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õí‚è‹.

õí‚è‹. ð¬ìŠ¹ ‘îè¾’ ï£ŸðˆFÍ¡ø£‹ Þî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶ MK‰F¼‚Aø¶.

îI› Þô‚AòŠ ðóŠH¡ Iè º‚Aòˆ îóŠð´ˆîñ£è ï£‹ ªð¼Iî‹ ªè£œõ¶ êƒè‹ 
¬õˆ¶ˆ îI› õ÷˜ˆî¬îˆî£¡. êƒèƒèœ îóI‚è ðÂõ™ à¼õ£‚èˆFŸ° àÁ¶¬íò£Œ 
G¡øù. êè ÜPõ£÷˜ º¡Q¬ôJ™ Üóƒ«èŸøŠð´î™ â¡ð¶ Mõ£îƒè¬÷ â¿ŠHŠ 
ð¬ìŠH¬ù„ ªê¶‚Aˆî¼‹. ÜPM™ Gó‹H«ò£˜ °Ÿøƒè¬÷ ÜÂñF‚èM™¬ô. `ªïŸP‚è‡ 
FøŠHÂ‹ °Ÿø‹ °Ÿø«ñ’ â¡ø ÃŸÁ å¼ ê£˜¹ Þ™ô£ˆ î¡¬ñ¬ò àí˜ˆ¶õî£™ 
Ü„êƒèƒèœ ïñ‚° àõŠð£ùî£è«õ Þ¼‚A¡øù. 

å¼ êÍèˆF™ ðôõ£ø£è «õ˜M´‹ Þô‚Aòƒèœ °PŠH†ì Ü÷¾«è£™è¬÷‚ ªè£‡´ 
îó‹ HK‚èŠð´A¡øù. Üù™õ£î‹, ¹ù™õ£î Gè›¾èª÷™ô£‹ êÍè‹ ê£˜‰î Ü÷¾«è£™èœ 
Þ¼‰îîŸè£ù ê£¡Áèœ. å÷¬õò£˜ ̀Móè˜ Þ¼õ˜ ¹è›‰Fì «õ‡´‹, Mó™ G¬øò «ñ£Fóƒèœ 
«õ‡´‹, Ü¬óòîQ™ ð…«êÂ‹ ð†«ìÂ‹ «õ‡´‹, Üõ˜ èM¬î ï…«êÂ‹ «õ‹«ðÂ‹ 
ï¡Á’ â¡Á ªè£Fˆ¶Š ð£´õªî™ô£‹ Ü„êÍè„ Åö«ô£´ â‡EŠ ð£˜‚è «õ‡®ò å¡Á. 
Ý›‰¶ ð£˜ˆî£™ ï…²èœ ÜI›î£è½‹ ÜI›¶èœ ï…ê£î½‹ êÍè Mñ˜êùƒè÷£™î£¡ 
º¡ªù´‚èŠð´A¡øù. 

ªêšMò™ ºî™  H¡ïiùˆ¶õ‹ õ¬ó èŸø Mñ˜êè˜è÷£™ ñ†´‹ ð¬ìŠ¹èœ 
G¬ôGÁˆîŠð´õF™¬ô. âOò õ£êè«ù â¿ˆF¬ùŠ ð¬ìŠð£èˆ î°FŠð´ˆ¶õF™ 
ºî¡¬ñò£èˆ Fè›Aø£¡. Ýù£™ ÜšâOò õ£êèQ¡ º‚Aòˆ î°Fò£è„ ê£˜ðŸø G¬ô 
Þ¼‚è «õ‡´«ñ..

ê£˜H¡P ñQî ñùˆ¬î âF˜ð£˜‚è º®ò£¶î£¡. áŸªø´ˆ¶Š ð£òˆ ªî£ìƒAM†ì£«ô 
ÝŸP¡ «ð£‚° ñ‡ ê£˜‰î¶î£«ù. Ýù£™ Gò£ò‹ îõPò ê£˜¹èœ ð¬ìŠ¹‚è£ù Üµ°º¬øJ™ 
ªð¼‹ î£‚èˆ¬î ãŸð´ˆFM´A¡øù. å¼ ð¬ìŠH¡ Ü®ï£î‹ êÍè Ü‚è¬øò£è àœ÷ 
G¬ôJ™ Üî¡ eî£ù Mõ£îƒèœ Ü‰î Ü‚è¬ø¬ò Ü®ï£îñ£è‚ ªè£‡´ âö «õ‡´‹.  
õ£Cˆî¾ì«ù«ò Mñ˜êè˜è÷£AM´«õ£˜ î‹ ê£˜¬ðˆî£¡ Ü÷¾«è£ô£‚°A¡øù˜. Mõ£î„ 
Åö™î£¡ ð¡ºèˆ î¡¬ñ¬ò G¬ôGÁˆ¶‹ âQÂ‹ ð¬ìŠ¹„ ²î‰Fóº‹ è¼ˆ¶„ ²î‰Fóº‹ 
Þ¬í‰¶ ðòEˆî™î£¡ îóñ£ù Åö½‚è£ù è£óEò£è Þ¼‚èº®»‹.

Þ¬íòõNJ™ ð¬ìŠ¬ð º¡QÁˆ¶õ¶Ãì êƒèŠ ðô¬èJ™ ãŸÁõ¶ «ð£ôˆî£¡ 
«ð£L¼‚Aø¶. Mõ£FŠ«ð£‹.. õ÷˜«õ£‹.

ªè£‡ì£†ìñ£ù ‘ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶èœ’ ÞšÞîN™ ÜPM‚èŠð†´œ÷ù.

â¿ˆî£÷˜ Üüò¡ ð£ô£M¡ «ï˜è£í™ ÞšMîN™ ªõOò£A»œ÷¶. 

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

ï¡P.
              - ÝCKò˜
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 பலைபபுக் குழுமம்

àôªèƒA½ºœ÷ îI›Š ð¬ìŠð£÷˜è¬÷ å¡P¬íˆ¶ à¡ùîŠ ðEò£ŸÁ‹ 
ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹ Þô‚Aò àôA™ îù¶ îQ ºˆF¬ó¬òŠ ðF‚°‹õ‡í‹ 
Ý‡´«î£Á‹  ‘ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶èœ’ õöƒAõ¼Aø¶. îóñ£ù «î˜‰ªî´ˆîô£™ 
ð¬ìŠð£÷˜èO¡ ªð¼‹õó«õŸ¬ðŠ ªðŸÁœ÷ù, ÞšM¼¶èœ. 2020Ý‹ Ý‡´ 
ªõOõ‰î Cø‰î Ë™èÀ‚è£ù  ‘ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶èœ 2021’ ñA›„C»ì¡ 
Þƒ° ÜPM‚èŠð´A¡øù.
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M¼¶ ªðŸø Ë™ : àò˜F¬íŠ ðø¬õ
ð¬ìŠð£÷˜ : èF˜ð£óF
ªõOf´  : Þ¡ªê£™, ªê¡¬ù.
 
èF˜ð£óFJ¡ èM¬îèœ ïóèˆF™ Þ¼‰¶ ªê£Ÿèœ â´ˆ¶, 
ªê£˜‚èˆF¡ ïÁñí‹ îìM ï‹º¡ ïìùñ£®„ CK‚A¡øù. 
â¼‚è‹M÷£ó£™ M÷£Cò õL eP CK‚°‹ Ü‹ñ£Mì‹ 
²¼†¬ì‚ ªè£´ˆ¶Š ¹¬è‚è„ ªê£™Aø Þõù¶ è¼¬í º¡¹, 
ñ‡®J†´‚ è‡èœ Í´A«ø¡. èF˜ð£óF èM¬îJ¡ ºî™ õK 
â¿¶Aø£¡, Hø° Üî«ù£´ â¡¬ù åŠ¹‚ªè£´Šð¬îˆ îMó 
«õÁ õNJ™¬ô.. àÁFò£è„ ªê£™«õ¡.. îIN¡ º‚Aòñ£ù 
ðô èM¬îè¬÷ Þ‰îˆ ªî£°ŠH™ èF˜ð£óF â¿FJ¼‚Aø£¡. 
Ý‹ ï‡ð˜è«÷ ÜîŸ° ï£«ù ê£†C.

- ð£‚Aò‹ êƒè˜.

M¼¶ ªðŸø Ë™ : î†ì£¡°N
ð¬ìŠð£÷˜ : Ý‡ì¡ ªðQ
ªõOf´ : îI› Ü¬ô, ªê¡¬ù.
 
å¿ƒèŸø Ü¬ñŠð£½‹ ð£ê£ƒèŸø ªêò™è÷£½‹ «ðóö¬èˆ 
î¡Âœ Ü¬ìè£‚°‹ Aó£Iò‹î£¡ Üèº‹ ¹øºñ£ù ïñ¶ 
Üêô£ù õ£›‚¬è. õEèñòñ£ù ÅöL™ ªð¼GÁõùƒè÷£™ 
Aó£ñƒèœ Å¬øò£ìŠð´‹ G¬ôJ™ Ü‰î âOò õ£›M¡ 
â„êƒè¬÷ åŠð¬ùòŸø ªê£Ÿè÷£™ èKê™ ñ‚èO¡ ªñ£NJ™ 
èM¬îè÷£‚A ÝõíŠð´ˆFJ¼‚Aø£˜ Ý‡ì¡ ªðQ.

- Þê£‚.

பிரிவு : கவிதை

பிரிவு : வட்டார வழக்கு - கவிதை / புதினம் / சிறுகதை / கடடுதர
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M¼¶ ªðŸø Ë™ : 1967 î£÷®
ð¬ìŠð£÷˜ : YQõ£ê¡ ïìó£ü¡
ªõOf´ : «îc˜ ðFŠðè‹, «ü£ô£˜«ð†¬ì.

Þ‰îˆ î£÷®»‹ å¼ ¹¬ù¾î£¡. Þ¡Â‹ ªê£™ôŠ«ð£ù£™ 
ñóHô£Š ªð£Œªñ£N.. ªê£ŸCˆFóƒè¬÷ õ¬ó»‹ èM¬î ªñ£N, 
ÜóCò™ à¬ó, F¼º¬øJL¼‰¶ «ñŸ«è£œ, ñ‚èO¡ «ð„² 
ªñ£N, èî£CKòQ¡ MõKŠ¹ ªñ£N âùŠ ðô Þ¬öèœ Þ‰îŠ 
¹FùˆF™ MóM‚ Aì‚A¡øù.. YQõ£ê¡ ïìó£üQ¡ Þ‰î 
Ë™ å¼ ÜKò º¡ªù´Š¹. õ®õˆF™ å¼ ¹Fò õ¬èŠð£†¬ì 
ªõŸPèóñ£è ºòŸCˆ¶Š ð£˜ˆF¼‚Aø£˜. å¼ õYèóñ£ù 
è¬î ªñ£N õ£ŒˆF¼‚Aø¶. àÁˆî£î Üƒèî‹ Ýƒè£ƒ° 
Þ¬ö«ò£´Aø¶. 

- ñ£ô¡

M¼¶ ªðŸø Ë™ : ó£ü õù‹ 
ð¬ìŠð£÷˜ : ó£‹ îƒè‹
ªõOf´ : õ‹C ¹‚v, F¼õ‡í£ñ¬ô.

ó£üõù‹ ªî¡îIöèˆ¶ ï£…C™ è£†´‚°œ ï‹¬ñ‚ ¬èŠH®ˆ¶ 
Ü¬öˆ¶„ ªê¡Á Üö° è£†´Aø¶..  ÝCKò˜ õù‹, ïF, 
ñ¬ô«ò£´ Môƒ°èœ, ñó‹, ªê® ªè£®èœ, ðø¬õ, ð†Cèª÷ùˆ 
î£¡ óCˆî è£ÂJ˜ Ü¬ùˆ¬î»«ñ ªðò˜ ªê£™L Ü¬öˆ¶, 
Üî¡ Üƒè Ü¬ìò£÷ Üö°è«÷£´ è¬îJ™ MõKˆF¼Šð¶ 
Mò‚è„ ªêŒAø¶. ÞŠHóð…ê õ£›¬õ ÜµÜµõ£Œˆ 
ªî£ì˜‰¶ óCŠðõù£™î£¡ ÞŠð®ò£ù õ˜í¬ùè¬÷„ ªêŒò 
º®»‹.

- Ý˜.â¡.«ü£ ® °¼v

பிரிவு : நடாவல்

பிரிவு : குறுநடாவல்
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M¼¶ ªðŸø Ë™ : Þ‰Fó cô‹
ð¬ìŠð£÷˜ : Ü.ªõ‡Eô£
ªõOf´ : ÜèG, õ‰îõ£C.

ªð‡E¡ àì™, ñ£îMì£Œ, è£ñ‹, Ü‰îóƒè‹, àí˜¾, Ü¿¬è, 
êºî£òŠ ð£˜¬õ, ªõOŠð´ˆî º®ò£î õL.. ÞŠð® ªï´ c÷ 
åŸ¬øŠ ªð‡E¡ º¿ c†C«ò Þ‰îŠ ¹ˆîè„ CÁè¬îèœ.. 
Þ‰î„ CÁè¬îˆ ªî£°Š¬ð õ£C‚°‹ åšªõ£¼ Ý‡ñèÂ‹ 
î¡¬ù»‹ ñÁ õ£CŠ¹‚° à†ð´ˆF â™ô£õŸ¬ø»‹ Y˜ð´ˆîˆ 
«î¬õ Þ¼‚Aø¶.

- óˆbw.ó

M¼¶ ªðŸø Ë™ : ð£ó‹ðKò Þ‰FòŠ ð‡ð£´èœ
ªñ£Nªðò˜Šð£÷˜ : ê£.«îõî£v (Íô‹ : ªó£Iô£ î£Šð˜)
ªõOf´ : âF˜ ªõOf´.

èì‰î Í¡Á ËŸø£‡´èO™ ð‡ð£†´‚ è¼ˆî¬ñ¾ 
°Pˆî õ¬óò¬øèœ âŠð® ñ£P»œ÷ù â¡Á M÷‚A, 
Ã´î™ èõù‹ «î¬õŠð´õ¬î„ ²†®‚è£†´Aø£˜ î£Šð˜. 
ð‡ð£´è¬÷ Ü¬ìò£÷Šð´ˆ¶‹ ªð£¼†èOL¼‰¶, êÍèŠ 
ð£°ð£´, ªð‡èO¡ ð£ˆFó‹, ÜPMò™ - ÜPM¡ð£ô£ù 
Üµ°º¬øèœ «ð£¡ø ð‡ð£´è¬÷ õ®õ¬ñ‚°‹ è¼ˆ¶èœ 
õ¬ó ÞõŸP™ CôõŸ¬øˆ î£Šð˜ ªî£†´„ ªê™Aø£˜. Ü¬î„ 
CøŠð£ù º¬øJ™ ªñ£Nªðò˜ˆ¶ˆ î‰¶œ÷£˜ ê£AˆFò 
Üè£îI M¼î£÷ó£ù ê£.«îõî£v.

பிரிவு : சிறுகதை

பிரிவு : ம�டாழிமெயர்ப்பு
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M¼¶ ªðŸø Ë™ : õ‰î£óƒ°®ò£¡
ð¬ìŠð£÷˜ : H¬øñF °Š¹ê£I
ªõOf´ : ²óH ðFŠðè‹, ªê¡¬ù.

å¼ õóô£ŸÁ Gè›¬õ Üî¡ àJ«ó£†ì‹ êŸÁ‹ °¡ø£ñ™ è¬î 
ñ£‰î˜è¬÷ ï‹ è‡ º¡«ù àô£õM†´œ÷£˜.

- «õ.Þó£î£ ð£˜ˆFð¡

M¼¶ ªðŸø Ë™ : ÜÏðˆF¡ õ£ê¬ù
ð¬ìŠð£÷˜ : Þó£.Ìð£ô¡
ªõOf´ : ªð£œ÷£„C Þô‚Aò õ†ì‹.
 
ªõÁ‹ ñ£Áð†ì °óô£è Þ™ô£ñ™ îù‚«è àKò 
îQˆî¡¬ñè«÷£´ Þòƒ°Aø£˜ Ìð£ô¡. ê£î£óí„ 
ªê£ŸèÀ‚°‚ èMˆ¶õ óêõ£î‹ ªêŒ¶ ñèˆ¶õ‹ I‚è¬õ 
Ý‚°Aø£˜. 

- èMë˜ CŸH

M¼¶ ªðŸø Ë™ : ¬õ¡ â¡ð¶ °Pfì™ô..
ð¬ìŠð£÷˜ : «îõYñ£
ªõOf´ : «îc˜ ðFŠðè‹, «ü£ô£˜«ð†¬ì.

ºî™ èM¬î‚è£ù â‰î„ ê½¬è¬ò»‹ «è£ó£ñ™ Þ¡Â‹ 
â¿F‚ªè£‡«ì Þ¼ƒèœ «îõYñ£ â¡Á ï£‹ Üõ¬ó‚ «è†°‹ð® 
¬õˆF¼Šð¶ Þ‚èM¬îèO¡ ªõŸP â¡Á ªê£™ô«õ‡´‹.

- óM²ŠHóñEò¡.

பிரிவு : சிறப்புப் ெரிசு - நடாவல்

பிரிவு : சிறப்புப் ெரிசு - கவிதை

பிரிவு : சிறப்புப் ெரிசு - கவிதை
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 நேர்கபாணல் 

- பலைபபபாளர் 
அஜயன் பபாைபாவுைனபான 

நேர்கபாணல்

â¿ˆFL¼‰¶ CQñ£¾‚°Š «ð£Œ 
ªõŸPªðŸø â¿ˆî£÷˜èO™ Üüò¡ð£ô£ 
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அஜயனெடாலடா! இநைப் மெயருக்மகன 
ஒரு ைனித்துவம் உருவடாகியிருக்கிறது. இநை 
உயரத்திற்கு வநை அநைக் கடின�டான ெயணம் 
குறித்துச் ம�டால்ல முடியு�டா?

இதை உயரம் என்று ச�ொல்ல முடியுமொ 
எனத் சைரியவிலத்ல. ச�ங்கொடதடையிலிருந்து 
சகொல்லம்  ் �ொகிற ரயில �ொதையில ஏகப�டடை 
மத்லக்குதகக்�ொடு ஒரு  �யஙகரத் 
திரில்லொக இருக்கும். அதுமொதிரிைொன்  என் 
வொழக்தகயும் ஒரு  த்ரில்லொன �யணம்!    டிகிரி 
முடிக்கிறப்�ொ என்னுதடைய நண�ன் மூ்லமொக 
இ்லக்கியப �ரிச�யம் ஏற�டடைது. அபச�ொழுது 
சினிமொைொன் வொழக்தக என்று முடிவு  
ச�ய்துவிட்டைன்.    வீடடி்்லொ ்வத்லக்குப 
்�ொ..  டிகிரி  வொஙகி  உடை்ன ்வத்லவொய்பபு 
அலுவ்லகத்தில �திவு ச�ய் என்று  ஒ்ர 
சைொந்ைரவு. இந்ை டிகிரிதய வொஙகினொல 
வம்பு என்று துணிச�்லொகக் கலலூரியில டிகிரி 
�ர்டிபி்கட்டை  வொஙகவிலத்ல.  எனக்கு 
நொ்ன கத்லஞன்,  சுைந்திரமொனவன் என்று 
முத்திதரக் குத்திக்சகொணடு  சினிமொதவயும் 
இ்லக்கியத்தையும்  நம்பிச  ச�ன்தனக்கு 
வந்்ைன்.     ச�ன்தனயில  டூவீ்லர்  விறகிற  
ஏசெணடைொகத்   தினம் �த்து ரூ�ொய் �ம்��த்தில  
்வத்ல ச�ய்ய ஆரம்பித்து   அபபுறம்   
அதடையொறு  ரொம் ்க ஏசென்சீஸில மொ�ம் 600 
ரூ�ொய்க்குச ்�ர்ந்்ைன்.  என் திறதமதயப 
�ொர்த்துவிடடு  அந்ைக் கம்ச�னி உரிதமயொ�ர் 
எனக்கு  1200 �ம்��ம் உயர்த்திக் சகொடுத்ைொர். 
இந்ை ஊதிய உயர்வு எனக்குப �யத்தைக் 
சகொடுத்ைது. ்வத்லதய விடடுவிட்டைன். 
ஏசனன்றொல வ�தியொன வொழக்தக எனக்கு 
எப�வு்ம ஒரு �யத்தைக் சகொடுக்கும். ஒ்ர 
மொதிரி வொழக்தகதய நொன் விரும்�விலத்ல. 
அடுத்து ை��தி ்�ொலீஸ் ச�ய்தி என்று 
துப�றியும் இைழில �த்திரிக்தகயொ�ரொக மொறி 
நொலு வருடைஙகள்  அத்லந்்ைன்.  ஒரு �க்கம் 
இ்லக்கியத் சைொடைர்பு இருந்ைொலும்  இன்சனொரு 
�க்கம் சினிமொவில உைவி இயக்குநரொக 
வொய்பபுத் ்ைடி அத்லந்துசகொணடிருந்்ைன்.   
ச�ன்தனயில மொ. அரஙகநொைன் அவர்களின் 
முன்றில கதடை மொம்�்லம் ரஙகநொைன் 
ச ை ரு வி ல  இ ரு ந் ை து .  அ ங ் க  வ ரு ம்  
எழுத்ைொ�ர்களுடைன் �ழக   ஆரம்பித்்ைன். 

வணணநி்லவன் அறிமுகம் கிதடைத்ைது. 
அபச�ொழுது  ரொ்ெஷவர்  துதறமுகம் என்று 
ஒரு  �டைம் ஆரம்பிக்கப்�ொகிற ைகவல.   
வணணநி்லவனும்  ரொ்ெஷவரும் அவள் 
அப�டித்ைொன் �டைத் திதரக்கதையில  ஒன்றொக 
்வத்ல �ொர்த்ைவர்கள் என்று ைகவல சைரிந்ைது.  
வணணநி்லவன் �ொர் வீடடுக்குப ் �ொய் ̀ எனக்கு 
ஒரு அறிமுகக் கடிைம் குடுத்தீஙகன்னொ  அதை 
வசசி  நொன் ரொ்ெஷவர்கிடடை உைவியொ�ரொகச  
்�ர்ந்துடு்வன்`னு  ச�ொன்்னன். அவர் 
உடை்ன ஒரு கடிைம் எழுதிக்சகொடுத்ைொர்.  
அந்ைக் கடிைத்தைப �ொர்த்ை உடை்ன்ய 
ரொ்ெஷவர்  ்�ர்த்துக்சகொணடைொர். இப�டி  
இ்லக்கிய்ம எனக்கு சினிமொவுக்கு வழிகொடடிச 
்�ர்த்துவிடடைது. இரணடு ை�த்தி்்லயும்  
�யணம் ச�ய்யத்துவஙகித் சைொடைர்ந்துசகொணடு  
இருக்கிறது!

இலக்கியம்  சினி� டா  இ ரண்டு 
துதறகளிலும்  ஒரு அழுத்ை�டான ெயணத்தை 
ம�ற்மகடாள்கிறீர்கள்.  இது எப்ெடிச் �டாத்தியம்?

சினிமொைொன் என்னுதடைய ்ைர்வு. 
முன்றில இ்லக்கியச �கவொ�த்தினொல 
ஆரம்�த்தில  சி்ல கதைகள்  எழுதி விருட�ம், 
யூமொ வொசுகி்யொடை குதிதர வீரன் �யணம்  
�த்திரிக்தககளில சவளிவந்ைன.   திதரப�டை 
உைவி இயக்குநரொக வொய்பபு கிதடைத்ைச�ொழுது 
இனி எழுை்வ கூடைொதுன்னு ்�னொதவ  
மூடிதவத்துவிடடுத்ைொன்  சினிமொவுக்கு 
வந்்ைன்.   நொன்கு வருடைக் கொ்லம் எதையும்  
எழுைொமல  இருந்்ைன்.  துதறமுகம்,  ்லவ் 
டு்டை என இரணடு  �டைஙகள் முடித்்ைன். 
அடுத்ை �டைம் �ணண வொய்பபு எதுவும் 
அதமயவிலத்ல. ்வத்லயில்லொை நொடகள், 
விரக்தி, சவறுதம..  இதைப ்�ொக்க திரும்� 
எழுை ஆரம்பித்்ைன்.   கூடஸ்  வணடியின் 
கதடைசிபச�டடி  சிறுகதை இந்தியொ டு்டையில  
பிரசுரமொகி  அந்ை மொைச சிறந்ை கதையொக 
இ்லக்கியச சிந்ைதன �ரிசு வொஙகியது. 
அந்ை  உற�ொகத்தில  முைல புத்ைகம்  த� 
த�க்கிள் தீவ்ஸ் திதரக்கதை   சவளியொனது. 
இக்கொ்லகடடைத்தில  அெயன் �ொ்லொ என்ற ச�யர் 
எழுத்ைொ�னொகப பிர�்லமொன்�ொது சகொஞ�ம்  
�யம் வந்ைது.
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அைற்கு ஏன ெயப்ெ் மவண்டும்.. 
அைற்கடாகத்ைடாமன டிகிரி �ர்டிபிமகட  கூ் 
வடாஙகடா�ல்  வநதீர்கள்?

ஆமொம்! ஆனொல என் ச�யர் முைலில  
சினிமொ  இயக்குநரொகத்ைொன் அதடையொ�ம் ச�ற 
்வணடும் என்�தில ஒரு  ்ைதவயில்லொை 
பி டி வ ொ ை ம்  எ ன் னி டை ம்  அ ப ் � ொ து 
ஒடடியிருந்ைது. அைனொல இனி அெயன் �ொ்லொ 
என்ற ச�யரில  எதுவும் எழுைக்கூடைொது என  
முடிவில இருந்்ைன்.  ஆனொல �ணம்ைொன் 
என்தன எழுத்ைொ�னொக்கியது.  அக்கொ்லத்தில   
வருமொனத்துக்கு  வழியிலத்ல. அப்�ொது  
தினமணியில  கத்லமணி இைழுக்குப  
ச � ொ று ப � ொ சி ரி ய ர ொ க  இ ரு ந் ை  ந ண � ர் 
ைமிழமகன்  தினமணியில உ்லக சினிமொ 
�றறித் சைொடைர் எழுை முடியுமொ என்றொர். 
�ரி  வொரம்  ச�்லவுக்குக் சகொஞ�ம் �ணம் 
கிதடைக்கும் எனச �ம்மதித்்ைன். இந்திரகுமொர் 
எ ன் ற  பு த ன ப ச � ய ரி ல  எ ழு தி ் ன ன் .  
சைொடைர்ந்து முப�து வொரஙகள் எழுதிய 
இந்ைத் சைொடைர்ைொன் பிற�ொடு �்ல வருடைஙகள் 
கழித்து உ்லக சினிமொ வர்லொறு எனும் நூ்லொக 
சவளியொகித் ைமிழக அரசின் சிறந்ை நூலுக்கொன 
�ரித�ப ச�றறுத்ைந்ைது.  அ்ை்�ொ்ல  அ்ை 
கொ்லகடடைத்தில  நண�ர் �த்திரிக்தகயொ�ர் 
முத்துரொமலிஙகம் ்கடடுக்சகொணடைதமக்கொக  
ஸ்டைொர் எனும் சினிமொ இைழில    திதரக்கதை 
�றறித் சைொடைர் எழுதி்னன். அதையும் 
இந்திரகுமொர்  என்ற ச�யரில  சைொடைர்ந்து 
இரு�து  வொரஙகள் எழுதி்னன்.  ஒருமுதற 
இயக்குநர் �ொ்லொஜி �க்தி்வல அவர்கத�ச 
�ந்திக்க வீடடுக்குச ச�ன்ற்�ொது அவர் வீடடில 
அந்ை ஸ்டைொர் இைழ இருந்ைது.   அவர் என்னிடை்ம 
அந்ைப  புத்ைகத்தைக் கொணபித்து `இந்ைத் 
சைொடைதரப �டியுஙகள்.. யொ்ரொ இந்திரகுமொர் 
சிறப�ொக எழுதுகிறொர்` என்றொர். பிறகு 
அவரிடைம் மடடும் `அது ்வறு யொருமிலத்ல.. 
நொந்ைொன்` எனச ச�ொன்ன்�ொது அதிர்சசி 
அதடைந்துவிடடைொர். `ஏன் உஙக ச�யரி்்ல்ய 
எழுை்லொ்ம` என அவர் ்கடக  `முைலில 
இயக்குநரொகிவிடடுப பிறகு எழுை்லொம் என 
இருந்்ைன்` என்று உணதமதய உதடைத்்ைன். 
சைொடைர்ந்து அவருதடைய கொைல �டைம் 
சவளியொகி மிகபச�ரிய சவறறி ச�றற்�ொது 

அைன்  திதரக்கதைதயப �டைம் �ொர்த்து  நூல 
வடிவத்தில மொறறித்ைரும்�டி ்கடடைொர். என் 
ச�யர் அதில எஙகும் வரக்கூடைொது என்ற 
நி�ந்ைதனயுடைன் அவர் அலுவ்லகத்தி்்ல்ய 
இரணடுமொைம் �ணி ச�ய்து ஒவ்சவொரு  
ஷ ொ ட டை ொ க ப  � ொ ர் த் து ப  � ொ ர் த் து 
எழுதிக்சகொடுத்்ைன்.  அைறகொகக் கணி�மொன 
�ணம் எனக்கு ஊதியமொகக் சகொடுத்ைொர். அன்று 
எனக்கு அது அவசியமொக இருந்ைது. பிற�ொடு 
அது கனவுப�டடைதற �திப�கம் மூ்லம்  நூ்லொக 
சவளிவந்ைது. அந்ை நூல சவளியீடடு விழொ 
ச�ன்தன பிலிம் ் �ம்�ர் அரஙகில மிகபச�ரிய 
விழொவொக  நடைந்ைது. இயக்குநர் ஷஙகர், 
சுெொைொ உள்ளிடடை �ல்வறு  பிர�்லஙகள் 
�டைத்தைப �ொரொடடிப ்�சிய தக்யொடு  நூல 
எழுைப�டடை விைத்தையும் ்�சினர். குறிப�ொக  
எழுத்ைொ�ர் சுெொைொ, `�டைம் சவளியொனபின்  
அைன் சைொழிலநுட�க் கூறுக்�ொடு  இப�டி 
நூல வருவது உைவி இயக்குநர்களுக்குப 
�யன்�டும். வருஙகொ்லத்தில இது்�ொன்ற 
நூலகள் அதிகம் வர்வணடும்` எனப 
�ொரொடடினொர்.  �ொர்தவயொ�னொகக் கதடைசி 
இருக்தகயில அமர்ந்திருந்ை எனக்குள் அது 
ஒரு மகிழசசிதயயும் நம்பிக்தகதயயும் 
உணடைொக்கினொலும் அந்ை மகிழசசிக்கு உருவம் 
இலத்ல என நிதனக்கும்்�ொது   உள்ளூர சி்ல 
மனத்ைொஙகலகத� உணடைொக்கிவிடடைது.  ச�யர் 
்�ொடை்வணடைொம் எனச  ச�ொன்னது ைவ்றொ 
என மனம் ஊ�்லொடியது.

மறுநொ்�  இயக்குநர் �ொ்லொஜி  
� க் தி ் வ லி டை மி ரு ந் து  ஒ ரு  அ த ழ ப பு . 
அன்று இரவு ரொைொ �ொர்க் இன்னில 
என்தன வரவதழத்து ஒரு சிறிய விருந்தை 
ஏற�டுத்தினொர். அவருக்கு நூலின் சவறறி 
ஒரு�க்கம் மகிழசசிதயக் சகொடுத்ைொலும்  
இன்சனொரு �க்கம் எனக்குக் கிதடைக்க 
்வணடிய  நியொயமொன புகழ கிதடைக்கொமல 
்�ொனதில சிறு வருத்ைம் இருந்ைது.  அன்று இரவு 
அவர் ச�ொன்ன ்யொ�தனகள் என்தன சவகு 
்நரம் தூஙகவிடைொமல ச�ய்ைன.   இயக்குநர் 
ஆகும் கனவு  ஒரு�க்கம் இருக்கடடும்..   
அைறகொக நமக்குள்ளிருக்கும் எழுத்ைொ�தன  
ஏன் சிதறயில முடைக்க்வணடும். மறுநொள் 
முைல அெயன் �ொ்லொ என்ற  எழுத்ைொ�தன 
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முதுகில சுமக்கத் துவஙகி இரடதடை �வொரி 
ச�ய்வது என முடிசவடுத்துக்சகொண்டைன். 

இலடசியத்தை மநடாக்கி நகரும்மெடாது 
வடாழக்தக நிச்�யம் கடின�டாக இருக்கும். 
ஆனடால் ஒரு திருப்ெமும் கித்க்கும். உஙகள் 
வடாழக்தகதய �டாற்றி அத�த்ை திருப்ெ நிகழவு 
எது?

எதை ்வணடைொம், இது ்�ொறு  ்�ொடைொது 
என ஒதுக்கிதவத்்ை்னொ அதுைொன் என்தன 
ஏணியில ஏறறி அழகு �ொர்த்ைது.  ஆம்..  நொன் 
சினிமொ என்தனப �ணக்கொரனொக ஆக்கும் 
எனக் கனவு கண்டைன். ஆனொல எழுத்துைொன் 
ச�ொரு�ொைொரரீதியொக  என் வொழக்தகத்  ைரத்தை 
உயர்த்தியது. விகடைனில  நொன் எழுதிய நொயகன் 
சைொடைர்ைொன் என் வொழக்தகயின் திருபபுமுதன 
என்லொம். அைறகொன �்லத்தை உணடைொக்கியது 
அைறகுமுன் நொன் எழுதிய மொர்்லன் பிரொண்டைொ 
சுய�ரிைம் நூல. 

கொைல  திதரக்கதை நூத்லப �திபபித்ை 
்ைொழி லீனொ மணி்மகத்லயும் ்ைொழர் 

செரொலடும் அவர்க�து கனவுப�டடைதற 
�திப�கத்துக்கொக ஒரு நூல எழுதித் ைரும்�டி 
சவகுநொடக�ொகக் ்கடடுக்சகொணடிருந்ைனர். 
இ ச சூ ழ லி ல ை ொ ன்  ந ொ ன்  ம ொ ர் ்ல ன் 
பிரொண்டைொவின் சுய �ரிைத்தைத் ைமிழில 
சமொழிச�யர்த்திருந்்ைன். உணதமயில 
அைறகு முன் உள்ளூர �மூக அவ்லஙகள் 
குறித்ை அக்கதறகளும் கவத்லகளும் 
எனக்குள் இருந்ைொலும் எழுத்தில அதுவதர 
ச வ ளி க் ச க ொ ண ர் ந் ை தி ல த ்ல .  ஆ ன ொ ல 
பிரொண்டைொ எழுதும்்�ொது எனக்குள்�ொன 
�மூக அக்கதற தீவிரமொக விரிவுசகொணடைது.  
ஒரு �ண�டடை �மூக உயிரியொகவும் �யனுள்� 
மனிைனொகவும் நொன் மொறிக்சகொணடிருப�தை  
அ ந் ை   நூ த ்ல  எ ழு து ம் ் � ொ து 
உணர்ந்துசகொண்டைன். நடிகர் ரொ்ெஷ அந்ைப 
புத்ைகத்தைப �டித்துவிடடு  என் வீடு ்ைடி 
வந்து  �ொரொடடிய்ைொடு அல்லொமல  எனக்கொகக் 
கஸ்்மொ�லிடடைன் கி�பபில  ஒரு விருந்தை 
ஏற�ொடு ச�ய்ைொர்.  அது்�ொ்ல, நடிகர் �த்யரொஜ்,   
அதைப  �டித்ைபின்ைொன் இைர சமொழிப 
�டைஙகளில ைொன் நடிக்க  ஆரம்பித்ைைொகவும்  
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அைன்வித�வொக ச�ன்தன எக்ஸ்பிரஸ், 
�ொகு�லி என இந்திய  நடிகனொகத் ைொன் 
மொறியைொகவும் �்ல கூடடைஙகளில  சைொடைர்ந்து 
கூறிவருகிறொர். அது ்�ொ்லப �்லரொலும் 
�டிக்கப�டடு  �்ல வித�வுகத� உணடைொக்கிய 
அந்ை நூல விகடைன் அலுவ்லகத்தில அைன்  
ச � ொ று ப � ொ சி ரி ய ர ொ க  அ ப ் � ொ தி ரு ந் ை  
ரொ.கணணன் தககளில கிதடைத்ைவுடைன்  
அவருக்குள் ஒரு எணணம் ் ைொன்றியது. உடை்ன 
என்தன ்நரில வந்து  �ொர்க்கச ச�ொன்னொர். 

அந்ைச �ந்திபபு நொயகன் எனும் சைொடைர் 
எழுை எனக்கு வொய்பபு வொஙகிக்சகொடுத்ைது.   
அந்ை நொயகன் சைொடைர்ைொன் என்  வொழக்தகயில 
மிகபச�ரிய திருப�த்தை உணடைொக்கியது. 
அதுவதர இயக்குநரொவைன் மூ்லமொக 
மடடு்ம அறியப�டை்வணடும் என்று 
நிதனத்துக்சகொணடிருந்ை என்்மல ஒரு 
சவளிச�ம்  �ொய்சசி  சவகுென எழுத்ைொ�ன் 
என்று அதடையொ�ப�டுத்திவிடடைது. 

இந்ை  எதிர்�ொரொத் திருப�த்ைொல 
ந ொ ன்  இ ய க் கு ந ர்   � ொ த ை யி லி ரு ந் து  
வலுக்கடடைொயமொக எழுத்துப �ொதைக்குத்  
திருப�ப�ட்டைன். அதுவதர  இயக்குநரொக 
என்தன  ஏறகொை திதரயு்லகம் எழுத்ைொ�னொக  
அதணத்துக்சகொணடைது.  

மைரொ�ப�டடினம் துவஙகி இன்றுவதர 
திதரக்கதையொ�னொக வ�னகர்த்ைொவொகப 
�த்து வருடைஙகளில  �திதனந்துக்கும் 
்மற�டடை �டைஙகளில �ணிபுரிந்துவிட்டைன். 
இவறறில சி்ல சவறறிப�டைஙகள் என்�து ஒரு 
மகிழசசியொன விஷயம். �மீ�த்தில சவளியொன 
ைத்லவி திதரப�டைம் என்னுதடைய புத்ைகத்தைக் 
சகொண்டை உருவொனது. அைன் திதரக்கதை 
வ�னம் ஆகியவறறிலும் �ஙகளித்திருந்்ைன். 
மூன்று சமொழிகளில இந்தியொ முழுக்க 
சவளியொனது. 

ஒரு சிறுகதை எழுத்ைடாளனடாக 
உஙகளுக்கடான அஙகீகடாரம் முழுவதும் 
கித்த்ைைடா? 

சினிமொைொன் என் வொழக்தக என்�தை 
எபச�ொழுது நொன் முடிசவடுத்்ை்னொ, 
அப்�ொ்ை �தடைபபு  இ்லக்கியம் என்�து 
எனக்கொன சுைந்திர  சவளி என்�தையும் 
நொன் தீர்மொனம் ச�ய்துவிட்டைன். குறிப�ொக  
சிறுகதைகள் என்னுதடைய மிக அந்ைரஙகமொன 
விஷயம். எனக்குத் ்ைொன்றக்கூடிய அதீை 
புதனவுகத� எழுதுவதுைொன் என் சிறுகதை 
என்று நொன் முடிசவடுத்துவிட்டைன். எழுை 
ஆரம்பித்ை துவக்கக் கொ்லத்தி்்ல்ய எனக்கு 
மிகபச�ரிய அஙகீகொரஙகள் கிதடைத்ைன.  
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எனது மூன்றொவது சிறுகதை கூடஸ் வணடியின் 
கதடைசிப ச�டடி இ்லக்கியச சிந்ைதன �ரிசு 
ச�றறது. அடுத்து இரணடு கதைகள் எழுதி 
சமொத்ைம் ஐந்து கதைகள்  மடடு்ம பிரசுரமொன  
சூழலில 2002 டி�ம்�ர் 7  தி வீக் ஆஙகி்ல 
ஏடடில இந்தியொவின் சிறந்ை இரு�து வ�ரும் 
எழுத்ைொ�ர்களில ஒருவனொக அதடையொ�ம் 
கொணப�ட்டைன்.   இந்ை அஙகீகொரம் 
கதை எழுதுவது சவறும் வித்தை எனும் 
மனநித்லதய உணடைொக்கியது.  �ம்�வஙகத�க் 
கதையொகச �தமக்கும் அந்ை வித்தை �டிக்கும் 
வொ�கனின் உணர்சசிகத� ஏமொறறுவது. 
அப�டிச ச�ய்வது  ஒரு �தடைப�ொ�னுக்கு 
அறமிலத்ல என நிதனத்்ைன். அைனொ்்ல 
எைொர்த்ைமொன கதைகள்  எழுதுவதை 
அ சூ த ய ய ொ க  உ ண ர் ந் ் ை ன் .  கூ டை ் வ  
�ரி்�ொைதனயொக எனக்குத் ்ைொன்றுகின்ற, 
்வறு யொரும் எழுை முடியொை உ்லகஙகத�ச 
சிறுகதையொக்க முயறசித்்ைன். அது எனக்கு 
சரொம்�்வ பிடித்திருந்ைது. இபச�ொழுதும் 
என் கதைகளுக்கு என்று வொ�கர்கள் சைொடைர்ந்து 
இருந்துசகொணடு இருக்கிறொர்கள் என்�்ை 
என் மகிழசசி. நொன் எழுதியது சமொத்ைம் 27  
சிறுகதைகள்ைொன். இபச�ொழுதும் புதிைொக 
வருகின்ற கவிஞர்களும் இ்லக்கியவொதிகளும் 
`உஙகள் கதைகள் மடடும் இப்�ொதும் 
புதிைொக இருக்கிறது, வொசிக்கும்�டியொக 
இருக்கிறது` என்னும்்�ொது எனக்குள் 
இருக்கும் �தடைப�ொளியின்  சிரிபத� என்னொல 
உணரமுடிகிறது.  

கூடஸ் வண்டியின கத்சிப் மெடடி, 
விமனடாை ம�ய்தியடாளனின ஞடாெகக் குறிப்பு 
மெடானற கதைகளின இயக்குவித� குறித்து…

ஒரு வடை இந்தியப �யணத்தின்்�ொது  
நொன்கு மணி ்நரம்  ரயில மஞ��ொய் விரிந்து 
கிடைந்ை ஒரு �ொழ நி்லத்தில நிறக ்நர்ந்ைது. 
அப்�ொது  சைொத்லவில  சைொடுவொனம் அரு்க 
�ொர்த்ை ஒரு குடித�,  ென்னலுக்கு அரு்க 
ச�ம்�டதடை நிறக் ் க�த்துடைன் �ொர்த்ை அப�ொவி 
�ழஙகுடிச சிறுமியின் முகம் ஆகியதவ 
எனக்குள் என்ன்மொ ச�ய்ைன. வணடி 
கி�ம்பியவுடைன் �க்கத்து டரொக்கில ஒரு கூடஸ் 
வணடி நிற�தைப �ொர்க்க முடிந்ைது. யொ்ரொ 
அது  இரணடு நொடக�ொக சிக்னல இல்லொமல  

அங்க்ய நிற�ைொகச ச�ொன்னொர்கள். 
கண ்நரம்ைொன்  ஒரு �ரிைொ�ம்  கதடைசிப 
ச�டடியின்  கொர்டு  ் மல சைொறறிக்சகொணடைது.  
அந்ைக் கதடைசிப ச�டடியின் ைனிதம  ஆழமொய் 
மனதில �திந்ைது.  இது்வ பிற�ொடு கூடஸ் 
வணடியின் கதடைசிப ச�டடி சிறுகதை எழுைக் 
கொரணமொக அதமந்ைது. 

வி்னொை ச�ய்தியொ�ன் கதை  முழுக்க 
அப்�ொது நொன் உைவி ஆசிரியரொகப �ணி 
ச�ய்துசகொணடிருந்ை  ்�ொலீஸ் ச�ய்தி எனும்  
க்தரம் வொரப �த்திரிதக அனு�வம். ் நரடியொக 
எழுதினொல ்வத்ல ்�ொய்விடும் என்�ைொல  
மிகு புதனவுடைன்  மொஜிக்கல ரியலி� �ொணியில 
எழுதி்னன்.  கொ்லசசுவடு இைழில பிரசுரமொகி 
மிகுந்ை வர்வறத�ப ச�றறது. என் கதைகளில 
�்லருக்கும் பிடித்ை கதை. யொ்ரொ ஒரு விமர்�கர் 
கொ்லசசுவடு கதைகள் சைொகுபபில இதை 
வொசித்துவிடடு,  இதை அப�டி்ய சினிமொவொக 
எடுத்ைொல உ்லகத்ைரமொக இருக்கும் எனச 
�மீ�மொக இதணயத்தில எழுதியிருந்ைொர். 
எனக்கும் அபபுறம்ைொன் ஸ்டதரக் ஆனது.. 
திதரக்கதை எழுதிக்சகொணடிருக்கி்றன்.

உஙகளின ஒரு கடடுதரயில் `க்நை 
ெத்துப் ெதிதனநது வரு்ஙகளில் ரயிலில் 
மவடிக்தக ெடார்த்ைெடி ெல மைடாதலவுகதள 
உள்ளும் புறமு�டாகக் க்நதுவநதிருக்கிமறன’ 
எனறு குறிப்பிடடிருக்கிறீர்கள். ெயணம் குறித்ை 
மரடாம்ெவும் கவித்துவ�டான வரிகளடாக இதைக் 
கருதுகிமறன. எது உஙகதள இப்ெடியடான 
ெயணஙகளுக்கு இழுத்துவிட்து? வடாழவில் 
நீஙகள் முக்கிய�டானைடாகக் கருதும் ெயணம் 
எது?

�யணம் எைனொல என்தன ஈர்க்கிறது எனத் 
சைரியவிலத்ல. ஆனொலும் நொன் �யணஙகத�த் 
்ைடி ஓடுகி்றன். இ்லக்கிய வொசிபபும் ஒன்றில 
நித்லச�றொை மனமும் �ைொ உள்ளுக்குள் 
நிகழும் கொ்லத்தின் ஓடடைத்திறகொன சவளிதயத் 
்ைடும் அவொவும்ைொன் �யணம் குறித்து என்னுள் 
ச�ரும் விதழதவ உருவொக்குகின்றன.  வடை 
இந்தியப �குதிகளில சவக்தக நிரம்பிய �கல 
்நர ரயிலகளின் சவறுதமயொன ச�டடிகளின் 
ென்னல வழியொகப �ொழசவளிகத�க் கடைந்து 
ச�லலும் �யணஙகள் எனக்குள் ஒரு மொய 
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வசீகரத்தை இப�வும் உணடைொக்குகின்றன. 
நொன் ்லட�த்தீவுகள், அந்ைமொன் உட�டை 
இந்தியொவின் அதனத்துப �குதிகளுக்கும்  
(அஸொம் உள்ளிடடை கிழக்குப �குதிகள் ைவிர) 
கொல்�ொன ்�ொக்கில ்�ொய்வந்துள்்�ன். 
அதனத்திலும்  இமயமத்லயில கிதடைத்ை 
அனு�வம் ்வசறஙகும் அதடைந்ைதிலத்ல.

எநை எழுத்ைடாளரடாவது உஙகதளப் 
ெ டாதித்துள்ளடா ர்களடா ?  ய டாரு்னடாவது 
ெழகியிருக்கிறீர்களடா? 

என் இ்லக்கியப �ரிச�யம் ்ெ.்ெ. 
சி்ல குறிபபுகள் நொவலில இருந்துைொன் 
துவஙகுகிறது. என்  �ொலய நண�ன் விமல  
என்தனவிடை ஒரு வயது மூத்ைவன். நொன்கொம் 
வகுபபு சைொடடு நொடைகம் ்�ொடுவது, நூ்லகம் 
அதமப�து, கதை கவிதை எழுதுவது என 
இதவகளில அவ்ன எனக்கு முன்்னொடி. 
அதுவதர சுெொைொ, �டடுக்்கொடதடை என 
எல்்லொதரயும் ்�ொ்லச சுறறித் திரிந்ைவன்  
்ெ.்ெ. சி்ல குறிபபுகள் �டித்ைவுடைன் வொழவில 
திடீசரன ஒரு மொறறத்தை..  திடுசமனத் 
ைத்லயில ஒரு சகொம்பு முத�த்துவிடடைதை 
உணர்ந்்ைன். அந்ை நொடகளில என் மனநித்ல 
வித்தியொ�மொக இருந்ைது. வொசிபபு எனக்குள் 
ஒரு ்வடதடை நொயொக உருமொறிய �மயம் அது. 
ஒரு மூர்க்கதனப ்�ொ்ல புத்ைகஙகளுடைன் 
திரிந்்ைன். சைொடைர்ந்து புதுதமபபித்ைன், 
சமௌனி, கு�ரொ, ்லொ�ரொ, ெொனகிரொமன்,  
அ்�ொகமித்திரன், �ொ.கந்ை�ொமி, வணணநி்லவன், 
வணணைொ�ன், ஆைவன், மொ.அரஙகநொைன், 
சகௌைம சித்ைொர்த்ைன், �ொை�ொரி என அடுத்ை சி்ல 
மொைஙகளில நூ்லகஙகளுக்கும் மரத்ைடிகளுக்கும் 
மத்லசவளிகளுக்கும்  ஏரிக்கதரகளுக்குமொக  
அ த ்ல ந் ் ை ன் .  எ ன்  ம ன து க் கு  மி க 
சநருக்கமொனவர்க�ொக அவர்கத� உணர்ந்ை 
கொரணத்ைொல நொனும் அவர்கத�ப ்�ொ்ல 
ஒரு எழுத்ைொ�னொக்வ உணர்ந்்ைன். ரயிலில 
்�ருந்தில ச�லலும்்�ொது மறறவர்கத�க் 
கொடடிலும் நொன் மதிபபுகூடியவனொகவும் என் 
தகயிலிருக்கும் புத்ைகமும் அதை எழுதிய 
எழுத்ைொ�ர்களும் என் கணமுன் நடைமொடும் 
மனிைர்கத�க் கொடடிலும் �ன்மடைஙகு 
உயர்ந்ைவர்க�ொகவும் உணர்ந்து எனக்குள் 
ச�ருமிைம் சகொள்்வன். யொரொவது என்ன 

புத்ைகம் எனக் ்கடடைொல ஒரு அ்லடசியச 
சிரிபபுடைன், இசைல்லொம் ்வறு மொதிரியொன 
புத்ைகம் உஙகளுக்குப புரியொசைனச ச�ொலலித் 
ைத்லதய ஆடடித் ைர மறுப்�ன். பின் 
ச�ன்தன வந்ைபின் கிடடைத்ைடடை மூன்று 
வருடைஙகள் ஒ்ர கதைதயத் தினமும் திருத்தித் 
திருத்தி எழுதி்னன். கசசிைமொன இறுக்கமொன 
சமொழியில எழுதுவைன் ்மல அப்�ொது 
தீரொக் கவர்சசி. மூன்று வருடைஙகள் தினமும்  
கொத்ல மறறும் இரவு இரணடு ்வத�களிலும் 
என் மிச�மொன ்நரஙகத� அந்ைக் கதை்ய 
ஆக்கிரமித்துக்சகொணடிருந்ைது. ைொணடைவரொயன் 
எ னு ம்  அ ந் ை  மு ை ல  சி று க த ை த ய ப 
பிற�ொடு விக்ரமொதித்யன் �்ல இைழகளின் 
அலுவ்லகஙகளுக்குத் தூக்கித் திரிந்ைொர். 

ஒ ரு ந ொ ள்  ் க ொ ண ங கி யு ம்  எ ஸ் .
ரொமகிருஷணனும் ச�ன்தன �ழவந்ைொஙகலில 
இருந்ை  என் அதறக்கு வந்ைனர். இரவு என் 
அதறயில ைஙகினர்.   நொன் கிறுக்கியவறதற 
அவர்கள் முன் கொணபித்்ைன். எனது முகம் 
கதைதயப �டித்துவிடடுக் ்கொணஙகியும் 
ரொமகிருஷணனும்  நமக்குத் ்ைொைொ ஒரு ஆள் 
சிக்கிடடைொணடைொ எனச  ச�ொலலிக்சகொணடைனர். 
மறுநொள் மதியம் அவர்கத� அனுபபி 
த வ க் க  ர யி ்ல டி  ச � ன் ் ற ன் .  ர யி ல 
ஒவ்சவொன்றொய்ச ச�ன்றுசகொணடிருக்க 
நொஙகள் ்�சிக்சகொண்டை இருந்்ைொம். 
்�சசில ஒரு மொய உ்லகம் எஙகத�ச சுறறிச 
சுழன்றது. நொன்  ஒரு  பூசசியொக அவர்கள் 
உ்லகில சிக்கியிருந்்ைன். �டசடைன வந்ை 
ரயிலில இருவரும் ஓடிசச�ல்ல வழியனுப� 
வந்ை என்தனக் ்கொணஙகி `வொடைொ 
ஏறிக்்கொ` என அதழத்ைொர்.  இருவருக்கு 
மடடு்ம டிக்சகட வொஙகியிருந்்ைொம். 
ஆனொல நொன் �றறும் ்யொசிக்கவிலத்ல.  
� ட ச டை ன  ர யி லி ல  அ வ ர் க ் � ொ டு 
ஏறிக்சகொண்டைன். மிகவும் புதிரொன நொள் 
அது. நொன் அப�டி திடடைமில்லொமல 
அ வ ர் க ் � ொ டு  ஒ ட டி க் ச க ொ ண டை தி ல 
அவர்களுக்கும் மகிழசசி.   ைஙக்�ொடு 
�யணத்தில அனுமதித்துக்சகொணடைனர்.  
அடுத்ை நித்லயத்தில ஓடிசச�ன்று டிக்சகட 
எ டு த் து க் ச க ொ ண ் டை ன் .  அ ன் றி லி ரு ந் து 
சைொடைர்ந்து நொன்கு நொடகள் இரவு �க்லொக 
அவர்களுடை்ன்ய  ச�ன்தன நகரில சுறறித் 
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திரிந்்ைன். அந்ை நொன்கு நொடகள் என் ஆதடையில 
ஒடடிய தூசு, உடைலில ஒடடிய நீர், கொதில 
நுதழந்ை வொர்த்தைகள் ஆகியதவக்கு ஒரு 
முக்கியத்துவம் இருந்ைதை நொன் அப்�ொ்ை 
உணர்ந்்ைன். 

�மீெத்தில் எஸ்.ரடா�கிருஷணன ஒரு  
கூட்த்தில்  இளம் எழுத்ைடாளர்கதள  
ஊக்குவிக்கக்கூ்டாது எனப்  மெசியிருக்கிறடார். 
அதுெற்றி உஙகள் கருத்து.. 

இக்கொ்லத்துக்கு அது முறறிலும் �ரியொனது. 
என்னுதடைய விஷயத்திலகூடை  ரொமகிருஷணன்   
முைல கதைதய மடடும் �ொரொடடினொ்ர ஒழிய  
அடுத்ைடுத்ை  கதைகத� அவர் அஙகீகரிக்க்வொ 
ச�ொதுசவளியில �ொரொடடை்வொ இலத்ல.  �்ல 
�மயஙகளில சிறுகதை எழுத்ைொ�ர் �டடியலில 
அவர் என் ச�யதரச  ச�ொன்ன்ை இலத்ல.  
அவர் சைொகுத்ை  கதைகள் சைொகுபபிலும் 
என் கதைகள் இலத்ல. அவர் மடடுமல்ல 
செய்மொகன் உட�டை யொர் �டடியலிலும் 
நொன் இலத்ல.  அது அவர்கள் கருத்து, ர�தன.  
ஆனொல அது்வ சமொத்ைமொன �ொர்தவயும் 

அல்ல.  என் சினிமொ அதடையொ�மும் 
அைறகுத் ைதடையொக  இருக்க்லொம். அந்ைத் 
்ைர்வுகளுக்கும் இ்லக்கியத்துக்கும் துளியும் 
சைொடைர்புமிலத்ல. நொன் கொ்லம் எழுதும் 
�டடியத்ல நம்பு�வன். இன்னும் நூறு 
வருடைம் கழித்து என் கதைதய வொசிக்க  ஆள் 
இருப�ொன் என நம்புகி்றன்.  ைன் கதைகள் மீது 
அப�டிப�டடை நம்பிக்தக ஒரு எழுத்ைொ�னுக்கு 
அவசியம். அப�டிப�டடைவன்  இது்�ொ்ல �க 
எழுத்ைொ�ர்களின் �ரிந்துதரகத� ஏசறடுத்தும் 
�ொர்க்கமொடடைொன். ைன் கதைகளின் உ்லகத்தின் 
வழி்ய அவர்கத�ப �ொர்ப�ொன். அது வி்னொை 
ச�யல.

அ ப � டி   ஒ ரு ் வ த �  அ வ ர் 
ச�ய்திருந்ைொலகூடை  அதை நொன் ச�ரிைொக   
எடுத்துக்சகொள்�மொட்டைன். கொரணம் நொன் 
அவதர மதிப�து.. துவக்கக் கொ்லத்தில 
அவதரச �ந்திக்கச ச�ன்ற்�ொது ்�சிய  
வொர்த்தைக�ொலைொன். ஒருமுதற  சி.சு.
ச � ல ்ல ப � ொ வி ன்  க ொ ண ொ ம ் ்ல  க ொ ை ல 
சைொகுபத�க் சகொடுத்து `இதைப �டி` 
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என்றொர். அதுைொன் �க எழுத்ைொ�னுக்கு மூத்ை 
எழுத்ைொ�ன் ச�ய்ய ்வணடிய கொரியம்.  
அப�டி அல்லொமல  கூடடைம் ்�ர்ப�தின்  
ச�ொருடடு ஒருவதர மன�ொடசி்ய இல்லொமல 
புகழவதும் ைன் சுய ந்லத்தின் ச�ொருடடு  
ஆகொ ஓ்கொ என்�தும் இ்லக்கியத் து்ரொகம். 
அது மிகப ச�ரிய துர்�்லதனப பின்னொல 
சகொணடுவந்து ்�ர்க்கும்.    

இலக்கியத்துக்கடாகப் ெல ெதிப்ெகஙகள் 
இருக்க நீஙகள் நடாைன ெதிப்ெகம் துவஙகக் 
கடாரணம் எனன?

அது ஒரு ச�ரிய கதை. எழுை ஆரம்பித்ை 
கொ்லத்திலிருந்்ை அப்�ொது இ்லக்கிய உ்லதக 
சமொத்ைமொக  ஆணடுசகொணடிருந்ை இரணடு 
ச�ரிய �திப�கஙகளுடைன் எனக்குப �தக. என் 
நொன்கொவது சிறுகதை வி்னொை ச�ய்தியொ�ன்  
சி்ல ஞொ�கக் குறிபபுகள் கொ்லசசுவடில 
வந்ைதைசயொடடி அரவிந்ைனுடைன் சநருஙகிய 
�ழக்கம் உணடைொனது. அப்�ொது கொ்லசசுவடு 
உ்லகத்ைமிழ.கொம் துவக்கிய �மயம். நொன் 
அடிக்கடி அஙகு ச�ன்று சினிமொ குறிபபுகள்  
எழுதிக்சகொடுப�து வழக்கம். அைறகுப 
பிரத்்யகச �ன்மொனம்  சகொடுத்ைொர்கள். அந்ைச 
�மயத்தில மனுஷயபுத்திரன் அஙகு �ணி 
ச�ய்ை கொரணத்ைொல  அவ்ரொடு அடிக்கடி 
்�சிப �ழகிவந்்ைன். அப்�ொது அவரது 
கவிதைத் சைொகுபபு வந்திருந்ைது.   அதுகுறித்து  
விமர்�னம் எழுைப்�ொவைொகச ச�ொலலி 
எழுதிக்சகொணடுமிருந்்ைன். இசசூழலில 
அவர் ்வத்லதய விடடு வி்லக  உடை்ன 
என்னிடைம் ̀ அந்ை  விமர்�னத்தைக் சகொடுஙகள்.. 
பிரசுரிக்க்லொம்` என அரவிந்ைன் ்கடடைொர். நொன் 
மறுத்துவிட்டைன். மனுஷயபுத்திரனுக்கு   இது 
சைரியொது.  பின்னர்  மனுஷ உயிர்தம இைழ 
ஆரம்பித்ைொர்.  அப்�ொது தி. நகர் ்�ருந்து 
நித்லயம் அரு்க ஏ்ைொ ஒரு புத்ைகக்கதடை 
துவக்க விழொவுக்குச ச�ன்ற்�ொது நொனும் 
ச�ன்றிருந்்ைன். வொ�லில தவத்து என்னிடைம் 
்�சிய மனுஷ.. `உஙகள் கதைகள் சிறப�ொக 
இருக்கின்றன.  என் கவிதை �றறிக் கடடுதர 
எழுதித் ைொருஙகள். �திலுக்கு உஙகள் 
கதைதயப பிரசுரிக்கி்றன்`  எனக் ்கடடைொர். 
அந்ை  ஒப�ந்ைம் எனக்குப பிடிக்கவிலத்ல. 
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இ ந் ை ச  சூ ழ லி ல ை ொ ன்  � தி ப � க ம் 
சைொடைஙகும் எணணம் ஏற�டடைது. ைரமொன 
நூலகத� சவளிக்சகொணர அது ஒரு 
வொய்ப�ொகவும் அதமந்ைது.

இனறு  கதல  வடிவங களில் 
இலக்கியத்திற்கு அடுத்து �னிைர்களின 
�னதை ம�ம்ெடுத்ைக்கூடிய இ்த்தில் 
சினி�டாமவ இருக்கினறது. உஙகள் ஆன�டாதவ 
விரிவத்யச் ம�ய்ைதில் சினி�டாவின ெஙகு 
எனனவடாக இருநைது? உஙகளுக்குள் அைன 
இருப்பு எப்ெடி நிகழநைது?

ச�ன்தனக்கு வந்து ்�ர்ந்ை புதிதில 
எனக்குச சி்ல நல்ல நண�ர்கள் கிதடைத்ைனர். 
அதில முக்கியமொனவர் ஞொன�ம்�ந்ைன். 
அவர்ைொன் எனக்கு பிலிம் ச�ொத�டடிக்கத� 
அறிமுகப�டுத்தினொர். அவர் மூ்லமொகத்ைொன் 
சினிமொ சமொழியின் மீைொன ஆர்வம் 
ஏற�டடைது. குர்�வொவும் �ொபளினும் 
டுரூ்�ொ  ச�ர்க்கமனும் ைொர்க்்கொஸ்கியும் 
என்தன அதிகம் �ொதித்ை திதரக்கத்லஞர்கள். 
நூறு புத்ைகஙகள் மூ்லமொக ஒருவன் ச�றும் 
அனு�வத்தின் �ொரத்தை நொன் இவர்க�து 
�டைஙகள் மூ்லமொகக் கறறுணர்ந்்ைன். நல்ல 
�டைஙகத�க் கொணும்்�ொது வொழக்தக 
குறித்ை புரி�டைொை �க்கஙகள் என்முன் 
விரிந்துசகொண்டை இருந்ைன. அடிப�தடையில 
எழுத்ைொ�னொக இருந்ை என்தன அவர்கள் 
மிகவும் உள்ளிழுத்துச ச�ன்றனர்.

என் வொழக்தக குறித்து நொன் எடுக்கும் 
அதனத்துத் ்ைர்வுகளுக்கும் அவர்க்� 
கொரணம். இல்லொவிடடைொல நொன் இன்று 
�த்்ைொடு �திசனொன்றொக ஒரு இயக்குநர் என்ற 
அ�வில சைொபத�தயத் ைள்ளிக்சகொணடு 
கொரில வ்லம் வந்திருப்�ன். அந்ை வழி எனக்குச 
சு்ல�மொனது. சவறறி்யொ ்ைொலவி்யொ.. 
நொன் எனது வொழதவ என் முழு அறிவுக்கொன 
ச�யல�ொடடுக் க�மொகப �ொர்க்கி்றன். 
அப�டியொக வொழவைொல மடடு்ம என் 
வொழக்தக முழுநிதறவு சகொள்ளும் என்�தில 
சிறிதுகூடை ஐயப�ொடின்றி முழுதமயொக 
இருக்கி்றன்.  குறறவுணர்சசியில்லொமல 
வொழந்துசகொணடிருக்கி்றன்.. வொழந்துள்்�ன் 

என்�திலைொன் என் ச�ருதம.

எழுத்து உஙகளுக்குக் தகவநை 
க த ல ய டா கிவிட்து .  சி று கத ையில் 
உதரயடா்தல எழுதுவைற்கும், திதரப்ெ்க் 
கைடாெடாத்திரஙகளுக்கடான உதரயடா்தல 
எழுதுவைற்கும் எனன வித்தியடா�த்தை 
உணர்கிறீர்கள்?

சிறுகதைகத� உதரயொடைலில எழுதுவதை 
முடிந்ைவதர ைவிர்த்துவிடு்வன். சம�ன 
வொசிபபிறகு ஏறறது்�ொல எனது கதைகள் 
இருக்கும்�டி கவனமொகச ச�துக்கு்வன். 
இைறகு ்நர் எதிரொனது நொன் புழஙகிவரும் 
வணிக சினிமொ. அதுவும் ைமிழ சினிமொதவப 
�றறிச ச�ொல்ல்வ ்வணடைொம். இஙகு 
எல்லொ்ம உதரயொடைலைொன். அஙகு நொன் 
எதிர்சகொள்கின்ற எைொர்த்ை வொழக்தக மிகவும் 
�யன்�டுகிறது. நொன் ்நரில �ந்திக்கும் 
மனிைர்கள்.. அவர்கள் ்�சுவது, அவர்கள் 
�ழகுவது, அவர்கள் உடைலசமொழி இது 
எல்லொ்ம சினிமொவில �யன்�டுகிறது. எனக்கு 
வ�னம் எழுை வருமொ என்�து எனக்குப ச�ரிய 
�ந்்ைகமொக்வ இருந்ைது. ச�ரும்�ொலும் 
கற�தனயில கொடசிகத� உருவொக்குவதில 
ஆர்வம் உள்� எனக்கு உதரயொடைல மிகவும் 
அந்நியமொக்வ இருந்ைது.. சினிமொவின் துவக்கக் 
கொ்லத்தில. ஆனொல நொன் �ணிபுரிந்ை ்லவ்டு்டை 
இயக்குநர் �ொ்ல்�கரனிடைம் நொன்கு மொைக் 
கதை விவொைத்தில ைமிழ சினிமொ திதரக்கதை 
வ�னம் சைொடைர்�ொன சைொழிலநுட�ஙகத�க் 
கறறுத் ்ைர்ந்்ைன். �ொ்ல்�கரன் உதரயொடைல 
எப�டி  இரு க் க ்வணடும்  என் �தைச 
ச�ொலலி வி�க்குவொர். உதரயொடைல   சவறும் 
�தடைபபு �ொர்ந்ை �ணி என்�தைத் ைொணடி 
மிகுந்ை சைொழிலநுட�மும் இதணந்ைது  
என்�தைப பிற�ொடு சைரிந்துசகொண்டைன்.  
வ�னம் எழுதும் �ொணி �டைத்துக்குப �டைம் 
மொறு�டும். வனயுத்ைம்,  ச�ன்தனயில 
ஒருநொள் ்�ொன்ற  �டைஙகளில துதற�ொர்ந்ை  
பு்லதம எனக்குத் ்ைதவப�டடைைொல  அதைத் 
சைரிந்துசகொள்�  �்ல  ரொணுவக் கொவலதுதற 
அதிகொரிகத�ச �ந்தித்துத்  சைரிந்துசகொணடு 
எழுதி்னன். அது்�ொ்ல  மனிைன்  �டைத்தில 
�ணிபுரியும்்�ொது  பிரகொஷரொஜ்  எப�டி 
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்�சுவொர் என்�தை உள்வொஙகி அவர் ்�ொ்ல 
வ�னம் ்�சிப�ொர்த்்ை  எழுதி்னன்.  
�ொத்திரத்தின் சு�ொவம் அல்லது நடிகர்களின் 
�ொணி, இதை வ�னம் எழுது�வன் மனதில 
உள்வொஙகினொ்்ல ்�ொதும்.  சிறந்ை வ�னம் 
இருந்ைொல நடிபபும் சிறப�ொக சவளிப�டும்.  
�தடைபபி்லக்கியம் ்�ொ்ல  வ�னத்திலும்  
வொர்த்தைகத� அதிகம் வீணொக்கொமல 
இருக்க்வணடும். கொடசியில ஏறசகன்வ 
இ ரு ப � த ை  வ � ன த் தி ல  ை வி ர் த் தி டை ல 
்வணடும். உதரயொடைலில ஒவ்சவொரு 
வொர்த்தைக்கும் ்நரக்கணக்கு இருக்கிறது. ஒரு 
கூடுை்லொன உதரயொடைல �டைத்தின் நீ�த்தை  
அதிகரித்துவிடும்.  ஒருமுதற முழுைொக 
எழுதிவிடடு அதைப �்லமுதற திருத்திச 
ச�ப�னிடை ்வணடும். இது ்�ொன்ற இன்னும் 
�்ல சைொழிலநுட�ஙகள்ைொன் வ�னம் எழுதும் 
�ணி. 

ஈரடான, மகடாரியன �ற்றும் மிகச்சிறிய 
நடாடுகளில் இருநது  உனனை சினி�டாக்கள்  
உருவடாகினறன. இதுமெடாலத் ைமிழ சினி�டாவில் 
�டாத்தியமில்தலயடா? 

ஐ ் ர ொ ப � ொ  உ ள் ளி ட டை  ் ம ற கு 
மறறும் அரபு நொடுகளில நொடைகம், இத�,  
ஓ வி ய த் த ை ப  ் � ொ ்ல  சி னி ம ொ த வ யு ம் 
கத்லயொகப �ொர்க்கின்றனர்.  ஆனொல  நொம் 
சினிமொதவக் கத்லயொகப �ொர்ப�திலத்ல.   
சி னி ம ொ  இ ங கு  தி ் ய ட டை ர் க ளு க் கு 
�டசெடகளுக்கு கைொநொயகனுக்கு முை்லொளிக்கு 
ையொரிப�ொ�னுக்குச �ம்�ொதித்துத் ைருகிற ஒரு 
வியொ�ொரம். சினிமொதவ வொழதவக்கும் 12 
முைல 45 வயசு வதரயி்லொன இத�ஞர்கள் 
எதை அதிகம் விரும்புகிறொர்க்�ொ அதுைொன் 
சினிமொவொக உருவொக்கப�டுகிறது.  இந்ை 
வியொ�ொரத்தில கத்ல  என்ற ச�யர் 
்கலிக்கூத்துைொன். ஆனொல  அதை இப்�ொது 
அதிகம்  கவனப�டுத்ை ஆரம்பித்துள்�னர்.   
வி � ொ ர த ண ,   டூ ச ்ல ட  � டை ங க த � த்  
சைொடைர்ந்து இப்�ொது கூழொஙகல சகொஞ�ம் 
நம்பிக்தகயூடடுகிறது. விதரவில  ைமிழ 
சினிமொவும் உ்லக அரஙகில ஒரு வரித�தய 
உணடைொக்கும் என நம்புகி்றன். 

ெடாலு�மகநதிரடா நூலகத்தின ஊ்டாக 
எவவதகயடான ம�யற்ெடாடுகதள முனமனடுத்து 
வருகிறீர்கள்?

 நொன் உைவி இயக்குநரொக இருக்கும்்�ொது 
ந ல ்ல  பு த் ை க ங க ள்  வ ொ ங கி ப  � டி க் க  
வ�தியில்லொமல கஷடைப�ட்டைன்.  வொசிபபுப 
�ழக்கம் இப்�ொது அதிகமொகியுள்� நித்லயில 
உைவி இயக்குநர்களுக்குத் ் ைதவயொன ைரமொன 
புத்ைகஙகள் மடடும்  சு்ல�மொகக் கிதடைக்கும் 
வதகயில இந்ை நூ்லகத்தைச ச�ன்தன 
�ொலிக்கிரொமத்தில துவக்கியிருக்கி்றன். 
வீடடுக்்க எடுத்துச ச�ன்று வொசிக்க்லொம். 
ஆணடுச �ந்ைொ 250 ரூ�ொய்ைொன். மடடுமல்லொமல 
பிர�்ல இயக்குநர்கள்,  கத்லஞர்கள் 
ஆகி்யொதர வொரம் ஒரு நொள் வரவதழத்துக் 
கூடடைம் நடைத்துகி்றொம்.  உ்லகப�டைஙகத� 
மொைம் ஒருமுதற திதரயிடைவும் ச�ய்கி்றொம். 
வருஙகொ்லத்தில சகொரியன், ஈரொன்,  சடைன்னிஷ 
சினிமொ உருவொக்கிய  அத்ல ்�ொ்லத் ைமிழ 
சினிமொ அத்லதய உருவொக்கும் எணணத்்ைொடு 
இப�ணிகள் ச�ய்கி்றொம். வருஙகொ்லத்தில  
ைமிழ ைன்னொடசி சினிமொவுக்குப ச�ொதுமக்கள் 
க்லந்துசகொள்ளும் மகத்ைொன இயக்கம் ஒன்று 
உருவொக்கும் எணணம் உள்�து.   மிகபச�ரிய  
ச�ொருள் ்ைதவகள் உள்�ன. இப்�ொதைக்கு  
எ ல ்ல ொ ச  ச � ்ல வு ம்  ந ொ ன்  ஒ ரு வ ் ன 
எடுத்துச ச�ய்கி்றன். ஆர்வமுள்�வர்கள் 
தக்கொர்க்கும்்�ொது சுதமகள் குதறயும் என 
எதிர்�ொர்க்கி்றன். 

வடாசிப்பிற்கு நீஙகள் ெரிநதுதரக்கும் 
சிறநை  புத்ைகஙகள்  எனன?

சவணணிற இரவுகள், ைனிதமயில 100 
ஆணடுகள், வி�ொரதண, கொபகொ, புத்துயிர்பபு, 
குடடி இ�வர�ன், புயலி்்ல ஒரு ்ைொணி, Blind-
ness – ்ெொஸ் ஸரமொ்வொ, புதுதமபபித்ைன் 
�தடைபபுகள், ்மொகமுள் ்�ொன்றன. 

இ ப் ம ெ டா து  எ ன ன 
ம�ய்துமகடாண்டிருக்கிறீர்கள்?

இ த � ப  பி ன் ன ணி யி ல  பு தி ய 
தி த ர ப � டை த் த ை  இ ய க் கு ம்  � ணி யி ல 
இருக்கி்றன். விதரவில அறிவிபபு வரும். 
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உைக சினிமபா

ததபாைர் - 23 èMT

: The Unknown Saint 
ச வ யி ்ல ொ ந் தி ர த் தி ல  வ ொ ழ க் த க 

அதமந்துவிடடை அ்ரபிய நி்லம் அது. 
்�ொலீஸ் விரடடுதகயில ைபபித்து ஓடி 
வரும் நொயகன் திருடிய �ணப த�தய 
அந்ைக் குன்றின் ைத்லயில குழி ்ைொணடிப 
புதைத்துவிடடு அதை ஒரு பிணக் குழி 
்�ொ்ல �ொவதனத்துவிடடு சவறும் ஆ�ொகப 
்�ொலீசிடைம் மொடடிக்சகொள்கிறொன்.

பிறகு சிதறயில இருந்து சவளிவரும் 
அவன் அந்ை இடைத்துக்கு ஆவ்்லொடு வருகிறொன். 
இனி கஷடைம் தீர்ந்ைது என்�து ்�ொ்ல அவன் 
கணகளில எதிர்கொ்ல ஒளி.

ஆனொல புழக்கத்தில இருக்கும் மொனுடை 
நடுக்கம்... அவன் �ணத்தைப புதைத்து 
தவத்ை இடைத்தில ஒரு ்கொயித்லக் கடடி 
தவத்திருக்கிறது. ஒரு ்மசடைழும்பிய புதை 
குழிதயச �ொமியொரொக்கி அைன் மீது ைஙகள் 
அறியொதமதயக் கடடி எழுபபி அதை 

வழி�டடு... இல்லொை ஒன்தற இருக்கும் 
எல்லொமும் ்�ர்ந்து உருவொக்கி... நிழலில 
நிம்மதி ்ைடும் வறடசியொன மனஙகளின் 
கூடடுைொன் அந்ைக் கிரொமம். நமக்கு ்ம்்ல 
ஒரு �க்தி எப்�ொதும் ்வணடும் என்று நம்பும் 
அடிதம ம்னொ�ொவ அறியொதமைொன் அங்க 
அவர்கத� அந்ை இல்லொை ச�யிணடதடைச 
ச�ொந்ைம் சகொணடைொடைச ச�ய்கிறது. நம்மூரிலும் 
�ொமி கணணில �ொல வடிந்ைைொக ஒருமுதற 
கதை சுறறிய்ை. அ்ை ்�ொக்குைொன். யொ்ரொ 
எவ்னொ எைற்கொ சும்மொ ்வத்லயில்லொமல 
சகொளுத்திப ்�ொடுவதுைொன் பிறகு சகொன்று 
தீர்த்துக்சகொள்ளும் கு்ல�ொமியொகக் கூடை 
ஆகிவிடுவசைல்லொம்.

�கலில மக்கள் வந்து ்�ொய் இருக்க 
இரவில ஒரு கசரக்ட ஆபீ�ர் ைன் நொ்யொடு 
கொவல கொக்கிறொன். ்நொடடைம் விடும் நொயகன் 
ஊருக்குள் இருக்கும் விடுதியில அதற எடுத்துத் 
ைஙகுகிறொன். ென்னல வழி்ய சைரியும் அந்ை 
மத்லக்்கொயித்ல ஆயிரம் அர்த்ைத்்ைொடு 
�ொர்க்கிறொன்.
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“உள்்� �ொமியும் இல்ல பூைமும் இல்ல. 
என் �ணம்ைொன்டைொ இருக்கு” என்�துைொன் 
அவன் மனதில ஊ�்லொடும் ச�ொறகள்.

ஒவ்சவொரு இரவும் அங்க வருவதும் 
�ணத்தை எடுக்க முடியொமல அல்லல�டுவதும் 
என இவறதற இரவு ்நரக் கொடசியதமபபில 
ம ன து க் கு ள்  சி ரி த் து க் ச க ொ ண ் டை 
க ொ ணு ம் � டி ய ொ க ,  அ த ம தி ய ொ க த் 
திதரக்கதையில  �ொத்லவனத்தில ஒரு ் �ொத்ல 
ச�ய்திருக்கிறொர்கள். விரக்தியும் அயர்சசியுமொன 
மனிைர்களின் கூடைொரமொக அந்ைக் கிரொமம் 
இருக்கிறது.

திருடுவைறகுத் துதணயொக வரும் 
நண�ன் அந்ைக் குன்றின் வ்லது �க்கம் 
ஏறிக்சகொணடிருக்க, “உன்ன வ்லது �க்கம் 
ைொன ஏறச ச�ொன்்னன்... நீ ஏன் இடைது �க்கம் 
ஏறிடடுருக்க..?” என்று அத்ல்�சியில நொயகன் 
்கடக, “நொன் நீ ச�ொன்ன �க்கம்ைொன் ஏறிடடு 
இருக்்கன்” என்று திருடடு நண�ன் ச�ொல்ல, 
அப்�ொதுைொன் நமக்கும் சைரிய வருகிறது.. 
அவர்கத�ப ் �ொ்ல்வ இன்சனொரு திருடைனும் 
இடைது �க்கம் மத்ல ஏறிக்சகொணடிருப�து. 
அவன் யொர், அவன் எைறகொகத் திருடுகிறொன் 
என்�சைல்லொம் நிெமொன ப�ொக் கொசமடி. 

ஊருக்குப புதிைொக வரும் மருத்துவரும் 
அவருக்குத் துதணயொக இருக்கும் உைவியொ�ர் 
�ொத்திரமும் ஆ்� இல்லொை ஊரில யொருக்கு 
ஊசி ் �ொடைக் கொத்திருக்கிறொர்கள் என்�து ் �ொ்ல 
அது ஒரு ைனி அத்தியொயம். உைவியொ�ரொக 
வரும் மூபபுப �ொத்திரம் இரவுகளில ச�ய்யும் 
அ�டடுத்ைனம்... ஆகொ ரகம். ்�ொர் அடிக்குது... 
என்ன �ணண என்று ச�ொலலும் வி�க்கம் ஏக 
ரகத�. எதிலும் ஈடு�ொடு இல்லொை ்�ொர்வுறற 
வறடடுக் கிரொம மக்கள்... ச�ம்மண புழுதியில 
தீரொ தூரப �ொத்லவன அடுக்குகளின் வழி்ய 
வொனத்தைப �ொர்த்துக்சகொண்டை கிடைப�து 
ச�ொடடு மதழக்கொன ச�ொப�னம்.  

இைறகு நடு்வ ஒரு அப�ொவும் 
த�யனும்... அந்ை மணதண உழுது ஏைொவது 
�சுதமக்கு வழி ச�ய்துவிடைச ச�ய்யும் 
்�ொரொடடைம் ைனி யுத்ைொயுைம். அதுவும் 
ைன் இடைத்தில ைன்தன மீறி யொருக்்கொ 
்கொயில கடடி இருப�தை அந்ை அப�ொவொல 

ச�ொறுத்துக்சகொள்�்வ முடிவதிலத்ல. 
ஒரு கடடைத்தில ்கொயித்ல இடிக்கக் கூடை 
முயறசிக்கிறொர். ைன்ன�வில இடிந்து ்�ொகும் 
திதரக்கதைைொன் வொழவொய் அதமந்திருக்கிறது 
அவருக்கு. எப்�ொதும் ்ரடி்யொவில 
எதையொவது ் கடடுக்சகொண்டை இருப�துைொன் 
அவரின் இருத்ைத்ல உறுதிப�டுத்தும் சுயம். 
ஓய்வில்லொை உத�ச�்லொல ச�ொந்ை மண 
மீது சகொணடை ைவிபபினொல... மரணம் கூடை 
�ம்�விக்கிறது. மொறறி ்யொசிக்தகயில மரணம் 
கூடைத் ைபபிச ச�லலும் வழிைொன் ் �ொ்ல. இறந்ை 
அப�ொதவ ஊர் மக்கள் சி்ல்ரொடு ் �ர்ந்து மகன் 
தூக்கிக்சகொணடு ்�ொகும் கொடசி.. திதரயில 
இந்ைப �க்கம் நுதழந்து அந்ைப �க்கம் 
மதறயும் வதர நடைக்கும் ஒளி ஊர்வ்லம். அந்ைச 
�வ ஊர்வ்லத்தில நொமும் ் கமரொவின் வழியொகக் 
க்லந்துசகொள்கி்றொம். தூரத்துக் கொடசியில 
எப்�ொதும் ஒரு சமன்துக்கம் இருப�தை உணர 
முடிகிறது. நகரும் ஓவியத்தை நொம் நகரொமல 
கொணகி்றொம்.

இப�டி �டைம் சநடுகிலும் ஒளிப�திவின் 
உற�வம் நடைக்கிறது. ்ைதவ இல்லொை ஓர் 
அத�வு கூடை ்கமரொவில இலத்ல. இத்ல 
அத�யும் அ�வுக்குத்ைொன் இத� அத�கிறது. 
இ�ம்சவயிலின் �ரவத்ல... இ�ம்இருடடின் 
நிரவத்ல... கொடசிக்குக் கொடசி மதடைமொறறம் 
ச�ய்திருப�தில, அ்ரபியப �ொத்லவனத்தில 
அரூ�மொய் நொமும் திரிகி்றொம்.
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ஒரு நொளில கொ்லத்துக்குமொன கொத்திருந்ை 
மதழ வருகிறது. அந்ை மக்னொடு ்�ர்ந்து 
அந்ை நி்லத்தின் சூடு நதனந்ைழ அந்ை மதழ 
்�ொதுமொனைொக இருக்கிறது.  

`நொன் திருடைன்ைொன். சகொத்லகொரன் 
கி த டை ய ொ து `  எ ன் று  ந ொ ய க ன்  ் � சு ம் 
வ�னமொகடடும்.. மருத்துவரின் உைவியொ�ன் 
கடைவுளின் ச�யர் ச�ொறித்ை �்லதகதயத் 
திருடிச ச�லவைொகடடும்... �டைம் சநடுகிலும் 
மொனுடை ஆழமனச சுய �ரி்�ொைதனகள்.  

ஊருக்குப ச�ொதுவொனது �ொர்�ர் ஷொப. 
அங்க நிகழும் குறுக்கு சநடுக்குகள், ஊர் 
வம்புகள் என்று அது ஒரு குடடி அரசியல 
்மதடைதயக் கண முன் நிறுத்துகிறது. 
்�ொ்ல இருத்ைலில நிகழும் கூத்துக்களின் 
வழி்ய அறியொதம அவர்களின் ஆயுைமொக 
வியொபித்திருப�தைச சிரித்துக்சகொண்டை 
உணர்கி்றொம். எல்லொ ஊர் �ொர்�ர் ஷொபபிலும் 
சரணடு சவடடி ஆ�ொமிகள் ஒன்றுக்கும் 
ஆகொமல ச�ொழுதைக் கழிப�ொர்க்�... அப�டி 
இருவர் இந்ைப �டைத்திலும் இருக்கிறொர்கள். 
மூபபு பூத்ை அவர்கத�ப �ொர்த்ைொ்்ல 
சிரிபபுைொன். 

சுய �கடியில சுய எள்�லில �டைம் 
ஒவ்சவொருவரின் �ொத்திரத்திலும் நிரம்பி 

வழிந்து ஒரு கடடைத்தில ்கொயில கொக்கும் நொய் 
மீது வந்து நிறகிறது.

�ணத்தை எடுக்க விடைொமல ைடுக்கிற்ை 
என்று திருடடு நண�ன் ்வணடுசமன்்ற 
ஏற�டுத்திய வி�த்ைொல �றகள் உதிர்ந்து 
அடி�டடுக் கிடைக்கும் நொதயக் கொப�ொறற... 
அைறகுத் ைஙகப �ல கடடை என்று அந்ைக் 
கொவ்லன் எடுக்கும் முயறசிகள் - அவர்கள் 
சீரியஸொகச ச�ய்துசகொணடிருப�ொர்கள். நொம் 
சிரித்துத் துவளு்வொம். அைன் பிறகு ்கொழி, 
ஆடு என எல்லொவறதறயும் சகொணடு வந்து 
மனிைர்களுக்கொன மருத்துவமதன வொ�லில 
கொத்திருக்கும் ஊர் மக்கள் என்று அறியொதமயின் 
்மற�ரபபில வொழும் சவள்�ந்தி மனிைர்களின் 
கதை கொடசிக்குக் கொடசி க்��ரம்ைொன்.

ம ண ல ச வ ளி யி ன்  � ந் ை ன  நி ற ம் 
நறநறக்க... சவயிலின் ைகிபபு கணகளில 
ச ம ொ று ச ம ொ று க் கி ற து .  கு த ற வ ொ ன 
வ�னஙக்�ொடு திருதிருசவன நகர்கிறது 
கொடசி சமொழி. ச�ரும்�ொ்லொன �மயஙகளில 
சீரியஸொன நதடைமுதறயில மிக இ்லகுவொக 
ஒரு கொசமடி நிகழந்துசகொணடிருக்கும். 
அப�டித்ைொன் இந்ைப �டைம். நிறுத்தி நிைொனமொக 
நின்று அமர்ந்து நகரும் �டைத்தில எல்லொப 
�ொத்திரஙகளு்ம அவரவர் ்வத்லயில 
சீரியஸொகத்ைொன் இருக்கிறொர்கள். ஆனொல அது 
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இதணக்கப�டடிருக்கும் திதரக்கதையில 
டைொர்க் கொசமடி �ளிச�ளிச என மின்னுகிறது. 
குறிப�ொக அந்ை நர்ஸ் �ொத்திர வடிவதமபபு... 
�ழக்கமொன ஒரு வொழக்தக முதறயில இருந்து 
ைன்தன விடுவித்துக்சகொள்�ச ச�ய்யும் முன் 
பின் ரூலஸ் மீறல. உணதமயில மொனுடை 
மனம் குறறஙகத� விரும்பும் குரூரத்தில 
ஒளிந்திருப�தவைொன். �்லகீனஙகளின் 
வழி்ய சுய திருபதிதய ்மறசகொள்ளும் 
�ரி்�ொைதனகத� அந்ைரஙகம் நிகழத்திப 
�ொர்த்துக்சகொண்டை இருக்கும். அதுைொன் 
இங்க நடைக்கிறது.

ஒ ரு  � க் க ம்  ந ொ ய க ன்  � ண த் த ை 
எடுக்கப ்�ொரொடிக்சகொணடிருக்க... ஒரு 
�க்கம் நி்லத்தை மீடசடைடுக்க அந்ை மகன் 
்�ொரொடிக்சகொணடிருக்க... மருத்துவர் ஒரு 
�க்கம் நொதயக் கொப�ொறறப ்�ொரொடை... 
நர்ஸ் ச�ய்யும் ்கொமொளித்ைனம்... குணடைக்க 
மணடைக்க ஐடியொ சகொடுத்துச ச�ொைபபும் 
நொயகனின் நண�ன்... �ொர்த்ைொ்்ல சிரிபபு வரும் 
முடி திருத்து�வரின் �ம்யொசிை �ொவதன 
என்று �டைம் உ்லகத்துக்கு ஒதுக்குபபுறமொன 
ஒரு குக்கிரொமத்தில சவயிலும் மணலுமொகப 
�டு சீரியஸொக ஓடிக்சகொணடிருக்க... நொம் 
சிரித்துக்சகொண்டை எங்கொ நின்றிருப்�ொம். 
எல்லொவறறுக்கும் �டைக்�டைக்சகனக் கூடிவிடும் 

ஊர் மக்கள் உதடைத்துப�ொர்த்ைொல ச�ொக்தக 
என்�து ்�ொ்ல சும்மொ இருக்கிறொர்கள். கொரண 
கொரியம் ் ைதவ்ய இலத்ல. ஒருவன் ் �ொனொல 
இன்சனொருவனும் ்�ொவொன். இப�டி 
முடடைொள்ைனத்தில இருக்கும் அறியொதமைொன் 
கதையின் அடிநொைம்.

இறுதியில என்னைொன் ஆனது.. �ணம் 
கிதடைத்ைைொ.. ்கொயில என்ன ஆனது.. நொய் 
பிதழத்ைைொ.. ைத்லபபில இருக்கும் அந்ை unknown 
saint யொர்.. என்று ஒரு கி�ொசிக் ைன்தம்யொடு 
�டைம் முடிகிறது. ச�யிணடகள் வருவொர்கள், 
ைஙகத�யும் மீறிச ச�ய்ய வந்ைதைச 
ச�ய்துவிடடுப ்�ொய்விடுவொர்கள். எது நடைக்க 
்வணடு்மொ அது நடைந்துசகொணடுைொன் 
இருக்கும்.

இயக்குநர் : Alaa Eddine Aljem
ஆண்டு : 2019
ம�ொழி :  அரேபியம்



 வபாசிக்கிநேன்.. 
சுவபாசிக்கிநேன்!



ஒரு சி்ல ஆணடுக�ொக  அதிகம் 
உச�ரிக்கப�டும் ஒரு ச�ொல கீழடி. கீழடி 
அகழொய்வுகள், இதுவதர சவறும்ன 
புத்ைகஙகளில மதிபச�ணணிறகொக மடடு்ம 
�டித்துக் கடைந்துவந்ை �க்கஙகத� ஆழமொக 
மீணடும் விரிவொகப புரடடிப �ொர்க்க / 
�டிக்கத் தூணடின. அந்ைச �மயத்திலைொன், 
“ஆதிச�நலலூர் முைல கீழடி வதர” என்ற நூத்ல 
நொன் அறிந்துசகொள்கி்றன்.

இதுவதர நடைந்ை அகழொய்வுகத�ப 
�றறிய அடிப�தடைப புரிைலகத� அதடைந்திடை 
உைவிகரமொக அதமந்ை இந்நூலில கிடடைத்ைடடை 
15 இடைஙகளில ்மறசகொள்�ப�டடை ஆய்வுகள் 
்��ப�டுகின்றன.

இந்தியொவில அகழொய்வு எப�டித்  
சைொடைஙகுகிறது, யொர் சைொடைஙகிதவத்ைொர், 
அது முை்லொக  நடைந்ை ஆய்வுகளில 
்மத்லநொடடைவரின் ச�ரும்�ஙகு என்ன? 
இன்று அைன்பிறகு ைமிழகத்தில நடைந்ை 
அகழொய்வுகள் என்சனன்ன? அைன்வழி ைமிழக 
வர்லொறு எப�டி மீடசடைடுக்கப�டுகிறது? 
வர்லொறதறத் திருத்தி எழுதுவதிலும், ஒரு 

நொடடின் வர்லொறதறச �ரியொகப �திவு 
ச�ய்வதிலும் இவ்வொய்வுகளின் முக்கியத்துவம் 
்�ொன்ற �்ல புரிைலகத� உருவொக்கும் இந்நூல, 
நொன் வொசித்துவரும் நூலகளில சைொலலியல 
�ொர்ந்ை ஆர்வத்திறகு நல்ல துவக்கமொக 
அதமந்ைது.

 அ்ை்�ொல, அகழொய்வுகள் �றறிச 
�ொைொரண மனிைர்களுக்குப �ல்வறு ் கள்விகள் 
எழ்லொம். உைொரணமொக, சைொலலியல ஆய்வுகள் 
எப�டி ்மறசகொள்�ப�டுகின்றன? அைறகு 
உைவக்கூடிய கருவிகள் என்சனன்ன? 
எந்சைந்ை வதககளிச்லல்லொம் ைரவுகள் 
உ று தி ச � ய் ய ப � டு கி ன் ற ன ?  எ ப � டி 
இடைஙகத�க் கணடைறிகிறொர்கள்? இப�டி �்ல. 

இதவ அதனத்திறகும் விதடையளிக்கும் 
வதகயில நி்வதிைொ லூயிஸ் மிகசசிறப�ொக 
எழுதியுள்�ொர். ்நர்த்தியொன கடடுதரக�ொல  
என்தன விதரவில வ�ப�டுத்திவிடடைது 
இந்ைப புத்ைகம்.

ÝF™Ü‹ñ£˜
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 லைக்கூ நூல் அறிமுகம்

இயறதகதய உணர்ைலும் இயறதக்யொடு 
கதரைலும் மனிைதன எதடையறறு மிைக்கச 
ச�ய்யும் மகத்ைொன வொழக்தக சநறி. சென் 
என்�தும் இதுைொன். ெப�ொனிய தைக்கூ 
கவிஞர்கள் �ொடிய �்ல கவிதைகளும் 
இயறதகயின் மூ்லமொக இயறதகதயப 
புரிந்துசகொள்ளும் இயறதக வொழவியல 
சநறியிதனச ச�ொல�தவைொம். நம்முதடைய 
�ஙக இ்லக்கிய வழியும் இதுைொன். 

ெ ப � ொ னி ய ர் க ள்  � ரு வ ங க த � 
தவத்துக்சகொணடு இ்லக்கியத்தை வதரயதற  

ச�ய்துசகொணடைொர்கள் என்றொல நொம் திதணப 
பி ரி வு க � ொ ல  வ கு த் து க் ச க ொ ண ் டை ொ ம் . 
அைனொலைொன் ெப�ொனிய இ்லக்கியத்திறகும் 
ைமிழ இ்லக்கியத்திறகும் ஊடைொக ஓர் அந்ைரஙக 
ரத்ை ஓடடைம் நிகழகிறது. உ்லகின் ்வறு எஙகு 
எழுைப�டுவதைக் கொடடிலும் ைமிழில தைக்கூ 
கவிதைகள் ஏரொ�மொக எழுைப�டுகின்றன. 
ைமிழும் ெப�ொனிய இ்லக்கியமும் அருகரு்க 
வொழும் �க்கத்து வீடடுக்கொரர்கள் என்று 
எணணிக்சகொணடைொல அது ைவறல்ல என 
நிதனக்கி்றன்.
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தைக்கூவின் பிைொமகர் �ொ்ஷொ. 
�ொ்ஷொவுதடைய  வீடடில அவர் ைன் சீடைன் 
ஒருவன் �ரி�ளித்ை வொதழமரத்தை நடடு 
வ�ர்த்ைொர்.  �ொ்ஷொவினுதடைய வீடதடைத் ் ைடி 
வருகிறவர்களுக்கு வொதழ மரத்தை தவத்து 
அதடையொ�ம் கொடடுவது அந்ை ஊர்க்கொரர்களின் 
வழக்கம். வொதழமரத்து வீடடுக்கொரர் என்�து 
சகொஞ�ம் சகொஞ�மொக மொறி அவதர்ய 
வொதழமரம் என்று ச�ொலலும்�டி ஆகிவிடடைது. 
அதுைொன் �ொ்ஷொ. ெப�ொனிய சமொழியில 
�ொ்ஷொ என்றொல வொதழ.

அவர் சிறுவயதில �ொமுரொய் (்�ொர்க்கத்ல) 
�யிறசி எடுத்துக்சகொணடைவர். அவருக்குப 
�யிறசி சகொடுத்ை  ஆசிரியர் இ்லக்கியஙகளின் 
மீது ஈடு�ொடு சகொணடைவர். அைனொல 
இவருக்கும் இ்லக்கியம், கவிதை இவறறின் 
மீது ஈடு�ொடு இயல�ொக்வ ஏற�டடுவிடடைது. 
�ொமுரொயொகக் சகொஞ� நொள் இருந்துவிடடு, 
பின் அதைத் துறந்து முழு்நரக் கவிஞரொக்வ 
மொறிவிடடைொர் �ொ்ஷொ. 

தைக்கூ கவிதை வடிவத்தை அைன் 
மர�ொர்ந்ை வடிவமொன சரன்்கொ வடிவத்தில 
எழுதிவந்ைவர் பின் சைொக்கு எனப�டும் 
மூ வ ரி க ளி ல  எ ழு ை த்  ச ை ொ டை ங கி ன ொ ர் . 
த ை க் கூ த வ  இ ப ் � ொ து  இ ரு க் கு ம் 
எளிய வடிவத்திறகுக் சகொணடு வந்ைதில 
�ொ்ஷொவிறகு  முக்கியப �ஙகு உணடு என்று 
கூறுகிறொர்கள். 

இ ந் ை  த ை க் கூ  க வி த ை க த � 
எழுதுவைறகொக ஊர் ஊரொகப �யணம் ் �ொவதை 
வழக்கமொக்கிக் சகொணடைொர் �ொ்ஷொ. ஆக்வ 
அவருதடைய வீடு ச�ரும்�ொலும் பூடடி்ய 
கிடைக்கும்.  பின்னொளில கிரொமத்திலிருந்து 
நகர்ந்து நகரத்திறகுச ச�ன்றுவிடடைொர் 
என்கிறொர்கள். அங்க இவருதடைய சீடைர்கள் 
சி்லர் ்�ர்ந்து ஒரு வீடதடை �ொ்ஷொவுக்கு 
வழஙகுகிறொர்கள். அங்க அவர்கள் கூடி 
தைக்கூ கவிதைகத�ப �தடைத்திருக்கிறொர்கள். 
அ வ ற த ற ப  � ொ ் ஷ ொ ் வ  ச ை ொ கு த் து 
சவளியிடடிருக்கிறொர்.  இப்�ொதும்கூடை அந்ை 

வீடடுக்குக் கவிஞர்கள் வந்து கூடி ைஙகள் 
கவிதைகத� வொசித்துப �கிர்ந்துசகொள்வதை 
ஒரு திருவிழொ ்�ொல சகொணடைொடுகிறொர்கள்.. 
என்று நொன் ்கள்விப�டடை, �டித்ை 
விஷயஙகத� அதவ உணதமயொ? ச�ொய்யொ? 
கதையொ? கற�தனயொ? என்று எந்ை ஆைொரமும் 
இல்லொமல.. ஆனொல ஒரு கவிஞன் இப�டி 
வொழந்ைொன் என்று நிதனப�்ை எனக்கு ஒரு 
மகிழசசிதய உணடைொக்குகிறது.. என்சறல்லொம் 
� த டை ப பு க்  கு ழு ம ம்  ஜி ன் ன ொ வு டை ன் 
�கிர்ந்துசகொண்டைன்.  அப்�ொதுைொன் 
அவர்  ‘உஙகள் �க்கத்து வீடடுக்கொரதரப 
�றறிச ச�ொலவதைப்�ொல �ொ்ஷொதவப 
�றறிக் கூறுகிறீர்க்�’ என்று ச�ொலலி 
`இந்ைப புத்ைகத்திறகு  ‘�ொ்ஷொ என் �க்கத்து 
வீடடுக்கொரர்’ என்று ைத்லபபு தவயுஙகள்` 
எனக் கூறினொர். அது எனக்கும் பிடித்துவிடை்வ 
என் புதிய தைக்கூ நூலுக்கு அத்ைத்லபத�்ய 
சூடடிவிட்டைன். 

ஒரு ஞொனியின் அருகொதமயில நொன் 
்�ொய்ச ்�ர்ந்துவிட்டைன் என்ற மகிழசசிதய 
இந்ைத் ைத்லபபு எனக்குத் ைருகிறது. 

தைக்கூ கவிதை மீது ஈடு�ொடு சகொணடை 
அதனவரு்ம �ொ்ஷொ வீடடுக்குப �க்கத்து 
வீ ட டு க் க ொ ர ர் க ள் ை ொ ன் .  அ வ ர்  க வி த ை 
ஒவ்சவொன்றும் ஒரு ஞொன வொ�ல. அதில 
நுதழயும் ஒவ்சவொருவரும் �ொ்ஷொவுக்குள் 
நுதழகி்றொம். 

வொதழமரம் இப்�ொது ்�ொதிமரமொக 
மொறிவிடடைது எனக்கு. அைன் நிறம், வடிவம், 
அத�வு, கொய், கனி, இத்ல எல்லொவறறிலும் 
�ொ்ஷொ சைரிகிறொர். அைன் ஒவ்சவொரு கடடை 
வ�ர்சசியும் ஒரு ச�ொருத� உணர்த்துவைொகத் 
்ைொன்றுகிறது. கன்தற ஈன்றபின் ைொன் 
இல்லொமல ்�ொகும் அைன் இன்தமயும் ஒரு 
ச�ொருத�ச ச�ொலகிறது. அைனொலைொன் ஓ்ஷொ 
்�ொன்ற மகொ ஞொனிகள் எல்லொம் �ொ்ஷொவின் 
ஒரு கவிதைதய தவத்துக்சகொணடு நீணடை 
உதர நிகழத்ை முடிகிறது. 
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ெடாம�டா என ெக்கத்து வீடடுக்கடாரர்
(தைக்கூ கவிதைகள்)

***

யொருமறற நீர்நித்ல

ைன் பிம்�த்தைத்

ைொ்ன �ருகுகிறது 

ைனித்து நிறகும் மொடு.

*

நீர் இதறத்்ைன்

சவளி உ்லதகக் கொண வந்ைது

கிணறறுத் ைவத�.

*

முத்ைமிடடுக் சகொள்கின்றன 

சைொடடி மீன்கள் 

சிலிர்க்கிறது ைணணீர்.
*

மணிச �த்ைம் ்கடகிறது

நொன் மடடும் ைனி்ய

வணடி மொடுகள் 

்�ொன �ொதை.

*

ஆறறு மணத்லத் ்ைடி

ஊருக்குள் நுதழந்ைது

ஆறு

மதழ சவள்�த்தில.

•

குயிலின் குரத்ல விடை

இனிது

கொக்ம உன் ைொய்தம.

*

யொதன மறந்ைது ைன்தன

�ொகன் ச�றறொன் 

யொதன �்லம் .

*

கவிதை சகொடு

மீன் ைருகி்றன்

வொ�ம் பிடித்து வந்ை பூதன்ய.

*

அத்ல ஓத�யில க்லக்கிறது 

மணி்யொத�

கடைறகதர ்ைவொ்லயத்தில 

பிரொர்த்ைதன.

*

ச�க்கு மொடுகள்

கடிகொர முடகள்

நொம்.

*

பூநொகம் இருப�து சைரிந்தும் 

வி்லகவிலத்ல

பூ ்மொகம்.

*

சுழல கொறறு

�றக்கும் இறகுகள்

உயிர்த்சைழுகிறது 

ச�த்ை ்கொழி.

*

�த்ைம் அடைக்கிப ்�ொகிறது

த�ரன் தவத்ை கொர்

எதிரில பிண ஊர்வ்லம்.

*

யொர் ச�ரியவர் யொர் சிறியவர் 

�யணம் ச�ய்ய குதிதர 

�ொரம் சுமக்கக் கழுதை.

*

்கொயில மணி்யொத�

கூடை்வ �யணிக்கின்றன

புறொக்கள்.

*

சமொடதடைப �ொதற

உபபுக் கடைல

வரொமலிலத்ல 

சூரியனும் �ந்திரனும்.

*
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 சிறுகலத


என்்னொடை மகள் என்கிடடை ்ைர்பின் 

்கடடைொள். அப� ‘அது டிரஸிங ்டைபிள்்ல 
இருக்கு.. எடுத்துக்க’ன்னு நொன் ச�ொன்்னன். அவ 
சகொஞ� ் நரத்து்ல ‘அம்மொ ் ைடிப�ொத்துட்டைன், 
சகதடைக்க்ல’ னு ச�ொலலிடடு என்்னொடை 
்ைணட ் �க்தக எடுத்துடடு வந்து அதுக்குள்� 
்ைடை ஆரம்பிச�ொ. 

‘ எ ன் கி ட டை க்  ச க ொ டு .  ந ொ ன் 
எடுத்துத்ைொ்றன்’னு ச�ொன்்னன். அதுக்கு அவ 
‘இல்லமொ உனக்கு என்னொத்துக்குச சிரமம்? 
நொ்ன எடுத்துக்கி்றன்’னு ச�ொன்னொள். 
நொன் ‘அது ஒணணும் சிரமமில்ல, நொ்ன 

எடுத்துத்ைொ்றன்’னு சகொஞ�ம் கணடிபபுடைன் 
ச�ொன்்னன்.

அதுக்கு ‘அம்மொ ச�ொணணுக்குள்� என்ன.. 
நொன் உன் ் �க்தகத் ் ைடிப�ொக்கக்கூடைொைொ’ன்னு 
ச�ொன்னொ.. நொன் ‘ைொயும் பிள்த�யொனொலும் 
வொயும் வயிறும் ்வறைொன்.. உனக்குன்னு 
ஒரு ச�ர்�னல இருக்கு. உன் ச�ல்�ொன 
நொன் ்கடடைொ ைருவியொ.. .  அதுமொதிரி 
ஒவ்சவொருத்ைருக்கும் ச�ர்�ன்லொ சி்ல 
இருக்கும். அதை மத்ைவஙக புரிஞசிக்கணும்’னு 
ச�ொலலும்்�ொது என்்னொடை அம்மொ சநனபபு 
வந்துசசு....
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அப�சயல்லொம் இந்ை ்ைணட்�க் 
ச க த டை ய ொ து .  ஒ ரு  சு ரு க் கு ப த � ை ொ ன் 
எல்லொர்கிடடையும் இருக்கும். அதுைொன் 
�ர்ஸ். கொசு�ணம் தவசசிக்கிற, இல்ல 
்�ொற எடைஙகள்்ல ்ைொடுமூக்குத்தி கழடடி 
தவசசிக்கிற, சவத்ை்ல�ொக்கு தவசசிக்கிற 
எல்லொத்துக்குமொன ஒ்ர சுருக்குபத�. கொசு 
இருந்ைொ அம்மொ்வொடை இடுபபு்ல ச�ொருகி 
இருக்கும். ஆரும் அதைத் சைொடடுடை முடியொது. 
கொசு இல்லொைப�த் ைனியொ எஙகயொவது 
வீடடுக்குள்� சகடைக்கும்.

இது்�ொக அம்மொ அதுக்குன்னு ஒரு 
டிரஙகுப ச�டடி தவசசிருக்கும். அதுக்கு 
ஒரு தடைகர் பூடடுப ்�ொடடு அ்ைொடை �ொவிய 
ைன்்னொடை ைொலி்ல மொடடிருக்கும். அம்மொதவத் 
ைவிர அதை யொரும் சைொறந்து �ொத்துற முடியொது. 
யொரொவது சைரியொமத் சைொறந்ைொ அம்மொ 
கணடுபிடிசசிடும். கன்னொபின்னொன்னு திடடும். 
அதுக்குப �யந்துக்கிடடு யொரும் அதைத் 
சைொடைமொடடைொஙக....

அதுக்குள்� என்ன இருக்கும்னு எனக்குத் 
சைரிஞசிக்க ஆத�. ஆனொ அம்மொ �ொவிய 
யொருக்கும் குடுக்கொது. அப�ொகூடை கிணடைல 
�ணணுவொரு. ‘அது அவ்�ொடை ச�ொக்கி�ம்.. 
யொர்கிடடையும் கொமிக்கமொடடைொ. கடடுன புரு�ன் 
என்தன்ய அந்ைப ச�ொடடியத் சைொடைவிடை 
மொடடைொ.. அதுக்குள்� அபபுடி என்னைொன் 
இருக்கு்ைொ’ன்னு கிணடைல �ணணுவொர்.

அதுக்கு அம்மொ, ‘ஆமொ ைஙகமும் 
தவரமும் நீஙக வொஙகிக்குடுத்ைதை அதுக்குள்� 
ஒளிசசி தவசசிருக்்கன்’னு ்மொவொய ்ைொள்்ல 
இடிக்கும்...

ஆ ன ொ  அ ப பு டி ச  ச � ொ ல லு ச ் � 
ஒழிய அதுக்குள்� சி்ல ைஙகத்தினொ்லொன 
ச�ொருள்களும் இருந்துசசு.  ஒதடைஞ � 
்ைொடு மூக்குத்தி ்மொதிரம் எல்லொம் 
அதுக்குள்� ஒரு ச�ருஙகொய டைப�ொக்குள்� 
்�ொடடு தவசசிருக்கும். நதகக்கதடைக்கிப 
்�ொகும்்�ொது அதை சவளிய எடுத்துடடு வந்து 
�ொத்து அதைக் சகொணடு்�ொய்ப ்�ொடடுடடு 
்வற மொத்திடடு வரும். மத்ை�டி அதுக்குள்� 

சநதறயொப ச�ொருள்கள் இருக்குற மொதிரிைொன் 
இருந்துசசு...

எனக்கு சமொை மக ச�ொறந்ைப� 
அ ப � ொ  த க யி ்ல  ச க ொ ஞ � ம்  க ொ சு த் 
ைடடுப�ொடு. அப� ச�ொறந்ை சகொழந்தைக்கி 
சகொலுசும் அணணொக்கயிறு அரசித்லயும் 
வொஙகிப்�ொடைணும்.. அப�ொ சகொஞ�ம் 
திணறினொரு... அப� அந்ைப ச�ொடடிக்குள்� 
இ ரு ந் து  ச வ ளி ய  வ ந் து ச சு  ச வ ள் ளி 
அணணொக்சகொடி, ஒடைஞ�சகொலுசு அபபுறம் 
அரசி்ல... நொன் ஆச�ர்யத்்ைொடை ்கட்டைன், 
‘யொ்ரொடைது அது’ன்னு. அப� அம்மொ 
ச�ொலலிசசி, அது அம்மொவுக்கு அவஙக 
ைொத்ைொ வொஙகிப்�ொடடைைொம்..  ‘அவர் 
ஞொவகமொ இம்புடடு நொள் தவசசிருந்்ைன்... 
் � த் தி க் கி ன் னு  வ ந் ை வ ன் ன  ச வ ளி ய 
வந்துருசசு. அதை அழிக்க மனசில்ல. என்னொ 
�ணணுறது’னு ்�ொகமொச ச�ொலலிசசி.

அதுக்கடுத்து என்மக எஙக அம்மொகிடடை 
‘ஊருக்குப ்�ொ்றன் �ொடடி’ன்னு ச�ொன்னப� 
அது ்�ொய் அந்ைப ச�ொடடியக் சகொடைஞசி 
ஒரு நூறு ரூவொய சகொணடைொந்து குடுத்துசசு... 
சரொம்�ப �ழ�ொ இருந்துசசு. அந்ை ்நொடடு 
ஏ்ைொ ஞொவகத்துக்கு தவசசிருக்கும் ்�ொ்ல. 
நொன் ‘்வணொம்மொ இருக்கடடும்’ன்னு 
ச�ொன்்னன். ‘�ரவொயில்ல, ்�த்திக்குத்ைொன 
குடுக்கு்றன்... ்�ொகும்்�ொது சகொணடுடடைொ 
்�ொகப்�ொ்றன்’னு ச�ொலலிசசி...

வீடடு்ல யொரும் இல்லொை்�ொது அந்ைப 
ச�ொடடிய சைொறந்து தவசசி என்னத்ையொவது 
� ண ணி க் கி ட டு  இ ரு க் கு ம் .  ஆ ளு க 
இருக்கும்்�ொது சைொறக்கொது. ஒரு்வத� நொஙக 
உள்�ொற ்�ொயிடடைொ சவரடடும்.. ‘்�ொஙகடி 
வந்துடடைொளுக.. ்மொப�ம் புடிக்க’ன்னு.

ஒருநொள் அம்மொ அவஙக ஊருக்குப 
்�ொயிருந்ைப� எனக்கு ஒரு ஆத� வந்துசசு. 
அதை எபபுடியும் சைொறந்து �ொத்துறதுன்னு. 
என்்னொடை கூடைப�டிக்கிற புள்� ஒணணு 
இந்ைப பூடடு சைொறக்கிறது்ல கில்லொடி. ஊக்கு 
அல்லது ்ைர்பின் தவச்� சைொறந்துடுவொ... 
அவ ச�ொன்னொ ‘நொன் வந்து சைொறந்து 
ைொ்றன்’னு.
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அப�ொவும் வீடடு்ல இல்ல. நொன் 
மடடும்ைொன் ைனியொ இருந்்ைன். அப� 
அவத� வரச ச�ொலலி சவளிக்கைதவ 
எல்லொம் ைொப�ொப ்�ொடடுடடு ரகசியமொ 
அந்ைப ச�ொடடியத் சைொறந்து �ொக்க முயறசி 
�ணணு்னொம்.. அவ்வ�வு சிரமமொ இல்ல 
அை சைொறக்கிறது. அவ சைொறந்துடடைொ. ஆனொ 
நொன் ச�ொன்்னன், ‘சைொறந்ைதுக்கு நன்றி. ஆனொ 
அது எஙகம்மொ்வொடை ச�ொடடி. நொன் அதைப 
�ொக்குற்ை ைபபு. ஒன்னயவும் தவசசிக்கிடடுப 
�ொத்ைொ நல்லொருக்கொது’ன்னு ச�ொலலி அவ� 
சவளிய அனுபபிசசிடடு வர்லொமுன்னு 
்�ொ்னன். 

சவளிய அனுப� வந்ைொ எதுத்ை 
வீ ட டு ப  ச � ொ ன் னு த் ை ொ யி  வ ந் து ரு ச சு . 
‘என்னொமொ �ணணுற’ன்னு வி�ொரிசசிக்கிடடு. 
அம்மொ ‘அவள்�ொம் வந்ைொ உள்�ொற 
விடடுறொை. என்னத்தையொவது தூக்கிடடுப 
்�ொயிடுவொ’ன்னு ஏறகன்வ ச�ொலலிருக்கு. 

அதுனொ்ல உ�ொரொகி ‘அத்ை. .  வீடடு்ல 
யொருமிலத்ல’ன்னு ச�ொன்்னன். அதுக்கு 
‘இல்லொடடினொ என்ன ஒரு வொ ைணணி 
குடுக்கமொடடியொ’ன்னு ்கடடுசசு. நொன் 
‘இருஙக சகொணடுவொ்றன்’னு ச�ொலலி 
அடுக்கத�க்குப ்�ொகும்்�ொது பின்னொடி்ய 
வந்துருசசு. திரும்பிப �ொத்ை எனக்குத் 
தூக்கிப்�ொடடுருசசு... அஙகைொன் ச�ொடடி 
்வற இருந்துசசு.

‘நொன் சவளி்ய ்�ொகப்�ொ்றன்’னு 
ச�ொலலி அவஙகத� சவளிய அனுபபிடடுக் 
க ை த வ ச  � ொ த் தி ட டு  அ வ ங க கி ட டை 
ச�ொன்னதுக்கொக சவளி்ய சக�ம்பி்னன். 
்�ொய்டடுக் சகொஞ� ்நரத்து்ல திரும்பி 
வந்ைொ அம்மொ வொ�ல்ல ஒக்கொந்துருக்கு. 
‘ஏணடி எஙகடி ்�ொன.. எம்புடடு ்நரமொக் 
கொத்துருக்குறது’ன்னு ்கொவமொக் ்கடடுசசு.

எனக்கு உயி்ர ்�ொசசு. அய்்யொ உள்� 
ச�ொடடி ்வற சைொறந்துசகடைக்கு. அம்மொ 
�ொத்துசசுன்னொ அம்புடடுத்ைொன்னு வயித்தைக் 
க்லக்குசசு... வ�மொ மொடடிக்கிட்டைன். அம்மொ 
வீடடுக்குள்� ்�ொனவன்ன ச�ொடடி அது 
கணணு்ல �டடிருசசு. 

ஒடை்ன என்னப �ொத்துசசு...  நொன் 
அழுக ஆரம்பிசசிட்டைன். ‘அம்மொ ைபபுப 
�ணணிட்டைன். உஙக அனுமதி இல்லொம 
ச � ொ ட டி ய  ச ை ொ ற ந் தி ட ் டை ன் .  எ ன் ன 
மன்னிசசிருஙகம்மொ’ன்னு அழு்ைன். ‘எபபுடி 
பூடதடைத் சைொறந்ை’ன்னு ்கடடுசசு. அதுக்கு 
நொன் பிரணடு சைொறந்து குடுத்ைைச ச�ொன்்னன்.. 
அப�த்ைொன் அம்மொ சமொகம் மொறிசசி. 
‘எதுக்குடி கணடைவ� எல்லொம் உள்�ொற 
கூடடிடடு வந்து கொமிக்கிற. ஒருத்ைரப ்�ொ்ல 
ஒருத்ைர் இருக்கமொடடைொஙகடி..’ன்னு ச�ொலலிக் 
்கொவமொ சவ�க்குமொற எடுத்து சவ�ொசிடுசசு. 
இ னி ் ம  ச � ய் வி ய ொ  ச � ய் வி ய ொ ன் னு 
ச�ொழந்துடுசசு... சவ�க்கமொ்ற பிஞசுப 
்�ொசசு.  நொன் மூத்லயி்ல ஒக்கொந்து 
அழுதுக்கிட்டை இருந்்ைன்.

சகொஞ� ்நரத்து்ல அது்வ �மொைொனம் 
ஆகி என்கிடடை வந்துசசு.. ‘அம்மொ ்ம்ல 
்கொவமொ’ன்னு ் கடடுசசு. அப� நொன் ் கொவமொ, 
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‘அடிக்கிறதையும் அடிசசிபபுடடு ் கொவமொன்னு 
்கள்வி ்வதறயொ.. நொன் அப�ொகிடடை 
ச�ொலலி ஒன்ன அடிக்கச ச�ொல்றன்’னு 
அழுதுகிட்டை ச�ொன்்னன். அப� அம்மொவும் 
கணணீர் விடடுசசு. ‘ஒன்ன அடிக்கணும்னு 
எனக்கு ஆத�யொ... இதுமொதிரி ைபபு இனி்ம 
ந டை க் க க் கூ டை ொ து ன் னு ை ொ ன்  அ டி ச ் � ன் . 
அம்மொவ மன்னிசசிரு’ன்னு ச�ொலலி கணணத் 
சைொதடைக்க வந்துசசு. 

நொன் ‘என்ன சைொடைொை. உன் ச�ொடடிய 
சைொடடைதுக்கு இந்ை அடி அடிச�ல்ல. என்ன 
ஏன் சைொடுற ்�ொ ்�ொ’ன்னு கத்து்னன்.. 
அப� அம்மொ ‘என் ச�ல்லமுல்ல.. உனக்குப 
ச�ொடடியப �ொக்கணும், அம்புடடுத்ைொன. 
நொ்ன கொமிக்கி்றன்’னு ச�ொலலி என் தகயப 
புடிசசிக் கூடடிடடுப ் �ொய் ஒக்கொரச ச�ொலலிப 
ச�ொடடிய சைொறந்துசசி.

அதுக்குள்� சின்னச சின்ன 
டைப�ொவொ இருந்துசசு. அதுக்குள்� 
சவள்ளி்ல ஆன ச�ொம்புக் கிணடி 
(�ொல குடுக்குறது) அபபுறம் 
சி ன் ன ச  சி ன் ன  சி மி ழ க ள் 
எல்லொம் இருந்துசசு. இசைல்லொம் 
அம்மொவுக்கு அவஙக அம்மொ 
குடுத்ைதுன்னு ச�ொலலிசசி. 
அபபுறம் சரணடு மஞ�பத� 
மு டி ஞ சி  த வ ச சி ரு ந் து ச சு . . 
அபபுறம் ஒரு டைப�ொக்குள்� ஒரு ரூவொக் கொசு 
ஒணணு கருப�ொ இருந்துசசு. அைக் தகயி்ல 
எடுத்ைவன்ன அம்மொ கணணு க்லஙகிடுசசு, 
அழுக ஆரம்பிசசிடுசசு. நொன் ஏன்னு ் கட்டைன். 
அப� அம்மொ ச�ொலலிசசி அந்ைக் கொசு 
அவஙக அம்மொ இறந்ைப� சநத்தி்ல தவச� 
கொசுன்னு. சுடுகொடடுக்குப ்�ொய் மறுநொள் 
�ொம்�ல எடுக்கும்்�ொது சகதடைச�து... அை 
அவஙக அம்மொ ஞொவகமொ தவசசிருக்்கன்னு 
ச�ொலலிசசி.

அ வ ங க  அ ம் ம ொ  ஞ ொ வ க ம் 
வ ரு ம் ் � ொ ச ை ல ்ல ொ ம்  அ ந் ை க்  க ொ த � 
எடுத்துப �ொத்துடடு கணணீர் விடுமொம். அது 
உள்�ஙதகயி்ல இருக்குறப� அம்மொ்வ தகயப 
பிடிசசிருக்குற மொதிரி உணருமொம்.. அதைச 
ச�ொலலும்்�ொது அம்மொ கணணு க்லஙகிடுசசு.. 

‘அம்மொ சநனவொ இப� இருக்குறது இந்ைப 
ச�ொருள்கள்ைொன். அதுகூடை இருந்ைொ என் 
அம்மொ்வ இருக்குறமொதிரி’ன்னு ச�ொலலிசசி. 
நொனும் கணண சைொடைசசிக்கிட்டைன்.

அபபுறம் சி்ல வரு�ஙகளுக்கு அபபுறம் 
அ ம் ம ொ வு க் கு  மு டி ய ்ல ன் னு  அ ப � ொ 
ச�ொன்னொர். �ொக்கப்�ொயிருந்்ைன்.. அம்மொ 
�க்கத்து்ல ஒக்கொரதவசசி ைத்லயத் ைடைவிக் 
குடுத்துக்கிட்டை, ‘நொன் சரொம்� நொள் 
இருக்கமொட்டைன். உள்�ொற ்�ொய்டடு அந்ைப 
ச�ொடடிய எடுத்துடடு வொ’ ன்னு ச�ொலலிசசி.

நொனும் எடுத்துடடு வந்து குடுத்்ைன். அை 
என்கிடடை்ய குடுத்துடடு �ொவிதயயும் கழடடிக் 
குடுத்துசசு.. ‘இதை என் ஞொவகமொ தவசசிக்க. 
இதுக்குள்� இருக்குறது எல்லொம் �ொைொரணமொன 

ச�ொருள்கள்ைொன். ஆனொ அ்ைொடை 
இதணஞசிருக்குற �ம்�வஙகள் 
அதுக்குள்� இருக்கும்..

அ து  அ வ ங க 
அவஙகளுக்குத்ைொன் சைரியும். 
எ ன் ் ன ொ டை  அ த் ை த ன 
நி த ன வு க ளு ம்  உ ள் � 
இருக்கு. அது �ொக்குறவஙக 
க ண ணு க் கு த்  ச ை ரி ய ொ து . 
எனக்குத்ைொன் சைரியும்... எல்லொப 
ச�ணகளும் அப�டித்ைொன். 

ைன்்னொடை நிதனவுகத� இதுமொதிரி ைனியொ 
தவசசிருப�ொஙக. அதுக்குள்� அவஙக 
கனவுகள் கொயஙகள் எல்லொம் சகடைக்கும்..

அந்ைக் கொயஙகள் கனவுகள் எல்லொம் 
அ்ைொடை புதைக்கப�டும். ஏன்னொ இன்னும் 
இந்ைச �முைொயத்து்ல ைொன் சநதனக்கிறை 
ஆ த � ப � டு ற ை  த ை ரி ய ம ொ  ச � ொ ல லு ற 
வொய்பபுக் சகதடைக்க்ல. ச�ொன்னொலும் அதவ 
ஏத்துக்கப�டுறதும் இல்ல.. உன் வொழக்தகயின் 
முடிவி்ல அது உனக்குப புரியும்’ன்னு ச�ொலலிக் 
குடுத்துசசு. அப� அம்மொ்வொடை கணணு்ல 
இருந்து ைணணி ஊத்துசசு. என்னொ்லயும் 
கணணீதர அடைக்கமுடிய்ல. அம்மொ்வொடை 
கொ்லடி்ல அழுதுக்கிட்டை �ொஞ்�ன்.. எனக்கும் 
ஒரு ச�ொடடி இருக்குன்னு சநனச��டி.
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இலக்கிய மநடாெல்,

மைரிவிக்கும் ம�ய்தி!

~

இம்முதற (2021) ்நொ�ல விருது 
ஞொ�கத்தில ைஙகக்கூடிய ஓர் எழுத்ைொ�ருக்குக் 
கிதடைத்திருக்கிறது. அவர் அபதுல ரஸொக் குர்னொ. 
இஙகி்லொந்தின் சகணட �லகத்லக்கழகத்தில, 
ஆஙகி்லம் மறறும் பின் - கொ்லனித்துவம் 
கறபிக்கும் ்�ரொசிரியர்.

குர்னொ, ைொன் பிறந்ை �ொன்சி�ர் சுலைொனில 
(ைற்�ொது ைொன்்�னியொ) நிகழந்ை அரசியல 
மொறறத்தைத் சைொடைர்ந்து, 18வது வயதில 
(1968) இஙகி்லொந்துக்கு அகதியொக வந்ைவர். 
அஙகு, ்கணடைர்�ரி கிறிஸ்ட �ர்ச, சகணட 
�லகத்லக்கழகஙகளில �யின்றவர். மனிைர்கள் 
ைம் ்ை�த்தை விடடு அகதிக�ொகப புதிய 
நொடுகளில குடி்யறுகிறொர்க்� ைவிர, 
ஒவ்சவொரு நொளும் மனதில ைம் ைொய் நி்லத்தைச 
சுமந்ை�டி்ய உழலகிறொர்கள்.

அவர்களுதடைய புதனவு சவளியில, 
இ�ம்வயதில விடடுவந்ை அவர்க�து 
்ை�்ம விரிந்து கிடைக்கிறது. குர்னொவுக்கும் 
அப�டித்ைொன். 

அவருக்கு இப்�ொது வயது 72 . 
ை ன்  வ ொ ழ ந ொ ளி ன்  ச ந டு ம் � ர ப த � 
இ ங கி ்ல ொ ந் தி ல ை ொ ன்  க ழி த் தி ரு க் கி ற ொ ர் . 
ஆஙகி்லப ்�ரொசிரியர். இருபபினும் அவர் 
ைன் ைொய்சமொழியொன சுவொஹிலி சமொழி 
வொயி்லொக்வ சிந்தித்து ஆஙகி்லத்தில 
எழுதுகிறொர். 

சுவொஹிலி, சைன்னொபபிரிக்க நொடுக�ொன 
ைொன்்�னியொ, உகொணடைொ, ருவொணடைொ, 
�ொம்பியொ, ்மொ�ொம்பிக் ்�ொன்ற �குதிகளில 
்��ப�டும் சமொழி.

குர்னொவின் எழுத்துக்கள் ச�ரும்�ொலும் 
இடைபச�யர்வின் வலிதயப ்�சு�தவ. 
இடைபச�யர்வு, குடி்யறறம், கொ்லனிமயம் 
்�ொன்றதவ இவரது கருபச�ொருடகள். 
யுத்ைத்ைொல சவளி்யறியவர்கள், வ�ரும், 
வ�ர்ந்ை நொடுகளில அனு�விக்கக்கூடிய 
மனசநருக்கடியில இருந்து உருவொனதவ 
இவரது புதனவுகள். 

இ வ ர து  க த ை க ளி ன்  ம ொ ந் ை ர் க ள் 
ச�ரும்�ொ்லொ்னொர் �ொன்சி�ரில பிறந்ைவர்கள். 
குறிப�ொக கிழக்கு ஆபபிரிக்க நொயகர்கத�ச 
�ர்வ்ை�ப பின்னணியில தவத்து அணுகு�தவ 
இவரது �தடைபபுகள். 

மொறிவரும் உ்லகின் ைவிர்க்க முடியொை 
மனிைர்க�ொக ஆபபிரிக்கர்கள் வி�ஙகுவதை 
உறுதி ச�ய்யும் புதனவுகள் இவருதடையதவ.

கிழக்கு ஆபபிரிக்க மக்களுக்கொகத் 
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துடிக்கும் ஒரு இையத்தை, இவரது கதைகத� 
வொசிப�வர் கொணமுடியும்.

அதிகம் வொசிக்கப�டைொை, ்கடகப�டைொை 
மக்கத�த் சைரிந்துசகொள்ளும் துடிபபு 
உ்லகு ைழுவிய நவீன வொ�கர்களிடைம் இன்று 
கொணப�டுகிறது. 

கு ர் ன ொ  பி ரி ட டை ன்  கு டி யு ரி த ம 
ச�றறவர். இருந்ை்�ொதும் அவர் ஆபபிரிக்க 
எழுத்ைொ�ரொக்வ அறியப�டுகிறொர். அைன் 
ச�ொருட்டை அவர் ்நொ�ல விருதுக்கும் ்ைர்வு 
ச�ய்யப�டடிருக்கிறொர். 

மனை�வில ைொன் ைொன்்�னியொவில 
வசிப�ைொக்வ குறிபபிடுகிறொர் குர்னொ.

ஒ ரு  எ ழு த் ை ொ � ர்  இ ழ ந் ை வ ற த ற 
மீ�பச�றும் முயறசியொகத் ைன் புதனதவ 
உருவொக்குகிறொர். ைன்னுதடைய சமொழிதய, 
ை ன் னு த டை ய  நி ்ல த் த ை ,  ை ன் னு த டை ய 
�ண�ொடதடை, குர்னொ இஙகி்லொந்திலிருந்ை�டி, 
மீணடும் மீணடும் ைன் புதனவுகளில 
எழுபபிய�டி இருக்கிறொர். 

அபதுல ரஸொக் குர்னொவின் உடைலுக்கும் 
ஆன்மொவுக்கும் உள்� இதடைசவளியிலிருந்து 
அவரது �தடைபபுகள் உருவொகிச ச�ழிக்கின்றன.

சி ற ந் ை  உ ்ல க ப  � த டை ப பு க ள் 
எ ழு த் ை ொ � ரு த டை ய  ை ொ ய் ச ம ொ ழி ச 
சி ந் ை த ன யி லி ரு ந் து ம் ,  அ வ ர்  வ ொ ழு ம் 
வடடைொரத்தைப �தடைப�திலிருந்து்ம 
உருவொக்கப�டுகின்றன என்�து மீணடும் 
ஒருமுதற நிரூ�ணமொகியிருக்கிறது!

• •

புக்கர் ெரிசு

~

டைொமன் கலகடடின் (Damon Galgut) ‘தி 
பிரொமிஸ்’ நொவலுக்குப புக்கர் கிதடைத்ை 
ச�ய்திதய இன்தறய தினம்லரின் கதடைசிப 
�க்கத்தில குடடியொய்ப ்�ொடடிருந்ைொர்கள்.

சைன்னொபபிரிக்கொவில உள்� ஸ்வொர்டஸ் 
குடும்�த்தின் நொன்கு ை�ொபைஙகத�ப ்�சும் 
கதை. இந்ை ஆணடு இபபுதினத்துக்குப புக்கர் 
கிதடைக்கும் எனும் எதிர்�ொர்பபு �ரவ்லொக 

இருந்ைைொல இந்நொவத்ல பிடிஎஃப வடிவத்தில 
அங்க சகொஞ�ம், இங்க சகொஞ�ம் 
�டித்திருந்்ைன். 

கூடுை்லொக ஒரு வி�யம். இ்லஙதகதயச 
்�ர்ந்ை அனுக் அருடபிரகொ�ம் எழுதிய 
‘ஏ �ொ்ஸஜ் நொர்த்’ நொவலும் புக்கர் ்ரசில 
இருந்ைது.

தி பிரொமிஸ் புதினத்தில �்்லொமி என்கிற 
கருபபின ்வத்லக்கொரிக்கு இக்குடும்�த்தின் 
மூைொதை ஒரு வொக்குறுதி சகொடுத்திருப�ொர்.

அவரது வொரிசுகள் நிதற்வறறொமல 
அதைத் ைொமைப�டுத்துகிறொர்கள். நிறசவறிக்குப 
பிந்தைய சைன்னொபபிரிக்கொவின் உருவகமொக தி 
பிரொமிஸ் புதினம் வி�ஙகுகிறது. 

இைன் வடிவ அதமபபு, சமொழிநதடை 
்�ொன்றவறறில விலலியம் �ொலக்னர், 
வர்ஜீனியொ வூலஃப மறறும் ்ெம்ஸ் ெொய்ஸ் 
்�ொன்்றொரின் ச�லவொக்கு இருப�ைொக 
விமர்�கர்கள் கருதுகிறொர்கள். 

க ன வி ல  ந டை ப � து  ் � ொ ன் ற 
�ொயத்லக் சகொணடை நவீன நொவலிது. 
வொசிப�வர்களின் �மூகப �ொர்தவக்கு 
ஏற� வ�ர்ந்துசகொணடிருக்கிற புதினம். 
ச ை ன் ன ொ ப பி ரி க் க ொ வி ல  � ் ்ல ொ மி ் ய ொ 
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முைதனயில ச�ங்கணி்யொ (�ொர்வதி) 
நடைந்ை அநீதிகளுக்குக் கொ்லம் ஒருநொள் கணக்கு 
தீர்க்கும்! 

• •

கடாைலின ெரிணடா�ஙகள்!

~

கொைலில மூன்று நித்லகள் இருக்கின்றன. 
அதவ 1. கொமம் 2. கவர்சசி 3. இதணவது. இதில 
ஆண விரும்புவது இன்�த்தையும், �ந்ைதி 
விருத்திதயயும். ஆனொல ச�ண விரும்புவது 
�ொதுகொபத�. 

்ைொறறத் தூணடுை்லொல (Visual stimula-
tion) எழும்  கொைல உணர்வு ைறகொலிகமொனது. 
இைன் வித�வொலைொன் ்மொகம் முப�து நொள்; 
ஆத� அறு�து நொள் ்�ொன்ற �ழசமொழிகள் 
்ைொன்றுகின்றன.

கொைலிக்கும்்�ொது இருந்ை ஆத�, அன்பு, 
அக்கதறசயல்லொம் கலயொணத்துக்குப பிறகு 
என்னவொயிறறு? ச�ண �ந்்ைகம் சகொள்கிறொள். 

கொைல நொடகள் ்வறு. திருமணம் 
ஆனபின் எதிர்சகொள்ளும் நொடகள் ்வறு. 
கொைலிக்கும்்�ொது கொை்லனொகத் சைரிந்ைவன், 
திருமணத்துக்குப பிறகு வழதமயொன ஆணொகத் 
சைரிகிறொன். இத்ைதகய ஏக்கஙகத� நொம் 
கொ்லம் கொ்லமொகக் ்கடகி்றொம். 

மித�க் கந்ைனொர் என்சறொரு பு்லவர். 
�ஙகப�ொடைலில ஒ்ர ஒரு �ொடைல மடடும் 
எழுதியவர். கொைலின் monotonous �றறித் ைன் 
�ொடைலில சிந்தித்திருக்கிறொர். 

‘்வம்பின் த�ஙகொய்என் ்ைொழி ைரி்ன

்ைம்பூங கடடி என்றனிர் இனி்ய

�ொரி �றம்பின் �னிசசுதனத் சைணணீர்

தைஇத் திஙகள் ைணணிய ைரினும்

சவய்ய உவர்க்கும் என்றனிர்

ஐய அறறொல அன்பின் �ொ்்ல.’

(குறுந்சைொதக 196)

ைத்லவன் மீது ைத்லவி ்கொ�மொக 
இருப�தைத் ்ைொழி கூறுகிறொள். `ஐய!   

முன்ச�ல்லொம் ைத்லவி ்வம்பின் �சத�க் 
கொதயத் ைந்ைொலும், இனிய  சவல்லக்கடடி 
என்று �ொரொடடுவொய். இப்�ொ்ைொ, �ொரியுதடைய 
�றம்பு மத்லயின் சுதனயிலூறிய குளிர்ந்ை 
நீதரத் ைந்ைொலும்,  சூடைொன, உவர்பபுச சுதவ 
உதடையைொகக் கூறுகிறீர்.  உமது அன்பின் இயலபு 
மொறிவிடடை்ை!` என வருத்ைப�டுகிறொள்.

க ொ ை ல  ் ை ொ ற ற ம்  க ண டு 
்ைொன்றியிருக்க்லொம். ஆனொல மொர்புக் கசசு 
�ொர்த்து வ�ர்வதிலத்ல கொைல. மணமொன பின் 
கொைலில உருவொகும் அடுத்ை �ரிணொமத்தை 
நறறிதண 166இல கொணமுடிகிறது.  

ைத்லவன்,  `ச�ொன்தனப ்�ொன்றது உன் 
உடைம்பு! மணிதயப ்�ொன்றது உன் மணம் 
வீசும் கூந்ைல! குவத� ம்லதரப ்�ொன்றது 
உன் தமயுணடை கணகள்! மூஙகித்லப 
்�ொன்றன உன் அழகுமிக்க ்ைொள்கள்! 
எல்லொவறதறயும்விடை நீ ச�றறுக் சகொடுத்ை 
மகவு வீதியில வித�யொடுகிறது. நீ என் 
அறத்சைய்வம். உன்மீது நொன் சகொணடை கொைல 
கடைத்லவிடைவும் ச�ரிது!` என்கிறொன். 

ஆ ண ,  ச � ண  உ ற வி ன் ் � ொ து 
இருவிைமொன ைொர்்மொன்கள் சுரக்கின்றன. 
Oxytocin ைொர்்மொன் உடைலில உணர்சசிகத� 
எழுபபுவது. அ்ை்வத�  உறவு உச�த்தை 
அதடையும்்�ொது Vasopressin ைொர்்மொன் 
சுரக்கின்றது. இது துதண மீைொன �ொதுகொபத�, 
உரிதமதய உறுதி ச�ய்கிறது.

நொன் ஊருக்குப ்�ொகும்்�ொசைல்லொம் 
இப�டி கனிந்ை நித்லக் கொைத்ல என் 
ச�ரியப�ொவிடைம் கொணகி்றன். எண�தை 
சநருஙகு�வர்.  ச�ரியம்மொ முதிர்ந்து 
�டுத்துவிடடைொள். அவத� ஒரு குழந்தைதயப 
் � ொ ல  கு ளி ப � ொ ட டி ,  உ த டை  ம ொ ற றி  
உணவூடடுகிறொர். `கொைல ைொனும் கடைலினும் 
ச�ரி்ை!` என எழுதி தவத்துப்�ொனொ்ன, 
ச�யர்கூடைத் சைரியொை ஒரு பு்லவன் 
நறறிதணயில.. அந்ைப �ொடைலுக்கு உதரயொக 
வொழகிறொர் ச�ரியப�ொ.

ஆ த � ் ய ொ ,  ் ம ொ க ் ம ொ  உ தி ர் ந் து 
விடுவதிலத்ல. அதவ �ொ�மொக, �க்தியொகப 
�ரிணொமம் சகொள்கின்றன. மதனமொடசியொக 
ம்லர்ந்து மணம் ச�ொரிகின்றன!



ைத்துவ �னநிதல

அ று � து க ளி ன்  க த டை சி யி ் ்ல ் ய 
சுறறுசசூழத்ல உ�வியல அடிப�தடையில 
அணுக்வணடும் என்கிற கருத்ைொக்கம் 
உருவொக்கப�டடுவிடடைது. அைனடிப�தடையில 
‘சூழலியல ைத்துவம்’ (Environmental phi-
losophy) என்�து மிகவும் விரிவொக உ்லகம் 
முழுவதும் ்��ப�டடு வந்ைது என்றொலும் 
இந்தியொவில இது �றறிய அடிப�தடை  
உதரயொடைலகள்கூடை ச�ரிைொக இலத்ல 
என்�்ை உணதம. எழு�துகளில சூழலியத் 
ைத்துவம் ‘நொம் வொழும் பூமியில மனிைனின் 
இருபபும் அனு�வமும் மடடும்ைொன் பிரைொன 
அறமொ?’ என்கிற ்கள்விதயத் ைன்தனத் 
ைொ்ன ்கடடுக்சகொணடு ஆரொய முற�டடைது. 
முக்கியமொக ்மறகு்லகில, மீசமய்யியல, 
அறிவொய்வியல மறறும் பிர�ஞ�வியல 
ஆகியவறறின் அடிப�தடையிலும் இது 
சைொடைர்�ொன விவொைஙகள் நடைந்்ைறின. 
சி ்ல  அ றி ஞ ர் க ள்  ம னி ை  இ ன த் தி ன் 
சூ ட சு ம ம்  ‘ சூ ழ லி ய ல  ை த் து வ த் தி ல ’ 
உள்�டைஙகியிருக்கிறது என்று வொதிடடைொர்கள். 
பூமியில மனிை இனத்திறகுப பிரத்தி்யகமொன 
ைனித்ைன்தம மறறும் அற மதிபபீடு ஏ்ைனும் 
இருக்கிறைொ என்�து �றறிய ஆரொய்சசிகள் 
தீவிரமதடைந்ைன. சமொத்ைத்தில இந்ை வதக 
உதரயொடைலகளில ‘உ்லகம்’ என்�து ச�ொதுவொக 
மனிை இனம் ‘மனிை-குவிய’ (anthropocentric 
(human-centered)) நித்லயில உருவொக்கப�டடை 
ஒருைத்ல�ட� வதக உருவொக்கம் என்�தை 
ஒ ப பு க் ச க ொ ள் � த்  ை த ்ல ப � ட டை ொ ர் க ள் . 
மனிை சிந்ைதனயில, ைத்துவொர்த்ை ரீதியொக 
‘ சு ற று ச சூ ழ லி ய ம் ’  ை னி  அ றி வி ய ல 
ஆரொய்சசிநித்ல என்கிற அ�வில ச�ரிைொய் 

வ�ர்த்சைடுக்கப�டடைது. ஒடடுசமொத்ைமொக 
இந்ைச சிந்ைதன, சூழலிய அதமபபில மனிை 
இனம் கடைந்ை கொ்லத்தில அழித்ை இயறதக 
வ�ஙகத�, சீர்சகடடுப்�ொன உணவுச 
�ஙகிலி (food chain) மறறும் �லலுயிர் இருபபு 
மறறும் ச�ருக்கம் (flora and fauna) ஆகியவறதற 
மீடடுருவொக்கம் ச�ய்யும் வழிமுதறகத�க் 
கணடைறியவும், ைன்னிதறவொக்கம் (sustain-
ability) மறறும் நீணடைகொ்லப �ொதுகொபபுத் 
திடடைம் (conservation) ்�ொன்றவறதற 
உருவொக்கும் குறிக்்கொளுடைன் ச�யல�டைத் 
ச ை ொ டை ங கி ன .  இ ை ற க ொ க ச  சூ ழ லி ய ல 
ை த் து வ ம்  வ த ர மு த ற ப � டு த் ை ப � ட டு 
அைறகொன அடிப�தடை வி�க்க நித்லகள் 
உருவொக்கப�டடைன. வித�வொக ‘ஆழ-
சூழலியம்’ (Deep Ecology) என்கிற ைத்துவ 
வதகப�ொடு உருவொக்கப�டடைது. நொர்்வனியச 
சிந்ைதனயொ�ர் அர்ன் நியொஸ் (Arne Naess) 
மறறும் செர்மொனியச சிந்ைதனயொ�ர் 
ஃச�லிக்ஷ் கடடைொரி (Pierre-Félix Guattari ) 
ஆகி்யொர் இவ்வதகச சிந்ைதனகளுக்கு 
மு ன் ் ன ொ டி க � ொ க த்  தி க ழ கி ன் ற ன ர் . 
சூழலியல ைத்துவம் பிரைொனமொக, மூன்றொகப 
பிரிக்கப�டடைது. சவளி சூழலியம் (outer environ-
ment) என்�து பூமியின் ஒடடு சமொத்ை – மனிை 
இருபபு உட�டை- அதனத்து உயிரினஙகத�யும் 
உள்�டைக்கிய பூமிக்கிரகத்தின் இருபத�ப 
புரிந்துசகொள்� முயலகிறது. இரணடைொவைொகப 
புறச சூழலியம் (external environment) மனிைனொல 
உ ரு வ ொ க் க ப � ட டை  உ ்ல க த் த ை  அ ை ன் 
இயக்கநித்லதய அைன் �ொைக�ொைகஙகத�ப 
புரிந்துசகொள்� முயலகிறது. மூன்றொவைொக மன-
சூழலியம் (mental envronment) கறறல நித்லயில 
(cognetive) மனிை உ�வியல அடிப�தடையில 
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முைலிரணடு நித்லயின் ்வறு�ொடுகத� 
அைன் �ொத்தியஙகத� மனிை மனம் எவ்வொறு 
புரிந்துசகொள்கிறது, அைன் வித�வுகளின் 
அறிவியல என்ன என்�ன ்�ொன்றவறதற 
உ�வியல ரீதியொக ஆரொய்வது. ஆக, இந்ை மூன்று 
நித்லகளில �ல்வறுவிை ஆரொய்சசிகள் உ்லகம் 
முழுவதும் உருவொகி நதடைச�றறு வருகின்றன. 
எபச�ொழுதும் ்�ொ்ல இந்தியொ குதறந்ைது 
முப�து ஆணடுகொ்லம் பின்ைஙகி இருக்கிறது. 
இத்ைதனக்கும் குதறந்ைது இரணடைொயிரம் 
ஆணடுகளுக்கு முன்ன்ர சூழல �ொர்ந்ை 
ைன்னிதறவதடைந்ை, முழுதமயொன இயறதக 
�ொர்ந்ை �முைொயத்தைக் கணடை துதணக்கணடைம் 
இது. ஆழ-சூழலியத்தின் ைத்துவத்தைப 
பு ரி ந் து ச க ொ ள் �  ந ொ ம்  � ரி ண ொ ம த் தி ன் 
அடிப�தடைகத�ப புரிந்துசகொள்� ்வணடும். 
சுறறுசசூழல உருவொக்கம், இயறதகயின் 
ஒழுஙகு, �லலுயிர்த் ைன்தம, சூழலிய 
அதமபபு, உயிரினஙகள் / ைொவரஙகள் 
�றறிய அறிவு, பூமியின் அதமபபு, மனிைச 
ச�யல�ொடுகளின் வித�வுகள் ஆகியவறதற 
ஒடடுசமொத்ைமொகப புரிந்துசகொள்ளுைலில 
உருவொக்கப�டும் கூடடைறிதவ (col lec-
tive knowledge) �யன்�டுத்துைல என மிகவும் 
ஆழமொன ஒரு ைத்துவச ச�யல�ொடைொக 
உ்லகம் முழுதும் சூழலியல ைத்துவம் 
வ�ர்ந்துவருகிறது. ‘விணஇன்று ச�ொய்பபின் 
விரிநீர் வியனு்லகத்து உள்நின்று உடைறறும் 
�சி’ என்கிறொன் வள்ளுவன். ைமிழனின் 
இயறதக அறிதவத் சைொத்லத்து நொ�மொய்ப 
் � ொ ய் க் ச க ொ ண டி ரு க் கி ் ற ொ ம்  எ ன் ற ொ ல 
யொ்ரனும் ச�ொய் என்று ச�ொல்லக்கூடுமொ? 
ஆயிரக்கணக்கொன உயிரினஙகள் இந்ைப 
பூமியில அருகிவருகின்றன. நூறறுக்கணக்கொன 
உ யி ரி ன ங க ள்  பூ வு ்ல கி ல  இ ரு ந் து 
அழிந்துசகொணடிருக்கின்றன. மறதறதம 
இல்லொமல மனிைன் இனமொகிய நொம் 
என்னவொகப்�ொகி்றொம்? 

• •

ஓவிய �னநிதல

நிழத்லயும் சவளிச�த்தையும் �ரியொன 
விகிைத்தில உருவொக்கும்்�ொது உணடைொகும் 
உ ரு வ ப  � ரி ம ொ ண ம் ை ொ ன்  ஓ வி ய த் தி ன் 
அடிப�தடை என்று ஓவியம் �றறி ஓவியர்கள் 

ச�ொதுவொக வி�ஙகிக்சகொள்கிறொர்கள். எளிய 
மனிைனுக்கும் ஒரு ைத்துவவொதிக்கும் இதடையில 
என்ன ்வறறுதம இருந்துவிடைப ்�ொகிறது? 
அவன் ஒரு இடைத்தில அமர்ந்து எைறகொவது 
கொத்திருப�து என்�து ஒரு மனநித்ல. 
வர்லொறறின் மிகச சிறந்ை ஓவியசனனப ச�யர் 
சகொணடை மனிைர்கள் மிகமிக அரிைொனவர்கள். 
அதிச்லொரு மனிைன்ைொன் சரம்பரொணட. 
�தினொறொம் நூறறொணடின் டைசசுக்கொரன். 
இவனது ஓவியஙகள் இருளில ஒளிர்�தவ. 
சைளிவொகத் சைரியும் ஓவியத்திறகும் முழுதும் 
மதறக்கும் இருடடுக்கும் இதடையில சமலலிய 
ஒளியில து்லஙகும் துலலியம்ைொன் இவனின் 
ஒடடுசமொத்ைப �்லம். மதறச�ொரு�ொய் 
இருடடிலிருந்து சவளி்யறும் ஒவ்சவொரு 
ச�ொருளும் அைன் மர்மத் ைன்தமதயப 
�ொர்தவயொ�னுக்கு அளித்துக்சகொண்டை 
இருக்கும். அவனின் ஓவியஙகளில இது 
எனக்கு மிகப பிடித்ைது. ைத்துவவிய்லொ�னின் 
கொத்திருபபு ஓவியம் என்�து எந்ைக் கொ்லத்திலும் 
நவீனமொனதுைொன் அல்லது நவீன ஓவியம்  என்று 
ைனியொக ஏதும் இலத்ல. ஒரு முழுதமயொன 
ஓ வி ய ம்  அ த ன த் து க்  க ொ ்ல த் தி ற கு ம் 
நவீனமொக்வ இருக்கும். ்�ொ்ல்வ �மகொ்ல 
ஓவியம் என்�திலும் எனக்கு ஐயம் உணடு. 
எதிர்கொ்லச சிந்ைதன்யொடு மிகுந்ை புதனவுடைன் 
உருவொக்கப�டடை அதனத்து ஓவியஙகளும் 
கத்லகளும் �மகொ்லத்திறகுட�டடைதவ்ய 
என்றொல மிதகயல்ல. சரம்பரொணட நவீன 
�மகொ்லத் ைன்தமயுதடைய ஓவியன் என்றொல 
நொன் மறுக்கமொட்டைன். 
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இலக்கிய �னநிதல

உ ்ல க  வ ொ ழ வி ய ல  சி க் க ல க த � க் 
கொடசிப�டுத்துைலின் வதகதமகள் ைமிழ 
�ஙகத் சைொகுபபு நூலகளில இலத்ல என்றொல 
உ்லகின் ்வசறந்ை இ்லக்கியத்திலும் இலத்ல 
என்று துணிந்து கூற்லொம். ைமிழ,  வொழதவப 
ச � ொ ரு ள்  த ம ய ம ொ க ் வ  � ொ ர் க் கி ற து . 
வி�க்குகிறது. வொழவு என்�து ஒரு புறவயச 
ச�யல�ொடு. அதை அகம் ஏழு, புறம் ஏழு 
எனப பிரித்து அைறகொன நித்லயொன ச�ொருள் 
வி�க்கி ஐயொயிரம் ஆணடுகளுக்கும் ்ம்லொகத் 
சைொடைர்சசியுடைன் நின்று வி�ஙகும் ைமிழின் 
எடடுத்சைொதக நூலகளில ஒரு சைொகுபபு நூல 
ஐஙகுறுநூறு. ஐந்திதணகளுக்கும் நூறு நூறு 
�ொடைலகச�ன ஐந்நூறு �ொடைலகள். தகக்கித� 
மறறும் ச�ருந்திதணப �ொடைலகத�க் கொ்லம் 
திடடைமிடடு அழித்திருக்கும் என்�து எனது 
ஐயம். இதில மருைத்திதணயில, நூறு �ொடைலகள் 
�ொடியவர் ஓரம்்�ொகியொர் என்ற வில்லஙகமொன 
ச�யதரக் சகொணடை பு்லவர். ைத்லவன், 
ைத்லவிதயப புறந்ைள்ளிப �ரத்தையிடைம் 
ச�லலும் ்�ொக்கிறகு ‘ஓரம் ்�ொைல’ என்று 
ச�யர். இது மருவிச ்�ொரம் ்�ொைல ஆயிறறு 
என்லொம். மருை நி்லத்தில �ரத்தையர் 
நொடும் ைத்லவன் �ணபு வி�க்கப�டுகிறது. 
நொன் இஙகு குறிப�து, ஓரம்்�ொகியொர் 
ஒரு விவ�ொயக் கிரொமத்தில எருதமகளின் 
முக்கியத்துவம் குறித்து எழுதியிருக்கிறொர். 
�த்துப �ொடைலகள். எருதமப �த்து என்ற 
ைத்லபபில இருக்கிறது. கழனியூர். அைொவது 
ச�ழுதமயொன வயலகள் சூழந்ை ஊர். அதைச 
சுறறிச சிறுசிறு கு�ஙகள். ச�ரிய ்கொடதடைச 
சுவர் சகொணடை ஊர். ்ைொழிகள் சூழ ைத்லவி 
சகொறறப ச�ொய்தகயில நீரொடுகிறொள். 
வழிப்�ொக்கன் ைத்லவன். �சத�வயல சூழ 
மீன் துள்ளும் ச�ொய்தகயில நீரொடுகிறொர்கள். 
நிதறய எருதுகள் ஊடைொடுகின்றன. இவறறின் 
கொடசிகளின் பின்பு்லத்தில �த்து ைத்லவிக் 
குறிபபுகள். 1. ச�ண எருதும் ஆண எருதும் 
்மய, ஆம்�ல பூத்ை ச�ொய்தகதய உதடைய 
கழனி ஊரனின் மகள், �ழஙகள் �்ல �ழுத்ை 
சகொடியின் பிதணயல இவள். 2. புதுக் 
கன்றுக்கு முத்லப�ொல ஊடடும் கரிய 
சகொம்புதடைய எருதை தவத்திருக்கும் உனது 
ைந்தையிடைம் உன்தனப ச�ண ்கடக உந்ைன் 

ஊருக்கு வரு்வன். 3. எருதமயின் அத்லவில 
ஆம்�லகள் அழிய ச�ய்வைறியொை வணடுகள் 
இவ�து அவிழகூந்ைல சமொய்த்ைன. 4. யுத்ை 
வீரதனப்�ொ்ல உடைத்லக் சகொணடை எருதுகள் 
இ்லந்தைப�ழப புைரின் ச�ணதணப ்�ொன்ற 
நிழலில �டுத்திருக்கின்றன.  வயலசவளியில 
ைொமதர ம்லர்ந்திருக்கின்றன. இவளின் 
ைந்தையின் ஊர் கவின் ச�றறிருக்கிறது. 5. 
கயிதற அறுத்துக்சகொணடு ச�ன்று சநலத்ல 
் ம ய் ந் து வி ட டு  பு ன லி ல  அ த � யி டு ம் 
எருதுகத�க் சகொணடை ஊரின் மகன் இவன், 
எனக்குப ��த்ல ்நொய் ைருகிறொன். 6. 
சநய்ைலும் ஆம்�லும் சகொழித்திருக்கும் 
வயலில அணிநதடை ச�ய்யும் எருதுகள் 
சகொணடை ஊர்க்கொரனின் மகளிவள். இவளுடைன் 
்�ர்ந்திருப�து இனிதம. 7. �கன்தற ம்லர்கள் 
வொன்�ொர்த்துப பூத்துக் கிடைக்கும் ்கொடதடைச 
சுவதரயும் கரிய கொலகள் சகொணடை எருதுகள் 
வ்லம் வரும் ச�ொய்தகதயயும் சகொணடை 
ஊர்க்கொரனின் மகளிவள். இவள் ச�ொய்தக 
ம்லதர விடைக் குளுதமயொனவள். 8. குளிர் 
நீரில ஆடும் எருதுகளும் ்நொய் தீர்க்கும் கள் 
ஊறும் ஊர்க்கொர்ன, ஒளிவீசும் வத�யத்ல 
அணிந்ை ச�ண இவள். (நீ �ொர்ப�தினொல) 
இவ�து ைொயும் ைந்தையும் கடிந்துசகொள்வர். 9. 
�ொகல �ழுத்திருக்கும் சகொடியில எறும்பு கூடு 
கடடியிருக்கும், வயல சவளியில எருதுகள் 
கதி்ரொடு அத்லயும், பூக்கள் �்ல மணக்கும் 
ஊர்க்கொரி இவள் ் நொய் தீர்க்கும் அகன்ற ் ைொத� 
உதடையவ�ொய் இருக்கிறொள். 10. புனலில 
வித�யொடும்்�ொது மகளிர் மணல்மடடில 
கழறறி தவத்ை அணிக்லன்கத� அஙகு வந்ை 
எருதம வொயொல கிணடித் ைள்ளிவிடடு ்மயும் 
ஊதர உதடையவன் இவள் ைந்தை. இவள் 
வொயிலிருந்து வரும் ச�ொல �ொணர் மீடடும் 
யொழித�தயக் கொடடிலும் இனிக்கிறது… 
என மிக எளிதம ச�ய்துள்்�ன். ஆனொல 
இந்ைப �த்துப �ொடைலகளும் அவறறின் வரிகள் 
ைரும் �டிமமும் மிகபச�ரிய அ�வி்லொன 
சித்திரத்தைக் சகொடுக்க வல்லதவ. 

ªïPñ¼Š¹ â¼¬ñ c¬ô¼‹ «ð£ˆ¶
ªõPñô˜Š ªð£Œ¬è Ý‹ð™ ñò‚°‹
èöQÎó¡ ñèOõœ
ðöù ªõFK¡ ªè£®ŠH¬í òô«÷.
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è¼ƒ«è£†´ â¼¬ñ„ ªêƒè‡ ¹QŸÁÝ‚
è£îŸ °öM‚° áÁº¬ô ñ´‚°‹
¸‰¬î ¸‹Í˜ õ¼¶‹
å‡ªî£® ñì‰¬î G¡¬ùò£‹ ªðP«ù. 
â¼¬ñï™ ãŸPù‹ «ñò™ Ü¼‰ªîùŠ
ð²«ñ£ «ó£ì«ñ£´ Ý‹ð™ å™ô£
ªêŒî Þ¬ùò ñ¡ø ð™ªð£N™
î£¶í ªõÁ‚¬èò ÝA Þõœ
«ð£¶ÜM› º„C Î¶‹ õ‡«ì.
ñœ÷˜ Ü¡ù îìƒ«è£†´ â¼¬ñ
ñèO˜ Ü¡ù ¶¬í«ò£´ õF»‹
Gö™ºF˜ Þô…CŠ ðöùˆ î¶«õ
èöQˆ î£ñ¬ó ñô¼‹
èM¡ªðÁ ²ì˜¸î™ î‰¬î á«ó.
è¼ƒ«è£†´ â¼¬ñ èJÁðK‰¶ Ü¬êÞ
ªï´ƒèF˜ ªï™L¡ ï£œ«ñò™ Ý¼‹
¹ù™ºŸ Úó¡ ðè½‹
ðì˜ñL Ü¼«ï£Œ ªêŒîù¡ âñ‚«è.
ÜEï¬ì â¼¬ñ Ý®ò Üœ÷™
ñEGø ªïŒî™ Ý‹ðªô£´ èL‚°‹
èöQ áó¡ ñèOõœ
ðöù áó¡ ð£ò™Þ¡ ¶¬í«ò.
ðè¡¬ø õ£¡ñô˜ I¬ì‰î «è£†¬ì‚
è¼‰î£œ â¼¬ñ‚ è¡Á ªõÏà‹
ªð£Œ¬è áó¡ ñèOõœ
ªð£Œ¬èŠ ÌMÂ‹ ïÁ‰î‡ Eò«÷.
î‡¹ù™ Ý´‹ îìƒ«è£†´ â¼¬ñ
F‡HE Ü‹HJ¡ «î£¡Á‹ áó
å‡ªì£® ñìñèœ ÞõOÂ‹
¸‰¬î»‹ ò£»‹ ¶®ò«ó£ G¡«ù.
ðöùŠ ð£è™ ºJÁÍ² °ì‹¬ð
èöQ ªò¼¬ñ èFªó£´ ñò‚°‹
Ì‚èë™ áó¡ ñèOõœ
«ï£Œ‚°ñ¼‰ î£Aò ð¬íˆ«î£ «÷£«÷.
¹ùô£´ ñèO˜ Þ†ì åœO¬ö
ñíô£´ C¬ñòˆ¶ â¼¬ñ A¬÷‚°‹
ò£í˜ áó¡ ñèOõœ
ð£í˜ ïó‹HÂ‹ Þ¡A÷ Mò«÷.

• •

மெடாதுவடான �னநிதல

மொர்ச 19, 2018இல சகன்யொவில உள்� 
வி்லஙகுச �ரணொ்லயம் ஒன்றில சூடைொன் என்று 
ச�யரிடைப�டடை அந்ை சவள்த� மூக்கு வதக 
வடைக்கத்திய கொணடைொமிருகம் உடைலநித்ல 
�ரியில்லொமல இறந்து்�ொனது. இந்ை 
இனத்தில அதுைொன் இந்ை உ்லகின் கதடைசி 
ஆண கொணடைொமிருகம். இபபூவு்லகில இன்று 
(2021) இரணடு ச�ண கொணடைொமிருகஙகள் 
மடடு்ம உயி்ரொடு இருக்கின்றன. சகன்ய 
�ரணொ்லயத்தில இரு�த்திநொன்கு மணி ் நரமும் 
ஆயுைப �ொதுகொப்�ொடு அதவ வொழுகின்றன. 
இந்ை வதக கொணடைொமிருகஙகள் ஏறக்குதறய 
4500 கி்்லொகிரொம் வதர எதடை சகொணடைதவ. 
மத்திய மறறும் கிழக்கு ஆபபிரிக்கப 
புைர்க்கொடுகளில வொழந்துவந்ைதவ. அைன் 
சகொம்புகளுக்கொக மனிை ்வடதடைக்கு 
ஆ�ொகி இன்று இல்லொமல ்�ொனதவ. 
க ொ ட டு மி ர ொ ண டி த் ை ன ம ொ ன  இ வ் வ த க 
்வடதடைகளில சிக்கி சின்னொபின்னமொகும் 
வி்லஙகுகள் �றறிய விழிபபுணர்தவக் 
கணடைஙகள் முழுவதும் கணி�மொன மனிைர்கள் 
உருவொக்கி வருகிறொர்கள். இந்ைப புதகப�டைம் 
அசமரிக்க ஃ்�ொடசடைொசெர்னலிஸ்ட அமி 
விடடைச்ல (ami vitale) எடுத்ைது. சூடைொனின் 
கதடைசி நொள். 27.11.2021 நொளின் தடைம்ஸ் ஆஃப 
இணடியொ நொளிைழில இவரின் சிறிய ்�டடி 
ஒன்று உள்�து. இவரது வத்லத்ை�ம் https://
www.amivitale.com. ்ைடிப�ொருஙகள், அழித்ை 
வர்லொறறின் �ொம்�ல்மடடில நிறகும் மனிை 
இன வர்லொறறின் நொறறத்தில நமக்குச சி்ல 
புரிைலகள் கிதடைக்க்லொம். 
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ü¡ù™ õN«ò ñ¬ö óC‚¬èJ™î£¡ Üõ¡ ªõO«ò õ‰î£¡.
ñ¬ö H®‚°ñ£ â¡øõ£Á...
ò£¼‚°ˆî£¡ ñ¬ö H®‚è£ªî¡«ø¡.
Üõ¡ CKŠH™ â¡ Ü¬ø ï´ƒAŸÁ
â™ô£ «ïóƒèO½‹ ªõÁ‹ có£è Þ¼ŠðF™¬ô 
è‡aó£è‚Ãì Þ¼‰¶Mìô£‹... å¼ èùñ¬ö...
â¡ø£¡
ÜªîŠð® è‡aó£°ªñ¡«ø¡
îM‚°‹ îœÀõ‡® Þ†L‚è¬ì ð£†®èœ... 
I¡ê£ó‚è‹H M¿‰î °÷ˆF™ e†èŠð´‹ àì™èœ...
°…²èœ ï¬ùò... °¬ìŠH®‚èˆ ªîKò£î °¼Mèœ... 
á˜º¿‚è c˜ Þ¼ŠHÂ‹ °®c¼‚° Ü¬ô»‹ °ìƒèœ...
å¡ø£è«õ Í›°‹ ÜÁõ¬ìŠðJ˜èœ Mõê£ò‚èì¡èœ...
å¡ø£è«õ Iî‚°‹ ñÅFèœ «è£M™èœ «îõ£ôòƒèœ...
ÜîŸ°Š ªðò˜î£¡ î‡aK™ è‡ìªñ¡ð«î£
Ý‹
î‡aK™ è‡ì‹ â¡ð¶ Ãì å¼ ñ¬öï£O™ à¼õ£ù ªê£™î£¡ â¡ø£¡
«ñ½‹
âšõ÷¾ ñ¬öŠ ªðŒî£½‹ ÜŠð®«ò G¡P¼‚è 
âÁ‹¹èª÷£¡Á‹ â¼¬ñèœ Ü™ô.. 
àJ¬óŠ H®ˆ¶‚ªè£‡´ æ´Aø¶ ð£˜ â¡ø£¡.
ï£¡ âÁ‹ð™ô ñQîªù¡«ø¡ 
è™àŠªð¡Á ªðò˜ ¬õˆî£™ è¬óò£î£ â¡ø£¡
â¡ ÝíõˆF™ M¿‰î¶ Üõ¡ ªê£™
ªè£†´‹ ñ¬öJ™ å¼ «è£®võóŠ Hí‹ 
Üì‚è‹ ªêŒò º®ò£ñ™ ÜŠð®«ò Aì‚Aø¶ ð£˜
Üù£¬îŠ Híñ£õîŸ° å¼ ñ¬ö «ð£¶ªñ¡Á... ñ¬ø‰î£¡ 

       - Üõ¡ Þ¡Â‹ ªê£™õ£¡
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T¡ù£ ÜvI
 

 பிரதி எடுக்க முடியபாப பிம்பஙகள 

ஆழ்மனத் நதைல் - 15



èLƒèŠð†® è.è¼Šðê£I
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 சந்திபபு

வாசிபத� வொழக்தகயொக ஏற�சைல்லொம் 
வரம். ைன் வொசிபபுக்கொக மடடுமன்றிப 
பி ற ர்  வ ொ சி ப பு க் க ொ க வு ம்  ச ை ொ டை ர் ந் து 
இயஙகிக்சகொணடிருக்கும் எண�து வயது 
இத�ஞர் �.முத்துப�ொணடி. ைமிழக அரசின் 
வணிகவரித்துதறயில �ணிபுரிந்து ஓய்வு 
ச�றறவர். புதுக்்கொடதடை �ொணடியன் 
பு த் ை - அ க ம்  உ ரி த ம ய ொ � ர ொ ன  அ வ ர் 
புத்ைகஙகளுக்கு இதடையில ைன் வொழதவச 
ச�துக்கிக்சகொணடிருக்கிறொர். அவருடைனொன ஓர் 
இனிய �ந்திபபு..

 பணிநிறைவிற்குப் பிைகு எல்லாருக்கும் 
வீட்டில ஓய்வடுக்்க, ்ேரம் ்ெலவழிக்்கப் 
பிடிக்கும். ஆனால நீங்கள் இப்்பாதும் 
ஓ டி க் ் ்க ா ண ் டே  இ ரு க் கி றீ ர ்க ள் . 
்காறலயி்ல்ே உங்கள் புத்த்க நிறலேம் 

திைக்்கப்பட்டுவிடுகிை்்த! இவவளவு ஆரவமாய 
இப்்பாதும் இப்பணியில ஈடுபடே எனன 
்காரணம்? இது எப்படிச் ொததிேமாகிைது?

ஓய்வு ச�றற பிறகு ச�ொதுவொக 
எல்்லொதரயும் ்�ொல சைொத்லக்கொடசிதயப 
� ொ ர் த் து க் ச க ொ ண டு ,  ் ை த வ ய ற ற 
அ ர ட த டை க ளி ல  ஈ டு � ட டு க் ச க ொ ண டு 
ச�ொழுதைக் கழிக்க எனக்கு விருப�மிலத்ல. 
ஓ்ஷொவின் எழுத்துக்களின் மீது எனக்கு நல்ல 
ஆர்வம் உணடு. நொன் ஓ்ஷொ தியொனஙகத�ப 
�யிறசி ச�ய்துசகொணடிருந்ைைொல ஓ்ஷொவின்  
நூலகத� நிதறய வொசித்திருந்்ைன். அவறதற 
இன்னும் நொன் நிதறய வொசிக்க ்வணடும், 
பிறரும் வொசிக்க ்வணடும் என நிதனத்்ைன்.. 
�ொணடியன் புத்ை-அகம் உையமொனது. 
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21 ஆணடுக�ொக இந்ைப �ணியில 
ஈடு�டடுவருகி்றன். 1999இல நொன் அரசுப 
�ணியிலிருந்து ஓய்வு ச�றறபிறகு 2000 
ெூன் மொைம் இந்ைப புத்ை-அகத்தைத் 
சைொடைஙகி்னன். இன்றுவதர நன்றொகச 
ச�ன்றுசகொணடிருக்கிறது.

இப்�ொதும் சவறும்ன நூலகத� 
விற�தன ச�ய்யும் இடைமொக இல்லொமல ஒரு 
நூ்லகம் ் �ொ்லவும் ச�யல�டுத்ை நிதனத்்ைன். 
புத்ைகஙகத� வொஙகிப �டிக்க இய்லொைவர்கள் 
என் கதடையில வந்து அமர்ந்துசகொணடு 
வொசிப�ொர்கள். அவ்வப்�ொது வொ�கர் வடடைம் 
்�ொல ச�யல�டடுப �டித்ை விடையஙகத�ப 
�கிர்ந்துசகொள்்வொம். என்வ, எப்�ொதும் 
க த டை யி ல  வ ொ � க ர் க ள்  இ ரு ப � ொ ர் க ள் . 
�ம்�ொத்தியத்திறகொக அல்லொமல, கதடைத் 
திறபத� எதிர்்நொக்கும் வொ�கர்களுக்கொகவும், 
வ ொ � க ர் க த �  எ தி ர் � ொ ர் த் தி ரு க் கு ம் 
நூலகளுக்கொகவும் ஒவ்சவொருநொளும் நொன்  
உற�ொகத்்ைொடு ச�லகி்றன். அைனொல 
�ொத்தியமொகிறது. 

உ ங ்க ள்  பு த ்த - அ ்க த தி ல  அ தி ்க ம் 
விற்்கப்பட்டே நூல்கள் எனறு ்்கட்டோல 
எவற்றைச் ்ொலவீர்கள்?

அதிகமொக என்னுதடைய நித்லயத்தில 
விற�தனயொனதவ கவிதை நூலகள்ைொன். 
ஆரம்�த்தில கவிதைகள்ைொன் அதிகமொக 
விற�தனயொயின. ஆனொல இப்�ொது 
அவறறின் விற�தன முன்பு்�ொலிலத்ல, 
குதறந்துவருகிறது. அதை விடுத்ைொல, 
சு ய மு ன் ் ன ற ற ப  பு த் ை க ங க த � க் 
குறிபபிடு்வன். ஆனொல அவறதறப �டித்துப 
�டித்து வொ�கர்கள் அழுத்ைத்திறகுத்ைொன் 
ஆ ட � ட டை ை ொ க த்  ச ை ரி கி ற து .  நூ லி ல 
இ டை ம் ச � ற ற  அ த ன த் த ை யு ம்  ச � ய் ய 
முடியவிலத்ல, பின்�றற முடியவிலத்ல 
என்�்ை அவர்கத� இன்னும் ைொழவு 
மனப�ொன்தமக்குள் ைள்ளிவிடடைைொகப 
�ொர்க்கி்றன். அதவசயல்லொம் இப்�ொது 
விற�திலத்ல. இதடையில செயகொந்ைன், 
மு.வ. இப�டி �்லருதடைய நூலகள் விறறன.  
இன்று அதிக�வில �தமயல குறிபபுகளும் 
்�ொதிடை நூலகளும் ஆன்மீக நூலகளும் 
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விற�தனயொகின்றன. கதடைக்கு வரும் 
வொ�கர்கத�ப ச�ொறுத்துத்ைொன் விற�தன 
அதமகிறது.

பு தி ன ங க ளி ல  ஆ ர ம் � ம்  மு ை ல 
இப்�ொதுவதர ச�ொன்னியின் ச�லவன், 
உதடையொர், �ொணடிலயனின் வர்லொறறுப 
புதினஙகள் ஆகியன  வர்வறபு குதறயொமல 
வ ொ � க ர் க � ொ ல  ச � ரி து ம்  வி ரு ம் பி 
வொஙகப�டுகின்றன.

எ ன க் கு த்  ச ை ரி ந் து  ஒ ரு க ொ ்ல த் தி ல 
மு.வ.வினுதடைய கடடுதரகள், குடும்� 
உறவுகத� ஒறறுதமப�டுத்தும் கொண்டைகரின் 
நூலகள் மறறும் ச�ொறச�ொழிவு நூலகள் 
ச�ரிய அ�வில விரும்�ப�டடு 
வ ொ ங க ப � டு ம்  நூ ல க � ொ க 
இருந்திருக்கின்றன. 

உங்களுறடேே ்கறடேயில 
எந்்தந்த வற்கோன நூல்கள் 
எலலாம் றவததிருக்கிறீர்கள்?

என்னுதடைய நித்லயத்தில 
எல்லொ வதகயொன நூலகளும் 
கிதடைக்கும். எல்லொவறதறயும் 
தவத்திருக்கி்றன். நூலகளில 
்வறறுதம கொடடுவதிலத்ல. 

சைொடைக்கத்தில ஓ்ஷொ, 
கணணைொ�ன் நூலகள் இருந்ைன. 
அைன்பிறகு வொ�கர்கள் ்கடகக் 
்கடக விரிவதடைந்து இன்று 
எல்லொத் ைரபபு நூலகத�யும் 
வழஙகிவருகி்றன்.

நூல வொசிபபில வி்லக்கு 
எ ன் � து  கூ டை ் வ  கூ டை ொ து . 
எ ல ்ல ொ வ ற த ற யு ம்  வ ொ சி க் க 
்வணடும்.

கணணைொ�ன் அத்ைொன் என்னத்ைொன் 
என்ற �ொடைல உருவொன பின்னணிதய 
வி�க்கியுள்�ொர். ஒரு கடைத்லப ச�ொடடை்லம் 
வொஙகிய்�ொது  அைதனச சுருடடித் ைந்ை 
ைொளில கலத்லத்ைொன் எனத் சைொடைஙகும் சித்ைர் 

�ொடைல இருந்திருக்கிறது. அதை வொசித்ைதுைொன் 
அப�டியொன �ொடைத்ல அவர் எழுைக் கொரணமொக 
அதமந்திருக்கிறது.  வொசிபபு அறிமுகம் 
இல்லொை புதியவர்களுக்கு அவர்களின் 
ஆர்வத்திறகு ஏற� நொ்ன நூலகத�ப 
�ரிந்துதரப�தும் உணடு.

முநற்தே ்காலங்களின எழுத்தாளர்கள் 
- வாெ்கர்கள், இனறைே எழுத்தாளர்கள் – 
வாெ்கர்கள்..  ஒரு புத்த்க விற்பறனோளரா்க 
ஒப்பிட்டுக் கூை முடியுமா?

ஒபபிடை ்வணடும் என்�திலத்ல. 
ச�ொதுவொக்வ சைரிகிறைல்லவொ! அன்தறய 
வ ொ � க ர் க ளி ன்  � டி ப � றி வு  கு த ற வு . 

வொய்பபுகள் குதறவு. இன்று 
அது மொறறமதடைந்திருக்கிறது. 
புதிய புதிய ்கொணஙகளில, 
க�ஙகளில எழுத்ைொ�ர்கள் 
எழுதிக்சகொணடிருக்கிறொர்கள். 
நிதறய முன்்னறியிருக்கிறது 
இரு ைரபபு்ம. எழுதுவதும் 
வொசிப�தும் இன்று புத்ைகத்தைத் 
ைொணடி இதணயம் வதர 
நீணடிருக்கிறது அல்லவொ?

ஒரு புத்த்கக் ்கறடேக்்காரர, 
ேலல வாெ்கர,  இப்்பாது 
வறல்ோளியில உறரோற்றி 
வருகிறீர்கள்.. இப்பரிமாணங்கள் 
எஙகிருநது உ்தேமாயின? 

முைலில நொன் ஒரு வொ�கன்.  
புத்ைகக் கதடை தவத்திருப�வன் 
என்�து இரணடைொவது. நொன் 
வொ�கன் என்�ைொல ்�சுகி்றன். 
் � �  மு டி கி ற து .  பி டி த் ை 
எல்லொவறதறயும் விரும்பிப 
�யிலுவைொல வொ�கன் என்�தை 

உறுதி�டை என்னொல அறிவித்துக்சகொள்� 
முடியும். வொ�கனுக்குச ச�ொறச�ொழிவொறறத் 
சைரியொது. இ்லக்கண முதறப�டி, பிறதரக் 
கவரும் வதகயில ்��த் சைரியொது. 
மக்களிடைம் இயல�ொகப ்�சுவது ்�ொ்ல்வ 
உதரயொறறினொலும் நொன் �டித்ைவறதறப 
பிற்ரொடு �கிர்ந்துசகொள்கி்றன் என்கிற 
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ம கி ழ ச சி  எ ன் த ன த்  த ை ரி ய ம ொ க ப 
்��தவக்கிறது. 

என்னுதடைய �ள்ளிப �ருவத்தில என்னொல 
கலவிக் கடடைணம் ச�லுத்ை முடியவிலத்ல 
என்�ைொல ைத்லதம ஆசிரியர் ் வறு வழியின்றி 
என்தனப �ள்ளிக்கு வர்வணடைொம் என்றொர். 
ஒவ்சவொரு மொைமும் அதரச�ம்��ம் அைொவது 3 
உரூ�ொய் 50 கொசுகள் வழஙகிப �டிக்க ் வணடும். 
இரணடு மொைத்திறகு 7 உரூ�ொயொனது. என்னொல 
கடடை முடியவிலத்ல. ஒன்�ைொம் வகுபபி்்ல்ய 
நொன் ைஙகிவிட்டைன். அடுத்ை ஆணடும் 
அப�டி்ய கழிந்ைது. �ள்ளிக்குச ச�ல்லொை 
இந்ைக் கொ்லகடடைத்தில எனது வழக்கமொன 
�ணிகள் மூன்று நண�ர்க்�ொடு ச�ொழுதைக் 
கழிப�து, திதரப�டைஙகளுக்குச ச�லவது 
(கடடைணஙகள் அப்�ொசைல்லொம் மிகவும் 
குதறவு), நூ்லகத்திறகுச ச�லவது.

மறற இரணதடைக் கொடடிலும் நூ்லகத்தில 
அதிக ்நரத்தைச ச�்லவழித்ைைொல நொன் 
இப்�ொது வதரயிலும் வொசிக்கி்றன். 
வொசிபபுைொன் என்னுதடைய ஓய்வுக்குப 
பின்னரும் இப�டி ச�யல�டைவும் ்��வும் 
தவத்திருக்கிறது. என்தன அதடையொ�ப�டுத்தி 
வந்திருக்கிறது. இந்்நரத்தில எனக்கு இரணடு 

ஆணடுகத�த் ைந்ை �ள்ளிக்கும் அன்தறய 
ைத்லதம ஆசிரியர் மரியசூத� அவர்களுக்கும் 
நொன் மிகுந்ை நன்றிக்கடைன் �டடுள்்�ன். 
இன்னும் அவரின் �டைத்தை தடைரியில 
குறித்து தவத்துக்சகொணடு வொரம் ஒருமுதற 
அவ்வப்�ொது �ொர்த்துக்சகொள்வதுணடு.

இனறைே, அனறைே எழுத்தாளர்களின 
எழுததுக்்கள் எப்படி ்வறுபட்டிருக்கினைன? 
வ ா ெ ்க ர ்க ளு ம்  ் வ று ப ட் டி ரு க் கி ன ை ன ர . 
இம்மாற்ைம் அலலது முன்னற்ைம்  பற்றி ஒரு 
புத்த்கக் ்கறடேக்்காரரா்க, வாெ்கரா்க  உங்களது 
பாரறவ எனன?

அன்று ்�ொல இன்றிலத்ல என 
வழக்கம்்�ொ்ல நொன் �ழதம �ொரொடடை 
விரும்�விலத்ல. செயகொந்ைன் ்�ொன்்றொரின் 
கொ்லகடடைத்தை எடுத்துக்சகொள்்வொம். 
எழுத்தின்மீதும் ைன்னுதடைய கருத்து மறறும் 
�தடைபபின் மீதும் வலிதமயொன நம்பிக்தக 
ச க ொ ண டி ரு ந் ை வ ர் க � ொ க  இ ரு ந் ை ொ ர் க ள் .  
அைனொல எழுத்துக்கள் அவர்களின் ் நொக்கத்தை 
வொ�கர்களின் மத்தியில ச�ரும் எழுசசி்யொடு 
ச�ன்று ்�ர்த்ைன. மொறறஙகளும் கணி�மொக 
நிகழந்ைன. இன்று அறிவில சிறந்ை திறதமயொன 
�்ல எழுத்ைொ�ர்கள் உருவொகியிருபபினும் 
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எதைச ச�ய்யப்�ொகி்றொம், எைறகொக 
எ ழு து கி ் ற ொ ம் ,  ஏ ன்  எ ழு ை ் வ ண டு ம் 
என்ற ்கள்விகத�த் ைமக்குத் ைொ்ம 
எழுபபிக்சகொள்�ொமல ைடுமொறுவைொகத் 
்ைொன்றுகிறது. இ்லக்கியத்தின் வடிவத்திறகு 
மடடு்ம முக்கியத்துவம் சகொடுக்கும் 
எழுத்ைொ�ர்கள் எணணிக்தகக்கு மத்தியில 
முந்தைய கொ்லம் ்�ொ்லத் சைளிவொன 
்நொக்்கொடு முதறயொன எழுத்தை, நதடைதய 
ச வ ளி ப � டு த் து ம்  எ ழு த் ை ொ � ர் க ளி ன் 
எணணிக்தக குதறவுைொன். உைொரணமொக 
ரியலி�ம் என்�தை எடுத்துக்சகொள்ளுஙகள். 
ரியலி�ம் என்�ைன் ஆழந்ை உடச�ொருத� 
் ந ொ க் க ொ ம ல ,  ச வ று ம ் ன  ம த ற வு 
வ ொ ர் த் த ை க � ொ க  இ ரு ந் ை  ச � ொ ற க த � 
சவளிப�தடையொக அப�டி்ய எழுதுவது 
என்று மடடும் புரிந்து தவத்துக்சகொணடு 
எழுது�வர்கத� நொம் கணடுவருகி்றொம் 
அ ல ்ல வ ொ !  இ து ை ொ ன்  இ ன் த ற க் கு 
எழுத்ைொ�ர்களிடைத்தில உள்� குதற�ொடு.  

வொ�கர்களும் எதைக் சகொணடைொடை 
்வணடும் என்கிற புரிைல இல்லொமல எது 
�மூகத்திறகுத் ்ைதவ என்று எணணொமல  
அவசியமறற �க்கஙகத� ஆைரிப�தும் 
அதை ்நொக்கி எழுத்ைொ�ர்கத� எழுை 
நிர்�ந்திப�துமொக இருக்கிறொர்கள்.

வொசிக்க ்வணடும் எல்லொவறதறயும். 
வொசிபபினொலைொன் எல்லொவறறுக்கும் தீர்வுகள் 
கிதடைக்கும்.

ஓ்�ா பற்றி நீங்கள் ்பசி நிறைே 
்கா்ணாளி்கள் ்வளிவநதுள்ளன. அ்தற்குக் 
கிறடேத்த வர்வற்றப எப்படி உணரநதீர்கள்?

ஓ்ஷொதவப �றறி இதுவதர ஓ�ன் 
டைொக்கீஸ் என்ற யூடியூப ்�னலில எடடு 
கொசணொளிகள் ்�சியிருக்கி்றன். அைறகுக் 
கிதடைத்ை வர்வறபு எனக்குப புதிய �க்திதய 
வழஙகியிருக்கிறது. புத்துணர்சசிதய மகிழதவ 
மனநிதறதவத் ைந்திருக்கிறது. அதைக் ்கடடை 
�்லரும் ஓ்ஷொதவப �டிக்கிறொர்கள் என்று 
அறிந்துசகொணடை்�ொது யொன் ச�றற இன்�ம் 
ச�றுக இவ்தவயகம் என்றுைொன் ்ைொன்றியது. 
நொன் �டித்ைதை என் மனதிறகுள் மடடும் 
தவத்துக்சகொணடைொல எனக்குப புதிய ைத்லகள் 
முத�க்கும். அது �த்ைொகும். �த்திறகும் 
வலிவந்துவிடடைொல ைொஙக முடியுமொ? நொம் 
�டித்ைதைப பிற்ரொடு �கிர்ந்துசகொணடைொல 
இந்ைப �ொடிலத்ல. உஙகள் அறிதவ 
இறக்கிதவயுஙகள். இன்னும் ச�ற முடியும். 
உஙகளுக்குச ச�ொலலும் முன்பு ச�ய்கி்றன். 
ச�ய்திருக்கி்றன். இனியும் ச�ய்்வன்.
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தமிழிலசக் கருவிகள

ததபாைர் - 6

இலக்கிேததில குழல

குழலவழி நின்றது யொ்ழ யொழவழித்

ைணணுதம நின்றது ைக்வ ைன்ணுதமப

பின்வழி நின்றது முழ்வ

-  சி்லப�திகொரம்.

 இது இயறதக ஈந்ை பிர�ஞ�த்தின் முைல 
இன்னித�க் கருவியொன குழ்்ல அதனத்து 
இத�க் கருவிகளுக்கும் முைல என்கிறது. 
குழ்லொல, யொழொல, �ணணொல எழும் �ொடைல 
‘முலத்லயம் தீம்�ொணி’ எனப�டும். 

* *

குழலுக்குத ்தறலவன குமர்ன!

மு ை ன் மு ை லி ல  பு ல ்ல ொ ங கு ழ ல 
வொசித்ைவர் முருகன். கிருஷணர் இலத்ல. 
கிருஷணர் கொ்லம் ஐயொயிரம் ஆணடு. முருகப 
ச�ருமொன் ஆதியும் அந்ைமும் இல்லொைவர். 
திருமுருகொறறுப�தடையி்்ல, “குழ்லன் 
்கொடடைன் குறும்�ல லியத்ைன்” என வருகிறது. 
குழல என்றொல புல்லொஙகுழல என்று ச�ொருள். 
யொழ ச�யறதக வொத்தியம், குழல இயறதக 
வொத்தியம்.

* *
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இேவர எனும் ்பருறமமிகு ்ொல

ைமிழித� மரபிதனப பு்லப�டுத்தும் 
வதகயில, குழல ஊது�வதர இயவர் என 
அதழத்திருப�ைறகொன �ொன்று நறறிதண, 
ஐஙகுறுநூறு, மதுதரக்கொஞசி ஆகிய நூலகளில 
கொணப�டுகிறது.

இம்சமன் ச�ருங க�த்து இயவர் ஊதும் 
(நற.113) 

ைடதடைத் ைணணுதமப பின்னர் இயவர் 
(ஐங.215) 

மன்னர் இயவரின் இரஙகும் கொனம் 
(ஐங.425)

மதுதரக் கொஞசியில (301 - 306) “இயவர்” 
� ற றி ய  கு றி ப ச � ொ ன் று  வ ரு கி ன் ற து . 
இத� வல்லொர் யொவரும் “இயவர்” எனும் 
ச�ொல்லொல அதழக்கப�டடுள்�னர் என்�து 
�ஙக இ்லக்கியத்தின் மூ்லம் பு்லப�டுகிறது. 
இத்ைதகய பு்லதமத்துவச ச�ொல ைமிழித� 
மரபிதனப �தற�ொறறுவ்ைொடு நம்தமயும் 
ச�ருதமசகொள்�ச ச�ய்கிறது.

* *

குைளில குழல

குழலினிது யொழினிது என்�ைம் மக்கள் 

மழத்லசச�ொல ்க�ொ ைவர்

- திருக்குறள்.

திருவள்ளுவர், ‘குழந்தையின் மழத்ல 
ச ம ொ ழி த ய க்  ் க � ொ ை வ ர் க ள்  கு ழ ல 
இத�தயயும், யொழித�தயயும் இனிசைன்�ர்’ 
என்கிறொர்.

ஆயர் வொசிக்கும் ஓர் உன்னை இத�க்கருவி. 
கணணனும், ஆனொய நொயனொரும் குழல 
வொசிப�தில வல்லவரொகத் திகழந்ைவர்கள். 
ைத்லவதனப பிரிந்திருந்ை ைத்லவிக்கு 
மொத்ல ்நரம் வரும்்�ொது அஙகு ஆயர்க�ொல 
வொசிக்கபச�றும் குழல துன்�ம் ைருவைொக 
அதமந்திருப�ைொக, அழகொன சித்திரம் 
தீடடுகிறொர் வள்ளுவர்.

அழல்�ொலும் மொத்லக்குத் தூைொகி ஆயன்

குழல்�ொலும் சகொலலும் �தடை

- திருக்குறள்.

்ைவொரம் இயறதக இத�க்கருவிக�ொகிய 
�தறதயயும், குழத்லயும் முன்தவத்துப 
�ொடுகிறது.

�தறயுஞ சிறுகுழலும் யொழும் பூைம் 
�யிறற்வ    

மதறயும் �்ல�ொடி மயொனத் துதறயும் 
தமந்ைனொர்    

பிதறயும் ச�ரும்புனல்�ர் 
�தடையினொரும் ்�தடைவண    

டைதறயும் �தழயனூர் ஆ்லஙகொடசடைம் 
அடிக்� 1.45.6

- ்ைவொரம்.

ஒத்ைகுழலின் ஒலி எழ, முழவு இமிழ

மத்ைரி, ைடைொரி, ைணணுதம, மகுளி

ஒத்து அ�ந்து, சீர்தூக்கி, ஒருவர் பிற�டைொர்

-  �ரி�ொடைல

ஒருதிறம், �ொணர் யொழின் தீஙகுரல எழ

ஒருதிறம், யொணர் வணடின் இமிரித� எழ

ஒருதிறம், கணணொரக் குழலின் கதரபு எழ

-  �ரஙகுன்றம் �றறிய ச�வ்்வள் 
�ொடைல...
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வொயில ் ைொன்றி, வொழத்தி நின்று, நின்னும் 
நின்மத்லயும் �ொடை, இன்னொது இகுத்ை கணணி 
நிறுத்ைல ச�ல்லொள் முத்லயகம் நதனப�, 
விம்மிக் - குழலஇதன வது்�ொல அழுைனள், 
ச�ரி்ை 

- புறநொனூறு

அன்பூறி மித�ப ச�ொஙகும் அமுை இத�க் 
குழல ஒலியொல

வன்பூைப �தடையொளி எழுத்து ஐந்தும் 
வழுத்தித் ைொம்

முன்பூதி வரும் அ�வின் முதறதம்ய 
எவ்வுயிரும்

என்பூடு கதரந்து உருக்கும் இன்னித� 
்வய்ங கருவிகளில 3.7.22 - 953 

ஏழு விரல இதடை இடடை இன்னித� 
வஙகியம் எடுத்துத்

ைொழும்லர் வரிவணடு ைொது பிடிப�ன 
்�ொ்லச

சூழுமுரன்று எழ நின்று தூய ச�ரும் ைனித் 
துத�யில

வொழிய நந்்ைொன்ற்லொர் மணி அைரம் 
தவத்தூை 3.7.23 - 954 

முத்திதர்ய முைல அதனத்தும் முதறத் 
ைொனம் ்�ொதித்து

தவத்ை துத� ஆரொய்சசி வக்கரதன வழி 
்�ொக்கி

ஒத்ை நித்ல உணர்ந்து அைறபின் ஒன்று 
முைல�டி முதறயொம்

அத்ைதகதம ஆ்ரொத� அம்ரொத�களின் 
அதமத்ைொர் 3.7.24 - 955 

மொறுமுைற �ணணின் பின் வ�ர் முலத்லப 
�ணணொக்கி

ஏறிய ைொரமும் உதழயும் கிழதம சகொ� 
இடுந்ைொனம்

ஆறு்லவுஞ �தடை முடியொர் அஞச�ழுத்தின் 
இத� ச�ருகக்

கூறிய �டடைதடைக் குர்லொங சகொடிப 
�ொத்லயினில நிறுத்தி 3.7.25 - 956 

ஆய இத�ப புகல நொன்கின் அதமந்ை 
புகல வதக எடுத்து

்மய துத� �றறுவன விடு�னவொம் விரல 
நிதரயிற

்�ய சவொளியிதடை அத்லயத் திருவொ�ன் 
எழுத்ைஞசும்

தூய இத�க் கித� சகொள்ளுந் துதறயஞசின் 
முதற வித�த்ைொர் 3.7.26 - 957 

மந்ைரத்தும் மத்திமத்தும் ைொரத்தும் வரன் 
முதறயொல

ைந்திரிகள் சமலிவித்தும் �மஙசகொணடும் 
வலிவித்தும்

அந்ைரத்து விரல சைொழிலகள் அ�வு ச�ற 
அத�த்தியக்கிச

சுந்ைரச ச�ஙகனிவொயும் துத�வொயும் 
சைொடைக்குணண 3.7.27 - 958 

எணணிய நூல ச�ருவணணம் இதடை 
வணணம் வனபச�ன்னும்

வணண இத� வதக எல்லொம் மொ துரிய 
நொைத்தில

நணணிய �ொணியும் இயலும் தூக்கு நதடை 
முைறகதியில

�ணணதமய எழும் ஓத� எம் மருஙகும் 
�ரபபினொர்

- �ன்னிசரணடைொம் திருமுதற

குழல வொய் தவத்ைனர் ்கொவ்லர், வல 
விதரந்து,

இத�யர் ஏகுவனர் �ரிய, விரி உத�க்

கடு நதடைப புரவி வழிவொய் ஓடை,

வ்லவன் வள்பு வலி உறுப�, பு்லவர்

புகழ குறி சகொணடை ச�ொ்லந்ைொர் அக்லத்து

- அகநொனூறு 354

கி றி ஸ் து வு க் கு  மு ன்  மூ ன் ற ொ ம் 
நூறறொணடில சீனர்கள்ைொன் முைன்முை்லொகப 
பு ல ்ல ொ ங கு ழ ல  உ ரு வ ொ க் கி ய ை ொ க த் 
சைரிகிறது. ்வைஙகளிலும் புரொணஙகளிலும் 
புல்லொஙகுழலகள் �றறிக் கூறப�டடைொலும், 
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அைன் ையொரிபபு �றறிச சி்லப�திகொரத்தில 
மடடும்ைொன் கூறப�டடுள்�து.

சி்லப�திகொரத்தில வரும் இத�க்கருவி 
�றறிய யொவும் �ஞ� மரபு நூலின் 
ச வ ண � ொ க் க த �  அ டி ப � த டை ய ொ க க் 
சகொணடை்ை. அடியொர்க்கு நல்லொர் சி்லம்பின் 
இத�யுணதமகத� அறியப �ஞ�மர்� 
துதண ச�ய்துள்�து என்�தைக் கீழகொணும் 
�ொடைலகள் உறுதி ச�ய்கின்றன.

1. ஓஙகிய மூஙகில.... (3 : 26 , 17 : .20)

2. ச�ொலலுமதிறக�வு... (3 : 26, 27 : 20)

3. இருவிரலகள் நீக்கி... (3 : 26, 17 : 20)

4. வத�வொயரு... (3 : 26, 17 : 20)

�ஞ� மரபு சவண�ொக்கள் கூறும்  ச�ய்திச 
சுருக்கம்...

பு ல ்ல ொ ங கு ழ ல  ச � ய் ய  ம ர ம் 
்ைர்ந்சைடுத்ைல - வஙகியம் (துத�க்கருவி) 
ச�ய்வைறகுரிய மரஙகள் - மூஙகில, �ந்ைனம், 
ச�ஙகொலி, கருஙகொலி, உ்்லொகம் (சவணக்லம்).

துத�க்கருவியின் அ�வு (புல்லொஙகுழல) 
- குழலின் முழுநீ�ம் 20 விர்லம்.

குழலவொயின் சுறற�வு 4-1/2 விர்லம். 
துத�வொயின் துத�ய�வு-சநல்லரிசிய�வு

மூடித்துத�யிலிருந்து வொய்த்துத�-2 
வி ர ்ல ம்  மு ை லி ய  ச � ய் தி க ள் 
வி�க்கப�டடுள்�ன.

துத�க்கருவியின் �குபபு - தும்பு 
முகப�க்கம், வத�வொய்ப �குதியிலிருந்து 
முதற்ய 2, 2 அஙகு்லம் (சமொத்ைம் 4 
அஙகு்லம்) நீக்கி எஞசியுள்� 16 விரல நீ�த்தில 
துத�யிடுக. இதில வொய்த்துத�யிலிருந்து ஒரு 
விரல நீக்கி, மீதியுள்� ஒன்�து விரல நீ�த்தில 
8 துத�கள் இடை்வணடும். ஒரு விர்லம் 
என்�து 3/4 அஙகு்லம். ஏழு துத�களுக்கு 
உரிய ஏழு விரலகள். இடைக்தகயின் ஆள்கொடடி 
விரல (ம1) சமலலுதழக்கு, இடைநடுவிரல 
வன்துத்ைத்திறகு(ரி2), இடை ்மொதிர விரல 
குரலுக்கு (�), வ்லக்தகயின் ஆள்கொடடி விரல 
சமன்துரத்திறகு(நி1), வ்லக்தகயின் நடுவிரல 
வன் வி�ரிக்கு (ை2), வ்லக்தகயின் ் மொதிரவிரல 
இளிக்கு (�).

* *

சிற்பங்களில குழல
ைஞத� மொவடடைத்தில, ைொரொசுரம் என்ற 

இடைத்தில 12ஆம் நூறறொணடில இரணடைொம் 
ரொெரொெனொல கடடைப�டடை ஐரொ்ைஷவரர் 
்கொயில “சிறபிகளின் கனவு” என்று 
்�ொறறப�டுகிறது. அழகொன புல்லொஙகுழல 
ஏந்திய சிவனும் குழலூதும் கணணனும் எனச 
சிற�ஙகள் இருக்கின்றன. இவறறில குழலூதும் 
சிவன் இஙகு மடடு்ம கொணப�டும் அரிய 
சிற�ம் என்று �ரித்திர ஆய்வொ�ரொன குடைவொயில 
சுபரமணியம் கணடைறிந்துள்�ொர்.

ைமிழகத்தின் �ல்வறு ்கொயிலகளிலும் 
இந்தியொ, சீனொ, ெப�ொன் என உ்லக�வில 
அ ் ந க ம ொ க  அ த ன த் து  ந ொ டு க ளி ன் 
சிற�ஙகளிலும், க்லொச�ொரத்திலும் இரணடைறக் 
க்லந்திருக்கிறது, இயறதக அளித்ை முைல 
இன்னித�க் கருவியொன குழல. இது 
மூக்கினொலும் தைவொன் �ழஙகுடியினரொல 
வொசிக்கப�டுகிறது.

இ ய ற த க  அ ளி ப � த வ  ய ொ வு ம் 
உன்னைமொனதவ. கொ்லம் உள்�வதர 
அழியொைதவ என்�ைறகுக்  குழலும், �தறயும் 
இன்று வதர புழக்கத்திலிருப�்ை �ொன்றொகும்.

ஓவியம், சிற�ம், கொவியம், இ்லக்கியம், 
திதரப�டைம், ைனியித� (Album) என எஙகும் 
நீக்கமற நிதறந்திருக்கும் குழல ்�ொல 
இனிைொவது எஙகும் கொ்ணொம்...

* *

திறரயிறெயில குழலிறெ
Melody என்றொ்்ல அது குழலித�ைொன். 

மகுடிக்கு மயஙகும் நொகம், குழலுக்கு 
மயஙகும் மனம். அைனொலைொ்ன, மக்கட 
ச�லவத்தைக் குழல இனிது, யொழ இனிது 
என்கிறொர் திருவள்ளுவர். பூ்வ ச�ம்பூ்வ 
�ொடைலின் குழலித� மிகவும் பிரசித்தி... முைல 
மரியொதை �டைத்தில புல்லொஙகுழத்ல வீசும் 
கொடசியில இருந்து, மீணடும் ைணணீரில 
விழும் வதர இத�க்கப�டும் புல்லொஙகுழல 
அத்ைதன வசீகரம். ்மலும் சின்னக்கணணன் 
அதழக்கிறொன் எனப �ொடைலகளின் �டடியல 
நீளும். அது ஒரு ைனி கடடுதரயொகிவிடும் 
என்�ைொல...

குழலின் கீைசமன்�து...

Nothing but wind.
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 வபாசிக்கிநேன்.. 

சுவபாசிக்கிநேன்!

்கவிஞர் �லமொதவ இப்�ொதுைொன் 
வ ொ சி க் க த்  ச ை ொ டை ங கி யி ரு க் கி ் ற ன் . 
ஆனொல, கவிஞரொக நிறகும் �லமொதவ 
விடைவும் ச�ணகளின் மனதை, அவர்களின் 
இருத்ைலியத்லக் கதைகளில சவளிப�டுத்தும் 
�லமொ இன்னும் அழகொகத் சைரிகிறொர்.

இசு்லொமியப ச�ணகளின் வொழவியத்லப 
் � சி ய ் � ொ தி லு ம்  அ த வ  எ ல ்ல ொ ப 
ச�ணகளுக்குமொனைொகவும் இயல�ொக்வ 
இருந்துவிடுவதுைொன் �லமொவின் ் �சுச�ொருள் 
இன்னும் ஆழமொய் வொ�கருள் ்வர்விடை 
வழிவகுக்கிறது என நிதனக்கி்றன்.

� ல ம ொ வி ன்  “ � ொ � ம் ”  சி று க த ை த் 
சைொகுபபில சவவ்்வறு கதைகள், சவவ்்வறு 
க�ஙகள். ஆனொல, எல்லொப ச�ணகளும் ஒத்ை 
இயலபுதடையவர்க்�! 

வொழவின் சிறிய நிகழதவ அவ்வ�வு 
எளிைொகக் கடைந்துவிடை முடியொைவ�ொக 
இருக்கும் ஒரு ச�ண வொழவின் மிக 
முக்கியமொன முடிவுகத� எடுக்கும் ்நரத்தில 
மிகத் தைரியமொக இருக்கிறொள். மிக எளிைொகக் 
கடைக்க இய்லொை ஒன்தற சநொடிபச�ொழுதில 

து ச � ச ம ன க்  க டை க் கு ம்  த ை ரி ய மு ம் 
உதடையவ�ொகிறொள். எப�டி இது �ொத்தியம்! 
ச�ணகளுக்குள் உள்� புதிர்களுள் இதுவும் 
ஒன்று.

ஒவ்சவொரு அத�விலும் ஓரொயிரம் 
அர்த்ைஙகத� அர்த்ைப�டுத்திக்சகொள்� 
இடைமளிக்கும் கதை நகர்வுகள், கதை 
அதமபபுகள். ச�ணணொய்ப ச�ணணின் 
மனதைப ் �சி, நொனும் ச�ணணொன�டியினொல 
வொசிக்கவும் ்யொசிக்கவும் தவத்ை நல்லசைொரு 
சைொகுபபு. கொ்லசசுவடு சவளியீடடில 
சவளிவந்ை இத்சைொகுபபின் வொசிபபு 
இத்ைருணத்திலும் நிதனவில நின்ற�டி்ய 
இருக்கிறது...





º.º¼«èw

52 ð¬ìŠ¹ îè¾ ïõ‹ð˜ - 2021  
www. p a d a i p p u . c o m

 ததபாைர் - 9

 ‘எழுதுவது அல்ல; எழுவ்ை எழுத்து’ 
என்றொர் மத்லயொ�க் கவிஞர் குஞஞுணணி. 
சிக்கல சிடுக்குகள் நிதறந்ை வொழவிலிருந்்ை 
கவிதைகள் முடடி முத�க்கின்றன. சவறும் 
வொர்த்தைக�ொல பின்னப�டும் கவிதைகத�க் 
கொ்லக்கதரயொன்கள் தின்று தீர்த்துவிடும். 
நிெத்தின் சவப�த் ைகிபபில சவடித்து 
சவளிவரும் கவிதைக்� என்சறன்றும் அனல 
சுமந்து, ஒளி கொடடும். ைமிழச �முைொயத்தின் 
ஒளிகொடடும் கவிமுகமொக மிளிர்�வர் கவிஞர் 
புவியரசு.

  ‘என் உயிர்த் துடிபபு

   கவிதை என்�ைொல

   அது்வ என் உயிர் ஒப�ம்’ 

- என்கிற கவிதை வரிகத� எப்�ொது 
வ ொ சி த் ் ை ன் ,  எ ங ் க  வ ொ சி த் ் ை ன் 
என்�சைல்லொம் என் நிதனவிலிலத்ல. 
ஆனொல, அந்ை வரிகள் ைந்ை ைொக்கமும், இந்ைக் 
கவிதை வரிகத� எழுதிய கவிஞர் புவியரசு 
மீைொன என் ஈர்பபும் கூடிக்சகொண்டை ்�ொயின. 
(கடைந்ை ஆ்றழு ஆணடுக�ொக என் ்கொதவ 
�யணத்தில நொன் புவியரசு அய்யொதவச 
�ந்தித்து, உதரயொடைொமல திரும்பிய �யணஙகள் 
ஒன்றிரண்டை).

   புதுக்கவிதையின் வர்லொறதற அறியும் 
ஆவலில நூலகத�த் ்ைடி வொசிக்தகயிலைொன், 
வொனம்�ொடிகளின் கவிதை வர்லொறதறயும், 
அைன் முைன்தமச �ொரதியொகக் கவிஞர் 
புவியரசு  வி�ஙகினொர் என்�தையும் 
அறிந்துசகொண்டைன்.
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ைனது இயறச�யரொன சு.செகநொைன் 
என்�தை, அது �மஸ்கிருைச ச�ொலச்லன்�ைொல 
புவியரசு எனத் ைமிழில மொறறிக்சகொணடை 
கவிஞர், உடுமத்லப்�டதடை அரு்கயுள்� 
லிஙகவநொயக்கன்புதூர் எனும் கிரொமத்தில 
சுபத�யொ – ைொயம்மொள் ைம்�தியினரின் மகனொக 
19.09.1931இல பிறந்ைவர்.  புவியரசு சிறுவனொக 
இருந்ை்�ொ்ை, ச�ற்றொர் கிரொமத்திலிருந்து 
குடிச�யர்ந்து ்கொயம்புத்தூரில குடி்யறினர். 
உயர்நித்லப �ள்ளியில �டிக்தகயில 
்ைசிய மொணவர் இயக்கத்திலும், சைொணடைர் 
�தடையிலும் �ணியொறறினொர். பின்னர் 
்கொயம்புத்தூர் அரசு கத்லக் கலலூரியில 
இதடைநித்ல �டடைப�டிபத�யும், ்�ரூர் 
�ொந்ைலிஙக அடிக�ொர் ைமிழக் கலலூரியில 
ைமிழ வித்வொன் �டடைப�டிபத�யும் முடித்ைொர். 
புதுசடைலலியில கொந்ைவியல மருத்துவப 
�டடைத்தையும் ச�றறொர்.

சுைந்திர உயர் �ள்ளி, தியொகி என்.
ஜி.ஆர். உயர் �ள்ளி, �ர்வ�ன உயர் �ள்ளி 
என இவறறில முப�து ஆணடுகளுக்கும் 
்ம்லொகத் ைமிழொசிரியரொகப �ணியொறறினொர். 
இ�வயதி்்ல்ய கவிதைகத� எழுதிய 
புவியரசுவின் �தடைபபுகள், 1952ஆம் 
ஆணடிலிருந்்ை சவளிவரத் சைொடைஙகின. 

இவரது சிந்ைதனக்கு உவப�ொனைொகப 
ச�ொதுவுதடைதமக் கருத்துக்க்� இருந்ைைொல, 
ம ொ ர் க் சி ய  அ ர சி ய த ்ல  மு ன் த வ த் ை 
கவிதைகத�ப �தடைத்ைொர். கருத்தியல ை�த்தில 
திரொவிடைக் கடசிகளுக்கு எதிர்விதனயொறறினொர். 
சி்லம்புச ச�லவர் ம.ச�ொ.சி.யின் ைமிழரசு 
இயக்கத்தில இதணந்து, நகரச ச�ய்லொ�ரொகப 
ச�ொறுப்�றறு, �்ல இயக்க மொநொடுகள், 
�யிறசி சமொழிக் கருத்ைரஙகுகத� முன்நின்று 
நடைத்தினொர். 

எழுதுவசைொடு நில்லொமல க�த்திலும் 
நின்று குரல சகொடுத்ைவர் புவியரசு. ைமிழப 
�ொதுகொபபு, ைமிழக வடைக்சகலத்ல – 
சைறசகலத்ல மீடபு, �யிறசி சமொழி, 
ஆ ட சி ச ம ொ ழி ப  ் � ொ ர ொ ட டை ங க ளி லு ம் 
�ங்கறறு, �்லமுதற சிதறக்குச ச�ன்றொர். 

‘ ந ொ ங க ள்  ம ொ னு டை ம்  � ொ டு ம் 
வொனம்�ொடிகள்’ எனும் பிரகடைனத்்ைொடு 
்கொதவயில 1970இல சைொடைஙகப�டடை 
‘வொனம்�ொடி’ கவிதை இைழின் முகவரியொக்வ 
புவியரசு இருந்ைொர். புவியரசுவின் மருமகன் 
நடைத்திய ம்லர்விழி எனும் அச�கத்தில 
அசசிடைப�டடு, கவிஞரின் வீடடு முகவரி 
ைொஙகி சவளியொன ‘வொனம்�ொடி’ கவிதை இைழ, 
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புதுக்கவிதையின் ்�சரழுசசிக்குப ச�ரும் 
உந்து�க்தியொக அதமந்ைது. கஙதகசகொணடைொன், 
சிறபி, சிைம்�ரநொைன், அபதுலரகுமொன், ஈ்ரொடு 
ைமிழன்�ன், ைமிழநொடைன், அக்கினிபபுத்திரன், 
�க்திக்கனல, சி.ஆர்.ரவீந்திரன், மு.்மத்ைொ, 
்கொதவ ஞொனி, �ொ.ச�யபபிரகொ�ம், பிர�ஞ�ன், 
�ொ்லொ, ்கொ.இரொெொரொம், மீரொ உள்ளிடடை 
�்ல கவிஞர்கள் வொனம்�ொடியின் வரவுக்குத் 
துதண நின்ற்ைொடு, இைழில கவிதைகத�யும் 
எழுதினர். 

வ ொ ன ம் � ொ டி யி ல  இ த ண ந் தி ரு ந் ை 
கவிஞர்களில �்லரும் ச�ொதுவுதடைதமச 
சிந்ைதனயொ�ர்க�ொகவும், �ற்ற கொஙகிரஸ் 
ஆைரவு ம்னொ�ொவம் சகொணடைவர்க�ொகவும் 
இருந்ைொர்கள். ஆதகயினொல, 1970இல 
ைமிழகத்தை ஆடசி ச�ய்ை திமுக அரசின் 
நித்லப�ொடுகத� எதிர்த்து நின்றது வொனம்�ொடி 
இயக்கம். 32 �க்கஙகள் முைல 60 �க்கஙகள் வதர 
சகொணடைைொக அசசிடைப�டடை ‘வொனம்�ொடி’ 
இைழ, 300 பிரதிகள் அசசிடைப�டடு, ‘பூமியின் 
பிர�யஙக�ொய், கொ்லத்தின் வ�ந்ைஙக�ொய், 
யுகத்தின் சுவடுக�ொய், நிறஙகளில சிவப�ொய், 
மணதண வ்லம்வரும் �றதவக�ொய், 
வித்லயி்லொக் கவிமடை்லொக’ 1981 வதர 13 
இைழகள் சவளியொகின. இந்ை ‘வொனம்�ொடி’யின் 
வரவுக்கு வித்ைொக இருந்ைவர் புவியரசு. 

கவிஞரொக,  எழுத்ைொ�ரொக,  நொடைக 
ஆசிரியரொக, நவீன நொடைகப �யிறசியொ�ரொக, 
திதரப�டைப �ொடை்லொசிரியரொக, இதண 
இயக்குநரொக, புதகப�டைம், �்லனப�டைம் 
எ டு ப � தி ல  அ னு � வ மு ள் � வ ர ொ க ப 
� ன் மு க த்  தி ற ன்  வ ொ ய் ந் ை  பு வி ய ர சு , 
சமொழிச�யர்பபுத்துதறயிலும் மகத்ைொன 
�்ல நூலகத�த் ைமிழொக்கித் ைந்துள்�ொர். 
மத்லயொ�ம் மறறும் ஆஙகி்ல சமொழியிலும் 
்ைர்ந்ைவர்.

பு வி ய ர சு வி ன்  2 6 ஆ வ து  வ ய தி ல , 
அைொவது 1957ஆம் ஆணடில ‘திருமணப �ரிசு’ 
எனும் இ்லக்கியக் கடடுதரகள் அடைஙகிய 
நூலிதனத் ைனது முைல நூ்லொக சவளியிடடைொர். 
மலத்லத்துதற, ரொெதுதற, மணிகணடைபுரம் 
மொயொவி எனும் மூன்று நொவலகத� ஒ்ர 
ஆணடில (1964) சவளியிடடைொர். 1964இல 
கவிஞரது முைல கவிதை நூல ‘புவியரசு 

கவிதைகள்’ சவளியொனது. 1975இல ‘இதுைொன்’, 
1979இல ‘மீறல’ எனத் சைொடைர்ந்து கவிதை 
நூலகத�ப �தடைத்ை கவிஞரின் கவனம், 
சமொழியொக்கஙகள் மீது ்வகம் சகொணடைது. 
ஐம்�துக்கும் ்மற�டடை ஆகச சிறந்ை உ்லக 
இ்லக்கிய நூலகத� சமொழிச�யர்த்ைொர்.

  ஓ்ஷொவின் நூலக�ொன கிருஷணொ (1993), 
இப்�ொ்ை �ரவ�ம் (1994), வொழக்தக்ய 
திருவிழொ (1994), இரணடைொவது ்கொபத� ்ைநீர் 
(1995), நீ, நீயொக இரு (1997), அறபுைத்தின் அறபுைம் 
(2002) எனப �்லவறதற சமொழிச�யர்த்ை்ைொடு, 
உ்லகப புகழச�றற கவிஞரொன கலில ஜிபரொன், 
உமர் கய்யொமின் கவிதை நூலகத�யும், 
்�க்ஸ்பியர், ்ெம்ஸ் ைொடலி்�ஸ், எச.
ஜி.சவலஸ், பிரொம் ஸ்்டைொக்கர் ஆகி்யொரின் 
நூலகத�யும் ைமிழில ைந்ைொர்.

பு க ழ மி க் க  ர ஷ ய  எ ழு த் ை ொ � ர ொ ன 
ஃபி்யொைர் ைஸ்ை்யவ்ஸ்கியின் ‘கரம்�ொவ் 
�்கொைரர்கள்’ எனும் 1850 �க்கஙகள் சகொணடை 
நொவத்லப �ல்லொணடுகொ்லம் கடுதமயொக 
உதழத்து, 2014இல இரு சைொகுதிக�ொக 
சவளியிடை தவத்ைொர்.

� ொ த ற  ஊ ற றி லி ரு ந் து  ச ம ல ்ல க் 
கசிகிற நீரிதனப ்�ொ்ல்வ புவியரசுவின் 
கவிதைகளின் சைொடைக்கம் இருக்கும். ஆனொல, 
கவிதை சைொடைரத் சைொடைர, ஒரு கொடடைொறறு 
சவள்�த்தின் ் �ொக்கிதனசயொத்ை ் வகத்்ைொடு 
சுழன்று கி�ம்பி, வழிசயஙகுமிருக்கும் 
்மடுகத� அடித்துச �ரித்து, �மத்துவப �ொதை 
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்நொக்கிய �யணத்தைத் சைொடைரும். இ்லக்கு 
்நொக்கிய �யணத்தில எந்ைச �மர�த்திறகும் 
இடைமிருக்கொது. கவிதையின் முடிபபில 
சவளிப�டும் அஙகைமொனது, ைனித்துக் 
குறிபபிடைத்ைக்கது. கவிதையின் ்�ொக்கில 
நம்தமயும் உடைன் அதழத்துச ச�ன்று, 
சவடித்சைழ தவக்கும். இந்ை ்வகமும், 
கருத்தியல ைொக்கமு்ம புவியரசுவின் 
கவிதைகத� நிகரில்லொமல ச�ய்ைது.

1988இல சவளியொன ‘ஒரு முக்கிய 
அறிவிபபு’  கவிதை  நூலின்  முன்னுதரயி்்ல்ய -

‘ஆரம்�த்திலிருந்து

நொன் எழுதிவருவது

ஒ்ர கவிதைைொன்

துணடு துணடைொக’

என்று சைொடைஙகியிருப�ொர். அடுத்து, 
‘ வ ண க் க ம் ’  எ ன் ச ற ொ ரு  க வி த ை யி ல , 
� ொ க் க த டை ய ொ கி ப ் � ொ ன  ச ந ொ ய் ய ்ல ொ று , 
கழுதையில்லொ ரஙக�ொமி, �ொ்லத்து முதன 
கள்ளுக்கதடை, �டடை�த�க்குச ச�ருபபுடைன் 
ச�ன்று வொஙகிக் சகொழுத்ை �ன்றிகளுக்கும் 
எனச �க்லத்திறகும் வணக்கம் ச�ொலலி வந்ை 
கவிஞர், இப�டியொக முடித்திருப�ொர்;

‘ ் க ர � த் து க்  க டை ம னி ட டை  ர ொ ம 
கிருஷணனுக்கும்

   �சசிைொனந்ைனுக்கும்

   என் ைமிழ மணணின் இன்கு்லொபுக்கும்

   வணக்கம் –

   ஆ… மறந்்ை்�ொ்னன்

   என் ைொய் நொடடிறகும்

ஓ… வணக்கசமல்லொம் தீர்ந்து்�ொசசு 
அய்யொ…

எனக்கும் கத�ப�ொ இருக்கு…’

 �மூக அநீதி கணடு ் கொ�ம் சகொப�ளிக்கும் 
கவிதைகள் எனப �த்து கவிதைகத� மடடும் 
்ைர்ந்சைடுத்ைொலும்கூடை, இந்ைக் கவிதையும் 
அதிச்லொன்றொக இருக்கும். 

2005ஆம் ஆணடில சவளியொன கவிஞரது 
‘தகசயொப�ம்’ கவிதை நூலுக்கு ஒன்றிய 
அரசு, �ொகித்திய அகொசைமி விருதிதன 
வழஙகியது. 2007இல ்மறகு வஙகொ�த்தைச 
்�ர்ந்ை ச�ஙகொலிக் கவிஞரொன கொஸி நஸ்ரூல 
இஸ்்லொமின் கவிதைகத�ப ‘புரடசிக்கொரன்’ 
எனும் ைத்லபபில சமொழிச�யர்க்க, அந்ை 
நூலுக்கு சமொழிச�யர்பபுக்கொன �ொகித்திய 
அகொசைமி விருதிதனயும் ச�றறொர். 

ைனது சைொணணூறொவது வயதிலும் 
இ ன் ன மு ம்  எ ழு தி க் ச க ொ ண டு ம் , 
எல்்லொ்ரொடும் உதரயொடிக்சகொணடும், 
வொசித்துக்சகொணடுமிருக்கும் புவியரசுவின் 
கவிதைகள் மத்லயொ�ம், கன்னடைம், இந்தி 
ஆகிய இந்திய சமொழிகளிலும், ஆஙகி்லம், 
ரஷய, ைங்கரி, சிஙக� சமொழிகளிலும் 
ச ம ொ ழி ய ொ க் க ம்  ச � ய் ய ப � ட டு ள் � ன . 
கவிதை, நொடைகம், நொவல, திதரக்கதை, 
சமொழிச�யர்பபு என 110க்கும் ்மற�டடை 
நூலகத�த் ைந்து,  ைமிழி்லக்கியத்தின் 
ச�ருதமமிகு �தடைப�ொளியொக உயர்ந்து 
நிறகும் புவியரசுவின் கவிதைகளில சி்ல, ஒரு 
�ம்�வத்தின் அடிப�தடையில கதை ச�ொலலும் 
்�ொக்கிதன உதடையதவ. ‘�ொத்ய்மவ 
செய்ை’ (ஒரு முக்கிய அறிவிபபு), ‘ச�ொத்திப 
ச�ொத்தி’ (தகசயொப�ம்),  ‘விக்கிரகம் 
்�சுகிறது’ (முக்கூடைல) ஆகிய கதைக் 
கவிதைகள் குறிபபிடைத்ைக்கன. 

ைன் கவிதைகள்வழி கவிஞர் புவியரசு 
கொண விரும்பிய ஒரு புது விடியலுக்கொக 
எல்்லொரும் கொத்திருக்கி்றொம்… 

                                 - இன்னும் ச�ொல்வன்
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 சிறுகலத

உசசி சவயில மணதடைதயப பி�ந்ைது. 
சுள்ச�ன சவயில, வழுக்தக மணதடையில 
� ட டு த்  ச ை ரி த் ை து .  ை ொ த ர ை ொ த ர ய ொ க 
வியர்தவ ஒழுகிக்சகொணடிருந்ைது. சநறறிச 
சுருக்கஙகள் வயிறதறப �டைம்பிடித்துக் 
கொடடிக்சகொணடிருந்ைன. இந்்நரத்துக்குப 
�ொதி ஐஸ் விறறுத் தீர்ந்திருக்கும். இன்னும் 
ஒன்றுகூடை விறகொமல ைகிக்கும் சவயிலில, 
வயிறறில சநருபத�க் கடடிக்சகொணடு 
நின்றுசகொணடிருந்ைொன். சநறறியில வழிந்ை 
வியர்தவத் துளிகத� விரலக�ொல வழித்துத் 
சைறிக்கவிடடை�டி, கணகத� இடுக்கிப 
�ள்ளிக்கூடைப பிள்த�களின் வருதகதய 
எதிர்�ொர்த்துக்சகொண்டை இருந்ைொன், ஐஸ்கொரன் 
ஆறுமுகம். 

“ பீ . பீ . பி . பீ . பீ . பி . . ”  த � க் கி ள் 
்ைணட�ொரிலிருந்ை ைொரதன அமுக்கியமுக்கி 
ஒலிசயழுபபிக்சகொண்டை இருந்ைொன். “�ொல 

ஐஸ்… கப ஐஸ்… ்கொன் ஐஸ்… ஐ்ஸ… 
ஐ்ஸய்...” தைஸ்கூல கொம்�வுணடு வொ�லில 
உயிர் வலிக்கக் கூவிக்சகொணடிருந்ைொன். 
அரு்க ்வ்லொயி கிழவி மடடும் கடடிலில 
தீனிகத�ப �ரபபி தவத்துக்சகொணடு, 
இன்னும் வியொ�ொரமொகொமல ்வைதன்யொடு 
க ொ த் து க் ச க ொ ண டி ரு ந் ை ொ ள் .  ஒ ன் னு க் கு ப 
ச�ல அடித்து, பிள்த� குடடிகச�ல்லொம் 
ஆ ங க ொ ங ் க  ் � சி க் ச க ொ ண டு ம் 
வித�யொடிக்சகொணடும் இருந்ைொர்கள். 
ஒரு �யலும் சவளி்ய வருவதுமொதிரி 
சைரியவிலத்ல. 

சிறிது்நரத்தில மணி திரும்� அடித்ைது. 
மொணவர்கள் எல்்லொரும் �ர�ரசவனப 
� ள் ளி க் கூ டை த் தி ற கு ள்  நு த ழ ந் ை ொ ர் க ள் . 
ஆறுமுகத்திறகுத் திக்சகன்று இருந்ைது. 
ஒன்று்ம புரியவிலத்ல. இந்்நரம் “அண்ண… 
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அ ண ் ண … ” ன் னு  � ள் ளி க் கூ டை த் து ப 
பி ள் த � க ள் ்ல ொ ம்  ச க ொ ய ச க ொ ய ன் னு 
சமொய்த்துக்சகொணடிருப�ொர்கள். இந்ைப �த்து 
நிமிஷம்ைொன் மும்முரமொன வியொ�ொர்ம. 
�ம்�ரமொகச சுழன்றுசகொண்டையிருப�ொன் 
ஆறுமுகம். கணணு �ொர்க்க, ஒருதக கொசு 
வொஙகிப்�ொடை, மறுதக ஐஸ்ச�டடிக்குள் 
த க த ய வி ட டு  ஐ த ஸ  எ டு த் து க் 
சகொடுத்ைவணணம் இருக்கும். மின்னல 
்வகத்தில இயஙகிக்சகொணடிருப�ொன். 
திரும்� மணியடிச�ொலும் “அண்ண… 
அ ண ் ண …  அ ண ் ண … ” ன் னு  க ொ சு 
சகொடுத்து வொஙகிடடுத்ைொன் குடுகுடுன்னு 
பிள்த�குடடிகள் �ள்ளிக்கூடைத்துக்குள்்�்ய 
ஓடுவொஙக. ஆனொ, இன்தனக்கு என்ன 
ஆசசுன்னு சைரிய்ல. எல்லொ்ம ைத்லகீழொ 
இருக்குது. “இந்ைொ… ஊருக்குள்� ஒரு ரவுணடு 
்�ொயிடடு வந்துடு்றன்க்கொ.” ்வ்லொயி 
கிழவியிடைம் ச�ொலலிவிடடு ஊருக்குள் 
த�க்கித� அழுத்தினொன். 

“ ஐ ஸ் … ஐ ஸ் … ஐ ஸ் …  � ொ த ்ல ஸ் … 
கபத�ஸ்... ்கொதனஸ்… ஐ்ஸ… ஐ்ஸய்…” 
கொடடுக் கூச�ல ்�ொடடை�டி “பீ.பீ.பி.பீ.பீ.
பி..” என்று ைொரதன அழுத்திக்சகொண்டை 
ஊருக்குள் வ்லம் வந்துசகொணடிருந்ைொன். 
சைருக்கள் சவறிச்�ொடிக் கிடைந்ைன. ஒபபுக்குத் 
சைருநொய்கள்கூடை சைருவில அத்லயவிலத்ல. 
ஒரு ஐஸ்கூடை விற�தனயொகவிலத்ல. 
சைொணதடை வறணடு்�ொனதுைொன் மிச�ம். 
அவர்கத�ச ச�ொலலியும் குறறமிலத்ல. 
முன்புமொதிரி மதழ ைணணி ச�ய்யவிலத்ல. 
்வத்லசவடடிக்கும் வழியிலத்ல. யொரிடைமும் 
தகயில கொசு புழஙகவிலத்ல. �ொதி�னம் 
பிதழபபுத் ்ைடி சவளி்யறியிருந்ைொர்கள். 
ஊ்ர முதி்யொர் இல்லஙக�ொகத்ைொன் 
் ை ொ ற ற ம ளி த் ை து .  ஒ ரு  வ ய ை ொ ன 
ச�ணசணொருத்தி ்வர்க்க விறுவிறுக்க 
விறகுக்கடதடைச சுமந்து வந்துசகொணடிருந்ைொள். 
உதழத்து உதழத்து இறுகிப்�ொன உடைம்பு 
அது. அவத�ப �ொர்த்ைதும் அவனுக்குத் ைன் 
மதனவியின் ஞொ�கம்ைொன் வந்ைது. இன்று 
கொத்லயில அவள் ைன்னிடைம் ச�ொலலிதவத்ைது 
நிதனவுக்கு வந்ைது. “நொத�க்கி கொத்லயி்ல 
மகளிர் குழுவுக்கு சரணடைொயிரம் ரூவொ 
கடடைணும்யொ. சகொடுதம சகொடுதமன்னு 

்கொவிலுக்குப ்�ொனொ அஙக சரணடு 
சகொடுதம அவுத்துப்�ொடடு ஆடுச�ொம். அந்ைக் 
கதையொல்ல இருக்கு இவிஙக சகொடுதம. 
கந்துவடடிக்கொரன் சைொல்ல ைொஙகமுடியொம 
மகளிர் குழுவு்ல ்�ர்ந்ைொ, இஙக அதைவிடை 
பித்ை்லொடடைமொல்ல இருக்கு. யொதனக்கித் தீனி 
்�ொடடைமொதிரி ்�ொய்க்கிட்டை இருக்கு. இது 
எஙக ்�ொய் முடியப ்�ொகு்ைொ சைரிய்ல” 
என்று பு்லம்பியது, அவன் நிதனவத்லகளில 
வந்து வந்து ்�ொனது. 

“ ஐ ஸ் க ொ ர்  அ ண ் ண …  ஐ ஸ் க ொ ர் 
அண்ண…” த�க்கித� நிறுத்தித் திரும்பினொன். 
்மல�டதடையில்லொமல சவறறுடைம்புடைன் 
அழுக்்கறிய ெடடி்யொடு கத்தியதழத்ை�டி்ய 
சி ன் ன ஞ சி று  சி று மி ச ய ொ ரு த் தி  அ ந் ை 
சமொடதடை சவயிலில குடுகுடுசவன ஓடி 
வந்துசகொணடிருந்ைொள். முைல ்�ொனிதயப 
�ொர்த்ைதும் அவனுக்கு உசசி குளிர்ந்ைது. 
ஊ்ர மொறிக்கிடைக்குற இந்ைக் கொ்லத்து்ல 
இந்ைமொதிரி கிரொமத்துப பிள்த�க மடடும்ைொன் 
அவனுக்கிருக்கிற ஒ்ர ஆைரவு, நம்பிக்தக.. 
எல்லொம். மூசசிதரக்க ஓடிவந்து தகயிலிருந்ை 
கொலி குவொடடைர் �ொடடித்ல நீடடினொள் அந்ைச 
சிறுமி. அதை வொஙகிக்சகொணடு ஆறுமுகம் 
ஒரு ஐதஸ எடுத்துக் சகொடுக்க, எசசிச்லொழுகச 
� ப பி க் சக ொ ண ்டை  கு டுகு டுசவ ன  ஓ டி 
மதறந்ைொள் அந்ைச சிறுமி. 

முன்ச�ல்லொம் இப�டி நொ்லஞசு 
ஊருக்குள்� ்�ொய்டடுவந்ைொ்்ல ்�ொதும். 
ஐஸ் முழுவதுமொக விறறுத் தீர்ந்துவிடும். 
ஆனொல இப்�ொது கொ்லம் மொறிவிடடைது. மக்கள் 
வி�ம்�ரக் கம்ச�னி ஐஸ்கிரீம்கத�யும், 
கூ ல ட ரி ங த ஸ யு ம் ை ொ ன்  வி ரு ம் பி ப 
புசிக்கிறொர்கள். சின்னஞசிறுசுக தகயி்ல 
இப�ல்லொம் கொறறதடைக்கப�டடை சிபஸ் 
�ொக்சகடடுைொன் சைன்�டுகிறது. ‘இசைல்லொம் 
எ ங க  ் � ொ ய்  மு டி ய ப ் � ொ கு ் ை ொ … ? ’ 
ஆறுமுகத்திறகு வயிறசறரிச�்லொயிருந்ைது. 

வழக்கமொக, இந்ை ்நரத்திறகு ஊர் 
டீக்கதடைக்கு வந்து ஒரு டீதய வொஙகி, 
அதில ஒரு �ன்தன அமுக்கித் சைொடடுப 
�சியொறறிக்சகொள்வதுைொன் ஆறுமுகத்தின் 
வழக்கம். கொ்லஙகொத்ைொ்ல கஞசித்ைணணி 
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குடிக்கொமல சீக்கிரமொக்வ ஐஸ் கம்ச�னிக்குப 
் � ொ ன ொ ல ை ொ ன் ,  க ண க் கு ப  � ண ணி 
ஐஸ்ச�டடிதய வொஙகிக்கிடடு, மொஙகு 
மொஙகுன்னு த�க்கித� அழுத்தி, �த்துப 
�திதனஞசு தமல ைள்ளியிருக்கிற இந்ை 
தைஸ்கூலுக்கு ஒன்னுக்கு மணியடிக்கிறதுக்கு 
முன்னொடி வந்து்�ர முடியும். ஊதர இரணடு, 
மூன்றுமுதற கத்திக்கத்திச சுறறிவந்தும் ஒரு 
�யனுமிலத்ல. சைொணதடை வறணடு்�ொக, 
ஊ ர்  ம ந் த ை யி லி ரு ந் ை  டீ க் க த டை க் கு 
வந்து்�ர்ந்ைொன். நொன்தகந்து ச�ருசுகள் 
்�ப�ர் �டித்துக்சகொணடிருந்ைொர்கள். ்கொயில 
திணதணயில ைொயம் கத� கடடியிருந்ைது. 
டீக்கதடை ச�ஞசில கொத்ைொடை உக்கொர்ந்து ் வடடி 
முதனயொல முகத்தைத் 
துதடைத்து, “அப�ொடைொ…
”ன்னு ச�ருமூசசுவிடடு 
சவக்தகதயத் 
ைணித்ைொன். இன்னும் 
�த்திரு�து நிமிஷத்து்ல 
மத்தியொனச �ொப�ொடடு 
மணியடிசசிடும். 
அப்�ொதைக்கு அஙக 
நின்னொைொன் ஐஸ்ச�டடி 
முழு�ொ விறறுத் தீரும். 
கொ்லொற சகொஞ�்நரம் 
உடகொர்ந்திருந்ைொன். 
“கொ்லம் சகடடுக்கிடைக்கு 
�ொர்த்தியொ.. நம்ம�மொதிரி 
ஏ த ழ  � ொ த ழ க 
் ்ல ொ ன்  ் க ட டு ப 
்�ொனொ ்�ஙக்கொரன் 
் க ள் வி ் ம ்ல  ் க ள் வி ் க ட டு  ந ொ ய ொ ய் 
அத்லயவிடுறொன். இஙக �ொரு… பிரொடு 
கம்ச�னிக்குப ்�ொடடி ்�ொடடுக்கிடடு 
அள்ளிக் சகொடுத்திருக்கொய்ஙக.” ச�ொரிந்து 
ைள்ளிக்சகொணடிருந்ைொர் ஒரு ச�ரியவர். 

வயிறு �சித்ைது. �டதடைபத�தயத் 
சைொடடுப �ொர்த்ைொன். நயொ த��ொகூடை 
இலத்ல. ‘ஒரு ைடைதவ கடைன் வொஙகிப 
�ழகிடடைொ, அபபுறம் அது்வ �ழக்கமொகிடும். 
ஈறு ்�னொகி, ்�னு ச�ருமொள் ஆயிடும்’. 
ம ண � ொ த ன யி லி ரு ந் ை  ை ண ணீ த ர 
ம டை க் கு ம டை க் ச க ன் று  வ யி று  நி ர ம் � க் 
கு டி த் து வி ட டு ,  த வ ர ொ க் கி ய த் ் ை ொ டு 

கி�ம்பி, த�க்கித� மொஙகு மொஙசகன்று 
அழுத்திக்சகொணடு �ள்ளிக்கூடைத்தை ்நொக்கி 
விதரந்ைொன். நல்ல்வத�யொக இன்னும் 
மத்தியொனச �ொப�ொடடு மணியடிக்கவிலத்ல. 
கயிறறுக்கடடிலில தீனிகத�ப �ரபபிதவத்துத் 
ையொரொக நின்றுசகொணடிருந்ைொள் ்வ்லொயி 
கிழவி. ்வ்லொயி கிழவி எ்லந்ைப �ழம், 
சகொய்யொப �ழம், மொஙகொய், ைர்பபூ�ணி, 
சவள்�ரிக்கொ இப�டி சீ�னுக்குத் ைகுந்ைமொதிரி 
வியொ�ொரம் ச�ய்�வள். அது்�ொக புடடு, 
�ணியொரம், ்வகதவத்ை �யறுகன்னு 
எபச�ொழுது்ம ஏைொவது ்�ப�ரில மடித்துக் 
சகொடுத்துக்சகொணடிருப�ொள். கயிறறுக் 
கடடிலில கடைத்ல மிடடைொய், எள்ளுருணதடை, 

ச�ொரியுருணதடை, இ்லந்தை 
வதடை, ஊறுகொய் மடதடை 
எ ன் று  க ொ ்ல ங க ொ ்ல ம ொ க ப 
� ய ன் � டு த் தி வ ரு ம்  தீ னி 
வதககள் �ரவிக் கிடைக்கும். 

“ டி ங .  டி ங .  டி ங . 
டிங. டிங. டிங. டிங. டிங.” 
�ொப�ொடடு மணி ஒலித்ைது. 
ச�ொதுச�ொதுசவன்று பிள்த� 
குடடிகள் வகுப�தறயிலிருந்து 
சவளி்யறி ஓடிவந்ைொர்கள். 

“பீ.பீ.பி.பீ.பீ.பி…” 

பிள்த�களின் 
கவனத்தை ஈர்க்க ைொரதன 
அழுத்திக்சகொண்டையிருந்ைொன். 

“ஐஸ்… ஐஸ்… ஐஸ்… �ொத்லஸ்… 
கபத�ஸ்… ்கொதனஸ்… ஐ்ஸ… ஐ்ஸய்...” 

கொடடுக் கத்து கத்திய�டி ஆவ்லொக 
எதிர்�ொர்த்துக்சகொண்டையிருந்ைொன். 
ய ொ ரு ம்  வ ரு வ ை ொ யி ல த ்ல .  கி ழ வி யி ன் 
கதடைக்கு ஊறுகொய் மடதடை வொஙகக்கூடை 
ஒரு �யலும் வரவிலத்ல. கிழவி பு்லம்� 
ஆரம்பித்துவிடடைொள். 

ஆ று மு க த் தி ற கு  வ யி ற றி ல 
பு ளி த ய க்  க த ர த் ை து .  உ ள் ளு க் கு ள் 
ஏ்ைொ ச�ய்வது்�ொலிருந்ைது. �ொபபிடடு 
மு டி த் து  ம ொ ண வ ர் க ள்  ஓ டி ய ொ டி 
வித�யொடிக்சகொணடிருந்ைொர்கள். யொரும் 
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ச வ ளி ் ய  வ ந் து  ஒ ரு  ச � ொ ரு ளு ம் 
வொஙகுவைொயிலத்ல. ஆறுமுகத்திறகு அந்ை 
ஒரு மணி்நரம் ஒரு யுகமொய்க் கழிந்ைது. 
அந்ை ்வகொை சவயிலில சைொணதடை வற� 
கத்திய�டி்ய நின்றுசகொணடிருந்ைொன். 
திரும்� மணி ஒலித்ைது. மொணவர்கள் 
அதனவரும் குபுகுபுசவன்று உள்்� 
பு கு ந் ை ொ ர் க ள் .  ஆ று மு க த் தி ற கு  எ ன் ன 
ச�ய்வது என்்ற சைரியவிலத்ல. பு்லம்பித் 
ைவித்ை ்வ்லொயி கிழவி அப�டி்ய 
சமதுசமதுவொகப �ள்ளிக்கூடைத்திறகுள் 
புகுந்து, �த்துணவு ஆயொவிடைம் என்ன ஏசைன்று 
வி�ொரித்ைொள். “�ொழொப ்�ொறவன்! இபபிடி 
நம்ம வயித்து்ல அடிசசிடடைொ்னய்யொ...” 
அழுது ஒப�ொரி தவத்ை�டி்ய சவளி்ய 
வந்துசகொணடிருந்ைொள். ஆறுமுகத்திறகுக் 
குத்ல்ய நடுஙகியது. “புது�ொ வந்திருக்கிற 
ச�ரிய வொத்தியொரு, சவளியி்ல கணடை இடைத்து்ல 
விக்கிற தீனிய வொஙகித் திஙகக்கூடைொதுன்னு 
ஆர்டைர் ்�ொடடிருக்கொரொம். நொமல்லொம் 
சுத்ை�த்ைம் இல்லொைவஙக�ொம். சகொள்த�யி்ல 
்�ொறவன்! அவன் நொ�மொப ்�ொகணும்...” 
வொயில வந்ை�டி திடடி அழுை�டி்ய வந்ைொள் 
்வ்லொயி கிழவி. 

ஆறுமுகத்திறகு ஏமொறறம் கணணீரொய் 
எ ட டி ப � ொ ர் க் க ,  சு ை ொ ரி த் து க் ச க ொ ண டு 
சைொணதடைதயக் கதனத்துக்சகொணடைொன். ஐஸ் 
ச�டடிதயத் திறந்து �ொர்த்ைொன். முழுவதுமொக 
விறகொமல அப�டி்ய இருந்ைது. 

“ஐ்யொ. இபபிடி ைத்லயி்ல கலத்லத் 
தூக்கிப ்�ொடடுடடைொ்ன �டு�ொவி. இனி்ம 
நொன் என்ன �ணணு்வன், யொர்கிடடை ்�ொய் 
நிப்�ன். சகடைச� கொல வயித்துக் கஞசிக்கும் 
உத்ல வசசிடடைொ்ன �ொவி.” ஒப�ொரி 
தவத்துக்சகொண்டை ச�ொருடகத� எல்லொம் 
மூடதடை கடடிக்சகொணடு இருந்ைொள் கிழவி. 

இனி்மலும் அங்க நின்றொல உதடைந்து 
அழு்ைவிடு்வன் என்று த�க்கித�த் 
ைள்ளிக்சகொணடு நகர ஆரம்பித்ைொன் ஆறுமுகம். 
என்னச�ய்வது என்்ற சைரியவிலத்ல. 
சைொழில கடைன், மகளிர்குழு கடைன், மகளுக்கு 
வரப்�ொகிற வத�கொபபுச ச�்லவு என்று 
எல்லொம் அவனது கணகத� மதறக்க, 
மனம்்�ொன ்�ொக்கில த�க்கித� அழுத்திப 

்�ொய்க்சகொணடிருந்ைொன். ‘ஐ்யொ… இனி்ம 
என்னத்ை ச�ய்்வன்? டைவுதனச சுத்தி யொரு்ம 
ஐஸ் வொஙக மொட்டைஙகறொஙகன்னுைொ்ன 
சகொஞ�ஙசகொஞ�மொ நகர்ந்து, இப்�ொ 
�த்திருவது தமலதூரம் ைொணடி த�க்கிள் 
மிதிசசி, இஙக வந்து ஐஸ் விக்கி்றன். 
இப்�ொ அதுக்கும் வழியில்லன்னொ நொன் 
எஙகைொன் ்�ொ்வன். மகமொயீ!’ மனதிறகுள் 
�்லவொறு ச�ொருமிய�டி த�க்கித� அழுத்திப 
்�ொய்க்சகொணடிருந்ைொன். 

த�க்கிள் அந்ைக் கிரொமத்தைக் கடைந்து 
வீடதடை ்நொக்கிப ்�ொய்க்சகொணடிருந்ைது. 
உசசிசவயில சுடசடைரித்துக்சகொணடிருந்ைது. 
ை ொ த ர ை ொ த ர ய ொ க  வி ய ர் த வ 
வழிந்துசகொணடிருந்ைது. �சிக் கிறக்கம் 
கொதை அதடைத்ைது. சநஞசு �டை�டைசவன்று 
அடித்ைது. கணகள் ச�ொருக ஆரம்பித்ைது. 
த�க்கித� மிதித்துக்சகொணடிருந்ை ஆறுமுகம், 
திடீசரன த�க்கி்�ொடு கீ்ழ விழுந்து, 
‘விசுக்… விசுக்…’ என்று வலிபபு வந்து 
இழுத்துக்சகொணடிருந்ைொன். கணகள் சகொஞ�ம் 
சகொஞ�மொக உள்்� ச�ொருகிக்சகொணடிருந்ைது. 
ச வ ள் த �  மு ழி  ச ை ன் � டை ்ல ொ ன து . 
நீணடை்நரமொகத் ைகிக்கும் சவயிலில 
அனொதையொகத் துள்ளிக்சகொணடிருந்ைொர் 
ஆ று மு க ம் .  வ ொ யி லி ரு ந் து  நு த ர 
வந்துசகொணடிருந்ைது. ஐஸ் ச�டடியிலிருந்து 
�ரிந்துவிழுந்ை ஐஸ்கச�ல்லொம் உருகிச 
� ொ த ்ல யி ல  ஓ டி க் ச க ொ ண டி ரு ந் ை ன . 
அை்னொடு ்�ர்ந்து ஆறுமுகத்தின் உயிரும் 
உருகி ஓடிக்சகொணடிருந்ைது. சவயில ஈவு 
இரக்கமின்றித் ைகித்துக்சகொணடிருந்ைது. 

நீணடை்நரமொக அந்ைவழி்ய வணடி 
நடைமொடடைமில்லொமலிருந்ைது. வொனத்தில 
வடடைமடித்ை�டி்ய கொக்தகக் கூடடைஙகள் 
கதரந்துசகொணடிருந்ைன. வொய்பி�ந்து, 
வொதன சவறித்துப �ொர்த்ை�டி கிடைந்ை 
ஆறுமுகத்தின்்மல ்கட�ொரறறு ஈக்கள் 
சமொய்த்துக்சகொணடிருந்ைன. “�ொம்…�ொம்...
�ொம்...” �த்ைம் ் கடடு ஈக்கள் சைறித்துப �றந்ைன. 
�ொதையில உருகி ஓடிக்கிடைந்ை ைணணீரின்மீது 
ஏறிப �தித்து, அைன் ைடைஙகத� அடுத்ைடுத்துப 
�தித்ை�டி்ய அந்ைக் குக்கிரொமத்தை ்நொக்கிப 
்�ொய்க்சகொணடிருந்ைது, ஒரு ச�ந்நிறக் 
சகொக்்கொ்கொ்லொ வொகனம். 
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 கவிலதயியல் குறித்த 
நேர்கபாணல்கள

12



சில ்கவிற்த்கறள ‘வாசிப்றபக் ்்காருகிை 
்கவிற்த’ எனறு முன்மாழிகி்ைாம் அலலவா? 
உணறமயில வாசிப்றபக் ்்காரும் ்கவிற்தயின 
்பாது அறடேோளங்கள் எறவ?

எழுைப�டும் எல்லொக் கவிதைகளும் 
வொசிபத�க் ்கொரி நிற�தவைொன். �தடைபபு 
என்�து சிலுதவயில அதறைல எனில 
வொசிபபுைொன் உயிர்த்சைழ தவக்கிறது. 
அகலிதக ைன்தன உயிர்பபிக்கும் ஓர் 
வழிப்�ொக்கனுக்கொகத்ைொ்ன கலச்லனக் 
கொத்திருந்ைொள். அரிசியில ஒரு குருவியின் 
ச�யதர எழுதுவதில என்ன இருக்கிறது? �சித்ை 
குருவியின் அ்லகுைொ்ன அதை அர்த்ைப�டுத்ை 
முடியும். ஆக்வ வொசிப்� அமொனுஷயம். 
வொசிப்� ரடசிபபு. வொசிப்� அர்த்ைப�ொடு.

ச � ொ து வ ொ க க்  க வி த ை யு ்ல கி ல 
சகொணடைொடைப�டும் வரிகள் எல்லொம் 
வ ொ சி ப பி ன்  நு ட � ம்  ச ை ொ ழி ற � ட டு த் 
து்லஙகியதவைொன். வொசிபத�க் ்கொரும் 
கவிதையின் ச�ொதுத் ைன்தம எது என்று 
்கடடைொல  முடிச�விக்கித்ைன்ம என்று 
ச�ொல்வன். ஒரு வதகயில �தடைபபு என்�து 
சூடசுமம் சகொணடை முடிச்�. அரிசிச �ொக்கின் 
தையத்லவிடைவும் வொசிபத�க் ்கொரும் 
கவிதையுணடைொ என்ன? 
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்கவிற்தக்குள் ஒனறு அலலது சில ்கற்த்கள் 
இேஙகுவற்த ேம் ்கவிற்த மரபின வழி அறிே 
முடிகிைது. ஆனால, இனறு எழு்தப்படும் பலரது 
(பலரது எனபது உட்்பாருள் ்்காணடேது) 
்கவிற்த்கள் ஒ்ர்ோரு நிறலத்த, உயிரப்பற்ை 
�ாட்டில நினறுவிடுகினைன. இப்படிோனறவ 
்கவிற்த்கள் இலறல எனக் கூைமுடிோது. 
இருப்பினும், இது குறிதது உங்கள் ்கருதது 
எனன? 

உ ங க ள்  ் க ள் வி  ஒ ரு  வ த க யி ல 
ஓவியத்திறகும் புதகப�டைத்திறகுமொன 
புழஙகுசவளி குறித்ை உதரயொடைத்லத் 
துவக்குகிறது. ஒ்ரசயொரு நித்லத்ை உயிர்ப�றற 
க ொ ட சி யி ல  நி ன் று வி டு ம்  க வி த ை க ள் 
புதகப�டைஙகத� ஒத்ைதவ. ஒன்று அல்லது 
அைறகு ்மற�டடை கதைகள் இயஙகும் 
�ொத்தியம் சகொணடை கவிதைகள் ஓவியஙகத� 
ஒத்ைதவ.

அதிக�ட� �ொத்தியஙகத�க் சகொணடை 
ஓவியம் கூர்தமயொன அவைொனிபத�யும் 
கூடுைல அர்ப�ணிபத�யும் ்ம்லதிகக் 
கொத்திருபத�யும் ்கொருகிறது. முன்னும் 
பின்னும் ்கமரொக்கள் முத�த்ை தகப்�சிகள் 
கொ்லத்தில புதகப�டை சவடடுக்கிளிகள் 
்மயொை இடைஙக்� இலத்ல. அவர்கள் 
எடுத்ை �டைஙகத� அவர்க்� �ொர்க்கவிய்லொை 
அதீைப ச�ருக்கம் துயரமொனது. அ்ை �மயம், 
இதைப ்�சுகிற்�ொது  புதகப�டைஙகளில 
உ ன் ன ை ம ொ ன த வ யு ம்   ஓ வி ய ங க ளி ல 
உருப�டைொைதவயும் இருக்கும் என்�தையும் 
மனதில சகொள்�்வணடும். 

அரறெ / ெமூ்கதற்த / பணபாட்றடே / 
மனி்தர்கறள / வாழறவ எலலாம் ப்கடி ்ெயது 
எழு்த முடிகிை ்கவிஞனுக்கு,  அவனுறடேே 
்ொந்த மனற்தப் ப்கடிக்குள்ளாக்கும்்பாது 
எழும் உணர்வழுச்சி எப்படிோன்தாய 
இருக்கும்?

நீ ங க ள்  � ர ம � ை ம்  வி த � ய ொ டி 
இருக்கிறீர்க�ொ? �கடியின் அறஙகத�ப 
புரிந்துசகொள்� அது �யன்�டும். ைொயம் 
விழுந்ைொலைொன் நீஙகள் �ரம�ை வித�யொடடில 
உள்நுதழய முடியும். ைொயம் என்�து சுய 
�கடிைொன். சுய�கடிக்கு ஒபபுக்சகொள்ளும் 

ஒ ரு வ ர்   � க டி  வி த � ய ொ ட டு க் கு ள் 
நுதழய்லொம். மறறதம குறித்ை �கடியில அறம் 
அவசியமொனது. ்�ொழிகத� உருடடும் அந்ை 
சமொழி வித�யொடடில ஏணிகளும் உணடு.. 
�ொம்புகளும் உணடு. �கடியின் அறம் உசசிக்கு 
ஏறறிவிடும். அைனொல உஙகள் கொய், கனியும் 
கடடைத்தை அதடைய்லொம். அறமறற �கடி்யொ 
உஙகத�ப �ொம்பின் வொயில விழப�ணணி 
வொலிறகு இறக்கிவிடும். நமக்கு விதிக்கப�டடை 
� ய ண ம்  ்லட சி ய ப பூ ர் வ ம ொ ன ை ொ க ் வ ொ , 
சநருக்கடியொனைொக்வொ, வலிமிக்கைொக்வொ, 
அ லு ப பூ ட டு வ ை ொ க ் வ ொ  இ ரு க் க ்ல ொ ம் . 
எதுவொயினும் உஙகள் �யணத்திறகொன  
வழிசச�்லவொகப �கடி இருக்கும். ஒருவதகயில 
எளிய அறஙகளின் சில்லதறத்ைன்ம �கடி 
என்லொம்.

. .. .


்தமிழக் ்கவிற்தச் சூழலின ெம்காலப் 
்பாக்கு எப்படி இருக்கிைது? சிைப்பு / 
பரவாயிலறல / படு்மாெம். இந்த மூனறில 
நீங்கள் எற்த்ேனும் ஒனறைத ்்தரவு ்ெயது 
்கருததுறரத்தால ேனறு.

�ரவொயிலத்ல. சிறபபு என்று ச�ொல்ல 
இய்லொை அ�வுக்கு ்நருக்கு ்நரொக 
எத்ைதன்யொ கொரணஙகள் இருக்கின்றன. 
ச�ொதுவொக, ச�ரும்�ொ்லொன எழுத்ைொ�ர்கள் 
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ச�ொன்னதை்ய நொனும் ச�ொலவசைன்றொல 
�மீ�மொகக் குதறந்து வரும் கவிதை 
வொ�கர்களின் எணணிக்தக, ஒரு கவிதைதயக் 
தகயொளும் சமனக்சகடைலகளின் �றறொக்குதற, 
துரிை உணவகம் ் �ொன்ற எதிர்�ொர்ப�ொ�ர்களின் 
வ ொ சி ப பு ,  ச � ரு கி வ ரு ம்  க வி த ை 
எழுத்ைொ�ர்களில எதைத் ் ைர்ந்சைடுப�து என்ற 
குழப�ஙகள், இப�டி எல்லொத் ை�ஙகளிலும் 
புகுந்துவிடடை புறக்கணிபபு அரசியல, கவிதைச 
சூழத்லயும் விடடுதவக்கவிலத்ல, ைனி 
மனிை உ�வியல ைொக்குைலகளில சைொடைஙகிச 
சிறுசிறு குழுக்க�ொகவும் ைஙகளுக்குள் அரசியல 
ச�ய்யத் சைொடைஙகிவிடடைனர். 

ஒரு ைரபபினர் வியந்து �ொர்க்கும் ஒருவதர 
இன்சனொரு ைரபபினர் ச�ொருடடைொக மதிப�்ை 
இலத்லசயன்றொல இது எப்�ர்ப�டடை 
கொழபபுணர்சசி என்று உணர்ந்து சகொள்ளுஙகள். 
இதைசயல்லொம் கடைந்து ஒரு எழுத்ைொ�ன் 
சைொடைர்ந்து ச�யல�டுகிறொன் என்�்ை 
அவனின் வொழநொள் �ொைதன. அைனொலைொன், 
�டு்மொ�த்தையும் ைவிர்த்துப �ரவொயிலத்ல 
என்னும் �தித்லத் ைருகின்்றன்.

மறுக்்கப்படும் ்கருததுச் சு்தநதிரம் அதி்வ்க 
வலிறம்ோடு திரும்ப வரும் எனபார்கள். 
்கவிற்தயில அற்தச் ொதிக்்க முடிகிை்தா?

முடிகிறது. இைறகுப �ொரதியொதர 
உைொரணமொகக் சகொணடுவர ்வணடிய 
அவசியமிலத்ல, �மகொ்லத் ்ைொழர்களின் 
�க்கஙகத�த் சைொடைர்ந்து வொசித்ைொ்்ல ் �ொதும். 
�மீ�மொக நமக்கு மறுக்கப�டடைதவகத� 
மடடு்ம எழுதிக்சகொணடிருக்கும் �க 
எழுத்ைொ�ர்கத�யும் நொம் ச�றறிருக்கி்றொம், 
ச � ண ணி ய க்  ் க ொ ட � ொ டு க ள் 
ஒவ்சவொருவருக்குமிதடையில ் வறு�டடைொலும் 
அத்ை�த்தில கவிதைகள் �ொடுச�ொரு�ொக 
இருக்கின்றன. 

இ ன ப � டு ச க ொ த ்ல க ள் ,  � ொ லி ய ல 
வன்முதறகள், ஊழல ்மொ�டிகள் ்�ொன்ற 
ச�ய்திகளில சூடு ஆறியவுடைன் கடைந்து்�ொய்க் 
குறறவொளிகள் சுைந்திரமொக சவளிவந்ை 
பின்னரும் �ொதிக்கப�டடை ஒறதற மனிைனுக்கு 
ஆைரவொக எழுைப�டும் கவிதைகத�யும் 

இத்துடைன் இதணத்துக்சகொள்�்லொம்ைொ்ன. 
நொக்குகளும் விரலகளும் அறுக்கப�டடைொலும் 
அழியொை கவிதைகள் ஏரொ�மொக இருக்கின்றன. 
எனது வரிகள் உட�டை இக்்கள்விக்குப �தி்லொக 
�ொடசிக�ொக �்ல உயிருடைன் இருக்கின்றன. 

எ ன் ் ற ொ  மு டி ந் து ் � ொ ன 
உ்லகப்�ொர்கத�க் கவிஞர்கள் அவரவரின் 
�ொணியில எழுதி தவக்கவிலத்லயொ.. 
அது்�ொ்ல நூறு ஆணடுகளுக்குப பிறகு 
இன்தறய எழுத்துக்கத� மறுக்கப�டடை 
கருத்துச சுைந்திரத்திறகு ஆவணமொகக் சகொணடு 
வர்லொம். 

்கவிற்த மற்றும் பிை பறடேப்பு ஊக்்கங்கள் 
உங்கள் ்ொந்த வாழக்ற்கறேச் ெவாலான்தா்க 
றவததிருக்கிை்தா?

ஆ ம ொ ம் .  ச ை ொ டை க் க த் தி ல  எ ளி ய 
தகயொளுை்லொகத் சைரிந்ைொலும் நொ�தடைவில 
என்தனச சுறறி எதிர்�ொரொை குழப�ஙகத�ச 
�ந்தித்து இருக்கி்றன். ஒறதற உடைலுக்குள் 
புகுந்துசகொணடை இரணடு ஆன்மொக்கத�ப 
்�ொ்லத்ைொன் இந்ை வொழவு நகர்கின்றது. 
எப்�ொது எதுவொக இருக்கி்றன் என்�து 
என்தன நொ்ன �ரீடசித்துக்சகொள்ளும் 
் க ள் வி .  ச � ொ து வ ொ க க்  கூ ட டை த் தி ல 
ைனித்திருக்கும் மனதைத்ைொன் கவிதை 
்ைர்ந்சைடுத்து சமொழிச�யர்க்கும். ஆனொல 
இங்க இதரச�லும் ஆர்ப�ரிபபும் நிதறந்ை 
�பைஙகத� எழுை்வணடி இருக்கிறது. 

மூத�ச சூடைொகி கணகள் எரிந்து உறக்கமறற 
இரவுகத�க் கடைந்து சவறறு மதித்ல 
சவறித்து அதமதியொக இருந்திருக்கி்றன், 
்�சிக்சகொணடிருக்கும்்�ொ்ை உறஙகியும் 
எ ழு ந் தி ரு க் கி ன் ் ற ன் .  எ ல ்ல ொ ் ம 
அனு�வம்ைொ்ன.. இந்ைக் குதறந்ை�ட�ச 
�வொலகள் கூடை இலத்லசயன்றொல எப�டி 
எழுதுவது.. ச�ொலலுஙக. என்னுதடைய எதிரி 
அல்லது ்�ொடடியொ�ன் என்று என்தன்ய 
நொன் தீர்மொனித்து தவத்திருக்கி்றன். 
ஒவ்சவொரு ச�யலிலும் என்தனத் ்ைொறகடித்து 
என்தன சவறறி ச�றச ச�ய்வதைவிடை எந்ைச 
�வொலும் ச�ரிைொகத் சைரியவிலத்ல .
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