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õí‚è‹.

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

ð¬ìŠ¹‚ °¿ñˆF¡ ãö£‹ Ý‡´ Mö£ Iè„ CøŠð£è ïì‰¶ º®‰F¼‚Aø¶. 
â¿ˆî£™ å¡P¬í‰î àœ÷ƒèœ ê‰Fˆ¶ à¬óò£® Ü¡¬ð»‹ ðK²è¬÷»‹ 
M¼¶è¬÷»‹ ðKñ£P‚ªè£‡ì ÞQ¬ñò£ù î¼íƒèO¡ ªî£°Šð£è Mö£ 
Gè›‰F¼‚Aø¶.

îè¾ Ü„Cîö£è õ¼õîŸè£ù ê£ˆFòƒèœ °Pˆ¶ Mö£M™ 
«ðêŠð†®¼‚Aø¶. Þî› à¼õ£‚è‹, ð¬ìŠ¹ â¡ø G¬ô¬ò‚ èì‰¶ Ü„² â¡ø 
G¬ô¬ò Ü¬ì»‹«ð£¶ õEè‹, ªð£¼÷£î£ó‹ â¡ø º‚AòŠ ¹œOèÀ‹ Üƒ° 
õ‰¶GŸA¡øù. ¬èªò¿ˆ¶Š ðˆFK¬èè¬÷ âOF™ ïìˆFò Fø¬ñI‚èõ˜èœ 
ðô˜ Ü„² ºòŸC‚° õó£îîŸ°‚ è£óí‹ Þ¬õî£¡. ªð¼‹ õEèŠ ðˆFK¬è 
GÁõùƒèÀ‚°‹ Þô‚Aò Þî›è¬÷ˆ ªî£ì˜‰¶ Ü„C™ ªè£‡´õ¼õ¶ â¡ð¶ 
êõ£ô£è Þ¼‚Aø¶. îIN™ Þô‚Aò Þî›èÀ‚è£ù õEè„ Åö™ ÜŠð®.

Þ‰G¬ôJ™î£¡, Þ¬íò õ÷˜„C ÞîNò™ Ý˜õô˜èÀ‚° àŸø 
¶¬íò£èˆ ªî£ìƒAò¶. I¡Qî› à¼õ£‚è„ ê£ˆFò‹ ÞîNò™ õóô£ŸP™ 
Iè º‚Aòñ£ù Ãø£ù¶. ï‹ îè¾ ÞîN¬ù Þ¬íòˆF™ õ£C‚°‹«ð£¶ 
ÜŠð®«ò Ü„² Þî¬ö õ£C‚°‹ ÜÂðõ‹ ªðøô£‹.

âQÂ‹ Ü„Cî› â¡Â‹ ªð¼ƒèù¾ Þ™ô£ñL™¬ô. ï‹ ð¬ìŠ¹ 
Mö£M™ «ðêŠð†ì¶«ð£ô, îè¾ è‡èOL¼‰¶ ¬èèO™ îõ¿‹ ï£œ °Pˆî 
M¼Šð‹ îè¾ ê£˜‰î Þô‚Aòõ£Fè÷£™ ªî£ì˜‰¶ º¡¬õ‚èŠð†´‚ªè£‡«ì 
Þ¼‚Aø¶. G¬ø«õÁ‹ ï£œ °Pˆî «ðó£¬ê¬ò„ ²ñ‰îð® âŠ«ð£¶‹«ð£ôˆ 
îè¾ ªî£ì˜‰¶ ï¬ì«ð£†´‚ªè£‡®¼‚Aø¶. 

ð¬ìŠ¹ Mö£M™ îƒèœ ËL¡ ºî™ HóF¬ò‚ ¬èJ™ ã‰Fò Ü¬ùˆ¶Š 
ð¬ìŠð£÷˜èÀ‚°‹ îè¾ õ£›ˆ¶‚è¬÷ˆ ªîKMˆ¶‚ªè£œAø¶. ð¬ìŠ¹ô°‚°œ 
ºòŸC â´ˆ¶ àœ¸¬öðõ˜èÀ‚° õNè£†´î™ º‚Aòˆ «î¬õò£è àœ÷ 
G¬ôJ™ ð¬ìŠ¹ Üî¬ù„ ªêšõ«ù Gè›ˆFõ¼Aø¶. Þî¬ù º¿õ¶ñ£èŠ 
¹K‰¶, ¹Fî£è â¿îˆ ªî£ìƒ°‹ â¿ˆî£÷˜èÀ‚è£ù ÜƒWè£óƒè¬÷»‹ 
á‚èƒè¬÷»‹ ªî£ì˜‰¶ ð¬ìŠ¹ ÜOˆ¶‚ªè£‡®¼‚Aø¶ â¡ð«î ð¬ìŠ¹‚ 
°¿ñˆF¡ CøŠ¹ â¡Á ðô¼‹ ÃP»œ÷¶ ð¬ìŠHŸè£ù M¼¶ âù‚ ªè£œ÷ô£‹. 

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

ï¡P.

                 ÝCKò˜.
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õ£CŠH¡ â™¬ôèœ ²¼ƒèˆ ªî£ìƒAM†ì 
Þ¡¬øò ®T†ì™ ÅöL™ Ü‰îŠ H‹ðˆ¬î 
à¬ìˆ¶ õ£CŠ¹ G¬ô¬ò e†ªì´‚°‹ 
ºèñ£è “ð¬ìŠ¹ - êÍèˆF¡ Þ¬íŠ¹” 
â¡ø àòKò ô†Còˆ¬î ªï…C™ ã‰Fòð® 
Þô‚Aòˆ¶‚è£ù å¼ îQ «ñ¬ì¬ò 
à¼õ£‚°õ¬îˆ îù¶ Þô‚è£è‚ ªè£‡´ 
îI›  Þô‚Aò„ ÅöL™ å¼ õóô£ŸÁˆ 
F¼Šðˆ¬î ãŸð´ˆFˆ îù¶ ãö£‹ Ý‡´ 
ð¬ìŠ¹„ êƒèñ‹ Mö£¬õŠ Hó‹ñ£‡ì 
ÜF˜¾èÀì¡ ïìˆF º®ˆF¼‚Aø¶ ð¬ìŠ¹‚ 
°¿ñ‹.    
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கல்வியும் வாசிப்பும் முடககப்்படட 
காலத்தின் இருள் அகற்ற கடந்த நூற்றாண்டில் 
அறிவுத்்தளத்தில் கலகஙகள் உருவாகி அ்தன் 
மூலம் ப்பரும் ்பாய்ச்சலுடன் நிகழகால 
இலககியஙகள்  த்தான்்றத் ப்தாடஙகின. 
வ ா சி க கு ம்  வ ா ய ப் ்ப ம ை ந ்த வ ர க த ள 
உயரிய ்பமடப்்பாளரகளாகவும் உருைா்றத் 
ப்தாடஙகினர. அ்தன் வழிதய நூல்கள் 
உருவாகின. எண்்ணற்ற நூல்கள் அ்சசு வடிவில் 
வநதிருந்தாலும் இன்று வமை இஙகு ஒரு 
எழுத்்தாளனுககுத் ்தனது எழுத்துககமள 
அந்தந்தக காலத்திதலதய  நூல் வடிவத்துககுக   
பகாண்டுவருவப்தன்்பது வலி நிம்றந்த 
ப்பருஙகனவாகத்்தான்  இருநதுவருகி்றது. 
இறுதிவமை அககனவு பையப்்படாைல் 
உன்ன்தைான இலககியப் ்பமடப்புகள் ்பல 
அ்சசுககு வைாைல் எழுத்து நிமலயிதலதய 
நின்றுவிடடதுண்டு.

்தனது ்பமடப்பு நூல் வடிவம் ப்ப்ற 
வ ா ய ப் ப ்ப ா ன் று  அ ம ை ந து வி ட ா ்த ா 
என்ச த்சாரநது கிடந்த எழுத்்தாளமன 
இ ன் ்ப த் தி ல ா ழ த் து ம்  வி ்த ை ா க  இ த ்த ா 
நாஙகளிருககித்றாம்.. உஙகள் ்பமடப்புகமள 
நாஙகள் ஏநதிகபகாண்டு அ்சசு வடிவத்தில் 
ஆ வ ்ண ப் ்ப டு த் தி த்  ்த ரு கி த ்ற ா ம்  எ ன் ்ற 
நம்பிகமகயளித்து அ்தறகு  நூல் வடிவம் 
்தநது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாகத் ப்தாடரநது 
ப்சயல்்படுத்தி எழுத்்தாளரகளுககுப் புதிய களம் 
அமைத்து அஙகீகரித்து வருகி்றது ்பமடப்புக  
குழுைம்.

்தமிழுலகின் ஆக்சசி்றந்த எழுத்்தாளரகளின் 
நூல்கள் மு்தறபகாண்டு எஙதகா ஓர மூமலயில் 
எழுதிகபகாண்டு ஏடடளவில் ைடடுதை 
்பமடப்புகமளத் தூசி ்படிய மவத்திருந்த 
்பமடப்்பாளிகளின் எழுத்துககள் வமை ்தனது 
்பமடப்பு ்பதிப்்பகத்தின் மூலம் நூல்களாக 
அ்சசிதலறறி அவறம்ற ஆவ்ணப்்படுத்தி, 
அந்த நூல்களின் பவளியீடடுகபகனதவ 
ஆண்டுத்தாறும் பிைம்ைாண்ட விழாபவடுத்து 
நடத்திகபகாண்டு வருகி்றது ்பமடப்பு. 

இ ந ்த  ஆ ண் டு ம்  ்த மி ழ க த் தி ன் 
்பமடப்்பாளரகள் ்பலமையும் ஒதை அைஙகுககுள் 
அைரத்தி ்தனது ஏழாம் ஆண்டு நூல் பவளியீடு 
ைறறும் இலககிய விழாமவ ஒரு குடும்்ப 
விழாவாய ைாறறி ைகத்்தான ்சா்தமன 
்பமடத்திருககி்றது இககுழுைம்.

எழு்தப் ்படிககத் ப்தரிந்தவபைல்லாம் 
எழுத்்தாளைாகிப்த்பான முைண்கள் நிம்றந்த 
முகநூல் ்தளத்தில் ்சரியான ்பமடப்புகமள 
அறிமுகம் ப்சயயும் வி்தைாகக கவிம்தகபகன 
ஒரு முகநூல் ்தளத்ம்த உருவாககி அதில் சி்றந்த 
்பமடப்்பாளிகமளக கூரநது அமடயாளம் 
கண்டு த்தாள் ்தடடி அவரகளது எழுத்துககளின் 
வலிமையறிநது அம்த அவரகளுகதக 
உ்ணரத்தி அமடயாளைளித்து அ்தறபகன ஒரு 
விழாபவடுத்துப் ப்பாது அைஙகில் நான்கு 
வாரத்ம்தகள் தகாரத்துப் த்ப்சத் ்தயஙகிய 
்பமடப்்பாளிகமளயும் ்தஙகள் நூல் பவளியீடு 
குறித்துப் ப்பாது அைஙகில் ்சைளைாய உமையாட 
மவத்துத் ்தனது ஏழாம் ஆண்டு விழாமவ 
நிம்றவு ப்சயதிருககி்றது.

ப்சன்மன தி.நகர, தகா்பதி நாயகம் 
ப்தருவில் அமைநதிருககும் ்சர பிடடி 
தியாகைாயர அைஙகம் தநாககி  அகதடா்பர 15ஆம் 
த்ததி காமலயிலிருநத்த ்சாமலகபளஙகும் 
இலககிய வா்சம் மி்தநது வைத்ப்தாடஙகியது. 
விழா நடககும் தியாகைாயர அைஙகம் 
எல்தலாமையும் இலககிய நறுை்ணம் கைழ 
வைதவறறுகபகாண்டிருந்தது. 

உள் நுமழயும்த்பாது பவளி வா்சலின் 
வலப்பு்றம் ்பழந்தமிழ த்பாரககள வீைரகள் 
த்பால் தகடயமும் நீண்ட தவலும் ்தாஙகி 
அண்்ணாநது ்பாரகக மவககும் ்தஙக நி்ற்ச 
சிமலகள் நின்றுபகாண்டிருகக இடது பு்றம் 
எழுத்்தாளரகமளபயல்லாம் கி்றஙக்சப்சயயும் 
பு தி ்த ா ய  அ ்ச ்ச டி த் ்த  நூ ல் க ளி லி ரு ந து 
அவிழநது விழும் வா்சம் ஒன்்றாய்ச 
த்சரநது வைதவறக ்தமிழகத்தின் எடடு 
திம்சகளிலிருநதும் கவிஞரகள் எழுத்்தாளரகள் 
வா்சகரகள் என ஒவபவாருவைாய அைஙகம் 
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நிம்றயத்ப்தாடஙகினர. த்பாரககளத்தின் 
குதிமை வீைரகள் இருபு்றமும் அைரநதிருகக  
்பமடப்பு இல்சசிமனயுடன் கம்பீைைாயக கமள 
கடடியிருந்தது விழா தைமடயின் பின்னணி 
அலஙகாைம். 

வி ழ ா வு க கு  வ ந தி ரு ந த ்த ா ரி ல் 
மு ன் த ்ப  அ றி மு க ை ா ன வ ர க ள்  ம க 
கு லு க கி யு ம்  அ ம ்ண த் து க ப க ா ண் டு ம் 
அளவளாவியும் ைகிழ முகநூலில் ைடடுதை 
்பாரத்துகபகாண்டிருந்தவரகள் மு்தன் மு்தலாய 
தநைடியாய்ச ்சநதித்துகபகாண்டதில் அமடந்த 
ைகிழ்சசியும் அன்ம்பப் ்பரிைாறிகபகாண்டதும் 
விழா அைஙகின் பநகிழ்சசியான நிமிடஙகள்.

 விழாவின் ப்தாடககைாக, அமனவமையும் 
ஒறம்றப் புள்ளியில் இம்ணககும் வி்தைாக 
்ப ம ட ப் பு க  கு ழு ை  நி ர வ ா கி  க வி ஞ ர 
ஜின்னா அஸ்மி அவரகள் எல்தலாமையும் 
வைதவற்றார. மு்தல் நிகழவாய ்பமடப்புக 
குழுைத்திறதக உரிய வழககைான சி்றப்பு 
ஏற்பாடாக, அைஙகத்தில் வநதிருககும் 
கவிஞரகள் எழுத்்தாளரகள் வா்சகரகள் என 
ஒவபவாருவைாய ஒலி வாஙகியில் ்தஙகமள்ச 
சுய அறிமுகம் ப்சயதுபகாண்டனர. 

மு ்த ல்  அ றி மு க ை ா ய  க வி ஞ ர 
்பாடலாசிரியர ஏகா்தசி அவரகளுடன் 
ஆைம்பித்து முன்தனாடி எழுத்்தாளரகள் 
நாஞ்சில் நாடன், அமு்த்பாைதி, அமிர்தம் சூரயா 
என அடுத்்தடுத்து அமனவரும் ்தஙகமள 
அறிமுகம் ப்சயதுபகாண்டனர. புதியவரகள் 
்பலரும் ்தஙகள் ஊர, ப்பயர, பவளியிடும் 
நூல், வாசிப்்பனு்பவம், வநதிருப்்பதின் 
தநாககம், ப்ப்றவிருககும் விருது எனக 
காை்ணஙகமளயும் விழா ஏற்பாடடிமனயும் 
வியநது ்பகிரநதுபகாண்டனர.

்ப ம ட ப் பு க கு ழு ை த் தி ன்  ்ச ா ்த ம ன 
விரு்தாளரகள் கவிஞர இநதிைன், நாஞ்சில் 
நாடன், சி்றப்பு விருநதினரகளாய வநதிருந்த 
கவிஞரகள் அமு்த்பாைதி, அமிர்தம் சூரயா, 
மு.முருதகஷ், பிருந்தா்சாைதி, ைானா ்பாஸ்கர  
உட்பட ்பலரும் தைமடமய அலஙகரிகக 
்தாயத்்தமிழ வாழத்துப் ்பாடலுடன் அைசு 
நடத்தும் ஒரு இலககிய விழாமவப்த்பால் 
்பமடப்புககுழுைத்தின் நூல் பவளியீடடு விழா 
கம்பீைைாயத் ப்தாடஙகியது. 

நி க ழ ்ச சி த்  ப ்த ா கு ப் ்ப ா ள ர க ளி ன் 
இனிய அறிவிப்புடன் அழகிய த்பமழயில் 
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அடுககப்்படடு எடுத்து வைப்்படட நூல்கமள்ச 
சி்றப்பு விருநதினரகள் எழுநது நின்று ்தஙகள் 
கைஙகளில் ஏநதி பவளியிடத் ப்தாடஙகினர. 

ஒவபவாரு நூல் பவளியிடப்்படும்த்பாதும் 
த ை ம ட யி ன்  பி ை ம் ை ா ண் ட ை ா ன 
பி ன் ன ணி த்  தி ம ை யி ல்  நூ ல ா சி ரி ய ரி ன் 
புமகப்்படம் வாழகமகக குறிப்புகளுடன் 
பநஞ்்சத்ம்தக பகாள்மளயடிககும் ்பல்தவறு 
க ா ட சி ய ம ை ப் பு க ளு ட ன்  ்ப ம ட ப் பு க 
குழுைத்திறதக உரிய ்தனித்துவைான `ஏவி` 
வடிவமைப்பில் பின்புலககாடசி விரிந்தது. 
பவளியிடும் நூல் குறித்்த ்தத்துவக தகாரப்புடன் 
எழு்தப்்படட கவித்துவம் மிகக ைதிப்புமைமயக 
கம்பீைைான குைலின் வழிதய காடசிப்்படுத்திய 
நூல் பவளியீடு ்பாரமவயாளரகளிடம் ப்பரும் 
சிலிரப்புகமள உருவாககியது.

அத்த சி்றப்்பம்்சஙகளுடன் இம்மி 
பி்சகாைல் அத்த நயத்துடன் நூல்கள் 
ஒ வ ப வ ா ன் ்ற ா ய   ப வ ளி யி ட ப் ்ப ட  

இமடயிமடயில் இலககிய்ச சுமவ ்பருகும் 
வி ்த ை ா ய ்ச  சி ்ற ப் பு  வி ரு ந தி ன ர க ளி ன் 
வாழத்துமைகளும் இம்ணநதுபகாள்ள விழா 
தைலும் ப்பாலிவு்றத் ப்தாடஙகியது.

்பமடப்பு விழாமவ வாழத்தி்ச சி்றப்பு 
விருநதினர       மு்தல்     உமையாகக      கவிஞர     
மு. முருதகஷ் அவரகள் த்பசினார.

“ இ து வ ம ை க கு ம்  ்த மி ழ ்ச சூ ழ லி ல் 
ஒரு ்பமடப்்பாளன் எழுதுவப்தன்்பது  
அவனுககுள்ளிருககும் ்தனிப்்படட ைகசியம் 
என்்பது த்பான்்ற கருத்ப்தான்று  ்தமிழக 
குடும்்பஙகளிடம் ்பைவலாக இருநதுவந்தது. ்தன் 
ைமனவி ்பமடப்்பாளி என்்பம்தக தகடடதும் 
அப்்படியா என அதிரநது த்பாகும் நிம்றய 
க்ணவரகள் இருககும் சூழலில் இன்று இந்த 
விழாவுககுக குடும்்பம்த்பால் நண்்பரகள் 
வநதிருககும் ஒரு அறபு்தத்ம்தப் ்பமடப்பு 
்சஙகைம் திருவிழா நடத்தியிருககி்றது என்்பதில் 
நான் மிகுந்த ைகிழ்சசி பகாள்கித்றன். 
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இலககியமும் எழுத்தும் வாழகமகதயாடு 
ப்தாடரபுமடயன. வாழகமகயிலிருநது 
எம்தயும் விலககி மவத்துவிடடால் அந்த 
இலககியம் அரத்்தைற்ற்தாகிவிடும். ்பலரும் 
குடும்்பத்துடன் இலககிய விழாவுககு 
வநதிருப்பினும்  இவவிழா அைஙகில் மூமலயில் 
ஒருவைாய அைரநது இந்த நிகழ்சசிகமளக 
காணும் யாதைா ஒருவருககு நாமும் இதுத்பால் 
ஒரு நூல் பவளியிட தவண்டுபைன்று சின்ன்தாய 
ஆம்ச ஒன்று நி்ச்சயைாக வநதுவிடும். 

்தமிழ இலககிய்ச சூழல் ்பல்தவறு 
கு ழு க க ள்  ்ச ா ர ந து  இ ய ங கி வ ந ்த ா லு ம் 
அதில் ்பமடப்பு ்தகவு த்பான்்ற இ்தழகள் 
வருவது மிகககும்றவு. எனினும் இமவ 
மின்னி்தழகளாய ைடடுதை வருகின்்றன. 
என் த்பான்்ற வா்சகருகபகல்லாம் ்பமடப்பு 
்தகவு த்பான்்ற இ்தழ அ்சசு இ்தழாக பவளிவை 
தவண்டுபைன்்பத்த தீைா்த ஆம்சயாய 
இருககி்றது. 

ஒரு குழுைம் ஓைாண்டில் முப்்பத்ப்தடடு 
நூ ல் க ள்  ப வ ளி யி டு வ ப ்த ன் ்ப து 
அ்சாத்திய ்சா்தமன. ஒவபவாரு புத்்தகம் 
பவளியிடும்த்பாதும் திமையில் த்தான்றும் 
அ்தறகான ஏவி ்தயார ப்சயவப்தன்்பது மிக்ச 

சிைைைான ஒன்று. இ்தறகாக உமழத்்த சிவந்த 
கண்களுககும் கணினி பிடித்்த மககளுககும் 
அன்பு முத்்தஙகள்.

எழு்த வரு்பவரகள் யாரும் ்தமிழ்ச 
சூழலில் ்பமடப்்பாளிகமளக பகாண்டாடும் 
ைன நிமலமயப் ப்பறறிருகக தவண்டும். 
கவிம்த கம்த கடடுமை என உஙகளுககுப் 
பிடித்்த தும்றயில் இயஙகுவ்தறகு முன்னால் 
அத்தும்றயில் உஙகளுககு முன்னால் என்ன 
நடந்தது என்்பம்தப் ்படித்்தால்்தான் நைது 
்பமடப்பும் சி்றப்்பாய அமையும். `தநறறின் 
வைலாறு ப்தரியாைல் த்பானால் இன்று என்ன 
ப்சயவது என்்பது புரியாைல் த்பாகும். இன்று 
என்ன ப்சயவது என்று புரியாைல் த்பானால் 
நாமள என்்பது நம் மகயில் இல்மல` என்்ற 
கூறறுப்்படி தநறறு என்ன நடந்தது என்்பம்தப் 
்பமடப்்பாளிகள் ்படிகக தவண்டும். 

ஒரு இ்தழில் பிைசுைைான ்தஙகள் 
கவிம்தமய ைடடும் ்தனிதய எடுத்து முகநூலில்  
த்பாடடுகபகாள்ளும் வழககத்திலிருநது விலகி 
அ்தனருகிலிருககும் நம்மைவிட்ச சி்றப்்பாய 
எழுதியிருககும் அடுத்்தவர  ்பமடப்ம்பயும் 
வாசிகக தவண்டும். அப்்படிப் ்படித்்தால்்தான் 
்தமிழ எந்த்ச சூழமல தநாககிப் ்பயணிககி்றது 
என்்பம்த அவ்தானிகக முடியும்” என்று த்பசி 
ைகாகவி ஈதைாடு ்தமிழன்்பன் அவரகளின் 
வாசித்்தலின் அவசியம் குறித்்த முத்்தாயப்்பான 
கவிம்தமய்ச ப்சால்லி முடித்்தார.   

அடுத்து த்ப்ச வந்தவர கவிஞர ைானா 
்பாஸ்கர அவரகள்...  

“்பமடப்பு மிக அறபு்தைான ப்சயமல்ச 
ப்சயதுபகாண்டிருககி்றது. கவிஞர மவைமுத்து 
ப்சான்னார.. இந்த நாடடில் மிகப்ப்பரிய 
்தறபகாமல என்்பது புத்்தகம் த்பாடுவது என்று. 
ஆனால் இன்று ்பல எழுத்்தாளரகளின் கனமவ்ச 
ப்சயல்்படுத்தி அவரகளின் புத்்தகஙகமளத் 
ப ்த ா ட ர ்ச சி ய ா ய  ப வ ளி யி டு வ த ்த ா டு 
ைடடுைல்லாைல் அவரகமள ஏகைாயப் 
்பாைாடடவும் ப்சயகி்றாரகள் ்பமடப்புக 
குழுைத்தினர.  
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்சக ைனி்தமன ைதிப்்பதும் ்பாைாடடுவதும் 
அருகிப்த்பாயவிடடது. கமடசி்ச ப்சாடடு 
பகாகதகாதகாலாவுககுத் ்தரும் ைதிப்பு கூட 
ைனி்தன் ்சக ைனி்தனுககுக பகாடுப்்பதில்மல.  
இந்த இடத்தில்்தான் ்பமடப்புக குழுைம் 
்பாைாடடுககுரிய்தாகி்றது. நூல் பவளியீடு 
என்்பது பவறும் குடும்்பத்தினர நண்்பரகள் 
ைடடுதை கலநதுபகாண்ட நிமல இருந்தது. 
அது ைாறி இன்று அைசு அதிகாரியாக ைககள் 
த ்ச ம வ ய ா ற றி க ப க ா ண் த ட  இ ல க கி ய ம் 
்பமடத்துகபகாண்டிருககும் கவிஞர ஆண்டன் 
ப்பனி உட்பட ்பல தும்றகளில் சி்றப்புடன் 
இயஙகிகபகாண்டிருககும் ்பலரும் இஙதக 
குழுமியிருப்்பது விழாவின் சி்றப்்பாகும். 

மூ த் ்த  எ ழு த் ்த ா ள ர க ள்  ந ா ஞ் சி ல் 
ந ா ட ன் ,  இ ந தி ை ன்  த ்ப ா ன் த ்ற ா ர 
பகளைவித்து விரு்தளிககப்்படுகி்றாரகள். 
அ வ ர க ம ள  அ ம ட ய ா ள ம்  க ண் டு 
்பமடப்புக குழுைம் ்சரியான தநைத்தில் 

உரியவரகமளப் ்பாைாடடிகபகாண்டிருப்்பது 
ைகிழ்சசியளிககி்றது. ஒரு ்பமடப்பின் 
தநாககபைன்்பத்த ைனி்த தநயம்்தான். அந்த 
ைனி்தத்ம்தத் தூககிப்பிடிககும் ்பமடப்புக 
குழுைத்துககுப் ்பாைாடடும் முத்்தஙகளும்.”

சிறிய இமடதவமளயில் அமனவருககும் 
வலப்்பகக பவளியில் த்தநீர வழஙகப்்படடுப்  
்பமடப்புக குழுைத்தின் நூல் பவளியீடுகள் 
மீண்டும் ப்தாடை அடுத்்தடுத்்த நிகழவுகள் 
சி ்ற ப் பு  வி ரு ந தி ன ர க ளி ன்  ஆ ்ச ்ச ர ய ப் 
்பாரமவகளாய முகம் ைலரத்தி விழாமவ 
தைலும் அழகாககியிருந்தன எனலாம்.

ப்தாடரநது  கவிஞர ஆண்டாள் 
பிரிய்தரசினி உமையாறறினார.

“மிக அறபு்தைான ஒரு ப்பாழுது எப்்படி 
இருககும் என்று என்மனக தகட்பாரகளானால் 
நி்ச்சயைாய அது  நாபைல்லாம் ஒன்்றாகக 
கு ழு மி யி ரு க கு ம்  இ ந ்த  அ க த ட ா ்ப ர 
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்பதிமனந்தாம் நாமளப்த்பால் இருகக 
தவண்டும் என்த்பன். அப்்படிப்்படட ஒரு 
கவிம்தத் திருநாமள ்பமடப்புத் திருநாமள 
நூல்களின் திருநாமள சிந்தமனயாளரகளின் 
ப்பருநாமளக பகாடுத்திருககி்றாரகள். 

சி றி ய  வ ய தி ல்  கு ப் ம ்ப ய ா ய க 
கி ழி த் து ப் த ்ப ா ட ப் ்ப ட ட  க ா கி ்த ங க ள் 
ைளிமகப்ப்பாருடகள் சுறறிய காகி்தஙகமள 
விரித்து அ்தன் ைளிமக வா்சத்த்தாடு 
வாசிககத்துவஙகிய அனு்பவத்துடன்்தான் 
ந ா ங க ப ள ல் ல ா ம்  நூ ல் க ளு க கு ள் 
நு ம ழ ய த் ப ்த ா ட ங கி த ன ா ம் .  அ ன் ம ்ற ய 
காலத்ம்தக கடநது இப்த்பாது டிஜிடடல் 
உலகத்திறகு வநது நிற்பது காலத்தின் கடடாயம். 

இ ந ்த ப்  ்ப ம ட ப் பு க  கு ழு ை த் தி ன் 
இலககிய விழாவிமன நண்்பரகள் இம்ணநது 
ஒவபவாரு ஆண்டும் நடத்தும் ஒரு ப்சம்பைாழி 
ைாநாடாகதவ கருதுகித்றன். நான் ்பல 
திமைப்்பட, ப்தாமலககாடசி விழாககளுககு்ச 
ப்சன்றிருககித்றன். திமைப்்பட ைறறும் 
அைசியல் ப்தாமலககாடசி விழா தைமடகளில் 
ைடடுதை கிமடககும் அந்த அஙகீகாைம் அஙகு 
ைடடும்்தாதனா என்்ற ஏககம் எதிர்பாரப்பு 
வருத்்தம் எனககுள் இருந்ததுண்டு. ஆனால் 
இன்று அந்தப் பிைம்ைாண்டஙகமளக 
கடநது நடிமக நடிகரகளுககான ஆைவாை 
வ ை த வ ற பு க ம ள ப ய ல் ல ா ம்  ்த ா ண் டி 
இலககியத்திறகு அம்தவிட உயரவான ஒரு 
நிமலமயக பகாடுகக முடியும் என்்பம்த 
நிரூபித்துகபகாண்டிருககி்றது ்பமடப்புக 
குழுைம். 

அைசியல் இலககிய நிகழவுகளுககாகப் 
்பலமும்ற இந்த அைஙகுககு வநதிருந்தாலும் 
ஒரு ்தனி ந்பர இயககம் ்தனிப்்படட 
அமைப்பு முப்்பத்ப்தடடு நூல்கமள இஙகு 
பவளியிடுவப்தன்்பது ்தமிழ வைலாறறில் 
குறிப்பிடப்்பட தவண்டியது. இயநதிைப் 
புைடசி ்பசுமைப் புைடசி பவண்மைப் 
புைடசி நீலப்புைடசி என வைலாறறில் ்பல 
புைடசிகமள வாசித்திருப்த்பாைல்லவா. அமவ 

்சமு்தாயத்்தால் முன்பனடுககப்்படடமவ. 
ஆனால் ஒரு அறிவுப் புைடசிமய இந்த 
இ ரு ்ப த் தி த ய ா ை ா ம்  நூ ற ்ற ா ண் டி ல் 
முன்பனடுத்துகபகாண்டிருககும் ஒரு இயககம் 
எதுபவன்்றால் ்பமடப்பு என்று நி்ச்சயைாக்ச 
ப்சால்லலாம். 

எஙகள் காலத்தில் கல்லூரிப்்பருவத்தில் 
ஒரு ்பமடப்ம்ப அ்சசில் ்பாரப்்பப்தன்்பது 
ைாப்பரும் ்பைவ்சைான ஒன்று. அந்த உ்ணரமவ 
்பைவ்சத்ம்த இன்று ப்ப்ற முடிந்தது. நூல்கமள 
பவளியிடுவது சி்றந்த கவிம்தக மளத் 
த்தரநப்தடுத்து விருதுகள் ்தருவது சி்றந்த 
சிந்தமனயாளரகமள அமடயாளம் காடடுவது 
எனப் ்பல முன்பனடுப்புகமள எடுத்துவரும் 
்பமடப்புக குழுைத்ம்த நாம் பகாண்டாட 
தவண்டும். 

்பமடப்பு விழாவுககு வநதிருககும் 
்பல ்பமடப்்பாளிகள் ்பமழய ைைபுகமள 
ைாறறிப் ்பல்தவறு பின்புலஙகளிலிருநது 
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புதிய அமடயாளஙகளுடன் வநதிருப்்பது 
்பாைாடடுககுரியது. ப்பண்கள் எப்த்பாதும் 
வ ா ய ப் பு க ள்  இ ல் ல ா ்த வ ர க ள ா க த வ 
இருந்தாரகள். ்பாைதிதயா ப்பரியாதைா 
அ ம் த ்ப த் க த ை ா  ்ப ா ை தி ்த ா ்ச த ன ா 
வநதிருககாவிடடால் இன்னமும் கூட 
இந்த அைஙகத்தில் இத்்தமன ப்பண்கள் 
வ ந தி ரு க க ப் த ்ப ா வ தி ல் ம ல .  வீ ட டி ல் 
புளி கமைத்துகபகாண்டு கரிககநம்தயாக, 
கால் மிதியடியாக, ஒடடமடயாகத்்தான் 
இருநதிருப்த்பாம். இத்்தமனப் ப்பண்கள் 
நூல்கமளப் ்பமடத்திருககவும் முடியாது. 
இ ந ்த  த ை ம ட த ய றி  வ ந தி ரு க கு ம் 
ஒவபவாரு ப்பண்ணும் ்தன் வாழவில் 
ைகள் ைமனவி அம்ைா ஆ்சசி எனப் 
்பல ்படடஙகமளப் ப்பறறிருப்்பாரகள். 
ஆனால் இமவயமனத்ம்தயும் ்தாண்டி 
அவரகள் முகத்தில் த்தான்றும் ஆயிைம் 
சூரியப்பிைகா்சத்துககு ஒறம்றக காை்ணம் 
அவரகள்  ்பமடப்்பாளரகள் கவிஞரகள் 
எ ழு த் ்த ா ள ர க ள்  எ ன் ்ற  ்ப ட ட த் ம ்த ப்  

ப்பறறுகபகாடுத்திருப்்ப்தால்்தான். 

இந்தப் ்படடம் அவரகள் முமனநது 
ஒவபவாரு எழுத்்தாக்ச த்சரத்து்ச த்சரத்துப் 
ப்பறறிருப்்பது, அவரகளின் சிந்தமனயில் 
உதித்்தது.  அவள் மூமளயில் உதித்்த 
ப்சாந்த்ச சிந்தமனதய. அவளுககு யாரும் 
ப்சால்லித்்தைாைல் திணிககப்்படாைல் வந்த  
சிந்தமன. 

உ ல கி ல்  மு ்த ல்  பு ை ட சி க ை ை ா ன 
வல்லமையான ப்பண் யாபைன்்றால் ஏவாள் 
எ ன் று ்த ா ன்  ப ்ச ா ல் த வ ன் .  அ வ ள் ்த ா ன் 
உண்்ணககூடாது என்று  விதிககப்்படட 
உத்்தைமவ மு்தன்மு்தலாய மீறியவள்” என்று 
ப்பண்ணின் அகம் ்சாரந்த பவளிகமள 
எல்தலாைாலும் உள்வாஙக முடிந்த்படி 
சி்றப்்பாகப் த்பசினார.

்பமடப்பு விழாவின் ஏற்பாடாயப் 
்பகல் உ்ணவு இமடதவமள அளிககப்்படடு 
எல்தலாருககும் சுமவயான உ்ணவுகள் 
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த ்த ம வ ப் ்ப டு ை ள வு  வ ழ ங க ப் ்ப ட ட ன . 
இமடதவமள முடிநது மீண்டும் நூல் பவளியீடு 
ைறறும் சி்றப்புமைகள் அத்த உற்சாகத்துடன் 
ப்தாடஙகின.

்படடிைன்்றப் த்ப்ச்சாளர கவி்தா ஜவகர 
உமையாற்றத் ப்தாடஙகினார.

“்பமடப்பு இந்த ஆண்டு ப்சயதிருககும் 
சி்றந்த வி்சயம் என்்பது ஓயவறியாைல் வீடடில் 
உமழத்துகபகாண்டிருந்த ப்பண்களுககுக 
பகாைானா காலத்தில் ̀ ைாண்புமிகு ைகளிர` என்்ற 
ப்பண்களுககான கவிம்தப்த்பாடடிமய நடத்தி 
முடஙகிககிடந்த ப்பண்கமள எழு்தத்தூண்டி 
அவரகமள முன்னிமலப்்படுத்தியது. 

ை்தம் அைசியல் வீடு என அமனத்துத் 
தும்றகளிலும் ப்பண்ணுககான இடம் பின் 
்தள்ளப்்படதட இருககி்றது. ப்பண் எஙகும் 
பவளிப்்பமடயாகப் த்ப்ச முடியா்த்தறகு, பின் 
்தள்ளப்்படட்தறகுக காை்ணம் எழு்தப்்படட 
இ தி க ா ்ச  இ ல க கி ய ங க ள்  அ ம ன த் து ம் 

ஆண்களால் ைடடுதை எழு்தப்்படடது. எஙகும் 
ப்பண் முன்னிமலப்்படுத்்தப்்படா்த்தறகுக 
காை்ணம் ஆணின் பிடியிதலதய அமனத்து 
அதிகாைஙகளும் இருககின்்றன. இது ைா்ற 
தவண்டும்” என்்ற அடிப்்பமடயில் ்தனது 
உமைமய முடித்து, ்பமடப்புக குழுைத்தின் 
இலககியப் ்பஙகளிப்ம்பப் ்பாைாடடி, ப்பண் 
ஆண் உலகத்தில் பு்றககணிககப்்படும் வலிமய 
அலடசியத்ம்த ஒரு பஜன் கம்தயுடன் ப்சால்லி 
முடித்்தது  சுவாைஸ்யம்.  “ப்பண்ணியம் 
என்்பது ஆண் ப்சயயும் அத்்தமனயும் 
ப்சயய தவண்டுபைன்்ப்தல்ல. ஆண்களால் 
முடியா்தம்தயும் ப்சயது முடிககும் வல்லமைதய 
உண்மையான ப்பண்ணியைாகும். நாஙகள் 
எப்த்பாதும் உஙகள் ்பமடப்புக குழுைத்துடன் 
இம்ணநதிருப்த்பாம்” என்று வாழத்தியத்தாடு 
்தனது மு்தல் நூமலப் ்பமடப்பு ்பதிப்்பகத்தின் 
வழிதய பவளியிடடு ைகிழந்தார.

ை ம ல ய ா ள த் தி ல்  எ ழு ்த ப் ்ப ட டு 
த க . வி . ப ஜ ய ஸ்ரீ  அ வ ர க ள ா ல்  ்த மி ழி ல் 
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பைாழிப்பயரககப்்படடு ்சாகித்ய அகா்தமி 
விருது ப்பற்ற `நிலம் பூத்து ைலரந்த நாள்` 
எனும் ைமலயாள நாவலின் மூல ஆசிரியர 
ைதனாஜ் குரூர அவரகள் சி்றப்பு விருநதினைாயக 
கலநதுபகாண்டு ஆறறிய உமை அமனவமையும் 
பவகுவாயக கவரந்தது. 

அவர “நான் ைமலயாள பைாழியில் 
எழுது்பவன். எனதவ என் ்தாய பைாழியும் 
்த மி ழ ்த ா ன் ”  எ ன் ்ற த ்ப ா து  எ ல் த ல ா ர 
புருவஙகளும் உயரந்தன. 

“ இ ை ண் ட ா யி ை ம்  ஆ ண் டு க ளு க கு 
மு ன்   எ ழு தி ய  சி ல ப் ்ப தி க ா ை த் தி ல் 
குறிப்பிடப்்படடிருககும் வடதவஙகடம் 
ப ்த ன் கு ை ரி  ஆ யி ம ட த்  ்த மி ழ  கூ று ம் 
நல்லுலகத்தில்்தான் நானும் பி்றநத்தன். என் 

பைாழியில் உயிபைழுத்தும் பையபயழுத்தும் 
்தமிழ்தான். என் நிலம் ைறறும் பைாழியின் 
உயிரும் பையயும் ்தமிழ்தான். ்தமிழ 
ை ம ல ய ா ள ம்  இ ை ண் டு ம்  ஒ ன் ப ்ற ன க 
கலநதிருப்பினும் இன்று ்தமிழ ைமலயாளம் 
இைண்டு ்தைப்பிலும் இப்புரி்தல் இருப்்பது 
்சநத்தகதை. நான் ்தமிழகம் வந்தத்பாது ஒருவர 
நீஙகள் எந்த நாடடிலிருநது வருகிறீரகள் என்று 
தகடடார. நான் தகாடடயம் என்்ற்தறகு அவர 
ஆஹா சுந்தை ைாை்சாமி இளமையில் வாழந்த 
இல்லம் தகாடடயம் என்று ைகிழ்சசியாயக 
கூறினார. எனககும் ைகிழ்சசி ஏற்படடது. 
ஆனாலும் ஒரு த்சாகம் என்னபவன்்றால் 
தகாடடயத்தில் இருப்்பவரகளுககு சுந்தை 
ைாை்சாமி தகாடடயத்ம்த்ச ்சாரந்தவர என்்பத்த 
ப்தரியாது. 
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்த மி ழு க கு ம்  ை ம ல ய ா ள த் து க கு ம் 
உ ள் ள  ப ்த ா ட ர ம ்ப  ை ம ல ய ா ளி க ள் 
ை ்ற ந து வி டு கி ்ற ா ர க ள்  எ ன் று  ந ா ன் 
உளப்பூரவைாக உ்ணரந்தத்பாது்தான் `நிலம் 
பூத்து ைலரந்த நாள்` என்்ற நாவமல எழு்தத் 
ப்தாடஙகிதனன். அந்த நாவலின் சுறறு்சசூழல் 
மு ழு வ து ம்  ்த மி ழு ம்  ை ம ல ய ா ள மு ம் 
கலநதிருந்த காலத்ம்தப் ்பகிரநதுபகாண்ட ்சஙக 
காலைாகும். இந்த நூலுககு ைமலயாள ைறறும் 
்தமிழ எழுத்்தாளர பஜயதைாகன் முன்னுமை 
எழுதியிருந்தார. இ்தன் ்தமிழ பைாழிப்பயரப்பு 
நூலுககு முன்னுமை எழுதிய சி்றந்த ்தமிழ 
எழுத்்தாளர நாஞ்சில் நாடன் அவரகள் இந்த 
நூமல ைமலயாளத்தில் எழுதிய ்தமிழ நாவல் 
என்று ்பாைாடடினார. பிை்பஞ்்சன், ப்பான்னீலன், 
அ.ைா்தவன், வண்்ண்தா்சன், தஜாடிகுரூஸ், 
சு. பவஙகதட்சன் த்பான்்ற எழுத்்தாளரகள் 
அமனவரும் நாவலுககு தநரைம்றயான 
கருத்துககமள எழுதியிருந்தனர. ைாம் ்தஙகம் 
என்்ற நல்லுள்ளம் பகாண்ட சிறுகம்த 
எழுத்்தாளர நூறறுககும் தைற்படட பிைதிகமள 
வாஙகித் ்தனது நண்்பரகளுககு வழஙகினார. 

தக.வி. பஜயஸ்ரீ பைாழிப்பயரப்பில் ்சாகித்ய 
விருது ப்பற்றது்தான் இந்த நூலின் சி்றப்்பம்்சம். 
்தமிழில் பைாழிப்பயரககப்்படடத்பாது்தான் 
இந்த நாவல் முழுமை ப்பற்றது. ்தமிழகத்தில் 
ஒரு விவா்தம் நடப்்ப்தாய தஜாடி குரூஸ் 
ப்சான்னார. ்சஙக காலம் குறித்்த ஒரு நாவல் 
ைமலயாளத்தில் எழு்தப்்படடிருககி்றது. 
இது ்தமிழன் அல்ல ஆதித்்தமிழன் எழுதியது 
என்்றார. ஆம் ைமலயாளி ஆதித்்தமிழன் ்தான். 

்தமிழின் ்பலவி்தைான கலித்தும்றகள், 
யாப்பினஙகள், ைமலயாள முஸ்லீம்களின் 
ைாப்பிள்மளப் ்பாடல்கள் எனப் ்பல்தைப்்படட 
்பழந்தமிழ இலககியஙகளின் அடிப்்பமடக 
கூறுகள் ைமலயாளக கமல வடிவஙகளில் 
இ ன் னு ம்  அ ப் ்ப டி த ய  இ ரு க கி ்ற து . 
இம்சத்்தமிழ ்சாரந்த ்தமிழப்்பண்கள்்தான் 
தகைளாவின் நாடகஙகள் க்தகளி த்பான்்ற 
கமலகளில் ்சஙகீ்தஙகளில் கா்ணப்்படுகின்்றன. 

திருமுருகாறறுப்்பமடயில் கூ்றப்்படடிருககும் 
கருவி இம்சகளும் கூத்து மும்ற கலந்த 
விளககக காடசிகளும் ்பலவி்தக தகைள 
நாடடுப்பு்றக கமலகளில் ப்தரிகி்றது. 
இப்்படி ்சஙககாலத்தில் ப்தாடஙகப்்படட 
கலா்ச்சாைம்்தான் தகைளாவிலும் அடிப்்பமடயாக 
இருநதுவருகி்றது. 

உள்ளூர கலா்ச்சாைஙகள் வாழவ்தறகுப் 
த ்ப ா ை ா டி க ப க ா ண் டி ரு க கு ம்  இ ன் ம ்ற ய 
க ாலக டட த்தில் இத்்தம க ய சி ந்தம ன 
முககியைானது. அத்்தமகய கலா்ச்சாைஙகளில் 
ஒருவமை ஒருவர அறிவதும் ைனி்தரகளிமடதய 
அ ன் பு ம்  ை ரி ய ா ம ்த யு ம்  ப ்ச லு த் து வ து 
முககியம்..” எனப் த்பசிய அவர ைமலயாளம் 
்தமிழ இைண்டு நிலஙகளின் கலா்ச்சாைமும் 
அன்பும் ஒன்்றாயக கலநதிருகக தவண்டிய 
அவசியத்ம்தயும் அ்தன் ப்தான்ைத்தின் உ்றவு 
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இன்னும் இறுகப்்பறறி வளை தவண்டும்” 
என்றும் த்பசினார.

எழுத்்தாளர தவல ைாைமூரத்தி அவரகளின் 
உமையில் “இமடயில் நான் சினிைாவுககு்ச 
ப்சன்்ற்தால் எழுத்ம்த நிறுத்திவிடதடனா 
என என்மனப் ்பலரும் தகடடாரகள். 
அது ஒருவமகயில் உண்மைபயன்்றாலும் 
சினிைாமவவிட எனககுப் பி்றந்த இடம் 
என்்பது எழுத்து்தான். நடிகனல்லாது நான் ஒரு 
எழுத்்தாளனாய எழுதும்த்பாது மு்தலிலிருநது 
கமடசி முறறுப்புள்ளி மவககும் வமை அது 

எனது சுயம்பு.   நடிப்பு என்்பது தவறு ஒருவைால் 
இயககிக மகயாளப்்படுகி்றது. எப்த்பாதும் 
எனககு நடிப்்பம்த விட எழுதும்த்பாது 
இருககும் அந்த ஒரு க்ணம் ஞானியின் 
்தவ நிமலககு ஒப்்பானப்தாரு இடைாகும். 
த்பனா பிடித்து எழுதும்த்பாது இருககும் 
உ்ணரவுககும் அதில் கிமடககும் நிம்றவுககும்  
இந்த உலகத்தில் விமலதய இல்மல..” என்று 
த்பசினார.

- அடுத்்த இ்தழிலும் பகாண்டாடடம் 
ப்தாடரும்
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ஆய்வுக் கட்டுலை

பகுதி - 2

பெண் உடல்

ப்பண் உடல் என்்ற நுகரப்பாருமளக 
காலஙகாலைாகக கமல என்்ற ப்பயைால் 
வரணித்து்ச சிதிலப்்படுத்தி, நுகரநதுவந்தனர 
என்்பம்த நைது இலககியஙகளிலும் சிற்பம், 
ஓவியம் த்பான்்ற கமலகளிலும் கா்ணலாம். 
அன்று ்பமடப்்பாளி ப்பரும்்பான்மை 
ஆ்ணாகவும் வா்சகர முறறிலும் ஆ்ணாகவும் 
இருந்தத்பாது ைகடூஉ முன்னிமல த்பான்்ற 
உத்திகளில் ப்பண்ம்ண முன்னிறுத்தி ஆணுககு 
ஆம்ச காடடித்  ்தஙகளது கமலப்்பமடப்புகமள 
உருவாககி வந்த ஒரு மும்றமய ஆண் 
்பமடப்்பாளிகள் பின்்பறறி இருந்தனர.

இன்று நிமல ைாறிவிடடது. இன்று 
்பமடப்பிலும் வாசிப்பிலும் ப்பண்கள் 
வநதுவிடடனர. இருப்பினும் ்பமடப்்பாளரகள் 
குறிப்்பாக ஆண் ்பமடப்்பாளரகள் ஒரு 
ஆண் வா்சகமன ைனதில் கண்டு ்தஙகளது 
்பமடப்ம்ப உருவாககும் ைனநிமலயிலிருநது 
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இன்றும் ைா்றவில்மல என்்பம்தப் ்பல 
தவமளகளில் உ்ணைமுடிகி்றது. ப்பண் உடமல 
ஆஙகாஙதக காடசிப்்படுத்தி வா்சகரகமள 
கி ளு கி ளு ப் ்ப ம ட ய ்ச ப ்ச ய து  ்த ன் த ன ா டு 
கூடடி்சப்சல்லும் பவகு்சனக கம்தப்சால்லும் 
மும்ற இநநாவலில் எவவாறு ப்சயலாககம் 
ப்பறறுள்ளது என்்பம்தக காண்த்பாம். 

்பாத்திை வர்ணமன என்்பது ஒரு ்பாத்திைம் 
குறித்்த புரி்தமல வா்சகரகளுககு ஏற்படுத்து்தல் 
என்்ற தநாககத்த்தாடு ப்சயயப்்படுகி்றது. 
‘ஒரு ஆண் பாத்திரத்்தை வர்ணிக்கும்பாது 
அவனது திறன் சார்்நதை வர்்ண்னகளும பபண் 
பாத்திரத்்தை வர்ணிக்கும்பாது உடல் சார்்நதை 
வர்்ண்னகளும வருவ்தை இயல்பாக நாம 
பு்னவில் கா்ணலாம’ (தைலது, ்பக.53) என்்ற 
கருத்து இஙகும் ப்பாருநதுவ்தாக அமைகி்றது.

்ச ம் ்ப த் து ம்  அ வ ன து  ை ம ன வி யு ம் 
திருை்ணம் ப்சயது ஊமை விடடு ஓடிப் 
த்பாகின்்றனர. அறிமுகம் இல்லா்த ஒரு 
கிைாைத்துப் ்பாம்தயில் கண்ணுகபகடடிய 
தூைம் வமை யாரும் இல்மல என்்பம்த உறுதி 
ப்சயதுபகாண்டு அஙகு அவளது த்சமலமய 
விரித்து ைண் ்தமையில் ்படுத்து உ்றஙகுகின்்றனர. 
அந்த்ச ப்சயதிமய விவரிககும்த்பாது, 

‘அவர்கள் இருவரும ஒருவர் மீது 
ஒருவர் புரண்டு முயங்கி உடல் ஆ்சக்ைத் 
தீர்த்துக் பகாண்டனர்’ (உறு்பசி, ்பக.100) என்று 
இருவமையும் கூறி பு்ணர்சசி முடிந்ததும் 
வா்சகருககு முன்னால் ்சம்்பத்தின் ைமனவி 
்பாத்திைம் ைடடும் இழுத்துக காடடப்்படுகி்றது.

‘ அ வ ள்  க ண் க ் ை க்  ் க க ை ா ல் 
மூடிக்பகாண்டு சிறிது ் நரம படுத்துக் கிட்நதைாள். 
பிறகு தைன் புட்வ்ய எடுத்து மண்்்ண 
உதைறிக்பகாண்டு ்கயில் பதைா்டகளில் 
புகு்நதிரு்நதை மண்்்ண து்டத்தைபடி்ய 
சமபத்திடம யா்ரா பதைா்லவில் வருவதைாகச் 
பசான்னாள்’ (தைலது, ்பக.100).

இந்த வர்ணமன மூலம் வா்சகருமடய 
கவனம் அவளுமடய ப்தாமட இடுககுகளுககுக 

பகாண்டு ப்சல்லப்்படுகி்றது. அத்த தவமளயில் 
்சம்்பத்தின் ப்தாமட இடுககு குறித்்த ப்சயதிகள் 
்தவிரககப்்படடுள்ளன. இத்த உத்தி அடுத்்த 
்பககத்திலும் ்பயன்்படுத்்தப்்படுகி்றது. 

‘சமபத்தும அவளும அ்நதை வீட்டின் பவறும 
தை்ரயில் படுத்துக்பகாண்டார்கள். அன்று இரவு 
யா்ன நிலம அதிர நட்நது பசல்வது ்பால 
அவள் உடலின் மீது இயங்கிக்பகாண்டிரு்நதைான் 
சமபத். அவளுக்குத் திடீபரனக் குருதிப் பபருக்கு 
ஏறபட்டது,’ (தைலது, ்பக.101)  என்்பத்தாடு 
முடிககாைல் இப்த்பாது புமகப்்படக கருவியின் 
குவியம் ்சம்்பத்ம்த விடடுவிடடு அவனது 
ைமனவியின் மீது ்பதிகி்றது. 

‘அவைது பாவா்ட மறறும புட்வயில் 
கூட ரத்தைம படி்நது ்பானது. அவள் 
பதைா்டகளுக்கு நடுவில் வழியும ரத்தை 
பிசுபிசுப்்பாடு படுத்துக்கிடக்கிறாள்’ (தைலது, 
்பக.101) என்று ்சம்்பத் ப்சய்த வன்பு்ணர்சசிதயாடு 
த்சரத்து வா்சகரகளின் வன்பு்ணர்சசிககும் 
பஜயநதியின் உடல் உட்படுத்்தப்்படுகி்றது.  
்சம்்பத்தின் நிமல என்ன என்்ற விளககம் 
மு ம ன ப் த ்ப ா டு  ்த வி ர க க ப் ்ப டு கி ்ற து . 
கடுமையாகப் பு்ணரந்தத்பாது அவனது 
உறுப்புகளுககு ஏ்தாவது ்பாதிப்பு ஏற்படட்தா 
என்்ற ஐயஙகளுககு விமடயில்மல. இந்த 
ஆணுடல் விடு்படலும் ப்பண்ணுடல் 
காடசிப்்படுத்்தலும் ஏத்த்சம்சயாக நடந்தமவ 
என்று கரு்த வாயப்பில்மல. 

்சம்்பத் தவமல ப்சய்த இடத்தில் மகயாடல் 
ப்சயது பிடி்படடு ஊமை விடடு ைமனவிதயாடு 
ஓடுகி்றான்.  இருவரும் ஒரு காகி்தக குதடானில் 
ஒளிநது இருககின்்றனர. 

‘அ்நதை நான்கு நாட்களும சமபத் மிக 
ஆ்வசத்துடனும பவறி பகாண்டது ்பாலவும 
அவ்ைாடு உடலுறவு பகாண்டபடி்ய 
இரு்நதைான்’ (தைலது, ்பக.102) என்று நிகழமவக 
கூ றி வி ட டு  வ ழ க க ம் த ்ப ா ல்  அ வ ம ன 
விடடுவிடடுப் ப்பண் உடலில் வா்சகர கவனம் 
குவிககப்்படுகி்றது. 
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‘பல ்வ்ைகளில் அவள் தைன்்ன மற்நது 
உட்லத் திற்நது கிட்நதைாள்,’ (்பக.102) என்று 
அவள் உடல் நிரவா்ணப்்படுத்்தப்்படடு வா்சகர 
முன்்பாக காடசிப்்படுத்்தப்்படுகி்றாள்.

உ று ்ப சி  ந ா வ லி ன்  ப ்த ா ட க க ம் 
மு்தல் இறுதி வமை ஒரு குறிப்பிடட ்பகக 
இமடபவளிகளில் இது த்பான்று ப்பண்ணுடல் 
காடசிப்்படுத்்தப்்படு்தல் வா்சகரகளுககு  உறுதி 
ப்சயயப்்படடுள்ளது. (உ்தா.்பக.11,  ்பக.22, ்பக. 31, 
்பக.45, ்பக. 58.........).

ஒரு இடத்தில் 20 ்பகக இமடபவளிககுப் 
பி ்ற கு ம்  க ம ்த ப் ்ப டி  ப ்ப ண் ணு ட ல் 
காடசிப்்படுத்்தப்்படுவ்தறகான வாயப்பு 
இல்லாைல் த்பானத்பாது ்சம்்பத் ்தான் ்பணி 
ப்சயயும் ்பத்திரிகமகயில் வந்த ஒரு ப்சயதி 
ஒன்ம்றக கூறுவது த்பால் ப்பண் உடல் 
காடசிப்்படுத்்தப்்படடுள்ளது.

‘ஒரு பபண் மருத்துவ்ர அவரது 
உ ற வு க் க ா ர ப்  ் ப ய ன்  ப வ ட் டி க் 
பகான்றிருக்கிறான். பகான்ற பிறகு அவ்ைாடு 
உடலுறவு பகாள்ைலாம என்று அவனுக்குத் 
்தைான்றியிருக்கிறது’ (்பக.30). அவன் பி்ணத்ம்தப் 
பு்ணரநதிருககி்றான் என்று கூறி இருககலாம். 
அவவாறு கூறினால் வா்சகருககு ஒரு இைகக 
உ்ணரவு்தான் ஏற்படும். அம்தத் ்தவிரத்து,

‘அவைது பாவா்ட்ய இரண்டாகக் 
கிழித்துவிட்டு அவள் மீது இயங்கியிருக்கிறான். 
அ்நதை மருத்துவரின் நிர்வா்ண உடலில் 
பவட்டுக்காயங்கள் பிை்நதிரு்நதைன’ (்பக.130) 
என்று வரணிககப்்படுகி்றது. ்பாவாமட 
கிழிககப்்படடு நிரவா்ணைாககப்்படட ப்பண் 
உடமல வா்சகருககுக காடசிப்்படுத்திக 
கம்தயில் வந்த ப்தாயமவ ைாறறுவ்தறகான 
உத்தி மகயாளப்்படடுள்ளம்தக கா்ணமுடிகி்றது.

ைருத்துவைமனயில் சில ைா்தஙகளாக்ச 
்சம்்பத் ்படுகமகயில்  கிடககி்றான். அஙகு அவன் 
ைமனவி ்சரியான உ்ணவு கூட இல்லாைல் 
பைலிநது, உலரநது பவடித்்த உ்தடுகதளாடு 
இ ரு க கி ்ற ா ள் .  அ ந ்த  த வ ்த ம ன ய ா ன 
ைனநிமலயில் கூட, 

‘அவைது மார்பு விலகி இருப்ப்தை 
அவனது கண்கள் தைானாகப் பார்த்துக்பகாண்்ட 
இரு்நதைன’ (்பக.22) என்று வா்சகரின் முன் அந்தப் 
ப்பண்ணின் ைாரபு தி்றநது காடடப்்படுகி்றது.

ஒரு குறிப்பிடட ்பககஙகள் வமை ப்பண் 
உடதலா ப்பண் வர்ணமனதயா கம்தப்்படி 
வ ை வி ல் ம ல  எ ன் ்ப ்த ா ல்  க ம ்த த ய ா டு 
ப்தாடரத்ப இல்லாைல் த்பருநது நிமலயத்தில் 
மகககுழநம்தயுடன் ஒரு ப்பண் வருவ்தாகவும் 
அவளும் அவளது குழநம்தயும் எவவாறு 
அழகாய இருந்தனர என்றும் வரணித்து்ச 
ப ்ச ா ல் ல ப் ்ப டு கி ்ற து .  அ த ்த  த ்ப ரு ந து 
நிமலயத்தில் நூறறுகக்ணககான ஆண்கள் 
வநது த்பாவம்ததயா அவரகளது உடல் 
வரு்ணமனகதளா காடடப்்படவில்மல.

நாவலில் இந்த இமடபவளிகமள 
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நிம்றககத் ப்தாடர்பற்ற ்பல ப்பண்ணுடல் 
ப்சயதிகள் இடம்ப்பறறுள்ளன. ்சம்்பத்தின் 
ைை்ணத்தின் ்தாககத்ம்தப் த்பாகக நண்்பரகள் 
மூவரும் ஒரு ைமலப்்பய்ணம் ப்சல்கின்்றனர. 
அஙகுப் ப்பண்ணுகதகா ப்பண் வர்ணமனகதகா 
வ ா ய ப் பி ல் ம ல  எ ன் ்ப ்த ா ல்  மி க ப் 
புத்தி்சாலித்்தனைாக ஒரு ்பப்்பாளி ்பழத்ம்தத் 
தின்னும்த்பாது அழகர என்்ற ்பாத்திைத்திறகுப் 
ப்பண்களின் கரப்்பம் கமலவ்தறகு இந்தப் 
்பழம் எவவாப்றல்லாம் ்பயன்்படுகி்றது என்்ற 
சிந்தமன வருவ்தாகக கூறிப் ப்பண் உடல் 
காடசிப்்படுத்்தப்்படுகி்றது.

ப்பண்ணுடமலக காடசிப்்படுத்்தலின் 
ப ்த ா ட ர ்ச சி ய ா க  ்ச ம் ்ப த் தி ன்  ந ண் ்ப ன் 
ைாரியப்்பனின் இளமைககால நிமனவுகமளக 
கூறும் இடத்தில், ‘தீககு்சசி டான்ஸ்’ 
என்்ற ஒரு நிகழவு கூ்றப்்படுகி்றது. ஒரு 
இருண்ட அம்றககுள் ஒரு இரு்பது வயது 
ப்பண் நிரவா்ணைாக நிறுத்்தப்்படுகி்றாள். 
அம்தப் ்பாரகக ஐநது ரூ்பாய பகாடுத்து ஒரு 
தீககு்சசிமயப் ப்பறறு உள்தள ப்சல்கின்்றனர. 
உள்தள த்பாய தீககு்சசிமய உைசி அந்த 
பவளி்ச்சத்தில் அவளது உடமல தைலிருநது 
கீழாகப் ்பாரத்து ைசிககின்்றனர விடமலப் 
ம்பயன்கள். அ்தன் பி்றகு அவளது உடமல 
ைனதில் நிமனத்துகபகாண்டு கடறகமையில் 
இைண்டு ம்பயன்களும் ஓரினப் பு்ணர்சசியில் 
ஈ டு ்ப ட ட ்த ா க க  கூ றி ப்  ப ்ப ண்  உ ட ல் 
காடடப்்படுகி்றது.

அ து த ்ப ா ல த வ  ை ம ல ப் ்ப ய ்ண ம் 
த ்ப ா கு ம் த ்ப ா து  அ ங கு  ை ம ல யி ல் 
்த னி க க ட ம ட ய ா க ்ச  ப ்ச ட டி ய ா ரி ன் 
வீடடில் வாழும் இன்னாசி என்்ற 42 வயது 
தவமலககாைனின் எலுமி்ச்சம்்பழம் ப்பாறுகக 
வரும் ப்பண்களுடனான காைக தகளிகமககள் 
கூ்றப்்படடு வா்சகரகளது கிளுகிளுப்ம்ப்ச 
த்சாமட த்பாகாைல் காத்து முன்தனறுகி்றது 
கம்த.

நாவலின் இறுதிககாடசியில் ்சம்்பத்தின் 
ைமனவியும் நண்்பரகளும் ்சம்்பத்தினுமடய 

அஸ்திமயக கடலில் கமைப்்ப்தறகாக்ச 
ப்சல்கின்்றனர. அழகரும் ைாரியப்்பனும் 
கமையில் நிறகின்்றனர.  ைாைதுமையும் 
பஜயநதியும் அஸ்திமய எடுத்துகபகாண்டு 
கடலுககுள் ப்சல்கின்்றனர. அம்த ஆசிரியர, 

‘கடல் சீறிக் பகாண்டிரு்நதைது. அவளும 
கூ ட ் வ  ந ட ்ந தை ா ள் .  தை ண் ணீ ர்  அ வ ள் 
புட்வக்குள்ைாக ஊடுருவித் பதைா்ட்ய 
ந்னத்தைது’ (்பக.153) என்று எழுதுகி்றார.

கடலுககுள் இருவரும் நடககும்த்பாது 
ப்பண்ணின் ப்தாமட ைடடும் நமனந்த்தாக்ச 
ப்சால்லி அந்த நமனவு ைாைதுமைககு என்ன 
உ்ணரவுகமள ஏற்படுத்தியது என்்பம்தத் 
்தவிரத்து அவளுமடய ப்தாமட நமனந்தத்பாது 
அவளுககு ஏற்படட எண்்ணைாக, ‘ஏ்னா 
சமபத்்தைாடு அவள் கூடிய இரவுகள் நி்னவுக்கு 
வ்நதைன’ என்று எழுதியதின் ்பமடப்்பைசியல் 
புரியககூடிய்தாக உள்ளது. ஒரு ப்பண்ணின் 
உடமலக குறித்து எழுதி வா்சகரகளின் 
கவனத்ம்த அவளது ப்தாமடககுக பகாண்டு 
ப்சன்்றமையும் ஆசிரியரின் ப்பண் உடல் ்சாரந்த 
நிமலப்்பாடமடயும் இது காடடுகி்றது. 

• •

ொலியல் அரசியல்

்பாலியல் உ்ணரவு என்்பது இரு 
்பாலினருககும் இயல்்பாகதவ உள்ள்தாகும். 
ஆனால் ்பல காலஙகளாகப் ்பாலியல் இ்சம்ச 
என்்பது ஆணுககு ைடடுதை உரியது என்றும் 
ப்பண் ்தனது இ்சம்சமயக கூ்றதவா விரும்்பதவா 
கூடாது என்றும் கடடமைககப்்படடுள்ளது.

‘தைன்னுறு ்வட்்க கிழவன் முன் கிைத்தைல் 
எண்ணுங்கா்ல கிழத்திக்கில்்ல’ (ப்தால்.
ப்பாருள்.116).

அவளது ்பாலியல் விருப்்பஙகமளக 
குறிப்புகளாக, உடல் பைாழியாக ைடடுதை 
இ ய ல் பு  வ ா ழ வி லு ம்  பு ம ன வி லு ம் 
காடட தவண்டும் என்று ப்தால்காப்பியர 
காலத்திதலதய வமையறுககப்்படடுள்ளது. இந்த 
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வமையம்றமய இன்று 21ஆம் நூற்றாண்டிலும் 
்பல ்பமடப்்பாளரகள் ்தமலதைறபகாண்டு 
பின்்பறறி வருகின்்றனர. தைலும் பு்ணர்சசியில் 
ப்பறு்பவன், ைகிழ்பவன் ஆண் என்றும் 
பகாடுப்்பவள், இழப்்பவள், துன்்பைமட்பவள் 
ப்பண் என்றும் ஒரு ப்பாதுப் புரி்தமலத் 
்தநம்தயதிகாை்ச ்சமூகம் கடடமைத்துள்ளது. 
இந்த ஒடுககுமும்ற உத்தி ்பல கமல 
வடிவஙகளில் ப்சயலாககம் ப்பறுகி்றது. 
இஙகும் ்பாலியல் இ்சம்ச, பு்ணர்சசி என்்பதில் 
உ்ச்சகடடைான இன்்பத்ம்தப் ப்பறு்பவன் 
ஆண் என்றும் எதிர்பாலினைான ப்பண் 
்தாஙபகா்ணா்த வலிமயயும் காயஙகமளயும் 
ைடடுதை ப்பறுகி்றாள் என்றும் திரும்்பத் 
திரும்்ப உறு்பசி நாவலில் ப்சால்லப்்படுகி்றது.

பஜயநதியின் திருை்ணத்திறகு முன் 
அவளது அப்்பா தகைளாவில் இருநது ்பத்ைஜா 
என்்ற திருை்ணைான, ஒரு குழநம்த உள்ள 
ப்பண்ம்ணக கூடடி வநது மீண்டும் ை்ணம் 
ப்சயதுபகாள்கி்றான். ்பகலில் பஜயநதி 
தவமலககுப் த்பாயவிடடு வீடடுககு 
வரும்த்பாது, 

‘கதைவு மூடப்பட்டிருக்கும. அவர்கள் 
இருவரும பகல் பு்ணர்ச்சியில் ஈடுபட்டு 
இருப்பார்கள். அ்நதைப் பபண் வலியால் கத்துவது 
்கட்கும’ (்பக.94) என்று ப்பண்ணுககு வலி 
கடடமைககப்்படுகி்றது.

்ச ம் ்ப த்  அ வ ள து  ை ம ன வி ம ய ப் 
பு்ணரும்த்பாப்தல்லாம் பவறித்்தனைாகப் 
பு ்ண ர வ ்த ா க வு ம்  அ வ ள்  வ லி ய ா ல் 
து டி ப் ்ப ்த ா க வு ம் ,  ை த் ்த ப் த ்ப ா க கு 
ஏற்படுவ்தாகவும் வன்பு்ணரவுககு ஒப்்பான 
காடசிகள் வரணிககப்்படுகின்்றன.

்பாலியல் அைசியல் குறித்து மிக விரிவான 
ஆயவு ப்சய்த தகட மில்லட,

‘குறுகிய கால அைவில் ஆண்கைால் 
ஒன்றுக்கு ்மறபட்ட இன்ப உச்சத்்தை அ்டய 
முடியாது. ஆனால் பபண்்ணால் ஐ்நதைாறு முழு 
இன்ப உச்சங்க்ை சில நிமிடங்களில் அ்டய 
முடியும’ (2021, ்பக.230) என்று அறிவியல் 

மு ம ்ற யி த ல த ய  நி ரூ பி க க ப் ்ப ட டு ள் ள து 
என்்பம்த விளககுகி்றார.

உண்மை இப்்படி இருகக எ்தறகாகக 
காைத்ம்தப் ப்பண்ணுககு விரும்்பத்்தகா்த 
ஒன்்றாக ஆண்கள் கடடமைககின்்றனர? 
‘ஆணுக்குப் பாலியல் என்பது அவனது 
ஆளு்கக்குள் அடக்கி ்வக்கப்பட்ட ஒன்று. 
ஆனால் பபண்ணுக்கு இது ஆ்ணால், பிறரால் 
அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட ஒன்று. ஆணின் 
பாலியல் பபண்்்ண ஆள்வது பபண்ணின் 
பாலியல் அதைறகுள் அடங்குவது. ஆளுதைல் 
அடங்குதைல் என்ற அரசியல் உறவு பூண்டுள்ைது 
பாலியல்’ (ைாஜபகௌ்தைன், 2018, ்பக.353) 
என்று ்தநம்தயதிகாைப் ்பாலியல் அதிகாைத்ம்த 
விளககுகின்்றனர. இவவாறு ்தநம்த அதிகாை்ச 
்ச மூ க ம்  க ட ட ம ை த் து ள் ள ்த ா ல்  அ ம ்த 
நிமலநாடடும் வமகயில் பிைதிகளில் ்பாலியல் 
காடசிகள் கடடமைககப்்படுகின்்றன என்்பது 
விளஙகும்.

ைடடுைல்லாைல் ப்பண் காைத்தில் 
இன்்பம் இருப்்ப்தாக உ்ணரநதுபகாண்டால் 
அம்த அனு்பவித்்தல் என்்பது அவளது 
உரிமை என்று புரிநதுபகாண்டால் இன்று 
்தநம்த அதிகாை்ச ்சமூகம் கடடமைத்துள்ள 
ஒழுகக மும்றகமள உமடத்ப்தறிநதுவிடடு 
அவள் காைத்தின்்பால் ப்சன்றுவிடுவாள் 
என்்ற ஆண்களின் அ்ச்சதை கறபு த்பான்்ற 
கருத்்தாககஙகமளயும் காைம் பவறுககத்்தககது, 
வலி ்தருவது என்்ற புரி்தமலயும் திரும்்பத் 
திரும்்ப்ச ப்சால்ல மவககி்றது. உறு்பசி நாவலும் 
இம்ததய ப்சயதுள்ளது.

காைம் வலி என்று கடடமைத்துவிடடு 
அப்்படிப்்படட காைத்ம்த அத்த ப்பண்கள் 
வி ரு ம் பு வ ்த ா க க  க ா ட டி ்ச  ப ்ச ல் வ து 
முை்ணாக இருககி்றது. வலிமய, காயத்ம்த, 
ைத்்தப்த்பாகமகக காைத்தில் கடடமைத்துவிடடு 
அந்தக காைத்திறகு அத்த ப்பண் ஏஙகுவ்தாகக 
காடடி்ச ப்சல்வது முன்னுககுப் பின் முை்ணாக 
இருககி்றது.

்சம்்பத் ைருத்துவைமனயில் நிமனவறறு்ச 
சில ைா்தஙகளாகக கிடககி்றான். அவனது 
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ைமனவி ்பகல் தவமளயில் உ்ணவு ்சமைகக 
வீடடுககு வருகி்றாள். சிறிது தநைம் ்தமையில் 
்படுத்து மின்விளகமகப் ்பாரத்துகபகாண்டு 
கிடககி்றாள். அப்த்பாது, 

‘அவள் அறியாமல் உடமபில் காமம 
பமல்ல  பநளியத் துவங்கும’ (பக். 110)  என்றும  
்வபறாரு இடத்தில் ‘அவள் அறியாமல் அவைது 
உடலில் காமம துளிர்க்கத் துவங்கி இரவு தூக்கம 
வராமல் ்பாய்விடும’ (்பக. 94) என்றும் கடல் நீர 
ப்தாமடயில் ்தடடியத்பாது ்சம்்பத்துடனான 
காைம் நிமனவுககு வந்த்தாகவும் எழுதுகி்றார. 
இமவபயல்லாம் முன்னுககுப் பின் முை்ணாகக 
கடடமைககப்்படடுள்ளன.

• •

அதிகாரப் ெராமரிப்பு

‘ஆளும பால் ஆைப்படும பால் மீது 
தைனது அதிகாரத்்தைப் பராமரிக்க முயல்கிறது’ 
(்சாைககாம்பிள்-தடாரில் தைாய (2001) 
பைா.ப்ப. ைாஜ் பகள்தைன் (2011), ்பக. 44) என்்ற 
தகட மில்லடடின் கருத்துகதகற்ப ஆளும் 
்பாலான ஆண்்பால் ஆளப்்படும் ்பாலான 
ப்பண் ்பாலின் மீது ்தைது அதிகாைத்ம்தப் ்பல 
புள்ளிகளில் ப்சலுத்திகபகாண்தட இருககி்றது. 
இந்த அதிகாைப் ்பைாைரிப்பு வாழவியலின் 
அமனத்துக கூறுகளிலும் ்பைவலாககம் ப்பறறு்ச 
ப்சயல்்படுத்்தப்்படடு வருவம்தக கா்ணலாம். 
்தநம்த அதிகாை்ச ்சமூகத்தில் வளரககப்்படட 
ஒவபவாரு ஆணும் இம்த மிக்ச ்சாதுரியைாக்ச 
ப்சயல்்படுத்துவம்தக கா்ணமுடியும்.

இ்தன் ப்தாடர்சசி என்்ற நிமலயில் ஒரு 
ஆண்்பால் ்பமடப்்பாளி ்தாம் ்பமடககும் 
்பமடப்பில் வரும் ப்பண் ்பாத்திைஙகள் மீது 
்பாலின அதிகாைத்ம்த்ச ப்சலுத்துவம்தக 
கா்ணலாம். இவவாறு ப்சலுத்்தப்்படும் 
அதிகாைம் ்பல நிமலகளில் பிைதியில் 
பவளிப்்படும். ப்பண் பவறுப்்பாகவும், ப்பண் 
உடல் மீ்தான ்தாககு்தலாகவும், ப்பண்ணின் 
எதிரவிமனகளுககு வாயப்்பளிககாைல், 
அவளது சிந்தமனகமளக கூ்றவிடாைல் 
ைறுககப்்படட உமையாடல்களாகவும், ப்பண் 

ஒரு இைண்டாம் நிமல உயிரி என்்ற நிமலயிலும் 
்பமடத்து ஆசிரியர உலவ விடுவம்தக 
கா்ணமுடியும்.

இப்்படியான அதிகாைப் ்பைாைரிப்பு 
ை ட டு ை ல் ல ா ை ல்  ்ப ம ட ப் பு  எ ன் ்ப து 
ஆண்்பால் ்சாரந்த ஒரு ப்சயல்்பாடு என்றும் 
அ ப் ்ப ம ட ப் ம ்ப த்  து ய த் ்த ல்  எ ன் ்ப து ம் 
ஆண்்பால்கள் ைடடுதை ப்சயயும் ப்சயல் 
என்்ற புரி்தலில் ்பமடப்பினுள் ப்பண் உடமல 
ஆஙகாஙதக கமட்ச்சைககாக,  நுகரப்பாருளாக 
வரணித்து வா்சகமைக கிளுகிளுப்்பாககி 
்தன்தனாடு அமழத்து்ச ப்சல்லும் ஒரு ்பமடப்பு 
உத்திமயப் ்பல முன்னிமலப் ்பமடப்்பாளரகள் 
ப்சயதுவருகின்்றனர. இதுத்பான்்ற ்பாலினப் 
்பமடப்்பதிகாை உத்திகள் உறு்பசி நாவலில்  
மகயாளப்்படடுள்ள மும்றமயக காண்த்பாம்.

• •

ஆசிரிய அதிகாரப் ெராமரிப்பு

ஒரு ்பமடப்்பாசிரியர ்தாம் உருவாககும் 
்ப ம ட ப் பி ன்  மீ து  ஒ ரு  வ ம க ய ா ன 
்சரவாதிகாைத்ம்த நிமலநாடடுகி்றார. அந்தப் 
்பமடப்பின் ஒவபவாரு கூறிலும் ்தனது 
விருப்பு பவறுப்புகமளப் ்பதிவுப்சயது 
த்பாகி்றார. அதில் வரும் கம்த, ்பாத்திைஙகள், 
நிகழவுகள், ப்சால்மும்ற என அமனத்தின் 
மீதும் ஒருவமகயான அதிகாைத்ம்தத் ்தகக 
மவககி்றார. இம்ததய ஆசிரிய அதிகாைம் 
என்று எனது நூலில் குறிப்பிடடுள்தளன் (2020, 
்பக 52). புமனவில் வரும் 12 வமகயான ஆசிரிய 
அதிகாைத்ம்த எனது நூலில் அமடயாளப்்படுத்தி 
உள்தளன். அவறறில் சிலவறம்ற இஙகுக 
காண்த்பாம்.

• •

ொத்திரப் ெடடப்பு

ஒரு ்பமடப்பில் ்பாத்திைப் ்பமடப்பு 
என்்பது மிக இன்றியமையா்த ப்சயல்்பாடாகும். 
ஒவபவாரு ்பாத்திைத்ம்தயும் ஆசிரியர 
உருவாககும்த்பாது அ்தறகுப் பின்னால் ்பல 
உளவியல் காை்ணஙகள் ப்சயல்்படுவம்தயும் 
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உ்ணைமுடியும். ‘குறிப்்பாக ஒரு ப்பண் 
்பாத்திைத்ம்த ஆசிரியர ்பமடககும்த்பாது 
அந்தப் ்பாத்திைத்தினுமடய நமட, உமட, 
்பாவமனகள், கு்ணநலன்கள் த்பான்்றவறறில் 
ஆசிரியருமடய முடிவுகள் அவைது ப்பண் 
குறித்்த நிமலப்்பாடமட விளககு்பமவயாக 
இருககும்’ (்த. விஜயலடசுமி ்பக.53) என்்ற 
கருத்தின்்படி உறு்பசி நாவலின் க்தாநாயகியான 
பஜயநதி ்பாத்திைத்ம்த அணுகிக காண்த்பாம்.

பஜயநதியின் ப்தாமடகளும் அடிவயிறும் 
ைாரபுகளும் பவடித்்த உ்தடுகளும் ்படடினியால் 
பைலிந்த உருவமும் ைடடுதை வா்சகரகளுககுத்  
ப்தரிநதுபகாள்ள முடிகி்றத்த ்தவிை அவள் எப்்படி 
இருப்்பாள் என்்பம்த எஸ்.ைா நாவலில் எஙகும் 
வரணிககவில்மல. ஒருதவமள ப்பண்ணுடல் 
என்்பத்த காைத்திறகான நுகரப்பாருள்்தாதன 
என்்ற புரி்தலில் அ்தறகான உறுப்புகள் ைடடும்  
அறிமுகப்்படுத்்தப்்படடிருககலாம்.

பஜயநதி ்தாய இல்லா்த ப்பண். ்தநம்த 
வய்தான காலத்தில் ஒரு ப்பண்ம்ண ை்ணம் 
ப்சயது வநது பஜயநதியின் இருப்ம்பக கூட 
்சடமட ப்சயயாைல் ்தனது காை பவறிமயத் 
தீரத்துகபகாள்்பவன். இவவாறு ்தைது 
்தநம்தயின் காைத்்தால் பிை்ச்சமனயில் ்தவிககும் 
பஜயநதிமய ்சம்்பத் ்தன்மனத்  திருை்ணம் 
ப்சயய விருப்்பைா என்று தகடடத்பாது 
அவள் அ்தறகு்ச ்சம்ைதித்து அவனுடன் ஓடி 
வநதுவிடுவ்தாகக கம்த பின்னப்்படுகி்றது. 
அவள் ்சம்்பத்துடன் வந்த நாள் மு்தல் அவனது 
அஸ்திமயக கமைககும் நிமிடம் வமை 

பஜயநதி எந்தவி்தைான ைகிழ்சசிமயயும் 
அனு்பவித்்த்தறகான ப்சயதிகதள நாவலில் 
இல்மல.

்சம்்பத் ஒரு ைனதநாயாளி. எப்த்பாது எப்்படி 
நடநதுபகாள்வான் என்று ப்தரியாது. காை பவறி 
பிடித்்தவன். தவமல பவடடி இல்லாைல், 
காசு ்ப்ணம் இல்லாைல் சுறறு்பவன். ைனம் 
த்பான த்பாககில் அமல்பவன். அவதனாடு 
பஜயநதியும் அமலநதுபகாண்டிருககி்றாள். 
அவனது ஆம்சகள், நி்பந்தமனகள், வறுமை 
என எல்லாவறறிறகும் இம்சநது நடககி்றாள். 
ஓரிடத்தில் கூட அவமன எதிரத்துப் 
த்பசியதில்மல. அவனது கும்றகமளதயா 
குற்றஙகமளதயா யாரிடமும் ப்சால்வதில்மல. 
இம்தக குறித்து அவள் ைன்தளவில் கூட 
பவறுப்்பாக எண்ணுவத்தா, ்தான் எடுத்்த 
முடிவு ்தவ்றாகிவிடடது என்று புலம்புவத்தா 
கிமடயாது. இககாை்ணஙகளுககாக அவமன 
விடடுப் பிரியவும் இல்மல. அவனது ைை்ணம் 
வமை அவனுககு்ச த்சமவ ப்சயகி்றாள் என்று 
்பமடத்துககாடடப்்படுகி்றாள்.

இப்்படியான ப்பண் நைககு ஒன்றும் 
புதியவள் அல்ல. இந்தப் ப்பண்கமள 
ஒதை வமகைாதிரிகள் (Stereotypes) என்று 
ப்பண்ணியம் வமகப்்படுத்தும். ்சத்தியவான் 
்சாவித்திரி, நளாயினி, ்சநதிைைதி, கண்்ணகி 
த்பான்்ற ்பாைம்்பரியைான கறபுககைசிகளில் 
இப்ப்பண்கமளக கா்ணலாம்.

கல்லானாலும் க்ணவன் புல்லானாலும் 
புருஷன் என்று வாழும் ஒரு ப்பண்ம்ண 
ைமனவியாகப் ப்பறுவது எககாலத்திலும் 
ஒரு ஆணின் கனவு, எதிர்பாரப்பு ஆகும். 
அப்்படியான ஒரு ப்பண்ம்ண நாவலில் 
்பமடத்து உலவ  விடும்த்பாது இன்ம்றய 
சூழல், வா்சகரகளின் ைனநிமல, ்தருககம், 
எ்தாரத்்தம் என்்பவறம்றயும் ைனதில் பகாண்டு 
ப்சயலாககம் ப்சயதிருகக தவண்டும். எனில் 
அது ப்பாருத்்தைாக இருநதிருககும். ஆனால் 
இஙகு வா்சகர ைனதில் பஜயநதிமயக  குறித்து 
முை்ணான, ஏளன உ்ணரதவ ஏற்படுகி்றது.

           - வளரும்
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Cô¼‚° 
²¬ñò£Œ‚ èù‚Aø¶

Ý‡ì£‡´ è£ôñ£Œ
«î®‚ªè£‡«ìJ¼‰«î¡
Üî¡ ÜFêò‚ è£™è¬÷...

â¡ åšªõ£¼ Ü¬êM½‹
åO‰«î Þ¼‚°‹ 
Üî¡ îQˆ¶õ‹ ¹K‰î«ð£¶
ï£«ù ªõ†èŠð†´‚ªè£œA«ø¡
âù‚°œ...

Ü¬î»‹ 
è‡´ªè£œ÷«õJ™¬ô
è£ô‹...

 • ä.î˜ñCƒ

ñÁð®»‹ ªð£Á¬ñ è£ˆ¶
Ü¡¬ð MKˆ¶
ê‹ñíI†´ Üñ˜‰¶
Fò£ù‹ ªêŒò
ñ®J«ô«ò âK‰¶ M¿Aø¶
ÞQ e†ªì´‚è º®ò£î
à¡ ï†êˆFó„ªê£™

°O˜‰î Þó¾
ªè£…ê‹Ãì‚ è‡¬íˆ Fø‚èM™¬ô.

êìêìªõ¡ø êˆîˆ¶ì¡
ê£‹ðô£Aø¶
à¡ ªê£(˜)‚èŠð¬ù

F¼Mö£ º®‰¶
G¬ô «ê˜‰¶M†ì£œ Ü‹ñ¡

«õÁ õNJ™¬ô
Ü´ˆî è£Š¹‚è†´ õ¬ó
Ü¬ñFò£Œ Þ¼.

 • ñ£. è£Oî£v

YKò™ ð™¹èœ 
I¡ÂAø ñ‡ìðˆF¡ 
º¡«ù 
Þ¬÷òó£ü£M¡ ð£ì™ 
ªðKò vd‚èK™ 
åLˆ¶‚ªè£‡®¼‚Aø¶ 
õ£ù «õ®‚¬è,
«ñ÷î£÷ƒè«÷£´ 
ñ£ŠHœ¬÷ ªð‡¬í 
°F¬ó õ‡®J™ 
Ã†® õ¼Aø£˜èœ 
ñ‡ìðˆ¶‚ªèF«ó 
ÍƒA™ Ã¬ì 
H¡Q‚ªè£‡®¼ŠðõK¡ 
°ö‰¬îèœ 
Þƒ°ñƒ°‹  
æ®ò£® 
è™ò£í ê‰«î£ûˆ¬î 
è£†´Aø£˜èœ...

 • ê.ªüŒ

 பலைப்புைகம்
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1970களிலும் 80களிலும் கவிம்த ்பறறிய 
உமையாடல்கள், கடடுமைகளில் ்தவ்றாைல் 
இடம்ப்பற்ற கவிம்தபயான்று உண்படனில், 
அது ‘பநம்புதகால் கவிம்த’ ்தான்; எழுதியவர 
கவிதவந்தர மு.தைத்்தா.

இந்தக கவிம்தமயக தகடகி்ற / 
வாசிககி்றத்பாப்தல்லாம் என்மன தநாககிதய 
விைமல நீடடுவ்தான உ்ணரதவ உண்டானது. 
‘ ம் …  ந ா ம் ்த ா ன்  அ ந ்த க  க வி ம ்த ம ய 
எழு்தப்த்பாகித்றாம்’ என்கி்ற நம்பிகமகயும் 
உள்பளழும். எனககு ைடடுந்தான் இப்்படியான 
உ்ணரவா என்்றால் நி்ச்சயைாக இல்மல; 
என்மனப் த்பால் இந்தக கவிம்தமய வாசித்்த 
்பலருககும் அப்்படியான உ்ணரதவ ஏற்படடது 
என்்பம்த அவரகளுடனான உமையாடல்வழி 
கண்டுபகாண்தடன். இத்தா… கவிம்த;

    ‘்வக்றப் பபாழுதுக்கு

    வார்த்்தைத் தைவமிருக்கும

    வானமபாடிக்ை – ஓ

    வானமபாடிக்ை!

    இ்நதை

    பூமி உருண்்ட்யப்

    புரட்டி விடக்கூடிய

    பநமபு்கால் கவி்தை்ய

    உங்களில்

    யார் பாடப்்பாகிறீர்கள்?’

மு்தல் வாசிப்பிதலதய நம் ைனதில் 
அப்்படிதய ஒடடிகபகாண்ட இககவிம்த, 
கவிம்தபயழுதும்த்பாப்தல்லாம் நம்ைருதக 
வநது உடகாரநதுபகாண்டு, நம்மை தநாககி 
இந்தக தகள்விமய எழுப்பிகபகாண்தட 
இருந்தது.

ப ்ச ா ல் ல ல ங க ா ை ங க ள்  ஏ து மி ன் றி 
இயல்்பாக எழு்தப்்படட கவிம்த வரிகள் 
சில காலபைல்லாம் நம்மைக மகப்பிடித்துத் 
ப்தாடரநது வரும். அதுவும் கா்தமலப் 
்பறறியப்தனில் ப்சால்லவா தவண்டும்?

 ததொைர் - 19
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    ‘நீ

    நீயாகத்தைான் இருக்கிறாய்;

    நான்தைான்

    நானாக இல்்ல.’

மு.தைத்்தாவின் இந்தக கவிம்தமய 
வ ா சி த் ்த பி ்ற கு ,  ‘ ய ா ரு ம்  ய ா ை ா க வு ம் 
இருப்்பதில்மல’ என்்ப்தான கா்தலுற்ற ைனம் 
்படும் அவஸ்ம்தமய தவறு ப்சாறகளில் 
எவைாலும் இம்த விடவும் அழுத்்தைாக்ச 
ப்சால்லிவிட முடியா்தல்லவா..!

   தைதலாடடைான ்பாரமவயில் ்சா்தாை்ணக 
கவிம்த த்பால த்தாற்றஙபகாண்டிருந்தாலும் 
வ ா சி த் து  மு டி த் ்த து ம் ,  வ ா ழ வி ன் 
ப்பருஞ்த்சாகத்ம்த பைாத்்தைாய ஆத்ற 
வரிகளில் பகாடடி மவத்துவிடடம்தப் த்பான்்ற 
உ்ணரவிமன உண்டாககும் மு.தைத்்தாவின் 
கவிம்தபயான்று; கவிம்தயின் ்தமலப்த்ப 
்பாதிப் ப்பாருமளத் ்தநதுவிடுகி்றது.

    ‘அரளிப்பூ அழுகிறது’

    பூக்களி்ல நானுபமாரு

    பூவாய்த்தைான் பிறப்பபடுத்்தைன்

    பூவாகப் பிற்நதைாலும

    பபான் விரல்கள் தீண்ட்ல்ய!

    பபான் விரல்கள் தீண்ட்ல்ய! – நான்

    பூமா்ல யாக்ல்ய!’

பூககமளப் ்பாடா்த கவிஞரகதளது..? 
வா்சமிகக பூககமளப் ்பாடதவ எல்தலாரும் 
விரும்புவாரகள். அப்்படித்்தான் ்பாடியும் 
உள்ளாரகள். ஆனாலும் அைளிப்பூமவப் 
்பாடவும் எஙதகா ஒரு கவிஞனுககுத்்தாதன 
ைனம் வருகி்றது. அப்்படியான ஈை ைனமும், 
்சமூகத்தின் மீ்தான ப்பருஙகா்தலும் பகாண்ட 
கவிஞைான மு.தைத்்தாவின் கவி்சசிந்தமனயில் 
கசிந்த ்பல கவிம்தகள் நிமனவுப் ்படகில் நீநதி 
நீநதி இப்த்பாது்தான் கமைதயறி வருகின்்றன.   

மு.தைத்்தா எழுதிய ‘கண்ணீரப் பூககள் 
(1974)’, ‘ஊரவலம் (1977)’ இைண்டு கவிம்த 
நூல்கமளயும் மகயில் மவத்திருந்த ்பல 
கல்லூரி ைா்ணவரகமளப் ்பாரத்திருககின்த்றன் 

நான். இமவயிைண்டும் அவசியம் ்படிகக 
தவண்டிய நூல்கள் என்்பத்தாடு, ைனதிறகு 
மிகவும் பநருககைான கவிம்தகள் நிம்றந்த 
ப்தாகுப்புகளாக விளஙகியமவ. அதிகம் 
வ ா ்ச க ர க ம ள க  ப க ா ண் ட  க வி ஞ ை ா க 
ைடடுமில்லாைல், இமளய ைனஙகமளக 
ப க ா ள் ம ள  ப க ா ண் ட  க வி ஞ ை ா க வு ம் 
ைாஜ்பாடமடயில் வலம்வந்தவர கவிதவந்தர 
மு.தைத்்தா. “கண்ணீரப் பூககள் கவிம்த நூமல 
நம் மகயில் மவத்திருப்்பத்த ஒரு பகளைவம்” 
என்று அண்்ணன் ்பாவலர அறிவுைதி ப்சான்னது 
எவவளவு ்சரியான ைதிப்பீடு.

1 9 7 4  ்ச ன வ ரி யி ல்  ப வ ளி ய ா ன 
மு.தைத்்தாவின் மு்தல் கவிம்த நூல் ‘கண்ணீரப் 
பூககள்’, இதுவமை 40ககும் தைற்படட 
்பதிப்புகமளக கண்ட ்தமிழில் அதிக 
விற்பமனயான கவிம்த நூல்களுள் ஒன்று. 
அன்று ப்தாடஙகி இன்று வமைககும் ப்தாடரநது 
கவிம்தத்்தளத்தில் த்சாரவில்லாைல் எழுதிவரும் 
கவிஞர மு.தைத்்தாதவ, இன்ம்றககும் ்தமிழக 
கவிம்தயின் ்தாத்்தாவாகப் புகழ அரியம்ணயில் 
கம்பீைைாக வீறறிருககி்றார.

த்தனி ைாவடடத்திலுள்ள ப்பரிய 
குளத்தில் பி்றந்த முகைது தைத்்தா, ்பள்ளிப் 
பிைாயத்திதலதய மு.தைத்்தாவானார. 1945ஆம் 
ஆண்டு ப்சப்டம்்பர 5 அன்று பி்றந்தவர.

நான்காம் வகுப்பு ்படிககும்த்பாத்த 
கவிம்தகமள எழு்தத் ப்தாடஙகிய மு.தைத்்தா, 
உயரநிமலப் ்பள்ளியில் ்படிகமகயில் 
‘்தமிழ்சத்சாமல’ எனும் மகபயழுத்து 



31ð¬ìŠ¹ îè¾ Ü‚«ì£ð˜ - 2022  
w w w . p a d a i p p u . c o m

இ்தழிமனத் ப்தாடஙகினார. கல்லூரியில் 
்படிககி்ற காலத்தில் ‘எழு்சசி முைசு’ எனும் 
மகபயழுத்து இ்தழில் ்தனது கவிம்தகதளாடு, 
நண்்பரகளின் கவிம்தகமளயும் அறிமுகம் 
ப்சய்தார.

மு்தலில் ்பாைதி்தா்சனின் கவிம்தகமளப் 
்படித்்த கவிஞர, பின்னதை ்பாைதியின் 
கவிம்தகமளப் ்படிககத் ப்தாடஙகினார. 
மு.தைத்்தாவின் ்தாத்்தா ப்பயர ‘தைத்்தர’ 
எ ன் ்ப ்த ா கு ம் .  இ ்த ற கு  ‘ கு தி ம ை ப் 
்பமடத்்தமலவர’ என்்பது ப்பாருளாகும். ஆ்றாம் 
வகுப்பு ்படித்துகபகாண்டிருகமகயில் ‘மு.
தைத்்தா’ எனும் ப்பயைால் அமழககப்்படடார. 
உயரநிமலப் ்பள்ளியில் ்படிகமகயில் ைா்ணவத் 
்தமலவர த்தர்தலுககு நின்்றத்பாது ‘மு.தைத்்தா’ 
என்்பத்த அமனவைாலும் அறியப்்படட 
ப்பயைானது. ைதுமை தியாகைா்சர கல்லூரியில் 
முதுகமல ்தமிழ ்பயின்்றத்தாடு, ைதுமை 
காைைா்சர ்பல்கமலககழகத்தில் முமனவர 
்படடமும் ப்பற்றார மு.தைத்்தா.

“்சாதிதயா, ை்ததைா, தவறு எதுவுதை 
அந்தப் ப்பயரில் ப்தரியா்த்தால் எனககு அந்தப் 
ப்பயர பிடித்திருந்தது. நான் ஒரு ப்பாதுைனி்தன்” 
என்்பத்த ்தன் ப்பயர ்பறறிக கவிஞர எப்த்பாதும் 
ப்சால்லிவரும் கருத்்தாகும். ப்சன்மன 
ைாநிலக கல்லூரியில் ்தமிழப் த்பைாசிரியைாகப் 
்பணியாறறி ஓயவு ப்பறறிருககும் கவிஞர 
மு.தைத்்தா, ்தமிழில் புதுககவிம்தககுப் புதிய 
எழு்சசிமயத் ்தந்த வானம்்பாடிக கவிஞரகளுள் 
குறிப்பிடத்்தககவர.

மு . த ை த் ்த ா வி ன்  க வி ம ்த க ளி ல் 
‘்பமழயன கழி்தலும் புதியன புகு்தலும்’ 
க ல ந த ்த யி ரு க கு ம் .  ்ப ம ழ ய ன வ ற றி ன் 
அ வ சி ய த் ம ்த யு ம் ,  பு தி ய ன வ ற றி ன் 
த்தமவமயயும் ்சரியாக உ்ணரந்த கவிஞர, மிகத் 
த்தரந்த கற்பமனயாலும், எளிய ப்சாறகளாலும் 
ைனி்த உ்ணரவுகமளத் ்தடடிபயழுப்பும் 
க வி ம ்த க ம ள ப்  ்ப ம ட த் ்த ளி த் து ள் ள ா ர . 
தகாமவயில் நமடப்பற்ற வானம்்பாடிகளின் 
மு்தல் கூடடத்திதலதய, ‘நான் ைைபுககும் 
புதுமைககும் ்பாலைாக இருப்த்பன்’ என்று 
உறுதி்படக கூறினார.

   ‘விழிகள்

   நட்சத்திரங்க்ை வருடினாலும

   விரல்கபைன்ன்வா

   ஜன்னல் கமபிக்ைாடுதைான்’

-என்று எ்தாரத்்தத்ம்த அப்்படிதய 
ப ்ச ா ல் லு ம்  மு . த ை த் ்த ா வி ன்  க வி ம ்த 
வரிகள், வா்சக ைனதில் ப்பரும் ்தாககத்ம்த 
உண்டாககின. 

சின்ன்ச சின்ன வரிகதள என்்றாலும், ஒரு 
்பாம்றமய்ச ப்சதுககும் கூரபகாண்ட உளியின் 
நுட்பம் மு.தைத்்தாவின் கவிம்த வரிகளுககுள் 
இருந்தன. அ்தனாதலதய மு.தைத்்தாவின் 
கவிம்தகமள வாசித்்த ்பலரும் கவிஞரகளாகப் 
்பரி்ணமித்்தாரகள் என்்பது வைலாறு.

    ‘ஒரு மூங்கிறகாட்்ட்ய 

    அழித்து

    ஒ்ர ஒரு

    புல்லாங்குழல் பசய்்தைன்;

    ஊதும ்பாதுதைான்

    அது ஊ்மபயன்று

    பதைரி்நதைது…’

இ த் த ்த ா டு  மு டி ந தி ரு ந ்த ா ல் 
மு.தைத்்தாவின் கவிம்தகளுள் இதுவுபைான்று 
என்்றாகியிருககும். ஆனால், கமடசியில் 
கவிஞர த்சரத்திருககும் ஒறம்ற வரி்தான் 
இ ந ்த க  க வி ம ்த ம ய  எ ல் த ல ா ர க கு ம் 
பநருககைாககிவிடுகி்றது. இன்னமும் நம் 
நிமனவில் நிமலத்திருககி்றது. அந்த ஒரு வரி;

    ‘உன்்னப் ்பால்வ.’

அந்த ‘உன்மன’ யாைாக இருககககூடும்; 
நண்்பனாக – கா்தலனாக – கா்தலியாக – 
அம்ைாவாக – அப்்பாவாக – ்சதகா்தரியாக 
– ைமனவியாக என யாதைாடு ப்பாருத்திப் 
்பாரத்்தாலும் அ்தறகான அரத்்த்ச ப்சறிதவாடு 
விளஙகுகி்றது இககவிம்த.

மு . த ை த் ்த ா வி ன்  க வி ம ்த க ளி ல் 
தநைடியான உமையாடல் ப்தானிதய அதிகம் 
பவளிப்்படுகி்றது. அமவ கவிம்தகள் என்்பம்த 
விடவும் கவித்துவம் கலந்த உமைவீ்சசு 
என்ப்றாரு விைர்சனமும் உண்டு. ஆனால், 
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கவிஞரகளுககான கவிம்த எழுதும் கவிஞைாக 
்தனது அறிவுஜீவித்்தனத்ம்தக காடடாைல், 
்சா்தாை்ண வா்சகமனயும் ைனதில் பகாண்டு 
கவிம்த ்பமடககும் மு.தைத்்தா, என்றும் 
ைககளுககான கவிஞைாகதவ அறியப்்படுகி்றார.

“ இ வ ர  இ து வ ம ை  க வி ம ்த த ய 
எழு்தவில்மல; எதிரகாலத்தில் எப்த்பா்தாவது 
எழு்தலாம். இநதிய நாடடிதல பி்றந்த எந்தக 
குடிைகனும் ஜனாதி்பதியாகலாம் என்கி்ற 
ைாதிரி ஒரு நம்பிகமக. அவவளவு்தான்” 
என்று இலககிய விைர்சகைான பவஙகட 
்சாமிநா்தன் ப்சால்வது எத்்தமகய வன்ைைான 
விைர்சனம் என்்பம்தக கவிம்த ைசிகரகள் 
அறிவர. ஆனாலும், ்தனது ‘கண்ணீரப் 
பூககள்’ கவிம்த நூலின் 40ஆவது ்பதிப்பிலும் 
பவஙகட ்சாமிநா்தன் எழுதியம்தயும் த்சரத்த்த 
்பதிவுப்சயதிருககும் மு.தைத்்தாவின் கவிம்த 
ைனம்தத் ்தமிழககூறும் நல்லுலகு நன்்றாகதவ 
அறிநதிருககி்றது.

ஒரு நூற்றாண்டிமனக கடநதிருககும் 
்தமிழப் புதுககவிம்தப் ்பய்ணத்தில் ‘்தடம் 
்பதித்்த கவிம்தகள்’ என்று ்பத்துக கவிம்தகமள 
ைடடும் நாம் த்தரவு ப்சய்தாலும், அதில் 
மு.தைத்்தாவின் கவிம்தகள் இைண்டு, மூன்று 
நி்ச்சயம் இடம்ப்பறும். அதிபலான்று;

‘த்த்சப்பி்தாவுககு ஒரு ப்தருப் ்பாடகனின் 
அஞ்்சலி.’  இப்த்பாது ்படிகமகயிலும் 

நைககுள் ஒரு இை்சவா்தத்ம்த நிகழத்துவத்த 
இந்த அஞ்்சலிக கவிம்தயின் அஞ்்சலிடா்த 
சி்றப்்பாகும்.

   ‘உன்னு்டய படங்கள்

   ஊர்வலம ்பாகின்றன

   நீ ஏன் தை்ல குனி்நதைபடி

   நடுத்பதைருவில்

   நிறகிறாய்?’

 - என்று த்த்சப்பி்தாமவப் ்பாரத்துக 
தகட்ப்தாகத் ப்தாடஙகும் கவிம்த,

   ‘்தைசப் படத்திலுள்ை

   ்காடுகள் -

   விடுதை்லக்குப் ்பாராடிய

   வீரத் தியாகிகளின்

   விலா எலுமபுக் கூடுகள்’

-  என்்ப்தாக்ச ப்சால்லி,

   ‘அமுதை சுரபி்யத்தைான்

   நீ தை்நது பசன்றாய்;

   இப்்பாது

   எங்கள் ்ககளில் இருப்ப்தைா

   பிச்்சப் பாத்திரம!’

-எனும் வலி மிகு உண்மைமய்ச 
ப்சால்வத்தாடு,

   ‘சட்டக் கட்டிடங்களில்

   ஓட்்டகள் விழு்நதுவிட்டன

   வயதைாகிப் ்பானதைால்

   தைர்ம ஸ்தூபிகள்

   தைள்ைாடுகின்றன’

- என்று த்த்ச நிமலமய எண்ணி ைனம் 
வருநதி,

   ‘கண்ணீரின் பவப்பத்தைால்

   என் கவி்தை

   முழு்ம பபறாம்ல
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   முடி்நது விடுகிறது’

- என்று முடித்திருப்்பார.

காகி்தத்தில் முடிநதுத்பான கவிம்த, 
நம் ைனதில் குடிதயறி, த்த்சத்தின் சீைழிந்த 
நிமலககாக ைனம் கசிய மவககி்றது. 
ைாற்றஙகமள தநாககி இத்த்த்சம் தவகைாக 
அடிபயடுத்து மவகக தவண்டுபைன்்ப்தறகான 
உத்தவகத்ம்தயும் ஊடடுவ்தாக அமைநதுள்ளது.

கவிஞபைனும் ஒரு முகம் ைடடுைா 
இவருககானது. இல்மலதய..! சிறுகம்தயாளர, 
்சரித்திை நாவலாசிரியர, கடடுமையாளர, காவியம் 
்பமடப்்பவர, திமைப்்படப் ்பாடலாசிரியர 
எ ன் கி ்ற  ்ப ன் மு க ப் ்ப ட ட  தி ரு மு க த ை 
மு.தைத்்தாவினுமடயது. ்தனது இைண்டாவது 
கவிம்த நூலான ‘ஊரவலம்’ நூலிறகுத் ்தமிழக 
அைசின் மு்தற்பரிசிமனப் ப்பறறுள்ளார. 
‘ஆனந்த விகடன்’ இ்தழ நடத்திய ப்பான்விழா 
இலககியப் த்பாடடியில் ‘த்சாழ நிலா’ எனும் 
்சரித்திை நாவலுககாக மு்தல் ்பரிசிமனப் 
ப்பற்றார. 2004இல் பவளியான ‘ஆகாயத்துககு 
அடுத்்த வீடு’ கவிம்த நூலுககாக, 2006ஆம் 
ஆண்டிறகான ்சாகித்ய அகா்தமி விருதும் 
ப்பறறுள்ளார. 

ைன்சசி்றகு (1978), அவரகள் வருகி்றாரகள் 
(1980), முகத்துககு முகம் (1981), காத்திருந்த 
காறறு (1982), ஒரு வானம் இரு சி்றகு (1983), 
திருவிழாவில் ப்தருப்்பாடகன் (1984), ஒறம்றத் 
தீககு்சசி (1997), கமலஞருககும் ்தமிழ என்று 
த்பர (2010), கனவுகளின் மகபயழுத்து (2016) 
உள்ளிடட இரு்பதுககும் தைற்படட கவிம்த 
நூல்கள், பவளி்ச்சம் பவளிதய இல்மல (1981) 
எனும் கவிம்த்ச சிறுகம்த நூல், இைண்டு 
சிறுகம்த நூல்கள், மூன்று நாவல்கள்,  ஏழு 
கடடுமை நூல்கள் எழுதியுள்ள மு.தைத்்தா, ்தனது 
ப்பருஙகாவியைாக ‘நாயகம் ஒரு காவியம்’ (1994) 
எனும் ்பமடப்பிமன பவளியிடடார. கவியைசு 
கண்்ண்தா்சன் ்பமடத்்த ‘இதயசு காவியம்’ (1982) 
புதுககவிம்த நூலிமன முன்னு்தாை்ணைாகக 
பகாண்டு மு.தைத்்தா ‘நாயகம் ஒரு காவியம்’ 
்பமடகக, கவிஞர வாலி ‘அவ்தாை புருஷன்’ 
எழு்தத் தூண்டுதகாலாக அமைந்ததும் 
இககாவியதை என்்பதும் குறிப்பிடத்்தககது.

1 9 8 1  ்ச ன வ ரி யி ல்  வி ஜ ய கு ை ா ர 
இயககத்தில் ்சஙகர கத்ணஷ் இம்சயில் 
பவளியான ‘அனி்ச்சைலர’ திமைப்்படத்தில் 
்பாடலாசிரியைாக அறிமுகைானார மு.தைத்்தா. 
இதுவமை நூறறுககும் தைற்படட ்படஙகளில் 
முநநூறுககும் அதிகைான ்பாடல்கமள 
எழுதியிருப்்பத்தாடு, இரு ்படஙகளுககு 
உமையாடமலயும் எழுதியுள்ளார.

‘யார வீடடில் தைாஜா, பூப்பூத்்தத்தா... 
(இ்தய தகாவில் -1985)’, ‘்பாடு நிலாதவ, த்தன் 
கவிம்த ஒரு பூ ைலை… (உ்தய கீ்தம் – 1985)’, 
‘கறபூை ப்பாம்மை ஒன்று, மகவீசும் ப்தன்்றல் 
ஒன்று... (தகளடி கண்ைணி – 1990)’, ‘௭ம்்பாடடு 
௭ம்்பாடடு, பநஞ்சினிககும் பூஙகாத்து... (பூைணி 
– 1996)’, ‘ையில்த்பால ப்பாண்ணு ஒண்ணு, 
கிளி த்பால த்ப்சசு ஒண்ணு… (்பாைதி-2000)’ 
எனப் ்படடியலிடடால் ப்சால்லிகபகாண்தட 
இருககும்்படியான எண்்ணற்ற வரிகள் 
காறறின் மீத்தறி, இம்ச ்பவனி வரும் சி்றப்பு 
மு.தைத்்தாவின் திமைப்்பாடல்களுககுண்டு.

மு.தைத்்தாவின் ்பல கவிம்தகளில் 
கம்தயும் கலநதிருககும். ஒரு கம்தககான 
கருமவ அப்்படிதய கவிம்தயாககும் வல்லமை 
கவிஞரிடம் உண்டு என்்பம்தப் ்பல கவிம்தகள் 
வழி அறியலாம். ‘ப்சருப்புடன் ஒரு த்படடி’, 
‘கண்ணீரப் பூககள்’, ‘்தாலாடடு தகடகா்த 
ப்தாடடில்கள்’ ஆகியன கம்தககவிம்தகதள. 
ஒரு துளிப் ்ப்தைாகக கம்தககவிம்தபயான்று;

்த ம ல ப் பு :  ‘ ஒ ரு  க டி ்த ம் 
அனாம்தயாகிவிடடது.’

‘«ê¼‹ ºèõK êKJ™¬ô
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å¼ è®î‹

Üù£¬îò£A M†ì¶..

å¼ è®î‹ 

Üù£¬îò£A M†ì¶..

ðŸðô á˜èO¡

ºˆF¬ó ðF‰î¶

ðŸðô ªî¼‚èO™

Mê£ó¬í ïì‰î¶

ðŸðô Fùƒèœ

ðø‰¶ èì‰î¶!

Hø‰î ÞìˆF¡

ªðò«ó Þ™¬ô

¹°‰î Þì«ñ£

¹KòM™¬ô.

Ü‰î‚

è®îˆ¬î-

Ü…ê™ G¬ôòƒèœ

Ýó£Œ„C ªêŒîù.

å†®J¼‰î

à¬øJ¡ àœ«÷

Þ¼‰î î£O™-

â¿FJ¼‰î¶

ÞŠð®:

“å¼ õ£óˆFŸ°œ

àƒèœ 

ðF™ õó «õ‡´‹.

Þ™ô£M†ì£™

àJ˜Šðø¬õ Cøè®‚°‹

è¬ìC ºˆîIì â¡

è™ô¬ø‚° õóô£‹.”

«ê¼‹ ºèõK êKJ™¬ô

ÜÂŠHò ºèõK ÜF™ Þ™¬ô

å¼ è®î‹ Üù£¬îò£A M†ì¶!

å¼ è®î‹ Üù£¬îò£A M†ì¶!”

்ச ரி ய ா ன  மு க வ ரி யி ல் ல ா  இ ந ்த க 
கடி்தம் ைடடும்்தான் அனாம்தயாகிப் 
த்பானது. ஆனால், கவிதவந்தர மு.தைத்்தா 
எ ழு தி ய  இ க க வி ம ்த த ய ா டு  த ்ச ர ந து , 
அவபைழுதியிருககும் ்பல நூறு கவிம்தகளும், 
திமைப்்பாடல்களும் கவிம்த ஆரவலரகளின் 
இ்தய வா்சலில் முத்திமை ்பதித்்த கடி்தைாக, 
முகம் ைலை மவககும் இலககிய வரிகளாகக 
காலபைல்லாம்  நின்று நிமலத்திருககும். 

                - இன்னும் ப்சால்தவன்



Ìƒ«è£¬î èùèó£ü¡
æMòƒèœ : Üö.óTQè£‰î¡
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 சிறுகலத



கடலில் குளித்து்ச சுத்்தைாக எழுந்த 
கதிைவன் உலாப்த்பாக ்தனது குதிமைகளில் 
ஏறிகபகாண்டிருந்த காமல தவமளயில், 
`கடமலககா பிடுஙக ஆள் வநதுடு்சசு` 
என்்ற அம்ைாவின் குைல் தகடடது. அப்்பா 
வா்சலில் ்பசுைாடடில் ைடி சுைந்தவுடன், 
கன்னுககுடடிமய இழுத்து பைாளககு்சசியில் 
கடடிவிடடு, கடமலககாய பிடுஙக வந்த 
ஆடகதளாடு வயலுககுப் த்பானார. அம்ைா 
அவ்சைைாகப் ்பால் பீய்சசி, ்பால்காைனுககு 
ஊறறிவிடடு, வீடடுககுத் த்தமவயான ்பாமலப் 
்பாத்திைத்தில் மவத்து மூடிவிடடு என்னிடம் 
`்பாமலக காய்சசி காப்பி மவ. ைத்தியான 
த்சாத்துககுத் ்தயிர தவணும். க்சசி்தைா ்பால் 
ஊத்திக காப்பி வ்சசிடடது த்பாவ மி்ச்சத்ம்தப் 
ப்பாம்ற ஊத்து. ப்பாம்றத் ்தயிர அளவா ஊத்து. 

அதிகைா ஊத்தினா ைத்தியானம் ்தயிர புளுப்்பா 
இருககும். அப்பு்றம் உஙக நல்ல்பாடடன் 
கிடட நீ்தான் த்ப்சசு வாஙகுவ. ்பாத்துகக,` 
என்று ்பால் உம்ற ஊற்ற எப்த்பாதும் ்பாடும் 
புைா்ணம் ்பாடிவிடடு்ச ப்சன்்றது. எஙகமள 
மிைடடுவ்தறகாக அப்்பாமவ நல்ல்பாடடன் 
என்று கூறி எப்த்பாதும் அம்ைா ்தன்மன 
நல்லவளாககிககும். 

ஆனாலும் அப்்பா என்மன எப்்பவும் 
்த ங க த ை ா டி ன் னு ்த ா ன்  ப க ா ஞ் சு வ ா ங க . 
ஆனால் அதுககு அரத்்தம் என்னான்னு நான் 
தகடடதில்மல. அதுதவ என்தனாட த்பர ைாதிரி 
ஆயிடு்சசு. மவககப்புல் த்பாருககிடட்தான் 
ப வ ்ற கு  ப ்ப ா ள ந து  த ்ப ா ட ரு ப் ்ப ா ங க . 
கிழஙகு கு்சசிகூட தைல்த்தால் அைககிக காய 
வ்சசி ்சமையலுககுக காய வ்சசிருப்்பாஙக. 
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்பககத்திதலதய ைரு்தாணி்சப்சடி ப்பா்தைாடடம் 
வ ள ந து  ப க ட க கு ம் .  அ து ல  அ டு க கு 
ைல்லி்சப்சடியும், குண்டு ைல்லி்சப்சடியும் 
வளநது பகாடி பகாடியாப் ்படநது பூவாப் பூத்துக 
பகடககும். ்தடத்து தைலதய வீடு இருககி்ற்தால 
அந்தப் ்பககைா பவவ்சாய தவமலககுப் 
த்பா்றவஙக யார தவண்டுைானாலும் பூ 
்பறி்சசிககலாம். ஒன்னும் ப்சால்ல ைாடதடாம். 
அது த்பாகதவ எனககுப் ்பள்ளிககூடம் 
வ்சசிடடுப் த்பாக பந்றயதவ பூ இருககும். 
அஙக்தான் த்பாய பவ்றகு ஒடி்ச்சாநது அடுப்புப் 
்பத்்த மவககணும். 

ஒரு ்தடமவ அம்ைா பவ்றகு அள்ளி 
வநது ்சமையல் ரூமில் த்பாடடத்பாது குடடிப் 
்பாம்பு ஒன்று பநளிநது ஓடியது. அம்ைா 
ஏத்தா பகாசு அடிப்்பது த்பால்ச ்சா்தாை்ணைாக 
அடித்துப் த்பாடடது. உள்ளம் குழநம்த த்பால 
இருககணும், ்ப்ண விஷயத்துல எப்்பவும் ்சரியா 
இருந்தா எதுககும் பிை்சசிமன வைாது, ்தப்பு 
ப்சஞ்்சா ைன்னிப்பு தகடகத் ்தயஙகககூடாது, 
்தப்பு ப்சயயலன்னா ம்தரியைா நிககணும்ன்னு 
ப்சால்லித் ்தர்ற அப்்பா ்பாம்ம்பக கண்டா 
நடுஙகிப்த்பாவாரு. 

்பஸ்ல இருநது காடடுககு அஞ்்சாறு வயல் 
்தள்ளித்்தான் நம்ை பகாடடாய இருககும். 
இருளில் ்பஸ் விடடு இ்றஙகி வந்தால், இைண்டு 
்பககமும் ்சஙகம் முள்ப்சடி ப்பாம்தயா வளநது 
கிடககும். இருடடினாதல ்பாம்புஙக இைண்டு 
்பககமும் த்பாய வநதுககிடடு இருககும். 
்பாம்பு வரும்ஙக்ற்தால அப்்பா ப்சருப்புக 
காலால ்தமைமய ஓஙகித் ்தடடிககிடதட 
நடநது வருவார. ்சத்்தம் தகடடா ்பாம்பு 
ப்பா்தருககுள்ளா்ற இருநது பவளிதய 
வைாதுன்னு்தான். எஙகம்ைா ஆம்்பள ைாதிரி 
்பாம்பு ்பாத்்தாதல, `என்ன ஆயடும்? உயிரு்தான 
த்பாவும். எதுககுதை ்பயப்்படககூடாது`ன்னு 
ப்சால்லிடடு அ்சால்டடா ்பாம்பு அடி்சசிடடுப் 
த்பாவும். நாபனல்லாம் அம்தப் ்பாரத்து 
நடுஙகுதவன். 

அ டு ப் பு  ்ப ற ்ற  ம வ க க 
ப்தன்னஞ்த்சாமவமய அடியில வ்சசி, 
அதுககு தைல நாலஞ்சு கு்சசிகபகழஙகுக 
கு்சசிய நல்லாக காஞ்்ச்த வ்சசி அடுப்பு ்பத்்த 
வ்ச்சா ப்பாமகஞ்சுத் ்தள்ளும். ஊ்தாஙபகாழல 
எடுத்து ்சன்னைா ஊதிக பகாஞ்்சம் பகாஞ்்சைா 

தீ புடிகக மவககணும். தவகைா ஊதினால் 
அடுப்பு அம்ணஞ்சு த்பாயவிடும். தீ நல்லாப் 
புடி்ச்ச பின்னாடி்தான் அடுப்பில ்பாத்திைம் 
மவககணும். இல்லாடடி ஊதும்த்பாது 
காப்பி ப்பாமக வா்சம் வநதுரும். அப்்படி 
வநது்சசுன்னா, எஙகம்ைா என்தனாட முன்தனார 
அத்ம்தமயபயல்லாம்  திடடி, `புள்மள வளத்து 
வ்சசிருககா ்பாரு, ஒழுஙகா காப்பி கூட வககத் 
ப்தரியலன்னு நாமளககுப் த்பா்ற ஊடல 
உன் ைாமியாகிடட எனககுப் த்ப்சசு வாஙகி 
மவககாத்த`ன்னு கத்்த ஆைம்பி்சசிரும்னு, 
்பயநதுகிடதட ப்பாமக வா்சம் அடிககாை 
காப்பிய வ்சசிடடு, கடமலககாடல கடமலககா 
திருகு்ற ஆளுஙகளுககுக காப்பி எடுத்துககிடடுப் 
த்பாயக பகாடுத்துடடு வநத்தன்.

ைத்்த நாபளல்லாம் அம்ைா தவமல 
மவககாது. காடல தவமல இருககும்த்பாது 
ைடடும் தவமல மவககும். அப்்பா என்மனத் 
தூககி வ்சசி ப்சல்லம் பகாஞ்த்சா பகாஞ்சுன்னு 
பகாஞ்சுவார. ஆனால் தவமலன்னு வநதுடடா 
`நாமளககு டாகடைா கபலகடைா ஆனாககூட 
நீ எல்லா தவமலயும் ப்தரிஞ்சிருககணும்`னு 
க ண் டி ப் ்ப ா  இ ரு ப் ்ப ா ரு .  ` த வ ம ல 
முத்்தா? புள்ள முத்்தா`ன்னு திடடுவாரு. 
ைனசுககுள்ள `உம்த்பரு்தானப்்பா முத்து`ன்னு 
ப்சால்லிககுதவன். 

்த ம் பி  அ து க கு ள் ள  அ ப் ்ப ா வு க கு 
ஒத்்தாம்சயா கடமலககா ப்சடி புடுஙகினா, 
பகாஞ்்சம் காய ைண்ணுல நின்னுடும்னு 
ைம்ைடடி எடுத்துப் த்பாயக குடுத்துடடு 
வந்த பின்னாடி இைண்டு த்பரும் அவ்சைைா 
்பள்ளிககூடம் பகளம்பிதனாம். அம்ைா 
அவ்சைத்துல த்சாறு பகாதிககக பகாதிககப் 
த்பாடடு வ்ச்சது. ்தம்பி ்பமழய த்சாறு 
தின்னுடடான். எனககுப் ்பமழய த்சாறு 
தின்னா ப்தாண்மட வலி காய்ச்சல் வரும்னு 
அம்ைா ்பமழய த்சாறு த்பாடாது. இவன் 
அககாவுககு ைடடும் சுடுத்சாறுன்னு அம்ைாமவ 
ப ந ா டி ்ச சி க கி ட த ட  த ்ச ா று  தி ன் ன ா ன் . 
எனககு த்சாறு சூடா இருககுன்னு ்சாப்பிட 
முடியல. ்பள்ளிககூடத்துககு தவ்ற தநைம் 
ஆவுதுன்னு எனககு அழுவா்சசி வநதுடு்சசு. 
்சரி வ்சசுத்ப்தாமலன்னு அம்ைா ப்சால்லு்சத்சா 
இல்மலதயா அப்்பாடின்னு வடடல்ல 
த்சாத்ம்த மூடி வ்சசிடடு, ம்சககிள எடுத்துப் 
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புத்்தகம் ்சாப்்பாடடுப்ம்ப எடுத்துககிடடுக 
பகளம்பிடதடாம். 

பைா்தல்ல நானும் ்தம்பியும் ஒதை 
ம்சககிள்ல்தான் த்பாதவாம். நான் அப்்பல்லாம் 
பைாம்்ப ஒல்லியா இருப்த்பன். அ்தனால் 
்தம்பி்தான் ம்சககிள் பின்னாடி வ்சசிக கூடடிப் 
த்பாவான். ்சண்மட வநதுடடா பைாழஙமகயால 
பி ன் ன ா ல  எ ன் ம ன  இ டி க கி ்ற ா ன் னு 
அப்்பாகிடட ப்சான்னவுடதன, அப்்பா 
எனககுப் புது ம்சககிள் வாஙகித் ்தநதுடடாஙக. 
அவன் ம்சககிள் கத்துககிடடத்பாது, நைககுப் 
பின்னால ப்பா்றந்தவன் நைககு முன்னால 
ம்சககிள் கத்துககிடடான்னு ஒதை நாளில் நான் 
தைாஷத்த்தாடு ம்சககிள் கத்து வ்சசிருந்தது 
நல்ல்தாப் த்பா்சசு. 

என்தனாட புது ம்சககிள் அழகா 
்பள்பளன்னு இருநது்சசு. அதுல த்பாகும்த்பாது 
ஏத்தா நாதன ைகாைாணியாயடட ைாதிரி 
ப்பருமையா இருககும். ்தம்பி அககாவுககு 
ைடடும் எது தகடடாலும் அப்்பா வாஙகித் 
்தநதிர்றாஙகன்னு கடுப்்பாகி, நான் மகப் 
பிடிககி்ற ம்சககிள் தஹண்டில் ்பாரில் முள் 
குத்தி வ்சசுடடான். நான் ்பாககாை பிடி்சசுக 
மகபயல்லாம் ைத்்தம் வநதுடு்சசு. அப்பு்றம் 
அப்்பாகிடட அடி வாஙகி அழுதுககிடதட 
என்மன பைா்ற்சசிப் ்பாத்்தான். நான் ்பாககா்த 
ைாதிரி இருநதுககிடதடன். 

அவன் நான் ப்தாமல்ச்ச ப்பாருபளல்லாம் 
க்ணககு வ்சசுககிடடு, `அககா இதுவமைககும் 
இ ை ண் டு  த ்த ா டு  ப ்த ா ம ல ்ச சி ரு க கு து . 
ஒரு புது ம்சககிள் ்சநம்தயில விடடுத் 
ப்தாமல்சசிருககுது. அககாமவ ைடடும் 
அப்்பா சினிைா ்பாரகக த்சலம் கூடடிப்த்பாயக 
கண்காடசி, ்சரககஸ்லாம் ்பாத்துடடு நல்ல 
தஹாடடல்ல பிரியாணி, மீன் வாஙகித் 
்தருவாஙக. நான் அஞ்சு ரூவா தகடடாக கூட 
அப்்பா ்தை ைாடடாரு`ன்னு தகாவி்சசுககுவான். 

அப்்பா ்தம்பியிடம், `நீ எஙதகயாவது 
த்பானா பவமளயாடிககிடடு இருககாை, 
உடதன வைணும்`னு ப்சால்வாஙக. `நீ வூடல 
இருந்தாத்்தான நான் கூடடிப்த்பாதவன்`னு 
ப்சால்வார. அவன் எஙகிடட ்பா்சைா 
இருந்தாலும் எஙகிடட பந்றயா குறும்பு 
்பண்ணுவான். ஒருநாள் ைஞ்்சககாடல தவமல 

ப்சய்றவஙக ்தண்ணீர கடடிடடு இருககும்த்பாது 
நானும், ்தம்பியும் ்தண்ணில பவளாடிடடு 
இருநத்தாம். ப்சம்ைண்்ணா த்சறு ைத்்தைாடடம் 
இருககும். அம்த அள்ளித் ்தம்பி என் தைல் 
பவமளயாடடுககாகப் த்பாட கண்ணில் 
்படடுக கண்ணு ப்சவப்்பா ஆயிடு்சசு. ஆனால் 
நான் ்தம்பி்தான் த்பாடடான்னு ப்சான்னால் 
அவனுககு அடி விழுகும்னு யாரகிடதடயும் 
ப்சால்லல. அப்பு்றம் ்தம்பி, எப்்ப ்பாத்்தாலும், 
`என்தனாட அககா கல்யா்ணத்துககு தைாடல 
இருநது பகாடடாய வமைககும் டயூப் 
மலட த்பாடுதவன். பந்றயா நமக த்பாடடு 
அககாவுககுப் ்பசுைாடு சீர ்தருதவன்`ன்னு 
ப்சால்லிககிடதட இருப்்பான். 

ஒருநாள் அப்்பா அம்ைா இல்லா்தத்பாது 
்தம்பி கைண்டல ஏத்தத்தா விஞ்ஞான தவமல 
ப்சஞ்சு ்பாரத்்தான். என்னிடம் ஒயமைக 
குடுத்துடடு ஸ்விட்ச த்பாடடதும் ஷாக அடி்சசுக 
கீதழ விழுநதுடதடன். அப்்பா அம்ைாகிடட 
ப்சால்லக கூடாதுன்னு குலப்தயவம் நல்ல 
புள்ளி அம்ைன் தைல ்சத்தியம் வாஙகிடடான். 

இைண்டு ்பககமும் வயல்களுககு நடுவில் 
இடதடரி வழியா த்பானா அப்்படிதய 
ஆனந்தைா இருககும். ்பாடபடல்லாம் 
்பாடிடதட த்பாதவாம். அப்பு்றம் அந்த 
இடதடரி பையின் தைாடடில் த்சநதுககும். 
பையின் தைாடடில் அமை ைணி தநைத்துககு ஒரு 
்பஸ் வரும். 

சுடுத்சாத்ம்த அவதிஅவதியா அள்ளித் 
தின்ன்தால ம்சககிள் மிதிகக மிதிகக தவத்துக 
பகாடடுது. அ்ச்ச்சத்சா ஒம்்ப்தமை விநாயகம் 
்பஸ் வநதுடு்சத்ச.. ஒம்்பத்த முககாலுககுப் 
்பள்ளிககூடத்தில ைணியடி்சசிடுவாஙகதளன்னு 
தவகைாப் த்பானா ைணி அடி்சசு பிதையர 
நடநதுககிடடு இருநதி்சசு. தநைைான்தால 
பவளிதய நிகக வ்சசுடடாஙக. முககாவாசி 
வாத்யார டீ்ச்சருஙக உள்ளூரககாைஙக்தான். 
ப்சாந்தககாைஙக்தான் பந்றயாப் த்பர. பிதையர 
முடிஞ்்சதும் ்தமலமையாசிரியர ைத்தினம் 
ைாைா எந்தமலமயப் ்பாத்்ததும் நல்லாப் 
்படிககி்ற புள்மளன்னு, கிளாசுககுப் த்பான்னு 
ப்சால்லிடடாஙக. 

பைா்த பீரியதட பகமிஸ்டரி தலப்ல 
த்தவியண்்ணன் ்சார கிளாஸ். தகாவககாை 
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ைனுஷன். எனககு அவைப் ்பாத்்தாதல மககால் 
ஒ்தறும். நான் ்ப்தடடத்தில பியூபைடட த்பாடடு 
ஒட்சசிடதடன். `இப்தன்ன இரும்புலயா 
ப்சஞ்சி வ்சசிருககுது. கண்்ணாடியில ப்சஞ்்சது. 
ப்தரியு்தா`ன்னு ப்சால்லிடடுத் திடடாை 
த்பானாலும், தலப்ல ஒட்ச்சதுககுப் ்ப்ணம் 
தகடடா வூடல எலும்்ப ஒடப்்பாஙகதளன்னு 
்பயைா இருநது்சசு. 

எஙகூரல ்தாரசு வூடா இருந்தாலும், ஓடடு 
வூடா இருந்தாலும், கூமை வூடா இருந்தாலும் 
த்தாடடத்தில வூடு கடடியிருந்தா அம்த 
ப க ா ட ட ா ய ன் னு ்த ா ன்  ப ்ச ா ல் லு த வ ா ம் . 
த்தாடடத்ம்தக காடுன்னு்தான் ப்சால்லுதவாம். 
ஒவபவாரு ப்தருவிறகும் த்பர இருகக்ற ைாதிரி, 
ஒவபவாரு காடடுககும் அமடயாளத்துககு 
ஒரு த்பர இருககும். எஙக காடடுககுப் த்பர 
கல்லுககாடு. ்சாயஙகாலம் பகாடடாயககுப் 
த்பானதும் ்ப்றநது ்ப்றநது வூடடு தவமலலாம் 
ஒழுஙகா ப்சஞ்்சது ்பாத்து எல்தலாருககும் 
ஆ்ச்சரியம். ்சாயஙகாலம் தவமல வ்ச்சா 
்படிககணும்னு ப்சால்லி ஏைாத்துதை! இது 
எப்்படி இப்்படி தவமல ப்சயதுன்னு்தான். 

காடடில தவமல ப்சஞ்்ச ப்பாம்்பமளஙக 
பவவைம் ப்தரியாை, `ப்பாடடப்புள்மளமய 
நல்லா ்படிைா்ணம் ்பழககி வ்சசிருககாஙக`ன்னு 
புகழந்தாஙக. நான் பியூபைடட ஒட்ச்சது 
ப்தரிஞ்சிடுதைன்னு ்பயத்ம்த பவளில 
காமிககல. இருநூறு முன்னூறு ரூ்பாய 
த க ப் ்ப ா ங க த ள  ்ப ள் ளி க கூ ட த் தி ல ன் னு 
க வ ம ல ய ா  இ ரு ந து ்ச சு .  அ வ வ ள வு 
்ப்ணம் இருந்தால் பவவ்சாய பநலத்துல 
ஆளுஙகளுககுப் ்பத்து நாள் கூலி குடுப்்பாதை 
அப்்பா! நாை வீண் ்பண்ணிடடதைன்னு்தான் 
எனககு பைாம்்ப தவ்தமனயாப் த்பா்சசு. 
ப்பரியவஙக த்பசினாலும் திடடினாலும் 
திருப்பி ஒரு வாரத்ம்த த்ப்ச்றது ்தவ்றான 
்பழககம்ன்னு ப்சால்லி வளத்திருந்த்தால, 
நம்ை தைல ்தப்த்ப இல்மலன்னாலும், 
்பதிலுககுப் ்பதில் த்ப்சககூடாது. அவஙக 
திட்ற்த நல்லா வாஙகிககிடடு அழு்தாலும், 
ஒரு நல்ல ்சந்தரப்்பத்தில்தான் நாை எதுவும் 
்த ப் பு  ப ்ச ய ய ம ல ன் னு  ப ்ச ா ல் ல ணு ம் . 
ப்பரியவஙக திடடினால் திருப்பிப் த்ப்ச்ற 
ப்பாண்ணுஙகமள, ்பககத்தில இருகக்றவஙக 
இது வூடடுககு அடஙகா்த புள்மளன்னு ்படடம் 

கடடி, கல்யா்ணத்துககுப் ப்பாண்ணு ்பாகக 
வந்தாககூட பகடுத்து வ்சசிடுவாஙகன்னு, 
்பயநதுககிடடுப் ப்பாண்ணுஙக வாதய தி்றகக 
ைாடதடாம். 

்பள்ளிககூடத்தில இருநது திரும்பி 
வந்தத்பாது, ஆளுஙக கடலககாடல கடமலககா 
பிடுஙகி முடிஞ்்சதும் வள்ளம் வ்சசு அளந்தாஙக. 
ஒரு வள்ளம் நாலு ்படி அளவு புடிககும். நானும் 
பகாஞ்்சம் கடல்சப்சடி பிடுஙகிக கடமலககா 
திருகி, அளநது அவஙகளுககுக பகாடுகக்ற 
அளவு காசு நானும் வாஙகிதனன். அம்த 
யாமனககுடடி உண்டியல்ல த்சத்து வ்சசுடடு, 
பந்றஞ்்சவுடதன, எஙகள் ஊர கரூர மவஸ்யா 
த்பஙகல்தான் த்பாடடு மவப்த்பன். 

அப்்படிதய கடமலககாய கழுவாை 
்ப்சம்சக கடமலககா தின்னதுல வாபயல்லாம் 
ப்சம்ைண்ணு. ்ப்சம்சக கடமலககா ்பறி்ச்ச 
உடதன தின்னா ்பால் காயா, அப்்படி ஒரு 
ருசியா இருககும். அடுத்்த நாள் ்பககத்துக 
காடடில் ்பாடடி ப்சத்துப்த்பா்சசு. அஙதக 
த்பான எடத்துல அப்்பா, அம்ைாகிடட 
நான் பியூபைடட ஒட்ச்சம்த டரில் டீ்ச்சர 
ப்சால்லிடடாஙக. இன்மனககு எப்்படியும் 
பியூபைட ஒட்ச்சது, குடடு உமடஞ்சுடும்னு 
ப்தரிஞ்சு, தவமல ப்சஞ்்சா பகாஞ்்சம் கம்மியா 
அடி வாஙகலாம்ன்னு, நல்ல புள்மளயாடடம் 
அவஙக வரும்த்பாது, பவ்றகு எடுத்து வநது, 
காப்பி வ்சசுககிடடு இருநத்தன். 

அப்்பாவும், அம்ைாவும் குளி்சசிடடு 
வூடடுககுள் வந்ததும் நல்லா அர்ச்சமன 
நடந்தது. `நாமளககுக கல்யா்ணம் ஆகிப் 
த்பா்ற வூடல எல்லாத்ம்தயும் த்பாடடு ஒமட. 
புள்ள வளத்தி வ்சசிருககி்ற லட்ச்ணத்்தப் 
்பாருன்னு உன் ைாமியாககாரி எந்தாமடயில 
இடிப்்பா`ன்னு அம்ைா ஆைம்பி்ச்சது. `ைலரந்த 
முகதை வாழகமகயின் இன்்பம்`ன்னு 
அப்்பா அடிககடி த்பா்தமன ்பண்ணுவார. 
திடடுனா நைககு அழுவா்சசி ப்பாத்துககிடடு 
வரும்த்பாது எஙதக த்பாய ைலரந்த முகைா 
இருககி்றது? அப்்பா முன்னால் அழு்தால், 
இன்னும் பகாஞ்்சம் த்சரத்து அடி விழும்ன்னு 
நான் அழுவ்றது ப்தரியாை இருகக என்தனாட 
கண்ணீமைப் ப்பாமகயும் பவ்றகடுப்்பருகில் 
ை்ற்சசுககிடதடன். 
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உைக சினிமொ

ததொைர் - 33 èMT

ஆதிப்தாடடு இன்றுவமை.. ஏன் இனியும் 
கூட இது ப்தாடருதைா..

ைனி்தனின் உள்தள ்பதுஙகி இருககும் 
மிருகம் எப்த்பா்தாவது இப்்படி எப்்படியாவது 
்தமலதூககிவிடும். அப்த்பாப்தல்லாம் எதிதை 
இருககும் ைனி்தன் இமையாவது இமைப்ம்ப 
்தாண்டி இனப்ம்பயின் ்பசி. 

இ ன த் து க கு ம்  இ ட த் து க கு ம் 
அடித்துகபகாண்டு ்சாகும் பிறத்பாககுத்்தனம்... 
எப்த்பாதும் ்பாயத் ்தயாைாக இருககும் ்பசித்்த 
புலி. அது ்பாயாைல் இருகக... அ்தறகுப் 
்பண்்பாடமடத் தீனியாகத் ப்தாடரநது த்பாட 
தவண்டிய கடடாயம் அறிவாரந்த ்சமூகத்துககு 
எப்த்பாதும் உண்டு. அமவகமள எல்லாம் 
்தாண்டி, த்பாடடு மவத்்த ்சடட திடடஙகள் 
எல்லாம் மீறி, ஒரு வன்ைம் ப்பாதுவாகி, 
கூடடத்தில் புகுந்த ை்த யாமனயாக எப்த்பாது 

ைாறுகி்றத்தா அப்த்பாது எதிர வீடடுககாைனின் 
சிறு அலடசியம் துளி புன்னமக கூட 
உள்ளிருககும் ஈதகாமவ உறுமிகபகாண்டு 
பவளிவை்ச ப்சயதுவிடும்.  ்தானாக ஒரு 
வ்றடடுத்்தனம் ைண்மடககுள் திடடமிடடு்ச 
சூழத் ப்தாடஙகிவிடும்.

எப்்படி ஹிடலருககு ைமை கழண்டத்தா.. 
எப்்படி இடி அமீன் புத்திககுள் புழு 
புைண்டத்தா.. எப்்படி த்பால்்பாட ைண்மடககுள் 
அழுககு சுழன்்றத்தா.. எப்்படி ைாஜ்பகத்சவுககு 
அமை கிறுககு பிடித்்தத்தா.. அப்்படித்்தான் 
ருவாண்டாவில் ஹுடடு - டூடஸி என்்ற 
இரு இனஙகளுககு இமடதய ஒண்ணுககும் 
உ்தவா்த உயிர எடுககும் ்பமக நடந்தது. அது 
ஓர இனககலவைம். ்தஙகளுககுள்தளதய பிரிநது 
்தஙகமளத் ்தாஙகதள பவடடிகபகாண்ட 
்தறகுறித்்தனம்.
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1994இல் நடந்த தகாை ்சம்்பவஙகளின் 
ப்தாகுப்்பாகத்்தான் இந்த சினிைா நம் முன்தன 
திமை விரிகி்றது. 

ப வ ளி த ய  க ல வ ை ம்  ப வ டி த் து த் 
்தள்ளுகி்றது. யாமை யார பவடடுகி்றாரகள் 
என்று ப்தரியவில்மல. தநறறு வமை நம்தைாடு 

த்பசி்ச சிரித்்த ்பககத்து வீடடுககாைன் இன்று 
மகயில் அரிவாள் பகாண்டு நம்மை பவடடத் 
த்தடிகபகாண்டிருககி்றான். ஆண்டடி அஙகிள் 
என்று த்பசி விமளயாடிய சிறுவன் மகயில் 
கத்தி. அவன் பவடடத் த்தடிகபகாண்டிருப்்பது 
அந்த அஙகிள் ஆண்டடிமயத்்தான்.

்படத்தின் நாயகி  ஹுடடு இனைாக 
இருந்தாலும் அவள் ஒரு ப்பாதுநலவாதியாக 

இருந்த்பட்சத்தில் பகாமல வாள் அவள் 
்பககமும் திரும்புகி்றது. அவளும் ்பககத்தில் 
இருககும் ்பள்ளியில் ஆசிரியைாக இருககும் 
அவளின் க்ணவரும் ்தம் இனைாக இருப்பினும் 
்தவறுககு உடன்்பதடாம் என்று டூடஸி 
இனத்துககு ஆ்தைவாக இருககி்றாரகள். 
இது்தான் வாயப்ப்பன்று த்பாடடுத் ்தாகக 
உள்ளிருநத்த ஒரு கூடடம் வமல வீசுகி்றது. 
அ்தனால் அவரகள் வீடடிதலதய த்பஸ் 
ைடடத்தில் இருககும் நின்்றால் ்தமல 
முடடும் ஓர அம்றயில் நாயகிமய அமடத்து 
மவத்துவிடடு “எககாை்ணம் பகாண்டும் 
பவளிதய வைக கூடாது. நானாக வநது உன்மன 
அமழத்து்ச ப்சல்கித்றன்” என்று க்ணவன் 
பவளிதயறிவிடுகி்றார. பகாஞ்்ச தநைத்தில் 
பவளிதய நடககும் கலவைத்தில் இருநது  
்தப்பித்்தால் த்பாதும் என்று மூன்று ப்பண்கள் 
இத்த வீடடுககுள் ஓதடாடி வநதுவிட... தவறு 
வழி இல்லாைல் அவரகமளயும் அத்த குடடி 
அடடாலிககுள் அமடத்துகபகாள்கி்றாள் 
நாயகி.

அந்த மூன்று த்பரில் ஒருத்தி டூடஸி 
இன இமளஞி. இதுகபகல்லாம் காை்ணம் 
ஹு ட டு  இ ன த் தி ன்  மி ரு க த் ்த ன ை ா ன 
இனபவறி்தான் என்று குற்றம் ்சாடடுகி்றாள். 
வன்பு்ணரவுககு ஆளான வலி அவளின் 
தீ ை ா க  த க ா ்ப ை ா க  ப வ ளி ப் ்ப டு கி ்ற து . 
அவளின் துயைம் இயலாமைககுள் சுழன்று 
எஙபகஙதகா அமலநது ்தன்மனதய ்தனககுள் 
பிைாண்டிகபகாள்ளும் அளவுககுத் ்தகித்்த 
உ்ணரவாக இருககி்றது. இன்பனாருத்தி 
அந்த ஊரில் இருககும் த்தவாலய டூடஸி 
இன நன். ைனி்தரகளிமடதய நடககும்  
கிறுககுத்்தனஙகளில் ்தனது ப்தயவ நம்பிகமக 
தகள்விககுறியாவது அல்லது அதுவழி அவள் 
ைனதுககுள் நிகழும் புரி்தல் என்று அவள் 
இரு்தமலக பகாள்ளியாக இருககி்றாள். 
ைானுடப் பிமழ ஒரு ்பககம். ைாறறு வழி 
இல்லா்த கடவுளின் வலி ஒரு ்பககம்.

இன்பனாருத்தி ருவாண்டாவுககு த்சமவ 
ப்சயய வந்த அபைரிககப் ப்பண். சிறு வயதில் 
ப்தரிநத்தா ப்தரியாைதலா ்தான் ப்சய்த ப்பரும் 
்பாவத்துககு த்சமவ ப்சயது புண்ணியம் த்சரகக 
வந்தவள். சுய கழிவிைககத்தில் ஒவபவாரு 
நாளும் ப்சத்து்ச ப்சத்து வாழ்பவள். அவளும் 
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இஙதக இவரகதளாடு சிககிகபகாண்டு 
்தவிககி்றாள். வாழவுககும் ்சாவுககும் இமடதய 
்பாவத்தின் நிமனப்பும் புண்ணியத்தின் 
்தகிப்பும் அவமள அமலககழிககி்றது.

இனககலவைத்தில் ஈடு்படும் முடடாள்கள் 
்சையம் கிமடகமகயில் எந்த இனப் 
ப்பண்ம்ணயும் வன்பு்ணரவுககு ஆளாககுவது 
ப்தான்றுப்தாடடு நடககும் தகவலம். 
அது இஙதகயும் நடககி்றது. உள்ளிருககும் 
மிருகத்ம்த பவளிதய விடுமகயில் அது 
எதிர ்தைப்ம்ப ைடடும் ்தாககுவது இல்மல... 
்தன் ்பககத்ம்தககூட ்தாககுகி்றது. அ்தறகுத் 
த்தமவ ்தன் பவறிககு ஒரு காை்ணம். அ்தறகு 
இனம் என்்பது ஒரு வமல. இனக காப்்பாளன் 
என்்பப்தல்லாம் ஜிப்புககுப் த்பாடும் தீனி. 
அவவளதவ. 

வீடடின் அடிவாைத்தில் மூடிக கிடககும் 
குடடியூண்டு அம்றயில் நால்வரும் பநருககி 
நான்கு மூமலயில் அைரநது பவளிதய 
நடககும் கலவைத்துககுக காது பகாடுத்து 
இ்தயம் நடுஙகி மூமள கசிகி்றாரகள். 
ஒருவருகபகாருவர ்பகிரநதுபகாள்ளும் ்தஙகள் 
்பாரமவ எண்்ணம் வலி பவறுப்பு விருப்பு... 
எல்லாவறறுககும் தைலாக உயிர ்பயம்... என்று 
நாடகள் நகரகின்்றன. ்பத்து நாள் இரு்பது 
நாள் என்று அந்த்ச சிம்ற வா்சம் ப்தாடரகி்றது. 
எ ப் ்ப டி ய ா வ து  இ ங கி ரு ந து  ்த ப் பி வி ட 
தவண்டும் என்்ற ்ப்தற்றம் நாடகள் கூடககூட 
அவரகளுககுள் கூடிகபகாண்தட த்பாகின்்றது. 

அந்த அம்றயில் இருநது பவளிதய ்பாரகக 
இருககும் ஒரு சிறு கடடிட இமடபவளி. 
அ்தன் வழியாகத்்தான் சூரிய பவளி்ச்சம் 
உள்தள வை முடியும். சில த்பாது மூத்திை 
ப்தறித்்தல்கள்கூட உள்தள சி்தறுகின்்றன. 
விைடடி விைடடி பவடடப்்படும் காடசி 
கண்ணுககுத் ப்தரியும் வமை அந்த்ச ப்சவவகக 
கடடிட்ச ்சநதில் ைத்்த வாமட. ்பயமும் 
்பட்படப்பும் ்சக ைனி்தமனக கண்டு அஞ்சி 
நடுஙகும் அவலமும் அவரகமள ைாறி ைாறிப் 
புைடடி எடுககும்த்பாது “ைனி்தா.. இந்தப் 
பூமிமய என்ன ப்சயதுபகாண்டிருககி்றாய...?” 
என்்ற தகள்வி நைககு வைாைல் இல்மல. 
அவரகளின் ்ப்தற்றம் நம்மை பநாடிககு பநாடி 
ப்தாறறிகபகாண்தட இருககி்றது. எப்த்பா 
யாருககு இவரகள் இஙதக ைம்றநதிருப்்பது 

ப்தரியப்த்பாகி்றத்தா என்று நைககுள் ஏற்படும் 
்தவிப்புககு எந்த வமகயிலும் அமைதி இல்மல. 
எதிதை இருககும் ைனி்தன் தவப்றாரு நி்றத்தில் 
இருககி்றான் என்்ப்தறகாக..  தவப்றாரு 
பைாழி த்பசுகி்றான் என்்ப்தறகாக... தவப்றாரு 
விருப்்பத்தில் இருககி்றான் என்்ப்தறகாக 
அவமன பவடடு்தல் எப்்படி மும்றயாகும் 
என்று திரும்்பத் திரும்்பக தகள்விகள் நம்மைக 
குத்திக கிழிககாைல் இல்மல. 

நாடகள் நகை நகை.. ்பசியும் ்தாகமும் 
அவரகமளப் ்பறித்துத் தின்று குடிககி்றது. 
ஆனால் திடும்பைன வநது தைதல மூடி 
இ ரு க கு ம்  க ்த ம வ த்  தி ்ற ந து ப க ா ண் டு 
க்ணவனின் மககள் அவரகளுககான உ்ணமவப் 
த்பாடடுவிடடு “பகாஞ்்ச நாள்்தான். ்பத்திைைா 
இருஙக.. த்ப்சசுவாரத்ம்த த்பாயிடடு இருககு. ்சரி 
ஆகிடும்...” என்று திடம் பகாடுத்து ைறு்படியும் 
்தமலைம்றவுககு ஓடுவான். வாயும் வயிறுைாக 
இருககும் நாயகி ்ப்தறுவாள். க்தறுவாள். 
க்ணவமனத் ்தன்தனாடு இருககும்்படிக பகஞ்சி 
நடுஙகுவாள். என்ன த்ப்சசுவாரத்ம்த... யாதைாடு 
த்ப்சசுவாரத்ம்த... விளஙக முடியா்த பவறி 
எஙகும் எஙபகஙகும். ்சடட திடடஙகளுககு 
இமடதய சிககி்ச சின்னாபின்னைாகும் 
்தனிைனி்த வாழவு... த்பை்ச்சத்தில் உள்ளாரநது 
ஒடுஙகி நடுஙகி ஆ்தைவுககு ஏஙகும்த்பாது 
கண்ணீரும் கவமலயும்்தான் மி்ச்சம்.

“பவளிதய நடப்்பது ப்தரிநதுபகாள்ள நான் 
பவளிதய இருகக தவண்டும். அது ைடடுைல்ல 
உஙகளுககு உ்ணவுககு நான் பவளிதய 
இருநது்தான் ஆக தவண்டும்.. பகாஞ்்சம் ப்பாறு.. 
வநதுவிடுகித்றன்....” என வலுககடடாயைாகக 
க்தமவ மூடித் ்தாளிடடு தைதல காரப்படமடப் 
த்பாடடு மூடி நகரநதுவிடுவான். அவன் 
எஙகு த்பாகி்றான்... எஙகு ்தஙகுகி்றான்.. 
எப்்படி ்தன்மனத் ்தறகாத்துகபகாள்கி்றான்.. 
எ ன் று  எ து வு ம்  அ ந ்த  ை ம ன வி க கு த் 
ப்தரியா்தது த்பாலதவ நைககும் ப்தரியாது. 
பவளிதய நடககும் எல்லாவறம்றயும் இந்த 
நான்கு க்தா்பாத்திைஙகமளப் த்பாலதவ 
நாமும் ்சத்்தஙகளாலும் க்த்றல்களாகவும் 
அழுமககளாகவும் ஓலஙகளாகவும்்தான் உ்ணை 
முடியும். தகைைா இந்த அம்றககுள் ைடடுதை 
அமலநது திரிகி்றது... ஆசுவா்சத்துககு ஏஙகும் 
அவரகளின் இ்தயம் த்பால.  
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அத்த தநைம் அவரகளுககுள் இருந்த 
கருத்து தவறு்பாடுகள் கமளயப்்படடு 
அன்பும் அைவம்ணப்பும் தைதலாஙக பைல்ல 
முமளவிடுவது ஒறறுமை. அது அப்்படித்்தான். 
்பசியும் ்தனிமையும் இருளும் த்சாரவும் ்சக 
ைனி்ததனாடு இ்ணககைாககிவிடும். ஒருவமை்ச 
்சாைாைல் ஒருவர வாழ இந்தப் பூமி இடம் 
பகாடுககவில்மல என்்பம்த எப்த்பாது்தான் 
இந்த இனபவறியரகள் புரிநதுபகாள்வாரகள்.. 
அதுவமை ்பலி பகாடுத்துகபகாண்தட இருகக 
தவண்டுதைா என்னதவா.. நாடகள் ஐம்்பம்தக 
கடநதுவிடுகின்்றன.

ஹூடடு இனத்தின் பிரிசிபடண்ட 
பகால்லப்்படடம்தத் ப்தாடரநது நடந்த இந்த 
பவறியாடடம் டூடஸி இனத்ம்த்ச ்சாரந்த 
கிடடத்்தடட ்பத்து லட்சம் த்பமை மூன்று ைா்தக 
கால இமடபவளியில் பகான்று தீரத்திருககி்றது 
என்்பது மூ்சசிமைகக்ச ப்சயயும் ப்சயதி. இரு 
இனத்துககும் இமடதய நடந்த மிகப்ப்பரிய 
வன்மும்ற இது. தவகைாய பவடடிவிடடுப் 
பி்றகு நின்று நி்தானைாக பவடடி பவடடிப் 
்பாரககும் குரூைம் வீதிககு வீதி நடந்தது. ஹூடடு 
இனத்தில் இருககும் நாயகி ைாதிரியான 
்சைா்தான விரும்பிகமளககூட கடடாயக 
பகாமலககு இழுத்துவிடுகி்றாரகள் ஹூடடு 
பகாமலயாளிகள். சும்ைா இருப்்பவமனககூட 
பவறி ஏறறிக மகயில் அருவாமளக பகாடுககும் 
காடசிகள் பகாடூைைானமவ. 

“வா வநது எஙகதளாடு த்சரநது 
அவரகமளக பகால்...” என்்பது்தான் கத்தி 
எடுத்்தவன் ்தாைக ைநதிைம். இல்மல முடியாது 
என்்றத்பாது அந்தக கத்தி ப்சாந்த இனத்தின் 
மீதும் திரும்பும். ்பாரககும் இடத்தில் எல்லாம் 
்படுபகாமலகள் குமல நடுஙக்ச ப்சய்தன. 
குத்துபவடடு துப்்பாககி்சசூடு அடித்துக 
பகால்லு்தல் வன்பு்ணரவு தீ மவத்்தல்... என 
விைடடி விைடடி பவடடி வீழத்தி வீதி நிம்றய 
பி்ணஙகமளக பகாடடிய இன பவறியன்கள் 
ைானுடத்ம்தக குப்ம்பயாககினாரகள். 

்பசி என்னபவல்லாம் ப்சயயும் என்று 
நன் ப்சயயும் ஒரு காரியம் நம் முகத்தில் 
கடவுள் எனும் பிம்்பத்ம்த்ச சுககு நூ்றாக 
உமடத்ப்தறியும். எந்த இன ைனுஷனுககும் 
மூத்திைத்ம்த அடககும் வல்லமை இல்மலதய. 

பி்றபகன்ன ப்பரிய புடுஙகி தைதலாஙகிய 
இனம். 

வயிறறில் உம்தககும் குழநம்தககுககூட 
த்பர மவத்து அந்த்ச சுவறறில் அவரகளின் 
ப்பயரகதளாடு இம்ணத்து எழுதி்ச சிரித்துத் 
்தஙகமளத் ்தாஙகதள த்தறறிகபகாள்ளும் 
இடம்... ்படத்தின் மையத்தில் ஓடும் ்சைடில் 
இருககும் ைானுடத் த்தமவ. நால்வருககும் 
த ்த ம வ  அ ம ை தி  அ ம ை தி  அ ம ை தி 
அமைதி்தான். அது அவரகளின் மகயில் 
இருககும் புத்்தகத்தின் வழிதய அவரகமளத் 
ப்தாடரநது ்படித்துகபகாண்தட இருககி்றது. 
பவளிதய இருககும் அத்்தமன மிருகஙகமளயும் 
ைாறறிவிடும் ஓர அமைதிககுத்்தான் எண்்பது 
நாடகள் ்தாண்டிவிடட நிமலயில் அவரகளின் 
அந்த்ச சின்ன ்பதுஙகுகுழிப் த்பாைாடடம். 
இறுதியில் என்ன்தான் ஆனாரகள் என்்பது்தான் 
இ ன த் தி ன்  த ்த ம வ  கூ டி  வ ா ழ வ ்த ா . . 
பகான்றுத்பாடுவ்தா.. என்்ற தகள்விதயாடு 
நம்மைப் ்படம் முடிநதும் திமைமய பவறிகக்ச 
ப்சயகி்றது. 

1994இல் ருவாண்டாவில் நடந்த  உண்மை்ச 
்சம்்பவத்தின் அடிப்்பமடயில் எழு்தப்்படட 
திமைககம்த இது. “தஹாடடல் ருவாண்டா” 
்படம் ்பாரத்்தவரகளுககு அ்தன் இன்பனாரு 
்பகுதியில் நடந்த இந்த வைலாறறுப் பிமழ 
இன்னும் சுல்பைாகப் புரி்படும். 

ஹுடடு - டூடஸி.. இன்னும் இருககின்்ற 
எந்த பவஙகாய இனைாக இருந்தாலும்... 
எல்லாம் ைனி்த இனம் என்்பது்தான் 
ைனதில் இருகக தவண்டிய உறுதி. அம்தக 
குமலயவிடாைல் ்பாரத்துகபகாள்ள தவண்டிய 
கடடாயம் கமலகளுககு உண்டு. அ்தன் ஒரு 
வடிவம்்தான் நிஜத்துககுள் திமை கடடிய இந்த 
சினிைா.

இறுதியில் நான்கு மககளும் இம்ணநது 
இந்த உலகத்திடம் தவண்டுவது அமைதி.. 
அமைதி.. அமைதி.. அமைதி.

திரைப்படம்  : Trees of Peace
இயக்குநர்  : Alanna Brown
ம�ொழி   : English
ஆண்டு   : 2022
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மரம் (Tree)
யாருமில்லா்த இைவின் ்தனிமையில் 

தவரின்றி வாழும் கனமவக 

காணுகின்்றன ைைஙகள் – ஆதிைன் 

நைது பூமியின் உயிர ைைஙகளில் 
இருககின்்றன. முன்பனப்த்பாம்தயும் விட 
ைைஙகமளப் ்பறறிய அறிமவ ைனி்தன் 
மிக அதிகைாகத் ப்தரிநதுபகாண்டுள்ளான். 
ைைஙகமளப் ்பறறிய புரி்தல் என்்பது ைனி்தனின் 
வாழவா்தாைம் ்சாரந்தது. காறறுககு அம்சவது 
்தவிை ைைஙகள் ப்பாதுவாக நிமலயானமவ. 
அமவகள் ஒலி எழுப்புவதில்மல. ஆனால் 
பூமிக தகாளத்தில் ைற்ற உயிரிகமளப் த்பாலதவ 
்சக ைைஙகளுடன் த்பசிகபகாள்கின்்றன. 

உண்மையில் ைைஙகள் ஒரு ்சமு்தாய 
உயிரகள். ைைத்தின் ஒவபவாரு இனமும் ்தனி்ச 
்சமு்தாயைாய இயஙக வல்லமை பகாண்டமவ. 
தைலும் அமவ ைற்ற இன ைைஙகளுடன் 
எப்ப்பாழுதுதை ஒரு நிமலயான கூடடு்றமவப் 
த்பணு்பமவ. பூ்சசி இனஙகமளப் த்பால், 
எறும்புகளின் கூடடு வாழகமகமயப் 
த்பால் காடடுைைஙகளும் கூடடு்றவு ைறறும் 
ஒன்றுகபகான்று ்சாரபு பகாண்டும் உ்றவுகமள 
உருவாககிகபகாள்கின்்றன. அ்தறகான பிைத்தயக 
பைாழிப் ்பரிைாற்றஙகளும் கூடடு நுண்்ணறிவுப் 
புலமும் (collective intelligence) அமவகளிடம் 
சி்றப்்பான மும்றயில் அமைநதுள்ளன. மு்தலில் 
ைைஙகளின் பைாழி ்பறறி்ச சுருககைாகப் 
்பாரககலாம். 

ைைஙகளின் ப்சாறகள் வா்சமனகளால் 
(scent)  ஆனமவ. அமவ த்பசுவ்தறகு 

ததொைர் - 5
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ை ்ண ங க ம ள  உ ரு வ ா க கி க  க ா ற றி ல் 
்பைப்புகின்்றன. ்தன்மைகதகற்ப அமவ 
தவதிப்ப்பாருள்களாகதவா வாயுககளாகதவா 
உற்பத்தி ப்சயது காறறில் கசியவிடுகின்்றன. 
ைைஙகளின் உமையாடல் என்்பது மிக 
பைதுவானது. அமவ காறறில் ஒரு நிமிடத்திறகு 
முககால் இன்்ச நீளம் ்பைவுவம்த ஆயவாளரகள் 
உறுதி ப்சயதுள்ளனர. அதிக்பட்சைாக நூறு 
அடிகள் வமை அமவ ்பயணிகக வல்லமவ 
எனக கணித்துள்ளனர. 

சி ல வ ம க  ை ை ங க ள்  மு க கி ய ை ா க 
இநதியா ைறறும் ஆப்ரிககப் ்பகுதியில் 
ைடடுதை வளைககூடிய கருதவலைைஙகள் 
(acacia trees) ்சக ைைஙகளுககு எ்ச்சரிகமக 
விடுககும் வி்தைாக ஒருவமகயான வாயுமவ 
உற்பத்தி ப்சயது காறறில் ்பைப்புகின்்றன. 
அருகிலிருககும் ைைஙகள் அ்தன் எ்ச்சரிகமகத் 
்தன்மைககு ஏற்றாறத்பாலத் ்தைது ்பாதுகாப்பு 
நடவடிகமகமய தைறபகாள்ளுகின்்றன. 

ைை்ணத்தின் ைைம் (death apple tree) என்று 
அமழககப்்படும் ஒருவமக ைைம் வட 
அபைரிககாவிலும் கரீபியன் தீவுகளிலும் 
க ா ்ண ப் ்ப டு கி ன் ்ற து .  இ ம வ க ளி லி ரு ந து 
பவளிதயறும் ஒருவமக தவதி ை்ணம் நைது 
உடம்பில் கடும் உ்பாம்தகமள உருவாகக 
வல்லமவ. இ்தன் காயகள் நைது ஊர 
அைளிவிம்தகமளப் த்பால ைை்ணத்ம்த 
விமளவிககும். ைனி்தனுககு மிக அதிக 
தீஙகு விமளவிககும் ைைம் எனக கின்னஸ் 
நூலில் இடம்ப்பறறுள்ளது இந்த வமக ைைம். 
காறறு இல்லா்த தநைத்தில் அவ்சைத் ்தகவல் 
ப்தாடரபிறகு அமவ மிக ஆ்ச்சரயகைைான 
வமகயில் தவதி ்சமிகமஞகமள (chemical 
signalsj) உற்பத்தி ப்சயது ்தனது தவரகளில் 
்பைவிககிடககும் பூஞ்ம்சகளின் மூலம் ைற்ற 
ைைஙகளுககுத் ்தகவல்கமள அனுப்புகின்்றன. 

பூஞ்ம்சகளின் உலகம் என்்பது மிகவும் 
பிைத்திதயகைானது. அ்தன் பிைம்ைாண்டம் 
அளவிட முடியா்தது. உண்மைப் பூஞ்ம்சகமள 
நாம் ஒடடுண்ணி வமககள் என்று மிகத் 
்த வ ்ற ா க ப்  பு ரி ந து ம வ த் தி ரு க கி த ்ற ா ம் . 
்தாவைஙகளும் பூஞ்ம்சகளும் ஒன்றுகபகான்று 

அளவிடமுடியா்த வமகயில் உ்தவிகள் 
புரிநதுபகாண்டு ஒருவமக வித்ச்சைான 
கூடடுமும்ற வாழமவ வாழநதுவருகின்்றன 
என்்பது அறிவியல்பூரவைான உண்மை. 

அத்தத்பால ைைஙகளின் ்சமு்தாய 
இயககம் அவறறின் தவரகளின் மூலைாக 
நிகழத்்தப்்படுகின்்றது. ைண்ணுககடியில் 
ைைஙகளின் ்சமு்தாயம் ்தனது தவரகளில் 
உள்ள பைன்மையான தைலும் ்தமலமுடி 
த்பால நீண்ட தவரககால்களால் இயககம் 
ப ்ப று கி ன் ்ற ன .  இ ந ்த  த வ ர க க ா ல் க ள் 
ைண்ணுககடியில் விைவிககிடககும் நுண்ணிய 
பூஞ்ம்சகளின் (microscopic fungal filaments) 
இமழமயத் ப்தாடரபு பகாள்வ்தன் மூலம் 
்தஙகளது ்சமு்தாய வமலப்பின்னமல (mycorrhi-
zal networks) உருவாககிகபகாள்கின்்றன. 

பூஞ்ம்சகள் ்தஙகளுககான பவப்்பத்ம்த 
ைைஙகள் மூலைாகப் ப்பறறுகபகாள்ளும் 
அத்த ்சையத்தில் ைைஙகளுககுத் த்தமவயான 
மநடைஜன் த்பான்்ற தவதிப் ப்பாருடகமள 
ைைஙகளுககு ைண்ணிடமிருநது ப்பறறுத் 
்தருகின்்றன. ைைஙகளின் ்சமு்தாயம் (tree’s colo-
ny) இவவா்றாக ைண்ணுககடியில் நிலப்்பைப்பு 
முழுவதும் ்பைவிககிடககின்்றன. பூமியின் 
த க ா டி க த க ா டி க க ்ண க க ா ன  ை ை ங க ளி ன் 
இமலகள் எமவயும் ஒன்றுகபகான்று ஒத்்தது 
அல்ல. மகதைமககமளப் த்பால் அமவ 
்தனித்திருககின்்றன. 

ைைஙகள் ஓம்சகமள எழுப்புகி்ற்தா என்்ற 
சுவாைஸ்யைான தகள்விககு விஞ்ஞானிகள் 
்பதில்கமளத் த்தடிகபகாண்டிருககி்றாரகள். 
ஆனால் நைது மூ்தாம்தயரகள் ைைஙகளுடன் 
உமையாடுவதில் வல்லவரகள். ைைஙகள் 
தைா்சப்்படும் என்்பாள் எனது ்பாடடி. ைைத்ம்தத் 
திடடினால் அது ்தன்னளவில் எதிரவிமன 
ப்சயயும் என்்பது நைது கிழவிகளுககுத் 
ப்தரிநதிருககி்றது. காயககா்த ைைத்ம்தத் 
திடடினால் தைா்சப்்படடுக காயத்துவிடுைாம். 
அனு்பவ உண்மை என்கி்றாரகள் முன்தனாரகள். 
நீஙகள் ைைம் நடடு அ்தனுடன் த்பசி வாருஙகள். 
அமவ உஙகளுககு்ச ப்சவி்சாயககும். ைைத்ம்தத் 
ப்தாடும்த்பாது அது நைது உ்ணரவுகமளப் 
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பு ரி ந து ப க ா ள் ளு ம் .  பூ மி யி ன்  இ ந ்த ப் 
த்பரியறமக நி்ச்சயைாக ஒரு காை்ணத்திறகாக 
உருவாகியுள்ளது என்்பது எனது புரி்தல். ஆனால் 
நி்ச்சயம் அது கடவுள் ்பறறிய்தல்ல. 

ல ட ்ச க க ்ண க க ா ன  வ ம க க ளி ல் 
ந ம் மி ம ட த ய  -  உ ண் ம ை யி ல் 
ை ை ங க ளு க கி ம ட த ய ்த ா ன்  ை னி ்த ர க ள் 
வாழகி்றாரகள் – வளரும் ைைஙகளுககு ஒரு 
காை்ணம் இருககி்றது. அது இந்தப் பூமிமய 
உயிதைாடு இருகக்ச ப்சயவது ைடடுதை. உலகின் 
மிகப்ப்பரிய ைைம் ்பறறிய ஒரு சுவாைஸ்யைான 
ப்சயதிமய இம்ணயத்திலிருநது அப்்படிதய 
்தருகித்றன். 

‘நம் ஊர ஆலைைம்த்பால், ஆப்பிரிககா 
கண்டத்துககு ஒரு ைாட்ச்த ைைம் இருககி்றது. 
உண்மையிதலதய ைாட்ச்த உருவம்்தான். 30 
மீடடர உயைம் 50 மீடடர சுற்றளவுபகாண்ட 
பிைைாண்டம் இந்த ைைஙகள். இ்தன் 
்தண்டுப்்பகுதி வீஙகி இருககும். அ்தனால் 
உ ள் ்ப கு தி யி ல்  அ தி க  ப வ ற றி ட ம் 
இருககும். இம்த ைககள் வசிப்பிடைாகப் 
்பயன்்படுத்திகபகாள்கி்றாரகள். ்பதவா்பாப் 
என்று அமழககப்்படும் இந்த ைைஙகள் 

ஆப்பிரிககாவின் அமடயாளஙகளுள் ஒன்று. 
கம்பீைத்துககு எடுத்துககாடடு. 32 ஆப்பிரிகக 
நாடுகளில் இந்த ைைஙகள் இருககின்்றன. 
கிைாைப்பு்ற ஆப்பிரிககாவின் வ்றண்ட, 
ஏழமையான ்பகுதிகளில் ்பதவா்பாப் ைைஙகள் 
வளரகின்்றன. ்பதவா்பாப் த்தாடடம் என்று 
எதுவும் இல்மல; ஒவபவாரு ைைமும் ்சமூகம் 
அல்லது குடும்்பத்துககு்ச ப்சாந்தைானமவ. 

ஒரு ைனி்தனுககுத் த்தமவயானமவ 
மூன்று. உ்ணவு, உமட, இருப்பிடம். இந்த 
மூன்ம்றயுதை இந்த ஒரு ைைம் ்தருகி்றது. 
குறிப்்பாக, வ்றண்ட ்பகுதிகளில் ்தண்ணீர்தான் 
உயிர நீர. ்பதவா்பாப் ைைத்தின் நடுப்்பகுதியில் 
குழிகள் இருககும். அது ஒரு இயறமகயான 
ைமழநீர த்சகரிப்புக கலன். வ்றண்ட ்பகுதியில் 
்தாகத்துடன் அமலயும் ைனி்தரகளின் ்தாகத்ம்தத் 
தீரப்்பது இந்தத் ்தாவைம்்தான். அவறறின் 
்சத்்தான இமலகள் வனவிலஙகுகள் ைறறும் 
வளரப்பு விலஙகுகளுககுத் தீவனைாகி்றது. 
அத்த இமலகமள ைககள், கீமைமயப் த்பால 
தவகமவத்து உண்கி்றாரகள். ்பதவா்பாப்பின் 
நார்ச்சத்து மிகக ்படமடமயப் ்பயன்்படுத்தி, 
துணி, கூமடகள் ்தயாரிககப்்படுகின்்றன. 
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இ து  ்ப ா ை ம் ்ப ர ய  ை ரு ந து க ளி லு ம் 
்பயன்்படுத்்தப்்படுகி்றது. இந்த ைைதை வ்றண்ட 
்பகுதிகளின் நீர ைறறும் ்பழஙகளின் முககிய 
ஆ்தாைைாக உள்ளது. 

இ்தன் ்பழஙகள் கிமளயில் 6 ைா்தஙகளுககு 
தைல் இருககும். பவயிலில் காயநது த்தஙகாய 
ஓடுத்பால ஆகிவிடும். அ்தன் கூழ ்பகுதி 
காயநது ப்பாடியாக ைாறிவிடும். அ்தறகுப் 
பி்றகு கீதழ விழும். இந்தப் ்பழத்ம்த எடுத்து 
உமடத்்தால் உள்தள ைககா்சத்சாளத் ்தகமக 
த்பால் விம்தகளுடன் இருககும் ்பகுதிமய 
எடுத்து்ச ்சலித்து, கஞ்சி காய்சசிக குடிககி்றாரகள். 
இதில் மவடடமின் சி ைறறும் நார்ச்சத்து 
நிம்றநதுள்ளது. 

இது அழகுப்ப்பாருள்கள் ்தயாரிப்பில் 
்பயன்்படுகி்றது. அழகு உலகின் ைகசியம் 
என இ்தன் ்பழஙகள் கரு்தப்்படுகின்்றன. 
ை ை ங க ளி ன்  ப வ ற று  உ ட பு ்ற ங க ள் 
்தஙகுமிடைாக இருககி்றது. ்பழஙகுடியின 
ைககளால் ்சடஙகு தநாககஙகளுககாகவும் 
்பயன்்படுத்்தப்்படடுள்ளன. அ்தனால்்தான் 
இம்த ஆப்பிரிககாவின் ̀ வாழகமக ைைம்’ என்று 
அமழககி்றாரகள். இந்த ைைஙகள், வ்றண்ட 
காலஙகளில் இமலகமள இழநது, ஒவபவாரு 
ஆண்டும் ஒன்்பது ைா்தஙகளுககு இமலகள் 
இல்லாைல் இருககும். 

இத்்தமன சி்றப்பு வாயந்த ்பதவா்பாப் 
ைைஙகள் ்தறத்பாது அழியும் நிமலயில் 
இருககின்்றன. இந்தத் ்தாவைம் ஒன்று்தான், 
இன்று உயிருடன் இருககும் மிகப்ப்பரிய 
ைறறும் நீண்ட காலம் வாழும் ்தாவைம் ஆகும். 
கடந்த 12 ஆண்டுகளில் ஆப்பிரிககாவின் 
மிக மூத்்த 2,500 ஆண்டுகளுககும் தைலான 
13 ைைஙகளில் 9 ்பதவா்பாப் ைைஙகள் 
இ்றநதுவிடடன. இது காலநிமல ைாற்றம் 
காை்ணைாக இருககலாம் என்கி்றாரகள் 
விஞ்ஞானிகள். 

்பதவா்பாப் (Baobab) என்்ற இந்த 
ைைம், இலவம்்பஞ்சு வமகமய்ச ்சாரந்தது. 
இந்த ைைமும் ்பருத்திக குடும்்பத்ம்த்ச 
்சாரந்தது்தான். ைடகாஸ்கர உள்ளிடட 
ஆப்பிரிகக நாடுகமளப் பூரவீகைாகக 
பகாண்டமவ. இருப்பினும், பிறகாலத்தில் 

இமவ ஆசிய ைறறும் ஆஸ்திதைலியா 
கண்டஙகளிலும் அறிமுகப்்படுத்்தப்்படட்தாக்ச 
ப்சால்லப்்படுகின்்றது. 

ஆப்பிரிககாவின் ஒரு சில ்பகுதிகளில் 
இருககும் இவவமக ைைஙகள், ்பல்லாயிைம் 
ஆண்டுகள் வயதுமடயமவ. ஜிம்்பாப்தவ 
நாடடிலிருந்த 2,450 வயதுமடய ைைம் 
ஒன்று, 2011-ம் ஆண்டு இ்றநதுவிடடது. 2,000 
ஆண்டுகள் வயதுமடய இைண்டு ைைஙகளில் 
ஒ ன் று  ந மீ பி ய ா வி லு ம் ,  ை ற ப ்ற ா ன் று 
ப்தன்னாப்பிரிககாவிலும் இருககின்்றன. 
நமீபியாவில் இன்பனாரு ைைம் சுைார 
1,275 ஆண்டுகள் வயதுமடயது என்று 
க்ணககிடப்்படடுள்ளது. 

்பல்லாயிைம் ஆண்டுகள் வயதுமடய 
இவவமக ைைஙகளில் சில இந்த நூற்றாண்டின் 
ப ்த ா ட க க த் தி லி ரு ந து  இ ்ற ப் ்ப ்த ற கு க 
காை்ணைாகப்  ்பருவநிமல ைாறு்பாடு  
சுடடிக காடடப்்படுகி்றது.  விலஙகுகளில் 
பிைைாண்டைான மடதனா்சர அழிந்தம்தப் 
த்பால, ்தாவைஙகளின் பிைைாண்டைான 
்பதவா்பாப் அழியும் நிமலயில் இருககி்றது. 
இந்த நூற்றாண்டு்தான் ்பதவா்பாப் இனத்தின் 
இறுதி நூற்றாண்டாக இருககும் என்்ற 
கருத்து வலுத்து வருகி்றது. இநநிமலயில், 
இந்த இனத்ம்தத் ப்தாடரநது ்பாதுகாகக 
எடுககப்்பட தவண்டிய நடவடிகமககள் குறித்து 
விஞ்ஞானிகள் குழு ஆயநது வருகி்றது.’

ைைத்ம்தப்்பறறி அககம்ற பகாள்ளா்த 
ைனி்தர வாழவு ஒரு வீண்.

்மலும பார்்வக்கு :

1. https://www.e-flux.com/journal/119/402976/
trees-more-than-human-collectives/

2. The Hidden Life of Trees: What They Feel, 
How They Communicate - by PETER WOHL-
LEBEN

3. Walden by Henry David Thoreau

4. Nature Anatomy by Julia Rothman

5. What A Plant Knows by Daniel Chamovitz
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 மொணவர் பக்கம்
நொன் வொசித்்தன்






நூல் : தேவிொரதியின் தேர்நபேடுககப்ெடட 
சிறுகடேகள் - ேன்்னறம் பெளியீடு

்தன்ன்றம் ்தன்னுமடய ஆககபூரவைான 
இலககியப் ்பணிமயத் த்தவி்பாைதிமயக 
பகௌைவித்்த்தன் மூலம் ப்சயதுள்ளது. 
த்தவி்பாைதிககு விருது வழஙகுவதும் அவைது 
சிறுகம்தகமளத் ப்தாகுத்து இலவ்சைாக 
வ ா ்ச க ர க ளு க கு  வ ழ ங கி  அ வ ம ை க 
க வ ன ம்  ப ்ப ்ற ம வ ப் ்ப து ம்  இ ரு ட டி ல் 
கி ட ந ்த  க ம ல ஞ ம ன  ப வ ளி ்ச ்ச த் தி ற கு 
இழுத்துவநது ஒளிமய அவன் மீது ்பாய்சசும் 
்பணியாகும். இந்த்ச ப்சயல்்பாடமடத் 
்தன்ன்றம் தநரத்தியுடன் நிகழத்தியுள்ளது. 
வி ரு ்த ளி ப் ்ப த ்த ா டு  நி ன் று வி ட ா ை ல் 
அவைது சிறுகம்தகமளத் த்தரநப்தடுத்துத் 
ப்தாகுத்துப் ்பைவலாககும் ்பணிமயயும் 
த்சரத்து்ச ப்சயயககூடிய இந்த்ச ப்சயல்்பாடு 
உயரியது. இந்த இலககிய முன்பனடுப்பில் 
த ்த வி ்ப ா ை தி யி ன்  த ்த ர ந ப ்த டு க க ப் ்ப ட ட 
சிறுகம்தகள் ப்தாகுப்பிமன இலவ்சைாகப் 
ப ்ப ற று க ப க ா ண் ட வ ர க ள்  அ ்த ம ன ப் 
்படித்துவிடடு ைறப்றாருவருககு வழஙகுவ்தன் 
மூலம் ்தன்னுமடய ்பஙகளிப்ம்பயும் ப்சயய 
முடியும். 

இ ந ்த ்ச  சி று க ம ்த த்  ப ்த ா கு ப் ம ்ப ப் 
ப்பாறுத்்தவமை     ்தன்ன்றம்   சிறுகம்தகமளத்   
த்தரவு ப்சய்த வமகமை சி்றப்புககுரிய்தாக 
இருககி்றது. காநதி,  புத்்தர,  இதயசு, 
டால்ஸ்டாய, காைைா்சர, ைணிதைகமல, ைா்தவி, 
கண்்ணகி, நல்ல்தஙகாள், விதவகானந்தர, 

்பாைதி, புதுமைப்பித்்தன், சுந்தை ைாை்சாமி, 
பிை்பஞ்்சன், ஞானககூத்்தன், அத்சாகமித்திைன் 
எ ன் ்ற  ப ்ப ய ர க ம ள யு ம்  அ வ ர க ள து 
அமடயாளஙகமளயும் அந்தப் ப்பயரகளுககான 
நிகழகாலத்திய ்சமூக, இலககிய இருப்ம்பயும் 
த ்த வி ்ப ா ை தி  ்த ன து  க ம ்த க ளு க கு ள் 
ஓடவிடடிருககி்றார. ஒவபவாரு கம்தககுள்ளும் 
வ ை க கூ டி ய  இ ந ்த ப்  ப ்ப ய ர க ம ள யு ம் 
ப்பயரகமளத் ்தாஙகிய ைனி்தரகமளயும் 
அவரகள் ப்சய்த ப்சயல்்பாடுகள் ைறறும் 
வாழகமக நிகழவுகமள நிகழகால்ச சூழலின் 
மீது த்பாரத்திக குறியீடடுக காடசிகளுடன் 
த்தவி்பாைதி ய்தாரத்்தைான த்சா்தமனமய 
நிகழத்தியிருககி்றார. 

‘கருப்பு பவள்மள கடவுள்’ கம்தயின் 
நிகழவிடம் பவள்ளியஙகிரி ைமலயில் 
உள்ள சுப்ைைணிய கவுண்டர கடடிய ்சத்திைம் 
ைண்ட்பம். ்பக்தரகளுககாகக கடடப்்படட அந்த 
ைண்ட்பத்தின் ்தறத்பாம்தய அமைப்பு ்பறறிய 
விவைம்ணகதளாடு அஙகு ்தஙகியிருககும் 
்பைத்தசிகமளப் ்பறறியும் வருடநத்தாறும் 
நிகழும் ்தறபகாமல ைறறும் பகாமலகமளப் 
்ப ற றி யு ம்  ்த க வ ல ளி க க ப் ்ப டு கி ்ற து . 
அ ப் ்ப டி ப் ்ப ட ட  அ ந ்த  ை ண் ட ்ப த் தி ல் 
காைைா்சர எனும் ஒரு அைசியல் ஆளுமை 
இ்றநது்படடிருப்்பம்தப் ்பைத்தசி ்தகவலளிகக, 
அந்த்ச ்சடலத்ம்த அப்பு்றப்்படுத்்த வரும் 
த்பாலீஸ் அதிகாரியின் மூலம் காவல்தும்ற 
அதிகாரிகள் ்பறறிய சித்திைம் வமையப்்படுகி்றது. 
15 வயது சிறுவன் ப்பாகமலன் இயநதிைத்ம்த 
அைசு ்சடடத்ம்த மீறிக காவல்தும்ற 
அதிகாரிகளுககு முன்த்ப இயககுவதும், 
்பாலியல் வன்மும்றகமளத் ்தடுககும் 
ப்பரும் ப்பாறுப்பிறகுரிய இன்ஸ்ப்பகடரும் 
கான்ஸ்டபிளும் ்பல வழிகளில் ப்சன்று அந்த்ச 
்சடலத்ம்த அகறறுவதும் அப்த்பாது வைககூடிய 

Üö°ó£x ó£ñÍ˜ˆF,   
Þó‡ì£‹ Ý‡´ è™MJò™, 
ÿ ²‰î«óvõK è™MJò™ è™ÖK, ñ™L.
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ப்பரிய திருப்்பத்த்தாடும் என அந்தக கம்த 
முடிகி்றது. காைைா்சமைப் புமனவுககுள் நகரத்தி 
அவர மீது ைககள் பகாண்ட ைதிப்பு ைறறும் 
ைரியாம்ததயாடு ஏமனய சில சிககல்கமளயும் 
்தனது பைாழியில் த்தவி்பாைதி அம்சவாட்ச 
ப்சயதுள்ளார.

காநதிமய மையப்்படுத்தி எழு்தப்்படட 
கம்த ‘பி்றபகாரு இைவு’. இதில் காநதி ்பதடல் 
்சநதிப்பு, காநதி தவடமிடட வஙகாள இமளஞன் 
்பகவதி ்சைண் எனப் ்பலவறம்றத் த்தவி்பாைதி 
எழுதியுள்ளார. இதயசு, டால்ஸ்டாய என்த்பார 
வழியில் உயிமைப் ப்பாருட்படுத்்தாைல் 
த்பாைாடடத்தின்த்பாது அவர தைறபகாண்ட 
்பய்ணம் இந்தக கம்த. காநதிமய தவப்றாரு 
தகா்ணத்தில் அவைது உள்ளு்ணரதவாடு 
த்தவி்பாைதி ்பமடத்திருப்்பதும் அவைது 
பைாழியும் இந்தக கம்தககு உைதைறறியுள்ளன. 
இந்தக கம்தயில் வரும் காநதி ்தனது 
்பய்ணத்தின்த்பாது நீஙகள் யார எனக 
தகடடவரகளிடம் எல்லாம் நான் காநதி என்கி்ற 
உண்மைமய்ச ப்சால்லும்த்பாது அவரகள் 
கூ்றககூடிய ைறுபைாழியானது ப்தனாலிைாைன் 
்படத்தில் அை்சனாக இருந்த வடிதவல் ்சா்தாை்ண 
ைனி்தனாகத் ்தனது நாடடின் நிமலமய 
அறிய்ச ப்சல்லும்த்பாது ்தன்மன அை்சன் 
எனப் பிைகடனப்்படுத்தும் தநைத்தில் அை்சன் 
என்று ப்பாய ப்சால்லாத்த ைககள் உன்மனக 
பகான்றுவிடுவாரகள் என்ச ப்சால்வது த்பான்்ற 
நிமலககு ஒப்்பானது. 

காநதி அமிர்த்சைஸுககு்ச ப்சல்லும்த்பாது 
அவமைப் த்பான்த்ற தவடமிடட ்பலமை ையில் 
நிமலயத்தில் ்சநதிககி்றார. அவரகமளக காநதி 
்சநதிககககூடிய இடைானது ்சாரலி ்சாப்ளின் 
ைாறுதவடப் த்பாடடியில் கலநதுபகாண்ட 
உண்மையான ்சாரலி ்சாப்ளின் த்பாடடி முடிவில் 
இரு்ப்தாவது இடத்ம்த அமடந்தது த்பாலக 
காநதிமயப் த்பான்்ற தவடைணிநது ்தஙகள் 
வாழகமகமய நடத்தி வந்த ்பலர அந்த இையில் 
வண்டிககுள் இருககின்்றனர. அப்த்பாது இையில் 
நிமலய ைாஸ்டர உண்மையான காநதிமயக 
கண்டுபிடித்துவிடுகி்றார. அவர எப்்படி 
காநதிமயக கண்டுபிடிககி்றார, அவருககும் 
காநதிககும் இமடயில் நடந்த உமையாடலில் 
்பரிைா்றப்்படும் கருத்துககள் ஆகியன இந்தக 
கம்தயில் முககியத்துவம் ப்பறுகின்்றன. 
குறியீடடுக காடசிகளுடன் த்தவி்பாைதியின் 
கற்பமன இம்ணயும் புள்ளி இந்தக கம்தயில் 
்சாத்தியைாகியுள்ளது.

‘ஒளிககும் பி்றகு இருளுககும் அப்்பால்’ 
என்்ற கம்த ப்பௌதிக ைா்ணவியான ்சசிககும் 
அவளது க்ணவன் விஷ்வத்திறகும் இமடயில் 
நடககும் ்சண்மட, அவளுககும் அருணுககும் 
இமடயிலான கா்தல் ப்தாடரபு, விஷ்வத்ம்தக 

ப க ா ம ல  ப ்ச ய ்த ல்  எ ன் று  க ம ்த யி ன் 
நிகழ்சசிகள் இருககின்்றன. இந்தக கம்தயில் 
மகககடிகாைமும் தநைமும்்தான் கம்தயின் முழு 
நகரதவாடடைாக விளஙகுகி்றது. அருத்ணாடு 
இம்ணநது க்ணவன் விஷ்வத்ம்த ்சசி பகாமல 
ப்சயகி்றாள். அருண் ்சடலத்ம்த அப்பு்றப்்படுத்்த 
வண்டிமயத் ்தயார்படுத்்த்ச ப்சல்லும் அந்த 
இைவில் இவள் குருதியின் ைை்ணவாமடமயக 
க ம ல த் து ப் த ்ப ா ட  வீ ட ம ட ்ச  சு த் ்த ம் 
ப்சயயும்த்பாது ்பரி்சளிககப்்படட மகககடிகாைம் 
கிமடககி்றது. கடிகாைத்தில் தநைம் பின்தனாககி 
நகரகி்றது. தநைத்த்தாடு த்சரநது அந்த அம்றயும் 
ப்சயல்்பாடுகளால் விமளந்த ைாற்றஙகளும் 
காலத்்தால் திரும்்பப் ப்ப்றப்்படுகி்றது. 

ைாநாடு ்படத்தில் சிம்புவுககு உயிர திருப்பி 
அளிககப்்படடுக பகாண்டிருந்தது த்பால 
விஷ்வத்திறகும் உயிர காலத்்தால் திரும்்ப 
அளிககப்்படுைா? என்்பதில்்தான் கம்தயின் 
முடிவு இருககி்றது. ஒவபவாரு வரியிலும் திகில் 
சூழந்த கம்தப்த்பாககு. விஷ்வம் உயிதைாடு 
வந்தால் அவமன ்சசி அ்தறகுப்பின் எப்்படி 
அணுகுவாள்.. அதுவமை பின்தனாககி நகரந்த 
கடிகாைம் அவனுககு உயிமை அளிககும் தநைத்தில் 
ைடடும் முன்தனாககி நகரந்தால் அல்லது 
அப்்படிதய நின்றுவிடடால் என்ன ஆகும் 
என்கி்ற கற்பமனகள் எழுகி்றது. ஆண் ப்பண் 
உ்றவு்சசிககமலத் த்தவி்பாைதி இருளுககுள் 
பவளி்ச்சம் த்பாடடுக காடடியுள்ளார.

‘மீதி’ கம்த ஒரு ்தநம்தயின் இ்றப்பிறகுப் 
பின் அவர வசித்்த வீடடில் உள்ள மீதிப் 
ப்பாருடகமள எடுகக வந்த ைகனுககு அந்த 
வீடடின் அருகாமையிலுள்ள அவைது ்தநம்தயின் 
நண்்பரகள் அவரமீது மவத்திருந்த அன்ம்ப்ச 
ப்சால்லும் கம்த. உ்றவில் உயிமை விடடபின் 
இருககும் ப்பாருள்களுள் எந்தப் ப்பாருளுைற்ற 
அன்பும் ஓர அடககம் என்்பம்தப் ்பறறிய இந்தக 
கம்தமயத் ்தனது ்தநம்தயின் நிமனவாகத் 
த்தவி்பாைதி எழுதியிருககி்றார.

்தஙகைாசு படயலர ்தனது ைமனவி 
பகாண்டு வந்த ம்தயல் மிஷிமன அவமள 
விட அதிகைாக தநசித்்தம்தயும், அந்த ம்தயல் 
மிஷின் மூலம் அதிக புகமழ அந்த ஊரில் 
அமடந்தவனாகவும் இருந்தம்த்ச ப்சால்லும் 
கம்த, அந்தத் ம்தயல் மிஷின் விறகப்்படடு 
்தஙகைாசு படயலர புலம்புவ்தாக முடிகி்றது. 
சு்தநதிைத்திறகுப் பிநம்தய சூழலில் ஏற்படட 
ப்பறும் ைாற்றத்தின் காை்ணைாகக கிைாைஙகளில் 
உள்ள ்பல ப்தாழிலாளரகள் ்பாதிப்புககு 
உள்ளாகினர. சு்தநதிைத்திறகுப் பிநம்தய 
ைாற்றஙகள் ்பறறி சுந்தை ைாை்சாமியின் ‘ஒரு 
புளியைைத்தின் கம்த’ நாவல் அழுத்்தைாகப் 
்பதிவு ப்சயதிருககும். கரி்சல் கம்தகளிலும் 
சு்தநதிைப் த்பாைாடட நடவடிகமககள் 
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மூலமும் அ்தறகுப் பிநம்தய இநதிய வளர்சசிக 
காலகடடஙகளிலும் கிைாைஙகளில் உள்ள 
ப்தாழிலாளரகபளல்லாம் நவீனத்ம்த அமடய்ச 
சிைைப்்படடு எவவாப்றல்லாம் ்பாதிப்புககு 
உள்ளாகினர என்்பது ்பதிவாகி இருககி்றது. 
அப்்படியான ஒரு ப்தாடர்சசியாகத்்தான் இந்தக 
கம்த எனககுத் ப்தரிகி்றது. ஊருககு ஒன்ப்றன 
இருந்த ம்தயலகம் நான்காக ைாறும்த்பாது 
அந்த ஊரின் ்பமழய ம்தயல்காைனின் 
வாழவா்தாைம் எப்்படி ்பாதிககப்்படுகி்றது 
என்்பம்தக கிைாைத்தில் உள்ள எல்லாத் 
ப்தாழில்களுககுைான ்சாடசியாக ‘கருவி’ கம்த 
மூலம் த்தவி்பாைதி முன்மவககி்றார.

‘கமழககூத்்தாடியின் இம்ச’ - கமலமீ்தான 
நம்பிகமகதயாடும், குடும்்ப்ச சூழலின் 
காை்ணைாகவும் ப்சன்மன நகரில் உள்ள 
டரிபிள்தகனில் ்தஙகியிருககும் ைனி்தரகமளயும் 
அவரகளது வாழவியல் சூழமலயும் பகௌ்தை 
நீலாம்்பைன் ைறறும் மிஸ்டர எகஸ் என்்ற 
இரு க்தா்பாத்திைஙகள் மூலம் இந்தக கம்த 
்பதிவு ப்சயதுள்ளது. பவடடியாகத் திரியும் 
ஒருவனுககு விைகதியும் விைகதியினுள் 
ஒளிநதுள்ள த்தடலும் மகககூடும்த்பாது ்தனது 
்பாரமவயில் ்படும் ஒவபவான்ம்றயும் ்பல்தவறு 
தகா்ணஙகளில் ைசித்து ஆயவுககு நகரும்த்பாது 
்தனககு இருககும் சுயபிைகமஞமய மவத்துப் 
ப்பாருத்திப் ்பாரத்துத் ்தனது நனவு நிமலமய்ச 
த்சாதிககும் சூழல் அமையும். அது்தான் 
இந்தக கம்தயிலும் நுண்ணிய குறியீடடுப் 
்பதிவுகளாக உமையாடலின் உடபுகதலாடு 
்பதிவாகி இருககி்றது. கண்்ணகிககும் அவளது 
சிமலககும் அருகில் காநதிககும் அவைது 
சிமலககும் அருகில் ்தறத்பாது என்ன நடககி்றது 
அமவபயல்லாம் அவரகளது வாழதவாடு 
அல்லது கருத்துககதளாடு பகாஞ்்சைாவது 
ப்பாருநதுகி்ற்தா அவரகள் ஏன் பவறறு்ச 
சிமலகளாக இருககின்்றனர என்்ற தகள்விமய 
வா்சகர ைனதில் எழுப்புகி்றது. 

ப்பயரகளுககான ப்சாறகளில் ்பஞ்்சம் என்்ற 
்பகடியான உமையாடல் வளர்சசியின் மூலம் 
எழுத்துத்தும்றயில் நிகழந்த ைாற்றஙகளும் 
ைா்றாமைகளும் என்று எத்்தமனதயா 
்பாரமவகமள ஒதை கம்தககுள் த்தவி்பாைதி 
புகுத்தியுள்ளார. ்தனது சுயபிைகமஞதயாடு 
எழுத்்தாளரகளின் ப்பயரகள் சினிைா்ச 
சூழல் என்்பனவறம்றயும் கம்தகளுககுத் 
த்தமவயான இடத்தில் சுடடியத்தாடு 
இ ை ண் டு  க ்த ா ்ப ா த் தி ை ங க ளி னு ம ட ய 
்தனிப்்படட வாழமவக குறித்்த ைம்றமுக 
ப வ ளி ப் ்ப ா ட ம ட யு ம்  நி க ழ த் தி க 
காண்பித்திருககி்றார. 

ைணிதைகமல, கண்்ணகி, ைா்தவி, 
சித்ைா்பதி என்று காப்பியக க்தா்பாத்திைஙகளின் 

வழிதய கூத்துககமளயும் யாகமகயின் 
நிமலயாமைமயயும் கூ்றககூடிய கம்தயாக 
‘ஊழி’ இருககி்றது. மூன்்றாம் ்தமிழாகிய நாடகத் 
்தமிமழப் ்பறறிய கண்்ணகியின் ்பழஙகம்தகள் 
கம்தமய நீள்ச ப்சயகி்றது. உடலின் அழிவும் 
இழிவும் எவவி்தப் பூ்சசுமின்றி இககம்தயில் 
பவளிப்்படடிருப்்பது ப்தரிகி்றது.

்ப ா ர ப் ்ப னி ய த் ம ்த யு ம்  ப ்ப ண் ணி ய 
அடிமைத்்தனத்ம்தயும் ஒதை புள்ளியில் 
நிறுத்தும் வித்ம்த த்தவி்பாைதி மூலைாக 
‘்பழி’ சிறுகம்தயில் ்சாத்தியைாகி இருககி்றது. 
ஒரு பிைாை்ணப் ப்பண் ்தாழத்்தப்்படுவதும் 
ஒரு ்தலித் ஆண் ஆதிககத்ம்த்ச ப்சலுத்தும் 
நிமலயில் அமைவதுதை இககம்தயின் மையம். 
அந்த மையத்ம்த தவசித்்தனக கூடாைத்தின் 
வழி நுமழய மவககககூடிய இககம்த 
இத்ப்தாகுப்பில் குறிப்பிடத்்தகக ஒரு கம்த.

ைனப்பி்றழவும் கனவும் ைாறி ைாறி 
ஒருவமனப் ்பாடு்படுத்தி அழிவிறகு தநைாகத் 
்தள்ளுவம்த்ச சித்்தரிககககூடிய கம்தயாக அழிவு 
இருககி்றது.

்சாதிய்ச சிககலுககுள் நின்றுபகாண்டு 
ப்பண்ணியத்ம்தப் த்பசும் கம்த ‘்பைைனின் 
்ப ட டு ப் ்ப ா வ ா ம ட . ’  ை ா ய  எ ்த ா ர த் ்த 
பவளிககுள் நின்று ்ப்சம்ச வண்்ணத்ம்த 
உமடய ்பாவாமடயின் நிமனதவாடடத்தில் 
இககம்தயானது அமைநதுள்ளது. கல்வி 
ப்பண்ணியத்திறகுள்ளும் ்சாதியத்திறகுள்ளும் 
ஏற்படுத்்தககூடிய ்தாககத்ம்த உள்ள்படிதய 
இககம்த எடுத்துககாடடுகி்றது.

நல்ல்தஙகாமள நவீன வடிவத்திறகுள் 
ைாடடினம் சுற்ற மவககும் கம்தயாக 
‘உயிரத்ப்தழு்தலின் ்சா்பம்’ கம்தமய்ச 
ப்சால்லலாம். ைாடடினககாைனுடன் ஏற்படட 
ப்தாடரபிலிருநது நல்ல்தஙகாளின் ஏைாளைான 
ஏககஙகள் நீடசியமடகின்்றன. நல்ல்தஙகாமள்ச 
சு்தநதிைத்த்தாடு உலாவவிடுவதிதலதய இககம்த 
அ்தன் உ்ச்ச எல்மலமயத் ப்தாடடுள்ளது.

்சநத்தகம், காைம், குடும்்ப உ்றவின்  
அக்ச சிககல், கனவு என்்ற அடுககடுககான 
தகள்விகளுககுரிய விமடயாகக தகள்வியின் 
மீது ப்தாடுககப்்படும் ைறறுபைாரு தகள்வியாக 
வீபடன்்ப கம்த இருககி்றது.

இத்ப்தாகுப்பில் உள்ள கம்தகமளக 
காைம், தவம்சத்்தனம், ்சாதிய ்தாழவுைனம், 
ைாற்றத்ம்த எல்லாம் ்பமழய கண்களில் இருநது 
்பாரககும் ஒளி, ்தத்துவாரத்்தத் த்தடலின் ்படிகள், 
்பழந்தமிழ இலககியத்தின் ைறு உருவாககம், 
கனவின் வழிப்்படட கமலப் பி்றழவு ைனம், 
ைாயபவளியில் திரியும் ்ப்தடடம் எனக 
கூறினால் ப்பாருத்்தைாக இருககும்.
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 சிறுகலத




கனடாவுககும் அப்்பா கமடசியாகப் 
த்பாகி்ற காடடுககும் பைாம்்ப தூைம். அது 
எந்தப் ்பய்ணத்தினாலும் ஓர அடிமயக கூட 
கும்றத்துவிட முடியா்த வாழகமகப் ்பய்ணம். 
என்மன முழுவதுைாக வாரி்ச சுருடடி வாயில் 
த்ப ா ட டுக ப க ா ண் ட  வ ழி ப் த்ப ா க க ம ன 
ஏைாறறிவிடுகி்ற வாழகமகப் ்பய்ணம். இனி, 
அப்்பாமவ நிமனத்்தால்கூட அருகிலிருநது 
ஒரு வாரத்ம்தகூட்ச ப்சால்ல முடியா்த, 
வாழகமகயின் தூைத்ம்தக கடநது திம்ச 
ைாறிப்த்பான, வககற்ற ைனி்தனின் வாழகமகப் 
்பய்ணம். 

அ வ ர  இ னி  எ ன் ம ன க  த க ள் வி 
தகடகதவ முடியா்த தூைத்தில் இருவமையும் 
விலககிமவத்்த பிை்பஞ்்சப் ்பய்ணம். ஏத்தா 
ஓர த்பருநதில் ஏறி உடகாரநது எஙதகதயா 
த்பாகி்ற திம்சயற்ற ்பய்ணத்தில் அப்்பாவும் 
நானும் எதிர எதிரப் ்பககஙகளில் ்பய்ணம் 
தைறபகாண்டுவிடதடாம். அவருககான 
ஒரு கறுப்பு ஊரதி வநதுவிடடது. எனககான 
விைானத்தில் ஏறறிவிட ட பி்றகு்தான் 
அவைது ஊரதிககு உள்தள ப்சன்்றார. 
அ்தறகுள்ளிருந்த்படிதய ்பய்ணத்தில் எனககு 
என்பனன்ன அப்சௌகரியஙகள் என்்பம்தக 
கவனிப்்ப்தாகத்்தான் தி்றநதிருந்தன அவைது 
கண்கள். இனி, ்சநதித்துகபகாள்ளதவ முடியா்த 
்சதுைஙகப் ்பய்ணம். இந்த முடடு்ச ்சநதில் 
இனி நான் ்சநதிகக தவண்டிய ்பாககிப் ்பயணி 
ைை்ணம் ைடடும்்தான். 

அப்்பாமவப் ்பாரத்துவிடடு வந்த 
கமடசிப் ்பய்ணம். ்பசுமையான அ்தன் 
நி ம ன வு க ள் .  அ ப் ்ப ா வி ன்  மு க த் தி ல் 
்படரநதிருந்த ்தாடியின் முடிகள் அவருககு 
உள்ளிருந்த கவமலகளிலிருநது தவரகள் 
கி ம ள த் ்த  ்த ா வ ை ங க ம ள ப் த ்ப ா ல 
பவளுத்துப்த்பாயிருந்தன. கனடாவின் 
குளிமையும் ஊடுருவி பவப்்பம் ்தநது 
பவதுபவதுப்ம்ப ஊடடுவ்தாக இருந்தது. 
அ ப் ்ப ா வு ட ன்  இ ரு ந து  ந ா ன்  எ டு த் ்த 
புமகப்்படஙகள், வீடிதயாககமள நான் எனது 
அமலத்பசியிலிருநது இழநதுவிடடிருநத்தன். 
இது எப்்படி நிகழந்தது? ஏன் இவவளவு 
அலடசியம்? கனவின் உ்சசியிலிருநது ஆைாதித்்த 
ஒருவரின் காப்ணாளிகமள ஒரு ்சருகிமன 
உதிரப்்பதுத்பால உதிரத்்த ைைைா நான்? 
இப்த்பாது ைாத்திைைல்ல. எப்த்பாதுதை என் 
இயல்பு இப்்படித்்தான் இருநதிருககி்றது. அது 
ைடடுைல்ல. கமடசியாக அப்்பாமவ்ச ்சநதித்்த 
அந்தப் ்பய்ணம் மிகவும் முககியைானது. எனது 
குற்ற உ்ணர்சசிகமள முழுவதுைாக என்மன 
எனகதக உ்ணரத்திய வாழகமகயின் ைகா 
்தரு்ணஙகளால் ஆனது. 

அப்த்பாது அவர தகடட ஒன்றுககு 
எ ன் ன ா ல்  ்ப தி ல்  ப ்ச ா ல் ல  மு டி ய ா ்த 
மகயறு நிமலயில் இருநத்தன். இப்த்பாது 
நிமனத்்தாலும் பவடகைாக இருககி்றது. 
“எல்லாைாக இருந்த ஒருவருககு எல்லாைாக 
இ ரு க கு ம்  ஒ ன் ம ்ற  ஏ ன்  ப க ா டு க க த் 
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த ்த ா ன் ்ற வி ல் ம ல  எ ன் ்ப து  எ ன க கு ப் 
புரியவில்மல. என்மனப் ்பாரத்து நான் 
தகடடுகபகாள்கி்ற தகள்வி இது்தான். இந்தப் 
பிை்பஞ்்சத்தில் ்சஞ்்சாைம் ப்சயயககூடிய நான் 
உண்மையான பிைகிருதி்தானா? ஏன் இப்்படி 
இருககித்றன்.. எ்தனால் இப்்படி நிகழகி்றது 
என்்ப்தறபகல்லாம் என்னிடம் ்பதில்கள் 
இல்மல. என்ன ப்சயவது? இப்்படித்்தான் 
இருநது ப்தாமலககித்றன்.” 

மூன்்றாவ்தாக ஒரு புத்்தகம் த்பாடடு 
ஆ சு வ ா ்ச ை ா கி யி ரு ந ்த  ்த ரு ்ண த் தி ல் ்த ா ன் 
அப்்பாமவப் ்பாரப்்ப்தறகு ஊருககுப் த்பாய 
வநத்தன். ஆனால் அந்தப் ்பய்ணம் அவவளவு 
லகுவாக நடநதுவிடவில்மல. காலம் 
அ்தறகு முன்பு ்பல நாடக ஒத்திமககமள 
நடத்திவிடடது. ஒருதவமள ஒரு எழுத்்தாளனாக 
ஆ க  த ந ர ந து வி ட ட ா ல்  மு ற றி லு ை ா க 
இ ப் ்ப டி ப ய ா ரு  எ ழு த் து த் தி ட ட ம்  எ ன் 
ைனதிலிருந்த்தா என்று ்சநத்தகப்்படுைளவுககு 
இம்த ை்றநதுவிடடு எஙதகயாவது ஏத்தா ஒரு 
த்பாககில் த்பாயகபகாண்டிருப்த்பன். இது்தான் 
நான். 

நான் அந்தந்த தநைத்ம்தய ஆள். 
அந்தந்த தநைத்து உ்ணர்சசிக குவியலில் ஒரு 
ைமலமயப் த்பாலக குப்ம்பயாகிப்த்பான 
ைகா ்சல்லிப் ்பயல். பகாடுமையாக தநாய 
்பைவிகபகாண்டிருந்த பகாதைானா காலம். 
ப க ா த ை ா ன ா  க ா ல த் தி ல்  அ ப் ்ப ா ம வ ்ச 
்சநதிககப் த்பாகா்த ைகனாக இ்தயத்தின் 
ைாத்திமைகமளத் தினம் தினம் எண்ணி எண்ணி 
விழுஙகித் ப்தாமலத்்த ஈைைற்ற வாழகமக 
எனககு வாயத்துத் ப்தாமலத்்தது. எனககு 
என் அப்்பாமவப் த்பால என் ைகனுககு 
அவனுமடய அப்்பா த்தமவப்்படுகி்றார. சின்ன 
மீமனப் ப்பரிய மீன் விழுஙகுகி்ற கம்த்தான். 

வாழகமக என்்பப்தன்ன? ்பா்சம் ஆடுகி்ற 
்பகமட்தாதன? அவைவரும் அவைவர கமையில் 
நின்றுபகாண்டு ்பா்சத்தின் தூண்டிமல ஏத்தா 
ஒரு ்சமுத்திைக கமையில் ்பாவிகபகாண்டு 
இருககித்றாம். அப்்பாவும் ஊரில் ைற்றவரகளும் 
நன்்றாக இருநது வருகி்றாரகள் என்கி்ற 
ப்சயதி மிகவும் அவசியைான ப்சயதியாக 
இருந்தது. அவர குைமல அமலத்பசியில் 
தகடகி்றத்பாப்தல்லாம் அவர ஆறு்தல் 

ப்சால்வார. அவர என் இ்தய தநாய குறித்து 
அவவளவு அககம்றயாக வி்சாரிப்்பார. 
அந்த வயதில் அவர ஒரு இ்தய தநாயாளி 
என்்பம்த ை்றநதுவிடடு என்மனப் ்பறறி 
ைடடுதை அஙகலாயத்துகபகாண்டிருப்்பார. 
பகாஞ்்ச நாள்கமள உருடடிப் புைடடித் 
்த ள் ளி ய  பி ்ற கு  ஒ ரு ந ா ள்  அ வ ம ை ப் 
்பாரத்துவிடடு வநதுவிடுவப்தன யாரிடமும் 
ப்சால்லிகபகாள்ளாைல் கிளம்பிவிடதடன். 

ை ன சு  ்ச ்த ா  எ ்த ா வ து  தீ னி 
தகடடுகபகாண்தடயிருககி்றது. பநாறுககுத் 
தீனி்தான் ைனசுககு தநாய, பநாறுககுத் 
தீனி்தான் அ்தறகு ைருநது. அறுநது ப்தாஙகும் 
்பலவி்த்ச சிந்தமனகளின் சிலநதிவமலப் 
பி ன் ன ல் க ள் ்த ா ன்  ை ன சி ன்  தீ ை ா ்த 
விமளயாடடுகள். ம்ச்தாப்த்படமடயிலிருநது 
எப்த்பாது கிளம்பிதனன் என்று ப்தரியவில்மல. 
பநாப்பும் நுமையும் ்தள்ளிகபகாண்டுவந்த 
குதிமைகளின் மூ்சசிமைத்்தல்களினூதடதய 
தகாயம்த்படடிறகு வநது த்சரநதுவிடதடன். 

எனது ப்சாந்த ஊருககுப் த்பாய நான்கு 
ைா்தஙகளாகிவிடடன. அப்்பாவும் எனது ஊரும் 
அந்தளவுககு அநநியைாகிப் த்பாயிருந்தாரகள். 
இவவளவு நாள்கள் ்பாரககாைல் இருந்தத்த 
இ ல் ம ல .  எ ப் த ்ப ா து  ப ்ச ா ன் ன ா லு ம் 
`்பைவாயில்லப்்பா… நீ ஒடம்்பப் ்பாத்துகக…. 
எல்லாம் ்சரியாயிடும்… அப்்ப்றம் முடிய்றப்்ப 
வா…` என்று்தான் ப்சால்வார. நாமலநது 
ைா்தஙகளுககு தைல் ைப்்பர, இழுமவயின் 
எல்மலமயத் ்தாண்டி அறுநது த்பாயவிடுகி்றது. 

“என்னப்்பா நீ வரரியா… எனககு ஒன்னயும் 
ஒன் வீடடயும் ்பாககணுமுன்னு ஆம்சயா 
இருககுது… த்ப்சாை நான் வநதுடவா…” என்று 
எனது சித்்தப்்பாதவ தகடக ஆைம்பித்துவிடடார. 

“எனககு முதுகு வலிப் பிை்சசிமனப்்பா. 
டாகடரகள் முதுகுத்்தண்டில் ஆப்்பதைஷன் 
ப ்ச ய ய ணு ம் னு  ப ்ச ா ல் லி ட ட ா ங க . 
அ்தனால்்தான் வைல… இப்த்பா பகாதைானா 
தவ்ற. எ்ச்சரிகமகயா இருககணுைாம்…” என்று 
ப்சான்ன அடுத்்த பநாடிதய.. “தவ்ணாம்்பா… 
தவ்ணாம்்பா…. நீ நல்லா இருந்தா்தாம்்பா 
எல்லாதை…. நீ வைதவ்ணாம்்பா…” என்று 
ப்சால்லிவிடடார. 
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ஒரு வாைத்திறகுள் அவைது உடம்பு 
பகாஞ்்சம் ்படுத்்த ஆைம்பித்துவிடடது. எனககு 
தல்சாகப் ்பயம் வை ஆைம்பித்துவிடடது. 
இனியும் ்தாைதிப்்பதில் அரத்்தம் இல்மல. 
இப்த்பாது கிளம்பித்்தான் ஆகதவண்டும். 
பு ்ற ப் ்ப ட டு வி ட த ட ன் .  ப ்ச ன் ம ன க 
தகாயம்த்படடிலிருநது சிஙகப்பருைாள் 
தகாயில் வமை த்பருநது ஊரநது்தான் த்பாகும் 
என்்பது ்தமலவிதிமய நம்்பா்தவரகள்கூட 
நம்புகி்ற த்பாககுவைத்து விதி. 

ைைவடமட என்று ப்சால்லும்்படியான 
ையில் பூ்சசிமீது ஏறி ஊருககுப் த்பாகி்றத்பாது 
எ வ வ ள வு  த ந ை ம் ்த ா ன்  ப வ று ை த ன 
தவடிகமக ்பாரத்்த்படி ்பயணிகக முடியும்? 
பகாஞ்்ச தநைத்துககுள் சிலத்பர ஒரு குடடித் 
தூககம் த்பாட டுவிடுகி்றாரகள்.  சிலர 
வாயதகாணித் தூஙகுவம்தப் ்பாரத்்தால் இந்த 
உலகத்ம்த நககலடிப்்பது த்பால இருககும். 
இவரகளுககாகதவ வநதிருககும் முகக கவ்சக 
கலா்ச்சாைம் வாழக என்று ப்சால்லத் த்தான்றியது. 
முகக கவ்சம் த்பாடட்படி இவவளவு தூைப் 
பிையா்ணம் சிைைைான காரியம்்தான். மூ்சசு 
முடட ஆைம்பித்துவிடுகி்றது. கழறறினால் 
பகதைானா ்பயம். இருப்பு பகாள்ள முடியா்த 
இம்ம்ச. 

ஆமை தவகத்தில் மிக பைதுவாக 
ஊரநது ப்சல்லுகி்ற துரப்்பாககியைான ஒரு 
்பய்ணத்தில் இப்்படி ஏத்தத்தா நிமனப்புகள் 
அடுககடுககாக வை ஆைம்பித்துவிடுகின்்றன. 
ைனசு ஏ்தாவது ஒரு கயிறம்றப் ்பறறிகபகாண்டு 
ஏ்ற ஆைம்பித்துவிடுகி்றது. முககியைான 
நிமனவு்ச ்சஙகிலி அறுநது ப்தாஙகுகி்றது. 
நாதனா அறுந்த சிலநதி இமழகமள 
முடி்சசுப் த்பாடடுப் புதிய புதிய இமழகளில் 
ஏறிகபகாண்டிருககித்றன். எம்ததயா தீவிைைாக்ச 
ப்சால்ல வநது திடீபைன்று ைனம் தவப்றான்றில் 
லயித்துவிடுகி்றது.. அப்த்பாம்தககப்த்பாது 
என் ைனம் ைாறிவிடுகி்றது. என் இயல்ம்ப 
ஒரு தநரகதகாடடில் நிறுத்்த முடியுைா என்று 
என்னால் நம்்ப முடியவில்மல. இப்்படிதய்தான் 
காலம் ்தள்ளியாக தவண்டும். 

பைாம்்ப தவண்டியவைாக இருப்்பார 
ஒருத்்தர.  கண்ணுககு எதிரில் குத்துக 
க ல் ல ா ட ட ம்  நி ன் று ப க ா ண் டி ரு ப் ்ப ா ர . 

ஒரு வாரத்ம்த த்ப்சத் த்தான்றியிருககாது. 
ஆனால் அவர த்பாயவிடட பி்றகு அடடா 
எம்தபயம்தயல்லாம் த்பசியிருகக தவண்டும் 
என்று ைனம் வருந்த ஆைம்பிககும். தும்ம்ப 
விடடுவிடடு வாமலப் பிடிககி்ற கம்த்தான். 
அது்தான் எனது விசித்திை ைனசு. 

ஆ ய ா ம வ  உ ட க ா ை ம வ த் து  த ட ப் 
பைககாரடமை ஆன் ்பண்ணி அவருடன் 
நானும் ்தம்பிகளுைாய உமையாடிய தக்சட. 
ப்பாககிஷம் த்பாலத்்தான் ்பத்திைைாக 
மவத்துகபகாண்டிருநத்தன். இப்த்பாது எஙகு 
த்பாயிறறு என்று தகடடால் என்னிடம் ்பதில் 
கிமடயாது. ஒவபவாரு ஆண்டும் ஆயாவின் 
நிமனவு தினத்்தன்று உயிரத்பாகும் அந்த 
வலிககு ைருநத்த கிமடயாது. என்மன நாதன 
தின்றுபகாண்டிருககித்றன். அம்ைாவுடனும் 
த்பசி ப்சல்த்பானில் ்பதிவு ப்சயதுவிடதடன் 
என்று மிகவும் ைகிழநதுத்பாயிருநத்தன். 
காலகாலத்துககும் அம்ைா என் மகத்பசியில் 
ஆசீரவதித்துகபகாண்தடயிருப்்பார என்று 
கனவு கண்டுபகாண்டிருநத்தன். ஆனால் அந்தப் 
்பதிவு இப்த்பாது இல்மல. அந்தப் ்பதிமவ 
எப்்படி நீககம் ப்சயத்தன். எனககுத் ப்தரியாது. 
அம்ைா த்பான பி்றகு எவவளவு ப்பரிய இழப்பு 
அது? என் மகமய நாதன கத்்தரித்துகபகாள்ள 
தவண்டும்த்பால் த்தான்றுகி்றது. எனது 
ப்சல்த்பாமனப் ்பாரககும் த்பாப்தல்லாம் 
ஏற்படும் துயைத்துககு அளதவ கிமடயாது. 

சிறு வயதில் என்மன நாதன கவிஞனாகக 
கறபி்தம் ப்சயது ஊசியில் ஓமல்ச சுவடியில் 
எழுதி நீண்ட நாடகளாகப் ்பத்திைைாகப் 
்பாதுகாத்து வநத்தன். ஒரு ம்பத்தியககாைக 
கனவின் நவீன அமடயாளைாக இருநதிருகக 
தவண்டிய அந்த ஓமல்ச சுவடி இப்த்பாது 
எஙதக? அன்று எழுதிய என் மு்தல் கவிம்த 
இப்த்பாது எஙதக இருககி்றது? ்தனது ்தடத்ம்தத் 
்தாதன அழித்துகபகாள்கி்ற கால்கமளப் 
்ப ற றி க  த க ள் வி ப் ்ப ட டி ரு க கி றீ ர க ள ா ? 
கவிஞனாக வைதவண்டும் என்று ஒருநாள் 
முழுதும் ப்சன்மன ்சாநத்தாம் கடறகமையில் 
கடல்ைா்தாவிடம் தவண்டுதகாள் மவத்து 
அ்தன் நிமனவாக ஒரு பிடி ை்ணல் 
எடுத்துப் ்பத்திைப்்படுத்திய அந்தக காகி்தப் 
ப்பாடடலத்ம்தக கவிம்த தநாடடுகளின் 
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நடுவில் ஒரு விமலயுயரந்த ப்பாருமளப் 
த்பால மவத்திருநத்தன். இன்று அந்தக 
கனவுப் ப்பாடடலம் எஙதக த்பானது என்த்ற 
ப்தரியவில்மல. 

என் மூமளயின் ஞா்பகப் ்படடியலில் 
அந்தந்த தநைத்துத் த்தமவமயப் ப்பாறுத்த்த 
தீரைானிககி்ற சூடசுைம் எ்தறகுள் இருககி்றது? 
நான் ்பள்ளியில் ்படிககி்றத்பாத்த ப்பரிய 
அகூர ஐயாவிடம் எனது கடிகாைத்ம்த்ச 
்சரிப்சயது பகாடுகக்ச ப்சால்லிக தகடதடன். 
வாட்ச ரிப்த்பர ப்சயவது அவைது ம்சடு 
பிசினஸ். அவருககு என்ன த்தான்றியத்தா 
ப்தரியவில்மல. நடநதுபகாண்டிருந்த அவர 
்தமலககு தைல் ப்தாஙகிய தவப்்பைைத்தில் 
ஒரு பகாத்ம்தப் ்பறித்து என்னிடம் பகாடுத்து 
`இம்தப் பிடி` என்்றார. `என்ன ்சார இம்தக 
பகாடுககிறீஙக` என்று ப்சால்லிய்படிதய கீதழ 
த்பாடடுவிடதடன். `த்பா… ரிப்த்பர ்பண்்ண 
முடியாது` என்று ப்சால்லிவிடடார. நான் மக 
நழுவியவன் என்று ப்சான்னார. அ்தன் ப்பாருள் 
என்ன? ஒரு ஆசிரியமை இப்்படி அலடசியம் 
ப்சயது அவர பகாடுத்்த தவப்பிமலக 
பகாத்ம்தக கீதழ எறிநதிருககககூடாத்தா? 
அப்த்பாது எறிநதுவிடதடன். வாழநாள் 
முழுவதும் எண்ணிபயண்ணி ைருகுகித்றன். 

எப்்படி நான் முககியைான ்தரு்ணஙகளில் 
எப்்படி அலடசியத்தில் மூழகிவிடுகித்றன் 
என்று எனகதக புரியவில்மல. முககியைான 
விஷயஙகமளக தகாடமட விடுவது்தான் 
எனது வாழகமகயின் ்சாைாம்்சம் த்பாலும். 
எப்்படிப்்படட இளகிய ைன்சாக இருநதும் 
என்ன ்பயன்? இருககககூடா்த தநைத்தில் 
இருககி்ற அந்த அலடசிய ்பாவத்துககு என்ன 
காை்ணம்? எனது வாழகமக என்்பது வைத்தின் 
கூடதவ ஒடடிகபகாண்டு வந்த ்சா்பம் த்பாலத் 
த்தான்றுகி்றது. 

ஒரு வழியாயப் த்பருநது திண்டிவனம் 
வநது த்சரநதுவிடடது. ப்சன்மனயிலிருநது 
தி ண் டி வ ன ம்  வ ந ்த து  ப ்ப ரி தி ல் ம ல . 
திண்டிவனத்திலிருநது ஊருககுப் த்பாவது்தான் 
மிகவும் கஷ்டைான காரியம். மு்தலில் 
திண்டிவனத்தில் தைா்சைாக நிரவகிககப்்படும் 
த்பருநது நிமலயத்துககு்ச ப்சல்ல தவண்டும். 
த்பருநது வரும் வமையில் உடகாை்ச ்சகிககா்த, 

பவறறிமல எ்சசில் இல்லா்த இடைாகப் 
்பாரத்து உடகாைதவண்டும். த்பருநது வந்ததும் 
முண்டியடித்து ஏ்றதவண்டும். ஏறி இடம் 
கிமடத்து உடகாரநதுவிடடால் ஓடடுநர வநது 
வண்டிமய எடுககும் வமை ப்பாறுமையுடன் 
காத்திருகக தவண்டும். ஊர த்பாகி்ற வமையிலும் 
குண்டும் குழியுைான ்சாமலயில் த்பருநது 
விழுநது விழுநது எழுநதிருகக தவண்டும். 
அப்த்பாது நாம் இருகமககளில் விழாைல் 
இருந்தாக தவண்டும். வாழகமகதய ஒரு வி்த 
அதிரஷ்டத்த்தாடு ்சம்்பந்தப்்படட விஷயைாக 
ஆகிவிடுகி்றது. 

திண்டிவனத்தில் என் சின்ன வயசில் ஒரு 
ை்றகக முடியா்த ்சம்்பவம் நடந்தது. எனககு 
ஈமள உடம்பு. எஙபகஙதகா சிகி்சம்சககு 
அமழத்து்ச ப்சன்்றார என் சித்்தப்்பா. 
எஙகுதை ்சரியாகவில்மல. ஒரு நிைந்தை 
தநாயாளி்ச சிறுவமனத் த்தாளில் சுைககி்ற 
்பல்லககாகத்்தான் அவர இருநதிருககி்றார. 
என் வாழகமகயில் கிமடககி்ற எந்த மிகப் 
ப்பரிய சிம்ைா்சனமும் அவைது த்தாள்கமள 
விட்ச சிறியது்தான். அவர த்தாளில் நான் 
உடகாரநது த்பான அந்த நாடகள் எனககுத் ்தந்த 
ைகிழ்சசி எந்த்ச ப்சாரககத்ம்தவிடவும் மிகப் 
ப்பரியது்தான். திண்டிவனத்தில் டாகடரிடம் 
காடடிவிடடுக கறி கமடககுப் த்பாகலாம் என்று 
என்மனத் தூககி மவத்துகபகாண்டார. எனககும் 
்சநத்தாஷம். அஙகு த்பானால் கமடககுக கமட 
உரித்்த ஆடுகள் ப்தாஙகிகபகாண்டிருந்தன. 
‘ஏம்்பா… நீ அடுப்புக கரி ப்சால்்றன்னு்தான 
பநன்சத்சன்… ஐயயதயா… இந்தக கறி எனககு 
தவண்டதவ தவண்டாம்’னு அடம்பிடி்சசி அழ 
ஆைம்பி்சத்சன். 

டாகடர ஈமளமய முறிககக கறி 
பகாடுகக்ச ப்சால்லியிருந்தாலும் எனககுப் 
பிடிககா்த ஒன்ம்றக கமடசி வமையிலும் 
வறபுறுத்்ததவயில்மல. இந்த விஷயத்தில் 
ஒரு தநாஞ்்சான் பிள்மளயின் மீது வநதிருககக 
கூடிய ஒரு சின்ன வருத்்தம் கூட அவருககு 
வைவில்மலயா             என்று           இன்ம்றககும்    
ஆ்ச்சரியப்்படடுகபகாண்டிருககித்றன்.

 நான் ஒவபவாரு மும்றயும் ஊருககுப் 
த்பாகி்றத்பாதும் மிகப் ப்பரிய ்பரிசு அல்லது 
வாழகமகயில் ப்ப்ற முடியா்த விமலயுயரந்த 
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ஒன்று இருககத்்தான் ப்சயகி்றது.. நான் த்பாய 
ஊரில் இ்றஙகுகி்றத்பாது தகாலூன்றிகபகாண்டு 
சித்்தப்்பா வாப்்பா என்று ப்சால்வாதை 
அப்த்பாது அவர கண்களில் கசிகி்ற ஒன்றிறகு 
இன்னும் உலகில் யாரும் ப்பயர மவத்திருகக 
முடியாது. அ்தறகு ஈடாக தவப்றம்தயும் 
ப்சால்லிவிட முடியுைா என்றும் ப்தரியவில்மல. 
அந்தக க்ணஙகளில்்தான் அவைது பைாத்்த 
வாழகமகமயயும் என்தைல் இ்றககி மவத்்தது 
ைாதிரி இருககும். 

அவருககு நான் என்ன ப்சயதுவிடதடன்? 
ஒன்றுதையில்மல. அவர அன்பிறகு முன் 
ஒரு பி்சம்சககாைமனப் த்பாலக மகதயநதி 
நிறகத்்தான் த்தான்றும். அவர என்மன 
எப்த்பாதுதை காத்திருகக விடா்த அன்பின் 
வள்ளல். தகாலூன்றித் ்தடடுத் ்தடுைாறி என்கூட 
வந்த எனது சித்்தப்்பா எனது சித்்தப்்பாவா? 
சின்ன வயதில் அவருடன் நடநதுத்பாக நான் 
ஓடடைாய ஓடுதவதன அந்த சித்்தப்்பாவா 
இவர? வயல் வைப்புகளில் என்மனத் 
த்தாளில்மவத்து அநாய்சைாகத் தூககி்ச ப்சன்்ற 
அந்த சித்்தப்்பாமவ இந்தக கரும்ணயற்ற காலம் 
பகான்றுவிடடது. 

ஒ ரு மு ம ்ற  த ்ப தி  ஆ கி  ்த ா ை ம ்ண 
்பாைம்ணயாக நான் கிடககி்றத்பாது யார 
கூப்பிடடும் டாகடரிடம் த்பாகா்த நான் 
சித்்தப்்பா வைடடும் என்று அவைது த்தாள்களில் 
ஏறி ைருத்துவைமனககுப் த்பாய மவத்தியம் 
்பாரத்துகபகாண்டது ஞா்பகத்துககு வருகி்றது. 
இன்னும் ஒரு ைணி தநைம் கழித்து வநதிருந்தால் 
உயிர பிமழத்திருககாது என்று டாகடர 
ப்சான்ன வாரத்ம்தகள் ஈனசுைத்தில் எனககும் 
தகடடது. ்பன்னிைண்டு வயசுப் ம்பயமன ஒரு 
பநல் கடமடப் த்பால ்சரவ ்சா்தாை்ணைாகத் 
தூககி்ச சுைநது ப்சன்று உயிர காத்்த அந்த்ச 
சித்்தப்்பாவா இவர? ஆஜானு்பாகுவான உடல் 
பைலிநது த்பாயிருந்தது. ஆனால் அந்தக க்தர 
்சடமட இன்னும் கம்பீைம் இழககவில்மல. 
்தான் ஒரு காஙகிைஸ்காைன் என்று கமடசி 
வமையிலும் ப்பருமி்தத்துடன் இருந்தவர்தான். 
கம்பீைைான சித்்தப்்பாவா இப்்படி தநாயால் 
இமளத்்த த்தகத்துடன் இருககி்றார? ஆனால் 
வாரத்ம்தகளில் அந்த நம்பிகமக இன்னும் 
வற்றதவ இல்மல. அது ஒரு ஊருணிக குளம். 

அ்தன் ஒரு ப்சாடடு நீர ஆயுளுககும் த்பாதும். 

சித்்தப்்பா்தான் எனது உலகம். ஆனால் 
காலம் ்தனது விசித்திைைான விமளயாடடுக 
கூடத்தில் சித்்தப்்பாவின் இருப்ம்ப பவறும் 
ைருநது ைாத்திமைகளாககிவிடடது. ஏபழடடு 
வி்தைான ைாத்திமைகள். அவைது இ்தயமும் 
த்பருநது ைாதிரியாகிவிடடது. இந்த ைாத்திமை்ச 
்சககைஙகளால்்தான் அது ்தடடுத் ்தடுைாறி 
உருண்டுபகாண்டிருந்தது. ஊரில் எல்லாப் 
பிள்மளகளும் ஏைடித்துவிடதடா கமள 
்பறித்துவிடதடா கும்றந்த்பட்சம் சின்ன்ச 
சின்ன வயல் தவமலகள் ப்சயதுவிடதடா்தான் 
்பள்ளிகதக வருவாரகள். 

அ ன் ம ்ற க கு  எ ன்  ந ண் ்ப ர க ள் 
எல்தலாருமடய கம்தயும் இது்தான். ஆனால் 
அப்்பா இல்லா்த பிள்மள நான். யாரும் எனககு 
எந்த தவமலயும் இடக கூடாது என்்பதில் 
சித்்தப்்பா கமடசி வமையிலும் கண்டிப்்பாக 
இருந்தவர. ைற்ற்ச சித்்தப்்பாககள் கழனிககு்ச 
ப்சத்்த த்பாய வாப்்பா என்று ப்சால்கி்றத்பாதுகூட 
்படிககி்ற புள்மளய தவல வாஙகாதீஙகடா 
எ ன் று  க ்ற ா ை ா க ்ச  ப ்ச ா ல் லி வி டு வ ா ர . 
அ வ ர  அ னு ை தி த் ்த ்த ன ா ல் ்த ா ன்  வ ய ல் 
பவளி முழுவதும் எனககுத் தி்றந்தபவளி 
நூலகஙகளாக இருந்தன. அவமைப் ்பாரத்துக 
பகாண்தட இருநத்தன். அவர என்மனப் 
்பாரத்துகபகாண்தட இருந்தார. ஒருநாள் 
ஓடிவிடடது. ஊரில் ்தஙகாைல் ப்சன்மனககுத் 
திரும்பியாக தவண்டுதை. 

“்சரிப்்பா நான் கிளம்்படடுைா” என்று 
தகடடத்பாது மு்தல் மு்தலாய முகத்தில் 
பிரிவின் கலவைம் ப்தரிந்தது. அ்தறகுமுன் 
அப்்படிபயாரு கலவைத்ம்த அவர முகத்தில் 
நான் ்பாரத்்தத்தயில்மல. அவர்தான் எனககுப் 
ப்பயர மவத்்தவர. அந்தக காலத்துப் த்பாலீஸ் 
கமிஷனர எஃப்.வி. அருள் அவருககு பைாம்்பப் 
பிடிககும். அவர தநரமையான அதிகாரியாம். 
அவைது ஞா்பகாரத்்தைாகத்்தான் அப்்பா 
எனககிந்தப் ப்பயமை மவத்்தார. 

சின்ன வயசில் ்தாயப்்பால் கிமடககா்த 
பிள்மளககு அதிக்ச ப்சல்லம் கிமடத்்தது. 
சித்்தப்்பா ஒரு பிரிடடானியா பிஸ்கட டின்மன 
வாஙகிவநது விடடார. எஙகள் ஊருககுள் 
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வந்த மு்தல் பிஸ்கட டின் அவர வாஙகி 
வந்த்தாகத்்தான் இருககும். அ்தறகப்பு்றமும் 
இன்று வமைககும் பிஸ்கட டின் யாரும் வாஙகி 
வந்தாரகளா என்்பது ்சநத்தகம்்தான். அவமை 
நிமனககி்றத்பாத்த பிரிடடானியா பிஸ்கட 
வா்சமன வருவம்தத் ்தவிரககதவ முடியாது. 
அந்த டின்னுககுள் என் சித்்தப்்பா்தான் 
வில்மல வில்மலயாக வா்சமன வீசிய்படி 
இருநதிருப்்பார. அவமை நான் இப்்படித்்தான் 
சிறுக்ச சிறுகத் தின்றுவிடடிருககித்றன். 

எனககுப் ப்பயர மவத்்தது அவர்தான் 
என்று அறியா்த அந்தப் ்பருவத்திதலதய 
அவருககு நான் மவத்்த ப்பயர்தான் ‘பிஸ்தகாத்து 
அப்்பா’. கவிம்த உலகம் எப்்படி இருககி்றது 
என்று தகடடார. கவிம்த உலகத்தில் நான் 
கடகக முடியா்த ்பாமலவனஙகமளபயல்லாம் 
அவரிடம் எப்்படி்ச ப்சால்தவன்? நான் 
முநதி… நீ முநதி… என்று இலககிய உலகில் 
ஏைாளைான ஒடடகஙகள், எத்்தமனதயா கமை 
்தடடிப்த்பான ்பாமலவனக கப்்பல்கள்.. 
“ஏத்தா த்பாகுதுப்்பா” என்று இைண்டு 
வாரத்ம்தகளில் முடித்துகபகாண்தடன். 
அவைது பைௌனத்திறகுள் ஏைாளைான 
வாரத்ம்தகள் மீன்கமளப் த்பால நீ்ச்சல் 
அடித்துகபகாண்டிருந்தன. 

்பள்ளிப் ்படிப்ம்ப முடித்்தபின் மைலம் 
கல்லூரியில் ்தமிழ்தான் ்படிப்த்பன் என்று 
அடம் பிடித்த்தன். எனது குரு இநதிப் ்பண்டிட 
மூலம் என்மன பி.காம். ்படிகக மவத்்தது 
அவர பநஞ்சில் நிழலாடிகபகாண்டிருககலாம். 
அவைளவிறகு எனது வாழகமகயின் உயைத்ம்த 
அப்்படித்்தான் அவர அளநது ்பாரத்்தார. எனது 
வாழகமகமய ஒரு வ்சதியான நிமலயில்்தான் 
அவர ்பாரகக விரும்பினார. கூழ கூட ்சரியாகக 
குடிககக கிமடககா்த ஒரு வாழகமக ்தன் 
அண்்ணன் ைகனுககு வாயத்துவிடக கூடாது 
என்று வாழநாள் முழுவதும் ஒரு ப்சருப்ம்பப் 
த்பாலத் த்தயநது த்பானார. 

“இப்த்பா ஒரு புத்்தகம் த்பாடமடயாதை. 
அதுல அம்ைாவப் ்பத்தி பைாம்்ப நல்லா 
கவிம்த எழுதியிருககியாதை. ்தமலப்பு கூட 
பவயிலுககு…” எஙதகா கூரநது தநாககிய்படி்ச 
ப்சான்னார. “பவயிலுககு இன்பனாரு ப்பயர 

ைமழ.” அவமைப் ்பறறி ஒரு சின்னக கவிம்த 
கூட எழுதியில்லா்த எனககு்ச சுரீர என்்றது. 
அம்த அவர உ்ணரநது்தான் தகடகி்றாதைா?... 
சீ… சீ… இருககாது…. “புத்்தகம் எடுத்து 
வநதிருககியாப்்பா” என்்றார. சுருகபகன்்றது. 

எ ல் ல ா ை ா க  இ ரு ந ்த  ஒ ரு வ ரு க கு 
எல்லாைாக இருககும் ஒன்ம்ற ஏன் பகாடுககத் 
த்தான்்றவில்மல. ஒரு புத்்தகத்ம்தப் ம்பயில் 
எடுத்துப் த்பாடுவம்த எது ்தடுத்்தது? 
வாழநாள் முழுவதும் ்தத்்தம் ப்சய்தவருககு 
ஒரு புத்்தகத்ம்தக காணிகமக கூட ்ச 
ப்சயயவில்மலதய… கும்றந்த்பட்சம் ஒரு 
புத்்தகத்ம்த அவருககுக பகாடுகக தவண்டும் 
என்று கூடத் த்தான்்றவில்மலதய… ஏன்? 
என்மனதய எனககுப் புரியவில்மல. 

அவருடன் ைத்்தமும் ்சம்தயுைாகப் த்பசிய 
த்ப்சசுகள் அடஙகிய வீடிதயாமவ இழநதிருந்த 
எனககு இப்த்பாது கமடசியாக ஒரு வீடிதயா 
கிமடத்திருககி்றது. ஆனால், எனது த்சமிப்பில் 
மவத்திருகக விரும்்பா்த வீடிதயா. எப்்படி 
எப்்படிதயா என் சித்்தப்்பாமவப் ்பாரத்திருந்த 
நாடகள் என்மனக தகலி ப்சயகின்்றன. இந்தக 
தகாலத்தில் ஒரு வீடிதயாமவ நான் எப்்படிப் 
்பாரப்த்பன்? ்பாரப்்ப்தறகுக கண்கள் அல்லா்த 
தவறு என்ன உறுப்புகள் இருககின்்றன? 
வீடடுககுமுன்பு ஊதை திைண்டிருந்தது. 
விசுப்்பலமகயின் மீது கிடத்்தப்்படடிருந்த 
அவர தைலிருந்த ைாமலகமளபயல்லாம் 
அ க ற றி க ப க ா ண் டி ரு ந ்த ா ர க ள் .  அ வ ை து 
வாழகமகயில் ்தவிரகக முடியா்த இருப்்பாகிப் 
த்பாயிருந்த என்மன அவர அருகிதலதய 
வைவிடா்த ஒரு நாளின் பிரிவு பநாடிகளால் 
வடிவமைந்த பகாடுமையான நிகழவு. 
கமடசியாகக கனடாவிலிருந்த்படி நான் 
கவனித்துகபகாண்டிருககும் அவைது குளியல் 
நடககி்ற காடசி. ஐஸ் த்பால உம்றநதுத்பான 
அகதடா்பர ைா்த இறுதிக குளிரிலும் ஓர 
எரிைமலககுள் என்மன எடுத்து வீசியம்தப் 
த்பால உ்ணரநத்தன். மு்தல் மும்றயாக 
வீடடுககு முன் அவர ப்சாம்பில் ்தண்ணீர அள்ளி 
ஊறறி அவைாகதவ குளித்துகபகாள்ள முடியா்த 
குளியல். என் கண்ணீரத் துளிகள் கலகக 
முடியா்த அவைது கமடசிக குளியல்.
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உ்ணபவன்்பது நிலத்ப்தாடு நீதை.

ஆம்! நிலத்ப்தாடு நீதை என்கி்றார. எந்த 
நிலம் ்சாரநது வாழகித்றாதைா, அநநிலத்தில் 
விமளயும் உ்ணவுப்ப்பாருளும், நீருதை உ்ணவு 
என்கி்றது ்பாடல்.

இலமஎன்று அ்சஇ இருப்பா்ரக் 

காணின்

நிலமஎன்னும நல்லாள் நகும

(அதிகாைம்:உழவு, கு்றள் எண்:1040)

என்கி்றது கு்றள்.

ஆனால், இன்று நிலத்தின் நிமலபயன்ன?

ைடகாக கழிவுகளால் நிைப்்பப்்படடு 
மூ்சசுத் தி்ணறிக கிடககும் நிலப் ப்பண்ணின் 
மீது இன்னும் இை்சாயன உைஙகமள வீசி, 
அவமள ைலடாககி நிறகும் த்ப்தமைமய என் 
ப்சால்வது?

•

விவ்சாயத்்தால் ்பாழ்படும் நீரும் நிலமும்...

விவ்சாயத்திறகுப் ்பயன்்படுத்்தப்்படும் 
இ ை ்ச ா ய ன ங க ள்  ்த ண் ணீ ர  வ ழி த ய 
்பல்தவறு நீரநிமலகமள அமடகின்்றன. 
கூடதவ நிலத்தின்வழி ஊடுருவி 1000 
அடி வமை கூட ்பயணித்து நிலத்்தடி நீமை 
அமடநதுவிடுகின்்றன.

நிலத்்தடி நீர, ்பாய்சசும் நீர இைண்டிலும் 
இை்சாயனம் இருகக, விமளயும் ்பயிரகளில் 
்தஙகிவிடும் இை்சாயனஙகள் மவகதகால்வழி 
கால்நமடகமள அமடகின்்றன.

மவகதகால் வழிதய ்பசுவின் ்பாலிலும் 
இைண்ட்றக கலநதுவிடுகின்்றன இை்சாயனஙகள்.

இ ம ்த  ஒ ரு  க ர ப் பி ணி ப்  ப ்ப ண் 
அ ரு ந து ம் த ்ப ா து  அ வ ளி ன்  உ ட லி லு ம் 
கலநதுவிடுகி்றது. அவள் ஈன்ப்றடுககும் 
ை க வு க கு க  ப க ா டு க க ப் ்ப டு ம்  மு ்த ல் 
உ்ணதவ ்தாயப்்பாதல விஷைாக இருப்பின், 
இ்ச்சமூகத்தின் உடல் ைறறும் ைனக 
கடடமைப்புகள் ைாறும் அ்பாயஙகள் 
இருககின்்றன.

கா்சரதகாடடில், கறிதவப்பிமலககு 
அ டி க க ப் ்ப டு ம்  எ ண் த ட ா  ்ச ல் ஃ ்ப ா ன் 
இமலகளில் ்தஙகிவிட, அவறம்ற உண்ணும் 
ப்பறத்றாருககுப் பி்றககும் குழநம்தகள் 
்பல்தவறு உடல் ைறறும் ைனப்பி்றழவுடன் 
பி்றககி்றாரகள் என்்பது கண்கூடாகப் ்பாரகக 
முடிகின்்ற ஒன்று.

இது ைடடுைன்று, நிலத்தில் வாழும் 
்பல்லாயிைகக்ணககான நுண்ணுயிரிகளும், 
பூ்சசிகளும், வண்டுகளும் இை்சாயன உைஙகளால் 
ைாயநதுத்பாகின்்றன.
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எண்்ணற்ற ்ப்றமவகள் ்தன் சி்றகடிப்ம்ப 
நிறுத்திகபகாள்கின்்றன. இமவ உைஙகள்்தானா? 
உைத்திறகும் எருவிறகும் உள்ள தவறு்பாடு்தான் 
என்ன?

“ஏரினும் நன்்றால் எரு இடு்தல்” என்கி்றார 
வள்ளுவர. உழவரகளும் எரு என்று்தான் 
ப்சால்கி்றாரகள்.

உைம் எனப்்படுவது உள்ள பவறுகமக 
என்கி்றார வள்ளுவர. ்பயிருககு உள்ளிருநது 
வரும் ஊககம் உைம். ்பயிருககு யார உைத்ம்தத் 
்தை முடியும்?

உள்ளிருககும் உைம் தைம்்பட, ்பயிரின் 
வாழவிடத்ம்த்ச சி்றப்்பான்தாக, சீரிய இடைாகத் 
்தயார ப்சயது ்தைதவண்டியது நம் கடமை.

நாம் ப்சடிககுத் ்தருவது “எரு.” எருமவ 
உண்்பது நுண்ணுயிரிகளும், ைண்புழுவும்... 
இமவ ்தரும் கழிமவத்்தான் ப்சடி தின்கி்றது. 
நுண்ணுயிர ைறறும் ைண்புழு ைண்ணில் 
ப்தாடரநது தவமல ப்சயவ்தன் மூலம் 
ைண் இலகுவாககப்்படடு, தவரகளுககுக 
காறத்றாடடமும் கிமடககி்றது. கூடதவ 
மநடைஜன், ைாஙகனீசு, ்பாஸ்்பைஸ், இரும்பு 
கிமடகக, ்பயிர உைத்த்தாடு வளரும்.

ஆனால், எருவிறகும், உைத்திறகும் 
தவறு்பாடு அறியா்த நாம் இை்சாயன உைஙகமள 
நிலத்தில் பகாடடி, ்பயிரகளுககுக கிமடகக 
தவண்டிய உைத்ம்த அழித்து ைண்ம்ணயும் 
ைலடாககி ைானுடமும் அழிகி்றது.

இ ந த ்த ா த ன ஷி ய ா வி ல்  பூ ்ச சி க ள் 
குறித்்தான ஒரு ்பயிறசிப் ்படடம்றயில், 
ஒ வ ப வ ா ரு வ ரி ட மு ம்  ம க யி ல்  ஒ ரு 
வ ம ல ம ய யு ம் ,  ப ந கி ழி ப்  ம ்ப ம ய யு ம் 
பகாடுத்துத் த்தாடடத்திலிருநது பூ்சசிகமளப் 
பிடித்து வை்ச ப்சயது, அவறம்றப் ்படைாக 
வமைநது ்பயன்்தரும் பூ்சசிகள், ்பயன்்தைாப் 
பூ்சசிகள் எனப் பிரிகக்ச ப்சால்லி இருககின்்றனர.

அ தி ல்  ்ப ய ன் ்த ரு ம்  பூ ்ச சி க த ள 
எ ண் ணி க ம க யி ல்  அ தி க ை ா க 
இருநதிருககின்்றன.. ்பயன்்தைாப் பூ்சசிகள் 
கும்றவாகதவ இருநதிருககின்்றன.

இப்த்பாது இை்சாயன உைக கமை்சமலப் 
பூ்சசிகளின் மீது ப்தளிகக்ச ப்சால்லி 
இருககின்்றனர. அதில் இ்றந்தமவ அமனத்தும் 
்பயன் ்தரும் பூ்சசிகதள. இ்தன் மூலம் தீஙகு 

ப்சயயும் பூ்சசிகள் ஏன் எண்ணிகமகயில் 
வளரநதுள்ளன என்்பம்தக கண்டறிநதுள்ளனர. 
நன்மை ்தரும் பூ்சசிகமளக பகால்லதவ 
இைா்சயன உைஙகள் ்பயன்்படுகின்்றன.

இன்று, புறறுதநாய, நுமையீைல் பிை்சசிமன, 
சுவா்சக தகாளாறுகள், ப்சரிைானக தகாளாறுகள், 
கு ழ ந ம ்த யி ன் ம ை  எ ன  அ த் ்த ம ன ப் 
பிை்ச்சமனகளுககும் காை்ணம் நிலபைனும் 
நஙமக நல்லாள் மீது நாம் வீசும் இை்சாயன 
உைஙகதள.

நிலத்ம்த மூடி மவத்்ததல முககியம். 
தி்றநது கிடந்தால், பூமி சூதடறி, பூமியில் வாழும் 
உயிரகள் அழியும். அ்தனால் நிலபைனும் 
நல்லாமள மூடி மவத்்தல் தவண்டும். எம்தக 
பகாண்டு மூடுவது?

தைல்ைடட உயிரின் கழிவு்தான் கீழைடட 
உயிரின் உ்ணவு. நிலம் எம்தக தகடகி்றது? 
கழிமவத்்தான் தகடகி்றது. Law of Return என்்பத்த 
இயறமகயின் விதி.

பூமியில், ்பாம்றயில் தவரபிடித்து, 
அதிலிருககும் ்தாதுககமள உறிஞ்சி உ்சசியில் 
இருககும் இமல வமை கடத்தும். இமலகளில் 
இரும்பு, ைாஙகனீசு, ்பாஸ்்பைஸ், மநடைஜன் 
இன்னும் ்பல இருககும். அந்த இமலகள் 
உதிரும்த்பாது அம்த அப்்படிதய விடடுவிடு. 
அதுதவ ைண்ணுககு தைலாமட ஆகும்.

ை ண் ணு க கு  த ை ல ா ம ட  ை ை த் தி ன் 
நிழலாகும் என்்ற கவியை்சரின் வரி எவவளவு 
ப்பாருள் ப்பாதிந்த வரி ்பாருஙகள். ைண்ணுககு 
ைைமும், அ்தன் நிழலும், உதிரும் இமலயுதை 
தைலாமட.

ைண் ப்சடிககுத் ்தாதுககமளக பகாடுத்்தது, 
ைைம் அவறம்ற மீண்டும் இமலகள் வழிதய 
ைண்ணுகதக ்தருகி்றது, இமல ைடகி மீண்டும் 
ைைத்திறதக வருகி்றது.

இந்த எளிய அறிவியல் ஆ்றாயிைைாண்டுத் 
ப்தான்மை பகாண்ட இநதிய உழவாண்மையின் 
கண்டுபிடிப்பு. அம்தத்்தான் இன்று நாம் 
அழித்துவருகித்றாம்.

ஆயிைைாயிைம் ஆண்டுகளுககு முன் 
ஆயிைம் வமகயான உ்ணவுப்ப்பாருடகமள 
விமளவித்்த நம் உழவாண்மை அறிமவ 
இை்சாயனத்திடம் அடகு மவத்துவிடடு, ஒதை 
ஒரு உ்ணவு ்தானியம் அரிசிமய ைடடுதை 
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ப்சலவழிககித்றாம்.

திைாடம்ச, ்தககாளி, காலிஃப்ளவர, 
கறிதவப்பிமல அத்்தமனயிலும் இை்சாயனத்ம்த 
அள்ளித் ப்தளித்து உண்கித்றாம்.

“வரப்புயர நீருயரும

நீருயர பநல் உயரும

பநல்லுயரக் குடி உயரும

குடி உயரக் ்கால் உயரும

்கால் உயரக் ்கான் உயர்வான்”

                                            - ஔமவ

எ ன க  கு த ல ா த் து ங க ்ச  த ்ச ா ழ ம ன 
வாழத்துகி்றார. இதில் வாழத்து எஙதக உள்ளது 
என்த்பாருககு,

பநல்லின்்றல் உ்ணவில்்ல

உ்ணவின்்றல் உயிரில்்ல

உயிரின்்றல் உலகமில்்ல

உலகமின்்றல் உலகாளும மன்னனில்்ல

எல்லாம பநல்லுக்குள் அடக்கம

பநல்லுக்குள் மன்னனும அடங்கும

எண்்ணமுடியாப் பபரு்மசார் பநல்்பால

வாழகபவன மன்னனுக்கு வாழத்து்ரத்து

விடுவிடுபவன நட்நதைார்!

இது வாழத்து இல்மலயா? வாழத்து்தான், 
அ்தறகும் நிலத்திறகும் என்ன ப்தாடரபு?

நீ ரு ய ை  ப ந ல் லு ய ரு ம்  எ ன் கி ்ற ா ர 
ஔமவ. இம்த எவவளவு ்தவ்றாக நாம் 
பு ரி ந து ப க ா ண் டி ரு க கி த ்ற ா ம்  எ ன் ்ப ம ்த 
நிமனத்்தால் பவடககதகடாக இருககி்றது. 
நீமைக கடடி நிறுத்தி (Damp irrigation) 
்பா்சனம் ப்சயய்ச ப்சால்லியிருககி்றார. 
அது நீர தைலாண்மைககு எதிைானது எனக 
கூவிகபகாண்டிருககித்றாம்.

ஆனால் உண்மை என்ன?

யாமன நின்்றால் ைம்றயும் அளவிறகு 
ஏழடி உயைத்திறகு பநல் விமளநதுள்ளது, 
அந்த பநல்லின் ப்பயர்தான் காடடுயானம். 
ஏழடி உயைத்திறகு பநல் விமளந்தால், வைப்பும் 
ஆளுயைத்திறகு இருககும் அல்லவா, எனில் 
நீரும் உயைைாக கடடி நிறுத்்த தவண்டும் 
இல்மலயா?

இஙகு்தான், நிலபைனும் நல்லாள் 

நகும் என்்பது ப்பாருநதும். ஆனால், நாதைா, 
நிலபைனும் நல்லாமளதய வறுமைககு 
உள்ளாககிவிடதடாம்.

ஆம்! ்பன்னாடடு நிறுவனம் பகாடுத்்த 
முககால் முழ பநற்பயிருககான விம்தகமள 
நடவு ப்சயத்தாம். உைப்பு கும்றந்தது, நீர 
தைலாண்மை கும்றந்தது... பகாடுத்்த இை்சாயன 
உைஙகளின் உப்பு நிலத்ம்தப் ்பாழ ப்சயது 
பகடடிப்்படுத்தியது. உப்ம்பத் தின்்றவன் அதிக 
்தண்ணீர குடிப்்பான் என்்ற ப்சால்லுகதகற்ப 
அதிக ்தண்ணீர த்தமவப்்படடது.

்பாண்டி்சத்சரி கு்ணத்சகைன் அவரகளின் 
ஒரு ்பாடடு நம்ைாழவார அயயா ப்சால்லக 
தகடடிருககித்றன்...

முக்கா பமாழம பநல்லுப்பயிறு

முப்பதுபகஜம தைண்ணிக்கி்ணறு

நிக்காமதைான்

நான் நிக்காமதைான் தைண்ணி எறச்்சன்

பநல்லுப்பயிறு கருகிப்்பாச்சு

முக்கா பமாழம...

ைாடுகளுககு மவகதகால் கிமடககாது 
த்பாயிறறு. எ்தறகு இந்தப் ்பன்னாடடு 
நிறுவனம் அடிப்த்பாடடிருககுன்னு ்பாருஙக...

நிலத்திறகுத் த்தமவ ்படடம்ற்ச ்சாைான் 
இல்மல. கழிவுகள்்தான். கழிவுகள் ்தைககூடிய 
ைாடமட அழிகக மு்தலில் அ்தன் உ்ணமவ 
அழி்ச்சான், அப்்படிதய ்தன்னுமடய இை்சாயன 
உைத்ம்தயும், பூ்சசிகபகால்லிமயயும், ைலடடு 
விம்தகமளயும் வித்துககிடடான். அடுத்து 
டைாகடர விறக ைாடமட ஓைஙகடடினான். 
இை்சாயன உைத்்தால் பகடடிப்்படடுப்த்பான 
நிலத்ம்த உழதவாடட டைாகடர பகாடுத்்தான். 
டைாகடர ்சாணி த்பாடாத்தன்னு J.C. குைைப்்பா 
தகடடப்த்பா சிரி்சத்சாம்.

இப்த்பா, நம்ை ப்பாழப்பு சிரிப்்பா 
சிரிககுது இல்மலயா? இை்சாயனம் அள்ளித் 
ப்தளித்்த உ்ணமவத் தின்று, தநாய கண்டு, 
அவன்கிடதடதய அதுககும் ைருநது வாஙகி 
அல்்ப ஆயுசில் ைடிகின்்ற நம்மைப் ்பாரத்து 
பைல்ல பைல்ல நகுகி்றாள் நிலபைனும் நஙமக 
நல்லாள்.

             சிநதிப்த்பாம், ப்சயல்்படுதவாம்...
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எல்லா ைைஙகளும் வானத்ம்த தநாககிதய 
வளரகின்்றன. ்தமை ்பாரககும் இமலகள் 
ப க ா ண் ட  ை ை ங க ளு ம் கூ ட .  ை ை ம் ்த ா ன் 
ைனி்தனுககு எல்லாமும். ப்பற்றாரும் 
உற்றாரும் மகவிடடாலும் ைாரில் ்சாயநது 
அழ ைைஙகள் இருககின்்றன. நடநதுபகாண்தட 
இருககும் நைது நிழல் யாருககும் ்பயன்்படாது. 
ஆனால் நின்றுபகாண்டிருககும் ைைம்்தான் 
நம் எல்லாருககும் நிழல் பகாடுககி்றது. 
ைனி்தனுககு இைண்டு கால், ைைத்திறகு ஒரு 
கால். இந்த ைண்ணின் மீது ைைஙகளுககு 
எத்்தமன கா்தல் இருந்தால் ்தன் தவரகமள 
ைண்ணிறகுள் இ்றககிக கடடிப் பிடித்திருககும். 
நாம் அப்்படியில்மல. ைண்ணின் ்தமலயில் 
இரும்பினாலான கம்பிமய இ்றககுகித்றாம். 
ந ை க கு  ை ை ங க ளி ல்  க ா ய க கு ம்  க ா ய 
கனிகமளத்்தான் ்பறிககத் ப்தரியும். ஆனால் 
ைைஙகள் ைடடும்்தான் எடடி வளரநது 
வானத்தில் ைமழமயப் ்பறித்து நைககு 
வழஙகுகின்்றன. நாம் நீரூறறி ைைஙகமள 

வளரககித்றாம் என்கித்றாம். அந்த நீமைத் 
்தந்தத்த ைைம்்தாதன.

எத்்தமன ைைம் எத்்தமன அழகு. மூலிமகக 
காறத்ற முழு சுவா்சைாக ைாறிப்த்பானால் 
ைனி்தனுககு ைரித்்தல் என்று ஒன்த்ற இல்லாைல் 
த்பாயவிடும். ஆனால் இயறமகககு எதிைாக்ச 
ப்சயல்்படடுகபகாண்டிருககித்றாம். அது 
நைகபகதிைான ப்சயல்்பாடு என்்ப்தறியாைல். 
இந்தப் பூமிவாழ உயிரினஙகளுககு்ச ்சாைைம் 
வீசிகபகாண்டிருககின்்றன ைைஙகள்.

நாம் உயிரககாறம்றத் ப்தாழிற்சாமலக 
கழிவுகளாலும் வாகனப் புமககளாலும் காயப்
்படுத்திகபகாண்டிருககித்றாம். 

பவயிபலரித்து வரும் நம்மை நிழல் 
த்பாரத்தி அைவம்ணககும் ்தாயுள்ளம் பகாண்ட 
ைைஙகமள நாம் பகாஞ்சித் தீரகக தவண்டும், 
அவறறின் இமலகமள வருடிக பகாடுஙகள் 
அது உஙகதளாடு த்பசும். ைைத்தின் பூககமள 

èMë˜ ãè£îC
 பொைல் பிறநத கலத - 5

...
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விட தவப்றாரு அழகு இப்பூமியில் உண்டா.. 
நாம் கூட ைகிழவான ப்பாழுதுகளில் ைடடுதை 
சிரிககின்த்றாம். ஆனால் ைைம் தகாமடயிலும் 
பூககும். ஊரகபளஙகும் ைைஙகள் எண்்ணற்ற 
கம்தகமள மவத்திருககின்்றன. 

நைககுப் ்பலன் ்தருவ்தறகாகதவ ைைஙகள் 
நம் கண்ணுககுத் ப்தரியாைல் ைண்ணுககுள் 
தவரவிடடுக பகாண்டிருககின்்றன. ்ப்றமவகள் 
ைைஙகள் மீது மவத்திருககும் சிதநகி்தத்தில் 
இைண்டு ்ச்தவீ்தம் கூட ைனி்தன் மவப்்பதில்மல. 
எத்்தமனதயா இமலயுதிரத்்த ைைககிமளகளில் 
குருவிகள் அைரநது இமலகமளப் த்பால் காடசி 
்தநதிருககின்்றன. ஆற்றஙகமை ைைஙகளின் 
நிழல்கள் அமலகளின் தைல் அைரநது பநளிநது 
பநளிநது நடனமிடும் அழமகக கண்டால் கல் 
கூட பூககாைல் என்ன ப்சயயும்.. 

எஙகள் ஊரில் பவள்மளககல் ஆலைைம் 
ஒன்று இருககி்றது. அதிலிருநது ப்தறதக 
நூ்றடி தூைத்தில்்தான் எஙகள் வீடு. அந்த 
ைைம் இருப்்பது நாகைமல்ச ்சரிவில். நாஙகள் 
இருப்்பது நாகைமலயின் அடிவாைத்தில். என் 
சிறு வயதுகளில் என் அம்ைா அடித்்தாதலா 
திடடினாதலா நான் ஓடிப்த்பாய அஙதக்தான் 
உடகாரநதுபகாள்தவன். அஙதக அழுது முடித்து 
ஆலம் ்பழஙகள் ப்பாறுககித் தின்று பின் கிளம்பி 
வீடு வருதவன். 

அஙதக ்ச்தாகாலமும் சீடடாடடம் 
நடககும். அஙதக விமளயாடுவதில் எஙகள் 
ஊருககு அப்்படி ஒரு த்பாம்த. த்பாலீஸ் 
வருவ்தாக இருந்தால் ்சாமலயிலிருநது 
ைமலதயறி ஆலைைம் வை 5 நிமிடஙகள் ஆகும். 
வருவது ப்தரிந்த சீடடாடடககாைரகள் கள்ளிக 
கடடாப்புகளுககுள் ஓடி ஒளிநதுபகாள்வாரகள். 
ப்பரும்்பாலும் த்பாலீஸ் ஏைாநது்தான் 
த்பாகும். த்பாலீஸ் த்பானபின் மீண்டும் 
விமளயாடுவாரகள். இ்தறகாக தவமல 
பவடடிககுப் த்பாகாைல் ஆலைைத்து்ச 
சீடடாடடத்தில் கிடககும் இளவடடஙகள் 
ஏைாளம். 

நான் ்பாரகக ஒருநாமளககு இைண்டு 
த்பர வீடடிலிருந்தாவது ைமனவிைார 
விளககுைாத்த்தாடு வநது ்தத்்தம் க்ணவமன 
அடித்து அசிஙகைாகப் த்பசித் துைத்தும் சு்ப 
நிகழ்சசிகள் நடககும். அந்த ஆலைைம் மிகப் 
ப்பரிது. ஒரு ்பககம் சீடடாடடம். ஒரு ்பககம் 
விழுதுகளில் எஙகளின் தூரியாடடம். 

அ ங த க  ை ை த் ்த ரு த க  உ ள் ள 
பவள்மளககல்லின் தைல் விளககு ஏற்ற 
ஏதுவாக ஒரு குத்துககல் உண்டு. அது நாகர 
ப்தயவம். பவள்ளி ப்சவவாயககிழமைகளில் 
எஙகள் ஊைார விளககு த்பாடுவர ைறறும் 
தநரநதுவிடட சிறு த்சவல் கூவும் வயது 
வநது கூவியவுடன் அஙதக பகாண்டுத்பாய 
அறுப்்பாரகள். எஙகள் ்பணியான் கிைாைம் 
ைமலயடிவாைக கிைாைம் என்்ப்தால் பூ்சசி 
ப்பாடடுகள் ்பாம்பு ்பல்லிகள் கண்ணில் 
்படககூடாது என்்ப்தறகாகத்்தான் இப்தல்லாம். 

இப்்படி்ச ப்சால்லிகபகாண்தட ப்சல்ல 
பவள்மளககல் ஆலைைம் ்பறறி நூறு கம்தகள் 
உண்படனினும் அந்த ைைத்ம்த அஙதக 75 
வருடஙகளுககு முன் நடடவர மககால் விைல்கள் 
ைடஙகிப் புண்கள் பூத்்த ஒரு ப்தாழுதநாயாளி. 
ஊருககுள் வாழந்தால் தநாய ைற்றவரகளுககும் 
்பைவிவிடக கூடுபைன்று ைமலயில் வாழநது 
்தன்மனத் ்தனிமைப்்படுத்திகபகாண்டவர 
எனும் உண்மைக கம்த்தான் என் பநஞ்்சாங 
கூடடுககுள் இன்னும் ஆலம் ்சருபகன்ச 
்சத்்தமிடடுகபகாண்தட இருககி்றது. 

ஒ ரு  மு ப் ்ப து  வ ரு ட ங க ளு க கு 
முன்ப்பல்லாம் எஙகள் ஊரகளில் ்சாைாயம் 
காய்சசு்தல் என்்பது விவ்சாயம் த்பால் நடந்தது. 
காடுகளிலும் தைடுகளிலும் இரு ்சககை 
வாகனஙகளில் டயூபில் கடடப்்படட ்சாைாய 
மூடமடகள் ்ப்றந்தவண்்ணம் இருந்தம்தப் 
்பாரத்திருககித்றன். அந்தக காலகடடத்தில் 
்சாைாயம் காய்சசுவ்தறகாகக காடு ைமலயில் 
இருககும் தவலம் ைைப்்படமடகமள உரித்து 
ஊ்றலில் த்பாடுவாரகள். இ்தன் காை்ணைாகக 
கண்ணில் ப்தரிகி்ற தவலம் ைைஙகள் ்தஙகள் 
த்தால்கமள இழநது நின்்றம்த நிமனத்்தால் 
இன்றும் என் கண்கள் கலஙகுகின்்றன. 

தூைத்தூர ப்சன்று உ்சசி பவயிலில் 
ப்பாடடல் காடடு வழியாகக காலில் 
ப்சருப்பின்றி நடநது வீடு வருகி்றவனுககுக 
கண்ணில் ்தடடுப்்படும் ஒரு ைைத்தின் ப்பயர 
்தாயின்றி தவப்றன்ன. அப்்படித்்தான் இந்தப் 
பூமியில் ைைத்ம்த அண்டிப் பிமழககின்்ற 
சீவைாசிகள் ஏைாளம். இப்்படிபயல்லாம் 
இருகமகயில் ைைஙகமளப் ்படமட உரித்துக 
காயம் ப்சயகித்றாம் வீடு கடடுகித்றாம் தைாடு 
த்பாடுகித்றாம் என்கி்ற ப்பயரில் ைைகபகாமல 
ப்சயவது ஆதைாககியைான ப்சயல்்பாடு அல்ல. 
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ஒ வ ப வ ா ரு  தி ரு வி ழ ா வி ன் த ்ப ா து ம் 
எஙகளூர ைநம்தத் திடல் தவப்்பைைத்தின் 
உ்சசியில் தைடிதயா குழாய கடடப்்படடிருககும். 
அஙகிருநது ஒலிககி்ற ்பாடல் சுைார 4 
கிதலாமீடடர தூைம் வமை தகடகும். இன்றும் 
நான் ஊருககு்ச ப்சல்லும்த்பாது அந்த 
ைைத்தின் உ்சசிமய அண்்ணாநது ்பாரககாைல் 
கடப்்பதில்மல. த்தாடடஙகளில் உள்ள 
ைைஙகள் கூலித் ப்தாழிலாளரகளுககு ைடித்பால் 
இருககும். சுடும் பவயிலில் குறுகபகாடிய 
தவமல ்பாரத்துவிடடு ைதிய ்சாப்்பாடடிறகாக 
ைைத்து நிழலில் அைரகி்ற ்தரு்ணம்்தான் 
அவரகளுககுப் த்பான உயிர வந்தது 
த்பாலிருககும். 

இ ன் று  ப ்ப ரு ம் ்ப ா ல ா ன  வி வ ்ச ா ய 
நிலஙகள் வீடுகளாகிப் த்பாயின. அதுவும் 
வழிப்த்பாககரகள் ்தஙகிப் த்பாகி்ற திண்ம்ண 
இல்லா்த வீடுகளாகிப்த்பானதில் ்சாமல 

ைனி்தரகளின் கால் ்பா்தஙகளின் சூடு புதிய ைக 
வீடுகமள்ச ்சபிககின்்றது. மகககுழநம்தகமளக 
காடுகளுககுத் தூககி்ச ப்சல்கி்றாரகள். பகாஞ்்சம் 
மீறிய குழநம்தகமள வீடடில் விடடு்ச 
ப்சல்கி்றாரகள். இவவிைண்டு சூழல்களிலும் 
குழநம்தகமளத் தூஙகமவககத் ப்தாடடில் 
கடடியிருப்்பப்தன்னதவா ைைஙகளில்்தான். 
ப்தாடடிலில் கிடககும் குழநம்த தூஙகா்த 
தநைஙகளில் கிமளகதளாடும் பூககதளாடும் 
த்பசும். கிமளகளும் பூககளும் குழநம்ததயாடு 
த்பசும். அப்்படியாக நாம் எல்தலாரும் ஏத்தா 
்தரு்ணத்தில் ைைஙகதளாடு த்பசிகபகாண்டு்தான் 
இவவாழமவக கடககித்றாம். ஆனால் 
எப்்படித்்தான் ைனசு வருகி்றத்தா மகயில் 
தகாடரி பிடிகக.

ெல்்லவி
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°†®‚ °†® ñóƒèª÷™ô£‹ «êòŠð£ - c 

ªõ†´A¡ø ñóƒèœ à‰î¡ î£òŠð£

இந்தப் ்பாடலுககுத் த்தாழர ைாம்ச கபிலன் 
ைனம்தத் ்தாலாடடும் வி்தைாக பைடடமைத்துத் 
்தனியிம்சயாகப் ்பாடி பவளியிடடுள்ளார. 
இப்்பாடமல ைககள் ைத்தியில் எண்்ணற்ற 
கமலககுழுககள் ்பாடுகின்்றனர.

ப்பண்ணுககுப் த்பய பிடித்துவிடட்தாக 
நம்்பப்்படும் ஊரகளில், அந்தப் த்பமய விைடட்ச 
ப்சயயப்்படும் ்சாஙகியஙகளில் இறுதியாக 
அந்தப் ப்பண்ணின் முடிமயக பகாஞ்்சம் 
கத்்தரித்து அம்த ைைத்தில் மவத்து ஆணியடித்து 
அந்தப் ப்பண்ம்ணப் பிடித்்த த்பயின் 
விருப்்பத்திறகி்ணஙக த்சாப்பு, சீப்பு, கண்்ணாடி, 
ரிப்்பன், பூ, ப்பாடடு, ்பவுடர, ைஞ்்சள் த்பான்்ற 
ப்பாருடகள் மவத்துவிடடு வருவாரகள். அ்தன் 
பி்றகு பவகு நாடகளுககு அந்த வழியாக்ச 

ப்சல்கி்றவரகள் ைைத்ம்தப் பூதவாடும் 
ப்பாடதடாடும் ்பாரத்துப் ்பயநது திரிவாரகள். 
தைலும் வாழவின் க்சப்ம்பத் ்தாஙக இயலா்த 
இளம் ப்பண்கள் ைைஙகளில் தூககுைாடடி 
இ்றந்த கம்தகள் இந்த ைண்ணில் ஆண் ்சமூகம் 
பவடகப்்படும்்படியான அளவிறகு நிைம்்ப 
இருககின்்றன. 

ைைஙகள் அற்ற பூமியில் ைனி்தன் 
வாழமுடியாது. ஆனால் ைனி்தன் அற்ற 
பூமியில் ைைஙகள் வாழும். ஆதியில் 
ை ை க கூ ட ட ங க ளு க கு ள்  அ ங ப க ா ன் று ம் 
இஙபகான்றுைாக ைனி்தன் இருந்தான். 
இப்த்பாது ைனி்தக கூடடஙகளுககுள் 
அஙபகான்றும் இஙபகான்றுைாக ைைம் 
இருககி்றது. இது ைனி்தனின் ப்பரும் இயறமக 
அ்பகரிப்பு ஆகும். இந்தப் பூமி ஒரு பூ்சப்சண்டு. 
ஒவபவாரு ைனி்தனும் பி்றககும்த்பாது 
இம்தக மககளில் ப்பறறு ைரிககும்த்பாது 
ஓரி்தழும் உதிைாைல் புதி்தாகப் பி்றககும் 
இன்பனாருவர மககளில் பகாடுத்துவிடு்தல் 
கடமை ஆகும். நாம் சுவாசிகக ஆகசி்சமன 
பவளியிடும் ைைத்திறகு நாம் ைை்ணத்ம்தப் 
்பரி்சளிப்்பது அறிவற்ற ப்சயல். கிமளகமள 
பவடடினாலும் உன் மீது பூககமள உதிரககும் 
ப்பருந்தன்மைமயப் ்பாரத்்ததுண்டா. ைைத்ம்த 
பைாத்்தைாக நீ பவடடி்ச ்சாயத்துவிடடாலும் 
அது உன்மனவிடடுப் பிரியாைல் உன் வீடடின் 
ஏத்தா ஒரு ப்பாருளாக இருநதுபகாள்ளும் 
த்பைன்ம்ப உ்ணரந்ததுண்டா. 

தவண்டாம்.. தவண்டாம்.. ைைஙகமள 
பவடடாதீரகள், ்பள்ளி ைைத்்தடியில் அைரநது 
புத்்தகம் வாசிககா்தவர எவருண்டு. புத்்தர 
ஞானம் ப்பற்றது ைடடுைல்ல, இஙதக உள்ள 
ஒவபவாரு ைைமும் த்பாதி ைைம்்தான். நாம் 
அ்தன் ்தாழவாைத்தில் அைை தநைமின்றி ஓடித் 
திரிகின்த்றாம்.
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