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õí‚è‹.
ð¬ìŠ¹ ‘îè¾’ ä‹ðˆî£ø£õ¶ Þî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶ MK‰F¼‚Aø¶.
2022Ý‹ Ý‡®½‹ îè¾ îù¶ Þô‚AòŠ ðƒèOŠ¬ð Þò¡øõ¬óJ™ 

ªêšõù£è G¬ø«õŸP»œ÷¶. ü¨¡ ñ£î Þî› ä‹ðî£õ¶ Þîö£è ñô˜‰î¶.
îI› Þô‚Aò àôA¡ Iè º‚Aò ÝÀ¬ñè÷£ù Føù£Œõ£÷˜ ï.º¼«èê 

ð£‡®ò¡, â¿ˆî£÷˜ Ü‹¬ð, ð¬ìŠð£÷˜ «õô ó£ñÍ˜ˆF, â¿ˆî£÷˜ ñ£ù£ 
ð£vèó¡, â¿ˆî£÷˜ õ²Iˆó, èMë˜ «ïêIˆFó¡, èMë˜ ªõŒJ™ ÝA«ò£K¡ 
«ï˜è£í™èœ Þšõ¼ìˆF™ ªõOò£Jù. 

ªñ£Nªðò˜ŠHŸ° º‚Aòˆ¶õ‹ ªè£´‚°‹ õ¬èJ™ ü¬ñ‚è£ A¡«èŒ†, 
«ý£õ¡ùv Ç«ñ¡Qò¡, ®.ªîI˜„ò¡ «ð£¡ø Hø ï£†´ â¿ˆî£÷˜èO¡ 
CÁè¬î ªñ£Nªðò˜Š¹èœ Þšõ¼ì Þî›èO™ Þì‹ªðŸÁœ÷ù.

ªð‡Eò Þô‚AòˆFŸè£ù Þ¡Pò¬ñò£¬ñ¬ò àí˜‰î îè¾ 
ªð‡EòŠ ªð£¼‡¬ñ ªè£‡ì è¬îèœ, èM¬îèœ, è†´¬óè¬÷ˆ ªî£ì˜‰¶ 
ªõOJ´Aø¶. õö‚è‹«ð£ô Þ‰î£‡´ ñ£˜„ ñ£î Þî¿‹ ªð‡ ð¬ìŠ¹è¬÷«ò 
î£ƒA õ‰î¶. 

ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹ Þšõ¼ì‹ ïìˆFò «ð£†®èO¡ º®¾èœ îè¾ ÞîN™ 
ÜPM‚èŠð†´ ðK² ªðŸø ð¬ìŠ¹èœ Hó²óñ£Aù.

ÅöLò‹ «ðCò ð„¬êò ð£ˆFó‹, ð™«õÁ è¼ˆ¶‚è¬÷ âOî£ŒŠ 
ðA˜‰¶ªè£‡ì «îc˜ ê£¬ô, èMë˜èÀìù£ù à¬óò£ìô£è c‡ì èŸð¶«õ 
«è†ð¶«õ, ªõš«õÁ î÷ƒèOô£ù î£‚èƒè¬÷Š ðA˜‰¶ªè£‡ì ñùG¬ô‚ 
°PŠ¹èœ «ð£¡ø º‚Aòñ£ù ªî£ì˜èœ îƒè÷¶ è¼ˆ¶‚è¬÷ Ýö á¡P 
Þ‰î õ¼ìˆF™ G¬ø¾ ªðŸøù. Þ‰î õ¼ìˆF¡ ªî£ì˜è÷£è, îIN¡ º‚Aò 
èMë˜è¬÷ ÜPºèŠð´ˆ¶‹ èM¬î‚°œ åO‰F¼‚°‹ è¬î, ªð¼‰î£‚èˆ¬î 
ãŸð´ˆFò F¬óŠðìƒè¬÷ ÜPºèŠð´ˆ¶‹ àôè CQñ£ «ð£¡øõŸÁì¡ 
¹Fòùõ£è, ð£ìô£CKò˜ î¡ ð£ì™ â¿‰î Åö™è¬÷ õ˜E‚°‹ ð£ì™ Hø‰î 
è¬î, C‰î¬ù¬ò å¼ƒA¬í‚°‹ °P„ªê£ŸèÀìù£ù õ£ùM™ õ‡í 
I¡ù™ «ð£¡øù ªî£ìƒèŠð†´„ CøŠð£ù º¬øJ™ ªõOò£Aõ¼A¡øù.

îè¾ ñ£íõ˜è¬÷ õ£C‚è¬õŠðF™ º¬ùŠ¹ è£†®õ¼õF¡ 
Ü¬ìò£÷ñ£èˆ ªî£ì˜„Cò£è ï£¡ õ£Cˆ«î¡ ð°F¬ò ñ£íõ˜ ð‚èñ£è‚ 
ªè£‡´õ¼Aø¶. ñ£íõ˜èœ î£ƒèœ õ£Cˆî Ë™èœ °Pˆ¶ ªî£ì˜‰¶ 
ðA˜‰¶õ¼A¡øù˜.

ªð£¶ˆî÷ˆF™ Ë™è¬÷ ÜPºèŠð´ˆ¶‹ «ï£‚A™ Ë™ Mñ˜êù‹ 
ð°F îèM™ Þ¡Pò¬ñò£î ð°Fò£è Þì‹ªðŸÁœ÷¶. ð¬ìŠ¹ˆ î÷‹ ê£˜‰¶ 
Þòƒ°‹ îIN¡ Iè º‚Aò èMë˜èO¡ ð¬ìŠ¹èœ èM„CˆFóñ£è«õ£ 
ð¬ìŠ¹ôèñ£è«õ£ ªõOò£Aõ¼Aø¶.

â‰î õ¼ìº‹ îè¾‚°ˆ î£ƒèœ î‰¶õ¼‹ Ýîó¬õ 2023Ý‹ õ¼ìº‹ 
î£¼ƒèœ.

Þ‰î ÞîN™ èM‚«è£ Hø‰îï£œ ðK²Š«ð£†® º®¾èÀì¡ èM¬îèœ 
ªõOò£A»œ÷ù.  Þ‰î ñ£îˆ îèM¡ Ü¬ùˆ¶Š ð°Fè¬÷»‹ õ£C»ƒèœ.. 
Mõ£F»ƒèœ.. ðA¼ƒèœ.

2023 ÝƒAôŠ ¹ˆî£‡´ ï™õ£›ˆ¶‚èœ.
                   - ÝCKò˜.

            - 
ÝCKò˜
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ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò‚ °¿ñ‹ îI›‚ èM¬î»ôAŸ°ˆ î¡ù£ô£ù ªð¼‹ 
ðƒèOŠ¬ðˆ ªî£ì˜‰¶ ÜOŠðF™ àÁFò£Œ„ ªêòô£ŸPõ¼Aø¶. Üî¡ º‚Aò 
º¡ªù´Šð£è ‘èM‚«è£ Hø‰îï£œ ðK²Š«ð£†®’ âù‚ èM¬îŠ «ð£†®J¬ù 
ÜPMˆ¶„ Cø‰î èM¬îè¬÷ˆ «î˜‰ªî´ˆ¶ˆ îI¿ôèˆFŸ° ÜPºèŠð´ˆ¶Aø¶. 
Þ‰î£‡´ º¡ªùŠ«ð£¶‹ Þ™ô£îõ¬èJ™ ò£¼ñŸø C½¬õ, ð£™ªõOJ™ 
MK»‹ à¡ °Á…ªêŒF, ªè£…ê «ïó‹ Þ¼ â¡Á Í¡Á î¬ôŠ¹èœ ÜO‚èŠð†´ 
ã«îÂ‹ å¼ î¬ôŠH™ èM¬î â¿F„ êñ˜ŠH‚°ñ£Á «õ‡´«è£œ MìŠð†ì¶. 
ÞŠ«ð£†®‚è£ù ªñ£ˆîŠ ðK²ˆ ªî£¬èò£è Ïð£Œ 40000 ÜPM‚èŠð†ì¶. 
I°‰î Ý˜õˆ¶ì¡ èMë˜èœ îƒè÷¶ èM¬îè¬÷Š ð¬ìŠ¹ Þ¬íòî÷ˆF™ 
ðF‰îù˜. îI›‚ èM¬î»ôA™ Iè º‚Aò F¼Šðˆ¬î‚ ªè£í˜‰îõó£ù èMë˜ 
ñÂwò¹ˆFó¡ ðK²‚°Kò èM¬îè¬÷ˆ «î˜‰ªî´ˆ¶ ÜOˆî£˜. ðK² ªðŸø 
èM¬îèœ ê£¡Pî›èÀì¡ Þƒ° ªõOò£A¡øù.
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ð¬ìŠ¹ °¿ñ‹
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c‡ì ªï´ƒè£ôˆFŸ°Š Hø°
«ïªóFó£Œ‚ è£í «ï˜Aø¶
ºî™ è£îLJ¡ è‡è¬÷.
F¬óŠðìƒèO™ ð£˜Šð¶«ð£™
Ü¬ô»‹ èì½‹
è£ŸÁ‹ ñóº‹
ÜŠð®«ò G¡ÁMìM™¬ô
ªêK‚è£î CÁeQ¡
ºœª÷£¡Á ñ†´‹
F¯ªóù õ‰¶
ªî£‡¬ìJ™ C‚A‚ªè£‡ì¶.
è¬ìC„ ê‰FŠH¡ CÁ Ü¬íŠH™
ªõ®ŠðîŸ°ˆ îò£ó£J¼‰î
Ü¿¬èJ¡ ªð¼Í„ªê£¡Á
îìîìˆ¶‚ èì‰î Ü‰î óJ™«ð£ô
ÉóˆF¡ Ü¼A™ «è†Aø¶.
ð¼õƒèœ ªð£Œˆ¶
è£™ ËŸø£‡®Ÿ°Š H¡
e‡´ªñ£¼ õê‰î‹ õ¼Aø¶
e‡´ªñ£¼ ñ¬ö õ¼Aø¶
âƒ«è«ò£ åO‰F¼‰î M¬îJ™
¶Oªó£¡Á õ¼Aø¶.
Ü¡«ð
õ¼ìˆF¡ Þ‰îŠ ð¼õ‹
õ£›õ£è ñ£ø†´‹
Þ¡Â‹ ªè£…ê «ïó‹ Þ¼.

தீபிகா ேடராஜன்
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ð¼õƒèœ ªð£Œˆ¶
è£™ ËŸø£‡®Ÿ°Š H¡
e‡´ªñ£¼ õê‰î‹ õ¼Aø¶
e‡´ªñ£¼ ñ¬ö õ¼Aø¶
âƒ«è«ò£ åO‰F¼‰î M¬îJ™
¶Oªó£¡Á õ¼Aø¶.
Ü¡«ð
õ¼ìˆF¡ Þ‰îŠ ð¼õ‹
õ£›õ£è ñ£ø†´‹
Þ¡Â‹ ªè£…ê «ïó‹ Þ¼.

ê£¬ôªòƒ°‹
«ïŸø®ˆî ¹ò™ ñ¬öJ™ 
MóM‚Aì‰îù 
ñAöñóºF˜ˆî
¶òK¡
ñô˜èœ 

CÁHœ¬÷ªò£¡Á Þ¬ôè÷Ÿø
ªñ£†¬ì ñóˆ¬î 
ªõPˆ¶‚ªè£‡®¼‚¬èJ™ 
ðø¬õªò£¡Á 
î£¡ «ïŸP¼‰î
Ü«î A¬÷¬òˆ î¿Mˆ 
î¡ Þø°ô˜ˆ¶Aø¶.

ÜQ„¬êò£Œ ñô˜ªè£Œ¶
M¬÷ò£´‹ å¼õ¡ 
¬èc†®Š H¡
ê´FJ™ î¬ôF¼ŠH
ïè˜Aø£¡ 

âŠ«ð£«î£ Üƒ° G¡Á
¹¬èŠðìªñ´ˆî 
¹¶ñíˆî‹ðFJ¡
ðìˆªî£°ŠH™ 
å¼ °¬ì«ð£ô
ñô˜‰¶ MK‰F¼‚Aø¶
Ü‹ñó‹

Þ¬ø‰F¼‚°‹ ²œOŠ

ªð£Á‚°‹ 
ºFòõO¡ G¬ùM™
Ì‚èœ ðŸP ã¶I™¬ô 
Ýù£™ Þ¬ôè÷Ÿø î¿‹H¬ù
îìMŠ ð£˜‚Aø£œ 

Þ¬ôè«÷£´ è£ŸÁó²‹
ªñ£Nè£í£¶
îM‚°‹ ï£Œ‚°†® 
²ŸP„²ŸP õ¼Aø¶
cK™ ªîK»‹ Ýè£òˆ¬î

MKˆî ¬èèÀ‚°œ
å¼ ï‹H‚¬è¬ò„
²ñ‰îõ£Á 

ªè£…ê‹ Þ¼ «ð£¶‹ 
e‡ªì¿«õ¡ â¡Aø¶

Ü¡¬ð åOò£‚A
Hóð…ê ªõOJ™
IOó„ªêŒî 
èŸðèˆî¼ îñ¶
Þ¼‡ì è£ôªñ£¡P¡
¶ò˜Šªð£¿ªî£¡P™

ªñ™ô Ü¼‹¹Aø¶
ð„¬êõ‡í‹ 
ªî¼ªõƒ°‹
ñAö‹Ì‚èœ ñí‹.

மகிழினி காயத்ரி
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Þ«ò²¬õ C½¬õ„ê£¾‚°ˆ b˜¬õJ´Aø£˜èœ
ï£¡ à¡Qì‹ è£î¬ô„ ªê£™A«ø¡
Þ«ò² C½¬õ ²ñ‚Aø£˜
c ñÁªñ£NòŸÁˆ F¼‹HŠ ð£˜‚Aø£Œ
Þ«ò² ºî™ º¬ø W«ö M¿Aø£˜
c ºî™ º¬øò£Œ‚ ¬è «è£˜‚Aø£Œ
Þ«ò² Þó‡ì£‹ º¬ø W«ö M¿Aø£˜
Mó™è¬÷ Þ¡Â‹ ÞÁ‚A‚ªè£œAø£Œ
Þ«ò² Í¡ø£‹ º¬øò£è‚ W«ö M¿Aø£˜
êˆîI¡P M‹I‚ªè£‡®¼‚Aø£Œ
Þ«ò²¬õ C½¬õJ™ Ü¬øAø£˜èœ
à¡ «ð¼‰¶ GÁˆî‹ õóŠ«ð£Aø¶
Þ«ò² C½¬õJ™ Þø‚Aø£˜
è‡ ¶¬ìˆ¶, Mó™ HKˆ¶
M¬ìªðø Ýòˆîñ£Aø£Œ
Þ«ò² è™ô¬øJ™ Üì‚è‹ ªêŒòŠð´Aø£˜
ïìˆ¶ù˜ æ®‚ªè£‡®¼‰î
ð£ì¬ô GÁˆ¶Aø£˜
Þ«ò² Í¡ø£‹ ï£œ àJ˜ˆªî¿Aø£˜
ï£¡ ò£¼ñŸø C½¬õ¬ò
ê¡ù™õN ð£˜ˆ¶‚ªè£‡®¼‚A«ø¡.

நகா.இந்திரநேகா
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Þ«ò² C½¬õJ™ Þø‚Aø£˜
è‡ ¶¬ìˆ¶, Mó™ HKˆ¶
M¬ìªðø Ýòˆîñ£Aø£Œ
Þ«ò² è™ô¬øJ™ Üì‚è‹ ªêŒòŠð´Aø£˜
ïìˆ¶ù˜ æ®‚ªè£‡®¼‰î
ð£ì¬ô GÁˆ¶Aø£˜
Þ«ò² Í¡ø£‹ ï£œ àJ˜ˆªî¿Aø£˜
ï£¡ ò£¼ñŸø C½¬õ¬ò
ê¡ù™õN ð£˜ˆ¶‚ªè£‡®¼‚A«ø¡.

à¡¬ùŠ ð£˜‚è«õ‡´‹ â¡ø Ý¬ê
F¯ªóù º¬÷ˆ¶‚ A¬÷ˆ¶M†ì¶.

å¼ °Á…ªêŒF ÉóˆF™
Þ¼‚Aø£Œ c.

â¡ù ªêŒ«õ¡?

æ«ì£® õ‰¶
õ£ùˆ¬îŠ ð£˜‚A«ø¡
«ñèˆ¬î‚ è¬ô‚A«ø¡.

c õ¼‹ «ð£°‹
ð£¬îJ™ ïì‚A«ø¡.
å¼ Hœ¬÷ò£˜ F¼ŠðˆF™ G¡Á
«ð£¶ñ£ù Ü÷¾ è£Ÿ¬ø
àœO¿ˆ¶Š ð£˜‚A«ø¡.

è£ôEè¬÷ àîPM†´
ñóˆî®J™ ªõÁƒè£L™ GŸA«ø¡.

à¡¬ùŠ ð£˜‚èº®ò£î èêŠ¹
à¼‡´ Fó‡´M†ì¶.

«îc¬ó àP…C àP…C

ÜîÂœÀ‹ ð£˜‚A«ø¡
å¡P½‹ à¡¬ù‚ è£íM™¬ô.

ªð£®ï¬ìJ™ i´ õ‰¶
ñÅF ¹ø£‚èÀ‚°
Ü¬ø ü¡ù¬ôˆ Fø‰¶M´A«ø¡.

Þ¬÷òó£ü£, ã.Ý˜.ó°ñ£¡, »õ¡
â™«ô£Kìº‹ àîM«è†A«ø¡.

Þó¾ Ã˜‚è£M¡
MC™ õí‚èˆF½‹ c Þ™¬ô

c Þ™ô«õ Þ™¬ô.

è£¬ô 9 ñE‚° «ñ™
õö‚è‹«ð£ô à¡¬ùŠ ð£˜ˆ¶M†«ì¡.

à¡ °Á…ªêŒFJ™
c Þ¼Šð¶«ð£ô
à¡Q½‹ c Þ™¬ô.

கதிர்்ாரதி
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à¡ Ü¼è£¬ñ¬ò
Ýó£F‚°‹ Ü¡ø£ì‹
«è†´ˆ îM‚Aø¶ ñù‹
â¡ ïƒÃó GIìƒèœ ïèó
c Môè£F¼Šð¶î£¡ M®¾
ªð¼ƒÃ†ìˆFÛ«ì
Üù£¬îˆîù‹ ÜÂðM‚°‹
bó£ŠHE‚°
Ü¼ñ¼‰F´ cƒè£F¼‰¶
õ…êƒèÀ‹ ¶«ó£èƒèÀ‹
â¡¬ù Ü‡ì£F¼‚è
c Üèô£F¼Šð¶ ÜõCò‹
Cø° ªè£‡®¼‚°‹ ï£¡
CP¶ ðø‰¶ªè£œA«ø¡
è‡a«ó£´ è£ˆF¼‚°‹ ï£¡
êŸÁ Ü¿¶ªè£œA«ø¡
Göô£èJ¼ªõù G˜ð‰F‚èM™¬ô
ªî£¬ôÉó ªõO„êñ£Œ 
â¡¬ù âù‚°‚ è£†®‚ªè£‡®¼ 
«ð£¶‹
cªò£¡Á‹ ªè£…ê «õ‡ì£‹
ªè£…ê «ïó‹ Þ¼

சாமி கிரிஷ்
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à¡ Ü¼è£¬ñ¬ò
Ýó£F‚°‹ Ü¡ø£ì‹
«è†´ˆ îM‚Aø¶ ñù‹
â¡ ïƒÃó GIìƒèœ ïèó
c Môè£F¼Šð¶î£¡ M®¾
ªð¼ƒÃ†ìˆFÛ«ì
Üù£¬îˆîù‹ ÜÂðM‚°‹
bó£ŠHE‚°
Ü¼ñ¼‰F´ cƒè£F¼‰¶
õ…êƒèÀ‹ ¶«ó£èƒèÀ‹
â¡¬ù Ü‡ì£F¼‚è
c Üèô£F¼Šð¶ ÜõCò‹
Cø° ªè£‡®¼‚°‹ ï£¡
CP¶ ðø‰¶ªè£œA«ø¡
è‡a«ó£´ è£ˆF¼‚°‹ ï£¡
êŸÁ Ü¿¶ªè£œA«ø¡
Göô£èJ¼ªõù G˜ð‰F‚èM™¬ô
ªî£¬ôÉó ªõO„êñ£Œ 
â¡¬ù âù‚°‚ è£†®‚ªè£‡®¼ 
«ð£¶‹
cªò£¡Á‹ ªè£…ê «õ‡ì£‹
ªè£…ê «ïó‹ Þ¼

ªè£…ê «ïó‹ Þ¼..
â¡øð® â¡
Mó™è¬÷Š H®ˆîð® Þ¼‚Aø£œ..

ÜõO¡ Mó™èOìI¼‰¶
M´Mˆ¶‚ªè£œõ¶ â¡ð¶..

ÝF GôˆFìI¼‰¶
MôA„ ªê™õ¬îŠ «ð£¡ø¶...

ªñ£NòPò£ˆ «îêˆF™
õ£›õ¬îŠ «ð£¡ø¶..

c‡ì ï£†èœ èNˆ¶
õ£ùˆ¬î‚ è£‡¬èJ™ 
Þ¼œ Å›‰F¼Šð¬îŠ «ð£¡ø¶..

°O˜ I°‰î ñ¬öï£O¡
è¬ìCˆ b‚°„C¬ò
ÞöŠð¬îŠ «ð£¡ø¶..

Ýù£½‹.. Ýù£½‹.. Ýù£½‹ 
ð£˜¬õ «ïó‹ º®‰î H¡¹
Þ¡Á‹ õö‚è‹ «ð£ô
“ªè£…ê «ïó‹ Þ¼ ‹ñ£”
â¡øð® M´Mˆ¶‚ªè£œA«ø¡.

ÜõÀ‚°ˆî£¡
ð£Ö†®ò ñ£KL¼‰¶
ªõ´‚ªè¡Á °ö‰¬î¬ò
H´ƒAò¶ «ð£™ Þ¼‚°‹..

ந�ாழன் பிர்ா
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âù¶ Þ‰îŠ HóFJ™
Þó¾‹ ðè½ñ£è
ê‹ðõƒèœ Gè›‰¶ªè£‡®¼‚A¡øù

ªñýÏ¡
Þó¾ ¶O‚°‹
ð£™ªõOJ™ ï†êˆFóƒè¬÷
«êèKˆ¶‚ªè£‡®¼‚Aø£œ

ñŸÁªñ£¼ Hó«îêˆF™
ñFòŠ ªð£¿F¡ bJ™ 
îQ¬ñ¬ò»‹ Üî¡ ¶òóƒè¬÷»‹ 
ï£¡ «êèKˆ¶‚ªè£‡®¼‚A«ø¡

ªñýÏ¡
«ñèƒèœ àù‚° 
°¬ì å¡ø£è ñ£PJ¼‚èô£‹
W„C´‹ ðø¬õèœ

ÅçH Þ¬êªòùˆ î£ô£†´ ð£ìô£‹

Þƒ° ï£¡
Þ‰îŠ ðè™ªð£¿F™
«ðŒ, Hê£²èÀì¡ 
C‚°‡ì ñQî¬ùŠ «ð£™
õ£öŠ ðöA‚ªè£œA«ø¡

ªñýÏ¡
ð£™ªõOJ™ MK»‹
à¡ °Á…ªêŒF¬ò
ðKñ£P‚ªè£œ
Þó‡´ ê‹ðõƒè¬÷ Gè›ˆ¶‹
Þ‰îŠ HóF¬ò º®ˆ¶¬õˆ¶
I°F„ ê‹ðõˆ¬î
à¼õ£‚°‹ ºòŸC¬ò
õ£êèQì‹ åŠð¬ì‚èô£‹.

ேஸ்புள்ாஹ்
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ÅçH Þ¬êªòùˆ î£ô£†´ ð£ìô£‹

Þƒ° ï£¡
Þ‰îŠ ðè™ªð£¿F™
«ðŒ, Hê£²èÀì¡ 
C‚°‡ì ñQî¬ùŠ «ð£™
õ£öŠ ðöA‚ªè£œA«ø¡

ªñýÏ¡
ð£™ªõOJ™ MK»‹
à¡ °Á…ªêŒF¬ò
ðKñ£P‚ªè£œ
Þó‡´ ê‹ðõƒè¬÷ Gè›ˆ¶‹
Þ‰îŠ HóF¬ò º®ˆ¶¬õˆ¶
I°F„ ê‹ðõˆ¬î
à¼õ£‚°‹ ºòŸC¬ò
õ£êèQì‹ åŠð¬ì‚èô£‹.

º‹ñóñ£è Þòƒ°‹ ê£¬ôJ™
«ñŒ‰¶ªè£‡®¼‚Aø¶
ó£†êî ªõJ™.

ªð¼ ïèóˆF¡ è£™èœ
ÞóJ™ G¬ôòŠ ð£¬îJ™
è®è£ó º†èÀì¡
«ð£†® «ð£†´‚ªè£‡´
æ®‚ªè£‡®¼‚A¡øù.

Üî¡ Ý‡†ó£Œ´ Mó™èœ
p «ð
Aªó®† è£˜´ âùŠ ðóðóŠ«ð£´
ñ£ò£ü£ô‹ ªêŒ¶ªè£‡®¼‚A¡øù.

ð®‚è†´ å¡P™
îù‚ªè¡Á
è£ô‹ å¶‚A¬õˆî
Ü½IQòˆ î†®™
ðC¬ò ã‰F‚ªè£‡´
Üñ˜‰F¼‚Aø£œ

å¼ˆF.

ñ£˜«ð£´ Ü¬íˆî «ê¬ô‚°œ
ð´ˆF¼‚°‹ °ö‰¬î
î£J¡ ¹¡ù¬è¬ò
âF˜«ï£‚°Aø¶.
ÜõO¡ ªï…êˆ¶®ŠHŸ°ˆ ªîK»‹
Ü¶ ðC‚è£ù êI‚¬ë.

C™ô¬øˆ î†´Šð£†®™ 
î´ñ£Á‹ ñ£ïèó‹
MFJ¡ îèóˆî†®™
è¼¬í¬ò Þì º®Aø«î£
Þ™¬ô«ò£..

âŠð®»‹
ï£œ«î£Á‹
°ö‰¬îJ¡ àœ÷ˆ¬î G¬ø‚è
Üºî õ£˜ˆ¬îè¬÷„ ê¬ñˆ¶ˆ
îò£ó£è«õ ¬õˆF¼‚Aø£œ..

தி.கலேயரசி
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º¿ ÜŠðªñ£¡¬ø ï£¡° ¶‡´è÷£‚A
°´‹ðñ£èŠ ðKñ£P‚ªè£‡®¼‰«î£‹

Ã¬óJL¼‰¶ M¿‹ ñ¬öc¬ó - ªïO‰î
ÞŒòˆ î†®™ «êIˆ¶‚ªè£‡®¼‰î£¡
Þ¬÷òõ¡

Í¡ø£‹ ï£œ àJ˜ˆªî¿‰î Þ«ò²
âF˜ð£ó£ ºèñ£è - â¡
i†®Ÿ° õ‰î¶‹ ð¬öò ãŸð£†®¡
HóFªò£¡¬ø‚ «è†ì£˜

ºî™ ð‚èˆF™ ï£ªù¿Fò...

“cƒèœ Ü¬øòŠð†ì C½¬õ¬ò
âñ‚°ˆ î£¼ƒèœ Ý‡ìõ«ó
î†®ù£™ Fø‚è‚ èîM™¬ô”

â¡Aø Hó£˜ˆî¬ù¬òŠ ð®ˆ¶M†´

“ò£¼ñŸø C½¬õèœ
G¬ô‚ èî¾è÷£è†´ªñù”
M´ðì£î ÝEè«÷£´ ¹øŠð†ì£˜

F¼ˆF ªò¿îŠð†ì ¹Fò ãŸð£†®™
ÜŠðˆF¡ CÁ ¶‡´ å†®J¼‰î¶.

ொழ்முனி
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º¿ ÜŠðªñ£¡¬ø ï£¡° ¶‡´è÷£‚A
°´‹ðñ£èŠ ðKñ£P‚ªè£‡®¼‰«î£‹

Ã¬óJL¼‰¶ M¿‹ ñ¬öc¬ó - ªïO‰î
ÞŒòˆ î†®™ «êIˆ¶‚ªè£‡®¼‰î£¡
Þ¬÷òõ¡

Í¡ø£‹ ï£œ àJ˜ˆªî¿‰î Þ«ò²
âF˜ð£ó£ ºèñ£è - â¡
i†®Ÿ° õ‰î¶‹ ð¬öò ãŸð£†®¡
HóFªò£¡¬ø‚ «è†ì£˜

ºî™ ð‚èˆF™ ï£ªù¿Fò...

“cƒèœ Ü¬øòŠð†ì C½¬õ¬ò
âñ‚°ˆ î£¼ƒèœ Ý‡ìõ«ó
î†®ù£™ Fø‚è‚ èîM™¬ô”

â¡Aø Hó£˜ˆî¬ù¬òŠ ð®ˆ¶M†´

“ò£¼ñŸø C½¬õèœ
G¬ô‚ èî¾è÷£è†´ªñù”
M´ðì£î ÝEè«÷£´ ¹øŠð†ì£˜

F¼ˆF ªò¿îŠð†ì ¹Fò ãŸð£†®™
ÜŠðˆF¡ CÁ ¶‡´ å†®J¼‰î¶.

Þ¶«õ ï‹ è¬ìC„ ê‰FŠð£è 
Þ¼‚èô£‹..
õEè àôA¡ èóƒèÀ‚°
ï£¡ à¡¬ù 
åŠ¹‚ªè£´‚èŠ «ð£A«ø¡.
ÞQ â™ô£«ñ ñ£PMìŠ «ð£Aø¶..
ð£™èQJ™ ñ£¬ô ï£¡° ñE‚°
ÞQ«ñ™ ò£¼‚è£è‚ 
è£ˆF¼‚èŠ «ð£A«ø¡?
â¡ «îc˜‚ «è£Š¬ð 
ÞQ ¶¬íJö‚°‹..
ï£‹ Ü¬ô‰¶ FK‰î ÞìƒèO™ 
ÞQ à¡ ªñ™Lò õ£ê¬ù ñ†´«ñ 
â…CJ¼‚°‹..
Þ¡Á Þ¡Â‹ «ïóI¼‚Aø¶.. 
c Mñ£ùˆF™ ãÁ‹ ªï£®J™ 
å†´ªñ£ˆî àôèˆF¡ ð£óº‹ 
â¡ î¬ôJ™ Þøƒ°õîŸ°,
ñóíˆF¡ èíƒè¬÷ ï£¡ 
åˆF¬è ð£˜ŠðîŸ°, 
àœÀ‚°œ ªõ®ˆ¶„ CîÁ‹ 

âKñ¬ôè¬÷ ñ¬øˆ¶
ï£¡ Þò™ð£è Þ¼Šðî£è‚ 
è£†®‚ªè£œõîŸ°,
â¡¬ù ï£«ù HK‰¶ ªê¡ø£™- 
Ü¶ âšõ£Á Þ¼‚°‹ â¡Á 
ÜP‰¶ªè£œõîŸ°..
Þ¡Á Þ¡Â‹ «ïóI¼‚Aø¶..
Þ¡Â‹ ªè£…ê «ïó‹ Þ¼..
õEè àôè‹ Þó¾õ¬ó 
«ïó‹ ªè£´ˆF¼‚Aø¶.
å¼õ¬ó å¼õ˜ 
ªõÁñ«ù ð£˜ˆîð® 
à†è£˜‰F¼Š«ð£ñ£?
ªî¼º¬ùJ™ Þ¼‚°‹ 
ï‹ M‚A ï£Œ‚° 
Hvè† «ð£†´M†´‚ 
è£ô£ø ïì‰¶ õ¼«õ£ñ£?

ªè£…ê «ïó‹ Þ¼...

மது ÿ�ரன்
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Ü¡¬ø‚°‹ ÜŠð®ˆî£¡
«ñ£†ì˜ «ð£†ì£AM†ìî£ 
â¡ø£Œ
èóŠð£¡ Ì„C Ü®‚Aø
M÷‚èñ£Á âƒ«è â¡Á 
«è†ð£Œ...

Ü¿‚°Š «ð‡´‚°œ 
Þ¼‚°‹
ªð¡®¬ó¬õ â´‚è£ñ«ô
áø ¬õˆ¶M†«ì¡ 
â¡ø£Œ..

Þ¡Á å¼ï£œ ñ†´‹
ð£ˆFó‹ è¿Mˆîó º®»ñ£
ªè…Cù£Œ..

Í‚°ˆF °ˆF‚ªè£œ÷õ£
ºè‹ ²¼‚A G¡ø£Œ...

Üšõ÷¾ ªðKò Mö£M¡
¹¬èŠðìˆF™ Üõœ ã¡
à¡ù¼A™ GŸAø£œ
â¡Á º¬øˆî£Œ..

ªî¼º¬ùJL¼‰¶ ï£¡ 
É‚Aõ‰î
è´õ¡ °†®‚°
ìò£ù£ â¡Áî£¡ ªðò˜ 
Å†´«õ¡
Üì‹H®ˆî£Œ..

ðèˆð£C¬ô vAg¡ «êõó£Œ

¬õˆ¶M†´ à¡ 
ªê™«ð£¬ù
â¡Qì‹ ªè£´ˆ¶
¬õˆF¼‚è„ ªê£™½õ£Œ...

â¡ ¬è «ñ£Fóˆ¬î
à¡ è£™ªñ†®ò£ŒŠ
«ð£†´‚ªè£‡´ CKˆî£Œ..

Ý‚®õ£M™ à¡ H¡ù£™
â¡¬ù Þ¼ˆF‚ªè£‡´
åŸ¬ø ¯ °®‚è
á†®õ¬ó Ü¬öˆ¶„ 
ªê¡ø£Œ...

àù‚è£Œ å¼ «ð£˜¬õ
âù‚è£Œ å¼ «ð£˜¬õ
ïñ‚è£Œ å¼ «ð£˜¬õ
è†®L™ ñ®ˆ¶ 
¬õˆF¼Šð£Œ..

Ü÷¾ ñ£PŠ«ð£ù£½‹
ï£¡ õ£ƒA‚ªè£´ˆ«î¡
â¡ðîŸè£Œ‚ èÁŠ¹ Gø‚ 
è£ôE¬ò
ÜE‰¶ ïì‰î£Œ...

âù‚°Š H®‚°‹
â¡ðîŸè£Œ
ìü¡ èí‚A™
èÁŠ¹ ªü™ «ðù£‚è¬÷
õ£ƒA‚ ªè£´ˆî£Œ...

«ñ£†ìK¡ Þ¬ó„ê™,
e¬ê õ÷˜‰î èóŠð£¡,
c ï¬ùˆî ªð¡®¬óš,
CƒA™ G¬ø‰¶Aì‚°ø 
ð£ˆFóƒèœ,
àù‚è£Œ õ£ƒAò 
¬õóÍ‚°ˆF,
Ü‰î Üõœ GŸAø 
¹¬èŠðì‹,
â¡¬ùŠ ð£˜ˆ¶
CK‚Aø ðèˆð£C™,
Þ¬ìMì£ñ™ 
°¬óˆ¶‚ªè£‡«ì Þ¼‚Aø
ìò£ù£,
â¡ ¬è MóL™
c ñ£†®M†ì à¡ ªñ†®,
Fùº‹ ï£¡ ¶¬ìˆ¶ 
¬õ‚Aø
à¡ Ý‚®õ£,
â¡ õ£ê¬ù¬ò àù‚°‹
à¡ õ£ê¬ù¬ò âù‚°‹ 
ªè£´‚Aø
ï‹ «ð£˜¬õ,
à¡ ð£î‹ ªð£F‰¶ Aì‚Aø
Ü÷¾ ñ£Pò è£ôE,
â¿Fˆ b˜ˆî
ªü™ «ðù£‚èœ,
â™ô£º‹ â¡¬ù„²ŸP
Þ¬ø‰¶ Aì‚A¡øù.
Ýù£™
còŸø îQò¬ø â¡¬ù
ò£¼ñŸø C½¬õJ™ 
ãŸPM†ì¶.

இ.கலேகநகாென்
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Ü¬íˆ¶ ¬õ‚èŠð†ì
â¡ Ü¬ô«ðC¬ò„ ²ŸP
è£Ÿø¬ôèO™ Üƒ°Iƒ°‹ FKA¡øù
c ÜÂŠHò °Á…ªêŒFèœ.

ì¹œ ®‚ ªðø£î Ü‚°Á…ªêŒFè¬÷
ªõPˆîð® Gôªõ£O GêŠîˆF™
c Üñ˜‰F¼‚°‹ è£†CJ¬ù
æMòªñù õ¬óAø¶ ñù‹.

Þ‰î‚ è®ùñ£ù è£ôˆF¬ù
èì‚èMòô£ñ™ ¶õ‡´ «ð£A«ø¡.
iCªòP»‹ Ü¬ô«ðC
«ðó‡ì Þ¼À‚°œ è¬ó‰¶ «ð£Aø¶.

è¬ìC õ¬ó ì¹œ ®‚ ªðø£ñ™..
c»‹ ¬èM´‹ Ü‰î ï£O™
«ð£°Iì‹ ã¶I¡P
ð£™ªõOJ™ MK»‹
à¡ °Á…ªêŒF

சசி�ரன் ந�நெந்திரன்
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â¡«ø£ M¬ìªðŸÁM†ì
Cô ªè£‡ì£†ìƒèO¡ ªñ¿°õ˜ˆFèÀ‹
ªõ‡ñô˜èÀ‹
e‰F¼‰î Ü‰î‚ Aó£ñˆ¶ õ£êL™
Þ¬÷Šð£P‚ªè£‡®¼‰îù

CÁCÁ Þóˆîˆ¶Oè÷£Œ
õò™ªõOèO™ CîP‚Aì‚A¡øù
ðCèO¡ ð¼‚¬èèœ

Ü¼A™
CÁõ˜ «õìˆF™ ¶œOM¬÷ò£®ò æ¬ì
GôM¡ ¶èœè÷£™ G¬ø‰F¼‰î¶

åšªõ£¡ø£Œ àF˜‰î
àJ˜èO¡ õL¬ò
àí˜Mö‰î MNè÷£™
â¿F‚ è¬÷ˆî
Ýô ñóˆ¶ M¿¶èœ
Ü¡Á«ð£™î£¡ Þ¡Á‹
è£Œ‰î è£ŸP™ Ü¬ê‰¶ªè£‡®¼‚A¡øù

Ü«î î¼íƒèO™î£¡
ñQîˆ¬î‚ ªè£¡ø ð£õƒèÀ‚°
õ£ùM™ õ‡í‹ ÌC‚ªè£‡®¼‰î£˜èœ
èì¾¬÷‚ è‡´H®ˆî ÅQò‚è£ó˜èœ

ÞŠð®ˆî£¡
ã¬öèœ G¬ø‰î â™ô£ á˜èO½‹
ªõP„«ê£®‚ Aì‚A¡øù
ò£¼ñŸø C½¬õèœ

ம.கனகராஜன்
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2010ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்தில் 1 
மற்றும் 6ஆம் வகுப்புகளுகககான சமச்சீர்க 
கல்வி பகாடப்புத்தகஙகள் தயகாரி ககும் 
பணி ததகாடஙகியது. மகாநிலம் முழுகக 
சிறப்புத் ததர்தவகான்றின் மூலமகாகத் ததர்வு 
தசயயப்படட 20ககும் தமற்படட ஆசிரியர்கள் 
தசன்்னககு அ்ழககப்படடனர். சமச்சீர் 
பகாடப்புத்தகத் தயகாரிப்புப் பணிக்ை 
ஒ ரு ங கி ் ை க கு ம்  ப ணி க கு  எ ன து 
இலககிய இ்ையர் அ.தவண்ணிலகா 
அ்ழககப்படடகார். ஆசிரியர் கல்வி ஆரகாயச்சி 
மற்றும் பயிற்சி நிறுவன இயககுநரகாக இருநத 
ஆர்.இைஙதககாவனின் அ்ழப்பின் தபரில் 
தவண்ணிலகா தசன்றிருநதகார்.

அப்தபகா்தய பள்ளிககல்வி அ்மச்சரகாக 
இருநத தஙகம் ததன்னரசு, சமச்சீர்க கல்விப் 

ப ணி க ் ை  வி ் ர வ கா க  மு டி க கு ம் ப டி 
தசகால்லதவ, நகானும் அநதப் பணிகககாகச் 
சில மகாதஙகள் தசன்தறன். அப்தபகாது நகான் 
யுதரககா கல்வி இயககத்தின் திருவண்ைகாம்ல 
மகாவடட ஒருஙகி்ைப்பகாைரகாகப் பணிதசயது 
தககாண்டிருநததன்.

ஆறகாம் வகுப்பு தமிழ்ப் பகாடத்தில் 
் வ ப் ப த ற் க கா க ச்  சி ல  க வி ் த க ் ை த் 
ததர்வுதசயது தருமகாறு என்னிடம் தகடடனர். 
நகான் பகாரதிதகாசன், படடுகதககாட்ட கல்யகாை 
சுநதரம், தமிழ் ஒளி, அப்துல் ரகுமகான், தகாரகாபகாரதி 
ஆகிதயகாரின் கவி்தக்ைத் ததர்வுதசயது 
தககாடுத்ததன். நகான் கவி்த எழுதத் ததகாடஙகிய 
ஆரம்ப நகாடகளிதலதய என்்ன மிகவும் ஈர்த்த 
கவிகதககா அப்துல் ரகுமகானின் கவி்தயும் 
அதிதலகான்று. த்லப்பு: தகாகம்.

 ததொடர் - 21
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    ‘வேலிக்கு வேளிவே

     தலைலே நீட்டிே என்

     கிலைகலை வேட்டிே

     வதோட்்டக்கோரவே!

     வேலிக்கு அடியில்

     நழுவும் என் வேரகலை

     என்ே வெயேோய?’

சில ஆசிரியர்கள் இநதக கவி்த 
புரியவில்்ல என்று தசகால்லிப் தபகானகாலும், 
பலருககும் இநதக கவி்த பிடித்துப்தபகானது. 
அழககான வண்ை ஓவியஙகளுடன் ஒரு 
பகக அைவில் இநதக கவி்த பகாடநூலில் 
இடம்தபற்றது. பிறகு 2011இல் தி.மு.க 
ஆடசி மகாறி, அ.தி.மு.க ஆடசிககு வநததும் 
சமச்சீர்ப் பகாடப் புத்தகத்தின் சில பககஙகள் 
கிழிககப்படடன. சில பககஙகள் ப்ச தபகாடடு 
ஒடடப்படடன. இதுகுறித்து ஆனநத விகடன் 
இதழில் கவிஞர் கவின்மலர், சிறப்புக கடடு்ர 
ஒன்்றயும் எழுதினகார். கிழித்ததடுககப்படட 
பககஙகளுள் இநதத் ‘தகாகம்’ கவி்தயும் 
இருநதது.

அ டி ் ம ய கா ய  அ ட ங கி ப் த ப கா ய , 
க கா ல்  த த கா ழு து  கி ட ப் ப வ ர் க ் ை த ய 
ஆடசியகாைர்களுககுப் பிடிககும். தவலியிடடு 
அ்டத்து ்வத்தகாலும் சுதநதிர தவளியில் 
பூமிககுக கீதழ பரவும் தவர்கள் எப்தபகாதுதம 
அ தி க கா ர ப்  பீ ட ங க ் ை  அ ் ச த் து ப் 
பகார்ககும் என்ப்த உைர்நதவர்கள், யகார் 
கண்ணிலும் கவி்த படடுவிடககூடகாததனக 
கிழித்ததறிநததில் வியப்தபகான்றுமில்்ல 
( ச ம ச் சீ ர் ப்  ப கா ட ப் பு த் த க த்  த ய கா ரி ப் பு 
அ னு ப வ ங க ள்  த னி த ய  ஒ ரு  நூ ல கா க 
எழுதுமைவுககு உள்ைன).

80களில் எனது வகாசிப்பில் என்்ன 
தரகாம்பவும் ஈர்த்தவர் கவிகதககா அப்துல் 
ரகுமகான். வகார்த்்தக்ைக கவித்துவ 
அழதககாடும், தசறிதவகாடும் பயன்படுத்துவதில் 
மிகவும் ததர்ச்சி தபற்றவர். ஒருமு்ற, 
மறுமு்ற, பலமு்ற படிககும் சிறப்புககுரியன 
க வி க த க கா வி ன்  க வி ் த க ள் .  1 9 7 4 இ ல் 
தவளியகான அப்துல் ரகுமகானின் ‘பகால்வீதி’ 

ததகாடஙகி, அவரது அ்னத்துக கவி்த 
நூல்க்ையும் வகாசித்திருககின்தறன். தமிழில் 
்ைககூ பற்றிய பரவலகான அறிமுகத்்தத் 
தநதததகாடு, தநரடியகான ்ைககூ கவி்தக்ை 
முதன்முதலகாகத் தமிழில் எழுதியவர் என்கிற 
வ்கயில் கவிகதககா தமல் எனககுத் தனிக 
ககாதலுமுண்டு. அதனகால்தகான் 1998இல் எஙகைது 
திருமைத்தில் தவளியிடப்படட ‘என் மன்ச 
உன் தூரி்கத் ததகாடடு…’ கவி்த நூ்லப் 
பற்றிய குறிப்தபகாடு, எஙகைது சிறு தபடடியும் 
‘ஆனநத விகடனில்’ தவளியகானது. அதில் 
எழுத்தகாைரும் தி்ரப்பட வசனகர்த்தகாவுமகான 
பகாஸகர் சகதி என்னிடம் ஒரு தகள்வி 
தகடடிருநதகார்.    

“உஙகளுககுப் பிடித்த கவிஞர் யகார்..?”

எனது பதில் : கவிகதககா அப்துல் ரகுமகான்.

மது்ர மகாநகர். ்வ்க பகாயநததகாடிய 
ஊர். அதன் ததன்க்ர பகுதியிலுள்ை கிழககு 
சந்தப்தபட்ட என்னுமிடத்தில் ்சயது 
அகமத் - ்ைனத் தபகம் எனும் தபற்தறகாரின் 
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தவப்புதல்வனகாகப் பிறநதவர் அப்துல் 
ரகுமகான். 1937ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 2ஆம் 
நகாளில் பிறநதகார். தந்த ் சயது அகமத், உருதுக 
கவி்தக்ை ‘மஹி’ எனும் பு்னதபயரில் 
எழுதிகதககாண்டிருநதகார். 

பள்ளிப் படிப்்ப முடித்து, மது்ர 
தியகாகரகாசர் கல்லூரியில் முதுக்ல படடத்்தப் 
தபற்றகார் அப்துல் ரகுமகான். மு்னவர் 
மகா.இரகாசமகாணிககனகார், ஒை்வ து்ரசகாமி, 
அ.கி.பரநதகாமனகார், அவ்வ நடரகாசன், அ.மு.
பரமசிவகானநதம் ஆகிய தமிழறிஞர்களிடம் 
பயின்ற அப்துல் ரகுமகானுககுக கவி்த 
எழுதும் ஆர்வம் தவகுஇயல்பகாக வநதது. 
‘ பு து க க வி ் த யி ல்  கு றி யீ டு ’  எ னு ம் 
த்லப்பில் மு்னவர் படடத்்தயும் 
த ப ற் ற கா ர் .  வ கா ணி ய ம் ப கா டி யி லு ள் ை 
இஸலகாமியக கல்லூரியில் சிற்று்ரயகாைரகாக 
1961ஆம் ஆண்டில் பணிதயற்றகார். பிறகு 
தமிழ்த்து்றத் த்லவரகாக 20 ஆண்டுககாலம் 
பணியகாற்றி, விருப்ப ஓயவுதபற்று, தசன்்ன 
திருவகான்மியூரிலுள்ை கடற்க்ரச் சகா்லயில் 
குடிதயறினகார் அப்துல் ரகுமகான்.

சஙக இலககியம் ததகாடஙகி, சமககால 
இ ல க கி ய ம்  வ ் ர  ஆ ழ் ந த  வ கா சி ப் பு 
உ்டயவர் கவிகதககா. அதுமடடுமின்றி உருது 
இலககியஙகளிலும் ஈடுபகாடு தககாண்டவர். 
கைல் எனும் உருது ககாதல் கவி்த வடிவத்்தத் 
தமிழுககு முதன்முதலகாக அறிமுகம் தசயது 
்வத்தகார். தநரடியகான எளிய தமகாழியில் 
கவி்த எழுதுவ்தத் தவிர்த்த கவிகதககா 
உவ்ம, உருவகம், படிமம், குறியீடு 
ஆகியவற்றின் ஊடகாக எழுதிய கவி்தகள், 
தமிழுககுப் புதிய தவளிச்சத்்தப் பகாயச்சின. 
‘மீதமயம்்மயியல்’ எனப்படும் சர்ரியலிஸக 
கவி்தக்ையும் கவிகதககா எழுதினகார். 

1972ஆம் ஆண்டு புதுடில்லி தசன்றகார். 
இநதியச் சுதநதிர தவள்ளி விழகாக கவியரஙகில் 
கவி்த படித்தகார். அப்படிதய அஙகுள்ை 
புத்தகக க்டகளுககுச் தசன்று, தனது 
ததடுதல் தவட்ட்யத் ததகாடஙகினகார். 
கவிகதககாவின் கண்களில் படடது ைப்பகானிய 
மூவரி கவி்தகளின் ஆஙகில தமகாழிதபயர்ப்பு 
நூல். அப்படிதய அள்ளிகதககாண்டு வநத 
கவிகதககா, ்ைககூ கவி்தகளில் மன்தப் 

பறி தககாடுத்தகார். ‘ஆககா, மூன்தற வரிகளில் 
ததறிப்பகான - அழககான - ககாடசிக கவி்த’ 
என்று தககாண்டகாடிய கவிகதககா, தமிழில் 
்ைககூ கவி்தக்ை எழுதத் ததகாடஙகினகார். 
அநதக கவி்தகள் ‘சிநதர்’ எனும் த்லப்பில் 
‘பகால்வீதி’யில் தவளியகாகின. அதில் மூன்று 
முத்துககள்.   

    ‘இரவேல்ைோம் 

     உன் நிலேவுகள்

     வகோசுக்கள்.’

    ‘பனித்துளி இல்ைோப்

    பூவின் இலைகளில்

    வீழ்நதவதன் கண்ணீர.’

    ‘ைேோே ேோயிலில்

    பழுதோகி நின்்றது 

    ஈனில் ஊரதி.’
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தகான் ்ைககூ எழுதியததகாடு நில்லகாமல், 
பல்ரயும் ்ைககூ எழுதிட ஊககுவித்தகார். 
‘ஏததன் ததகாடடம்’ எனும் இலககிய 
அ்மப்பி்னத் ததகாடஙகி, வகாணியம்பகாடி 
கல்லூரி மகாைவர்கள் பல்ர ்ைககூ 
பககமகாக ஈர்த்தகார். கவிகதககா மூலமகாக 
்ைககூ கவி்தகள் தமல் ஆர்வதமற்படடு 
எழுத வநதவர்களுள் முககியமகானவர் கவிஞர் 
அறிவுமதி.

் ை க கூ  த த கா ட ர் ப கா க ப்  பு தி ய 
தசயதிக்ைக கடடு்ரகைகாகவும் எழுதினகார். 
‘இன்றிரவு பகலில்...’ (டிசம்பர் 1985) எனும் 
நூலின் முதல் கடடு்ரதய ்ைககூ பற்றியது. 
‘மின்மினிகள்’ எனும் 6 பககச் சிறு கடடு்ரயது. 
சிறுகடடு்ரதயன்றகாலும், ் ைககூ கவி்த்ய 
எப்படி வகாசிகக தவண்டுதமன்பதற்ககான 

சிறு குறிப்தபகான்்றயும் அககடடு்ரயில் 
தநதுள்ைகார் கவிகதககா.

“்ைகூ கவி்தயின் மூன்று அடிக்ையும் 
ஒதர மூச்சில் அள்ளி விழுஙகிவிடகாதீர்கள். 
முதல் இரண்டு அடிக்ை தமதுவகாகப் படித்து 
நிறுத்திகதககாள்ை தவண்டும். மீண்டும் 
முதலிலிருநது ஆரம்பித்து நிறுத்திகதககாள்ை 
தவண்டும். பிறகுதகான் மூன்றகாவது அடி்யப் 
படிகக தவண்டும்” என்றகார். 

த ம லு ம் ,  “ எ ல் ல கா வ ற் ் ற யு ம் 
தவளிப்ப்டயகாகச் தசகால்லிகதககாண்டிருப்பது 
கவி்தயின் தவ்ல இல்்ல. கடடு்ரயின் 
தவ்ல. நம்மில் பலருககு இநதக க்லத் 
தத்துவம் புரிவதில்்ல. ஒரு ககாடசி்யக 
ககாடடுவதுடன் ‘்ைகூ’வின் தவ்ல 
முடிநதுவிடும். அதில் உள்ை அர்த்தஙக்ைத் 
ததகாண்டி இ்றத்துகதககாள்வது வகாசகன் 
தபகாறுப்பு. இநத வ்கயில் வகாசகனும் 
கவி்தயில் ஒரு கூடடுப் ப்டப்பகாளி” 
(இன்றிரவு பகலில்… - பககம்:8) என்று தசகால்லி, 
வகாசக்னயும் ப்டப்பகாளியகாககினகார்.

“உலகக கவி்த வடிவஙகளிதலதய 
எனககு மிகவும் பிடித்தது ‘்ைகூ’ தகான். 
அது சின்னதகாக இருககும் தபரிய அற்புதம். 
வடிவத்்தப் பகார்த்தகால் வகாமனன் மகாதிரி; 
ஆனகால், ‘தகா்ர வகார்த்தகாதலகா விசுகதகன்று 
வி ண் ணு க கு ம்  ம ண் ணு க கு ம கா ய 
வி சு வ ரூ ப த ம டு த் து  மூ வு ல ் க யு ம் 
அைநதுவிடும், திரிவிககிரமன் மகாதிரி 
்ைகூ’வுககும் மூன்றடிதகான்”’ என்று 
்ைககூ்வ முதன்முதலில் அ்டயகாைம் 
கண்டு தசகான்னவர் கவிகதககா. “்ைகூ்வத் 
தமிழுககுக தககாண்டு வருகிறதபகாது அதன் 
எல்லகா மரபுக்ையும் தூககிகதககாண்டு வர 
தவண்டியதில்்ல. தைன் பகார்்வயில்தகான் 
நகாமும் இநத உலகத்்தப் பகார்த்தகாக தவண்டும் 
என்று கடடகாயமில்்ல” என்று கவிஞர்களுககு 
வகுப்தபடுத்தகார். 

த ந ய ர்  வி ரு ப் ப ம் ,  க ் ர க த ை 
நதியகாவதில்்ல, ஆலகாப்ன, சுடடுவிரல், 
பித்தன், மின்மினிகைகால் ஒரு கடிதம் உள்ளிடட 
பத்துககும் தமற்படட கவி்த நூல்க்ையும், 
அவளுககு நிலகா என்று தபயர், முட்டவகாசிகள், 
மரைம் முற்றுப்புள்ளி அல்ல, பசி எநத சகாதி, 
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கடவுளின் முகவரி, இது சிறகுகளின் தநரம் 
உள்ளிடட இருபதுககும் தமற்படட கடடு்ர 
நூல்க்ையும் எழுதியுள்ைகார்.

1995ஆம் ஆண்டு தவளியகான ‘ஆலகாப்ன’ 
கவி்த நூலுகககாக 1999இல் சகாகித்திய 
அககாததமி விருதி்னப் தபற்றகார் கவிகதககா. 
தமிழக அரசு வழஙகிய பகாரதிதகாசன் விருது 
மற்றும் க்லமகாமணி விருதுக்ையும் 
தபற்றகார். கம்பர் விருது, சி.பகா.ஆதித்தனகார் 
இலககியப் பரிசு, உமறுப் புலவர் விருது 
ஆகியனவும் கவிகதககாவின் புகழ் மகுடத்்த 
அலஙகரித்தன.

தககா்வயில் உருகதககாண்ட வகானம்பகாடி 
கவி்த இயககத்தின் சகாரதிகளுள் ஒருவரகாகவும், 
சிவகங்கயில் கவிஞர் மீரகா ததகாடஙகிய 
அன்னம் பதிப்பகத்தின் தவளியீடுகளுககு 
உறுது்ையகாகவும் விைஙகினகார் கவிகதககா. 
ைூனியர் விகடன் தபகான்ற தவகுசன 

இதழ்களில் உலக இலககியஙக்ைப் பற்றிக 
கவிகதககா எழுதிய கடடு்ரகள், இலககிய 
வடடத்்தயும் வகாசிப்்பயும் விரிநத தைத்தில் 
தககாண்டுதசல்ல து்ை நின்றன.

மு த் த மி ழ றி ஞ ர்  க ் ல ஞ ர் 
மு.கருைகாநிதிககுப் பிடித்த கவிஞர்களுள் 
முதன்்மயகாைரகாக விைஙகிய கவிகதககா்வ, 
ஒருமு்ற கவியரஙகில் கவி்த படிகக 
அ்ழத்ததபகாது, க்லஞர் இப்படியகாக 
அ்ழத்தகார்.

      “என்ே வேகுைோேம்

      வேண்டுவைன்று

      என்னி்டம் வகட்்டோல்,

      அப்துல் ரகுைோலேக் வகட்வபன்.”

2009இல் க்லஞர் முதல்வரகாக இருநத 
சமயத்தில் வகஃப் வகாரியத்தின் த்லவரகாகவும் 
சில ஆண்டுககாலம் தசயலகாற்றினகார் கவிகதககா.

தனது கவி்தகளின் வழியகாக வகாசக 
மனதில் தகள்விக்ைதய தவள்விகைகாககிய 
சிறப்பு கவிகதககாவுககுரியது. 

    ‘ேரஙகவை

    ெோபஙகள்

    ஆகுவைன்்றோல்

    இஙவக

    தேஙகள்

    எதறகோக?’

(வீழ்நத ததவ்தகள் - பகால் வீதி, பககம்:79)

   ‘ைேோேத்து ெோம்பல் எல்ைோம்

   திருநீ்றோகி விட்்டது.

   இனி     

   ேோக்குப்வபட்டியின் ேோயகள்

   பிணஙகளின் ேோயகள்

   ேோக்குகள்

   ேோயக்கரிசி.’

(வகாயககரிசி – சுடடுவிரல், பககம்:145)
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என்று துணிச்சலகாகவும் பைகாதரன்றும் 
உண்்மக்ைப் தபகாடடு்டத்த கவிகதககா, 
உள்ம்றயகாகவும் சிலவற்்ற எழுதிச் 
தசன்றகார்.

    ‘பு்றத்திலணச் சுேம்ேர ைண்்டபத்தில்

    வபோலி நைன்களின் கூட்்டம்

    லகயில் ைோலையு்டன்

    குருட்டுத் தைே்நதி.’

முதல் வகாசிப்பில் புரியகாத இககவி்தயின் 
த ் ல ப் ் ப  வ கா சி த் த து ம்  ச ட த ட ன ப் 
புரிநதுவிடும். த்லப்தபன்ன ததரியுமகா..? 
‘ஐநதகாண்டுகளுககு ஒருமு்ற.’

கவிகதககாவின் தனித்துவமகான கவி்த 
ஆளு்மககுச் சகான்றகான நூல் ‘பித்தன்.’ 1998 
ைூ்லயில் தவளியகான இநநூல், புதிய 
சிநத்னகளின் வி்ைநிலமகாக விைஙகியது. 
எதிர்ப்பதம் எனும் முரண்ததகா்டககு 
இவவைவு வித்தியகாசமகான கவி்தகைகா என்று 

வியநது படித்ததன். ’ஆ்ட’ என்தறகாரு கவி்த;

     ‘பித்தன்

     தன் ெட்ல்டலேக்

     கிழித்துக் வகோண்டிரு்நதோன்.

     ‘ெட்ல்டலே ஏன்

      கிழிக்கி்றோய?’ என்வ்றன்.

     ‘கடிதத்லதப்

     படிக்க வேண்டும் என்்றோல்

     உல்றலேக்

     கிழிக்கத்தோவே வேண்டும்?’ என்்றோன்.

     ………………………….

     வபோயக்குத்தோன்

     ஆல்ட வதலே;

    வையக்குத்

    வதலேயில்லை.

    ……………………………...

   வதஙகிே நீரதோன்

   போசிலே

   உடுத்திக் வகோள்கி்றது.

   அலண்நத வநருப்புத்தோன்

   ெோம்பலை

   அணி்நதுவகோள்கி்றது.

   வதோலும் ஆல்டதோன் என்பலதப்

   போம்பு அறி்நதிருக்கி்றது;

   நீஙகள் அறிேவில்லை.’

கவி்த எழுதுவததகாடு மடடுமின்றி, 
மிகச் சிறநத உ்ரயகாைரகாகவும் விைஙகிய 
தபரு்ம கவிகதககாவுககு உரியது. ஆழ்நத 
சிநத்னகதைகாடு தமல்லிய ந்கச்சு்வயும் 
மிளிரும் உ்ரக்ை வழஙகினகார். என் 
அன்பின் அ்ழப்பி்ன ஏற்று, வநதவகாசிககு 
இருமு்ற வரு்க தநது, ‘்ைககூ கவி்தத் 
திருவிழகா-2003’ (தசப்டம்பர் 21)விலும், 
‘விண் ததகா்லகககாடசி’ கவியரஙகிலும் 
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த்ல்மதயற்றுச் சிறப்பித்தகார். கவியரஙக 
தம்டகள் கவிகதககாவினகால் புதுப்தபகாலிவு 
தபற்றன என்பதத உண்்ம.

க வி ் த க ளு க கு ள்  உ ள் ப ய ை ம கா க 
வகாசக்ன அ்ழத்துப்தபகாகும் யகாத்தி்ர்யத் 
தன் கவி்தகளினூடகாகச் சகாத்தியமகாககியவர் 
கவிகதககா. தி்ரப்படப் பகாடல் எழுதுவது 
குறித்த தகள்விதயகான்றிற்கு, ‘அம்மி தககாத்த 
சிற்பி எதற்கு?’ என்று கவிகதககா தகடட 
மறுதகள்விதய இன்றைவும் தபசுதபகாருைகாக 
உள்ைது.

தி்ரப்படஙகளுககு என்றில்லகாமல் 
கவிகதககா தனியகாக எழுதிய பகாடல்கள், ‘மகரநத 
ம்ழ’ எனும் இ்சத் ததகாகுப்பகாக தகாஜ்நூர் 
இ்சயில் தவளிவநதது.

    ‘ைைரின் நறுைணம் வபோகுமி்டம்

    குழலின் போ்டல்கள் வபோகுமி்டம்

    அலண்நத சு்டரகள் வபோகுமி்டம்

    அதுதோன் நோமும் வபோகுமி்டம்…’

                                                          

எ ன் த ற ழு தி ய  க வி க த க கா  அ ப் து ல் 
ரகுமகா்ன, 2017 ைூன் 2 அன்று 80ஆவது 
அ க ் வ யி ல்  இ ய ற் ் க  த ன் த ன கா டு 
தசர்த்த்ைத்து எடுத்துகதககாண்டது. 

சிறுக்ததயன்று தனியகாக எதுவும் 
எழுதியவரில்்ல கவிகதககா. ஆனகாலும், 
த ன து  ஒ வ த வ கா ரு  க வி ் த க கு ள் ளு ம் 
க ் த த ய கா ன் றி ் ன ச்  சி ற் ப ம்  த ப கா ல் 
தசதுககி ்வககும் நுடபத்்தத் ததகாடர்நது 
தசயதுவநதவர். பல கவி்தகள் என்முன்தன 
வ நது என் ் ன ச்  தச கா ல் என் ற கா லும் , 
‘சுடடுவிரல்’ ததகாகுப்பில் இடம்தபற்ற 
க்டசிக கவி்தயகான ‘ஒரு நகாள் கூத்து’ 
முநதிகதககாள்கிறது.

   ‘நோ்டகம்

   முடி்நதுவிட்்டது

   ஒரு நோள் கூத்துக்கு

   மீலெலே ைழித்துக் வகோண்்டேரகள்

   ஒப்பலேலேக் கலைக்கத்

   திலரக்குப் பின் வபோயவிட்்டோரகள்

   ஒன்பது தலைகலைக்

   கழறறி லேத்துவிட்டுச்

   ‘சீலத’வேோடு

   ைோட்்ஜூக்குப் வபோயவிட்்டோன்

  ‘ரோேணன்’

   ேசூலைப் பஙகு வபோடுேதில்

  ‘ரோைனுக்கும்’ ‘ைட்சுைண’னுக்கும்

  இல்டயில்

  அடிதடி

   ‘பரதன்’

   ‘ரோைன்’ கோலை

   ேோரிவிட்்டோன்

   பிரகோெ விைக்குகள்

   அலண்நதுவிட்்டே

   ேெேஙகளும்

   வைல்டயில்

   உைர்நதுவகோண்டிரு்நதது

   கிளிெரின் கண்ணீர

   அரஙகத்தில்

   இன்னும் கோேோைல்

   எச்சில்

   முட்டி வைோதி

   ேோஙகிே சீட்டுகள்

   கிழி்நது கி்ட்நதே

   ேோெலில்

   கூட்டுேதறகு

   விைக்குைோறு ேரத்

   தோைதைோகும்.’

   - இன்னும் வரும் 
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உைக சினிமொ

ததொடர் - 35 èMT

தி்ரப்படம் : 12 ANGRY MEN 
ஒருவனின் வகாழ்க்க 12 தபரின் ்ககளில் 

இருககிறது. 
அ வ ர் க ளி ன்  ம ன து க கு ள்  ம ர ை ப் 

தபகாரகாடடம் ஓர் அ்றககுள் சில மணி 
தநரஙகள் நடககிறது. இதுதகான் க்த. அவனின் 
மரைத்்தச் சுமநதுதககாண்டு அமர்நதிருககும் 
12 வல்லுநர்கள் எப்படி குற்றவகாளி என 
முத்தி்ர குத்தப்படடவனின் நியகாயத்துககுள் 
தமல்ல தமல்ல நகர்நது... இநதச் சடடமும் 
சமூகமும் கண்டுதககாள்ைகாமல் விடட அவனின் 
சிறு சிறு நியகாயஙக்ை, சகாடசியஙக்ை, அவன் 
வகாழ்வதற்ககான ஆதகாரத்ததகாடு அவன் பககம் 
இருககும் உண்்மக்ை தநருஙகுகிறகார்கள் 
என்பதத இப்படத்தின் க்த.. கைம்.. கரு.. உரு.. 
ஆககம்.

நம்பகத்தனமகான சநததகத்தின்படி 
அவன் குற்றவகாளி இல்்ல என்று 12 

தபரும் ஒவதவகாருவரகாக நம்பும் ககாடசியில் 
உண்்மயின் வீரியத்்த நகாம் புரிநதுதககாள்ை 
முடியும். நிைஙக்ை எத்த்ன மூடி 
தபகாடடு மூடினகாலும் அது தன்்னக 
ககாப்பகாற்றிகதககாள்ை எநதத் த்டக்ையும் 
முடடி தமகாதி தவளிதயறும் என்பது திண்ைம். 

12 தபரும் தவவதவறு து்றகளில் 
த்ல்மயில் இருப்பவர்கள். தககாபம் நி்றநத 
ததகா்லதநகாககுப் பகார்்வ தககாண்ட அதீத 
புத்திசகாலிகள். அவர்களிடம் ஒரு குற்றம்... 
அதன் பின்னணி... அதன் நீடசிதயனத் 
தண்ட்ன.... அவன் மீது விழுநதிருககும் சிறு 
நம்பகத்தன்்ம்ய ஒடடி அநதக குற்றம் 
அவன் தசயதிருகக மகாடடகான் என்று நம்பும் 
சூழல்.. இப்படி ஒரு கடடத்தில் 12 தபரும் 
விவகாதிப்பதில் படம் ததகாடஙகுகிறது. 

12 தபரில் ஒருவர்  “அவன் குற்றவகாளி 
இல்்ல” என்று தன் வகாதத்்த ஆரம்பிககிறகார். 
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1 2  த ப ரு ம்  ச ண் ் ட யி டு கி ற கா ர் க ள் . 
விவகாதிககிறகார்கள். மீண்டும் வகாகதகடுப்பு 
நடககிறது. இம்மு்ற 2 தபர் “அவன் 
குற்றவகாளி இல்்ல” என்கிறகார்கள். இப்படிதய 
தமல்ல தமல்ல மூன்று நகான்கு ஐநது 
என்று “குற்றவகாளி இல்்ல” என்ற பககம் 
தசர்கிறது பலம். இ்டதய தககா்ல நடநத 
விதத்்த மீண்டும் தசயல்மு்ற விைககத்தில் 
தசயது பகார்ககிறகார்கள். ஆச்சரியஙகளும் 
அனுமகானஙகளும் நிகழ்நத்வக்ை கண் முன் 
நிறுத்துகின்றன. 

குற்றத்தின் நிைதம அது குற்றம் 
என்பதில்தகான் இருககிறது. வஞசம் சூழும் 
த ப கா ழு த த ல் ல கா ம்  வ கா ய ் ம  த ன் ் ன 
தவளிகககாடடிகதககாள்ளும். அதன் தபகாருடதட 
குற்றஙகள் எஙதகயகாவது சிறு சகாடசியஙக்ை 
நிரபரகாதிககுச் சகாதகமகாக விடடுவிடும். எல்லகாக 
குற்றஙகளும் ஒருநகாள் தவளிவநதத தீரும் 
என்பதுதகான் பரிைகாமத்தின் டி என் ஏ.

தவறுகைகாய ஆககப்படட ஒவதவகாரு 
கருத்தும் மீண்டும் நிைத்தின் புலனுககு 
எடடுகிறது. இப்தபகாது அது சரியகாக இருககிறது. 
சூழ்ச்சிக்ைக க்ைநதுதககாண்தட வரும் 
அறிவின் சகாதகத்தில் க்டசி ைூரியும் நீண்ட 
விவகாதத்துககுப் பின் “அவன் குற்றவகாளி 
இல்்ல” என்கிறகார். படம் முடிகிறது. 

படம் பகார்த்துவிடடு ஒரு குற்றம் அதன் 
உண்்மத்தன்்ம அதன் சூழ்ச்சி அத்னச் 
சுற்றிக கடடப்படும் மகாய தவலி உண்்ம்ய 
ம்றககும் கூர்்மயகான தபகாயகள் அதற்ககாக 
வகாதகாடும் எதிர் தரப்பு என்று மனம் அநதக 
தககா்லயின் பின்னகால் தவகமகாக ஒரு 
பூ்னயின் மிரடசிதயகாடு ஒரு தூஙககா 
இரவின் அச்சுறுத்ததலகாடு நகர்நதுவிடுகிறது. 
அநத நகர்தலில் குற்றம் நிைமகாகத் தவறகாகக 
கடட்மககப்படடிருககுமகாயின் சிறு கீற்தறன 
ஒரு விடியல் ததரிகிறது. அதுதகான் உண்்மயின் 
ஆதி.

விடிய விடிய நகரும் ஆடு புலியகாடடத்தில் 
நிைம் தவற்றி தபறுகிறது. தைகாடிககப்படட 
ஆ த கா ர ங க ள்  த த கா ல் வி க கு ள்  த ன் ் ன 
நி ் ல நி று த் தி க த க கா ள் கி ன் ற ன .  இ ந த 
மனம் உண்்மகைகால் ப்டககப்படட 
ஒன்று. ககாலப்தபகாககில் மகா்யகைகாலும் 
த ப கா ய க ை கா லு ம்  வ ஞ ச ங க ை கா லு ம் 

ஆ ை ப் ப ட ட கா லு ம்  அ து  எ ங த க ய கா வ து 
ஒரு புள்ளியில் நிைத்துககுச் சகாதகமகாகத் 
தூண்டப்படும் தவ்ையில் அது முழுகக 
முழுககத் தன்்ன நிைத்தின் நிறம் தககாண்தட 
தவளிப்படுத்திகதககாள்ளும். அதுதகான் இநதக 
க்தயில் நடககிறது. 

அ வ ன் த கா ன்  இ ந த க  கு ற் ற த் ் த ச் 
தசயதகான் என்று 11 தபரும் தசகால்லும்தபகாதும் 
“அவன் தசயயகாமல் இருநதிருநதகால்...?” 
என்தறகாரு தகள்வி்ய மிச்சம் இருககும் 
ஒருவர் தகடகிறகார். அதுதகான் நிைத்தின் 
புள்ளி. உண்்மயின் புள்ளி இககடினமகான 
இடத்திலிருநதத மு்ைககிறது. த்ல தபகாகும் 
சூழலில் இருநதத புன்ன்கககிறது. 

எ ல் ல கா  நி க ழ் வு க ளு க கு ம்  எ தி த ர 
ஒரு பககம் இருககிறது. அதன் பின்னகால் 
இருநது பகார்ககும்தபகாது நிகழ்நத்வயின் 
ககாடசி மகாறுபடுகிறது. அஙதக பகாதகத்தின் 
மறுமு்ன சற்று கடினமகாகதவ தன்்ன 
ம்றத்துகதககாண்டு நிற்கிறது. 

ததகாண்டத் ததகாண்ட தவளிவரும் எலும்புக 
கூடுகள் மடடுதம சகாடசியல்ல... அ்வகளின் 
மரைத்துககு. அது அ்தயும் தகாண்டி 
தபகாய்ம்யத் ததகாண்டி எடுககப்படும் 
உண்்மகைகால் பகாதுககாககப்படும் குற்றதமகா 
அல்லது குற்றமற்ற்வதயகா. ஒரு தககா்ல்ய 
மன்னிப்பது இரண்டு தககா்லககுச் சமம். அதத 
தநரத்தில்... ஒரு நிைத்்த மறுப்பது தசகால்லகாத 
தபகாயககுச் சமம். இஙதக இரண்டுதம தஙகள் 
்கக்ை விரித்துகதககாண்டு உஙக்ை தநகாககி 
வருகின்றன. 

மூன்றகாம் கண் தககாண்டு பகாருஙகள். 
முதல் வ்ைவு தநரகாகி இருககும். படித்த 
சடடஙகள், பழுத்த அனுபவஙகள் சரிககு 
எதிரகாக மகாறும் தநரத்திலும் ஒதர ்க கூட 
ஓ்சயிடடுத் தன்்ன தவளிப்படுத்தும். 
ககாதகால் தகடபது தபகாய. கண்கைகால் பகார்ப்பது 
தபகாய. தீர விசகாரிப்பதத தமய. ம்ைஹும்.. 
தீர்நத பிறகும் விசகார்ை ததகாடரும் என்பதத 
ககால தமய. நிைம் இருககும் படசத்தில் அது 
தவற்றிடத்தில் து்ையிடடு தவளிவநதத தீரும். 
தபகாயகைகாலும் மகா்யகைகாலும் சூழப்படட 
தீர்ப்புகள் உ்டநதத தபகாகும், முதல் நிைம் தன் 
முழு பலத்ததகாடு எதிர்ப்படு்கயில். 

பைம் ப்டத்தவனுககு வகாதகாட 
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அறிவகாளிகள் தபகாகும் நி்லயில் பசி 
தககாண்டவனின் ஆயுதம் என்னவகாக ஆகும்.. 
நியகாயத்தின் மு்ன கூரகாகத்தகாதன இருககும். 
சநதர்ப்பமும் சூழ்நி்லயும் நியகாயத்்த அடித்து 
வீழ்த்திவிடட ஒரு கைத்தில்தகான் 12 தபரும் 
மீண்டும் ஒருமு்ற தீர்ப்்ப அலசுகிறகார்கள். 
எஙதகதயகா.... எதுதவகா விடப்படடிருககிறது. 
அது ததடப்படுகிறது. கண்ட்டயப்படுகிறது. 

SAVE HIM, NOT KILL HIM - இப்படி 
எழுதுவதற்குப் பதிலகாக SAVE HIM NOT, KILL 
HIM என்று எழுதி ஒரு நிரபரகாதி்யக தககான்ற 
க்த்ய நகாமறிதவகாம். 

“தககாண்டு வகா” என்ற தசகால் “தககான்று 
வகா” எனக தகடக நடநத க்த்ய நகாம் 
அறிதவகாம். 

மதனகாதத்துவம் இல்லகாத சூழல் எஙகும் 
இருப்பது இல்்ல. ஒரு ஆரம்பம் இல்லகாத 
முடிவு இருப்பதத இல்்ல. ஒரு ததகாடர்ச்சி.. ஒரு 
நீடசி.. அத்னச் சுற்றிய சம்பவஙகைகால்தகான் 
எதுவும் இஙதக நிகழ்கிறது. அ்த தநகாககிய 
பயைத்தில் நிைம் தபகாலக ககாடசியளிககும் 
்மல்கல்கள் பல தநரஙகளில் வழக்கச் 
சடதடன நிறுத்திவிடுகின்றன. தீர்ப்புகளில் 

மடடுதம குற்றஙகதைகா குற்றமற்ற்வகதைகா 
க ண் ட ் ட வ தி ல் ் ல .  அ து  ந கா ம் 
நி்னப்ப்ததயல்லகாம் தகாண்டிய உச்சி. அ்த 
அ்டய சற்று மூச்சு வகாஙகத்தகான் தவண்டும். 

12 தபரின் தீர தீவிர விசகாரிப்புகைகால் ஒரு 
குற்றமற்றவனின் உயிர் ககாககப்படுகிறது. ஆத்ம 
திருப்திதய ஆன்ம பலம். நிரூபிககப்படுகிறது. 
ஒரு துளி தபகாதும் தபரு ம்ழயின் 
தநகாககத்துககு. தவறுகள் தண்டிககப்படும் 
அதத தவ்ையில் குற்றமற்ற தநஞசஙகள் 
விடுவிககப்படவும் தவண்டும். அதற்கு ஒரு 
துளி இ்டதவளி கூட தபகாதும். தபரும் 
புயதலன உண்்ம வரும்.

த னி ம னி த ன்  த ப கா து ம கா ன த கா க 
இருககிறகான்.. பசித்தவன் இல்லகாத ைகம் 
உருவகாகக.

திரைப்படம் : 12 ANGRY MEN
இயக்குநர் :  SYDNEY LUMET 
ஆண்டு : 1957 
ம�ொழி : ஆங்கிலம்
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 தமொழிதெயர்ப்புச் சிறுகலத



வீ ட டி லி ரு ந து  ச து க க த் து க கு ; 
சதுககத்திலிருநது வீடடுககு.

ககா்ல முதல் மகா்ல வ்ர அவன் 
கண்ககாணிககிற எல்்ல அதுதகான். முன்னர், 
அவன் தச்சுதவ்லகககாரனகாக இருநததபகாது 
கூட, நகரத்தில் அவன் தபகாவதற்கு விதசஷமகான 
இடஙகள் எதுவும் இருநததில்்ல. ஆயினும், 
சனிககிழ்ம மகா்ல தவ்ைகளில் வீடடுககு 
வநததும், அவன் தநதர மதுச்சகாவடி்ய 
தநகாககி ந்டதபகாடுவகான். ஆனகால் இப்தபகாது 
யுத்தமும், பஞசமும், இன்னும் இதர பல 
விஷயஙகளும் தசர்நது அவ்னயும் அடிதயகாடு 
அமுககிவிடட ககாலத்தில், அவனுககுப் 
தபகாககிடதம இல்்ல என்றகாகிவிடடது. 
அ வ ன்  த வ ் ல  த ச ய ய வி ல் ் ல . 
ஏற்தகனதவ கிழடகாகிவிடடகான். முற்றிலும் 

ஓயநதுதபகானகான். தரித்திரம் பிடித்த கிரகாமம் 
ஒன்றில் தீனிககு வழியின்றிக கிடககும் ஒரு 
நகாயககு – எவ்ரயும் பயப்படுத்தகாமலும், 
தகான் இருப்ப்த எவருககும் உைர்த்த 
முடியகாமலும் தவறுமதன கம்மிய குரலில் 
கு ் ர த் து க த க கா ண் டி ரு க கி ற  அ ப் ப கா வி 
ைநதுவுககு – இருககிற முககியத்துவம்தகான் 
அவனுககும் இருநதது. 

தவ்லயிலிருநது நீககப்படட ஒரு தச்சன் 
அவன். அவவைவுதகான்.

க்டசியகாக அவ்ன தவ்லககு 
்வத்திருநத ஆசகாமி அவ்னச் சக்கயகாக 
முற்றிலும் பிழிநததடுத்த பிறகு வீடடுககு 
அனுப்பினகான். அவனது சவப்தபடடிககும் 
பு்தகுழிககும் அவ்ன அனுப்பிவிடடகான் 
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என்தற தசகால்லதவண்டும்.

நகாற்பது வருஷஙகள் உ்ழத்தும் அவன் 
எதுவும் மீத்திருககவில்்ல. உடல் பலதமகா, 
பைதமகா, நண்பர்கள் என்று எவருதமகா 
அவனுககில்்ல. அனல் பறககப் பகாயநது 
ஓடும் குதி்ரகள் பூடடிய வண்டி மகாதிரி 
அ்னத்தும் அவ்ன விடடுப் பறநததகாடின. 
தணிகக முடியகாத பசி ஒன்றுதகான், நன்றியுள்ை 
நகாய மகாதிரி, கடநத ககாலத்தின் எச்சமகாக 
அவதனகாடு ஒடடிகதககாண்டிருநதது. முன்னகாள் 
்கவி்னஞனின் ஆதரகாககியமகான வயிறு 
பிடிவகாதமகாக இயஙகியது.

தின்பது, முடிதவயில்லகாமல் தின்பது- 
அதுதகான் அவனது அடஙககாத அவகா.

ககா்ல முதல் இரவு வ்ர, அவனு்டய 
தபச்சு, தசயல், திடடம் எல்லகாம் தின்ப்தப் 
ப ற் றி த ய  இ ரு ந த ன .  அ வ ன்  த ன து 
இருக்கயிலிருநது எழுநது, உைவுப் 
பதகார்த்தஙகள் இருககிற அலமகாரி அருதக தபகாய, 
அ்தத் திறநது, அதன் இண்டு இடுககுகள் 
பூரகாவும் ஆ்சதயகாடு ததடுவகான். சடடி 
பகா்னகளின் மூடி்யத் திறநது பகார்ப்பகான். 
எப்தபகாதும் ருசிகரமகான எ்தயகாவது 
கண்டுதககாள்ைலகாம் என்ற நம்பிக்கதயகாடு, 
அல்லது தீவிர விருப்பத்ததகாடு, சிறு துணிகளின் 
மடிப்புக்ைக க்லத்து ஆரகாயவகான். 
தன் வகாயில் தபகாடடுகதககாள்ை ஒரு 
துணுக்கககூடக ககாைகாததபகாதும், அவன் 
திறநத அலமகாரியின் முன்தன தநடுதநரம் 
தயகாச்னயில் மூழ்கியவகாறு நின்றுவிடுவகான். 
தினம் ஒவதவகாரு மணி தநரமும் இப்படிச் 
தசயதுதககாண்தட இருப்பகான்.

வீடடில் எநத இடத்திலகாவது ஏததனும் 
தரகாடடி இருநதகால் அ்த தநகாடிப்தபகாழுதில் 
அநதத் தச்சன் தின்று தீர்த்துவிடுவகான். 
கண்ணுககுப் புலனகாககாத இடுககுகளில் அவன் 
ம்னவி சர்கக்ரக கடடியில் முகககால்வகாசி்ய 
ம்றத்து ் வப்பகாள். ஆயினும், தச்சன் சிறிதைவு 
தரகாடடிகககாக, அல்லது தமகாச்்சகககாக, தநடுகத் 
ததடிகதககாண்தடயிருப்பகான்…

வீடடில் ஒன்றுதம இரகாது. உயி்ரக 
தககாடுத்தகால்கூட எதுவும் கி்டகககாது. 
அவனு்டய பசி அதிகரித்தது. உககிரமகாக 

வைர்நதது. தச்சன் தபருமூச்தசறிவகான். 
அவன் வகாய தககாணி, எச்சில் வழியும். அவன் 
உதடுக்ைச் சப்பியபடி தனது இருப்பிடம் 
திரும்புவகான். சுவரின்மீது முது்கயும் 
த்ல்யயும் சகாயத்துகதககாண்டு, எதிர் சுவரில் 
உள்ை ஒரு புள்ளி மீது தனது அ்ரககண் 
பகார்்வ்யப் பதிப்பகான். மணிககைககில் 
அதத நி்லயில் இருப்பகான்.

அ வ ன்  தூ ங கு வ கா ன் .  எ னி னு ம் , 
அது தூககம் அல்ல. கனவுக ககாடசிகள் 
ததகான்றியவகாறிருககும்.

வகான்தககாழியின் ததகா்டககறி, பருப்புகள் 
கலநது பககுவப்படுத்தப்படட ஆற்று மீன், 
மீன்கறி தசர்நத தககாழுககட்ட, ஆடடு 
இ்றச்சியகாலகான கறிவ்ககள், இப்படிப் 
பலவும் தினதவடுத்த அவன் கற்ப்னயில் 
ததகான்றும். எல்்லயிலகாப் தபரும் விருநது, 
பசி்யக கிைறிவிடும் வ்கவ்கயகான 
ப கா ன ங க த ை கா டு ,  அ வ ன்  மு ன் த ன 
பரப்பப்படடிருககும். சு்வ தரும் மைஙகள் 
ககாற்றில் கலநதிருககும்.

ஒளிரும் தவண்ணிற தமன்்மயகான 
தரகாடடியில் தபகாதிநத சகாறு நி்றநத மசகாலகா 
இ்றச்சி ஏததகா ஒன்று அவனது உதடுகளின் 
வழிதய உள்தை புகும். பககுவமகாக 
உப்பிடட இ்றச்சியின் ரசம் தரகாடடித் 
துண்டுக்ை ஊற்வத்து அவன் நகாககிற்கும் 
ததகாண்்டககுமி்டதய இைகி ஓடும்.

ச ட த ட ன் று  அ வ ன து  எ ச் சி ல் 
ததகாண்்ட்ய ந்னத்தபடி அவனுள் 
இ ற ங கு ம் .  அ வ ன்  இ ரு மி ய வ கா று 
விழித்துகதககாள்வகான். விழிப்ப்டவகான். 
பசித்த ஓநகாயின் கண்க்ை ஒத்த அவனு்டய 
கண்கள் சுற்றுப்புறம் தநடுகிலும் சஞசரிககும். 
பயஙகரமகான, தககாடிய யதகார்த்த நி்ல்ம 
அவ்னத் தன் நி்னவுககுக தககாண்டு வரும்…

அவனு்டய பசி தபரும் தககாபமகாய 
மகாறும். அவன் துள்ளி எழுவகான். முதலில், 
கிறககத்தினகால் தள்ைகாடுவகான். தயஙகியபடி 
நிற்பகான். பிறகு சுவ்ரப் பிடித்தபடி தவளிதய 
முகப்புககுப் தபகாவகான்.

அ வ ன்  து ் ை வி  அ வ னு ் ட ய 
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வகாழ்க்க்யச் சட்ட தசயவதில்்ல; அவன் 
தபகாககுகள் பற்றிக கவ்லப்படுவததயில்்ல. 
அவன் குதிககலகாம்; இஷடம்தபகால் எத்த்ன 
தட்வ தவண்டுமகானகாலும் தவளிதய 
தபகாயவிடடு உள்தை வரலகாம். அவனது 
தசயல்கள் எதுவுதம அவன் ம்னவிககுப் 
புது்மயகானது இல்்ல. தச்சன் ஜீவிப்ப்த 
விடடுவிடடகான். அவனு்டய அ்சவுகள், 
தசகாற்கள், தசயல்கள் எல்லகாதம ஏற்தகனதவ 
தீர்மகானிககப்படட்வ; ஒரு சடஙகு மகாதிரி, 
ஆயிரம் வருஷஙகைகாக இயஙகிவரும் ஒரு 
கிரி்ய தபகால, திரும்பத் திரும்ப இயநதிர 
கதியில் ந்டதபறுவனதகான்.

அ து  அ லு ப் பு த்  த ந த து . 
இ ் ல யு தி ர் க கா ல த் தி ன்  ம ் ழ  ம கா தி ரி 
சலிப்பூடடியது.

பசித்த அநத மிருகம் தன் ம்னவியின் 
கவனத்்தக கவர்வதற்கு என்ன தசயய 
தவண்டும்? அழிககமுடியகாத ஒரு விதியின் 
தீர்ப்புககிைஙக அவள் கைவன் தசயத்ததய 
தசயதுதககாண்டிருப்பகான். அவன் தவளிதய 
மகாடி முகப்புககுப் தபகாவகான்; தவயிலில் 
ககாயவதற்ககாக ஒரு மூ்லயில் பரப்பியிருககும் 
கருத்த உரு்ைககிழஙகுகளின் பககம் 
வருவகான்; அவற்்ற ஒவதவகான்றகாய எடுத்து, 
நடுஙகும் ்ககளில் ்வத்துப் பரிசீல்ன 
தசயவகான்; நகாகககால் ததகாடடுப் பகார்ப்பகான்; 
கீதழ தபகாடுவகான். பிறகு, தனது பிரம்்ப 
எடுத்துகதககாண்டு படியிறஙகிக கீதழ தபகாயத் 
ததருப்பககம் தசல்வகான். எநத இடத்துககுப் 
தபகாவகான்?  அதுவும் விதியினகால் முன்தப 
திடடமிடப்படடதுதகான். சதுககத்துகதக 
தபகாவகான் அவன்.

அவன் அ்னத்து முடுககுமூ்லகளிலும் 
அ ் ல வ கா ன் .  ந க ர த்  த ர கா சு  த ம ் ட , 
முலகாம்பழஙகள், தர்பூசணி, தவள்ைரிக 
குவியல்கள், பகால் சகா்ல எல்லகாம் சுற்றுவகான். 
அ ் வ  அ ் ன த் தி ன்  வி ் ல க ் ை யு ம் 
வி ச கா ரி ப் ப கா ன் .  பி ற கு ,  க ச கா ப் பு க க ் ட 
பககம் தபகாவகான். சன்னல்கள் முன்தன 
நி ற் ப கா ன் .  இ ் ற ச் சி  வ ் க க ் ை க 
கண்தைகாடடமிடடபின், உள்தை நு்ழவகான். 
தமன்்மயும் ச்தப் பிடிப்பும் உ்டய 

கறிவ்கக்ைத் தடவிப் பகார்ப்பகான். பிறகு, 
வீடுதநகாககி நடப்பகான். சதுககத்தின் ஓரத்்த 
அ்டநததும், அஙதக உள்தை உயர்நத 
ந ் ட த ம ் ட யி ன் மீ து  உ ட க கா ரு வ கா ன் . 
பிரம்பின்தமல் ்கக்ை ஓயவகாக ்வத்தபடி 
அவன் சதுககத்்தயும் அதில் குவிநதுகிடககிற 
அ்னத்துவித உைவுப் தபகாருள்க்ையும் 
பகார்்வயிடுவகான்.

உ ல க த் தி ல்  வ ை ம்  த க கா ழி த் த து ; 
ஒவதவகான்றும் மிக நி்றயதவ இருநதது. 
ஆ ன கா ல்  ப ரி த கா ப த் து க கு ரி ய  வி ஷ ய ம் , 
ஒவதவகான்றும் மிகக வி்ல உயர்நததகாக 
இருநதது.

ப ச் ் ச  தி ர கா ட ் ச க ள் ,  த த ய வீ க 
முலகாம்பழஙகள், தநர்த்தியகான பகாலகா்டக 
கடடிகள் ஆகிய அநத வற்றகாப் தபரும் 
தசல்வத்திலிருநது ஒரு துணுககு, அல்லது 
ஒரு மணி, அல்லது ஒரு துளிகூட அவனுககுக 
கிடடகாது!

இநத உலகம் ஒரு கனவு; பிரமிகக்வககிற, 
தவத்ன நி்றநத, தககாடு்மயகான கனவு! 
எவவைவு தபரும் பசி, எவவைவு உைவுகளின் 
தபருககம்; அவற்்ற அ்டய முடியகாத 
நி்ல்மயும்கூட.

இததல்லகாம் எஙதக முற்றுப்தபறும்? 
ஒதர ஒரு தட்வ தன் வயிறு நிரம்ப உண்டு 
களிப்பதற்கு அநதத் தச்சன் ஆண்டுககைககில் 
ஏஙகதவண்டுமகா?

இநத உலகத்்தப் தபகாறுத்தமடடில், 
உயிர் பிரியகாத நி்லயிதலதய அவன் 
ஏற்தகனதவ தசத்துப்தபகானவன். ஏதனனில், 
த ச த் த வ ர் க ள் த கா ன்  ச கா ப் பி டு வ தி ல் ் ல . 
ஆயினும், அவன் உயிதரகாடு இருநதகான். அவன் 
தன் கண்கைகால் அ்னத்்தயும் பகார்த்தகான். 
தர்பூசணியின் குளு்மயகான வடடத்்த 
இப்தபகாதுதகாதன அவன் ததகாடடுப் பகார்த்தகான்; 
ஆடடுககுடடியின் மிருதுவகான கறி்ய அவன் 
தடவினகாதன… ஆகதவ, அவன் உயிதரகாடு 
இருககிறகான்; இன்னும் சகாகவில்்ல. 
உ ல க த் து க கு  எ ன் ன  வ ந து வி ட ட து ? 
வயிறகாரத் தின்னகாமல் அவன் நிைமகாகதவ 
தசத்துவிடுவகானகா?
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அவன் கசப்புற்றகான், தககாபம் தககாண்டகான், 
தவறி அ்டநதகான்.

தனககுத் தகாதன தபசியபடி அவன் 
வீடடுககுத் திரும்பிப் தபகாவகான்.

அவன் முற்றத்தில் அடி்வத்ததுதம, 
அவனு்டய மயககப் பிதற்றல்க்ை அவன் 
ம்னவி தகடடுவிடுவகாள். அவன் உள்தை 
நு்ழவ்தப் பகார்ப்பதற்ககாக அவள் தன் 
கண்க்ை அ்சககவும் மகாடடகாள். அவன் 
மயககநி்லயில் ஆயிரம் தட ்வகள் 
அ வ வீ ட டு க கு ள்  பு கு ந தி ரு க கி ற கா ன் ; 
மகாடிப்படிக்ைத் தன் பிரம்பினகால் ஆயிரம் 
மு ் ற  த ட டி யி ரு க கி ற கா ன் .  அ ம ங க ல 
நி்னப்புகதைகாடு உறுத்து தநகாககுகிற, எ்தயும் 
பகார்கககாத, அவனது மஙகலகான கண்க்ை அவள் 
எப்தபகாதும், நிரநதரமகாகக கண்டிருககிறகாள்.

உண்்மதகான். தச்சன் எநத ஆ்ையும் 
எநதப் தபகாரு்ையும் பகார்ககவில்்ல. 
ஒவதவகான்றிலும் தனககு விருப்பமகான்த – 
உை்வதய – அவன் ததடினகான்.

த ச் ச ன்  த ன து  இ ட த் து க கு  வ ந து 
உடககாருவகான். சுற்றுமுற்றும் பகார்ப்பகான். 
புது்மயகானது ஒன்றுகூட இல்்ல. உலகம் 
உ்றநதுதபகானதுதபகால், அதன் சககரம் 
அ்சயகாது நிற்பது தபகால் ததகான்றும்.

அவன் ம்னவி வகாசல்படியில் அமர்நது 
ககாலு்ற பின்னிகதககாண்டிருப்பகாள். இப்தபகாது 
வகாயதிறநது தபசதவண்டும், தன் இதயச் 
சு்ம்யக க்ரப்பதற்ககாக ஏததனும் குரல் 
எழுப்ப தவண்டும் என்ற அவசியத்்தத் தச்சன் 
உைர்வகான்.

“நகான் சதுககத்துககுப் தபகாதனன். அஙதக 
நல்ல தகககாளிகள் இருநதன. தககாஞசம் 
வகாஙகலகாம் என்று நி்னத்ததன். புளிக 
ககாடிதயகாடு தசர்த்து நகாம் சகாப்பிடலகாதம. 
நகாசமகாயப்தபகாக, வி்ல தரகாம்ப அதிகம். 
என்னிடம் பைம் இல்்ல!”

வ ரு த் த த் த த கா டு ம்  ந ம் பி க ் க 
வறடசிதயகாடும் அவன் எச்சி்லக கூடடி 
விழுஙகுவகான். பகா்லவனத்தில் வழி 
தவறிப்தபகான ஒரு பிரகாணிதபகால் அவன் 
ககாைப்படடகான்; புகலிடம் எ்தயும் ககாைகாது 

நடநது நடநது அலுப்புற்றகான். இன்றும் தநற்றுப் 
தபகாலதவதகான்.

அஙகு மவுனதம நீடித்தது. அவன் 
ம்னவி தபசமகாடடகாள். அவள் என்ன 
தபசுவது? அவளுகதக ஏகப்படட கவ்லகள். 
அ வ ள்  ப கா டு ப ட டு த் த கா ன்  வ கா ழ் க ் க 
நடத்ததவண்டியிருநதது. துணி து்வப்பது, 
துணிக்ை தவளுககச்தசயவது தபகான்ற வீடடு 
தவ்லக்ைச் தசயது தசகாற்பமகான ரூபிள்க்ை 
அவள் சம்பகாதிப்பதத சிரமமகாக இருநதது. 
அவள் சம்பகாத்தியம் முழுவதும் தரகாடடி 
வகாஙகுவதிதலதய ககாலியகாயிற்று. அப்படி 
வகாஙகிய தரகாடடியில் தபரும்பகுதி அவள் 
புருஷனின் வயிறு என்ற படுகுழிககுள்தகான் 
தபகாயச் தசர்நதது. அநத அப்லப் தபண் 
நகாள் முழுவதும் கடு்மயகாக உ்ழத்துக 
தககாண்டுவநத பைம் இரண்டு பவுண்டு 
தரகாடடி வகாஙகுவதற்குத்தகான் தபகாதுமகானதகாக 
இ ரு ந த து .  அ து த வ  தி ரு ப் தி க ர ம கா ன து 
என்று எண்ணி, அவள் ஒரு வகார்த்்தகூடப் 
தபசுவதில்்ல.

க்டசியகாக அன்்றய தினத்தின் 
பு னி த ம கா ன ,  ஆ ன ந த ம ய ம கா ன  த ந ர ம் 
வநதுவிடடது. அவன் ம்னவி உைவு 
எடுத்து வரப் தபகாவகாள். நிலவ்றயிலிருநது 
தமகாச்்சதயகா ததயி்லதயகா தககாண்டு 
வ ரு வ த ற் க கா க  அ வ ள்  த ப கா யி ரு க கு ம் 
தவ்ையில், தச்சன் ஒரு கடுவகாயதபகால் எழுநது, 
தரகாடடி இருநத இடத்துககுப் தபகாவகான்; 
அ்தக கிள்ளுவகான்; ்கயில் எடுத்து 
அப்படியும் இப்படியுமகாகப் புரடடுவகான்; 
தனது அழுககுக ் ககைகால் தடவுவகான்; தமகாநது 
பகார்ப்பகான். தமலும் தன்்னக கடடுப்படுத்த 
இயலகாதவனகாய, தவறித்தனமகாக அ்தத் 
தின்னத் ததகாடஙகுவகான்; கடித்துக கடித்து, 
தமல்லகாமல், சு்வகககாமல், விழுஙகுவகான். 
வி க கி க த க கா ண் டு  த த கா ண் ் ட ் ய ச் 
தசகாறிவகான்…

அவன் ம்னவி உள்தை வருவகாள். 
அ ் ன த் ் த யு ம்  ப கா ர் ப் ப கா ள் .  ச த் த ம் 
தசயயமகாடடகாள். அவவகாறு தசயல்புரிவ்த 
இயல்பகாகக தககாண்ட ஒரு மிருகத்தின் 
ககாப்பகாைரகாக அவள் தன்்னக கருதினகாள். 
இ்டயி்டதய அவள் தனககுத் தகாதன 
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கு ் ற கூ றி க  த க கா ள் வ கா ள் ;  சி ல ச ம ய ம் 
மன்னிப்பகாள். பிறகு மீண்டும் பழிப்பகாள். 
ஆனகால்,  தபரும்பகாலும் அவள் சும்மகா 
இருநது விடுவகாள். தனது துரதிர்ஷடத்்தச் 
சகித்துகதககாள்வகாள்.

சகாப்பகாடு விசனத்ததகாடும் தவகமகாகவும் 
முடிநதுவிடும்.

தரகாடடி்ய விழுஙகி முடித்ததும், தச்சன் 
சகதி தபற்றவனகாயப் தபசத் ததகாடஙகுவகான்.

“தபகான வருஷம் இநதச் சமயம் நம்மிடம் 
ஒரு மூட்ட தவஙககாயம் இருநதது” என்தறகா, 
“அவித்த தமகாச்்சயில் சகாயஙககாலத்துககுக 
தககாஞசம் ்வத்திருககிறகாயகா?” என்தறகா 
கூறுவகான்.

“சகாயஙககாலத்துககு என்று ஒதுககி 
் வ க கு ம் ப டி  அ தி ல்  எ வ வ ை வு 
இருநதுவிடடது?” என்று அவன் ம்னவி 
தவடுகதகனக கூறி, தடடுக்ை அகற்றுவகாள்.

ஆ ன கா ல்  அ ் வ  எ ல் ல கா ம்  ஒ ரு 
சடஙகுதபகால் மறுபடியும் நிகழும்; அ்சயகாத 
துயரநி்லயிலிருநது எ்தயும் அது மகாற்றகாது.

பனிகககாலம் அதன் கவ்லகதைகாடும் 
எதிர்ப்பகார்ப்புகதைகாடும் வநதது.

த ச் ச ன்  ம கா டி  மு க ப் பி ன்  க ம் பி 
அ ளி  அ ரு கி ல் ,  அ த ன்  வி ளி ம் பி ல் 
த ம கா வ கா ் ய  ் வ த் த ப டி ,  எ தி ர் வீ ட டு 
முற்றத்தில் ந்டதபறும் ககாடசி்யக 
கவனித்துகதககாண்டிருநதகான். அண்்ட 
வீடடில் வசிககும் க்டகககாரன் ஒரு வண்டி 
மரககட்டகள் வகாஙகியிருநதகான். அ்வ 
வண்டியிலிருநது இறககப்படுவ்த அவன் 
பகார்த்தவகாறு நின்றகான். சிவநத கன்னஙக்ை 
உ்டய கிழவன் ஒருவன் ஊககத்ததகாடு மரம் 
அறுத்துகதககாண்டிருநதகான். அவன் சீர் தவறகாது 
சிணுஙகிகதககாண்டுமிருநதகான். ஒரு தைகாடி 
ககா்ைகள், ஒன்று நின்றவகாறும் இன்தனகான்று 
த்ரமீது படுத்தபடியும், பகாரம்பரியமகான 
மநதகதியில் அ்ச தபகாடடுகதககாண்டிருநதன. 
புல் மைமும் மர வகாச்னயும் கலநத ஏததகா ஒரு 
வகா்ட ததருவில் மிதநதுதககாண்டிருநதது.

அன்்றய தினம் பிரககாசமகாக இருநதது. 

சூரிய ஒளி சிவப்பு ஆம்தலட நிறத்தில் 
மிளிர்நதது. தச்சன் அ்த எல்லகாம் பகார்த்தகான். 
தன் பசியினகால் தவித்தகான். மகாரிகககாலத்துகககாக 
அவனும் தசமித்து ்வத்த ஆனநதமயமகான 
ப்ழய நகாடக்ை நி்னவுகூர்நதகான். 
இ னி ் ம ய கா ன ,  ஆ ன கா ல்  தி ரு ம் ப வு ம் 
கி்டகககாத, தனது குழந்தப் பிரகாயத்்த 
அவன் நி்னத்தகான். 

முதிய அறுப்புகககாரன் தவர்்வயகால் 
ந ் ன ந து த ப கா ன கா ன் .  அ வ ன்  த ம லு ம் 
தீவிரமகாக உ்ழத்தகான். ஒரு மணி தநரம் 
மரம் அறுத்தகானதும், அவன் தவ்ல்ய 
நிறுத்தினகான். தன் ்பயிலிருநது, சிவப்பகான 
நகாடடுப்புறத்து தரகாடடித் துண்டு ஒன்்ற 
தவளிதய எடுத்தகான். தனது தமலிநத ் ககைகால் 
அ்தத் துண்டு துண்டகாகப் பியத்தகான்; 
ஒவதவகாரு துண்டகாக வகாயககுள் திணித்து, 
தவகமகாகத் தின்றகான். தச்சன் அவ்னதய 
பகார்த்தகான்; அவனும் அறுப்புகககாரதனகாடு 
தசர்நது மனசினகால் தரகாடடி தின்பதில் 
மு்னநதகான். பிறகு நம்பிக்க இழநது 
மகாடுக்ைப் பகார்த்தகான். அ்வயும் அ்ச 
தபகாடடுகதககாண்டிருநதன. நகாளின் சகல 
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தநரமும் தச்சனின் நி்னப்புகள் அ்ச 
தபகாடுவ்தச் சுற்றிதய இயஙகின. எனதவ, 
அநதக ககாடசி அவனது கற்ப்ன்ய ஆத்திரமகாக 
முடுககின. அவ்னச் சுற்றியுள்ை உலகம் 
முழுவதும் அ்ச தபகாடடுகதககாண்டிருநதது. 
அநத தநரத்தில் ஒவதவகாரு ஓ்சயும், 
ஒவதவகாரு அ்சவும், ஒவதவகாரு விஷயமும் 
அ்ச தபகாடுவது தவிர தவறு எதுவுமில்்ல. 
தச்சனின் கண்கள் படுத்துககிடநத ககா்ை 
மீது பதிநதன. அதன் பின்பககத்துத் ததகா்ட 
தககாஞசம் துருத்திநின்றது. அவன் தன் 
மனசினகால் அநதத் ததகா்ட்யத் ததகாலுரித்து, 
அதன் ச்த்யத் துண்டஙகளிடடு, அவற்்றப் 
பகா்னகளில் தபகாடடு, ச்மத்துச் சகாப்பிடடகான். 
முடிவில்லகாமல் தின்றகான்.

அவன் வகாயில் நு்ர சகாடியது. அவன் 
பயஙகரமகாக மகாறினகான். அவன் கண்களில் 
கண்ணீர் தபருகதகடுத்தது. அவதவ்ையில் 
அவன் உண்்மயில் ஒரு மிருகம் தபகாலதவ 
ததகான்றினகான். பசி எடுத்த வயிறு தவிர தவறு 
எதுவுமகாக இல்்ல அவன்.

இ று தி வ ் ர  அ வ ன்  அ வ வ கா த ற 
உடககார்நதிருநதகான். அப்புறம், வண்டி நகர்நதது. 
அறுப்புகககாரன் அதன் பின்னகால் தபகானகான். 
தவடடப்தபற்ற கட்டகள் உள்தை எடுத்துச் 
தசல்லப்படடன. அப்தபகாது தச்சனுககு உடல் 
நடுககம் ஏற்படடது. சூரியக கதிர்களின் 
அடியில் ம்றநதிருநத ஒரு குளிர் ஊர்நது 
வநது அவ்னப் பற்றிகதககாண்டது. அவன் 
வீடடுககுள் தபகாய, தனது ப்ழய தபரிய 
தமல்சட்ட்ய எடுத்துத் தன் உடம்்பப் 
தபகார்த்தினகான்.

சில தினஙகளுககுப் பிறகு அவனுககுக 
கடு்மயகான தநகாய கண்டது. அப்படி ஒரு 
துயரநி்ல்யயும் எதிர்பகார்த்திருநத அவன் 
ம்னவி, அநதச் சநதர்ப்பஙகளுககுத் தகுநதபடி 
தன்்ன அனுசரித்துகதககாண்டு, தனது இறுதிக 
கட்மக்ை நி்றதவற்றினகாள். ஒருவன் தன் 
உயிருகககாகக தகஞசி மன்றகாடுவது தபகால், 
தச்சன் சிறிதைவு சூப்புகககாக ஏஙகினகான். 
ஆனகாலும், அநதச் தசகார்கக உை்வ அளித்து 
அவ்னத் திருப்திப்படுத்துவதற்கு வ்க 
எதுவும் இல்்ல. மகாறகாக, உலர்நத தசர்ரிப் 
பழஙகள் ஐந்த ஊற்வத்த குளிர்நத நீ்ர, 

அவன் தகாகத்்தத் தணிப்பதற்ககாக, அவன் 
ம்னவி அவனுககு அளித்தகாள்.

ஆனகால், தநகாயகாளி ஒரு பிதைட சூப்பு 
தவண்டுதமன்று அதிககாரமகாகக தகடடகான். 
ககா்ல முழுவதும் அ்தப் பற்றிதய தபசினகான். 
ஆவதலகாடு ககாத்திருநதகான் – எல்லகாம் 
வீைகாகத்தகான்.

மதிய உைவுககுக கரடுமுரடகான தரகாடடித் 
துண்டுதகான் இருநதது. சீகககாளி அ்தத் தின்ன 
முயன்றகான். ஆனகால் அவனகால் அ்த விழுஙக 
இயலவில்்ல. 

சகாயஙககால தநரத்தில், பககத்துவீடடுப் 
தபண் ஒருத்தி, தச்சன் ம்னவி குழப்பத்ததகாடு 
ககாைப்படட்தக கவனித்தகாள். அவள் அருகில் 
வநது விசகாரித்து, என்ன விஷயம் என்று 
புரிநதுதககாண்டகாள். அவள் இரககப்படடு, 
தன் மக்ைப் பகால்சகா்லககுத் தயிர் வகாஙகி 
வரும்படி அனுப்பினகாள். அஙகுத் தயிர் 
இல்்ல. அதனகால் சூப்புத் தயகாரிப்பது மறுநகாள் 
ககா்லககு ஒத்தி ்வககப்படடது.

 ஆனகால் இரவில் தச்சனின் நி்ல்ம 
தமகாசமகாயிற்று. ைூரம் அதிகரித்து, அவன் 
புலம்பலகானகான்.  உை்வப் பற்றிய தபச்்ச 
எடுகககாத அவனு்டய முதல் புலம்பல் 
அதுதகான். முற்றிவிடட ைூரத்தில், சில 
எடுபிடிகள் எஙதக எடுத்துச் தசல்லப்படடன 
என்று அவன் தன் ம்னவி்யக தகடடகான். 
எநத எடுபிடிகள், எஙதக எடுத்துச் தசல்வது 
என்பது எதுவும் அவளுககுப் புரியவில்்ல. 
ஆ க த வ  அ வ ள்  அ வ னு க கு ப்  ப தி ல் 
தசகால்லவில்்ல.  தநகாயகாளி கண்க்ைத் 
திறநது, ம்னவி்ய தநகாககினகான். அவ்ைதய 
பகார்த்தபடி, “அப்படியகானகால் நீ என்ன 
சகாப்பிடுவகாய?” என்று தகடடகான். அவன் 
இன்னும் சூப்புகககாகக ககாத்திருககிறகான் என்று 
அவள் எண்ணினகாள்.

“அது சீககிரம் வநதுவிடும். தககாஞசம் 
தபகாறுத்திரு” என்று அவள் தச்சனுககு ஆறுதல் 
வகார்த்்த கூறினகாள்.

“ ந கா ன்  த ப கா ன  பி ற கு  நீ  எ ன் ன 
சகாப்பிடுவகாய?” என்று தச்சன், தனது 
மரைத்்தக குறிப்பிடடபடி, திரும்பவும் 
தகடடகான்.
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“கடவுதை, அது எனககு எப்படித் 
ததரியும்?” என்று அவள் துயரககுரலில் 
முணுமுணுத்தகாள்.

அவதவ்ையில் அண்்ட வீடடுகககாரி 
ஒரு தடடு நி்றய சூப்பு எடுத்து வநதகாள். 
அ்த தம்ைதமல் ்வத்துவிடடு, ஆரகாயும் 
கண்கைகால் சீககுகககார்ன உற்றுதநகாககினகாள்.

“அவள் சூப்பு தககாண்டு வநதிருககிறகாள். 
உனககு தவண்டுமகா?” என்று சீகககாளியின் 
ம்னவி தகடடகாள்.

“அது உனககுத் ததம்பளிககும்!”

“ஊம்?” என்று ைூர தவகத்தில் அவன் 
தகடடு, கண்க்ைத் திறநது பகார்த்தகான்.

சூப்பு அருகில் தககாண்டுவரப்படடது. ஒரு 
கரண்டியில் அ்த எடுத்து அவன் உதடுகளில் 
்வககப்படடது. அவர்கள் தனககு உைவு 
ஊடடுகிறகார்கள் என்பது உள்ளுைர்வினகால் 
தநகாயகாளிககுப் புலப்படடது. அவன் தன் 
உதடுக்ைச் சு்வத்தகான். ஆனகால் உை்வ 
உடதககாள்ைவில்்ல. அவனுககுப் பசி 
இல்்ல.

அவன் வகாழ்விதலதய முதல் மு்றயகாக 
அவனுககுப் பசி இல்்ல. உலகம் மகாறிவிடடது. 
ஒரு ககாலத்தில் அக ்கவி்னஞனது 
உடல்மப்பின் ஆனநதமகாகவும், பிற்ககாலத்தில் 
அவனுககுத் தண்ட்னயகாகவும் இருநத பசி்ய 
அவன் இழநதுவிடடகான்.

அவன் சகாப்பிடவில்்ல. தசகாகமகாகத் தன் 
ம்னவி்யயும் அடுத்த வீடடுகககாரி்யயும் 
பகார்த்தகான். தபருமூச்சு விடடகான்.

“பரவகாயில்்ல. நீ அப்புறம் சகாப்பிடலகாம்” 
என்று கூறி அண்்ட வீடடுகககாரி தட்டத் 
தச்சன் ம்னவியிடம் தநதகாள்.

பி ன் ன வ ள்  உ ை ம்  த ந கி ழ் ந த கா ள் . 
அவள் துககத்ததகாடு சூப்்ப தநகாககினகாள். 
பி ற கு ,  த ச த் து க த க கா ண் டி ரு க கு ம்  த ன் 
கைவ்னப் பகார்த்தகாள். தட்ட அலமகாரியில் 
்வப்பதற்ககாகப் தபகானகாள்.

அவள் அலமகாரி்யத் திறநததபகாது, 
அவளுககு எழுநத இரகக உைர்வினகால் 

அவள் இதயம் வலித்தது. அநத அலமகாரி 
எத்த்ன எத்த்ன மு்றகள் திறநது 
மூ ட ப் ப ட டி ரு க கி ற து ;  எ த் த ் ன 
வ்கயகான இனிய தபகாருள்கள் அதில் 
்வககப்படடிருநதன; அதிலிருநது தின்பதற்கு 
இனிய தபகாருள்க்ை நி்றய நி்றய 
எடுத்ததபகாது எத்த்ன நண்பர்களின் கண்கள் 
சநததகாஷத்தகால் ஒளிர்நதன. அப்படி ஒரு 
ககாலத்தில் வைம் நி்றநது குலுஙகிய தஙகள் 
வகாழ்க்க அலமகாரி்யத் தச்சன்தகான் எத்த்ன 
தட்வகள் திறநது திறநது மூடியிருககிறகான்!

அவள் இன்னும் அநதத் தட்ட 
அலமகாரிககுள் ்வககவில்்ல. அதற்குள், 
பககத்து வீடடுகககாரி தமல்லிய குரலில் 
என்னதவகா கூறி அவ்ை அ்ழத்தகாள்.

சீகககாளி தசத்துகதககாண்டிருநதகான்.

அவன் தநடுமூச்தசறிநதகான். ஏததகா 
தசகால்ல ஆ்சப்படடகான்.

அ வ ன து  சு ரு ங கி ய 
ததகாண்்டககுள்ளிருநது ததளிவில்லகாத ஒரு 
சத்தம் தவளிப்படடது.

சுருஙகுகிற ததகாண்்டககும் கனத்த 
மூச்சு உயிர்த்தலுககுமி்டதய அவன் கூறியது 
தகடடது. “சகாவது இப்படித்தகான் என்றகால், 
நகான் சித்தமகாக இருககிதறன்” என்று தநகாயகாளி 
தசகான்னகான்.

அவன் அ்மதியகாக, தவகமகாகவும்கூட, 
இறநதுதபகானகான்.

அ்றயில் மரை அ்மதி நிலவியது.

அ ப் பு ற ம்  எ ன் ன ?  எ ல் ல கா ம் 
அவவைவுதகானகா?

அ வ ன்  ம ் ன வி  ஏ த த கா  ஒ ரு 
மகாறுதலுகககாகக ககாத்திருநதகாள். ஆனகால் 
எதுவும் நடககவில்்ல. அவள் தன் முன்தன 
பகார்த்தகாள். ஒரு பககம் பசித்த தச்சனின் 
திறநத, உ்றநதுவிடட கண்க்ைக கண்டகாள். 
மறுபுறம் அலமகாரி்யப் பகார்த்தகாள். அதுவும் 
திறநது, இயககமற்று இருநதது; அவ்ை 
வ்தத்துவநதவன் பகார்த்ததுதபகாலதவ அதுவும் 
அவ்ைப் பகார்த்தது.
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ததகாடர்நது குறிச்தசகாற்கள் பற்றி 
எழுதிகதககாண்டிருககிதறன். ஏறககு்றய 
25 குறிச்தசகாற்கள் குறித்து எழுதுதவன். 
கடநத ததகாடர்களில் சில குறிச்தசகாற்க்ைப் 
பற்றி எழுதியிருககிதறன். மிகச்சுருககமகாக 
அ டி ப் ப ் ட  அ றி வு ட ன்  அ றி மு க ம் 
தசயதுள்தைன். அவவகாறகாக இநத மகாதத்தில் 
த்லமு்ற இ்டதவளி (generation gap) பற்றி 
மடடும் எழுதியுள்தைன். கடநத மகாதம் மரம் 
ததகாடர்பகாக எழுதியிருப்பதும் இநத மகாதம் 
த்லமு்ற இ்டதவளி பற்றித் தனித்தனியகாக 
எழுதுவதும் இ்வ எவவைவு முககியமகான்வ 
என்ப்த நீஙகள் புரிநதுதககாள்ை தவண்டும் 
என்பதற்ககாகதவ. தமலும் அ்னத்துக 
குறிச்தசகாற்கள் குறித்தும் தஙகைது அன்றகாட 
உ்ரயகாடல்களில் விவகாதிககப்பட தவண்டும் 
என்றும் நகான் கருதுகிதறன். 

த்லமு்ற இ்டதவளி

I fear the day that technology will surpass our hu-
man interaction. 

The world will have a generation of idiots — Albert 
Einstein

எ து வு ம்  க ட ந து த ப கா கு ம்  அ ல் ல து 
இ து வு ம்  க ட ந து  த ப கா கு ம்  எ ன் கி ற 
வகாககியம் உண்்மயில் நமககு நம்பிக்க 
அளிககககூடியதகாக இருககிறதகா? எதிர்ம்ற 
எண்ைஙகள், வலிகள், பிரச்ச்னகள் என்று 
வரும்தபகாது மடடுதம இவவகாககியஙகள் 
உச்சரிககப்படுவது ஏன்? மகிழ்ச்சியின்தபகாது 
இது ஏன் ததகான்ற மறுககிறது? இதுதபகான்ற 
தகள்விக்ை உஙகளிடதம விடடுவிடுகிதறன். 
நகாம் த்லமு்ற இ்டதவளி பற்றிய புரித்ல 
விஞஞகானப்பூர்வமகாக அணுகலகாம். த்லமு்ற 

ததொடர் - 6
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இ்டதவளி குறித்து நம் அ்னவரிடமும் 
தனித்தனிப் புரிதல் இருககும். தவடிக்க 
என்னதவன்றகால் அ்வ அ்னத்துதம 
உண்்மயகாக இருககும் என்பதுதகான். 

த்லமு்ற இ்டதவளி என்றகால் 
என்ன என்கிற தகள்விககும் வகாழ்க்க 
என்றகால் என்ன என்ற தகள்விககும் தபரிய 
வித்தியகாசமில்்ல. த்லமு்ற இ்டதவளி 
என்றகால் என்ன என்ப்த நகாம் புரிநதுதககாள்ை 
த்லமு்ற என்றகால் என்ன என்ப்த 
நகாம் முதலில் புரிநதுதககாள்ை தவண்டும். 
உலகம் முழுவதும் ஆயவறிஞர்கள் இது 
குறித்து ஆயிரககைகககான புத்தகஙக்ை 
எழுதியிருககிறகார்கள். எப்தபகாழுதும் தபகாலத் 
தமிழில் தமகான்்னயகான ஆயவுகள் மடடுதம 
இருககின்றன. இது குற்றச்சகாடடு அல்ல, 
ஏககம். மகாறகாக, த்லமு்ற இ்டதவளி 
குறித்துத் தமிழ் மரபின் வழகககாறுகளில் ஒதர 
ஒரு தசகாலவ்ட ‘இநதப் பிரச்ச்ன்ய’ 
தமகாத்தமகாக விைககிவிடுகிறது: தபத்த மனம் 
பித்து, பிள்்ை மனம் கல்லு. அவவைவுதகான். 
என்்னப் தபகாறுத்தவ்ர த்லமு்ற 
இ்டதவளி என்பது, பிள்்ைகள் ஒதர 
தநரத்தில் அப்பகா அம்மகாவின் கருத்துககளுககு 
எ தி ர கா க வு ம்  த கா த் த கா  ப கா ட டி க ளி ன் 
கருத்துககளுககு ஒத்தும் இருககிறகார்கள் 
என்று புரிநதுதககாள்கிதறன்.. தபகாதுவகாக இது 
அப்படித்தகான் இருககிறது. இதில் இயஙகும் 
உைவியல் மிகவும் எளிதகானது. ஆனகால், இநதத் 
‘த்லமு்ற இ்டதவளி’ என்கிற பகாடம் மிக 
ஆழமகானது. கடினமகான புரிதல் தன்்ம்ய 
எதிர்தநகாககுவது. எனதவ, இது குறித்துச் சிறு 
வரலகாற்றுப் பகார்்வ்யப் தபற முயல்தவகாம். 

மு த லி ல் ,  த ம ற் க த் தி ய 
சிநத்னயகாைர்கைகால் 1950களில் ஒரு 
தத்துவமகாகத் ‘த்லமு்ற இ்டதவளி’ 
கருத்துரு உருவகாககப்படடதகாக ஆயவகாைர்கள் 
தசகால்லுகிறகார்கள். இதன் தபகாதுவகான 
‘கருத்துரு’ (concept)  படிப்படியகாக உலகம் 
முழுவதும் பரவிப் பிரபலம்டநதது. 
ஆனகால் இநதப் பிரச்ச்ன ஆயிரககைகககான 
ககாலஙகைகாக மனித சமூகத்திடம் உலவுகிறது 
என்றகால் மி்கயில்்ல. உண்்மயில் 
இ ந த ப்  பி ர ச் ச ் ன த கா ன்  ம னி த கு ல 

தமம்பகாடடுககு ஆதகாரமகாக இருககிறது. 
மரபிற்கும் நவீனத்திற்குமகான தபகாரகாடடதம 
ஒ ட டு த ம கா த் த ச்  ச மூ க  வ ை ர் ச் சி க கு 
அடிப்ப்ட. இது பண்பகாடு, தபகாருைகாதகாரம், 
வரலகாறு தபகான்ற பல்தவறு கூறுகளின் 
அடிப்ப்டக்ைக தககாண்டது. 

பிள்்ைகள் தஙகள் தபற்தறகார்க்ைப் 
புறககணிப்பது தவிர்ககவியலகாத ந்டமு்றச் 
சிககல். மிகப் பிரபலமகான திருககுறள் ஒன்று; 
‘எநநன்றி தககான்றகார்ககும் உயவுண்டகாம் 
உயவில்்ல தசயநன்றி தககான்ற மகர்ககு’. இது 
ஒரு தநரடியகான தசகால்லகாடசி (direct statement). 
ஒருவன் எநத நன்றி்யயும் மறநதுவிடலகாம், 
ஆனகால் (தபற்தறகார்) தசயத்த மறநது 
தபகாகும் மகர்ககு உயவில்்ல என்கிறகான் 
வள்ளுவன். மகர் என்றகால் மககள் என்ற 
அர்த்தம் இல்்ல என்பதத எனது புரிதல். 
இரண்டகாயிரம் வருடஙகளுககு முன்னகால் 
பிள்்ைகள் தபற்தறகார் பிரச்ச்ன எவவைவு 
இருநதிருநதகால் இதுகுறித்து ஒரு தனிக 
குறள் எழுதியிருப்பகான் என்று வியககிதறன். 
ச ங க த் ் த  ஆ ர கா யு ம்  ந ண் ப ர் க ளு க கு ப் 
தபற்தறகார்-பிள்்ைகள் இ்டதய உருவகாகும் 
முரண்பகாடுகள் ததகாடர்பகாக நி்றய சகான்றுகள் 
கி்டககலகாம். 

ஆனகால், நமது சமககாலத்தில், இநதப் 
த ப ரு ம்  பி ர ச் ச ் ன ் ய  த வ று ம த ன 
‘தரகாமகாண்டி்சஸ’ தசயது ஏைனமகாகக 
கடநதுவிடுகிதறகாம் அல்லவகா? ஆனகால் 
அறிவுலகம் இ்த மிகவும் முககியப் 
பிரச்ச்னயகாகப் பகார்ககிறது. அடிப்ப்டயில் 
எ வ வி த ம கா ன  ‘ த ர கா ம கா ண் டி ் ச த ச ச ன் ’ 
தசயல்பகாடுகளும் உைவியல்ரீதியகாக நமககு 
எள்ைைவும் உதவகாது. எதுவும் கடநது 
தபகாகும் என்று நகாம் பிரச்ச்னக்ை, 
வலிக்ை தநர்ம்றச் சிநத்ன என்ற 
தபயரில் தவறுமதன விடடுவிட முடியகாது. 
இதுதவகாரு புறவய ஆறுதல் மடடுதம. 
பிரச்ச்ன இருப்பவர்களுககு இது நன்றகாகதவ 
புரியும். நண்பர்களுகககாக, உறவினர்களுகககாக, 
சமூகத்திற்ககாக ஏன் தவற்று தகைரவத்துகககாகக 
கூட ‘எல்லகாம் கடநது தபகாகும்…’ என்று 
சிரித்துகதககாண்தட தசகால்வகார்கள். ஆனகால் 
பிரச்ச்னகள், வலிகள் என்பன நி்னவுகைகால் 
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ஆனது. 

மனம் ஒரு மிகப் தபரிய ததகால்லியல் 
நூலகம். லடசககைகககான நியூரகான்களின் 
அலமகாரிகளில் அவவ்கயகான நி்னவுகள் 
நி்னவுப் புத்தகமகாயச் தசகரமகாகிப் பத்திரமகாக 
இருககும். ஏததனும் ஒரு ஏற்ற சூழலுககுக 
ககாத்திருககும் நி்னவுகள் அ்வ. அநத 
நி்னவுகள் தவளிப்படும்தபகாது வகாழ்்வச் 
சின்னகாபின்னப்படுத்திவிடும். இது எதிர்ம்ற 
எண்ைம் அல்ல. மகாறகாக இ்தச் சரி தசயய 
அறிவியல்பூர்வமகான வழிகள் உண்டு என்ப்தச் 
தசகால்ல விரும்புகிதறன். 

இ்ைய த்லமு்ற அ்னத்்தயும் 
ப்ழய த்லமு்றயிடம் தபற்றுகதககாண்டு 
வைர்நதகாலும் அவற்்ற நம்ப மறுககிறது. 
புதிதகாகக கண்டுபிடிப்பதகாக நம்பிகதககாண்டு 
மிகப் ப்ழய அறி்வச் தசன்று தசருகிறது. 
இதன் உைவியல் என்ன? ஆனகால் த்லமு்ற 
த்லமு்றயகாக ஒதர ததகாழி்லச் தசயதுவரும் 
குடும்பத்தின் இ்டதவளிச் சகாத்தியம் 
என்ன? உலகமயமகாககலுககுப் பின்னகான 
புறவய அதிர்வுகள் ஒரு குழந்த்ய எப்படி 
தபற்தறகாரிடமிருநது ஒடடுதமகாத்தமகாகப் 
பிரித்தது? 

த்லமு்ற இ்டதவளியின் ஆதகார 
அலகு என்பது முரண்பகாடுதகான். அநத 
முரண்பகாடு, ஒரு குழந்தககு அதன் 
வைர்ச்சிப்தபகாககில் தன்னிலிருநது வரும் 
சிககலகா அல்லது புறவயத்தின் கடடகாயத் 
திணிப்பகா? நகான் ஆரம்பத்தில் எழுப்பிய சில 
தகள்விக்ைப் தபகால எனககுள் ததகாடர்நது 
தகள்விகள் உருவகாகிகதககாண்டிருககின்றன. 
இநதக தகள்விக்ை நீஙகளும் உஙகள் 
புரிதலின் வ்கயில் தகடடுகதககாள்ளுஙகள். 

த ் ல மு ் ற  இ ் ட த வ ளி  எ ன் ன 
என்ப்த விைககும் தன்்மதய குழப்பத்்த 
மனதைவில் உருவகாககும். தபகாரகாடடம் என்ற 
தசகால்லிற்கு என்ன அர்த்தம் என்ப்த எப்படி 
விைககுகிறகார்கள் என்பது தபகாலத் த்லமு்ற 
இ்டதவளிககும் விைககம் பல்வ்ககளில் 
உருவகாககி ்வககப்படுகிறது. ‘ைல்லிககடடு’ 
த த கா ட ர் ப கா க த்  த மி ழ் ந கா ட டி ல்  ந ட ந த 

தபகாரகாடடம் பற்றியும் அதன் தசயல்பகாடடுக 
கருத்து்ர எவவ்கயில் தமிழர்கள் இ்டதய 
உருவகாககிப் பரப்பப்படடது என்பது 
பற்றியும் ஊடகத்தின் பஙகு இதில் எவவைவு 
என அ்னத்்தயும் சீரகாயநது பகார்த்தகால் 
த்லமு்ற இ்டதவளி பற்றிய மிகச் சிறநத 
புரிதல் நமககுள் உருவகாகககூடும். தமலும் 
தபகாரகாடடம் என்றகால் என்ப்தப் தபகாலப் 
பல்தவறு தசகாற்சித்திரஙகளின் ஆயவுக்ை 
நகாம் புரிநதுதககாள்ை இவவ்கயகான ஆயவு 
உதவிகரமகாக இருககும். 

நிற்க. த்லமு்ற இ்டதவளி என்றகால் 
என்ன என்கிற தகள்விககு மு்றயகான ஒரு 
விைககத்்தப் பகார்ககலகாம்; 

01. த்லமு்ற இ்டதவளி என்பது 
ஒற்்றத் தன்்மயகானது அல்ல. அது தபற்தறகார் 
குழந்தகளுககு இ்டயிலகான பிரச்ச்ன 
மடடும் இல்்ல என்ப்தப் புரிநதுதககாள்ை 
தவண்டும். 

02. த்லமு்ற இ்டதவளி பிரச்ச்ன 
எ ன் ப து  வ ர ல கா ற் று ரீ தி யி ல்  ப ல் த வ று 
அ டு க கு க ் ை க  த க கா ண் டு ள் ை து .  ஒ ரு 
சமுதகாயத்தில் முககியமகான த்லமு்ற 
இ்டதவளிப் பிரச்ச்ன என்பது அதன் 
பள்ளிகளில் உள்ைது. ஆசிரியர் மகாைவர் 
இ்டதய இருககும் த்லமு்ற இ்டதவளி, 
தபகாலதவ சக மகாைவர்களுககு இ்டதயயகான 
த ் ல மு ் ற  இ ் ட த வ ளி ,  ம கா ை வ ர் 
மகாைவிகளுககு இ்டதயயகான த்லமு்ற 
இ்டதவளி என்று இதன் தகாககம் பல்தவறு 
வ்ககளில் உருவகாககிகதககாண்டிருககிறது. 

0 3 .  ச மு த கா ய த் தி ற் கு ம்  அ ர சு க கு ம் 
இ்டதயயகான த்லமு்ற இ்டதவளி 
என்பது தபரும் குழப்பமும் சிககலுமகாய 
இருககிறது. அ்தத் ததளிவகாகப் புரிநதுதககாள்ை 
ந ம க கு ப்  த ப ரு ம்  தி ற ன கா ய வு த் து ் ற 
தத்வப்படுகிறது. தனிமனிதச் தசயல்பகாடுகள் 
எவவகாறு அரசு நிர்வகாகத்்த (state administra-
tion) பகாதிககின்றன என்பது பற்றிய அறிவு 
தத்வப்படுகிறது. எடுத்துகககாடடுககு, ஒரு 
மகாவடட ஆடசியரின் பதவிககு தநரடியகாகத் 
ததர்தவழுதி வரும் ஒரு இ்ைஞருககும் 
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ஏறத்தகாழ இருபத்தி ஏழு வருடம் அநதத் 
து்றயில் பணியகாற்றி பதவி உயர்வு தபற்று 
வரும் ஒரு மனிதருககும் இ்டதயயகான 
பிரச்ச்னகள் த்லமு்ற இ்டதவளி 
ப ற் றி ய  அ டி ப் ப ் ட யி ல்  உ ரு வ கா கு ம் . 
இ்ததய அ்னத்து அரசுத் து்றகளுககும், 
தனியகார் து்றகளுககும், தபரிய ககார்பதரட 
நிறுவனஙகளுககும் தபகாருத்திப் பகார்ககலகாம். 
தபகாலதவ, சகாதி, மதம், இனம் மற்றும் 
த ப கா ரு ை கா த கா ர  நி ் ல க ளி ல்  இ ரு க கு ம் 
த்லமு்ற இ்டதவளி்யத் தனித்தனியகாக 
விவகாதிகக தவண்டியிருககிறது. 

சமுதகாயத்தின், ஒரு நகாடடின் தசயல்பகாடடு 
அ்மப்பு (executive structure) ஒருதவ்ை 
சரியகாக இருககலகாம். ஆனகால் அத்னச் 
தசயல்படுத்தும் மனிதர்களின் புரிதல்தகான் 
பல்தவறு சிககல்க்ை உருவகாககுகிறது 
என்று புரிநதுதககாள்கிதறன். மனித இனம் 
பகாழகாகிகதககாண்டிருககிறது என்பது சமககாலப் 
தபரும் பிரச்ச்ன அல்லவகா? ஆனகால் ரூமியின் 
வகாககியம் ஒன்்ற நி்னவுகூர்கிதறன்; 
எஙகு பகாழ்்ம (ruin) இருககிறததகா அஙகு 
ஒரு தபகாககிசம் இருககும் என்கிற நம்பிக்க 
உண்டு. நம்பிக்க என்பது ஒரு தபரும் 
தத்துவம். 

04. சமககாலத்தில் மிகப் தபரிய த்லமு்ற 

இ்டதவளி பிரச்ச்ன என்பது ஊடகத் 
து்றயில் உருவகாகி இருககிறது. உலகைகாவிய 
தசயதித் து்ற என்பது கடு்மயகான வலுவச் 
சிககல் (power issues) மற்றும் அ்டயகாைச் சிககல் 
(identity issues) ஆகியவற்றில் மகாடடிகதககாண்டு 
ஒ ட டு த ம கா த் த  ம னி த  இ ன த் ் த யு ம் 
பகாழ்டத்துகதககாண்டிருககிறது.  இதன் 
முன்னகால் உலகின் ஒடடுதமகாத்த அரசியல் 
நிர்வகாகமும் வலுவமும் மண்டியிடடுக 
கிடககிறது என்று தசகால்வதில் தயககதமதும் 
இல்்ல. 

0 5 .  த ப கா து வ கா க  த ் ல மு ் ற 
இ்டதவளி்ய இன்னும் எளி்மயகாகப் 
புரிநதுதககாள்வது எப்படி என்றகால், இநத 
இ்டதவளி என்பது இரண்டு தவவதவறு 
வ்கயகான த்லமு்றகளின் நம்பிக்ககள் 
மற்றும் நடவடிக்கக்ைப் பிரித்து (separate) 
்வககிறது. அதகாவது, குறிப்பகாக, இ்ைய 
த்லமு்றககும் மூத்த த்லமு்றககும் 
தபகாதுவகான நம்பிக்ககள், தசயல்பகாடுகள் 
மற்றும் விருப்பஙக்ைப் (taste) பிரித்து 
விவரிப்ப்தத் த்லமு்ற இ்டதவளிகளில் 
ஒன்று எனலகாம். சமககாலத் த்லமு்ற 
தரவுகளின் (data) குழந்தகைகாய இருககிறது. 
உலகின் மிகச் சிறநத அறிவுஜீவிகளில் 
ஒருவரகான ஆல்ப்ரட எயன்ஸடின் கூற்்றத் 
த்லப்பிதலதய பகார்த்ததகாம் அல்லவகா? கண் 
முன்னகால் அது நடநதுதககாண்டிருககிறது. 
த த கா ழி ல் நு ட ப ம்  ம னி த ர் க ளு ் ட ய 
உ்ரயகாடல்க்ை தடுத்துகதககாண்டிருககிறது. 
மிகப்தபரிய முடடகாள் த்லமு்ற்ய தநகாககி 
நகர்நதுதககாண்டிருககிறது உலகம். 

த ் ல மு ் ற  இ ் ட த வ ளி  எ னு ம் 
சிககல் மிகுநத பிரச்ச்ன்ய நீஙகள் 
புரிநதுதககாள்வதற்ககான சிறிய அறிமுகம் 
இது. நி்றய ததடித் ததடிப் படித்துைர்நது 
தககாள்ளுஙகள். 

க்டசியகாக, எதுவும் கடநது தபகாகும் 
என்ற நி்ல உஙகள் புரிதலிலிருநது 
உ ங க ளு க கு ள் ளி ரு ந து  உ று தி யு ட ன் 
தவளிவநததகா அல்லது உஙகள் மூ்ையின் 
மீதகானதவகாரு புறவயச் தசருகலகா? சிநதியுஙகள் 
ததகாழ்மகதை.     



ï.Cõ«ïê¡

நூல் : ந�ெல�யின் அட்டூழியஙகள
ஆசிரியர் : பிரபுசஙகர்.க
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 வொசிப்பு



கவிஞரது முந்தய ததகாகுப்புக்ைப் 
த ப கா ல த வ  இ ந த க  க வி ் த  நூ லு ம் 
மகானுட வகாழ்வின் தனிப்பககஙக்ை 
ஆரகாயநதிருககிறது. இம்மு்ற கவிஞர் 
இல்லற வகாழ்வில் அன்றகாடம் நடககும் 
சி று சி று  ம கி ழ் வு த்  த ரு ை ங க ் ை யு ம் 
தம்பதிகளுககி்டதய நிகழும் குறும்பு 
ததறிககும் நிமிடஙக்ையும் அப்படிதய 
படம்பிடித்துக கவி்தயகாககி உள்ைகார். 

ஒவதவகாரு கவி்தயிலும் தபகாற்றுவது 
தபகால் தபகாற்றி இ்லம்ற ககாயகாகத் 
து்ைவியகா்ரக கிண்டலும் தசயதிருககிறகார். 
வம்பு இழுத்துக தகலி தசயது இறுதியில் 
த ந கி ழ் வ கா ன  க கா த ல்  மு கி ழ் வ த கா க வு ம் 
மகாற்றிவிடுகிறகார்.

மகன்கதைகாடு தசர்த்துப் தபகாகிறதபகாககில் 
சகாப்பிட வகாஙகடகா எனக கைவ்னயும் 
தசர்த்து விளிப்பதகாகடடும்.. திருமை நகா்ை 
மறநதுவிடடு விழுப்புண் தபறுவதகாகடடும்.. 
பீதரகாவின் தபரும்பகுதி்யத் து்ைவியின் 
உ ் ட க த ை  ஆ க கி ர மி த் து க த க கா ள் ளு ம் 
அ வ ஸ ் த ய கா க ட டு ம் . .  த ம் ப தி ய ர் 
ஒ ரு வ ் ர த ய கா ரு வ ர்  ம கா ற் றி  ம கா ற் றி 
வகாரிவிடுவதகாக அ்மநதிருககும் வரிகளினகால் 
படித்து முடிககும் வ்ர நம் இததழகாரம் 
தமன்ந்க பூத்துகதககாண்தட இருககிறது.

தரகாதபகா கண்கள் மற்றும் கண்ககாணிப்பு 

தகமிரகாககள் கவி்தகள் கைவன் அறியகாத 
தநரத்தில் அவன் அ்லதபசி்ய எடுத்து 
நடத்்த்யக கண்ககாணிககும் ம்னவி்யப் 
பற்றிய்வ. ‘அட.. நம்ம வீடடிலும் இதத 
நி்ல்மதகான்பகா..’ எனக கவிஞ்ரப் பகார்த்துக 
கூவச் தசகால்கிறது மனது.

இதததபகால் உைவகத்தில் முதலில் நகாம் 
ஆர்டர் தசயபவற்்ற வீம்பகாக மறுத்துவிடடு 
இறுதியில் நம்மு்டய உை்வ ஆககிரமிககும் 
விரல்க்ை தவறு வழியற்றுத் தததமதயனப் 
பகார்த்துகதககாண்டிருககும் வகாழ்்வக கூறுகிறது  
உைவகம் தசல்லும் ததவ்தகள் கவி்த.

ததகாகுப்பு தநடுகிலும் அநகாயகாசமகாக 
ந்டமு்ற வகாழ்வின் ந்கச்சு்வ்ய அள்ளித் 
ததளித்து தநகிழ்நது பின் சிணுஙகி சிணுஙகி 
பின் தநகிழ்நது தககாஞசிகதககாள்ளும் இல்லற 
உறவின் திகடடகாத வகாழ்்வ அப்படிதய 
நகதலடுத்துத் தருகிறகார் கவிஞர்.

தபகாதுவகாக வகாசிப்பு தனி்மயில் 
நிகழ்வதத நல்லது. ஆனகால் இத்ததகாகுப்பு 
கைவனும் ம்னவியுமகாக இ்ைநது படித்து 
இரசித்துச் சிரித்து ஒருவ்ரதயகாருவர் ‘இது 
நீதகான்.. இது நீதயதகான்’ எனக தகலி தசயது 
மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துவதகாக அ்மநதுள்ைது. 
த த வ ் த யு ம்  இ ர கா ை கு ம கா ர னு ம கா க 
அன்றகாடஙகளின் துயரம் மறநது தநகிழும் 
அவதவ்ையில் க்டசிக கவி்தயில் 
தசகால்வ்தப் தபகாலத் தகாம்பத்திய ததசத்தில் 
உதிப்ப்தத் தவிர தவதறன்ன தவ்ல ககாதல் 
சூரியனுககு?

ய கா த ர னு ம்  து ் ை யி ன் 
பி ற ந த ந கா ் ை  அ ல் ல து  ம ை ந கா ் ை 
மறநதுவிடடகால் இநநூ்லப் பரிசளித்துத் 
தப்பித்துகதககாள்ைலகாம். 
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வ ை ௌ னி ப்  ப ல ்ட ப் பு க ள் 

(முழுத்வதோகுப்பு) - ஓர ேோசிப்பு
“ த ம ௌ னி யி ன்  த னி த் து வ ம் , 

புது்மப்பித்தனின் தனித்துவம் தபகாலப் 
பூரைமகானது -தனியகானது - பழகப் பழகத் 
திருப்தி தருவது” என்று க.நகா.சு கூறுவதின் 
உ ண் ் ம த்  த ன் ் ம  த ம ௌ னி யி ன்  2 4 
க்தக்ையும் படித்ததின் வி்ைவகாகப் 
புரிநதது. தமௌனி எனககு 2021 டிசம்பரில் 
தி ர கா வி ட ப்  ப ல் க ் ல க க ழ க ப்  த ப கா து 
நூலகத்தில், ‘தமௌனி சில நி்னவுகள்’ 
என்ற சுநதர ரகாமசகாமியின் பகாண்டிச்தசரி 
தமௌனிக கருத்தரஙகில் ஆற்றிய உ்ரயின் 
எழுத்தகாககத்திலிருநது அறிமுகமகானகார். 

தமௌனி குறித்தகான என் ததடலுககுப் 
பிரதகானம் அவர் தபயர்தகான். இப்தபய்ர 
அவருககு இடடவர் பி.எஸ.ரகா்மயகா. 
“தமௌனி” - தமிழிலககைப்படி இது ஓர் 
கடட்ைச்தசகால், தமௌனித்திரு என்ற 
தசகால்்லப் பிரிகக முதல் கி்டககும் பகுதி 
என்று தககாள்ைலகாம். தமௌனம், தவளி தபகான்ற 
தசகால்லகாடல்கள் எனககுப் புரியத் துவஙகிய 
ககாலகடடத்தில் தமௌனி அறிமுகமகாகியதகால் 
அனிச்்சயகாகதவ தமௌனி மீது ஈடுபகாடு 
அதிகமகாகியது.

சு.ரகாவின் உ்ரயில் தமௌனி பற்றிய 
அவதகானிப்புகள் அற்புதமகான்வ. “ததடிப் 
படிககணும். ஹி எஸ எ கிதரட ஆதர்” என்று 
தமௌனி்யப் பற்றிக க.நகா.சு தசகால்லிய்த 
சு.ரகா நி்னவுகூர்வதும், “வரிகளுககுப் 
பின்னகாலிருநது சிறிது தவளிச்சம் வருவது 

தபகால் இருநதது. என் கு்கககுள் ்தரியமகாக 
வகா என்று அ்ழககிறகார் தமௌனி. தமலும் 
சில தட்வ படித்ததபகாது தமௌனி தன் 
மகார்தபகாடு என்்ன அ்ைத்துகதககாள்வ்த 
உைர்நததன்” என்று சு.ரகா சிலகாகிப்பதும் எனப் 
பலவிதமகாக அவவு்ர தமௌனி்ய எனககு 
தநருககமகாககியதகாக உைர்நததன். 

உ்ரயின் எழுத்தகாககத்்த வகாசித்தபின் 
த ம ௌ னி ் ய  நூ ல க த் தி ல்  த த டி த ன ன் . 
துரதிருஷடவசமகாக நூலகத்தில் தமௌனி 
கி ் ட க க வி ல் ் ல .  இ ் ை ய த் தி ல் 
படிககலகாம்தகான். ஆனகால் க.நகா.சு, சு.ரகா 
தபகான்தறகாரின் மதிப்பீடுகள் தமௌனி்யக 
ககாகிதப் பிரதியகாகத்தகான் படிகக தவண்டும் 
என்று தூண்டியது. தமௌனி அறிமுகமகாகி 
ஒரு வருடம் கழித்து (05/12/2022) ்ககளுககுக 
கி்டத்தகார்.

தமௌனி தன் வகாழ்நகாளில் எழுதிய 
தமகாத்தக க்தகளின் எண்ணிக்க 24. 
எழுபத்திரண்டு ஆண்டுகளில் 24 க்தகள் 
மடடுதம எழுதிய இலககியவகாதி்யத் 
த மி ழு ல க ம்  த க கா ண் ட கா டு வ து 
ஆச்சர்யத்திற்குரியது. அகக்தகளின் தபகாககும் 
புது்மத்தன்்மயுதம அதற்குக ககாரைம். 

பு து ் ம ப் பி த் த ன்  த ம ௌ னி ் ய ச் 
“ சி று க ் த யி ன்  தி ரு மூ ல ர் ”  எ ன் று 
குறிப்பிடுவது சற்று மி்கயகாகத் ததகான்றுகிறது. 
“தமௌனி்யப் புது்மப்பித்தன்  ‘சிறுக்தயின் 
திருமூலர்’ என்று குறிப்பிடடது, திருமூல்ரப் 
பற்றி ஐதீகமகாகச் தசகால்லப்படுவது தபகால, 
தமௌனியும் ஆண்டுகதககாரு க்த எழுதினவர் 

 மொணவர் ெக்கம
நொன் வொசித்்தன்
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என்பதற்ககாக அல்ல என்று, அவதவகாற்று்ம 
இல்லகாததகால் இவவிடத்தில் கவனிககத்தககது. 
திருமூலர் மிக எளிய பதஙக்ையும் பதச் 
தசர்க்கக்ையும் தககாண்டு உயர்நத 
தத்துவஙக்ைச் தசயயுளில் வடித்தகாற்தபகால 
தமௌனியும் கனமகான விஷயஙக்ை ஏற்க 
மறுககிற தமலிநத தசகாற்களில் உன்னத 
அனுபவஙக்ை எழுப்பியிருககிறகார் என்ற 
ஒற்று்மகககாகதவ புது்மப்பித்தன் அப்படிச் 
தசகால்லியிருககலகாம்” என்று தருமு சிவரகாமு 
“தமௌனி க்தகள் ததகாகுப்பு ஒன்று” 
முதல் பதிப்பிற்கு எழுதிய முன்னு்ரயில் 
குறிப்பிடுவது தநகாககத்தககது.

பு ற வு ல கி ன்  பி ர ச் ச ் ன க ் ை யு ம் , 
பு ற வ ய ப் ப ட ட  க கா ட சி க ் ை யு ம்  பி ற ர் 
எ ழு தி க த க கா ண் டி ரு ந த த ப கா து ,  ம னி த 
ம ன தி ன்  அ க வு ல கி ன்  உ ை ர் ச் சி க ் ை 
தமகாழிப்படுத்தியவர் தமௌனி. அவர் ககாலத்து 
மற்ற கதகாசிரியர்களின் வகாககிய அ்மப்பிற்கும் 
தமௌனியின் வகாககிய அ்மப்பிற்கும் 
தபரும் வித்தியகாசமுள்ைது. மனித மன்தப் 
புரிநதுதககாள்ை முடியகாதது தபகால், மனித 
மன்தப் பிரதிபலிகக முயன்றிருககும் 
த ம ௌ னி யி ன்  வ கா க கி ய  அ ் ம ப் பு ம் 
தசகாற்ததர்வும் புரிநதுதககாள்ைக கடினமகானது.

“எதிதர ததகான்ற முடியகாவிடடகாலும் 
அடிமடியில் புகுநது தபசுவது தபகான்றிருநதது 
தபச்சுகள். நி்னகக நி்னகக மனது 
பீதி அ்டநதது. அவ்ன மறநதுவிட 
முடியுதமன்பதற்கில்்ல. மறகக தவண்டிய்த 
அ டி க க டி  ஞ கா ப க ப் ப டு த் தி க த க கா ண் டு 
இருகக தவண்டியிருப்பதகால் மறப்ப்த 
ஞகாபகதமனத்தகாதன தககாள்ை முடிகிறது..” 
என்று அத்துவகானதவளி க்தயில் வருகிற 
மறத்தல்-ஞகாபகம் சகார்நத முரண் வகாககிய 
அ்மப்்ப நிதகானிககலகாம்.

1936இல் ஏன், குடும்பத்ததர், தககாஞசதூரம், 
ககாதல் சகா்ல, பிரபஞச ககானம், சுநதரி ஆகிய 
ஆறு க்தகள் தவளிவநதுள்ைன. மிஸதடக, 
இநதநரம்…இநதநரம், அழியகாச்சுடர், மகாறுதல், 
நி்னவுச்சுழல், சிகிச்்ச, மகாதபரும் ககாவியம், 
எஙகிருநததகா வநதகான், மகாறகாடடம் ஆகிய 
9 க்தகள் 1937-1938இல் தவளிவநதன. 
1948இல் மனகதககாலம், நி்னவுச்சுவடு 

தவளிவநதன. சகாவில் பிறநத சிருஷடி(1954), 
கு்டநிழல்(1959), பிரக்ஞ தவளியில்(1960), 
மனகதககாட்ட(1963), உறவு பநதம் பகாசம்(1968), 
அத்துவகானதவளி(1968), தவறு(1971) ஆகிய்வ 
17 ஆண்டு ககாலப்பகுதியில் எழுதப்படட்வ. 
ஆக,  தமௌனி ததகாடர்நது எழுத்தில் 
ஈடுபடவில்்ல; பல க்தகள் அதிக ககால 
இ்டதவளிககுப் பிறதக எழுதப்படடுள்ைன 
என்ப்த அறியலகாம்.

சில க்தகள் நடப்பியல் எதகார்த்தத்்த 
மீறுவதகாக அ்மநதுள்ைன. க்தகளில் 
இறப்புகள் திடீதரன நிகழ்ப்வயகாக உள்ைன. 
நகாடகப் பகாஙகிலகான மரைஙகள் அ்வ. 
உறவின் இழப்பு, திடீர் பிரிவு, மனககு்மச்சல் 
எனப் பலவகாறகாக மனம் கவ்லயில் உழன்று 
அதிலிருநது விடுபட மன அ்மதி்ய 
தநகாககிய ததடலகாகப் பல மரைஙகள் 
நிகழ்கின்றன. ஏன், தககாஞச தூரம், பிரபஞச 
ககானம், எஙகிருநததகா வநதகான், நி்னவுச் 
சுழல், சகாவில் பிறநத சிருஷடி, மனகதககாட்ட 
த ப கா ன் ற  க ் த க ் ை  உ த கா ர ை ம கா க ச் 
தசகால்லலகாம். சிகிச்்ச, ககாதல் சகா்ல, மகாறுதல் 
தபகான்ற க்தகளில் மரை நிகழ்வகானது தவறு 
சகாயலில் உருப்தபற்றுள்ைது.

உண்்ம எதகார்த்தத்்த, புறவுல்கக 
கடநத நனவு வகாழ்்வத் தவிர்த்த கனவு 
வகாழ்வின் வர்ணிப்புகள் அத்துவகான தவளி, 
தவறு, எஙகிருநததகா வநதகான் தபகான்ற 
க்தகளில் இடம்தபறுகின்றன. சுநதர 
ரகாமசகாமியின் தை.தை.சில குறிப்புகள் 
புதினத்தில் சம்பத் என்ற பகாத்திரத்தின் கன்வ 
விவரிககும் பகுதிககும் (பக.எண் -136,137) 
இகக்தகளுககும் கனவு விவரிப்பில் ஒற்று்ம 
இருப்பதகாகப் படுகின்றது.

சில க்தகள் சுயத்தின்  உறுதியற்ற 
தன்்ம்ய ஆரகாயவதில் அதிக சிககலும் 
நுடபமும் உ்டயனவகாக இருககின்றன. 
பிரதகான க்தப்பகாத்திரஙகள் க்தகளினூதட 
இரட்டப் பிம்பம் தககாண்ட்வயகாக 
விைஙகுகின்றன. அழியகாச்சுடர், சகாவில் 
பிறநத சிருஷடி, அத்துவகானதவளி, பிரக்ஞ 
தவளியில் தபகான்ற க்தகளில் இவவிரட்டத் 
தன்்ம்யக ககாைலகாம்.

சில க்தகள் தத்துவச் சரடுகைகால் 



44 ð¬ìŠ¹ îè¾ ®ê‹ð˜ - 2022  
www . p a d a i p p u . c o m

விவரிககப்படடுள்ைன. மனித அகத்திலிருநது 
உ ரு வ கா ன ் வ த ய  த த் து வ ங க ள் . 
அத்தத்துவஙக்ைக தககாண்தட மனித மனத்தின் 
அகநி்லச் தசயல்பகாடுக்ைத் தரிசனம் தசயய 
முயல்கிறகார் தமௌனி. தபண்கள் பற்றிய 
அவர் சித்தரிப்புகள் உயர்வகானதகாக உள்ைன. 
ஓர் அழகு தமகாகினியகாகதவகா, மகாயவுருக 
தககாண்டவைகாகதவகா, தபகாறுப்பற்றவைகாகதவகா 
இல்லகாமல் பிரபஞசத்தின் தபரும்சகதியகாக, 
அ டி ் ம த் த ் ை க ளி ல்  த கா ன் 
கடடப்படடிருப்ப்த நன்கு அறிநதவைகாக, 
ஆன்மத்ததடல் புரியும் அறிவு்டயகாைகாக 
உருகதககாண்டுள்ைகாள். பிரபஞச ககானம், 
தககாஞச தூரம், தவறு, குடும்பத்ததர், ஏன், கு்ட 
நிழல் ஆகிய க்தகளில் இச்சித்தரிப்்பக 
ககாைலகாம். உறவு பநதம் பகாசம் என்னும் 
க்தயில் தபண்தை (தகௌரி)  தனகககாக 
வகாதம் தசயவதகாகவும் மனப்தபகாககுகளின் 
ந ட ப் பி ய ல் பு க ் ை ப்  ப ரி பூ ர ை ம கா க ச் 
சித்தரிப்பதகாகவும் க்தப் பகாத்திரத்்த 
உருவகாககியுள்ைகார். தமலும் கு்டநிழல், உறவு 
பநதம் பகாசம், நி்னவுச் சுவடு ஆகிய க்தகளில் 
ததவதகாசிப் தபண்களின் மனதவகாடடஙக்ை 
எழுதும் முயற்சியில் தமௌனி தவற்றி 
தபற்றுள்ைகார் என்றுதகான் தசகால்ல தவண்டும்.

அத்துவகானதவளி என்ற க்தயின் 
இறுதியில் இடம்தபறும் சுடுககாடடுப் 
பகுதி இன்்றய மகாநதிரீக(Fantasy) எழுத்து 
நீடசியின் பிரதகானமகாகக கருத இடம் 
இருககிறது. எல்லகாக க்தகளும் மிக ஆழமகாக 
அகநி்ல எண்ைஙக்ைப் தபசுவனவகாய 
மடடுமல்லகாது சுநதரி, மிஸதடக, இநதநரம்.. 
இநதநரம், சிகிச்்ச, மகாறகாடடம்  தபகான்ற 
க்தகளில் நடப்பியல்சகார் நிகழ்வுக்ைப் 
பகடித் ததகானியில் உருவகாககி இருககிறகார். 
எ ழு து வ தி ல்  அ வ ரு க கு க  கி ் ட த் த 
தபரகானநதத்்த, சிருஷடிப்பதில் கி்டககும் 
உயர் மகிழ்்வச் தசகால்வதற்கு “மகாதபரும் 
ககாவியம்” என்ற க்த்யயும், அவர் மனம் 
ஒவவகாத எழுத்தகாைர்க்ை விமர்சனம் தசயய 
“பிரக்ஞ தவளியில்” என்ற க்த்யயும் 
பயன்படுத்தியுள்ைகார். க்தயின் தபகாககிதலதய 
அககருத்துக்ைச் தசகால்லியிருப்பது சிறப்பு. 
எழுத்்தப் பற்றி மகாறுதல் (பக.எண்-98), 
எஙகிருநததகா வநதகான் (பக.எண்-138) ஆகிய 

இரு க்தகளிலும் ‘த்லதயழுத்்தயகா 
மகாற்றி எழுதப் தபகாகிதறன் இல்்ல த்ல 
எழுத்்தத்தகான்’ என்று ஒதர மகாதிரியகான 
வகாககிய அ்மப்்பப் பயன்படுத்தியுள்ைகார்.

தமௌனியின் க்தகளில் மற்றுதமகார் 
சி ற ப் ப ம் ச ம்  எ ன் ன த வ னி ல் ,  ந கா ம் 
க்ததயன நம்புகிற்த உ்டத்ததறிவது. 
இதுதகான் க்த என நம்மகால் அறுதியிடடுச் 
தசகால்ல முடியகாதபடி க்தய்மப்்ப 
வடிவ்மத்திருககிறகார். தமௌன இருள்தவளி, 
ந்டப்பயிற்சி, கடற்க்ர, ககாதல் பிரிவு, 
பிரபஞச நிசப்தம், சுயஉ்ரயகாடல், எழுத்தின் 
வி்ைவு தபகான்ற்வ குறித்துப் தபரும்பகாலும் 
க்தகளில் எழுதியுள்ைகார். அகம் × புறம், பிரிவு 
× தசர்வு, ககாதல் × தவறுப்பு, ஆண் × தபண், 
ம்னவி × ககாதலி, ககாதல் × ககாமம், குடும்பம் × 
அலுவலகம், ஒளி  × இருள், வகாழ்வு × மரைம், 
கிரகாம வகாழ்வு × நகர வகாழ்வு, ததரிநதவர் × 
ததரியகாதவர், உள்மனம் × தவளிச்தசய்க, 
தபருமிதம் × தப்த்ம, பண்்ையகார் × 
ததகாழிலகாளி என இருஅ்மவு முரண்களில் 
க்தககைம் நகர்கின்றது.

க ் த க ள்  க வி த் த ன் ் ம யு ட ன் 
வி ை ங கு கி ன் ற ன .  உ வ ் ம க ளு ம் , 
படிமஙகளும், குறியீடுகளும் இலகுவகாகப் 
ப ய ன் ப டு த் த ப் ப ட டு ள் ை ன .  ஆ ழ ம கா ன 
க்தயம்சம் என்றல்லகாது சகாதகாரைமகான 
க்தய்மப்புகளில் ஒரு தைகாதி்ய தைகாலிககச் 
தசயகிறகார் தமௌனி. தமௌனியின் க்தகள் 
புரியகாத்வகள் அல்ல, மகாறகாக  பழகப் 
பழக வகாசகரின் மூ்ை்ய வியகாபித்துப் 
்பத்தியமகாககும் தன்்ம தககாண்ட்வ. 
இகக்தகள் அகநி்ல எண்ைஙக்ை 
ஒருவகாறு ததகாலுரித்து அதற்கு தவதறகாரு 
பரிமகாைத்்தத் தருகின்றன. இ்சயும், 
தபண்்மயும், தமௌனமும், பிரபஞசமும் 
க்தகளில் தனி இடத்்தப் தபற்றுள்ைன. 
தவளிதநகாககிய ததடல் தககாண்தடகாருககு 
தமௌனி என்றும் தநருககமகானவதர. 

“கூறியவற்றின் தபகாரு்ைக ககாடடிலும் 
கூறப்படகாததில் அடஙகியுள்ை அர்த்தஙக்ை 
தநகாககிச் தசல்வதற்ககான தவளிக்ை 
வகாசகனுககு உருவகாககியவரும் அவதர” - 
தக.என்.தசநதில்.
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இலங்கயின் கிழககு மகாககாைத்தின் 
மடடககைப்பு பிரததசத்தில் அ்மநதுள்ை 
எழில்மிகு கிரகாமஙகளில் ஒன்தற ததத்தகாத்தீவு 
கிரகாமமகாகும். மீன் பகாடும் ததன் நகாடகாம் மடடு 
நகரின் ததன்தி்சயில் மடடககைப்பு கல்மு்ன 
வீதியில் 24 சதுர கிதலகா மீடடர் ததகா்லவில் 
இவவைம் மிகுநத கிரகாமம் அ்மநதுள்ைது.

ஈழத்துப் பகாரம்பரியக க்ல யின் 
வைர்ச்சிககுக கிரகாமஙகளின் பஙகளிப்பு 
முககியமகானததகான்றகாகும். இககிரகாமஙகளில் 
மககளு்டய ததகாழிதலகாடும் சமயத்ததகாடும் 
சமூக வகாழ்வியதலகாடும் பிரிகக முடியகாதவகாறு 
க்லகள் அ்மநதுள்ைன. அநத வ்கயில் 
ததத்தகாத்தீவு கிரகாமமும் பகாரம்பரியக க்ல 
வடிவஙக்ை நிகழ்த்து்க கண்ட பிரததசமகாக 
விைஙகுகின்றது. இவவூரில் ககாைப்படும் 
பகாரம்பரியக க்லகைகாக வசநதன் கூத்து, 
நகாடடுககூத்து, மகிடி, தககாம்புமுறி, கும்மி, 
தககாலகாடடம் தபகான்ற க்ல வடிவஙகள் 
ககாைப்படுகின்றன. பல பகாரம்பரியக க்ல 
வடிவஙகள் ககாைப்படடகாலும் இவவூர் 
மககைகால் முதன்்மயகாக ஆடப்படும் 
க ் ல வ டி வ ம கா க  “ வ ச ந த ன்  கூ த் து ” 
ககாைப்படுகின்றது

வசந்தன் கூத்து
ததத்தகாத்தீவு கிரகாமத்தில் வசநதன் 

க்லயகானது 1900ஆம் ஆண்டிற்கு முற்படட 
ககாலப்பகுதியில் ததகாற்றம் தபற்றிருககலகாம் 
என்று கூறப்படுகின்றது. ஆனகால் அதற்குரிய 
சரியகான ஆதகாரஙகள் கி்டககவில்்ல. 
இவ வசநதன் கூத்தகானது சித்தி்ர, ்வககாசி, 
ஆனி தபகான்ற மகாதஙகளிதல சிறப்பகாக 
ஆடப்படுகின்றது. 

சமூக, சமய பண்பகாடடுப் பின்னணிகளில் 
இ க கூ த் து  மி க  மு க கி ய ம கா ன த கா க க 
கருதப்படுகின்றது. வசநதன் கூத்தில் தபரிதும் 
பஙகு தககாள்பவர்கள் ததகாற்றத்திலும், 
ஆற்றலிலும், வயதிலும் ஒத்த ஆற்றல் 
உ்டயவர்கைகாகக ககாைப்படுவர். இவர்கள் 
தம் இரு ்ககளிலும் ஒரு முழ நீைமும் 
முகககால கன அஙகுலமுமு்டய இரு தடிக்ை 
்வத்திருப்பர். பகாடல் ஓ்சககும் மத்தை 
ஓ்சயின் தகாைத்திற்கும் அ்மய தன் தடிகைகால் 
ஆடி மு்றக்ை மகாற்றி மகாற்றி அடித்து ஓ்ச 
எழுப்புவது கண்ணுககும் ககாதிற்கும் இனிய 
விருநதகாக அ்மயும். இவர்கள் வடடமகாக 
நின்று ஆடும்தபகாது தமககருதக நிற்பவர்களின் 

CPîó¡ AKê£‰î¡, 
MK¾¬óò£÷˜, Þ¬êˆ¶¬ø, 
²õ£I M¹ô£ï‰î ÜöAòŸ èŸ¬èèœ GÁõè‹, 
Aö‚°Š ð™è¬ô‚èöè‹, Þôƒ¬è.

 கலை ஆய்வு
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தடிகளில் மகாறி மகாறி அடித்தும் ஆடுவர். 
தமலும் பகாடலுககும் மத்தை தகாைத்திற்கும் 
இயல்பகாகக ககாதலடுத்து மிதித்து தமலும் கீழும், 
பககத்திலும் சரித்தும் வ்ைத்தும், துள்ளியும் 
குனிநதும் குதித்தும் பகாயநதும் அபிநயம் 
புரிநதும் ஆடுவர். ஆடுதவகாருககு நடுதவ 
மத்தைம் அடிககும் அண்ைகாவியகார் நிற்பர். 
இவ ஆடடமு்றயில் முககியமகாகக கவனிகக 
தவண்டியது என்னதவனில் ஆடுதவகார் 
பகாடுவதில்்ல என்பதகாகும்.

ததத்தகாத்தீவு வசநதன் கூத்தில் ஆ்ட 
அலஙககாரஙகள் மிகச் சிறப்பு்டயதகாகக 
க கா ை ப் ப டு கி ன் ற ன .  அ ந த  வ ் க யி ல் 
த்லயில் தடித்த ககாகித அட்டயகால் 
தசயயப்படட “பூமுடி” அணிநதிருப்பகார்கள். 
பகாயநதும், துள்ளியும், குதித்தும் ஆடுவதகால் 
சீரு்டதபகான்று ஒதர தன்்மயினகாலகான 
வர்ை ககால்சட்டயுடன் இறுககமற்ற 
தமலஙகியும் அணிதல் மரபு. இ்வ அலஙககார 
தவ்லப்பகாடு்டயனவகாகக கவர்ச்சியகாக 
இருககும். இவர்கள் ்கயில் பிடித்திருககும் 
தககால்களுககும் தசநநிறம் பூசப்படடிருககும். 
தடிகைகாகப் தபரும்பகாலும் முதி்ர, பூவரசு, பீச்சு 
தபகான்று மரத்தடிக்ைதய பயன்படுத்தினர். 
தடிக்ைத் தடடும்தபகாது அ்வ தடடலுககும், 
தகாைத்திற்கும் ஏற்பக கலீர் கலீர் என ஒலிககும். 
ககாலில் சதங்க கடடிகதககாள்வர்.

த த த் த கா த் தீ வு  பி ர த த ச த் தி ல்  6 0 
வ்கயகான வசநதன்கள் ஆடப்படடதகாகக 
கூ ற ப் ப டு கி ன் ற து .  ஆ ன கா ல்  த ற் த ப கா து 
இககிரகாமத்தில் 18 வ்கயகான வசநதன்கதை 
ஆடப்படடு வருகின்றன. பிள்்ையகார் வசநதன், 
எச்சரிக்க வசநதன், வசநதன் பள்ளு, கைரி 
வசநதன், ததவி வசநதன், குவகாகுயில் வசநதன், 
தசல்லப்பிள்்ை வசநதன், முசிற்று வசநதன், 
தவைகாண்்ம தவடடு தசய்க வசநதன், 
ஊஞசல் வசநதன், முத்தமிழ் வசநதன், குறத்தி 
வசநதன், கும்மி வசநதன், சிஙகி வசநதன், 
அனுமகான் வசநதன், கிறுகு வசநதன் தபகான்ற 
வசநதன் கூத்துககள் இககிரகாமத்தில் இன்றும் 
ஆடப்படடு வருகின்றன. ஆடல் ததகாடககத்தில் 
அண்ைகாவியகாரகால்  விருத்தம் பகாடி இ்ற 
தியகானம் தசயயப்படுகின்றது.

அண்ைகாவியகாரகால் பகாடப்படும் விருத்தம் 

-

“சீரேைரும் புகழ வெட்டி நகருல்ற 
வெல்விேோர வைல் 

போர ேைர ேே்நதன் ப்நவதோ வ்டட்டுவை 
போடுேதறகு

சு்டர ேைர பருப்பு வை்நதிக் குேலைேத் 
தலைக்க ேோழும்

கர ேைர கரு்ட கும்ப கணபதி பதம் 
கோப்போவை” 

இவவிருத்தமகானது வசநதன் கூத்து 
ததகாடஙகுவதற்கு முன்னர் பகாடப்படுகின்றது. 
க ண் ை கி  வ ழி ப கா ட டு ட ன்  பி ன் னி ப் 
பி்ைநததகாகத் ததத்தகாத்தீவு கிரகாமச் 
சிறகார்களின் வசநதன் கூத்து ஆடப்படடு 
வருகின்றது. அநத வ்கயில் 1900 - 1950 
ககாலப்பகுதியில் இககிரகாமத்தில் வசநதன் 
கூத்்தப் பழககுபவர்கைகாக முருகன், 
குழந்தயன், கநதப்பன், சின்னத்தம்பி 
தபகான்றவர்கள் அண்ைகாவியகார்கைகாகவும், 
தநறியகாைர்கைகாகவும் ககாைப்படடனர் என்று 
தருமதரத்தினம் என்பவர் கூறினகார். இதற்குப் 
பிற்படட ககாலப் பகுதியகாகிய  1950-1980ஆம் 
ஆண்டு ககாலப்பகுதியில் தவ.கைபதிப்பிள்்ை, 
வகா.தககாபகாலப்பிள்்ை தபகான்தறகார் வசநதன் 
பழககுபவர்கைகாகவும், ந.கதிதரசபிள்்ை, 
கறுவத்தம்பி, முருதகசுதம்பி தபகான்றவர்கள் 
பகாடடு பகாடுபவர்கைகாகவும் திகழ்நதனர்.

ஒ வ த வ கா ரு  க கா ல க ட ட த் தி லு ம் 
த வ வ த வ று வி த ம கா ன  க ் ல ஞ ர் க ள் 
உருவகாகிகதககாண்டு வருகின்றனர் என்ப்த 
இவவூர் நிரூபித்துள்ைது. அநத வ்கயில் 
1980இல் இருநது இன்று வ்ர வசநதன் 
கூத்தி்னப் பழககும் க்லஞர்க்ைக 
குறிப்பிடும்தபகாது சகாமித்தம்பி ததயவநகாயகம், 
தவலிப்பிள்்ை, இரகாசதரத்தினம் தபகான்ற 
அண்ைகாவிமகார்களும் கைபதிப்பிள்்ை 
நகாகலிஙகம், தகாதமகாதரம் தர்மன் பககப்பகாடடு 
பகாடுபவர்கைகாகவும் சண்முகம் முருதகசு, 
ககாசிப்பிள்்ை இரகாைதககாபகால், வினகாசித்தம்பி, 
வல்லிபுரம்  தபகான்றவர்கள் தற்ககாலத்தில் 
வசநதன் கூத்்தப் பழககுபவர்கைகாகவும் 
உள்ைனர். எவவகாறகாயினும் ததத்தகாத்தீவு 
கிரகாமத்தில் கடநத ஆறு வருடஙகைகாக இககூத்து 
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இடம்தபறவில்்ல என்பது கவ்லககுரிய 
விடயமகாகும்.

கூ த் து  ஆ ட த் த த கா ட ங கு ம் த ப கா து 
முதலகாவதகாகப் பிள்்ையகா்ரத் துதிப்பகாடும் 
பிள்்ையகார் வசநத்ன ஆடுவர். 

வத்நதிே திலே திே திே திலே திேதிே

திேதிே திலே தேலே

சி்நதுர முகவேே ே்நதோல் ெரணம்

சீருை வேோன்ல்ற ைருப்போய ெரணம்

அ்நதமும் ஆதியுைோலே ெரணம்

ஆ்றணி வேணிேன் ஆேோய ெரணம்

-இவவகாறு பிள்்ையகார் வசநதன் கூத்து 
ஆடும்தபகாது பகாடப்படுகின்றது. வசநதன் 
கூத்தில் க்த இல்்ல, ஆனகால் ஆடலும் 
பகாடலும் உண்டு. விடிய விடிய ந்டதபறும் 
இககூத்தில் மத்தைமும் சல்லகாரியுதம 
வகாத்தியஙகைகாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ேெ்நதன் கூத்தின் வீழச்சிக்கோே கோரணஙகளும் 
தீரவுகளும்       

கொைணங்கள்   
இன்்றய ககாலப்பகுதியில் ததத்தகாத்தீவு 

பிரததசத்தில் வகாழ்கின்ற சமூகத்தினர் 
ஆரம்பககால வகாழ்க்கமு்ற கடட்மப்பில் 
இருநத பல்தவறு மகாற்றஙக்ையும் புதிய 

அம்சஙக்ையும் தஙகளு்டய புதிய ககாலச் 
சூழலுககு ஏற்ற வ்கயில் மகாற்றிய்மத்து 
வகாழ்நதுதககாண்டிருககின்ற நி்லயி்னக 
ககாைககூடியதகாக உள்ைது. 

இன்்றய உலக ந்டமு்ற்ய நகாம் 
பகார்ககின்றதபகாது கல்வி என்பது உயர்நத 
நி்லயில் ்வத்து தநகாககப்படுவத்ன 
நகாம் ககாைலகாம். இன்்றய நவீன உலகில் 
கல்வி வைர்ச்சியின் மூலம் முன்தனற்றப் 
பகா்தயினூடகாகப் பயணித்துகதககாண்டிருககும் 
மககளுககுப் பகாரம்பரியக க்ல வடிவஙகள் 
பற்றிய எண்ைககரு அவர்கள் மத்தியில் 
இரண்டகாம் படசமகாகதவ ககாைப்படுகின்றது. 

ததத்தகாத்தீவு கிரகாமத்தில் உள்ைவர்களும் 
தவளிநகாடு தசல்லுமைவிற்குத் தஙகைது 
கல்வியறி்வ விருத்தி தசயதுள்ைனர். அத்ததகாடு 
வருடகாவருடம் பல்க்லககழகஙகளுககும், 
கல்வியியல் கல்லூரிகளுககும் ததரிவு 
தசயயப்படும் மகாைவர்களின் எண்ணிக்க 
அதிகரித்துகதககாண்டு தசல்லும். இநநி்ல 
மகிழ்ச்சி்ய ஏற்படுத்தினகாலும் பகாரம்பரியக 
க்ல பற்றிய அறிவு இவர்களிடம் இல்லகா்ம 
சற்று கவ்லககுரிய விடயமகாகதவ உள்ைது. 

மகாைவர்களின் நி்லயி்ன நகாம் 
பகார்ககும்தபகாது அவர்கள் பகாடசகா்ல தசல்லும் 
தநரத்்தத் தவிர்நது ஏ்னய தநரஙகளில் 
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ரியூசன் வகுப்புககளுககுச் தசல்வத்ன நகாம் 
அவதகானிகக முடிகின்றது. இதனகால் அவர்கள் 
ஓயதவ இல்லகாமல் அல்லலுறுகின்றனர். 
இவவகாறு இன்்றய இைம் சமூகத்தினர் 
கல்விசகார் நடவடிக்ககளுகதக அதிக 
முககியத்துவம் தககாடுப்பதனகால் தற்தபகாது 
பகாரம்பரியக க்ல வடிவஙகள் புறம் 
தள்ைப்படுகின்றன. 

பகாரம்பரியக க்லயின் வீழ்ச்சிககுப் 
தபகாருைகாதகாரப் பிரச்சி்னயும் பகாரிய சிககலகாக 
இருப்பதி்ன நகாம் ககாைலகாம். சமககாலத்தில் 
தபகாருைகாதகாரப் பிரச்சி்னயகானது எமது 
நகாைகாநத வகாழ்க்க்யக கடடிதயழுப்ப 
முடியகாத இககடடகான நி்லககு ஈடடிச் 
தசன்றுள்ைது. இதனகால் மககள் தஙகளு்டய 
வருமகானத்திற்தகற்ற தசலவி்ன மகாத்திரதம 
தசயகின்றனர். இன்று தபகாருைகாதகாரத்தில் 
ஏற்படடுள்ை வைர்ச்சி ககாரைமகாக மககளின் 
தத்வகளும் அதிகரித்துள்ைன. இதனகால் 
மககள் க்ல வடிவஙக்ைச் தசயற்படுத்த 
முடியகாத நி்லககு ஆைகாகியுள்ைனர். 

ஒரு க்ல வடிவத்்த நகாம் அளிக்க 
தசயகின்றதபகாது அகக்ல வடிவத்தில் 
உ ள் ை ட க க ப் ப டு கி ன் ற  ஒ ப் ப ் ன 
உ ் ட ய ் ம ப் பு  த ப கா ன் ற வ ற் றி ற் கு ரி ய 
த ப கா ரு ட க ் ை க  த க கா ள் வ த ற் கு ரி ய 
தபகாருைகாதகாரத்தின் தத்வ அதிகரித்துக 
க கா ை ப் ப டு கி ன் ற ் ம ய கா ல்  அ க க ் ல 

வடிவத்்தத் திறம்பட ஆற்று்க தசயவதற்குப் 
தபகாருைகாதகாரப் பிரச்சி்ன மிகுநத சவகாலகாக 
உள்ைது.  எமது நகாடடில் நிலவிய 
உள்நகாடடுக குழப்பமகானது பகாரம்பரியக 
க்லக்ை நிகழ்த்து்க தசயவதற்குப் 
தபரும் சவகாலகாகதவ இருநது வநதுள்ைது 
எனலகாம். ததத்தகாத்தீவு பிரததசத்தில் முப்பது 
வருடமகாக நிலவிய உள்நகாடடுக குழப்பத்தின் 
ககாரைமகாக இககிரகாம மககள் தஙகைது 
வகாழ்க்கயி்ன இழநதது மடடுமன்றி 
இவர்கள் பகாரம்பரியமகாகப் தபணி வநத 
க்லவடிவஙகளும் ம்றநது தபகாயவிடட 
நி்ல உருவகாகியது.     

க்ல என்பது ஒரு தனிப்படடவரின் திறன் 
அல்ல. பல க்லஞர்கைதும் ஒடடுதமகாத்த 
தசர்க்கதய க்ல ஆகும். இகக்ல்ய 
தவற்றிகரமகாக நிகழ்த்துவதற்கு அ்னவரதும் 
ஒ த் து ் ழ ப் பு  த த ் வ ப் ப டு கி ன் ற து . 
உதகாரைமகாக, பகாரம்பரியக க்லகளில் ஒன்றகான 
வசநதன் கூத்்த நிகழ்த்துவதற்கு வசநதனகாடும் 
சிறகார்கள், அவர்க்ை அ்ழத்துவரும் 
தபற்தறகார்கள், அண்ைகாவிமகார், ச்பதயகார், 
ஒப்ப்னக க்லஞர்கள் எனப் பலரதும் 
ஒத்து்ழப்பு தத்வப்படுகின்றது. இவவகாறு 
அ்னவரினதும் ஒத்து்ழப்பினகாதலதய 
இ து  த வ ற் றி ய ் ட கி ன் ற து .  ஆ ன கா ல் 
தற்ககாலத்தில் இப்படியகான நி்ல இல்லகாமல் 
தபகாயவிடடது. கூத்து ஒன்றி்ன அரஙதகற்றம் 
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தசயகின்றதபகாது அத்னப் பகார்ப்பதற்குப் 
பகார்்வயகாைர்கதை இல்்ல என்ற நி்ல 
தற்தபகாது உருவகாகியுள்ைது. இவவகாறகான 
ப கா ர ம் ப ரி ய க  க ் ல க ளு க கு ச்  ச மூ க ம் 
முககியத்துவம் அளிகககா்ம தவத்னககுரிய 
விடயமகாகதவ உள்ைது. 

இன்்றய நவீன உலகில் விஞஞகானத் 
த த கா ழி ல் நு ட ப ங க ளி ன்  வ ை ர் ச் சி  உ ச் ச 
நி்லயி்ன  அ்டநதிருப்ப்த நகாம் 
க கா ை மு டி கி ன் ற து .  இ வ வி ஞ ஞ கா ன த் 
ததகாழில்நுடபஙகளின் விருத்தியினகால் நகாளுககு 
நகாள் பல ததகாடர்பகாடல் சகாதனஙகளினதும் 
தபகாழுதுதபகாககு   மு்றகளினதும் அறிமுகம் 
அதிகரித்துகதககாண்தட தசல்கின்றது. இதனகால் 
பகாரம்பரியக க்லக்ை இன்்றய சமூகத்தினர் 
ம ற ந து வி டு ம்  நி ் ல  ஏ ற் ப ட டு ள் ை து . 
இவவகாறகான தன்்மயினகால் இப்பிரததச 
ம க க ள்  இ க க ் ல  வ டி வ ங க ளி ன் ப கா ல் 
நகாடடம் தககாள்வது மிகமிகககு்றவு என்பது 
இகக்லவடிவஙகள் எதிர்தககாள்கின்ற 
தவத்னககுரிய விடயமகாகும்.

இன்று உலகிலுள்ை பல பகாகஙகளிலும் 
இ ய ற் ் க  அ ழி வு க ள்  ந கா ை கா ந த ம் 
ஏ ற் ப ட டு க த க கா ண் த ட  இ ரு க கி ன் ற ன 
என்பத்னச் தசயதிகள் மூலமகாக அறிய 
முடிகின்றது. இதற்கு ததத்தகாத்தீவு  பிரததசமும் 
விதிவிலககல்ல. முன்்னய ககாலத்தில் 
ப கா து க கா க க ப் ப ட ட  க ் ல வ டி வ ங க ள் 
சம்பநதமகான ஏடடுப்பிரதிகள், தககாப்பிகள், 
பதிதவடுகள் என்பன பலரகால் பகாதுககாத்து 
்வககப்படடிருநதது. ஆனகால் பிற்படட 
ககாலத்தில் ஏற்படட இயற்்க அனர்த்தஙகைகான 
சூறகாவளி, சுனகாமி, தவள்ைம் என்பவற்றினகால் 
பல க்ல சகார்நத ஆதகாரஙகள் அழிநதுதபகாயின. 
இதற்கு உதகாரைமகாக 2004ஆம் ஆண்டு 
இலங்கயின் க்ரதயகாரப் பிரததசஙக்ைச் 
சூ ் ற ய கா டி ய  சு ன கா மி ப்  த ப ர ் ல யி ன் 
தகாககத்்தக குறிப்பிடலகாம். அத்ததகாடு 
குறிப்பிடட க்லஞர்களின் மரைத்திற்குப் 
பின்னர் பகாரம்பரியக க்லவடிவஙகள் 
ச கா ர் ந த  மு ழு ் ம ய கா ன  வி ட ய ங க ள் 
பிற்ககாலக க்லஞர்களுககு அரிதகாகதவ 
கி்டககப்தபற்றன. 

தீர்வுகள்
எநததவகாரு பிரததசத்தினதும் தனித்துவ 

அ்டயகாைம் அப்பிரததச மககளி்டதய 
ககாைப்படுகின்ற பண்பகாடடுக கலகாசகார 
விழுமியஙகள் ஆகும். அநத வ்கயில் தமிழரின் 
அ்டயகாைமகாக விைஙகுவது அவர்களிடத்தத 
ககாைப்படுகின்ற க்ல வடிவஙகள் ஆகும்.

த த த் த கா த் தீ வு  பி ர த த ச த் ் த ப் 
தபகாறுத்தமடடில் இன்்றய சூழலில் 
கல்வி தமதலகாஙகிக ககாைப்படுவதனகால் 
அதற்குச் சமனகான மு்றயில் பகாரம்பரியக 
க்லகளும் வைர்கக தவண்டும் என்ப்த 
நகாம் ஒவதவகாருவரும் கட்மயகாகக தககாள்ை 
தவண்டும்.

கு றி ப் ப கா க  ப கா ட ச கா ் ல 
மகாைவர்களி்டதய இச்தசயற்பகாடுக்ை 
அமல்படுத்துவதன் மூலம் பல க்ல 
ஆர்வம் மிகக மகாைவர்க்ை எதிர்ககாலச் 
சநததியினருககு வழஙக முடியும். 

தமலும் இகக்லசகார்நத உள்ளீடுகள் யகார் 
மூலம் அளிக்க தசயயப்படுகின்றது என்று 
கண்டு அது சகார்நத ஏடடுப்பிரதிகள் மற்றும் 
ஆதகாரஙக்ை உள்ைடககிய பல தகவல்க்ைத் 
தி ர ட டி  ஆ வ ை ப் ப டு த் து வ த ன்  மூ ல ம் 
இகக்லகள் என்றும் உயிர் வகாழும்.

அத்துடன் ப்ழய, புதிய க்லஞர்கள், 
எதிர்ககாலத்தில் வரும் க்லஞர்கள் என  
அ்னவ்ரயும் ஊககுவித்தல் தவண்டும். 
மற்றும் க்லகள் சகார்நது அவர்களுககுப் 
பகாரகாடடு விழகாகக்ை ஒழுஙகு தசயது 
தகௌரவிப்புகக்ைச் தசயதல் தவண்டும். 
அவவகாறு தசயகின்றதபகாது மடடுதம தஙகைது 
க்ல சகார்நது உைரீதியகான திருப்தி்யயும் 
ஆ று த ல் க ் ை யு ம்  அ ் ட கி ன் ற ன ர் . 
இகதகௌரவிப்பின் ஊடகாக தமலும் தமலும் 
க்லகள் அளிக்க தசயயப்படடு நன்மதிப்பு 
தபறும்.

அடுத்து கிரகாமஙகள்ததகாறும் இைம் 
த்லமு்றயின்ரக தககாண்டு பகாரம்பரியக 
க்லஞர்களுகதகன மன்றஙகள் கழகஙகள் 
உருவகாககப்பட தவண்டும். இக கிரகாம மககள் 
அ்னவரும் மன்றஙகளிலும் கழகஙகளிலும் 
தசயற்படும் தவ்ையில் இ்வ எஙகள் 
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க்ல என்ற உைர்வு அவர்களிடத்தத 
சுயமகாகதவ ததகான்றும். இப்பகாரம்பரியக க்ல 
நிகழ்த்து்க்ய வருடகாவருடம் நிகழ்த்த 
தவண்டும் என்ற உத்தவகம் அவர்களிடத்தத 
பிறககும்.

ஓ ய வு  த ந ர ங க ளி ல் 
தபகாழுதுதபகாககின்தபகாது ததகா்லகககாடசி 
இ்ையம் முகநூல் என்றிருகககாமல், இதன் 
மூலம் தபகாழுதுதபகாககுவ்த விட, எமது 
பகாரம்பரியக க்லகளில் ஒன்றகான வசநதன் 
கூத்தி்னப் பழக தவண்டும். இவவகாறு 
தசயகின்றதபகாதுதகான் முதியவர்களிடம் 
இருநது இ்ைஞர்கள் சிற்சில நுணுககஙக்ைப் 
தபற முடியும்.  

ஆற்று்கக க்லகள் சகார்நத ஆயவரஙகுகள் 
கருத்தரஙகுகள் ஒழுஙகு தசயது பிரததச 
மககளி்டதய தசயற்படுத்துவதன் மூலம் 
எம்மவர்களி்டதய விலகிக ககாைப்படுகின்ற 
அச்ச உைர்வு தகர்த்ததறியப்படும். அத்துடன் 
இகக்ல வடிவஙகள் பற்றிய அறிவி்னப் 
தபறுவது மடடுமல்லகாது அவற்றி்னப் 
பகாதுககாப்பது ததகாடர்பகான ஆயவரஙகுக்ை 
நடத்துகின்றதபகாது அவற்றின் கனதி்யத் 
தகக்வத்துகதககாள்ை முடியும். 

இன்று மனிதன் இரச்ன உைர்வி்னயும் 
அ த ன்  மூ ல ம்  த வ ளி ப் ப டு த் த ப் ப டு ம் 
அழகியலுடனகான க்ல தவளிப்பகாடு 
அ்னத்்தயும் ககாமரகாவில் பதிவு தசயது 
பு ் க ப் ப ட ப்  பி ர தி ய கா க ப்  ப ரி ம கா ை ம் 
தபறும் நி்ல ததகான்றியுள்ைது. மற்றும் 
நமது க்ல தவளிப்பகாடுகள், ஆற்று்ககள் 
தபகான்றவற்றி்ன ஏ்னய த்லமு்றயினர் 
பகார்ககும் வ்கயில் ஆற்று்கக க்ல 
ச கா ர் ந த  அ ் ன த் து  வி ட ய ங க ் ை யு ம் 
அளிக்கக்ையும் பதிவு தசயது இறுவடடகாக 
தவளியிடுவதன் மூலம் ஒரு க்ல அறிவி்னப் 
தபறகாத சமூகத்தினர் கூட அத்னக கண்டு 
ரசித்துப் பயன்தபற உதவியகாக இருககும். 
ஆகதவ  எநததவகாரு க்லயும் அழியகாமல் 
பகாதுககாககப்பட இறுவடடுககள் பு்கப்படப் 
பிரதிகள் மற்றும் நூல்கள் ஆகியவற்றினூடகாகப் 
பதியப்படடுப் பகாதுககாககப்படுவதன் மூலம் 
அது அடுத்த பரம்ப்ரயினரும் அறியும் 
வ்கயிலகான தன்்ம்யக தககாண்டு 
ககாைப்படும்.

அன்்றய ககாலத்தில் தககாயில்களின் 
ஊடகாகக க்லகள் வைர்ததடுககப்படடுள்ை்த 
ந கா ம்  இ ல க கி ய ங க ள்  மூ ல ம்  அ றி ய 
முடிகின்றது. தபகாதுவகாக ஆற்று்கக 
க்லகள் தககாயில் சகார்நத சூழலிதலதய 
வ ை ர் ச் சி  த ப று கி ன் ற  த ன் ் ம ் ய க 
ககாண்கின்தறகாம்.  ஆனகால் இத்தன்்ம 
இன்று சற்று மருவிப்தபகாயிருப்ப்த நகாம் 
ககாைமுடிகின்றது. இத்தன்்ம்ய நிவர்த்தி 
தசயயும் தபகாருடடு ஆலயஙகளில் பகாரம்பரியக 
க்ல நிகழ்வுகள் நடகாத்த நகாம் ஒவதவகாருவரும் 
முன்வரதவண்டும். அநத வ்கயில் எமது 
ஆலயக கண்ைகி அம்மன் சடஙகின்தபகாது 
பகாரம்பரியக க்லகளில் ஒன்றகாகிய வசநதன் 
கூத்தி்ன அரஙதகற்ற தவண்டும் என்ற 
கடடுப்பகாடடி்னக தககாண்டுவர தவண்டும். 

இவவகாறு பல தீர்வுக்ைத் ததத்தகாத்தீவு 
கிரகாமத்தில் ககாைப்படுகின்ற பகாரம்பரியக 
க ் ல ஞ ர் க ள் ,  க ் ல  ஆ ர் வ ல ர் க ள் 
முன்்வத்தனர். இதில் பகாரம்பரியக க்ல்யப் 
ப கா து க கா ப் ப த ற் கு  இ ை ம்  ச ந த தி யி ் ன 
உ ரு வ கா க க கா ் ம  எ ன் னு ம்  க கா ர ை த ம 
பிரதகானமகாக முன்்வககப்படடது. எது 
எவவகாறகாயினும் தமற்குறிப்பிடட தீர்வுக்ை 
ந்டமு்றப்படுத்துவதன் மூலம் பகாரம்பரியக 
க்லயகான வசநதன் கூத்்த அழிவிலிருநது 
மீடக முடியும் என ஒரு ஆயவகாைரகாக நகான் 
நம்புகின்தறன்.
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 வொசிப்பு




ந ம் ம வ ர் க ளு க கு  அ த கா வ து  ஆ சி ய 
மககளுககு ஐதரகாப்பிய அதமரிகக மற்றும் 
ஆப்பிரிககச் சமூகம் குறித்து இருககும் 
பல கற்பிதஙகளில் ஒன்று குடும்பம் - 
உறவுகள் பற்றிய எண்ைஙகள். இன்னும் 
தவளிப்ப்டயகாகச் தசகான்னகால் பகாலியல் 
சகார்நது அவர்க்ைப் பற்றிக தககாண்டிருககும் 
கற்பிதஙகள். தசன்்ன தபகான்ற ஒரு நகரத்தில் 
வகாழும் ஒரு தபரகாசிரியர் தன்னு்டய 
இ ய ல் ப கா ன  அ ல் ல து  இ ய ற் ் க ய கா ன 
பிறழ்வுகளுககுப்பின், சமூகத்தில் எதிர்தககாள்ை 
தநரும் மகானகதகடு எத்த்கயததகா அதற்கு ஓர் 
ஆப்பிரிககப் தபரகாசிரியரும் விதிவிலககில்்ல. 

த த ன் ன கா ப் பி ரி க க க  க று ப் பு  இ ன 
மககளின் விடுத்லப் தபகாரகாடடம் தநல்சன் 
மண்தடலகா அதிபர் ஆன பிறகு அப்படிதய 
“ஃபிறீஸ” தசயயப்படடுவிடடது. கறுப்பின 
மககள் விடுத்ல்ய அ்டநதுவிடடகார்கள். 
ததன்னகாப்பிரிகககா சமத்துவ ததசமகாக 
மலர்நதுவிடடது என்ற பிரமகாண்டமகான பிம்பம் 
இப்தபகாதும் பலருககு இருககிறது. (தநல்சன் 
மண்தடலகா தபகான்ற பலர் ஆயுத வழியிலும் 
தபகாரகாடினகார்கள் என்பது கூட இஙகு அரசியல் 
ககாரைஙகளுகககாக ம்றககப்படடுவிடடது.)

 இஙகு தககாண்டு தசர்ககப்படடிருககும் 
வரலகாறு இதுதகான். ஆனகால் உண்்ம அப்படி 
இல்்ல. விவகாதிகக தவண்டிய, இன்னும் 
இன்னும் முன்நகர தவண்டிய பல்தவறு 
உள்நகாடடுச் சிககல்களில் சிககி முன்நகர 
முயன்றுதககாண்டிருககிறகார்கள் என்ப்த 
யகாரும் மறுகக முடியகாது. விடுத்ல என்பது 
ஒரு புள்ளியில் முற்றுப்தபற்றுவிடுகின்ற ஒரு 
விடயம் அல்ல. இன்னும் இன்னும் பரிமகாை 
வைர்ச்சி அ்டநது முன்நகர தவண்டிய 
ஒன்று என்பதற்கு மிகப்தபரிய உதகாரைம் 
ததன்னகாப்பிரிகககா. 

ஒடுககப்படட இனம் அல்லது சமூகம் 
தன்்ன ஒடுககிய சமூகத்்தக ்கயகாளும் 
இ ட த் தி ற் கு  வ ந த கா ல்  எ வ வ ் க ய கா ன 
சமூகச் சிககல்கள் இருககும் என்ப்தப் 
படடவர்த்தனமகாகப் பதிவு தசயதிருககிறது 
இநநகாவல். சில இடஙகளில் நமககு எரிச்சல் 
ஏற்படலகாம். அதற்கு நம்மு்டய தனிப்படட 
கற்பிதஙகள் ஒரு ககாரைமகாக இருககும். 
வகாசிககும் பலருககும் இவவகாறு ததகான்ற 
வகாயப்பு இருககிறது. அநதப் புள்ளிதகான் இநத 
நகாவலின் ஜீவன். 

இ ன் னு ம்  ந கா ம்  ப ல் த வ று 
க ் ல ப் ப ் ட ப் பு க ள்  ஊ ட கா க ப் 
பகார்த்துகதககாண்டிருககும் தைர்மகானிய 
நகாசிகைகால் இனப்படுதககா்ல தசயயப்பட 
யூதர்கள்தகான் இஸதரல் என்ற ததசத்்த 
அ ் ம த் து க த க கா ண் டு  ப கா ல ஸ தீ ன 
நீ ர் நி ் ல க ளி ல்  ம ல ட டு த் த ன் ் ம ் ய 
உண்டகாககும் ரசகாயனஙக்ைக கலககிறகார்கள் 
என்ப்தப் புரிநதுதககாள்வது அவவைவு 
இலகுவகானதில்்ல. திடடமிடட சிஙகைக 
குடிதயற்றஙகளுககு மத்தியில் ககாலஙககாலமகாக 
வகாழ்கின்ற ஓர் ஈழத் தமிழனின் வகாழ்க்க 
எவவகாறு இருககும் என்று இன்றுவ்ர 
உ ல க த் தி ற் கு  வி ை ங கி ய தி ல் ் ல . 
விைஙகிகதககாள்ை அவர்களுககு விருப்பமும் 
இல்்ல.

நம் சமூகத்தில் ஒரு தந்தயும் மகளும், 
ஆைகாகவும் தபண்ைகாகவும் அமர்நது இரு 
பகாலினஙகளின் சமூக - உைவியல் சிககல்க்ை 
- தநருககடிக்ை மனம்விடடுப் தபசுவது 
என்பது எத்த்கயதகாக இருககும் என்றகால், 
இநத நகாவல் தரககூடிய அழுத்தம் தபகாலத்தகான் 
இருககும். 

தமதல குறிப்பிடடிருககும் இரண்டு 
புள்ளிகளும் இநத நகாவலில் முககியத்துவம் 
தபறுகின்ற அம்சஙகள். 
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க ரி ச ல்  வ ட ட கா ர  இ ல க கி ய த் தி ன் 
பி த கா ம க ன் ,  வ ட ட கா ர  இ ல க கி ய த் தி ன் 
முன்னத்தி ஏர், கரிசல் குயில் என்தறல்லகாம் 
பலவகாறகாகப் தபகாற்றப்படுபவர் க்ததசகால்லி 
கி.ரகாைநகாரகாயைன்.

கடநத சில நகாடகளுககு முன் கி.ரகா 
க்ததசகால்லியகா என்ற தகள்வி விவகாதத்திற்கு 
உள்ைகானது. என்்னப் தபகாறுத்தவ்ர கி.ரகா 
ஒரு க்ததசகால்லியகாகதவ அவரது எழுத்தின் 
மூலமகாகவும் தபச்சின் வகாயிலகாகவும் 
தவளிப்படுகிறகார். அவர் அப்படி ஒரு 
க்ததசகால்லியகாக உருதவடுத்ததற்கு அவரது 
ம்னவி கைவதியம்மகாளின் பஙகளிப்பு 
மிக முககியமகானது என்று நகான் கருதுகிதறன். 
ஏதனன்றகால், ஒருவர் க்த தசகான்னகால் அ்த 
ஆர்வத்ததகாடு தகடபதன் மூலதம அவரிடம் 
இருநது தபரும்பகாலகான க்தக்ைப் 
தபற முடியும். க்தக்ைச் தசகால்வது 
மடடுமன்றி க்தகள் பற்றிய தனது கருத்்தப் 

பலவகாறகாகக கடடு்ரகளிலும் க்தகளிலும் 
தவளிப்படுத்தியுள்ைகார். 

பி ற ந த  க ் த ய ச்  த ச கா ல் ல வ கா 
வைர்நத க்தயச் தசகால்லவகானு தகடடு 
தரண்டு க்த்யயும் தசகால்லமகாடடகார் 
தககாபல்லகிரகாமம் புதினத்தில் வரும் அக்கயகா 
என்ற கதகாபகாத்திரம்.

க்ததலசு தநைம் கஷடமில்்லயகா 
என்ற வரிகள் கரிசல் ககாடடு சம்சகாரி க்தயில் 
இடம்தபறுகிறது. 

“ க ் த  த ச கா ல் ல ணு ம கா க கு ம் .  ச ரி , 
தசகால்தறன். எஙக ஊர்தல எல்லகாம், ஒரு 
க்த தசகால்லுண்ணு தகடடகா,‘நகா வகாழ்நத 
க்த்யச் தசகால்லவகா; நகா தகாழ்த்த க்த்யச் 
தசகால்லவகா’ண்ணு தகககிறதுண்டு, நகாம 
தரண்டு தல எ்தயகாவது தகடடு ்வககணும். 
ஆனகா, அவஙக வகாழ்நத க்தயும் வரகாது; தகாழ்நத 
க்தயும் வரகாது. ஏதகாவது ஒரு க்த வரும்!

Üö°ó£x ó£ñÍ˜ˆF 
 வொசிப்பு

..
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பி ன் த ன  எ ன் ன த் து க கு  இ ந த க 
தகள்விண்ணு நி்னககலகாம். ஒருதவ்ை, 
த க கா ஞ ச ம்  த ய கா சி ச் சி க கி ட  அ வ க கா ச ம் 
தவணும்ஙகிறதுகககாக இருககலகாம். எல்லகாம் 
ஒரு ‘இது’கககாகத்தகான்..”  என்கிற வரிகள் 
ஒரு வகாயதமகாழி க்த எனும் க்தயில் 
இடம்தபற்றுள்ைது. 

தீரகாத க்ததசகால்லியகாக வகாழ்நத 
கி.ரகாவின் க்தகளில் எல்லகாம் தசகாலவமும் 
பழதமகாழியும் நி்றநதிருப்பது தபகாலத் 
தனது க்த பற்றிய கி.ரகாவின் கருத்்தயும் 
அவரது க்தகள் இவவகாறு தகாககியுள்ைது. 
ஒதர மகாதிரியகான கருத்்த மூன்று இடஙகளில் 
தவவதவறு தககாைத்தில் தவறுபடட 
வகார்த்்தகைகால் கி.ரகா கூறியுள்ைகார். க்தககுள் 
க்த தசகால்லும் பகாணி வகாசகர்க்ைக 
க்ததயகாடு இ்ைத்தகால் மடடும் அது 
எ ழு த ப் ப ட ட த ன்  ப ய ் ன  அ ் ட யு ம் . 
தககாபல்லகிரகாமம் புதினத்தில் மஙககாயத்தகாரு 
அம்மகாள் மூலம் கி.ரகாவின் க்தககுள் க்த 
தசகால்லும் பகாணி தவற்றி தபற்றுள்ைது எனச் 
தசகால்லலகாம். அதததபகால் தககாபல்லபுரத்து 
மககள் புதினத்தில் விடுத்லப் தபகாரகாடடம் 
ததகாடர்பகான ககாடசிகள் அதிகம் வருகின்றன. 
அப்படிப்படட தகவல்க்ைக கி.ரகா ததகாகுத்துத் 
தரும்தபகாது க்தககுள் எவவிதப் பகாதிப்பும் 
ஏற்படகாது இலககியத் தன்்மககு ஏற்பக 
தககாடுத்திருப்பகார்.

நோட்டுப்பு்றவிேல் தோக்கம்:

கி.ரகா எழுதிய க்தகள் எல்லகாம் அவர் 
வகாயதமகாழியகாகக தகடடதுடனகான பு்னவு. 
முதன்முதலில் நகாடடுப்புறப் பகாலியல் 
க்தக்ைத் ததகாகுககும் முயற்சியில் இறஙகிய 
கி.ரகாவின் தனிப்படட க்தகளில் கூட அநதப் 
பகாலியல் க்தகளின் சகாரம் தவளிப்படடுள்ைது. 
நீர்முள்ளு, ததள்விஷம், இருத்லமணியன் 
முதலகான க்தகள் அப்படிப்படட்வதய 
ஆகும்.

பகாலியல் க்தகள் மடடுமல்லகாது 
கிரகாமஙகளில் நம்பப்படடு வநத நகாடடுப்புறக 
க்தக்ையும் தனது புதினஙகளில் கி.ரகா 
த ச கா ல் லி யு ள் ை கா ர் .  த க கா ப ல் ல கி ர கா ம ம் , 
தககாபல்லபுரத்து மககள் தபகான்ற புதினஙகளும் 
கி்ட குறுநகாவலும் க்தப்தபகாககுககு ஏற்றபடி 

இ்ைத்து பல நகாடடுப்புறக க்தக்ை 
ஏநதியுள்ைன. கி்ட குறுநகாவ்ல நகாடடுப்புற 
பகாணியிலகான ஒரு தபண்ணின் புலம்பல் என்று 
கூடச் தசகால்லலகாம்.

க்தகள் மடடுமல்லகாது நகாடடுப்புறப் 
ப கா ட ல் க ளு ம்  கி  . ர கா வி ன்  க ் த க ளி ல் 
இடம்தபற்றுள்ைன. திருநங்கயின் வகாழ்்வச் 
சித்தரிககும் தககாமதி சிறுக்தயிலும், 
புறப்பகாடு சிறுக்தயிலும் நகாடடுப்புறப் 
பகாடல்கள் இடம்தபற்றுள்ைன. கி்ட 
குறுநகாவலுகககான க்த்யதய தசவனி எனும் 
தபண் பகாடடகாகத்தகான் ததகாடஙகுகிறகாள். இநத 
இவள் குறுநகாவலிலும் நகாடடகார் பகாடல்கள் 
இடம்தபற்றுள்ைன. தககாபல்லகிரகாமம் 
மற்றும் தககாபல்லபுரத்து மககள் என்ற இரண்டு 
புதினஙகளிலும் நகாடடுப்புறப் பகாடல்கள் 
இடம்தபற்றுள்ைன.

இ ந த  ந கா ட டு ப் பு ற க  க ் த க ள் 
மற்றும் பகாடல்கள் ந்கச்சு்வ்யயும்  
சடஙகுக்ையும் கிரகாமஙகளில் நிலவிய 
தபய மற்றும் நகாடடகார் ததயவஙகளின் 
க்தக்ையும் மடடும் தசகால்லகாமல் கிரகாமத்து 
மககளின் வலி்யயும் உைர்வுக்ையும் 
தகாது வருடப் பஞசத்தின்தபகாது நடநத 
தககாடூரமகான சூழ்லயும் ஆஙகிதலய 
எதிர்ப்்பயும் தசகால்லும் விதத்தில் க்தகளில் 
இடம்தபற்றதகால்தகான் நகாடடுப்புறவியலின் 
தகாககம் வரலகாற்தறகாடு கி.ரகாவின் க்தக்ைத் 
ததகாடர்புபடுத்துகிறது.

கி்ட குறுநகாவலில் தபகான்னுசகாமி 
நகாயககர் தபய குறித்த தசயதிக்ைப் 
பரப்பியதும் தககாபல்லபுரத்து மககள் க்தயில் 
வரும் ைடகாமுனி, அயயனகார் வீதி உலகா 
க்தகளும் கரிசல் ககாடடு சம்சகாரி க்தயில் 
நகாயககர் தபய பகார்த்ததகாகவும் பகாம்பு 
பகார்த்ததகாகவும் ஏமகாற்றியது முதலகான்வ 
தநடுநகாடகைகாக இருககும் நகாடடுப்புறவியல் 
கூறுகள் தககாண்ட க்தகளிலும் சடஙகுகளிலும் 
முககியத்துவமகானதகாகும். 

பஞசத்்தப் பற்றிக தகள்விப்படடகால் 
ம ட டு ம்  த த ரி ய கா து .  அ ் த 
அனுபவித்தவர்களுககுத்தகான் அதன் தககாடூரம் 
ததரியும் என இநத இவள் குறுநகாவலில் ஒரு 
வரி வருகிறது. அதுதபகால கி .ரகா்வப் பற்றிக 
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தகள்விப்படடகால் மடடும் ததரியகாது. அவரது 
க்தக்ை வகாசித்தவர்களுககுத்தகான் அநதக 
க்தகளின் அரு்ம ததரியும்.

சூழலிேல் வநோக்கில் கி.ரோ கலதகள்:

ஒ ரு  ம னி த ன்  ப ் ட ப் ப கா ளி ய கா க 
மகாறுவதற்குத் தனது சூழ்ல உற்றுதநகாககுவது 
அவசியமகான ஒன்தறன நகான் கருதுகிதறன். 
அநத வ்கயில் கி.ரகா தனது சூழ்ல நன்கு 
உற்றுதநகாககிக கரிசல் வடடகாரப் பகுதிகளில் 
வகாழ்நத மகக்ைப் பற்றி மடடும் க்தகள் 
தசகால்லகாமல் அஙகு வகாழ்நத மரஙகள், 
பழஙகள், ஊரும் பிரகாணிகள், பற்வகள், 
விலஙகுகள் முதலகானவற்்றயும் க்தகளில் 
தசகால்லியுள்ைகார். 

ப்னமரம் என்பது தமிழகத்தின் 
பண்பகாடடுச் சின்னமகாக இன்றைவும் 
திகழ்கிறது. ப்னயின் பயன்க்ைச் சில 
தற்ககாலப் ப்டப்புகள் தகாஙகி நின்றகாலும் 
கி.ரகாவின் புதினஙகளும் சிறுக்தகளும் 
ப்ன்யப் பற்றிய பல தகவல்க்ை 
நமககுப் பகிர்கின்றன. தககாபல்லகிரகாமத்தில் 
வரும் நகாயககர் விட்லப் ப்னயில் பல 
தபகாருடக்ைச் தசயது அசத்துகிறகார். 
ப்னநகார்ப்தபடடி, ப்னநகார்ககடடில், 
ப்னஓ்லப் பயன்பகாடு, ப்னவிைககுகள், 

ப ன ம் ப ழ ம் ,  க ரு ப் ப ட டி ,  ப ன ங க ள் ளு 
மு த ல கா ன ் வ  த க கா ப ல் ல கி ர கா ம ம் , 
தககாபல்லபுரத்து மககள் என்ற இரண்டு 
புதினஙகளிலும் தப்த, நி்லநிறுத்தல் 
முதலகான சிறுக்தகளிலும் முககியமகான 
இடத்்தப் தபறுகின்றன. 

உடஙககாடு எனும் தசகால் கி.ரகாவின் 
பல க்தகளில் எதிதரகாலிககும். அநத 
உடன்ககாடு உ்ட மரம் சூழ்நததகாகும். கரு்வ 
மரம், தவப்பமரம், அரசமரம், மஞசனத்தி 
மரம் முதலகான்வ கி.ரகாவின் க்தகளில் 
இடம்தபறுவது மடடுமல்லகாது அநதநத 
மரத்தின் தன்்மகதகற்ற க்தப் தபகாககில் கி.ரகா 
ஒவதவகாரு மரத்்தயும் தபகாருத்தியிருப்பது 
க வ னி க க க கூ டி ய  ஒ ன் று .  அ த த த ப கா ல் 
பனம்பழம், தககா்வப்பழம், கள்ளிப்பழம், 
தநயத்தகககாளி முதலியனவும் க்தகளில் 
இடம்தபற்றுள்ைன.

கூ்க, ஆந்த, தவௌவகால், கதுவகாலி, கீரி, 
முயல், முள்ைம்பன்றி, தகடகா, நடடுவகககாலி, 
தபருச்சகாளி, மரநகாய, உடும்பு, பகாம்பு, பூ்ன, 
முள்தைலி, குர்வமீன், நகா்ர, ககா்ட, 
கரிச்சகான், ஆள்ககாடடி குருவி, வகான்தககாழி, 
நீர்கதககாழி, ஆடுகள், மகாடுகள் முதலகான்வ கி .
ரகாவின் க்தகளில் இடம்தபறுகின்றன. 

குறிப்பகாக கி்ட குறுநகாவல் ஆடுகளின் 
தன்்மக்ைப் பலவகாறகாகப் பிரித்துத் 
த ரு கி ற து .  வி வி லி ய த் தி ல்  ய கா க த க கா பு 
ஆடு தமயககும்தபகாது அது ஈனும்தபகாது 
யகாகதககாபு விரும்பிய வண்ைத்தில் குடடிப் 
தபகாட பல உத்திக்ைப் பயன்படுத்திய்த 
வகாசித்துள்தைன். அதற்குப் பின் அப்படிப்படட 
ஆடுகள் ஒவதவகான்றிற்குமகான தபயர்கள் 
என்ன என்ப்தச் தசகால்வதகாகக கி்ட 
உ ள் ை து .  த க கா ப ல் ல  கி ர கா ம த் தி ற் கு க 
தககாபல்லம் எனப் தபயர் வருவதற்குக 
ககாரைதம பசுககள்தகான் என்கிற தசயதி 
தககாபல்ல கிரகாமத்திதலதய உள்ைது. கரிசல் 
ககாடடு சம்சகாரியில் விவசகாயத்திற்குக ககா்ை 
எவவைவு முககியத்துவம் வகாயநதது எனப் 
தபசப்படுகிறது. புறப்பகாடு சிறுக்தயில் 
மகாடடுப்பகால், எரு்மப்பகால், ஆடடுப்பகால் 
என சகாகக கிடககும் மனிதனுககு எநதப் 
பகா்ல ஊற்றி தமதல அனுப்புவது என்கிற 
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விவகாததம இடம்தபற்றிருககும். இவவகாறு 
கரிசல் பகுதி மகக்ை மடடுமல்லகாமல் 
அஙகு வகாழ்நத உயிர்க்ையும் கி.ரகா பதிவு 
தசயதுள்ைகார். தககாபல்லம் கிரகாமமகாக மகாறக 
ககாட்ட எரித்ததபகாது ககாடடில் உள்ை பல 
உயிர்கள் மன்றகாடதடகாடு தவளிப்படும். 
நி்லநிறுத்தல் சிறுக்தயில் ம்ழ வருவ்தப் 
பற்வயும் விலஙகுகளும் உள்ளுைர்வகால் 
அறிவ்த அ்வகளிடம் இருநது தபற்றுக கி.ரகா 
கடத்தியிருப்பகார். 

மலம் கழிப்பது குறித்த கிரகாமத்து 
மககளின் புரிதல் கண்ைகாடியகாகச் சுற்றுப்புறம் 
சுககாதகாரம் சிறுக்தயிலும் தககாபல்ல கிரகாமம் 
புதினத்திலும் தவளிப்படுகிறது. இதுவும் 
சூழலியல் பகார்்வயில் அணுக தவண்டிய ஒரு 
முககியமகான கருதுதககாள் ஆகும்.

கரிெல் ேட்்டோரப் பழக்கேழக்கஙகள்:

அணிகைன்களும் ஒப்பலேயும்: 

ப கா ம் ப ட ம் ,  த த கா ற ட டி  மு த ல கா ன 
அ ணி க ல ன் க ள்  த மி ழ க ம்  மு ழு வ து ம் 
ப ல  ப கு தி க ளி ல்  இ ட ம் த ப ற் ற கா லு ம் 
அவற்்ற முதன்்மப்படுத்திக க்தகளில் 
தககாண்டுவநதவர் கி.ரகா. ககாதுவைர்த்த்தயும் 
பகாம்படம் அணிநதிருப்ப்தயும் நகான் 
சிறுவயதில் அதிகமகாகப் பகார்த்துள்தைன். 
இப்தபகாதும் அஙககாஙதக ஓரிருவர் மடடுதம 
பகாம்படத்்தத் ததகாஙகப் தபகாடடிருப்ப்தயும் 
ததகாறடடி குத்திருப்ப்தயும் பகார்கக 
முடிகிறது. கம்மவகார் என்ற தசகால்தல அவர்கள் 
அணிநதிருநத கம்மலில் இருநது வநததகாகக 
கி.ரகா குறிப்பிடடுள்ைகார்.

இன்று ககாதல் ததகால்வியில் தகாடி வைர்ப்பது 
என்பது அன்று திருமைம் ஆககாதவர்கள் 
எல்லகாம் சவரம் தசயயகாமல் இருநததன் 
ததகாடர்ச்சி ஆகும். 

உணவு:

கரிசல் வடடகார உைவுகளில் கருப்படடி 
முககியத்துவம் தபற்ற்தயும் கூழ், கஞசி 
முதலகான்வ முககிய இடம் வகித்த்தயும் 
கி.ரகாவின் க்தகளில் பகார்கக முடிகிறது. இநத 
இவள் குறுநகாவலில் உண்டு தகடட சகாதி 
என்கிற பழதமகாழியும் பலவ்க இனிப்புக்ை 

உண்ணும் குடும்பமும் இனிப்பு, கசப்பு என 
உைவின் சு்வ உைர்வில் ஏற்படுத்தும் 
மகாற்றமும் பதிவகாகி உள்ைன. பஞச 
ககாலஙகளில் கிழஙகுக்ை அகன்தறடுத்து 
உண்ப்த நி்லநிறுத்தல் சிறுக்தயில் கி.ரகா 
தசகால்லியிருககிறகார்.

தவற்றி்ல தபகாடுவது மூககுப்தபகாடி 
தபகாடுவது முதலகானவற்்ற ரச்னதயகாடு 
த க கா ப ல் ல கி ர கா ம ம்  பு தி ன த் தி லு ம் 
ஒருவகாயதமகாழிகக்த க்தயிலும் கி.ரகா 
தவளிப்படுத்தி இருககிறகார்.

கரிெல் நிை வேைோண்லை:

ஒவதவகாரு மண்ணும் ஒவதவகாரு 
வி த ம கா ன  ப யி ர் க ள்  வி ் ை வ த ற் கு த் 
தகுதியகானதகாக இருககும். அநத வ்கயில் 
கரிசல் மண் என்பது வகானம் பகார்த்த பூமி. 
பஞசத்்த எளிதில் சநதிககும் வறண்ட 
பகுதியகாகக ககாடசியளிககககூடிய ஒன்று. 
இஙகு பைப்பயிர்கள் வி்ைவதற்ககான சூழல் 
என்பது சகாத்தியமற்ற ஒன்றகாகதவ உள்ைது. 
பருத்தி, உளுநது, கம்பு முதலகான பயிர்க்ை 
வி்ைவிப்பது குறித்த பகுதி கரிசல் க்தகளில் 
அதிகம் இடம்தபறுகிறது. 

கரிசல் மண்ணில் கலப்்ப தபகாடும் 
தகவல்கள் பல க்தகளில் இடம்தபற்றுள்ைன. 
தககாபல்லகிரகாமம் புதினத்தில் அக்கயகா 
கலப்்ப தபகாடுவதில் புதுமு்றக்ைக 
கரிசல் மண்ணுககு ஏற்றவகாறு ்கயகாள்வகார். 
கரிசல் ககாடடு சம்சகாரி சிறுக்தயிலும் 
அதத மு்றயில் கலப்்ப பயன்பகாடு 
இடம்தபற்றிருககும். இவவகாறு இரட்டக 
கலப்்ப பயன்பகாடு அ்தப் பயன்படுத்தும் 
விதம் க்தகதககார்்வதயகாடு தசகால்லப்படடு 
இருககும். இநத மகாதிரியகான தகவல்க்ைச் 
தசகால்லும்தபகாது க்தயின் தககார்்வயில் 
பிைவு ஏற்படுவதுண்டு. ஆனகால் கி.ரகா 
க்தக தககார்்வயில் சிககல் இல்லகாமல் 
தகவல்க்ைப் புகுத்தியிருப்பகார். விடிவு 
க ் த யில் ஏ த ர ழு ப து நூலில் க ம் ப ர் 
தசகால்லிய்ததயல்லகாம் பற்றிய ஒரு கரிசல் 
ககாடடு விவசகாயியின் நி்ல தசகால்லப்படடு 
இருககும். மின்சகாரத்தின் வரு்க விவசகாயத்தில் 
ஏற்படுத்திய மகாறுதல்க்ையும் கி.ரகாவின் 
க்தகள் தசகால்கின்றன.
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கரிசல் நில விவசகாயத்்தப் படம் பிடித்துக 
ககாடடுவதற்குக கரிசல் ககாடடு சம்சகாரி என்ற 
ஒரு க்த தபகாதும். ஒரு நிலம் அழி்வச் 
சநதித்தகால் அநத நிலத்தின் சம்சகாரி என்ன 
ஆவகான் என்ப்தக கி்ட குறுநகாவலின் 
மூலம் ஓரைவு அறிய முடியும். ம்ழ வரகாத 

ககாலத்தில் கரிசல் நிலத்தின் வறடசி 
எப்படிப்படடது என்பதும் 

தண்ணீரின் தத்வயும் 
நி்லநிறுத்தல், இநத 

இவள், மகாயமகான், விடிவு 
முதலகான ப்டப்புகளில் 

தவளிப்படடுள்ைது.

ெோதிேப் போகுபோடும் 
சுரண்்டலுக்வகதிரோே குரலும்:

கி.ரகா தனது க்தகளில் 
தனது சகாதி்ய மடடுதம 

முதன்்மப்படுத்திய சகாதிய 
எழுத்தகாைர்,  தகாழ்த்தப்படட 

மககளின் வகாழ்்வக கி.ரகா 
தபசவில்்ல என்றும் அவர்மீது 

விமர்சனஙகள் ்வககப்படுகின்றன. 
ஆனகால், இதுவ்ர புதினஙகள் 

தபசத் தவறிய கம்மகாைர்க்ைக 
தககாபல்லகிரகாமம் புதினத்திலும் நகாற்ககாலி 
சி று க ் த யி லு ம்  கி . ர கா  த ப சி யு ள் ை கா ர் . 
க ம் ம கா ை ப் த ப ண் ் ை  மு க கி ய க 
கதகாபகாத்திரமகாகக தககாண்டதகாகக தககாபல்ல 
கிரகாமம் உள்ைது. அதததபகால், தபகான்தவ்ல 
தசயயும் ஆசகாரிகள், மரதவ்ல தசயயும் 
ஆசகாரிகள் கி.ரகாவின் க்தகளில் வநது 
தபகாகின்றனர். பகாம்படம், கலப்்ப, கழு 
மரம், நகாற்ககாலி என ஆசகாரியர்க்ைப் தபசிய 
கி.ரகா தககாபல்ல கிரகாமத்தில் நகாயககர் வர்ைம் 
என்ன என்று பூணூ்லப் பகார்த்துக தகடடதில் 
சகாதியம் முககியத்துவம் தபற்றிருநத்த 
உறுதிப்படுத்துகிறகார்.

கரிசல் ககாடடு சம்சகாரி சிறுக்தயில் 
வ ர க கூ டி ய  ந கா ய க க ர்  த த கா ட க கூ டி ய 
சகாதியகாக இருநதகால் ததகாடடுப் தபசுவகார் 
என்கிற வகாககியம் இடம்தபற்றுள்ைது. 
தககாபல்லகிரகாமம் புதினத்தில் பஞசகாயத்தில் 
இருககும் ஒரு நகாயககர் சிறநத ்வத்தியர் 

எனச் தசகால்லும்தபகாது தீண்டத்தககாத 
ச கா தி க கு  ் வ த் தி ய ம்  ப கா ர் க க  ந கா டி ப் 
பிடிககும்தபகாது  ஒரு படடுத்துணி்யக ் கயில் 
தபகாடடுத் ததகாடகாமல் நகாடிப்பகார்ப்பதகாக 
எழுதப்படடிருககும். இநத இரண்டும் 
தீண்டகா்ம வலுப்தபற்று நின்ற்தச் 
தசகால்லும் சகான்றுகதை ஆகும். கி்ட 
குறுநகாவதல தசவனி என்ற தகாழ்த்தப்படட 
தபண்ணின் குரலகாகதவ ஒலிககிறது. மகாயமகான் 
சிறுக்தயில் தசடடியகாருககும் நகாயககருககும் 
இ்டயிலகான வித்தியகாசத்்த தவளிப்படுத்தி 
இருப்பகார். தககாபல்லபுரத்து மககள் புதினத்தில் 
நகாயககர், ததவர், ஆசகாரி தபகான்தறகாதரகாடு 
பக்ட எனத் தகாழ்த்தப்படட சகாதியினர் பற்றிப் 
தபசும் இடஙக்ை இரண்டு தககாைஙகளில் 
பகார்ககலகாம். பக்ட படடகாைம், மது்ரவீரன் 
(மகாதரியகான் படடகாைம்) முதலகான்வ ஒன்று. 
மற்தறகான்று தகாழ்த்தப்படடவர்கைகாகதவ 
அவர்க்ை அ்ழத்து அவர்கைது சகாதியச் 
சடஙகுக்ைக தகடபது ஆகும். இவவகாறு 
சகாதியம் சகார்நத பதிவுக்ைக கி.ரகா தனது 
ப்டப்புகளில் பதிவு தசயதுள்ைகார்.

மகாயமகான், விடிவு மற்றும் நி்ல நிறுத்தல் 
சிறுக்தகளில் சுரண்டலுககு எதிரகான 
குர்லயும் அரசு கிரகாமத்திற்கும் நகரத்திற்கும் 
இ்டயில் ககாடடும் வித்தியகாசத்்தயும் கி.ரகா 
பதிவு தசயதுள்ைகார். அவரது க்தகளில் 
இலககியம் தமகாதலகாஙகி நின்றதகாலும் 
எள்ைல்பட கி .ரகா க்த்யச் தசகால்லியதகாலும் 
இநதச் சுரண்டலுககு எதிரகான குரல் 
மடடுப்படடு இருககிறது. தவடடி சிறுக்தயில் 
ஒரு த்லம்றவகான அரசியல்வகாதி வருவகார். 
இததல்லகாம் அவரு்டய தபகாதுவு்ட்மச் 
சகார்்ப தவளிப்படுத்துவ்த நம்மகால் பகார்கக 
முடியும். தககாபல்லபுரத்து மககள் புதினத்தில் 
பகத்சிஙகின் தூககு பற்றிய பகுதியிலும் கூட 
கி.ரகாவின் தககாள்்க தவளிப்படுவ்தப் 
பகார்ககலகாம். ககாநதி ஆதரவு தமதலகாஙகி இருநத 
ககாலத்தில் தபகாஸ மீதகான மதிப்பு கிரகாமத்தில் 
எநதைவு வீறுதககாண்டிருநதது என்ப்தயும் 
கி.ரகா தசகால்லியிருப்பகார். இ்வதயல்லகாம் 
அவரது தககாள்்ககளின் சகாரம் ஆகும்.

          - அடுத்த இதழில் முடியும்



Ý‡ì¡ ªðQ

நூல் : பியொநனொவின் நறும்புரக
ஆசிரியர் : நிலொகண்ணன்
மவளியீடு : ்பரடபபு குழு�ம் 
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 வொசிப்பு





“எ்தயகாவது எழுதிப்பழகிவிடதடன், 
விடமுடியகாது. மண்ணில் அனிச்்சயகாக 
விரலகால் தககாலமிடும் தபண்விரல் தபகால 
எழுத தவண்டுதமனககு. எழுதுவததன்பது 
ஒரு விதமகான தீர்வு. தசகாற்கள் அதிகமற்ற 
கல்ல்ற வகாசகஙக்ைச் சூடி இறநதவர்க்ை 
நகான் விரும்புகின்தறன். கிழியகாஞசடடிக்ைப் 
தபகாலச் சின்னஞசிறிய மனநிம்மதிக்ை 
த ம கா ழி யி ல்  வ ் ன ந து  ப கா ர் க கி த ற ன் . 
துளி நீரிலிருநது மீண்ட எறும்பு தககாடு 
இழுத்துச்தசல்கிறது, எனககுக கவி்த என்பது 
அநத ஈரப்பகா்த” என்ற முன்னு்ரதயகாடு 
ததகாடஙகும் நிலகாகண்ைனின் கவி்தகளுககுள் 
விரும்பித் தத்லநதுவிடதடன். 

துயரஙகதை தவடகித்துத் த்லகுனியும் 
அ ை வி ற் கு  அ வ ற் ் ற  அ ழ கி ய த ல கா டு 
ககாடசிப்படுத்தியிருககிறகார். கவி்தக்ை 
வகாசித்தபின் விசும்பும் ஒரு தசகாடடுக கண்ணீ்ர 
நகர்த்ததவ ஒரு ்ைடரகாலிக இயநதிரம் 
தத்வப்படுகிறது. 

ந ம க க கா ன  க வி ் த க ் ை 
எழுதுகிறவர்க்ைத் ததடிக கண்டுபிடிப்பது 
வ கா ழ் வி ன்  வ லி க ளு க கு  ஆ று த ல கா க 
இருககிறது. அழுது தீர்த்துவிட முடியகாத 

த ந ர ங க ளி த ல ல் ல கா ம்  த ம க ங க ் ை யு ம் 
ப ற ் வ க ் ை யு ம்  கி ் ை க ் ை யு ம் 
பகார்த்துகதககாண்டிருப்தபன். ஆனகாலும் 
அ ் ட ப ட ட  அ ் ற க கு ள் ளி ரு க கு ம் 
தபகாததல்லகாம் என் திறநததவளியகாக 
நி்னப்பது இப்படியகான கவி்தக்ைத்தகான். 

த ம் பி  நி ல கா வி ன்  ஒ வ த வ கா ரு 
கவி்த்யயும் வகாசித்து முடித்ததும் கண்க்ை 
மூடிகதககாள்கிதறன். என் கண்கள் அைவிற்குத் 
ததரியும் ஒவதவகான்றும் ஒரு தனிப் பிரபஞசம். 

தன்னு்டய முதல் ததகாகுப்பிதலதய 
ஒரு தனித்துவமகான கவி்த தமகாழியி்ன 
தவகு லகாவகமகாகக ்கயகாண்டிருப்பதிதலதய 
ததரிநதுவிடுகிறது இநதக கவி்தகளின் 
அசகாத்தியமகான தபகாககு. 

தபருஙககாற்றில்   த்லகீழகாகத் திரகாட்ச 
வடிவில் நம் தபருஙகண்டத்தின் கீதழ 
ஊசலகாடும் துயர்மிகு ஈழம் பற்றிய கவி்த, 
இன்னும் சில நகாடகள் என் உறககத்்தக 
க்லககலகாம். 

சகாநதுப் தபகாடடு தீர்நதுவிடடததன்று 
யகாதரகா தம்பியின் அடிவயிற்்றக கிழித்து 
இரத்ததமடுத்து உ்றய ்வத்திருககிறகார்கள். 
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எ ன்  அ டி வ யி று ம்  பி சு பி சு க கி ற து . 
கவி்த்ய வகாசித்ததும், ஏன் இவன் இநத 
வகாழ்க்கயிலிருநது இத்த்னநகாள் ததகா்லநது 
தபகாயிருநதகான்? என்று தகடகத் ததகான்றியது.

இதிலிருககும் அத்த்னக கவி்தகளும் 
தகானகாகதவ எழுதிகதககாள்ை, அ்த இவன் 
பிரம்ம சகாடசியகாக அருகிலிருநது தவடிக்க 
பகார்த்திருககிறகான்.

‘ம்ழயில் ந்னநத வகா்ழயி்லக்ைப் 
பகார்க்கயில் பசிககின்றது’ மகாதிரியகான  
ஒதரதயகாரு வரியி்ன என் வகாழ்நகாளில் 
எழுதிவிடமுடியுமகா என்று ததரியவில்்ல. 

நிலகாகண்ைனுககுப் பசிககும்தபகாததல்லகாம் 
அவனது கவி்தகளுககும் பசித்துவிடுகிறது. 
இ ரு வ ரு ம்  ஒ ரு வ ் ர த ய கா ரு வ ர் 
தின்றிருககிறகார்கள்.

எ ல் த ல கா ரு க கு ம்  ர ப் ப ர்  ் வ த் த 
த ப ன சி ல்  கி ் ட த் து வி டு வ தி ல் ் ல . 
பலருககுத் தவறுக்ையும் துயரஙக்ையும் 
அழித்துவிடடுப் புதிதகாக எழுத ரப்பர் 
ததடுவதற்குள் வகாழ்க்க தன்னிச்்சயகாகவும் 
எ்ததய்ததயகா எழுதிவிடுகிறது. 

நிலகாகண்ைனிடம் கவி்த இருககிறது… 
இது ககாலத்தகால் தவிர்ககமுடியகாத ரப்பர் ் வத்த 
தபன்சில். நீ இன்னும் இன்னும் நி்றயதவ 
எழுது தம்பி… உன் ரப்பர் ்வத்த தபன்சிலகால் 
என்்னயும் தககாஞசம் புதிதகாக மகாற்றி 
எழுதிகதககாள்கிதறன்.
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சரி தம்பி... இநத சகாவுகிரகாககியும் 
உன் வண்டியில் ஏறிகதககாண்தடன், எஙகு 
தவண்டுமகானகாலும் தபகா…

எஞசியிருககும் இநத வகாழ்வில் உன் 
கவி்தக்ையும் இனி என்னகால் தவிர்கக 
இயலகாது. 
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இநத ஞகாயிறும் வழககம் தபகால 
வகாடஸ அப்-இல் ததகாடஙகி, முகநூல் 
த கா ண் டி ,  த ந ட பி ளி க ் ஸ  த ந கா க கி ச் 
த ச ன் று த க கா ண் டி ரு ந த து.  அநத  ம தி ய 
தவ்ையில்தகான் மின்சகாரம் துண்டிககப்படடது. 
து ண் டி க க ப் ப ட ட  அ டு த் த  த ந கா டி த ய 
இன்தவர்டடர் மூலம் மின்சகாரம் வநதுவிடும். 
ஆனகாலும் கூட டிவியில் வரும் ஒருவித சப்தம், 
டியூப் ்லட ஒளியில் வரும் சிறு தவறுபகாடு 
இ ் வ த ய ல் ல கா ம்  இ ன் த வ ர் ட ட ர் த கா ன் 
ஓடுகிறது என்று உைர்த்திவிடும். 

நம் உயிர் கூட ஒரு வ்கயகான 
மின்சகாரம்தகாதன. இரண்்டயும் நம்மகால் 
கண்ைகால் ககாை முடியகாது. நம் ்ககதககாண்டு 
பிடித்து நிறுத்தி ்வகக முடியகாது. ஆனகால் 
உயி்ரயும் மின்சகாரத்்தயும் இருககும்தபகாது 
இருககிறது என்றும், இல்லகாததபகாது இல்்ல 
என்றும் நம்மகால் உைர முடியும். நமககு 
இவவிரண்்டயும் உபதயகாகப்படுத்தவும் 
முடியும், உபதயகாகப்படுத்தகாமல் வீதை 
தசலவு தசயயவும் முடியும். மின்சகாரம் 
துண்டிககப்படடகால் சிறிது தநரம் நம் தவ்ல 
த்டபடகாமல் நடகக இன்தவர்டடர் உதவும். 
ஆபத்து சமயத்தில் உயி்ரக ககாப்பகாற்ற 
தவண்டிதலடர் உதவும். அவவைவுதகான் 
நம் அறிவும் அறிவியலும். நிரநதரமகாக நம் 
உயி்ரப் பிடித்து ்வகக ஒரு கருவியும் 
நம்மிடம் இல்்ல. 

பைம் கூட ஒருவ்கயகான மின்சகாரம்தகான். 
ஆனகால் பைத்்த நம்மகால் பகார்கக முடியும். 
ததகாடடு உைர முடியும். மின்சகாரத்்தப் 
தபகாலதவ பைத்்தயும் இருககும்தபகாது 
நகாம் தசலவழித்துகதககாண்தட இருப்தபகாம். 
ச ட த ட ன் று  ஒ ரு ந கா ள்  ச ம் ப கா த் தி ய ம் 
நின்றுவிடடகால் மின்சகாரமில்லகா வீட்டப் 
தபகால நம் வகாழ்க்க இருை்டநதுவிடும். 

என் ம்னவி ஒவதவகாரு அ்றககும் 
தசன்று தத்வ இல்லகாமல் எரியும் 
விைககுக்ை அ்ைத்துவிடடு வநதகாள். 
இன்தவர்டடரில் ஓடுகிறது என்றவுடன்தகான் 
தத்வயில்லகாமல் எரியும் விைககுக்ை நகாம் 
கவனிககதவ ஆரம்பிககிதறகாம். லகாக டவுன் 
சமயத்தில் எனககு சம்பைம் தகாமதமகானதபகாதும் 
இப்படித்தகான். தத்வயில்லகாத தசலவு 
என்ன என்று படடியல் தபகாடடு முககிய 
தத்வகளுககு மடடுதம என் ம்னவி தசலவு 
தசயதகாள். வழககமகாக தவள்ளிககிழ்மகளில் 
வகாஙகும் பூ்வக கூட வகாஙகவில்்ல. 
வீடடுத் ததகாடடத்தில் இருநதத பூப் பறித்துக 
கடடி விைககிற்குப் தபகாடடகாள். திருமைம் 
ஆன இநதப் பத்து வருடத்தில் அவளுககுப் 
பூ கடடத் ததரியும் என்று அப்தபகாழுதுதகான் 
ததரிநதுதககாண்தடன். அ்த இநதப் பத்து 
வருடமும் தசயதிருநதகால் ததகாடடத்தில் பூவும், 
பகாகதகடடில் பைமும் தத்வயில்லகாமல் 
வீைகாகிக தககாண்டிருநத்தத் தடுத்திருககலகாம். 

மீண்டும் சீரகாக சம்பைம் வநதவுடன் 
ததகாடடத்து மல்லி்க ததகாடுககப்படகாமதல 
மரித்துப் தபகாகிறது. யகாருககும் பயன்படகாமல் 
இறநதுதபகானதபகாது அநத மல்லி்க 
எவவைவு தவத்ன அ்டநதிருககும். 
மரைம் என்றதும் மனம் பகாண்டியனிடம் 
தசன்றது. தபகான வருடம் அவனுககு ஒரு 
விபத்து ஏற்படடது. அவசர சிகிச்்சப் 
பிரிவில் எடடு நகாடகள் சிகிச்்ச தசயதும் 
பலனில்்ல. எடடகாவது நகாள் மதியம் 
இரண்டு மணியைவில் இறநதுவிடடகான். 
அநத மகாதச் சம்பைம் பதிமூன்று நகாடகளுககு 
மடடுதம தககாடுத்தகார்கள். மருத்துவம்னச் 
தசலவுககும், இறுதிச் சடஙகின் தசலவிற்கும் 
தசகாநதஙகள்தகான் ஒரு இன்தவர்டட்ரப் 
தபகாலக ்க தககாடுத்தகார்கள். ஆனகால் 
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பகாண்டியனின் வயதகான அப்பகா, அம்மகா, 
ம்னவி மற்றும் பத்து வயது மகன் தககாண்ட 
குடும்பத்தின் தபகாறுப்்ப ஏற்றுகதககாள்ை 
யகாரகாலும் முடியவில்்ல. உறவுக்ையும் 
கு்ற கூற முடியகாது. அவர்களும் பைம் 
என்னும் மின்சகாரத்்த அதிகம் தசமித்து 
்வத்திருககவில்்லதய. 

மருத்துவம்னககும், இறுதிச் சடஙகிற்கும் 
தசலவு தசயத பைத்்த மீண்டும் தசமிகக 
அவர்களுககுப் பல மகாதஙகள் ஆகும். நம் வீடடு 
இன்தவர்டடர்க்ைப் தபகால. என் ம்னவி 
‘மின்சகாரம் வருவது தபகாலத் ததரியவில்்ல. 
நகான் இப்தபகாதத இரவுககுச் சடனி அ்ரத்து 
விடுகிதறன்’ என்று ச்மயல்றககுச் 
தசன்றகாள். மணி மகா்ல நகான்குதகான். ககாபி 
குடிககும் தநரதம ஐநதுதகான். இரவுககுள் 
மின்சகாரம் வநதுவிட வகாயப்பிருநதும் கூட 
ஒரு முன் ைகாககிர்த. எல்லகா ம்னவிகளும் 
முன் ைகாககிர்த முத்தன்னகாககள்தகாதனகா? 
பகாண்டியனின் ம்னவி கூட, கைவன் 
இறநத மறு மகாதம் இருநத பைத்தில் முதலில் 
கடடியது மகனின் பள்ளிக கடடைத்்தத்தகான். 
அதுவும் முழு வருடத்திற்கும். பைமில்லகாமல் 
எது த்டப்படடுப் தபகானகாலும் படிப்பு 
த்டப்படகாது அல்லவகா. 

கிடடத்தடட மூன்று மணி தநரஙகள் 
இன்தவர்டடர் இயஙகி இருநததகால் மிகசிககு 
மின்சகாரம் பத்தவில்்ல. என் ம்னவி வீடடின் 
எல்லகா விைககுக்ையும் அ்ைத்துவிடடுப் 
பின்பு மிகசி தபகாடடகாள். சில தநரஙகளில் 
மிக முககிய தத்வ வரும்தபகாது இப்படி 
சில விசயஙகள் தசயய தவண்டியது 
அவசியமகாகிறது. ஆறு மகாதஙகளுககு 
முன்பு எஙகள் எல்லகாருககும் தககாதரகானகா 
வநததபகாது அப்படித்தகான். மருத்துவ தசலவு 
அதிகமகானதகால் வீடடு இ எம் ஐ கடடவில்்ல. 
மகளின் பள்ளிக கடடைம் தசலுத்தவில்்ல. 
உடல்நி்ல சரியகானதும் ஒவதவகான்றகாகக 
கடட ஆரம்பித்ததகாம். த்டபடட மின்சகாரம் 
வநதுவிடடகால், எல்லகாம் மறுகைதம 
இயல்பகாக ஓட ஆரம்பிககும். ஆனகால் பைக 
கஷடம் அப்படி இல்்ல. தககாதரகானகா வநத 
தநரத்தில் கடடகாமல் தபகான விசயஙக்ை 
எல்லகாம் கடடி முடிகக எனககு ஐநது 
மகாதஙகள் தத்வப்படடது. அதுவும் பல வீண் 
தசலவுக்ைக கு்றத்த பின்புதகான். 

மிகசி தபகாடடதகால் இன்தவர்டடர் 
தசமித்திருநத மின்சகாரத்தில் கணிசமகான 

பகுதி்யச் தசலவழித்துவிடடது. அதனகால் 
ைகாலில் மடடும் ்லடடும், ஃதபனும் 
தபகாடடுவிடடு மக்ையும் அஙகு வரச் 
தசகான்னகாள். மூன்று தபர் உள்ை வீடடில் 
அ்னவரும் ஒதர அ்றயில் இருப்பதற்கு 
ஒரு மின்சகாரத் த்ட தத்வப்படுகிறது. 
இல்்ல என்றகால் அவரவர் விருப்பம் 
தபகால டிவி்யதயகா, தமகா்ப்லதயகா 
பகார்த்துகதககாண்டிருப்தபகாம். ஆணுககும் 
தபண்ணுககும் ரச்னகள் தவறு. இ்ைய 
த ் ல மு ் ற க கு ம் ,  மு தி ய வ ர் க ளு க கு ம் 
ரச்னகள் தவறு என்று வகுத்தவர்கள் யகார்? 

எ ன்  ம ் ன வி  ந கா ன்  வீ ட டி ல் 
இருககும்தபகாது சீரியல் பகார்கக தவண்டும் 
என்றகால், தபடரூமில் உள்ை டிவியிதலகா, 
அல்லது அவள் தமகா்பலில் தைட தசட 
தபகாடடு தககாண்தடகாதகான் பகார்ப்பகாள். 
நகான் இதுவ்ர தசகான்னதில்்ல எனககும் 
சீரியல் பகார்ககப் பிடிககும் என்று. அவளுககு 
இது ததரிநதகால் என் மீது இருககும் 
மரியகா்த கு்றநதுவிடுதமகா என்று பயம். 
என் சின்ன வயதில் நகான் பகார்த்த முதல் 
சீரியல் விழுதுகள். நகாஙகள் டிவி வகாஙகிய 
வருடம்தகான் அநத சீரிய்ல சிதலகான் தசனல் 
ஆரம்பித்திருநதகார்கள். என் தகாத்தகா, பகாடடி, 
அப்பகா, அம்மகா, அகககா, நகான் எல்தலகாரும் 
விரும்பிப் பகார்தபகாம். 

அப்பகா தகாமதமகாக வரும் நகாடகளில் 
நகானும் என் அகககாவும் தபகாடடிப் தபகாடடுக 
தககாண்டு க்த்ய அவருககுச் தசகால்லுதவகாம். 
குழந்தகள் என்றகால் ககார்டடூன், தபண்கள் 
என்றகால் சீரியல், ஆண்கள் என்றகால் 
தசயதிகள். இப்படித்தகான் பகார்ப்பகார்கள் 
என்று தீர்மகானித்தது யகார்? எப்தபகாது? ஒதர 
வீடடிற்குப் பல டிவிகக்ை விற்பதற்ககாகச் 
தசயத சதிதகான் இது. எஙகள் வீடடில் கூட 
இரண்டு டிவி இருககிறது. எரிநதுதககாண்டிருநத 
ஒரு ்லடடும், ஃதபனும் கூட நின்றுவிடடன. 
நகான் தசன்று தமழுகுவர்த்தி்ய எடுத்து வநது 
ஏற்றிதனன். முதலிதலதய நகாஙகள் மூவரும் 
ஒதர அ்றயில் இருநதிருககலகாம். அப்தபகாது 
இன்னும் சிறிது தநரம் இன்தவர்டடர் 
ஓடியிருககும். எ்தயுதம இருககும்தபகாது 
நகாம் தயகாசிப்பதில்்ல. இல்்ல என்று 
ஆன பிறகுதகான் இப்படி தசயதிருககலகாம், 
அப்படி தசயதிருககலகாம் என்ற எண்ைம் 
வருகிறது. திருமைத்திற்கு முன்பு சம்பகாதித்த 
ப ை த் ் த த ய ல் ல கா ம்  அ ன கா வ சி ய ம கா க ச் 
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தசலவழித்ததன்.

என் முதல் சம்பைம் பதினகான்ககாயிரம். 
சம்பைத்தில் வகாட்கககும், உைவுககும் 
நகாலகாயிரம் வ்ரதகான் ஆனது. ஆனகால் எல்லகாப் 
பைத்்தயும் தசலவழித்துவிடுதவன். படம் 
பகார்கக என்று மகாலிற்குச் தசன்று, அஙதக 
சுற்றுவதகால் கண்ணில் படும் தபகாருடக்ை 
வகாஙகி, பின்பு இரவு உைவுககுப் தபரிய 
தைகாடடல் தசன்று சகாப்பிடடுவிடடு 
வீடடிற்குத் திரும்பும்தபகாது கணிசமகான பைம் 
ககாலியகாகி இருககும். திருமைத்தின்தபகாது 
இருபத்தி எடடகாயிரம் சம்பைம் வகாஙகிதனன். 
அப்தபகாததல்லகாம் நகான் தசலவு தசயய 
கவ்லப்படடதில்்ல. இநத வீட்ட 
வகாஙக தவண்டும் என்று தபஙகில் தலகான் 
தகடடதபகாது அவர்கள் இருபது லடசம் 
வ்ரதகான் தர முடியும் என்றகார்கள். இநத வீதடகா 
இருபத்தி எடடு லடசம். என் ம்னவியின் 
ந்கக்ை அடகு ்வத்ததில் நகான்கு லடசம் 
ரூபகாய வ்ர கி்டத்தது. மீதி பைத்திற்கு 
அ்லநததபகாதுதகான் முதல் நகான்கு வருடத்தில் 
வீதை தசலவழித்தது எவவைவு முடடகாள்தனம் 
என்று புரிநதது. கண் தகடட பிறகு சூரிய 
நமஸககாரம் என்பது இதுதகாதனகா. 

இநத வீட்ட வகாஙக முடிநதது என் 
பகாடடியகால்தகான். பைத்திற்கு அ்லநது 
தககாண்டிருநத சமயத்தில்தகான் ஒருநகாள் 
என் பகாடடிககு தநஞசு வலி வநது 
இறநதுவிடடகார். அவர் இறநதபிறகு நகாஙகள் 
அவரின் தபடடி்யத் திறநது பகார்த்ததகாம். 
நகான்கு புட்வகள், சகாமி படஙகள், சிறு சிறு 
தபகாடடலஙகைகாகப் பல தககாவில்களில் 
தககாடுத்த விபூதி, குஙகுமம் இருநதது. 
தபடடியின் அடியில் ஒரு தபரிய சரவைகா 
ஸதடகார்ஸ கவர் இருநதது. அதன் உள்தை 
பத்து, ஐம்பது, நூறு என்று பைம் இருநதது. 
அவர் எப்தபகாதுதம சின்னச் சின்ன தவ்லகள் 
தசயவகார். ்கககுழந்தக்ைக குளிப்பகாடடச் 
தசல்வகார். யகார் வீடடிலகாவது விதசஷம் என்றகால் 
பலககாரம் தசயயச் தசல்வகார். அப்தபகாது 
அவருககுக கி்டககும் பைத்்த இநதப் 
தபடடியில்தகான் ் வப்பகார். ஆனகால் அது மூன்று 
லடசத்திற்கும் தமல் இருககும் என்று நகாஙகள் 
நி்னககவில்்ல. அநதப் பைத்்தயும் 
்வத்துத்தகான் இநத வீட்ட வகாஙக முடிநதது. 
வீட்ட வகாஙகிவிடதடகாம். ஆனகால் பகாடடியின் 
தசமிப்புப் பழககத்்தத்தகான் அவரிடமிருநது 

நகாஙகள் யகாருதம வகாஙகவில்்ல. 

தமழுகுவர்த்தி க்ரநது சிறிதகாகிவிடடது. 
தவறு ஒரு தமழுகுவர்த்தி்ய ஏற்றி ் வத்ததன். 
என் ம்னவி ஒரு தமழுகுவர்த்தி்யச் 
ச்மயல்றயில் ஏற்றித் ததகா்ச சுட 
ஆரம்பித்தகாள்.  ஒவதவகாரு வீடடிலும் 
இருககும் ந்ககள் இநத தமழுகுவர்த்தி்யப் 
தபகாலத்தகான். அவசரத் தத்வகளுககு 
அ்வதகான் உதவுகிறது. நகாஙகள் வீடு வகாஙக 
உதவியது. தநற்று ககாயகறி வகாஙகப் தபகானதபகாது 
பகாண்டியனின் ம்னவி்யயும் மக்னயும் 
பகார்த்ததகாம். ்க வ்ைய்ல அடமகானம் 
்வத்துத்தகான் இரண்டு மகாதஙகைகாக வகாழ்க்க 
ஓடுகிறது என்றகார். பகாண்டியனின் இன்சூரன்ஸ 
பைம் வரவில்்லயகா என்று தகடதடன். வநதது 
ஆனகால் அது சில மகாதஙகள்தகான் உதவியது 
என்றகார். அவர் ஆசிரியப் பயிற்சி முடித்தவர். 
இதுவ்ர தவ்ல பகார்த்ததில்்ல. இப்தபகாது 
ஆன்்லன் வகுப்புகள்தகான் என்பதகால் பல 
பள்ளிகள் கு்றநதபடச ஆசிரியர்க்ைத்தகான் 
தவ்லககு ்வத்திருககிறகார்கள். அதனகால் 
ப ல  இ ட ங க ளி ல்  த வ ் ல  த த டி யு ம் 
கி்டககவில்்ல என்றகார். வீடடில் இருககும் 
அ்னத்து ந்ககளும் ககாலி ஆவதற்குள் 
தவ்ல கி்டகக தவண்டும் என்ற தவிப்பில் 
இருநதகார். எஙககாவது தவ்ல வகாயப்பு 
இருநதகால் தசகால்கிதறன் என்று தசகால்லிவிடடு 
வநததன். 

நகானும் பகாண்டியனும் ஒதர சமயத்தில்தகான் 
இ ன் சூ ர ன் ஸ  ப கா லி சி  எ டு த் த த கா ம் . 
இரண்டு லடசம் ரூபகாய இன்சூரன்ஸ ஒரு 
இன்தவர்டட்ரப் தபகாலத்தகான் என்று 
இப்தபகாதுதகான் புரிகிறது. என் ம்னவி 
வீடடில் இன்னும் இரண்டு தமழுகுவர்த்திதகான் 
இருககிறது என்பதகால் என்்ன தவளிதய 
தசன்று வகாஙகி வரச் தசகான்னகாள். நகான் 
எத்த்ன சவரன் ந்க வீடடில் இருககும் என்று 
தயகாசித்துகதககாண்தட நடநது தசன்தறன். 

நகான் பத்து தமழுகுவர்த்தி வகாஙகி வீடு 
திரும்பும்தபகாது மின்சகாரம் வநதிருநதது. 
வழககம் தபகால் மகள் கம்ப்யூடடரில் 
வி்ையகாட ஆரம்பித்து இருநதகாள். ம்னவி 
ஒரு டிவியில் சீரியல் பகார்கக, நகான் இன்தனகாரு 
டிவியில் தசயதிகள் தகடக ஆரம்பித்ததன். 
பைத்்தச் தசமிகக தவண்டும் என்ற எண்ைம் 
இனி அடுத்த மின்த்டயின்தபகாது வரலகாம்.
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Ió÷¬õ‚°‹ ªñ£N

â‹.â‹.b¡

Ë™ : úô£‹ Ü¬ô‚

ÝCKò˜ : «û£ð£ ê‚F

è¼Š¹ HóFèœ ªõOf†ìè‹ ðFŠHˆ¶ Þ¼‚°‹ «û£ð£ ê‚FJ¡ "úô£‹ Ü¬ô‚" 
ï£õ™ ¹¶¬ñò£è º¡ H¡ ð°Fè÷£è âŠð®»‹ ð®‚°‹ õ®M™ Ü¬ñ‚èŠð†´œ÷¶. 
úô£‹ Ü¬ô‚°‹ â¡ø Þvô£Iò ºèñ¡ ªê£™¬ô Üõ˜ ðè®ò£èˆî£¡ ð£˜‚Aø£˜.

õìÞôƒ¬èò£ù ßöˆF¡ õì¹ôˆF™ ñ‡¬ìˆ bM¡ Ü¼A™ àœ÷ ïJù£ˆ 
bM™ Ýó‹H‚°‹ è¬î. ªüð£‰î¡ â¡Â‹ ï£òèQ¡ îƒ¬è, Ü‚è£, Ü‹ñ£ â™ô£‹ 
Þôƒ¬è Þ‰FòŠ ð¬ìJùó£™ Cˆóõ¬î ªêŒòŠð†´‚ ªè£™ôŠð†´ Þõ¡ î‰¬î «ü£Fì 
ê£ˆFK»‹ Ü®ˆ¶‚ ªè£´¬ñŠð´ˆîŠð†ì H¡¹ Hó£¡v ï£†®Ÿ°ˆ îŠH æ´õ¶ è¬î.

ñÁð‚è‹ Hó£¡v ï£†®™ ÜèF G¬ôJ™ G‹ñF A¬ìˆîî£ â¡ð¶ eF‚è¬î.

«û£ð£ ê‚F è¬î¬ò Iè„ CøŠð£ù ªñ£Nò£™ ªê£™L Þ¼Šð¶ ï‹¬ñ Ió÷ ¬õ‚Aø¶. âˆî¬ù 
Ã˜¬ñò£ù ð£˜¬õ â¡ðF™ è¬î ªê£™ô™ âƒ«è£ «ð£ŒM´Aø¶. ð®ˆ¶ º®ˆ¶M†ì âõ¼‹ Üî¡ ñùˆ 
î£ƒè¬ô M†´‚ è¬ôò º®ò£¶ â¡ð¶ à‡¬ñ.

«û£ð£ ê‚F «õªø£¼ ªñ£N¬ò Ü¬ì‰F¼‚Aø£˜ â¡ð¬î àí˜i˜èœ. 2022 ï£õ™ Üõ¼‚è£ù¶î£¡.

à÷ªõ¿„C î¼‹ Ë™
èMë˜ ªüòð£vèó¡

Ë™ : F¼‚°øœ 100

ÝCKò˜ : Cõ‚°ñ£˜

Þ‰î 2022Ý‹ Ý‡®¡ G¬øõ£è ï£¡ ð®ˆî¶, ‘F¼‚°øœ- 100’  â¡Â‹ 
Ë™!

¹è›ªðŸø F¬óŠðì ï®è¼‹, æMò¼‹, ÞFè£ê Þô‚AòƒèO¡ Iè„Cø‰î 
ªê£Ÿªð£Nõ£÷¼ñ£ù Cõ‚°ñ£˜ Üõ˜èœ Þ‰ËL¬ù â¿FJ¼‚Aø£˜.

àôèŠ ªð£¶ñ¬øò£è M÷ƒ°A¡ø  F¼‚°øÀ‚°Š ð™«õÁ ÜPë˜è÷£™ 
Þ¶õ¬ó ãó£÷ñ£ù M÷‚è¾¬ó Ë™èœ â¿îŠð†´œ÷ù.

Þ‰Ë™ ÜõŸP™ Þ¼‰¶ ºŸø£è «õÁð´Aø¶. Ü‡¬ñ‚ è£ôƒèO™ õ£›‰î, 
ÞŠ«ð£¶‹ ï‹I¬ì«ò õ£›‰¶ªè£‡®¼‚A¡ø, ð™«õÁ ¶¬øèœ ê£˜‰î ÝÀ¬ñèO¡ õ£›M™ ïì‰î ÜKò, 
ÜøõòŠð†ì, ªïA›„Cò£ù, «è†«ð£¼‚°ˆ î¡ù‹H‚¬è¬ò»‹, ï¡ù‹H‚¬è¬ò»‹ îó‚Ã®ò à‡¬ñ 
Gè›„Cè¬÷ â´ˆ¶„ ªê£™L, ÜõŸÁ‚°Š ªð£¼ˆîñ£ù F¼‚°ø¬÷ Üõ˜ ê£¡ø£è‚ è£†® M÷‚AJ¼Šð«î 
Þ‰ËL¡ îQŠªð¼‹ CøŠ¹ â¡Á ï£¡ è¼¶A«ø¡.

ÞŠªð£¼O™ ß«ó£´ ¹ˆîè‚ è£†CJ™ Cõ‚°ñ£˜ Üõ˜èœ Gè›ˆFò ï£¡è¬ó ñE «ïó Þ¬ìMì£î 
ÜKòªî£¼ ªê£Ÿªð£N«õ ÞŠð®ªò£¼ Ëô£è„ ªêPõ£ù º¬øJ™ ‘Ü™ôò¡v’ ðFŠðèˆî£™ 
ªõOJìŠð†®¼‚Aø¶.

Þô‚Aòƒè¬÷, ê£î¬ùò£÷˜èO¡ ê£ñ£Qò˜èO¡ õ£›Mò™ Gè›¾è«÷£´ Þ¬íˆ¶„ ªê£™õ¶ 
â¡Aø àˆFJ™ Ü¬ñ‰î Þ‰Ë™, ð®Šðõ˜èÀ‚° ï‹H‚¬è»ì¡ Ã®ò à÷ªõ¿„C îó‚Ã®òî£è¾‹, 
ï¡ù‹H‚¬è îó‚Ã®òî£è¾‹ M÷ƒ°Aø¶!

63ð¬ìŠ¹ îè¾ ®ê‹ð˜ - 2022  
www . p a d a i p p u . c o m

 வொசிப்பு



64 ð¬ìŠ¹ îè¾ ®ê‹ð˜ - 2022  
www . p a d a i p p u . c o m


