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தலையஙகம்

õí‚è‹.

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

èMë˜ M‚óñ£FˆòÂ‚° â¿ˆî£÷˜ ï°ô¡ â¿Fò è®îƒèœ ï‹ îè¾ 
ÞîN™ ªî£ì˜‰¶ ªõOõ‰îù. ï°ô¡ ËŸø£‡´ ªè£‡ì£ìŠð´‹ Þ‰«ïóˆF™ 
Þî¬ù ñA›¾ì¡ G¬ù¾Ã¼‹ îè¾ Ü‚è®îƒè¬÷ ªõOJì ÜÂñF ÜOˆ¶ 
Ü‚è®îƒèœ ªî£ì˜ð£ù M÷‚èƒè¬÷»‹ ÜOˆ¶ àîMò èMë˜ M‚óñ£FˆòÂ‚° 
ñùŠÌ˜õñ£ù ï¡P Ãø‚ èì¬ñŠð†´œ÷¶. Ü‰î‚ è®îƒèœ ï°ô¡ õ£›¾ °Pˆî 
Cô «î£Ÿøƒè¬÷ ï‹ º¡ è£†´A¡øù. ï°ô¡ ï‡ð˜èÀì¡ ï†¬ðŠ «ðí Iè¾‹ 
M¼‹HJ¼‚Aø£˜. ï‡ð˜èO¡ Cø‰î ð¬ìŠ¬ð Þî›èO™ è‡´M†ì£™ àìù®ò£è‚ 
è®î‹ â¿FŠ ð£ó£†´Aø£˜. Ü«î êñò‹ âšõ÷¾ ªï¼‚èñ£ù ï†ð£è Þ¼‰î£½‹ 
Þô‚Aò ÜHŠHó£òˆF™ å¼Mî„ ê£Œ¾‹ Þ¼‚è‚Ãì£¶ â¡Á àÁFò£è G¬ù‚Aø£˜. 
Ü‰ï‡ð˜èO¡ ð¬ìŠ¹èœ âšMìˆF™ ðôiùŠð´A¡øù â¡ð¬î»‹ ²†®‚è£†´Aø£˜. 
ï‡ð˜èO¡ îQŠð†ì ñùG¬ôŠ Hó„ê¬ùèÀ‚° ªñ¡¬ñò£ù ÜP¾¬óè¬÷ 
ÜO‚Aø£˜.

‘Þ¼‰¶ ªî£¬ô‚èô£‹’ â¡ð¶î£¡ Ü‚è£ôè†ì ï°ôQ¡ õ£›‚¬è °Pˆî 
ð£˜¬õò£è Þ¼‚Aø¶.  è®î‹ â¿¶õîŸ°‚ Ãì «ïó‹ õ£Œ‚è£î «õ¬ôŠðÀ¾‹ ÜÁð¶ 
õòF½‹ «õ¬ô ªêŒò «õ‡®ò G˜Šð‰îº‹ Üõ¬ó õ¬îˆF¼‚A¡øù. bMóñ£ù 
â¿ˆ¶ŠðE å¼¹ø‹, â¿ˆ¶ôAL¼‰¶ MôA Þ¼‚è M¼‹¹‹ ñùG¬ô å¼¹ø‹ âùˆ 
îˆîOŠH™ Þ¼‰F¼‚Aø£˜. ‘ï‹¬ñ»‹ ePˆî£¡ Mûòƒèœ ïì‰¶ªè£‡®¼‚A¡øù’ 
â¡ðî£ù îˆîOŠ¹ Üõó¶ è®îƒèO™ ªî¡ð´Aø¶.  

îI›Š ð¬ìŠ¹ôè‹ ðŸPò ðó‰¶ð†ì CˆFóˆ¬î Üõó¶ è®îƒèœ à¼õ£‚°A¡øù. 
èM¬îJ™ ¸†ð‹ «õ‡´‹ â¡ð¬îˆ î¡ è†Cò£è‚ ÃÁðõ˜ îIN™ îóñ£è 
â¿¶ðõ˜èœ â™ô£¼«ñ èêŠð£ù ÜÂðõƒèÀ‚°ˆî£¡ Ý÷£AJ¼‚Aø£˜èœ â¡ø 
°ó¬ô åL‚èM´Aø£˜. â¿F õ£›‚¬è ïìˆFMì º®ò£¶ â¡ø ¹Kî¬ô‚ è®îƒèO™ 
àí˜ˆFòð® Þ¼‚Aø£˜. îIN¡ Ýè„Cø‰î å¼ ð¬ìŠð£÷K¡ å¼ è£ô è†ì õ£›¬õ„ 
²ñ‰F¼‚A¡øù Ü‚è®îƒèœ â¡ð¬îˆ îè¾ ªð¼Iîˆ¶ì¡ àí˜Aø¶.

Þ‰î ñ£î ÞîN™ èMë˜ û‚F 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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 நேர்காணல் 

- கவிஞர் ஷக்தி 
அவர்களுடனான நேர்காணல்

àŠ¹ è£Œ„²‹ GôƒèOL¼‰¶  êñªõOŠ 
ð°F‚° Þì‹ªðò˜‰î Hø°  Mì£î õÁ¬ñJ½‹ 
ñ¼ˆ¶õŠ ð®Š¹ º®ˆ¶, ¹ŸÁ«ï£ò£™ ð£F‚èŠð†ì 
ñ‚èÀ‚°ˆ îù¶ Üø‚è†ì¬÷ Íô‹ àîM, 
MO‹¹ G¬ô ñQî˜è¬÷‚ è£Šð£ŸÁ‹ Þîòºœ÷ 
ñQî«ïò˜.  Ü‹ñ£  ÜPºèŠð´ˆFò õ£CŠ¹, 
åšªõ£¼ ð®G¬ôJ½‹ âF˜ªè£‡ì õ£›‚¬èŠ 
«ð£ó£†ì‹, Üì˜ˆFò£ù â¿ˆ¶ âù‚ è£ô‹ ï‹ º¡  
ÜŸ¹îñ£ù èMë¬ù, »õ¹óvè£˜ ï£òè¬ùˆ î‰¶ 
Þ¼‚Aø¶.

2020Ý‹ Ý‡´‚è£ù »õ ¹óvè£˜ M¼¶ 
ªðŸø èMë˜ û‚F àìù£ù CÁ à¬óò£ì™..

ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡

்கிழ்வற்ற ்மானுட   
துயரம் மிகுநே 
மு்கடு்களுககுள் 
்வசிககும் எனககுக 
்கவிளேேமான் 
அளடயமாைம்..

“

“
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எபந�ொதுஎழுதத்பதொடங்கினீர்கள்?

பள்ளிக் காலஙகளில் என 
நினனக்கிறேன். அப்பாழுதிலிருந்து 
வாசிபபும் எழுத்தும் கூடறவ வருவதாக 
உணர்கிறேன். ஒரு வலினை அதன் ஜீவறனாடு 
உணரும் ஒரு பக்குவத்னத அனடந்த 
நாடகளிலிருந்து எழுதிை கவினதகள்.  
இதுதான் கவினத, இதுதான் நாம் எழுத 
றவண்டிைனவ எனச் றேகரித்து வந்தனத 
இப்பாழுதும் றநரம் கினடக்னகயில் 
வாசித்துப பார்க்கிறேன். தஞனேயின் 
வடடார ்�ாழிக்கும் பா�ர ்ோறகளுக்கும் 
ஒரு அழகு உண்டு. அந்த அழகிைறலாடு 
எழுதிப பார்த்த கவினதகள் பள்ளிக் 
காலஙகள் ்தாடடு இன்னமும் ஞாபகத்தில் 
இனழறைாடிை வண்ணம் இருக்கின்ேன. 
வாழ்வு தரும் அனுபவஙகளுடன் வலியும் 
நடந்றதாட ்தாடஙகிைதிலிருந்து 
இந்தக் கவினதகள்தான் என்னனத் 
தத்்தடுத்துக்்காண்டன. 

உங்களுனடய ‘அந�ொர்்ஷனில்நழுவிய
கொரினக’ மருத்துவம் சொர்்நத கவினதத்
பதொகுபபு.முற்றிலும்கதிரியககம்,புற்றுநநொய்
சம்�்நதமொை பசொல்்ொடல்கந�ொடு அனதச்
சினதயொமல்எழுதுவதுசவொ்ொகஇரு்நததொ?

ேவால்களாகத்தானிருந்தது. றநாய், 
உடல் உறுபபுகள்  அல்லது றநாய்க்கூறுகள் 
உள்ளிடட அனதச்  ோர்ந்த ்ோறகனளத் 
தமிழ்பபடுத்துவதில் ்பரும் சிர�ம் 
இருந்தது.  நினேை கால அவகாேம் 
றதனவபபடடது. 

தினமும் புறறுறநாய்களின் பிடிபபில்  
ஆரம்ப இறுதிகடட றநாய்ன� பிடித்த 
�னிதர்கறளாடு வாழ்ந்து பழகி.. அவர்களின் 
தனித்த ்பாருளாதார வாழ்வில்  சிர�ஙகனள 
உணர்ந்து அவர்களுக்காக நானும் கூட 
அனலைறவண்டி இருந்தது. அவர்களின் 
இறுதிக் காலஙகளில் துரதிர்்ஷடவே�ாக 
உடனிருக்க றவண்டிை துர்பபாக்கிை நினல. 
சில ேந்தர்பபஙகளில் வாய்த்த அல்லது 
ஏறபடுத்திக்்காண்ட இபபினணபபின் 
வழிைாக நினேை உணர முடிந்தது.  அந்தத் 

தவிபபுடனும் அந்த எதார்த்தத்தில் 
இருந்து விலகி இருக்க விரும்பியும் ஒரு 
�ன அழுத்தத்திறகு உள்ளாகி இன்னும் 
கூர்ன�ைாகி முடஙகிப றபாறனன். கடவுளின் 
மீதும் வாழ்வின் மீதும் தன் உேவுகளின் மீதும் 
தன் ்பாருளாதாரத்தின் மீதும் முன்னவத்த 
நம்பிக்னககள் நீர்த்துபறபாவனத நான் 
கண்டிருக்கிறேன். 

இந்தக் றகள்விக்கு மிகச் ேரிைான 
பதிலாக நான் ஒன்று ்ோல்றவன். 
இந்த வாழ்வு சில றநாய்ன�கனளப 
பரிேளித்து �ரணத்திறகு நிர்பந்தத்னதத் 
தந்து ்காண்டிருக்கும்றபாது அவனது 
சிகிச்னேைாளனாக என்னால் ்பரிதாக 
எனதயும் ்ேய்ை இைலாத சூழலில் நான் 
பாதிக்கபபடடு என்னுள் துக்கஙகனளச் 
சு�ந்து  எதுவும் ்ேய்ை இைலாத ஒரு 
றகானழைாக நம்பிக்னககனள உனடைக் 
்காடுத்து நின்ே்பாழுது ்வளிபபடட 
சில வலிகளின் பாடு்பாருடகள் இந்தத் 
்தாகுபபில் உண்டு.

கவினதயில் தீவிரமொக
இயங்கிகபகொண்டிருககும்ந�ொநத, நொவலின்
�ககம்பசல்்ககொரணம்என்ை?

ஒரு �கிழ்வறே �ானுட துைரம் 
மிகுந்த முகடுகளுக்குள் வசிக்கும் எனக்குக் 
கவினததான் அனடைாளம். எனக்கு 
அரசிைலில் ்பரிை ஆர்வம் எதுவும் இல்னல. 
ஆனால் சுறறி நிகழும் �னிதனின் துைரத்னத 
றநர்்காண்டு பார்க்னகயில் அனத ஒரு 
பனடபபாக �ாறறி னவக்கும் காரண�ாக, 
அது கவினதைாக இல்லாத ஒரு சூழலில் 
ஒரு நாவலாக எழுதிப பார்த்திருக்கிறேன். 
அவவனகயில்தான் ்காண்டல் ்வளிவந்தது. 

அது ஒரு ோ�ானிை இனளஞனின் 
்தாடர் துரத்தல்கனள அவனது வலிகனளப 
றபசிைது. இைறனகயின் மீது இருக்கும் 
ஆர்வத்தின் காரண�ாக, அவன் றபாராடிைதன் 
வினளவாக, அரசிைல் ஆதிக்கம் அவன் 
மீது எவவாறு பாய்ந்தது.. �னிதத் தீன� 
எபபடிபபடடது என்பனதப றபே நாவல் 
எனக்கு வாய்பபாக இருந்தது. அவவனகயில் 
அந்த �னிதர்களின் றபாராடடத்தின் மீதான 
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்பரும் அக்கனேதான் நாவலாக �ாறிைது. 
காணக்கினடத்த ஒரு பிரச்ேனனனை நான் 
ஆவண�ாக்கி இருபபதாக உணர்கிறேன்.

துைரத்னத ஒருறவனள ைாரிடமும் 
பகிர்ந்து்காள்ள முடிைா�ல் றபாய்விடுற�ா 
என அச்ேமுறே ோதாரண �னிதர்களின் 
்�ாழி ்காண்டல். அவவளவுதான். 

்தானல்தாடர்பு மின்ோரம் 
உணவு என எதுவும் இன்றி ஏேக்குனேை 
ஒரு சுரஙகபபானதவாசி றபால 
எல்றலாரும் �ாறிவிடட ஒரு சூழலில் 
தாஙகள் தபபித்துக்்காள்ள அல்லது 
தஙகனளப பாதுகாத்துக்்காள்ள தஙகளது 
வயிறறுக்காகப றபாராடிை �க்கள் 
அடக்குமுனேனைத் தாளாது அனலந்து 
திரிவனதப பார்த்த ஒரு தருணத்தில் 
அந்த வலிகனளப பதிவு ்ேய்ை முடிவு 
்ேய்றதன். பிரச்ேனனகள் இடர்பாடுகள் 
எல்லாம் கடந்து அது ஒரு நாவலாக 
உரு�ாறிைது. அந்த வனகயில் றதாழர் 
கரீம் அவர்களுக்கு நான் எப்பாழுதும் 
நன்றிக்கடன் படடவனாக இருபறபன். 
அவரது உந்துதல்தான் நாவலாக மிக முக்கிை 
காரணம். அது ே�ைம் எனது பனடபபுகனளத் 
தைஙகா�ல் ்வளிக்்காண்டுவரும் ைாவரும் 

பதிபபகமும் மிக முக்கிை காரணம்.

பகொண்டல் நொவல் எழுதியபின்
உங்களுககுஏநதனும்பநருககடிஏற்�டடதொ?
நீங்கள் ச்நதித்த பநருககடிகள் �ற்றிக
கூறுங்கள்..

்காண்டல் ஒரு அரசிைல் பின்புலம் 
ோர்ந்து எழுதபபடட நாவல். விளிம்பு நினல 
�க்களின் வாழ்வாதாரப றபாராடடஙகள், 
ோதிரீதிைான பிரச்ேனனகள், நீர் �றறும் 
கனட�னட நீர்த்றதக்கம் �றறும் 
விவோைப பிரச்ேனனகள் என அனனத்துப 
பிரச்ேனனகளுக்கும் மிக முக்கிை�ான 
காரண�ாக இோல் வளர்பபு இருந்தது. 
றகாரிக்னகைாகச் ்ோன்னறபாது 
அதறகுச் ்ேவி ்காடுக்காத அரோல் 
அனதப றபாராடடரீதிைாக �க்கள் 
னகைாண்ட்பாழுது ஏறறுக்்காள்ளறவ 
முடிைவில்னல.

இந்தச் சூழலில் ஒரு ்பரும் 
புைல் கடந்துவிடுகிேது. அதறகு 
முன்றனறபாடுகள் எதுவும் ்ேய்ைா�ல் 
அதறகான வழிமுனேகளும் ்தரிைா�ல் 
இருந்ததால் ்வளி உலறகாடு ்தாடர்பறறு 
வாழ்வாதாரஙகனள இழந்து திரு�ண 
�ண்டபஙகளிலும் றகாவில் அரஙகுகளிலும் 
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புைல் பாதுகாபபு ன�ைஙகளிலும் 
தார்ச் ோனலகளிலும் �க்கள் நின்ேனர். 
அச்சூழலில் நிவாரணம் றகடடுப றபாராடிை 
அவர்கள்மீது வன்முனேகனளத் தூண்டிைதாக 
வழக்குகள் ்தாடுக்கபபடடன. இது பறறிை 
பதிவாகத்தான் அந்த நாவல் எழுதபபடடது.

முன் பின் ்பரிதாக நாவல் எழுதி 
அனுபவம் இல்னல. நாவல்கள் மீதான 
்பரிை வாசிபபு அனுபவம் எனக்கில்னல. 
அதறகான றநரம் ்பரிதாக வாய்க்கவில்னல. 
அவவனகயில் எழுதிப பார்த்த அந்த நாவனல 
எழுதுகின்ே்பாழுது பல பிரச்ேனனகனளச் 
ேந்திக்க றநர்ந்தது.

இனத முதலில் வலஞசுழி என்ே 
்பைரில் நாவலாகக் ்காண்டுவரலாம் 
என்று முைன்று அதறகு எதிர்பபுகள் 
வந்து எனக்கும் நிர்பபந்தஙகள் வந்த 
பிேகு அனதக் ்காண்டல் என்ே ்பைரில் 
நாவலாகக் ்காண்டு வந்றதாம். அது ேரிைான 
நபர்களிடம் றபாய்ச் றேர்ந்து இன்றும் 
எல்றலாரும் றகடகின்ே ஒரு விவாதிக்கிே 
தளத்தில் இருக்கிேது. 

தற்ந�ொது என்ை எழுதிகபகொண்டு
இருககிறீர்கள்?

இரண்டு நாவல்கள் 
எழுதிக்்காண்டிருக்கிறேன். ஒரு நாவல் 
முடித்து ஓராண்டு காலம் ஆகிேது. 
திருநஙனககள் பறறிை ஒரு குறே வழக்கின் 
மீது ஹிஜரா நாவல் பைணிக்கிேது. பிரான்ஸ் 
நகரின் கறலக்குக்கும் இஙகிலாந்தின் றடாவர் 
நகருக்கும் இனடறை கடல்�ார்க்க�ாக 
ேடடவிறராத�ாகப பைணித்த நண்பர்களின் 
வாழ்க்னக அனுபவத்னத இன்்னாரு 
நாவலாக எழுதிக்்காண்டிருக்கிறேன்.

 இரண்டு கவினதத் ்தாகுபபுகள் 
முடித்து னவத்திருக்கிறேன். வினரவில் 
மீன்பிடித் தனடக் காலம் கவினதத் ்தாகுபபு  
்வளிவரும் என்று நினனக்கிறேன். 
அத்திைழல் கவினதத் ்தாகுபபு ஏேக்குனேை 
முடிந்துவிடடது.

கீழத்தஞனேயின் ோதி 
அடக்குமுனேகளுக்கு உள்ளாகிை 
�னிதர்களின் ்�ாழிைாக இன்்னாரு 
்தாகுபபு இருக்கும் என நம்புகிறேன். 
இன்னும் ்பைரிடாத அந்தத் ்தாகுபபு 
நினேை ே�ைஙகளில் என்னன �ன 
அழுத்தத்திறகு உள்ளாக்குகின்ேது. 
எழுதிக்்காண்டு இருக்கிறேன். அடுத்த 
ஆண்டு முடிவுக்கு வரும் என்று நம்புகிறேன்.

பிலிப அறககடடன� நிறுவக
கொரணமொக அனம்நதது எது?  எ்நத
மொதிரியொை�ணிகன�அதுமுன்பைடுத்துச்
பசல்கிறது?

அப்பாழுது பக்கத்து �ாநிலத்தில் 
பணியில் இருந்றதன். எனது 
உணர்வுக்கு அந்தப பணி முறறிலும் 
்பாருந்தவில்னல. ்�ல்ல ்�ல்ல என்னன 
ே�ரேம் ்ேய்து்காண்டு பணினைத் 
்தாடர்ந்து்காண்றட இருந்றதன்.  திடீ்ரன 
ஒருநாள் ்ேய்து்காண்டிருந்த பணினை 
விடடுவிடடு ஊருக்கு வந்துவிடறடன். 
�னனவியிடம் ்ோன்றனன், இந்தப பணி 
�னதுக்கு ்நருக்க�ானதாக இல்னல, 
என்னால் உண்ன�ைாகப பைணிக்கவும் 
இைலவில்னல என்று. அவரிடம் �றுபபு 
எதுவும் இல்னல.

அதன் பிேகு ஒரு எண்ணம் றதான்றிைது. 
ஊரில் வசிக்கும் காலகடடஙகளில் புனகயினல 
வினளயும் இந்த �ண்ணிலிருந்து நினேை 
றநாைாளிகள் உருவாகிக்்காண்டிருந்தார்கள். 
கனி� வளஙகளும் சிலிக்கான்களும் 
புனகயினல ஊடுருவிை நீர்பபரபபும் இந்த 
�ண்ணிலிருந்து நினேை றநாைாளிகனள 
உருவாக்கிக்்காண்றட இருந்தன.

அவர்களுக்கு �ருத்துவத்னத எவவாறு 
னகைாள்வது, ற�லும் எஙறக எபபடி ேரிைான 
�ருத்துவம் ்பறுவது என்று ்தரிைவில்னல. 
எஙகு ்ேல்வது எபபடி ்தாடர்பு ்காள்வது 
என்று புரிதல் அறே றநாைாளிகனள றநரில் 
ேந்திபபனத ்�ல்ல ்�ல்லத் துவஙகிறனன்.  

அவர்களுக்குச் ேரிைான வழிகாடடுதல், 
பைண உதவிகள், றநாய் முறறிை 



9ð¬ìŠ¹ îè¾ ü¨¬ô - 2021  
www. p a d a i p p u . c o m

காலகடடஙகளில் வலி நிவாரணிகள் 
வாஙகித்தர உதவுதல், னகவிடபபடட 
அவர்களுக்கான �ருத்துவ உதவிகள் என்று 
்�ல்ல ்�ல்ல ஆரம்பித்றதாம். நினேை 
விழிபபுணர்வுகனள ஏறபடுத்த நினேை 
நினேை நபர்கனளச் ேந்தித்றதாம். ்காஞேம் 
�ாறேஙகள் வந்த்பாழுது �கிழ்வாக 
இருந்தது. 

நினேை உனழத்தும் வறுன�யில் 
உழலும் இறுதிக் காலகடடஙகளில் 
புறறுறநாய்க்குப றபாராடி �ரணிக்கும் 
�னிதர்களுக்கு என்னால் இைன்ேவனர 
அவர்களுக்கு ஆறுதலாக உடனிருந்து 
பைணித்து இருக்கிறேன். 

எழுத நவண்டுபமன்று தூண்டிய
அல்்து உங்களுககு எழுத ப�ரும்
உத்நவகமொகஇரு்நத�னடபபுஎது?

இலக்கிைச் ்ேைல்பாடுகள் தவிர்த்து 
அடிபபனடயில் நான் ஒரு புறறுறநாய் 
கதிரிைக்க சிகிச்னேைாளர். றநாய் முறறிை 
விளிம்புநினல �க்களுக்காகப பத்து 
ஆண்டுகளுக்கு ற�லாக இலவே�ாக 
வலி நீக்கும் சிகிச்னேகளுக்காகப 
பைணபபடடுக்்காண்றட இருக்கிறேன். 
அவர்களின் வலிகளில் இருந்து 
நான் எனக்கான வாழ்விைனலக் 
கறறுக்்காண்றடன். அவர்களுக்காகத் 
தினம் தினம் �ருந்துகளுக்கும் 
்பாருளாதாரத்திறகும் ஓடப 
பழகிக்்காண்றடன். அவர்களின் குரல்கனள, 
்ோறகனள, ்காடும்வானதகனள நானும் 
சு�க்கிறேன்.  இந்த வாழ்வு ஒருறபாதும் 
முழுன�ைனடைாத அனுபவஙகனளத் 
தந்து்காண்றட இருக்கடடும். அதன்வழி 
நான் எழுதிக்்காண்றட இருக்க 
விரும்புகிறேன். ஒருவனகயில் இந்த வாழ்வு 
அவவளவு பாவபபடடிருக்கிேது றபாலும்.

எழுத்தொ�ர்அ.கரீம்அவர்கள்பதொகுத்த
இருண்டகொ்க கனதகள் எனும் பதொகுபபில்
உங்களின் “நொன் மீண்டும் திரும்புகிநறன்” 
சிறுகனத ஒன்று பவளிவ்நதிருககிறது.
ஆைொல் நீங்கள் அதிகமொகச் சிறுகனதகள்
எழுதுவதுஇல்ன்நய..ஏன்?
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சிறு வைதுகளில் அம்�ாவிடம் உேஙகப 
றபாகும் முன் கனத ்ோல்லச் ்ோல்லிக் 
றகடகும் வழக்கம் இருந்தது. அவர் தினமும் 
கனத்ோல்ல சிர�ம் ஏறபடடறபாது 
மிகமுக்கிை�ாகக் கனதகளுக்குப பஞேம் 
ஏறபடறவ.. அம்�ா �ாத இதழ்களில் வரும் 
கனதகனள எனக்கு வாசித்துக் காண்பிக்க 
ஆரம்பித்தாள். அபபடித்தான் கனதகள் 
எனக்கு பரிச்ேை�ாகிைது. அம்�ாவிறகுக் 
கவினத மிகப பிடித்தது.

மிகச் சிறு பிராைத்தில் எனக்கு 
அபபடித்தான் வண்ணதாேன் அறிமுக�ானார். 
அவரது கவினதகள்தான் வளர்ந்த பிேகும் 
வாசிக்கக் கினடத்தது. ்ேன்னனயில் 
படித்துக்்காண்டிருந்த காலகடடஙகளில் 
ஒருமுனே அவருக்கு �டல் எழுதியிருந்றதன். 
‘உஙகளது புத்தகஙகனள வாஙக வேதி 
இல்னல. எனக்கு உஙகள் புத்தகம் றவண்டும்’ 
என்று றகடடிருந்றதன். �றுக்கா�ல் 
உடனடிைாகப புத்தகஙகனள அஞேலில் 
அனுபபி னவத்திருந்தார். அவரது கவினதகள் 

அபபடித்தான் இன்்னாரு புது உலனகக் 
்காண்டுவந்தது. அதிலிருந்துதான் எழுதவும் 
ஆரம்பித்றதன். 

இன்்னாருவர் எஸ் ரா�கிரு்ஷணன். 
அவரது கனதகள் அம்�ாவிறகு மிகப 
பிடிக்கும். அவரது பைணக் கடடுனரகள் 
இபபவும் மிகப பிடித்த ஒன்று. விகடனில் 
்தாடராக அவரது பனடபபுகள் வரும்றபாது 
அம்�ாவிறகு விகடன் வாஙகிக்்காடுபபது 
வழக்க�ாக இருந்தது. முதல் ேம்பளத்தில் 
முதன்முதலாகக் கதாவிலாேம் புத்தகத்னத 
வாஙகிை ஞாபகம் இருக்கிேது. 

அபபடித்தான் எழுத்துக்கள் பழக்க�ாகி 
நினேை வாசிக்க வாசிக்க ஒவ்வாரு 
உலகமும் விரிந்து்காண்றட றபாய்க் 
்காண்டிருந்தது. ே�காலத்தில் உடன் 
எழுதுகின்ே அத்துனண எழுத்துக்கனளயும் 
முதன்முதலில் வாசித்த முதன்முதலில் 
றகடட அறத காதறலாடுதான் இபறபாதும் 
வாசித்தும் றநசித்தும் கடந்துறபாகிறேன்.
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தற்ந�ொனதய நின்யில் தமிழ்
இ்ககியம்எ்நதநின்யில்உள்�து?

எனக்குத் ்தரிந்த வனரயில் 
தமிழ் இலக்கிைம் தன்னிைல்புடன்  
நன்ோகத்தான் இருக்கிேது. வாசிபபு 
�றறும் பனடபபுகளுக்கு எல்றலாரும் 
றநரம் ஒதுக்கும் காலகடடஙகள் 
இபறபாது அதிகம் என்று நினனக்கிறேன். 
கடந்த  பத்து ஆண்டுகனளக் கணக்கில் 
எடுத்துக்்காண்டால்கூட ஒவ்வாரு 
வருடமும் ்வளிவரக்கூடிை புத்தகஙகளின் 
எண்ணிக்னகயும் வாேகர்கள் எண்ணிக்னகயும் 
கூடிக்்காண்டுதான் வருகிேது. 

மரநொய் - கவினதத்பதொகுபபு இ்நதிய
அரசின்யுவபுரஸகொர்விருனதபவன்றுள்�து.
உயரிய விருது அறிவிபபு வ்நதந�ொது
உங்கள் மைநின் என்ைவொக இரு்நதது?
யொர் மூ்மொக விருது அறிவிககப�டடனதத்
பதரி்நதுபகொண்டீர்கள்?

விருது அறிவிக்கபபடட தினத்தின் 
�ானலப்பாழுதில் கனலக்றகாவன்  
அனழத்திருந்தார். ‘நான் ்ேய்தியில் 
�ரநாய் ்தாகுபபிறகுச் ோகித்ை அகாடமி 
விருது அறிவித்திருபபதாகப பார்த்றதன். 
வாழ்த்துக்கள் றதாழர்,’ என்ோர். எனக்கு 
அப்பாழுது என்ன பதில் ்ோல்வ்தன்று 
்தரிைவில்னல. அவவளவு ஆச்ேரிை�ாக 
இருந்தது. உணர்ச்சிவேபபடடு 
அழுதுவிடறடன். 

எனக்கிருந்த ஒரு தாழ்வு 
�னபபான்ன�யின் காரண�ாகவும் �றே 
நினேை விருதுகளிலிருந்து என்னுனடை 
கவினதத் ்தாகுபபு புேக்கணிக்கபபடடதன் 
காரண�ாகவும் அனத என்னால் ேட்டன 
நம்பவும் இைலவில்னல. உண்ன�ைாகவா 
என்று அவரிடற� றகடறடன். அடுத்து 
அனழபபில் நரன் அனத உறுதி ்ேய்தார்.

அவவனகயில் என்னுனடை 
எழுத்துக்களுக்கு இந்த விருது ஒரு 
றபருதவி ்ேய்திருக்கிேது. ஏ்னனில் எனது 
எழுத்துக்கள் எபறபாதும் பிரசுர�ாகாது 
என்று நம்பிக்்காண்டிருந்த எனக்கு நினேை 

தளஙகள் அறிமுக�ாகியுள்ளன. அடுத்தடுத்த 
்தாகுபபுகள் ்வளிவருகின்ேன. 
எனக்கு றநர்ன�ைாக எது றதான்றிைறதா 
அனத்ைல்லாம் எழுதிபபார்க்கும் ஒரு 
்நஞசுரத்னதயும் அது அருளி இருக்கிேது.

அந�ொர்்ஷனில் நழுவிய கொரினக
கவினதத் பதொகுபபில் உங்கன� மிகவும்
�ொதித்தகவினதஎது?

 புேநகர் ோனலயில் ஒரு விபத்து. நான் 
தன்னிச்னேைாக அந்த நகனரக் கடக்கிறேன். 
எனக்கு ஒரு அவேரப பணி. றவனல 
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நிமித்த�ாக அந்த நகரின் வழிைாகப றபாக 
றநரிடுகிேது. அந்தச் ோனல விபத்தில் 
சிக்கிை நபர் றகரளத்னதச் றேர்ந்தவர். அந்த 
விபத்திறகுப பின்னர் அவனர அவேர ஊர்தி 
ஏறறி அனுபபி னவத்துவிடடு அவரது 
உேவினர்களுக்கும் தகவல் ்ோல்லிவிடடு 
நானும் றபாய்விடறடன். 

ஒரு வருடம் கழித்து அந்த நபரின் 
குடும்பத்தினனரக் றகரளத்தில் ேந்திக்க 
றநர்ந்தது. அந்த வலினை, அவர்கள் குடும்பம் 
இருந்த சூழனல, அவர்கள் எதிர்்காண்ட 
பிரச்ேனனகனள ‘அந்த �னழ நாளில் அந்த 
்நாடியில்’ என்ே ்பைரில் அறபார்்ஷனில் 
நழுவிை காரினக ்தாகுபபில் கவினதைாக்கி 
இருந்றதன். 

அது ஒரு ்பரும் துைர். ந�து சுறேத்தில் 
ஒருவர் ஒரு விபத்தில் �ரணத்னத 
எதிர்்காண்டு அவர் வினல றபேபபடடு 
அவரது உடனலப ்பறறுக்்காள்ள 
அனலக்கழிக்க னவக்கபபடடு கனடசியில் 
உடல் ஒபபனடக்கபபடடு எடுத்துச் ்ேல்லக் 
கூட பணம் இல்லா�ல் னகவிடபபடட ஒரு 
அபனலப ்பண்ணின் வலி வாசிக்னகயில் 
உணர்வீர்கள்.

�ரவ்ொக எல்்ொ இ்ககிய
அனமபபுகளிலும்உங்கள்கவினதத்பதொகுபபு
அறிமுகம் பசய்யப�டடு இருககிறது. தமிழ்
இ்ககிய அனமபபுகளின் பசயல்�ொடுகள்
திருபதிகரமொகஉள்�தொ?

நிச்ேை�ாக. அவர்களின் அத்தனகை 
பணிகள் ஆச்ேரிைம் ஊடடுகின்ேன. எனது 
கவினதத் ்தாகுபபுகளுக்காக றதனீர் 
பதிபபகத்தின் ்�ரினா இலக்கிை அன�பபு 
ஏறபாடு ்ேய்திருந்த கூடடத்திறகுப 
றபாயிருந்றதன். ஒரு குடும்பத்தினரின் 
இலக்கிைத்தின் மீதான காதனல 
முதன்முதலாக அஙகுதான் பார்த்றதன். 

எப்பாழுது என்னுனடை பனடபபுகள் 
்வளிவந்தாலும் உடனடிைாக ்பாள்ளாச்சி 
இலக்கிை வடடம் அதறகான வி�ர்ேனக் 
கூடடத்னத முன்்னடுக்கும். என்னுனடை 
எல்லாப பனடபபுகனளயும் பரவலாக 
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அஙகிருக்கும் நண்பர்களிடம் ்காண்டு 
றேர்த்திருக்கிோர் இரா. பூபாலன்.  

றதாழர் கரீம், றவல்கண்ணன், ் பரிைோமி 
அவர்கள் முைறசிைால் றகானவ �றறும் 
றவலூர் தமுஎே புத்தக வி�ர்ேனக் கூடடத்தில் 
என்னுனடை பனடபபுகள் வி�ர்ேனத்திறகு 
எடுத்துக்்காள்ளபபடடிருக்கின்ேன. அது 
�ேக்க இைலாத அனுபவம். அது ே�ைம்  
நண்பர்கள் மூவரின் கூடடு முைறசிைால் 
கும்பறகாணத்தில் தாழ்வாரம் இலக்கிை 
அன�பபு எனக்கான பனடபபுகளுக்குத்  
்தாடர் முன்்னடுபபுகனள எடுத்து 
விருதுகனளயும் வழஙகி வந்திருக்கிோர்கள். 
ோ�ானிைர்கள் தஙகளது அன்ோட 
றேமிபபிலிருந்து எந்த ஆதாைமும் இல்லா�ல் 
ஒரு இலக்கிை நிகழ்வு ஒருஙகினணபபது 
ஆச்ேரிை�ாக இருந்தது. 

திண்டுக்கல்லில் ்வறறி ்�ாழி 
்வளியீடடகம் ஒருஙகினணத்த இலக்கிை 
நிகழ்வுக்கு அறபார்்ஷனில் நழுவிை காரினக 
்தாகுபபுக்காகப றபாய் வந்து இருந்றதன். 
அவர்களும் அபபடித்தான். 

புதுக்றகாடனடயில் நிகழ் இலக்கிை 
அன�பபு ோர்பாக என்னுனடை ்காண்டல் 
நாவலுக்காக எழுத்தாளர் சுறர்ஷ 
சூர்ைா அவர்கள் ேமீபத்தில் வி�ர்ேனக் 
கூடடம் ஒன்னே ஏறபாடு ்ேய்திருந்தார். 
இனணை வழிைாக இந்த றநாய்த்்தாறறு 
காலத்தில் என்னுனடை புத்தகஙகள் 
நினேை முனே வி�ர்ேனத்திறகு எடுத்துக் 
்காள்ளபபடடிருக்கிேது. எல்றலாருக்கும் 
என் நன்றிகள்.

உங்கள் �னடபபுகளில் நி்ம் சொர்்நத
�ொடுப�ொருள்கள் அநநகமொக எல்்ொப
�னடபபுகளிலும் வருகின்றை. அது தொநை
தகவனமத்துகபகொள்கிறதொ? திடடமிடடு
னவககிறீர்க�ொ?

உண்ன�யில் நான் பிேந்து வளர்ந்த 
இந்தக் கீழத்தஞனே பறறிை பிம்பஙகள் 
எல்றலாரிடமும் றகாயில்களாகவும் கர்நாடக 
இனேைாகவும் பரதநாடடிை�ாகவும் 
தனலைாடடிப ்பாம்ன�கள் ஆகவும் 

�டடுற� மீதம் இருக்கும். ஆனால் ்நடும் 
வரலாறு ்காண்டது இந்த நிலம். எல்லா 
நிலபபரபபிலும் இருபபது றபால இதறகும் 
ஒரு தனித்த அனடைாளஙகள் உண்டு. 

வளம் தரும் இந்தக் காவிரியும் அதன் 
கினள ஆறுகளும் �னழ நாளில் ்வள்ளத்னத 
வாரித் தந்து விடடுப றபாகும். ்ேழித்துக் 
கிடக்கும் இந்த நிலபபரபபு வேடசியும் வீசி 
எறிந்து றபாகும். ்வபபம் தாளாது உயிர்கள் 
�ாண்டு றபாகும். இந்த நிலபபரபபில் ஓைாது 
�னழயும் ்பய்து தீர்க்கும். கிழக்கிலிருந்து 
காறறு வீசும்,  ்காஞேம் உேஙகலாம் என்று 
கயிறறுக் கடடிறலாடு காத்திருந்த இந்தப 
பரபபில் புைலும் கடந்துறபாகும். 

இந்தச் ேமுதாைத்திலிருந்து 
இதன் கலாச்ோரத்திலிருந்து ்வறும் 
இனேயும் நடனமும் �டடும் 
வரவில்னல. இந்தக் கலாச்ோரத்னத 
ஒத்த ்தாழில்களும் ஆதாைஙகளும் 
இந்தப பண்பாடடிலிருந்து கினடத்த 
அனுபவஙகளும்  இன்று வான் பார்த்து 
தவிபறபாடு �னழக்காகக் காத்திருக்கும் 
ஒரு ேராேரி விவோை ்�ாழியிறலறை 
அவவபறபாது கவினதகளாக எழுதிப 
பார்க்கபபடடிருக்கின்ேன. இவறனே 
விடடுவிடடு என்னால் எழுத இைலாது. 
எழுதவும் ்தரிைாது. இந்த வாழ்வு 
அவவாறுதான் கடடன�த்துக்்காண்டு 
வரபபடடிருக்கிேது. இந்த �ாறேஙகனளக் 
கவினதகளில் ்ோல்லி இருக்கின்றேன். 
இந்தச் சினதந்த கலாச்ோரத்னதயும் 
அபபடித்தான் ்ோல்லி இருக்கின்றேன்.

இந்தக் கீழத்தஞனே பல 
இடர்கனளயும் வலிகனளயும் தாண்டி 
்ேழித்துக்்காண்டுதான் இருக்கிேது. 
அதிகாரம் இந்த நிலஙகனளத் துனளயிடடு 
எண்்ணய் வளத்திறகாக அனலந்தது. 
ஒருபுேம் கனி�வளஙகளுக்காக இந்த 
நிலபபரபபின் மீது அனலந்தது. ஒன்ேல்ல 
நினேை இருக்கிேது. இந்தச் சிக்கல்கள் 
எல்லாம் தீர்த்துக்்காள்ள ைாராலும் முடியு�ா 
எனத் ்தரிைவில்னல. ஆனால் எழுதிப 
பார்க்னகயில் ்காஞேம் பாரம் குனேயும் 
உணர்வு.
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உங்கள் �னடபபுகள் எ்நதத் தத்துவம்
சொர்்நதுஇருப�தொகககருதுகிறீர்கள்?

தத்துவம் ோர்ந்து என்்ேல்லாம் 
எதுவுமில்னல. அது ்காஞேம் சிக்கலான 
வி்ஷைம். எனக்குக் கவினதக்காகக் 
கினடத்த துவக்கம் ஒன்றுதான். ‘வலி.’ 
அனத �டடும்தான் நான் எழுதிப 
பார்க்கிறேன். என்னால் இபபடிைான 
கடடன�பபுக்குள்தான் என்்ேல்லாம் 
எழுதத் ்தரிைாது. ஏ்னனில் நான் 
ஒருறபாதும் வாழ விரும்பிை கடக்க 
விரும்பிை எனதயும் அனடந்ததில்னல. 
றைாசித்துப பார்க்னகயில் ேக �னிதர்கனளப 
பறறி, வாழும் நிலபபரபனபப பறறி, 
றநாய்கனளயும் அதன் வலிகனளயும் 
றேர்த்துத் தாஙகுகின்ே றதாள்கனளப 
பறறி என அவறறிறகு முக்கிைத்துவம் 
்காடுத்து அவறனே �டடும் எழுதிப 
பார்த்துக்்காண்றட வந்தபின் அந்தப பைம் 
�னேந்து அனவறை எனது எழுத்துக்களாகப 
பிரசுர�ாகி எனது பனடபபுகளாக �ாறின. 
எனக்கு என் கண்முன் நிகழ்ந்தது, நான் 
பார்த்தது, எனக்குத் றதான்றிைது என 
அவறனேத்தான் எழுதிப பார்த்திருக்கிறேன். 
அவவளவுதான். 

உண்ன�யில் எனக்கு �டடு�ல்லாது 
என்னனத் தனிபபடட முனேயில் 
நன்கு அறிந்தவர்களுக்கும் என் 
ேகிபபுத்தன்ன�றைாடு இனணந்து 
பைணிக்கும் அத்தனன நபர்களுக்கும் 
இது நன்ோகத் ்தரியும். அபபடி 
என்ோல் அவர்களுக்காக �டடும் எழுத 
றவண்டிைதுதாறன என்று ைாரும் றகடக 
இைலாது. ஏ்னன்ோல் நான் தீர்பபு 
எழுத இைலாத ோடசிைஙகள் அறே ஒரு 
்காடுன�னை ஒரு ஆதிக்கத்னத ஒரு 
இழபனப  எழுதிப பார்க்கிறேன். நினேை 
ற�ாே�ான வார்த்னதகளால் வனேபாடத் 
துடிக்கும் பிரச்ேனனகனளக்கூட நான் எழுதிப 
பார்க்கிறேன். எனக்கான வனரமுனேகள் 
ேடடகஙகள் எதுவும் இல்னல. நான் 
என்னுனடை எழுத்துக்கனள நம்புகிறேன். 
பிரத்திறைக�ாக என் பாடு்பாருடகள் என் 

�க்களிடற� இருக்கின்ேன. அவர்களுக்காக 
இந்த எழுத்துக்கள் இருந்துவிடடுப 
றபாகடடும். அதுறவ கருவும் �கவும் ஆக.

சமகொ்த்தில் எழுதுவதில் என்ை
மொதிரியொைசவொல்கன�எதிர்பகொள்கிறீர்கள்?

ேவால்கள் என்று எதுவுமில்னல. 
ஆனால்  றதடல். அது நீண்ட வண்ணம் 
இருக்கிேது. அது ஒரு சுவாரசிை�ாகவும் 
இருக்கிேது. ே�ைஙகளில் எவவளவு  
பிேழ்வுக்கு உள்ளாக்குகிேறதா ே�ைஙகளில் 
உறோக�ளிக்கவும் தவறுவதில்னல. 
�றுபடியும் �றுபடியும் றதடுதல் 
்தாடரும்்பாழுது அவறனேப 
பனடபபாக்குவதில்தான் சிர�ம் இருக்கிேது. 

சில கவினதகனள மிக எளிதாக 
எழுதிவிடடாலும் சிலவறனேக் 
கடடன�பபதில் ்பரும் சிர�ம் இருக்கும். 
மீண்டும் மீண்டும் அவறறுக்காக றநரம் 
ஒதுக்கி ே�ைஙகளில் சில றநாய்கள் அல்லது 
உடல் பாகஙகள் பறறிை ்�ாழி்பைர்பபுக்கு 
அனலந்து சிலவறனேப புரிந்து்காண்டு 
கடடன�பபதில் மிகுந்த சிர�ம். ஆனால் 
இத்தனகை பனடபபுகள்தான் உலகஙகள்தான் 
விருபப�ானனவ. 

சில றநரஙகளில் ஆறோன�ைால் 
முறறுப்போ�ல் விடபபடட 
கவினதகளும் உண்டு. சிலவறனேச் ேரிைாக 
்ோல்லியிருபபதாக உணர்ந்திருக்கிறேன். 
�றே றநரஙகளில் சிலர் சிலவறனேப 
புரிைவில்னல என்று ்ோன்னனதயும் நான் 
�றுபபதறகில்னல. நினேை கவினதகள் 
இவவாோகச் சில நாடகனளத் தின்று 
்காண்டுவரபபடட கவினதகள்தான். 

இத்தனகை தருணஙகளில் 
எழுதிைவறனே என்னால் நினனவும்கூர 
இைலும். நுடப�ான கருப்பாருள் 
என்று ஒன்று இல்னல. அதறகாக 
நினனபபதும் இல்னல. ்ோல்லபறபானால் 
எழுதுவ்தன்பது என்னுனடை தினேரி 
வாழ்றவா அல்லது ஒருநாளின் அஙகற�ா 
அல்ல. எனக்கு ்ேௌகரிை�ான றநரம் ஒதுக்கி 
எழுதபபடுவது அல்ல.
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நீங்கள் அதிகம் விரும்பி வொசிககும்
எழுத்தொ�ரின்�னடபபுஎது?

அதிகம் விரும்பி வாசித்தல் நினேை 
இருக்கிேது. சிறு பிராைம் ்தாடடு 
அத்தனன றபனரயும் வாசித்துக்்காண்றட 
வந்திருக்கிறேன். அது ஒரு ்நடும் படடிைல்.

சிேந்த கறபனனத் திேன் ்காண்ட 
புதிதுபுதிதான நினேை றபர் எழுத 
வருகிோர்கள். ோதுரிை�ான ்�ாழியில் 
அவர்களது கவினதகள் அவவளவு அழகாக 
இருக்கின்ேன. பதறேம் ஏறபடுத்தும் 
கவினதகள் எனக்கும் மிகப பிடிக்கும். 
மூத்தவர்கள் அனத அவவளவு அழகாக 
எழுதித் தந்து்காண்டிருக்கிோர்கள். 

உண்ன�யில் இந்தக் கவினதகள் 
ஒரு நண்பனனப றபால அன�ைப 
்பறறிருக்கின்ேன. எழுத றவண்டிைவறனே 
இவவளவு அழகாக எழுத முடியு�ா 
என்று சில கவினதகனள நான் மீண்டும் 
மீண்டும் வாசித்திருக்கிறேன். அது எனக்கு 
உள்ளுணர்வுடன்  ஒன்றும் படேத்தில் நான் 
அதனுடன் இனணந்து பைணிக்கிறேன். 
அந்தக் கணம் இந்தப பிரபஞேத்தில் ஒரு 
றதவனதனைப றபால உணரனவக்கிேது. 
எல்றலாருனடை பனடபபுகளுக்கும் அது 
்பாருந்தும்.

நவீைக கவினதகளுககும்,
கவிஞர்களுககும் ப�ொதுவொக மககளிடம்
வரநவற்புஉள்�தொ?

நிச்ேை�ாக இருக்கிேது, 
இல்லா�லில்னல. நவீனக் கவினதகள் 
�க்களிடம் ்ேன்று றேர்ந்திருக்கின்ேன. 
்�ல்ல ்�ல்ல வாசிக்கத் 
துவஙகுகிேவர்களிடம் அனவகள் ஒரு 
உலனகப பரிேளிக்கின்ேன. நம்மில் இருந்து 
�ாறுபடடு அவர்களின் குரலாக இந்தக் 
கவினதகள் ஒரு பிரைாணத்தில் றதாழன் 
றபால இணக்க�ாகத் தாறன பைணிக்கின்ேன. 
அவவனகயில் நவீனக் கவினதகள் வாசிபபின் 
மீதான தனடகனள மீறி இன்னமும் 
வாசிபனப விோல�ாக்க உதவும் என்று 
நினனக்கிறேன்.
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 ததாடர் - 5

படடுக்றகாடனட கல்ைாணசுந்தரம் 
என்ேதுற� தினரபபடப பாடலாசிரிைர் 
என்கிே ஒறனேப பிம்பம்தான் என் 
�னதில் முதலில் பதிந்திருந்தது. கவிஞரது 
தினரபபடப பாடல்களில் ்வளிபபடும் 
எளின�யும் இைல்பும் நிரம்பிை வார்த்னதகள் 
என்னன ்ராம்பறவ ஆகர்ஷித்தன. 

‘என்னருமைக்  காதலிக்கு  வெண்ணிலாவெ,

நீ இமையெைா மூததெைா 

வெண்ணிலாவெ...’ 

என்கிே றகள்வி எந்தக் காலத்து 
இனளஞனின் இதைத்திலும் தஙகி நிறகும் 
வரிகள்தாறன..!

நியூ ்ேஞசுரி புக் ஹவுஸ் ்வளியிடட 
‘படடுக்றகாடனட கல்ைாணசுந்தரம் 
தினரயினேப பாடல்கள்’ எனும் நூலினன 
1980-களின் இறுதியில் வாசித்றதன். இந்த 
நூலுக்குத் தவத்திரு குன்ேக்குடி அடிகளார் 
எழுதிை முன்னுனரனை வாசித்ததும், 
படடுக்றகாடனட கல்ைாணசுந்தரம் 
எனும் கவினதைாளுன�ப பறறிை எனது 
எண்ணம் பன்�டஙகு உைர்ந்தது. ்வறும் 
சினி�ா பாடல்கனளத்தாறன எழுதிைவர் 

என்கிே எனது புரிதல் தவிடு்பாடிைாக 
்நாறுஙகிைது.

தினரபபடப பாடல்களில் 
உனழக்கும் பாடடாளி வர்க்கத்னதச் 
றேர்ந்த எளிை �னிதர்கனளப பறறி 
எழுதிைறதாடு, ்பாதுவுனடன�ச் 
சிந்தனனக் கருத்துக்கள் நிரம்பிை 
பாடல்கனளயும் எழுதிை ்பருன�க்குரிைவர் 
படடுக்றகாடனடைார் என்ே எண்ணம் 
ற�றலாஙகிைது. அதன்பிேகான எனது 
வாசிபபில் படடுக்றகாடனடைாரின் 
தினரபபாடல்கனளச் ேமூக சீர்திருத்தக் 
கருத்துக்கனள வலியுறுத்திை அர்த்தம் 
்பாதிந்த பாடல்களாகப புரிந்து்காள்ளத் 
்தாடஙகிறனன்.

தஞனே �ாவடடத்தில் படடுக்றகாடனட 
அருறகயுள்ள ்ேஙகபபடுத்தான்காடு எனும் 
கிரா�த்தில், எளிை விவோைக் குடும்பத்தில், 
அருணாச்ேலம் – விோலாடசி தம்பதியினரின் 
இனளை �கனாக 1930ஆம் ஆண்டு ஏபரல் 13 
அன்று பிேந்தவர் கல்ைாணசுந்தரம்.

கவிஞரின் தந்னதைாரும் 
கவி பாடும் ஆறேலுனடைவர். 

்கவிளேககுள் 
்கலநதிருககும் 

்களே 
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‘முசுகுந்த நாடடு வழி நனடக்கும்பி’ 
என்்ோரு நூனலயும் எழுதியுள்ளார். 
தந்னதயிடமிருந்து கினடத்த தூண்டுதல் 
ன�ந்தர்களான கணபதிசுந்தரத்திறகும், 
கல்ைாணசுந்தரத்திறகும் கவினத 
எழுதும் ஆர்வம் வர காரண�ானது. 
திண்னணப பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த 
கல்ைாணசுந்தரம், 2ஆம் வகுபபிறகுப 
பிேகு அஙகு ்ேல்ல பிடிக்கா�ல், தனது 
அண்ணன் கணபதிசுந்தரத்திடற� ஆரம்பக் 
கல்வினைக் கறோர். இளன�யிறலறை 
கவினத எழுதும் ஆர்வமிருந்தாலும், அனத 
்வளிக்காடடிக்்காள்ளாதவராக இருந்த 
கல்ைாணசுந்தரம், பள்ளிப படிபனப 
முடித்ததும் திராவிட இைக்கத்திலும், 
்பாதுவுனடன�க் ்காள்னகயிலும் ஈடுபாடு 
உனடைவராக இருந்தார்.

தஞனே �ாவடடத்தில் விவோை 
இைக்கத்னத வளர்த்்தடுத்த முன்றனாடித் 
திைாகிகளான சிவரா�ன், இரணிைன் 
றபான்றோறராடு இனணந்து ்ேைல்படடார். 
்தாடக்கக் காலத்தில் ‘ஜனேக்தி’ 
பத்திரினகயில் கவிஞரின் பாடல்கள் 
பிரசுர�ாகின.   தனது 19ஆவது வைதில் 
பாடல்கனள எழுதுவதில் மிகுந்த 
நாடடமுனடைவரானார். நாடடுபபுேப 
பாடல்கனளத் தழுவிை நனடயில் 
பாடல்கனள எழுதத் ்தாடஙகினார். 
பாடல்களில் அழகிை ்ோல்லாடனலக் 
குனேத்து, உணர்ச்சிக்கு முக்கிைத்துவம் 
அளித்தார். விவோை இைக்கத்றதாடு றேர்ந்து 
இைஙகிக்்காண்டிருந்த கவிஞருக்கு, 
நடிபபிலும் ஆர்வம் உண்டானது.

நாடகஙகளில் நடிக்கும் ஆனேயில் 
‘ேக்தி நாடக ேபா’வில் றேர்ந்தார். இந்த நாடக 
ேபாவில் றேர்ந்து, பின்னாளில் புகழ்்பறே 
நடிகர்களாக அறிைப ்பறேவர்கள் நடிகர் 
திலகம் சிவாஜி கறணேன், எம்.என்.நம்பிைார், 
ஓ.ஏ.றக.றதவர் உள்ளிடட பலர். ஏறனா 
கவிஞருக்குள் நடிபபின் மீதான ஆர்வம் 
குனேை, பாடல் எழுத விரும்பினார்.

புரடசிக்கவிஞர் பாரதிதாேனன றநரில் 
பார்க்கா�றலறை அவனரத் தனது �ானசீக 
குருவாகக் கருதிை படடுக்றகாடனடைார், 

புதுச்றேரிக்குச் ்ேன்ோர். அஙகு 
புரடசிக்கவிஞரிடம் உதவிைாளராகச் 
றேர்ந்து, பாடல் எழுதும் பயிறசினைக் கறறுத் 
றதர்ந்தார். அஙறக ்பறே உத்றவகத்றதாடு 
்ேன்னனக்குப பைண�ானார். 

1954ஆம் ஆண்டில் ’படித்த ்பண்’ 
என்கிே தினரபபடத்தில் தனது முதல் 
பாடனல எழுதினார் கவிஞர். (ஆனாலும் 
படம் 1956 ஏபரல் 20இல் ்வளிைானது.) 
சிறுவைதில் விவோை றவனலகள், �ாடடு 
விைாபாரம், �ாம்பழம் விறபது, றதஙகாய் 
விைாபாரம், உபபளத் ்தாழில் எனப 
பல்றவறு ்தாழில்கனளச் ்ேய்துவந்த 
கவிஞருக்கு, அந்த அனுபவஙக்ளல்லாம் 
பாடல் எழுதும்றபாது னக ்காடுத்தன.

தினரபபடஙகளில் பாடல் எழுதும் 
வாய்பபுத் றதடி அனலந்து்காண்டிருந்த 
கவிஞருக்கு, 1956ஆம் ஆண்டில் �ாடர்ன் 
திறைடடர்ஸ் நிறுவனத்திலிருந்து ஓர் 
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அனழபபு வருகிேது. கவிஞரும் அஙகு 
்ேன்ோர். இனேைன�பபாளர்கள் எம்.எஸ்.
விஸ்வநாதன் – றக.வி.�காறதவன் இருவரும் 
25 வைது இனளஞனான கவிஞனரச் ேறறே 
ஏே இேஙகப பார்த்தனர். ‘ஒரு இனளஞனால் 
இந்தக் கருத்திறகுப பாடல் எழுத முடியு�ா?’ 
என்கிே ேந்றதகத்றதாடு இருக்க, கவிஞர் 
எழுதித் தந்தார் பல்லவினை.

‘குட்டி ஆடு தப்பி ெநதால் குளைநரிக்குச் 
வ�ாநதம்

குளைநரி ைாட்டிக்கிட்்ா 
வகாறெனுக்குச் வ�ாநதம்!

தட்டுக்வகட்் ைனிதரகண்ணில் 
பட்்வதல்லாம் வ�ாநதம்

�ட்்ப்படி பாக்கப்வபா்னா எட்்டிதான 
வ�ாநதம்!’

பாடலில் ்வளிபபடட ஆழ்ந்த 
்பாருளும், ்வகுஇைல்பாக வந்து விழுந்த 
்ோறகளும் இருவனரயும் விைக்க னவத்தன. 
‘பாேவனல’ படத்திறகுப பாடல் எழுதும் 
வாய்பபினன மிகுந்த �கிழ்ச்சிறைாடு 

கவிஞரிடற� ்காடுத்தார்கள். இந்தப 
படத்தின் பாடல்கள் மிகுந்த வரறவறனபப 
்பறேன. ்தாடர்ந்து ஏராள�ான பாடல் 
வாய்பபுகள் கவிஞனரத் றதடிவந்தன. 

பின்னர் 5 ஆண்டுகாலம் அதாவது, 
கவிஞரது இறுதிக்காலம் வனர தினரயுலகின் 
சுடர்மிகு பாடலாசிரிைராக வலம்வந்தார் 
படடுக்றகாடனடைார். தத்துவப பாடல்கனள 
எழுதுவதிலும் தனிக் கவனம் ்பறேவராக 
விளஙகினார்.

பல தினரபபடஙகளுக்குக் 
கவிஞ்ரழுதிை தத்துவப பாடல்கள் முக்கால் 
நூறோண்டினனக் கடந்த றவனளயிலும் 
இன்னமும் விரும்பிக் றகடகபபடும் 
அர்த்தமிக்க வாழ்விைல் தத்துவஙகளாக 
மிளிர்வனதப பார்க்க முடிகிேது. அத்தனகை 
பல பாடல்களுள் இதுவு்�ான்று.

1959இல் ்வளிைான ‘பாண்டித்றதவன்’ 
தினரபபடத்தில் கவிஞர் எழுதிை 
‘்ோல்லுேனதச் ்ோல்லிபபுடறடன், 
்ேய்யுேனதச் ்ேஞசிடுஙக’ எனும் பாடலின் 
கனடசி ேரணம் இபபடி முடிகிேது.
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‘சிததரகளும் வயாகிகளும் சிநதம்னயில் 

ஞானிகளும்

புததவ�ாடு ஏசுவும் உததைர காநதியும்

எததம்னவயா உண்மைகமை எழுதிஎழுதி 

ெச்�ாஙக…

எல்லாநதான படிச்சீஙக என்ன பண்ணிக் 

கிழிச்சீஙக?’ 

என்கிே ஒறனேக் றகள்வி, தமிழ்ச் ேமூகத்தின் 
�னோடசியில் இன்னமும் கூத்தீடடி 
றபால் பாய்ந்து நின்று, றபருண்ன�னைச் 
்ோல்வதாக உள்ளது.

காதல் பாடல்கனளயும் தனித்துவத்துடன் 
எழுதுவதில் வல்லவரான கவிஞரின் பல 
பாடல்கள் நூறோண்டுகள் கடந்தும் வாழும் 
கல்்வடடு வரிகள்.

‘ஆம்க்கட்டி ெநத நிலவொ? – கண்ணில்

வைம்கட்டி ஆடும் எழிவலா?...’ 

(படம்: அமுதவல்லி)

‘முகததில் முகம் பாரக்கலாம் – வி�ல்

நகததில் பெழததின நிறம் பாரக்கலாம்...’

(படம்: தஙகபபதுன�)

‘கண்வணா் கண்ணு கலநதாச்சு

காணாத இனபம் கண்்ாச்சு

ஒண்வணா் ஒண்ணு துமணயாச்சு

உளைம் வந்னச்�து ந்நதாச்சு...’

 (படம்: நாறடாடி �ன்னன்)

அறதறபால், முறறபாக்கான 
சிந்தனனகனளயும் தன் பாடல் வழிறை 
தமிழ்த் தினரயினேயில் ஆழப பதிைமிடடவர் 
படடுக்றகாடனடைார்.

திரு�ணம் என்பது ஒரு ்பண்னண 
வீடடிறகுள்ளும் ேன�ைலனேக்குள்ளும் 
முடக்குவதாக, ்பண் உரின�னை 
�றுதலிபபதாக உள்ளது என்பனத மிகச் 
ேரிைாக, அறத றநரத்தில் அதிர்னவ 
ஏறபடுத்தும் வனகயில் ஒரு பாடலாக 
எழுதினார். ‘வீரக்கனல்’ எனும் படத்தில் 
இடம்்பறே அந்தப பாடலின் ்தாடக்க 

வரிகள் இனவ;

‘வபண்: வபாட்டுக்கிட்்ா வ�ண்டு வபரும்

வ�ரநது வபாட்டுக்கணும் – ஒலகம்

புது�ா ைாறும்வபாது பமழய

வைாமறமய ைாததிக்கணும்...’

என்று ஒரு ்பண் பாடுவதாகத் ்தாடஙகும் 
வரிகள், ‘இவர் எனதச் ்ோல்கிோர்?’ என 
றகடட அனனவனரயும் புருவம் உைரச் 
்ேய்தது. அடுத்து, ஆண் பாடும் வரியில் 
அதறகான பதில் கினடத்தது.

‘ஆண்: வபாட்டுக்கிட்்ா – ஆைா

வபாட்டுக்கிட்்ா – தாலி

வபண்: வபாட்டுக்கிடும் முனவ்ன நல்லா

வபாண்ணும் புளமையும் பாததுக்கணும்

புடிக்குதானனு வகட்டுக்கணும்...’ 

இன்னேை காலத்திறகு இந்தப 
பாடலின் வரிகள் ோதாரண�ாகக்கூடத் 
்தரிைலாம். ஆனால், �ண�ாகுமுன்றன 
ஆணும், ்பண்ணும் ேந்திபப்தன்பது 
ஒரு காலத்தில் நடக்கறவ முடிைாத 
ஒன்று. �ணற�னடயில்தான் �ண�க்கள் 
முதன்முதலாக முகம் பார்த்துக்்காள்ள 
முடியும் என்கிே நினலயிருந்த காலத்னத 
எண்ணிப பார்த்தால் இந்தப பாடலில் 
்வளிபபடடுள்ள முறறபாக்கான 
பார்னவனைப புரிந்து்காள்ள முடியும்.

திரு�ண�ானதன் அனடைாளத்னதப 
்பண் �டடுற� தாலிைாகச் சு�க்கும் 
நினலறை இன்றுவனர உள்ளது. ஆனால், 
அன்றே ‘ஆணும் ்பண்ணும் ே�ம்’ என்பனத 
வலியுறுத்தி, ‘தாலி றபாடடுக்கிடடா 
்ரண்டுறபரும் றேர்ந்து றபாடடுக்கணும்’ 
என்று எழுதிை படடுக்றகாடனடைாரின் 
ற�ன்ன�ைான ே�த்துவப பார்னவனைக் 
்காண்டாடா�ல் இருக்க முடியு�ா..?

குழந்னதகளுக்காகக் கவிஞர் எழுதிை 
பாடல்களும் புகழ்்பறேனவறை. அவறறுள் 
சில:

‘திரு்ாவத! பாப்பா திரு்ாவத!’ (படம்: 
திருடாறத)



20 ð¬ìŠ¹ îè¾ ü¨¬ô - 2021  
www. p a d a i p p u . c o m

‘சின்னப் பயவல சின்னப் பயவல வ�தி 
வகை்ா!’ (படம்: அரசிளஙகு�ாரி)

‘தூஙகாவத தம்பி தூஙகாவத’ (படம்: 
நாறடாடி �ன்னன்)

தனது சுை�ரிைானதனை எபறபாதும், 
எதறகாகவும் இழக்காத தன்�ானமிக்க 
கவிஞராகத் தினரயுலகில் வலம்வந்தார் 
படடுக்றகாடனடைார். படஙகளுக்குப பாடல் 
எழுதிை ்தாடக்கக் காலஙகளில் வறுன�யில் 
இருந்தாலும் அதறகாக ைாரிடமும் றபாய் 
உதவி றகடடு நின்ேதில்னல. 

ஒருமுனே பட நிறுவன்�ான்று 
கவிஞர் எழுதிை பாடலுக்குப பணம் தரா�ல் 
இழுத்தடித்தது. பணத்னதக் றகடடு பட 
அதிபனரப பார்க்கப றபானார் கவிஞர். 
“இபப பணம் இல்றல. நானளக்கு வா. 
இல்றல, நிக்கிேதா இருந்தா, நின்னுக்கிடறட 
இரு” என்று ்ோல்லிவிடடு, வீடடுக்குள் 
றபாய்விடடார் பட அதிபர்.

உடறன, சிறுதா்ளான்னே எடுத்து 
நான்றக மூன்றே வரிகள்தான் எழுதிக் 
்காடுத்துவிடடு வந்துவிடடார் 
கவிஞர். ்காஞே றநரத்திறலறை 
பட நிறுவனத்திலிருந்து கவிஞனரத் 
றதடிவந்தது பணம். கவிஞர் தாளில் இபபடி 
எழுதியிருந்தார். 

‘தாயால் ெைரநவதன; தமிழால் அறிவு 
வபறவறன; 

நாவய! வநறறுனம்ன நடுதவதருவிவல 
�நதிதவதன; 

நீ யார எனம்ன நில் எனறு வ�ால்ல?’

1959ஆம் ஆண்டு அக்றடாபர் 9ஆம் 
றததிைன்று தனது 29 வைதில் கால�ான 
கவிஞர், ஐந்றத ஆண்டுகள்தான் 
தினரபபடப பாடல்கனள எழுதினார். 
்�ாத்தம் 51 தினரபபடஙகளுக்கு 201 
பாடல்கனள எழுதினார். ஒவ்வாரு 
பாடல்களும் தன்னளவில் கருத்து 
வளமிக்கதாகவும், ேமூக அக்கனேனை 
உள்ளடக்கிைதாகவும் இருக்கின்ேன. 
1993இல் கவிஞரின் அனனத்துப பாடல்களும் 
அரசுனடன� ஆக்கபபடடன. 2000த்தில் 
படடுக்றகாடனடயில் தமிழக அரசு �ணி 
�ண்டபம் கடடிைது.  

படடுக்றகாடனடைார் எழுதிை 
பாடல்களில் இரண்டு கனதப 
பாடல்கனளயும் எழுதியுள்ளார். 1956இல் 
நவம்பர் 1 அன்று சிவாஜி, எஸ்.எஸ்.ஆர்., 
பானு�தி ஆகிறைார் நடித்த ‘ரஙறகான் ராதா’ 
படம் ்வளிைானது. அறிஞர் அண்ணாவின் 
கனதக்கு, கனலஞர் மு.கருணாநிதி 
தினரக்கனத எழுத, ஏ.காசிலிஙகம் 
இபபடத்னத இைக்கினார். ராஜா 
றதசிஙகுவின் கனதனைப பாடலாக அதில் 
எழுதியிருபபார்.

�ற்ோரு கனதபபாடல் ‘குல்தய்வம்’ 
எனும் படத்தில் இடம்்பறேது. இந்தப 
பாடல் வீரபாண்டிை கடட்பாம்�னின் 
வலதுகர�ாக விளஙகிை தனலன�த் தளபதி 
பகதூர் ்வள்னளைத் றதவனனப பறறிைது.

‘அடியாரகள உளைததில் குடிவகாளளும் 

வதெமதவய

ஆதரிக்க வெணுவை என ஜக்கா வதவி

அ்ஙகாத வபரகமையும் ஆமலொய்க் 

கரும்புவபால

ஆட்டிமெக்கும் அம்பிமக நீவய – என 

ஜக்கா வதவி
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ஆதரிக்க வெணுவை!

காகம் பறக்காத வத�வைல்லாம்

கததியால் வெட்டுவென பாதரவெளமை 

– அய்யா

கறுெறுததென பாதரவெளமை...

பாதரவெளமை வயனற வபயம�க் 

வகட்்ால்

பததுைாதக் கரப்பம் பறநதுவிடும்!

இலஙமகத வத�ததிறகு இநதி�ஜிதது

பாஞ�ால நாட்டிறகுப் பாதரவெளமை!

பாஞ�ாலங குறிச்சியின பஞ�ெரணக்கிளி

ெநவதவ்ன நானும் ெநவதவ்ன!’ 

என்று ்வள்னளைத் றதவனின் 
்பருன�னைப றபாறறித் ்தாடஙகும் 
பாடல், ்வள்னளைத் றதவனுக்கும் அவனது 
�னனவி ்வள்னளைம்�ாளுக்கு�ான 
உனரைாடலாகத் ்தாடர்கிேது.

‘பாதர: வபாருக்குப் வபாவறண்டி பாதர 

வெளமை

வபாக விம்தாடி வெளமையம்ைா!

வெளமை: வபாகாவத வபாகாவத என 
கணொ

வபால்லாத வ�ாப்ப்னம் நானும் 

கண்்தி்னால்...

பாதர: கண்் க்னெமதச் வ�ால்லாவிட்்ால்

கததியால் வெட்டுவென பாதர வெளமை.

வெளமை: பிஞசு ைலருவை வ�ாம்பக் 
கண்வ்ன

பிஞசிட்் ொமழயும் �ாகக் கண்வ்ன.

பாதர: பிஞசிட்் ொமழயும் �ாகக் 
கண்்ால்

பினொஙவகன �ண்ம்யில் 

பாதரவெளமை...’ 

என �னனவி �றுத்தும் றபாருக்கு 
வீறு்காண்டு ்ேல்வதாகக் 
கனதபபாடலினன முடித்திருபபார் 
படடுக்றகாடனடைார்.

1799 ்ேபடம்பர் 5 அன்று ஆஙகிறலைப 
பனடத்தளபதி கர்னல் பானர்ற�ன் 
பாஞோலஙகுறிச்சினை முறறுனகயிட, 
கடட்பாம்�னின் பனடத்தளபதிைான 
்வள்னளைத் றதவன் ஆஙகிலப பனடனை 
எதிர்்காண்டு வீரச்ே�ர் புரிந்தான். 
�னேந்திருந்து ஒருவன் துபபாக்கிைால் சுட, 
குருதி ்காபபளிக்கப பாஞோலஙகுறிச்சி 
றகாடனடனைப பார்த்தபடிறை உயிர் 
துேந்தான் ்வள்னளைத் றதவன் என்பது 
வரலாறு.

வரலாறறின் வீர நாைகன் 
ஒருவனனப பறறிை கனதயினனத் 
தினரபபாடலின் வழிறை ்ோல்லியுள்ள 
படடுக்றகாடனடைாரின் �திநுடபம் 
நம்ன� அேரடிக்கிேது. �க்கள் கவிஞர் 
என்றும், பாடடுக்றகாடனட என்றும் கவிஞர் 
படடுக்றகாடனட கல்ைாணசுந்தரத்னதத் 
தமிழுலகம் றபாறறுவதறகான அனனத்துக் 
காரணிகனளயும் தனது பாடல்களிறலறை 
்பாதிந்துனவத்த அந்தச் ‘சித்தர்களின் 
தத்துபபிள்னள, அவன் றேரித்தமிழ் பூத்த 
முல்னல; அவனவபபாடடியின் றபரன், 
அவன் அனுபவப பள்ளி ஆோனு’க்கு (நன்றி: 
நவகவி) இன்னும் ஒன்பதாண்டுகளில் 
(1930-2030) நூறோண்டு விழானவக் 
்காண்டாடவிருக்கிறோம் என்பது �னதிறகு 
மிகுந்த நினேனவத் தருவதாக இருக்கிேது. 

                             -  இனனும் வ�ால்வென
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 ேகுைன் நிலனவுகள

நகுலன் எழுத்துக்களில் ஆன்்மாவின் தேடல்
எளின�ைாலான ோவினைக் ்காண்டு 

தத்துவார்த்தத்னதத் திேக்கும் யுக்தினை 
எவவிதச் சிர�முமின்றி  கனடசிவனர 
கனடபிடித்து வந்தவர் நகுலன். அவரது 
்பைனர உச்ேரித்ததும் எல்றலாருக்குற� 
நினனவுக்கு வருவது இரா�ச்ேந்திரன் 
கவினததான். அனத ஏற்கனறவ பல்றவறு 
வி�ர்ேகர்களும் விசிறிகளும் றபாது�ான 
அளவுக்கு அலசி ஆராய்ந்துவிடடாலும் 
அது இல்லாத நகுலன் றபாறறுதும் எழுத்து 
நினேவனடைாது என்பதால் அனதக் 
கனடசியில் னவத்துக்்காள்றவாம்.

  நகுலனின் வரிகளில் முக்கிை�ான 
ஸ்திர்�ான்று படித்த ்நாடியில் நம் 
�னனதக் கவவிக் ்காள்கிே்தன்ோல் அதில் 
ஒளிந்திருக்கும் ஒருவித �ர்�த்தன்ன�யும் 
�ாைச்சித்திரமும்தான்.

எனக்கு

ைாருமில்னல

நான் கூட..

தனின�யில் தன்னன அ�ர்த்திவிடடு 
பூனனனைப றபால விலகிச் ்ேன்று 
ஒளிந்திருந்து கவனிக்கும் தன் 
ஆன்�ானவத்தான் இவவரிகளில் 
நிறுத்தியிருக்கிோர் றபாலும். அவர் 
மூன்று வரிகளில் முடித்துவிடடனதப 
பறறிை விவரனணக்கு இத்தனன வரிகள் 
றவண்டியிருபபதிறலறை அவரது 
்ோறபுலத்னத அறிந்து்காள்ள முடிகிேது.

நவீனன் ்ோன்னது என்ே �ற்ோரு 
கவினதயில்

என்ன �னிதன்!

வானைத் திேந்து

றபேறவ பைபபடுகிோன்

நவீனன்

‘நகுல’னிடம் ்ோன்னது

எனும்றபாது அந்த �னிதனுக்குள் தன்னன 
இருத்திப பார்க்கும் முனனபபாடனட 
்வளிபபனடைாக்குகிோர்.
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இதில் இன்்னாரு வி்ஷைம் 
றகள்வி்ைழுபபும் நவீனனும் அவறர 
என்பனத ‘ஒரு இராத்தல் இனேச்சி’ 
சிறுகனதயில் அறிைமுடிகிேது.

அந்தக் கனதயில் வரும் நவீனன் என்ே 
்பைருனடை அவர் ஒரு நாய் வளர்க்கிோர். 
அதறகு ்வள்ளிக்கிழன�கள்றதாறும் 
தவோ�ல் ஒரு இராத்தல் இனேச்சி 
றவனலக்காரனின் னகஙகர்ைத்தில் 
கினடத்துவிடுகிேது. தான் வானலக் குனழத்து 
நிறகாதறபாதும்கூட தனக்கான விருந்து 
கினடத்துவிடு்�னத் ்தரிந்தும்கூட 
எதறகாகறவா அன்னேை தினத்தில் விடா�ல் 
அவர் கானல நக்கி இம்னே பண்ணுகிேது.

‘நீ ஏன் என்னன அடிக்கிோய்? நீ 
இனேச்சி வாஙகித் தருவதற்கன்ோ நான் 
இனதச் ்ேய்கிறேன்? நாறனா நாய் ்ஜன்�ம். 
�னிதன் கானல நக்குவதில் அதுவும் 
உன்னனப றபால் தனை காடடுபவர்களின் 
கானல நக்குவதில் எஙகளுக்கு ஒரு தனி ருசி. 
நீ இனதப புரிந்து்காள்ள றவண்டும் என்று 
்ோல்வது றபால் இருக்கும்,’ என அவறர 
அதன் ்�ாழினை விவரிக்கும் இடத்னதக் 
குறிபபிடடாக றவண்டும். நானைப 
றபால �னிதனும்தான் அவவபறபாது 
காரிைம் ோதிக்க ருசி காண்கிோன். அனத 
ஏறறு ஆராதிபபதில் அதிகாரத்தில் 
இருபபவர்களுக்கு நன்ோகப ்பாழுது 
றபாகிேது.

இபபடிைான ஒரு தருணத்தில் 
எழுத்தாளராகிை நண்ப்ராருவர் அறத 
்வள்ளிக்கிழன�யில் விருந்தினராக வர 
அந்த நாய் தன் விருந்துக்கு ஏறதனும் தனட 
வந்துவிடுற�ா என்ே பரபரபபில் இவனரக் 
கடித்துவிடுகிேது. இறுதிைாக றவனலக்காரன் 
அனதக் கார்பபறர்ஷனில் பிடித்துத் தந்துவிட 
கனதனை இபபடி முடிக்கிோர்..

‘ஆனால் நான் றவனலக்காரனனத் 
தடுக்கவில்னல. ஏ்னன்ோல் அது என்னனக் 
கடித்தனத விட வாரந்தவோ�ல் என் கானல 
நக்கிைனதத்தான் ேகிக்கமுடிைவில்னல.’

இந்தக் கனதனை இராஜு எனப 
்பைரிடபபடட ஒரு நாயின் வாழ்வாக 

�டடும் ்வறு�றன கடந்துவிட முடிைாது. 
ஏ்னனில் அந்த இறுதி வரிகள்!

அடின�த்தனத்துக்கும் விசுவாேத்துக்கும் 
இனடயில் அல்லாடும் �னிதனின் 
்பாதுபபுத்தினை அந்த நாயின் வடிவில் 
எளிதாகப ்பாருத்திப பார்க்க முடியும். 
அதீதப பறறுதலினால் உண்டாகும் 
�னக்கேபனபயும் இதில் ்காண்டு 
வந்திருக்கிோர்.

எமிலி டிக்கின்ேன் ்ோன்ன ‘அகராதி 
எனது ்நடுநானளை உறே றதாழன்’ என்ே 
வரிகனள அடிக்கடி சுடடிக்காடடுபவர். 
பனடபபிலக்கிைத்திறகான றதர்ச்சிைான 
பான்ஷயின் றதனவனை அறிந்திட 
அகராதி துனணபுரிவதாகவும் எடுத்துக் 
காடடுகிோர். ஆனால் இன்னேை இலக்கிைம் 
பயில்பவர்களுக்கு நகுலறன ஒரு 
அகராதிைாகத் துனண நிறபது றவறு வி்ஷைம்.

ஞானம் ததும்பும்றபாதும் 
துனணவிைானரப புரிந்து்காள்ள 
�ாடடா�ல் அகஙகாரத்னத 
்வளிபபடுத்துபவர்கள் �த்தியில் தன் 
�னனவினை நன்கறிந்து எழுத்தில் 
அவர்கனள இடம்்பேச் ்ேய்யும் சில அரிை 
எழுத்தாளர்கனளப றபால நகுலனும் தன் 
�னனவியின் ற�ல் ்காண்ட உயிர்பபுனடை 
காதலின் அடர்த்தினைப பின்வரும் கவினத 
வரிகளில் உணரச் ்ேய்கிோர்.

ஒருவர் ோவதும்

ஒருவர் இருபபதும்

்வறும் ோவு என்பனத விட

இது மிகவும் குரூரம்

இனதச் ்ோன்னதும்

சுசீலா தான்

எனும்றபாது ்ோல்லமுடிைாத துைரத்தின் 
இருள் சூழ்ந்து ்காள்கிேது.

ஒறர ே�ைத்தில் கவினதயிலும் 
சிறுகனதகளிலும் தன் அனடைாளத்னதப 
பதிக்க முடிந்தவரானதறகுக் காரண�ாக 
அவரது சிறுகனதகளில் ்தறிக்கும் 
கவித்தன்ன�னைத் தவிர றவ்ேனத 
உதாரண�ாக்குவது?



24 ð¬ìŠ¹ îè¾ ü¨¬ô - 2021  
www. p a d a i p p u . c o m

தில்னல்வளி எனும் சிறுகனதயில் 
அசுவாரஸ்ைத்றதாடு வாழ்னவ அணுகும் ஒரு 
இனளஞனனக் கண்முன்றன நிறுத்துபவர் 
அவனது �ழுஙகல்தன�ான �னநினலக்கு 
எதிர்வினனைாறறும் அறத ்தருவில் 
வசிக்கும் முதிைவனர அவறனாடு உேவாட 
விடுகிோர்.

ஊதிைம் குனேவாக வாஙகியும் 
அனத உைர்த்திக்்காள்ள எவவித 
முைறசியும் ற�ற்காள்ளாதவனின் 
�ந்தநினலனை �ாறறி ேம்பள உைர்வுக்கு 
அவர் வழிறகாலிை நாள் ்தாடஙகி 
இருவரும் சிறநக�ாகிோர்கள். ஓய்வுப 
்பாழுதுகளில் கூடி அளவளாவி தம் நடனப 
வலுபபடுத்துகிோர்கள்.

ேர்பபம் குறித்தான 
�ர்�க்கனத்ைான்னே அவர் ்ோல்லிமுடித்த 
�றுநாளிலிருந்து அவர்கள் ேந்திபபு 
தள்ளிபறபாக என்ன்வன்று இவன் 
விோரிக்னகயில் அவர் இேந்துறபான 
தகவல் வருகிேது. பின்்னாரு நாளில் அவர் 
வசித்திருந்த வீடனடக் கடக்கிோன்.

காலிைான �னறதாடு தன் இருபனபக் 
கடறன என நகர்த்திக்்காண்டிருந்தவனால் 
அவரது உபைத்தால் இபறபாது 
அந்த வீடனடக்கூட காலிைானதாகக் 
கருதமுடிைவில்னல்ைன்ே உணர்னவக் 
கடத்தி இக்கனத நினேவுறுகிேது.

�ாை ைதார்த்த நினலனை ஓவிைஙகளில் 
�டடுமில்லாது வாழ்விலும் கனடபிடிக்கும் 
ஒரு நண்பனனப பறறிை கவினததான் 
‘எல்லாம் என்பது பறறி ஒரு கவினத.’ இதில் 
அந்த நண்பறனாடு உனரைாடிை பிேகான 
ேந்திபபின் முடிவில்

‘எல்லாற� ் வகுஎளின�ைாகத்தான் 

இருக்கிேது

ஆனால் அந்த

எல்லாம் என்பதுதான் எது்வன்று

்தரிைவில்னல’

என்ேவன் உனரக்கும்றபாது அவறராடு 
றேர்ந்து நாமும் சிறிது அதிர்கிறோம். 
இஙறக அவர் என்பது அவனன எழுதிை 
அவர். இதுறபான்ே உணர்வு ஜாலஙகனள 
வரிகள்றதாறும் நிகழ்த்துவனதறை 
வழக்க�ாகக் ்காண்டிருக்கிோர்.

நண்பர்கள்

வருகிோர்கள்

வந்தபின் றபாகிோர்கள்

தனின�யில் தள்ளபபடட

நான் அவர்கள் வந்ததா அல்லது

்ேன்ேதா

உண்ன�யில் உண்ன�

என்ே உள்றபாதத்தில்

என்னிடமிருந்றத

நான் வந்து ்காண்டும்

றபாய்க் ்காண்டுமிருக்கிறேன்.

�னதின் உளவிைறலாடு ்நருஙகிச் 
ேஙகமித்து உேவாடும் இதுறபான்ே எழுத்தின் 
உன்�த்த நினலனை ந�க்கு அபபடிறை 
கடத்துவது  ஏறதனும் ஒரு வனகயில் 
நம் ஆழ்நினலனைப பாதிபபறதாடு 
கவிதாச்ோரத்தின் அேத்தும் அழகிைனல 
அபபடிறை படம்பிடித்துக் காடடுகிேது.

கத்தானழச் ்ேடி

ேபபாத்தி முள்
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பானலவனச் றோனலகள் என

றதாறே�ளிக்கும்

கானல் நீர் பரபபுக்குள்

ஊர்ந்து ்ேல்லும் ஒடடகஙகள்

இஙகும்

உயிர் ேலித்துக் ்காண்டிருக்கிேது

என்ே கவினதயில் பானலவனச் 
றோனலைாக நம் �னத்துள் எழும் 
பிம்பஙகள் வாழ்வில் வந்து றபாகும் 
சிறறின்பஙகளின் அணிவகுபபாகறவ 
்தரிகிேது. அல்ப ேந்றதா்ஷஙகளுக்கான 
்நாடிப்பாழுதில் குமிழிைாய்த் றதான்றி 
�னேயும் ஒரு கண நிம்�தினைத் றதடி நம் 
ஆன்�ானவக் கயிறு கடடி �ாய்ந்து இழுத்துக் 
்காண்டிருக்கிறோம். இதறகாகவா இந்தப 
பினழப்பன இனளபபாறிச் சிந்திக்கும் 
நாம் ைாவரும் நகுலன் நனட பழக்கிை 

ஒடடகஙகளாகறவ உயினர ேலித்துக் 
்காண்டிருபபதாகத் றதான்றுகிேது.

நகுலன் வரிகள் ைாவும் றதர்ந்த 
இலக்கிைவாதிகனளயும் றநறறுதான் 
வாசிக்கப பழகிை முதிரா வாேகனனயும் 
ஒறர றகாடடில் நிறுத்தி றைாசிக்க 
னவக்கின்ேன. எழுத்து புகடடிை றபானதயில் 
திக்குமுக்காடச் ்ேய்து ஞானியின் பானதயில் 
மிதிபடும் இனலச்ேருகின் ஓனேனைக் 
றகடடு லயிக்க தவமிருக்கச் ்ேய்யும் ேக்தி 
வாய்ந்தனவறை அவரது றபனாத்துளிகள். 
கவினதகனளப ்பாறுத்தவனர ்ோறகனளப 
பஞோரத்தில் அனடத்துத் றதனவைானறபாது 
திேந்துவிடடு இனரற�ைக் காத்திருக்கும் 
ஒரு பேனவ ற�ய்பபனின் ோகேமும் ஒரு 
்ோல்லும் மீந்துவிடாதபடியும் ்தானலந்து 
விடாதபடியு�ான ்பாறினை விரல்நுனியில் 
னவத்துச் சுழறறும் அனுபவமும் அவருக்குச் 
ேர்வோதாரண�ான னகக்கூடும் வித்னதகள்.

ரா�ச்ேந்திரனா

எனக் றகடறடன்

ரா�ச்ேந்திரன்

என்ோர்

எந்த ரா�ச்ேந்திரன்

என்று நான் றகடகவில்னல

அவர் ்ோல்லவுமில்னல

எனும் கவினதயில் வாழ்வின் அபத்த 
தருணஙகளுக்குள் சிக்கி எனத்ைனதறைா 
றதடிைனலயும் பிரைாணத்தில் எதிரில் 
நிறபவரும் கடந்து ்ேல்பவரும் காத்து 
நிறபவரும் கடன் ்ோல்பவரு்�ன 
அனனவருற� ரா�ச்ேந்திரன்கள்தான் என 
னநச்சிைம் றபசிச் சிரிக்கிோர். 

நகுலனின் எழுத்துக்கள் இேவாப 
புகறழாடு வாசிபபவனின் ஆன்�ானவக் 
கிளறி வினட ்தரிைாக் றகள்விகனளப 
புதிர் றபாடுவறதாடு காலத்தின் ோரத்னதத் 
துளித்துளிைாய் ருசித்துப பைணிக்கும் 
சூடசு�த்னதயும் றபாதிக்கின்ேன என்பதில் 
ேந்றதகமில்னல.
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தமிழிலைக் கருவிகள

ததாடர் - 2

தமிழினே மிகப பழன�ைான இனே 
என்பறதாடு மிக நுடபமும், இனின�யும் 
வாய்ந்தது ஆகும். இனின� மிக்க தமிழரின் 
இனேக்கருவிகளில் ஒன்று ்கத்து வாத்திைம் 
என்கிே ஜல்லரி.

வகதது ொததியம் - வபயரக் கா�ணம்

கறேறிந்த �ாந்தர்கள், கனலகளில் 
சிேந்து விளஙகுபவர்கள், பனடபபாளிகள் 
றபான்றோருக்கு எபறபாதும் ஒரு ்ேருக்கு 
இருக்கும். அனத “வித்ைா கர்வம்” என்றும் 
்ோல்வர்.

ஜல்லரி என்ே மிக இனிை இனேனை 
எழுபபும் இக்கருவினை இனேத்றதாருக்கும் 
அத்தனகை ்ேருக்கு “்கத்து” இருந்ததால் 
இக்கருவிக்குக் ்கத்து வாத்திைம் என்றும் 
்பைருண்டு என்கிேது ்ேவிவழிச் ்ேய்தி.

்கத்து என்ே றவர்ச் ்ோல்லில் 
இருந்து Guts என்ே ஆஙகிலச் ்ோல் 
வினளந்திருக்குற�ா என ்�ாழிைறிஞர்கள் 
றகள்வி எழுபபுகின்ேனர்.

வகததின வகதது

பார்க்க நரம்புக்கருவிைாகத் 
றதான்றினாலும், உண்ன�யில் தான் 
ஒரு தாளக்கருவி்ைனக் ்கத்து 
காடடுகிேது ்கத்து வாத்திைம். 
மிருதஙகத்தில் வாசிக்கபபடும் அத்தனனச் 
்ோறகடடுகனளயும் இவவாத்திைத்தில் 

பிசிறின்றி வாசிக்க முடியும்.  
இனேைரஙகஙகளிலும் பக்கவாத்திை�ாக 
இனேக்கபபடட இனேக்கருவி ஜல்லரி, ஜல்லி 
றபான்ே ்பைர்களாலும் அனழக்கபபடுகிேது.

அமைப்பு

வீனணனைப றபாலறவ றதாறேம் 
்காண்டது ்கத்து வாத்திைம். குடத்தின் 
அடிபபகுதி, ைாழின் அடிபபகுதி இரண்டும் 
தனரயில் னவத்துக்்காள்ளும் அளவுக்குத் 
தடனடைாக அன�ந்துள்ளன. சுருதினை 
�ாறறுவதறகான குதினர, இடபபுேத் 
தண்டியில் இடம்்பறறுள்ளது. தண்டியில் 
ற�ளஙகள் இருக்காது. ற�றல 4 ்வள்ளி 
தந்திகள் (றவறு றவறு கன அளவுள்ளதாக) 
இழுத்து 4 பிரனடகளில் கடடபபடடிருக்கும். 

25 �றறும் 32 ்ே.மீ நீளமுள்ள இரண்டு 
மூஙகில் குச்சிகளால் இந்தத் தந்திகனளத் 
தடடி இனேக்க றவண்டும். வீனணனைப 
றபான்றே இதிலும் �ணிக்காய்களின் மூலம் 
துல்லிை�ாக சுருதி றேர்க்கபபடும்.

இதில் �த்திை ஸ்தாயி ேடஜம், அனு�ந்திர 
ஸ்தாயி ேடஜம், �த்திை ஸ்தாயி பஞே�ம், 
தாரஸ்தாயி ேடஜம் (அல்லது அனு�ந்திர 
பஞே�ம்) ஆகிை சுரஙகள் ஒலிக்கும். 
இடதுனகக் குச்சி சிறிது தடனடைாகவும், 
வலதுனகக் குச்சி சிறிைதாகவும் இருக்கும். 
இக்குச்சிகளின் னகபபிடிப பகுதிகளில் 
பரல்களும் ேலஙனககளும் ்பாருத்தபபடட 

க்கத்து வமாத்தியம் / ஜல்லரி (சல்லரி) 
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வனளைன�பபு உண்டு. இனவ ேலஙனக 
�றறும் ்வண்கல நாதத்னத உருவாக்கும்.

வலதுனகக் குச்சினைத் குதினரப 
பகுதிக்கு அருகில் தடடினால் விதம்வித�ான 
ஜதிக்றகார்னவகள் உருவாகும். இனத வாசிக்க 
மிகுந்த ோ�ர்த்திைமும் புலன�யும் றதனவ.

புலம் வபயரநத வகதது

தஞோவூனர ஆண்ட �ன்னர் இரகுநாத 
நாைக்கர் (1600–1645), ஒருமுனே பைண 
இனட்வளியில் ஆவுனடைார்றகாவிலில் 
தஙக றநர்ந்தது. அம்�ன்னனர �ரிைானத 
நிமித்த�ாக ரா�நாதபுரம் ே�ஸ்தான 
�ன்னர் ஒருவர் ேந்தித்தார். அந்நிகழ்வில், 
தஞனே �ன்னறராடு வந்திருந்த றே்ஷய்ைா, 
குபனபைா, சுபனபைா ேறகாதரர்கள் இந்த 
வாத்திைத்னத இனேத்து �கிழ்வூடடினார்கள். 
ஜல்லரியின் நாதத்திலும் வடிவத்திலும் 
வாசிக்கும் முனேயிலும் �ைஙகிபறபான 
ே�ஸ்தான �ன்னர், ‘இக்கனலஞர்கனளயும், 
இந்த இனேக்கருவினையும் திருப்பருந்துனே 
றகாயிலுக்குக் ்கானடைாகத் தரறவண்டும்’ 
என்று தஞனே �ன்னரிடம் றகாரிக்னக 
விடுத்தார். 

தஞனே �ன்னர் அக்றகாரிக்னகனை 
ஏறறுக் ்கானடைளித்தார். இன்று வனரயிலும் 
றே்ஷய்ைா ேறகாதரர்களின் பரம்பனரயினறர 
்கத்துவாத்திைத்னத ஆவுனடைார்றகாவில் 
சிவறைாக நாைகி ேன்னிதியில் 
வாசிக்கிோர்கள். இவர்களுக்கு இனேயிலி நில 
�ானிைமும் அளிக்கபபடடுள்ளது.

பா்ல்களில் வகதது

்கத்து வாத்திைத்தினன அகத்திை 
முனிவர் தனது வழிபாடடின்றபாது 
வாசித்ததாகக் கூறுவர். திருவாலஙகாடடு 
மூத்த திருபபதிகம் இனத வருணிக்கிேது.

¶ˆîƒ¬è‚ A¬÷ M÷K î£ó‹

à¬ö ÞOæ¬êð‡ ªè¿ñŠ ð£®„

ê„êK ªè£‚è¬ó î‚¬è «ò£´

î°Eî‹ ¶‰¶H î£÷‹ i¬í

ñˆî÷‹ èó®¬è õ¡¬è ªñ¡«ø£™

îñ¼è‹ °ìºö£ ªñ£‰¬î õ£Cˆ(¶)

Üˆî¬ù MóM«ù£ì£´‹ âƒèœ

ÜŠð¡ Þì‹ F¼õ£ôƒ è£«ì.

றேர�ான் ்பரு�ாள் நாைனாரின் 
திருக்னகலாை ஞான உலாவில் இனேவன் 
புேபபாடடிறகு வாசிக்கபபடும் 
இனேக்கருவிகள் கூேபபடுகின்ேன.

ற�லும் ,

ê™ôKJ ò£›ºöõ‹ ªñ£‰¬î°ö 

ø£÷ñF ò‹ð‚

è™ôKò ñ£ñ¬ôò˜ ð£¬õªò£¼ 

ð£èG¬ô ªêŒ¶

Ü™ªôK¬è «ò‰Fïì ñ£´ê¬ì 

ò‡íLì ªñ¡ð˜

ªê£™ôKò ªî£‡ì˜¶F ªêŒòõ÷˜ 

«î£E¹ó ñ£«ñ  

(திருமுனே 3- 3.81.2, ேம்பந்தர்)

î‚¬èî‡µ¬ñ î£÷‹i¬í 

î°E„êƒA¬í ê™ôK 

ªè£‚è¬ó°ì ºöM«ù£®¬ê Ã®Šð£®G¡ 

ø£´i˜ 

ð‚è«ñ°J™ ð£´…«ê£¬ôŠ¬ð… 

ZL«òªùù GŸPó£™ 

Ü‚°‹Ý¬ñ»‹ Ì‡®«ó£ªê£™½‹ 

Ýóaò Mìƒè«ó 

(திருமுனே 7.36.9) 

M„ê£ îó˜Þò‚è˜ A¡ùó˜ A‹¹¼ì˜ 

Ü„ê£ óí˜Üó‚è «ó£ì²ó˜ - â„ê£˜¾‹ 

ê™ôK î£÷‰ î°Eî‰ îˆî÷è‹ 

è™ôô° è™ô õì‹ªñ£‰¬î - ï™Lôòˆ 

î†ìN êƒè… êô…êô‰ î‡µ¬ñ 

è†ìNò£Š «ðK èóî£÷‹ - ªè£†´‹ 

°ìºöõ‹ ªè£‚è¬ó i¬í °ö™ò£› 

Þìñ£‰ îì£K ðìè‹ - ÞìMò 

ñˆî÷‰ ¶‰¶H õ£Œ‰î º¼®õŸø£™ 

âˆF¬ê «î£Á‹ â¿‰Fò‹ð - åˆ¶ì«ù 
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ñƒèô‹ ð£´õ£˜ õ‰F¬ø…ê ñ™ô¼‹ 

Aƒèó¼‹ âƒ°ƒ A½A½Šð 

(திருமுனே 11.300)

எனவும் கூேபபடுகின்ேன.

ஸ்ரீ சுபர�ண்ை ேகஸ்ர நா�த்தில் ‘ஜல்லரி 
வாத்ை சுபரிைாை ந�’ என்றும், முத்துோமி 
தீடசிதரின் கிருதியில் ‘ஜல்லி �த்தள ஜர்ஜர 
வாத்ை’ (துவஜாவந்தி ராகம்) என்றும், பனழை 
கு�ாரதந்திரம் குறிபபுகளிலும் இப்பைர்கள் 
குறிபபிடபபடடுள்ளன.

ஃபுல் வபனச்

அந்தக் காலத்தில் சில வித்துவான்கள்  
தஙகள் கச்றேரிகளில் மிருதஙகத்னதப 
பக்கவாத்திை�ாக னவத்துக்்காள்வது 
றபான்றே, முகர்சிங, கடம், கஞசிரா, 
்கான்னக்றகால், ்கத்து  றபான்ே �றே உப 
பக்கவாத்திைஙகனளயும் னவத்துக்்காண்டு 
கச்றேரி ்ேய்வது  வழக்க�ாகும்.

இதுறபான்று பக்கவாத்திைம், 
உப பக்கவாத்திைம் என்று எல்லா 
வித்துவான்கனளயும்  இனணத்துக்்காண்டு 
கச்றேரி ்ேய்வதறகுப “ஃபுல் ்பஞச் கச்றேரி” 
(Full Bench Concert) என்று ்பைர்.

வகாயில்களில் வகதது ொததியம்:

இனடக்காலத்தில் அதாவது சு�ார் 
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்தக் 
்கத்து இனேக்கருவி திருக்றகாயில்களில் 
வாசிக்கபபடடு வந்துள்ளது. 

“அ்ஷடாதே வாத்திைஙகள்’’ என்று 
பதி்னடடுக் கருவிகள் இனேவழிபாடடில் 
இடம்்பறறிருந்தன.  திருவாரூர் 

திைாகராஜ ்பரு�ாள் ஆலைத்திறகு  உள்ள 
18 இனேக்கருவிகளில் ஜல்லரி (்பரிை 
தாளம்) இருக்கிேது. ற�லும், ்ேய்யூர் 
என்னும் ஊரிலுள்ள திருக்றகாயிலில் ‘ேர்வ 
வாத்திைம்’ என்னும் ்பைரில் 18 வனகைான 
காறறுக் கருவிகளும், றதால் கருவிகளும் 
இனணத்தும் தனித்தும் வாசிக்கபபடுகின்ேன. 
இதில் ‘ஜல்லரி’ என்று இந்தக் ்கத்து 
வாத்திைம் குறிபபிடபபடடுள்ளது. ஆனால் 
இஙகு இனவ எல்லாம் அவவளவாக 
வாசிக்கபபடுவதில்னல. ற�லும் 
�னேந்து்காண்டும் இருக்கின்ேன எனலாம்.

புதுக்றகாடனட �ாவடடத்தில் 
திருப்பருந்துனே என்னும் ஆவுனடைார் 
றகாயிலில் இந்தக் ்கத்து வாத்திைம் 
தினேரி வாசிக்கபபடுகின்ேது. அஙகுள்ள ஸ்ரீ 
றைாகாம்பினக ேந்நிதியில் தினேரி �ானல 
றநர பூனஜயின்றபாது இதனன முனேபபடி 
வாசித்து வருகின்ேனர். கி.பி.1600ஆம் 
ஆண்டிறகுடபடட ரா�நாதபுரம் 
ே�ஸ்தான ஆவணஙகளில் இந்த ஜல்லரி 
வாசிக்கும் னகஙகர்ைம் பறறிை குறிபபுகள் 
காணபபடுகின்ேன. இஙகுள்ள ்தய்வம் ஸ்ரீ 
றைாகாம்பினக றைாக நினலயில் இருபபதாக 
ஐதீகம். எனறவ, ோைஙகால பூனஜயில் 
்�ன்ன�ைான இனேனைத் தரும் வீனணயும் 
அதறகுப பக்க வாத்திை�ாக இந்தக் ்கத்து 
வாத்திைமும் அஙகு வாசிக்கபபடுகின்ேன. 

வகதது ொசிதத இம�க் கமலஞரகள

இந்தக் ்கத்து இனேக் கருவினைத்  
தஞனே ே�ஸ்தானக் கனலஞர்களான றேனேைா 
சுபனபைா குபனபைா ேறகாதரர்களுக்குப 
பிேகு கிரு்ஷணபாகவதர் (கி.பி.1803), சுபபரா� 
ஐைர் (கி.பி.1906) றபான்றோர்களும் சிேபபாக 
இனேத்துள்ளனர். ேமீப காலஙகளில் சீதாரா� 
பாகவதரும் அவர் �கன்களான வீராோமி 
ஐைர் �றறும் அரிகர பாகவதரும் (1895-1976) 
இதனன வாசித்துள்ளனர். 

தறே�ைம், அரிகர பாகவதரின் 
�கன்களான சீதாரா� பாகவதர் �றறும் 
சுபர�ண்ை பாகவதர் இந்தக் ்கத்து 
வாத்திைத்னத மிகவும் சிேபபாக வாசித்து 
வருகின்ேனர் என்ோலும், எதிர்காலத்தில் 
இந்தக் ்கத்து இனேக் கருவினை வாசிக்க ஆள் 
இல்னல என்பதுடன், இனேக் கச்றேரிகளில் 
இந்தக் ்கத்து இனேக்கருவி முறறிலு�ாக 
�னேந்தும் றபாய்விடடது என்பறத உண்ன� 
நினலைாகும்.
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ï°ô¡
æMò‹ : Ü¡ðöè¡

 காைம் கடநத காவியம்
சிறுகலத

ேகுைன் நிலனவுகள

என் ்பைர் நவீனன். ்ேன்ே 25 
வரு்ஷஙகளாக எழுதிவருகின்றேன். நான் 
எழுதிைது ஒன்ோவது பிரசுர�ாகவில்னல. 
அபபடிச் ்ோல்வது கூடப பிேகு. 
சு�ார் 15 (கனத, குறுநாவல், கவினத) 
பிரசுர�ாகியிருக்கும். இவறறில் 13க்கு 
ஒருவிதச் ேன்�ானமும் கினடக்கவில்னல. 
14வது கனதக்கு வந்த ்ேக்னகக் கமி்ஷன் 
குனேத்துக் னகயில் கினடத்தது 4 ரூ. 25 னபோ.

நான் ஒரு ்பண்னணக் காதலித்றதன். 
அவள் ்பைர் சுசீலா. அவளுக்குக் கல்ைாணம் 
நடந்தது. இப்பாழுது அவள் ஒரு தாைார். 
இனத நினனக்கும்்பாழு்தல்லாம் எனக்கு 
ஆச்ேரிை�ாக இருக்கிேது. இருந்தாலும் 
கல்ைாணம் நனட்பறுவதும் குழந்னத 
்பறுவதும் ேர்வோதாரண�ான நிகழ்ச்சிகள் 
என்பதும் எனக்குத் ்தரிைாததில்னல.

நான் றவனல ்ேய்து வரும் பாஙகில் 
எல்றலாருக்கும் உத்திறைாக உைர்வு, 
எனக்கு முன்னறர ஏறபடடது. எனக்கு ஒரு 
வரு்ஷத்திறகு முன்தான் உைர்வு கினடத்தது. 
அப்பாழுது வினலவாசியும் உைர்ந்தது. 
என் உடன்பிேந்தவர்கள் அைலூரில் 
இருக்கிோர்கள். மூன்று வரு்ஷஙகளுக்கு முன் 
என் ்பறறோர்களும் ஒருவர் பின் ஒருவராக 
இேந்தனர்.

ஆனால் இதனால் ஒன்றும் நான் 
அனேந்துவிடவில்னல. எனக்கு ஒருவிதக் 
கேபபும் ஏறபடவில்னல.

நான் கடந்த 5 வரு்ஷ�ாக ஒரு நாய் 
வளர்த்து வந்றதன். அது ஒரு நாடடு நாய். 
�ஙகின ்ேஙகல் வர்ணம். வனளைாத 
காதுகள், குள்ளமும் இல்னல, உைரமும் 
இல்னல, நல்ல முரடடுத் றதகம். அதறகு நான் 
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ராஜூ என்று ்பைர் னவத்திருந்றதன். அதறகு 
இப்பாழுது வறைாதிகம் தடடிவிடடது. 
இருந்தாலும் அது என்னுடன் அன்பாக 
இருந்தது. சில நாடகள் நான் அதனுடன் 
றபசுறவன்.

“ராஜூ �காலக்ஷமி திறைடடரில் 
னகதி வந்திருக்கிேது. பார்க்கலா�ா? என்ன 
்ோல்கிோய்?”

அது படுத்துக்்காண்றட 
வானலைாடடும்.

“ராஜூ உனக்குக் கனத பிடிக்கு�ா? 
குறுநாவல் பிடிக்கு�ா?”

அது என்னனப பார்த்துக்்காண்றட 
படுத்துக்்காண்டிருக்கும்.

ஜூரத்தில் நான் படுத்துக் 
்காண்டிருந்தால் என்னன விடடு ஒரு 
அடி நகராது. அபபடி ஒரு தடனவ நான் 
அைர்ந்து தூஙகிக்்காண்டிருக்னகயில் 
என் காலில் என்னறவா வழவழ்வன்று 
ஊர்வது �ாதிரி ஒரு உணர்ச்சி. நான் பைந்து 
ேத்தம் ்வளிவராத நினலயில் கண்னணத் 
திேந்த்பாழுது ராஜூ என் கானல 
நக்கிக்்காண்டிருபபனதப பார்த்றதன்.

ஒரு நிமி்ஷம் நான் அேடாகிவிடறடன் 
என்றே ்ோல்ல றவண்டும்.

ஆனால் இவவளவு அன்புள்ள 
ராஜூ எனக்கு ்வள்ளிக்கிழன�றதாறும் 
ஒரு ்பருஞறோதனனைாகி விடடது 
என்றே ்ோல்ல றவண்டும். 
்வள்ளிக்கிழன�றதாறும் றவனலக்காரன் 
அதறகு இனேச்சி வாஙகி வருவான். அனத 
அவன் பாக�ாக்கிக் ்காடுக்க 12.30 �ணி 
ஆகும். எனக்குக் காபபிக் ்காடுத்துவிடடு 
அவன் இனேச்சி வாஙகப புேபபடுவான்.

 ஆனால் ராஜூ 11.30 �ணிக்றக 
என் அனேக்கு வந்துவிடும். என்னனப 
பார்த்துவிடடு ேன�ைல் அனேபபக்கம் 
றவனலக்காரன் இருக்கும் இடத்திறகு ஓடும். 
பிேகு என்னிடம் வரும், பிேகு அவனிடம் 
றபாகும். நான் அதடடுறவன்.

ஒரு அனர நாழினக அடஙகிக் 

கிடக்கும். பிேகு என்னனப பார்த்துவிடடு 
என் முகபாவம் ேரிைாக இருந்தால், 
ேன�ைல் அனேபபக்கம் பார்க்கும், பிேகு 
்�ல்ல எழுந்திருக்கும். நான் ஒன்றும் 
்ோல்லாவிடடால் பனழை பல்லவி. அதறகு 
இனேச்சி வருவதறகு முன் எனக்குக் காபி 
வரும்.

அது என்னனறை பார்த்துக்்காண்டிருக்கும். 
‘உஙக �னித ஜாதிறை இபபடித்தான். எதிரில் 
ஒரு நாலுகால் மிருகம் படடினி கிடபபது 
�ேந்துவிடும். உஙகளுக்கு இரண்டு கால்தான். 
இருந்தாலும் நீஙகள்தான் பிரதானம் என்ே 
திமிர்’ என்று ்ோல்வது றபால் இருக்கும். 
நான் கவனிக்க �ாடறடன்.

ஆனால் றவனலக்காரன் வந்து இனேச்சி 
வாஙக என்னிடம் காசு றகடக வருவான். 
அப்பாழுது நீஙகள் ராஜூனவப பார்க்க 
றவண்டும். திடீ்ரன்று அனே முழுவதும் 
தனல்தறிக்க ஓடும். என் இரண்டு 
கால்களின் நடுவில் நுனழந்து என் கால்கனள 
உரசிக்்காண்டு, என் கானல நக்கிக் 
்காடுக்கும்.

நான் எவவளறவா தடனவ கண்டித்தும் 
அடித்தும் அதன் இந்தப பழக்கத்னத �ாறே 
முடிைவில்னல.

‘நீ ஏன் என்னன அடிக்கிோய்? நீ 
இனேச்சி வாஙகித் தருவதற்கன்ோ நான் 
இனதச் ்ேய்கிறேன்? நாறனா நாய் ்ஜன்�ம். 
�னிதன் கானல நக்குவதில் அதுவும் 
உன்னனப றபால் தனை காடடுபவர்களின் 
கானல நக்குவதில் எஙகளுக்கு ஒரு தனி ருசி. 
நீ இனதப புரிந்து்காள்ள றவண்டும்’ என்று 
்ோல்வது றபால் இருக்கும்.

அதன் சுபாவத்னத என்னால் 
�ாறே முடிைவில்னல. அதனால் 
நான் ்வள்ளிக்கிழன�றதாறும் 
வீடடிலிருக்கும்றபாது கூடக் 
கான்வாஸ் ்ஷூஸ் அணிந்து்காள்வது 
வழக்க�ாகிவிடடது. 

ராஜூ அனதப ்பாருடபடுத்தவில்னல. 
்ேருபனப நக்குவதில் அதறகுப பன்�டஙகு 
உறோகம். என் நண்பர்கள்கூட ஏதாவது 
“ேரு�விைாதி பிடித்துவிடடதா?” என்று 
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றகடடார்கள். நான் அவர்களிடம் என்ன 
்ோல்வது. “்வள்ளிக்கிழன�றதாறும் 12 
�ணிக்கு இனேச்சி கினடக்கும் என்பதால் என் 
ராஜூ என் கானல நக்கித் தின்கிேது” என்று 
்ோல்ல முடியு�ா? நான் சிரிபறபன்.

ஆனால் 10 நாடகள் முன்பு நடந்த 
ேம்பவம்தான் என்னன அேத்திவிடடது.

அன்றும் ஒரு ்வள்ளிக்கிழன�. 
பாம்றபயிலிருந்து என்னனக் காண்பதறகுப 
பிரசித்த எழுத்தாளர் என். எஸ். காறனகர் 
வருவதாக எழுதியிருந்தார்.

இத்தனனக்கும் அவர் என்னன 
ஸ்றட்ஷனுக்கு வரக்கூட எழுதவில்னல, 
நான் றபாகவுமில்னல. அவராகத்தான் 
வீடு றதடி வந்தார். நான் அவருக்கு 
றஹாடடலில் அனே எடுத்துக் 
்காடுக்கவில்னல. அவருடன் றேர்ந்து 
றபாடறடா எடுத்துக்்காள்ளவில்னல. ஏன், 
முதல் நாள் அவர் நண்பர் ஒருவர் வீடடில் 
ோபபிடடார் என்பதால் அடுத்தநாள் என் 
வீடடில் வலுக்கடடாை�ாகச் ோபபிடவும் 
்ேய்ைவில்னல.

ஆனாலும் அவர் என்னனப பார்க்க 
வந்திருந்தார். ்வகு கால�ாக எஙகள் 
இருவருக்கும் இலக்கிைம் மூல�ாக ஒரு 
பினணபபு. ஒவ்வாரு ே�ைம் என்னிடம் 
“என்னனவிட நீ நன்ோக எழுதுகிோய்” என்று 
்ோல்லியிருக்கிோர்.

எனக்கு அவர் என்னன உறோகபபடுத்த 
அபபடிச் ்ோல்கிோர் என்பது ்தரியும். 
இல்லாவிடடாலும் எஙகளிருவரினடயும் 
நீ ்பரிைவன் நான் சின்னவன் என்ே 
சின்னத்தன�ான பாவம் என்றுற� 
இருந்ததில்னல.

அபபடிபபடடவரிடம் நான் 
்வள்ளிக்கிழன� என்பனதயும் �ேந்து 
றபசிக்்காண்டிருந்றதன். ராஜூ ேறறு றநரம் 
அவனரறை பார்த்துக்்காண்டிருந்தது. பிேகு 
ேன�ைல் அனேபபக்கம் ்ேன்ேது. மீண்டும் 
என்னருகில் வந்தது. மீண்டும் வாேல் 
திண்னணக்குச் ்ேன்ேது. மீண்டும் என்னிடம் 
வந்தது.

“இவருடன் ஏன் ே�ைத்னத 
விைர்த்த�ாக்குகின்ோய்? ஏதாவது இனேச்சி 
கினடக்குற�ா?” என்று றகடபது றபால் 
இருந்தது.

திடீ்ரன்று அது வாேல் திண்னணயில் 
இருந்த காக்னகனைத் துரத்திச் ்ேன்ேது.

காறனகர் என்னிடம் “உன் நாய் ஏன் ஒரு 
�ாதிரி இருக்கிேது?” என்று றகடடார்.

நான் ஒன்றுமில்னல என்றேன். அபபடி 
இல்லா�ல் நான் அவரிடம் என் ்ேருபனப 
நக்கச் ே�ைம் கினடக்காததால் அதறகுப 
னபத்திைம் பிடித்திருக்கிேது என்று ்ோல்ல 
முடியு�ா?

�ணி 12 அடித்த்பாழுது காறனகர், “வா 
்வளியில் றபாய்ச் ோபபிடலாம்” என்ோர்.

அப்பாழுதுதான் ராஜூ ஓடிவந்து என் 
காலின் ஆடு ேனதனைக் கடித்தது. காறனகர் 
ஆடிவிடடார். அவர் ‘முதலில் நானைப 
பிடித்துக் கடடு’ என்ோர். ஆனால் ராஜூ 
நான் அதடடிைவுடன் அடஙகிவிடடது. 
றவனலக்காரன் அனதக் கடடினான்.

காறனகர் ஊருக்குத் திரும்பும் முன் 
என்னுடன் டாக்டரிடம் வந்தார். டாக்டர் 
பைபபடுவதறகு ஒன்றும் இல்னல என்ோர். 
காறனகர் ரயிலில் ஏறினதும் (நான் ராஜு 
என்னனக் கடித்ததும், அதன் பரபரபபின் 
காரணத்னதச் ்ோல்லியிருந்றதன்) 
சிரித்துக்்காண்றட நாய்க்கு ஒரு ராத்தல் 
இனேச்சி என்ோல் இவவளவு ேபல�ா என்று 
றகடடது ஞாபகத்திறகு வந்தது.

பத்து நாடகளுக்குப பிேகு என் 
றவனலக்காரன் ராஜூனவக் கார்பபறர்ஷன் 
நாய் பிடிக்கிேவனிடம் றேர்த்த்பாழுது 
எனக்குச் ேறறு வருத்த�ாகத்தான் இருந்தது. 
ஏ்னன்ோல் அது ்ேய்தது அவவளவு ்பரிை 
குறே�ாக எனக்குப படவில்னல. ஆனால் 
நான் றவனலக்காரனனத் தடுக்கவில்னல. 
ஏ்னன்ோல் அது கடித்தனதவிட அது வாரந் 
தவோ�ல் என் கானல நக்கினதுதான் எனக்குச் 
ேகிக்க முடிைவில்னல.
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மிகவும் புகழ்்பறே கிறரக்கத் 
்தால்லிைலாளர் ஸ்னபரிண்்டான் 
�ாரினா்டாஸ் (Spyridon Marinatos) 
என்பவரால் கண்டுபிடிக்கபபடட 
பண்னடை கால சுவறராவிைத் திருவிழா 
தறறபானதை க்ரீஸ் நாடடின் ஏஜிைன் 
(Aegean) கடல் தீவான ேண்றடாரினியில் 
(Santorini) உள்ளது. இது பண்னடை 
காலத்தில் றதரா என்ேனழக்கபபடட 
நகர�ாகும். ஏேக்குனேை 5000 வருடப 
பனழன�ைான ஏஜிைன்  பண்பாடடின் 
அனடைாளம் இந்த ஓவிைஙகளின் கூடடம். 
ஸ்னபரிண்்டான் இவறனே 1967 முதல் 
1974 வனரயில் ்காஞே்காஞே�ாக 
்வளிக்்காண்டுவந்தார். ்தால்லிைல் 
வரலாறறில் இது ஒரு அளவிட முடிைாத 
ோதனன என்பது என் எண்ணம். முரல் 
ஓவிைஙகளின் வனகன�களில் ஒன்ோன சுனத 
ஓவிைஙகள் இனவ. 

சுனத ஓவிைம் (Fresco) என்பது 
சுண்ணாம்பு கானரபபூச்சு ோந்து மீது 
வனரைபபடும் ஓர் சுவர் ஓவிைத் 
்தாழில்நுடப�ாகும். நிேமூடடுப 
்பாருளுக்கான ஊடு ்பாருளாக நீர் 
பாவிக்கபபடடு, ோந்தினனச் ேரி ்ேய்து, 
வண்ணப பூச்சு சுவருடன் றேர்ந்துவிடும் 
ஒன்ோக இம்முனே உள்ளது. இந்த 
ஓவிைஙகளில் ஒன்னே நான் இஙகு 
பகிரக் காரணம், இந்த ஓவிைம் சிந்துப 
பண்பாடடினனயும் ஏேக்குனேை 3600 
வருடஙகளுக்கு முன்னான இந்திை-கிறரக்க 
வணிகப பண்பாடடினனயும் எடுத்துக் 
காடடுவதாகச் ேமீபத்திை ்தால்லிைல் 
ஆய்வுகள் குறிபபிடுகின்ேன என்பதால்தான். 

நீலநிேத்தில் வனரைபபடட 
ோம்பல் குரஙகு (Gray langurs) இந்திைத் 
துனணக்கண்டத்தில் �டடுற� காணபபடும் 
ஒருவனக குரஙகின�ாகும். இந்த வனக 
குரஙகுகள் கபபல் வழிைாக வணிகச் 
்ேைல்பாடுகளில் இந்திைர்களால் றதரா 
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நகருக்குக் ்காண்டு ்ேல்லபபடடிருக்கலாம். 
இந்தக் குரஙகிறகு நீலநிேத்தில் ஏன் 
வண்ணம் அளிக்கபபடடது என்பது குறித்து 
்பன்ேல்றவனிை பல்கனலக்கழகத்னதச் 
றேர்ந்த ே�காலத் ்தால்லிைல் ஆய்வாளரான 
�ரிைா நிக்றகால் ப்ரஜா (Marie Nicole Pare-
ja) நீண்ட ஆய்னவ ற�ற்காண்டுள்ளார். 
நாம் மிறனாவன், எகிபது, சிந்து்வளி 
றபான்ே நாகரீகஙகனளத் தனித்தனிறை 
பார்க்கிறோம். உண்ன�யில் உலகின் 
பண்னடை நாகரீகஙகனள நாம் இனணத்துப 
பார்க்கறவண்டியிருக்கிேது என்பது 
�ரிைாவின் கூறறு. 

படடுச் ோனல (silk road) 
என்ேனழக்கபபடும் ்பருவணிகப பானத 
(இந்திை - சீன - ்�ேபறடாமிை - ஐறராபபிை 
இனணபபுச் ோனல) என்பது உறலாகக் 
காலத்திறலறை இருந்திருக்க வாய்பபுள்ளது. 
இந்தக் குரஙகு இந்திைாவில் இருந்து 
கடலில் நீந்திச் ்ேன்றிருக்க வாய்பபில்னல 
அல்லவா அல்லது நம்� ஊர் ஓவிைன் 
எவனாவது அஙகு ்ேன்று தன் றவனலனைக் 
காடடியிருபபாறனா?  

• • •
தத்துவமைநின்

தத்துவம் என்ோல் ஒவ்வாரு �னிதரும் 
குனேந்தபடேம் ்ஜர்�னனச் ோர்ந்த 
்�ய்யிைலாளர் ஃப்ரடரிக் நீடறேனவ 

அறிமுகம் ஏறபடுத்திக் ்காள்ளறவண்டும் 
என்பது எனது எண்ணம். நீடறேனவ ஒரு 
பக்க அளவில் வனரைறுபபது முடிைாத 
்ேைல். அதனால் விக்கிபீடிைாவில் இருக்கும் 
ஒரு குறிபனப அபபடிறை தருகிறேன், 
“ஃப்ரடரிக் நீடறே நவீன ேமுதாைத்திலும் 
கலாச்ோரத்திலும் ஒரு நம்பிக்னகைறே 
கருத்துக்கனளக் ்காண்டிருந்தார். 
பிரபல�ான கலாச்ோரத்தின் கருத்துக்கு 
எதிராக அவருனடை கருத்துக்கள் நிறகின்ேன. 
பத்திரினக �றறும் ்வகுஜன கலாச்ோரம் 
இணஙகுவதறகு வழிவகுத்தறதாடு, 
�த்திைஸ்தம் பறறியும் அவர் நம்பினார். 
�னித இனத்தின் ேரிவுக்கு வழிவகுக்கும் 
அறிவார்ந்த முன்றனறேமின்ன�னை 
நீடறே கண்டார். நீடறேவின் கூறறுபபடி, 
இந்த வனக ்வகுஜன கலாச்ோரத்னத 
ே�ாளிக்க தனிநபர்கள் றதனவ. சிலர் ேக்தி 
வாய்ந்தவராய் இருபபதன் மூலம் உைர்ந்த 
நபர்களாக ஆக முடிந்தது என்று அவர் 
நம்பினார். ்வகுஜன கலாச்ோரம் வளர்ச்சி 
அனடவதன் மூலம், ேமூகம் அதிக�ான, 
பிரகாே�ான �றறும் ஆறராக்கிை�ான 
�னிதர்கனள உறபத்தி ்ேய்யும் என்பது 
நீடறேவின் கருத்தாகும்.”

இது நீடறே பறறிை ஓரளவு 
்�ாத்தச் சித்திரத்னத உருவாக்குகிேது. 
அவனது கறளபார�ான வாழ்க்னகனை 
அறிந்து்காள்வது ஒரு தத்துவச் சிந்தனன 
விரும்பும் �னிதருக்கு உறுதிைான றதனவ 
என்பதில் �ாறறுக் கருத்து இல்னல. 
நீடறே இருத்தலிைல் (existentialism) 
சிந்தனனைாளனா அல்லது சூனிைவாதம் 
அல்லது விக்கிபீடிைாவால் இல்லான�த் 
தத்துவம் (Nihilism) என்று ்பைரிடபபடட 
வனகன�யிலான சிந்தனனைாளனா 
என்கிே – என்னனப ்பாருத்தவனர – 
மிகவும் சுவாரஸ்ை�ான விவாதத்னத 
என்னுள் உருவாக்கிக் ்காண்டுள்றளன். 
ஆக, முதலில் இருத்தலிைம் என்ோல் 
என்ன்வன்றும் சூனிைவாதம் என்ோல் 
என்ன்வன்றும் ந�க்குத் ்தரிைறவண்டும். 
இதுவும் ஒரு ்பரும் கடல்பைணத்திறகு 
ஒபபானதாகும். நினேை விளக்கஙகள், 
புத்தகஙகள் இனணைத்திலும் கினடக்கின்ேன. 
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நான் என்னளவில் இவறனே இஙகு மிகச் 
சுருக்க�ாக அறிமுகம் ்ேய்கிறேன். அனவ 
எவவளவு ேரி என்பனத வாேகர்கள் தஙகளது 
றதடலில் கண்டனடயுஙகள். 

முதலில் இருத்தலிைக் றகாடபாடு 
என்பது அதன் ்பைரளவில் இருபபது 
றபாலறவ �னித வாழ்வின் இருபபு குறித்த 
சிந்தனனனைப பறறிைது. �னித இருபபின் 
ோரம் என்ன என்பனத அடிபபனடக் 
றகள்விைாகக் ்காண்டது. ்பாருள் அல்லது 
பருண்ன�  அதனளவில் நினலைான 
றநாக்கத்னதக் ்காண்டிருக்கிேது.. அறத 
றநரம் �னித இருபபு அல்லது பிேபபிறகு 
நினலைான றநாக்கம் என்பது இல்னல. 
எனறவ அது வாழ்வு ஒரு அபத்த  நிகழ்வு 
என்று விவாதிக்கிேது. 

�ாோக இல்லான�த் தத்துவம்.. 
அதனளவில் வாழ்வு என்பது ஒன்றுற� 
இல்னல. அது ஒரு �ாைத்னதப 
பிரதிபலிக்கிேது. வாழ்வின் �திபபீடுகள் 
என்பனவ அடிபபனடைறேது என்றும் 
எதுவுற� புரிந்து்காள்ளத் தக்கதல்ல 
என்பறதாடு எவறறோடும் ்தாடர்புபடுத்திக் 
்காள்ளவும் இைலாது என்பதாக 
விவாதித்துச் ்ேல்கிேது. ற�றலாடட�ாக 
இந்த இரண்டு தத்துவச் சிந்தனனகளும் 
ஒரு நாணைத்தின் இரண்டு பக்கஙகள் 
றபாலத் ்தரிந்தாலும் ஒன்றுக்்கான்று 
முரணானதாகவும் இருக்கின்ேன. அபத்தத்னத 
ஒபபுக்்காண்டாலும் இருத்தலிைம் 
ஒருவனகயில் றநர்�னேச் சிந்தனனனை 
வாழ்க்னகயின் மீது உருவாக்குகிேது. 
ஆனால் இல்லான�வாதம் தீவிர 
எதிர்�னேனையும் அவ நம்பிக்னகனையும் 
வாழ்வின் மீது உருவாக்குகிேது என்று 
்ோல்லலாம். இதனடிபபனடயில் நீடறேவின் 
சிந்தனனகனளப புரிந்து்காள்வது ஒரு 
புதிர்த்தன்ன� மிக்க ்ேைல்பாடு. 

இது ்தாடர்பாக விக்கிபபீடிைா 
இவவாறு விவரிக்கிேது: “நீடறே, 
சூனிைவாதத்னத உலனக ்வறுன�ைாக்குதல் 
என்றும், �னித வாழ்வின் ்பாருள், 
றநாக்கம் �றறும் உண்ன� அல்லது 

அவசிை�ான �திபபு ஆகிைவறறிலிருந்து 
்வறுன�ைாக்குவது என்றும் கூறுகிோர். 
நீடறேவின் கருத்திைல் தத்துவத்தில் 
இந்த விளக்கம் காணபபடுகிேது, 
அல்லது அவருனடை ற�றறகாளான 
‘அறிவு’ எபறபாதும் ைாறரா ஒருவரின் 
ஏறதா ஒன்று: அது எபறபாதுற� கருத்தின் 
அடிபபனடயிறலறை அன�ந்துள்ளது, 
உண்ன�ைாக இருபபதில்னல 
என்பதன் அடிபபனடயில் இது 
விளக்கபபடுகிேது. ஆனாலும், உலனக 
நாம் புரிந்து்காள்வதறகும் அதறகுப 
்பாருள் தருவதறகும் பல புரிதல் வழிகள் 
இருக்கின்ேன. புரிந்து்காள்ளுதல் என்பது 
இல்லா�ல் நம்�ால் எனதயும் ்ேய்ை 
முடிைாது, உண்ன�யில் அது ந�க்குத் 
றதனவபபடுகிே ஒன்ோகும். உலனகப 
புரிந்து்காள்வதறகான ஒரு வழி, 
அதனுனடை நிைாைத்தின் அடிபபனடயில் 
புரிந்து்காள்ள முைறசிபபதாகும். இதன் 
அடிபபனடயிறலறை ்பரும்பாலான நபர்கள் 
உலனகப புரிந்து்காள்கின்ேனர். குறிபபாக 
அவர்களின் ்ோந்த எண்ணஙகள் �றறும் 
்ேைல்கனளப ்பாறுத்து. நீடறே வலுவான 
�றறும் ஆறராக்கிை�ான நிைாை உணர்னவ 
விவரிக்கிோர். அதாவது ஒரு நபர் அனதத் 
தாறன கடடுகிறோம் என்று உணர்ந்திருக்கும் 
நினலனைக் குறிக்கிோர். வலுவறே நிைாை 
உணர்வில் புரிந்து்காள்ளுதலானது புே 
காரணிகளிலிருந்து எழும். வலின�யின் 
அடிபபனடயின்றி, நிைாை உணர்வானது, 
ந�க்குப ்பாருனளத் தருகிேது. அது 
உருவாக்கபபடடதாக இருந்தாலும் ‘கருத்தில் 
றேர்க்கபபடடதாக’ இருந்தாலும் அது 
நாம் வாழ்னவ நடத்த உதவுகிேது. இந்த 
காரணஙகளினால்தான், நீடறே நீலிேத்னத 
“உண்ன�ைான ்பாருளறேநினல” 
அல்லது “எதறகும் ்பாருளில்னல” 
என்ேவாறு குறிபபிடுகிோர், ற�லும் 
ஆபத்தானது என்றும் “மிகப்பரிை ஆபத்து” 
என்றும் கூறுகிோர். �க்களின் வாழ்க்னக, 
ஆபத்துக்கனள எதிர்்காள்வது �றறும் 
வாழ்க்னகயில் ேந்திக்கும் கடின சூழல்கள் 
ஆகிைவறனேப பறறிை முழுன�ைான 
�திபபீடாகும் இது. எல்லா வனகைான 
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்பாருள் அல்லது �திபபுகனளயும் அழிபபது 
என்பது, தற்கானல அல்லது ஒடடு்�ாத்த 
படு்கானலக்கு வழிவகுக்கக்கூடும்”. 
எனறவ நண்பர்கறள… நீடறேனவ அறிை 
விரும்புபவர்கள் கவன�ாக இருஙகள்.

• • •
இ்ககியமைநின்

எனது காலத்தில் அபபாஸ் என்்ோரு 
கவிஞன் இருந்தான். (நன்றி: திண்னண.காம்) 
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ப�ொதுவொைமைநின்

கடந்த �ாதஙகளில் கிளப ஹவுஸ் 
ஒரு சுவாரஸ்ைம். புத்தகம் வாசித்தல், 
திருக்குேள் ்ோற்பாழிவுகள், கவினதகள் 

குறித்த உனரைாடல்கள் எனச் சில நல்ல 
அனுபவம் கினடத்தன. ்பரிைாரின் ்பண் 
ஏன் அடின�ைானாள் என்கிே புத்தக வாசிபபு 
நிகழ்ச்சி தளத்தில் நிகழ்ந்தது. பல ்பண்கள் 
தஙகளது வாழ்விைல் அனுபவத்னதப 
பகிர்ந்தார்கள். நினேை விடைஙகள் 
்தரிந்து்காள்ள முடிந்தது. 

அதில் முக்கிை�ானது �ாதவிடாய்க் 
குருதினை �றுசுழறசி வனகன�யில் 
்ேடிகளுக்கு உர�ாகப பைன்படுத்தலாம் 
என்றும் அது ்தாடர்பான ஆக்கபபூர்வ�ான 
ஆராய்ச்சிகள் உல்கஙகும் ்தாடஙகி 
உள்ளன என்றும் ்தரிைவந்தது. அதிலும் 
ஒரு ்பண் தனது வீடடில் வளர்க்கும் 
துளசிச் ்ேடிக்கு அந்தக் குருதினை உர�ாகப 
றபாடடுப பரிறோதித்ததில் துளசியின் 
வளர்ச்சி மிகச் ்ேழிபபாய் இருந்ததாகச் 
்ோன்னார். நான் விைந்துவிடறடன். என்ன 
ஒரு அறபுத�ான ்ேைல். எனது வாழ்நாளில் 
நான் றகடட நல்ல ்ேய்திகளில் அதுவும் 
ஒன்று. 

இந்தக் குருதி உரம் பறறிை 
விழிபபுணர்னவச் சில றகரள நடினககள் 
உருவாகிக்்காண்டிருபபதாகக் கூறுகிோர்கள். 
நல்ல விேைம். இது ் தாடர்பாக இனணைத்தில் 
அனலந்ததில் உலகத்தில் பல்றவறு நாடுகளில் 
விடாய்க் குருதினை �றுசுழறசி முனேயில் 
உர�ாகப பைன்படுத்துவது ்தாடர்பாக 
அறிவிைல்பூர்வ�ான முன்்னடுபபுகனள 
உருவாக்கி வருகிோர்கள் எனத் 
்தரிந்து்காண்றடன். நன்று. https://www.forg-
erecycling.co.uk/blog/a-guide-to-reusable-eco-friend-
lier-period-products என்ே தளம் இதனன மிக 
எளின�ைாக விளக்குகிேது. 

இந்த கிளபஹவுஸ் - ஐத்  
தமிழ்பபடுத்துதல் என்ே ஒரு ்ோல்லாடல் 
இனணைத்தில் ஓடிைது. கூடடத்றதாடு 
கூடட�ாக நானும் அதறகு ‘கூடுனக 
வீடு’ என்்ோரு ்ோல்னலக் கூறிறனன். 
எப்பாழுதும்றபால ைாரும் அனதக் 
கண்டு்காள்ளவில்னல.   
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 ேகுைன் நிலனவுகள

தமிழ்க் கவினத உலகில் சித்தர்கள் 
சிலர் சிலபல காரணஙகளால் தம் 
சித்துக்கனளக் கவினதைாக்கித் தமிழன் தன் 
சித்தஙகலஙக சிந்தித்தாலும் அறிைாமுடிைாத 
தத்துவஙகனளக் கவினதைாக்கித் தந்தனர். 
அத்தனகை சித்தர்களுள் நவீனத் தமிழ்க் 
கவினதயுலகில் நாறபதாண்டுகள் 
ேஞேரித்தவர் நகுலன். க.நா.சு உனரைாட 
விரும்பிை இருவருள் ஒருவர்.

பாரதக்கனதயில் தான் கறே 
குதினரகளின் ்�ாழிைான பரிபான்ஷயில் 
தன்னிகரறேவனாக அறிைபபடும் 
பாத்திரம் நகுலன். அந்தப ்பைனரத் 
தம் ்பைராக டி.றக.துனரோமி  அவர்கள் 
புனனந்து்காண்டதும் பரிபான்ஷ 
றபான்ே்தாரு பிேர் அறிைாப பான்ஷயில் 
கவினத புனனைத் துவஙகிைதும் எத்தனன 
்பாருத்தம்..

தனக்குள் றதான்றிை வினாக்கனள 
எதிர்வினனக் கவினதகளாக்கிைனத 
றநர்த்தி என்று பாராடடலா�ா? நகுலனன 
அறிந்தவர்கள் அவரது சுசீலானவயும் 
அறிந்திருபபார்கள். தன் வாழ்நாளின் 
்பரும்பகுதினைத் தனின�யில் 
்காண்டாடிை நகுலனின் ‘கண்ணம்�ா’ 
அவர். தனக்குள் இருந்த அவநம்பிக்னகனை 
சுசீலாவுக்கு உடுத்தி, தனது றோர்னவக் 
்காண்டு அவனள அலஙகரித்திருபபார். 
அவரது விளிம்பு �னத்தின் பிம்பம் சுசீலா. 
அவரது நினனவின் படி�ஙகளுக்கு அவரிடட 
புனன்பைர்.

தமிழ் �டடுமின்றி ஆஙகில 
இலக்கிைஙகளிலும் அவருக்குப பரிச்ேைம் 

இருந்தது. அந்த நடபுடன் இலக்கிை உலக 
நண்பர்களின் நடபும் இருந்ததால் திரு�ணம் 
ஒரு ்பாருடடாகத் றதான்ேவில்னலறைா 
என்னறவா, வாழ்நாளின் இறுதிவனர 
திரு�ணற� ்ேய்து்காள்ளவில்னல அவர்.

இரும்புப ்பாருடகள் 
உரசிக்்காள்ளும்றபாது ஏறபடும் 
விரும்பத்தகாத ஓனேனைப றபான்ே 
கூறரானேனைத் தரும் சில கவினதகளின் 
ஊறட பலரும் படித்ததும் �னதில் பாடம் 
்ேய்து்காள்ளும் தன்ன�யில் அன�ந்த 
கவினதகளும் உண்டு. இவர் எழுதிைவறறுள்,

‘ைாரு�றே ்பாழுதுகள்

எல்லாம்’

எனும் கவினதனைப றபால !

நனறவானட உத்தி, நான்-லீனிைர், 
கடடுனடத்தல், அன�பபிைல், �ார்க்ஸிை 
அழகிைல்  ஆகிைனவ ்காண்டு 
வனனைபபடட கவினதகள் ஆழ்ந்த 
்பாருள் ்காண்டனவைாக இருந்தன. 
்ோறகளில் எந்த வினளைாடடும் 
இல்னல. சிேபபு கவனமும் இல்னல. 
ஆனாலும் ‘ஒறர்ைாருமுனே வாசித்ததும் 
புரிந்து்காள்றவன்’ என்று கூறுபவர்கள், 
எஙறக முைறசித்துப பாருஙகறளன்: 

‘முக்றகாணத்தின்

முடிவில் ஊசிமுனனைாக

ஞானம்’

நகுலனது பனடபபுகளில் காலம் 
தன்னனப புரடடிபபார்த்துச் ேரிபார்த்துக் 
்காள்கிேது. காலமும் ஒரு உருவக�ாக 

‘நவீனத் ேமிழ்ச் சித்ேர்’ 

ï°ô¡
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பவனி வருகிேது. ‘ோவிலும் ஒரு 
சுகமுண்டு’ என்று அதனால்தான் அவரால் 
பனடக்க முடிந்தது. தாடேண்ைற�ா, 
முகதாடேண்ைற�ா அவசிைபபடாத அவரது 
உலகில் அலஙகாரஙகனளத் தவிர்த்து, 
அகஙகாரஙகனள உதிர்த்து வாழும் சித்தனாக 
அவர் வாழ்ந்தார். தன் வாழ்னவறை 
கவினதைாகப பனடத்தார்.

தனின�யில் வசிபபவனிடம் 
தத்துவஙகள் பிேபபது உலக இைறனக. 
்பாருளறே கவினதகள் பலவும் தத்துவம் 
எனும் ்பைரில் அவரது பனடபபுலகில் 
பிேந்தன. அறதே�ைத்தில் எத்தனன முனே 
வாசித்தாலும் ேலிபபுத்தடடாத கவினதகளும் 
அனவகளுக்கினடயில் பிேபபதுண்டு.

உதாரணம்:

‘எனக்கு

ைாருமில்னல

நான்

கூட’

ஒவ்வாருமுனே வாசிக்கும்றபாதும் 
்வவறவறு வாசிபபனுபவஙகனளத் தரும் 
பனடபபுகள் சிேந்தனவ என்ோல் இவரது 
சில கவினதகள் ்வகு சிேபபானனவ. 
்ஜைற�ாகன், நாணறகாடன் உள்ளிடட 
இலக்கிைவாதிகள் பலரால் இவர் ஒரு 
இலக்கிைவாதிைாக ஏறறுக்்காள்ளபபடா�ல் 
இருபபறதா, றநரடிைான �றறும் 
�னேமுக�ான எதிர்�னே வி�ர்ேனஙகனள 
இன்ேளவும் அவரது பனடபபுகள் 
எதிர்்காள்வறதா நவீன இலக்கிை உலகில் 
அவருக்கான இடத்னத அனேத்துப பார்க்க 
முடிைாதது விைபறப.

நகுலனின் பனடபபுகனள முழுன�ைாக 
வாசித்துப பார்த்றதா அல்லது பார்க்கா�றலா 
கூட அவனர ‘ஆகச்சிேந்த பனடபபாளி’ 
என்று ்காண்டாடுறவாரும் இன்ேளவும் 
உண்டு. ‘Oxford of South India’ என்று 
ோதாரண�ாக ஒருவனரக் குறிபபிடடுவிட 
முடியு�ா?

இந்தக் கும்பறகாணத்து இலக்கிை 
�கா�கம் பனடத்தளித்த கவினதகள் 
�டடு�ல்ல.. கடடுனரகளும், சிறுகனதகளும், 
புதினஙகளும், திேனாய்வுகளும்  அவரது 
்தாடர்ந்த இைக்கத்தினால் வினளந்தனவ. 

ஆஙகிலத்துனேயில் றபராசிரிைராகப 
பணிபுரிந்தாலும் ஆர்வத்தின் காரண�ாகத் 
்தாடர்ந்து எழுதிக்்காண்டிருந்தார்.

புதிை எழுத்தாளர்கனள 
அறிமுகபபடுத்துவனதயும் வழக்க�ாகக் 
்காண்டிருந்தார். நவீனக் கவினதகள், 
கடடுனரகள், கனதகள் ்காண்ட 
்தாகுபபான ‘குருற்ஷத்திரம்’ கவனம் 
ஈர்த்த ஒரு ்தாகுபபு. அது பல்றவறு புதிை 
எழுத்தாளர்கனள அனடைாளபபடுத்திைது.

ோந்றதாம் கம்யூனிறகேன் ்ேன்டர் 
விருது, அ்�ரிக்க வாழ் தமிழர்கள் அளித்த 
‘விளக்கு’ விருது, ‘கு�ாரன் ஆோன்’ உள்ளிடட 
பல விருதுகள் அவனரப ்பருன�பபடுத்தி 
உள்ளன. எழுத்து, ழ, மீடசி, பைணம், 
கல்குதினர, பாலம், மீள்சிேகு, காலச்சுவடு, 
முன்றில், பவளக்்காடி றபான்ே இதழ்களில் 
இவரது பனடபபுகள் இடம்்பறேன.

நிழல்கள், நாய்கள், நவீனன் னடரி, 
வாக்குமூலம், அந்த �ஞேள்நிேப 
பூனனக்குடடி, றகாட ஸ்டாண்ட கவினதகள், 
மூன்று ஐந்து, இரு நீண்ட கவினதகள், 
ஒரு ராத்தல் இனேச்சி றபான்ேனவ 
இவரது குறிபபிடத்தக்க பனடபபுகள். 
ஆஙகிலத்திலும் Words to the wind, Non-being, A 
Tamil writers journal, Words to the air ஆகிைனவ 
இவரது றநரடிப பனடபபுகளாம்.

றகாணஙகி தனது ‘கல்குதினர’னை, 
நகுலன் வாழ்ந்தறபாறத ‘நகுலன் சிேபபிதழ்’  
ஆக்கிச் சிேபபித்தார். தனின�யின் 
தரிேனத்னத நகுலன் றபான்றே தரிசிக்கும் 
வாழ்வன�ைப ்பறேவர் றகாணஙகி. 
‘நகுலன் இேந்தபின்னும் ஒலிநாடா 
ஓடிக்்காண்டிருக்கிேது’  சிறுகனத 
நகுலனுக்கான றகாணஙகியின் அழுத்த�ான 
பதிவு. தி.ஜா.பாண்டிைராஜ என்பவர் 
நகுலன் குறித்த ஆவணபபடம் ஒன்னேயும் 
இைக்கி இருந்தார். அபபடத்னதயும் நகுலன் 
கண்ணாரக் காணக்கினடத்தது அவரது றபறு.

எண்பது வைதிலும் எனதறைா 
றதடிக்்காண்டிருந்தார் தனது 
வாசிபபின்மூலம் அந்த இனளஞர். பிரமிளின் 
வார்த்னதகளில் ்ோல்வதானால் ‘அதிர்கிே 
தந்தியில் குந்தாத தூசி’ எனப பைணித்தவர் 
நகுலன். ‘நகுல்’ என்னும் ்ோல்லுக்குக் கூகுள் 
தரும் பல்றவறு ்பாருள்கள் அத்தனனயும் 
இவரது பனடபபுகளுக்கும் ்பாருந்தும்.

ï°ô¡
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 ததாடர் - 22

தேநீர் சமாளல 
வொழ்பவனும்மதுரம்!

~
குடி வாழ்்வனும் �துரத்னதக் 

கேபபாக்கிவிடுகிேது. அது பகனலயும் 
இருளாக்குகிேது. இருனள நரக�ாக்குகிேது. 
குடிகாரர்களுக்குத் தினேகள் இல்னல. 
அவர்களால் ோக்கனட ஓரத்தில் 
உேஙகமுடிகிேது. 

நானும் சில காலம் குடியில் 
�ைஙகியிருக்கிறேன். கழிபபனேயில் 
அ�ர்ந்தபடி தூஙகியிருக்கிறேன். குடிைால் 
தகாத வார்த்னதகனளப றபசியிருக்கிறேன். 
்பாய் ்ோல்லியிருக்கிறேன்.   கடன் 
வாஙகியிருக்கிறேன். இத்தனனக்கும் 
ஒருறபாதும் நான் �கா குடிகாரனாக 
இருந்ததில்னல.

கானலயில் கண் விழித்தறபாது 
குளிைலனே ்ேல்றவன். என்னன எனக்றக 
பிடிக்காது. நீ ஒரு மிருகம்! என என்னன 
நாறன திடடியிருக்கிறேன். அழுதிருக்கிறேன். 
கடவுள் நம்பிக்னக இல்லாதவன்.  ‘இந்தப 
பழக்கத்னத �ேக்கனவ!’ கடவுளிடம் 
�ன்ோடியிருக்கிறேன். ‘பிள்னளகள் அழகாக 
வளர்கிோர்கள். அவர்கள் நற்பைனரக் 
்கடுத்துவிடாறத!’ தமிழ் ்�ல்லிை 
்தானியில் ்ோல்வார். 

 என்றுற� நான் அதிகம் 
குடித்ததில்னல. நினனவு தவறி 
விழுந்ததில்னல. ஆனாலும் 
இபபடி ஆகிவிடக் கூடாறத! எனக் 
கவனலபபடறடன். எத்தனனறைா 
முனே உறுதிறைாடு  �துக்குவனளனை 
உனடத்திருக்கிறேன். ஆனாலும் ஏறதா ஒரு 
பலவீன றவனளயில் என் குவனள தன்னனப 
புதுபபித்துக்்காள்ளும். அதன் �ாை 
உலகத்தில் பேந்து ரசிபபனத ஒரு கவிஞனாக 
அனுபவித்திருக்கிறேன்.

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 
ஒருநாள் நிரந்தர�ாக என் �துக்குவனளனைக் 
கடவுள் உனடத்தார்.  �ானலப ்பாழுதில் 
றதநீனர அருந்தி �கிழ்ந்றதன். எனது 
சிடுசிடுபபு, சிக்கலான �னம், ்பாய்கள், 
வீடடுக்குள்றளறை திருடுவது இனவ 
எல்லாற� படிபபடிைாகக் குனேந்து றபாயின.

இன்று ேன்்நக்ஸ்டடில் ்வள்ளம் 
பார்த்றதன். முரளி நம்பிைார் (்ஜைசூரிைா) 
எனும் குடிக்கு அடின�ைான �னிதனின் 
கனத இது. ்தாடக்கக் காடசிறை குடியின் 
தீவிரத்னத உணர்த்திவிடுகிேது. முரளி 
உேவினர் கல்ைாண வீடடில் விருந்து 
பரி�ாறுவதில் உதவுவான். அவனனப 
பந்தியில் அ�ர்த்திச் ோபபிட னவபபார்கள். 
அவனுக்குப பக்கத்தில் வைதான ்பரிை 
�னிதர். காந்திறைாடு றபாராடடஙகளில் 
ஈடுபடடவர். முரளி ோபபிடுமுன் றவடடியில் 
�னேத்து னவத்திருக்கும் குவார்டடனரக் 
குனிந்து எடுத்து, பிளாஸ்டிக் டம்ளரில் 
ேரக்னகக் கலந்து உணவு ற�னேயில் 
னவபபான். 

காந்திைவாதி தண்ணீ்ரன எடுத்துக் 
குடித்து �ைக்க�ாகிவிடுவார். கல்ைாண வீடு 
ரணகள�ாகும். 

முரளி குடித்துவிடடு �ைஙகி ஏரியில் 
விழுகிோன். கிணறறில் விழுகிோன்.  
தூக்கிவந்து னவத்திைம் பார்க்கிோர்கள். 
கண்நினேந்த �னனவி. நன்ோகப படிக்கும் 
்பண் பிள்னள. ஆனாலும் குடும்பத்தின் 
அருன�னைக் குடியில் �ைஙகித் 
்தானலக்கிோன். 

உேவினர் திரு�ண வீடடில் ஒரு 
சிறுமியின் ற�ாதிரம் காணா�ல் றபாகிேது. 
எல்றலாரும் முரளினைச் ேந்றதகபபடடு 
அடிக்கிோர்கள். அக்காடசினை �கள் 
காணக்கூடாறத்ைன, கண்கனளப 
்பாத்துகிோள் முரளியின் �னனவி சுனிதா 
(ேம்யுக்தா ற�னன்). 
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�கள் பள்ளியில் விழா. தந்னதனை 
அனழக்கிோள் �கள். அபறபாதுதான் 
்தரிகிேது தன்னிடம் ஒரு  ்ேட நல்ல 
உடுபபுகூட இல்னல்ைன்பது. அபபாவின் 
்ேருபனப அணிந்து ்ேல்கிோன்.  பள்ளியில் 
�கனள இேக்கிவிடுபவன், அதறகுள் 
குடிக்க ஓடுகிோன். விழா நடக்கும் பள்ளி 
வளாகத்துக்கு ்வளிறை ்தருப புழுதியில் 
�ைஙகிக்கிடக்கிோன். 

ஒரு கடடத்தில் �கள் ்ேயினனறை 
திருடுகிோன். அனதப பார்க்கும் �னனவி 
இனி முரளிறைாடு இனணந்துவாழ 
முடிைாது என �கனள அனழத்துக்்காண்டு 
்வளிறைறுகிோள். 

குடி முரளினைச் சினேயில் ்காண்டு 
றேர்க்கிேது. சினேவாேம் முடிந்து ்வளிறை 
வருபவனன, அவனது நண்பர் ஒருவர் 
குடினை �ேக்கனவக்கும் ஒரு டாக்டரிடம் 
றேர்க்கிோர். அந்த நண்பனரக் குடியிலிருந்து 
மீடடவர் டாக்டர். டாக்டனரயும் ஏ�ாறறிக் 
குடிக்கிோன் முரளி. ‘திருந்த நினனக்கிறேன். 
ஆனால் முடிைவில்னல டாக்டர்!’ அழுகிோன் 
முரளி. 

‘இந்த உலகத்தில் குடும்பம்தான் 
்ோர்க்கம். அனத இழந்துவிடாறத!’ 
என்கிோர் டாக்டர். திருந்திவாழ நினனக்கும் 
முரளிக்குக் குடிகாரன் என்கிே அவப்பைர் 
தனடைாய் இருக்கிேது. ைாரும் றவனல 
தரவில்னல. மீண்டும் டாக்டனரச் 
ேரணனடகிோன் முரளி. ‘ேரி, நீறை ்ோந்த�ாக 
பிஸ்னஸ் ்ேய்!’ என்கிோர். ‘டாக்டர் 
அதறகு மூலதனம் றவண்டுற�!’  முரளி 
தைஙகுகிோன். 

‘நீ இதுவனர றேர்த்த அவ�ானம்தான் 
மூலதனம்!’ டாக்டர் ்ோல்வது அவனன 
எஙறகா ஆழத்தில் ்தாடுகிேது. 
புதுவனகைான னடல்ஸ் ஒன்னேத் 
தைாரிக்கிோன். அந்த னடல்னஸைப பார்த்து 
ஆச்ேரிைபபடும் ்பரிை கடடு�ான நிறுவனர், 
்ேக்கில் எழுத கம்்பனி ்பைர் றகடகிோர். 
தன்னன எல்றலாரும் றகலிைாக அனழக்கும் 
நிக் றநம் ஞாபகம் வருகிேது.   ‘வாடடர் 
ற�ன்’ என்கிோன் முரளி.  இபறபாது 
முரளியிடம் பல ்தாழிலாளர்கள் றவனல 
்ேய்கிோர்கள். 

முரளி குன்னம்புரத்து எனும் 
குடிறநாைாளி அடிக்ஷனிலிருந்து 
விடுபடடு ்பரிை பிஸினஸ்ற�னாக 
்வறறி ்பறோர். அவரது வாழ்னவத் 

தழுவிை படம். இந்தப படத்தின் பல 
இடஙகளில் கண்ணீர் விடடு அழுறதன். 
ஏறதா ஒரு சூழலில் குடிக்க ஆரம்பிக்கும் 
�னிதர்கள், அறத �துக்குவனளயில் 
மூழ்கிப றபாகிோர்கள். தம் குடி�க்கள் 
ஆறராக்கிை�ாக வாழ �ருத்துவ�னன 
கடடும் அரறே, �துக்கனடகனளத் திேந்து 
குடிறநாைாளிகனளயும் உருவாக்குவது 
நனகமுரண்.

வழக்கம்றபால கனல �ானுடத்தின் 
மீது அக்கனே ்ேலுத்துகிேது. குடினை 
�ய்ை�ாகக் ்காண்ட படம் என்பதால், 
எந்தவிதத்திலும் அறிவுனர ்ோல்லறவா, 
ஆவணத்தன்ன�யின் நிேம் பரவறவா இந்த 
்வள்ளம் தினரபபடம் அனு�திக்கவில்னல. 
இதறகாக படத்தின் இைக்குநர் பிரறஜ்ஷ 
்ேன்னனப பாராடடிைாக றவண்டும்.

நிதான�ாக இருக்கும்றபாது குடிைால் 
பாதிக்கபபடடவர்கள்  பார்த்தால், 
நிச்ேைம் இந்தப படம் அவர்களுக்கு 
றநர்�னேைாறேனலத் தரக்கூடும். அவர்கள் 
�ாறேத்னத றநாக்கி ஒரு அடினவக்க 
உதவக்கூடிை படம்.

• • •
தன்வர்!

~
நிகழ்காலத்தின் ்வய்யில் சுட்டரிக்கும் 

றவனளயில் ேஙககாலத்தின் நிழலில் 
ஒதுஙகி இனளபபாேப பயின்ேவன் 
கரிகாலன். றோழன் குளமுறேத்துத் துஞசிை 
கிள்ளிவளவன் இேந்துவிடுகிோன். 
அவன்பால் அன்பு பூண்ட குடிகள் பலர் 
அவனுக்காக உயிர் துேக்கின்ேனர். அவனது 
�ாண்னப ஐயூர் முடவனார் பாடுகிோர்.

இேந்தவனரத் தாழியில் புனதபபது 
தமிழர் வழக்கம். அதன்்பாருடடு 
குைவரிடம் வளவறனாடு இேந்த 
அனனவனரயும் றேர்த்து புனதக்கு�ளவு தாழி 
்ேய்து றகடகும் வனகயில் அன�ந்த பாடல் 
இது!

திமண - வபாதுவியல்
துமற - ஆ்னநதப்மபயுள
‘கலம் வ�ய் வகாவெ! கலம் வ�ய் வகாவெ!
இருள திணிநதன்ன குரூஉத 
தி�ளபரூஉப் புமக அகல் இரு விசும்பின 
ஊனறும் சூமை, ந்னந தமல மூதூரக் 
கலம் வ�ய் வகாவெ!’ என்று ்தாடஙகும் 

பாடலில் ‘புனததாழி ்ேய்யும் றகா�கறன! 
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இருள் கவவுவது றபான்ே புனக சூழும் 
சூனள னவத்து வளவனுக்காகத் தாழிக் 
கலம் ்ேய்கிோய். அது உன்னால் 
முடிைாது. நீ இரக்கம் ்காள்ளத்தக்கவன். 
நிலபபரப்பஙகும் பரந்து கிடக்கும் ்பரும் 
பனடனை உனடைவன் வளவன். புலவர் 
்பாய்ன� இல்லாது பாடிை புகனழக் 
்காண்டவன். வானில் எழுந்றதாஙகும் 
ஞாயிோகப புகழ் உனடைவன். ்ேம்பிைர் 
குலத்து வழித்றதான்ேல். ைானனமீது 
்காடி விளஙகத் றதான்றுபவன். 
்நடு�ாவளவன் எனப றபாறேபபடுபவன். 
இவன் வானுலகம் ்ேன்ோன்.  இவனன 
இடுவதறகு நீ தாழி ்ேய்வாைானால் 
அந்தத் தாழிைானது நிலம் அளவு பரந்த 
ேக்கரத்தில் �னல அளவு �ண்னண னவத்துச் 
்ேய்ைறவண்டியிருக்குற�. உன்னால் 
முடியு�ா? முடிைாறத!’ எனச் றோழனின் புகழ் 
பாடுகிோர் ஐயூர் முடவனார்.

இதில் விறேடம் என்ன்வன்ோல் 
குைவர்கனளக் றகாறவ என்ேனழத்தது தமிழ்ச் 
ேமூகம்.  உழவன், ஆைன், பரதவன், �ேவன், 
குைவன் எனத் தமிழனனத் ்தாழிறலாடு 
பார்த்தறத தவிர ோதிைாகப பார்த்ததில்னல 
நம் ேஙக �ரபு. 

�டபாண்டம் ்ேய்த குைவனரக் 
‘றகா’ (அரேன், தனலவன்) என அனழத்த 
நாகரீகம் நம்முனடைது. அந்த நாகரிகம் கீழடி 
�ண்ணில் இன்றும் புனதந்து கிடக்கிேது. 
திராவிட நாகரீகத்தின் அனடைாள�ாகத் 
தாழி திகழ்கிேது.  நம்மினடறை ்வண்ணிக் 
குைத்திைார் என்கிே கவி வாழ்ந்து 
�னேந்திருக்கிோர். இனேைடிகளானர 
அலடசிைம் ்ேய்து ஈேனிடம் றநரடிைாகச் 
்ேல்ல முைன்ே சுந்தரர் தவறுணர்ந்து 
பாடுகிோர்.

‘தில்னலவாழ் அந்தணர்தம் 
அடிைார்க்கும் அடிறைன்

திருநீல கண்டத்துக் குைவனார்க் 
கடிறைன்’

ஆறுபத்து மூன்று நாைன்�ார்களுள் 
ஒருவரான திருநீலகண்டர் ஒரு குைவர்!

இைறனகனைத் தனது பைன்பாடடுக்கு 
உகந்ததாக �ாறறிை �னிதனது ்கானடறை 
பண்பாடு. நிலத்னதப பிளந்து உழவு ்ேய்ை 
�னிதன் கண்டுபிடித்த கலபனப ஒரு 
பண்பாடடுச் ோதனம். ்வடித்த பருத்தியின் 
நூலினழ ்காண்டு �ானம் காக்கும் 
ஆனட்நய்ை அவன் கண்டுபிடித்த ராடனட 
ஒரு பண்பாடடுச் ோதனம்.

்பய்த �னழனை உழவுக்குப 
பைன்படுத்த குளஙகளும் வாய்க்கால்களும் 
அனணக்கடடுகளும் உருவாக்கி நீர் 
ற�லாண்ன� கண்டாறன தமிழன், அது 
பண்பாடு! 

அவவண்ணம், ்ேல்லுமிட்�ல்லாம் 
நீ்ரடுத்துச் ்ேல்ல விலஙகுகளின் 
றதானலயும் சுனரக் குடுக்னககனளயும் 
பைன்படுத்திைவன் கண்டுபிடித்தறத 
�ண்பானன. அது ஒரு பண்பாடடுச் ோதனம்! 
இறத ‘கலம் ்ேய் றகாறவ!’ என்கிே விளி, 
இன்்னாரு புேநானூறறுப பாடலிலும் 
வருகிேது. 

‘கலம் ்ேய் றகாறவ! கலம் ்ேய் 
றகாறவ!’ என்றே ்தாடஙகும் அந்தப 
பாடலில், ‘ஊருக்்கல்லாம் பிணம் 
புனதக்கும் தாழி ்ேய்து தரும் தனலவறன, 
என் காதலனுக்குத் தாழி ்ேய்கிோய். 
பானன ்ேய்யும் உன் ேக்கரத்தில் 
ஒடடிக்்காண்டுள்ள சிறிை ்வண்ணிேப 
பல்லி ேக்கரம் சுழலுமிட்�ல்லாம் 
்ேல்லு�ல்லவா? அவவாறே என் காதலன் 
காடடில் ்ேல்லுமிட்�ல்லாம் அவறனாடு 
ஒடடிக்்காண்டு நானும் ்ேன்றேறன. அவன் 
இேந்த பின்னர் அவனன இடடுப புனதக்கும் 
தாழியில் என்னனயும் இடறவண்டும். 
இருவனரயும் இடும் அளவுக்கு 
அகலமுள்ளதாகப பிணத்தாழி ்ேய்வாைாக!’ 
என்கிோள் காதலி.

இபபாடனல எழுதிைவர் ்பைர் 
சினதந்துறபாய்விடடது. ஆனால் பாடல் 
அழிைவில்னல. பானனனை வனனந்த 
குைவறன ேக்கரத்னதக் கண்டுபிடித்தான் 
எனும் உண்ன�னை உணர்த்தும் பாடல்.

பானன ஒரு அரிை பைனுனடை 
கண்டுபிடிபபு. இன்று ஹரபபா, 
்�ாகஞேதாறரா, புதுக்றகாடனட, கீழடி 
எனப புனதந்து கிடக்கும் தாழிகனளச் 
்ேய்தவர்கனள, இந்து ேனாதனம் 
குலாளர்களாக, சூத்திரர்களாக �ாறறிைது!  
பண்பாடு ோதிறைாடு இனணந்தறபாது 
ந�து நாகரீகத்னத இருள் மூடிைது. �ானமும் 
அறிவும் ்காண்ட தமிழ்ச் ேமூகம் தஙகள் 
விளக்குகனள அனணத்துவிடடு, மின்மினிப 
பூச்சிகளின் ்வளிச்ேத்னத உதைம் என 
நம்பலா�ா?  

நாம் தமிழர், நாற� தனலவர்! ்நஞசு 
நிமிர்த்தி வாழ்றவாம். ்கஞசி ைார் பின்னும் 
்ேல்றலாம்!
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மூளையில் ஒட்டிகக்கமாணட தேமாட்டமா

தினரப�டம்:TheThinRedLine(1998)
நிஜ�ாகறவ ஒரு றபானர றநரில் கண்டது 

றபால உணர்ந்றதன். 

எது்வல்லாம் வாழ்்வன்று 
நினனக்கிறோற�ா அதறகு எதிர் 
தினேயில் நின்று ஒரு நிழனலப றபாலத் 
்தாடர்ந்து்காண்டிருக்கிேது வாழ்வின் எதிர் 
முனன. றவடனடச் ேமூகத்தின் ஆழ்�னம் 
இன்னமும் துபபாக்கி தூக்கிக்்காண்டு 
்வறி பிடித்து அனலகிேது. றதாடடாக்களின் 
கணக்கும் எதிரிகளின் கணக்கும் 
ே�ன்்ேய்யும் ராடேேச் ே�ன்பாடுகனளப 
றபார் என்று ்ோல்லி நாற� 
வளர்த்்தடுபபது நிச்ேைம் ேர்வ நாேத்துக்கான 
இன்்னாரு முைறசி.

எத்தனன வீரம் றபசினாலும்.. 
துபபாக்கியின் றதாடடா இடம் 
�ாறிவிடடால் உயிர் றபாகும் படபடபபு 
்ோல்லி �ாளாது. 

The Thin Red Line படத்தில் ஆஸ்்டன் 
�னல அடிவாரத்தில் இருந்து �னல 
உச்சிக்கு அ்�ரிக்க ராணுவ C கம்்பனி 
முன்றனறிச் ்ேல்கிேது. ஒவ்வாரு அடிக்கும் 
ஒவ்வாரு புல்லட வந்து வந்து பாய்கிேது. 
்காத்து்காத்தாய் அ்�ரிக்க வீரர்கள் ்ேத்து 
வீழ்கிோர்கள். ைா்ரல்லாம் கனத நாைகன் 
றபாலத் றதான்றுகிோறனா அவ்னல்லாம் 
அடுத்த ்நாடி எவவிதத் தனித்த ்ஷாடகளும் 
இன்றிக் குண்டடி படடுச் ேரிகிோன். பார்க்கப 
பார்க்க அ்�ரிக்கா பக்கம் பரிதாபம் 

ஏறபடும் காடசி ேடுதியில் �ாறும்றபாது 
ஜபபான் பரிதாப�ாக �ண்டியிடடு 
அ�ர்கிேது. றபாரின் நைவஞேகற� 
இதுதான். ஒரு னக ஓஙகுனகயில் ேரிந்த 
னகயில் �ானுடம் வீழ்ந்து ்காண்டிருக்கும். 
�ண்டியிடட ்வறறியின் றகாபனபயில் ைார் 
றவண்டு�ானாலும் மூத்திரம் அடிக்கலாம்.

ஒரு கடடத்தில் தனலன�க்கும் 
றகபடனுக்கும் வாக்குவாதம் முறறுகிேது. 
தனலன� இன்னும் முன்றனேச் ்ோல்கிேது. 
்வறறி றவண்டும் பிோசு �னம் அத்தனனச் 
சீக்கிரத்தில் ே�ாதானம் அனடைாது. அது 
எடடு தினேகளிலும் நா நீடடிக் குருதி 
குடிக்கும். 

றகபடன், “ஏறகனறவ நினேை 
றபர் ்ேத்துவிடடார்கள். இனியும் 
முன்றனறினால் அது தற்கானலக்குச் 
ே�ம்” என்று வாதிடுகிோன். அவன் றபே 
றபே, அவனருறக என்ன றபசுகிோர்கள், 
றபச்சின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் 
என்று உள்றள பைந்து்காண்டு கண்களால் 
ஆராய்ந்து்காண்டு நிறகும் ேக வீரர்கள்.... 
சிறுபிள்னளயின் றதால்விச் ோைல்கள். ஒரு 
கடடத்தில் முறறிை �னநினலயில் ஏழு 
றபனரக் கூடடிக்்காண்டு முன்றனறுகிோன் 
றகபடன். க்னள�ாக்ஸ் ேண்னடனைப 
றபால அபபடி ஒரு யுத்தம். துபபாக்கிகள் 
்வடித்துக்்காண்றட இருக்கின்ேன. புறகள் 
கருகுகின்ேன. புனக �ண்டலம் பரவுகின்ேது. 
�னிதர்கள் ்நாடிக்கு ்நாடி வாழ்வுக்கும் 
ோவுக்கும் இனடறை முள்ளாய் நகர்கிோர்கள். 
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பார்க்கப பார்க்கறவ உலகபறபாரின் றகார 
முகம் ந�க்குள் வந்து வந்து றபாகிேது.

ற�றல ்ேன்ோல் ஜபபானிை 
ராணுவப பனட பதுஙகு குழிக்குள் 
பத்திர�ாக நின்று்காண்டு ்நாடிக்குப 
பல றதாடடாக்கள் சிதறும் ஐந்து 
துபபாக்கிகனள நிறுத்தினவத்து 
ஜம்்�ன்று அடித்து ்நாறுக்குவனதக் 
காண முடிகிேது. தடடுத் தடு�ாறி உயிர் 
றபாய் உயிர் ்காண்டு ற�றல ்ேன்ே 
அ்�ரிக்கப பனட ்கானல ்வறிறைாடு 
சுறறி வனளக்கிேது. �ாடடிக்்காண்ட 
பின்.. துபபாக்கி பிடுஙகபபடட பின்.. 
இருந்த னதரிைமும் இருந்த ஆறவேமும் 
பை�ாக �ாறி நடுஙகுகிேது. குத்த 
னவத்து அ�ர்ந்து்காண்டு ஆனடயின்றி 
அ�ர்ந்து்காண்டு திைானம் ்ேய்து்காண்டு 
ேரணாகதி ஆகிக்்காண்டு �ண்டியிடடுப 
பரிதாப�ாக ஜபபானிை வீரர்கள் இருக்கும் 
காடசி பதே னவக்கிேது. ்பாதுவாகறவ 
எதிரிப பனடயிடம் �ாடடிக்்காண்ட 
வீரர்கள் நினல காணச் ேகிைாதது. ்பாறுத்து 
வினளைாடிக் ்கால்வது ்வறறி ்காண்ட 
பனடயின் ்பாழுதுறபாக்கு. வக்கிர வடிகால். 
வஞேம் தீர்க்கும் முனே. பார்னவயில் 
சுை கழிவிரக்கத்றதாடு நகரும் காடசிகள் 
றபார்க்களத்தின் முகமூடினை உரித்துப 
றபாடுகின்ேன. நிஜ முகத்தில் வழியும் 
குருதியில் அரசிைல் புழுக்கள்.

“இந்த நாடு ்வறறி வானக 
சூடிவிடடது. அந்த நாடு அபபடி றபாரிடடு 
்வறறி ்காண்டது” என்்ேல்லாம் 
வரலாறு றபசுவனத நான் �றுபரிசீலனன 
்ேய்கிறேன். ஒவ்வாரு ்வறறிக்குப 
பின்னும் முன்னால் நின்று றபாரிடும் 
வீரர்களின் �ன உனளச்ேலும் தடு�ாறேமும் 
்வறி ்காண்ட �ன�ாறேமும் றவறு 
வழியில்லாத இைலான�யும் இருக்கின்ேன. 
றதாறறுபறபான பனடகளின் பின்னால் 
குமுறி அழுகும் தனே நார்களின் 
்ோத்ோதத்த குடும்ப வாழ்விைலின் ரத்த 
நாளஙகள் ்வடிக்கின்ேன.

ேண்னடயிடட ஒவ்வாரு 
இனட்வளியின்றபாதும் வீடடு ஞாபகமும் 
�னனவியின் நினனவும் காதலியின் பிரிவும் 
அம்�ாவின் பாேமும்.. பர்ஸைுக்குள் இருக்கும் 

ஏறதா ஒரு கருபபு ்வள்னள புனகபபடம் 
காலத்னத நிறுத்திக் றகள்வி றகடகிேது. 
கசிந்துவிடட வீரத்தின் பின்னால் கதவு 
பிடித்துக்்காண்டு எடடிப பார்க்கும் அன்பின் 
சுவடுகனளக் காண முடிகிேது. எதறகு 
இத்தனன ஆயுதம்?  எதறகு இத்தனன றபார்! 
எதறகு இத்தனன குரூரம்....

றைாசிக்க றைாசிக்க பறறிக்்காண்டு 
எரிகிேது பச்னேக்காடுகளின் வயிறு.

இந்த இைறனக மிகக் குரூர�ானது 
என்று ஒரு வேனம் கூட இனடறை வருகிேது. 
ஆம்... இந்த �னிதர்கள்கூடத்தான் என்று 
இைறனகயும் �ார் தடடும். ஒரு ராணுவ 
வீரக் கதாபாத்திரத்தின் �னனவியிடமிருந்து 
வரும் கடிதத்தில் ஒரு கடடத்தில் 
இன்்னாருவருடன் காதல் வந்தது குறித்தும் 
தனின� தன்னனக் காவு வாஙகிவிடடது 
என்றும் உன்னிடமிருந்து  விவாகரத்து 
றவண்டும் என்றும் என்னன விடுவித்து 
எனக்கு உதவி ்ேய்ை றவண்டும் என்றும் 
எழுதியிருக்கிேது. படித்துவிடடு என்ன 
எதிர் வினன புரிவ்தன்று ்தரிைா�ல் 
றோர்ந்து சிரிக்கும் அந்த வீரனனப பார்க்கறவ 
பை�ாக இருந்தது. ஒவ்வாரு றபார் வீரனின் 
�னநினலயும் கணிக்க முடிைாதனவ. அது 
எபறபாது எனதச் ்ேய்யும் என்று கணிக்க 
முடிைாத அழுத்தஙகளால் சூழ்ந்திருக்கிேது. 
எல்லாம் அறிந்த தவிபபுகளின் வேற� 
இருக்கிேது அனவ. இனடறை �னநலம் 
பிேழ்ந்து தடு�ாறும் வீரன் ஒருவனனக் 
காணுனகயில்... ராணுவ வாழ்வின் 
றபாராடடமும், ்காடூரமும் ேம்�டடிைால் 
சுடுகிேது. 

இரு நாடும் றேர்ந்து ஒன்னே ஒன்று 
அடித்துக்்காள்வதாக இரு நாடடு 
வீரர்கனளயும் அழித்துக் ்கால்கிேது. 
அந்தக் காடனடப றபாலறவ றபாரிடும் 
�னஙகளும் பறறி எரிகின்ேன. அன�தியின்றி 
அனலகின்ேன. “என் வைதான ்பண்�ணிக்கு 
எழுதுஙகள். என் இேபனபப பறறிை 
்ேய்தினை எபபடிைாவது ்காண்டு 
றேர்த்துவிடுஙகள்” என்று  ்கஞசும் ஒரு 
வைதான வீரனின் இறுதிக் ்கஞேல்கள் 
அருகில் இருக்கும் வீரர்கனளயும் குனல 
நடுஙகச் ்ேய்பனவ. “வாக்னக எபபடி 
காபபாறறுவது.. அந்தப ்பண்�ணி 
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ைா்ரன்றே எனக்குத் ்தரிைாறத” என்று 
�னம் உழலும் ேக வீரனின் ்நஞசுக்குள் 
இனம் புரிைாத றதாடடாக்கள் பாய்வனத 
்வளிபபடுத்தும் முகத்னத நாம் அத்தனன 
சீக்கிரம் �ேந்துவிட இைலாது. இத்தனன 
பலிகள் ்காடுத்து இறுதியில் ்ஜயிபபவரின் 
்வறறிக்குப பின்னால் இருபபது 
அத்தனனயும் விைாபாரம். ேந்னத. 

இவவுலகம் மிக ற�ாே�ான 
விைாபாரத்தால் பீடிக்கபபடடிருக்கிேது. 
இபபடம் கூட ஓர் ஆக்கிரமிபபின்... 
ஓர் அதிகாரத்தின்... ஓர் அரசிைலின் 
ன�ைத்னதறை மீண்டும் மீண்டும் நடுகிேது.

ஜபபான் பனட சுறறி வனளத்துவிட... 
ஏற்கனறவ குண்டடி படடு கத்த 
முடிைாத றவவு பார்க்க வந்த அ்�ரிக்க 
வீரன் எதிரிகளிடம் �ாடடா�ல் ஆறறில் 
அடித்துக்்காண்டு ்ேல்லும் காடசி... 
ைாரு�றிைா �ரணம். ஒரு தனி�னிதனின் 
�ரணம் ைாருக்கும் ்தரிைா�ல் இருக்கறவ 
கூடாது. கனடசியில் அவன் �ரணித்ததாவது 
்தரிை றவண்டும். காலத்தில் இம்�ாதிரி 
�ரணஙகனள எச்சில் ்தாடடு அழிக்கிேது 
றபார். இருபபதிறலறை ்காடுன�ைான 
�னேவு காணாப பிணம் ஆவது. அந்த 
வீரனின் வீடடுக்கு அவன் என்னாவாகிோன் 
என்ே றகள்வி அந்த ஆறறிலிருந்து விழும் 
அருவிைாகக் ்காடடிக்்காண்றட 
இருக்கிேது. 

கீழ்படிைாத றகபடனனப றபாரின் 
ஒரு கடட முடிவில் வீடடுக்கு அனுபபும் 
றவனலனையும் ்வறறி �டடுற� விதி 
என்று நம்பும் அறகாரப பசிக்கு ஆளான 
தனலன� ்ேய்கிேது. சில ்வறறி ற�ாே�ான 
�னநினலனைப பனடக்கும் என்பதறகுச் 
ோன்று இது.

நிஜம் ஒரு பக்கம் சுட... இந்தப படம் 
�றுபக்கம் ஆச்ேரிைத்தில் என்னன அனேத்துப 
பார்க்கிேது. 

எபபடி இபபடி ஒரு படத்னத எடுக்க 
முடிந்தது. ஒவ்வாரு ்ஷாடக்கும் எத்தனன 
்ேலவு ்ேய்தார்கள் என்று ்தரிைவில்னல. 
்�ாத்தச் ்ேலவு 52 மில்லிைன் என்று 
இனணைம் ்ோல்கிேது. எத்தனன நாள் 
படபபிடிபபு நடத்தினார்கள் என்றும் 
்தரிைவில்னல. ஒருறவனள அனு�தி 

வாஙகிக்்காண்டு நிஜ�ான ஒரு றபார்ச் 
சூழலில் படம் பிடித்தார்களா என்று கூட 
ேந்றதகம் வருகிேது.

நினேை விருதுகனள வாஙகிை இந்தப 
படம் எச்ேரிக்னக �ணினை அடிக்கிேது. 
ைானன வரும் ஓனே அது. ற�ாே�ான 
�னிதச் சிந்தனனயின் வினளவுதான் 
றபார் என்ே தத்துவத்னதத் துபபாக்கியில் 
�ாடடிக்்காண்டு பூமினை வலம் வருகிேது. 

�ாறறி �ாறறிச் 
ேண்னடயிடடுக்்காள்ளும் இடத்தில்.. 
பழஙகுடிக் கூடடம் ஒன்று வாழ்கிேது. 
இதுதான் நிஜத்னத ைானனக் கால்கள் 
்காண்டு மிதிபபது என்பது. விழும் 
நிழலில்... படியும் ரத்தத்துக்கு ைார் 
பதில் றதடுவது என்று நிைாைம் விைர்க்க 
பார்த்துக்்காண்டிருக்கும் இந்த “தி 
தின் ்ரட னலன்” படத்தில் நான் 
அறிந்து்காண்ட புரிந்து்காண்ட 
உணர்ந்து்காண்ட உண்ன�கள்.. அழுனகறைா 
அன�திறைா பைற�ா படபடபறபா 
எல்லாவறனேயும் தாண்டி உயிர்கள் 
்கால்லபபட பனடக்கபபடவில்னல 
என்பதும் இந்த உலகம் வாழும் அனனத்து 
உயிரினஙகளுக்கு�ானது என்பதும். 

இஙறக ஏகாதிபத்திைம்தான் 
இத்தனனயும் ்ேய்கிேது. தனி�னிதத் 
தன்முனனபபுக்குப பலிைாவதில் 
ஆரம்பிக்கிேது றபார். றபாரின் னககளில் 
விரல்கள் ஒருறபாதும் கினடைாது. 
அத்தனனயும் துபபாக்கிகறள. துபபாக்கிகள் 
எபறபாதும் எதிறரதான் நீளும் என்பதறகு 
எபறபாதும் உத்திரவாதம் கினடைாது 
என்பதுதான் வரலாறு ்ோல்லும் நிஜம்.

படத்்தாகுபபு, இனே, நடிபபு, றக�ரா 
எல்லாவறனேயும் மீறி றபாறர முன்னால் 
நிறகிேது. அத்தனன தத்ரூபம். அத்தனன 
நிஜம். அது எடடிப பார்க்கும் கண்கனள  
“தி தின்  ்ரட னலன்-ஜாக்கிரனத” எனப 
பனதபனதக்க னவக்கிேது. படம் முடிந்த 
பிேகு மூனளயில் எஙறகா ஒரு றதாடடா 
ஒடடிக்்காண்டிருபபதாக நம்புகிேது �னம்.  
அது பைஙகரம்.

இயக்குநர் : Terrance Malick
ம�ொழி : ஆங்கிலம்
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 ேகுைன் நிலனவுகள

பன்மு்க ஆளுள் -  நகுலன்

சுைம்புவாகத் றதான்றித் தனக்கு 
எவனரயும் முன்�ாதிரிைாகக் ்காள்ளா�ல், 
தான் பிேருக்கு முன்�ாதிரிைாக வாழ்ந்த 
நவீன பிரம்�ஞானி என்று றபாறேபபடும் 
நகுலன் 21.07.1921ஆம் ஆண்டு  
கும்பறகாணத்தில் பிேந்தார். இவரது தந்னத 
றகரள �ாநிலம் திருவனந்தபுரத்னதச் 
றேர்ந்தவர் என்பதால் இவர் த�து 14வது 
வைது முதல் திருவனந்தபுரத்தில் வாழ்ந்தார். 
அண்ணா�னலப பல்கனலக்கழகத்தில் 
தமிழில் முதுகனலப படடத்னதப ்பறே 
இவர், றகரளப பல்கனலக்கழகத்தில் ஆஙகில 
இலக்கிைத்தில் முதுகனலப படடத்னதயும், 
ஆராய்ச்சிப படடத்னதயும் ்பறறுள்ளார். 
றகரளாவில் திருவனந்தபுரத்தில் 
“இவானிைர் கல்லூரி”யில் ஆஙகிலத்துனேப 
றபராசிரிைராகப பணிைாறறி ஓய்வு ்பறே 
இவர், தன் வாழ்நாளின் இறுதிவனர 
திருவனந்தபுரத்திறலறை வாழ்ந்தார்

இவருனடை சிறுகனதகள்  
“இல்லஸ்டறரடடட வீக்லி” இதழிலும் 
்வளிைாகியுள்ளன. திருவனந்தபுரத்தில் 
உள்ள கவிச் ேம்ற�ளனத்தில் கடடுனரகள் 
பல இவரால் படிக்கபபடடுள்ளன. ஆஙகில 
நவீன  இலக்கிைஙகளில் ஆளுன�னைச் 
்ேலுத்திக் ்காண்டிருந்த  ஆனனஸ் நின்,  
சிற�ான் ்வய்ஸ்,  காஃபகா,  றஜம்ஸ் 
ோய்ஸ், டி.எஸ்..எலிைட   றபான்றோர் 
பனடபபுகளின் ்பாருண்ன�களால் 
ஈர்க்கபபடட இவர் அது றபான்ே எழுத்னதத் 
தமிழிலும் ்காண்டுவர றவண்டும் 

எனச் சுைமுனனபபுடன் ்ேைல்படடார். 
நகுலன் �காகவி சுபபிர�ணிை 
பாரதிைார்  பறறி எழுதிை  ‘The little spar-
row’ என்னும் ஆஙகில ்�ாழி்பைர்பபு 
நூல் மிகவும் குறிபபிடத்தக்கது. அது 
ஆகச் சிேந்த ்�ாழி்பைர்பபாகக் 
்காண்டாடபபடுகிேது. ற�லும் றஜம்ஸ் 
ஜாய்ஸ், டி.எஸ்.எலிைட, றக. அய்ைபப  
பணிக்கர்  றபான்றோரின் நூல்கனளயும் 
்�ாழி்பைர்த்துள்ளார். ‘குருறேத்ரம்’ 
்தாகுபபும் குறிபபிடத்தக்க நூலாகும். இது 
1968இல் ்வளிவந்துள்ளது.

நகுலனுனடை பனடபபுகள் ்தாடக்கக் 
காலத்தில் வாேகரின் கவனத்னதப 
்போததால், பதிபபகத்தாரின் பார்னவ 
அவர்மீது விழவில்னல. எனறவ அவரது 
முதல் ஐந்து நூல்கனள  அவறர பணம் 
்ேலவு்ேய்து ்வளிக்்காண்டுவரும் சூழல் 
இருந்தது. இதனனத் தன் ஐந்து ்தாகுபபு 
நூல்  முன்னுனரயில் பதிவு ்ேய்துள்ளார். 
“எனக்கு றவனலயிலிருந்து ஓய்வு்பே 
இன்னும்  இரண்டு ஆண்டுகள் இருக்கின்ேன. 
ஓய்வு ்பறே பிேகு என் ்ோந்தச் ்ேலவில் 
புத்தகஙகனளப பிரசுரிக்க முடியு�ா என்பது 
எனக்குச் ேந்றதக�ாகறவ இருக்கிேது. அந்த 
நினலயில் இந்த இலக்கிைச் சூதாடடத்தில் 
என் கனடசிப னபோனவயும் வினளைாட 
முறபடட துணிறவ  இந்த ஐந்து” என்று 
குறிபபிடடுள்ளார்.

இவரது எடடாவது புதின�ான ‘�ஞேள் 
நிேப பூனனக்குடடி’ காவைா பதிபபகம் 
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2002இல் ்வளியிடட ‘நகுலன் கனதகள்’ 
எனும் நூலில் றநரடிைாக இடம்்பறறுள்ளது. 
நனறவானட உத்தியில் அன�ந்த ‘நினனவுப 
பானத’ எனும் புதினம் குறிபபிடத்தக்கது. 
இபபுதினம் தமிழ் இலக்கிை ்நடும் 
பரபபில் இவனரச் சிேந்த எழுத்தாளராக 
அனடைாளபபடுத்திைது.   புலபபாடடு 
்நறியிலும், �னிதர்களின் அக்வளினைப 
பிரதிபலிபபதிலும் சிேந்து விளஙகிை 
இபபுதினம் நனடைாலும் புதுன�ைாய் 
மிளிர்வது. 

“நகுலனின் அனுபவமும் 
எழுத்தாக்கமும் கனவும் நனவும் 
கலந்து �ைக்கும் கறபனன கடந்த 
நினலயில் உயிர்த்்தழும் அனுபவஙகள்  
்�ாழிவழிைாக  எழுத்துருவம்  ்பறுகின்ே 
இரேவாதம்”   என்று இவரது எழுத்தின் 
இன்்னாரு சிேபனப  டாக்டர்  கி. 
நாச்சிமுத்து குறிபபிடடுள்ளார். ற�லும், 
சுந்தர ரா�ோமி நகுலனனப பறறிக் 
குறிபபிடுனகயில் “தமிழ் நாவல் 
வடிவஙகளில் எந்த வனகன�க்குள்ளும் 
அடஙக �றுக்கும் புதுக்குரல்கள் நகுலனின் 
நாவல்கள்” என்பார்.  இவர் எழுதிை 
சிறுகனதகள் ்தாகுக்கபபடடு 1999இல் 
‘நகுலன் கனதகள்’ எனும் ்பைரில் 
்வளிவந்துள்ளன.

நகுலனனத் தமிழ்ச் ேமூகம் 
ஒரு கவிஞனாகறவ அனடைாளம் 
கண்டது. இவனரத் தமிழ் நவீனத்துவக் 
கவிஞர்களின் முன்றனாடி என்ோல் அது 
மினகயில்னல.  எவவித அலஙகாரமும் 
இல்லாத இவரது கவினதகள் ்பாருள் 
்பாதிந்தனவ. �னிதர்கள் ்பரும்பாலும் 
அன்ோடம் கேபனபத்தான்  ்�ன்று 
்காண்டிருக்கிோர்கள். என்ோலும் உலகிைல் 
வாழ்வு  அவர்களுக்குக் கேக்கறவயில்னல 
என்கிோர். 

“அமணக்க ஒரு
அனபில்லா ைம்னவி
ெைரக்க இரு வநாயுறற வ�ய்கள
ெசிக்கச் �றறும்
ெ�தியில்லா வீடு
உண்ண எனறும்
உருசியில்லா உணவு
பிமழக்க ஒரு 
பிடிப்பில்லா வதாழில்

எல்லாைாகியும்
உலகம் க�க்கவில்மல”

திரு�ணம் ்ேய்து்காள்ளாத நகுலன் 
தன் வாழ்நாளின் இறுதிவனர நண்பர்களுடன் 
கழித்தார். க.நா.சு, நீல பத்�நாபன், 
ஆ.�ாதவன், ேண்முகசுபனபைா றபான்றோர் 
இவரது ்நருஙகிை நண்பர்கள் ஆவார். 

“ஒரு கட்டு வெறறிமல
பாக்கு சுண்ணாம்பு புமகயிமல
ொய் கழுெ நீர
பிைாஸ்க் நிமறய ஐஸ்
ஒரு புட்டி பி�ாநதி
ெததிப்வபட்டி சிகவ�ட்
�ாம்பல் தட்டு
வபசுெதறகு நீ
நண்பா
இநதச் �ாவிலும்
ஒரு சுகம் உண்டு”

என்ே இக்கவினத முழுக்க முழுக்க 
அவரது நினனவின் படி�ம்  என்கிோர் 
றோ.விஜைகு�ார்.

“ெநதென வகட்்ான
எனம்னத வதரியுைா?
“வதரியவில்மலவய” எனவறன
“உனம்னத வதரியுைா?” எனறு வகட்்ான
“வதரியவில்மலவய” எனவறன
“பின  என்னதான வதரியும்” எனறான
“உனம்னயும் எனம்னயும் தவி� வெறு
எல்லாம் வதரியும்” எனவறன”

நகுலனுனடை இக்கவினதயில் 
அத்னவத தத்துவம் இனழறைாடி நிறகிேது. 
ஜீவாத்�ானவ விலக்கி ஸ்தூல�றே 
உலகின் தரிேன உலகுக்குள் இவர் லயித்துப 
றபாயிருபபனதக் காணலாம் என்கிோர் 
துனர.அறிவழகன். சுசீலா எனும் ்பண்னண 
�ானசீக�ாகத் தன்னுள் பினணத்துக்்காண்ட 
நகுலன் தன் பனடபபுகளி்லல்லாம் அவனள 
உலவவிடடு �கிழ்ந்திருந்தார்.

பணி ஓய்வுக்குப பின்னர் 
முழுறநர எழுத்துப பணியில் தம்ன� 
ஈடுபடுத்திக்்காண்ட நகுலன் 17.05.2007இல் 
இனேபபதம் அனடந்தார். நகுலன் என்ே  
பன்முக ஆளுன�யின்  ்பான்னுடல் 
�னேந்தாலும் இபபுவி உள்ள�டடும் அவர் 
புகழ் �னேைாது என்பதில் எள்ளளவும் 
ஐைமில்னல.



æMòƒèœ : Ü¡ðöè¡
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à„C‚ èFóõ¬ù
Ü®õJŸP™
²ñ‰îð® 
ºìƒA‚ Aì‚Aø£œ 
ªð¼ïèóˆ¶‚ AöMªò£¼ˆF...

Üõœ ë£ðèˆ Fó†CJ¡
CÁ Þµ‚°èO™  
àF˜‰¶ à¬ìAø¶
èˆîK‚è£»‹
è¼õ£†´‚ °ö‹¹‹...

è¡ùƒèO™ 
õN»‹ 
¶OèO¡ îìƒèO™
Þ¡Â‹ I„êI¼‚Aø¶
Møè´ŠH™ õ®ˆî
²´è…C»‹
°¼¬í„ «ê£Á‹...

ðòí„Y†´ «î´‹ 
ðî†ìˆF™
èõQò£ñ«ô
èì‰¶ «ð£°‹
èóƒèO™ ã«î£ å¡P™
ÜèŠðìô£‹ ÜõO¡ 
Ü¡¬øò ªð£¿F¡ 
èì¾„Y†´...

Ü¶õ¬ó‚°‹ 
ð£˜ˆ¶‚ªè£œ÷ «õ‡´‹
ÞÁ‚A‚ è†®ò
¶EJ¡ ßóˆ¬î‚
è£ò Mì£ñ™.

  - ÞQòõ¡ è£Oî£v

Üè‹ ñô˜ˆ¶‹ 
Ü¡H¡ «õ˜èO™ 
ÜŠH‚ Aì‚Aø¶ 
«ðªó£OJ¡ 
õ£ê‹ i²‹ 
â™ô£‹ 
ÞòŸø„ ªêŒF´‹ 
å¼ «ïêˆF¡ 
áŸÁ c˜!
ð¼Aò èíƒèO™ 
ñô˜Aø¶ 
ÌI!
MKA¡øù 
Ü¡H¡ åO¼‹  Cø°èœ !

  - ñANQ è£òˆK

ãñ£Á‹ «è£ôƒèœ 

õ£êL™ ¹¶‚«è£ô‹
ªõŸÁ ï£Ÿè£LJ¡ è£õ½ì¡...
î£‡®„ ªê™½‹
óê¬ù»œ÷õ˜è¬÷ªò™ô£‹
M†´ M†´
IFˆ¶„ ªê™½‹
óê¬ùòŸøõ˜è¬÷ ñ†´«ñ
â„êKˆ¶‹  ãñ£‰¶‹  M´Aø¶
ï£Ÿè£L»‹ «è£ôº‹...

   - ïô ºˆ¶è¼Šðê£I
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Þ¬ôèœ ªè£…ê‹ 
àF˜‰F¼‚A¡øù 
ñóº‹ ªè£…ê‹ 
ºF˜‰F¼‚Aø¶ 
ï¬ìð£¬î»‹ 
ï£Ÿè£L»‹ 
ñ£P Þ¼‚Aø¶ 
Ü‰î‚ è£è‹ ñ†´‹ 
ñ£ø£ñ™ Ü¡Á«ð£ô«õ  
Þ¡Á‹ è¬óAø¶ 
âŠ«ð£«î£ Gè›‰î 
HKM¡ ê£†Cò£Œ...
         
  - bHè£ ïìó£ü¡

Ýóõ£óñŸø ªñ÷ùˆF™
èì™ «î® ïè˜Aø Ü¬ô
F¬ê ñ£P‚
è¬ó ªî£†´
êôêô‚°‹ êô‹ðL™
èìˆ¶‹ ãè£‰îˆ¬î
ê†ªìù â¿‹H 
å¡¬øªò£¡Á 
¶óˆF 
Þ¬ìJ¬ì«ò 
Ü¬ô îìM
e¡ ªè£ˆFŠ
ðø‚°‹ ï£¬óèœ è¬ôˆ¶
M¬î‚Aø¶ ã‚èˆ¬î. 

  - óˆù£ªõƒè†

ºè‹ º¿‚è ñ…êœ ÌC
î¬ô G¬øò â‡ªíŒ îìM
«ï˜ õAªì´ˆ¶ î¬ô YM
ï£ôí£ Ü÷MŸ°‚ °ƒ°ñI†´
âŠ«ð£¶‹ ðFù£Á èü‹ ¹ì¬õ¬ò
«ï˜ˆFò£è‚ è†®‚ªè£‡´
â¡ H…² ¬èè¬÷Š H®ˆ¶
è‹dóñ£è„ ê‰¬î‚° Ü¬öˆ¶„ ªê¡ø 
Ü«î ÜŠðˆî£î£¡
Þ¡Á â‡ð¶ õòF™
ë£ðè ñøFJ¡ à„êˆF™
â¡¬ù ò£ªó¡Á «è†Aø£œ
ä‰¶ ªï£®èÀ‚ªè£¼º¬ø 
Üõœ ÜE‰F¼‚°‹ ¬ï†®J™
ÜQ„¬êò£Œˆ ¶O ñøF»I¡P 
º‰î£¬ù¬òˆ «î®‚ ªè£‡®¼‚A¡øù
Üõœ Mó™èœ...
   - Hó¹êƒè˜_è
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ï.ðˆñ°ñ£K
æMòƒèœ : Üö.óTQè£‰î¡

 சிறுகலத

“யாரைாச்சு காதலிச்சிருபபா, 
அதான் ஓடிபறபாய்டடா” என்ே றபச்சு 
காறறில் கலந்து ஊர் முழுவதும் பரவிக் 
கிடந்தது. றகாலம் றபாட வாேலுக்கு 
வரும்்பாழுதும், பிள்னளகனளப 
பள்ளிக்கு வழிைனுபப வரும்்பாழுதும், 
கனடகளில் ்பாருடகள் வாஙகும்றபாதும் 
எனச் ேந்தர்பபம் கினடக்கும் இடஙகளில் 
எல்லாம் தஙகள் கறபனனத் திேனனயும் 
்காஞேம் ்தளித்து  அவரவர் ரேனனக்றகறப 
“அந்த ஓடிபறபான பிள்னள…” என்று 
ஆரம்பித்து அவளின் வாழ்நாள் கனதனை 
வடிவன�த்துக்்காண்டனர். தஙகள் வீடடுப 
்பண் பிள்னளகனளத் தாஙகள் ேரிைாக 
வளர்த்திருபபதாய்க் கூறி தனக்குத் தாறன 
பாராடடுப பத்திரம் வாசித்துக்்காண்டனர்.

“்பாம்பள பிள்ளை றவனலக்கு விடக் 
கூடாதுனு சும்�ை ்ோல்லுகது..” 

“குனிஞே தனல நிமிரா� றபாய்டடு, 
என்ன ஊ� றவல பாத்திருக்கு!”

“படபடனு றபசுக பிள்னளகள 
நம்பிரலாம். இந்த ஊ� ்காடடான்கள 
நம்பிரறவ கூடாது..”

என்று  தஙகள் அபிபராைஙகனளத் 
தீர்பபுகளாய் வழஙகிக்்காண்டிருந்தனர், 
றநறறு வனர “பிள்ளனா நிலாவ �ாதிரி 
இருக்கணும்” என்று கூறித் திரிந்த ஊர் �க்கள்.

ஒரு வாரத்திறகு முன்பாக நிலா 
பார்த்துக்்காண்டிருந்த, றவனலனை 
அவள் விடடுவிட றவண்டும் என்று 
அவனள முடி்வடுக்க னவத்திருந்தார்கள். 

அவள் வழி
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வழக்கம் றபால் அவர்கள் முடினவ அவள் 
தனலைாடடித் தன் முடிவாக்கிக்்காண்டாள். 
அது அவளுக்குப பல  வருடஙகளாகப 
பழகிப றபாயிருந்தது. தனலைாடடி 
்பாம்ன� கூட நம் அளவிறகுத் தனலைாடடி 
இருக்காறதா என்று அடிக்கடி அவள் 
நினனத்திருக்கிோள். 

அபபடி நினனக்கும்றபா்தல்லாம் 
இடபபுே �ார்பின் கீறழ சுளீ்ரன்று குத்துவது 
றபான்று உணர்வாள். சில றநரஙகளில் 
அந்தக் குத்தல் ஒரு நிமிடக் குத்தலாக 
இல்லா�ல் சில நிமிடக் குத்தலாக நீடிக்கும். 
அந்தக் குத்தல் தரும் றவதனனனைப 
்பாறுத்துக்்காள்ள முடிைாத றநரஙகளில் 
வாய்விடடு அம்�ாவிடம் கூறி விடுவாள். 
அம்�ா ‘வாய்வு’ என்று கூறி ்வள்னளப 
பூண்டு உரித்து நசுக்கிக் ்காடுத்து ்வந்நீரும் 
்காடுபபாள். அது “வாய்வு” தந்த வலி 
இல்னல என்று ்தரிந்தும், அம்�ா தரும் 
பூண்டுத் துண்னட விழுஙகி ்வந்நீனர 
வாயில் ஊறறிக்்காள்வாள்.

அலறும் னகறபசி னகைருறக   
இருந்தாலும் அதில் அலறிக் குதிக்கும் சிவபபு 
பச்னே ்பாத்தான்கள், துள்ளி அடஙகும் வனர 
றவடிக்னக பார்த்துவிடடு அனழபனப ஏறறுப 
றபோ�றலறை இருந்தாள் அன்று.

எதிர்முனனயில் ்நருஙகிை 
றதாழி என்று ்தரிந்தும் எடுத்துப றபே 
�னமில்னல. மீனா நிலாவின் கல்லூரிக் 
காலத்தில் அவளுக்கு வாய்த்திருந்த ஒறர 
்நருக்க�ான றதாழி. நிலா ைாரிடமும் 
எளிதில் பழகிவிடும் குணம் ்காண்டவள் 
இல்னல. ைாரிடமும் அவள் முதல் றபச்னே 
ஆரம்பிக்க�ாடடாள். “ஆன�” ஓடடுக்குள் 
உடனல அடக்கிக்்காள்வது றபால், அவள் 
தன்னனத் தனக்குள் அடக்கிக்்காள்வாள். 

எப்பாழுதும் கண்களில் ஒரு 
ஏக்க�ா றோக�ா கலக்க�ா என்று 
பார்பபவர்களால் ேரிைாக அனடைாளம் 
கண்டு்காள்ள முடிைாத  ஏறதா ஒன்று 
படர்ந்துகிடக்கும். பள்ளி நாடகளில் 
எடுத்திருந்த கூடடுப புனகபபடஙகளிறலா 
அல்லது றவறு தனிப புனகபபடஙகளிறலா 
எதிலும் �ருந்துக்குக்கூட ஒரு சிறு துளி 

புன்னனகனைறைனும் அவள் முகத்தில் 
காண முடிைாது. அவள் முகத்தில் அபபடி 
ஒரு றோகம் ேதாறநரமும் படர்ந்திருபபனதப 
பறறி முதன்முதலில் அவளிடம் றகள்வி 
எழுபபிைது, மீனாதான்.  

கல்லூரி முதல் நாளில் கனடசி ஆளாக 
வகுபபனேயில் நுனழந்தறபாது மீனாவிறகு 
அருகில் விடுபடடிருந்த இடத்னதத் 
தனக்கானதாக நிலா �ாறறிக்்காண்டிருந்த 
றபாதிலும் மீனாவிடம் எதுவும் 
றபசிக்்காள்ளவில்னல .

மீனாதான் முதலில் றபச்னே 
ஆரம்பித்தாள்.

“நீ சிரிக்கறவ �ாடடிைா?” என்பதுதான் 
மீனா நிலாவிடம் றபசிை முதல் வரி.

முன்ன பின்ன றபசி பழக்கம் 
இல்லாத தன்னிடம் எபபடி இபபடி 
ஒரு றகள்விறைாடு மீனாவால் றபச்னே 
ஆரம்பிக்க முடிந்தது என்பது, நிலாவிறகு 
ஆச்ேரிை�ாக இருந்தாலும், அவளின் அந்த 
்வளிபபனடைான றபச்சில் ஏறபடட 
ஈர்பபால் நாளனடவில் நிலா மீனானவ 
்நருஙகிை றதாழிைாக ஏறறிருந்தாள்.

பள்ளிக் காலத்தில் நிலாவிறகுத் றதாழி 
என்று ைாரும் தனிைாக இருக்கவில்னல. 
அவனளப ்பாறுத்தவனரயில் எல்றலாரும் 
வகுபபில் கூட படிக்கும் �ாணவிகள், 
‘கிளாஸ்ற�டஸ்’ அவவளவுதான். 
அவவளறவ  அவள் அவர்கறளாடு ்நருக்கம் 
்காண்டிருந்தாள். 

நிலா எப்பாழுதும் பாடப  புத்தகத்தில் 
மூழ்கிக் கிடபபாள். தவறிை றநரஙகளில் ஏறதா 
ஆழ்ந்த சிந்தனனயில் மூழ்கிக்்காள்வாள். 
வகுபபில் நன்ோகப படிக்கும் சில 
�ாணவிகளில் நிலாவும் ஒருத்தி என்பதால் 
உடன் படிக்கும் �ாணவிகள் அவவபறபாது 
பாடஙகளில் றகடகும் ேந்றதகத்னதத் 
தீர்த்துனவபபாள். அதுதான் அவளுக்கும் 
�றே �ாணவிகளுக்கும் இனடறை றபச்சு 
நடக்க ஒறர காரண�ாக இருந்தது. பாட 
ேந்றதகஙகனளத் தீர்த்துனவபபதில் 
நிலாவிறகு இருந்த சுடடிக்காரத்தனமும் 
்பாறுன�யும் அதிக �ாணவிகள் அவளிடம் 
ேந்றதகம் றகடபதறகுக் காரண�ாக இருந்தன.
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கடிவாளம் கடடிை குதினரனைப றபால், 
படித்து �திப்பண் குவித்துக் கிடபபறத என் 
பணி என்று ஓடிறை அவள் பள்ளிக் காலம் 
முடிந்து றபானது. ஆசிரிைர்கள் அவனளச் 
‘சிேந்த �ாணவி’ என்று பாராடடினார்கள். 
வகுபபு �ாணவிகள் ‘படிபஸ்’ என்று 
படடம் ்காடுத்தார்கள். எல்லாரும் 
அவளுக்குப படிபபில் மிகுந்த ஆர்வம் என்று 
நினனத்துக்்காண்டார்கள். ஆனால் அவள் 
�னம் �டடுற� அறிந்திருந்தது அது ‘ஆர்வம்’ 
இல்னல ‘பைம்’ என்று. 

அது அவள் ‘அபபா’ மீது 
அவள் ்காண்டிருந்த பைம்.  அபபா 
அம்�ானவப பக்கத்து அனேயில் அடித்து 
மிதித்துக்்காண்டிருந்த றபாதிலும் அந்த 
பைம் முன் அனேயில் இருந்த அவனள 
நிபபாடடா�ல் படிக்க னவத்தது. பக்கத்து 
அனேக்குச் ்ேன்று அடி வாஙகும் 
அம்�ாவிறகாக நிைாைம் றகடடால் அபபா 
தன்னனயும் அடித்து மிதிபபார் என்ே பைம் 
அவனள வீடடின் முன் அனேயிறலறை 
னககளில் புத்தகத்றதாடு  கடடிப றபாடடது. 
சிறு வைதில் ஏறதா ஒருமுனே அம்�ானவ 
அடிவாஙகா�ல் காபபாறறுவதறகாக அவள் 
்ேன்ேறபாது ‘நீ படிக்கா� இஙக எதுக்குடி 
வந்த, ஒழுஙகாப றபாய்ப படி டீ’ என்று 
அபபாவிடம் அடி வாஙகிை அனுபவம் 
அவளுக்கு இருந்தது.

பரிடனேயில் ஒரு �திப்பண் 
குனேந்தாலும், அவள் கண்ணீர் சிந்திைது 
அவள் வகுபபு �ாணவிகளுக்கு 
அநிைாை�ாகத் ்தரிந்தது. ஆனால் 
அந்றநரஙகளில் அவள் ்நஞசில் நிகழ்ந்த 
பூகம்ப அதிர்வுகனள அவள் �டடுற� 
அறிந்திருந்தாள்.

அவள் கண்ணீருக்கு “்பாோன�” 
“்காழுபபு” என்று ஏறதறதா ்பைர்கள் 
னவக்கபபடடன. ஆனால் எதுவும் அவள் 
கடிவாளத்னத உனடக்கவில்னல. அவள் 
றநராகப படிபபு �டடுற� இலக்கு என்று  
ஓடிக்்காண்டிருந்தாள். அவள் �னதின் பைம் 
அவள் கடிவாளத்னத உனடக்க விடா�ல் 
அரணாக நின்ேது.

அவள் கடிவாளத்தில் முதல் முனேைாக 
ஓடனட றபாடடு உள்றள நுனழந்தது 
மீனா �டடுந்தான். அது எபபடி நிகழ்ந்தது 
என்று நிலாறவ அறிந்திருக்கவில்னல. அது 
நிகழ்ந்துவிடடது அவவளவுதான்.

அவள் மீனாவிடம் றபசும் றநரஙகளில் 
�டடும், அவவபறபாது சிரித்தாள். நிலாவின் 
முகத்தில் படர்ந்திருந்த றோகத் தினரயின் 
காரணத்னதப பறறி அவள் எப்பாழுதும் 
மீனாவிடம் �னம் திேந்ததில்னல. ஆனால் 
மீனாறவாடு இருக்கும் றநரஙகளில் �டடும் 
அவள் வாழ்வின் றோகப பக்கஙகனள �ேந்து 
சிரித்தாள். நூலகம், கல்லூரி வளாகக் றகாவில் 
என்று எஙகு ்ேன்ோலும், மீனாவும் நிலாவும் 
றேர்ந்றத இருந்தார்கள். 

நடக்கும்றபா்தல்லாம் நிலாவின் 
தனல கவிழ்ந்றத இருக்கும். அவள் கண்கள் 
அவளின் ்பருவிரனலப பார்த்தபடி 
அவள் நடபபதாகக் கல்லூரி �ாணவர்கள் 
அவர்களுக்குள் கிசுகிசுத்துக்்காண்டார்கள்.

‘அவ அன�திைான ்பாண்ணு 
டா’ ‘்பாண்ணுனா இபபடி அடக்க�ா 
இருக்கணும் டா’ ‘இது ோத்வீகம் டா’ 
என்று �ாணவர்கள் தஙகளுக்குள் 
றபசிக்்காண்டார்கள். வகுபபிறலறை 
அன�திைான அடக்க�ான �ாணவி என்ே 
படடமும் வகுபபு �ாணவர்கள் தரபபில் 
இருந்து அவளுக்குத் தரபபடடிருந்தது. 
ஆனால் அது அடக்கமும் இல்னல 
அன�தியும் இல்னல என்று அவள் �டடுற� 
அறிந்திருந்தாள். அது ‘பைம்’.. ஆ�ாம் 
அதுவும் அவள் அபபாவால் அவளிடம் 
்தாறறியிருந்த பைம். நிமிர்ந்து நடந்தால் 
அவள் எதிறர வரும் �ாணவர்களின் 
தனலக்கு ற�ல் அவள் அபபாவின் 
தனல ்பாருத்தபபடடிருந்ததாய் அவள் 
கண்களுக்குத் ்தரிந்தது. அவள் உடல் 
நடுக்கம் கண்டது  . அவள் அம்�ா அடி தாஙக 
முடிைா�ல் அலறும் ேத்தம் அவள் காதுகளில் 
றகடடது. 

அவள் படித்த பள்ளி ்பண்களுக்கான 
பள்ளி என்பதால்  பள்ளி வளாகத்தில் இந்த 
அ்ேளகரிைம்  அவளுக்கு ஏறபடவில்னல. 
ஆனால் கல்லூரியில் �ாணவர்கள் 
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இருபபதால் அவளுக்கு அ்ேளகரிைம் 
இருந்தது. வகுபபில் �ாணவர்கள் 
அ�ர்ந்திருந்த பக்கம் ஏறதச்னேைாகக் 
கூட திரும்பிவிடாத அளவுக்கு அவள் 
கவன�ாக இருந்தாள். அவள் குனிந்தபடி 
நடபபதில் இருந்த ரகசிைத்னத மீனாகூட 
அறிந்திருக்கவில்னல.

“அன�திைான ்பாண்ணு” என்ே 
்வளி பிம்பத்தில் அவள் பைத்னத 
�னேத்தபடிறை நான்கு வருடஙகள் கல்லூரி 
படிபனப முடித்துவிடடாள். �ாணவர்கள் 
ைாறரனும் வம்படிைாக அவளிடம் 
வந்து றபசும்்பாழுது நடுஙகும் அவள் 
விரல்கனள இறுக்க மூடி அவள் பைத்னத 
�னேத்துக்்காண்டாள். முகத்தில் நடுக்கம் 
்தரிைாத அளவிறகு முடிந்த வனரயில் 
ே�ாளித்துப பதில் கூறி நகர்ந்துறபானாள்.

னகறபசி இரண்டு முனே அலறி 
முடிந்திருந்தது.

“பக்கத்திறல றபான் அடிக்கு. ஏன் 
எடுக்கா� இருக்க?” அம்�ா கடந்து 
றபாகும்றபாது றகடடபடி றபானாள்.

“அது றபான் கம்்பனி கால் ம்�ா” 
நிலா பதில் கூே தனலைாடடிைபடி புளி 
டபபாறவாடு ோ�ான் அனேயிலிருந்து 
ேன�ைலனேக்குப றபாயிருந்தாள் அம்�ா.

அனழபனப ஏறறுப றபசினால், எல்லா 
வழக்க�ான ேம்ோரனணகனளயும் முடித்த 
பிேகு “அபபுேம் எதும் அனலன்ஸ் வந்ததா?” 
என்ே றகள்வியில் வந்து நிறபாள் மீனா. 
அதுக்குப பதில் கூே றவண்டு்�ன்ோல் 
ஒரு வாரத்திறகு முன்பு வந்த �ாபபிள்னள 
வீடடார் பறறியும், இந்த வாரக் கனடசியில் 
�ாபபிள்னள ்வளிநாடடில் இருந்து வந்த 
பிேகு ்பண் பார்க்க �ாபபிள்னளனை 
அனழத்து வருவதாய், அவர்கள்   
்ோல்லிபறபான ்ேய்தினையும், அவளிடம் 
்ோல்ல றவண்டி வரும்.

அதில் அவளுக்கு ஒரு அ்ேளகரிைம் 
இருந்தது. தன்னிடம் எந்தச் ேம்�தமும் 
றகடகபபடா�ல் தன் வாழ்வில் நடந்றதறும் 
ேம்பிரதாைஙகனளப பறறிப றபே அவளுக்கு 
எரிச்ேலாக இருந்தது. இன்று மீனாவின் 

அனழபனபத் தடடி கழித்து  விடடுவிடடால், 
இன்னும் ஒரு வாரத்திறகு இனதப பறறி 
ைாரிடமும் றபே றவண்டாம். அதில் ஒரு �ன 
அன�தி இருபபதாக அவள் உணர்ந்தாள். 

கல்லூரி முடிந்து அவரவர் வாழ்க்னகப 
பானத தனி என்று பிரிந்த பிேகு, நிலா ஒரு 
தனிைார் நிறுவனத்தில்  றவனலக்கு றேர, 
மீனா ேன�ைல் கறறுக்்காண்டு வீடறடாடு 
இருந்துவிடடாள். தனக்கு இருக்கும் 
வேதிக்குத் தான் இன்்னாருவரிடம் 
னககடடி றவனல பார்க்க றவண்டா்�ன்று 
மீனா முடி்வடுத்திருந்தாள். மீனாவின் 
குடும்பத்தாரும் அறத கருத்னதக் 
்காண்டிருந்தனர்.

மீனானவ �ாதிரி ்நருக்க�ான 
றதாழிகள் ைாரும் நிலாவிறகு றவனல 
பார்க்கும் இடத்தில் அன�ைவில்னல. உடன் 
இருந்தவர்கறளாடு றவனல நிமித்த�ாக 
�டடும் றபசிக்்காண்டாள். உடன் 
பணிபுரிந்த ஆண்கறளாடு றபசும்றபாது 
ஏறபடும் நடுக்கத்னத முடிந்தவனர கச்சித�ாக 
�னேத்துக்்காண்டாள். இரண்டு நாளுக்கு 
ஒருமுனே என்ே கணக்கில் மீனாவிறகும் 
நிலாவிறகும் இனடறை நடந்து்காண்டிருந்த 
்தானலறபசிவழி உனரைாடல்   ஒரு 
வருடத்திறகு முன்பு மீனாவிறகுத் திரு�ணம் 
ஆனபிேகு ஒரு வாரத்திறகு ஒருமுனே என்று 
�ாறியிருந்தது.

மீனாவிறகுத் திரு�ண�ான பிேகு 
அவள் ஒவ்வாரு முனே நிலாவிடம் 
றபசும்்பாழுதும் “எபபடி கல்ைாணம் 
பண்ணிக்க றபாே?” “எதுவும் அனலன்ஸ் 
வந்திச்ோ?”  இபபடி ஏறதனும் ஒருவனகயில் 
நிலாவிடம் திரு�ணப றபச்னே 
ஆரம்பித்துவிடுவாள்.

“திரு�ணம்” என்ே வார்த்னதனைக் 
றகடட �று்நாடி நிலாவிறகு அம்�ாவின் 
வலியும் அலேலும் காதில் றகடக, னக 
கால்கள் நடுக்கம் எடுத்துக்்காள்ளும். 
ஆனால் அவள் �னதின் அந்த ரணஙகனளப 
பறறி அவள் மீனாவிடம் எதுவும் கூோ�ல், 
எபபடி எபபடிறைா றபச்னே �ாறறித் 
தபபித்துவிடுவாள்.
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அவள் அபபா ஏன் அபபடி இருக்கிோர் 
என்று அவளுக்குள்ளாகறவ றகள்வி எழுபபிக் 
்காள்வாள். அவர் குடிகாரர் இல்னல, எந்தப 
றபானத பழக்கத்திறகும் அடின� இல்னல, 
ஆனால் அம்�ானவ அடிக்கடி அடித்து 
உனதத்தார். ்வளியில் பார்பபவறராடு 
நன்ோகச் சிரித்துப றபசிப பழகுவார். ஆனால் 
வீடடிறகுள் எதிர்�ாோய் நடந்து்காண்டார். 
்பண் என்பவள் ஆணின் காலடிகளில் வாழப 
பிேந்தவள் என்ே நினனபனப ஒவ்வாரு 
அனேவிலும் ்வளிக்காடடினார்.

“என் �க படிபபில ்கடடி” 
என்று எல்றலாரிடமும் தம்படடம் 
அடித்துக்்காள்ளும் றபானதக்காக 
நிலா றகாடனட விடும் ஒவ்வாரு 
�திப்பண்ணுக்கும் பிரம்பால் கணக்கு 
றகடபார். 

தன் தகுதிக்கு மீறி உனழத்துத் றதய்ந்து 
அவனள என்ஜினிைரிங வனர படிக்க 
னவத்து அவர் ்வளிப்பருன�க்குத் தீனி 
றபாடடுக்்காண்டார். ஆனால் �கள் எந்த 
வனகயிலும் னதரிை�ானவளாய்  �ாறித் 
தன்னன எதிர்த்துவிடா�ல், அவனள 
அடின�ைாய் னவத்திருபபதில் கவன�ாய் 
இருந்தார்.

ஆனால் அவரின் இந்த எல்லா 
அடக்குமுனேகனளயும் தாண்டி ஒருமுனே 
நிலாவிறகுத் “திடீர் வீரம்” ஒன்று முனளத்தது. 
“ஏன் எதுக்்கடுத்தாலும் அம்�ாவ றபாடடு 
அடிக்கிறீஙக” என்று அபபாவின் எதிறர 
நின்று றகள்வி எழுபபினாள். “இபபடி 
இருக்க வீடடுல �னு்ஷன் இருபபானா.. 
இந்த வீடடில இருக்கறவ பிடிக்கல” என்று 
கத்தினாள்.

அபபா எதுவும் கூோ�ல் அம்�ானவ 
அடிபபனத நிறுத்திவிடடுப பக்கத்து 
அனேக்கு விறுவிறு்வனச் ்ேன்ோர். னகயில் 
்வள்னள முறுக்குக் கயிறோடு திரும்பிைவர், 
கண் இன�க்கும் றநரத்தில் கயிறனே 
நிலாவின் கழுத்தில் சுறறி “இந்த வீடடில 
இருக்க பிடிக்கறலனா ்ேத்துப றபா” என்று 
கயிறனே இன்னும் இறுக்கினார்.

நிலா அவர் பிடியிலிருந்து தபபிக்க 
முைறசி ்ேய்ைவில்னல. கண்கனள 

மூடிக்்காண்டு அனேைா�ல் இருந்தாள். 
அம்�ா அபபாவிடம் றபாராடி நிலாவின் 
கழுத்தில் இருந்து அவர் பிடினைத் 
தளர்த்தினாள்.

அதுதான் அவள் அபபாவிறகு எதிராக 
அவள் எழுபபியிருந்த கனடசிக் குரல். அது 
அவள் பதிறனழாவது வைதில் நிகழ்ந்தது. 
அதன் பிேகு அபபானவ எதிர்க்க நிலாவிறகுத் 
னதரிைம் வரவில்னல. அவனர என்ன 
்ேய்தும் �ாறே முடிைாது என்று அவள் நம்ப 
ஆரம்பித்தாள்.

“ஆம்பனளஙக எபபடி இருந்தாலும், 
்பாம்பனளஙக அனுேரிச்சுப றபானாத்தான் 
குடும்பம் உருகுனலைா� இருக்கும்..” 
அம்�ா அடிக்கடி இனத நிலாவின் 
காதுபட தனக்குத் தாறன ்ோல்வது றபால் 
்ோல்லிக்்காள்வாள். “வீடடாம்பிள 
்காடுன�க்குப பைந்து வீதில இேஙகுனா 
்பாம்பிள வாழ்க்னக சீரழிஞசிப றபாகும்” 
என்றும் கூறுவாள். 

தன் அம்�ாவின் இைலான�னை 
நினனத்து நிலா ்நாந்து்காண்டாலும், 
அவளால் ்ேைலில் எனதயும் ்வளிக்காடடிக் 
்காள்ள முடிைவில்னல. ஏதாவது  ்ேய்து 
இனதச் ேரி ்ேய்ை றவண்டும், ஆனால் 
என்ன ்ேய்து ேரி ்ேய்ை முடியும் என்று 
்தரிைா�ல் குழம்பிப றபானாள். ஒருவிதச் 
ேலிபபும் றோகமும் விரக்தியும் ஒடடனட 
றபால் அவள் வாழ்னவ அனடத்திருந்தன. 
அவளின் இைலான�னை நினனத்து 
உனலயில் னவத்த தண்ணீராய் அவள் �னது 
அடிக்கடி ்காதித்தது. இபபடிறை நாடகள் 
நகர்ந்திருந்தன.

அன்று  அதன் பிேகு மீனாவின் அனழபபு 
வரவில்னல. ்ோன்னபடி அடுத்த வாரக் 
கனடசியில் �ாபபிள்னள வீடடுக்காரர்கள்  
�ாபபிள்னளனைப ்பண் பார்க்க அனழத்து 
வந்திருந்தார்கள்.

“்பாண்ணு றவனலக்குப றபாகக் 
கூடாது. வீடடுல இருந்து வீடட 
பாத்துக்கணும்” என்ே விதிமுனேனை 
�ாபபிள்னளயின் அக்கா மீண்டும் 
நினனவுபடுத்தினாள்.
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வாயில் இருந்த பறகள் அத்தனனயும் 
்வளியில் ்தரியும்படிைான புன்னனகறைாடு 
“அதுலாம் பண்ணிக்கலாம்” என்று நிலாவின் 
அபபா தனலைாடடினார்.

நிலா அனழத்து வரபபடடு 
�ாபபினளயின் எதிறர நிறுத்தபபடடிருந்தாள்.

“்பாண்ண பிடிச்சிருக்கா?” வந்திருந்த 
்பரிைவர்களில் ஒருவர் றகடடார்.

�ாபபிள்னள பதில் கூோ�ல் 
்பண்னண வச்ே கண்னண எடுக்கா�ல் 
பார்த்துக்்காண்டிருந்தான்.

“நிமிந்து �ாபபிள்னளனை நல்லாப 
பாத்துக்றகா�ா” கூடடத்திலிருந்து ஒரு ்பண் 
குரல் றகடடது.

ஏறகனறவ புனகபபடத்தில் அம்�ா 
காடடிை்பாழுது அனரகுனேைாகப 
பார்த்த முகம்தான் என்ோலும், வந்த குரல் 
ஆனணக்கு �ரிைானத தருவதறகாக, தனல 
நிமிர்த்திப பார்த்தாள். எதிறர இருந்த 
�ாபபிள்னளயின் உடலில் அபபாவின் முகம் 
்பாருத்தபபடடிருந்தது. 

அவள் நடுஙகிை விரல்கனளப 
்பாத்தி அமுக்கிக்்காண்டு, தனலனைக் 
குனிந்து்காண்டாள்.

“்ராம்ப அடக்க�ான ்பாண்ணு”  
குசுகுசுக்கும் ேத்தம் றகடடது. 

“�ாபபினளயும் ்பாண்ணும் 
தனிைா றபேணும்னா றபசிக்கடடும்” 

வந்திருந்தவர்களில் ஒரு நடுத்தர வைதுக்காரர் 
்ோன்னார்.

“ஆ�ா இபப அது எல்லா இடத்துறலயும் 
நடக்குறத” இன்்னாருவர் துனண றேர்ந்தார்.

�ாபபிள்னளயும் ்பண்ணும் 
தனிைாகப றபசுவதறகாகப பால்கனியில் 
விடபபடடிருந்தனர்.

�ாபபிள்னளயின் றபச்சில் ஆஙகாஙறக 
அபபாவின் ோைனலக் கண்டாள் நிலா. அவள் 
இதைம் றவக�ாகத் துடித்தது.

“பிடிச்சிருக்றகா பிடிக்கலிறைா 
இவனதான் நம்� கல்ைாணம் 
பண்ணிக்கணும். இந்த தனிைா றபசுேது 
ஒரு “நவீன ேடஙகு”. அவவளவுதான்” நிலா 
அவளுக்குள் கூறிக்்காண்டாள்.

�ாபபிள்னள வீடடார் கிளம்பி 
்வகுறநரம் வனர அபபா அவர்களின் 
்ோத்து �திபனபப பறறிப ்பருன�ைாகப 
றபசிக்்காண்டிருந்தார்.

“என் அபபா �ாதிரி எல்லா 
ஆம்பனளஙகளுமில்ல. ஆனா ேரிைான 
ஒருத்தர றதர்ந்்தடுக்கிேதுக்கான 
றநரமும் வாய்பபும் இஙக கண்டிபபா 
கினடக்கபறபாேதில்ல..” நிலா கடடிலில் 
ோய்ந்தாள்.

தூக்கத்திலும் அபபாவின் முகம் 
பூரித்துபறபாயிருந்தது. அம்�ாவின் முகமும் 
அன�திைாக உேஙகிக்்காண்டிருந்தது. நிலா 
புரண்டுபுரண்டு படுத்துக்்காண்டிருந்தாள். 

கானலயில் பரபரபபாக நிலானவத் 
றதட  “�னனவி என்கிே ்பைரில் 
அடின�ைாய் வாழ விருபபமில்லா�ல் 
கிளம்புறேன். �ன்னிச்சிருஙக அம்�ா” 
என்ே வரினைச் சு�ந்த கடிதம் ற�னஜயில் 
படபடத்துக்்காண்டிருந்தது.

நிலா ஏறதா ஒரு ஊர் றபருந்து 
நினலைத்தில், தான் வந்திேஙகிை 
றபருந்தில்  தனது ஊர் ்பைர்ப 
பலனக மீண்டும் �ாடடபபடுவனதப 
பார்த்தபடி றதாள்னபறைாடு தனிைாக 
நின்று்காண்டிருந்தாள்.
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 கவிலதயியல் குறித்த 
நேர்காணல்கள

8

கற்பதுநவ.. 
நகட்பதுநவ..!

கவிஞர்பவய்யில் எப்வபாதும் கமலயின பின்னால் 
ைாவபரும் �ததச் �ரிததி�ம் இருநதுவகாண்வ் 
இருக்கும் எனறு படிததிருக்கிவறாம். அது 
அப்படிததா்னா?

ஆம். அது தவிர்க்க இைலாதது. �னித 
நாகரிக வரலாறறில், கனலயின் அத்தனனக் 
கினளபபானதயிலும் ரத்தம் றதாய்ந்றத 
இருக்கிேது. இது கனலயில் �டடும் 
நிகழ்வதா என்ோல் இல்னல. அறிவிைல், 
தத்துவம், ஆன்மிகம், கல்வி, கருத்திைல் என 
உலகத்தின் இைக்கத்தில் பஙகு்காள்ளும் 
எல்லாத் துனேகளுக்கும் ்பாதுவானறத. 
ோக்ரடீஸ், கலீலிறைா ்தாடஙகி நம்மூர் 
நந்தன் வனர. றராஸைா லக்ேம்பர்க் ்தாடஙகி 
நம்மூர் கல்புர்கி, ்கௌரி லஙறக்ஷ வனர 
படடிைல் ்பரிது. காலனிை அதிகாரத்துக்கு 
எதிராக நாக்னக அறுத்துக்்காண்ட 
பாடடுக்காரர்களின் கனத்ைல்லாம் 
்ராம்பறவ உக்கிர�ானது. கனல 
இலக்கிைத்தில் ஏன் இது அதிகம் நிகழ்கிேது 
என்ோல், கனல இலக்கிைம் �னித அகத்னத 
றவறு எனதக்காடடிலும் கூர்ன�ைாக 



58 ð¬ìŠ¹ îè¾ ü¨¬ô - 2021  
www. p a d a i p p u . c o m

ஆழ�ாகப பாதிக்கக்கூடிைது. கனல இலக்கிை 
நினனவுகள் நீதிைாக, அே�ாக, ்தய்வ�ாக 
�ாேச் ோத்திைமுள்ளனவ. எனறவ, அதன் மீது 
எபறபாதும் நிகழ்கால அதிகாரம் கூடுதல் 
தணிக்னகனை, ஒடுக்குதனலச் ்ேய்கிேது. 
மீறினால் தண்டிக்கிேது.

்ேம்புலப்பைல் நீர் - கண்ணகி 
- பிேப்பாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் - 
இபபடி ஒரு பாத்திரம், ஒரு படி�ம், ஒரு 
்பாைடடிக் ஸ்றடட்�ண்ட எவவளவு 
வலுவானதாக இருக்கிேது!? இன்னேக்குச் 
ோதி �றுபபுத் திரு�ணப பத்திரினககளில் 
‘ைாயும் ைாயும்’ அச்றேறிக்்காண்டிருக்கிேறத. 
�க்கனள இவவளவு பாதிக்கும் ஒன்னே 
அதிகாரம் கண்காணிக்கறவ ்ேய்யும். அதன் 
வினளவுகளில் ரத்தத் ்தறிபபுகள் தவிர்க்க 
இைலாதனவ.

ொழமெ - அதன அகப்புறப் 
பாடுகமை; �மூகதமத - அதன பண்பாட்ம்; 
அ�ம� - அதன கட்டுைா்னதமத; 
நிலதமத - அதன திமணயமைப்மப 
எழுதுெவத இலக்கியததின வ�வ்வியல் 
பண்வபனகிறாரகள. �ைகாலக் கவிமதகளில் 
அநதப் பண்பு இருக்கிறதா?

‘்ேவவிைல் பண்பு’ என்பதறகு 
இஙகு தாஙகள் தந்திருக்கும் விளக்கம் 
துல்லிை�ானது என்று நான் கருதவில்னல. 
மூலத் தனிச்சிேபபுனடை �றறும் குறிபபிடட 
இலக்கிை வனகன�யில் நிகழும் புதிை 
ோதனனப பனடபனபச் ்ேவவிைல் 
பனடபபு என்கிறோம். அந்த வனகயில் 
்ேவவிைல் பண்பு என்பனத ஒருவாறு 
ஊகித்துக்்காள்கிறேன். அபபடிைான 
பண்பு ்காண்ட பனடபபுகள் நினேைறவ 
எழுதபபடுவதாக, முைலபபடுவதாகப 
பார்க்கிறேன். தமிழில் எழுதும் எந்த்வாரு 
கவிஞரும் தன் பைணத்தில் ஒரு 
கவினதயிலாவது அனதச் ோதித்துவிடுகிோர். 

ற�லும் வாழ்விைல் - �ரபு - அரசிைல் 
-  என்பனவ இன்று ஒன்றோ்டான்று 

முைஙகிக்கிடக்கின்ேன. உண்ன�யில், 
ஒரு தமிழ்க் கவிஞன் எனும் தன்னினல, 
ஆகக் குழபப�ான ஓர் புள்ளியில் 
அதாவது சிதேடிக்கபபடட காலம் �றறும் 
்வளியில் நிறகிோன். இது விசித்திர�ான 
காலகடடம். றதசிை குடியுரின�த் திருத்தச் 
ேடடத்தின்படிைான ‘றதசிை �க்கள் 
பதிறவடடிறகு’ ஒரு குடி�கனிடம் இருக்க 
றவண்டிை ோன்றிதழ்கள், ஆவணஙகள் 
இல்லாத நினலயில் ஒரு கவிஞன், தன் 
்�ாழியின் இரண்டாயிர�ாண்டு இலக்கிைப 
பிரதிகனள அவேர அவேர�ாக ்ஜராக்ஸ் 
எடுத்துக்்காண்டிருக்கும் சித்திரம் �னதில் 
றதான்றுகிேது. இந்தச் சித்திரம் ்ேவவிைல் 
பண்பு்காண்டதா இல்னலைா? :) 

அறதே�ைம், வலதுோரிக் 
றகாடபாடடாளர்கள், வி�ர்ேகர்கள், 
பனடபபாளிகள் ்ேவவிைல் பண்பு - 
்ேவவிைல் பனடபபு என்று முன்னவக்கும் 
வனரைனேகள் தனி தாவா.

கவிமதக் குறிதத வெளிப்பம்யா்ன 
உம�யா்ல் தமிழச் சூழலில் �ாததியைறறதா? 
ஆம் எனில், அமத ைாறற என்ன வ�ய்யலாம்?

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாய் 
உனரைாடல்கள் வழிைாகறவ தமிழும் தமிழ் 
இலக்கிைமும் ்ேழித்து வளர்ந்திருக்கிேது. 
ஆகறவ, எபறபாதும் ்பரும்பாலான 
பனடபபாளிகள் உனரைாடலுக்கு 
ஆைத்த�ாகறவ இருக்கிோர்கள். ஆனால், 
அனத எஙகு நிகழ்த்துவது என்பது 
முக்கிை�ான றகள்வி. நிதானத்துடனும் 
கண்ணிைத்துடனும் ்தாடர்ச்சிைாகவும் 
விவாதிக்க நிச்ேைம் முகநூல் ேரிைான தளம் 
அல்ல. ோதி, வடடாரம், ஸ்கூல் ஆஃப தாட! 
என நினேை குறுஙகுழுக்கள் ்காண்ட 
தமிழ் அல்லது இந்திை இலக்கிைச் சூழலில் 
உனரைாடல் என்பது அந்தரக் கயிறறு ற�ல் 
நடபபதுதான். நாம் கனலஞர்கள் என்பதால் 
அந்தக் ‘கூத்னத’யும் முைல்றவாம்.

.  .  .
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கவிஞர்ப�ரு்நநதவி

�ைகாலத தமிழக் கவிமதயுலகில் 
‘ைாஸ்்ரகள’ இருக்கிறாரகைா? இருப்பின... 
ைாஸ்்ரகமை எதன அடிப்பம்யில் வதரவு 
வ�ய்வீரகள? அப்படி யாருவை இல்மல 
எனறால், ஏன யாரும் உருொக முடியவில்மல 
எனறு வ�ால்ல முடியுைா?

ே�காலத் தமிழ்க் கவினதயுலகம் 
என்ோல் அதில் ஆத்�ாநாம் இருக்கிோர். 
இறத றகள்வினைப பத்தாண்டுகள் கழித்துக் 
றகடடாலும் அன்னேை உலகத்திலும் 
அவர் இருபபார். சில �ாதஙகளுக்கு 
முன் தில்லியில் நடந்த வன்முனே 
நிகழ்வுகள் பறறி ஒரு சிறநகிதியிடம் 
உனரைாடிக்்காண்டிருந்தறபாது, “இந்த 
நகரத்னத எரிபபது”  என்ே கவினதனை 
வாசித்துக் காடடிறனன். “தனி்ைாருவன் 
எரித்தால் வன்முனே அரோஙகம் எரித்தால் 
றபார்முனே,” என்று கவினதனை 
முடிக்கும்றபாது  “ே�காலத்னத இனதவிட 
எழுதிவிட முடிைாது, நீ எழுதினாைா என்ன?” 
என்று றகடடாள். “இல்னல, ஆத்�ாநாம்” 
என்றேன். ஆத்�ாநாமுக்குப பிேகும் 
ே�காலத்துக்கானனவைாக, எதிர்காலத்திலும் 
வாேகர்கள், ்தாடர்பு்காள்ளக்கூடிை 
கவினதகனள எழுதும் சில கவிஞர்கள் 
தமிழ்ச்சூழலில் இருக்கிோர்கள். விரல் விடடு 
எண்ணக்கூடிை அளவில்தான் என்ோலும் 

இருக்கிோர்கள். ்பைர்பபடடிைல் வம்னபக் 
்காண்டுவரும் என்பதால் தவிர்க்கிறேன். 

இந்த ‘�ாஸ்டர்’ என்ே பைன்பாடு பறறிச் 
்ோல்ல நினனக்கிறேன். அவவளவாக 
இத்தனகை பைன்பாடு குறித்்தல்லாம் 
நாம் றைாசிபபதில்னல. இது ஆனண 
முன்னினலபபடுத்தும் ஆண்பாலுக்கான 
பைன்பாடு.  இதறகு ஒபபுன�ைான 
்பண்பால் ்ோல் ‘மிஸ்ட்ரஸ்.’ ஆனால், 
பாருஙகள், ‘�ாஸ்டர்’ என்பதில் ‘கறறுத் 
றதர்ந்தவர்’ அல்லது ‘ற�னத’ என்ே 
்பாருள் வருகிேது. ஆனால் ‘மிஸ்ட்ரஸ்’ 
என்ோறலா ேமூகத்தில் என்ன ்பாருள் 
என்று உஙகளுக்குத் ்தரியும்.  என்னன நான் 
நவீனத் தமிழ்க் கவினதயின் ‘மிஸ்ட்ரஸ்’ 
என்று ்ோல்லிக்்காள்கிறேன். நவீனக் 
கவினதக்கும் எனக்கு�ான ஈடுபாடு  
ே�ைத்தில் ்வளியில் ்ோல்லிவிடமுடிைாத 
அளவுக்கு அந்நிறைான்ை�ானது, 
ஒழுஙகுக்குள் வராதது, உணர்ச்சிபூர்வ�ானது. 

கவிமத எனபது நம் திமணயமைப்பில் 
வெர வகாண்டிருக்க வெண்டும். 
அப்வபாதுதான அது தன வைாழிக்கும் தன 
ைாநதரின ொழவுக்கும் வநருக்கைாக இருக்கும் 
எனற நம்பிக்மக எ்னக்குண்டு. அது குறிதது 
உஙகள கருதது என்ன?

ே�காலக் கவினத �ாத்திர�ல்ல, 
இஙறக வரக்கூடிை எந்தச் ்ேறிவான 
இலக்கிை ஆக்கமும் தமிழ் �ரபின் 
ோைலன்றி இருக்க முடிைாது. நிலமும் 
வீடும் உடலும் உயிரும் அவவவறறின் 
ோரத்றதாடு ோர�ாகப பின்னிக் கலந்திருபபன 
அல்லவா? ஆனால், தினண என்பது, இஙறக 
்பாதுவாகப பல எழுத்தாளர்களாலும் 
புரிந்து்காள்ளபபடடிருபபனதப றபால, 
்பாருண்ன�ைான நிலம் அல்ல, அல்லது 
அது �டடுற� அல்ல. தினண அது சுடடும் 
நிலமும் ்பாழுதும் றேர்ந்த உணர்வுகறளாடு 
கூடிைது. 

ஏ.றக. ரா�ானுஜன் கூறிைனதப றபால 
தினண என்பது  நம் பண்பாடடுக்கான 
அடிபபனடைான குறியிைல் ேடடகம் (se-
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miotic framework), அழகிைல் ேடடகம். 
நிலபபரபறபாடு ்பாழுதும் உணர்வும் 
ஊடாடி இைஙகும் ைறதச்னேைான ேடடகம் 
அது. தமிழ்ச் ்ேவவிைலின், அழகிைலின் 
ஆகச் சிேந்த episteme ஆன  தினண என்பனத,  
நாடகத் தினர றபான்ே நிகழ்வுக்கான 
பின்னணிைாக �டடும் புரிந்து்காள்வது 
றபாதான�யுள்ள புரிதல். ஆனால், இஙறக 
்பரும்பாலும் அபபடித்தான் தினணனை 
ற�றலாடட�ாகப றபசுகிோர்கள். 
கவிஞர்கனளயும் வனகபபடுத்துகிோர்கள். 
ஒரு கவினதயில் வைல் வந்தால் �ருதக் 
கவிஞர், மீன் வந்தால் ்நய்தல் கவிஞர் 
என்ப்தல்லாம் குனேபடட, நனகக்க 
னவக்கக்கூடிை புரிதல். 

நவீ்னத தமிழக் கவிமதமயப் 
புரிநதுவகாளெதில் ஒரு ொ�கனுக்கு 
நாம் எப்படி உதவி புரியலாம்? ஏவ்னனில், 
‘புரியவில்மல’ எனனும் அநத ொ�கக் 
கு�ல் இப்வபாதும் வகட்டுக்வகாண்வ்தான 
இருக்கிறது.

நவீனத் தமிழ்க் கவினதனை வாேகனுக்கு 
�ாத்திர�ல்ல, வாேகிக்கும் புரிைனவக்க 
றவண்டும். பாருஙகள், எவவாறு ஆண்பால் 
ன�ை�ாகறவ இலக்கிைச் ்ோல்லாடல் நம் 
�த்தியில் இருக்கிே்தன்று. 

ேரி, றகள்விக்கு வருறவாம். இதறகு 
ஒறர வழி, கவினதனைப பறறிை தீவிர  
உனரைாடனல முன்்னடுபபது. அருன�, 
அறபுதம் றபான்ே பதஙகனளத் தாண்டி, 
கவிஞர் படடிைனல விதவித�ாக 
முன்னவத்து தாம் ோர்ந்திருக்கும் குழுனவக் 
காண்பித்துக்்காள்வனதயும் தாண்டி, 
நிஜ�ான அக்கனேறைாடு கவினதனைப 
றபசுவது. அதில் ்�ாழி இைஙகும் நுண் 
தளஙகனளப றபசுவது, அர்த்தஙகளின் 
ோத்திைஙகனளப பரி�ாறிக்்காள்வது, 
கவினத சுணஙகும் இடத்னதப 
புரிந்து்காள்ள முைல்வது, கவினதயின் 
றபசு்பாருளிறலா, ்தானியிறலா, கூேல் 
முனேன�யிறலா புதுன� இருந்தால் அனதத் 
றதடிக் கண்டனடவது… இபபடி உனரைாடல் 
பல வனககளில் நடக்கலாம். இனவ எல்லாம் 
நடக்கறவண்டும். 

இத்தனகை உனரைாடனல றநாக்கி நகர 
ற�ம்றபாக்கான கவினத ஆர்வம் �டடும் 
றபாதாது. ரேனன, றகாடபாடு என எல்லாத் 
தளஙகளிலும் கவினதத் திேனாய்வு வளர 
றவண்டும்.  ஆனால் திேனாய்வில் நாம் 
றதஙகியிருக்கிறோம்.

.  .  .

கவிஞர்குடடிநரவதி

தமிழ எழுததுச் சூழமல நாலா பக்கமும் 
ஆண்கள சூழநதுவகாண்டு நினற காலததில் 
அநத வெலியில் மிகப்வபரும் உம்மெ 
ஏறபடுததியெரகளில் குறிப்பி்ததக்கெர 
நீஙகள. இப்வபாதும் அநத வெலிச் சிமதப்பு 
வதமெப்படுகிறதா?

எப்பாழுதுற� அந்தச் 
சினதபபு றதனவபபடுகிேது, 
றதனவபபடடுக்்காண்டுதான் இருந்திருக்கிேது 
என்று நினனக்கிறேன். ற�லும், இன்று  
்பண் என்னும் அனடைாளப பாலிைல் 
இருபபினால் �டடுற� நிகழ்வது அன்று; 
கருத்திைலாலும் நிகழ்வது என்ே சூழலுக்குத் 
தள்ளபபடடிருக்கிறோம். 

பல ்பண் எழுத்தாளர்கள், “நான் ்பண். 
ஆனால், ்பண்ணிை எழுத்தாளர் அல்ல” 
என்று குறிபபிடுவனதப பார்த்திருக்கிறேன். 
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ேமூகவிைலும் காலஙகால�ான 
்பண்ணுரின�க் கருத்திைலுக்கான 
்பண்களின் றபாராடடஙகளின் வரலாறும் 
அறிந்தவர்கள், உணர்ந்தவர்கள்  அபபடிச் 
்ோல்ல �ாடடார்கள். தனக்கானது என்று 
ஏதுமில்னல இஙறக. 

�ற்ேல்லாத் துனேகளிலும் ஒவ்வாரு 
்பண்ணும் நிகழ்த்தும் ஒவறவார் 
அடிச்சினதபபும் கூட, ்பண் எழுத்திறகு, 
இலக்கிைத்திறகு ்வகுவான பலம் 
றேர்த்திருக்கிேது என்பனதயும் ்பண்கள் 
உணரறவண்டும். 

ஆண்கனள எதிராளிகளாகப பார்க்கும் 
ற�னலத்றதைக் கருத்திைலில் இருந்து 
நாம் ்பரு�ளவு முன்னகர்ந்திருக்கிறோம். 
இஙகிருக்கும் ோதிை அன�பனபவிடச் 
சிக்கலானது இல்னல ்பண் - ஆண் 
பாலிைல் பிளவு. இந்தச் ோதிை அன�பபு, 
்பண் - ்பண்ணுக்கினடயிறலறை சிண்டு 
முடிந்துவிடக்கூடிைது; ்பண்ணுக்குப 
்பண்னண எதிராக்கக் கூடிைது.

நைது பண்ம்ய கவிமத ை�பு 
வெறும் ொழக்மகப்பாடுகமையும், 
பண்பாட்டுக்கூறுகமையும் ைட்டும் 
வகாண்்தல்ல. ைாறாக, இயறமகயியல் 
(திமண �ாரநத கருப்வபாருள), அறிவியல், 
ைருததுெம், தததுெவியல் அம்னததும் 
உளை்க்கியது. உஙகளும்ய அண்மைப் 
பி�திகள இயறமக ைறறும் ைருததுெம் �ாரநத 
�ா�ாம்�தமதக் கெ்னததில் வகாண்டுளை்ன. 
அது குறிததுச் சிறு அறிமுகம் வகாடுஙகள.

‘அண்ன�ப பிரதிகள்’ என்று இல்னல. 
்தாடக்கத்திலிருந்றத, ்வளிைாகி 
இருக்கும் பதின்மூன்று ்தாகுபபுகளிலுற� 
அபபடிைான கலனவைாகத்தான் என் 
கவினதகள் நினேந்திருக்கின்ேன. 
இப்பாழுதுதான் கவனம் ்பறுகின்ேன, 
வாசிபபிறகு வருகின்ேன, உனரைாடனல 
ஏறபடுத்துகின்ேன என்று றவண்டு�ானால் 
்ோல்லலாம்.

‘நான்’, என்று இல்னல. எல்லாக் 
கவிஞர்களிடமுற� இனதக் காணமுடியும். 

தம் பின்னணியில் நீஙகள் குறிபபிடடிருக்கும் 
ஏறதா ஒரு துனே அல்லது கருத்திைல் 
ோர்ந்த ஆழத்தில் அதிக வினேயுடன்  
அவர்கள் நீச்ேலுக்கு இேஙகிைதில்தான்  
கவிஞர்களாகியிருபபார்கள். கவிஞர்கள் 
என்ோறல அபபடித்தான். தனித்த இருபபு 
்காண்டது அன்று, கவிஞராக இருபபது. 
இந்தப பூவுலகத்தினுடனான தன் 
இனணபனப ்�ாழி�ை�ாக்கிக்்காண்றட 
இருபபது. 

கவிமதமய எப்வபாதும் 
புதுப்பிததுக்வகாண்வ் இருக்க 
வெண்டும். இநதச் சிநதம்ன பா�திக்குப் 
பிறகு தறகாலததில் அதிகம் கெ்னததில் 
எடுததுக்வகாளைப்பட்டிருக்கிறது எனறு 
நிம்னக்கிவறன. உஙகள பாரமெ என்ன?

“கவினதனை எபறபாதும் 
புதுபபித்துக்்காண்றட இருக்கறவண்டும்” 
என்ே சிந்தனன இன்று அதிகம் கவனத்தில் 
எடுத்துக்்காள்ளபபடடிருக்கிேது என்பனத 
முழுன�ைாக ஏறறுக்்காள்கிறேன். ஆனால், 
‘பாரதிக்குப பிேகு தறகாலத்தில்’ என்பதில் 
றவறுபடுகிறேன். காலந்றதாறு�ான  
பனடபபிலக்கிை அனலனைப புதுபபிபபதில் 
கவிஞர்களின் பஙகு ்பரு�ளவில்  
இருந்திருக்கிேது.

கவினதத்தளத்தில் பாரதிக்குப பிேகு 
எவவளறவா இஙறக நிகழ்ந்துவிடடன. 
என்ோலும், கவிஞர்களுக்கான ேமூக 
முக்கிைத்துவம் ்காடுக்கபபடாததால்தான் 
இது பாரதிக்குப பிேகு என்று 
இன்னும் எஙறகறைா தூரத்திறலறை 
நிறுத்தபபடடுவிடுகிேது. 

நாவல், சிறுகனதத் தளஙகளில் நிகழாத, 
நிகழ்த்த முடிைாத ்பரிை எழுச்சிகனளயும், 
புரடசிகனளயும், �று�லர்ச்சிகனளயும் 
நவீனத் தமிழ்க்கவிஞர்கள் 
நிகழ்த்தியிருக்கின்ேனர். கவிஞர் என்ோல் 
பினழக்கத் ்தரிைாத அேடு என்பதன்று 
அர்த்தம். கவிஞர் என்ோல் அவர்தான் 
ஆகச்சிேந்த அறிவுஜீவி; அச்ேமூகத்தின் அறிவு 
�ரபின் நீடசியும் அனடைாளமும் என்றே 
அர்த்தஙகள். 
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 ேகுைன் நிலனவுகள

நகுலனுககுள் நகுலன்்கள்
நகுலனின் எழுத்தில் என்னதான் 

இருக்கிேது? நகுலனின் எழுத்தில் 
எல்லாமும்தான் இருக்கிேது! சில 
ே�ைம் ஒன்றும் இல்லாதனதப றபான்று 
றதான்றிைனவ கூட சிறிது இனட்வளிக்குப 
பின் வாசித்தால் விோர�ாக என்னுள் இேஙகி 
என்னனறை என்ன்வன்று றகள்வி எழுபபி 
உலுக்குகிேது. அவறனேறை இன்னு்�ாரு 
இனட்வளிக்குபபின் வாசிக்னகயில் 
கவனத்னத ஈர்க்கா�ல் பிரதியிலிருந்து 
என்னன ்வளித்தள்ளி உள்ளிழுக்கும் 
ரேவாதமும் ்காண்டிருக்கிேது.

்பாருளின் �திபபீடுகனள முன்னவத்து 
நகரும் இந்த வாழ்வில் ‘இருபபதறகு 
என்றுதான் வருக்கிறோம், இல்லா�ல் 
றபாகிறோம்’ என்ே  இந்த வரினை மிக 
எளிதாகக் கடந்துவிட முடிைாது. 

அதீத தனின�க்குள் நகுலன் 
நகுலனுக்குள்றள றபசிக்்காண்டிருக்கிோர். 
�னம் றபதலித்தவனுக்குத் தன்னனத் 
தவிர றவறு ைாருற� உறே துனணைாக 
இருந்துவிட முடிைாது. �னிதனுக்குப 
னபத்திைம் பிடிக்கிேதா? அல்லது �னதிறகுப 
னபத்திைம் பிடிக்கிேதா என்ே றகள்விக்குக் 
றகள்வி பிேந்து றகள்வியும் பதிலு�ாய்  
நினேந்திருக்கும்  சூழனல உருவாக்குகிோர். 
இபபடி ஒவ்வாரு முனேயும் நகுலனன 
்�ௌனிக்கச் ்ேய்துவிடடு அவரின் நிழல் 
�டடுற� அவறராடு உனரைாடிக்்காண்டு 
இருக்கிேது. உடன் அவரின் பூனனயும் 
வாலாடடிக்்காண்டிருக்கிேது.

தன்னிலிருந்து தன்னன 
விடுவித்துக்்காள்ளவும் ேடனடனைக் கழடடி 
�ாறறுவனதப றபாலத் தன் உடலிலிருந்து 
தன்னனக் கழடடிக்்காண்டு தன் உடனல  
்வளியிலிருந்து பார்த்து, தினரகனள 
விலக்கி, வார்த்னதகள் விலகி நிறக ஒளியும் 

இருளும் ஓடி வினளைாடும் புவியில் 
்வறறியும் றதால்வியும் வார்த்னதகள் 
அன்றே என இருபபிலிருந்து கனவிறகுள்ளும்  
கனவிலிருந்து இருபபிறகு�ாய்க் கலந்து 
�ைஙகும் விோரக் கறபனனயு�ாய்  அனுபவ 
்�ாழியில் எல்னலகனளக் கடந்து்காண்டு 
தனது ோய்வு நாறகாலியில் உடகார்ந்திருந்தார்.

“ அமலகமைச் வ�ால்லப்

பி�வயாஜ்னமில்மல

க்ல் இருக்கிறெம�” 

இவவரினை  ற�றலாடட�ாகக் 
கடந்துவிட முடிவதில்னல. அவரின் 
கவினதகனளப றபாலக் கனதயும் �ாைத் 
றதாறேம் ்காண்டனவ. தனின�க்குப 
பின்னால் ஒருவித வனதயும் ்பரும் துக்கமும்  
வினளைாடிக்்காண்டிருக்கிேது. 

தர்க்கஙகனளக் கடடுனடக்கவும் 
தர்க்கஙகனளப   புனனைவும் நகுலனால் 
முடிந்திருக்கிேது.

“எஙறக புத்திோலித்தன�ாக இருபபது 
அபாைகரற�ா அஙறக முடடாள்தன�ாக 
இருபபது புத்திோலித்தனம்,” 

“ஒரு கனலஞனின் ்கடடிக்காரத்தனம் 
அவன் முடடாளாக இருபபதில்தான் 
இருக்கிேது,” 

என்பதான விவரனணகனளயும் 
ஆத்�விோரஙகனளயும் தன்னனத் 
தாறன வி�ர்சித்துக்்காள்ளும் பாஙகும் 
என நுண்ணிை இனழஇனழைாகப 
பின்னபபடடிருக்கும் நகுலனின் 
பனடபபுலகத்னத ந�க்குப புலபபடச்்ேய்ை 
்காஞேம் தனின�யும் சிரத்னத 
்காண்ட அவதானிபபும் ்காண்டால் 
நம் தனின�க்குள் சுசிலாக்களும்  
அவரின் நிழல்களும் பூனனக்குடடியும் 
வினளைாடிக்்காண்டிருக்கும்.
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நகுலனுககுள் நகுலன்்கள்
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