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

Þ¬øõ¬ùˆ ¶F‚°‹ ð£ì™èO™ à¼Aà¼A àœ÷£˜‰î àí˜„Cèœ  
ªõOŠð†ì£™ Ü¶ Þîòˆ¬î ÞQ¬ñò£Œˆ ¬î‚°‹, ÜšÞ¬øõQì‹ ñù¬îˆ 
«î£Œ‚°‹. Þ‹ñî‹ Ü‹ñî‹ â¡P™¬ô. â‹ñîˆFŸ°‹ ªð£¶ àí˜¾ Þ¶. 
êñíˆ¶ìÂ‹ ªð÷ˆîˆ¶ìÂ‹ è´‹ «ð£†®J†ì ¬êõº‹ ¬õíõº‹ ÜFèñ£Œˆ 
îIN™ à¼Aù. è£ô ñ£ŸøˆF™ ñîƒèœ «õÁ«õÁ àœ ¸¬ö‰î£½‹ îI› 
Üõ˜è¬÷ˆ î£ƒAŠ H®ˆî¶. Hø ñî„ ê£ì™èœ Þ¡P âˆî¬ù«ò£ Ë™èœ 
îIN™ â¿‰îù. è‡íî£ê¡ Þ«ò² è£Mò‹ â¿Fù£˜. Yø£Š¹ó£íˆF™ 
âˆî¬ù îI› ñó¹èœ. â‰î ñî‚ è£ŠHòªñQÂ‹ îIN¡ ÞQ¬ñ Üî¬ù»‹ 
ÞQ¬ñò£‚°‹. îI¿‚«è¶ îQ ñî‹.. Ü¶ Ü¬ùõ¬ó»‹ Ü¬í‚°‹ Ü‹ñ£. 
ò£¶‹ á«ó ò£õ¼‹ «èO˜î£«ù ïñ‚°.

êeðˆF™ õóô£ŸÁŠ ¹¬ù¾è¬÷‚ è‡Í®  ï‹¹‹ å¼ «ð£‚° ð£˜‚è 
º®Aø¶. èŸð¬ù¬ò à‡¬ñªòù Mõ£F‚°‹ Åö½‹ Þ¼‚Aø¶. õóô£ŸÁŠ 
¹FùˆF™ â¿îŠð´‹ Üˆî¬ù»‹ õóô£Á Ü™ô. å¼ õK õóô£ŸÁˆ îèõ¬ô 
¬õˆ¶‚ªè£‡´ ËŸÁ‚èí‚è£ù ð‚èƒè¬÷ à¼õ£‚°‹ â¿ˆî£÷Â‚°Š 
ð¬ìŠ¹ˆ Fø¡ ÜFè‹. ð¬ìŠH¡ ²è‹ ôJ‚è„ ªêŒî£™ Ü¶ ð¬ìŠH¡ 
CøŠ¹. Üšõ÷¾î£¡. ¹¬ùM¡ðˆFŸè£è â¿ˆî£÷¡ à¼õ£‚Aò èŸð¬ùŠ 
ð£ˆFóƒèœ, èŸð¬ù Gè›„Cè¬÷Š ¹K‰¶ªè£œõF™ èõù‹ «õ‡´‹. 
è¬îŠ«ð£‚AŸè£è‚ ÃøŠð´õ¬î‚ ªè£‡´ à‡¬ñò£ù èî£ð£ˆFóƒè¬÷ˆ 
îõø£èŠ ¹K‰¶ªè£œõ«î£ CˆîK‚èŠð†ì èî£ð£ˆFóƒè¬÷ à‡¬ñªòù 
ï‹¹õ«î£ Ü´ˆî î¬ôº¬ø‚°ˆ îõø£ù îèõ™è¬÷‚ èìˆ¶õî£è º®‰¶M´‹. 
õóô£ŸÁŠ ¹¬ù¾èœ º¿ õóô£Áèœ Ü™ô â¡ø ªîO¬õ õ£CŠ«ð£˜ ªðø 
«õ‡´‹.

Þ‹ñ£î ÞîN™ ð¬ìŠ¹ ãö£‹ Ý‡´ Mö£M¡ è†´¬óˆ ªî£ì˜„C 
ªõOõ‰¶œ÷¶. ßöˆ îI› Þô‚Aò‹ ªî£ì˜ð£è «û£ð£ ê‚F, õ.ä.ê.ªüòð£ô¡ 
Þ¼õó¶ Ë™èœ °Pˆî õ£CŠðÂðõƒèœ è†´¬óè÷£è àœ÷ù. «ð£K¡ 
õL¬ò„ ªê£™½‹ ªü˜ñ¡ ªñ£Nˆ F¬óŠðìˆF¡ è¬î‚è÷¡ MKõ£è 
Mõ£F‚èŠð†´œ÷¶. ªð‡Eò «ï£‚A™ àÁðC ï£õ¬ô Ýó£Œ‰î Føù£Œ¾‚ 
è†´¬óJ¡ ÞÁFŠð°F ªõOò£A»œ÷¶. èMë˜ ÝÏ˜ îI›ï£ì¡ Ë™ 
°Pˆî Mñ˜êù‹, èMë˜ ð£ô£ °Pˆî MKõ£ù è†´¬ó ÝAòù ÞšÞîN™ 
Þì‹ªðŸÁœ÷ù.

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

ï¡P.                          ÝCKò˜.

.
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êñè£ô ïiùˆ îI›‚ èM„ÅöL™ è£ˆFóñ£ù îQˆ¶õI‚è 
èM¬îè¬÷ â¿Fõ¼ðõ˜ èMë˜ ªõŒJ™. ï£†ì£˜ õ£›Mò™, êƒè 
Þô‚Aò ÜöAò™, ïiù õ£›M¡ ªï¼‚è® G¬ô, W›ˆî†´ ñ‚èO¡ 
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ெடிெமைதி வகபாணடிருக்கும கவிமதகள் 
வதபாடர்ந்து எழுதப்டடு ெந்த கபாலத்தில், 
எழுத்துப ்ய்ணத்மதத் வதபாடங்கிய நீங்கள், 
திமிறிப ்பாயும கவிமதகமைத் வதபாடர்ந்து 
எழுதிெருகிறீர்கள். இந்த திமிறமல நீங்கள் 
வைபாழிக்குள் அமடந்ததன் பின்புலம என்ே?

வடிவரீதியாக மட்டும் திமிறுகிறவவ 
அல்ல என் கவிவைகள். நீஙகள் குறிப்பிடும் 
‘வடிவவமதி ககாண்டிருக்கும் கவிவைகள்’ 
என்கிற வவகவமகள் எப்்படி எல்லாக் 
கா்லத்திலும் இருக்கின்றனவவா அவைவ்பா்லத் 
தி மி றி ப்  ்ப ா யு ம்  க வி வ ை க ள்  எ ன் கி ற 
வவகவமயும் எல்லாக் கா்லகட்்டத்திலும் 
இருந்துவருகின்றன. வமலும் அப்்படியான 
கவிவைகவை எழுதுவைறகான வாழ்வியல 
சூழலும், அைறகான மவனாநிவ்லயும், 
அரசியல க்பாருைாைாரச் சூழலும்கூ்ட 
கராம்்ப முக்கியகமன்று நிவனக்கிவறன். 
என்னுவ்டய வாழ்வு, என் ைன்னிவ்ல 
இரண்வ்டயும் எடுத்துக்ககாள்ளும்வ்பாது 
நிச்்சயமாக வடிவவமதி, க்பாருைவமதி, 
கைானியவமதி ககாண்டிருக்கும் கவிவைகவை 
என்னால எழுைச் ்சாத்தியம் இல்லாமலிருந்ைது. 
வமலும் என்னுவ்டய கவிவைகள் என்்பவவ 
ஒரு உக்கிரமான நி்லத்வை, மனிைரகவை, 
வாழ்க்வகவய, சூழவ்லப் வ்பசுகிறவவ. எனவவ 
அவவ அவமதிவயாடு அவமய வாய்ப்பிலவ்ல. 

வடிவவமதி என்்பவைகூ்ட ஒரு வவகயான 
புரிைலைான். அைறகு நிவ்லயான ஒரு 
இ்லக்கணம் இலவ்ல. ஒவகவாருவருக்கும் 
அ வ ம தி யி ன்  இ ்ல க் க ண மு ம் 
தி மி றி க ய ா லி த் ை லி ன்  இ ்ல க் க ண மு ம் 
மாறு்படும். வண்ணைா்சன் கவிவைகள் மிக 
கமன்வமயானவவ வ்பா்ல அவமதியானவவ 
வ்பா்லத் வைான்றும். அதிலும்கூ்ட திமிறிப் 
்பாய்கிற உணரவுகளும் கைானியும் உண்டு. 
என்.டி.ராஜ்குமார, ரவமஷ் பிவரைனின் 
கவிவைகள் திமிறிப் ்பாய்கிற கவிவைகவைப் 
வ்பாலிருக்கும். ஆனால அைறகுள்ளும் அவமதி 
உண்டு. ஆணுக்குள்ளிருக்கும் க்பண் வ்பா்ல, 
க்பண்ணுக்குள்ளிருக்கும் ஆண்வ்பா்லத் 

கைாழிற்படுகிறவவ இவவ.

‘அக்கபாளின் எலுமபுகள்’ என்கிற உங்கைது 
வதபாகுபபு மிகவும ன்்ப்டடுக்வகபாணடிருக்கிற 
வதபாகுபபு. எல்லபா அமைபாக்கமையும 
ஒன்றிம்ணத்து ஒனே உருெைபாக ைபாற்றிேபால் 
அது ைகபா ்க்தி என்னும ெடிெத்தில் ன்பாய் 
முடியும. அதுன்பால எல்லபா அக்கபாக்கமையும 
ஒன்றிம்ணத்து ஒனே ெடிெைபாக ைபாற்றுகின்ற 
முயற்சி என்று இந்தத் வதபாகுபபிமேச் 
வ்பால்லலபாைபா?

‘ ம க ா ்ச க் தி ’  எ னு ம்  க ்ச ா ல  ஒ ரு 
மைவயப்்பட்்ட க்சால்லாக அல்லது ஆன்மீக 
உ்லகின் க்சால்லாக இருக்கிறது. அைனால, அந்ை 
வாரத்வையி்டமிருந்து கவனமாகக் ககாஞ்சம் 
வி்லகுகிவறன். கைாகுப்பின் கவிவைகளுக்குள் 
ஒரு அக்காள் திரும்்பத் திரும்்ப வந்ைாலும், 
அக்குரல ்பலவவறு அக்காக்களுவ்டயவவ. 
கைாகுப்பில, குறிப்்பாகப் க்பண்களின் 
வாழ்க்வகயில முக்கியமான அம்்சமாகக் 
கருைக்கூடிய மணவாழ்க்வகத் வைரவு, ்பாலியல 
சுைந்திரமறற ைன்வம, ்பாலியல ்சாரந்ை 
ஒடுக்குமுவறகள், இறுக்கமான கட்டுப்்பாடுகள், 
ஆணவக்ககாவ்லகள், அஙகீகரிக்கப்்ப்டாை 
க்பண் உணரவுகள் என அந்ை உ்லவக நான் வ்ப்ச 
விரும்பிவனன். 

வமலும் அக்காக்களுவ்டய ைனிவமவய, 
ஏக்கத்வை, காமத்வை  எழுதுகிற இ்டத்தில, 
ககாஞ்சம் பி்சகினாலும் ைவறான கைானி 
வ ந் து வி ்ட க் கூ டு ம் .  எ ன வ வ  அ ந் ை க் 
கவிவைகவை மிகக் கவனமாக,  ஒரு 
க வ கு ளி த் ை ன ம ா ன  அ றி ய ா வ ம யி ல 
இருக்கக்கூடிய சிறார ்பருவத்வைத் ைாண்்டாை 
ஒரு ைம்பியின் குரலில  எழுதிவனன். ைமிழ் 
நி்லத்தின், ஒருஙகிவணக்கப்்பட்்ட ்ப்ல 
அக்காக்களினுவ்டய ஓ்லமும், ்சந்வைா்சக் 
கு்லவவயும், முனகலும், க்பருமூச்சும் என 
அக்கவிவைகவைச் க்சால்ல்லாம்.

“கவிஞர்கள் தங்கள் சுய அனு்ெங்கமைப 
வ் பாதுவெளியில் வெடகமில்ல பாைல் 
வகபாணடபாடுகிறபார்கள். இது அெர்களுக்கு 
அெர்கனை வ்ய்துவகபாள்ளும துனேபாகம” என்று 
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பிேவடரிக் நீடன் குறிபபிடுகிறபார். இந்த 
கருத்மத நீங்கள் எவ்விதம எதிர்வகபாள்கிறீர்கள்?

நீ ட் வ ்ச வி ன்  ்ப ்ல  க ரு த் து க் க ளி ல 
எனக்கு முரண்்பாடுகள் உண்டு. அவரது 
சி்ல முன்வவப்புகள் மீது வியப்புண்டு. 
ஆனாலும், நான் அவவர முழுவமயாக 
ஏறறுக்ககாள்கிறவன் அல்ல. இது எப்வ்பாது 
என்ன சூழலில அவரால க்சால்லப்்பட்்ட 
கருத்து என்று கைரியவிலவ்ல. ஆனாலும், 
அவருவ்டய இந்ைக் கருத்திலும் எனக்கு 
முழு உ்டன்்பாடு கிவ்டயாது. ஒரு கவிஞன் 
ைன்னுவ்டய சுய அனு்பவஙகவைப் க்பாதுவில 
வவத்துக் ககாண்்டாடுவதும் விமரசிப்்பதும் 
இகழ்வதும் கவிவைக்குள் அனுமதிக்கப்்படுகிற 
விஷயம்ைான். ்பாவவனைான் கவ்லகளின் 
பிரைான குணம் என்றாலும், ஒரு கவ்லஞன் 
ைன்னுவ்டய சுய அனு்பவஙகளின் மூ்லம்ைான் 
இந்ை வாழ்க்வகவய இன்னும் தீவிரமாகப் 
புரிந்துககாள்ை முடியும். அந்ைப் புரிைலின் 
வழிவயைான் தீவிரமான கருத்துக்கவை, 
தீவிரமான உணரச்சிகவைப் ்பறறிப் வ்ப்ச 
முடியும். ஆவகயால ஒரு கவ்லஞனுக்குச் 
சுயஅனு்பவம் மிக முக்கியகமனக் கருதுகிவறன். 

அவைப் க்பாதுகவளியில வவப்்பைறகு ஒரு 
வைரியம் வைவவ. 

அவை்சமயம், சுயஅனு்பவஙகவைப் 
க்பாதுகவளியில வவக்கும்வ்பாது, அவன் 
அவனுக்வக துவராகம் க்சய்துககாள்கிறான் 
என்்பதில ஒரு சின்ன உண்வம இருக்கத்ைான் 
க்சய்கிறது. எந்ை ஒரு கவ்லஞனுக்கும் 
அ வ னு வ ்ட ய  வ ா ழ் வி ன்  க ்ச ா ந் ை 
அ னு ்ப வ ங க வ ை ப்  க ்ப ா து க வ ளி க் கு க் 
க க ா ண் டு வ ரு வ தி ல  இ ரு க் க க் கூ டி ய 
பி ன் வி வ ை வு க ள்  எ ன் ்ப து  க க ா ஞ ்ச ம் 
சிக்க்லானதுைான். அது அவனுக்வக எதிராக 
என்வறக்கும் மாறக்கூடிய ஒன்றுைான். எனவவ, 
அந்ை ஒரு இ்டத்வை consider ்பண்ண்லாம். 
அவை்சமயம், ைலித் கவிவைகள், க்பண்ணியக் 
கவிவைகளில சுய அனு்பவம் கராம்்பவவ 
முக்கியம். அவறவற முன்வவக்காமல 
எழுைவவ முடியாது. ஆக, இது ்சரச்வ்சக்குரிய, 
விமர்சனத்துக்குரிய, ககாஞ்சம் உண்வமயும் 
இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸவ்டட்கமண்ட். கவ்லஞன் 
ைன் முழு அனு்பவ ரகசியஙகவையும் கவ்லயில 
கவளிவயறறிவிடுவது அவனுக்குள் ஒரு Dryness 
ஐக் ககாண்டுவர்லாம்.
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ஒவ்வெபாரு நூற்றபாணடிலும  ஒவ்வெபாரு 
ேபாடடிலும ஒவ்வெபாரு வைபாழியிலும அந்த 
நூற்றபாணடின் பிேதிநிதியபாக ஒரு கவிஞன் 
னதபான்றுெபான் என்று வ்பால்ெபார்கள். இந்த 
நூற்றபாணடின் கவிஞன் பிறந்து ெைர்ந்து 
எழுதத் வதபாடங்கிவிடடபாேபா? அல்லது 
இனிதபான் பிறக்க னெணடுைபா?

குறிப்பிட்்ட அவமப்புகளுக்கு அப்்படி 
ஒரு ஐகாவன உருவாக்க வவண்டிய 
வைவவயிருக்கிறது. ஒரு நூறறாண்டின் 
கவிஞன் இவன்ைான்/இவள்ைான் என்று நிறுவி, 
அந்ை அவ்டயாைத்தில அல்லது பிம்்பத்தின் 
பின்பு்லத்தில அரசியல க்சய்ய வவண்டிய 
நிர்பந்ைஙகள் இருக்கின்றன. ஆனால ஒரு 
கவிஞனாக, இந்ை நூறறாண்டின் கவிஞன் 
இவரைான் என்று முத்திவரயிடுவது, நிறுவுவது 
கவிஞனின் வவவ்ல அல்ல. அந்ைக் கட்்டாயம் 
ஒரு கவிஞனுக்கு இலவ்ல. நாம் அவைப் ்பறறிக் 
கவவ்லப்்ப்ட வவண்்டாம். அைறகு நிவறய 
வ்பர இருக்கிறாரகள். இந்ை நூறறாண்டின் 
கவி முகம் என்்பது ்பன்முகம் ககாண்்டைாக 
இருக்கட்டுவம!

ஒரு வதபாமலக்கபாடசி நிகழ்ச்சியில் 
கவிமத என்ே வ்ய்யும என்ற அங்கிருந்த 
அமேெருக்குைபாே னகள்விக்கு, ‘திருக்குறள் 
என்மேத் வதபாந்தேவு வ்ய்கிறது’ என்று ்தில் 
வ்பால்லியிருந்தீர்கள். அமேெருக்குைபாே 
வ்பாதுைமறயபாக உள்ை திருக்குறள் 
கவிஞனுக்குத் தருகின்ற பிேத்தினயகைபாே 
வதபாந்தேவு என்ே?

திருக்குறளில நிவறய வரிகள் என் 
அ ன் ற ா ்ட த் தி ல  கு றி க் கி டு கி ற வ வ ய ா க 
இருக்கின்றன. உைாரணமாக

“மயிரநீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னர

உயிரநீப்்பர மானம் வரின்”

என்ற குறவைாடு நான் நித்ைமும் 
வ்பாராடுகிவறன். ஊழ் ்பறறிய அதிகாரம் எனக்கு 
கராம்்பப் பிடித்ைமானது.

அவனத்துக்கும் வம்லாக “பிறப்க்பாக்கும் 

எல்லா உயிரக்கும்” என்ற வரி இந்ைச் 
்சமூகத்திறகு ைரக்கூடிய க்சய்தி, நீதி, புரிைல 
மிக முக்கியமானது. திருக்குறள் எப்வ்பாதும் 
எ ன் வ ன  ஆ ச் ்ச ர ய ப் ்ப டு த் தி க் க க ா ண் வ ்ட 
இருக்கக்கூடிய ஒரு இ்லக்கிய வவகவம. அைன் 
கமாழிச்சுவவ கராம்்பவவ பிரத்வயகமானது. 
எ ன்  வி ம ர ்ச க ர க ளி ல  ந ண் ்ப ர க ளி ல 
முக்கியமானவர வள்ளுவர. காமத்துப்்பால 
ஒவகவாரு கவிஞனும் கவனமாகப் ்பயி்ல 
வவண்டிய ்பகுதி. அவைப் ்பயிலும் ஒருவர 
கவிஞராக மாறும் வாய்ப்பு உண்டு.                                

 உங்கள் கவிமதகளில் கபா்ணப்டும 
தீவிேைபாே அேசியல் ்ணபுகளுக்கபாகவும 
அமத நீங்கள் வ்பால்கிற அழுத்தைபாே 
வதபானிக்கபாகவும உங்கைது கவிமதகள் 
மிகவும கெனிக்கப்டுகின்றே. எனினும 
தமிழில் அேசியல் நீக்கம வ்ற்ற 
கவிமதகனை வ்ரும்பாலும வதபாடர்ந்து 
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வெளிெந்துவகபாணடிருக்கின்றே. அத்தமகய 
கவிமதகளின் னதமெயும னேபாக்கமும 
என்ேெபாக இருக்கும என்று கருதுகிறீர்கள்?

உ ங க ள்  அ வ ை ா னி ப் பு  ்ச ரி ய ா ன து 
என்வற நிவனக்கிவறன். ைமிழில அரசியல 
நீக்கம் க்பறற கவிவைகவை க்பரும்்பாலும்  
கவளிவந்துககாண்டிருக்கின்றன. அரசியல 
கவிவை என்றால என்ன என்்பவை க்பரிய 
Topic. உைவியலரீதியாக ஒரு கவிஞர ைன் 
்பாடுக்பாருவை, குரவ்ல, கவளிப்்பாட்டு 
கவளிவயச் சுய ைணிக்வக க்சய்துககாள்வதின் 
அ ர சி ய ல  கு றி த் ை  பு ரி ை ல  நி வ ற ய் ய 
வ்பருக்கு இலவ்ல. எழுத்வை கமாழிவய, 
க்பாருவை, அனு்பவவம, கருதுவகாவை, 
அழகியவ்ல அரசியல எனும்வ்பாது, கவிவை 
அரசியலிலிருந்து எப்்படித் ைப்பிக்க முடியும்?

 ‘ எ ல ்ல ா ச்  க ்ச ா ல லு ம்  க ்ப ா ரு ள் 
குறித்ைனவவ’ வ்பா்லவவ எல்லாக் கவிவைகளும் 
அ ர சி ய ல  கு றி த் ை ன வ வ ை ா ன் .  ஆ ன ா ல 
கவிவையில கைானிக்கும் அந்ை அரசியவ்ல, 
ஒரு கவிஞன் கைரிந்து க்சய்கிறானா, இயலபில 
நிகழ்கிறைா, அல்லது அறியாவமயினால 
அ வ ை  அ னு ம தி க் கி ற ா ன ா  எ ன் ்ப து 
முக்கியம். ஒரு கவிஞனின் அறியாவமயால 
கவிவைக்குள் அரசியல கைாழிற்படுவது 
அ்பத்ைம். ஆனால, நிவறய கவிவைகளில, 
ைஙகவையறியாமல அப்்படியான அரசியவ்ல 
அனுமதித்துக்ககாண்டிருக்கிறாரகள் ்ப்லர. 
ஒரு எளிய உைாரணம். ‘ஆன்மா’ எனும் 
க்சாலவ்ல எலவ்லாரும் ைமிழில கவிவையில 
்பயன்்படுத்துகிறாரகள். ஆனால ஆன்மா 
என்்பதின் கருத்தியல பின்பு்லம் குறித்ை 
கைளிவான புரிைவ்லாடுைான் அவைப் 
்பயன்்படுத்துகிறாரகைா என்றால இலவ்ல. 
ஆன்மா என்்பது இந்தியத் ைத்துவவியலில, 
ைமிழ்த் ைத்துவவியலில க்பரிய விவாைப் 
க்பாருள். ஆனால அந்ை வாரத்வை குறித்ை 
எந்ைப் புரிைலும் இல்லாமல, கவிவையில 
்சகட்டுவமனிக்குப் ்பயன்்படுத்ைப்்படுகிறது. 

இவைப்வ்பா்ல நிவறய  க்சாறகவைப் 
்பயன்்படுத்தித் ைன்வனயறியாமல ஒரு 

கருத்துக்கு... அக்கருத்து அதிகாரம் க்பறும் 
அரசியலுக்குச் ்சாரக்படுத்து நிறகிறாரகள். 
இ ன் னு ம்  க ்ச ா ல ்ல ப் வ ்ப ா ன ா ல ,  ை ன் 
முன்வனாடியாகக் கருைக்கூடியவரகவைப் 
பி ன் ்ப ற று வ ை ன்  வ ா யி ்ல ா க ச்  சி ்ல 
க்சாறகறா்டரகவை, சி்ல நம்பிக்வககவை 
இவரகள் திரும்்பப் ்பயன்்படுத்துகிறாரகள். 
அைன் வாயி்லாக ைன்வனயறியாமல ஒரு 
அரசியவ்ல அவரகள் எழுதுகிறாரகள், அது 
கராம்்ப ்பரிைா்பகரமானது.

வ்பாதுெபாக அேசியல் கருத்துக்களுக்கு 
ைபாற்றுத்தேபபு என்ற ஒன்று இருக்கும. அேசியல் 
கவிமதகள் ஒரு தேபபினுமடய நியபாயத்மத 
ெலுப்டுத்துெதபாக எழுதப்டுமன்பாது 
ைற்ற தேபபிேர்கள் அருெருபபும வெறுபபும 
வகபாள்ைனெணடிய நிமல ஏற்்டலபாம. 
உணமையில் கவிமதகளில் அேசியல் 
தன்மை என்்தற்கு ஏனதனும வ்பாதுெபாே 
தேக்கடடுப்பாடடு விதிகள் உள்ைேெபா?

அரசியல கவிவைகள் எழுதும்வ்பாது 
இன்கனாரு ைரப்பு காயப்்ப்டாமல அல்லது 
இன்கனாரு ைரப்பு வகாவப்்ப்டாமல, 
ஆ ை ங க ப் ்ப ்ட ா ம ல  இ ரு க் கு ம் ்ப டி 
எழுதுவகைன்்பது முைலில வைவவயறறது 
என்வ்பன். அப்்படிகயல்லாம் ்பாரக்க 
வவண்டியதிலவ்ல. ஒரு அரசியல கவிவை 
எ ழு து கி றீ ர க க ை ன் ற ா ல ,  ய ா வ ர ா  ஒ ரு 
்பாதிக்கப்்பட்்ட ந்பர ்பக்கம் நின்றுைான் 
எ ழு ை  மு டி யு ம் .  அ து  இ ன் க ன ா ரு 
ைரப்வ்பக் வகா்பப்்படுத்ைத்ைான் க்சய்யும். 
தூத்துக்குடி துப்்பாக்கிச் சூடு ்பறறிய ஒரு 
கவிவைவயக் காவலதுவறவயயும் ்பாராட்டி, 
வ்பாராட்்டக்காரரகவையும் விைந்வைாதி எழுை 
முடியுமா? 

எலவ்லாருக்கும் க்பாதுவான ஒரு நீதி 
என்்பவைா, எலவ்லாருக்கும் க்பாதுவான ஒரு 
அறம் என்்பவைா, எலவ்லாருக்கும் க்பாதுவான 
ஒரு கவிவை ைரக்வகாட்்பாடு என்்பவைா 
எப்வ்பாதும் எஙவகயும் இருந்ைதிலவ்ல. இருக்க 
முடியாது, இருந்ைாலும் அவை அனுமதிக்க 
முடியாது என்்பதுைான் என் கருத்து.
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கவிமதயின் வெற்றி என்்து அது 
வெளிப்டும வைபாழிமயவிட அமத 
வெளிப்டுத்தும உடலின் - அமத ெபாசிக்கும 
உடலின் உ்ணர்ச்சிமய எந்த அைவுக்கு அமதத் 
தூணடுகிறது என்்மதப வ்பாறுத்து அமையும 
என்று ஜைபாலன் குறிபபிடுகிறபார். உ்ணர்ெபாக்கம 
என்்து உங்கள் கவிமதயின் அடிப்மடப 
்ண்பாக இருக்கிறது. அப்பா அமைபா அக்கபாள் 
தங்மக அண்ணன் தமபி என்ற அடிப்மட 
உறவுகமை மையப ்பாத்திேங்கைபாக அமைப்து 
என்்து உ்ணர்வு நிமலயில் னதமெயபாே 
உயேத்மத எடடுெதற்கபாே உத்தி என்று 
வ்பால்லலபாைபா?

வ ந ரி ல  எ ன் னு ்ட ன்  உ வ ர ய ா டி ய 
ந்பரகளுக்குத் கைரியும், நான் வ்பசும்வ்பாது 
என் உ்டலும் வ்சரந்து வ்பசும். என் கவிவை 
ஆரம்பிக்கும்வ்பாது ஒரு நி்லத்தினுவ்டய 

சூ ழ வ ்ல ா ,  உ யி ர க ளு வ ்ட ய  ்ச த் ை வ ம ா , 
வா்சவனவயா, வண்ணவமா ஏவைாகவான்று 
இல்லாமல என் கவிவைகள் நகராது. என் 
கவிவைகளின் அடிப்்பவ்டவய நம்வமச் 
சு ற றி யி ரு க் கி ன் ற  உ யி ரி ய ல  சூ ழ லி ன் 
ந்டனம்ைான். அது என்வனாடு வ்சரந்து 
கவிவைக்குள் இருக்கும். என் கவிவைக்குள் 
காைவ்லச் க்சாலவைறகு ஒரு எருவமவயா 
்பாம்வ்பா ்பவனமரவமா கவள்ைரிக்ககாடிவயா, 
கநருப்வ்பா ஏவைாகவான்று அவசியம்.

இ ய ற வ க யி னு வ ்ட ய  அ வ ்ச வு க ள் 
இல்லாமல எனக்கு எதுவுவம க்சால்ல 
வராது. இந்ைப் ்பண்பு என் ்பாலயகா்ல 
வாழ்க்வகயிலிருந்தும் ்சஙக இ்லக்கிய 
வ ா சி ப் பி லி ரு ந் து ம்  ந ா ன்  க ்ப ற ற து . 
இயறவகவய, உயிரகவை, மனிை உறவுகவைத் 
ைவிரத்துவிட்டுக் கவிவைவய எனக்குச் க்சால்ல 
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வராது. இது உத்தியல்ல என் இயலபு.

க பா ை த்தில் பிம்ந்த  உ்ணவு , 
ஞபாேச்சுேபபுக்கபாே ்த்திய ைருந்து என்று 
எழுதியெர் நீங்கள். உங்கள் கவிமதத் வதபாகுபபு 
குறித்த விைர்்ேம ஒன்றில் கபாைபாதீதம என்ற 
வ்பால் ்யின்றுெருெமதப ்பார்க்க முடிகிறது. 
கபாைம உங்கள் கவிமதகளில் எவ்விதம 
வதபாழிற்்டுகிறது?

க்பாதுவாக, காமம் என்ற க்சால கராம்்பத் 
வைய்வழக்காகவும், ைவறான புரிைக்லாடும், 
Sensorக்கு உட்்பட்்ட க்சால்லாகவும் இஙகு 
்பாரக்கப்்படுகிறது. காமம் என்்பது விருப்்பம், 
அழகு, அன்பு என நிவறய க்பாருள்ககாண்்ட 
க்சால. நான் என்னுவ்டய கவிவைகளில 
எஙககல்லாம் காைல என்று எழுை்லாவமா 
அஙககல்லாம் காமம் என்ற க்சாலவ்லப் 
்பயிலகிவறன். காமம் என்று க்சால்ல 
வவண்டிய ்ப்ல இ்டஙகளில காைல என்று 
எழுதுகிவறன். இவை நான் திட்்டமிட்வ்டைான் 
க்சய்கிவறன். வணிக இைழ்கள் இந்ைச் க்சாலமீது 
உருவாக்கிய அருவருப்பு உணரவவ; குறற 
உணரவவக் கவிவைகைால கழுவ வவண்டும் 
என நிவனக்கிவறன். மிக அழகான ஒரு 
க்சால்லாக மக்கள் இந்ைச் க்சாலவ்லப் புழஙக 
வவண்டுகமன ஆவ்சப்்படுகிவறன். 

க ா ம க ம ன் ்ப து  உ ண் வ ம யி வ ்ல வ ய 
ஒரு வ்பரழகான உணரச்சி. மனிைரகள் 
மனிைரகளுக்குத் ைஙகள் உ்டவ்ல மிகச்சிறந்ை 
வவகயில ்பரி்சளிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வவக் 
குறிப்பிடும் க்சால்லாகவும் அது இருக்கிறது. 
மிக அழகான உணரச்சி, மிக ஆழமான 
க்சால என்்பைால அவைத் திரும்்பத் திரும்்பப் 
்பயன்்படுத்துவதில ஆரவமிருக்கிறது.

தமிழுக்குப ்ன்றிக்கறிச் சுமெ என்று 
வ்பால்லும நீங்கள்,  247 ்ன்றிகமையும 
்பாடி அமைக்குமன்பாது அமெ ைகிழ்ச்சியபாே 
்ன்றிக்குடடிகைபாக உங்கள் வதபாழுெத்தில் 
ெந்தமடயும ைர்ைவைன்ே? உங்களுமடய 
அகேபாதியில் ்ன்றிக்குடடி என்்தற்கு ைகிழ்ச்சி 
என்று அர்த்தம இருக்கிறதபா?

என்னுவ்டய வாழ்க்வகயில ்பன்றி என்ற 
க்சாலலும் உயிரும் கராம்்ப முக்கியமானவவ. 
என்வன நிவனவுகூரும் நிவறய வ்பர 
்பன்றிக்குட்டிவய நிவனவுகூரகிறாரகள். 
்பன்றிக்குட்டிகவைக் க்டந்துக்சலலும் ்ப்லர 
என்வன நிவனவுகூரகிறாரகள். மகிழ்ச்சியான 
்பன்றிக்குட்டி என்ற க்சாறகறா்டர என்னுவ்டய 
அவ்டயாைமாக இருப்்பது, ைமிழில ஒரு 
கவிஞனாக எனக்குக் கிவ்டத்திருக்கின்ற 
மிகச்சிறந்ை ்பரிசு என்வற கருதுகிவறன். 

விஜய்குமார எனும் ைம்பி ஒருவர 
என்னுவ்டய க்பயவரயும், மனுஷ்யபுத்திரனின் 
க்பயவரயும் ைன்னுவ்டய வககளில ்பச்வ்ச 
குத்திக்ககாண்்டார. என் க்பயருக்குப் ்பக்கத்தில 
்பன்றிக்குட்டி ஒன்றின் உருவத்வையும் 
்பச்வ்சகுத்தி இருக்கிறார. அவர என் க்பயவரப் 
்பச்வ்ச குத்திக்ககாண்்டதில எனக்குக் 
ககாஞ்சமும் உ்டன்்பாடு இலவ்ல. நான் 
அவரி்டம் ‘நீஙகள் என்வன கவறுக்கும் நாள் 
கநருஙகிக்ககாண்டிருக்கிறது. அப்வ்பாது 
இந்ைப் ்பச்வ்ச உஙகளுக்குப் க்பருந்துயரமாக 
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இருக்கும்’ என்று க்சான்வனன். ஆனால, 
அவர ்பன்றிக்குட்டிவயத் ைன் உ்டலில ்பச்வ்ச 
குத்திக்ககாண்்டது எனக்கு மகிழ்ச்சியளித்ைது. 
அைறகு ஆைாரமாக என் கவிவைகள் இருந்ைதில 
எனக்கு மகிழ்ச்சி. 

ைமிழ் அழகியல கவளியில என் 
கவிவைகள் மூ்லமாக ந்டந்ை மிக முக்கியமான 
ைவ்லகீழாக்கமாக மகிழ்ச்சியான ்பன்றிக்குட்டி 
இருப்்பது எனக்குப் க்பரு மகிழ்ச்சி. ஒருவர 
முகநூலில ைன் குழந்வையின் ்ப்டத்வைப் 
்பதிவிட்டு ‘மகிழ்ச்சியான ்பன்றிக்குட்டி’ என்று 
அைறகுத் ைவ்லப்பிடும்வ்பாது, அவவைவு 
நிவறவாக இருக்கிறது.

ஒ டு க் க ப் ்ப ட் ்ட ,  ஒ து க் க ப் ்ப ட் ்ட , 
கீழ்வமயான ஒன்று என்று கருைப்்படும் ஓர உயிர 
வமன்வமயுறும்வ்பாது, ்சந்வைா்சமான ஒன்றாக 
மாறும்வ்பாது, அழகான ஒன்றாக மாறும்வ்பாது 
நான் அவ்டகிற ்சந்வைா்சம் க்பரிது. ஒரு 
கவிஞனுவ்டய மிகப்க்பரிய ்பணி என்்பது ஒரு 
்சமூகத்தில இருக்கக்கூடிய வமன்வமகவையும் 
கீழ்வமகவையும் ைவ்லகீழாக்கம் க்சய்வது. 
ஒரு ்சமூகம் ககாண்டிருக்கிற அழகியல 
கருத்துக்கள்மீது குறுக்கீடு க்சய்வது. அவை 
என் கவிவைகள் க்சய்திருக்கின்றன என்்பதில 
மகிழ்ச்சி. இந்ை உ்லகில ்பன்றிக்குட்டிகளும் 
மகிழ்ச்சியாக வாழ உரிவமயுள்ைவவ 
என்்பவை ஒரு ்பன்றிக்குட்டியாக இந்ை 
இ்டத்தில அழுத்ைமாகச் க்சாலலிக்ககாள்ை 
விரும்புகிவறன்.

வில்லு ப ் பா ட டு ம  தி ருவி ை பா ச் 
்டங்குகளுைபாகத் துெங்கிய உங்கள் 
்பால்யத்தின் ்பாதிபபு உங்கள் வைபாழியில் 
் டி ந்திருப ்மத க்  க பா்ணமுடிகிறது . 
இமையேபாஜபாவின் ேசிகேபாக இருப்தேபால் 
அெேது ்ல  வைடடுக்கமையும கவிமதக்குள் 
ைமறத்து மெக்கிறீர்கள் என்்தில் உணமை 
இருக்கிறதபா? கவிமதயின் இயங்கியல் 
தன்மைக்கு இம்மையின் ்ங்களிபபு என்ே?

உ ண் வ ம யி ல  வி ல லு ப் ்ப ா ட் டு ம் , 
திருவிழாச் ்ச்டஙகுகளும் இவ்சயும் என்னுவ்டய 
கவிவைகளில, ்பாலயத்தில, வாழ்க்வகயில 
க்பரும் ்பாதிப்வ்ப உண்்டாக்கியிருக்கின்றன. 
அவைவ்பா்ல இவையராஜாவின் இவ்ச என் 
ஒவகவாரு க்சலலிலும் ்படிந்திருக்கிறது 
எ ன் ்ப வ ை ப்  க ்ப ரு வ ம யு ்ட வ ன வ ய 
க்சாலவவன். எவவைவுக்கு எவவைவு 
ஒரு மனிைன் ைன் உ்டலகமாழியில, 
வ்பசுகமாழியில, உணரச்சியில இவ்சவமவயக் 
ககாண்டிருக்கின்றாவனா...  அவனுவ்டய 
கவிவையும் கமாழியும் வாழ்வும் உ்லகும் 
அவவைவு அழகான ஒன்றாக இருக்கும். 
்பண்டிை இவ்சக்கு கவளிவய, ைன் இயறவகச் 
சூ ழ லி லி ரு ந் து ,  உ வ ழ ப் பி லி ரு ந் து , 
உ்டலிலிருந்து மிக இயல்பாக இந்ைப் 
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பி ர ்ப ஞ ்ச த் தி ன்  இ வ ்ச வ ய  அ னு ்ப வ ம் 
ககாள்கிற எலவ்லாருவம கவ்லஞரகள்ைான். 
சி்லர அந்ை இவ்சயுணரச்சிவய கமாழிவயாடு 
்பவ்டப்்பாக்குகிறாரகள். க்பரும்்பா்லானவரகள் 
அவை அனு்பவித்துக் க்டந்துவ்பாகிறாரகள்.

்மீ்த்தில் கவிஞர் வெய்யிலின் 
்மடபபுலகம என்னும நிகழ்வு வ்ன்மே 
ையிமலயில் ேமடவ்ற்றது. அதில் ்ல்னெறு 
அறிஞர்கள் கவிஞர்கள் கலந்துவகபாணடு உங்கள் 
கவிமதகள் குறித்து உமேயபாற்றிேபார்கள். 
இந்நிகழ்வின் முடிவில் உங்கள் ்மடபபுலகம 
குறித்த ஒடடுவைபாத்தக் கருத்தபாக்கம 
ைேதில் னைவலழுமபி ெந்திருக்கும. அதமே 
எங்களுடன் ்கிர்ந்துவகபாள்ளுங்கனைன்...

அதுகவாரு முக்கியமான நிகழ்வு. அவை 
ஒருஙகிவணத்ை, அதில க்லந்துககாண்்ட, 
எ ன்  ்ப வ ்ட ப் பு க ள்  கு றி த் து ப்  வ ்ப சி ய 
அ வ ன வ வ ர யு வ ம  ந ா ன்  க ர ா ம் ்ப வ வ 

மதிக்கிவறன். எலவ்லாருக்கும் என் அன்வ்பயும் 
நன்றிவயயும் கைரிவித்துக்ககாள்கிவறன். 
கவிஞர அகரமுைலவனுக்கு என் கூடுைல அன்பு. 
என்வனவி்டவும் என் கவிவைகவை அதிகம் 
அறிந்துவவத்திருப்்பவர. 

அன்வறய நிகழ்வில எழு த்ைாைர 
எஸ.ராமகிருஷ்ணன் என்வன வநரகாணல 
க்சய்யும் வவகயில உவரயாடியது மிக 
நல்ல அனு்பவமாக இருந்ைது. நிகழ்வுக்கு 
முன்பும் பின்பும் எஸ.ரா என் கவிவைகள் 
குறித்துப் வ்பசியவவ வமவ்டயில வ்பசிய 
உவரவயவி்டவும் மிக நுட்்பமானவவ. 
என் கவிவைகவை நான் எழுை ஆரம்பித்ை 
நாளிலிருந்வை கவனித்துப் ்பாராட்டி வரு்பவர 
அவர. 

க வி ஞ ர  ம னு ஷ் ய பு த் தி ர ன்  ை ன் 
உவரயில ‘கவய்யில என்வன முந்திச் 
க்சலகிற கவிஞன்’ என்று குறிப்பிட்்டது 
இதுவவர ைமிழில நிகழாை அறபுை கணம். 
அவரது க்பருந்ைன்வம என்வற அவைக் 
கருதுகிவறன். வ்பரா.க.்பஞ்சாஙகம், கவிஞர 
அ.கவண்ணி்லா, வ்பரா.்பா.ரவிக்குமார, கவிஞர 
வசுமித்ர, வ்பரா.அரஙகமலலிகா, கவிஞரகள் 
ை.ஜீவ்லட்சுமி, ந.க்பரிய்சாமி, வவலகண்ணன், 
ம.கண்ணம்மாள், முத்துரா்சாகுமார, க்சந்தில 
கரிகா்லன், எழுத்ைாைர காளி பிர்சாத், விமர்சகர 
ஜா.ராஜவகா்பா்லன், திவரக்கவையாசிரியர 
ராவஜஷ் உள்ளிட்வ்டாரின் உவரகள் மனதுக்கு 
கநருக்கமாக இருந்ைன.  ஆனாலும், என் 
்பவ்டப்பு்லகம் குறித்ை ஒட்டுகமாத்ைக் 
கருத்ைாக்கம் அந்நாளில திரண்்டது என்று 
என்னால க்சால்ல முடியவிலவ்ல. என் 
கவிவைகள் எவவைவு தூரம் ைமிழ்ச் சூழலில 
விவனயாறறியிருக்கின்றன என்கிற ஒரு எளிய 
புரிைலுக்கு வர வாய்ப்்பாக இருந்ைது. 

வயலின் இவ்சவயாடு என் கவிவைகள் 
வாசிக்கப்்பட்்ட விைம் உண்வமயில என்வன 
அதிகமும் கநகிழச் க்சய்ை கணகமன்று 
க்சால்ல்லாம். அத்ைவன வ்பச்்சாைரகளுக்கும் 
ஓவியஙகவை நிவனவுப் ்பரி்சாக வழஙகினான் 
நண்்பன் நரன். நூலகவை வழஙகினார 
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நூலவனம் மணிகண்்டன். நாள் முழுக்க 
நண்்பரகள் உ்டனிருந்ைாரகள். என்வன 
வநசிக்கிறவரகள் கவறுக்கிறவரகள் குறித்து 
நான் நிவறய்ய அறிந்துககாள்ைவும் அந்ை 
நிகழ்வு எனக்குப் க்பரிதும் உைவியது.

ெபாேம்பாடி, எழுத்து உள்ளிடட ்ல்னெறு 
கபாலகடடங்களிலும அல்லது இயக்கங்களிலும  
கவிமதயின் வ்பாதுப்ணபுகள் என்று ஒன்று 
உருெபாகி ெந்திருக்கிறது. இன்று தமிழ்க்  
கவிமதயின் ேவீே முகம எத்தமகயது? 
தமிழ்க் கவிமதகள் நின்று ன்சுெதற்கு ஒரு 
வ்பாதுத்தைம உருெபாகி இருக்கிறது என்று 
ேமபுகிறீர்கைபா?

க்பாதுப்்பண்பு என்்பவை சிக்க்லானதுைான். 
வானம்்பாடியின் ்பண்பு என்்பது எழுத்துக்குக் 
கி வ ்ட ய ா து .  எ ழு த் தி னு வ ்ட ய  ்ப ண் பு 
வானம்்பாடிக்குக் கிவ்டயாது. ைமிழ்க் 
கவிவையின் முகம் என்று வகட்்டால, 
அ து   இ ன் வ ற க் கு  உ ்ல க ை ா வி ய ை ா க 

மாறிக்ககாண்டிருக்கிறது. க்பாதுப் ்பண்பு 
வ்பா்லவவ க்பாதுத்ைைமும் வாய்ப்பிலவ்ல. 
கவிவை உ்லகின் வாய்க்கால ைகராறுகள் 
கணக்கறறவவ. அரசியல சூழ்லால அது 
வைவவப்்படும்வ்பாது, அது இயல்பாக 
அவமயும்!

ேவீே இலக்கியம தைது முக்கியைபாே 
ஆடடங்கமை ஆடிப ்பார்த்த கைம 
சிறு ்த்திரிமககள் என்்மத ைறுக்க 
முடியபாது. ஆேபால் ேவீே இலக்கியங்கள்  
இம்ணயத்துக்குள் வகபாஞ்ம வகபாஞ்ைபாகத் 
தஞ்ம அமடந்துவகபாணடிருக்கும இந்தக் 
கபாலத்தில் சிறு ்த்திரிமககளின் அச்சு 
ெடிெமைபபின் கபாலம ேமமிடம இருந்து 
விமடவ்ற்றுக்வகபாணடிருக்கிறதபா? ஒரு 
சிறு ்த்திரிக்மக ஆசிரியேபாக உங்களுமடய 
அனு்ெத்மதப ்கிர்ந்துவகபாள்ளுங்கள்...

‘இந்ை உ்லகில கவ்டசியாக இருவர 
மீந்ைால, அதில ஒருவர ்பத்திரிவக ந்டத்துவார’ 
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என்்பது ரவமஷ் பிவரைனுவ்டய வரிகள். 
சிறு்பத்திரிவககள் எப்வ்பாதும் அழியாது. 
ஏகனனில அது அதிகாரஙகளுக்கு எதிராக 
உருவான ஊ்டகம். அதிகாரம் என்ற 
ஒன்று இருக்கும் வவர அைறகு எதிராகச் 
சிறு்பத்திரிவகயும் இருக்கும். நிறுவனஙகளுக்கு, 
அரசுக்கு, முை்லாளிகளுக்கு எதிராக எழுை 
நிவனக்கிற ஒருவனுக்கு இருக்கும் கவ்டசி 
ஆயுைம் சிறு்பத்திரிவக.  இன்வறக்குச் 
்சமூக ஊ்டகஙகள் நிவறய வந்துவிட்்டன. 
சிறு்பத்திரிவகயில ஒரு எழுத்ைாைர என்ன 
க்சய்ைாவரா, அவை இவறறிலும் க்சய்ய 
முடியும். அைனால, சிறு்பத்திரிவகயின் 
இ்டம் குவறந்துவிட்்டது வ்பா்ல ஒரு பிம்்பம் 
இருக்கிறது. நாவைக்வக உஙகள் வ்பஸபுக் 
அக்கவுண்ட் மு்டக்கப்்ப்ட்லாம், திடீகரன்று 
மு க நூ ல  மூ ்ட ப் ்ப ்ட ்ல ா ம் ,  டி வி ட் ்ட ர 
இல்லாமல ஆக்லாம். யூட்யூப் என்ற ஒன்று 
ைவ்டக்சய்யப்்ப்ட்லாம். ஆனால, ஒரு சுவரும் 
ஒரு கரித்துண்டும் இருந்ைாலகூ்ட வ்பாதும். 

ஒரு சுவர ்பத்திரிவக ந்டத்ை்லாம். ஆக, இந்ை 
உ்லகத்தில அதிகாரம் இருக்கும் வவர, 
எதிரப்புணரச்சி ககாண்்ட கவ்டசி மனிைனின் 
ஊ்டகமாகச் சிறு்பத்திரிவககள் இருக்கும்.

கவிமத என்்து உமேேமடக்கு மூத்தது 
என்றபாலும தற்ன்பாமதய கவிமதகளில் 
உம ே ேமட கமையும  புமேமெயும 
அைவுக்கு அதிகைபாே தபாக்கத்மதச் 
வ்லுத்த அனுைதிக்கினறபாம . ேவீே 
புமேவும உமேேமடயும கவிமதமய 
உடவ்றித்துக்வகபாணடே எேக்கூறலபாைபா?

நிச்்சயமாக இலவ்ல, இது ஒரு ைவறான 
புரிைல. கவிவை என்்பது எப்வ்பாதும் 
கவிவைைான். கவிவைகயன்்பது கனவுக்கு 
மிக கநருக்கமானது. அந்ை எலவ்லயறற 
சுைந்திரம் மறற எழுத்து வடிவஙகளுக்குச் 
்சாத்தியமிலவ்ல. ஒளியின் வவகத்தில 
்பயணிக்கும் எந்ைப் க்பாருளும் ஒளியாக 
மாறிவிடும். அதுவ்பா்லத்ைான் கவிவையின் 
வவகத்தில ்பயணிக்கும் எதுவும் கவிவை. அதில 
குவறந்ை வவகம் ககாண்்டவவ அவவவயைான்.

குைந்மதமையின் முதிேபா ைேம வகபாணடு 
ன்சுகிற வைபாழியபால் ெபா்கமே கடடிப 
ன்பாடுெது - முதிர்ந்த வைபாழியின் கவித்துெ 
வெளிப்பாடடபால் ைேதில் எழுகிற ைகிழ்ச்சியின் 
கதிர்கமைத் வதபாடடு விமையபாடுகிற 
குைந்மதயபாக ெபா்கமே ைபாற்றிவிடுெது ஆகிய 
இேணடு வதபாழில்முமற யுத்திகளில் முதல் 
முமற யுத்தி அதிகம வெற்றி வ்றுெதின் 
கபாே்ணம என்ேவென்று கருதுகிறீர்கள்?

குழந்வைகவை மனிைரகளுக்கு ஏன் 
பிடிக்கிறவைா. . .  வவயாதிகரகவை ஏன் 
மனிைரகள் ககாஞசுவதிலவ்லவயா... அவைைான் 
உஙகளுவ்டய வகள்விக்கான ்பதிலும்!

என்னிடம ைடடும ேகசியைபாகச் 
வ்பால்லுங்கள். உங்கள் கவிமதகளின் 
்பாடுவ்பாருள்கமை எங்கிருந்து எடுக்கிறீர்கள்?

ஒன்று வாழ்வு, மறகறான்று என்னுவ்டய 
்ப்ல நூறறாண்டுப் ்பவழய ஆழ்மனம்!
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கவிஞர கந்ைரவன் க்சாலவார.. ஒருவன் 
வாழ்நாளில ஒரு கவிவையாவது எழுதிவி்ட 
வவண்டுகமன்று. ஏகனன்றால கவிவை 
எழுதும்வ்பாதுைான் ஒருவன் ்சாதி மைப் 
வ்பைஙகள் ஏதுமில்லாை தூய மனிைனாக 
இருக்கிறான். நூல கவளியீடு என்்பது கவறும் 
இ்லக்கிய மாறறத்துக்கானது மட்டுமல்ல.. 
அது க்பரும் ்சமூக மாறறத்துக்குமானது. 
உஙகள் ்சமூகம் இருண்்ட அவறக்குள் 
இருக்கிறது என்றால முைலில உஙகளின் மன 
ஜன்னலகவைத் திறந்து வவயுஙகள். காறறும் 
கவளிச்்சமும் முைலில உள்வை வரட்டும். பின்பு 
கைவுகவைப் ்பறறி வயாசிக்க்லாம். இத்ைவன 
நூலகள் இஙவக கவளியி்டப்்பட்டிருப்்பவை 
கவளிச்்சம் வந்திருப்்பைறகான ்சான்று. 

இ ங வ க  ்ப ன் னி க ர ண் டு  நூ ல க ள் 
க்பண்கைால கவளியி்டப்்பட்டிருக்கின்றன. 
க்பண் நூல கவளியிடுவகைன்்பதுைான் 
முைலில முன்கனடுக்கப்்ப்ட வவண்டும். 
ஏகனன்றால ஒரு ஆண் எழுதி கவறறி 
க்பறும்வ்பாது அது ஆண் மட்டுவம அவ்டயும் 
அஙகீகாரம். ஆனால ஒரு க்பண் எழுதி ஒரு நூல 
கவளியிடும்வ்பாது  அைனால ஒட்டுகமாத்ைக் 
குடும்்பமும் உறவுகளும் வ்சரந்து ்ப்லப்்படும் 
எ ன் ்ப ை ா ல ை ா ன்  ந ா ன்  க ்ப ண் க ளி ன் 
்பவ்டப்புகவை முைன்வமயானைாகப் க்பரிதும் 
வரவவறகிவறன்.

 இஙகு ஒரு கவிஞர முைலில கவிவை நூல 
கவளியி்டத் கைா்டஙகி கட்டுவர, சிறுகவை, 
நாவல என வைரந்து இன்று ஏழாவது 
நூவ்ல கவளியிடுகிறார என்றால அைறகான 
அடிப்்பவ்டக் கட்டுமானம் வ்பாட்டுத் 
ைந்ைது ்பவ்டப்புக்குழுமம்ைான். இஙவக 
கைா்டரந்து  எழுதிக்ககாண்டிருந்ை கவிஞர 
அமீரஜான் என்்பவர கா்லமாகிவிட்்டார. 
ஆனால மவறந்துவிட்்டார என அவவர 
ஒதுக்கிவி்டாமல அவரது கவிவைகவைத் 
கைாகுத்து அவரது குடும்்பத்தினவர அவர 
்சாரபில இஙகு வமவ்டவயறறி நூல கவளியீடு 
க்சய்திருப்்பதுைான் ்பவ்டப்புக் குழுமம் 
க்சய்திருக்கும் அ்ச்லான ்சமூக மாறறமாகும். 

ஒருவர கா்லமானார என்ற க்சாலவ்ல 
அரத்ைமறறைாக்கி அவவர நூல மூ்லம் 
உயிரத்திருக்கச் க்சய்திருப்்பதுைான் ்பவ்டப்புக் 
குழுமத்தின் உன்னைமான க்சயல,` என்று 
விறுவிறுப்்பான உவரயாறறினார. 

இயக்குனர கவிஞர பிருந்ைா ்சாரதி 
அ வ ர க ளு க் கு ப்  ்ப வ ்ட ப் பி ன்  உ ய ரி ய 
விருதுகளில ஒன்றான இ்லக்கியச்சு்டர 
விருைளித்துக் ககைரவம் க்சய்யப்்பட்்டது.  
அ வ ர து  தி வ ர த் து வ ற  ம ற று ம் 
இ்லக்கியப்்பயணம், வாழ்க்வகக் குறிப்புகள், 
க்டந்து வந்ை ்பாவைகயனக் காகணாளி வழிவய 
திவரயில கவளியி்டப்்பட்்டது. கவிஞர 
பிருந்ைா்சாரதியின் ஏறபுவரயில கநகிழ்ச்சியும் 
நிவறவும் கவளிப்்பட்்டது.  

`க்பாதுவாக நான் எழுதித்ைர அவை 
ந டி க ர க ள்  வ ்ப சு வ ா ர க ள் .  இ ப் வ ்ப ா து 
இந்ை விருதுச்சூழலுக்கு எனக்கு என்ன 
வ்பசுவகைன்று ்சறறு கூச்்சமாகத்ைான் 
இருக்கிறது. திவரத்துவறயில இருக்கும் 
ஒரு உவரயா்ட்லாசிரியனுக்கு  இ்லக்கியச் 
சு்டர என்னும் விருைளிப்்பது உஙகள் 
க்பருந்ைன்வமவயக் காட்டுகிறது. உள்ை்படிவய 
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எனக்கு  இந்ை விருவைப் க்பறுவது 
க்பரிய மகிழ்ச்சி. ஒரு திவரப்்ப்டத்துக்கு 
உவரயா்டவ்ல எழுதும்வ்பாது அவை ஒரு 
க்பாழுதுவ்பாக்குக்காகவவா காறவறாடு 
க ்ல ந் து வ ்ப ா கி ற  வ ம ம் வ ்ப ா க் க ா க வ வ ா 
எ ப் வ ்ப ா து ம்  ந ா ன்  எ ழு து வ தி ல வ ்ல . 
ஆனந்ைம் திவரப்்ப்டத்தில இயக்குனர 
லிஙகு்சாமியு்டன் இவணந்து கவை உவரயா்டல 
எ ழு து ம் வ ்ப ா து கூ ்ட  ஒ ரு  எ ழு த் ை ா ை ன் 
நாவ்லாசிரியன் எவவைவு சிரத்வைவயாடு 
அரப்்பணிப்பு்டன் ஒரு நாவவ்ல எழுதுவாவனா 
அப்்படித்ைான் அவை உணரவு்டன்ைான் நானும் 
அரப்்பணிப்பு்டன் எழுதிவனன். 

கும்்பவகாணத்தில வாழ்ந்ைவ்பாது எனது 
கலலூரிக் கா்லத்தில அன்வறக்குத் ைமிழின் 
மாக்பரும் முக்கிய எழுத்ைாைரகைான 
எம்.வி.கவஙகட்ராம், கரிச்்சான் குஞசு 
வ்பான்றவரகளு்டன் எனக்குப் ்பழகும் 
வ ா ய் ப் ்ப வ ம ந் ை து .  வி ரு ம் பி ப்  க ்ப ற ற 
வாய்ப்பிலவ்லகயன்றாலும்  அது கலலூரிப் 

்பருவத்தில நான் எழுதிய கவிவைகவை எனக்குத் 
ைந்ை வாய்ப்்பாக அவமந்ைது. அவரகளின் 
வவள்வித் தீ, ்பசித்ை மானு்டம் வ்பான்ற 
நாவலகளு்டன் அன்று எனது கவிவைகவை 
ஒப்பி்டவவ முடியாது என்றாலும் நான் எழுதிய 
கவிவைகள் அவரகளு்டன் உவரயாடும் 
சூழவ்ல எனக்குத் ைந்ைன. ஆளுவம மிக்க 
அவரகளு்டன் வ்ப்சப்வ்ப்ச இ்லக்கியம் 
என்்பது எவவைவு உயரந்ைது, நாம் ்படிக்க 
வவண்டியதும் கறறுக்ககாள்ை வவண்டியதும் 
இன்னும் எவவைவு இருக்கிறது என்்பவை 
உணரந்துககாண்வ்டன். அைன் பிறவக நிவறய 
வாசிக்கத்கைா்டஙகிவனன். 

கும்்பவகாணத்தில இருந்து எழுதிய 
எழுத்ைாைரகள் ந.பிச்்சமூரத்தி, வைனுகா, ைஞவ்ச 
பிரகாஷ் வ்பான்வறாரின் எழுத்துக்கவைப் 
்படிக்க வநரம் வ்பாைாது.  ஆயுளுக்கும் 
்ப டி த் து க் க க ா ண் டி ரு க் க ்ல ா ம் .  அ ந் ை 
அைவுக்கு இருக்கிறது. அந்ை வாசிப்வ்பத் 
கைா்டரந்து நான் கவிவைவய அைன் 
அ்லஙகாரத் ைன்வமயிலிருந்து கவியரஙகத் 
ைன்வமயிலிருந்து வி்லக்கிப் புதிய வகாணத்தில 
எழுைத்கைா்டஙகிவனன். 

அைறகு மிக முக்கியக் காரணம் இஙகு 
வமவ்டயில அமரந்திருக்கும் கவிஞர இந்திரன். 
அவரது கமாழிக்பயரப்பு நூ்லான அவறக்குள் 
வந்ை ஆப்ரிக்க வானம் நூல க்பரிய ைாக்கத்வை 
உருவாக்கியது. அந்ை நூலில இருந்ை கமாழி 
எந்ை அ்லஙகாரமும் இல்லாமல  உவரநவ்ட 
வ்பா்லவவ இருக்கும் என்றாலும் அைன் உள்ளீடு 
அவைச் சிறந்ை கவிவையாக்கிவிட்டிருக்கும். 
க்சாறகளின் அ்லஙகாரத்தின் மூ்லமாக நாம் 
கவிவைவய அவ்டயத் வைவவயிலவ்ல. அைன் 
உள்ளீடுகவை வ்பாதும்.   ்சஙக இ்லக்கியஙகளின் 
்பா்டலகளும் அப்்படித்ைான். அந்ை வவகயில 
இந்திரனின் நூல எனக்குள் க்பரிய மாறறத்வை 
உருவாக்கியது. 

திவரப்்ப்ட எழுத்ைாைனாக இயக்குனராக 
வ வ ண் டு க ம ன் ற  வ ந ா க் க த் து ்ட ன் ை ா ன் 
இ த் து வ ற க் கு  வ ந் வ ை ன்  எ ன் ற ா லு ம் 
இ்லக்கியஙகள் இ்லக்கியவாதிகளு்டனான 
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நட்பும் புத்ைகஙகளு்டனான கைா்டரபும் 
கைா்டரந்துககாண்வ்ட வந்ைதின் விவைவாய் 
இன்று உஙகவைச் ்சந்திக்கும் வாய்ப்பு 
அவமந்திருக்கிறது.  இன்று மிகப்க்பரும் 
ைமிழ் எழுத்ைாைரகளில ஒருவரான நாஞசில 
நா்டன் அவரகளின் கரஙகைால இ்லக்கியச் 
சு்டர என்ற இந்ை விருவைப் க்பறுகிற வாய்ப்பு 
அவமந்ைதில க்பரும் மகிழ்ச்சியவ்டகிவறன்,` 
என்று வ்பசினார.

அடுத்து... இ்லக்கிய உ்லகின் மிகச்சிறந்ை 
ஆளுவமகளுக்கு விருது வழஙகும் நிகழ்ச்சியின் 
கைா்டரச்சியாய்த் ைமிழகத்தின் மூத்ை 
எழுத்ைாைர கவ்ல இ்லக்கிய விமர்சகர கவிஞர 
கமாழிக்பயரப்்பாைர ஓவியர எனப் ்பன்முக 
அவ்டயாைஙகவைக் ககாண்்ட ்சாகித்திய 
அகாைமி விருது க்பறற இந்திரன் அவரகளின் 
இ்லக்கியச் ்சாைவனகவைக் ககைரவிக்கும் 
விைமாகத் ைமிழ் க்லாச்்சாரத்துக்கு இவரது 
்பஙகளிப்புகள் குறித்ை புகழுவரயு்டன் சிறு 
வயது முைல அவர ்சாைவனகவை உள்ை்டக்கிய  

வாழ்க்வகக் குறிப்புகளு்டன் காகணாளி 
திவரயில மின்ன இந்திரன் அவரகளுக்குப் 
்பவ்டப்புக் குழுமம் ைனது உயரிய விருைான 
்பவ்டப்புச்சு்டர விருதிவன அளித்துக் 
ககைரவித்து மகிழ்ந்ைது.

எழுத்ைாைர இந்திரன் ைனது ஏறபுவரயில, 
`க்பான்வன உயரவவப் புகவழ விரும்பிடும் 
என்வனக் கவவ்லகள் தின்னத்ைகாகைன்று 
நின்வனச் ்சரணவ்டந்வைன் என்று க்சான்னான் 
்பாரதி. அவன் ்சரணவ்டந்ைது இவறவனி்டம். 
ஆனால  நான் அவை க்பான்வன, புகவழ 
வி ரு ம் பி டு ம்  எ ன் வ ன க்  க வ வ ்ல க ள் 
தி ன் ன த் ை க ா க ை ன் று  எ ழு த் வ ை த் ை ா ன் 
்சரணவ்டந்வைன். 

எழுத்வை வாழ்ைல என்்பவை என் 
வ ா ழ் வி ன்  க ந றி ய ா க  ஏ ற று க் க க ா ள் ை 
வவண்டுகமன்று என்வனத் தூண்டியவர 
ஓவியராக இருந்ை என் ைந்வையாவார. 
ஓவியத்தில புகழ் க்பறறிருந்ைாலும் அவர 
எவையுவம ்சம்்பாதிக்கவிலவ்ல. அவைவ்பால 
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எழுத்வைச் ்சரணவ்டந்ை நான் எழுத்தின் 
மூ்லமாகச் ்சம்்பாதிக்கக் கூ்டாது என்்பவையும் 
அன்று முடிவு க்சய்வைன். ்சஙக கா்லத்தின் 
கணியன் பூஙகுன்றனார, சீத்ைவ்லச்்சாத்ைனார 
வ்பான்ற ்ப்ல பு்லவரகள் வவறு கைாழில 
க்சய்துககாண்டுைான் உன்னை கவிவைகவைப் 
்பவ்டத்திருக்கிறாரகள். அந்ை வரிவ்சயில 
எ ன் வ ன யு ம்  இ வ ண த் து க் க க ா ண் டு 
எழுத்ைால க்பாருளீட்்டாமல வாழ்ைலின் 
க்பாருட்டு எண்கவைத் துளியும் பிடிக்காை  
வஙகிப்்பணிவயத் வைரந்கைடுத்வைன். அது 
என்வனக் காப்்பாறறியது.  

என்னுவ்டய கவிவைகளின் சூட்சுமம் 
என்னகவன்று வகட்பீரகைானால  ஒன்று 
மட்டுவம. அது ைனக்குத்ைாவன உண்வமயாய் 
இருப்்பவைத் ைவிர வவறு உத்தி முவறகள் 
ஏதும் என்னி்டமிலவ்ல. வா்சகன்ைான் 
இ ்ல க் கி ய  உ ்ல கி ல  எ ன் வ ன  வ ா ழ 
வவத்துக்ககாண்டிருக்கிறான். அந்ை வா்சகவன 
ஒரு எழுத்ைாைனாகவும் அவமந்துவிடும்வ்பாது 
எனக்கு அதீை ்சக்தி கிவ்டத்துவிடுகிறது. 

ஒரு ்பவழய எழுத்து்லகம் ஒரு புதிய 
ை வ ்ல மு வ ற  எ ழு த் து ்ல க ம்  இ ர ண் டி ல 
்பவழய எழுத்து்லகம் கமல்ல கமல்ல 
அழிந்து அழுகித் வைய்ந்துககாண்டிருக்கிறது. 
இன்கனாரு புதிய உ்லகம் உயிரத்துடிப்பு்டன் 
வந்துககாண்டிருக்கிறது. இந்ைப் புதிய சிந்ைவன 
ககாண்்டவரகவைப் ்பவழய உ்லகத்வைாடும் 
புதிய உ்லகத்வைாடும் இவணத்துக் கயிறறுப் 
்பா்லத்வைக் கட்டியிருக்கிறது டிஜிட்்டல யுகம் 
என்ற கநட்கவாரக். 

ைமிழன் இன்று ்பழம் க்பருவமகளில 
திவைத்துக்ககாண்டிருக்கிறான். க்பான்னியின் 
க்சலவன் அரிக்கவமடு கீழடி ்பழஙவகாயில 
கட்டுமானஙகள் எனப் ்ப்லவறவறப் ்பாரத்துப் 
்பாரத்துப் க்பருவம அவ்டயத் வைவவயிலவ்ல. 
ஏகனன்றால இவவ எவையும் இன்றிருப்்பவன் 
க்சய்ைைல்ல. இவை வவத்வை இன்னும் நாம் 
கா்லம் நகரத்ை முடியாது. ஏகனன்றால நீ 
உன் முதுகில ஒரு வர்லாறறுப் ்பண்்பாட்டுச் 
சுவமவயத் ைாஙகியிருக்கிறாய். அந்ைச் 
சுவமவயாடு ைறகா்லத்தின் டிஜிட்்டல மவ்ல மீது 
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ஏறுகிறாய். இந்ைப் ்பயணத்தில நீவய உழுது நீவய 
்பயிரக்சய்து அறுவவ்ட க்சய்து ககாண்டுவந்ை 
இ்லக்கியப் ்பவ்டப்புகள் எஙவக..? என்ற 
இ்லக்கியக் வகள்விவய ஒரு இ்லக்கிய 
விமர்சகனாய் உஙகள் முன்வவக்கிவறன். 
நீஙகள் எழுதிய எழுதும் ஒவகவாரு வரியும் 
ைமிழுக்குப் க்பருவம வ்சரக்கக்கூடியது. எனவவ  
இந்ை டிஜிட்்டல உ்லகத்தில ைறகா்லத் ைன்வம 
ககாண்்ட அதி நவீன வாழ்க்வக முவறவய 
எழுத்தின் மூ்லம் உற்பத்தி க்சய்யுஙகள்,` என்று 
வாழ்த்தினார.

மதிய வவவை அரஙவக அ்லஙகரித்திருந்ை 
சிறப்பு விருந்தினரகள் யூமா வாசுகி, ்பவா 
க்சல்லத்துவர, பிருந்ைா ்சாரதி மறறும் காவ்ல 
அரஙவக அணி க்சய்திருந்ை மு.முருவகஷ், 
அமுை்பாரதி, அமிரைம் சூரயா, ஆண்்டாள் 
பிரியைரஷினி, மானா ்பாஸகர, கவிைா 
ஜவகர, ஏகாைசி ஆகிய அவனவருக்கும் 
்பவ்டப்பு விழாக் குழுவின் ்சாரபில மரியாவை 
க்சய்யப்்பட்்டது.

விழாவின் அடுத்ை நிகழ்வாக...  

்பவ்டப்புக் குழுமத்தின் மிக உன்னை 
விருைான வாழ்நாள் ்சாைவனயாைர விருது 
ைமிழகத்தின் மிக முக்கிய மூத்ை எழுத்ைாைர 
நாஞசில நா்டன் அவரகளுக்குப் ்ப்லத்ை 
கரகவாலிகளுக்கு மத்தியில வழஙகப்்பட்்டது. 
எழுத்ைாைர நாஞசில நா்டன் ைனது ஏறபுவரவய 
இ ய ல ்ப ா க வு ம்  க வ ளி ப் ்ப வ ்ட ய ா க வு ம் 
கைா்டஙகினார. 

` ந ா ற ்ப ை ா ண் டு க ளு க் கு  மு ன் ன ா ல 
க்சன்வனயில ஒரு விருது வழஙகும் விழாவில 
க்லந்துககாண்வ்டன். அதில வ்பசிய கவிஞர 
அப்துலரகுமான் அவரகள் விருதுகள் குறித்து, 
எஙகளுக்குப் க்பாறகிழிகள் வவண்்டாம் ஒரு 
பூ ககாடுஙகள் வ்பாதும் என்று வ்பசினார. 
அவர க்சான்ன அந்ைப் பூ என்்பதுைான் ஒரு 
க்பரிய அஙகீகாரம். அந்ை அஙகீகாரம்ைான் 
ஒரு எழுத்ைாைவனத் கைா்டரந்து எழுைத் 
தூண்டிக்ககாண்வ்ட இருக்கும் க்பரிய 
ஆைரவாகும். நான் இதுவவர ்ப்ல விருதுகள் 
க்பறறிருக்கிவறன். சி்ல விருதுகள் நிவறவவத் 
ைந்ைாலும் ்ப்ல வநரஙகளில ஒரு எழுத்ைாைனுக்கு 
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விருதுகள் கைரிவிக்கப்்படுவதும் அது ைரப்்படும் 
விைமும் சூழலும் அைனால அந்ை  எழுத்ைாைன் 
்சந்திக்கும் ்சஙக்டஙகளும்  ஏராைம்` என 
விருதுகள் குறித்துத் ைான்  ்சந்தித்ை ைனது  
அனு்பவஙகவை வவடிக்வகயாய்க்  குறிப்பிட்்ட  
அவை வநரம் அதில ஒரு எழுத்ைாைன் ்சந்திக்க 
வநரும் அவமரியாவைவயயும் வலிவயயும்  
்பதிவு க்சய்ைார.   

வமலும் அவர, `நான் ்ப்ல இ்லக்கிய 
வி ழ ா க் க ளு க் கு ச்  க ்ச ன் றி ரு க் கி வ ற ன் . 
ஆனால சி்ல விழாக்களில அரஙகிறகுள் 
நுவழயும்வ்பாவை மனதுக்குள் ஒருவிை அந்நியத் 
ைன்வம புகுந்துவிடும். நான் எப்வ்பாதும் 
விருதுகள் கைாவககவை விரும்பு்பவன் 
அல்ல. ஒரு மண ஊரவ்லத்தில  மணமகனாக 
இருக்கக்கூ்ட கூச்்சப்்படு்பவன் நான். ஆனால 
இன்று ்பவ்டப்புக் குழுமத்தின் இந்ை விழா 
அரஙகுக்குள் வரும்வ்பாது இஙகிருக்கும் 
்ப்லரும் அறிமுகமில்லாைவரகள் என்றாலும்கூ்ட 
இஙகு ஏவைா கநருஙகிய உறவுகவைச் 
்சந்திப்்பது வ்பால ைாய் மாமன் சித்ைப்்பா 

க்பரியப்்பா வீட்டுக்குச் க்சலவது வ்பா்ல ஒரு 
கநருக்கத்வை உணரந்வைன். இந்ை விருவை 
வி்ட இந்ை அணுக்கத்வைவய நான் க்பரிதும் 
விரும்புகிவறன். இந்ைப் ்பவ்டப்பு விழாவில 
எலவ்லாரு்டனும் கா்லஙகா்லமாய்ப் ்பழகிய ஒரு 
அன்னிவயான்யம் ஏற்பட்்டது. 

ஒரு சின்ன ்பாராட்டுக்காக ஏஙகு்பவன்ைான் 
எழுத்ைாைன். ்சஙகப்்பா்டலகளில வறுவமயில 
வாடி கநடுந்தூரம் ந்டந்து ்பரிசில க்பற 
குறுநி்ல மன்னவனப் புகழ்ந்து ்பா்டச்க்சன்ற 
பு்லவனுக்கு என்ன கிவ்டத்திருக்கும்? 
வ்சாைக்கதிரகவையும் வைஙகாய்கவையும் 
க்டவ்லகவையும்  ைவிர அவனுக்கு என்ன 
ககாடுத்திருக்க முடியும்? மவனாஜ் குரூர 
அ வ ர க ள்  ்ச ங க  இ ்ல க் கி ய ப் பு ்ல த் தி ல 
வ ர ்ல ா று க வ ை ப்  பு ற ந் ை ள் ளி  வ வ த் து 
்சஙககா்லத்தின்  வாழ்வியவ்லத் ைமிழில யாரும் 
இதுவவர எழுைாைவைத் ைனது நூலில அழகாய் 
எழுதியிருக்கிறார. மவ்லயாைத்திலிருக்கும் 
்ப்ல க்சாறகள் யாவும் தூய ைமிழ்ச்க்சாறகைாய் 
இருக்கின்றன என்்பவை உஙகளுக்குச் க்சால்ல 
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விரும்புகிவறன்.

இஙகு கவிவை நூலகள் அதிகம் 
க வ ளி யி டு வ ை ா ல  ஒ ன் வ ற ச்  க ்ச ா ல ்ல 
விரும்புகிவறன். கவிஞரகள் எலவ்லாரும் 
ைஙகள் கமாழியில கவனம் க்சலுத்ை வவண்டும். 
க்டந்ை ்பத்திலிருந்து முப்்பது ஆண்டுகளில 
கவளிவந்ை கவிவை நூலகள் ்ப்லவறவறயும் 
்படித்திருக்கிவறன். இதில ஆயிரம் கவிவை 
நூலகளில ்பயன்்படுத்ைப்்பட்்ட க்சாறகவைக் 
கணினியில அகர வரிவ்சப்்படி ஒழுஙகவமத்துத் 
தி ரு ம் ்ப த் தி ரு ம் ்ப  வ ரு ம்  க ்ச ா ற க வ ை 
நீக்கிவிட்டுப் ்பாரத்ைால ைமிழ்க் கவிவைப்பு்லம் 
எ த் ை வ ன  ஆ யி ர ம்  க ்ச ா ற க ளு க் கு ள் 
சிவற்பட்டிருக்கிறது என்்பவை உஙகைால உணர 
முடியும். ஆனால நம்மி்டம் இரண்டு ்லட்்சம் 
க்சாறகள் இருக்கின்றன. 

ஒவகவாருவருக்கும் அனு்பவம் திறன் 
வீச்சு ைனித்ைனியாய் அவமந்திருக்கிறது. 
அந்ை உஙகளின்  அனு்பவஙகவைச் சிறப்்பான 
கமாழியின் மூ்லமாகத் ைரும்வ்பாதுைான் 
அதிக்லாரு சிறப்்பான ைகுதி திறவம ்பயன்்பாடு 
கவளிப்்படும் என்்பவை எனது ஆைஙகமாய் 
இருக்கிறது.  சி்ல க்சாறகளில மட்டுவம கவிவை 
சிவற்பட்டுக்கி்டப்்பைால இனிவம்லாவது 
இவறந்து கி்டக்கும் ்லட்்சக்கணக்கான 
க்சாறகவை நீஙகள் வை்ட வவண்டும் என 
விரும்புகிவறன்,` என்று உவரயாறறினார.

விழா முடிவவ்டயும் ைருணத்தில 
வாழ்த்துவர வழஙகிய எழுத்ைாைரும் 
மிகச்சிறந்ை கவை க்சாலலியுமான கவிஞர ்பவா 
க்சல்லதுவர அவரகள் ைனக்வகயுரிய ைனித்ை 
குரலில வ்ப்சத்கைா்டஙகினார. `எனக்குத் 
கைரிந்து இவவைவு விருதுகவை ஒரு அர்சாஙகம் 
கூ்ட ககாடுக்குமா என்று கைரியவிலவ்ல. 
அரசுகள் எப்வ்பாதுவம ைனக்கு எதிராக 
எழுதிவிடுவாரகவைா என்று எழுத்ைாைரகளுக்கு 
விருது ககாடுக்க விரும்்பாது.  அப்்படி 
ககாடுத்ைாலும் அவவிருவை ஒரு சிறந்ை 
எழுத்ைாைன் க்பறும்வ்பாது வமவ்டயில 
அ வ ன்  அ வ ்ட யு ம்  அ ்ல ட் சி ய த் வ ை யு ம் 
ம ன ச் ்ச ங க ்ட ங க வ ை யு ம்  வ லி வ ய யு ம் 

எழுத்ைாைரகளின் அனு்பவஙகளின் வழிவய 
நானறிவவன்.  

ஒ ரு  ்ப வ ்ட ப் ்ப ா ளி வ ய த்  ை மி ழ் ச் 
்சமூகத்துக்கு இந்ை வமவ்டயில நாம் 
அவ்டயாைப்்படுத்திவிட்வ்டாம் என்ற ஒரு 
ைருணம் என்்பது மிக முக்கியமான ஒன்று.  
நான் க்பரிதும் மதிக்கும் இந்திரன் அவரகளின் 
அவறக்குள் வந்ை ஆப்ரிக்க வானம் என்ற 
கவிவைத் கைாகுப்பு நாற்பைாண்டுகளுக்கு 
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முன்பு வந்ைவ்பாவை அவருக்கு ஒரு விழா 
எடுத்வைாம். அந்ை நூலில இருந்ை கவிவைகள் 
அ வ ன த் வ ை யு ம்  ை ட் டி க ளி ல  எ ழு தி த் 
திருவண்ணாமவ்லயில அவனத்து மக்களும் 
வ ா சி க் கு ம் ்ப டி  எ ல ்ல ா  இ ்ட ங க ளி லு ம் 
வவத்வைாம். நாஞசில நா்டன் அவரகளுக்குச் 
்சாகித்ய விருது ைந்ைவ்பாதும் முைன் முை்லாய் 
மக்களின் ்சாரபில  க்பரும் ககாண்்டாட்்டமாய் 
உண்்டாட்டு எனும் விருந்து்டன் கூடிய விழா 
எடுத்வைாம். 

ஒரு எழுத்ைாைவனக் ககாண்்டாடும் 
மனம் என்்பது இஙவக க்பரிதும் வாய்க்கவவ 
இலவ்ல. அவை வநரம் விருதுகவைப் ்பாரத்து 
மயஙகிப்வ்பாகும் ஒரு ்பவ்டப்்பாளியின் குணம் 
என்்பது எப்வ்பாதும் ஒரு ்பவ்டப்்பாளிக்கான 
குணவம இலவ்ல என்று க்சாலவவன்.

 ஒரு ்பவ்டப்்பாளியின் மனம் விசித்திரமான 
ம ன நி வ ்ல  க க ா ண் ்ட து .  எ ழு த் ை ா ை ர 
புதுவமப்பித்ைன் அவரகள் எழுத்ைாைன் 
ஒன்றும் ககாம்பு முவைத்ைவனல்ல என்்பார. 
ஆனால அவவர எழுத்ைாைன் என்்பவன் 
க க ா ம் பு  மு வ ை த் ை வ ன் ை ா ன்  எ ன் று ம் 

க்சாலவார.  ்சாைாரணனிலிருந்து வவறு 
மனிைனாய் மாறுவது ஒரு ்பவ்டப்்பாளி 
மட்டுவம. அவவன அந்ை அனு்பவஙகவை 
அடுத்ைடுத்ை ைவ்லமுவறகளுக்கு எழுத்தின் 
வழிவய க்டத்திச்க்சலகிறான் என்்பவை 
ஆ வ ன க ட் டி யி லி ரு ந் து  ம ன் ன ா ர க ா டு 
க்சலலும் ஒரு மவ்லப்்பாவையில ்பாவைவய 
கமதுவாக க்டக்கும் ஒரு மவ்லப்்பாம்புக்காகப் 
வ்பருந்வை நிறுத்தி அது க்டக்க வழிவிட்டு  
அந்ைப் ்பாம்பி்டம் வ்பாய்க்வகா வ்பாய்க்வகா 
என்று வ்பசி வழியனுப்பிய ஒரு ஓட்டுனரின்  
மனவை நாஞசில நா்டன் ஒரு சிறுகவையாய்ப் 
்பதிவு க்சய்திருப்்பார. அதுைான் மறறவரகள் 
ைவறவிடும் ஒன்வற ஒரு எழுத்ைாைன் ்பதிவு 
க்சய்யும் அபூரவமான மனநிவ்லயாய்க் 
கருை்லாம்.

பிர்பஞ்சனுக்குப் ்பாராட்டு விழா 
நிகழ்த்தி ்பணமுடிப்பு அளித்ைவ்பாது அவர 
எனக்கு இரண்டு வவவை ்சாப்்பாட்வ்ட இந்ைத் 
ைமிழ்ச் ்சமூகம் உறுதிப்்படுத்தியிருந்ைால நான் 
இன்னும் சி்ல ்பக்கஙகவை எழுதியிருப்வ்பன் 
என்று க்சான்னார. அப்்படி உறுதிப்்படுத்தும் 
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ஆறறல அப்வ்பாது இலவ்ல. இன்று பிர்பஞ்சன் 
இருந்திருந்ைால அவருக்கு மூன்று வவவை 
உணவவ நாம் உறுதிப்்படுத்தியிருக்க்லாம்.  
அந்ை நம்பிக்வகவயத்ைான் ்பவ்டப்பு 
வ்பான்றவரகள் ைரும் விருதுகள் நமக்குத் 
ைருகிறது. 

இந்ை மனம்ைான் மிகப்க்பரிய வி்சயம்.  
ஒருவன் நல்ல ்சட்வ்ட வ்பாடுவவைவய 
விரும்்பாை ்சமூகத்தில நீ எழுது நான் உனக்கு 
உ்டனிருந்து அவனத்தும் உைவுகிவறன் 
என்று க்சாலலும் அந்ை வி்சா்ல மனம் 
என்்பது ஒரு ்பாம்பு வமல வ்பருந்வை ஏறறி 
வி்டக்கூ்டாது என்று நிறுத்தி வ்பாய்க்வகா என்று 
அனுப்பிவவக்கிற ஒரு டிவரவரின் மனம். 
அந்ை ஒரு மனத்திறகாகத்ைான் இத்ைவனவ்பர 
இந்ை நாளில இஙகு கூடியிருக்கிவறாம். ்ப்ல 
ஊரகளிலிருந்து இஙகு வந்திருக்கிவறாம். ஒரு 
வவவை நம் கனவு மிகப்க்பரிய கனவாகி இந்ை 
மனம் ைமிழ்ச்்சமூகத்துக்கு விரிவவ்டந்ைால 
்ப்ல ்டாலஸ்டாய்கள் ்ப்ல ைாஸைாகயவஸகிகள் 
உருவாகக்கூடும்,` என முடித்து எலவ்லாவரயும் 
கநகிழவவத்ைார.    

்பவ்டப்்பாளிகவை உருவாக்குவதும் 
அவரகவை உயரத்திப்பிடிக்க வவண்டும் 
என்்பதுவம ்பவ்டப்புக் குழுமத்தின் அடிப்்பவ்ட 
வநாக்கம் என்்பைால அவைச் க்சயல்படுத்தும் 
விைமாய் அறிவிக்கப்்பட்டிருந்ை ்பலவவறு 
விருதுகள் வழஙகும் விழா கைா்டஙகியது.

்பவ்டப்புக் குழுமத்தினரால ந்டத்ைப்்படும் 
க வி வ ை ,  சி று க வ ை ப்  வ ்ப ா ட் டி க ளி ல 
கவன்றவரகள், ்பவ்டப்பின் வைரவாகச் சிறந்ை 
வா்சகர, மாைாந்திரப் ்பவ்டப்்பாளி விருதுகள், 
கவிச்சு்டர விருதுகள், ்பவ்டப்பு ைைத்தில 
இயஙகு்பவரகளுக்கான கைா்டர அஙகீகார 
விருதுகள், ்பவ்டப்பு அல்லாது பிற இ்லக்கியத் 
ைைஙகளில இயஙகு்பவரகளுக்கான கவ்ல 
இ்லக்கிய விருது, பிற கவளியீடுகளில வந்ை 
கவிவைத் கைாகுப்புகான நூல விருது, சிறந்ை 
்பதிப்்பகம், சுறறுச்சூழல எனப் ்ப்ல ைைஙகளில 
சிறந்து விைஙகு்பவரகவைத் வைடிப்பிடித்து 
விருதுகள் வழஙகிக் ககைரவம் க்சய்யப்்பட்்டது. 

்ப வ ்ட ப் பு  வி ழ ா வு க் க ா க 
மு ன் வ ந் து  க ை ா ்ட ர ந் து  உ வ ழ ப் வ ்ப ச் 
க்சலுத்தும் ்பஙவகற்பாைரகள், அரஙக 
வ டி வ வ ம ப் ்ப ா ை ர க ள் ,  ை ன் ன ா ர வ ்ல த் 
வைாழரகள், ்பவ்டப்பு ைைத்வை அடுத்ை 
க ட் ்ட ங க ளு க் கு  அ வ ழ த் து ச்  க ்ச ல ்ல ப் 
்பஙகாறறும் கவ்லஞரகள் என எலவ்லாவரயும் 
ஆராதிக்கும் விைமாக வமவ்ட முழுக்க 
விருதுகைால நிவறந்திருந்ைது. ்பவ்டப்பு 
ைைத்தில கவறறி க்பறற கவிஞரகள் ்ப்லரும்  
ைஙகளுக்குப் பிடித்ைமான எழுத்ைாைரகளின்  
கரஙகைால ்பைக்கமும் விருதும் க்பறறவ்பாது 
அத்ைவன க்பருமிைத்வையும் மகிழ்ச்சிவயயும் 
ஒவகவாருவரின் முகஙகளிலும் காண 
முடிந்ைது. விருது வழஙகல நிகழ்ச்சி முடிந்ை 
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நிவ்லயில நன்றியறிவிப்பு்டன் நாட்டுப்்பண் 
இவ்சக்க ஒரு பிரம்மாண்்ட இ்லக்கிய விழா 
நிவறவவ்டயத்கைா்டஙகியது.

ஒ ரு  மு ழு  ந ா ள்  இ ்ல க் கி ய 
வி ழ ா வி ல  ்ப ங வ க ற ற  நி வ ற வு ்ட னு ம் 
பு தி ய  அ னு ்ப வ த் து ்ட னு ம்  ்ப ்ல ரு ம் 
ை ங க ளு க் கு  வி ரு ப் ்ப ம ா ன வ ர க ளு ்ட ன் 
வி ழ ா  நி வ ன வ ா க ப்  பு வ க ப் ்ப ்ட ங க ள் 
எ டு த் து க் க க ா ண் டு ம்  பு ன் ன வ க யு ்ட ன் 
வி வ ்ட க ்ப ற று க் க க ா ண் டு ம்  அ வ ர வ ர 
திவ்ச வநாக்கி ்பயணிக்கத்கைா்டஙகினர. 
இருட்்டத்கைா்டஙகிவிட்்ட அம்மாவ்லயில 
வி ழ ா வு க் கு  வ ந் தி ரு ந் து  வி ரு து 
க்பறறவரகள் வ்பகளில க்பான்னிறத்திலும் 
கவண்ணிறத்திலும் சிறகுகள் விரித்ை்படி 
்ப ற ந் து க க ா ண் டி ரு ந் ை து  ்ப வ ்ட ப் பு ப் 
்பறவவயின் இ்லச்சிவன க்பாருத்திய இ்லக்கிய 
விருதுகள். விழா முடிந்து  விவ்டக்பறறுச் 

க்சன்றவரகள் ்ப்லரது கநஞசிலும் அன்று ஒரு  
எண்ணம் மட்டும் அவ்லயடித்துக்ககாண்வ்ட 
இருந்திருக்கும். அது அடுத்ை விழாவில நாமும் 
ஒரு நூல கவளியிடும் அைவுக்கு வல்லவமவய 
வகுத்துக்ககாள்ை வவண்டும் என்்பவை.

ைமிழ் இ்லக்கிய உ்லகில எலவ்லாவரயும் 
மீண்டும் ஆச்்சரயஙகளு்டன் திரும்பிப்்பாரக்கச் 
க்சய்ை ஒரு மாக்பரும் இ்லக்கியவிழா 
நிவறவவ்டந்ைவ்பாதும் அடுத்ை விழாவுக்கான 
மு ன் க ன டு ப் பு க வ ை யு ம்  அ ை ற க ா ன 
்ப வ ்ட ப் பு க வ ை யு ம்  க வ ்ல ஞ ர க வ ை யு ம் 
ையாரிக்கும் ்பணிவயப் ்பவ்டப்புக் குழுமம் 
அடுத்ை நாளிலிருந்வை கைா்டஙகிவிடும் 
என்்பதுைான் ்பவ்டப்புக் குழுமத்தின் மாக்பரும் 
கவறறியாகவும் இ்லக்கிய அரஙகில ்பவ்டப்புக் 
குழுமம் அவமத்திருக்கும் ைனி வமவ்டயாகவும் 
கருை்லாம்.  
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ஜப்்பானியரகள் கைாலகா்லம் முைல 
கி.பி.794 வவரயுள்ை கா்லத்வை யாமட்வ்டா நாரா 
கா்லம் என்றும், பின்வரும் கா்லஙகவை ஐந்து 
கா்லஙகைாகவும் பிரித்து வவகப்்படுத்தினர. 
இதில, ஐந்ைாவது கா்லமான வைாகுக்லா (1600-
1868) கா்லத்திவ்லவய க�ாக்கு எனும் மூவரி 
கவிவை வடிவம் வைான்றியது என்கின்றனர 
கவிவை ஆய்வாைரகள்.

ஜப்்பானியப் ்பாரம்்பரியக் கவிவை 
வடிவமான ைன்கா கா்லப்வ்பாக்கில உருமாறி, 
கரன்கா எனும் கைா்டரக் கவிவை வடிவமானது. 
இந்ைக் கவிவையின் கைா்டக்க மூன்று வரிகவை 
க�ாக்குப் ்பா்டலகைாக ஜப்்பானிய மகாகவி 
மட்சுவவா ்பாவஷாவால எழுைப்்பட்டு, 
பின்னர வ�க்கூ எனும் க்பயரால உ்லகின் 
திவ்சககைஙகும் அறிமுகமானது.

1 6 ஆ ம்  நூ ற ற ா ண் டி ல  ஜ ப் ்ப ா னி ல 
எழுைப்்பட்்ட வ�க்கூ கவிவைகள், ைமிழுக்கு 
அறிமுகமானது இரு்பைாம் நூறறாண்டின் 
கைா்டக்கத்திலைான். ைமிழுக்குப் புதிய கவிவை 

வடிவத்வை அறிமுகம் க்சய்ை மகாகவி ்பாரதி, 
வஙகாைத்திலிருந்து கவளிவந்துககாண்டிருந்ை 
‘மா்டரன் ரிவயூ’ எனும் இைழில ஜப்்பானியப் 
பு்லவர உயாவனா வநாகுச்சி எழுதிய ஒரு 
வ�க்கூ கவிவைவய வாசித்துவிட்டு, 
‘சுவை்சமித்திரன்’ (16.10.1916)  இைழில 
‘ஜப்்பானியக் கவிவை’ எனும் ைவ்லப்பில 
குறுஙகட்டுவர ஒன்றிவன எழுதினார. 

இ க் க ட் டு வ ர  க வ ளி ய ா ன  அ வ ர 
நூறறாண்டுகள் கழிந்வை, ைமிழில மீண்டும் 
வ�க்கூ கமாழியாக்கஙகள் கவளிவரத் 
கைா்டஙகின. ைமிழில முைன்முை்லாக 
வநரடியான ைமிழ் வ�க்கூ நூல 1984இல 
‘புள்ளிப்பூக்கள்’ (ஆசிரியர: அமுை்பாரதி) 
கவளியானது. வாசிக்கும்வ்பாவை நமக்குள்ளும் 
காட்சியாய் விரியும் வ�க்கூ, எலவ்லாவரயும் 
வ்பா்லவவ என்வனயும் ஈரத்ைது. நானும் 
வ�க்கூ எழுைத் கைா்டஙகிவனன்.

மரபுக் கவிஞரகள் புதுக்கவிஞரகவைப் 
்ப ா ர த் ை வ ை ப்  வ ்ப ா ்ல வ வ ,  வ � க் கூ 

 ததகாைர - 20
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கவிஞரகவைப் புதுக்கவிஞரகள் சி்லரும் 
்பாரத்ைாரகள் என்்பவை உண்வம. ‘துணுக்குக் 
கவிவை’, ‘குள்ைக் கவிவை’ என்றாரகள். வ�க்கூ 
ைன்வ்பாக்கில கமல்ல வைரந்ைது.

‘ ை மி ழி ல  வ � க் கூ வ வ  எ ழு ை வ வ 
முடியாது’ என்றுவரத்ைாரகள். இவைய 
கவிஞரகள் எழுதிக்ககாண்வ்டயிருந்வைாம். 
‘ைமிழில எழுதுவகைல்லாம் வ�க்கூ இலவ்ல’ 
என்று அதிரடி தீரப்புகவை அவவப்வ்பாது 
க்சாலலிக்ககாண்வ்ட இருந்ைாரகள். ஆனாலும், 
மக்கள் மன்றத்தில நிவ்லத்து நிறகத் 
கைா்டஙகியது ைமிழ் வ�க்கூ.

வ � க் கூ  எ ழு தி க் க க ா ண் டு ம் 
வ � க் கூ  எ ழு து கி ற  ந ண் ்ப ர க வ ை ா டு 
வ ்ச ர ந் தி ய ங கி க் க க ா ண் டு மி ரு ந் ை 
கைாண்ணூறுகளின் கைா்டக்கக் கா்லமது. 

1991இல கவிஞர ்பா்லா எழுதிய 
‘இன்கனாரு மனிைரகள்’ எனும் கவிவை 
நூல கவளியானது. ஆஙகி்லப் வ்பராசிரியர, 
வ ை ர ந் ை  தி ற ன ா ய் வ ா ை ர ,  நு ட் ்ப ம ா ன 
க ம ா ழி க ்ப ய ர ப் ்ப ா ை ர ,  வ ா ன ம் ்ப ா டி க் 
கவிஞரகளுள் ஒருவரான இரா.்பா்லச்்சந்திரன் 

எனும் இயறக்பயருவ்டய கவிஞர ்பா்லா, 
சி வ க ங வ க யி ல  பி ற ந் ை வ க ர ன் ற ா லு ம் 
புதுக்வகாட்வ்டயில க்சாந்ை வீக்டான்றில 
வசித்து வந்ைவர.

க வி ஞ ர  ்ப ா ்ல ா வி ன்  ஈ ர ப் பு மி க் க 
அந்ைக் காந்ைக் குரலுக்கு நானும் ரசிகன். 
க ை ளி ந் ை  நீ வ ர ா வ ்ட க ய ன  எ வ வி ை த் 
ைடுமாறறமும் இல்லாமல வ்பசும் மிகச் சிறந்ை 
க்சாறக்பாழிவாைர எனும் வவகயில அவரமீது 
க்பரிய மரியாவை எனக்குண்டு.

்பா்லாவின் ‘இன்கனாரு மனிைரகள்’ 
கவிவை நூலிவனப் ்படித்ைதும், அவர வமல 
எனக்குக் வகா்பம் உண்்டானது. அந்ை நூலுக்குப் 
்பா்லா எழுதிய முன்னுவர இப்்படியாக 
முடிந்திருந்ைது.

    ‘கடைசியாய் ஒரு ச�ால்;

    இந்நூலில் ஒரு டைக்கூ கூை

    இல்டலை என்பதில்

    எனக்கு நிரம்ப மகிழ்ச்சி.’

கவிஞர ்பா்லாவவப் ்பல்லாண்டுகைாக 
அ றி ந் தி ரு ந் ை  எ ன க் கு  அ வ ர 



31ð¬ìŠ¹ îè¾ ïõ‹ð˜ - 2022  
www . p a d a i p p u . c o m

இப்்படிகயழுதியிருந்ைது மிகுந்ை வருத்ைத்வை 
உண்்டாக்கியது. நல்ல மரபுக்கவிவைகள், 
சிறந்ை புதுக்கவிவைகள், கைறிப்்பான வ�க்கூ 
கவிவைகவைத் திறந்ை மனவைாடு ்பாராட்டும் 
்பண்்பாைர ்பா்லா. ‘ைாய்’ இைழின் 16 ்பக்க 
இவணப்்பாக அவகரழுதிய ‘கவிவைப் ்பக்கம்’ 
(1986) கைா்டரில ்ப்ல வ�க்கூ கவிவைகவைப் 
்பாராட்டி எழுதியிருப்்பார. அப்்படிப்்பட்்ட 
கவிஞர, இந்ை நூலில ஒரு வ�க்கூ கூ்ட இலவ்ல 
என்்பதில மகிழ்ச்சி ககாள்ை என்னவிருக்கிறது? 
என்்பைாக எனக்குள் சிறு வகா்பகமான்றும் 
வந்ைது.

இது்பறறி வநரிவ்லவய வகட்டுவி்ட 
வவண்டுகமன்கிற எண்ணத்தில ்சார்லஸ 
நகரிலிருந்ை அவரது வீட்டிறகுச் க்சன்வறன். 
கவிஞர கவளியூர வ்பாயிருந்ைார. வந்ைதும் 
வகட்க்லாகமன்று காத்திருந்வைன். 

90களில கவளியான ்ப்ல புதுக்கவிவை 
நூலகளில இவ்டயிவ்டவய சி்ல வ�க்கூ 
கவிவைகவையும் பிரசுரித்து வந்ைனர. 
நான்வகந்து வரி புதுக்கவிவைகவையும் மூன்று 
வரியில நீட்டிப்வ்பாட்டு, இது ஜப்்பானிய 
வ�க்கூ வவக கவிவை என்று க்சாலலும் 
வ்பாக்கும் அப்வ்பாது நி்லவியது.

பிறககாருமுவற கவிஞர ்பா்லாவவப் 
்பலக்பாருள் அஙகாடிக் கவ்டகயான்றில 
்சந்தித்வைன். எனக்குள்ளிருந்ை அந்ைக் வகா்பம் 
வகள்வியாக நீண்்டது. கவிஞர ்பா்லா, ்சறறும் 
மாறாை அவை புன்னவகவயாடு க்சான்னார;

`ஒரு வ�க்கூ கூ்ட இல்லாைதிலைான் 
மகிழ்ச்சின்னு க்சான்வனன். கமாத்ைமா 
வ � க் கூ  நூ ்ல ா  வ ந் ை ா லு ம்  எ ன க் கு 
மகிழ்ச்சிைான்` என்றதும், என்னால ்பதிவ்லதும் 
க்சால்ல முடியவிலவ்ல.

அதுைான் அதுவவைான்… எஙகள் கவிஞர 
்பா்லா!

•
1946ஆம் ஆண்டில ்சனவரி 13 அன்று 

பிறந்ை கவிஞர ்பா்லா, ்படித்ைகைல்லாம் பிறந்ை 
ஊரான சிவகஙவகயிலைான். சிவகஙவக அரசு 
உயரநிவ்லப் ்பள்ளியில ்படித்ைவர, பின்னர 
துவரசிஙகம் மன்னர கலலூரியில ்படித்ைவ்பாது, 
கவிஞர மீராவின் மாணவரானார. ்பா்லா, 

மீராவின் மாணவரான பிறகு அவருக்குள் 
கவிவை உணரவு க்பருகியதில வியப்க்பன்ன 
இருக்க முடியும்? காவரக்குடி அழகப்்பா 
கலலூரியில வவதியியல ்பயின்றார. 1975இல 
ஆஙகி்ல இ்லக்கியத்தில முதுகவ்லப் ்பட்்டம் 
க்பறறவைாடு, வ்பராசிரியர க.க்சல்லப்்பன் 
அவரகவை கநறியாைராகக் ககாண்டு, 
்பாரதிைா்சன் ்பலகவ்லக்கழகத்தில ‘ைமிழ் - 
ஆஙகி்லப் புதுக்கவிவைகளில ்படிமஙகளும் 
குறியீடுகளும்’ எனும் ைவ்லப்பில ஆய்வுக்சய்து, 
முவனவர ்பட்்டமும் க்பறறார.

சி ை ம் ்ப ர ம்  அ ண் ண ா ம வ ்ல ப் 
்பலகவ்லக்கழகத்திலும், இராசிபுரம் அரசு 
கவ்லக்கலலூரியிலும் வ்பராசிரியராகப் 
்பணியாறறத் கைா்டஙகியவர, 

1993இல கநலவ்ல மவனான்மணியம் 
சுந்ைரனார ்பலகவ்லக்கழகத்தில ஆஙகி்லப் 
வ ்ப ர ா சி ரி ய ர ா க ச்  வ ்ச ர ந் து ,  2 0 0 1 இ ல 
ஆஙகி்லத்துவறத் ைவ்லவராகவும் ்பணியாறறி 
ஓய்வுக்பறறார. ைமிழ், ஆஙகி்லம் என 
இ ரு க ம ா ழி க ளி லு ம்  எ ழு து வ தி லு ம் 
வ்பசுவதிலும் வல்லவர ்பா்லா. 

இ ர ா சி பு ர த் தி ல  ்ப ணி ய ா ற றி ய 
கா்லஙகளிலைான் கவிஞர மு.வமத்ைாவு்டன் 
அவருக்கு கநருக்கமான ்பழக்கம் உண்்டானது. 
மு . வ ம த் ை ா வி ன்  பு க ழ் க ்ப ற ற  க வி வ ை 
நூ்லான ‘கண்ணீரப் பூக்கள்’ நூலுக்குக் 
கவிஞர ்பா்லா முன்னுவர எழுதினார. 
வானம்்பாடி கவிஞகரனத் ைன்வன அறிமுகம் 
க்சய்துககாண்்ட ்பா்லா, ைமிழ்க் கவிவைகளின் 
புதிய ்பரிவ்சாைவன முயறசிகவையும் 
வரவவறறார. இராசிபுரத்தில இருந்ைவ்பாது 
நட்புககாண்்ட கவிஞர வ்ச்லம் ைமிழ்நா்டனு்டன் 
இவணந்து 1971இல ‘நீ’ எனும் புதுவமயான 
வகய்டக்கக் கவிவை நூவ்லயும் கவளியிட்்டார.

வகாவவயில உருவான ‘வானம்்பாடி’ 
கவிஞரகளுள் ஒருவராக மிளிரந்ை ்பா்லா, 
ைமிழ்க் கவிவைகளின் புதுப்்பாரவவக்கும் 
புதிய இஸஙகளின் அறிமுகத்திறகும் வவராக 
விைஙகியவர. மத்திய அரசின் இ்லக்கிய 
அவமப்்பான ்சாகித்திய அகாகைமியின் 
நிரவாகக் குழு (2003 - 2007) உறுப்பினராகவும், 
ைமிழ் ஆவ்லா்சவனக் குழு உறுப்பினராகவும் 
க்சயல்பட்்டார.
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கவிஞர ்பா்லா, ைன் வ்பச்சிலும் எழுத்திலும் 
ைனித்ைன்வம ஒன்றிவன உருவாக்கியவர. 
அவரது கவிவை கமாழி கவித்துவமானைாகவும் 
கைறிப்்பாகவும் இருக்கும் அவை வவவையில, 
ைனது கமாழிக்பயரப்புகளில வவகறாரு 
வவகயான ஆளுவமயாக கவளிப்்பட்்டார. 
ைனது திறனாய்வுக் கட்டுவரகளில கறாரான ஒரு 
விமர்சகராகவும் அறியப்்பட்்டார. அவை ்சமயம், 
ஒப்பியல ஆய்வில ைனி முத்திவரப் ்பதித்ை 
ஆராய்ச்சியாைராகவும் இனம் காணப்்பட்்டார.

கமன்வமயான கமாழியில, கனிந்ை 
குரலில, நிறுத்தி நிைானமாகக் கவிஞர 
்பா்லா வ்பசுவவைக் வகட்வகயில, ‘ஆமாம்… 
்சரிைாவன…’ என நம்வமயும் ஏறகும்்படிச் 
க்சய்துவிடும் ஈரப்பு அவரது குரலுக்கிருந்ைது.

ைமிழில இஸஙகள் குறித்ை ்பலவவறு 
கு ழ ப் ்ப ங க ள்  நி ்ல வி ய  நி வ ்ல யி ல , 
‘்சரரியலி்சம்’ (1977) எனும் நூவ்ல எழுதி, ்ப்ல 
குழப்்பஙகளுக்குமான கைளிவிவனத் ைந்ைார. 
்பவ்டப்பி்லக்கியத்திறகும் திறனாய்வுக்குமான 
ஒரு சிறறிைழாக 1978இல ‘சுவடு’ எனும் 
இ ை ழி வ ன ப்  பு து க் வ க ா ட் வ ்ட யி லி ரு ந் து 
கவளிக்ககாண்டு வந்ைார.

ைமிழ்ப் புதுக்கவிவைகளின் கவளிப்்பாட்டு 
மு வ ற க வ ை யு ம் ,  அ ை ன்  ்ப ன் மு க ப் 
வ்பாக்குகவையும் முன்வவத்து ்பா்லா எழுதிய 
‘புதுக்கவிவை ஒரு புதுப்்பாரவவ’ (1981) 
நூல கவளியாகி, ்பரவ்லான ்பாராட்வ்டப் 
க்பறறுத்ைந்ைது. இந்நூல இதுவவர ஐந்துக்கும் 
வமற்பட்்ட ்பதிப்புகள் கவளிவந்துள்ைது. 

இன்கனாரு மனிைரகள், திண்வணகளும் 
வரவவற்பவறகளும் (1999), நிவனவில ைப்பிய 
முகம் (2008) ஆகிய மூன்று கவிவை நூலகவை 
எழுதியுள்ைார ்பா்லா. இதில, ‘இன்கனாரு 
மனிைரகள்’ சிறபி இ்லக்கிய விருவையும், 
‘திண்வணகளும் வரவவற்பவறகளும்’ ைமிழக 
அரசின் சிறந்ை கவிவை நூலுக்கான ்பரிசிவனயும் 
க்பறறன. 

எழுத்ைாைர ராஜம் கிருஷ்ணனின் 
்பவ்டப்புகவை ஆஙகி்லத்தில கமாழியாக்கம் 
க்சய்ைார. வமலும், வித்யா்பதியின் காைல 
கவிவைகவை (1982)ைமிழாக்கம் க்சய்து ைந்ைார. 
கவிஞர சிறபியின் கவிவைகவை ஆஙகி்லத்தில 

‘Noon In Summer’ (1997), மு.வமத்ைாவின் 
கவிவைகவை ‘Selected Poems of Mu.Metha’ (2001) 
எனும் நூ்லாகவும் ைந்ைார. கவிஞர ்பா்லா 
ஆஙகி்லத்தில எழுதிய Tamil Modern Poetry Bhar-
athidasan and After, Literature and Society என்னும் 
இரு நூலகளும் குறிப்பி்டத்ைக்கன. 

க ை ா ்ட ர ந் து  எ ழு தி க் க க ா ண் டு ம் , 
இயஙகிக்ககாண்டுமிருந்ை ்பா்லா, ்பாரதியும் 
கீட்ஸஸூம் (1982), ைமிழ் இ்லக்கிய விமர்சகரகள் 
(1992), முன்னுவரயும் பின்னுவரயும் (1995) 
ஆகிய நூலகவையும் எழுதினார. 

கவிக்வகா அப்துல ரகுமான், கவிஞர சிறபி 
ஆகிவயாரு்டன் இவணந்து    கவிஞர மீரா 
சிவகஙவகயிலிருந்து ககாண்டுவந்ை ‘அன்னம்’ 
இைழின் க்சயல்பாடுகளுக்குக் கவிஞர 
்பா்லாவும் துவண நின்றார.

்பா்லாவின் கவிவைகளில இயல்பாக 
கவளிப்்படும் கமலிைான எள்ைல, வா்சகர 
மனதில எளிதில ைஙகிவிடும் சிறப்புக்குரியன.

   ‘வணக்கம என்பார் 

    வணஙக மாடைார் 

    நலைம ்பார்்த்தறியார் 

    நலைம எனசறெழுதுவார் 

    ச்பாதுவான ச்பாய்களில்

    ச்பாலிகிறெது வாழ்க்டக’

  - என்கறழுதியவர ்பா்லா.

   

     ‘ஒரு ்தடலைவன பிறெக்கா்த

      நாளும ஒரு நாளா,

      365 ்தடலைவர் இல்லைா்த

      நாடும ஒரு நாைா’

- என சின்னச் சின்னக் வகள்விகள் 
வழியாக எள்ைல க்சய்ை ்பா்லா, ‘என்னுவர’யில 
(திண்வணகளும் வரவவற்பவரகளும் - ்பக்கம்: 
8) இப்்படிச் க்சாலகிறார..

“என் கவிவைகளில ைமிழ் உ்லகு, 
நான் ்பாரக்கும் வ்பரு்லகு வாழ்கிறது. என் 
கவிவைகளில நான் ைமிழரகவை விமர்சனம் 
க்சய்துள்வைன். 
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எள்ைல, ்பகடி - என் கவிவை உத்திகள். 
மனிைம், அன்பு என் இ்லட்சியம்.

உள்ளூர ்சாதி, வீட்டுகமாழி - என்று 
பிரிந்து கி்டக்கும் ைமிழரகவை நான் 
இடித்துவரத்துள்வைன்” என்று வநர்ப்டச் 
க்சான்னார; க்சான்ன விைவம எழுதினார.

‘ இ ன் க ன ா ரு  ம னி ை ர க ள் ’ 
நூலிவனக் கவிஞர ்பா்லா ்சமரப்்பணம் 
க்சய்திருப்்பதிவ்லவய வாழ்வின் முரணும் ஒரு 
வ்சாகமும் இவழவயாடுவவைக் காண முடிந்ைது.

“உயிர் காக்கும ஆமபுலைனஸ் ஒனறு

ஒரு சநடுஞ�ாடலை சநளிவில் 

்தன உயிர் ்பறி்ததுப்்பான ் நரம வடரக்கும 

வாழ்வின கனிந்்த இருடடை

்தன புனனடகயாலும மன உறுதியாலும 

ஏன எனறு்கடடு நினறெ

அமமாவிற்கு்த ்தான இதுவும.’’

இந்ைச் ்சமரப்்பண வரிகவை வாசிப்்பவர 
இதிலிருந்து உ்டவன விடு்ப்ட முடியாமல சி்ல 
நிமி்டஙகள் இந்ை வரிகளிவ்லவய ைஙகியிருப்்பது 
நிச்்சயம்.

்சாகித்திய அகாகைமியின் நிரவாகக் குழு 
உறுப்பினராகப் ்பா்லா இருந்ை ்சமயத்திலைான், 
அதுவவர குறிப்பி்டத்ைக்க க்பரிய நகரஙகளில 
மட்டுவம நவ்டக்பறறு வந்ை ்சாகித்திய 
அகாகைமியின் நிகழ்ச்சிகள் ைமிழகத்தின் 
சிறுநகரஙகளிலும் ை்டம் ்பதிக்கத் கைா்டஙகின.    

கவிஞர மீரா (01.09.2002) இறந்ைவ்பாது, 
கவிஞருக்கான அஞ்சலிக் கூட்்டம் வ்பால, 
அவரது ்பவ்டப்புகள் குறித்ை கருத்ைரஙகம் 
ஒன்றிவன 2, சிவன்வகாவில கைருவிலுள்ை 
கவிஞர மீராவின் வீட்டின் முன்்பாக, க்பரிய 
வமவ்டகயான்றிவன அவமத்து, மக்கள் 
மத்தியில ந்டத்திக் காட்டியவர கவிஞர 
்பா்லா. நட்்சத்திர ஓட்்டலகளின் குளிர 
அவறகளில நவ்டக்பறறு வந்ை அகாகைமியின் 
கூட்்டஙகள் கநகிழ்வவ்டயத் கைா்டஙகியது 
்பா்லா க்பாறுப்்பாைராக இருந்ை கா்லத்தில 
நவ்டக்பறற மாறறஙகளுள் குறிப்பி்டத்ைக்கது.

ைமிழகம் ைாண்டிய அறிமுகம் கவிஞர 
்பா்லாவுக்குக் கிவ்டத்ைது. இந்திய அைவில 
ந வ ்ட க ்ப ற ற  இ ்ல க் கி ய  நி க ழ் வு க ளி ல 
ைமிழகத்தின் முகமாக முன்நின்ற ்பா்லா, 
நியூயாரக்கில நவ்டக்பறற இந்திய எழுத்ைாைர 
மாநாட்டிலும், சீனாவில நவ்டக்பறற 
எழுத்ைாைர ்சந்திப்புக் குழுவிலும் இ்டம்க்பறற 
க்பருவமக்குரியவர.

“்பாலைா - 

விமர்�கர்களில் ஒரு ்தராசு முள்! 

கவிஞர்களில் ஒரு நவகவிஞன! 

மனி்தர்களில் ஒரு மாமனி்தன! 

்பாலைாவின நடட்ப 

உணர முடியு்ம ்தவிர 

உடரக்க முடியாது... 

்பாலைாவின ்படைபட்பப 

்பாராடை முடியு்ம ்தவிர

எடை்்பாை இயலைாது” 
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- என்்பவை கவிவவந்ைர மு.வமத்ைாவின் 
கவிவைக் கணிப்்பாகும். 

வநாயின் காரணமாகச் க்சன்வனயிலுள்ை 
கு வ ை ா ்ப ல  ம ரு த் து வ ம வ ன யி ல 
அனுமதிக்கப்்பட்டிருந்ை கவிஞர ்பா்லா, 2009 - 
க்சப்்டம்்பர 22 மாவ்ல 4 மணிக்கு மவறந்ைார. 
எழுத்ைாைர க்பான்னீ்லனின் ்சாகித்திய 
அகாகைமி விருது க்பறற ‘புதிய ைரி்சனஙகள்’ 
ந ா வ வ ்ல யு ம் ,  க ை ா ல க ா ப் பி ய த் வ ை யு ம் , 
்பாரதியார ்பா்டலகவையும் ஆஙகி்லத்தில 
கமாழிக்பயரக்கும் முயறசியில இருந்ை கவிஞர 
்பா்லாவின் ்பணிகள் முடிவுறுமுன்வன மரணம் 
அவவர முந்திக்ககாண்்டது.

கவிஞர ்பா்லாவின் கவிவைகளில ்ப்ல, 
கவைக்கான கூறுகளு்டன் அவமந்துள்ைன. 
குறிப்்பாகச் க்சான்னால, ‘திண்வணகளும் 
வ ர வ வ ற ்ப வ ற க ளு ம் ’  நூ லி லு ள் ை 
வள்ளிமுத்துவும் வவறறு்லகவாசிகளும், 
வைாட்்டக்காரரும் மாடுகளும், ்பாரதியின் 
வகாணஙகி ஆகியன கவைக் கவிவைகவை. 
அந்நூலிலுள்ை ‘்சரக்கஸ’ (்பக்கம்: 80, 81) எனும் 
கவைக்கவிவை இது;

   ‘Ý¬ùè¬÷ Ü¬öˆ¶ õ‰î£¡ å¼õ¡

   ÜîŸ° Üñ˜‰F´è â¡Á

   ï£Ÿè£L î‰î£¡ å¼õ¡

   Ü¬ùõ¼‹ ¬è î†®«ù£‹

   §
  

  °F¬óè¬÷‚ Ã†®õ‰î£¡ å¼õ¡

  õ†ìñ£Œ õ£™ªî£†´ õ¼è

  â¡ø£¡ å¼õ¡

  Ü¬ùõ¼‹ ¬è î†®«ù£‹

  °F¬óèœ °ô¾ õ†ì‹ b†®ù

  §

  Ì¬ùèœ H®ˆ¶ õ‰î£¡ å¼õ¡

  cƒèœ ï£ŒèO¡ ï‡ð˜èœ

  â¡Á ÜPMˆî£¡ å¼õ¡

  Ü¬ùõ¼‹ ¬è î†®«ù£‹

  Ì¬ùèœ ï£Œèœ «ñ™ ï†ð£Œ

  ï˜ˆîù‹ ªêŒîù

  §

  AOè¬÷Š H®ˆ¶ õ‰î£¡ å¼õ¡

  cƒèœ Hœ¬÷èœ «ð£™ «ð²è

  â¡ø£¡ å¼õ¡

  Ü¬ùõ¼‹ ¬è î†®«ù£‹

  AOèœ ñQî˜«ð£ô «ðCù!

  §

  Ü‰î å¼õÂ‹ Þ‰î å¼õÂ‹

  Ü´ˆ¶ õ‰îù˜

  ñQî˜ «ð£™ Þ¼ƒèœ

  â¡ø£¡ Þ¡ªù£¼õ¡

  Ü¬ùõ¼‹ ¬è î†®«ù£‹

  å¼õ¡ AOÍ‚è£™ WPù£¡!

  å¼õ¡ Ì¬ù ïèˆî£™ Hø£‡®ù£¡!

  å¼õ¡ ò£¬ù‚¬èò£™ Ü®ˆî£¡!

  å¼õ¡ °F¬ó‚è£ô£™ à¬îˆî£¡!
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சிறுகவைகள், நாவலகள், சினிமா 
எனப் ்பரந்து்பட்்ட ்பவ்டப்புத் ைைஙகளில 
இயஙகிவரும் எழுத்ைாைர வஷா்பா்சக்தியினது 
்பவ்டப்புகளின் வமய இவழயாகவும் 
பி ன் பு ்ல ம ா க வு ம்  பு ற ச் சூ ழ ்ல ா க வு ம் 
அகப்வ்பாராட்்டஙகைாகவும் அவமந்திருப்்பது 
வ்பாரும் அைன் ைாக்கஙகளும் அகதி 
வ ா ழ் வு வ ம ய ா கு ம் .  வ ்ப ா ர  எ ன் ்ப து 
எவவவகயானும் நிகழக்கூ்டாை ஒன்று. 
ஆனால வர்லாறு கநடுகிலும் வம்லதிகமாக 
அதுவவ நிகழ்ந்து வந்துள்ைது. அவனத்து 
எலவ்லக்வகாடுகளும் ரத்ைத்தினாவ்லவய 
வ ்ப ா ்ட ப் ்ப ட் ்ட வ வ .  வ ்ப ரி ன வ ா ை ம் 
இருப்்பதிவ்லவய ககாடுஙவகான்வமயான 
இரக்கமறற வ்பாரகளுக்கும் அவ்லஙகளுக்கும் 
வழி க்சய்கின்ற ஒன்று. அதுவவ இ்லஙவகவயப் 
பிடித்ை வ்பாரப் வ்ப்சா்சம்.

ஆஙகிவ்லயக் கா்லனியச் சுைந்திரத்திறகுப் 
பின் அவமந்ை சிஙகை அர்சால ைமிழரகளின் 
உரிவமகள் கவகுவாகப் ்பறிக்கப்்பட்்டன. 
அைவன எதிரத்து அகிம்வ்சவய முன்கனடுத்ை 
ை ந் வ ை  க ்ச ல வ ா  உ ள் ளி ட் வ ்ட ா ரி ன் 
வ்பாராட்்டஙகள் அ்லட்சியம் க்சய்யப்்பட்்டன. 
பின்னாட்களில ககாதித்துப்வ்பான இவைய 
ைவ்லமுவறயினர எதிரிகள் தீரமானித்ை 
ஆயுைத்வைக் வகயில எடுத்துப் வ்பாரா்டத் 
கைா்டஙகினர. அவவாறாக, ்ப்ல இயக்கஙகள் 
ைவ்லகயடுத்ைன.

ககாரில்லா  முவற ைாக்குைலும் 
வநரிவ்டப் வ்பாருமாகத் தீவு முழுவதும் 
வ்பார அவனவரது வாழ்விலும் ைாக்கத்வை 
ஏற்படுத்ைத் கைா்டஙகியது. விரும்பியும் 
வலிந்தும் இயக்கஙகளில ஆட்கள் வ்சரந்ைனர, 
வ ்ச ர க் க ப் ்ப ட் ்ட ன ர .  இ ய க் க ங க ளு ம் 
ை ங க ளு க் கு ள் வ ை வ ய  ்ச ண் வ ்ட யி ட் டு ம் 
ைவ்ட க்சய்தும் வந்ை குழப்்பகரமான 
சூழல அது. ராணுவம், வ்பாலீஸ, இயக்க 
முகாம்கள் எனச் ்சறறும் மனிைத்ைன்வமயறற 
சித்திரவவைகளுக்குப் ்ப்லர உள்ைானாரகள். 
அகதிகைாகப் ்பலவவறு வை்சத்தில ைஞ்சம் 
புகுந்ைவர ்ப்லர. 

இத்ைகு வ்பாரச் சூழவ்லப்  பின்பு்லமாகக் 
ககாண்டு எழுந்ை,  அைன் தீவிரத்வை 
உ ண ர த் து வ ை ா க  அ வ ம ந் ை  க வ ை க வ ை 
எழுத்ைாைர வஷா்பா ்சக்தியின் கவைகளும் 
நாவலகளும். வ்பார என்்பது புறச்சூழலின் 
மீது மட்டுமல்ல. அது அகவயப்்பட்்ட 
ைாக்குைலும் ஆகும். வ்பார ஒரு ைனிமனிைனின் 
சுயத்தில எத்ைவன வடுக்கவைத் ைருகின்றது 
என்்பது க்சாலலி மாைாைவவ. வ்பாரினால 
ஆட்ககாள்ைப்்பட்டு அகதியாகத் ைஞ்சமின்றித் 
துடிக்கும் ஒருவனுக்கு இருத்ைலியம் (Existen-
tialism) என்்பது உச்்சகட்்டப் ்பவை்பவைப்பு. 
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வ்பார என்ற இருத்ைலியச் சூழ்நிவ்லவய 
வாழ்க்வக முவறயாகிப்வ்பான ஒரு வை்சத்தில 
வாழும் மக்களின் மத்தியில ஒருவன் 
உட்க்சலலும் வம்லதிக அதீை ்சமூக-மன- 
உ்டலரீதியான சித்திரவவைகைால அவனின் 
அகவயச் சூழலில இருத்ைலியத்துக்கான 
வை்டலும் வகள்வியும் முைன்வமயானைாகவும் 
உச்்ச்பட்்சமானதுமாகவவ இருக்கும். வ்பார 
குறித்ை என்றும் மறக்க முடியாை வலிகவைச் 
சுமந்து அகதி வாழ்விறகுச் க்சல்பவரகளின் 
கவைகவை இவவகள். 

எண்ணஙகளில இருந்து மீை முடியாமலும் 
ஒரு ்சரா்சரி வாழ்க்வகயில க்பாருந்திப்வ்பாக 
முடியாமலும் மீண்டும் மீண்டும் அந்ைச் 
்சகதியிவ்லவய மல்லாந்து விழும்்படிக்கு 
வாழ்்பவரகவை - ்சரா்சரிக்குப் க்பாருந்திப்வ்பாக 
முடியாைவரகளின் உண்வமத் வை்ட்லாகிய 
இருத்ைலியத்திறகு வலிந்து அவழத்து 
வரப்்படு்பவரகைான அகதிகள். அவரகளின் 
வாழ்வு தீவிரமானைாகும். அத்ைவகயகைாரு 
வை்டலின் ்பைறறவம வஷா்பா்சக்தியின் 
நாவலகவையும் கவைகவையும் வநாக்கி 
என்வன இட்டுச் க்சன்றது.

வ்பாரின் ககாடுவமகவைச் க்சாலலும் 
கவைகளில எளிதில நிகழ்ந்து வி்டக்கூடிய 
உணரச்சிவ்சப்்படுத்ைல மிவகயாகாமல ஒரு 
மனிைனின் வ்பாரச் சூழலி்லான வாழ்க்வகவய 
அ வ ன்  க ்ட ந் து  க ்ச ல லு ம்  அ த் ை வ ன 
உண்வமயான மனநிவ்லகளிவ்லவய கவைகள் 
நகரகின்றன. ககாரில்லா, ம், இச்்சா ஆகியன 
எழுத்ைாைரின் முைல மூன்று நாவலகள். அைறகு 
முன்வ்ப சிறுகவையாைராகப் ்பரிணமித்திருந்ை 
வஷா்பா்சக்தி அவரகள் 2001ஆம் ஆண்டு வ்பார 
்சமயத்திவ்லவய எந்ை ்சமர்சமும் இன்றிக் 
ககாரில்லா நாவவ்ல கவளியிடுகிறார.

ககாரில்லா நாவல ்பாரிஸில மூன்று முவற 
நிராகரிக்கப்்பட்டு நான்காவது முவறயாக 
அகதி ைஞ்சம் வகாரிய விண்ணப்்பத்து்டன் 
கைா்டஙகுகிறது. முன்னும் பின்னுமாக நகரும் 
கவைக்கைத்தின் ்சம்்பவஙகளில வராக்கிராஜின் 
கவையாக நாவல விரிகின்றது. குஞ்சன் வயல 
கிராமத்தில நிகழும் கவை, அந்ைக்  கிராமம் 
உருவான ்சாதிய வர்லாறு, வராக்கிராஜின் 

ைந்வை ைனது ்சண்டித்ைனஙகளுக்காகக் 
ககாரில்லா எனப் க்பயர எடுத்ைவைாடு அவை 
க்பயர வராக்கிராஜுக்கும் வழஙக்லானது வவர 
கவை விரிகிறது... நா்டகம் ்பழகச் க்சலவைாகச் 
க்சலலும் வராக்கிராஜ் இயக்கத்தில வ்சரந்து 
்பயிறசி க்சய்கிறான்.

்பயிறசியின் ஒரு ்பகுதியாக அடிவாஙக 
முற்படும்வ்பாது, அவன் ஒரு காட்சிவய 
ஆக்கிவன க்சய்கிறான். “இரண்டு வகவயயும் 
க்பாத்திப் பிடிச்சு ஒருக்கா நல்லா காத்ை இழுத்து 
கநஞசுக்குள்ை விட்டு கநஞவ்ச விரிச்சு விரிச்சு 
சுருக்கினான். ்டக்ககன்டு மண்வ்டக்குள்ை 
ஒருக்கா ைமிழீழத்வைக் ககாண்டு வந்ைான். 
ஒவர ்பச்வ்ச எந்ை வைத்ைா்ல ்பாரத்ைாலும் 
்பச்வ்ச வரிவ்சயாய் ஒவர அைவி்லான வீடுகள். 
்பச்வ்சகளுக்கு நடுவில முதுகு்ல துவக்குகவைா்ட 
நிண்டு ஆம்பிவையளும் க்பாம்பிவையளும் 
வயல வவவ்ல க்சய்யினம்.” 

இவன் வ்பா்லவவ ்ப்லர இயக்கத்தில 
ஆ ர வ த் து ்ட ன்  வ ்ச ர கி ன் ற ன ர .  ஒ ரு வ ன் 
ஆயுைம் என்வன ஈரத்ைது என இயல்பாகவவ 
ஒப்புக்ககாள்கிறான். ்பயிறசியின் பின் 
ை ன்  ஊ ரு க் வ க  மு க ா ம்  வ வ வ ்ல க் கு ச் 
க்சலலும் வராக்கிராஜுக்கும் அவன் ைந்வை 
ககாரில்லாவுக்கும் ்சண்வ்ட வலுக்கிறது. 
இவவமயம் ஒரு மணல திருட்வ்டத் ைடுத்ை 
வராக்கிராஜ், அவன் இயக்கத்ைாவ்லவய 
ம ண ல  எ டு த் ை வ ர  இ ய க் க த் தி ற கு ப் 
்ப ண  உ ை வி  க ்ச ய் வ ை ா ல  ம ன் னி ப் பு 
வகட்க வவக்கப்்படுகிறான். பின் அவன் 
ஒன்றுமறற விஷயத்திறகு இயக்கம் ைன்வன 
கவளிவயறறியைாக கநாந்துககாள்கிறான். 

பி ன் ன ரு ம்  க வ டி  சி லி ண் ்ட வ ர த் 
திருடியைாக இயக்கத்ைால சித்திரவவை 
க்சய்யப்்பட்டுப் பின் ககாழும்பு க்சலகிறான். 
அவன் காரணவம இல்லாமல வ்பாலீ்சாராலும் 
்ப்ல சித்திரவவைகவை அனு்பவிக்கிறான். 
பின் கவை ஐவராப்பிய நகருக்கு நகரகிறது. 
அஙகும் அகதி வாழ்வில முவறயறறு வாழ்ந்து 
்ப்ல குறறஙகவை எதிரககாள்ைக்கூடிய 
ஒரு சிக்க்லான வாழ்க்வகச் சூழ்லாக 
கவை விரிகின்றது. ககாரில்லா நாவவ்ல 
விைஙகிக்ககாள்வது கடினம். வவண்டுகமனில 
இது உைவ்லாம். “துவக்கு அவவனச் சுட்டு  
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இவவனச் சுட்டு பின் சும்மா இருந்ைவவனயும் 
சுட்்டது.”

 ம் என்்பது இன்னும் ஆழமாக வர்லாறறுச் 
்சம்்பவஙகளின் ஊ்டாக அரஙவகறும் நாவல. 
அவறறில முக்கியமானவவ கவலிக்கவ்ட 
சிவறப் ்படுககாவ்லகள், மட்்டக்கைப்பு 
சிவறயுவ்டப்பு என. ்பவனத்தீவவச் வ்சரந்ை 
்பாதிரியாருக்குப் ்படிக்கும் வந்சகுமாரனின் 
கவை அவன் ஐவராப்்பாவிவ்ல சிவறயில 
ைனது மகள் நிறமியின் கவைவயச் க்சால்லத் 
க ை ா ்ட ங கு வ தி லி ரு ந் து  வி ரி கி ன் ற து . 
அரசியல ஈடு்பாடு ககாண்்டைனால அவவன 
அதிலிருந்து வி்லக்கி வவக்க சிஙகைப் பிரவை்ச 
்பாதிரி கலலூரிக்கு அனுப்பி வவக்கப்்படும் 
வந்சகுமாரன் யாழ் நூ்லக எரிப்பினால 
ககாதித்துக் கலலூரியிலிருந்து ைப்பி ஒரு 
முழுவதும் நிறுவப்்ப்டாை இயக்கத்தில 
வ்சரந்து ைன்னிச்வ்சயான ்சாக்ச க்சயலகளில 
ஈடு்படுகிறான். பின் வ்பாலீசில சிக்கிச் சிவற 
க்சலகிறான்.

இைறகிவ்டயில நாவலில குறிப்பி்டப்்படும் 
்சாதி நிவ்லகள் கவனிக்கப்்ப்ட வவண்டியவவ. 
“குஞ்சன்வயலில இயக்கஙகள் நுவழந்ைவ்பாவை 
்சாதிவாரியாக ஆட்கள் வ்சரந்துககாண்்டாரகள் 
அல்லது வ்சரத்துக்ககாள்ைப்்பட்்டாரகள். 
மறவறய ஊரகவைப் வ்பா்லவவ இயக்கஙகைால 
மரண ைண்்டவன விதிக்கப்்பட்்டவ்பாது முைலில 
சுட்டுக் ககால்லப்்பட்்டவர ஒரு ்பஞ்சமவர”.

ந ா வ லி ல  க வ லி க் க வ ்ட  சி வ ற ப் 
்படுககாவ்லகள், வர்லாறறுச் சித்ைரிப்புகள். 
“இனிவரும் சி்ல ்பக்கஙகவை வாசிக்காமல 
க்டந்துவிடுவைால வர்லாறவறக் க்டந்துவி்ட 
முடியும் என்று நீஙகள்  நிவனக்கிறீரகைா” என்று 
கைா்டஙகும் அந்ை விவரிப்பு, வ்பரினவாைம், 
இனகவறி என் ்பதின் விைக்கஙகைாக 
கவளிப்்படுகின்றது. 

“நான் அவ்ட்பட்்ட க்சலலின் பூட்வ்ட 
உவ்டத்து என்வனக் ககான்று விடுவைறகு 
அவரகள் ைள்ளுமுள்ளுப் ்ப்ட்லானாரகள். நான் 
நிவனக்கிவறன், அவரகள் அப்வ்பாது கள்வைா 
்சாராயவமா குடித்திருக்கவிலவ்ல, எனினும் 
அவரகள் வ்பாவை ஏறிய கண்களு்டனும் சுளித்ை 
உைடுகளு்டனும் ைள்ைாடினாரகள். அவரகளி்டம் 
நிைானம் இருக்கவிலவ்ல, அவரகள் ஒருவவர 

ஒருவர வ்சவுகைால திட்டிக்ககாண்்டாரகள். 
ஒவகவாரு வகா்டரி வீச்சுக்கும் ஒவகவாரு 
உளிக்குத்துக்கும் ஒவகவாரு அடிக்கும் ஒரு 
கஜயவவவா ்சத்ைம் எழுந்ைது. ைவரயில 
முழுதும் ரத்ைச் ்சகதி, ககாவ்லகாரரகள் 
ந்டக்கவும் முடியாமல ஓ்டவும் முடியாமல 
வழுக்கி வழுக்கி விழுந்ைாரகள் என்றால 
உஙகைால நம்்ப முடிகிறைா, என் கண்ணால 
கண்வ்டன்.” 

இவவாறு அந்ைச் சித்ைரிப்பு நீள்கிறது. 
ைப்பித்துச் க்சலவகயில வ்பாலீசி்டம் சிக்கி 
மீண்டும் சிவறவா்சத்தில ்பக்கிரியு்டன் 
இ ரு ந் து ,  பி ன்  ஒ ரு  வ ்ப த் தி ய க் க ா ர 
நீ தி ்ப தி ய ா ல  வி டு வி க் க ப் ்ப ட் டு  ஊ ர 
க்சலவகயில இயக்கத்தி்டம் சிக்கித்  ைவ்ட 
க்சய்யப்்பட்்ட இயக்கத்வைச் வ்சரந்ைைாகப் 
்பக்கிரி ககால்லப்்படுவவைப் ்பாரக்கிறான் 
வந்சகுமாரன். பின் கவைவய முழுவதுமாக 
எழுதிவி்ட முடியாை வவகக்கு வந்சகுமாரனின் 
உணரவுச் ்சஙகிலி அறு்பட்டு ஒரு உைவியற 
சிக்கலின் உச்்ச நிவ்லயில நாவல முடிகின்றது.

இவவிரு நாவலகவைப் வ்பா்லல்லாது 
இச்்சா வமலும் தீவிரமானைான ஒரு க்பண் 
கரும்புலியின் கவைவய விவரிக்கிறது. ஒரு 
சிவறக் வகதியின் கிறுக்கல ்பக்கஙகவை 
ஆராய்வது்டன் கைா்டஙகும் நாவல அந்ைப் 
்பக்கஙகளில உள்ை அவளின் கவையாக, 
்பதுமர குடிப் க்பண்ணின் கவையாகத் 
கைா்டஙகுகிறது. ்பதுமர கிராம வாழ்வியல 
விழுமியஙகளும் வ்பய், வ்ப்சா்சம் முை்லான 
அவரகளின் நம்பிக்வககளும் சிஙகைப் ்பாட்டும் 
மந்திரகுமாரி கவை நா்டகமுமாக ஒரு க்லாச்்சார 
இணக்கத்வை விவரிக்கிறது. பின் அவரகளின் 
கிராமம் வலிந்து வரவவழக்கப்்பட்்ட சிஙகைக் 
குடிவயறறஙகைால ஒரு கட்்டத்தில முறறாகக் 
வகப்்பறறப்்படுகின்றது. 

க ா ட் டு க் கு ள்  ்ப து ங கி யி ரு ந் ை 
இயக்கத்தினருக்கு உைவியைாகக் கூறி 
ஆ்லாவின் ைம்பிவய ஊரக்காவல ்பவ்டயினர 
க க ா ல கி ன் ற ன ர .  ஆ ்ல ா வு ம்  க டு ம் 
துன்்பத்திறகுட்்படுத்ைப்்படுகிறாள். எனினும் 
ஒரு இயக்கத்ைவனின் துப்்பாக்கியால 
காப்்பாறறப்்பட்டு பின் ைன் அப்்பாச்சியால 
வநரும் ஒரு சிக்கலிலிருந்தும் துப்்பாக்கிவய 



38 ð¬ìŠ¹ îè¾ ïõ‹ð˜ - 2022  
www . p a d a i p p u . c o m

அ வ வ ை க்  க ா ப் ்ப ா ற று கி ன் ற து .  பி ன் 
ஆ்லா என்ற இயக்கப் க்பயவராடு அவள் 
்பயிறறுவிக்கப்்படுகிறாள். 

என்றும் ஆ்பத்துகளில நிராைரவாய் 
நின்றிருந்ை ஆ்லா துப்்பாக்கியால ைன் 
இருப்வ்ப உணரகிறாள். “என் இருப்பு கந்ைக 
மணத்ைாலும் ஓவ்சயாலும் தீயாலுமானது என 
நிவனத்துக்ககாண்வ்டன்” என்கிறாள். “என்வன 
அவமானத்திலிருந்தும் ஆ்பத்திலிருந்தும் 
காப்்பாறற ஒரு துப்்பாக்கியால மட்டுவம 
முடிந்திருக்கிறது” என நிவனக்கிறாள். 

பின் இயக்கத்ைால கரும்புலியாக 
மாறறப்்பட்டு ஆப்வரஷன் இரட்வ்டச் 
சிறகுகள் என்ற க்பயரில ஒரு ைறககாவ்லத் 
ைாக்குைலுக்காக ஆ்லா ்பயன்்படுத்ைப்்படுகிறாள். 
ஆ்லா என்றுவம ஒரு மாட்சிவம க்பாருந்திய 
மரணத்வை எதிர வநாக்கினாள். இ்லஙவக 
ைறககாவ்லயில முைலி்டம் வகித்ைது. 
அ ர த் ை ம ற று  எ ை ற கு ம்  ை ற க க ா வ ்ல 
க்சய்துககாள்ளும் அச்சூழலில அரத்ைமறற 
்சாவவ ஆ்லா கவறுத்ைாள். பின்னாளில 
ஆ்பவரஷன் வகவி்டப்்பட்டு ஆ்லா ஒரு 
கவறறுச் சுவர வமல வமாதி கவடித்துச் 
்சாகவவண்டும் என்றதும் அவள் ைன் இருப்வ்பக் 
வகள்விக்குள்ைாக்குகிறாள். அந்ை கனவநரக் 
கணத்தில வ்பாலிஸில பிடி்படுகிறாள். பின் 
அைவறற வி்சாரவண முகாம் ககாடுவமகளும் 
வ்பாவை ஊசி க்சலுத்ைலகளுமாக இரண்டு 
வரு்டம் இவவாறு இருந்ை பிறகு ஆ்லாவிறகு 
300 வரு்ட கடுவூழியச் சிவறத் ைண்்டவன 
வழஙகப்்படுகிறது. 

தினமும் ஒரு காகிைமும் அதில அவள் 
எழுது்பவவயுவம அவவை உயிரப்வ்பாடு 
வ வ த் தி ரு ப் ்ப வ வ ய ா கு ம் .  ை ன் வ ன ச் 
சித்திரவவை க்சய்யும்வ்பாது ைான் எப்வ்பாதும் 
நிகழ்கா்லத்தில அன்றிப் ்பத்து நிமி்டம் 
முன்னாவ்லவய இருப்வ்பன் என்று மரத்துப் 
வ்பசும் ஆ்லா எழுத்தின் மூ்லம் ஆறுைல 
ககாண்்டாள். அைன் மூ்லம் அவள் ைன் 
மாட்சிவம க்பாருந்திய மரணத்வைக் கூ்ட 
கற்பவன க்சய்திருந்ைாள். அவள் கடும் 
வநாயினால சிவறயிவ்ல மரித்ைாள். ைனது 
உண்வமயான க்பயர என்னகவன்்பவைவய 
மறந்திருந்ை வகப்்டன் ஆ்லாவின் க்பயர 

கவள்ளிப் ்பாவவயாகும்.

ஒரு உயிருள்ை ஆ்லா ்பறவவவய நீஙகள் 
்பாரத்திருக்கிறீரகைா என முடியும் நாவலின் 
பின்னட்வ்டப் ்ப்டம் கூ்ட நம்வம ஏவைா ஒன்று 
க்சய்யும். இம்மூன்று நாவலகளிலும் வ்பாரச் 
சூழலில வாழும் அவனவரும் எதிரககாண்்ட 
பிரச்்சவனகவை வ்ப்சப்்படுகிறது. எழுத்ைாைரின் 
கூறறான “உ்லகம் முழுவமக்கும் ஒவர ஒரு 
கவைைான் இருக்கின்றது” என்்பவை நாம் 
விைஙகிக்ககாள்ை வவண்டியைாகிறது.

வ ்ப ா ரி ன்  உ ை வி ய வ ்ல  இ வ வ ா று 
விவரிக்கிறது நாவலின் ஒரு ்பகுதி. “வ்பாரச் 
சூழலில வாழும் அவனவருக்கும் ஒரு 
க்பாதுவான உைவியல ்பண்க்பன்றுைான் 
நான் நிவனக்கிவறன். வ்பார என்்பது அைவில 
க்பரிய சிவறைாவன. அஙவக சிக்கிக்ககாண்்ட 
மனிைரகளின் உைவியலும் சிவறக் வகதிகளின் 
நிவ்லவய ஒத்ைதுவவ. உயிவரத் ைக்க 
வவப்்பைறகாக எவையும் க்சய்யக்கூடிய 
ம னிைரக ைாக  அவரக ள் ஆக் க ப்்பட் டு 
விடுகிறாரகள். இரக்கவும் க்பாய் க்சால்லவும் 
வழி்ப்டவும் நிரவாணப்்படுத்திக் ககாள்ைவும் 
காட்டிக்ககாடுக்கவும் நியாயப்்படுத்ைவும் வ்பார 
அவரகவை வடிவவமத்து விடுகிறது.” 

மூன்று (ககாரில்லா,  ம்,  இச்்சா) 
ந ா வ ல க ளி லு ம்  பு வ ன வு  எ ன் று 
குறிப்பி்டப்்பட்டிருந்ைாலும் இந்ைக் கவைகள் 
உண்வமயில இருந்து விவைந்ைவவவய. 
வ்பாரின் தீவிரத்வை அைன் உண்வம நிவ்லயில 
விைஙகப் ்பண்ணு்பவவவய. இதுவ்பான்ற, 
இைனிலும் ககாடுவமயான அனு்பவஙகள் 
்ப்லருக்கும் இருக்கிறது. 

“ஐவராப்பிய நாடுகளில அகதிகைாய் 
அவ்லந்து திரியும் ஒவகவாருவரின் வாழ்வும் 
ஒரு இ்லக்கியம்ைான்” என்ற கூறவற அவைத் 
கைளியப்்பண்ணுகிறது. கற்பவனக்ககட்்டாை 
க க ா டு வ ம க வ ை  க ந ரு க் க டி க வ ை 
எதிரககாள்ளும் வ்பாரச்சூழல கவைகைாவகயின் 
இைவன  Fiction என்று குறிப்பிடுகிறார 
எழுத்ைாைர என்வற கருைத் வைான்றுகின்றது. 
உண்வம இைனினும் ்பயஙகரமானது என்ற 
ைன்னுணரவான அறிைவ்லாடு இக்கவைகவை 
நாம் வாசிப்்பவை நம்வம உவறய வவக்கிறது. 
சிலலி்ட வவக்கின்றது. 



âvî˜ ó£E 

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

 சிறுகலத


`ைரரப் ்டரரப்..`

க்சருப்புகள் ்சத்ைமி்ட ஜான்வி, ராகவ, சிபு, 
கமரலின் ஓடிக்ககாண்டிருந்ைாரகள். 

‘ரன் ரன் ்பாஸட். வி்டக்கூ்டாது.’ 

ஆ ண் / க ்ப ண் ,  ம ை ங க ள் /  ்ச ா தி க ள் 
்ப ்ல  வ வ று ்ப ா டு க ளி ரு ந் ை ா லு ம் 
க்பாதுவாய் அவரகள் குழந்வைகள். அந்ை 
அப்்பாரட்கமண்டின்வாசிகள். 

‘நான்ைான் க்சான்வனன்ல்ல, வ்பபிக்கு 
மிலக் ககாடுக்கிறது இருக்கு.’ 

‘அது மைர. அப்புறம் டு வ்பபீஸ.’ 

‘எஙகாத்து்ல ைாத்ைாக்குக் கூ்டைான் அப்்படி 
இருக்கு. அவர என்ன மைரா?’ 

‘ஏய்! ஏய்! வம்ல வ்பாகுது..’ 

கமரலின் கத்ைக் கத்ை இரண்்டாவது 
பிைாக்கின் வ்பப்வ்பப் பிடித்து ஏறத் 
கைா்டஙகினர மூன்று மூைாவையரகள். 

க்சன்வனயின் வமயப் ்பகுதி. ்சனி மாவ்ல 
4 மணி. சித்ைாளு, க்பரியாளு, க்பயிண்்டர, 
பிைம்்பர, மீன்காரி, பூக்காரி என நககரஙகும் 
வ்சவவ க்சய்ய அரச்சுனன் வில்லாக 
விருட்க்டனப் புறப்்பட்டு வவவ்லக்குப் 

வ்பாயிருந்ை குடிவ்சப் ்பகுதியினருக்கும் அது 
்சனி மாவ்ல 4 மணி..

ஆ று மு க த் தி ற கு ப்  பி டி த் ை து  ஒ வ ர 
முகம்ைான். அவன் மகள் க்சலவியின் முகம். 
அன்றும் அவன் க்சலவியின் முகத்திலைான் 
விழித்திருந்ைான். வகாள்களின் வகாைாவறா 
என்னவவா க்சலவியின் முகம் அன்று 
க்சல்லாக்கா்சானது. 

முைலில ்பறறிக்ககாண்்டது ஆறுமுகத்தின் 
குடிவ்ச. அப்்படிவய ்பரவிப்்பரவிக் குடிவ்சகள் 
்சாம்்ப்லாகின. 576 குடிவ்சகளில குடிவ்சயாகக் 
குடித்ைனம் க்சய்ய மிஞசியவவ முன்னூத்தி 
க்சாச்்சம். குடிவ்சப் ்பகுதிகளில இருந்கைழுந்ை 
குரலகள் 200 அடி கைாவ்லவில இருந்ை 
தீயவணப்புத் துவறக்கு அன்வறக்குக் 
வகட்காமல வ்பானது. 

வீடு இழந்ைவரகள் ்சமுைாயக் கூ்டத்தில... 
ஆளுஙகட்சி எதிரக்கட்சி வவட்டிகள், அதிகாரச் 
வ்சவ்லகள், கால ்சட்வ்டகள்... கராட்டி, வ்சாப்பு, 
ைண்ணீர ்பாட்டிலகள், வ்பாரவவகள், ்பவழய 
துணிகள்... .
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இரண்்டாவது பிைாக்கின் மூன்றாவது 
ம ா டி யி ல  தி ற ந் தி ரு ந் ை  ஜ ன் ன லி ன் 
வழியாகக் குரஙகுகள் வீட்டினுள் புகுந்ைன. 
்சலமாவின் கணவன் இயறவகக் காை்லன். 
அ்பாரட்கமண்ட்டில வசித்ைாலும் காறறும் 
கவளிச்்சமும் அத்தியாவசியம் என்கறண்ணும் 
இயறவகக் காை்லன். அந்ை இயறவகக் 
காை்லவனக் காண இயறவக தூதுவரகள் மூவவர 
அனுப்பியிருந்ைது. ்சவமய்லவறயிலிருந்து 
்பாரத்ை ்சலமா அல்லா என்ற்லறி கவளிவய 
ஓடினார. 

கூ ட் ்ட ம்  கு ழு ம  க ்ச க் யூ ரி ட் டி க ள் 
அவழக்கப்்பட்்டனர. க்சக்யூரிட்டிகளின் 
முகஙகவைவய ்பாரத்திராை ்ப்லருக்கும் 
க்சக்யூரிட்டிகளின் முக ைரி்சனம் அன்றுைான் 
கிவ்டத்ைது. ஒரு க்சக்யூரிட்டி கூட்்டத்வை 
வமவ்ல க்சலலும் ்படிக்கட்்டருவக நிறுத்தினார. 
மறற மூவரும் ஒவர வநரத்தில விசி்லடிக்க 
இன்கனாருவர வகயிலிருந்ை குச்சியால ைட்்ட.. 
்சாப்்பாட்டு வமவ்சயில ்சலமாவின் ைம்பி 
அனுப்பியிருந்ை அவரபியப் வ்பரீச்வ்சவயப் 
பி சு க் கி  வி வ ை ய ா டி க் க க ா ண் டி ரு ந் ை 
கு ர ங கு க ளி க ்ல ா ன் று  க ை வ வ  வ ந ா க் கி 
ஓ ்ட  ம ற க ற ா ன் று  அ வ ை ப்  பி ன் ்ப ற ற 
ைன் ்சாமரத்தியத்வை �ாட் வ்பக்கில 
காட்டிக்ககாண்டிருந்ை ைாவயா அவரகவைக் 
காப்்பாறற அவ்சரகதியில ஓடியது கவளிவய. 
க்சக்யூரிட்டிகளின் வீர வர்லாறறில புதிய காவை 
்பா்டப்்பட்்டது. .

ைாஸைான் முைலில ஆரம்பித்ைான். 

‘ஐயா இைான் எஙகளுக்கு ்சவுரியம், 
புள்வைஙக ஸகூலுக்குப் வ்பாக, நாஙக 
வவவ்லக்குப் வ்பாக, ஆஸ்பத்திரிக்குப் 
வ்பாக. தூரமாப் வ்பானா நாஙக க்பாவழக்க 
முடியாதுஙக.’ 

‘நல்லா கவனிச்சுக்வகாஙக. இத்வைா்ட 
இஙக நிவறய ை்டவவ தீப் பிடிச்சிருச்சு. 
அைனா்லைான் அரசு உஙகளுக்கு எரியாை 
மாதிரி குவாட்்டரஸ கட்டிக்ககாடுத்திருக்கு. 
நாவைக்கு எல்லாரும் எம்எலஏ ஆபீஸாண்்ட 
வாஙக. வ்டாக்கன் வாஙகிட்டுப் புது வீட்டுக்குப் 
வ்பா்லாம்.’ 

கனகா வகட்்டாள், ‘ஐயா எரியாை வீட்்ட 
இஙவகவய கட்டிக்ககாடுஙக. ஊவர விட்டுத் 
தூர அனுப்புனா க்பாழப்புக்கு என்வனய்யாப் 
்பண்ணுவவாம்.’ 

‘கவரகமண்ட் முன்கூட்டிவய உஙகளுக்குப் 
்பணம் இ்டம் எல்லாம் ஒதுக்கி வீடு கட்டிருச்வ்ச. 
இப்்படிவய வ்லட் ்பண்ணினா அது வவற 
குப்்பத்துக்காரஙகளுக்குப் வ்பாயிடும்.’ 

‘ இ ல வ ்ல ய் ய ா  ந ா ங க  இ ங வ க வ ய 
இருக்கிவறாம்.’ 

ைாஸ க்சால்ல, கனகா க்சால்ல, ஆறுமுகம் 
க்சால்ல, ்சாம்்பல குடிவ்சக்காரரகள், குடிவ்ச 
குடிவ்சக்காரரகள் எல்லாரும் க்சால்ல 
கவரவவட்டி க்சால்லாமவ்ல வ்பானது. 

அடுத்ை ஞாயிறு முைலில எரிந்ைது ைாஸின் 
வீடுைான். அந்ைக் குடிவ்சக்குள் முருகன், 
ைரகா்சாமி, மாரியம்மாள், வவைாஙகண்ணி 
மாைா எல்லாரும் அடுத்ைடுத்ை மரச் ்சட்்டஙகளில 
்பக்கத்து வீட்டுக்காரரகைாக இருந்ைாரகள். 
க்டவுள்களுக்கு ஞாயிறு விடுமுவற வ்பா்ல 
ைஙகள் ்ப்டஙகவைக் காப்்பாறறிக்ககாள்ைக் 
கூ்ட முன்வரவிலவ்ல. மக்கவை? இைறகு வமல 
க்சான்னால ்சாமிக்குத்ைம். .

ராகவ கைவவ யாவரா ைட்டுவைாய் 
எண்ணித் திறக்க குட்டிகளு்டன் வீடு புகுந்ைது 
ைாய். 

ராகவ ‘அம்மா! ்பாட்டி! ைாத்ைா!’ என்ற்லற, 
அம்மா உருண்டு, ைாத்ைா நகரந்து, ்பாட்டி ்சாய்ந்து 
வந்ைாரகள். ்பாட்டி ‘ஆஞ்சவநயா ஆஞ்சவநயா 
கவளிய வ்பாயிடு உனக்கு வ்டமாவ்ல ்சாத்ைறன்’  
என வவண்டுவகாள் விடுக்க, ைாத்ைா ‘ராமா 
ராமா ராமா ராமா’ என்றார. அம்மா சும்மா 
நின்றாள் புரியாமல. ராகவ க்சக்யூரிட்டிகவை 
அவழத்துவந்ைான். 

இந்ை முவற குச்சிகவைாடு அவனவரும் 
ையாராக இருக்க மறகறாரு காவையும் 
வாவகத் திவணயாயிறறு க்சக்யூரிட்டிகளுக்கு. 
ஃப்ரிட்வஜத் திறந்து ்பால ்பாக்ககட்வ்டக் 
கடித்துக்ககாண்டிருந்ை அம்மா, கீவழ நின்றிருந்ை 
இரண்்டாம் எண்ணின் வமல ஃப்ரிட்ஜின் 
வமவ்லறி மாவவ ஊறறிய முைக்லண்.. 
்பாக்லாடு மாவும் க்லந்ைனவவ என்றவ்பாதிலும் 
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விரட்்டப்்பட்்டனர. 

குரஙகுகளின் திடீர விஜயஙகள் அடிக்கடி 
அரஙவகற குடியிருப்புவாசிகள் கூடினர. 
்சலமாவின் கணவர க்சான்னார, ‘குரஙகுகவை 
அடிக்கக்கூ்டாது.’ 

‘அப்புறம் என்ன ்சார ்பண்றது?’ 

‘கவடி கவச்்சா வி்லஙகுகள் ்பயந்துரும்; 
அப்புறம் வராது.’ 

்சலமாவின் கணவர குறுக்கிட்்டார, 
‘ைப்புஙக.. வனத்துவற கிட்்ட க்சாலலிப் புடிச்சுக் 
காட்டு்ல வி்டச் க்சால்ல்லாம்.’ 

சிபுவின் ்பாட்டி க்டலலியில மத்திய 
அரசின் உயர ்பைவியிலிருந்து ஓய்வு க்பறற 
பின் குடியிருப்பில க்பண்கள் வம்புக் 
குழுவின் ைவ்லவியுமாய் முழு வநரம் 
்பணிவயறறிருந்ைார. ‘எனக்கு என்னவவா 
க்டவுள் ஏவைா க்சால்லறாவரானு வைாணுது. 
நானும் வந்ை நாளிலிருந்து க்சாலவறன், ஒரு 
வகாயில கட்்ட. யாராவது வகட்டீஙகைா? இப்்பக் 
க்டவுவை எந்ைக் வகாயில கட்்டணும்னு நமக்குத் 
கைரியப்்படுத்தி இருக்கார.’ 

்சலமாவின் கணவர, ‘அப்்பாரட்கமண்டில 
ஏகப்்பட்்ட எலி க்பருச்்சாளி எல்லாம் வமயுது. 
கைருப்பூவனல்லாம் காருக்கடியில குட்டி 
வ்பாடுது. அ்சந்ைா நாய் உள்வை வந்துடும். 
இதுக்ககல்லாம் எந்ைக் வகாயில கட்டுவீஙக?’ 

‘மிஸ்டர நீஙக ைப்்பா வ்பசுறீஙக ்சாமி 
விஷயத்து்ல அப்்படி வ்ப்சாதீரகள்.’ 

ஒரு சுடிைார வாய்திறக்க சிபுவின் ்பாட்டி 
கிவ்டத்ை வாய்ப்வ்பப் ்பயன்்படுத்தி வழக்வக 
முடித்ைார, ‘நீஙக எல்லாரும் ்பாருஙக, வகாயில 
கட்டிட்்டா நம்கமல்லாருக்கும் விவமா்சனந்ைா. 
்பணத்வை அ்லாட் ்பண்ணுஙக, நாவன 
க்பாறுப்க்படுத்துக் வகாயில கட்வறன்.’ 

அந்ை ஒருவர க்சக்யூரிட்டிகளி்டம் கவடி 
வாஙகிக் ககாடுத்ைார. ்சலமாவின் கணவர 
வாவயத் திறக்கவிலவ்ல. எப்வ்பாதும் 
கூட்்டத்திறகு வரும் கமரலினின் ைாத்ைாவிறகு 
ஒன்றவர காது வகட்காது. வகட்்பது வ்பா்லத் 
ைவ்லவய ஆட்டுவார, அன்றும் ஆட்டினார. .

மவ்லகவைவய க்பயரக்க முடிந்ை நாட்டில 

குடிவ்சகவைப் க்பயரப்்பது எவவைவு சு்ல்பம். 
குடிவ்சகவைப் க்பயரத்துப் புறநகருக்கு 
அப்புறத்தில எறிந்ைாரகள். ஒவர மாைத்தில 
குடிவ்சப்்பகுதிவயச் ்சமப்்படுத்திச் சுறறுப்புறச் 
சுவகரழுப்பி இரண்டு ைட்டிகள் வவத்ைாரகள். 
முைலைட்டி ஆஙகி்லம் ்படித்ைது, ‘அத்துமீறி 
நுவழயாவை. ைனியாருக்குச் க்சாந்ைமான 
இ்டம்.’ இரண்்டாம் ைட்டி ஆஙகி்லம்/ ைமிழில, 
்சக்ல வ்சதிகளுவ்டய குடியிருப்வ்பப் 
்பறறி முன்கமாழிந்து கைா்டரபு ககாள்ை 
கைாவ்லவ்பசி எண்கவை வழஙகியிருந்ைது. 
முைலில கைா்டரபுககாண்டு வீடு ்பதிவு 
க்சய்ைவர கமரலினின் ைாத்ைாைான். பிறகு 
வரிவ்சயாக இஎம்ஐ உற்சவஙகளில இவணந்து 
வீ்டறற மத்தியைர வரக்கத்தினர க்சன்வனயின் 
வமயத்வைத் ைத்ைம் முகவரிகைாக்கிக் 
ககாண்்டனர. .

சிபுவின் ்பாட்டி& குழு சிரவமறககாண்டு 
இரு மாைஙகளுக்குள் வகாயிவ்லக் கட்டி 
முடித்துவிட்்டது. வகாயில்பணி ஆரம்பித்ை 
நாளிலிருந்து மூைாவையரகள் வரவில்லாமல 
வ்பானவைக் குழு சி்லாகித்துப் ்பரப்புவர 
க்சய்துககாண்டிருந்ைது. .

வ க ா யி லி ன்  மு ை ல பூ வ ஜ ய ன் று 
கு டி யி ரு ப் வ ்ப  கூ டி யி ரு க் க  வ ா யி லி ல 
ஒரு க்சக்யூரிட்டி மட்டும் நின்றிருந்ைார. 
குடும்்பத்து்டன் குரஙகு மறு்படியும் திக்விஜயம். 
அவனவரும் அதிரந்து பின் சுைாரிக்வகயில 
க்சக்யூரிட்டி வீரரகள் கவடிவய கவடித்ைாரகள். 
விசில ்சத்ைஙகள், மிரட்்டலகள், கவடிச் 
்சத்ைஙகள், ைடி பிரவயாகஙகள். க்சக்யூரிட்டிகளின் 
வாவகசூ்டலுக்கு மறறுகமாரு காவை. கிவ்டத்ை 
்சக்கரஙகளின் வமக்லல்லாம் ஏறிக்ககாண்டு 
நகரம் எப்வ்பாதும் வ்பா்ல ்படு வவகமாக 
ஓடிக்ககாண்டிருந்ைது. அைறகு ஈடுககாடுக்க 
முடியாமல குரஙகுக் குடும்்பம் நவ்ட்பாவையில 
இ்லக்கின்றி ஓடிக்ககாண்டிருந்ைது. 

ஜான்வி அம்மாவி்டம் வகட்்டாள், ‘அம்மா 
அட்ரஸ க்சாலலிக்குடு. கநக்ஸட் வீக் க்டஸட். 
நம்ம அப்்பாரட்கமண்ட் வ்பகரன்ன?’  

‘கிஷ்கிந்ைா அப்்பாரட்கமண்ட்.’
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 நூல் விமர்சனம்

இன்்பத் ைமிழ்ச் சுவவ க்சழித்துத் 
ைவழத்ை ைமிழ் விருட்்சம், இ்லஙவக 
மண்ணின் இனத்தின் வலிவயத் திறம்்ப்ட 
எழுத்தின்வழி ்பதிவு க்சய்யும் ஆறற்லாைர 
வ.ஐ.்ச கஜய்பா்லன். காப்பிய வவகயில 
இல்லாமல முழுக்கக் கவிவை வடிவில 
எழுைப்்பட்்ட “ஈழத்து மண்ணும் எஙகள் 
முகஙகளும்” எனும் நூலின்வழி இ்லஙவகயில 
ைமிழ் இனம் ்பட்்ட வலிகவையும் அைன் மீது 
ஏவப்்பட்்ட அவமானஙகவையும் ைமிழரகள் 
்பட்்ட துயரஙகவையும் மிக விரிவாக ஆழமாக 
உ்லகிறகு உவரத்துள்ைார.

க ்ச ன் வ ன ப்  ்ப ல க வ ்ல க் க ழ க த் தி ன் 
்பா்டநூலில இந்நூல இ்டம் க்பறறிருந்ைது. 
அைறகுப் பிறகு இரண்்டாவது மூன்றாவது 
்ப தி ப் பி வ ன க்  க ்ட ந் து  ந ா ன் க ா வ து 
்பதிப்்பாகப் ்பவ்டப்பு ்பதிப்்பகம் இந்நூவ்ல 
கவளியிட்டிருப்்பைன் வாயி்லாக இந்நூலின் 
சிறப்வ்ப நாம் புரிந்துககாள்ை முடியும். 
கரும்்பவனய சுவவயூட்டும் கன்னித் ைமிழில 
கவிவை நாவல ்பவ்டத்திட்்ட நூ்லாசிரியர 
சிறப்புமிக்கவர.

கவண்்பா அகவல விருத்ைகமனச் 
க்சழுந்ைமிழின் சீர கவிவை ்ப்ல வவகயும் 

இந்ை நூலில ஆனந்ை நரத்ைனம் ஆடுகின்றன. 
ஓவ்சக்குத் திவகந்ை விழுமிய இவரது ைமிழ் 
ஆறகறாழுக்கு நவ்ட, ஏராரந்ை எதுவக வமாவன, 
இன்்பமிகு உவமான உவவமயஙகள் துள்ளும் 
ஓவ்ச நயச் ்சந்ைம் இவவ ககாண்டு ்சரக்கவரப் 
்பந்ைலில வைன்மாரியாக நம்வம ஏகாந்ைப் 
க்பருஙக்டலில முக்குளிக்க வவக்கும் எழுத்து 
நவ்டவய யாத்திருக்கிறார கவிஞர.

உரிய கவி க்பருமிைம், வநர்ப்ட உவரக்கும் 
வ்பச்சுவன்வம, ஒவவாைவை ஒதுக்கும் நளின 
க்சழுவம, சிறுவம கண்டு சினத்ைலில வலிவம, 
ைமிழ்ச் ்சமூகத்தின் மாண்பு வ்பான்றவறவறச் 
சிறப்புற இந்நாவலில ்பதிவு க்சய்திருக்கிறார. 
இ்லஙவக மண்ணில கவிஞர ்பாலியாறறின் 
கவரயில எப்வ்பாவைா இறந்துவ்பான கவை 
நாயகிவயச் ்சந்தித்து அவளின் மரணம் குறித்தும் 
அவருவ்டய வாழ்வியல குறித்தும் வகட்்டறியும் 
சூழவ்ல நாவலின் கருப்க்பாருைாகப் 
்பவ்டத்துள்ைார. புவனவுகள் அவனத்தும் 
உண்வமயானது அல்ல என்றாலும் கநஞசுக்கு 
கநருக்கமாக ஆக்குவதில ்பவ்டப்்பாளி கவறறி 
க்பறுகிறார. ்பவ்டப்்பாளியின் சித்ைாந்ைத்வைாடு 
வா்சகரகளும் கருமம் வகாரத்து நவ்ட ்பயிலும் 
்சாத்தியம் சிறந்ை எழுத்துக்வக அவமயும்.
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“கூனிக்குறுகி கூசிக் கூசி

ஏழ்வமப் ்பட்்டவைார நி்லக்கிழார ைனது

குைத்கைரு வீதியில நவ்ட கமலிைல வ்பால

வகாவ்ட தின்ற ஆறு ந்டந்ைது”

ஏழ்வம நிவ்லயில இருந்ை ஒரு விவ்சாயி 
ைான் வாழ்ந்ை குைத்தின் வீதியில கூனிக்குறுகி 
கவட்கி கமலிந்து ந்டப்்பது வ்பா்லக் வகாவ்ட 
கா்லத்தில ஆறு கமலிைாக வறறிய வண்ணம் 
ஓடிக்ககாண்டிருந்ைது என்்பைவனச் சுவவ்ப்ட 
ைனது எழுத்தின்வழி தீட்டி உள்ைார கவிஞர.

மறகறாரு இ்டத்தில

“்ச்டாமுடி ைரித்ை ஆ்ல மரஙகள்

ைத்துவம் க்சான்னது” என்கிறார. 
ஆ்லமரத்தின் விழுதுகள் எப்வ்பாதும் நீண்டு 
பூமிவயத் கைாடுகின்ற வண்ணம்ைான் 
இருக்கும். அைவனச் ்சாமியாரகள் வ்பான்று 
்ச்டாமுடி ைரித்துள்ைன என்று உவவம 
நயத்வைாடு எழுதியிருப்்பது உவவக ககாள்ை 
வவக்கிறது.

இந்ை நாவலில வநரவமயாக ஈழத்து 
மண்ணில நி்லவி வந்ை வரக்க வவறு்பாட்வ்டப் 

்பதிவு க்சய்துள்ைார. மவ்லயகத் ைமிழரகள் 
பூரவ குடி ைமிழரகள் ைமிழ் இஸ்லாமியரகள் 
வ்பான்றவரகளுக்குள் இருந்ை முரண் ைமிழர 
விடுைவ்லவய எந்ை வவகயில ்பாதித்ைது 
என்்பவைக் கடும் வவைவனவயாடு ்பதிவு 
க்சய்துள்ைார. ஈழத்தில அடிக்கடி ந்டந்து 
வந்ை கவ்டயவ்டப்புப் வ்பாராட்்டத்வையும் 
அைனால ஏற்பட்்ட க்பாருைாைாரச் சீரழிவவயும் 
காட்சிப்்படுத்ைத் ைவறவிலவ்ல.

“ஈழ மண்ணில �ரத்ைால என்்பது

ஏவைா ஒரு இயக்கம் பிரக்டனம் க்சய்யும் 

ஊர்டஙகு உத்ைரவன்வறா.........

கநாடிந்துவ்பான நம் க்பாருைாைாரத்தின் 

காலகவை உவ்டக்கும் �ரத்ைால 
வவண்்டாம்”

என்ற வரிகள் வாயி்லாக அம்மண்ணில 
ந்டந்ை வ்பாராட்்ட நவ்டமுவறகவைச் ்சா்டத் 
ைவறவிலவ்ல.

ரதி வைவி எனும் கவை நாயகியின் 
வாழ்வியல வ்பாராட்்டம்ைான் இந்ை நாவலின் 
அடிப்்பவ்ட. பிறந்ைது முைல இறந்ைது வவர 
ஒரு க்பண்ணாக ஈழத்தில அவர ்சந்தித்ை 
இ்டரப்்பாடுகவை வாழ்வியல சிக்கலகவை 
மிக வநரத்தியாகச் க்சதுக்கியிருக்கிறார. காைலும் 
வீரமும் ைமிழரகளின் வாழ்வியல அஙகம் 
என்்பவையும் நிறுவத் ைவறவிலவ்ல ஆசிரியர. 
ஈழப் வ்பாராட்்டத்தில க்பண்களின் ்பஙகளிப்பு 
எத்ைவகயது என்்பவை இந்ை நூலின்வழி 
வா்சகரகள் உணரந்துககாள்ை முடியும். 
ஈழத்து மக்களின் கநருக்கடி மிக்க வாழ்வவக் 
கவிவை நவ்டயில உ்லகறிய உயிர ககாடுத்து 
எழுதி இருக்கிறார. வித்தியா்சமான வாசிப்பு 
அனு்பவம் வா்சகரகளுக்குக் கிட்டும் என்்பதில 
ஐயமிலவ்ல.

நூல் : ஈழத்து மண்ணும் எங்கள் மு்கங்களும்.
ஆசிரியர் : வ. ஐ. ச.ஜெயபாலன்.
பக்கங்கள் :  110.   விலல : ரூ 120
ஜவளியீடு : பலைப்பு பதிப்ப்கம், 8, மதுலை 
வீைன் ந்கர், கூத்்தப்பாக்கம், ்கைலூர்-607002.
அலலபபசி : 9489375575



î.Müòô†²I,  
«ðó£CKò˜, îI›ˆ¶¬ø, 
«èó÷Š ð™è¬ô‚èöè‹, F¼õù‰î¹ó‹.
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ஆய்வுக் கட்டுலை

பகுதி - 3

உமேயபாடல்கள்
கவையினுள் வரும் ்பாத்திரஙகளின் 

உவரயா்டல அவமப்புகளில ஆசிரிய அதிகாரப் 
்பராமரிப்பு க்சய்யப்்படுகிறது.

‘ஆசிரியர ்பாத்திரத்திறகு ககாடுக்கும் 
உவரயா்டலகளின் ைன்வமயில அதிகாரப் 
்பராமரிப்பு உள்ைது. ஆண் ்பாத்திரஙகளின் 
உ ண ர வு க வ ை  அ வ ை  மு வ ற யி ல 
உவரயா்ட்லாகக் ககாடுக்கும் கவை க்சாலலி 
க்பண் ்பாத்திரஙகளின் உவரயா்டலகவைத் 
ை ன து  வி ை க் க ங க ை ா க க்  க க ா டு த் து ச் 
க்சலவவைப் புவனவுகளில காண்லாம்,`  
(ை.விஜய்லட்சுமி, 2020. ்பக்.54). இந்ைப் 
்பவ்டப்பு அரசியல கருத்துக்கு இணஙக 
உறு்பசி நாவலில க்பண் ்பாத்திரஙகளின் 
உவரயா்டவ்லா அவரகைது எண்ணஙகவைா 
எஙகும் வநரடியாகக் ககாடுக்கப்்ப்டவிலவ்ல. 
எல்லா இ்டஙகளிலுவம கவை க்சாலலியின் 
எடுத்துவரப்்பாக மட்டுவம வந்துள்ைன.

ரத்ைம் வரும் அைவு கஜயந்திவய 
வன்வமயாக ்சம்்பத் புணரந்ைவ்பாதும், நான்கு 
நாட்கைாகக் கைவவவய திறக்கக்கூ்டாது என்று 
வீட்டினுள் அவ்டத்திருந்ைவ்பாதும் அவள் 
என்ன நிவனத்ைாள்? என்ன கூறினாள்? என்று 
எஙகுவம ்பதிவி்டவிலவ்ல. ஒவர ஒரு இ்டத்தில 
மட்டும், 

‘சி்ல நாட்கள் ்பகல முழுவதும் காரணம் 
இ ல ்ல ா ம ல  அ வ ள்  அ ழு து க க ா ண் வ ்ட 
இருந்ைாள்’ (்பக்.102) என்று ைன்வனயும் 
மீறிப் ்பதிவு க்சய்கிறார. ஒரு க்பண்ணால 
்சகித்துக்ககாள்வைறகு இய்லாை அைவு 
பிரச்்சவனகளிலும் வலிகளிலும் அழுந்தும் 
கஜயந்தி அழுவது காரணம் அறறைாக 
ஆசிரியருக்குத் வைான்றுகிறது. சி்ல இ்டஙகளில 
கஜயந்தியின் மன உணரவுகவையும், 
எண்ணஙகவையும் க்பாருந்ைாை முவறயில 
்பதிவு க்சய்துள்ைவையும் காணமுடிகிறது.

்ச ம் ்ப த் தி ன்  மீ து  தீ ர ா ை  ்ப ற று ம் , 
்பா்சமும் உள்ை காவிய நாயகி வடிவமாகப் 
்பவ்டக்கப்்பட்்ட கஜயந்தியின் மனநிவ்லயாக 
அைறகு முறறிலும் முரணான ஒரு எண்ணத்வை, 

‘்சம்்பத்தின் மரணம் அவளுக்குத் 
திடீகரனத் ைான் கவட்்டகவளியில இருப்்பது 
வ்பா்ல மிகுந்ை ்சந்வைாஷமானைாகவும் 
்பயமானைாகவும் இருந்ைது’ (்பக்.52) என்று 
விைக்குகிறார. உயிருக்குயிராக வநசித்ைவனின் 
மரணம் அவளுக்குச் ்சந்வைாஷத்வைக் 
ககாடுத்ைைாக எழுதுவதுவழி க்பண்கள் 
எலவ்லாரும் நம்்பத்ைகாைவரகள் என்ற புரிைல 
ஏற்படுத்ை முய்லப்்பட்டுள்ைது. ்பாத்திரப் 
்ப ண் பு க் வ க ற ற  உ வ ர ய ா ்ட ல க வ ை யு ம் 
எ ண் ண ங க வ ை யு ம்  ்ப வ ்ட த் ை ல 
எ ன் ்ப து  பு வ ன வி ன்  இ ன் றி ய வ ம ய ா ை 
அடிப்்பவ்டயாகும். இந்ை அடிப்்பவ்ட உறு்பசி 
நாவலில ்ப்ல இ்டஙகளில இழக்கப்்பட்டுள்ைது.

வைபாழி
உவரயா்டவ்லப் வ்பா்லவவ க்பண் 

்பாத்திரஙகவைக் குறிப்பிடும் கமாழியும் 
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ஆசிரியர அதிகாரத்வைப் ்பவற்சாறறி 
நிற்பைாகும். வயைான கன்னியாஸதிரி, அம்மா, 
சித்தி, ஆசிரிவய என அவனத்துப் க்பண்்பால 
்பாத்திரஙகவையும் எந்ை ஒரு மரியாவையும் 
இல்லாமல அவள், இவள், வந்ைாள், 
வ்பானாள் என்று ்சரமாரியாகப் ்பதிவி்டவும் 
கன்னியாஸதிரியு்டன் வந்ை ஒரு ந்பர பிற 
ஆண்கள் ஆகிவயாவர அவர, இவர, வந்ைார, 
வ்பானார என்று மரியாவைவயாடு ்பதிவிட்டு 
இருப்்பதும் க்பண்கள் மீைான ஆசிரியரின் 
மதிப்பின்வமவயக் காட்டிநிறகிறது.

உடல் வைபாழி
க வ ்ல  இ ்ல க் கி ய ப்  பு வ ன வு க ளி ல 

க்பண்கள் ைஙகைது உ்டல கமாழிவயப் 
்ப ய ன் ்ப டு த் தி க்  க ரு த் து ப்  ்ப ரி ம ா ற ற ம் 
க்சய்வைாகக் காட்்டப்்படுகிறது. அவவாறு 
உ்டல கமாழி மூ்லமாகக் கருத்துப் ்பரிமாறறம் 
க்சய்வது அழகியலில முக்கியமானது 
எ ன் று  வ ்ப ா ற ற வு ம் ்ப டு கி ற து .  உ ்ட ல 
கமாழி க்பண்ணுக்கு இயலபு வாழ்விலும் 
வலியுறுத்ைப்்படுகிறது. புவனவுகளில க்பண் 
ைவ்லயவ்சத்ைல, கண் சிமிட்்டல, ைவ்ல குனிைல, 
கால விர்லால வகா்லம் வ்பாடுைல வ்பான்ற 
உ்டல அவ்சவுகள்வழி ்பதில கூறுவைாகப் 
்பவ்டக்கப்்படுகிறது.

‘க்பண்களின் வாய்கமாழி மறுக்கப்்பட்டு 
உ்டல கமாழி வ்பாறறப்்படுவைறகுள் ஒரு 
அரசியல இருக்கிறது. வாய்கமாழியின் கருத்துப் 
்பரிமாறறத் கைளிவும் ்பன்முகத்ைன்வமயும் 
உ்டல கமாழி கருத்துப் ்பரிமாறறத்தில 
இ ல வ ்ல  எ ன் ்ப து  ம ட் டு ம ல ்ல ா ம ல 
அவைது எதிரவிவனகள் ஒரு குறிப்பிட்்ட 
எண்ணிக்வகக்குள் (ஆம், இலவ்ல என்்பது 
வ்பால) சுருஙகி வி்டவும் இது காரணமாகிறது’ 
(ை. விஜய்லட்சுமி, 2020, ்பக்.100)  என்ற எனது 
கருத்வைச் ்சரி வவப்்பது வ்பா்லவவ உறு்பசி 
நாவலில 17 இ்டஙகளில க்பண்களின் 
எதிரா்டலகள் அவரகைது உ்டல கமாழிகள் 
வழியாகக் காட்்டப்்படுகின்றன. க்பண்ணின் 
கமௌனம் கூ்ட எதிவர நிற்பவருக்குச் ்சம்மைமாக 
கமாழிக்பயரக்கப்்படுகிறது.

கமத வ்பால்லி
்பவ்டப்்பாளி கவை க்சாலலிவயத் வைரவு 

க்சய்வதிலும் ஆசிரிய அதிகாரப் ்பராமரிப்பு 

உள்ைது என்ற எனது கருத்வை நிறுவும் 
வவகயில  உறு்பசி நாவலில கவை க்சாலலிகள் 
அவமக்கப்்பட்டுள்ைனர. உறு்பசி நாவலில 
கவை க்சாலலியாகப் ்ப்லர வருகின்றனர. 
அதிகப்்படியான கவைவயக் கூறுவது ்சம்்பத்தின் 
நண்்பனான அழகரின் ்பாத்திரக் கவை க்சாலலி 
குரலில ஆகும். இவ்டயிவ்டவய ஆசிரியரும் 
வந்து கவை க்சாலலுகிறார. சி்ல இ்டஙகளில 
்சம்்பத்தின் ்பாத்திரம் ைன்வம ஒருவமயில 
கவை கூறுகிறது. வவறு சி்ல இ்டஙகளில 
மாரியப்்பனின் ைன்வம ஒருவமக் குரலிலும், 
ராமதுவரயின் ைன்வம ஒருவமக் குரலிலும் 
எனக் கவை முன்வனறுகிறது. அவரவர 
எண்ணஙகவை அவரவர ைன்வம ஒருவமயில 
(நான் என்று)  க்சால்ல வவத்திருக்கும் எஸ.
ரா கஜயந்தியின் கவைவயக் கூறும் இயலிலும் 
்சம்்பத்தின் வைாழி யாழினியின் கவைவயக் 
கூறும் இயலிலும் அவரகைது ைன்வம ஒருவமக் 
குரலில கவை க்சால்ல வாய்ப்்பளிக்காமல 
எஸ.ராவவ ்ப்டரக்வகக் கவை க்சாலலியாக 
வந்து அவரகளின் கவைவய, எண்ணஙகவைப் 
்பாத்திரத்திறகுப் க்பாருந்ைாமல கூறிச் 
க்சலகிறார.

‘க்பண் ்சாரந்ை கவையாக இருப்பினும் 
அவைப் க்பரும்்பாலும் ஒரு ஆண் ்பாத்திரம் 
க்சாலவைாகவவ கட்்டவமக்கப்்படுகிறது. 
ஏன் க்பண் ்பாத்திரம் வழியாகக் கவை 
க்சால்லப்்படுவதிலவ்ல எனில க�்லன் சிசு 
க்சாலவது வ்பா்ல இரு்பால ைன்வம அந்ைக் கவை 
க்சால்லலில வந்துவிடும் என்்பைால ஆகும். 
க்பண்ணின் மனநிவ்லயில இருந்து குறிப்பிட்்ட 
கவைவயக் கூறும்வ்பாது அைறகு ஒரு க்பண் 
ைன்வம வந்துவிடும் என்று நிவனப்்பைன் 
காரணமாகப் க்பரும்்பா்லான கவைகள் ஆண் 
குரலிவ்லவய க்சால்லப்்படுகின்றன. இப்்படி 
ஆவணக் கவை க்சாலலியாக அவமப்்பதில 
ஒரு வ்சதியும் உள்ைது என்னகவனில 
க ்ப ண் ணி னு வ ்ட ய  உ ண ர வு க ளு ம் 
சி ந் ை வ ன க ளு ம்  இ ரு ட் ்ட டி க் க ப் ்ப ட் டு 
மு ன் வ ன றி ச்  க ்ச ல ்ல  ஆ ண்  கு ர ல 
்பவ்டப்்பாளிக்குத் வைவவயாக இருக்கிறது’ (ை. 
விஜய்லட்சுமி, 2020, ்பக்.58)  என்ற கருத்திறகு 
ஏற்பவவ இஙகு கஜயந்திக்கும் யாழினிக்கும் 
ைன்வமக் குரல ககாடுக்கப்்ப்டாமல எஸ.
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ரா ஆசிரியர அதிகாரத்வைப் ்பயன்்படுத்தி 
மறுத்திருக்கிறார  என்்பவைக் காண முடிகிறது.

முடிவுமே
எஸ.ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய உறு்பசி 

நாவவ்லப் க்பண்ணியக் வகாட்்பாட்டு 
வ ா சி ப் பி ற கு  உ ட் ்ப டு த் தி ய வ ்ப ா து 
அ ப் பு வ ன வி ல  க ்ப ண் க வ ை 
கவறுக்கத்ைக்கவரகைாக, சுயந்லக்காரிகைாக, 
ம னி ை ா பி ம ா ன ம ற ற வ ர க ை ா க ,  ந ம் ்ப த் 
ைகாைவரகைாக ்பவ்டத்துள்ைவமவயக் 
காணமுடிகிறது. ்சமூகத்தில க்பண்கள் 
எலவ்லாரும் நல்லவரகள் என்ற கருத்து இலவ்ல. 
இஙகுக் கூறப்்பட்்டவரகவைப் வ்பான்வறாரும் 
இருப்்பர என்்பதில கருத்து முரண்்பாடும் 
இலவ்ல. ஆனால இந்நாவலில வரும் 36 க்பண் 
்பாத்திரஙகளில 31 ்பாத்திரமும் இதுவ்பா்ல 
கவறுக்கத்ைக்கவரகைாகவும் மூன்று வ்பர 
சிறுமிகைாகவும் வைாழியாக வரும் ஒரு க்பண் 
க்பாருைாவ்ச மிக்கவைாகவும் ்பவ்டத்துத் 
ைவ்லவிவய மட்டும் காவிய நாயகியாகப் 
்ப வ ்ட க் க ப் ்ப ட் ்ட வ ம ை ா ன்  ஆ சி ரி ய ரி ன் 
க்பண்ணுக்கு எதிரான ்பவ்டப்பு அரசியவ்ல 
கவளிப்்படுத்துகிறது. மட்டுமல்லாமல 
க்பண் உ்டவ்லத் துண்டு வ்பாட்டு ஆஙகாஙவக 
வா்சகருக்குக் காட்சிப்்படுத்தி அவரகவைத் 
ைன்வனாடு அவழத்துச் க்சலலும் ஒரு ்பாலியல 
கவை க்சாலலும் முவற இந்நாவலிலும் 
வகயாைப்்பட்டுள்ைது. இது ்பழவமயான 
ஒரு கவை க்சாலலும் முவறயாகும். 
்சாண்டிலயவனயும் ஆஙகி்ல க�ன்றி மில்லர, 
நாரமன் கமய்்லர வ்பான்றவவரயும் இக்கவை 
க்சாலலும் முவற நிவனவூட்டுகிறது.

இ ன் று  ஒ ரு  வி ர ல  க ்ச ா டு க் கி ல 
க்பண் உ்டலும் ஆண் உ்டலும் அவறறின் 
க்சயல்பாடுகளும் மலிந்து காணக் கி்டக்கும் 
கா்லகட்்டத்தில க்பண் உ்டவ்லக் காட்டிக் கவை 
க்சால்லத் வைவவயிலவ்ல. மட்டுமல்லாமல 
ஆண்கள் மட்டும்ைான் வா்சகரகள் என்ற 
எண்ணம் ்பதிகனட்்டாம் நூறறாண்டுச் 
சிந்ைவனயாகும். கவ்லயில காமம் கூ்டாது என்ற 
ஒழுக்க விதிமுவறகளுக்குக் குரல ககாடுக்கும் 
எண்ணம் இலவ்ல. அவை வவவையில அந்ைக் 
காமம் என்்பது கமாழித்ைைத்தில  க்பண்ணுக்கு 
எ தி ர ா க  ந ்ட க் கு ம்  வ ன் பு ண ர வ ா க வு ம் 
இருக்கக் கூ்டாது என்்பதில க்பண்ணியம் 

தீவிரமாக இருக்கிறது. காமத்வை இரு்பால 
்சமத்துவத்வைாடு ்பதிவிடுவதில எந்ைக் 
கவ்லத்ைன்வமயும் குவறந்து வ்பாவதிலவ்ல 
என்்பவைப் ்பவ்டப்்பாைரகள் கவனத்தில 
ககாள்ை்லாம். காமம் க்பண்ணுக்கு வலி என்ற 
புவனவு உத்தி இன்று கா்லாவதியாகிப்வ்பான 
ைந்திரமாகும். 

க்பண்ணியக் வகாணத்தில அல்லாமலும் 
க வ ை வ ய  நு ணு க் க ம ா க  வ ா சி ப் பு க் கு 
உட்்படுத்தியவ்பாது கவை க்சாலலியின் 
கூறறுகளில, வாக்கிய அவமப்புகளில, கா்ல 
இ்டப் பின்னணியில, நிகழ்வுத் கைா்டரச்சிப் 
க்பாருத்ைத்தில, ்பாத்திரப் வ்பரகளில எனப் 
்ப்ல ைவறுகளும், முரண் உவரத்ைலும் 
நிகழ்ந்துள்ைவைக் காண முடிந்ைது. இவறவறத் 
ைவிரத்திருக்க்லாம்.

 எழுத்ைாைரகள் கா்லத்துக்கு முன்வன 
ந்டப்்பவரகள், ்சமூக முன்வனறறத்தில ைமது 
்பஙவக ஆறறு்பவரகள் என்றகவாரு க்பாது 
எதிர்பாரப்பும் மதிப்பும் க்பாதுச் ்சமூகத்தில 
நி்லவுகிறது. அந்ை எதிர்பாரப்பிறகும் 
மதிப்புக்கும் ஏற்ப அவரகைது ்பவ்டப்புகளும் 
காய்ைல, உவத்ைல இன்றிப் ்பாலினப் 
க்பாதுவமவயாடு அவமய வவண்டும் என்று 
எதிர்பாரக்கப்்படுகிறது. எஸ.ராவி்டமும் அது 
வ்பான்ற உயரிய ்பாலினச் ்சமத்துவமான 
்பவ்டப்புக்கவை எதிர்பாரப்வ்பாம்.
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ததகாைர - 34 èMT

திமேப்டம : All Quiet on the Western Front
அ றி வ ா ளி க ள்  வ ்ப ா ர க ளி ல 

ஈடு்படுவதிலவ்ல. ஈடு்ப்டவும் மாட்்டாரகள். 
மாறாக வ்பாரகவை உருவாக்குவாரகள். 

கவனித்துப் ்பாருஙகள். 
யாகரல்லாம் ்சண்வ்டக்கு முந்திக்ககாண்டு 

நிறகிறாரகவைா அவரகள் அறிவிலும் 
்படிப்பிலும் ்சறறு பின் ைஙகியவரகைாக 
இருப்்பாரகள். வநரவமயானவனும் இதில 
சிக்கிக்ககாள்வதுைான் வநரவமயின் ்ப்லவீனம். 
ஆனால அறிவில கைளிவும் முதிரச்சியும் 
ககாண்்டவரகள் பின்னால இருந்து அவரகவை 
இயக்கு்பவரகைாக இருப்்பாரகள். அப்்படித்ைான் 
எல்லாப் வ்பாரகளும். அைனாலைான் அறிவு 
ஆ்பத்ைானது என்ற புரிைலும். 

வகயில துப்்பாக்கிவயாடு கத்திவயாடு 
கவடிகுண்டுகவைாடு கைத்தில நின்று 
வநருக்கு வநர அடித்துக்ககாண்டு ்சாவவார 
எல்லாம் அறிவிலிகள்ைான். அவரகவை 
அப்்படி அவரகைாகவவ வவத்திருக்கும் ஒரு 
கைளிந்ை கூட்்டம் எப்வ்பாதும் அதிகாரத்வைத் 
ை ன்  வ ய த் தி வ ்ல வ ய  வ வ த் தி ரு க் கி ற து . 
புத்தி்சாலித்ைனமாகத் திட்்டமிட்டுக் காய் 
நகரத்தும் அந்ைக் கூட்்டம் குளிரூட்்டப்்பட்்ட 
அவறயில முந்திரி தின்றுககாண்டு வ்பப்்பரில 
வககயழுத்திடும் வவவ்லவய மட்டும் 
்பாரத்துக்ககாண்டிருக்கிறது. 

அது...  வ்பசிப் வ்பசி உரு ஏறறி... 
்ப்லமில்லாை மனவைக் கவ்லத்துத் ைனக்கு 
ஏறற்படி மாறறிக்ககாள்ளும். வ்பாரில 
இருக்கும் வீர தீர ்பராக்கிரமச் க்சயலகவைப் 
்பரப்பி அதில இருக்கும் கரவத்வை இவைய 
மனதில திணிக்கும். முைல உ்லகப் வ்பார 
இரண்்டாம் உ்லகப் வ்பார.. இவைா இப்வ்பாது 
ந்டந்துககாண்டிருக்கும் வ்பாரககைல்லாம் கூ்ட 
அப்்படியாக வழி ந்டத்ைப்்பட்்டவவவய. வமவ்ல 
இருப்்பவனுக்கு இல்லாை இனகவறி கீவழ 
இருப்்பவனுக்கு மட்டும் ஊட்்டப்்படுவதுைான் 

அரசியல. அவை எல்லாக் கா்லத்திலும் அதிகார 
வமலைட்டு வரக்கம் மிகத் கைளிவாகக் கட்்டம் 
கட்டிச் க்சய்துககாண்டிருக்கிறது. அப்்படித்ைான் 
இந்ைப் ்ப்டத்திலும் கூ்ட. 

முைல உ்லகப்வ்பார. 
எந்ை உயர அதிகாரியாவது ்சண்வ்டக்கு 

வநருக்கு வநர க்சன்றிருக்கிறானா.. கஞசிக்கு 
இல்லாை வீட்டில இருக்கும் காவைகவைத்ைான் 
்ப ய ன் ்ப டு த் து வ ா ர க ள் .  வி ளி ம் பு 
நிவ்லக்காரனுக்கு விதி அதுைான்.   

ஆதி கைாட்வ்ட வ்பாரகளின் வழிவய 
வீரத்வை நிவ்லநாட்டுைலைான் வர்லாறு 
என்்பைாக எவவனா ்பதிந்துவிட்்டான். பிடித்துத் 
கைாஙகிக்ககாண்டிருக்கிவறாம். வ்பாரகளின் 
வழிவய கண்்டவ்டந்ை எல்லாவம ்சரவ 
நா்சத்தின் வழிவய மீண்்ட மறுவாழ்வுைான். 
தி ரு  வ ா ழ் வு  இ ல வ ்ல .  பு த் தி க க ட் ்ட 
்பயலுகளின் வழிந்டத்துைலில உ்டல வ்சாரந்து 
உள்ைம் வீழ்ந்து கி்டக்கும் வீரரகளின் நிவ்ல 
நிச்்சயமறறது. எந்ை கநாடியில எந்ை மரணம் 
என்று கைரியாை க்சத்து வீழும் கநாடிகள்... 
்பயஙகரமானவவ. 

“ ்ச ரி . . .  ை ய ா ர ா கு ங க ள் . . . ”  எ ன் று 
விரட்டிக் கைத்துக்கு அனுப்பும் அதிகார 
ஆ்டரகளின் முன்... விதிகளி்டம் ைஙகவை 
ஒப்்பவ்டத்துவிட்டு வீறிடும் வலிகவைத் தூக்கித் 
துப்்பாக்கிவயத் வைாளில வ்பாட்டுக்ககாண்டு 
அவ்லயும் அவரகளின் ஆறறாவமக்குச் 
க்சாறகள் இலவ்ல... வைாட்்டாக்கள்ைான் உண்டு.     

நாவலின் வழிவய எழும் சினிமாக்கள் 
வ ா ழ் வு க் கு  க ந ரு க் க ம ா ன வ வ ய ா க வ வ 
இருக்கின்றன. இந்ைப் ்ப்டம் கூ்ட நாவலின் 
்பக்கஙகளில விரியும் வ்பாரக்கைப் ்பதிவுைான். 
வ்பார என்றாவ்ல கவறறியின் களிப்பு அல்லது 
வைாலவியின் வலி என்்பைாக இருக்கும் 
கைத்தில இரு ்பக்கமும் நின்று ்சண்வ்டயிடும் 
எளிய வீரரகளின் மனநிவ்லவயப் வ்பசுகிறது 
இந்ைப் ்ப்டம். 
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ஒ வ க வ ா ரு  க ா ட் சி யி லு வ ம 
க க ா த் து க் க க ா த் ை ா ய்  வி ழு ம்  ம னி ை 
உ யி ர க ள் . . . .  வ ்ப ா ர க் க ை ங க ளி ல 
எப்வ்பாதுவம மதிக்கப்்படுவது இலவ்ல. 
முன்வனறிக்ககாண்வ்ட இருக்க வவண்டும். 
அல்லது பின்வனறும் நிவ்லயில அவனவன் 
உயிவர அவனவன்ைான் காப்்பாறறிக்ககாள்ை 
வவண்டும். எஙகிருந்து வவண்டுமானாலும் 
வந்து துவைக்கும் புல்லட்டுக்கு யார யார எந்ைப் 
்பக்கம் என்கறல்லாம் கைரியாது. அது ஒரு 
்சமைரம ்சாவு நிவ்ல. 

்பருவத்தில வ்பாரகள் மீது யாவருக்கும் 
ஒரு ஹீவராயி்சத் வைாறறம் இருப்்பது 
இயலபுைான். அைறகுக் காரணம் நாம் கறற 
வகட்்ட ்பாரத்ை எல்லாமுவம வீரத்துக்கு 
நான்கு வ்பவரப் வ்பாட்டுத் ைள்ளுவவைவய 
தி ரு ம் ்ப த்  தி ரு ம் ்ப ச்  க ்ச ா ன் ன து ை ா ன் . 
க்சாலலிக்ககாண்டிருப்்பதுைான். ஆனால 
வயதும் அறிவும் முதிரச்சியும் கைளிவும் 
ஏற்படும் கா்லகட்்டத்தில.. வ்பாரகளின் 
வநாக்கம் ஒருவ்பாதும் தீரவவ அவ்டயாது 
என்று புரிய வநரிடுகிறது. ைன்வனப் புரிைலுக்கு 
உட்்படுத்துகிறவன் ஒருவ்பாதும் வ்பாரில 
்பஙவகறக மாட்்டான். அைறகு மாறாகப் வ்பசித் 
தீரக்கும் வழிமுவறகவைக் கண்்டவ்டவான். 
அதுைான் மானு்டத் வைவவக்கு முக்கியமான 
கண்டுபிடிப்பு என்்பவையும் வ்சரந்வை 
உணரவான். 

ஆனால இஙகு ந்டப்்பது வவறு. அதிகாரம். 
எப்வ்பாதும் ஆ்டர வ்பாட்டுக்ககாண்வ்ட 
இருக்கிறது. அவைக் கண்மூடித்ைனமாகப் 
பின்்பறறும் நிவ்லயிலைான் வீரரகளின் 
வாழ்வாைாரஙகள் இருக்கின்றன. அப்்படி 
இருக்க வவப்்பதிலைான்.. அதிகாரத்தின் 
வலிவம கைா்டரந்து ்ப்லப்்பட்டுக்ககாண்வ்ட 
இருக்கிறது. எவவனா திட்்டம் வ்பாடுகிறான். 
எவவனா ஆவண பிறப்பிக்கிறான். எவவனா 
துப்்பாக்கி ஏந்துகிறான். உச்்சாணியில இருக்கும் 
அந்ைப் ்பத்து வ்பர ஆடும் ்பரம்பைத்தில முன் 
வரிவ்சயில நிறகும் வீரரகள் எப்வ்பாதும் ்பலி 
ஆடுகள்.

்ப்டத்தின் முைல காட்சிவய நம்வமக் 
க்லஙகடித்துவிடும். கல தின்ற கனவான்களின் 
வ்பார வியூகத்தில கைத்தில மாண்்டவரகளின் 
துணிகவை, பூட்ஸகவை ரீ வ்சக்கிளிங க்சய்து 

அடுத்ை வ்பட்ச்க்கு அனுப்புவகயில... வ்பாரகள் 
இல்லாை உ்லகம் எத்ைவன அறபுைமானது 
என்று நடுஙக உள்வை உதிக்கிறது ஒரு 
சிந்ைவன. ஒவகவாரு கணமும் வாழும் 
இந்ைப் பூமியில அன்பு க்சய்ய.. அரவவணக்க 
எத்ைவன இருக்கிறது. ஆனால ைன் ஆதிக்கத்வை 
எப்வ்பாதும் இந்ைப் பூமியில நிவ்லநாட்டி 
நான்ைான் க்பரிய பிைக்கர என்று உ்லக 
வரத்ைகத்தில நிவ்ல நிறுத்திக்ககாள்ை.. 
வாழ்வுக்கு ஏஙகும் வரக்கத்திறகுச் சீருவ்ட 
அணிவித்துச் சிவைத்துப் புவைத்து ஆைாயம் 
வைடிக்ககாண்வ்டயிருப்்பது... அதிகார வரக்கம்.

ஹீவராவின் ்பள்ளி நண்்பரகளும் வ்பாரில 
ஈடு்படுகிறாரகள். அவரகளின் ்சாவும் அது 
ைரும் வநாவும் ஹீவராவவ இந்ைப் பூமிவய 
விட்டு ஓடிவி்டச் க்சய்யும் சிந்ைவனவயக் 
கிைறுகிறது. ஓர இைம் வீரனின் உள்ைாரந்ை 
பி ற ா ண் ்ட லக வ ை ப்  வ ்ப ா ர  நி க ழ் த் து ம் 
இ்டஙகவை இந்ைப் ்ப்டம். 

வ்பாரக்கைத்தில நிறகும் வீரரகள் 
க ்ப ரு ம் ்ப ா லு ம்  இ ரு ்ப து  வ ய வ ை 
ஒட்டியவரகைாக இருக்கிறாரகள். ஹீவரா கூ்ட 
17 வயது நிரம்பிய துறுதுறு  வாலி்பன்ைான். 
அவனுக்கும் வ்பாரக்கைத்தின் மீதிருக்கும் 
அந்ை இனம் புரியாை ஈரப்பு இருக்கிறது. வீர 
தீர நாயகனின் கண்கள் வழிவய காணும் 
வ்பாரக்கைம்.. நிஜத்தில அப்்படி இலவ்ல. 
கநருக்கத்தில அவன் மீது கவியும் புல்லட் 
மவழயின் வடிவில அைன் மறு உருவத்வைக் 
காண்கிறான். நடுக்கமும் ்பயமும் ைவிப்புமாக 
உயிர ்பயமும் அக மூட்்டமும் அவவன 
அவனில இருந்வை அந்நியப்்படுத்தி எஙகாவது 
ஓடி வி்ட வயாசிக்கிறது. 

வ்பார ஒரு சூனியம். உள்வை சிக்கியவரகள் 
கவளிவய வரவவண்டுகமன்றால அவையும் 
வ்பாரைான் தீரமானிக்கும். துப்்பாக்கி 
அறறவரகள் மட்டுமல்ல.. ஏந்தியவரகளும் 
வகதிகவை. ைன்வனச் சுறறிச் சூழ்ந்திருக்கும் 
வ்பாரின் மாயக் கம்பிகளின் வழிவய ைன்வனவய 
கநாந்துககாள்கிறான்.

அ ர சு  எ ப் வ ்ப ா து ம்  ஆ யு ை ங க ளி ன் 
வழியாகத்ைான் ஆட்சி ந்டத்தும். வ்பாரகள் என்று 
வந்துவிட்்டால மானு்டம் பிறகு. கவறறிகள் 
மட்டுவம முைலமுழுக் குறிக்வகாள்.  

க்பண்களின் வா்சத்துக்கு அவ்லயும் 
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இ ர வு க ளி ன்  வ ழி வ ய  ஒ வ க வ ா ரு 
வீரனுக்குள்ளும் இருக்கும் ஆழ் விருப்்பத் 
ை வி ப் வ ்ப  உ ண ர கி வ ற ா ம் .  தூ ர த் தி ல 
நவ்ட்பாவைப் க்பண்கவைக் கண்டுவிட்்டால 
அவரகளின் குணமும் முகமும் கநாடியில 
மாறி... அவரகளின் வி்டவ்லப் ்பருவ நிவ்லக்குள் 
வந்துவிடுவது இயலபுைாவன. பின்னால க்சன்று 
ைன்வனவய வகாமாளியாக்கி விவையாட்டு 
காட்டும் நிவ்லக்கு மாறறு எது. ஒவர ஒரு துண்டு 
வாத்துக் கறிக்கு, ஒரு முட்வ்டக்கு அவரகள் 
்படும் ்பாடு.. ்பதிலிகள் அறறவவ. திருடிய 
்பச்வ்ச முட்வ்டவய உவ்டத்துக் குடித்துவிட்டு 
அைன் பிறகு ந்டக்கும் அ்சம்்பாவிைம் என்று 
ஒரு உயிரின் விவ்ல ஒரு முட்வ்டயாகக் கூ்ட 
இருப்்பதுைான் வ்பாரக்கை விதி.

நிவ்ல ககாள்ைாை நிழலின் விரட்்டல 
இந்ைப் வ்பார. தீரவு, வ்பத்தியம் உண்்டாக்கிப் 
்பைறச் க்சய்து ்பாரத்து ரசிக்கிறது. 

வ யி று ம்  நி வ ற ய ா . . .  பு ண ர வு ம் 
கைரியாை வ்பாரக்கை நாட்களின் வலி... 
உ்டவ்ல உருக்குவ்லத்து உயிவர வநாகச் 
க ்ச ய் து வி டு கி ன் ற ன .  ை வ ்ல மு வ ற 
ைவ்லமுவறயாக ஏவைா ஒரு வவகயில 
இ ன க வ றி  க ்ட த் ை ப் ்ப ட் டு க் க க ா ண் வ ்ட 
இருக்கிறது. சுய சிந்ைவனவய அழிக்கும் 
வல்லவம வ்பாரகளுக்கு உண்டு. அவை வநரத்தில 
என்ன வநரகிறவைா.... அதுைான் வீரத்தின் வழிவய 
கண்்டவ்டந்ை வர்லாறு. அல்லது வைாலவியின் 
வழிவய க்சன்று வ்சரந்ை மரணம். அரத்ைமறற 
மரணஙகளுக்குப் வ்பாரகள் ககாடுக்கும் விவ்ல 
எளிய விளிம்புநிவ்ல வீரரகளின் உயிர. 

அறியாவம, ஆரப்்பாட்்டம், குடும்்பத் 
வைவவ, உரு ஏறறிய முதிரச்சியறற வீம்பு, 
கூ்டவவ இனகவறி... இகைல்லாம் வகயில 
துப்்பாக்கிவயச் சுகமாக்க வவக்கின்றன. தீரவு... 
வைாறற துப்்பாக்கியும் சிலுவவைான் சுமக்கும். 
கஜயித்ை துப்்பாக்கியும் சிலுவவைான் சுமக்கும். 
ஆனால ஆ்டர வ்பாட்்டவன் வகயில ஒயினும் 
வகாழிக்கறியும். 

எ ங க க ல ்ல ா ம்  எ ை ற க க ல ்ல ா ம் 
எப்்படிகயல்லாவமா ைப்பிய நாயகன் வ்பார 
முடிந்து ஊருக்குத் திரும்்ப எத்ைனிக்கும் அந்ை 
ஒரு க்பாழுதில.. இன்னும் இருக்கும் மீதி அவர 
மணி வநர வக்கிரம்... நிவனக்க நிவனக்கக் 
ககாதிக்கும் உவ்லக்கைம். உள்ைம் உதிர... 

உ்லகம் அதிர... ஒவகவாரு வீரனின் ைத்ைளிப்பும் 
ைவிப்பும்ைான் அந்ை அவரமணி வநரமும் வ்சரந்ை 
இந்ைப் ்ப்டம்.

எதிரி வீரவனச் ்சரமாரியாகக் குத்திவிட்டு... 
ஒரு கட்்டத்துக்குப் பின் அவன் உயிர அ்டஙகத் 
ைவிக்கும் ்சத்ைம் ைாஙகாமல அவனுக்கு உைவும் 
ஹீவராவின் மனநிவ்லைான் மனிைனாக நாம் 
எப்வ்பாவைா மாறிவிட்்டைறகான அறிகுறி. 
அதுவும் அவன் ்பாக்ககட்டில இருந்து எடுத்ை 
அவன் மவனவி குழந்வை புவகப்்ப்டத்வைப் 
்பாரத்துக்ககாண்வ்ட அழுவகயின் வழிவய 
கவரந்து கைறும்வ்பாது...  இந்ைப் ்ப்டத்தின் 
வழிவய நாம் கறறுக்ககாண்்ட ்பா்டத்தின் 
வலிவம வலி நிவறந்ைது. வாழ்க்வக 
ஒருவ்பாதும் வ்பாரகளின் வழிவய பூந்வைாட்்டம் 
வைரக்காது. மாறாக, வவை்பட்்ட குருதி வைாய்ந்ை 
நிவனவவ்லகள் வழிவய ஒரு நரகத்தின் 
தீரவவவய கைளித்துப்வ்பாகும்.

எதிராளிகளி்டம் இருந்து கவியும் 
அடிவமத்ைனத்வை வி்ட... ைன் ்பக்கமிருந்வை 
சூழும் அடிவமத்ைனம் ஆ்பத்ைானது. அதுைான் 
இஙவக துப்்பாக்கிவயத் தும்பிக்வக மாதிரி 
வைாளில மாட்டி அதிகாரம் ைருவைாக, வாழ்நாள் 
துயரத்வை கநஞசில அடித்துவிடுகிறது. 
ஒரு கட்்டத்தில க்சய்வது என்னகைன்வற 
கைரியாமல வ்பாய்விடுவது... வ்பாரக்கைப் 
வ்பைலிப்பு. இறுதிக்காட்சியில... எதிரி வீரன் 
ஹீவராவவக் குத்திவிட்டுச் க்சய்வைறியாமல 
நிற்பதும்கூ்ட அதுைான்.

உயிர கருகும் குருதி வா்சம் திவர ைாண்டி 
உணரகிவறாம். உள்ைம் ்ப்ட்ப்டக்க.. மனிைா 
வ்பாரகள் வவண்்டாம் என்று முனஙகுகிவறாம். 
முப்்பது ்லட்்சம் வீரரகவைப் ்பலி ககாடுத்து 
அவரகள் மீட்க்டடுத்ை நி்லம் ஒரு சின்ன 
சுடுகாட்டுக்கு மட்டுவம உைவும் என்்பதுைான் 
வ்பாரகளின் மூரக்கத்தில கண்்டவ்டந்ை 
முட்்டாள்ைனம். 1914ஆம் ஆண்டு கைா்டஙகிய 
முை்லாம் உ்லகப்வ்பார 1918இல வ்பார நிறுத்ை 
ஒப்்பந்ைம் வககயழுத்ைாகி முடிவுக்கு வந்ைது. 
்சரி... மாண்்ட மனிைரகள் ைந்ை ்சா்பம் எப்வ்பாது 
முடிவுக்கு வரும்?

இயககுநர் : Edward Berger
ஜமாழி   : German / French
ஆண்டு   : 2022
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 வகாசிப்பு




்தமிழில காைல ்பறறிக் கூறும் நூலகள் 
ஏராைம். ்பதிகனண்வமல கணக்கு நூலகளுள் 
அகப்்பா்டலகவை அதிகம் இ்டம்க்பறறுள்ைன. 
அகநானூறறிலும் குறுந்கைாவகயிலும் ஐயன் 
திருவள்ளுவர காமத்துப்்பாலிலும் க்சால்லாை 
காைல கருத்துக்கவை இலவ்ல. 

காைல என்ற க்சாலவ்ல வ்பாவை ைரும் 
வஸதுைாவன. அந்ைப் வ்பாவை எப்்படிகயல்லாம் 
ஆட்டிப்்பவ்டக்கிறது என்்பவைத்ைான்   ஆரூர 
ைமிழ்நா்டனின்  “வலியின் புவனக்பயர நீ” 
என்ற கவிவை நூலும் உவரக்கிறது. சிறிய 
இன்்பத்துப்்பால என்வற க்சால்ல்லாம். அவவர 
முைல ்பக்கத்தில முழுக்க முழுக்கக் காைவ்ல 
ஏந்தும் ைமிழின் முைல ைன்முவனக் கவிவைத் 
கைாகுப்பு என்று குறிப்பிட்டுள்ைார.

ைன்முவனக் கவிவை என்றால என்ன? 
நீஙகள் வகட்்பது எனக்குப் புரிகிறது. நானிலு 
வவகக் கவிவைகள் கைலுஙகில மிகப் பிர்ப்லம். 
வ�க்கூ கவிவையில இருந்து ்சறறு வி்லகி 
நான்கு வரிகளில எழுைக்கூடியது.  முைல 
இரண்டு வரிகள் முறறுப்க்பறும், அைறகு 
அடுத்ை இரண்டு வரிகள் க்சால்லப்்பட்்ட 
நிகழ்விறகு ஒட்டிவயா அல்லது முரணாகவவா 
அவமயும். இந்ை வவகப்்பாட்டிலைான் 
“வலியின் புவனக்பயர நீ” என்ற ைன்முவனக் 
கவிவை நூல கவளிவந்துள்ைது.

காைல உஙகவைக் க்டக்கவிலவ்ல 
என்றாலும் காைவ்ல நீஙகள் க்டக்கவிலவ்ல 
என்றாலும் வாழ்ந்ைைறகான அரத்ைம் குவறவு. 
கவிவை, காவியம், இதிகா்சம் வ்பான்றவவ 
உருவானது இைனாலைான். அண்ணலும் 
வநாக்கினான் அவளும் வநாக்கினாள், 
கண்வணாடு கண் கவவிகயனும் வசியச் 
க்சாறகவைப் ்பயன்்படுத்திய கம்்பவன என்ன 
க்சாலவது..

“யா்ன யீணடை்ய்ன
சயனனலை்ன
ஏனல் காவலைர் கவசணாலி சவரீஇக்...”
என்ற குறுந்கைாவகப்்பா்டலில காைலில 

திவைத்ை காைலி யாவனயின் மூஙகில 
உணவவாடு க்பாருத்தித் ைன் வவைவனவயப் 
்ப தி வு க ்ச ய் கி ற ா ள் .  ` ந ா ன்  இ ங கு ை ா ன் 
இருக்கிவறன். என்கநஞவ்சா என் காை்லன் 
கானக நா்டகனாடு அஙகு கி்டந்கைாழிகின்றது` 
என்கிறாள். 

அப்்படியாகத்ைான் காைல என்்பது 
வவைக்கக்கூடிய இனிய வலிவம ைரக்கூடிய 
வலி. அதுைான் “வலியின் புவனக்பயர நீ.”

காைலின் வலி எப்்படி இருக்கும்.. 
அணுஅணுவாகப் புழு துவைக்கும் வவைவயப் 
வ்பான்றது. அப்்படியான உன் அழகு என்வன 
வவைக்கிறது. நீ அருகில இருந்ைவ்பாதும் 
கைாவ்லவில இருந்ைவ்பாதும்  என்வனக் 
ககால்லாமல ககான்று புவைக்கிறாய் என்ற 
கவிஞர ைாமவர வரிகவை நிவனவுக்குள் 
அமரத்துகிறது.

 ஆனால ஆரூர ஐயா காைவ்ல வலிவயாடு 
மறறுமல்லாது, இரக்கத்வைாடு, ்பண்வ்பாடு, 
தீண்்டாவம, ்சமத்துவம், ைத்துவத்வைாடும், 
வலிவமவயாடும்   ஒப்பீடு க்சய்கிறார.    
்பாவவந்ைவரப் வ்பான்று  காைலியின் கவ்டக்கண் 
்பாரத்துவிட்்டால  “மா மவ்லயும் சிறுகடுகு” 
என்்பாவர, அைவனப் வ்பான்றது “வலியின் 
புவனக்பயர நீ.”

கவிவைநூலிலிருந்து இவைா உஙகளுக்காகச் 
சி்ல கவிவைகவை விவைக்கிவறன். உஙகள் 
காைல ்பயிரகவை வைரத்துக்ககாள்ளுஙகள்.

“விழி மூடிய உன இடமயிரணடும
�மாதி்மடுகள்
அஙகு்தான புட்தந்துகிைக்கினறென
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என இரவு்பகல்கள்”
அவள் விழித்திருந்ைால அவனுக்குப் 

்பக்லாகவும் உறஙகச் க்சன்றுவிட்்டால, 
இலவ்ல ்பாரக்க முடியாை வநரஙகளில 
இரவாகவும் அைாவது, இருள் நிவறந்ை 
மனநிவ்லவயயும் ைந்துவிடுகிறது  என்்பவைப் 
வ்பால.  என் அருகில இரு..  எனக்கு இரவு 
்பகவ்ல உருவாக்கித் ைரக்கூடிய இயறவகக் 
காரணியாய், வைவவையாய் என் இைய வீட்டில 
அமரந்திருக்கிறாய். அப்்படி நீ இல்லாை 
நிவ்ல ்சமாதி நிவ்லக்கு ஒப்்பானது என்று ைன் 
காைலின் வலிவய, வலிவமவய, ஆழத்வை, 
வந்சத்வை எடுத்துக்காட்டுவைாக எனக்குள் 
்பதிவுக்சய்கிறது இக்கவிவை.

“காமக்கைடலைக்  கைப்பது 
எளிதிலும எளிது 
கா்தல் சிற்்றொடைடயக் 
கைப்ப்்தா   அரிதிலும அரிது.” 
இந்ைக் கவிவை ஐயன் திருவள்ளுவவர 

அவழத்து வருகிறது.
“கணகளவு சகாள்ளும சிறு்நாக்கம 

காம்ததில் 
ச�ம்பாகம அனறு ச்பரிது.”  
காம  இன்்பத்தின் ்பாதியைவவக் 

காட்டிலும் ்பாரவவ க்பரிது என்கிறார. 
ஆனால ஆரூர ஐயா  காமக்க்டவ்ல முழுதும் 
கூ்டக் க்டந்துவி்ட்லாம், ஆனால காைலில 
விழுந்துவிட்்டால எழ முடிவதிலவ்ல 
என்கிறார.

“நீ �ாதுவானவள்
ஆனால்
உன நிடனவுகள் 
அப்படி இல்டலை”

என்கிறார.
க்பரிய வகக்காரி என்று கிராமப்புறத்தில 

க ்ச ா ல வ ா ர க வ ை ,  அ வ ை  வ ்ப ா ்ல த் ை ா ன்  
காைலியானவள் ்பாரக்கச் ்சாதுவாக இருந்ைாலும் 
அவள் அவன் மனதில அமரந்து க்சய்யும் 
வ்சட்வ்டக்கு அைவவ இலவ்ல என்கின்றார.

 “சமௌனம ்தகர்்தது 
 புலைனகடள மதி்தது 
 அந்்தரஙகம ்்பசும 
 ஆணைாளின குரல் நீ.”
 ைன் உள்ைக் கீறவற முைன் முைலில 

எழுதி கவளிச்்சம் வ்பாட்டுக் காட்டியவள் 
ஆண்்டாள்ைாவன. ஆண்ைான் காைலிக்க 

வவண்டும் க்சால்ல வவண்டும் என்ற மரவ்ப 
உவ்டத்ைவள் அவள்ைாவன. க்பண்களுக்கும் 
அவள் உள்ை கமாழிவய அந்ைரஙகத்வைப் ்பகிர 
உரிவமயுண்டு என்்பவைக் கூறிக் காைவ்லாடு 
க்பண்ணியச் சிந்ைவனவயயும் விவைக்கிறார.

“உன சிறெகுகளுக்குள்
 எனடனச் சிடறெ டவ 
 இனனும விரியடடும
 என வானம ”
என்கிறார. சிவற என்்பது நாம் ைண்்டவன 

என்வ்பாம்.   ஆனால  காைலியின் மனதில 
சிவறபிடித்ைால அதுைான் அவரின் வானமாக 
விரியும் என்கின்றார. சிவற என்்பது வநசிப்பு. 
அவள் எவவைவு சிவறபிடிக்கிறாவைா 
அந்ை அைவுக்கு இவர காைல வானத்தில 
்பறக்க்லாம். காைலில ஒருவவர ஒருவர சிவற 
பிடித்துக்ககாள்வதிலைான் அவரகளுக்கான 
வானத்வை உருவாக்க முடியும். அதில 
எப்வ்பாதும் ்பறவவகைாய்ப் ்பறந்து வாழ்ந்து 
களிக்க முடியும் என்்பவைப்வ்பால சிந்ைவனவய 
எனக்குள் ைந்து க்சலகிறது. 

இப்்படி தித்திப்வ்பா தித்திப்்பாகக் 
காைவ்ல இனிக்க இனிக்கத் ைந்துள்ைார. 
இந்ைக் கவிவைகவைப் ்படித்து முடித்ைவு்டன் 
எனக்குள்ளும் ஒரு கவிவை எழுந்ைது. 
அதுைாவன நல்ல ்பவ்டப்பிறகான கவறறி. இவைா 
உஙகளுக்காக..

உன கரபபிடிக்குள் ஊஞ�லைாடுகிறெது 
என இ்தயம. 
அப்்பாது ்்பசும
புருவசமாழி
்வர்வடரக்கும �ாரல் எனக்குள்ளிருக்கும 
நாண்தட்த அறிமுகப்படு்ததி
்படைாமபூச்சியின  ்பை்பைபட்ப
கால்களுக்குள் கடடி
ஒரு ்வதியியல் மாற்றெம நிகழ்்ததுவா்ய
மனம்த அரக்கடனப்்பால்
சவடகமற்று எழு்தவும       
சவடகம  ்தடை ச�ய்கிறெது. 
எட்தச் ச�ால்லை
்்பாைா ்்பா
இப்்படி அவனவவரயும் காைலில 

திவைக்க வவத்துக் கவிஞனாக்கியும் விடுகிறது 
ஆரூரைமிழ்நா்டனின் வலியின் புவனக்பயர நீ 
என்ற கவிவை நூல.
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 சிறுகலத



இந்ைச் சித்திவரவயா்ட ஒம்வ்பாது 
மா்சம் முடியிது.  இனிவம்லைான் கராம்்பக் 
கவனமா இருக்கணும்.   ராத்திரிக்கு இரண்டு 
வவவையா எந்திரிச்சு மாடு என்ன ்பண்ணுது, 
அவ்சவ வ்பாட்டுக்கிட்டு இருக்கா இல்ல 
அ்சந்து ்படுத்துக்கி்டக்கானு ்பாரத்துப் ்பாரத்து 
வச்சுக்கணும்.  என்வனக்கு அப்்பா இப்்படி 
க்சான்னாஙகவைா, அன்வன்ல இருந்து அந்ை 
விஷயத்வைவய புடிச்சுக்கிட்டு அ்லயிது இந்ை 
ம்லரு கழுை.

     காவ்ல்ல ஏந்திரச்்சதுவ்லருந்து அப்வ்பா 
வ்பாட்ருமா இல்ல இப்வ்பா வ்பாட்ருமானு 
மாட்வ்டவய சுத்தி வரா ம்லரு.  ்பக்கத்து 
காட்டு்ல வமயப் வ்பாயிட்டு நல்ல கவயிலுக்கு 
நிழ்லான இ்டமாப் ்பாரத்து, அந்ை மாடு 
்படுத்துக்கி்டந்ைாலும் ்பக்கத்திவ்லவய வ்பாயி 

அவணக்வகாளிக்கிட்டு நிறகிறா.  நிவறமாை 
மாடு வா்ல அழகாச் சுருட்டி உட்காரைப் ்பாத்ைா, 
முந்ைாவனய  மடிச்சுச் சுருட்டிக்கிட்டு உட்கார 
க்பாண்ணு மாதிரிவய இருக்கு அவளுக்கு.

     கரப்்பமான க்பாம்்பவைய எப்்படி, 
ைாலி கட்டின புருஷன் ைாஙகித் ைாஙகிப் 
்பாரத்துக்கிட்டுத் ை்லப்பிள்வைக்காகத் ைவம் 
இருப்்பாவனா அப்்படி ஆகிப்வ்பாச்சு ம்லரு 
க்பாழப்பு.  கவள்ைப்்பசு கவள்ளிக்கிழவம 
ஈ ன் ்ட ா  வீ ட் டு க் கு  ந ல ்ல து னு ம் 
ஞாயிறறுக்கிழவம எருவம மாடு கன்னு ஈன்்டா 
கராம்்பவவ நல்லதுனும் கராம்்ப நாைாவவ 
ஊருக்குள்ை ஒரு வ்பச்சு.  ஆனா ம்லருக்குப் 
புைன்கிழவமைான் மாடு கன்று ஈனனும்னு 
ஆவ்ச. ஏன்னா க்பாண்ணு கிவ்டச்்சாலும் புைன் 
கிவ்டக்காதில்ல… 
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ஒவகவாரு வாரத்தி்லயும் “நாளு எந்ை 
நாளு நல்ல நாளு, நல்ல வ்சதி ககாண்்ட 
நாளு”ன்னு  நாட்கவை நகரத்திக்கிட்வ்ட 
இருக்கா.  விடிய முன்ன எந்திரிச்சு கவர்சாப் 
வ்பாயிப் ்பாரத்ைாலும் நாலு காவ்லயும் நல்லா 
நீட்டி “நான் நல்லாத்ைான் இருக்வக”னு நமட்டுச் 
சிரிப்பு சிரிக்கிது கவள்ைப் ்பசு.                           

“காவ்லயி்ல ்பாக்குற..  மாவ்லயி்ல 
்பாக்குற.. கால கடுக்க நின்னுக்கூ்ட ்பாக்குற… 
நீ ்பாரக்கும்வ்பாது எப்்படி வ்பாடுவவன்?”னு 
நக்க்லாப் ்பாக்குது அந்ைப் ்பசு.

இரண்டு வாரம் ஓடி ஒளிஞசுப்வ்பாச்சி…

“இந்ைா ்பாரு… நானும் க்பாறுத்துப் 
க்பாறுத்துப் புத்தி ககட்டுப் வ்பாயித்திரியிறன். 
நீ என்னனா, அந்ைா இந்ைானு ஆை 
அ்லக்கழிக்கிறீவய.. நியாயமா இது??” னு ஒரு 
நாளு நாக்கு வம்ல ்பல்லப் வ்பாட்டு நறுக்குன்னு 
வகட்டுப்புட்்டா அந்ை ்பசுக்கிட்்ட.

 “ம்ம்ம்ம்…. உஉஉம்ம்ம்.. ”

நி மி ர ந் து  ்ப ா ர த் ை  அ ந் ை ப்  ்ப சு , 
“எல்லாத்துக்கும் வ்பாயிட்டு வா”னு  ைவ்லயக் 
கீவழ ்பாரத்து  உைஙகுளிர உள்ளுக்குள்ை 
சிரிக்குது. எள்ளும் ககாள்ளும் கவடிக்கிது அவ 
மூஞசியி்ல. எப்வ்பாப் ்பாரத்ைாலும் கடுகடுனு 
உக்காந்திரக்கா.  சிவவனனு கி்டந்ைாலும் 
சீம்்பாலு திஙகணும்ஙகற ஆ்ச புடுஙகித்திஙகிது 
அவை.

“ஏம்மா இந்ை மாடு இப்்படி இருக்குது!! 
என்வனய விட்டுப் ்பாக்குறதில்ல அதுக்ககன்ன 
அப்்படி ஒரு ்சந்வைா்சம்.. அதுக்கிட்்ட அப்்படி 
நான் என்னத்ைக் வகட்டுட்்டன்! ஒரு அழகான 
கன்னுக்குட்டியத் ைான்னு ைான வகட்்டன்? ”

“நீ ஒரு அரவவக்காடு.. பித்துக்குளி மாதிரி 
வ்ப்சாை!!        வயித்துக்குள்ைப் பிள்வைய 
வச்சிரக்கவ,  என்வனக்கா இருந்ைாலும் இடுப்பு 
வலி எடுத்து, அை கீழ இறக்கி வச்சிைான 
ஆவணும்.!! என் வயித்துக் கூட்டுக்குள்வை 
உன்னய நான் வச்சிக்கிவறன்னு ஆத்ைாக்காரி 
வியாக்கியானம் வ்பசினாலும் எத்ைவன நாளு 
இத்துனுண்டு கூட்டுக்குள்ை இறுக்கிப்பிடிச்சு 
உட்காரந்திருக்கும் அது??  ்பத்து மா்சம் ஆனதும் 
இந்ைா வந்துகரன்னு வந்திராைா கவளியி்ல? 

அதுக்குள்ை அவ்சரப்்பட்்டா எப்்படி? வ்பாயி 
்படிக்கிற வவவ்லய ்பாரு…   சு ம் ம ா  அ ை 
பிடிச்வ்ச கைாஙகிக்கிட்டு நிக்காை ம்லரு..”

அ ம் ம ா   க த் தி ன ா ள் .  மூ ஞ சி 
கநளிஞசுவ்பாச்சு ம்லருக்கு..      

எப்்படியா இருந்ைாலும் இன்வனக்கு 
இல்லன்னா நாவைய ைாண்்டாது… ைட்டு 
நல்லாவவ ஒடிஞசு வருது.. அப்்பப்வ்பா 
க்சாணக்கி க்சாணக்கிப் ்படுத்துக்கிது… 
வவக்வகாவ்லயும் புலவ்லயும் நிவறய 
வச்சு கநம்பு கநம்புனு கநம்புனது்ல வயிறு 
இரண்டு ்பக்கமும் நல்லாவவ க்பா்டச்சி நிக்குது 
மாட்டுக்கு..

அந்திக்கு வம்ல கைா்டஙகுது அந்ைப் 
வ்பறுகா்ல வலி!!!

எ ங கி ட் ்ட  ய ா ரு ம்  வ ர ா தீ ங க ன் னு 
க ்ச ா ல லி க் கி ட் டு த்  ை ன க் கு த்  ை ா வ ன 
ைவ்லப்பிர்சவம் ்பாரக்கத் ைவிக்குது அந்ை 
கவள்ைந்தியான மாடு! இரண்்டாவது 
ஈத்ைாவவா இல்ல மூனாவது ஈத்ைாவவா இருந்ைா 
முன்னப்பின்ன கைரிஞசிருக்கும் வ்பறுகா்ல 
வலி.. இது கமாை ை்டவஙகறைா்ல மிரண்டு 
வ்பாயி அரண்டு முழிக்குது…

“ஏய் ம்லரு… மாட்டுக்கிட்்டக்கப் 
வ்பாகாைடி!!!  மாடு கன்னுப் வ்பாடும்வ்பாது அது 
உ்டம்பு்ல இருக்கிற ஒவகவாரு மயிரகால்லயும் 
முள்ளுக் குத்துற மாதிரி வலிக்குமாம்… நீ 
கிட்்டக்கப் வ்பாயி நின்னு, கண்ணு க்லஙகி 
நிறகிற மாட்டுக்கிட்்ட உன் மூஞ்சக் காட்டி 
க்லவரப்்படுத்தி விட்ராவை!!”

அ ம் ம ா வ  க வ ்ட க் க ண் ண ா ்ல  ஒ ரு 
சின்ன கமாற கமாறச்சிட்டு, எட்்டப் வ்பாயி 
நின்னுக்கிட்டு என்ன ்பண்ணுது மாடுனு எட்டி 
எட்டிப்்பாக்குற அந்ை இைகின மனசுக்காரி! 
சின்ன கவஙகாயத்ை சின்ன நூல்ல வரிவ்சயாகக் 
கட்டி, வீட்டு மாடி வம்ல நின்னுக்கிட்டு கீவழ 
கைாஙக விடுறாப்்ல, உள்ளிருந்து கவளிவய 
விடுது மாடு…

“்பனிக்கு்டம் ்பக்குவமா உவ்டஞசு உசுரு 
வரதுக்கு உைவியா…   ்பனிக்கு்டத் ைண்ணியி்ல 
உள் நீச்்சல அடிச்சு வர வ்சதியா…”
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மூ ஞ சி வ ய யு ம்  மு ன் ன ங க ா ல 
இரண்வ்டயும் முன்னுக்கு விட்டு ஏவைா 
்பந்ையத்தி்ல ்பாஞசு ஓடுற குதிவர கணக்கா 
ம ா ட் வ ்ட ா ்ட  பி ன் ன ா லி ரு ந் து  எ ட் டி ப் 
்பாரக்குது. ம்லரு எதிர்பாரத்ை ்சக்கரக்கட்டி… 
நல்ல வாட்்டமா ஒக்காந்து நாலு காவ்லயும் 
வ்சதி ்பண்ணி வயித்துக்குள்ை இருக்கிறை 
கவளிவயறறதுைான் வாயில்லா ஜீவனுக்கு 
வழக்கம்.

என்ன நிவனச்சுவைா இந்ை மாடு! 
விருட்டுனு ஏந்திரிச்சிடுச்சு… எந்திரிச்்ச 
அதிரச்சியி்ல உள்ை புரண்்ட ்பாதி உ்டம்பு 
்ப்டக்குனு கவளிவய வந்துடுச்சு கீழ  விழ!  
ஓடிப்வ்பாயி ஒத்ைா்சப் ்பண்ணி ’க்பக்’ குனுப் 
பிடிச்சுட்்டாஙக ம்லரும் அவஙக அப்்பாவும்.

வகத்ைாஙக்லாகப் பிடிச்சி, மணல்ல 
வ்பாட்டிருந்ை ்சணல ்சாக்கி்ல ்படுக்க வச்சு 
க்பாத்துனாப்பு்ல அது வாயி்ல, மூஞசி்ல இருந்ை 
க்ச்ட எல்லாம் வழிச்சி விட்க்டறிஞ்சாஙக…

நல்லா காப்பிக்ககாட்வ்ட க்லரு்ல கி்டக்கு 
கன்னுக்குட்டி…  ம்லருக்கு முககமல்லாம் 

்பலலு…

கன்னுப் வ்பாட்்ட மயக்கத்து்ல கிறஙகி 
நிக்குது மாடு. ்பனிக்கு்டம் உவ்டஞசு கன்னும்  
ஈன்்டாச்சு நஞசு வ்பாடுறதுைான் ்பாக்கி.  ்பக்லா 
இருந்ைாலும் ்பக்கத்து வீட்டுப் ்பாண்டியன் 
ககாள்வையி்ல மூஙகித்ைவை அறுத்துட்டு 
வந்து்ட்லாம். இருட்டு்ல வ்பாயி என்னத்ை 
்பண்றதுன்னு பு்லம்புறாரு அப்்பா.

வீட்டுக்குள்ளிருந்து ஒரு ்சத்ைம்…

“காைக் கன்னா? கிவ்டரிக் கன்னா?” 

அப்வ்பாைான் ‘அை’ கவனிச்்சாஙக இரண்டு 
வ்பரும். அ்ட, காைக் கன்னு…!

அவவைவுைான்… ஆத்ைா ைன்வனா்ட 
ஆ ட் ்ட த் ை  ஆ ர ம் பி க் க ப் வ ்ப ா ற ா ன் னு 
கைரிஞசுப்வ்பாச்சு ம்லருக்கு. இதுக்குத்ைான் 
இ வ வ ை வு  அ ்ல ப் ்ப வ ற ய ா னு  மூ ஞ ்ச 
திருப்பிக்கிட்்டாஙக அவவைா்ட அம்மா.

வீட்டுக்கு மகைாப் பிறக்குறதும் மாட்டுக்கு 
மகனாகப் பிறக்குறதும் ஒன்னு. ஏன்னா, 
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இரண்டுவம பிறந்ை வீட்டுக்குச் க்சாந்ைமிலவ்ல. 
மக வாக்கப்்பட்டுப் வ்பாயிருவா.. மாட்வ்டா்ட 
மவன் காயப்்பட்டுக் கறிக்கவ்டக்குப் வ்பாகிரும்.

வீ ட் டு க் கு த்  ை ்ல ப்  பி ள் வ ை ய ா 
ஆண்பிள்வை பிறந்ைாக் ககாண்்டாடுற இந்ைச் 
்சமூகம் மாட்டுக்கு மகன் பிள்வை பிறந்ைா 
“ஐவயா க்டவுவை” என்று அழிச்்சாட்டியம் 
க்சய்யுது. இஙக எதுவுவம ஆவ்சவயயும் 
அன்வ்பயும் க்பாறுத்ைது இல்ல அவஙகவஙக 
வைவவவயயும் காரியத்வையும் க்பாறுத்ைது.

புது்சா கன்னுப் வ்பாட்்ட மாடு என்னவமா 
ஏவைான்னு நிவனச்சுக்கிட்டுத் ைான் க்பத்ை 
கன்ன, ைன்னருவக வி்ட மாட்டுது… சுத்து 
சுத்துனு சுத்துது. அவைா்டக் கன்னுக்குட்டிய 
யாராவது கைாட்்டா கன்னாபின்னானு 
கத்துது. அழிச்்சாட்டியம் ்பண்ணிக்கிட்வ்ட 
அஙக இஙகன்னு ஆடிக்கிட்வ்ட முழு 
நஞவ்சயும் வ்பாட்டுடுச்சு… சூட்வ்டா்ட 
சூட்்டா வ்பாட்்ட நஞ்ச, ஒரு வ்பயி்ல கூட்டி 
அள்ளி ஆத்ைஙகவரயி்ல வ்பாடுவைறகாக 
அப்புறப்்படுத்தி வச்சுட்்டாஙக. 

கன்ன எழுப்பிக் கனிவாக்கூட்டிப் 
வ்பாயி கன்னுவ்டய வாய மாட்வ்டா்ட 
காம்பு்ல கவச்்சா… உட்டுைய்யா ஒரு ஒை… 
கண்ணு்ல விழவவண்டிய அடி க்சத்ைத்ைள்ளி 
காலுக்கறியி்லப் ்ப்ட கன்னுக்குட்டிவயா்ட 
வ்சரந்து கீவழ விழுந்ைது ம்லரு.

ககாஞ்சம் விட்டுப் பிடிச்்சாஙக.. ைத்தித் 
ைத்தித் ைாவி ஓடி எழுந்து ந்டந்து விழுந்து… 
திரும்்பவும், எழுந்து ந்டந்து… இஙவக என்ன 
நி்லவரஙகறை அனு்சரிச்சு… ைன்வனவய 
நல்லா நிவ்லப்்படுத்திக்கிட்டுப் ்பாலு வரக் 
காம்பு எஙக இருக்குன்னு கண்ண உருட்டி 
உருட்டித் வைடுது… ஒரு மிதி. அந்ை மிதியும் 
வாஙகிக்கிட்டுக் கவ்டசியி்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு 
ஆத்ைாவ…

்ப ா வ ம்  எ ம் பு ட் டு ப்  வ ்ப ா ர ா ட் ்ட ம் 
க ்ப ா ற ந் ை து ம்  அ து வு ம ா !   ம ்ல ரு 
வ ரு த் ை ப் ்ப ட் ்ட ா ள் …  இ ர வு ்ல  ந ்ட ந் ை 
அ்லப்்பவறயி்ல கைாப்புள் ககாடிய துணி 
வ்பாட்டுக் கட்்ட மறந்துட்்டாஙக அப்்பாவும் 
க்பாண்ணும்… அஙகைான் ஆரம்பிக்கப்வ்பாகுது 
பிரச்்சவன.

இ ர ண் டு  ந ா ளு  க க ா ண் ்ட ா ட் ்ட ம ா 
இருந்துச்சி வீடு. ஓடுறது என்ன.. ஒடியாறது 
என்ன..

ஏமாத்திப் ்ப்டக்குனு வந்து ்பால 
குடிக்கிறது என்ன… ஒவர கூத்ைாகிப்வ்பாச்சு புது 
கன்னுக் குட்டிவயா்ட.

மூ ண ா ம்  ந ா ளு  இ று க் கி ப் பி டி ச் சி 
ைாவாரத்தி்ல கயித்ை காலு்லப் வ்பாட்டுச் 
சுத்தி கட்டிப் வ்பாட்்டா… க்சாட்டுது ரத்ைம் 
க்சா்டக்சா்டன்னு… அந்து விழுந்துடுச்சு 
கைாப்புள் ககாடி.  

இரத்ைத்வைப் ்பாரத்ைதும் புத்திப் 
பித்துப்பிடிச்சிருச்சு ம்லருக்கு. வ்சக்கிை 
எடுத்துக்கிட்டுச் ்ச்டக்கு ்ச்டக்கு ்ச்டக்குனு 
மிதிச்சிக்கிட்டுப் வ்பாறா மருந்துக் கவ்டக்கு… 
அஙக வ்பாயி உள்ைைச் க்சால்லவும் உ்டவன 
ைந்ைாஙக உவறயில வ்பாட்டு ஒரு மருந்ை…
வீட்டுக்கு வந்து வ்லதுவகயி்ல அந்ை மருந்ை 
எடுத்துத் கைாப்புள்ககாடி இருந்ை ்பக்கம் அப்பி 
விட்்டா…

விடிய காவ்லயி்ல எந்திரிச்சுப் ்பாரத்ைா… 
இப்வ்பா அப்வ்பானு இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு 
கன்னுக்குட்டி. ம்லரா்ல அைப் ்பாக்கவவ 
முடிய்ல…

மாடுகன்னு வம்ல, கன்னுப்வ்பாட்்ட 
ககாஞ்ச நாள் வவரக்கும் மதுரமான வா்சம் 
சுத்தி சுத்தி அடிக்கும். அந்ை வா்ச க்சாகத்ை 
ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகு மாடுகன்னு வம்ல 
எப்வ்பாவும் எதிர்பாரக்க முடியாது. அந்ை 
வா்சம் எப்்படி இருக்குமினா  புது்சாப் பிறந்ை 
குழந்வைகிட்்டக்க ஒரு வா்சம் அடிக்கும் ்பாருஙக 
அந்ை மாதிரி… அந்ை வா்சத்து்ல ஈரக்கப்்பட்்ட 
‘ஈ’ஙக கன்வனா்ட கைாப்புள்ககாடிவய 
வட்்டமிட்டுக் குடும்்பம் ந்டத்திக் குஞசு 
க்பாரிச்சிட்டுப் வ்பாயிடுஙக… அந்ைைவுக்குத் 
வைாைான இ்டம்.

கன்னுக் குட்டிய மல்லாக்கப்வ்பாட்டு 
்லாவகமாக இழுத்து, கைாப்புள் ககாடியத் 
தூ க் கி ப்  ்ப ா ர த் ை ா ,  வ ட் ்ட ம ா க  ஓ ட் ்ட 
வ்பாட்டு உள்வை உட்காரந்து குதிக்குதுஙக 
புழுக்குஞசுஙக..
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கவ்டகவ்டத்துப் வ்பானா ம்லரு. 
மருந்து கவ்டக்காரன் ககாடுத்ை உவறமருந்ை  
தூக்கி விட்க்டரிஞ்சா.. வீட்டு்ல ஆட்டுன 
வவப்க்பண்வணய எடுத்து ஒழுக ஒழுக 
உள்ைஙவக வழியா அந்ைத் துவாரத்துக்குள்ை 
விட்்டா, க்சப்புப் ்பட்வ்டான..  முணு.. முணு… 
முணுனு…. நின்டுதுஙக, உள்ைப் புது்சா 
குடிவந்ை  ்சனஙக  துடி  துடின்னு துடிக்கிது… 
கன்னுக்குட்டி.

இரண்டு மூனு வவவையா மாத்தி மாத்தி 
ஊத்திப் ்பாரத்தும் உள் புழு கவளிவந்ை 
்பாடில்ல. வவணாம் ்டா ்சாமி!  இந்ை 
வவப்்பண்ண விவகாரமின்னு… வீட்்ல விவைய 
வச்சிக் காய வச்சி அரச்சி வச்்ச மஞ்சை வகயி்ல 
எடுத்து… அந்ை மஞ்சவைா்ட நாலு சூ்டத்வையும் 
க்சக்கி நல்லா மாவு மாதிரி ஆன பின்ன அை 
எடுத்து அந்ைத் துவாரத்துக்குள்ை திணித் திணித் 
திணினு திணிச்்சா… க்சத்ை வநரத்து்ல ்சன்ன 
்சன்னமாக் ககாட்டுது புழு.

்பாரக்கவவ ைாஙக்ல, கன்னுப் வ்பாட்்ட 
மூவன நாளுள்ை இம்புட்டுப் புழு, உள்ை 
இருந்து உ்பத்திரம் ககாடுத்திருக்வகனு நிவனச்சு 
நிவனச்சு அழுகுறா ம்லரு.

இந்ை ்சாக்கு்ல ம்லவரா்ட ஆத்ைா, `வ்பாதும் 
ஆவுவ்டப்்பா!! என் வீட்டுக் காைப் பிள்வைக்கு 
ஒன்னும் ஆகாம உயிரைப்பிச்சிருச்சினா… ஒன் 
வகாயிலுக்குக்  கூட்டியாந்து  உனக்வக வநந்து  
விட்டுறன்`னு வவண்டிக்கிட்்டா.

எந்ைக் கன்னா இருந்ைாலும் வீட்டுக்குத் 
வைவவயான ்பாலு கறக்குறதுக்கு ஏகழட்டு 
மா்சம் வைவ. மாடு அப்வ்பாைான் ்பாலசுரக்கும். 
அதுக்கப்்பறம், மாவ்ட கன்னுக்குட்டியக் கிட்்ட 
வி்டாம ஒவைக்க ஆரம்பிச்சுரும். அடுத்ை 
ஈத்துக்கு ையாராகிறதுனா்ல…

க ா ை ப்  வ ்ப ா யி டு ச் சு ன் ன ா  ்ப ா லு 
வ்பாய்டுவமஙகிற கவவ்ல்ல வநந்துவிட்டுட்்டா 
வீட்டுக் கன்ன… வகாயிலுக்கு வநந்து விட்டுப் 
புண்ணியம் வ்சரத்ை மாதிரியும் ஆச்சு! உைவாை 
கன்னுக்குட்டிய ஓரஙகட்டுன மாதிரியும் 
ஆச்சுனு மனக்கணக்கு வ்பாட்டுட்்டா… 
அம்மாவவா்ட இந்ை மனக் கணக்ககல்லாம் 
ம்லருக்குத் கைரியுமா ்பாவம். கன்னுக்குட்டிய 
காப்்பாத்துனு அவளும் வவண்டிக்கிட்்டா…

க்பத்துப் வ்பாட்்ட மாட்வ்டா்ட வவ்ல,  
்பாலு ககாடுக்கறதும் நக்கிக்ககாடுக்கறதும் 
மட்டுந்ைான். மத்ைப்்படி, ்சக்லமும் க்சஞசுப் 
்பாத்துக்கிட்்டவ ம்லரு. மஞ்சவச்சி அப்பின 
நலக்லண்வணக்கு, எள்ளு மாதிரி சிரு்சா 
இருந்ை புழு இரண்வ்ட நாள்ை உழுந்துக் 
கணக்கா உருமாறிப் வ்பாயி கீழ விழுந்து 
உருண்டு க்பாறளுது. மஞ்சவைா்ட வீரியம் 
அப்பிடி… மஞ்சளும் சூ்டமும் உள்ை இருந்ை 
க்சடுகவையும், அஙக இஙக ஒட்டிக்கிட்டு 
இருந்ை ஒன்னுரண்டு புழுவவயும் உருட்டித் 
திரட்டி கவளிய ககாண்டு வந்து வி்ட ஒரு வாரம் 
ஆகிப்வ்பாச்சு...

அ டி க் க டி  சு டு ை ண் ணி ய  வ ச் சி க் 
கழுவி, ஆளும் வ்பருமா அரவவணச்சுப் 
்பாரத்துகிட்்டது்ல ஏவைா வைறிக் ககாஞ்சம் 
கைம்்பா வருது கன்னுக்குட்டி. ்பாலு ஊட்்டமும் 
பின்னாக்கு ஊட்்டமும் வ்சரந்து ்ப்லப்்படுத்தி 
வருது அந்ை ்பச்்ச மண்ண.

கூ ட் டி ய ா ந் து  க ட் ற து ம்  கு ளி க் க க் 
கூட்டிட்டுப் வ்பாறதும் கூ்டச் வ்சரந்து கும்மாைம் 
வ்பாடுறதுமா வ்பாயிட்டு இருக்கு. ைண்ணி 
வவக்கப் வ்பானாத் ை்லயத் தூக்கிப் ்பாக்கிறதும் 
ம்லரு ்பக்கத்து்லப் வ்பாயி உட்காந்ைா வ்சமா 
அது ை்லய இவ மடியி்ல வச்சிப் ்படுத்துக்கறதும் 
க்சாற க்சாறஙகற நாக்கப்வ்பாட்டு அவ வகயயும் 
மூஞ்சயும் வ்பாட்டு நக்கறதும் ஒவர ரம்மியமா 
இருக்கு ்பாக்கிறதுக்கு… அம்மா பிள்ை மாதிரி 
இருக்கு இரண்டு சீவனும்.

ஆறு மா்சம் ஆன பின்னும்… நல்ல ஆைா 
வைரந்ை க்பாறவும் ம்லவரவய சுத்திச் சுத்தி 
வருது. ைவ்லக்கு வம்ல கரண்டு ்பக்கமும் நீ 
முந்தியா நான் முந்தியானு முட்டி வைருதுஙக 
இரண்டு ககாம்பு…

வை பிறக்க நாலு நாளிருக்க வவவையி்ல, 
மூடிப்வ்பாட்டு வவச்சிருந்ை ரகசியத்ை 
அவுக்குறா  ம்லவரா்ட ஆத்ைா. காணும் 
க்பாஙக்லன்வனக்கு… காவைய ஆவு்டயப்்பா 
வகாயிலுக்குக் கூட்டிப்வ்பாயிப் க்பாஙகவச்சி  
வநந்துவிட்டுட்டு வந்திர்லாம்னு…

இ வ  எ ன் ன த் ை  க ்ச ா ல ்ல வ ற ா னு 
அப்வ்பாவும் புரிய்ல ம்லருக்கு… மாட்டுப் 
க்பாஙகலுக்கு மறுநாள்ைான் விைஙகுது 



58 ð¬ìŠ¹ îè¾ ïõ‹ð˜ - 2022  
www . p a d a i p p u . c o m

அவளுக்கு.

“விடியவ்ல வா… கவைஞ்சகைல்லாம் 
வீடுவந்து வ்சந்து நம்்ப வாழ்க்க நல்லா விைஙக 
வா” னு சூரியன அவழச்சுக் கட்டிப்பிடிச்சிக் 
ககாண்்டாடித் தீக்குது ஊரு..

வீட்டுக்குள்ை ஒரு ஓரத்துள்ை ஒக்காந்து 
உரக்க உரக்கக் கத்திக்கிட்டு இருக்கா இந்ை 
ம்லரு. ைாயி மாறிப் ்பாத்ைவளுக்கும் பிள்வைனா 
பிள்வைைான். எந்ைப் க்பாம்்பவைக்குப் 
பிள்வைய வி்ட மனசுவரும்? வகா்பத்தில, 
“வவண்டிக்கிட்்டா ககாண்டுப்வ்பாயி விட்டுட்டு 
வந்தி்டணும்னு எந்ைச் ்சட்்டப் புத்ைகத்து்ல 
எழுதிருக்கு?  என்வனா்ட கன்னுக்குட்டிய 
என்கிட்்டக் வகட்காம எப்்படி வநந்து விட்்ட…” 
என அ்லறித் தீக்குறா.

“நீ எையாச்சும் ஒ்லறிக்கிட்வ்ட கி்ட” 
என வீட்டுக்குள்ை ந்டக்கிற க்பாஙக வவ்லய 
ஓடிஓடிக் கவனிக்கிறா அவஙக ஆத்ைா 
முணஙகிய்படிவய.

கைாண்்ட வறண்டு வ்பாற வவரக்கும் 
ஆத்ைாவ வ்சப் ்பாடிட்டு அவக்கிட்்டவய அடியும் 
வாஙகிக்கிட்டு மறு்படியும் கன்னுக்குட்டிக்காக 
வக்கா்லத்து வாஙகிட்டுத்ைான் இருக்கா.. 
அவவைவு ஆத்திரம் அவளுக்கு.

“ஓடிப்வ்பாயிட்டு கமாைப்க்பாஙகலு…

ஓடியாந்துட்டு காணும்க்பாஙகலு…”

க க ா ட் டி ல ்ல  க ட் டி ப் வ ்ப ா ட் டி ரு ந் ை 
காைக்கன்ன அவுத்து அழுக்கு வைய்ச்சிக் 

குளிப்்பாட்டிக் கழுத்து்ல புதுமா்ல வ்பாட்டுக் 
கூட்டிக்கிட்டுப் வ்பாறாஙக அப்்பாவும் அவுஙக 
அண்ணணும். ம்லரு அவஙகக்கூ்டப் வ்பாக்ல… 
்சாக்குப் வ்பாக்கு காரணஞக்சாலலி ்சண்்ட 
வ்பாட்டுக்கிட்டு வீட்டி்லவய இருந்திட்்டா. 
`க்பாறந்ை அன்வனக்வக அதுக்கும் ்சரி எனக்கும் 
்சரி இந்ை உ்லகம்ைான் எழுதி வச்சுப்புடுச்வ்ச! 
க்பாறந்ை வீட்டுக்குச் க்சாந்ைம் இல்லனு. 
மாட்வ்டனு நின்னாமட்டும் விட்டுருவாகைா! 
நா ஒரு வ்பத்தியக்காரி… எனக்வக இன்னும் 
ககாஞ்ச வரு்சத்து்ல இஙக இ்டம் கிவ்டயாது… 
இது்ல நா வக்கா்லத்து வாஙகுனா மட்டும் 
என்கூ்ட இருக்க விட்ருவாஙகைா! உன்ன 
விட்டுட்வ்டகனனு எம்வம்ல கநாந்துக்காை்டா! 
என் ைஙகவம! என்வனயும் ஒருநாள் 
ய ா ரு க் க ா வ து  வ ந ந் து க் கி ட் டு  இ ப் ்ப டி 
அனுப்பிடுவாக்டா! நல்லா இரு… நா 
ஆவுவ்டயப்்பாட்்ட வவண்டிக்கிவறன்…` ம்லரு 
மனசுக்குள்ை நினச்சிக்கிட்்டா…

ஊர்ல இருக்கிற உறவுக்காரஙகவையும் 
கூட்டிக்கிட்டு, க்சாந்ைக்காரஙகவையும் க்சாலலி 
அவழச்சிக்கிட்டு வரி்ச கட்டிப் வ்பாகுது 
வண்டிக. கைருமுக்க ைாண்டுர  வவரக்கும் 
வச்்சக் கண்ண வாஙகாம வா்சல்லவய 
நின்னு வண்டிகட்டிப் வ்பாற ்சனஙகவையும் 
வாக்கப்்பட்டுப் வ்பாற காைக்கன்னயும் ்பாக்குறா 
ம்லரு.

அப்்பாவவா்ட ஆடி விவையாடி அழகா 
ந்டந்து வ்பாகுது அவக் காைக் கன்னு அ்சவப் 
வ்பாட்டுக்கிட்வ்ட…. ைான் காப்்பாத்திக் 
கரவ்சத்ை கன்னுக்குட்டி,  இப்வ்பா ைன்வனய 
நட்்டாத்து்ல விட்டுட்டு ந்டந்து வ்பாகுவைன்ற 
ஏக்கமும் ஆவைா்ட அரவ ்சத்ைத்ை வச்வ்ச அந்ை 
ஆை அறிஞசு, அழகாப் ்பாக்குற கன்னுக்குட்டி 
இனிவம ஆவுவ்டயார வகாயிலுக்குன்னு 
நிவனக்கிறப்வ்பா… அவைா்ட காது அவ்சயிற 
அழகப் ்பாரத்துப் ்பாத்துக் கானம் ்படிச்்சவ 
அவைா்ட அம்மான்ற குரல்ல கரஞசு 
வ்பாறா… கண்ணீரப் க்பருக்ககடுக்கு… 
ஆத்ைாளுக்வக புரியாைது இனி அழுைா அந்ை 
ஆவுவ்டயப்்பாவுக்கா புரிஞசி்டப்வ்பாவுது… 
அழுவகவய அ்டக்கிக்ககாண்்டாள் ம்லர.

***
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இந்ைக் காைல மட்டும் எப்்படி நி்லவவப் 
வ்பான்று எப்வ்பாதும் புத்ைம் புதிைாகவவ 
இருக்கிறது என்று ்ப்ல ைருணஙகளில 
வ ய ா சி த் தி ரு க் கி வ ற ன் .  ம னி ை னு க் கு 
அலுத்துப்வ்பாகாை ஒரு வி்சயம் எதுகவன்றால 
அது காைக்லன்வற க்சால்லத் வைான்றுகிறது. 
காரணம் எத்ைவனவயா ்பாடுக்பாருட்கவைப் 
்பா்டல வரிகைாக்குகிறவ்பாது ஒரு கட்்டத்திறகு 
வமல நகரைலின் வவகம் குவறந்துவிடுகிறது. 
க்சால்லப்வ்பானால நின்றும் கூ்டப் வ்பாகிறது. 
ஆனால காைல ்பா்டல எழுதுகிறவ்பாது 
மட்டும்ைான் க்சாறகள் ்பரி்சலில விழும் 
மீன்கள் வ்பால வந்து குவிந்ைவண்ணம் 
இருக்கின்றன. நான் 300 திவரப்்ப்டஙகளுக்கு 
ஒரு 400 ்பா்டலகள் எழுதியிருப்்பைாக 
வவத்துக்ககாண்்டால அவறறில 390 ்பா்டலகள் 
காைல ்பா்டலகள்ைான். இருப்பினும் அைன் மீது 
எனக்குச் ்சலிப்பு ஏற்பட்்டதிலவ்ல. ஒவகவாரு 

காைல ்பா்டலின்வ்பாதும் புதிய புதிய திறப்பின் 
வழியாகக் கற்பவனயும் கவித்துவமும் 
க்லந்து நின்று காைவ்லயும் கமாழிவயயும் 
குளிப்்பாட்டுகின்றன.  

இந்ை மண்ணில எத்ைவன விைமான 
காைல, எத்ைவன விைமான காை்லரகள், எத்ைவன 
விைமான உணரவுகள், எத்ைவன விைமான 
அழகுகள் இருக்கின்றன. இந்ைப் பூமிக்குள் 
இருக்கும் மண்வணயும் ்பாவறவயயும் 
ைண்ணீவரயும் கவளிவய ககாட்டிவிட்டு இந்ைக் 
காைல முழுவவையும் அள்ளி வவத்துவி்ட 
முடியுமா என்றால வ்பாைாது, இன்னும் 
சி்ல பூமிகள் காலியாகத் வைவவப்்ப்டக் 
கூடும். அைனாலைான் காைல பூமிவயச் 
சுறறி எலவ்லகைறறு விரிந்து கி்டக்கும் 
இ்டஙககைல்லாம் நிரம்பிக் கி்டக்கிறது. 
வயதும் வ்சதியும் கூ்ட இைறகுத் ைவ்டயாக 
இருந்ைதிலவ்ல. இையம் இருக்கிற ஜீவராசிகள் 

èMë˜ ãè£îC
 பகாைல் பிறநத கலத - 6
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அ வ ன த் து ம்  க ா ை லி த் துக் க க ா ண் டு ை ா ன் 
இருக்கின்றன. காைலிக்க ஓர ஆணுக்கு ஒரு 
க்பண்வணா ஒரு க்பண்ணுக்கு ஓர ஆவணாைான் 
வவண்டும் என்று அவசியமிலவ்ல, அப்்படி 
இருப்்பதிலும் ஒன்றும் ைவறுமிலவ்ல. ஆனால 
ஓர உயிருக்கு ஓர உயிரறற க்பாருள்கூ்ட 
காைலிக்கப் வ்பாதுமானதுைான். இன்ன இன்ன 
உறவுகள்ைான் காைலிக்க வவண்டும் என்கிற 
எந்ை விதியுமிலவ்ல. அப்்பாவும் மகளும் 
அம்மாவும் மகனும் காைலிப்்பகைல்லாம் மிக 
மிக அழகானது. என்வனப் க்பாறுத்ைவவர 
நட்புககாள்ைலும் ஒருவிைக் காைலைான். 

வ க யி ல  ்ப ா ்ட ப்  பு த் ை க த் வ ை 
வவத்துக்ககாண்டு கமாட்வ்ட மாடி டூ 
கமாட்வ்ட மாடி காைலிக்கும் இவைஞரகளும், 
நி று வ ன ங க ளி ல  ஒ ரு  வ க பி னி லி ரு ந் து 
இன்கனாரு வகபினுக்கு அம்புகவை விட்டு 
அவ்ல்பாயும் ்பணியாைரகளும், கண்கள் 
்பாரக்க அல்லது கண்கவை மட்டுவம ்பாரக்க 
இ்டமிருக்கும் வ்பருந்துக் கூட்்டத்திலும் 
இையத்வைக் ககாடுத்து வாஙகும் ்பயணிகளும் 
ககாண்்ட நகரத்தின் கநரி்சலில முவைக்கிற 
காைலுக்ககாரு அழகுண்டு. 

நஞவ்ச புஞவ்ச நி்லஙகளில ந்டவு 
க்சய்கிறவ்பாதும், ஆணும் க்பண்ணும் வ்சரந்து 
ஆடுவமய்க்கிறவ்பாதும், ஊரத் திருவிழாவில 
கும்மி ககாட்டுகிறவ்பாதும், கைருக்குழாயில 
ைண்ணீர பிடித்து வருகிறவ்பாது கைாவ்ட கைரிய 
லுஙகி கட்டிக்ககாண்டு பீடிப் புவகவய வவைவு 
வவைவு விட்டு வக்கவன காட்டுவதுகமன 
உருட்டும் கிராமத்துக் காைலுக்கு வவவறார 
அழகு.  

நகரத்துக் காைலுக்குக் ககாஞ்சம் சுைந்திரம் 
இருக்கிறது. ்சாதி, மைம், க்பாருைாைாரம் 
உள்ளிட்்ட அத்ைவன வ்பைஙகளும் எந்திர 
வாழ்வினாலும் க்பாதுக் குடியிருப்புகைாலும் 
மறறும் கலவி கறவ்பார எண்ணிக்வக 
மிகுதியாலும் நசுஙகி முகம் கைரியாமல 
வ்பாவது அைறகு முக்கியக் காரணமாகும். 
ஆனால கிராமஙகளில அப்்படி இலவ்ல. அஙவக 
ஒரு ஆண் காைலிப்்பது எளிது. ஏகனனில அந்ை 
ஆண் எப்வ்பாது வவண்டுமானாலும் அந்ைக் 
காைவ்ல நிறுத்திக்ககாள்ை்லாம். ஆனால 

க்பண்களுக்கு அஙவக சூழல வவறுமாதிரி. 
ஒருத்தி காைலிப்்பது கநருப்்பாறறில நீந்துவது 
வ்பான்றைாகும். இருப்பினும் மனம்ைான் 
யார க்சாலவ்லக் வகட்கிறது. அது அைன் 
உன்னைத்வை அைன் வானத்வை அவ்டயத்ைாவன 
விரும்பும். அதுைாவன இயறவகயானது. 

ஆனால சி்ல மனிைரகளின் அறியாவமயால 
ம்லரகள் கருகத்ைான் காண வவண்டியிருக்கிறது. 
காைலிப்்பது ஒரு வ்பாராட்்டம் வ்பால 
ஆகிப்வ்பானது. ஆனாலும் க்பண்களுக்குப் 
வ்பாராட்்டம் பிடித்ை ஒன்றுைான். கீழ்காணும் 
்பா்டல கூ்ட நாவை ந்டக்கப்வ்பாகின்ற எைவனப் 
்பறறியும் கவவ்ல ககாள்ைாமல இன்வறய 
உணரவவக் ககாட்டிக் கவிழ்க்கும் ஒரு 
கிராமத்துக் கிளியின் காைல ரீஙகாரம்.
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வ�ர கட் க்சய்து, வ்பண்ட் ்சரட் ஷஸூ 
்சகிைம் வரும் ஒரு சிவப்்பான ஆவணத்ைான் 
க்பண்களுக்குப் பிடிக்கும் என்்பதும், அவன் 
நுனி நாக்கில ஆஙகி்லம் ்சடுகுடு ஆ்டவவண்டும், 
வகயில பிவரஸிக்லட் மினுஙகும் வ்சதி 
்ப வ ்ட த் ை வ ன ா க  இ ரு க் க  வ வ ண் டு ம் 
என்்பகைல்லாம் ஆண்களின் ைவறான கறபிைம். 
ைன்னம்பிக்வக மிகுந்ை ஓர ஆண், பிறருக்கு ஓடி 
ஓடி உைவுகிற ஓர ஆண், க்பண்கவைச் ்சமமாக 
மதிக்கிற ஓர ஆண் பிச்வ்ச எடுப்்பவனாக 
இருந்ைாலும் ஒரு க்பண்ணுக்குப் பிடிக்கும் 
என்்பது எனது ஆராய்ச்சியில கிவ்டத்ை கருத்து. 

க ்ப ண் க ள்  உ ண் வ ம வ ய யு ம் 
வநரவமவயயும் க்பரிதும் விரும்புகிறாரகள். 
இ வ வி ரு  கு ண ங க ள்  எ ல ்ல ா ரு க் கு ம் 
இருக்க வவண்டும் என்்பவைா இப்புவிவய 
வநசிப்்பவரகளின் விருப்்பம். ஆனால க்பண்கள் 
அப்்படியானவரகவைத் வைடி அவ்டகிறாரகள். 
அவரகள் அழுக்காக இருக்கிறாரகைா, 
்பாரப்்பைறகுக் கரடு முர்டாக இருக்கிறாரகைா, 
வவறறு ்சாதி வவறறு மைத்ைவரகைாக 
இருக்கிறாரகைா என்்பவைப் ்பறறிகயல்லாம் 
அவரகளுக்குக் கவவ்ல இலவ்ல என்்பவை 
நிைர்சனம். 

இந்ைப் ்பா்டலின் நாயகன் கூ்ட இந்ை 
வவக ஆள்ைான், அைனாலைான் இவள் இப்்படி 
மயஙகிப்வ்பாகிறாள். 

ஒன்றிலிருந்து ஐந்ைாம் வகுப்புவவர 
என்வனாடு ்பயின்ற என் ்பள்ளித் வைாழன் 
காசிமாயனுக்கு ஒரு குடும்்பம் இருந்ைது. 
குழந்வைகளும்ைான். அவன் வயல கவரக்குக் 
கூலிக்குப் வ்பாகிறவன். அவன் ்பள்ளி நாட்களில 
்பா்டத்வையும் ்படித்ைவ்லயும் விரும்்பாைவன் 
அல்லது ்படிப்பு ைவ்லக்குள் ஏறாை நல்லவன். 

நான் எஙகள் கிராமத்திறகுப் வ்பாயிருந்ை 
நாகைான்றில ்சாவ்லயில ஒரு மனப்பிறழ்வு 
அவ்டந்ை இைம்க்பண் வராட்டில க்சல்லக் 
கண்வ்டன். அவள் வ்பரழகியாக இருந்திருக்க 
வவண்டும். அைன் சுவடுகள் அவளி்டம் 
இருந்ைன. அழுக்காகியும் கிழிந்தும் வ்பான 
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ஆவ்ட. வ்பசும் ்பாவஷ ைமிழ் இலவ்ல. 
அருகிலுள்ை மாநி்லஙகளின் கமாழிகளில 
ஒன்றாகவும் அது இலவ்ல. அப்்படி எனில 
நமக்குத் கைரிந்ை அனுமானம் அவள் 
வ்டநாட்டுக்காரியாக இருக்க்லாம் என்்பதுைான். 

நான் அவவைப் ்பாரத்துக்ககாண்டிருந்ை 
அவை கநாடிகளில என் அம்மா என்னி்டம் 
க்சான்னாரகள், அந்ைப் க்பண் என் ்பள்ளித் 
வைாழன் காசிமாயனின் காைலிகயன்று. 
அப்வ்பாது என்னால வியக்காமல இருக்க 
முடியவிலவ்ல. 

அ வ ன்  ம ண் க வ ட் டி வ ய 
வவத்துக்ககாண்டு கூலி வவவ்லக்குப் 
வ்பாகிற வழியில இந்ைப் க்பண்வணப் 
்பாரத்திருக்கிறான். முைலில அவளின் அழகில 
மயஙகியவன் இப்்படி ஒரு அழகி வ்சாறறுக்காக 
அவ்லவவையும், ்சமூகத் கைாந்ைரவுக்கு 
ஆ ை ா வ வ ை யு ம்  வி ரு ம் ்ப ா ம ல  அ வ ள் 
மனப்பிறழ்வானவள் என்்பவையும் ைாண்டி ைன் 
வீட்டிறகு அவழத்து வந்துவிட்்டான். இவனது 
குடும்்பம் இவவன கமாய்த்து எடுத்ைது. 
அைறகு அஞசுகிற ஆள் அவன் இலவ்ல என்்பது 
ஏறகனவவ அவரகள் அறிந்திருந்ைைால ஒரு 
கட்்டத்தில அவவன விட்டுவிட்்டாரகள். 

ஒரு குடிவ்சயில அவனும் அந்ை வ்ட நாட்டு 
அழகியும் வசித்துவந்ைனர. சி்ல வரு்டஙகளில 

அவள் வநாயால க்பரிதும் ்பாதிக்கப்்பட்டு 
ம ரு த் து வ ம்  ்ப ா ர க் கு ம்  வ ்ச தி யி ன் றி 
இ ற ந் து வ ்ப ா கி ற ா ள் .  அ வ ன்  ம ட் டு வ ம 
காைலியின் பிணத்வைத் தூக்கிக்ககாண்டு 
இ டு க ா ட் டி ல  பு வ ை த் தி ரு க் கி ற ா ன் . 
அ ை ற க டு த் து  அ வ ன ா ல  வ வ வ ்ல க் கு ச் 
க்சல்ல முடியாமலும் ஒழுஙகாகச் ்சாப்பி்ட 
முடியாமலும் அவள் நிவனவால துடித்துக் 
கி்டந்திருக்கிறான். எப்்பாடு்பட்வ்டா சி்ல 
மாைஙகள் க்டந்திருந்ை சூழலில நடுக்காட்டில 
இருந்ை காசிமாயனின் குடிவ்சவயக் கழுகு 
வ ட் ்ட ம டி த் து க் க க ா ண் டி ரு க் க  ஊ ர ா ர 
உறவினரகள் வ்பாய்ப் ்பாரத்ைவ்பாது க்சத்துப் 
்பத்து நாட்கைாக அழுகிய நிவ்லயில 
காசிமாயனின் பிணம் கி்டந்ைைாக அம்மா 
க்சான்னார. 

ஒரு காைல கவையின் நாயகரகள் 
மன்னரகைாக இருக்க வவண்டும் என்று 
இலவ்ல. மாளிவகயில வசித்ைவரகைாக 
இருக்க வவண்டும் என்றும் இலவ்ல. அல்லது 
ஐந்து வரு்டஙகள் காைலித்து இருந்திருக்க 
வவண்டும் என்வறா அவர நூறறாண்டு 
காைலித்திருக்க வவண்டும் என்வறா இலவ்ல. 
ஓர ஆகச்சிறந்ை வாரத்வைவயச் க்சால்ல ஒரு 
கநாடி வ்பாதுமானது. ஓர உண்வமவயச் 
க்சால்ல ஒரு கநாடி வ்பாதுமானது. ஒரு சிறந்ை 
காைவ்ல நிரூபிக்க ஒரு கநாடி வ்பாதுமானது. 
அப்்படித்ைான் சி்ல ஆண்டுகள் மட்டுவம 
வாழ்ந்ை இந்ை காசிமாயன் வ்டநாட்டுப் க்பண் 
காைலும் என்று க்சால்லத் வைான்றுகிறது. 
இதில காசிமாயன் ைன் குடும்்பத்திறகுச் க்சய்ை 
காரியத்வைப் ்பறறி இஙவக வ்ப்ச எனக்குப் 
வ்பாதுமான ைரவுகள் இலவ்ல. ஆனால 
அவனின் காைல எத்ைவன ஈரமானது என்்பவை 
அறியமுடிந்ைது. 

இந்ைக் கவையில காசிமாயன் ஒரு ்சரா்சரி 
மனிைன், அவன் அவள் மீது காைல ககாண்்டதில 
ஒன்றும் ஆச்்சரியம் இலவ்ல. ஆனால ஒரு 
மனப்பிறழ்வு ககாண்்டவள் இவனின் 
காைவ்லப் புரிந்துககாண்டு இவன் பின்னால 
வந்ைதுைான் எனக்குப் புதிர. இப்்படித்ைான் 
காைவ்ல எழுை சூழவ்லப் க்பறறுக்ககாள்கிறது 
என் எழுதுவகால. இைன் முற்பகுதி எழுதிய 
்பா்டல. பிற்பகுதி எழுைாை ்பா்டலின் சூழல.
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 பலைப்புைகம்
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ெபாேவில் ெண்ண மின்ேல் அடுத்த இதழில் வெளிெரும.
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