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தலையஙகம்

õí‚è‹.

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

ñQîQ¡ Môƒ° ñùˆ¬î ñQî ñùñ£‚°õ¶ è¬ô. óC‚èˆ ªîK‰î ñù¶ 
àí˜¾è¬÷‚ ÃÁ«ð£ì£¶. Þ‰î àôA™ Hø‰î â‰î å¼ ñQîÂ‹ ã«î£ªõ£¼ è¬ô‚° 
Ü®¬ñò£èˆî£¡ «õ‡®J¼‚Aø¶. î¡¬ù«ò ÜPò£ñ™ è¬ôJ¡ ¬èè¬÷Š H®ˆ¶ˆ îQ 
àôA™ ê…êK‚°‹ G¬ô Ü¶. è£F™ M¿‹ Þ¬ê‚°ˆ î£ù£èˆ î£÷I´‹ Mó™èœ, èM¬î 
õKèÀ‚°œ î¡¬ùˆ îKC‚°‹ ñù‹, æMò õ‡íƒèÀ‚°œ è¬ó‰¶M´‹ àí˜¾èœ,  Cô 
ñE «ïóƒèœ ï£ìè àôA™ ñòƒA Güˆ¬î ñø‰¶M´‹ G¬ô  âù‚ è¬ô îQñQîÂ‚°œ 
ïìˆ¶‹ ÜŸ¹îƒèœ ðô.

è£ô«ñ£ Ü÷«õ£ ð£˜¬õò£÷˜è«÷£ è¬ôJ¡ îóˆ¬î G˜íJˆ¶Mì º®ò£¶. 
Mó™èœ ï£†®òñ£® õ‰¶M¿‹ CÁ«è£ô‹ Iè‚ °¬ø‰î è£ô«ñ õ£êL™ Þ¼‰î£½‹ 
æK¼õ˜ ñ†´«ñ ð£˜‚°‹ð® Þ¼‰î£½‹, è¬ô ñùF¡ à¡ùî ªõOŠð£´î£¡ Ü¶. âŠð® 
Þó‡ì£Jó‹ Ý‡´è÷£è G¬ôªðŸP¼‚°‹ èM¬î õKèœ è¬ô ñùF¡ ªð¼ºòŸC âù 
ãŸA«ø£«ñ£ ÜŠð®ˆî£¡ Þ‚è¬ô¬ò»‹ ãŸè«õ‡´‹. Þ‰î‚ è¬ôèœ Þ¬í‰¶î£¡ 
ñQî¡ àJ˜ˆF¼Šðî¡ ÜõCòˆ¬î àí˜ˆF‚ªè£‡«ì Þ¼‚A¡øù. ñQî¡ õ£›ÅöL™ 
è™ô£AŠ «ð£è£ñ™ Þ‚è¬ôèœ è£Šð£ŸP‚ªè£‡«ì Þ¼‚A¡øù. 

ÜP¬õ Ü®Šð¬ìˆ îˆ¶õñ£è‚ ªè£‡ì C‰î¬ùèœ è¬ô °Pˆî ñ£Áð†ì 
è¼ˆ¶‚è¬÷»‹ º¡¬õˆ¶œ÷ù. â¡ø£½‹, ñQî õóô£Ÿ¬ø ï£‹ è¬ôè¬÷‚ªè£‡´î£¡ 
ñFŠH´A«ø£‹. Þî¬ù‚ è¬ôèœî£¡ õóô£Ÿ¬ø‚ è†ì¬ñ‚èˆ ¶¬íò£A»œ÷ù â¡Á‹ 
Ãøº®Aø¶. îINù õóô£Á â¡ð¶ è¬ôèO¡ èôŠ¹ õóô£Áî£¡. 

è¬ô, å¿ƒ¬è‚ «è£¼õ¶. å¿ƒèŸø ñQî¡ è¬ôªò£¿ƒAù£™ å¿ƒA¬ù‚ 
èŸAø£¡. ï™ô è¬ô àí˜¾œ÷ êÍè‹ ð‡ð†ì êÍèˆFŸè£ù Ü¬ìò£÷ñ£AŠ«ð£Aø¶. 
î¡¬ù ePò Þ¬ø¬ñ¬ò»‹ è¬ôõ®õñ£è‚ è£íˆ ªî£ìƒAò¶ ï‹ êÍè‹. è¬ô‚°œ 
Þ¬ø¬ñ¬ò‚ è£µ‹ «ð£‚°‹ Þ¬ø¬ñ¬ò‚ è¬ôè÷£è‚ ªè£‡ì£´‹ «ð£‚°ñ£è Þó‡´‹ 
îIö˜ õ£›õ£Jù. ð°ˆîP¾ ¹è†ì¾‹ îIö¡ è¬ôè¬÷ˆî£¡ ï£®ù£¡. 

àí˜¾èO¡ ªð¼‚èˆF™ à¼õ£°‹ è¬ôè¬÷»‹ îŸè£ô àôèñòñ£‚è™ êÍè‹ 
ºŸø£ù õEèñ£èˆî£¡ ð£˜‚Aø¶. ï‹ êÍèˆF¡ àò˜¾ è¬ôèO™ G¬ø‰F¼‚Aø¶ â¡ø£™, 
ºŸP½‹ õEèº‹ Þò‰Fóñòºñ£ù å¼ ÅöL™ ï£‹ Ü¬îˆ î£ƒAŠ H®ˆ¶‚ªè£‡«ì 
Þ¼‚è«õ‡´‹. Üšõ¬èJ™ Þ‰î ÞîN™ îIN¬ê ªî£ì˜ð£ù å¼ ªî£ì˜ ªî£ìƒ°Aø¶. 

Þ‰î ñ£î ÞîN™ â¿ˆî£÷˜ ªð£FòªõŸð¡ Üõ˜èÀ¬ìò «ï˜è£í™ Þì‹ªðŸÁœ÷¶. 
«ñ½‹ è†´¬óèœ, ªî£ì˜èœ, CÁè¬îèœ, èM¬îèœ âù àœ÷ Ü¬ùˆ¶Š ð°Fè¬÷»‹ 
õ£C»ƒèœ.. Mõ£F»ƒèœ.. ðA¼ƒèœ..

ï¡P.

              - ÝCKò˜
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 வேர்கதாணல் 

- எழுதததாளர் 
வே.மு.ப�தாதியபேற�னுடனதான  வேர்கதாணல்

â¿ˆî£÷˜ ªð£FòªõŸð¡ ªðKò£Kò‹, 
îLˆFò‹, Fó£Mì ÜóCò™, îI› ªñ£N 
Ýó£Œ„C, ñ£˜‚Cò‹, è¬ô Þô‚Aò Mñ˜êù‹, 
Þ¬ê ÝAò ¶¬øèO™ Ýöñ£ù è†´¬óè¬÷ 
õöƒAòõ˜. CL‚°J™ ðFŠðè GÁõù˜, 
¶E¾I‚è èM‚°J™. CŸPî› àôèˆF™ ï¡° 
ÜPòŠð†ì ªð£FòªõŸð¡ Üõ˜èÀìù£ù 
«ï˜è£í™.

«îõóCè¡, õôƒ¬èñ£¡ Ë˜b¡

“தம் வாணாள் 
முழுதும் நநதமிழ்ச் 
ைமூகத்தின் 
மனச்ைான்்ாய்ச் 
ைமராடிய உசரயாைல் 
மாகசைஞன்..”

அரைநூற்ோண்டு இலக்கியம் 
ப்போதியுரையது. எப்படி �ைந்தீர�ள்...? 
முக்கியமோ�, தங�ளின் இலக்கியத்தில் 
கும்்பக�ோணம் தவிரக்� இயலோத 
ந�ைமோகிபக்போனதும் தங�க�ோடு 
்பயணித்தவர�ள் பதோைரபும் 
பதோைர்பறறும்க்போனதும் குறித்த உங�ள் 
க�ோணம் எக்க�ோணம்?

அரைநூற்றாண்டுப் பயணம் 
இலக்கியத்தில் மட்டுமறா என்ன? பபைறா. வீ. 
அைசு அவர்களின ‘ப�றாழர பபறாதியபவறபனின 
அரைநூற்றாண்டுப் பயணம்’ (என.சிபி.
பெச்.-சின சிறுநூல் வரிரை)  பவளியீட்டிற 

்கறாண்்க. �ன வைலறா்றாய் �னனிலிருந்து �றாப்ன 
�ப்பித்ப�, எனர்ன நறாப்ன ்கடந்ப�கும் ‘நறான 
உரித்� ‘நறான’்கள்’ எனும் என ‘ம்னக்கு்ளி 
நிர்னபவறாரட’ப் பதிவு்களறா்க மு்கநூலிலும் 
்கறாண்்க. 

வறாழக்ர்கப்பயணத்தில் ப�றாடரவண்டித் 
ப�றாடரபு்களறா்க  உரிய நிரலயத்தில் இ்ங்கிப் 
பபறாகிவிடக் கூடிய சிறு்கர�்கபள பல. 
நீடுப�றானறினிக்்கத்  ப�றாடர்கர�்கள் சிலபவ. 
‘நீரக்குள் பறாசிபபறால் பவரக்ப்கறாள்ளறா’ 
உ்வு்கள் ஒரு பக்்கம்; ‘இருநிலம் பபறாழபவ 
பவரவீழக்கும்’ அபூரவ உ்வு்கள் மறுபக்்கம். 
பநறர்ய நண்பப்ன இனர்ய இைண்ட்கம் 
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இரழக்கும் எதிரபறாைறாப் பபைதிரச்சியறாய்ப் 
பர்கவ்னறாவதும்; எதிரபறாைறா பநருக்்கடித் 
�ருணத்தில் எதிரியர உ�வி  வறாய்ப்பதுங் கூட 
எ்னக்்கறா்ன அனுபவபம.  

எனர்னப் பபறாறுத்�வரை  பிைமிரளப் 
பபறாலபவ பர்கரம எனபது எ்னக்கும் 
ஒருபபறாதும் என எழுத்தின ப�றாறறுவறாயனறு. 
‘நண்பர்னப் பர்கக்்கக் ்கற்’ பலறாபல்னறா்ன 
வருவறாபய!  மு்கநூரலப் பபறாறுத்�வரை 
இரடயில் எப்பபறாப�றா ப�றாடரபிரழ 
அறறுப்பபறா்ன நட்பு்வு புதுப்பிக்்கப்பட்டதும் 
உண்டு; மறா்றா்க நட்ரபயும் உ்ரவயும் 
�க்்கரவக்குமு்கமறா்கபவ மு்கநூல் நட்ரபத் 
துண்டித்துக்ப்கறாண்டதும் உண்டு.

“மனபர� எதிரியர எனஎதிரி / மறானுடந் 
�ழுவிடில் ை்கபயணி / எனபர�ச் பைறால்வப� 
எனவறாழக்ர்க – என / இருப்பப சிம்ம 
பைறாப்ப்னமறாய்!”

 “பி் ்கரல விமரை்கர்களுக்கும் மதிப்பீடு 
பைய்பவறாரக்கும் பபரிய �ரலந்கைங்்களறா்ன 
படல்லியும் பம்பறாயும் ்கல்்கத்�றாவும் ரமயமறா்க 
இருப்பது பபறால இவருக்குச் (ப�னு்கறாவுக்கு) 
சிறிய ந்கைமறா்ன கும்பப்கறாணம் ரமயமறாகி்து. 
அது�றான ைரி. கும்பப்கறாணத்தில்�றான 
்கரல்கரளப் பறறிய சிந்�ர்ன ப�றாடங்குவது 
உசி�ம்.” - ்க.நறா.சுப்ைமணியம் (பர் - 1990).

“ப்கறாயில் ந்கைம் எனபப�றாடு 
மட்டுமனறிச் சி்ப்புப் பண்பறாட்டுக் 
்களமறா்கவும் (cultural zone), ்கரல இலக்கிய 
விரளநிலமறா்கவும் விளங்கும் குடந்ர�  
ந்கைம் உல்கம் பபறாறறும் பரடப்பறாளி்கள் 
பலரையும் பபறறிருந்�ர�ப் பலரும் 
அறிவர. ந.பிச்ைமூரத்தி, கு.ப.ைறாஜப்கறாபறாலன, 
்கரிச்ைறான குஞ்சு, தி.ஜறா்னகிைறாமன, எம்.
வி.பவங்்கட்ைறாம் எ்னக் குடந்ர�யிலிருந்து 
சி்ப்பிடம் பபற்வர்களின பபயரப் 
பட்டியரலச் பைறால்லி வருர்கயில் அடுத்துச் 
பைறால்லப்படுபவர பவ.மு.பபறாதியபவறபன 
ஆ்கத்�றான இருப்பறார.” - அ.குணபை்கைன (்கரல 
இலக்கிய பவளியும், ைமு்கநீதிக்்கறா்ன சில 
குைல்்களும்).

வைறாவறால் இைட்ரடயர எ்னப்பட்ட 
கு.ப.ைறாஜப்கறாபறாலன ந.பிச்ைமூரத்தி 
இருவரக்குபம �றாய்பமறாழி ப�லுங்ப்க. 
குடந்ர�யிலும் பைனர்னயிலும் அண்ரட 
வீட்டுக்்கறாைர்கபள. 

குடந்ர�யில்�றான குபைறா-ரவத் �மது 
ஆ�ரைமறா்கக் ப்கறாண்ட இரளஞர குழறாம் 
ஒனறு உருவறாயிறறு. எம்விவி, ்கரிச்ைறான 
குஞ்சு, தி.ஜறா்னகிைறாமன, ‘்கலறாபமறாகினி’ 
ைறாலிவறாெணன எ்னத் ப�றாடரும் 
இப்பட்டியலில்  சி.சு.பைல்லப்பறாவும், �ஞ்ரை 
ப்ை்கறாக்ஷும் பட்டடங்குவர. இப்படி நிர்ய 
இரளஞர்கள் குபைறாரவ அணுகுவர� 
அனர்ய ‘பபரிய மனி�ர’்களறா்ன ைறாஜறாஜீ, ்கல்கி 
பபறானப்றார விரும்பவில்ரல எ்ன ப்ை்கறாஷஷும்; 
‘கிைறாம ஊழிய’னில் எழுதியவர்கரள 
‘அடங்்கறாப்பிடறாரி’்கள் எ்னக் குறிப்பிட்ட 
பபரியவர்கள் பபறா�ர்ன்கள்  புரிந்�றார்கபள்ன 
வல்லிக்்கண்ணனும்; எம்விவியுடன �ம் துரண 
ஆசிரியத்துடன இருந்� ‘ப�னீ’ இ�ழுக்குக் 
‘ப்கறாட்டறா� நல்ல ப�னீக்்களறாய் இருங்்க’பள்ன 
ைறாஜறாஜீ ஆசி வழங்கி்னறாபை்னக் ்கரிச்ைறான 
குஞ்சுவும் எழுதியுள்ள்னர. 

ஒரு சிறுசூழல் ்கரலஞன பிைபல 
தி்னைரியி�ழ்களில் �ம் ை்கபயணிரய - 
ைந்திக்குமறாறு விளம்பைபம அளிக்்கவும் 
கூடுமறா என்ன? ஆம் அனறு அப்படி நி்கழந்து 
பபறா்னது அதிையபம! ‘பமௌனிரயச்  
ைந்தியுங்்கள்’ எ்ன ஹிண்டு, மித்திைன, தி்னமணி 
ஆகிய தி்னைரி்களில் எம்விவி விளம்பைங் 
ப்கறாடுத்துள்ளறார. இதில் இனப்னறானர்யும் 
்கவனிக்்கபவண்டும், இ�ர்னப் பல ஆண்டு்கள் 
்கழிந்�பினபப பமௌனி அறிய பநரந்�து. (என்ன 
மனுைம்யறா இந்� எம்விவி? �லீவறா ஒண்ண 
இன்னறா மறாதிரிக் ்கண்டுக்கிப்னம் பறாத்தியறா? 
ஆஅஊ அப்டீனனு பைறாம்மறா வூடு்கட்டி 
பைலறாவரிரை எடுக்்கத் ப�ரபல).

�ம் ஆ�ரைமறா்கத் தி்கழும் ஒரு 
்கரலஞனுடன  அப� ஊரில் �றானும் 
பழகுமு்கமறா்கபவ �த்�ம்  பணிவறாய்ப்ரபபய 
து்ந்து பின அவர்களும் அப� ஊரில் 
பணி ப�டிக்ப்கறாண்ட அளவிறகுத் �ம் 
ஆ�ரைக் ்கரலஞனுக்ப்க்னத் �த்�ம் 
பைகுத்� ‘பித்துக்குளி’ எழுத்�றாளர்கரளப் 
பறறிக் ப்கள்விப்பட்டதுண்டறா? ‘ைறாமன 
இருக்கும் இடபம  அவனுக்கு வறாக்்கப்பட்ட 
சீர�க்கு அபயறாத்தி ஆ்கலறாந்�றான. ஆ்னறால்  
இப்படியுங்கூடவறா இருப்பறாய்ங்ப்க? அத்�கு 
பித்துக்குளீ்க பவ் ஆருமில்பல! நம்ம 
்கரிச்ைறாங்கூஞ்சும், திஜறாவுந்ப�ன. இவர்களுக்கு 
மட்டுமறா குபைறா ்க�றாநறாய்கன, அவருக்குத் 
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�றாம் ஏ்கரலவப்ன எனனும் இலங்ர்கயன 
அவரின ‘்க்ன்கறாம்பை’த்ர� ஆங்கில ஆக்்கம் 
பைய்�வருங்கூட. “�மிழ இலக்கிய வளரச்சியில் 
ஆரவங் ப்கறாண்ட இலங்ர்கத் �மிழர்கள் 
இரடபய, குபைறாவிறகு இருந்� மதிப்பும் 
ஆ�ைவும் பவறு எந்� எழுத்�றாளனுக்கும் 
இருந்�தில்ரல.” - இலங்ர்கயர ப்கறான (‘கிைறாம 
ஊழியன’  -1994).

மட்டுமல்லறாமல் கும்பமறாணத்�றானும் 
�ஞ்ைறாலூைறானுமறா்ன இவங்ப்க எல்லறாபம 
ப்ரவ்க.  ைங்கீ�ச் ைங்்கதி்கள்ளயுங் 
‘கில்லறாடி’்கப�ம்! கும்பப்கறாணம்்னறாக்்க 
என்னன்ன ப�ரியுபமறா? மூச்ரை இழுக்்கறாமலும் 
விடறாமலும் ‘கும்ப்கம்’ பைய்யும் 
புருவரமயபம! குண்டலினி எழுப்பும் 
ஆ�றாைபீடம். அதுக்குப் ‘பபறாதிர்க’ என் 
பபயரும் உண்டு. அது்னறாலப�ன ‘இபவம் 
கும்பமறாணம் பபறாதி்கச் சித்ப�ன’ ஆ்னறாப்ல!

மறுபக்்கம் எங்கூரு பபை ரிப்பபர 
ஆக்்ன ்கர�்களும் உண்டு. கும்பப்கறாணம் 
பவரலன்னறா ‘ப்கறால்மறால்’ ங்குது ஆங்கில 
அ்கைறாதி  ஒண்ணு. இனப்னறாரு ்க� இதி்கறாை 
பறாத்திைம் ஓரிடத்�க் ்கடக்ர்கயில புத்தி 
பப�லிக்கு�றாம், அர�க் ்கடந்�தும் ைரியறாப் 
பபறாச்ைறாம்.  அந்�ப் பறாத்திைம் யறாருங்்கதில்ல 
இங்்க ப்கள்வி, அந்� இடம் எதுங்்கது�றான?  
அ�றான கும்பப்கறாணமறாம். இது ்கரிைக்்கறாட்டு 
நறாய்்னறாவின ்க�ப�ன.

2004இல் என நண்பர அமறானுஸயன, 

பறாமணி எ்னப்படும் ைறாமிநறா�ன ைந்�றா்ன 
கிருஷணன இருவரும் எனர்னச் ைந்தித்�்னர. 
அது பனனீைறாண்டு்களுக்ப்கறாரு முர் 
வைக்கூடிய ம்கறாம்க மறாமறாங்்க மலரில் 
என பங்்களிப்ரபக் ப்கறாருமு்கமறா்க.  நறான 
மறு�லித்ப�ன, அத்�கு மலரில் எழு� 
எ்னக்கு ஏதும் இல்ரலஎ்ன. ஆ்னறால் மறா்றா்க 
நறான விரும்பும் குடந்ர� ப�றாடரபிலறா்ன 
எது  குறித்தும் எழு�லறாபம்னவும் எடிட் 
பண்ணறாமல் முழுரமயறா்க ‘ம்கறாம்கம்’ 
இரணயத்திலும், ‘குறிஞ்சி மலர’ ம்கறாம்க 
மலரிலும் பவளியிட உறுதி யளித்�்னர. 
அப்பபறாது�றான ‘மனனுயிர’ சிறறி�ழில் 
மணிக்ப்கறாடி எழுத்�றாளர்கள் பறறி 
‘பவர்கள்’ எ்ன எழுதிக்ப்கறாண்டு இருந்��றால் 
அர�பய விரிவறாக்கி ‘்கரல இலக்கியக் 
கும்பப்கறாணங்்கள்’ எ்ன எழு� இரைந்ப�ன. 

‘குடந்ர� ந்கரக் ்கரலஞர ப்கறாபவ’ 
எ்ன – பறாைதி வரி அடிபயடுத்துக் ப்கறாடுக்்க - 
உபவைறா ப�றாடக்்கம் ைவிசுப்பிைமணி ஈ்றா்க 
பதிப்பறாசிரியர, நறாட்டறார ்கரலஞர்கள், 
ஓவியர, சிறபி, ்கறானுயிர ஒளிப்படக் ்கரலஞர, 
எழுத்�றாளர்கள், ஆவணப்பட இயக்குநர 
எ்னப் பல்துர்யறாளர குறித்� ஆவணமறா்கவும் 
மதிப்பீடறா்கவும் அரவ ‘குறிஞ்சிமல’ரில் 
இடம் பபற்்ன. இரணயப் பதிவு்களும் 
ப�றாடைலறாயி்ன. 

ஆவணப்பட உல்கச் ைறா�ர்னயறாளைறா்ன 
�ம்ரம இரளய இயக்குநர எ்னச் 



8 ð¬ìŠ¹ îè¾ ü¨¡ - 2021  
www. p a d a i p p u . c om

சிறுரமப்படுத்திவிட்ட�றா்கவும் இரணயத்தில் 
பவளியிடக் கூடறாப�்னவும், அப்படி 
மீறி பவளியிட்டறால் வழக்குத் 
ப�றாடைப்பபறாவ�றா்கவும் அச்சுறுத்தி 
மிைட்டல் மடல்விடுத்�றார. நறான வழக்ர்க 
எதிரப்கறாள்ளலறாம் எனப்ன. ஆ்னறால் 
பவளியீட்டறாளர்களறா்ன அண்ணறா சிலிக்்கறான 
படக்்னறாலஜியின சிலறாமணியும் ைந்�றா்னமும் 
அ�றகு அணியமறா்க இல்ரல. எனில் �விரத்து 
விடு்க எ்ன நறானுங் கூ்பவ, இரணயத்தில் அது 
நீக்்கப்பட்டது. 

பின்னர அவறறில் ப�ரந்ப�டுத்� 
்கட்டுரை்கள் ‘அருவி ஆய்வுரமய’ச் சுடர 
ஆய்வுப்பபறாட்டி’க்ப்க்ன அனுப்பப்பட்டு 
அந்நூல் அப்பரிரைப் பபற்து. அ�னபின 
அக்்கட்டுரை்கள் பறாலகுருைறாமியின மரு�றாப் 
பதிப்ப்க பவளியீடறா்கச் ‘பைறால்லின 
மந்திைமும் பைறால் ஓய்ந்� பமௌ்னமும்’ 
எனும் பபயரில் நூலுருப்பபற்து. ஆ்க 
ஒபை ்கட்டுரைத் ப�றாகுப்புக்்கறா்க மட்டுபம 
நறால்வர்க உரிமத்ப�றார்க (மலர, இரணயம், 
பரிசுத்ப�றார்க, நூலுக்்கறா்ன ைறாயல்ட்டி) 
கிரடக்்கப்பபற் ஒபை எழுத்�றாளனும்  
நறான�றான :

“நவீ்னத் �மிழ இலக்கியச்ைறாரலயின 
ஒவபவறாரு ரமல்்கல்ரலயும் அறிந்�, ்கடந்� 
வறாசிப்பனுவம்;  விட்டு வில்கறா� ைமூ்கச் 
சிந்�ர்ன; புத்�ம் புதிய தி்்னறாய்வுபமறாழி 
எ்னத் �னித்துவமறா்ன பல சி்ப்பு்களறால் 
இனர்ய �மிழ  இளம் சிந்�ர்னயறாளர்களுக்கு 
ஒரு பறார�யறா்க விரிந்துகிடக்கும் �ங்்களின 
‘பைறால்லின மந்திைமும் பைறால் ஓய்ந்� 
பமௌ்கமும்’ மு�லறா்ன ்கட்டுரை்களின 
ப�றாகுதிக்குச் ‘சுடர ஆய்வுப் பரிசு’ 
வழங்குவதில் பபருரம ப்கறாள்கிப்றாம்,” 
ை.மறாடைறாமி: ரலலறா ப�வி (‘அருவி ஆய்வு 
ரமயம்’, சிக்்கறாப்கறா).

இப்பபறாழுது ‘ைந்தியறாப் பதிப்ப்கம்’ 
நடைறாைன பதிப்பறாளர பவண்டிய 
வண்ணம் பபங்்களூரு குறித்துப் 
பறாவண்ணனும், கும்பப்கறாணம் குறித்து 
நறானும் உள்ளூர நிர்னபவறாரட்கரள 
எழுதிக்ப்கறாண்டுள்பளறாம். ஏலபவ அவர 
�றாபம மறாயவைம் குறித்ப�ழுதி பவளியிட்டுப் 
பைவலறா்ன வைபவறரப அந்நூல் பபறறுள்ளது.

தங��து ்பரைபபு�ளில் சி்ந்தது 
எதுபவன நீங�ள் �ருதுகிறீர�ள்.. கமலும் 
�ட்டுரைத்த�ங�ள்தோன் உங�ளுக்குப 
பிடித்தமோனதோ? அல்லது மற் இலக்கிய 
வடிவங�ளில் சி்ப்போ� நீங�ள் 
பவளிப்பட்டிருக்கிறீர�ள் என்று �ருதலோமோ?

பபறாதிர்கச்சித்�ர வறாசிப்பும் 
உரையறாடபல, வறாழக்ர்கயும் உரையறாடபல!  
படிக்்க ஆைம்பித்�து ைரி, முடித்�து 
எனபது எனர்னப் பபறாறுத்�வரை பல 
நூல்்களுக்குப் பபறாருந்�றாது. ஆம் அரவ நறான 
வறாசித்துக்ப்கறாண்படயிருக்கும் நூல்்கள்.

பபறாருள்வறாரியறா்க இடம்பபற் 
குறிப்பிடத்�க்்க ்கட்டுரை்களுக்கு ரடரிப் 
பதிவு்கள் எனனிடம் உண்டு. வறாசிப்பில் 
பபனசிலறால் நூலில் குறித்து நூலின 
முனனும் பினனும் பபறாருளரடவுப் 
பட்டியல் இட்டுரவப்பபன. குறிப்பிட்ட 
்கட்டுரை்கரள ந்கலச்பைடுத்துத் �னித்�னிப் 
பபறாருள்வறாரியறாய்க் ப்கறாப்பிட்டுள்பளன. 
வறாசிப்பின ப�றிப்பு்கரளயும் �னிக் 
குறிப்பபடு்களில் அல்லது ரடரி்களில் 
குறிப்பபடுத்து ரவப்பபன. பின அவறர்ப் 
பபறாருள்வறாரியறா்க அரடவுப் பட்டியலும் 
இட்டுரவப்பபன. 

்கணினிப்பயிறசி அறிபயன. ஒத்� விைல் 
்கத்துக்குட்டி�றான. ஆ்னறாலும் பநைறா்க மு்கநூலில் 
பதிவிபடன. My Notes எனும் Appஇல் ஆை 
ஆமைப் பதிந்து, பிரழதிருத்தி, முர்ப்படுத்தி  
அப்பு்பம பதிவிடுபவன. பதிவு்களும் 
அதில் பைமிப்பறாகிவிடும். இரவ என 
பயில்முர்்கள். ப�றாழினமுர்யறா்கப் பிரழ 
திருத்தும் பமய்ப்பறாக்்கப் பிரழப்ரபயும்; 
்கருத்தியன முர்யறான பிரழதிருத்தும் 
‘ஆசுஇரிய’ப்பணிரயயும் பமறபபறாட்டுக் 
ப்கறாண்டவன.  இ�ழ்கரளபயறா நூல்்கரளபயறா 
மட்டுமல்லறாமல் மனி�ர்கரளயும், 
இயறர்கரயயும், ்கரல்கரளயும், வைலறாறறு 
நி்கழவு்கரளயும் ‘அங்்கங்ப்க ்கரல்கள் 
ப�ரஅறிவ்னறா்க’ உனனிப்பறாய் உறறுறறு 
பநறாக்கிபய ்கறறுத்ப�றும் சுவறாசிப்பறா்கபவ 
என வறாசிப்புக்்கரல அஃகி ஓங்கிபய 
அ்கலிப்ப�றாயிறறு. 

்கறாலபவளி ்கடந்ப� நம் 
மூ�றார�யபைறாடும், நம் ைந்�தியபைறாடும் 
உரையறாடிபய உலறா வைக்கூடிய ஒரு பனரம 
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நவீ்னத்துவ பவ�றாளத்தின ்கறாலப்பபறாறி 
ைஞ்ைறாைமறாயிறறு என வறாசிப்புல்கபம. அது 
�்கரப்பறாக்்கம் (de - construction) ஆ்கவும், 
மீளறாக்்கம் (re - construction) ஆ்கவும் 
அரமந்தியல்வ�றாயிறறு. 

இந்� ஒரு நூற்றாண்டில் எழுந்�ருளி 
வீறறிருக்்க வந்துதித்� ஒரு�னிச் சித்�ப்ன 
இப்பபறாதிர்கச்சித்�ர (அர விகுதி மதிப்புப் 
பபறுமதி குறித்� ஒன்னறு. அஃப�றார பறாற 
பபறாதுரமச்சுட்பட பபண்ணறா்க முயல்வப� 
சித்�மைபின உட்கிரட. ஆம் �றாயுமறா்ன ‘Moth-
eror’ �றான யறான). 

பபறாதிர்கச்சித்�ர உயிைடக்்கத்தில் 
(ஜீவைமறாதி) பபறாறித்�றா்கப்பட பவண்டிய 
மணிவறாை்கம் ஈப�: (சித்�ர உடலம் 
எரியுணப்படறாப�!) “�ம் வறாணறாள் முழுதும் 
நந்�மிழச் ைமூ்கத்தின ம்னச்ைறான்றாய்ச் 
ைமைறாடிய உரையறாடல் மறா்கரலஞன �்னது 
உரையறாடரலப் பூ�வியல் முர்யறான 
நிறுத்திக்ப்கறாண்டறான. அவனுட்னறா்ன உங்்கள் 
உரையறாடல்  ப�றாடபைறாட்டமறா்க - ப�றாடர�ை 
பவண்டியவறாப்!”

தோங�ள் ்பதிபபிக்� விரும்பும் நூல் எது?
இனி பதிப்புப்பணி எ்னக்குச் 

ைறாத்தியமில்ரல.  மூனறு முக்கிய நூல்்கள் 
பதிப்பிக்்கப்பட்டறா்க பவண்டிய்ன. 
இத்ப�றாடரபில்.. 

1. ஈக்்கறாடு இைத்தி்னபவலு மு�லியறாரின 
‘சி்ப்புப் பபயர அ்கைறாதி’.

எ்னமண்டைம் பவங்்கட ைறாரமயரின 
புைறாணநறாம ைந்திரிர்கரய  மு�ல் நூலறா்கக் 
ப்கறாண்டு 1890-1இல் ‘புைறாண நறாமறாவளி’ 
எ்னப் புர்னயத் ப�றாடங்கிய ஆ.சிங்்கறாைபவலு 
மு�லியறாரின அரிய முயறசிபய 1910இல் 
�மிழின மு�ல் ்கரலக்்களஞ்சியமறா்க 
வறாய்த்� ‘அபி�றா்ன சிந்�றாமணி’. மதுரையில் 
மீண்டும் நறான்கறாம் �மிழச்ைங்்கங் ்கண்ட 
பறாண்டித்துரைத்ப�வரின பபறாருளு�விபய 
அவர ்க்னரவ ந்னவறாக்்க வறாயில் ைரமத்�து. 
ைறப்றாப்ப 1050 பக்்கங்்களறா்க அது 
பவளியறா்னது. அ�னபின பமலும் 20 ஆண்டு்கள் 
�றாம் திைட்டிச் பை்கரித்�துடன 1000 பக்்கங்்கள்  
பமய்ப்புத் திருத்திய அளவில் அவர இயறர்க 
எய்தி்னறார. எஞ்சிய பக்்கங்்கரள ‘இலக்்கண 
விளக்்கப் பைம்பரை’ திருவறாரூர பைறாமசுந்�ை 

ப�சி்கர பமய்ப்புத் திருத்�த் திருந்திய 
பதிப்பறா்க 1634 பக்்கங்்களில் ஆசிரியர ம்க்னறார 
ஆ. சிவசுப்பிைமணிய மு�லியறார மூலம் 
பவளியறா்னது. மூன்றாம் பதிப்பிர்ன ‘ஏசியன 
பிரிண்டரஸ’ பவளியிட்ட்னர.

2001இல் ‘ைறாை�றா பதிப்ப்கம்’ அ�ர்ன 
அப்படிபய ‘வருடி’ (Scanned) மீளச்ைறாக்கியது. 
2004இல் �ம் பதிப்புக் குழுமூலம் ‘சீர�ப் 
பதிப்ப்கச் பைம்பதிப்பறா்க’ ப்கௌைறா ைறாஜபை்கைன 
பவளிக்ப்கறாணரந்�றார.

‘ப்கௌைறா �மிழ்கைறாதி’, ‘மறாயறாவறா� துவம்ை 
ப்கறாளரி’, யறாழப்பறாணத்து பமரலப்புபலறாலி 
நறா. ்கதிரைபவற பிள்ரளயின ‘�மிழபமறாழி 
அ்கைறாதி’, ‘அபி�றா்ன சிந்�றாமணி’ எ்னத் 
ப�றாடரும் ப்கௌைறாவின அ்கைறாதிப் பதிப்புப் 
பயணத்தின அடுத்� முனப்னடுப்பறா்க 
ஈக்்கறாடு இைத்தி்னபவலு மு�லியறார �றாபம 
�ம் ‘பண்டி�மித்திை யந்திைைறாரல’ மூலம் 
1908இல் பதிப்பித்� ‘சி்ப்புப்பபயர 
அ்கைறாதிரய’ அ�ன மூலப்படிரய 
நறா்னளித்துக் ப்கட்டுக்ப்கறாண்ட�றகு இணங்்க 
பவளிக்ப்கறாணை இரைந்துள்ளறார. 

நறா்னவரக்கு மு்கநூறபதிவறா்க 
முனரவத்� அவிழமடறபதிவின 
பினனூட்டத்தில் ்கபைறா்னறாக்்கறாலம் 
முடிந்�பின பவளிக்ப்கறாணரவ�றா்க 
விரட அளித்துமுள்ளறார. ப்கௌைறா 
பதிப்ப்க அ்கைறாதிப் பதிப்புப் பயணத்தின 
ஆ�றாைசுருதியறா்கத் தி்கழபவர  �மிழறிஞர 
புலவர பவறறியழ்க்னறார. அவர ஆசிரியப் 
பணியறாற்றாமல் பமய்ப்பறாக்்கப் 
பணிபய �ம் வறாணறாட்பணியறா்க 
பமறப்கறாண்ட என பமய்ப்பறாக்்க 
முனப்னறாடியறாவறார. மட்டுமல்லறாமல் 
இைறாஜபை்கைன இரணயர நூல்க அறிவியற 
பட்ட�றாரியறா்ன ப்கௌமறாரீஸவரி நூல்்கள் 
பிரழய்ப் பதிப்பிக்்கப்படப் பபரிதும் 
அக்்கர்பயடுத்துக் ப்கறாள்ளக்கூடியவர 
எனபதும்  குறிப்பிடத்�க்்கப�.

2. 1999இல் பவளியறா்ன ப�றா.மு.
சி.ைகுநறா�னின ‘புதுரமப்பித்�ன பரடப்பு்கள் 
சில விமரை்னங்்களும், விஷமத்�்னங்்களும்’. 

புதுரமப்பித்�ன மீது �ம் நூலில் 
சிட்டி  சிவபறா� சுந்�ை இைட்ரடயர 
திருட்டுப்பழி சுமத்திய �ருணத்தில் நறான 
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‘பர் - 1990’ ப�றார்கநூலில் ப�றாமுசிக்குத் 
‘திருச்சிற்ம்பலக் ்கவிைறாயருக்கு ஒரு தி்ந்� 
மடல்’ எ்னத் தீட்டிப்னன.  ஏழறாண்டு்களுக்கு 
அப்பறால் எ்னக்்கவர ‘பரை்னல்’ எ்னக் 
குறிப்பிட்டு 4/1/1907இல் பதில் மடல் 
அனுப்பி்னறார. அ�னபடி அவருரடய அந்திம 
திரையில் அயைறாது உரழத்து அரும்பறாடு பட்டு 
1999இல் வழங்கிய நூபல வைலறாறறுச்சி்ப்பு 
வறாய்ந்� ‘புதுரமப்பித்�ன பரடப்பு்கள் 
சில விமரை்னங்்களும் விஷமத்�்னங்்களும்’ 
எனனும் அரிய நூலறாகும்.   இந்நூபல மறாரக்சிய 
இயக்்கம் ்கவனிக்்கத் �வறிய அைசியல் 
நுண்ணலகு்கரளக் ்கவ்னங்கூை ரவத்� 
வைலறாறறு  மு்கரமயறா்ன ப�றாமுசியின 
நூலறாகும். 

இந்நூலின சி்ப்பம்ைங்்கள்: 
திருட்டுப்பழி சுமத்தியவர்களின உள்பநறாக்்கம்; 
்கர�்களின குறிப்பிட்ட மூலத்ப�றாடு 
ஒப்பிட்ட முைண்பறாடு்கள்; அ�றகு முனபப 
புதுரமப்பித்�ன ்கர� பவளியறா்ன வைலறாறு; 
்கறாலந்ப�றாறும் புதுரமப்பித்�ப்னறாடு 
ை்கபயணி்கரள ஒப்பிட்டு அவரைக்்கறாட்டிலும் 
மற்வர்கரள முனனிறுத்திய பபறாக்கு; 
நவீ்னமயமறாக்்கரல விமரசிக்குமு்கமறா்க  
மணிக்ப்கறாடியறாளரூபட பவளிப்படும் 
பறாரப்பனிய மீட்புவறா�ப்பபறாக்கு 
ஆகியவறறின மூலம் புதுரமப்பித்� 
பமர�ரமரய இருட்டடிக்்க முயன் 50, 
60 ஆண்டு்கறாலப் பறாரப்ப்னச் ைதியிர்ன 
பவளிச்ைத்திறகுக் ப்கறாணரந்�து. இ�ன 
வறாயிலறா்க �மிழச் ைமூ்க வைலறாறர்ப் பறறி 
மறாரக்சிய இயக்்கம் ்கவனிக்்கத் �வறிய 
நுண்ணைசியல் அலகு்கரள இயக்்கத்�வர 
்கவ்னங்கூை ரவத்�து. இத்ப�றாடரபிலறா்ன  
மறாரக்சிய இயக்்கத்�வபை வழங்கிய ஒப்பு�ல் 
வறாக்குமூலம் (்கறா.சிவத்�ம்பி, ந.முத்துபமறா்கன) 
யறாவும் ‘�றாமரை - ப�றாமுசி சி்ப்புமல’ரில் 
(ஜ்ன.2004) பவளியறாகியுள்ள்ன. இத் ப�றாடரபில் 
ப�றாடரபுரடய NCBH நிறுவ்னத்�றார 
்கவ்னத்திறப்க நறான இ�ர்னக் ப்கறாணரமு்கமறா்க 
மு்கநூலில் அவிழமடற பதிவிட்படன:

“அனபினிய ப�றாழர Shanmugam Sarava-
nan அவர்கபள இப்பதிரவ முழுரமயறா்க 
வறாசியுங்்கள். குறிப்பறா்கக் ்கறா.சிவத்�ம்பி  
குறிப்பிடுவ�ர்னக் ்கவனியுங்்கள். 
இந்நூல் �றபபறாது கிரடக்்கவில்ரல. 

இத்துரண வைலறாறறுச் சி்ப்புரடய 
பபருரமக்குரிய ஆவணமறா்ன நூரல ஏன 
இன்னமும் மறுபதிப்பப ப்கறாணைவில்ரல? 
மீளவும் இ�ர்ன மீள்பதிப்புக் ப்கறாணை 
அனபுரிரமயுடன �ங்்கரள பவண்டுகினப்ன. 
இ�ர்னக் ்கறாலத்தின இனறியரமயறாத் 
ப�ரவ எ்னவும் வலியுயறுத்தி இந்� 
வைலறாறறுக் ்கடரமரய ஈபடறறி உ�வுமறாறு 
பவண்டுப்கறாள் விடுக்கினப்ன. 

�ங்்கள் ப�றாழரமயுள்ள

பவ•மு•பபறாதியபவறபன

பதிவு : 29 - 4 - 2020

மீள் நிர்னவூட்டு : 24/5/2021

3. ஜ்னறாப் ஏ.ப்க.ரிபறாயியின ‘குற்வறாளிக் 
கூண்டில் ்கறாந்திஜீ’. 

(்கட்டுரையறாளர ‘்கறாயிப�மில்லத்’ 
ஜ்னறாப். இஸமறாயில் ஸறாப்கப்பின ை்கலர 
ம்கனும் இஸலறாமிய ைமு�றாய முனப்னறாடித் 
�ரலவருமறாவறார. ்கட்சி, ம�, ைறாதி பப�ங்்கள் 
்கடந்� ைமூ்கஉணரவு மிக்்கவைறாவறார.) 

நறான பவளியிட்ட பர் – 2015 ப�றாகுப்பு 
நூலில் பவளியிடுமு்கமறா்க ‘மறுமலரச்சி’ 
இ�ழில் இருந்து இ�ன மு�ல்பறா்கத்ர�  
அனுப்பியவர ரிபறாயி ஸறாப்கப்பின ம்க்னறாரும் 
என ப்கழு�ர்க நண்பரும் ஆகிய புலவர 
அ.ஹிலறால் முஸ�ஃபறா ஆவறார. இதிலிருந்து 
இரு குறிப்பு்கள் மட்டும்:

“இ�ை அைசியல் �ரலவர்களுடப்னறா 
அல்லது மற்வர்களுடப்னறா பபச்சுவறாரத்ர� 
நடத்தும் பபறாழுது ்கறாந்திஜீ ஒரு விஷயத்ர� 
ஒத்துக்ப்கறாண்டு விடுவறார.  ஆ்னறால் 
சிலநறாட்்கள் ்கழித்து அவர ஒப்புக்ப்கறாண்டர� 
மீறிவிடுவறார. இ�றகு அவர பைறான்ன ்கறாைணம், 
“எ்னது அந்�ைறாத்மறா அப்படிச் பைறால்லிறறு, 
எ்னபவ எ்னது ்கருத்ர� மறாறறிக்ப்கறாண்படன” 
எனறு ைரவ ைறா�றாைணமறா்கக் கூறிவிடுவறார.”

“அவர பிையறாணம் பைய்யும் 
்கம்பறாரட்பமண்டில் அவரும் அவைது 
ை்கறாக்்களும் உ�வியறாளர்களும்�றான 
இருப்பறார்கள். மற் பயணி்கள் யறாரும் அந்�க் 
்கம்பறாரட்பமண்டில் ஏறிப் பிையறாணம் பைய்ய 
முடியறாது. சுருக்்கமறா்கச் பைறால்வ�றா்னறால், 
அந்�க் ்கம்பறாரட்பமண்ட் முழுவதும் 
அவருக்்கறா்க ரிைரவ பைய்யப்பட்டிருந்�து. 
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இ�றகுப் பபயர�றான எளிரமயறா்ன மூன்றாம் 
வகுப்புப் பயணம். ‘்கறாந்திஜீரய வறுரமயில் 
ரவத்திருப்ப�ற்கறா்கக் ்கறாங்கிைஸ ்கட்சி 
லட்ைக்்கணக்்கறா்ன ரூபறாய்்கரளச் பைலவிட 
பவண்டியிருந்�து’ எ்ன இ�ர்ன மி்க 
அழகுபடக் ்கவிக்குயில் ைபைறாஜினி நறாயுடு 
அவர்கள் வருணித்துள்ளறார்கள்.” - ஏ.ப்க.ரிபறாயி 
(‘மறுமலரச்சி’ - 30/9/1994).

ப்பரியோரைச் சந்தித்து இருக்கிறீர��ோ? 
அந்த இனிரமயோன நோட்�ள் ்பறறிக் கூறுங�ள்?

குடந்ர�யில் புகுமு்கவகுப்புப் 
பயிலும்பபறாது, �மிழப் பபைறாசிரியர ைறா.கு.
ைம்பந்�்னறார (தி.்க.�ரலவர வீைமணியறாரின 
ை்கலர) ஆறறுப்படுத்�லில் ‘�மிழ மறாணவர 
்கழ்கம்’ எனும் அரமப்பில் இயங்கிப்னன. 
பின்னர (1967-70) அண்ணறாமரலப் 
பல்்கரலயில் நறானும் அைணமுறுவலும் 
திைறாவிட மறாணவர ்கழ்கத் �ரலரமப் 
பபறாறுப்பு்களில் இயங்கிப்னறாம். நறாவலர 
பநடுஞ்பைழியன அங்கு பயில்ர்கயில் 
பபரியறார பல்்கரல நி்கழவில் 
அரழக்்கப்பட்டறார. நீண்ட்கறாலங் ்கழித்து 
எங்்களறால் அரழக்்கப்பட்டறார.  

பல்்கரலப் பபறாதுப்பபைரவக் 
கூட்டத்தில் பபரியறாரையும்  அண்ணறாமரல 
ந்கர வீதியில் திருவறாரூர �ங்்கைறாைண்ணர்னயும் 
ப�றாடரந்து ஈைறாண்டு்கள் உரையறாற் 
ரவத்ப�றாம். அய்யறாவுடன ஒளிப்படம் 
எடுக்்கப் பபறா்னபபறாது,  பமபல பபரிய ப�றார்க 
பநறாட்டுக்்கரளயும் உள்பள சிறிய ப�றார்க 
பநறாட்டுக்்கரளச் பைருகியும் பணக்்கட்ரட 
அய்யறாவிடம் அளித்ப�றாம். அருகிலிருந்� 
தி்கக்்கறாைர ‘அய்யறா ப்கறாஞ்ைமறா ப்கறாடுத்து நம்ம 
ஏய்க்்கப் பறாக்்கறாங்்கய்யறா’ என்றார. 

அவரைப் பபறாருட்படுத்�றாமல் ‘ைரிைரி 
விடுவிடு  பைங்்கண்ணறா அப்டித்�றாம் 
இருப்பறாங்ப்க’  எ்ன அடக்கிவிட்டு, படம் 
எடுத்துக்ப்கறாள்ள விட்டுவிட்டறார.

அப�நறாளில்  அங்கு தில்ரலயிபலபய 
மறப்றாரு நி்கழவுக்்கறா்க வந்திருந்� நடி்கபவள் 
ஆட்படறாகிைறாப் ப்கட்டு அரலபமறாதிய 
விசிறிக்கும்பலிடம் ‘ஏண்டறா இங்்க 
ஒங்கூருக்கு ஒரு ப்கழவன மூத்ைப்ரபயத் 
தூக்கீட்டு ஊரஊைறா அரலயி்வன வந்து 
ப்கடக்்கறான, அங்்கறா பபறாவமறா இங்்க என்னடறா 

பவல. அங்்க பபறாய் அந்�க் ப்கழவங்கூட 
பபறாட்படறாகீட்படறா எடுத்துங்டறா. கூத்�றாடி 
பின்னறாட்பட சுத்�றாதீங்டறா முட்டறாப் 
பைங்்கங்ளறா’னனு  பறாட்டுட்டறாரு.

எம்ஜியறார ஆட்சியில் இருக்ர்கல 
மதுரையில அய்யறா ஒரு கூட்டத்தில் பபை 
வந்திருந்�றார. ‘ப�னபமறாழிக் ப்கறாள்ர்கச் 
பையறபறாட்டு மறாநறாடு’ என் பபயரில் 
பபருஞ்சித்திை்னறார கூட்டியிருந்�றார. 

அதில் பங்ப்கற்கச் பைன் நறாங்்கள் 
விடுதியில் இருந்� பபரியறாரைச் ைந்தித்ப�றாம். 
அப்ப ஒரு ்கருஞ்ைட்ரடக்்கறாைர, ‘அய்யறாய்யறா 
இபவங்்க நம்ம ப்கறாள்ர்கரயச் பைறால்லி  
பவ்பபரல மறாநறாடு பபறாட்்விங்்கய்யறா’ 
என்றார ப�றியவறாப். “அதுக்ப்கன 
ப�ப்றாணும்? நறாம இந்� அைைறாங்்கத்துக்குப் 
பிைச்ர்ன ஆப்டறாது அப்டீனனு அடக்கி 
வறாசிக்ப்றாம்.  யறாபைறா எவபைறா நம்ம ப்கறாள்்கயச் 
பைறால்லி மறாநறாடு பபறாட்டறா, அதுக்்கறாவ 
அவங்்கள நறாம�றான வறாழத்ப�றாணும். 
ைறாய்ங்்கறாலக் கூட்டத்தில இவங்்கள 
வறாழத்தித்�றான பபைப்பபறாப்ன நறாப்ன” 
எ்ன அடக்கி்னறார. ஊரவலத்தில் �மிழ்க 
விடு�ரல முழக்்கங்்கள் இடப்பட்டபபறாது 
்கறாவல்துர் அதி்கறாரி பபருஞ்சித்திை்னறாரிடம், 
‘அய்யறா மதுரையிலப�ன சிஎம்மும் ஐயறாவும் 
இருக்்கறா்க. நீங்்க ஒங்்க ப்கறாஷத்ர� மறாநில 
சுயறாட்சினனு வச்ைறா நடத்திங்குங்்க நறாங்்களுந் 
�டுக்்கல்ல, விட்டுரபைறாம்’ என்றார.

‘பவண்டறாம் பவண்டறாம் �ன்னறாட்சி!

பவண்டும் பவண்டும் �னியறாட்சி!’

 எ்ன முழங்கிடலறாப்னறாம்.

‘எங்்க ப�றாண்டர்கபள ஒங்்களுக்குப் பதில் 
பைறால்லியறாச்பை!’ என்றார அந்� அதி்கறாரியிடம் 
ப�னபமறாழியறார. ஊரவலங் ்கரலக்்கப்பட்டது.  
பின �ரடரய மீறி குறிப்பிட்படறார மட்டும்  
முழக்்கமிட்டுக் ர்க�றா்க பநரந்�து.

மறாரலயில் பைறான்னபடிபய பபரியறார 
எங்்கரள வறாழத்திப் பபசுர்கயில் 
‘பஜயிலுக்குப் பபறாைப�ல்லறாம்  ஒண்ணும் 
பபரிசில்ல, மனனிப்புக் ்கடு�றாசில்லறாம் 
ப்கறாடுத்துப் பினவறாங்்கறாம ர�ரியமறா 
இருக்ப்கறாணும்’ எ்ன வறாழத்தி்னறார.
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ப்பரியோர சோதிச்சங� மோநோடு�ளில் 
எல்லோங �லந்துக்கிட்ைதோச் பசோல்்ோங�க�! 
அரத எப்படிப ்போரக்கின்றீர�ள்?

அது உண்ரம�றான. அ�ப்பத்திப் 
பபை்துக்கு முன்னறால இதுமறாதிரி எ்னக்ப்க 
பநரந்� அனுபவத்ர� மு�ல்ல பறாப்பபம. 
அப்ப நறான அண்ணறாமரலப் பல்்கரல  
திைறாவிட மறாணவ ைங்்கத் �ரலவைறா 
இருந்�ப்ப ப�ன்னறாரக்்கறாடு மறாவட்டத் தி்க 
�ரலவைறா்க இருந்�வர கு. கிருஷணைறாமி 
அவர்கள். அடி�டிவிவ்கறாைம்  எதுக்கும் 
்கட்டப்பஞ்ைறாயத்து அவர முன்னறால�றான. 
உரடயறார ைங்்கத்துக்கும் அவபை�றான �ரலவர. 
அவரை எதிரத்து நறான எங்்க தி.மறா.ைங்்கத்துல 
்கண்ட்னத் தீரமறா்னங் ப்கறாண்டுவைப்பபறாய் அது 
வழிபமறாழியக்கூட ஒருவரும் முனவைறாமபல 
படுப�றால்வியறாப் பபறாச்சு. அவை எதுத்துக் 
ப்கக்்க யறாருபம  �யறாைறாயில்ல! 

மறாவட்ட திமறாை �ரலவர பூ.சி.
இளங்ப்கறாவன அவருக்குச் பைல்லப்பிள்ரள. 
‘நறாமல்லறாஞ் சும்மறா �ம்மறாத்தூண்டு சுண்டக்்கறா 
பைங்்க! ஒரடயறார எவபளறாவ பபரீஇய்ய ஆளு 
ப�ரியும்மறா?’ எ்னக் ப்கட்டறார எனனிடம்.

‘நீங்்க பவணறா சுண்டக்்கறாயறாபவ 
இருந்துட்டுப் பபறாங்்க! இ� அவரட்ட நறாப்ன 
பநருக்கு பநைறாபவ டீல்பண்ணிக்ப்ன’  
அப்படீனனு பைறால்லிட்டு அப�பபறால 
அவரட்டய பஞ்ைறாயத்து வச்பைன.

அவர அலட்சியமறா சிரித்�படி ‘நம்ம 
ஆளு்கல்பலபய ்கருப்புச்ைட்ரட பபறாட்டுக்் 
பயறாக்யர� ஒங்்களுக்கு மட்டுந்�றான இருக்கு 
புலவபை’ என்றார. 

‘நம்மறாளுங்்க ைறாதிச் ைங்்கத்தில �ரலவைறா 
இருக்்கது ஒங்்களுக்குத்�றான புதுசு புலவபை’ 
எ்னத் ப�றாடரந்து நர்கத்�றார. ‘இருக்்கலறாம் 
அ�ப்பத்தி அப்்மறா பபைலறாம். ஆ்னறா 
பறாரபவரடு ்கம்யூனிட்டியறா இருக்்க உரடயறார 
ைறாதிய பறாரக்்கவ குலம்னனு பபை மறாத்தி அ� 
பபக்பவடறா மறாத்திடத்�றாப்ன துடிக்கீ்க’ ண்ணு 
பதில் பைறானப்னன.

இப்ப நீங்்க ப்கட்ட ைறாதிச்ைங்்க 
மறாநறாடு்களில் பபரியறார பங்ப்கற்து பறறிய 
ைங்்கதிக்ப்க வருபவறாம்!

“�ஞ்ரை மறாவட்டத்தில் 
பபறாதுவுரடரமக்்கட்சி ‘பள்ளர ்கட்சி’  

எனப் அரடயறாளங் ்கறாட்டப்பட்டது. 
இருந்�றாலும், ைறாதிைறார  அரடயறாளத்ர� 
மர்த்�றாபல பபறாதும் எனறு�றான 
பபறாதுவுரடரமக்்கட்சி்கள் பையலறாறறி்ன. 
பபரியறாரின �ரலரமயிலறா்ன திைறாவிட 
இயக்்கம் மட்டுபம ைமூ்கஎழுச்சி எனபது 
�மிழநறாட்டில் ைறாதிச்ைங்்கங்்கரள அலகு்களறா்கக் 
ப்கறாண்டது என் ்கருத்தியபலறாடு இயங்கியது. 
ஆ்க இைண்டு பமல்ைறாதி்கரளத் �விரத்� 
எல்லறாச் ைறாதிச்ைங்்கங்்களின கூட்டங்்களும், 
மறாநறாடு்களும் பபரியறாரின ‘குடி அைசு’ 
இ�ழில் பைய்தியறாக்்கப்பட்ட்ன. அனர்ய 
சூழநிரலயில் ைறாதிரய மீறிய �னிநபர 
இயக்்கங்்கள் இல்ரல என் ஓரரம 
அவர்களுக்கிருந்�து.” - ப�றா.பைமசிவன 
(‘ஒக்பைறாபர -  நவம்பர 2003).

“பல்பவறு தீண்டத்�்கறா� ைறாதியி்னரும், 
பிறபடுத்�ப்பட்ட ைறாதியி்னரும் ஆங்்கறாங்ப்க  
நடத்திய ைறாதி மறாநறாடு்களில் பபரியறார 
்கலந்துப்கறாண்டு உரையறாறறி உள்ளறார. 
அத்துடன �றாம் ஆறறிய உரை்கரளத் 
�மது ‘குடி அைசு’ இ�ழில் பவளியிட்டும் 
வந்துள்ளறார.” ‘ஒவபவறாரு ஜறாதியும் �றாம்�றாம் 
முயறசி பைய்து ைமசு�ந்திைம் பபறுவ�ன மூலம் 
ஜறாதி ஒழியும் எனனும் பநறாக்்கத்ப�றாடு நறாம் 
ஜறாதி ம்கறாநறாடு்களுக்கு ஆ�ைவளிப்பதுமறாகும்’ 
இப்படி எழுதிவிட்டு ‘ஜறாதி மறாநறாடு்கள் 
கூடறாது வகுப்புவறாரிப் பிைதிநிதித்துவம் 
உ�வறாது’  எனறு நறாட்டுப்பறறின பபயைறால் 
பமறப்கறாள்ளப்படும் பைப்புரை்கரள அவர 
(பபரியறார) ஒதுக்கித் �ள்ளுகி்றார. அத்துடன 
உயரந்� ஜறாதிக்்கறாைர்கள் �றாழந்� ஜறாதிக்்கறாைர்கள் 
எனபவர்கரள எப்பபறாதும் அடிரமப்படுத்தி 
ரவக்்க பமறப்கறாள்ளும் சூழச்சிப் பைப்புரை 
எனகி்றார.” - ஆ.சிவசுப்பிைமணியன (‘்கறாக்ர்கச் 
சி்கினிபல’ – டிைம்பர 2017).

‘பச�ந்தை சு�ன்’ சிறறிதழில் உங��து 
்பரைபபு�ள் அதி�ம் பவளிவந்திருக்கின்்ன. 
அந்த இதழோசிரியர ்பறறி ம்க்�முடியோ உங�ள் 
நிரனவு�ள்..

‘சு்கன’ ைைவணன எனனும்பபறாப� 
எ்னக்்கவர குடும்பத்துடப்னபய�றான  
மலரும் நிர்னபவலறாபம! எந்�பவறாரு 
்கரலஞனுக்குபம வறாய்த்திைறாப் பப்லருங் 
ப்கறாடுப்பிர்னப் பபறு அவருக்கு மட்டுபம 
வறாய்த்�து. அவர அம்மறா ப�றாடக்்கம் 
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பிள்ரள்கள் வரைக்கும் அவர ‘்கறாரியம் 
யறாவினும் ர்கப்கறாடுத்�து’ அக்குடும்ப  
முச்சூடுபம!

333 இ�ழ்கரளத் ப�றாடரந்து இரடய்வு 
இல்லறாமல் �ம் வறாணறாள் வரைக்கும் 
பவளிக்ப்கறாணரந்� சிறறி�ழ வைலறாறறுச் 
ைறா�ர்னயறாளபை ைைவணன. சு்கன ைறாரபில் அவர 
நடத்திய விழறாக்்களும் குடும்பவிழறாக்்கள் 
பபறாலபவ எமக்ப்கலறாம். பவளியூரிலிருந்து 
நி்கழவில் பங்ப்கற்கச் பைறாந்�ப் பபறாறுப்பில் 
வந்து பங்ப்கறறு நனப்கறாரட அளித்துச் 
பைல்வர அவருரடய இலக்கியச் சுற்த்�றார.

நீங்்கள் பைறால்லுமறாப்பபறாபல 
எனனுரடய பரடப்பு்கள் பமலதி்கமறா்க 
பவளியறா்னப�ல்லறாம் சு்கனி�ழில்�றான. 
அ�ற்கடுத்�றாற பபறால் ைவியின ‘பனமு்கம்’, 
‘புதுப்பு்னல்’; அப்பு்ம் சுதீர.பைந்திலின 
‘உயிர எழுத்து’ இ�ழ்களில்�றான. இரவ 
நறானகிலுபம எ்னக்கு பமய்ப்பறாக்்கம் 
பறாரக்்க அனுப்பி ரவத்து அப்பபறாதுகூட 
ப்கறாக்்கவும் நீக்்கவும் இரைவளித்ப�  என 
பைம்ரமப்படுத்�லுக்கு அப்பு்பம அச்பைறும். 
்கட்டுரைத்ப�றாடர்களறா்க எழுதும் பழக்்கம் 
மு�னமு�லில் சு்கனில்�றான ப�றாடங்கி, பின 
‘புதுப்பு்னல்’ ஊடறா்க இனறு மு்கநூற பதிவு்கள் 
வரை ப�றாடைலறாகின்து. 

இத்ப�றாடரபில் 1. ‘இந்திய 
பமய்ப்பபறாருளியலும் ைமயஞ் ைறாைறாச் 
சிந்�ர்னமைபும்’ ்கட்டுரைத்ப�றாடர 
பி்ந்��ற்கறா்ன எதிரத்�ரலக் ்கறாைணி்களறா்ன 
இந்திைறா பறாரத்�ைறாைதிக்கும் பஜயபமறா்கனுக்கும் 
நறான நனறிக்்கடப்பறாடுரடபயன.

ஆம் அவர்கள்�றாபம ‘�மிழுக்குச் 
சிந்�ர்னமைபு கிரடயறாது’  எ்ன 
அருள்வறாக்்களித்துப் பபறாதிரயப் 
பபறாதிர்கச்சித்�ைறாய் பமய்யியல் ஆய்வறாள்னறா்க 
அவ�ரிக்்க ரவத்ப�றாபை!(மு�ற்கட்டுரை சு்கன 
நவ.1997 இ�ழில் பவளியறாயிறறு).

2. ‘அரவதி்கத் �ந்திைச்சித்�ர 
மைபு’:   இலங்ர்கயில்  சித்�ர பபரிலறா்ன 
ஒரு ரைவபீடம்  சித்�ரமைபு குறித்� ஓர 
ஆய்வைங்ர்க முனப்னடுத்�து. அவர்கரள 
இ்னங்்கண்பட நறான அனுப்பி ரவத்� ஆய்பவ 

இது. அவர்கள் இ�ர்ன மறு�லித்துவிட்டு, 
நறான பங்ப்கற்�றா்ன ைறானறி�ரழயும் 
அனுப்பிரவத்�ப� விபரீ� முைண்நர்க! 
(எவ்னறாச்சும் ஏம் பபரல உல்ட்டறாப்பண்ணி 
அர� வறாசிச்சுச் ைனமறா்னத்� ஆட்ரடயம் 
பபறாட்டர� மர்ச்சுக் ்கணக்குப் பண்ணு்ன 
விவ்கறாைமறாக்கூட இருக்்கலறாந்�றான, அங்்க 
நடக்்க� ஆரு்கண்டறா?)

3. ‘�மிழத் ப�சிய அரடயறாள 
மீட்பு: ஆக்்கக் கூறு்களும் 
அபறாயக் கூறு்களும்’; இது 
பண்பறாட்டறாய்வு 
பநறாக்கில் 
பபறாதுவில் ஒரு 
விழிப்புணரரவ 

மீட்படடுக்குமு்கமறா்ன 
ஒரு முயல்பவ. இ�ற்கறா்ன 
உந்துவிரையறாய் அரமந்�து 
பபைறா. தி.சு.நடைறாைனின 
‘�மிழின அரடயறாளம்’ 
நூபல. இ�னமீ�றா்ன 
வறாசிப்பின பிைதியிர்னத் 
ப�றாழர்கள் பவ.ப்கறாவிந்�ைறாமியும், 
பறாலச்ைந்திைனும்   ்கலந்�றாபலறாசித்து; 
ப்கறாவிந்தின எதிரவிர்னயறா்க பவளியறாயிறறு. 
(்கட்டுரைத் ப�றாடரின மு�ற்கட்டுரை சு்கன : 
மறாரச் 2008 இ�ழிலும் எதிரவிர்ன சு்கன: 262, 
மறாரச் 2009 இ�ழிலும் பவளியறாகி்ன.)

இவறர் நறான என இறர்ப்படுத்திய 
பநறாக்கில் என ‘நரடவண்டி’ப் பயில்வு்களறா்க 
உரிரமநீக்்கம் (dis own) பைய்யப்பட 
பவண்டிய்னவறா்கச் சிலவறர்யும்: 
‘நறாற்றாங்்கறால்ப்  பயிரச்பைலவுச் 
பைமிப்பு ஏமக்்கறாப்பறா்க’ப் பலவறர்யுங் 
்கருதுகினப்ன. 

இறர்ப்படுத்தி பநறாக்குர்கயில்  மு்கநூல் 
நண்பர்கள் அ்கரவநறாள் வறாழத்தில்கூட 
என சு்கன எழுத்ர�க் குறிப்பிட்டு 
வறாழத்துந் �ருணத்தில் எல்லறாம் சு்கர்ன 
நிர்னவுகூரகினப்ன.

எழுத்ர�யும்  வறாசிப்ரபயுங்கூட என 
அன்றாடப்பறாடு்கபள எ்னக்கு மறு�லித்துவிட 
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ஆழிப்பபைரல வறாய்ப்பட்டறாங்கு நறான 
அரலக்்கழிய பநரந்ப� உர்ந்� பமௌ்னத்தில் 
உள்பளறாடுங்கிப்பபறா்ன �ருணத்தில் மீளமீள 
எர்ன எழு�த்தூண்டி உயிரப்பித்ப� என 
எழுத்ப�லறாம் அச்பைறறிய சு்கனுக்குச் 
பையப்பட்ட ைறால்பின வரைத்�றாய் என 
பைய்ந்நனறி எனறும் உரித்�றாய்! மறப்வருபம 
(பக்்க மிகுதியறாலும், ்கருத்தியல் பநறாக்கிலும், 
பபரிய இடத்துப் பபறால்லறாப்புக்்கஞ்சியும்) 
பவளியிடத் துணியறா என ்கட்டுரை்கரள 
முழுரமயறா்க பவளியிட்டது அவரின 
�னிச்சி்ப்பப!

பண்பறாட்டுத் �ளத்தில் நி்கழும் 
இந்துத்துவ நுண்பறாசிை அலகு்கரள  
அம்பலப்படுத்தும் என மு்கறாரமயறா்ன 
நீண்ட ்கட்டுரை ‘முர்ப்கடறா்கப் பி்ந்� 
்கர�்கள்: ப்கறாலமறாறும் ்கரலடறாஸப்கறாப்பின 
்கறாட்சிப்பிரழ்கள்’ : “முர்ப்கடறா்கப் பி்ந்� 
்கர�்கள் ்கட்டுரை 360 டிகிரிக்ப்கறாணத்தில் 
பிைச்ர்னரய அணுகுகி்து” - ைைவணன 
மறாணிக்்கவறாை்கம் (விமரை்னம் இரணயம்). 
“முக்கியமறா்ன ்கட்டுரை. இனறு பைவிவரும் 
்கலறாச்ைறாை ப�சியம் எனகி் இந்துத்துவப் 
பறாசிைத்தின �மிழ்க இலக்கிய மு்கவர்கரள 
அவர்கள் பமரடயிபலபய அம்மணமறாக்கி, 
ைறாஜறாவின உள்பள இருப்பது விடபமறிய 
விதூஷ்கக்ப்கறாமறாளி எனபர�க் கிழித்துப் 
பபறாட்டுள்ளறார. இந்து ஞறா்ன மைபு 
ைமஸ�றா்னமறா்ன சுயபமறா்க பஜயபமறா்கன்கள் 
உருவறாக்கும் பபறாலியறா்ன இந்துமைபு மறறும் 
பமறாடி குறித்� ்கறாரப்பபைட் பிம்பங்்கரள 
இதில் அலசி உலரத்திக் ்கறாயப்பபறாட்டுள்ளறார.” 
- ஜமறாலன (என ‘வறா்னத்தின மீது மயிலறாடக் 
்கண்படன’ முனறிலில்).

இ�ர்னத் �ம் ஆவியிற ைறாநிழல் 
படிந்� மைணப்படுக்ர்கத் �ருணத்திலும் 
உட்கிைகித்து முழுரமயறா்க பவளியிட 
முர்னந்� ‘சிறறி�ழப்பபறாைறாளி’பய சு்கன 
ைைவணன. ஆருயிர இரணரயப் பறிப்கறாடுத்� 
ர்கயறு நிரலயிலுங் ்கலங்்கறாப� அவரின 
இறுதிஆரைரய ஈபடறறுமு்கமறா்கச் சு்கனின 
ப�ரவிலறா்ன இறுதி இ�ரழ (சு்கன:334 யூன 2015)  
அவரின இறுதிக்்கடன  நிர்னவறாஞ்ைலியனறு 
பவளிக்ப்கறாணரந்� வீைறாங்்கர்ன என மரும்கள் 
பைௌந்�ைவ�்னறா. ்க்னத்� ம்னத்ப�றாடும் பனித்� 
விழி்கபளறாடும் என பநஞ்ைறார ர்ககூப்பப!

�ோட்சி ஊை�ங�ளில் தபபித்துத் 
தமது ்பரைபபு�ர� கமம்்படுத்திக்ப�ோள்� 
்பரைப்போளி�ளுக்குத் தங�ள் ஆகலோசரன..

 ்கரல இலக்கியம் யறாவுபம ஒருவர்கயில் 
நம்மிலிருந்து நறாபம �ப்பித்து நம்ரமக் ்கடக்கும் 
்கடத்�ல்�றாபம. எதிலுபம அ�னுட்னறா்ன நம் 
ஈடுபறாடு்களும் பையறபறாடு்களும் அ�்னதுக்கும் 
‘அடிக்ட்’ ஆகிவிடறா அளவிறகு நம்ரம நறாபம 
�ற்கறாத்துக் ப்கறாள்ளத்�றான பவண்டும். பிடிப்பப 
‘பீடிப்பு’ ஆ்கறாமல் எச்ைரிக்ர்கயுடன�றான 
அவறர்க் ர்கயறாள பவண்டும். இரணய 
உலறாவியறா்க உலறாவிவைலறாம். அடுகிரடயும் 
படுகிரடயுமறா்க மு்கநூலிபலறா, ‘உரையறாடல் 
அரவ’யிபலறா (‘கிளப் ெவுஸ’), 
இரணயத்திபலபயறா ைறாமக்ப்கறாடறாங்கி 
ைறாப்பறாடி்களறா்கத் ப�றாரலந்துபபறாய்த் 
ப�றாரலக்்கக் கூடறாது. 

புத்�்க வறாசிப்பு, இரை ப்கட்டல், 
குழந்ர�்களுடன ஐக்கியமறா�ல் 
எ்ன ஊபட ஊபட மரடமறாறறி 
நரமப் புதுப்பித்துக்ப்கறாள்ள 
பவண்டும். இத்ப�றாடரபில் எவவறாறு 
இரணயத்ர�க் ர்கயறாள்வப�்ன 
எப்கறாவின ஆபலறாைர்னரயபய நறானும் 
வழிபமறாழிகினப்ன:

“நறான மி்கவும் ைமநிரலயுடன இயங்கும் 
இரணய உலறாவி. எ்னக்குத் ப�ரவயறா்ன 
சிலவறர்த் ப�டுவதில் நறான இரணயத்தில் 
உலறாவுபவன. பவறும் ஆரவத்துடன 10 
அல்லது 15 நிமிடம் மட்டும்�றான உலறாவுபவன. 
ஓர இைவு முழுவர�யும் ம்னப்பி்ழவுள்ள 
பபறார�பயறியவர பபறானறு நறான 
்கழிக்்கமறாட்படன.”

“ைமூ்கம் எங்்களுக்குப் பண்பறாடு 
என் பபறாறிமுர்யின ஊடறா்க எவறர் 
நிர்னவில் ரவத்திருக்்கபவண்டும், எவறர் 
ம்க்்கபவண்டும் எனபர� அறிவுறுத்துகி்து. 
பண்பறாடு வடி்கட்டியறாய் இருக்்கறாவிட்டறால் அது 
பபறாருளற்�றாயிருக்கும் வடிவமற் ்கட்டற் 
இரணயம் �ன்னளவில் எப்படியிருக்கி்ப�றா 
அப்படி பபறாருளற்�றாகிவிடும்” -  அம்பரப�றா 
எப்கறா (‘அம்பரப�றா எப்கறா சில பநர்கறாணல்்கள் 
பமறாழிபபயரப்பு - ைஃபபல் வினபைண்ட் பறால்).
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 நூல் விமர்்சனம்

வலசை அசையும் 
வண்ணத்துப்பூச்சிகள்

கவிஞர ஆரூர �மிழநறாடன - இளம் 
புதிய பரடப்பறாளர்களின உ�டு்களறால் அதி்கம் 
உச்ைரிக்்கப்படும் பபயர. மைபுக் ்கவிர�்களில் 
ப்கறாபலறாச்சி, புதுக்்கவிர�்களில் வறாள்வீச்சு எ்னத் 
�னி ்கவ்னம் பபற்வர. ரெக்கூ நூபலறானறும் 
பவளியிட்டிருக்கி்றார என்  ஆச்ைரியம் ஆவரலத் 
தூண்ட, நண்பர ஜின்னறா அஸமியிடம் வி்னவ, 
ஊைடங்கிலும் பம்னக்கிட்டு நூல் அனுப்பித் �ந்�றார.

பமல்ல நூலிர்னப் புைட்டப் புைட்ட, ரெக்கூ 
்கவிர�்களுக்ப்க உரிய வியப்பு - ஐயறா ஈபைறாடு 
�மிழனபன எழுதிய அறபு� அணிந்துரை, நண்பர மு. 
முருப்கஷ எழுதிய நட்புரை எ்ன  “ைறாம்பல் பமட்டில் 
அமரும் வண்ணத்துப் பூச்சி” நூலறா்னது �ன பக்்கச் 
சி்்கடிப்பறால் எனனுள் படபடத்�து. 

யறாப்பு, அணி, ைந்�ம் இல்லறாமல் ஆரூர 
�மிழநறாடன அவர்களின ்கவிர�்கரள வறாசிக்்க 
முடியுமறா? புதுக்்கவிர� எழுதி்னறாலும் ைந்�ம் வந்து 
ஒட்டிக்ப்கறாள்ளுபம! ஆ்னறாலும் இந்� ரெக்கூ ஓர 
ஆச்ைரியம்�றான.. 

ரெக்கூ ்கவிர�்கரள நி்கழ்கறாலத்தில் எழு� 
அது ஓர  உட்னடி உணரரவக் ப்கறாடுக்கும். நறாம் 
பறாரக்கி் / அனுபவிக்கி் உணரவரல்கரளக் 
்கவிர�யறாக்குகி் அந்�த் �ருணம் ஆ்கச் சி்ந்� 
ரெக்கூ �ரிை்னம். ரெக்கூவறாளன பருவங்்கள் 
்கடந்� யறாத்திரீ்கன. இயறர்கயில், பஜனனில் 
�னர்னத் ப�றாரலத்துத் ப�டுகி்வன.  அவவளவு 
இலகுவறா்க அவனுக்கு ரெக்கூ வறாய்க்்கறாது. 
அவனுக்ப்க்ன ஒரு ்கரவம் இருக்கி்து. அது 
ரெக்கூ ்கவிர�்களின உயரந்� பண்பு்கரளக் 
ப்கறாண்டிருக்கி்து. அ�்னறால்�றான ஓடுகி் எந்திை 
வறாழவிலிருந்து விலகி இயறர்க, பஜன எ்ன 
மறாறறுப் பறார�யில் பயணிக்கி்றான. ஓடுகி் 
நதியறாய், ப�ங்கிய குளமறாய், விரிந்� ்கடலறாய், விழும் 
மரழயறாய், உதிரும் வியரரவயறாய், உரடயும் 
பனித்துளியறாய், உயிர �றாங்கும் பனிக்குடமறாய்  
ரெக்கூ �னர்ன எதிலும் �்கவரமத்துக்ப்கறாள்ளும்.

“ஒரு நல்ல ரெக்கூ பவறும்  இயறர்க 
அல்லது உணரச்சி பறறிய ‘வை்ன வறாக்கியபமறா’ 
அல்லது இயறர்கச் சித்திைபமறா மட்டுமல்ல, 
‘பமம்பபறாக்்கறா்ன பறாரரவ’க்குத் ப�னபடறா�, 
இைண்டு பவவபவறு விஷயங்்களுக்கு 
இரடபயயுள்ள அரடயறாளத்ர�ச் பைறால்ல 
பவண்டும்,” எனறு ்கவிஞர ்கலறாப்ரியறா வல்லி்னம் 

மினனி�ழில் பைறால்லியிருப்பறார. ரெக்கூ  எழுதும் 
பரடப்பறாளன வறாசிக்கும் வறாை்கன இருவருக்கும் 
பவவபவறு புரி�ரலத் �ைணும். �்னக்குத்�றாப்ன 
கிரளக்கி் மறாதிரி பல்பவறு பரிமறாணங்்கரளக் 
ப்கறாண்டது�றான ரெக்கூ.

ஒரு ப�ரந்� சிறபியின பல்பவறு சிறபங்்கள் 
பவவபவறு அனுபவங்்கரளத்  �ருகி் மறாதிரி ஒரு 
சி்ந்� ரெக்கூ பல்பவறு �ரிை்னங்்கள் �ரும். ்கவிஞர 
ஆரூர �மிழநறாடன ்கவிர�்களும் அப்படித்�றான. 
விைல்்கள் உளியறாகி,  அ�ன கூரரமயறால் 
பைதுக்்கப்பட்டு உருவறா்ன இந்� ரெக்கூ ்கவிர�்கள்  
எ்னக்குள் பமன்னதிரரவத் �ருகின்்ன. 

“சிற்பக் கூடத்தில் 

பிரசவத்துக்ககாகக் ககாத்திருக்கிறது 

கர்ப்பிணிக் கல்” 

சிறபக்கூடம் பபறா்கறாதீர்கள். இங்ப்க நீங்்கள் 
பறாரக்கி் ்கற்கள் எல்லறாம் சிறபங்்கள்�றான. அரவ 
சிறபங்்கள் �றாங்கிய பறார்்கள் அவவளபவ. இந்�  
்கரப்பிணிக்  ்கற்கள் ைமு�றாயச் சிறபி ஒருவனுக்்கறா்கக் 
்கறாத்திருக்கின்்ன. பலரும் ்கரப்பிணிக் ்கற்களறா்கக் 
்கறாத்திருக்கின்்னர. இது பிைைவத்துக்்கறா்ன நீண்ட 
வரிரை. ்கறாத்திருப்பு எனபது பிைைவத்துக்கு 
மட்டுமல்ல. ஒரு பூ மலை எனப�றகுமறா்னது...

“பூக்கவில்்லை மயகான மரம் 

சகாம்்பல் மமட்டில் அமரும் 

வண்ணத்துப் பூச்சி”

பூக்்கறா� மயறா்ன மைத்திலிருந்து உதிரந்��றா  
இந்� வண்ணத்துப் பூச்சி.. ைறாம்பலின பைறாந்�க்்கறாைன 
என்ன ்கவிஞ்னறா? அவன ்கவிர�யில் வண்ணத்துப் 
பூச்சி விடுபட்டிருக்்கலறாம்.. பூக்்களறால் அஞ்ைலி 
பைய்வர�விட வண்ணத்துப் பூச்சியின இந்� 
அஞ்ைலி ம்கத்�றா்னது இல்ரலயறா..  அஞ்ைலிக்ப்க்ன 
ைறாம்பல் பமட்டில் அமரும் வண்ணத்துப் பூச்சியின 
படபடப்பு பறாரக்கி்வரையும் படபடக்்க 
ரவக்கி்து! ்கவிஞர ஆரூர �மிழநறாடன அவர்களின 
எக்ஸபை ்கண்்களுக்கு மட்டும் எப்படித் ப�ரிந்�து 
இந்� ைறாம்பல்பமட்டு வண்ணத்துப் பூச்சி.. ்கைப்பறான 
பூச்சி்களின கூட்டுக் ்கண்்கரளவிடக் கூரரமயறா்ன�றா 
்கவிஞர ஆரூர �மிழநறாடனின ்கண்்கள்.

மயறா்னத்தின அருகில் பைனறு மட்டுமல்ல 
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ைறறுத் ப�றாரலவில் நினறும் பறாரக்கி்றார..  இந்�ச் 
சிர�க்கு பநருப்பு ரவத்�து எந்� வீட்டின விளக்கு 
எனறு. மயறா்ன பவளிச்ைம் எர�ப் புலப்படுத்துகி்து? 
பறார� ப�ரியுது பறார எனகி்�றா. ஊருக்குள் அரணந்� 
விளக்ப்கறானறின ஒட்டுபமறாத்� பவளிச்ைத்ர�யும் 
உறிஞ்சிக்ப்கறாண்டது மயறா்ன பவளிச்ைம்..அப�பநைம் 
பவட்டியறானின மர்னவிபயறா வீட்டில் அடுப்ரபப் 
பற்ரவத்துக் ப்கறாண்டிருக்கி்றாள்.

“ஊருக்குள் ஒரு விளக்கு 

அ்்ணந்திருக்கலைகாம் 

மயகானத்தில் வவளிச்சம்”

“துயரப் ்பற்வகள் அமரும் கி்ளயகாய்

துவணடு ககாறறில் அ்சகினமறன”

எனகி் ஆரூர �மிழநறாடன அவர்களின ்கவிர� 
வரி்களில் உரு்கறா�வர உண்டறா? ைந்�மும் துள்ளலும் 
இயல்பறா்கபவ அவைது வரி்களில் வந்து விழும். 
அது துயைப்பறாடலறா்க இருந்�றாலும் அ�ன ஓரையில் 
விழுந்து எழறா�வர இல்ரல.  

“ஒருவர �்னது பமறாத்� வறாழநறாளில் ஒரு 
ரெக்கூ எழுதிவிட்டறாபல மி்கப்பபரிய விஷயம்” 
என்றார ்கவிக்ப்கறா அப்துல் ைகுமறான. இது ைறா�றாைண 
ஒன்ல்ல. ரெக்கூ எழுதிப் பறாரக்கி்வருக்குப் 
புரியும். இயல்பறா்ன ஒனர்க் ்கவிர�யறாக்குகி் 
பநரத்தி யறாருக்கு வறாய்க்கும்? உதிரும் பூக்்கள் 
மட்டுமல்ல, ்கறாய்்கள் பழமறாகும் ை்கசியமும் 
்கவிர��றான.

்கறாய்்கள் பழமறாகி நமக்ப்கறா ருசியறாகி 
இப்படித்�றான பலரும் ்கடந்து பைல்கி்றார்கள்.  
ப�றாட்டத்து மைமறா ்கறாய்்கரளப் பழமறாக்குகி்து? 
எப்படிக் ்கண்டுபிடித்�றார ்கவிஞர. 

“விட்டு விடு�ரல யறாகிநிற பறாயிந்�ச் 
சிட்டுக் குருவிரயப் பபறாபல” எனறு எழுதிய 
பறாைதிக்கு வறுரம�றாப்ன வறாழக்ர்க. பசிபயறாடு 
எழுந்து, பசிபயறாடு எழுதுகி்வன பறாைதி. அவன 
வீட்டு அரிசிப் பறார்ன ்கறாலியறாகும் ை்கசியம் 
அர்னவரும் அறிந்�ப�. பறாைதி, ப�றாட்டத்து மைமறாய் 
விரிந்� கிரள்களுடன பழுத்� பழங்்களுடன 
ப்ரவ்களுக்்கறாய் நினறுப்கறாண்டிருக்கும் ்கறாட்சி 
ப�ரிகி்து. அது மீரை முரளத்� ஆலமைமறா 
ஆப்பிள் மைமறா எனபது முக்கியமல்ல. ஆ்கப்பபரும் 
கிரள்கரளக் ப்கறாண்ட இந்�த் ப�றாட்டத்து 
மைபம்னப் பலரும் இந்�ப் பூமிரயப் பசியிலிருந்து 
�றாங்குகி்றார்கள் எனபது�றான. இந்� ரெக்கூ துயைம் 
மிகுந்��றா்க இருக்கி்து.. 

“்பசிமயகாடு ்பற்வகள் 

ககாய்க்ளப் ்பழமகாக்குகிறது 

ம�காட்டத்து மரம்”

பல ்கவிர�்கரள இலகுவறா்கக் ்கடந்து பைல்ல 
இயலவில்ரல. 

எந்� ஒரு விையத்ர�யும் பநரமர்ச் 
சிந்�ர்னபயறாடு அணு்க பவண்டுபம்ன ஒரு ்கவிர�.

“அழுக்கு நீரிலும் 

அழககாகத்�கான வ�ரிகிறது 

நிலைகா”

ைறாக்்கரடயில் ப�ரிந்�றாலும் நிலறா 
அழகு�றான. அழகு நிலறா பறாரத்�வன அழுக்கு நிலறா 
பறாரத்�துண்டறா? ைந்ப�்கம் �விரப்பது நல்லது�றான. 
இனனும் சில ்கவிர�்கள் ஈரக்கின்்ன.

“வவட்டப்்படும் மரஙகள் 

குயில் ்பகாடுகிறது 

இரஙகல் ்பகாடல்”

“ம்பரீச்சம் ்பழத்தில் 

இனிக்கிறது 

்பகா்லைவனத்தின கரு்்ண”

நூலில் ரெக்கூ மட்டுமல்ல பைனரியு வர்க 
்கவிர�்களும் இருக்கின்்ன. 

“ஒரு ்கவிர�ரய ஒரு மணி பநைத்திறகு 
விரித்துப் பபை இடமிருப்பது பபறாலபவ 
ைட்படனறு ஐந்�றாறு ்கவிர�்கரளக் ்கடந்து 
பபறா்கவும் வறாய்ப்புண்டு” எனறு அணிந்துரையில் 
பைறான்ன ்கவிஞர ஈபைறாடு �மிழனபன ப�றாடரந்து 
“இரு நிரல்களிலும் ஆரூர �மிழநறாடன பவறறி 
மு்கத்ப�றாடு�றான  ்கறாட்சி �ருகி்றார” எனறு இ�றகு 
விரடயும் பைறால்கி்றார. 

ரெக்கூ ்கவிர�்களுக்ப்கயுரிய  வடிவம், 
்கட்டரமப்பு, பைறாற சிக்்க்னம் மறறும் ்கவிர�ரய 
எப்படிச் பைறால்லபவண்டும் எனகி் சூட்சுமம் 
அறிந்திருக்கி்றார ்கவிஞர ஆரூர �மிழநறாடன.

வண்ணத்துப் பூச்சியின  இ்கு்கள் விரிய, 
அ�ன வண்ணமும் வடிவமும் பிைமிப்பூட்டும். 
ரெக்கூ ்கவிர�்களும் பபறாருள் விரிந்து 
பல்பவறு புரி�ரலத் �ருகின்்ன. ்கவிஞர ஆரூர 
�மிழநறாடனும் வண்ணத்துப் பூச்சிபய்னத் 
�ன இ்கு்கரள விரிக்கி்றார. பமல்ல பமல்ல 
வறாசிப்பவருக்குப் பிைமிப்பு �ை முயறசிக்கி்றார. 
இதுவும் நீண்ட ப்த்�லுக்்கறா்னது�றான. நீண்ட தூைம் 
வலரை பநறாக்கிப் ப்க்கும் வண்ணத்துப் பூச்சி்கள் 
இருக்கின்்ன எனபது ஆச்ைரியமறா்ன உண்ரம. 
இவைது ரெக்கூ ்கவிர�்களும் ஆச்ைரியம்�றான.  
ஆரூர �மிழநறாடன அவர்கள் ரெக்கூ எனும் 
வலரைரய அரடகி் வண்ணத்துப் பூச்சியறா்கப் 
பு்ப்பட்டிருக்கி்றார.  வலரை அரடவறார எனும் 
நம்பிக்ர்க �ருகி்து இந்நூல். வறாங்கிப் படியுங்்கள்.

நூல் : சகாம்்பல்  மமட்டில் அமரும் 
வண்ணத்துப்பூச்சி

ஆசிரியர் : ஆரூர் �மிழ்காடன 

வவளியீடு : ்ப்டப்பு ்பதிப்்பகம்

வி்லை : ` 100

்பக்கம் : 124
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 கி.ரதா. நிலனவுகள

்கரிைல்குயில் ப்ந்துவிட்டது. கி.ைறா. 
மர்வு. ்கரிைல் இலக்கியத்தின �ந்ர�, 
ைறாகித்திய அ்கறாப�மி பரிசுபபற் எழுத்�றாளர 
மர்ந்�றார என் ப�றாடரச் பைய்தி்கள் 
ப�றாடரந்து எனர்னச் பைறாரவறாக்கிக்ப்கறாண்பட 
இருந்�்ன. கி.ைறா. பல்்கரலக்்கழ்கத்திறகு 
நி்கைறா்ன பணிரயச் பைய்துள்ளறார, அவருரடய 
புதி்னங்்கள் ப்கறாபல்லகிைறாமம், ப்கறாபல்லபுைத்து 
மக்்கள் மி்கவும் சி்ப்பு வறாய்ந்�்ன எனப்றாரு 
பு்ம். மறப்றாரு பு்ம் புல்னங்்களின 
நிரலப்பறாட்டில், பமத்� படித்�வர்களும், 
�மிழ மறாணவர்களும் கி.ைறா என் ம்கத்�றா்ன 
மனி�ன மறாய்ந்துபபறா்னறான, மி்கப்பபரிய 
�மிழறாளுரம ைரிந்�து எனப்ல்லறாம் 
பபறாட்டுக் குவித்துக்ப்கறாண்டிருக்கி்றார்கள்.

இனனும் நம்ப முடியவில்ரல கி.ைறாவுக்கு 
மைணமறா? முதுரமயறால் அவைது உயிர 
பிரிந்��றா? இல்ரல. ப்கறாபல்ல கிைறாமமறா்ன 
இரடபைவல்�றான அவரின உயிபை்ன 
இவர்கள் யறாருக்கும் ப�ரியுபமறா? கி.ைறாவிறகு 
எழுத்�றாளன என் உருரவ மட்டுபம 
ைரமக்்கத் ப�ரிந்�வர்களுக்குக் கி.ைறா. என் 
எழுத்�றாளன இ்ந்��றா்கத்�றான ப�ரியும். 
கி.ைறாவின வறாை்கர்களும், நலன விரும்பி்களும், 
இந்� இலக்கிய உலகும் கி.ைறாரவ ஒரு 
எழுத்�றாள்னறா்க, கி.ைறாரவ புதிய இலக்கிய 
வர்கரமயறாள்னறா்க மட்டுபம பறாரத்�வர்கள். 
அவர்கள் கி.ைறாவினுள் நிைம்பிநின் 

ஆனமறாரவத் �ரிசிக்்கபவ இல்ரல எ்னத்�றான 
எண்ணத் ப�றானறுகி்து.

கி.ைறா. இயறர்கயின பிள்ரள. 
்கறாக்ர்கக்குருவி எங்்கள் ைறாதி எனறு 
பறாடவில்ரல. நீள் மரலயும் ்கடலும் 
எங்்கள் கூட்டபம்னக் கூ்வில்ரல. 
வறாழந்�றார. அப்படிப் பறாடியவரின 
ஊைரு்கறாரமயிலும். பறாைதி இங்கு�றான 
சுறறித் திரிந்திருப்பறான. இந்�க் 
்கரிைல்மண்ரணத்�றான சுரவத்திருப்பறான. 
கி.ைறா. பவகுப�றாரலவிலிருந்தும் வறாழந்�றார 
எப்பபறாதும் இரடபைவலில்�றான.

்கறாக்ர்க்களின அலகு்களின ்கவ்னத்தில், 
குஞ்சு்களின லறாவ்கத்தில் கி.ைறா வறாழகி்றார. 
பூச்சி்களின ரீங்்கறாைத்தில் பூக்்களின நறாற்த்தில் 
�மக்குள்பள பி்ந்து �மக்குள்பள சி்ந்து 
�மக்குள்பள �தும்பும் குழந்ர�யின 
பபறானசிரிப்பில் பூத்துக்குலுங்கும் கி.ைறாவின 
மு்கம். வருணர்ன இல்ரல. இரவ யறாவும் 
பையறர்கயல்ல இயறர்கயில். கி.ைறா. இயறர்க. 
பையறர்க துளியும் ்கலவறா�  தூயப்பிள்ரள.

�றான பி்ந்� மண்ரண பநசிப்பது எப்படி 
என் ப்கள்விக்குக் கி.ைறாவின எழுத்துக்்கபள 
பதில். சிறுப்ரவயின சி்்கரைப்ரபப் 
பபறாலது. அனிச்ரை. மண்ணில் பி்ந்�வர்களின 
ப�றாடக்்க நிரல. அப்படிபயயிருத்�ல். 
அரி�றாைம்  அவசியமற் பசுரம. நறாம் 

இசைசைவலின் 
கசைசி மனிதர்
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ர்கவிட்ட ஒனறின மதிப்புணரும் நிரல. 
தூக்கிபயறிந்� பபறாருளின ப�ரவயுணர�ல். 
கி.ைறா. எனறும் மண்ணின மைபு திரியறா வித்து.

வித்திடம் விரிந்� ்கணுக்்கரள நீங்்கள் 
பறறியிருக்கிறீர்கள். வித்திடம் விரளந்� 
்கனி்கரள நீங்்கள் ப்கறாறித்துக்ப்கறாண்டிருக்கிறீர்கள். 
வித்திலிருந்து விண்பணறாக்கிய பசுரமயில் 
இரளப்பறாறிக்ப்கறாண்டிருக்கிறீர்கள். அ�ன 
பவரை இனனும் நீங்்கள் உணைவில்ரல. வித்து 
இப்பபறாதும் மண்ணுக்குள்பள�றான. 

கி.ைறாவின எழுத்து எனபது, 
பரடப்புல்கமல்ல. கி.ைறாவின வசிப்பிடம். 
வசிப்பிடத்தில் கி.ைறா வசித்�தில்ரல. 
கி.ைறாவுக்குள்�றான வசிப்பிடம் வசிக்கி்து. 
அது வறாஞ்ரைபயறாடு அமரந்து �ன ்கர�ரய 
அரைபபறாடச் பைறால்லிக் ப்கட்கி்து. 
கி.ைறா. அரை மட்டுபம பபறாடுகி்றார. இந்� 
மனி�ர்களுக்்கறா்க; மீண்டும் �்னது ்கர�ரய.

விருப்பம் மக்்களும் மண்ணும். நித்�மும் 
நிர்னவும் நிர்னவு நிமித்�மும். ‘இலக்கியம் 
பைய்கிறீர்களறா? யறாருக்்கறா்க? எழுத்து 
பபருரமயல்ல. ்கடரம. மண்ணிலிருந்து 
பி்ந்� இலக்கியம் மண்ரணப் பபைபவண்டும். 
மக்்களர�ப் பபைபவண்டும். மக்்களுக்்கறா்கப் 
பபைபவண்டும். எழுதுவ�றால் எதுவும் 
மறா்ப்பபறாவதில்ரல எ்ன நிர்னக்கிறீர்களறா? 
யறாரும் படிக்்கவில்ரல படிக்்க மறாட்டறார்கள் 
எ்ன அஞ்சுகிறீர்களறா? படிக்்க பவண்டியர� 
எழுதுங்்கள். (ஆழமறா்கச் சிந்திக்்க) யறார 
படிக்்கபவண்டுபம்ன நிர்னக்கிறீர்கபளறா  
யறாருக்்கறா்க  எழுதுகிறீர்கபளறா அவர்களுக்்கறா்க 
எழு� பவண்டும். எழுதுங்்கள். 
இருந்துவிடறாதீர்கள் எழு�லறாம் 
எழு�லறாபமனறு.’

‘�மிளு படிக்கிறீர்களறா? �வ்றா்க 
எழுதுபவர்கரள எதுவும் பைறால்லறாதீர்கள். 
என எழுத்தும் அப்படித்�றான. அது ஒரு இது. 
ப்கறாக்ப்கறா்கம், கூளப்ப நறாயக்்கன ்கறா�ல், ்கறாம 
ைறாஸதிைம், மண்புர்னயும் இரை. இயலறாது 
பபறா்னது உடல். இயக்கிக்ப்கறாண்டிருக்கி்து 
மண்ணும் மக்்களும். எழுத்�றாய்ப் பதிகிப்ன. 
உங்்களுக்்கறா்க இனனும் எழுதுபவன. 
வறாங்ப்கறா… அவரு என்ன பைய்ைறாரு. 
ஆெறாங்….’ பற்கள் உைசிக்ப்கறாள்கின்்னவறா? 
அல்லது முதுர்கச் ைரிபைய்துப்கறாள்கி்றாைறா? 
உைசிக்ப்கறாள்ளும் ர்க்களுக்குள்ளும் 

ஒனறிரணந்துப்கறாள்கி் விைல்்களுக்குள்ளும் 
இரடபைவல். ‘்கலிங்்கப்பட்டியறா? நம்ம 
மண்ணு. எப்படி இருக்கு ஊரு்க. என்ன 
நடக்கு. பருத்தி கு்ஞ்சுருச்சு. பறாசி உளுந்து 
பறாக்்க முடியல. மண்ணு மஞ்ைளறாயிடுச்சு. 
மக்்கறாச்பைறாளத்துக்குப் பின்னறாடி பபறாயறாச்சு. 
மரழ மட்டும் இருந்துருந்�றா பவளச்ைல் 
அபமறா்கமறா இருக்கும்.’

‘உல்கத்துக்ப்க பைறாறு பபறாடுபவறாம் 
பபறானனு விரளயும் நம்ம மண்ணுல. 
எழுதியிருக்கீ்க நிர்னவிருக்்கறா?’ ‘இருக்கு. 
வி்கடனுக்கு எழுதுப்னம். படிச்சிருக்கீ்களறா? 
ம்ம்..ம்… இனப்னறானனு பைறால்லவறா?’ 
‘பைறால்லுங்ப்கறா.’ ‘அந்� பநய்க்்கரிைல் 
வறாயில அள்ளிப்பபறாட்டுக்்கத் ப�றாணுபம!’ 
சிரித்துக்ப்கறாண்பட வறாயருப்க ர்கரயக் 
ப்கறாண்டுபைனறு ‘ம்ம்’ நிமிரகி்றார. 
மண்ணுக்குள் புகுந்துப்கறாண்டு இரடபைவல் 
இரடயில் வந்துவிடும்.

‘என்ன என்ன பறாக்்கவறா வந்துருக்கீ்க. 
�னியறா.’ ‘இங்்க ஒரு வறாய்ப்பு கிடச்ைது. 
உங்்களப் பறாக்்கணுபம. இந்� ைறாக்்க விட்டறா 
எப்படி நறா வை.’ ‘விழறாவுக்குப் பபறா்கலியறா?’ 
‘5 மணிக்குத்�றான.’ ‘இந்�றாங்்க மறாம்பழம்.’ 
‘அடபட வறாங்கியறாந்துட்டீங்்களறா?’ பருத்தி 
நிர்னவறா்க இருந்திருக்கும் எ்ன நிர்னக்கிப்ன. 
‘பவடிப்பிலிருந்து பருத்தி பிடுங்கி்னறாப்ல முடி 
அழ்கறா இருக்கு.’ ்கணவதி அம்மறா சிரிக்கி்றாைறா 
பறாரக்கி்றாைறா நிர்னவிலில்ரல.

‘எல்லறாம் படிச்சுட்படன. டிப்கசி 
நூல்்களப் படிக்்கணும். நீங்்க பபறாட்ட கு.அ. 
்கடி�ம், அந்�மறான நறாயக்்கரு, ப்கறாஞ்ைம் ்கர�்க. 
படிக்்கணும். நிர்ய்ய பபைணும் உங்்ககிட்ட. 
இப்ப மட்டுபம பபசிட்டு பபறா்கமறாட்படன. 
அப்ப வருபவன. நிர்ய்ய பைறால்லுபவன. 
பைலவு அதி்கமறாகும்னு பைறால்லக்கூடறாது.’

்கரடசி ஆண்டு்களில் பைல்லறாமல் 
விட்டர� எண்ணி பநறாகிப்ன. உங்்களிடம் 
பபை பவண்டியர� எழுதி ரவத்திருக்கிப்ன. 
நீங்்க படிச்சுப்பறாக்்கணும். 

இரடபைவலின ்கரடசி மனி�ரும் 
பைனறுவிட்டறார.

கி.ைறா.விடம் ஒரு ப்கள்வி 
ப்கட்்கப்படுகி்து. ‘ஏன நீங்்கள் 
இரடபைவலுக்குத் திரும்பிச் பைல்லவில்ரல?’ 
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எனறு. அ�றகு கி.ைறா. ‘எனனுரடய 
்கறாலத்தில் நறான பறாரத்� மனி�ர்கள் யறாரும் 
இப்பபறாது அங்கு இல்ரல. எல்பலறாரும் 
மர்ந்துவிட்டறார்கள். இப்பபறாது பைன்றாலும் 
பபசிக்ப்கறாள்வ�றகுக்கூட அங்கு யறாரும் 
இல்ரல. புதுரவ எ்னக்கு எல்லறாவி�த்திலும் 
வைதியறா்க இருக்கி்து. எ்னபவ, இங்ப்கபய 
இருந்துவிட்படன’ எனகி்றார.

�ன வயப�றாத்�, அல்லது அவைது 
இளரமக்்கறால மனி�ர்கள் யறாரும் 
இல்ரல எனப�றால் மட்டும், அவர ்கண்ட 
இரடபைவலின ்கரடசி மனி�ர எ்ன எ்னக்குத் 
ப�றான்வில்ரல. இரடபைவல் எனபர�விட 
ஒட்டுபமறாத்�க் ்கரிைல்பவளியிலும் இந்�க் 
்கறால்கட்டத்திலும் இம்மண்ரணயும், 
மக்்கரளயும் அங்குள்ள ஜீவைறாசி்கரளயும் 
இயறர்கரயயும் அவவளவு பநசித்�வர்கள், 
அணுஅணுவறாய் ைசித்து உள்வறாங்கியவர்கள் 
யறாருபம இருக்்கமுடியறாது எனப�றால்�றான. 
இந்�த் ப�றாழில்நுட்ப வளரச்சி ஓங்கிய 
சூழலில் அப்படியறா்ன மனி�ர்கள் எங்்கள் 
மண்ணில் கி.ைறாரவத்�விை யறாருபம �றபபறாது 
இல்ரல எனபப� உண்ரம.

அந்� ப�ருவிறகுள்பளல்லறாம் நறாம் 
பைல்லலறாமறா? அந்�த் ப�ருவில் அவர்கள் 
வறாழகி்றார்கள். அங்கு�றான அவர்கள் இருக்்க 
பவண்டும். இந்�ப் பகுதிக்குள்பளல்லறாம் 
அவர்கள் நுரழயபவ கூடறாது. விடக்கூடறாது 
எனப்ல்லறாம் கூறிக்ப்கறாண்டு �னர்னயும் 
�னர்னச் சுமக்கும் மண்ரணயும் �ங்்களுரடய 
இழுத்� இழுப்புக்ப்கல்லறாம் பிரித்துக்ப்கறாண்டு 
ைறாதிரயயும், ம�த்ர�யும் சுமந்துப்கறாண்டு 
திரிந்� ்கறால்கட்டத்தில், பபறாதுவுரடரமரயச் 
சுமந்துப்கறாண்டு �ன மண்பண பபரிப�்ன 
வறாழந்�வர கி.ைறா. அவர ்கறாலத்திய 
பபறாதுவுரடரமவறாதி்களின சிந்�ர்னக்கும் 
இனறிருக்கும் பபறாதுவுரடரமவறாதி்களின 
சிந்�ர்னக்கும் பபரும் பவறுபறாடிருப்ப�றா்க 
அவபை குறிப்பிட்டிருக்கி்றார.

இந்� மண் இந்� உல்கம் இந்� இயறர்க 
என்னபவல்லறாம் �ருகி்து இந்� உயிர்களுக்கு. 
ஆ்னறால் அர�பயல்லறாம் உணைறாமபலபய, 
அவறர்பயல்லறாம் அனுபவிக்்கறாமபலபய 
வறாழகிப்ன என் பபயரில்,  அவவப்பபறாது 
ஏங்கிக்ப்கறாள்வதுண்டு. இந்� ஏக்்கத்ர� 
எ்னக்குள் உருவறாக்கியவர கி.ைறா. 98 வயது 

வரை வறாழந்�றால் எங்்கள் பகுதியில் 
வறாழந்து அனுபவிச்ை மனி�ன எனபறார்கள். 
அரவபயல்லறாம் பவறும் வறாய்ச்பைறால்�றான... 
அனுபவித்�ல் எனப�ற்கறா்ன 
முழுப்பபறாருரளயும் கி.ைறா. எனகி் 
மனி�ரிடம்�றான ்கறறுக்ப்கறாள்ள முடியும். 
அந்� அளவிறகுப் பபறாருத்�ப்பறாடுரடயவர.

கி.ைறாரவ வறாசித்�பினபு என 
குழந்�ரமயில் நறான ப�றாடரந்து, இரடபய 
ப�றாரலத்துவிட்ட அனுபவங்்கரளபயல்லறாம் 
எண்ணி எண்ணிப் பறாரத்�துண்டு. அப்பபறாது 
ஆடுமறாடு பமய்ப்பவர்களின பினப்ன 
பைனறுவிட எண்ணுகிப்ன. பு்றாக்்கரளப் 
பிடிக்்க பவண்டும், கிளி்கரளப் பிடித்துவந்து 
வளரக்்க பவண்டும் எ்னச் சுறறித்திரிகி் 
இரளஞர்கரள பநறாக்குகிப்ன. 
பபருமூச்சிரைக்கிப்ன.

அவர்கள் ஊருக்குக் கிழக்கிலும் 
ப�றகிலும் அடரந்திருக்கி் வரளந்� 
மைங்்களில் ஏறுவதும் இ்ங்குவதும் 
குதிப்பதுமறாய் நி்கழகி் பயிறசி்கரளப் 
பறாரக்கி்பபறாதும் இளசு்கள் இளங்்கனறு்களறாய் 
அம்மைங்்களில் குதித்ப�றாடி கீபழ விழுந்து  
பின ப�ரை்களறாய் மறாறி விண்பணறாக்கிச் 
பைல்வர�க் ்கறாணும்பபறாதும் உள்ளுள் 
எழும்பும் ஆரவத்திர்ன அடக்்க இயலறாது. 
கி.ைறாபவ மைத்தில் குதித்ப�ழுந்து ஏறுவ�றாய் 
ம்னம் ்கறபர்னரய அள்ளித் தூவிக்ப்கறாள்ளும்.

இவபவறாவபவறானர்யும் பினப�றாடரர்கயில் 
மனுைன யறார பபறா்னறாலும் பின்னறாடிபய 
பபறாயிருப்பறாபைறா? பபருசு்கள் 
பபசிக்ப்கறாள்வர� உறறுக் ்கவனித்துவிட்டு 
அர� பநரில் பபறாய்ப் பறாரத்�றால்�றான 
ஓய்வறார பபறாலும் எ்ன நடப்பிர்ன 
ரவத்து ்கடந்� சூழரல உருவறாக்கி என 
ப்கள்வி்களுக்கும் திர்கப்புக்கும் பதில்்கரளக் 
்கறபித்துக்ப்கறாண்டிருப்பபன.

உண்ரமயில் நறா்னறா்க இருந்�றால் அந்�ப் 
பக்்கத்ர� எழுதுகி் வரைக்கும் �ைவிற்கறா்கக் 
்களப்பணி என் பபயரில் பல ஆண்டு்களறா்க 
இவறர் அனுபவித்�றிய பவண்டும் 
எனப�ற்கறா்க ஆடுமறாடு பமய்ப்பபறாரின பின 
பல ஆண்டு்களறா்கவும், ைம்ைறாரி்களின பின பல 
ஆண்டு்களறா்கவும், மிரு்கம், ப்ரவ்களின 
பின பல ஆண்டு்களறா்கவும், மைம் பைடி 
ப்கறாடி்கரளப் பறறி அறிந்துப்கறாள்கிப்ன 
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எனகி் பபயரில் ்கறாடுவளம் ்கறாணவும் 
அங்குள்ள �றாவைவர்க அவறறிறகு வரும் 
பநறாய் எ்னச் சில ்கறாலம், பினபு ஊரில் யறார 
புதி�றா்கக் குடிபயறுகி்றார்கள், யறார யறாபைல்லறாம் 
வசிக்கி்றார்கள், அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் 
அவர்களின வறாழக்ர்கயில் என்ன 
நி்கழந்துப்கறாண்டிருக்கி்து, என்ன 
என்னபவல்லறாம் எதிரப்கறாண்டிருக்கி்றார்கள், 
ஊரில் என்ன நி்கழந்�து, ஊர இப்பபறாது 
வரை எப்படி இயங்கியிருக்கி்து, இப்பபறாது 
எப்படி இயங்குகி்து, எப்பபறாது எப்படி 
மறாறும், என்னபவல்லறாம் மறாறியிருக்கி்து, 
இனி எப்படி மறாறும்? எ்ன இனனும் 
எண்ணிலடங்்கறாக் ப்கள்வி்கபளறாடும் 
பதில்்கபளறாடும் அரலந்து திரிந்து கி.ைறா என் 
இரமயத்ர�ப் பறாரத்துத் திக்குமுக்்கறாடிக் 
ப்கறாண்டிருப்பபன. இனர்ய பரடப்புல்கம் 
உண்ரம்கரள எழுதுவ�றகு அவசியபம்ன 
எழு�ப்படறா� விதி்களறாய் ரவத்திருப்பரவ 
இரவ. அல்லது ்கறபித்�ரவ, பினபறறியரவ 
எனறுகூட ரவத்துக்ப்கறாள்ளுங்்கள். 
அப்படி அரலயறாமல் சிந்திப்பப�றாடு 
நிறுத்திவிட்டதும் ைரியறா்கத்�றான இருக்கி்து. 
இல்ரலபயன்றால் கிளம்பியிருக்்கலறாம்.

கி.ைறா. என் ்கரிைல்்கறாட்டுக்்கறாைரை 
வறாசித்�பினபு, ஒரு ்கரிைல்்கறாட்டுக்்கறாை்னறா்க 
ஒரு முடிவுக்கு வருகிப்ன. மண்ரண 
பநசிப்பவன பைறாந்� ஊருக்கு வந்து பபறாவ�றால் 
அவனுக்கும் அந்� மண்ணுக்குமறா்ன 
உ்ரவப் பபணுகி்வன அல்லது 
புதுப்பித்துக்ப்கறாள்பவன எனறு பபறாருளறா்கறா. 
அப� பவரளயில் அந்� மண்பணறாடு உ்வு 
ப்கறாண்டிருப்பவன எனபர� நிறுவுவதும் 
கிரடயறாது. அந்� ஊரின பபயரை மட்டும் 

பவறுமப்ன சுமந்து திரிபவ்னறாகி்றான. உயிைற் 
சீவ்னறாய் அவனுக்குள் அந்� ஊர கிடக்கி்து. 
அவவப்பபறாது அர� நிர்னவுகூரகிப்ன என் 
பபயரில் உயிரப்பித்து  உலுப்பிக்ப்கறாள்கி்றான 
எனப�றாய்.

ஆ்னறால் உண்ரமயறாய் மண்ரண 
பநசிப்பவன அந்� ஊரின எல்லறாத் 
திரை்கரளயும் பநைடியறாய்ச் பைனறு பைனறு 
�ரிசித்து மகிழபவ்னறா்க இருக்கி்றான. 
ஆந்ர�்கபளறாடும் ஆட்டு மந்ர�்கபளறாடும் 
பபசுகி்றான. மைங்்களுக்கு மத்தியில் மரித்திடும் 
்கறாலங்்கரளக் ்கண்டு பவ்கம் ப்கறாள்கி்றான. 
பையலில் ஆரவம் ்கறாட்டுகி்றான. �னர்னச் 
சுமக்கி் �றான பி்ந்� மண்ணின உடபலங்கும் 
�ம்வருர்கயறால் சுவட்டுமுத்�மிட்டு 
மகிழவரடகி்றான. அப்படியறா்ன 
ஒருவைறா்கத்�றான கி.ைறா. இருந்திருக்்கக்கூடும் 
எனறு எண்ணுகிப்ன. ஆ்னறாலும் 
அப்படியிருந்�றால் பதிவு பைய்திருப்பறாபை எ்ன 
மறுக்கிப்ன.

மண்ரண விட்டு எத்�ர்ன ரமல் 
தூைத்திலிருந்�றாலும் நிர்னவு்களுக்குள்ளறா்க 
நீந்தி ம்னதிறகுள் �ன கிைறாமம் 
மரித்துப்பபறா்கறாமல் வறாழத் ப�ரிந்�வைறா்கத் 
ப�றானறுகி்றார. ்கரடசிவரைக்கும் 
சிந்�ர்னயறால், ம்ன�றால், புதுரவயிலிருந்து 
ப்கறாண்பட இரடபைவலில் வறாழந்�வர கி.ைறா. 
அந்� அதிையம் அவருக்கு மட்டுபம வறாய்த்�து.

கி.ைறாவிடம் வியப்பதில் ஒனறு, 
இவவுலகில் உள்ள எல்பலறாருபம ஏப�றா ஒரு 
கிைறாமத்தில் ந்கைத்தில் பி்ந்�வர்களறா்கத்�றான 
இருப்பபறாம். சிலர அங்கிருந்து ஏப�றா 
்கறாைணத்�றால் பவளிபய்க்கூடும். இருந்�றாலும் 
நிரலபபறறு வறாழகி் எவவூரையும் 
முழுவதுமறா்கச் சுறறி வந்�வர்களறா்கபவறா 
அல்லது அங்குள்ள எல்லறாப் பகுதி்கரளயும் 
�ங்்கள் நரடயறால் வருர்கயறால் பரிைம் 
பைய்�வர்களறா்கபவறா யறாரும் இருக்்க முடியறாது. 
ஆ்னறால் அத்�ர்னரயயும் ஒருவன �வ்றாமல் 
பைய்திருந்�றால்கூட கி.ைறாரவப்பபறால் 
இத்�ர்னத் �ைவு்கரள அடுக்கிட முடியுமறா? 
எ்னத் ப�ரியவில்ரல எனபதும்�றான.

  கி.ைறாரவப்பபறால் எங்்கள் மண்ணின ்கரு 
உரிப்பபறாருட்்களின அத்�ர்னத் �ைவு்கரளயும் 
அத்�ர்ன அழ்கறாய் அறிந்�வர்கள் 
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இரடபைவலில் மட்டுமல்ல ஒட்டுபமறாத்�க் 
்கரிைல்பவளியிலும் யறாரும் இல்ரல எனப் 
எண்ணத் ப�றானறுகி்து. பவவபவறு 
மனி�ர்கரள ஓருருவறாய் ைந்தித்�, அனுபவம் 
அவரிடத்தில் கிரடக்கும்.

இப்படி ஏன நறான 
குறிப்பிட்டுக்ப்கறாண்பட பைல்லபவண்டும்? 
இது கி.ைறாரவ வி�ந்ப�றாதுவது பபறால் 
ப�றானறுகி்�றா? அல்லது அதீ� வியத்�லறா? 
எனறு வறாசிப்பவர்கள் ப்கட்டறால், என 
பதில் இப்படியறா்கத்�றானிருக்கும். கி.ைறாரவ 
நீங்்கள் ஒரு எழுத்�றாள்னறா்க நல்ல மனி�ைறா்க 
நண்பைறா்க ஆைறா்னறா்கப் பறாரக்்கக்கூடும். ஆ்னறால், 
நறான எங்்கள் மண் ப�றாரலத்� ரமந்�ர்கள் 
எப்படியறா்ன சிந்�ர்னயுரடயவர்கள்; 
அவர்களின அறிவுநிரல, உல்கம் பறறியும் 
உயிர்கள் பறறியுமறா்ன அவர்களின 
பறாரரவ எப்படியறா்னது; வறாழ�லில் 
அவர்களுரடய சிக்்கல்்கள், ைறாமரத்தியம், 
குணறாதிையங்்கள் எ்ன எல்லறாவறர்யும் 
எ்னக்குச் பைறால்லிக்ப்கறாண்டிருக்கி் 
்கரிைல்மண்ணின ்கரடசிப் பு�ல்வைறா்கத் 
ப�ரிகி்றார. ்கர�பைறால்லி எ்ன எ�ற்கறா்க நீங்்கள்  
அரழக்கிறீர்கள் எ்ன அ�ற்கறா்ன ்கறாைணத்ர� 
நீங்்கள் �ரும் விளக்்கத்ர� அடிப்பரடயறா்கக் 
ப்கறாண்டு நறான ஏற்கவில்ரல. மண்ணின 
வைலறாறர் அம்மண்ணில் வறாழந்�வர 
கூறும்பபறாது பவளிப்படுகி் உணரவு்களுக்கு 
ஆட்படுகி்வ்னறா்க நினறுப்கறாண்டு 
ைன்னறாப�வியறா்ன கி.ைறாரவப் பறாரக்கிப்ன. 
இது�றான ்கர�பைறால்லி எனப�ற்கறா்ன 
ைரியறா்ன பபறாருத்�ப்பறாடுரடய�றாய்த் 
ப�ரிகி்து. �ம் மண்ணின மக்்களின ்கர�ரயச் 
பைறால்வ�ல்லறாமல் பவறுமப்ன  தி்ப்னறாடு 
்கர� பைறால்லும் மனி�ரைக் ்கர�பைறால்லி 
எ்ன அரழப்பதில் அவவளவு பநருக்்கம் 
இருப்ப�றாய் எ்னக்குத் ப�றான்வில்ரல.

கி.ைறாவின வழி்கறாட்டு�ரல 
அவரின எழுத்துக்்கரள வறாசிப்பவர்கள் 
பினபறறுபவர்கள் எனபவறர்த் �றாண்டி, 
கி.ைறாரவ �னனுரடய அம்ைத்தில் 
பபறாருத்திக்ப்கறாள்கி்வர்கள் இருக்கி்றார்களறா 
எ்ன எண்ணிக்ப்கறாள்கிப்ன. இந்� 
இைவில் நறா்னறிந்து அவருரடய எழுத்து 
நரடரய அப்படிபய வைமறாக்கிக்ப்கறாள்ள 
முயறசிப்பவர்கரள அவர்களின முயறசி்கரள 

நிர்னவுகூரகிப்ன. கி.ைறாரவத் திரும்பத் 
திரும்ப அவர்கள் எழுத்�றாள்னறா்கபவ 
பறாரக்கி்றார்கள் எனபவறர்த் �றாண்டி 
பவப்தும் உணரந்�பறாடில்ரல எ்னத் 
ப�றானறுகி்து.

கி.ைறா எவவளவு எழுதி, இனறு 
மி்கச்சி்ந்� எழுத்�றாளைறாய் அறியப்பட்டறாலும் 
அ�றகுள் வறாழுகி் எழுத்து எனபர�த் 
�றாண்டி �ன குைல்வரளரய உயரத்� 
சிைமப்படுகி் ஒரு மனி�ர்ன, ஒரு குைரல, 
ஒரு ஆனமறாரவ நறான உணரகிப்ன. அது 
எழுத்�றாளைறா்ன கி.ைறா அல்ல. அது அந்� 
மண்ணின ஏப�றா ஒருமனி�ன �ன நிலத்தின 
்கர�்கரளபயல்லறாம் மளமளபவ்னப் 
பபசிக்ப்கறாண்டிருக்்க ஆரைப்படுபவ்னறாய் 
ப்கட்பவர்கரளத் ப�டிக்ப்கறாண்டிருக்கும் 
பபருந்�றா்கமுரடயவ்னறாய்த் ப�ரிகி்றான. 
அவனுரடய �விப்ரப, எழுத்�றாளைறாகிய கி.ைறா 
�ணித்துக்ப்கறாண்டிருக்கி்றார. 

எழுத்துலகில் அவரின ்கவ்னமும் 
அதுவறா்கத்�றான ப�ரிகி்து. ஒருமுர் கி.ைறாரவ 
நறான ைந்திக்்கச் பைனறிருக்கிப்ன. அப்பபறாது 
புதுரவயில் ஒரு ்கவிர�ப்பபறாட்டியில் 
பரிசுபபறறுக் ்கவியைங்கில் ்கவிபறாட எனர்ன 
அரழத்திருந்�றார்கள். ஆறு மணிக்குத்�றான 
நி்கழச்சி. அ�றகு முன கி.ைறாரவச் 
ைந்திக்்க பவண்டும். அவரை வறாசித்�பின 
எழுந்� அனுபவங்்கரள அவரிடத்தில் 
பகிரந்துப்கறாள்ள பவண்டும். நறானகு மணிக்கு 
அவருரடய வீட்டிறகுள் பைல்கிப்ன. 
பிைபி அண்ணறா வைபவறகி்றார. கி.ைறாவிறகு 
மறாம்பழம் பிடிக்கும் எனப�றால் மறாம்பழம் 
வறாங்கிச் பைல்கிப்ன. ஒரு துண்ரட பவட்டிச் 
ைறாப்பிடுகி்றார. அங்கிருந்து ப�றாடங்குகி்து 
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எங்்கள் உரையறாடல். ‘இது என்ன மறாம்பழம் 
– ைப்பட்ரட..’ எ்ன ஒரு அனுபவத்ர�ப் 
பிழிகி்றார.

புதுரவ வருர்க பறறிக் 
ப்கட்டறிந்துவிட்டு என ்கவிர�ரய வறாங்கிப் 
படிக்கி்றார. ‘நல்லறாருக்கு... நீங்்க நல்லறா 
வைணும். இதுல என்னறான்னறா இனர்னக்குப் 
புதுக்்கவிர�னு நிர்ய்ய பபரு எழுது்து 
மக்்களுக்குப் புரிய்ப�யில்ல. நீங்்க 
மைபுக்்கவிர� எழுது்து ைந்ப�றாைம். அதுலயும் 
்கலப்பில்லறாம எழுது்து. ஆ்னறா ஒன்ன 
எப்பவும் ம்னசுல வச்சுக்குங்்க. நறாம எழுது்து 
மக்்களுக்்கறா்க. மக்்களுக்குப் புரிய்றாப்ல 
எழுத்துக் கூட்டி வறாசிக்கி்வங்்களும் படிச்சு 
ைந்ப�றாைப்படணும் அப்படி எழுதுங்்க..’ 
என்றார.

மக்்களுக்குத்�றான இலக்கியம் 
எனகி் இத்�ர்ன ஆண்டு்கறால இலக்கிய 
பநறாக்்கத்ர� இனர்ய �ரலமுர்்கட்கு 
மீண்டும் நிர்னவிலிருத்� முயறசிக்கி்றார. 
பபருக்கும் பு்கழுக்குமறா்ன எழுத்துக்்கரளப் 
பு்க்்கணித்�வர கி.ைறா. எனபர� நறா்னறிந்து 
நீங்்கள் ப�ரிந்துப்கறாள்ள பவண்டும் 
எனபதில்ரல.

அவரை வறாசிக்கி்பபறாது ஏறபட்ட 
மறப்றாரு அனுபவத்ர�க் கூறுகிப்ன 
ப்களுங்்கள். நம்முரடய இந்திய எல்ரலயில் 
விரளயறாடிக்ப்கறாண்டிருந்� சிறுவர்கள் 
விரளயறாட்டுவறாக்கில் பறாகிஸ�றானுக்குள் 
நுரழந்துவிடுகி்றார்கள். பறாகிஸ�றானிய 
பரடவீைர்கள் குழந்ர�்கரளப் 
பிடித்துக்ப்கறாண்டு பபறாய் விடுகி்றார்கள். 
நறாட்்கபளறாடுகி்து. இர�க் ப்கள்விப்பட்ட 
்கணத்திலிந்து மீட்டுக்ப்கறாண்டுவை ப்கஞ்சிய 
குைல்வரளயும் நடந்� ்கறால்்களும் ஓயபவ 
இல்ரல, ஒரு பயனுமில்ரல. ஆ்னறால் 
பிைபல வங்்கக் ்கவிஞரின மர்னவி அவரும் 
ஒரு எழுத்�றாளர, ்கமலறாப�வி.. இர�க் 
ப்கள்விப்படுகி்றார. �றாயின துயருணரந்து 
அனர்ய பறாகிஸ�றான ைரவறாதி்கறாரியறா்ன 
அயுப்்கறானுக்குக் ்கடி�ம் எழுதுகி்றார. 
இத்�்னறாம் ப�தி குழந்ர�்கள் எல்ரலக்குப் 
பறாது்கறாப்பறா்கக் ப்கறாண்டுவைப்பட்டு 
ஒப்பரடக்்கப்படுவறார்கள் எனறு பதில் ்கடி�ம் 
வருகி்து. அந்� நறாள் விழறாவறா்க நடந்��றாம்.

‘எந்� அதி்கறாரி்கள் அரமச்ைர்கள் 
ஆள்பவர்களறாலும் பைய்ய முடியறா� 
ஒனர்த் �றாரயப் பிரிந்� குழந்ர�்கள் 
உயிபைறாடு�றான இருப்பறார்களறா எனப் 
ப�ரியறா� நிரலயில் குழந்ர�்கரளயும் 
�றாரயயும் பைரத்து ரவத்�து ஒரு 
எழுத்�றாளரின ்கடி�ம் என்றால் நறாப்னல்லறாம் 
ைறாகித்திய அ்கறாப�மி பவறறியறாளன 
எனபப�ல்லறாம் எ�றகு?’ எ்ன விருது, 
ைறாகித்திய அ்கறாப�மி எனபர�பயல்லறாம் ஒரு 
பபறாருட்டறா்கபவ ்கரு�றா�, மனி�ர்கரளயும் 
அவர்களின உணரவு்கரளயும் எப்பபறாதுபம 
பபரிப�்னப் பறாரக்கி் ஒரு எழுத்�றாளர்ன 
யறார முனரவக்கி்றார்கள். அப்படியறா்ன 
அம்ைத்ர� யறார �மக்குள் உருவறாக்கிக்ப்கறாள்ள 
முயறசிக்கி்றார்கள்? 

ஓவியர இளபவனிரல  எல்பலறாரும் 
அறிந்திருப்பீர்கள். கி.ைறா �ன 
எழுத்துரிரமரயத் �்னது வறாை்கைறா்ன 
இளபவனிலுக்கு அளித்�றார என் பைய்திரய 
நறாபளடு்கள் சுமந்� நறாட்்கரள யறாரும் 
அவவளவு சீக்கிைமறா்க ம்ந்திருக்்க மறாட்படறாம். 
ஆயிைக்்கணக்்கறா்ன ஆண்டு்கள் இலக்கியப் 
பரழரமயில் எந்� ஒரு எழுத்�றாளனும் 
பைய்யறா� சி்ப்பு  அது. இளபவனிபலறாடு 
உரையறாடிக்ப்கறாண்டிருக்கும்பபறாது, ‘கி.ைறாரவப்பறறி 
உங்்களது அனுபவங்்கரளச் பைறால்லுங்்கள்’ 
எனப்ன. ‘அப்பறாரவப் பறறியறா?’ எனறு 
பமதுவறா்கப் பபைத்ப�றாடங்கி்னறார.

“கி.ைறா பறறிய விமரை்னங்்களுள் 
ஒனறு, அவர பபசுவ�றகும் பநர்கறாணல் 
பைய்வ�றகும் பணம் ப்கட்பவர எனபது. 
ஆ்னறால், அப்படி விமரசிப்பவர்கள் ஒனர் 
உணரந்துப்கறாள்ள மறுக்கி்றார்கள். ஒரு 
எழுத்�றாளனுக்கு வருவறாய் எனபது எப்படி 
கிரடக்கும். அவ்னது பரடப்பு்களின 
மூலம்�றான. பரடப்புக்குக் ப்கறாடுக்கி் 
மரியறார�ரயப் பரடப்பறாளனுக்கும் 
வழங்்க பவண்டுமல்லவறா? எழுத்�றாளனுக்கு 
எழுத்து எப்படிபயறா அப்படித்�றான பபச்சும். 
அ�்னறால்�றான ப்கட்டறார ‘எனனுரடய 
சிறு்கர�க்கு நீங்்கள் வழங்குகி் ைனமறா்னத்ர� 
எனனுரடய பபச்சுக்கும் வழங்்க பவண்டும்’ 
எனறு. ஊட்கங்்கபளறா பத்திரிக்ர்க்கபளறா 
்கறாைணமில்லறாமல் கி.ைறாரவ அரழக்்கப் 
பபறாவதில்ரல அல்லவறா? இளபவனிரலபயறா 
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பறாலறாரவபயறா அரழத்து அப்படி 
அமரத்துவதில்ரல. கி.ைறாவின சி்ப்பு அல்லது 
நிரலயுணரந்து�றாப்ன அரழக்கி்றார்கள். 
ஒரு நடி்கரை நீங்்கள் அரழத்து அவர இங்ப்க 
வந்�றால் என்ன பைய்வீர்கள்? அவருக்கு 
�றாப்ன முனவந்து பபறாக்குவைத்து வைதி 
பைய்து �ருவீர்கள். அ�ற்கறா்ன பணத்ர� 
வழங்குவீர்கள் இல்லியறா. அவர்கரளயும் 
ப�டி வருகி்றார்கள், கி.ைறாரவயும் ப�டி 
வருகி்றார்கள் என்றால் இருவருக்குபம ைம 
மரியறார� வழங்்கபவண்டுமல்லவறா? அர� 
உணரத்தி அந்� உரிரமரயக் ப்கட்கி்றார கி.ைறா. 
இதில் என்ன �வறிருக்கி்து.

உண்ரமயில், கி.ைறாவின பரடப்பு்களுக்ப்க 
அவர ைரிவை பணம்பபற்றாைறா எ்னத் 
ப�ரியவில்ரல. ஆ்னறால், அவர இப்படிச் 

பைறால்கி்றாபைன்றால் அவருக்்கறா்க 
அல்ல. அவரின பநறாக்்கம் எல்லறா 
எழுத்�றாளர்களுக்குமறா்ன இடத்ர� 
அவர்களுக்்கறா்ன மரியறார�ரய 
எல்லறா இடங்்களிலும் 
பப்ச்பைய்வப� எனபது�றான.

கி.ைறா. மீ�றா்ன சில �வ்றா்ன 
புரி�ல்்களும் பைய்தி்களும்�றான 
இத்�ர்கய அரத்�மற் 
விமரை்னங்்கள். கி.ைறா. எ�றகும் 
ஆரைப்படுவதில்ரல. அது 
உங்்களுக்கும் ப�ரியும்..” 
என்றார. 

உண்ரம�றான  ைரிவைச் 
சிந்திக்்கறாமல் நறாம் 

முனரவக்கி் பைய்தி்கள் பரடப்பறாளி்களின 
உண்ரமத்�னரமக்கு எதிைறா்க அரமந்து 
்களங்்கம் விரளவிக்கும்  ைதி எனபர�ப் 
பபசுகி்வர்கள் உணரந்து�றான ஆ்க பவண்டும்.

“கி.ைறாவிறகு ஞறா்னபீட விருது வழங்்க 
பவண்டும் எனபது பறறிச் பைய்தி்கபளல்லறாம் 
பவளிவந்துப்கறாண்டிருக்கி்ப�, ்கவனித்தீர்களறா? 
கி.ைறா.பவறாடு பயணித்� உங்்கள் ்கருத்ர�ச் 
பைறால்லுங்்கபளன” என்பபறாது, 
இளபவனில்.. “அப்பறாவின புத்�்கங்்கள் 
இனறும் பமறாழிபபயரக்்கப்படவில்ரல�றாப்ன. 
அப்பறாரவ எல்லறா பமறாழி எழுத்�றாளர்களும் 
வறாசித்து உள்வறாங்கும்பபறாது நறாம் 

மட்டுமல்ல அவர்களும்�றாப்ன இக்்கருத்ர� 
வலியுறுத்துவறார்கள். கி.ைறாவின எழுத்து 
அத்�ர்கய வலிரம மிக்்கது. இப்பபறாது�றான 
கி.ைறாவின ஒரு சிறு்கர�த் ப�றாகுப்பப 
ஆங்கிலத்தில் பவளிவந்துள்ளது. இனனும் 
நிர்ய பவளிவைபவண்டும்,” என்றார.  

“கி.ைறா. எனபவர மண்ணின மீதும், 
மக்்களின மீதும் எப்பபறாதும் அனபு 
ப்கறாண்டவைறா்கத் ப�ரிகி்றார. அந்�வர்கயில் 
கி.ைறா. குறித்� உங்்களுக்குத் ப�ரிந்� 
அனுபவங்்கரளச் பைறால்லுங்்க அண்ணறா” 
என்பபறாது, “புதுரவயில் ஒரு சி்ப்புமிக்்க 
படக்ஸரடல் உள்ளது. பறாண்டிச்பைரியில் 
துணி வியறாபறாைத்தின வைலறாறர் மறாறறியதில் 
கி.ைறாவின பங்கிருக்கி்து என்றால் நம்ப 
முடியுமறா? கி.ைறா. பணியில் இருந்�பபறாது, 
அங்கு பகுதிபநை உ�வியறாளைறா்க  இருந்� 
ஒருவர ப�றாடரந்து ்கறால�றாம�மறா்க வருகி்றார. 
இர�க் ்கவனித்� கி.ைறா. ‘என்னப்பறா 
பலட்டறாபவ வர்?’ என்பபறாது ‘ஐயறா நறான 
ரைக்கிள்ள துணிவியறாபறாைம் பண்ப்ன’ 
எனறிருக்கி்றார. ‘அப்படியறா ைரி பிைம்மறா�மறா 
பண்ணு பபறா’ எனறு அவருக்கு ஆ�ைவறா்கப் 
பபசியிருக்கி்றார. பின்னர ஒருநறாள் கி.ைறா.
விடம் ‘ஐயறா ரைக்கிள யறாபைறா திருடிட்டறாங்்க’ 
எனறு வந்து நினறிருக்கி்றார. கி.ைறா. 
உட்னடியறா்க பணம் �ந்து புதிய ரைக்கிள் 
வறாங்கியளித்திருக்கி்றார.

அப்படி அனறு அவருக்கு 
உ�விடப்பபறாய்�றான இனறு புதுரவயில் 
பபயரபபற் வைலறாறர் மறாறறிய 
பிைபலமறா்ன படக்ஸரடல் உரிரமயறாளைறா்கக் 
்கறார்களில் வலம்வந்துப்கறாண்டிருக்கி்றார 
அனர்ய பகுதிபநை பியூன. கி.ைறா.விறகு 
மண்ணின மீதும் மக்்களின மீதும் அவவளவு 
்கறா�ல். அர�விட பவப்�றகும் அவர 
ஆரைப்பட்டவைறா்கத் ப�ரியவில்ரல” என்றார.

“எழுத்துரிரமரய உங்்களுக்கு 
வழங்கியது எனபது வைலறாறறில் நி்கழறா� 
ஒனறு. அர� எப்படி உணரகிறீர்கள்?” 
என்பபறாது, “அது�றான கி.ைறாவின பபைனபு” 
எ்ன முடித்�றார.
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 சிறுகலத

வவளிபய பபச்சுக்குைல் ப்கட்டுத் தூக்்கம் 
்கரலந்�து. இது அவளுரடய குைல்�றான. எத்�ர்ன 
வருடங்்கள் ஆ்னறாலும் அவளுரடய குைரல 
ம்க்்க முடியறாது. பைறால்லப்பபறா்னறால் அந்�க் 
குைரலப்பபறால பவறு யறாருக்கும் குைபல இல்ரல. 
அவள் சிரிக்கும்பபறாது  மரல உச்சியிலிருந்து 
விழும் அருவியின ைத்�ம் ப்கட்கும், பபசுவப�றா 
ஓரடயில் ைலைலத்து ஓடும் நீரைப்பபறால் 
இருக்கும். நம்முரடய வறாழவில் பல�ைப்பட்ட 
குைல்்கரளச் ைந்திக்கிப்றாம். எல்லறாக் குைலும் 
ம்னப�றாடு ப�ங்கி நிறபதில்ரல. நூல் மில்லிறகு 
பவரலக்குப் பபறாய்க்ப்கறாண்டிருந்� ்கறாலத்தில் 
சி�ம்பைத்திலிருந்து வந்து ெறாஸடலில் �ங்கி 
பவரல பறாரத்� ஜறானசி ைறாணியின குைல் ஒரு 
ைறாயலில் ்கனியக்்கறாவின குைரலப் பபறாலபவ 
இருக்கும். நீண்ட நறாட்்களுக்குப் பி்கு சில ்கறாலம் 
அந்�க் குைலின பின்னறால் சுறறியரலந்ப�ன. 
பினபபறாரு நறாள் டபுளிங்கில் பவரல பைய்� 

ைதீபஷறாடு அவள் பவளிபயறிப் பபறா்னப�றாடு 
்கனியக்்கறாவின குைல் ைறாயல்  விபத்து நடந்� 
ைறாரலயில் சி�றிக் கிடக்கும் ்கண்ணறாடிச் சில்லு்கள்  
ைக்்கைங்்களின உைைலில் மர்வது பபறால் 
மறாயமறா்னது.

வீட்டிறகு யறாைறாவது உ்வி்னர்கள்  வரும் 
இைவு்களில்  நறான மறாட்டுக்ப்கறாட்டர்க ்கட்டிலில்  
வந்து அப்பறாபவறாடு படுத்துக்ப்கறாள்பவன.  
அப்பறாவின மர்விறகுப்பின பறால் படய்ரிக்கு 
பவரலக்குச் பைரந்� இந்� மூனறு வருடங்்களறா்க  
இைவு பவரலக்குப் பபறாய்வருவ�றால்        
மறாட்டுக்ப்கறாட்டர்கபய ப�றாடரச்சியறாகிவிட்டது. 
பபறாழுது இ்ங்கி்னறால் மறாட்டுக்ப்கறாட்டர்கயின 
பக்்கவறாட்டில் இருக்கும் ரவநறாை மைத்�டியில் 
பைறாட்ரட பவடிக்ர்க பறாரத்துக்ப்கறாண்டு 
அமரந்துப்கறாள்வறாள்  அம்மறா. அவளுக்கு அப்பறா 
இல்லறா� �னிரமயின விைக்திரயப் பபறாக்்க 

அவசைப் ப�ோல் யோரும் சிரித்ததில்சல
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இது ஒரு ஆறு�லறாகிவிட்டது. ்கரடக்குச் 
பைனறு வருபவர்கள், பறால் பைறாரைட்டிக்குச் 
பைனறு வருபவர்கபள்ன யறாைறாவது ஒருவரைப் 
பிடித்துக்ப்கறாண்டு சில மணி பநைம் பபச்ரை 
நீட்டித்துக்ப்கறாண்டிருப்பறாள். அப்படி ஒரு 
ைறாயங்்கறாலத்தில்�றான �்னதிரு  ம்கன்கபளறாடு 
பறாட்டி வீட்டிறகு வந்� ்கனிபமறாழி அக்்கறாவின 
குைல் ப்கட்டு என தூக்்கம் ்கரலந்�து. 
படுக்ர்கயிலிருந்�படிபய இடதுபு்ம் திரும்பிப் 
பறாரத்ப�ன. பமய்ச்ைலுக்குச் பைனறு வந்திருந்� 
மறாடு ஆசுவறாைமறா்கப் படுத்துக்ப்கறாண்டு  
பமய்ந்� புற்கரள ஒவபவறாரு ்கவளமறா்க எடுத்து   
அரைபபறாட்டுக்ப்கறாண்டிருந்�து.

 பவயில் உலைத்ப�றாடங்கிய அந்தியின 
வறாைலில்�றான மு�ல்முர்யறா்க அவரளப்  
பறாரத்ப�ன. அவளுரடய பறாட்டி வீட்டிறகு 
வந்திருந்�றாள். அ�றகு முன அப்படி ஒரு 
பபத்தி �ங்்கம்மறாளுக்கு  இருப்பப� எ்னக்குத் 
ப�ரியறாது. நல்ல ்கருப்பு நி்ம், ைன்னமறா்ன 
உடல்வறாகு, வட்ட மு்கம். ்கருப்பு என்றாலும்     
ைட்ரடப்பறாவறாரடயில் பருவத்தின மினுமினுப்பு 
�தும்பி வழிய   ்கரலயறா்கபவ இருந்�றாள். சிரித்துச் 
சிரித்துப் பபசும்பபறாது ்கண்ணறாடி பீங்்கறான 
பபறாலிருந்� அத்�ர்னப் பற்களும் மினனியது. 
இதுவரை எங்்கள் ஊரில் அவரளப் பபறால் யறாரும் 
சிரித்து நறான பறாரத்�தில்ரல. அவளுரடய துறுதுறு 
பபச்சும் சிரிப்புபம எனர்ன பநறாக்கி வறா எனறு 
பறாரப்பவர்கரள  அரழப்பது பபறாலிருக்கும்.

அவளுரடய பறாட்டி வீட்டிறகுப் பக்்கத்து 
வீடு�றான பமறா்கனின வீடு. மறாரல பவரளயில் 
பமறா்கன மறறும் பல கூட்டறாளி்கபளறாடு பைரந்து 
ஐஸ பறால், உயிர ப்கறாடுத்�ல், ப�ள்ளி அல்லது 
ப்கறாலி விரளயறாடுவது அப்பபறாது எங்்களுக்குப் 
பிை�றா்னமறா்க இருந்�து. விரளயறாடுவ�ற்கறா்க   
அவர்னக் ்கறாண்ப�றகு  அவவழியறா்கப் 
பபறாகும்பபறாது அவளறா்கபவ எனர்ன  அரழத்துப் 
பபச்சுக்ப்கறாடுத்�றாள். �னனுரடய பபச்ைறால் 
மற்வர்கரளக் ்கட்டிப்பபறாடும் வசியம் 
ப�ரிந்�வள். உன பபபைனப்ன? என்ன படிக்கி் 
எனப�றா்க இருந்�து எனனுட்னறா்ன அவளின 
மு�ல் பபச்சு.  அ�னபி்்கறா்ன நறாட்்களில் 
பமறா்கன இருக்கி்றா்னறா இல்ரலயறா எனபர�பய   
ம்ந்துவிட்படன. 

எப்படிபயறா ஒட்டிக்ப்கறாண்படறாம் இருவரும். 
புதுப்புது விையங்்கரளக் ்கறறுக்ப்கறாடுப்பதில் 
அவள் எ்னக்கு  குரு எனப் பைறால்ல பவண்டும். 
ப�ரியறா� பல விையங்்கரள அவள்�றான ்கறறுக் 
ப்கறாடுப்பறாள். ஒவபவறாரு நறாளும் ஒரு புது விையம் 

இருக்கும் அவளிடம்  ்கறறுக்ப்கறாள்ள. அவளுக்கு 
முனபு பவல்லமும், மரு�றாணியும் ப்கறாண்டு பறாவு 
்கறாய்ச்சி எங்்கள் ஊர பபண்்கள் யறாரும்  ர்க்களில் 
ரவத்�தில்ரல. வண்ண ரநலறான நூல்்கரளக் 
ப்கறாண்டு யறாரும் ரப பினனியதில்ரல. 
இரவ்கரள விட பள்ளி பபறாகும் பிள்ரள்களுக்குக் 
கிழிந்� உரட்கரள உட்னடியறா்க யறாரும் ர�த்துத் 
�ந்�தில்ரல. இப்படி ்கனிபமறாழி அக்்கறாவின 
பபருரம்கரள அடுக்கிக்ப்கறாண்பட பபறா்கலறாம். 
அவளின வருர்கக்குப் பின்னர அவள் வயது 
பபண்்கள் மு�ல் குடும்பப் பபண்்கள் வரை 
ைறாயங்்கறால பநைத்தில் �ங்்கம்மறாளின வீட்டில் 
கூடுவது வறாடிக்ர்கயறா்னது. பபரும்பறாலும் 
ஊரக்்கர�்கரளப் பபசி ஓய்ந்�பினபு “்கனிய 
்கட்டிக்்கப் பபறா்வன ப்கறாடுத்து வச்ைவன” 
எனறு கிளறிவிடுவறார்கள்.  நூற்கண்டிலிருந்து 
இ்ங்கும் நூரலப் பபறால மி்க பமலி�றா்கச் 
சிரித்துக்ப்கறாள்வறாள்.

அது ‘மனம� ைறாைறா’ பறாடல் பிைபல்யமறா்ன 
்கறாலம்.  வீட்டினுள் இருக்கும் டிவியில் எப்பபறாதும் 
ைன மியூசிக் ஓடிக்ப்கறாண்பட இருக்கும். ஒரு நறாளில் 
இைண்டு முர்யறாவது மனம� ைறாைறா ஒலிக்கும். 
பறாட்டு வரும்பபறாப�ல்லறாம் கூடபவ பறாடத் 
ப�றாடங்கிவிடுவறாள். அவளுக்கு அந்�ப் பறாடல் 
மி்கவும் பிடிக்கும். அர�விட அந்�ப் பறாடரல 
அவள் பறாடுவது எ்னக்கு பைறாம்பப் பிடிக்கும். 
“்கண்ணுல பலைறா என்ன ்கணக்கு பண்பணனடறா” 
எனறு ்கரடசி வரிரயப் பறாடிவிட்டு எனர்னப் 
பறாரத்து அழ்கறா்கச் சிரிப்பறாள்.   பள்ளி 
மறாணவர்களுக்்கறா்ன சீருரட்கரள முனபணம் 
்கட்டி எடுத்துவந்து ர�ப்ப�ற்கறா்க அவள் பறாட்டி 
வீட்டிறகு வந்திருந்�றாள். ஏற்க்னபவ அவளுரடய 
வித்ர�்களறால் பைறாக்கிக்கிடந்� எ்னக்கு  எங்்கள் 
ஊரில் மு�ன முர்யறா்க துணி ர�க்்கத் ப�ரிந்� 
பபண் இவள்�றான எனும் ஆச்ைரியத்திலிருந்து 
மீண்டு வைபவ நறாட்்கள் பிடித்�து.

�ங்்கம்மறா  பறாட்டிக்கு இைண்டு ம்கன்கள் ஒரு 
ம்கள். மூவருக்கும் திருமணமறாகிவிட்டது. பபண் 
பிள்ரளரயக் ்கட்டிக் ப்கறாடுத்�து பவளியூர. 
அந்�ப் பபண் பிள்ரளயின மூன்றாவது ம்கபள 
இந்�க் ்கனி. பபரிய  ம்கன இளம்பிள்ரளயிலும், 
இைண்டறாவது  ம்கன ஓமலூரிலும் வசிக்கி்றார்கள். 
மூத்� ம்கனுக்கு ஒரு பபண், ஒரு ரபயன. 
இருவருக்கும் ்கல்யறாணம் ஆகிவிட்டது.  அவைது  
மறாம்னறார இ்ந்� பி்கு  மர்னவியின ஊருக்ப்க 
பைனறு  மளிர்கக் ்கரட நடத்தி வருகி்றார. 
இரளய ம்கன இரும்பறாரலயில் ஒப்பந்�ப் 
பணியறாளர. ஆர்கயறால் இங்கிருந்து பவரலக்குச் 
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பைல்வது சிைமமறா்க இருப்ப�றால் ஓமலூருக்குச் 
பைனறுவிட்ட்னர.  அவருக்கு இைண்டு ரபயன்கள். 
மூத்�வனுக்குச் சில மறா�ங்்களுக்கு முனபு 
�றான திருமணம் ஆகியிருந்�து. இரளயவன 
படித்துவிட்டு வீட்டில் இருந்�றான.    ்கணவன  
இல்லறா� �ங்்கம்மறா பறாட்டி   கிரடக்கும் கூலி 
பவரலக்குச் பைன்படி �னியறா்கத்�றான வசித்து 
வந்�றாள். பைறாந்� ஊரிலிருந்து ஆத்தூருக்கு வந்து 
துணி எடுத்துப்பபறாவது  பவகு தூைபமனப�றால் 
�னிபய இருக்கும் பறாட்டிக்குத் துரணயறா்கவும் 
ஒத்�றாரையறா்கவும் இருப்ப�ற்கறா்க இங்ப்க 
வந்திருக்கி்றாள் ்கனியக்்கறா.  அதுமட்டுமல்லறாமல்  
இங்கிருந்து ஆத்தூருக்கு அரைமணி பநைப் பயணம் 
எனபது அவளுக்கு ைவு்கரியமறா்க இருந்�து. 

கிழக்கு பறாரத்� �ங்்கம்மறா  பறாட்டி வீட்டிறகு 
முனபு உள்ள பபரிய �றாழவறாைத்தில் சுவறப்றாடு 
ஒட்டியபடி நீண்ட திண்ரண இருக்கும். அதில் 
வடக்கு ஓைத்தில்  பலர்கயிட்ட ஒரு நறாற்கறாலியில் 
அமரந்துப்கறாண்டு சுவரில் ைறாய்ந்�படி துணி 
ர�ப்பறாள். அவள் ர�ப்பர� பவடிக்ர்க பறாரக்்கப் 
பபறாகி்பபறாப�ல்லறாம் அவளுரடய ்கறால் 
அரைவு்கரளபய பறாரத்துக்ப்கறாண்டிருப்பபன. 
அது ஏப�றா வறா்னத்திலிருந்து பூமிக்கு வைங்்கரள 
அள்ளித் ப�ளிக்கும் மறாயக் ர்க்கரளப் பபறால 
பமலுங்கீழுமறா்க இயங்கும்.  பபரும்பறாலும் துணி 
ர�க்கும்பபறாது புளியங்ப்கறாட்ரட்கரள வறுத்து 
ரவத்துக்ப்கறாண்டு ஒவபவறான்றா்கக் ்கடவறாயில் 
அ�க்கியபடி  பமனறுப்கறாண்டிருப்பறாள். 
அல்லது எர�யறாவது பறாடியபடி இருப்பறாள். நூல் 
ப்கறாரக்்கப்பட்ட ஊசி உள்பள பைனறு பவளிபய 
வருவர�க் ்கறாண்ர்கயில்  இவளுரடய வறா்னக் 
ர்க்களின  அழுத்�த்திறகு அதுவும் பமலும் 
கீழுமறா்க  நட்னமறாடுவர�ப் பபறால் இருக்கும். 
ர�யல் மிஷினின ைத்�ம் அவளுரடய பறா� 
சு்கத்திறகு  ஏற்படி ஏற் இ்க்்கங்்கபளறாடு  ஒரு 
சீைறா்ன இரை �ருவர�ப் பபறால் இருக்கும். 

்கனி அக்்கறா  இங்ப்க வந்� பைதி ப�ரிந்� 
பி்கு   பறாட்டியின இைண்டறாவது ம்கன வயிறறு 
இரளய பபைன  பறாட்டி வீட்டிறகுச் பைனறு 
வருகிப்ன எனறு வீட்டில்  கூறிவிட்டு  எங்்கள் 
ஊருக்கு   அடிக்்கடி வை ஆைம்பித்�றான. இவரள 
விட நறானகு வயது மூத்�வன. இதுவரை 
ஒரு பவரலயும் இல்லறாமல் பறாலிபடக்னிக் 
படித்துவிட்டு  பவட்டியறா்க ஊரைச் சுறறி 
வருபவன. வந்�றால் சும்மறா இருக்்கமறாட்டறான. 
பறாட்டி இல்லறா� பநைங்்களில்  ்கனி அக்்கறாவின 
பக்்கத்தில் அமரந்�படி எ�றாவது சில்மிஷம் 
பைய்வறான. அவள் எதிரபறாைறா� பநைத்தில் இடுப்ரப 

பவடுக்ப்க்னக் கிள்ளுவறான.  அவள் அவனுரடய 
ர்கரயத் �ட்டிவிட்டு வலியறால் பநளிந்�படி 
என மு்கத்ர�ப் பறாரப்பறாள். எ்னக்கு எரிச்ைலறா்க 
இருக்கும்.  கீபழ குனிந்துப்கறாள்பவன. உடப்ன 
ைட்ரடப்ரபயிலிருந்து சில்லரை்கரள எடுத்துக் 
ப்கறாடுத்து ைஸ்னறா வறாங்கி வைச் பைறால்லுவறான. 
எ்னக்குக் ப்கறாபமறா்க வரும். “பவய்யிலறா இருக்கு 
ண்ணறா அப்பு்ம் பபறாப்ன” என்றாலும் 
விடமறாட்டறான. பமலும் ப்கறாஞ்ைம் ்கறாரைக் 
ப்கறாடுத்து “படய் நீ அங்ப்கபய ஒரு பறாக்ப்கட்ட 
வறாங்கிக் குடிச்சிட்டு பமதுவறா வறாடறா” எனபறான. 
மு்கத்ர�ச் சுழித்�படிபய பபறாபவன. அவன 
அவளுரடய முர்ப்ரபயன�றான என்றாலும் 
எ்னக்கு அவன மீது அதி்க ப்கறாபம் இருந்�து.  நறாம் 
பைன் பி்கு இவன அவபளறாடு என்ன பைய்வறான? 
ஒருபவரள சினிமறாவில் ்கறாட்டுவர�ப் பபறாலக் 
்கட்டிப் பிடிப்பறாப்னறா அல்லது ்கன்னத்தில், 
உ�ட்டில் முத்�ம் ப்கறாடுப்பறார்கபள அப்படி 
எதுவும் பைய்வறாப்னறா எனப்ல்லறாம் நிர்னக்்கத் 
ப�றானறும். பி்கு பமறா்கன வீட்டில்�றான 
எப்பபறாதும் ஆள் நடமறாட்டம் இருக்குபம 
எனபர� நிர்னத்துக் ப்கறாஞ்ைம் ஆசுவறாைம் 
ப்கறாள்பவன. 

ர�த்� துணி்கரளக் ப்கறாடுக்கும் ப்கடு 
முடியும் ்கறாலங்்களில் விடிய விடிய உட்்கறாரந்து 
ர�த்துக்ப்கறாண்டிருப்பறாள். இைண்டு வீடு 
�ள்ளி�றான எனனுரடய வீடு. ைறாப்பிட்டுவிட்டு 
வந்து ்கனி அக்்கறாவிடம் எர�யறாவது 
பபசிக்ப்கறாண்டும் பறாடிக்ப்கறாண்டும் அவளின 
்கறால்மிதி அருப்கபய படுத்துத்  தூங்கிவிடுபவன. 
“ஏறித் திண்ரணயில படுடறா” எனபறாள். ஆ்னறால் 
எ்னக்கு அவளின ்கறாலரைரவப் பறாரத்�படி 
படுப்பப� பிடித்�மறா்ன பையலறாகிப்பபறா்னது. 
எப்பபறா�றாவது   தூக்்கம் ்கரலந்து எழுந்து 
பறாரக்கும்பபறாது  தூங்குவ�றகு முன எப்படி 
அமரந்திருந்�றாபளறா அதிலிருந்து ப்கறாஞ்ைமும் 
மறா்றாமல் அப்படிபய அமரந்திருப்பறாள். அவள் 
அமரந்து அமரந்து திண்ரணபயறாைச் சுவறறில் 
அவளுரடய பிசுப்பிசுப்பு படிந்து ்கறுப்பறா்க 
உருவம் ஒனறு முரளத்திருந்�து.

இப்படிபய ப�றாடரந்� நறாட்்களில் 
ைட்ரட்களுக்கு ்கறாஜறா எடுக்்கவும், பட்டன, 
ப்கறாக்கிரயயும் ்கட்ட ்கறறுக்ப்கறாண்படன. 
அதுவரை அப்பறா �ரும்  நறாலணறாரவ மட்டுபம 
பறாரத்திருந்�வனுக்கு பவரலக்குக் கூலியறா்க  ஐந்து 
ரூபறாரயத் �ந்�வள் ்கனி அக்்கறா�றான. வறாைத்தின 
ஐந்து நறாட்்களுக்கு ஒவபவறாரு ரூபறாயறா்கச் 
பைலவு பைய்பவன. அப்பபறாழுப�ல்லறாம் 
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நறான ஏப�றா பணக்்கறாை வீட்டுக் குழந்ர�பய்ன  
எண்ணிக்ப்கறாள்பவன. விடுமுர் நறாட்்களிலும் 
அவபள  ்கதிபய்னக் கிடப்ப�றால் எனப்னறாடு 
பைருவர�த் �விரத்� கூட்டறாளி்களும் உண்டு. 
ர�த்து முடித்� துணி்கரளப் பபறாய் ஆத்தூரில்  
ப்கறாடுத்துவிட்டு வை நறான�றான அவபளறாடு  
துரணக்குப் பபறாபவன. பஸஸில் எல்பலறாரும் 
அவரளபய குறுகுறுபவ்னப் பறாரப்பது எ்னக்கு 
விப்னறா�மறா்க இருக்கும். அவள் எர�யும் 
்கண்டுப்கறாள்ளறாமல் ஜன்னபலறாைம் பவடிக்ர்க 
பறாரத்�படி பஸஸில் ஓடும் ஏ�றாவது இரளயைறாஜறா 
பறாடரலப் பறாடிக்ப்கறாண்டு வருவறாள்.

துணி்கரள பமறாத்�க் ப்கறாள்மு�ல் 
அலுவல்கத்தில் ஒப்பரடத்துவிட்டு அ�ற்கறா்ன  
ப�றார்கரய வறாங்கிக்ப்கறாண்டு  வரும்பபறாது 
பபருந்து நிரலயத்திறகு பவளிபய வலப்பு்முள்ள  
‘பெறாட்டல் ப்கௌரி ைங்்கரில்’ ைறாப்பிட 
கூட்டிச்பைல்வறாள். பெறாட்டல் ைறாப்பறாட்ரட 
அறிமு்கப்படுத்தியதுகூட அவள்�றான. இைண்டு 
பூரி மட்டும் எ்னக்குப் பபறாதுபமனபபன. அவள் 
ஒரு நறாளில் பபறாங்்கல் வரட வறாங்கிக்ப்கறாள்வறாள், 
ஒரு நறாள் நறானகு இட்லி மட்டும் வறாங்குவறாள். 
பபறாய் வந்� ்கர�ரய  நறானர்கந்து நறாட்்களுக்குக் 
கூட்டறாளி்கபளறாடு �ம்பட்டம் அடிப்பபன. 

அவளுக்கு ரைக்கிள் ஓட்டத்ப�ரியும், 
அவள் ரைக்கிள் ஓட்ட நறான பினபு் ப்கரியரில் 
அமரந்திருப்பபன. பவந்�யத்ர� வறுத்�றால் 
வரும் வறாைர்ன பபறாலபவ அவளுரடய 
வியரரவ வறாைர்ன இருக்கும். மு�ன மு�லில் 
எ்னக்குப் பரிச்ையமறா்ன பபண்ணின வறாைர்ன 
அவளுரடயது�றான. ஐந்து கிபலறாமீட்டர 
ப�றாரலவில் உள்ள ஊரில் திங்்கள் கிழரம வறாைச் 
ைந்ர� கூடும். இருவரும் மறாரல நறானகு மணி 
வறாக்கில்  ரைக்கிளில் பைல்பவறாம். அவளுக்கு 
முதுகில் வியரத்து வடியும். குலுக்்கத்தில் உைசுவது 
பபறால பலைறா்க வியரரவ ஈைத்தில் மு்கத்ர� 
ஒத்திக்ப்கறாள்பவன. அது அவளுக்குள் எந்� 
மறாற்த்ர�யும் நி்கழத்�றாது.   பவயில் ்கறாலங்்களில் 
அதி்கம்  �றாவணி பறாவறாரட�றான  உடுத்துவறாள். 
்கைண்ட் இல்லறா� பநைங்்களில்  புழுக்்கத்ர�ப் 
பபறாக்்க மறாைறாப்ரப எடுத்து விசிறிக்ப்கறாள்வறாள். 
அப்பபறாது   பவறுபக்்கம் திரும்பிக் ப்கறாள்பவன.  
நறான இருக்கும் நிர்னபவ அவளுக்கு வைறா�றாபவ்ன  
நிர்னக்்கத் ப�றானறும்.  ர�யல் மிஷினிலிருந்து 
இ்ங்கி நறான ்கறாஜறா எடுத்து ரவத்திருக்கும் 
துணி்கரள எடுக்கும்பபறாது எப்பபறா�றாவது  
அவளுரடய மறாரபு என மீது உைசுவர�க் 
்கண்டுப்கறாள்ள மறாட்டறாள். அப்படியறா்ன 

�ருணங்்களில் ஒரு மின்னல் பவட்டிய ப�னர்ன 
மைம் பபறால எனனுடல் ப்கறாதிக்கும்.

பக்்கத்து ஊரில் இருக்கும் சிறிய 
துணிக்்கரடக்குத் துரணக்கு  அரழத்துச் 
பைல்வறாள். ைறறும் கூச்ைமினறி ‘எண்பது ரைஸல 
பைண்டு பஞ்சு வச்ை  ஜட்டி ப்கறாடுங்்க’ எனபறாள். 
எ்னக்கு ஒரு மறாதிரி இருக்கும். ்கரடக்்கறாைரின 
மு்கத்ர�ப் பறாரப்பபன. ஒரு தினுைறா்ன 
பறாரரவபயறாபட எடுத்து வந்து �ருவறான. 
வரும்பபறாது எ்னக்குக் ்கடரலயுருண்ரடபயறா 
எள்ளுருண்ரடபயறா வறாங்கித் �ருவறாள்.  இனறு 
நறான ்கரடக்குச் பைன்றால் எவவளவு கூட்டம் 
இருந்�றாலும் உைத்� குைலில் பபசி பபறாருட்்கரள 
வறாங்கி வருவதுகூட அவளிடமிருந்து 
்கறறுக்ப்கறாண்டது�றான. 

அது எ்னக்கு ஆ்றாம் வகுப்பு விடுமுர்க் 
்கறாலம். அந்� வருடம் ஊரில் மரழ மி்கவும் குர்வு. 
இப்படி மரழ பபறாய்க்கும் ்கறாலங்்களில் பபறான்னர 
ைங்்கர, நல்ல�ங்்கறாள், பபரிய்கறாண்டி பபறான் 
கூத்துக்்கரள நடத்தி்னறால் மரழ வரும் எனபது 
ஊர  ஐதீ்கம். கூத்து ப�றாடங்கிய நறாளிலிருந்து 
முடிவ�றகுள் ஏ�றாவது ஒரு நறாளில் மரழ நிச்ையம் 
வந்துவிடும் எனபது  இனறுவரை நம்ப முடியறா� 
ஆச்ைரியம். துர்யூர, முசிறி பபறான் பகுதி்களில் 
இருந்து கூத்து்கட்டுபவர்கள் வருவறார்கள். 
பமறாத்�ம் இைண்டு மூனறு கூத்து பத்து நறாட்்களுக்கு 
பமல் விடிய விடிய   நடக்கும். கூத்திறகு 
ஒவபவறாரு நறாளும்  ்கட்டிக்ப்கறாள்ள ஊரில் உள்ள 
பபண்்களிடம் பரழய   பைரல, ஜறாக்ப்கட்டு்கரள 
வீடு வீடறா்கச் பைனறு வறாங்குவறார்கள்.   வைதியறா்ன 
சில வீட்டுக்்கறாைர்கள் புது பைரலபய எடுத்துத் 
�ருவறார்கள். ஒரு மதிய பநைம் பறாவறாரடத் 
துணிரயக் ்கத்�ரித்துக்ப்கறாண்டிருக்கும்பபறாது 
இவளது வீட்டிறகும் அந்�க் கும்பல் வந்�து. 
உடப்ன உள்பள பைனறு மூனறு படி அரிசியும் 
கூடபவ �னனுரடய சி்கப்பு நி் �றாவணிப் 
பறாவறாரடரயயும் எடுத்து வந்து �ந்�றாள். 
அவர்கள் பபறா்ன பி்கும் நறான அவரளபய 
பறாரத்துக்ப்கறாண்டிருந்ப�ன. பமலி�றா்கப் 
புன்னர்கத்�றாள். அனறிைவு ்கறாஜறா எடுக்்கப் 
பபறா்கவில்ரல.  அவளுரடய �றாவணிரய யறார 
்கட்டுகி்றார்கள் எனபர�க் ்கறாண்ப�ற்கறா்கபவ 
கூத்து நடக்கும் ப்கறாவில் திடலுக்குச்  
பைனறிருந்ப�ன. நள்ளிைவு ஒரு மணிரயப் பபறால் 
ஒல்லிப்பிச்ைறா்னறா்க இருந்� ஒருவன சி்கப்பு 
�றாவணியுடுத்தி வந்�றான. என்னறால் ஜீைணிக்்க 
முடியறாமல் கிளம்பிவிட்படன. நல்லபவரள 
அவள் ஜறாக்ப்கட் எதுவும் �ைவில்ரல. 
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கூத்து ப�றாடங்கி ஒரு வறாைம் ஆகியிருக்கும். 
அனறிைவு வழக்்கம் பபறாலக் ப்கறாவில் திடலில்  
ஊபை  கூடியிருந்�து. ்கனியக்்கறாவின பறாட்டி ஏழு 
மணிக்ப்க கூத்ர�க் ்கறாணச் பைனறுவிட்டறாள்.  
ப்கறாவிலுக்கும், வீட்டிறகும் அரை கிபலறா 
மீட்டர  இருந்�றாலும் பைறாட்டில் இருபு்மும் 
்கட்டியிருக்கும் ரமக்பைட்டில் கூத்தில் பபசும்  
வை்னங்்கள்  ப�ளிவறா்கக் ப்கட்கும். நல்ல�ங்்கறாள் 
�்னது குழந்ர�்கரளக் கிணறறில் வீசிவிட்டுத் 
�றானும் �றப்கறாரல பைய்துப்கறாள்ளும் ்கறாட்சி 
ப்கறாைமறா்க ஒலித்துக்ப்கறாண்டிருந்�து.  அடுத்� 
நறாள் துணி்கரளக் ப்கறாடுக்்க பவண்டுபமனப�றால் 
இனனும் ர�க்்கறாமலிருந்� நூறு துணி்கரள 
மும்முைமறா்கத்  ர�த்துக்ப்கறாண்டிருந்�றாள்.

்கறாஜறா எடுத்துக்ப்கறாண்டிருந்�வன 
எப்படி தூங்கிப்னன எனறு ப�ரியவில்ரல. 
திடீபைனறு மிஷின ைத்�ம் ப்கட்்கறா��றால்  தூக்்கம் 
்கரலந்துவிட்டது. நல்ல�ங்்கறாளின துயை 
வை்னம் ஓடிக்ப்கறாண்டிருந்�து.  ்கண் விழித்துப் 
பறாரத்ப�ன.  �றாழவறாைத்தின டியூப் ரலட் 
அரணக்்கப்பட்டிருந்�து. வறா்னம் ஒரு பக்்கம் 
பலைறா்க மினனிக்ப்கறாண்டிருந்�து.  திண்ரண 
சுவறறில் அவள் அமரந்திருக்கும் இடத்தில் 
படிந்திருந்� வியரரவ பிசுப்ரபக் ்கண்டு 
அவள் இருப்ப�றா்கபவ எண்ணிக்ப்கறாண்டு 
மீண்டும் ்கண்ணயரந்�பபறாது�றான   வீட்டின 
உள்ளிருந்து பறாத்திைங்்கள் உருளும் ைத்�ம் 
ப்கட்டது. �றாழவறாைத்தின வலப்பு்த்தில் உள்ள 
்க�வி்னருப்க பைல்ல நறானகு �ப்படி ரவத்�றால் 
பபறாதும். திண்ரணரயப் பிடித்�படிபய 
எழுந்து  ்க�வி்னருப்க பைனப்ன. கூத்தின 
வை்னங்்கரளயும் �றாண்டி  ்கம்மிய குைலில்  ்கனி 
அக்்கறா பபசிக்ப்கறாண்டிருந்�றாள்.

‘மறாமறா பவணறா மறாமறா யறாைறாவது வந்துட்டறா 
வம்பறாயிடும்.’ 

‘ஏய் அப�ல்லறாம் ஒண்ணுமில்ல யறாரும் 
வைமறாட்டறாங்்க.’

‘மறாமறா பவணறா மறாமறா , பைறான்னறாக் ப்களு.’  

‘ஏய் ைத்�ம் பபறாடறா�டி  ஒண்ணும் இல்ல.. 
இதுக்குத்�றாப்ன இவவளவு நறாளறா ்கறாத்திருந்ப�ன.’ 

இந்� உரையறாடல் பவகுபநைம் நீண்டது. 
இது அவளுரடய மறாமன ம்கனின  குைல்�றான 
எனபர� ஊரஜி�ப்படுத்திக்ப்கறாள்ள 
எ்னக்குக்  ப்கறாஞ்ை பநைம் ஆ்னது. ்கனியக்்கறா   
எவவளபவறா �டுத்�  பி்கும் பிை்கறாைத்தின  பிடி 
விலகுவ�றா்கத் ப�ரியவில்ரல.  அனறு  ைஸ்னறா 

வறாங்்க  பபறா்னபபறாது நிர்னத்துக்ப்கறாண்ட 
சினிமறா ்கறாட்சி்கபளல்லறாம் மீண்டும் ஒருமுர் 
நிர்னவில்  வந்து பபறா்னபபறாது அந்பநைம் 
கூத்தில் யறாபைறா ஒருவன குழந்ர�ரயக் ்கத்தியறால் 
இரு துண்டறா்க பவட்டும் ்கறாட்சியின  வை்னம் 
ஒலித்துக்ப்கறாண்டிருந்�து. ்கத்�ரிக்ப்கறாரல 
எடுத்துப்பபறாய் அவர்னக் குத்திவிட்டு 
ஓடிவிடலறாமறா  எ்னத் ப�றானறியது.  

அ�றகுள்  அக்்கறாவின குைல்   மு்ன்கலறா்க 
மறாறியது. எ்னக்குக் ப்கறாபம் உச்சிக்கு 
ஏறிவிட்டது. என்ன பைய்வப�னறு ப�ரியறா� 
இயலறாரமயில் ்கண்்களில் ்கண்ணீர 
�றாரை�றாரையறா்க வழியத் ப�றாடங்கியது.  
்க�ரவத் �ட்டி ைத்�ம் பபறாடலறாபம்ன 
நிர்னத்துக்ப்கறாண்டிருக்கும்பபறாப� ்கறாலடிச் 
ைத்�ம் ப்கட்டது. அந்� இருட்டில் திண்ரணரயப் 
பிடித்துக்ப்கறாண்டு  �டுமறாறியபடி வந்து 
பரழயபடிபய படுத்துக்ப்கறாண்படன. 
பவளிபய வந்து பைருப்ரபப் பபறாட்டவன 
இருட்படறாடு இருட்டறா்க பநறாடிப்பபறாழுதில் 
மர்ந்துவிட்டறான. உள்பள  அவள்  நீண்ட 
பநைமறா்க விசும்பிக்ப்கறாண்டிருந்�றாள். அ�ன 
பி்கு  எ்னக்ப்கறா தூக்்கம் வைவில்ரல. வறா்னம் 
தூ்த்ப�றாடங்கியிருந்�து.

முந்ர�ய இைவு நடந்�ர� நிர்னத்து 
இனிபமல் அங்ப்க  பபறா்கபவ கூடறாப�்ன 
முடிபவடுத்திருந்ப�ன. அது ஏப்னனறு 
ப�ரியவில்ரல. எ்னக்குச் பைறாந்�மறா்ன 
பம்பைத்ர� விரளயறாட்டில் ப�றாறறுப்பபறா்ன 
ப்கறாபத்தில் வறாசு எடுத்துக்ப்கறாண்டு ஓடிய அனறு 
எ்னக்கு இப்படியறா்ன ம்னநிரல�றான இருந்�து.  
இருப்பு ப்கறாள்ளவில்ரல. ்கனியக்்கறாவின 
மு்கத்தில் பநறறிைவு நடந்� �டயங்்கள் 
ஏதுமினறி இருக்கி்றாளறா இல்ரல பைறா்கமறா்க 
இருக்கி்றாளறா எனபர�ப் பறாரத்துவிட ம்னம் 
துடித்�து. ஒருபவரள அவள் ைந்ப�றாைமறா்க 
இருந்�றால் இனிபமல்   அங்ப்க பபறாவர� 
நிறுத்திக்ப்கறாள்ளலறாம் எனறு ஒருவறாறு 
எ்னக்குள்ளறா்கபவ சில ப்கள்வி பதில்்கரள 
நிர்னத்துக்ப்கறாண்டு அனர்க்கு  மதியமறா்கப் 
பபறாப்னன. எப்பபறாழுதும்  குளித்து முடித்து  
எண்ரண ரவத்துத் �ரல வறாரி பூச்சூடி பிை்கறாைமறா்க 
இருப்பவள் அனறு எந்� அலங்்கறாைமும் இல்லறாமல்   
துணி ர�த்துக்ப்கறாண்டிருந்�றாள். 

‘ஏனக்்கறா குளிக்்கரலயறா..’ எனப்ன.

‘இல்லடறா உடம்பு ஒரு மறாதிரியறா இருக்கு 
அ�றான.’
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‘என்னறாச்சுக்்கறா ்கறாய்ச்ைலறா?’ 

‘இல்லடறா அப�ல்லறாம் ஒண்ணுமில்ல.’

‘அப்பு்ம் ஏனக்்கறா குளிக்்கல..’ எனறு 
அவளின பதிலுக்்கறா்கபவ மீண்டும் ப்கட்படன.

‘ஒண்ணுமில்ல்னறா விபடனடறா..’  எனறு 
ப்கறாஞ்ைம் எரிச்ைபலறாடு பதில் பைறான்னறாள். 

நீண்ட பநைம் பமௌ்னமறா்க அவளுரடய 
மு்கத்ர�பய பறாரத்�படி நினறிருந்ப�ன. அ�றகு 
பமலும் அவளுரடய ்கரலயில்லறா� மு்கத்ர�ப் 
பறாரக்்க முடியவில்ரல. 

‘ஏனக்்கறா ைறாத்திரி நடந்�� பந்னச்சு எதும் 
்கவலப்படறியறா?’ என்து�றான �றாம�ம்.. 
ஏற்க்னபவ ்கலவைமறா்க இருந்� அவளுரடய 
மு்கம் பமலும் இருண்டுவிட்டது. என்ன 
நிர்னத்�றாபளறா ப�ரியவில்ரல மின்னரலப் 

பபறால் ர�யல் மிஷினிலிருந்து எழுந்துவிட்டறாள்.   
அ�னபி்கு நறான எர�யும் ப்கட்்கவில்ரல. 
“நறான பவணறானு�றானடறா பைறானப்னன. அவன 
ப்கட்்கலடறா, ்கழுத்�ப் பிடிச்சு பநரிச்சுக்கிட்டறான. 
என்னறால எதுபம பண்ண முடியலடறா. 
யறாருக்கிட்டயும் பைறால்லிடறா�டறா..” எனறு  
எ்னக்கு முன �ரல ்கவிழந்துப்கறாண்டு  இரு 
ர்க்களறால் மு்கத்ர�ப் பபறாத்தியபடி  அழு�ர� 
என்னறால் ஏற்க முடியவில்ரல.  எப்பபறாழுதும் 
விசிறிவிட்ட  பைறாலி்கரளப் பபறால் சிரித்� 
மு்கத்ப�றாடு பறாரத்�வரள அப்படி பறாரக்்கபவ 
பவ�ர்னயறா்க இருந்�து. ‘ைரிக்்கறா’ எனறு 
மட்டும் பைறால்லிவிட்டு விறுவிறுபவ்னக் 
கிளம்பிவிட்படன.  பநடுபநைமறா்க என வீட்டுத் 
திரைரயபய பறாரத்�படி நினறுப்கறாண்டிருந்�றாள். 
அ�னபி்கு முனபு பபறால இயல்பறா்க எனனிடம் 
அவளறால்  பபைமுடியவில்ரல. எ்னக்கு  அவள் 
பைறான்ன பதிரல முழு�றா்க ஏறறுக்ப்கறாள்ள 
முடியவில்ரல. மீண்டும் வறாசு எனனுரடய 
பம்பைத்ப�றாடு ஒருமுர் நிர்னவில் ஓடி்னறான.  
அப்பபறாதிலிருந்து  பமல்ல நறானும் அங்ப்க 
பைல்வர� நிறுத்திக்ப்கறாண்படன. 

வண்டிச்ைக்்கைம் பபறால் ்கறாலம் பவகு 
பவ்கமறா்கச் சுறறிவிட்டதில் பதிமூனறு 
வருடங்்கள் ஓடியிருந்�து. அவளுக்குத் திருமணம் 
ஆ்னதுகூடத் ப�ரியவில்ரல.    �ரலவறாைலில் 
ஒரு கிழங்கு மில்்கறாைர்னக் ்கட்டிக்ப்கறாண்ட�றா்கப் 
பி்ப்கறாருநறாள்  �ங்்கம்மறா பறாட்டி பைறால்லித் 
ப�ரிந்துப்கறாண்படன. ்கரடக்குப் பபறாய்விட்படறா, 
துணிரயக் ப்கறாடுத்துவிட்படறா  இந்� பைறாட்டில் 
நடந்தும், �றாவணிப் பறாவறாரட அணிந்�படி 
ரைக்கிள் ஓட்டியும் வந்�வளின பிம்பங்்கரளபய 
பதிந்துரவத்திருந்� ம்னது இனறு 
�னனுரடய  இைண்டு குழந்ர�்கபளறாடு அவள்  
வந்திருப்பர� ஏற்க மறுத்�து. அனறிைவு அவள் 
கூச்ைலிட்டிருந்�றாலறாவது எதுவும் நடந்திருக்்கறாப�.. 
ஆ்னறால் ஏன அப்படி பைய்யவில்ரல எனும் 
ப்கள்வி இனறுவரை எ்னக்குள் இருக்கி்து.

பவளிபய அம்மறாபவறாடு சிரித்துச் 
சிரித்துப் பபசுபவளிடம் அந்�ச் சிரிப்பு மட்டும் 
மறா்றாமலிருந்�ர� நிர்னக்ர்கயில் பவயில் 
�றா்கத்தில் பறார்ன நீரைக் குடிப்பது பபறாலக் 
குளுரம பைவியது. கிளம்பும்பபறாது  ‘பை்கர 
எங்்க பபறாயிட்டறான?’ என்றாள். ‘அவன ரநட் 
ஷிப்ட்டு பவலக்கிப்   பபறாயிட்டு வந்து தூங்கிட்டு 
இருக்்கறாங்்கண்ணு’ என்றாள் அம்மறா.  இர�க் 
ப்கட்டுக்ப்கறாண்டு தூங்குவர�ப் பபறாலபவ 
படுத்திருந்ப�ன. 
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திரைப்பைம் : Black Book  

வறாழவுக்கும் ைறாவுக்கும் இரடபய ஒரு 
ப�றாட்டறாபவறா ஒரு ்கறாட்டிக்ப்கறாடுத்�பலறா 
பபறாகி்பபறாக்கில் பறாரக்கி  ் ஓர அலட்சியப் 
பறாரரவபயறா பபறாதுமறா்ன�றா்க இருக்கி்து. 

‘பைய்ச்ைல்’ யூ� இ்னப் பபண். பவறு என்ன 
பவண்டும் அவள் ப்கறால்லப்பட பவண்டிய�ற்கறா்ன 
்கறாைணம். 

அவள் ஒரு பறாடகியும் கூட. அது ஒரு ்கரல 
வடிவத்துக்குள் வந்துவிடுகி்து. அது ஒரு எதிரப்புக் 
குறியீடறா்க மறாறிவிடுகி்து. ஹிட்லரின ஆட்சியில்... 
எதிரப்புக்குணங்்கள் இருக்்கபவ கூடறாது எனபது 
�றாை்க மந்திைம். ஈ மீரையில் ஒட்டறா� பபரும் பபைறாரை 
அது. அதுவும் யூ� இ்னத்துக்கு ைறாவது ஒனறு�றான 
ப்கறாடுக்்கப்பட்ட வறாழவியல் நியதி. அது�றான 
அங்கு நி்கழகி்து. யூ� மனி�ர்களும் அத்�ர்ன 
ைறா�றாைணமறா்னவர்கள் கிரடயறாது. பபரும்பறாலும் 
ைமபயறாசி� புத்திைறாலித்�்னம் நிைம்பிய குரூை 
குணம் பரடத்�வர்கள்�றான. அவர்களின குரூை 
புத்திைறாலித்�்னம்�றான இனர்ய இஸபைல் எனறு 
அறி்க.

பைய்ச்ைல் துைத்�ப்படுகி்றாள். அவள் வீடு 
அழிக்்கப்படுகி்து. அவளின குடும்பம் திருட்டுப் 
படகில் �ப்பிக்்க முயறசிக்ர்கயில் சுட்டு 
வீழத்�ப்படுகி்து.

 ஒரு ்கட்டத்தில் படம் முடியும் பநைத்தில் 
அவள் ‘எல்லி’ைறா்க மறாறிய பின பபசும் ஒரு 
வை்னம் எனர்னத் தூங்்க விடவில்ரல. “இனனும் 
இது இப்டிபய எத்�ர்ன நறாரளக்கு” எனபது 
பபறாலத் ப�றானி ப்கறாண்ட ஒரு வை்னம். ஓடி 
ஓடிக் ்கரளத்து ஏமறாறறி ஏமறாந்து அடித்து அடி 
வறாங்கி என்னபவல்லறாம் பைய்து இந்� உயிரைக் 
்கறாக்்க முடியுபமறா அத்�ர்னயும் பைய்� பி்கு 
துபைறா்கத்தின விளிம்பில் மறாட்டிக்ப்கறாண்டு ைரிந்து 
கிடக்கும்பபறாது�றான பமறபைறான்ன வை்னம் 
வருகி்து. 

அது அத்�ர்ன ்க்னமறா்ன�றா்க இருக்கி்து. 

எல்லறா ஊரிலும் இருப்பது பபறால 
ஏ்கறாதிபத்தியத்ர� எதிரக்கும் ஒரு புைட்சிக் குழு 
அங்கும் இருக்கி்து. அதில் அவள் உளவறாளி 
ஆகிவிடுகி்றாள். பைய்ச்ைலறா்க இருக்கும் அவள் 
எல்லிஸ என  ் உளவறாளியறா்க மறாறிவிடுகி்றாள். 
உளவறாளி்கள் வறாழபவனபது வறாழவது அல்ல. 
ைறாவது. வனபுணரபவறா பவறு வழி இல்லறா� �ன 
புணரபவறா எது பவண்டுமறா்னறாலும் நடக்்கலறாம். 
புணரச்சியின ஊடறா்கபவ பபரும் பபரும் ்கறாரியங்்கள் 
அைங்ப்கறுகின்்ன. ஏப்னனில் அது�றான ஆதி. 
அ�றகுள்�றான ஆ்கமம் ஒளிந்திருக்கி்து. அது�றான 
இருட்டும் பவளிச்ைமும். சிருஷடியும் மைணமும் 
கூட. ஒரு ்கறாட்சியில் பைய்ச்ைல் �ன பபண் குறியில் 
இருக்கும் ்கருப்பு மயிர்களுக்கு பைம்பட்ரட ைறாயம் 
அடித்துக்ப்கறாண்டிருப்பறாள். நமக்குள் நி்மறறு 
நினறுவிடுகி்து ்கறாட்சி விளக்்கம். 

அத்�ர்ன நுட்பமறா்ன உடல் ைறாரந்� பறாது்கறாப்ரப 
அவள் ப்கறாண்டிருக்கி்றாள். ஓர உளவறாளியறா்க எந்� 
பநைத்திலும் எந்� வி�மறா்ன பைறா�ர்ன்களுக்கும் 
அவள் ஆட்பட பநரிடும். அதில் ஒனறு... புணர�ல். 
நுண்ணிய அறிவின பயத்ர� அவள் பபண்டீசுக்குள் 
ஒளித்துக்ப்கறாண்பட முனப்னறுவது... இன்னமும் 
இது மிரு்கத்�்னமறா்ன பவட்ரட ைமூ்கம்�றான 
எனபர� இனப்னறாரு முர  ்உறுதிப்படுத்துகி்து. 

  மறானுடகுலம் ஒவபவறாரு முர்யும் 
இப்படித்�றான �ன நிரல பி்ழந்து �றாப்ன 
சுட்டுக்ப்கறாண்டு வீழந்தும் விடுகி்து. வீழவும் 
விடுகி்து. 

�ன புைட்சிக் கூட்டத்தில் இருந்து மூனறு 
முக்கிய நபர்கள் ்கறாவலர்களிடம் மறாட்டிக்ப்கறாள்ள, 
அவர்கரளக் ்கண்டுபிடிக்்க, எப்படியறாவது �ப்பிக்்க 
ரவக்்க, அவள் உளவறாளியறா்கச் பைல்கி்றாள். நிர்னத்� 
ப்கறாட்டில் நன்றா்கபவ ்கறாட்சி ந்கருகி்து. அந்� உயர 
அதி்கறாரிக்கு அவள் மீது ்கறாமம் ைறாரந்� ்கறா�பலறா, 
்கறா�ல் ைறாரந்� ்கறாமபமறா எதுபவறா ஒனறு ஆழமறா்க 
வந்துவிடுகி்து. அவளுக்கும் அது அப்படிபய 
நி்கழந்துவிடுகி்து. புணர�லின வழிபய இவவறாழவு 
்கட்டரமக்்கப்பட்டிருக்கி்து. அது ஊர �றாண்டி 
நறாடு �றாண்டி ்கலறாச்ைறாைம் �றாண்டி ஆண் பபண் 
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ஒரு ச�ணணின் 
தன் மீட்பு



�றாண்டி உயிர்களின பபறாதுவுரடரமயறாக்்கப்பட்டு 
விடுகி்து. 

�றான ஒரு யூ�ப் பபண் எனறு �ன மீது ைந்ப�்கம் 
வந்� பி்கு துணியில்லறா� �ன மறார மீதும் அவன 
ர்க்கரளத் ப�றாட்டியறாக்கிக் ்கவவ ரவத்துவிட்டு 
“இதுல ப�ரியு�றா நறான யூ�ப் பபண்பணனறு” 
எனறு ப்கட்ர்கயில் ைகிக்்க இயலறா� சூழல்்களில் 
இருந்ப� ம்கத்�றா்ன ப்கள்வி்கள் பி்க்கின்்ன 
எனபர� நம்ப முடிகி்து. பவறறு மறாரபு்கரளக் 
ப்கறாண்டு எந்� இ்னம் எனறு எப்படிக் கூறுவது. 
“இல்ல இதில ப�ரிகி்�றா...?” எனறு புட்டத்ர�த் 
�டவரவத்துக் ப்கட்டுவிட்டு, பயறானி ்கறாட்டுர்கயில் 
அவ்னறா்கபவ நம்பி விடுகி்றான. பைம்பட்ரட 
ைறாயம் ்கறாப்பறாறறிவிடுகி்து. ஆம் அவள் யூ�ப் 
பபண் இல்ரல எனறு நம்பி அ�ன பி்கு புணைத் 
ப�றாடங்குகி்றான. எத்�ர்ன வனமம் யூ�ர்கள் 
மீது... அவர்கள் புணைக்கூட �குதி இல்லறா�வர்கள் 
எனறு ஓர இ்னத்தின மீதிருக்கும் பவறுப்ரப 
அவர்கள் மயிர ப்கறாண்ட உடல்்களின �த்துவத்தில் 
எழுதிரவத்திருப்பது என்ன வர்க ைட்டபமறா... 
அைசியபலறா...?

மறாறறி மறாறறிக் ்கண்டுபிடித்துவிடுகி்றார்கள். 
புத்திைறாலித்�்னங்்கள் விரளயறாடுகின்்ன. யறார 
்கறாட்டிக்ப்கறாடுக்கி்றார்கள், யறார ்கறாப்பறாறறுகி்றார்கள் 
எனறு ்கறாட்சிக்குக் ்கறாட்சி மறாறிக்ப்கறாண்பட 
இருக்கி்து நிஜமும் நிழலும். இவவுலகில் எந்� 
மனி�ன நல்ல மனி�ன. அவன எதுவரைக்கும் 
நல்ல மனி�ன. எந்� மனி�ன ப்கட்டவன. அவன 
எதுவரைக்கும் ப்கட்டவ்னறா்க இருக்கின்றான 
எனறு ்கணிக்்க முடியறா� சூழலில் அவள் ப�றாழி 
அவரளத் �ப்பிக்்க ரவத்துவிடுகி்றாள். உயர 
மட்டக் குழு எப்பபறாதுபம பபறார�க்குள்�றான 
�த்�ளித்துக்ப்கறாண்டு இருக்கி்து... இங்கும் அது�றான 
நி்கழகி்து. 

ஒரு திருப்பத்தில் எல்லிஸ துபைறாகி எனறு அவள் 
குழுவறால் ப�டப்படுகி்றாள். உளவறாளி்கள் வறாழவு 
அப்படித்�றான. நிமிடத்தில்.... ஒரு திருப்பத்தில்.... 
ஒரு வரளவில்... �ன ப�றாற்த்ர� மறாறறிவிடும். 
பைய்யும் பவரல அப்படி. அர�யும் �றாண்டி அவள் 
�ப்பித்துக்ப்கறாண்பட இருக்கி்றாள். இறுதியில் 
ர்கயில் கிரடக்கும் அந்�க் ்கருப்பு பநறாட்டில் (பிளறாக் 
புக்) எல்லறா உண்ரம்களும் பபறாதிந்து இருக்கின்்ன. 
அது ைரியறா்ன தீரரவத் �ந்துவிட்ட�றா்கப் படம் 
முடிர்கயில்... படம் முடிவதில்ரல. மறா்றா்க படம் 
மீண்டும் அப்புள்ளியில் இருந்து ப�றாடங்குவ�றா்கபவ 
எ்னக்குத் ப�றானறியது.

ஒரு பபண்.. �றா்னறறுத் திரிவது�றான இப்படம். 

�்னக்குள் இருக்கும் �றார்ன �ன இருத்�ரல 
�ன விடு�ரலரய எப்படியறாவது ்கண்டுபிடித்துப் 
பத்திைமறா்க மீட்படடுத்துவிட பவண்டும் 
எனபது�றான ்கர�யின ்கரு. ஆ்னறால் ஒவபவறாரு 

்கட்டத்திலும் இந்� உல்கம் அவரள உறிந்து எடுத்து 
ைக்ர்கயறாக்கிக்ப்கறாண்பட இருக்கி்து. ஆ்னறால் 
எந்� இடத்திலும் அவள் �ன நம்பிக்ர்கரய 
விடுவதில்ரல. அவள் ஓடிக்ப்கறாண்பட 
இருக்கி்றாள். �டுமறாற்ம் இல்லறா� பளிச் ஓட்டம். 
பவள்ரள ைறாயலில் ப�வர��றான அவள். அந்� 
மு்கத்தில்�றான எத்�ர்ன பைறா்கம்! அது தீைபவ 
முடியறா� ப�றாட்டறாக்்களறால் பநறாடிப�றாறும் மறாய 
ைல்லரடயறாக்்கப்பட்டுக் ப்கறாண்படயிருக்கி்து.. 
மலர பூக்கும் ்க்னபவறாடு.

யூ�ப் பிணங்்களிபளல்லறாம் பண மைங்்களும் 
்கறாசுக் கிரள்களும் நர்கக் கிடங்கு்களும் 
ஒளிந்திருக்கின்்ன. அத்�ர்னயும் ப்கறாள்ரள 
அடிக்்கப்படுகி்து. அது அவர்களின வறுரமக்கும் 
வறாழவுக்கும் பைரத்து ரவத்� எதிர்கறாலம். 
பபறாட்பட்னத் ப�றித்� இ்னப்படுப்கறாரலயில் 
அத்�ர்னயும் இல்லறாமல் பபறாகி்து. 
பிணக்குவியல்்களில் பமறாய்க்கும் ஈக்்களில் கூட 
வஞ்ைபம ரீங்்கறாைமிடுகின்்ன.

வறாழவின விளிம்பு நிரல மனி�ன �ன 
வறாழரவ மீட்படடுக்்க பவறு வழியினறு ஆயு�ம் 
�றாங்்க பவண்டியிருக்கி்து. அ�ன பைப்பு்கள் 
நம்பிக்ர்கயறாலும் அவநம்பிக்ர்கயறாலும் 
துபைறா்கத்�றாலும் அடி உர�்களறாலும் 
ப�றாட்டறாக்்களறாலும் குருதி்களறாலும் ப்கறாடி 
நறாட்டப்படுகின்்ன. ைத்�ங்்கள் சிந்திபய புைட்சி்கள் 
பஜயிக்கின்்ன எனபது�றான வைலறாறறு உண்ரம. 
இங்கும் முதுகில் லத்தியறால் ைைமறாரியறா்க அடி வறாங்கிச் 
ைரிந்து கிடக்ர்கயில் �ரலயில் ப்கறாட்டப்படும் 
மலங்்கள் உல்கம் முழுக்்க இருக்கும் தீண்டறாரமரய 
நறாற்த்ப�றாடு ப்கறாட்டுகி்து. 

இைண்டறாம் உல்கப் பபறார ப�றாடரபறா்ன 
சினிமறாக்்கரளப் பறாரக்ர்கயில் எல்லறாம் ம்னம் 
�றாறுமறா்றா்கத் �டுமறாறுவர�த் �விரக்்கபவ 
முடிவதில்ரல. 

இந்� ‘பிளறாக் புக்’ ஒரு இ்னத்தின ்கருப்பு 
வறாழரவப் பக்்கம் பக்்கமறாய்க் ப்கறாண்டிருக்கி்து. 
படிக்்கப் படிக்்கத் துக்்கம் பபறாரிடுவர� இப்படி 
எழுதிக் ்கடந்துவிடுகி்து ்கறாணும் ்கண்்கள். 
யூ�ர்களின சிர்க அலங்்கறாைம் எப்பபறாதுபம 
வசீ்கைமறா்னரவ. அதிலும் பபண்்கள் பநரத்தியறா்ன 
அழப்கறாடு இருப்ப�றா்கபவ நம்புகிப்ன. அவர்களின 
யூ� பமறாழியில் கூட வசீ்கைம் �தும்புவ�றா்க நம்பும் 
வழியில் யூ�க் ்கறாடு்கள் ம்னதுக்குள் விரிகின்்ன. 

அங்ப்க ஹிட்லரைச் சுட்டு வீழத்திக்ப்கறாண்பட 
ந்கரகி்றார்கள் யூ�ர்கள். யூ� ஹிட்லர்களும் 
இருக்கி்றார்கள். ்கவ்னம்.

திரைப்பைம் : Black Book  
இயக்குநர : Paul Verhoeven 
ஆண்டு : 2006 
பமோழி : ைச்சு, பெரமன், ஆஙகிலம், ஹீபரு.
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 கட்டுலர

ஒரு சகோசல 
வழக்கும் �ல 
�சைப்புகளும்

இருப�றாம் நூற்றாண்டின ப�றாடக்்கத்தில், 
நியூயறாரக்கில் நடந்� ஒரு உண்ரமச் ைம்பவம், 
உல்கம் முழுவதும் ஏறபடுத்திய பைபைப்பின 
்கறாட்சி்கரளப் பறாரக்்கப் பபறாகிப்றாம், 
�யறார�றாப்ன!

கிபைஸ பிைவன - இளம் பபண். இந்� 
விரளயறாட்டுப்பபண் “�றான மூனறு மறா�ம் 
்கரப்பம் சுமந்து, பயங்்கைமறா்கப் படுப்கறாரல 
பைய்யப்படுபவறாம்” எனபர� அறியறா� 
பபர�ப்பபண்.

1906ஆம் ஆண்டு ஜூரல 11ஆம் 
நறாள் ப�றாடங்கும்பபறாது, ‘நறான மி்கவும் 
‘பு்கழ’பப்ப் பபறாகிப்ன’ எனபர� கிபைஸ 
அறிந்திருக்்கவில்ரல. அந்� இளம்�றாய் 
வஞ்ை்கமறா்க, மி்கவும் துல்லியமறா்கச் 
பைதுக்்கப்பட்ட ைதியில், அவளது �றாய்ரமக்குக் 
்கறாைணமறா்ன ்கறா�லன கில்லட் எனபவ்னறால் 
படுப்கறாரல பைய்யப்படுகி்றாள். நியூயறாரக்கில் 
நடந்� இந்�ப் படுப்கறாரலரயப் பறறி மறுநறாள் 
அபமரிக்்கப் பத்திரிக்ர்க்கள் பத்தி பத்தியறா்க 
எழு�, அது பபனடமிக் ப�றாற்றா்க உல்கம் 
முழுவதும் ப�றாற், மூனப் வறாைங்்களில் 
விைறாைரண முடிந்து மின மயறா்னத்தில் 
மைண�ண்டர்ன - சுபம்.

அந்�ச் ைம்பவம் புர்னவறா்க, அபுர்னவறா்க, 
ஆங்கில, ஃபிலிப்பிப்னறா பமறாழி்களில் 
திரைப்படமறா்க, 4 திரைப்படங்்கள், 4 நூல்்கள், 

ப�றாடர டி.வி. சீரியல்்கள் எ்ன விரிய, அது 
�மிழுக்கும் வந்�தில் ஆச்ைரியம் இல்ரல�றாப்ன - 
பறாரப்பபறாம்.

அந்� உண்ரமச் ைம்பவத்ர� விரிவறா்ன 
ஆய்வு்களுடன 800 பக்்கங்்களுக்கும் பமலறா்க, 
தியபடறார ட்ரைஸர 1925ஆம் ஆண்டு “An American 
Tragedy” என் �ரலப்பில் புர்னவறாக்குகி்றார. 
இது அவைது 5 வருட உரழப்பு.

புர்னவின சுருக்்கம்.

அதி்கம் படிப்பில்லறா�, முதிரச்சியில்லறா� 
அழ்கன கிரலட் கிரிஃபித். இளரமயிபலபய 
அவனுக்குக் குடும்பத்ர�க் ்கறாப்பறாறறும் 
பபறாறுப்பு வருகி்து. ஒரு ஓட்டலில் பணியறாளறா்க 
பவரலயும் கிரடக்கி்து. கூடபவ ப்கட்ட 
நண்பர்கள் அறிமு்கமும் கிரடக்கி்து. 
ஒருமுர் பணக்்கறாை நண்பர்களுடன ்கறாரில் 
பயணிக்கும்பபறாது, அவர்கள் ்கறார பமறாதியதில் 
ஒரு சிறுமி மைணிக்கி்றாள். எல்லறாரும் அந்� 
இடத்ர�விட்டு மர்கி்றார்கள். இந்�ப் 
பபறாறுப்பினரம�றான நறாவலின மி்க முக்கியமறா்ன 
்கரு.

சி்கறாப்கறா ந்கைத்திறகு வருகி்றான. அப� 
ஓட்டல் பணியறாள் பவரல. அங்கு �ன ஜவுளித் 
ப�றாழிலதிபர மறாமறாரவச் ைந்திக்கி்றான. 
அவைது ப�றாழிறைறாரலயில் பமலறாளர பணியில் 
அமரத்�ப்படுகி்றான. இவன ப�றாழிறைறாரலயில் 
பணிபுரியும் கிைறாமியப்பபண் ைறாபரடறா இவன 
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மீது பறறுக்ப்கறாள்ள, இருவரும் லவவுகி்றார்கள். 
கிரலட் பநைம் ்கறாட்டுவதில் எல்ரல மீறுகி்றான, 
இது அவரளக் ்கரப்பமறாக்குகி்து. இரவ்களுக்கு 
மத்தியில், மறப்றாரு ப�றாழிறைறாரல அதிபரின 
ம்கள் பைறாந்த்ைறாவிறகும் கிரலட் மீது ஒரு 
்கண். இருவரும் பநருக்்கமறா்கப் பழ்கத் 
ப�றாடங்குகி்றார்கள்.

ஒரு பக்்கம் ைறாபரடறா அவர்னத் 
திருமணத்திறகு பநருக்்க, அவப்னறா அ�ர்னப் 
பு்க்்கணித்து பைறாந்த்ைறாவுடன ்க்னவுலகில் வறாழத் 
ப�றாடங்குகி்றான. ப்கறாபமுற் ைறாபரட்டறா, “நீ 
திருமணத்திறகுச் ைம்மதிக்்கவில்ரலபயன்றால் 
நமக்குள் இருக்கும்  ப�றாடரரப 
பவளிப்படுத்துபவன” எனறு வறாதிடுகி்றாள். 
அப்பபறாது�றான கிரலட் ம்னத்திறகுள், அந்�ப் 
பபறாறி, ைறாபரட்டறாரவக் ப்கறாரலபைய்யும் 
எண்ணம் முரளவிடத் ப�றாடங்குகி்து. 
ைமீபத்தில் படித்� படகு விபத்து நிர்னவிறகு 
வை, ைறாபரட்டறாரவ அரழத்துக்ப்கறாண்டு 
பிக்பிட்டரன ஏரிக்குச் பைல்கி்றான. படகிபலபய 
ைறாபரட்டறாரவத் �ன ப்கமிைறாவி்னறால் �றாக்கி, 
ஒரு விபத்துபபறால படர்கக் ்கவிழக்கி்றான. 
நிரலகுரலந்� ைறாபரட்டறா, நீரில் மூழகி 
மைணிக்கி்றாள். கிரலட் நீந்தித் �ப்பிக்கி்றான. 
விைறாைரணயில் ஆவணங்்கள் அர்னத்தும் 
கிரலடிறகு எதிைறா்க நிற்க அவனுக்கு 
மைண�ண்டர்ன வழங்்கப்படுகி்து.

கிபைஸ பிைவன - கில்லட் - இருவரும் 
லவவிய ்கறாலத்தில் �ங்்களுக்குள் ்கறா�ல் 
்கடி�ங்்கரளப் பகிரந்துப்கறாண்டிருக்கி்றார்கள். 
அந்�க் ்கறாலத்தில் ்கறா�ல் ்கடி�ங்்கள்�றாப்ன 
்கறா�லர்கரள இரணத்�்ன. இந்�க் ்கறா�ல் 
்கடி�ங்்கள்�றான கில்லட்டிறகு எதிைறா்க 
முக்கியமறா்ன ஆவணமறாகிப்பபறா்னது. இந்�க் 
்கடி�ங்்கள் ப�றாகுக்்கப்பட்டு, ஒரு நூலறா்க 
பவளிவந்�து �னிக்்கர�. அந்�க் ்கறா�ல் 
்கடி�ங்்களின சில பைறாறப்றாடர்கரளக் 
்கவித்துவமறா்கத் �ன புர்னவில் ப�ளிக்கி்றார 
தியபடறார ட்ரைஸர.

ட்ரைஸரின நறாவரல “An American 
Tragedy” என் அப� �ரலப்பில் 1931ஆம் 
ஆண்டு மூலக் ்கரு சிர�யறாமல் ஆங்கிலத் 
திரைப்படமறாக்கி்னறார்கள். 1951ஆம் 
ஆண்டு “A Place in the Sun” பவளிவருகி்து. 
இந்தியறாவிலும் வசூலில் ைறா�ர்ன ஏறபடுத்திய 
படம். ப�றாழிலதிபரின ம்கள் பைறாந்த்ைறாவறா்க, 
கிரலரட விைட்டி விைட்டிக் ்கறா�லிக்கும் 
பவடத்தில் எலிஸபத் படய்லர. ஏைறாள, �றாைறாள 

முத்�ங்்கரள வறாரி வழங்குகி்றார - அப்பு்ம் 
முத்�ம் வறாங்குபவறாம். இப்ப, �மிழநறாட்டிறகு 
வருகிப்றாம்.

வீரண எஸ. பறாலைந்�ரை  உங்்களுக்குத் 
ப�ரியுமறா? புதுரம்களின ்கறா�லர, பனமு்கத் 
தி்ன்கள் ப்கறாண்ட ்கரலஞர. நடி்கர, இயக்குநர, 
இரையரமப்பறாளர. ்கர�, திரைக்்கர� ஆசிரியர, 
திரைப்படத் ப�றாகுப்பறாளர, �யறாரிப்பறாளர, 
புர்கப்படக் ்கரலஞர, பறாடலறாசிரியர, பைஸ 
விரளயறாட்டு வீைர, பறாட்கர. திரைப்படத் 
துர்யில் பல “மு�ல்்கரள” மு�ன மு�லில் 
�மிழுக்கு அறிமு்கப்படுத்தியவர. வீரண, 
சித்�றார, �பபலறா, மிரு�ங்்கம், பஷ்னறாய், 
புல்புல்�றாைறா, தில்ருபறா, ஆரபமறானியம் பபறான்  
இரைக்்கருவி்கரள ஆைறான எவரும் இனறி 
இரைக்்கக் ்கறறுக்ப்கறாண்டவர. ஏழு வயது 
சிறுவ்னறா்க இருக்கும்பபறாப� ப்கறால்்கத்�றாவில் 
நரடபபற் இரைக் ்கச்பைரியில் �்னது ்கஞ்சிைறா 
ஒலிரயப் பக்்கவறாத்திய இரையறா்க அைங்ப்கறறிச் 
ைறா�ர்ன புரிந்�வர. ‘பமஜிக் ம்யூசிக் ஆஃப் 
இந்தியறா’, ‘தி இம்மறாரடல் ைவுனட்ஸ ஆஃப் 
தி வீணறா’ உள்ளிட்ட பல இரை ஆல்பங்்கரள 
பவளியிட்டுள்ளறார. இரவ உல்கம் முழுவதும் 
விறபர்னயறாகிச் ைறா�ர்ன பரடத்�்ன.

“அவனகா இவன!?” (1962) :

‘எஸ.பி. கிரிபயஷனஸ’ என் படக் 
்கம்பபனிரயத் ப�றாடங்கி வீரண எஸ. பறாலைந்�ர 
எடுத்� மு�ல் படம். “கிரிபயஷனஸ” என் 
ப�த்ர� இந்தியத் திரைப்பட வைலறாறறில் 
உருவறாக்கியவர அவர�றான. ஆச்ைரியக் குறி, 
ப்கள்விக்குறி்களுடன படத்தின �ரலப்ரப 
ரவத்�றார. ஆறு ஆஸ்கர விருது்கரள பவன், 
பமபல குறிப்பிட்ட எலிைபபத் படய்லரின  
“எ பிபலஸ இன தி ைன” திரைப்படத்ர�த் 
�மிழுக்ப்கற் வர்கயில், ட்ரைஸரின  “American 
Tragedy”  புர்னவிலிருந்து சில மறாற்ங்்கரளச் 
பைய்து பவளியிட்டறார.

அவைது நறானகு படங்்கள் �மிழத் திரைப்பட 
உலகிறகுப் பறாடங்்களறா்க அரமந்�்ன. மி்க மி்கச் 
சுருக்கில் அரவ்கரளப் பறாரப்பபறாம். அரவ 
அர்னத்தும் ெறாலிவுட்ரடக் ப்கறாலிவுட்டிறகு 
அரழத்துவந்� படங்்கள்.

“இது நிஜமகா?” (1948 ) :

கிருஷணப்கறாபறால் இயக்்கத்தில் பவளிவந்� 
பபய்ப்படம். மு�ன மு�லில் பறாலைந்�ர 
்க�றாநறாய்க்னறா்க நடித்� படம். ப்கள்விக் 
குறியுடனும் “நவீ்னத்திலும் நவீ்னம்!” என் 
விளம்பைத்துடனும்  பவளிவந்�து. ்கர�, 
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திரைக்்கர�, வை்னம், இரை ஆகியவறறுடன  
இைட்ரடயர்களறா்க இைட்ரட பவடத்தில் 
பறாலைந்திைன (எஸ.பறாலைந்�ர) நடித்திருந்�றார. 
ஒபை மறாதிரியறா்ன இைட்ரட (Super-Identical Twins) 
பவடத்தில் படனி ப்க (Danny Kaye) ்கலக்கி, 
1945ஆம் ஆண்டில் பவளிவந்� “Wonder Man” 
ஆங்கிலப் படத்ர�த் �ழுவி எடுக்்கப்பட்ட படம் 
இது.

“அந்� ்காள்” (1954) :

“A Picture without a song or a dance, Made for the 
first time in this part of India” என் விளம்பைத்ப�றாடு 
வந்� AVM �யறாரிப்பு. அகிைறா குைபைறாவறாவின 
“ைறாஷமறான” (“Rashomon”) திரைப்படத்ர� ஒரு 
திரைப்படத் திருவிழறாவில் 1950ஆம் ஆண்டு் 
வீரண எஸ.பறாலைந்�ர பறாரத்� பி்கு, அ�ன 
பறாதிப்பில் உருவறா்ன படம் இது. பின்னர 2013ஆம் 
ஆண்டு CNN News 18இன மி்கச்சி்ந்� இந்தியத் 
திரைப்பட வரிரையில் (“100 Greatest Indian Films 
of All Time”) 100 படங்்களின பட்டியலிலும் 
இரணந்�து.

“வ்பகாம்்ம” (1964) :

ஒபை நறாளில் நடக்கும் நி்கழவு. ்கர�, 
திரைக்்கர�, வை்னம், இரை, �யறாரிப்பு, 
நடிப்பு, பறாடல், இயக்்கம் எ்ன அத்�ர்ன 
பபறாறுப்பு்கரளயும் ஏறறிருந்�றார. அத்துடன 
ஒரு பபறாம்ரமரய முக்கியக் ்க�றாபறாத்திைத்தில் 
நடிக்்கரவத்� புதுரமரயயும் பைய்�றார. ப்க.பஜ.
பஜசு�றாரஸ மு�ன மு�லில் பின்னணிப் 
பறாட்கைறா்க அறிமு்கம் பைய்துரவத்�றார.

�்னது குடும்ப நண்பர ருஷறா ஷறாரவ 
(Rochelle Shaw) ஒரு ்கறாட்சியில் (Airport Scene) 
நடிக்்கரவத்�றார. “நறான நடித்� மு�லும் 
்கரடசியுமறா்ன படம் பபறாம்ரம�றான” எ்ன “The 
Hindu” (21 January, 2016) நறாளி�ழுக்கு அளித்� 
பபட்டியில் குறிப்பிட்டிருந்�றார மிஸ. ருஷறா ஷறா.

இந்�ப் படத்தில் ரடட்டில் ்கறாரடில் 

புதுரம பைய்திருந்�றார. திரைப்படத்தின 
இறுதிக் ்கறாட்சியில், “நறான�றான எஸ.பறாலைந்�ர. 
இந்�ப் படத்தில் பைறாமசுந்�ைமறா்க நடித்�ர� 
நீங்்கள் பறாரத்திருப்பீர்கள்,” எ்னத் ப�றாடங்கி 
படத்தில் பணியறாறறிய அர்னத்து நடி்கர்கள், 
ப�றாழில்நுட்பக் ்கரலஞர்கரளயும் திரையில் 
ப�றான்ரவத்து அறிமு்கம் பைய்துரவத்� வி�ம் 
இந்தியத் திரைப்பட வைலறாறறில் புதுரமயறா்கக் 
்கரு�ப்பட்டது.

இது ஆல்ஃப்ைட் ஹிட்ச்்கறாக்கின “Sabo-
tage” (1936) ஆங்கிலப் படத்ர� ைஸபபனஸ 
த்ரில்லைறா்கத் �மிழுக்குக் ப்கறாடுத்� படம்.

“்டு இரவில்” (1970) :

பறாலைந்�ரின இயக்்கம், �யறாரிப்பு, நடிப்பில் 
பவளியறா்ன ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர. இதுவரை 
பவளிவைறா� மரம நறாவல் எ்னப் பு்கழப்பட்ட 
அ்க�றா கிரிஸடியின “And Then There Were 
None” (1939) நறாவரலத் �ழுவி எடுக்்கப்பட்ட 
திரைப்படம்.

1906ஆம் ஆண்டு் ஜூரல 11ஆம் நறாள் 
நி்கழந்� ‘கிபைஸ பிைவுன ப்கறாரலச் ைம்பவம்’ 
புைட்டிப்பபறாட்ட வைலறாறு்கரளச் பைரத்துப் 
பறாரப்பபறாம்.

1925 - “An American Tragedy” புர்னவு.

1935 - “An American Tragedy” திரைப்படம்.

1951 - “A Place in the Sun” திரைப்படம்.

1962 - “அவ்னறா இவன!?” வீரண எஸ. 
பறாலைந்�ர இயக்கிய படம். “A Place in the Sun” 
ஆங்கிலப் படத்ர�த் �ழுவி எடுக்்கப்பட்ட 
�மிழப்படம்.

1980 - ஃபிலிப்பிப்னறா பமறாழியில் “An Ameri-
can Tragedy” - “Nakaw na Pag-ibig” திரைப்படம்.

1986 - விரிவறா்ன ஆய்வு்களுடன இைண்டு 
அபுர்னவு நூல்்கள். “Adirondack Tragedy : The Gil-
lette Murder Case of 1906”. ஆசிரியர்கள் பஜறாஸஃப் 
ப்ைவு்னல், பபட்ரீஸியறா ஈ்னறாஸ.

க்ரைக் ப்ைறானடனின “Murder in the Adirondacks 
: An American Tragedy Revisited”

2003 - பஜனீஃபர டறா்னலியின புர்னவு, “A 
Northern Light”.

2005 - வூடி ஆலனின “Match Point” 
திரைப்படம்.

இந்�ச் ைம்பவபமறா, புர்னவு, 
அபுர்னவு்கபளறா, �மிரழத் �விை பவறு எந்� 
இந்திய பமறாழிக்குள்ளும் பைல்லவில்ரல.
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Ü‰î ïFJ¡ ðòí‹ !

è£˜è£ôˆF¡ à„ê‹  
ªê‹ñ‡ Gøˆ«î£´  
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ªîKò£¶ 
ªîKò«õ ªîKò£¶ 
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«îc˜ Þ¼‚Aø¶ 
°®ˆ¶º®ŠðîŸ°œ 
èì‰¶Mì«õ‡´‹ 
Þšõ¬ø¬ò M†´.....!
  - è¼¬õ ï.vì£L¡
•
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•
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WNø‚A‚ªè£œAø£˜ 
   - ñEõ‡í¡ ñ£
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Ì†®M†´ 
âƒ«è ªê™Aø£Œ!
Ì†¬ì à¬ìˆ¶ 
ê£M â´ˆ¶ 
â¡ù ªêŒòŠ «ð£A«ø¡?
ªõO„êˆF¡ ¸¬ö¾õ£JL™ 
G¡Áªè£‡´ 
Þ¼¬÷ ã¡ îKC‚Aø£Œ!
à¡Qì‹ ò£CŠð¶ 
Þ¼÷£ åOò£?
Þ™ô£î å¡P¡ «ñ™ 
åŒò£óñ£Œ„ ê£Œ‰F¼‚Aø£Œ 
c»‹ Ãì Þ™ô£î å¡ø£Œ! 
   - º.ºèñ¶ çð£Ï‚

CÁ õòF™
¹Fî£è õ£ƒA õ‰î
Ã‡´‚AO‚°
î‚è£OŠ ðöˆ¬î»‹
«èó† ¶‡®¬ù»‹
á†® õ÷˜ˆî ªð£¿¶èœ
âŠð®«ò£ îŠHˆ¶Š ðø‰î«ð£¶
ñø‰«î «ð£ù¶.
Cø°è¬÷ õ÷ó Mì£ñ™
ªõ†®ò M¬ù
ñù¬î‚ èˆîKˆ¶‚ªè£‡«ì
Þ¼‚Aø¶
²î‰Fó õ£ùˆ¬î ºì‚AŠ«ð£†ì
ªè£«ó£ù£ è£ôˆF¡«ð£¶.
   - F.è¬ôòóC
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õˆFó£J¼Š¹ ªî.².è¾îñ¡
 சிறுகலத

æMòƒèœ : Üö.óTQè£‰î¡

“மடய் ைம்முவம் வறாத்தியறாரு 
வந்துட்டறாருபடறாய்!”

ைண்மு்கம் ஆசிரியரின ரைக்கிள் பபல் 
ைத்�ம் பள்ளி வளறா்கத்தினுள் ப்கட்டதுபம 
ரம�றா்னத்தில் விரளயறாடிக்ப்கறாண்டிருந்� 
மறாணவர்கள் அர்னவரும் ப�றித்து ஓடி, 
அவைவர வகுப்பர்க்குள் ஐக்கியமறாவறார்கள். 
அந்�த் �னியறார பள்ளிக்கூடத்தில் 
நடக்கும் தி்னைரிக் கூத்துக்்களில் 
ஒனறு�றான இது. மறாணவர்கள் மத்தியில் 
�ரலரமயறாசிரியரைவிட, �மிழறாசிரியைறா்ன 
ைண்மு்கம் ஆசிரியருக்குத்�றான மரியறார�யும் 
பயமும் அதி்கம். 

ம்கறா்கவி பறாைதியின ைசி்கைறா்ன 
ைண்மு்கம் ஆசிரியருக்கு, அவைது முைட்டு 
மீரை�றான பபரிய ப்ளஸ! ப�வர ம்கன 
்கமலுக்கு இருந்� மீரைரயவிடப் 
பபரிய�றா்க, ்கன்னத்தின ரமயப்பைப்ரபப் 
பபரிதும் ்கவர பைய்திருக்கும். 
பபறாபமரியன நறாய்க்குட்டிரயத் 
�டவிக்ப்கறாடுப்பதுபபறால் மீரைரயத் 
�டவிக்ப்கறாடுத்�படிபய�றான பபசுவறார. 
சிரிக்கும்பபறாது ‘்கல்யறாண ைரமயல் ைறா�ம்’ 
ைங்்கறாைறாரவ நிர்னவுபடுத்துவறார. மீரைக்கு 
அடுத்�படியறா்க அவர ர்கயிபலபய 
எப்பபறாதும் அரடக்்கலமறாகியிருக்கும் 
பைதுக்கிய ்கம்பு மீதும் மறாணவர்களுக்குப் 
பயமுண்டு. அந்� ்கம்பு, எவர்னயறாவது 
புட்டத்தில் அடித்துப் பழுக்்க ரவக்்கவும், 
்கரும்பலர்கயில் ப்கறாடு இழுப்ப�றகுமறா்க டூ 
இன ஒன பயனபறாடுரடயது!

கிட்டத்�ட்ட இருபத்ர�ந்து 
ஆண்டு்களுக்குப் பி்கு அந்�ப் 
பள்ளி ரம�றா்னத்தில் ்கறால் பதிக்கும் 
ப்கறாவிந்�ைறாஜஷுக்கு ைண்மு்கம் வறாத்தியறார 
நிர்னவுக்கு வந்�தில் வியப்பில்ரல. 
அவர இருந்�வரை ஒழுக்்கம் என்றாபல 
அந்�ப் பள்ளி�றான எனறிருந்�து. ைண்மு்கம் 
வறாத்தியறார பள்ளிக்குள் நுரழந்�திலிருந்து 
வீட்டிறகுக் கிளம்பும்வரை அவைது 
குைலுக்குப் பள்ளிக்கூடபம கீழப்படிந்து 
அரமதியறா்க இருக்கும்.

ப்கறாவிந்�ைறாஜின ரபயன அகிலன, 
“அப்பறா பபறாைடிக்குதுப்பறா” எனறு 
பைல்பபறானுக்குத் தூண்டில் பபறாட்டறான. 

“அப்பறா படிச்ை ஸகூலுக்கு 
வந்திருக்ப்கறாம். உ்னக்கும் ்கயலுக்கும் 
எனப்னறாட ஸகூரலச் சுத்திக் ்கறாட்டணும்னு 
வந்�றா இங்்கயும் பைல்பபறான�றா்னறா?” 
அ�ட்டலறா்கக் ப்கட்டதும் அகிலனுக்கு மு்கம் 
சுருங்கிப்பபறா்னது. 

ைம்முவம் 
வோத்தியோர்!
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அவர்னச் ைமறா�றா்னப்படுத்தியபடி, 
இனப்னறாரு ர்கயறால் ம்கள் ்கயரலப் 
பிடித்துக்ப்கறாண்டு பத்�றாம் வகுப்பு 
அர்யின ஜன்னல் வழிபய எட்டிப் 
பறாரத்�றான. மறாணவர்கள் எண்ணிக்ர்க 38 
எனறு ்கறாட்டியது. இவன படித்�பபறாது 
அப்பபறாது�றான அந்�ப் பள்ளியில் பத்�றாம் 
வகுப்பு அறிமு்கம். பமறாத்�பம 18 பபர�றான. 
�றபபறாது இரு மடங்்கறாகியிருக்கி்து.

“அந்�றாருக்கு பறாத்தியறா, அந்� 
மூரலல�றான நறா ஒக்்கறாந்திருப்பபன” 
்கயரலயும், அகிலர்னயும் தூக்கிக் 
்கறாட்டி்னறான. 

“இரும்பு பபஞ்பைல்லறாம் 
துருப்பிடிச்சிருக்ப்கப்பறா?”

“நறாங்்க படிச்ைப்ப மைப்பபஞ்ச்�றான 
இருந்துச்சி. இப்ப மறாத்திட்டறாங்்க பபறால.”

விறுவிறுபவ்ன ஒவபவறாரு வகுப்பறா்கச் 
சுறறிவந்�பின குழந்ர�்கபளறாடு பஜறாருக்கு 
வந்�றான. அங்ப்க பழனிச்ைறாமியின 
கூல்ட்ரிங்ஸ ்கரடயினுள் நுரழயவும், 
“வறாடறா ப்கறாவிந்�றா... இ�றான உம் பைங்்களறா?” 
எ்ன விைறாரித்�படிபய வட்ட ப்ளறாஸடிக் 
பைர்கரள மூவருக்குமறா்க அட்ஜஸட் பைய்து 
பபறாட்டறான பழனிச்ைறாமி.

“ஆமறாடறா, எங்்க வீட்ரடக் கிையம் 
பண்ணணும்னு பைறானப்னனல. நறாரளக்கு 
ரிஜிஸடர பண்ணலறாம்னு வந்ப�ன. 
அதுக்்கப்பு்ம் இங்்க எப்ப வருபவப்னறானனு 
இருந்��றால பைங்்களுக்கு ஸகூலக் 
்கறாட்டலறாம்னு கூட்டிட்டு வந்ப�ன...”

“ஒங்்க வீட்ட வித்�றாப்ல இங்்க 
வைமறாட்டியறா என்ன? ஏன நம்ம வீபடல்லறாம் 
இல்லயறா?” உரிரமபயறாடு ப்கறாபித்� 
பழனிச்ைறாமிரயக் ்கறாட்டி, “இந்� அங்கிள் 
பபயர பழனிச்ைறாமி. அப்பறாபவறாட 
படிச்ைவங்்க,” என்றான.

“ஒங்்கபளறாடவறா? எத்�்னறாப்பு?”

“எட்டறாப்பு வரைக்கும்.”

“அப்பு்மறா அங்கிள் 
பபயிலறாகிட்டறாங்்களறா?”

பழனிச்ைறாமியின �ந்ர� இ்ந்��றால் 

படிப்ரப நிறுத்திவிட்டு ்கரடரயக் 
்கவனிக்்கத் ப�றாடங்கியர�ப் பிள்ரள்களிடம் 
விளக்கும் பபறாறுரம ப்கறாவிந்�ைறாஜஷுக்கு 
இல்ரல. 

“அங்கிள் சூப்பைறாப் படிச்ைறாங்்க. 
எ்னக்கு பெறாம்பவறாரக்கூட அங்கிள்�றான 
எழுதிக்குடுப்பறாங்்க!” �னர்ன 
விட்டுக்ப்கறாடுக்்கறாமல் பபசியது ்கண்டு 
பழனிச்ைறாமிக்கு பநகிழச்சி.

“எங்்க உனப்னறாட வீட்டுல? அவங்்களக் 
கூட்டிட்டு வைரலயறா?”

“எனப்னறாட வீட்டுல, வீட்டுல 
இருக்்கறாங்்க!” ்கறாபமடி பண்ணிய�றா்கப் 
பலமறா்கச் சிரிக்்கவும், பழனிச்ைறாமியும் பைரந்து 
சிரித்�றான. 

“அவங்்கள வீட்டுல விட்டுட்டு 
பைங்்கள மட்டும் ஸகூலக் ்கறாட்டு்துக்்கறா்கக் 
கூட்டிட்டு வந்ப�ன. இனர்னக்கு 
ஞறாயித்துக்ப்கழமங்்க்�றால வறாத்திமறாருங்்க 
யறாரையும் பறாரக்்க முடியல!”

“வறாத்திமறாருங்்க இருந்�றாலும் ஒ்னக்கு 
யறாரையும் அடயறாளம் ப�ரியறாது. எல்லறாரும் 
ரிட்டயர ஆயிட்டறாங்்க. நம்ம ையினஸ 
வறாத்தியறாரகூட பபறா்ன வருஷத்துக்கு முந்து்ன 
வருஷந்�றா ரிட்டயர ஆ்னறாரு!”

“பட, நம்ம ைம்முவம் வறாத்தியறார என்ன 
பண்்றார? இங்்க�றான இருக்்கறாைறா? இல்ல 
மில்ட்ரி கில்ட்ரில பைந்துட்டறாைறா?!”

ப்கட்டதுபம பழனிச்ைறாமியின மு்கம் 
வறாடியது.

“அவரு பறாவனடறா. இங்்க�றா இருக்்கறாரு... 
முன்னல்லறாம் எங்்கரடக்கு வர்ப்ப 
ஒன்னப்பத்தி பவைறாரிப்பறாரு... நீ பைனர்னல 
வறாத்தியறாைறா இருக்கு்�றா பைறால்லுபவன. 
ைந்ப�றாைப்பட்டுக்குவறாரு!”

“அப்டியறா? இப்ப எங்்கடறா இருக்்கறாரு? 
என்ன பண்்றாரு? அவபைறாட ரபயன 
ஒருத்�ன துறுதுறுனனு இருப்பறாப்ன, 
அவனுக்குக் ்கல்யறாணம்லறாம் 
முடிஞ்சிருக்கும்ல?”

“அர�பயன ப்கக்கு், எப்டியிருந்� 
மனுஷன, இப்ப சீந்து்துக்குக்கூட ஆபள 
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இல்லறாம �னியறாக்ப்கடக்்கறாருடறா.”

“என்னடறா பைறால்்?”

“ஆமறாடறா, அவருகூட ைண்ட 
பபறாட்டுட்டு அவபைறாட பபறாண்டறாட்டியும், 
ரபயனும் அவங்்க பைறாந்� ஊருக்ப்க 
பபறாயிட்டறாங்்க... அவரு மட்டும்�றான இங்்க 
�னியறாக் ப்கடக்்கறாரு!”

“ஆச்ைரயமறா இருக்குடறா... எப்டியிருந்� 
மனுஷன!”

“நீ ஒண்ணு பண்ணு, பைங்்கள வீட்டுல 
விட்டுட்டு இங்்க வறா... நறாம பபறாயி 
ைம்முவம் ைறாைப் பறாக்்கலறாம்... ஒன்ன பறாத்�றா 
ைந்ப�றாைப்படுவறாரு... அப்டிபய நறானும் பறாத்� 
மறாதிரி இருக்கும்.”

பழனிச்ைறாமி பைறான்னபடிபய 
பிள்ரள்கரள மர்னவியிடம் விட்டுவிட்டு, 
“ைறார ஒருத்�ைப் பறாத்துட்டு வரப்ன” எ்னக் 
கூறிவிட்டு பழனிச்ைறாமி ்கரடக்ப்க திரும்ப 
வந்�றான.

“அவரு ரபயன பபரு பறாலகுமறாபைறா 
என்னபவறா�றா்னடறா வரும்? மனுஷன 
எவபளறா ஸட்ரிக்ட்டறா ஸகூல்ல இருப்பறாரு, 
அவருக்ப்கன்ன பிைச்ை்ன?”

“அவரு ஸட்ரிக்ட்டறா இருக்கு்து 
மட்டும்�றான ஒ்னக்குத் ப�ரியும். ஆ்னறா 
அவபைறாட வீட்டுல பநலரமபய �லகீழறா 
இருக்கும். அவபைறாட பபறாண்டறாட்டி 
அவை மதிக்்கபவ மதிக்்கறாது. அவபைறாட 
ரபயனுக்கும் ஓவர பைல்லம் குடுத்துட்டறாரு.”

“அவருக்ப்கன்ன ப்கறா்ச்ைல்? அவை ஏன 
அவபைறாட ஒய்ஃப் மதிக்்கறாம இருந்�றாங்்க?”

“என்ன பபைச்ைர்னனனு பைறாம்பல்லறாம் 
ப�ரியறாது. அவரு பவறாய்ப் வீட்டு ரைடுல 
பைம பவயிட் பறாரட்டிங்்க... இவை 
பபருைறா மதிக்்கமறாட்டறாங்்க... முன்ன 
எங்்க வீட்டுப் பக்்கமறாத்�றா்ன இருந்�றாங்்க. 
பபறாழு�னனிக்கும் அவரு பபறாண்டறாட்டி 
அவைத் திட்டிக்கிட்பட�றான இருக்கும். 
ஏபழட்டு வருஷத்துக்கு முன்ன�றான அவங்்க 
ரபயன ்கல்யறாணத்துக்்கறா்க அவங்்க பைறாந்� 
ஊருல புது வீடு ்கட்டிப்பபறா்னறாங்்க. ஆ்னறா 
இவரு மட்டும் இங்்கபய வறாட்க வீட்டுல 

இருக்்கறாரு. ஒரு பவலக்்கறாைம்மறா�றான 
ப�்னமும் பைறாறு பபறாங்கிப்பபறாட்டுட்டு 
பபறாகுது.”

“இவபளறா நடந்திருக்்கறா? எ்னக்கு 
இப�ல்லறாம் ப�ரியறாதுடறா.”

“நீபயங்்க, படிக்கி் ்கறாலத்துலபய 
நல்லறாப் படிக்கி்விங்்கல்லறாம் ஒரு பைட்டறா 
இருப்பீங்்க... நறா ஒண்ணு பைறான்னறா 
ஆச்ைரயப்படுவ... எல்லறாரையும் திட்டு் 
ைம்முவம் வறாத்தியறாரு எங்கிட்ட மட்டும் 
ப்கறாவிக்்கபவ மறாட்டறாரு ப�ரியுமறா?”

சிறிது பயறாசித்துவிட்டு, “ஆமறாடறா, 
உங்கிட்ட அவரு ப்கறாவிச்சுப் 
பறாரத்��றா ஞறாப்கபம இல்ரலபய... 
எனர்னபயல்லறாம் மனுஷன அடி 
பிரிச்பைடுத்திருக்்கறாரு... அதுவும் அந்�ச் 
பைதுக்கு்ன ்கம்ரபப் பறாரக்கு்ப்பல்லறாம், 
ஒரு நறாரளக்்கறாவது அவை அ�றாலபய திருப்பி 
அடிக்்கமறாட்படறாமறானனு ப�றாணும்டறா!”

“நறா ஏழறாப்பு படிக்கி்ப்ப ஒருக்்க 
நம்மூரு திபயட்டரல ஷகீலறா படம் பறாக்்கப் 
பபறாயிருந்ப�ன... அப்ப இரடபவள 
விடு்ப்ப பக்்கத்துல ஒக்்கறாந்து சி்கபைட் 
அடிச்சிட்டு இருந்�வை ்கடுப்புல 
திட்டலறாம்னு பறாத்�றா ைம்முவம் வறாத்தியறாரு! 
அப்டிபய எ்னக்ப்கல்லறாம் பயத்துல 
ஒ�்லறாயிடுச்சு... அம்புட்டு�றா பைத்ப�றாம்... 
ஸகூல்ல அடி பினனிருவறாருனனு 
பந்னச்பைன... ஆ்னறா இரடபவரளக்கு 
பவளில வந்து எ்னக்கு முறுக்கு வறாங்கிக் 
குடுத்துட்டு, இப�ல்லறாம் ஸகூல்ல 
பைறால்லி்றா�னனு மனுஷன பரி�றாபமறாப் 
பறாத்�றாருடறா. அனர்னலருந்து எனர்னய 
மட்டும் அவரு திட்டு்னப� இல்ல... பறாவம், 
அவருக்கு என்ன ்கஷடபமறா...”

“ைரி, மதியச் ைறாப்பறாட்டுக்கு 
்கரடயடச்சுட்டுத்�றா்ன ப்களம்புவ?”

“ஆமறாடறா, அப்டிபய ஒபைட்டு ைம்முவம் 
வறாத்தியறார வீடுவரைக்கும் பபறாயிட்டு 
அப்பு்மறா எங்்க வீட்டுல ைறாப்புடலறாம்... உன 
வீட்டுக்்கறாைம்மறா, பைங்்களயும் கூப்புட்டு வறா.”

“ைறாப்புடு்து இருக்்கட்டும்... பமறா�ல்ல 
ைம்முவம் வறாத்தியறாைப் பறாக்்கலறாம்.”
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பழனிச்ைறாமியின ரபக்கிபலபய 
ைண்மு்கம் ஆசிரியரின வீட்டுக்குச் 
பைன்றார்கள். 

பவளிப்பு்ச் சுவபைங்கும் 
பைதில்பைதிலறா்கப் பபயிண்ட் உதிரந்திருந்� 
அந்� வீட்டு வறாைல், பபருக்்கறாமல், 
ப�ளிக்்கறாமல் ைருகு்களறா்கக் குவிந்து, 
பபண்்கள் இல்லறா� வீபடனபர�ப் 
பளிச்பை்னக் ்கறாட்டியது. வீட்டின ஒரு ்க�வு 
பலைறா்கச் ைறாத்தியிருக்்க, அர�த் தி்ந்து 
இவர்கள் நுரழயவும், “யறாரு, ்க்ன்கமறா?” 
எ்ன உள்ளர்யிலிருந்து பமலி�றா்ன குைல் 
ப்கட்டது.

குைல் வந்� அர்க் ்க�ரவத் தி்க்்கவும், 
பவளிச்ைமில்லறா� அர்யில், நரைத்� மீரை 
�றாடிக்குள் ஒடிைலறா்க ைண்மு்கம் வறாத்தியறார 
படுத்திருந்�றார. அவரைப் பறாரத்� நிமிடத்தில், 
ப்கறாவிந்�ைறாஜின மூரள, ஏற்க்னபவ 
இருந்� ்கம்பீைமறா்ன ைண்மு்கம் ஆசிரியரின 
உருவத்ர� அழித்துப் புதிய உருவத்ர� 
வரைய மி்கவும் சிைமப்பட்டது. முற்றா்க 
மறாறியிருந்�றார. 

பழனிச்ைறாமிரயக் ்கண்்களறால் கூரந்து 
பநறாக்கியவர, “ஏ, பழனிச்ைறாமி, எப்டிப்பறா 
இருக்்க? யறாரு உங்கூட?” எ்ன விைறாரித்�றார. 

“நறாந்�றான உங்்கட்ட படிச்ை 
ப்கறாவிந்�ைறாஜ் ைறார. பழனிச்ைறாமி பைட்டு�றான.”

சில நிமிடங்்கள் பயறாசித்�வர, “எந்� 
ப்கறாவிந்�ைறாஜ், அந்� பபங்க்்கறாைர ம்க்னறா?” 
ைறப் மலரச்சியுடன, “நீயிப்ப பைனர்னல 
இருக்்க்�றால்ல பைறான்னறாங்்க?” என்றார.

�னர்னச் ைரியறா்க அரடயறாளங் 
்கண்டுப்கறாண்டதில் மகிழச்சியறா்ன 
ப்கறாவிந்�ைறாஜ், “ஆமறா ைறார. நறா 
பைனர்னல�றான இருக்ப்கன. நறானும் ஒங்்கள 
மறாதிரி வறாத்தியறார�றான...” என்றான.

“வறாத்தியறாைறாத்�றான இருக்கியறாக்கும்!” 
ைந்ப�றாைப்படுவறார எ்ன நிர்னத்� ைண்மு்கம் 
ஆசிரியரின ைலிப்பு ப்கறாவிந்�ைறாஜஷுக்கு 
ஆச்ைரயத்ர�க் ப்கறாடுத்�து.

“ஏன ைறார ைலிச்சுக்கிறீங்்க? வறாத்தியறார 
உத்திபயறா்கம்்னறா எம்புட்டு பபருரம!”

பமல்ல எழுந்து அமை எத்�னிக்்கவும், 
இருவரும் பைரந்து ர்கத்�றாங்்கலறா்கத் 

தூக்கி அமை ரவத்�்னர. அருகிலிருந்� 
�ரலயரணயறால் முதுகுக்கு 
முட்டுக்ப்கறாடுத்�றார. ப�ய்பிர் 
நிலறாரவப் பறாரத்துப் பலமுர் ்கவிர� 
எழுதியிருக்கி்றான. ஆ்னறால் ப�ய்பிர் 
எனபது நிலறாவுக்கு பவணும்்னறா அழ்கறா 
இருக்்கலறாம், மனி�ர்களில் ப�ய்பிர், 
ம்னர� எவவளவு வலிக்்கச்பைய்யும் 
எனபர� அப்பபறாது உணரந்�றான. 

“வறாத்தியறார உத்திபயறா்கத்துக்ப்கல்லறாம் 
மரியறார�பய இல்ல.”

“ஏன ைறார அப்டி பைறால்றீங்்க? 
ஸகூல்லபய பெட்மறாஸடைவிட 
ஒங்்களுக்குத்�றான அதி்க மரியறார�பய, 
ப�ரியும்ல?”

“அப�ல்லறாம் எவவுத்திபயறா்கத்துக்கு 
இல்ல” என்வர, பரழய ஸரடலில் 
மீரைரயத் �டவிக்ப்கறாடுத்�றார. “எல்லறாம் 
இந்� மீரைக்கும், அந்� அலமறாரியில 
இருக்கு் ்கம்புக்கும்�றான!” எனறு 
ர்க்கறாட்டிய திரையில் அவைது பைதுக்கிய 
்கம்பு இருந்�து. அர�ப் பழனிச்ைறாமி 
எடுத்துவந்து ப்கறாவிந்�ைறாஜிடம் ஆரவமறா்க 
நீட்டி்னறான.

“இந்�க் ்கம்பறால எத்�்ன �டவ நறா 
அடிவறாங்கியிருக்ப்கன ப�ரியுமறா ைறார! 
ஸகூலுக்கு பலட்டறா வர்ப்பல்லறாம் 
முட்டிபபறாடச் பைறால்லி எண்ணி எண்ணி 
அஞ்சு அடி அடிப்பீங்்க ைறார!”
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“ம்ம்ம்... எ்னக்குத் ப�ரவயில்லறா� 
பவல!”

“எ� ைறார பைறால்றீங்்க?”

“பைங்்களக் ்கண்டிச்ை�த்�றா பைறால்ப்ன!”

“நீங்்க ்கண்டிச்ை�றால�றான ைறார இம்புட்டு 
பபறாறுப்பறா வந்திருக்ப்கன!”

“உண்ரமயச் பைறால்லணும்்னறா ஒங்்களக் 
்கண்டிக்்கணும்னுல்லறாம் நறா பநர்னக்்கல. 
அப்பயிருந்� பெட்மறாஸடர பய ைரியறா்ன 
திருட்டுப்பய! பமப்னஜ்பமண்ட்கூட 
பைந்துக்கிட்டு பநர்ய துட்டடிச்ைறான! 
பைங்்களயும் ்கண்டிக்்க்ப�யில்ல... 
அ�்னறால�றான நறா பைங்்கள ஸட்ரிக்ட் 
பண்ணுப்னன. ஒரு ்கறாலத்துல நறாம் படிச்சு 
வளரந்� ஸகூல் அது! அந்�ப் பறாைத்துல 
பண்ணு்னது.”

“ஓ... அப்டியறா ைறார?”

“ஆமறா... ஸட்ரிக்ட்டறா இருந்�ப� 
பின்ன எ்னக்குப் பிைச்ைர்னயறாயிடுச்சு. 
சீனியறாரிட்டிப்படி அடுத்� பெச்.எம்மறா நறா 
வந்திருக்்கணும். ஆ்னறா பமப்னஜ்பமண்ட் 
எனர்னய வை விடல. வைறா��றால வீட்டுலயும் 
பபைச்ை்ன!”

“வீட்டுலயுமறா?”

“ஆமறா. அவறா எனர்னக்குபம 
எனப்னறாட உத்திபயறா்கத்� மதிச்ைப�யில்ல. 
மறாைச் ைம்பளத்�விட பத்துப் ரபைறா கூட 
ட்யூஷனல ைம்பறாதிக்்கத் முடியறா� எனப்னறாட 
�மிழ வறாத்தியறார உத்திபயறா்கத்துபமல 
அவளுக்குக் ப்கறாஞ்ைங்கூட மரியறார� 
இல்ல... எம்பமலயும்�றான. அ�றான அவறா, 
இப்ப எம்ரபயன, மரும்கபளறாட அவபளறாட 
பைறாந்� ஊருக்ப்க பபறாயிட்டறா!”

“இதுக்்கறா்கவறா ைறார ஒங்்கபமல அம்புட்டு 
ப்கறாவம்?”

“பபறாம்பரளங்்க ப்கறாவப்படு்துக்குப் 
பல பநைம் என்ன ்கறாைணம்ப்ன ்கண்டுபுடிக்்க 
முடியறாது. என்ன�றான நல்லவி�மறாக் 
்கவனிச்சுக்கிட்டறாலும், அவங்்க என்ன 
பந்னப்பபறாட ்கட்டிக்கிட்டறாங்்கபளறா, 
அப்டியிருந்�றாத்�றான ஆம்பளய புடிக்கும்.”

“இப்டிபய �னியறா எப்டி ைறார 
இருக்கீங்்க?”

“அப்டிபய பழகிப்பபறாச்சு...” என்வர, 
“நறாம்பறாட்டுக்்க பபசிட்பட இருக்ப்கன. 
அந்�க் ்க்ன்கம் பவ் இல்ல, இல்லன்னறா 
்கறாபியறாவது வறாங்கிட்டு வந்து குடுப்பறா,” 
என்றார.

“ஒங்்களுக்குக் ்கறாபி வறாங்கியறாைவறா ைறார?” 
பழனிச்ைறாமி ப்கட்டறான.

“எ்னக்கு எதும் பவணறாம், 
ஒங்்களுக்குத்�றா ப்கட்பட..”

“எங்்களுக்கு எதும் பவணறாம் ைறார. 
நறா எங்்க பைறாந்� வீட்ட விக்்கப்பபறாப்ன. 
நறாரளக்கு ரிஜிஸடர ஆபீஸல ர்கபயழுத்து 
பபறாட்டுட்டு அப்டிபய பைனர்னக்குக் 
ப்களம்பிடுபவன. அ�றான ஒங்்களப் 
பறாத்துட்டுப் பபறாலறாம்னு வந்ப�ன ைறார.”

“ஒ்னக்கு எத்�்ன பைங்்க? என்ன பறாடம் 
எடுக்கு்?”

“பைண்டு பைங்்க ைறார. நறா ையனஸ 
எடுக்குப்ன ைறார.”

சிறிது பநைம் பபசிவிட்டு, “ைரி ைறார, நறாங்்க 
ப்களம்பப்றாம்” என்றான.

அவரிடமிருந்து கிளம்புவது 
�ரமைங்்கடமறா்க இருந்�றாலும், கிளம்பியறா்க 
பவண்டுபம! எழுந்�பபறாது பழனிச்ைறாமியின 
ர்கயிலிருந்� அந்�ச் பைதுக்கிய ்கம்ரப 
வறாங்கி்னறார.

அர�க் ப்கறாவிந்�ைறாஜிடம் ப்கறாடுத்து, 
“இந்�றா, இந்�க் ்கம்ப நீபய வச்சுக்ப்கறா. 
என்னடறா இ�ப்பபறாயி குடுக்குப்ப்னனனு 
பநர்னக்்கறா�, இது பரமறா ப�க்குல 
ஸபபஷலறா பைதுக்கு்னது. நீ வறாத்தியறாைறா 
இருக்்க�றால ஒ்னக்கு இனி யூஸறாகும்” 
என்வரைக் ்கண்ணீர �தும்பப் பறாரத்�றான. 

அவ்னது ர்கரயப் பிடித்துக் கிட்டத்தில் 
இழுத்�வர, அவன ்கறா�ருப்க பமல்ல, 
“இந்�க் ்கம்ப பபறாரடுல ப்கறாடு பபறாட 
மட்டும் வச்சிக்ப்கறா, இ�றால பைங்்கள அடிக்்க 
பவணறாம்” எனறு கூறியபபறாது ைண்மு்கம் 
வறாத்தியறாருக்குள் இருந்� இனப்னறாரு 
பறாைமுள்ள மனி�ர ம்னதில்பட்டறார.

á˜I¬÷, ñùG¬ô‚ °PŠ¹èœ 
Ü´ˆî ÞîN™ ªõOõ¼‹.
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 பததாடர் - 4

கவிதைக்குள் 
கலந்திருக்கும் 
கதை 

ம்கறா்கவி பறாைதி ப�றாடங்கிரவத்� 
�மிழின மறுமலரச்சிக் ்கவிர� மைரப 
பறாைதி�றாைன, சுை�றா, வறாணி�றாைன 
பபறானப்றார ப�றாடரந்து முனப்னடுத்�்னர. 
அந்� மைபின வழிநினறு ்கவிர�்கள் 
பரடத்�வர்களில் குறிப்பிடத்�க்்கவர ்கவிஞர 
முருகுசுந்�ைம். ைண்மு்கசுந்�ைம் எனும் 
இயறபபயரையுரடய ்கவிஞர முருகுசுந்�ைம், 
‘புைட்சிக் ்கவிஞர’ பறாைதி�றாைர்னத் �்னது 
ஆைறா்னறா்க ஏறறுக்ப்கறாண்டவர. 1962ஆம் 
ஆண்டில் புைட்சிக் ்கவிஞரைச் ைந்தித்� சில 
நறாள்்களிபலபய அவரின உள்ளம் ்கவரந்� 
உ்வறாகிப் பபறா்னவர�றான முருகுசுந்�ைம். 

    �மிழக் ்கவியுல்கம் பபரிய அளவில் 
இவரைப் பறறிக் ்கவ்னம்ப்கறாள்ளறா�  
நிரலயிலும், �்னது ்கவிர�்களறால் 
இன்ளவும் ்கவனிக்்கத்�க்்க ஆளுரமயறாய் 
நிரலபபறறிருப்பவர ்கவிஞர 
முருகுசுந்�ைம். ‘மறுமலரச்சிக் ்கவிஞர’ 
எனறு அரழக்்கப்படும் இவர, நறாமக்்கல் 
மறாவட்டத்திலுள்ள திருச்பைங்ப்கறாட்டில் 
முருப்கைன – பறாவறாய் �ம்பதியி்னரின ம்க்னறா்க 
1929 டிைம்பர 26 அனறு பி்ந்�றார. 

படிக்கி் ்கறாலத்திபலபய ்கவிர�்கள் மீது 
ஆரவத்துடன இருந்�வர, �்னது இளநிரலக் 
்கல்விரய முடித்து, 1947ஆம் ஆண்டில் 
திருச்பைங்ப்கறாடு ம்கறாப�வி வித்தியறாலறாவில் 
ஆசிரியப் பணியில் பைரந்�றார. 1955இல் 
�னித்ப�ரவின மூலமறா்கத் �மிழ 
வித்துவறா்னறாகி, பைலம் ந்கைரவ உயரநிரலப் 
பள்ளியில் �மிழறாசிரியைறா்னறார. 1979ஆம் 
ஆண்டில் ஈபைறாடு ந்கைரவப் பள்ளியின 
�ரலரம ஆசிரியைறா்கவும் பணியறாறறி்னறார. 

1960ஆம் ஆண்டிலிருந்து ்கவிர�்கள் 
எழு�த் ப�றாடங்கி்னறார. இவருக்குள்ளிருந்� 
்கவிர�யறாற்ல் பீறிட்டு பவளிவை, 
பறாபவந்�ருட்னறா்ன ைந்திப்பும் முக்கிய 
்கறாைணமறா்க அரமந்�து. ‘உணரச்சியின 
தும்மல் ்கவிர�’ எனப்ழுதிய ்கவிஞர 
முருகுசுந்�ைத்தின மு�ல் ்கவிர� நூல் ‘்கரட 
தி்ப்பு’ 1969இல் பவளியறா்னது. பனித் 
துளி்கள் (1974), ைந்�்னப் பபரழ (1975), தீரத்�க் 
்கரையினிபல (1983), எரிநட்ைத்திைம் (1993), 
பவள்ரள யறார்ன (1998) ஆகிய ்கவிர� 
நூல்்கரளயும், பத்துக்கும் பமறபட்ட உரை 
நூல்்கரளயும் எழுதியுள்ளறார.
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‘முருகுசுந்�ைம் ்கவிர�்கள்’ (்கறாவயறா 
பவளியீடு – 2003) நூலில் ‘நறானும் என 
்கவிர�்களும்’ எ்னக் ்கவிஞர எழுதியுள்ள 
முனனுரையின வறாக்குமூல வரி்களிரவ:

‘பறாைதி�றாைர்னப்பபறால் / எழுதுவது�றான 
என மு�றகுறிக்ப்கறாள். / சுை�றாவின புதிய 
உத்தி்கள் / இளங்்கவிஞ்னறாகிய எனர்னப் 
/ பபரிதும் வசீ்கரித்�துண்டு. / இனறு நறான 
நறா்னறா்க எழுதுகிப்ன’ எனறு பைறால்லும் 
முருகுசுந்�ைத்தின ்கவிர�்கள், பறாைதி�றாைனும் 
சுை�றாவும் பைரந்து பரடத்� ்கலரவயறா்க 
விளங்கி்ன.

�மிழக் ்கவிர�்களில் பல்பவறு 
பைறா�ர்ன முயறசி்கரளச் பைய்து பறாரத்� 
�னிச் சி்ப்புக்குரியவர முருகுசுந்�ைம். 
இவர பரடத்திருக்கும் அத்�ர்ன 
நூல்்களிலும் ஏப�னுபமறாரு புதுமுயறசிரயக் 
்கவிர�யினூடறா்கக் ர்கயறாண்டிருப்பர� 
வறாசிப்பவர உணை முடியும்.  

்கண்ணீரத் �வம், பனித் துளி்கள் எனும் 
இரு ்கறாப்பியங்்கரளயும், எரிநட்ைத்திைம் 
எனும் ்கவிர� நறாட்கபமறானர்யும், 
இரு ்கர�க் ்கவிர�்கரளயும் எழுதி, 
�மிழக் ்கவிர�யில் புதுரமக்கு வளம் 
பைரத்திருக்கும் ்கவிஞர முருகுசுந்�ைம், 
பு்கழபபற் �ரலவர்களின உரை்கரளயும், 
உலகின சி்ப்புக்குரிய நி்கழவு்கரளயும், 
்கடி�ங்்கரளயும்கூட ்கவிர�யறாக்கியுள்ள 
வி�ம், �மிழின வீரயமிக்்க 
பவளிப்பறாட்டிற்கறா்ன எடுத்துக்்கறாட்பட்னச் 
பைறால்லலறாம்.

   •

நறான பள்ளி மறாணவ்னறா்க இருந்� 
நறாளில், ்கவிஞர மீைறாவின அன்னம் பதிப்ப்க 
பவளியீடறா்க வந்� ‘தீரத்�க் ்கரையினிபல’ 
எனும் ்கவிர� நூரல, நூல்கத்திலிருந்து 
எடுத்துவந்து வறாசித்ப�ன. அந்�க் 
்கவிர�்களின வீச்ைறா்ன பமறாழியும், அ்னல் 
ப�றிக்கும் ைமூ்கக் ப்கறாபமும் எனர்னக் 
்கவரந்�்ன. ்கவிஞர முருகுசுந்�ைத்தின 
்கவிர� நூல்்கரளத் ப�டிப் படிக்கும் 
ஆரவம் உண்டறா்னது. வறாசிக்்கக் கிரடத்� 
்கவிஞைது நூல்்கள், எ்னது ஆரவத்திறகுத் தீனி 
பபறாடுவ�றா்க இருந்�்ன.

்கவிர�க்குள் எனர்னக் ர்கப்பிடித்து 
அரழத்துச் பைன் ்கவிஞரின உரைநரட 
நூல்்கள் சிலவறர்யும் நூல்கத்தில் 
்கண்படடுத்ப�ன. பறாைதி பி்ந்�றார, ப்கன்னடி 
வீை வைலறாறு, பறாட்டும் ்கர�யும், சுை�றா ஓர 
ஒப்பறாய்வு, பறாபவந்�ர நிர்னவு்கள் ஆகிய 
நூல்்கள் எ்னக்குப் பிடித்� நூல்்களறாயி்ன.

1990ஆம் ஆண்டில் பறாபவந்�ர 
பறாைதி�றாைனின நூற்றாண்டிர்னபயறாட்டி, 
்கவிஞர முருகுசுந்�ைம் எழுதிய பறாபவந்�ரைக் 
குறித்� ்கட்டுரை்களின ப�றாகுப்பறா்ன 
‘பறாபவந்�ர ஒரு பல்்கரலக்்கழ்கம்’ எனும் 
நூரல அன்னம் பவளிக்ப்கறாண்டு வந்�து. 
பறாபவந்�பைறாடு �றான பழகிய ்கறாலங்்கரள 
நிர்னவிலிருத்தி, மி்கத் ப�ரந்� பைறாற்களறால் 
பறாபவந்�ரைப் புதிய �ரலமுர்யி்னருக்கு 
அறிமு்கம் பைய்திருந்�றார. பறாபவந்�ர எனும் 
பமறாழிக் ்கறாப்பறாளரை, இ்ன மீட்பறாளரை, 
இலக்கியக் ்கறா�லரை, �மிழின ஆற்ல் மிக்்க 
்கவிஞரைத் �்னது ்கட்டுரை்களின வழிபய 
பநருக்்கமறா்க அறிமு்கம் பைய்யும் வி�த்தில் 
அந்� நூல் அரமந்திருந்�து.

்கவிஞர முருகுசுந்�ைத்தின பைந்து விரிந்� 
உல்க இலக்கிய வறாசிப்பும், ஆங்கிலப் 
புலரமயும் பறாபவந்�ரின ்கவிர�்கரள 
ஆங்கிலத்தில் பமறாழிபபயரக்்கத் தூண்டி்ன. 
பறாபவந்�பைறாடு அறிமு்கமறா்ன ப�றாடக்்கக் 
்கறாலத்திபலபய அவரின ்கவிர�்கரள 
ஆங்கிலத்தில் பமறாழிபபயரக்்க, அரவ 
‘குயில்’ இ�ரழ அலங்்கரித்�்ன. 

    
  

கவிதைக்குள் 
கலந்திருக்கும் 
கதை 
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புதி�றா்க எழு�த் ப�றாடங்கும் பலருக்கும் 
எழுதுவர� விட மி்கவும் சிக்்கலறா்ன / 
குழப்பமறா்ன விஷயமறா்க இருப்பது எந்�ப் 
பபயரில் எழுதுவது எனபப�. உள்ளூரில் 
நண்பர்கள் நடத்திய இ�ழ்களில் எ்னது 
இயறபபயரிபலபய எ்னது பரடப்பு்கள் 
பவளியறாகி வந்�்ன. பள்ளிக் ்கறாலத்தில் 
நண்பர்கபளறாடு பைரந்து, ‘விடியல்’ என் 
மறா� இ�பழறானர்த் ப�றாடங்கிப்னன. 
அந்� இ�ழில் ்கவிர�, ்கர�, ்கட்டுரை, 
ப்கள்வி - பதில் எ்ன இ�ழின பபருவறாரியறா்ன 
பக்்கங்்களில் எ்னது எழுத்துக்்கபள 
இடம்பபற்்ன. 

    ‘ஒபை பபயரில் பவண்டறாம்; ஏ�றாவது 
ஒரு புர்னபபயரில் எழுது’ எனறு நண்பர்கள் 
பரிந்துரைக்்க, பல நறாள்்கள் புர்னபபயர 
ப�டும் குழப்பத்திபலபய ்கடந்�்ன. எ்னது 
நண்பர்கள் சிலர புர்னபபயர்களில் 
அப்பபறாது எழுதிக்ப்கறாண்டிருந்�்னர. நண்பர 
ைறாஜ்குமறார - ்கவித்தூரிர்க, எஸ.விஜயகுமறார 
– ஏரழ�றாைன, அண்ணன கிருஷணமூரத்தி – 
மினைறாைக் ்கவி,  ைறாபஜந்திைன - வைந்�ைறாைன, 
ைங்்கைநறாைறாய்னன – நிலறாச்சூரியன, 
�ரலரமயறாசிரியர சுப்பிைமணியன - புதுர்க 

வில்லறாளி… இப்படியறா்கப் பலர எழுதி்னர. 
எழுத்�றாளர ைறாபஜஷகுமறாரின க்ரைம் 
நறாவல்்கரள அதி்கம் படித்திருந்� ஆரவத்தில், 
முப்கஷகுமறார எனறும், அப்பறா-அம்மறா 
பபயர்கரளச் பைரத்து முத்துமறாரி ம்கன 
எனறும் எழு�த் ப�றாடங்கிப்னன.

    ஓரிரு இ�ழ்களிபலபய இந்�ப் 
புர்னபபயர்கள் ைலிப்ரபத் �ை, 
மீண்டும் பவறு பபயர்கரள பயறாசிக்்கத் 
ப�றாடங்கிப்னன. ்கவிஞர முருகுசுந்�ைத்தின 
பரடப்பு்கரளத் ப�றாடரந்து வறாசித்� 
வந்� ்கறாலமது. அ�ன �றாக்்கத்�றாலும், 
எ்னது பபயரின சுருக்்கமறா்க இருந்��றாலும் 
முருகுபறாைதி, சின்னமுருகு ஆகிய 
பபயர்களிலும் எழு�த் ப�றாடங்கி, அது 
இன்ளவும் ப�றாடரகி்து.

    1998இல் ்கவிஞர முருகுசுந்�ைம் 
‘பவள்ரள யறார்ன’ எனும் 
குறுங்்கறாவியபமறானர் எழுதி்னறார. 
அ்கலிர்க எனும் பழந்ப�றானமத்தின மீ�றா்ன 
புது விைறாைரணபய அந்�ப் பரடப்பு. அந்� 
நூல் ்கவிஞர பறாலறா எழுதிய ஆய்வுரைபயறாடு 
பவளிவந்�து. அந்� ஆய்வுரையில், ‘ரெகூ 
நன்றா?’ எனும் ப்கள்விரய எழுப்பிய 
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பறாலறா, “இனிரம, அழகு, பபறாருட்திைட்சி 
அர்னத்தும் இருப்பினும், ரெகூவின 
குறுகிய வடிவு இனர்ய வறாழவின 
அ்கண்டத்திறகுப் பபறாருந்துவ�றா்க இல்ரல. 
பநருக்கு�லில் வறாழக்ர்க கிடந்�றாலும், நம் 
துனபங்்கள் அகிலம் எங்கும் இருந்து வந்து 
நம்ரமத் �றாக்குகின்்ன. நம் ம்ன பவளி 
அ்கண்டத்ர�க் குறு்கத் �ரிக்்க எண்ணுவது 
பபறாருந்�வில்ரல. எ்னபவ, ரெகூ 
எழுதுவர�த் �விரப்பபறாம்” எனப்ழுதியது 
எ்னக்கு ஒப்பவில்ரல. �மிழில் பைவலறா்க 
ரெக்கூ ்கவிர�்கள் ்கவ்னம் பப்த் 
ப�றாடங்கியிருந்� ்கறாலமது.

    இது குறித்து ்கவிஞர 
பறாலறாவிடபம பலமுர் நறான பநரிபலபய 
ப்கட்டிருந்�றாலும், இது பறறிக் ்கவிஞர 
முருகுசுந்�ைத்தின ்கருத்திர்ன அறிய 
ஆவலறா்க இருந்ப�ன. ஒருமுர் பைலம் 
பைன்பபறாது, அவரைச் ைந்திக்்க முயனப்ன. 
அவர ஊரிலில்ரல. பி்கு, பைனர்னயில் 
ைந்தித்�பபறாது ப்கட்படன. “அது பறாலறாவின 
்கருத்து” என்றார ஒறர் வரியில். அ�றகு 
பமலும் எதுவும் ப்கட்்கத் ப�றான்வில்ரல 
எ்னக்கு.

    அறுபது்களின பிறபகுதியில் 
ப�றாடங்கி, எழுபது்கள் வரை �மிழ்கத்தின 
்கவியைங்்க பமரட்கரளக் ்கட்டியறாண்ட 
குைல்்களுள் ஒனறு முருகுசுந்�ைத்தின 
்கவிக்குைல். ்கரலஞர மு.்கருணறாநிதிபயறாடு 
பைரந்து, ்கவியைங்்கங்்கரளப் பபறாலிவுறு 
இலக்கிய பமரடயறா்க மிளிைச் பைய்�றார.

    திைறாவிட இயக்்கக் ப்கறாள்ர்க்களில் 
ஈடுபறாடு ப்கறாண்ட ்கவிஞர முருகுசுந்�ைம், 
1960்களில் பலரும் எழுதிக்ப்கறாண்டிருந்� 
மைபுக் ்கவிர� பறாணியிலிருந்து பவறுபட்டு, 
புதியப�றாரு பறாணியில் எழுதி்னறார. 
புதுப்பறாரரவயும், புதிய பைறால்லறாடலும் 
முருகுசுந்�ைத்ர�த் �னித்துவமிக்்க ்கவிஞைறா்க 
அரடயறாளங்்கறாட்டி்ன.

    ‘பு்கழபபற் புதுக்்கவிஞர்கள்’ 
எனும் ்கவிஞரின ்கட்டுரை நூல் 
குறிப்பிடத்�க்்கப�றாரு நூலறாகும். அந்� 
நூலில், ‘புத்�்கம் ர்கயில் எடுத்துவிடு; 
அதுபவ உன பபறாரவறாள்’ எனப்ழுதிய 

பஜரமறானியக் ்கவி பபரபடறால்ட் ப்பைக்ட், 
சிலிக் ்கவி பறாப்பலறா பநரூடறா, பைறாவியத் ்கவி 
விளறாடிமிர மறாயறாப்கறாவஸகி, அபமரிக்்கப் 
பபருங்்கவி எஸைறா பவுண்ட் உள்ளிட்ட 
உல்கமறிந்� ்கவிஞர்கரளப் பறறிய அறிமு்கக் 
்கட்டுரை்கரள எழுதியிருந்�றார. இந்� 
நூல் உல்கக் ்கவிஞர்கரளப் பறறி �மிழக் 
்கவிஞர்கள் அறிய பபரு�வி புரிந்�து. 

   �றாப்னறாரு ைமத்துவத்ர� விரும்புவன 
நறாத்தி்கன எனபர� ‘ஏப்னன்றால்…’ 
எனப்றாரு ்கவிர�யில் மி்க அழ்கறா்கப் 
பதிந்திருப்பறார ்கவிஞர.

      ‘நறான ப்கறாவிலுக்ப்கறா / மசூதிக்ப்கறா 
/ மறா�றா ப்கறாவிலுக்ப்கறா / பைன்தில்ரல./ 
அ�ற்கறா்க நறான / பவட்்கப்பட்டதுமில்ரல’ 
எனப�றா்கத் ப�றாடரும் அந்�க் ்கவிர�, 
இப்படியறா்க முடிகி்து. ‘ஆ்னறால் - நறான / எந்� 
முஸலீரமயும் / பவட்டிச் ைறாய்த்�தில்ரல./ 
எந்� இந்துரவயும் / உயிபைறாடு 
எரித்�தில்ரல. / எந்�க் கிறித்�வர்னயும் / 
சிலுரவயில் அர்ந்�தில்ரல. / சீக்கியக் 
குடும்பங்்கரளக் / கூண்படறாடு பவட்டிக் / 
ப்கறாரல பைய்�தில்ரல. / ஏப்னன்றால்… / 
நறான நறாத்தி்கன’.

    ்கறபர்னயிலிருந்து மட்டுமில்லறாமல், 
வைலறாறறின பக்்கங்்களிலிருந்தும், அன்றாட 
வறாழவின ைம்பவங்்களிலிருந்தும் �்னது 
்கவிர�்களின ்கருப்பபறாருரளத் ப�டிக் 
்கண்டபடடுத்�வர ்கவிஞர முருகுசுந்�ைம்.

    1964ஆம் ஆண்டு ஜூன 19ஆம் நறாள், 
அபமரிக்்கப் பறாைறாளுமன்த்தில் குடியுரிரம 
மபைறா�றா நிர்பவ்க் ்கறாைணமறா்க இருந்�வர 
ஜறான எஃப் ப்கன்னடி. 1962இல் நி்பவறிக்கு 
எதிைறா்ன உரைபயறானறிர்ன அவர 
வறாப்னறாலியில் ஆறறி்னறார. அந்� வறாப்னறாலி 
உரைரய உணரச்சிமிக்்க ்கவிர�யறா்க, 
‘எச்சிலிரல நறா்கரி்கம்’ எனும் �ரலப்பில் 
்கவிர�யறாக்கி்னறார முருகுசுந்�ைம்.

மதுரையில் பல்்கரலக்்கழ்கப் 
பட்டமளிப்பு விழறாவில் பபைறிஞர 
அண்ணறா ஆறறிய பைறாறபபறாழிரவ, ‘கூடல் 
ந்கர பபற் பறாடல்’ எனும் �ரலப்பில் 
எழுச்சிமிக்்க ்கவிர�யறாக்கி்னறார. 
இப்படியறா்கப் பட்டியலிட்டறால் நீளும் பல 
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ைரவப�ைச் பைய்தி்கரள, பு்கழமிக்்க ைரித்திை 
நி்கழவு்கரளபயல்லறாம் �்னது ்கவிர�க்குள் 
ப்கறாண்டுவந்� பபருரம முருகுசுந்�ைத்திறகு 
உண்டு.

     ‘பனித் துளி்கள்’ ்கவிர� நூலுக்்கறா்கத் 
�மிழ்க அைசின சி்ந்� ்கவிர� நூலுக்்கறா்ன 
பரிசிர்னப் பபற்ப�றாடு, 1990ஆம் ஆண்டில் 
�மிழ்க அைசு வழங்கிய ‘பறாைதி�றாைன 
விருதிர்ன’யும் பபற்றார. ்கறால பவள்ளம் 
2007ஆம் ஆண்டு ை்னவரி 12ஆம் நறாள் ்கவிஞர 
முருகுசுந்�ைத்ர� அடித்துக்ப்கறாண்டு 
பபறா்னது. �மிழ்க அைசு 2010இல் ்கவிஞைது 
நூல்்கரள நறாட்டுரடரமயறாக்கியது.

ஏைறாளமறா்ன ்கர�க்்கவிர�்கரள 
எழுதியிருக்கும் ்கவிஞர முருகுசுந்�ைம், 
‘்கர�க் ்கவிர�்கள்’ எனும் �ரலப்பிட்டு இரு 
்க(வி)ர�்கரள எழுதியுள்ளறார. மயிலுக்குப் 
பபறாரரவ �ந்� பப்கன பறறி ‘பபறாரரவ’ 
எனும் �ரலப்பிலும், பமறா்கலறாயக் 
்கரலயுலகின இனபக் ்க்னவு்களுள் ஒன்றா்ன 
ைலீம் – அ்னறார்கலி பறறி ‘பவந்�ன அரணத்� 
விளக்கு’ எனும் �ரலப்பிலும் இரு ்கர�க் 
்கவிர�்கரள எழுதிய ்கவிஞர, �்னது 
்கவிர�்களில் ்கர�யின உயிரப்பு ைறறும் 
குர்யறா வண்ணம் பைய்பநரத்திரயயும் 
்கவித்துவத்ர�யும் குரழத்துத் �ந்திருக்கி்றார.

‘பவந்�ன அரணத்� விளக்கு’ எனும் 
மூன்ரைப் பக்்கக் ்கர�க் ்கவிர�யிலிருந்து 
சில துளி்கரளப் பரு்கலறாம்.

‘ßóGô£ ã¡W«ö õ¼õ F™¬ô?

âù‚ «è†ì£¡; â¡ºèˆ¶‚ è…C â¡ø£œ.

Ãó£ù õ£¬öŠÌ °Qî ªô¡ù?

Ãªø¡ø£¡; â¡ñ£˜¹‚ è…C â¡ø£œ.

«î«ó£® ñ¬øõ£«ù¡? â¡Á «è†ì£¡.

ªîKò£î£? âù ï£E„ CKˆî£œ; «ð£¶‹

Ýó£Œ„C â¡Á ªê£¡ù£¡; Ü¬ê‰¶ ªê¡«ø

Ü¬ø‚ èî¬õ æ¬êJ¡P Ü¬ìˆ¶ õ‰î£œ.’

இப்படியறா்ன ைைமறா்ன ப்கள்வி்கபளறாடு 
அந்�க் ்கவிர� ப�றாடரந்துபபறா்க, ்கறா�லர்கள் 
ஒருமித்துக் ்கலந்திருந்� பவரளயில், 

்க�விடுக்கில் இரு ்கண்்கள் இவர்கரள 
உறறுப் பறாரக்கின்்ன. ்கறா�லர்கள் �னர்னப் 
பறாரத்துவிட்டர� அறிந்�தும், ப�ட்டமறாகிப் 
ப்ரவயறாகிச் சி்்கடிக்கி்றாள். ‘ைதி்கறாரி யறார?’ 
எ்ன ைலீம் ப்கட்டதும், ்கறாவலர்கள் அவரளச் 
சிர்பிடிக்்க விரைகின்்னர.

‘è¬ìõ£J™ G¡P¼‰î êh‹ º¡ù£™

è£õô˜èœ ÜŠªð‡¬í‚ ªè£í˜‰î£˜; 

‘ªð‡«í!

M®õîŸ° º¡ð£è M÷‚ è¬íˆ¶

M´A¡«ø£‹; ã¡?’ â¡ø£¡; ªîKò£ªî¡ø£œ.

‘ï´ÞóM™ ïìŠð¬î‚è‡ ìšM ÷‚°

ï£½«ð Kì‹ ªê£™½‹ Üîù£™!’ â¡ø£¡.

à¬ìõ£¬÷ Üõªù ˆ́î£¡; Ü‰îŠ ªð‡E¡

àJ  ̃M÷‚¬è Ü‚èí«ñ Ü¬íˆ¶ M†ì£¡.’                                                 

- எனறு அக்்க(வி)ர� முறறு பபறுகி்து.

்கவிர�்களும் ்கர�்களும் முடிவு்லறாம். 
ஆ்னறால், ஒருபபறாதும் ்கறா�ல் முடிவதில்ரல.

                             - இனனும் பைறால்பவன   



இருமல் 
பூக்கள் 
இருமல் 
பூக்கள் 
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 கவிச்சிததிரம்

F¯ªó¡Á Ü¡¬ðˆ ªî£¬ôŠð¶
î¬ôò¬íJ¡PŠ ð´ˆF¼Šð¬îŠ«ð£™ 
àœ÷¶

îQ¬ñŠð´ˆîŠð†ìõ˜èÀ‚° 
ê¡ù™ Ü¼ñ¼‰î£Aø¶
Ü¶¾‹ 
CÁ Ì‡®¬ùŠ«ð£ô ªè£…ê‹ «ñèº‹
°ÁI÷A¬ùŠ«ð£ô Cô ðø¬õèÀ‹ 
ÞìŠð†ì ê¡ù™

â™«ô£¼‹ ¬èM†ì ÞóM™ 
Gô£ êŸÁ‚ Ã´îô£è åO˜õ¶‹ 
Þî‹ î¼‹ ÝÁîô£èˆî£Âœ÷¶
 
ÞŠªð¼ ïèóˆF¡ ï´GCJ™
ªõ‰c˜ è£ò¬õŠð¶ 
îQ¬ñ¬ò‚ ªè£F‚è„ªêŒ¶
ñù¬î Ýø¬õŠð¶ 

ªï…ªê£´ ªð£¼‰î£¶
Ìˆ¶F¼‹ Þ¼ñ™ Ì‚è¬÷ 
Ã†® ÜœO‚ ªè£†®‚ªè£‡®¼‚A«ø¡
«ê£˜‰¶ «ð£èM™¬ô.
ï£¡ õ£›«õ¡ Þ¡Â‹ ñ¶óˆ«î£´... 
Þ¡Â‹ Þ¡Â‹.. ÜFñ¶óˆ«î£´.....

²õ£C‚è CóññŸø ªõ†ìªõOJ™
Ìóí„ ê‰Fó¬ù «ï£‚A æ´Aø
ªõO„êñ£ù ïFJ™ è£™ ï¬ùŠ«ð¡

Üî¡ °O˜¬ñ âŠ«ð£¶‹ â¡¬ù 
«ê£˜õ¬ìò„ ªêŒò£¶

ï‹H‚¬è»‡´

ÜŠ«ð£¶ ï£¡ 
Iî‰¶ «ð£A¡ø áî£ Gø êƒ°ŠÌ‚è¬÷
ï‹H‚¬èJ¡ ªðò˜ ªê£™L MOŠ«ð¡

â™«ô£¼‹ ºè‚èõêI¡P 
Ã®„ CKŠ«ð£‹ Ü‰ï£O™.



ஓர அரமதிப புைட்சி!
~

நறாங்்கள் பைறாைக்தியின வீட்டுக்குப் 
பபறா்னபபறாது சூரியன உச்சியில் இருந்�து. 
பைறாைக்தியின வீட்டுக்கு ஒரு பக்்க சுவர 
இல்ரல. ஒரு ஓைத்தில் குட்டி்கரள ஈன் பூர்ன 
பறால் ப்கறாடுத்துக்ப்கறாண்டிருந்�து. உள்பள 
ஆட்டுக்குட்டி எங்்கரள மிைட்சிபயறாடு பறாரத்�து. 
அர� பைறாைக்தி வறாரியரணத்துக்ப்கறாண்டறாள். 

கூரையின ஒரு மூங்கிலில் மறாட்டிய 
ரபயிலிருந்து அவள் �னனுரடய  
ைறானறி�ழ்கரள எடுத்துக்்கறாட்டி்னறாள். ரிபல 
ரீஸ, நறானூறு மீட்டர ஓட்டம், ஜூனியர ெறாக்கி 
எ்ன ஒரு ப்கறாப்பு நிர்ய ைறானறி�ழ்கள்.  அவள் 
வறாங்கியிருந்� பமடல்்கள்  எைவறாணத்தில் 
ப�றாங்கிக்ப்கறாண்டிருந்�்ன. எ்னக்கு ஏப�றா 
ரஷனி வில்ைன, பீ்னபமறால், அஞ்சு பறாபி ஜறாரஜ் 
பபறானப்றார வீட்டுக்குள் நிறபதுபபறான் உணரவு. 

ைரவப�ை �ட்கள பபறாட்டி்களில் இந்தியப் 
பபண்்கள் 600க்கும் அதி்கமறா்க ப�க்்கங்்கள் 
வறாங்கியிருக்கி்றார்கள். என்பபறாதும் 
ஒலிம்பிக்கில் 5 இந்தியப் பபண்்கபள 
ப�க்்கங்்கரள பவனறிருக்கி்றார்கள். குறிப்பறா்க 
ப்கைளப் பபண்்கள் விரளயறாட்டுத் துர்யில் 
ைறா�ர்ன நி்கழத்தி்னறார்கள். அங்கு நிலவிய 
பபறாதுவுரடரம அைசியலறால், ஆணறாதிக்்கம் 
மிகுந்� விரளயறாட்டுத் துர்யில் பபண்்களும் 
பஜறாலித்�்னர. 

ப்கறா. ஆ�னூர எனகி் சிறிய கிைறாமத்தில், 
உடறபயிறசி ஆசிரியர ஆபைறாக்கிய பஜயைறாஜ் 
ஒரு அரமதிப் புைட்சிரய நி்கழத்தியிருக்கி்றார. 
அவர�றான எனர்னத் �ன மறாணவியறா்ன பைறாைக்தி 
வீட்டுக்கு அரழத்துச் பைன்றார. 

பி்கு, சுபஸ்ரீ வீடு. அவளும்  �ட்கள 
மறறும் ெறாக்கி வீைறாங்்கர்ன. அம்மறா வறாய் 
பபைமுடியறா�வர. ்கண்்களறால் பபசுகி்றார. அந்� 
பறாரஷ ம்களுக்குப் புரிகி்து.  �ன ம்கள் ஓடுவது 
முனப்னற்த்தின திரைரய பநறாக்கி எ்ன அந்�த் 
�றாய் நம்புகி்றாள். 

அடுத்��றா்க  ரவஷணவி வீட்டுக்குச் 
பைனப்றாம். அப்பபறாது�றான அவர �றாய் நடவு 
வயலில் ்கரள பறித்து வந்திருந்�றார. 

இப்படியறா்க ைண்மு்கப்பிரியறா, சு�றா, 
ரவஷணவி, ைறாஜைறாபஜஸவரி, ை�யறா, சுபஸ்ரீ,  
அபிநயறா, ஆரத்தி, பைறாைக்தி,  அனி�றா, ைமணி,  
பிபைமறா எ்ன அர்னவரையும் �மிழச்பைல்வி 
பள்ளியில் ஒனறு பைரத்ப�றாம். இவர்கள் 
அர்னவருபம �மிழ பள்ளியில் ஐந்�றாம் 
வகுப்புவரை படித்�வர்கள். �மிழ �ன 
மறாணவி்களுக்கு பிஸப்கட்டும் ப�நீரும் ப்கறாடுத்து 
உபைரித்�றார. 

அருகில்  உயரநிரலப் பள்ளி. அங்கு�றான 
இந்� மறாணவி்கள் பத்�றாவதுவரை படித்�றார்கள். 
அந்�ப் பள்ளிக்கு பகுதி பநை உடறபயிறசி 
ஆசிரியைறா்க வந்�வர�றான ஆபைறாக்கிய பஜயைறாஜ். 

ஒரு நல்ல ஆசிரியர மறாணவர்களிடம் 
ஒளிந்திருக்கி் மருத்துவரை, பபறாறியறாளரை, 
்கவிஞரை, ்கணக்்கறாளரைக் ்கண்டுபிடிக்கி்றார. 
ஆபைறாக்கிய பஜயைறாஜஷும் அப்படித்�றான. அவர 
மு�னமு�லறா்க இந்� மறாணவி்களிடம் ெறாக்கி 
ஸடிக்ர்கக் ்கறாட்டி ‘இது என்ன?’ என்பபறாது 
ஒபை குைலில் ‘குச்சி ைறார’ என்றார்கள். அந்�ப் 
பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒரு கிைவுண்டும் இல்ரல. 
சிறிய பள்ளி வளறா்கத்துக்குள் ஊரக்்கறாைர்கள் 
முனீஸவைனுக்குக் ப்கறாவில் ்கட்டியிருக்கி்றார்கள். 

èKè£ô¡
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பதநீர் ைோசல 



ஒரு ெறாக்கி ப்கறாரட்ரட ப்கறால் 
பபறாஸட்ரடப்  பறாரக்்க பவண்டுபமன்றால் 
ஒவபவறாருவரும் 100 ரூபறாய் பைலவு பைய்ய 
பவண்டும். பநய்பவலிக்ப்கறா ்கடலூருக்ப்கறா 
பபறா்னறால்�றான ெறாக்கி ப்கறாரட்ரடப் பறாரக்்க 
முடியும். 

இவர்கள் அரைக்்கறால் ைட்ரட அணிந்து, 
ெறாக்கி ஸடிக்ர்கப் பிடித்�பபறாது, அப்பறா 
அண்ணன்கள் ைண்ரடக்கு வந்துவிட்டறார்கள். 
ம்கள்்கள் ்கடலூருக்கும் திருவண்ணறாமரலக்கும் 
பைனறு, ப்கறாப்ரப மறறும் ைறானறு்கபளறாடு 
வந்�பபறாது பபற் ம்னம் பூரித்�து. குறுவட்டம், 
வட்டம், மறாவட்டம், மறாநிலம் எனறு, இந்�ச் 
சிறுமி்கள் பல �ரட்கரளத் �றாண்டி பவறறிக் 
ப்கறாட்ரடத் ப�றாட்டறார்கள். 

்கறாரல ஒனபது மணிக்குப் பபறாட்டி 
திருவண்ணறாமரலயில். �்கவல் ப�றாடரபில் 
�ரட. ்கறாரல ஆறுமணிக்கு ப்கறா.ஆ�னூர வந்து 
ரபக்கிபலபய ரவஷணவிரய அரழத்துச் 
பைனறிருக்கி்றார ஆபைறாக்கிய பஜயைறாஜ். 

வைதி பரடத்� பள்ளி்கள், இந்� 
மறாணவி்கரளப் பபறாட்டிக்கு அரழத்து வைறாப� 
எனறு ஆபைறாக்கிய பஜயைறாஜிடம் பபைம் 
பபசியிருக்கின்்ன. எந்�ச் ைல்னமுமில்லறாமல் 
�ன பிள்ரள்கரள உயைத்துக்குக் ப்கறாண்டுபபறா்க 
ஏணியறா்க நின்றார ஆபைறாக்கிய பஜயைறாஜ். 
இவருக்குப் பகுதிபநை ஊழியம். பைறாறப 
ஊதியம். மர்னவி பபியறான பஜனமைறாக்னி 
இரடநிரல ஆசிரியர. அவைது ஊதியத்தில் 
குடும்பத்ர� நடத்தி, �னனுரடய ்கறாரை  
மறாணவி்களின நலனுக்குச் பைலவிடுகி்றார.  
பறாைதி�றாைன, பறாைதியறார, அண்ணறாமரல, 
திருவள்ளுவர, அண்ணறா, மப்னறானமணியம் எ்ன 
அர்னத்துப் பல்்கரலக்்கழ்கப் பபறாட்டி்களிலும் 
இம்மறாணவி்கள் பவனறிருக்கி்றார்கள்.  

�ட்களம், ெறாக்கி பபறான் விரளயறாட்டுப் 
பயிறசி்கள் இனறு வணி்கமறா்க மறாறியிருக்கின்்ன. 
இவர்களுக்ப்கறா மறாறறு பஜரகீனும் இல்லறா� 
நிரல. ‘உங்்களுரடய டயட் என்ன?’ எனறு 
ப்கட்படன. பிள்ரள்கள் சிரித்�றார்கள். 
ப்கறாஞ்ை நறாட்்களறாய் இைவில் நல்ல  ைறாப்பறாடு 
கிரடப்பப� சிைமமறா்க இருக்கி்து. பைறால்லக் 
கூச்ைப்பட்டறார்கள். உளுத்�ம் ்கஞ்சி, பைறாள 
பைறாறு, ்கம்மங்கூழ, முருங்ர்கக் கீரை, அம்மறா 
்கரள பறிக்கும்பபறாது ப்கறாண்டுவரும் ்கலப்புக் 
கீரை்கள்�றாம் இவர்களுரடய டயட். 

�ங்்கள் வயது பிள்ரள்கள் ்கரட்களில் 
வறாங்கிச் ைறாப்பிடும் குரகுபை, பலஸ 
பபறான்வறர் இவர்கள் ப�றாடுவதில்ரல. 
எண்பணயில் பபறாறித்� உணவு்கள் இயல்பறா்கபவ 
இல்ரல. ஃபிட்ப்னஸ, பவறாரக்்கவுட் பபறான்ரவ 
இவர்கள் வறாழமுர்யில் அரத்�மற் பைறாற்கள். 

எவவி� வைதி்களுபம இல்லறாமல், பல 
பவறறிக் ப்கறாப்ரப்கரள ஏந்திய இந்�ப் 
பிள்ரள்கள் இப�றா +2 முடித்துவிட்டறார்கள். 
அருகிலுள்ள விருத்�றாைலம் அைசு 
ப்கறாளஞ்சியப்பர ்கல்லூரியில்  பயில 
விரும்புகி்றார்கள். எதிர்கறாலத்தில் �மிழ்கம், 
இந்தியறாவுக்கு ஆடு்களத்தில் ைறா�ர்னயும் 
பபருரமயும் பைரக்்க இவர்கள் �யறார. ைறாதி 
பறாரக்்கறாமல், வைதி பறாரக்்கறாமல் ப�ைம் 
இவர்கரளத் �றாங்கிக்ப்கறாள்ள பவண்டும். 

�னியறார ப�றாண்டு நிறுவ்னங்்கள், 
அ்க்்கட்டரள்கள் இவர்கரளத் �த்து 
எடுத்துக்ப்கறாள்ள பவண்டும். அைசு 
விரளயறாட்டுத் துர்யில் நிலவும் ஊழல்்கரளக் 
்கரளவதில் புதிய அைசு முர்னப்பு 
்கறாட்டபவண்டும். இதில் பல குழந்ர�்கள் ்கடந்� 
ஆண்டு மு�லரமச்ைர மறாவட்ட டிைறாஃபிரய 
பவன்வர்கள். ஆ்னறாலும் இவர்களுக்கு எந்�ப் 
பபறாருளறா�றாைப் பயன்களும் கிரடக்்கவில்ரல.

‘நீங்்கள் பறாரத்� விரளயறாட்டு பறறிய 
படங்்கள் என்ன?’ எனறு ப்கட்படன. 
மறாணவி்கள் ைக்ப� இந்தியறா, டங்்கல், 
இறுதிச் சுறறு பபறான் படங்்கரளக் 
குறிப்பிட்டறார்கள். 

‘இனறு மு�ல்வர ஒரு விரளயறாட்டு 
வீைறாங்்கர்னக்கு உ�வி்னறாபை 
ப�ரியுமறா?’ எனப்ன. ‘ஆமறாம் 
ைறார, ஒலிம்பிக் பபறாட்டியில் 
பங்கு பப்விருக்கும் வறாள் வீச்சு 
வீைறாங்்கர்ன பவறானிக்கு சிஎம் ஐந்து 
லட்ைம் �ந்திருக்்கறாங்்க ைறார!’ என்றார்கள். 
‘உங்்களுக்கும் விரைவில் உ�வுவறார. 
இனனும் மூனறு ஆண்டு்கள். உங்்கள் ப�றாடர 
ஓட்டம் �ரடபடறாமல் பறாரத்துக்ப்கறாள்ளுங்்கள். 
உங்்கள் வீடு, உங்்கள் வறாழவு எல்லறாம் 
மறாறிவிடும்!’

அந்�க் குழந்ர�்களின ்கண்்களில் மறாரலக் 
்கதிரின பிை்கறாைம். அவர்கரள ‘ப்கறா ப்கறா’ பட 
விமரை்னத்தில் குறிப்பிட்டு எழுதியரமக்்கறா்க  
ஆபைறாக்கிய பஜயைறாஜ் டீம் எ்னக்கு ஒரு ர்கத்�றி 
ஆரடரயப் பபறாரத்தி்னறார்கள். அர�ப் 
படித்துவிட்டு நிர்ய அயல்க நண்பர்கள் 
அரழத்துப் பறாைறாட்டியர�ப் பகிரந்�றார்கள். 

ஒரு சின்ன கிைறாமத்தில் மி்கப்பபரிய 
்க்னபவறானறு வளரந்து வருகி்து. அது 
பபண் குலத்தின ்க்னவு மட்டுமல்ல �மிழச் 
ைமூ்கத்தின ்க்னவும்கூட. அர�ப் பறாது்கறாக்்கவும், 
வளரத்ப�டுக்்கவுமறா்ன பபறாறுப்பில் நறாமும் 
இரணபவறாம்! 

பி.கு : உடறபயிறசி ஆசிரியர ஆபைறாக்கிய 
பஜயைறாஜின ப�றாடரபு எண் 9787271621
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பதோட்ைப்பட்ைோ கைோட்டுகமல!
~

சீர்கறாழி ெறாஸடலில் படிக்கும்பபறாது�றான 
மு�னமு�லில் பபைறாட்படறா எ்னக்கு 
அறிமு்கமறா்னது. ெறாஸடல் ைறாப்பறாடு 
அவவளவறா்கப் பிடிக்்கறாது. ர்கயில் ்கறாசு 
இருந்�றால் ைங்்க விலறாஸில் ஒரு மறாவு ப�றாரை, ஒரு 
துண்டு அல்வறா ைறாப்பிடுபவறாம். 

நண்பப்னறாருவன மணிக்கூண்டு அருப்க, 
சின்ன பபைறாட்டறா ்கரடக்கு அரழத்துச் 
பைன்றான. அப்பபறா�றான, மு�னமு�லறா்க 
பபைறாட்டறா, ைறால்்னறா பபறான் வறாரத்ர�்கரளக் 
ப்கள்விப்பட்படன. மு�ல் விள்ளலிபய அ�ன 
சுரவ எ்னக்குப் பிடித்திருந்�து. சின்ன ரைஸ 
ப�றாரை மறாதிரி ப�ரிந்�றாலும், வயதுக்கு வந்� 
இளம் பபண்ணின ம்னம்பபறால அது �னனுள்பள 
பல இரழ்கரளக் ப்கறாண்டிருந்�து. 

பி்கு பபைறாட்டறா ைறாப்பிட்ட ்கர�ரய 
நண்பப்னறாருவனுக்கு நீண்ட ்கடி�மறா்க 
எழுதிப்னன. அப்பபறாது ர்கயில் ்கறாசு ப்கறாஞ்ைபம 
இருக்கும். வளரகி் வயசு. வயிறறில் பசி 
நிைம்ப இருக்கும். பபைறாட்டறா சூரி மறாதிரி, 100 
பபைறாட்படறாவறாவது ைறாப்பிடுவது ஒரு ்க்னவறா்க 
இருந்�து. என்ன பைய்ய? இைண்பட இைண்டு 
பபைறாட்டறாரவ வறாங்கி, ஒரு வறாளி ைறால்்னறா 
ப்கட்பபறாம். ஊறறி ஊறறி ைரவருக்குக் ர்க 
அைந்துவிடும். 

அந்� சீர்கறாழி ைறால்்னறா ருசிரய, பி்கு 
அனுபவிக்்கபவ முடியவில்ரல. ்கல்லூரி 
்கறாலத்தில் அப� பபைறாட்படறா அப� ைறால்்னறா 
மயிலறாடுதுர்யில் கிரடத்�து. இனனும் 
பைறால்லப்பபறா்னறால் இது கூடு�ல் ருசியறா்க 
இருந்�து. சீர்கறாழி பபைறாட்டறா ஸ்ரீப�வின்னறா, 
மயிலறாடுதுர் பபைறாட்டறா ஸ்ரீபிரியறா பபறால. 
ஸடஃப் அதி்கம். 

அ�ற்கடுத்து சி�ம்பைம் ைத்்ன விலறாஸ 
பநய் பபைறாட்டறா! ம்க்்க முடியறா� சுரவ. 
வளை வளை பபைறாட்டறா ஆரையும் வளரந்�து. 
சிபலறான பபைறாட்டறா, வீச்சு பபைறாட்டறா, முட்ரட 
பபைறாட்டறா, சில்லி பபைறாட்டறா, பீஸ பபைறாட்டறா, 
ப்கறாத்து பபைறாட்டறா, பபறாறித்� பபைறாட்டறா எ்னத் 
தினுசுதினுைறா்கப் பபைறாட்டறாக்்களறால் வளரந்� 
உடம்பிது. 

டிபைய்னில் ஒருவர பபரிய மூட்ரடரயப் 
பிரித்�றார. நூறு பபைறாட்டறாக்்களறாவது இருக்கும். 
‘இவபளறா பபைறாட்டறாரவ என்ன பைய்வீங்்க?’ 
எனப்ன. ‘இது விருதுந்கர பபைறாட்டறா. 
ஃபிரிஜ்ஜில் ரவத்து ஒரு வறாைம் ைறாப்பிடுபவன’ 
என்றார! �மிழரின ைம்கறால வைலறாறர்ப் 
பபைறாட்டறாரவத் �விரத்து எழு� முடியறாது! எ்னத் 
ப�றானறியது. 

ரபபறாஸில் ்கக்கூஸ இருக்கி்ப�றா 
என்னபவறா? 10 மீட்டருக்கு ஒரு பபைறாட்டறா 
்கரட இருக்கி்து. ஒரு நறாளில் எங்்கள் டவுனில் 
மட்டும் அபந்கமறா்க அஞ்சு மில்லியன 
பபைறாட்டறாக்்களறாவது சுடுவறார்கள். 

பபைறாட்டறா ்கறா�லறால் ‘ப�றாட்டபபட்டறா 
பைறாட்டு பமல முட்ட பபைறாட்டறாரவ’ ்கறாலர 
டியூ்னறா்க ரவத்திருந்ப�ன.  டீ மறாஸடருக்கு 
அடுத்து நிர்ய பபைறாட்டறா மறாஸடர்கள் எ்னக்குப் 
பழக்்கமறா்னவர்கள். அவர்கள் ரம�றா மறாரவக் 
ப்கறாஞ்ைம் �ண்ணீரும், எண்பணயும், கூடபவ 
பநறறி பவரரவரயயும் வழித்துப் பபறாட்டுப் 
பிரைவறார்கள். 

சிறிய மறாவு உருண்ரடரய விசிறி விசிறி, 
பபைறாட்டறாவறாக்கும் அந்� ைரக்்கறார பமஜிக் 
பறாரக்்கப் பறாரக்்க அலுக்்கறாது.

பவளறாங்்கண்ணி ்கடற்கரைபயறாைம் ஒரு 
மறாஸடர பபைறாட்டறாரவத் �ட்டி, ப்க்்க விடுவறார. 
இனப்னறாரு மறாஸடர ப்கட்ச் பிடித்து, ்கல்லில் 
பவ்க ரவப்பறார.

இப்பபறாது (ப்கறாஞ்ைமறாய்) வய�றா்கத் 
ப�றாடங்குகி்து! பபைறாட்டறாரவக் ர்கவிடச் 
பைறால்லி வலியுறுத்� ஆைம்பித்�றார �மிழ. 
பபைறாட்டறா இல்லறாமல் ஒரு �மிழ ஜீவன எப்படி 
உயிர வறாழும்? விழித்ப�ன.

எந்� ம்கைறாைப்னறா, ்கவரலரயவிடச் 
பைறால்லி, ப்கறாதுரம மறாவறால் பபைறாட்டறா 
்கண்டுபிடித்�றார. எடிைர்னவிடவும் 
ஐனஸடிர்னவிடவும் முக்கியமறா்ன 
்கண்டுபிடிப்பறாளர அவர. 

இனறு ‘ஜ்கபம �ந்திைம் பறாரப்பபறாம்!’ 
எனப்ன �மிழிடம். முனபு திபயட்டருக்குப் 
பபறா்னறால் அப்படிபய அரச்ை்னறாவில் பபைறாட்டறா 
ைறாப்பிடுபவறாம். இப்பபறா என்ன பைய்வது? 
விை்னப்பட்டறார. ‘விடு ்கவரலரய’ எனறு அய்யர 
பவன பபறாப்னன. 

அய்யர பவனில் ப்கறாதுரம பபைறாட்டறாவுக்கு 
இைண்டு ைறால்்னறா �ருகி்றார்கள். எ்னக்கு 
பைன்னறா மைறாலறா பைறாம்ப இஷடம். கூடபவ 
�யிர பவங்்கறாயமும். �யிர பவங்்கறாயத்ர�யும் 
ைறால்்னறாரவயும் குழப்பி பபைறாட்டறாரவச் 
ைறாப்பிடுவது �னி சுரவ. 

விருத்�றாைலம் வருகி்வர்கள் அய்யர பவன 
ப்கறாதுரம பபைறாட்டறாரவ, பைன்னறா மைறாலறாரவ 
மிஸ பண்ணக்கூடறாது. 

இனி�றான ஜ்கபம �ந்திைம் பறாரக்்க 
பவண்டும். ப்கறாதுரம பபைறாட்டறாரவக் ்கறாரத்திக் 
சுப்புைறாஜ் பைரிக்்க ரவப்பறாைறா? ப�ரியவில்ரல. 

ைங்்க ்கறாலத்தில் பபைறாட்டறா இருந்��றா? 
ஒக்கூர மறாைறாத்தியிடம் ப்கட்்க பவண்டும்!
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தமிழில்சக் கருவிகள

பததாடர் - 1

ப்ரவ்களின கீச்பைறாலி்கபளறாடு, 
எழும்பபறாப� ்கறாபவரியறாற்ங்்கரையின 
நிர்னவு்கள் உள்ளுக்குள் இரைக்்கத் ப�றாடங்கி 
விட்ட்ன. 

ஏப�ப�றா நிர்னவு்கள்.  ்கறாபவரி மண் 
்கவிர�்கரளயும், ்கர�்கரளயும் மட்டுமறா 
சுமந்து மணக்கி்து? 

 இயல், இரை, நறாட்கம் அத்�ர்னக்கும் 
பி்ப்பிடமல்லவறா… வீைம் பைறிந்� ்கறா�பலறாடு 
்கரல பல பயின் மறாந்�ர்கரளப் பரடக்கும் 
்கறாபவரிரய நிர்னக்்கத் ப�றாடங்கிப்னன.

 ்கம்பர, ஒட்டக்கூத்�ர, இளங்ப்கறாவடி்கள், 
்கல்கி, தி.ஜறா, கு.ப.ைறா, கு.ப.பைது, ்க.நறா.சு, 
ந.பிச்ைமூரத்தி, ்கரிச்ைறான குஞ்சு, �ஞ்ரை ப்ை்கறாஷ, 
எம்.வி.பவங்்கட்ைறாமன, ப�னு்கறா, திரிபலறா்க 
சீத்�ைறாம், ந. விச்சுவநறா�ன, வறாலி, சுஜறா�றா... 
எ்ன நீளும் ்கறாபவரியறாறு ப்கறாடுத்� ப்கறாரட 
வரிரையில் இனறு எனர்ன இரைக்கி்து 
்கறாபவரிபயறாை இரை. 

பயிருக்கு மட்டும் மண்ரணப் பிரித்�றால் 
பபறா�றா�றா? பரடப்புக்குமறா மண்ரணப் பிரிக்்க 
பவண்டும் என் ப்கள்வி எனனுள் எப்பபறாதும் 
உண்டு, எனினும் பி்ந்� மண்ணின இரை 
மீட்டும்பபறாது மயங்்கறாதிருக்்க முடியுமறா? 

்கறாரலயில் துயிபலழும்பபறாப� திருவறாரூர 
தியறா்கைறாஜ சுவறாமி ப்கறாயிலின ைறாயைட்ரை 
(்கறாமி்க) பூரஜயில் இரைக்கும் குட முழறாவும் 
(ஐமு்க வறாத்தியம் / பஞ்ைமு்க வறாத்தியம்), 
பறாரி நறாய்னமும், பிைம்ம �றாளமும் எனனுள் 
இரைக்்கத் ப�றாடங்கிவிட்ட்ன.

சிறுவயதில் ப்கட்டு ைசித்� 
யறாவும் ப்கறாள்ர்க்கரளப் பு்ந்�ள்ளும் 
ஆற்லுரடயரவ. 

இரையும், இலக்கியமும் இரைந்து 
ப்கறாடுக்்க அவறர்ச் சிறபமறாக்கிக் ப்கறாண்ட்ன, 
திருவறாரூர, �ஞ்ைறாவூர, ்கங்ர்க ப்கறாண்ட 
பைறாழபுைம், கும்பப்கறாணம், �றாைறாசுைம், ஸ்ரீைங்்கம் 
ப்கறாயில்்கள். 

 அவறர் வரைந்து ப்கறாண்ட்ன ப்கறாயில் 
கூரை்களும், �ஞ்ரைத்�ட்டு ஓவியங்்களும். 

இரைக்்கருவிரயயும், சிறபங்்கரளயும் 
பைய்யும் ஓரையில், இரை சுருதி பிை்கறாமல் 
�றாளமிட ்கறாபவரிபயறாடு ்கை்கமும், 
பபறாய்க்்கறாலும் ஆ்னந்�க் கூத்�றாடி்ன. 

குடமுழறா கி.பி.இைண்டறாம் 
நூற்றாண்டிபலபய வடிவரமக்்கப்பட்ட 
ப�றால் இரைக்்கருவி  எ்ன ஆய்வு்கள் 
பைறால்கின்்ன. குடமுழறா, இப்பபறாதும் 
வறாசிக்்கப்படுவது இைண்டு இடங்்களில்�றான. 
ஒனறு திருவறாரூர தியறா்கைறாஜ சுவறாமி ப்கறாயில், 
இனப்னறானறு திருத்துர்ப்பூண்டியில் 
உள்ள பி்வி மருத்தீஸவைர ப்கறாயில். 
திருவறாரூர பலவறறுக்குப் பபயர பபற் ஊர. 
திருவறாரூரில் பி்ந்ப�ன எனும் பபறு பபரிப�்ன 
உவக்கிப்ன. 

 ைங்்க ்கறால இரைக்்கருவிரய பநரில் 
பறாரத்து இரை ப்கட்டு வளரந்திருக்கிப்ன, 
அந்�க் ்கருவிரயத் ப�றாட்டுப் 
பறாரத்திருக்கிப்ன.

குடமுழா என்னும் பஞ்சமுக வாத்தியம்
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தியறா்கைறாஜ பிைம்மம், முத்துைறாமி 
தீட்சி�ர, ஷியறாமறா ைறாஸதிரி்களின மும்மூரத்தி 
ைபறாரவத் தி்னைரி ்கடந்திருக்கிப்ன. 
�மிழ்கத்தில் பபறாறறி வளரக்்கப்பட்ட 
இவர்கள் ஒரு கீரத்�ர்னரயக்கூட �மிழில் 
இயற்வில்ரலபய என் எண்ணம் எப்பபறாதும் 
எனனுள்  ப�றானறும்.

்கரநறாட்க இரை, �மிழிரை இைண்டுபம 
பிடிக்கும் என்றாலும், இைண்டும்  ஒபை பநைத்தில் 
நடந்�றால், �மிழிரை மறறும் கிைறாமிய இரை 
ப்கட்்கபவ பைல்பவன. 

பைறாழர்களின இரைஞறா்னத்திறகுத் 
�றாைறாசுைம் ஐைறாவதீஸவைர ப்கறாயில் பலிபீடத்தில் 
அரமந்துள்ள பத்து இரைப் படிக்்கட்டு்கரளக் 
ப்கறாள்ளலறாம். இவறர் ஒவபவறான்றா்கத் 
�ட்டும்பபறாது ை,ரி,்க,ம,ப,�,நி,ை என் 
ைங்்கைறாபைண இரைபயறாலி எழுகின்து. 
மதுரை மீ்னறாட்சியம்மன மறறும் சுசீந்திைம் 
ஸ�றாணுமறால்ய ஸவறாமி ப்கறாயில்்களில் 
உள்ள இரைத் தூண்்களுக்கு இந்� இரைப் 
படிக்்கட்டு்கபள முனமறாதிரியறா்கத் தி்கழந்�்ன. 

• • •

 இலைக்கியத்தில் குடமுழகா

�றா, �றாம், தீம், நறாம் எனும் 
இரைபயழுப்பும் குடமுழறா 
பறறி சிறுபறாணறாறறுப்பரட, 
பபரும்பறாணறாறறுப்பரட, மதுரைக்்கறாஞ்சி, 
மரலபடு்கடறாம், அ்கநறானூறு, ்கலித்ப�றார்க, 
ஐங்குறுநூறு, குறுந்ப�றார்க, பதிறறுப்பத்து, 

பபருங்்கர�, சிலப்பதி்கறாைம், மணிபம்கரல, 
சீவ்க சிந்�றாமணி, ப�வறாைப் பதி்கம், 
ஆழவறார பறாசுைங்்கள், ்கல்லறாடம், திருப்பு்கழ 
பபறான் பல்பவறு ைங்்க இலக்கியம் மறறும் 
பக்தி இலக்கியங்்களிலும் பைய்தி்கள் 
கிரடக்்கப்பபறுகின்்ன. 

அவறறுள் சில... 

வண்டரண ப்கறானர் வனனியு மத்�ம் 

மருவிய கூவிளம் எருக்ப்கறாடு மிக்்க 

ப்கறாண்டணி ைரடயர விரடயி்னர பூ�ங் 

ப்கறாடுப்கறாட்டி குடமுழறாக் கூடியு முழவப் 

பண்டி்கழ வறா்கப் பறாடிபயறார பவ�ம் 

பயில்வரமுன பறாய்பு்னற ்கங்ர்கரயச் 

ைரடபமல் 

பவண்பிர் சூடி உரமயவ பளறாடும் 

பவங்குரு பமவியுள் வீறறிருந் �றாபை. 

1.75.4 

 விட்டிரைப் ப்ன ப்கறாக்்கரை ப்கறாடு 

 ப்கறாட்டி �ந்�ள்கம் 

 ப்கறாட்டிபறாடுமித் துந்துபி பயறாடு 

 குடமுழறா நீர மகிழவீர. 

எ்ன அப்பர அடி்கள் ப�வறாைத்தில் 
குடமுழவு ப்கட்டு, ஆரூரகூத்�ன உவர்க 
ப்கறாண்டறாடியர� விவரிக்கி்றார. 

 பமலும், 

ப�றாண்ரடவறாய் உரம ஓர பறா்கம் 

கூடுபம; குடமுழவம், வீரண, �றாளம், 

குறுநரடய சிறு  பூ�ம் முழக்்க, மறாக்கூத்து 

ஆடுபம; அம் �டக்ர்க அ்னல் ஏந்து(ம்)பம;- 

அவனஆகில் அதிர்கவீைட்டன ஆபம. 

எ்ன ஆ்றாம் திருமுர் ப�வறாைப் 
பதி்கத்தில் குடமுழறா எனும் இரைக்்கருவிரயப் 
பறறிய குறிப்பு்கள் உள்ள்ன. 

• • •

 சிற்பஙகளில் குடமுழகா 
 

வங்்கநறாட்டுப் பறாலர்கள், ்கங்்கர்கள், 
்கறா்கதீயர்கள், பமரல மறறும்  கீரழச் 
ைறாளுக்கியர்களின சிறபங்்களிலும் 
ஆடல்வல்லனுக்கு / சிவனின நிருத்� 
சிறபங்்களுக்கு முனபறா்க குடமுழறா 
வறாசிக்்கப்படுவது பபறானறும் சிறபங்்களில் 
குடமுழறா அரமக்்கப்பட்டுள்ளது.  இ�ன மூலம், 
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குடமுழறா பிைபலமறா்ன இரைக்்கருவியறா்க 
இருந்�தும், இர�ப் பல்பவறு பகுதிரயச் 
பைரந்� மக்்களும்  பபறாறறிக் ப்கறாண்டறாடி 
இருந்��றகுமறா்ன ைறான்றா்கச் சிறபங்்கள்  
இருக்கின்்ன...

குறிப்பு : நிருத்�ம் எனபது 
பை�நறாட்டியத்தில் சுத்� நட்னம் ஆகும். 
இது உடல் அழர்கயும், உடலின அழகிய 
அரைவு்கரளயும், �றாளத்தின மி்க நுணுக்்கமறா்ன 
அளரவ்கரளயும், ர்க்கள், விைல்்களின 
அழ்கறா்ன முத்திரை்கரளயும், பறா�ஜறால 
வித்ர�்கரளயும் இரை, அ�ன �றாள பமல்லி்ன 
வல்லி்னங்்கரளயும் உருவ்கப்படுத்தும் ஒரு 
்கரலயறாகும்.  

திருவலஞ்சுழி ப்கறாயில் வி�றா்னத்தில் 
குடமுழறா இரைப்பது பபறானப்றாரு ஓவியம் 
உள்ளது. அது �ஞ்ரை நறாய்க்்கர ்கறாலத்தில் 
வரையப்பட்டப�்ன அறியப்படுகி்து. 

�ைங்்கம்பறாடி, பைந்�ரல, ்கங்ர்கப்கறாண்ட 
பைறாழபுைம், திருப்புள்ளிருக்குபவளூர என் 
பபயருரடய ரவத்தீஸவைன ப்கறாயில் மறறும் 
ப�னதிருவலங்்கறாடு ஆகிய சிவறாலயங்்களில் 
ஆடல்வல்லறானின முனபு வறாசிக்்கப்படுவ�றா்க 
இருக்கி்து. இப்படி, பல்பவறு 
சி்ப்பம்ைங்்கரளக் ப்கறாண்ட இக்்கருவி 
ஆடலுக்கு இரைக்்கக்கூடிய ்கருவியறா்க 
இருந்திருக்கி்து. 

 ஆக்்கல் – ைதிபயறாஜறா�ம்- பமறகு 

 ்கறாத்�ல் – வறாமப�வம்- வடக்கு 

 அழித்�ல் – அப்கறாைம் – ப�றகு 

 மர்த்�ல் – �த்புருஷம் –கிழக்கு 

 அருளல்- ஈைறா்னம் – வறா்னம் 

ஆகிய பமறகூறிய ஐந்து பையல்்கரளக் 
குடமுழறா குறிப்ப�றா்கச் பைறால்கி்றார்கள். 

 இது பஞ்ை உபலறா்கத்�றால் ஆகியது. அ�ன 

அடிப்பகுதி ்கடம் எனனும் வறாத்தியம் பபறாலப் 
பபரிய பறார்ன வடிவத்தில் இருக்கும். அ�றகு 
ஐந்து மு்கங்்கள் உண்டு. அரவ ஒவபவறானறும் 
வட்ட வடிவில் இருப்ப�றால் அர� வட்டத் 
�ட்டு எனபர. இர�ப் பசுத்ப�றால் பபறாரத்தி 
மூடி இருப்பர. ஒவபவறாரு மு்கத்தின – வட்டத் 
�ட்டின – மீதும் மூடப்பட்ட ப�றாலின ்க்னமும் 
பவவபவறு அளவில் இருப்ப�றால் இது 
பவவபவறு ஒலிரய எழுப்பும். 

அ�றாவது ஐந்து மு்கங்்களும் ஐந்து 
வி�மறா்ன ஓரைரய எழுப்பும். ஒவபவறாரு  
மு்கத்தின ்கழுத்தின அளவிறகு ஏறபவும், 
்கட்டப்பட்டிருக்கும்  மறான ப�றாலின �டிமனுக்கு 
ஏறபவும் இரை எழுப்பும். 

குடமுழறா பறறி குடவறாயில் 
பறாலசுப்ைமணியம் அவர்கள் எழுதிய 
“குடமுழறா” என் நூலில் விரிவறா்க இருக்கி்து. 

�ஞ்ரை பபரிய ப்கறாயிரல விடவும், 
திருவறாரூர பபரிய ப்கறாயில் ம்னதிறகு 
பநருக்்கமறா்னது. இர்வர்னத் ப�டி 
எல்பலறாரும் அங்கு பபறா்னபபறாது, நறான மட்டும் 
அங்கு இரைரய, சிறபங்்கரள, ்கர�்கரள, 
புல்பவளிரய, ப்கறாயில் ப்கறாபுைத்தில் இருந்து 
படபடத்துப் ப்க்கும்  பு்றாக்்கரளத் ப�டி 
இருக்கிப்ன. 

இக்்கருவிரயப் பறாைறாரைவர்களறா்ன 
முட்டுக்்கறாைர்கள்�றான வறாசித்து இருக்கி்றார்கள். 
்கரடசியறா்க முட்டுக்்கறாைர ைங்்கைமூரத்தி�றான 
இருப்கறாயில்்களின  குடமுழறாரவயும்  வறாசித்து 
இருக்கி்றார. �றைமயம் அக்்கரல அழிந்து 
விடக்கூடறாது எ்ன முட்டுக்்கறாைர வழி வந்� 
ப�வமங்ர்க எனும்  பபண் குடமுழறாரவ 
வறாசித்து வருகி்றார. 

இனறு, ப்கறாபைறா்னறாவறால், குடமுழறா 
இரைக்்கப்படவில்ரல... 

எத்�ர்ன �றாண்டவங்்கள், விழறாக்்கள், 
ைறாஜ உபைைரண்கள், பூரஜ்கள் எ்னக் ப்கறாட்டி 
முழக்கிய இரைக்்கருவி்கள் மூரலயில் 
கிடக்்கலறாபமறா?

இப்படி ம்க்்கப்பட்ட ஒவபவறாரு 
�மிழிரைக் ்கருவி்களும் பமௌ்னமறா்க 
பல்லறாயிைமறாண்டு வைலறாறறு நி்கழவு்கரள 
இரைத்துக்ப்கறாண்டிருக்கின்்ன. 

அடுத்� பகுதியில் ப்கத்�றா வரப்ங்்க... 

அட ப்கத்து அப்படிங்்க்து ஒரு 
இரைக்்கருவிபயறாட பபருங்்க. 
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 கவிலதயியல் குறிதத 
வேர்கதாணல்கள

7

இளங்கோ கிருஷ்ணன்

கவி்�யியல் குறித்துப் ம்பசுவது, 
ஓர் உ்ரயகாட்லைத் துவஙகுவது ம்பகானற 
முனவனடுப்புகள் சமககாலைத்துக்குத் ம�்வயகாக 
இருக்கிறது. இது இலைக்கியச் வசயல்்பகாட்டின ஒரு 
முக்கியமகான ்பகுதி. ்பலைருக்கும் இதில் ஆர்வம் 
இருந்�ம்பகாதும் உ்ரயகாட்லைச் சகாத்தியப்்படுத்� 
முடியவில்்லை. ஏன?

ப�றாடரச்சியறா்ன ்கரலயியல் உரையறாடல் 
எனபது நி்கழத்�றான பவண்டும். ஆ்னறால், அரவ 
நி்கழவ�ற்கறா்ன பவளி்கள் இங்கு எனப்னன்ன 
உள்ள்ன எனறு பநறாக்்க பவண்டும். இ�ழ்கள், 
பல்்கரலக்்கழ்க வளறா்கங்்கள் அல்லது ்கல்விப் 
புலங்்கள், இலக்கியக் கூட்டங்்கள் ஆகிய 
பவளி்கபளறாடு இனறு மு்கநூல் பபறான் ைமூ்க 
வரல�ளங்்களும் ்கரல உரையறாடல்்களுக்்கறா்ன 
பவளி்களறா்க இருக்கின்்ன. இதில் மு்கநூல் 
பபறான் �ளங்்களில் ப�றாடரச்சியறா்ன, கூரரமயறா்ன, 
சி�்லற் உரையறாடல் நி்கழவது எனபது 
ைறாத்தியமற்து எனபப� எ�றாரத்�ம். அதுபவ 
எ்னது நரடமுர் அனுபவமும்கூட. இ�ன 
மு�னரமயறா்ன ்கறாைணம் மு்கநூலின இயல்பு�றான. 
�மிழின மு�னரமயறா்ன பரடப்பறாளி்கள் 
மு�ல் நறாரள ்கவிர� எழு� வறாய்ப்புள்ள இளம் 
வறாை்கன வரை பலரும் புழங்கும் பவளி இது. 
இவவளவு பைவலறா்ன பவளியில் உரையறாடரல 
ரமய பநறாக்கு சி�்றாமல் எடுத்துச்பைல்ல 
இயலறாது. உரையறாடரலத் ப�றாடங்கியவர மு�ல் 
ஒவபவறாருவருபம பைறாரந்துவிடுவர. ஒரு ்கட்டத்தில் 
உரையறாடல் முடிவரடயும். 

நிஜமறா்கபவ தீவிை உரையறாடல் நி்கழ 
பவண்டும் எனில் அது ப�ரந்ப�டுத்� 
பங்ப்கறபறாளர்கள் உள்ள உள் அைங்கு்களிபலபய 
ைறாத்தியம். இந்�த் ப�ரந்ப�டுத்� எனபர�க் 
குறு்கலறா்கப் புரிந்துப்கறாள்ள பவண்டியதில்ரல. 
அவைவரக்குச் ைறாத்தியமறா்ன நண்பர்கபளறாடு 
இரணந்து இர�ச் பைய்யலறாம். பமலும், ஒபை 
இடத்தில் குழுமும்பபறாது ஏறபடும் ஐக்கிய 
உணரவும் தீவிைத்�னரமரய பமம்படுத்தும்.

பல்்கரலக்்கழ்கங்்கள் இலக்கியத்ர� விட்டு 
பவகுப�றாரலவில் இருக்கின்்ன எனப�றால் 
அவர்கரள நறாம் நம்புவதில் ஒரு பபறாருளும் 
இல்ரல. ஆ்னறால், அவர்கள் நிர்னத்�றால் 
இலக்கியத்ர�ப் பைவலறாக்்கவும், இலக்கிய 
உரையறாடல்்கரளச் பைழுரமப்படுத்�வும் 
எவவளபவறா பைய்ய முடியும். அது அவர்கள் 
்கடரமயும்கூட. இந்� பமறாழியில் மட்டும்�றான ஒரு 
�மிழப் பபைறாசிரியர �ன ைம்கறால இலக்கியவறாதி்கள் 
யறாபை்னத் ப�ரியறாமபலபய �ன பமறாத்� 
வறாழரவயும் வறாழ முடிகி்து. �்னக்குப் பின வரும் 
�ரலமுர்ரயபய அறிவுக் குருடறாக்கிக் குழியில் 
�ள்ளி, ஊழலின வடிவறா்கபவ வறாழந்திட முடிகி்து.

பல்்கரலக்்கழ்கங்்களுக்கும் இலக்கியத்துக்குமறா்ன 
ப�றாடரபு ஆழமறா்னது. உல்கம் முழுவதும் 
இது நடக்கி்து. இனறும் அபமரிக்்க நவீ்ன 
இலக்கியங்்கரள வழிநடத்துவது அங்கிருந்து 
பவளிவரும் சிறறி�ழ்கபள. இங்கு நம் அண்ரட 
மறாநிலமறா்ன ்கரநறாட்கறாவில்கூட இது சி்ப்பறா்கச் 
பையல்படுகி்து. இங்கு�றான நறாம் அர� எண்ணி 
பபருமூச்சு மட்டுபம விட்டுக்ப்கறாள்ள முடிகி்து.

இ�றகு அடுத்� நிரலயில் இ�ழ்கள். 
ப�றாடரச்சியறா்ன, தீவிை ்கரல, ்கவிர� 
உரையறாடல்்கரள நறாம் இ�ழ்களில் 
முனப்னடுக்்கலறாம். ப�றாண்ணூறு்கள் வரையிலறா்ன 
இலக்கியம் அப்படிபய வளரந்�து. இனறு இரணய 
இ�ழ்களும் இருக்கின்்ன. இந்� பவளி்கரளப் 
பயனபடுத்�லறாம். இ�ழறாளர்கள் இ�ற்கறா்ன 
முனப்னடுப்பு்கரளச் பைய்�றால் உரையறாடல் 
நி்கழபவ பைய்யும். 

கற்பதுவே.. 

வகட்பதுவே..!
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இலக்கியக் கூட்டங்்கள் அங்ப்கறானறும் 
இங்ப்கறானறுமறா்கத் ப�றாடரச்சியறா்க 
நடந்துப்கறாண்டு�றான இருக்கின்்ன. 
ப�றாடரச்சியறா்ன அப� வறாை்கர்கள் பங்ப்கறகி்றார்கள் 
எனப�றால் இதில் சுவறாைஸயம் ப்கறாஞ்ைம் 
குர்வறா்க இருக்்கலறாம். ஆ்னறால், கிட்டத்�ட்ட 
ைடங்குத் �னரமபயறாடறாவது இங்கு இலக்கிய 
உரையறாடல்்கள் நி்கழந்துப்கறாண்டு�றான 
இருக்கின்்ன.

்கவிர� ைறாரந்து பபைபவண்டும் என் 
ம்னநிரலயில் இருப்பவர்கள், அடிக்்கடி 
ஒருங்கிரணந்து உரையறாட பவண்டியது 
அவசியம். அது நி்கழறாமல் தீவிை உரையறாடல்்கள் 
ைறாத்தியமில்ரல. அது ஒனறும் நடக்்க ைறாத்தியமற்து 
அல்ல. அப� ைமயம் அது சுலபமும் அல்ல. யறாைறாவது 
முனர்க எடுக்்க பவண்டும். பம்னக்ப்கட பவண்டும். 
பைய்பவறாம்.

�மிழக் கவி்� மர்்ப, சஙகத்தில் வ�காடஙகி 
எல்மலைகாருக்குமகான புழஙகு வவளியகாக கவி்� 
ஆககா� ககாலைம் வ்ரக்கும் கவனித்ம�காமகானகால் 
அரசியல், வ்பகாருளியல், சமூகவியல், தி்்ணயியல், 
்பண்பகாட்டு மகானிடவியல், உளவியல்... இனனும் 
வகாழவின அத்�்னப் ்பகுதிகளிலும் நுட்்பமகான 
விசகார்்ண்ய மமறவககாணடது ம்பகாலைமவ 
அ்மந்திருக்கும். இந்� நுட்்பமும் விசகார்்ணயும் 
இப்ம்பகாது இல்்லைமய எனன ககார்ணம்?

சிறு்கர�்கள், நறாவல்்கள் பபறான் வடிவங்்கள் 
அந்� பவரலரயச் பைய்துப்கறாண்டிருக்கின்்ன. 
்கவிர� ம்னதின நுண் உணரவு்கரள பநறாக்கி 
ந்கரந்துவிட்டது எனபது இ�ற்கறா்ன எளிரமயறா்ன 
பதில். ப்கறாஞ்ைம் விளக்்க முறபடுகிப்ன. பபறார 
அடிப்பவர்கள் அடுத்� ப்கள்விக்கு ந்கரந்திடுங்்கள்.

�மிழ பபறான் ஒரு பநடிய வறாழவுரடய 
பமறாழியில் ்கவிர� எனபது பல நூறு மு்கங்்கள் 
ப்கறாண்ட�றா்கத்�றான இருக்கும். மனி� குலத்தின 
அரைவியக்்கத்துக்கும் முனப்னற்த்துக்கும் ஏறப 
அ�ன பமறாழியியல் ப�ரவ மறா் மறா் ்கவிர� 
எனும் பண்பறாட்டுக் ்கருவியின பநறாக்்கமும் 
ப�ரவயும்கூட மறாறிபய வந்திருக்கின்்ன. 
இம்பமறாழியில் ப்கறாடி எனறு ஒரு பைறால் 
உள்ள�ல்லவறா? அது, பல்லறாயிைம் வருடங்்களுக்கு 
முறபட்ட பவட்ரடச் ைமூ்க வறாழவிலிருந்து 
வருகி்து. மிரு்கங்்களின ப�றால்்கரள, 
உப்புக்்கண்டமிட்ட குடல்்கரள உலரத்திப் 
பயனபடுத்திய பழங்குடி்களின பைறால் அது. 
அர�பய இனறு ஒரு நவீ்ன அைசியல் ்கட்சி வரை 
பயனபடுத்துகி்து.

இம்பமறாழியில் ்கவிர�யில்�றான ்கர�்கள் 
பைறால்லப்பட்ட்ன. வைலறாறு பதியப்பட்டது. 
மருத்துவக் குறிப்பு்கள் மு�ல் பைறாதிட ைறாஸதிைம் 
வரை ை்கலமும் ்கவிர�யில்�றான எழு�ப்பட்ட்ன. 

�த்துவங்்கள், ்கறாப்பியங்்கள் எல்லறாமும் 
்கவிர�யில்�றான நி்கழந்�்ன. 

இலக்கியத்தில் �னிக் ்கவிர� சிறப்ல்ரல 
என்றால் ்கறாப்பியம் அல்லது ்கறாவியம் பபபைல்ரல. 
வறாழவின ஒரு ்கணத்ர�, உணரவின ஒரு 
�ருணத்ர�, ஒரு ரமய �ரிை்னத்ர�, ஒரு சிந்�ர்ன 
பவடிப்ரபப் பபசுவது �னிக் ்கவிர� என்றால், 
வறாழவின பல்பவறு மு்கங்்கரள, பல்பவறு 
இயல்பு்கரளச் பைறால்லி, வறாழவு பறறிய 
�த்துவறாரத்� �ரிை்னத்ர� முன ரவப்பது, வறாழரவ 
பமறாத்�மறாய் அள்ளிப் பறாரக்்க முயல்வது ்கறாவியம்.  
ஒவபவறாரு பைவவியல் பமறாழியிலுபம அ�ற்கறா்ன 
பிைத்பய்கக் ்கறாவியங்்கள் இருக்கின்்ன. �மிழுக்குக் 
்கறாப்பியங்்கள். 

நமது பக்தி இலக்கிய ்கறாலம் எனபரவ இ�ன 
வளரச்சிப்பபறாக்கில் நி்கழந்� இரடயீடு. இ�ன 
்கறாைணங்்கள், விரளவு்கள் பறறித் �னியறா்கபவ 
பபை இயலும். ஆ்னறாலும் அங்கும் பபரிய 
புைறாணம் பபறான் வறாழவியல் நூல்்கள் இருக்்கபவ 
இருக்கின்்ன. 

இப்படியறா்ன வளரச்சிப் படிநிரலயில்�றான 
நவீ்னத்துவத்தின வளரச்சியறால் அச்சு 
இயந்திைங்்களின வருர்க, ்கறாகி� உறபத்திப் 
பபருக்்கம், ந்கை வறாழவு ஆகிய மறாற்ங்்கள் பமறகில் 
உரைநரட இலக்கியங்்கரள உருவறாக்குகின்்ன. 
அது மு�ல், ்கவிர�யில் அனுைரிக்்கப்பட்டு வந்� 
வறாழவு பறறிய அத்�ர்ன தீவிை �த்துவறாரத்� 
அணுகுமுர்்கள், ப�டல்்களும் புர்னவு 
இலக்கியங்்களில் நுரழந்�்ன. �னிக் ்கவிர�யின 
இடத்ர�ச் சிறு்கர�யும், ்கறாவியத்தின இடத்ர� 
நறாவல்்களும் நிர்வு பைய்ய முயன்்ன. 

்கவிர� எனபப� �னிக்்கவிர��றான 
என்றாகிப்பபறா்னது அ�ன பி்கு�றான. பி்கும் 
உல்க அளவில் நி்கழந்� பநடுங்்கவிர�்கள் சிலதின 
பிையத்�்னம் இழந்� அந்�க் ்கறாவியப் பபருரமரய 
மீட்படடுப்ப�றா்கபவ இருந்�து. இனறு, நறாவலின 
இடத்ர� சினிமறா பிடித்துக்ப்கறாண்டுள்ளது. அதுவும் 
வளரந்து, பவப் சீரியல்்களில் வந்து நிறகி்து. 
இந்� மறாற்ம் இயல்பறா்னது. ்கவிர�க்கு இ�்னறால் 
குர்வு ஒனறும் இல்ரல. மனி�ன எந்� நவீ்ன 
்கரலரயத் ப�டிப் பபறா்னறாலும், ்கவிர�்கள் 
வறாழந்துப்கறாண்டு�றான இருக்கும்.

கவி்� எழு�ப் புகுந்� எல்மலைகாருக்கும் 
கவி்�யியல் குறித்தும் வ�ரிந்திருக்க மவணடும் 
எனறு கருதுகிறீர்களகா?

நிச்ையமறா்க நறான அப்படிக் ்கரு�வில்ரல. 
பமலும், அது ைறாத்தியமும் இல்ரல எனப் 
்கருதுகிப்ன. ்கவிர� பவறு ்கவிர�யியல் பவறு. 
முன்னது ்கரலச் பையல்பறாடு, பின்னது �த்துவச் 
பையல்பறாடு. ்கரலஞன உணரவுப்பூரவமறா்னவன, 
்கணங்்களில் வறாழபவன. ஒவபவறாரு விஷயத்திலும் 
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அவனின அப்பபறார�ய ம்னநிரலபய அவனின 
எதிரவிர்ன்களில் ப�றாழிறபடும். ஆ்னறால், 
்கரலயியல் அல்லது ்கவிர�யியல் எனபது பவறு. 
அர�ச் பைய்பவன விமரை்கன. விமரை்கனின 
அ்கம் பவறு. பபரும்பறாலும் �ரக்்கங்்களறால் 
இயங்குபவன. ்கறாைண, ்கறாரிய ம்னமும் நி�றா்னமும், 
ப�றாகுத்தும், பகுத்தும் உரையறாடும் லறாவ்கமும் 
ர்கவைப்பபற்வன. 

�ரக்்கம்னம் இயங்கும் ்கவிஞர்களறாபலபய 
்கவிர�யியலில் நுரழய முடியும். எல்லறா 
மனி�ருக்குள்ளும் எல்லறாப் பண்பு்களும் இருக்கும் 
என் அளவிபலபய ்கவிஞனிடம் �ரக்்கம் 
இயங்கும். அர� நம்பி அவன ்கவிர�யியலில் 
நுரழந்�றால் பபரும்பறாலும் ைலித்துவிடுவறான. 
ைட்பட்ன பவளிபயறிவிடுவறான. பபரும்பறாலறா்ன 
்கவிஞர்கள் �றாம் எழுதும் ்கவிர� மறாதிரி்கரளபய 
்கவிர�யியலுக்்கறா்ன லட்ைணமறா்க முன 
ரவப்பறார்கள். மற்ர� நிைறா்கரிப்பறார்கள். ஒரு 
விமரை்கன இர�ச் பைய்ய மறாட்டறான. Reader text, 
writer text எ்ன இைண்டு உள்ளது. முன்னது ஒருவர 
என்ன வறாசிக்கி்றார எனபப�றாடு ப�றாடரபுரடயது. 
பின்னது, எர� வறாசித்�றாலும் அவர என்ன 
எழுதுகி்றார எனபப�றாடு ப�றாடரபுள்ளது. ்கவிஞன 
பின்னர�ப் பறறிபய அதி்கம் உரையறாடுவறான. 
விமரை்கன இைண்ரடயும் பபை வல்லவன.

்கவிஞனும் விமரை்கனும் ஒபை ம்னதில் 
இயங்கும்பபறாது அவனுக்கு இந்� பபறா�ம் 
முக்கியம். டி.எஸ.எலியட்டின ்கவிர� பறறிய 
்கருத்து்களுக்கும் ப�வப�வன ்கவிர� பறறிய 
்கருத்து்களுக்கும் இரடபய உள்ள ஒறறுரம 
இருவரும் �த்�ம் ்கவிர�யியரலப் பபசி்னறார்கள். 
ஆ்னறால், பவறுபறாடு எலியட் அர�க் ்கடந்தும் 
பைன்றார எனபது�றான. 

எ்னபவ, ்கவிஞன ்கவிர�யியலுக்குள் 
வந்�றாலும் அவன மறறும் அவன ைறாரந்� 
பரடப்புல்கம் பறறி சில சுவைஸயமறா்ன 
�்கவல்்கரளக் கூடு�லறா்கத் ப�ரிந்துப்கறாள்ள 
இயலுபம அனறியும் பபறாதுவறா்ன ்கவிர�யியல் 
பபறாக்கு்கள் பறறி அவனிடம் பநரரமயறா்ன பதில் 
கிரடக்குமறா எனபது துரலபபம. 

மறுபு்ம் விமரை்கன எனபவப்னறா ஒருவன 
அல்ல. ைமூ்க விஞ்ஞறானி்கள் மு�ல் அைசியல் 
ஆரவலர்கள், �த்துவ ஆய்வறாளர்கள்  வரை 
பல�ைப்பட்டவர்களறாய் இருக்கி்றார்கள். அவர்கள் 
பவறு ்கறாைணங்்களுக்்கறா்கக் ்கவிர�க்குள் 
வருகி்றார்கள். அவர்களிடம் ்கவிர� பறறிச் 
பைறால்லக் ப்கட்டறால் ஒரு ்கவிஞன எதிரபறாரப்பது 
கிரடக்கும் எனறும் பைறால்வ�றகில்ரல. 
அந்�வர்கயில் ்கவிஞன ்கவிர�ரயப் பறறிப் 
பபசுவர�க் ப்கட்பப� ஒப்பீட்டளவில் உத்�மம் 
எனபபன.

மற்படி, நிஜமறா்கபவ ்கவிர� பறறி 
பபைக்கூடிய கூருணரவு உள்ள, ்கவிர�யின அ்கத்ர� 
அறிந்� விமரை்கனும் இருக்கி்றான�றான. அப்படி 
ஒருவன ஒரு பமறாழிக்குக் கிரடப்பது அ�ன 
நல்லூழ. ...

நோச்சியோள் சுகந்தி

குறறம் நிரம்பிய சமூக அரசிய்லைக் 
கவி்�யகாக்கும்ம்பகாது ஒரு  குறறவு்ணர்ச்சி 
வந்துவிடுவது உணடு. ஒரு கவிஞரகாக இ்� எப்்படி 
எதிர்வககாள்கிறீர்கள்?

பபறாதுவறா்க என ்கவிர�்கள் இவறர்க் 
ப்கள்விக்குட்படுத்தும். ஒனறும்  பைய்ய 
முடியவில்ரல எனகி் ஆ�ங்்கம்�றான வருபம ஒழிய 
குற் உணரவு வைறாது.

ஒழுஙகறற அல்லைது உண்மயறற 
க்லைப்பிரதிகள் குப்்்பக்குச் சமகானம். 
அந்�க் குப்்்பக்ள அஙகீகரிக்கும் அல்லைது 
கணடுவககாள்ளகா� �மிழச் சூழலின �றககாலைப் 
ம்பகாக்கு குறித்து உஙகள் வவளிப்்ப்டயகான கருத்து 
எனன?

உண்ரமரயச் பைறான்னறால் இனர்ய சூழலில் 
எல்லறா இடத்திலும் லறாபி�றான நடக்கி்து. ஒரு 
பரடப்ரபப் பபறாறறுவதிலும் ஒதுக்குவதிலும் 
நுண்ணிய ைறாதி அைசியல், குழு அைசியல் 
இருக்கி்து. நறான எல்லறா இடங்்களிலும் ஏப�றா 
ஒரு வம்ரப விரல ப்கறாடுத்து வறாங்கியுள்ள�றால் 
பு்க்்கணிப்பு்கரளக் ்கண்டுப்கறாள்வதில்ரல. 
இனர்ய இலக்கியம் ்கறாஸபமறா கிளப்பு்களில் 
வளரகி்து. இதில் என்ன பைறால்ல முடியும்?

கவி்�கள் வகாசகனின அறி்வ ்ம்்ப 
மவணடுமகா அல்லைது உ்ணர்்வ ்ம்்ப மவணடுமகா?

உணரரவ நம்பும் பரடப்பு்கள்�றாப்ன ்கறாலம் 
்கடந்து நிறகி்து.
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 நூல் விமர்்சனம்

நிசைவுகசைக் கிைறும் கவிசதகள்
நூல் : க்பச்சியம்மோளின் கசோ�க்�ோட்டுப ப்போம்ரம 
(�விரதத் பதோகுபபு)

ஆசிரியர :  �விஞர வீைகசோழன் �.கசோ.திருமோவ�வன்

முதற்பதிபபு : 2021

பவளியீடு :  ்பரைபபு ்பதிப்ப�ம்

பதோரலக்பசி :  9790821981

விரல : ரூ. 100

வயலின அந்� பச்ரை வண்ணமும், 
்கறாறறுக்கு நட்னமறாடும் அ�ன ஜதி்களும், 
சீைறா்க வளரந்திருக்கும் அ�ன பறாங்கும் 
அழப்கன்றால்,  அரவ அர்னத்ர�யும் விஞ்சி 
நிறகும் ஆங்ப்க பதித்திருக்கும் பைறாளக்்கறாட்டு 
பபறாம்ரமயின அழகு..

ஒக்கூரில் என பள்ளித் ப�றாழி 
விைறாலறாட்சியின வயலுக்கு அடிக்்கடி 
பைல்ர்கயில் அந்�ச் பைறாளக்்கறாட்டு 
பபறாம்ரமயின அழகில் மயங்கியிருக்கிப்ன.. 
அ�ன உருண்ட பறார்ன வயிறும், வரளயறா� 
ரவக்ப்கறால் பிறி ்கைங்்களும் ்கருப்பு 
முட்ரடக் ்கண்்களும், எர்ன ஈரக்்க, நினறு 
நினறு பறாரப்பபன.. “வறா பிள்ள வீட்டுக்குப் 
பபறா்கலறாம்”  எ்ன அவள் ்கைங்்கள் பிடித்து 
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இழுத்து வீடு ப்கறாணரந்�றாலும், ம்னம் 
அவர்ன விட்டு அரைந்�தில்ரல.. அ�றகுள் 
ஓர மனி�ன இருக்கி்றான எனப் பல நறாட்்கள் 
நிர்னத்திருக்கிப்ன.

அந்�ச் பைறாளக்்கறாட்டு பபறாம்ரமரய 
அட்ரடப்படமறா்கக் ப்கறாண்டு 
திருமறாவளவனின ்கவிர�ப் புத்�்கம்  
“பபச்சியம்மறாளின பைறாளக்்கறாட்டுப் 
பபறாம்ரம” பவளிவந்துள்ளது. புத்�்கத்திறகுள் 
பபறா்கறாமல் பபறாம்ரமயின நிர்னவு்களில் 
ைறறு நீைறாடிவிட்டு அட்ரடப்படச் சித்திைத்ர� 
உறறு பநறாக்கிப்னன. ப்ரவ்கரள 
விைட்டுவ�ற்கறா்கச் பைய்யப்பட்ட 
பபறாம்ரமயிபலபய  ப்ரவ்களின வறாைம். 
அட... அட்ரடப்படபம ்கவி பறாடுகி்ப�... 
அந்� நீலமும்  சிவப்பும் மஞ்ைளும் 
மி்கச்ைரியறா்ன ப�ரவு.

ஒரு புத்�்கத்ர�ப் படிக்்க ஆைம்பிக்ர்கயில் 
பதிப்புரைரயபயறா அணிந்துரைரயபயறா 
வறாழத்துரைரயபயறா  மு�லில் படிக்கும் 
வழக்்கம் எப்பபறாதும் எ்னக்கு இருந்�தில்ரல. 
அவர்களின ்கருத்துக்்களிபலபய நறானும் 
பயணப்பட்டுவிடுபவப்னறா என் அச்ைம் 
்கறாைணம். ்கவிர�்கரள முடித்துவிட்டு 
அப்பு்ம்�றான இங்கு வருபவன. ஆ்னறால்   
இப்புத்�்கத்தின மு்கவுரை்கள் எனர்ன ஈரக்்க.. 
வழக்்கத்திறகு மறா்றா்க  அத்�ர்னரயயும் 
படித்ப�ன.

ஜின்னறா அஸமியின பதிப்புரை 
ஆ்கட்டும், ைறா.ப�வ�றாஸ அய்யறா, 
பத்திரிக்ர்கயறாளர திருமறாபவலன அவர்களின  
அணிந்துரை்கள் ஆ்கட்டும், ஆரூர �மிழநறாடன 
அய்யறா அவர்களின வறாழத்துரை ஆ்கட்டும்,  
கிரிக்ப்கட் ஆட்டத்திறகுப் பி்கு பை்னல்்கள் 
்கறாட்சிப்படுத்தும் அந்� ஆட்டத்தின 
ரெரலட்டு்கரளப்  பபறாலக் ்கவிர�்களின 
சி்ப்ரபக் ்கறாட்சிப்படுத்தி்ன.. படிக்்கத் 
தூண்டி்ன.

ஓர மரழக்்கறாலத்தில் ம்கனுக்குப் 
புத்�்கங்்களிலிருந்து விடுமுர் அளித்� 
�ந்ர�.. பபய்யும் மரழரயத் �றாள்்களில் 
கிறுக்கிய ம்கன... இது�றான இத்ப�றாகுப்பின 
மு�ற ்கவிர�. இர� ஒட்டி நிர்ய எண்ண 

ஓட்டங்்கள் எ்னக்குள்.. அவன மரழயில் 
நர்னய விரும்பியிருக்்கலறாம்.. �றாழவறாைத்தில் 
நினறு மரழரய பவடிக்ர்க பறாரக்்க 
நிர்னத்திருக்்கலறாம்... ்கறாகி�க் ்கப்பல் விட 
நிர்னத்திருக்்கலறாம்.. ஆ்னறால் ்கவிஞர,  �ந்ர� 
ஏப�னும் எழு�ச் பைறால்ர்கயில் �றாள்்களில் 
மரழரயக் கிறுக்குகி்றான எ்ன முடிக்கி்றார.

்கவிர�யின சுருக்்கத்தில், அது �ரும் 
விரிவறா்ன பபறாருளில் நறான மயங்கியர� விட 
எங்கு அதி்கம் மயங்கிப்னன ப�ரியுமறா!!!! 
பைறால்லறாடல்...

எர� பவண்டுமறா்னறாலும் எழுப�்னச் 
பைறால்லி

பறால்யத்ர� பரிைறாக்கி

மரழயினூபட மிட்டறாயறா்னறார

அச்சிறுவனுக்கு மிட்டறாரய விட எது 
அதி்கம் இனிப்ரபத் �ந்து விடப்பபறாகி்து, 
அனறு அவனுக்கு விடுமுர் அளித்� 
அப்பறாபவ மிட்டறாயறாகிப்பபறா்னறார. எனப்ன 
்கறபர்ன வளம்.

மறாட்டு வண்டி ்கட்டிக்ப்கறாண்டு பக்்கத்து 
வீட்டு அக்்கறாக்்களுடனும் அத்ர�்களுடனும் 
எங்்களூரில் திபயட்டர இல்லறா��றால்,  5 
கிபலறா மீட்டர தூைமிருக்கும் கீழப்பூங்குடியின  
அபிைறாமி திபயட்டருக்குச் பைல்பவறாம், 
அண்ணன்களும் மறாமறாக்்களும் ரைக்கிளில் 
மறாட்டு வண்டி ப�றாடை எங்்களுக்குத் 
துரணயறா்க. அவைவர வீடு்களிலிருந்து 
தினபண்டங்்கள் எடுத்துக்ப்கறாண்டும், 
பபரிய குடத்தில் குடி �ண்ணீருமறாய்ப் 
பயணப்படுர்கயில் ஆட்டமும் பறாட்டமுமறாய் 
ஜல் ஜல் எ்ன மறாடு்களின ைலங்ர்க்கள் குலுங்்க 
ஏ்கக் ப்கறாண்டறாட்டமறாய் இருக்கும்... அப்பு்ம் 
ஏப�றா ஒரு புண்ணியவறான எங்்கள் ஊரிபலபய 
்கறாமறாட்சி டூரிங் டறாக்கிஸ ஆைம்பிக்்க 
ப்கட்்கவறா பவண்டும்? எத்�ர்ன சினிமறாக்்கள்! 

எம்.ஜி.ஆரின வீைத்ர�யும், 
சிவறாஜியின பறாைத்ர�யும்  நம்பியறாரின 
துபைறா்கத்ர�யும், அபைறா்கனின ரமயிட்ட 
விழி்கரளயும், எம்.ஆர.ைறா�றாவின 
ரநயறாண்டிரயயும்  அங்ப்க�றாப்ன பறாரத்து 
உணரவுவயப்பட்டிருக்கிப்ன...
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இந்� நிர்னவு்கரளக் கிளறும் வர்கயில் 
“பறால்யங்்கள் சுமந்� ப்கறாட்டர்க” எனப்றார 
அழ்கறா்ன ்கவிர�.

மறாரலயில் பவுடர பூசி

இைண்டு ரமல் நடந்து

அம்மறா அப்பறாபவறாடு

பறாலமுரு்கன திரையைங்்கத்தில்

பறாரத்� ‘பறா்கப்பிரிவிர்ன’ரய

இப்பவும் ம்னசு பறா்கம் பறா்கமறாய்

ஓட்டிப் பறாரக்கும்

இப்பபறாது ஊருக்குப் பபறா்னறால்

என பறால்யத்ர�ச் சுமந்�

பறாழரடந்� பைங்்கல் உதிரந்�

பறாலமுரு்கனிடமிருந்து

எ்னக்கு மட்டும் ப்கட்கி்து

“பைறாடறா ்கலர டீ முறுக்ப்க”

இவவரி்கரளப் படிக்ர்கயில் பைறாந்� 
ஊர நிர்னவு்கள் வந்து, “பைறாடறா ்கலர டீ 
முறுக்ப்க” விறகும் எங்்கள் ஊர  முருப்கைன 
அண்ணன நிர்னவு வந்து அண்ணர்னப் 
பறாரக்்கபவண்டும் பபறால் இருந்�து. 
அழுர்கயும் வந்�து. அழரவத்து விட்டீர்கபள 
்கவிஞபை...

ஞறாயிறறுக்கிழரம என்றாபல ஒரு 
குதூ்கலமும் ப்கறாண்டறாட்டமும் நம்ரம 
அப்பிக்ப்கறாள்ளும். பநைம் ்கடக்்க ்கடக்்க, 
மதியமும் மறாரலயும் நறாரள திங்்கட்கிழரம 
(Monday syndrome), ்கறால்்களில் ைக்்கைங்்கள் ்கட்ட 
பவண்டும் எ்ன நிர்னக்ர்கயிபலபய ம்னம் 
வறாட உழல ஆைம்பிப்பபறாம். “தி்னங்்களின 
மறாரலப் பிைைங்்கம்” எனப்றார ்கவிர�..

நறான அப்படிபய கிடக்்க

பவ்கமறாய் நடக்கி்து ்கடி்கறாை முள்.

பின மதியத்தின பமரஜயில் 

்கறாரல உணவு.

அடுத்� ஐந்து மணி பநைங்்கள்

பைல்பபறானில் ்கரைய

நறாரள அலுவல்கபம்ன

பின ைறாயங்்கறாலத்தில் நிர்னவு வை

அழுக்குத் துணி்கரள

பைறாப்பு பவுடர தினனும்..

இந்� ஞறாயிறு பறறி

பவப்ன்ன பைறால்ல?

பவப்ன்ன பைறால்ல என் வரி்களில் 
ப�றானிக்கும் பவறுப்ரபயும், ஏக்்கப் 
பபருமூச்ரையும் Monday syndrome உள்ளவர்கள் 
நிச்ையம் உணரவீர்கள்.

மறப்றார ்கவிர�... எ்னக்கு 
இத்ப�றாகுப்பில் மி்கவும் பிடித்� ்கவிர�.. 
“ப்கறாைம் ஒளிந்திருக்கும் மு்கமூடி்கள்”. 
மனி�ர்களிடம் பழகுர்கயில் அவர்கரளப் 
பறறிக் ப்கட்டறிந்�, நறாம் உணரந்�,  
அவர்கள்  உணரத்தியவறர்பயல்லறாம் 
்கடந்து அவர்களுக்ப்க்ன ஓர மு்கம் 
இருக்கும்.. அம்மு்கம்  எப்பபறாதும் மு்கமூடி 
அணிந்ப� இருக்கும். நம்மறால் ப்கறாஞ்ைம் 
கூட அறிய முடியறாது... எப்பபறாழுதிபலறா,  
எச்சூழநிரலயிபலறா, அம்மு்கமூடி 
்கழனறு விழுர்கயில், உண்ரம மு்கம் 
ப�ரிர்கயில்  பை.. இவவளவு�றா்னறா எ்ன நறாம் 
துடித்துப்பபறாபவறாம். 

இவவளவு ஏன...? நறாபம எதிர 
இருக்கும் மனி�ர்களுக்குத் �க்்கவறாறு 
நம்ரம அறியறாமபலபய  மு்கமூடி 
மறாட்டிக்ப்கறாண்டு�றான பல ைமயங்்களில் 
உலறா வருபவறாம். அந்� மு்கமூடிரய 
ஆளுக்ப்கற்வறாறு ர்கக்ப்கறாள்கி் நியறாயம் 
எ்ன வரையறுக்கி்றார ்கவிஞர எனப் 
நறான ப்கறாள்கிப்ன இக்்கவிர�ரயப் 
படித்�பபறாது...

ைறாமப்னன்ன

ைறாவணப்னன்ன

திரு�ைறாஷட்ைப்னன்ன

�ரமப்னன்ன

்கரணப்னன்ன
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்கண்ணப்னன்ன

அரஜூப்னன்ன

துரிபயறா�ப்னன்ன

ஒவபவறாருவருக்கும் ஒரு நியறாயம்

ஒரு மு்கமூடி

அ�றகுப் பி்கு தீட்டிய வரி்கள்�றான 
க்ளறாஸிக்...

மு்க மூடியில்லறாமல் 

இருப்பது

்கருவர்யிலும்

பறால் பல் சிரிப்பிலும்

ைபறாஷ ்கவிஞபை.. எத்�ர்கய உண்ரம 
இது! பவளிவந்து வளை ஆைம்பிக்ர்கயில் 
அத்�ர்ன பபறாழுது்களிலும் வி�வி�மறா்ன 
மு்கமூடி்கள் அணிகிப்றாம்.. சிலவறர் நறாபம 
அறியறாமலும் கூட. 

“பம்பைத்தின ்கரலக்்க்னம்” எனப்றார 
்கவிர�.. சிறு பிள்ரளயறாய் இருக்ர்கயில் 
“மதுை பபறாய் பம்பைம் வறாங்கியறாந்ப�ன” 
எ்னப் பபருரம பபசி வறாங்கி வந்� 
பல வரணங்்களிட்ட அந்�க் குண்டு 
பம்பைத்ர�யும் சிவப்பு ஜரிர்கயிட்ட 
ைறாட்ரடரயயும் பக்்கத்தில் ரவத்ப� 
தூங்குபவன. ்கறாரல விடிந்�தும் பம்பைத்ர�ச் 
ைறாட்ரடயறால் வரிரையறா்கச் சுறறி பமறாதிை 
விைலுக்கும்,  சுண்டு விைலுக்கும் இரடபய 
நுனி பிடித்து உள்ளங்ர்கயிலிருந்து 
பம்பைத்ர� ஓங்கிக் கீழ வீசி, அது சுழல்ர்கயில் 
பபருரமயுடன பறாரத்து, உள்ளங்ர்கயில் 
எடுத்து, பி்கு பலைறா்கத் தூக்கிப்பபறாட்டு 
ர்கரயத் திருப்பி பமற ர்கயில் அது 
லகுவறா்க வந்து விழுந்து சுறறுர்கயில் 
இப்பிைபஞ்ைத்ர� பவனறுவிட்ட பபருமி�ம் 
அரடந்திருக்கிப்ன.

மைத்திறகு மட்டுமில்ரல

ம்னசிறகும்

ஒறர்க் ்கறால் �வத்ர�ப் பபறாதிக்கும்

பறால்ய ்கறால டவுைர ரப்களில்

சில்லர்்கள் இருப்பதில்ரல

ஆட இரு ரப்கரளயும்

அலங்்கரித்து ஆவணம் பைய்திருந்�து

பம்பைம்!

ஆமறாம்�றாப்ன..!! 

பம்பைத்தின ஒறர்க்்கறால் �வம்..!!!

சுழறசி கூட ஒரு வர்க �வம் எ்னப் 
புதிய ப்கறாணத்ர�க் ்கவிஞர ்கறாட்டுகி்றார.. 
இப்பபறாது ஏன பிள்ரள்கள் பம்பைபம 
விடுவதில்ரல??? பம்பைங்்கள் ்கரட்களில் 
விறகின்்னவறா என்ன? இப்படி எத்�ர்னபயறா 
நிர்னவு்கரளக் கிளறும் ்கவிர�்கள் 
இத்ப�றாகுப்பில் ப்கறாட்டிக்கிடக்கின்்ன.

பமறாத்�த்தில் இக்்கவிர�த் ப�றாகுப்பு 
எல்லறாவறர்யும் பபசுகி்து..

ஆட்ரடப் பறறிப் பபசுகி்து.. 
பமய்ப்பர்னப் பறறிப் பபசுகி்து.. 
பூர்னரயப் பறறிப் பபசுகி்து.. கிைறாமத்து 
பவள்ளந்தி மனி�ர்கரளப் பறறிப் பபசுகி்து.. 
கிைறாமத்துக் குளத்ர�ப் பறறிப் பபசுகி்து.. 
ப�நீர ்கரட நறாட்டறாரம பஞ்ைறாயத்ர�ப் 
பறறிப் பபசுகி்து... ஏன முருங்ர்கயின 
மருத்துவ குணங்்கரளப் பறறிக்கூட 
பபசுகி்து.

அனர்ன ஓர எலுமிச்ரை விவைறாயி எ்ன 
நூல் மு�லிபலபய அறிமு்கப்படுத்�ப்பட்டு,  
“எலுமிச்ரைக்கு அம்மறாவின வறாைர்ன”  எ்ன  
நம்ரமக் ்கண்்கலங்்கவும் ரவக்கி்றார. இனி 
எப்பபறாப�ல்லறாம் எலுமிச்ரை ்கறாண்கிப்ப்னறா 
அப்பபறாப�ல்லறாம் பவணி அம்மறாவின 
வறாைர்ன உணரபவன.

அடிக்்கடி  புத்�னும் வந்து பபறாகி்றான.. 

படித்து முடித்�தும் விழி்கள் மூடி 
இருந்ப�ன ைறறு பநைம். ்கவிர�்கள் ்கைம் 
பறறி நம்ரம நம் கிைறாமத்திறகு இழுத்துச் 
பைன்�்ன... படித்து முடித்�வுடன நம்முல்கம் 
திரும்புர்கயில் ம்னதில் அந்� வரி்கள் நினறு 
நினறு பபசுகி்து...

ஓர ்கவிர�த் ப�றாகுப்பிற்கறா்ன 
அத்�ர்னப் பபருரம்கரளயும் இந்�ப் 
புத்�்கம் பபறறுவிட்ட�றா்க உணரகிப்ன.
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