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õí‚è‹.

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

«ð£˜ â¡ø ªê£™«ô ñQî ñùˆF™ å¼MîŠ ðî†ìˆ¬î à¼õ£‚èŠ «ð£¶ñ£ùî£Œ 
Þ¼‚Aø¶. Ü„ªê£™L¡ H¡ ¹¬î‰F¼‚°‹ ÜN¾èœ ñŸÁ‹ ÞöŠ¹èœ °Pˆî C‰î¬ù 
ãŸð´ˆ¶Aø àí˜¾ Þ¶. îIN¡ ÝF Þô‚Aòƒèœ «ð£˜„ Åö¬ô Þò™ð£ŒŠ 
ðFõ£‚AJ¼Šðî¡ H¡Âœ÷ êÍè‹ èŸð¬ù‚°œ MK»‹«ð£¶ àì™ àîÁAø¶. 
«ð£K™ ß´ðì£«î£¬ó‚ Ãì ñ£˜H™ WPŠ ¹¬î‚°ñ÷MŸ°Š «ð£¼‹ ióº‹ àJ¼‚°œ 
èô‰F¼‰F¼‚A¡øù.

ð¬ìðôº‹ ióº‹ å¼ƒ° ªè£‡ì î¬ô¬ñ¬òŠ ð¬èˆî ï£´èœ «ð£¼‚°Š 
H¡ â¡ùõ£Jù â¡Á ð†®ùŠð£¬ô å¼ CˆFóˆ¬î õöƒ°Aø¶. ªêNŠð£ù ÞòŸ¬è 
õ÷‹ Gó‹Hò ð°Fèœ «ð£¼‚°Š H¡ õø‡´ è£†´ Gôñ£Jù. ðô¼‹ ªî£ö‚Ã®ò 
Þì‹ «ð£˜‚è£ôˆF™ ò£¬ùè÷£™ Þ®‚èŠð´A¡ø¶. Mö£ Gè›‰¶ ªè£‡ì£†ì‹ 
G¬ø‰î Þìƒèœ «ð£¼‚°Š H¡ ïK á¬÷Jì, «ðŒ MKˆî£´‹ Þìƒè÷£Jù. àí¾ 
õ÷‹ G¬ø‰¶ âŠ«ð£¶‹ M¼‰¶ ªêN‚°‹ Üö° I‚è á˜èœ «ð£¼‚°Š H¡ ðèL½‹ 
Ã¬èèœ Ã¾‹ Þìƒè÷£Jù. 

Þ¼ ÜóC¡ ªè£œ¬è º®¾èÀ‚° Þ¬ì«ò â¶¾‹ ÜPò£ âOò ñ‚èœ C‚A„ 
C¬îõ¶ â¡ð¶ «ð£˜„ êÍèˆF™ Þò™ð£AŠ«ð£Aø¶. «ð£˜ º®¾Ÿø H¡ù£ù å¼ 
êÍèˆF¡ C‰î¬ùò£è â¿‰î å¼ ð£ôvbù‚ èM¬îJ™ `âƒèœ ñ‡¬í ò£˜ 
MŸø£˜èœ â¡ð¶ âù‚°ˆ ªîKò£¶ - Ýù£™ ÜîŸè£ù M¬ô¬ò ò£˜ î¼Aø£˜èœ 
â¡ðîŸ° ê£†C ï£¡’ âù õ¼‹ õK ñ‚èO¡ °óô£Aø¶.

«ð£«ó Üøñ£è Þ¼‰î êÍè‹ Þô‚AòƒèO™ ñ†´‹ õ£›‰¶M†´Š «ð£è†´‹. 
«ð£K¡ Üø eø¬ô ãŸÁ‚ªè£œ÷ Þòô£î ï´G¬ô ñùƒèœ G¬ø‰F¼‚°‹ ÞšàôA™ 
«ð£¬óˆ îM˜‚°‹ ê£ˆFòƒè¬÷ ÜšÜP¾‚ °ó™èœ àóˆ¶ åL‚èMì†´‹.

ð¬ìŠH¡ M¼¶èœ ªðŸø ð¬ìŠð£÷˜èO¡ «ï˜è£í™èœ Þ‰î ÞîN™ 
ªõOò£A»œ÷ù. 

îèM™ 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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 ்ேரககாணல்

îI› â¿ˆ¶ôA¡ ñFŠ¹I‚è `ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶ 2021’ ªðŸø â¿ˆî£÷˜èœ î‹ 
î°Fò£™ î‹¬ñ G¬ôGÁˆF‚ªè£‡ìõ˜èœ. àôAò™ ÜP¾, èŸð¬ù õ÷‹, ß˜ˆ¶M´‹ â¿ˆ¶ 
õ™ô¬ñ âùŠ ð¬ìŠ¹ˆFø¡è¬÷ å¼ƒ° ªðŸøõ˜èœ. îIN¡ Iè º‚Aòñ£ù ð¬ìŠð£÷˜è÷£è 
à¼õ£A»œ÷ Üõ˜èÀì¡ Üõ˜î‹ ð¬ìŠ¹ °Pˆî£ù «ï˜è£í™..

«ê£¬ôñ£òõ¡, bHè£ ïìó£ü¡, 
Ü¼í¡, Ü‹º ó£èš

“
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â¿ˆî£÷˜ ó£‹ îƒè‹
HK¾ : °Áï£õ™
M¼¶ ªðŸø Ë™ : ó£ü õù‹ 
ªõOf´ : õ‹C ¹‚v, F¼õ‡í£ñ¬ô.

ராஜவனம் எனும் நாவல் எழுதக் 
காரணமாக இருநதது..

இயற்கை சார்ந்த ரச்ை்தான் முக்கியக் 
கைாரணம். அடிக்கைடி கைாடு சார்ந்த இடஙகைளுக்குப் 
பயணம் சசல்வது ராஜ்வைம் எழு்த சராம்ப 
தூண்டு்தலாகை இரு்ந்தது. வ்வறு எலலா ்வாழக்்கை 
மு்ை்யயும் நம்மு்டய கைறப்ையில 
இரு்நது நி்ைய எழு்த முடியும். ஆைால 
கைாடு சார்நது அப்படி எழு்த முடியாது.  கைாடு 
சார்நது ்வ்ந்த பதிவுகைள் மிகைக் கு்ை்வாகைத்தான் 
்தமிழில இருக்கிைது. அது ்தவிர கைன்னியாகுமரி 
மா்வடடம் ஒரு இயற்கை ்வளம் சார்ந்த கைாடு, 
ம்ல, அருவி, விலஙகுகைள் எைச் வசர்நது 

இருக்கைக்கூடிய நிலப்பரப்பு என்ப்தால 
அ்்த எழுது்வ்தறகு ஆர்வமும் தூண்டு்தலும் 
இயலபாகை ்வ்ந்தை.

ராஜவனம் எல்்ாத் தரப்பு மக்களிடமும் 
சென்று ப�ாய்ச் பெரநத நூல். அதில் 
உஙகளுக்கு வாெகரகளிடம் அல்்து 
எழுத்தாளரகளிடம் இருநது வநத மறக்க 
முடியாத �ாராட்டு �ற்றிக் கூறுஙகள்..

சிஙகைப்பூர மாயா இலக்கிய ்வடடம் 
குறுநா்வல வபாடடிக்கு ராஜ்வைத்்த 
அனுப்பி இரு்நவ்தன். அ்தன் நடு்வர எழுத்தாளர 
சாரு நிவ்வதி்தா இ்த்ை மு்தல பரிசுக்குத 
வ்தர்நச்தடுததிரு்ந்தார. அ்தன்பிைகு அ்வர 
என்னிடம் வபசும்வபாது புத்தகைததின் 
சிைப்புகை்ளப் பறறிச் சசாலலும்வபாது சராம்ப 
மகிழச்சியாகை இரு்ந்தது. அ்தன்பின் சாகிதய 
அகைா்தமி விருது சபறை சமாழிசபயரப்பாளர 
வகை.வி.சஜயஸ்ரீ அ்வரகைளின் வீடடில இரு்ந்த 
ராஜ்வைம் பிரதி்ய அ்வரது அம்மா மா்தவி 
அ்வரகைள்  ்வாசிததுவிடடு அ்வரு்டய மகைளும் 
சமாழிசபயரப்பாளரும் பதிப்பாளருமாை 
வகை.வி.்ைலஜா அ்வரகைளிடம் `இ்ந்தப் 
புத்தகைத்்த நான் படிததுவிடவடன், சராம்ப 
நலலா இருக்கு. நீ ்வம்சி புக்ஸ் மூலம் சகைாண்டு 
்வா` என்று சசாலலி இருக்கிைார. 

அச்சுப் புத்தகைமாகை ச்வளி்வ்ந்தபின் 
எழுத்தாளர ்வண்ண்தாசன் அ்வரகைள்   ்வாசிததுக் 
சகைாண்டிருக்கும்வபாது அது பறறி  முகைநூலில 
பதிவு சசய்து ்வாழததிைார. அ்தன்பின் அ்வர 
அ்வரு்டய நண்பரகைளாை எழுத்தாளர எம்.
எம்.தீன் வபான்ை பலருக்கும் புத்தகைத்்தப் 
பறறிச் சசாலலி அ்வரகைளும்  ்வாழததிைாரகைள். 
வகைாத்தகிரியில ்வசிக்கும் இரண்டாம் ்வகுப்பு 
மாணவி ஸ்ரீயக்ா, ்தன் அம்மா மூலம் 
ராஜ்வைம் நா்வல கை்்த்யத ச்தரி்நதுசகைாண்டு 
என்னிடம் முழுக்கை்்த்யயும் சசாலலி 
ஆச்சரியப்படுததிைார. 

எழுத்தாளர சபான்னீலன் அ்வரகைள், 
நாஞ்சில நாடன் அ்வரகைள், ப்வா சசலலது்ர 
அ்வரகைள், கைரூ்ரச் வசர்ந்த பாடடி லடசுமி 
அம்மாள், விஜயா பதிப்பகைம் வ்வலாயு்தம் 
அண்ணாச்சி அ்வரகைள் எைப் பலரும் ராஜ்வைம் 
்வாசிப்பு அனுப்வத்்தச் சசாலலி எைக்கு 
ஆச்சரியப்படுததிைாரகைள். அதிகைா்லயில 
தூஙகிக் சகைாண்டிருக்கும்வபாது எழுத்தாளர 
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எஸ் ராமகிருஷணன் அ்வரகைள் வபானில 
ச்தாடரபு சகைாண்டு ராஜ்வைம் புத்தகைம்   
குறிததுப் வபசியது மிகு்ந்த மகிழச்சி்யத 
்த்ந்தது. புத்தகைம்  குறிதது இப்வபாதும் திைசரி 
ஒரு்வர வபசுகிைார. 

ராஜவனம் எழுத எவவளவு நாட்கள் 
எடுத்துக் சகாண்டீரகள்? இதற்காக உஙகள் 
தயாரிப்பு என்னவாக இருநதது?

ராஜ்வைம் எழுது்வ்தறகு மிகைக் கு்ை்ந்த 
நாடகைள்்தான் எடுததுக்சகைாண்வடன். ஆைால 
அ்தறகைாை ்தயாரிப்புப் பணிக்குச் சுமார 
ஒன்ை்ர ்வருடததில இரு்நது இரண்டு 
்வருடஙகைள் வ்த்்வப்படடை. 2020ஆம் 
ஆண்டு வபாடப்படட ஊரடஙகுக் கைாலததில 
எழுதிவைன். அ்ந்த ஊரடஙகுக் கைாலம் 
இலலாமல இரு்நதிரு்ந்தால நான் எழுதி 
இருப்வபைா/ புத்தகைம் இப்வபாது ்வ்நது 
இருக்குமா என்று ச்தரியவில்ல.

ராஜவனம் எழுதி முடித்ததும் உஙகள் 
மனநில் எப்�டி இருநதது?

ர ா ஜ ்வ ை ம்  எ ழு தி  மு டி த ்த பி ன் 
எ ன் ப ் ்த வி ட  எ ழு து ம் வ ப ா து 
இ ரு ்ந ்த  ம ை நி ் ல ்த ா ன்  மு க் கி ய ம் . 
எழுதும்வபாது நடுக்கைாடடில இருப்பது 
வபான்ை உணரவு எைக்குள் இரு்ந்தது. 
இ ர வு ம்  ப கை லு ம்  கை ா ட டு க் கு ள் வ ள வ ய 
அ்ல்நதுசகைாண்டிருப்ப்தாகை மைம் உணரததும். 
தூக்கைததில கூட ்த்லயில மரம் மு்ளத்தது 
வபாலவும், யா்ை, புலிகைள் துரதது்வது 
வபாலவும் கைைவுகைள் ்வ்ந்தை. எலலா்வற்ையும் 
எ ழு தி  மு டி த ்த து ம்   கை ா ட டி லி ரு ்ந து 
ஒடடுசமாத்தமாகை என்்ைத தூக்கி ச்வளிவய 
வீசியதுவபான்ை ஒரு மைநி்ல இரு்ந்தது.

ராஜவனம் நாவலின் அடுத்த �குதி 
எழுதும் எண்ணம் உள்ளதா?

மு்தலில எைக்கு அ்ந்த எண்ணம் 
இல்ல. ஆைால புத்தகைத்்த ்வாசித்த 
எலலா ்வாசகைரகைளும் அ்ந்தக் கை்்த சீக்கிரம் 
முடி்நதுவிடட்தாகைவ்வ உணர்நது வபசு்வாரகைள். 
ஏன் சீக்கிரம் முடிததீரகைள் என்று வகைடபாரகைள். 
நி்ைய வபர இதில இரண்டாம் பாகைம் ்வருமா 
என்று கூட வகைடடிரு்ந்தாரகைள். அ்தன்பிைகு்தான் 
அ்ந்தக் கை்்தயின் ச்தாடரச்சி எழுது்வ்தறகைாை 

எண்ணம் எழு்ந்தது. ்தறவபாது ராஜ்வைம் 
இரண்டாம் பகுதி எழுது்வ்தறகைாை ்தயாரிப்புப் 
பணிகைளில வ்தடு்தலில இருக்கிவைன். 

O

èMë˜ Ý‡ì¡ ªðQ
HK¾ : èM¬î - õ†ì£ó õö‚°
M¼¶ ªðŸø Ë™ : î†ì£¡°N
ªõOf´ : îI› Ü¬ô, ªê¡¬ù

தட்டான் குழி முழுக்க உஙகள் மண்ணும், 
மக்களுபம நிலறநது இருக்கிறாரகள். 
அவரகளுடனான உஙகள்  �ால்யகா்த்லதப் 
�ற்றி எஙகளுக்குச் சொல்லுஙகள்.

 எைது பாலயம் அப்படிசயான்றும் 
ம கி ழ ச் சி ய ா ை து  இ ல ் ல .  வி ள ம் ப ர 
இ்டவ்வ்ளக்கும் கு்ை்வாை அளவிவல 
ந ா ன்  எ ை க் கை ா ை  ்வ ா ழ க் ் கை யி ் ை 
்வாழவ்வண்டியிரு்ந்தது. அ்ந்த நாடகைளில 
்வறு்மக்கும் சாதிய ரீதியாை பாகுபாடடிறகும் 
என் ்வாழக்்கை ்வாக்கைப்படடிரு்ந்தது. 
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ச்வக்்கைக்கும் இன்ைலகைளுக்கும் மததியிலும் 
சகைாஞ்சமாகைக் கி்டத்த ச்நவ்தாசஙகைவள 
இ ன் ை ள வு க் கு ம்  நி ் ை த து ப்  ப ா ர க் கை 
மகிழச்சியாகை இருப்பது ஆச்சரயவம. 

காட்டுப்ப�ச்சி, ராணி, மதினி ப�ான்ற 
ச�ண்கலளப் �ற்றிய கவிலதகலளப் 
�டித்பதன். கிராமப்புறஙகளில் ச�ண்களின் 
கல்வி, ச�ாருளாதாரம், அவரகளுக்கான 
தனிமனிதச் சுதநதிரம் எநத நில்யில் 
உள்ளன?

ந ா ன்  அ ங கு  இ ரு ்ந ்த ்வ ் ர க் கு ம் 
கைாடடுப்வபச்சி, ராணி அக்கைா, மதினி 
எ ல வ ல ா ரு ம்  அ ப் ப டி வ ய ்த ா ன் 
இரு்ந்தாரகைள். எ்ந்தவி்த முன்வைறைமும் 
இல்ல. உடலளவிலும் மை்தளவிலும் 
சசததுப்வபாயிரு்ந்தாரகைள். மதினி என்று 
யா்ரயும் இப்வபாது கூப்பிடமுடியவில்ல. 
உைவுகை்ள அ்ழப்பதில இரு்ந்த சுகைம் 
மை்நதுவபாய்விடடது. மைமும் வ்வசைாரு 
்வாழக்்கை மு்ைக்குப் பழகிவிடடது. 
அ ்வ ர கை ் ள ப்  ப தி வு ச ச ய் ்த  ்வ ் கை யி ல 
அ்வரகைளுக்கு நன்றியு்டய்வைாகை எைது 
கைட்ம்யச் சசய்திருக்கிவைன். மறைப்படி 
இன்ைளவிலும் எதுவுவம மாைவில்ல.

சதன் மாவட்டஙகளில் ொதிரீதியான 
ஒடுக்குமுலறகள் மிக அதிகம். அஙகிருநது 
வநது இன்று குறிப்பிடத்தக்க நில்க்கு 
உயரநதிருக்கிறீரகள். ஆனால் இன்னும் 
அஙகு அபத மாதிரியான வன்முலறகள் 
நிகழ்நதுசகாண்பட இருக்கின்றன. இதற்கு 
என்ன தீரவு?

முன்புக்கு இப்வபாது பர்வாயில்ல 
என்று வ்தான்றுகிைது. ஆைாலும்  சமூகை 
்வ ் ல த ்த ள ங கை ள்  மு ன் ் ப வி ட வு ம் 
சாதியரீதியாை ஒருஙகி்ணப்்ப முன்சைடுதது 
்வலி்மயாக்குகின்ைை. சபாதுச்வளியில 
சாதியரீதியாை மைநி்ல்ய மை்நதுவிடட 
நண்பரகைளுக்கும் முகைநூல ்வாடஸ்அப் 
கு ழு க் கை ள்  நி ் ை வு ப டு த தி க் ச கை ா ண் வ ட 
இருக்கின்ைை. இப்படியாை சாதியக் குழுக்கைள் 
இ ் ண ய ச ்வ ளி ் ய க்  கை ற கை ா ல த தி ற கு க் 
சகைாண்டு சசன்றுவிடுவமா என்று கை்வ்லயாகை 
இருக்கிைது.

உஙகலளப் ப�ான்று ஆட்சிப்�ணியில் 
இருக்கும் ஒரு தனிந�ர இ்க்கியம் �டிக்க 
பவண்டியதின் அவசியம் என்ன? அது என்ன 
மாதிரியான மாற்றஙகலள ஏற்�டுத்தும்?

நி ர ்வ ா கை ச்  சூ ழ ல ா ல  ஏ ற ப டு ம் 
இறுக்கைததி்ைக் கு்ைக்கை இலக்கியவம 
ச ப ரி து ம்  உ ்த வு கி ன் ை து .  ம க் கை ் ள 
அணுகு்வ்்த எளி்மயாக்கி, அ்வரகைளுக்கும் 
எ ை க் கு ம ா ை  இ ் ட ச ்வ ளி  எ து வு ம் 
இலலாமல பாரததுக்சகைாள்கிைது. இலக்கியம் 
மடடுவம நிர்வாகைததில எைக்கு நலலச்தாரு 
இயஙகு்தளததி்ை உரு்வாக்கித ்தருகிைது 
என்று உறுதியாகை நம்புகிவைன்.

O

èMë˜ Þó£.Ìð£ô¡
HK¾ : CøŠ¹Š ðK² - èM¬î
M¼¶ ªðŸø Ë™ : ÜÏðˆF¡ õ£ê¬ù
ªõOf´ : ªð£œ÷£„C Þô‚Aò õ†ì‹.
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தஙகள் அரூ�த்தின் வாெலன �லடப்பு 
விருது ச�ற்றச�ாழுது தஙகள் மனநில் 
எப்�டி இருநதது?

விருது எ்ந்த ஒரு ப்டப்புக்கும் ஊக்கைம் 
்தரும் அஙகீகைாரம். ப்டப்பு அ்மப்பு 
்தறவபாது ்தமிழ இலக்கிய அ்மப்புகைளில 
குறுகிய கைாலததில மிகைப்சபரிய ்வளரச்சியும், 
அதீ்த சசயலபாடுகைளும் கைண்ட அ்மப்பு. 
ப்டப்பு விருது அரூபததின் ்வாச்ை்ய 
நுகைர்நதிருக்கிைது. அ்தன் நறுமணத்்த 
உணர்நதிருக்கிைது என்பவ்த மகிழச்சி.

மகாகவி சிற்பி அவரகள் வானத்தில் 
மிதக்கும் �ரிதி என்று தஙகள் கவிலத குறித்து 
வாழ்த்துலர வழஙகியுள்ளார - அது �லடப்புச் 
ொரநத செயல்�ாடுகளில் எநதளவு உதவியாக 
இருக்கிறது..

கைவிஞர சிறபி அ்வரகைளின் அணி்நது்ர 
இ்ந்தத ச்தாகுப்புக்குக் கி்டததிருப்பது ஓர 
ஆசிர்வா்தம் என்வை கைருதுகிவைன். ்தமிழின் 
்த்லசிை்ந்த ப்டப்பாளு்ம, அறபு்தமாை 
்வாசகைர, என் கைவி்்தகை்ளப் படிதது அ்தறகைாை 
அ ணி ்ந து ் ர  எ ழு தி க் ச கை ா டு த தி ரு ப் ப து 
என்்ைப் சபரு்மயாகை உணரச் சசய்்தது. 
ஐயாவின் எழுததுத திடடஙகை்ளயும், 
சூழ்நதிருக்கும் பணிச் சு்ம்யயும் அறி்நவ்த 
மி கு ்ந ்த  ்த ய க் கை த து ட ன்  ச ்த ா கு ப் ் ப த 
்த்நதுவிடடு முடி்ந்தால அணி்நது்ர அலலது 
பின்ைட்டக் குறிப்பு மடடும் ்த்ந்தாலும் 
வபாதும் எை விண்ணப்பிததிரு்நவ்தன். நீண்ட 
அழகைாை அணி்நது்ர்யத ்த்நது என்்ை 
இன்ப அதிரச்சியில ஆழததிவிடடார. அ்வரது 
்கைப்பட எழுதிக்சகைாடுத்த அணி்நது்ரயின் 
அசல ்தாள்கைள் என் ்வாழநாசளலலாம் நான் 
வபாறறிப் பாதுகைாக்கைப்வபாகும் ஒரு சசல்வம்.

தனிலம, துயரம், மரணம்,  இய்ாலம 
என   வாழ்நது சகட்டவரகளின் வீட்டில் 
எழும் விசும்�லின் ொயல்  சதாகுப்பு முழுக்க 
இலழபயாடி இருநதலதக் காண முடிகிறது. 
கவிலதத் சதாகுப்பு சவளிவநத பிறகு அநத 
வலியிலிருநது ஆசுவாெம் அலடநதீரகளா?

இ்ந்தத ச்தாகுப்பு எழு்தப்படட கைாலம் 
மு ழு து ம்  ந ா ன்  ச ்ந தி த ்த ்வ ற ் ை த ்த ா ன் 
எழுதியிரு்நவ்தன். ்தனி்மயும் துயரும் மிகு்ந்த 
நாடகைள்்தாம் அ்்வ. ஒரு ்வ்கையில நான் 
அ்வற்ைக் கைவி்்தகைளால எதிரசகைாண்வடன். 

எ ழு த தி ன்  மூ லவ ம  கை ட ்ந தி ரு க் கி வ ை ன் 
என்ப்தறகைாை சாடசி்தான் இ்ந்தக் கைவி்்தத 
ச்தாகுப்பு.

உஙகளுலடய ஒவசவாரு  கவிலதலயயும் 
வாசிக்கும்  மனதில் ஒரு காட்சிலய உருவாக்கிக் 
கவிலதபயாடு இன்னும் சநருக்கமாக வாெகலன  
இலணத்துவிடுகிறீரகள். இநத சமாழிநலடலய 
எவவாறு கற்றுக்சகாண்டீரகள்?

ஒ வ ச ்வ ா ரு ்வ ரு க் கு ம்  ஒ வ ச ்வ ா ரு 
கைவிசமாழி இருக்கும். எைக்கிருக்கும் 
கை வி ச ம ா ழி யி ல  ஒ ன் ் ை க் 
கைண்டுபிடிததுவிடடீரகைள். கைாடசிகைளாகைக் 
கைவி்்தகை்ளச் சசால்வது கைவி்்தயில ஓர உததி. 
அது நமது கைறப்ையிலிருக்கும் ஒரு கைாடசி்ய 
அலலது சம்ப்வத்்த ்வாசகை மைதுக்குக் 
கைடத்த எளி்மயாை ்வழியாகை இருக்கிைது. 
படிமஙகைளின் ்வழியாகைக் கைவி்்த்யச் 
சசால்வது புதிய மு்ையன்று.

அரூ�த்தின் வாெலன சதாகுப்பில் 
எட்டுவழிச்ொல் குறித்த இரண்டு கவிலதகள் 
இருக்கின்றன. அவற்லறக் கருத்த நீண்ட 
மல்ப்�ாம்பு என வரணித்த விதம் அருலம. 
அது குறித்து?

அ ்ந ்த க்  கை வி ் ்த  பு து  தி ல லி யி ல 
நட்ந்த சாகிதய அகைா்தமியின் இளம் 
கைவிஞரகைளின் மாநாடடில ்வாசிக்கைப்படட 
கைவி்்த. கைருத்த நீண்ட ம்லப்பாம்பு 
எ ப் ப டி  கு றி யீ வ ட ா  அ வ ்த  வ ப ா ல 
எடடு்வழிச்சா்ல என்பதும் குறியீடு்தான். 
அது எடடு்வழிச்சா்ல்ய மடடுமன்றி 
வி்வசாய நிலஙகை்ள அழிதது, மனி்த மறறும் 
பலலுயிரகைளின் ்வாழ்வா்தாரஙகை்ள அழிதது 
முன்சைடுக்கைப்படும் அறிவியல ்வளரச்சியின் 
பா்தகைஙகை்ளப் வபசும் கைவி்்த. நவீை ்வாழவின் 
அசுர வ்வகைததில அழிவின் பா்்த்ய மனி்த 
இைம் வ்தடிக்சகைாண்டிருக்கிைவ்தா என்கிை 
ப்்தப்்தப்பு இ்ந்தக் கைவி்்த. எதிரக் 
வகைள்விகைள் வகைடகைத திராணியறை அலலது 
ஒடுஙகிப்வபாை எதிரக்வகைள்விக் குரலகைளின் 
பிரதிநிதிக் குரல்தான் இ்ந்தக் கைவி்்த.

ஆழ்துலளக் கிணற்றில் தவறி விழுநத 
குழநலதயின் மரணம் குறித்த கவிலதகள் 
கல்மனலதயும் கலரத்துவிடுகின்றன. 
குழநலதகளின் �ாதுகாப்பில் அரொஙகம் 
எடுக்க பவண்டிய முன்சனடுப்புகள் எவவாறு 
இருக்க பவண்டும்?
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ஒவச்வாரு ஆண்டும் ஆழது்ளக் 
கிணறுகைளில சிக்கி ஒரு சின்ைஞ்சிறிய 
உயிரா்வது வபாய்விடுகிைது என்பது இவ்வளவு 
அறிவியல ்வளரச்சிய்ட்நதுவிடட நவீை 
யுகைததில வ்வ்த்ையும் அ்வமாைமும் 
சகைாள்ள வ்வண்டிய ஒன்று. ஆழது்ளக் 
கிணறு வ்தாண்ட அஙகீகைாரம் ்வழஙகு்வது 
மு ்த ற ச கை ா ண் டு  நீ ர ற ை  கு ழி கை ் ள 
மு்ையாகை மூடு்வது ்வ்ரக்குமாை ஒரு 
மு்ைப்படுத்தப்படட கைண்கைாணிப்பு அரசால 
ஒரு புதிய திடடமாகைவ்வ சகைாண்டு்வரப்பட 
வ்வண்டும். சசயலபடுத்தப்படவும் வ்வண்டும்.  
வமலும் ஒவச்வாரு ்தனிமனி்தனுக்கும் இ்ந்தத 
்தாரமீகைப் சபாறுப்பு இருக்கிைது. அலடசியமாகை 
விடப்படும் குழிகைள் ஆச்வை ்வாய்பிள்நது 
கைாததிருக்கின்ைை என்கிை எச்சரிக்்கை்யயும் 
வசரதவ்த கைவி்்தயில சசாலலியிருக்கிவைன்.

O

èMë˜ «îõYñ£
HK¾ : CøŠ¹Š ðK² - èM¬î
M¼¶ ªðŸø Ë™ : ¬õ¡ â¡ð¶ °Pfì™ô
ªõOf´ : «îc˜ ðFŠðè‹, ªê¡¬ù.

ஏன் நீஙகள் கவிலதலயத் பதரவு 
செய்தீரகள்? அதற்கான பிரத்பயகமான 
காரணம் என்ன?

என்்ைப் பாதித்த ஒரு விசயத்்த 
எளி்தாகைச் சசாலலும் மு்ையாகை மறறும் ஒரு 
ப்டப்பாறை்ல ச்வளிப்படுததும் ்வழியாகை 
கைவி்்த எைக்குப் படடது. அப்படிப்படட 
வநரததில நான் கைவி்்த்யத வ்தரவு சசய்வ்தன். 
பிரதவயகைமாை கைாரணம் என்று எதுவுமில்ல. 
அ ்ந ்த  வ ந ர த தி ல  சி று கை ் ்த  எ ை க் கு 
ஏறபு்டய்தாகைத வ்தான்றியிரு்ந்தால சிறுகை்்த 
எழுதியிருப்வபன்.

அதிகாரத்தில் இருப்�வரகளுக்கு, 
பமல்மட்ட உத்திபயாகத்தில் இருப்�வரகளுக்குச் 
ெராெரி மக்களுலடய வாழ்வனு�வம் 
அவவளவாகக் கிலடக்காது. எனபவ 
அவரகளுலடய எழுத்தில் எளியவரகளின் 
வலிலயப் �திவு செய்வலத விட தனிமனித 
வலி, மனஇறுக்கம், பிரச்சிலனகள் என்றுதான் 
எழுதுகிறாரகள் என்று ஒரு �ரவ்ான ப�ச்சு 
உள்ளது. அலதப் �ற்றித் தஙகள் கருத்து 
என்ன?

       பிை்ந்தவுடன் யாரும் அதிகைாரததில 
அமர்நது விடு்வதில்ல. அ்தறகைாகை அ்வரகைள் 
கைடக்கை வ்வண்டியது மிகை நீண்ட ்வலியுடன் 
கூடிய ஒரு பயணம். அதுவும் ஒரு சபண்ணாகை 
மிகைக் கைடிைமாை ஒரு பயணம் கைாததிருக்கிைது. 
அ்தறகுப் பிைவகை அ்வரகைள் அவவிடததிறகு நகைர 
முடியும். அவவிடமும் நிர்ந்தரமலல, அது ஒரு 
ச்தாடக்கைப்புள்ளி்தான். நீஙகைள் அஙகு அமர்ந்த 
பிைகு எதிரசகைாள்ள வ்வண்டிய ச்வாலகைள் 
பர்நதுபடட்தாகை இருக்கும். 

       அப்படியிருக்்கையில அ்வரகைளுக்குச் 
சராசரி மக்கைளு்டய ்வாழ்வனுப்வம் 
அ வ ்வ ள ்வ ா கை க்  கி ் ட க் கை ா து  எ ன் ப து 
மிகைப்சபரிய ்த்வைாை நம்பிக்்கை.  ஏசைன்ைால 
உ ங கை ் ள வி ட  ச ர ா ச ரி  ம னி ்த ர கை ளி ன் 
பிரச்சி்ைகைள் அ்வரகைளிடம்்தான் ்வ்நது 
மு ் ை யி ட ப் ப டு கி ன் ை ை .  ச ்த ா ட ர ்ந து 
வ கை ட கை க் கூ டி ய  இ ட த தி ல  அ ்வ ர கை ள் 
இ ரு க் கி ை ா ர கை ள் .  எ ளி ய ்வ ர கை ளி ன் 
்வலி்யப் புரி்நது சகைாண்ட்வராகைத்தான் 
வமலமடடததிலிருப்ப்வரகைள் இருக்கை முடியும். 
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அ்்த அ்வர உஙகைளிடம் கைாண்பிக்கைவில்ல 
என்ப்தறகைாகை அ்வருக்கு அவ்வனுப்வம் 
இல்லசயன்று எடுததுக்சகைாள்ள முடியாது.

வமலும் ்தனிமனி்த ்வலி, மைஇறுக்கைம், 
பி ர ச் சி ் ை கை ள்  இ ் ்வ கை ள்  ச ச ா ல ல த 
வ்த்்வப்படா்த விசயஙகைளா என்ை? 

முதல் சதாகுப்பிப்பய நான்கு விருதுகள், 
�ரவ்ான விமரெனம் என்று கிலடத்ததற்கு 
எது காரணம் என்று நீஙகள் நம்புகிறீரகள்?

‘்்வன் என்பது குறியீடலல’  நூலுக்கு 
மு்தலிலிரு்நவ்த ச்தளி்வாகை அளிக்கைப்படடு 
்வரும் விமரசைம் என்பது  இது மு்தல 
ச்தாகுப்பு வபாலவ்வயில்ல... இரண்டு 
மூன்று ச்தாகுப்புகைளுக்குப் பின்பு ஒரு கைவிஞர 
சகைாடுக்கும் ச்தாகுப்பாகைவ்வ இது இருக்கிைது 
என்ை விமரசைம்்தான் பர்வலாகைப் வபசப்படடு 
்வ்ந்தது. எைவ்வ கைவி்்தகைவள கைாரணம் என்று 
நான் நம்புகிவைன்.

எல்ப்ாரும் ஆரம்�த்தில் காதல் கவிலத 
எழுதி, பிறகு இறுக்கமான விஸதாரமான 
கவிலத எழுதுவதற்கு நகரவாரகள். நீஙகள் 
ஆரம்�த்திப்பய காத்திரமான கவிலதகலளப் 
�லடத்துவிட்டு தற்ப�ாது காதல் கவிலதக்கு 
நகரவது ஏன்?

் ்வ ன்  எ ன் ப து  கு றி யீ ட ல ல 
இறுக்கைமாை விஸ்்தாரமாை கைாததிரமாை 
கைவி்்தகை்ளக் சகைாண்ட ச்தாகுப்பு என்று 
நீஙகைள் ஒப்புக்சகைாண்ட்மக்கும் அ்்தக் 
குறிப்பிடடுக் கூறிய்மக்கும் மு்தலில நன்றி. 
கைா்தல கைவி்்தகைள் எளிய உணரவுகை்ள மிகை 
அழகைாகைச் சசாலலும் விசயமாகைவ்வ எப்வபாதும் 
இ ரு க் கி ன் ை ை .  ஆ ை ா ல  எ ன் னு ் ட ய 
நி்தாைன் கைவி்்தகைள் அப்படிப்படட்்வ 
அலல. உஙகை்ள அதில சி்நதிக்கைத தூண்டும் 
விசயஙகைள் இருக்கின்ைை. அதில அரிகைண்டம் 
்வரும், யூ்தாஸ் ்வரு்வார. ச்தாடர்நது நீஙகைள் 
வகைடடுக் சகைாண்வடயிருப்பீரகைள்.. அ்வரகைள் 
யாசரை அலலது அரிகைண்டம் எதுச்வை... 
அப்படிப்படட கைவி்்தகை்ளத்தான் நி்தாைன் 
உஙகைளுக்குத ்தரு்வார என்று நம்புகிவைன்.

O

â¿ˆî£÷˜  
YQõ£ê¡ ïìó£ü¡ 

HK¾ : ï£õ™
M¼¶ ªðŸø Ë™ : 1967 î£÷®
ªõOf´ : «îc˜ ðFŠðè‹, «ü£ô£˜«ð†¬ì.

உஙகளுலடய ‘தாளடி’  நாவல்  �ரவ்ான 
கவனத்லதத் தமிழ்ச்சூழலில் ச�ற்றிருக்கிறது. 
�் �ரிசுகலளயும் ச�ற்றிருக்கிறது. ‘தாளடி’ 
நாவல் சொல்முலறயில் �் கலதகலளத் 
சதாகுத்துச் சொல்்க்கூடிய கலதத் சதாகுதி 
மாதிரியான ஒரு வடிவத்லதக் லகக்சகாண்டு 
இருக்கிறீரகளா?

பல உண்்மகைள் 1967 கைாலகைடடததில 
கீழத ்தஞ்்சயில நட்நவ்தறி இருக்கின்ைை. 
பல உண்்மகை்ள ஒரு கை்்தயாகைச் சசால்வது 
மிகைப்சபரிய ச்வால. ஒரு உண்்ம்ய எடுதது 
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விரி்வாை கை்்தயாகைச் சசாலல முடியும். 
சுலபமாை, வநரவகைாடடுக் கை்்தயாடலில, 
எ்தாரத்த்வா்த ந்டயில வபச முடியும். ஆைால 
பல உண்்மகை்ள ஒரு கை்்தயாகைத ச்தாகுததுச்  
சசால்வச்தன்பது மிகைப்சபரிய ச்வால. 
ஒன்றுக்சகைான்று ச்தாடரபு இருக்கை வ்வண்டும், 
ஒன்றுக்சகைான்று ச்தாடரபிலலாமலும் இருக்கை 
வ்வண்டும். இப்படியாை ஒரு ்வடி்வம்்தான் 
்தாளடி நா்வல. 

்தாளடி எ்்தப் வபசுகிைது என்ைால, 
ஒடுக்கைப்படட மக்கைளின் மீது ஒரு விரும்பத்தகைா்த 
ச ம் ப ்வ ம்  ந ட ்ந து வி டு கி ை து ,  அ ்ந ்த ச் 
சம்ப்வததிறகுப் பின்புலமாகை என்ைச்வலலாம் 
நட்நதிருக்கும், எப்படிசயலலாம் அது 
நிகைழத்தப்படடிருக்கும், அ்தறகுப் பின்ைால 
சபாருளா்தாரரீதியாகை யாரயாசரலலாம்  உ்தவி 
சசய்திருப்பாரகைள், அ்தறகு ஆள் திரடடு்வ்தறகு 
யாசரலலாம் உ்தவி சசய்்தாரகைள், அ்வரகைள் 
அ்ந்தக் கைாலகைடடததில எப்படி இரு்ந்தாரகைள் 
என்ப்்தச் சித்தரிக்கைக்கூடிய ஒரு ்வடி்வமாகை 
இ்நநா்வல அ்மக்கைப்படடிருக்கும். 

அதில இரண்டு ச்வவவ்வறுவி்தமாை 
கைருததியல சகைாண்ட குழுக்கைள், இரண்டும் 
ஒன்்ை ஒன்று எப்படி ஊடுருவி வ்வவு பாரதது 
ஒன்றுக்குள் ஒன்ைாகை இரு்வருவம  மக்கைளுக்கைாகை 
என்ை நிகைழததியிருக்கிைாரகைள் என்ப்்தத்தான் 
இ்நநா்வல விரி்வாகைப் வபசுகிைது. 

ஒரு ெம்�வத்லத  நீஙகள் சொல்லும்ப�ாது 
அதில் வரக்கூடிய கதா�ாத்திரஙகள், 
அவரகளுலடய ப�ச்சு சமாழி, கீழத்தஞலெ 
வட்டாரத்தில் உள்ள மக்களுலடய சமாழி, 
இலவ எல்்ாவற்லறயுபம எப்�டி  அநத 
நாவலில் சகாண்டு வநதிருக்கிறீரகள்?

பாலிவபானிக் என்று சசாலலலாம்.  
பை்்வகை்ளப் பாரக்கை கைா்ல ஐ்நது மணிக்கு 
எழு்நது வபாைால, ஒவச்வாரு பை்்வயும் 
ஒவச்வாரு மாதிரியாை ஒலி்ய ஒலிக்கைக் 
கூடியது. நான் ஒரு Birdwatcher என்கிை இடததில 
இரு்நது கிரகிதது ்்வததிருக்கிவைன். மக்கைள் 
வபசக்கூடிய சமாழி ஒவர மாதிரியாகைத 
வ ்த ா ன் றி ை ா லு ம்  ஒ வ ச ்வ ா ரு ்வ ரு க் கு ம் 
ச்வவவ்வறு வி்தமாை குரல.. கைருததுவம 
ச்வவவ்வறு வி்தமாகை இருக்கைக்கூடிய்்த நாம் 
பாரக்கிவைாம். 

ஒரு்வருக்கு எம்ஜிஆர படம் பிடிக்கும், 
வ்வறு ஒரு்வருக்கு சி்வாஜி பிடிக்கும், 
சிலருக்கு இ்ளயராஜா பிடிக்கும், சி.எஸ்.
சுப்புராமன் பிடிக்கும். சஜயச்ச்நதிரன், சஜன்சி, 
சி.எஸ்.சஜயராமன் இப்படி ரச்ையும் 
வ்வறுபடும். ச்வவவ்வைாை கைருததியலகைள் 
்தனிமனி்தரிடம் இருப்ப்்த என்ைால பாரக்கை 
முடி்ந்தது. அ்தைால்தான் ்தாளடி முழு்வதும் 
ஒவச்வாரு ்தனிநபரும் ச்வவவ்வறு வி்தமாை 
பார்்வ்யப் பதிவு சசய்திருப்பாரகைள். 
வமலும் மக்கைள் மீ்தாை அன்பும், ்தனிநபர 
மீ்தாை அன்பும், ஒததி்ச்வாகை இ்ந்த நா்வலில 
இருக்கிைது. ஆைால ஒவச்வாரு்வருக்கும் 
அ்தன்மீது ச்வவவ்வறு பார்்வயும் ச்வவவ்வறு 
கைருததும் இருப்ப்்த இ்நநா்வல பதிவு 
சசய்கிைது.

ஒரு சகாடுலமயான ெம்�வம் நடநது 
கிட்டத்தட்ட ஐம்�து ஆண்டுகளுக்கு 
பமல் கடநதுவிட்டது. இநத பநரத்தில் 
�லடப்பி்க்கியமாக அலத மறு�டியும் நீஙகள் 
ஒரு வாசிப்பு செய்கிறீரகள். அதன் மூ்மாக 
வாெகரகளுக்கு என்ன சொல்் பவண்டும் 
என்று நிலனத்தீரகள்?

எலலாவம ஒரு கை்ல ்வடி்வமாகை இருக்கை 
வ்வண்டும், அ்தறகுள் எலலா்வற்ையும் வபச 
வ்வண்டும், வபச முயறசி சசய்ய வ்வண்டும். ஒரு 
இலக்கியப்பூர்வமாகை அ்்தப் வபசிப் பாரக்கை 
வ்வண்டும். நி்ைய வபர, எைக்கு முன்வைாடிகைள் 
இவ்த விையத்்த எழுதும்வபாது, சபாதுச் 
சமூகைம் அ்வற்ைசயலலாம் பிரச்சாரம் என்று 
ஒதுக்கிவிடு்வ்்த நான் பாரததிருக்கிவைன். 
அவ்வாறு ஒதுக்கிவிடட சபாதுச் சமூகைததிறகுள்  
இ்ந்த வ்வ்த்ை்ய, ்வலி்ய இ்ந்த ஒரு சபரிய 
அ்வலத்்த, மனி்தன் வமல இருக்கைக்கூடிய 
அ்வமாைத்்தக் கை்ல ்வடி்வததிறகுள் 
எடுததுச்சசன்று சபாதுச் சமூகைததிறகுக் 
சகைாடுக்கை வ்வண்டும் என்ை வநாக்கைம்்தான் 
எைக்கு இரு்ந்தது. கை்ல ்வடி்வமாகை அ்த்ை 
எடுததுப் வபாகும்வபாது சபாதுச்  சமூகைத்தால 
நிராகைரிக்கை முடியாது என்று நான் நம்பிவைன். 
அ்ந்த அடிப்ப்டயில்தான் இ்த்ை ஒரு கை்ல 
்வடி்வமாகைச் சசய்துபாரக்கை நி்ைதவ்தன்.

ஓரளவுக்கு ஒரு நல்் �ரநத கவனத்லதத் 
தாளடி நாவல் ச�ற்றிருப்�தால் உஙகளுலடய 
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பநாக்கம் ஓரளவிற்கு நிலறபவறியிருக்கிறது 
என்று சொல்்்ாம் இல்ல்யா?

எ்ந்த ஒரு கை்ல ்வடி்வததிறகும் வநாக்கைம் 
என்று ஒரு ப்டப்பாளனிடம் சபரி்தாகை 
இருப்பதில்ல. ஆைால, அ்வன் ்வளர்ந்த வி்தம், 
்வாழ்ந்த சூழல, அ்வ்ை ஒரு கைருததியலுடன் 
உடன்படச்  சசய்்வதும், அவ்த கைருததிய்ல 
வி்வாதிததுப் பாரக்கைச் சசய்்வதும், அவ்த 
கைருததிய்ல மறுபரிசீல்ைக்கைாகை அ்வவை ஒரு 
கை்ல ்வடி்வததிறகுள் சசய்து பாரப்பதும்்தான் 
அ்தன் வநாக்கைம். அது ச்வளிப்படட அடுத்த 
நிமிடவம அ்வனுக்கு அ்ந்த நி்ை்்வக் 
சகைாடுததுவிடுகிைது. அ்தறகுப் பிைகு நடப்ப்்வ 
எலலாவம  நுகைரவ்வாரினு்டய அலலது 
ரசிப்ப்வரகைளு்டய அலலது படிப்ப்வரகைள் 
அலலது தீவிரமாகை ்வாசிக்கைக் கூடிய்வரகைள், 
கை்ல இலக்கியததிறகுள் இருப்ப்வரகைள், 
விறப்ையாளரகைள், இப்படியாை்வரகைளு்டய 
ச்வவவ்வைாை பார்்வ்ய அது வகைாரும். 

ஒரு கை்ல ்வடி்வம் ஒவர மாதிரியாகைப் 
புரி்நதுசகைாள்ளப்படடால அது சசயற்கையாகை 
ச ச ய் ய ப் ப ட ட ்த ா கை  ( C r a f t )  இ ரு க் கு ம் .  
ச்வவவ்வறு வி்தமாகைப் புரி்நதுசகைாள்்வ்தறகைாை 
இடத்்தக்  சகைாடுத்தால மடடும்்தான் அது 
கை்ல ்வடி்வமாகை இருக்கும். அ்ந்த வி்தததில 
்வாசிப்ப்வரகைவளா அலலது ரசிப்ப்வரகைவளா 
அலலது ச்வறுப்ப்வரகைவளா, ்தஙகைளு்டய 
உணர்்வ ச்வளிப்படுததிய்தால, என்னு்டய 
கை்ல ச்வளிப்பாடாை அ்ந்த நா்வல கை்லப் 
ப்டப்பாகை இருக்கிைது என்று நான் 
கைருதுகிவைன்.

உஙகளுலடய இளலமக் கா்த்தில், 
�ள்ளிப் �ருவத்தில், இ்க்கியம் அறிமுகமான 
ச�ாழுதுகளில், யாருலடய எழுத்துக்கலள 
அதிகமாக வாசித்தீரகள்?

நான் பிை்ந்தது ராஜ மன்ைாரகுடியில, 
்வளர்ந்தது ்லப்ரரி சயின்ஸ் ரஙகைநா்தன் 
பிை்ந்த சீரகைாழியில. அஙகு நூலகைததிறசகைன்று 
்தனி கைடடிடம் கி்டயாது, ஒரு ்வாட்கைக் 
கைடடிடததில்தான் இயஙகியது. இன்ைளவும் 
அப்படித்தான் இயஙகுகிைது. ்வாட்கைக் 
கைடடிடம் பாரதது நூலகைம் மாறிக்சகைாண்வட 
இருக்கும், அ்ந்த நூலகைததினுடவைவய 

நாஙகைளும் பயணம் சசய்வ்தாம். நூலகைததில 
இரு்ந்த நி்ைய புத்தகைஙகை்ள ்வாசிக்கைக்கூடிய 
்வாய்ப்பு எைக்குக் கி்டத்தது. 

எஙகைள் ஊரில ப்ழய வபரு்நது நி்லயம், 
புதிய வபரு்நது நி்லயம் எை இரண்டு 
இருக்கிைது. ப்ழய வபரு்நது நி்லயததில 
சபரிய புத்தகை விறப்ையாளரகைள் வபரு்நதில 
புத்தகைஙகை்ளக் சகைாண்டு்வ்நது பள்ளி 
மாண்வரகைள் வபரு்நதில ஒரு புைம் ஏறி 
புத்தகைஙகை்ள படிததுக்சகைாண்வட மறுபுைம் 
இைஙகு்வது வபான்ை நிகைழவி்ை ்வருடா 
்வருடம் நடததி்வ்ந்தாரகைள். 

அவ்தசமயம் சிறிய துணித தி்ர 
ஒன்றி்ைக் கைடடி அஙவகைவய இரு்நது 
்வாசிக்கைக்கூடிய பழக்கைமும் இரு்ந்தது. 
மு ்த ன் மு ்த ல ா கை  ர ஷ ய ப்  பு த ்த கை ங கை ள் , 
குறிப்பாகை சமாழிசபயரப்பு புத்தகைஙகை்ள 
்வாசிக்கும் ்வாய்ப்பு கி்டத்தது. அ்்வகைளில 
சகைடடியாை அட்டகைளில ்வரக்கூடிய, 25 
்பசா 30 ்பசாவிறகு விறப்ையாகைக்கூடிய 
புத்தகைஙகை்ள என்னு்டய அப்பா எைக்கு 
நி்ைய ்வாஙகிக் சகைாடுததிருக்கிைார. 
அப்படித்தான் நான் ்வாசிக்கும் பழக்கைததிறகு 
்வ்நவ்தன்.  எலலாருக்கும் ச்தரி்ந்த பல ரஷய 
சமாழிசபயரப்புப் புத்தகைஙகை்ளத்தான் நான் 
சிறு்வயதில ்வாசிக்கை ஆரம்பிதவ்தன்.

எ ங கை ள்  ஊ ரி ல  ்வ ா ச கை ச ா ் ல , 
்வ ா ச கை ர  ்வ ட ட ம் ,  ம ரு ்த ம்  ்வ ா ச கை ர 
்வடடம் என்சைலலாம்  பிரபலமாை 
அ்மப்புகைள் இரு்ந்தை. என்னு்டய 
ஊரிலிரு்நது அண்ணன்மாரகைள் நி்ையவபர 
அ்்வகை்ள நடததிக்சகைாண்டிரு்ந்தாரகைள். 
அப்சபாழுச்தலலாம் சபலபாடடமும் 
சபரிய கைாலர ்்வத்த சட்டகை்ளயும் 
வபாடும் அண்ணன்மாரகைள் மீது எலலாக் 
குழ்ந்்தகைளுக்கும் ஒரு மிகைப் சபரிய ஈரப்பு 
இருக்கும். அதுவபாலத்தான் எைக்கும் இரு்ந்தது. 
அ்ந்த ்வாசகைர ்வடடஙகைள் அறிமுகைப்படுததிய 
எலலா நூலகை்ளயும் ்வாசிக்கும் பழக்கைம் 
எைக்கு இரு்ந்தது. வீடடில ஆை்ந்த விகைடன், 
திைமணி, குமு்தம் வபான்ை பததிரி்கைகைளும் 
பாலமிதரா, ரதைபாலா, வகைாகுலம் வபான்ை 
குழ்ந்்தகைள் பததிரி்கைகைளும் எண்கைள், என் 
கைணி்தம் வபான்ை வஜாதிடப் புத்தகைஙகைள் எை 
எலலா ்வ்கையாை புத்தகைஙகைளும் ்வரும். 
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இதில மிகை முக்கியமாகைச் சசாலல 
வ்வண்டுசமன்ைால கைா்நதிஜியின் நூறைாண்டு 
நி்ைவுப் பூஙகைா என்ை சபயரில நகைராடசியில 
இரு்நது ஒரு சபரிய பூஙகைா ஒன்றி்ை எஙகைள் 
வீடடிறகு எதிராகை அ்மததிரு்ந்தாரகைள். அஙகு 
ஒரு படிப்பகைம் இரு்ந்தது. கிடடத்தடட 25 
்வ்கையாை சசய்தித்தாள்கைள் அஙகு ்வரும். 
விடு்த்ல, முஸ்லிம் முரசு, முரசசாலி எை 
எலலா்வற்ையும் ்வாசிக்கைக்கூடிய ஒரு பழக்கைம் 
இரு்ந்தது. 

எஙகைள் ஊரில சில ச்தாழிறசா்லகைள் 
இ ரு ்ந ்த ை .  மி ட ட ா ய்  மி ல ,  கை ா ப் ப ர 
ச்தாழிறசா்ல எை ஆஙகிவலயரகைள் கைாலததில 
அ்ந்தத ச்தாழிறசா்லகைளுக்கு ்்வக்கைப்படட 
மின்சார சஙகு கைா்ல  5 மணிக்கு ஒலிக்கும். 
நட்நதுவபாகும் தூரததில்தான் பள்ளிக்கூடம் 
இரு்ந்தது. கைா்ல 9 மணிக்கு வமல்தான் 
பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கும்.  எைவ்வ திைமும் 
கைா்ல 5 மணிக்கு எழு்வ்தால, 4 மணி வநரம், 
அ்தா்வது கைா்ல 9 மணி ்வ்ர ்வாசிக்கும் 
பழக்கைம் எஙகைளுக்கு இரு்ந்தது. மா்ல 
பள்ளியில இரு்நது வீடு திரும்பிய பின் படிப்பு 
என்ப்்தத ்தாண்டி ்வாசிப்பு என்பது்தான் 
முக்கியமாகை இரு்ந்தது. அதுவபால  இரவு 9 
மணிக்கு ஒரு சஙகு ஊது்வாரகைள். அ்தறகுப் 
பிைகு்தான்  படுக்கைச் சசலவ்வாம். இப்படித்தான் 
்வாசிப்புப் பழக்கைததிறகுள் ்வ்நவ்தன்.

இ ்ந ்த  ்வ ா சி ப் பு ப்  ப ய ண த தி ல 
எைக்சகைாரு மிகைப்சபரிய மாறைத்்தக் 
சகைாடுத்தது எை எடுததுக்சகைாண்டால சு்ந்தர 
ராமசாமி அ்வரகைளின் புத்தகைஙகைள்்தான். 
குறிப்பாகைச் சசாலல வ்வண்டுசமன்ைால, 
(சஜயவமாகைனின் ‘விஷணுபுரம்’ நா்வ்ல 
நான் ்வாசிததிரு்ந்தாலும்) ‘வஜ வஜ சில 
குறிப்புகைள்’்தான் எைக்குள் மிகைப் சபரிய 
மாறைத்்த ஏறபடுததியது. அவ்த சமயம் நான் 
ச்தாடர்நது ்வாசித்த முக்கியமாை எழுதது, 
சஜயகைா்ந்தன். 

அம்மாவும் பாடடியும் லடசுமி்யத 
ச ்த ா ட ர ்ந து  ்வ ா சி ப் ப ா ர கை ள் ,  ந ா னு ம் 
அவ்வப்வபாது ்வாசிப்வபன். சாவியின் 
்வாஷிஙடனில திருமணம், வ்த்வனு்டய  
து ப் ப றி யு ம்  ச ா ம் பு ,  இ து வ ப ா ல  ப ல 
ப்டப்புகை்ள ்வாசித்த பழக்கைம் எைக்கு 

உண்டு. குறிப்பாகை ்தமி்ழப் சபாறுத்த்வ்ரயில 
மிகைப்சபரிய மாறைத்்த ஏறபடுததியது ‘வஜ 
வஜ சில குறிப்புகைள்’்தான். அச்சமயம் நான் 
பள்ளியிலிரு்நது கைலலூரிக்குப் வபாகைக்கூடிய ஒரு 
வநரம். அப்வபாது்தான் ்தமிழ இ்நதியா டுவட 
்வ்ந்தது. இ்நதியா டுவட அறிமுகைப்படுததிய 
கை்டசி பக்கைச் சிறுகை்்தகைள், அதில அறிமுகைமாை 
ஓவியரகைள் எை அ்்வ மைக்கைமுடியா்த்்வ. 
இ்நதியா டுவடவிறகு முன்ை்தாகைவ்வ வகைாமல 
சு்வாமிநா்தன் அ்வரகைளின் ‘சுபமஙகைளா’ மிகை 
முக்கியமாை பஙகைளித்தது. 

ச ா . கை ்ந ்த ச ா மி ,  மு த து ச ா மி , 
ச்வஙகைடசாமிநா்தன், கை்லஞர, தி. ஜாைகிராமன் 
எலலாரும் எஙகைள் ஊ்ரச் சுறறியிரு்ந்த 
எழுத்தாளரகைள்,  ்தஞ்்ச மா்வடடத்்தச் 
வசர்ந்த்வரகைள்.  ஜாைகிராமனின் வமாகைமுள், 
அம்மா ்வ்ந்தாள், மரப்பசு, சசம்பருததி, 
சிறுகை்்தகைளில பாயாசம் எை அ்ைததும் 
நூலகைததில ்வாசித்த்்வகைள்்தான்.
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சிறு்வயதில என் மைதில இப்படிசயாரு 
எண்ணம் ஆழமாகைப் பதி்நதுகிட்ந்தது. 
‘்தமிழாசிரியரகைள் என்ைாவல அ்வரகைளின் குரல 
கைரகைரப்பாகைவும் கைம்பீரமாகைவும் இருக்கும்’. 
எைது பள்ளிக்கைாலததில ்தமிழ ்வகுப்சபடுத்த 
்தமிழாசிரியரகைளின் குரல எலலாவம கைரகைரப்பும் 
கைம்பீரமும் நி்ை்ந்தது.

்தமிழய்யா அன்பு.கைணபதி, மு.கை.முத்்தயா, 
்வள்ளிநாயகைம், ச்வஙகைடசுப்பிரமணியன் 
என்று அ்ை்வரின் குரலிலும் ஒலித்த ்தமிழ 
சமாழியின் கைம்பீரம், சமாழிப் பாடததின்மீது 
என்்ைக் கைா்தல சகைாள்ளச் சசய்்தது.

மா்வடடத ்தமிழாசிரியர கைழகைம் நடததிய 
அ்ைததுப் பள்ளிகைளுக்கைாை ்தமிழத வ்தரவில 
மா்வடட அளவில மு்தலிடம் சபறறு, 
அ்தறகைாை பாராடடுச் சான்றி்த்ழயும் 
சபறறிருக்கின்வைன்.

வபரறிஞர அண்ணா இை்ந்த ஆண்டின் 
இறுதியில பிை்ந்த்வன் நான். பள்ளித 
்த்ல்மயாசிரியராகை இரு்ந்த எைது மாமா 
சமய்யப்பன், அண்ணாவின் தீவிர பக்்தர. 
வீடடிலிரு்ந்த வடப்சரக்கைாரடரில அண்ணாவின் 
உ்ரகை்ள ஒலிநாடாக்கைளில வகைடபது அ்வரது 
்வழக்கைம். சில வநரஙகைளில என்்ையும் 
அ்ழதது, வகைடகைச் சசால்வார. 

ச்தாண்்டயிலிரு்நது பிர்வாகைசமடுதது 
்வரும் ்வாரத்்தகைள், சறவை வமவலறி, மூக்கில 
வபாடடுள்ள சபாடி்ய உரசிவிடடு, பின்ைர 
்வாய் ்வழிவய ்வாரத்்தகைளாகை ்வரு்வது 
வபாலக் கைரகைரப்பாகைவும், வகைடப்தறகு மிகு்ந்த 
ஈரப்பாகைவும் அண்ணாவின் குரல இரு்ந்தது. 
புதுக்வகைாட்ட தி.மு.கை நகைரச் சசயலாளராகை 
இரு்ந்த மாமா சசழியனின் குரல, எழுச்சிமிக்கை 
உ்ரயாளர அய்யா இரா.பா்வாணன் குரல, 
அருகிரு்நது ரசித்த கைவிஞர கை்ந்தர்வனின் குரல, 
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திலகைர திடலில ந்டசபறை சபாதுக்கூடட 
வம்டயில மு்தன்மு்தலாகை வநரில வகைடட 
கை்லஞர மு.கைருணாநிதியின் குரல... எை நான் 
விய்நதுவகைடட பல ்தமிழக் குரலகைளிலும் 
கைம்பீரமும் கைரகைரப்பும் கைல்நவ்தயிரு்ந்தை. 
பிைகு்தான் நாசைாரு முடிவுக்கு ்வ்நவ்தன். 
்தமிழுக்கும் கைம்பீரததுக்கும் கைரகைரப்புக்கும் 
சநருக்கைமாை ச்தாடரபு உண்சடன்று உணர்நது 
சகைாண்வடன்.

தி ர ா வி ட  இ ய க் கை ம் ,  ப கு த ்த றி வு ச் 
சி்ந்த்ை, சமாழிப் வபாராடடம் என்பது 
குறிதச்தலலாம் ச்தளி்வாை புரி்தலிலலா்த 
பள்ளிக்கூட நாடகைளிவலவய கை்லஞரின் 
்தமிழ வமல எைக்கு அப்படிசயாரு ஈரப்பு 
உண்டாகிவிடடது. கை்லஞர சபாதுக்கூடடம் 
புதுக்வகைாட்டயில எஙகு ந்டசபறைாலும் 
பல ்மல தூரம் நட்நவ்த சசன்று வகைடடு 
்வருவ்வன். கூடவ்வ நண்பரகை்ளயும் அ்ழததுச் 
சசலவ்வன். பல ச்வளியூரகைளுக்கும் சசன்று, 
கை்லஞர உ்ர்யக் வகைடடிருக்கிவைன். எம் 
்தமிழ; உயிரத ்தமிழ. ்தாய்சமாழியாம் ்தமி்ழக் 
கை்லஞரின் குரலில வகைட்கையிலும், அ்வரது 
ப்டப்புகை்ள ்வாசிக்்கையிலும் எைக்குள் 
எழும் சபருமி்தத்்த எப்படிச் சசால்வச்தை 
இன்ைமும் புரியாமல ்தவிக்கின்வைன்.

முததுவ்வல கைருணாநிதி எனும் கை்லஞர 
மு.கை., ்தமிழகைத்்த அ்ர நூறைாண்டுக்கைாலம் 
்தன் ஆளு்மக்குள் ்்வததிரு்ந்த கைம்பீரததின் 
மறுசபயர. இயறசபயர ்தடசிணாமூரததி 
என்ப்்தத ்தமிழகைம் மை்நவ்தவிடடது. 1924ஆம் 
ஆண்டில ஜூன் 3ஆம் வ்ததி நாகைப்படடிணம் 
மா்வடடததிலுள்ள திருக்கு்வ்ள எனும் 
ஊ ரி ல  மு த து வ ்வ ல ரு க் கு ம்  அ ஞ் சு கை ம் 
அம்்மயாருக்கும் மகைைாகைப் பிை்ந்த்வர 
கைருணாநிதி.

பள்ளியில படிக்கிை கைாலததிவலவய 
இலக்கியததின் மீ்தாை ஆர்வம் உண்டாைது. 
கைவி்்தகைள் எழுது்வதும், நாடகைஙகை்ளப் 
பாரப்பதும் பிடித்தமாை சசயலபாடுகைளாயிை. 
அன்்ைய கைாலததில நீதிக்கைடசியின் தூணாகை 
விளஙகிய ‘அஞ்சா சநஞ்சன்’ அழகிரியின் 
உ்ரகைளால கை்வரப்படட கைருணாநிதி, ்தைது 
14ஆ்வது ்வயதிவலவய சமூகை இயக்கைஙகைளில 
்தன்்ை ஈடுபடுததிக்சகைாண்டார.

ம ா ண ்வ ப்  ப ரு ்வ த தி வ ல வ ய  ்த ன் 
நண்பரகைவளாடு வசர்நது ‘மாண்வ வநசன்’ எனும் 
்கைசயழுததிலாை துண்டுப் பிரசுரஙகை்ளக் 
சகைாடுத்தார. பின்ைர, ‘இ்ளஞர மறுமலரச்சி 
மன்ைம்’ எனும் அ்மப்பி்ை உரு்வாக்கிைார. 
இ்ளஞரகைளின் வபச்சாறைல, எழுத்தாறை்ல 
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்வ ள ர க் கு ம்  ப ணி யி ல  இ ம் ம ன் ை ம் 
சசயலபடடது. பிைகு, இம்மன்ைம் மாநில 
அளவில ‘்தமிழநாடு மாண்வர மன்ை’மாகை 
மாறியது. இதுவ்வ திராவிடர கைழகைததின் மு்தல 
மாண்வர பிரி்வாகை மாறியது.

்தமிழின் மீது தீரா்த பறறு சகைாண்டவ்தாடு, 
இ்நதி சமாழித திணிப்பின் மீதும் வகைாபம் 
சகைாண்ட்வர கைருணாநிதி. ‘அணி்வகுப்புப் 
பாடல’ எனும் ்த்லப்பில கைவி்்தசயான்்ை 
எ ழு தி ை ா ர .  இ ்த ் ை  எ ழு தி ய வ ப ா து 
கைருணாநிதிக்கு ்வயது 14.

‘வாருங்கள்… எல்லாரும் இந்திப்

்�ாருக்குச் சென்றிடு்வாம். வந்திருக்கும்

இந்திப் ்�யை விரட்டித் திரும்பிடு்வாம்.

ஓடிவந்்த இந்திப் ச�ண்ணே ்்கள்! நீ

்்தடிவந்்த ்்காயையுள்்ள நாடி்தலல்வ!

வீரத் ்தமிழ் ச்காஞ்சும் நாட்டி்ல – நாங்கள்

ொர மிலலாச் சொற்கள் ஏற்க மாட்்டாம் 
ஏட்டி்ல!’ (1938)

கைலலக்குடியில ந்டசபறை இரயில 
மறியல வபாராடடமும், இ்நதி எதிரப்புப் 
வபாராடடமும் கைருணாநிதி்ய அரசியலில 
முன்ைணி ப்டவீரராகைக் கைளததில நிறுததிை.

அ ர சி ய ல  கை ள ப்  ப ணி கை ளு க் கு 
இ்டயிலும் ்தைது இலக்கியப் பணிகை்ளத 
ச்தாய்வின்றிச் சசய்து்வ்ந்தார கைருணாநிதி.  
1944இல ்தைது 20ஆ்வது ்வயதில ஜூபிடர 
பிக்சரஸின் தி்ரக்கை்்த எழுத்தாளராகைப் 
பணியாறறிைார. 1947இல ‘ராஜகுமாரி’ எனும் 
தி்ரப்படததிறகுக் கை்்த, ்வசைம் எழுதிைார. 
படம் ச்வறறிய்ட்ந்தது. கைருணாநிதியின் 
தி்ரக்கை்்தக்கும் ்வசைததிறகும் நலல 
்வரவ்வறபு கிடடியவ்தாடு, ்தனி ரசிகைர ்வடடமும் 
உ ரு ்வ ா ை து .  எ ்ந ்த ப்  ப ணி ச் சூ ழ லி லு ம் 
எ ழு து ்வ ் ்த யு ம்  ்வ ா சி ப் ப ் ்த யு ம் 
்தைது இறுதிக்கைாலம் ்வ்ர விடாமல 
சசயலபடுததிய்வர கைருணாநிதி. ‘தூக்குவம்ட’ 
நாடகைததின்வபாது மு.கைருணாநிதிக்கு, ‘கை்லஞர’ 
எனும் படடத்்த அளித்தார ‘நடிகைவ்வள்’ எம்.
ஆர.ரா்தா. அ்ந்தப் படடவம ்தமிழச் சமு்தாயம் 
உச்சரிக்கும் ம்நதிரச் சசாலலாகிப்வபாைது.  

்தமிழகைததின் மு்தல்வராகை 5 மு்ை 
இரு்ந்தவபாதிலும், 70க்கும் வமறபடட 
தி்ரப்படஙகைளுக்குக் கை்்த, தி்ரக்கை்்த, 
்வசைசமழுதியிருக்கிைார. 14 நா்வலகைள், 24 
நாடகைஙகைள், 29 கைடடு்ர நூலகைள், 39 சிறுகை்்தகைள், 
210 கைவி்்தகை்ளயும் ப்டத்தளிததிருக்கிைார. 
இதுமடடுமா… ‘நண்பனுக்கு’, ‘உடன்பிைப்வப’ 
ஆகிய ்த்லப்புகைளில எழுதிய 7000க்கும் 
வமறபடட கைடி்தஙகைள் 12 ச்தாகுதிகைளாகை 
ச்வளி்வ்நதுள்ளை. கை்லஞரின் ப்டப்புகைள் 
170க்கும் வமறபடட நூலகைளாகியுள்ளை.

திராவிடர கைழகைததிலிரு்நது வபரறிஞர 
அண்ணா பிரி்நது, 1949இல திராவிட 
முன்வைறைக் கைழகைத்்தத ச்தாடஙகியவபாது 
அ்தன் முன்ைணித ்த்ல்வரகைளில ஒரு்வராகைத 
திகைழ்ந்தார கை்லஞர. 1957இல மததிய 
அரசின் இ்நதி சமாழித திணிப்புக்கு எதிராை 
‘இ்நதி சமாழி எதிரப்பு மாநாட்ட’ 
தி.மு.கை நடததியது. சபரு்நதிரளாை மக்கைள் 
பஙவகைறை இப்வபாராடடததிறகுக் கை்லஞர 
்த்ல்மவயறைார.

“இ்ந்த சமாழிப்வபாராடடம், எஙகைள் 
பண்பாட்டப் பாதுகைாக்கை. இது எமது மக்கைளின் 
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்தன்மாைம் மறறும் எஙகைளது கைடசியின் 
அரசியல சகைாள்்கை. வமலும், இ்நதி என்பது 

உ ண வு  வி டு தி யி லி ரு ்ந து 
எடுததுச் சசலலும் உணவு 
(எடுப்புச் சாப்பாடு), ஆஙகிலம் 
என்பது ஒரு்வர சசாலல 
அ்தன்படி ச்மக்கைப்படட 
உணவு, ்தமிழ என்பது குடும்பத 
வ்த்்வயறி்நது, விருப்பமறி்நது, 
ஊடடமளிக்கும் ்தாயிடமிரு்நது 
சபைப்படட உணவு” என்று 
உ்ரயாறறிைார.

1 9 5 7 இ ல  தி . மு . கை 
வ்தர்தல கைளத்்தச் ச்நதித்தது. 
குளித்த்லயில சுவயச்்ச 
வ்வடபாளராகைப் வபாடடியிடட 
கை்லஞர, ச்வறறி ்வா்கை 
சூடிைார. இ்ந்த மு்தல ச்வறறி 
ச்தாடஙகி, வ்தர்தல ்வரலாறறில 
்தான் வபாடடியிடட அ்ைததுத 
வ்தர்தலகைளிலும் ச்வறறிகை்ள 
மடடுவம கைண்ட்வர எனும் 
்தனிப்சபரு்ம கை்லஞருக்கு 
உண்டு.

1 9 6 0 ஆ ம்  ஆ ண் டி ல 
தி.மு.கை-வின் சபாருளாளராகைப் 
சபாறுப்வபறைார. 1967இல 
ந்டசபறை சடடமன்ைத 
வ ்த ர ்த லி ல  அ ண் ண ா 
்த்ல்மயிைாலாை தி.மு.கை. 
மகைத்தாை ச்வறறி சபறைது. 
்த மிழ கை த தி ன்  மு ்த ல்வ ர ா கை 
அண்ணா சபாறுப்வபறைார. 
உ ட ல ந ல க்  கு ் ை வி ை ா ல 
அ ண் ண ா  கை ா ல ம ா ை ் ்த த 
ச ்த ா ட ர ்ந து ,  1 9 6 9 இ ல 
தி.மு.கை.வின் ்த்ல்வராகைவும், 
்தமிழகைததின் மு்தல்வராகைவும் 
்த்ல்மப் சபாறுப்பி்ை 
ஏ ற ை ா ர  கை ் ல ஞ ர . 
1969இல மு்தலமு்ையாகை 
மு ்த ல ்வ ர ா ை ா ர .  1 9 7 1 ஆ ம் 
ஆண்டு ்வ்ர ஆடசியில 

இரு்ந்தார. பின்ைர, இரண்டா்வது மு்ையாகை 
1971 மு்தல 1976 ்வ்ரயும், மூன்ைா்வது 
மு்ையாகை 1989 மு்தல 1991 ்வ்ரயும், 
நான்கைா்வது மு்ையாகை 1996 மு்தல 2001 
்வ்ரயும், ஐ்ந்தா்வது மு்ையாகை 2006 மு்தல 
2011 ்வ்ரயும் ்தமிழகைததின் மு்தல்வராகை 
இரு்நது எண்ணறை மக்கைள் நலததிடடஙகை்ளத 
தீடடிைார.

கை்லஞர ்தைது ்வரலாற்ை ‘சநஞ்சுக்கு 
நீதி’ எனும் ்த்லப்பில திைமணி கைதிர, 
முரசசாலி நாவளடடிலும், பின்ைர ‘குஙகுமம்’ 
்வார இ்தழிலும் ச்தாடராகை எழுதிைார. 
இ்்வ 6 ச்தாகுதிகைளாகை ச்வளியாகியுள்ளை. 
்தன் ப்டப்புகைளுக்கைாகைக் கை்லஞர சபறை 
விருதுகைளும் பரிசுகைளும் எண்ணிலடஙகைா்த்்வ. 

அ ் ர நூ ற ை ா ண் டி ற கு ம்  வ ம ல ா கை த 
்தமிழ மக்கைளின் மகைத்தாை ்த்ல்வராகை, 
்தமிழ சமாழியின் வ்தர்ந்த ப்டப்பாளராகை 
விளஙகிய்வர கை்லஞர. ்தமிழநாடடின் 
நி ர ்ந ்த ர த  ்த ் ல ப் பு ச்  ச ச ய் தி ய ா கை க் 
கை்லஞவர என்றுமிரு்ந்தார. மு்தல்வராகை 
ஆ ட சி யி ல  இ ரு ்ந ்த ா லு ம்  எ தி ர ணி யி ல 
ச்தாடர்ந்தாலும் கை்லஞரின் மக்கைள் பணிகைள் 
ச்தாடர்நதுசகைாண்வட இரு்ந்தை.

சிறுகை்்த, நா்வல, நாடகைஙகைள், கைவி்்தகைள், 
தி்ரக்கை்்த, ்வசைஙகைள், பாடலகைள், கைாரடடூன் 
எை அ்ைதது ்வடி்வஙகைளிலும் ்தைது 
ஆளு்ம்ய நி்லநிறுததிய்வர கை்லஞர. 
‘ஆளும் திை்ம இடது மூ்ள, கைாவியமும் 
கைறப்ையும் ்வலது மூ்ள. பர்வலாகை 
மனி்தனுக்கு இரண்டில ஒன்று்தான் சிைப்பாகை 
வ்வ்ல சசய்யும். இ்்வ இரண்டுவம 
சிைப்பாகைச் சசயலபடு்வது கை்லஞருக்குத்தான்’ 
எ ன் ை ா ர  பி ர ப ல  ந ர ம் பி ய ல  நி பு ண ர 
இராமமூரததி.

கை ் ல ஞ ர  எ ழு தி ய  கை வி ் ்த கை ள் 
அ்ைததும் 2004இல ஒவர நூலாகைத 
ச்தாகுக்கைப்படடு, சீ்்தப் பதிப்பகைததின் 
ச்வளியீடடில ‘கைவி்்த ம்ழ’யாகைத ்தமிழ 
நிலததில பாய்்நவ்தாடிை. 1108 பக்கைஙகைள் 
சகைாண்ட சபரு்நச்தாகுப்பில 1938இல 
கை்லஞர எழுதிய மு்தல கைவி்்தத ச்தாடஙகி, 
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17.04.2004 ்வ்ர எழுதிய 210 கைவி்்தகைளும் 
கைால ்வரி்சப்படி ச்தாகுக்கைப்படடுள்ளை. 
சபாது்வாகைவ்வ, கை்லஞரின் வபச்சில 
கைவி்்த நயமிருக்கும். சமலலிய ந்கைச்சு்்வ 
இ்ழ்நவ்தாடும். கை்லஞரது எழுததிலும் 
இ்வற்ைக் கைாண முடியும். அதவ்தாடு 
கை்லஞரின் எழுத்தாைாலும், வபச்சாைாலும் 
அ்தறகுள்சளாரு கை்்தயிருக்கும். புகைழசபறை 
கை்தாசிரியராகைவும், தி்ரக்கை்்தயாசிரியராகைவும் 
வி ள ங கி ய  கை ் ல ஞ ரி ன்  எ ழு த தி ல 
கை்்தயிருப்பதில என்ை வியப்பு..!

‘ கை வி ் ்த  ம ் ழ ’ யி ல  ஏ ர ா ள ம ா ை 
கை்்தக் கைவி்்தகைளும் உள்ளை. பல கை்்தக் 
கைவி்்தகைள் ்வாசிப்பில ஏவ்தாச்வாரு நிகைழ்்வ 
நி்ைவூடடிப்வபா்வ்தாகை உள்ளை. ‘பழசமாழி 
படும் பாடு’ (01.01.2004) என்சைாரு கைவி்்த.

்வண்டி ்வண்டியாகைக் கைல சகைாண்டு்வ்நது 
வீடு கைடடுகிைான் ஒரு்வன். ஏசைன்று 
வகைடப்வரகைளுக்கு அ்வன் சசாலலும் பதில 
இது்தான்: 

உடம்பு சரியில்லசயன்று மருதது்வரிடம் 
சசலல, ஓய்ச்வடுக்கைச் சசாலகிைார மருதது்வர. 
வ்வ்லயின்றி இருக்கை முடியாவ்த என்கிைான். 
உடல நலம் கைாக்கைவ்வ சசாலகிவைன் என்ை 
மருதது்வர, ‘சு்வர இரு்ந்தால்தான் சிததிரம் 
்வ்ரய முடியும்’ என்கிைார. உடவை, சிததிரம் 
்வ்ரய சு்வர வ்வண்டுமலல்வா, அ்தைால 
வீடு கைடடத ச்தாடஙகுகிைான். எப்படியிருக்கு 
கை்்த..?

‘மணடூ்கம் உன் ்�ால எவருணடு ்தம்பி?

மாறறி விட்டாய் மருத்துவர் சொன்்ன 

அறிவுயரயை!’

‘ஊரார் ய்கச்காட்டிச் சிரித்்தார்்கள் அந்்த

ஒருவன் மட்டும் ஒன்றும் புரிைாமல 

விழித்துக் ச்காணடிருந்்தான்’

- என்று கைவி்்தக்குள் கை்்த ்்வதது 
முடிக்கிைார கை்லஞர. அவ்தவபால, ‘கைைவில 
்வ்ந்த கை்ணயாழி’ (03.09.2003) என்சைாரு கை்்தக் 
கைவி்்த.

இ்ந்தக் கைவி்்தயில, உடல இ்ளத்த 
சபண்சணாருததி, உடல சபருக்கைக் கைடவுளிடம் 
வ்வண்டுகிைாள். கை்வ்லயுடன் இருக்கும் 
அ்வ்ளச் ச்நதிக்கும் ம்நதிர்வாதி, ஒரு மாய 
வமாதிரத்்தத ்தருகிைான். ‘மாய வமாதிரத்்த 
ஒரு நா்ளக்கு ஒருமு்ை மடடுவம அணிய 
வ்வண்டும்’ என்று ம்நதிர்வாதி சசாலலிச் 
சசலகிைான். அ்வவளா வமாதிரத்்தக் 
கைழறைாமவலவய அணி்நதுசகைாள்கிைாள். 
உடல பருததுக்சகைாண்வட சசலகிைது. மாய 
வமாதிரத்்த ம்நதிர்வாதி திரும்பக் வகைடகை, ‘நீ 
யார?’ என்கிைாள் அ்ந்தப் சபண்.

‘்மாதிரத்தின் மு்கத்தில ்கரி பூசிவிட்டாய்; 

்கைறறிக்ச்காடு உட்னடிைா்க; 

இலயல்ைல

்கைன்றுவிடும் அது ்தா்னா்க! உன் ்தயல

்கைன்றுவிடும் கிரீடம் கீ்ை விழுவ்தா்ல!’ 

- என்று ம்நதிர்வாதி சாபம் விட, திடீர 
திருப்பதவ்தாடு கைவி்்த்யக் கை்லஞர 
முடிததிருப்பார.

‘எழுந்துவிட்டாள் ஏந்தியைைாள்

எலலா்ம ்க்னசவன்று புரிந்துச்காணடு!’

ச ்வ று ம்  கை ை வு ்த ா ன் 
கை்்தக்கைவி்்தயாகியுள்ளது என்ைாலும் 
வபரா்ச சகைாள்ளும் மனி்தருக்கு ்்வததுள்ள 
சூடாகைவ்வ இ்ந்தக் கை(வி)்்த அ்ம்நதுள்ளது.

ஓய்்வறியாச் சூரியைாய்த ்தமிழுக்கைாகைவும் 
்தமிழ மக்கைளுக்கைாகைவும் பணியாறறிய 
கை்லஞர, 2018ஆம் ஆண்டு ஆகைஸ்ட 7 
அன்று இ்ந்த மண்ணுலகை ்வாழவிலிரு்நது 
வி்டசபறைார. அ்வர விரும்பிய்்தப் 
வபாலவ்வ, ‘ஓய்ச்வடுக்கைாமல உ்ழத்த்வன் 
இவ்தா ஓய்வுசகைாண்டிருக்கிைான்’ எனும் 
்வரிகைள் சசன்்ை சமரிைா கைடறகை்ரயில 
அ்ம்நதுள்ள அ்வரது நி்ைவிடததில 
எப்வபாதும் ஒளிர்நதுசகைாண்வடயிருக்கிைது.

                                  - இன்னும் சசாலவ்வன்
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உைக சினிமகா

ததகாடர - 26 èMT

`Escape from Alcatraz`  1979இல 
Don Siegel  இயக்கைததில ஆஙகிலததில 
ச்வளி்வ்ந்த தி்ரப்படம். Clint Eastwood எனும் 
சினிமாக்கைாரன் ்வழக்கைம் வபால ஏறபடுததிய 
ஒரு ்வழக்கைததின் சாகைசம். 

Alcatraz...  உலகைததின் மிகைச் சாதுரயமாை 
சி்ை. அ்தறகு ஒவர ்வழி்தான். உள்வள 
்தள்ளவும் ச்வளிவய சசலலவும். யாரும் 
்தப்பிக்கை முடியா்த.. ்தப்பித்த்வறி உள்வள 
சசன்றுவிடடால அது துக்கைததின் கைம்பிகைள் எை.. 
அது ஒரு தீவின் ்தனித்த மானுடக் கிடஙகு. 

இ்ந்தப் படம் ச்வளி்வ்ந்த ஆண்டு 1979. 
உல்கைவய அ்ந்தச் சி்ைச்சா்லக்குள் எடடிப் 
பாரக்கை்்வத்த படம். நிஜ சம்ப்வததின் 
அடிப்ப்டயில எடுக்கைப்படட இ்ந்தப் 
படததில... அடித்தளம் விடு்த்ல என்பது்தான். 
இ்ந்த மானுடம் எப்வபாதும் ச்தரி்நவ்தா 
ச்தரியாமவலா எ்்த வநாக்கி ந்டவபாடுகிைது 
என்ைால.. எ்தன் அடிப்ப்டயில இயஙகுகிைது 
என்ைால.. அது விடு்த்ல எனும் ஒற்ைச் 
சசால ம்நதிரததில்தான். சு்த்நதிரததுக்கு எதிராகை 
நடப்ப்்வயில இரு்நது்தான் இஙவகை நடக்கும் 
அ்ைதது எதிரவி்ைகைளும் அரஙவகைறுகின்ைை 
நமது அன்ைாடஙகைளாகை.

Alcatraz என்பது சான்பிரான்சிஸ்வகைா 
பக்கைததில இருக்கும் தீவு. உலகிவலவய 
பாதுகைாப்பாை சி்ைச்சா்ல. யாருக்குப் 
பாதுகைாப்பு என்பது சகை முரண். சமூகை முரண். 
இ்ந்த உலகின் இன்சைாரு வகைாணததில 
இருப்வபாசரலலாம் அஙவகை ்கைதிகைளாகை 
இருக்கிைாரகைள். 2 கிவலா மீடடர சுறைளவில 
இருக்கும் இ்ந்தத தீவில கைம்பிகைளால ஆை 
குடடிக் குடடி அ்ைகைளில ஒவச்வாரு 
்தனி மனி்தனும் ்தன் ்வாழவில நிகைழததிய 
எ து  ஒ ன் ் ை  மு ன் னி று த தி யு ம்  அ து 
சடடததுக்குப் புைம்பாகை இருக்்கையில அஙவகை 
அ்டக்கைப்படுகிைாரகைள். பததுக்குப் பதது 
அ்ை்ய விட கு்ை்வாை அ்ை. ஒரு கைடடில. 

நிறகை அமர ஒரு நாறகைாலி. கைழி்வ்ை பிவளட. 
கைம்பிகைளின் ்வழிவய அ்வரகைளின் தூரம்... மீறிப் 
வபாைால ஆைடிக்குள்்தான். கிடட ்தன் முகைம் 
மடடும்்தான்.

கை்ரயில இரு்நது தீவுக்கு ்வரு்வ்தறகுப் 
வபாட வபான்ை சாகைசததில ்வ்ந்தால 15 
நிமிடஙகைள் ஆகும். நீ்நதிக் கைடப்பவ்தா...  சசதது 
மி்தப்ப்தறகுச் சமம். அது ஒரு நீரால ஆை 
சூழச்சி. சூழப்படடதின் வநாக்கைததில மரண 
பயவம ஆயு்தம்.

்தப்பிக்கை முயறசி சசய்வ்தாசரலலாம் 
சசதச்தாழி்ந்தாரகைவள ்தவிர, ்வாழ ்வழி இலலா்த 
கூடாரம் அது. ஒரு வ்வ்ள ்தப்பித்தால கூட 
உப்புத்தன்்ம அதிகைம் இருக்கும் கைடலில 
நீ்நதிக் கைடப்பது என்பது சாததியம் இலலா்தது. 
உ்ைய ்்வக்கும் கைடல நீரின் அடரததி. 
அ்்தயும் மீறிைால கைடலில இருக்கும் 
திமிஙகைலம் சுைாக்கைள் என்று சாவின் குவி்தல 
சகைடடுவமனிக்குச் சஙகைமிததுக் கிடக்கும் 
அ்ந்த இரண்டு கிவலாமீடடர கைடல ்வழி... 
இரு சஜன்மததுச் சாபம். முன்பு ்தப்பிக்கை 
முயறசிதவ்தாசரலலாம் கைடல உண்டு மாண்ட 
கை்்த அறியப்படடிருக்கிைது. 
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இ்ந்தச் சூழலில்தான் நமது ஹீவரா... 
அஙவகை அ்டபடுகிைான். அ்வன் விழியில 
்வாழச்வனும் தீரக்கைம் ச்தாடர்நது மின்னு்வ்்த 
ஒரு மானுட ரகைசியமாகை நாம் உணரகிவைாம். 
அ்வன் ச்தாடர்நது சி்நதிக்கிைான். ்தன் ்வாழவில 
இப்படி ஒரு முடி்்வ ஒப்புக்சகைாள்ள 
இயலாமல ்தைக்குள் ஆயிரம் ்வழிகைளில 
வயாசிக்கிைான்.  

வ்வறு ்வழிவய இலலா்தவபாது மனி்தன் 
ஆழமாய்ச் சி்நதிக்கிைான். அ்தன் வபாக்கில்தான் 
அ்வன் அடுதது ஒன்்ைக் கைண்டுபிடிக்கிைான். 
அப்படித்தான் அடுத்தடுத்த கைடடம் அ்வன் 
நகைரகிைான். அ்வனும்கூட அ்தன் வபாக்கில்தான்.

ஓர இரவில அ்வன் அ்ையில இருக்கும் 
ஒரு சிறு ச்நதின் ்வழியாகை ஒரு கைரப்பான் 
பூச்சி உள்வள ்வருகிைது. கைாலம்கைாலமாய்ப் 
வபார என்ை சபயரிலும் சபாய் என்ை 
சபயரிலும் மனி்தன் சகைாததுசகைாத்தாய்ச் 
சசதது வீழ்ந்தவபாதும் ்தன் பரிணாமத்்தத 
்தன்ைளவில ச்தாடர்நது நிகைழததிக்சகைாண்வட 
இருக்கும்... மனி்தன் வ்தான்று்வ்தறகு முன்வப 
வ்தான்றிய கைரப்பான் அ்வனுள் எ்்தவயா 
வ்தாண்டுகிைது.

இத்த்ை சபரிய கைடட்மப்பு சகைாண்ட... 
பாதுகைாப்பு சகைாண்ட கைடடடததின் உள்வள 
ஒரு கைரப்பான் ்வரு்வ்தறகு ்வழி இருக்கிைது 
என்ைால.. ஏன் மனி்தன் ச்வளிவய சசல்வ்தறகு 
்வழி இருக்கைக்கூடாது என்று வயாசிக்கிைான்.

சின்ைச் சின்ை கைரண்டிகைள், நகை ச்வடடிகூட 
அ்வனுக்கு ஆயு்தஙகைளாகை மாறுகின்ைை. சகை 
்கைதிகைளின் நடபு, அது பறறிய ரகைசியப் வபச்சு 
என்று அது ஒரு நீண்ட சநடிய ்வழிமு்ை.

 மனி்த்ை மனி்தன் ஒதுக்கும் மகைா கூடம் 
அஙவகை ஒரு கைடல நடுவ்வ வீறறிருக்கிைது. 
ஒவச்வாரு இரவும் ஒவச்வாரு நகைரவு. 
ஒவச்வாரு சநாடியும் ஒவச்வாரு புதிர. 
அவிழக்கைஅவிழக்கை ச்தாடரப் வபாராடடம். 
்தன்்ை ்்வததுத ்தன்்ைவய நிகைழததித 
்தன்்ைவய கைாக்கும் கைாலப் வபாராடடம். 
இது கைததி வமல நடப்பது அலல. கைததி 
வமல படுததுக்சகைாண்வட நகைர்வது. கீைல 
இருக்கும். ஆைால ரத்தம் கீவழ சசாடடாமல 
பிடிததுக்சகைாண்வட நகைர வ்வண்டும். ஒவச்வாரு 
நகைரவிலும் நாமும் மூச்சிழுதது மூச்சிழுதது... 

உடல நடுஙகை இ்தயம் ஒடுஙகை... ஒரு கைடடததில 
அ்வனுக்கைாகை நாம் பிராரத்த்ைவய சசய்ய 
ஆரம்பிததுவிடுகிவைாம். எதிர மு்ை 
என்ைச்வன்வை ச்தரியா்த நி்லயில அ்வன் 
எடுக்கும் எலலா முடிவுகைளும் எப்படியா்வது 
்தப்பிக்கை வ்வண்டும் என்ப்்தச் சுறறித்தான். அது 
முழுக்கை முழுக்கைக் கைண் கைடடிய நம்பிக்்கையின் 
்வழிவய கைாலம் சசதுக்கும் ஊ்ம ஓவியனின் 
குருடடுப் பயணம்.

சிறு துளி கைண்டிப்பாகைப் சபரு ச்வள்ளம். 
அ்வன் சின்ைச் சின்ை நகைர்தவலாடு சமலல 
சமலல எறும்புக் கைாலகைளால பயணிக்கிைான். 
துளிததுளியாய் ஓட்ட சபரி்தாகிைது. அ்வன் 
மீது கைா்வலாளிகைளுக்குச் ச்நவ்தகைம் ்வராமல 
இல்ல. அதுவுமிலலாமல முன்பிரு்ந்த 
சி்ைகைளில இரு்நது ்தப்பித்த மாதிரி இஙகிரு்நது 
்தப்பிக்கை இயலாது கைண்ணா என்று ்வாரடன் 
கிண்டலும் அடிக்கிைார. எலலா்வறறுக்கும் 
பதில ்தப்பிப்பதில்தான் இருக்கிைது என்று 
ஹீவரா அறி்வார. ஒவச்வாரு மு்ையும் சகை 
்கைதிகைள் ஹீவராவுக்கு அளிக்கும் சஙவகை்தக் 
குறியீடு மூலமும் சமிக்்ஞயின் மூலமும் 
கைாக்கைப்படு்வது விதியின் ்கைகைளிலும் வீ்ணச் 
சத்தம் வபால. 

பி ன் ை ணி  இ ் ச யி ல  ந ா ம் 
பரபரப்பின் ்மயததில எ்ந்த வநரமும் 
மாடடிக்சகைாள்ளலாம் என்ை பரி்தவிப்வபாடு 
பாரததுக்சகைாண்டிருக்கிவைாம்.  

மிகை நீண்ட திடடமிடு்தலின் ்வழிவய 
அ்ைச் சு்வரில இருக்கும் இததுனூண்டு 
ச்வன்டிவலைன் டன்ைல-ஐச் சாமரததியமாகை 
உ்டததுப் பிரிதச்தடுதது... ஆைால அவ்த 
வநரம் அவ்த வபால ச்வன்டிவலைன் டன்ைல-ஐ 
்வ்ர்நது அ்ந்த இடத்்த ம்ைதது... ஹீவரா 
அண்ட டீம் ஆடிய ஆடடசமலலாம் சகைாம்பில 
பால கைைக்கும் வித்்த. சகை ்கைதியாை ஒரு்வன் 
ஓவியன் என்பது கூடு்தலாகை அ்வரகைளுக்கு 
ஒ த து ் ழ க் கி ை து .  சு ்வ ் ர க்  கு ் ட ்ந து 
கி்டமடட ஆள் நு்ழயும் அளவுக்கைாை 
ச்நதில நு்ழ்நது நு்ழ்நது மிகை ்ததரூபமாகை ்வழி 
கி்டக்கைப் சபறறுவிடுகிைாரகைள். 

திைமும் ்கைதிகைளுக்கைாை இ்சக் 
கைச்வசரி நடக்கும் வநரததில்தான் இ்வரகைளின் 
வ்வ்ல நடக்கும். அ்ந்த இ்சச் சத்தததில 
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இ்வரகைளின் ்வழி ஏறபடுததும் சத்தம் 
அடஙகிப்வபாகும் என்பது கைணக்கு. திைமும் 
இரவு தூஙகு்வது வபாலத ்த்லய்ண்ய 
அடுக்கி ்்வததுவிடடு ஒரு டம்மித ்த்ல்ய 
உரு்வாக்கித ்தன் ்த்ல்யப் வபாலவ்வ 
்்வததுவிடடு... உள்வள ்வழி சசய்யும் 
வ்வ்ல்யப் பாரப்பது தரில தில. அ்ந்த 
டம்மித ்த்ல்ய எப்படிச் சசய்கிைாரகைள் 
என்பச்தலலாம் அறிச்வனும் ஆயு்தததின் 
ஆழம் கைாணும் அதிரி புதிரி ஆளுயர சசஞ்சுரி. 

இப்படியாகை எலலாம் கூடி ்வ்ந்த ஓர 
இரவில ஒரு குறிப்பிடட வநரததில பரபரச்வை 
மளமளச்வைத ்தப்பிக்கும்.. ஒரு்வர கூட 
சசா்தப்பிவிடாமல சசய்யும் ஓர ஆடும் 
கூத்்த நிகைழத்த வ்வண்டும். துளி ்தப்பிைால 
்த்ல உருண்டுவிடும்.  உண்்மயில ்தப்பிக்கை 
முயறசிக்கும் நால்வர. அ்ந்த இன்சைாரு்வர 
என்ை ஆைார என்பது... அது்வா இது்வா என்று 
ஆயுசுக்கும் ்தடுமாறிக்சகைாண்டிருப்ப்வனின் 
வீழச்சி. 

சரி... இப்வபாது ்தப்பிக்கை முயறசிக்கும் 
மூ ்வ ரி ல  மூ ்வ ரு வ ம  ஹீ வ ர ா  வ ப ா ல 
நட்நதுசகைாள்ள வ்வண்டும். உடல பலமும் 
உள்ள பலமும் கூடி மிருகை ச்வறி ஏறி 
இருக்்கையில்தான் இது சாததியம். சு்வர 
ஏறி  ்வாடச் ட்வரில இருக்கும் சபரும் 
ராடச்த சுழல ச்வளிச்சததுக்கு மாடடாமல 
சடரரசில படுததுக்சகைாண்வட நகைர்நது, 
சபரும் கைம்பிகைளில பலலி வபால ஏறி இைஙகி, 
எப்வபாதும் சத்தம் ்வ்நதுவிடா்த சாமரததிய 
உடல சமாழி்யத ்தக்கை ்்வததுக்சகைாண்வட 
நடுஙகும் மூச்்ச நிறுததி நி்தாைமாகை அடக்கி 
ஆண்டு அஙகிரு்நது குதிதது, ஒரு்வர மீது ஒரு்வர 
ச்தாறறி வமல வநாக்கிய கைம்பிகை்ளப் பிடிதது 
அ்தன் ச்நதில வமல வநாக்கிவய எக்கி மூச்சடக்கி 
சநளி்நது ்வ்ள்நது நிமிர்நது எழு்கையில 
சி்ைச்சா்லயின் உச்சியில நிறகிைாரகைள். 
அ்தன் பிைகு, ஊர்ந்தபடிவய சபரும் சு்வர 
ஒன்றில ச்தாறறிக்சகைாண்வட கீவழ இைஙகி 
சி்ைச்சா்லயின் மதி்லத ்தாண்டி நிற்கையில 
எதிவர திமிஙகைலமாகை இருள் வபாரததி 
ஆரப்பரிததுக்சகைாண்டிருக்கும் கைடல. 

ச கை ா ண் டு  ்வ ்ந தி ரு க் கு ம்  மி ்த ் ்வ 
ஜாக்சகைடடுகை்ள அணி்நதுசகைாண்டு அ்தன் 

பிைகு்தான் நிஜப் வபாராடடவம. இ்ந்த 
நிகைழவுக்குப் பிைகு இ்ந்தச் சி்ைச்சா்ல்ய 
இழுதது மூடிவிடடாரகைள் என்று ச்தரிய 
்வருகிைது. அ்வரகைள் ்தப்பித்தாரகைளா இல்லயா 
என்பதும் ஏன் சி்ைச்சா்ல்ய மூடிைாரகைள் 
என்பதும் நீஙகைள் வ்தட வ்வண்டிய இ்ந்தப் 
படததின் இன்ை பிை நிழல சா்லகைள். 

பரிணாமததில மானுடம் ்தன்்ைப் 
பரிவசாதிததுப் பரிவசாதிததுப்  பலி சகைாடுதவ்த 
்தன்்ை அடுத்தடுதது நகைரததிஇருக்கிைது. 
எப்படியா்வது கி்டத்த உயி்ரத ்தக்கை 
்்வததுக்சகைாள்ள வ்வண்டும் என்பது்தான் 
அ டி ப் ப ் ட  வி தி .  அ ்த ன்  வ ப ா க் கி ல 
இ ்ந ்த ச்  சி ் ை யி ல  இ ரு ்ந து  ்த ப் பி க் கை 
முயறசிக்கும் ஹீவரா ்தன்்ை ஓர எலியாகைப்  
பரிவசா்த்ைக்கு உடபடுததுகிைார என்வை 
நாம் புரி்நதுசகைாள்கிவைாம். சபாறியில இரு்நது 
்தப்பிததுக்சகைாள்ளும் எலிகைள்்தான் சர்்வ்வல 
ஆப் தி பிடடஸ்ட ஊரஜி்தஙகைள்.

எலலாக் கைாலகைடடததிலும் புததிசாலிகைள் 
் கை யி ல ்த ா ன்  உ ல கை ம்  இ ரு க் கி ை து . 
இயஙகு்தலின் ்வழிவய புததிசாலித்தைத்்த 
மிகுதியாக்கிக்சகைாண்வட இருப்பதில்தான் 
்வலி்மயுள்ள ்வலல்வைாகிைான்.

ஐ ம் ப து  ்வ ரு ட ங கை ளு க் கு ப்  பி ை கு 
கைா்வலது்ைக்கு ஒரு கைடி்தம் ்வருகிைது. அது்தான் 
மண்்டவயாடடுக் சகைததுச் சிரிப்பு. அ்ந்தக் 
கைடி்தததில என்ை எழுதி இருக்கிைது, யார எழுதி 
இருக்கிைாரகைள் என்பச்தலலாம் ஒரு திரிலலர 
நா்வலின் கை்டசிப் பக்கைம். என்ை சடடதிடடம் 
இரு்ந்தாலும் வகைாட்டச் சு்வர கைடடுப்பாடு 
இரு்ந்தாலும் மனி்த மூ்ளயின் அடுத்த கைடட 
வலயர அ்்வகை்ள உ்டதச்தறி்நதுவிடடு 
ந கை ர ்ந து ச கை ா ண் வ ட  இ ரு க் கு ம்  எ ன் று 
புரி்கையில... என்ை மாதிரி வி்ளயாட்ட 
மானுடம் நடததிக்சகைாண்டிருக்கிைது என்று 
சமலல புன்ை்கைக்கைச் சசய்கிைது. 

படம் சநடுகிலும் ்தட்தடக்கும் பூ்ைக் 
கை ா ல கை ளி ல  ப தி ய ப் ப ட டு க் ச கை ா ண் வ ட 
இருக்கிைது ்வாழ்தலின் வ்த்்வ. இரவுப் 
பூ்ைகைள் எப்வபாதும் சு்வாரசியம்்தான். 
அதிலும் ்தாண்டிக் குதிக்கை ஆளுயுர மதில 
இருக்கும்படசததில.



ð.îù…ªüò¡
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 சிறுகலத

மணல ச்தாடும் நு்ரகைளுக்குக் சகைாஞ்சம் 
உணர்்வத தூண்டியது பின்்வரும் அ்ல. அ்ந்த 
அ்லயில பூததுப் பூதது ச்வடித்தை நு்ரகைள். 
அப்படித்தான் ஏஞ்சலா ்தன் உதிரத்்தக் 
கைடலில கைலப்பது வபால உதிரத்தாள். ்வயது 
பதிசைட்டத ்தாண்டியது.

யாருமறை இ்ந்த உலகில சபருத்த 
எதிரபாரப்புகைவளாடு எ்ந்தச் சடஙகுகை்ளயும் 
எ்ந்தத திடடஙகை்ளயும் சசய்ய வ்வண்டிய 
ஏமாறைம் இல்ல அ்வளிடததில. இயற்கை 
்தன் வ்வ்ல்யச் சசய்்தது. உதிரம் சில 
நாடகைளுக்குத ச்தாடர்நது, அது்வாகைவ்வ 
நிறுததிக்சகைாண்டது.
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வீட்ட விடடு அடிக்கைடி அ்வள் 
கைடலுக்குச் சசன்று வி்ளயாடு்வாள். கைடல 
அருகில அ்வள் வீடு. யாருமறை சபாழு்்த 
எப்படிக் கைழிப்பது. கைடல்ல்தான் அ்வளுக்கு 
எலலாமும். அ்லவயாடு வபசு்வாள். ்தன் 
கைாலடித ்தடஙகை்ள ரசிப்பாள். இ்ந்த உலகைததில 
சசயற்கைத்தைஙகைள் அ்ைததும் அழி்நது 
வபாயிரு்ந்தை, ஒரு சில்வற்ைத ்தவிர.

்தைக்கைாை உணவிறகைாகை மரஙகைளிலிரு்நது 
சகைாஞ்சம் பழஙகைள் மறறும் மீன்கை்ளச் சுடடுச் 
சாப்பிடு்வாள். கை்டசித தீப்சபடடி முடியும் 
்தறு்வாயில நிர்ந்தரமாகைக் கைட்டகை்ள 
அடுக்கிக் சகைாஞ்சம் தீ்ய மூடடி்்வத்தாள். 
அ்வள் வீடடில எப்சபாழுதும் கைை்நது 
சகைாண்வடயிரு்ந்தது  தீ.

கைடல முழு்வதும் ரசாயைக் கைல்்வகைள், 
பூமியின் வ்தாலகைள் முழு்வதும் ரசாயை 
்வாச்ை. அதில பல குணஙகைள் அடஙகிக் 
கிடக்கின்ைை. மு்தல மனி்தன் எப்படி ்வ்ந்தாவைா 
அப்படி கை்டசி மனி்தரகை்ளப் சபறறுவிடடது 
பூமி.

அ ன் று  வி ் ள ய ா டி க் 
சகைாண்டிருக்கும்வபாது ்தனித்த கைப்பல ஒன்று 
ச்தன்படடது. அ்வள் அ்ந்தக் கைப்ப்லவய 
பாரததுக்சகைாண்டிரு்ந்தாள். அ்லயில குளிதது 
முடித்த ஈரதவ்தாடு அமர்நதிரு்ந்தாள். அ்வள் 
அமர்நதிரு்ந்த இடததில அ்ல அப்படிவய 
அ்வ்ள உள்ளிழுததுச் சசன்ைது. அ்ல சில 
வநரம் அ்வளிடம் வி்ளயாடும். ஏஞ்சலா 
சறறுத ்தடுமாறி எழு்ந்தாள். கை்ரயில அமர்நது 
அப்படிவய அ்ந்தக் கைப்ப்லவய பாரதது 
அமர்நதிரு்ந்தாள். அ்வளுக்கு ஆர்வம்.

எ ப் ப டி ய ா ்வ து  அ ்ந ்த க்  கை ப் ப லி ல 
மனி்தரகைள் இரு்ந்தால அதிவலறி அ்வரகைவளாடு 
சசன்றுவிடலாம் என்று நி்ைத்தாள். அ்ந்தக் 
கைப்பல தூரததில அப்படிவய நின்றிரு்ந்தது. ்தன் 
பயணஙகை்ள முடிததுக்சகைாண்டு வபாதும் 
என்கிை அளவிறகுக் கை்ளததுப் வபாயிரு்ந்தது 
அ்தன் உரு்வததில ச்தரி்ந்தது. அவ்வளவு 
ப்ழயது அ்ந்தக் கைப்பல. அ்ந்தக் கைப்பலில 
உள்ள நஙகூரம் அறு்நது வபாய்விடட்தால 
அஙகுமிஙகும் அ்லவமாதிக் கிட்ந்தது.

அது சகைாஞ்சம் சகைாஞ்சமாகை நகைர்நது 
ஏஞ்சலாவின் அருகில கை்ர்யத வ்தடி்வரு்வது 
ச்தரி்ந்தது. ஏஞ்சலாவிறகு ஆர்வம் அதிகைமாைது.

கைப்பல கை்ர்யத ்தடடி அ்மதியாகை 
மணலில நின்ைது. ்தனிததிரு்ந்த ஏஞ்சலாவிறகு 
அ்தறகு வமல ஆர்வம் ்தாஙகை முடியவில்ல. 
்தன் சமாழி்ய மை்நதிரு்ந்தாள். அடிக்கைடி 
அ்்தப்  வபசியும் எழுதியும் கைடல மணலும் 
அ்லயும்்தான் உயிரப்வபாடு ்்வததிரு்ந்தை   
அ்வள் சமாழி்ய .

நீண்ட நாடகைளுக்குப் பிைகு சப்்தமாகை 
மு்தல குர்ல எழுப்பிைாள். “யாரா்வது 
இருக்கிறீரகைளா” என்று. எ்ந்தவி்த மறு பதிலும் 
்வரவில்ல. அ்ந்தக் கைப்பலின் ்கைப்பிடி்யப் 
பிடிதது ஏறிைாள். அது உப்புக் கைாறறும் 
உப்பு நீரும் அளவிறகு அதிகைமாகைப் படடு 
சில ஆண்டுகைள் பயணததில துருப்பிடிதது 
உதிர்நதிரு்ந்தது. அ்தன் வமல அ்வள் பிடிதது 
ஏைவும் அது உ்டததுக்சகைாண்டு அ்லயில 
வீழ்ந்தாள். மீண்டும் ஈர உடல.

மீண்டும் கைப்பலில ்தடடுத ்தடுமாறி 
ஏறிைாள். உள்வள சுறறிப் பாரத்தாள். நி்ைய 
எலும்புக்கூடுகைள் கிட்ந்தை. அ்வரகைள் அருகில 
கிட்ந்த  உ்டகை்ள எடுததுத ்தன் திை்ந்த 
மாரபில, கிழி்நது ச்தாஙகிய ப்ழய உ்ட்ய 
ம்ைத்தாள்.

வமல ்தளததிறகுச் சசன்று கைததிைாள். 
“யாரா்வது இருக்கிறீரகைளா” அ்வள் கை்டசி 
நம்பிக்்கையும் வபாய்விடடது. ்தாரப்பாய் 
குவியல மடடும் மடகைாமல இரு்ந்தது. அ்தனுள் 
ஒரு சலசலப்பு வகைடடது. பயதவ்தாடு சசன்று 
பாலீததின் ்தாரப்பா்ய விலக்கிைாள்.

அ ்த னு ள்  ந ா ற ப து  ்வ ய து ள் ள 
ஒரு்வன் படுததுக் கிட்ந்தான். அ்வன் 
்பததியக்கைாரத்தைமாகை உளறிைான். அ்வன் 
சசாறகைள் முழு்மயாகை எதுவும் புரியவில்ல 
இ்வளுக்கு. அ்ர மயக்கைமாகை இரு்ந்தான். 
அ்வனுக்குப் பயம் இ்வ்ளப் பாரத்ததும். 
ஏஞ்சலா அ்வ்ை சமலலக் கைப்ப்ல விடடுத 
தூக்கி எழுப்பி, சமலலக் கை்ரக்கு அ்ழதது 
்வ்ந்தாள்.
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கை்ரயில சிறிது வநரம் இரு்வரும் 
அமர்ந்தாரகைள். அ்வனுக்குப் பசி. கைடல 
பயணததில கைப்பலில கி்டக்கும் மீன்கை்ளக் 
சகைாஞ்சம் பச்்சயாகைச் சாப்பிடடு உயிர 
பி்ழத்தான். இ்தறகு முன் கைப்பலில இரு்ந்த 
உ ண வு ப் ச ப ா ரு ட கை ் ள ப்  ப ச் ் ச ய ா கை ச் 
சாப்பிடடுப் பீப்பாய்கைளிலிரு்ந்த நீ்ரக் 
குடிதது உயிர பி்ழததுக்சகைாண்ட்்தயும் சில 
மா்தஙகைளாகை உணவு இல்ல என்ப்்தயும் 
அ்வளிடம் சசான்ைான்.

்வழக்கைமாகைக் கை்ரசயாதுஙகும் சில 
மீன்கை்ளப் பிடிததுக்சகைாண்டு அ்வள் அ்வ்ை 
வீடடிறகு அ்ழததுச் சசன்ைாள். அஙகு 
அடுப்பில சநருப்புத ்தணல ்தகை்தகைச்வன்று 
இரு்ந்தது. சகைாஞ்சம் பழஙகை்ளயும் சுடட 
மீன்கை்ளயும் அ்வனுக்குப் பரிமாறித ்தானும் 
சாப்பிடடாள். அருகில  ப்ழய கிணறறில 
்தண்ணீர எடுத்தாள். இரு்வரும் அரு்நதிைாரகைள்.

சறறு மயக்கைம்  ச்தளி்ந்த அ்வன், “என் 
தீவில ஏறபடட மிகைப்சபரிய வபரழிவில  

கைடல நீர, கைாறறு, ம்ழ எை ஒருவசர 
சூழ்நது எஙகைள் தீ்்வவய அழிததுவிடடது. 
அதிலிரு்நது ்தப்பிக்கை அ்ந்தத தீவின் ்வழியாகை 
்வ்ந்த கைப்பலில ஏறிவைன். என்னு்டய தீவில 
யாருவம பி்ழததிருக்கை மாடடாரகைள் எை 
நி்ைக்கிவைன். நான் கைப்பலில ஏறி எஙகைள் 
தீ்்வத திரும்பிப் பாரக்கும்சபாழுது தீவு 
முழு்வதும் நீரில மூழகிப்வபாயிரு்ந்தது. அவ்த 
நி்ல கைப்பலுக்கும் ஏறபடடிருக்கும் எை 
நி்ைக்கிவைன்.

கைப்பல முழு்வதும் சடலஙகைவளாடு சபரும் 
சுழறசியில அடிபடடு மாலுமிகைள் இலலாமல 
கைப்பல ்வ்நதுசகைாண்டிருப்ப்்த உணர்நவ்தன். 
நான் ்்தரியதவ்தாடு கைப்பலில ஏறிவைன். 
கைப்பல சசன்ை தி்சசயலலாம் சசன்று சில 
கைண்டஙகைள் நீரில மூழகிப்வபாயிருப்ப்்தப் 
பாரதவ்தன். எரிசபாருள் தீர்நதுவிடடது.

என்ைால எதுவுவம சசய்யமுடியவில்ல. 
அப்படிவய கைப்ப்ல அ்தன் வபாக்கில 
விடடுவிடவடன். எவ்வளவ்வா சடலஙகை்ளக் 
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கைடலில தூக்கி வீசிவைன். அப்படித தூக்கி 
வீசும் சடலஙகை்ளச் சாப்பிட மீன்கைள் வபாடடி 
வபாடடுக்சகைாண்டு ்வரும்.

அதில சில கைப்பல வமல வீழ்நது கிடக்கும். 
அ்்தக் கைததியால கீறிச் சில நாடகைளுக்குச் 
சாப்பிடுவ்வன். இப்படிவய சசன்ை நாடகைளில 
சில சடலஙகை்ள எைக்குத து்ணக்கு 
்்வததுக்சகைாண்வடன்” என்ைான்.

சிறிது வநரம் அ்மதியாகை இரு்நதுவிடடு, 
“இ்ந்த இடததிறகுக் கை்ரசயாதுஙகி உன்்ைப் 
பாரப்வபன் என்று துளியளவும் நம்பிக்்கை 
எைக்கு இலலாமல இரு்ந்தது” எை முடித்தான்.

“ஏைக்கு்ைய அவ்த நாள்்தான் என்று 
நி்ைக்கிவைன். சபருத்த ச்வப்பக் கைாறவைாடு 
மணலும் நீரும் சூழ்ந்தது. எஙகுப் பாரத்தாலும் 
பிணக்குவியல. அப்சபாழுது எைக்கு ்வயது 
பதி்ை்நது. அன்று கூட இ்ந்தக் கைடலில்தான் 
வி்ளயாடிக்சகைாண்டிரு்நவ்தன். மணல 
குவியல  வமல தூக்கி வீசிவிடடது என்்ை 
இ்ந்தக் கைடல. குவியலிலிரு்நது ்தடுமாறி நீண்ட 
வநரச் சரிவிறகுப் பிைகு என் சபறவைாரகை்ள 
எஙகுத வ்தடியும் கைாணவில்ல.”

கைாறறும் மணலும் அ்ை்வ்ரயும் 
தூக்கி வீசி குவியல குவியலாகைக் சகைான்று 
குவிததிரு்ந்தது. கைண்கைளுக்கு எடடிய தூரததில 
இரு்ந்த மணல வமடுகை்ளக் கைாண்பித்தாள். 
அ்்வ பிரமிடு வபான்ை அளவிறகுப் 
பிரமிப்பாகைக் கைாடசி ்த்ந்தை. ஆஙகைாஙவகை 
திடடுததிடடாகை அ்ந்தக் குவியலகைள். 

“சில ஆண்டுகைளாகைத ்தனி்மயாை 
்வாழக்்கை. எவ்வளவ்வா தூரம் இ்ந்த 
மணல குவியலகைளுக்கு இ்டயில நட்நது 
வ்தடிவைன். எவ்வளவு தூரம் நட்நதும் ஒரு்வர 
கூட ச்தன்படவில்ல என் கைண்கைளுக்கு. 
அப்சபாழுவ்த முடிவு சசய்துவிடவடன். 
இ்ந்த உலகைம் அழி்நதுவிடடது எை முடிவு 
சசய்துவிடவடன்” என்ைாள்.

“ஆமாம்... உன் சபயர என்ை”  என்ைாள்.

“என் சபயர ஆ்த்வன்” என்ைான். 

இரு்வரும் அருகில அமர்ந்தாரகைள். ஏவ்தா 
பரிமாறிக்சகைாள்ள வ்வண்டும் வபால இரு்ந்தது 
இரு்வருக்கும். மு்தலில கைா்தல பிை்ந்த்தா, கைாமம் 
பிை்ந்த்தா என்று ஏஞ்சலா வகைடடாள். அ்வள் 
உ்தடு ஆப்பிள்கைளாகை மாறிை. ஆப்பி்ளக் 
கைடித்தான் ஆ்த்வன்.

“ம்...” என்று முைகிச் சாய்்ந்தாள். அது 
அ்வளுக்கு வ்வண்டும் வ்வண்டும் என்றிரு்ந்தது.

ஆ்த்வன், ஏஞ்சலாவின்  முதுகின் மீது 
ஏறி கைடறகை்ரக்குப் வபாைான். அ்வரகைள் 
உ டு த தி யி ரு ்ந ்த  அ ழு க் கை ா ய் ப்  வ ப ா ை 
அ்டயாளஙகைள் மிகு்ந்த ப்ழய உ்டகை்ளக் 
கைழறறி எறி்ந்தாரகைள். ஏஞ்சலாவின் நிர்வாணம் 
ஆ்த்வனுக்குக் கைதிரகை்ளத தூண்டிப் பிரகைாசிக்கைச் 
சசய்்தது. ஆயிரம் ஒளி சபாரு்நதிய கைண்கைவளாடு 
இரு்வரும் ்தம் உட்லப் சபாருததிக் 
கைளித்தாரகைள். அன்று மு்தல அ்லகைள் ஓயவ்வ 
இல்ல. அ்வரகைளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்ல. 
இ்ந்த உலகைததில எ்்த ஸ்்தாபிப்பது எை.

அ ்வ ள்  தீ  மூ ட டி ய  ச ந ரு ப் பு 
கைனி்நதுசகைாண்வடயிரு்ந்தது. எப்சபாழுதும் 
ஈருடலாய்ப் பின்னிப் பி்ண்நவ்த கிட்ந்தாரகைள். 
கைடல அளவு கைா்தல ்வளர்ந்தது. கைாமம் அதில 
அ்ல அளவு நிறகைாமல இரு்ந்தது.

இப்படிவய ஐ்நது ்வருடம் கைழி்ந்தது. 
ஏஞ்சலா மணல மீது படுததுக்சகைாண்டு 
ஆ்த்வ்ைப் பாரததுக் வகைடடாள். “இ்ந்த 
ஐ்ந்தாண்டுகைளில பலமு்ை உைவு ்்வததுக் 
சகைாண்டாடிவைாம். இன்னும் ்வயிறறில 
ஏதும் இல்லவய” எை உ்தட்டக் கைடித்தாள். 
“இஙகு மனி்தரகைள் இரு்நதிரு்ந்தால இ்ந்தக் 
வகைள்வி்யக் வகைடவட நம்்ம உயிவராடு 
சகைான்று இருப்பாரகைள். அ்வரகைள் இலலா்த 
உலகைம் எவ்வளவ்வா பிரச்ச்ைகை்ளத துை்நது 
கிடக்கிைது” என்ைாள்.

“ஆம்” என்று முைகிய்வாவை இ்ந்த 
மு்ை நிச்சயம் என்ை உணரவ்வாடு அ்வ்ளக் 
கூடிக்கைளித்தான் ஆ்த்வன். இப்படிவய 
இன்னும் ஐ்ந்தாண்டு சசன்ைது. அ்வள் கைரப்பம் 
்தரிக்கைவ்வயில்ல. அவ்த சி்ல அழகு 
ஏஞ்சலா்வாகைவ்வ இரு்ந்தாள்.
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ஆ்த்வனும் பிரகைாசமாை ஒளிவயாடு 
இரு்ந்தான். ஆ்த்வனும் ஏஞ்சலாவும் ஒரு 
முடிவுக்கு ்வ்ந்தாரகைள். எப்படியா்வது இ்ந்த 
உலகைத்்த மீண்டும்  மனி்தரகைள் ்வாழும் 
இடமாகை  உரு்வாக்கை வ்வண்டும் என்று.

கைடல மணலில கைடவுள் சிறபஙகைள் 
சில்வற்ைச் சசய்து ்வழிபடடாரகைள். அ்்வ 
நீண்ட நாடகைளுக்குச் சரியாை ்வடி்வஙகை்ளப் 
சபறறு நி்லததிருக்கை முடியவில்ல.

ஏன் உலகைததின் கை்டசி மனி்தராகை நாம் 
இரு்நதுவிடக்கூடாது எை முடிச்வடுதது 
்வாழத ச்தாடஙகிைாரகைள். முன்்பவிட திைம் 
சகைாண்டாடடம், ஆடல பாடல எை ஆடிக் 
கைளித்தாரகைள். கைடல இ்சததுக்சகைாண்வட 
இரு்ந்தது. சில ஆண்டுகைளில ஏஞ்சலா சறறு 
்வய்தாை வ்தாறைததில அ்ந்த மணல ஆடடததில 
ஆவ்வசமாகை  ஆடிைாள். கைாமம் கைாணாமல 
வபாயிரு்ந்தது அ்வள் உடலில. அவ்த இரவு, 
அவ்த இரு்வர நி்லயில  அ்வள் கைடல மணல 
வமல இை்நதுவபாைாள்.

ஆ ்த ்வ னு க் கு த  ்த ன்  கை ா ்த லி ் ய 
இழ்நதுவிடடது உச்ச வ்வ்த்ை்யத ்த்ந்தது. 

அ்வள் ச்தா்ல்நது தூரம் வபாய்விடவ்வ 
அழுது தீரத்தான். அ்வள் உ்தடுகைளில முத்தம் 
பதித்தான். அ்வள் நி்ைவுகைவளாடு சநடிய 
அஞ்சலி்யச் சசலுததிைான். கைடல மண்ல 
்வாரி இ்ைத்தான். அ்வ்ள, அ்வள் விரும்பும் 
அவ்த கைடல மணலில பு்்தத்தான். ஆ்த்வன் 
்தனிதது நின்று ்வாைம் பாரதது ஏஞ்சலா எைக் 
கைததிக்சகைாண்வட இறுதியாகை மண்லத ்தள்ளி 
மூடிைான். அ்ந்தக் கைணததில படுக்்கை்ய 
விடடுத திடீசரன்று எழு்ந்தாள் ஏஞ்சலா. 
சுறறிலும் பாரத்தாள். வீடடில விளக்குகைள் 
மஙகைலாகை எரி்ந்தை, அருகில அ்வள் கைண்வன் 
படுததிரு்ந்தான்.

நா்ள கைருத்தரிப்பு ்மயததிறகுச் சசலல 
வ்வண்டும் என்று சி்ந்த்ையில இரு்ந்தாள்.

“சபண், இ்ந்தச் சமூகைம் மறறும் 
உளவியல சிக்கை்லச் சமாளிக்கைவ்வ ்தன்்ைத 
்த ய ா ர ப் ப டு த தி க்  ச கை ா ள் ள வ ்வ ண் டி ய 
சகைாடு்மயாை கைாலம்  இது. இல்ல  இல்ல 
இது்தான் பரிணாம ்வளரச்சியா?” என்று மைதில 
முணுமுணுத்தாள்.

இ்ந்த மு்ையா்வது குழ்ந்்த ்வ்நதுவிடும் 
என்ை ஆ்சவயாடு விழிததுப் பாரத்தாள். அ்ந்தக் 
கைருத்தரிப்பு ்மயத்்த விடடுவிடடு வ்வறு 
ஒரு கைருத்தரிப்பு ்மயததிறகுச் சசலலலாமா 
என்று வயாசித்த்வாவை ஆ்த்வ்ை  நி்ைத்தாள். 
ஜன்ைல ்வழியாகை இ்ந்த மு்ை அ்வ்ளச் 
ச்நதிரன் பாரத்தான். ச்நதிரன் அ்வளுக்குக் 
கைரு இ்ந்தமு்ை உறுதி என்று சசால்வ்தாகை 
நி்ைத்தாள்.

ச்தருச்வஙகும் கைருத்தரிப்பு ்மயஙகைள் 
இரு்ந்தை. மக்கைள் ச்தா்கை கு்ை்நதுசகைாண்வட 
்வ்ந்தது.

ஏ ஞ் ச ல ா  தி டீ ர  எ ன் று  ஆ ழ ்ந ்த 
உைக்கைததிறகுச் சசன்ைாள். அ்ல மணலில 
அப்படிவய மலலா்நது படுததிரு்ந்தாள். அ்வள் 
ச்தா்டயிடுக்கில கைடல ்தண்ணீர ச்தாடடது. 
அ்வளுக்கு ஆ்த்வ்ைப் பிடிததிரு்ந்தது. 
கை்டசி உலகைததிறகும் கை்டசி மனி்தனிடமும் 
சசன்ைாள்.
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தமிழிலைக் கருவிகள

ததகாடர - 8

பிளிறும் சகாம்பு
ஆ தி ம னி ்த ன்  வ ்வ ட ் ட ய ா டி ய 

விலஙகின் மாமிசஙகை்ளத தின்ைபின் 
கைாடடிவலவய விடடு ்வ்ந்த எலும்புகை்ளச் 
சிறிதுகைாலம் கைழிததுப் பாரக்கை வநர்கையில, 
எலும்பில இரு்ந்த மஜ்ஜகைள் கை்ர்நது, சிறு 
்வண்டிைஙகைவளா, எறும்புகைவளா ஓட்டயிட 
அ்தன் ்வழிவய கைாறறு பயணிக்கும்வபாது 
ஏறபடட ஒலி்யக் கைண்வட ஊதுகைருவிகை்ளக் 
கைண்டுபிடிததிருக்கிைான்.

அ்தன் ச்தாடரச்சியாகை, விலஙகுகைளின் 
சகைாம்புகைளில இ்சக்கைருவி்ய அலலது 
சசய்தி ச்தாடரபுக் கைருவி்யச் சசய்்த்தால 
சகைாம்பு என்னும் ஊதுகைருவி உரு்வாகியுள்ளது. 
்வணக்கைம் ் ்வக்கும் யா்ையின் துதிக்்கை்யப் 
வபான்ை அ்மப்பு்டய சகைாம்பின் இ்சயும் 
யா்ையின் பிளிை்ல ஒததிருக்கும்.

..

அலமப்பு
‘S’ என்ை ஆஙகில எழுத்்த ஒத்த 

்வ்ளவுகைள் சகைாண்ட இ்ந்த இ்சக்கைருவி 
ஐ்நது பாகைஙகைளால ஆைது. சுமார 5 கிவலா 
எ்டயுள்ளது. ்தறவபாது புழக்கைததில 
இருக்கும் சகைாம்புகைள் ஐம்சபான்ைால 
சசய்யப்படட்்வ. இ்தன் ஊதும் பகுதி 
சிறுததும், அடிப்பகுதி சறவை விரி்நதும் 
கைாணப்படும். “C” என்ை ஆஙகில எழுததின் 
்வ டி ்வ த ் ்த யு ் ட ய  ச கை ா ம் பு க் கை ரு வி 
வகைரளததிலும் ்வட இ்நதியாவிலும் உண்டு.

..
குறிப்பு

பழ்ந்தமிழகைததில பகுத்தறியப்படட 
நிலததி்ணகைளில முல்ல நிலததுக்குரிய 
இ ் ச க் கை ரு வி  இ து .  மு ரு கை க் கை ட வு ள் 
இக்கைருவி்ய விருப்புடன் இ்சப்ப்தாகைக் 
கை்ந்தபுராணம் கூறுகிைது. இலக்கியஙகைளில 
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‘வகைாடு’ என்ை சபயரால குறிக்கைப்படும் 
இக்கைருவி்ய இ்சப்ப்வரகைள் வகைாடியர 
எைப்படடைர. 

கை ற கை ா ல த தி ல  வி ல ங கு கை ் ள 
வ்வட்டயாடிப் புசித்த மனி்தன், அ்வறறின் 
எலும்புகைளில ஓட்டயிடடு ஊதிச் சத்தம் 
எழுப்பிய ்தருணததில உதித்த கைருவி இது. 
கைாலப்வபாக்கில எலும்புகை்ள விடுதது 
விலஙகின் சகைாம்்ப ்்வதது ஊ்த, அதுவ்வ 
இன்ைளவுக்கும் சபயராகை விளஙகுகிைது.

வசாழ மாமன்ைன் ராஜராஜன் கைாலததில 
இ்ந்த இ்சக்கைருவி சசல்வாக்குப் சபறறுத 
திகைழ்ந்தது. ஆலயஙகைள் அ்ைததிலும் சகைாம்பு 
இ்சப்பாளரகைள் நியமிக்கைப்படடாரகைள். 
்த மி ழ கை த தி ல  கு ரு ம் ப ர  இ ை  ம க் கை ள் 
சகைாம்்பத ்தஙகைள் குலச்தய்்வ ்வழிபாடடில 
இ ் ச க் கி ை ா ர கை ள் .  வ கை ர ள ா வி ல  ப ஞ் ச 
்வாததியஙகைளில ஒன்ைாகைச் சசண்்ட 
வ ம ள த வ ்த ா டு  இ ் ண த து க்  ச கை ா ம் பு 
இ்சக்கைப்படுகிைது.

்தமிழரகைளாகிய நாம் ச்தா்லத்த / மை்ந்த 
பல இ்சக்கைருவிகைள் வகைரளததில சிைப்புடன் 
வபாறைப்படடு ்வருகின்ைை. வநபாள நாடடில 
நரசிஙகைா என்றும் ்வடஇ்நதிய மாநிலஙகைள் 
சில்வறறில சிருஙகைா என்ை சபயரிலும் இக்கைருவி 
இ்சக்கைப்படுகிைது. கைரநாடகை மாநிலததில 
கை ம் ப ள ர  இ ை த ்த ்வ ர  இ க் கை ரு வி ் ய ப் 
புனி்தமாகைக் கைருதி இ்சக்கிைாரகைள்.

மகைாராஷடிரததில இக்கைருவி மாநில 
அரசின் சின்ைமாகை உள்ளது. துத்தாரி என்று 
அ்ழக்கைப்படுகிைது.

வமறகுத ்தமிழகை பகுதிகைளில சபரிய 
சலங்கையாடடம், கைடவு மத்தாடடம்  ஆகிய 
கை்லகைளில மண் வமளததுடன் வசரதது 
சகைாம்பும் இ்சக்கைப்படுகிைது.

..
புழக்கத்தில் உள்ள இடஙகள்

திரு்்வயாற்ை அடுததுள்ள திருப்பழைம் 
(பிரகைாசம், ரததிைசாமி, து்ரராஜ, மதிப்புராஜன் 
ஆகிய கை்லஞரகைள் ஐ்ந்தாம் ்த்லமு்ையாகை 
இக்கைருவி்ய ்வாசிக்கிைாரகைள்).

்த ஞ் ் ச யி ன்  ச ்த ற வ கை  உ ள் ள 
்வா்ழமரக்வகைாட்ட.

குரும்பர இைப் பழஙகுடி மக்கைளின் 
விழாக்கைள். 

்தஞ்்சயருவகை உள்ள சு்ந்தரசபருமாள் 
வகைாயில.

ச ்த ன்  ்த மி ழ கை ச்  சு ட ் ல ம ா ட ன் 
வகைாவிலகைளில ்தப்புடன் வசரததுக் சகைாம்பு 
இ்சக்கிைாரகைள்.

்வள்ளியூர, சமுகைசரஙகைபுரம் திருசநலவ்வலி 
மா்வடடம்.

வமறகுத ்தமிழகைம் மறறும் திருப்பூர 
மா்வடடம் சநருப்சபரிச்சல கிராமம்.

கைாஞ்சிபுரம் மா்வடடம் பாலாறைஙகை்ர 
கிராமஙகைள்.

..
இ்க்கியத்தில்  சகாம்பு
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திமி்ல, மத்தளம், இ்ந்தளம், உடுக்்கை, 
சகைாம்பு, குடமுழா, து்நதுபி, பாரிநாயைம், சஙகு, 
பிரம்ம்தாளம், குடடத்தா்ர, திருச்சின்ைம், 
எக்கைாளம், சநடு்ந்தா்ர, ்தா்ர, சகைாம்புத்தா்ர, 
வசமக்கைலம், ்தப்பு, கைஎணா, குழித்தாளம், 
உறுமி, சகைாக்கை்ர, ்த்வண்்ட, சகைாடுசகைாடடி, 
நகைரா, யாழ, உயிரததூம்பு, குறும்பர்நதூம்பு, 
சமா்ந்்த, ்தகுணி்தம், ்தாளம், வீ்ண, கைரடி்கை, 
சச்சரி, ்தக்்கை எை 70 ்வ்கை இ்சக்கைருவிகைள், 
திரு்வாரூர ஆழிதவ்தர முன் பஙகுனி உததிரததில 
்வாசிதவ்த வ்தர இழுக்கைப்படடிருக்கிைது.

 கைா்ரக்கைால அம்்மயார 11ஆம் 
தி ரு மு ் ை யி ல  இ க் கை ரு வி கை ள்  ப ற றி ப் 
பாடியுள்ளார.

பல பக்தி இலக்கியஙகைள், புராணஙகைள், 
இதிகைாசஙகைள் எைப் பல்வறறிலும் சகைாம்பு 
பறறிய குறிப்புகைள் இருக்கின்ைை.

திருக்கையிலாய இ்சக்கைருவிகைள் எைச் சில 
கைருவிகை்ள ்வகுததுள்ளைர. அதில சகைாம்பும் 
இடம் சபறறுள்ளது.

எ னி னு ம் ,  அ ் ை ்வ ர ா லு ம் 
ச கை ா ண் ட ா ட ப் ப டு ம்  ச ப ா து வு ் ட ் ம 
இ்ச என்ப்்தச் சசயலபடுத்த இன்்ைய 
இ்ளஞரகைள் பலரும் பயிறசி சபறறு 
இக்கை்ல்ய ்வளரக்கை முயன்று ்வரு்வது 
பாராடடுக்குரியது. ..
இலெயும் கூத்தும்

கூடடும் இ்சயும் கூததின் மு்ையும் 
்வகுத்த்வன் ்தமிழன். ப்ைவயாடு சகைாம்பு வசர 

கிளர்நச்தழு்ந்த மைச்வழுச்சியும் உடலின் 
அ்சவும் உயிரின் நா்தமாைது (Rhythm of life).

உ ற ச ா கை மூ ட ட க் கூ டி ய  இ ் ச ய ா ை 
ப்ையும், சகைாம்பும் முழஙகிவய மவகைசனின் 
்வ ரு ் கை ச ய ன் ை ா லு ம்  ம ன் ை னி ன் 
்வரு்கைசயன்ைாலும் அறிவிக்கைப்படடது. 

்தா்ர ்தப்பட்ட என்ை சசாறசைாடர 
சகைாம்புத்தா்ர மறறும் ்தப்பி்ை (ப்ை) 
குறிக்கும். சகைாம்பு ்வாசிப்வபாருக்கு மு்தல 
்வரி்ச அளிக்கைப்படடிரு்ந்ததும் இக்கைருவியின் 
உயர்்வச் சசாலகிைது. 

யா்ையின் பிளிை்ல ஒததிருக்கும் 
இக்சகைாம்பின் இ்ச, வபார அறிவிப்பு, 
வ்தர ்வரு்தல, சாமி்ய இைக்கு்தல, ஏறறு்தல 
எை எ்ந்தச் சசய்தி்யயும் அறிவிக்கும் 
கைருவியாகைப் பயன்படுத்தப்படடது என்பதும் 
குறிப்பிடத்தக்கைது.

உயரமாை இடததில நின்றுசகைாண்டு 
இ்ந்தக் சகைாம்புத்தா்ர்ய ்வாசித்தால எடடு 
்மல ்வ்ர இ்தன் ஒலி சசலலும் ்தன்்ம்யக் 
சகைாண்டுள்ளது.

வபாருக்குப் புைப்படும் முன் மு்தலில 
சகைாம்பு ஊ்தப்படுகிைது, பின் முரசசாலிக்கை 
வீரரகைள் அணி்வகுதது இருக்கின்ைைர என்கிைது 
்வரலாறு.

..
இலெக்கும் முலற

இக்கைருவி்யத ச்தாடர்நது ்வாசிக்கை 
முடியாது. கைாற்ை உள்ளிழுதது அ்்தக் 
ச கை ா ம் பு  ்வ ழி ய ா கை  ச ்வ ளி யி டு ்த வ ல 
இ்சயாகிைது. இப்படி உள்ளிழுக்கைப்படும் 
கைாற்ை 15 நிமிடம் ்வ்ர ்வாசிப்பர. பின் 5 
நிமிட இ்டச்வளியில மீண்டும் கைாற்ை 
உள்ளிழுதது ்வாசிப்பர. ஏடடுல எழு்தவில்ல 
எழுதி ்வச்சுப் படிச்சதில்ல என்ை ்வரிகைளுக்கு 
இவ்வ்கையாை ச்தாலலி்சக் கைருவிகைவள 
சபரு்ம வசரக்கும் சான்று.

இப்படி கைாற்ை முழுதும் உள்ளிழுதது 
ச்வளியிடு்வது ஆயு்ளக் கூடடும் மு்ை 
என்றும் பல சகைாம்பு ஊதும் கை்லஞரகைள் 
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நூைாண்டு ்வாழ்வ்தாகைவும் ்தகை்வலகைள் 
கி்டததுள்ளை.

வகைரளததிவல சஜண்்ட ்வாசிப்பில 
திமி்லவயாடு சகைாம்பு ்வாசிக்கைப்படுகிைது. 
ஏ கை ஸ் ்வ ர ம ா கை க்  கை ா ற ் ை  உ ள் ளி ழு த து 
ச்வளியிடு்வது மாததிரவம என்ைாலும் 
உ்தடுகைளுக்குள் சபாருத்தப்படும் சகைாம்பில 
த்தா தவ்தர என்ை ்தாளக்கைட்ட நாவின் 
அ்சப்பிைால உரு்வாக்குகின்ைைர.

தி மி ் ல யி ன்  ட வ ர  ட வ ர  எ ன் ை 
்வாசிப்பிறகு ஈடுசகைாடுக்கை தவ்த தவ்தரா என்பது 
உச்சாஸ்்தாயிலும்  ்வாசிக்கைப்படு்வது கை்வனிததுக் 
வகைடவபா்ர சபாஷ வபாட ்்வக்கும் சகைாம்பு 
இ்ச.

..
கும்�பகாணம்னா சகாம்�ா?

அட ஆமாஙகை! ஆமா! கும்பவகைாணம்ைா 
சகைாம்பு்தான்... இ்ந்தக் சகைாம்பு இ்சக்கைருவி 
கும்பவகைாணததில்தான் ்தயாரிக்கைப்படுகிைது. 
கும்பவகைாணததின் பல பித்த்ள, ்தாமிர, சசம்பு 
பாததிரம் விறகும் கை்டகைளிலும், ்தறவபாது 
சு்வாமிம்லயிலும் மடடுவம விரும்பிக் 
வகைடப்வரகைளுக்குச் சசய்து ்தரப்படுகிைது. 
வி்ல சுமார ரூ8000/- ்வ்ர ஆகும்.

உயிரும் உடலும் வபாலத ்தமிழருக்கு 
சமாழியும், இ்சயும் இரு்நதிருக்கின்ைை 
என்ப்்த  இ்தன் மூலம் உணரலாம்.

்தமிழி்சக் கைருவிகை்ள இ்சக்கை 
கை ங ் கை ச கை ா ண் ட வ ச ா ழ பு ர த தி ல கை ற று த 
்தருகிைாரகைள் என்பது மகிழச்சியாை சசய்தி.

்த ற ச ம ய ம் ,  ப ல  இ ் ள ஞ ர கை ள் 
ச்தாலலி்சயி்ைக் குறிப்பாகை ப்ை மறறும் 
சகைாம்பி்ைக் கைறறு்வருகின்ைைர. இன்றும் 
மாப்பிள்்ள அ்ழப்பிறகுக் சகைாம்பு ஊது்வது 
சபரும் மரியா்்தயாகை, சகைௌர்வமாகைத 
்தஞ்்ச மா்வடடததில கைரு்தப்படுகிைது. 
இத்த்கைய சிைப்பு மிக்கை சகைாம்பு மீண்டும் 
மீண்டு முன்்வரி்சக்கு ்வரவ்வண்டுசமன்பவ்த 
அ்ை்வரின் ஆ்சயாகைவும் இருக்கிைது...

்தமிவழ இ்ச! ்தமி்ழ இ்சப்வபாம்!! 
்தமிழி்ச இ்சப்வபாம்!!!



தத்துவ மனநிலை
சுயவமாகைம் (narcissism) என்று ஒரு கைருததுரு 

(concept) இருக்கிை்தா என்ை என்று வகைடடார 
நண்பர ரவமஷ ்்வதயா. ்ததது்வப் புலததில 
அ்்தப் பறறித வ்தடிவைன். மறுபடியும் 
ஒரு கைடலுக்குள் மாடடிக்சகைாண்வடன். 
உளவியல து்ையில நாரசிசிஸம் பறறிய 
்தனிதது்ைவய இயஙகிக்சகைாண்டிருக்கிைது. 
ஒடடுசமாத்தமாை மனி்த உளவியல 
சிக்கைலகைளுக்கு நாரசிசிஸக் குணவம ஆ்தாரமாகை 
இருக்கிைது என்று புளி்யக் கை்ரக்கிைாரகைள். 
ச்வறும் சுயவமாகைம் மடடுவம அலல அது. அது 
மிகை ஆழமாை உளவியல பிரச்ச்ை. கைடவுவள 
உைக்குக் கைரு்ணவய இல்லயா என்று 
ஒரு்வர வகைடகைதச்தாடஙகிைால அ்வருக்கு 
நாரசிசிஸ வநாய்க்கூறு இருக்கிைது என்று 
சததியம் சசய்கிைது உளவியல மருதது்வம். 
நாரசிசிஸம் ஒரு வநாய் என்பதில அ்வரகைளுக்குச் 
ச ்ந வ ்த கை வ ம  இ ல ் ல .  ப ா ர தூ ர ம ா ை 
வி்ளவுகை்ள ஏறபடுததும் இ்ந்த மைக்கூறு 
இரண்டு ்வ்கையில உரு்வாகிைச்தைலாம். 
அகை்வயமாை நாரசிசிஸம் உரு்வாை சம்ப்வமாகை 
கிவரக்கை வ்த்வ்்தயின் கை்்த ஒன்று இருக்கிைது. 
அ்வளின் சபயர வநமிசிஸ் (or Rhamnose). 
அ்வள் விவரா்தததின் வ்த்வ்்த. ஒரு அழகைாை 
இ்ளஞ்ை நீரச்சு்ைப் பிம்பத்்தப் 
பாரததுத ்தன்்ைத ்தாவை விரும்பச்சசய்து 
விடுகிைாசளன்று ஆரம்பமாகிைது அ்ந்தக் 
கை்்த. ஆழமாை ்ததது்வ விசார்ணக்கு 
அ்ழததுச் சசலலும் அ்ந்தக் கை்்த இ்ணய 
ச்வளியில கிடக்கிைது. வ்தடிப் படியுஙகைள். 
அகை்வய நாரசிசிஸம் ஏைக்கு்ைய உடல மறறும் 
பாலமு்ை (sexuality) அடிப்ப்டயிலாைது. 
வ ப ா ல வ ்வ  பு ை ்வ ய ம ா ை  ந ா ர சி சி ஸ ம் 

என்பது சூழலில ்தன்்ை எவ்வாறு 
ச்வளிப்படுததுகிவைாம் என்ப்்தச் சார்நது 
அ்மகிைது. அடிப்ப்டயாகை நான்கு வி்தமாகை 
இ்்தப் பிரிக்கிைாரகைள். ஒன்று, சபரு்ம/
சசருக்கு சகைாண்ட மைம் (நான் உன்்ைவிட 
வமல… அது எைக்குத ச்தரியும்). இரண்டா்வது 
வீரியமாை மைம் (என்ை்வாைாலும் எைக்கு 
வ்வண்டிய்்த அ்ட்நவ்த தீரவ்வன்). 
மூன்ைா்வது, ம்ைமைம் (நான் ஒரு அறிவுஜீவி, 
எைது திை்ம்ய உலகைத்தார யாரும் 
உணரமறுக்கின்ைாரகைள்). நான்கைா்வ்தாகை சாதி/
ம்த/நிை மைம் (இதுபறறி நம் எலவலாருக்கும் 
ஒரு புரி்தல இருக்கிைது). எைக்கு மு்தல 
மூன்று குணஙகைளும் இருக்கின்ைை. எைவ்வ 
மருதது்வரீதியாகை நான் ஒரு நாரசிசிஸ்ட. ‘ஒரு 
நாரசிசிஸ்ட ்தன்்ை ஒரு பாதிக்கைப்படட 
நபராகைவ்வா அலலது அப்பாவியாகைவ்வா 
புைவுலகில முன்நிறுததுகிைார. உண்்ம்ய 
அ்வர ம்ைக்கிைார. அ்தறகைாகை அ்வர என்ை 
வ்வண்டுமாைாலும் சசய்்வார’  என்று 
்வ்ரய்ை சசய்கிைாரகைள். ‘நாரசிசிஸம் 
வீ ரி யத ்த ன் ் ம  அ் ட யு ம் வபா து ஒ ரு 
்தனிமனி்தரின் பிடி்வா்தக்குணம் அ்தன் 
உச்சததிறகுச் சசலகிைது. சுயவிமரசைததிறகு 
ஒ த து ப் வ ப ா கை ா ம ல  மு தி ர ்ந ்த  ம ற று ம் 
வநரம்ையாை விமரசைத்்த முறறிலும் 
நிராகைரிக்கும் நி்லக்குச் சசன்றுவிடுகிைார. 
உண்்மயில அ்்தக் கைண்டு அதீ்த பயம் 
சகைாள்கிைார வமலும் ்தைது ்தனி்மயாை 
சுயத்்த அது அழிக்கும் எை முடிவு 
சசய்துசகைாள்கிைார’ என்று நாரசிசிஸம் 
பறறிய புத்தகைசமான்றில எரிக் ஃப்வராம் 
எழுதிச் சசலகிைார. வமலும் மறசைாரு 
எழுத்தாளர Sandy Hotchkiss  ்தான் எழுதிய Why Is 
It Always About You? “Seven Deadly Sins of Narcissism” 
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-



என்சைாரு படுசு்வாரஸ்யமாை புத்தகைததில 
இ்ந்த ஏழு குணஙகை்ள வி்வாதிக்கிைார. 1. 
ச்வடகைமின்்ம (Shamelessness), 2. மாய்வ்கைச் 
சி்ந்த்ை (Magical thinking), 3. மூரக்கைம் (Arrogance), 
4. சபாைா்ம (Envy), 5. உரி்மவகைாரும் ்தன்்ம 
(Entitlement), 6. சுரண்டல குணம் (Exploitation), 7. 
வமாசமாை மு்நதீரமாைஙகைள் (Bad boundaries). 
வ ம வ ல ா ட ட ம ா கை  இ ் ்வ ய ் ை த து ம் 
அ்ை்வரிடமும் சா்தாரணமு்ையில இருக்கும் 
குணஙகைள்்தான் என்ைாலும் விகி்தாச்சாரததின் 
அளவில இது எ்ந்த நி்ல வநாய்க்கூைாகை 
இருக்கிைது என்ப்்த உளவியல மருதது்வம் 
கைணக்கில சகைாள்ளும். எைவ்வ மைவம 
ஒரு பூடகைத்தன்்ம மிக்கைச்தன்ப்தாலும் 
நடத்்தயின் அடிப்ப்டயில நாரசிசிஸம் 
என்ப்்த இயஙகியல உண்்மயாகை உளவியல 
மருதது்வம் ஏறறுக்சகைாண்ட்தாலும் நாரசிசிஸம் 
என்ை ஒன்று இருக்கிைது என்ப்்த நான் 
நம்புகிவைன் நண்பரகைவள.  

*

இைக்கிய மனநிலை
ச ச ன் ் ை யி ல  ந ா ற ப த ் ்த ்ந ்த ா ்வ து 

புத்தகைத திருவிழா்்வசயாடடி ‘என்்ைச் 
சசதுக்கிய நூலகைள்’ என்கிை ஒரு உருடடு 
ஓடிக்சகைாண்டிருக்கிைது. என்்ைப் புத்தகைஙகைள் 
சசதுக்கிய்தா என்று வகைடடால.. புத்தகைஙகை்ளத 
்தவிர என்்ைச் சசதுக்கியது -  சில 
துவராகைஙகைளின் அனுப்வம் ்தவிர – வ்வசைதுவும் 
இல்ல என்வபன். ஆைால ஒன்்ை மடடும் 
நான் சசாலவ்வன். புத்தகைம் என்பது ச்வறும் 
புத்தகைம் மடடுமலல அது ஒரு மனி்தனின் பிரதி, 
எைவ்வ நாம் ச்நதிக்கும் ஒவச்வாரு மனி்தரும் 
கு்ை்ந்தது ஒரு புத்தகைம். அ்ந்த ்வ்கையில புத்தகை 

அலமாரியாகைத திரி்ந்த, புத்தகை நூலகைமாகைத திரி்ந்த 
ஒற்ை மனி்தரகை்ள நான் ச்நதிததிருக்கிவைன். 
இதுச்வாரு ச்தாடர நிகைழவும் கூட. இரு்ந்தாலும் 
சில நூலகை்ள இப்வபாது நி்ைவுகூரகிவைன். 
பள்ளிக்கைாலஙகைளில அம்புலிமாமாக் கை்்தகைள் 
மு்தல இரும்புக்்கை மாயாவி ்வ்ர கூடவ்வ 
துப்பறியும் சஙகைரலால ்வ்ர ஒவர கை்தம்பமாகை 
இரு்ந்தவ்வ்ளயில ஒடடுசமாத்தமாகை எைது 
சி்ந்த்ைப் வபாக்்கை மாறறிய புத்தகைம் 
படடுக்வகைாட்ட பிரபாகைர எழுதிய நீ 
மடடும் நிழவலாடு என்கிை நா்வல. எைது 
அப்பாவித்தைத்்த நிரமூலமாக்கியது என்வை 
சசாலவ்வன். இரவு வநரததில இராணு்வம் 
ஒன்று ச்தா்லதூரக் கிராமததில புகு்ந்தது 
வபாலப் பதிவைழா்வது ்வயதில எைது 
மூ்ளக்குள் நு்ழ்ந்தது இ்ந்த நா்வல. அவ்த 
வ்வகைததில இ்நதுமதியின் ்த்ரயில இைஙகும் 
விமாைஙகைள் நா்வலும் சுஜா்தாவின் எப்வபாதும் 
ச ப ண் ணு ம்  ம ை து க் கு ள்  ர கை ் ள ் ய க் 
கிளப்பிை. கைலலூரிக் கைாலஙகைளில ஏைக்கு்ைய 
மூன்று ்வருடம் பாலகுமார்தாஸைாகைவ்வ 
இரு்நவ்தன். எைது பழக்கை்வழக்கைஙகைளில 
ஆதிக்கைம் சசய்்தது பாலகுமாரனின் வமய்ச்சல 
்ம்தாைம் என்கிை நூல. திைமும் பா்தஙகை்ள 
இரண்டு நிமிடம் வ்தய்ததுக் குளிக்கும் 
பழக்கைத்்த உரு்வாக்கிய அளவுக்கு என்னுள் 
அது பாதிப்்ப ஏறபடுததியது. பிைகு ஒரு சிறிய 
புத்தகைம் என்்ை ஒடடுசமாத்தமாகை ரஷய 
இலக்கியஙகைளின் பக்கைம் இழுததுவிடடது. 
எைது கைா்த்லப் பாலகுமாரனிடமிரு்நது 
மீடசடடுத்த அ்ந்த நா்வலின் சபயர ஜமீலா. 
நான் ஏவ்தா ஒரு்வ்கையில எழுத்தாளைாகை 
என்்ை உணரச்சசய்்தது இ்ந்த நா்வல்தான். 
பிைகு, புததுயிரப்பு நா்வ்ல ஒவர அமரவில 
படித்த நாடகைள் எைது மைதில உ்ை்நதுவபாை 
கைாடசி. கைடவுள் அலலா்த ஆன்மீகைதவ்தடலுக்கு 
அ்ந்தப் புத்தகைம் என்்ை இடடுச் சசன்ைது. 
அ ்ந ்த த  வ ்த ட ல  சூ னி ய ச ம் ப ா ்த ் ை , 
்ததது்வமஸி வபான்ை நூலகை்ளக் கைட்நது 
இ்நதியத ்ததது்வததில அழி்ந்த்்வயும் 
நி ் ல த தி ரு ப் ப து ம்  எ ன் ை  அ தி அ ற பு ்த 
நூலில சசன்று முடி்ந்தது. ்ததது்வப்பிதது 
அஙகிரு்நது ச்தாடஙகிறறு. இ்ந்தப் புத்தகைம் 
எ ன் ் ை த  ்த த து ்வ க்  கி று க் கை ா க் கி ய து . 
செரமன் செஸ்வஸவின் சித்தாரத்தாவும் 
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அை்ந்தமூரததியின் சம்ஸ்கைாராவும் எை்தாை 
வ்தசிய புத்தகைஙகைளாகிை. அ்்வ எைக்கு நான்கு 
ஆஙகில நா்வலகை்ள அறிமுகைப்படுததிை. 
Jonathan Livingston Seagull & Illusions (Richard 
Bach), Spartacus (Howard Fast), Memoirs of a Geisha 
(Arthur Golden). இதில ஸ்பாரடகைசும், சீகைலும் 
்தமிழில சமாழிசபயரக்கைப்படடு ச்வளி்வ்ந்தை. 
எைக்கைாை மானுட அறிவி்ைப் பறறியச்தாரு 
திைப்்ப ்வாலகைாவிலிரு்நது கைங்கை்வ்ர என்ை 
நூல உரு்வாக்கியது. ்ததது்வததின் பு்ை்வாகை 
நான் இன்று்வ்ர பிர்தாை நூலாகைக் கைருது்வது 
அ்நநியன் நா்வல. இ்ந்த நா்வல படிக்கும் ்வ்ர 
நான் வஜவஜ சில குறிப்புகை்ளக் கைடு்மயாய்க் 
ச கை ா ண் ட ா டி க் ச கை ா ண் டி ரு ்ந வ ்த ன் .  ஒ ரு 
கைாலகைடடததில பஷீர ஒரு புயலவபால என்னுள் 
புகு்ந்தார. இவ்வாைாகைப் பலவ்வறு புத்தகைஙகைள் 
எைது சி்ந்த்ைப் வபாக்்கை மாறறி மாறறி 
உருவ்வறறிக்சகைாண்டிருக்கின்ைை. ்தறசமயம் 
சுறறுச்சூழல ச்தாடரபாை புத்தகைஙகை்ள 
ஆர்வமாய் ்வாசிததுக்சகைாண்டிருக்கிவைன். 
்தமிழின் மிகைச் சிை்ந்த நூல என்று என்்ைக் 
வகைடடால நா்வலில ச்வஙகைடராமனின் கைாதுகைள் 
என்வபன். அ்தறகுப் பின்பு்தான் புயலிவல ஒரு 
வ்தாணி ்வரும். ்தமிழின் மிகைச்சிை்ந்த எழுத்தாளர 
என்கிை ்வரி்சயில நான் மு்தலில ்்வப்பது ஜி 
நாகைராஜ்ையும் வகைாபிகிருஷண்ையும்்தான். 
இ ங கு  ச ச ா ல ல ப் ப ட டி ரு க் கி ை 
புத்தகைஙகை்ளவிட நி்ைய அறபு்தமாை 
புத்தகைஙகை்ள ்வாசிததிருக்கிவைன். கைாடடாகை 
மொஸ்வ்வ்தா வ்தவி, சிலவியா, சுகை்நதி, 
மாண்டவடா, சகைார்தஸார, கைாலவிவைா, 
கு்நவ்தரா, மாரகுச்வஸ் உம்பரவ்தாஈவகைா, 
உமரகையாம் எைப் சபரும் படடியல மறறும் 
சபண் எழுத்தாளரகைளின் நீண்ட படடியல எை 
இரு்ந்தாலும் வமவல சசான்ை புத்தகைஙகைள் 
அவ்வ்ந்தத து்ை சார்நது மு்தலில படித்த 
நூலகைள் என்ப்தால ஒரு இனிய ஈரப்பு. 
அ்நநியன் நா்வ்ல ஒன்ை்ர மணி வநரததில 
படிததுவிடடு (திண்டுக்கைலலில இரு்நது மது்ர 
சசலலும் வபரு்நதில) வநராகை ஒயின்ைாப் 
சசன்ைது ஒரு குதூகைலமாை நி்ைவு. ஆகை 
என்்ைச் சசதுக்கிய புத்தகைஙகைள் என்ை இ்ந்த 
உருடடில நான் எைது மிகைக்கு்ை்ந்த நி்ை்்வ 
இஙகு பகிர்நதிருக்கிவைன். விடுபடலகைள் 
நூறறுக்கு வமல இரு்ந்தாலும், இ்்த 

எழுதும்வபாது எைக்குள் எழு்ந்த சநகிழத்தக்கை 
நி்ைவுகைள் எ்ந்தச்வாரு ்வ்கை்மக்குள்ளும் 
அடஙகைா்த மகிழச்சியாை அனுப்வம். நன்று.     

*

ஓவிய மனநிலை
கைட்ந்த ்வருடம் அக்வடாபரில ‘The Electrical 

Life of Louis Wain’ என்ை தி்ரப்படம் ச்வளியாகி 
உலகைளவில பர்வலாை கை்வைத்்தப் சபறைது. 
டாக்டர ஸ்டவரஞ்சர புகைழ சபைடிக்ட 
கும்பரபாடஷ நடிப்பில இ்ந்தப் படம் ஒரு 
கைாவியத ்தன்்ம்யப் சபறறிரு்ந்த்தாகைத 
தி்ரரசிகைரகைள் சகைாண்டாடிைாரகைள். இ்ந்தத 
தி்ரப்படம் ஆஙகில ஓவியர லூயி ்்வன் 
என்ப்வரின் ்வாழக்்கை்ய அடிப்ப்டயாகைக் 
சகைாண்டு உரு்வாக்கைப்படடது. மின்ைல 
வ்வகைததில இரண்டு ்கைகைளாலும் ஒவர 
வநரததில ஓவியம் ்வ்ர்வதில நிபுணர. 
ஆயிரதது எண்ணூறறு அறுபதில லண்டனில 
பிை்ந்த ்்வன் உலகை ஓவிய ்வரலாறறில 
Anthropomorphism   ்வ்கை்ம ஓவியஙகைளின் 
ஒரு திருப்புமு்ையாகை அறியப்படுகிைார. 
மிகைவும் குழப்பமாை ்வாழக்்கை மு்ையில 
அ்வரது பதது ்வயது மூத்த ம்ைவியிடம் ்வ்நது 
வசர்ந்த பூ்ை ஒன்்ை (அ்வர அ்தறகுப் பீடடர 
என்று சபயர ்்வததிரு்ந்தார) பலவி்தமாகை 
்வ்ர்நதுசகைாண்டிரு்ந்தார. அ்வரது ம்ைவி 
புறறுவநாயால அ்வதியுறைவபாது இ்ந்த 
ஓவியஙகைள் அ்வருக்கும் அ்வரது ம்ைவிக்கும் 
சபரிய ஆறு்த்ல அளித்தை. வி்ரவிவலவய 
அ்வர ம்ைவி்ய இழ்ந்தார. பூ்ைகைள் 
்வ்ர்வ்்தத ச்தாடர்ந்தார. பின்ைாளில 
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அது Anthropomorphism   ்வ்கை ஓவியததின் 
உலகைளாவிய உச்சத்்தத ச்தாடடது. கை்டசி 
நாடகைளில மைவநாயிைால அ்வதிப்படட்தாகை 
மைநல மருதது்வம்ையில அனுமதிக்கைப்படடு 
அஙவகைவய ்தன் ்வாழநாள் முழு்வதும் 
கைழித்தார. இன்ைளவும் அ்வருக்கு மைவநாய் 
இரு்ந்த்தா இல்லயா என்ை வி்வா்தம் 
நட்நதுசகைாண்டிருக்கிைது. அ்வர எழுதிய 
கைவி்்தகைளும் மிகைவும் பிரசிததி சபறை்்வ. 
அ்வரது ஓவியஙகைளில மிகைவும் பிடித்த இரண்டு 
ஓவியஙகை்ளப் பகிர்நதிருக்கிவைன். 

*

ப�ொதுவொன மனநிலை
உலகின் மிகை அழகைாை இடஙகைள் என்று 

அறியப்படட மூன்று நாடுகைளில இன்்ைத 
திைததில வபார நட்நதுசகைாண்டிருக்கிைது. 
உலகை ஊடகைஙகைள் உக்்ரன் – ரஷயப் வபா்ர 
முழு்வதுமாகைக் கை்வைப்படுததுகின்ைைர. 
பாலஸ்தீைம், வயமன் ஆகிய இடஙகைளில 
நடக்கும் வபார குறிதது மிகைவும் அரசியல 
்வன்மதவ்தாடு ஊடகைஙகைள் ம்ைதது்வரு்வ்்தப் 
சபாருளா்தார/வபார அரசியல நிபுணரகைள் 
கை ்வ ை ப் ப டு த தி ்வ ரு கி ன் ை ை ர .  ம னி ்த 
குலம் ச்தாடஙகியது மு்தவல வபாரகைள் 
நட்நதுசகைாண்டிருக்கின்ைை என்ப்்த நாம் 
அறிவ்வாம். ்தமிழ மரபில வபார பறறிய 
பலவ்வறு ்வ்ரய்ைகைள் இருக்கின்ைை. 
அது ஒரு சு்வாரஸ்யமாை அவ்த சமயம் மிகை 
நுடபமாை இலக்கைணததுடன் கைாணப்படடது. 
குழ்ந்்தகை்ளயும் சபண்கை்ளயும் வபாரகைள் 
எவ்வளவு அ்லக்கைழிக்கும் என்று ச்வறும் 
்வாரத்்தகைளால ்வரணிததுவிட முடியாது. 
எ ன் ் ை ப்  ச ப ா று த ்த ்வ ் ர  வ ப ா ரி ன் 
மிகைமிகை வமாசமாை வி்ளவு என்பது, 
அது குழ்ந்்தகைளின் அப்பாவித்தைத்்த 
அழிததுவிடுகிைது என்ப்தாகும். பலவ்வறு 
ஆப்பிரிக்கை நாடுகைளில பயஙகைர்வாதிகைளிடம் 
சிக்குண்டு வபார புரியும் பதின்ம ்வயதுக் 
கு ழ ்ந ் ்த கை ள்  ப ற றி ய  ச ச ய் தி கை ் ள ச் 
சகிக்கை நமக்கு மிகைக் கைடு்மயாை மைம் 
வ்வண்டும். பதது ்வயது மனி்தன் இய்நதிரத 
துப்பாக்கி்ய உபவயாகைப்படுததும்வபாது 
அ்வன் கைண்ணில பயம் ச்தரி்வ்்தவிட குரூரம் 

ச்தரி்வ்்தப் பாரக்கும்வபாது வ்வ்த்ையின் 
உச்சம்ட வ்வாம்.  ஒரு மனி்தனுக்குக் 
கி்டக்கும் மிகைப் சபரிய ்தண்ட்ை 
குழ்ந்்தப் பரு்வததில அப்பாவித்தைத்்த 
இழக்கைச் சசய்்வது. கைால்நவ்தாறும் ஏவ்தாச்வாரு 
்வ்கையில இ்ந்த நிகைழவு நட்நதுசகைாண்வட 
இருக்கிைது. ஆயிரம் ஆயிரம் ்வருடஙகைளாகை 
நாம் குழ்ந்்தகைளுக்குக் கை்்த சசாலலியும் 
பழகி ்வ்நதிருக்கிவைாம். கை்்த சசாலலல 
மரபு ஏைக்கு்ைய அழி்நதுவிடட நி்லயில 
மனி்தத ்தன்்மயிலிரு்நது ச்வகுதூரம் விலகிச் 
சசன்றுவிடவடாம். கை்்த சசால்வ்்த, 
படிப்ப்்த நாம் விடாது பழக்கைப்படுத்த 
வ்வண்டும். அ்ந்த ்வ்கையில உலகின் மிகைப் 
புகைழசபறை ச்தாகுப்பு நூலாை ஆயிரதவ்தாரு 
அ வ ர பி ய  இ ர வு கை ் ள  அ ரு ் ம ய ா கை 
சமாழிசபயரததுள்ளார எைது இனிய நண்பர 
முகைமது சஃபி அ்வரகைள். குழ்ந்்தகைளுக்கு மிகைச் 
சிை்ந்த ்வாசிப்பனுப்வத்்தயும் சிை்ந்த கைறப்ை 
்வளத்்தயும் உரு்வாக்கை்வலல இ்ந்த நூல 
இரண்டு ச்தாகுதிகைளாகை உயிர்ம பதிப்பகைம் 
மூலம் ச்வளி்வ்நதிருக்கிைது. பர்வலாகை இ்்தக் 
சகைாண்டு வசரப்பது ்வாசகைரின் கைட்ம.   
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 நூல் விமரைனம்




கைரும்வப்ழக்குள் ஒரு ்வயலி்ைப் 
வபால நான் எடுததுச் சசலலப்படுகின்வைன் 
என் நிழலுக்குள் ்்வதது. வ்தாமஸ் டிரான்ஸ் 
டவராமரின் இ்ந்த ்வரிகைளில உள்ள “நான்” 
சபறும் முக்கியதது்வமும் வ்தடலும்்தான் 
நிழலறை தூரம் என்ை கைவி்்த நூலுக்குள் 
இருக்கின்ை கைவி்்தயின் ஆதமா்வாகைவும் அது 
அ்டகின்ை ்தரிசைமாகைவும் இருக்கின்ைது. 
கைவி்்தத ச்தாகுப்புகைளும் பதிப்பகைஙகைளும் 
மண்டிவிடட இக்கைாலகைடடததில அமிர்தாலயம் 
என்னும் பதிப்பகைம் ்தஞ்்ச ்த்வசி அ்வரகை்ள 
அ்டயாளம் கைாடடியிருக்கிைது. அ்வர 
சசாலலா்த நிழல அலலது அ்வர கைாடடா்த 
நிழல ஞாைத்்தப் வபாதிக்கின்ைது. நிழலின் 
நி்ை்வாகைவ்வ நம்்மக் நடக்கை ்்வக்கிைது 
சமீபததில எைக்கு ்வாசிக்கைக் கி்டத்த நிழலறை 
தூரம் எனும் கைவி்்த நூல. 

புத்தகைத திருவிழா நிகைழும் கைாலகைடடததில 
இ்ந்த நூல மீ்தாை எைது பார்்வயும் ்வாசிப்பு 
அனுப்வமும் பயனுள்ள்தாகை இருக்கும் எை 
நம்பிவைன். அ்ந்த நம்பிக்்கை்யத்தான் 
நீஙகைள் ்வாசிததுக்சகைாண்டிருக்கிறீரகைள். 
அனுப்வததிலிரு்நதும் ்தனி்மயின் உள்ளார்ந்த 
ம ை  இ டு க் கு கை ளி லி ரு ்ந து ம்  எ ழு ம் பி ய 
நி ் ை வி ன்  ந று ம ண மி க் கை  கை வி ் ்த கை ள் 

நி்ையவ்வ ்தன்ைகைதவ்த சகைாண்டுள்ளது இ்ந்தத 
ச்தாகுப்பு. நான் ்வாசித்த்வ்ர யார சாயலும் 
சிறிதுமறறுப் புது ்வ்கையாை எழுதது கைவிஞர 
்தஞ்்ச ்த்வசி அ்வரகைளு்டயது. அனுப்வத்்த 
்்வததுக்சகைாண்டு அ்வர எல்ல இன்்மக்குள் 
நீடடும் சமாழியின் நா்வாைது ஞாைத்்தத 
துளாவிச் சு்்வக்கிைது. அ்வரிடம் உள்ள சமாழி 
அலலது ஒவச்வாரு ்வாரத்்தயும் அ்வரு்டய 
்தனி்மயின் கை்தவி்ைத திைப்பதும் மீண்டும் 
்தனி்மயின் ச்வறு்ம்யப் சபறு்வதும் 
அ்்தத திைப்பதும் ஆகை இருக்கிைது. இப்படிவய 
சமாழிக்குள் ஒரு பிதது நி்ல்ய அ்டகிைார.

அ்வர எழுப்பும் அ்மதியறை மைதின் 
அ்லகைளின் ச்தாடரச்சியாகை ்வாசகை்ை 
ஈரம் தீண்டாமல இல்ல. அம்மாவின் 
சிரிப்்ப இருப்பின் பூத்தல என்றும் “என்்ை 
அ்டகைாத்த ஒற்ை விளக்கு” என்றும் 
கூறுகிைார. ஆன்மாவின் கை்டசிப் பாடல என்ை 
கைவி்்தயில சமாழி ஒரு இைப்பின் பிைகைாை 
ஒற்ையடிப் பா்்தயில ் கைபிடிதது அ்ழததுப் 
வபாகிைது.

 பிவர்த பயமும் மீ்தமுள்ள ்தனி்மயும், 
யாரு்டய மைதிறகுள் பயணிக்கிவைாம் 
என்ை நடுக்கைத்்தக் சகைாடுக்கைக் கூடிய்தாகை 
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இருக்கின்ைை. ஆதமாரத்தமாை அன்பும் 
ஞாைப் பிததும் இ்ணகின்ை புள்ளி்ய 
இ்வரது கைவி்்தயாகை ்வ்கைப்படுத்தலாம்.

“ஒத்ய்தயில ஊதிப் ச�ருத்்த 

பிணேம் மாதிரி 

ைாருயடை வருய்கக்குக் 

்காத்திருக்கி்�ாம்” எனும் ்வரிகைள் நி்ைவு 
உதிர கைாலததின் ச்வள்ளி மின்ைல ச்வடடுக்கைள்.

 ஒவச்வாரு ்வாரத்்த்யயும் ்தனித்தனி 
கை வி ் ்த ய ா க் கி  இ ் ண க் கு ம்  இ ்வ ர து 
புதிய யுததி்யத ச்தாகுப்பு முழுக்கைக் 
்கையாண்டிருக்கிைார. மைம் சமகைாலதவ்தாடு 
சபாரு்ந்தா்த ்வா்்த்ய, அன்பின் மீது 
நம்பிக்்கை இழக்கும் ்தருணத்்த, பூவலாகை 
்வலி என்னும் கைவி்்தயில பாடியிருக்கிைார. 
அக்கைவி்்த்ய நான் ச்வகு்வாகை ரசிதவ்தன். 
பிரமா்தமாகை ்வ்நதிருக்கிைது பூவலாகை ்வலி எனும் 
கைவி்்த. மறசைாரு கைவி்்தயில, 

“எல்லாரிடமும் இருந்ச்தன்்ன 

அன்பு குற� முத்தியர. 

ஏற�ப்�டா்த சமழுகுவர்த்தி.. 

்வ� என்்ன மனி்த வாழ்வு” என்கிைார. 
குறை முததி்ர என்னும் சசாறவசரக்்கையில 
சசாக்கிக் கிட்நவ்தன்.

“ச்தாடமுடிைா்த அணயம 

அயமதியைக் குயலக்கும் அறிவு 

அமிலம் ஊறறுகி�து” 

என்ை மாதிரியாை மைநி்லயில இ்ந்த 
வ்வருக்கு வ்வர இல்ல என்ை கைவி்்த்ய 
அ்வர எழுதி இருக்கைக்கூடும் எை வயாசிததுப் 
பாரதவ்தன். பிரமிப்பாகை இரு்ந்தது.

 ஞாைத்்த ்மயததில ்்வதது 
அரத்தத்தால சுறைப்படும் ஆன்ம ்வ்ல இ்ந்தத 
ச்தாகுப்பு.

 இ்ந்த ்வ்லயாைது ஆன்ம விடு்த்ல. 

சில கைவி்்தகைளுக்கு நடுவ்வ ்வரும் 
வமறவகைாள்கைளும் ரசிக்கும்படியாகை இரு்ந்தை. 
உ்தாரணம்.. 

“வழிைற�ய்த 

வழி்களில ்்தடுகின்்�ாம் 

்�ார் முய� ்தவறு 

்கட்யட ்்காணேல எலலாம் 

அடுப்பில நிமிர்ந்துவிடும் 

நீங்கள் என்்னவா்க இருக்கிறீர்்கள் 

இது்தான் நம் �ாடு”. 

ஒரு சில கைவி்்தகைளில எ்ந்த இடததிலிரு்நது 
ஒ ரு  ்வ ா ர த ் ்த  உ ரு வி  எ டு த ்த ா லு ம் 
கைடடுக்கு்லயா்த சமாழிக்வகைாட்ட்யக் 
கைவிஞர கைடடியிருக்கிைார. 

கை வி ் ்த கை ் ள ப்  வ ப ா ல வ ்வ 
்த்லப்புகைளுக்கு மிகு்ந்த முக்கியதது்வம் 
சகைாடுதது இருக்கிைார கைவிஞர. கைடவு்ளக் 
்கைவிடு்தல, புத்தரின் ்வாச்ை, நி்ைததூடடும் 
நலலாள், பிரச்வ ஈரம், மைதியின் கைடல, துைவி 
மடம், வ்தான்றிக்கை்ர்வது, சமௌை பீடம், 
அசலின் ஞாபகைம், நிழலறை தூரம் இன்னும் 
இன்னும்.. ்த்வைவிடக்கூடா்த ஒரு ்தரிசைம். 
அ்வசியம் ்வாசிக்கைப்பட வ்வண்டிய கைவி்்த 
நூல. 

பழனிபாரதி அண்ணனும் எஸ் சண்முகைம் 
அ்வரகைளும் ்வாசிதது கூராய்வு சசய்து 
அணி்நது்ர ்வழஙகி இருக்கிைாரகைள்.

நூல் : நிழைற்ற தூரம்
ஆசிரியர் : கவிஞர் தஞலசை தவசி
வலகலம : கவிலத
பவளியீடு : அமிர்தொ ஆையம்
விற�லன உரிலம : தமிழபவளி
அலைப�சி : 90 9400 5600
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 எணணஙகள

உ ங கை ளு க் கு  நூ ல கை ம்  ச ச ல லு ம் 
பழக்கைமிருக்கிை்தா? நான் ஒவச்வாரு 
மு்ை நூலகைம் சசலலும்வபாதும் ஒருவி்த 
அச்சவுணரவுடவைவய சசலகிவைன்.

எத்த்ை எத்த்ைவயா மனி்தரகைள் எப்படி 
எப்படிவயா ்வாழ்நதுசகைாண்டும் சா்த்ை 
சசய்துசகைாண்டும்்தாவை இருக்கிைாரகைள். 
யாவரா ஒரு்வரு்டய சா்த்ை என்ை சசய்கிைது 
நமக்கு என்று சி்நதித்தால நாம் சாதிக்கும் ்வ்ர 
நம்முடவைவய இருக்கிைது. நம்்மச் சாதிக்கை 
்்வக்கிைது. அ்தறகுப் பின்?

சாதித்தபின் நாம் என்ை சசய்கிவைாம் 
அலலது நமக்குள் கைைன்றுசகைாண்டிரு்ந்த, 
பிர்வாகைசமடுத்த சா்த்ை புரிய வ்வண்டும் 
என்கிை ச்வறி எப்படி அ்ண்நதுவபாகிைது 
என்று எைக்கு இன்னும் ச்தரியவ்வ இல்ல. 
இ்்த நான் இப்படித்தான் புரி்நதுசகைாள்ள 
முயறசிக்கிவைன்; ஒரு சபாருள் மீது நீஙகைள் 
ஆ்ச சகைாள்கிறீரகைள்.. அ்்த ்வாஙகிவிடும் 
்வ்ர அலலது அ்்தப் சபறறுவிடும் ்வ்ர 
என்சைன்ைவமா சசய்கிவைாம். குணம் 
மாறுகிைது. சூழல மாறுகிைது. வபச்சு மாறுகிைது. 
எலலாமும் மாறியபின் எப்படிவயா ஒரு 
கைடடததில அ்்தப் சபறறுவிடுகிவைாம் 
இல்லயா? சபறை பின்பு எஙவகை வபாகிைது 
அ்ந்தப் சபாருள் மீ்தாை ஆர்வம்.. அ்்தப் 
சபறறுவிடவ்வண்டும் என்கிை வ்வகைம்.

இ ்ந ்த  உ ல கி ல  உ ங கை ் ள ப் 
பிடி்வா்தக்கைாரரகைளாகை மாறறும் அ்ைததுவம 
அடஙகிவிடும் வி்ரவிவலவய. ஆைால 
தீராப்பசிவயாடு ஒரு ராடசசைாகை என் கைண்முன் 
ச்தரியும் ஒவரசயாரு சபாருள் நூலகைம்்தான் .

அது எப்வபாதும் பசி சகைாண்வட 
இருக்கிைது. ்வாசகைன் என்ை இ்ர்ய 
வ ்வ ட ் ட ய ா ட  அ து  ஒ ரு  பு லி ் ய ப் 
வபாலப் சபாறு்மயாகைக் கைாததிருக்கிைது. 
ஒற்ைக்கைாலில நிறகும் ஒரு நா்ர்யப் 
வபால அது எப்வபாதும் மவுைத்்தவய 
சும்நது நிறகிைது. எப்வபாது இ்ர அ்்த 
வநாக்கி ்வருகிைவ்தா அ்ந்த சநாடியில அது 
்தன்்ை ச்வளிப்படுததி அ்ந்த இ்ர்ய மிகைக் 
கைச்சி்தமாகை சநருஙகி அ்தன் மூ்ளக்குள் சசன்று 
அமர்நதுவிடுகிைது.

நூலகைம் ஒரு இடுகைாடு வபால. அஙகு 
பிணஙகைளலல உயிரகைள் வி்்தக்கைப்படுகின்ைை 
அ ல ல து  வீ ச ப் ப டு கி ன் ை ை  அ ல ல து 
வபாடடு ்்வக்கைப்படுகின்ைை அலலது 
அடுக்கி்்வக்கைப்படுகின்ைை.

அஙகு நூலகைசளனும் சபயரில உலவும் 
வபய்கைள் இ்ந்த ்வாசகைனுக்குள் சசன்று 
அமர்ந்த பிைகு, அ்வ்ை ஆடடுவிக்கின்ைை. 
அ்தனிடம் நுகைர்ந்த அ்ைத்்தயும் சசய்து 
பாரக்கை அலலது பின்பறை அது அ்வ்ைக் 
கைடடாயப்படுததுகிைது.. ஆடடுவிக்கிைது.

அது மிகைக் சகைாடூரமாை்தாகைத்தான் 
எைக்குத வ்தான்றுகிைது. அடுத்த்வரு்டய 
்வாழவில சசயலபாடடில குறுக்கிடு்வ்்த 
அலலது நு்ழ்வ்்தவய சபாறுக்கை மாடடா்த 
நம்மிடததில அது நம்மு்டய சி்ந்த்ை்யவய 
சரி ்த்வசைைப் பிரித்தறிய ்வறபுறுததுகிைது. 
நம்மு்டய அனுமதி இலலாமவலவய 
நம்மின் எலலாப் பிம்பஙகைளிலும் அது 
ச்வளிப்படடுக்சகைாண்வட இருக்கிைது.
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ந ா ம்  சி ்ந தி ப் ப தி ல  அ ்த னு ் ட ய 
ஆளு்ம்ய உணரகிவைன். நாம் நூலகைம் 
ச ச ல ல ா வி ட ட ா ல ,  ந ா ம்  நூ ல கை ் ள த 
்தழு்வாவிடடால நாம் சரியாகைத்தாவை 
சி்நதிப்வபாம். நம் சி்ந்த்ை்ய ஆளு்ம 
சசய்ய யாரும் இருக்கைமாடடாரகைள் அலல்வா? 
ஆைால நீஙகைள் அலலது நான் இ்ந்த 
இடுகைாடடிறகுள் நு்ழ்ந்த்தால, நூசலனும் 
வபய்கைள் நமக்குள் புகு்நதுசகைாள்கின்ைை. அது 
அவ்தாடு மடடுமிலலாமல ்ததது்வம், பகுத்தறிவு, 
உரி்ம, சம்தரமம் எைச் சகைலவி்தமாை 
ஆன்மாக்கை்ளயும் ஆவிகை்ளயும் நமக்குள் 
புகுததிவிடுகிைது அலலது ஏறறிவிடுகிைது 
இல்லயா? அப்வபாது நாம் நாமாகை 
எப்படி ்வாழவ்வாம்? உடல ம்ை்ந்தாலும் 
்வாழ்நதுசகைாண்டிருக்கிைார அ்வரு்டய 
ப்டப்புகைள் ்வழியாகை, நூலகைள் ்வழியாகை 
எ ன் று  கூ றி க் ச கை ா ண் டி ரு க் கி ை ா ர கை வ ள . 
இ்வரகைளுக்குத ச்தரியவில்ல அ்தன் வி்ளவு. 
இ்ந்த உயிரகைசளலலாம் அ்வர்வருக்குள் 
வசர்நது ்வாழுகிைது என்று. ஒரு உடல 
ஒரு ஆன்மாவுக்கைாகை மடடுவம என்கிை 
நி்லயில ஒரு உடலில ஆயிரமாயிரம் 
எை, ்வாசிப்ப்தறகு ஏறப ஆன்மாக்கை்ள 
ஏறறிக்சகைாண்டு திரிகிை ்வாசகைன் என்ை 
பாடுபடு்வான். ஒரு ஆன்மா சகைாண்டு ்வாழகிை 
்வாழக்்கையிவலவய துன்பம், து்்வயல, 
துவராகைசமை ்வருததிக்சகைாண்டும் சிலர ்வாழ 
இயலாமல ்தறசகைா்ல சசய்துசகைாண்டும் 
இருக்்கையில, நூலகை இடுகைாடடுச் சகை்வாசததில 
ஒன்று எைத ச்தாடஙகி எத்த்ை வப்ரச் 
சும்நதுசகைாண்டிருக்கிைான் இ்ந்த ்வாசகைன்.

இ்ந்தப் வபய்கைள் உள்வள குடிபுகு்வவ்தாடு 
நின்றுவிடாமல ஒவச்வாரு சநாடியும் சசயல, 
மைம், சி்ந்த்ை எை யா்வறறிலும் மூக்்கை 
நு்ழததுக்சகைாண்டு முன்வை ்வரு்கையில 
அப்பப்பா நீஙகைவள யூகிததுக்சகைாள்ளுஙகைள்.

விக்கிரமாதித்தன் வபால வ்வ்தாளத்்தச் 
சுமப்பது என்பது கைடிைசமன்ைால இஙகு 
வ்வ்தாளம் சசய்யும் அத்த்ை்யயும் 
வசரத்தலல்வா சுமக்கை வ்வண்டியிருக்கிைது.

எப்படிவயா நலல ்வாசகை்ை ்வணஙகு்வது, 
அ்வ்ைத ச்தா்ந்தரவு சசய்யாமல இ்ந்தப் 
வபய்கைளுடவை ்வாழவிடு்வது, அ்வறறுடவைவய 

குடும்பம் நடததிக்சகைாள்ள அனுமதிப்பது 
எை இ்ந்தச் சமூகைம் சகைாஞ்சம் ்வாசகை்ை 
்வழக்கைமாை ்வாழக்்கை்யப் வபாலலலாமல 
்வாழவிடு்வது எை இரு்நதுசகைாண்டால 
வபய்ப்பாடுகைளுடவை அ்வைது துன்பஙகைள், 
வசாரவுகைள், மைச்சு்மகைள் கு்ை்நதுவிடலாம். 
அலலது இரு்நதுவிடடுப் வபாய்விடலாம் 
இல்லயா?!.

சரி நான் விசயததிறகு ்வருகிவைன். நான் 
ஏன் பய உணரவ்வாடு சசலகிவைன். இன்னும் 
நி்ைய வபய்கைள் ஏறிக்சகைாண்டு விடலாம் 
என்ப்தாலா? இல்ல. இ்ந்தப் வபய்கைள் 
்வ்நவ்தறிக்சகைாள்்வ்்த விரும்புகிை்வைாகை 
அலல்வா மாறிவிடவடன். வபா்தாக்கு்ையாகை, 
இ்ந்த இடுகைாடுகைளில இலலா்த அலலது 
கி்டக்கைா்த அலலது இன்னும் ்வ்நது 
இ்ண்நதுசகைாள்ளா்த அலலது இன்னும் 
்வ்நது வசரா்த வபய்கை்ளச் சசா்ந்தச் சசலவில 
அலல்வா ்வாஙகி ்வ்நது ஏறறிக்சகைாள்கிவைன்.

அ்வறறில நி்ைய வபய்கைளில்ல. 
இன்னும் ்வாழப்்வ்தான். குடிவயறிய 
உடம்பிலிரு்நது உரிய்வனுக்குத ச்தரி்நவ்தா 
ச்தரியாமவலா அ்வ்ை எழுத்தாளன் என்ை 
்தன்்ைத்தாவை நகைசலடுக்கும் அலலது 
ச்தகூறிடும் (வபய்கை்ள) வ்வ்லயாளாகை 
மாறறிவிடடு அ்வைாவலவய அ்வ்ைப் 
பகுதது ச்வவவ்வறு உடம்புகைளுக்குள் ்வாழச் 
சசய்கிைது. 

இ ப் ப டி  இ ்ந ்த ப்  வ ப ய் கை ளி ன் 
அடடகைாசம் ்தாஙகை ஒன்ைா்தது என்ைாலும், 
இ்்வகைசளலலாம் நலல வபய்கைள் என்ப்தாலும், 
இ்்வகைள் சகைடட வபய்கை்ள(அறியா்ம)
வ ப ா ல ,  இ ர த ்த ம்  கு டி ப் ப தி ல ் ல , 
உ்ழப்்பத திருடு்வதில்ல, அறி்்வக் 
சகைாள்்ளயடிப்பதில்ல, உருண்டால, 
உவலாகைம் உடலபுகு்ந்தால, இழ்ந்தால, 
இர்ந்தால, விழுஙகிைால, விழுஙகைாமலிரு்ந்தால 
என்று படுதது்வதில்ல என்ப்தால விரும்பி 
ஏறறிக்சகைாள்ள, சசா்ந்தக் கைாசிவலவய 
அ்ழதது்வ்நது சகைாள்ள அலலது ்வர்வ்ழததுக் 
சகைாள்ளத வ்தான்றுகிைது.

மைதுக்குள் உடகைார்ந்தாலும் மைதுக்கு 
சநருக்கைமாகிவிடட்தால அ்தன் சு்ம ஒரு 
சு்மயாகைத ச்தரியவில்ல. இது பிடித்த்வரகைள் 
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அன்பிறகு உரிய்வரகைள் என்பாரிடததில 
அ்வரசபாருடடு எ்்தயும் ்வாஙகிக்சகைாண்டு 
மீண்டும் ்வாலாடடும் நாய் வபான்ை நி்ல. 
ஆளு்மக்குள் அடஙகி ்வாழ்நதிடினும் 
மகிழ்வாய் இருக்கும் நி்ல.

ச ரி  அ ச் ச த தி ற கு க்  கை ா ர ண ம் 
சசாலலவில்லவய.. ஆைால அது என் ் கையில 
இல்லவயா என்று்தான் வ்தான்றுகிைது.

அலமாரிகைள் அர்வமறறுத தூஙகும் யாவும் 
எத்த்ை கைாலஙகை்ள எத்த்ை மனி்தரகை்ளப் 
பிரதிபலிப்ப்்வ. எப்படி ஆயிரமாயிரமாய் 
நி்ை்நது ்வழிகின்ைை. அலலது இ்ந்த 
நூ ல கை  இ டு கை ா ட டி ற கு ள்  ்வ ்ந வ ்த றி ப் 
படுததுக்சகைாண்டை.

ம்லப்பு்தான் மிஞ்சுகிைது. எழு்த 
வ்வண்டும் எழு்த வ்வண்டும் எை எழு்தத துடித்த 
கைரஙகைளின் ்வலிகைளின் ஓலமாய் ்வ்ந்தலல்வா 
படுததிருக்கின்ைை புத்தகைஙகைள்.

புகைழசபை ஒவர்வழி எழுது்வது. எழுதிைால 
புகைழ ்வரும் என்று எழு்தததுடித்த எத்த்ை 
கைரஙகைளின் உறபததிகைள் அலலது பிள்்ளகைள் 
இஙகு உைஙகுகின்ைை. எழு்த வ்வண்டும் எழு்த 
வ்வண்டுசமை ஏஙகி ஏஙகிவய ஒரு்வழியாய் 
ஒவரசயாரு நூசலாடு அ்ண்நதுவபாயிருக்கிை 
எத்த்ை வபரா்சகைள், கைைவுகைள், ஏக்கைஙகைள் 
இஙகு உ்ை்நதுகிடக்கின்ைை.

எ ண் ணி ய ச ்த ல ல ா ம்  எ ழு தி வி ட 
வ்வண்டுசமை எழுதி ஓய்்ந்த ்கைகைளின் , 
மைஙகைளின் ஓலஙகைள் எத்த்ை எத்த்ை 
இஙகு ஒளி்நதுசகைாண்டிருக்கின்ைை? எழுதியும் 
புகைழசபைா்த நிரா்சகைளின் நிததி்ரகைள் 
எத்த்ை எத்த்ை இன்னும் துயிசலழுப்பப் 
சபைாமல கிடக்கின்ைை.

எ ழு தி யு ம்  ்த ்ந து ம்  இ ன் னு ம் 
அடஙகைாச் சசய்திகைவளாடு ்தரவில்லவய 
்தரவில்லவய இ்்த இ்்த என்று படடியல 
்்வததுக்சகைாண்டு இடம் கி்டக்குசமைக் 
கைாததுக்கிடப்ப்்வ எ்ந்த எத்த்ை!

எத்த்ை எத்த்ை வபரன்கை்ளச் 
சசன்ை்டயா்த பாடடிகைள், எத்த்ை எத்த்ை 
குழ்ந்்தகைளின் தீண்டலகைவள உணரா்த குடடி 
முயலகைள், மான்கைள், இழுததுப் பாரதது 

வி்ளயாடும் பூ்ையின் மீ்சகைள் புலிகைளின் 
மீ்சகைள். எத்த்ை எத்த்ை சின்ரலலாக்கைள் 
வ்த்வ்்தகைள் சி்நதுபாதகைள்..  இப்படி இததியாதி 
இததியாதி எை இன்னும் கி்டப்ப்்வ 
எத்த்ை எத்த்ை.

எழுதிய்்வ எ்வனின் மைதுக்குள்ளா்வது 
இ ன் னு ம்  பு கு ்வ ்த ற கை ா ை  ்வ ா ய் ப் வ ப 
கி்டக்கைவில்லவய எை ஏஙகித ்தவிக்கும் 
நி்லயில எத்த்ை எத்த்ை.

இன்னும் ்கையிவல்நதிப் புரடடிப் 
படிததுவிடடுக் சகைாண்டாடிட நூலகைள் 
எத்த்ை எத்த்ை இருக்கும்?

யாவும் ்தாண்டி நான் வ்தரவு சசய்வ்வன் 
என்று நு்ழயுசமாரு்வ்ை நாவை வ்தரவு 
சசய்வ்வன் எை ்வரி்நது கைடடிக்சகைாள்ளும் 
நூலவபய்கை்ளக் கைண்டு்தான் அச்சவம.

ந ா ம ா ய் த  வ ்த டி க் ச கை ா ண் ட ா ல கூ ட 
ச ா து ப் வ ப ய் கை ் ள ச்  ச ங கை ட ப் ப டு த ்த ா ்த 
வபய்கை்ள அடஙகிப்வபாகிை அ்மதியாை 
நமக்வகைறைபடி சச்வவைனு கிடக்கும் 
வபய்கை்ளப் பிடிததுக்சகைாண்டு ்வ்நதுவிடலாம்.

ஆைால, வபய்கைள் நம்்மயலல்வா 
வ்தரவு சசய்கின்ைை. எ்ந்தப் வபய் நம்்ம 
எப்படி ்வசீகைரிக்குவமா.. வபயாகிட விருப்பம் 
சகைாண்டிருக்கும் ்வாசகைன் எ்்த ஏறறிக்சகைாண்டு 
சசல்வாவைா.. ஒருவ்வ்ள அ்வன் வபயா்வ்்த 
இ்்வ இன்னும் சகைாஞ்சம் நீடடிப்வபாடலாம்.

இ்ந்தப் வபய்க்கை்்த்ய விடசடாழித்தால, 
கை ல வி  கை ் ர யி ல  எ ன் று  கூ றி  அ ை ம் 
அளிக்கும். இல்லவயல உருக்கு்ழதது 
்வாசிததுக்சகைாண்டிருக்கிவைாம்; நி்ைய்ய்ய 
்வாசிக்கிவைாம் ்வாசிக்கை வ்வண்டும் என்கிை 
வ்வட்கைசயாழிதது நம்பும் ்கை்ய ்நயப் 
பு்டத்தழிக்கும்.

இன்னும் ்வாசிக்கைவ்வண்டும் என்கிை 
வ்வட்கை்ய விரும்பி இழப்பாவைன். 
வபயாகிவிடுவ்வன் என்ை நம்பிக்்கை்ய 
ஒ ழி ப் ப ா வ ை ன் .  ந ா மு ம்  இ ப் ப டி 
அலமாரியில்தாைா எை ஐயப்படு்வாவைன்.

கிறுக்கித ்தள்ளிவிடடுப் வபாகைலாம். 
ஆறு்தலுக்கைாய்...
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 ்ேரககாணல்
தைன்்ற இதழ் ததகாடரச்சி

த ற் ப � ா து  எ ன் ன 
எழுதிக்சகாண்டிருக்கிறீரகள்?

க�ொர�ொனொ கெருநகதொற்றுக் �ொலத்தில் 
எனது இருப்பு முடங்கியுள்ளது. �டநத 
நொற்ெதொண்டு�்ளொ� இலக்கியத்்த முன்வைத்துக் 
கூடடங்�ளுக்குப் ரெசுவைதற்�ொ�ச்  கெல்லுதல், 
நண்ெர�ளுடன இ�வுப் ரெச்சு�ள இல்லொத 
சூழலில் ரெொரவு ஏற்ெடடுள்ளது. இருநதொலும் 
அவவைப்ரெொது ெத்திரி்��ளுக்குக் �டடு்��ள 
எழுதுகிரேன. 

அநதிம்ழ இ்ையத்ளத்தில் எனது 
�ல்லூரி அனுெவைங்�்்ளயும் ஆனநத 
வி�டன இ்ையத்ளத்தில் மது்� மொந�� 
கவைளியில் எனறு ெம�ொல மது்� ந�்�ப் 
ெற்றியும் கதொடர எழுதிட ஒப்புக்க�ொண்டு, 
எழுதிக்க�ொண்டிருக்கிரேன. வி்�வில் 
அ்வை பி�சு�மொகும். 1971 முதல் 2020 

்வ்ர ச்வளியாை ்தமிழ நா்வலகைள் குறித்த 
்வரலாறும் விமரசைமும் என்ை 600 பக்கை 
அளவில புத்தகைம் எழுதும் பணி்யத 
ச்தாடஙகியுள்வளன். 

்த மி ழ ந ா ட டி லு ள் ள  ்த னி ய ா ர 
நூலகைஙகைளுக்குச் சசன்று அஙகுள்ள ்தமிழப் 
புத்தகைஙகைள் பறறியும், அ்ந்த நூலகைஙகைள் 
பறறியும் ்கைவயடு ்தயாரிக்கை வ்வண்டும் 
என்ை விருப்பம் எைக்குள் சராம்ப நாடகைளாகை 
இருக்கிைது. ம்… பாரக்கைலாம். 

தமிழில் சவளிவநதிருக்கும் இ்க்கிய 
சமாழிச�யரப்பு நூல்கள் �ற்றித் தாஙகள் 
பமற்சகாண்ட முலனவர �ட்ட ஆய்வு, 
நூ்ாக சவளிவநதுள்ளது. ச�ாதுவாகத் 
தமிழில் சமாழிச�யரப்பு நூல்கள் எநத 
இடத்லதப் ச�றுகின்றன?

்த மி ழி ல  ச ங கை  இ ல க் கி ய ம ா ை 
புைநானூறறில  புத்தரின் ்தம்ம ப்தம் நூலின் 
கைருதது பாடலாகியுள்ளது. சிலப்பதிகைாரம், 







தி்றனொயவொளர்  ந.முருபகசை�ொண்டியனுடனொன பநர்கொணல்
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மணிவமகை்ல ்தவிர பிை கைாப்பியஙகைள் 
எலலாம் ்தழு்வலகைள்்தான். ்தமிழுக்கும் 
சமாழிசபயரப்புப் ப்டப்புகைளுக்குமாை 
உைவு பல நூறைாண்டுகைளாகைத ச்தாடரகிைது. 
்தமிழில நவீை இலக்கியப் ப்டப்புகைளின் 
்வடி்வஙகைள் சமாழிசபயரப்புப் ப்டப்புகைளின் 
்தாக்கைததிைால உரு்வாை்்வ. 

ப த ச ்த ா ன் ப ்த ா ம்  நூ ற ை ா ண் டி ன் 
இறுதியிலகூட ்தமிழில பாண்டிததியம் 
சபறறிரு்ந்த புல்வரகைளுக்கு உ்ரந்டயில 
எழுது்வது சாததியமறறிரு்ந்தது. ்தமிழில 
உ்ரந்ட ்வடி்வத்்த அறிமுகைப்படுததியதில 
ச ம ா ழி ச ப ய ர ப் பு  நூ ல கை ளி ன்  ப ங கு 
மகைத்தாைது. எழுபதுகைளிலகூட நவீை 
இலக்கியததின் வபாக்குகை்ளத தீரமானிப்பதில 
சமாழிசபயரப்பு நூலகைள் கைணிசமாை அளவில 
சசல்வாக்குச் சசலுததிை. 

எண்�துகள் சதாடஙகி இன்றுவலர 
தமிழ் இ்க்கியச் சூழலில் இயஙகிவரு�வர 
நீஙகள். சதாழில்நுட்�ப் புரட்சிக்குப் பின்�ான 
கா்கட்டத்லத, தமிழ் இ்க்கியத்தின் மீதான 
வல்த்தளஙகள், ப�ஸபுக்கின் தாக்கத்லத, 
எப்�டிப் �ாரக்கிறீரகள்?

எலலாக் கைாலகைடடததிலும் இலக்கியப் 
ப்டப்புகைள் ்வாசிப்பின்மூலம்  மைதுக்குள் 
ஏறபடுததுகிை அழுத்தமாை மாறைஙகைள் 
முக்கியமாை்்வ.  அறிவியல  ச்தாழிலநுடபம் 
கைாரணமாகைப் புைததில கைண்டுபிடிப்புகைள் 
சபருகுகின்ைை. ஆைால மனி்த ்வாழக்்கை?  
சபரிய மாறைம் இல்ல. 

1 8 0 0  ஆ ண் டு கை ளு க் கு  மு ன் ை ர  
ந்டசபறை்தாகைக் கைரு்தப்படுகிை கைண்ணகி கை்்த 
இன்்ைக்கு ஏன் மீண்டும் ்வாசிக்கைப்படுகிைது? 
முன்ைர ஓ்லச்சு்வடி, பின்ைர கைாகி்தம் 
அப்புைம் அச்சு ஊடகைம். எழுது்வதில மாறைம் 
்வ்ந்தாலும் மனி்தரகைளின் அடிப்ப்ட 
்வாழக்்கையில சின்ை அளவில்தான் மாறைஙகைள் 
ந்டசபறறுள்ளை. பசியும் பாலுணரவும் 
எ ல வ ல ா ரி ன்  ம ை தி லு ம்  உ ட ம் பி லு ம் 
இயற்கையாகைப் சபாதி்நதிருக்கின்ைை. 

்வ ன் ம ம் ,  ச ்வ று ப் பு ,  வி வ ர ா ்த ம் , 
கைசப்பு, அன்பு, நடபு, கைா்தல எலலாம் 

கைல்ந்தது்தான் மனி்த ்வாழக்்கை. எலலாம் 
கை்்தகைளாகைச் சசாலலப்படுகிை கைாலததில 
்வாழ்நதுசகைாண்டிருக்கிவைாம். இருப்தாம் 
நூறைாண்டின் முறபகுதியிலகூட  ்வாய்சமாழி 
மரபில கை்்தகைள்   சசாலலப்படடை; பாடலகைள் 
பாடப்படடை. கைரணபரம்ப்ரக் கை்்தகைள், 
சசவி்வழிக் கை்்தகைள், நாடடார பாடலகைள் 
இன்று அச்சு ஊடகைததில பதி்வாகியுள்ளை. 
என்ைாலும் அ்வறறின் சாரம் மாைவில்ல. 
ம ா றி ்வ ரு ம்  ச மூ கை ச்  சூ ழ லு க் வ கை ற ப 
கை்்தசசாலலல மாறுகிைது. அவ்வளவு்தான்.  

சிறுகை்்தகைள், ச்தாடரகை்்தகைளுக்கு 
முக்கியதது்வம் ்த்ந்த குமு்தம், ஆை்ந்தவிகைடன்   
வபான்ை ச்வகுஜைப் பததிரி்கைகைள் இன்று 
துணுக்குகைள், ஒரு பக்கைக் கை்்தகைள், சினிமா 
சசய்திகை்ள ச்வளியிடு்வது ஏன் என்று 
வயாசிக்கை வ்வண்டியுள்ளது. நீஙகைள் சசாலகிை 
மின்ைணு ஊடகைம்மூலம் ச்வளியாகிை சமூகை 
்வ்லத்தளஙகைள், முகைநூலகைள் ஒரு்வ்கையில 
்தமிழுக்கு அ்வசியமாை்்வ. 

்த மி ழ ச ம ா ழி  ச ங கை  கை ா ல த தி ற கு ப் 
பின்ைர அரசியல வமலாதிக்கைம் கைாரணமாகைச் 
சம்ஸ்கிரு்தம் ச்தாடஙகி, உருது, ச்தலுஙகு, 
மராடடி, ஆஙகிலம் வபான்ை சமாழிகைளுடன் 
வபாராடித்தான் ்தன்னு்டய இடத்்தத 
்தக்கை ்்வததுள்ளது. இன்்ைய சூழலிலும் 
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்தமிழ ்தாக்குப் பிடிக்குமா? என்ை வகைள்வி 
வ ்த ா ன் று கி ை து .  இ ்ந நி ் ல யி ல  ச மூ கை 
்வ ் ல த ்த ள ம்  ்த மி ழ ர  ்வ ா ழ க் ் கை யி ல 
அ்வசியமாகிவிடடது. எல.வகை.ஜி. ்வகுப்பில 
இரு்நது ஆஙகில்வழியில கைலவி பயிலும் 
்தமிழரகைளின் குழ்ந்்தகைளுக்குத ்தமிழ 
இ ல க் கி ய த ் ்த  அ றி மு கை ம்  ச ச ய் தி ட , 
்வ ் ல த ்த ள ங கை ் ள  வி ட ட ா ல ,  வ ்வ று 
்வழியில்ல. 

ஆஙகிலததில ச்வளியாகிை பலப் 
நா்வலகை்ள ்வாசிததுக்சகைாண்டிரு்ந்த இ்ளய 
்த்லமு்ையிைர, ்தகை்வல ச்தாழிலநுடபத 
து்ையிைர ்தமிழிலக்கியம் மீது ஆர்வம் 
கைாடடு்வது ்தறசசயலாைது அலல.   இலங்கை, 
சமாரிஷியஸ், மவலசியா, சிஙகைப்பூர, கைைடா எை 
உலகைசமஙகும் ்தமிழரகைள் பரவியிரு்ந்தாலும், 
சர்வவ்தச சமாழியாகைத ்தமிழ சமாழி 
அறியப்படடாலும், ய்தாரத்தததில ்தமிழின் 
வ்வரகைள் பலவீைமாகை இருக்கின்ைை. 

இ்ந்தச் சூழலில, ்வ்லத்தளஙகைள் 
விழுதுகைளாகைத ்தமி்ழத ்தாஙகிப் பிடிக்கின்ைை. 
2001ஆம் ஆண்டிலகூட நூலகைஙகைளுக்குப் 
வபாய்ச் சிரமப்படடுத வ்தடிக் கைண்டறி்ந்த 
்தமிழப் ப்டப்புகைள், இ்ணயததில எளி்தாகைக் 
கி்டப்பது அரு்மயாை விையம் அலல்வா? 

்தமிழிலக்கியப் வபாக்குகைள் உலகை 
இ ல க் கி ய த து ட ன்  இ ் ய பு ் ட ய ்த ா கை 
மாறிக்சகைாண்டிருக்கின்ைை. இன்சைாருபுைம் 
சாதி, ம்தம் எைப் பிளவுண்டிரு்ந்த ்தமிழநாடடு 
இ்ளஞரகைள் இப்சபாழுது்தான் ்தஙகை்ளத 
்தமிழரகைள் எை உணர்நதுள்ளைர. 

2017இல சசன்்ை சமரிைாவிலும் 
மது்ர ்தமுக்கைததிலும் ஜலலிக்கைடடுக்கு 
ஆ்தர்வாகை இ்ளஞரகைள் நடததிய வபாராடடம் 
்தமிழர ்வரலாறறில முக்கியமாைது.  அ்ந்தப் 
வபாராடடத்்த ஒருஙகி்ணத்த்்வ சமூகை 
்வ்லத்தளஙகைள். 

்கையில ஸ்மாரட வபான் மூலம் வகைளிக்்கை, 
்வம்பில மூழகி, ஆன்-்லனில சபாருடகை்ள 
்வாஙகிய்வாறு, அசமரிக்கைா சசலகிை கைைவுடன் 
சமூகைப் பிரச்சி்ைகைள் குறிதது அக்கை்ை 
இலலாமல திரி்ந்த ஐ.டி.இ்ளஞரகைள் இன்று 
்தமிழ அ்டயாளம் பறறிப் வபசு்வதுடன் 
ச்தருவில இைஙகிப் வபாராடியது சபரிய 
மாறைம் இல்லயா? நவீைத ்தமிழ இலக்கியம், 
பண்பாடு மாறைததில சமூகை ்வ்லத்தளஙகைளின் 
பஙகு கைாததிரமாைது. டிஜிடடல ஊடகைம் 
ஆளு்கை சசலுததுகிை இன்்ைய சூழலில, 
அ்தறகுரிய பலமும் பலவீைஙகைளும் இருப்பது 
்தவிரக்கை இயலா்தது. 
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வல்த்தளஙகள் மூ்ம் சவளியாகியுள்ள 
எழுத்துக்கள், தமிழி்க்கியப் ப�ாக்கில் 
ஏற்�டுத்துகிற மாற்றஙகள் என்னசவன்று 
கருதுகிறீரகள்?

நவீைத ்தமிழிலக்கியப் ப்டப்புகை்ள 
மின்ைணு  ஊடகைததிறகு முன்ைர, பின்ைர 
என்று பிரிக்கிை நி்ல ஏறபடடுள்ளது. இன்று 
யார வ்வண்டுமாைாலும் ப்டப்பாளியாகை 
மாறு்வ்தறகைாை ்தளமாகை ்வ்லத்தளம் 
வி ள ங கு கி ை து .  சி ல  ப ் ட ப் ப ா ளி கை ள் 
இ்ணயததில ்தஙகைளு்டய  ப்டப்புக்கை்ளத 
ச்தாடர்நது பதிவ்வறறுகின்ைைர.  இத்த்கைய 
இ்ணயப் ப்டப்பாளரகைள் எதிரகைாலததில 
ஆ ளு ் ம யு ட ன்  ச ்வ ளி ப் ப டு ்வ ா ர கை ள் . 
இன்னும் சிலர பததிரி்கைகைளில பிரசுரமாகைா்த 
்தஙகைளு்டய ப்டப்புகை்ள இ்ணயததில 
பதிவ்வறறுகின்ைைர.  அ்ந்தப் ப்டப்புகைள் 
பறறிய விமரசைஙகை்ள உடைடியாகை ்வாசிக்கை 
முடிகிைது அரு்மயாை விையம் இல்லயா?  

சிலர திைமும் ஏ்தா்வது ஒரு நா்வல 
அலலது சிறுகை்்தத ச்தாகுதி அலலது கைவி்்தத 
ச்தாகுதி பறறிய ்தஙகைளு்டய கைருததுகை்ள 
முகைநூலில பதிவ்வறறுகின்ைைர. சிலர யூ 
டியூப்பில ்தஙகைளுக்குப் பிடித்த புத்தகைஙகைள் 
பறறிப் வபசுகிை வீடிவயாக்கை்ளத திைமும் 
ச்வளியிடுகின்ைைர. இ்்வவபான்ை வபச்சுகைள், 
ஒரு குறிப்பிடட ்வடடாரததில புத்தகைஙகை்ள 
அறிமுகைம் சசய்கின்ைை. 

அச்சு ஊடகைஙகைளின் ்வாசகைரகை்ளயும் 
சமூகை ்வ்லத்தளஙகைளின் ்வாசகைரகை்ளயும் 
ஒவர டிரம்மில வபாடடுக் குலுக்கை முடியாது. 
டி ஜி ட ட ல  ்வ ா ச கை த ்த ள ம்  ச ப ரி து ம் 
வகைளிக்்கை்ய ்மயமிடடது. இரு்ந்தாலும் 
கைாலப்வபாக்கில ச்தாடரச்சியாை ்வாசிப்பின் 
்வழியாகைச் சிை்ந்த ப்டப்புகை்ள டிஜிடடல 
்வாசகைரகைளால கைண்டறி்நதிட முடியும்.

்தமிழ இலக்கியத்்தப் சபாறுத்த்வ்ரயில 
எண்பதுகைளிலகூட இலக்கியம் என்பது 
சீரியஸாைது என்ை கைருதது நிலவியது.  எழுதது 
பததிரி்கை மரபில ச்வளியாை  அஃக், 
கைசட்தபை, ந்ட,  மீடசி, பிரக்்ஞ வபான்ை 
சிறுபததிரி்கை உலகில இளம் ப்டப்பாளிகைள் 
நு்ழ்வது சிரமம். ஒருவி்தமாை இலக்கியக் 

கைண்கைாணிப்பு அரசியல நிலவியது. இன்னும் 
சசான்ைால எழுபதுகைள் கைாலகைடடததில 
சகைாண்டாடப்படட சபரும்பாலாை இலக்கிய 
ஆளு்மகைள் பாரப்பைர, பிள்்ளமார வபான்ை 
உயரசாதியிைர்தான். 

எ ண் ப து கை ளி ல  ்த லி த  இ ல க் கி ய ம் 
அறிமுகைமாைவபாது  ்தலித பிரச்சி்ை்யத 
்தலித்தால்தான் ப்டப்பாக்கை முடியும் என்ை 
குரல ஒலித்தவபாது இலக்கியததில சாதியமா? 
என்று சகைா்ந்தளித்த மூத்த ப்டப்பாளிகை்ள 
எைக்குத ச்தரியும். 90கைளில `அ்வன் 
்தலிததுத்தான். ஆைால பர்வாயிலலாமல 
கைவி்்த எழு்தைான்பா` என்று சீனியர  கைவிஞர 
ஒருத்தர,  என்னிடம் சசான்ைார. 

அதுவபாலத்தான் சபண்கைள் உட்ல 
முன்்்வததுக் கைவி்்தகைள் எழுதியவபாது 
ப்தறிைாரகைள். சபண்ணியப் புரி்தலுடன் 
எழுதிய சபண் கைவிஞரகை்ள ஆண்டாளுக்கு 
அப்புைம் ்தமிழில கைவி்்த இல்ல என்று  
அடா்வடியாகை  மறுத்தைர. இ்ந்தப் வபாக்குகைள் 
கைருவிவல திருவு்டயான் என்று உயரசாதியிைர 
கைாலஙகைாலமாகைக் கைடட்மத்த பு்ைவின் 
ச்தாடரச்சி்தான். எலவலாரும் கை்்தசசாலலிகைள், 
விமரசகைரகைள் என்று கைடடு்டத்த்லப் பின் 
நவீைதது்வம் அறிமுகைப்படுததி இரு்ந்தாலும் 
டிஜிடடல ஊடகைம் ்வரும் ்வ்ர எழுது்வ்தறகைாை 
கைளம் இலலாமல இரு்ந்தது. 

இன்று ஸ்மாரட வபான் ்்வததிருக்கிை 
யார வ்வண்டுமாைாலும் எ்ந்த வநரததிலும் 
எ்்தப் பறறி வ்வண்டுமாைாலும் எழுதிப் 
பதிவ்வறறிட முடிகிைது. அ்ந்தப் ப்டப்புகைள் 
இலக்கியத ்தரததுடன் இருக்கின்ைை்வா? என்ை 
வகைள்வி வ்தான்றுகிைது. ஆறறில புதுச்வள்ளம் 
பாய்்நவ்தாடி ்வரு்வது வபாலத்தான் இன்று சமூகை 
்வ்லத்தளஙகைளில சபருகியுள்ள ப்டப்புகைள். 
எலலாம் கைல்ந்த ஆறறு நீர, கைாலப்வபாக்கில 
ச்தளி்வ்ட்வது வபால இன்்ைக்குக் 
குப்்பயாகை எழுதுகிை்வரகைள், அனுப்வரீதியில  
இ ல க் கி ய த ் ்த ப்  பு ரி ்ந து ச கை ா ண் டு ,  
எதிரகைாலததில சிை்ந்த ப்டப்புகை்ள எழுதிட 
்வாய்ப்புண்டு.         

 அச்சு ஊடகைம் பர்வலாை 1930கைளில ஆரணி 
குப்புசாமி மு்தலியார, ்்வ.மு.வகைா்்தநாயகி 
அம்மாள், ்வடுவூர து்ரசாமி ஐயஙகைார 
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வபான்ை்வரகைள் எழுதிக் குவித்த நா்வலகைள், 
பர்வலாகை ்வாசிக்கைப்படடாலும் இன்று 
அ்வற்ை யாரும் சபாருடபடுதது்வது இல்ல.  
அ்ந்தக் கைாலகைடட இலக்கியச் சூழல   டிஜிடடல 
ஊடகைததில ச்வளியாகிை ப்டப்புகைளுக்கும் 
சபாரு்நதுகிைது.

கல்ஞர ச�ாற்கிழி விருது உஙகளுக்கும் 
உஙகளது நண்�ர ஐ.ஏ.எஸ அதிகாரி ஆர.
�ா்கிருஷணன் அவரகளுக்கும் வழஙகப்�ட்டு 
உள்ளது. வாழ்த்துக்கள். உஙகள் இருவரின் 
பதாழலம �ற்றியும், இ்க்கியச் செயல்�ாடுகள் 
�ற்றியும் �கிருஙகள்.

நானும் நண்பன் ஆர.பாலகிருஷணணும் 
1 9 7 8 - 8 0 ஆ ம்  ஆ ண் டு கை ளி ல  ம து ் ர ப் 
பலகை்லக்கைழகைததில எம்.ஏ. ்தமிழ படிதவ்தாம்.  
்வகுப்ப்ைத வ்தாழன். ஒரு்வ்ரசயாரு்வர 
மாமா என்று கூப்பிடடுக்சகைாள்வ்வாம். 
இப்பவும் மாமா்தான். 

அன்்ைய கைாலகைடடததில இரு்வரும் 
இலக்கியம் ச்தாடரபாை புத்தகைஙகை்ள 
்வாசிததுவிடடு, சகைாஞ்சம் ச்தைாச்வடடுடன் 
்வ கு ப் பி ல  வ ப ர ா சி ரி ய ர கை ளு ட ன் 
வி ்வ ா தி த து க் ச கை ா ண் டி ரு ்ந வ ்த ா ம் .  எ ஸ் .
் ்வ ய ா பு ரி ப்  பி ள் ் ள யி ன்  இ ல க் கி ய 
அபிப்ராயஙகைளுக்குச் சாரபாகைப் வபசிய்தால, 

சகை மாண்வரகைள் எஙகை்ளத ்தமிழத துவராகி 
என்ைைர.   

வபச்சுப் வபாடடிகைளில வபசி,  நி்ையப் 
பரிசுகைள் ்வாஙகி இரு்ந்த பாலகிருஷண்ை 
நவீை இலக்கியப் ப்டப்புகைளின் பக்கைம் 
திருப்பிவைன். ்தமிழதது்ையில இரு்வரும் 
வசர்நது சசய்்த சசயலகை்ள இப்சபாழுது 
நி்ைத்தால ஆச்சரியமாகை இருக்கிைது.  
அள்வறை நி்ை்வாறைால கைாரணமாகைப் 
பாலகிருஷணன் பலகை்லக்கைழகைத வ்தரவுகைளில 
மு்தலிடம் சபறைார.  ்தமிழில இன்னும் 
நி்ைய எழுது்வ்தறகைாை ஆகிருதி மாமாவிடம் 
உண்டு.  ஒவர ்வகுப்பில பயின்ை இரு்வர ஒவர 
வம்டயில பப்பாசி ்வழஙகிய கை்லஞர 
சபாறகிழி விருது சபறைது ஒரு்வ்கையில 
சா்த்ை்தான். 

உஙகளுலடய நாற்�தாண்டு கா் 
இ்க்கிய வாழ்க்லகயில் எலத முக்கியம் என்று 
கருதுகிறீரகள்?

நடபு. இலக்கியத்்த முன்்்வதது 
அ றி மு கை ம ா ை  ந ண் ப ர கை ் ள 
முக்கியமாை்வரகைளாகைக் கைருதுகிவைன். சசா்ந்த 
்வாழக்்கையிலும் சரி, கைலலூரிப் பணியிலும் 
சரி இலக்கிய நண்பரகைளால எைக்கு ஏறபடட 
ஆ்தாயஙகைள் ஏராளம்.  ்தமிழநாடு மடடுமின்றி 
உலகைசமஙகும் ்வாழகிை நண்பரகைளின் 
வ்தாழ்ம எைக்குக் கி்டத்த வபறு. 

இலக்கியப் ப்ட ப்புகைள் சார்நது 
உரு்வாகிை அபிப்ராயஙகைள்்தான் நட்ப 
்வ லு ப் ப டு த து கி ன் ை ை .  இ ்த ை ா ல ்த ா ன் 
நான்்கை்நது ஆண்டுகைளுக்குப் பின்ைர ச்நதிக்கிை 
நண்பருடன் வநறறிரவில ச்நதிதது வபான்று 
இரு்வராலும் வபச முடிகிைது. உ்வப்பத 
்த்லகூடி உள்ளப் பிரி்தல என்ை ்வள்ளு்வரின் 
்வாக்கும் நண்பரகைளுடன் இலக்கிய சலலாபம் 
என்ை உ.வ்வ. சா.வின் எழுததும் நிஜமாை்்வ.  

அ ச ல ா ை  ந ண் ப ர கை ளு ட ன்  வ ப சி க் 
ச கை ா ண் ட ா ட ட த து ட ன்  ம கி ழ ச் சி ய ா கை 
இருப்ப்தறகு இ்ணயாகுமா முகைநூல நடபு? 
ச்தரியவில்ல. 
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 ததகாடர - 29

பூமி திருத்தி உண்!

~

சசன்்ையில பிள்்ளகைள் ்தஙகியிருப்பது 
்வாட்கை வீடு்தான். அ்தன் பாலகைனியில பசு்ம 
்வளரக்கிைார மூத்த மகைள் சி்நது. 

கு ரு தி யு ம்  நி ண மு ம்  நி ர ம் பி ய 
திைப்பாடுகைளிலிரு்நது விலகிச் சிறிது 
சா்ந்தம்டய அ்வள் துளசி, கீழாசநலலி, 
ஆ டு ச ்த ா ட ா ,  சி த ்த ர த ் ்த  நி ழ ் ல ச் 
சரண்டகிைாள்.

இ்ந்தத ச்தாடடிச் சசடிகைளில நிரப்ப 
மண் வ்த்்வப்படடது. எ்ந்த மண் புழுதி 
எஙகைள் ்வாழவில விலகைாதிரு்ந்தவ்தா.. எ்ந்த 
மண்கைவுச்சியில முகைம் சுளிதது நகைரதது மா்ந்தர 
எஙகை்ள விடடு விலகிச் சசன்ைாரகைவளா.. அ்ந்த 
மண். பிடியளவு கி்டக்கைவில்ல ்த்லநகைரில. 

மண் இலலா்த்வ்ரத்தான் அகைதிகைள் 
எ ன் கி ை ா ர கை ள் .  ம ா ல கை ளி ல  நு ் ழ ்ந து 
பிளாஸ்டிக், எலக்டரானிக் குப்்பகைள் அள்ளி 
்வருப்வரகை்ளப் பாரததிருக்கிவைன். 

ஒருநாள் விடியறகைா்ல. மருஙகூருக்குச் 
சசன்வைன். 

சசம்பிடுப்பில ஒரு ்கை. வமாரசார 
சகைால்லயில ஒரு ்கை. கைத்தரி வமடடில 
ஒரு ்கை. வநாடடன்கைாரன் ்வயலில ஒரு 
்கை. கைருப்வபரியில ஒரு ்கை. கூ்ழயர 
சகைால்லயில ஒரு ்கை. அம்மன் வகைாவில 
வமடடில ஒரு ்கை. எஙகைள் ்வயக்கைாடடு 
மண்்ண ஒரு சணல சாக்கில நிரப்பிவைன்.  

அ்்த எஙகைள் ப்ழய ்வாகைைமாை 
டாடா விஸ்டாவின் டிக்கியில ஏறறிவைன். 
மணிமுத்தாறின் ச்வள்ளாறின் ஊறைால ஈரமாை 
மண். 
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ம ் ை ்ந ்த  எ ங கை ள்  கு ழ ்ந ் ்த வ ்வ லு 
்தாத்தாவின் வ்வர்்வக்கைவுச்சி வீசும் மண். 
வகைாவி்ந்தராசு, குப்புசாமி, ்தைபால , பூராசாமி, 
ராசலிஙகைம், குமாரசாமி, சின்ைச்சாமி 
ச ப ரி ய ப் ப ா க் கை ளு ம்  சி த ்த ப் ப ா க் கை ளு ம் 
கீழப்பாய்ச்சி கைடடி ஏருழு்த மண். 

இ்தன் ்வரப்புகைளில கைடவுள் வபாடட 
வி்்தகைளில சசழித்த வ்வம்பு, ்வன்னி, ்வா்கை 
்வளரத்த அணி நிழலில,  எம் மூ்தா்்தகைள் கைா்தல 
்வளரத்த மண்.

எப்படி பிள்்ளகைளுக்கு டாலஸ்டாயும், 
்தாஸ்்தாவயவஸ்கியும் ஆ்சஆ்சயாகை ்வாஙகிக் 
சகைாடுதவ்தவைா அப்படி எஙகைள் மண்்ண, 
ஒரு ்பததியம்வபால சசன்்ைக்குச் சும்நது 
சசன்வைன். 

அ்ந்த மண்ணில்தான் ்தன் ்தா்வரஙகை்ள 
உயிசரழுப்பிைாள் மருதது்வ உழததி சி்நது. 

எஙகைள் ச்தருக்கைளில, எஙகைள் சபரிய 
பாடடனுக்கும் சின்ைப் பாடடனுக்கும் 
சண்்ட நட்ந்தச்தன்ைால அது இ்ந்த உள்ளங்கை 
மண்ணுக்கைாகைத்தான். 

எஙகைளு்டய பூ்சய்ையில இருக்கும் 
விபூதி என்ைச்வன்று நி்ைக்கிறீரகைள்? 
அது எஙகைள் நடுச்தய்்வம் வீரன் எழு்ந்த 
அம்மன்வகைாவில வமடடு ்வயறகைாடடு 
மண்்தான். 

வநறறு பழம்லநா்தர வகைாவிலில 
இரு்நது சஜய்சாய் கிருஷணா திவயடடருக்குச் 
சசன்வைாம்.  கை்டசி வி்வசாயி. 

எஙகைள் ்தமிழ சினிமா ்தன் இததுப்வபாை 
துப்பாக்கிகை்ளத தூக்கிப்வபாடடுவிடடு, 
மு ்த ன் மு ் ை ய ா கை  எ ங கை ள்  ம ச் சு கை ளி ல 
நாஙகைள் சாததியிரு்ந்த கைலப்்பகை்ளக் 
கைாடடியிருக்கிைது.

எஙகைள் ்தமிழ சினிமா மு்தன்மு்ையாகைக் 
கைாரகை்ளயும் விமாைஙகை்ளயும் ்தவிரதது, 
வகைாழிகை்ளயும் ஆடுகை்ளயும் மாடுகை்ளயும் 
அ்தன் கைா்த்லயும் கைாடடியிருக்கிைது. 

எஙகைள் ்தமிழ சினிமா மு்தன்மு்ையாகை 
இளம் நாயகைரகைள் இலலாமல, எழுப்்தக் 

கைட்ந்த கிழ்வராை மாயாண்டி்ய நாயகைைாகைக் 
கைாடடியிருக்கிைது என்று சசாலலமாடவடன். 
அது எழுபது ்வயதுக் கிழ்வரகைளாை ரஜினி்ய, 
கைம்ல நாயகைரகைளாகைக் கைாடடிக்சகைாண்டு்தான் 
இருக்கிைது. ஆைாலும் அ்வரகைளின் ்வவயாதிகை 
சருமஙகைளுக்குக் கிராஃபிக்ஸில ்வைப்பு பூசியது. 
்வழுக்்கைத ்த்லகைளில விக்்கை ஒடடி, வபாலி 
இள்ம்யக் சகைாண்டு ்வ்ந்தது. ்தஙகைள் வபததி 
்வயச்தாத்த சபண்கைவளாடு ச்வடகைமிலலாமல 
அ்வரகைள் கைா்தல சசய்்த்்த, கூச்சவம இலலாமல 
என் ்தமிழர கை்லசயை மயஙகிக் கைளித்தைர. 

இது எைக்குச் சறறு தூரததில இருக்கும் 
உசிலம்படடி ்வாழவு. அ்ந்த ஊர கைலப்்ப, 
அ்ந்த ஊர உழவு, அ்ந்த ஊர நீரப்பாசை மு்ை 
எஙகைள் ஊர உழவு நாகைரீகைததிலிரு்நது சறவை 
வ்வறுபடடது்தான். 

நிலததின் நிைததிலும் குணத்தாலும் ்தடப 
ச்வப்பத்தாலும் வி்ள்ந்த சிறு சிறு மாறைஙகைள் 
அ்்வ. மறைபடி மாயாண்டிக் கிழ்வருக்கும் 
எஙகைள் பாடடன்கைளுக்கும் பூடடன்கைளுக்கும் 
சபரிய விததியாசமில்ல.  

குலச்தய்்வம் பூ்சக்கு ஒரு மரக்கைால 
சநல ்தரு்வ்்தத ்தவிர லடசியமறியா்த 
்த்லக்கைடடுகைள் அ்வரகைள். வகைாரட, வபாலீஸ் 
ஸ்வடைன்  படிவயைா்த்வரகைள். அதிகைாரததின் 
சமாழியறியா்த்வரகைள். 

இ்வரகை்ள எப்படி ்கையாள்்வது? 
ச்தரியாமல அதிகைாரம் ்கைபி்ச்நது நின்ைது. 

‘மறசைலலாம் ச்தாழுதுண்டு பின் 
சசலப்வர’ என்பாவை, எஙகைள் மூத்த 
வி ்வ ச ா ய க் கு டி  ்வ ள் ளு ்வ ன் !  அ ப் ப டி 
அதிகைாரத்்தத ்தஙகைளுக்குப் பின்ைால 
்வர்வ்ழத்த்வரகைள். 

கை்டசி வி்வசாயியின் கை்்த்ய நான் 
இஙகு சசாலலப்வபா்வதில்ல. ஏசைன்ைால 
கிராமதது மனி்தர ஒவச்வாரு்வரின் கை்்தயிது. 

கைருவ்வல மரமும், ச்வய்யிலும், மயிலும், 
முருகைனும் நி்ை்ந்த கிராமதது ்வாழவில, 
நானும் நீஙகைளும் நம் அஞ்ச்லகைளிடம் 
கைா்த்லச் சசான்ைவபாது, ‘நீ சரியாை 
வபாக்கிரிப்பயலாவம! எஙகை அப்பத்தா 
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சசாலலிச்சி. இச்தலலாம் சரிப்படாது!’ என்று 
கைா்த்லப் வபாலியாகைக்  கை்லதச்தழுதிய 
அஞ்ச்லகைளின் கை்்தயிது.

ச ம ா த ்த த தி ல  ந ம்  ப ா ட ட னி ன் 
பூடடனின் கை்்த இது. மூத்த மகைள் சி்நதுவின் 
பிஞ்சுக்கைரத்தால வி்ளசநல எடுததுத்தரச் 
சசாலலி எஙகைள் சசம்பிடுப்பு நாறைஙகைாலில 
வி்்தயள்ளி விடடாவர எ்ந்்த. அ்வசராத்த 
உழுகுடித ்த்ந்்தகைளின் கை்்த இது.  

இது என் ்தமிழக்குடிகைளின் கை்்த. 
சாதிகைளாகைப் பிளவுண்ட அ்வரகைள்,  ்தஙகைள் 
தி்ண நிலஙகைளில குடிகைளாகை இ்ண்நது 
்வாழ்ந்த கைாலததின் கை்்த இது. 

்தம் நடுகைல உைவுகைளுக்கைாகை ஒரு குடி 
மண்குதி்ர சசய்்தது. ஒரு குடி ப்ையடித்தது. 
ஒரு குடி ச்தய்்வஙகைளுக்கு உடுத்த ஆ்ட 
சகைாண்டு ்வ்ந்தது. மரு்தக்குடி மரக்கைாலில சநல 
சகைாண்டு ்வ்ந்தது. 

இ்நதிய வி்வசாயிகைளின் எழுச்சிமிகு 
வபாராடடததுக்குத ்தமிழ வி்வசாயிகைள் 
நியாயம் சசய்யவில்லவய? ்வரு்நதிவைன். 
இவ்தா, எஙகைள் மாயாண்டிக் கிழ்வர அ்ந்தக் 
கை்வ்ல்யப் வபாக்கிைார. 

உழுகுடிகைள் அதிகைம் வபசிய்வரகைளில்ல. 
அ்வரகைள் இ்ந்த மண்்ணப் வபச ் ்வத்த்வரகைள். 
அ்வரகைள் சமாழி கைம்பு, ்வரகு, சநல. 
அ்வரகை்ளப் வபசுகிைது கை்டசி வி்வசாயி. 
எஙகைள் மாயாண்டிக் கிழ்வர முன்ைால வபாலீஸ், 
வகைாரட, அ்ைததும் குறை உணரவ்வாடு 
நிறகின்ைை. 

இன்று எம் உழ்வரிடம் வி்்த சநல 
இல்ல. அ்வர்தம் ஆறு இல்ல.  ம்ல 
இல்ல. இ்வற்ைசயலலாம் விறை்வரகைள், 
்வாஙகிய்வரகைளுக்கு சநஞ்சில ஈரமில்ல. 
இ்வரகைள் குறை உணர்வ்டயும் கைாலமும் ்வரும். 

ந ம்  ம ை க் கை ா ய த து க் கு  ம ரு ்ந து 
்த்நதிருக்கிைார மணிகைண்டன்.

கை்டசியாகை ்தம்மிடம் உள்ளங்கை 
மண் இருக்கும்்வ்ர மாயாண்டி வபான்ை 
மூடக்கிழ்வரகைள் பூமி திருததி உண்பாரகைள். 
உண்ணக் சகைாடுப்பாரகைள்!

..
ஸச�ஷல் ஹீபரா!

~

வநறறு ்வகுப்ப்ையில நு்ழ்ந்ததும் 
ஒரு பிரச்ச்ை. மு்தல நாள் மா்ல. எைது 
்வகுப்பு மாண்வன், ஆைாம் ்வகுப்பு சிறுமி்யச் 
சிறு கைலலால அடிததிருக்கிைான். சநறறி 
வீஙகிவிடடது. அ்ந்தப் மாணவியிடம் அ்வ்ை 
மன்னிப்பு வகைடகைச் சசான்வைன். சிறிது ்தயஙகி, 
பின் வகைடடான். 

வகைாபம் ஒரு இயலபூக்கைம். பதின் பரு்வதது 
மாண்வரகைள் சபரும்பாவலாரிடம் bullying 
குணம் மிகு்நது கைாணப்படுகிைது. இது சமூகைம் 
மறறும் உளவியல சார்ந்த விசயம். 

இ்ந்த முரடடுத்தைத்்த வீரமாகை 
ம்டமாறைம் சசய்ய வ்வண்டும். உயரநி்லப் 
பள்ளிகைளிவலவய வி்ளயாடடு ்ம்தாைம் 
இலலா்த சூழல. நடுநி்லப் பள்ளியில 
எதிரபாரக்கை முடியாது. துருதுருச்வன்று 
இருக்கும் ்வயது.  அ்ர மணி வநரமா்வது 
்கைப்ப்ந்்த, கைாலப்ந்்த, கூ்டப்ப்ந்்த 
உ்்தக்கும் ்வாய்ப்்பப் பள்ளி உரு்வாக்கை 
வ்வண்டும். இல்லவயல பூஞ்்சயாை சகை 
மாண்வரகை்ள ஃபுடபாலாகை, ்வாலிபாலாகை 
மாறறிவிடுகிைாரகைள்.

எதிரபாரா ்வ்கையில அம்மாண்வனின் 
அப்பா, சிறிது வநரததில ்வ்ந்தார. அ்வர ்கையில 
ஒரு வசாடி ரப்பர சசருப்பு. அனுமதி வகைடடு 
மகைனிடம் சகைாடுத்தார. 
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சமலல, அ்வரிடம் வநற்ைய அ்வைது 
சசயல குறிதது கூறிைான். அவ்தவ்வ்ள அ்வன் 
எப்வபாதும் இதுவபால நடப்ப்வன் அலலன்! 
என்ப்்தயும் கூறிவைன். 

‘சபண் பிள்்ளயிடம் இ்வனுக்கு என்ை 
வ்வ்ல? ்தயஙகைாதீஙகை. நலலா அடிஙகை சார!’ 
என்ைார. அ்வ்ைக் கைண்டித்தார.

அ்ந்த மாணவி்ய அ்ழதது ்வரச் 
சசான்ைார. அச்சிறுமியிடம் ்கைசயடுததுக் 
கும்பிடடு மன்னிப்பு வகைடடார. 

அ்ந்த மாண்வன் கைண்கைளில கைண்ணீர. ‘இனி 
இப்படி சசய்யமாடவடம்பா!’ வ்தம்பித வ்தம்பி 
அழு்தான். 

அ்ந்தத ்த்ந்்த அ்வன் அருவகை அமர்ந்தார. 
கைடடியிரு்ந்த நாலு முழ வ்வடடி்ய எடுதது 
அ்வன் கைண்கை்ளத து்டத்தார. ்த்ல்ய 
விரலகைளால வகைாதித திருததிவிடடார.  “நலல 
்பயன் சார. ச்தரியாம சசஞ்சிடடான். 
மன்னிச்சிக்கைஙகை சார!” உள்ளுக்குள் நான் 
அவிழ்நதிரு்நவ்தன். 

“துள்ளித் திரியும் �ருவத்தி்ல 

என் துடுக்்கடக்கி

�ள்ளிக்கு அனுப்பில்்ன 

என் ்தந்ய்தைாகிை �ா்த்க்்ன!” 

எைப் புலம்பும் நி்ல்ய எைக்கு 
உரு்வாக்கைா்த்வர எ்ந்்த. 

என் ்த்வறுகைளுக்கைாகை ்வாரடன் ்தாமஸிடம், 
என் ்த்ந்்த இப்படித்தான் ஒருநாள் மன்னிப்பு 
வகைடடார. ‘நீஙகை ஒரு பிஜி கிராஜுவ்வட. 
செச்.எம். நீஙகைவபாயி என்கிடட மன்னிப்பு 
வகைட கைலாமா?’  எ்ந்்தயின் ்கை்யப் 
பறறிக்சகைாண்டார ்தாமஸ் சார. 

அ ன் று  ந ா னு ம்  இ ப் ப டி த ்த ா ன் . 
இரச்வலலாம் இ்வ்ைப்வபால அழுவ்தன். 

“துயரமாை வ்வ்ளகைளில சிரிப்பது எப்படி 
என்று அ்வனுக்குக் கைறறுக்சகைாடுஙகைள். கைண்ணீர 
விடு்வதில ்த்வறில்ல என்றும் அ்வனுக்குப் 
புரிய்்வயுஙகைள்!” ஆப்ரகைாம் லிஙகைன் ்தன் 
மகைனின் ஆசிரியருக்கு எழுதிய கைடி்தததில 
குறிப்பிடு்வார. 

்த ்வ று க் கை ா கை க்  கை ண் ணீ ர  சி ்ந ்த த 
ச ்த ரி ்ந ்த ்வ ர கை ள்  எ ன் ை ா ்வ து  ஒ ரு ந ா ள் 
திரு்நது்வாரகைள். 

அ்ந்த மாண்வனின் அப்பா வி்டசபறைார. 
்வ கு ப் பி ன்  ம த தி யி ல  அ ழு ் கை ் ய க் 
கைடடுப்படுத்த சிரமப்படவடன். பாதரூம் 
சசன்று முகைம் கைழுவி ்வ்நவ்தன். 

“When I was a baby,

you would hold me in your arms.

I felt the love and tenderness,

keeping me safe from harm” 

அப்பா பறறி Christina M. Kerschen எழுதிய 
Special Hero ஆஙகிலப் பாட்ல நடத்தத 
ச்தாடஙகிவைன். 

There is something special

about a father’s love.

Seems it was sent to me

from someplace up above.

பாட்ல நடததி முடிதது ச்வளிவய 
்வ்நவ்தன். ்வாைத்்த அண்ணா்நது பாரதவ்தன். 
கைதிர, எ்ந்்தயின் ச்வம்்ம்ய என் மீது 
சபாழி்நதுசகைாண்டிரு்ந்தது!
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 மகாணவர பக்கம்
ேகான் வகாசித்்தன்


 ்வாஸ்நதி எழுதிய “ஆகைாச வீடுகைள்” என்னும் 

புதிைம் மிகைச்சிை்ந்த பாததிரப்ப்டப்புகை்ளயும் 
ஆழமாை கைருததுக்கை்ளயும் சகைாண்டது. 

ஒரு ஆண்மகைைாை்வன் ்தன் குடும்பத்்தப் 
வபணிக் கைாக்கை வ்வண்டும் என்பது “கைட்ம”. 
ஆைால ்வாஸ்நதி அ்வரகைளு்டய “ஆகைாச 
வீடுகைள்” புதிைததில  ஆண்மகைன்கைள் எலவலாரும் 
்தமது கைட்மயிலிரு்நது நீஙகிக் குடியும் 
குத்தாடடமும் சூ்தாடடமும் எைக் “குரூர” 
மைம் ப்டத்த்வரகைளாகை இருக்கின்ைைர. 

இப்புதிைததின் அக்கைரொரக் கைளததில 
ஆண்கைள் ஒழுக்கைம் இலலா்த்வரகைளாகைவும், 
்தைது கைட்மகை்ளச் சசய்யா்த்வரகைளாகைவும், 
்த ை து  ம ் ை வி யி ன்  வ ப ச் சு க் கை ் ள க் 
வ கை ட கை ா ்த ்வ ர கை ள ா கை வு ம் ,  அ ்வ ர கை ் ள 
மதிக்கைா்த்வரகைளாகைவும் விளஙகுகின்ைைர.

இ க் கை ் ்த யி ல  ்வ ரு ம்  “ ச வ ப ச ன் ” 
என்ப்வர ஒரு குரூர மைம் ப்டத்த்வராகை 
விளஙகுகின்ைார. ்தன்னு்டய ம்ைவியிடம் 
கூட அன்பாகைப் வபசு்வதில்ல. அ்வ்ள 
ம கி ழ ச் சி ய ா கை  ் ்வ த தி ரு க் கை வி ல ் ல . 
்தன்னு்டய மகைன் ராஜுவிடம் கூட அன்பாகை 
நட்நதுசகைாள்ளவில்ல. எப்வபாதும் வகைாபம் 
சகைாண்ட்வராகைவும், சுளித்த முகைத்்தக் 
கைாடடுப்வராகைவும்  விளஙகுகின்ைார. 
சவபசனு்டய குரூர மைததின் உச்ச 
கைாடசியாகைத ்தன் வீடடுப் பக்கைததில இருக்கும் 
சஙகைரலிஙகை ஐயரு்டய ்வறு்மயின் 
நி்ல்யக் ்கைக்சகைாண்டு அ்வரு்டய 
நிலத்்தக் கு்ை்ந்த வி்லக்கு ்வாஙகி… அ்வர 
திரும்பக் வகைடகும்சபாழுது சகைாடுக்கைவும் 
மறுததுவிடுகிைார.

 ஒரு ஆசிரியர என்ப்வன் சமூகைததிறகு நலல 
ஒரு சீரதிருத்த்வாதியாகை இருக்கைவ்வண்டும். 
மாண்வரகைளுக்கு ஒரு எடுததுக்கைாடடாகை 
அ்மய வ்வண்டும். ஆைால இக்கை்்தயில 
்வரும் பாலு ்வாததியார என்ப்வர அ்தறகு 
மாைாகைத்தான் விளஙகுகிைார. எ்நவநரமும் 
குடியும், கூடடமுமாகைவ்வ இருப்ப்்தத 
்தன்  ச்தாழிலாகைக் சகைாண்ட்வர. இ்தைால 
குடும்பததில ்வறு்ம ்வருகிைது. அ்வரு்டய 
ம்ைவி ருக்மணி பிரி்நது சசலகிைாள்.

வகைா்ட விடுமு்ையின் கைாரணமாகைத 
்தன்னு்டய அண்ணன் சவபசன் வீடடுக்கு மீனு 
்வருகிைாள். மீனு என்ப்வள் இக்கை்்தயினு்டய 

². Cõ«ùvõó¡,  
Þ÷ƒè¬ô îI› Þô‚Aò‹, 
ß«ó£´ è¬ô ñŸÁ‹ ÜPMò™ è™ÖK.
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ஒரு முக்கியமாை கை்தாபாததிரம், ஒரு 
திருப்புமு்ை. மு்தல மு்தலாகை ஒரு ஆணின் 
ஆதிக்கைததிறகு எதிராகைக் குரல சகைாடுப்ப்வளாகை 
மீனு ்வ்நதிருக்கிைாள். ்தைது கைட்மயிலிரு்நது 
்த்வைக்கூடிய எ்ந்த ஆ்ணயும் எதிரததுப் 
வபசக்கூடிய்வளாகை ஒரு ்்தரியமாை மைம் 
ப்டத்த்வளாகை விளஙகுகின்ைாள். ்தன் 
அண்ணைாை சவபசன் லலி்தா மீது எ்ந்தவி்தமாை 
கைாரணமின்றிக் வகைாபப்படு்வதும், அ்வ்ளத 
திடடு்வதும் என்றும் இருப்ப்்த நி்ைததுக் 
வகைாபம் சகைாள்கிைாள். 

திடீசரன்று ஒருநாள் லலி்தா வீடடுப் 
புைக்கை்டயில ஒரு சபண் ்வ்நது நிறகிைாள். 
அ்ந்தப் சபண்ணின் அழு்கை்யக் கைண்ட 
லலி்தா அ்வளுக்கு ஆறு்தல கூறி அ்வளுக்குத 
வ ்த ் ்வ ய ா ை  ச ப ா ரு ் ள க்  ச கை ா டு த து 
அ னு ப் பி வி டு கி ை ா ள் .  அ ் ்த க்  கை ண் ட 
வ்வ்லக்கைாரப் சபண் லடசுமி “இச்தலலாம் 
சாமிக்குத ச்தரிஞ்சா சபரிய பிரச்ச்ை ஆயிடும்” 
என்று கூறுகிைாள். இஙகு என்ை நடக்கிைது 
என்று மீனு வகைடடவுடன் அ்வள் சபயர 
சவராஜா என்றும் நாணாவினு்டய ம்ைவி 
என்றும் கூறுகிைாள் லலி்தா. நாணா எ்நவநரமும் 
சீடடாடடமும், குடியும் குடித்தைமுமாகை 
இருப்ப்வன். இ்தைால ்வாழக்்கை்ய 
ச்வறுததுப்வபாை சவராஜா தூக்கிலிடடுத 
்தறசகைா்ல சசய்துசகைாள்கிைாள்.  இவ்வாறு 

கீழத்தைமாை சமு்தாயச் சீரவகைடுகைள் உ்டய 
ஆண்கைளாகைச் சஙகைரலிஙகைமும் நாணாவும் 
இருக்கிைாரகைள்.

இது ஒருபுைம் நடக்கை மறசைாருபுைம் 
கிருஷணன் ்தைது அப்பா்வாை பாலு ்வாததியார, 
்தன் அம்மா பிரி்நது சசன்ை பிைகு வ்வறு ஒரு 
சபண்ணுடன்  அ்வர பழகி இருப்ப்்தக் 
கைாண்கிைான். சபாறுப்பறை அப்பா்்வ 
நி்ைதது ்வருத்தம் சகைாண்டு வீட்ட விடடு 
ச்வளிவயறுகிைான்.

மீனு படிக்கும் கைலலூரியில ்தா்வரவியல 
வபராசிரியர ெரிெரன். மீனுவுக்கும் 
இ்வருக்கும் நடபா கைா்தலா என்னும் 
வகைள்வி எழும்பும் ்வ்கையில ஒரு உைவு 
நீடிததுக்சகைாண்டிருக்கிைது.

சவபசன் ்வழக்கைம்வபால ராஜு்்வத 
திடடு்வதும் அடிப்பதும் உ்்தப்பதுமாகை 
இருக்கிைார. நீ இருப்ப்தறகுப் பதிலாகைச் சசததுத 
ச்தா்ல என்று கூறிவிடுகிைார. இ்தைால ்தன் 
மைதிறகுள் சபரும் வ்வ்த்ை அ்ட்ந்த ராஜு 
ஊருக்கு ச்வளிவய உள்ள குளததில விழு்நது 
்தறசகைா்ல சசய்துசகைாள்கிைான்.

ராஜு இைப்ப்தறகு முன்பாகை, மீனுவுடன் 
வபசிக்சகைாண்டிருக்கும்சபாழுது, `இ்ந்தப் 
பூவலாகைததில இருக்கும் வீடுகைளில கி்டக்கும் 
இன்பத்்தயும், ச்நவ்தாைத்்தயும் விட, அ்ந்த 
ஆகைாயததில நமக்சகைன்று ஒரு வீடு இரு்ந்தால 
எப்படி இருக்கும்.. யாரு்டய ச்தா்ந்தரவும் 
இலலாமல நாம் நிம்மதியாகை இருக்கைலாம்..` 
என்று கூறும்வபாது ராஜுவின் மைநி்ல்ய 
எண்ணி மீனு ்வருத்தம் சகைாள்கிைாள்.

்தன் மகைன் ்தன்ைால்தான் இை்நதுவிடடான் 
என்ப்்த உணர்நதுசகைாண்ட சவபசன், ம்ைவி 
வீடு என்ை நி்ல்ய இரவ்வாடு துை்நது துைவு 
்வாழக்்கை்ய வமறசகைாள்கிைார.

நூ ல ா சி ரி ய ர  ்வ ா ஸ ்ந தி  அ ்வ ர கை ள் , 
இப்பூமியில இருக்கும் வீடுகை்ள விடவும் 
ஆகைாயததில ஒரு வீடு இரு்நதிரு்ந்தால 
அஙகு நிம்மதி நமக்குக் கி்டததிருக்கும் 
என்ப்்த ஆகைாச வீடுகைள் புதிைததின் மூலம், 
குறிப்பாகை ராஜுவின் கை்தாபாததிரம் மூலம் 
விளக்கியிருக்கிைார. இக்கை்்த சீரழி்ந்த 
சமு்தாயததின் சாடசியாகை எழுத்தாளரால 
எழு்தப்படடிருக்கிைது.
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¹¶¬ñŠHˆî¡
 ககாைம் கடநத ககாவியம்

சிறுகலத

சூ ரி ய ா ஸ் ்த ம ை  ச ம ய ம் . 
கை ா வி ரி ப் பூ ம் ப ட டி ை த  து ் ை மு கை த தி ல 
என்்ையும்விட அதிகை சநருக்கைடி. கைறுதது 
ஒடுஙகிய மிசிர வ்தச்வாசிகைளும், ச்வளுதது 
ஒடுஙகிய கைடார்வாசிகைளும், ்த்ச ்வலி்மயின் 
இலடசியம் வபான்ை கைறுத்த கைாப்பிரிகைளும், 
ச்வளுத்த ய்வைரகைளும், ச்தன்ைாடடுத 
்தமிழும், ்வடநாடடுப் பிராகிரு்தமும் - 
எலலாம் ஒன்றிறசகைான்று முரண்படடுக் 
குழம்பிை. சுஙகை உததிவயாகைஸ்்தரகைள் அன்ைம் 
வபாலும், மு்த்லகைள் வபாலும் மி்தக்கும் 
நா்வாய்கைளிலிரு்நது இைக்குமதி சசய்யப்படும் 
பண்டஙகை்ளயும், வ்வ்லக்கைாரரகை்ளயும் 
சபாற பிரம்பின் சமவயாசி்தப் பிரவயாகைத்தால 
்த ணி க் ் கை  ச ச ய் து ச கை ா ண் டி ரு ்ந ்த ை ர . 
அரசனுக்குக் கைடாரததிலிரு்நது ச்வள்்ள 
யா்ைகைள் சகைாண்டு்வரப்படடிருக்கின்ைை. 
அ்வற்ைப் பாரக்கைத்தான் என்றுமிலலா்த 
கூடடம்!

அ ஸ் ்த ம ை ச்  சூ ரி ய னி ன்  ஒ ளி வ ய 
எப்சபாழுதும் ஒரு வசாகை நாடகைம். வகைாவில 
சிகைரஙகைளிலும், மாளி்கைக் கைலசஙகைளிலும் 
்தாக்கிக் கைண்கை்ளப் பறிப்பது மடடுமலலாது, 
கைடறகை்ரயில கைரும்பா்ையில நிறகும் 
து்வஜஸ்்தம்பததின் மீது, கீழததி்ச வநாக்கிப் 
பாயும் பா்வ்ையில அ்மக்கைப்படட சபான் 
முலாம் பூசிய ச்வண்கைலப் புலியின் முதுகிலும் 
்வாலிலும் பிரதிபலிப்பது அவவிடததிறவகை ஒரு 
மயக்கைத்்தக் சகைாடுத்தது.

இ்நதிர விழாவின் சமயததில மக்கைளின் 
்வ ச தி க் கை ா கை  அ ் ம க் கை ப் ப ட ட  ஸ் ந ா ை 
கைடடிடததின் படிக்கைடடில, ்பலாரக்கைஸ் 
என்ை ய்வைன் கைட்ல வநாக்கியபடி 
உடகைார்நதிரு்ந்தான். நீண்ட வபார்்வயாை 
அ்வைது வடாகைா கைாறறில அ்ச்நது 
படபடச்வன்ைடிதது, சில சமயம் அ்வைது 
்தாடி்யயும் கைழுததுடன் இறுகைப் பின்னியது. 
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சபரிய அ்லகைள் சமயா சமயஙகைளில 
அ்வைது பின்னிய வ்தால்வாரப் பா்தரட்ச்ய 
ந்ைத்தை. அவ்வளவிறகும் அ்வன் வ்தகைததில 
சிறி்தா்வது சலைம் கி்டயாது. மைம் ஒன்றில 
லயிததுவிடடால கைாறறு்தான் என்ை சசய்ய 
முடியும், அ்ல்தான் என்ை சசய்ய முடியும்?

்பலாரக்கைஸின் சி்ந்த்ை சில சமயம் 
அ்லகை்ளப் வபால குவி்நது விழு்நது சி்தறிை. 
கைைவுகைள் அ்வ்ை ச்வறிய்ைப் வபால 
விழிக்கைச் சசய்்தை.

திடீசரன்று, “சி்வா!” என்ை குரல. ஒரு 
்தமிழநாடடுப் பரவ்தசி!

..
“ய்வைவர! உமது சித்தம் உமக்குப் 

பிரியமாை ஒன்றுமறை பாழ ச்வளியில 
லயித்தவ்தா? நான் வநறறுச் சசான்ைது 
உமக்குப் பதி்ந்த்தா? எலலாம் மூல சக்தியின் 
திருவி்ளயாடல, அ்தன் உரு்வம்! சகைாலலிப் 
பா்்வயும் அது்தான்; குமரக் கைடவுளும் 
அது்தான்! எலலாம் ஒன்றில லயித்தால...?”

“உமது ்ததது்வததிறகுப் பதில ஒரு 
கிண்ணம் திராட்ச மது எவ்வளவ்வா 
வமலாைது. அதுவும் ்ஸப்பிரஸ் தீவின் 
திராட்ச... அவ்தா வபாகிைாவை, அ்ந்தக் 
கைாப்பிரியும் ஏவ்தா கைை்்வ நம்புகிைான். உமது 
மு்தல சூததிரத்்த ஒப்புக்சகைாண்டால, உமது 
கைடடுக்வகைாப்பில ்த்வறு கி்டயாது்தான்... 
அ்்த எப்படி ஒப்புக்சகைாள்ள முடியும்? 
ஒவச்வாரு்வனு்டய மைப் பிரா்நதிக்கும் 
்தகு்ந்தபடி ்ததது்வம்.. எைக்கு அது வ்வண்டாம்... 
நாளஙகைாடியில திரியும் உஙகைள் கைருநாடிய 
நங்கையும், மதுக் கிண்ணமும் வபாதும்...”

“சி்வ! சி்வ! இ்ந்த ்ஜைப் பிசாசுகைள் கூடத 
வ்த்வ்ல, கைபாலி ச்வறியரகைள் கூடத வ்த்வ்ல... 
உம்்ம யார இ்ந்த அசடடு மூட்ட்யக் 
கைடடிக்சகைாண்டு ய்வைததிலிரு்நது ்வரச் 
சசான்ைது?”

“ உ ம் ் ம ப்  வ ப ா ன் ை ்வ ர கை ள் 
இருக்குமிடததில நான் இரு்ந்தால்தான் 
அ ர த ்த மு ண் டு .  எ ங கை ள்  ஜு பி ட ட ரி ன் 
அசடடுத்தைததிறகும் உஙகைள் கை்ந்தனின் 
அசடடுத்தைததிறகும் ஏறைத ்தாழவில்ல...” 
என்று சிரித்தான் ்பலாரக்கைஸ்.

“சி்வ! உம்மிடம் பாசத்்த ்்வத்தான். 
அதுவும் அ்வன் வி்ளயாடடு்தான்!” என்று 
்தம் சம்புடததிலிரு்ந்த விபூதி்ய சநறறியில 
துலாம்பரமாகை அணி்நதுசகைாண்டார பரவ்தசி.

“நாளஙகைாடிப் பக்கைம் வபாகிவைன், 
்வருகிறீரா?” என்ைார மீண்டும் அச்ச்நநியாசி.

..
“ஆமாம்! அஙவகை வபாைாலும் சாத்த்ைப் 

ப ா ர க் கை ல ா ம் .  அ ்வ னி ட ம்  வ ப சு ்வ தி ல 
அரத்தமுண்டு... அ்வனுக்குத ச்தரியும் சிருஷடி 
ரகைசியம்...”

“ ஓ வ ெ ா !  அ ்ந ்த ச்  சி ் ல 
சசய்கிை கிழ்வ்ையா? உமக்கு ஏறை 
்பததியக்கைாரன்்தான்... ஏவ்தது! அ்வவை அவ்தா 
்வருகிைாவை!” என்ைார சாமியார.

்பலாரக்கைஸ் எழு்நது அ்வ்ை ய்வை 
மு்ையில ்வணஙகிைான்.

சாத்தனுக்கு எண்பது ்வயதிருக்கும்; 
ச்தாண்டுக் கிழ்வன். ஆைால ்வலி்ம 
குன்ைவில்ல; கைண்கைளின் தீடசண்யம் 
வபாகைவில்ல. பிரமன் மனி்த ்வடி்வம் சபறைது 
வபால கைாணப்படடான். அ்வனும் ்கைகூப்பி 
்வணஙகி, “்பலாரக்கைஸ், உன்்ைத்தான் 
வ்தடி ்வ்நவ்தன்! வீடடிறகு ்வருகிைாயா? எைது 
லடசியம் இன்று்தான் ்வடி்வம் சபறைது...!” 
என்று ஒரு குழ்ந்்தயின் உறசாகைததுடன் 
கூவிய்ழத்தான்.

“இ்வ்ரத ச்தரியுமா? பாண்டிய நாடடு, 
உஙகைள் பரவ்தசி... அ்வர ்ததது்வஙகை்ள 
எலலாம் என்னுள் திணிததுப் பாரத்தார... 
்பலாரக்கைஸிடம் முடியுமா?” என்று 
வகைலியாகைச் சிரித்தான் ய்வைன்.

“சு்வாமி ்வரணும், இன்று என் குடி்சயில 
அமுது படி கைழிக்கை வ்வண்டும்” என்று 
பரவ்தசி்யச் சாஷடாஙகைமாகை நமஸ்கைரித்தான் 
சாத்தன்.

“என்ை, என்ை! நீயுமா?” என்ைான் 
்பலாரக்கைஸ்.

“்பலாரக்கைஸ்! நீ நிரீசு்வர்வாதியாகை 
இ ரு ப் ப தி ல  எ ை க் கு  ்வ ரு த ்த மி ல ் ல ; 
மறை்வ்ரக் வகைலி சசய்யாவ்த...”
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“அ்தறகுத்தான் நான் பிை்நதிருக்கிவைன், 
அப்பா! எைது வ்வ்ல அது...”

“சரி, ்வாருஙகைள் வபாகைலாம், சு்வாமி 
்வரணும்!” என்று இரு்வ்ரயும் இரட்ட 
மாடடு ்வண்டிக்கு அ்ழததுச் சசன்ைான் சிறபி.

..
்வண்டியின் கைதி சமது்வாகைத்தான் இருக்கை 

முடி்ந்தது. எதிவர யா்ைகைளும், சபாதி 
கைழு்்த, சபாதி மாடுகைளும், து்ைமுகைத்்த 
வநாக்கி்வரும் வநரததில தீப்ப்ந்தம் பிடிததுச் 
சசலலும் மக்கை்ள விலக்கிக்சகைாண்டு 
்வண்டி சசல்வது கைடிை்ந்தான். திடீசரன்று 
அரசாஙகை உததிவயாகைஸ்்தரகைளின் ர்தம், யா்ை 
்வ்நதுவிடடால ச்தருவ்வ தூளிபடும். முரசசாலி 
இரு்நது என்ை பயன்? அ்ந்த உப்பு ்வண்டி 
ஓடடிச்சசலலும் சபண் சிறிது ்த்வறிைால 
ர்தததின் அடியில்தான்! சாத்தனின் ்வண்டி அதில 
முடடிக்சகைாள்ள இரு்ந்தது.

“ச்தய்்வச் சசயல!” என்ைான் சாத்தன்.

“உன் சிருஷடி சக்தி!” என்ைான் 
் ப ல ா ர க் கை ஸ் ,  வ ்வ று  எ ் ்த வ ய ா 
நி்ைததுக்சகைாண்டு.

“்பலாரக்கைஸ், உைது வபச்சு எைது 
ச ப ரு ் ம ் ய ச்  ச ா ்ந தி  ச ச ய் ய ல ா ம் . 
நான் எத்த்ை நாள் கைஷடப்படவடன்! 
அது உைக்குத ச்தரியுமா? நீ வநறறுப் 
பிை்ந்த்வன்...  கூதது! அதில எவ்வளவு 
அரத்தம்! மனி்தனுக்குத ச்தரி்ந்தச்தலலாம், 
ச ்த ரி ய வ ்வ ண் டு ்வ ச ்த ல ல ா ம் . . .  இ ்ந ்த ப் 
பிரபஞ்சவம, ்பலாரக்கைஸ், நீ நி்ைப்பது 
வபால ச்வறும் பாழ ச்வளியன்று; அரத்தமறை 
வபய்க் குழப்பம் அன்று... இருபது ்வயசிருக்கும்; 
அப்வபா ஒரு்தரம் பாண்டிய நாடடுக்குப் 
வபாயிரு்நவ்தன்.. .  சிறபத்்தப் பாரக்கை 
வ்வண்டுமாைால சகைாலலிப் பா்்வ்யப் 
பாரக்கை வ்வண்டும்.

அஙவகை்தான், ஒரு மை்வன், நாகைன், ஒரு 
கூததில அபிநயம் பிடித்தான். அ்ந்தக் கைால 
்வ்ளவு, அ்்த அதிவல பிடிதவ்தன்... உலகைததின் 
அரத்தத்்த... ஒவச்வான்ைாகை, படிப்படியாகை 
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்வளர்ந்தது... அ்ந்த ம்லயதது நடி்கை்தான் 
முகைததின் சா்நதி்ய, அ்ந்த அபூர்வமாை 
புன்சிரிப்்ப, அரத்தமறை அரத்தத்்த - 
்பலாரக்கைஸ், உைக்சகைன்ை! நீ வகைலிக்கைாரன் - 
உபநிைததில வ்தடிய்ல்நவ்தன்... ஹிமயததில 
வ்தடிய்ல்நவ்தன்... சா்நதி அ்ந்த இரவு... என் 
ம்ைவி அஙகையறகைண்ணி இை்ந்த அன்று 
கிடடியது... பிைகு ச்வண்கைலக் கைலப்பிறகு 
என்ை பரீட்ச! என்ை ஏமாறைம்! ஆ்ச்தான் 
்வழிகைாடடியது. அ்ந்த ரூப சசௌ்ந்தரியம் 
சபறு்வ்தறகு எத்த்ை ஆடகை்ளத வ்தடிவைன்! 
அ்தன் ஒரு சா்ய... நீலம்லக் சகைாடுஙவகைாலன் 
- பதது ்வருைஙகைளுக்கு முன்பு சிரச்வச்தம் 
சசய்யப்படடாவை - அ்வனு்டய இ்ட 
து்வளு்தலில கைண்வடன்... ச்தய்்வம் ஒன்று 
உண்டு... அ்தன் அரத்தத்்த என் சி்ல உணரத்த 
முடி்ந்தது எைது பூர்வ ஜன்மப் பலன்... இ்ந்தக் 
்கைகைளால... பின்ைாலிரு்நது ஓர அரத்தமுள்ள 
்வஸ்து தூண்டாவிடடால... அ்்தச் சாதிக்கை 
முடியும்?”

“நீ்தான் சாதித்தாய்! நீ்தான் பிரம்மா! 
உ ன்  ச ா ்த ் ை ்த ா ன்  அ து .  சி ரு ஷ டி ! 
மயஙகைாவ்த! பயப்படாவ்த! நீ்தான் பிரம்மா! 
சிருஷடித ச்தய்்வம்!” என்று ்பலாரக்கைஸ் 
அடுக்கிக்சகைாண்வட வபாைான்.

..
சாமியார புன்சிரிப்புடன் ச்வளிவய எடடிப் 

பாரததுக்சகைாண்டிரு்ந்தார.

்வண்டியும் நாளஙகைாடி்ய அ்ட்நது, கீழச் 
சதுக்கைததின் ்வழியாகை ஒரு ச்நதில திரும்பி, ஒரு 
வீடடின் முன்பு நின்ைது.

மூ்வரும் இைஙகி ்வாசறபடியில ஏறிைர. 
ஒரு ய்வைப் சபண் ்வ்நது கைா்லக் கைழுவிைாள். 
ஒரு கைாப்பிரி, மரியா்்தயாகைக் குனி்நது, கைலிஙகை 
்வஸ்திரததிைால து்டத்தான்.

“சு்வாமி, ்வரவ்வண்டும்! ்பலாரக்கைஸ், 
இ ப் ப டி  ்வ ா ! ”  எ ன் று  இ ரு ்வ ் ர யு ம் 
அ்ழததுக்சகைாண்டு ஓர அ்ைக்குள் சசன்ைான் 
சாத்தன்... அ்வன் ்வயதிறகு அவ்வளவு 
துடிதுடிப்பு ஆச்சரியமாைது்தான்!

“மூபாஙவகைா, தீபம்!” என்று கைததிைான். 
அ ்ந ்த க்  கை ா ப் பி ரி  ஒ ரு  ் கை வி ள க் ் கை 
எடுததுக்சகைாண்டு உள்வள நு்ழ்ந்தான். 

ஜன்ைல இலலா்த அ்ந்த அ்ையிலும் கைாறறு 
நூலி்ழ வபால ்வ்நது உள்ளத்்தயும் 
உட்லயும் மயக்கியது.

“இஙகு கூட்வா விளக்கு இல்ல! 
தி்ர்ய ஒதுக்கு! ஸ்்வாமி, ்பலாரக்கைஸ், 
இது்தான் என் ்வாழக்்கை!” என்று தி்ர்ய 
ஒதுக்கிைான்.

..
இரு்வரும் ஸ்்தம்பிதது நின்ைைர. அ்ந்த 

மஙகிய தீபச்வாளியில, ஒற்ைக் கைா்லத தூக்கி 
நடிக்கும் பா்வ்ையில, ஆள் உயரததில மனி்த 
விக்ரகைம்! விரி்ந்த ச்டயும் அ்தன் மீது விளஙகும் 
பி்ையும், விரி்நது சின்முததி்ரகை்ளக் 
கைாண்பிக்கும் ்கைகைளும், அ்ந்த அ்தரததில 
வ்தான்றிய அபூர்வப் புன்ை்கையும் மைததில 
அ ் ல வ ம ல  அ ் ல ய ா கை ச்  சி ்ந ்த ் ை க் 
கைறப்ைகை்ளக் கிளப்பிை. மூ்வரும் அ்ந்தச் 
சி்லவயயாயிைர. சி்லயின் ஒவச்வாரு 
்வ்ளவிலும், ஒவச்வாரு அஙகைததிலும் என்ை 
ஜீ்வத துடிதுடிப்பு!

ச்நநியாசி, ்தம்்மயறியாமல பாட 
ஆரம்பித்தார...

�னித்்த ெயடயும், �வ்ளம்்�ால

்மனியும், �ால சவணணீறும்,

குனித்்த புருவமும், ச்காவயவச்

செவவாயும், குமிண சிரிப்பும்,

இனித்்தமுடன் எடுத்்த ச�ாற

�ா்தமும் ்காணேப் ச�ற�ால

மனித்்தப் பி�வியும் ்வணடுவ்்த

இந்்த மா நிலத்்்த!

“சு்வாமி, அப்படிச் சசாலலக் கூடாது!”

“சாத்தா! அ்வர சசாலலு்வது்தான் சரி! இது 
கை்லயா! இது சிருஷடி! இ்்த என்ை சசய்யப் 
வபாகிைாய்?”

“அரசன் வகைாவிலுக்கு...  இச்தன்ை 
வகைள்வி?”

“என்ை! இ்ந்த அசடடுத்தைத்்த விடடுத 
்தள்ளு... அரசனு்டய அ்ந்தப்புர நிர்வாண 
உரு்வஙகைளின் பக்கைலில இ்்த ்்வத்தாலும் 
அரத்தம் உண்டு... இ்்த உ்டததுக் குன்றின் 
வமல எறி்ந்தாலும் அ்ந்தத துண்டுகைளுக்கு 
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அரத்தம் உண்டு; ஜீ்வன் உண்டு...” என்று ச்வறி 
பிடித்த்வன் வபால வபசிைான் ்பலாரக்கைஸ்.

“சீ, ்பலாரக்கைஸ்! உைது ச்வறி பிடித்த 
சகைாள்்கைகைளுக்கு ய்வை்ந்தான் சரி! அகைஸ்தூஸா 
- அ்ந்த உஙகைள் சாம்ராட - அ்வனுக்குத்தான் சரி 
உன் வபத்தல!”

“சாத்தைாவர! உமது இலடசியததிறகு 
அரசன் வகைாரிக்்கை்தான் சரியாை முடிவு. 
இனி ஏன் இ்ந்த ்ஜைரகைள் ்த்லதூக்கைப் 
வபாகிைாரகைள்...!” என்ைார சாமியார.

“இ்ந்த ச்வறிபிடித்த மனி்தரகை்ள 
விட, அ்ந்தக் கைடலுக்கு எவ்வளவ்வா 
புததியிருக்கிைது...” என்று வகைாபிததுக்சகைாண்டு 
்பலாரக்கைஸ் ச்வளிவயறிவிடடான்.

..
அன்று்தான் கும்பாபிவைகைம். சி்ல்யப் 

பிரதிஷ்ட சசய்்த திைம். வசாழ வ்தசததிவலவய 
அது ஒரு சபரும் கைளியாடடம் என்று 
கூைவ்வண்டும். சாத்தனுக்கு இலடசியம் 
நி்ைவ்வறிறறு. அன்று ்பலாரக்கைஸ் ்தைது 
குதூகைலததில பஙசகைடுததுக்சகைாள்ள உயிருடன் 
இல்லவய என்ை ்வருத்தம் சாத்தனுக்கு 
அதிகைம்.

பு தி ய  வ கை ா வி லி லி ரு ்ந து  வீ டு 
வசரும்சபாழுது அரத்தஜாமமாகி விடடது.

்வயதின் முதிரச்சி அன்று்தான் அ்வ்ைச் 
சிறிது ்தளரததியது. வசார்நது படுத்தான். 
அயர்நதுவிடடான்.

அப்பா! என்ை வஜாதி! அகைண்டமாை 
எல்லயறை ச்வளி! அதிவல சாத்தனின் 
இலடசியம், அ்ந்த அரத்தமறை, ஆைால 
அரத்தபுஷடி மிகு்ந்த, ஒரு புன்சிரிப்பு! 
சமது்வாை ஹிரு்தய ்தாளததில நடைம்! என்ை 
ஜீ்வன்! என்ை சிருஷடி!

திடீசரன்று எலலாம் இருண்டது! ஒவர 
கைன்ைக் கைனி்ந்த இருள்! ஹிரு்தய சூனியம் 
வபான்ை பாழ இருடடு!

பி ை கு ம்  ஒ ளி . . .  இ ப் ச ப ா ழு து 
்த ங கை த தி ை ா ல ா ை  வ கை ா வி ல !  கை ண் கை ள் 
கூ சு ம் ப டி ய ா ை  பி ர கை ா ச ம் !  கை ்த வு கை ள் 
மணிவயா்சயுடன் ்தாவம திைக்கின்ைை... 
உள்வள அ்ந்தப் ப்ழய இருள்!

ச ா த ்த ன்  உ ள் வ ள  ச ச ல லு கி ை ா ன் . 
இருடடின் கைரு வபான்ை இடம். அதில மஙகிய 
தீபச்வாளி வ்தான்றுகிைது! என்ை! இது்வா 
ப்ழய சி்ல! உயிரில்ல! கை்வரச்சிக்கும் 
புன்ை்கையில்லவய! எலலாம் மருள்... 
மருள்...!

அ்ந்தகைார ்வாசலில சா்யகைள் வபால 
உ ரு ்வ ங கை ள்  கு னி ்ந ்த ப டி  ்வ ரு கி ன் ை ை . 
குனி்ந்தபடி ்வணஙகுகின்ைை.

“எைக்கு வமாடசம்! எைக்கு வமாடசம்!” 
என்ை எதிசராலிப்பு. அ்ந்தக் வகைாடிக்கைணக்கைாை 
சா்யகைளின் கூடடததில ஒரு்வரா்வது சி்ல்ய 
ஏறிடடுப் பாரக்கைவில்ல! இப்படிவய 
திைமும்...

..
நாடகைள், ்வருைஙகைள், நூறைாண்டுகைள் 

அ்லவபால புரள்கின்ைை. அ்ந்த அை்ந்த வகைாடி 
்வருைஙகைளில ஒரு சா்யயா்வது ஏறிடடுப் 
பாரக்கைவ்வண்டுவம!

“எைக்கு வமாடசம்...!” இது்தான் பலலவி, 
பாடடு, எலலாம்!

சாத்தன் நிறகிைான்...

எத்த்ை யுகைஙகைள்! அ்வனுக்கு ச்வறி 
பிடிக்கிைது. “உயிரறை வமாடசச் சி்லவய! 
உன்்ை உ்டக்கிவைன்! வபாடு! உ்ட! 
ஐவயா, ச்தய்்வவம! உ்டய மாடடாயா! 
உ்ட்நதுவிடு! நீ உ்ட்நது வபா! அலலது உன் 
மழு என்்ைக் சகைாலலடடும். அரத்தமறை 
கூதது...!” இடி இடித்த மாதிரி சி்ல புரள்கிைது 
- சாத்தைது ஆலிஙகைைததில, அ்வன் ரத்தததில 
அது வ்தாய்கிைது... ரத்தம் அவ்வளவு புனி்தமா! 
ப்ழய புன்ை்கை!

சாத்தன் திடுக்கிடடு விழித்தான். ச்வள்ளி 
மு்ளததுவிடடது. புதிய வகைாவிலின் 
சஙகைநா்தததுடன் அ்வைது குழம்பிய உள்ளம் 
முடடுகிைது.

“என்ை வபய்க் கைைவு, சீ!” என்று விபூதி்ய 
சநறறியில அணி்நதுசகைாள்கிைான்.

“்பலாரக்கைஸ் -  பா்வம் அ்வன் 
இரு்ந்தால...” சாத்தனின் மைம் சா்நதி 
சபைவில்ல.
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 நூல் வகாசிப்பு





ந ா ்வ ல  எ ன் ப து  ்வ ர ல ா ற ் ை யு ம் 
்ததது்வத்்தயும் உள்ளடக்கி ்வாழவு குறித்த 
முழு்மயாை வ்தட்ல நிகைழததும் ஒரு 
இலக்கிய ்வடி்வம். சமாழித திைனும் 
்வ டி ்வ  ஒ ழு ங கு ம்  இ ரு ்ந ்த ா லு ம்  கூ ட 
்வாழவு குறித்த சுயமாை வ்தடல என்று 
்வாசகை்ை மகிழவிப்ப்தறகைாகை எழு்தப்படட 
ப ் ட ப் பு கை ள்  ச ப ா ழு து வ ப ா க் கு க் கை ா கை 
எழு்தப்படட்்வயாகைவ்வ கைரு்தப்படும். ஒரு 
சில நா்வலகைள் சபாழுதுவபாக்்கையும் மீறி 
எழுத்தாளரின் உள்ளக் கிடங்கை ்வாசகைரகைளின் 
மைஙகைளுக்குக் கைடததும் முயறசி்யச் 
சசய்கின்ைை. அலலி பாததிமா எழுதிய சசலலக் 
கைருப்பி எனும் நா்வல சபாழுதுவபாக்கிறகைாகை 
எழு்தப்படட்தாகை அலலாமல சபண்ணிய 
வநாக்கில ப்டக்கைப்படடிருப்பது கை்வைம் 
சபறுகிைது.

இ்வர ்வாழும் பகுதி வகைரள மாநிலத்்தச் 
வசர்ந்த ம்லப்பிரவ்தசம் என்ப்தால சூழலியல 
சார்ந்த அக்கை்ைவயாடு வ்தயி்லத வ்தாடட 
ச்தாழிலாளரகைளின் அ்வலஙகை்ள நா்வலின் 
முழு்மக்கும் கைாடசிப்படுததியிருக்கிைார. 
வ்தயி்லத வ்தாடடததில மக்கைள் படும் 
வ்வ்த்ைகை்ள வநரில சசன்று மக்கைவளாடு 
கைல்நது்ரயாடி அம்மக்கைளின் ்வாழவியல 
சிக்கைலகை்ள நடப்பியல பாஙகில நா்வலாகைத 
்த்நதுள்ளார.

வ ப ர ா ் ச க் கை ா ர ர கை ளி ன்  ்வ ா ர த ் ்த 
ஜாலஙகை்ள நம்பித வ்தயி்லக் கைாடடிறகு 
அ்டக்கைலமாகைச் சசன்ை அம்மக்கைளில 
சசலலக் கைருப்பி என்ை சபண் கை்தாபாததிரத்்த 
மு ்த ன் ் ம ப் ப டு த தி  இ ்ந ந ா ்வ லி ல 
உல்வ விடடிருக்கிைார. ்தன் கைண்வனின் 
சகைாடு்மகைள் ்தாஙகை முடியாமல ்தஙகைளது 
எலலா ்வசதிகை்ளயும் நகைரதது ்வாழ்்வயும் 
உ்தறிவிடடுத ்தன் மகைனுடன் வ்தயி்லத 
வ்தாடடமாை ்தாய் வீடடுக்கு ்வ்நதுவிடுகிைாள். 
உைவிைரகைள் யாரும் இ்வளின் ்வாழவியல 
குறித்த பிரச்சி்ைகை்ள என்ைச்வன்று 
வகைடப்தறகு முன் ்வரவில்ல. ஆண்கைள் 
என்ைால அப்படித்தான் இருப்பாரகைள், நாம்்தான் 
அனுசரிததுச் சசலலவ்வண்டும் என்று சசலலக் 
கைருப்பி்யக் கைண்வனுடன் வசரதது்்வப்பதில 
குறிப்பாகை இருக்கிைாரகைள். ஆைால அ்வளின் 
கைண்வன் திைம் ஒரு சபண்ணுடன் ்தகைா்த 
உைவு ்்வததுக்சகைாண்டு சசலலக் கைருப்பியின் 
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்வயிறறில குழ்ந்்த இருப்ப்்தக் கூட 
சபாருடபடுத்தாமல எடடி உ்்ததது அதில 
இரண்டா்வது குழ்ந்்த கை்ல்நதுவபாகிைது. 
இ்தைால ்தன் கைண்வனுடன் வசர்நது 
்வாழ்வதில்ல என்று தீரக்கைமாை முடிச்வடுதது 
மணவிலக்கு சபறுகிைாள்.

ம ல ல ா ன்  அ ்வ ் ள க்  கை ா ்த லி த து  
ஏமாறறுப்வன். வ்தயி்லத வ்தாடடததில கூலி 
வ்வ்ல சசய்யும் சபண்கை்ள அடி்மயாகைவும் 
பாலியல வ்த்்வக்கைாகைவும் பயன்படுததும் 
மாடசாமி கைஙகைாணி வபான்ை கை்தாபாததிரஙகை்ள 
ஆணாதிக்கைததின் ச்வளிப்பாடாகைப் பு்ை்நது 
இருக்கிைார. இ்வரு்டய ்தாயார மாலதி. 
வபாராடடஙகைளில உடன் பயணிக்கும் வமரி, 
பானு, ச்நதிரா வபான்ை கை்்தமா்ந்தரகைளும் 
மைதில நிறகின்ைைர.

வ்தயி்லத வ்தாடடத ச்தாழிலாளரகைளின் 
்வாழவியல நி்ல்யயும் ்வசிப்பிடச் 
சூழ்லயும் மைக் கைண் முன் நிறுததுகிைார. 
லாயம் எைப்படும் வ்தாடடத ச்தாழிலாளிகைள் 
்தஙகு்வ்தறகைாகைக் கைடடப்படட வீடுகைளில மூன்று 
நான்கு குடும்பஙகைள் மடடுவம ்வசிப்பதும் 
அ்வரகைளுக்குக் கைழி்வ்ை ்வசதி கூட கி்டயாது 
என்பதும் ச்தாழிலாளிகைளின் பரி்தாப நி்ல்ய 
உணரத்தக் கூடியது.

ச ்த ா ழி ல ா ளி கை ள்  ச ப ரு ம் ப ா லு ம் 
்வாரநாடகைளில ்தம் வமல ஒடடிக்கிடக்கும் 
அட்டப் பூச்சிகைள், பு்தரகைளுக்குள் ஒளி்நது 
கிடக்கும் கைாடடுப்பன்றிகைள், பாம்புகைள், 
ம்லக் குளவிகைள் வபான்ை்வறவைாடு ஒன்றி 
்வாழ்வ்தாகைக் கூறுகிைார.  சனி ஞாயிறறுக் 
கிழ்மகைளில ்வாரச்ச்ந்்தயும் ஓய்வும்்தான் 
அம்மக்கைளுக்கு ஆறு்தலாகை இரு்நது இருக்கிைது 
என்று ம்ல்வாழ மக்கைள் படும் துயரஙகை்ள 
வி்வரிக்கிைார. கூலி உயரவும் ்வருடததிறகு 
ஒருமு்ை ்வழஙகைப்படுகிை வபாைஸும 
அம்மக்கைளின் சபரும் எதிரபாரப்புகைள் ஆகை 
இரு்நதிருக்கின்ைை.

அ்வரகைளின் எதிரபாரப்பு நி்ைவ்வைா்த 
நி்லயில சசலலக் கைருப்பி ்த்ல்மயில 
வபாராடடம் ஆரம்பிக்கிைது. பத்தாம் ்வகுப்பு 
்வ்ர படிதது இரு்ந்தாலும் ்தன் ்த்ந்்த்யப் 
வபால வி்வரம் அறி்ந்த்வள். ்த்ல்மதது்வம் 
மிகு்ந்த்வள். சாதி ம்தம் பாராமல அ்ை்வருக்கும் 
உ்தவும் குணம் சகைாண்ட்வள் என்று கை்்தயின் 

நாயகியின் குணாதிசயஙகை்ளப் பலவ்வறு 
அததியாயஙகைளில கைாடசிப்படுததுகிைார.

சசலலக் கைருப்பி முன்சைடுக்கும் 
வ ப ா ர ா ட ட ம்  ஆ ர ம் ப த தி ல  கை ்வ ை ம் 
சபைவில்ல என்ைாலும் வபாகைப்வபாகை 
மக்கைளின் கை்வைத்்த ஈரக்கிைது. இ்தைால 
அரசியல்வாதிகைள் இப்வபாராடடத்்தத 
்தஙகைளுக்குச் சா்தகைமாகை மாறறிக்சகைாள்ள 
முயலும்சபாழுது சசலலக் கைருப்பி எதிரக்கிைார.

வபாராடடக் கைளததில பானு சு்ப்தா 
ஆகிவயார இஸ்லாமியரகைளின் முக்கியப் 
ப ண் டி ் கை ய ா ை  ர ம ல ா ன்  வ ந ா ன் ் ப 
்்வப்ப்தறகு அஙவகைவய ச்மதது உண்டு 
வ ந ா ன் பு  வ ந ா ற று ப்  வ ப ா ர ா ட ட த தி ல 
பஙவகைறைாரகைள் என்கிை பதிவு வபாராடடததின் 
சாராம்சத்்த வீரியத்்த எடுததுச் சசால்வ்தாகை 
அ்ம்நதிருக்கிைது. அரப்பணிப்பும் தியாகைமும் 
இலலா்த எ்ந்த ஒரு வபாராடடமும் ச்வறறி சபை 
முடியாது என்ப்த்ை வமறகைண்ட இரண்டு 
கை்தாபாததிரஙகைளின் ்வாயிலாகை சமய்ப்பிக்கை 
முயன்றிருக்கிைார.

இரண்டு மு்ை வபச்சு்வாரத்்த நட்நது 
வ்தாலவியில முடி்ந்தாலும் மூன்ைா்வது 
மு்ை சசலலக் கைருப்பியின் ்த்ல்மயில 
ந்டசபறை வபாராடடம் ச்வறறி சபறு்வ்தாகை 
இ்நநா்வல பதிவு சசய்கிைது. ஒரு சபண் முன் 
எடுத்த வபாராடடம் ச்வறறி சபறறிருக்கிைது 
என்ப்்த, சபண்ணியததின் வீரியத்்த எழுதது 
்வாயிலாகைப் பதிவு சசய்து ்்வப்பதில ச்வறறி 
கைண்டிருக்கிைார அலலி பாததிமா.

இ ்ந ்த  ந ா ்வ லி ன்  இ ன் ச ை ா ரு 
குறிப்பிடத்தக்கை அம்சம் சமாழிந்ட. 
வசாரவிலலாமல ்வாசகைரகை்ள ம்ல்வாழ 
மக்கைவளாடு இரண்டைக் கைல்நது பயணிக்கும் 
உ ண ர ் ்வ  உ ரு ்வ ா க் கி யி ரு க் கி ை ா ர . 
ச்தாழிலாளரகைளின் வபாராடடஙகைள் குறிதது 
முன்ைவர பலவ்வறு ப்டப்புகைள் ்தமிழில 
்வ்நதிரு்ந்தாலும் இ்ந்த நா்வல சபண்ணியம் 
சார்நது எழுதி இருப்ப்தன் ்வாயிலாகைத ்தன் 
இடத்்தத ்தமிழப் ப்டப்புச் சூழலில ்தனிவய 
நி்லநிறுததிக் சகைாண்டிருக்கிைது. ப்டப்பின் 
நுண்்தளத்்தச் சுடடிக்கைாடடி அ்தன்்வழி 
்வாசகைரகை்ளத ்தன் ்வசப்படுததும் ஆறைல 
நூலாசிரியருக்குக் ்கை்வரப் சபறறிருக்கிைது.
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