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õí‚è‹.

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

õ£Cˆ¶ «ïCˆ¶ Þ¬í‰î îèM¡ ï†¹œ÷ƒèÀ‚°Š ¹ˆîè Fù õ£›ˆ¶‚èœ.

ÝJó‚èí‚è£ù Ý‡´è÷£Œ ñùù‹õN æ¬ô„²õ®èœõN ðóMõ‰î îI› 
Ü„² Þò‰Fó‹ õ‰î¶‹ î¡ Cø°è¬÷ MKˆ¶Š ðø‰î¶. ÞòŸøIN™ à„êG¬ô 
è‡ì¶. è¬óò£¡èœ F¡Á â…Cò îI¬ö Ü„²Š ¹ˆîèƒèœ è£Šð£ŸPù. ËŸø£‡´ 
èì‰î¶‹ Ü„²Š ¹ˆîèƒèœ Þ¬íò Ë™è÷£A»œ÷ù. Þ¬íòˆF¡õN ð¬ìŠ¹ îè¾ 
Þî› ÝJó‚èí‚è£ù õ£êè˜èÀì¡ Þ¬í‰¶ ï¬ì«ð£´Aø¶.

è£ô ñ£Ÿø‹ õ£CŠ¹ õNèO½‹ ñ£Ÿøˆ¬î‚ ªè£‡´õ‰F¼‚Aø¶. Ü„² Ë™è¬÷Š 
ð®ˆ¶‚ªè£‡®¼‰î£™ è‡ ð¿î£°‹ â¡Á ªê£¡ùõ˜èœ ªê¡ø î¬ôº¬øJ½‹ 
Þ¼‰F¼‚A¡øù˜. Þ¬íò õ£CŠ¹‚°‹ ãèŠð†ì î¬ìèœ ÃøŠð´A¡øù. âQÂ‹ 
âOî£Œ Þ¬íò‹õN ÜP¾ ªðø õ£ŒŠH¼‚¬èJ™ Üî¬ù Þ‰îˆ î¬ôº¬ø âŠð® 
¹ø‰îœÀ‹?

è£ôˆF¡ ñ£Áî™è¬÷ àìù®ò£èˆ î‹ºœ ãŸA¡øõ«ó ÝÀ¬ñè÷£è à¼Šªðø 
º®»‹. 1965Þ™ A‡® ªð£PJò™ è™ÖK õ÷£èˆF™ Ü¬ñ‰F¼‰î Ü®Šð¬ìŠ 
ªð£PJò™ ÝŒ¾ ¬ñòˆ¶‚° äHâ‹ 1620 õ¬è èEQ õ‰FøƒAò¶. Þšõ¬è 
èEQJ™ îèõ¬ôˆ ¶¬÷JìŠð†ì Ü†¬ìèœ Íô‹î£¡ àœk´ ªêŒòº®»‹. 
ÜP¾pMèœ ðô¼‚°«ñ èEQ ÜPºèñ£è£î è£ô‹ Ü¶. õòî£ù G¬ôJ™ 
ªðKò£˜ Ü‚èEQ¬ò‚ è£í M¼‹Hù£˜. ð®«òø º®ò£î Üõ˜,  ï£Ÿè£LJ™ 
Üñó¬õˆ¶ ñ£®‚° Ü¬öˆ¶„ ªê™ôŠð†ì£˜. èEQ °Pˆ¶Š ðô M÷‚èƒèœ 
Üõ¼‚°„ ªê£™ôŠð†ìù. Ý˜õˆ¶ì¡ «è†´‚ªè£‡ì£˜. îù¶ äòƒè¬÷»‹ «è†´ˆ 
ªîO¾ð´ˆF‚ªè£‡ì£˜. 

`ð¬öòù èNî½‹ ¹Fòù ¹°î½‹ õ¿õô è£ô õ¬èJù£«ù’ â¡ø£˜ ï¡Ûô£˜. 
¹Fòù è‡´ «ð£ŸPòî£™î£¡ ªðKò£ó£™ å¼ ÞùˆF¡ î¬ôõó£è º®‰î¶. Ü‰îŠ 
«ð¬ó‚ ªè£‡«ì è£ôˆ¶‚°‹ îINù‹ ²òñKò£¬î «ð£ŸPõ¼Aø¶. 

õ£CŠH¡õN â¡Á‹ Þ¬í‰F¼Š«ð£‹ ï‡ð˜è«÷.

èM‚«è£ ÜŠ¶™ó°ñ£¡ G¬ùõ£è ïìˆîŠð´A¡ø `èM‚«è£ Hø‰îï£œ 
ðK²Š«ð£†®’ â¡Â‹ èM¬îŠ«ð£†®J¡ º®¾èœ ÞšÞîN™ ªõOò£A»œ÷ù. Ýø£‹ 
Móô£Œ c‡ì èMë˜èO¡ Cø°èœ èM¬îè÷£Œ à¼ŠªðŸÁœ÷ù. èMŠ«ðóó² 
¬õóºˆ¶ ðK²‚°Kò èM¬îè¬÷ˆ «î˜‰ªî´ˆF¼‚Aø£˜.

ð¬ìŠð£÷˜ «õôó£ñÍ˜ˆFJ¡ «ï˜è£í™ ÞšÞîN™ ªõOò£A»œ÷¶. 
Þ‹ñ£îˆ îèM¡ 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

êñè£ôˆF¡ °PŠHìˆî‚è ð¬ìŠð£÷ó£è M÷ƒ°ðõ˜ 
«õô ó£ñÍ˜ˆF. î¡ êÍè‹ °Pˆî à‚Aóñ£ù ð¬ìŠ¹è¬÷Š 
ð¬ìˆîõ˜. å¼ Þù‚°¿M¡ õóô£Ÿ¬ø â¿¶õîŸ°„ êñ£ùñ£èˆ 
î¡ Þô‚Aòƒè¬÷ à¼õ£‚A»œ÷õ˜. ÞòŸøI¿‚è£ù ªð¼‹ 
ðƒèOŠ¹ì¡ F¬óŠðì‚ è¬ôëó£è¾‹ Cø‰¶ M÷ƒ°Aø£˜. ñ‡ 
ñí‚°‹ ð¬ìŠð£÷˜ «õô ó£ñÍ˜ˆF»ìù£ù å¼ «ï˜è£í™..

ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡

“
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உங்கள் கிராமத்து நூல்கம் பற்றியும் 
ஆரம்ப ்கால வாசிப்புப் பழக்கம் பற்றியும் 
பகிருங்கள்..

1 9 6 0 ஆ ம்  ஆ ண் டு  ப ள் ளி யி ல் 
படித்துக்கொண்டிருந்தேன். அப்பொது 
இ ந தி ய ொ வ ை க  க ொ ங் கி ர ஸ் 
ஆண்டு்கொண்டிருநதேது. அநதே ்ேரத்தில் 
பஞ்ொயத்து உள்்ள  கிரொமங்களில் அரசு கிவ்ள  
நூலகம் இயங்கிக்கொண்டிருநதேது. 

ேொன் பிறநதே ்பருேொழியிலும்  ஒரு 
நூலகம் இருநதேது. எல்்லொவரயும் விட 
எனககு அது ்பரிதும் உதேவியொக இருநதேது. 
்பருேொழி பஜொர் மொடியில் இருநதே  நூலகம் 
என்வன உருைொககிய்தேொடு மட்டுமல்லொது, 
எனககு அள்ளி அள்ளிக ்கொடுத்தேது. அநதே 
நூலகத்வதே ேொன் புண்ணிய ஸ்தேலமொகத்தேொன் 
நிவனககி்றன். 

ஆறொம் ைகுபபு, ஏழொம் ைகுபபு 
படிககின்ற அநதேக கொலத்தில் இலககியம் 
படிககப ்பொகி்றொம் என்ற எண்்ணம் 
இல்வல. நூலகத்திற்கு உள்்்ள ்பொய்விட்டொல் 
குளுவமயொக இருககும். நூலகத்திற்கு 
உள்்்ள ைநதுவிட்டொல் ்ப்ககூடொது. 
அவமதியொக இருகக ்ைண்டும். ஒரு ரிஜிஸ்டர் 
்ேொட்டில் ்பனொவை நூலில் கட்டி வைத்து 
இருபபொர்கள். அநதே ரிஜிஸ்டர் ்ேொட்டில் 
வக்யழுத்து ்பொட்டுவிட்டு உள்்்ள ்பொக 
்ைண்டும். ்பரிய ்மவஜ மீது அன்வறய 
தின்ரி ேொளிதேழகள் எல்லொம் இருககும். 
்்ய்தித்தேொள் படிககிறைர்கள் ்்ய்தித்தேொவ்ளப 
படித்துக்கொண்டு இருபபொர்கள். படம் 
பொர்கக ைர்ற கூட்டம் படம் பொர்த்துக்கொண்டு 
இருககும். என் பொல்யகொலத்துச் சிறுைர்கள் 
துபபறியும் ேொைல்கவ்ளயும், தின்ரியில் 
ைருகிற கன்னித்தீவு ்தேொடர்கவதேகவ்ளயும் 
படித்துக்கொண்டிருநதே கொலககட்டம் அது. 

என்வன எது உநதித் தேள்ளியது என்்ற 
்தேரியவில்வல. ேொன் அப்பொ்தே ் ஜயகொநதேன் 
கவதேகவ்ளப படிகக ஆரம்பித்து இருந்தேன். 
எழுத்தேொ்ளர் ்ஜயகொநதேன்  ்கொடி கட்டிப 
பறநதே கொலம் அது. ேல்ல நீரும், பலமொன 
உரமும் நிவறநதே ேொற்றங்கொலில் ஒரு விவதே 
விழுநதேொல் ்ைர் பிடித்துப ்பொைவதேப்பொல 
்ஜயகொநதேன் கவதேகவ்ளப படித்தேைனின் 
ைொசிபபு எல்வல ்மல்ல ்மல்ல ஆண்டன் 
்்ககொவ், புஷ்கின், கொர்ககி, தேகழியின் 
்்ம்மீன், ்க்லுவின் அண்வடவீட்டொர் என 
இபபடி விரிநதேது. எல்லொ ்மொழி்பயர்பபு 
நூல்களும், ரஷ்ய இலககியங்களும், மவலயொ்ள 
இலககியங்களும் அநதேக குட்டி கிரொமத்து 
நூலகத்தில் இருநதேதுதேொன் ்பரும் ஆச்்ர்யமொக 
இருநதேது. 

எட்டொம் ைகுபபு மற்றும் ஒன்பதேொம் 
ைகுபபு படித்துக்கொண்டிருநதே கொலத்தில்  
ஜொர்ஜ் புலிட்்ர் எழுதிய மொர்கசிய ் மய்்ொனம் 
ப டி த் ் தே ன் .  ம ொ ர் க சி ய  ் ம ய் ் ொ ன ம் 
தேத்துைத்திற்்க அடிபபவடயொன ஒரு 
நூல். அபபடி எனது ைொசிபபு ்தேொடர்நது 
்பொய்க்கொண்்ட இருநதேது.

ேொன் ஒன்பது, பத்து படித்துக்கொண்டிருநதே 



7ð¬ìŠ¹ îè¾ ãŠó™ - 2022  
www. p a d a i p p u . c om

கொலத்தில் இநதி எதிர்பபுப ்பொரொட்டம் 
தீவிரமொக இருநதேது. திரொவிடக கட்சிகள் ் பரும் 
அவல்யொடு ைநதே கொலம் அது. எங்களுககு 
சுநதேரரொஜன், சின்னு என்று தேமிழ ைொத்தியொர்கள்  
இருநதேொர்கள். எனககுள் இன்வறககும் 
கவல ்ொர்நதே ஆர்ைம் இருககக கொர்ணம் 
சின்னு ைொத்தியொர்தேொன். அைர் திரும்ண்ம 
முடிககொமல் இருநதேைர். ைொசிபபிற்கும், 
இலககியத் தே்ளத்திற்கும் என்வனக ்கொண்டு 
ைநது நிறுத்தியது எங்கள் ்பருேொழி கிரொமத்து 
ஊரில் இருநதே நூலகம்தேொன்.

1 9 6 3ஆம்  ஆண்டிலல ரஷ்ய 
இ ல க கி ்ய ங ்க ள ை யு ம் ,  ம ள ல ்ய ா ை 
இலககி்யங்களையும் வாசித்்த அந்த 
இைளமப்பருவம் உங்கைது  எழுத்திற்குப் 
பபரும் விள்த்யா்க இருந்த்தா?

ஆமொம். அப்பொது ேொன் எழுதே 
ஆரம்பிககவில்வல. ைொசித்துக்கொண்்ட 
இருந்தேன். பன்னி்ரண்டு ையதில் ஒருபுறம் 
ைொசிபபு மறுபுறம் பள்ளிககுச் ்்ல்ைது எனக 
கொலம் ஓடிக்கொண்்ட இருநதேது. மொவல 
்ேரம் ைநதேொ்ல ஊரின் முவனயில் உள்்ள 
திண்வ்ணயில் ்பரியைர்கள் எல்்லொரும் 
ஒன்றொய்க கூடுைொர்கள். 

்ண்முக்ைல் பிள்வ்ள என்று ஒரு 
புலைர் இருநதேொர். அைர் மகொபொரதேத்வதேயும், 
இரொமொய்ணத்வதேயும் பொட்டொய்ப பொடிக 
கவதேகவ்ளச் ்்ொல்லி அ்த்துைொர். அைர் 
்்ொல்லச் ்்ொல்ல ஊரில் உள்்ள அத்தேவன 
ம னி தே ர் க ளு ம்  ் க ட் டு க ் க ொ ண் ் ட 
இருபபொர்கள்.  அைர்க்்ளொடு ேொனும் 
உட்கொர்நது ்கட்டுக்கொண்டிருப்பன். 
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பன்னி்ரண்டு பதிமூன்று ையதில்  மொர்கசிய 
்மய்்ொனமும், ரஷ்ய இலககியங்களும், 
உலக இலககியங்களும், மவலயொ்ள 
இலககியங்களும் எனககுள்  நுவழநதே 
கொர்ணத்தேொல் அைர்களிடம் ்கள்வி 
்கட்்பன். 

என் ் கள்விகளுககு அைர்களிடம் பதில் 
இருககொது. ஒரு ைவகயில் அகரொதி பிடித்தே 
வபயனொக இருககொ்ன என்ற நிவனபபு 
உள்்்ள இருநது இருககலொம். ஆனொல் 
இைனிடம் ஏ்தேொ ஒன்று இருககிறது.. 
விைரமொன வபயனொக இருககிறொன் என்று 
அைர்கள் என்வனத் தேட்டிக்கொடுத்தேொர்கள். 

பத்தேொம் ைகுபபு மற்றும் பதி்னொரொம் 
ைகுபபு (எஸ்எஸ்எல்சி) தேமிழப பொடத்தில் 
ேொன்தேொன் முதேல் மதிப்பண் எடுத்்தேன். 
பின் கல்லூரி ்்ர்ந்தேன். கொர்ண கொரிய்ம 
இல்லொமல் விவ்ளயொட்டொய்ச் ்்ன்வன 
ைநதேைன் ரொணுைத்தில் ்்ர்நதுவிட்்டன். 
ஆனொல் அநதே ்ேரத்தில் குமுதேம் ைொரப 
பத்திரிகவகயில் கண்்ணதேொ்ன் ைொரம் ைொரம் 
கவிவதே எழுதுைொர். அ்தே பத்திரிகவகயில் 
கவல்ரின் ்கள்வி பதில் ்ைளியொகும். 
ைொ்கர்களின் ்கள்விகளுககுப பதில் 
்்ொல்ைொர். அ்தே குமுதேத்தில் ைொரம் ைொரம் 
்ஜயகொநதேன் சுதேநதிரச் சிநதேவனகள் எனும் 
தேவலபபில் கட்டுவர எழுதிக்கொண்டு 
இ ரு ந தே ொ ர் .  இ ப ப டி  ் ம வ தே க ள் 
எழுதிக்கொண்டு இருநதேவதே்யல்லொம் 
ைொசித்்தேன். 

திரொவிட இயககம் 1965 - 66ஆம் ஆண்டு 
அனலொய் ைநது்கொண்டிருநதே கொலகட்டம். 
அறி்ர் அண்்ணொ, ேொைலர் ் ேடுஞ்்ழியன், 
க வ ல ் ர்  அ ை ர் க ளி ன்  ் ப ச் சு க க ள் 
மொ்ணைர்கவ்ளப ்பரிதும் ஈர்த்தேன. 
அப்பச்சுககள் தேமிழ மீது ்பரும் கொதேவல 
உருைொககின. இது எனககுள் இருநது உள்்்ள 
அனலொய் ்ைவல ்்ய்யத் துைங்கியது. 

ை ட  ே ொ ட் டி ல்  எ ல் ் ல ொ ரு ம் 
ை ட  இ ந தி ய ர் க ்ள ொ க வு ம்  ப ல் ் ை று 
ம ொ நி ல த் தே ை ர ொ க வு ம்  இ ரு க வ க யி ல் 
ேொன் ஒருைன் மட்டும் தேமிழககொரனொக 
இருககி்றன். அவ்ைொறு இருககிற்பொது 



9ð¬ìŠ¹ îè¾ ãŠó™ - 2022  
www. p a d a i p p u . c om

தேமிழ மீது இயல்பி்ல பொ்ம் ைநதுவிடுகிறது. 
ஆகரொ, ஜபல்பூர் ்பொன்ற இடங்களில் தேமிழ 
்பசும் யொவரயொைது கண்டறிநதுவிட்டொல் 
நீங்கள் தேமிழொ என்று வி்ொரிப்பொம். ்மொழி 
்மல் மயககம் இருநதே கொலம் அது. எனககும் 
அநதே மொதிரி சூழல் ைொய்த்தேது. 

சி று  ை ய தி ் ல  ர ொ ணு ை த் தி ற் கு ச் 
்்ன்றதேொல் ்மொழி ்மல் ்பரும் பற்று  
ைநதேது. ரொணுைத்தில் இருநதே ஐநது ைருடம் 
எல்லொ எழுத்துககவ்ளயும் ேொன் ைொசிககி்றன். 
இரொணுைத்தில் இருநது ைநதே பின் 1974இல் 
முதேன்முதேலொகச் ்்ம்மலர் பத்திரிகவகககுச் 
சிறுகவதே எழுதுகி்றன். அதேற்கு முன் பருைக 
்கொ்ளொறின் கொர்ணமொக முதேலில் கொதேல் 
கவிவதேதேொன் எழுதி்னன். 1974இல் ் ்ம்மலரில் 
மொர்கசியப பத்திரிகவகயில் எனது முதேல் 
சிறுகவதே ைநதேது.

உங்களுளை்ய ்கள்த்களில் வரககூடி்ய 
்க்தாபாத்திரங்கள் அளைவரும் உங்கள் 
நிலத்தின் ்கள்தமாந்தர்கைா்க இருககிறார்கள். 
அவர்கள் லேரிளை்யா்க உங்களுககுப் 
பரிச்ச்யமாைவர்கைா? புளைவா்க நீங்கள் 
உருவாககி்ய்தா?

என்னுவடய கவதேகள் மற்றும் ேொைல்கள்.. 
முககியமொக குற்றபபரம்பவர, பட்டத்து யொவன 
மற்றும் எனது ்பரும்பொலொன சிறுகவதேகள்.. 
அைற்றில் ைருபைர்கள் ்பரும்பொலும் ேொன் 
பிறககும் முன் எனது நிலத்தில் ைொழநதே 
கதேொபொத்திரங்கள். 

ேொன் சிறு ையதில் கொர்்மக ஆ்ொரி 
என்பைருடன் கூட்ை இருந்தேன். அப்பொது 
அைருககு 70 ையது இருககும். எனககு 
்ைறும் 14 ையது. ேைகொளி பிரச்சிவன, 
சுதேநதிரமவடநதே்பொது ேடநதே இநது - முஸ்லீம் 
கலொட்டொ இநதே மொதிரியொன வி்யங்கவ்ள ஊர் 
்மொழியில் அைர் ்்ொல்ைொர். ஊரில் ேடநதே 
்ம்பைம் மற்றும் ைொழநதே பவழய மனிதேர்கவ்ள, 
அைர் ்ேரில் கண்ட வி்யங்கவ்ளக கூறுைொர். 

பதினொன்கு ையதில் என் அடி மன 
ஆழத்தில் பதிநதே ் கரகடர்கள்தேொன் பின்னொளில் 
எழுதே ைநதே்பொது என் எழுத்தின் விவ்ளச்்லொக 
ைருகிறொர்கள். ்மகொலத்துச் சிறுகவதேகள் 

குவறைொகத்தேொன் எழுதி இருப்பன். ேொன் 
பிறபபதேற்கு முன், சிறு ையதில் ேொன் பொர்த்தேது, 
முநவதேய ைொழநதே ைொழகவக ்பொன்றைற்வற 
ேொன் ்்ய்தியொக உள்ைொங்கிக்கொண்டு 
்மூகத்திற்குத் ்தேவையொன பவடபபொக ேொன் 
ஆககி்னன். 

என் கவதே மொநதேர்கள் உண்வமயில் அபபடி 
இருநதேொர்க்ளொ? என்பது ் தேரியொது.  எனக்கன்று 
ஒரு நியொயம் இருககிறது, எனக்கன்று ஒரு 
கடவம இருககிறது. அைர்கவ்ள அதேற்கொன 
க வ தே ம ொ ந தே ர் க ்ள ொ க  உ ரு ை ொ க கி ் ன ன் . 
்பரும்பொலொன கதேொபொத்திரங்கள் அவ்ைொறு 
உருைொனதுதேொன்.

இருைப்ப்சாமியும் 21 கிைாயும் ்கள்த 
எழுதும்லபாது ஏற்படை அனுபவத்ள்தப் 
பகிருங்கள். அந்தக ்கள்த ேைந்த நி்கழவா? 
ல்கள்விப்படை்தா? உங்கள் குடும்பத்ல்தாடு 
ப்தாைரபுளை்ய்தா?
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ஏ்தேொ ஒன்று ேடநதிருபபதிலிருநதுதேொன் 
எநதேச் சிறுகவதேயும் எநதே ேொைலும் எநதேக 
கவலபபவடபபும் உருைொகும். அவதேப 
பரநதுபட்ட எழுத்தேொககுைதுதேொன் ஒரு 
எழுத்தேொ்ளனின் மொ்பரும் ்ைொ்ல.

இநதேக கவதே எனககுள் ைரக கொர்ணமொக 
இருநதே நிகழவைக கூறுகி்றன். எனககு 
்ேரொக உள்்ள இவ்ளய தேம்பி ்்து என்று 
்பயர். அைன் படித்தே எல்லொப பள்ளி 
மற்றும் கல்லூரிகளில் படிபபில் எப்பொதும் 
மு தே ன் வ ம ய ொ ன ை ன ொ க ் ை  இ ரு ந தே ொ ன் . 
படிப்பொடு அைன் எல்லொ இலககியங்கவ்ளயும் 
ை ொ சி த் து க ் க ொ ண் டி ரு ந தே ொ ன் .  ே ொ ன் 
உயிருககுயிரொக ை்ளர்த்தே தேம்பி அைன். 

 அைனுககு ஒ்ர ்ேரத்தில் பல 
இடங்களில் இருநது ்ைவலககொக ஆர்டர் 
ைருகிறது.  ்ப-இன்ஸ்்பகடர், ஸ்்ட்ன் 
ம ொ ஸ் ட ர்  ம ற் று ம்  இ ண் ட ஸ் ட் ரி ய ல் 
வபனொன்சியல் கொர்பப்ரஷனில் மத்திய அரசு 

்ைவல என. அப்பொது ேொன் பரமககுடியில் 
் ை வ ல  ப ொ ர் த் து க ் க ொ ண் டி ரு ந ் தே ன் . 
தேற்்்யலொக ேொன் ்பருேொழி ்்ன்றிருந்தேன். 
எனது தேம்பிககு ்ைவல கிவடத்தே வி்யத்வதேச் 
்்ொநதேககொரர்களிடம் ்்ொன்்னன். அைர்கள் 
்பட்டி நிவறய ்தேங்கொய் ைொங்கினொர்கள். 
ஊரில் உள்்ள ்கொவில்கள் மற்றும் கொட்டில் 
உள்்ள ்கொவில்களில் சிதேறு ்தேங்கொய் 
அடிககிறொர்கள். இதில் என்ன வி்ய்மன்றொல், 
அநதேப பகுதியில் முதேல் ்பொலீஸ் அதிகொரி என் 
தேம்பிதேொன். 

என் தேம்பி ஸ்்ட்ன் மொஸ்டரொக்ைொ 
்ைறு ் ைவலக்கொ ் பொயிருநதேொல் என் மககள் 
இவ்ை்ளவு ்கொண்டொடியிருபபொர்க்ளொ என்று 
்தேரியொது. அைன் ஒரு கொைல் அதிகொரியொக 
ைநதேதுதேொன் அைர்கள் ்கொண்டொட்ட்ம. இநதே 
நிகழவு 1979இல் ேடககிறது. 

இநதே மககள் கொககிச் ்ட்வடவயயும் 
க ரு ப பு க  ் க ொ ட் வ ட யு ம்  ப ொ ர் த் தே ொ ் ல 
பயபபடுைொர்கள். இவதே எனது பல கவதேகளில் 
்்ொல்லியிருககி்றன். 

ஒருேொள் ்்ன்வனயில் சிட்டி பஸ்சில் 
ஜன்ன்லொரத்தில் அமர்நது்கொண்டு பய்ணம் 
் ் ய் து ் க ொ ண் டி ரு க கி ் ற ன் .  அ ண் ்ண ொ 
்ொவலயில் டிஎம்எஸ் பகுதிவயப பஸ் 
கடநது ்்ல்கிறது. அன்வறககுத் ்தேங்கொய் 
உவடத்்தேொ்ம என்று ்தேொன்றுகிறது. 
கவதேககொன ்பொறி ்தேொன்றிவிட்டது. இநதேக 
கவதே 1994இல் ைருகிறது.

அ வ் ை ்ள வு  ம க க ளு ம்  அ ை ர் க ள் 
வீட்டுபபிள்வ்ள அதிகொரியொக ஆனதேொக 
நிவனத்துத் ்தேங்கொய் உவடத்தேொர்கள். 
இச்்மூகம் எபபடிபபட்ட ்மூகம்..

 அககவதேயில் உடுபபு ்பொட்டுப 
ப ொ ர் க க ணு ம்  ம ரு ம க ் ன  எ ன் ற து ம் 
தி ண் வ ்ண வ ய  வி ட் டு க  கு தி ப ப ொ ர் க ள் 
என்றதும்தேொன் எழுத்து. எங்க்ளது வீட்டில் ேடநதே 
வி்யத்வதேத்தேொன் இபபடி கவதேயொககி்னன்.  

முற்லபாககு இலககி்ய மு்காம்்களில் 
இருநதுவரும் பளைப்பு்களில் பிரச்சார பேடி 
இருககும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆைால் 
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உங்கள் ்கள்த்களில் பிரச்சார பேடித்்தன்ளம 
இருப்பது லபால் ப்தரிவது இல்ளலல்ய..

ஆமொம். 

ேொனும் ்மலொண்வம ்பொன்னு்ொமியும் 
்மகொல எழுத்தேொ்ளர்கள். எங்கள் இருைரின் 
பவடபபுகளும் 1974இல் ்்ம்மலரில் 
முதேன்முதேலொக ்ைளிைநதேது. என்்னொடு 
எ ழு தே த் து ை ங் கி ,  எ ன க கு ப  பி ன் ன ொ ல் 
எழுதேைநது கநதேர்ைன், தேமிழச்்்ல்ைன், 
்கொ்ணங்கி, ரொமகிருஷ்்ணன் எனப பலரும் 
புகழவடநதுள்்ளொர்கள்.

எனககுள் விழுநதே விவதே எழுத்தேொக 
முவ்ளத்தேது. அதேனொல் பிரச்்ொர ் ேடி இருககொது. 
திட்டமிட்டு ஒதுககவில்வல. எனககு ைொய்த்தே 
்மொழி, ை்பபட்ட ்மொழி தேன்னியல்பொய் 
எ ன க கு  ை ந தே து .  தே னி ய ொ க ப  ப யி ற் சி 
எடுககவில்வல. கிரொமத்திலிருநது ைநதேைன் 
ேொன். ்பரிய திட்ட்மொ ைழிகொட்ட்லொ 
எதுவு்ம இல்லொமல் ைநதேைன். சுயம்புைொக 
ைநதே ஆள். 

ம ொ ப ப ் ொ ன் ,  ஆ ண் ட ன்  ் ் க ொ வ் , 
புஷ்கின், தேகழி என்ற ்மவதேகளின் எநதேப 
பவடபபுகளிலும் பிரச்்ொரம் இருககொது. 
கவதேவய வைத்துவிட்டு விலகிைருைது, 
்கொடிபிடிககிற ்ைவல ேமககுக கிவடயொது. 
அதேனொ்ல்ய பிற எழுத்துககளில் இருநது என் 
எழுத்து தேனித்து நின்றது. ேொன் மிகக குவறைொக 
எழுதிய ஆள். என்னிடம் ்ொமொனியமொக 
எழுத்வதே ைொங்கிவிட முடியொது. 

நிளறகுளற விமர்சைம் எதுவா்க 
இருந்தாலும் எழுத்்தாைன் சு்ய்சாதிப் 
பபருமி்தம் ப்காள்வதும் ்தைது பளைப்புககுள் 
ப்காண்டுவருவதும் அவசி்யம்்தாைா… என்ற 
ல்கள்வி ப்தாைரநது ல்கட்கப்படடுவருகிறல்த..

என் எழுத்துககு ்ேரொக எனககு ்ேரொக 
விமர்்னம் வைபபைர்கள் தேன்வனப பற்றியும் 
தேொன் ்ொர்நதே ்மூகம் பற்றியும் தேன்வனச் 
சுற்றியிருககும் ் மூகம் பற்றியும் எழுதே இயலொதே 
ஆட்கள். 

என் சுய்ொதிப ்பருவமயொக, `ஆட்வடக 
க்ளைொண்டொன்` என்்ற எழுதி்னன். 

என் எழுத்தில் எங்கு சுய்ொதிப ்பருவம 
இருககிறது? 

எங்்க்யொ ்பொயிருகக ்ைண்டிய 
இலககியம்.. இது பொரதி ை்ளர்த்தே இலககியம், 
புதுவமபபித்தேன் ை்ளர்த்தே இலககியம். ஆனொல் 
அ்தே இடத்தில்தேொன் நின்று்கொண்டிருககிறது. 
இதேற்்கல்லொம் கொர்ணம் எழுத்தேொ்ளவனப 
பொர்த்துக ் கட்கககூடிய முதேல் ் கள்வி்ய அைர் 
எநதேச் ்ொதிககொரன் என்பதுதேொன். 

தேமிழகத்தில் 60-70  ஆண்டுக்ளொக 
விவதேககபபட்ட விவதே இநதேச் ்ொதி. இவதே 
ேொன் ்பொருட்படுத்தேவில்வல. ேொன் எல்லொ 
்ேர்கொ்ணலிலும் ்்ொல்லியிருககி்றன். 
வமலொபபூர் ைொழகவகவய, திருைல்லிக்கணி 
ைொழகவகவய என்னொல் எழுதே முடியொது. 
ேொஞசில் ேொடன் ேொஞசில் ேொட்டு ்ைள்்ளொ்ளர் 
ைொழவை அற்புதேமொகச் ்்ொல்லி இருககிறொர். 
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அகமும் புறமும் ்்ொல்ல ்ைண்டும். 
ேல்லது ்கட்டது என அவனத்வதேயும் 
்்ொல்ல ்ைண்டும். அநதே நியொயம் இல்லொமல் 
்பனொவைப பிடிககககூடொது. அபபடி 
எழுதினொல் அநதே எழுத்து ்ஜொலிககொது. 
எ ழு த் தே ொ ்ள னு க கு  இ ந தே  அ டி ப ப வ ட 
நியொயம் இருகக ்ைண்டும். நூற்றுககு நூறு 
ஒபபுக்கொடுகக ்ைண்டும். ்ொனியின் 
தேைநிவலதேொன் எழுத்து. ேொன்கு ைரி எழுதே 
இயலொதேைர்கள் இநதே விமர்்னத்துககு 
ைநதுவிடுைொர்கள். 

இன்று ்சமூ்கத்துககுள் இருககும் எல்லாச 
சிக்கல்்களுககும் ்சாதியும் ம்தமும் லவரா்க 
இருககின்றை. ்சாதி்யத்தின் மு்கங்களை 
இலககி்யத்தில் பதித்து, அ்தன் மூலம் சு்ய்சாதி 
மக்கைால் பவறுக்கப்படைவர நீங்கள். அந்த 
அனுபவத்ள்தப் பகிருங்கள்..

 அ து  மி க ப ் ப ரி ய  அ னு ப ை ம் . 
எ ன் னு வ ட ய  எ ழு த் து  ் ப ொ ல் 
சுய்ொதி விமர்்னமொக யொரும் எழுதி 

இருககமொட்டொர்கள். அவதே ேொன் கம்பீரமொகச் 
்்ொல்்ைன். ேொன் எழுதியது ்பொல் ்ைறு 
யொரொைது எழுதி இருநதேொல், இரண்டொைது 
பவடபபு ைருவகயில் அைவர உயிருடன் 
வைத்திருகக மொட்டொர்கள். 

 எழுதி எழுதி என்னுவடய இடத்வதே 
நிவலநிறுத்தி்னன். உண்வமவயத்தேொ்ன 
அ ை ர்  எ ழு து கி ற ொ ர்  எ ன் ற  எ ண் ்ண ம் 
மககளிடம் இருநதேது. அதேனொல் அைர்கள் 
கண்டு்கொள்்ளவில்வல. ஆனொல் எதிர்பபும் 
நிவறய இருநதேது. எனககொன எழுத்து இன்று 
எனககொன இடத்தில் நிற்பதேற்குக கொர்ணமொக 
இருநதேது எனது வதேரியநதேொன். இன்வறககும் 
அநதேத் வதேரியநதேொன் எனககும் என் 
எழுத்திற்கும் அழவகக ்கொடுத்துக்கொண்டு 
இருககிறது.

உங்கள் சிறு்கள்த்களுககு நீங்கள் ்யாளர 
முன்லைாடி்யா்க நிளைககின்றீர்கள்.. ஏன்?

எனது சிறுகவதேகளுககு ேொன் யொவரயும் 
முன்்னொடியொக நிவனககவில்வல. எல்லொ 
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எழுத்தேொ்ளர்கவ்ளயும் ைொசித்திருககி்றன். 
ஆயிரம் பககங்கள், பத்தேொயிரம் பககங்கள் எனப 
புத்தேகம் எழுதி இருநதேொல் அவதே ைொசிபபது 
பிடிககவில்வல. 

எனககுப புள்ளி வைத்தேைர் எழுத்தேொ்ளர் 
்ஜயகொநதேன்தேொன். அடித்தேட்டு மககளின் 
ைொழகவகவயத் தேனது எழுத்தில் வைத்தேொர். 
அ ை ர்  எ ழு த் தி ல்  ம ய ங் கி ப ் ப ொ ய் , 
கிறங்கிப்பொய் இருநதே கொலகட்டங்களில் 
சினிமொவுககுப ்பொன சித்தேொளு, அகனிப 
பிர்ை்ம் என அள்ளி அள்ளி எழுத்துககவ்ளக 
்கொடுத்தேொர். கீழத்தேட்டு மககவ்ளப பற்றி 
அைர் எழுதிய எழுத்து, பின் ்மொழி்பயர்பபு 
இலககியங்கவ்ள ைொசித்தேது எனது எழுத்துககுத் 
தே்ளம் ்பொட்டுக ்கொடுத்தேது.

உங்களுககு சிறு்கள்த  எழு்த 
லவண்டுபமன்று எப்லபாது ல்தான்றி்யது.. ஏன்?

1 9 6 9 ஆ ம்  ஆ ண் டு  ர ொ ணு ை த் தி ல் 
்்ர்ந்தேன். பின் 1974ஆம் ஆண்டு ரொணுைத்வதே 
விட்டு ைநதுவிட்்டன். அப்பொது ஊரில் 
கடுவமயொன பஞ்ம் ஏற்பட்டது. மககளுககு 
மககொச்்்ொ்ளத்வதேத்தேொன் ்ர்ன் கவடயில் 
்பொட்டொர்கள். அவதேத்தேொன் மொைொககி மூன்று 
்ைவ்ளயும் ்தேொவ் சுட்டுச் ்ொபபிட்டொர்கள். 

அநதே ்ேரத்தில் எங்க்ளது ஊர் ்பருேொழி 
கிரொமத்துக கண்மொய்ககுள் ்பரிய ்பரிய 
க ரு ் ை ல  ம ர ங் க ள்  நி ன் று ் க ொ ண் டு 
இருநதேன. விை்ொய விவ்ளநிலங்களுககு, 
்ொவல்யொர மரங்களுககு, கண்மொய்ககுள் 
இருககும் மரங்களுககு, ஏவழ எளி்யொருககு 
எ ல் ் ல ொ ரு க கு ம்  க ொ ை ல் க ொ ர ர்  எ ங் க ள் 
ஐயொதேொன். எங்கள் குடும்பத்திற்குப ்பய்ர 
கொைல்கொரக குடும்பம் என்று ்பயர். 
மரத்வதேப பட்டபபகலில் ரம்பம் ்பொட்டு 
அறுத்து லொரியில் ்லொடு ்லொடொக மதுவரககு 
ைண்டியில் ஏற்றுகிறொர்கள். அநதே இடத்தில் 
ைருைொய்த்துவறயின் அத்தேவன அதிகொரிகளும் 
இருககிறொர்கள். ஆனொல் ்கள்வி ்கட்கொம்ல 
்பொய்க்கொண்டு இருநதேது. 

ஒ ரு ப க க ம்  ப ஞ ் த் தே ொ ல்  ம க க ள் 
அைதிபபட்டு மககொச்்்ொ்ள மொவைச் 
்ொபபிட்டுக்கொண்டிருகக மறுபககம் பொர்த்தேொல் 

அர்ொங்கச் ்்ொத்வதேச் சூவறயொடிக்கொண்டு 
இருககிறொர்கள். இது என் மனதிற்குள் 
உறுத்திக்கொண்்ட இருநதேது. என்வனச் 
சுய்ொதிப ்பருவம ்பசுபைன் என்று 
்்ொல்கிறொர்கள். ஆனொல் ேொன் சுய்ொதிவயயும் 
எனது குடும்பத்வதேயும் உறவுகவ்ளயும் எதிர்த்து 
எழுதியைன். ்பரும்பொலொன சிறுகவதேகள் 
்லவைத் ் தேொழிலொளி பற்றி எழுதி இருப்பன். 
அைர்கள்தேொன் எனககு ேண்பர்கள்.

ே ொ ட் டு க  க ரு ் ை ல  ம ர ங் க ள் 
்கொள்வ்ளயடிககபபட்டது மன்மங்கும் 
உறுத்திக்கொண்்ட இருநதேது. எபபடி கவதே 
எழுதுைது, எபபடி பத்திரிகவகககு எழுதுைது 
என்று எதுவும் ்தேரியொது. ்கொடு ்பொட்ட 
்பபபரில் ் ்ம்மலருககு எழுதி அனுபபி்னன். 

ஊர் ்பொது மரத்வதே ை்ளர்த்தேைன் லொரி 
லொரியொக மரத்வதே ஏற்றிக்கொண்டு ் பொகிறொன். 
ஊர் அழுகவக ்ைள்்ளொவி ்்ய்யும் 
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்லவைத் ்தேொழிலொளி மொட்ொமி என்பைர் 
்ைள்்ளொவி வைகக அடுபபில் கரிககட்வட 
ஏதும் கிவடககொமல் பசி கிறககத்்தேொடு 
கண்மொய்ககுள் ைநது கரு்ைல முள்்்ளடுத்து 
்ைள்்ளொவி வைககிறொர். மதுவரககு ்லொடு 
ஏற்றிவிட்ட ்பரிய ஆள் லொரிககு விைரம் 
்்ொல்லிவிட்டு வீட்டுககுள் ைருவகயில் 
ஒரத்துல ்கொஞ்ம் முள்வ்ளக கொ்்ணொம். 
தேனது மவனவியிடம் இங்கிருநதே முள்வ்ளக 
கொ்்ணொ்ம எனக ்கட்க, அைரின் மவனவி 
இங்கு மொட்ொமி இருநதேொர் எனச் ்்ொல்கிறொள். 
உட்ன பஞ்ொயத்து கூடுகிறது. மொட்ொமி ஏன் 
முள்்்ளடுத்தேொய் எனக ்கட்டுக்கொண்்ட 
தேனது ்்ருபவபக ்கொண்டு ்லவைத் 
்தேொழிலொளி மொட்ொமிவய அடிககிறொர். 
மொட்ொமி்யொ அவதே விட ் ரண்டு மடங்கு முள் 
வைத்துவிடுகி்றன் ஐயொ எனக ்கஞசுகிறொர். 
அபரொதேத்வதேக கட்டு என இருநூறு ரூபொய் 
அபரொதேம் விதிககிறொர்கள். 

கஞசிக்க ைழியில்வல.. இருநூறு 
ரூபொய் எபபடி கட்ட? ஆனொல் மொட்ொமியிடம் 

கழுவதே ஒன்று இருநதேது. கழுவதே ்மல் 
்பொதிவய ஏற்றிக ஊர்க கண்மொயில் துவைத்து 
எடுத்து ைர ்ைண்டும். ்நவதேயில் ்பொய்க 
கழுவதேவய விற்று அதில் கிவடத்தே ் தேொவகவய 
அபரொதேத்திற்குக கட்டுகிறொர்கள். இதுதேொன் 
கவதே. இதுதேொன் என் முதேல் கவதே்ய.

நீங்கள் எழுதி அசசில் வந்த மு்தல் 
சிறு்கள்தள்யக ்கண்ைவுைன் உங்கள் மைநிளல 
என்ைவா்க இருந்தது..

்்ம்மலரில் 1974இல் ேைம்பர் மொதேம் 
கழுவதே விற்ற ப்ணம் எனது முதேல் சிறுகவதே 
்ைளிைநதேது. பத்திரிகவகயில் ைநதேதும் ேொன் 
யொரிடமும் ்கொண்டு்பொய்க கொட்டவில்வல. 
ேொன் கவதே எழுதுை்தே ்ரொம்ப கொலத்திற்கு 
யொருககும் ்தேரியொது. எழுத்து ைட்டத்தில் 
ை்ளர்நது ைநது்கொண்்ட இருந்தேன். என்வனச் 
சுற்றி இருபபைர்களிடம் அவதேப பற்றிச் 
்்ொல்லிக்கொள்ைதில்வல. எனது மனநிவல 
்ரொம்ப உற்்ொகமொகவும், ்ந்தேொ்மொகவும் 
இருநதேது. அடிமனதில் இவதேவிட ேல்ல கவதே 
எழுதேணு்ம.. ்ைறு எபபடி எழுதேலொம் என்ற 
சிநதேவன்ய ஓடிக்கொண்டிருநதேது.

ஒரு வா்ச்கைா்க உங்களை மி்கப் 
பாதித்்த எழுத்்தாைர ்யார? அவரிைமிருநது 
உங்கள் எழுத்துககு நீங்கள் ஏல்தனும் 
பபற்றிருககிறீர்கைா? ஆம் எனில், அது என்ை?

ஒரு ைொ்கனொக ்ஜயகொநதேன், சுநதேர 
ரொம்ொமி, ்கொ்ணங்கி (மதினிமொர்கள் 
கவதே) தேமிழச்்்ல்ைன், இபபடி பொதித்தே 
எழுத்தேொ்ளர்கள் அன்று.

இன்று என்வன மிகவும் பொதித்தே 
எழுத்தேொ்ளர் ஈழ எழுத்தேொ்ளர் அ.முத்துலிங்கம். 
இைரின் சிறுகவதேகள் என்வன ்ைகுைொகப 
பொதிககின்றன. அடுத்தேதேொக எழுத்தேொ்ளர் 
அகரமுதேல்ைனின் எழுத்து என்வன மிகவும் 
பொதித்தேது. ஒரு கொலத்தில் பிரபஞ்ன் எழுத்து 
என்வன ஈர்த்தேது. அைர் எனது ேண்பரும் கூட.

கவிவதேகள் என்று எடுத்துக்கொண்டொல் 
ேரன், இ்ளம்பிவற இைர்களின் கவிவதேகள் 
எனககு மிகவும் பிடிககும்.       

       (அடுத்தே இதேழில் முடியும்.)
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îIN¡ î¬ôCø‰î èMëó£ù èM‚«è£ ÜŠ¶™ó°ñ£¡ G¬ùõ£è 
`èM‚«è£ Hø‰îï£œ ðK²Š«ð£†®’ âù‚ èM¬îŠ «ð£†®J¬ùŠ ð¬ìŠ¹ 
°¿ñ‹ ïìˆFõ¼Aø¶. 2021Þ™ `Ýø£‹ Mó™’ â¡ø î¬ôŠH™ èM¬îŠ 
«ð£†® ÜPM‚èŠð†ì¶. èMë˜èœ ðô¼‹ ð¬ìŠ¹ Þ¬íòî÷ˆF™ 
èM¬îè¬÷Š ðF«õŸø‹ ªêŒîù˜.  èMŠ«ðóó² ¬õóºˆ¶ ï´õó£èŠ 
ªð£ÁŠ«ðŸÁ„ Cø‰î èM¬îè¬÷ˆ «î˜‰ªî´ˆî£˜. ðK² ªðŸø 
èM¬îèœ ê£¡Pî¿ì¡ ÞšMîN™ ªõOò£A»œ÷ù.

Ýè ªñ£ˆî‹, ðK²ˆªî£¬è 25000 Ïð£JL¼‰¶ ªõŸP ªðÁ‹ 
10 ïð˜èÀ‚° «ñŸè‡ìõ£Á ðK² ðA˜‰¶ ÜO‚èŠð´Aø¶. Þ‰î£‡´ 
ð¬ìŠ¹ Mö£õ¡Á ðK²ˆªî£¬è»‹ ê£¡Pî¿‹ «ïó®ò£è õöƒèŠð´‹. 
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Ü®‚è® Ü¼‰¶‹ «îc˜ 
êñòƒèO™ à¼A à¼A 
Hó£˜ˆF‚°‹ ªñ¿°õ˜ˆF 
â¿¶‹ «ð£ªî™ô£‹ 
àì¡HøŠð£°‹ â¿¶«è£™ 
ÜšõŠ«ð£¶ 
Üï£¬îˆîù‹ b˜‚°‹ Ü¬ô«ðC 
¬è H®ˆ¶ ïì‚°‹ °ö‰¬î‚°
àôè‹ è£†´‹ Ü‹ñ£.. ÜŠð£ 
ï´ƒ°‹ ¬èèÀ‚° ïƒÃóñ£°‹ 
ï£ê‚è£ó ñ¶Šð£†®™ 
ñ¬ö ñ¬ø‚°‹ °¬ì 
°ö‰¬îˆîù‹ õN»‹ °„C äv 
«ð£ó£†ìƒèO™ 
àò˜ˆFŠ H®‚°‹ ªè£® 
Ý†®¡ ðCb˜‚è 
c†´‹ åŸ¬øŠ¹™ 
ð£™òˆF™ ð¶ƒAŠH®ˆî 
î†ì£Â‹ ð†ì£‹Ì„C»‹.. 
ÝAM´A¡øù 
Ü‰î‰î «ïóˆ¶ Ýø£‹ Móô£Œ
  
   

èMë˜ ê£I AKw
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Ü®‚è® Ü¼‰¶‹ «îc˜ 
êñòƒèO™ à¼A à¼A 
Hó£˜ˆF‚°‹ ªñ¿°õ˜ˆF 
â¿¶‹ «ð£ªî™ô£‹ 
àì¡HøŠð£°‹ â¿¶«è£™ 
ÜšõŠ«ð£¶ 
Üï£¬îˆîù‹ b˜‚°‹ Ü¬ô«ðC 
¬è H®ˆ¶ ïì‚°‹ °ö‰¬î‚°
àôè‹ è£†´‹ Ü‹ñ£.. ÜŠð£ 
ï´ƒ°‹ ¬èèÀ‚° ïƒÃóñ£°‹ 
ï£ê‚è£ó ñ¶Šð£†®™ 
ñ¬ö ñ¬ø‚°‹ °¬ì 
°ö‰¬îˆîù‹ õN»‹ °„C äv 
«ð£ó£†ìƒèO™ 
àò˜ˆFŠ H®‚°‹ ªè£® 
Ý†®¡ ðCb˜‚è 
c†´‹ åŸ¬øŠ¹™ 
ð£™òˆF™ ð¶ƒAŠH®ˆî 
î†ì£Â‹ ð†ì£‹Ì„C»‹.. 
ÝAM´A¡øù 
Ü‰î‰î «ïóˆ¶ Ýø£‹ Móô£Œ
  
   






Mó™èÀ‚ªèù„ «êF»‡´
Üîùî¡ õ£‚A™ ä‰¶ Cèóƒèœ«ð£ô
è†¬ì Mó½‚°œ å¼ ñ¬ô‚è£ŸÁ
¶Á¶Á‚°‹ Ý†è£†® Mó™ 
â‡íƒèO™ ²ì˜‰ªî¿‹ 
ÅKò¬ù„ ²†´‹
ï´Mó™ ï´G¬ô¬ñ
Cèóƒè¬÷ Þ¬í‚°‹
àø¬õŠ H¬í‚°‹
«ñ£FóMó™ èùM¡ ²†®
ªê£Ÿèœ Ü¡¬ð ÜE‰¶œ÷¶«ð£ô
Üî¡ Ýðóí‹ IÂƒ°‹
Mó™èO™ ªê™ôŠHœ¬÷
²‡´Mó™
ÜŠð£‚èÀ‚è£ù ªð‡ Hœ¬÷
ªð‡¬ñ õ£Œ‰î¶
ªñ¡¬ñ õ£Œˆî¶
à¡QL¼‰¶ c MôAù£™

Ü¶ Ýø£‹ Mó™
Ý¬ø‚ èEˆîõ˜èœ à‡´
ÝP™ õ£›‰îõ˜èÀ‡´
á«ó ¹ô‹ªðò˜‰¶Mì
â™¬ô ñóªñùˆ
îQˆîõ¼‡ì£...?
è¬ìCˆ ¶O»‹ è£ŸP™
èô‰¶Mì
c«ó£¬ìªòù‚ èì‰¶ ðòEˆîõ¼‡ì£...?
ë£ù‹ ñùˆF½‹
ñù‹ ë£ùˆF½‹
Å™ªè£‡´ ñôó
õ£›¬õ õ£›‰îõ¼‡ì£....?
äMó™èœ ªõÁ‹
¬èMó™è÷£...?
Ü™ô Ü™ô...
ä‹¹ô¡èœ
¹ô¡è¬÷ ªõ¡ø Þ¼Š¹ Ýø£‹ Mó™

èMë˜ ²üŒ ó°




èMë˜ Gô£è‡í¡

c‰F‚ªè£‡«ì º†¬ìJ´‹ e¡ «ð£ô Ü‰îŠ «ð£˜Mñ£ùƒèœ â¡ GôˆF™ 
°‡´è¬÷ Þ´A¡øù
ï£ƒèœ CîP æ´A«ø£‹..
àì™ Þšõ÷¾ ªðKî£Œ Þ¼Šð¶ °Pˆî ¶ò«ó£´‹
ªñ£N ï£ML¼‰¶ M¿‰¶Mì£î Ü„êˆ«î£´‹ 
åšªõ£¼ ªõ®Š¹‚°‹ ÌI àòó ÜF˜Aø¶
°ö‰¬îèœ É‚A iêŠð´Aø£˜èœ
e‡´‹ e‡´‹ â¡ GôˆFL¼‰¶
¡
â¼¬ññ£´ ß‚è¬÷ Ã†®‚ªè£‡´ ïìŠð¬îŠ«ð£ô
dóƒA õ‡®¬ò„²ŸP Ý»î«ñ‰Fò ó£µõió˜èœ
á¬ñJ¡ óˆîˆFL¼‰¶ °ó¬ô â¿Š¹Aø£˜èœ
âƒèœ Hœ¬÷èœ ÞŠð® ï´ƒ°õ¬î ÞîŸ° º¡ð£è «îõ£ôòˆF™ ãŸøŠð†®¼‚°‹ 
ªñ¿°õ˜ˆFèO™î£¡ è‡®¼‚A«ø£‹
¡
èŸð¬ù ªêŒòº®ò£î Þ¼O¡ Üì˜ˆF‚°„ ªê¡Á ªõ®ˆ¶„ CîÁ‹ð® â¡ è‡è¬÷Š 
¹¬îˆ¶M†´ õ‰«î¡ 
²î‰FóˆF¡ «ðªó£O¬ò Ü¬õ èù¾ è£í†´‹
î£ù£Œ Ü¬ñF F¼‹ð£¶.
Ü¬ñF,
ð£Œ‰¶ªè£‡®¼‚°‹ «î£†ì£MŸ°Š H¡«ù Þ¼‚Aø¶
¡
¶‡´è÷£‚èŠð†ì CÁI Þó‡´ ÞìˆF™ ¹¬î‚èŠð´Aø£œ.
Üîù£ªô¡ù Þš¾ôèˆF¡ ªñ÷ù‹ Þó‡´ ªñ¿¬è ãŸÁ‹.
Þ¬îMìŠ
ªð¼‰¶òªó¡ð¶ â¡ù ªîK»ñ£..?
Ýø£‹ Mó™è÷£è Ý»î«ñ‰F GŸ°‹ ó£µõˆFŸ° º¡ù£™ °ö‰¬îJ¡ Ü¿¬è‚° 
ñ£˜¬ðˆ F¼Š¹õ¶î£¡.
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b˜‰¶«ð£°‹ ñO¬è¬ò Gò£ðèñ£Œ â¿F¬õ‚è..
Ü´Šð®J™ å¡Á,
ÜõêóˆFŸ° Ý°ªñù 
Üôñ£KJ™ ªî£¬ô«ðC‚° Ü¼A™ å¡Á,
Üˆî¬ù «ðK¡ Hø‰îï£¬÷»‹ AÁ‚A¬õ‚è 
è£ô‡ìK™ å¡Á,
ð£™, îJ˜, è£Œ èí‚° âù â«î£ å¡¬ø‚ °P‚è
ñ£®Šð®J™ å¡Á,
ÞŠð®..
Ü‹¬ñ‚° âŠ«ð£¶‹ «õ‡´‹ 
Þ¡ªù£¼ Móô£Œ ªð¡C™..
ð£™òº‹, ðF¡õò¶‹ º†´‹ Fùˆªî£¡P™ 
M¬÷ò£†ì£Œ â¿Fò è£î™ èM¬î å¡Pù£™ 
Ýø£‹ õ°Š«ð£´ è™M¬ò‚ è÷¾ ªè£´ˆî Ü‹¬ñ..
Üî¡H¡ «ê˜ˆ¶‚ªè£‡ìªî™ô£‹ 
i†¬ìˆ î£‡® â¶¾‹ «ò£C‚è£î 
ªð‡ ê£ò™ ªè£‡ì Þ‰îŠ ªð¡C™è¬÷ˆî£¡..

èMë˜ APv® ï£¡R
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èMë˜ «è£H «ê°«õó£


ÞŠ«ð£ªî™ô£‹
«ïêˆF¡ «èO‚¬èèœ
îQò£è‚ è£ˆF¼Šð¶ õö‚èñ£AM†ì¶
ÞŠ«ð£ªî™ô£‹
c‰F„ «êó«õ‡®ò
ñÁè¬óèœ à¬ì‰¶M´Aø¶
ÞŠ«ð£ªî™ô£‹
ªê£ŸèO¡ °Mò™
Ü¡¹ °Pˆî Hóêƒè‹«ð£ô
èõQ‚èŠðì£ñ™ ÜN‰¶M´Aø¶
ÞŠ«ð£ªî™ô£‹
GÏH‚è «õ‡®ò è£óíƒèœ
Gèö£ñ«ô º®‰¶M´Aø¶

à¡ Þ¼ŠH¡ Þò™¬ð
à¡ HKM¡ ªð¼‹ð£¡¬ñ¬ò
èø£ó£è â¿îŠ ðöAM†®¼‚A«ø¡

ñù„C‚è¬ô‚ ¬èò£÷ˆ ªîKò£î âù‚°
ñA›„CJ¡ ºè‚èõê‹ ÌC‚ªè£œA«ø¡
°¬ø‰îð†ê‹ ñù‹ à¬ì»‹ Þó¾èO™
ê£óºœ÷ Þó‡´õK ð®ˆ¶‚ªè£œA«ø¡

G¬ø«õø£î è£î¬ô
ºî™ è£ñˆF¡ b‡ì¬ô
ñøFJ¡ ñøF ªè£‡´ â¿¶A«ø¡
ªð£ŒJ¡ ê¾‚è®¬ò
¶‡®‚èŠð†ì ïÁñíƒè¬÷
G¬ùM¡ ªê÷è˜ò‹ ªè£‡´ 
â¿¶A«ø¡

ðŸP âK»‹ à¡ °ó¬ô»‹
Í„²ˆFíø ºˆîI´‹
à¡ ‘‹’ è¬÷»‹
â¡¬ùŠªð£Áˆîõ¬ó
â¡ â™ô£ º®¾‹
å¼ ïŸªêŒFò£è
å¼ ï‹H‚¬èò£è
º®õŸÁ cÀ‹ð® à¡ è£îô£™
º¬÷ˆ¶M´Aø¶
â¡ ¬èèO™ Ýø£‹ Mó™.
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è†¬ìMó½‹ ²†´Mó½‹
å†ì õ¼‹ ê‰FŠH™
º†´‚ ªè£´‚°‹
Í¡Á Mó™èO¡ «ñ™
cÀ‹ Ýø£‹ Mó™

Ü¶, Þúƒè¬÷
¬ñªò¡Á‹ õ‡íªñ¡Á‹
ªï¼Šªð¡Á‹ ªî£´‹
â¿¶«è£ô£è Þ¼‚èô£‹
ÉK¬èò£è¾‹ Þ¼‚èô£‹
b‚°„Cò£è¾‹ Þ¼‚èô£‹

â¡Âœ èM„CL˜Š¹
à‡ì£°‹ èíƒèO™
ÝJó‹ i¬íè¬÷
e†´‹ ñùMó™èœ

GøI™ô£ c˜¬ñJ¡
õ‡í‹ è£†´‹
åOJ¡ ñ£ò Mó™è«÷
õ£ùM™

Ýø£‹ Mó™ â¿î£î ãö£‹ ÜP¬õ
Þîò‹ ð®‚Aø¶
Ü¬î
Þ¬øõ¡ â¡Á‹ ªê£™ôô£‹
Þ™¬ô â¡Á‹ ªê£™ôô£‹!

èMë˜ èMˆî£êð£ðF
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èMë˜ ä.î˜ñCƒ


å¼ è®î‹
å¼õ¡ è£îL™ ¸¬öAø£¡
å¼õ¡ ñù‹ Hø›Aø£¡

å¼ b˜Š¹
å¼õ¡ Cø¬è MK‚Aø£¡
å¼õ¡ C‚A‚ªè£œAø£¡

å¼ M‡íŠð‹
å¼õ¡ ðEJ™ Üñ˜Aø£¡
å¼õ¡ ÞøƒAŠ «ð£Aø£¡

å¼ ðˆFó‹
å¼õ¡ i†®™ °®«òÁAø£¡
å¼õ¡ ªñ÷ùñ£è ªõO«òÁAø£¡

å¼ à‡¬ñ
å¼õ¡ ¹ó†C ªêŒAø£¡
å¼õ¡ ñ¬ø‰¶ õ£›Aø£¡

å¼ ªð£Œ
å¼õ¡ î¬ôõ¡ ÝAø£¡
å¼õ¡ ï£Ÿè£L¬òˆ ¶ø‚Aø£¡

å¼ Ýõí‹
å¼õ¡ ñíàø¾ è£‡Aø£¡
å¼õ¡ ñùº¬ì‰¶ ñ£œAø£¡

å¼ «î˜¾
å¼õ¡ ªõŸPJ™ ¶œÀAø£¡
å¼õ¡ «î£™MJ™ ¶õÀAø£¡

å¼ èM¬î
å¼õ¡ èMë¡ ÝAø£¡
å¼õ¡ óCèù£è ñ£ÁAø£¡

å¼ CÁè¬î
å¼õ¡ ð£¬î¬ò ñ£ŸÁAø£¡
å¼õ¡ Üòô£¬ùˆ ÉŸÁAø£¡

å¼ ï£õ™
å¼õ¡ ñùƒè¬÷‚ èŸAø£¡
å¼õ¡ êKˆFóñ£A GŸAø£¡

å¼ ªêŒF
å¼õ¡ è÷ƒè‹ èŸH‚Aø£¡
å¼õ¡ ïŸªðò˜ ªðÁAø£¡

å¼ è£Aî‹
å¼õ¡ ÝCKò˜ ÝAø£¡
å¼õ¡ ñ£íõ¡ ÝAø£¡

å¼ åŠð‰î‹
å¼õ¡ èôè‹ Í†´Aø£¡
å¼õ¡ Ü¡¹ è£†´Aø£¡

êÍèˆ¬îŠ ¹ó†´Aø
õL¬ñò£ù «ðù£º¬ù
õóñ£ù Ýø£‹ Mó™...
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É‡®ªôù‚° õ£Œˆî«ð£¶
ï£ªù£¼ e¬ù‚ ªè£¡P¼‰«î¡!

¶Šð£‚Aªò£¡Á â¡ ²†´Mó¬ô 
Ý†ªè£‡ì«ð£¶ Ýø£õ¶ Móô£Œ
Ü¶ Ý†ªè£¡ø¶!!

ÃKò èŸèÀ‹, õ£À‹, °ˆb†®»‹
¬èèO™ Móô£Œ ï®ˆ¶Š ð£˜ˆîù.
âù‚«è£... è¬ô ªêŒõ¶î£¡ õ£›‚¬è!

«ðù£¬õ ÜPM¡ è¼Mò£‚A«ù¡
Ýø£‹ Móô£Œ ÜE‰¶ªè£‡«ì¡!

ÝEªò£¼ Móô£A cFªïP è¼õ£‚A
æ¬ô„CˆFóƒèœ b†®ò è£ô‹...

àOªò£¡Á Móªô¡Á à¼‚ªè£‡´
è¼‹ð£¬ø‚ è¬îè¬÷‚ è¬îˆî è£ô‹...

ÉK¬è c‡´ ê£‰¶‚èœ °¬öˆ¶
æMò„²õK™ ë£ôˆ¬î õ¬ó‰î è£ô‹....

èì‰¶ èì‰¶ è£Aî‹ õ‰î¶
â‡íˆF¡ ªñ£Nè¬÷ Þø°èœ â¿Fù!!

ñ£ÂìˆF¡ õô‚èóˆF™ «ðù£‚èœ 
º¬÷ˆî¶‹
«ðÁè£ôI™ô£ñ™ Hóêõƒèœ ïì‰îù.
Ý‡èÀ‹ è¼ˆîKˆî ÜŸ¹î‹ Gè›‰î¶!!

Þ¡Á.... ÜP¾„ªêƒ«è£™ Üï£¬îò£Œ‚ 
Aì‚Aø¶
ï£¡ ªð£ˆî£¬ùè¬÷ Ü¿ˆFM†´
è®îŠ¬ðJ™ Ì‚è¬÷ GóŠ¹A«ø¡!

èMë˜ °P…Cï£ì¡
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èMë˜ Ü‰F¬è


ºF«ò£¬ùŠ«ð£™ ºµºµ‚°‹,
«è†°‹ ªêM«ò£´
Ü¼«è ªê™«õ¡.
°ö‰¬î¬òŠ«ð£™ Cµƒ°‹,
ªð¼Aò Ü¡«ð£´
¬èJ™ ã‰¶«õ¡.
ðœO‚Ãìˆ¶ ñE¬òŠ«ð£™ åL‚°‹,
ñFò ê£Šð£†´‚è£è
èŸè õ‰î CÁI¬òŠ«ð£™
â¿‰¶ æ´«õ¡.
ÝîóõŸø å¼õ¬ùŠ«ð£™
«ê£˜‰¶«ð£Œ‚ Aì‚°‹
ò£¼‹ Þƒ«è îQ«ò Þ™¬ô
àìQ¼Š«ð¡ â¡«ð¡.
Gó£îóõ£ù Ý†´‚°†®¬òŠ«ð£™ ð£Mˆ¶
âƒ«è ªê¡ø£½‹
Ü¬öˆ¶„ ªê™«õ¡.
â¡ è£¬ôŠªð£¿¶èO¡
ÅKò¡ Ü¶.
â¡ c‡ì Þó¾èO¡

Gô¾‹ Ü¶.
â¡ îQ¬ñ‚°ˆ ¶¬í»‹
â¡ Ü¬ñF‚° Þ¬ê»‹
â¡ õø†C‚° ñ¬ö»‹
Ü¶«õ...
Ý‹,
â¡ Ýˆñ àøªõ¡ø£½‹ î°‹.
Ýù£™, Üç¶ â¡ Ýø£‹ Mó™.
è£¶ ªè£´ƒèœ, ªñ¶õ£è„ ªê£™A«ø¡.
Ü¶ â¡ ¬è«ðCªò¡Á. 
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èMë˜ Ü‰F¬è


¹ó‡ì ÞóM¡ èó‹ ð®ò
ÝLƒèùˆF¡ ÝÀ¬ñ‚°œ
î¡Q„¬êò£è Ü¬ìð†ì¶
MòŠ¹‚°P‚°œ
M¼Šªðù‚ è£†´‹
HóòˆîùˆF¡ Üò˜¾

Í®ò Þ¬ñèÀ‚°œ
ºòƒ°Aø ÜÏðº‹
Í„² º†ì ºòŸCˆ¶‚ Aì‰î H‹ðº‹
åŸ¬øŠ ¹œOJ™ å¼Iˆ¶
å†ì£î åOŠ Hö‹ð£Œ„ ²ö¡Á
ºèñŸÁ„ Cîø

àí˜Mö‰¶ åŠ¹‚ ªè£´ˆ¶ 
àì¡ð´ ªñŒ «î£Ÿè
å¼‚èOˆ¶„ ²¼œ¬èJ™
õL‰¶ Ýóˆ î¿M‚ªè£‡ì
àø‚èˆF¡ Þó‚èˆFÛ«ì
àî´ H¶ƒè ªõOŠð´Aø Ü‰î M²‹ð™
GêŠî‹ ANˆ¶ˆ «î£óíñ£‚°‹
åŸ¬øŠ ð†CJ¡
Üðvõó‚ Ãõ¬ô åˆF¼‚è

MF˜ˆ¶Š ¹ó‡ªì¿‰¶
C‹¹O ï¿õˆ î¬ô«è£¶¬èJ™ 
Üê‰î˜Šðñ£Œ
ÞìÁAø¶ ªð¼Mó«ô£´ 

å†®‚ A¬÷ˆî H‡ì‹
ªî£‡¬ì‚°N‚°œ C‚Aò
èŸ¬ø‚ °ö½F˜¬õ
æƒèKˆ¶ˆ ¶Š¹Aø Üõv¬î

ÞîòˆF¡ ÜF˜¾ 
ªêM‚°œ îìîìˆ¶ 
c÷ñ£Œ æì
¹ó†®Š ¹ó†®Š ð®ˆ¶‹
¹Kðì£î ¹FùˆF¡
Mò£‚Aò£ùñ£Œ
MK‰¶ c‡®¼‰î¶ Þ¼œ
îìM ÜE¬èJ™
¹ô¡ MNˆ¶Š ¹F˜‚èí‚Aì
ê¡ù«ô£ó Þ¼‚¬èŠH®J¡
Ü¿ˆî‹ ÝÉó‹

ªî£¬ôM™ IÂƒ°‹
ªî£ì˜ðŸø ï†êˆFóƒè¬÷
â‡E‚ è‡Í´¬èJ™
¹FóM›ˆî ªñ£†ì£è
G„êòñŸø ªï£®èÀìù£ù
HPªî£¼ ï£¬÷ õó«õŸ°‹
ÝòˆîŠ ¹¡ù¬èò£è
ñô˜Aø¶
«î¬õòŸø ÜšMó™
¹øI†´ˆ îA‚Aø¶ ðè™.

èMë˜ óˆù£ ªõƒè†
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ஒரு ேல்ல கவிவதேவயப படித்துவிட்டொல், 
உட்ன அநதேக கவிவதேவய எழுதிய 
கவி்ருககுப பொரொட்டு மட்லொன்றிவன 
எழுதிவிடுைது என் ைழககம். அ்தே்பொல், ேல்ல 
கவிவதே நூ்லொன்றிவனப படித்துவிட்டொல், 
அநதேக கவி்வர ்ேரில் பொர்த்துப பொரொட்ட 
்ைண்டு்மன்கிற ஆைல் எனககுள் எழும். 
இபபடியொக, பல நூறு கவி்ர்களுககுப 
பொரொட்டு மடல்கவ்ள எழுதியுள்்்ளன்; ்ேரில் 
்நதித்தும் பொரொட்டியுள்்்ளன்.

1991ஆம் ஆண்டில் ‘நிறங்கள்’ கவல 
இலககிய அவமபபின் ்ைளியீடொக ைநதே 
‘கு்ரொடன்ஸ்க்்ளொடு ்கொஞ் ்ேரம்’ எனும் 
கவிவதே நூலிவன ைொசித்்தேன். முன்ன்ர 
கவி்ர் பழமலய் எனும் ்பயரிவனக 
்கள்விபபட்டிருநதேொலும், முதேன்முதேலொக ேொன் 
கவி்ரது கவிவதே நூலொகப படித்தேது அநதே 
நூவலத்தேொன்.

கவி்ரது ்பயர், நூலின் தேவலபபு 
என்வன ஈர்த்தேவதேப ்பொல்ை, கு்ரொட்டன்ஸ் 
்்டிகளும் ்தேொண்ணூறுகளில் என்வன 
ஈர்த்தேன. எங்கள் வீட்டிலிருநது ்ற்று 
்தேொவலவிலிருநதே புறேகர் பகுதிகளில் 
அப்பொதுதேொன் நிவறய குடியிருபபுகவ்ளக 
க ட் டி க ் க ொ ண் டு  இ ரு ந தே ொ ர் க ள் .  அ ர சு 
ஊழியர்கள் சிலர் கட்டியிருநதே ்ற்்ற ்பரிய 
வீடுகள் எங்கவ்ளப புருைம் உயர்த்திப 
பொர்கக வைத்தேன. அைர்க்ளது வீடுகளின் 
முன்புறத்தில் வைககபபட்டிருககும் பல 
நிறத்திலொன கு்ரொட்டன்ஸ்களும் எங்கவ்ள 
ஆச்்ரியபபடுத்தின.

வி வ ்ள ய ொ ட் டு த்  தி ட லு க கு ச் 
்்ன்றுவிட்டுத் திரும்பும்்பொது, ைொ்ல் 
புறத்திலிருககும் கு்ரொட்டன்ஸ் ்்டிகளின் 
இவலகவ்ளக கிள்ளிக்கொண்டு ைரு்ைொம். 
சுருண்டும் அகன்றும் பல ைண்்ணங்களின் 

 ததகாடர - 13
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சிதேறவலப ்பொலிருககும் கு்ரொட்டன்ஸ் 
இவலகவ்ளக வகயில் வைத்து க்ககு்ைன். 
பச்வ்ய ைொ்த்்தேொடு வக ஈரமொகும். நுகர்நது 
பொர்கவகயில் என்ன்ைன்்ற உ்ணர்நது்கொள்்ள 
முடியொதே ைொ்ம் வீசும்.

“இது என்னடொ ைொ்ம்..?” என்றொல், 
“இ்தேன்ன ேம்ம ஊரு ்்டியொ, மொவிவல 
மொதிரி ம்ணகக? இது ்ைளிேொட்டுச் ்்டிடொ..!” 
என்று பதில் ்்ொல்ைொன் ரொமச்்நதிரன். 
கு்ரொட்டன்ஸ் பற்றி ஒவ்்ைொருைரும் 
்்ொல்லும்்பொது ்கட்க்ை வியபபொக 
இருககும்.

“இநதேச் ்்டிகளுககுத் தேண்ணி்ய 
்ைண்டொம்மொன்டொ.  ேல்ல ்ையில்ல 
கூட பச்வ்பப்்ல்னு ை்ளருமொம்” – இது 
மொரிமுத்து.

“இநதேச் ்்டிககு ்ை்ர கிவடயொதேொம். 
ஒரு இவலவயக கிள்ளி ைச்்ொ்ல ை்ளருமொம்” 
– இது ்ண்முகம்.

“இதுகவ்ள வீட்டி்ல ை்ளர்த்தேொ பொம்பு 
ைரும்னு எங்கபபொ ்்ொன்னொரு..!” என்று 
பயங்கொட்டினொன் ஸ்ரீதேர்.

“ நி ல த் தே டி  நீ வ ர  ் ம ொ த் தே ம ொ 
உறிஞசிடுமொம்..!” என்றொன் முனீஸ்ைரன்.

இபபடியொக, கு்ரொட்டன்ஸ் பற்றிய 
்்ய்திகவ்ளக ்கட்டுக்கொண்டிருநதே எனககு, 
‘கு்ரொட்டன்ஸ்க்்ளொடு ்கொஞ் ்ேரம்’ 
நூலின் கவிவதேகவ்ள ைொசித்தே்பொது, அதேன் 
மீதேொன ்ே்ம் ்கொஞ்ம் கூடிப்பொனது 
உண்வமதேொன். திரும்பத் திரும்ப பலமுவற 
கவிவதேகவ்ளப படித்து ரசித்்தேன். இநநூலில் 
்மொத்தேம் 71 கவிவதேகள். எநதேக கவிவதேககும் 
தேவலபபூ இல்வல. இவலயிருகவகயில் 
பூ ்ைண்டொ்மனத் தேவிர்த்திருநதேொர். 
க வி வ தே க ளு க கு  ை ரி வ ்  எ ண் க ளி ட் டு 
எழுதியிருநதேொர். ஒவ்்ைொரு கவிவதேயும் ஒரு 
அழகொன குறுங்கவதே ்பொலிருககும். ேம் 
அருகமர்நது கவதே ்்ொல்லும் ்தேொனி்ய 
பழமலயின் கவிவதே பொணி.

‘õ£ì¬è i†®™ Þö‰î è£ôˆ¬î

õ£ö º®ò£¶ ªê£‰î i†®™..’

‘ªõÁ‹ Þ¬ôèœ

«è†ìF™¬ô cƒèœ

Gøƒèœ õöƒ°‹ Þ¡Q¬ê Gè›„C..’

‘âˆî¬ù ªî£†®èœ õ£ƒ°õ¶

°®J¼ŠH™ ºŸP»œ÷ î‡a˜ 
ÜóCòL™

ñ¬ùMJ¡ âF˜Š¬ðŠ ¹ø‚èE‚è 
º®ò£¶

°«ó£†ì¡vè¬÷ˆ «î˜‰ªî´‚è º®Aø¶

Þ™¬ôªò¡ø£™

°«ó£†ì¡èœ ï´M™ °®J¼Š«ð¡..’

‘º¡¹‹ å¼º¬ø ñù¶ ªê£¡ù¶

c °«ó£†ì¡ õ÷‚èô

ã«î£ «è£ð‹ õ÷‚°ø’.

‘°«ó£†ì¡èœ â¡¬ù õ÷˜‚A¡øùõ£

ï£¡ °«ó£†ì¡èœ õ÷˜‚A«øù£

ªê®è÷£™ º®»ñ£ ñQî˜è¬÷ õ÷˜‚è

ªê®ªè£®èœ Þ™ô£ñ™ º®»ñ£

ñQî˜è÷£™ õ÷ó

Hø° «ðêô£‹

ºîL™ ªê®¬ò‚ èõQ‚èµ‹

°®‚è c˜ °‰î ñ‡’.

நூலில் ைொசித்தே பல ைரிகள் மனதில் 
்ைர்பபிடித்து உள்ளிறங்கிக்கொண்டன.

ைழககமொக மலர்கவ்ள மட்டு்ம 
கவிவதேகளில் படித்திருநதே என் ைொசிபபுககு, 
முதேன்முதேலொக இவலகவ்ளப பற்றிய 
க வி வ தே க வ ்ள  ை ொ சி த் தே தி ல்  பு து ை வ க 
ைொசிபபு ருசியும் உண்டொகிப்பொனது. 
ைழககம்்பொல்ை கவி்வரப பொர்கக 
்ைண்டு்மன்கிற ஆைல் ைநதேது. கவி்ர் 
பழமலய் அப்பொது விழுபபுரத்தில் இருநதேொர். 
எபபடியொைது கவி்வரப பொர்த்தேொக 
் ை ண் டு ் ம ன் கி ற  எ ண் ்ண ம்  ம ன தி ல் 
கூடிக்கொண்்ட ்பொனது.
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கவி்ர் பழமலவயப பொர்பபதேற்கு 
முன்னர்,  அைர் எழுதிய நூல்கவ்ளப 
படித்துவிட ்ைண்டு்மன்கிற ஆைலில் 
்தேடத் ்தேொடங்கி்னன். 1989இல் ‘்தேொழவம 
்ைளியீடொக’ ைநதே ‘்னங்களின் கவதே’ நூல் 
கிவடத்தேது. அநதே நூலிலும் பல ைரிகள் 
பிடித்துப்பொயின. அதி்லொன்று;

‘á˜ ñø‰î¶ ¹ˆî¬ó;

ï£¡ G¬ùˆ¶Š «ð£«ù¡

Ü‹«ðˆè˜ è£ôQ’.

1985இல் கவி்ரது ‘துபபொககிககொரனின் 
புல்லொங்குழல்’ எனும் குறும்பொடல்கள் நூல் 
்ைளிைநதிருபபதேொக அறிநது, அநநூவலத் 
்தேடி்னன். அது கிவடககவில்வல. இைர்கள் 
ைொழநதேது (1994), இன்றும் என்றும் (1998), 
முன் நிலவுககொலம் (1999), புறேகர் வீடு (2000), 
இரவுகள் அழகு (2001), ்ைறு ஒரு சூரியன் 
(2002) ஆகிய நூல்கவ்ள ைொங்கி ைொசித்்தேன். 
்ரி, கவி்வர எப்பொதுதேொன் ்நதித்்தேன். 
அதேற்குமுன், கவி்ர் பழமலய் பற்றிக 
்கொஞ்ம் ்தேரிநது்கொள்்ைொமொ..!

1943ஆம் ஆண்டு பிபரைரி மொதேம் 3ஆம் 
்தேதி பிறநதேைர் பழமவல (பிற்க பழமலய் 
ஆனொர்). விழுபபுரம் மொைட்டத்திலுள்்ள 
குழுமூர் எனும் கிரொமத்தில் உழவுத்்தேொழில் 
்்ய்துைநதே ேடுத்தேரக குடும்பமொன தேங்க்ைல் 
– குஞ்ம்மொள் தேம்பதியினரின் ேொன்கொைது 

பிள்வ்ளயொகப பிறநதேொர். ஐநதேொம் ைகுபபு ைவர 
குழுமூர் ஊரொட்சி மன்றத் துைககபபள்ளியில் 
படித்தேைர், பின்னர் திருமுதுகுன்றத்தில் 
உயர்நிவலபபள்ளியில் படித்தேொர். பிறகு 
அண்்ணொமவல ேகரில் ஆறு ஆண்டுகள் 
படித்தேொர்.

1 9 6 6 இ ல்  கி ரு ஷ் ்ண கி ரி யி லு ள் ்ள 
அரசு கவலககல்லூரியில் தேமிழத்துவறப 
்பரொசிரியரொகப பணியில் ்்ர்நதேொர். பின்னர் 
1967-69 ைவர திருைண்்ணொமவல அரசு 
கவலககல்லூரியில் பணியொற்றினொர்.

22 .05 .1969இல் சு.உமொவைத் தேன் 
இல்ைொழகவகத் துவ்ணயொக ஏற்றொர். இநதே 
இவ்ணயருககு மூன்று மககள்;

மருத்துைர் ப.உ.்லனின், ைழககறி்ர் 
ப.உ.்்ம்மல், ்பொறி்ர் ப.உ.்தேன்றல்.

க ட லூ ர் ,  தே ரு ம பு ரி  அ ர சு 
க வ ல க க ல் லூ ரி க ளி ல்  சி ல  ஆ ண் டு க ள் 
பணியொற்றியைர், 1991இல் விழுபபுரம் 
அறி்ர் அண்்ணொ அரசு கவலககல்லூரியில் 
தேமிழத்துவறத் தேவலைரொகப ்பொறுப்பற்றொர். 
மதுவர கொமரொ்ர் பல்கவலககழகத்தில் 1979-
80இல் ‘நீரிடங்களும் ் பண் ் தேய்ை ைழிபொடும்’ 
எனும் தேவலபபில் ஆய்வு ்்ய்து, ஆய்வு 
நிவற்ர் (எம்.ஃபில்.,) பட்டம் ்பற்றொர்.

பழமலயின் கவிவதேகவ்ள ைொசிபபவதேப 
் ப ொ ல ் ை  மி கு ந தே  சு ை ொ ர சி ய ம ொ ன து 
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நூலின் பின்பககத்தில் தேநதிருககும் விைரக 
குறிபபுகளும். ஒவ்்ைொரு கவிவதேவயயும் 
எநதே ேொளில், எநதேச் சூழலில், எநதே ஊரில், 
எதேன் தேொககத்தினொல் எழுதினொர் என்கிற 
குறிபபுகள் ைொசிபபொ்ளவன ்ை்றொரு 
சிநதேவனத்தே்ளத்திலும் ்யொசிககவைககும் 
வித்தியொ்மொன முயற்சியொக இருநதேது. 
அபபடியொன குறிபபுகளுள் ஒன்று:

கவிவதே எண்: 54 (கு்ரொட்டன்ஸ்க்்ளொடு 
்கொஞ் ்ேரம் – இரண்டொம் பதிபபு: பககம்-91)

24.04.1991 - பொரதிதேொ்னொர் விழுபபுரத்வதே 
அடுத்துள்்ள பவனயபுரம் உ.நி.பள்ளி தேமிழ 
மன்ற விழொவில் ்ப் ைநதிருநதேொரொம். 
பள்ளியில் ைொடிககிடநதே ்்டிகவ்ளப 
பொர்த்தேைர், ஆசிரியர்கள் அைற்றின் அடியில் 
வககழுவினொல் கூட ்பொது்ம என்றொரொம்.

இநதேக குறிபபின் பின்னணியில் கவி்ர் 
பழமலய் எழுதியிருககும் கவிவதேயிலிருநது 
சில ைரிகள்;

‘ã«î£ ðìˆFŸ° ï®Šð¶«ð£™

¹™î¬óJ™ G¡Áªè£‡´

óŠð˜ °ö£Œ H®‚è º®ò£¶

î‡a˜Š ð…ê‹ âƒèÀ‚°

ªê®èO¡ Ü®J™ ¬è è¿¾A«ø¡

°«ó£†ì¡ LƒèˆFŸ°

õ£Œc˜ ÜH«êè‹

ªè£®èœ ãø‚ ªè£‹¹ ï´A«ø¡

«î˜ Þ™ô£î °¬øî£¡..’ 

– இபபடியொக அநதேக கவிவதே நீளும். 

‘வீட்டுககல்்ைட்டுகளும் பிறவும்’ எனும் 
குறிபபில் (புறேகர் வீடு, பககம்:103) தேநதுள்்ள 
6 பகக அ்ளவிலொன தேகைல்கள் கவி்வரப 
பற்றிய ேம் மதிபபீட்வட ்மலும் உயர்த்தும்.

வி ழு ப பு ர ம் ,  க ண் ட ர் ம ொ ன டி , 
ைழுதிபிரொட்டியிலுள்்ள சீனிைொ்ொ ேகர் 
இ்ளங்்கொ வீதியிலுள்்ள 4/326A எண்ணுள்்ள 
கவி்ரது வீட்டின் ்பயர் ‘்பருமிதேம்’. 
வீட்டிலுள்்ள சில கல்்ைட்டுகளில் வீட்வடக 
கட்ட உதேவிய பணியொ்ளர்களின் ்பயர்கள் 

் ப ொ றி க க ப ப ட் டு ள் ்ள ன .  வீ ட் டி லு ள் ்ள 
பூங்கொவின் ்பயர் ‘்பொது உவடவமப 
பூங்கொ’. கிழககு ைொயிலிலுள்்ள ்ைளிபபுறச் 
சுற்றுச்சுைரில் கவி்ர் பதித்திருககும் 
கல்்ைட்டிலுள்்ள ‘புதிய ஆத்திச்சூடி’யிது.

‘Ü‹«ðˆè˜ ÜP

Ý‡ªð‡ êKGè˜

Þìå¶‚W´ ªè£œ

ßªõó£ ð®

à¿«õ£˜ àò˜ˆ¶

á¬óˆ îI› ªêŒ

â†ì£î¶ Þ™¬ô

ãŸø‹ ñ£å«ê¶ƒ

å¶ƒ°î™ åN

æƒ°õ¶ ¹ó†C’.

பொ்ொங்குத்தேனமில்லொதே இயல்பொன 
கவி்ர் பழமலயின் கவிவதே ் மொழி, தேமிழுககுப 
புதுைரவு மட்டுமல்ல; புது இரத்தேமும் 
பொய்ச்சியது என்று ் ்ொல்ை்தே ் பொருத்தேமொனது. 
இவ்ளய கவி்ர்கள் சிலர் பழமலயின் 
பொணியில் கவிவதே எழுதே முற்பட்டனர். 
உவரேவடயிலிருநது ்ற்்ற விலகியும், ்பச்சு 
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ைழககிலும், கவித்துைத்துடனும் தேமிழில் 
கவிவதேகள் எழுதேபபட முதேலடி எடுத்துத் தேநதே 
்பருவமககுரியைர் கவி்ர் பழமலய்.

கவி்வரப பொர்கக ்ைண்டு்மன்கிற 
என் ்பருங்கனவு ஆறொண்டுகள் கழித்்தே 
வககூடியது. 1997 டி்ம்பரில் ேொனும் 
்ைண்ணிலொவும் விழுபபுரம் ்்ன்று, 
கவி்ர் பழமலவய, அைரது இல்லத்தில் 
்நதித்து உவரயொடிய நிவனவுகள் என்றும் 
நிவலத்திருககும். அப்பொது ‘புதிய பொர்வை’ 
இதேழில் ைநதிருநதே எனது ‘ஒரு கவிவதேவய 
தேைறுதேலொக உவடத்துவிட்்டன்’ எனும் 
கவிவதேவயப படித்துவிட்டு, ்பரிதும் 
சிலொகித்துப ்பசினொர். பிறகு அடிககடி 
கடிதேம்ைழி பகிர்நது்கொண்்டொம். 2001இல் 
்ைளியொன எனது ‘36 கவிவதேகளும் 18 
ஓவியங்களும்’ கவிவதே நூலுககு ‘மீன்குத்தியின் 
தேைம்’ எனும் தேவலபபில் அழகொன்தேொரு 
முன்னுவர ைழங்கிச் சிறபபித்தேொர்.

அகில இநதிய ைொ்னொலியின் குடியரசு 
ேொள் விழொவில் ேவட்பற்ற ‘்ர்ைபொஷொ 
கவி ்ம்்ம்ளனத்தில்’ தேமிழேொடு – புதுச்்்ரி 
மொநிலங்களின் ்ொர்பொகக கவி்ர் பழமலய் 
எழுதிய ‘குருவி பொடியது’ எனும் கவிவதே 
்தேர்வு ்்ய்யபபட்டது. ‘இைர்கள் ைொழநதேது’ 
கவிவதே நூலுககொக 1997இல் கவி்ர் சிற்பி 
இலககிய விருதிவனப ்பற்றொர். தேமிழேொடு 
அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகம் ேடத்திய 
்பொரொட்டங்களில் பங்்கற்று, இருமுவற 
சிவறைொ்ம் ்்ய்யபபட்டைர். விழுபபுரத்தில் 
்பொய் ைழககு ஒன்றிற்கொகவும் ஒருமுவற 
வகதேொனொர். இநதேத் தேகைல்கள் எல்லொம் எவ்விதே 
ஒளிவுமவறவுமற்றுத் திறநதே புத்தேகமொய், 
அைரது நூல்களில் பகிரபபட்டுள்்ளன.

ைடிை முவறயொலும், கவித்துைத்தேொலும் 
கவி்ர் பழமலய் எழுதுைவதேக கவிவதே 
ைவகபபொட்டில் ்்ர்த்தேொலும், அைர் எழுதுைது 
ஒவ்்ைொன்றும் ஒரு கவதேதேொன். ஒவ்்ைொரு 
கவிவதேககுள்ளும் ஒரு கவதேயிருககும். 

‘ஒவ்்ைொரு கவிவதேயும் ஒரு ்்ய்திவயச் 
்்ொல்கிறது; ஒரு நிகழவை உள்்ளடககி 
இருககிறது; ஒரு கவதேவயக ் கொண்டிருககிறது; 
இறுதியில் இைரது ேறுக்கன்ற தீர்மொனமொன 

கருத்து, சிநதேவனவயத் தூண்டுகிறது’ என்று 
்பரொசிரியர் ்ை.்பொேொயகம் குறிபபிடுைது 
நூறு ்தேவீதே உண்வம்ய.

‘புறேகர் வீடு’ ்தேொகுபபிலுள்்ள ஒரு 
சிறுகவதே ்பொலொன சிறுகவிவதேயிவனப 
படியுங்க்்ளன்.

தேவலபபு : ‘ரசிகமணியின் எஞசினியர்’

‘ேொயினொ கி.ரொ ்்ொன்னொர்;

“யொர் எஞசினியர்” – என்று 
்கட்டிருபபொர்கள் ்பொல.

ரசிகமணி டி்கசி-

“ைொங்க” என்று அவழத்துப ்பொனொரொம்.

குளியல் அவறச்  ் ொய்ககவடத் துவ்ளவயக 
கொட்டி-

“அ்தேொ, உள்்்ள இருககிறொர்” என்றொரொம்.

குளிககும்்பொது-

முழங்கொல் உயரத்திற்குத் தேண்ணீர் 
நிற்குமொம்.

துவ்ளயின் அகலத்வதேயும்

திட்டமிடுைதுதேொன் கட்டிடககவல.

ேொனும் ஒன்வறச் ்்ொல்லலொம்;

்கொபவபயில் குநதிய விருநதேொளிககுப

பின்னொல் இருநதே சுைர் உரொய்நது

குண்டி ்தேய்நது கொயமொனது-

ஒருத்தேர் வீட்டில்!’

எநதேப புகழ ்கொபுரங்களின் மீதும் 
ஏறி நிற்கொமல், மஞ்ள் ்ைளிச்்த்தில் 
மயங்கொமல், தேொன் கவிவதே எழுதுபைன் 
என்கிற கர்ைம்கூட இல்லொமல் தேன்்பொககில் 
க ொ ற் றி ல்  ஆ டி க ் க ொ ண் ் ட யி ரு க கு ம் 
கொட்டுச்்்டிகவ்ள்யொத்தே கவி்ர் பழமலயின் 
கவிவதேயும், இயககமும் என்றும்  உயிர்த்திருககும்.                                                                 

                                   - இன்னும் ்்ொல்்ைன்
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 சிறுகலத

“ந ா ன்  ப த் தே ொ ப பு  மு டி ச் ் வு ட ் ன 
பதி்னொன்னுல அறிவியல் குரூபல ்்ர 
ஆ்பபட்்டன். பள்ளிககூடத்துல ்யின்ஸ் 
குரூபபுககு நூத்தேம்பது ரூைொ கட்டணும். 
ஆனொ.. அதுககு அடுத்தே ஆர்ட்ஸ் குரூபபுககு 
அம்பது ரூைொதேொன். ஒரு நூத்தேம்பது ரூைொ 
இல்லொமல்தேொன் எங்கய்யொ என்வனய ஆர்ட்ஸ் 
குரூபல ்்த்துவிட்டொரு. இருபது ைரு்மொச்சு.. 
இபபவும் எம்மைன் ்யின்ஸ் குரூபல ்்ர 
ஆ்பபட்டொன். இபப எங்கிட்ட நூத்தேம்பது 
ரூைொ இருககு. ஆனொ ்யின்ஸ் குரூபபு 
பதினஞ்ொயிரமொம். ்ேொநது்பொய் என் மகன 
ஆர்ட்ஸ் குரூபல ்்த்துவிட்டு வீட்டுககு 
ைநது என்னய ேொ்ன வி்ளககுமொத்தேொல 
அடிச்சுககிட்்டன்...”

படக்கன வடரிவய மூடி்னன். 
்மற்்கொண்டு படித்தேொல் அழுதுவிடு்ைன் 
எனத் ்தேொன்றியது. எதுவு்ம ்தேொன்றொமல் சில 
நிமிடமும்... ஏ்தே்தேொ ் தேொன்றிச் சில நிமிடமும் 
உவறநதிருந்தேன். யொர் யொர் மீ்தேொ ்கொபம் 

ைநதேது. ்மல்ல வடரியின் முதேல் பககத்வதேப 
பொர்த்்தேன்.

லொட்ன்னொசி.

சுவரககொய்பபட்டி.

என எழுதியிருநதேது.

தினமும் மொவல ்ேரத்தில் ைழககமொகப 
புளியங்கு்ளம் கண்மொய்ககு ைநதுவிடுைது 
ைழககம். ஆண்டின் முககொல்ைொசி ைறண்டு 
கிடககும் கண்மொய். ஆனொலும் அங்கங்கு 
கு ட் வ ட க ளி ல்  தே ண் ணீ ர்  கி ட க கு ம் . 
்ொயங்கொலம் ஆனதும் கிரிக்கட் விவ்ளயொட... 
கூடிப்ப்... கி்ணத்துல குளிகக... கொலொற 
ேடகக..  தேண்ணியடிகக எனக கூட்டம் 
கூடும். இதில் வககளில் பொட்டில்க்்ளொடு 
தேண்ணியடிகக ைரும் கூட்ட்ம அதிகம். 
மொவல ்ேரக கொற்றும்... பரநது கிடககும் 
எருககம் ்்டி மவறவும் தேண்ணியடிகக 
்தேொதேொன இடம். எவ்ை்ளவு ்ேரமொனொலும் 
எதுவும் ்தேொநதேரவில்வல. முன்னிரவு ைவர 
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கிடநது உருள்ைொர்கள். ேொன் எவதேயு்ம 
கண்டு்கொள்ைதில்வல. ஆனொல் பள்ளிககூட 
மொ்ணைர்கவ்ளப பொட்டி்லொடு  கொணும்்பொது 
மட்டும் மனது ் ைதேவனயுறும். எநதேக க்ணத்தில் 
தேம் குழநவதேவம திரிநது இைர்கள் இபபடி 
ஆகியிருபபர் எனத் ்தேொன்றும். 

எல்லொைற்வறயும் கடநது கண்மொயின் 
ே டு க க வ ர யி லு ள் ்ள  க லி ங் க ல்  ை ந து 
உ ட் க ொ ர் ந து வி டு ் ை ன் .  அ ன் ற ன் வ ற ய 
பொடுகவ்ள அங்்க இறககிவிட்டு இருட்டியதும் 
வீடு திரும்புைது ைழககம். அபபடி இன்று 
கலிங்கலில் அமரும்்பொதுதேொன் பககத்தில் 
கிடநதேது இநதே வடரி.

மீண்டும் வடரியின் முதேல் பககத்வதேப 
பொர்த்்தேன்.

லொட ்ன்னொசி.

சுவரககொய்பபட்டி.

சு வ ர க க ொ ய் ப ப ட் டி  ப க க த் து த் 
்தேருதேொன். சின்ன சுவரககொய்பபட்டி, 
்பரிய சுவரககொய்பபட்டி.. என ்ரண்டு 
பகுதி உண்டு. லொட ்ன்னொசி யொரொக 
இருபபொர். அநதேத் ்தேரு ்பரும்பொலும் மில் 
்தேொழிலொ்ளர்கள் ைசிககும் பகுதி. அபபடி 
ஏ்தேனும் ஒரு மில் ்தேொழிலொளியொக இருகக 
்ைண்டும். ்யொ்வனவய நிறுத்திவிட்டுச் 
சு ற் று முற் று ம்  ப ொ ர் த் ் தே ன் .  எ ங் க ொ ை து 
பககத்தில் இருககலொம்.. ைரககூடும் எனக 
கொத்திருந்தேன். இருட்டிக்கொண்்ட ைநதேது. 
கலிங்கலின் வலட் ்ைளிச்்த்தில் வடரிவயப 
பொர்த்்தேன். என்வனத் தேனி்ய விட்டுவிட்டுப 
்பொய்விடொ்தே... என்பது ் பொலக கிடநதேது. ஒரு 
முடி்ைொடு வீட்டுககுக ்கொண்டுைந்தேன்.

தே ன் வ ன த் தே ொ ்ன  வி்ள க கு ம ொ ற் ற ொ ல் 
அடித்துக்கொள்ளும் ஒரு மனிதேனின் சித்திரம் 
்தேொன்றிப பரிதேவிகக வைத்தேது. முகமறியொதே 
லொட்ன்னொசியின் மகன் ்மல் பரிவு ைநதேது.

இரவில் ்ைகு்ேரம் கழித்து மீண்டும் 
வடரியில் வகககு ைநதே பககத்வதேப 
புரட்டி்னன்.

 “..்ேத்்தே  `அரிசி கொலி மொமொ...` என 
்ஜொதி ்்ொல்லிவிட்டொள். ்ர்ன் அரிசி 

என்றதேற்கு  `அதுவும்தேொன்` எனப ்பருமூச்சு 
விட்டபடி தேண்ணி்யடுககப ்பொய்விட்டொள். 
்ம்ப்ளம் ைர இன்னும் ஒரு ைொரமொகும். 
பககத்துல ்பரும்பொலும் இ்தே கவதேதேொன். 
அதுவுமில்லொமல் பககத்துல கடன் ் கட்க ் ஜொதி 
விடமொட்டொள். மில்லுகிட்ட ைட்டிககு விடுற 
சிலவரத் ்தேரியும். ஆனொல் எல்லொர்கிட்டயும் 
ைொங்கியொச்சு. ஏற்கன்ை என் ஏடிஎம் கொர்ட 
ைொங்கி ைச்சுககிட்டுத்தேொன் கடன் தேநதிருககொன் 
ஒருத்தேன். எல்லொர்கிட்டயும் அபபடித்தேொன். 
்ம்ப்ளத் ்தேதியில ப்ணம் அககவுண்ட்ல 
ஏறினதும் ைட்டிவய எடுத்துககிட்டு மிச்்த்வதேக 
்கொடுபபொனுக. அதுலதேொன் வீட்டு ைொடவக... 
பொல் பொககி... மளிவகச் ்்லவு.. எனக கவரயும். 
மூனு ேொள்தேொன். திரும்பவும் புள்வ்ளகளுககு 
ஆஸ்பத்திரி ்்லவு.... தின்பண்டச் ்்லவுன்னு 
கடன் ைொங்க அவலயணும். ்யொ்வனயின் 
கனம் அழுத்தியதில் ்டொ்ரனத் ்தேொன்றியது.”

“ தே வ ல வ ய  அ ழு த் தி க ் க ொ ண் ் ட 
திரும்பியதில் கண்ணில் பட்டது அநதேப 
பொர்்ல். மொதேந்தேொறும் ேொகர்்கொவிலில் இருநது 
்தேொழர்கள் அனுபபிவைககும் இலககிய மொதே 
இதேழ பொர்்ல். மொதேந்தேொறும் பத்து ைரும். 
ைழககமொக ைொங்கும் பத்து ேண்பர்களுககு 
விற்று.. ஒன்பதுககுப ப்ணம் அனுபபினொல் 
்பொதும். ் ல்ொய்ச் ் ந்தேொ்ம் ைநதேது. பொர்்வல 
எடுத்து வ்ககிள் ்கரியரில் வைத்துக்கொண்டு 
்நவதே மொர்ககட், எல்.ஐ.சி.ஆபிஸ், பழககவட, 
தேறிககூடம்... என ஒருமணி ்ேரம் அவலநதேதில் 
இதேழகள் தீர்நதேன. ஆறுககுப ப்ணம் அப்பொ்தே 
வகயில் ைநதேது. முன்னூறு ரூபொய். ேொலு கி்லொ 
அரிசியும் பிள்வ்ளகளுககு ்்வும் மிக்ரும் 
ைொங்கிட்டு வீடு திரும்பி்னன். ்ம்ப்ளத்வதே 
ைொங்கிப ப்ணத்வதே அனுபபிடலொம்..”

திவகத்துப்பொய் வடரிவய மூடி்னன். 
லொட்ன்னொசிவய உட்ன பொர்கக ்ைண்டும் 
்பொலத் ்தேொன்றியது. அநதேத் ்தேருவில் 
ேண்பர்கள் சிலர் உண்டு. வி்ொரி த்து 
்ன்னொசிவயக கண்டுபிடிகக ்ைண்டும். 
கண்டுபிடித்து...? திடீ்ரனத் ்தேொன்றிய 
்கள்வியில் திவகத்து நின்றது ்யொ்வன. 
இலககியம் ்்ொறு ்பொடுமொ.. என்பொர்கள். 
இங்்க யொ்ரொ ஒருைரின் கவதேயும்... யொ்ரொ 
ஒருைரின் கவிவதேயும் ஒரு குடும்பத்தின் 
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பசிவயத் தேற்கொலிகமொகத் தீர்த்திருககிறது. 
லொட ்ன்னொசி கவி்ரொக இருககககூடும்  
எனத் ்தேொன்றியது. மீண்டும் வடரிவயப 
புரட்ட ஆவ் ைநதேொலும்.. அதிகொவலயில் 
சிபட் ்பொக்ைண்டிய நிவனவு ைநதேதேொல் 
உறங்கிப்பொ்னன். மறுேொள் ஆவலயில் மனசு 
முழுகக ்ையி்லொடு ்ைர்த்து ைழிய வ்ககிள் 
்கரியரில் புத்தேகத்வதே வைத்துக்கொண்டு 
தேவிககும் முகத்துடன் திரியும் ஒருைன் 
ைநது்கொண்்ட இருநதேொன். ்ொயங்கொலம் 
வீடு ைநதேதும் வடரிவய எடுத்துக்கொண்டு 
கண்மொய்ககு விவரந்தேன். கொ்ணொமல் ்பொன 
வடரிவயத் ்தேடி அைர் நிச்்யம் ைருைொர் எனத் 
்தேொன்றியது.

கண்மொயில் அவ்ை்ளைொகக கூட்டமில்வல. 
இன்னும் ்ற்று ்ேரமொகககூடும். ்மற்்க 
அய்யனொர் ்கொயில் அருவியில் தேண்ணீர் 
விழுைது நூல் ்பொலத் ்தேரிநதேது. அங்கு 
நிவறய விழுநதேொல்தேொன் இநதேக கண்மொய் 
ைவர தேண்ணீர் ைரும். இவதேயும் தேொண்டி 
்கொண்ட்ேரி கண்மொய்... கருங்கு்ளம்... 
்்ங்கு்ளம்... ்த்திரபபட்டி... கீழரொ்குலரொமன் 
கண்மொய்... ைழியொக ்ைம்பக்கொட்வட 
அவ்ணககுப ் பொய்க கடலில் கலககும். இபபடி 
நூல் ்பொல தேண்ணீர் விழுநதேொல் ஆறொைது 
வமல் நீர்த்்தேககத்திற்்க ்ரியொகப ்பொகும். 
்கொஞ் ்ேரம் கொத்திருநதும் யொரும் ைரொதேதேொல் 
வடரிவயத் திறந்தேன்.

 “..அ்தேபபடினு ஆச்்ரியமொ இருநதுச்சு... 
இவ்ை்ளவு கம்மி ்ம்ப்ளத்துல ைொடவக 
வீட்டுல இருநதுககிட்டுத்  தேவலககு ்மல 
கட்னொட மல்லககட்டு்றன். என்னய விட 
குவறஞ் ்ம்ப்ளத்தேொன் கருபப்ொமி.. அைனும் 
ைொடவக வீடுதேொன்.. புள்வ்ளகளும் ்ரண்டு. 
ஆனொ கடன் என்னய விட குவறயொத்தேொன் 
்்ொல்றொன். ்ரொம்ப ேொ்ளொ நினச்்வதே 
இன்வனககுக ்கட்டுட்்டன். ்கொஞ் 
்ேரம் ்ப்ொம தேவலகுனிஞ்படி இருநதுட்டு 
`அண்்்ண... ேம்ம தேல்யழுத்து.. யொர ்ேொை... 
்ைளிய ்்ொல்லீறொதே்்ண..  ைொரத்துல 
ஆறு ேொளும் ்ர்ன் அரிசி. புளித்தேண்ணி.. 
ஊறுகொய்தேொன். ைொரககவடசில ஒருேொ 
மட்டும் கட்டககொல் எடுப்பன்.. அதுவும் 
புள்வ்ளக ஏங்கிப்பொயிறக கூடொதுன்னு. 

மத்தேபடி மத்தே ேொளுல புளித்தேண்ணி... 
ஊறுகொய்தேொன். அதேொன் கட்டுது்்ண..` ்பசி 
முடித்தே்பொது கலங்கியிருநதேன அைன் கண்கள். 
எனககும்தேொன்..” 

்பருமூச்சு விட்டபடி நிமிர்ந்தேன். லொட 
்ன்னொசியின் எழுத்துககளின் ேடுவிலிருநது..

்்ொறு..

புளித்தேண்ணி.

ஊறுகொய்...

்்ொறு..

புளித்தேண்ணி.

ஊறுகொய்...

எ ன க  க ரு ப ப ் ொ மி யி ன்  கு ர ல் 
்கட்கத்்தேொடங்கியது. ்மல்ல ்மல்ல 
இருட்டத்்தேொடங்கியது. கலிங்கலின் வி்ளககு 
எரியத் ்தேொடங்கியிருநதேது. அவல்பசிவய 
எடுத்து  சுவரககொய்பபட்டியிலிருககும் 
ேண்பனுககுப ்பொட்்டன்.

“லொட ்ன்னொசியொ… ம்.. ்தேரில மொப்ள.. 
வி்ொரிக்கன்.. என்ன வி்யம்.. ்ேர்ல 
்்ொல்்றன்.. ்ரி மொப்ள.. ைச்சிர்றன்...” 

“ம்..”

மீண்டும் வடரிவயத் திறந்தேன்.

“..சின்னைள் லட்சுமி இன்று ்கட்ட 
்கள்விககுப பதில் ்்ொல்ல முடியொமல் 
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தேவித்துப்பொ்னன். அபபொ... என்கூட படிககிற 
பரண்ட் வீட்ல... அைங்கைங்க ் பவர ் ைளி்ய 
்பரு்ொ எழுதியிருககொங்க.. இன்வனககு 
ஐஸ்ைர்யொ வீட்டுககுப ்பொ்னனொ.. ்ைளிய  
ஐஸ்்ஹவுஸ் னு அை ்பர் இருநதுச்சு. ேம்ம 
வீட்ல ஏன் என் ்பரு இல்லொம ்ைற ்பரு 
்பொட்டுருககு...?” 

“அது ைநது அ்தேல்லொம் அைங்க ்்ொநதே 
வீடு குட்டிமொ...”

“அபப ேம்ம வீடு..”

“இது ேம்ம வீடில்லம்மொ. .  ேொம 
ைொடவகககு இருக்கொம்..”

“ேமக்கன் ்்ொநதே வீடில்வல...?”

என்ன பதில் ்்ொல்ல.. ்கட்டுக ்கட்டுச் 
்லித்துப்பொய்த்  தூங்கிப்பொனொள் குழநவதே. 
இனி ைொடவக வீடு மொறும்்பொது அைள் 
்பருள்்ள வீடொகப பொர்த்து மொறணும்..”

ஒரு ்தேர்நதே எழுத்து ேவட்யொடு.. 
கவிவதே்யனத் தேன் ைொழவின் முககிய 
தேரு்ணங்கவ்ள எழுதியிருககும் லொட ்ன்னொசி 
யொரொக இருககும்..?  கொ்ணொமல்்பொன 
வ ட ரி வ ய த்  ் தே டி  ஏ ன்  இ ன் னு ம் 
ைரவில்வல..? இல்வல ்ைண்டு்மன்்ற 
விட்டுப்பொனொரொ...? என மனதில் ்கள்விகள் 
கி்ளம்பின.

மறுேொள் அதேற்கும் மறுேொள்... லொட 
்ன்னொசி ைர்ையில்வல. ஒரு்ைவ்ள.. 
ஒரு்ைவ்ள.. இல்வலயில்வல... அபபடி 
நிவனகக்ை மனம் ேடுங்கியது. இனி இநதே 
வடரிவய என்ன ்்ய்ைது...? ்யொ்வன்யொடு 
மீண்டும் திறந்தேன். தேொன் இருபது ைருடங்க்ளொக 
்ைவல பொர்த்துைரும் ஆவல பற்றியும்... 
்ைகுேொட்க்ளொகக கூடொதே தேன் ்ம்ப்ளம் 
பற்றியும் லொட ்ன்னொசி எழுதியிருநதேவதே 
ைொசிககும்்பொது எனககு அநதே முதேலொளி 
நிவனவில் ைநதேொர். ்தேொழிலொ்ளர்களுககு 
உரிய ்ம்ப்ளம் ைழங்கொமல் மடங்களுககும்.. 
்ொமியொர்களுககும் ைொரி ைழங்கும் ைள்்ளல் 
அைர். முகந்தேரியொதே லொட ்ன்னொசியின் துயர் 
கனத்தேது.

மூன்று ேொட்க்ளொக ைொடியிருககும் முகம் 
கண்டு அம்மொ வி்ொரிகக ஆரம்பித்துவிட்டொள்.

இன்று எபபடியொைது இதேற்்கொரு முடிவு 
கண்டொக ்ைண்டும். ்ைகு்ேரம் ்யொசித்து 
வடரிவய எடுத்துக்கொண்டு கண்மொய்ககு 
விவரந்தேன். எதேற்கும் ்கொஞ்்ேரம் 
கொத்திருககச் ்்ொல்லி மனசு உறுத்தியது. இனி 
இநதே வடரிவயப படிககப ்பொைதில்வல.

இநதே்ளவு துயவரச் சுமநதேபடி திரிய 
முடியொது. இவதேக கண்டதிலிருநது லொட 
்ன்னொசி கூட்ை திரிைது ்பொல இருநதேது.

 தேன்வனத்தேொ்ன வி்ளககுமொற்றொல் 
அடித்தேபடி....

்ையி்லொடு புத்தேகங்கவ்ளச் சுமநதேபடி....

கருபப்ொமி்யொடு ்்ர்நது்கொண்டு.. 
்்ொறு.. புளித்தேண்ணி.. ஊறுகொய்.. என 
அரற்றியபடி...

லட்சுமிககுட்டி எனத் தேன் மகளின் ்பயர் 
சூடிய ைொடவக வீட்வடத் ்தேடியவலநதேபடி...

ஏ்தேொ்ைொரு ் ொமியொருககுத் தேன் முதேலொளி 
அள்ளிக்கொடுபபவதே ்ைதேவன ்பொங்க 
பொர்த்தேபடி...

மொறி மொறி.. மனதில் ைநது ்பொகும் 
லொட ்ன்னொசிவய இனி சுமகக முடியொது. 
தீர்மொனமொய் முடி்ைடுத்துக ்கொண்டு 
ைநதிருநதே தீப்பட்டிவய எடுத்்தேன்.

்கொஞ் ்ேரத்தில் ்ொம்பலொய்க கிடநதே 
வடரிவய ்ைறித்தேபடி திரும்பி்னன். மனது 
சில ்ேரம் ஆசுைொ்பபட்டது ்பொலவும்... 
சில ்ேரம் அழுது புலம்பியது ்பொலவும் 
்தேொன்றியது. ஒரு ைொரமொகக கண்மொய்ககும் 
்பொகவில்வல. சுத்தேமொக மனதிலிருநது 
லொட ்ன்னொசியும்... அைரது  வடரியும்... 
மவறநதிருநதேனர். ஒரு ைொரம் கழித்து..  
ைழககம்்பொலப புளியங்கு்ளம் கண்மொய் 
கலிங்கல் அவடந்தேன். அ்தே ்பொல.. 
அபபடி்ய கிடநதேது.. வடரி. பதேற்றமுற 
ேடுங்கும் வகக்ளொல் முன்பககத்வதேத் திறந்தேன்.

கருபப்ொமி.

சுவரககொய் பட்டி.

என்ற எழுத்துககள் எவனத் தேவிப்பொடு 
்ேொககின.
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உைக சினிமகா

ததகாடர - 27 èMT

“குளிர் கொலத்துல குளிருககுள்்ள... 
்ையில் கொலத்துல ்ையிலுககுள்்ள.  ்கொசுக 
கடி, ்ொககவட ைொ்ம்.. க்க்ன்னு இருககற 
இடத்துல ேரகத்வதேச் சுமநதுககிட்டு ைொழற 
எனககுத் தினமும் கொவலல கண்ணு முழிச்்ொ 
்தேரியறது.. மவல ்மல ஜம்முனு இருககற 
உன் கண்்ணொடி மொளிவகதேொன். அதே பொத்தேொ்ை 
்கொபம் ைநதுரும். ்ைறுபபு கூடிடும். ைஞ்ம் 
்பொங்கும். அதேொன்... உன்வன ஏதேொைது 
பண்்ணனும்னு ்தேொணுச்சு..”

இபபடித்தேொன் அநதே வில்லன் ஹீ்ரொவிடம் 
ஓர் இடத்தில் ்பசுைொன். ேமககுப ்பச்சு எழொதே 
இடம் இது. 

எல்லொக கொலங்களிலும் கொல்களில் 
்ேருபவபக கட்டிக்கொண்டு அவலயும் 
்முதேொய ஏற்றத்தேொழவின் ஆன் ஸ்பொட் விபரீதேம்.. 
ஆற்றொவம, ்பொறொவம. 

“கற்றது தேமிழ” படத்தில்கூட அடிேொதேம் 
இதுதேொன். ஆற்றொவம. 

“்ரண்டொயிரம் ைரு்மொ இருககற 
தேமிழ படிச்் எனககு 2500 ்ம்ப்ளம்... ்ேத்து 
ைநதே டிவி ்பொட்டிய படிச்்ைனுககு 

லட்்ம் ரூபொய் ்ம்ப்ளம்.. இல்ல” என்று 
்கட்டுவிட்டு ைஞ்ப பொர்வைவய வீசும் 
ஜீைொ பொத்திரம்தேொன் ேமககு நிவனவுககு 
ைநதேது. ஒரு பககம் ்்ர்நது்கொண்்ட ்பொகும் 
ப்ணம்...  இன்்னொரு பககம் ைொழவைச் 
்ரித்துக்கொண்்ட ்பொகும் ்ொபம்... என்று 
இரண்வடயும் பவடத்தே சில புத்தி்ொலி 
மனிதேர்களின்பொல் சுழலும் உலகத்துககுச் 
்மதேர்மம் கிவடயொது. உலகம் தேட்வடயொனது 
என்று ஆரம்பத்தில் ்்ொன்ன கூற்று ்ரிதேொன் 
என்று ்தேொன்றச் ்்ய்யும் தேத்துைம்தேொன் இநதே 
சினிமொ.

“ அ கி ர ொ  கு ் ர ொ ் ் ொ ை ொ ”  எ னு ம் 
ஆளுவமயின் ஒவ்்ைொரு படமும் ேமககுக 
குறிப்படுகக உதேவும் கொட்சி அவமபபுகளின் 
ைழி்ய நிகழநதிருககும் ஆகச் சிறநதே 
பவடபபுகள்தேொன். படத்துககுப படம் அகிரொ 
நிகழத்தும் கவல ைரம்பு... உலகத் தேரத்தில் 
சிரம் உயர்த்துபவை. அைர் அைரின் உள்ளூர் 
ஜபபொன்கொக மட்டும் படம் எடுத்தே மொதிரி 
்தேரியவில்வல. அதேன் நீட்சியொக ஊருககு ஊரு 
வித்தியொ்பபடும் விதிகவ்ளயும் தேொண்டியது 
என்று புரிநது்கொள்கி்றொம்.
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“Rashomon” எடுத்துக்கொண்டொல்.. . 
ஒ்ர கவதேவய மூைர் அைரைர் கண்களில் 
கண்டவதேச் ்்ொல்லும் விதேமொகத் திவரககவதே 
அவமககபபட்டிருககும். அதேன் தேொககத்தில்தேொன் 
விருமொண்டி இங்்க நிகழநதேது. ஒ்ர 
கவதேவய ்ைறு ்ைறு பரி்ணொமங்களில் 
்்ொல்லும் வித்வதேககு விவதே இதுதேொன் என்று 
நிவனககி்றன். 

“Dreams” பொர்த்துவிட்டுத்தேொன் ஒரு 
கவதேவய எங்கிருநது ்ைண்டுமொனொலும் 
ஆரம்பிககலொம்.. எநதேப பொத்திரத்வதேயும் 
எபபடியும் ைடிைவமககலொம்.. நிஜத்துககும் 
நிழலுககும் இவட்ய  நிறுத்தி நிதேொனமொக 
ஒரு கூத்து கட்டலொம் என்்றல்லொம் 
்தேரிநது்கொண்்டன். ேரிககவதேயும் மரம் 
்பசும் விவதேயும் ்்த்தேைன் தேன் வீட்வடக 
கண்டு படும் பொடும்... என்று சிநதேவனயின் 
விஸ்தீரத்வதே விரித்து ைண்்ணம் ்்ய்தே 
மொயன் அகிரொ என்றொல் அது ைொன்்கொவின் 
ைவரய இருநதே ஓவியச் சித்து ்ைவல என்்ற 
உ்ணர்கி்றன்.

்ஷகஸ்பியரின் King Learஐத் தேழுவி 
மிக அதிகச் ்்லவில் எடுககபபட்ட “RAN” 
படத்வதே இப்பொது பொர்த்தேொலும்... ைொள் 
எடுத்துக்கொண்டு குதிவர கவனகக ைொ்லில் 
ஒரு ்பொருககுக கொத்திருககும் மனம் 
ைொய்த்துவிடும். 

“Ikiru” கொலத்துககும் ்ொவின் பிரதி. 
துன்பவியலின் தூர் ைவர ்்ன்று ்தேொண்டி 
எடுககும் மொனுடத்வதே அறியச் ்்ய்தேது. 

“Seven Samurai” எப்பொதும் ்தேவையொன 
்பொரொட்டத்வதே ேடத்திப பொர்த்தே பயிற்சி. 
இப்பொதும் அதேன் தேொககம் குவறயவில்வல 
என்பதேொல்தேொன் கொல ரசிகனின் ைொரிசு அகிரொ 
என்று்ணர்கி்றொம். இநதே ைரிவ்யில் அைரின் 
ஆகச் சிறநதே பவடபபொக முப்பொழுதும் 
ே ம் மி வ ட ் ய  உ ல வி க ் க ொ ண் டி ரு க கு ம் 
“High and Low”தேொன் இபபடி ்பொட்டு ேம்வம 
இம்சிககிறது. ேம்மிடம் ைநது ேம்வம ேொ்ம 
கொ்ணச் ்்ய்யும் தேரு்ணத்வதே இவறஞசுகிறது. 
அதிர்வும் அறமும் ஒரு்்ர ஒரு குவடககுள் 
அண்டி மனம் விடும் ைவர ேவடபயில 
அவழத்தேொல்... அது என்ன ைவக ்பொதிவய 
உ்ணர்த்தும். அநதே ைவக அதிகொரம்தேொன் இநதே 
சினிமொ.

்பசிக்கொண்்ட இருககும் இநதே 
சினிமொவில் கொண்்பொவரப ் பச்்டககும் யுகதி 
இருககிறது.

ஷூ  க ம் ப னி  வ ை த் தி ரு க கு ம் 
ப ொ ர் ட் ன ர் க ளி ல்  ஒ ரு ை ர்  ் க ொ ண் ் ட ொ . 
்ேர்வமயும் நிதேொனமும் அறமும் ்கொண்ட 
முதேலொளி. ்க பொர்ட்னர்ஸ் தேரமில்லொதே 
ஷூவைத் தேயொரிப்பொம் என்று ்யொ்வன 
்்ொல்லும்்பொதுகூட அதிலிருநது மொற்றுக 
கருத்து ்கொண்டு அைர்க்்ளொடு ்ண்வடயிட்டு 
நீதி ்பசும் ்பருமொன். அபபடி ஒரு மீட்டிங் 
்பொய்க்கொண்டிருககும்்பொதுதேொன் தேன் 
வபயன் கடத்தேபபட்டிருககிறொன் என்று 
்தேொவல்பசியில் ஒரு திவகபபு ைருகிறது. 
பதேட்டம் தேவிபபு இயலொவம ்கொபம் 
்கொநதேளிபபு என்று அநதேத் தேகபபன் படும் 
பொடு.. அடுத்தே சில மணித்துளிகளுககுத் 
திவரவயத் தேொண்டி ேமககும் ்தேொற்றிக்கொள்்ள 
ஆரம்பிககிறது.  அதுதேொன் அகிரொவின் 
கொட்சி ைடிைம். ஒ்ர கொட்சியில் ேொவலஞசு 
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பொத்திரங்கள் தேனித்தேனியொகச் சிநதித்து நிற்கும் 
கொட்சி அைரின் சிக்னச்்ர் கொட்சி என்்ற 
்்ொல்லலொம். மிகக குவறைொன ்த்தேத்தில் 
நிவறய ்பசும் நுட்பத்தினூடொகத்தேொன் கவதே 
ேகர்கிறது.  

குறிபபிட்ட ப்ணம் ்கொடுத்தேொல்தேொன் 
வபயன் கிவடபபொன்... இல்வல்யனில் 
்கொல்லபபடுைொன் என்று திட்டைட்டமொகச் 
்்ய்தி ைநது ்்ர்கிறது. `எத்தேவன ப்ணம் 
்ைண்டுமொனொலும் தேருகி்றன். ேொன் பிறகு 
்ம்பொதித்துக்கொள்கி்றன். என் வபயவனக 
்கொடுத்துவிடு` என்று தேநவதே ்கொண்்டொ 
்கஞசுைது... அதேன் ்தேொடர்ச்சியில் ப்ணத்வதே 
எபபடி தேர ்ைண்டும் என்று ்பசுைது... 
எல்லொம் எல்லொம் அடுத்தே ் ேொடியில் திவகககச் 
்்ய்யும் திருபபத்்தேொடு ேம்வம ்ேொககி 
அவமதியொககுகிறது. அடுத்து ேடநதே கொட்சி 
மொற்றம்.

எல்லொரும் ப்ணத்வதேக ்கொடுத்துப 
வ ப ய வ ன  மீ ட் டு வி டு ம்  ் ை க த் தி ல் 
இருகக...  எதிர்பொரொதே ைவ்ளவு ்பொல 
ஒலிபபொனின்றிப வபயன் ்ைளி்ய இருநது 
வீட்டுககுள் ஓடி ைருைொன். நிதேொனித்துச் 
்மொளித்துக்கொள்ளும் உடல்்மொழி்யொடு 
ஓடிச் ்்ன்று கட்டிக்கொண்டு முத்தேமவழ 
்பொழிநது ஆசுைொ்பபடும் ்ேரத்தில்தேொன் 
்கொண்்டொவுககு மீண்டும் உள்்்ள மணி 
அடிககும். 

அபபடி என்றொல் கடத்தேபபட்டது... 
டிவரைரின் வபயன். 

அதேற்குள் ் பொலீஸ் ைநதுவிட்டிருககும். ் க 
ேண்பர்கள் ைநதுவிட்டிருபபொர்கள். இப்பொது 
என்ன ்்ய்ைது. கடத்தேபபட்டது தேன் வபயன் 
என்று ்தேரிநதேதும் அதுைவர ்மலொபபில் 
்்ொகம் அபப நின்று்கொண்டிருநதே டிவரைர் 
ஆழம் ைவர மனம் ேடுங்க தேவல தேொழத்தி 
ஏதேொைது ்்ய்ங்க என்று ்்ய்ைதேறியொமல் 
நிற்கிறொன். இல்லொதேைன் தேவல தேொழநதுதேொன் 
இருககும் என்று ்்ொல்லொமல் ்்ொல்கிறது 
கொட்சி. 

்ட்்டனக ்கொண்்டொ ப்ணம் தேருைதில் 
தேயககம் கொட்ட ஆரம்பிககிறொன். 

“அைன் என்ன ்பரிய இைனொ... அைன் 
்கட்டொ ப்ணம் குடுத்தேரணுமொ... அைவனக 
கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்்றன் பொரு... 
்பொலீஸ் இருககு... அைங்க பொத்துககுைொங்க...” 
என்பொன். மவனவி உட்பட ்பொலீஸ் 
உட்பட ேண்பர்கள் உட்பட எல்லொரு்ம 
திவகப்பொடு பொர்பபொர்கள். இ்தே ைொய் தேன் 
வபயனுககு என்று ஒன்று ்பசியது இப்பொது 
்ை்றொன்று ் பசுகிறது. மொனுடச் ் ல்லித்தேனம் 
்ைளிபபடுகின்ற மிக நுட்பமொன இடம். 
கடத்தேபபட்டது ஓனர் வபயன் எனும்்பொது 
திவகத்தேபடி நின்றுவிட்டுத் தேன் வபயன் 
எனும்்பொது தேவிககும் டிவரைர் மனதிலும் 
மனுஷ புத்தி்ய அல்லொடுகிறது.

ஒ்ர அவறககுள் நின்று்கொண்டு 
அங்கும் இங்கும் அவலயும் ்கொண்்டொ 
என்ன முடிவு எடுபபொன் என்று ேொமும் 
பின்னொ்ல்ய அவலைது அநதே டிவரைவரப 
்பொல்ை அத்தேவன பரிதேொபமொனது. பிதேற்றித் 
தேத்தேளிககும் ப்ணமும் ்பொருளும் நிவறநதே 
அநதே வீட்டில் தேன் டிவரைரொக இருககும் ்க 
மனிதேனுககு இரங்குதேல் பற்றிய ஊ்லொட்டம் 
்கொடுவமயிலும் ் கொடுவம. ஒவ்்ைொரு முவற 
்பொன் அடிகவகயி்லயும் ்கொண்்டொவின் 
தேனி மனிதே மனப ்பொரொட்டம் அல்லொட்டம் 
நிவறநதேவை. தேனககுப ்பொகத்தேொன் தேொனம். 
மற்றைருககு எனில் மதிய உ்ணவுககுப 
பின் இரங்கல் ்தேரிவிககலொம்தேொ்ன. 
தேொன் ்ொைதும் மற்றைர் ்ொைதும் ஒன்றொ 
என்ன. முன்னகரும் எது ஒன்றிலும் தேன் 
ப்ணம் இருபபவதே உ்ணர்நதே ்கொண்்டொ... 
அதுைவர ்கொண்டிருநதே ேல்லதேனங்கவ்ளச் 
்்ய்ைதேறியொது சுமகக ஆரம்பிககிறொன். அது 
ேல்லைன் எனும் சிலுவையின் கனத்வதே 
ஏற்றிக்கொண்்ட இருககிறது. ்்ொற்களில் 
்ைகம் கண்களில் தேடுமொற்றம் சுயம் தேன்னுள் 
்கள்வி ைவ்ளயத்வதேக ்கொண்டு தேன்வன 
்ேருககுைவதேக கொட்டவும் ைழியின்றி.. 
கொட்டொமலும் ைழியின்றி.. தேன்வன யொர் என்று 
தேொ்ன உ்ணரும் இவட்ைளியில் ேொயகன் 
்ேககுருக தேன்வன்ய ைொர்த்்தேடுபபதில் திவர 
்தேர்நதே கொட்சி அவமபபு மிளிர்கிறது.

்கொண்்டொவின் மவனவியும் ்ரி 
அைர்களின் மகனும் ்ரி டிவரைரின் மகவன 
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மீட்்டடுகக எபபடியொைது உதேவுங்க என்று 
மன்றொடுைொர்கள். ப்ணத்வதே எப்பொது 
்ைண்டுமொனொலும் ்ம்பொதித்துக்கொள்்ைன் 
என்று ்்ொன்னீர்க்்ள என்று மவனவி 
்கட்வகயில் பதிலுககுக ்கள்விவயத் 
்தேடுைொன் ்கொண்்டொ. அநதேச் சிறுைர்கள் 
இருைரு்ம ேல்ல ேண்பர்கள்.  அைர்கள் 
விவ்ளயொடிக்கொண்டிருககும்்பொதுதேொன் ஆள் 
மொற்றிக கடத்தேபபட்டிருககிறொன் டிவரைரின் 
மகன். இநதே விஷயம் ்தேரிநதேொல் கடத்தினைன் 
அைனொக விட்டுவிடுைொன் என்று ்்ொல்லும் 
்கொண்்டொவுககுத் தேொன் ்்ொல்ைது அபத்தேம் 
என்று ்தேரியொமல் இல்வல. தேடுமொற்றத்தின் 
உ ச் சி யி ல்  மு து ் க லு ம் ப ற் ற  பு ழு ை ொ க 
்ேளிகிறொன். அபத்தேங்கள் அபபடித்தேொ்ன. 

அகிரொ இங்்க ம்னொதேத்துைத்தில் மனிதே 
தேத்துைம் நிகழத்தி இருபபொர். நின்று்கொண்்ட 
ஓடச் ்்ய்யும் தேனித்துைம் அது. உசிரு 
ஊ்லொடுவகயில்தேொன் பிசிறு தேட்டும் மொனுட 
மனம் புரிபடுகிறது. தேன் முதேலொளியிடம் ் ்ன்று 
`எனககு என்ன ் ்ொல்றதுன்்ன ் தேரியல` என்று 
அநதே டிவரைர் தேவல தேொழத்தி நிற்வகயில்... 
“அபப ஒன்னும் ்்ொல்லொதே... அநதேப பககம் 
்பொ” என்று பதிலுககுக கத்திவிட்டு ஜன்னல் 
தேொண்டி ்ைறித்து பொர்ககும் ்கொண்்டொ 
ே ம் மி ல்  இ ரு க கு ம்  ப ்ண க க ொ ர ன் தே ொ ன் . 
்்ொல்லில் சிககொதே அங்கலொய்பபுதேொன் அநதேப 
பொத்திரத் தேன்வம. அநதே அவறயில் முதேலொளி 
ேடககும் எல்லொப பககமும் பின்னொ்ல்ய 
அப்பொதுதேொன் ்பொடபபட்ட தேவல இல்லொதே 
ேொய்ககுட்டிவயப ்பொல ேடககும் அநதே 
டிவரைர் ேம்மில் இருககும் பரம ஏவழதேொன். 
சி க கி க ் க ொ ண் ட  ் ் ொ ல் வ ல ் ய ல் ல ொ ம் 
அங்கலொய்பபின் ை்மிருநது மீட்்டடுகக 
அருள்கூர்நது தேயவு ்்ய்து பளீஸ் ்கஞசிக 
்கட்டுகக்றன்... இன்னும் இன்னும் ் ர்ணொகதி 
ஆகும் ைொழகவகயின் ் பொககுககு ைொர்த்வதேகள் 
்பொதேொது.

கடத்தேல்கொரனிடம் இருநது அவழபபு 
ைரும்்பொ்தேல்லொம் ரிசீைவரக ்கொண்்டொ 
கைனமொகக கொதில் வைத்துக ்கட்க... அைன் 
மவனவியும் தேன் கொவதேக க்ணைன் முதுகில் 
்ரித்து ஒட்டு ்கட்க முயற்சிககும் கொட்சி... 
இன்னமும் ்்ொல்லப்பொனொல்.. .  கூட 

இருப்பொ்ரல்லொம் அபபடித்தேொன் ்கட்க 
முயற்சிபபொர்கள். பறி்கொடுத்தேைன் வீட்டில் 
எல்லொ்ம கொதுகள்தேொன் என்று ேமககுப 
்பரிதினும் ்பரிய ்பருமூச்சு.

“எபபடியொைது கொபபொத்துங்க.. ேொன் 
ைொழேொ்்ளல்லொம் உங்களுககு ்ைவல 
்்ய்்ைன்.... என் வபயன் உங்க வபயனுககு 
்ைவல ்்ய்ைொன்.. .”  என்று அநதேப 
பொைபபட்ட அபபொ.. அநதே டிவரைர் - ்பசும் 
ை்னம் இநதே ஏவழ ப்ணககொர விகிதேொ்ொரத்தின் 
ேடு்ை உயிர் ேடுங்க நிற்கும் இயலொவமயின் 
சிணுங்கல். பசித்தே பூவனககுப பதேறத்தேொ்ன 
்தேரியும். முதேலொளிவயத் தேர்ம ்ங்கடத்தில் 
ஆழத்துகி்றொ்ம என்று புரிநது்கொண்டு 
்ற்று ்ேரத்தில் டிவரைர் தேன்வன்ய 
்தேற்றியபடி, “ப்ணம் குடுகக ்ைண்டொம் 
்ொர். அைன் என்்னொட வபயன்னு ்தேரிஞ்ொ 
விட்ருைொங்க..” என்று ்்ொல்லிக கீ்ழ விழுநது 
அழுவகயில்... திவர மீறும் தேளும்பல். 

்கொண்்டொ என்ன முடி்ைடுத்தேொர்... 
அ ை ர் க ள்  அ ந தே க  க ட த் தே ல் க ொ ர வ ன க 
க ண் டு பி டி த் தே ொ ர் க ்ள ொ . .  எ ப ப டி 
கண்டுபிடித்தேொர்கள்.. ்பொலீஸ் டிபொர்ட்்மண்ட் 
என்ன மொதிரி ்ைவல்யல்லொம் ்்ய்தேொர்கள்.. 
்கொண்்டொவின் மனிதேொபிமொனம் எநதே்ளவு 
இறங்கி ைநதேது.. அநதே டிவரைர் எபபடி இவதே 
எதிர்்கொண்டொர்.. அநதே மவல உச்சியில் 
பிரம்மொண்டமொய் வீற்றிருககும் அநதே 
வீடு இநதேச் ்மூக அநதேஸ்தின் குறியீடொ... 
இயலொவமயும் ஆற்றொவமயும்.. எங்்கொ எதி்லொ 
ஒளிநது்கொண்டு இநதே மொதிரி ்கொட்டுககு 
அநதேப பககம் இருககும் ்மல்தேட்டுச் 
்மூகத்வதே என்ன மொதிரி புரிநது்கொள்கிறது.. 
ேல்லைனுககும் ்கட்டைனுககும் இவட்ய 
இருககும் ்மல்லிய ்கொட்டில் ப்ணம் எனும் 
்பரொயுதேம் ் ்ய்யும் புரட்சி என்ன... என்று படம் 
்ேடுகிலும் க்ககும் உண்வமகள் ்பொட்டுத் 
தேொககுகின்றன. 

இநதேப படம் பொர்ககும் ஒவ்்ைொரு 
முவறயும் ேொம் ஒவ்்ைொரு ்ைறு மனிதேரொக 
மொறு்ைொம்.  அநதே இன்்னொரு மனதின் 
ைடிைம் ேம்வமச் ்மநிவலபபடுத்தினொல் 
ேல்லது.
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நிலம், நீர், ்ேருபபு, கொற்று, ஆகொயம் 
ஆகியைற்வறப ்பணிககொத்தேொல் மட்டு்ம 
பச்வ்ய பொத்திரம் என்்றன்றும் அட்்யப 
பொத்திரமொக மிளிரும்.

ஆனொல், மனிதே்னொ கொலங்கொலமொக 
இயற்வகயின் மீது ்்லுத்தி ைரும் ைன்முவற 
்்ொல்லில் அடங்கொதேது.

கடலும் கொடும் முத்தேமிட்டு உறைொடக 
கசியும் அமுதேம் மவழ்யன்பவதே மறநதேொன் 
மனிதேன்.

கடலில் ்கொட்டிய குபவபகள், கடலின் 
சூழலியவல முற்றிலும் சிவதேத்துவிட்டது. 
்ம்ைளியில் ைொழகின்றைர்க்்ளொ கடவல 
ஒரு தேட்வடயொன அறி்ைொடு அணுகுகி்றொம். 
விவ்ளவு கொலநிவல மொற்றத்்தேொடு பல்்ைறு 
இலை் இவ்ணபபுக்ளொக நிலச்்ரிவு, உபபு நீர் 
உட்புகல் ்பொன்றவையும் நிகழகின்றன...

க ட வ ல ப  ப ற் றி ப  ் ப சு ம் ் ப ொ து , 
மின்னணுக குபவப பற்றிப ்ப்ொது இருகக 
இயலொது... 

அபபடி இன்வறய சூழலில், சூழலியல் 
பற்றிய ேறுககு ்தேறித்தேொற் ்பொன்ற 
கவிவதே்யொன்வறச் ்மீபத்தில் பவடபபின் 
்ைளியீடொன பச்வ்யம் என்பது பச்வ் 
ரத்தேம் என்ற நூலில் படித்்தேன். கீழககொணும்  
கவிவதேககுச் ்்ொநதேககொரர் கவி்ர் பிருநதேொ 
்ொரதி அைர்கள்.

மின்னணுக குபவப

்்ொல்லவில்வலயொ

ேம் அறி்ை குபவப்யன

மி ன் ன ணு  இ ன் வ ற ய  உ ல க த் வ தே 
உ ள் ்ள ங் வ க யி ல்  தே ந தி ரு க கி ற து  எ ன் று 
இறுமொநதிருககும் ேொம் மறநதுவிட்டது... 
மின்னணு உபகர்ணங்கவ்ளத் தேயொரிககும்்பொது 
உருைொகும் கழிவுகவ்ள. பயன்படுத்தே முடியொதே 
நிவலவய அவடநதே மின்னணு உபகர்ணங்கள் 
குபவபயொ,  இைற்வற்யல்லொம் எங்்க 
்கொட்டுகி்றொம்? அதேன் விவ்ளவுகள் என்ன 
என்பவதே ்யொசித்திருககி்றொமொ?



மின்னணுக குபவபகவ்ளக கடலில் 
்கொட்டுகி்றொம், மற்றும் நிலத்தில் குவித்தும், 
எரித்தும் கடவல, நிலத்வதே, கொற்வற 
மொசுபடுத்திவிடுகி்றொம்.

மின்னணுக குபவப என்ற ஒற்வற ைரியில் 
விரிகின்ற ்்ய்திகள்...

ஐ.ேொ.்வப அறிகவகயின்படி மின்னணுக 
கழிவுகள் பிரச்சிவனயில் ஆசியொவில் இநதியொ 

இரண்டொம் இடத்தில் உள்்ளது. 
இ ந தி ய ச்  சு ற் று ச் சூ ழ ல் 
ம ற் று ம்  ை ன த் து வ ற 
அ வ ம ச் ் க த் தி ன்  பு ள் ளி 
விைரபபடி இநதியொவில் 
மி ன் ன ணு க  க ழி வு க வ ்ள 
உருைொககுைதில் மும்வப 
முதேலிடத்திலும், இரண்டொம் 
இ ட த் தி ல்  தே மி ழ க மு ம் 
உள்்ளதேொக அறிகவக ஒன்று 
்தேரிவிககிறது.

ஒ ரு  நி மி ட த் தி ற் கு  உ ல கி ல் 
எ ட் டு  ட ன்  எ வ ட யு ள் ்ள  மி ன் ன ணு க 
கு ப வ ப க ள்  உ ரு ை ொ கு ை தே ொ க  ஆ ய் வு 
அறிகவக ஒன்று அதிர்ச்சித் தேகைவல 
அளிககிறது... எதிர்கொலத்தில் உலக்ம ஒரு 
குபவபத்்தேொட்டியொக மொறிவிடும் அபொயம் 
இருககிறது.

2021இல் மட்டும் தூககி வீ்பபட்ட 
மின்னணுக குபவபகள் 5.70 ்கொடி டன் 
எவட உவடயதேொக இருககிறது, இது சீனப 

்பருஞசுைரின் எவடவய விட அதிகம்.

ே ம்  அ றி ் ை  கு ப வ ப ய ொ ன து 
்பருநதுயரன்்றொ!

ஆம் மிகவும் உண்வம, இவதேக குறித்து 
2013ஆம் ஆண்டு தினமலரில் ்பொள்்ளொச்சி 
பகுதி ்்ய்தியில் Impact of E -waste on water 
conservation என்ற தேவலபபில் ஒரு கட்டுவர 
எழுதியிருந்தேன்.

இன்று சுமொர் 9 ஆண்டுகள் கழித்து, அதேன் 
கருப்பொரு்்ளொடு ஒரு கவிவதேவயக கொ்ண 
்ேர்வகயில் மகிழவும், நிவல மொறொது இன்னும் 
்மொ்மொகி இருபபவதே நிவனத்து ைருத்தேமும் 
்மலிடுகிறது.

கடலில் ்கொட்டபபடும் மின்னணுக 
குபவபவய உண்ணும் கடல்ைொழ உயிரினங்கள் 
மூலம் மனிதேர்களின் உடலுககு இடம் மொறும் 

இநதே மின்னணுக குபவபகள் உருைொககும் 
்ேொய்கள் ஏரொ்ளம். 

துசுயநதேன் ைரலொற்றில் ் குநதேவல ஆற்றில் 
தேைறவிடும் ் மொதிரம் மீன் ைழி்ய துசுயநதேவன 
அவடைதுதேொன், நீர்ைொழ உயிரினம் மூலம் கன 
உ்லொகங்கள் மனிதேவன அவடநதேதேற்கொன 
்ொன்று.

கடலில் எவதே ்ைண்டுமொனொலும், 
எவ்ை்ளவு ்ைண்டுமொனொலும் ்கொட்டலொம் 
என்கிற மனிதேனின் தேட்வடயொன அறிவு 
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குபவபயின்றி ்ை்றன்ன.

கண்வ்ண விற்றுச் சித்திரம் ைொங்கும் 
மடவம, குபவப அறிவுதேொ்ன.

கடலின் சூழல் (Ocean Ecology) ்கடுைதேொல் 
ஏற்படும் அபொயம் ைனத்வதே நிவலகுவலயச் 
்்ய்யும்.

க ட லு ம்  ை ன மு ம்  ை ொ ன் ை ழி ் ய 
்பசிக்கொள்ளும். கடல் ைனத்திற்கு நிகரொக 40% 
ஆகஸிஜவனக ்கொடுத்து, கரியமில ைொயுவை 
உறிஞசிக்கொள்்ளக கூடியவை. கடலின் 
மிகப்பரிய நீர்பரபபிலிருநது ஆவியொகும் 
நீவரத்தேொன், ைனங்கள் மவழயொககுகின்றன 
என்ற மிக நுட்பமொன அைதேொனிபவப இழநதே 
்மூகத்திற்கு, கடவலப பற்றி விழிபபு்ணர்வு 
ஏற்படுத்தே ்ைண்டியது இன்வறய தேவலயொய 
கடவமயொகும்.

கடல்ைொழ உயிரினங்களின் அழிைொல், 
கடலின் ்ைபபநிவல மொறும்்பொது ்பரிய 
கொலநிவலமொற்றம் உருைொகிறது.

பசிஃபிக ்பருங்கடல் சூடொகி உள்்ளது, 
கொர்ணம் கடலின் அடியில் 14 லட்்ம் 
்துரகி்லொமீட்டருககு Great pacific garbage 
patch (்பரிய பசிபிக குபவப இவ்ணபபு) 
உள்்ளது, என்பவதே ்ொர்லஸ் ்மொர் 1992இல் 
கண்டுபிடித்துச் ்்ொல்லியிருககிறொர்.

ஏற்கன்ை கொடுகவ்ள அழித்துவிட்்டொம் 
என்பதேொல் கடல் தேன்னியல்பில் உறிஞசும் 
கொர்பன் வட ஆகவஸைவட விட அதிகமொக 
உறிஞசுகின்றது... இதேனொல் கடலின் ்ைபபம் 
மொற்றமவடகிறது.

இதேன் மூலம் லொநினொ, எல்நி்னொ ் பொன்ற 
கொலநிவல மொற்றங்கள் உருைொகின்றன. 
ஏ்னன்றொல், கடலுககடியில் கிடககும் 
குபவபயில் 46% மீன்பிடி உபகர்ணங்கள், 
மீதேமுள்்ளவை மின்னணுக குபவபகள். அதில் 
்ேகிழி அதிகம், இவை துகள்க்ளொக மொற 600 
ஆண்டுகள் ஆகும்.

கொலநிவல மொற்றத்திற்கும் அடி்பொடும் 
இநதே மின்னணுக குபவபகள் பூமியின் 
யொைற்வறயும் குவலத்துவிடக கூடியவை 
என்பவதே அறியொதே அறிவு குபவபதேொ்ன.

இநதே மின்னணுக குபவபயில் அதிகம் 
இருபபது சிலிகொன், கொரியம், யிட்ரியம், 
்ைள்ளி, ்கலியம், தேங்கம், ஆர்்னிக, 
இன்டியம், டொன்டுலம் எனப பல்்ைறு 
தேனிமங்கள். இவைகவ்ள எரிககும்்பொது ைரும் 
ேச்்ொல் ஏற்படும் ்ேொய்கள் க்ணககிலடங்கொ.

்்ன்வனயில் 1/2 கி்லொ மீட்டர் 
அ்ள்ையுள்்ள ரிச் ஸ்ட்ரீடில் உலகில் 
்தேடபபடும் பல மின்னணுப பொகங்கள் 
மலிைொன விவலயில் கிவடககின்றன. 
மறுசுழற்சி, ்ரி்்ய்து பயன்படுத்துதேல் 
என்பதேற்கு இட்ம கிவடயொது, தூககி 
வீசிவிட்டுப புதிதேொக ைொங்கி்கொள்ளும் 
நுகர்்ைொர் கலொச்்ொரம் ்பருக, மின்னணுக 
குபவபயும் ் பருகிவிட்டது. இது ் ்ன்வனயின் 
நிவல. மற்ற ேகரங்கவ்ள எண்ணிபபொருங்கள்!

ைருங்கொலச் ்நதேதியினருககுக குபவப 
உலகத்வதேயொ தேநது ்்ல்லப்பொகி்றொம்.

நீலம் ்ஜொலிககும் கரங்களில்தேொன் 
துளிர்ககும் பச்வ்ய பொத்திரம்.

நீலம் கொப்பொம்! பச்வ்யம் ை்ளர்ப்பொம்!

அ ட் ் ய  ப ொ த் தி ர ம ொ ன  ப ச் வ ் ய 
பொத்திரத்வதேப பத்திரபபடுத்து்ைொம்.
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 நூல் விமர்சனம்


“கவிவதே ஒரு அதி்ய தூண்டில், அதில் 

எதிர்பொரொமல்  ்ொனமீன் அகபபட்டு 
விடுைதுண்டு.”

கவிக்கொ அபதுல் ரகுமொன் அைர்களின் 
இநதே ைரிகளின் உண்வமத்துைம் ஒவ்்ைொரு 
கவி்னுககுமொன அனுபை ்ைண்டலொக்ை 
இருககக கூடும்.

் தே ொ  சி ந தி த் தே வ ல யு ம்  க வி ் ரி ன்  
மனதிற்குக கரு உண்டொதேல், கண்டது 
யொவிலும் கிவடககப்பறுதேல் அல்ல. 
மி ன் னு ம்  மி ன் ன லு க கு ம்  கு வ ற ை ொ ன 
்ேொடியில் உள்்ளத்தில் வித்தேொகி, விஸ்ைரூபம் 
எடுபபதுதேொன்  கவிவதே.

அடர்நது தேவர்யொட்டி ை்ளரும் குட்டித் 
தேொைரங்களின் மீதேொன ஈர்பவபப ்பொலவும் 
அது தேரும் பயன்கவ்ளப ்பொலவும்  இரண்டு 
ைரி மூன்று ைரிக கவிவதேகள் சிலருககுத் தேொரக 
மநதிரமொகும் அ்ளவிற்கு, ைொழகவகவய்ய 
புரட்டிப்பொடும் வீரியம் மிககவையொக 
இருபபதுண்டு.

்ேடிய ்ேடிய ை்ளர்நது ்்ல்லும் 
்கொடிகவ்ளப்பொல, நீண்டு்கொண்்ட 
் ் ல் லு ம்  ை ரி க ளி ல்  சி ல  ை ொ சி ப பு 
மயககத்திற்கு உண்டொகி, ைொ்கவன ஈர்த்து 
வைத்துக்கொள்ளும் அற்புதேமொனவை..

ஆனொல் இவை இரண்டுககுமொன  நிதேொன 
ைரிகளில் அன்பு, கொதேல், பொ்ம், அரசியல், 
்மூகம் என அத்தேவன தே்ளங்கவ்ளயும் கவி்ர் 
தேம் ் ேர்வமயொன பொர்வையொல் இத்்தேொகுபபில் 
கவிவதேயொககியிருககிறொர்.

 ஈர்பபுகள் பூ்பபட்ட ்்ொற்க்ளொல், ஈர 
்ேஞ்ம் கசியவிடும் அன்பின் ம்கொன்னதேம் 
உ்ணர்த்தும் கவிவதேகள்.

கவி்ர் ைத்திரொயிருபபு ்தே.சு. கவுதேமன் 
அைர்களின் “அம்மொவின் கட்வடப வப” என்ற 
கவிவதே நூலிவன உ்ணர்வுகளின் கதேம்பம் 
என்றுகூட ்்ொல்லலொம்.

தினம் மலரும் பூககளின் ்ொதுைொன 
புவகபபடத்்தேொடு ்தேொடங்கும் கவி்ரின்  
முகநூல் பககம். ்தேொடர்நது கொட்டமொன 
அரசியல் அதிகொரப  பிவழகவ்ளயும் 
அேொய்மொக  அலசி ஆயும் கட்டுவரக்ளொல் 
தேனித்துத் ்தேரியும் ைல்லவமயொனவை. 

உ வ ழ ப பி ற் கு ம்  பி வ ழ ப பி ற் கு ம் , 
பிறநதே மண்வ்ணயும் ்பற்்றொர்கவ்ளயும் 
விட்டுப பிரிநது ்ைறு ஊர் ்ைறு ேொ்டனப 
பிள்வ்ளகளின் ைொழவு அைர்கள் விரும்பி்யொ 
விரும்பொம்லொ ைொய்த்துவிடுகிறது.

அடிககடி ்்ன்று பொர்த்தேொலும் அருகில் 
இருநது கைனித்தேது ்பொலிருபபதில்வல. 
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ஆனொல் ்நதிககக கிவடககும் ஒவ்்ைொரு 
்ேொடியிலும், எத்தேவன ை்ளர்நதிருநதேொலும் 
அ ம் ம ொ வு க கு  எ ப ் ப ொ து ம்  அ ை ர் க ள்  
குழநவதேக்ளொகத்தேொ்ன இருககிறொர்கள்.

அம்மொககள் என்று்ம பிள்வ்ளகளுககுக  
்கொடுத்து மகிழும் நிவலயில் இருபபைர்கள். 
அன்பொக இருநதேொலும் ்ரி, பண்டமொக 
(்பொரு்ளொக) இருநதேொலும் ்ரி.

கு ல ் ொ மி க கு ப  ப வ ட ய லி ட் டு த் 
்தேொடங்கும் ஒரு ேல்ல கொரியத்வதேப ் பொல்ை, 
அம்மொவுககொக முதேல் கவிவதேவய எழுதிச் 
்மர்பபித்தே பொங்கு ்ேகிழச்்்ய்கிறது 
அ்ளவுககு அதிகமொக்ை.

“அம்மொவின் ்்ல்்பசி

மணிக்கொருமுவற ஒலிககிறது

“எங்்க ைநது ்கொண்டிருககிறீர்கள்?”

மறுமுவனயில் ்ைவ்்ைறு குரல்கள்”

அை்ளொல் அறிமுகமொகும் இவ்வுலகு, 
அை்ளற்றுப ்பொவகயில் எதிர்்கொள்்ளத் 
திரொணியற்றுத் தி்ணறும் தேன்வம இபபடி 
முதேல் கவிவதேயில் ைரிக்ளொககி  அழவைத்து 
விடுகிறொர்.

 ்தேம்பும் குழநவதே, ்மொதேொனத்துககுத் 
்தேடியவலயும் ஆறுதேலொய், தேன் நிவனவுகவ்ளப 
பின்்னொககி இழுத்துச் ்்ன்று ஆசுைொ்ம் 
்கொள்ளும் ்தேளிநதே மனம் இநநூலின் 
ஆசிரியருககொனது.

முதேல் ஐநது கவிவதேகளில் அம்மொவின் 
அன்பு, க்ொயம் ஊட்டும் வக வைத்தியம், 
்தேொபபில் விவ்ளநதே ்தேங்கொய்கவ்ள நிரபபித் 
தேநதே “அம்மொவின் கட்வடப வப”, அழகொன 
்கொல்மன நிவறநதிருநதே அம்மொவை 
ைொசிககுந்தேொறும் அன்வன மடியிவன உட்ன 
்ைண்டு்மன்கும் ேமது மனமும்.

அம்மொ ைொழநதே கொலத்வதே, அைளுககுப 
பிடித்தே கட்வடப வபயில் ஒன்றுவிடொமல் 
ப த் தி ர ம ொ க கி ,  நி வ ன க கு ந ் தே ொ று ம் 
ஒவ்்ைொன்றொக உருவி எடுத்துக கண்கள் 
நி வ ற ய  ப ொ ர் த் து க ் க ொ ள் ை தே ற் ் க ன ் ை 
பவடககபபட்ட கவிவதேகள். இறநதேொலும் 
இருத்தி வைத்திருககிறொர் எழுத்துககளில்.

“மவழநீவர இழுத்துப பிடித்தே ்மகங்கள் 
ஏ்தேொ ஒரு க்ணத்தில் ஆற்றொவமயொல் 
மனமுவடநதுதேொன் ்பொழியககூடும் ்பரும் 

மவழவய..” 

மவறமுகமொக்ைொ? ்ேரடியொக்ைொ? 
மனிதேனுககு இயற்வகக கற்றுத்தேரும் பொடங்கள் 
அதிகம். அத்தேகு இயற்வகயின் ்்யல்பொடுகள் 
மனிதே உ்ணர்வுகவ்ளப பிரதிபலிபபதேொகவும் 
்மற்கண்ட ைரிகளில் அவமத்திருககிறொர் 
நூலொசிரியர்.

எனககு ஏ்னொ அடககி வைத்திருககும் 
கண்ணீர் பிடித்தேைர் முன் ்தேொற்றுப்பொைது 
்பொல்ை ்தேொன்றியது.

“்தேொட்டிச்்்டி்யனத்

தேொன் இருககுமிடத்தில் 

அடககமொய் இருகக பழகிவிட்டனர் 

வீட்டுப பூவஜயவறயில் சிறிதும் 
்பரிதுமொய் 

கொலண்டர் அட்வடயிலுமொய்

பத்துப பதிவனநது கடவு்ளர்கள்”

எ ங் கு ம்  நி வ ற ந தி ரு க கு ம் 
இவறத்தேன்வமயின் ஆர்பபொட்டமின்வமயில்லொ 
ேம்பிகவகயிவனப பூடகமொக எடுத்துவரத்தே 
பொங்கு மிக அற்புதேமொனது.

ைருட முடிவிலும் கிழித்்தேறிய்ைொ, 
தூர வீ்்ைொ இயலொதே கொலண்டர் அட்வடக 
கடவு்ளர்கவ்ளப பூவஜ அவறயில் அமர்த்தி 
வைத்து ை்ணங்கத் ் தேொடங்கும் ஏழவம மற்றும் 
ேடுத்தேர ைர்ககத்து மககளின் ்்யல்பொடுகவ்ள 
அ்த்தேலொன கவிவதேயொககியுள்்ளொர் கவி்ர். 

அ ங் கு  ம ட் டு ம ல் ல ,  க வி ் ரி ன் 
இநதே நூலிலும் அங்கங்கு கடவு்ளர்கவ்ள 
நிறுத்திவைககத் தேைறவில்வல.

 “்குனிகளின் ்ொம்ரொஜ்யத்தில் 

சூதேொட்ட தேருமன்கவ்ள

சூது  கவ்விக்கொண்்டயிருககிறது 

இன்னமும் 

பொஞ்ொலியின் ்்வலவய 

உருவிக ்கொண்்டயிருககிறொர்கள் 

கிருஷ்்ண பரமொத்மொககள் 

எங்்கொ பொர்த்தேபடி 

கமிஷவன எண்ணியபடி”
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கொலங்கொலமொகப 
ப்ணயமொகப பறி்பொகும் 
் ப ண் ணி ன்  ை ொ ழ வு . 
கொபபொற்றுகி்றன் என்று 
க்ளத்தில் குதிபபைர்க்ளொல் 
கூட, முழுவமயொக அதேவன 
மீட்்டடுகக முடிைதில்வல.

எத்தேவனச் ்ட்டங்கள் 
ை ந தே ொ லு ம்  தி ரு ந தே ொ ப 
பி வ ழ யி து .  நீ தி வ ய க 
்கொன்றுவிடும் மனிதேனின் 
குறுககுபபுத்தி என்றுதேொன் 
்்ொல்லத் ்தேொணுகிறது.

ை ொ ழ ந தே  க ொ ல ம் 
மர்ணத்தேொல் ைகுபடும்்பொது,  
ைழியனுபப ைநதேைர்களின் 
்மொத்தே எண்ணிகவகதேொன் 
அம்மனிதேன் ஈவுச் ்்மிபபொன 
ைொழநதே கொலம். இவதேத்தேொன் 
கவி்ர் அைர்கள் தேன்தேொரு 

கவிவதேயில் கூறுகிறொர்..

“்ரொஜொககளின் ைொ்த்தேொல் ஆறுதேல் 
படுத்தேபபடும் மர்ணவீட்டின் அழுவக மறுேொள் 
விடியலில் ்ொம்பலின் ைொ்த்தேொல் முடியும்..”

மிக நீண்ட கவிவதேயின் இறுதி ேொன்கு 
ைரிகள், மனிதே ைொழவின் ்மொத்தேத்வதேயும் 
்்ொல்லிக கனககிறது.

“சுைர்களில் எழுதிப பொடம் ேடத்தி 

உறைொடிய கரங்களின்  ்தேொடுதேலின்றி

தேனித்திருகக தேடுமொறும் சுைர்கள்..” 

ஆ ன் ட் ர ொ ய் டு  ை ந தே பி ன் பு   சு ை ர் 
கிறுககவல மறநது்பொன குழநவதேகள். 
ஷொகபீஸ், ்பன்சில் ்கொடுக்ளொகச் சுை்ரொடு 
்பசிக்கொண்டிருநதே குழநவதேகள், இப்பொது 
க ண் டு ் க ொ ள் ை ் தே யி ல் வ ல  எ ன் ப து 
ைருத்தேம்தேொன் இல்வலயொ..?

“மளிவகக கவடககுத்தேொன் முதேலொளி

கவடசியொக ்ரககு ைொங்கைரும்

ப்ரொட்டொ கவடககொரருககு

ேொன் முதேலொளியில்வல்ய..”

யொ்ரொ எழுதிய ைரிகளில் சிலரின் ைொழவு 
்ம்ம்ணங்கொல் ்பொட்டு அமர்நதிருககும். 
அது்பொலத்தேொன் இருநதேது எனககிநதே கவிவதே. 

கண்கள் மூட நிவனவில் ைொழும் எனது அபபொ, 
கல்லொப்பட்டி்யொட்டிய ேொற்கொலியில் 
அமர்நதிருநதேைர் நிமிர்நது   பொர்த்து 
அம்மொவிடம் ்்ொல்ைது ்பொல் எனககுக 
்கட்டது. ்ேகிழந்தேன்.

்கொ்ரொனொ கட்டுபபொடொகத் திரும்ண 
வீட்டில் 

முபபது ்பர்களுககு மட்டு்ம

ைொழத்தே அனுமதி  

அய்்யொ பொைம் 

்ைவலயில்லொத் திண்டொட்டத்தில்

முபபத்திமுக்கொடி ்தேைர்கள்...

்கொடுவமக ்கொரொனொ கொலத் தேொககத்வதே, 
கவிவதேயொக மொற்றி ஆறுதேல் ்கொண்டிருககிறது 
“அம்மொவின் கட்வடப வப” யிலிருககும்  
ஒன்றிரண்டு பககங்கள்.

அ டி க ் க ொ டி ட் டு ம்  அ வ ட ப பு க 
குறிககுள்ளுககும் இருககத்தேொன் ்்ய்கின்றன 
இன்னும் பல கவிவதேகள் தேன் சிறபபுகவ்ள 
ஏநதியபடி.

உலகம் உருண்வட என்றது

ைட்ட கண்்ணொடிக குடுவையில்

நீநதும் மீன் 

உலகம் ்துர்மன்றது

நீள்்துரக கண்்ணொடிப ்பட்டியில்

நீநதும் மீன் 

உலகம் என்ன ைடிை்மன்்ற 

கண்டுபிடிகக முடியவில்வல்யன 

ைருநதியது  கடல்மீன்  

 இநதேக கவிவதேயில், ேச்்்ன்று எனககு 
உ்ணர்த்தியது *அைரைர் ைொழவு  அைரைர் 
புரிதேல்*  என்ற உண்வமவயத்தேொன்..

கவிவதேயொக நிரம்பியிருககும் “அம்மொவின் 
கட்வடப வப”யில் எளிய ்்ொற்கள், ைொசிககக 
கனமின்றி இலகுைொக ஒட்டிக்கொள்கின்றன 
மனதில்..

கவி்ர்  கவி்ர் ைத்திரொயிருபபு ்தே.சு.
கவுதேமன் அைர்களுககுப பொரொட்டுகக்்ளொடு 
ைொழத்துககள்.
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 ததகாடர - 30

ோபைன்பது!

~

ஒரு ேொள் என்பது என்ன? பில்லியனில் 
அமர்நதிருநதே ைள்ளுைனிடம் ்கட்்டன்.

‘ேொ்்ளன ஒன்று்பொற் கொட்டி உயிர்ஈரும் 

ைொ்ளது உ்ணர்ைொர்ப ்பறின்.’ 

இைர் ்தேொல்கொபபிய ்மொழியில் 
கூறுகிறொ்ர! ேம்ம ப்ங்களுககுப புரியொ்தே!

ட்ரிபிள்ஸ்தேொ்ன ்பொகி்றொம். என்ை 
அைருககுப பின்னொல் உட்கொர்நதிருககிற 
கவல்ரிடம் கமல்ஹொ்ன் கொலத்து ் மொழியில் 
உவர ்கட்்டன். 

‘ைொழகவகவயப பற்றி உ்ணர்நதேைர்கள், 
ேொள் என்பது ஒருைரின் ஆயுவ்ள அறுத்துக 

குவறத்துக்கொண்்டயிருககும் ைொள் என்று 
அறிைொர்கள், உடன்பிறப்ப!’ என்று கரகரத்தேொர். 

இநதே ேொள் நிச்்யம் ஆயுளின் ஒரு பகுதிவய 
அறுககப்பொகிறது. இநதே ேொளுககுரிய 
ஒரு ேல்ல கொட்சிவயக கொ்ண்ைண்டு்ம! 
எனத் ்தேொன்றியது. இருைருககும் கரும்பு 
ஜூஸ் ைொங்கிக ்கொடுத்து bye ்்ொல்லி 
விவட்பற்்றன்.

  கடவுள் ேல்லைர். மொவல ்நவதே 
்தேொபபுககுத் தேமிழுடன் ் ்ன்றிருந்தேன். அங்கு 
ஒரு பொய்!  பொபகொர்ன் ்பொறித்துச் சுடச்சுட 
விற்பவன ் ்ய்ைொர். ைழககமொக சிநது சுடருககு 
ைொங்கு்ைன். என்னதேொன் டொகடர்ஸ் என்றொலும் 
இன்னமும் அபபொ ைொங்கிக ்கொடுககிற 
பொபகொர்ன் ்ொபபிடுகிற குழநவதேக்்ள! 

அைரிடம் பொபகொர்ன் ைொங்க வபகவக 
நிறுத்தி்னொம். அப்பொதுதேொன் அநதே அழகிய 
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கொட்சி. ஒரு ்பரியைர். ்கொளுத்து்ைவல 
முடிநது வீடு திரும்புகிறைர். வ்ககிவ்ள நிறுத்தி, 
ஸ்ட்்டண்ட் ்பொட்டு, பொயிடம் பொபகொர்ன் 
ைொங்கிக ்கொரித்துக்கொண்டிருநதேொர்.

ையது முதிர்நதிருநதேொலும் உவழபபில் 
இறுகிய திடகொத்திரமொன உடம்பு. கொல்களில் 
சி்மண்ட் படிவு. வகலிவய மடித்துக 
கட்டியிருநதேொர். வ்ககிளில் ஒரு ்ைொயர் வப. 
அதில் ஒரு அழுககொன மங்கிய துண்டு. மதிய 
உ்ணவு எடுத்துச் ்்ன்ற கொலி சில்ைர் டபபொ. 

அநதே ை்யொதிகவர ேகரின் ்நதேடி, 
இவரச்்ல் ஒன்று்ம ்்ய்யவில்வல. 
கிரிஸ்பபியொன பொபகொர்னின் உபபு, ்ல்ொன 
கொரம் கலநதே சுவை, அதேன் ம்ணம், அைர் 
முன்னொலிருநதே இநதேச் சிறு ேகவர அவ்ணத்து 
அவமதியொககி வைத்திருநதேது. 

ஒலி குவறககபபட்ட டிவி ்பொல இநதே 
வீதி அைர் முன்னொல் ஊவமவயப்பொல 
இ ய ங் கி ய து .  ை ொ ன த் வ தே  அ ண் ்ண ொ ந து 
பொர்த்தேைொறு பொபகொர்ன் ்கொரிபபவதே ஒரு 
தியொனமொக மொற்றியிருநதேொர்.

இ ப ப டி  ஒ ரு  தி ன் ப ண் ட த் வ தே 
நி தே ொ ன ம ொ க  ர சி த் து ச்  ் ொ ப பி டு கி ற 
மனநிவலவய ேொ்னல்லொம், என்்றொ 
இழநதுவிட்்டன்! ஒரு ்ொக்லட்வட, 
ஐஸ்கரீவம சுவைத்துச் ்ொபபிடுகிற ்பொறுவம 
இல்வல! உ்ணவைப்பொல்ை ்மன்று 
விழுங்கிவிடு்ைன். 

ஒருேொள் அளித்தே எல்லொ ைலிகவ்ளயும் 
மறநது, ்பரியை்ரொ  பொபகொர்வன ஏ்தேொ 
அமுதேத்வதேச் ் ொபபிடுைது்பொலக ் கொரிககிறொர். 
இை்ரொடு ்ைவல ்்ய்தேைர்கள் அ்ேகமொக 
டொஸ்மொக ்பொயிருபபொர்கள். அங்்க 
பிரொநதியில் கலககக ்கொஞ்ம் தேண்ணீருககொக 
யொரிடமொைது ்கஞசிக்கொண்டிருபபொர்கள். 
ஒ ரு  ஊ று க ொ யு ம்  இ ல் ல ொ ம ல்  அ ந தே க  
கருமொநதிரத்வதே மடகமடக்கனக குடித்துத் 
்தேொவலத்திருபபொர்கள். 

ஆனொல் இநதே முதியை்ரொ, நிதேொனமொகப 
பொபகொர்ன் ்ொபபிடுகிறொர். ேட்்த்திரங்கள் 
ை ொ னி ல்  ் தே ொ ன் றி  அ ை ர்  க ண் க ளி ல் 
பிரகொசித்துக்கொண்டிருககின்றன! 

‘ேொ்்ளன ஒன்று்பொற் கொட்டி’ குறவ்ள, 
அதேன் ்பொருவ்ள இநதேப ்பரியைர் 
அறிநதுவைத்திருகக மொட்டொர். இைர் படிககொதே 
ைள்ளுைர். தேனககொன குறவ்ள, ஒரு பொபகொர்ன் 
்ொபபிடும் ்்ய்வகயின்ைழி எழுதுகிறொர். 

ைொழ்ைன்பது சிறு ்பொழது! அவதே ஒரு 
வகபபிடி பொபகொர்ன்ைழி கடகக முடியும். 
ஒரு ேொவ்ள, ைள்ளுைன் ைொள் என்கிறொன். 
ஆயுவ்ளயல்ல!  ஒரு அனுபைத்வதே அறுைவட 
்்ய்தே ைொளிது!

*

உயிர்களிைத்தில் அன்பு லவண்டும்!

~ 

்ைவலயில் ் ்ர்நதே புதிது. ேொனும் தேமிழும் 
விருத்தேொ்லம்,  ஆயியர்மடத் ் தேருவில் ைொடவக 
வீட்டில் குடியிருந்தேொம். ேொய் ை்ளர்ககக 
கூடொது! எனக கூறித்தேொன் வீடு ்கொடுத்தேொர்கள். 
அப்பொது சிநது வகககுழநவதே. சுடர் ையிற்றில். 

ஒரு மவழககொல ேள்ளிரவு. பொத்ரூம் ்பொக 
எழுந்தேன். ்மலிதேொக ஏ்தேொ கத்தும் ்த்தேம். 
்த்தேம் ைநதே திவ்யில் ்்ன்்றன். கிச்்ன் 
சிங்ககுககுக கீ்ழ ஒரு ்ைள்வ்ள ேொய்ககுட்டி. 

தேமிவழ எழுபபி்னன். ‘கிச்்னில் ஒரு 
ேொய்ககுட்டி!’ என்றதும் தூககம் கவலநதேொர். 

வீ ட் டு க கு  அ ரு ் க  ஆ ற் ற ங் க வ ர . 
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புதேர் ்பொன்ற இடம். முதேல்ேொள் மொவல. 
பள்ளிவிட்டுத் தேமிழ ைநதிருககிறொர். இநதே 
ேொய்ககுட்டி மவழயில் ேவனநது, ேடுங்கியபடி 
நின்றிருககிறது.  எடுத்து ைநதிருககிறொர். 

‘வீட்டுககொரர் ேொய் ை்ளர்ககக கூடொதுன்னு 
்்ொல்லியிருககொர். ்ொபகம் இல்வலயொ?’ 
முவறத்்தேன். பிறகு படுத்துத் தூங்கிவிட்்டன். 
சிறிது்ேரம்தேொன்.  மீண்டும் ்மலிதேொன ்த்தேம். 
அழுவக்யொலி ்பொலிருநதேது. எழுந்தேன். 
பககத்தில் தேமிழதேொன். அழுதேபடி படுத்திருநதேொர். 

ே ொ ன்  ் ண் வ ட  ் ப ொ ட் ட தே ொ ல் , 
ேொய்ககுட்டிவயத் தூககிைநதே இடத்தி்ல்ய 
விட்டுைநதிருககிறொர். மவழ ்ைறு ்பய்கிறது. 
குவடவய எடுத்துக்கொண்டு ்ைளி்ய 
ைந்தேன். ஆற்றங்கவர புதேருககுச் ்்ன்்றன். 

அங்கு, அநதேக குட்டி மவழயில் 
ேடுங்கியபடி பொைமொக நின்றது. தூககி்னன். 
ஆதேரைொக ஒட்டிக்கொண்டது. வகவய ேககியது. 
முதேலில் அசூவ்யொக இருநதேொலும், அநதே 
அன்பின் ஸ்பரி்ம் மவழககுளிரில் இதேமொக 
இருநதேது. 

மறுேொள் கொவல. விடுபபு ்்ொல்லிவிட்டு, 
அநதே ேொய்ககுட்டிவய மருங்கூருககு எடுத்துச் 
்்ன்்றன். எங்கள் ையல்கவ்ளக குத்தேவகககுப 
பயிர் வைககும் தேம்பி வீரகொநதேன். அைரிடம், 
அவதே ஒபபவடத்து ை்ளர்கக ்ைண்டி்னன். 

‘உயிர்களிடத்தில் அன்பு ்ைண்டும் 
்தேய்ைம் உண்வம என்று தேொனறிதேல் 
்ைண்டும்!’ என்று எனககு உ்ணர்த்தியைர் 
தேமிழ. 

அைவர ம்ணம்புரிநது எங்கள் வீட்டுககு 
அவழத்து ைநதே ்ேரம். தேமிழ அைர் ஊரில் 
ஒரு ேொய் ை்ளர்த்தேொர். தினமும் அது அை்ரொடு 
பள்ளிககுச் ்்ல்லும். மொவல அை்ரொடு  
வீட்டுககுத் திரும்பும். தேமிழ ் ைவலவய விட்டு 
எங்களூருககு ைநதே பின்னும் அநதே ேொய் தேமிழ 
பள்ளிககுப ்பொனது. திரும்பியது. எதுவும் 
்ொபபிடொமல், தூங்கொமல் பிரிவுத் துயரில் சில 
ேொட்களி்ல்ய ்்த்துப்பொனது. 

அன்பு என்பது என்ன? மனிதே்ேயம், 
இரககம், பொ்ம் ஆகியைற்வறக குறிககும்  

ேல்்லொழுகக்ம அன்பு. இவதேத்தேொன், 
‘எத்துவ்ணயும் ்பதேமுறொது எவ்வுயிரும் 
தே ம் மு யி ர்  ் ப ொ ல்  எ ண் ணி  உ ள் ் ்ள 
ஒத்துரிவமயுவடயைரொய்’ என்பொர் ைள்்ளலொர். 

்ேற்று அ்ம்ொன் பிவரமில் இத்தேவகய 
உயிரிரககம் ்கொரும் படம் ஒன்வறப 
பொர்த்்தேன். ேல்ல கொரியங்கவ்ளத் ்தேொடர்நது 
்்ய்துைரும் ேட்்த்திரத் தேம்பதிகள் சூர்யொ, 
்ஜொதிகொ தேயொரித்திருககும் படம் ‘ஓ வம டொக’. 

கு ழ ந வ தே க ளு க ் க ன் று  க வ தே க ள் , 
பொடல்கள், ேொடகங்கள், சினிமொககள் இல்வல! 
என எல்்லொரும் புலம்புகி்றொம். ஒரு சில்ர 
ேம்மொல் இயன்றவதேச் ்்ய்்ைொம் எனக 
க்ளத்தில் இறங்குகிறொர்கள். 

்ைலு்ரை்ணன் ்பொன்ற ேொடகக 
கவல்ர்கள், விஷ்ணுபுரம் ்ரை்ணன் ்பொன்ற 
புவனகவதேயொ்ளர்கள் இககுவறவயத் தீர்கக 
தேம்ம்ளவில் முயல்கிறொர்கள்.  சூர்யொ, ்ஜொதிகொ, 
இயககுேர் ் ்ரொவ் ் ண்முகம் ் பொன்்றொர் ஓ வம 
டொக ்பொன்ற படங்கவ்ள உருைொககுகிறொர்கள். 

ஓ வம டொக இரொம. ேொரொய்ணன் வடப 
படம் இல்வல.  உயிரினங்கவ்ள வைத்து 
்ர்ககஸ் ்்ய்யொமல், உயிர்கள் மீது அன்பு 
்்லுத்தே ்ைண்டும்! எனும் தேொககத்வதே 
உருைொககுகிற படம். 

ஓ வம டொக கவதேவயச் சுருககமொகப 
பொர்ப்பொம். உயரின ேொய்கவ்ள ை்ளர்பபது, 
்ர்ை்தே் ேொய்க கண்கொட்சிகளில் ேவட்பறும் 
்பொட்டிகளில் கலநது்கொள்ை்தேன ஆர்ைம் 
கொட்டுகிறைர் வினய். ்தேொடர்நது தேன்னுவடய 
ேொ்ய ் ொம்பியனொக ைர ் ைண்டும் என்பதேற்கொக 
எத்தேவகய வில்லத்தேனங்கவ்ளயும் ்்ய்யத் 
தேயங்கொதேைர். இைரது வ்பீரியன் ்ஹஸ்கி  
பிறவியி்ல்ய கண் ்தேரியொதே குட்டி ஒன்வற 
ஈனுகிறது. 

தேன் ் ைவலயொட்களிடம் அவதேக ் கொன்று 
புவதேகக உத்தேரவிடுகிறொர். அைர்களிடமிருநது 
தேபபும் அநதேக குட்டி அர்னவ் விஜய்யிடம் 
தேஞ்மவடகிறது. படத்திலும் அருண் 
விஜய்யின் மகனொக ேடித்திருககிறொன் சிறுைன் 
அர்னவ். 
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கண் ்தேரியொதே அநதே ேொய்ககுட்டிககு 
சிம்பொ (தி வலன் கிங் ்ொபகமொக) எனப ்பயர் 
வைககிறொன். அதேன் மீது அைன் கொட்டும் 
பொ்ம் கொண்பைவர ்ேகிழச்சியவடயச் ்்ய்து 
கண்ணீவர ைரவைபபதேொக இருககிறது. 

தேன் கண் ்தேரியொதே ேொய்ககுட்டிககுப 
பொர்வை ைரைவழகக ேண்பர்க்்ளொடு ்்ர்நது 
கொசு ்்ர்பபது,  வினய்யின் ்ைவலயொட்கள் 
கடத்தும்்பொது அவதே மீட்பது, ேொய்களுககொன 
்பொட்டியில்  பங்்கற்க தேநவதே உதேவி்யொடு 
பயிற்சியளிபபது! என அர்னவ், ேொம் ேம் வீதியில் 
பொர்ககும் ேொயன்பு ்கொண்ட சிறுைர்கவ்ளக 
கண்முன் நிறுத்துகிறொன். 

உயிரினங்கள் மீது சிறுைர்கள் ்கொள்ளும் 
அன்பு, தேனககுத்  தீங்கு ்்ய்்ைொவரயும் 
மன்னிககும் மனவ் அைர்களிடம் எவ்ைொறு 
உருைொககுகிறது?   கருவ்ண, இரககம் 
்பொன்ற உயரிய கு்ணங்கவ்ள  அைர்களிடம் 
எவ்ைொறு ை்ளர்ககிறது? என்பவதே ஓ வம டொக 
்ைளிபபடுத்துகிறது. 

‘எவ்வுயிரும் என்னுயிர்்பொல் எண்ணி 
இரங்கவும் நின் ்தேய்ை அருட்கருவ்ண 
்்ய்யொய் பரொபர்ம!’ என இவறஞசுகிறொர் 
தேொயுமொனைர். 

பொரதியும், ைள்்ளலொரும், தேொயுமொனைரும் 
கூறியவதே ேம் ைொழும் கொலத்தின் கொட்சி 
்மொழியில் ்பசுகிறது இபபடம். 

எங்கள் வீட்டில் சிநது, சுடர், கொர்ககி 
மட்டும் ை்ளரவில்வல. ்ஜர்ஸி, ஃ்பலீஷியொ 
்பொன்ற ேொய்களும் ை்ளர்நதேன. ்ொம்்ங், 
்ேொககியொ,  ்பொன்ற பூவனகளும் ை்ளர்நதேன. 
ை்ளர்கின்றன. ்ைளியூர் ்்ன்றொல் இைர்கள் 
்பொருட்டு எங்க்ளொல் ஓர் இரவுகூட தேங்க 
முடிநதேதில்வல.  

்பற்்றொர்கவ்ளவிட குழநவதேகவ்ள 
ே ொ ய் க ளு ம்  பூ வ ன க ளு ் ம  ே ன் ற ொ க 
ை்ளர்ககு்மன அறிநதேைர்கள் ேொங்கள். 
இச்சிற்றுயிரிகளின் கண்களில் அன்பின் 
்முத்திரத்வதேப பொர்த்தேொர்கள் சிநது, சுடர், கொர்ககி 
மூைரும். அவை, இககுழநவதேகளின் கிவ்ளகள் 
மீது ஏறி விவ்ளயொடிய்பொது, அககிவ்ளகளில் 

முட்கள் உதிர்நது, பூககள் மலர்நதேன. 

ேம் குழநவதேகள் ைொழகவகயில், தேொத்தேொ, 
பொட்டி, அபபொ, அம்மொ, மொமொ, அத்வதே.. 
இத்தேவகய உறவுகவ்ளப்பொல, ஃ்பலீஷியொ, 
்ஜர்ஸி, ஸிம்பொ ்பொன்ற ேொய்ககுட்டிகளும் 
இருககின்றன. 

அவை ேம் குழநவதேகளின் மனவ் 
மிருதுைொககின.  ஈரமொககின.  

இநதேக ்கொவடவயக குழநவதேக்்ளொடு 
்கொண்டொட  ‘ஓ வம டொக’ அைசியம் பொருங்கள். 
ஒரு ேொய்ககுட்டிவய ்ேசித்து ை்ளர்ககிற 
குழநவதேகள், ையதேொகும்்பொது தேம் ் பற்்றொவர 
மட்டும் ேடுத்்தேருவில் விட்டுவிடுமொ என்ன?

*

ல்சது எகஸ்பிரஸ் அபத்்தங்கள்!

~

அதிகொவல 3.10. முத்து ேகர் எகஸ்பிரவஸைப 
பிடிகக ்ைண்டும்.  வபகவக ஸ்்டண்டில் 
நிறுத்தி, அரககபறகக 2ைது ேவட்மவடககு 
ஓடிைந்தேன். S9 எங்்க நிற்கும்? ்பொலீஸ் 
யுைதியிடம் (ரொஷ்மிகொ மநதேனொ ஜொவட) 
டீ பொயிடம் யு டியூபில் பீஸ்ட் அப்டட் 
்தேடிக்கொண்டிருநதே இவ்ள்னிட்மல்லொம் 
்கட்டு, குத்துமதிபபொக ஓர் இடத்தில் நின்்றன்.

அங்கு  என்ஞின்தேொன் நின்றது. பிறகு 
ஓடி்னன்.. ஓடி்னன். S9 ்ேொககி ஓடி்னன். 
அபபொடொ! 3, upper.  ஏற்்கன்ை ஒருைர் அங்கு 
குறட்வட விட்டுக்கொண்டிருநதேொர். தேட்டுங்கள் 
திறககபபடும்! ஏசுேொதேர் கூறியபடி தேட்டி்னன். 
குறட்வட நிற்க்ை இல்வல. 

மிடில் ்பர்த்தில் குறட்வடயின் அம்மொ. 
கீ்ழ மவனவி. ‘்ொர் ்ரியொ பொருங்க!’ என்றொர் 
குறட்வடயின் மவனவி.   என் ஃ்பொன் 
ஸ்கிரீவனப பொர்த்தே வ்ட் அபபர், ‘ஆமொம், 
்ொருககு  3 அபபர்தேொன்!’ உதேவிககு ைநதேொர். 
மவனவி மீண்டும் குறட்வடவய எழுபபினொர். 
ம்ம்கூம்! ்டன்ஷனொ்னன். எவ்ை்ளவு 
அலட்சியம். ்தேொவடயில் ்ைகமொகத் 
தேட்டி்னன். 
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‘உறங்குகின்ற கும்ப கன்ன! 

உங்கள் மொய ைொழவு எலொம்

இறங்கு கின்றது இன்றுகொண் 

எழுநதிரொய் எழுநதிரொய்!’  

எ ழு ப பி ் ன ன் .  வ ் ட்  அ ப ப ர் 
்ம்லயிருநது மீண்டும் என் ்்ல்ஃ்பொன் 
ஸ்கிரீவன உற்றுபபொர்த்தேது. 

‘்ொர், உங்க டி்ரய்ன் பியர்ல் சிட்டி. இது 
்்து எகஸ்பிரஸ்!’. 

உ ளு ந தூ ர் ் ப ட் வ ட  ை ந தி ரு ந தே து . 
கு.கர்்ணன் மவனவி, அம்மொ இருைரும் 
புழுவைப்பொல் பொர்த்தேொர்கள். கு.க மவனவி, 
‘ஓடிப்பொய் பொத்ரூம்ல நின்னுககுங்க. டிடிஆர் 
ஃவபன் ்பொட்டுவிடுைொர்!’ ேககலடித்தேொர்.

பொத்ரூம் சுைரில் ்ொய்நதேபடி யூடிவப 
எட்டிபபொர்த்்தேன். ஜூனியரும் ரொம்்ரணும் 
‘ேொட்டு ேொட்டு’ ஆடினொர்கள். ்ேற்று ஆர் ஆர் 
ஆர் படத்வதே விமர்சிககி்றொ்மன, ரொமவர 
்ரொம்பத்தேொன் கழுவி ஊற்றிவிட்்டொ்மொ? 

் ் து  எ க ஸ் பி ர ஸ்  ரூ ப த் தி ல் 
்்ொதிககிறொ்ரொ? ்்து - ைட்்ொல். அவ்ண 
எனப ்பொருள். எநதேக கல்லூரியிலும் 

எஞசினியரிங் படிககொதே குரங்குகள் கட்டிய 
்்து! பொலம்கட்ட அணில்கள் ரொமனுககு 
உதேவியதேொக எல்்லொரும் ்்ொல்கிறொர்கள். 
ஆனொல் கம்ப்னொ, ைொல்மீகி்யொ, து்ளசிதேொ்்னொ 
அவ்ைொறு ்்ொல்லவில்வல. 

அ்தே்ைவ்ள, ்தேொண்டரடிப்பொடி 
ஆழைொர் அணில்கள் உதேவியதேொகச் ் ்ொல்கிறொர். 
எ ன் மு ன் ன ொ ல்  தி ரு ம ழி வ ் ய ொ ழ ை ொ ர் 
்தேொன்றினொர். ‘இனியொைது தேல கிட்ட 
(ரொம்னொட) ைச்சிககொதே!’ 

‘ஓத மாகடல் வண்ா உன் ம்

வாட்டி மார�ாடு சூழறும்

ரேதுபநதம் திருத்தினா யெஙகள்

சிற்றில் வநது சிததரெரே’

‘என்்னொட ்்து எகஸ்பிரஸ் பொசுரத்வதே 
மூன்று தேடவை ்்ொல்லு. விழுபபுரத்துல 
இறங்கி, 3ைது பி்ளொட்ஃபொரத்துல நில்லு! 
பியர்ல் சிட்டி பின்னொல்ய ைரும்!’

‘எல்லொம் ்ரிதேொன். பியூஷ் ்கொயல் ரொம 
பகதேர்தேொ்ன? ்்து எகஸ்பிரஸ் பொத்ரூவம 
ேல்லொக கழுைச் ்்ொல்லுங்க. கபபு தேொங்கல!’ 
என்்றன். 

‘திருநதே்ை மொட்ட!’ முவறத்து மவறநதேொர் 
திருமழிவ்யொழைொர்.
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 சிறுகலத


“அழொதேடொ கண்ணு… அழொதே... உனககு 

“ரொதேொ” (குழநவதேயின் அபபொவின் அபபொ) 
என்்னன்ன ைொங்கி ைநது இருககி்றன் 
்தேரியுமொ? புதுத்துணி, ்பரிய்யச் ்ொக்லட்டு 
எல்லொ்ம ஒனககுதேொன்டொ... அழொதேடொ எங்க 
ரொ்ொ இல்ல நீ...” என்று  அஸ்லொம் பொய் தேன்னொல் 
முடிநதேைவர பிடிைொதேமொய் அழும் மகன் 
ைழி ்பரன் அபுதேொகீவரச் ்மொதேொனபபடுத்தே 
முயன்று்கொண்டு இருநதேொர். அை்னொ அைரின் 

பிடியிலிருநது ேகர்நதுவிட  வக கொல்கவ்ள 
அவ்த்தேபடி  ்த்தேமொய் அழ ஆரம்பித்தேொன்.

“ எ ன் ன ங் க  பு ள் வ ்ள ய  இ ப ப டி 
அ ழ ் ை ச் சு ட் டு  இ ரு க கீ ங் க .  ் ர ண் டு 
புள்வ்ளயிககுத் தேகபபன்தேொனு ்பரு? 
இன்னும் ்பரவனக௯ட அழொம ்ைச்சுககத் 
்தேரியல” என்று ஒரு ்பொய் ்கொபத்துடன் 
அஸ்லொம் பொயின் மவனவி ஆமீனொ ்பரவன 
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ைொங்கிக்கொண்டு சிறியதேொய்த் தேொலொட்டு பொடிக 
்கொஞ்த் ்தேொடங்கினொள். அபபவும் அபுதேொகீர் 
அழுவகவய நிறுத்தேவில்வல.

“என்னது புள்்ள இபபடி  பிடிைொதேமொ 
அழுகுது? ஏ... பர்வீணு உம் புள்வ்ளய 
புடிச்சுகக.” 

மருமகவ்ள அை்ரமொக அவழத்தேொள்.

“்கொஞ் ்பொறுங்க மொமி... துணி 
மொத்திட்டு ைநதேர்்றன். அபபுறம் ைர்றைங்க 
ைநதுட்டொங்கனொ துணி மொத்தேொம இருககறதேப 
பொர்த்து உங்க மகன் ்த்தேம் ்பொடுைொரு.”

“்ரி... ்ரியீ... சீககிரம் ைொ... எங்க ரொ்ொ 
இல்ல நீ... எங்க தேங்க புள்்ள இல்ல நீ... என்னொச்சு 
தேங்கபபொவுககு, எதுககு இபபடி அழற? 
பசிககுதேொடொ கண்ணு? எங்க சிரி... சிரியீ...” 
என்று மீண்டும் ் கொஞ்த் ் தேொடங்கியும் அைன் 
அழுவகவய நிறுத்தேவில்வல.

“இ்தேொ.. .  எதிர்ல ஆநவதே கண்்ண 
உருட்டிட்டு உட்கொர்நது இருககொ்்ள ஒரு 
சிறுககி, அைகிட்ட  மட்டும் ்பொய் ஏத்தேமொ 
உட்கொர்நதுககற, எங்கிட்ட ைநதேொ  மட்டும் 
்தேொண்வடயத் ்தேொறநது ஓ...னு எதுககு 
அழுற...? என்ன வபயனது?” என்று தேன் 
்ம்மநதி ரகமத்வதேப பொர்த்தும் பொர்ககொதேது 
்பொல் அரு்க இருபபைர்களின் கொதுககுக 
்க்ளொதே ்த்தேத்துடன் குழநவதேயிடம் ரகசியம் 
்பசுைது ் பொல் ் பரவனக கடிநது்கொண்டொள். 
அைன் வகவய விட்டுப ் பொகொமல் இருககவும் 
அஸ்லொம் பொய் ்பொல இன்னும் இறுககமொய் 
அரைவ்ணத்தேபடி பிடித்துக்கொண்டொள்.

   குழநவதேவயக ்கொஞசுைது  ்பொலவும், 
மிரட்டுைது ்பொலவும் அபபடி இபபடியுமொய் 
ஆட்டம் கொட்டும் ஆமீனொ முகத்தில் 
்தேரியும் ஒரு அஷ்ட்கொ்ணத்வதேக கண்டு 
்ற்று தேள்ளி அமர்நது  கைனித்துக்கொண்டு 
இருநதே ரகமத்துககுச் சிரிபபு  ைநதேது. அவதே 
்ைளிகொட்டிக ்கொள்்ளொமல் அவமதியொக 
இருநதேொள்.  வீட்டுககு ைருபைர்கவ்ள 
ைர்ைற்கக கொத்திருபபது ்பொல் தேவலைொ்ல் 
பககத்தில் ்பொடபபட்டு இருநதே ்ேகிழி 
ேொற்கொலியில் அமர்நதிருநதே தேன் க்ணைன் 

சுல்தேொனிடம் ேடககும் ௯த்வதேக கொணுமொறு 
கண் ஜொவடயில் ்்தி அனுபபினொள்.  
அைரும் எல்லொத்வதேயும் பொர்த்துக்கொண்டு 
இருபபதேொகப பதிலொகத் தேவலயொட்டினொர். 
மனசு ் பொறுககொமல் அழும் ் பரன் அபுதேொகீவர 
“இங்க ைொடொ தேங்கம்” என்று அவழகக  
நிவனத்தேொள். ்தேவை இல்லொமல் எதும் ்பசி 
்மொய்...்மொய்்யன்று ்ம்மநதி ஆமீனொ 
பிடித்துவிடுைொ்்ளொ என்ற அச்்ம் அைவ்ள 
்ைடிகவக மட்டு்ம பொர்ககவைத்தேது. அைள் 
எண்்ணத்திற்்கற்றைொறு குழநவதே அபுதேொகீரும் 
அடிககடி அைள் பககமொகத் திரும்பிப பொர்த்துத்  
்தேொடர்நது அழுதேபடி இருநதேொன்.

  அது அபுதேொகீரின் முதேல் பிறநதே ேொள். 
ேஸீருககுத் தேன் மகனின் பிறநதே ேொவ்ள 
ேல்லபடியொக ்கொண்டொட ்ைண்டு்மன்று 
விரும்பி உறவுககொரர்கள் அவனைவரயும் 
அவழத்திருநதேொன். இபபடி தேடபுடலொகப 
்பரனின் பிறநதே ேொவ்ள மகன் ேஸீர் 
் க ொ ண் ட ொ டு ை ொ ் ன ன் று  ஆ மீ ன ொ 
எதிர்பொர்ககவில்வல.

மூத்தே வபயன் ேொ்ர் தேன் ்பச்வ்க ்கட்டு 
அைனின்  மகன் பிறநதே ேொவ்ள உறவுககொரர்கவ்ள 
அவழத்து ஆடம்பரமொய்ச் ்்ய்யொமல், ேொகூர்  
தேர்்ஹொவுககுப ்பொய் அன்னதேொனம் ்்ய்தேொன். 
“ேஸீருககு ஏன் இபபடி புத்தி ் பொகுது? விருநது 
தேடபுடலொகச் ் ்ஞ்ம்னொ ேொலு ் பரு வீட்டுககு 
ைநது ்பொக  ேல்லொ இருநதேொலும், கண்ணுப 
பட்ட மொதிரில இருககும்? இது ௯ட ்தேரியொதேொ 
அைனுககு” என்று அைள் மனசுககுள் மகன் 
்மல் சின்னதேொய்க ் கொபம் ைநதேது. இ்தேல்லொம் 
்பொண்டொட்டியும், மொமியொககொரியும் ்்ஞ் 
்ைவலயொத்தேொன் இருககும். ேொ ்பத்தே 
புள்்ள இபபடி்யல்லொம் ஆடமொட்டொன் 
என்று மகன் ்மலுள்்ள ேம்பிகவக்யொடு 
யொவர்யொ திட்டுைது ்பொல்  மீண்டும் 
ரகமத்வதே ஓரங்கண்்ணொல் பொர்த்து மனசுககுள் 
திட்டிக்கொண்்ட இருநதேொள்.

     ேஸீருககுக கல்யொ்ணம் முடிநது 
மூன்று மொதேம் ஆனவுடன் தேனிககுடித்தேனம் 
வைத்துவிட்டொள்.

“சின்ன சிறுசுக தேனியொக இருநதேொல் 
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்பொறுபபும் ைரும், ேம்ம்்ளொட ஒண்்ணொக 
இருநதேொங்கன்னொ  ஒரு  பயத்்தேொட தேயங்கித் 
தேயங்கித்தேொன் எல்லொ ்ைவலயும் பொர்பபொங்க. 
௯ச்்மும் இருககும். பொைம் அதுக்ள எதுககுக 
கஷ்டபபடுத்தேணும்? ௯ட்டுக குடும்பங்கறது 
இநதேக கொலத்திற்கு ஒத்து ைரொது. ேொ எபபவு்ம 
்ைளிபபவடயொனை..” என்று மகவனத்  
தேனியொகக குடித்தேனம் வைத்தேவதேப பற்றி 
யொர் ்கட்டொலும் இபபடி கர்ைமொய்ப ்பசிச் 
்மொளிபபொள்.

்பரிய மகவனயும் அபபடித்தேொன் அ்தே 
மூன்று மொதேம் முடிநதே பின் தேனியொக வைத்தேொள். 
அநதே மூன்று மொதேக கொலத்வதேத் தேன்வன 
ஒருைவகயில்  தேயொர்படுத்திக ்கொள்்ளவும், 
்பொண்டொட்டி ைநதேவுடன் தேன் ்பச்வ் 
மகன்கள் மதிககிறொர்க்ளொ? என்று அைர்கவ்ளச் 
்்ொதேவன ்்ய்ய அ்தேொரு ைழி்யன்பவதேயும் 
யொருககும் ்்ொல்லமொட்டொள்.

தேொன் நிவனத்தேதிற்கு மொறொக  எதும் 
ேடநதேொல் பொலில் விழுநதே விஷமொக அைள் 
்பச்சு இருககும். எதுைொக இருநதேொலும் 
தேன்  நிவலபபொட்வடப பொதிககககூடொதே 
ைவகயில் பொர்த்துக்கொள்ைொள். யொவர யொவர 
எங்்க வைககணு்மொ அங்்க வைத்து ஒரு 
ேொடகத்தின் அதிபதியொக இருபபது அைளின் 
அகநவதேயில் ஊறியதேொக இருநதேது. உடம்பில் 
பலம் உள்்ளைவர சுதேநதிரமொக ைொழநதுவிட 
்ைண்டு்மன்ற எண்்ணமும் அைளுககு 
எப்பொதுமுண்டு. அபபடி்யொண்ணும் 
ஒ ரு த் தே ரி ன்  ஒ த் தே ொ வ ் ் ய ொ டு  ை ொ ழ 
்ைண்டு்மன்று வககொல்கள் வி்ளங்கொதே 
ஊனமுமில்வல, ையசும் ஆகி விடவில்வல 
என்று நிவனபபொள். அம்பத்தி ேொலு ையசு 
ஒரு ைய்ொ? ைொழகவகயில் எதிர்ைரும் 
இன்னல்களுககுத் வதேரியம்தேொன் முககியம், 
ைய்ொ ்பரிசு? ஒரு முரட்டு எண்்ணத்வதே 
மனசுககுள் ்தேககவைத்து, வீட்டில் எப்பொதும் 
ஒரு அதிகொரத்்தேொடு  ஆட்சியொ்ள்ை அைளுககு 
எல்லொ விசியங்களிலும் பிடித்திருநதேது. 

இபபடி்யொரு கு்ணம் அைளுககுப 
பிறநதே இரண்டும் ஆண் குழநவதேயொகப 
பிறநதே பின்தேொன் ைநதே்தேன்று அஸ்லொம் 
பொயிககும் புரிநது இருநதேொலும் அைரும் 

அைளுககுச் ்வ்ளத்தேைர் இல்வல்யன்பவதேக 
கொட்ட ஒரு பகட்டொக்ை அைரின் ்பச்சும், 
ேடத்வதேயுமிருநதேது. மகன்கள் இருைரும் 
யொவரயும் அண்டிப ்பொவழககொமல் 
அைர்களின் முயற்சியில் தேனியொகத் ்தேொழில் 
்்ய்து “சிட்களில்” ஈடுபட்டுச்  சின்ன ையதில் 
ஒரு ேல்ல ்ப்ரொடு ைொழைதும் அைளுககு 
மனசு நிவறநது ்கொம்பு  முவ்ளத்தே விசியமொக 
இருநதேது.

“அபுதேொகீர் பிறநதே ேொவ்ள வீட்டுககுச் 
்்ொநதேககொரங்கவ்ள அவழத்துச் சிறபபொச் 
்்ய்யப ்பொ்ற”னு ேஸீர் இநதே ேொன்கு 
ே ொ ட் க ளு க கு  மு ன்  அ ை ளி ட ம்  ை ந து 
்்ொன்ன்பொது...

“அ்தேல்லொம் ஒன்னும் ்ைண்டொம்டொ, 
உங்க அண்்்ண மொதிரி ேொ௯ர் ்பொய் 
அன்னதேொனம் பண்ணிரு. அதுதேொன் ேல்லது” 
என்று அைள் எவ்ை்ளவு எடுத்துச் ்்ொல்லியும் 
ேஸீர் தேன் ்பச்வ்க ்கட்கொமல் இபபடி 
தே ட பு ட ல ொ ய் ச்  ் ் ய் ை து  அ ை ளு க கு த் 
துளியும் பிடிககொதே ்்யலொக இருநதேது. 
“இ்தேல்லொம் இங்கிலீஸ்ககொரன் ்்ய்றது, 
ேமக்கன்ன ைநதேது” என்று ஒரு ்ைறுபபில் 
அமர்நதிருநதேொள்.

     அககம் பககத்துககொரர்களுடன் 
உறவுககொரர்களும் வீட்வட நிவறககத் 
்தேொடங்கி இருநதேனர். வீடு ஒருவிதேக 
கலகலபபொய் மொறியது. பத்து இருபது 
்பர் ைநதேொலும் நிம்மதியொய் உட்கொரக 
௯டிய்ளவு ேஸீரின் வீடு ்பரியதேொக  இருநதேது. 
முன்னவறச் சுைர்களில் ைண்்ண பலூன்களும், 
நீ்ள ரிபபன்களும் ஒட்டபபட்டு அபுதேொகீரொகச்  
சிரித்துக்கொண்டு இருநதேன. வீட்டின் ்மற்குப 
பககமொய் அலங்கரிககபபட்ட  சிறு ைடிை 
ேொற்கொலி அைனுககொகக கொத்திருநதேது. எதிர் 
எதிரொய்ப ்பரிய மின் வி்ளககு ்ைளிச்்ம். 
வீட்வட நிவறநதே விருநதேொளிகளினொல்  
புழுககம் ்பருகத் ்தேொடங்கியதும் மின் 
விசிறிவய ்ைகமொய்ச் சுழலவிட்டொர்கள். 

அபுதேொகீர் நிறுத்தேொதே அழுவகயுட்ன 
எல்லொைற்வறயும் ஆச்்ரியமொகப பொர்த்தேொன். 
அைன் அணிநதிருநதே புதிய உவட அைன் 
அழுது ைடியும் முகமொக மடிப்பல்லொம்  
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க்ங்கிப்பொனது. சிணுங்கலொய்த் ்தேொடர்நது 
அ ழு து ் க ொ ண் டு  இ ரு க கு ம்  அ ை வ ன 
அவமதிபபடுத்தே முடியொமல் ஆமீனொ 
கடுகடுனு முகத்வதே வைககத் ்தேொடங்கினொள். 
வீட்டுககு ைநதேைர்கள் தேன்னிடம் ேலம் மட்டும் 
வி்ொரித்துவிட்டு ரகமத்திடம் ்ேருககமொய்ச் 
சிரித்துப ்பசிக்கொண்டு இருபபது ்மலும் 
அைளுககு எரிச்்வலத் தேநதேது.   

“யொர் வீடு இது? எம் மகன் வீடு, எங்க 
்பர் ்்ொல்லும் ைொரிசின் ்பொறநதே ேொள் 
இன்வனககு, எங்கிட்ட உட்கொர்நது ்ப்ொம 
அநதே சிறுககிககிட்ட அபபடி்யன்ன ்பச்சு 
்ைண்டிக ்கடககு?” என்று வீட்டுககு 
ைநதேைர்கள் ் மலும் தேன் ் கொபத்தின் திவ்வயத் 
திருபபினொலும், அதுைவர  முககொடு ்பொட்ட 
்்வலத் தேவலபபொல் கழுத்தில் அணிநதிருநதே  
்ேகலஸீம், ்ரட்வடச் ்ர ஆரமும் ்ைளித் 
்தேரியொமல் மவறத்து இருநதே ரகமத்  இப்பொது 
எல்்லொர் பொர்வை படும்படி ்்வலத் 
தேவலபவபச் ்ற்றுத் தே்ளர்த்தி இருநதேவதே 
அப்பொதுதேொன் கைனித்தேொள்.

“அடிபபொவி... புள்வ்ளககு ஒரு ்ரண்டு 
பவுன் ்்ர்த்திப ்பொடுனு ்கட்டபப... 
்ேொன்வனன்டு இப்பொ ையசு புள்வ்ளக மொதிரி 
்ஜொலிககற பொரு. அடி்யய்... நீ ்பொம்ப்ளப 
புள்வ்ளய ்பத்தேதுக்க இபபடி இருநதினொ.. 
ேொ ஆம்ப்ளப புள்்ள ் பத்தேை எபபடி இருக்கன் 
பொரு” என்று மனசுககுள் கறுவிக்கொண்டு 
அைளும் ேொலு ்பர் பொர்வை தேன் ்மல் 
படும்படி தேொன் அணிநதிருநதே ேவக்யல்லொம் 
் ை ளி ் ய  ் தே ரி யு ம் ப டி  ் ் வ ல யி ன் 
ைொட்டத்வதேத் தே்ளர்த்தினொள். கழுத்து நிவறய 
படிபபடியொக ேவக ்தேொங்கியது. கொலில் 
்ைள்ளிக ்கொலுசுககுப பதில் தேங்கக ்கொலுசு 
அணிநதிருநதேொள்.

“அடி்யய் பர்வீணு... இன்னுமொ துணி 
மொத்தேற? உம் புள்்ள அழுவகய  நிறுத்தேற 
மொதிரி ்தேரியல. ைநது ைொங்கிகக..” என்று 
உள்்ளவறயில் இருககும் மருமகவ்ளப பொர்த்து 
மீண்டும் ்த்தேம் ்கொடுத்தேொள். 

“இ்தேொ ைநதுட்்டன் மொமி” என்று ்த்தேம் 
்கொடுத்துக்கொண்்ட ்ைளிைநதே பர்வீண் 
அபுதேொகீவரக வகயில் ைொங்கிக்கொண்டொள்.

“ஏன்டொ... ரொதிகிட்ட தேொ்ன இருகக. 
அபபுறம் என்ன அழுக” என்று ்பொய்யொக ஒரு 
்கொபத்வதே அபுதேொகீர் ்மல் ்்லுத்தினொள்.

“ஆமொண்டி... புள்வ்ளய ேல்லொ ை்ளர்த்தேற. 
முகத்்தேப பொர்த்துப பொர்த்து அழறொன். 
என்ன்மொ ேொனு அைனுககு ஆகொதேை்ளொட்டம் 
ஆயிட்்டன்.”

“அபபடி இல்ல மொமியீ... நீங்க அடிககடி  
ைநது ் பொனொத்தேொ்ன  ் பரனுககும் உங்க ் மல 
பொ்ம் ைரும். எபவப்யொ ஒருேொள் ைர்ரீங்க 
உட்ன ்பொயிறீங்க. அழொம என்ன ்்ய்ைொன்”  
்பசிக்கொண்்ட மகவனக ்கொஞ்த் 
்தேொடங்கினொள்.

  பர்வீண் ஒரு மொதிரியொக ைொர்த்வதேகவ்ள 
ஏற்றத்தேொழவுடன்  சிரித்தேபடி ்பசியது 
ஆமீனொவுககுக குத்தினொலும், திருபபிக 
்கொபத்வதேக கொட்ட இது ்மயமில்வல 
என்று தேன்வன அவமதிபபடுத்திக்கொள்்ள 
முயன்றொள். அைள் உள் மனசு அைவ்ள விட்ட 
பொடு இல்வல. 

“ஆமொ... ேொ என்ன ஒருத்தேர் மொதிரி புரு்வன 
வீட்டு ்ைவலப பொர்கக விட்டுட்டு “சீரியலொ” 
உட்கொர்நது பொர்த்துட்டு இருக்கன். இங்க ைநதேொ 
்பரியைனுககு என் வீட்டுககு ைல்வலயினு 
்கொபம் ைரும். அங்க ்பொனொ இவுனுககுக 
்கொபம் ைருது. அதுதேொன் அககொடொனு வீட்ல்ய 
இருநதுகக்றன். தேனியொ இருநதேொலும் அதுககு 
உண்டொன ்ைவலயும் வீட்ல இருககு்மல்ல. 
ஓதே... ்தேொழுக்ை  ்ேரம் ்ரியொப ்பொயிடுது. 
நீ ்ை்ணொப பொரு, எம் ்பரன் ேல்லொ ஓடியொடி 
விவ்ளயொடும்்பொது எங்க கிட்டதேொன் அண்டி 
இருபபொன். அைன் எங்க ைொரிசுதேொ்ன” என்று 
ஒருைொறொகச் ்மொளித்துப பர்வீணுககுப பதில் 
்கொடுத்தே பின்தேொன் அைள் மனசு ்ற்று ஆறியது.

  எப்பொதும் சுடிதேொர் அணிநது 
பழகிய பர்வீணுககுக கல்லு வைத்தே  
்்வலவய அணிநது்கொண்டு அபுதேொகீவரத் 
தூககி வைத்திருபபது கஷ்டமொகி ஒரு 
தேடுமொற்றமொக்ை இருநதேொள். அதிகபடியொன 
மின் வி்ளககு ்ைளிச்்த்தில் கல்லு வைத்தே 
்்வல மின்னினொலும் அநதேக கனமொன ்்வல 
உடலிருநது ேழுைது ்பொல ஒரு எண்்ணம் 
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அைவ்ளத் ்தேொநதேரவு ்்ய்து்கொண்டு 
இருநதேது. ஒரு பககம் இடுபபு  பகுதி ்தேரிய 
்ங்கடமொக உ்ணர்நதேொள். அபுதேொகீவரச் 
்மொதேொனபபடுத்தே ்தேொள் ்மல் மகவனப 
்பொட்டுத் தேட்டிக ்கொடுத்தேொள். பத்து கி்லொ 
உள்்ள அைன் பர்வீன் கட்டி இருநதே ்்வலயின் 
ைழு...ைழுபபில் ேழுவிக்கொண்்ட இருநதேொன்.

“ இ ங் க  ் க ொ ண் ட ொ டி ”  எ ன் று 
மகளின் சிரமத்வதேப பொர்த்துப ்பரவன 
ைொங்கிக்கொண்டொள் ரகமத்.

   அைன் ரகமத்திடம் அழொமல் 
சிரிககத் ்தேொடங்கினொன். அதேற்்கற்றைொறு 
ரகமத்தும் அைனுடன் கிச்சு...கிச்சு மூட்டி 
விவ்ளயொண்டொள். 

  ரகமத்திற்குத் தேன் மகள் ைழி ்பரவனப 
பொர்ககொமல் இருகக முடியொது. உள்ளூர் 
என்பதேொல் அடிககடி ்பரவனப பொர்கக 
ைநதுவிடுைொள். என்ன மனககஷ்டமிருநதேொலும் 
்பரவனப பொர்த்தேவுடன் அைளுககு எல்லொம் 
பறநதுவிடும்.

  அபுதேொகீர் அழொமல் ரகமத்திடம் சிரித்தேபடி 
அைள் ்கொடுத்தே சிறிய ்ொகக்லட்வடச் 
சுவைககத் ்தேொடங்கினொன். அவதேக கண்டு 
ஆமீனொவுககு எரிச்்லொக இருநதேது. அ்தே ் பொல் 
சுல்தேொன்  அருகில் அமர்நதிருநதே அஸ்லொம் 
பொயிககும் உள்ளுககுள் எரிநது்கொண்டு 
இருநதேது. தேன்னிடமும் மவனவிடமும் 
அவமதியொக இருககொதே ்பரன்  ரகமத்திடம் 
அடங்கி இருபபவதேப பொர்த்து அைருககும் 
ம ன சு க கு ள்  ம ொ வு  பி வ ் ை து  ் ப ொ ல 
எண்்ணங்க்்ளொடியது.

அ ஸ் ல ொ ம்  ப ொ யி யு ம் ,  சு ல் தே ொ ன் 
பொயியும் அருகரு்க அமர்நதிருநதேொலும் 
்ம்மநதிகளுககுள் ்பசுைதேற்கு எதுவும் 
இல்லொதேதேொக இருநதேனர். 

ப ொ யி க கு த்  தே ொ ன்  ் ப ற் ற  இ ரு 
ஆண்பிள்வ்ளகளும் தேனககு  ைொரி்ொக 
இருபபவதே நிவனத்து அைர் ்பச்சிலும், 
ேடத்வதேயிலும் ஒரு கர்ைம் இருபபவதேக கண்டு 
சுல்தேொன் பொய் எப்பொதும் தூரமொக்ை இருககப 
பழகிக்கொண்டொர். தேனககுப பிறநதேது இரண்டு 

்பண் பிள்வ்ளக்்ளன அைர் ஒரு ைவகயில் 
்ந்தேொ்த்திலிருநதேொலும் அஸ்லொம் பொய் 
வீட்டில் ்ம்மநதேம் பண்ணுைதேற்கு முன் ஆண் 
ைொரிவ்ப பற்றி எநதேக கைவலயும் ைருத்தேமும் 
இல்லொமல்  இருநதேொர். ்ம்மநதேம் பண்ணிய  
்கொஞ் ேொட்களி்ல்ய  சிறுசிறு தேைறுகவ்ள 
அைர்கள் ்பரியதேொய் எடுத்துப ்பசும்்பொது 
க்பவபத் தின்றது ்பொல் ைொய் மூடி நிற்கும் 
்மயங்களில் தேனக்கொரு ஆண் ைொரிசு 
இருநதிருநதேொல் ேன்றொக  இருநதிருககு்ம என்ற 
எண்்ணம் ைநது, அைவரக கொயபபடுத்தியது. 
இ ப ப டி  ் ப ண்  பி ள் வ ்ள க வ ்ள  ை ொ ழ 
வைபபதேற்கொகக கூனிககுறுகி நிற்க்ைண்டிய 
அைசியம் ஏற்பட்டு  இருககொது என்று 
ைருத்தேபபட்டு இருககிறொர். 

ஏழொைது மொதேம் மகள் பர்வீணுககுச் 
சீமநதேம் ்்ய்து  அவழத்து ைரச் ்்ன்ற்பொது 
்கொண்டு்பொன பலகொரங்கவ்ள “இ்தேன்ன 
பலகொரம்? ஒண்ணுமத்தே ைொங்கிட்டு ைநது 
இருககொங்க” என்று ்்ொல்ைது ்பொல ஒரு 
மொதிரியொகப பொர்த்துக்கொண்்ட மதியம் ஒரு 
்ைவ்ளச் ்்ொ்றொடு ்ொயங்கொலம் ைவர  ்தேனீர் 
௯ட தேரொமல் ைழியனுபபியது சுல்தேொன் பொயிககு 
இன்னும் நிவனவில் நின்று ைலி தேநது்கொண்டு 
இருநதேது. ைழககமொய்த் ்தேனீர் குடிககும் 
பழககத்வதேககூட விட்டுவிடலொம் என்றொன 
எண்்ணம் அைவரத் ்தேொநதேரவு ்்ய்தே்தேொடு, 
சூடொய்த் ்தேனீர் ்கட்கும் ேொகவக  அறுத்துப 
்பொட்டுவிடலொம்  என்று அபபடி்யொரு 
்கொபம் அைருககுள் எழுநதேது. 

எவதேயும் மறகக முடியொமல் ்பண் 
பிள்வ்ள ்பற்றொல் எல்லொைற்வறயும் 
்பொறுத்துத்தேொன் ்பொக ்ைண்டு்மன்ற ஒரு 
குற்ற உ்ணர்வு அைவரக கடலின் ஆழமொன 
பகுதியில்  தேள்ளுைது ்பொல ஒரு மனககஷ்டம் 
அைவரப பல ேொள் தூங்கவிடொமல் ்்ய்தேது. 
அதிலிருநது அஸ்லொம் பொவயக கொ்ண 
்ேரும்்பொ்தேல்லொம் ்தேங்கிய நீரில் கல்வல 
எறிநதேது ்பொல்ை  ேல வி்ொரிபபுகவ்ள ஒரு 
்டங்கொக வைத்துக்கொண்டொர்.

“என்ன பொய் எதும் ்ப்ொம உட்கொர்நது 
இருககிறீங்க..” என்று அஸ்லொம் பொய் சுல்தேொன் 
பொவயப பொர்த்துப ்பச்சு ்கொடுத்தேொர்.
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“ஒண்ணுமில்ல பொய். ் கொஞ்ம் ் யொ்ன.”

“என்ன ்யொ்வனயொக இருநதேொலும் 
்கொஞ்ம் தேள்ளி ்ைச்சுட்டு எங்ககூட 
கலகலனு ்பசுங்க பொய். அபபதேொ்ன ேொம்ப 
ஒற்றுவமயொ  இருககறதேொ வீட்டுககு ைநதேைங்க 
்ேவனபபொங்க.”

“ேம்ம ஒற்றுவமககு என்ன ்கொவறச்்லு 
பொய், ்ப்றைங்களுககு ைொய்யொ ைலிககப 
்பொவுது.”

 சுல்தேொன் பொய் ்மம்்பொககொகச் 
்்ொன்னொலும் சுத்தி ைவ்ளச்சு ஏ்தேொ குண்டு 
தூககிப்பொடப  ்பொகிறொ்ரன்று அைர் மனசு 
்்ொல்லியது. ் தேன் கலநதே மொதிரி அைர் ் பசுகிற 
்பச்சில் மயங்கிவிடொமல் ்கொஞ்ம் உ்ொரொ 
இருககணும், இல்வலயினொ ்தேவையில்லொதே 
ைம்புல மொட்ட ்ைண்டியதுதேொன் என்றும் 
நிவனத்துக்கொண்டொர்.

  அஸ்லொம் பொய் ஒரு பககம் சுல்தேொன் 
பொ்யொடு ்பச்சுக ்கொடுத்தேொலும் கைனம் 

இன்னும் ரகமத் மடியில் அவமதியொய் 
அமர்நதிருககும் ் பரன் அபுதேொகீர் மீது இருநதேது. 
பர்வீண் அைனுககுப புது ்ஹககீஸ், புது 
உவடயும் அணிவித்துக்கொண்டு இருநதேொள். 
பொண்ஸ் பவுடர் அைன் முகத்திற்கு அடித்தேதும்  
ஒரு புது ்பொலிைொனொன். அபபடி்ய அைவன 
ரகமத் உச்சி முகர்நது இரு வகக்ளொல் தேவலவய 
நீவி திருஷ்டிப ்பொக தேவலயில் தேன் எட்டு 
விரவலயும் வைத்து மடககினொள். அடுபபில் 
ைரமி்ளகொய் ்பொட்ட மொதிரி ்ட்ட்ைனச் 
்த்தேம் ைநதேது.

“ஏங்க பொய்... உங்க ்பர் முன்னொடி ஏ.்க.
ன்னு ்பொடறீங்க்்ள அது உங்க அத்தேொ்ைொட 
அபதுல் கரீம் ்பரொ?” என்றொர் அஸ்லொம் பொய்.

“இல்லிங்க பொய்... ஏ ங்கறது எங்க 
அத்தேொ்ைொட அத்தேொ ்பர் அபதுல் கரீம், ்க 
ங்கறது எங்க அத்தேொ கலீல் அ்ஹமது. இவுங்க 
்ப்ரொட முதேல் எழுத்துதேொன் அது. உங்களுககும் 
அபபடித்தேொ்ன ைரும்..”
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“ஆமொமொ..  ேொனும் அபபடித்தேொன் 
்பொட்றன் பொய். இருநதேொலும் இநதேப 
்பொம்ப்ளப புள்வ்ளகளுககுக கவடசி 
ைவரககும் ்பத்தேைங்க்்ளொட அநதே முதேல் 
எழுத்து ்பொடற பொககியம் இல்லொமப 
்பொயிருது. அது ்ரொம்ப கஷ்டமொன 
விசியம்தேொ்ன. ஆம்ப்ள புள்வ்ளக மொதிரி 
்தேொடர்நது ைொரிசு, ைம்்ம்னு கொலம் 
கொலமொ ்்ொல்லிககற மொதிரி ்பொம்ப்ளப 
புள்வ்ளகளுககு இல்லொமப ்பொறதும், 
்பத்தேைங்களுககு அநதேக ்கொடுபபிவன 
இ ல் ல ொ ம  ஆ க ற து ம்  ஒ ரு  ை வ க யி ல 
இழபபுதேொ்ன பொய், என்ன... ேொ ்்ொல்லறது 
்ரிதேொ்ன..”

இபபடி்யொரு விசியத்வதே அைர் 
்பசுைொ்ரன்று எதிர்பொர்ககொதே  சுல்தேொன் பொய்  
்பொடிப்பொடியொய் ஆகிப்பொனொர். இருககற 
ைலியில இபபடியு்மொரு  ்பச்்ொ? ஒண்ணும் 
ஆகொது, பயபபடொ்தேனு ்்ொல்லிககிட்்ட 
ஊசி ்பொடற மொதிரி இல்ல இருககு இவுரு 
்பச்சு. ஒருத்தேன மட்டம் தேட்டி, கொயபபடுத்திப 
்ப்றதுல அபபடி என்ன இவுருககு ் ந்தேொ்ம்? 
இபபடி்யல்லொம் எகத்தேொ்ளமொப ்பசி 
ேொவ்ளககு என்னத்்தேத்  தூககிட்டுப ்பொகப 
்பொறொ்ரொ, ்பொண்டொட்டி புரு்னுககும் 
இ்தே ்ைவலயொப ்பொச்சு. எல்லொம் திருநதேொதே 
்ஜன்மொ இருககு. ேொய் ைொல நிமித்தே முடியொதே 
கவதே இவுங்களுககு ேல்லொ்ை ஒத்துப்பொகுது. 
என்ன்மொ ் பசித் ் தேொவலயட்டும், ேொம ைொயொ 
மூடி இருநதேம்னொ எநதேப பிரச்்வனயுமில்ல  
என்று  எழுநதே ்கொபத்வதே அடககிக்கொண்டு 
எதிர் கருத்து ்ப்ொமல்  பொர்வைவய மறுபககம் 
திருபபிக்கொண்டொர். அைர் இதேயம் முன்வப 
விட ்ைகமொகத் துடித்தேது.

    இன்வனககு எநதே ைவகயில ் பொம்ப்ளப 
புள்வ்ளக குவறச்்ல்? உலகத்துல ேடககற 
ேல்லது ்கட்டதுககு எல்லொத்துககும் 
்பொம்பவ்ளக முன்னொடி நிற்கறொங்க. ்்ொத்து 
ைவகயிலப பொர்த்தேொலும் ்பொம்ப்ளப 
புள்வ்ளகளுககும் ்ரி ்மமொன பங்கு தேர 
்ைணும்னு ்ட்டம் ௯ட இருககு. இநதே  
விசிய்மல்லொம் இவுருககுத் ்தேரியுமொ, 
்தேரியொதேொ? எதுககு எல்லொத்வதேயும் பிரித்துப 
்ப்ணும்? ்ரண்டு கொசு வகயில ்்ர்நதேொ்ல 
எல்லொ எகத்தேொ்ளமும் ைநதுடுது. ைொரி்ொம் 
ைொரிசு... ்பரிய ைொரிசு. அநதே ைொரி்் ைநது 
ேொவ்ளககு எல்லொம் புரிய வைககட்டும். ேொம்ப 
எல்லொம் ்்ொன்னம்னொ எதுவும் புரியொது.

சுல்தேொன் பொய் ஒரு எரிச்்்லொடு 
மனசுககுள்்ள்ய ் பசிக்கொண்டொலும் அைரின் 
்கொபம் அடங்கொமலிருநதேது.

“ஏ... ரகமத்து எவ்ை்ளவு ்ேரம் தேொ 
நீ்ய ்பரவன  ்ைச்சு இருபப. அைன 
்ம்மநதிகிட்ட ்கொடு” என்று தேன் மவனவி 
ரகமத்வதேப பொர்த்துச் ்த்தேம் ்கொடுத்தேொர். 
அலங்கொரத்திற்கொகக கட்டபபட்டு இருநதே ஒரு 
பலூன் மின் வி்ளககின் சூடு தேொங்கொமல் அநதே 
்ேரம் பொர்த்துப பட்்டன்று ்ைடித்தேது. 



 மகாணவர பக்கம்
ேகான் வகாசித்தன்





அம்்பத்கர் நூற்றொண்வட்யொட்டி 
இநதியச் ்மூக மரபில் பல மொற்றங்கள் 
நிகழத் ்தேொடங்கின. தேற்்பொது தேலித்தியச் 
சிநதேவனயொனது தேலித் இலககியம், தேலித் 
அரசியல் மற்றும் தேலித் சினிமொ எனப பல 
நிவலகளில் ை்ளர்நதுநிற்கிறது. தேமிழ இலககிய 
உலகின் முதேல் தேலித் தேன் ைரலொற்று ேொைலொகப 
பொமொவின் ‘கருககு’ உள்்ளது. இநநூலொனது 
பலரொல் ஆககபூர்ைமொன விைொதேத்திற்கும் 
உவரயொடலுககும் உள்்ளொனது. அ்தே்பொல் 
கன்னட இலககிய உலகின் முதேல் தேலித் தேன் 
ைரலொற்று ேொைலொக அரவிநதே மொ்ளகத்தியின் 
‘கைர்ன்்மண்ட் பிரொம்ணன்’ வி்ளங்குகிறது. 
இது அரவிநதே மொ்ளகத்தியின் பொல்ய கொலம், 
பள்ளிககூடப பருைம், கல்லூரிப பருைம் எனப 
பல கொலங்களின் பதிைொக அவமநதிருககிறது.

 ் ொ தே ொ ர ்ண ம ொ ன  ப ஞ ் ொ ய த் து த் 
்தேர்தேவலககூட ஒரு குறிபபிட்ட கிரொமத்தில் 

்தேொடர்நது ேடத்தே முடியொதே நிவலதேொன் 
நிரநதேரமொக இருககிறது. ்கொடுத்தே ப்ணத்வதேத் 
திருபபிக ்கட்டைர்களின் ைொயில் மலம் 
திணிபபைர்களும், ைவ்ளத்துக ்கொண்ட 
நிலத்வதேத் திருபபிக ்கட்டைர்கவ்ளச் 
்ொணிபபொல் குடிகக வைபபைர்களும் கூட 
இநதே மண்ணில் ைொழநது்கொண்டுதேொன் 
இ ரு க கி ற ொ ர் க ள் .  அ வ் ை வ க யி ல் 
மனிதேொபிமொனமற்ற இச்்மூகத்தில் நிலவும் 
்மல் கீழ ்ைறுபொடுகவ்ள இநநூல் 
விமர்்னத்துககு உள்்ளொககுகிறது.

 ம ொ ்ண ொ க க ர் க ளு க கு ச்  ் ம த் து ை ம் 
்பொதிகக ்ைண்டிய ஆசிரியர் ்ொதி 
பொர்த்து ேடபபது என்பது ்மூகத்தில் 
ஆபத்தேொன ஒன்று. மற்ற ்மூகத்வதேச் ்்ர்நதே 
மொ்ணைர்கள் ைகுபபவறவயப ்பருககிச் 
சுத்தேம் ்்ய்ய ்ைண்டும் என ஆசிரியர் 
கட்டவ்ளயிடுைதில்வல. ஆனொல், தேலித் 
மொ்ணைர்க்ளொகிய ேொன்கு ்பருககு மட்டும் 
ைகுபபவறவயப ்பருககிச் சுத்தேம் ்்ய்யும் 
்ைவலவய ஆசிரியர் தினமும் ைழங்குகிறொர். 
படித்தேைன் ்ொதி பொர்கக மொட்டொன் என்கிற 
கற்பிதேத்வதேக கைர்ன்்மண்ட் பிரொம்ணன் 
தேகர்த்்தேறிகிறது.

î.ªê™õó£x,   
º¬ùõ˜ ð†ì ÝŒõ£÷˜, îI›ˆ¶¬ø, 
Üó² è¬ô‚è™ÖK, à´ñ¬ôŠ«ð†¬ì.
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 “எனககு ்ொதி ்பதேம்கற்தேல்லொம் 
கிவடயொது. என் வீட்டுககு ்ேறய ்பரு 
அரிஜனங்க ைரொங்க ்பொறொங்க. டீ குடிபபொங்க, 
்ொபபிடுைொங்க” என்று கூறும் ்பொலி 
முற்்பொககுகவ்ள இநநூல் அவடயொ்ளம் 
கொட்டுகிறது.

 ்ொதியின் கொர்ணமொகக கொலங்கொலமொகப 
பி ற  ் மூ க த் தே ொ ல்  ஒ டு க கு தே லு க கு ம் 
விலககுதேலுககும் உள்்ளொன ஒரு ்மூகத்வதே 
்மம்படுத்துைதேற்கு இடஒதுககீடும், கல்வி 
உதேவித்்தேொவகயும் உதேவி ்்ய்கின்றன. 
ஆனொல், அர்ொங்க உதேவி கிவடபபதேொல் 
மொ்ளகத்திவய ேண்பர்கள் ‘கைர்்மண்ட் 
பிரொம்ணன்’ என்று அவழககிற சூழல் ்ொதியச் 
்மூகத்தின் ்மூக நீதி பற்றிய புரிதேலற்ற 
தேன்வமவய ்ைளிககொட்டுகிறது.

 எதிர்பொரொதே விதேமொக ஒரு தேலித் 
்ொபபிடும்்பொது ்மல்்ொதிககொரர்களின் 
பொத்திரத்வதேத் ்தேொட்டுவிட ்ேர்நதேொல் 
அ ப ப ொ த் தி ர த் வ தே ப  ப சு  மூ த் தி ர த் தி ல் 
அழுத்தி எடுத்தே பிறகுதேொன் வீட்டின் மற்ற 
பொத்திரங்க்்ளொடு ்்ர்த்துக ்கொள்ைொர்க்ளொம். 
ஒரு ஒடுககபபட்ட மனிதேவனக கொட்டிலும் 
பசுவின் மூத்திரம் ்ொதியைொதிகளுககு 
உயர்நதேதேொகி விட்டிருககிறது.

 குவறநதேபட்்ம் நீ லிங்கொயத்தேொகக கூட 
பிறநதிருககக கூடொதேொ? எனத் தேனது ஆறு ைருடக 
கொதேலி மொ்ளகத்திவயப பொர்த்துக ் கட்கும் சூழல் 

உ்ணர்வுக்ளொல் நிரம்பி ைழிநதேொலும் அது ்ொதிய 
்மூகத்தின் தேொககத்வதே்ய ் ைளிபபடுத்துகிறது.

 ஆைணி மொதேத்தில் மஞ்ள் நீர் விழொ 
ேடககொமல் ்பொய்விட்டொல் ஊரில் மவழ 
்பய்யொது, ஊர் அம்வம ைநது ேொ்மொகும், 
முனியின் ்தேொல்வல அதிகரிககும் எனக கூறித் 
தேொழத்தேபபட்ட ்பண்கவ்ளச் ்டங்கு என்னும் 
்பரில் பொலியல் ைககிரத்தில் சிககவைத்து 
ரசிககிற ்மூகத்தின் மீது இநநூல் கொறித் 
துபபுகிறது.

 ஒரு தேலித் வீட்டு மொடுகளின் மீது 
சூத்திர ்ொதிகளின் வீட்டுக கொவ்ளகவ்ள 
்ேரடியொகச் ்்ர விடொது ்ொரத்வதே மட்டும் 
பிடித்துக ் கொடுத்தேலும் தேலித் வீட்டு ேொய் சூத்திர 
்ொதியினரின் வீட்டு ேொ்யொடு ்்ருைவதேக 
கண்டு அநேொயின் உறுபவப அறுத்துக 
்கொன்ற நிவலயும் சூத்திர ்ொதியினரின் ்ொதித் 
திமிவரயும் ்கைலமொன மனநிவலவயயும் 
கொட்டி நிற்கின்றன.

 ேம் மூத்தே தேவலமுவறயினர் ்்ய்தே 
மனிதேொபிமொனமற்ற ்்யல்கவ்ள இநநூல் 
விைரித்து நிற்கிறது. அ்தே்ைவ்ளயில், 
பல நூற்றொண்டுக்ளொகத் ்தேொடர்நது ைரும் 
தே வ ல மு வ ற க  ் க ொ ப த் வ தே  இ ன் வ ற ய 
தேவலமுவறயின் சிலர் மீது மட்டும் சுமத்தி 
்ைறுபவபக கககுைது என்பது எவ்ை்ளவு 
தூரத்திற்குச் ்ரி என்கிற கருத்வதேயும் பதிவு 
்்ய்கிறது.

 மொ்ளகத்தி ைசித்தே ்்ரியில் அைர்கள் 
குடும்பத்தில் உள்்ளைர்கள் மட்டு்ம பள்ளிப 
படிபவபத் தேொண்டிப படித்தேதேொல் அச்்்ரிவய 
“மொ்ளகத்திச் ்்ரி” என்று அவழத்தேதும், 
மொ்ளகத்திவயப பொர்த்து இதேர மொ்ணைர்களும் 
பின்்தேொடர்நது படிககத் ்தேொடங்கியதும் மிக 
முககியமொன மொற்றமொகும். கல்வியின் மூலம் 
மொ்ளகத்தி தேனககு ேடநதே நிகழவுகவ்ளப பல 
நிவலகளில் வி்ளககிக கொட்டியிருககிறொர். 
இன்னும் எழுதேத் ்தேரியொதே மககள் எழுதேத் 
்தேொடங்கினொல் ேம் முன்்னொர்களின் 
்கைலமொன முகமும், ்மகொல மககளின் இழி 
மனநிவலயும் ்ைளிபபடும். ்மொத்தேத்தில் 
‘கைொ்ன்்மண்ட் பிரொம்ணன்’ என்னும் 
நூல் ்ொதியச் ்மூகத்தின் ்கொர முகத்வதே 
்ைளிககொட்டி நிற்கிறது. 
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èLƒèŠð†® è.è¼Šðê£I
 ர்சலன

ேமீபத்தில் டுைல் இயர்ஸ்  எ ஸ்்லவ் 
என்ற திவரபபடத்வதே ேண்பர்க்்ளொடு 
கொ்ண ்ேர்நதேது. திவரபபடத்திற்குப பின் 
்பரும்விைொதேமும் கி்ளர்நதேது. தேமிழர்களின் 
புலம்்பயர்வு பற்றிச் சிநதித்துக்கொண்டிருநதே 
ேொட்கள் அவை. கிழககிநதியக கம்்பனி 
ஆட்சிவயக கவலத்துவிட்டு பிரிட்டிஷ் 
அரசின் ்ேரடி ஆட்சிவய இநதியொவில் 
ேவடமுவறப படுத்துகிறொர்கள். அவதே ஒட்டிக 
்கொண்டுைரபபட்ட இரயத்துைொரிச் ்ட்டம் 
நீர்பபொ்னத்தில் பல்்ைறு மொற்றங்கவ்ளக 
் க ொ ண் டு ை ரு கி ற து .  இ தே ன ொ ல்  பு தி ய 
நிலககிழொர்கள் உருைொகினொர்கள். சிறு 
விை்ொயிகள் கூலிக்ளொக மொறினொர்கள். 
கூலித் ்தேொழிலொ்ளர்கள் ்கொத்தேடிவமக்ளொக 
மொற்றபபட்டொர்கள். பஞ்ம் பட்டினி 
ஆ கி ய ை ற் றி ன்  க ொ ர ்ண ம ொ க  பி ரி ட் டி ஷ் 
கொலனியொதிககத்தின் கீழுள்்ள ேொடுக்ளொன பர்மொ, 
்மொரிசியசு, ம்லசியொ, இலங்வக ்பொன்ற 
பல்்ைறு ேொடுகளுககுக ்கொத்தேடிவமக்ளொக 
இலட்்கக்ணககொன மககள் கபபல்களில் 
ேவடபய்ணங்களில் ்கொண்டு ்்ல்லபபட்டுக 
கரும்புககொடுகளிலும் ரபபர், ்தேயிவலத் 
்தேொட்டங்களிலும் குவிககபபட்டொர்கள். தீரொதே 

்ேொய்ைொய்பபட்டொ்ல ஒழிய, அங்கிருநது 
்ைளி்யற ைொய்ப்ப இல்வல.

அ டி வ ம க கூ லி க ்ள ொ க  ஒ ரு பு ற ம் 
இழுத்துச்்்ல்லபபட்டொலும் மறுபுறம் 
்ைள்வ்ளயர்களுககும் கங்கொணிகளுககும் 
ப ொ லி ய ல்  நு க ர் வு க க ொ ன  ப ொ லி ய ல் 
அ டி வ ம க ்ள ொ க ப  ் ப ண் க ள்  க ட த் தி ச் 
் ் ல் ல ப ப ட் டி ரு க கி ற ொ ர் க ள்  எ ன் று ம் 
அறிகி்றொம். அடிவமக்ளொகச் ் ்ன்ற ் பண்கள் 
எ ல் ் ல ொ ரு ் ம  ் ை ள் வ ்ள ய ர் க ளு க ் க ொ 
கங்கொணிகளுக்கொ அைர்களின் பொலியல் 
நுகர்வுககுத் தேன்வன ஒபபுக்கொள்்ளத்தேொன் 
்ைண்டும். அது ்ொதேொர்ணமொனது என்கிற 
ஒரு மனநிவலவய எல்்லொரிடத்திலு்ம 
க ங் க ொ ணி க ள்  ப தி ய வ ை த் தி ரு ந தே ன ர் . 
( தே மி ழ ர் க ளி ன்  அ டி வ ம  ை ொ ழ வ ை 
அறிநது்கொள்்ள பவடபபுகளில் பொரதியின் 
கரும்புத் ்தேொட்டத்தி்ல... பொடவலயும், 
பு து வ ம ப பி த் தே னி ன்  து ன் ப க ் க ணி 
சிறுகவதேவயயும் ைொசிகக... கட்டுவரகளில் 
ஆ.சிைசுபபிரமணியனின் அடிவமமுவற 
குறித்தே கட்டுவரகவ்ள, நூல்கவ்ள ைொசிகக..)   
தே மி ழ க  ம க க ளி ல்  இ ப ப டி  எ ன் ற ொ ல் 
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உலக்மங்கும் பிறபபொ்ல்ய அடிவமக்ளொக 
ேடத்தேபபட்டைர்கள் கருபபினத்தேைர்கள். 
்தேன்னொபபிரிககக கருபபின மககவ்ள 
அ டி வ ம க ்ள ொ க  வ ை த் து க ் க ொ ள் ்ள ல ொ ம் 
எனச் ்ட்ட்ம வைத்துக்கொள்ளும்ளவிற்கு 
ேொடுகளும் ்ைள்வ்ளயர்களின் ஆதிககமும் 
நி வ ற ந தி ரு ந தே  க ொ ல க ட் ட த் வ தே  ே ொ ம் 
தேரிசிககி்றொம்.

டுைல் இயர்ஸ் எ ஸ்்லவ் என்ற 
திவரபபடத்தில் உள்்ள சில கொட்சிகவ்ள இனி 
்பசு்ைொம்...

திவரபபடத்தின்  இறுதியில் ஒரு கொட்சி 
ைருகிறது. ஊரின் ்்ரிப கவதேயின் ேொயகரின் 
முதேலொளியின் வீட்டிற்குள் நுவழகிறொர் 
அத்துமீறி்ய... முதேலொளியிடம் ்ப்ொமல் 
்ேரடியொக அடிவமயொக ேடத்தேபபடும் 
ேொயகனின் ்பவரச் ்்ொல்லி அவழககிறொர். 
அப்பொது ைவர ்ை்றொரு ்பயரில் 
அவடயொ்ளம் மொற்றபபட்டு அடிவமயொக 
இருநதே ேொயகனின் கண்களில் எபபடியொைது 
இங்கிருநது மீண்டுவிடு்ைொம் என்ற ேம்பிகவக 
பிறககிறது. உண்வமயி்ல்ய தேரபபட்ட 
்ொட்சியங்கவ்ளக குறுககுவி்ொரவ்ண ்்ய்து 
நீங்கள் அடிவமயில்வல ைொருங்கள் என 
நீதிமன்றத்திற்கு அவழத்துச் ்்ல்கிறொர் 
்்ரிப. அப்பொது முதேலொளி.. .  `இரு, 
மொவலககுள் உன்வன இங்்க இழுத்துைநது 
கவ்யடி தேருகி்றன்` என்பதேொக ேொயகவன 
மிரட்டிக்கொண்்ட அத்துமீறி நுவழநதே 
்்ரிபவபயும் `எபபடி என் இடத்திற்குள் 
நுவழநதீர்கள், யொர் உங்களுககு அநதே 
அ தி க ொ ர த் வ தே க  ் க ொ டு த் தே து ? `  எ ன க 
்கட்கிற்பொது பல முரண்பொடுகவ்ளக 
்கொண்டதேொகச் ்ட்டம் ்மல்லப புரிபடுகிறது. 
அப்பொதுதேொன்  படத்தின் முழுவமககுமொன 
அர்த்தேமும் முடிச்சுகவ்ள அவிழத்துக்கொண்டு 
்ைளி்யறுகிறது.

பவழய இங்கிலொநதில் அடிவமகவ்ள 
வைத்துக்கொள்ைதேற்கொன உரிவம மற்ற 
மனிதேர்களுககு ைழங்கபபட்டிருககிறது. 
அடிவம அல்லொதே ஒருைரின் அவடயொ்ளங்கவ்ள 
மொற்றி அடிவமயொக ேடத்தினொல் உரிய 
ஆதேொரங்களின் மூலம் அடிவமவய விடுதேவல 

்்ய்யவும் ்ட்டம் ைொய்பபளித்திருககிறது. 
அ்தே்ைவ்ளயில் எநதே ஒரு அடிவமயும் 
்ேரடியொக நீதியின் கரங்களுககுள் தேனககொன 
நீதிவயக ்கட்க்ைொ தேனது ்ைண்டு்கொவ்ள 
முன்வைகக்ைொகூட அநதேக கொலத்திய 
்ட்டங்கள் அைர்களுககு உரிவமகவ்ள 
ைழங்கவில்வல. அடிவமகள் நீதிமன்றங்கவ்ள 
ேொடமுடியொது. அடிவமகள் ஆண்டைனொகிய 
பிரபுககளுககுக கடவமபபட்டிருகக்ை 
்ைண்டும். அைர்களுககுத் ்தேரியொமல் எநதே 
ஒரு ் ்யவலயும் ் மற்்கொள்்ள முடியொது என்ற 
அன்வறய சூழவலத் திவரபபடத்தில் பல்்ைறு 
இடங்களிலும் விைரித்திருககிறொர்கள். அ்தே 
்ைவ்ளயில் ஒரு ்ைள்வ்ளயரொல் மட்டு்ம 
கருபபினத்தேைருககு விடுதேவல ைழங்க 
முடியும் என்ற  அன்வறய சூழவலயும் படத்தில் 
கொண்கி்றொம். 

ஆனொல், உலகின் சில பகுதிகளில் 
க ரு ப பி ன த் தே ை ர் க ள்  அ டி வ ம க ்ள ொ க 
ேடத்தேபபட்ட அ்தே சூழலில் அ்தே மககள் 
மற்்றொரு பகுதியில் உல்கங்கிலும் தேனித்துச் 
சுதேநதிரமொகப பய்ணம் ்்ய்யவும் ்ம 
அநதேஸ்்தேொடு ்மூகத்தில் ைொழவும் பல்்ைறு 
ேொடுகள் அைர்களுககு ைொய்பபுகவ்ளயும் 
ம னி தே ர ொ க  ம தி க கு ம்  ே ற் சூ ழ வ ல யு ம் 
ைழங்கிக்கொண்டுதேொன் இருநதிருககின்றன 
என்பவதே ஆரம்பத்தில் ேொயகனின் ைொழவைக 
கொட்டுகிற்பொது வி்ளககியிருபபொர்கள்.

இங்கு கருபபினத்தேைர்கள் அடிவமயொக 
ே ட த் தே ப ப ட் ட தே ற் கு ம்  சு தே ந தி ர ம ொ க 
ை ொ ழ ந தே தே ற் கு ம்  இ வ ட யி ல்  ப ல் ் ை று 
சிககல்கவ்ளக கொணுகி்றொம். அைற்வற 
ஆரொய்ைதும் அைசியமொகிறது. அது உலகின் ஒரு 
கொலகட்டத்திய ஆதிககச்சூழலின் இரு்ைறு 
முகங்கவ்ள ஒரு்்ர பிரதிபலிககககூடிய 
ஒன்றொக இருககிறது என்பது குறிபபிடத்தேககது.

தி வ ர ப ப ட த் தி ல்  மு தே ல ொ ளி யி ன் 
வீ ட் டி ல்  ் ை வ ல க கு  ை ரு ம்  நி யூ 
இங்கிலொநதின் ்ைள்வ்ள இனத்வதேச் 
்்ர்நதே ஒரு மனிதேன் அடிவமமுவறககு 
எ தி ர ொ க ப  ் ப சு கி ற ொ ன் .  ` ம னி தே ர் க ள் 
எல்்லொரும் ஒ்ரமொதிரியொனைர்க்்ள. 
அைர்கவ்ள மனிதேர்க்ளொகப பொருங்கள். 
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ஒரு விலங்வகப்பொல் ேடத்தேொதீர்கள்... 
இவறைனிடத்தில் உனககு எப்பொதும் 
மன்னிப்ப கிவடயொது` என்கிறொர். அவதே 
முதேலொளி எதிர்்கொண்டு ்பசும்்பொது 
`இபபடிப ்ப் இது நியூ இங்கிலொநதும் அல்ல 
ேொன் நீயும் அல்ல. இங்கு இபபடித்தேொன்` 
என்கிறொர். பவழவமைொதேமும் பகுத்தேறிவும், 
ஆதிககமும் அதேவன எதிர்ககும் கலகககுரலும் 
ஒரு புள்ளியில் ்நதிககும் இடம். இரு்ைறு 
நூற்றொண்டுகளின் ்நதிபபு. அைற்றின் 
பிரதிநிதியொக இரு்ைறு மனிதேர்கள்.

இ ங் கு ,  வி டு தே வ ல  எ ன் ப து 
்கொடுத்துப ்பறுைதேற்குரியது அல்ல. அது 
எல்்லொரிடத்திலும் இருபபது. உண்வமயில் 
உவழபபுச் சுரண்டலுககு உட்பட்டைர்கள் 
அடிவமகளில்வல. ஆதிகக மன நிவலக்க 
்ைள்வ்ளயர்கள் அடிவமபபட்டிருககிறொர்கள். 
விடுதேவல ்பற்ைண்டியது அைர்க்்ள 
என்பவதே மனதுககுள் அநதே நியூ இங்கிலொநது 
மனிதேன் உருைொககுகிறொன். அைனுவடய 
உவரயொடலும் அவதே ஒட்டி்ய அவமகிறது.

அடிவமகவ்ள எபபடி ேடத்தே ்ைண்டும் 
எ ன் ப தி ல்  ஆ தி க க  ம ் ன ொ ப ொ ை த் தி ன் 
சிநதேவன எங்கும் ஒ்ர மொதிரியொனதுதேொன். 
ேம்பிகவக. மககளிடம் உள்்ள ேம்பிகவககவ்ள 
ஆயுதேமொககுகிறொர்கள். இவற ேம்பிகவகவய 
உ வ ட ய ை ர் க ளி ட த் தி ல்  தே ங் க வ ்ள 
இவறைனொகவும், அல்லது இவறைனுககு 
மி க  ் ே ரு க க ம ொ ன ை ர் க ்ள ொ க வு ் ம 
அறிமுகபபடுத்திக்கொள்கிறொர்கள். இவற 
ேம்பிகவகவயக ்கொண்்ட அடிவமமுவற 

எனும் ்பரும்்பொதி உருைொககபபட்டு 
அது ேம்பிகவக ்கொண்டைர்களின் முதுகில் 
ஏற்றபபட்டிருககின்றன. விழுநதே கூன்கள் 
எப்பொதும் நிமிர்ைதேொக இல்வல. 

வ ப பி வ ்ள  ை ொ சி க கி ற ொ ர் க ள் . 
எஜமொன்கள் அடிவமகள் அவனைவரயும் 
ஒ ் ர  இ ட த் தி ல்  அ ம ர் த் தி க ் க ொ ண் டு . 
எஜமொன் ்பொதிககிறொன். `ஆண்டைனுககு 
வி சு ை ொ சி க ்ள ொ க  இ ரு க க  ் ை ண் டு ம் . 
தேம்வம ஒபபுக்கொடுத்துக கடவமயொற்ற 
்ைண்டும். இவறைனின் விருபபபபடி்ய 
அடிவமயொனைன் ்்யல்பட்ைண்டும். 
அை்ன பொபமற்றைனொகிறொன். இங்கு 
எஜமொனர்க்ளொகிய ேொங்க்்ள அடிவமக்ளொகிய 
உங்களுககுக கடவுள்... எங்களிடம் எபபடி 
நீங்கள் ேடநது்கொள்்ள ்ைண்டும் எனப புனிதே 
நூல்கள் குறிபபிடுகின்றன. பொருங்கள்` என 
முடிககிறொன்.

மு தே ல ொ ளி க ளு க கு  அ டி வ ம க ள் 
அல்லது இன்வறய பணியொட்கவ்ளக கூட 
எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ்பொறுபபு்ணர்ச்சி 
மி க க ை ர் க ்ள ொ க  ம ொ றி வி ட் ட ொ ல்  பு த் தி 
்ைவல்்ய்ைதில்வல இல்வலயொ?! மொடுகள் 
்பொல உவழககத்்தேொடங்கிவிடுகி்றொம். 
ஆனொல் அதேற்கொன பலன் ேம்வம அவடகிறதேொ 
அல்லது உங்கவ்ளக கடவம உ்ணர்ச்சிககும் 
்பொறுபபு்ணர்ச்சிககும் உட்படுத்திய உங்கள் 
அதிகொரிகள் அவடயத்தேொன் அல்லது நீங்கள் 
அனுபவிககத்தேொன் அனுமதிககிறொர்க்ளொ? 
அடிவமகளின் மத்தியில் விடுதேவல குறித்தே 
சுயகுரல் எழொமல் இருகக முதேலொளிகள் 
்கொண்ட ஒற்வற ேம்பிகவக ்பொறுபபு்ணர்ச்சி 
்கொண்டிருககச் ்்ய்தேல்.

அ்தே ்பொல, படத்தில் ேொயகன் ஒரு 
இவ்ககவல்ன். தேொன் வைத்திருககும் 
ை ய லி வ ன  ஒ ரு க ட் ட த் தி ல்  ் ப ொ ட் டு 
உவடககிறொன். முன்பு ஒரு கொட்சியில் `ேொன் 
அழப்பொைதில்வல. அழுதேொல் என் உடல், 
மனநிவல யொவும் பலகீனமொகும். ேொன் 
ஒருேொள் விடுதேவல அவட்ைன். அன்று 
என் ைொழேொவ்ள என் ைொழகவகவய ேொன் 
எதிர்்கொள்்ள ேொன் தேயொரொக இருகக ்ைண்டும். 
ஒரு்பொதும் என்வன ேொன் பலகீனமொககிக 
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்கொள்்ளப்பொைதில்வல` என்பொன். ஆனொல் 
பின்்னொரு கொட்சியில் ஒரு அடிவமயின் 
இறபபு ்பரிதேொக யொவரயும் பொதிககொமல் 
்பொனொலும் அவனைரும் கூடி புவதேககபபட்ட 
இடத்தில் பொட்லொன்வறப பொடுகிறொர்கள். 
அப்பொது ேொயகன் அழுகிறொன். 

இ ை ற் வ ற த்  ் தே ொ ட ர் பு ப டு த் தி ப 
பொர்கவகயில், ையலிவன உவடககும் கொர்ணம் 
புலபபடும். உ்ணர்ச்சி ை்பபடப ் பொைதில்வல 
என்று உறுதியொக நின்றைவன இவ்தேொன் 
உ்ணர்ச்சிை்பபடுத்திக்கொண்்ட இருககிறது, 
இருநதிருககிறது என்பவதே  ேொயக்ன  
உ ்ண ர் ந து ் க ொ ள் ளு ம்  ் ை வ ்ள யி ல் தே ொ ன் 
உவடபடுகிறது அநதே ையலின்.

வபபிவ்ள ஒரு புனிதே நூலொக நீங்கள் 
பொர்த்தேொல் ்பொதுவில் அது ஒரு ்ட்ட 
நூல்்பொலப புலபபடும். அடிவமகளின் 
ைொழவிலும் அதேன்  பொத்திரம் அது்ை. 
அ்தே்ைவ்ளயில் அதேவன ஒரு இலககியமொக 
நீங்கள் பொர்த்தீர்கள் என்றொல் அது அநதேக 
கொலகட்டத்தின் ைொழவியவல, மககளின் 
சிநதேவனவய, சூழவல ்ைளிபபடுத்தும் 
நூலொகத் ்தேொன்றும். படம் ேமககு அத்தேவகய 
க ரு த் வ தே ் ய  க ட த் தே  மு ய ற் சி ப ப தே ொ க 
ேொனு்ணர்கி்றன்.

்பண் அடிவமகள் பற்றிய கொட்சி.. 
க வ தே  அ வ ம ப பு க ளி ல்  அ டி வ ம மு வ ற 
ஒழிபபில் ்பண்களின் ைொழவியவல 
மற்று்மொரு பொர்வையிலும் ்்ர்த்து அணுக 
்ைண்டியிருககிறது என்பவதேச் ்்ொல்லொமல் 
்்ொல்லிவிட்டுச் ்்ல்கிறது.

அடிவமயொக ேடத்தேபபடும் ்பண் 
ஆ வ ்ண வி ட  அ தி க ம ொ க  உ வ ழ ப பு ச் 
சுரண்டலுககு உட்படுத்தேபபடுகிறொள். பிரபு 
அல்லது முதேலொளியின் விருபபத்திற்கு 
ஏற்ப ேடநது்கொண்டொல் அைளுககுப 
ப தி ல ொ க  அ ை ளி ன்  ் ை வ ல க வ ்ள யு ம் 
்்ர்த்துப பொர்கக பல ்பண் அடிவமகள் 
கிவடத்துவிடுைொர்கள். இபபடியொன ைொழவை 
ஏற்ற ஒரு அடிவமப ்பண்ணும் படத்தில் 
ைருகிறொள். அைளிடமிருநது ைரும் மற்்றொரு 
இ்ளம்்பண் இபபடியொன தேன்வனப பொலியல் 

உவடவமப ் பொரு்ளொகக கருதும் மனநிவலககு 
எதிரொனை்ளொகக கொட்டிக்கொள்கிறொள். `ேொன் 
அதிகமொக ்ைவல ்்ய்கி்றன். பிரபுவுககுப 
்பொறுபபு்ணர்ச்சி, கடவமயு்ணர்ச்சி மிகக 
அடிவமயொக விசுைொசியொக இருககி்றன். 
அதில் எனககு எநதேப பிரச்சிவனயும் இல்வல. 
அவதே ஏற்றுக்கொண்டு ைொழநதுவிட என்னொல் 
முடியும். ஆனொல், என்வனப பொலியல் 
நுகர்வுககொகப பயன்படுத்துைவதே என்னொல் 
ஏற்கமுடியொது` என்பது ் பொல நிற்கும் அைளின் 
பின், ்மதேர்மம், மனிதேம் எனக கி்ளம்பும் 
யொைற்றின் பின்பும் ்பண்ணின் ்மூகச் 
சிககல்கள் எப்பொதும் ்ைறொனவை; அவை 
பற்றி ேொம் எப்பொதும் சிநதித்துக்கொண்்ட 
இ ரு க க ் ை ண் டு ம்  எ ன் கி ற ,  ் ப ரு ம் 
திவரமவறவில் சிககியிருநதே சிநதேவன 
்ைளிச்்த்திற்குக ் கொண்டுைரபபட்டிருககிறது.

அடிவம ைொழவின் ்கொடுவமகள், 
இன்ைறிக ்கொடுவம, ஏமொற்றுத்தேனம், 
உவழபபுச் சுரண்டல், அடிஉவதே, இறபபு, 
பிறபபு, ைலி, உ்ணர்ச்சி, உ்ணர்வு, பொ்ம், பற்று, 
ேம்பிகவக, ்டங்கு, ்பொறுபபு்ணர்ச்சி, கடவம 
உ்ணர்ச்சி, ் பண்ணியம் எனப பல ் ்ய்திகவ்ள 
ஒ ட் டு ் ம ொ த் தே ம ொ க க  க ட த் தி வி ட் டு ச் 
்்ன்றொலும் அழுத்தேமொன இரண்டு விடயங்கள் 
எல்லொைற்றுககுமொன தீர்வுகவ்ளத் தேருமிடத்தில் 
நின்று்கொண்டிருககின்றன.

ஒன்று உ்ணர்வு முககியம் உ்ணர்ச்சி 
அைசியமற்றது. மனநிவல மொற்றம்தேொன் ்மூக 
மொற்றமொக, ைரலொறொக, ைரலொற்றின் ்பரும் 
மொறுதேல், புரட்சி என ்ைற்றியின் அத்தேவன 
்பருககும் வி்ளககமொக அவமகிறது என்பவதே 
அறுதியிட்டுச் ்்ல்கிறது. இது இரண்டு.

மனிதேன் மொறுைவதேககூட மனநிவல 
மொற்றம் என்றுதேொன் அவழகக ்ைண்டும். 
அ்தே்ைவ்ளயில் ஒரு ்பரும் ்மூக 
மொற்றத்வதேக குறிபபிட ஒரு ்பரும்பொதி 
மககளின் மனநிவல மொற்றம் அவடநதுள்்ளது 
என்்ற குறிபபிட்ைண்டும் என்ப்தேொடு 
இப்பொதும் அடிவம ம்னொநிவலயிலிருநது 
்ைளிைரொதே ேம்வம, ேொ்ம தேரிசிகக வைகக 
முயற்சிககிறது. இன்னும் மன மொற்றங்கவ்ள 
்ேொககி ேகரட்டும் இம்மனிதேககூட்டம்.



63ð¬ìŠ¹ îè¾ ãŠó™ - 2022  
www. p a d a i p p u . c om

T¡ù£ ÜvI
 

 பிரதி எடுக்க முடியகாப் பிம்பஙகள 

ஆழ்மனத ்தடல் - 19

è‡è¬÷ Í®‚ªè£‡´ 
â¡ù ªêŒAø£Œ 
â¡øð®«ò ªõO«ò õ‰î£¡ 
Üõ¡

âù‚°Š H®ˆî Þ¬ê¬ò 
óCˆ¶‚ªè£‡®¼‚A«ø¡ 
â¡«ø¡

Þ¬ê‚° ñQî˜è¬÷ 
H®‚è£¶ ªîK»ñ£ 
â¡ø£¡

ã¡ H®‚è£¶?

Þ¬ê¬ò à¼õ£‚°õ«î 
ñQî¡î£«ù  â¡«ø¡

Þîòˆ¶®ŠH™ ªî£ìƒA  
ÞòŸ¬èJL¼‰¶ õ¼‹ 
â‰î å¼ Þ¬ê¬ò»‹ 
ñQî¡ à¼õ£‚AòF™¬ô«ò 
â¡ø£¡

ÍƒA¬ô 
Þ¬ê‚°‹ ¹™ô£ƒ°ö™ Ý‚Aò¶ 
ï£ƒèœî£«ù â¡«ø¡

õ‡´ ¶¬÷Jì 
à†ªê¡ø è£ŸÁ 
Þ¬êò£ù¶ 
Ü¬îˆî£¡ 

¹™ô£ƒ°ö™ õN«ò 
ðò¡ð´ˆF‚ªè£œAl˜èœ 
Üšõ÷¾î£¡. 

è£Ÿ¬ø‚ ¬èò£÷ˆ 
ªîKòM™¬ô â¡ø£™ 
cƒèœ âŠð® 
¹™ô£ƒ°ö¬ô Þ¬êŠd˜èœ?
â¡ø£¡

Þ¬êJ™ ¹¶¬ñè¬÷ 
è‡´H®ˆî¶ ºî™ 
èŸÁ‚ ªè£´Šð¶ õ¬ó 
â™ô£‹ ñQîù£«ô«ò 
ê£ˆFòñ£ù¶ â¡«ø¡

è‡´H®ˆ«î£‹ â¡ð¶‹ 
èŸÁ‚ªè£´ˆ«î£‹ â¡ð¶‹ îõÁ 
è‡´ªè£‡«ì£‹ â¡ð¶‹ 
èŸÁ‚ªè£‡«ì£‹ â¡ð¶«ñ êK â¡ø£¡ 
Üõ¡ «ñ½‹ ªê£¡ù£¡ 
cƒèœî£¡ Ü¡Á
Þ¬ê‚° ªñ£N«ò Þ™¬ô âù„ ªê£™LM†´ 
Þ¡Á 
ñîˆ¬î»‹ Gøˆ¬î»‹ 
Üî¡«ñ™ Ì²Al˜èœ.
Þ¬ê‚°‚ èì¾¬÷Š H®‚°‹ 
Ýù£™ èì¾À‚° â‰î Þ¬ê»‹ 
H®‚è£¶ â¡ð¬î ÜPõ£ò£
â¡Á ªê£™LM†´ ñ¬ø‰î£¡.

- Üõ¡ Þ¡Â‹ ªê£™õ£¡



64 ð¬ìŠ¹ îè¾ ãŠó™ - 2022  
www. p a d a i p p u . c om


