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õí‚è‹.

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

ÞšÝ‡®Ÿè£ù ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶èœ ÜPM‚èŠð†´œ÷ù. èM¬î, 
ï£õ™, CÁè¬î, è†´¬ó, Cø£˜ Þô‚Aò‹, ªñ£Nªðò˜Š¹ Þô‚Aò‹ â¡ø 
õ¬è¬ñèO™ M¼¶èœ îóŠð†´œ÷ù. 

î¡¬ù «ï£‚A«ò£ êÍèˆ¬î «ï£‚A«ò£ Ýöñ£ù «èœMè¬÷ 
â‹º¬øJ«ôÂ‹ â¿ŠHMì‚Ã®òùõ£è Ü¬ñ‰î Þô‚AòƒèÀ‹ Ý›ñù 
àí˜¾èÀ‹ êÍè Gè›¾èÀ‹ å¡P¬í»‹ ¹œOèO™ à¼õ£A»œ÷ 
à¡ùîñ£ù ð¬ìŠ¹èÀ‹ M¼¶èÀ‚°ˆ «î˜‰ªî´‚èŠð†®¼‚A¡øù.

è†´¬óèœ ðô ªð£¼‡¬ñèO™ â¿îŠðìô£‹. ÝŒ¾‚ è†´¬óèœ, Mñ˜êù‚ 
è†´¬óèœ, ªð£¶‚ è¼ˆFô¬ñ‰î è†´¬óèœ âù âšMîˆF™ Ü¬ñ‰î£½‹ Ü¶ 
«ð²‹ è¼ˆ¶‚è«÷ Ü‚è†´¬ó¬ò‚ èùñ£ùî£‚°Aø¶. ðòíƒèœ ãŸð´ˆ¶‹ 
àœ÷Âðõƒè¬÷, ¹øÜÂðõƒè¬÷Š «ð²‹ è†´¬óèœ ãŸð´ˆ¶‹ àí˜¾ 
ñô˜ˆî™èœ Üô£Fò£ù¶. ÜPò£î GôŠðóŠ¬ð»‹ ¹K‰¶ªè£œ÷ Þòô£î 
ñ‚èO¡ ð‡ð£´è¬÷»‹ â¿ˆF¡ õN«ò îKC‚°‹«ð£¶ ãŸð´‹ ÜP¾ ê£˜‰î 
ñA›G¬ô Üšõ£ø£ù Þô‚AòƒèO¡ Þ¡Pò¬ñò£¬ñ¬ò àí˜ˆFM´Aø¶. 
ÞšÝ‡®™ ðòí‚ è†´¬óè÷£è Ü¬ñ‰î Ë«ô è†´¬ó‚è£ù M¼F¬ùŠ 
ªðŸÁœ÷¶. 

Cø£˜ Þô‚AòˆF¡ e¶ èõù‹ °M‚è «õ‡®ò îI›„ ÅöL™ 
Cø£˜ Þô‚Aò‹ å¡PŸ° Þô‚Aò M¼¶ ÜOˆF¼‚A«ø£‹. Þò™ð£ù 
è¬î ªê£™ô™è¬÷ˆ î£‡® êÍèˆ¶ì¡ Cø£˜èÀìù£ù àø¬õŠ «ð²‹ 
Þô‚AòƒèO¡ «î¬õ ÜFèñ£è àœ÷¶. èŸð¬ùè¬÷ˆ î£‡® Gü àôèˆF™ 
Cø£˜ ê‰FŠðùõŸ¬ø„ Cø£˜ ªñ£NJ«ô«ò ð†ìõ˜ˆîùñ£è à¬ó‚°‹ Þô‚Aò‹ 
I° èõù‹ ªðø«õ‡®òî£Aø¶. Þ‹º¬ø M¼¶ ªðŸP¼‚°‹ Cø£˜ Þô‚Aòº‹ 
êñ è£ôˆ¶Š Hó„ê¬ùèœ áì£ù CÁõ˜ G¬ô¬ò àí˜ˆ¶õî£è«õ àœ÷¶. 

ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶ â¡ð¶ îI›„ÅöL™ ªð¼ƒèõù‹ ªðŸP¼‚°‹ 
G¬ôJ™ M¼¶ ªðø‚Ã®ò à¡ùîñ£ù ð¬ìŠð£÷˜èœ Ü¬ùõ¼‚°‹ îè¾ 
î¡ õ£›ˆ¶‚è¬÷ˆ ªîKMˆ¶‚ªè£œAø¶.

èMë˜ «ïêIˆóÂìù£ù «ï˜è£í™ ÞšÞîN™ Þì‹ªðŸÁœ÷¶.

îèM¡ «ï˜è£í™, 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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ð¬ìŠ¹ - êÍèˆF¡ Þ¬íŠ¹ â¡ø î£óè 
ñ‰Fóˆ¶ì¡ ð™«õÁ î÷ƒèO½‹ æò£¶ 

ÞòƒAõ¼‹ ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹ î¡ àJ˜ î£ƒ°‹ 
Ü®ˆî÷ñ£è‚ ªè£‡®¼Šð¶ Þô‚Aòˆ¬îˆî£¡. 
è¬ô ñùFŸ°‚ ¬èˆî†ì™èÀ‹ ð£ó£†´èÀ‹î£¡ 
àŸê£èº‹ àˆ«õèº‹ á‚èº‹ î¼‹ â¡ð¬î 
àí˜‰¶ Cø‰î Þô‚AòŠ ð¬ìŠ¹èÀ‚°Š 
ðK²èÀ‹ M¼¶èÀ‹ ÜOˆ¶ ÜƒWè£óñOŠð¬îˆ 
î¡ î¬ôò£ò èì¬ñò£è„ ªêŒ¶õ¼Aø¶ 
ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹. õ¼ì‰«î£Á‹ Ièˆ î°Fò£ù 
ð¬ìŠð£÷˜èÀ‚° Þô‚Aò M¼¶èœ ÜOˆ¶ 
ñA›‰¶õ¼‹ ð¬ìŠ¹‚ °¿ñˆF¡ ‘ð¬ìŠ¹ 
Þô‚Aò M¼¶èœ 2022’ ñA›„C»ì¡ Þƒ° 
ÜPM‚èŠð´A¡øù. 2021Ý‹ Ý‡´ ªõOõ‰î 
Cø‰î Ë™èÀ‚è£è ÞšM¼¶èœ õöƒèŠð´A¡øù.
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 பலைப்புக் குழுமம்
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M¼¶ ªðŸø Ë™ : MòÂô° õF»‹ ªð¼ñô˜
ð¬ìŠð£÷˜ : Þ÷ƒ«è£ A¼wí¡
ªõOf´  : ò£õ¼‹ ðFŠðè‹
 
Þ‰îˆ ªî£°ŠH½œ÷ èM¬îèœ Üõôƒè÷£™ îˆîO‚A¡øù. 
Üõv¬îè÷£™ ªè£‰îO‚A¡øù.. Ü¡ø£ìƒèœ Ü¬ùˆF½‹ 
²î‰Fó‹ «è†°‹ å¼ °ó™ Þˆªî£°ŠH¡ Hóî£ù 
ð®ññ£AJ¼‚Aø¶. è£ô‰«î£Á‹ ÜøˆFù£™ ªê½ˆîŠð´«ñ£˜ 
Þù ñóH¡ Ý«õêˆ¬î»‹ ªð¼ƒè¼¬í¬ò»‹ 
¬èò£ô£è£ˆîùˆ¬î»‹ ï‹ º¡ ÜO‚Aø¶. Ü«î«õ¬÷ ïñ¶ 
Þ¼ŠH¡ ñù â¿„C¬ò»‹ Ü¬ñF¬ò»‹ ÜÌ˜õñ£Œ °Pf†´ˆ 
î¡¬ñò£‚°‹ õ™ôðº‹ Þˆªî£°ŠH™ Üê£î£óíñ£Œ 
Gè›‰F¼‚Aø¶. Þ¶«õ£˜ ÜÏð îKêù‹.

 - èMë˜ Üèóºî™õ¡

M¼¶ ªðŸø Ë™ :  ªèº¡ Ý„«ê ªè£™èˆî£?
ð¬ìŠð£÷˜ : Üöè¡ ²Š¹
ªõOf´  :  ªêƒèQ ðFŠðè‹.
 
ðE GIˆî‹ ªê¡ø ÞìˆF™ î£¡ è‡ì è£†Cè¬÷, ÜÂðõƒè¬÷,  
ï‹ è‡ º¡«ù MKò„ ªêŒAø£˜. ªê£™ôŠ«ð£ù£™ Üõ˜ 
ªè£™èˆî£ ñ‚èO¬ì«ò õ£›‰¶œ÷£˜.  ªõ°Cô«ó Iè„ 
Cø‰î óê¬ù«ò£´, Þšõ£Á  î£¡ ðE‚è£è„ ªê™½‹ 
á˜è¬÷»‹, ñ‚è¬÷»‹ ªè£‡ì£´õ˜. ÜF™ Üöè¡ ²Š¹¾‹ 
å¼õ˜. Iè‚°PŠð£è Ëô£CKòK¡ ï¬è„²¬õ àí˜¾‹, Üõ˜ 
ðò¡ð´ˆ¶‹ àõ¬ñèÀ‹ Üô£Fò£ù¶. «ð£Aø «ð£‚A™ ðô 
ÞìƒèO™ Üõ˜ ðò¡ð´ˆ¶‹ ªê£™ô£ì™èO™ Ü‰î àí˜¾ 
Þò™ð£è ªõOŠð´õ¬î Ë™ º¿‚è ð£˜‚è º®Aø¶. 

 - Ü.ÝÁºè‹

பிரிவு : கவிதை

பிரிவு : கட்டுதை
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M¼¶ ªðŸø Ë™ : èìê™
ð¬ìŠð£÷˜ : ñ.è£ºˆ¶¬ó
ªõOf´  : n«ó£ ®AK ðŠOSƒ
 
ñ.è£ºˆ¶¬óJ¡ â¿ˆ¶„ CøŠ¹, Ýì‹ðóƒè÷Ÿø ñ‚èœ ªñ£N. 
õ£C‚èˆ É‡´‹ ß˜Š¹œ÷ ï¬ì. ñè£ó£ü¡ Þ¡TmòKƒ 
«ôˆ Ü¡ ªõ™®ƒ å˜‚v âÂ‹ CPò ªî£N™ ð†ì¬øJ¡ 
èî£ð£ˆFóƒè¬÷‚ ªè£‡´ ¹¬ùòŠð†ì ï£õ™ Þ¶. èìê™ 
ï£õL¡ èî£ð£ˆFóƒèœ ò£õ¼‹ âOò ñ£‰î˜. Üõ˜èÀ‚è£ù¶ 
âOò ªñ£N. âˆî¬ù ªêPõ£ù àí˜„CŠ ªð¼‚° â¡ø£½‹ 
Üõ˜è÷¶ «ð£‚A™, ªñ£NJ™ õ®‚èŠð†®¼‚A¡øù. 

- ï£…C™ ï£ì¡

M¼¶ ªðŸø Ë™ : ¹L‚°ˆF
ð¬ìŠð£÷˜ : ó£‹ îƒè‹
ªõOf´  : õ‹C ¹‚v
 
Þˆªî£°ŠH™ ªñ£ˆî‹ å¡ð¶ è¬îèœ àœ÷ù. åšªõ£¼ 
è¬î»‹ å¼ õ£›Mò¬ô, å¼ ¶ò¬ó, å¼ õóô£Ÿ¬ø, 
å¼ CÁõQ¡ Ý¡ñ£¬õ âù ªõš«õÁ è÷ƒè¬÷‚ 
ªè£‡´œ÷¶. ï£…C™ ï£†´ õ†ì£ó õö‚°‹, è¬îèO¡ bMóŠ 
«ð£‚°‹  Þ‚è¬îè¬÷Š ð®ŠðõK¡ èõùˆ¬î º¿‚èº¿‚è 
î‚è¬õ‚°‹ Fø¡ ªè£‡ì¬õ.. î¡¬ù„ ²ŸP»œ÷ 
êÍèˆ¬î»‹, Üî¡ ñFŠd´è¬÷»‹, ê£Fòˆ¬î»‹, î¡ 
â¿ˆ¶‚èO™ HóFðL‚è¬õˆF¼‚°‹ ó£‹ îƒè‹ Ýè„ Cø‰î 
è¬îªê£™Lò£è ï‹ è‡º¡ GŸAø£˜.

- àñ£ û‚F

பிரிவு : நாவல்

பிரிவு : சிறுகதை
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M¼¶ ªðŸø Ë™ :  è£çŠè£ - èìŸè¬óJ™
ªñ£Nªðò˜Šð£÷˜ : è£˜ˆF¬èŠ ð£‡®ò¡
ªõOf´ : âF˜ ªõOf´
 
eªñŒJò™ ð£EJ™ â¿îŠð†®¼‚°‹ Þ‰ËL¡ ªñ£Nï¬ì«ò 
õ£CŠðõ¬ó õYèK‚Aø¶. ªñ£Nò£‚èˆF½‹ (ï™ô 
ªñ£Nªðò˜Š¬ð ÜŠð® ªê£™½î«ô ïô‹) ²¬õ ñ£ø£ñ™ 
Ü¬ñ‰F¼‚Aø ªñ£N ïñ‚° Üò˜„CÎ†ì£ñ™ Þ¼‚Aø¶. 
°PŠð£è ïè£ì£ à¬óò£´‹ ð°Fèœ ï‹¬ñ»‹ Ü‰îŠ ð£EJ™ 
à¬óò£ì¬õ‚èˆ É‡´Aø¶.

- Müò°ñ£˜

M¼¶ ªðŸø Ë™ : côŠÌ
ð¬ìŠð£÷˜ : Mwµ¹ó‹ êóõí¡
ªõOf´ : õ£ù‹ ðFŠðè‹
 
ÞòŸ¬è„ YŸøƒè«÷£, õ¡º¬øè«÷£... ÜFè‹ ð£FŠ¹‚°œ÷£õ¶ 
°ö‰¬îèœî£¡. °ö‰¬îèÀ‚ªè¡Á ï‹ êÍèˆF™ â‰î‚ 
°ó½‹ Þ™¬ô. Üõ˜èO¡ îMŠ¹‹ Ü¿ˆîº‹ à¬÷„ê½‹ 
âƒ°«ñ ðFõ£õF™¬ô. Mwµ¹ó‹ êóõíQ¡ côŠÌ¬õŠ 
ð®ˆ¶ º®‚°‹«ð£¶ Þ‰îŠ «ð¼‡¬ñ ñù¬î à½‚°Aø¶.. 
°ö‰¬îèO¡ àôèˆF™ å¼ õ¡º¬ø â¡ù ñ£FKò£ù 
î£‚èƒè¬÷ à¼õ£‚°‹ â¡ð¬î‚ W˜ˆF‚°‹ ²Tî£¾‚°ñ£ù 
õ£˜ˆ¬îèO™ ðF¾ ªêŒAø£˜ êóõí¡.. côŠÌ, º‚Aòñ£ù 
Cø£˜ ï£õ™!

- Ýù‰îMèì¡

பிரிவு : ம�ாழிமெயர்ப்பு

பிரிவு : சிறார் இலக்கியம் 
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Ë™ : Ýè£òˆF¬í
ð¬ìŠð£÷˜ : Ãì™ î£K‚
ªõOf´ : æMò£ ðFŠðè‹.
 
Gô£¬õ‚ è£†®Š Hœ¬÷‚°„ «ê£Ú†´‹ î£¬òŠ «ð£ôˆ 
ªî£°Š¹ ªï´‚è ðø¬õè¬÷‚ è£†® õ£CŠðõ¼‚°‚ èM¬î 
á†´Aø£˜ èMë˜. èM¬îˆ ªî£°Š¹ º¿‚è ð™«õÁ õ®õƒèO™ 
ð®ñƒè÷£°‹ ðø¬õ‚ è£†Cèœ, êƒè Þô‚AòˆF¡ ê£ó™ 
ð®ò ã«î«î£ ªê£™L ï‹¬ñ âƒ«è«ò£ Ã†®„ ªê™A¡øù. 
M‡µ‚°‹ ñ‡µ‚°I¬ìJ™ GŸðù - ïìŠðù - c‰¶õù 
- á˜õù âù â™ô£õŸ¬ø»«ñ ðøŠðùõ£èŠ ð£˜‚°‹ 
èMë˜ Ãì™ î£K‚A¡ Þ‰î Ýè£òˆF¬í âƒ°‹ ñ£Âì‹ 
ðó‰¶MK‰F¼‚Aø¶.
 

- «è£.ð£óF«ñ£è¡

Ë™ : »è«õ†¬è 
ð¬ìŠð£÷˜ : ê£ó£ 
ªõOf´ : ®vèõK ¹‚ «ðôv
 
»è«õ†¬è ºŸP½‹ «õÁ õ¬èò£ù æ˜ ¶õ‚è‹. ¹Fò è÷‹, 
ò£¼‹ «è†ìP‰Fì£î GôŠðóŠ¹, èî£ð£ˆFóƒèœ åšªõ£¡Á‹ 
¹Fò «î˜‰ªî´Š¹, âƒ°‹ ºóE™ô£î ï£õL¡ «è£˜¬õ. 
ã«î£ æ˜ ËŸø£‡®™ ¶õƒAò èŸð¬ù¬ò„ êñ è£ôˆ«î£´ 
º®„² «ð£†´‚ è¬î¬ò º®ˆF¼‚°‹ ÅˆFó‹ è„Cîñ£è 
Ü¬ñ‰F¼‚Aø¶.. ió‹, è£î™, ï†¹, ¶«ó£è‹, Å›„C, «ð£˜ âù 
ÜˆFò£òˆFŸ° ÜˆFò£ò‹ ²õ£óvò‹ Ã®‚ªè£‡«ì ªê™Aø¶.

- ¬êòˆ ýhˆ

பிரிவு : சிறப்புப் ெரிசு - கவிதை

பிரிவு : சிறப்புப் ெரிசு - நாவல்
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Ë™ : ð£L 
ð¬ìŠð£÷˜ : èMŠHˆî¡
ªõOf´ : õ‹C ¹‚v
 
Gôˆ¬î Ýö à¿‹«ð£¶ àœ«÷J¼‚°‹ Ì„Cè¬÷ Þ¬óªò´‚è 
õò™ º¿õ¶‹ ªõœ¬÷ ªõœ¬÷ò£Œ õ¼‹ ªè£‚°èœ î‹ 
c‡ì Üô°è÷£™ ñ‡¬í‚ °ˆF‚ A÷Á‹. Ü«î ªè£‚A¡ 
ô£õèˆ«î£´ î¡ ñ‡E¡, ñ‚èO¡ ñù Ü®ò£öˆ¶Š 
Hó„ê¬ùè¬÷‚ ªè£ˆF Þô‚Aòñ£è Üõ˜èO¡ ñ‡ èM„C 
I‚è ªñ£NJ«ô«ò ïñ‚°ˆ î‰F¼‚°‹ èMŠHˆî¡..

- «è.M.¬ûôü£

பிரிவு : சிறப்புப் ெரிசு - சிறுகதை 

ªê¡ø õ¼ì ð¬ìŠ¹ êƒèñ‹



è¼ˆî£öI‚è ªîO‰î c«ó£¬ì «ð£¡øù «ïêIˆóQ¡ èM¬îèœ. 
ÜòQŠð£¬î, â‡èœ MNˆF¼‚°‹ HóI´, öèK, Üò™ ñèó‰î„ «ê˜‚¬è, 
¶®‚Ãˆ¶, ï¡ùò‹, H¡ùƒèO¡ «ðó¬ê¾, è£˜†Ç¡ ªð£‹¬ñ‚°‚ °ó™ 
ªè£´Šðõ¡ «ð£¡ø èM¬î Ë™èO¡ ÝCKò˜ èMë˜ «ïêIˆó«ù£´ 
ð¬ìŠ¹ îè¾ Þî¿‚è£è å¼ «ï˜è£í™...
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 ்ேரககாணல்
Ü‹º ó£èš
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நேசமித்ரன் கவிதைகளில் மிகத 
துல்லியமான காட்சி அவைானிப்புகள் 
இருக்கும். அைறகான மமனக்மகடல் பறறிச் 
மசால்லுஙகள்..

பெரிய பெனகபகெடல் எனபறெல்்லாம் 
ப�லால்்முடியலாது.. நலாம் கெலாட்சி ஊடகெத்தின 
பி ள ் ளை கெ ள .  ப ெ லா ன  த ் ் மு ் றெ யி ல் 
ப�ய்தித்தலாள ெடிபெது, புத்தகெம் வலாசிபெது 
ஒரு பெரிய வி�யெலாகெ இருநதது. அதுதலான 
வலாழவலாகெ இருநதது. ஒரு ப�ய்தி்ய 
ந லா ம்  அ ் ட வ த ற் கு ,  உ ் கெ த் ் த ப 
புரிநதுபகெலாளவதற்குப புத்தகெஙகெளதலான 
வலாயி்லாகெ இருநதன. அதற்கு முனனலால் 
ஒரு ப�ய்தி்யத் பதரிநதுபகெலாளவதற்கு, 
ஒரு கெ்த்யத் பதரிநதுபகெலாளவதற்குத் 
ப த ரு க கூ த் து  ெ லா தி ரி ய லா ன  வி � ய ங கெ ள 
ெககெளுககுத் தகெவல் பதலாடரெலாகெ இருநதன. 
அடுத்து ஓ்்ச்சுவடியிலிருநது புத்தகெஙகெளுககு 
நகெரும்பெலாது புத்தகெஙகெள எல்ப்லாருககும் 
கி்டககும் ஒரு ஊடகெெலாகெ இல்்். 
பிறெகு புத்தகெம் ெட்டும்தலான ப�ய்திகெ்ளைக 
கெ ட த் து கி றெ  ஊ ட கெ ெ லா கெ  இ ரு ந த ப ெ லா து 
புத்தகெஙகெள வலாசிபெவரகெளைலாகெ, நூ்கெஙகெ்ளை 
நலாடுெவரகெளைலாகெ இருநபதலாம்.

அதற்கெபபுறெம் ஒரு த்்மு்றெ பேடிபயலா 
்ெத்தியம் பிடித்துபபெலாய் எல்ப்லாரும் 
திரிநபதலாம். தி்ேச்சித்திேம் ெலாரககெலாெப் 
பகெட்கெறெ ஒரு ஊடகெத்தில் இருநபதலாம். சினிெலா 
திபயட்டர வநததுககெபபுறெம் பேடிபயலாவு்டய 
ெஙகு கு்றெநதது. அதனபின பதலா்்ககெலாட்சி 
வநத பிறெகு திபயட்டருககுப பெலாவது 
கு்றெநதது. 

இபபெலாழுது, கெலா்்யில் ப�ய்தித்தலாள 
வலாசிககிறெதுககு முனனலாடிபய எல்்லாச் 
ப�ய்திகெளும் வநது ப�ரநதுவிடுகினறென. 
குழந்த பிறெநததுபெ பெலான பகெலாடுத்தலால் 
அழுகெலாெல் இருககிறெது. ஆகெ இநதத் த்்மு்றெ 
கெலாண் ஊடகெத்தினு்டய பிள்ளையலாகெ 
இருபெதலால் அவரகெள கெலாட்சிரீதியலான 
வி�யஙகெ்ளை அதிகெம் கெலாண்கிறெலாரகெள. 

ஒனறு இவரகெளுககுக கெலாட்சிரீதியலான ஒரு 
வி�யத்்தக கெடத்துவது எளிது. இேண்டலாவது 
வலாழக்கெயில் ஒரு தருணத்்த ஊடறுத்துப 

ெலாரககிறெதுதலான கெவி்த. அநதத் தருணத்்த 
எபெடி விரிவலாககிப ெலாரபெது அல்்து எபெடி 
சுருககிச் ப�லால்வது எனெது அது. 

இருககிறெ எல்்லா ெனித உணரவுகெளுபெ 
உறெவுகெளரீதியலாகெ வநதலாய் பெலானலாய் எனறு 
ப�லால்லும்பெலாது  முடிநது பெலாய்விடுகினறென. 
ஆனலால் என்றெககுபெ அழியலாத வி�யஙகெள 
எனறு ப�லானனலால் அது இயற்்கெ ெட்டுபெ. 
இநதப ெறெ்வகெளும் ெ்்கெளும் பூககெளும் 
இனனபிறெ வி�யஙகெளும் நிேநதேெலான்வ. 
சூரியனும் �நதிேனும் உளளைவ்ேனனு 
ப�லால்றெலாஙகெ இல்லியலா! அபபெலா சூரியனும் 
�நதிேனும் எபபெலாதுபெ இருககும். இதற்கு 
முனனலாலும் இருநதது, இனிபெலும் இருககும். 
அ்த �லாட்சியலாகெ ்வத்துச் ப�லால்்பெடும் 
ப�லாற்கெள இனனும் வலுபவறும். அதனமீது 
நம்மு்டய ெலார்வயலாகெ ஒரு vision-ஐ 
்வககும்பெலாது அது எனககு எனன தருகிறெபதலா 
அ்த நலான கெடத்த முயற்சிககிபறென.  
ஏபனனறெலால் உ்கெப பெலாதுவலான வி�யஙகெ்ளை 
ந லா ெ  ெ ண் ணு ம் ப ெ லா து  அ து  எ ளி தி ல் 
பெலாய்ச்ப�ரும் எனெதுதலான பநலாககெம். 
அடுத்ததலாகெ ஒரு கெவி்தயினு்டய ஆயு்ளை 
இநதக கெலாட்சிபபூரவெலான வி�யஙகெள �ற்பறெ 
நீடிககும் எனெதுதலான நம்பிக்கெ.

புதனவு ,  படிமம் ,  மை ான்மம் 
வதகயறாக்களின் அவசியம் கவிதையின் 
ைன்தமயில் ஒரு இறுக்கததிதன 
ஏறபடுததுவதுநபால் மைரிகிறநை?

பு்னவு எனெது அடிபெ்ட. நம் இயல்பு 
வலாழக்கெயில் இருபெ்த அபெடிபய 
ப�லானனலால் அது ஒரு ப�ய்தி. அதிலிருநது 
பெ ம் ெட் ட  ஒ ன ் றெ ச்  ப� லா ல்வ துத லா ன 
அல்்து இனனும் பகெலாஞ�ம் கெற்ெ்ன 
கெ்நது ப�லால்்பெடுவதுதலான பு்னவலாகெ 
இருககிறெது. கெ்் எனெபத இயல்பிலிருநது 
மி்கெத்துக கூறுதல் அல்்து ப�யல்ெடுதல். 
இயல்பில் இருககெககூடிய ஒரு ப�லால் அல்்து 
ஒலியிலிருநது பெம்ெடுகிறெது இ்�. ஒரு 
வலி்ய மி்கெயலாகெபவலா அல்்து மி்கெ 
பெலானறெ ஒரு உண்்ெ்யச் ப�லால்வது, 
உண்்ெ பெலானறெ ஒரு பெலாய்்யச் ப�லால்வது 
அதுதலான Fiction. ஆகெ அது இல்்லாெல் கெ்் 
இல்்்.



13ð¬ìŠ¹ îè¾ ªêŠì‹ð˜ - 2022  
w w w . p a d a i p p u . c o m

அடுத்தது ெடிெம் இனனபிறெ வி�யஙகெள 
கெ்்ககெலான அடிபெ்ட வி�யஙகெளைலாகெத் 
து வ க கெ த் தி லி ரு ந ப த  ப � லா ல் ் ப ெ ட் டு 
வநதிருககினறென. 

ெடிெம் எனெ்தக குறிபபுபெலாழி 
எனறு �ெஸ்கிருதத்தில்  ப�லால்கிறெலாரகெள. 
‘எழுத்பதலாடும் ப�லால்ப்லாடும் புணேலாததலாகிப 
பெலாருட்புறெத்ததுபவ குறிபபு பெலாழிபய’ 
எனறு ப�லால்கிறெது பதலால்கெலாபபியம். கூற்றி்ட 
்வத்த குறிபபு எனெது ஒரு எழுத்பதலாபடலா 
ப�லால்ப்லாபடலா ப�ேலாெல், எழுத்தும் பெலாருளும் 
ப�ரநது பகெலாடுககும் பெலாருளுககு பவளிபய 
இனபனலாரு அரத்தம் இருககும் எனறு 
ப�லால்கிறெலாரகெள.

இனனும் பதளிவலாகெச் ப�லானனலால், ஒரு 
வலாககியத்தின பெலாருளிலிருநது பவறுெட்டு 
விளைஙகிய பெலாருளில் பு்பெடுகிறெது. 
நலாம் எபெடி விளைஙகிகபகெலாளகிபறெலாபெலா 
அபெடித்தலான குறிபபு பெலாருள தரும். 
ஆ கெ ப வ  ப த லா ல் கெ லா ப பி ய த் தி லி ரு ந ப த 
ஆேம்பிககிறெது ெடிெம். ஒரு ெடிெத்துககுள 
ெ் தளைஙகெள இருககும். ஒரு உதலாேணத்திற்கு, 
ெச்்�வரணககிளி எனறு ப�லானனலால் 

அது ெச்்�வரணககிளி்ய ெட்டும்தலான 
நி்னககெத் பதலானறும். அதுபவ ஒரு ெறெ்வ 
எனறு ப�லால்லும்பெலாது வலா�கெருககெலான ஒரு 
சுதநதிேத்்தக பகெலாடுககிறெது. நலாெ கெலாககெலா்வ 
நி்னச்சுககெ்லாம்.. குருவி்ய நி்னச்சுககெ்லாம்.. 
எநதப ெறெ்வ்ய பவண்டுெலானலாலும் 
நி்னத்துகபகெலாளளை்லாம். எனபவ ஒரு 
கெவி்தயில் ெடிெம் எனெது ெல்பவறுவிதெலான 
திறெப்ெக பகெலாடுககிறெது. 

இனபனலானறு ஒரு ெடிெத்தலால் கெலா்த்்தக 
கெடககெ முடியும். நம் �ஙகெபெலாடல்கெபளை 
உதலாேணம். உவ்ெயில்்லாத  ெனித ெனதிற்கு 
அ- அம்ெலா என ஒன்றெ இனபனலானறெலாகெப 
பு ரி ந து ப கெ லா ள கி றெ  த ன ் ெ ப ய லா டு 
கெற்றுகபகெலாடுத்துகபகெலாண்பட வருகிபறெலாம். 
ஆகெ ஒன்னபபெலா் ஒனனு எனறு 
ப�லால்லும்பெலாது  அது சு்ெெலாகெ ஞலாெகெம் 
்வத்துகபகெலாளளை முடிகிறெது.

இநதப ெடிெம் எனெது ஒன்றெபபெலா் 
ஒனறு எனறெ அடிபெ்டயில் இருநதுதலான இநத 
அளைவிற்கு நகெரநது வநதிருககிறெது. 

கெவி்த எபபெலாதும் அ்ஙகெலாேபெ இல்்லாத 
plain languageஇல் ஒரு ெககெம் இயஙகிகபகெலாண்டு 
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இருககும். இனபனலாரு ெககெம் பேலாம்ெக  
கெடினெலான ஒனறெலாகெ  இயஙகிகபகெலாண்டு 
இ ரு க கு ம் .  அ து  எ ப ெ டி  எ ன றெ லா ல் . . 
பகெலாணஙகியும் எழுதிகபகெலாண்டிருபெலார, 
அபத கெலா்கெட்டத்து் இநதப ெககெம் ஒரு 
நகு்னும் எழுதிகபகெலாண்டிருபெலார. கி.ேலாவும் 
எழுதிகபகெலாண்டிருபெலார, இநதப ெககெம் ஒரு 
கெடினெலான கெவிஞனலான பிேம்ெேலாஜனும் 
எழுதிகபகெலாண்டிருபெலார. யவனிகெலா ஸ்ரீேலாமும் 
எழுதிகபகெலாண்டிருபெலார, அபதபநேத்து் 
எ தி ர  தி ் � ்  ெ னு ஷ ய பு த் தி ே னு ம் 
எழுதிகபகெலாண்டிருபெலார. யவனிகெலா ஸ்ரீேலாமுககு 
ஒரு ெரியலா்த இருககும், ெனுஷயபுத்திேனுககு 
ஒரு உயேம் இருககும். எல்்லாக கெலா்த்தி்யும் 
இநத பேண்டு ெககெமும் இருநதுபகெலாண்டுதலான 
இருககும். அதுககெலாகெ, ெடிெஙகெள சு்ெ எனறு 
முற்றெலாகெத் தூககிபபெலாட முடியலாது.

ேவீனததுவக் கவிதைகளின் உட்புகும் 
ைன்தம ஒவமவாரு பதடப்பாளிக்கும் 
ஒவமவான்றாக இருக்கிறது. இது வாசகதன 
அயர்ச்சியாக்கிவிடாைா?

எபெவுபெ கெவி்த எனெது இயல்பு 
வலாழக்கெ்ய விட்டு பெப் வேபவண்டும். 
ஒவபவலாரு கெலா்கெட்டத்துககுபெ நு்ழவலாயில் 
எனறு ஒனறிருககும். அநத நு்ழவலாயிலுககுப 
பிறெகு அவன அடுத்தடுத்துத் தன பதட்் 
முன்வககும்பெலாதுதலான அடுத்தடுத்த 
ெடிநி்்ககுப பெலாகெ முடியும். முதலில் 
எடுத்தவுடபனபய ஒரு வலாககியத்்த 
வலாசித்துவிடுவதில்்்பய... பேண்டலாவது 
பவ ப றெ நத த்  து ் றெ ் ய யு ம்  பெ லா ்பவ 
கெவி்தயும் பகெலாஞ�ம் ஆய்நதறிய பவண்டிய 
ஒனறு.

ெழககெம் எனறெ ஒனறு இருககிறெது 
இல்்்யலா... ப�நதமிழும் நலாபெழககெம் எனறு 
ஏன ப�லால்கிறெலாரகெள? கெவி்தககு இ்ககெணபெ 
இல்்்பயனறு ப�லானனலாலும் கூட சி் 
அடிபெ்டயலான இ்ககெணஙகெள கெண்ணுககுத் 
பதரியலாெல் இருககினறென. ஒவபவலாரு 
கெட்டத்திலும் கெவி்தயினு்டய Patterns 
ெலாறிகபகெலாண்படதலான இருககும். அ்த நலாம் 
புரிநதுபகெலாளளை பவண்டும். உளபளை நு்ழவது 
கெடினெலான ப�யல் எனறு எல்்லாம் கி்டயலாது. 
நம் வலாசிபபுத் தேத்்தப பெலாறுத்துத்தலான 

இருககிறெது. ஏஆர.ேஹெலாபனலாட ெலாடல் 
முதல் மு்றெ பகெட்கும்பெலாது பிடிககெ்னு 
ப�லால்பறெலாம், பகெட்கெக பகெட்கெப பிடிச்சுடுதுனு 
ப�லால்பறெலாம்். அபபெலா எத்த்ன தட்வ 
அதுககுப பிேயத்தனபெடபறெலாம்.

பகெலாஞ�ம் பிேயத்தனமும் பதடலும் 
இ ரு ந த ப த ன றெ லா ல்  அ த ற் கெ டு த் து  உ ள 
நு ் ழ வ த ற் கெ லா ன  வ ழி மு ் றெ கெ ் ளை த் 
தலாபன பெலாழி நெககுத் திறெநது கெலாட்டும். 
நீஙகெ பதலாடரச்சியலாகெ அது கூட �ண்்ட 
பெலாடணும், பகெலாஞ�ணும், அது கூட 
பெலாேலாடணும். பதலாடரச்சியலாகெ அது கூட 
புழஙகெணும். அதிகெெலாகெ எவவளைவுககு 
எவவளைவு புழஙகெறீஙகெபளைலா அவவளைவுககு 
அது எளிதலாகிவிடும். ெரிச்�யெற்றெ ஒனறுதலான  
எபெவும் அநநியெலாகெ இருககும். எபபெலாது 
ஒரு வி�யம் ெரிச்�யெலாகுபதலா அது நெககுளளை 
பநருககெெலாகிவிடும்.

கவிதைகளில் உத்ரயாடலின் நபாக்கு 
பறறி உஙகளின் அபிப்்ராயம்?

கெ வி ் த யி ல்  எ ப ப ெ லா து ம் 
உ்ேயலாட்்த்தலான நலாெ பவறெ பவறெ இடத்தில் 
இயற்றி ்வககிபறெலாம். பதம்ெலாஙகுப ெலாட்டு 
ெலாதிரி எல்்லா வி�யஙகெளிலும் உ்ேயலாடல் 
தன்ெ இருககும். ஒரு ெலாடலில் இ்� 
ெட்டும் இல்்லாெல் வலாரத்்தகெள ஏன 
பத்வபெடுகிறெது? ஒரு தி்ேககெலாட்சிககு 
�ப்டட்டில் ஏன பத்வபெடுகிறெது?

ஒரு தரககெத்்த உளளுககுள ்வபெதற்கு, 
ஒரு ஆளு்ெ்ய உளளுககுள ்வபெதற்கு 
அல்்து ஒனறுககு எதிேலான ஒரு வி�யத்்த 
்வபெதற்கு உ்ேயலாடல் தன்ெ்ய பநலாககி 
நகெரகிபறெலாம். இது ஒரு ெககெம். ஒருபவ்ளை நீஙகெ 
எளி்ெ்ய பநலாககி நகெரவ்த உ்ேயலாடல் 
எனறு ப�லால்வீரகெபளைனறெலால், எபபெலாதுபெ அது 
அபெடித்தலான பெலாய்கபகெலாண்டிருககும்.

ஒரு சிறுகெ்தயிலிருநது ஒரு வலாககியம் 
நம் ெனசி்பய நிற்குெலானலா நிற்கெலாது. 
அ து ப வ  கெ வி ் த யி லு ள ளை  வ லா க கி ய ம் 
�ெயத்து் நம்ெ ெனசி்பய நினறுவிடும். 
அ்த ஒரு பகெலாட்படஷன ெலாதிரி எஙகெலாவது 
எழுதிப பெலாட்டிருபபெலாம், யலாருககெலாவது 
அனுபபியிருபபெலாம். ஏன? அதிலுளளை 
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உணரச்சியினு்டய ெ்ம், அதில் நெககு 
இருககெறெ பநருககெம். 

அதனலால் உ்ேந்ட்ய பநலாககிப 
பெலாவதலால் எநத வருத்தமும் இல்். 
பெலாழி எவவளைவுககு எவவளைவு அதிகெெலான 
புழககெத்துககு உளளைலாகிறெபதலா அபபெலாது 
உ்ேந்ட்ய பநலாககிப பெலாகெத்தலான ப�ய்யும்.

ஒரு புதிர் கட்டதமப்பு, அைன் முடிச்தச 
லாவகமாக அவிழப்பது.. அதுைாநன ைறகாலப் 
மபரும்பான்தம கவிதைகள்?

புதிர கெட்ட்ெபபு எனபறெல்்லாம் 
ஒனறுமில்்். அ்த வலாரத்்த வி்ளையலாட்டு 
எனறு ப�லால்்்லாம். மிஞசிபபெலானலால் 
ஒரு ஏபழட்டு உணரச்சிகெளதலான. அ்த 
பவவபவறுவிதெலாகெச் ப�லால்் முயற்சி 
ெண்ணிகபகெலாண்படயிருபெலான.

ப வ வ ப வ று  வி த ெ லா ன  சூ ழ ் ் 
முன்வத்துச் ப�லால்்்லாம், பவவபவறு 
வி�யஙகெ்ளை எடுத்து ்வத்துச் ப�லால்்்லாம். 
புதிர கெட்ட்ெபபு எனெது அது ஒரு 
பெலாஸ்தர, ஒரு pattern. இதுதலான பெட்டரனலாகெ 
இருககு எனறு எல்்லாக கெவி்தகெளுககும் 
பெலாது்ெபெடுத்திச் ப�லால்லிவிட முடியலாது. 
ஆனலால் இநதப புதிரகெள அழகெலான்வ. 

நம்ெ வலா�கெனுககு ஒரு வி�யத்்த 
உ ள ளு க கு ள  ப ெ லா ய்  ந லா ெ த லா ன 
கெண்டுபிடிச்ப�லாம் எனனும் ெகிழச்சி்யத் 
தேககூடிய வி�யஙகெ்ளைத்தலான நீஙகெள புதிர 
கெவி்தகெபளைனறு ப�லால்லுகிறீரகெள.

மவகுமக்கள் ்ரசதனயின் கவிதையிலிருந்து 
ேவீன கவிதை எப்படி மாறுபடுகிறது?

கெவி்ததலான பெலாதுவலான வி�யம். 
ஒரு கெவி்த கெவி்தயலாகெ இருககிறெதலா? 
இல்்்யலா? பவகு�னக கெவி்த எனறு நீஙகெள 
எ்தச் ப�லால்கிறீரகெள எனறு பதரியவில்்். 
நலான புரிநதுபகெலாண்ட வ்ேககுபெ ஒரு 
வி�யத்்த விளைககிகபகெலாண்பட பெலாகிறெது 
இருககுல்லியலா.. அத வலாசிச்சு முடிச்�வுடபன 
அதன சுவலாேஸ்யம் தீரநதுபெலாயிடும். ஆனலால் 
ஒரு கெவி்த்ய வலாசிச்சு அ்த நம் ெனம் 
உருவலாககுகிறெ வி்ளைவின மூ்ெலாகெச் 
சிரித்துகபகெலாண்படலா பவபறெலாரு தளைத்திற்கு 

நம்்ெ நகெரத்திகபகெலாண்படலா பெலாகுது எனறெலால் 
அநத வி்ளைவின மூ்ெலாகெ ஒரு கெ்் ப�ய்யும் 
தலாககெம்தலான இதுககும் அதுககுெலான தூேம்.

நி்லா ெலாதிரி முகெம் எனறு ப�லானனலால் 
முடிநதது. ஆனலால்  அ்தபய அவள 
ெலாரத்தலால் எனககுக குளிேலாகெ இருநதது 
எனறு ப�லானனலால், அநத இடம் பயலாசிககெ 
்வககிறெது. ஏன குளிேலாகெ இருநதது? அவ்ளை 
நி்வலாகெ ெ்றெவலாகெ உளளுககுள ்வபெது. 
ஒரு நிமி�ம் நீஙகெ பயலாசிககிறீஙகெ, அபபுறெம் 
உணே ஆேம்பிககிறீஙகெ. அநத இ்டபவளிதலான 
பவகு�னக கெவி்தககும், நவீனக கெவி்தககும் 
உளளை தூேம்.

அ டு த் த த லா கெ  ந வீ ன  ஓ வி ய ங கெ ளி ல் 
ெலாரத்தீரகெபளைனறெலால்  கெண்கெபளை பெரும்ெலாலும் 
இருககெலாது, அது வரணஙகெளைலால் இருககும். 
சிவபபு ஒரு வரணம் நீ்ம் ஒரு வரணம், அது 
உன ெனதில் எனன தலாககெத்்த ஏற்ெடுத்துகிறெது.. 
சிவபபு பகெலாெம், நீ்ம் பேலாெலாண்டிக.  புேட்சி, 
கெடவுள ெறுபபு இேண்டும்தலான எஙகெள 
பகெலாள்கெ, கெருபபு சிவபபு பகெலாடி.

இ வ வ லா று  கு றி யீ டு கெ ள  மூ ் ெ லா கெ 
வ ண் ண ங கெ ள  மூ ் ெ லா கெ  உ ங கெ ளு க கு ள 
உருவலாகிறெ கிளைரச்சி்ய முனனிறுத்திச் 
ப�ய்யபெடுெ்வ பவகு�னக கெவி்தகெள. 
கிளைர்வத் தேலாெல் உஙகெளுககுள வி்ளை்வத் 
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தேககூடிய கெவி்தகெள நவீனக கெவி்தகெள.

உஙகளின் முன்னததி ஏர் யார்? 
வழிதநைான்றல் யார்?

இதற்கு முனனலால் நல்் கெவி்த எழுதிய 
எல்ப்லாருபெ என முனனத்தி ஏரகெளதலான. 
இனிபெல் கெவி்த எழுதப பெலாகிறெ 
எல்ப்லாருபெ என வழித்பதலானறெல்கெளதலான.

பிேமிள் ஆேம்பிச்சு யவனிகெலா ஸ்ரீேலாம், 
ப�ல்ெலா பரியதர�ன, கெ்லாபரியலா, ஞலானககூத்தன 
எல்்லா்ேயுபெ ப�லால்் பவண்டும். ஆனலால் 
இதில் சி் பெபேலாட எனனு்டய அேசியலில் 
நலான முேண்ெடுபவன.

Transtromer  எனும் கெவிஞர இருககிறெலார, 
அவ்ே எபபெலாதும் வியநது ெலாரககிபறென.

வாசகப் ப்ரப்பிதன அழிததுவிட்டுப் 
ப த ட ப் ப ா ளி க ள்  ப ்ர ஸ ப ்ர ம் 
பா்ர ாட்டிக்மகாள்வதுைான் எதிர்கால 
இலக்கியமா?

முதலில் வலா�கெனலாகெ இறுதிவ்ே 
இ ரு ப ெ வ ன த லா ன ,  இ று தி வ ் ே 
ெ்டபெலாளைனலாகெ இருககெ முடியும். எனககு 
எல்்லாம் பதரிஞசிருச்சுனனு ஒருத்தன 
நி்னககிறெலாபனனறெலால் அநத நிமி�ம் 
அவனுககு வியபபு தீரநது பெலாய்விடுகிறெது. 
ஒரு ெ்டபபு எனெது இேண்டு வி�யஙகெளைலால் 
ஆனதுனு நலான நம்புகிபறென. ஒனறு வியபபு, 
இனபனலானறு வலிககு முககியத்துவம் 
பகெலாடுபெது. வலி ெேத்துப பெலாகும்பெலாது கெ்் 
ப�த்துப பெலாய்விடும், ெ்டககெ முடியலாது. 
ஆஹலா! எனககு வலிககுது எனறு ஒரு குழந்த 
அழும்பெலாது அது வநது ஒரு response, அழு்கெ 
வருகிறெது. ஒருத்தன எவபளைலா பிேச்சி்ன 
வநதலாலும் தலாஙகி நிற்கிறெலாபனனறெலால், அநதப 
பிேச்சி்ன்ய அவன கெடநது வநதிருககிறெலான 
எனறு அரத்தம். அபபெலா ஒரு வலி்யப ெற்றி 
எழுதுவதற்கு எதுவுபெ இல்்்பயனறெலால், 
எனககுக கெ்் இல்்். உ்கெத்தில் ஒரு பூ 
விரிவது அதி�யெலாகெ எனககுத் பதலானறும் 
வ்ேககும்தலான, நலான பூ விரிவ்தப ெற்றிப 
பெசுபவன, எழுதுபவன. 

இ ே ண் டு ப ெ  தீ ர ந து ப ெ லா ச் சு ன லா 
முடிஞசுபெலாச்சு. அபபெலா ஒரு ெ்டபெலாளைன 
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எனெவன கெ்டசி வ்ேககும் வலா�கெனலாகெவும், 
உ்்கெ வலாசித்துகபகெலாண்டிருககிறெவனலாகெவும், 
ந்டமு்றெயிலுளளை உளைவியல் சிககெல்கெ்ளை 
உ ற் று க கெ வ னி ப ெ வ ன லா கெ வு ம்  இ ரு க கெ 
பவண்டும். கெலாதல் எனெபத உடப்லாடும் 
�ம்ெநதபெட்டதுதலாபன. ஒரு முத்தம் 
�லாதலாேணெலாகெப பெலாயிடுச்சுனனலா நீஙகெள 
முத்தத்்தப ெற்றி எனன வியநது எழுதுவீஙகெ... 
ஒரு புணரச்சி �லாதலாேணெலாகெப பெலாயிடுச்சுனனலா 
நீஙகெ எபெடி எழுதுவீஙகெ.. ஒரு பிரிவு எனெ்த, 
ஆெலா வலாழக்கெ் வருவலாஙகெ பெலாவலாஙகெ 
அவவளைவுதலான அபெடிஙகிறெ  ெனநி்்ககுப 
பெலாயிட்டிஙகெனலா எழுத முடியலாது.

நீ எழுதறெ, அ்த யலாேலாவது ஒருத்தர வலாசிச்சு 
நல்்லாருககு நல்்லால்், அது என வலாழக்கெ் 
ஏபதலா ஒரு தலாககெத்்த உண்டலாககுகிறெது எனறு 
ப�லால்்லாத வ்ேககும், நீ எழுதுவது யலாருககெலாகெ? 
ஒரு எழுத்தலாளைன எபெடி வலா�கெப ெேப்ெ 
அழிபெலான.. அழிபெதற்கு எனன வழிவ்கெ 
இருககு... 

முதலில் ெ்டபெலாளைன கெ்டசிவ்ே 
வலா�கெனலாகெ இருககெ பவண்டும். இேண்டலாவது 
வலா�கெ்னத் தனனு்டய உயேத்திற்குக 
பகெலாண்டு வருகிறெவனதலான நல்் ெ்டபெலாளி. 
அ்தக கெலா்ம் ப�ய்துவிடும், அவவளைவுதலான.

‘வலதச’ சிறறிைழ பறறிச் மசால்லுஙகள். 
சிறறிைழுக்கான நோக்கம் சரியாகப் 
புரிந்துமகாள்்ளப்படுகிறைா?

உ ் கெ ம்  நி ் றெ ய  வி � ய ங கெ ளி ல் 
ெலாறுெட்டுவிட்டது. நலாெ குறிபபிட்ட 
இ ட த் தி ப ் ப ய  ப த ங கி வி ட் ப ட லா ப ெ லா . . 
குறிபபிட்ட ெலாடுபெலாரு்ளைத்தலான திரும்ெத் 
திரும்ெ அஙகெ பெசிகபகெலாண்டிருககிபறெலாபெலா.. 
எனத் பதலாணும்பெலாது, இஙகெ அதிகெம் 
பெ�பெடலாத வி�யஙகெ்ளை, �மூகெ அவ்ஙகெ்ளை, 
பிேச்சி்னகெ்ளைப பெ� பவண்டுபென 
நி்னத்பதலாம். அதுதலான வ்்� சிற்றிதழ 
ஆேம்பித்ததன அடிபெ்டயலான குறிகபகெலாளைலாகெ 
இருநதது. 

அநத வ்கெயில் நலாஙகெ உட்ேசியல் 
�லாரநது முதல் இத்ழக பகெலாண்டுவநபதலாம். 
பிறெகு திருநங்கெகெள, திருநம்பிகெள ெற்றின 
அதிகெெலான பெச்சு இஙகெ உருவலாகெவில்்், 

அது �ம்ெநதெலான ெ்டபபுகெள உளளுககுள 
வேபவண்டும்னு LGBT �லாரநத ஒரு இதழ 250, 300 
ெககெத்திற்குக  பகெலாண்டு வநபதலாம்.

அ த ற் கு ப பி ன  உ ் கெ த் தி ல்  த ் ட 
ப�ய்யபெட்ட பிேதிகெள எனபனனன இருககு 
(Ban Writers).. ஒபே ஒரு கெவி்தககெலாகெத் தூககில் 
பெலாடபெட்டவன, ஒரு நலாவல் எழுதிட்டு 
நலாடு விட்டு நலாடு பெலான �ல்ெலான ருஷடி 
ெலாதிரியலான ஆட்கெள, அேபியலாவில் ஒரு 
கெவி்தககெலாகெத் த்் துண்டிககெபெட்டவன, 
கெல்்லால் எறியபெட்டவன, ஆயுள முழுககெச் 
சி்றெயில் கெழித்தவன இவரகெ்ளைப ெற்றிய 
எ ல் ் லா வ ற் ் றெ யு ம்  த மி ழி ல்  ப கெ லா ண் டு 
வநது ப�லால்் பவண்டும். இஙகும் த்ட 
ப�ய்யபெட்ட பிேச்சி்னகெள.. பெருெலாள 
மு ரு கெ ன  ெ லா தி ரி ய லா ன  பி ே ச் சி ் ன கெ ள 
உருவலாகும்பெலாது அது குறித்த ஒரு இத்ழக 
பகெலாண்டுவநபதலாம்.

அடுத்ததலாகெ,  குழந்தகெள மீதலான 
வனமு்றெ. கெருவிலிருநது ஆேம்பித்து 
ெல்பவறுவிதெலான ஊசிகெள பெலாடபெட்டு,  
உடல் ெரிப�லாத்னககுரியதலாகெ ெலாற்றெபெட்டு 
என அ்தபெற்றி நககீேன ஒரு அரு்ெயலான 
கெட்டு்ே எழுதியிருபெலார. சிறுவர சிறுமியர 
உடல் மீதலான வனமு்றெ, ெலாலியல் வனமு்றெ 
�ம்ெநதபெட்ட பிேச்சி்னகெ்ளை ஏன பெ�த் 
தயஙகுகிபறெலாம்? என அதுெற்றிபயல்்லாம் பெ� 
ஆேம்பித்பதலாம்.

இபெடி இஙகு பெ�பெடலாத வி�யஙகெ்ளைப 
பெ�பவண்டும் எனெதற்கெலாகெத் துவஙகெபெட்ட 
ஒரு சிற்றிதழ அ்ெபபு. அதில் எழுதியவரகெள, 
பெலாழிபெயரத்தவரகெள எல்ப்லாரும் இனறு 
மிகெச்சிறெநத பெலாழிபெயரபெலாளைரகெளைலாகெ 
ெலாறியிருககிறெலாரகெள. நி்றெய புத்தகெஙகெள 
எழுதியிருககிறெலாரகெள.

அநதப ெ்டபபுகெ்ளை முனனிறுத்திப 
புத்தகெஙகெளைலாகெ விரிவ்டநதன நி்றெய 
இருககினறென.

அேபு இ்ககியம் ெற்றிப பெசிய 
கெட்டு்ேகெ்ளை �.விஜய்ட்சுமி ‘்ண்டலாய்’ 
எனறெ புத்தகெெலாகெக பகெலாண்டுவநதிருககிறெலார.  
அஙகு உருவலான கெலாரத்தி்கெெலாண்டியன, 
ஸ்ரீதர ேஙகெேலாஜ், ெலா்குெலார பெலானறெ 
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பெலாழிபெயரபெலாளைரகெள தனித்தனியலாகெ 
ந லா வ ல் கெ ் ளை  ப ெ லா ழி ப ெ ய ர ப பு 
ப�ய்துபகெலாண்டிருககிறெலாரகெள. 

இபெவும் ஒரு இதழ தயலாரிபபில் 
இருககிறெது, கூடிய வி்ேவில் பவளிவரும்.

“வாசகரின் மமாழி பரிச்சயம், உள் உணர்வு, 
அ்ளவுநகால் அதனததும் ஒன்றிதணவது 
அவசியம்” என்ற உஙகளின் கருதது வாசகப் ப்ரப்பில் 
சரியாகப் புரிந்துமகாள்்ளப்பட்டிருக்கிறைா?

இது மூனறுபெ ப�ரநதலால்தலான அநத 
இடத்்த அ்டய முடியும். வலா�கெபெேபபில் 
புரிநதுபகெலாளளைபெடுகிறெதலா எனறெலால் ஒருத்தன 
கெவி்தககுளளை வநது வலா�கெனலாகெ இருநது ஏபதலா 
ஒரு புளளியில் நலாெ ெ்டபெலாளி ஆகெ்லாம்னு 
நி்னபெலான. அநத புளளியிலிருநதுதலான அது 
விரிவ்டய ஆேம்பிககும்.

நலான அடிககெடி ப�லால்லும் வி�யம், 
எ ப ெ டி  ந ல் ்  கெ வி ் த  எ ழு து றெ து னு 
பகெட்ெலாஙகெ..  உனககுப பிடித்த கெவி்த 
ஏன பிடித்திருககிறெபதனறு பயலாசி, எனறு 
ப�லால்பவன. ஒரு கெவி்தயில் உனககுப 
ெரிச்�யெலான இருெது இருெத்்தநது 
வலாரத்்தகெளதலான இருககு. ஆனலால் அநத 
இருெத்்தநது வலாரத்்தகெளுககுளளை அவன 
ஒரு பெஜிக ெண்ணிருககெலான்.

எல்்லாபெ உனககுப ெரிச்�யெலான 
ப�லாற்கெளதலாபன. எநதப புளளி நம்்ெக 
கிளைரத்தியது, எநதக கெட்ட்ெபெலால், எநதச் 
சூழ்லால் நலாம் கெவேபெடுகிபறெலாம் எனறு 
பயலாசிககெ ஆேம்பித்தலாப், அநதக கெவி்த 
ஏன சிறெநதது எனெதற்கெலான கெலாேணம் ப�லால்் 
ஆேம்பித்துவிடுபவலாம். 

ஒ ரு  கெ வி ் த ் ய  ஏ ன  ந ெ க கு ப 
பிடித்திருககிறெபதனறு ப�லானனலாப் நலான 
ப�லால்லியிருககிறெ அநத பெலாழிபெரிச்�யம், 
உளஉணரவு, அளைவுபகெலால் இ்வகெ்ளை 
்வத்துத்தலான நீஙகெ அணுகெ முடியும். ஒரு 
கெவி்தயினு்டய படலான உஙகெளுககுப 
பிடித்திருககெ்லாம். ஒரு கெவி்தயிலிருககெககூடிய 
ஒரு தருணம் நீஙகெ கெடநது வநததலாகெ இருககெ்லாம். 
இதற்பகெல்்லாம் பத்வபெடுவது நலான 
ப�லால்லியிருககிறெ இநத மூனறு வி�யஙகெளதலான.

இ து வ த ்ர யி ல ா ன  உ ங க ளி ன் 
பதடப்புகள் சிறிை்ளநவனும் திருப்திதயத 
ைந்திருக்கின்றனவா?

ஒரு கெவி்த எழுதி முடித்தவுடன 
அடுத்த கெவி்த எழுதும்பெலாது இனனும் 
பகெலாஞ�ம் �ரியலாப ெண்ணிருககெ்லாபெலானு 
பதலாணுவதுதலாபன இயல்பு. எழுதிட்படலாம்னு 
முழு்ெயலான திருபதி வநதுவிட்டலால் 
அதற்கெபபுறெம் எழுதுவதற்கு எதுவுபெ 
இல்்்். கெலாதல் எனும் ஒரு உணரச்சி 
இருககு, அது ப�லால்லித் தீேலாதது ெலாதிரிதலான. 
இநத உ்கெம் அளளித் தீேலாததலாகெ இருககு, 
வியபபு தீேலாததலாகெ இருககு. அதனலால் எவவளைவு 
ெலாடினலாலும் ெலாடினது அபெடிஙகிறெது 
ெழ�லாகெத்தலான இருககு. 

நலான ப�ய்த வ்ேககும் எனனலால் 
முடிநதவ்ே நூற்றுககு நூறு �தவிகிதம்  ஒரு 
ெ்டபபுககுக பகெலாடுத்திருககிபறென எனறெ 
அடிபெ்ட திருபதி எபபெலாதும் இருககும். 
அநதத் திருபதி வேலாெல் எநதபவலாரு 
ெ்டப்ெயும் நலான பவளிபய விடுவதில்்்.

ைறகால இலக்கியததின் நபாக்கு சரியான 
திதசயில்ைான் மசல்கிறைா? இல்தலமயனில் 
அதைச் சரியான திதசக்கு மாறற உஙகளின் 
முயறசிகள் எதவ?

ப ெ லா க கு  எ ப ெ வு ம்  ப ெ லா ் த் த லா ன 
இருககு. ஆனலால் முனபு பெலா் அதிகெெலாகெப 
ெ்டபபுகெள நிகெழகிறெ அளைவுககு அதன 
மீதலான விெர�னஙகெபளைலா உ்ேயலாடல்கெபளைலா 
நிகெழவதில்்் எனெதுதலான உண்்ெ. 
ஒரு ெ்டப்ெ நனறெலாகெ இல்்் எனச் 
ப�லால்லிவிட்டலால், நலா்ளைககு நம்ெ ெ்டப்ெ 
யலாரும் நனறெலாகெச் ப�லால்் ெலாட்டலாஙகெபளைலா 
அபெடிஙகிறெ தன்ெ இருககு. பேண்டலாவது, 
ஒரு புத்தகெத்்த வலாசித்பதனனு ப�லால்வதற்குக 
கூட பயலாசிககெறெலாஙகெ.  ெ்டப்ெ நனறெலாகெ 
இல்்்பயனறு ப�லானனலால் அ்தத் 
தலாஙகும் அளைவிற்குப ெ்டபெலாளிகெளும் 
்தரியமில்்லாெல்தலான இருககிறெலாரகெள. 
அதுதலான இனறு இருககும் பெரிய பிேச்சி்ன. 

அதனலால் ெ்டபபு மீதலான விெர�னம் 
்வபெதற்குப ெயபெடுகிறெலாரகெள. வேககூடிய 
விெர�னக கெட்டு்ேகெள கூட முகெஸ்துதி ெண்றெ 
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ெலாதிரிதலான இருககு. அதனலால் இநதப பெலாககு 
ெலாறெணும்னு நி்னககிபறென.  ெ்டபபின 
மீதலான விெர�னத்்தத் தனிெனிதத் தலாககுத்லாகெ 
எடுத்துகபகெலாளளைககூடிய தன்ெ நி்றெய 
இருககிறெது. இ்ணய இதழகெள ெலாதிரியலான 
வி�யஙகெள பெருகெபபெருகெ பெப்லாட்டெலான 
விெர�னஙகெள அதிகெெலாகிகபகெலாண்டும், 
ஆழெலான விெர�னஙகெள கு்றெவலாகெவும் 
இ ரு க கி ன றெ ன .  இ ந த த்  த ன ் ெ 
ெலாறெபவண்டுபெனறெலால் ெ்டபபின மீதலான 
உ்ேயலாடல்கெள நி்றெய நிகெழ பவண்டும். 
பநரெ்றெயலான அபதபநேம்  ஆககெபபூரவெலான 
விெர�னஙகெ்ளை முனபனடுககெ பவண்டிய 
கெட்டலாயத்தில் இருககிபறெலாம்.

மிகவும் குதறவாகநவ எழுதியிருப்பைாகத 
நைான்றுகிறைா? எதிர்கால எழுததுக்கள் எந்ை 
நிதலயில் இருக்கின்றன?

அபெடிபயல்்லாம் ப�லால்் முடியலாது. 
ஓேளைவுககு எழுதியிருககிபறென..

ெத்து கெவி்தத் பதலாகுபபு வ்ே இதுவ்ே 
வநததில், அது் நீஙகெ எவவளைவுதலான 
கெழித்தலாலும் ஒபே ஒரு பதலாகுபபுககெலான ஐம்ெது 
அறுெது கெவி்தகெளைலாவது பதறுபெனறுதலான 
நி்னககிபறென (சிரிககிறெலார).

கெலா்த்தில் யலாருககுபெ எநத இடமுபெ 
கி்டயலாபத! எத்த்ன ெககெம் எத்த்ன 
ஆயிேம் வரிகெள எழுதினலாலும் ஒரு வரிதலான 
நிற்கெபபெலாகிறெது. கெணியன பூஙகுனறெனலாருகபகெ 
இேண்டு வரிகெளதலாபன நிற்கிறெது. அதுபெலா் 
அவபளைலா பெரிய ஆள பிேமிளுககு ஒரு 
கெவி்ததலான நிற்கிறெது. ெலாேதி பெலான 
த்்மு்றெககுப பெரிய ஆதரஷெலாகெ 
இருநதலாலும், இநதத் த்்மு்றெககு 
ஒனறிேண்டு கெவி்தகெளில்தலான அறிமுகெெலாகி 
இருககிறெலார. அபெடி நலாெ ஒரு வரியலாகெபவலா, 
இேண்டு வரிகெளைலாகெபவலா நிற்கெபபெலாகிபறெலாம். 
அநத நிற்கெபபெலாகிறெ வரிகெ்ளை பநலாககிய 
ெ ய ண ம் த லா ன  வ லா ழ ந லா ள  மு ழு க கெ த் 
பதலாடரநதுபகெலாண்பட இருககிறெது எனறு 
பதலானறுகிறெது. நல்் வரிகெ்ளைக கெலா்ம் என்ன 
எழுத அனுெதிககெட்டும்.

 எதிரகெலா் எழுத்துககெள எனறு ெலாரத்தலால் 
பதலாகுபெலான கெவி்தகெள, கெட்டு்ேகெள 
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நி ் றெ ய  இ ரு க கி ன றெ ன .  ஒ ரு  ந லா வ ல் 
எழுதிகபகெலாண்டிருககிபறென. கெவி்தயிலும் 
பெ� பவண்டிய தளைஙகெள நி்றெய இருககினறென. 
இபபெலாது நலாம் பெசிகபகெலாண்டிருககிறெ 
தளைஙகெ்ளைத் பதலாடரநது, இநத நவீன 
வலாழக்கெயினு்டய பிேச்சி்னகெள நி்றெய 
இருககினறென. ெதிபபீடுகெள, விழுமியஙகெள 
ெலாறிவிட்டன.

ஒரு ெனிதனுககு ஒபே ெனம் இல்்்பய! 
இனறு ெல்பவறு விதெலானதலாகெ, �மூகெத் 
தனனி்் பவறெலாகெ இருககு, தனிபெட்ட 
வலாழக்கெயில் பவறெ ெலாதிரி இருககு, 
ஊடகெத்தில் தன்னக கெலாட்டிகபகெலாளகிறெ 
பிம்ெம் பவறெ ெலாதிரியிருககு. இநத உறெவுச் 
சிககெல்கெளுககு ெத்தியில் நலாெ எல்ப்லாருபெ 
அதிகெெலாகெப பெலாருட்கெள மீதலான அககெ்றெயுடன 
இருககிபறெலாம்.

ஒரு பெ்� பெ் பெலான இருககு,  
கெண்ணலாடி டம்ளைர் தண்ணீர இருககு, 
ப த ரி ய லா ெ த்  த ட் டி வி ட் டு வி ட் ட லா ல் 
முனபனல்்லாம் ஓடிபபெலாய் உ்டநத 
டம்ளை்ேப பெலாறுககுபவலாம். ஆனலால் 
இபபெலாது முதலில் பெலான எனனலாச்சுனுதலான 
ெலாரககிபறெலாம். ஒரு பெட்டி நம் எல்ப்லாரு்டய 
ே கெ சி ய த் ் த யு ம்  ் வ த் தி ரு க கி றெ து . 
ந லா ம்  � த லா  கெ ண் கெ லா ணி க கெ ப ெ ட் டு க 
பகெலாண்பட இருககிபறெலாம்.  நெககெலான 
சுயம் இல்்பவயில்்். நம் உண்ணும் 
உணவுகெ்ளையும், உறெவுகெ்ளையும்கூட எஙபகெலா 
இருககும் யலாபேலா தீரெலானிககிறெலாரகெள. 
ஆகெ சுயம் எனெது எவபளைலா பெரிய 
பகெளவி! இ்வபயல்்லாவற்்றெயுபெ பெ� 
பவண்டிய பத்வயிருககிறெது. எனது அடுத்த 
பதலாகுபபுகெளில் இது �ம்ெநதெலான கெவி்தகெள 
அதிகெம் வரும்.

உஙகளுக்கும் முகநூல் கவிதைகளில் 
தீ்ராை நகாபம் இருக்கிறைா?

இது ஒரு ஊடகெம். இஙகெ இருககிறெ 
வலா�கெரகெள பவறெ பவறெ. இது ஒரு பெரிய 
இண்படரபநஷனல் ஸ்பெலாககிங ரூம் 
ெலாதிரி. துெலாய் ெலாதிரியலான நலாடுகெளில் 
இண்படரபநஷனல் ஏரபெலாரட்் ஒரு 
ஸ் ப ெ லா க கி ங  ரூ ம்  இ ரு க கு ம் .  அ ங கு 
எல்ப்லாருபெ ெலாரத்தீஙகெனனலா ஒரு ெயணக 
கெ்ளைபபில், ெதினலாலு ெணிபநேம் குளிேலான 
இடத்து் அ்டககெபெட்ட ட்ேலாவலிங 
பேஷர் இருபெலான. இறெஙகிக பகெலாஞ� தூேம் 
நடநது வநது கெலாத்திருககிறெ கெலா்கெட்டத்தில் 
பவளிபய வநது ஸ்பெலாககிங ரூம்் 
இருபெலான. அஙகெ இருககெககூடிய பநேம் 
அடுத்த விெலானத்திற்கெலான கெலாத்திருபபு பநேம் 
ெட்டுபெ. அது ஐநது  நிமிடபெலா, அ்ேெணி 
பநேபெலா அது ஒரு ஆசுவலா�ம்.  முகெநூலில் 
பேலாம்ெ ஆழெலாகெ உளளை பெலாய் பநலாண்டி இது 
பெ் பேலாம்ெ ஒவவலா்ெபெட்டு, அல்்து 
பேலாம்ெ ெகிழச்சிபெட்டு அபதல்்லாம் 
பத்வயில்்். அநத பநேம் நம் ென்த 
ஆசுவலா�பெடுத்திகபகெலாளளை உதவும் ஒரு 
ஸ்பெலாககிங ரூம்.. அவவளைவுதலான.
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ஆய்வுக் கட்டுலை

பகுதி - 1

ப ெ ண் கெ ளு க கெ லா ன  வி டு த ் ் 
ப ெ ண் கெ ளு க கெ லா ன  � ெ த் து வ ம்  எ ன றெ 
இ்ககுகெ்ளைக பகெலாண்டது பெண்ணியம். 
இநதப பெண்ணிய அேசியல் கெருத்தலாககெத்்தப 
பு்னவு இ்ககியத்தில் பநேடியலாகெப 
பெலாருத்துவது கெடினம். ஒரு பு்னவினுள 
ெ ் ட க கெ ப ெ ட் டு  இ ரு க கு ம்  ப ெ ண் 
ெலாத்திேஙகெளுககெலான விடுத்் ெற்றும் 
�ெத்துவம் எனபனனன கெலாேணிகெளைலால் 
ெறுககெபெட்டுளளைன எனெ்தயும் பெண்்ண 
அநதப ெ்டபபினுள எவவலாறு ெ்டத்துளளைலார 
ஆசிரியர எனறும் பெண்ணிய இ்ககிய 
விெர�னக பகெலாட்ெலாட்டின அடிபெ்டயில் 
ஆய்வு ப�ய்வபத பெண்ணிய பநலாககு 
எனபெடும். அவவலாறு ஒரு பு்னவினுள 
வரும் பெண் ெலாத்திேஙகெள, நிகெழவுகெள, 
உ்ேயலாடல்கெள, அவரகெளைது எண்ணஙகெள 
�லாரநத தேவுகெ்ளை ்வத்துப ெ்டபெலாளியின 
பெண்ணிய நி்்பெலாட்்ட உய்த்துணே 
முடியும். பெண்ணிய விெர�னம் பு்ன்வப 
ெ ் ட த் த  ஆ சி ரி ய ் ே யு ம் ,  அ வ ர வ ழி 

�மூகெத்்தயும் பகெளவிககுளளைலாககுவபதலாடு 
கெ்் இ்ககியப பிேதிகெளில் பெண் 
எவவலாறு இேண்டலாம் நி்்க குடிெகெளைலாகெ, 
நுகெர பெலாருளைலாகெப ெ்டககெபெட்டுளளைலாள 
எனெ்தயும் கெண்டறிய முயலுகிறெது. 
இவவலாய்வுவழி கெண்டறியும் தேவுகெள 
ப ெ ண் ணி ய  வி ழி ப பு ண ர வு க கு ம் 
� ெ த் து வ த் தி ற் கு ம்  ெ ய ன ெ டு வ ப த லா டு 
பெண்ணியக பகெலாட்ெலாட்டின அடுத்தகெட்ட 
நகெரவிற்கும் அடிபகெலாலும் வ்கெயில் அ்ெயும்.

இஙகு எஸ். ேலாெகிருஷணன (எஸ்.ேலா) எனறெ 
�லாகித்திய அகெலாதமி விருது பெற்றெ தற்கெலா்த் 
தமிழ இ்ககிய முனனணி எழுத்தலாளைர எழுதிய 
‘உறுெசி’ எனறெ நலாவல் பெண்ணிய பநலாககில் 
விெர�னத்திற்கு உட்ெடுத்தபெடுகிறெது. 
அதனவழி எஸ்.ேலா எனறெ ெ்டபெலாளியின 
பெண் குறித்த நி்்பெலாடு எனன எனெ்தக 
கெண்டறிய இககெட்டு்ே முயலுகிறெது.

உறுபசி ோவலின் கதைச் சுருக்கம்
கெ ல் லூ ரி யி ல்  இ ளை ங கெ ் ் த்  த மி ழ 
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இ்ககியத்தில் ஒபே வகுபபில் ெடித்த நலானகு 
நண்ெரகெள �ம்ெத், ேலாெது்ே, ெலாரியபென, 
அழகெர ஆகிபயலார. �ம்ெத்்தத் தவிே மூனறு 
பெரும் பவறு பவறு ெணிகெளில் அெரநது 
வலாழக்கெ்ய அ்ெத்துகபகெலாளகினறெனர. 
ஆனலால் �ம்ெத் ெட்டும் ெனம் பெலான 
பெலாககில் வலாழநது பநலாய்வலாய்பெட்டு 
இறெநதுெடுகிறெலான. �ம்ெத்தின ெேணத்திலிருநது 
பதலாடஙகும் கெ்தயில் ஒவபவலாரு நண்ெரகெளின 
நி ் ன வு கெ ள வ ழி  ெ ் ழ ய  நி கெ ழ வு கெ ள 
கூறெபெடுகினறென. கெ்த்யப ெலாத்திேக 
கெ்தப�லால்லியலான அழகெரின விவரிபபில் 
பகெலாண்டு ப�ல்லும் எஸ்.ேலா ெ் இடஙகெளில் 
தலாபெ ெடரக்கெக கெ்த ப�லால்லியலாகெவும், 
பிறெ ெலாத்திேக கெ்த ப�லால்லிகெள வழியலாகெவும் 
கெ்த்ய நகெரத்துகிறெலார. இறுதியில் �ம்ெத்தின 
அஸ்தி்யக கெடலில் கெ்ேத்துவிட்டு நண்ெரகெள 
பிரிநது ப�ல்கினறெனர.

இ்ககெற்று வலாழநத �ம்ெத் ஒரு பெண்்ண 
ெணநதது, ெ் பவ்்கெளுககுப பெலாய் அதில் 
பதலாடேலா்ெ, ெனச்சி்தவு உற்றெவனலாகெ 
நடநதுபகெலாண்ட்ெ, நண்ெரகெளிடம் அவன 
ெ ழ கி ய  அ னு ெ வ ங கெ ள ,  ந ண் ெ ர கெ ளி ன 
�ம்ெத்்தக குறித்த எண்ணஙகெள, �ம்ெத்தின 
வறு்ெ, அவனது ெ்னவியுடனலான வலாழவு, 
அவனது ெேணத்திற்குப பின நண்ெரகெள 
மூவரும் ப�ரநது ப�னறெ ெயண அனுெவம் என 
அபநரபகெலாட்டுப ெலார்வயில் கெ்த்ய நகெரத்தி 
இருககிறெலார ஆசிரியர.

மபண் மவறுப்பு
பெண்கெள குறித்த தவறெலான புரிதல்கெள 

அல்்து முன முடிவுகெள பெண்்ண 
பவறுககெத்தககெ, இழிவலான ஒரு உயிரியலாகெ 
அ ் ட ய லா ளை ப ெ டு த் து கி றெ து .  ப ெ ண் 
இயற்்கெயிப்பய கு்றெெலாடு உ்டயவள 
எனறெ எண்ணம் அரிஸ்டலாட்டில் பெலானறெ 
அறிஞரகெள ெத்தியிப்பய இருநதிருககிறெது. 
எனபவதலான ‘பெண் ெலாத்திேஙகெ்ளைப 
ெ்டககும்பெலாது கூரநத அறிவலாளிகெளைலாகெபவலா 
திறெனமிககெவரகெளைலாகெபவலா ெ்டககெககூடலாது’ 
(அ.அ ெணவலாளைன 1991, ெக.75) எனறு  தெது 

கெவி்த இயல் நூலில் கூறிச் ப�னறுளளைலார.

‘கெலாதரின எம். பேலாஜஸ் எனனும் பெண் 
எழுத்தலாளைர இ்ககியத்தில் ெலாலியம் (Sex-
ism) எனனும் தெது நூலில் பெண் பவறுபபு 
குறித்துத் தீவிேெலான இ்ககிய ஆய்வுகெ்ளை 
பெற்பகெலாண்டு பெண் பவறுபபுககெலான சி் 
கெ்லாச்�லாேக கெலாேணஙகெ்ளைப பு்னவில் 
கெண்டறிவது எவவலாறு எனறு விளைககியுளளைலார’ 
(த. விஜய்ட்சுமி 2020, ெக.60).

1. தலாழவு உணரபவலாடு ெலாத்திேஙகெ்ளைப 
ெ ் ட த் த ல்  அ ல் ் து  ப வ று ப ் ெ 
பவளிபெ்டயலாகெக கெலாட்டுதல்

2. பெண்்ணப புகெழநது ் ட்சியபெடுத்தித் 
தெககு ஏற்றெவலாறு கெட்ட்ெத்தல்

3. பெண் மீது அககெ்றெயும் கெரி�்னயும் 
உளளைது பெலால் கெலாட்டி இறுதியில் அவளுககு 
எதிேலான முடிவுகெ்ளைக கூறுதல் (பெ்து, ெக. 61) 
எனெனவலாகும்.

எ ஸ் . ே லா வி ன  உ று ெ சி  ந லா வ லி ல் 
பு்னயபெட்டுளளை பெண் ெலாத்திேஙகெளில் 
கெலாதரின எம்.பேலாஜஸ் கூறும் பெண் பவறுபபின 
முதற்கூறு அதலாவது தலாழவு உணரபவலாடு 
ெலாத்திேஙகெ்ளைப ெ்டத்தல் அல்்து 
பவறுப்ெ பவளிபெ்டயலாகெக கெலாட்டுதல் 
எனறெ கூறு எவவலாறு ெ்டபெலாககெபெட்டுளளைது 
எனெ்தக கெலாண்பெலாம்.

விளிம் பு நி ் ் ெ க கெ ள  வ லா ழு ம் 
குடியிருபபுப ெகுதியில் �ம்ெத் குடி 
இருககிறெலான. அவன சி் ெலாதஙகெளைலாகெ 
ெருத்துவெ்னயில் பநலாய்வலாய்பெட்டுக 
கிடநது இறெநதுவிடுகிறெலான. அவனது உட்் 
அவன ெ்னவியும் மூனறு நண்ெரகெளும் 
வலாட்கெ வீட்டிற்குக பகெலாண்டு வருகிறெலாரகெள. 
அபபெலாது ஆசிரியர, 

‘அருகெலா்ெ வீடுகெளில் இருநது ்நட்டி 
அணிநத ஒனறு இேண்டு பெண்கெள பவளிபய 
எட்டிப ெலாரத்துவிட்டுத் திரும்ெவும் கெத்வ 
அ ் ட த் து க ப கெ லா ண் ட லா ர கெ ள ’  ( உ று ெ சி , 
ெக.60) (ென�லாட்சியற்றெ பெண்கெளைலாகெ) எனறு 
எழுதுகிறெலார. 
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ஆதேவற்று வருெலானம் இனறி ஒபே 
து்ணயலான �ம்ெத்தும் இறெநது ்கெயற்று, 
அவனது பிணத்தருபகெ அெரநதிருககும் 
ெ்னவி பஜயநதியிடம், 

‘இேண்டு பெண்கெள வீட்டின உளபளை 
எட்டிப ெலாரத்துவிட்டு அவளிடம் �லாயலா 
குடிபெதற்கு ஏதலாவது கெலாசு தரும்ெடியலாகெக 
ப கெ ட் ட லா ர கெ ள ’  ( உ று ெ சி , ெ க . 1 9 ) 
(சுயந்ககெலாரிகெளைலாகெ) எனறு கெலாட்டுகிறெலார. 

�ம்ெத்தின உட்்க குளிபெலாட்ட 
நீரெலா்் எடுககெ பஜயநதியும் ஒரு சிறுமியும் 
பதருமு்னயில் உளளை குழலாயடிககுப 
பெலாகினறெலாரகெள. அஙகு நி்றெயப பெண்கெள 
தண்ணீர எடுபெதற்கெலாகெ நிற்கினறெனர. 
அவரகெளிடம் அநதச் சிறுமி, 

‘யககெலா நீரெலா்் எடுககெ வநதிருககெலாஙகெ 
எனறு ப�லானனபெலாது அஙகிருநத பெண்கெளில் 
ஒருத்தியும் அ்தபெற்றிச் �ட்்ட ப�ய்யபவ 
இல்்்’ (உறுெசி,ெக.17) (ெனிதலாபிெலானம் 
அற்றெவரகெளைலாகெ) எனறு கெலாட்சிபெடுத்துகிறெலார.

 பெலும் அககெலாட்சியின பதலாடரச்சியலாகெ 
�ம்ெத்தின ெ்னவி்யப ெலாரத்து நீ் நிறெச் 
ப�்் கெட்டிய ஒரு பெண், 

‘இநதலா..... ப�த்தது உன புருஷனதலாபன..... 
எனனபெலா...… திருவிழலாவுககுப பெலாறெ 
ெலாதிரி...... ்ந்கஸ் ப�்் கெட்டிககிட்டு வநது 
நிககுபறெ....’ (உறுெசி, ெக.18) (பிறெர துனெத்்த 
உணேலாத ேலாட்��க குணம் உ்டயவளைலாகெ) எனறு 
பகெட்கிறெலாள. 

இ்வ ஒரு ெேணம் நடநத இடத்தில் உளளை 
கெலாட்சிகெளைலாகெ ஆசிரியர கூறும் நிகெழவுகெள ஆகும்.

 பெலாதுவலாகெ விளிம்பு நி்் ெககெள 
தஙகெளில் ஒருவருககுப பிேச்�்ன எனறெலால் 
எல்ப்லாரும் ஓடிவநது உதவுவது இயல்பு. 
அதிலும் ெேணம் எனறெலால் பெண்கெள வநது 
தஙகெளைது பவத்னகெ்ளைக கூடச் ப�லால்லி 
அழுதுவிட்டுப பெலாவ்தக கெலாண்லாம். 
ஆனலால், ஆசிரியர அநத இயல்பிலிருநது 
வி ் கி  மு ற் றி லு ம்  ப � ய ற் ் கெ ய லா கெ ப 
பெண்கெள ென�லாட்சி அற்றெ பவறுககெத்தககெ 

குணமு் ட யவ ரகெ ள  எ னறெ நி் ்யில் 
கெலாட்சிபெடுத்துகிறெலார.

பெண்கெளதலான பெண்கெளுககு எதிரி எனறெ 
ஒரு பிம்ெத்்த உருவலாககுதல் எனெது தந்த 
அதிகெலாேச் �மூகெத்தின ஒரு ஒடுககுமு்றெச் 
ப�ய்லாககெ உத்தியலாகும். இ்தக குறித்து 
பஹ்ன சிகசு கூறும்பெலாது, 

‘ஆண்கெள தஙகெளைது சுய்லாெத்திற்கெலாகெப 
பெண்கெ்ளைத் தஙகெளைது எதிரி கெளைலாகெப 
பெண்கெபளை கெருதும்ெடியலாகெப பெண்கெளின 
ெ கெ த் த லா ன  ஆ ற் றெ ் ் ப  ப ெ ண் கெ ளு க கு 
எதிேலாகெபவ திருபபிய நயவஞ�கெச் ப�ய்் 
வன்ெயலாகெ ஆண்கெள ப�ய்து முடித்துளளைனர’ 
(த.விஜய்ட்சுமி, ெக.40) எனறு விளைககுகிறெலார. 

இ க கெ ரு த் து  இ ங கு  மு ற் றி லு ம் 
பெலாருநதுவதலாகெ, பெண்ணுககும் பெண்பண 
எதிரி எனறெ நி்்யில் அ்ெககெபெட்டு 
இருபெ்தக கெலாண முடிகிறெது.

பெப் கூறெபெட்ட கெலாட்சி மூ்ெலாகெ 
விளிம்பு நி்் ெககெ்ளை இவவலாறு  
ெனிதலாபிெலானெற்றுச் ப�யல்ெடுெவரகெள 
எ ன று ம்  ப ெ ண் கெ ள  ெ ன � லா ட் சி ய ற் றெ 
சுயந்ககெலாேரகெள எனறுெலான ஒரு பிம்ெம் 
வலா�கெர ெனதில் உருவலாககெபெடுகிறெது. 

பெண் பவறுபபின முதல் கூறெலான 
‘பவளிபெ்டயலாகெ பவறுககெத்தககெ பெண்கெள’ 
எனறெ நி்்யில் இவரகெ்ளை ெட்டுெல்்லாெல் 
� ம் ெ த் தி ன  ந ண் ெ ர கெ ள  மூ வ ரி ன 
ெ்னவிய்ேயும்  எஸ்.ேலா பு்னநதிருபெ்தக 
கெலாண முடிகிறெது.

� ம் ெ த் தி ற் கு  ெ ன நி ் ்  பி றெ ழ ந து 
ெற்கெ்ளைக கெடித்துகபகெலாண்டு ஒபே இடத்தில் 
அெரநதிருககிறெலான. அவனது ெ்னவிககு 
எனன ப�ய்வது எனபறெ பதரியவில்்். 
யலாரும் உதவிககு இல்்். �ம்ெத்தின 
நண்ெனிடெலாவது உதவி பகெட்கெ்லாம் எனறு 
நி்னத்து, 

‘ேலாெது்ேககு பெலான ப�ய்தபெலாது அவன 
ெ்னவி எரிச்�லுடன அவ்ளைத் திட்டிவிட்டு 
ேலாெது்ே வீட்டில் இல்்் எனறு ஃபெலா்ன 
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்வத்துவிட்டலாள’ (உறுெசி, ெக.131) எனறு 
எழுதுகிறெலார. 

எதற்கெலாகெ பஜயநதியிடம் அவள எரிச்�ல் 
பகெலாண்டலாள? ேலாெது்ே்ய இளைகிய ெனம் 
ெ்டத்தவனலாகெ, உதவி ப�ய்ெவனலாகெ, 
ென�லாட்சி உளளைவனலாகெக கெலாட்டுவதற்கெலாகெபவ 
அதற்கு முேணலான ஒரு ெலாத்திேெலாகெ 
அவன ெ்னவி்யக கெட்ட்ெபெ்தத் 
தவிே பவறு கெலாேணம் இருபெதலாகெத் 
பதரியவில்்். இபத உத்தி்யப பிறெ இேண்டு 
நண்ெரகெளின ெ்னவியரிடத்தும் எஸ்.ேலா 
்கெயலாண்டிருபெ்தக கெலாணமுடிகிறெது.

ெ லா ரி ய ப ெ னி ன  சி று  வ ய து 
அனுெவஙகெ்ளையும், �ம்ெத்துடனலான நட்புக 
கெலா்ஙகெ்ளையும் நி்னவுகூரும் இடத்தில்  
ஒரு பதலாடரபும் இல்்லாெல் ெலாரியபெனின 
ெ்னவியுடனலான ஒரு நிகெழ்வ ஆசிரியர 
பு்னநது்ேககிறெலார.

‘ஒருநலாள அவனது அலுவ்கெத்தில் ஒரு 
அணில் குஞசு உத்திேத்தில் இருநது கீபழ 
விழுநதுவிட்டது. அ்த எடுத்துகபகெலாண்டு 
பெலாய் வீட்டில் வளைரககெ்லாம் எனறு 
பதலானறியது. இேவு வீட்டிற்குக பகெலாண்டு 
பெலானபெலாது ெலாரியபெனின ெ்னவி 
அ்தப ெலாரத்து அசூ்ய அ்டநதபதலாடு 
ப ெ த் த  பி ள ் ளை கெ ் ளை க  கெ வ னி க கெ ப வ 
உஙகெளுககு பநேமில்்் இ்த பவறெ வழககெப 
பெலாறீஙகெளைலாககும்? பகெலாண்டு பெலாய் பவளிபய 
பெலாட்டுவிட்டு வலாஙகெள எனறெலாள. அணில் 
குஞசுதலாபன எனறெலான. அவள ஆத்திேத்பதலாடு 
நீஙகெளைலா பகெலாண்டுபெலாய் பெலாடலாவிட்டலால் தலான 
ஜனனலுககு பவளிபய வீசி எறிநது விடுவதலாகெச் 
ப�லானனலாள. அவன ்கெகெளில் ்வத்திருநத 
அணில் குஞசு நடுஙகிகபகெலாண்டிருநதது. 
கெலா்்யில் தன அலுவ்கெத்தின உத்திேத்திப் 
ப கெ லா ண் டு ப ெ லா ய்  ் வ த் து வி டு வ த லா கெ ச் 
ப�லானனலான. அவள ஆபவ�த்துடன அவன 
்கெயில் இருநத அணில் குஞ்�ப பிடுஙகி 
ஜனனலுககு பவளிபய வீசி எறிநதுவிட்டு 
அ்ெதியலாகெ டிவி ெலாரககெத் துவஙகினலாள’  
(உறுெசி, ெக.150) எனறு எழுதுகிறெலார.

 கெணவனது �ம்ெலாத்தியத்தில் அவ்னச் 
�லாரநது வலாழும் ஒரு ெ்னவி அவன ந்னநது 
வீட்டுககு வநதபெலாது அவனது நி்்்யக 
கெண்டுபகெலாளளைலாெல் டி.வி ெலாரபெதலாகெவும், 
அவன ஆ்�பெட்டுக பகெலாண்டு வநத 
அணில் குஞ்� அவனது ்கெயில் இருநது 
ஆபவ�த்துடன பிடுஙகி ஜனனல் வழியலாகெ 
பவளிபய எறிநததலாகெவும் கெலாட்டுகிறெலார.  
இநதக கெலாட்சிய்ெபபு இயல்புககு ஒவவலாத, 
வலிநது கூறெபெட்ட நிகெழபவனெ்தக கெலாட்டி 
நிற்கிறெது. அ்தவிட ஒருெடி பெப் ப�னறு 
இவளைது ப�யலில் எநதவிதெலான எதிரப்ெயும் 
ெலாரியபென கெலாட்டலாெல், 

‘அவ்ளைப ெலாரத்தபெலாது ெலாரியபெனுககு 
அவள யலாபேலா தனககுக பகெலாஞ�மும் ெரிச்�யம் 
இல்்லாத பெண்்ணப பெலால் பதரிநதலாள’ 
(உறுெசி, ெக.150) எனறு எழுதுகிறெலார. 
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தலான ஆ்�யலாகெக பகெலாண்டு வநத 
அணில் குஞ்�ப ெறித்து எடுத்து எறிநத 
ெ்னவி்ய ஒருமு்றெ திட்டக கூட 
ப�ய்யலாெல் அறிமுகெம் இல்்லாதவள பெலால் 
இருநதலாள எனறு எழுதியது இயல்புகபகெலா, 
தருககெத்திற்பகெலா பெலாருநதலாெல் அவ்ளை ேலாட்�� 
குணமு்டயவளைலாகெக கெலாட்டுவதற்கெலாகெ முேண் 
நி்்யில் ெலாரியபெனின ெலாத்திேத்்த மிகெவும் 
�லாதுவலாகெக கெலாட்டியுளளைலார எனெ்த உணே்லாம்.

 இபதபெலால் ேலாெது்ே ஒருமு்றெ அவனது 
ெ்னவி்யக குறித்து அழகெரிடம் பெசும்பெலாது, 
‘உன வீட்டி்யும் என வீட்டி்யும் இருககிறெ 
பெலாம்ெ்ளைகெளுககு �ம்ெத்து பெலாண்டலாட்டி 
ெலாதிரி ஆ்ளைப ெலாரத்தலாப் பிடிககெலாது. 
இவளுகெ எல்்லாம் பவள்ளைத் பதலாலுகெ அதுவும் 
ெடிச்�வளுகெ. �ம்ெத்து பெலாண்டலாட்டிகிட்ட 
பெசுடினனு ப�லானனலா என பெலாண்டலாட்டி 
அது ஒண்ணும் என பவ்் இல்்் எனகிறெலா’ 
(உறுெசி, ெக.113) எனறு கூறுகிறெலான.

அதலாவது பவளுத்த நிறெமும் ெடிபெறிவும் 
உ ள ளை த லா ல்  அ வ ர கெ ளை து  ெ ் ன வி கெ ள 
த்்ககெனம் பிடித்தவரகெளைலாகெ இருககினறெனர 
எனறும் ெடிபெறிவு எனெது பெண்ணிற்கு 
அகெஙகெலாேத்்தக பகெலாடுககிறெது எனறுெலான 
ஒரு புரித்் எஸ்.ேலா ஏற்ெடுத்துகிறெலார. இநதப 
பெண்கெள ெட்டுெல்்லாெல் �ம்ெத்தின 
கெலாதலியலாகெவும் பதலாழியலாகெவும் வரும் யலாழினி 
கெதலாெலாத்திேமும் பவறுககெத்தககெவளைலாகெபவ 
ெ்டககெபெட்டுளளைலாள. பதலாடககெத்தில் 
அ வ ் ளை  அ றி வ லா ளி ய லா கெ ,  ஜூ லி ய ஸ் 
பூசிக ெடிபெவளைலாகெக கெலாட்டிப பிறெகு 
�ம்ெத்்தக கெலாதலிபெவளைலாகெக கெலாட்டி 
அவேது தலாய் ‘இநத உறெவு பத்வயில்்்’ 
எனறு ப�லானனவுடபனபய �ம்ெத்்த 
உ த லா சீ ன ப ெ டு த் தி வி டு வ த லா கெ  எ ஸ் . ே லா 
கெட்ட்ெககிறெலார.

இறுதியில் �ம்ெத்தின ெேணத்்த அறிநது 
யலாழினி வரும்பெலாதும் ெலாரியபெனிடம் 
அவனது பதலாழில், வருெலானம், அநதஸ்து 
பெலானறெ பெலாருளைலாதலாேம் �லாரநத ப�ய்திகெ்ளை 
ெட்டுபெ வி�லாரிககிறெலாள. ெலாரியபெனுககு 
இது பவறுப்ெத் தருவதலாகெக கெலாட்டுகிறெலார. 

ெட்டுெல்்லாெல் �ம்ெத் யலாழினிககுத் 
திருெணம் ஆன பினபு எழுதிய கெடிதஙகெ்ளை 
அவள தெது கெணவனுககுத் பதரியலாெல் 
ஒ ளி த் து ் வ ப ெ த லா கெ ப  ெ ் ட க கி றெ லா ர . 
பெலாத்தத்தில் அவள ெண ஆ்� பிடித்த, 
நம்ெகெத்தன்ெயற்றெ, பவறுககெத்தககெ பெண் 
எனறெ ஒரு புரித்் ஏற்ெடுத்துகிறெலார. 

பெண் பவறுபபின இேண்டலாவது 
ப வ ளி யீ ட் டு  வ டி வ ெ லா ன  ‘ பு கெ ழ ந து 
்ட்சியபெடுத்தும் மு்றெ’ �ம்ெத்தின 
ெ்னவி பஜயநதி்யக கூறும் இடத்தில் 
பவளிபெடுகிறெது. பஜயநதி்யக குறித்து 
ேலாெது்ே கூறும்பெலாது, 

‘ அ வ ன  ப ெ ண் ட லா ட் டி  ப ே லா ம் ெ 
ெலாவம்டலா........ அவளைலா் எ்தயும் பவளியி் 
ப�லால்்ககூட முடியலாது டலா..... . . . .  ஆறு 
ெலாதத்துககு முனனலாடிபய �ம்ெத் அவ்ளை 
ஊருககுப பெலாகெச் ப�லால்லிட்டலான. அவதலான 
பெலாகெ ெலாட்படன எனறு கூடபவ இருநதலா. 
ஆஸ்ெத்திரி் ஒரு ஆம்ெ்ளை்யப ெடுககெ 
்வத்துவிட்டு ்கெயி் கெலாசு இல்்லாெ 
தனியலா �ெலாளிச்சுட்டலாடலா. நெகபகெல்்லாம் 
இநத நி்்்ெ ஒருநலாள வநதலால் ஓடிப 
பெலாயிடுபவலாம் பேலாம்ெ அழுத்தெலான 
பெலாண்ணுடலா’ (உறுெசி, ெக.113) எனகிறெலான.

கெணவ்னப பிரியலா்ெ, துனெஙகெ்ளை 
பவளிககெலாட்டலா்ெ, பெலாறு்ெ பெலானறெ 
குணஙகெள அவளுககு இருபெதலால் அவள 
பு கெ ழ த் த கு ந த வ ள  எ ன று ம்  ப வ ள ் ளை 
நிறெத்துடனும் ெடிபெறிவுடனும் இருபெதலால் 
தனது ெ்னவி பெலா�ெலானவள எனறும் 
ேலாெது்ேவழி கெட்ட்ெத்திருபெ்த உணே 
முடிகிறெது. 

இககெருத்து ‘பஜரென ஆண்ெலாலுககுச் 
ப�வகெம் ப�ய்வது ெட்டுபெ பெண்ெலாலின 
ஒபே பவ்். வீட்்ட நிரவலாகெம் ப�ய்வது 
ஆணின ஆனெலா, உடல், ெனம் ஆகியவற்்றெப 
ெேலாெரிபெது எனெது ெட்டுபெ அவரகெளைது 
கெட்ெ’ (பகெட் மில்்ட், ெக.302) எனறு 
நலாஜி பகெலாட்ெலாட்டலாளைரகெள பெண் குறித்துக 
கெருதிய்ெ்ய நி்னவூட்டுகிறெது.
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ப ெ ண் ப வ று ப பி ன  மூ ன றெ லா வ து 
பவளியீட்டு வடிவம் ‘பெண் மீது அககெ்றெ 
கெலாட்டி அல்்து அவ்ளைப புகெழநது ெலாேலாட்டிக 
கூறி அவளைது திறெ்ெகெ்ளை விதநது கூறி 
இறுதியில் அவளுககு எதிேலான முடிவுகெ்ளைப 
பு்னதல்’ எனெதலாகும்.

�ம்ெத்தின தங்கெயலாகெ வரும் சிறுமி 
சித்ேலா்வச் சிறுவயதில் இருநது மிகெவும் 
துணிச்�்லானவளைலாகெவும் �லாதலாேணப பெண்கெள 
பெலானறெ அச்�ம், ெடம், நலாணம் முதலிய 
குணஙகெள இல்்லாத ஒரு பெண்ணலாகெவும் 
ஆசிரியர கெலாட்டுகிறெலார. அவள பெண்கெளின 
ஆ்டகெ்ளை ஒருபெலாதும் அணிவதில்்்.  
�ம்ெத்தின டவு�்ேயும் �ட்்ட்யயும் 
ெட்டுபெ அணிகிறெலாள. ஒருமு்றெ ெகெலாலிஙகெம் 
எனறெ ெ்்பெகுதிக பகெலாவிலுககு ஆடு 
பவட்டிச் �்ெத்துச் �லாபபிட குடும்ெத்துடன 
பெலாகினறெனர. அனறும் சித்ேலா அவளுககுப 
பெலாருநதலாத �ம்ெத்தின டவு�்ேயும் 
�ட்்ட்யயும் பின குத்தி அணிநது வருகிறெலாள. 
அஙகு பகெலாவிலில் ஆடு பவட்டும்பெலாது அ்தக 
கெண்டு �ம்ெத் நடுஙகுகிறெலான. ஆனலால், 

‘என அருகில் நினறெ சித்ேலா ஆட்டு ேத்தத்்த 
ஒரு தூககுவலாளியில் பிடித்துக பகெலாண்டிருநதலாள’ 
(உறுெசி, ெக.73) எனறு அச்�ெற்றெ பெண்ணலாகெக 
கெலாட்டுகிறெலார.

� ம் ெ த் து ம்  அ வ ன து  த ங ் கெ 
சித்ேலாவும் பகெலாவிலின பினபுறெம் உளளை 
ெலா்றெககெருகில் இருககும் சு்னயில் குளிககெச் 
ப�ல்கினறெனர. அஙகு ்வத்து �ம்ெத்தின 
ஆ்டகெள ந்னநதுவிடபவ அவற்்றெக 
கெ ழ ற் றி வி ட் டு ச்  சி த் ே லா  அ ணி ந தி ரு ந த 
ஆ்டகெ்ளை வலுககெட்டலாயெலாகெப ெறித்து 
உடுத்திகபகெலாளகிறெலான. தனது ந்னநத 
ஆ்டகெ்ளைப பிழிநது உடுத்திகபகெலாளளைச் 
ப�லானனபெலாது, 

‘அவள நிரவலாணெலான தன உட்்க 
்கெகெளைலால் ெ்றெககெககூட விருபெெற்று 
பகெலாெத்துடன ‘பெலாடலா �ம்ெத்து நலாபய’ எனறு 
திட்டினலாள’ (உறுெசி, ெக.73) எனறு �ம்ெத் 
அககெலாட்சி்ய நி்னவுகூரகிறெலான.

பெண்கெளின அடிபெ்ட குணஙகெளைலாகெக 
கெட்ட்ெககெபெட்டுளளை அச்�ம், ெடம், நலாணம் 
எனறெ குணஙகெள இல்்லாத, �லாெரத்தியெலான 
பெண் எனறு புகெழநது கெலாட்டபெட்ட 
பெண்ணின அடுத்த கெட்ட முடிவு பெண் 
பவறுபபுக பகெலாட்ெலாட்டுககு  உகெநததலாகெ 
அ்ெநதுளளை்தக கெலாணமுடிகிறெது. 

எதற்கும் அஞ�லாத அநதச் சிறுமி 
நிரவலாணெலாகெபவ நடநது ப�னறு சு்னயில் 
விழுநது தற்பகெலா்் ப�ய்துபகெலாளகிறெலாள. 
பெப் கூறெபெட்ட குணந்னகெளு்டய 
பெண்ணலாகெ இருநதிருபபின அவள ஒருககெலாலும் 
தற்பகெலா்் ப�ய்துபகெலாளளை ெலாட்டலாள. 
தனது உட்் நிரவலாணெலாககியதலால் 
அவெலானம் தலாஙகெலாெல் இறெநதலாள எனறு 
கெருதுவதலாகெ இருபபின �ம்ெத் உ்டகெ்ளைக 
கெழட்டியபெலாபத தனது நிரவலாணத்்த 
அவள ெ்றெககெ முயனறிருபெலாள. ெலாறெலாகெ 
அவள ்தரியெலாகெ நிரவலாணத்துடபன நினறு 
அவ்னத் திட்டுகிறெலாள. ெட்டுெல்்லாெல் 
அவள ஏழு எட்டு வயது்டய சிறு 
குழந்த. அவ்ளை எதற்கெலாகெத் தற்பகெலா்் 
ப � ய் த த லா கெ க  கெ லா ட் டி யு ள ளை லா ர  எ ன ெ து 
கெவனிககெத்தககெதலாகும். அவளைது ெேணம் 
விெத்தலாகெக கெலாட்டபெட்டிருபபின அது பவறு 
புரித்்த் தநதிருககும். ஆனலால் அவள 
அறிநபத தற்பகெலா்் ப�ய்வதலாகெ ஆசிரியர 
ெ்டத்திருபெது பெண் பவறுபபின பவளியீடு 
எனறு கெருதபவ வலாய்பபுளளைது.

இது பகெட் மில்்ட் கூறுவது பெலா் 
‘பெண்ணுககு எதிேலான வனமு்றெககுப 
ப ெ ண் ் ண ப ய  த ண் டி த் த ல் ’ 
(த.விஜய்ட்சுமி,ெக.89) எனெதலாகும். பெலும் 
ஒரு பெண்ணின உடல் பிறெர கெலாணும்ெடி 
பநரும்பெலாது அவஉடல் புனிதத் தன்ெ்ய 
இழநதுவிடுகிறெது. அவவலாறு புனிதெற்றெ 
உடல் வலாழத் தகுதியற்றெதலாகிவிடுகிறெது. அநத 
உட்் அபபெண்பண ெலாய்த்துகபகெலாளளை 
ப வ ண் டு ம்  எ ன றெ  த ந ் த ய தி கெ லா ே க 
கெருத்தலாடல் இஙகு ெ்டபபின ஊடலாகெச் 
ப�யல்ெடுத்தபெட்டுளளை்த உணே்லாம்.

           - வளைரும்
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கவி்தயலாற்றின கெ்ேபயலாேத்திப்பய 
கெலால் ந்னத்தெடி நடநது திரிநத கெலா்ெது. 
ெலாேதியலார, ெலாேதிதலா�ன, தமிழஒளி, அபதுல் 
ேகுெலான, புவியேசு, இனகு்லாப, சிற்பி, 
மு.பெத்தலா, ்வேமுத்து என நூ்கெ வரி்�யில் 
இ ரு ந த  கெ வி ் த  நூல் கெ ் ளை ப ய ல்் லா ம் 
ஒனறுவிடலாெல் வலாசித்தும் கெவி்தப ெசி 
அடஙகிடவில்்்.

1980கெளின ெத்தியில் ஏபதலாபவலாரு 
சிறுெத்திரி்கெயில் வலாசித்த கெவி்தபயலானறு 
என்ன எனனபவலா ப�ய்தது. இதுவ்ே 
� மூ கெ க  ப கெ லா ெ மு ம்  ஆ ற் றெ லா ் ெ யு ம் 
�த்திய ஆபவ�முமிககெ கெவி்தகெ்ளைப 
ெடித்துகபகெலாண்டிருநத என வலாசிபபில் 
பவபறெலாரு ருசி்யச் ப�ரத்தது அநதக கெவி்த. 
அபெடிபய அநதக கெவி்த்ய என ெ்ழய 
்டரிபயலானறில் குறித்துகபகெலாண்படன. 
அநதக கெவிஞரின பெய்ே என ெனதில் 
ெதிநதுபகெலாண்படன. 

35 ஆண்டுகெ்ளைக கெடநத பினனரும் அநதப 
பெயர இனனமும் என ெனசுககு பநருககெெலாய் 
ஒட்டிககிடபெபதலாடு, அவபேலாடு ்கெபகெலாத்து 
உடன நடககும் பெருமிதத்்தயும் எனககுத் 
தநதிருககிறெது எனெதிலும் பவபறெனன 
பெரு்ெ பவண்டியிருககிறெது?

கெவி்தகெளில் கெல்யலாண்ஜி எனறும் 
கெ ் த கெ ளி ல்  வ ண் ண த லா � ன  எ ன று ம் 
அறியபெட்டிருககிறெ அநத ஆளு்ெயின 
எ ழு த் து க கெ ளு ம் ,  ஆ ஜ லா னு ெ லா கு வ லா ன 
அவரின உருவமும், அதன கெனிநத சிரிபபும் 
எபபெலாதுபெ என்ன பநகிழத்துவதலாகெபவ 
உளளைன. அதுவ்ே நலான வலாசித்திருநத கெவி்த 
பெலாழியிலிருநது முற்றிலும் பவறுெட்டபதலாரு 
கு்ழநத குேலும், ஒரு ெ்ரில் அெரும் 
ெட்டலாம்பூச்சியின ்லாவகெமும், விடலாது நீர 
சுேககும் ஒரு சு்னயின ஈேபெதமும் நி்றெநத 
கெவி்தகெளைலாகெக கெல்யலாண்ஜியின கெவி்தகெள 
எனககு அறிமுகெெலாயின.

சிவகெங்கெயில் கெவிஞர மீேலா அவரகெ்ளைச் 
�நதிககெப பெலாயிருநத ஒரு நலாளில், ெேண் பெல் 
்வத்திருநத புத்தகெக கெட்டிலிருநது பிரித்து, ஒரு 
கெவி்த நூ்் எனனிடம் பகெலாடுத்தலார. அது 
கெல்யலாண்ஜியின கெவி்த நூ்லான ‘முனபின’. 
நீண்டகெலா்ெலாகெ கெலாத்திருநத எனகபகெலாரு 
பு ் த ய ல்  கி ் ட த் து வி ட் ட  ெ கி ழ ச் சி . 
புதுகபகெலாட்்ட வருவதற்குள பெருநது 
ெயணத்திப்பய ஒருமு்றெயும், வீட்டிற்கு 
வநதபிறெகு அனறிேவு ஒருமு்றெயும் என ஒபே 
நலாளில் இருமு்றெ வலாசித்த கெவி்தத் பதலாகுபபு 
‘முனபின’. நலான வலாசித்த கெல்யலாண்ஜியின முதல் 
நூலும் அதுதலான.

கெவி்தககெலான கெரு்வச் �மூகெத் தளைத்தில் 
நிகெழும் ெல்பவறு நிகெழவுகெளிலிருநது 
பதடிககெண்படடுத்துப ெ்ரும் கெவி்தகெ்ளை 
எ ழு தி க ப கெ லா ண் டி ரு க ் கெ யி ல் ,  கெ வி ஞ ர 
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கெல்யலாண்ஜிககு கெலாற்றில் அ்்ெலாயும் ஒரு 
�ருபகெலா அல்்து ஊரநது ப�ல்லும் ஓர எறும்பெலா 
கெவி்தககெலான கெருவலாகிவிடும். பதலா்்தூேப 
ெலார்வ்யப பெலா்பவ அருகிருககும் 
உயிரகெளின மீதலான பநருககெமும் ெலார்வயும் 
எவவளைவு அவசியெலான்வ எனெ்த 
எனககுக கெற்றுத் தநதன கெல்யலாண்ஜியின 
கெவி்தகெள. ‘பு்ரி’ பதலாடஙகி கெல்யலாண்ஜியின 
கெவி்தகெ்ளை, அவேது சிறுகெ்தகெ்ளைத் பதடி 
வலாசிககும் வலா�கெரகெள எண்ணிக்கெயில் நலானும் 
ஒருவனலாகிப பெலாபனன.

பகெலா்வயிலிருநது தமிழச் சிற்றிதழகெள 
�ஙகெத் த்்வர (தலாஸ்னலா)  குனறெம் 
மு.இேலாெேத்நம் நடத்திய ‘தலாேலாெதி’ எனும் 
இதழில் ‘கெயிறு’ எனபறெலாரு சிறுகெ்த்ய 
எழுதியிருநபதன. அச்சிறுகெ்த சிற்றிதழகெளில் 
ப வ ளி ய லா ன  அ ந த  ஆ ண் டி ன  சி றெ ந த 
சிறுகெ்தயலாகெத் பதரவு ப�ய்யபெட்டு, 
பகெலா்வயில் ந்டபெற்றெ தலாஸ்னலா ெலாநலாட்டில் 
ெலாேலாட்டுச் �லானறிதழும் புத்தகெப ெரிசும் எனககு 
வழஙகினர. புத்தகெப ெரிசி்னப பிரித்துப 
ெலாரத்பதன. ‘கெ்்ககெ முடியலாத ஒபெ்னகெள’ 
எனும் வண்ணதலா�னின முதல் சிறுகெ்த 
நூலிருநதது. அதுவ்ே வண்ணதலா�னின ஓரிரு 
கெ்தகெ்ளை ெட்டுபெ ெடித்திருநத எனககு அநத 
நூல் பெருநதீனி பெலாட்டது பெலாலிருநதது.

ப த லா ட ர ந து  கெ ல் ய லா ண் ஜி  எ ழு தி ய 
கெ வி ் த கெ ள ,  வ ண் ண த லா � ன  எ ழு தி ய 
சிறுகெ்தகெள, கெடிதஙகெள, கெட்டு்ேகெள என 
நூ்லாகெ பவளிவரும் அ்னத்்தயும் வலாஙகி 
வலாசித்து வருகிபறென. வலாசிககெ வலாசிககெத் 
தீேலாதது; பெலும் பெலும் வலாசிககெத் தூண்டுவது 
வண்ணதலா�னின எழுத்து எனெ்த வலாசித்தவர 
உணரவர. உணேலாதவரகெள வலாசித்து உணரவபத 
நல்்து.

மு ற் ப ெ லா க கு  இ ் க கி ய த் தி ன 
மு ன ப ன லா டி ய லா ன  எ ழு த் த லா ளை ர 
தி.கெ.சிவ�ஙகெேனின இேண்டலாவது ெகென 
சி.கெல்யலாணசுநதேபெ கெவிஞர கெல்யலாண்ஜி 
எனெ்தத் தலாெதெலாகெத்தலான நலானறிபவன. 
தலாமிேெேணி ெலாய்நபதலாடிய திருபநல்பவலியில் 
1946ஆம் ஆண்டு ஆகெஸ்ட் 22 அனறு பிறெநதவர 
கெல்யலாணசுநதேம் எனும் இயற்பெயரு்டய 
கெல்யலாண்ஜி. ெளளிபெடிப்ெ பநல்்் 

�லாபஃடர ெளளியில் ெடித்தலார.

தனது 16 வயதில் வண்ணதலா�ன எனும் 
பு்னபெயரில் எழுதிய முதல் சிறுகெ்த 
‘புது்ெ’ இதழில் 1962ஆம் ஆண்டில் 
பவளியலானது. நண்ெரகெளும் வீட்டிலும் 
அவ்ே ‘கெல்யலாணி’ எனபறெ அ்ழத்தனர. 
கெவி்த எழுதும்பெலாது தனது பெய்ேக 
‘கெல்யலாண்ஜி’யலாககிக பகெலாண்டலார.

ஒரு ெ்டபபி்ககியவலாதிககுக கூரநது 
பநலாககும் ெலார்வ இருககெ பவண்டியது 
அவசியம். அதிலும் குறிபெலாகெ, கெவிஞரகெள 
எ்தயும் கூரநதும் நுட்ெெலாகெவும் ெலாரககெபெட 
பவண்டியவரகெள. கெவிஞரின கூரபநலாககுப 
ெலார்வயில் பவளிபெடும் புதிய சிநத்ன, 
வலா�கெனுககுளளும் புதிய பவளிச்�த்்த 
உண்டலாககும். நலாம் ெலாரககும் �லாதலாேணெலான்வ 
கூட, கெவிஞர கெல்யலாண்ஜியின ெலார்வயில் புது 
அழ்கெயும் புது அரத்தத்்தயும் பெறுவ்தக 
கெலாண்லாம்.

‘கெவி்த எனறு நீ எழுதுவதற்கு முனனலால், 
அநதச் ப�லாற்கெள தமிழில் இருநதன’ எனெது 
கெவிஞர கெல்யலாண்ஜியின புகெழமிககெ ஒரு 
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வரி வலாககியம். ஆனலால், ஒவபவலாருமு்றெ 
வலாசிககும்பெலாதும் இநத வரிகெள தரும் 
உ ண ர ப வ ழு ச் சி ் ய  வ லா ர த் ் த கெ ளை லா ல் 
ப�லால்லிவிட முடியலாது. ‘நலான பெரீய்ய 
கெவிஞனலாககும்’ எனறு ஒளிவட்டம் சுழ் வரும் 
எவ்ேயும் நிறுத்தி, ‘எனன பெரீ�லா கெவிபத 
எழுதிபபுட்பட. நீ எழுதிபன கெவிபதயிப் 
உளளை எல்்லாச் ப�லால்லும் ஏற்பகெனபவ தமிழ் 
இருநததுதலானபூ..!’ எனறு குட்டு ்வககும் 
ஒற்்றெ வரியலாகெ அது உருகபகெலாளவ்தப 
ெ்மு்றெ உணரநதிருககிபறென.

வண்ணதலா�னின சிறுகெ்தகெளில் வரும் 
ெலாநதரகெள அ்னவருபெ நம் வீட்டில், நம் 
ெககெத்து வீடுகெளில், அடுத்த பதருககெளில், நம் 
ெககெத்து ஊரகெளில் வசிககிறெ ெனிதரகெளைலாகெபவ 
இருபெலாரகெள. ஆனலாலும் நம் ெலார்வயில் 
ெடலாத ஏபதலாபவலானறு வண்ணதலா�னின 
ெலார்வககுப பு்பெட்டு வரும். அது 
அவர நடககும்பெலாது பவட்டியின ஒற்்றெ 
நுனி்யப பிடித்துகபகெலாண்டு நடபெதலாகெபவலா, 
ப வ ற் றி ் ் ப  ப ெ லா டு கி றெ  ய லா ் ே வ து 
ெலாரத்துவிட்டலால் உதட்்ட ஒருமு்றெ 
நலாவலால் தடவிகபகெலாளெவேலாகெ இருபெது 
வண்ணதலா�னுககு ெட்டுபெ பதரிகிறெ 
தனித்துவெலான ெலார்வ. வண்ணதலா�்னப 
பெலா்பவ அவேது கெ்தகெளில், கெவி்தகெளில் 
வரும் ெனிதரகெள அ்னவருபெ பூவின 
பென்ெ்ய ஒத்தவரகெள. அதிரநது பெ�த் 
பதரியலாத அழகுணரச்சி உ்டயவரகெள. எதிலும் 
பநரத்தி்ய, ஓர ஒழுங்கெ விரும்புெவரகெள. 
எ வ ர  ெ ன ் த யு ம்  கெ லா ய ப ெ டு த் த லா த 
பென்ெயலான குணம் ெ்டத்தவரகெள. 
எதபனலாடும் ெல்லுககு நில்்லாெல் வலாழவின 
பெலாககில் அ்ெதியலாய் ஓடும் சிற்பறெலா்டயின 
பெலாககி்ன உ்டயவரகெளைலாகெபவ அ்னவரும் 
இருபெர.

1981இல் கெல்யலாண்ஜியின முதல் கெவி்த 
நூ்லாகெ ‘பு்ரி’ பவளியலானது. 1987இல் 
தலாேணி ெதிபெகெத்தின பவளியீடலாகெ வநதது 
‘கெல்யலாண்ஜியின கெவி்தகெள’. அநத நூலின 
கெருபபு வண்ணத்தி்லான முனனட்்டயில் 
ெ்ரநதிருககும் மூனறு பூககெளும் �ட்படனப 
ெலாரக்கெயில் மூனறு தும்பிகெ்ளைப ெலாரபெது 
பெலால் அவவளைவு அழகு. பினனட்்டயில் 

கெல்யலாண்ஜி எழுதிய கெடிதபெலானறின சி் 
வரிகெளிருககும்.

‘வலாழக்கெ பதலாடரநது இபெடிபயதலான 
இருநதிருககிறெது இநத வயது வ்ே. 
வலாழக்கெயின எநதப ெல் �ககெேஙகெளுககுளளும் 
என பவட்டி நுனி கூட சிககி இதுவ்ே ்நநது 
பெலாகெவில்்். இருநதலாலும் என அககெ்றெ 
�லாரநதிருககிறெ உ்கெம் எது எனெ்த என 
ெ்டபபுகெள ப�லால்லும்’ எனும் வரிகெள 
அபெடிபய கெல்யலாண்ஜி எனும் ெனித்ே 
நெககுப பிேதிெலிககினறென. அநத நூலிலுளளை 
ெ் கெவி்தகெள என நி்னவின நூல்பிடித்து 
இபபெலாதும் பதலாடரகினறென.

‘இருந்து என்ன ஆகப்ெோகிறது

பெத்துத் ப�ோலைககைோம்

பெத்து என்ன ஆகப்ெோகிறது

இருந்து ப�ோலைககைோம்’.

இ ந த  ந லா ன கு  வ ரி க  கெ வி ் த , 
பெப்லாட்டெலான வலாசிபபுககு விட்படத்தியலான 
ெனநி்்யின பவளிபெலாடலாகெத் பதரிய்லாம். 
ஆனலால், எநத நி்்யலாயினும் வலாழக்கெ்ய 
அ த ன  அ ் ன த் து  அ ம் � ங கெ ப ளை லா டு ம் 
ஏற்றுகபகெலாளளும் ெனநி்்ககு ஒருவ்னத் 
தயலாரெடுத்தும் வரிகெளைலாகெபவ உளளைன.

‘முனனிருகலகயில் யோ்�ோ

முகம் ப�ரியவில்லை

�லையில் இருந்து

உதிர்ந்து பகோண்டிருந்�து பூ

�ோஙக முடியவில்லை’

- எனபறெழுதும் பூ ெனம் வலாய்த்தவர கெல்யலாண்ஜி.

‘எ்னககு வோசிககத் ப�ரியோது.

நோனும் வோசித்திருககி்றன

புல்ைோஙகுழல்’  (இனபனலாரு பகெலிச் 
சித்திேம் – ெககெம்: 65).

உண்்ெதலான; கெல்யலாண்ஜியின வலாசிபபில் 
எழுத்பதனப ெதிவலாகும் கெவி்த வரிகெள, 
நெகபகெல்்லாம் வரி வடிவப புல்்லாஙகுழ்லாகி, 
இ்�யி்ன நம் ெனம் நி்றெநது ததும்ெ 



32 ð¬ìŠ¹ îè¾ ªêŠì‹ð˜ - 2022  
w w w . p a d a i p p u . c o m

வழஙகுகினறென.

ப த லா ட ர ந து  கெ வி ் த கெ ப ளை லா டு 
சிறுகெ்தகெ்ளையும் எழுதி வநத வண்ணதலா�ன, 
கெண்ணதலா�ன, தீெம் இதழகெளில் எழுதிய கெஙகெலா, 
பவரகெள ஆகிய கெ்தகெள மூ்ெலாகெப ெ்ருககும் 
ெரிச்�யெலான எழுத்தலாளைேலானலார.

வ ண் ண த லா � னி ன  கெ ் த கெ ளி லு ம் 
கெவி்தகெளிலும் வ்ம்வரும் அ்னவரும் 
எளிய ெனிதரகெபளை. ெனிதரகெள ெட்டுெலா 
ெறெ்வகெள, பூககெள, ெேஙகெள, ப�டி-
பகெலாடிகெள, எறும்புகெள, ெட்டலாம்பூச்சிகெள, 
ஆறுகெள, பதருககெள, குளைஙகெள என இனன 
பிறெவும் ஒனபறெலாபடலானறு �லாரநதிருபெ்வ. 
வண்ணதலா�னின கெ்த,  கெவி்தகெளில் 
வரண்னகெபளை அதிகெெலாகெ இருககும் எனறு 
ஒரு விெர�னமும் உண்டு. எனறெலாலும் 
பவறும் தட்்டயலான பெலாழியலா்லான 
வரண்னயலாகெ அ்வ இல்்லாெல் கெ்தயின 
பெலாககில் பவகுஇயல்ெலாகெ நம்்ெயும் ஒனறெ 
்வககும் உத்தியலாகெபவ அவேது வலா�கெரகெள 
புரிநதிருககிறெலாரகெள. 

1993இல் பவளியலான எனது ‘விேல் நுனியின 
வலானம்’ ்ஹககூ கெவி்த நூ்் அபபெலாது 
ெது்ேயில் வஙகிப ெணியலாற்றிய கெவிஞர 
கெல்யலாண்ஜிககு அனுபபி ்வத்திருநபதன. 
ஓரிரு வலாேஙகெள கெடநதிருககும். அழகெலான 
– வீச்�லான ்கெபயழுத்தில் உளநலாட்டு 
உ்ேபயலானறு வநது ப�ரநதது. என ெனசுககுப 

பிடித்த கெவிஞர கெல்யலாண்ஜியின நூல் ெற்றிய 
விெர�ன - ெலாேலாட்டுக கெடிதெது. பவகுகெலா்ம் 
என ப�கெரிபபில் பெலாத்தி ் வத்திருநத கெடிதெது. 

1995இல் திருபெேஙகுனறெத்தில் தமுஎ� 
நடத்திய கெவி்தப ெயி்ேஙகில் பெசுவதற்கு 
வநதிருநதலார கெவிஞர கெல்யலாண்ஜி. பிரியெலாய் 
நீட்டிய என ்கெ்யப பிடித்து அவேது 
உளளைங்கெபயலாடு ப�ரத்த்ணத்தெடி நினறெலார 
பவகுபநேம். இபபெலா்தககும் எனககு அதுபவ 
பெலாதுெலானதலாகெ இருககிறெது. பிறெகு, 2000த்தில் 
பெலாளளைலாச்சியில் சிற்பி அறெககெட்ட்ளை 
விழலாவில் சிறெநத கெவிஞர ெரிசி்னப பெறெ 
பவண்ணி்லா பதரவலாகியிருநதலார. அபத 
விழலாவில் சிற்பி இ்ககிய விருது பெறெ கெவிஞர 
கெல்யலாண்ஜியும் வநதிருநதலார. நலாள முழுககெ 
அவேது அடரத்தியலான புனன்கெயிலும் 
அனபிலும் ந்னநதுபெலாபனலாம். பினபு 
ஒருமு்றெ பநல்்் ப�னறிருநதபெலாது நலானும் 
பவண்ணி்லாவும் கெல்யலாண்ஜி்யப ெலாரககெ, 
அவேது வீட்டிற்குச் ப�னபறெலாம்.

“ ் ஹ க கூ ் வ  வி ட் டு  ப வ ளி ப ய 
வலாஙகெ… முருபகெஷ. நீளகெவி்தகெ்ளை 
எழுதுஙகெ..!” எனறெெடி பெரிய ்�ஸ் 
அனரூல்டு பநலாட்படலானறி்ன எனககுத் 
தநதலார கெல்யலாண்ஜி. அநத பநலாட்டில் எழுதிய 
கெவி்தகெளதலான 2013இல் ‘கெழிபெ்றெககுச் 
ப�னறிருககிறெலார கெடவுள’ எனும் எனது 
புதுககெவி்த நூ்லாகெ பவளியலானது. 2000த்தில் 



33ð¬ìŠ¹ îè¾ ªêŠì‹ð˜ - 2022  
w w w . p a d a i p p u . c o m

பவளியலான அ.பவண்ணி்லாவின கெடிதஙகெள 
பதலாகுககெபெட்ட ‘கெனவிருநத கூடு’ நூலுககு, 
‘நனவிருககும் வீடலாயினும்…’ எனும் நலானகு 
ெககெ அளைவி்லான அழகெலான ‘அணிநது்ே’்ய 
எழுதினலார. 2012இல் பவளியலான எனது 
‘வரும்பெலாலிருககிறெது ெ்ழ’ ் ஹககூ கெவி்த 
நூலுககு ‘ஆயிேம் புத்தரின நிழல்கெள’ எனும் 6 
ெககெ அளைவி்லான முனனு்ேயி்னத் தநது, 
பெரு்ெபெடுத்தினலார. 

தமிழின நவீன கெவி்த பெலாழியலாளைேலாகெக 
பகெலாண்டலாடபெடுகிறெ கெவிஞர கெல்யலாண்ஜி, 
ஆதி, அநநியெற்றெ நதி, ெணல் உளளை ஆறு, 
இனபனலாரு பகெலிச் சித்திேம், என ஓவியம் 
உஙகெள கெண்கெலாட்சி, மூனறெலாவது முள, அநதேப பூ 
உளளிட்ட கெவி்த நூல்கெள, கெ்்ககெ முடியலாத 
ஒபெ்னகெள, பதலாட்டத்துககு பவளியிலும் 
சி் பூககெள, �ெபவளி, ெனுஷலா ெனுஷலா, 
நடு்கெ, கிருஷணன ்வத்த வீடு, ஒளியிப் 
பதரிவது, சி் இறெகுகெள சி் ெறெ்வகெள 
உளளிட்ட சிறுகெ்த நூல்கெள ெட்டுமினறி, 
அவேது கெடிதஙகெளும் ெத்திகெளும் நூல்கெளைலாகெ 
பவளிவநதுளளைன.

2016ஆம் ஆண்டிற்கெலான �லாகித்திய 
அகெலாபதமி விருதி்ன ‘ஒரு சிறு இ்�’ எனறெ 
சிறுகெ்த நூலுககெலாகெப பெற்றெலார. இ்ககியச் 
சிநத்ன, விஷணுபுேம் விருது, கெனடலா தமிழ 
இ்ககியத் பதலாட்டத்தின வலாழநலாள �லாத்ன 
விருது ெற்றும் தமிழகெ அேசின கெ்்ெலாெணி 
விருது உட்ெட ெ் விருதுகெ்ளைப பெற்றுளளைலார. 
கெல்யலாண்ஜிககு ஓவியஙகெள வ்ேவதிலும் 
ஆரவமுண்டு. அவர வ்ேநத ெ் ஓவியஙகெள 
நூ்ட்்டகெளைலாகெ இடம்பெற்றுளளைன.

‘என்னபபெலா் கெவி்தயும் கெ்தயும் 
ஆேம்ெத்தில் இருநபத எழுதுகிறெவரகெள 
கெவி்தகெ்ளைப பெலானறு கெ்தகெ்ளையும், 
கெ்தகெ்ளைப பெலானறு கெவி்தகெ்ளையும் 
எழுதுவதும் கெட்டற்றெ இநத தின பெலாழியின 
உச்�ரிபபுககு ஒத்துபபெலாவதுதலான’ (ெணல் 
உளளை ஆறு – ெககெம்: 7) எனறு கெல்யலாண்ஜிபய 
ப�லால்லியிருபெதுபெலால், அவேது ெ் 
கெவி்தகெளிலும் கெ்தகெளிருககினறென. கெவிஞேது 
‘ெணல் உளளை ஆறு’ நூலில் இடம்பெற்றுளளை 
‘இநத அரச்�னலாவுககு முந்தய அரச்�னலா’ 
எனும் அழகிய கெ்தக கெவி்தயிது;

‘ªê¡ø M´º¬ø‚° õ‰F¼‰î «ð£«î

â¡Qì‹ Ü˜„êù£

M‡íŠð‹ ªêŒF¼‰î£œ.

ð‚èˆ¶ i†´ ªû˜L ÜŠð£ ñ£FK

ï£¡ è£î™ ðø¬õèÀ‹

¹ø£‚èÀ‹ õ÷˜‚è «õ‡´‹.

Üù‰î êƒè˜ ñ£ñ£ «ð£ô

ªî£†® e¡èœ ÜõCò‹.

¹¶Š ¹¶ Ì„ªê® â™ô£‹

H¡ i†´ «ü£v ñ£FK.

º®‰î£™ å¼ ê¬ì ï£Œ‚°†®

Üõ«÷ ªè£‡´õ‰¶ M´õ£œ.

Þ‰î M´º¬ø‚° õ‰¶

Þó‡´ ï£÷£A»‹

â¬î»«ñ «è†èM™¬ô Þ¶õ¬ó.

õ‰îF™ Þ¼‰¶

õ¬ó‰¶ªè£‡«ì Þ¼‚Aø£œ.

ðFMø‚è‹ ªêŒ¶ ªî£ì˜‰¶

ð£ì™èœ «è†Aø£œ.

è£˜†Ç¡ Ü¬ôõK¬êèO™

è£í£ñ™ «ð£ŒM´Aø£œ.  

âù‚°Š ðîŸøñ£è Þ¼‚Aø¶.

ªõÁ‹ Þó‡´ «è£¬ìèÀ‚° Þ¬ìJ™

âƒ«è F¬ê ñ£PJ¼‚°‹ ÜõÀ¬ìò

è£î™ ðø¬õèÀ‹ ªî£†® e¡èÀ‹

Ì„ªê®èÀ‹ â¡Á.

ÜõŸ¬ø Mì¾‹ ªî£¬ô‰¶«ð£ù¶

Þ‰î Ü „̃êù£¾‚° º‰Fò Ü „̃êù£ â¡ð¬î

âŠð®„ ªê£™ô ÜõOì‹?’

கெ்தயலாகெவும் கெவி்தயலாகெவும் எவவுரு 
பெற்றெலாலும் வண்ணதலா�னின கெ்தகெளிலும் 
கெல்யலாண்ஜியின கெவி்தகெளிலும் வ்ம்வரும் 
ஒ வ ப வ லா ன று ம்  வ லா ழ ப வ னு ம்  இ ந த 
பநடும்ெயணத்தில் எனறும் அழியலாப 
ெ்டபபுச் சித்திேஙகெளைலாகெ விளைஙகும் எனெபத 
ஆயிேம் ெடஙகு �த்தியெலானது.

                              - இனனும் ப�லால்பவன...
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 சிறுகலத


கிருஷண�லாமிககு பநஞசில் ெலா்றெ பெலால் முதனமுத்லாய் உணரநத ெலாேம் பேலாம்ெவும் 

அழுத்தியது. வியரத்த ஈேஙகெள உடம்பெஙகும் பவகெெலாய்த் திேவம் பெலால் இறெஙகிகபகெலாண்டிருநதன. 
பஜயிண்ட் வீலின உச்� ெயணெலாய் அவர முனனலால் அநத வீபட சுழனறெது. சி் பநலாடிகெள 
எனன கெலாேணம் எனத் பதடுவதற்குள த்ேயில் பதலாம்பென விழுநதலார. அவரின ெ்வீனெலான 
முனஙகெல் அடுத்த அ்றெ்யத் தலாண்டவில்்். நி்னவுகெள அவரிடமிருநது மிகெ பவகெெலாய் 
நழுவத்பதலாடஙகின. 

உடபன அவருககு உள அ்றெயில் தூஙகும் தன ெ்னவி துரகெலாவின ஞலாெகெம் வேவில்்். 
முபெது வருட நட்பின நிழ்லான மூரத்தி ஞலாெகெத்தில் வேவில்்். 

அபெரிககெலாவில் இருககும் தன ஒபே ெகென சிவலாவின ஞலாெகெம் 
வேவில்்். பெேன ரிஷி ெட்டுபெ ஞலாெகெத்தில் வநதலான. 

அவனின சிரித்த முகெம் முதலில் ஞலாெகெத்தில் வநதது. 

எபபெலாழுதும் அவனிடமிருநது ‘தத்தலா..’ எனறு 
�னனெலாய் ஒலித்து ெழ்் எழுதும் அநத ஒரு 
வலாரத்்த கெவி்ததலான ஞலாெகெத்தில் வநது பெலாதியது. 
அநதக குேலின அளைவு பெல்்க கு்றெயக கு்றெய 
நி்னவுகெள ஒரு இருட்டுத் தி்�ககுள ெ்றெயத் 
பதலாடஙகின. ஆனலாலும் அதில் தன பெே்னப 
ெலாரத்துவிடும் ஆ்� ெட்டுபெ கெ்ேயலாெல் 
மிச்�மிருநதது. 

ரிஷி. கிருஷண�லாமியின பெேன. ஒனறெ்ே வயது. 
பிறெநதது அபெரிககெலாவில். ெகெனுககுக கெல்யலாணம் 
ஆகி நலா்்நது ஆண்டிற்குப பிறெகு பிறெநத குழந்த. 
ரிஷி பிறெககெ பவண்டி நடநத பிேலாரத்த்னகெளில் 
கிருஷண�லாமியின ெஙகுதலான அதிகெம். அவருககு 
அநதக குட்டி பேலாஜலாவின முகெம் ெலாரககெ பவண்டும். 
அநத இதழின புனன்கெகெளில் உ்கெம் ெறெககெ 

பவண்டும். அநதப ெஞசு பெலானறெ பிஞசு விேல்கெ்ளைப 
பிடித்து நடககெ பவண்டும். அவனது ெழ்்யின விப�� 

பெலாழி்ய ேசித்துச் சிரிககெ பவண்டும். பெேனபுடன 
அவரமீது ஒரு அழகிய பூவலாய் அவன உருளை பவண்டும். 

இது தவிேவும் பெே்னப  ெலாரககும் 
ஆரவத்திற்கு நண்ெர ெலாரத்த�லாேதியும் ஒரு 

கெலாேணம். அவர நபட�ன ெலாரக நண்ெர. வலாககிங 
பெட். அவவபபெலாது அவர தன பெத்தி்யயும் 
ெ லா ர க கி ற் கு  அ ் ழ த் து  வ ரு வ து ண் டு . 
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பெத்தியுடன அவர நடத்தும் அழிச்�லாட்டியஙகெள 
கிருஷண�லாமி்யக கெடுபபெத்தும். அதுதவிே 
ந்டபெயிற்சிகெளில் வீட்டில் நடநத பெத்தியின 
விப��க குறும்புகெ்ளைச் ப�லால்லிச் ப�லால்லி 
பவறுபபெத்துவலார. 

எல்்லாம் பெலாறு்ெயலாய்க பகெட்டு 
ேசிககெ்லாம்தலான. ஆனலால் எஙகெளுககுக 
கி ் ட க கெ லா த  ஒ ன ் றெ  ‘ எ ன னி ட ம் 
இருககிறெது ெலார..’ பெரு்ெ பெசும் அவேது 
அணுகுமு்றெதலான கிருஷணமூரத்திககுச் 
�கிககெ முடியலாததலாகெ இருநதது. கிருஷண�லாமி 
அபபெலாபத நி்னத்துகபகெலாண்டலார. ‘எனககும் 
ஒரு பெேபனலா பெத்திபயலா வருவலாரகெள. இபத 
இடத்திற்குக கூட்டிகபகெலாண்டு வருகிபறென. 
நலான நுகெரநத �நபதலா�ம் இநதப பூஙகெலா 
முழுதும் நி்றெயும். அவனது அ்�வுகெ்ளை 
எல்ப்லா்ேயும் ேசிககெ ்வபபென. ஆனலால் 
நிச்�யம் அதில் யலார ெனமும் பநலாகெலாது’. 

ெ ரு ெ கெ ளி ன  பி ே � வ  ப ந ே த் தி ல் 
அவளின அம்ெலாதலான ஆறு ெலாதம் கூட 
ெலாரத்துகபகெலாண்டலாரகெள. அதிரஷடககெலாேம்ெலா! 
பநே்்யில் பிஞசு முகெத்்த உடபன 
ெலாரத்தவள. உடபன கிருஷண�லாமிககும் 
துரகெலாவிற்கும் பெே்னப ெலாரககும் ஆரவம் 
வநதது. ெகெனிடம் அபிபேலாயம் பகெட்டலாரகெள. 

“இது விண்டர சீ�னபெலா.. ஸ்பனலா அதிகெெலா 
இருககும்.. அம்ெலாவுககு நிச்�யம் ஒத்துககெலாது.. 
பேண்டு ெலா�ம் பெலாறுத்துககெ.. அபறெம் வலா..” 
எனறெலான. 

அ வ ரி ன  ஆ ் �  உ ட ன டி ய லா ய் த் 
துண்டிககெபெட்டது. திரும்பி துரகெலா்வப 
ெலாரத்தலார. அவள கெண்ணிலும் நீர தழும்பியது. 

ஆன்்ன வீடிபயலா. படபின �துே 
தி்ேயில்தலான பெே்ன முதல் மு்றெயலாகெப 
ெலாரத்தலாரகெள. ்கெயில் தலாஙகி சிவலாதலான 
குழந்த்யக கெலாட்டினலான. வட்ட முகெம். 
அடரத்தியில் த்்முடி. பேலாஜலா நிறெம். சினன 
சிணுஙகெலுடன வநத அதன பூபபெலானறெ 
அ்�வுகெளில் இருவரும் ெேவ�பெட்டலாரகெள. 
ஆ சி ர வ லா த ம்  ெ ்  ் ெ ல்  கெ ட ந த து . 
கெடவுளுககெலான நனறி பநகிழவில் மிதநதது. 
பெே்ன அ்�யலாெல் யுகெயுகெெலாய்ப ெலாரககெத் 
பதலானறியது. 

பிறெகு, பெேனின தரி�னஙகெள ஆன்்ன 

வீடிபயலாவில்தலான பதலாடரநதது. ெல்பவறு 
உ்டகெளில் அவன கெலாட்சி தநதலான. அவன 
அழு்கெயிலும் ேசிககெ ்வத்தலான. குழந்த 
வளைரபபின குறிபபுகெள பெலானில் அடிககெடி 
நடநதது. குழந்த தூஙகெ ெறுத்த ஒரு சி் 
தினஙகெளில் துரகெலாதலான இஙகிருநது தலா்லாட்டு 
ெலாடினலாள. 

‘ெச்்� இலுப்ெ பவட்டி, ெவளைககெலால் 
பதலாட்டிலிட்டு, ெவளைககெலால் பதலாட்டிலிப் 
ெலா்கெபன நீ உறெஙகு..’ எஙபகெலா பகெட்ட 
ெலாடல்தலான. ஆனலால் அ்த துரகெலா அழகெலாய்க 
குேப்டுத்துப ெலாடினலாள. குழந்தயின 
எபதச்்�யலான திரும்ெல்கெளில் துரகெலா 
�நபதலா�பெட்டலாள. இேண்டலாவது �ேணத்தில் 
கிருஷண�லாமியும் இ்ணநதுபகெலாண்டலார. 
பகெலாேஸ் தலா்லாட்டில் குழந்த உடபன கெண் 
அயரநதது. 

ஒரு தலாத்தலாவலாய் ஒரு ெலாட்டியலாய் ஒரு 
ெேவ�ம் வநதலாலும், வீடிபயலா கெலால் எனெது 
ஒரு தி்ேயின கெலாட்சியலாகெபவ பதலானறியது. 
ஒரு கெனவு பெலா்பவ திருபதியற்று ெ்றெநதது. 
பநரில் பெே்னப ெலாரககும் ஆ்�யின பவரகெள 
ெட்டும் தினமும் வளைரநதெடிபயதலான இருநதது. 

பெேனுககுப பெர சூட்டும் ்வெவமும் 
வீடிபயலாவில்தலான நடநதது. பதரநபதடுத்த 
ப ெ ய ர கெ ளி ல்  கி ரு ஷ ண � லா மி  ப � லா ன ன 
பெயரதலான கெ்ட சியில் முடிவலானது. 
ரிஷி! அதில் கிருஷண�லாமிககுப பெருத்த 
�நபதலா�ம். ரிஷி கெண்ணலா, ரிஷி குட்டி எனறெ 
அவேது அ்ழபபுகெளில் அனபு பெலாஙகும். 
அவன அ்�நது அவ்ேப ெலாரத்துவிட்டலால் 
கிருஷண�லாமியும் ஒரு குழந்த பெலால் 
குதிபெலார. 

“குழந்த எபெடி ெலாரககெறெது ெலாருடீ.. 
தலாத்தலா குேல் நல்்லாப ெழகிட்டது.. சீககிேெலா 
என்னத் தலாத்தலானனு கூபபிடுவலான ெலாபேன..” 
எனறு கெத்துவலார. துரகெலாவும் ப�ரநது குதிபெலாள. 
கிருஷண�லாமி பெேன பிறெநத்தப ெலாரககில் 
ெலாரத்த�லாேதியிடம் ப�லால்்லாெல் இல்்். பெர 
்வத்தது வ்ே ப�லால்்த்தலான ப�ய்கிறெலார. 
அதில் யலா்ேயும் கெலாயபெடுத்தும் பெரு்ெகெள 
இல்்். ஆனலால், தன பெே்ன ஒருநலாள 
்கெபபிடித்துக கூட்டி வநது பநரில் கெலாட்டும் 
எண்ணம் ெட்டும் ெனதில் இருநதெடிபய 
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இருநதது. அது நி்றெபவறும் விதெலாய் 
சிவலாவிடமிருநது பெலானும் வநதது. 

“நலாஙகெபளை அடுத்த ெலா�ம் இநதியலா 
வரபறெலாம்பெலா.. லீவு இருககு.. டிகபகெட் 
கெனெலாரம் ஆயிடுச்சு..” கிருஷண�லாமிககு 
�நபதலா�ம் தலாஙகெ முடியவில்்். நீரில் 
குதித்துத் த்்்யச் சிலுபபி பெப் எழும் 
ெறெ்வகெளின குதூகெ்ம் அவரிடம் பதரிநதது. 
இேபவல்்லாம் தூககெம் வேவில்்். கெண் 
விழித்தெடிபய கெனவு கெண்டலார, சூழநத இருளில் 
ப்�லான பவளிச்�ெலாய் ரிஷிபய பதரிநதலான. 

ெலாரககில் பெலாய்ப ெலாரத்த�லாேதியிடம் 
பெேன வேபபெலாகும் விஷயத்்தச் ப�லால்் 
நி்னத்தலார. வநத வலாரத்்த வலாய் அருபகெபய 
நினறுபகெலாண்டது. இபபெலாது ப�லால்் 
பவண்டலாம். ரிஷி இநதியலா வேட்டும். வநததும் 
கூட்டி வநது பநரில் கெலாட்ட பவண்டும். அதுதலான 
�ரி. 

ரிஷியின வரு்கெககுக கிருஷண�லாமியின 
வீடு தயலாேலானது. பெயிண்ட் ெலாற்றெபெட்டது. 
ெடுக்கெ ஏ.சி்யச் �ரி ப�ய்தலார. ரிஷிககுக 
குட்டியலாய் ்�ககிள வலாஙகினலார. அவன 
்�ககிள ஓட்ட அவர பினனணியில் 
ெலாதுகெலாபெலாய்ப பிடித்தெடி பதலாடரும் கெலாட்சி 
இபபெலாபத ஓடியது. பெலும் ஒரு அ்றெயில் 
அவன வி்ளையலாட எனப பெலாம்்ெகெள 
நி்றெநதன. ஜனனல் வழியலாகெத் தூேத்தில் 
கெடககும் விெலானம் ஒனறு இனனும் 
அழுத்தெலாய் ரிஷி்ய ஞலாெகெபெடுத்தியது. 
அடுத்த வலாேம் இநத வீட்டின ஒவபவலாரு 
ெகுதியும் ரிஷியலால் நிேபெபெடபபெலாகிறெது 
எனகிறெ �நபதலா�த்தில் கிருஷண�லாமி மூழகெ 
ஆேம்பித்தலார. 

இேவு ெத்து ெணிககு பெலான வநதது. 
சிவலாதலான. கிருஷண�லாமிதலான பெலா்ன 
எடுத்தலார. 

“ம்.. ப�லால்லுடலா..” 

“அபெலா.. ஐயம் �லாரி ெலார டி�பெலாயிண்டிங யூ..” 

“வலாட்..?” 

“அபெலா.. இபெ இநதியலா வேமுடியலாதுனனு 
பதலாணுதுபெலா..” 

“எனனடலா ப�லால்றெ..?” 

”கெம்பெனியிலிருநது நியூ பேலாபஜகட் 

வி ஷ ய ெ லா  எ ன ் ன  அ டு த் த  வ லா ே ம் 
ஆஸ்திபேலியலா அனுபெறெலாஙகெ.. தவிரககெ 
முடிய்பெலா.. படலாண்ட் மிஸ்படக மி.. 
இநதியலாவுககு வரறெ டிகபகெட்்டக பகென�ல் 
ெண்ணிட்படன..” 

சிவலா அதற்கு பெல் பெசியது எதுவும் 
கிருஷண�லாமியின கெலாதில் விழவில்்். 
அழு்கெயும் ஆத்திேமும் பெலாஙகி வநதன. 
துரகெலா ஓடி வநதலாள. எனனலாச்சுஙகெ எனறெலாள. 
அவேலால் உடபன பெ� முடியவில்்். சிவலா 
ப�லானன விஷயத்்த பெதுவலாய் துரகெலாவிடம் 
ப�லால்லி முடித்தபெலாது அவளுககும் அழு்கெ 
வநதது. ஏற்பகெனபவ பநருஙகும் வபயலாதிகெம் 
அவரகெ்ளைப ெயமுறுத்திகபகெலாண்டிருநதது. 
இருவர இருநதலாலும் தனி்ெ்யபய 
உ ண ர ந த லா ர கெ ள .  எ ல் ் லா  உ றெ வு கெ ளு ம் 
பகெலாஞ�ஙபகெலாஞ�ெலாய்த் தஙகெ்ளை விட்டு 
பவகுதூேம் நகெரநதுபகெலாண்டிருபெதலாகெ 
உணரநதலார. பெலும் கிருஷண�லாமிககுப 
பெே்னப ெலாரககும் ஆ்� நி்றெபவறெலாத 
ப�லாகெம் அவ்ே பவறுககெ்வககெ இது 
எனன வலாழக்கெபயனறெ பகெளவி பநஞ்� 
அழுத்தியது. 

ெகெனிடம் ‘இநதப பெலாருளைலாதலாேத் 
பதடல் பெலாதும். வலாழவின அரத்தஙகெள 
அதில் ெட்டுபெ இல்்். அ்தத் தலாண்டித் 
பதட பவண்டிய அழகிய ெககெஙகெள இனனும் 
இருககிறெது. எல்்லாம் உதறிவிட்டு இஙபகெ 
வலா. எல்ப்லாரும் ஒனறெலாய் இருபபெலாம். 
இநத உறெ்வக பகெலாண்டலாடுபவலாம். இநத 
வலாழ்வக பகெலாண்டலாடுபவலாம்’ என பெலான 
ெண்ணிச் ப�லால்்த் பதலானறியது. ஆனலால் 
ப�லால்்வில்்். 

கிருஷண�லாமிககுத் தூககெம் வேலாெல் 
இேவுகெள நீண்டதலாய்க கெடககெ முடியலாத தூேெலாய் 
ஆனது. ெலாரககிற்கு வலாககிங பெலாவ்தககூட 
தவிரத்தலார. அஙபகெ பெே்னக கூட்டிகபகெலாண்டு 
பெலாகும் �ெதம் ெட்டும் அபெடிபய இருநதது. 

மீண்டும் உறெவுகெ்ளை ஆன்்பன 
இ்ணத்துகபகெலாண்டிருநதது. ரிஷி வீடு 
முழுவதும் தவழநத அழ்கெ வீடிபயலாபவ 
கெலாட்சிபெடுத்தியது. அவன எழுநது நினறு 
விழுநத முயற்சிகெ்ளை அதுபவ கெலாட்டியது. 
அவன பெசிக கெலாட்டிய ெழ்்கெ்ளை 
அதுபவ அறிமுகெம் ப�ய்தது. ரிஷியின 
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முதல் பிறெநதநலாள விழலா்வயும் அதுதலான 
துல்லியெலாய் ஒலிெேபபியது. ெகிரநத பகெக்கெக 
கிருஷண�லாமியும் துரகெலாவும் கெற்ெ்னயிப் 
சு்வத்தலாரகெள. 

ரி ஷி  மு த லி ல்  ‘ த த் த லா ’  எ ன க 
கிருஷண�லாமி்யக கூபபிட்ட ஆச்�ரயம் 
அதில்தலான நிகெழநதது. அவன ‘தத்தலா’ 
எனறெெடி கிருஷண�லாமியின முகெம் ெலாரத்ததும் 
்கெதட்டிச் சிரிககெ கிருஷண�லாமிககுப பெரும் 
�நபதலா�த்்தத் தற்கெலாலிகெெலாய் அதுபவ தநதது. 

“ெலாருடீ.. என்னத்தலான முதல் முதல்் 
கூபபிடறெலான.. என ப�ல்்ம்.. தலாத்தலா பெ் 
எவவளைவு பிரியம் ெலாரு.. கெண்பண ெட்டுடும் 
பெலாலிருககு.. எஙகெடலா ப�ல்்ம்.. இனபனலாரு 
தடவ தலாத்தலா.. ப�லால்லு..” எனறெலார. ரிஷி 
தலாத்தலாவின முகெத்்த மீண்டும் உற்றுப 
ெலாரத்துவிட்டு “தத்தலா” எனறெெடி ்கெதட்டி 
வலாய்விட்டுச் சிரித்தலான. கிருஷண�லாமிககுக 
கெண்கெள கெ்ஙகியது. 

கி ரு ஷ ண � லா மி  ஒ ரு  மு டி வு க கு 
வநதிருநதலார. இனி யலார ப�லால்லியும் 
பகெட்கெப பெலாவதில்்். பெே்னப ெலாரககெ 
ெ்னவி்யக கூட்டிகபகெலாண்டு அபெரிககெலா 
பெலாய்விட பவண்டும். எனன பெரிய தூேம்? 
புட்ஙகெலா தூேம்! ஒருநலாள ெயணம். இனறு 
இேவு ப்ளைட் ஏறினலால் அடுத்த நலாள இேவில் 
வலாசிஙடனில் இருககெ்லாம். �நபதலா�த்்த 
யலாரும் வநது தேபபெலாவதில்்். நலாபெ 
எடுத்துகபகெலாளபவலாம். நம் ஆ்�ககெலான 
தடஙகெ்ளை நலாபெ உருவலாககுபவலாம். 

சிவலாவிடம் விஷயத்்தச் ப�லானனபெலாது 
அவன மீண்டும் ெறுத்தலான. அவேது பிடிவலாதம் 
அ்தக பகெட்ெதலாகெ இல்்். கிளைம்பும் 
ஆயத்தஙகெ்ளை அவபே பதலாடஙகினலார. 
இருவருககும் ஏற்பகெனபவ ெலாஸ்பெலாரட் 
இருநதது. வி�லாவுககு விண்ணபபித்தலாரகெள. 
டிேலாவல் எபஜனசியில் டிகபகெட் வி�லாரித்தலார. 
ெயணத்திற்கெலான பெரியதலாய்ச் �ககெேம் ்வத்த 
பெட்டிகெளும் வீட்டிற்கு வநதன. 

அ ப ெ ரி க கெ லா  ப ெ லா கெ  டி க ப கெ ட் 
பேடியலானபெலாது அவருககு பநஞசில் அநத 
வலி வநதது. பநஞ்�ப பிடித்துகபகெலாண்டு 
விழுநத கிருஷண�லாமியலால் எழ முடியவில்்். 
ெனதில் ரிஷியின முகெம் இனனும் ப்�லாய் 
இருநதபெலாது அவர ஆம்புப்னஸில் 

இருநதலார. அருபகெ ெதட்டெலாய் நண்ெர மூரத்தி 
இருநதலார. நண்ெர மூரத்தி கிருஷண�லாமியின 
்கெகெ்ளைப ெற்றியிருநதலார. துரகெலா பதலாடரநது 
ெதட்டத்துடன அழுதெடி இருநதலாள. 

ஹலாஸ்பிடலுககுள வண்டி நு்ழநதபெலாது 
ரிஷி முகெம் கிருஷண�லாமியின நி்னவிலிருநது 
மு ற் றி லு ம்  ெ ் றெ ந தி ரு ந த து . .  மூ ர த் தி 
அதிரச்சிபயலாடு கிருஷண�லாமி்யப ெலாரத்தலார. 
சிவலாவிடமிருநது பெலான மீண்டும் வநதது. 
துரகெலா அவனிடம் கிருஷணமூரத்தி இறெநத 
விஷயத்்த விசும்ெலுடன ப�லால்் முடிநதது. 

சிவலா வரும் வ்ே அநத மூனறு 
நலாட்கெளும் ேலாயபபெட்்டயில் ஒரு தனியலார 
ெலாரச்சுவரியில்தலான கிருஷண�லாமியின உடல் 
்வககெபெட்டிருநதது. சிவலா குடும்ெத்துடன 
ப�ன்ன வநதலான. அபெலாவின உட்் 
வீட்டிற்குக பகெலாண்டுவருவது குறித்து 
அபெலாரட்பெண்டில் ஆட்ப�ெம் வநதது. 
வீட்டிலும் அநத விவலாதம் நடநதது. 

ரிஷிககும் ஏதலாவது இனஃபெக்ஷன 
வ ந து வி டு ப ெ லா ப ய ன  ெ ரு ெ கெ ளு ம் 
ெயபெட்டலாள. கிருஷண�லாமியின உட்் 
பநேலாகெத் தி.நகெர கெண்ணம்ெலாபெட்்ட 
சுடுகெலாட்டிற்பகெ பகெலாண்டுபெலாய் விட்லாம் என 
முடிவு ப�ய்தலாரகெள. அபெடிபயதலான நடநதது. 

ரிஷி வீட்டிப்பய இருநதலான. ெருெகெள 
ெலாரத்துகபகெலாண்டலாள. ரிஷி அநத வீடு 
முழுவதும் தத்தித் தத்தி நடநதலான. தலாத்தலா 
தனககு வலாஙகி ்வத்திருநத வி்ளையலாட்டுப 
பெலாருட்கெ்ளை அவன ெகிழச்சிபயலாடு 
ப த லா ட் டு ப  ெ லா ர த் த லா ன .  சு டு கெ லா ட் டி ல் 
கிருஷண�லாமிககெலான இறுதிச் �டஙகுகெள 
நடநதெடி இருநதன. துரகெலா கெதறி அழுதலாள. 
சிவலா முகெம் பெலாத்தி அழுதலான. 

ரி ஷி  கெ ் ட சி ய லா ய் த்  த லா த் த லா ் வ ப 
ெலாரத்துகபகெலாளளைட்டுபெ என சிவலாவுககு 
பயலா�்ன வநதது. பவகெெலாய் பெலா்ன எடுத்துத் 
தன ெ்னவிககு வீடிபயலா கெலால் ப�ய்தலான. அ்த 
அபெடிபய ரிஷியிடம் கெலாட்டச் ப�லானனலான. 
ெலா்் பெலாட்டு பவள்ளைத் துணியில் 
பெலாரத்திய தலாத்தலா்வ ரிஷி ெலாரத்தலான. 

மு ழு வ து ெ லா ய்  அ வ ே து  மு கெ ம் 
பதரிநதபெலாது ரிஷி ‘தத்தலா’ எனறெெடி ் கெதட்டிச் 
சிரித்தலான.
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உைக சினிமகா

ததகாைர - 32 èMT

தித்ரப்படம் : Ashes in the snow 
கி ளை ர ச் சி ய லா ளை ர கெ ப ளை  � ட் ட த் தி ன 

வடிவ்ெபபுககு உதவுகிறெலாரகெள.  வ்து�லாரி 
ெட்டுெல்். இடது�லாரியும் பகெலானறு குவிககும் 
எனெ்த இநதப ெடம் தி்ேயிட்டுக 
கெலாட்டுகிறெது.

அதிகெலாேம் ்ெனலாரிட்டிககு வரும்பெலாது 
்ெனலாரிட்டியும் அதிகெலாேபெ ப�ய்யும் எனறெ 
ெலார்வ்ய முன்வககிறெது. அதிகெலாேத்தின 
பதலாே்ண அபெடி. பதலாழி்லாளி முத்லாளி ஆன 
பின முத்லாளியின குணஙகெபளைலாடுதலான அவன 
ஆட்சி ப�ய்ய ஆேம்பிககிறெலான. இதுதலான வரககெ 
பெதஙகெளின அடிபெ்ட விதிபயலா எனறு 
ெலாரககிபறென.

இேண்டலாம் உ்கெபபெலார �ெயத்தில் 
நடககும் கெ்த. நடநத உண்்ெக கெ்தகெளின 
கூட்டு எனறுதலான எழுத்தில் பெலாடுகிறெலாரகெள.

ெதினலாறு வயது ஓவியப பெண் 
த ன  அ ம் ெ லா ப வ லா டு ம்  த ம் பி ப ய லா டு ம் 
்�பீரியலாவுககு அடி்ெயலாகெ.. அகெதியலாகெ நலாடு 
கெடத்தபெடுவதுதலான கெ்த. 

கெடத்துவது நெது “பஜலா�ப ஸ்டலாலின”. 
ஏன ேஷயலா உ்டநதது எனறு இநதப ெடத்்தக 
கெண்ட பிறெகுதலான நுட்ெெலாகெ விளைஙகிகபகெலாளளை 
முடிகிறெது. யூதரகெளின மீது ஹிட்்ர பகெலாண்ட 
பவறுபபுககுச் �ற்றும் கு்றெவில்்லாதது... 
ப�லா�லி�ம் அல்்லாதவரகெள மீது ஸ்டலாலின 
பகெலாண்ட பவறுபபும்.

ெகெல் முழுககெக கிழஙகுகெ்ளைப ெறிககும் 
பவ்். எல்்லாபெ பேஷனதலான. ஓர 
ஓவியககெலாரி்ய ஒனறுமில்்லாெல் ெண்ணுகிறெது 
இநத அடககுமு்றெ. உரி்ெ்யக பகெட்டலால்.. 
அது ப�லால் பெச்சுக பகெளைலா்ெ. உடம்பு �ரியலாகெ 
இல்்் என இய்லா்ெயில் அெரநதலால் 
கூட அது �ட்டத்்த மீறுவது எனறெலாகிறெது. 


..



                                            

39ð¬ìŠ¹ îè¾ ªêŠì‹ð˜ - 2022  
w w w . p a d a i p p u . c o m

ஆயுதத்தின வழிதலான ஒவபவலாரு நலா்ளையும் 
விடிய ்வககிறெது ஸ்டலாலினின அேலாஜகெம். 

ஆறு வலாேஙகெள ஒரு ேயிலில் கும்ெ்லாகெ 
ெலாட்்ட அ்டபெது பெலா் அ்டத்துச் 
ப�ல்லும் கெலாட்சி..  ஹிட்்ரின ெலிக 
கூடலாேஙகெ்ளைபய நி்னவூட்டுகிறெது. 

எல்்லாக கெலா்ஙகெளிலும் அதிகெலாேம் 
இருககும் கெேஙகெளில் ெனிதரகெள புழுககெ்ளைப 
ப ெ லா ்  ந சு க கெ ப ெ ட் டு க ப கெ லா ண் ப ட த லா ன 
இருநதிருககிறெலாரகெள. அது அபெடித்தலான 
ப த லா ட ரு ப ெ லா  எ ன று கூ ட  ப ய லா சி க கெ 
பவண்டி இருககிறெது. ஆதிககெத்தின அச்சு 
அபெடி ஒரு வலாரபபில்தலான ஊற்றெபெட்டு 
வடிவ்ெககெபெட்டிருககிறெது எனெதுதலான 
இஙகு இருத்தல். கீழுளபளைலான பெப் 
வநதலாலும் கூட அவன பெலுளளைவன 
பெலா்த்தலான கீழுளளைவ்ன ஆட்டிப 
ெ ் ட க கி றெ லா ன .  ெ ் ட ப ெ து  எ ன று 
வநதுவிட்டலால் அஙகு பகெலாம்பு மு்ளைககும் 
தத்துவம் ப�ரநபத மு்ளைத்துவிடுகிறெது.

அநத ேயில் பெட்டியின இருட்டுககுள 
மூச்�்டத்துச் �லாகும் ெச்சிளைம் குழந்தயில் 
இருநது கெ்த ஆேம்பிககிறெது. அநதத் தலாய் 
மூச்சு முட்ட அழுவதில் நம் த்் மீது ஏறி 
இறெஙகுகிறெது ேயில். ஒரு கெட்டத்தில் குழந்த 
ப�த்த்தயும் ெறெநது அ்ணத்துகபகெலாண்பட 
குறுகி அெரநதிருககும் அநதத் தலாயின வி�னம் 
நம்்ெக கெவவிகபகெலாண்பட இருககிறெது 
அநதப ெயணம் முழுககெ. குழந்தயின பிணம் 
பெல்் நலாற்றெம் அடிககெத் துவஙகெ.. பெசிப 
பெசிச் �ெலாளித்து.. வலுககெட்டலாயெலாகெத் 
தலாயிடமிருநது பிரித்து வலாஙகி அ்த ஓடும் 
ேயிலில் இருககும் இ்டபவளிககுள கீபழ 
பெலாட்டுவிடுகிறெலாள ஓவியககெலாரியின அம்ெலா. 
பவறு வழியில்்லாத பகெலாடூேம் அது. அதற்குச் 
�ற்று முனெலாகெ வண்டி ஓரிடத்தில் நிற்்கெயில் 
கெலாவல் அதிகெலாரியிடம் இநத விஷயத்்தச் 
ப�லால்லி அநதக குழந்த்யப பு்தககெ 
ஏற்ெலாடு ப�ய்ய பவண்டும் எனறு பகெட்்கெயில்.. 
பவறு வழியினறி முடியலாது எனெது பெலா்க 
கெடநதுவிடும் கெலாவல் அதிகெலாரி.. ெடம் முழுககெ 
விசித்திேெலான ெனிதனலாகெபவ வருகிறெலான. 

முதல் பகெலா்்்ய நடுஙகிகபகெலாண்பட 
தண்ட்னயலாகெத் தருெவன... பின ெலாதியில் 

அபத தநதிேத்்த அவன ஜுனியருககு 
பவகு இயல்ெலாகெக கெற்றுத் தருவதில்.. 
இஙகு எல்்லாபெ ெழககெெலாகிவிடும் எனறெ 
தத்துவம்தலான ெலானுடத்தின வழி முழுககெ வலி 
நி்றெநத வியலாககியலானெலாகெ இருககிறெது எனறு 
நம்புகிபறெலாம்.

ெலாரத்துப ெலாரத்துத் திருடுெவ்ன 
விட்டுவிட்டுப ெசிககுத் திருடுெவ்னக 
ப கெ லா ன று ப ெ லா டு ம்  ் கெ ய லா ் லா கெ லா த் த ன ம் 
ஸ்டலாலின கெலா்த்திலும் வலி்ெயலாகெபவ 
இருநதிருககிறெது.

அநத முகெலாமில் அநதப பெண்ணுககு 
ஒரு கெலாதல் வருகிறெது. அவனும் அவளுககெலாகெ 
ஓவியஙகெள வ்ேய பத்வயலான பெலாருளகெ்ளை 
எல்்லாம் திருடிகபகெலாண்டு வநது தருகிறெலான. 
நியலாயபெடி ெலாரத்தலால் அது திருட்டு அல்். 
எ டு த் து க ப கெ லா ள வ து த லா ன .  ப த ் வ யி ன 
பெலாருட்டு நிகெழும் ெரிணலாெஙகெளதலான. 
அநதக கெ�நத ெகெல்கெ்ளைக கெழுவிவிடும் �லாநத 
இேவுககு இருவருபெ கெலாத்திருககிறெலாரகெள. 
அஙகு அனபின சுவடுகெளைலாகெ ஆழெலாய் முத்தம் 
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ெரிெலாறிகபகெலாளகிறெலாரகெள. அவவளைவுதலான 
அவவிருட்டு தரும் சுதநதிேம். அவ்ன 
விட்டும் ஒரு கெட்டத்தில் ஓவியக குடும்ெம் 
உளெட ஒரு கூட்டத்்தப பிரித்து இனனும் 
ப ெ லா � ெ லா ன  ப வ று  ஓ ர  இ ட த் து க கு க 
பகெலாண்டு ப�ல்கிறெலாரகெள. அஙபகெ அவள 
தலாயிடம் அநத விசித்திேக கெலாவ்லாளி 
தவறெலாகெ நடநதுபகெலாளளை முயற்சிககிறெலான. 
அநதத் தவறின வழிபய அவளின கெலாத்் 
அ்டயபவ விரும்புகிறெலான. அவனும் தன 
குடும்ெத்்தப பிரிநது தனி்ெயில் இநத 
முகெலாமில் தவித்துகபகெலாண்டுதலான இருககிறெலான. 
சீரு்ட அணிநத அடி்ெயலாகெபவ தன்ன 
உணருகிறெலான. 

எ ல் ் லா ரு ப ெ  ஒ ரு வ ் கெ ப  பி த் து 
நி்்யில் ெலானுடத்தின �ட்டதிட்டஙகெள 
அழுத்தும் மூச்சி்ேபபின தவிபபெலாடுதலான 
இருககிறெலாரகெள. கெலாவல் கெலாககெபெடுெவரகெளும் 
குற்றெவலாளிகெளைலாகெபவதலான வலாழகிறெலாரகெள. 
குற்றெ உணரச்சியில் துடிககும் இதயஙகெளில் 
பவயிலும் நிரெநதமும் கிழஙகு ெறிககெபவ 
ஆ்ணயிடுகிறெது. அபெடிபய ஒரு கெட்டத்தில் 
அநதத் தலாய் உடம்புககு முடியலாெல் 
கூண்டுககுள அ்டெட்ட வலாழவின மூச்சுத் 
திணறெல் தலாஙகெலாெல் ஓய்வில்்லாத பவ்்யின 
அழுத்தம் தலாஙகெலாெல் பநலாய்வலாய்பெட்டு 
ெரித்துபபெலாகிறெலாள. 

அதனபின ஓவியப பெண்்ணயும் அவள 
தம்பி்யயும் விடுத்் ப�ய்துவிட்டு அநதக 
கெலாவ்லாளி தூககிட்டுகபகெலாளகிறெலான. அதுதலான 
அவனுககு விடுத்் அளிககிறெது. ப�லாஷலி� 
வலாழவு மு்றெயும் இறுககிப பிடித்தலால் மூச்சு 
திணறெபவ ப�ய்யும் எனெதன பவளிபெலாடுதலான 
இநதக கெலாவல் அதிகெலாரியின வலாழவும் �லாவும்.

ஓர ஊருககெலாகெ ஒரு குடும்ெம் அழிய்லாம் 
எனெது �ரிதலான. அநதக குடும்ெத்தில் 
ஒ ரு வ ன லா ய்  இ ரு க ் கெ யி ல் . . . .  எ ப ெ டி 
எதிரபகெலாளவது. அதுதலான இஙபகெ நிகெழகிறெது.

ஸ் ட லா லி ன  எ ன ப றெ லா ரு  ெ லா ப ெ ரு ம் 
த்்வன.. பெலாரின பெலாருட்டு  கெட்ட்ெபபின 
பெலாருட்டு ப�லாஷலி� சித்தலாநதத்தின பெலாருட்டு 
குடும்ெஙகெ்ளைப பிரித்து  நலாடு கெடத்துவது 
எனெதும் ஃெலாசி�ம்தலான. பெலாதுவலாகெ 
விதிககெபெடும் தண்ட்னகெளில் குற்றெம் 

இ்ழககெலாத ஒருவனும் ெலாட்டிகபகெலாளகிறெலான 
எனெதுதலான வ்ேயபெட்ட விதியலாகெ 
இருககிறெது. அதுதலான இநத ஓவியப பெண்ணின 
குடும்ெத்துககும் நிகெழகிறெது. அவளின தந்த 
எபபெலாபதலா சி்றெயில் அ்டெட்டு அஙபகெபய 
ப�த்தும் பெலாய்விட்டிருபெது ெடத்தின 
முடிவில்தலான அநதப பெண்பணலாடு ப�ரத்து 
நெககும் பதரிய வருகிறெது. 

ெ ட ம்  மு ழு வ து ம்  த ன  த ந ் த 
எபெடியும் வநது நம்்ெ மீட்படடுத்துப 
பெலாய்விடுவலார எனறுதலான அநத ஓவியப பெண் 
நம்பிகபகெலாண்டிருபெலாள. நம்பிக்கெகெ்ளை 
ஹி ட் ் ர  உ ் ட த் த லா லு ம்  ஸ் ட லா லி ன 
உ்டத்தலாலும் ஒனறுதலான. 

திருட்டுககுத் தண்ட்ன உண்படனறெலால் 
அவ்னத் திருடும் அளைவுககு ஆககிவிட்ட 
இநதச் �மூகெத்துககும் தண்ட்ன உண்டு.

ெடம் முழுககெ இருள சூழநத ஒரு நிழலின 
ெயம் பின பதலாடரநதுபகெலாண்பட இருககிறெது. 
அநதப ெயத்தின பின ெண்்டயில் எநதத் 
துபெலாககியும் எதன பெலாருட்டும் பவடித்துக 
பகெலாண்படதலானிருககிறெது. அதற்கு நீஙகெள 
இேண்பட இேண்டு உரு்ளைககிழங்கெத் 
திருடியிருநதலாலும் கூட பெலாதுெலானது. உஙகெள 
ெசி ெற்றிய அககெ்றெ அநதச் சித்தலாநதத்துககு 
இல்்். நீஙகெள நல்்வரகெளைலாகெ இருபெதுதலான 
மு க கி ய ம் .  ந ல் ் வ னு க கு க  கீ ப ழ யு ம் 
அடி்ெயலாய் இருபெ்த ஒபபுகபகெலாளளைபவ 
முடியலாது.

எல்்லாவற்்றெயும் கெ்்த்துப பெலாட்டு 
மீண்டும் முதலில் இருநது ஆட்லாம் எனெது 
ஹிட்்ர ப�ய்தலாலும் பி்ழதலான.. ஸ்டலாலின 
ப�ய்தலாலும் பி்ழதலான.

இயககுநர் : Mariys A.Markevisius

ப�ோழி : English

ஆண்டு : 2018 
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உ்கெ ஆறுகெள தினம் (World Rivers day) 
ப�படம்ெர கெ்டசி ஞலாயிறு.

இநத ஆண்டின ெய்யககெருத்து The Impor-
tance of Rivers for Biodiversity.

ெல்லுயிரப பெருககெத்தில் ஆற்றின 
முககியத்துவம் மிகெபபெரிது. பூமியில் 1% 
ெட்டுபெ நனனீர. ஆனலால், ஒரு �தவீத நீரில் 
பெருகும் ெல்லுயிரகெபளைலா ஏேலாளைம்.

ப � டி கெ ள ,  ப கெ லா டி கெ ள ,  த ் ே வ லா ழ 
உயிரினஙகெள, நீரவலாழ உயிரினஙகெள, ஒபே 
உயிரினஙகெளுககு இ்டபய, பவவபவறு 
உயிரினஙகெளுககு இ்டபய என அ்னத்துப 
ெல்லுயிரகெளும் பெருகெ ஆறுகெள மிகெ 
முககியெலான்வ.

ெனிதத் த்்யீடலால், ெனிதரகெளின 
பெேலா்�யலால், ஆறுகெள மீது நடத்தபெடும் 

வனமு்றெ ஏேலாளைம். 20ஆம் நூற்றெலாண்டின 
ஆ ே ம் ெ த் தி ல்  ப த லா ட ங கெ ப ெ ட் ட 
பதலாழிற்�லா்்கெளின கெழிவுகெள ஆற்றில்தலான 
விடபெட்டன. �மீெ கெலா்த்தில், ஆறுகெ்ளை 
மீட்படடுககெ முயற்சிகெள பெற்பகெலாளளைபெட்டு 
வ ரு கி ன றெ ன .  அ த ன  அ டி ப ெ ் ட யி ல் 
ப த லா ழி ற் � லா ் ் கெ ளி ன  கெ ழி வு கெ ் ளை ச் 
சு த் தி கெ ரி க கு ம்  அ ் ெ ப பு கெ ள  நி று வ 
வலியுறுத்தபெட்டன. சுத்திகெரிபபிற்குப பின 
பவளிபயற்றெபெடும் கெழிவுகெளில் எபதது 
எவவளைவு அளைவு இருககெ பவண்டும் எனறெ 
கெட்டுபெலாடும் விதிககெபெட்டுளளைது.

எனினும், ஆறுகெளில் கெழிவுகெ்ளை 
விடுவது முழுதும் நிறுத்தபெடவில்்். 
கூடபவ ஆற்றுெணல் அளைவுககு அதிகெெலாகெ 
அளளைபெடுவதலால் ஏற்ெடும் சீேழிவுகெள அதிகெம்.

ஆறுகெளின ெடி கெலாடுகெள. அதிலும் 
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ெ்ழககெலாடுகெளும், அஙகு பெலாழியும் 
ெ்ழநீ்ேத் தககெ ்வத்துகபகெலாண்டு வருடம் 
முழுதும் கெ்டபெகுதி வ்ே ஆற்்றெ ஓட 
்வககும் புல் ெடுக்கெகெளும் (Grass bed) மிகெ 
மிகெப ெலாதுகெலாககெபெட பவண்டிய்வ.

ஆனலால், ெனிதரகெளின பெேலா்�யலால், 
ெ்ழககெலாடுகெளும், புல் ெடுக்கெகெளும் 
அழிவு நி்்யில் உளளைன. இதன மூ்ம் 
கெலாடுகெளில் மூனறு அடுககுகெளைலாகெ (த்ேவலாழ, 
ெேஙகெளின ெய்யபெகுதியில் வலாழும் 
உயிரினஙகெள, ெேஙகெளின உச்சியில் வலாழும் 
உயிரினஙகெள) வலாழும் உயிரினஙகெளின 
வலாழவு பகெளவிககுறியலாவபதலாடு, ஆறுகெளின 
நீபேலாட்டம் முற்றிலும் அறுெட்டுபபெலாகும் 
அெலாயமும் நிகெழகினறென.

ஆ று கெ ளி ன  கெ ் ே ப ய லா ே ம்  வ லா ழு ம் 
உயிரினஙகெள, ஆற்றில் வலாழும் உயிரினஙகெள 
அ ் ன த் து ம்  அ ழி ந த லா ல்  சூ ழ லி ய லி ன 
கெண்ணி அறுெடும். இதன மூ்ம் ெனிதகு்ம் 
அழிவிற்குத் தளளைபெடும் எனெது யலாவரும் 
அறிநதபத.

நீரஇனறு அ்ெயலாது உ்பகெனின 
யலாரயலாரககும்

வலானநினறு அ்ெயலாது ஒழுககு

எனகிறெலார வளளுவர. நீர இல்்லாது 
உ்கில் ஒழுககெம் நி்் பெறெலாது எனகிறெலார. 
இவவளைவு முககியெலான ஆறுகெ்ளை எவவலாறு 
மீட்டுருவலாககெம் ப�ய்வது?

நீர வழிப ெலா்தயில் கெட்டபெடும் 
அ்ணகெளும், கெலிஙகுகெளும், நீர வலாழ 
உயிரினஙகெ்ளை, பு்ம் பெயரவதிலிருநது 
(வ்்�) த்ட ப�ய்கிறெது. இதன மூ்ம் 
ஒரு சி் நீரவலாழ உயிரினஙகெளின இனப 
ப ெ ரு க கெ த் தி ற் கெ லா ன  வ லா ய் ப பு ம் ,  மீ றி 
இடபெடும் முட்்டகெளின ெலாதுகெலாபபும் 
ப கெ ள வி க கு றி ய லா கி றெ து .  சூ ழ லி ய ல் 
அறிஞரகெள பதலாடரநது நீரி்னத் தடுத்துக 
கெட்டபெடும் அ்ெபபுகெளுககு எதிரபபு 
ப த ரி வி த் து வ ரு கி ன றெ ன ர  எ ன ெ து ம் 
குறிபபிடத்தககெது.

நீரில் வி்ளையும் பத்வயற்றெ கெ்ளைகெ்ளை 
நீககுதல், நீரின தேத்்த உறுதி ப�ய்தல், E-
flow எனறு ப�லால்்பெடும் Environmental flow 
இருககுெலாறு ெலாரத்துகபகெலாளளுதல் ஆகிய்வ 
ஆறுகெ்ளை மீட்டுருவலாககெம் ப�ய்யும் வழிகெள.

நீரில் வலாழும் உயிரினஙகெளின கெழிவுகெளைலால் 
ப�ழு்ெயுறும் வண்டலும் அத்த்ன �த்துளளை 
ெண் ஆகும்.

இவற்்றெ எல்்லாம் இழபெதன மூ்ம் 
ெனித இனம் அழி்வ பநலாககிப ெயணிககிறெது. 
இயற்்கெ தன்னச் சீே்ெத்துகபகெலாளளும். 
ஆனலால் ெனிதன?

இநத அச்சுறுத்தும் பகெளவி்ய மீண்டும், 
மீண்டும் நம்்ெ நலாபெ பகெட்டுகபகெலாளபவலாம் 
எனறெலால்... ஆறுகெ்ளை ெட்டுெல்், அ்னத்து 
இயற்்கெ வளைஙகெ்ளையும் கெலாபபெலாம்.

குடிககெ நீேற்று நிற்கெபபெலாகும் நம் 
வருஙகெலா்ச் �நததியின்ேப ெற்றிச் சிநதித்துப 
ெலாரபபெலாம். நீேற்றுபபெலானலால், பநலாய்கெள 
பெருகி வளைரும் ஒரு �மூகெெலாகெ வளைேப பெலாகும் 
�நததியின்ேக கெலாபபெலாம்... 

நலாம் ப�ய்த தவறுககு, நம் �நததியினர 
அல்்வலா அனுெவிககெப பெலாகிறெலாரகெள. எ்தச் 
ப�ய்வதற்கு முனபும் �ற்பறெ பயலாசிபபெலாம்.

வீடு, ெஙகெளைலா, பதலாட்டஙகெள, வயல்கெள, 
கெலாரகெள, ந்கெகெள எனச் ப�ரககும் எ்தயும் 
நலா்ளைய �நததியினர, அதலாவது இன்றெய நம் 
குழந்தகெளைலால் அருநத முடியலாது. அவரகெளின 
தவித்த வலாய்ககு ஒரு குவ்ளை நீர கி்டககெ 
பவண்டலாெலா? பயலாசிபபெலாம்.

ஆறெற்றுபபெலானலால் நீேற்றுபபெலாகும். 
நீேற்றுபபெலானலால் உயிேற்றுபபெலாகும். 
உயிேற்றுபபெலானலால் உ்கெெற்றுபபெலாகும்.

சிநதிபபெலாம்! ப�யல்ெடுபவலாம்!

ஆறுகெ்ளைக கெலாபபெலாம்! உயிரினஙகெ்ளை 
வலாழ ்வபபெலாம்!
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 மகாணவர பக்கம்
ேகான் வகாசித்்தன்


கெருபபுது்ே தி்ேபெடத்தில் நம் 

அ்னவ்ேயும் கெவரநத மு.ேலாெசுவலாமி 
அவரகெளின “வலி அறுபபு” எனும் நலாடகெ நூ்் 
வலாசித்பதன. நிஜ நலாடகெ இயககெத்தின 32வது 
ஆண்டு விழலா்வ முனனிட்டும் ப�ண்ெகெம் 
இேலாெசுவலாமி அவரகெளின நி்ன்வ 
முனனிட்டும் பவளியிடபெட்ட நூல் இது. 

ப த லா ் ் க கெ லா ட் சி  ந லா ட கெ ங கெ ளு க கு 
அடி்ெயலாகிககிடககும் தமிழச் �மூகெம் 
ஆககெபபூரவெலான நலாடகெஙகெ்ளை நலாடிச்ப�ல்் 
இநத நூல் பெரும் உநதுத்லாய் இருககும் 
எனும் நம்பிக்கெயில் இநநூல் ெற்றிய 
கெருத்துககெ்ளையும் வலாசிககும்பெலாது என 
உளளைத்தில் எழுநத சிநத்னகெ்ளையும் 
ெகிரநதுபகெலாளளை ஆ்�பெடுகிபறென.

மு.ேலாெசுவலாமி அவரகெளின நலாடகெஙகெளில் 
பெரும் நம்பிக்கெ ்வத்து அவ்ேபய 
சுற்றிவநத �ேவணன வித்யலாவலாகெ ெலாற்றெம் 
பெற்றெதுதலான இநநூல் உருவலாகெ அடிபெ்டக 
கெலாேணம். ப�ன்னயில் இருநது வநத ப�ய்தி்ய 
முதலில் பகெட்டதும் அதிரநதுபெலானவர அத்ன 
ஏற்றுகபகெலாண்டு நூல் ஆககினலார.

அேவலானின கெழுத்து அறுககெபெடுவதும் 
திருநங்கெகெள அழுவதும்தலான முதல் 
கெலாட்சி. பெண்ணலாகி ஆணலாகி அலியலாகி 
எனறு ெலாணிககெவலா�கெர கூறிய்த அறிவியல் 
ெலா்தயில் விளைககுவது அற்புதம். தலாயின 
வயிற்றில் இருககும்பெலாது முதல் ஆறுெலாதம் 
குழந்த பெண்ணலாகெபவ இருககிறெது. அதன 
பினனர ஆண்்ெ ெேவி ஆணலாகிறெது. 

இ்த எபெடி புரிநதுபகெலாளவது.. 
பெண்கெளு்டயது   x குபேலாபெலாப�லாம்.        
ஆண்கெளு்டயது  y குபேலாபெலாப�லாம்.  முதலில் 
x குபேலாபெலாப�லாம் ெட்டுபெ குழந்தயிடம் 
இருககிறெது. ஆறு ெலாதஙகெளுககுப பினனர  y  
குபேலாபெலாப�லாம் கெ்நது ஆணலாகெ ெலாற்றுகிறெது. 
இநதச் ப�ய்தி எட்டலாம் நூற்றெலாண்டின 

வலாக்கெயும் இருெத்திபயலாேலாம் நூற்றெலாண்டின 
நடபபி்னயும் இ்ணத்து இருபெது 
சிறெபெலானது.

தி ரு ந ங ் கெ கெ ள  த ங கெ ் ளை 
அ்டயலாளைபெடுத்தப ெடுகிறெ ெலாடுகெ்ளையும்  
� ந தி க கி றெ  அ வ ெ லா ன ங கெ ் ளை யு ம் 
எடுத்து்ேககும்பெலாது உளளிருககும் கெண்ணீர 
எட்டிப ெலாரககிறெது. 

குடும்ெம் ஏற்கெலாத வலி, தனனில் இருககும் 
பெண்்ெ்ய ஏற்கெ ஆணுறுப்ெ அறுத்து 
புதிய அ்டயலாளைம் பெறெ அனுெவிககும் 
அளைவு கெடநத வலி, இச்�மூகெம் பகெலாடுககும் 
வலி என அ்னத்்தயும் வலாசிககும்பெலாபத 
எனனலால் தலாஙகெ முடியவில்்். எபெடி 
தலாஙகுகிறெலாரகெபளைலா?  

தலாயுெலானவ்ன அம்்ெயபெ்னப 
ெ லா டு ம்  ெ லா ணி க கெ வ லா � கெ ர  எ ங கெ ் ளை ப 
ெலாடும்பெலாது நலாஙகெளும்  கெடவுபளை எனறெ 
திருநங்கெயரின கூற்று, ெலாபதலாருெலாகெ்ன 
அரத்தநலாரியலாய் இருககும் இ்றெவ்ன  ஏற்கும் 
இச்�மூகெத்திற்குத் திருநங்கெயரகெ்ளை ஏற்கெ 
முடியவில்்்பய எனறெ பகெளவி்ய எழுபபிச் 
�மூகெத்தின ென�லாட்சி்யக குத்திக கிழிககிறெது.

இறுதியலாகெ உளளிருககும் நி்றெபவறெலாத 
ஆ்�கெளுடன வலாழும் நலாம் அ்னவரும் 
திருநங்கெயபே எனப ெதிவுப�ய்கிறெலார. 

ஆண்்ெ திரிநத பெண்்ெ கிளைவி 
எனத் பதலால்கெலாபபியரின இ்ககெணத்தில் 
இடம்பெறும் திருநங்கெயரகெ்ளை நலாம் 
ஏற்றுகபகெலாளளைத் தயலாேலா? என நம்்ெச் 
சிநதிககெ்வககும் வலிஅறுப்ெ வலாசியுஙகெள. 
வழககெெலான சித்தலாநதஙகெ்ளை ெலாற்றுஙகெள. 
ெலாற்றெத்பதலாடு திருநங்கெச் �மூகெத்்த 
அபெடிபய அவரகெளைலாகெபவ அனபு ப�ய்யுஙகெள.  
பிரித்திகெலா யலாசினியலாய் கிபேஸ்ெலானுவலாய் 
பநகெலாவலாய் இனனும் ெ்ர அ்டயலாளைபெட 
�லாத்ன ப�ய்ய வழிபகெலாடுஙகெள, வலாழ 
விடுஙகெள.

ªð£.Ý˜î˜ «êMò˜,  
º¶è¬ô îI› Þó‡ì£‹ Ý‡´, 
Üó² è¬ô ñŸÁ‹ ÜPMò™ è™ÖK, 
«è£M™ð†®.
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 சிறுகலத



மூககு ஓடுெலா? கெலாது நடககுெலா? 
இபெடிபயல்்லாம் சிநதிபெது ெனித ெனத்தின 
அசுே சிநத்ன. முது்ெயின முணுமுணுபபு 
ஆகெவும் இருககெ்லாம். �ப்ெ மூககு - கூரநலாசி. 
நலாசி அழகெலான பெயர. நலாசியின பெய்ே 
நலாசினிபயலாடு ப�ரத்தல் கூடலாது. நலாசினி - 
பகெலால்லி எனும் அரத்தத்்தத் தரும். நலாசி 
இேண்டு முகெத்துவலாேஙகெளின பெட்டுபெகுதி. 
கெனனத்்தக கிளளுவது ெலாதிரி மூக்கெக 
கிளளைமுடியலாது. 

ெனித முகெத்துககு அழகிய மூககு 
அவசியம். எனது சிறுவயதில் உளளைடஙகிய 
மூககுடன ெளளிககு வநத சிறுமி்ய 
நலாஙகெள �ப்ெ மூககி எனபெலாம். அநதப 
பெண்ணலால் கெ்டசிவ்ே மூககும் குத்திககெ 
முடிய் மூககுத்தியும் பெலாட முடிய்... 
�ட்படனக பகெலாெம் ெம்மிவரும் அவளுககு. 
எஙகெ்ளை அடிககெவருவலாள. ெலாவம் அதனலால் 
கெல்யலாணபெ ஆகெவில்்். இபபெலாது 
எனறெலால் மூககுககுப பிளைலாஸ்டிக �ரஜரி 
ெண்ணி பெருகூட்டிவிடுவலாரகெள. 

மூ க கு  சு வ லா சி ப ெ தி ல்  மு க கி ய ப 
ெஙகு வகிககிறெது. பெலாடிபெழககெம் 
உளளைவரகெளுககு நல்் ஹீககெலா ்ெப ஆகெவும் 
மிளிரகிறெது. ஒருநலாள என நண்ெர ப�ஷன, 
`ப�ல்வலா.. நலாசிப�ஷன பதரியுெலா?` எனறெலார. 

`அல்ப�ஷன, ஆதிப�ஷன பதரியும்.` 

` எ ன ன  கி ண் ட ் லா ?  அ ப த ன ன 
ெ ணி க கெ ட் டி ல் ? `  ந லா ன  தூ வி ய ் த ப 
ெலாரத்துவிட்டலார. 

` மூ க கு  அ வ வ ளை வு  � லா த லா ே ண ம் 
இல்ப்பெலா. மூககெ்டத்தலாற்பெலா் அண்ணலா 
பெசினலார. ெககெ்ளை வசீகெரித்தலார. பகெலாஞசு 
தமிழில், அடுககு பெலாழியில் பெ்டப 
பெச்சு பெலாய்கபகெலாண்டிருககும். அவேது 
ஒரு ்கெ இடுப்ெ பநலாககிப பெலாகும். நீ 
இபெ என்னப ெலாரத்தது ெலாதிரி ெககெள 
பஹலாபவனறு கூச்�லிடுவர. ெணிககெட்டில் 
ெேவிய ெகெேநதத்தூள அவர நலாசியில் 
ஏறிவிடும். அபபெலாது அவர ப�லால்வலார. 
நலான பெலாடி ்வத்துப பெ�வில்்், 



46 ð¬ìŠ¹ îè¾ ªêŠì‹ð˜ - 2022  
w w w . p a d a i p p u . c o m

பெலாடிபெலாட்டுத்தலான பெசுகிபறென எனெலார. 
சிறுவயதில்.. அ்தப ெலாரத்து ெலாரத்து 
எனககும்... அவர பெலாடி பெலாட்டுப பெசினலார. 
நலான ப�லால்லி முடிச்சுடபறென. 

மூ க கு  ப ெ ச் சு  ப � ய ல் ெ லா ட் டி ல் 
ஈடுெட்டுளளைது. நலாசி உயிபேழுத்துககெள 
ெற்றும் நலாசி பெய்பயழுத்துககெள நலாசிப�ஷன 
ப�யல்ெலாட்டில் உருவலாகுதுனனு கூகுளப் 
வலாசிச்ப�ன.. ப�ஷீ.. உஙகெகிட்ட ஒரு புதிய 
விஷயம் பதரிஞசுககிட்படன. அது எனனபவலா 
மூககு எனறெதும் எஙகெபெலாதலான நி்னவுககு 
வருவலார. அவரும் பெலாடிபெலாடும் ெழககெம் 
உளளைவர. அண்ணலா வலாஙகும் எம்.எஸ்.
�ண்முகெம் ெட்டணம் பெலாடிக கெ்டயில்தலான 
எஙகெ அபெலா என்ன வலாஙகி வேச் ப�லால்லுவலார. 
ெத்து வயசுப் அநதக கெ்டயில்தலான 
முதனமுத்லாகெ அண்ணலா்வப ெலாரத்பதன. 
இடது ்கெயில் ெலானெலாரக பெரிய கு்டயும் 
வ்து ்கெயில் பெலாடி டபெலா வலாஙகியதும் 
(தநதத்தலா்லான பெட்டி).  �ப்ெயலாகெச் 
சினனதலான உருவில் இருககும். டபெலா மூடி 
திறெநது இடது ்கெ ெணிககெட்டின பெல் ஒரு 
சிட்டி்கெ தூவி �ர...பேனறு மூககில் ்வத்து 
இழுபெலார. ஒருவிதக கிறெககெம் கெண்ணில் வரும். 
அபபெலாபத கெண்ணீரும் பெருகபகெடுககும். 

இ்த ஏன மூககுககுள திணிககிறெலாரகெள? 
அ து  ெ ண் ணு ம்  ெ லா ய ம்  எ ன ன ? 
இபெடிபயல்்லாம் பகெளவிகெ்ளைக பகெட்பென. 
ெதில் கி்டககெலாது. கெருபபுபபெலாடி - 
பவள்ளைபபெலாடி எனறு இேண்டு ேகெம்..` 

`சீககிேெலா ப�லால்் வநத்தச் ப�லால்லி 
முடி. நலான என ெகெபளைலாட வீட்டுககுக 
பகெௌம்ெணும்.` 

ப�ஷன அவ�ேபெடுத்தினலார. 

`பவள்ளைபபெலாடி வி்் அதிகெம். 
அஞசு கெலாசுககுப ெத்துக கெேண்டி (1 மில்லி 
குழி உளளைது). பவள்ளைபபெலாடியில் பநய் 
வலா�ம் இருககும். கெருபபுபபெலாடி ்ெல்ட் 
ஆகெ இருககும். கெலாய்நத வலா்ழ ெட்்டகெ்ளை 
மூனறுககு பேண்டு இனச் ்�சில் கெட் ப�ய்து 
்வத்திருபெலாரகெள. பெலாடி்ய அதில் இட்டு 
நலாரில் கெட்டித்தருவலாரகெள.` 

`ம்.. அபபுறெம்?` 

`ெட்டுத்தறியில் உட்கெலாரநது ப�்் 
பநய்துபகெலாண்டிருபெலார, என்ன எதிரெலாரத்து. 
கெலாலியலான தகெேபபெலாடி டபெலா்வச் ப�்் 
சுற்றிய தறிப ெ்னெே ஓேெலாகெத் தட்டி 
ஒட்டிகபகெலாண்டிருககும் தூ்ளை மூககில் 
இழுத்துகபகெலாண்டிருபெலார. 

நலான வலாஙகித் தநததும் அவர முகெத்தில் 
பூரிபபு பெலாஙகிவரும். விேல்கெளின இ்டயில் 
புது பவள்ளைபபெலாடித்தூள சிககி.. மூககுககுள 
ப்லாட் ப�ய்வது ெலாரககெ மிகெ ஆ்�யலாயிருககும். 
தும்ெலும், சிறு த்்யலாட்டலும் மூ்ளையில் 
பதறித்த புதுப பெலாடி வலா�ம் பிேதிெலிககும். 
கெரநலாடகெ �ஙகீதம் ஊற்பறெடுககும். எதுபவலா 
வ�பெட்டது பெலா் முகெம் பிேகெலாசிககும். 
எல்்லாம் பெலாடி ப�ய்யும் ெலாயம். சிறிது 
பநேத்திற்பகெல்்லாம் ஒழுகும் மூக்கெ சிவலாஜி 
கெபண�ன கெணககெலாய்ச் சிரசிர எனறு சிநத.. 
தறியின கெலால்ெடும் குழி முழுவதும் இடது்கெ 
உதறும் �ளித்துணுககுகெளைலால் பகெவ்பெடும்.` 

`�ரி �ரி, இபபெலா எதுககு மூககு ெற்றிக 
கெ்த வநதது?` ப�ஷன ஆவலுடன பகெட்கெ, 
`ஓடும் மூககு பகெளவிபெட்டிருககியலா? ேனனி 
பநலாஸ்..` எனபறென திருத்தெலாகெ. 

`ேனனி பநலாஸ் அல்்து ேனனிங பநலாஸ்..?` 
எனறு �நபதகெம் பதலானிககெ ப�ஷன வினவ.. 

`அ்தவிடு ப�ஷீ மூககுககெண்ணலாடி 
�ரியலா? மூககெண்ணலாடி �ரியலா?` எனறு எனது 
அபபெலா்தய பத்வபெடும் விளைககெம் 
பகெட்படன. 

அவருககு இதில் ெதில் ப�லால்் நலாட்டம் 
இல்்லாததலால், `நலான கிளைம்ெபறென. என்ன 
நீ சீண்டிபெலாரககிறெது பதரியுது..` எனறு ஓட 
ஆேம்பித்துவிட்டலார. 

ந லா ன  உ ங கெ ளு க கு த்  ப த லா ட ே 
ஆேம்பிககிபறென. 

ப � ல் வ ம்  எ ன து  ப ெ ய ர .  ஒ ரு 
கெம்பெனியில் நலானும் ப�ஷனும் ெணிப�ய்து 
ஓய்வுபெற்றெவரகெள. ெககெத்துப ெககெத்து 
வீ டு .  அ வ ரு க கு ம்  எ ன க கு ம்  து ் ண 
ஒத்தலா்� நலாஙகெபளை. இருவரும் வயது 70ஐத் 
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பதலாட்டுவிட்படலாம். எஙகெள இல்்த்தேசிகெள 
ப�லாரககெம் பெலாய்விட்டலாரகெள. அவரு்டய 
ெகெள வீட்டில் ஒரு ெலாதம் ெகென வீட்டில் 
ெறு ெலாதம் என நலாள கெழிபெலார. எனககு 
யலாருமில்்். 

என அபெலா்வ எனககு பேலாம்ெப 
பிடிககும். அவர அகெனறெ பநற்றியுடன கெலாதுகெளில் 
�ட்டஙகெள இல்்லாததலால் கெயிறு கெட்டிய 
கெண்ணலாடி அணிநது இருபெலார. இடுபபில் 
கெருபபு அ்ேஞலாண் கெயிற்றில் அழுககுக 
பகெலாவணம் கெட்டிகபகெலாண்டிருபெலார. ெலாரபு 
பெப் எநதத் துணியும் இல்்லாெல் இருபெலார. 
ெட்டு இ்ழ �ரிெலாரத்துத் பதற்றுவிழலாத ப�்் 
பநய்ய பவகு பிேயலா்�பெடுவலார. 

ஒருதட்வ ெட்டு நூல் அறுநத இ்ழ்யச் 
�ரிப�ய்ய ெலாபவலாடும் ெககெம் நு்ழநது 
நிமிரும்பெலாது கெண்ணலாடி கீபழ விழ பிபே்ெ 
மிதித்து பவளிபய வே பநரிட்டது. கெண்ணலாடி 
பிபேம் ெலாற்றெ அவருககுப ெணம் இல்்். 

நலாஙகெள ெதிபனலாரு பெரகெள. பெரிய 
குடும்ெம். அவேது �ம்ெலாத்தியம் ெட்டும்தலான. 
கெண்ணலாடி எனறெதும் நி்னவுககு வருகிறெது.. 
அதற்கு ஏன கெண்கெண்ணலாடி எனச் ப�லால்் 
ெலாட்படன எனகிறெலாரகெள. மூககெண்ணலாடி - 
மூககுககெண்ணலாடி பெயரச்ப�லால் ெற்றி நலானும் 
பதரிநதுபகெலாளளைக பகெட்டுகபகெலாண்டுதலான 
இருகபகென. 

இனபனலாரு நண்ென முேளி இனறு வநது 
அது ெற்றிச் ப�லால்வதலாகெச் ப�னறுளளைலார. 
அபநகெெலாகெ வரும் பநேம் இது. ்கெயில் 
இனிபபுபபெட்டியுடன வநபதவிட்டலார. 
இனபனலாரு நண்ெர. அவருககு எல்்லா 
வ�திகெளும் ப�லாநதெநதஙகெளும் கெடவுளின 
ஆசீரவலாதமும் கி்டககெப பெற்றெவர. 
எபபெலாதும் ஜலாலிமூட். 

முேளியும் எஙகெள கெம்பெனியில் சீனியேலாகெ 
பவ்் ெலாரத்தவர. நலாஙகெள மூவரும் அபபெலாது 
பெலாட்ட ஹவுசிங பெலாரடு ெ்னபபிரிவில் 
ெககெத்துப ெககெத்து ெ்ன வலாஙகி வீடு 
கெட்டிகபகெலாண்டவரகெள. `நண்ெலா.. �மு�லா 
எடுத்துகபகெலா..` எனறெலார. 

முேளி பிரித்த ெலாகஸில் ஸ்விட், 

�பெலா�லா, ெலால்பகெலாவலா வலா�ம் ெேவி மூககின 
துவலாேஙகெளில் நு்ழநது ஆ்�யூட்டியது. 
ஒனறு எடுத்துக கெடித்துகபகெலாண்பட �பெலா�லா 
ெலாவு அடுககெம் மூடிய ெலால்பகெலாவலா பூேணத்்தச் 
சு்வத்துகபகெலாண்பட `எனன முேளி �லார 
இன்னககெலாவது பதளிவு்ே கி்டககுெலா?` 
எனபறென. 

`ம்ம். கெண்டிபெலாகெ. அதற்கு முனனலால் ஒரு 
பகெளவி. இநதச் �நபதகெம் உனககு ஏன வருது?` 

`நல்்லாக பகெட்டீஙகெ. நலான இடது கெண் 
பகெடேலாகட் ெண்ணிகபகெலாண்டது உனககுத் 
பதரியும். பகெலாஞ�ம் கெலாஸ்ட்லியலா ஃெலாரின 
ப்னஸ் வச்சுககிட்படன. கெண்ணலாடியும் - அது 
கெண்ணலாடினபன வருது. மூககுக கெண்ணலாடியும் 
அஞ�லாயிேம் ரூெலாய்ககு ஆரடர ெண்ணி 
முநதலாநலாள வநதது. ெலார�்்ப பிரித்பதன. எனது 
அபெலா நி்னவுககு வநதலார. என பெச்சு என 
தந்தயின ெ்ழய நி்னவுகெளில் பு்தநதது. 
அநதக கெலா்த்தில் அவர வலாஙகிய தடிெனலான 
ஃபபேம் பெலாட்ட புதிய கெண்ணலாடி. அேககு 
நிறெம் ஓடிய பவளிரநிறெப ெச்்� ெதிநத சிறு சிறு 
பகெலாடுகெளில் சிறெபெலாகெ இருநதது. என தந்தககு 
ெகிழச்சி தலாஙகெமுடிய். ெட்டுத்தறியில் அவர 
ப�்் பநய்யும்பெலாது எனது ெளளி பநேம் 
பெலாகெ என்னப ெட்டுநூல் குழல் சுெககும் 
நலாடலாவலால், வலாட்டு பெலாட்வபெலார. (குழல் 
அபபெலாபதல்்லாம் ஒருெககெ டி்�ன ெலாரடர 
பகெலார்வ ெட்டுச்ப�்் ேகெம். இேண்டு பந�வுக 
கெ்்ஞரகெள பத்வபெடும்). 

ப�ல்வம்.. நல்்லா கிளியேலாத் பதரியுது. 
அறுநதுபெலான இ்ழ்ய எடுத்துவநது 
அளைவுபகெலால்கெளில் உளநு்ழத்து அச்சுெககெம் 
வ்ே நலாககு எச்சில் தடவி நுமுட்டிவிடும் 
வ்ே கெவனம் ப�லுத்த புதுககெண்ணலாடி மிகெவும் 
து்ணயலாகெ இருககுது. நலானும் அ�தியலால், 
கெண்கெள ப�ருகெ, வலாட்டு தவறெலாகிவிடும் அநத 
நலாடலாவின கூர்ெ ப�்் வலாய்த்திறெபபில் 
ப ெ லா கெ லா ெ ல்  ப ெ லா வ த லா கெ  நி ் ன த் து த் 
தளளிவிடுபவன. 

நஙபகெனறு த்்யில் குட்டு விழுநது 
கெண்கெளில் பூச்சி ெறெககெ, அம்ெலா – எனபென. 
நலாடலா அவேது பதலாப்ெயில் நலாற்பகெலாணப 
ெ்ன ெேத்து ஏற்பகெனபவ பநய்த ப�்்யில் 
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உேசிக கீபழ புனிககுழிககுள வ்துகெலால்ெட்டு 
�ளித்துணுககுகெளில் ந்னயும். உடன எழுநது, 
நலாடலா்வ ஒரு ்கெயலாலும் அழுதுபகெலாண்பட 
த்்வலிககுமிடத்்த ெறு ்கெயலாலும் 
தடவிபெலாரபபென. சி்பநேம் நலாடலாவில் 
அடித்து, ஒழுகிய ேத்தத்திட்டுககெ்ளையும் 
ெலாரத்ததுண்டு. அவவளைவு ஆபவ�ம் வரும் 
அவருககு.` 

எனது புதிய கெண்ணலாடி்யக ்கெயில் 
எடுத்துத் தடவிப ெலாரத்துகபகெலாளகிபறென. 
பெலாட்டும் ெலாரககிபறென. இடது கெண் ெலார்வ 
ஆயிேம் ஓல்படஜ் பவளிச்�த்்தத் துபபியும் 
வ்து கெண் ெலார்வ �ற்றுக கு்றெவலாகெவும் 
இருநதது.. ெருத்துவர ெரிநது்ேத்த கெருபபுக 
கெண்ணலாடி �ற்பறெ ஓய்வு எடுத்துகபகெலாண்டது. 

பகெளவியின நலாயகெனலாகெ நலான டலாகடரிடம், 
`�லார ப்னஸ் இருககெ மூககெண்ணலாடி 
பெலாட்டலாகெணுெலா?` எனபறென. அவர பதளிவலாகெச் 
ப�லானனலார.. `இடது கெண் ப்னஸ் பெலாட்டலாச்சு. 
வ்து கெண்ணுககுப பெலாடும்வ்ே அதபனலாட 
ெலார்வககு இதுவ்ே கெண்ணலாடிதலாபன 
உதவியது. கிட்டபெலார்வககும் பெலாருநதுகிறெ 
ப்னஸ்தலான உஙகெளுககுப பெலாட்டிருகபகெலாம். 
அதனலாப் கெண்கெண்ணலாடி பெலாட்டுககுஙகெ` 
எனறெலார. 

டலாகடர கெண்கெண்ணலாடினனு ப�லானனதும் 
எது �ரி? எனறு என ெனம் வினவிற்று. 

அனறிேவு எனது கெனவில் என தந்த 
ஏகெலாம்ெேம் வநதலார. `ஏனடலா ப�ல்வம், 
நலான உ்டத்துவிட்ட புதுக கெண்ணலாடி்ய 
ஃபிபேம் ெலாற்றெ முடியலாெல் கெயிறு கெட்டி 
ெலாட்டியிருநபதன. எனன இருநதலாலும் நீ 
பகெலாடுத்துவச்�வனடலா...` ப�லால்லித் பதம்பித் 
பதம்பி அழறெலாரு. 

வறு்ெயின பகெலாேதலாண்டவத்தலால், 
பு்ே விழுநத கெண்கெளுடன ஆபபேஷன 
ெண்ணலாததலால் ெட்டு பந�வலாளியலாகெ அவர 
நீடிககெ முடியவில்்். பு்ே விழுநத 
கெண்கெ்ளையும் சீரெடுத்த முடியலாெல் தடுெலாறி, 
தனது ஐம்ெத்தி மூனறு வயதில் �லாபபிட்டுப 
ெடுத்தலார. எழுநதிருககெபவயில்்். 

அவர இறெககும்பெலாது விட்டுட்டுபபெலான 

மூனறு பெலாருட்கெள Made in England எனப 
பெலாறித்த பஷவிங பே�ர, தநத மூககுபபெலாடி 
டபெலா, கெயிறு கெட்டிய மூககுககெண்ணலாடி.` 

கெண்கெளில் நீர தழும்ெ முேளியும் 
அழுபதவிட்டலான. `ப�ல்வலா.. எனககு நி்றெ 
வலாழவு தநதுட்டலான இ்றெவன...` 

`உனககு வயசு முடிஞசுபெலாச்சு. ஏன 
அ்தபயல்்லாம் நி்னககிபறெ..? 

அவர உயிருடன இருககும்பெலாபத நலானும் 
மூககுபபெலாடி பெலாடக கெற்றுகபகெலாண்படன. 
ெ்னவி வநததும் தளளிபெடு - நலாற்றெம் 
புடுஙகுது எனறெதலால் கெஷடபெட்டு அ்த 
விட்டுவிட்படன. தற்பெலாது, எனது தந்த 
விட்டுபபெலான மூககுபபெலாடி டபெலாதலான 
எனககு இபபெலா்தய ஆறுதல். டலாகடர 
திட்டினலாரு, பெலாடககூடலாதுனனு ப�லானனலாரு. 
ஆனலாலும் முடிய்.`

கெண்கெ்ளைத் து்டத்துகபகெலாண்படன. 

`கெம் டூ தி ெலாயிண்ட். மூககெண்ணலாடி 
மூககுககெண்ணலாடி. கெண்ணலாடிகெள ெ்விதம். 
கெலாபபு கெண்ணலாடி, கெண் கெண்ணலாடிகெள, வலாசிபபுக 
கெண்ணலாடிகெள, ஒற்்றெ மூககுக கெண்ணலாடி, 
ஒற்்றெக கெண் கெண்ணலாடி....` 

 `இத்த்ன வ்கெயலா? இனட்ேஸ்டிங.` 

`ஆடி எனறெலால் ஆஙகி்த்தில் Glass, 
Mirror. ெலார்வககெலாகெ முகெத்தில் அணியும் 
ஆ டி .  மூ க கெ ண் ண லா டி .  கெ ண் கெ ளு க கெ லா ன 
இநத உெகெேணத்தின நடுெலாகெத்்தக கீபழ 
நழுவலாதெடி மூககு தலாஙகிப பிடிபெதலால் 
மூககுக கெண்ணலாடி எனறெலாகி, அதுவும் 
நலாளை்டவில் மூககெண்ணலாடி எனறு ெருவிப 
பெச்சு பெலாழியில் மூககெண்ணலாடி ஆகிவிட்டது.` 

`ஏன முேளி, இேண்டு வில்்்கெளைலாகெத் 
தலாஙகும் �ட்டஙகெளின இரு மு்னகெள 
கெலாதுகெளில் ெலாட்டபெடுவதலால் ஏன கெலாது 
கெ ண் ண லா டி  எ ன று  ப � லா ல் ் ெ லா ட் ப ட ன 
எனகிபறெலாம்?` 

`ஏம்ெலா. இது நிச்�யெலா குறும்புதலான...` 
எனறு முேளி ப�லால்் இருவரும் வலாய்விட்டுச் 
சிரித்தனர.
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ஓ ர அம்ெலா ஒரு குழந்த்யத் 
தலா்லாட்டினலால் அநதக குழந்த தூஙகும் 
எனெ்த முதனமுதலில் கெண்டுபிடித்த தலாய்தலான 
இனறும் உ்கெபெஙகும் அழும் குழந்தகெ்ளைத் 
தலா்லாட்டிகபகெலாண்டிருககிறெலாள. தலா்லாட்டு 
எத்த்ன ெகெத்துவெலானது. சி் ெலாடல்கெ்ளைச் 
சுதிபயலாடு ெலாவத்பதலாடு ெலாடினலால்தலான 
இனி்ெயலாகெ இருககும். ஆனலால் தலா்லாட்டுதலான 
எபெடிப ெலாடினலாலும் இனி்ெயலாகெ இருககும். 
கெலாேணம் ெலாடுெவள தலாய். தலாய் தலா்லாட்்ட 
நலாவிலிருநது ெலாடுவதில்்். இதயத்திலிருநது 
ெலாடுகிறெலாள. இதயத்திலிருநது ெலாடும் 
தலாயின ெலாடலில் தலாய்பெலாலின வலா�்ன 
கெ்நதிருககிறெது. தலாய்பெலாலின வலா�்னயில் 
முள பூவலாகிறெது. கெல் கெனியலாகிறெது. 

கெலாடு கெ்ேகெளில் கூலிககு உ்ழககும் 
தலாய்ெலாரகெள ெஞ�னத்தி ெேஙகெளிப்லா 
ப கெ லா டி க கெ லா ல்  ெ ே ங கெ ளி ப ் லா  த ங கெ ள 
கு ழ ந ் த கெ ் ளை த்  ப த லா ட் டி ல்  கெ ட் டி த் 
தூஙகெ்வத்திருபெலாரகெள. பதலாட்டககெலாேன 
ஒருபுறெமும் அழும் குழந்த ெறுபுறெமும் 
இருககெ, தலாயின ெலாரபு சுேககும் ெலால் 
வயலில் பெலாழிகிறெது. அத்துவலானத்தில் 
இருககும் ெேஙகெள எல்்லாம் ஏ்ழ ெேஙகெள, 
பகெலாஞசூண்டு நிழ்்த்தலான ்வத்திருககும். 
எ ன ப வ  ப வ யி லு ம்  கு ழ ந ் த ் ய 
இ ளை ஞ சூ ட் ட லா ப ்  அ ே வ ் ண க கு ம் . 
ெளளிககூடம் பெலாகெலாதவரகெளதலான தலா்லாட்்ட 
இ்�த்து குழந்தகெ்ளை உறெஙகெ்வககிறெலாரகெள. 
எழுத்தறியலாதவளைலால் ஏடறியலாதவளைலால்தலான 
�நத நயத்பதலாடும் கெற்ெ்ன வளைத்பதலாடும் 
எ ண் ண ற் றெ  த லா ் லா ட் டு ப  ெ லா ட ல் கெ ள 
ெலாடபெட்டிருககினறென.  

ஒ ரு  வ ண் ண ெ ய ெ லா ன 
பெலாரு்ளைக பகெலாடுத்தலால் சிரிபெதும் 
அ்தப ெறித்தலால் அழுவதும், 
இனி் ெ யலான  ஒ ரு  ஒ லி் ய 
எழுபபினலால் சிரிபெதும் அ்த 
நிறுத்தினலால் அழுவதுபென 
எ த் த ் ன  அ ழ கெ லா ன ் வ 
கு ழ ந ் த யி ன  அ ் � வு கெ ள . 
அபத ஒரு குழந்தயின ெசி 
அழு்கெ்ய எநத உயிரும் 
த லா ங கி ட லா து .  த ன க ப கெ 
உணவில்்லாதபெலாது தன 
குழந்தககுப ெலாலுககு 
எனன ப�ய்வலாள தலாய். 

குழந்தகெளின 
அ ழு ் கெ  ஒ ரு 
ஊ ரி ன  நு னி யி ல்  ெ ற் றி ய 
பநருபபு. குழந்தயின அழு்கெ 
ஒரு குடும்ெத்தின வறு்ெ நிறெம். 
குழந்தயின அழு்கெ ஒரு தலாயின வலி. 
குடும்ெத்தில் உளளை உறுபபினரகெள ஒரு 
குழந்தயின மீது ெரிவும் ெலா�மும் கெலாட்டிக 
கெடநதுவிட முடியும். ஆனலால் தன குழந்தயின 

èMë˜ ãè£îC
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ெசி்யப பெலாககெ இய்லாத தலாயின துயேம் 
ப�லால்லி ெலாளைலாது. அபெடி ஒரு தலாயின ேணத்தில் 
உதித்த ப�லாற்கெளின அடுககுதலான கீழகெலாணும் 
ெழம் ெலாடல்.

“�ோயபெோலு பகோடுத்திட்வ 

வோயபபெ்னககும் கிலடச்சிடு�ோ

வோயககோலு �ண்ணி குடிச்ெோ 

�ோயபெோலும் சு�ந்திடு�ோ

ெோய ்ெோடத் ்�லவயில்்ை 

ெசி �யககம் தூககமில்்ை

நோயப பெோழபபு ஆச்சு�டோ 

நன�க்்ன கண்ணுறஙகு” 

ெலா்ச்�நதர இயககெத்தில் பவளிவநது 
அநத பநேத்தில் கெருத்திய்லாகெவும் கெ்தயலாகெவும் 
ெககெள ென்தப ெலாதித்த “தண்ணீர தண்ணீர” 
எனும் ெடத்தில் எம்.எஸ்.வி அவரகெளின 
இ்�யில் கெவிஞர ்வேமுத்து எழுதிய, 

“கண்்ோ்ன பூ �க்்ன 

கண்ணுறஙகு சூரிய்்ன (2)

ஆத்�ோ அழு� கண்ணீர் 

ஆறோகப பெருகிவந்து 

ப�ோட்டில் நல்னககும் வல� 

உன தூககம் கலைககும் வல� 

கண்்ோ்ன பூ �க்்ன 

கண்ணுறஙகு சூரிய்்ன” 

எனகிறெ ஒரு தலா்லாட்டுதலான இதுவ்ே 
என்னக கெ்ேத்துகபகெலாண்டிருககிறெது. இதுவும் 
ஒரு தலாயின தீேலாத் துயரின கெண்ணீரத் தமிழதலான. 

என தலாத்தலா வீட்டில் பெலாத்தம் ெத்துப பெர. 
அதில் என அம்ெலாதலான மூத்தவர. பநல்்் 
அவிழத்துப ெதத்தில் ஆ்லாட்டி அதன பின 
அ்த பவயிலில் கெலாய்வத்து அளளி்வத்து 
உேலில் உ்க்கெ பகெலாண்டு குத்தித்தலான 
ப�லாறு �்ெபெலார. பவயிலில் பநல்்்க 
கெலாய்வககும்பெலாது கெழு்தகெளும் பகெலாழிகெளும் 
அம்ெலாவின உயி்ேப ெலாதி வலாஙகிவிடும். 
இதற்கு நடுவில் கெலாக்கெ பவறு கெளைம் இறெஙகும். 
அநத பநேத்தில் கி்டயலாடுகெள வேலாெலிருத்தல் 
வேம். இநத கெதலாெலாத்திேஙகெபளைலாடு என 

பதலால்்் பவறு அம்ெலாவுககு. பவபெ ெேக 
கி்ளையில் என்னத் பதலாட்டிலில் உறெஙகெ 
்வத்திருபெலார. இ்்கெளின அ்�்வ 
ேசி த் த ெடிபய உறெ ங கிவிடும்  ெழ க கெ ம் 
எனனு்டயது. குழந்தப ெருவத்தில் நடநத 
�ெலாச்�லாேம் எல்்லாம் இவனுககு எபெடித் 
பதரியுபெனறுதலாபன நி்னககிறீரகெள. இநத 
வயதின ஞலாெகெஙகெ்ளைவிட குழந்தப ெருவ 
ஞலாெகெஙகெபளை எனககு அதிகெம். 

ப த லா ட் டி லி ல்  அ ழு து  கெ ண் ணீ ர 
வழிநது என கெலாதில் பதஙகியது வ்ே 
இனனும் நி்னவிருககிறெது. நலாய், கெழு்த, 
கெலாக்கெ, பகெலாழி, ஆடு, ெலாடு என அத்த்ன 
உயிரினஙகெ்ளையும் அனபெலாடு அ்ழககெவும் 
ஆறுதல் ப�லால்்வும் என ெலாெேத்தலாய் 
பவறு பவறு ப�லாற்கெ்ளை ்வத்திருநத்தப 
ப ெ லா ்  எ ன ் ன த்  தூ ங கெ ் வ க கெ வு ம் 
்வத்திருநதலார. அநதச் ப�லாற்கெளின அனபில் 
என கெண்ணீர உளவலாஙகி அவர கெண்கெளில் 
கெசிநபதலாழுகிய்தக கெண்டிருககிபறென. 

“ெஙகுை ெோல் வோர்த்�ோ 

ெ�த்து குலறயுமுனனு

இரும்புை ெோல் வோர்த்�ோ 

எழுத்து குலறயுமுனனு

பவள்ளியிை ெோல் வோர்த்�ோ 

ெோெம் குலறயுமுனனு

லகயிை ெோல் வோர்த்்�ன 

கண்்் நீ தூஙகு”

எனப ெலாடும் ஒரு தலாயின ஈேத்தின முன 
பெருஙகெடலும் பினதலான. எத்த்ன அனபும் 
எத்த்ன ெலானுடப பிரியமும் இருநதலால் 
ஒரு பெண் எஙகும் கெற்றுகபகெலாளளைலாெப்பய 
தலாயலான பின அவள அறிவில் தலா்லாட்டு 
மு்ளைத்துகபகெலாளகிறெது. 

பெண் நம்்ெக கெருவில் சுெநது 
ப ெ ற் ப றெ டு க கி றெ வ ள .  ப ெ ண்  ந ம் ் ெ 
வளைரத்பதடுககிறெவள. இதற்பகெல்்லாம் நலாம் 
எனன ப�ய்தலால் அவளுககு நனறியலாகும் 
எனெதில்தலான பெண்ணுககும் ஆணுககுெலான 
இ ் ட ப வ ளி  இ ரு க கி றெ து .  இ த் த ் ன 
தியலாகெஙகெ்ளைச் ப�ய்யும் ஒரு பெண்்ணப 
பெலாற்றெ பவண்டலாம். புகெழ பவண்டலாம். 
அவள எனன விரும்புகிறெலாள எனெ்தப 
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புரிநதுபகெலாளளை முயற்சி ப�ய்ய பவண்டும். 
அவள சுதநதிேெலாகெச் ப�யல்ெட விரும்புகிறெலாள. 
அ வ ளு க கு  வீ ட் டு க கு ள ப ளை ப ய  � த லா 
அ்டெட்டுக கிடககெப பிடிககெவில்்். அவள 
ஓர ஆ்ணப பெலானறு பதலாழிற்�லா்்கெளில் 
ெணிபுரியவும், ெட்டலாம்பூச்சி ெற்றும் 
நி்லாபவலாடு வி்ளையலாடவும், தனககுப பிடித்த 
ஆ்ட்ய அணிநதுபகெலாளளைவும் ஆவப்லாடு 
இருககிறெலாள எனெ்த அவரகெள ப�லால்லி 
நெககுத் பதரியபவண்டிய அவசியம் இல்்். 
ஆனலால் அவரகெள ப�லால்லியும் நெககு சூடு 
ப�லாே்ண இல்்் எனெதுதலான கெவ்்ககுரிய 
வி�யம்.

தனகபகெதிேலாகெச் ப�யல்ெடபபெலாகும் 
ஓர ஆண் குழந்த்யக கூட எத்த்ன 
பென்ெயலாய்த் தலா்லாட்டுகிறெலாள ஒரு தலாய் 
எனெ்தப ெழஙகெலா்த்துத் தலா்லாட்டுப 
ெலாடல்கெள ஒவபவலானறிலும் கெலாண்லாம். 
அழுகினறெ தன குழந்தயிடம் “ெலாென 
அடிச்�லானலா” எனக பகெட்கும்பெலாதுகூட தனது 
அடுத்தடுத்த வலாரத்்தகெ்ளை  அது வலிககெலாெல் 
இருககெ “ெலா்்யிடும் ் கெயலாப்” எனப ெலாடிச் 
ப�ல்கிறெ தலாய் ெனம் ெல்லி்கெ இத்ழப 
பெலானபறெயிருககிறெது.

ஆ�ோ்�ோ ஆ�ோ்�ோ – கண்்் நீ

ஆ�ோ்�ோ ஆரி�்�ோ!

ஆ�டித்�ோர் நீ அழு�ோய? கண்்் உல்ன

அடித்�ோல�ச் பெோல்லி அழு!

�ோமி அடித்�ோ்�ோ? - உனல்ன

�ல்லியபபூச் பெண்டோ்ை!

�ோ�ன அடித்�ோ்்னோ! – உனல்ன

�ோலையிடும் லகயோ்ை!

அககோ அடித்�ோ்�ோ? - உனல்ன

அ�ளிபபூச் பெண்டோ்ை!

அடித்�ோல�ச் பெோல்லியழு!

நண்ெர இயககுநர மீேலா கெதிேவன இயககிய 
“அவள பெயர தமிழேசி” ெடத்தில் நலான 
எழுதி வீே�ஙகெர ெலாடிய தலா்லாட்டுப ெலாடலின 
கீழகெலாணும் நலானகு வரிகெள இனனும் என 
பநஞசில் நிற்ெ்வ.

“நீ �ல்ைோந்து தூஙகு�ழக எஙகண்்் - நோ 

��ககோ ்ெோட்டு அ�ககணு்� 
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நீ குபெறககத் தூஙகு�ழக எஙகண்்் - நோ 

கூட ்ெோட்டு அ�ககணு்�” 

தி்ேபெடத் து்றெயில் ஒரு கெவிஞனுககு 
இது பெலானறெ ெககெளின ெண்ெலாட்்டப 
ெதிவுப�ய்கிறெ ெலாடலுககெலான சூழல் அ்ெவது 
அபூரவம். ஆனலால் எனககு அபெடியலான 
சூழல் நி்றெயபவ அ்ெநதிருககிறெது. 
�லாதியத்திற்கு எதிேலான என ெதி்வ இயககுநர 
ெலாேதிேலாஜலாவின “பகெலாடிவீேன” ெடத்திப்பய,

“ெோதிய ஒழிஙகடோ 

ெோஸ்தி�ம் கிழிஙகடோ” 

என எழுதும் வலாய்பபு கி்டத்தது. அபத 
பெலால் என முதல் ெடெலான இயககுநர அப�லாக 
அவரகெளின “ஆயுள பே்கெ”யிலும்,

“ெடி்யறு ெடி்யறு 

பெவவோயில் குடி்யறு” 

என எழுச்சிபெடுத்தும் வரிகெ்ளை 
எழுதமுடிநதது. அ்தத் பதலாடரநது ெேணம் 
நிகெழநத வீடுகெள, திருவிழலா, அேசியல் 
�லாடல் என நலாட்டின மிகெ முககியெலான 
நிகெழவுகெ்ளைபயல்்லாம் தி்ேயில் ப�லால்லும் 
வலாய்ப்ெப பெற்றெவனலாகெ இருககிபறென. 
இதன பதலாடரச்சியலாகெத்தலான, இயககுநர சுதலா 
பகெலாஙகுேலா அவரகெளின “சூே்ேப பெலாற்று” 
ெடத்தில், 

“கீழ் ெோதி உடம்புககுள்� 

ஓடுறது ெோககலடயோ - அந்� 

்�ல் ெோதிககோ�னுககு 

பகோம்பிருந்�ோ கோட்டுஙலகயோ” எனவும், 

என. ஆர. ேகுநநதன இ்�யில் “அழகிய 
கெண்பண” ெடத்தில், 

“முட்லடககுள்� இருககுறப்ெோ 

முபெது புக்ோ�ோம் 

மூ்ோபபு ெடிககிறபெ 

ெபளிக எக்ோ�ோம்” எனறு புதிய கெல்விக 
பகெலாள்கெ்யக கிழிககெவும் முடிநதது.

தி்ேயில் கி்டககிறெ இதுபெலானறெ 
ஒனறிேண்டு முற்பெலாககெலான ெலாடல்கெளின 
மூ்ம் எளிய ெககெளுககெலான விடுத்்்யப 

பெறெ முடியலாபதனறுதலான சினிெலாவில் ஒரு 
ெலாடல் எழுதுகிறெ அபத பவ்ளையில் தனியி்�ப 
ெலாடல்கெள இேண்படழுதிவிடுகிபறென. அநத 
வரி்�யில் பதலாழர சுகெநதி, பதலாழர கெரி�ல் 
திருவு்டயலான பெட்ட்ெத்த 

“�ல்லிக பகோடி்ய �க்்ன �ோெோ 

கண்ணுறஙகு..” எனறெ எனது ெலாட்்ப 
ெலாடியுளளைலார. 

�மீெத்தில் அண்ணன தட்சிணலாமூரத்தி 
அவரகெளின தயலாரிபபில் உருவலான எனது 
ஒரு தலா்லாட்்டத் தங்கெ ேலாஜ்ட்சுமி 
ப�நதில்கெபணஷ ெலாடியபெலாது ெதிவுககூடபெ 
உறெஙகியது. அத்த்ன இதெலான தலா்லாட்டு. 
அநத அழகிய இ்�்ய வலாரத்தது என அனபு 
இேட்்ட இ்�ய்ெபெலாளைர எல்.வி.முத்து 
கெபணஷ அவரகெள.

பல்லவி 

ஆைம் பூவு �ோழம் பூவு �ோ்்னோ 

என கண்்் கோ்டோடும் �ோ்்னோ (2)

நீ நோளும் முத்�ம் 

�ந்�ோ ்ெோதும் 

ஏ ஆயுள் நூறு 

�ோண்டி நீளும் 

நீ வி�ை பிடிச்சுப ்ெோகும்்ெோது 

விடுெடத் ்�ோ்ோது 

நீ அழுதிடும் ்ெோதுகூட 

அழபகதுவும் �ோறோது 

ஆரி�ோரி்�ோ ஆரி�ோரி ஆரி�ோரி்�ோ

ஆரி�ோரி்�ோ ஆரி�ோரி ஆரி�ோரி்�ோ

ச்ரணம் - 1 

ஆத்து நீரு ்�ை 
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நீந்தும் நிைவோட்டம் 

ெோயந்து தூஙகுறியோ 

�ோரில் பூவோட்டம் 

ஆடி ஆவணியில் 

கோட்டில் ஏ்�ோட்டம் 

வீட்டில் உன்னோ்ை 

நோளும் ்�்�ோட்டம் 

முத்�த்�க கன்னககுழியில்  

்ெத்து லவககிற  

முல்ைபபூ ப�ோடுத்�து ்ெோல் 

சிரிச்சு நிககிற 

லகபெட்டோ பவறகும்கூட 

ப�ோ�ச்சிரு்� 

கண்ெட்டோ ்ெோகம்கூட 

எ�ச்சிரு்�  

ஆரி�ோரி்�ோ ஆரி�ோரி ஆரி�ோரி்�ோ

ஆரி�ோரி்�ோ ஆரி�ோரி ஆரி�ோரி்�ோ

ச்ரணம் - 2 

ஓைக கோத்�ோடி 

நோனும் ஆ்வ்்னோ 

ஒம்�க லக்யோட 

ஒைகம் சுத்்�்்னோ 

ெோ� ்ெோகோ� 

ஊரு ்ெோ்வனடோ 

வோ்னம் ்கட்டோலும் 

வோஙகித் �ோ்�னடோ 

அள்ளித்�ோன பகோஞெ்வணும் 

துள்ளி வோடோ நீ 

அண்்ோந்து நோனும் ெோகக 

்�்ை ்ெோடோ நீ 

வயித்திை நோ பெோ�ந்� 

வ�ர்பிலற்ய 

லகயிை வச்சுக பகோஞசும்

கடைலை்ய 

ஆரிராரிரரா ஆரிராரி ஆரிராரிரரா
ஆரிராரிரரா ஆரிராரி ஆரிராரிரரா
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 ததகாைர 4

குறிச்ப�லாற்கெள பதலாடேட்டும். நி்றெய 
குறிச்ப�லாற்கெள ெற்றிய அறிமுகெத்தி்ன 
முடிநதளைவிற்குச் ப�ய்கிபறென. 

ேம்பிக்தக (belief) 

å¼ MêòˆFŸè£è ñQî¡ Þø‚Aø£¡ â¡ðîŸè£è 

Ü‰î Mêò‹ à‡¬ñò£è Þ¼‚è «õ‡´‹

â¡ø ÜõCòI™¬ô

– ஆஸ்கெர ்வல்ட். 

நம்பிக்கெ எனெது உருவலாககெபெடுவது. 
முற்றும் முத்லான அல்்து சுயம்புவலான 
நம்பிக்கெ எனறு எதுவும் இல்்். நீஙகெள 

எ்த நம்புகிறீரகெள எனெது உஙகெள 
வளைரசூழல் �லாரநதது. புறெபவளி்ய நீஙகெள 
புரிநதுபகெலாளளும் தன்ெயிலிருநது   நீஙகெள 
உருவலாககிகபகெலாளளும் நம்பிக்கெயின வ்கெ 
ெலாறுெடுகிறெது. 

‘நம்பிக்கெதலாபன வலாழக்கெ’ எனெது 
பெலாதுவலான ப�லாற்பிேபயலாகெம். ஆனலால் 
நம்பிக்கெ எனெது எனன எனறெ பகெளவிககு 
அ றி வி ய ல் பூ ர வ ெ லா ன  வி ளை க கெ ங கெ ள 
நம்மி்டபய மிகெ மிகெக கு்றெவலாகெபவ 
உளளைன. பெலாதுவலாகெ நம்மி்டபய நம்பிக்கெ 
எனெது ெதம் �லாரநதும், கெடவுள �லாரநதும் 
கெட்ட்ெககெபெட்ட வி�யஙகெளைலாகெபவ உளளைது. 
இ்தத் தலாண்டி தனி ெனித வலாழவில் ஒருவர 
மீது ெற்பறெலாருவர ்வககும் நம்பிக்கெ, 
ெற்றெவர தம்்ெப ெற்றி உருவலாககும் ‘சூழல்’ 
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�லாரநது ெலாறுெடுகிறெது. அதலாவது ஒரு ெனிதர 
நல்்வர எனறு எபெடி நம்புகிபறெலாம் எனெது 
அநத ெனிதர பவளிபெ்டயலாகெத் தன்ன 
எபெடித் தகெவ்ெத்துக பகெலாளகிறெலார எனெதில் 
அடஙகியிருககிறெது. 

உ்கில் மிகெ அதிகெ வலி தரும் 
உணரவுகெளில் ஒனறு நம்பிக்கெ இழபபு. 
‘ெறுத்தளிபபு’ எனெதில் ஏற்ெடும் வலியளைவுககு 
நம்பி ஏெலாறுெவரகெளுககு வலி உணரவு 
உண்டலாகிறெது. எனபவ நம்பிக்கெ ெற்றிய 
அடிபெ்டயலான ெற்றும் அறிவியல்பூரவெலான 
பு ரி த ல்  ந ெ க கு  அ வ சி ய ெ லா கி றெ து . 
அனுெவபபூரவெலாகெ ந்டமு்றெ �லாரநது 
ஒருவர ஏற்ெடுத்திகபகெலாளளும் நம்பிக்கெ 
எபபெலாழுதும் ஓேளைவு சீரிய நம்பிக்கெயலாய் 
இருபெது பவளிபெ்ட. 

அ வ வ ் கெ யி ல்  ஆ தி ெ னி த ர கெ ள 
இயற்்கெபயலாடு இயற்்கெயலாய்த் தம்்ெ 
உணரநது, சிறுகெச்சிறுகெ தெது அனுெவத்தின 
மூ்ம் ெல்பவறு நம்பிக்கெகெளின கூட்்ட 
(உணவு �லாரநது, ெருத்துவம் �லாரநது, குழந்த 
வளைரபபு, பநலாய் எதிரபபு �லாரநது என…)  
உருவலாககி வே்லாற்றில் ெ் கெலா்கெட்டத்தில் 
அதன பத்வகெளுகபகெற்ெச் சி்தநது 
வளைரநது வநதிருககிறெலாரகெள. இனியும் அதன 
பெலாககுகெளில் இவவ்கெயலான நம்பிக்கெயின 
வே்லாறு பதலாடரும். 

இ ் வ  எ ல் ் லா ம்  ெ னி த ர  த ெ து 
அ ன றெ லா ட  அ னு ெ வ த் தி லி ரு ந து ம் 
உ ் ழ ப பு ச்  ப � ய ல் ெ லா ட் டி லி ரு ந து ம் 
ஏற்ெடுத்திகபகெலாண்டிருககும் நம்பிக்கெ 
வ்கெகெள. அ்வ அ்னத்தும் அறிவியல் �லாரநது 
ெனிதகு்த்திற்கும் அதன சீரிய வளைரச்சிப 
பெலாககிற்கும் உதவியலாகெப பெலாதுவலான 
தளைத்தில் இயககெம் பகெலாண்டன. 

இ ப த  வ ே ் லா ற் று ப  ெ லா ் த யி ல் 
இ்டச்ப�ருகெ்லாகெ ெனிதர உருவலாககிய 
ெற்பறெலாரு நம்பிக்கெ ெதம் ெற்றும் கெடவுள 
நம்பிக்கெயலாகும். இவவ்கெயலான ெத / 
கெடவுள நம்பிக்கெ ெனிதரகெளிடம் ஏன 
எவவலாறு உருவலாககெபெட்டது எனெது 
ஒவபவலாருவருககுெலான பகெளவி. இஙகு இ்த 

நலான விளைககெபபெலாவதில்்். பகெளவியின 
ெதி்்த் பதளிநத புத்தகெஙகெள மூ்ம் வலாசித்துத் 
பதரிநதுபகெலாளவது உஙகெள கெட்ெ. 

கெடவுள ெற்றும் ெத நம்பிக்கெ எனெது 
என்னப பெலாறுத்தவ்ே மூடநம்பிக்கெ. 
இது �ரியலா தவறெலா எனகிறெ விவலாதத்்த நீஙகெள 
உஙகெளுககுள உருவலாககிகபகெலாளளுஙகெள.  
ப ெ லா து வ லா கெ  கெ ட வு ள  அ ல் ் து  ெ த 
நம்பிக்கெகெள எவவலாறு ெககெளி்டபய 
உருவலாககெபெடுகினறென எனெதற்கு நெககுப 
ெல்பவறு வ்கெயலான ெதபெலாத்னகெளிலிருநது 
�லாட்சியஙகெள உளளைன. சுருககெெலாகெ அ்தப 
ெற்றித் பதரிநதுபகெலாளளை்லாம்; 

முத்லாவதலாகெ ெனிதரகெள தலாககுதலுககு 
உளளைலாகும்பெலாது (இயற்்கெச் சீற்றெம், அயல் 
நலாட்டுத் தலாககுதல் பெலானறு…) ஒரு பெலாதுவலான 
ெலாதுகெலாபபிற்கெலாகெ நம்பிக்கெ பத்வபெடுகிறெது. 
அபபெலாது கெடவுள எனபறெலாரு �லாகெ�ககெலாேர 
உருவலாககெபெடுகிறெலார. அவர அ்னவ்ேயும் 
கெலாபெலார எனறெ ஒரு வ்கெயலான நம்பிக்கெ 
உருவலாககெபெடுகிறெது. 

இேண்டலாவதலாகெ  ஏதலாவது ஒனறின மீது 
ஒரு நம்பிக்கெ ஏற்ெடுத்துவது தவிே பவறு 
வழியில்்் எனகிறெ ்கெயறு நி்்்ய 
உருவலாககி, எவவளைவு துனெம் வநதலாலும் 
‘நம்பிக்கெ்ய’க ்கெவிடலாதீரகெள எனறும் 
நல்்்வ நடககும் எனறு எபபெலாழுதுபெ 
எ தி ர ெ லா ரு ங கெ ள  எ ன று ம்  ப த லா ட ர ந து 
உணரத்துவது ெற்றும் கெ்டசியலாகெ ‘ெேணம்’ 
எனெ்த ஒரு பெலாருளைலாககி அதன மீதலான 
குறிபபிட்ட வ்கெ ஆனமீகெ அரத்தஙகெ்ளை 
உருவலாககுவதன மூ்ம் ஏற்ெடுத்தபெடும் 
நம்பிக்கெ. 

எடுத்துககெலாட்டலாகெ, கிருத்துவம் ெலாவத்தின 
�ம்ெளைம் ெேணம் எனகிறெது. ஹிநதுக பகெலாள்கெ 
ெலாவத்தின �ம்ெளைம் ஜனனம் எனகிறெது. இது 
பெலா் ெேணம் ெற்றிய நம்பிக்கெ ெதஙகெளுககு 
ெதம் பவறுெடுகிறெது. 

இ னி  ந லா ம்  ந லா ன கு  வ ் கெ ய லா ன 
நம்பிக்கெகெள ெற்றிப ெலாரககெ்லாம். 

ஒ ன று  ‘ ந ம் பி க ் கெ ’  ( B e l i e f ) . 
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இ வ வ ் கெ ய லா ன ் வ  எ ளி ் ெ ய லா ன 
நம்பிக்கெகெள. உளளைலாரநது ஒருவித �நபதகெம் 
இருநதலாலும் பவளிபெடுத்திகபகெலாளளைலாெல் 
ப ெ லா து வ லா கெ  ந ம் பி க ் கெ  ப கெ லா ள ளு ம் . 
எ டு த் து க கெ லா ட் ட லா கெ ,  ஒ ரு  ெ னி த ரி ன 
பதலாற்றெத்திலிருநதும் நடத்்தகெளிலிருநதும் 
ஒருவர உருவலாககிகபகெலாளளும் நம்பிக்கெ. 

இேண்டலாவது ‘திடநம்பிக்கெ’(faith). இது 
முழுவதும் �ேண்டவது. பெரும்ெலாலும், 
கெலாதலிடமும் கெடவுளிடமும் இவவலாறெலான 
திடநம்பிக்கெ �லாத்தியெலாகும். ‘நலான அவ்ேக 
கெலாதலிககிபறென’ எனெதற்கும், ‘நலான அவ்ேக 
கெலாதலிபெது உண்்ெ’ எனெதற்கும் இ்டபய 
உளளை வித்தியலா�த்்த உணே முயலுஙகெள.  

மூனறெலாவதலாகெ உறுதிபெலாடு (Confidence). 
இது ஒரு ெனிதரின முன ஆயத்த நி்்யலால் 
உருவலாகும் நம்பிக்கெ. ‘நலான நனறெலாகெப 
ெடித்திருககிபறென… எனபவ பதரவில் 
உறுதியலாகெ பவற்றி பெறுபவன’ எனகிறெ 
வ்கெயலான நம்பிக்கெ. 

நலானகெலாவதலாகெ, நனநம்பிக்கெ (hope). 
இது எதிரெலாரபபுடன கூடிய கெற்ெ்னயலான 
நம்பிக்கெ வ்கெ. ‘நலான இஙபகெ ந்ம்.. 
நீஙகெள அஙபகெ ந்ெலாகெ இருபபீரகெள எனறு 
எண்ணுகிபறென’  பெலானறெ நம்பிக்கெகெள 
இவவ்கெயில் வரும். 

நம்பிக்கெ எனெதன அடிபெ்டயலான 
புரிதல் உருவலானபின நலாம் அடுத்துக கெவனம் 
ப�லுத்த பவண்டியது  ‘கெருத்துத் திணிபபு’ 
எனகிறெ நிகெழவுபபெலாககு (occurrences). 

நலாம் தற்பெலாது இருபெது விளைம்ெேஙகெளின 
யுகெத்தில். ெனித �முதலாயத்தின தற்பகெலா்்ச் 
ப�யல்ெலாடுகெள எனறு நலான விளைம்ெே 
யுகெத்்தப புரிநதுபகெலாளகிபறென. �ந்த, ்லாெம் 
ெற்றும் பெருநிறுவனஙகெள எனெவற்்றெ 
நீஙகெள எவவலாறு அல்்து எவவளைவு 
புரிநதுபகெலாண்டிருககிறீரகெள எனெ்தப 
பெலாருத்து நலான ப�லால்லும் இநத வி�யமும் 
உஙகெளுககுப புரிெடும். 

தற்கெலா் உ்கில் நீஙகெள சுய முடிவுடன 
(self-conclusion) ஒரு பதர்வ (choice) உருவலாககும் 

திறெ்ன இழநதுவிட்டீரகெள. ெககெள எனன 
ப�ய்ய பவண்டும் எனெ்த விளைம்ெேஙகெள 
தீரெலானிககினறென. ஒரு பெலாருள தெககுத் 
ப த ் வ ய லா  இ ல் ் ் ய லா  எ ன ெ ் த ப 
ெற்றிச் சிநதிபெ்த ஏறெககு்றெய ெககெள 
நிறுத்திவிட்டலாரகெள. அவரகெளின சிநத்ன 
எல்்லாம் எநத நிறுவனத்தின (brand) பெலாருள 
வலாஙகெ பவண்டும் எனெ்தப ெற்றித்தலான. 

நீஙகெள ‘கெட்டுபெடுத்தபெட்ட ெகுத்தறிவு’ 
(bounded rationality) எனெ்த விரிவலாகெத் 
பதரிநதுபகெலாளளுஙகெள. இது நீஙகெள உஙகெளைது 
வலாழவில் எது மிகெமிகெ முககியம் எனறு 
கெருதுகிறீரகெபளைலா அநதளைவு அல்்து அதற்கும் 
பெ்லான அவசியம். திட நம்பிக்கெ எனெது 
அ்னத்துவ்கெயலான சிேெஙகெளுககும் தீரவல்். 
அபத பநேம், நம்பிக்கெ எனெது பெலாத்த 
முேண்ெலாடுகெளின முகெம் (Paul Tournier) எனெ்த 
ெறெநதுவிடக கூடலாது.  

பதலாகுபெலாகெ, விககிபீடியலா நம்பிக்கெ்ய 
இவவலாறு வ்ேய்றெ ப�ய்கிறெது:  நம்பிக்கெ 
(belief) எனெது ஒரு உளைவியல் �லாரநத 
விடயெலாகும். ஒருவர அல்்து ஓே்ெபபு, 
ஒனறின மீது அல்்து ஒருவரின மீது 
்வககும் மிகுநத ெற்று அல்்து கூடிய 
விருபபு பெலானறெவற்றின அடிபெ்டயில் 
அத்ன உண்்ெ என நம்பும் நி்்யிப்பய 
நம்பிக்கெ ெனித ெனஙகெளில் ஏற்ெடுகினறெது. 
அது �ரியலானதலாகெபவலா தவறெலானதலாகெபவலா 
இ ரு க கெ ் லா ம் .  உ ண் ் ெ ய லா ன த லா கெ ப வ லா 
உண்்ெயற்றெதலாகெபவலா கூட இருககெ்லாம். 
ஆனலால் அது அறிவியலின அடிபெ்டயில் 
ஏற்றுகபகெலாளளைககூடிய உண்்ெயலாகெ இருககெ 
பவண்டும் எனெதில்்். 

பெரும்ெலாலும் “நம்பிக்கெ” எனெது 
அறிவிற்கு அபெலால் ஒருவரின அல்்து 
ஒ ன றி ன  மி கு ந த  ெ ற் றெ லா லு ம்  கூ டி ய 
விருபபினலாலும் ஏற்ெடும் உளைம் �லாரநத 
பவளிபெலாடலாகெபவ இருககும். அதனலாப்பய 
ஒ ரு வ ர  ப கெ லா ண் ட  ந ம் பி க ் கெ யி ் ன 
இ ன ப ன லா ரு வ ர  அ ல் ் து  இ ன ப ன லா ரு 
அ்ெபபு பகெளவிககுளளைலாககும்பெலாது அதன 
�ரி பி்ழகெ்ளை ஏற்கும் அல்்து ெகுத்துப 
ெலாரககும் ெனநி்்்ய அபநகெெலான 
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ெனிதரகெள இழநதுவிடுகிறெலாரகெள. ெலாறெலாகெ 
ப கெ ள வி க கு ள ளை லா க கு ம்  ந ெ ர  அ ல் ் து 
அ்ெபபின மீது வனெெலாகெ எதிரககும் 
ெனநி்்ககும் தளளைபெட்டுவிடுகிறெலாரகெள. 

ெனித ெனஙகெளில் ஏற்ெடும் நம்பிக்கெகெள 
ெ்வலாறெலாகெ இருககினறென. அ்வ அவேவர 
பிறெககும், வளைரும், வலாழும் சூழல் ெற்றும் 
� மூ கெ ச்  � ந த ர ப ெ ச்  சூ ழ நி ் ் கெ ் ளை ப 
ப ெ லா று த் து  ஏ ற் ெ டு கி ன றெ ன .  ஒ ரு வ ர 
பகெலாண்டுளளை நம்பிக்கெ இனபனலாருவருககு 
மூடநம்பிக்கெயலாகெவும், தலான நம்பும் 
ந ம் பி க ் கெ ப ய  உ ண் ் ெ ய லா ன த லா கெ வு ம் 
நி்னககும் அல்்து கெருதும் நி்்யில் ெனித 
ெனஙகெள உநதபெடுகினறென.

• •
ம்ரணம் (death)

மூ்ளை எனெது கெணினி பெலானறெது. 
அதன ெலாகெஙகெள ப�யலிழககும்பெலாது அது 
பவ்் ப�ய்வ்த நிறுத்திவிடும். ப�யலிழநத 
கெணினிககு ெறுபிறெபபெலா அல்்து ப�லாரககெபெலா 
எனறு எதுவும் கி்டயலாது. அ்வ இருட்்டப 
ெலாரத்துப ெயபெடும் ெனிதரகெளுககெலாகெச் 
ப�லால்்பெட்ட ெலாயக கெற்ெ்னக கெ்த – 
ஸ்டீஃென ஹலாககினஸ்.

ெேணம் ெற்றிய உளைவியல் ெற்றும் 
�மூகெவியல் கெருத்துககெள ெற்றி இறுதிப 
ெகுதியில் ப�லால்லியிருககிபறென. இஙகு நலாம் 
ெேணத்தின அறிவியல் ப�யல்ெலாடு ெற்றிச் 
சுருககெெலாகெத் பதரிநதுபகெலாளளை்லாம். மூபபு 
அல்்து பவறு ஏபதனும் ஒரு கெலாேணத்தலால் 
நு ் ே யீ ே ல் ,  இ த ய ம்  ெ ற் று ம்  மூ ் ளை 
ஆகிய்வ தனது பவ்்்யச் �ெ பநேத்தில் 
நிறுத்திகபகெலாண்டலால் ஏற்ெடும் வி்ளைபவ 
ெேணம். 

ெேணம் எனெது ெருத்துவ (clinical) 
ரீதியி்லானது. உடலில் உயிர என ஒனறு தனியலாகெ 
இல்்். பெலாத்த உடலின இயககெபெ உயிர. 
உயிர எனெது ஒரு  வி்னச்ப�லால். இயககெம் 
நினறுவிட்டலால் உயிர இல்்் எனறு அரத்தம். 
இயககெம் அற்றுபபெலானவுடன ெேணம் 
பதலாடஙகுகிறெது. ெேணம் எனெது விரிவலாகெ 
நலானகு நி்்கெள பகெலாண்ட ஒரு ப�யல். எனபவ 
ெேணம் எனெதும் ஒரு வி்னச் ப�லால்ப். 

உடல் ஒரு நி்்யிலிருநது ெல்பவறு 
நி்்கெளுககு (convert to various forms) ெலாறுெட்டுத் 
திரிவ்த (distortion) அறிவியல் நெககு 
நிரூபித்திருககிறெது. எனபவ ெேணம் எனெது 
முழுககெ முழுககெ ஒரு பவதியியல் (chemistry) 
நிகெழவு. அ்தத்தலாண்டி அஙகு பவபறெதுவும் 
நிகெழவதில்்். 
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ெேணத்திற்குப பிறெகெலான  உடல் சி்தவு (de-
composition) எனெது ஒரு இயற்்கெ நிகெழவலாகும். 
தட்ெபவபெம், பவபெநி்், ஈேபெதம், அமி் 
ெற்றும் ஆகஸிஜன அளைவுநி்், ெேணத்தின 
கெலாேணி, சி் பநேஙகெளில் உடலின கிடபபு 
நி்் (position of body) ஆகியவற்்றெப பெலாருத்து 
உடலின சி்தவுத் தன்ெ (rate of decomposition) 
ெலாறுெடும். ஆனலாலும் உடல் சி்தவு எனெது 
நிச்�யெலாகெ நலானகு நி்்கெ்ளைக கெடககும். 

முதல் நி்் திசுககெளின சுயசி்தவு 
(autolysis) எனெதலாகும். பநலாதிச்ப�ய்லால் 
திசுககெளிடமிருநது பவளிபயறும் திேவம் 
திசுககெ்ளைபய தினறு ப�ரிககும் ப�யல் 
ந்டபெறுகிறெது. அதலாவது ேத்தபவலாட்டமும் 
ஆ க ஸி ஜ னி ன  வ ே வு ம்  நி ன றெ வு ட ன 
அதிகெபெடியலான கெலாரென ்ட ஆக்ஸைடு 
உருவலாகி திசுககெளில் ஒரு அமி்ச் சூழ்் 
உருவலாககுகிறெது. இது திசுககெளின பதலா்்ச் 
சி்தத்து பநலாதி திேவம் (enzymes) பவளிபயறெ 
உதவுகிறெது. 

பவளிபயறிய பநலாதித் திேவம் திசுககெ்ளை 
முழுவதுெலாகெத் தினறு ப�ரிககிறெது. இநதச் 
ப�யல்ெலாடு இறெநத நலானகு நிமிடஙகெளில் 
பதலாடஙகுகிறெது. பெதுவலாகெ இநத பநலாதித் 
திேவம் த்�கெளில் நிேம்பிச் சிறிதுசிறிதலாகெ 
உட்் வி்ேபெ்டயச் (Rigor mortis) 
ப�ய்கிறெது. இறெநத இேண்டு ெணி முதல் 
ெனனிபேண்டு ெணி பநேம் வ்ே உடலில் 
இநத வி்ேபபுத் தன்ெ நீண்டு அடுத்த 
ெனனிபேண்டு ெணி பநேம் வ்ே பெதுவலாகெ 
வி்ேபபுத் தன்ெ நீஙகுகிறெது. 

இதனபிறெகு இேண்டலாவது நி்்யலான 
வீஙகு நி்  ்(bloat) பதலாடஙகும். இநத நி்்யில், 
திசுககெளிலிருநது பவளிபயறிய திேவம் 
த்�கெளில் நிேம்பிப ெ்வ்கெயலான கெநதகெத் 
தன்ெ பகெலாண்ட வலாயுககெ்ளை உருவலாககுகிறெது. 
இதனுடன உடலின ஒட்டிகபகெலாண்டிருககும் 
ெல்பவறு வ்கெயலான நுண்ணுயிரகெளும் 
ப�ரநது வி்னயலாற்றுகினறென. இதனலால் உடல் 
உபபி – ஏறெககு்றெய இரு ெடஙகெலாகெ - பெருககி 
விடுகிறெது. பெலும் உடலில் புழுககெள (maggots) 
உருவலாகி �கிககெவிய்லாத ஒருவ்கெ நலாற்றெத்்த 
ஏற்ெடுத்துகினறென. 

இதன பிறெகு அதிசி்தவு (active decay) 
எனகினறெ மூனறெலாவது நி்் பதலாடஙகும். 
அதிசி்தவு எனெது உடலில் உருவலான 
வலாயுககெள ெற்றும் திேவஙகெள மூககு ெற்றும் 
ஆ�ன துவலாேஙகெள மூ்ம் பவளிபயறி, உடல் 
அழுகெத் (putrid) பதலாடஙகும் நிகெழவலாகும். 

இறுதியலாகெ எலும்புககூடலாதல் (skelitoniza-
tion) எனனும் நலானகெலாம் நி்் உருவலாகிறெது. 
அ ் ன த் து  வ லா யு  தி ே வ  நு ண் ணு யி ர ச் 
ப�யல்ெலாடுகெளும் நினறு உடல் பவறும் 
எலும்பு நி்்்ய அ்டகிறெது. எலும்பு 
புறெச்சூழலுககு ஏற்ெ ெககுவதற்கு நீண்ட கெலா்ம் 
எடுத்துகபகெலாளகிறெது. ெேணத்தின அறிவியல் 
நி்்கெள இ்வ. 

ெலாறெலாகெ ெனிதரகெள இறெநதவுடன எரிககெபவலா 
பு்தககெபவலா ப�ய்து உட்் அழிககிபறெலாம். 
எரிபெதிலும் பு்தபெதிலும் குறிபபிட்ட வ்கெ 
பவதியியல் ெற்றும் உயிரியல் நி்்ெலாற்றெஙகெள 
அ்டநது உடல் அழிகிறெது அல்்து பவறுவ்கெ 
பவதியியல் பெலாருட்கெளைலாகெ ெலாற்றெெ்டகிறெது. 
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 தமகாழிதபயரப்புச சிறுகலத

â¡ ï‡ð¡ 

ªï«ú£
நலாஙகெள ஊரபபிள்ளைகெள எல்ப்லாரும் 

எபபெலாதும் �நபதலாஷெலாகெ இருநபதலாம். 
எஙகெளுகபகெனறு ெளளிககூடம் எதுவும் 
கி்டயலாது. ெடிபெதற்குப ெலாடஙகெளும் 
இல்்். நலாஙகெள ெறெ்வகெள ெலாதிரி 
துளளித் திரிநபதலாம். நலாள முழுவதும் 
வி்ளையலாடிபனலாம். ஆ, நலாஙகெள எபெடி 
ஆடிககெளித்பதலாம்! எவவளைவு நல்் நண்ெரகெள 
நலாஙகெள! நலாஙகெள ஒருவ்ேபயலாருவர 
எபெடி பநசித்பதலாம்! எஙகெளுககுப ெசி 
வநதபெலாது நலாஙகெள வீட்டுககு ஓடி ஒரு 
துண்டு பேலாட்டியும், ெண்ெலா்னயிலிருநது 
ப கெ லா ஞ � ம்  ப வ ண் ் ண யு ம்  எ டு த் து த் 
தினபெலாம். திரும்ெவும் வி்ளையலாட ஓடுபவலாம். 
அவவபபெலாது ெலா்் பநேஙகெளில் நலாஙகெள 
வம்பு பெ�வும் கெ்தகெள ப�லால்்வும் 
கூடுபவலாம்.

்ெயனகெளில் ஒருவன பெயர பநபஸைலா. 
அவனுககு ஏகெபெட்ட கெ்தகெளும் பெலாகினிக 
கெ்தகெளும் பதரியும். அவற்றுககு ஒரு முடிபவ 
கி்டயலாது. பகெலா்டயில் நி்லா நி்றெநத 
இேவுகெளில், எஙகெள முற்றெத்தில் குவிநதுகிடநத 
கெட்்டகெள மீது வட்டெலாகெ அெரநது, நலாஙகெள 
பநபஸைலாவின முகெத்்தபய கிறெககெத்பதலாடு 
கெவனித்துகபகெலாண்டிருபபெலாம். அவன கூரி-
ெலாரி ெற்றியும், ப�லாரககெத்தின இனிய ெறெ்வ 
ெற்றியும், ஒளியும் இருளும் நி்றெநத அேசுகெள 
ெற்றியும் கெ்தகெள ெ் ப�லால்வலான.

`ப�லால்லு, பநபஸைலா. இனனுபெலாரு 
கெ்த ப�லால்லு. குருட்டு ேலாஜலா ெற்றிய கெ்த, 
கிளிககெ்த, வழுக்கெத் த்்ய்னயும் 
தலாடியில்்லாத ஆ�லாமி்யயும் ெற்றிய கெ்த 
ப�லால்லு.`
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ஒருநலாள எஙகெள ஊரில் ஒரு ெளளிககூடம் 
திறெநதலாரகெள. என பெற்பறெலாரும், சுெலார இருெது 
முபெது பெற்பறெலாரகெள ப�ய்தது பெலா்பவ, 
என்னப ெளளிககூடத்துககு அனுபபினலாரகெள. 
ெடிபபுச் ப�்வு வருஷத்துககு மூனறு ரூபிளகெள. 
அதனலால்தலான �ம்ெளைம் கெட்டமுடியலாத 
பெற்பறெலாரகெளின பிள்ளைகெள ெளளிககூடத்தில் 
ப�ரககெபெடவில்்். என நண்ெரகெளில் 
பேலாம்ெப பெர – அவரகெளில் பநபஸைலாவும் 
ஒருவன – ெளளிககூடம் பெலாகெமுடியவில்்்.

ந லா ங கெ ள  எ ங கெ ள  வ லா ழ வி ப ் ப ய 
முதல்மு்றெயலாகெப பிரித்து்வககெபெட்படலாம். 
ெளளிககூடமும் வலாத்தியலாரும்தலான எஙகெ்ளை 
அபெடி பிரித்து்வத்தலாரகெள. இபபெலாதுதலான 
எஙகெளில் சி்ர அதிகெ வ�தி ெ்டத்தவரகெள 
எனறும், ெற்றெவரகெள ஏ்ழகெள எனறும் நலாஙகெள 
முதல் தட்வயலாகெ உணரநதுபகெலாளளை முடிநதது. 
பநபஸைலா புழுதியில் புேண்டவலாபறெ `நலானும் 
ெளளிககூடம் பெலாகெ விரும்புகிபறென` எனறு 
அழுது பு்ம்பியது இபெவும் என ப�விகெளில் 
ஒலிககிறெது.

அதட்டிக கூபெலாடு பெலாட்ட அவனு்டய 
தந்தயின குே்்யும் நலான இனனும் 
பகெட்கெ முடிகிறெது. `அட கெடவுபளை! ஏனடலா 
இது உனககு விளைஙகெவில்்்? எனனிடம் 
ெணம் இல்்்பய. எனனிடம் மூனறு 
ரூபிளகெள இருநதலால் அ்தகபகெலாண்டு நலான 
தலானியம் வலாஙகி, நீ ெட்டினி கிடககெலாதெடி 
கெலாபெலாற்றுபவபன. எனனிடம் ெணபெ 
இல்்்,` எனறு அவர ப�லானனலார.

ெளளிககூடத்தில் ப�ேலாத பநபஸைலாவும் என 
இதே நண்ெரகெளும் கும்ெ்லாகெ வநது, வலா�ல் 
முன கூடி நினறு, உளபளை இருககும் எஙகெ்ளை 
எட்டிஎட்டிப ெலாரபெலாரகெள. ஆனலால் வலாத்தியலார 
அவரகெ்ளை உளபளை விடெலாட்டலார. அபெலால் 
விேட்டுவலார. இ்டபவ்ளையினபெலாது ப�ரநது 
வி்ளையலாடுவதற்குக கூட அவர எஙகெ்ளை 
அனுெதிககெ ெலாட்டலார. ெளளிப பிள்ளைகெபளைலாடு 
ப�ரநது வி்ளையலாடுவதற்குத் தகுதி கி்டயலாது 
எனறு அவர ப�லானனலார. என நண்ெரகெள 
பவளிபய பெலாய் உட்கெலாரநதிருபெலாரகெள. 
ெளளி முடிநது நலாஙகெள பவளிபயறும்வ்ே 
கெலாத்திருபெலாரகெள. பிறெகு நலாஙகெள அ்னவரும் 
ஒனறெலாகெ வீடு திரும்புபவலாம்.

ப ெ து ப ெ து வ லா கெ ,  மு த ல்  வ ரு ட ம் 
ெ ள ளி க கூ ட த் தி ல்  எ ன க கு ப  பு தி ய 
நண்ெரகெள கி்டத்தலாரகெள. வருஷ முடிவில் 
ெளளிககூடத்தில் ப�ரநதிேலாத பநபஸைலாவும் 
என இதே நண்ெரகெளும் பவளியில் எனககெலாகெக 
கெலாத்திருபெ்த விட்டுவிட்டலாரகெள.

3

எஙகெள ஊரப ெளளியில் நலான இேண்டு 
வருஷஙகெள ெடித்பதன. அதன பிறெகு என 
தந்த என்னப ெககெத்து நகெருககு இட்டுச் 
ப�னறெலார. அஙபகெ இருநத பெரிய ெளளியில் 
என்னச் ப�ரத்துவிட்டலார. இது எனககு ஒரு 
புதிய உ்கெெலாகெ இருநதது. எல்்லா வீடுகெளும் 
சிவபபுக கூ்ேகெள பெற்றிருநதன. நகெே ெககெள 
அ்னவரும் பநரத்தியலான, தூய ஆ்டகெள 
அ ணி ந தி ரு ந த லா ர கெ ள .  ெ ள ளி க கூ ட மு ம் 
பெரிதலாகெவும் அழகெலாகெவும் இருநதது. ஊரப 
ெளளியில் ஒபே ஒரு வலாத்தியலாரதலான இருநதலார. 
இஙபகெலா அபநகெ ஆசிரியரகெள. அவரகெளில் 
ஒருவர பெண். இது எனககு இனி்ெயலான 
ஆச்�ரியெலாகெ இருநதது.

எ ன து  பு தி ய  சூ ழ நி ் ் கெ ளு க கு ம் 
ெளளிககூடத்துககும் தகுநதலாற்பெலா், என 
ஆ்டகெளும் ஒரு ெலாறுதலுககு உளளைலாகின. 
இபபெலாது நலான அழகிய, சுத்தெலான, நகெேப 
ெளளியின சீரு்ட அணிநபதன. இநதவித 
ெலாறுதலுடன நலான விடுமு்றெககெலாகெ எனது 
ஊருககுத் திரும்பிபனன. பநபஸைலாவும் என 
இதே ெ்ழய நண்ெரகெளும், நலான வீட்டுககு 
வ ந தி ரு ப ெ ் த க  ப கெ ள வி ப ெ ட் ட து ம் , 
கெலா்்யில் முதல் பவ்்யலாகெ அஙபகெ வநது, 
சுற்றி அ்்நது, உளபளை எட்டிப ெலாரககெ 
முயனறெலாரகெள. அவரகெ்ளை வேபவற்கெ நலான 
பவளிபய பெலாபனன. நலாஙகெள ெேஸ்ெேம் 
எ ன ன  பெசி பன லா ம்  எ ன று  எ ன க கு த் 
பதரியவில்்். ஆனலால் எஙகெளு்டய ெ்ழய 
பதலாழ்ெ பெலாய்விட்டது எனெது எனககு 
நி்னவிருககிறெது. அவரகெள முதல் கெலாரியெலாகெ 
எனது சீரு்ட்யத்தலான கெவனித்தலாரகெள. என 
அத்தியலாவசியெலான கெட்்டச் �ட்்ட்ய ஒரு 
தினு�லாகெப ெலாரத்தெடி பநபஸைலா ப�லானனலான. 
`உன வலாலிலிருநது இறெகுகெ்ளை அவரகெள 
பிடுஙகிவிட்ட ெலாதிரி பதலானறுகிறெது,` எனறு.

எல்ப்லாரும் சிரித்தலாரகெள. எனககு 
வருத்தம் ஏற்ெட்டது. ஆனலாலும் நலான 
ஒனறும் பெ�வில்்். பிறெகு பநபஸைலா என 
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�ட்்டத்துணி்யத் பதலாட்டுப ெலாரத்தலான. 
ெற்றெவரகெளும் அபெடிபய ப�ய்தலாரகெள. 
துணியின பென்ெ ெற்றி அவரகெள 
அ்னவரும் வியநதலாரகெள. அபபெலாதுதலான நலான 
முதல்மு்றெயலாகெ அவரகெளு்டய ஆ்டகெ்ளை 
நனகு கெவனித்பதன. அ்வ அழுககு நி்றெநதும் 
கிழிநதுபெலாயும் இருபெ்தப ெலாரத்பதன. 
உண்்ெயில், அநத ஊர முழுவதுபெ வறு்ெ 
மிகுநது அழுககு முட்டிபபெலாய் இருபெதலாகெ 
என ெலார்வயில் ெட்டது. 

4

அபபுறெம் இேண்டு வருஷஙகெளுககுப 
பினனர, என தந்த என்ன பவபறெலாரு 
பெரிய நகெேத்துககு அ்ழத்துபபெலானலார. 
பெலும் பெரிதலான இனபனலாரு ெளளியில் 
என்னச் ப�ரத்தலார. நலான அஙகிருநது 
ஊர திரும்பியபெலாது, எனது முனனலாள 
வி்ளையலாட்டுத் பதலாழரகெள என்னக 
கெலாண வநதலாரகெள. இபபெலாது அவரகெள 
பெரியவரகெளைலாகி இருநதலாரகெள. அவரகெளும் 
இதே குடியலானவரகெ்ளைப பெலால் எனககு 
வணககெம் பதரிவித்துவிட்டு, அவரகெ்ளைப 
பெலா்பவ ெரியலா்த கெலாட்டி ஒருபுறெெலாகெ ஒதுஙகி 
நினறெலாரகெள. எஙகெள �ம்ெலாஷ்ணயில் ஒபே ஒரு 
தட்வ, ஊரப ெளளிககூடத்தில் நலாஙகெள ெடித்த 
நலாட்கெள எனககு நி்னவிருககிறெதலா எனறு யலாபேலா 
பகெட்டபெலாதுதலான, பநபஸைலா பெசினலான.

` இ ே வு  ப ந ே ங கெ ளி ல்  உ ன  வீ ட் டு 
முற்றெத்தில் ெேககெட்்டகெ்ளைச் சுற்றி நலாம் 

எல்ப்லாரும் உட்கெலாரநது கெ்த பெசியது உனககு 
நி்னவிருககிறெதலா?` எனறு அவன பகெட்டலான.

`அ்த நலான எபெடி ெறெககெ முடியும்! 
என நி்னவில் நிற்கிறெ மிகெ அரு்ெயலான 
விஷயஙகெளில் அது ஒனறு ஆயிற்பறெ!`

இ்தக பகெட்டதும் பநபஸைலாவுககு ெகிழச்சி 
ஏற்ெட்டதலாகெ நலான நி்னத்பதன. எனினும், 
அவன ஒரு அநநியனலாகெ, பதலா்்விப்பய 
நினறெலான. 

நலான ெலாநகெருககுத் திரும்ெபவண்டிய 
கெலா்ம் வநததும், என தந்த எனககெலாகெ 
பநபஸைலாவின அபெலாவிடமிருநது ஒரு 
குதி்ே்ய வலாட்கெககு அெரத்தினலார. 
நலான �வலாரி ப�ய்யும் குதி்ேயிபனலாடு 
பநபஸைலாவும் ப�ல்் பவண்டும் எனறு ஏற்ெலாடு. 
நலாஙகெள புறெபெட்படலாம். நலான குதி்ே மீது 
அெரநதும், கிழிநத துணிகெளும் பதய்நது 
ெழ�லாகிவிட்ட ப�ருபபுகெளும் அணிநத 
பநபஸைலா நடநதும் ெயணம் ப�ய்்கெயில் 
எ ன க கு  ெ ன வ ரு த் த ம்  உ ண் ட லா யி ற் று . 
சிறிது தூேம்தலான பெலாயிருபபெலாம். நலான 
நடககெ விரும்புவதலாகெச் ப�லால்லிக கீபழ 
இறெஙகிபனன. நலாஙகெள இருவரும் ப�ரநது 
நடநபதலாம், ெலாறிெலாறி மு்றெ ்வத்துக குதி்ே 
�வலாரி ப�ய்தும் முனபனறிபனலாம். பநபஸைலா 
�நபதலாஷபெட்டலான. ஆனலால் எனது பநர்ெ 
உணர்வயும் பதலாழ்ெ உணரச்சி்யயும் 
அவன புரிநதுபகெலாளளைவில்்். ெலாறெலாகெ நலான 
நடநது ப�னறெதற்கெலாகெ என்ன ெ்டயனலாகெபவ 
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அவன கெருதினலான  எனெ்த நலான 
உணரநதுபகெலாண்படன. இதனலால் என ெனம் 
புண்ெட்டது. ஆயினும் இ்தவிட பெலா�ெலானது 
இனிபெல்தலான நடககெவிருபெது.

வழியில் உணவு உண்ெதற்கெலாகெ நலாஙகெள 
நினபறெலாம். மு்லாம்ெழத்்த நறுககெபவண்டிய 
பத்வ ஏற்ெட்டதும் நலான எனது சினன 
கெத்தி்ய பநபஸைலாவிடம் பகெலாடுத்பதன. 
பிறெகு நலாஙகெள ெறுெடியும் புறெபெடத் 
தயலாேலானதும், கெத்தி ெ்றெநதுபெலான்த 
நலான கெவனித்பதன. அ்த அவன திருபபித் 
தநதுவிட்டதலாகெவும், நலான கெத்தி்யப ்ெககுள 
பெலாட்டுகபகெலாண்டதலாகெவும் பநபஸைலா �த்தியம் 
ப�ய்தலான. உண்்ெயில் அ்த அவன 
திருபபித் தேவில்்் எனறு நலான நிச்�யெலாகெ 
அறிபவன. ஆயினும், என �ட்்டப்ெகெ்ளை 
முழுககெச் ப�லாதித்பதன. இறுதியில், நலாஙகெள 
கிளைம்பிபனலாம். அவன அநதக கெத்தி்யத் 
தனககெலாகெ ்வத்துகபகெலாண்டலான எனெது 
திட்டெலாகெப புரிநதது. பினனர, ெற்றெவரகெள 
அ்த அவனிடம் கெண்டதும் உண்டு. எஙகெள 
வழி்ய நலாஙகெள பதலாடரநதபெலாது, என 
இதயம் வலித்தது. நிச்�யெலாகெ அது எனது 
ெ்றெநதுபெலான கெத்திககெலாகெ அல்். ஆனலால் நலான 
அனுெவித்த அ்த விடப பெரிய இழபபுககெலாகெ. 
எ்த என நண்ென அறிநதுபகெலாளளைவில்்்பயலா 
அதற்கெலாகெத்தலான அநத பவத்ன.

நலாஙகெள பெலாய்ச்ப�ே பவண்டிய இடத்்த 
அ்டநததும் பநபஸைலா திரும்ெ பவண்டிய 
பநேத்தில், குதி்ேககு உரிய வலாட்கெப 
ெணம் பெலாகெ, அவனுககெலாகெ ஒரு �ட்்டககுத் 
பத்வயலான துணி ஒனறும் வலாஙகி அளித்பதன. 
அ்தப பெற்றுகபகெலாண்டதும், `எனன, நீ 
எனககு இனலாம் கெலாசு எதுவும் தேெலாட்டலாயலா?` 
எனறு அவன பகெட்டலான.

 நலான மிகுநத குழபெெ்டநபதன. 
அவனுககுப ெணம் பகெலாடுத்பதன. ஆனலாலும், 
அதுமுதல் எனது குழந்தப ெருவத்்தயும், 
நலாஙகெள ெேககெட்்டகெள மீது உட்கெலாரநதிருககெ 
பநபஸைலா கெ்தகெள ப�லால்லி ெகிழவித்த நி்லா 
இேவுகெ்ளையும் நலான நி்னத்துகபகெலாளகிறெ 
ஒவபவலாரு தட்வயும் என இதயம் 
பவத்னயலாலும் இேககெத்தலாலும் கெனத்துவிடும்.

` ப ந ப ஸை லா  ஏ ் ழ …  ப ந ப ஸை லா 
கெல்வியறிவில்்லாதவன… கிேலாெ வலாழவின 
ெயஙகெே வறு்ெயினலால் நசுககெபெட்டவன 

பநபஸைலா… அவன கெல்வி கெற்றிருநதலால், அவன 
நல்் மு்றெயில் வளைரககெபெட்டுப பெலாதுெலான 
வ�திகெள அளிககெபெட்டிருநதலால் என்னவிட 
மிகெச் சிறெநத ெனிதனலாகெ அவன விளைஙகியிருககெ 
முடியும்.`

இபபெலாது பநபஸைலா ெற்றி நலான 
நி்னககிறெபெலாது அவ்ன ெனனித்து, என 
பநலாககில் அவ்ன உயரநதவனலாகெக கெலாணவும், 
என சிறு பிேலாயத்தில் முனபு நலான அவ்ன 
பநசித்தது பெலால் இபெவும் அவனிடம் அனபு 
ப�லுத்தவும் முயல்்கெயில், எனககு நலாபன 
ப�லால்லிகபகெலாளவது இதுதலான. அ்ெதியலான, 
நட்�த்திேஙகெள ஒளிரநத, நி்லாக கெலா்த்து 
இேவுகெளில் அவன எபெடியிருநதலாபனலா, 
அபத பெலா் பநபஸைலா எபெவும் எனககுத் 
பதலாற்றெெளிககெ பவண்டும் எனறு நலான 
விரும்புகிபறென. ஆனலால், அது �லாத்தியெற்றெது 
என நலான அறிகிபறென. அபெடி அவ்ன நலான 
கெலாண முடியலாது. உடனடியலாகெபவ ெற்பறெலாரு 
சித்திேம். பவட்கெெலானதும் துயேம் தருவதுெலான 
ஒனறு, என ெனசில் எழுகிறெது.

எனது ெடிப்ெ முடித்து, இவஉ்கில் 
எனககு ஒரு ஸ்தலானத்்த அ்ெத்துகபகெலாண்ட 
பிறெகு, நலான மீண்டும் எனது ப�லாநத ஊருககு 
வநபதன. அன்றெய தினம் ஊர ்ெதலானம் 
கும்ெலும் �நதடியும் மிகுநது கெலாணபெட்டது. 
திடலின நடுபவ ஒரு கெம்ெத்தில் கெட்டுண்டு 
நினறெலான பநபஸைலா. அவன த்் அவெலானத்தலால் 
தலாழநதிருநதது. 

தி ரு டி ய த ற் கெ லா கெ  அ வ ன 
தண்டிககெபெடுகிறெலான எனறு எனனிடம் 
ப�லானனலாரகெள. அவனுககெலாகெ நலான ெரிநது 
பெசிபனன. அவன விடுத்்யலானலான. 
ஆனலாலும், சுட்படரிககும் பவயிலில், 
கெம்ெத்தில் கெட்டுண்டு, குமுறும் கும்ெலி்டபய 
அவன த்் கெவிழ, பவட்கி நிற்ெ்த நலான என 
ெனககெண்ணில் இனறும் கெலாண்கிபறென.

திருடுவதும் அதற்கெலாகெக கெ்�யடி 
பெறுவதும் எஙகெள ஊரில் �ரவ �லாதலாேண 
விஷயம்தலான. ஆனலால் நி்லாககெலா் இேவுகெளில் 
கெட்்டகெளில் மீது அெரநது எஙகெளுககுக 
கெ்தகெள ப�லானன சினன பநபஸைலா்வ நலான 
ெறெககெபவ முடியலாதது பெலா்பவ, இநத 
நிகெழச்சி்யயும் எனனலால் ெறெககெபவ முடியலாது.  

எவவளைவு புனிதெலான இனிய பநபஸைலா – 
எனது சிறுெருவத் பதலாழன பநபஸைலா.
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