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õí‚è‹.

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

ÜFè£ó ï£‚°èO¡ õ¡ñƒèœ H¡ªî£ì˜‰¶ ªè£‡®¼‰î£½‹ ‘ñÂêƒè’ ð´‹ 
¶òóƒè¬÷ â¿ˆF™ õ®ˆ¶‚ªè£‡«ì Þ¼‰îõ˜ èMë˜ Þ¡°ô£Š. ò£˜ ñ¬ø‚è G¬ùˆî£½‹ 
Gó‰îóñ£ù ðF¾è÷£Œ Üõó¶ èM¬îèœ å¼ °PŠH†ì è£ôˆ¬î‚ «èœM «è†ìð®«ò Þ¼‚°‹. 
ÜFè£óƒèœ î¼‹ ðK²è¬÷ Þø‰¶‹ Gó£èKˆîõ˜ Üõ˜. ñ‚èÀ‚è£è ñ†´«ñ â¿Fò èMë˜ 
Þ¡°ô£Š °Pˆ¶ º.º¼«èw Þ‰î ÞîN™ â¿FJ¼‚°‹ è†´¬ó Iè º‚Aòñ£ù¶. Üõ˜ 
â‰îŠ ¹œOJ™ ïñ‚è£ù Ü¬ìò£÷ñ£AŠ«ð£Aø£˜ â¡ð¬îˆ ¶™Lòñ£è„ CˆîKˆ¶œ÷£˜. 
ò£¼‚è£è â¿îŠð´õ¶ èM¬î.. â¡ø îM˜‚è º®ò£î «èœM‚° Üõó¶ èM¬î õ£›«õ 
M¬ìò£AŠ«ð£Aø¶. 

 èŸð¬ù èô‰î ªõŸÁŠ ¹¬ù¾èœ Ü‰î‰î «ïóˆ¶Š ªð£¿¶«ð£‚°è÷£Œ àî¾«ñ 
Ü¡P Üêô£ù ð¬ìŠ¹è÷£Œ õóô£ŸP™ â…²õF™¬ô. êñè£ôˆ¬îŠ ðF¾ ªêŒî£«ô 
«ð£¶‹, êñè£ôˆF¡ Gè›¾èœ eî£ù åŸ¬øŠ ð£˜¬õ, Mñ˜êùŠ ð£˜¬õ âù ÞõŸ¬ø eP‚ 
ªè£Fˆªî¿‰î °ó™ èMë˜ Þ¡°ô£Š à¬ìò¶. 

êñè£ôˆ î¡Âí˜„C‚ èM¬îè¬÷ àŸÁ«ï£‚°‹ Ý‡ì¡ ªðQJ¡ Mùõ™ 
‘â™ô£¼‚°ñ£ù èM¬î¬ò ï£‹ âŠ«ð£¶ â¿îŠ«ð£A«ø£‹..’ â¡ð¶.. èŸð¶«õ «è†ð¶«õ 
ð°FJ™ ªõOò£AJ¼‚Aø¶. Ý‹.. ñùG¬ô‚ °PŠ¹èO™ ÝFó¡ ÃPJ¼‚°‹ àôè£»îŠ 
ð£˜¬õ èM¬îJ™ ªî£Q‚è «õ‡®ò¶‹ ÜõCòñ£Aø¶.

êñè£ôˆ¬î âŠð®Š «ð²õ¶, â¬îŠ «ð²õ¶ â¡ðF½‹ è¬ôŠ ð¬ìŠ¹èœ èõù‹ 
ªê½ˆî «õ‡®»œ÷ù. êñè£ôˆ¬î‚ ªè£ó£ù£ ð£FŠ¹èœ, c† «î˜¾‚ °÷Áð®èœõN Üµ°‹ 
èMë˜ Ìð£ôQ¡ b ¸‡IèO¡ è£ô‹ â¡Â‹ èM¬îˆ ªî£°Š¹ Iè º‚Aòñ£ùî£Aø¶. 
Þ‰î ÞîN™ Mñ˜êùñ£AJ¼‚°‹ Þ‰ËL¡ èM¬îèœ ºèÍ®èO¡ H¡ù£™ ñ¬ø‰F¼‚°‹ 
è£ôˆFŸè£ù ê£ì™è÷£A¡øù. 

«îc˜ ê£¬ôJ™ â¿ˆî£÷˜ èKè£ô¡ LçŠ† â¡ø F¬óŠðìˆF¡ H¡ù£™ è‡ìPò 
«õ‡®ò êñè£ô ÜóCò¬ô ªõOŠð´ˆ¶Aø£˜. î£ó£÷ñòº‹ õô¶ê£Kˆ îˆ¶õº‹ H¡QŠ 
H¬í‰¶ ä® Þ¬÷ë˜èO¡ ñùG¬ô à¼õ£‚èˆF™ ß´ð†´œ÷ Åö™ ÜŠðˆFèO™ 
ªîOõ£‚èŠð†´œ÷÷¶. 

ÞŠð® êñè£ôˆ¬î»‹ ð¬ìŠ¹è¬÷»‹ Þ¬í‚°‹ ¹œOJ™ îè¾ Þòƒ°õ¶ Üî¡ 
êKò£ù F¬ê‚è£ù ðòíˆ¬î â´ˆ¶‚è£†´Aø¶. ÜîŸ«èŸð Þ‰î ÞîN™ â¿ˆî£÷˜ 
ñô˜õFJ¡ «ï˜è£í½‹ ªõOò£A»œ÷¶. 

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

ï¡P.
              - ÝCKò˜
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 நேர்கதாணல் 

- எழுதததாளர் மைர்்வதி
 அ்வர்களுடனதான  நேர்கதாணல்

è¡Qò£°ñK ñ£õ†ì‹ î‚è¬ô¬ò 
Ü´ˆî ªõœO«è£´ ð°FJ™ 
õCˆ¶õ¼ðõ˜ â¿ˆî£÷˜ ñô˜õF. ÞõK¡ 
ð®Š¹ ð£FJ™ G¡Á«ð£ù£½‹, õ£CŠ¹ 
ñ†´‹ GŸè£ñ™ ªî£ì˜‰¶ªè£‡«ì 
Þ¼‰î¶. ªî£ì˜‰î õ£CŠ¹èÀ‹ ð™«õÁ 
õ£›‚¬è ÜÂðõƒèÀ‹ ÞõK¡  
ªî£ì‚èè£ô â¿ˆ¶‚è÷£è ï£ìèƒè÷£è 
à¼ŠªðŸÁ ªõOõ‰îù. 

2008Ý‹ Ý‡´ ‘è£ˆF¼‰î 
è¼Šð£J’ ï£õ™ ºî™ ð¬ìŠð£è 
ªõOõ‰î¶. Üî¡H¡ 2012Ý‹ Ý‡´  
‘ÉŠ¹‚è£K’ ï£õ™ ªõOò£ù¶. Ü‰î 
Ý‡®¡ ê£AˆFò Üè£îI »õ ¹óvè£˜ 
M¼¬îŠ ªðŸø¶. 

êÍèˆF™ î£›ˆîŠð†ì, å´‚èŠð†ì 
ñ‚èO¡ õ£›‚¬è º¬ø¬ò»‹ Üõ˜èœ 
ê‰F‚è «ï¼‹ Üõñ£ùƒè¬÷»‹ 
Þ¡ù™è¬÷»‹ Iè âO¬ñò£ù  
º¬øJ™, Üöè£ù  õö‚° ªñ£NJ™ 
ð¬ì‚°‹ â¿ˆî£÷˜ ñô˜õF 
Üõ˜èÀìù£ù «ï˜è£íLL¼‰¶....

ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡

“
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உஙகேளின் இலக்கிய ஆர்்வத்திற்கு 
முக்கியக் கோர்ணமாகே எது இருநதது என்்பது 
்பற்றிக் கூறுஙகேள்.. எதனால் எழுது்வது என்று 
முடிவ்வடுத்தீர்கேள்?

இலக்கிய ஆர்வம் என்பது சிறு ்வயதில் 
இருந்தே எனனுட்ே ்பயணித்திருக்கிறது. 
இலக்கியம் எழுதுகி்றன என்பது எேக்கு 
அநதே ்வயதில் ததேரியவில்்ல. ்ே்ட 
நாடகஙகள்,  விரும்பும் ந்பரகளுக்குக் 
கடிதேம் ேற்றும் ்வாழக்்கக் குறிப்பு 
எழுது்வததேேச் சிறு ்வயதிலிருந்தே அதோ்வது 
்ப ள் ளி ப் ்ப ரு ்வ த் தி லி ரு ந ் தே  எ ழு த் து ட ன 
எேக்குத் ததோடரபு இருநதிருக்கிறது. 2008ஆம் 
ஆண்டு நான எழுதிய “காத்திருநதே கருப்்பாயி” 
எனும் குறுநா்வல் இலக்கிய உலகிற்கு 
அறிமுகம் ஆகிறது. ஆோல் இலக்கியம் 
சாரநது நி்றய எழுதே ்்வண்டும் ேற்றும் 
த்பரிய நூல் எழுதிப் ்பதிப்பிக்க ்்வண்டும் 
எே அநதே ்வயதில் எேக்குத் ்தோனறியிருக்க 
்வாய்ப்பில்்ல. ஆோல் எழுத்து ேட்டும் 
எப்்்பாதும் எனனுட்ே இருநதேது.

2 0 1 2 ஆ ம்  ஆ ண் டு  ந ா ன எ ழு தி ய 
“தூப்புக்காரி” நா்வல் தேமிழக அளவில் ஒரு 
த்பரிய ்வர்்வற்்்பப் த்பற்ற்தோடு, இலக்கியப் 
்பரப்பில் ்பர்வலாே அறிமுகத்்தேப் த்பற்றது. 
அதேன பிற்க எழுத்தோளராகத் தீரோேோே 
உறுதி தசய்துதகாண்்டன. அநதே நா்வல்களில் 
எேக்குக் கி்டத்தே ்பல்்்வறு அனு்ப்வஙகள், 
வி ே ர ச ே ங க ள் ,  ்வ ா ச க ர க ள்  ே ற் று ம் 
்பாதிக்கப்்பட்ட ேக்களினு்டய கடிதேஙகள் எே 
இ்்வ என்ே அடுத்தே கட்டத்திற்கு நகரத்திே.  
துப்புரவுத் ததோழிலாளிதோ்ே எே த்வறும் 
த்பாருளாக்்வ கடநது்்பாே்வரகள்கூட 
தூப்புக்காரி்ய ்வாசித்தேபின நினறு நிதோனித்து, 
ோேசீகோக அ்வரக்ள ேனிதேரகளாக 
ேதிக்கக்கூடிய ்வ்கயில்  ோறி இருக்கிறாரகள் 
எனற ஒரு த்வற்றி்யக் கண்ட பிறகு நம் 
இலக்கியம் நம் எழுத்து சமூகத்திற்குத் ்தே்்வ, 
அதேோல் நாம் முழு ்நர எழுத்தோளராக ோற  
்்வண்டுதேனற தீரோேத்்தே எடுத்்தேன.

மறக்கே முடியாத உஙகேள் இளம் ்வயது 
நாடகேள் எப்படி நகேர்நதன?

ேறக்க முடியாதே என இளம் ்வயது நாட்கள் 
எல்்லாருக்குோே்தேப் ்்பால இள்ேயில் 
்வரக்கூடிய காதேல், இள்ேயில் காணக்கூடிய 
க ே வு ,  இ ள ் ே யி ல்  இ ரு க் க க் கூ டி ய 
கற்்ப்ேகள் எே இருநதேே. இன்றக்கும் 
நான திரும்பிப்்பாரக்கும்்்பாது ்வாழந்தேன 
எனறு உணர்வது அநதே நாட்க்ளத்தோன. 
அநதே இள்ேக்காலஙகளில் ேட்டும்தோன 
நான எேக்காே ஒரு ்வாழக்்க்ய 
்வாழநதிருக்கி்றன எனறு எண்ணுேளவிற்குப் 
்ப சு ் ே ய ா ே  ்ப ல் ் ்வ று  நி ் ே வு க ள் 
குறிப்்பாக என நட்பு ்வட்டாரஙகள் ேேதில் 
்தோனறுகினறே. 

நான ்பதிமூனறு ்வயதி்ல்ய ்ே்ட 
நாடகம் எழுதும் அளவிற்கு ்வலி்ே 
த்பற்றிருந்தேன. அநதே ்ே்ட நாடகஙக்ள 
எழுது்வ்தோடு ேட்டுேல்லாது,  இயக்கி 
என ்்பானற ்பரு்வ ்வய்தேதயாத்தே சே 
்தோழிக்ளாடு  ்ே்டயில் அரங்கற்றம் 
தசய்து, நடிகரகளாக ோற்றி அ்வரக்ள 
ரசித்தே ஒரு காலம் என்பது என ்வாழக்்கயின 
த்பானோே ்வசநதேகாலம். அ்தே ேறக்க 
முடியாது. அதிலிருநது கி்டத்தே சக்தி, ஆற்றல், 
அநதே ஞா்பகம், அநதே ்வாழக்்க அனு்ப்வம் 
இ்்வதோன என்ே ஒரு இலக்கிய்வாதியாகச் 
தசதுக்கியிருக்கும் எனறு நி்ேக்கி்றன. 
எல்லா நி்ேவுகளும் இனறும் என 
ேே்்வாட்டத்தில் ஓடிக்தகாண்டிருக்கினறே. 
அ்்வதோன எனனு்டய இலக்கியத்திற்கு 
உரோக இனறும் இருக்கினறே.

உங கேள்  எழு த்து க்கு  ய ார ர 
முன்மாதிரியாகேக் கேருதுகிறீர்கேள்? நீஙகேள் 
முதன்முதலில் ்வாசித்த புத்தகேம்?

எனனு்டய எழுத்து இ்வரக்ளப் 
்்பானறு இருக்க ்்வண்டும், இ்வரகள் 
எழுத்து ோதிரி அ்ேய ்்வண்டும் எனறு 
நி்ேத்தேது இல்்ல. எனனு்டய எழுத்திற்கு 
யாரும் முனோதிரி கி்டயாது. எல்லா 
எழுத்தோளரகளு்டய எழுத்துக்க்ளயும் 
்வாசிக்கி்றன. அ்வரகள் சாரநதே அனு்ப்வஙகள், 
அ்வரகளு்டய கற்றல், அ்வரகளு்டய 
நி்லயிலிருநது  ஒரு சமூகத்தில் புதிய புதிய 
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விசயஙக்ளப் ்பதிப்பு தசய்துதகாண்்ட 
்்ப ா ய் க் த க ா ண் டி ரு க் கிற ா ர க ள் .  எ ல்லா 
எழுத்தோளரகளு்டய நட்பிலும், உறவிலும், 
குழந்தேயாக, சக ்தோழியாக இருக்கி்றன. 
ஆோல் முனோதிரியாக யாரும் இல்்ல. 

நான எடுத்தேவுட்ே  இலக்கியப் 
புத்தேகஙகள் ்வாசிக்கவில்்ல. எல்லாக் 
குழந்தேகள் ்்பானறும் ஆரம்்பக் காலத்தில் 
சிறு்வரேலர, தேஙகேலர எே இப்்படித்தோன 
எேது ்வாசிப்பு ஆரம்்போேது. 

ஆரம்்பக் காலத்தில் த்வகுஜே நா்வல்கள் 
்வாசித்தேதோல் கற்்ப்ே ்வளம் அதிகோேது. 
அதிலிருநதுதோன எேக்கு நி்றய விஷயஙகள் 
கற்றுக்தகாள்ள முடிநதேது. 

பிறகு இலக்கிய்வாதியாக நான ்பரிோணம் 
த்பற்ற பிறகு எனனு்டய ்வாசிப்பின 
க்வேமும் களஙகளும் ோறிப்்்பாயிே.  
த்பண்கள் சாரநது அ்வரகள் அனு்பவிக்கக்கூடிய 
பிரச்சி்ேக்ள ்ேயப்்படுத்தேக்கூடிய 
்ப்டப்புக்ள நான விரும்பி ்வாசித்்தேன 
ேற்றும் அது்்வ எேக்குப் ்பழக்கோகவும் 
இருக்கிறது. 

எ ல் ல ா  எ ழு த் தே ா ள ர க ளு ் ட ய 
எ ழு த் து க் க ளு ம்  எ ன ் ே ா டு 
்பயணித்துக்தகாண்டிருக்கினறே. ஒவத்வாரு்வரும் 
ஒவத்வாரு தேளத்திலிருநது எழுதுகிறாரகள். 
அ்தே நாம் ்வாசிக்கி்றாம். அ்வரகளின 
எ ழு த் தி ல்  எ து  ந ே து  ்வ ா ழ வி ற் கு , 
்பயன்பாட்டிற்குத் ்தே்்வ்யா அ்தே 
எடுத்துக்தகாள்ள ்்வண்டு்ே தேவிர அ்வரகள் 
ோதிரியாே எழுத்து இருக்க ்்வண்டுதேனறு 
யா்ரயும் நி்ேக்கவில்்ல.

முதன்முதலில் நீஙகேள் அச்சு ்வடி்வத்தில் 
வகோணடு ்வநத உஙகேள் முதல் ்பரைபபு எது? 
அநதத் தரு்ணத்ரத எவ்வாறு உ்ணர்நதீர்கேள்?

எேது உலகம் சினே உலகோக இருநதேது. 
நான ்வாழக்கூடிய எேது ்வசிப்பிடத்திற்கு 
அருகில் ஒரு ்தே்வாலயம்  இருநதேது. அநதேத் 
்தே்வாலயத்தி்ல ்வளரநதே த்பண்ணாக 
என்ேச் தசால்ல முடியும். அஙகு ்பாட்டுப் 
்பாடி, பீடப்்பணிகள் தசய்து, அஙகுள்ள 
்்வ்லகளில் ஈடு்பட்டு ்வளரநதே ஒரு த்பண் 
நான. 

எேது ஆரம்்பக்கால எழுத்து.. ்ே்ட 
நாடகஙகள் எழுது்வது, தசாற்த்பாழிவுகள் 
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எழுதிக் தகாடுப்்பது, எனனு்டய ்தே்வாலயம் 
சம்்பநதேோே விசயஙக்ள எழுது்வது, 
திருப்்பலிக்காே முனனு்ர எழுது்வது,  
விளக்கவு்ர எழுது்வது, ேனறாட்டுகள் 
எழுது்வது எே இருநதேது. ்பாரக்கும்்்பாது, 
வித்தியாசோே எழுத்துத்தேன்ே இருக்கிறது 
என்ப்தே எேது நண்்பரகள் அறிமுகம் 
தசய்தேேர.  

எனனு்டய எழுத்்தே எப்்படியா்வது 
ஒ ரு மு ் ற  பு த் தே க ே ா க ப்  ்ப ா ர க் க 
்்வண்டுதேனறு உண்்ேயாக நி்றய 
ஆ்சப்்பட்டிருக்கி்றன. அநதே ஆ்ச்ய 
நி்ற்்வற்ற ்்வண்டுதேனறால் நி்றய காசு 
்தே்்வப்்பட்டது. முதேன முதேலில் அச்சாகப் 
்பாரத்தே ்ப்டப்பு சேயம் சாரநதே “கரு்ண 
ஏசுவின கல்்வாரிக் கண்ணீர” எனும் கட்டு்ர 
நூல். அ்வரு்டய ்வாழக்்க, இறப்பு குறித்தும் 
அடித்தேட்டு ேக்கள் எவ்வளவு பினோல் 
தேள்ளப்்படுகிறாரகள் என்ப்தேயும் ்்வத்து 
எழுதேப்்பட்டதுதோன அநதேக் கட்டு்ர நூல்.

 அ்தே அச்சாக்க ்்வண்டுதேனற 
ஆ்ச ்வநதேது. எேக்கு இப்்்பாதும் ஞா்பகம் 
இருக்கிறது.  500 பிரதிகள் எஙகள் ஊரில் உள்ள 
தடல்டா அச்சகத்தில் ்்பாய்க் ்கட்்டன. 
‘என ்கயில் ்பணம் இல்்ல. உடேடியாகப் 
்பணமும் தேர இயலாது. 24 ்பக்கஙகள்தோன. 
எேக்கு அச்சுப் பிரதியாக அச்சாக்கித் தேர 
்்வண்டும்’ எனறு ்கட்்டன.  புத்தேகம் 
அச்சிட்டுத் தேநதோரகள். 500 பிரதிகளுக்கு 3850 
ரூ்பாய். அது அப்்்பாது த்பரிய ததோ்க. 
கடோகச் தசால்லி்ய அச்சாே புத்தேகஙக்ள 
்வாஙகி்ேன. 

அநதே அச்சகத்திற்குப் ் ்பாய்ப் புத்தேகத்்தேக் 
்கயில் எடுத்துப் ்பாரத்தேவுடன அவ்வளவு 
பிரமிப்பு. ்கதயழுத்துப் பிரதியிலிருநது 
அச்சுப் பிரதியாகப் ்பாரத்தே்்பாது என ேேசுக்கு 
ஏற்்பட்ட அளவில்லா ேகிழச்சி்ய எப்்படிச் 
தசால்்வததேனறு ததேரியவில்்ல. அநதேப் 
புத்தேகத்தின ்வாச்ே்ய நுகரநது ்பாரத்து 
அ்தே அனு்பவித்தே்்பாது இருநதே அநதே நி்ல 
ஒரு நல்ல அனு்ப்வோக இருநதேது. அதுதோன என 
எழுத்்தே முதேனமுதேலில் அச்சில் ்பாரத்தேது. அது 
2004ஆம் ்வருடத்தில் ்வநதேது. அ்தே அச்சகத்தில் 
ரூ்பாய் ்பதி்ேநதோயிரம் சில்ல்றக்கு 2008ஆம் 
ஆண்டு “காத்திருநதே கருப்்பாயி” எனும் 
நா்வ்ல அச்சாக்கம் தசய்்தேன.

தூபபுக்கோரி நா்வல் எழுத உநதுதலாகே 
இருநதது எது? 

எப்்்பாது்ே இலக்கியம் எழுத்து சமூகம் 
கண்டுதகாள்ள ேறநதே ேனிதேரகள், அ்வரகளின 
உளவியல், ததோழில் சாரநதே ரணஙகள் எே 
இ்்வ எல்லா்ே என ேேதிற்குள் ்வலி்ய 
ஏற்்படுத்திக்தகாண்்ட இருக்கும்.  அநதே 
அடிப்்ப்டயில் “தூப்புக்காரி” நா்வல் 
எழுதி்ேன. 

ததோழிலின அடிப்்ப்டயில் ேனிதேரகள் 
தேரம் பிரிக்கப்்படுகிறாரகள். ்காட்டு சூட்டு 
்்பாட்டுப் ்பாரக்கக்கூடிய ்்வ்லக்குத்தோன 
ேதிப்பு அதிகம். கல்வி சாரநதே ்்வ்லகளுக்கு 
அதிக ேதிப்பு. இநதேச் சமூகத்தில் அடிேட்டத் 
ததோழில் புரி்ப்வரக்ள அநதேத் ததோழி்ல 
்்வத்துப் பினனுக்குத் தேள்ளக்கூடிய நி்ல்ே 
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காலம்காலோகத் ததோடரநதுதகாண்்ட 
இருக்கிறது. 

தூப்புக்காரி நா்வல் தேலித்தியப் ்பார்்வயில் 
்பாரக்கப்்பட்டாலும்,  எனனு்டய ்பார்்வயில் 
அ்தே நான த்பண்ணிய நா்வலாக எழுதி்ேன. 
இநதே நா்வல் எழுது்வதேற்கு இரண்டு காரணஙகள் 
இருநதேே. ஒனறு, த்பண்ணிய ்நாக்கு. ஒரு 
த்பண் தோன சாரநது இருக்கக்கூடிய எநதே 
அன்்ப இழநதோலும் அ்வள் தேற்தகா்லக்குப் 
்்பாகக்கூடாது. அ்வள் தேனிதயாரு த்பண்ணாக 
எதிரதகாள்ள ்்வண்டும். அதில் ்வரக்கூடிய 
பூ்வரசி கதோ்பாத்திரம் தேன அனபுக்குரிய்வரக்ள 
இழநதே நி்லயிலும் ்வாழ ்்வண்டுதேனறு 
முடித்வடுப்்பார. இரண்டு, நான ்வாழக்கூடிய 
சூழல் சாக்க்ட்யா, துப்புரவு ததோழில் சாரநது 
சாதி சாரநதே சமூக்ோ இல்்ல.. ஆோல் நான 
்வாழும் ்பகுதியிலிருநது 21 கி.மீ ததோ்லவில் 
உள்ள ்வட்சரிப் ்பகுதியில் சாக்க்ட 
அள்ளுகிற்வரக்ளப் ்பாரத்திருக்கி்றன. 
அநதே ேலம் அள்ளுகிற்வரகளுக்கு இநதேச் 
சமூகம் தகாடுக்கக்கூடிய ஒரு ேதிப்்்பயும் 
க்வனித்திருக்கி்றன.  

ஒரு இலக்கிய அரஙகில் துப்புரவுத் 
ததோழிலாளரகளு்டய நி்ல்ே்யப் 
்பற்றித் ்தோழர க்ணசன அ்வரகள் ஆழோகப் 
்்பசிக்தகாண்டிருநதோர. அதில்  “்வயிற்றுப் 
பி்ழப்புக்காக” ேல ஜலம் ்வாளியில் ்வழிகிற 
அளவிற்குத் தே்லயில் சுேநது தசல்லக்கூடிய 
ேக்கள் ்வாழும் நாடு எது? எனறு ஒரு 
்வாரத்்தே்யக் கூறிோர. அப்்்பாதுதோன நான 
அ்தே ்யாசித்்தேன. 

எ ன னு ் ட ய  அ ம் ே ா  ஒ ரு 
நடுநி்லப்்பள்ளியில் ஆயா்வாக ்்வ்ல 
்பாரத்தோரகள். அநதே ஆயா ்்வ்லக்கு இநதேச் 
சமூகத்தில் கி்டத்தே ஒரு நி்ல்ய ்்வத்து 
ஒட்டுதோத்தேச் சமூகத்்தேயும் உள்்வாஙக 
முடிநதேது. இநதே இரண்டு காரணஙக்ள 
்்வத்துத் தூப்புக்காரி நா்வ்ல எழுதி்ேன. 

ததோழிலில் அருத்வறுப்பு இல்்ல. 
சாக்க்ட அள்ளுகிற்வரகள் சாக்க்ட 
அள்ளு்வ்தே நிப்்பாட்டிோல் இநதே நாடு நாறிப் 
்்பாகும். அதுவும் ்ேம்்பட்ட ததோழில். அநதே 

ேக்களினு்டய ேகத்து்வத்்தே, ததோழில் 
சாரநது ்பண்ணக்கூடிய ரணஙக்ள, அ்வரகள் 
்படும் ்வலி்ய த்வளி உலகிற்குச் தசால்ல 
்்வண்டும் எனற எண்ணத்தில் தூப்புக்காரி 
நா்வ்ல எழுதி்ேன.

இளம் எழுத்தாளர்கேளுக்குரிய சாகித்திய 
அகோதமி விருது வ்பற்றுக்வகோணை்்பாது 
உஙகேள் மனநிரல எப்படியாகே இருநதது?

இளம் எழுத்தோளரகளுக்குரிய சாகித்திய 
அகாதேமி விருது அறிவிக்கப்்பட்ட்்பாது, 
நம்்பமுடியாதே தேருணோக இருநதேது என்ப்தே 
ேறுக்காேல் ஒப்புக்தகாள்கி்றன. 2008ஆம் 
ஆண்டு த்வளி்வநதே “காத்திருநதே கருப்்பாயி” 
நா்வல் கனனியாகுேரி ோ்வட்டத்தில், 
நாகர்காவில் இலக்கிய அ்ேப்புகள் ேத்தியில் 
எேக்கு ஏ்தோ ஓரளவிற்கு அறிமுகத்்தேத் தேநது 
இருநதேது. ஆோல் ேலர்வதி எனற ்ப்டப்்பாளி 
சமூகத்திற்கு ்வர்்வ இல்்ல. 

தூப்புக்காரி நா்வல் ்வநதே ்்வகமும், 
்வாசகரகளும், அதேற்காே விேரசேஙகளும் 
ேக்கள் ேத்தியில் த்பரும் க்வேத்்தேப் 
த்பற்றே. அநதே ்வருடத்தி்ல்ய  சாகித்திய 
அகாதேமியின யு்வ புரஸகார விருது எேக்கு 
அறிவிக்கப்்பட்டது. எேக்கு எனே நடக்குது 
என்ற ததேரியவில்்ல. பிர்ே பிடித்தேது 
்்பால் ஆகிவிட்்டன. ஏதேனறால் இலக்கியம் 
எனும்  முதேல் ்படியில் ஏறி ஒரு எட்டு ்்வத்து 
அநதேக் கணத்தி்ல்ய அவ்ளா த்பரிய விருது 
எேக்குக் கி்டத்தேது. 

நான இனி்ேல் எனே ்பண்ண ் ்வண்டும்? 
எங்க ்்பாக ்்வண்டும்? இலக்கியத்திற்காே 
களத்தில் எப்்படிப் ்பயணிக்கப் ்்பாகி்றன? 
எேக்காே ஆற்றல் இருக்கிறதோ? எனற பிரமிப்பு 
எழுநதேது. இநதேச் சமூகத்தில் நான சநதித்தே 
ச்வால்களுக்குக் கி்டத்தே ஒரு த்வற்றியாக யு்வ 
புரஸகார விரு்தே எதிரதகாண்்டன.

மனிதக் கேழிவுகேரள அகேற்ற வ்பணகே்ள 
அதிகேம் ்பயன்்படுத்தப்படுகிறா ர்கேள் . 
இரதப்பற்றி உஙகேள் கேருத்து?

ேனிதேக் கழிவுக்ள அகற்ற த்பண்க்ள 
அ தி க ம்  ்ப ய ன ்ப டு த் தே ப் ்ப டு கி ற ா ர க ள் 
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எ ன று  த ச ா ல் ல  மு டி ய ா து .  ஆ ே ா ல் 
த ்ப ண் க ள்  உ ட ல் ரீ தி ய ா க  அ தி க ே ா க ப் 
்பாதிக்கப்்படுகிறாரகள். 

தூப்புக்காரி நா்வல் எழுதி முடித்தே பினே்ர 
உண்்ேயாகத் துப்புரவுத்  ததோழிலாளரக்ளச் 
ச ந தி த் ் தே ன .  ஒ ரு ் ்வ ் ள  து ப் பு ர வு த் 
ததோழிலாளரக்ள முதேலி்ல சநதித்திருநதோல் 
அ்வரகளின ்வாழக்்க ்வலிகளுக்குள் இனனும் 
ஆழோய் இறஙகி அதிகோே தேக்வல்க்ள 
நா்வலுக்குள் ்்வத்திருக்கலாம். 

த தே ா ழி ல்  ச ா ர ந தே  ஒ டு க் க ப் ்ப ட் ட 
்வலிக்ளத்தோன ்பதிவு ்பண்ண முடிநதே்தே தேவிர 
ததோழில் சாரநது அனு்பவிக்கக்கூடிய அதோ்வது 
மு்றயாே ்பாதுகாப்பு இல்்ல எனதறல்லாம் 
்பதிவு தசய்யவில்்ல. இநதே நா்வலுக்குப் பின 
அ்வரக்ளதயல்லாம் சநதித்து, அ்வரகளு்டய 
ோநாடுகளில் கலநதுதகாண்ட்்பாது எேக்குக் 
கி்டத்தே தேக்வல்களில் முக்கியோேது 
மு்றயாே ்பாதுகாப்பு இல்்ல என்பது. 
ேற்றும் நாம் அ்தேக் கண்கூடாகவும்கூட 
்பாரக்கி்றாம். 

இனனும் துப்புரவுத் ததோழிலாளரகள் 
்பாதோளச் சாக்க்டக்குள் அகால ேரணே்டநது 
்்பாகிறாரகள். இ்வரகளுக்தகனறு ததோழில் 
உ்பகரணஙகள் இல்்ல. ்கயு்ற மு்றயாக 
இல்்ல, நல்ல ் சாப்பு கி்டயாது. அ்வரகளின 
்வாழிடம் ்பாதுகாப்்பற்ற தேன்ேயி்ல 
இருக்கிறது. 

த ்ப ண் க ் ள ப்  த ்ப ா று த் தே ்வ ் ர யி ல் 
கடிேோே ் ்வ்ல, கு்றநதே கூலி. இனதோரு 
்பரிதோ்பகரோே தசய்தி, அ்வரகளுக்கு விடுப்பு 
கி்டயாது. ோதேவிடாய்க் காலஙகளில்கூட 
அநதேத் ததோழிலுக்காே உ்ழப்பிற்்கற்ற 
இ்ளப்்பாறுதேல்கூட கி்டயாது. த்பண்கள் 
ேே உ்ளச்சலுக்கு ஆளாகக்கூடிய அளவிற்கு 
இநதேத் ததோழிலில் ்பாதிக்கப்்படுகிறாரகள். 
இ்தேக் கண்கூடாக்்வ நாம் அ்ே்வரும் 
்பாரத்துக் தகாண்டிருக்கி்றாம்.

அ்வரகள் ்வாழும் ்வாழிடஙக்ளப் 
்பாரத்்தோ்ேயாோல் சாக்க்ட ஓரஙகளில் 
அ்வரகள் ்வாழக்்க கழிநதுதகாண்டிருக்கிறது. 
இ்தே நாம் அ்ே்வரும் கண்டுதகாள்ள்்வ 

இ ல் ் ல .   ந ா ம்  அ ் ே ்வ ரு ம் 
த்வட்கப்்படக்கூடிய ஒரு விசயோக இ்தே நான 
்பாரக்கி்றன.

எழுத்ரத நீஙகேள் ்தர்வு வசயயக் 
கோர்ணம்?ஏன் எழுதணும்?

எழுத்்தே நான திட்டமிட்டுத் ்தேரவு 
தசய்யவில்்ல.  அது காலம் எேக்குக் 
தகாடுத்தே ்வரோக நி்ேக்கி்றன. காலம் 
என்ே எழுத்திற்காக்்வ ்ப்டத்துவிட்டது 
எே இப்்்பாது நி்ேத்துப் ்பாரக்கி்றன. ஒரு 
சாதோரணப் த்பண் எனதேனே கேவுக்ளாடும், 
கற்்ப்ேக்ளாடும் ்வாழ்வா்ளா அநதே 
எண்ணம்தோன எேக்கும் இருநதேது. 

ஆோல் காலம் என்ேத் திருப்பிவிட்ட 
ஒரு ்பா்தே இலக்கியம். அ்தேத்  தூப்புக்காரி 
நா்வலும், அதேற்குக் கி்டத்தே விருதும்தோன  
உறுதி தசய்தேே.  நான நிச்சயோக எழுதே 
்்வண்டும் எனற முடிவிற்கு ்வநதிருக்கி்றன. 
எனனு்டய ்ப்டப்பு  சமூகத்தில் த்பண்கள் 
ேற்றும் ஒடுக்கப்்பட்ட த்பண்களுக்கு ேத்தியில் 
ஒரு நி்வாரணோக இருக்கிறது. 

தூப்புக்காரி, காட்டுக்குட்டி நா்வல்க்ளப் 
்படித்துவிட்டு நி்றய த்பண்கள், நி்றய ேக்கள், 
நி்றய ்வாசகரகள் தேஙகளு்டய ்வலிக்காே 
ஒத்தேடோக இ்வற்்ற எடுத்துக்தகாண்டாரகள். 
எம்ஃபில் ்பட்ட ஆய்வுகளும், மு்ே்வர ்பட்ட 
ஆய்வுகளும் நடநதேே. 

இனனும் ்பாதிக்கப்்பட்ட நி்றய 
்்பர ்வாசித்துவிட்டுப் ்்பசிேர. ‘ஒரு 
்வ ா ழ க் ் க ் ய  மு டி த் து க் த க ா ள் ள ல ா ம் 
அல்லது தேற்தகா்ல தசய்துதகாள்ளலாம்.. 
இனி இநதே ்வாழவு எதேற்கு? எனற முடிவுக்கு 
இருநதே தேருணத்தில் உஙக ்ப்டப்புகள் 
எஙகள் ்கக்கு ்வநது ்சரநதேே. அதேற்குப் 
பின ்வாழக்்க்ய நிச்சயோக ்வாழ 
் ்வ ண் டு த ே ன ற  ந ம் பி க் ் க ் ய யு ம் , 
ததேம்்்பயும் தகாடுத்து உள்ளது’ எே நி்றய 
்்பர எனனிடம் ்வாசகர கடிதேஙகளாகவும் 
கருத்துக்க்ள ்்வக்கும்்்பாததேல்லாம் 
எேக்குத் ்தோனறியது.. இனனும் நான நி்றய 
எழுதி இநதேச் சமூகத்திற்குக் தகாடுக்கணும். 
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அ்தே என கட்ேயாக இநதேப் பிர்பஞசம் 
்தேரவு தசய்துள்ளது. ஆதேலால் நான எழுத்்தே 
எழுதி்ய ஆகணும் எனற முடிவுக்கு ்வந்தேன. 

எழுத்து என்பது, ்வாசிக்கும் ்வாசகன 
தேனனு்டய ேே்்வாட்டத்்தேயும் தேன 
்வாழக்்க்யயும் புதுப்பித்துக்தகாள்்வதேற்கும் 
தேன்ே அதில் சாய்த்துக்தகாள்்வதேற்கும் உதேவி 
புரி்வ்தே உணரநதுதகாண்டதோல் நிச்சயோக 
எழுத்்தே நான  இநதே உலகத்தில் ததோடர 
்்வண்டும் எனற முடிவுக்கு ்வந்தேன.

தூபபுக்கோரி நா்வரல ்வாசித்து அநத 
்வாசிப்பனு்ப்வத்ரத உஙகேளிைம் ்பகிர்நததில் 
மறக்கே முடியாத எழுத்தாளர் அல்லது ்வாசகேர்  
்பற்றிக் கூறுஙகேள்?

தூப்புக்காரி நா்வ்ல ்வாசித்துவிட்டு 
அநதே ்வாசிப்்பனு்ப்வத்்தே எனனிடம் நி்றய 
்்பர ்பகிரநதுதகாண்டாரகள். நா்வ்ல ்வாசித்து 
தநகிழநது்்பாய் என்ேத் ் தேடி்ய ்வநதோரகள். 
அ்வரக்ள ேறக்கவியலாது. அநதே நா்வலுக்காக  
எேக்கு நூற்றுக்கும் ்ேற்்பட்ட கடிதேஙகள் 
்வநதேே. என ்வாழக்்கயில் எழுத்தோளர திரு.
த்பானனீலன அ்வரக்ள ேறக்க முடியாது. 
அ்தே ்்பால நா்வலுக்கு அணிநது்ர ்வழஙகிய 
எழுத்தோளர ்ேலாண்்ே த்பானனுசாமி 
அ்வரக்ளயும் ேறக்கமுடியாது.  இநதே 
நா்வல் எழுதி முடித்து அ்வரகள் அணிநது்ர  
தகாடுக்கும் தேருணம் ்வ்ரயிலும் எேக்கு 
இரு்வரும் அறிமுகம் கி்டயாது. 

எழுத்தோளர த்பானனீலன அ்வரகள் 
எஙகளது ோ்வட்டம் ேணிக்கட்டி த்பாட்டலில் 
்வாழகிறார. அ்வர ோத்பரும் எழுத்தோளர. 
சாகித்திய அகாதேமி விருதுக்குச் தசாநதேக்காரர. 
சிறநதே முற்்்பாக்கு்வாதியாக இனறு்வ்ர 
்வாழநதுதகாண்டிருப்்ப்வர. அ்வ்ர  இநதே 
நா்வலுக்காே அணிநது்ர ்வாஙகச் சநதிக்கப் 
்்பாகும்்்பாது, ேேதிற்குள் ்பயஙகரக் கலக்கம் 
இருநதேது. எனனு்டய ்ப்டப்பு  எநதே 
அளவிற்கு அ்வ்ரக் க்வரும்? எேக்கு எநதே 
ோதிரியாே ேதிப்பு்ர ்வழஙகு்வார? எேப் 
்பல குழப்்பஙக்ளாடு நானும் எேது நண்்பரும் 
அ்வரு்டய இல்லத்திற்குச் தசன்றாம். 
எேது நா்வ்ல ்வாஙகி ்்வத்து எடுத்தே 
எடுப்பி்ல்ய ‘சுநதேர ராேசாமி்யத் ததேரியுோ? 

தஜயகாநதே்ேத் ததேரியுோ? நீ குறிப்பிட்டு 
்வாசித்தே எழுத்தோளர யார? உேக்குப் பிடித்தே 
்ப்டப்பு எது? இலக்கியப் புத்தேகஙகள் 
எனேத்வல்லாம் ்வாசித்திருக்கிறாய்? சஙக 
இலக்கியஙகளில் உேக்கு எனே ததேரியும்?’ 
இப்்படி ்பல விோக்க்ளக் ்கட்கும்்்பாது 
நான தராம்்ப ஆடிப்்்பாய்விட்்டன. 

ேக்கள் சாரநதே ஒரு  உளவியல் எேக்கு 
அதிகோக இருநதேது. ேக்கள் ்வாசிப்பு, ேக்களின 
்வாழக்்க, அ்வரகளின துயரம், அதே்ோடு 
்பயணித்தே அனு்ப்வத்்தேத் தேவிர எேக்கு அதி 
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்பயஙகர இலக்கியஙகளின ்வாசிப்பு அது்வ்ர 
இல்்ல. எேக்கு யா்ரயும் ததேரியாது. நான 
எநதே இலக்கியத்்தேயும் ்வாசித்தேதில்்ல 
எனறு கூறிவிட்டுச் தசனறுவிட்்டன. அ்வர 
எநதே ்வாசிப்்்பா அல்லது எநதே இலக்கிய 
மு ன ே னு ்ப ்வ ் ே ா  கி ் ட ய ா து  எ ன ற 
எண்ணத்்தோடு தூப்புக்காரி நா்வலின தேட்டச்சுப் 
பிரதி்ய ்வாஙகிோர. ‘எேக்கு நி்றய ்்வ்ல 
உள்ளது. மூனறு ோதேம் கழித்துத்தோன எழுதே 
இயலும்’ எனறார. சரி எனறு தசால்லிவிட்டு 
நாஙகளும் கிளம்பிவிட்்டாம். “முதேற்சஙகம்” 
எனும் ்வார இதேழில் நாகர்காவிலில்  ்்வ்ல 
்பாரத்துக்தகாண்டிருந்தேன. 

ஒரு ்வாரம்கூட தசனறிருக்காது. ேதிய 
்நரத்தில் எேது அலு்வலகத்திற்குப் ்பஸ 
ஸடாண்டிலிருநது தகாஞச தூரம் நடநது 
அலு்வலக ோடிப்்படி ்வழியாக ்வநது, என்ேப் 
்பாரத்து “நீ எழும்பு” எனறு தசானோர. எழும்பு 
எனற ்வாரத்்தே்யக் ் கட்டவுடன ேேதிற்குள் 
்பயம் ்வநதுவிட்டது. எனே எழுதியிருக்்க 
எேத் திட்டு்வா்ரா எனற ்பயத்தில் ேேது 
அடித்துக்தகாண்டது. நான எழும்பியதும் 
‘்க்யக் தகாடு’ எனறார. ஒரு தநருடலாகவும், 
்பயத்துடனும் ்க்யக் தகாடுத்்தேன. எேது 
்க்யப் பிடித்துக்தகாண்டு கண் கலஙகிோர. 
கண் கலஙகிய விழிக்ளாடு என்ேப் 
்பாரத்து “இலக்கிய உலகில் எேக்கு ேகள் 
பிறநதிருக்கிறாள்” எனறார. 

“உண்்ேயி்ல்ய உனனு்டய நா்வல் 
என்ேப் புரட்டிப் ்்பாட்டுவிட்டது. நான 
தூஙக்்வ இல்்ல. நீ மிகப்த்பரிய எழுத்தோளராக 
்வரக்கூடிய அத்தே்ே சாராம்சஙகளும் அநதேப் 
்ப்டப்பில் உள்ளே. நான உன்ே நி்ேத்து 
தராம்்பப் த்பரு்ேப்்படுகி்றன” எனறார. 

கண் கலஙகி நினறு என்ே இலக்கிய 
ேகளாக ஏற்றுக்தகாண்ட தேருணம் என 
்வாழவில் ேறக்க்்வ முடியாதே தேருணம்.  
அவ்வளவு த்பரிய எழுத்து ஜாம்்ப்வான  என 
எழுத்்தேப் ்படித்துவிட்டுக் கண்கலஙகி 
என்ே ஆசீர்வதித்தே தேருணம் எேக்கு 
ேறக்க்்வ முடியாது. என ்வாழவின ஆகப் 
த்பரும் தகாடுப்பி்ே. 

அ்தே ோதிரி எழுத்தோளர ்ேலாண்்ே 
த்பானனுசாமி அ்வரகளும்  ‘நா்வல் 
்வ ா சி க் கு ம் ் ்ப ா து  ந ா ன  ே ் ல ய ள வு 
இருந்தேன. நா்வ்லப் ்படித்து முடித்தே்்பாது 
நா்வல் ே்லயளவு இருநதேது.  நான 
சிறியதோகிப்்்பா்ேன’ எனறு அணிநது்ரயில் 
எேக்காக ஒரு ்வரி தகாடுத்திருப்்பார. அதுவும் 
என நா்வலுக்குக் கி்டத்தே த்பரும்்்பறாகக் 
கருதுகி்றன. 

திருதநல்்்வலியிலிருநது எழுத்தோளர 
நாறும்பூநாதேன, எஙகள் ஊ்ரச் சாரநதே நி்றய 
எழுத்தோளரகள், நி்றய ்வாசகரகள், குறிப்்பாக 
்பாதிக்கப்்பட்ட நி்றய ேே உ்ளச்சல்க்ளாடு 
்வாழநதே ்வாசகரகள் எே அ்வரகள் எல்்லாரு்ே 
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எேக்கு உறவுமு்றயாகிப் ்்பாோரகள். 

தசாநதே ்வாழக்்கயில் அப்்பா எனற இடம் 
த்வற்றிடோக்்வ கழிநது்்பாேது. ஆோல் 
தூப்புக்காரி நா்வலுக்குப் பின நி்றய இலக்கியத் 
தேந்தேகள், ச்காதேரரகள், அம்ோக்கள், 
்தோழிகள் எேப் த்பரிய தேமிழ இலக்கியச் 
சமூகத்்தே இநதே நா்வல் மூலோக நான த்பற்றுக் 
தகாண்்டன. இதே்ே தநகிழச்சியாகவும், 
த்பரும்்்பறாகவும், ்வரோகவும் நான 
நி்ேத்துக்தகாண்டிருக்கி்றன.

இலக்கிய உலகில் உஙகேளுக்குக் கிரைத்த 
்வர்்வற்பு - விமர்சனஙகேள் எவ்வாறு உள்ளன?

உண்்ேயாக்்வ ்வாசகரகள் ேத்தியிலும், 
திறன்பட்ட எழுத்தோளரகள் ேத்தியிலும் 
சிறப்்பாே ்வர்்வற்பு இருநதேது. அ்தே 
ேறக்க்்வ முடியாது. அ்தே ்்பானறு எதிரப்பும் 
்வநதிருக்கிறது. இலக்கியம் எழுதே இ்வளுக்கு 
எனே ததேரியும்? மு்றயாே ்வாசிப்பு 
அ்வளுக்கு இருக்கிறதோ? மு்றயாே ்பயிற்சி 
இல்லாேல் இலக்கியம் எழுதே முடியாது. என 
காது்பட்்வ ்ேம்்பட்ட சில ்ப்டப்்பாளிக்ள 
விேரசித்தேது உண்டு. ஆோல் நான அ்தேப் 
்பற்றிக் க்வ்லப்்பட்்வ இல்்ல. எேக்குத் 
ததேரிநதே்தே நான ்வாழநதே ்வாழ்்வ எேக்குத் 
ததேரிநதே சமூகத்்தே அ்வரகள் எஙதகல்லாம் 
ஒடுக்கப்்பட்டு இருக்கிறாரக்ளா அநதே 
்வலியிலிருநது ்வலி்யாடு எழுதுகி்றன. 
எேக்குத் தூப்புக்காரி ஒரு அ்டயாளோகக் 
கி்டத்தே பிறகு ்வாசிப்பும் ்தேடல்களும் 
த தே ா ட ர ந து த க ா ண் ் ட  இ ரு க் கி ன ற ே . 
எழுத்தோளரகள் நாஞசில் நாடன, த்பானனீலன 
எேக்குப் த்பரும் நம்பிக்்க தேருகிறாரகள். 
எழுத்துத் ்தோழ்ேகள் எனனுடன ்பயணம் 
த ச ய் து த க ா ண் டி ரு க் கி ற ா ர க ள்  ே ற் று ம் 
ஒத்து்ழப்பும் தேநதுதகாண்டிருக்கிறாரகள். 
புறநதேள்ள்லயும் இ்வளுக்கு எதுவும் 
த தே ரி ய ா து  எ ன ்ப ் தே யு ம்  ந ன றி ் ய ா டு 
உ ள் ்வ ா ங கி க் த க ா ள் கி ் ற ன .  அ ்வ ர க ள் 
்பார்்வயில் அப்்படி இருநதோல் அது 
அ்வரகளு்டய பிரச்சி்ே. அது ்பற்றி 
நான எதுவும் தசால்ல்வரவில்்ல. ஆோல் 
ேலர்வதி எனகிற ்ப்டப்்பாளி எப்்்பாது்ே 
அடித்தேட்டு ேக்களின குரலாக தேன எழுத்்தேக் 

தகாடுத்துக்தகாண்்ட இருப்்பார எனற நல்ல 
்வர்்வற்பு எனனு்டய எளிய ்வாசகரகளின 
ேத்தியில் கி்டத்துக்தகாண்்ட இருக்கிறது.

ந வீ ன  இ ல க் கி ய த் தி ல் 
்பரைப்பாளர்கேளுக்குப ்்பாதிய கே்வனம் 
இருக்கிறதா?

ந வீ ே  இ ல க் கி ய த் தி ல் 
்ப்டப்்பாளரகளுக்குப் ்்பாதிய க்வேம் 
இருக்கிறது. நவீேப் ்ப்டப்புகள் ேக்க்ளச் 
தசனற்டகினறே. ்ப்ழ்ே எனும் 
்்வரில் இருநது புது்ே்யச் தசால்லியாக 
் ்வ ண் டு ம் .   சி ல  எ ழு த் தே ா ள ர க ் ள 
்நரகாணல் தசய்யும்்்பாது, அ்வரகளிடம் 
்்பசும்்்பாது ததேரிகிறது.. சிறு்வர காலம், 
இள்ேக்காலத்தில்தோன அ்வரகளின ஆணி 
்்வர இனனும் இருக்கிறது. அநதே ்்வரில்தோன 
தோழியியல் இருக்கிறது. ்வாழக்்க, தோழி, 
அனபு, ேண்சாரநதே வி்ளயாட்டு, குடும்்ப்ே 
ஒற்று்ேயாக ்வாழநதே உறவு எனறு அநதே 
்்வரிலிருநதுதோன இன்றய நவீேத்்தே 
்நாக்கி ஓடிக்தகாண்டிருக்கிறாரகள். 

எல்லாப் ்ப்ழ்ேயும் த்பாய்தயனறு 
தசால்ல முடியாது. அநதேப் ்ப்ழ்ேயிலிருநது 
காலம்காலோகக் கட்ட்ேக்கப்்பட்ட சில 
மூடப்்பழக்கஙக்ளச் சில முட்டாள்தேேஙக்ள 
ந வீ ே த் ் தே ா டு  எ ழு து கி ற ா ர க ள் . 
ந வீ ே ே ா க் க ப் ்ப ட் ட  ்ப ல  வி ச ய ங க ள் 
்வநதுவிட்டே. குறிப்்பாக ஒரு காலத்தில் 
த்பண்கள் ்வாழக்்கயில் கல்வி எட்டாதே 
விசயோக இருநதேது.  த்பண்கள் ்்வ்லக்குப் 
்்பா்வது நி்ேத்துப் ்பாரக்க முடியாதே விசயோக 
இருநதேது. ஆோல் இனறு த்பண் கல்வி 
தோராளோகவும், த்பண்கள் ்்வ்ல ்பாரக்கிற 
விசயஙகளில் ஆணுக்கு ஒரு ்படி ்ேலும் 
்்பாய்விட்டாரகள். சரிநிகருக்குத் தோண்டிப் 
்்பாய்விட்டாரகள். அ்தே நான நவீேோகப் 
்பாரக்கி்றன. அ்தே ஒரு முன்ேற்றோகப் 
்பாரக்கி்றன. 

ஆ ே ா ல்  அ ந தே  மு ன ் ே ற் ற த் தி ல் 
இருக்கக்கூடிய சிக்கல்க்ள நவீேத்்தோடு 
எழுதேக்கூடிய தேன்ே எழுத்தோளரகளிடம் 
இருக்கிறது. ஒரு ஆணின அதோ்வது,  கண்வன, 
அப்்பா, ச்காதேரன சம்்பாத்தியத்தில் த்பண் 
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்வாழ்்வண்டும் எனறு கட்ட்ேக்கப்்பட்ட 
்ப்ழய சம்பிரதோயத்்தேப் த்பண் தேன 
கல்வியாலும் திற்ேயாலும் அடித்து தநாறுக்கி 
முன்ேற்றத்திற்கு ்வநதுவிட்டாரகள்.  

ஒரு காலத்தில் ்்வ்ல ்பாரக்கும் 
த்பண்்ணத் திருேணம் தசய்்வ்தேத் தேரக் 
கு்ற்வாகப் ்பாரத்தோரகள். இன்றக்கு 
நவீேோக்கப்்பட்ட உலகத்தில் ்்வ்ல 
தசய்யும் த்பண்க்ள விரும்பித் திருேணம் 
தசய்யும் ஆண்கள் ்்வகோக ்வளரநது 
த க ா ண் ் ட யி ரு க் கி ற ா ர க ள் .   இ ் தே ச் 
சேத்து்வோே ேேநி்ல்யாடு நி்றய 
த்பண்களால் ்பாரக்க முடியவில்்ல. 
த்பண்களின ்வருோேத்்தே்ய நம்பி 
ஒரு குடும்்பம் இருக்கிறது.  த்பண்ணின 
உ்ழப்பு சுரண்டப்்படுகிறது. ்்வ்ல 
்பாரக்கிற ஒரு த்பண்்ணத் ்தேடுகிறான 
எனறால்  ்பயப்்படும் நி்லக்கு இன்றய 
த்பண்கள் ்வநதுவிட்டாரகள். ்வளரச்சி, 
்பலன இருக்கிறது எனறு ்பாரத்தோலும் 
ஒருபுறம் திணிக்கப்்படுகிறது. இ்தேக் 
க்வேோகப் ்பாரத்து நவீேத்தேன்ே்யாடு 
எழுதேக்கூடிய நவீே எழுத்துக்கள் ்வநது 
தகாண்்டதோன இருக்கினறே. அதில் 
க்வேம் த்பறக்கூடிய எழுத்துக்கள் இனறும் 
்்பாராடிக்தகாண்டிருக்கினறே.

 உஙகேளின் அடுத்த ்பரைப்பாகே எரதப 
்பற்றி எழுதிக்வகோணடிருக்கிறீர்கேள்?

தூ ப் பு க் க ா ரி  ந ா ்வ லு க் கு ப்  பி ற கு 
காட்டுக்குட்டி எனற நா்வல் எழுதி்ேன. 
அ து வு ம்  த ்ப ண் க ் ள  ் ே ய ப் ்ப டு த் தி 
எழுதேப்்பட்ட நா்வல். த்பண் எப்்படி ்பாலியல் 
ததோழிலாளியாக ோறுகிறாள். அ்வ்ள 
ோற்றியது யார? ஒரு த்பண் தேேது உட்ல்ய 
சேரப்்பணம் தசய்்வதேற்குத் தேகுதியாே ஆண் 
என்ப்தே எ்தே ்்வத்துக் கண்டுபிடிப்்பாள் 
எனறால், அனபும் நம்பிக்்கயும் ்பாதுகாப்பும் 
தகாடுப்்ப்வனிடத்தில் அ்வள் தேன்ே 
முழு்ேயாக ஒப்்ப்டக்கிறாள். ஒரு ்பாலியல் 
ததோழிலாளி தேனனு்டய உட்ல உடல் 
்பசியாக இருப்்ப்வரகளுக்குக் தகாடுக்கும்்்பாது 
அ்வள் எநதே நி்லயில் ்பகிர முடியும். ஒரு 
ேேநி்ல்யப் த்பறு்வதேற்கு அ்வளுக்கு 

எநததேநதேச் சூழல் பினபுலோக இருநதேது? 

ஒ ரு  த ்ப ண் ் ண ப்  ்ப ா லி ய ல் 
த தே ா ழி ல ா ளி ய ா க  உ ரு ்வ ா க் கி வி ட் டு , 
அ ந தே ப்  த ்ப ண் ் ண த்  தே ா சி த ய ன று ம் , 
குற்ற்வாளிதயனறும் கண்டறியக்கூடிய சமூகம் 
அ்வ்ள அநதே நி்லக்குத் தேள்ளிய்வரகள் 
்பற்றிப் ்்பசு்வ்தே இல்்ல. அநதேப் த்பண் 
எதிரதகாள்ளக்கூடிய பிரச்சி்ேகள், அ்வள் 
சநதிக்கக்கூடிய அ்வோேஙகள், அ்வள் எப்்படி 
்பாலியல் ததோழிலாளி ஆகிறாள் என்பது ்பற்றிக் 
காட்டுக்குட்டி எனற நா்வல் எழுதி்ேன. 
அ்தேக் கிழக்குப் ்பதிப்்பகம் த்வளியீடு 
தசய்திருக்கிறது. 

அ்தேத் ததோடரநது கடநதே ஐநது 
ஆ ண் டு க ள ா க  அ து வு ம்  த க ா ் ர ா ் ே ா 
காலத்திற்குப் பின ்பணிபுரியும் ்வாய்ப்்்ப 
இழந்தேன. குமுதேம் நீராநதி இதேழில் இலக்கியப் 
பிரமுகரக்ளச் சநதித்து அ்வரக்ள ் நரகாணல் 
தசய்்தேன. சூழல் சாரநதே கட்டு்ரகள் 
எழுதி்ேன. அ்தே “முதேல் காட்சிகள்” எனற 
தே்லப்பில் தநய்தேல் த்வளியீடு தசய்திருக்கிறது. 

ேண், தோழி, எழுத்து உள்ளடக்கிய 
சிறுக்தேகள் எழுதி்ேன. சிறுக்தேக்ளத் 
ததோகுத்து “கருப்்பட்டி” எனற த்பயரில் 
காலச்சு்வடு ்பதிப்்பகம் த்வளியிட்டிருக்கிறது. 
தேனி்ேயில் ்வாழக்கூடிய த்பண்க்ள இநதேச் 
சமூகம் எனே ோதிரி ்பாரக்கிறது என்ப்தே 
்ேயப்்படுத்தி எழுதி முடித்திருக்கி்றன. 
அ்தேக் காலச்சு்வடு த்வளியீடு தசய்ய 
இருக்கிறது. 

அ்தேத் ததோடரநது இநதேக் தகா்ரா்ோ 
காலத்தில்  ேதுக்க்ட அ்டப்பு ்பற்றியும், 
அது திறக்கப்்படும்்்பாது உள்ள த்பண்களின 
நி்ல்யப் ்பற்றியும் நாற்்பது நாட்களில் 
எழுதிய குறுநா்வல் யா்வரும் ்பதிப்்பகம் 
ந ட த் தி ய  கு று ந ா ்வ ல்  ் ்ப ா ட் டி யி ல் 
த்வற்றி த்பற்றுள்ளது. அநதே நா்வலுக்குப் 
புது்ேப்பித்தேன விருது அறிவிக்கப்்பட்டுள்ளது. 
தேற்்்பாது ராசாத்தி எனற குறுநா்வல் எழுதி 
முடித்து ்்வத்துள்்ளன. 

இப்்படியாக எழுத்துப் ்பயணம் சிறப்்பாக 
ந்டத்பற்றுக்தகாண்டிருக்கிறது.
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தத்து்வ மனநிரல
வழக்காறுகள் (rhetoric) என்பே உலக 

தோழிகளின தோய் ்வடி்வம் என்பது எேது 
புரிதேல். தேத்து்வஙக்ளப் ்பகடி தசய்யும் 
த்வகுேக்களின அனு்ப்வக் குரல் அ்்வ. உலக 
்வரலாற்றில் ்்வறு எஙகு விடவும் தேமிழனின 
‘மூலம்’ என்பது த்பாருள் சாரநதேது. ்வாழக்்க 
என்பது தேமிழ்ரப் த்பாருத்தே்வ்ர நிலம் அனறி 
்்வறில்்ல. நிலம் இருக்கிறது.. அதேோல் 
ேனிதேரகள் இருக்கிறாரகள் எனற அழுத்தேோே 
்பார்்வ. நிலமும் நீத்தோரும் தேவிர அ்வரகளுக்கு 
்்வறு ததேய்்வமில்்ல. ததேய்்வம் அ்வேது 
ேேம். அகம் அது்்வ. நீத்தோரும் நிலமும் 
அ்வரகளது ததோனேம். ேனிதே உரு்வாக்கத்தில் 
ததேளிநதே சிநதே்ே. 

இ ன ் ற ய  தே மி ழ ரி ன  மூ ் ள 
கு்றநதேது இரு்பது லட்சம் ்வருட ்வய்தேக் 
தகாண்டுள்ளது. ேத்திய ேற்றும் ததேற்காசிய 
நிலஙகளில் இரு்பதோயிரம் ்வருடஙகளுக்கு 
முனேதோக அ்்வ தோ்வரஙகளின வி்தேக்ளப் 
்பற்றிய அறி்்வ உரு்வாக்கியது. இநதியத் 
து்ணக்கண்டத்தின பூர்வ த்பயர நா்வலந 
தீ்வம் எனற ஒரு ்வழக்கு இருக்கிறது. எேக்கு 

அது மிக உ்வப்்பாய் இருக்கிறது. ஒரு ேரத்தின 
த்பயரில் ஒரு ோத்பரும் நிலம். இநதே 
நிலத்திற்குப் புதிதோய் ்வநதே்வரகள் கடவு்ளக் 
தகாண்டு ்வநதோரகள். தேமிழ சிரித்தேது. நானகு 
நிலத் ததேய்யஙகள் தகக்கலித்தேே. இயக்கி 
எனும் ்பழம்த்பரும் ததேய்யம் உக்கிரோோள். 
தேமிழி்யா தேன்ேயின குழந்தே. அநிச்சம். 
விருநதிேருக்காக உயி்ர ோய்க்கும் தோய்க் 
தகாடி. தேமிழ ஒரு பூஞ்ச. 

்ேற்கு பூஞ்சக்ள ஒட்டுண்ணிகள் 
எனறு ்வ்கப்்படுத்தும். ஆோல் இநதேப் 
பூமிப்்பநதின உயிரியக்கம் பூஞ்சகளால் 
தசயல்்படுகிறது. நிலமும் கடலும் – 
இரண்டிலும் -  பூஞ்ச்ய உயிர சக்தி. 
இவவுலகின த்பரும் உயிரி பூஞ்ச எனறு 
்ேற்கு கண்டுபிடித்தே்்பாது தேமிழின 
த்பருநதேனி்ே புலப்்பட்டது. ஆசியாவும் 
ஆஃப்ரிக்காவும் ஒற்்றப் த்பருநிலம் 
என்ப்தே இப்்்பாததேல்லாம் யாரும் 
தசால்்வதில்்ல. அது்்பால்்வ இநதே 
நிலத்தின ஆதித் தேத்து்வம் ்லாகாயதேம் 
என்ப்தேயும் யாரும் தசால்்வதில்்ல. 
இரண்டாயிரம் ்வருடஙகளுக்கும் ்ேலாகத் 
ததோடரநது அழிக்கப்்பட்டு்வரும் ஒரு தேத்து்வம் 
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தேேது ்்வரக்ளத் தேமிழ எனும் பூஞ்சயில் 
நு்ழத்திருக்கிறது. ஐம்பூதேஙகளின இருப்பு 
அது. பூமி அழியும் ்வ்ர அ்தேப் ்பாதுகாக்கும் 
உயிரமுதேம் இநதேப் பூஞ்சகள். இனி 
உண்வாகவும் தேன்ே ோற்றிக்தகாள்ளும் 
இநதேப் பூஞ்சகள் பூமியின தோய்த் ததேய்்வஙகள்.. 
சுருஙகச் தசானோல் தேமிழ ஒரு ்ப்ேேரம் 
அல்லது த்பருமு்லத் திருக்குேரியாே இயக்கி 
ததேய்யம். 

தேமிழ்ரப் த்பாருத்தே்வ்ர நிலமும் 
நீத்தோரும் அ்ேத்துக் குலமும் ஆணும் எே 
எல்லாம் த்பண்க்ள. ததேன்ேயும் ்ப்ேயும் 
்தேறல் மு்லகள். தேமிழனின மும்மு்லத் 
தேத்து்வம் இவ்வா்ற உரு்வாகிே. தேமிழும் 
பூஞ்சயும் தேநதுகிகள். உறிஞசிக்தகாள்ளும். 
அ்ேத்்தேயும். ்பழஙக்தே்யப் ்்பசும் 
ததோனேக் கிழவிகள் இனி இல்்ல. 
குழந்தேக்ளத் தி்ரப்்பாடல் ்பாடித் 
தூஙகச்தசால்லும் ேழுஙகிய மூ்ளப் 
த்பண்க்ள உரு்வாக்க நாம் சம்ேதித்்தோம். 
எேது ேகளுக்குக் க்தேயும் நாட்டுப்புறப் 
்பாடல்களும் ததேரியாது. எேது ்்பத்திக்குக் 
குழந்தேப் ்்பறு என்பது த்வறும் அறிவியல் 
சிக்கல். அ்வரகள் ் ேற்கின பூஞ்சகள். த்வறும் 
ஒட்டுண்ணிகள். எேது ஆண்களின வி்தேக்ளா 
்ைப்ரிடுகள். ்பதினமூனறாம் நூற்றாண்டின 
ரா்ஜநதிர ்சாழன இனி த்வறும் ததோனேம். 

நான தசால்ல ்வநதே தேத்து்வம் ் லாகாயதேம். 
உலகின மிக மூத்தே கடவுள் ேறுப்பு இயக்கம். 
சார்வாகம் எனறும் விளிக்கப்்பட்டது. 
தேமிழரகளால் பு்ேயப்்பட்ட இயக்கன 
இயக்கியர  பூச்ே ததோல்ேரபில் சார்வாகம் 
ஒரு ்பயிற்று மு்ற என்ப்தே எேது புரிதேல். 
உலகாயதேம் என்பதேற்கு ேக்களி்ட்ய 
இருக்கும் தேத்து்வம் என்ற த்பாருள். 
ததோனறுததோட்டு ேதே்வாதிகள் இநதேச் 
சிநதே்ே ேர்்ப அழித்து்வநதிருக்கிறாரகள். 
உலகாயதேம் ததோடர்பாே சிறு நூல் கூட 
நேக்குக் கி்டக்கவில்்ல. இதேன தேத்து்வத்்தே 
இ்தே அழிப்்பதேற்காக உரு்வாக்கப்்பட்ட 
ேற்ற ேதேநூல்களிடமிருந்தே அறிநதுதகாள்ள 
முடிகிறது. மிகச் சுருக்கோக உலகாயதேம் 
தேத்து்வம் என்பது, ‘உயிர ்்வறு உடல் 
்்வறு என்பதேற்கு இடமில்்ல. வியா்பக 

நி்ல, நித்திய நி்ல ேற்றும் அறிவு நி்ல 
ஆகிய்வற்்ற உள்ளடக்கிய  ஆனோத்வனும் 
நி்ல ேறுக்கப்்படும். ேனிதே ஆளு்ே 
எ ன ்ப து  க ா ல த் தி ற் கு  உ ட் ்ப ட் ட ் தே . 
பூதேஙக்ள நி்லயாே்்வ. ஆதேலால் அ்்வ 
்ப்டக்கப்்பட்டதில்்ல. எே்்வ இ்ற்வன 
எனற ஒரு்வன உண்தடனறு தகாள்ள்்வண்டிய 
அ்வசியமில்்ல. உலகாயதேம் காட்சி்ய 
(பிரதியட்்ச) பிரதோேோகக் தகாள்கிறது. 
காட்சியும் அதேோல் உண்டாே அனு்ப்வமும் 
ேட்டு்ே உண்்ே எனறும் ்்வதறநதேக் 
கருத்துக்களும் பிரதோேேற்றது எேவும் 
்்பாதிக்கிறது. ்பதினமூனறாம் நூற்றாண்்டச் 
்சரநதே அருள்நநதி ்தே்வோல் இயற்றப்்பட்ட  
‘ சி ்வ ஞ ா ே சி த் தி ய ா ர ’  எ ன ற  நூ லி ல் 
்லாகாயதேக் தகாள்்கக்ள ேறுப்்பதேற்காக 
அதேன தகாள்்கக்ள விளக்கியுள்ளார. 
நீல்கசியும் இது ததோடர்பாக விரி்வாகப் 
்்பசுகிறது. சாத்தேோரின ேணி்ேக்லயும் 
சற்று வி்வரிப்்பதோகத் ததேரிகிறது. உலகாயதேம் 
்பற்றிய மிகவிரி்வாே ஆய்வு நூல் ஒன்றத் 
்தேவிபிரசாத் சட்்டா்பாத்தியாயா உலகாயதேம் 
எனற தே்லப்பி்ல்ய எழுதியுள்ளார. 
இதேன தேமிழப் ்பதிப்பு கி்டக்கிறது. உட்ல 
முனநிறுத்தி உரு்வாக்கப்்பட்ட இநதேத் தேத்து்வம் 
சட்வாதேம், சாரு்வாகம் எேப் ்பல த்பயரகளால் 
விளிக்கப்்பட்டது. உ்பநிடதேக் காலம் ததோட்டு 
சேகால தஜய்ோகன ்வ்ரயிலும் இநதே த்வகு 
ேக்கள் சிநதே்ே அழிக்கப்்பட்டு ்வருகிறது. 

சாற்றுத்பயர ஆே்்வ தேலம் கேல் 
புேல்பின

காற்றும் எேலாம்  இ்்வ கலநதேகுணம் 
ஓதின

நாற்றம் இரதேம் உரு்வ நற்்பரிசம் ஆகும்

்்பாற்றும் இ்்வ நித்தே இயல்்பாம் இ்்வ 
புணரப்்்ப (சி்வஞாேசித்தியார - 3)

ேண், நீர, தீ ேற்றும் காற்று ஆகிய்வற்றின 
கலப்்்ப ேணம், நீரேம் (குருதி), ்வடி்வம் ேற்றும் 
ததோடு உணரவு ஆகியற்்ற உரு்வாக்குகிறது. 
இதுதோன ்லாகாயதே அடிப்்ப்ட. இ்தே 
ேறுக்க்்வ மிக தநடுஙகாலோகச் சேய்வாதிகள் 
்்பாராடி்வருகிறாரகள்.
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ஓவிய மனநிரல
்ேக்்கல் ஏஞச்லா த்வறும் சிற்பி 

ேட்டுேல்ல என்பது நாம் அறிநதே்தே. 
டாவினசி்யப் ்்பால்்வ நுணுக்கத்திற்கும் 
துல்லியத்திற்கும் த்பயர த்பற்ற்வர. தேேது 
்வாழநாளி்ல்ய இரண்டு சுயசரி ்தே 
எழுதேப்த்பற்ற்வர. தேேது உடல் அ்ேப்பில் 
அதிருப்தி தகாண்ட்வர. நீண்ட sonnetக்ள 
எழுதிக் குவித்தே கவிஞர. தீவிர கத்்தோலியராே 
ஏஞச்லா தேேது இளம் நண்்பன Tommaso dei Cav-
alieri யின மீதோே அனபில் இயற்றிய கவி்தேகள் 
உலகப் புகழ த்பற்ற்்வ. இஙகு ்பகிரநதிருக்கும் 
மூனறு ோரபிள் சிற்்பஙகளுக்கும் இரவு 
(night), அநதி (dusk), விடியல் (dawn) எேப் 
த்பயர ்்வத்துள்ளார. எநதேச் சிற்்பம் 
எதேற்காே்்வ என்ப்தே உஙகள் யூகத்திற்்க 
விட்டுவிடுகி்றன. 

. .

இலக்கிய மனநிரல
ஃப்ரானசிஸ இறநது்்பாய்விட்டான. 

அது அ்வனுக்கு நல்லது. ஆோல் உயிருடன 
இருப்்ப்வரகளுக்கு நல்லதேல்ல. ோதேம் ஒருமு்ற 
எதோ்வது ஒரு எண்ணிலிருநது அ்ழப்பு ்வரும் 
எேக்கு அ்வனிடமிருநது. ‘எஙக இருகீஙக 
ேகி… நான ேது்ரயில ஃப்ரானசிஸ…’ 
சில நிமிடப் ்்பச்சு. பினபு மீண்டும் ‘எஙக 
இருக்கீஙக ேகி… நான ேது்ரயில இருக்்கன 
ஃப்ரானஸி…’ ேறு்படியும் சில நிமிடஙகள் 
்்பச்சு… சஙகிலிருநது கடல் நீர பிரியும் குரலில் 
்்பசு்வான. ஆழத்திலிருநது த்வளி்யறி எேது 
காதுக்ளக் கவ்வ எத்தேனிக்கும் ஆ்வல். ்்பசி 
்்வப்்பதேற்குள் ஆ்றழு மு்ற எஙகிருக்கிறீஙக 
ேகி எனறு ் கட்்பான. ‘எம்்பா இப்்படி திரும்்பத் 
திரும்்பக் ்கட்டு உசிர ்வாஙகுற’ என்்பன. 
சிரிப்்பான. எேக்குத் ததேரியும் எஙக நீ இருக்கிற 
எனற ்கள்விக்கு ஏன நீ இஙக இல்ல எனற 
அரத்தேம். ்பதேற்றத்தில் ‘சரி நான த்வக்கி்றன. 
்்வல தகடக்கு’ என்்பன. ‘இனி இநதே 
நம்்பரதோன ்பதிஞசு த்வச்சுக்்கா… நட்சத்திரப் 
பிச்்சக்காரனனு ்்பாட்டுக்்கா…’ எனறான. 
சிரித்தோன. மூனறு ோதேஙகளுக்கு முன, 
நண்்பர பினனி்யயும் அ்வ்ேயும் ்சரத்து 
ேது்ர ோட்டுத்தோ்வணியில் ்பாரத்தே்்பாது 
்ககுலுக்கிக் தகாண்்டாம். அழுத்தேமும் 
உறுதியும் மிக்க ்ககள். துயரமிக்க மூ்ள்ய 
ஆறவிட்டு நீள்துயில் தகாண்டான. கேவுகளில் 
மீண்தடழுகிறான. எஙக இருகீஙக ேகி… 
இஙகதோம் ஃப்ரானஸி.

..
விரித்த என் பாயில்

மீ்தமிருந்த இடததில்

படுதது ஒடுங்குகிறது குளிர்ாலம்.

பூக்ள்

ஒரு புன்்னக்யின்

த்தாடக்மா முடிவா

என்று்தான் நான் க்டகடன்.

அது என்க்னக ்டடியிறுககி
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்ாகலாடு ்ால் பின்னிக த்ாணடது.

அடுப்பில் விறகு அகைநதிருககிறது

எழுப்பிவிடடடுமா என்று க்டகடன்.

க்்கையும் பின்னிகத்ாணடது.

இரவு தீர என்க்னாடு

உறங்கிக கிடந்தது.

சூரியசாடகடயிலிருநது

மஞசள் ரத்தம் பரவியகபாது

ஒரு முத்ததக்த உகடக்முடியாமல்

இரணடு உ்தடு்ள் திைறி்ன

்ாடடுககு தவளிகய.

..
பறகவதயான்றிடம் நான் இன்று

பந்தயம் ்டடி க்தாறற வா்னததுககு

வரவில்கல நிலவு.

நூல் பிகறயைவு த்ாகடயுமில்கல.

எடடிக கூடப் பாரக்வில்கல

யாத்தாரு நடசததிரமும்.

இப்படிப் பாழகடந்த வா்னம்

பாரத்தக்தயில்கல இ்தறகு முன்.

அவமா்னம் மிகுந்த இரவு

இதுகவ ்கடசியா் இருக்டடும்.

சூ்தாடககூடாது இனி

வா்னதக்தப் பூமியில் கவதது.

..
ஆைறற கூடம்.

அங்க் அந்த மர நாற்ாலி அமரநதிருந்தது.

அ்தன் கமல்

வயலிக்னச் சாய்தது கவததுவிடடு

தவளிகயறியிருககிறான் இகசத   
த்தாழிலாளி.

‘என்னிலும் நாலு ்தநதி்ள் முறுககி

தசல்லமா்த க்தாளில் ஏநதி கவதது

ரம்பத்தால் வருடி்னால் என்்ன’ 

என்பதுகபால் யாகரகயா

பாரககிறது மர நாற்ாலி.

எதிகர திறநதிருககிறது

இகசக குறிப்பு புத்த்ம்.

. .
வ்பாது்வான மனநிரல

ேனிதே விருப்்பஙகள் தேனனிச்்சயாேது 
அ ல் ல .  அ து  ஊ ட க த்  து ் ற யி ே ா ல் 
கட்டுப்்படுத்தேப்்படுகிறது. நான கடநதே 
இரண்டு ்வருடஙகளில் எேது ்்வ்லப் 
்பளு்்வயும் தோண்டி OTT (Over-the-Top plat-
forms) தேளஙகளில் ்பாரத்தே த்வப் சீரீஸ 
இரு்ப்தேத் ததோடும். உலகதேஙகும் ஓடிடி 
தேளஙகளுக்கு அடி்ே ஆகும் ்பழக்கம் கடநதே 
த்பருநததோற்றுக் காலத்தில் ்பல ேடஙகு 
அதிகரித்துள்ளது. கண்ணுக்குத் ததேரியாதே ஒரு 
பிரம்ோண்டோே பினபுலப் ்பணி (background 
work) இதில் ததோடரநது இயஙகி்வருகிறது. 
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எேது ஓய்வு ்நரஙக்ள இத்தேளஙகள் நூறு 
சதேவீதேம் ்கப்்பற்றிக்தகாண்டே. ஒருமு்ற 
ததோடரநது 15 ேணி ்நரஙகள் ஒரு சீரிய்லப் 
்பாரத்து முடித்்தேன. எேக்கு அலுக்கவில்்ல. 
்சாரவும் தூக்கமும் இருநதேது. ஆோல் 
அ்தேயும் மீறி நான ்பாரத்துக்தகாண்டிருந்தேன. 
எனோல் ்பாரக்காேல் இருக்க முடியவில்்ல. 
உண்்ேயில் இநதேச் சுகிப்பு ேகிழ்்வ 
(feelings of pleasure) எது ஒரு்வனுக்குள் 
ஏற்்படுத்துகிறது. அ்தேத்தோன நான தசானே 
அநதேப் பினபுலப் ்பணியில் ஈடு்படும் கார்ப்ரட் 
ஆராய்ச்சியாளரகள் தசய்கிறாரகள். அ்வரகள் 
உலதகஙகும் உள்ள ேனிதேரக்ள எ்ட 
்்பாடுகிறாரகள். மிக ்நரடியாக ஒவத்வாரு 
தேனிேனிதே்ேயும் கணக்கில் தகாள்கிறாரகள். 
ததோழில்நுட்்பம் மிகச்சரியாக ேக்களின 
உணரவுக்ளப் ்பதிவு தசய்கிறது. உலகில் 
எநதே மூ்லயிலும் இருக்கும் தேனிப்்பட்ட 
ேனிதேனுக்கு அ்வனுக்குத் ்தே்்வயாே 
்நரத்தில் ்தே்்வயாே விசயஙக்ளத் 
தேரு்வதோகத் தேனிப்்பட்ட விளம்்பர ஆ்லாச்ே 
அனுப்புகிறாரகள். அ்வரகள் மிக ்நரத்தியாக 
ேனிதே மூ்ளயில் ேகிழச்சி்ய உரு்வாக்கும் 
்டாப்்பமின (Dopamine) எனற சுரப்பி்யச் சுரக்க 
்்வக்க சிறநதே உணரவுக்ள நிதோேோகப் 
பினனித் தேளஙகளில் ஓடவிடுகிறாரகள். 
க ழி ச ் ட ய ா ே  ே னி தே  ்வ ா ழ வி ன 
அ ழு த் தே ங க ளி லி ரு ந து  தே ற் க ா லி க ே ா க த் 
தேப்பித்துக்தகாள்ள ேக்கள் இநதே டிஜிட்டல் 
சினிோக்களின மீது க்வேம் திருப்புகிறாரகள். 
அநதேக் க்வேத்்தேக் கார்ப்ரட்டுகள் பில்லியன 
கணக்காே லா்போக ோற்றுகிறாரகள். 
எ ப் த ்ப ா ழு து ம்  ் ்ப ா ல ப்  ்ப ண க் க ா ர ன 
மிகப்த்பரும் ்பணக்காரோகவும் ஏ்ழகள் 
இனனும் ஏ்ழகளாகவும் ோறுகிறாரகள். 
தேக்வல் (data) என்பதுதோன இன்றய உலகில் 
தசாத்து. நிலப் பிரபுத்து்வக் (feudal system) 
காலத்தில் நிலம் ்்வத்திருநதே்வன அதிகாரம் 
்ப்டத்தே ்பணக்காரன. நிலப்பிரபுத்து்வத்்தே 
அ ழி க் க  ்வ ந தே தே ா க ச்  த ச ா ல் ல ப் ்ப ட் ட 
முதேலாளியம் த்பரும் ததோழிற்சா்லக்ள 
உ ரு ்வ ா க் கி ய து .  த ே ள் ள  த ே ள் ள க் 
கார்ப்ரட்டுகள் உரு்வாகிே. நிலமும் த்பரும் 
இயநதிரஙகளும் தகாண்ட ேதிப்்்ப இனறு 
தேக்வல் எனகிற ஒரு அத்பளதீகம் த்பற்றுள்ளது. 

தேக்வல்கள் ேக்களி்ட்ய இருக்கிறது. அநதேத் 
தேக்வல்க்ள ோட்டிடம் ்பால் கறப்்பது 
்்பாலக் கறக்கிறாரகள். அதேற்காகப் பிளாஸடிக் 
புற்க்ளத் தி்ரகளில் காட்டிக்தகாண்்ட 
இருக்கிறாரகள். விடுஙகள். நான சீரிஸ ்பாரத்தே 
அனு்ப்வம் எேக்கு நல்லதோக்்வ இருக்கிறது. 
கடநதே இரண்டு ்வருடஙகளில் நி்றய 
த்வப்சீரீஸ ்பாரத்்தேன. ்பாரத்தே்்வகளில் எேது 
்பரிநது்ரகள். அ்ேத்தும் தநட்ஃப்ளிக்ஸஸில் 
உள்ளே. 

க்்ரம் திரில்லர : Black spot, Green frontier, 
Border town; அறிவியல் பு்ேவு : sense 8, Altered 
carbon; இராணு்வம் அதிரடி : wolf, shooter, body 
guard; அரசியல் : designated survivors, sacred games; 
சூனியக் க்தே : The Witcher, Van Helsing; ்்பா்தே 
ேற்றும் ்கஙஸடர : Hache; ்்பய்க்க்தே : Black 
(Chinese); இநதியத் தி்ரப்்படம் : Love and Sukla; 
்வயது்வந்தோருக்காே தி்ரப்்படம் : white girl; 
எப்த்பாழுதும் பிடித்தேது :  ‘the method’ (Russian). 
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உைக சினிமதா

தததாடர் - 22 èMT

: Unbroken
உ்டநது தநாறுஙகிடாதே ஒனறில் ேேம் 

இருநதோல் ேரணம் ஒனறுமில்்ல. 

அ்வோேத்தின உச்சியிலும் சிலு்்வ 
தூக்கிய சித்திரம்தோன ்வரலாறு. அப்்படித்தோன 
எலும்பும் ்தோலுோய் எல்லாம் இழநதே 
‘லூயிஸ’ அநதே ஆளுயர தேடித்தே கட்்ட்யத் 
தூக்கிக்தகாண்டு நிற்்பதும். இறக்கிோ்லா 
கீ்ழ ்்பாட்டுவிட்டா்லா... சுட்டுவிடு்வான 

ஜப்்பான அழகன. ஒரு குயுக்தேனிடம் 
்தோற்றுப்்்பா்வ்தேப் ்்பாலக் ்க்வலோே 
சாவு ்்வதறனே இருக்க முடியும். 

‘நான நத்திங... ஒனனு்ே இல்்ல’ எனறு 
சிறு்வயதில் தசால்லும் லூயிஸ ஒருமு்ற கண் 
முன்ே ்வநது்்பாகிறான. 

“உனோல் முடியும்... ஓடு...” எனறு 
வி ர ட் டு ம்  லூ யி ஸி ன  அ ண் ண னு ம் 
்வநது்்பாகிறான. இப்்படி ஒரு அண்ணன 
இருநதோல் இப்்படி ஒரு தேம்பி தஜயிப்்பான. 
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இநதே உலகம் ஒதுக்கி ் ்வத்தே பிள்்ளதோன 
ஒலிம்பிக்கில் தேன ்பலம் தகாண்ட ேேதோல் 
ஓடி ஓடி... நத்திங எனறு ஒனறு இல்்ல எே 
நிரூபித்தேது.  

இரண்டாம் உலகப் ்்பாரில் நிஜோக 
நடநதே சம்்ப்வத்்தேத் தேழுவி எடுக்கப்்பட்ட 
்படம் இது. ேனிதேக் கண்டுபிடிப்புகளில் 
லாஜிக்்க இல்லாேல் நிகழநதேதுதோன இநதேப் 
்்பார என்பது. ்்வட்்டச் சமூகத்தின 
மிச்ச மூரக்கத்தேேம்தோன உலகப் ்்பாரகள். 
்்பசிோல் தீரநதுவிடும் அளவுக்குத்தோன 
இங்க ்வாழக்்க இருக்கிறது. அதேற்குள் எதேற்கு 
அத்தே்ே ஆயுதேம். எதேற்கு அத்தே்ே ்வனேம். 
அதுவும் ்்பாரக் ்கதியாக அநநிய நாட்டில் 
சிக்கிக்தகாள்ளும் அ்வலம்.. ேரணத்்தேக் 
காட்டிலும் ்ோசோேது. 

த்பாண்டாட்டி தசஞச ்தோ்ச சரி 
இல்்ல எனறு ்்வ்லக்கு ்வநது... கீ்ழ 
இருப்்்பா்ரத் திட்டித் தீரக்கும் இயலா்ே 
அதிகாரக் ்காோளிகள் இருக்கும் உலகத்தில் 
ஜப்்பானகாரன ேட்டும் எனே சப்்்பயா. 
மூ்ளக்காரன இருக்கும் ஜப்்பானில்தோன 
அகந்தேயின ஆறடியாய்... சி்றக் கா்வலன 
ஒரு்வனும் இருக்கிறான. எல்லா்வற்றுக்கும் 
அ்வனுக்கு ஒரு காரணம் ்்வண்டும். 
லூயி்ைக் கண்டது்ே அ்வன மீது ஒரு 
்வ்க ஈரப்பு அ்வனுக்கு. ஈரப்பு என்பது 
த்வறுப்பின உச்சோகவும் இருக்கும். ்வனேம் 
தகாப்்பளிக்கும் புனே்கயில்.. அது ஒரு 
்வாழநாள் சா்பம்.

ஒ ரு  க ட் ட த் தி ல்  க ா ்வ ல ் ே க் 
தகானறுவிடலாோ எனறுகூட ்யாசிக்கிறான 
லூ யி ஸ .  அ த் தே ் ே  ்வ ன ே த் தி ல் 
லூயி்ைப் ்்பாட்டுத் தோழத்தி அடித்துக் 
தகாடு்ேப்்படுத்தும் இடதேல்லாம் ஒரு 
்தோட்டா ்தே்வ்ல எனறு ்தோனறியது. சக 
்்பார வீரன... எனறு இல்்ல. ஒலிம்பிக்கில் 
ஓடி தஜயித்தே்வன எனறும் இல்்ல. சக ேனிதேன 
என்பததேல்லாம் இல்ல்்வ இல்்ல. ்கம்பில் 
்வநது ோட்டி இருக்கும் அநநிய நாட்டு வீரரகள் 
எல்லாரும் அடி்ேகள். ோட்்ட விடக் 
்க்வலோக ்்வ்ல ்வாஙகப்்பட ்்வண்டும் 
என்பதுதோன ஒ்ர ்நாக்கம். எங்கா ்சரத்து 
்்வத்தே ்கா்பம் எங்கா த்வளி்யறும் சீக்கு. 

அத்தே்ேப் ்்பர நடுவிலும் லூயிஸ மீது 
தகாண்ட ்வனேம் ேட்டும் கு்றநதே்பாடில்்ல. 
அநதே ஜப்்பான கா்வலனுக்குள் ஓ்சயில்லாதே 
ஓநாயின நாள்்பட்ட  த்பாறா்ே எனும் ஊ்ள 
்நாய். ஈ்கா தே்லக்்கறிோல்... தேன நாக்்கத் 
தோ்ே கடிக்குோம் பிறழநதே ேேம். அதுதோன 
அநதேக் கா்வலன. அத்தே்ே அழகாே முகத்தில் 
அத்தே்ே அசுத்தேோே ்வஞசம். 

எத்தே்ே அடி... எத்தே்ே அ்வோேம்... 
எத்தே்ேக் தகாடு்ே... எத்தே்ே மு்றதோன 
ேரணத்்தே தநருஙகி தநருஙகி விலகு்வது. சாவு 
்ேல் எனறு ்தோணும்்்பாதும் சரண்டநது 
கீ்ழ சரி்கயிலும் லூயிஸின கண்களில் 
்தோல்வி இல்்ல. ்பயம் இல்்ல. நிதோேோக 
நினறு ஆடும் காநதியின க்வசம்தோன.

ேேதேளவில் ஒரு ்்பார வீர்ேக் 
குனற்்வப்்பது... அ்வ்ே ஒனறுமில்லாேல் 
தசய்துவிடும். திடகாத்திரோே ேே்தே 
நி ் ல கு ் ல ய  ் ்வ ப் ்ப தி ல்  அ து ்வ ் ர 
அ்வன தகாண்ட ்பயிற்சிகள் சட்தடே 
அ்வ்ே விட்டு விலகிவிடும். ்சாற்்றக் 
கு்றத்து ்்பச்்சக் கு்றத்து அ்வோேத்்தே 
அதிகப்்படுத்தி கீழத்தேரோக நடத்தி இருட்டில் 
அ்டத்து்்வத்து ஆ்டக்ளக் கு்றத்து 
அழுக்்க நி்றத்து… ஆோலும் லூயிஸ 
நிற்கிறான. எதிரத்து அடிக்காதே இறுதிக் 
காட்சியிலும் து்வண்டுகிடக்கும் லூயிஸதோன 
தஜயிக்கிறான.
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்படம் ஆரம்பித்தே தகாஞச ்நரத்தி்ல்ய 
இ ரு  ச க  வீ ர ர க ் ள ா டு  க ட லு க் கு ள் 
ோட்டிக்தகாள்கிறது லூயிஸின தி்ரக்க்தே. 
நாட்கள் நகர நகர உடலும் உள்ளமும் ்வற்றும் 
காட்சியில் கடல் அழதகனறு எ்வன தசானேது... 
அது ்வ்ல. மீனும் ்வானும்தோன உணவு. 
நி்ேவும் தோனும்தோன மிச்சம். அஙகிருநது 
தேப்பிோல் அது கட்ல விட ்வனேம் த்பருகிய 
ஜப்்பான நாட்டுச் சி்ற. 

ஒ ரு  ந ா ட் டு க் கு ம்  இ ன த ே ா ரு 
நாட்டுக்குோே சண்்ட ்கடு வி்ளவிக்கும் 
்பாடு. அதிலும் இரு நாட்டு வீரரகளும் 
தசய்துதகாள்ளும் ்காோளித்தேேம் ோற்றி 
ோற்றி ோட்டிக்தகாள்்கயில் புரிநதுதகாள்ள 
மு டி யு ம் .  ஒ ரு ் ்வ ் ள  ஜ ப் ்ப ா ன க ா ர ன 
அதேரிக்காவில் சிக்கிோலும் இ்தே க்தேதோன.

இரு நாட்டுத் தே்ல்வரக்ள நீஙக 
்்பாயி சண்்ட ்்பாடுஙகனனு தசால்ல 
்்வண்டும். அப்்்பாது ததேரியும்... சண்்டயின 
உண்்ேயாே அரத்தேம்.

ஒரு்வ்ர ஒரு்வர அடித்து...  சுட்டு 
வீ ழ த் தி க் த க ா ள் ்வ தி ல்  எ ன ே  த ்வ ற் றி 
இருநதுவிட முடியும். எநதேத் ்தோட்டா 

முதேலில் த்வளி்யறுகிற்தோ...  அது்வா 
த்வற்றி. ்்பாரக் காலஙகளின முடிவிலி... 
தேப்பித்தே அநதே வீரரகளின ்வாழநாள் முழுக்க 
ஒரு தகட்ட கே்வாகத் ததோடர்வ்தே 
மிக நுண்ணிய புள்ளியில் இநதேப் ்படம் 
்பதேப்்படுத்தி நி்ேவூட்டியது. ஒவத்வாரு 
மு்றயும் லூயி்ை்ய குறி ்்வத்துத் தோக்கும் 
அநதே ஜப்்பான கா்வல்ே, பிறகு லூயிஸ 
விடுவிக்கப்்பட்டு... ஒரு கட்டத்தில் ஜப்்பான 
தசல்ல ்நரிடு்கயில் ்பாரக்க விரும்பி 
இருக்கிறார. ஆோல் குற்ற உணரச்சி உள்ள 
ஜப்்பான கா்வலன ்பாரக்க ேறுத்திருக்கிறார. 
இதுதோன த்வற்றி. உண்்ேயின நிழலில் 
்வனேத்தின நிஜம் உ்டநது்்பாகும். எத்தே்ே 
நாள் ்வாழகி்றாம் என்பதிலா இருக்கிறது. 
எப்்படி ்வாழந்தோம் என்பதில்தோ்ே எல்லாம்.

“நான சாகவில்்ல... உயி்ராடுதோன 
இருக்கி்றன. என துப்்பாக்கி்யச் சரி ்பண்ணி 
்்வக்கவும். நான ்வநதே பிறகு ்்வட்்டக்குச் 
தசல்்்வாம்...” எனறு ஒருமு்ற ்ரடி்யாவில் 
்்பசக் கி்டத்தே ்வாய்ப்பில் அழு்கக்கும் 
ஆளு்கக்கும் இ்ட்ய லூயிஸ தேவிப்்பது 
கிளாசிக். அ்தே ்நரம் இறநதுவிட்டதோக 
நி்ேத்து.. இல்்ல இல்்ல இ்தோ நம் லூயிஸ 
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்்பசுகிறான எனறு ததேரிநது வீட்டிலுள்்ளார 
துடிப்்பததேல்லாம் ்காட்டுக்கு அநதேப் 
்பக்கம் வீழநதுவிட்ட கருப்புப் ்பக்கஙகள். 
அ து  க ா ல த் து க் கு ம்  க ண் ணீ ர ா ல் தே ா ன 
எழுதேப்்படுகிறது. 

எல்லாம் முடிநது விடுதே்லக்கு முந்தேய 
சில கணஙகளில் ஜப்்பான கா்வலன அ்றக்குள் 
தேல்லச் தசல்்வான லூயிஸ. அங்க நீண்ட 
்கத்தேடி ்க ோறக் காத்திருக்கும். ஆோலும் 
அங்க ஒரு தஜன அரங்கறும். மிக நீண்ட 
்வனேத்தின அடிநாதேம் ்்வதறானறாக ஆகும் 
இடம் அது.

்்பாரக் ்கதிகள் ்பற்றிய சரி தே்வறு 
எனற கூற்று இஙகில்்ல. ்கதிக்ளயும் 
கு்றநதே்பட்சம் ேரியா்தேயுடன நடத்தே 
்்வண்டியது ோனுட விதி என்பது உலகத்துக்்க 
ஒனறுதோ்ே.

அ ந தே  ்வ ் க யி ல்  தே ் ல ்வ ர க ளு ம் 
ஆ தி க் க  ே ் ே ா நி ் ல க ளு ம்  த ச ய் தே . . . 

தசய்துதகாண்டிருக்கும் தே்வறுகளுக்கு யா்ரா 
ஒரு த்பாது்வாே்வன - லூயி்ைப் ்்பால 
ஒரு்வன - காலத்துக்கும் ேரத்தோல் ஆே சிலு்்வ 
சுேக்க ்்வண்டி இருக்கிறது. ஜப்்பான கா்வலன 
்்பானற ஒரு்வன காலத்துக்கும் கண்ணுக்குத் 
ததேரியாதே சிலு்்வ்யச் சுேக்க ்்வண்டி 
இருக்கிறது. யார சுேநதோலும் சிலு்்வயின 
்பாடுகள் ஒரு்்பாதும் தீர்வதில்்ல.

தேயாரித்து இயக்கி இருப்்பது - ஏஞசலிோ 
்ஜாலி - முத்தேஙகள்.

திரைப்படம் : Unbroken; 
ம�ொழி : ஆங்கிலம்; 
இயக்கம் : ஏஞ்சலினொ ஜ�ொலி; 
ஆண்டு : 2014.
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bó£„ ªê£Ÿèœ 

å¼ ªñ¿°õ˜ˆF¬ò 
¬èJ«ôŸP  â¿F‚ªè£‡®¼‚A«ø¡

ñ¬ö‚è£´èO¡ °lf†´Šðø¬õªò£¡P¡
àF˜‰î CøAL¼‰¶
¹øŠð´Aø¶ å¼ ¹™ô£ƒ°öL¡ c‡ì æ¬ê 

â™ô£‚ Ãö£ƒèŸèO½‹
õ¬óòŠð†®¼‚°‹ õ£ùˆF™
àùî¡H¡ WŸªø£O¬ò
«ïêñ£Œˆ îìM‚ªè£‡®¼‚Aø¶ 
ªõ‡Eø ïF...

«ñèƒèœ õAªì´ˆî ÌI
â¡ ªõœ¬÷ˆî£œèO¡
ªõŸPì Gôƒè¬÷ 
à¡ ªê£Ÿèœ à¿¶ªè£‡®¼‚A¡øù
âù‚è£è G¡ MNõô¬ê èM¬îò£Œ...

èì¾œ ñQîï£ˆFè‹
«ðC‚ªè£‡®¼‚¬èJ™
à¡ è¡ùˆF™ ºˆîI´Aø¶ 
«ê£ñ£LòˆF¡ è¬ìC‚ °ö‰¬î...

êKð£Fò£Œ c è®ˆ¶ ¬õˆî
ÝŠHOL¼‰¶ Hóð…êˆF¡
«è£÷ õ®õˆ¬î„ ªê¶‚A‚ªè£‡®¼‚Aø£¡
Ü†ôv...

ò£˜ ò£«ó£ â¿F‚ªè£‡®¼‚°‹
ªêƒè£†®™ bó£„ªê£Ÿè«÷£´
ñùF¡ °óô£Œ â¿F¬õˆî
ªê£Ÿèœ ò£¾‹ î£Qòƒè÷£Œ
bó£Š HKòƒè«÷£´

å¼ «îê£‰FKJ¡ «î£œèO™
ê£Œ‰¶ªè£œA¡øù 

Í¡ø£‹ H¬ø«ò£´ º®‰¶M´õî™ô
ÜˆFò£ò‹...
ÝN‚è¬óJ™ Þ¼è£™
îìƒè¬÷ ä‰î£‹ F¬íè÷£è  
õ¬ó‰¶M†´„ªê™Aø¶ 
õ£¡cô‹ ð£®ò ªêƒè£†´‚°¼M...

àøƒAŠ«ð£J¼‰î è‡í‹ñ£¬õ Üõ¡ 
â¿Š¹Aø£¡ 
ÞóM™ å¼ ÜFè£¬ô 
¹ô˜‰¶ Þ¬ê‚Aø¶
ò£Â‹ c»‹ âšõNòP¶‹
Ü¡¹¬ìò£Œ ªñ£NAø¶
«ðó¡H¡ ï‹ bó£„ ªê£Ÿèœ 

   - ó£‹ ªðKòê£I

â¡ æMò‹

â‰î Gøªñ´ˆ¶ õ£ù‹ b†ì?
ãŸèù«õ ªõOªòƒ°‹ cô‹
â‰îˆ ÉK¬è ªè£‡´ èì™ ªêŒò?
êºˆFóñ¬ùˆ¶‹ Ü¬ôèœ
ð„¬ê ñóƒè¬÷Š ðø¬õèœ
õ¬ó‰î£JŸÁ
ï†êˆFóƒèœ Þó¬õŠ ð¬ìˆ¶M†ìù
ñíŸðóŠ¬ð‚ è£ŸÁ â¿F„ ªê™Aø¶
èŸÁ‚ªè£œõ¬î GÁˆF‚ªè£œA«ø¡
Ýó£FŠH™ è¬ó‰¶«ð£A«ø¡ 
ªð¼ªõOJ™ â¬ùˆ b†ìˆ ªî£ìƒ°Aø¶ 
è£ô‹.

   - A.êóvõF
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è«íê£ ¬ìô¼‹ 
è£‚A †ó¾ê¼‹:

ð‡®¬è õ‰î£«ô èô˜èôó£Œ à¬ì»´ˆ¶‹ 
«ñôˆªî¼ ²Š¹M¡  «ñ™ 
ªè£…ê‹  ªð£ø£¬ñî£¡
ð£™ò‹ º¿õ¶‹
 
ªð£ƒè½‚° å¡Á 
ªð£ø‰îï£À‚° å¡ªøùŠ ð‰î£ è£†ì«õ 
«î£ö¬ñ ªè£œõ£¡
ªð£¡Â¶¬ó
ïñ‚°‹ Þ‰î õ¼ì‹ ïì‚°ªñù
M¬÷ò£î Ý¬êJ¡ «ñ™ 
i‹ð£Œ ïì‚°‹ ÜÁõ¬ì

H®ˆî Gø
áî£¾‹ ñ…êÀ‹
ªõO˜ ð„¬ê»‹
ÜŠð£M¡ ê£ó£ò ªï®J™ 
MôA G¡«ø CK‚°‹ ¬èõó£ñ™

õ¼ì‹ º¿‚è‚ ªè…CòîŸ° 
ÝˆÉ˜ Þó£üó£üQ™
èì¡ ªê£™L 
åˆ¬î ê†¬ìˆ ¶E 
â´ˆ¶ˆ î¼õ£œ Ü‹ñ£

âˆî¬ùî£¡
ªðˆî èìªùùŠ ¹ô‹Hòð®
è«íê£ ¬ìôKì‹ ¬î‚èˆ î‰î 
¶E¬òŠ ð£˜‚°‹ õ¬ó 
É‚èI™¬ô è‡èÀ‚°

å«ó Ý¬ì õ¼ì‹ º¿‚è à¬öˆ¶‚ Aì‚è 
ê£E»‹ êèF»‹ 
¹¶ ®¬ê¡ «ð£†´M´‹ 
Þõ¡ õ¼ˆîˆF™ ñJLøè£Œ

õ½‚è†ì£òñ£ŒŠ HK»‹
¹¼ê¡ ªð£‡ì£†®¬ò 
Þ¿ˆ¶ õ‰¶ 

å†®¬õŠð¬îŠ «ð£ô 
Üˆî¬ùˆ ¬îò™èœ M¿‹  
õ¼ì‹ º®õîŸ°œ

‘õ£ƒA Íµ õ¼ê‹î£¡ Ý„C.. Ü¶‚°œ÷ 
AN…ê£ â¡ùŒò£ ì¾ê˜ ¶E M‚Aø?’  
ð£†® ê‡¬ìJ´¬èJ™
ê‰F CK‚°‹ è¬ì‚è£ó¡ ð£´ 

å«ó è™L™ ªó‡´ ñ£ƒè£Œ 
ªê£ôõ¬ìJ¡ Ü˜ˆî‹ 
Üöè£è M÷ƒ°‹ 
ð‡®¬è ï£O½‹ 
ðœO‚Ãì àð«ò£èˆ¶‚ªèù 
â´ˆ¶ˆî¼‹ è£‚A †ó¾êK™

Ü‰î ï£†èOªô™ô£‹
èô˜ ¶E è£í£î ð†´Š«ð£ù Ý¬êJ™ 
ð¡m˜ ªîOŠðªî¡ù«õ£
¬ìô˜è£ó˜
è£‚A †ó¾êK¡
Þ¼¹øº‹ ð£‚ªè†´‚ªèù ¬õˆ¶M´‹
«õÁ èô˜ ¶E ñ†´‹î£¡.

   - ï.Cõ«ïê¡

è£îô£A‚ èC‰¶¼A
á˜ ²ŸP
F¼ñí‹ º®‰¶
àù‚°Š H®‚°‹ â¡Á 
ï£Œ‚ °†®»‹ 
âù‚°Š H®‚°‹ â¡Á
è£î™ ðø¬õ»‹
ïñ‚°Š H®‚°‹ â¡Á
ªî£†® e¡èÀ‹
õ£ƒA õ£öˆ¶õƒAòF™ 
²î‰Fóñ£è Þ¼‚A¡øù 
â¡¬ùŠ «ð£ô«õ
Ü¬õèÀ‹ 
i´ î£‡ì£ñ™....

   - èFóõ¡ i
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ªüò£ ïM
 நூல் விமர்்சனம்

நூல் : தீ நுண்மி்களின் ்கொலம்
ஆசிரியர் : இைொ. பூ்பொலன்
்பக்கங்்கள் :  64
மெளியீடு : பூ்பொலன்
 

தி ரு . இ ர ா . பூ ்ப ா ல ன  த ்ப ா ள் ள ா ச் சி 
இலக்கிய ்வட்டத்்தேச் சாரநதே எழுத்தோளர, 
கவிஞர. சமூக அக்க்ற்யாடு ்்பசும் எழுதும் 
அற்புதேோே நவீேக் கவிஞர. இரண்டு மு்ற 
சாகித்ய அகாதேமி விருது த்பற்ற கவிஞர சிற்பி 
அ்வரகளால் தேனித்திறன மிக்க கவிஞர எனறு 
அ்டயாளப்்படுத்தேப்்பட்ட்வர. அ்தேத் தேன 
்வாழநாள் த்பரு்ேயாகக் கருதுகிறார கவிஞர 
பூ்பாலன.

முழுக்க முழுக்க இநதே இரண்டு 
்வருடஙகளாக நாம் ்படும் துயரி்ே, ரணத்்தேப் 
பிரதி்பலித்து அ்தே ்வலி மிகுநதே கவி்தேகளாக 
ோற்றி இருக்கிறார கவிஞர.

்பணம் ்ப்டத்தே்வனில் இருநது ்பாேரன 
்வ்ர ்பார்பட்சமினறி அ்ே்வ்ரயும் 
நடுஙக ்்வத்தே நாட்க்ள ்்வதே்ே்யாடு 
எடுத்து உ்ரக்கும் கவி்தேகள்.  துயர மிகுநதே 
தேனி்ேக்காலம் காலகாலத்திற்கும் ரணத்்தேப் 
்்பசிக்தகாண்்ட இருக்கும். அ்தேப் ் ்பால்்வ 
ேக்கள் ்பட்ட தசால்தலாணாத் துய்ர 
அப்்படி்ய கவி்தேயாக ்வாரத்திருக்கிறார 
கவிஞர.

ஒரு ததோற்றின உண்்ே ததேரியாே்ல்ய  
முதேலில் சாதோரணோகவும், ஆச்சரியோகவும், 
குதூகலோகவும் ்பாரக்கப்்பட்டது ஊரடஙகு. 
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ஆகா நேக்கு விடுமு்ற கி்டத்துவிட்டது 
எ ன று  ே கி ழ ந தே ்வ ர க ள்  ஏ ர ா ள ம் . 
தி்ரப்்படஙகளில் ேட்டு்ே ்பாரத்திருநதே 
ஊரடங்க நம் கண் முன ்பாரக்கும்்்பாது 
இத்தே்கய உணரவுகள் ்வநதேதில் வியப்்்பதும் 
இல்்ல. ஆோல் அது எவ்வளவு தகாடூரோக 
நம்்ேச் சுழற்றி அடிக்கப்்்பாகிறது என்ப்தேத் 
ததேரியாே்ல வியந்தோம். 

யா்ரயும் ததோடு்வதேற்குப் ்பயந்தோம்.  
்கக்ளக் கழுவிக் கழுவி நம் ்க ்ர்கக்ள 
அ ழி ந து ் ்ப ா யி ரு க் கு ம் .  பு ன ே ் க க் க 
ேறந்தோம். மீறிப் புனே்கத்தோலும் அ்தே 
முகக்க்வசத்திற்குள் ே்றத்்தோம்.  க்டகளில் 
விற்காேல் கிடநதே சானி்டசரகள் எல்லாம் 
விற்றுத் தீரநதேே. முகக்க்வச வியா்பாரம் தகாடி 
கட்டிப் ்பறநதேது. 

           

 “எல்லா மீறல்களுக்கும் 

்பழகிய்வரகள்

முகக் க்வசத்்தே ேட்டும்

இறுகப் ்பற்றிய்படி

இருக்கிறாரகள்”

 _____________

            

“முகமூடிக்ளப் ்பாரத்துச்   சலித்தே

்வாழவில்

முகஙகள் நி்ேவில்

நிற்க ேறுக்கினறே.

த்வகு நாட்கள் கழித்து

ஒரு  ்ப்ழய  நண்்ப்ேச்  சநதித்்தேன

முகமூடி்யக் கழற்றி

தேன்ே அறிமுகப்்படுத்திக் தகாண்டான”

                                  .

இப்்படித்தோன இருக்கினறே இப்்்பாது 
நாட்கள். முகக் க்வசத்திற்குள் முகத்்தே 
ே்றத்து எதி்ர ்வரு்வது யார என்ற ததேரியாதே 
அளவிற்குத்தோன நாம் ்வாழநதுதகாண்டு 
இருக்கி்றாம்.

“ முகமூடிக்குப் பினோல்

பு்தேநது ்்பாேது

நம் புனே்க

நாம் சிரிக்கி்றாோ 

மு்றக்கி்றாோ 

என்ப்தே அறியாேல் 

்ேயோகத் தே்லய்சத்து 

நகரகினறது காலம்..”

தேனித்திரு, விலகியிரு,  வீட்டி்ல்ய 
இரு எனதறல்லாம் ததோ்லக்காட்சிகளும், 
்வ ா த ே ா லி க ளு ம் ,  ந ா ளி தே ழ க ளு ம் 
கூ றி க் த க ா ண் ் ட  இ ரு ந தே ே .  ்ப ண ம் 
இருப்்ப்வரகளுக்கு ஊரடஙகு நாட்கள் ஓய்வு 
நாட்களாகவும் இருநதேே. ்நாயில் இருநது 
்பாதுகாத்துக் தகாள்கி்றாம் எனறு வீட்டி்ல்ய 
இருநதேேர.

ஆோல் அனறாடம் ் ்வ்ல தசய்்ப்வரகள், 
்்வ்லக்குச் தசனறால்தோன வீட்டில் உ்ல 
தகாதிக்கும் எனறு இருப்்ப்வரகளின நி்ல? 
இ்தேதயல்லாம் ்யாசிக்காேல் காரண்ே 
ததேரியாேல் விளக்்கற்றிக்தகாண்டும், 
்கக்ளத் தேட்டிக்தகாண்டும் இருக்கி்றாம். 

“முகக் க்வசஙகளுக்கு 

த்வளியில் 

தோய்த்தே்படி இருக்கிறது 

ேரணம்

முகக் க்வசஙக்ள நம்பி

வீதியில் இறஙகி விட்்டாம்

்வாழவுடன 

ேரணத்துடன

்்பாராட..”

இநதே ்வரிகளில்தோன எவ்வளவு ரணம் 
உள்்ளாடுகிறது.
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இக்தகாடிய ்நாய்த் ததோற்று தகாடுத்தே 
தேனி்ே அண்்ட வீடுகளுக்குக் கூட நம்்ேச் 
தசல்ல விடவில்்ல. ்பக்கத்து வீட்டில் ஒரு 
சினே இருேல் சத்தேம் ்கட்டால்  நாம் நம் 
வீட்டின ஜனேல்க்ளயும் கதேவுக்ளயும் 
ே ட் டும்  மூ டி க் தக ா ள் ள வில்் ல. .  நம் 
இதேயஙக்ளயும் ்சரத்து மூடிக்தகாண்்டாம்.

்நாய்த் ததோற்றால் இறநதே்வரகளின 
மு க த் ் தே க் கூ ட  ்ப ா ர க் க  ்வ ர ா தே 
தசாநதேஙகளாகிவிட்்டாம். ஆோல் இத்தே்ே 
கஷடஙகளுக்கு நடுவிலும் ேனிதே ்நயமிக்க 
ேனிதேரக்ளயும் அ்டயாளம் காட்டியது 
இத்ததோற்றுக்காலம்.

ஊ ர ட ங க ா ல்  வி ்ப த் தி ல் ல ா ச் 
சா்லக்ளயும், ோசற்ற காற்்றயும், நி்றய 
அ்ேதி்யயும், நி்றய தேனி்ே்யயும் 
அனு்பவித்்தோம். இநதேக் கிருமி தேநதே்்வ 
தகாஞச்ே தகாஞசம் ்வரம்தோன ்்பாலும்.

தோழி கற்்பது குறித்தும், நீட் ்தேரவு 
குறித்தும் எழுதிய கவி்தேகளில் சமூகத்தின 
அ்வலநி்ல்ய அப்்பட்டோகத் ்தோலுரித்துக் 
காட்டுகிறார ஆசிரியர.

இநதே நூலிலிருநது கவி்தே முத்துக்கள் 
சில......

“ லட்சஙகளில் கற்கும் கல்வி்யாடு

 லட்சியஙகள் 

்்பாட்டி ்்பாட முடி்வ்தேயில்்ல 

ஒ்ர ்தேரவு ்தேசம் முழு்ேக்கும்

எனற்வரகள்

ஒ்ர கல்வி்ய ்தேசம்          

முழு்ேக்கும்

தேரத் தேயாரில்்ல. 

ஒரு ்தேரவு 

என முன தூக்குக் கயி்றத்தோன 

நீட் டிக் தகாண்டிருநதேது.” 

 _________________

“யாருேற்ற எதுவும்

தேனி்ேயில்

சகலமுமிருக்கிறது”

_________________  

“எதுவும் தசய்யமுடியாதே

தேனி்ேயில் 

்பதேற்றத்துக்குள்ளாகிறது 

இநதே ்வாழவு”

__________________

“தேனி்ேக்கு 

ஓராயிரம் கதேவுகள்

ஒவத்வான்றயும்

்வலிநதிழுத்து 

அ்டத்துவிட்டுப் பின

உறஙக ்்வண்டியிருக்கிறது”

____________________

இப்்படி ்வலிமிகுநதே யதோரத்தே ்வாழ்்வக் 
கவி்தே ்வரிகளில் நிரப்பியிருக்கிறார கவிஞர. 
இவ்வரிகளின துய்ர நாம் ஒருமு்ற்யனும் 
இத்ததோற்றுக் காலத்தில் அனு்பவித்து 
இருப்்்பாம். இக்காலஙக்ளக் கடநது இனறு 
உயி்ராடு இருப்்ப்தே ஒரு த்பரும் சாதே்ேதோன. 

இத்ததோற்றுக்காலம் நேக்குப் ்பல்்்வறு 
்பாடஙக்ளக் கற்பித்தேது. எப்த்பாழுது எனே 
நிகழும் எனறு ததேரியாே்ல நகருகினறே 
நாட்கள். ஆக்்வ இருக்கும் நாட்களில் 
சுயநலமில்லா ேனிதே ்நயத்துடன நடப்்்பாம். 
ஒரு்வ்ர ஒரு்வர அன்பால் அர்வ்ணப்்்பாம்  
எேக் கவி்தேகள் ஒவத்வானறும் நம்மிடம் 
்்பசுகிறது.

இப்்படியாே புத்தேகஙகள் காலத்்தேச் 
சுேக்கினறே. அ்தோடு அநதேக் காலத்்தேய 
ே னி தே  ்வ ா ழ வி ய லி ன  ஆ ்வ ண ே ா க ப் 
்பதி்வாகினறே.
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 சிறுகலத




க்களில் ஆத்தி்ரலியா நாட்டுக்காே 
கடவுச் சீட்்டயும், விோேப் ்பயணச் 
சீட்்டயும் தேமிழச்தசல்்வன ்பத்திரோகப் 
பிடித்திருநதோன.

“நல்ல்படி  ்்பாய் ்வாழ க்்கயில் 
முன்ேறு” எனற்படி அ்வன அப்்பா சாமிப் 
்படத்தின ்பல தீ்ப ஒளிகளுக்கு ேத்தியிலிருநதே 
திருநீற்்ற எடுத்துப் த்பரியதோய் அ்வன 
தநற்றியில் திலகமிட்டார. இனறு ்நற்றல்ல 
எ ப் த ்ப ா ழு து  தி ல க மி ட் ட ா லு ம்  அ ்வ ர 
த்பரிதோய்த்தோன ்்வப்்பார. தேமிழச்தசல்்வன 
்பலமு்ற அ்வ்ர ்்வண்டிக் ்கட்டும், அ்வர 
எனறு்ே சிறிதோய்த் திலகமிட்டதில்்ல. சாதி 
ேதே ஒழிப்பு எனனும் சித்தோநதேச் சிக்கலில் அ்வர 
எனறு்ே சிக்கியதில்்ல. திருநீறு அணிநதோல் 
அ்தே ேற்ற்வர ்பாரக்க ்்வண்டும். அப்்படி 
இல்லாேல் ஏன சினேதோய் ்்வக்க ்்வண்டும்.. 
யார எனே தசால்லப் ்்பாகிறாரகள் எனறு 
எப்்்பாது்ே தேமிழச்தசல்்வனுடன அ்வர 
்வாதோடு்வார. இனறு தேமிழச்தசல்்வோல் 
அ்தேப் ்பற்றிப் த்பரிதோய் ்வாதிட ேேம் 
்வரவில்்ல, ததோ்லதூர விோேப் பிரயாணம் 
்பற்றிய சிநதே்ே அ்வ்ே ஆக்கிரமித்திருநதேது.
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முதேல் மு்றயாகத் தேன உறவுக்ளப் 
பிரிநது ததோ்லதூரம் தசல்ல இருக்கிறான. 
அநதே ேேக் குழப்்பத்துடன த்வளிநாட்டில் 
்வசிக்கும் அ்வன நண்்பரகள் ்்வறு தேஙகள் 
பிரயாண அனு்ப்வஙக்ளச் தசால்லி அ்வன 
குழப்்பத்்தே அதிகரித்து ்்வத்திருநதேேர. 
உள்நாட்டுப் ்பயணம் எனறால் கு்றநதேது 
இரண்டு ேணி்நரத்திற்கு முனேதோக விோே 
நி்லயத்தில் இருக்க ்்வண்டும். அதுவும் 
த்வளிநாடு தசல்்வததேனறால் கு்றநதேது 
நானகு ேணி்நரத்திற்கு முனேதோக இருக்க 
்்வண்டும் எனறு ்பலர புகுத்தி ் ்வத்தே கருத்்தே 
நனகு ஆழோகப் ்பதிய்்வத்துக் தகாண்டான. 
்வாசலில் விோே நி்லயத்திற்குச் தசல்லும் 
்வாகேம் தேயார நி்லயிலிருநதேது. அதில் 
்பக்கு்வோக அடுக்கப்்பட்டிருநதே இரு்பது கி்லா 
எ்டக்கு நிகராே ஒரு த்பரிய த்பட்டியும், 
ஏழு கி்லாவுக்கு நிகராே சிறிய த்பட்டியும் 
்பல ்ேல் தூரத்திலும் ததேரியும் அளவிற்கு 
“தேமிழச்தசல்்வன” எனறு அ்வன அப்்பா 
்வ்ரநதிருநதே ்வாரத்்தேகளால் ்பள்பளத்துக் 
தகாண்டிருநதேே. த்பற்்றாரகளின ஆசி்யப் 
த்பற்றுக்தகாண்டதும் அ்வன அேரநதிருநதே 
்வாகேம் தசன்ே விோே நி்லயம் ்நாக்கி 
உறுமிக்தகாண்டு கிளம்பியது.

தசன்ேச் சா்லகளின இடுக்குகளில் 
எல்லாம் ்வாகேஙகள் நு்ழநது ந்ட்வாசிகள் 
கூட த்வளி்யற இடமில்லாேல் அரத்தேேற்றதோக 
நி மி ட ங க ள்  க ் ர ந து த க ா ண் டி ரு ந தே ே . 
நல்ல்்வ்ளயாக த்வளிநாட்டு நண்்பரகளின 
ஆ ் ல ா ச ் ே ப் ்ப டி  மு ன ே தே ா க ் ்வ 
கிளம்பியதோல் தேமிழச்தசல்்வனின ்பதேட்டம் 
தகாஞசம் கட்டுக்குள் இருநதேது. ததோ்லதூரப் 
்பற்்வகளாய்த் ததேரிநதுதகாண்டிருநதே 
அலுமினியப் ்பற்்வகள் சரசரத்வனறு 
கண்க்ள அகல விரித்துப் ்பாரக்கும்்படி மிக 
அருகில் நீல ்வாேத்தில் ஏறிக்தகாண்டும் 
இறஙகிக்தகாண்டும் விோேஙகள் ்பறநதேது, 
விோேநி்லயம் தநருக்கத்தில் ்வநதுவிட்டது 
என்ப்தே உணரத்தியது.

்நரத்தியாக ்வாகேத்்தே நிறுத்தித் 
தே மி ழ ச் த ச ல் ்வ னி ன  த ்ப ட் டி ் ய 
இறக்கி்்வத்தோர ஓட்டுநர. த்வளிநாடு 
தசல்லும் ேகிழச்சியில் கணக்கு எதுவும் 
்பாரக்காேல் ்பணத்்தேயும் நனறி்யயும் 

்வாரி இ்றத்துவிட்டு விோேநி்லயக் 
கட்டிடத்தின பிரோண்ட கண்ணாடி முகப்பில் 
நு்ழநதோன தேமிழச்தசல்்வன. தேேக்கும் 
அஙகிருப்்ப்வரகளுக்கும் எநதேச் சம்்பநதேமும் 
இல்்ல என்பது ்்பால் நு்ழவு ்வாயிலில் 
நினறுதகாண்டிருநதே கா்வல் அதிகாரி்யப் 
்பாரத்தே்வா்ற ்்வகோய் நகரநதுதகாண்டிருநதே 
நீண்டததோரு ்வரி்சயில் க்ரநதோன. 
த்வளிநாடு தசல்்வதேற்காகப் த்பரும் தசலவு 
தசய்து ்வாஙகிய ் காட்டு தசன்ேயின கா்ல 
த்வயில் த்வப்்பத்்தே த்வகு்வாக ஏற்றி வியரக்க 
்்வத்தேது. ்நரம் தகாஞசம் தகாஞசோய்க் 
க்ரய ஒரு்வழியாய்க் கடவுச் சீட்்டயும் 
விோேப் ்பயணச்சீட்்டயும் கடுகடுத்வனறு 
மிடுக்காய்த் ததேரிநதே கா்வல் அதிகாரியிடம் 
காட்டிவிட்டு விோே நி்லயத்தின குளுகுளு 
கட்டிடத்திற்குள் உள்நு்ழநதோன.

அஃது எனேத்வனறு ததேரியவில்்ல, 
விோேநி்லயத்தில் ்பாரப்்ப்்வ எல்லாம் 
மினுக்காக அழகாகத் ததேரிகினறே. அ்வனுக்கு 
மிக அருகில் நடநது தசனற விோேப் 
்பணிப்த்பண்க்ள ரசித்தே்வா்ற விோே 
நு்ழவுச் சீட்்டக் ்காட்டிலிருநது த்வளி்ய 
எடுத்தோன. தோன பிடிக்க ் ்வண்டிய விோேத்தின 
தகௌண்ட்டர ்வநதேதும் அங்க இருநதே சிறு 
்வரி்சயில் த்பட்டி்யப் பிடித்துக்தகாண்டு 
த ே து ்வ ா க  ந க ர ந து த க ா ண் டி ரு ந தே ா ன . 
்வரி்சயில் ்பல தினுசாே முகஙகள், ்பல 
தினுசாே தோழிகள் எனறு தோன சராசரியாய் 
இருக்கும் இடத்தில் இல்்ல என்ப்தே அ்்வ 
அ்வனுக்கு உணரத்திக்தகாண்டிருநதேே. 
த்பட்டிக்ளக் கன்்வயர த்பல்ட்டில் 
தேள்ளிவிட்டுப் ்பயணச்சீட்்டச் சரி்பாரத்துக் 
தகாடுத்தே அநதே அழகுப் ்பணிப்த்பண்ணிடம் 
பு ன ே ் க ் ய ா டு  ந ன றி ் ய யு ம் 
ச ே ர ப் பி த் து வி ட் டு  ே டி க் க ணி னி ் ய ா டு 
இறுதிக் கட்டப் ்பாதுகாப்பு ்வரி்சயில் ்வநது 
நினறான. அஙகிருநதே கூட்டத்்தேப் ்பாரத்தேதும் 
ே்லத்துப்்்பாோன. தநாடிகள் கடநது 
நிமிடஙகள் கடநது அ்வேது த்பாறு்ே்யச் 
்சாதித்துக்தகாண்டிருநதேது. விோேத்்தே 
விட்டுவிடு்்வோ, தேேது நண்்பரகள் தசானேது 
்்பால் சரியாே ்நரத்திற்கு ்வநதும் ்நரம் 
்்பாதேவில்்ல்ய எனறு கலஙக ஆரம்பித்தோன. 
அநதே ் நரம் ்பாரத்து ஒரு த்பண் கா்வல் அதிகாரி 
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ஒரு சில விோேச் ்ச்்வயின த்பய்ரக் 
குறிப்பிட்டு அ்வரக்ள ேட்டும் தேள்ளி இருநதே 
சிறு ்வரி்சக்கு அ்ழத்துச் தசனறார.

்்வகோய் நகரநது தசல்லும் காலத்்தே 
ேனிதேோல் த்வல்ல முடியாது ஏ்தேனும் 
ோயஙகள் நிகழாேல். அப்்படித்தோன இருநதேது 
தேமிழச்தசல்்வனுக்கு. அநதேப் த்பண் கா்வல் 
அதிகாரி புதிய தி்ச்யக் காட்டியது, 
இேயே்லயின சிகரத்்தேத் ததோட ஏற 
்்வண்டிய்வ்ே ்ந்ர சிகரத்திற்குச் தசனறு 
தே்ரயிறக்கியது ்்பால் இருநதேது அ்வனுக்கு. 
ஒரு சில நகரவில் தேனனிடம் இருநதே அ்ேத்துப் 
த்பாருட்க்ளயும் அங்க ஆய்வுக்குத் 
தேயாராய் இருநதே தேட்டில் ்்வத்தோன. உடலில் 
அணிநதிருநதே துணிக்ளத் தேவிர ்காட்டு 
உள்்பட அ்ேத்தும் உள்ளீடாய் ஆய்வு 
தசய்யும் கணிப்த்பாறி யநதிரத்தின உள்்ள 
நு்ழநதேது. தேேக்கு முன நினற ந்பர நகரநதேதும் 
இ்வன ்ககள் இரண்்டயும் உயரத்திய்வாறு 
மிடுக்காே கா்வல் து்ற அதிகாரியின 
்கயிலிருநதே உ்லாகம் கண்டுபிடிக்கும் 
கருவி (தேட்டல் டிதடக்டர) மூலம் ஆய்வு 
தசய்யப்்பட்டான. அது்வ்ர எநதேச் சப்தேமும் 
எழுப்்பாதே அநதேக் கருவி அ்வ்ே ஆய்வு 
தசய்தே்்பாது அலறியது. ்பதேற்றே்டநதே 
தே மி ழ ச் த ச ல் ்வ ் ே  அ ந தே  அ தி க ா ரி 
அ்ேதிப்்படுத்திோர. இடுப்பில் அணிநதிருநதே 
இ்ட்வார(த்பல்ட்)தோன பிரச்ச்ே. அ்தேயும் 
கழட்டி ஆய்வுக்குத் தேயாராய் இருநதே அடுத்தே 
தேட்டில் ்்வத்தோன. அது நகர, மீண்டும் அ்வன 
ஆய்வு தசய்யப்்பட்டுத் திருப்திகரோய் அநதே 
அதிகாரியால் அனுப்்பப்்பட்டான.

சரியாய் அ்ரேணி ்நரம் இருநதேது. 
வியரத்தேது ்்பாக மீதேம் இருநதே நீர 
அ்வ்ே இயற்்க கடனுக்கு அ்ழக்க 
்்வறு்வழியில்லாேல் மிகவும் சுத்தேோக இருநதே 
ஆண்கள் கழிப்பிடத்்தேத் ்தேடிப் பிடித்து 
உள்நு்ழநதோன. எப்்படித்தோன அஙகு ஒரு 
்பத்து நிமிடஙகள் கழிநதேே எனறு அ்வனுக்்க 
ததேரியவில்்ல. முடி்யத் திருத்திக்தகாண்டு 
முகத்்தேப் ்பளிச்தசனறு ோற்றிக்தகாண்டு 
விோேத்தில் ஏற ்்வண்டிய இடத்திற்கு 
்வநதோன. அஙதகாரு்வர இஙதகாரு்வராகச் சிலர 
இருக்்ககளில் ஒய்யாரோய் அேரநதிருநதேேர. 
பிரம்ோண்ட கண்ணாடிச் சனேலுக்கு 

த்வளிப்புறம் ஒரு ்்பருநது அப்்்பாதுதோன 
நகரநதுதகாண்டிருநதேது. அங்க இருநதே 
விோேச் ் ச்்வயின ்பணிப்த்பண்ணிடம் தோன 
்்வத்திருநதே விோே நு்ழவுச் சீட்்ட அ்வன 
தகாடுத்தோன. அநதேப் த்பண் அ்வ்ே ்ேலும் 
கீழும் ்பாரத்தோள்.

“ ந ா ங க ள்  அ ் ர ே ணி  ் ந ர ே ா ய் ப் 
த்பாது ஒலித்பருக்கியில் உஙக்ளத்தோன 
அ்ழத்துக்தகாண்டிருந்தோம்” எனறாள் 
அநதேப் ்பணிப்த்பண். தேமிழச்தசல்்வனுக்குத் 
தூ க் கி  ்வ ா ரி ப்  ் ்ப ா ட் ட து . 
அ ் ழ த் து க் த க ா ண் டி ரு ந ் தே ா ே ா  எ ன ே 
தசால்கிறாள் இநதேப் த்பண்ேணி.. இனி எனே 
தசால்லப் ்்பாகிறாள் எனறு ேலஙகேலஙக 
அ்வன அ்வ்ளப் ்பாரத்தோன.

“விோே இருக்்ககள் நிரம்பிவிட்டே, 
நீ ங க ள்  அ டு த் தே  வி ே ா ே த் தி ல் தே ா ன 
தசல்ல முடியும்” எனறா்ள ்பாரக்கலாம், 
தே மி ழ ச் த ச ல் ்வ னு க் கு த்  த தே ா ண் ் ட ் ய 
அ்டத்தேது, தே்ல சுற்ற ஆரம்பித்தேது. ததோடரநது 
மூனறு விோேஙகளில் ்பயணித்்தே அ்வன 
தசனறு ்சர ்்வண்டிய ஆத்தி்ரலியா நாட்டின 
த்பல்கேன (Belconnen) ஊ்ரச் தசனற்டய 
முடியும். இநதேப் ்பயணம் எனே ஆகு்ோ 
எனறு த்பரும் குழப்்பத்தில் அ்வன வீழநதோன. 
ஒரு சில நிமிடஙக்ள அ்வன தோேதேோோன. 
அதேன வி்ளவு இவ்வளவு கடு்ேயாக ோறும் 
எனறு அ்வன கேவிலும் நி்ேக்கவில்்ல. 
முதேல் மு்ற த்வளிநாட்டுப் ்பயணம் இப்்படி 
ஆகிவிட்ட்தே எனறு கலஙகிோன.

“நான ஆத்தி்ரலியா தசல்கி்றன. 
அடுத்தே விோேத்்தே மும்்பாயில் நான 
சரியாே ்நரத்திற்குப் பிடிக்க்்வண்டும். 
இல்்லதயனறால் இநதேப் ்பயண்ே 
சிக்கலாய் முடிநதுவிடும்” எனறு அ்வன அநதேப் 
்பணிப்த்பண்்ணப் ்பாரத்துப் ்பரிதோ்போய்ச் 
தசானோன.

“நான ஒனறும் தசய்ய இயலாது, 
வி்ர்வாக எஙகள் விோேச் ்ச்்வயின 
நுகர்்வார சா்வடியிற்குச்(Booth) தசனறால் 
அ்வரகள் உதேவு்வாரகள்” எனறு அ்வனுக்குப் 
பின நினறுதகாண்டிருநதே்வரிடம் க்வேத்்தேச் 
தசலுத்திோள்.
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அநதே நுகர்்வார சா்வடி ்பாதுகாப்புச் 
்சாதே்ே தசய்துதகாண்டிருநதே இடத்திற்கு 
்வலது்பக்கம் இருநதேது. அதிகோய்க் கூட்டம் 
எதுவும் இல்்ல. வியரக்க விறுவிறுக்க 
அ ் தே  அ ணு கி ய ்வ ன  ந ட ந தே ்வ ற் ் ற ப் 
்பட்படத்வே எடுத்து்ரத்தோன. சரியாய் 
அ்ரேணி ்நரத்திற்குள் கிளம்்ப ்்வண்டிய 
அடுத்தே விோேத்தில் அ்வேது இருக்்க்ய 
உ று தி ப் ்ப டு த் தி ே ா ர க ள்  அ ங கி ரு ந தே 
சி ல  ்ப ணி ப் த ்ப ண் க ள் .  அ ந தே ப்  ்ப த் து 
நிமிடஙகளுக்குள் அ்வரகள் ்பல்ரத் ததோடரபு 
தகாண்டாரகள். அ்வரகள் அடுத்தேடுத்துப் 
்்பசிக்தகாண்டிருநதேதில் தேமிழச்தசல்்வனுக்குத் 
தோன ஆத்தி்ரலியா ்்பா்வது உறுதியா 
இல்்லயா எனகினற ரீதியில் க்வ்லகள் 
கற்்ப்ே ்வண்டியில் ஏறிே.

எஙகிருநது விரட்டப்்பட்டா்ோ அ்தே 
இடத்திற்குத் திரும்்ப ்வநதோன. நல்ல்்வ்ள 
அநதேப் ்ப்ழய ்பணிப்த்பண் அஙகு இல்்ல. 
எப்்படியும் அடுத்தே விோேத்தில் ஏறிவிடலாம் 
எனறு எஙகிருந்தோ ்வநதே தேனேம்பிக்்கயுடன 
தேேக்கு ்வராதே ஒய்யாரத்்தே ்வலிநது 
திணித்துக்தகாண்டு ஓர இருக்்கயில் 
அேரநதோன. தசால்லி ்்வத்தேது ்்பால் சிறிது 
்நரத்தில் அநதேப் ்ப்ழய ்பணிப்த்பண்்ண 
்வநதோள். விோேத்தில் ஏற ்்வண்டிய்வரக்ள 
அ்வள் ்வர்்வற்றாள். தேமிழச்தசல்்வ்ேப் 
்பாரத்தேதும் புனே்கத்து “ஆப்பிச் ்சரனி 
(Happy Journey)” எனறு ்பயணச்சீட்டி்ேச் 
சரி்பாரத்து அதேன ஒரு ்பகுதி்யத் திரும்்பக் 
தகாடுத்து ்வழியனுப்பி ்்வத்தோள். குளுகுளு 
்்பருநதில் ஓரிரு நிமிடஙகளில் விோேத்்தே 
அ்டநது விோேப் ்பணிப்த்பண்ணுக்கு 
ஒரு புனே்க்யச் சிநதிவிட்டுத் தேேக்கு 
ஒதுக்கப்்பட்ட சீட்டில் அேரநதோன. சரியாய் ஒரு 
ேணி்நரம் நாற்்பத்்தேநது நிமிடஙகள்தோன 
கி்டக்கும், அடுத்தே விோேத்்தே மும்்பாயில் 
பிடிக்க. அது சாத்தியோ எனறு அ்வனுக்குத் 
த தே ரி ய வி ல் ் ல .  க டி க ா ர  மு ட் க ் ள ப் 
்பாரத்தே்வாறு ்பல காலக் கணக்குக்ளப் 
்்பாட்டுப் ்பாரத்தோன. எல்லாம் ேயிரி்ழ 
்நரம் கூட அதிகம் தகாடுக்கவில்்ல. தோன 
தசனறுதகாண்டிருக்கும் விோேம் ஏ்தேனும் 
காரணத்தோல் தோேதேப்்பட்டால் முடிநதேது 
க்தே எனறு நி்ேத்தே்்பாது வியர்்வயில் 

்காட்டுக்குள் அணிநதிருநதே ்ேல்சட்்ட 
ந்ேய ஆரம்பித்தேது, தே்ல்வலி தேல்லியதோய் 
எட்டிப் ்பாரத்தேது.

முதேல் மு்ற மும்்பாயின கடற்்பரப்்்ப 
்வாேத்தில் இருநது ்பாரத்தோன. அடுக்குோடிக் 
கட்டிடஙகளும் அ்தேதயாட்டிய கடற்க்ரயும் 
சிறு சிறு கப்்பல்களும் அ்வனுக்கு எநதே 
ே கி ழ ச் சி ் ய யு ம்  த க ா டு க் க வி ல் ் ல . 
ஒவத்வாரு ேணித்துளி்யயும் அ்வன 
கணக்கிட்டுக்தகாண்டிருநதோன.  அ்வன 
இருநதே சீட்டு விோேத்தின ்வால் ்பகுதி. 
அஙகிருநது முன ்பகுதிக்குச் தசனறு 
விோேத்தில் இருநது இறஙக்்வண்டும். 
அஙகிருநது ்்பருநதி்லா இல்்ல ்நரடியாக 
விோேநி்லயக் கட்டிடத்தி்லா உள்நு்ழய 
்்வண்டும் எனறு ்பலவிதேக் கணக்குக்ளப் 
் ்ப ா ட் டு க் த க ா ண் டி ரு ந தே ா ன .  மு ம் ்ப ா ய் 
வி ே ா ே நி ் ல ய ம்  அ ்வ னு க் கு ப்  பு து ப் 
்பாடத்்தேக் கற்றுக் தகாடுக்கக் காத்திருநதேது.

விோே நி்லயம் எனறா்ல அஃது ஒ்ர 
இடத்தில் இருக்கும் என்பது தே்வறாே புரிதேல் 
என்பது அனறு அ்வன ்படித்தே ்பால ்பாடம். 
மும்்பாயின உள்நாட்டு விோேநி்லயத்தில் 
அ்வேது விோேம் தே்ரயிறஙகியது. ்்வக 
்்வகோய்ப் ்பலருக்குப் ்்பாட்டியாக அ்வன 
விோேத்தில் இருநது த்வளி்யற மு்ேநதோன. 
அ்வனுக்கு ேட்டும் நிமிடஙகள் ்்வகோகக் 
கழி்வது ்்பால் இருநதேது. ஒரு ்வழியாய் 
ஏற்கே்்வ ்வநது யாரும் ஆதேரிக்காேல் 
தேனியாய்க் கன்்வயரில் சுற்றிக்தகாண்டிருநதே 
அ ்வ ே து  இ ர ண் டு  த ்ப ட் டி க ் ள யு ம் 
்சகரித்துக்தகாண்டு மும்்பாயின த்வளிநாட்டு 
விோே நி்லயத்திற்குச் தசல்லும் ்்பருநதில் 
ஏ றி ே ா ன .  ந ல் ல ் ்வ ் ள ய ா க  அ ்வ ன 
த்பட்டி்யச் ்சகரிப்்பதேற்கும் ்்பருநது 
கிளம்்பவும் சிறிது ்நரமிருநதேது. ஒரு ்பத்து 
நிமிடப் ்பயணம். பிரோண்ட அலுமினியப் 
்பற்்வகளாய்ப் ்பல நாட்டு விோேஙகள் 
்்பருநதின சனேல் ்வழியாக அ்வ்ே மிரட்டிே. 
்்பருந்தே விட்டு இறஙகிய்வன சிட்டாய்ப் 
்பறநது பிரிசு்்பன(Brisbane) நகருக்குப் ்்பாகும் 
கு்வனடசு (Qantas) விோேச் ்ச்்வயின 
சா்வடி்ய அ்டநதோன. ்நரம் கேகச்சிதேோய் 
இருநதேது. தசன்ே்யப் ்்பால்்வ இஙகும் 
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த்பட்டிகள் எ்ட ்பாரக்கப்்பட்டு உள்்ள எநதே 
ஆ்பத்தோே த்பாருட்களும் இல்்ல என்பது 
உறுதி தசய்யப்்பட்டுக் கன்்வயர த்பல்ட்டில் 
த்பட்டிகள் அ்வனிடம் இருநது பிரியா வி்ட 
த்பற்றே. தேேது உ்ட்ேகள் தேன்ே விட்டுப் 
்்பாகும்்்பாது தேல்லியதோய் ஒரு பிரிவுத் 
துயரம் ்வரும். ஒரு சில விோடிகள் அ்வன அ்தே 
அனு்பவித்தோன. இநதே மு்ற புதிதோய் விோே 
நு்ழவுச் சீட்டுகள் தகாடுக்கப்்பட்டே. ஒனறு 
மும்்பாயில் இருநது பிரிசு்்பன, ேற்தறானறு 
பி ரி சு ் ்ப னி லி ரு ந து  க ன ்ப ர ா ( C a n b e r r a ) 
எனறிருநதேது. த்பட்டிகள் ்நரடியாகக் கன்பரா 
விோே நி்லயத்திற்கு ்வநதுவிடும் எனறு 
புனே்க்யாடு தசானே கு்வனடசு விோேச் 
்ச்்வ ்பணிப்த்பண்ணிடம் அளவுக்கு 
அதிகோக நனறி்யச் தசால்லிவிட்டு இறுதிக் 
கட்ட ்பாதுகாப்்்ப உறுதி தசய்யும் நீண்ட 
்வரி்சயில் ்வநது நினறான. நிமிடஙகள் 
க்ரய தசன்ேயில் ்படித்தே ்பால ்பாடம் 
நி்ேவுக்கு ்வர ஓர உ்லாகம் கூட இல்லாதே 
்வ்கயில் அ்ேத்்தேயும் ஆய்வு தசய்யத் 
தேயாராய் இருநதே தேட்டில் ்்வத்தோன. அ்வேது 
த்பட்டி்யப் ்்பால்்வ இநதேத் தேட்டும் 
அ்வ்ே விட்டுப் பிரிநது ஒரு த்பரிய த்பட்டி 
்்பானற சிறிய இருட்டுப் ்பகுதி ்வழி்ய 
ஆய்வு தசய்யப்்பட்டு த்வளி்ய ்்பாய் 
ஏற்கே்்வ இருநதே ேற்ற தேட்டுக்ளத் தேட்டி 
நினறது. தசன்ே்யப் ்்பால் இஙகு ஆய்வு 
தசய்ய அதிகாரிகள் இல்்ல. ஓர ஆளுயர 
்வாசக்கால் ்்பானற யநதிரத்்தேத் தோண்டிச் 
தசனறான. அஃது எநதேச் சப்தேத்்தேயும் 
எழுப்்பவில்்ல. ்நரம் மிகக் கு்ற்வாக 
இருநதேதோல் அ்வசர அ்வசரோக ஆய்வுத் தேட்டில் 
எடுத்தே த்பாருள்க்ள எடுத்துக்தகாண்டு B40 
எனறு விோேப் ்பயணச்சீட்டில் குறிப்பிட்ட 
்வாயிலுக்கு ஓடிோன. விோேப் ்பணிப்த்பண் 
முகம் ்வடிவு ோறி இருநதேது. இப்்்பாது அ்வள் 
த்வள்்ளக்காரியாக இருநதோலும் இரு கரம் 
கூப்பி ்வர்்வற்றது அ்வனுக்குப் பிடித்திருநதேது.

A10 எனகினற அ்வேது இருக்்க்ய 
அ்டநது உட்காரநதேவுடனதோன நிம்ேதிப் 
த்பருமூச்சு ்வநதேது. ்ககளில் இருநதே 
்கக்குட்்ட முற்றும் தேண்ணீரில் முக்கியது 
்்பால் ஈரோய் இருநதேது. அ்வன ்பலமு்ற 
து்டத்து வியர்்வ நிற்்பதோக இல்்ல. 

இதேயம் ்பட்படத்துக் தகாண்டிருநதேது. 
அப்்பா அம்ோவிடம் ்்பசிோல் நனறாய் 
இருக்கும், தகாஞசம் அ்ேதி த்பறலாம் 
எனறு ்க்்பசி்ய எடுக்க முயனறான. 
ஆோல் எஙகும் அது சிக்கவில்்ல. 
இருக்்கயில் இருநது எழுநது ்தேடிோன. 
அப்்்பாதும் கி்டக்கவில்்ல. க்டசியாக 
எப்்்பாது ்பாரத்்தோம் எனறு நி்ேத்தே்்பாது, 
ஆய்வுக்காக எல்லாப் த்பாருட்களுடன 
ஆய்வுத் தேட்டில் ்்வத்தேது ஞா்பகம் ்வநதேது. 
விோேம் புறப்்பட இனனும் அ்ரேணி ்நரம் 
இருநதேது, ்க்்பசியில்தோன எல்்லாரு்டய 
எண்ணும் இருநதேது. ்க்்பசி இல்லாேல் 
யா்ரயும் ததோடரபு தகாள்ள முடியாது. 
எநதேத் ததோடரபு எண்்ணயும் அ்வன 
நி்ேவில் ்பதிநதுதகாள்ளவில்்ல. இருப்புக் 
தகாள்ளவில்்ல. எப்்படியும் ்்பாய் எடுத்து 
்வநதுவிடு்வது எனகினற முடிவில் விோேப் 
்பணிப்த்பண்ணிடம் விடயத்்தேச் தசானோன. 
உட்ே ்வநது விடு்வதோகச் தசால்லிக் காற்றாய்ப் 
்பறநதோன. தி்ரப்்படஙகளில் ்வரும் இறுதிக் 
காட்சி்ய ஒத்திருநதேது அ்வேது ் ்வகம். ஆய்வு 
தசய்யும் இடத்தில் இருநதே அதிகாரியிடம் 
நடநதே்தே ஒப்புவித்தோன. ஒரு நிமிடம் 
இருஙகள் எனற்வர அ்வனு்டய ்சானி 
எரிக்சன ்க்்பசி்யக் தகாண்டு ்வநதோர.

“நீஙகள் இருக்கும் பு்கப்்படம் இநதேக் 
்க்்பசியில் இருக்கிறதோ” எனறார. நி்றயப் 
பு்கப்்படம் எடுத்திருக்கி்றன நிச்சயம் 
இருக்கும் எனகினற நம்பிக்்கயில் அ்வன, 
“இருக்கிறது, ்பாருஙகள்” எனறான தகாஞசம் 
அ்வநம்பிக்்கக் குரலில்.

ஓரிரு பு்கப்்படஙக்ள இடப்்பக்கம் 
தேள்ளியதும் அ்வன குடும்்பத்்தோடு இருக்கும் 
பு்கப்்படம் ்வநதேது. எதேற்்கா புனே்கத்தே 
அநதே அதிகாரி அ்வனிடம் ்க்்பசி்ய 
ஒப்்ப்டத்தோர. மீண்டும் சிட்டாய்ப் ்பறநதோன. 
விோேம் இப்்்பாது நிரம்பி ்வழிநதேது. தேன 
இருக்்கக்குப் ்பக்கத்தில் ஓர இளம்த்பண் 
அேரநதிருப்்ப்தேப் ்பாரத்தேதும் இப்்படி்ய 
்்பாய் வியரக்க விறுவிறுக்க அேரநதோல் 
நனறாய் இருக்காது எனறு விோேக் 
கழிப்்ப்றயில் நு்ழநது முடிநதே அளவு 
்பதேட்டத்்தேக் கு்றத்தோன. ஆோலும் 
அ்வனுக்கு வியரத்து விறுவிறுத்தேது.
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்்வறு ்வழியினறி இருக்்கக்கு ்வநதே்வன 
்பக்கத்து இருக்்க இளம்த்பண்ணுக்குப் 
புனே்க ஒன்றத் தேநதுவிட்டுக் கண்க்ள 
மூடி அ்ேதி்யத் ்தேடிோன.

விோேம் ்பத்து நிமிடஙகள் ்்பருநது 
்்பால் குலுஙகிக் குலுக்கி விோே நி்லயச் 
ச ா ் ல க ளி ல்  ந க ர ந தே து .  அ தி லி ரு ந து 
ஐநது நிமிடத்தில் மும்்பாய் நகரத்்தே 
ஒரு ்வட்டேடித்துப் பிரிசு்்பன ்நாக்கி 
்வானத்வளியில் தேேது நீண்ட ்பயணத்்தேத் 
ததோடஙகியது. குடிப்்பதில் அதிக ஆர்வம் 
அனறு இல்்லதயனறாலும் த்பயர ததேரியாதே 
ஓர ஒயி்ேக் ்கட்டு ்வாஙகி அருநதிோன. 
ஏற்கே்்வ இருநதே தே்ல்வலி தகாஞசம் 
தகாஞசோய் அதிகரித்தேது. தூஙக எவ்வளவு 
முயனறாலும் அடுத்தேடுத்து ்வநதே உணவு 
ேற்றும் விோேப் ்பணிப்த்பண்களின 
அறிவிப்புகள் அ்வ்ேத் தூஙக விடவில்்ல. 
விோேத்தில் தகாடுத்தே உணவு ேற்றும் ஒயின 
தகாடுத்தே தே்ல்வலி, உறக்கமின்ே எனறு 
்பல ்வலிக்ள ்வழி முழுதும் அனு்பவித்துப் 
பிரிசு்்பன விோேநி்லயம் ்வநது ்சரநதோன.

பி ரி சு ் ்ப ன  வி ே ா ே நி ் ல ய த் தி ன 
அதிநவீேக் கழிப்்ப்றயில் இருநதே பிரோண்ட 
கண்ணாடியில் அ்வ்ேப் ்பாரத்தே்்பாது 
சிரிப்்பதோ அழு்வதோ எனறு அ்வனுக்குத் 
்தோனறவில்்ல. ஒரு த்வளிநாட்டுப் 
்பயணம் எப்்படி அ்ேநதிருக்க ்்வண்டும், 
இப்்படி ்நாய்்வாய்ப்்பட்ட்வன ்்பால் 
ததேளிவு இனறி இருக்கி்றா்ே எனறு 
்வ ரு ந தி ே ா ன .  தே ் ல சு ற் று ்வ து  ் ்ப ா ல் 
இருநதேது. விோேத்தில் அருநதிய ஒயினும் 
சாப்்பாடும் தோத்தேோக ்வயிறு த்வளி்ய 
தேள்ளியது. ்வாய் தகாப்்பளித்து முகத்்தே 
நனறாகக் கழுவிோன. தகாஞசம் ததேளி்வாய் 
இருநதேது. கழி்வ்றயில் இருநது த்வளி்ய 
்வநதே்்பாதுதோன அநதே விோேநி்லயத்தில் 
இருநதே ்்வ்லப்்பாடாே விடயஙகள் அ்வன 
கண்க்ளக் க்வர ஆரம்பித்தேதேே. மினுமினுத்தே 
கண்ணாடி விளக்குகளும் ந்ட்யாரோய் 
இருநதே க்டகளும் அநநாட்டின தசல்்வச் 
த ச ழி ப் ் ்ப ப்  ்ப ் ற ச ா ற் றி ே .  அ ழ கு 
்தே்வ்தேகளாகப் ்பல நாட்டுப் த்பண்கள் 
அ்வன கண்க்ளக் குளிரவித்தேேர. அ்வன 

நடநது ்வநதுதகாண்டிருநதே ்பா்தேயில் 
இருநதே ஒரு க்டயில் முதேல் மு்றயாக அநதே 
நாட்டுப் ்பணத்்தேக் தகாண்டு ஒரு ்காக் 
்வாஙகிோன. ஒரு சல்லி ்்பசா கு்றயாேல் 
சில்ல்ற்யாடு மீதிப் ்பணத்்தேப் த்பற்றது 
அ்வனுக்கு மிக ஆச்சரயோகிப் ்்பாேது. 
கான்பரா விோேத்்தேப் பிடிக்க நி்றய ்நரம் 
இருக்கிறது. இனி எதேற்கும் ்பதேட்டே்டயக் 
கூடாது எனறு முடித்வடுத்தோன. ்காட்டில் 
்கக்ள நு்ழத்துக் கான்பரா தசல்லும் 
விோேத்தின தேக்வ்ல அங்க இருநதே த்பரிய 
அளவு ததோ்லக்காட்சியில் ்பாரத்தோன. அ்வன 
தசல்ல ்்வண்டிய விோேத்தின ்வாயில் K5 
எனறும் சரியாக ஒரு ேணி்நரத்தில் அது 
புறப்்படும் எனறும் ததேரிநதுதகாண்டான. 
அ்வன ்கயில் ்்வத்திருநதே விோேச் 
சீட்டும் ்வாயில் K5 என்ப்தே உறுதி தசய்தேது. 
மிக தேது்வாக அநதே விோே நி்லயத்தின 
அழ்க ரசித்துக்தகாண்்ட அநதே ்வாயி்ல 
அ்டநதோன. அஙகு அதிகக் கூட்டம் இல்்ல. 
இநதே மு்ற மிக ஒய்யாரோக அங்க 
்்பாடப்்பட்டிருநதே இருக்்கயில் அேரநதோன. 
்ககளில் நளிேோகப் பிடித்திருநதே ்காக்்க 
ஒரு மிடறு குடித்தோன. ஏ்தோ த்பரியததோரு 
காரியத்்தேச் தசய்து முடித்தேது ்்பால் சுற்றி 
முற்றிப் ்பாரத்தோன.

ஆத்தி்ரலியாவில் இருக்கின்றாம் 
எனகினற நி்ேப்்்ப அ்வன ேேதில் 
ஆேநதேத்்தேக் கூட்டியது. கான்பரா தசல்லும் 
விோேத்தில் ஏ்தோ விோேப்்பயணம் 
எல்லாம் எேக்குச் சர்வசாதோரணம் என்பது 
்்பால் ஏறித் தேன இருக்்கயில் அேரநதோன. 
விோேம் மிகக் குறுகிய ்நரத்தில் ்வாேத்தில் 
்பறக்க ஆரம்பித்தேது. தூரத்தில் ்பக்கத்தில் 
்ப ற ந து த க ா ண் டி ரு ந தே  வி ே ா ே த் தி ன 
்வால்்பகுதியில் ததேரிநதே கஙகாரு இலச்சி்ே 
மும்்பாயில் அ்வ்ே விட்டுப் பிரிநதே 
த்பட்டியி்ே ஞா்பகப்்படுத்தியது.

“ஆோம் த்பட்டிக்ள அ்டயாளப்்படுத்தே 
மு ம் ்ப ா யி ல்  ஒ ரு  து ண் டு ச்  சீ ட் டு க் 
தகாடுத்தோரக்ள, அஃது எங்க?” ்ககள் ்தேட 
ஆரம்பிக்க விோேம் கான்பரா நக்ர ்நாக்கிப் 
்பறக்க ஆரம்பித்தேது.
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è†®ò ¶E«ò£´
è£ùè‹ ¹°‰î
Y¬î ªêŒî¶ -
Fò£è‹..

â¡ù ã¶
â¡Á Ãì 
«è†è£ñ™ 
Þ÷‹ ñ¬ùM¬ò 
M†´ M†´ 
Ü‡íÂ‚°ˆ
¶¬íò£è
Ýó‡ò‹ ¹°‰î
Þô‚°õ¡ ªêŒî¶
Fò£è‹...

Ü‡í¡ õ‰¶ 
Üñ¼‹ õ¬ó 
ÜKò£êùˆF™ 
Üñ¼A¡ø 
â‡í‹ Ãì 
âö‚Ãì£ªî¡Á 
Ü‡íQ¡ 
ð£¶¬èè¬÷ ¬õˆ«î 
Üóê£‡ì 
ðóî¡ ªêŒî¶ - 
Fò£è‹ 

àì¡Hø‰îõO¡ 
è‡a¼‚° 
cF «è†´ 
Y¬î¬ò‚ èõ˜‰¶ 
õ‰¶ 
C¬ø¬õˆî£½‹ 
Üó‚è˜ °ôˆF™ 
ÜõîKˆF¼‰î£½‹ 

Üõ÷¶ ÜÂñF‚è£è 
è£ˆF¼‰î 
Þôƒ¬è«õ‰î¡ 
ªêŒî¶‹ - 
Fò£è‹î£¡.... 

Üø‹ õ¿õ£ñ™ 
Þôƒ¬è¬ò Ý‡ìõ¡ 
ÞŠð® 
îó‹î£›‰¶ «ð£ù£«ù 
â¡Á 
î£‹ðˆFò ²è‹ «î® 
õ¼‹«ð£ªî™ô£‹ 
Þó£õí¬ùˆ 
îM˜ˆî£÷£‹ 
ñ‡«ì£îK 
Üó‚è˜ °ôˆF™ 
ÜõîKˆF¼‰î£½‹ 
îIö„C Ü™ôõ£? - 
î¡ñ£ù‹ Þ¼‰F¼‚°‹ 

Ü´ˆîõ¡ 
ñ¬ùò£¬÷ˆ 
b‡ì G¬ùŠð¶ 
ÝèŠªðKò ð£õªñ¡Á 
Þó£õí¬ù Ü¡ø£ì‹ 
î´ˆ¶ GÁˆFù£«÷ 
ñ‡«ì£îK 
Üõœ ªêŒî¶‹ - 
Fò£è«ñ... 

Ü‡í¡ ªêŒî¶ 
îõÁî£ªù¡Á 
Üóêê¬ðJ™ 
õ£F†ì£½‹ 
Ü‡íÂ‚è£èŠ 
ð¬ìFó†®„ªê¡Á 
Þó£ñ¬ù âF˜ˆ¶ 
ªî£¬ìî†® G¡Á 

àJ˜¶ø‰î 
î‹Hèœ ªêŒî¶‹ - 
Fò£è«ñ... 

è´‰îõ‹ ¹K»‹ 
è£ùèˆ¶ 
ºQõ˜è¬÷Š«ð£ô 
ªï´‰îõ‹ Aì‰î 
á˜I¬÷J¡ 
Fò£èˆ¬î 
âî«ù£´‹ 
åŠHì º®òM™¬ô 
Üõœ 
Üó‡ñ¬ù„ 
C¬ø‚°œ«÷«ò 
Ý»¬÷‚ - 
èNˆîõœ 
ÜEñEèœ- 
åNˆîõœ 
c‡ì Ã‰î¬ô - 
ñNˆîõœ 
Ýê£ð£êƒè¬÷Š - 
ðNˆîõœ 
²è¶‚èƒè÷Ÿø 
Þèõ£›M™ - 
ªêNˆîõœ 

Þó£ñ¬ù‚è£†®½‹
Y¬î¬ò‚è£†®½‹ 
Þó£ñ£òíˆ¶‚ 
è¬îñ£‰î˜è¬÷‚ 
è£†®½‹ 
Þõœ 
ªêŒî Fò£è‹ 
Cô M¿‚è£´ - 
ÜFè‹ 
Ü¬îˆî£¡ ð£®«ù¡ 
ÞõÀ‚è£è å¼ - 
ðFè‹ 

  - ºŸÁ‹
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 தததாடர் - 8

ப ள் ளி க் கூ ட  ந ா ட் க ளி ் ல ் ய 
த்பாதுக்கூட்டஙகளுக்குச் தசல்்வதும், இலக்கிய 
நிகழவுகளுக்குச் தசல்்வதும் எேக்கு மிகவும் 
பிடித்திருநதேே. புதுக்்காட்்ட ோ்வட்டம் 
திருக்்காகரணம் ் காவில்்பட்டி சா்லயிலுள்ள 
எேது வீட்டிலிருநது மூனறு கி்லா மீட்டர 
ததோ்லவிலுள்ள திலகர திடலாோலும், நானகு 
கி்லா மீட்டர தூரமுள்ள நகரேனறோோலும், 
ஆறு கி்லா மீட்டர ததோ்லவிலுள்ள காநதி 
திடலாோலும், உசிலஙகுளோோலும் நடந்தே 
தசனறுவிடு்்வன. நான ேட்டும் தசல்லாேல் 
எப்்்பாதும் நண்்பரகள் சில்ரயும் கூட்்வ 
அ்ழத்துச் தசல்்்வன. யாரும் உடன ்வராதே 
்்பாதும், தேயஙகாேல் நான ேட்டு்ே கிளம்பிச் 

தசனறுவிடு்்வன.

  கூட்டஙகளுக்குச் தசல்கிற உற்சாக 
ேேநி்லயில் ்்பாகும்்்பாது எதுவும் 
ததேரியாது. கூட்டம் முடிநது நள்ளிரவு 
்நரஙகளில் தேனியாகத் திரும்பும்்்பாதுதோன 
ேேம் ‘திக்... திக்’ எனறு அடித்துக்தகாள்ளும். 
்பாதி தூரம் ததேருவிளக்குக்ள இருக்காது. 
கருக்கிருட்டில் எதி்ர ்வரு்ப்வர யாதரேத் 
ததேரியாேல் ஓட்டமும் ந்டயுோக வீடு ்வநது 
்சர்்வன. இநதே அனு்ப்வஙகள் ஒவத்வானறும் 
ஒரு தேனி சுகோே்்வ.

  நகரேனறத்தில் ந்டத்பற்ற இலக்கியக் 
கூட்டதோனறிற்குச் தசனறிருந்தேன. கிராமியப் 
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்பாடல்க்ளாடு கூட்டம் ததோடஙகியிருநதேது. 
்வாசலில் நினறிருநதே என்ேச் சட்தடே 
உள்ளிழுத்தேே அநதே ்வாரத்்தேகள்.

  ‘ேனுசஙகடா... நாஙக ேனுசஙகடா...’ ஒரு 
கணமும் தோேதிக்காேல் அரஙகிற்குள் ஓடி்ேன. 
்பாடகர ஒரு்வர ்பாடிக்தகாண்டிருநதோர.

   ‘ேனுசஙகடா... நாஙக ேனுசஙகடா...

   ஒன்ேப்்்பால அ்வ்ேப்்்பால

   எட்டு சாணு ஒசரமுள்ள

   ேனுசஙகடா… - ்டய்… ேனுசஙகடா!’

 அதிலும் அநதே ‘்டய்…’ என்ப்தேச் 
சற்்ற அழுத்தேோக உச்சரித்துப் ்பாடிோர. 
்்வதறநதே உணரவுகளுேற்று அப்்படி்ய 
்பாடல் ்வரிகளுக்குள் நானும் ்பயணிக்கத் 
ததோடஙகி்ேன.

   ‘ேனுசஙகடா…’ எனும் அநதே ்வாரத்்தே்ய 
முதேலில் எேக்கு மிகுநதே ேே தநருக்கத்்தேத் 
தேநதேது. ேனிதேர, ோனிடர, ோனுடம், ேக்கள்… 
இப்்படியாே ்வாரத்்தேக்ள ேட்டு்ே 
அறிநதும், புழஙகியும் ்வநதே எேக்குள் அநதே 
‘ேனுசஙக’ எனும் ்வாரத்்தே எனே்்வா 
தசய்தேது.

‘ச்தேயும் எலும்பும் நீஙக ்வச்ச தீயில் 
்்வகு்தே – ஒஙக

சரக்காரும் ்காரட்டும் அதி்ல எண்தண 
ஊத்து்தே

எ்தேஎ்தே்யா சலு்கயினு 
அறிவிக்கிறீஙக – நாஙக

எரியும்்்பாது எ்வன ேசு்ரப் புடுஙகப் 
்்பாறீஙக?’

   ்பாடலில் இடம்த்பற்ற இநதே ்வரிகள், 
எேக்குள் தநருப்த்பேக் கேனறே. சில 
்வரிகளில் அப்்படி்ய ேேம் கசிநது அழு்தேன. 
்பாடல் முடியும்்்பாது நான நாோக இல்்ல. 
அநதேப் ்பாடல் எேக்குள் வி்ே புரியத் 
ததோடஙகியது.

   இ்தே எழுதிய கவிஞன யாராயிருக்கும்..? 
எேது ததோடர ்தேடலுக்குப் ்பதில் கி்டத்தேது. 
கவிஞர இனகுலாப். ்பாரதியின கவி்தே ்வரிகள் 
எேக்குள் ஏற்்படுத்திய தோக்கத்திற்குச் சற்றும் 

கு்றயாேல், இனகுலாப்பின இநதேப் ்பாடலும் 
என்ே ஆட்தகாண்டது. 

   இனகுலாப்பின கவி்தே நூல் கி்டக்குோ 
எேப் ்பலரிடமும் ்கட்்டன. நூலகத்தில் 
்தேடியும் ்பயனில்்ல. ்ப்ழய புத்தேகக் 
க்டதயானறில் என ்கக்கு அகப்்பட்டது 
‘இனகுலாப் கவி்தேகள்’ எனும் 96 ்பக்கஙகள் 
தகாண்ட நூல். அள்ளிய்ணத்துக் தகாண்்டன. 
அக்்டா்பர 1972இல் காரக்கி த்வளியீடாக ்வநதே 
நூலின வி்ல ரூ.1.50. ஒரு ரூ்பாய் தகாடுத்து 
்வாஙகிக்தகாண்்டன. இனேமும் என நூல் 
்சகரிப்பில் மிகவும் ்பத்திரோக உள்ளது. இநதே 
நூலில் கவிஞர இள்்வனில் எழுதியிருக்கும் 
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‘ேகரநதேஙகளிலிருநதும் துப்்பாக்கி ர்்வகள்…’ 
எனும் 12 ்பக்க அளவிலாே முனனு்ர என்ே 
தராம்்ப்்வ ஈரத்தேது. எது கவி்தே, எ்வன 
கவிஞன எனகிற புரிதே்லாடு, இனகுலாப் 
்பற்றிய புரிதேலுக்கும் அநதே முனனு்ர ்வழி 
திறநதேது.

  ‘ேக்க்ள அர்வ்ணப்்பது, எதிரிக்ள 
நிரமூலோக்கு்வது; எனகிற இலட்சிய ஆகுதியில் 
– ஒரு தோயின ்பரிவுடனும், ஒரு ்்பாரவீரனின 
்கா்பா்்வசத்துடனும், ்பாட்டாளி ்வரக்க 
ஜேநாயக – சர்வாதிகாரம் எனகிற திமிருடன 
எழுநதுள்ள ஒரு கவிஞனின தநஞசில், பூ்வாய், 
தீயாய், ேலரநதும், தேகித்தும் தகாண்டிருக்கிற 
உணரச்சிகளின ததோகுப்்்ப, ‘இனகுலாப் 
கவி்தேகள்’ எனகிற த்பயரில் உஙகள் முன்ே 
த்பருமிதேத்துடன ்்வக்கி்றாம்’ (்பக்கம் : 3) 
எனறு  எழுதியிருநதோர இள்்வனில்.

  ‘ இ ல க் கி ய த் தி ல்  பி ர ச் ச ா ர ம் ’ 
எனும் குரல் அப்்்பாது சற்்ற உரத்து 
ஒ லி த் து க் த க ா ண் டி ரு ந தே து .  அ தே ற் க ா ே 
்பதி்லயும் இள்்வனில் தேநதிருநதோர. 

  ‘ஒவத்வாரு இலக்கியமும், ஒவத்வாரு 
க்லயும் ்்பாராட்டச் சாதேேம்தோன; பிரச்சாரப் 
்பணிதோன. அஜநதோ ஓவியஙகள் த்பளத்தே 
சேயத்்தேப் பிரச்சாரம் தசய்கினறே்்வ 
அது்்பால, எல்்லாரா ஓவியஙகள் இநது 
சேயத்்தேப் பிரச்சாரம் தசய்கினறே்்வ 
அ து ் ்ப ா ல ,  இ னி ய  ்வ ா ழ க் ் க ் ய , 
ேனிதே சுதேநதிரத்்தே, சுதேநதிரத்துக்காே 
்்பாரக்குணத்்தே, நாஙகளும் பிரச்சாரம் 
தசய்கி்றாம்! ்வாழக்்க என்பது சு்வாசத் 
து டி ப் பி ல் ் ல ;  சு தே ந தி ர மி ல் ல ா ே ல் 
்வாழக்்கயில்்ல; ்்பாராட்டமில்லாேல் 
சுதேநதிரமில்்ல!’  எனறு இள்்வனில் 
எழுதியிருநதேது, எேது ்பல குழப்்பஙகளுக்குச் 
சரியாே ்பதிலாக இருநதேது.

   ‘இனகுலாப் கவி்தேகள்’ ததோகுப்்்ப 
முழு்வதுோகப் ்படித்து முடித்தேதும், ஆகா… 
இ்வரல்ல்வா நம் கவிஞர, இத்தே்ே நாளாகத் 
ததேரியாேல் இருநதுவிட்்டா்ே எனகிற 
்வருத்தேம் சூழநதுதகாண்டது. இனகுலாப் 
்்பாகிற ்பா்தே்ய ோனுட விடுதே்லக்காே 
சரியாே ்பா்தே என்ப்தே அறிநது ததேளிந்தேன. 
அ்வர ்வழி்ய நானும் நடக்கத் ததோடஙகி்ேன.

இராேநாதேபுரம் ோ்வட்டத்திலுள்ள 
கீழக்க்ரயில் 1944ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 5ஆம் 
நாள் பிறநதே இனகுலாப்பின இயற்த்பயர 
தச.கா.சீ.சாகுல் அமீது. சீனி முகேது – ஆயிசா 
அம்ோள் இ்வரது த்பற்்றார. ்பதிதோனறாம் 
்வகுப்பு ்வ்ர கீழக்க்ர அரசிேர அமீதியா 
உயரநி்லப் ்பள்ளியில் ்படித்தே்வர, சி்வகங்க 
ேனேர து்ர சிஙகம் நி்ேவுக் கல்லூரியில் 
புதுமுக ்வகுப்பில் ்சரநதோர. அஙகு கவிஞர 
மீராவுடன ஏற்்பட்ட நட்பு, இனகுலாப்பின 
கவி்தேப் ்பயணத்்தேத் ததோடஙகி ்்வத்தேது. 
ேது்ர தியாகராசர கல்லூரியில் இளஙக்லத் 
தேமிழ ்படித்தோர.

கவிஞரகள் நா.காேராசன, மு.்ேத்தோ 
ஆ கி ் ய ா ் ர ா டு  க வி ் தே  கு றி த் து 
கலநது்ரயாடிோர. இ்வரது ்வகுப்புத் 
்தோழரகளாே கவிஞர சூரியதீ்பன (எழுத்தோளர 
்பா.தசயப்பிரகாசம்), ்ேோள் ச்பாநாயகர 
கா.காளிமுத்து ஆகி்யாருடன ்சரநது 1965இல் 
தேமிழகத்தில் புது பிரளயத்்தே உண்டாக்கிய 
இநதி எதிரப்புப் ்்பாராட்டத்தில் களம் 
புகுநதோர. கா்வல் து்றயின தேடியடிக்ளாடு, 
சி்றச்சா்லயிலும் அ்டக்கப்்பட்டார.

   கவிஞர ஈ்ராடு தேமிழன்பனுடன ் சரநது 
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தசன்ே புதுக்கல்லூரியில் 33 ஆண்டுகாலம் 
்்பராசிரியராகப் ்பணியாற்றி, கல்விப் 
்பணியிலிருநது ஓய்வுத்பற்றார.

த தே ா ட க் க க்  க ா ல த் தி ல்  தி ர ா வி ட 
முன்ேற்றக் கழக ஆதேர்வாளராகச் தசயல்்பட்டு 
்வநதோர இனகுலாப். 1968  டிசம்்பர 25 
அனறு நாகப்்பட்டிேம் ோ்வட்டத்திலுள்ள 
கீழத்வண்ேணி எனும் கிராேத்தில் நிகழநதே 
ஒரு சம்்ப்வம் இனகுலாப்்்ப ோரக்சிய 
சிநதே்ேயாளராக ோற்றியது. கூலி உயரவு 
்கட்டும், சஙகம் ்்வக்கும் உரி்ேக் ்கட்டும் 
்்பாராடிய தோழத்தேப்்பட்ட ்வகுப்்்பச் ்சரநதே 
44 ்்பர, ஒரு குடி்ச வீட்டிற்குள் ்்வத்து, தீ 
்்வத்து எரிக்கப்்பட்டேர. இநதேச் சம்்ப்வம் 
கவிஞரின ேே்தேப் த்பரிதும் ்பாதித்தேது. 

த ்ப ா து வு ் ட ் ே  இ ய க் க ச் 
சிநதே்ேயாளராக ோறிய கவிஞர இனகுலாப், 
ோரக்சிய – தலனினிய புரட்சிகர இயக்கத்திலும், 
பினேர ோரக்சிய – தலனினிய அடிப்்ப்டயில் 
இயஙகிய தேமிழத் ்தேசிய விடுதே்ல 
இயக்கத்திலும் ஆர்வத்துடன தசயலாற்றிோர. 
தேமிழீழ விடுதே்லப் ்்பாராட்டத்தில் மிகுநதே  
ஈடு்பாடு தகாண்ட கவிஞர, விடுதே்லப் 
புலிகளின தே்ல்வராே ்்வ.பிர்பாகர்ேச் 
சநதித்தோர.

இனகுலாப் தேேது ஆரம்்ப நாட்களில் 
இள்்வனில் நடத்தி்வநதே ‘காரக்கி’ இதேழில் 
்பல கவி்தேக்ள எழுதிோர. பினேர தேராசு, 
நக்கீரன, இனி, நாற்காலி, உண்்ே, உஙகள் 
விசிட்டர ்்பானற இதேழகளில் ஏராளோே 
கவி்தேக்ளயும் கட்டு்ரக்ளயும் எழுதிோர. 
முதேலாளித்து்வ இதேழகளுக்கு எழுது்வதில்்ல 
என்ப்தே ்வாழநாள் தகாள்்ககளுள் ஒனறாகக் 
க்டப்பிடித்தோர. 

முதேல் கவி்தே நூல் த்வளி்வநதே 5 
ஆண்டுகள் கழித்்தே, 1977இல் இரண்டா்வது 
கவி்தே நூல் ‘த்வள்்ள இருட்டு’ த்வளி்வநதேது. 
சூரிய்ேச் சுேப்்ப்வரகள் (1981), கிழக்கும் 
பினததோடரும் (1985), கூக்குரல் (1994), 
இனகுலாப் கவி்தேகள் – ததோகுதி இரண்டு 
த்வளி்வநதேே. முந்தேய கவி்தே நூல்க்ளாடு 
புதிய கவி்தேகளும் அடஙகிய தோத்தேத் 
ததோகுப்்பாே ‘ஒவத்வாரு புல்்லயும்…’ 1999 
டிசம்்பரில் த்வளியாேது. த்பானனிக்குருவி 

(2007), காநதேள் நாட்கள் (2016), ஒவத்வாரு 
புல்்லயும் த்பயர தசால்லி அ்ழப்்்பன (2017) 
ஆகிய கவி்தே நூல்க்ளயும், ்பா்லயில் ஒரு 
சு்ே எனும் சிறுக்தே நூ்லயும், யுகாக்கினி, 
ஆோல்… எனும் இரு கட்டு்ர நூல்க்ளயும், 
ஒள்்வ, ேணி்ேக்ல, குரல்கள் உள்ளிட்ட 
நாடக நூல்க்ளயும், ோரக்சிய ஆய்்வறிஞர 
எஸ.வி.ராஜது்ரயுடன இ்ணநது ோரக்சு 
முதேல் ோ்சதுங ்வ்ர எனும் தோழித்பயரப்பு 
நூலி்ேயும் த்வளிக்தகாண்டு ்வநதுள்ளார. 
இ்்வ ேட்டுமினறி, அகிம்்சயின குர்ல 
ஆதிக்க்வாதிகள் ்கட்்பதில்்ல, ோனுடக் 
குரல் எனும் இனகுலாப்பின ்நரகாணல்கள் 
அடஙகிய இரு நூல்களும் த்வளி்வநதுள்ளே. 

   இனகுலாப்பின எழுத்துக்கள் ஒரு்்பாதும் 
கற்்ப்ேயில் கருக்தகாண்ட்்வயல்ல; அ்்வ, 
ேனிதே ்வாழவில் வி்ளநதே அனு்ப்வத்தின சாறு 
பிழிவு. உ்ழப்பில் தநகிழநதே வியர்்வயின 
ேணமும், ்்பாராட்டக் களத்தின உக்கிரமும், 



42 ð¬ìŠ¹ îè¾ Ü‚«ì£ð˜ - 2021  
w w w . p a d a i p p u . c o m

அடக்குமு்றகளுக்கு எதிராக மீண்தடழும் 
்பாட்டாளி ்வரக்கத்தின சஙக நாதேமு்ே 
இனகுலாப்பின எழுத்துக்களாக ்வலம் ்வநதேே.

‘நிமிரநதே நனே்டயும் ்நரதகாண்ட 
்பார்்வயும் நிலத்தில் யாரக்கும் அஞசாதே 
தநறிக்ளாடும்’ தேன ்ப்டப்புக்ளத் தேநதே 
்்பரறி்வாளராே கவிஞர இனகுலாப்பின 
ஒவத்வாரு எழுத்துக்களும், அதிகாரத்திற்கு 
எதிராகவும், ்்பாராடும் ஏ்ழ-எளி்யாரக்கு 
ஆதேர்வாகவு்ே உயரநததேழுநதேே.

 ‘்பா்ல்வேத்தின ்சா்லக்ள ஒரு

 ்பாடகன ்வருகினறான அ்வன

்பயணக் க்ளப்புக்கு நிழல்தகாடுத்தோல் 

ஒரு  ்பாடல் தேருகினறான!’

- எனதறழுதிய இனகுலாப்பின ்பல 
எழுச்சிமிக்க ்பாடல்கள், முற்்்பாக்கு 
இலக்கிய ்ே்டகளில் ்பல காலோக 
முழஙகி்வருகினறே.

கவிஞர இனகுலாப், இநதியாவிலும் 
தேமிழகத்திலும் ந்டத்பறும் ் ்பாராட்டஙக்ள 
எழுதிய்தோடு நினறுவிடாேல், உலகின 
எநதே மூ்லயில் ந்டத்பற்ற ஒடுக்கப்்பட்ட 
ேக்களின ் ்பாராட்டத்்தேயும் தேன கவி்தேகளில் 
்பதிவுதசய்யத் தே்வறிய்தேயில்்ல. ோனுட 
அனபி்ேத் தேன இதேயத்தில் அ்டகாக்கும் 
த்பருஙகவியாக விளஙகிோர. ்சாசலிய 
நாடுகளின த்பரு்ேக்ளயும், சிறப்பி்ேயும் 
தேேது கவி்தேகளின்வழி தகாண்டாடிோர.

   1974இல் குஜராத் ோநிலத்தின வி்ல்வாசி 
உயரவுக்கு எதிராகப் த்பண்கள் நடத்திய 
்்பாராட்டத்்தே ‘்்பார்பநதேரிலிருநது…’ எனும் 
கவி்தேயிலும், 1992இல் அண்ணாே்ல 
நகர கா்வல் நி்லயத்தில் ்பத்மினி ்பாலியல் 
்வல்லுறவுக்கு ஆளாே்்பாது தகாதித்ததேழுதிய 
‘உன கூண்டுகள்’ கவி்தேயிலும் அ்வற்்ற 
த்வளியுலகிற்கு த்வளிச்சமிட்டுக் காட்டிய்வர 
கவிஞர இனகுலாப்.

க வி ஞ த ர ழு தி ய  க வி ் தே  ஒ ன றி ன 
விச ா ர ் ண க் க ா க  தச ன ் ே  ே ா நக ர க் 
கா்வல் து்ற நள்ளிரவினில் கவிஞ்ரக் 
்கது தசய்தே்தேயும் ‘நள்ளிரவு அ்ழப்பு’ 
எ னு ம்  க வி ் தே ய ா க் கி ே ா ர .  எ தே ற் கு ம் 
்ப ய ங த க ா ள் ள வி ல் ் ல .  எ ழு து ்வ ் தே 
நிறுத்தேவுமில்்ல.

கவிஞர இனகுலாப் எழுதிய ்பல 
கவி்தேகள் ஏ்தோத்வாரு நிகழ காலச் 
சம்்ப்வத்தின ்பதி்வாக இருப்்பதேோல், எல்லாக் 
கவி்தேகளிலும் ஒரு உண்்ேக் க்தே ஊடாடிக் 
கிடக்கிறது. கண்ேணி ராஜம், ்சரிக்குேரி ஒரு 
விடுக்தே ்்பாடுகிறாள், நீஙகள் என்ேக் 
கம்யூனிஸட் ஆக்கினீரகள், கடலில் த்பரிய 
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நீச்ச்லாட்டம் உள்ளிட்ட ்பல கவி்தேக்ளச் 
சானறாகச் தசால்லலாம்.

அதிலும் குறிப்்பாக, அரியலூருக்கு 
அரு்கயுள்ள குளப்்பாடி எனும் கிராேத்தில் 
மிராசுதோரின கிணற்றில் குளிக்கப்்்பாே 
தே ா ழ த் தே ப் ்ப ட் ட  ச மூ க த் ் தே ச்  ் ச ர ந தே 
நானகு குழந்தேகள் மீதும் தேண்ணீரில் 
மினசாரம் ்பாய்ச்சிக் தகானறேர. தேமிழச் 
சமூகத்தில் எநதே அதிர்்வயும் எழுப்்பாேல் 
அ மு ங கி ப் ் ்ப ா ே  இ ந தே ச்  ச மூ க க் 
தகாடு்ே்யச் சாடி, ‘அநதேப் ்பம்பு தசட்்ட 
ரிப்்்பர தசய்துவிட்டாரகளாம்…’ எனும் 
கவி்தே்ய எழுதிோர இனகுலாப். இப்்்பாது 
்படிக்்கயிலும் நம் தநஞ்ச அதிர ்்வக்கும், 
நரம்புக்ள முறுக்்கற ்்வக்கும் க்தேக் 
கவி்தேயிது;

  ‘அப்்பன ்தோண்டுே தகணறு

  அரச ேரத்துக்குப் ்பக்கத்தி்ல

  ோேன ்தோண்டுே தகணறு

  ்வளநதே ததேன்ேக்குப் ்பக்கத்தி்ல.

  தேளும்புது தேளும்புது தேண்ணீரு

  தேப்்படிப்்்பாம் ்வாடா ்பனனீரு...’ 

-  எ னு ம்  கு ழ ந ் தே க ளு க் க ா ே 
குதூகலத்துடன ததோடஙகும் கவி்தே, 
அடுத்தேடுத்தே ்வரிகளில் ்்வகதேடுக்கிறது.

   ‘்பறப்்பசஙகளா...

   ்சத்துல புரளுற

   ்சரிப் ்பசஙகளுக்குக்

   கிணத்துத் தேண்ணியா

   குளிக்கக் ்கக்குது...’

   - எனும் அ்பசுரக் குரல் ் கட்டு, ் கா்வணக் 
குழந்தேகள் தி்கக்கினறேர. ‘ஆத்தோ...’ எனும் 
்்பர்வலக் குரல்கள் ஒலிக்க, மினசார ்வ்லயில் 
்சரிச் சிட்டுகள் த்பாசுஙகிப் ்்பாயிே. 
மீண்டும் குழந்தேகளின ்பாட்லாடு க(வி)்தே 
முடி்கயில், நம் கண்கள் நீரால் தேளும்புகினறே.

  ஈழத் தேமிழரக்ளக் காக்க தேமிழக அரசு 
தே்வறிய்தேக் கண்டித்து, 2006ஆம் ஆண்டு 
்வழஙகிய க்லோேணி விருதி்ேத் 

திருப்பியளித்தோர இனகுலாப். 2017ஆம் 
ஆண்டு ‘காநதேள் நாட்கள்’ நூலுக்காக ேத்திய 
அரசின சாகித்திய அகாததேமி விருதி்ே 
அறிவித்தே்்பாது, கவிஞரது குடும்்பத்திேர 
அதே்ே ்்வண்டாதேே ஏற்க ேறுத்தேேர.

   உடல்நலக் கு்ற்்வற்்பட்டு, 2016 
டிசம்்பர 1 அனறு ேரணத்்தேத் தேழுவிய 
கவிஞர இனகுலாப்பின உடல், தசஙகற்்பட்டு 
அரசு ேருத்து்வக் கல்லூரிக்குக் தகா்டயாக 
்வழஙகப்்பட்டது. ‘இனகுலாப்’ எனும் 
தசால்லுக்குப் ‘புரட்சி’ எனறு த்பாருள். 
புரட்சி நடக்கும்்வ்ர கவி்தேகள் இருக்கும். 
கவி்தேகள் இருக்கும்்வ்ர இனகுலாப்பும் 
இருப்்பார. இனகுலாப் ஜிநதோ்பாத்! ஜிநதோ்பாத் 
இனகுலாப்!!

            -  இனனும் தசால்்்வன   
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 கவிலதயியல் குறிதத 
நேர்கதாணல்கள

11




்தறகபாது உருவாகியுள்ை உகரயாடல் 
்ைங்்ள் ்விக்தகய அடுத்த பரிமாைததுககு 
ந்ரததும் என்று நம்பலாமா?

கண்டிப்்பாக. இதேற்கு நான, என்ே்ய 
உ தே ா ர ண ே ா க  எ டு த் து க் த க ா ள் ் ்வ ன . 
எ ன னு ் ட ய  மு தே ல்  த தே ா கு ப் பு க் கு ம் 
இரண்டாம் ததோகுப்புக்கும் இ்ட்ய நடநதே 
( இ ன ே மும்  நிக ழ நதுதக ா ண் டி ரு க் கு ம் ) 
கவி்தே குறித்தே ்தேடலும் உ்ரயாடலு்ே 
கவி்தே மீதோே கருத்திய்ல ்ேம்்படுத்தியது 
எனறு தசால்்்வன. தேமிழில் ஒவத்வாரு 
காலகட்டத்திலும் இது நடநது இருக்கிறது. 
நடக்கும். ஆோல் ்பல  உ்ரயாடல்கள் 
தேனிேனிதேத் தோக்குதேலுக்கு ஆட்்பட்டுச் 
சி ன ே ா பி ன ே ே ா க  ே ா று ்வ ் தே  ந ா ன 
்பாரத்திருக்கி்றன. அவ்வண்ணம் நிகழாதே்வ்ர 
கவி்தே குறித்தே உ்ரயாடல்கள் அடுத்தே 
்பரிோணத்துக்குக் கவி்தேயின ்்பாக்கி்ே 
நகரத்தும் எனறு நம்புகி்றன.  

த ம ா ழி ்த லி ல்  இ று க ் த க ்த க 
கூடடியிருககும் ்விக்த்கைக த்ாணடாடும் 

கபாககு ஒருபுறம் இருக், ஒன்கறயும் 
புரிநதுத்ாள்ை முடியா்த பிரதி என்ப்தா்க 
்ருதும் கபாககும் மறுபுறம் உள்ைது. இக்தக 
குறித்த உங்்ள் பாரகவ என்்ன?

இது காலஙகாலோய்க் ்கட்கப்்படும் 
்கள்வி. காலஙகாலோய்ச் தசால்லப்்பட்ட 
்பதிலிலும் உண்்ே இருக்கத்தோன தசய்கிறது, 
்வாசகனின ்வாசிப்பின தேன்ே்யப் த்பாறுத்து 
அ்ேகிறது புரிதேலும் புரிதேலின்ேயும். 
இங்க ேறு்படியும் என்ே்ய உதோரணம் 
எ டு த் து க் த க ா ள் கி ் ற ன .  பி ர மி ளி ன 
‘இறதகானறு’ கவி்தே்ய ‘இததேல்லாம் 
கவி்தேயா?’ எனற்வன, பின அதேனின 
ேகத்து்வத்்தே எனோல் புரிநதுதகாள்ள 
முடிநதேது. இதில் ்கள்விக்கும் புரிதேலுக்கும் 
இ்டயில் எனனு்டய கவி்தே குறித்தே 
்பயணத்்தே முக்கியோகக் கருதுகி்றன. இ்தோ 
சமீ்பத்தில் ்வாசித்தே கவிஞர ்நசமித்திரன கவி 
்வரிகள் இ்்வ.. 

அலகில் துள்ளும் மீனுக்கு 
ஒரு கண்ணில் ஆகாயம்

எ ளி ் ே ய ா க த்  ் தே ா ற் ற ம் 
தகாண்டிருநதோலும் ்வலி்ேயாே ஆழோே 
த்வளிச்சஙக்ளத் தேரக்கூடிய கவி்தேயிது. 
இப்த்பாழுது இநதேக் கவி்தேக்குள் நான 
்பயணித்துக்தகாண்டிருக்கி்றன.  பிரமிளின 
‘இறகு’ கவி்தேக்கு இ்ணயாே கவி்தேயிது 
எனறு எண்ணுகி்றன. 

்ேலும் நீஙகள் தசானேது்்பால், 
தோழிதேலில் இறுக்கத்்தேக் கூட்டியிருக்கும் 
கவி்தேக்ளக் தகாண்டாடும் ்்பாக்கு 
ஒருபுறம். இப்்படி ஒரு ்்பாக்கு தேமிழ உலாவும் 
நல்லுலகில் எநதேப் புறத்திலும், எநதேக் 
காலத்திலும் இருநதே்தே இல்்ல. அப்்படி ஒரு 
காலம் ்வரப்்்பா்வதுமில்்ல. 

பகடப்பு கநாககில் ் விக்தகய அணு்ாமல் 
்விஞனின் பிம்பதக்த முன்னிகலப்படுததி 
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அணு்ப்படும் கபாககு கூடி இருப்ப்தா்க 
்ருததுக்ள் உலவுகின்ற்ன. இந்தக ்ருததில் 
எந்தைவுககு உணகம இருககிறது?

இதில் நீஙகள் குறிப்பிடும் கவிஞர 
எனற பிம்்பம் குறித்தே சில ்கள்விகள் 
எழுகினறே. நல்ல கவி்தேகள் அல்லது நல்ல 
கவி்தேத் ததோகுப்பு (இதில் ‘நல்ல’ என்பது 
அ்வர்வரக்குப் ‘பிடித்தேோே’) ஒரு்வருக்குக் 
கவிஞர எனற பிம்்பத்்தேத் தேருோோல் 
தே்வதறானறும் இல்்ல்ய. அப்்படி்ய 
அ்வர அ்டநதே பிம்்பத்்தே அடுத்தேடுத்தே 
கவி்தேகளில் ததோகுப்புகளில் தேக்க்்வத்துக் 
தகாள்்வது அ்வரின(கவிஞரின) த்பாறுப்்பாகும். 
‘இல்்லயில்்ல, அ்வர அப்்படி ஒரு கவி்தே 
எழுதி இருக்கிறார. ஆக்்வ அ்வர எழுதும் 
எல்லா்ே கவி்தே்ய’ எனறு தசால்்வது 
யாரு்டய தே்வறு? ஒரு்்வ்ள கவிஞர தேன 
கவி்தேக்காக எழுநதே பிம்்பத்்தேத் தேேக்காே 
பிம்்போக எடுத்துக்தகாண்டால் ஒரு ்வரி 
கூட கவி்தே எழுதே முடியாது என்ப்தேக் 
காலம் ்பலமு்ற அழுத்தேோகச் தசால்லிச் 
தசனறிருக்கிறது. இது கவிஞரகளுக்கு  
ேட்டுேல்ல ்ப்டப்்பாளரகள் அ்ே்வருக்கு்ே 
த்பாருநதும். 

.. .


்தற்ாலக ்விக்த்ள் தபரும்பாலும் 
மறுவாசிப்கபக க்ாருபகவ. மறுவாசிப்பு 

என்பக்தப் புரி்தலில் புதிய  விகைவு்கை 
ஏ ற ப டு த து வ ்த ற ் ா ்ன  வ ழி மு க ற ய ா ் க 
த்ாள்ைலாமா?

அப்்படிக் தகாள்ளமுடியாது. அதேன 
்படிேஙகளின மீதோே ஈரப்பி்லா அல்லது 
த ே ா ழி யி ன  ந ் ட யி ் ல ா  அ ல் ல து 
உள்ளுணர்்வத் தீண்டிய ேயக்கத்தி்லா... 
ேறு்வாசிப்பு ்தே்்வப்்படுகிறது எனறால் 
ே கி ழ ச் சி ் ய .  ே ா ற ா க க்  க வி் தே ் ய ப் 
புரிநதுதகாள்ள்்வ நி்றய ேறு்வாசிப்பு 
அ ்வ சி ய த ே னி ல் ,  எ த் தே ் ே  ்வ ா சி ப் பு 
இருநதோதலனே? அதே்ேப் புறநதேள்ளிக் 
கடநது ்்பா்வ்தே சாலச்சிறநதேது.

கவி்தேகளுக்குள் இருக்கும் அதேன 
ஆனோ்்வத் ் தேடித்்தேடி ் ேற்தகாள்ளப்்படும் 
ேறு்வாசிப்பு என்பது மிகவும் அ்வசியோேது. 
கிறஙகடிக்கும் கவி்தேதயானறிலிருநது 
்வாசித்து ்வாசித்துத்தோ்ே த்வளி்வரமுடியும்? 
ஒரு ்ப்டப்பு ்வாசக்ே அ்டயாளப்்படுத்தே 
்்வண்டும் அல்லது ்வாசகன அநதேப் ்ப்டப்்்ப 
அ்டயாளப்்படுத்தே ்்வண்டும், ோறாகத் 
தேற்காலப் ்ப்டப்புகள் த்பரும்்பாலும் 
்வாசக்ே அநநியப்்படுத்துகினறே அல்லது 
அலட்சியப்்படுத்துகினறே. 

க வி ் தே யி ன  ்ப டி ே ங க ் ள ா ் ட 
கவிஞனும் ்பயணம் தசய்கிறான. தேனமீதோே 
க்வே ஈரப்புக்காக்்வ ேறு்வாசிப்்்பக் 
க ட் ட ா ய ப் ்ப டு த் து கி ற ா ன .  அ ்வ ் ே த் 
தேவிரத்துவிட்டு அ்வேது எநதேக் கவி்தே்யயும் 
அணுகமுடியவில்்ல. எனினும் எதிலும் 
ஒ ட் ட ா தே  ே று ்வ ா சி ப் பு  ஒ ன றி லி ரு ந து 
விலகிச் தசல்ல்்வ விரும்புகி்றன. அது 
எனனு்டயதோக இருப்பினும்.

்விக்தயில் அகடயாைம் ்ாைப்பட 
கவணடிய முககியமா்ன கூறு்ள் எகவ?

கவி்தே்யக் கூறு்்பாட விரும்்பவில்்ல 
நான. ்படிேம், குறியீடு, ஓ்ச, நயம், ந்ட 
எல்லா்வற்்றயும் தோண்டி, எேக்கு தோழியின 
்ப ய ன ்ப ா ் ட  மு க் கி ய ம் .  த ே ா ழி யி ன 
்பயன்பாட்டு ்வளரச்சியாேது, அதேன இயல்்பாே 
பிற அ்டயாளஙகளுக்குள் எளிதோகப் 
்பயணப்்பட ்்வக்கும். எநதேப் ்ப்டப்்பாக 
இருநதோலும் ்வாசிப்பு ேட்டு்ே அதேற்காே 
நிரநதேர அ்டயாளோக இருக்கமுடியும் எனறு 
நம்புகி்றன. 
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கவி்தேக்காே சுய ்வாசகக் காலம் 
த தே ா ட ங கி வி ட் ட து .  தே ற் க ா ல த் தி ல் 
அதிகோே்வரகள் எழுதுகிறாரகள். அதில் 
த ்ப ரு ம் ்ப ா லு ம்  சு ய  ்வ ா ச க ர க ள் தே ா ன . 
அதேோதலனே? இருக்கட்டு்ே. தோழியின 
்பயன்பாடு கூடியிருக்கிறது, அது்்பாதும். 

தோழியின ்பயன்பாடு கவி்தேயின 
அ ் ட ய ா ள ங க ் ள  ்வ ள ப் ்ப டு த் து ம் . 
த ே ா ழி ் ய ப்  ்ப ய ன ்ப டு த் து கி ற ்வ ன 
ஒ ரு ் ்ப ா து ம்  அ ப் ்ப டி ் ய  அ ங ் க ் ய 
தேஙகிவிடப்்்பா்வதில்்ல, அடுத்தேடுத்தே 
கட்டத்திற்கு நகர்வான. அங்க அ்வன 
கவி்தேகளின ்பல்்்வறு அ்டயாளஙக்ளயும் 
க ா ண் ்ப ா ன .  அ தே ் ே  இ ன னு ம் 
்வளப்்படுத்து்வான, தகாண்டாடு்வான. 
அது்வ்ரயிலும் தோழியின ்பயன்பாடும், 
அ தே ன  ்வ ா சி ப் பு ் ே  க வி ் தே யி ன 
அ்டயாளஙகளாக இருநதுவிடட்டு்ே.

சிறு்க்தகயச் தசால்லிப் தபரும் வாச்க 
கூடடதக்தச் கசரக் முடிவக்தப்கபால் 
்விக்த்கைப் தபாதுதவளியில் தசான்்னால் 
கசரக் முடியுமா?

முனே்ே சாத்தியோே ஒனறுதோ்ே 
அது. ்வாேம்்பாடிகள் ததோடஙகி ்பல்்்வறு 
அ்ேப்புகள் ்பல்்்வறு காலகட்டத்தில் 
அ்தேச் சாத்தியோக்கியிருநதேே. இ்சயும் 
்பாடலும் சேோகப் ்பயணித்தே காலத்தில்கூட, 
கவி்தேகளாேது ்பாடல்கள் ்வழியாக ்வாசகக் 
கூட்டத்்தேச் ்சரத்தேே. ்வாசகக் கூட்டத்்தேச் 
் ச ர த் தே  க வி ய ர ங க ங க ளு ம்  க ் ட சி க் 
காலத்திற்குத் தேள்ளப்்பட்டுவிட்டே. 

ஒ லி க் கு  இ னி ் ே ய ா ே  க வி ் தே , 
ஒளிக்கு இனி்ேயாே  கவி்தே எனற 
இரண்டு ்வ்கயாே கவி்தேகளும் அதேேதேன 
ததோனியில் ேே்தேச் ்சரநதோலும், தசவிக்கு 
இனிய கவி்தேக்ள த்பரும் ்வாசகக் 
கூட்டத்்தேச் ்சரத்தேே. தசவிக்கினிய 
கவி்தேயாேது எல்்லாருக்குோேதோக 
இருக்க ்்வண்டும். அவ்வாறாே கவி்தேகள்  
கு்றநதுவிட்டே. தேற்்்பாது *தேனனுணரவுக் 
கவி்தே*க்ள அதிகோக எழுதேப்்படுகினறே. 
தேனனுணரவுக் கவி்தேகளுக்குத் தேனி ்வாசிப்்்ப 
்்பாதுோேது. அ்்வ சுய சிலாகிப்பி்ல்ய 
ே கி ழ ந து வி டு கி ன ற ே .  தே ன னு ண ர வு க் 

கவி்தேகள் த்பாது த்வளியில் எதே்ேயும் 
ஈரக்காது. 

ஒரு கவி்தேயில் எங்கா ஓரிடத்தில் 
நாம் ஒளித்து்்வத்திருக்கும் ஏ்தோ ஒரு 
அ ் ட ய ா ள த் தி ற் க ா க ,  இ ப் ்ப வு ம் 
த்பருத்வளியில் ்வாசகன காத்திருக்கிறான. 
ஆோல்  ே்றத்து்்வக்கப்்பட்ட கவி்தேயின 
அ்டயாளோேது ்வாசகனுக்கும் ததேரியாேல் 
ே்றந்தே அ்வ்ேக் கடநது தசனறுவிடுகிறது.. 
்வாசகன ஏோநதுவிடுகிறான. அ்வன ஒரு 
நம்பிக்்க்யாடு இனேமும் காத்திருக்கிறான. 

எல்்லாருக்குோே கவி்தே்ய நாம் 
எப்்்பாது எழுதேப்்்பாகி்றாம்?

. .


இ ய ற க ் ய ா ் ா ம ல்  சு க ர ஷ ா ் க வ 
இருநதிருக்லாகமா என்று எப்கபா்தாவது 
நிக்னப்பதுணடா? 

த ்வ கு ்வ ா ே  ச ந தே ர ப் ்ப ங க ளி ல் 
அ ங ் க  சு ் ர ஷ ா க  எ ன ் ே 
்வாழவித்துக்தகாண்டிருக்கிற்வன இயற்்கதோன. 
அ்தே்நரத்தில் இயற்்கக்குப் ்்பாதுோே 
உ ள் ளீ டு க ் ள  சு ் ர ஷ  ஏ ற் த க ே ் ்வ 
்வ ா ழ ந து ் ்வ த் தி ரு க் கி ற ா ன .  ஒ ரு ்வ ன 
இனதோரு்வோகப் பிறத்தேல் என்பது 
்வழக்கோே பிறத்தேல் ்்பால நிகழ்வதில்்ல. 
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உ ந தி த்  தே ள் ளு ்வ ் தே ச்  சு ே க் கி ற ்வ ் ே  
தீரோனிக்கிறான. அப்்படி அது நிகழ ்பல 
க ா ர ணி க ள்  அ ்வ ் ே  ஆ ய த் தே ப் ்ப டு த் தே 
் ்வ ண் டி யி ரு க் கி ற து .  அ ந தே  ்வ ் க யி ல் 
சு்ரஷ இனனும் சீக்கிரம் இயற்்க ஆகப் 
பிறநதிருக்கலா்ோ எனறு நி்ேத்தேதுண்டு. 
சு்ர்ஷச் சற்று விலகி நினறு எநதேச் 
சேரசமுமினறி விேரசிக்க, எநதேத் தேயக்கமும் 
இனறித் தேழுவி முத்தேமிட  இனதோரு்வன 
்தே்்வயாே்்பாது அ்வன இயற்்க்யப் 
த்பற்றுக்தகாண்டான. அநதே ்வ்கயில் 
இரு்வரும் சஙகிலிகள். இதில் யார ஒரு்வராக 
ேட்டும் நி்ேத்தோலும் அது சினே ஒரு உ்லாக 
்வட்ட்ே. ஆோலும் ்ப்டப்புலகின அணுகுத் 
தேன்ேயில் ்சாரநது்்பாகும் சில ்நரஙகளில் 
ே்ேவி, ேகன, என ோண்வரகளின க்படற்ற 
அனுசர்ணகளின த்பாருட்டு  அப்்படியும் 
நி்ேத்திருக்கி்றன.

சம்ாலததில் எழு்தப்படும் ்தமிழ்க 
்விக்த்ளில் பலவும் ்தரமறறகவ என்ற ்ருதது 
நிலவுகிறது. நீங்்ள் என்்ன நிக்னககிறீர்ள்.

அது ஒரு ்ஜாட்ேயாே கருத்து. 
்ப ் ட ப் பு க ள்  ே ே தி ன  உ ரு ்வ க ங க ள் 
எனும்்்பாது ஒரு ேே்தேத் தேரேற்றது 
எனறு பிறிததோரு்வர தசால்லிவிடு்வ்தே 
நான அசட்டுத்தேேோக்்வ ்பாரக்கி்றன. 
ஆோல் ஒரு ேே்தே ஏற்்பதும் தேவிரப்்பதும் 
அப்்படியல்ல. தேரத்்தேத் தீரோனிக்கும் 
அளவிகள் ஸதிரேற்ற்்வயாக அல்லது ஏ்தோ 
ஒரு சாரபுநி்லக்கு விசு்வாசமிக்க்்வயாக 
இருக்கும்்்பாது எநதே அடிப்்ப்டயில் அ்வற்்ற 
நம்பு்வது எனகிற ்கள்வி எழுகிறது. சரி, இநதேக் 
்கள்வி்ய ஏற்கத்தேக்கதோக இல்்ல்ய 
என்பதோகக் தகாண்டு ்பதில் தசால்கி்றன. 
்ப்டப்பு ேேம் என்பது ்பச்்சயாேது. அது 
தேேது சூ்ல முழு்ேயாக்கும் ்்வ்லக்கு 
மூ்ள்ய நம்புகிறது.

மூ்ள தேக்வ்ேத்துக்தகாள்ளும் ச்தே. 
டாம்பீகோகத் தோன சாரநதே ேண்்ட்ய 
உரு்வகித்துக் காட்ட நனறிக்கடன ்பட்டது. 
இநதே இடத்தில்தோன எல்லாப் ்பச்்சத் 
தேன்ே்யயும் ஏற்கமுடிகிற நம்ோல் 
எல்லா மூ்ளகளின சித்து்்வ்லக்ளயும் 
ஏற்கமுடியாேல் ்்பாகிறது. இதேோ்ல்ய 

த்பாதுத்தேன்ே தகாண்ட ேற்றும் அதேற்குச் 
சாத்தியக் கூறுகள் தகாண்ட ்ப்டப்புகள் 
எப்்்பாதும் ஏற்கப்்படுகினறே.

ே ா ற ா க  எ ன  க ண் ணீ ர  உ ங க ள் 
துயரத்திற்குப் ்்பாதும் எனறா்லா, என அறிவு 
உஙக்ள மீட்கும் எனறா்லா அல்லது நான 
்்பாரதைஸ நடநதே ததேருவிலிருநது கவி்தே 
எழுதுகி்றன அதேோல் ஓரம் ்்பாஙகள் 
எனகிற ததோனியிலாே கவி்தேக்ளா பீடத்தில் 
தசருகப்்பட்ட த்வறும் ்பத்திப் பு்கதோன. ஆக, 
ஏற்கத் தேக்கதோகவும் தேவிரக்கத் தேக்கதோகவும் 
இப்்்பா்தேய கவி்தேகள் இருக்கினறே 
என்பது உண்்ேதோன.

ஆ ் ச் சி ற ந ்த  ் வி க ்த ் ள்  எ ன் கி ற 
வாரதக்தகய எப்படிப் பாரககிறீர்ள்?

அநதே ்வாரத்்தே மீது குற்றம் இல்்ல. நான 
ஒரு காலத்தில், 2006 எனறு நி்ேக்கி்றன, 
உயிர்ே ்வாசகோக இருக்கத் து்வஙகிய 
்நரத்தில் அதில் ்வரும் கவி்தேகளில், 
கட்டு்ரகளில் த்பரும்்பாலும் ்பயோகும் 
பி ர ்வ ா க ம்  எ ன கி ற  ்வ ா ர த் ் தே ் ய க் 
்கதகாண்டால் அது எேது எழுத்துக்க்ள 
முதேன்ேப்்படுத்தும் எனற நம்பிக்்கயில் 
இருந்தேன. இப்்்பாது ஆகச்சிறநதேவும், 
காத்திரோேவும் அப்்படி ஆகியிருக்கலாம். 
அவ்வளவுதோன. ஏதேனறால் அப்்படி ஆச்சரயக் 
குறியீடு த்பறும் ்ப்டப்புகள் ஒரு எழுத்துக் 
குழு்்வ அல்லது குழு எழுத்்தேத் தோண்டி 
்வாசகரக்ள எநதே அளவில் தசனறு ் சரகினறே 
என்பதில் ஆகச்சிறநதே நிதேரசேம் இருக்கிறது.

க வி ் தே  எ ன கி ற  த ச ா ல்  தே ரு கி ற 
மிருது இனறி, அது தேருகிற நிழல் இனறி, 
்வாழ்்வக் கவி்தேப்்படுத்தோேல் குறியீடுகள், 
்காட்்பாடுகள் எனறு கவி்தேக்காக ஒரு 
்வாழ்்வ சிருஷடிக்கும்்்பாது கவி்தே மீது 
ஈரப்பு தகாண்ட எநதேத்வாரு த்பாது்வாசகரும் 
அயற்சியா்வ்தே, நான ்பல அறிமுகக் 
கூ ட் ட ங க ளி ் ல ் ய  க ண் டி ரு க் கி ் ற ன , 
்கட்டிருக்கி்றன. அ்வரக்ளப் ்பற்றி அக்க்ற 
இல்்லதயனில், பின, கவி்தே  யாருக்கு 
எழுதேப்்படுகிறது. அது சுற்றியிருக்கும் ரசிகர 
ேனறத்திற்்கா, ்ப்டப்்பாளர சஙகத்திற்்கா 
ேட்டு்ே எனறால்... ்கள்வி்ய இல்்ல அது 
ஆகச்சிறநதேதுதோன.
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ê‰FóèˆF¡ Üˆî¬ù è‡èO½‹ ÜŠðð®ªò£¼ ê£¶
Üôƒè£ó‚ ªè£‡¬ìòFó òFó èM¬î‚°œ 
î£MˆFK»‹ Üšõö°ñJ¬ô ÞQ è£ôˆFŸ°‹ ï£ƒèœ 
ð£˜ˆF¼Š«ð£‹
«î£¬è õ®õƒªè£‡ì å¼ êõŠªð†®J™î£¡ 
à¬ù‚Ãì ¬õˆF¼‰î£˜èœ
ï£¡ ï‹¹A«ø¡ ê˜õG„êòñ£è
ñJ™ ñ‡µ‚°œ ¹¬îò£¶ Üªîƒèœ õNªòƒ°‹ 
î¡ dL¬ò àF˜ˆ¶‚ªè£‡«ìJ¼‚°‹...
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 தததாடர் - 25 



பிரியாணி உரு்வாக்கும் இ்ணக்கேம்!

~

்நற்று கா்லயி்ல்ய அ்ல்்பசி 
ஒலித்தேது. க்லச்தசல்வி டீச்சர அ்ழத்தோர. 
‘இனறு லஞச் தகாண்டு ்வராதீஙக சார!’ 
எனற்வர, ‘இனறு என்ோட ட்ரீட்’ எனறார! 
்பட்டதோரி ஆசிரியராகப் ்பத்து ஆண்டுக்ள 
நி்றவு தசய்தே ேகிழ்்வப் ்பகிரநதுதகாள்ள 
விரும்பியிருக்கிறார. 

ோண்வர நலனில் அக்க்றயுள்ள டீச்சர. 
திேமும் ோண்வரகள் வீடுகளுக்குச் தசனறு 
்பாடம் நடத்து்ப்வர. லஞச் ்்பக் எடுக்காேல் 
்க்ய வீசிக்தகாண்டு ்பள்ளிக்குச் தசல்்வதில் 
ஒரு சுதேநதிரம் இருக்கிறது. 

ேதியம் அஜ்மீரிலிருநது ேணக்க ேணக்க 
ேட்டன பிரியாணி தேருவித்திருநதோர. கூட்்வ 
ஐஸ க்ரீம், ஸப்்ரட். 

பி ரி ய ா ணி  இ ன று  ் தே சி ய 
உண்வாகிவிட்டது. திேமும் பிரியாணி 

ச ா ப் பி டு ்ப ்வ ர க ளு ம்  இ ரு க் கி ற ா ர க ள் . 
இப்்்பாததேல்லாம்  ஸவிகியில் அதிகம் ஆரடர 
தசய்யப்்படும் உணவு பிரியாணிதோன. 

பிரியாணி்ய உலகுக்கு ்வழஙகிய்வரகள் 
இசுலாமியரகள் எனறாலும், கிட்டத்தேட்ட 
இ்தேப்்்பால்்வ இ்றச்சி கலநதே ்சாற்்ற, 
தேமிழரகள் சஙககாலத்தில் ச்ேத்திருக்கிறாரகள்.

‘துடித்்தோட்்க துடுப்்பாக 

ஆடுற்ற ஊன்சாறு 

தநறியறிநதே கடி்வாலு்வன’ 

எே ேது்ரக்காஞசியிலும்,

‘்ேயூன ததேரிநதே தநய்த்வண்புழக்கல்’ 

எே நற்றி்ணயிலும் முனியாண்டி  
விலாஸ ்வாசம் அடிக்கிறது. 

இனறு நாம் சாப்பிடும் பிரியாணியின 
்வ ர ல ா று  கி பி  1 4 ஆ ம்  நூ ற் ற ா ண் டி ல் 
ததோடஙகுகிறது. ேங்காலிய அரசன ்தேமூர 
இநதியாமீது ்ப்டதயடுத்து ்வநதே்்பாது, தேன 
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்்பார வீரரகளுக்கு ஸத்பஷலாக ச்ேத்து 
்வழஙகிய உணவுதோன பிரியாணி எனகிறாரகள்.

ஷாஜகான ே்ேவி மும்தோஜ், ்்பார 
தசய்து ்சார்வ்டநதே, தேன ்ப்ட வீரரகளுக்குச் 
சத்து ்்வண்டி தேயாரித்தே உணவிது! எனறும் சில 
்வரலாற்றாசிரியரகள் கூறுகிறாரகள்.

இ ந தி ய ா வி ல்  த ்ப ஸ ட்  பி ரி ய ா ணி 
எனறால் அது லக்்ோவில் தேயாராகும் 
ஆ்வாதி பிரியாணிதோன! ஆ்வாதி ்்பால்்வ 
பிரியாணி்ய ஒவத்வாரு ்பகுதியிலும் 
ஒவத்வாரு த்பயரில் அ்ழக்கிறாரகள். 

ேல்பாரில் ோப்ளாக்கள் தே்ல்சரி 
எனகிறாரகள். குஜராத் தேேனகளுக்கு இது 
தே்ோனி. உருதுதோழி ்்பசு்ப்வரகளுக்கு 
இது தகால்கத்தோ பிரியாணி. 

தேமிழநாட்டில் திண்டுக்கல், ஆம்பூர 
்்பானற நகரஙகள் பிரியாணிக்கு உரிய்்வயாக 
அ்டயாளம் காணப்்படுகினறே. 

்தோ்சக்கும் சாதி இருக்கக்கூடிய நாட்டில், 
பிரியாணிக்கு ேதேம் இருக்காதோ?

இனறு 98% இநதியர பிரியாணி 
சாப்பிடுகிறாரகள். ் ச்வரக்ளக் கூட பிரியாணி 
்வாசம் ்படுத்தி எடுக்கிறது. வி்ளவு, த்வஜ் 
பிரியாணி!  

ஆோலும் ஆர.எஸ.எஸ, பிரியாணிக்குத் 
த தே ா ப் பி  ் ்வ த் து ப்  ்ப ா ர க் கி ற து . 
்்பாராடு்ப்வரக் ள, பிரி யாணிக் க ாக ப் 
்்பாகிறாரகள்! எனறு கிண்டல் தசய்கிறது.  

இருநததேனே?  பிரியாணி திருடும் கூட்டம் 
பி்ஜபியிலும் இருக்கிறது. பிரியாணிக்கு 
அனுேதி ேறுத்தேதேற்காக தேல ்தோனி 
்ைாட்ட்ல்ய காலி தசய்தே த்பரு்ே்யக் 
தகாண்ட உணவிது!

பிரியாணி்யத் தேனியாகச் சாப்பிடு்வதில் 
சிறப்பில்்ல. ேதிய உணவு இ்ட்்வ்ள. 
அலுஙகுற குலுஙகுற ்பாட்டு காற்றில் 
அ்லகிறது.  

்ஜானஸ, பிரகாஷ, உஷாராணி, அனிதோ, 
லிடியா, க்லச்தசல்வி.. இப்்படி உடன 
்பணிதசய்்்வார சகிதேம் சாப்பிட ்்வண்டும்.  

இத்தே்கய சிறு விருநது நிகழவுகள் ்பணி 
தசய்யும் இடத்்தே இலகு்வாக்குகினறே.  
சக ்பணியாளரகள் ஒரு்வ்ர ஒரு்வர 
புரிநதுதகாள்ள, விட்டுக்தகாடுக்க, குடும்்போக 
தநருஙக ஏது்வாகிறது.

உ ண த ்வ ன ்ப தி ல்  த ்வ று ம்  சு ் ்வ 
ேட்டும் இருப்்பதில்்ல. அதில் ்பண்்பாடும் 
கலநதிருக்கிறது. இஞசி, பூண்டு, புதிோ, 
ேல்லி, ்பட்்ட, கிராம்பு,  இ்றச்சி 
்்பானற்்வ தேஙகளது ்வாசத்்தே, ருசி்ய 
இழநது, பிரியாணியாகப் புதிய சு்்வ்ய, 
்வாசத்்தேப் த்பறுகிற உணவிது! ஒற்று்ே்ய, 
இணக்கத்்தே, தகாடுத்துப் த்பறும் குணத்்தே 
நேக்குப் பிரியாணி கற்பிக்கிறது!

அதிரஷடம் இருநது, ்நற்்றப்்்பால் 
தகாஞசோய் ே்ழயும் ்வநது ்சரநது 
த க ா ண் ட ா ல் ,   பி ரி ய ா ணி க்  க ச் ் ச ரி 
க்ளகட்டு்வதில் தே்வறில்்ல.

..
லிிஃபட ்்பசும் ஐடி அரசியல்

~

சமீ்பத்தில் த்வளியாே ்படஙகளில், 
சேகால நுண் அரசிய்லப் ்்பசிய ஒரு ்படம், 
த்பரிய அளவு க்வேத்்தே ஈரக்காேல் ்்பாேது 
்வருத்தேத்துக்குரியது. அநதேப் ்படம் லிஃப்ட். 

ஒரு ஐ.டி கம்த்பனியில் இரவுப் ்பணியில் 
ஈடு்படும் நாயகன, நாயகியின, ஓர இரவு 
திகில் அனு்ப்வம்தோன லிஃப்ட். டீம் லீடர 
நாயகன, தைச்.ஆர நாயகி நீண்ட இரவுப் 
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்பணி முடிநது, தேஙகள் அலு்வலகத்்தே விட்டு 
த்வளியற முயல்கிறாரகள். முடியவில்்ல. 
அநதே ஐடி கம்த்பனி்ய விட்டு த்வளி்யறும் 
முயற்சியின்்பாது  அோனுஷய சம்்ப்வஙக்ள 
எதிரதகாள்கிறாரகள். அ்வரக்ள ஏ்தோ ஒரு 
சக்தி தேற்தகா்லக்குத் தூண்ட்்வறு தசய்கிறது. 

்பணிநிரநதேமின்ே, ஆட்கு்றப்பு, 
க ட் ட ா ய ப்  ்ப ணி வி ல க ல்  எ ே ப்  ்ப ல 
த ந ரு க் க டி க ் ள  ஐ டி  ஊ ழி ய ர க ள் 
எதிரதகாள்கினறேர.

ததோண்ணூறுகளின இறுதியில், ஐடி 
்்வ்ல தகௌர்வோேதோகக் கருதேப்்பட்டது. 
த்வாய்ட் காலர ஜாப். விரல் நகத்தில் அழுக்குப் 
்படாதே ்்வ்ல. இநதேக் கேவில் பிள்்ளக்ள 
ஐ.டி , கம்ப்யூட்டர ்சனஸ ்படிக்க ்்வத்தே 
த்பற்்றாரகள் ஏராளம். புற்வழிச் சா்லகளில் 
நூற்றுக்கணக்காே சுயநிதிப் த்பாறியியல் 
கல்லூரிகள் மு்ளத்தேதேற்குப் பினேணியில் 
இநதே ஐடி ்்வ்லக் கேவுதோன காரணோக 
இருநதேது.

தே ா ர ா ள ே ய ம் ,  உ ல க ே ய ே ா க் க ல் 
வி்ள்வாே முதேலாளிகளின லா்ப த்வறி, 
இநதே ஐடி ்்வ்ல எனகிற ோயக் கே்்வச் 
சீக்கிரத்தி்ல்ய க்லத்துவிட்டது.

அதுவும் தகா்ராோ ததோற்றுக் காலத்தில் 
‘த்வாரக் ஃப்ரம் ்ைாம்’ எனகிற புது 
்பணி்வடி்வம் ்தோனறியது. ்காவிட் காலத்தில் 
சிறிதும் நஷடே்டயாதே ஒரு து்றதயனறால் 
அது ஐடி து்றதோன. இநதியாவின ஐடி சந்தே 
ேதிப்பு சுோராக 15 லட்சம் ்காடி இருக்கும். 
இநதிய ஆளும் ்வரக்கத்்தேத் தீரோனிக்கும் 
்வலி்ே உ்டயது ஐடி து்ற. 

்காவிட் ஒரு புதுவிதேத் ததோற்று 
எனறால், த்வாரக் ஃப்ரம் ்ைாம் ஏற்்படுத்திய 
்பாதிப்புகள் ்காவிட்்ட விட ்ோசோே்்வ. 
உடல் ்பருேன, முதுகு்வலி, ்பார்்வக் ் காளாறு, 
ேே அழுத்தேம் ்்பானற்்வ த்வாரக் ஃப்ரம் 
்ைாம் தகாடுத்தே சீதேேஙகள். 

ஐடி நிறு்வேஙகளில் ததோழிற்சஙகஙகள் 
கி ் ட ய ா து .  ே ற் ற  நி று ்வ ே ங க ளி ல் 
அனு்ப்வத்துக்கு ஒரு ேதிப்பு இருக்கும். ஆோல் 
ஐடி நிறு்வேஙக்ளா முப்்பது ்வயது்வ்ர 
ஊழியரின திற்ே்ய உறிஞசிக்தகாண்டு 

அ்வ்ரத் தூக்கி எறிநதுவிடும். 

ஆ்ணக்குக் கட்டுப்்படு்வ்தேத் தேவிரத்து, 
எதிரத்துக் ்கள்வி ்கட்க முடியாது. இநதே 
்்வ்ல்ய நம்பி கார, வீடு, பிள்்ளகள் கல்விச் 
தசலவு எே இஎம்ஐ ்்பாய்க்தகாண்டிருக்கும். 

முதேலாளித்து்வம் உரு்வாக்கிய ஒரு ோய 
்வ்ளயம் ஐடி து்ற. இதிலிருநது விலக 
முடியாது. இது ்்வ்ல்ய விட்டுத் தூக்கி 
எறிநதோல் எநதேக் ்காரட்டிலும் ்்பாய் நியாயம் 
்கட்க முடியாது. இப்்படி ்்வ்ல்ய இழநதே 
நி்றய ஐடி தேம்்பதிகள் குடும்்பத்்தோடு 
தேற்தகா்ல தசய்துதகாண்டிருக்கிறாரகள்.

 ஐடி நிறு்வேத்தில் தகாத்தேடி்ேயாய்ச் 
சிக்கி ்வாரம் ஆறுநாள் ்்வ்ல தசய்்ப்வரகள், 
தேஙகள் இழநதே ஆறுநாள் சுதேநதிரத்்தே வீக் 
எண்டில், விடியவிடிய ்பப்பிலும் ்பாரிலும் 
்தேடுகிறாரகள்.

தேஙக்ளச் சுரண்டும் இநநிறு்வேஙக்ள 
எதிரத்துக் ்கட்க முடியாதே  கீழப்்படிதேலில் 
அரசியலற்ற்வரகளாகவும் ஆகிவிடுகிறாரகள். 
த ்ப ரு ம் ்ப ா லு ம்  அ த ே ரி க் க ா வு க் கு 
்்வ்லதசய்்வதோல் ேேதேளவில் ்வலது 
சாரபு்டய்வரகளாகவும் ோறிப்்்பாகிறாரகள். 
இதேோல் உரு்வாகும் ேே அழுத்தேம் ்்பாக்க 
ரவிஷஙகர ்பா்பா, ஜக்கி எேக் காரப்்ரட் 
சாமியாரகளிடம் தேஞசம் அ்டகிறாரகள். 
ஒரு கட்டத்தில் தேஙகள் அடி்ே ்வாழ்்வ 
ரசிக்கத் ததோடஙகிவிடுகிறாரகள். இப்்படி  
அடி்ே ்வ்ளயத்்தே விட்டு த்வளி்யற 
முடியாதே்வரகளின அரசிய்ல லிஃப்ட் ஒரு 
உரு்வகோக்கியிருக்கிறது.

்பஙகுச் சந்தே, ஐடி சந்தே எல்லா்ே 
லிஃப்ட் ்்பானறதுதோன. லிஃப்ட் உஙக்ள 
உய்ர தகாண்டு ்்பாகும். அது ்வளரச்சியாக 
இருக்காது. உஙக்ளக் கீ்ழ இறக்கிவிடும். அது 
உஙகளுக்கு ்வசதியாகவும் இருக்காது. 

ததோழிற்சஙகஙகள்தோன ஐடி நிறு்வேத்தின 
க ண் ண ா டி ச்  சு ்வ ர க ் ள  உ ் ட த் து , 
ஊழியரக்ளச் சுதேநதிரக் காற்்றச் சு்வாசிக்கச் 
தசய்யும். அதேற்கு ஐடி ஊழியரகள்  ஐபிஎல், 
ோரத்வல் ்படஙகள், வீக் எண்ட் ்பாரட்டிகள் 
்்பானற ேயக்கத்திலிருநது விடு்பட்டு 
அரசியல்ேயோ்வது அ்வசியம்!



 
 

ேதான் ்வதாசிதநதன்  
மதாண்வர் பக்கம் 


தபாது்வாக ஒரு ்ப்டப்பு என்பது நம் 

உள்ளத்து உணர்்வத் தூண்டும் விதேோக அ்ேய 
்்வண்டும் என்பாரகள். நம்மில் உள்ள ஏ்தோ ஒன்றத் 
தேட்டி எழுப்புகிறது ஒரு ்ப்டப்பு இல்்லயா? 
அப்்படி்யதோன தேகழியின காதேல் காவியத்்தேத் 
தேமிழுக்குக் கடத்தி ்வநதே சுநதேர ராேசாமியின 
தோழித்பயரப்பும். மூலத்்தேப் ்பயிலும் உணர்்வத் 
தேர்வல்லது.

 மீே்வச் சமூகத்தின ்வாழக்்க எவ்வளவு 
இனேல்க்ளக் தகாண்டது.. அ்வரகளின நம்பிக்்ககள் 
எவ்வாறு அ்வரக்ள ்வழிநடத்திச் தசல்கினறே.. 
கடலுக்குள் தசல்லும் மீே்வனின (ேரக்கானின) 
உயிர க்ரயிலுள்ள ேரக்காத்தியின  ்கயில்தோன 
தே்வழநதுதகாண்டிருக்கிறது.. இனனும் ஒரு த்பண்ணின 
தே்லயில் அ்சயும் தேல்லிய பூப் ்்பால.

கருத்தேம்ோ எனனும் மீே்வப்த்பண் ்்வற்று 
ேதேத்்தேச் ்சரநதே்வ்ேக்  காதேலிக்கிறாள். காதேலரகள் 
இரு்வரும் இ்ணய எண்ணுகினறேர. ஆோல் 
அ்வரக்ள இ்ணநது ்வாழவும் விடாேல் பிரிநது 
சாகவும் விடாேல் அ்வரகளின மீது நிகழத்தேப்்படும்  
சமூகத்தின ்வழக்கஙகள் ஊறு தசய்கினறே.

்தோணி என்பது மீே்வருக்கு உரியதுதோன. ஒரு 
சாதோரண மீே்வன ஒரு ்தோணி்ய ்வாஙக எவ்வளவு 
சிரேப்்பட ்்வண்டும்?! உயி்ரப் ்பணயம் ்்வத்துக் 
கடலுக்குள் தசல்்வதுதோன மீே்வரகளின ்்வ்ல. 
அ்தே்்வ்ளயில் அது ேட்டு்ே அ்வரகளின 
்வாழக்்கயாகிவிடுோ?  எேப் ்பல விோக்க்ளயும் 
எழுப்பி அதேற்கு வி்டக்ளயும் தேநதுவிட்டுப் 
்்பாகிறது நா்வல்.

்்பரா்ச ஒரு ேனிதே்ேப் ் ்பத்தியக்காரோக்கும். 
இவவுலகில் நி்லயாேது எனறு எதுவு்ே இல்்ல. 
த்பரும் ஆ்சக்ள நம் அழிவிற்காே ்பா்தே்ய 
்வகுத்துக் தகாடுக்கும். ்்பரா்ச அடுத்தே்வ்ே 
அழித்து நாம் ்வாழ ் ்வண்டும் எனற தீய எண்ணத்்தேக் 
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தகாடுத்துவிடுகினறது இயல்்பாக்்வ. ஆ்ச 
என்பது ்நர்ேயாக நம் ்தே்்வக்்கற்ற 
அளவி்ே உ்டயதோக இருநதோல்தோன 
இன்ப ்வாழவிற்கு உறுது்ணயாக இருக்கும். 
இப்்படியாே தேத்து்வப் ்்பாதே்ேகளும் 
நா்வலில் உண்டு. 

க்தேயின நாயகி கருத்தேம்ோவின 
காதே்லக் குழி்தோண்டிப் பு்தேத்தே்தோடு 
ேட்டுமில்லாேல்,  இனதோரு்வனுக்கு 
அ்வ்ளத் திருேணம் தசய்துதகாடுக்கினறேர.  
சரி திணிக்கப்்பட்ட ்வாழவிலா்வது  அநதேப் 
த்பண்ணின ்வாழக்்க அழகாகும் எனறு 
எதிர்பாரத்தோல் அதுவும் இல்்ல எனறாகிறது. 
நாலு ்்பர நாலுவிதேோப் ்்பசு்வாஙக 
என்பதேற்கு ஏற்றாற்்்பால் அ்வள் ஊ்ர விட்டு 
்வநதே பினபும், அ்வளின சிறு தே்வ்ற ஊதி 
ஊதிப் த்பரிய பிரச்ச்ேயாக ோற்றும்  அநதே 
ஊரேக்களும்  சமூகத்தின குரூர முகஙகள் எே 
அ்டயாளம் த்பறுகினறேர தேகழியின க்தே 
தசால்லல் மு்றயில்...

ஒரு த்பண் ஒரு்வ்ேக் காதேலித்தோல் 
அ்வள் ்்வறு ஒரு்வ்ேத் திருேணம் 
தசய்துதகாள்ள்்வ கூடாது; காதேலிப்்பது 
என்பது அவ்வளவு த்பரிய குற்றம் என்பது 
்்பானற ்ப்ழய கட்டுப்்பட்டித்தேேத்தி்ே 
அப்்படி்ய ்வடித்து, நம் ேேதிற்குள் ஆயிரம் 
்கள்விக்ள, ஆயிரம் ்பதில்க்ளக் காரசாரோக 
வி்ளவிக்கிறார தேகழி. 

த்பண்களின ்வாழக்்க எப்்்பாது்ே 
்சாகத்தில்தோன உள்ளது. கண்ணீரும் கற்பும் 
த்பண்களுக்கு ேட்டு்ே உரியது எனகிற 
சூழலுரு்வாக்கத்்தே ்நாக்குகிற்்பாது 
ஆண்கள் ேனிதேரகள் இல்்ல எனற 
நி்லப்்பாட்டிற்கும்  நாம் ்வர ்்வண்டிய 
நி்லயிருப்்பதோகத் ்தோனறுகிற்தே. த்பண் 
மீது நிகழத்தேப்்பட்ட ்வனேஙகள் அப்்படியாே 
ேேநி்ல்ய உரு்வாக்கிவிடு்வது இயல்்பாக 
நடக்கிறது. சமூகத்தின எழுதேப்்படாதே ்பல்்்வறு 
சட்டஙக்ளப் த்பண்களிடத்தில் சுேத்தியது 
யார?

திருேணம் முடிநதே பிறகு பிறநதே வீட்்ட 
ேறநதுவிட ்்வண்டும் எனறும் புகுநதே வீடு 
த்பண்ணின வீடு எனறும் கூறப்்படுகிறது. 

தோய் இறநதே்்பாதும்கூட ேருேகன ்பழனி 
ே்ேவியாே கருத்தேம்ோ்்வ அ்வளது 
தோய் வீட்டிற்கு அனுப்்பவில்்ல என்பது 
கூறப்்படுகிறது. த்பண் எனற உயிரினமீது 
நி க ழ த் தே ப் ்ப டு கி ற  ்வ ன ே ங க ் ள , 
அடக்குமு்றக்ள நி்ேக்்கயில் ்பசிய 
புழு ஒனறின மீது தநருப்்்பக் காட்டித் 
துனபுறுத்தி அது துடிப்்ப்தேப் ்பாரத்து ரசிக்கும் 
சமூகம். இதேன ்காரோே முகத்்தே ஒற்்றப் 
்பார்்வயில் எதிரநினறு த்வகுண்டாலும் 
அடுத்தே கணம்  ஆறிப்்்பாகப் ்பழகியதும் நம் 
தே்வறு எனற சுய ஞாேத்்தே இப்்ப்டப்பு 
தேருகிறது.

அ்தே்்பால ஆண்களின கற்பு குறித்தும் 
ஏன நாம் ்வ்ரயறுக்கவில்்ல. ஆண்கள் 
அழ்்வ கூடாது எனகிற கற்பிதேமும் யாரால் 
்வழஙகப்்பட்டது எனறு ்பல ்கள்விகளின 
பிறப்பிடம் நா்வல் தநடுகிலும்.

இறுதியில் கருத்தேம்ோவும் கருத்தேம்ோவின 
காதேலனும் அ்வளின கண்வனும் உயி்ரவிட்டு, 
கருத்தேம்ோவின குழந்தேயின ்வாழக்்க 
மிகப்த்பரிய ்கள்விக்குறிக்குள்ளாக்கப்்ப
டு்வது.. அோ்தேகள் உரு்வாகு்வதில்்ல 
உ ரு ்வ ா க் க ப் ்ப டு கி ன ற ே ர  எ ன ்ப ் தே 
உணரத்திநிற்கிறது.  

விடிய்ல ் நாக்கிச் தசல்ல சில விதிக்ளத் 
தூக்கித் தூர வீசித்தோன ஆக்்வண்டும், 
எல்லா்வற்றிலும் எஙகும் நுட்்போய்ச் 
சிநதிக்கத்தோன ்்வண்டும் என்ப்தேயும் மிக 
அழுத்தேம் திருத்தேோகப் ்பதிவிட்டுச் தசல்கிறது 
நா்வல்.

தேகழியின ்ப்டப்புகள் எப்்்பாது்ே 
தேனித்து்வம் ்வாய்நதே்்வதோன. ்பாேர ேக்களின 
்வாழவிய்ல ஒவத்வாரு காட்சியிலும் 
நுட்்போகப் ்பதிவு தசய்துதகாண்்ட 
தசல்கிறார. இநநா்வ்ல ்வாசிக்கும்்்பா்தே 
கதோ்பாத்திரஙகள் எல்லாமும் கண் முன்ே 
எழுநது நேக்குக் காட்சி தேநது, ததோடக்க 
நி்ல ்வாசக்ேக் க்வரு்வதோே ்வ்கயில் 
்நரத்தியாய் அ்ேநதிருக்கிறது. சுநதேர 
ராேசாமி தோழித்பயரப்பில் மூலத்தின சு்்வ 
குனறாது நேக்குத் தேமிழில் கி்டத்திருப்்பது 
நேக்தகல்லாம் நற்்்பறனறி ்்வ்றது...
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õˆFó£J¼Š¹ ªî.².è¾îñ¡
æMò‹ : Üö.óTQè£‰î¡

 சிறுகலத

ஆட்்டா மீது ்படிநதிருநதே தூசி, காக்கா 
எச்சத்்தே விரக்தி்யாடு து்டத்தோன ந்டசன. 
நம்்ப்்வ முடியவில்்ல. மூலக்க்டயிலிருநது 
்பாரீஸ காரேர்வ்ர பிதுஙகும் கூட்டத்்தோடு 
்ஷர ஆட்்டா ஓட்டித் திரிநதே ்வாழக்்க, 
தகா்ராோ எனற பூதேத்தோல் சட்தடேத் 
தே்ட்பட்டுக் கடநதே இரண்டு ோதேஙகளாக 
த ே ா த் தே ே ா க  மு ட ங கி ப் ் ்ப ா கு த ே ன று 
அ்வர எதிர்பாரக்க்்வயில்்ல. இனனும் 
ஓரிரு ்வருடஙகளில் இனதோரு ஆட்்டா 
்வ ா ங கி வி ட ல ா த ே ன ற  எ தி ர ்ப ா ர ப் பி ல் 
இ ரு ந தே ்வ னி ன  க ே வி ல் ,  த க ா ் ர ா ே ா 
ேண்ணள்ளிப் ்்பாட்டுவிட்டது. இனனும் 
இ்தே நி்ல எவ்வளவு நாட்களுக்குத் 
ததோடருதேனறும் ததேரியவில்்ல.

்வழக்கம்்்பால் ஆட்்டாவின உ்ற மீது 
்படிநதுள்ள எச்சஙக்ளத் து்டத்துமுடித்து 
வீட்டினுள் நு்ழநதே்வனுக்கு இருப்பு 
தகாள்ளவில்்ல. ஒவத்வாரு நாளும் 
ஆயிரம், ஆயிரத்து ஐநூறு எே ்வருோேம் 
்தேறும். ்சட்டுக்கு ட்யூ கட்டியது, கட்டிங 
்்பாட்டது்்பாக எப்்படியும் முனனூ்றா 
நானூ்றா வீட்டுக்குக் தகாடுப்்பான. இப்்்பாது 
ஆட்்டா ச்வாரியும் இல்்ல... ்வருோேமும் 
இல்்ல... டாஸோக்கும் இல்்ல என்ப்தே 
ந்டசோல் நம்்ப்்வ முடியவில்்ல. 
நம்பித்தோன ஆக ்்வண்டும்.

ந்டச்ோடு கூட்டுச் ்சரநது சியரஸ 
அடிக்கும் ராமு, பீட்டர, து்ர மூ்வரு்ே 
்வருோேத்துக்கு ்வழியினறி அ்வர்வர தசாநதே 
ஊருக்்க திரும்்ப ஓடிவிட்டேர. இநதேக் 
கூட்டணி்யாடு ்சரநதுவிட்டால் ்்பாதும், 
ந்டசனுக்குப் த்பாழுது்்பா்வ்தே ததேரியாது. 
ஆட்்டாவுக்கு ்வாடிக்்கயாளர இல்லாதே ேதிய 
்்வ்ளயில் சினிோ முதேல் அரசியல்்வ்ர 
அ ் ே த் ் தே யு ம்  ் ்ப சி த் தீ ர ப் ்ப ா ர க ள் . 
இர்வாேதும், அன்றய கதலக்சனிலிருநது 
அலுப்பு தீர ஒயின ஷாப்பில் குளிப்்பாரகள்! 
யாருக்கா்வது ஓ்வராகிச் சரிநதோல், ேற்ற்வரகள் 
த்பாறுப்்பாக வீட்டில் தகாண்டு்்பாய்ச் 
்சரப்்பது ்வழக்கம். 

ந்டசனதோன ்பலமு்ற ேட்்டயா்வான. 
அ்வ்ே வீட்டில் ்சரக்கும்்்பாது அ்வேது 
ே்ேவி சுசீலா திட்டும் ்வசவுக்ளதயல்லாம் 
்வ ா ங கி க் த க ா ண் டு ,  பு ன ே ் க த் து 
வி்டத்பறு்வாரகள். இப்்்பாது அ்ேத்து்ே 
இ னி தே ா ே  நி ் ே வு க ள ா கி வி ட் ட ே . 
அ ்வ ற் ் ற த ய ல் ல ா ம்  வி ர க் தி ் ய ா டு 
நி்ேத்துப்்பாரத்தே்படி கா்லச் சாப்்பாடு 
முடித்து டிவி ்பாரத்தே்படி சாய்நதே்வன, 
அப்்படி்ய உறஙகிவிட்டான.

த ச ல் ல க் கு ழ ந ் தே க ள்  சி ் ே க ா வு ம் 
சுருதியும் ்வழக்கம்்்பால் சண்்ட ்்பாடும் 






56 ð¬ìŠ¹ îè¾ Ü‚«ì£ð˜ - 2021  
w w w . p a d a i p p u . c o m

ச த் தே த் தி ல் தே ா ன  ந் ட ச னு க் கு  வி ழி ப் பு 
்வநதேது. அதேற்குள் சாயஙகாலோகிவிட்டது. 
“எேக்குக் குடுடி!” “ஊைூம் தேரோட்்டன!” 
தசல்்்பானுக்காகச் சண்்டயில் இரு்வரும். 
சற்று அதேட்டலாக, “சி்ேகா... ்பாப்்பாகூட 
சண்ட ்்பாடாதே, தசல்்்பாே சுருதிகிட்ட குடு!” 
எேச் தசால்லவும், “இ்வதோம்்பா தராம்்ப ் நரோ 
்வச்சிருநதோ!” எனறு தசானே்வளிடம், “நீதோன 
த்பரிய த்பாண்ணாச்்சடா, ்பாப்்பாகிட்ட 
குடுடா... அ்வள அழ விடாதே!” எனறதும் 
அ்ரேேதோக தசல்்்பா்ே சுருதியிடம் 
தகாடுத்தோள்.

“ அ ம் ே ா  எ ங க  ் ்ப ா யி ரு க் க ா ? ” 
எனற்வனிடம், “லீலா ஆனட்டி வீட்டு 
்வ்ரக்கும் ்்பாறதோச் தசானோஙகப்்பா” 
எனறாள். அ்வள் தசால்லி முடிக்கும்்்பா்தே 
சுசீலாவும் வீட்டினுள் நு்ழநதோள். 

“எனே தசானோஙக? ்்வ்லக்கு 
்வரச்தசானோஙகளா?” சுசீலாவிடம் ் கட்டான. 
“்்வ்லக்கா? வீட்டுக்குள்ள்ய என்ேய 
்வர விடல. த்வளில்ய நிக்க ்வச்சு, இனனும் 
தகா்ராோ சரியாகல, அது ஒழியிற ்வ்ரக்கும் 
உன வீட்டுல்ய இருனனு தசால்லிட்டாஙக” 
எனற்வளிடம், “இனனும் ஒரு ோச்ோ தரண்டு 
ோச்ோ இப்டி்யதோன ்்பாகும்்்பால... 
எப்டி ஓட்டுறதுன்ே ததேரிய்ல்ய! இநதேக் 
தகா்ராோ்வால எல்லா்ே நாசோ ்்பாச்்ச!” 
எனறு புலம்பிோன. 

“ேேசத் தேளரவிடாதேய்யா, ஒரு கதே்வ 
அடச்சா இனதோரு கதே்வ கடவுள் ததேறக்காேலா 
்்பா்வாரு? ஆட்்டா இல்லாட்டா எனேய்யா, 
எதோ்வது ்்வல தகடச்சாலும் ்பாக்கலாம்யா” 
எனறு அ்வ்ேத் ்தேற்றிோள்.

அப்்்பாது, வீட்டில் யாரும் இருக்காஙகளா 
இல்்லயா எனறுகூட ்கட்காேல் “ந்டசா! 
ந்டசா!” எனற்படி தேக்கானிக் க்ட 
குே்ரசன வீட்டுக்குள் விறுவிறுத்வே 
நு்ழநதோன. 

“எனே குே்ரசா? தராம்்ப சந்தோசோ 
்வரற?”

“ந்டசா, உேக்கு ஆட்்டா ஓடாதேதோல 
எ தே ா ்வ து  ் ்வ ் ல யி ரு ந தே ா  ்ப ா க் க ச் 
தசால்லியிருநதேல்ல?”

“ஆோ.”

“ எ ன ் ே ா ட  ே ச் சி ே ன  ஒ ரு த் தே ரு 
த்பான்ேரியில கீரத்்தோட்டம் ்வச்சிருக்காரு. 
லாக்தடௌனோல கீ்ரய ்பறிக்கிறதுக்கு 
இப்்ப ஆளுஙக்ள இல்்லயாம். அநதேக் 
கீ்ரயப் ்பறிச்சு ேட்டும் குடுத்தோப்்்பாதும்... 
கட்டுக்கு இவ்வளவுனனு ்க்யாட காச 
்வாஙகிட்டு ்வநதுடலாம்” எனற்வனிடம், 
“கீரதயல்லாம் ்பறிச்சுப் ்பழக்கமில்லடா” 
எனற்வனிடம் “கீர தோேஙக... இததேனே ததேனே 
ேரம் ஏறுற ்்வலயா எனே?” எனற சுசீலா, 
குே்ரச்ேப் ்பாரத்து, “ஒரு கட்டுக்கு எவ்ளா 
தேரு்வாராம்ண்ணா?” எேக் ்கட்டாள்.

“அததேல்லாம் ் ்பசிக்கலம்ோ... என்ோட 
ேச்சிேனதோன... அததேல்லாம் ்கக்குறதேக் 
குடுப்்பாப்ல... எனே ஒண்ணு...” எனறு 
குே்ரசன இழுக்கவும்...

“எனேண்்ண ்யாசிக்கிறீஙக?” எனறாள் 
சுசீலா.

“அததோண்ணுமில்லம்ோ... ந்டசனுக்கு 
ஓ்கனோ, ்வருோேத்துக்கு ்வழி கி்டச்ச 
ோதிரிதோன..” குே்ரசனின ்்பச்்ச முழுசாக 
நம்்பமுடியாததேனறாலும் நம்பித்தோன ஆக 
்்வண்டும்.

“லாக் தடௌனல ்்பாலீஸ ேறிக்கு்ே... 
எனே தசய்யிறது?”

“ ் ்ப ா லீ ஸ  த ே யி ன  ் ர ா ட் டு ல 
்்பாோத்தோே ேறிக்கும்? நானும் ்வ்ரன... 
தரண்டு ்்பருோ உன்ோட ்சக்கிள்ல 
சநதுத்பாநதோ பூநது ்்பாயிடலாம்... ஒண்ணும் 
பிரச்ச்ேயில்ல...” எேச் தசால்லவும், 
அ்வேது கேத்தே உடம்்்பயும் சுேநதுதகாண்டு 
்சக்கிளில் தசல்ல்்வண்டும் என்ப்தே 
நி்ேத்தோல் கீ்ர ்பறிப்்ப்தேவிட ே்லப்்பாக 
இருநதேது. இருநதோலும் அனிச்்சயாகத் 
தே்லயாட்டி்்வத்தேது உள்ேேசு.

ேறுநாள் ்வயக்காட்டுக்குக் குே்ரச்ோடு 
்சக்கிளில் தசனறு ்சர்வதேற்்க கிட்டத்தேட்ட 
இரண்டு ேணி ்நரோகிவிட்டது. அதி்ல்ய 
்பசிதயடுக்கத் ததோடஙகியது. இருநதோலும், 
ஓரளவு ்பறித்தேபின்்ப சாப்்பாடு எனற 
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உ று தி யு ட ன ,  அட ர த் தி ய ா ே  சி று கீ் ர 
மு்ளத்திருநதே ்வயக்காட்டினுள் இறஙகிோன. 

கீ்ர ்பறிக்கும் மு்ற ந்டசனுக்குத் 
ததேரியாது எனறாலும், அ்வேது ்தோதுக்குத் 
தேக்க்படி குனிநது நிமிரநது ்பறிக்கத் 
ததோடஙகிோன. ஒரு்வழியாக அனறு முழுக்க 
்பறித்து முடித்தே கீ்ரக்கட்டுகளுக்கு முனனூறு 
ரூ்பாய் சம்்பளோக ்வாஙகியதும், த்பருத்தே 
ஏோற்றோக இருநதேது. 

ஆ ட் ் ட ா  ஓ ட் டி ய ் ்ப ா து  இ ந தே 
முனனூறு ரூ்பா்யதயல்லாம் த்பரிதோக 
ேதித்தே்தேயில்்ல. இன்றக்கு இநதே 
ரூ்பாய்க்காக இவ்வளவு ் நரம் குனிநது நிமிரநது 
்்வ்ல ்பாரத்தே்தே நி்ேத்தேதும் ்வருத்தேோக 
இருநதேது. ஆோல் அடுத்தே நிமிட்ே 
வீட்டிலிருநதே ே்ேவி குழந்தேகளின 
முகத்்தே நி்ேக்கவும், அ்வரகளுக்கு 
இ்தே்்வத்துச் சாப்்பாட்டுக்கு ேட்டுோ்வது 
்வழி தசய்துவிடலா்ே எனற திருப்தி ேேதில் 
எழுநதேது. 

்லசாக ்வாேம் தூறல்்்பாடத் ததோடஙக, 
குே்ரச்ேப் பினோல் அேர்்வத்து 
்சக்கி்ள த்வக்குத்வக்தகே மிதித்தே்படி 
வீடு்வநது ்சரநதே்வன, குே்ரசனுக்கு நனறி 
தசால்லி அனுப்பிவிட்டு வீட்டினுள் ்சார்வாக 
நு்ழநதோன.

அ்வ்ே ஆர்வத்்தோடு ்வர்்வற்ற 
சு சீ ல ா வி ட ம்  மு ன னூ று  ரூ ்ப ா ் ய க் 
தகாடுத்தே்்பாது அ்வனுக்கு அழு்க்ய 
்வநதுவிட்டது. “எனேது சினேப்பிள்ள ோதிரி” 
எனற்வளிடம்,

“்்பாே  ோசம் ்வ்ரக்கும் ்க 
தந்றயா சம்்பாதிச்்சன. ததேேமும் ஆயிரம் 
தரண்டாயிரம்னு தக்டக்கும். இஷடத்துக்கு 
தசலவுதசய்ய முடிஞசது. இப்்ப ஒரு முனனூறு 
ரூ்வாய்க்கு இத்தேே ்பாடு்பட ் ்வண்டியிருக்்க!” 
எனறான.

“அதுக்கு எனே ்பண்றது? தகா்ராோனனு 
ஒண்ணு ்வரும்னு கேவுகிேவு கண்டோ 
எனே? எல்லாருக்கும்தோன இப்்ப சிக்கல்... 
எனே்ோ நாே ேட்டும் கஷடப்்படுற ோதிரி” 
சோதோேோக அ்வனிடம் ்்பசிப்்பாரத்தோள்.

“ அ து க் கி ல் ல ,  ்ப ச ங க ள் ல ா ம் 
வீட்டுல இருக்காஙக... எதோ்வது ஆ்சயா 
்வாஙகித்தேரலாம்ோ கூட ்கயில காசு 
இல்ல்ய.”

“ஆ்சப்்பட்டாலும் ்வாஙகிக்குடுக்க 
ஸவீட்டுக் க்ட எஙக இருக்கு? எல்லாக் 
கஷடமும் தகாஞச நா்ளக்குத்தோன. 
ஊரடஙதகல்லாம் முடிஞசதுனோ ்ப்ழய்படி 
்வருோேம் ்வநதுடும்...” 

“இருநதோலும் அவ்ளா சம்்பாதிச்சுட்டு...” 
எனற்வ்ே இ்டேறித்தே சுசீலாவின 
முகம் சற்றுக் கடு்ேயாக ோறிய்தே 
ந்டசன எதிர்பாரக்கவில்்ல. “எனே 
த்பருசா சம்்பாதிச்ச அப்்ப? ஆயிரம் ரூ்வா 
சம்்பாதிச்சாலும் கண்ட்தேயும் குடிச்சுட்டு 
மிச்சம் இருக்க நூறு எரநூறத்தோே தகாண்டாநது 
குடுத்தே? ஒவத்வாரு நாளும் வீட்டுக்கு 
்வருவியா, எஙகயா்வது விழுநதுகிழுநது 
தகடப்பியா, ஆட்்டா்வ நல்ல்படியா வீட்டுக்கு 
இட்டாருவியா, யாரட்டயா்வது சண்ட 
்வலிச்சுட்டு ்வருவியானனு ்பதேட்டோ்்வ 
இருக்கும். இன்ேக்கு இருநூத்தேம்்பது 
ரூ்வா ேட்டு்ே சம்்பாதிச்சாலும் நிம்ேதியா 
இருக்்கன. என்ோட கஷடம் எேக்குத்தோன 
ததேரியும்” எனறு ்பட்படத்தோள்.

எதுவும் ்்பசாேல் தி்கத்தே்வனிடம், 
“உேக்கு ஒண்ணு ததேரியுோய்யா? நீ குடிக்காே 
இருக்குற இநதே தரண்டு ோசத்துலதோன 
நம்ே புள்்ளஙக உஙகிட்டக்க ்வநது 
்படுக்குதுஙக... உம்்ேல காலப்்்பாட்டுத் 
தூஙகுதுஙக... சி்ேகா ்நத்து எனே தசானோ 
ததேரியுோ? இப்்பதோம்ோ அப்்பா்்வாட ்வாசம் 
நல்லாருக்குஙகறா! தடய்லி குடிச்சுக் குடிச்சு 
அ்தே நாத்தேத்்தோட உளறிக்கிட்்ட ்படுத்தே 
உஙகிட்ட இப்்பதோன புள்்ளஙக ்தேரியோ 
்வநது ஒட்டிக்குதுஙக... இநதேக் தகா்ராோ்வால 
உன்ோட சம்்பாத்தியம் ்்பாேதேவிட, நீ 
குடிக்காதேதோல உம்்ேல நம்ே புள்்ளஙக 
்பாசோ இருக்குறதுதோய்யா த்பருசா ்படுது! இது 
்்பாதும்யா எேக்கு!” எனற்வ்ள, ்்வ்றதும் 
்்பசாேல் அ்ணத்துக்தகாண்டான. அங்க 
ே்ழ ்வலுத்தேது.
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தமிழில்சக் கருவிகள

தததாடர் - 5

புல்லாங்குழல் - துகைக்ருவி

்த மி ழ ர க ளி ன  இ ் ச  மி க த் 
த தே ா ன ் ே ய ா ே து ம்  நு ட் ்ப ே ா ே து ம் 
இயற்்க்யாடு இ்யநதேதும் ஆகும். 
இயற்்க்யாடு இ்யநதே, இப்புவியின முதேல் 
இ்சக்கருவி புல்லாஙகுழல் எனும் குழல் 
ஆகும்.

இநதியாவில் புல்லாஙகுழல் எனறு 
அ்ழக்கப்்படும் குழல் ்பல்்்வறு நாடுகளிலும் 
்பல்்்வறு த்பயரகளில் அ்ழக்கப்்படுகிறது.

..
குழகலக ்ணடுபிடித்தது குறறம்

எனேது குழ்லக் கண்டுபிடித்தேது 
குற்றோ? எே நீஙகள் ்்வகோய் எழு்வது 
புரிகிறது...

அ்ேதி! குற்றம் என்பது ்வண்டு 
என்பதேற்காே இனதோரு த்பயர.

குழ்லக் கண்டுபிடித்தே்வர யாதரே 
அறுதியிட்டுச் தசால்ல இயலவில்்ல... 
ஆோல் ஆதி கால ேனிதேர ஒரு்வர காட்டு 

்வழி்ய நடநது தசல்லும்்்பாது ்வண்டு 
து்ளயிட்ட ேரத்தின து்ள  (மூஙகிலா எே 
அறியக் கி்டக்கவில்்ல) ்வழி புகுநதே காற்று 
ஒலி்ய எழுப்பியிருக்கிறது... அதிலிருநதுதோன 
குழல் ்வடி்வப் த்பாருளில் து்ளயிட்டால் 
காற்்றக்தகாண்டு ஒலிதயழுப்்ப முடியும் 
எனறு அறிநதிருப்்பாரகள் எேச் தசவி்வழிச் 
தசய்திகள் கூறுகினறே.

..
பகழயது இனியது

இனனி்ச எழுப்பி ேே்தே ேயக்கும் 
குழலி்ச எவ்வளவு ்பழ்ேயாேது? ்வாஙக! 
சு்லாத்வனியா ்்பா்்வாம்..

 ஆோம். 1995இல் ததோல்த்பாருள் 
ஆய்்வாளரகள், சு்லாத்வனியாவின டிஜீ 
்்ப்்ப ்பகுதியில் உள்ள ஒரு கு்கயில் 
43000 ஆண்டு ்பழ்ேயாே கரடியின 
எலும்பில் தசய்யப்்பட்ட ஒரு குழ்லக் 
கண்டறிநதுள்ளேர. இதுதோன உலகின மிகப் 
்பழ்ேயாே குழல் எனறும் ததேரிய ்வருகிறது.
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இ ் தே த்  த தே ா ட ர ந து  இ ன ் ற ய 
தஜரேனியின ஸ்வாபியன ஜுரா ்பகுதியில் 
நானகு ்வ்கயாே எலும்புக் குழல்கள் 
கண்டறியப்்பட்டிருக்கினறே.

2008ஆம் ஆண்டில் கு்றநதேது 35,000 
ஆ ண் டு க ளு க் கு  மு ற் ்ப ட் ட  ே ற் த ற ா ரு 
புல்லாஙகுழல் மீண்டும் தஜரேனியின உல்ம் 
நகருக்கு அருகில் உள்ள, ் ைாதைல் ஃத்பல்ஸ 
கு்கயில் கண்தடடுக்கப்்பட்டது.

இநதேப் புல்லாஙகுழலாேது ஐநது 
து்ளகளுடன V ்வடி்வ ்வா்யக் தகாண்டதோக 
உள்ளது. இது ஒரு பிணநதினனிக் கழுகின 
இறக்்க எலும்பில் தசய்யப்்பட்டதோகும். 
(கறி சாப்பிடும்்்பாது, எலும்பின ேஜ்்ஜ்ய 
உ றி ஞ சு ம் ் ்ப ா து  எ லு ம் பு க்  கு ழ ் ல 
கண்டுபிடிக்க ஐடியா கி்டச்சிருக்கு்ோ?)

..
புல்லாங்குழல் தபயரக ்ாரைம்

புல் குடும்்பத்்தேச் ்சரநதே மூஙகிலிோல் 
தசய்யப்்படும் குழல் என்பதோல்  புல்லாஙகுழல் 
எனகி்றாம்.

1150 - 1500 காலகட்டத்தில், ஆஙகிலத்தில் 
புல்லாஙகுழல் முதேனமுதேலில் புளூட் (flute) 
அல்லது else flowte, flo(y)te  எேவும், 9 முதேல் 14ஆம் 
நூற்றாண்டுக் காலப்்பகுதியில் ்்பசப்்பட்ட 
்ப்ழய பிதரஞசு தோழியில் ப்ளாட் (flaute) 
எேவும், ்ப்ழய ஆக்சிதேம் தோழியில் அல்லது 
ேற்றும் ்ப்ழய பிதரஞசு தோழியில் ஃபிளாட் 
(flaüt),  ஃப்ளூட்தட (fleüte), ஃப்லாட்தட (flaüte), 
ஃப்ளைுட் (flahute) எேவும் அ்ழக்கப்்பட்டது.  
இ்டக்கால உயர தஜரேன தோழியில் floite, 
டச்சு தோழியில் fluit எேவும் ்வழஙகப்்பட்டது. 
புல்லாஙகுழ்லக் குறிக்கும் புலூட் (flute) எனற 
தசால் முதேனமுதேலில் 14ஆம் நூற்றாண்டில் 
அறியப்்படுகிறது. 

ஆக்ஸஃ்்பாரடு ஆஙகில அகராதியின்படி, 
இது தஜஃப்ரி சாசரரின தே ைவுஸ ஆஃப் 
ஃ்்பமில், c.1380இல் ்பயன்படுத்தேப்்பட்டது. 
இனறு, புல்லாஙகுழல் குடும்்பத்்தேச் சாரநதே 
எநதேத்வாரு கருவி்யயும் ்வாசிக்கும் ஒரு 
இ்சக்க்லஞர ஆஙகிலத்தில் flutist அல்லது 

flautist அல்லது த்வறுே்ே ஒரு புலூட் பி்ளயர  
எே அ்ழக்கப்்படுகிறார.

..
குழலின் அகமப்பு

புல்லாஙகுழலின நீளம் 15 அஙகுலம்; 
சுற்றளவு 3  அஙகுலம். இடப்்பக்கம் 
மூ ட ப் ்ப ட் டி ரு க் கு ம் .  ்வ ல ப் ்ப க் க ம் 
திறநதிருக்கும். குழலில் தோத்தேோக 9 து்ளகள் 
உண்டு. ்வாய் ்்வத்து ஊதேப்்படும் முதேல் 
து்ளக்கு முத்தி்ர அல்லது முத்தி்ரத்து்ள 
எனறு த்பயர. இத்து்ள, ேற்ற எட்டுத் 
து்ளகள் ஒவத்வானறுக்கும் நடுவில் உள்ள 
இ்டத்வளி்ய விட சற்றுத் தேள்ளி இருக்கும்.

..
குழலின் வக்்ள்

இநதியப் புல்லாங்குழல்

இ ந தி ய ப்  பு ல் ல ா ங கு ழ ல் க ளி ல் 
இரண்டு ்வ்ககள் உள்ளே. ஒனறு ்பனசூரி 
்வ்கயாகும். இதில் ஆறு விரல் து்ளகளும் 
ஒரு ஆற்று்வாய்த் து்ளயும் இருக்கும். ்வட 
இநதிய ஹிநதுஸதோனி இ்சக்கு இ்்வ 
்பயன்படுகினறே. ேற்தறாரு்வ்க ்்வணு. 
இ்்வ ததேனனிநதியக் கரநாடக இ்சகளில் 
்ப ய ன ்ப டு த் தே ப் ்ப டு கி ன ற ே .  இ ்வ ற் றி ல் 
எட்டு விரல் து்ளகளும் ஒரு ஆற்று்வாய்த் 
து்ளயும் இருக்கும். தேற்்்பாது ததேனனிநதியப் 
புல்லாஙகுழலாகக் கருதேப்்படு்வது 20ஆம் 
நூற்றாண்டில் சர்ப சாஸதிரி என்ப்வரால் 
்வடி்வ்ேக்கப்்பட்ட ஏழு விரல்து்ளகள் 
தகாண்ட புல்லாஙகுழல் ஆகும்.

சிலப்்பதிகாரத்தில் உள்ள ஆய்ச்சியர 
குர்்வயி்ல தகான்றக்குழல், ஆம்்பரகுழல், 
முல்்லக்குழல் எே 3 ்வ்கக் குழல்க்ளப் 
்பற்றிக் கூறப்்பட்டுள்ளது.

..
சீ்னப் புல்லாங்குழல்

சீேப் புல்லாஙகுழல்கள் டிசி எே 
அ்ழக்கப்்படுகினறே. இ்்வ ்பல்்்வறு 
அளவுகளிலும், ்பல்்்வறு அ்ேப்புக்களிலும் 
காணப்்படுகினறே. இ்வற்றின து்ளகளின 
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எண்ணிக்்க 6இல் இருநது 11 ்வ்ர 
்்வறு்படுகினறே. த்பரும்்பாலாே்்வ 
மூஙகிலால் தேயாரிக்கப்்பட்டுள்ள ்்பாதிலும் 
ேரம், எலும்பு, இரும்பு ஆகிய்வற்றாலும் 
ஆக்கப்்பட்ட்்வயும் காணப்்படுகினறே.

ந வீ ே  சீ ே  இ ் ச நி க ழ ச் சி க ளி ல் 
காணப்்படக்கூடிய புல்லாஙகுழல்களா்வே 
்பஙடி (梆笛), கூடி  (曲笛), சிநதி  (新笛), டாடி  
(大笛) என்பே்வாகும். நி்லக்குத்தோக ்்வத்து 
்வாசிக்கப்்படும் மூஙகிலாலாே புல்லாஙகுழல் 
சியா்்வா (簫) எே அ்ழக்கப்்படுகினறது.

..
ஜப்பானியப் புல்லாங்குழல் 

ஜ ப் ்ப ா னி ய ப்  பு ல் ல ா ங கு ழ ல் க ள் 
ஜப்்பானிய தோழியில் பியூ (fue) (笛) (ஹிரகோ 
ふえ) எே அ்ழக்கப்்படுகினறே. முடிவுப் 
்பகுதியில் ்்வத்து ்வாசிக்கப்்படு்ப்்வ, 
குறுக்காக ் ்வத்து ்வாசிக்கப்்படு்ப்்வ எே இரு 
்வ்கயிலும் ்பல சஙகீதேப் புல்லாஙகுழல்கள் 
ஜப்்பானில் காணப்்படுகினறே.

..
கசாடி்னா மறறும் சுலிங்

்ச ா டி ே ா  எ ே ப்்படு ்வ து முடி வு ப் 
்பகுதியில் ்்வத்து ்வாசிக்கப்்படும் ஒரு்வ்கப் 
புல்லாஙகுழல் ஆகும். இது இநது சமுத்திரத்தில் 
உள்ள ததேனகிழக்கு ஆப்பிரிக்கா்்வச் 
்சரநதே ேடகாஸகர தீவுகளில் ்பர்வலாகக் 

காணப்்படுகினறது. ததேனகிழக்காசியாவிலும் 
இந்தோ்ேசியாவிலும் இது சுலிங எே 
அ்ழக்கப்்படுகினறது. சேகாலத்தில் ்வசித்தே 
பிரசித்தி த்பற்ற ்சாடிோ ்வாசிப்்ப்வராே 
இர்கா்டா பிராவின (இறப்பு 2001) 
பு்கப்்படம் அநநாட்டுப் ்பணத்தோள் ஒனறில் 
அச்சிடப்்பட்டுள்ளது.

..
ஆன்மீ்மும் குழலும்

கிறித்து்வ ேதே நூலாே ்ப்ழய ஏற்்பாட்டில் 
்தோற்றம், ராஜாக்கள், ் யாபு,  சாமு்்வல், ஏசாயா, 
தஜரிமியா, தகாரியநதேர ஆகிய அதிகாரஙகளில் 
புல்லாஙகுழல் ்பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளே. 
இ்வற்றின மூலம் புல்லாஙகுழலின ததோன்ே 
்ேலும் உறுதி தசய்யப்்படுகிறது.

தகய்ன ்வம்சா்வழியாே லாமிக்கின ேகன 
ஜூ்பல்  புல்லாஙகுழல் இ்சக்கும் சிறநதே 
க்லஞராக இருநதிருக்கிறார எேப் ்ப்ழய 
ஏற்்பாட்டின ் தோற்றம் அதிகாரத்தில் குறிப்புகள் 
உள்ளே.

நாலாயிரத் திவயப் பிர்பநதேத்தில் குழலின 
இ்சக்கு ேயஙகிய ்பற்்வகள், கற்்வகள் 
்பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளே.

சிறுவிரல்கள் தேடவிப் ்பரிோறச்  

தசஙகண் ்காடச் தசய்ய ்வாய் 
தகாப்்பளிப்்பக்

குறுத்வயரப் புரு்வம் குடிலிப்்பக்

்காவிநதேன குழல்தகாடு ஊதிே்்பாது

்பற்்வயின கணஙகள் கூடு துறநது

்வநது சூழநது ்படுகாடு கிடப்்பக்

கற்்வயின கணஙகள் கால் ்பரப்பிட்டுக்

கவிழநது இறஙகிச் தசவி ஆட்டகில்லா்்வ

 - நாலாயிரத் திவயப் பிர்பநதேம்.

இ தே ன  மூ ல ம்  ஆ டு ,  ே ா டு 
்ேய்ப்்்பாரி்ட்ய இவவி்சக் கருவி 
இருநதேதும், இ்சக்கு ேயஙகிய ஆவிேம், 
புள்ளிேம் ்பற்றியும் ததேரிய ்வருகிறது.
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 தமதாழிதபயர்ப்பு

சில்வியா பிளாத் (27.10.1932 – 11.02.1963) 
ஒரு அதேரிக்கக் கவிஞர. முப்்பது  ்வயதி்ல்ய 
தேன ்வாழக்்க்யத் தேற்தகா்லயில் 
முடித்துக்தகாண்ட உலகப் புகழத்பற்ற கவிஞர 
ேற்றும் நா்வலாசிரியர ஆ்வார. இ்வரின  Confes-
sional poetry or Confessionalism  (தேனனி்ல்வாதேக் 
க வி ் தே க ள்  -  தே ன  ்வ ா ழ க் ் க யி ் ே 
முனனி்லப்்படுத்தி எழுதேப்்பட்ட ஒப்புதேல் 
கவி்தேகள்) ஐம்்பதுகளில் அதேரிக்காவின மிக 
முக்கியோே கவி்தே உத்தி ்வளரச்சியாகும். 
்ேலும் நவீேத்து்வத்தின முனோதிரி  (Postmod-
ernism)   எனறு அ்ழக்கப்்படுகிறது. 

சிறு ்வயதிலிருந்தே தேற்தகா்ல எண்ணம் 
்்வரூனறி இருநதே பிளாத் ததோடரச்சியாக 
ேருத்து்வே்ேகளில் ேேநல சிகிச்்சகள் 
த்பற்று ்வநதோர. ஒவத்வாரு ்பத்து ்வருடத்திற்கு 
ஒருமு்ற எனற ரீதியில் தேற்தகா்ல்ய 
அரங்கற்றிப்்பாரப்்பது இ்வரது ்வாடிக்்க. 
இ ர ண் டு  மு ் ற  பி ் ழ த் து க் த க ா ண் ட 
அ்வர மூனறா்வது மு்ற  அதில் த்வற்றி 
த்பற்றிருநதோர. அப்்்பாது அ்வருக்கு ்வயது 
முப்்பது ேட்டு்ே. அதேற்குள் தடட் ஹியூஸ (Ted 
Hughes) எனற அதேரிக்கக் கவிஞ்ரத் (விேரசகர 
ேற்றும் குழந்தேகளுக்குக் க்தேதசால்லி) 
திருேணம் புரிநது இரண்டு குழந்தேகளுக்குத் 
தோயாகி வி்வாகரத்தும் த்பற்றுவிட்டார 
(கண்வருக்கு ்்வதறாரு த்பண்ணுடன 
ததோடரபு இருநதே்தேக் கண்டதோல் வி்வகாரத்து 
த்பற்றார). ஆறு ஆண்டுகள் ேட்டு்ே நீடித்தே 
திருேண ்வாழக்்க முறிவு த்பற்ற்்பாது 
மிகுநதே ேேஉ்ளச்சலுக்கு ஆளாோர. அதேற்குள் 
கண்வர ்்வதறாரு த்பண்ணுடன ்வாழத் 
ததோடஙகிவிட்டார. ஆண்களின து்ராகம் 
சமூகத்தின ்்பாலித்தேேம் ்்பானற்்வ 

அ்வ்ரத் துயர்படுத்திே. குழந்தேகள் 
இரண்டும் பிளாத்்தோடுதோன இருநதேே. அதிக 
ேேஉ்ளச்சலுக்கு ஆளாே இரத்வானறில் 
மின அடுப்பில்  (oven) தே்ல்யத் திணித்துத் 
தேன ்வாழ்்வ முடித்துக்தகாண்டார. ்வாழக்்க 
தேநதே த்வறு்ேக்குப் ்பரிசாக அதேற்குத் தேேது 
ேரணத்்தேத் தேநது ே்றநது்்பாே த்பண் 
கவிஞரதோன சில்வியா பிளாத்.

த ்ப ண்  ல ா ச ர ஸ  ( L a d y  L a z a r u s ) 
எ ன ற  இ ந தே க்  க வி ் தே  பி ள ா த் தி ன 
கவி்தேகளில் முக்கியோேதும் உலகப் 
புகழத்பற்றதுோகும். ்்பபிளின்படி லாசரஸ 
எனற ஆண் பு்தேக்கப்்பட்ட கல்ல்றக்குச் 
தசனறு இ்யசு கடவுளின ேகி்ே்ய 
உணரத்து்வதேற்காக அ்வ்ே உயி்ராடு 
எழுப்புகிறார.   ஆோல் இங்க த்பண் 
லாசரைாகத் தேன்ேப் ்பாவித்துக்தகாள்ளும் 
பிளாத் தேன ேரணத்திலிருநது தோ்ே 
உயிரத்ததேழுநதேதோகவும் தோன பீனிக்ஸ ்பற்்வ 
்்பாலச் சாம்்பலில் இருநது உயிரத்து ்வநதேது 
தேன்ேக் கண்காட்சி ்்பால் ்பாவித்துப் 
்ப ா ர ் ்வ யி டு ம்  இ ந தே  உ ல க த் ் தே யு ம் 
ேனிதேரக்ளயும் காற்்றப் ்்பால விழுஙகி 
விடு்வதேற்்க  எனறும் கூறுகிறார.

அ்தேவிட பிளாத் இநதேக் கவி்தேகளில் 
நம் ேேதில் உயரநது நிற்்பதேற்கு இனதோரு 
காரணமுண்டு. அதுதோன தேன்ே எப்த்பாழுதும் 
்ப ல வீ ே ர க ் ள ா டு ம்  அ நி ய ா ய த் தே ா ல் 
்பாதிக்கப்்பட்ட்வரக்ளாடும் அ்டயாளம் 
கண்டுதகாண்டு அ்வரகளுக்காகக் கவி்தே 
்வழியாகக் குரல் தகாடுக்கும் கவித்து்வக் குணம்.

இ ர ண் ட ா ம்  உ ல க ப் ் ்ப ா ரி ல் 
ஹிட்லரின  ்வ்தேமுகாம்களில் நாஜிக்களின 
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ேருத்து்வரகள் ஆயிரக்கணக்காே அப்்பாவி 
யூதேரக்ள ஒனறாகக் தகானறு குவித்துப் 
்பல அ்பத்தேோே ்பரி்சாதே்ேக்ளச் 
தசய்துதகாண்டிருநதோரகள்.  அ்வரக்ள 
எ ரி த் தே  ச ா ம் ்ப ் ல க்  கி ள றி க்  கி ள றி 
ஏதோ்வது தேஙக நாணயஙகள் திருேண 
்ோதிரஙகள் அதில் கி்டக்கிறதோ எனறும் 
்பாரத்துக்தகாண்டிருநதோரகள். அ்வரகளின 
்தோல்க்ள உரித்துத் தேஙகளது அலஙகார 
வி ள க் கு க ளு க் கு  ் ே ல்  அ ் தே  ஒ ட் டி 
அழகு்படுத்திப் ்பாரத்தோரகள். 

  இ்தேதயல்லாம் கண்ட பிளாத் தேன்ே 
ஒரு யூதேப் த்பண் எனறு ்பகிரஙகோக இநதேக் 
கவி்தேயில் பிரகடேப்்படுத்திக்தகாள்கிறார. 
தோன ்வ்தே முகாமில் இருப்்பதோகவும் தேன 
சாம்்ப்லக் கிளறிோல் ஒனறும் கி்டக்கப் 
்்பா்வதில்்ல எனறும் ஆோல் தோன 
அ்வரகளுக்கு ேரணத்்தேப் ்பரிசளிக்க மீண்டு 
எழுநது ்வரப்்்பா்வதோகவும் ததேரிவிக்கிறார. 
அதுேட்டுேல்ல நாஜிக்களின ேருத்து்வர 
்பணியாளரகள் அ்வரகளின கடவுள் சாத்தோன 
எனறு அத்தே்ே ்்ப்ரயும் ்பாரத்துக் 
கு ற் ற ்வ ா ளி க் கூ ண் டி ல்  நி ற் க  ் ்வ த் து க் 
்கள்விகளால் து்ளத்ததேடுக்கிறார.

் ே ் ல ா ட் ட ே ா க ப்  ்ப ா ர த் தே ா ல் 
தேற்தகா்ல்யக் தகாண்டாடு்வது ்்பால் 
இநதேக் கவி்தே ்தோனறிோலும் ஆண் 
ஆதிக்கத்திற்கும்  அ்வலோே சமூகத்திற்கும் 
எதிரவி்ேயாகப் த்பண்்ேயின உணரச்சிக் 
தகாநதேளிப்்பாே குரலாக இநதேக் கவி்தே 
இங்க ஒலிப்்ப்தேக் காணலாம். இனி கவி்தே..

தபண லாசரஸ்
       - சில்வியா பிைாத

ðˆ¶ õ¼ìƒèÀ‚° å¼º¬ø
Ü¬î ï£¡ ªõŸPèóñ£è
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