததுத 
்தர்தல் கைம் கணடு பவற்றி பபற்றவர்.

தாஷகணடில் இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சி பதாைங்கப்பட்ைது. பதன்னிந்தியாவின் 
முதல் கம்யூனிஸ்ட்ைாே வழக்கறிஞர் ம.பவ. 
சிங்கார்வலர் ்ம திேதடதத பதாழிலாைர் 
திேமாகக் பகாணைாடி, 1918ஆம் ஆணடு 
பதாழிற்்சங்கம் பதாைங்க காரணமாக 
அடமந்தவர். “இந்தியாவின் ப்சாதது” 
என்று காந்தியடிகைால் புகழப்பட்ை உயிர் 
இன்பன் என்று அடழக்கப்பட்ை ஜீவா, 
நிடறய கட்சிகள் மாறிோலும் கடைசியில் 
ஒரு கம்யூனி்சவாதியாக உருபவடுதது பபாது 
வாழக்டகயில் தன்டே ஈடுபடுததிக்பகாணடு 
ப்சயலாற்றியவர். ஜீவா ்பான்ற பல கம்யூனி்ச 
தடலவர்கைால்தான் இன்று தமிழ்ாட்டில் 
கம்யூனி்சம் பரவி இருக்கிறது.

“தமிழ்ாடு” என்ற அரும்பபயருக்காக, 
76 ்ாட்கள் உணணாவிரதம் இருந்து 
உயிர் துறந்தவர், தியாகச ப்சம்மல் 

மு. ்சங்கரலிங்கோர். உணணாவிரதம் 
இருந்த காலததில் அவடரச ்சந்திதது 
அவருடைய பகாள்டகயில் தன்டேயும் 
இடணததுக்பகாணை அணணா, 
்சங்கரலிங்கோருக்கு ஒரு ்சததியம் ப்சய்து 
பகாடுததார். அந்தச ்சததியதடத ஆட்சிக்கு 
வந்த உை்ே நிடற்வற்றிோர் அணணா. 
அந்தச ்சததியததிோல்தான் தமிழ்ாடு 
இன்று “தமிழ்ாடு” என்ற பபயருைனும் 
தன்ேம்பிக்டகயுைனும் தடல நிமிர்ந்து 
நிற்கின்றது.

திருக்குவடையில் பிறந்து தமிழசினிமா 
உலகில் தேது வ்சேங்கைாலும் கடதகைாலும் 
தமிழக மக்கடைத திரும்பிப் பார்க்க 
டவததவர், முததமிழறிஞர் கடலஞர். 
திராவிை முன்்ேற்றக் கழகததில் 
தன்டே ஈடுபடுததிக்பகாணடு தீவிர 
திராவிைத பதாணைோகச ப்சயலாற்றி 
பல்்வறு ்பாராட்ைங்களில் பகாடி 
தூக்கி ்பாராட்ைங்கடை வழி்ைததி 
முன்பேடுததுசப்சன்று, கழகதடத வைர்ததவர் 
கடலஞர் கருணாநிதி.

இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு, 
விடலவாசி உயர்வு ்பான்ற பலவடக 
்பாராட்ைங்கைாலும் ரயில் மறியல்கைாலும் 
எழுசசிமிக்க உடரகைாலும் மக்களிடை்ய பல 
கைப்பணிகடை ்மற்பகாணைதன் பயோக 
்தர்தலில் நின்று, பவன்று 1957ஆம் ஆணடு 
்ல்லபதாரு பலம் வாய்ந்த எதிர்க்கட்சியாகச 
்சட்ைமன்றததுக்குள் நுடழந்தது திமுக.

அதன் பதாைர்சசியாக 1967ஆம் ஆணடு 
காங்கிரஸ் விழுந்த ஆணைாகவும் திமுக எழுந்த 
ஆணைாகவும் மாறிப்்பாேது.

“எம்.ஜி.ஆர் என்ற மூன்பறழுதது முகம் 
காட்டியதும் திமுக என்ற மூன்பறழுதது 
எழுந்து நின்றது. எம்.ஜி.ஆர் சூரியடே மலர 
டவதத ்சந்திரன்” என்ற ப்சாலவடைக்்கற்ப 
அணணாவின் “இதயக்கனி” என்று 
அடழக்கப்பட்ை எம்.ஜி.ஆர், தேது அரசியல் 
வாழக்டகடய அணணாவுைன் ்்சர்ந்து 
பதாைங்கி, சினிமாததுடறயில் அரசியல் 
பிரச்சாரதடதப் புகுததித தன்டேயும் 
திராவிை முன்்ேற்றக் கழகதடதயும் மக்கள் 
மேதில் ்ன்்ற பதியடவததார். அணணா, 
கடலஞர், எம்.ஜி.ஆர் இவர்களின் உடழப்பால் 
தமிழகததின் பட்டிபதாட்டிகபைல்லாம் 
்ன்றாகப் பரவியது திராவிைத தீ. திமுக தன் 
தீவிர அறம் ்சார்ந்த ப்சயல்பாடுகைாலும், 
மக்கள் ்ல்வாழவு ்்ாக்கங்கைாலும் 
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்பாராட்ைங்கைாலும் புரட்சிகைாலும் 
தமிழகததில் பவற்றி கணைது.

அணணாவின் மடறவிற்குப் பிறகு 
கட்சிடயயும் ஆட்சிடயயும் எம்ஜிஆர், 
கடலஞர், கட்சியின் மூதத தடலவர்கள் பலரும் 
வழி்ைததிச ப்சல்ல ்்ர்ந்தது.

ஆோல் சிறிது காலததிற்குப் 
பிறகு சில மேப்பூ்சல்கைாலும் கருதது 
்வறுபாடுகைாலும் எம்.ஜி.ஆர் திராவிைக் 
கழகதடத விட்டு பவளி்யற ்்ர்ந்தது. 
திராவிை முன்்ேற்றக் கழகதடத விட்டு 
பவளி்யற்றப்பட்ை எம்.ஜி.ஆர், “அணணா 
திராவிை முன்்ேற்றக் கழகம்” என்ற 
கட்சிடயத தனிததுவததுைன் பதாைங்கி 
மீணடும் அரசியலில் புகுந்தார். சினிமாததுடற 
்டிடகயாே பஜ.பஜயலலிதாவும் தன்டே 
அதிமுகவில் இடணததுக்பகாணடு மக்கள் 
பணியாற்றி மகததாே ப்சல்வாக்கிடே 
அதிமுகவிற்கு ்சம்பாதிததுக் பகாடுததார். 
கட்சியிலும் ்தர்தலிலும் தன்டே முழுடமயாக 
ஈடுபடுததிக்பகாணடு பணியாற்றிோர்.

அணணாவின் மடறவிற்குப் பிறகாே 
தமிழக அரசியல் கைமாேது மிகவும் 
பரபரப்பாேதாகவும் பதற்றமுடையதாகவு்ம 
இருந்து வந்தது.

காங்கிரஸ், திமுக, அதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் 
எேப் பல கட்சிகள் மக்கடை பவகுவாக 
ஈர்ததுக்பகாணடிருந்தே. எம்.ஜி.ஆரும் 
கருணாநிதியும் மாறி மாறி ஆட்சி அடமதத 
காலம் அது. எம்.ஜி.ஆரின் மடறவிற்குப் 
பிறகு சிறிது ஆட்ைம் கணை அஇஅதிமுக 
சில ்ாட்களுக்குப் பிறகு பஜ. பஜயலலிதா 
அவர்களின் தடலடமயில் மிகவும் பலம் 
வாய்ந்த கட்சியாக உருபவடுதது தேது 
அரசியல் பிர்வ்சதடதத பதாைங்கியது.

மிகப் பபரிய ஆளுடமகைால் 
வழி்ைததப்பட்டு வைர்சசி அடைந்த இரு 
திராவிை கட்சிகளும் தேக்பகே ஒரு தைதடதப் 
பதிதது தமிழக அரசியலில் வலம் வந்தே. 
பல்்வறு ்லததிட்ைங்கள், முன்்ேற்றச 
ப்சயல்பாடுகள், பதாழில்துடற வைர்சசிகள், 
கல்வி, ்வைாணடம, பதாழில்நுட்பம் எேப் 
பல்்வறு துடறகளில் வைர்சசி மாற்றங்கடைத 
தமிழகம் கணை்பாதும்கூை ஊழல் 
குற்றச்சாட்டுகளும் குைறுபடிகளும் பல்்வறு 
வைர்சசிடய அடைந்துபகாணடுதான் இருந்தே.

ஊழல் என்ற ்்ாய் இந்த இருபபரும் 
திராவிை கட்சிகடைச சிறிது சிறிதாக 

அரிததுக்பகாணடு வைர ஆரம்பிததது. 
்தர்தல் ்சமயங்களில் ஒரு கட்சியின் ஊழடல 
மற்பறாரு கட்சி சுட்டிக்காட்டி வாக்கு ்்சகரிதது 
பவற்றி பபற்றாலும் அடுதத ்தர்தலில் அ்த 
ஊழல் குற்றச்சாட்டுகடை ஆளுங்கட்சி மீது 
எதிர்க்கட்சியிேர் சுமததி வாக்கு பபற்று பவற்றி 
அடைவதாக்வ இருந்து வந்தது, வருகின்றது.

அந்தக் குற்றச்சாட்டுகடையும் தகர்தது 
தங்கைது அரசியல் பயணதடதத பதாைர்ந்து 
சிறப்புைன் ப்சயலாற்றி வருகின்றே திராவிைக் 
கட்சிகள்.

இன்றைவும் திராவிைக் கட்சிகள், பல 
குற்றங்கடைத தங்களுள் சுமந்துபகாணடு 
இருந்தாலும் திராவிைக் கட்சிகள் கைந்து வந்த 
பாடத மிகவும் நுட்பமாேது, தமிழக மக்களின் 
வாழவாதாரதடத முன்்ேற்றம் அடைய 
வழிவடக ப்சய்தது மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாேது.

்சமூக சீர்திருததங்கள், ்சாதி, ்சமய, 
இேப்பாகுபாடு ஒழிததல், இை ஒதுக்கீடு 
வழங்குதல், மாநிலததில் சுயாட்சி மததியில் 
கூட்ைாட்சி அடமததல், பபணவிடுதடல, 
்தசிய இேக் ்காட்பாடு, சுயநிர்ணயக் 
்காட்பாடு, தட்சிணப்பிர்த்ச முைக்கம் 
முதலியவற்டற முன்பேடுதது 
முன்்ேற்றமடைந்தடவ திராவிைக் கட்சிகள்.

விடுதடலக்கு முன்பும் விடுதடலக்கு 
பின்பும் இந்தியாவில் ்ைந்த ்ைக்கின்ற 
அரசியல் நிடலபாடுகடை அரசியல் 
கட்சிகளின் ப்சயல்பாடுகடை பல்்வறு 
்காணங்களில் ஆராய்ந்து விரிவாக 
எடுததுடரததுள்ைார் ப.திருமா்வலன். 
இன்டறய திராவிைக் கட்சிகள் ்தான்றுவதற்கு 
காரணமாே நீதிக்கட்சியின் ்தாற்றமும் 
அதன் வலிடமடயயும், அந்தக் கட்சியில் 
தங்கடை இடணததுக்பகாணடு 
்ாட்டின் சுதந்திரததிற்காகவும் ்சமூக 
மாற்றங்களுக்காகவும் விததிட்ை 
தடலவர்கடையும் எடுததுசப்சால்லி 
வா்சகர்கடை எழுசசி அடையச ப்சய்துள்ைார்.

அரசியலில் ஆர்வம் பகாணை 
இடைஞர்கள், அன்றாைம் ்டைபபறும் ்சமூக 
நிகழவுகளில் தங்கடை ஈடுபடுததிக்பகாணடு 
ப்சயலாற்ற விரும்பும் ்சமூக ஆர்வலர்கள், 
இந்திய அரசியல் வரலாற்றிடேத 
பதரிந்துபகாள்வதற்கும் தடலவர்களின் 
தன்ேலமில்லாச ்சமுதாயத பதாணடை 
அறிந்துபகாள்வதற்கும் இந்நூல் ஒரு 
சிறப்புமிக்க ஆயுதமாக உள்ைது.
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 சிறுகலத

‘ஒரு ்ை ்பாயி பாததுட்டு வந்துர்ர்ே’

ப்சல்வியின் கம்மிய குரல் காதி்ல்ய 
விழாதவன் ்பால பவங்கிட்டு பனியடேக் 
கழற்றி வாளிக்குள் வீசிோன். தணணீடரக் 
டககைால் வாரியிடறதது முகதடதக் 
கழுவிக்பகாணடு பகாடியிலிருந்த துணடை 
உருவி இழுததான். ஏ்தா சிக்கி அததடேடயயும் 
்்சர்தது இழுததுக்பகாணடு பகாடி்யாடு அறுந்து 
விழுந்தது.

அவளும் அடதக் கணடு எரிச்சலடைகிற 
மேநிடலயில் இல்டல.

அவன் பின்ோ்ல்ய குடழக்குத பதாங்கும் 
ஆடு ்பால ்ைந்துபகாணடிருந்தாள்.

“இஞ்்சரு.. ஊரு எல்டலயத தாணை 
முடியாது... ்வல பவட்டிக்்க ்பாவ முடியல... நீ 
்வற மனு்சன் உசுர வாங்காத...”

ப்சல்விக்கும் இபதல்லாம் பதரியும்தான். 
ஆோல் எமனுக்குத பதரியுமா என்ேபவன்று 
பதரியவில்டல்ய.

ப்சல்வியின் பபரியம்மா ்சாகப்பிடழக்கக் 
கிைப்பதாக வந்த தகவலில் அவள் தவிப்பு 
பதாைங்கியது.

பபற்றவர்கள் இருவரும் முகமறியாக் 
காலததி்ல்ய தவறிவிை அவள் 
அம்மாவின் ்ச்காதரியாே தேம் தங்டகயின் 
இரணடு பிள்டைகடையும் தன்்ோடு 
டவததுக்பகாணைாள். பபரிய வருமாேமில்லாத, 
தடலவன் ்சரியில்லாத, ஏற்கே்வ இரணடு 
பிள்டைகள் உள்ை வீட்டில் இன்னும் இரணடு 
குழந்டதகடைப் பாரபமன்று கருதாமல் ஏற்பதற்கு 
இரக்க்மா கருடண்யா ்தடவயில்டல. 
ப்ஞசுரம் ்வணடும்.. பாததுக்கலாம் என்ற 
டதரியம்தான் தேததின் ப்சாதது

பதருவில் யார் என்ே ்வடல இட்ைாலும் 
எந்த ்்ரமாோலும் முகம் சுளிக்காமல் ப்சய்வாள்.

“தம்புள்ை தங்கசசி புள்ைன்னு 
பிரிசசிப்பாக்காம வைததுசசி எங்க பபரியம்மா... 
அது ்சரின்ோ ்ா கட்டிக்கி்றன்”

தட்ைசசு பயிலப்்பாேவளிைம் இந்த 
பவங்கிட்டு காதடலச ப்சான்ே நிமிஷம் 
ப்சல்வியின் மறுபமாழி அதுதான்.

திருப்பூரில் ்வடல ்தடிக்பகாணை 
டதரியத்தாடு அவன் பபண ்கட்டு வந்த்பாது 
தேம் இரணடு வருை அவகா்சம் ்கட்ைாள்.

‘பரணடு வரு்சம்னு ப்சான்ோ மறந்துட்டு 
ஓடிருவான் இந்தப்பயன்னு ஒங்க பபரியம்மா 
திட்ைம் ்பாடுது... அதான் ்ைக்காது. நீ டதரியமா 
இரு. ்ாந்தான் ஒங் களுததுல தாலி கட்டு்வன்... 
இந்தாங்குறதுக்குள்ை ஓடிப்்பாயிரும் பரணடு 
வரு்சம்...’
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சினிமா கதா்ாயகன் ்பால பவங்கிட்டு 
்பசிய்பாது தேம் சிரிக்கவுமில்டல. 
டவயவுமில்டல.

தீபாவளிக்கு ஊருக்கு வந்தவன் எதிர்வீட்டு 
்காபியிைம் ப்சல்விடயப் பார்க்க ்வணடும் 
எேச ப்சால்லி அனுப்பிோன். ப்சல்விக்கும் 
அப்்பாது ்ம்பிக்டக துளிர்ததிருந்தது. அது 
காதலா இல்டலயா என்றும் பதரியவில்டல. 
்ம்பலாம் எே ஒரு நிடேப்பு.

மாரியம்மன் ்காயில் அரு்க நின்று 
்பசிக்பகாணடிருந்த்பாது அந்தப்பக்கம் தேம் 
வந்தாள். திடுக்கிட்டு விழிதத ப்சல்வியிைம் 
“வா...வூட்டுக்குப் ்பாவலாம்” என்றாள். 
்காபிததுக்பகாள்வதா ஒதுங்கிப்்பாவதா 
எே விழிததுக்பகாணடு நின்ற பவங்கிட்டிைம் 
‘ஆததுததணணிய பவள்ைங் பகாணடு 
்பாயிராது தம்பி...’ என்று பபாததாம் பபாதுவாக 
ப்சால்லிவிட்டுப் ்பாோள்.

இன்டறக்கும் பவங்கிட்டு ்வணடுபமன்்ற 
அவள் கிணற்டறச ப்சால்லாமல் ஆறு 
என்று ப்சான்ேதாக வாதிடுவான். ‘அச்்சா 
இதிபலன்ே இருக்கு. வாய் தவறிப்்பாய் 
ப்சால்லியிருந்தாக்கூை குற்றமா..’

‘ஆமா.. குததந்தான்... ஆததுல பவள்ைம் 
்பாோலும் ்ாய் ்க்கிதான் குடிக்கணும்னு 
பழபமாழி ப்சால்லும் எங்கம்மா.

அதததான் ஒங்க பபரியம்மா ட்்சா 
மாததி ப்சால்லுசசி.. என்ே மைப்பயன்னு 
ப்ேசசிகிட்டியா...’ சீறுவான்.

இரணடுவருைம் தவடண ்கட்ைது பபரிய 
திட்ைமிைல் இல்டல. தேததின் பபரிய மகள் 
இவடைவிை மூததவள். அவளுக்கு ஒரு வழி 
ப்சய்துவிட்டு இவள் கடதடயப் பார்க்கலாம் 
என்றுதான் தேததின் கணக்கு இருந்தது. 
நிடேததால் ்பாதுமா.. வ்சதி வாய்ப்பு, ஆள் 
அம்பு அததடேயும் உள்ைவர்கபைல்லா்ம 
்்ரங்காலததில் ப்சய்ய திணைாடித பதருவில் 
நிற்கும்்பாது இந்த உதிரி எம்மாததிரம்...

அதிலும் பபற்றவ்ே பபணணுக்கு எமோக 
வந்து ்்சருவாபேன்று யார்தான் நிடேப்பார்கள்.

குருவி மூக்கால் ்்சர்ததது மாதிரி தேம் 
சீட்டு கட்டி டவததிருந்த பணதடத அப்படி்ய 
தூக்கிக்பகாணடு எங்்கா ஓடிவிட்ைான் 
அந்தப் படுபாவி. திரும்பவும் சுழியிலிருந்து 
பதாைங்க ்வணடும்.... ப்சய்திடய அறிந்து 
பவங்கிட்டு ஊருக்கு வந்தான். இப்ப என்ே 
ப்சால்லப்்பா்ற என்று ்கட்பதாக தேததுக்குத 
்தான்றியது. என்ே ப்சால்வபதன்றும் 
அவளுக்குத பதரியவில்டலதான். யார் 

அவளுக்கு அந்த ்யா்சடேடய ப்சான்ோர்க்ைா 
அல்லது அவளுக்்க பதரிந்து ்கட்ைா்ைா... 
்கட்டுவிட்ைாள்.

“அங்்ஙே உள்ை கம்்பனியில 
கல்யாணததுக்குப் பணம் ்்சக்கறதுக்்க ்வல 
குடுப்பாோமுல்ல... ஒேக்கு அப்பிடி யாடரயுந் 
பதரிஞ்சா  இவளுவ ரணடு்படரயும் ்்சதது 
வுடுறியா...”

அவனுக்்கா ்காபம் தடலக்்கறிக் 
கிைந்தது.

“எங்கிட்ை என்ே ப்சான்னீங்க... பரணடு 
வரு்சம் டைம் ்கட்டுட்டு இப்ப புதுசு புது்சா 
எதாசசும் ப்சால்லியிட்டிருக்கீங்க...”

தன் சூழநிடலடயப் புரிந்துபகாள்ைாமல் 
பகாக்குக்கு ஒன்்ற மதி என்று நிற்பவடேப் 
பார்தது எரிச்சலும் ஆயா்சமுமாக வந்தது.

“எப்பா.. இஞ்ச என்ோ பபரச்சேன்னு 
ப்ேசசிப்பாக்காம ்பசுறிய.. ஒதத ஒதத கா்சா 
ஒழப்பபடுதது பவச்சது எல்லாம் வழிசசி 
வாரியிட்டுப் ் பாயிட்ைான் அந்த ஆளு.... ஓைக்கூை 
பதம்பில்லாம இதது எைசசி நிக்கிறன்...”

“இஞ்்சருங்க... ஒவபவாருததருக்கும் 
அவுங்கவங்க கத.. எங்கம்மா எங் கலியாணதத 
இப்ப முடிச்சா்ல ஆசசின்னு நிக்கிது... அதுக்கு 
வாவு வழி பணணப்்பாறீங்கைா இல்லியா 
அதான் எேக்குத பதரியணும்...”

“எப்பா.. என்ே ்பசசு ்பசுற நீ... ப்சல்விக்கு 
பரணடு வயசு மூததவ எம்மவ... ்ாம் பபதத 
புள்ைனு ப்சால்லல... யாராருந்தாலும் ்ாயமா 
்யாசிக்கணும்... காசு பணதத வுடு... மூததவ 
இருக்கயில சின்ேவளுக்கு முடிக்க முடியுமா... 
அதுவும் ்சாதிவுட்டு ்சாதி ப்சஞ்சா இவளுக்கு 
எங்்கருந்து மாப்பிை பாக்குறது..”

“ஆங்... அப்புடி வாங்க வழிக்கு... ்சாதிதான் 
ஒங்க பபரசசிே... அதாே பாததன்...”

அயர்சசியாகிவிட்ைது தேததுக்கு. 
்ாலாபக்கமும் விதி தேக்கு எதிராக்வ 
கட்சி கட்டிக்பகாணடு நின்றால் என்ேதான் 
ப்சய்ய... தடலயில் டகடவததுக்பகாணடு 
உட்கார்ந்திருக்கும் தேம்தான் தன் வாழவின் 
எதிரி என்ற ஆங்காரம் பபருக்பகடுததது 
பவங்கிட்டுவுக்கு. பக்கததில் கிைந்த ஒரு 
ஒயர்கூடைடய எததிவிட்டு எழுந்து ்பாோன்.

பவங்கிட்டுவின் அம்மா ஒரு்ாள் வா்சலில் 
வந்து நின்று  ஒற்டறப் பிள்டைக்கு ஏ்தா டம 
டவதது தன் குடும்பதடதக் குடலப்பதாகக் கததி 
மணடண வாரித தூற்றிவிட்டுப் ்பாோள்.
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“படுபாடுபட்டு கடர்யததுே்ே... 
எல்லாம் வீணாப்்பாச்்ச... என்ேடி சிங்கி்ாதம் 
பணணுனீங்க... ்வற பபாண்ண ்வணாம்னு 
ஒ்ரடியா ப்சால்றா்ே..”

“இடதபயல்லாம் ்யாசிக்கும் நிடலயில் 
்ாம் இல்டல... டகயில் இருப்பு இருந்தால் 
கழுடதகூை மதிக்கும்” என்று பபணகளுக்குப் 
பாைம் ப்சால்லிக்பகாணடிருந்தாள் தேம்.

மூடலவீட்டு ரங்குவின் ்சகாயததால் ்ாம் 
இனி பிடழதது விடு்வாம் என்று ஒரு்ாள் 
மகிழசசி்யாடு வந்து மகள்கடை சினிமாவுக்குக் 
கூட்டிப்்பாோள்.

“்மக்கு ்வணடியவங்கன்ோ இப்பிடிதான் 
்யாசிப்பாவ... கஸ்ைப்படுற குடும்பததுக்குக் 
கஞசி குடிக்கவாவுது வழி ப்சால்லுவம்னு 
ப்ேக்கிறாம் பாரு அதுதான் மனு்சததேம்... தான்.. 
தாங்கவலன்னு இருக்கவேபயல்லாம் ்ம்ப்வ 
கூைாது...”

்சாடைப்்பசசு தேக்குப் புரிவதற்காக 
என்பறல்லாம் ப்சல்விக்குத பதரியாது.

மறு்ாள் தன் மக்ைாடு ப்சல்விக்கும் ஒரு 
டபடயக் கட்டி ரங்கு்வாடு அனுப்பி டவததாள். 
்சாப்பாடு தங்குமிைம் எந்தக் கவடலயும் 
இல்லாமல் கல்யாணததுக்கும் ்்சமிக்க முடியும் 
என்று வழிகாட்டிோல் அவன் பதய்வ்மயன்றி 
்வறு யார்.

தன்டேப்்பால திக்கற்றவர் வீட்டுப் 
பபணகடைக் காக்க்வ ரங்கு இருக்கிறான் என்று 
்வடலக்குப் ்பாகுமிைததிபலல்லாம் ஒரு 
பிர்சங்க்ம ப்சய்துபகாணடிருந்தாள் தேம்...

முதல்மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அவ்ே 
பகாணடுவந்து பகாடுததான். தேததுக்கு தன் 
பிறவிப்பிணி்ய தீர்ந்த மயக்கம். சிரிததுப் ்ப்ச 
ஆரம்பிததாள். வீட்டிலிருந்த தன் சின்ே மகளுக்கும் 
தங்டக மகனுக்குமாக தின்பணைபமல்லாம் 
வாங்கிக் பகாடுததாள். ஒருமுடற திருவிழாவுக்கும் 
ஒருமுடற சினிமாவுக்கும் கூைப் ்பாோர்கள். 
வழக்கமாக ஊ்ர ் த்ரா பதப்ப்மா தீபாவளி்யா 
பகாணைாடிக்பகாணடிருந்தாலும் தேம் எங்காவது 
அணைா தாம்பாைம் விைக்கிக்பகாண்ைா, மாவு 
இடிததுக்பகாண்ைா இருப்பாள். பிள்டைகளுக்கு 
அவள் ராட்்ச்ச உடழப்டபப் பார்க்கும்்பாது 
அது ்வணடும் இது ்வணடும் என்்ற ்கட்கத 
்தான்றாது. அதுகளுக்கும் அை ் ம்ம வாழக்டகயும் 
்சாதாரணமா மாறும் ்பாலிருக்்கன்னு ்தான்ற 
ஆரம்பிதத ்சமயம் அடுதத மாதம் வந்துவிட்ைது.

ரங்கு வந்து “இனி்மப்பட்டு 
பணம்லாம் அனுப்ப மாட்ை்வா... புள்ைங்க 
கலியாணததுக்காவ கம்்பனி்ய பணததப் 
்பாட்டு பவசசிரும்னு” ப்சான்ே்பாதும் 

தேததுக்கு வருததபமல்லாம் ஒன்றுமில்டல.

“அதுவுஞப்சரிதான்... இஞ்சதான் 
வந்ததுல்லாம் பகாள்ளும் மவரா்சன் கப்பல்... 
்ல்ல ்சேமாதான் இருக்கு்வா... பபததபவா 
பபாறந்தபவா மாரி ்யாசிக்குது்வா்ை... 
்ல்லாருக்கட்டும்..” என்றபடி  மாவு உலக்டகடயத 
தூக்கிக்பகாணைாள்.

இரணடு மூன்று மாதங்கள் ்பாக தீபாவளி 
வருகிற்த மகள்கள் வருவார்கைா என்ற ் யா்சடே 
வரலாயிற்று...

்டுவில் ஒருமுடற ரங்குவின் ஃ்பான் 
வழியாகப் ்ப்ச முடிந்தது.

“யம்மா இவ்ைா தூரம் பஸ் காசு ்பாட்டு 
பபாய்ட்டு வந்தா எப்பிடி காசு ்்சக்குறதுன்னு 
்சாையா ்பசுறாபவாம்மா... மதத கம்பபனில 
வுட்ைாலும் இஞ்ச வுை மாட்ைாபவான்னு கூை 
இருக்குற பபாணபணல்லாம் ப்சால்லுதும்மா... 

ஊருக்குப் ்பாோ ்சாமானியமா 
வரமாட்ைாளு்வான்னு சூப்ரடவ்சரு 
்பசியிட்டுருக்காருமா...”

என்ே்வா  கலக்கமாயிருந்தாலும் 
்வபறன்ே ப்சய்ய முடியும் என்றும் 
பதரியவில்டல... தீபாவளிக்கு ஊருக்கு வந்த 
பவங்கிட்டு சூழடல அறிந்து தேததிைம் 
வந்து ்சணடை ்பாட்ைான். யாடரக்்கட்டு 
அங்பகல்லாம் அனுப்பிோய் என்பது அவன் 
வாதம்.

“ஒங்கிட்ைதாே பமாதல்ல ்கட்ைன்... ்ாங்க 
பபாழசசி ஆைாவுணும்னு அக்கற உள்ைவோ 
இருந்தா நீ்ய ஏற்பாடு ப்சஞசிருக்கலாம்ல” என்று 
ஆரம்பிதது இன்னும் இடதபயல்லாம் ்கட்கும் 
உரிடம உேக்கு வரவில்டல என்பதுவடர ்பாக 
்வணடியதாயிற்று.

தீபாவளிக்கு வந்த மகன் மறு்ா்ை பபட்டி 
தூக்க பின்ேணிடய வி்சாரிதத அவன் அம்மா ் வறு 
தன் குடும்பம் முன்்ேற விைாமல் ப்சய்கிறார்கள் 
என்று வீட்டு வா்சலில் நின்று கததி  மீணடும் 
மணணள்ளி இடறததுப்்பாோள்.

ரங்கு ப்சால்ல மறுததும் எங்பகங்்கா 
்தடி ப்சல்வி ்வடல பார்தத நிறுவேதடதக் 
கணடுபிடிததுவிட்ைான் பவங்கிட்டு. 
எப்படியாவது அவடைத பதாைர்புபகாள்ளும் 
எணணததில் அங்கு ்வடல பார்க்கும் 
பியூடே ்ட்பாக்கிக்பகாள்ை முயற்சிததுக் 
பகாணடிருந்தான்.

“்ண…நீ வி்சாரிப்பி்ய அதுல ஒரு 
பபாணணு என்ேதத்யா தின்னு ்சாகப் பபாழக்கக் 
பகைக்குது”
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தற்ப்சயலாக ்பாகிற மாதிரி 
மருததுவமடேக்குள் நுடழந்து 
காததுக்பகாணடிருந்த பபணகள் ்டு்வ 
ப்சல்விடயப் பார்ததபிறகுதான் உயிர் 
வந்தது. தடுப்புகளுக்குள் நின்று நின்று 
அயர்ந்து்பாயிருந்தவள் தன் முகம் ஒன்டறக் 
கணைவுைன் ஓடி வந்து கட்டிப்பிடிதது அழத 
பதாைங்கிவிட்ைாள்.

அங்கு ் வடல பார்தத ஒருவன் முடற்கைாக 
்ைந்துபகாணைதால் புகார் ப்சய்ய முயற்சி 
ப்சய்திருக்கிறார்கள். பலனில்டல.. பழிவாங்கும் 
உணர்வில் ்கவலமாகப் ்ப்ச… தற்பகாடல 
முயற்சி.

தேததுக்குத தகவல் ப்சால்லிவிட்டு 
ப்சல்விடயத தன்்ோடு அடழததுப் 
்பாய்விட்ைான் பவங்கிட்டு. அந்தக் க்ைபரததில் 
இடத யாரும் கவனிக்கவில்டல.

ஆணகைாகத தங்கியிருக்கும்  அடறயில் 
அவடையும் எப்படி இருக்கச ப்சால்வது… அ்த 
பதருவில் குடியிருந்த அலுவல் ்தாழன் வீட்டில் 
ஊர்க்காரப்பபண என்று அறிமுகப்படுததித தங்க 
டவததான்.

பபாழுது விடியுமுன் பதருவில் ஒ்ர ்சததம் 
ரகடை..

ஊரிலிருந்து ்ள்ளிரவில் வந்து 
்்சர்ந்திருக்கிறாள் தேம். ப்சல்விடயக் 
கா்ணாபமன்று அங்கு ்சணடை… ஒவபவாருவராக 
வி்சாரிதது யா்ரா கூட்டிப்்பாய் விட்ைதாக 
இைம் துப்பறிந்து கததிக்பகாணடிருந்தவள் 
உறக்கம் கடலயாமல் வந்து எட்டிப் பார்தத 
பவங்கிட்டுடவக் கணைதும் ்பயாட்ைம் 
ஆடிவிட்ைாள்.

்்ர்ந்துவிட்ை எதற்கு்ம தான் காரணம் 
இல்டல என்பதால் அவனுக்கு அவமாேமும் 
ஆததிரமும் ்்சர்ந்து புரட்ை.. உச்சமாக ப்சல்வி 
தங்கியிருந்த வீட்டுக்குள் நுடழந்து அவடை 
இழுதது வந்தான். தூக்க கலக்கத்தாடு பதரு 
்வடிக்டக பார்க்க தேம் ்சரமாரியாக ப்சல்விடய 
அடறந்தாள்.

“்ா்ய.. அங்க ஒருததி ்சாவப் பபாழக்க 
பகைக்குறா.. நீ என்ேைான்ோ இந்தப் பயபலாை 
ஒடியாந்து குடும்பம் பணறியா….”

குறுக்்க புகுந்து அவடைத தள்ளிவிட்டுக் 
கததிோன் பவங்கிட்டு..

“இன்ேபம அவ ்மல டக பவசப்ச 
மரியாத பகட்டுரும்… நீ ப்சஞ்ச உருப்புைாத 
்வடலயிோலதாே இவவபைா பிரசசிே… 
கணைவேயும் ்ம்பி அனுப்பிவுட்ைது யாரு… 
என்ோ ்யதுன்னு ்கட்டியா பமாதல்ல… 

இவையும் அ்ஙக வுட்டுட்டு வந்து… எவோசசும் 
இடிக்கிறாம் புடிக்கிறான்னு இவ ஒரு பக்கம் 
்சாவட்டும்னு வுட்டுட்டு வரச ப்சால்றியா… மூணு 
வரு்சமா ஒன் வீட்டு வா்சல்ல வந்து நின்ோ 
அவபைா எைக்காரம்… இப்ப ப்சால்்ரன் இந்த 
வார்தததான் தாலி… இந்த நிமி்சததுல இருந்து 
அவ எம் பபாணைாட்டி… இஸ்ைம்ோ வந்து 
்சாப்பிட்டுட்டுப் ்பா… இல்லோ இன்ே்ம 
ஒட்டுமில்ல ஒறவுமில்ல…”

ப்சல்வி ஏதாவது ப்சால்வாள் என்று 
அவள் முகதடதப் பார்ததால்… குனிந்த தடல 
நிமிரவில்டல. க்சப்டபபயல்லாம் ஒன்று திரட்டிக் 
காறித துப்பிவிட்டு  தடலடய முடிந்துபகாணடு 
்ைக்கத பதாைங்கிோள்.

பமய்யாலு்ம திருமணச ்சைங்கு எதுவும் 
்ைக்கவில்டல. வாைடக வீடு தவிர  ்வபறன்ே 
இருக்கிறது என்று ப்சால்லியபடி ஊருக்குப் ்பாய் 
குடும்பதடத இங்கு அடழதது வந்துவிட்ைான்.

ப்சல்வியின் தம்பிடயயும் தான் அடழதது 
வருவதாகச ப்சால்லிததான் ஊருக்குப் ்பாோன். 
அங்கு ்பாய் நின்றபிறகுதான் ப்சல்வியின் அக்கா 
மீணடும் எடத்யா தின்று ப்சததுப் ்பாோள் 
என்பது பதரிந்து தயங்கியபடி துக்கம் வி்சாரிக்கப் 
்பாய் நின்ற தாடயயும்  மகடேயும் தேம் ஏசித 
தீர்க்க… பிறகு மே்சாலும் நிடேக்க முடியுமா…

ஆசசு… ஏழு வருஷம் முடிஞசு ஆறு மா்சம்.  
்பாகக்கூைாது என்று தடுதத ்வடலக்கு அவ்ே 
அடழததுப்்பாய்ச ்்சர்தது இக்கிமுக்கிதான் 
குடும்ப வணடி ஓடுது. பகா்ராோ வந்திருசசின்னு 
எல்லாம் மா்சக்கணக்குல பூட்டிக்கிைக்கு. டகயில 
காதுலகூை ஒணணுமில்ல..

்சர்ரு ்சர்ருனு ஓடியிட்டுக் பகைக்குற 
ைவுன்பஸ்ஸஸூ, லாரி, ஆட்்ைா..கீட்்ைா ஒரு 
்சததமும் இல்ல. ஊ்ர பவறிசசசுனு பகைக்கு 
என்று புலம்பிக்பகாணடிருக்கும் பவங்கிட்டு 
அம்மாடவயும் ்்சர்தது ஆறு்பர் உட்கார்ந்து 
்சாப்பிை முடியுமா…

பட்ைடறகள் பூட்டிக் கிைந்தாலும் பக்கதது 
ஊர்களின் விவ்சாய ்வடலகள் அவவப்்பாது 
கஞசிக்கு வழி காட்ை ப்சல்வியும் தேததிைம் கற்ற 
விதடதகடை முதலாக்கிக் பகாணடிருந்தாள்…

யாரிை்மா பவங்கிட்டுவின் எண வாங்கி சில 
மாதங்கைாக தேததுக்கு உைம்பு ்சரியில்டல என்ற 
ப்சய்திடயச ப்சால்லிவிட்ைாள் இடையவள். 
அதுதான் பதில் இல்லாத புலம்பலாக இரணடு 
்ாட்கள் வீட்டைப் பிழிந்துபகாணடிருக்கிறது. 

கார் டவக்க்வா பாஸ் வாங்க்வா 
வழியற்ற ப்சல்விகள் எல்லாத துயரங்களுக்கும் 
்்சர்தது ப்ஞசில் அடிதது அழ ்ல்ல்வடை 
தடை்யதுமில்டல…
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