
தகவு 

•  படைப்பு நுவல் நிகழ்வு   
     

•  வாசிப்பு 2022   
•  வானவில் வண்ண 
   மினனல் 

           - ஆதிரன்







..

எழுத்தாளர் 
ஜ�தா டி குருஸ் உடனதான 
ஜேர்்தாணல் 

கலை இைக்கிய மின்னிதழ் 

w
w

w
.p

a
d
a
ip

p
u
.c

o
m

áŸÁ-5 ïF-9 üùõK - 2023 FƒèOî› 
ISSN : 2582-4015



2 ð¬ìŠ¹ îè¾ üùõK - 2023  
www . p a d a i p p u . c o m

தகவு 
கலை இைக்கிய மின்னிதழ் 

உள்ளே... 

áŸÁ-5  ïF-9  üùõK 2023 

GÁõù˜ & G˜õ£è ÝCKò˜ :
T¡ù£ ÜvI

•
ÝCKò˜ :

ÝCò£î£ó£
• 

G˜õ£è‚ °¿ :
êè£(êh‹ è£¡)
ÞŠó£U‹ ûgŠ

ªü. ó£ü£ ªüòèó¡
•

î¬ô¬ñ G¼ð˜ :
õôƒ¬èñ£¡ Ë˜b¡

•
G¼ð˜èœ °¿ :

º¬ùõ˜ «è£.GˆFò£
è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡

èLƒèŠð†® è.è¼Šðê£I
•

ºî¡¬ñ õ®õ¬ñŠð£÷˜ :
èñ™ è£Oî£v

•
õ®õ¬ñŠ¹ :

ð.ºè‹ñ¶ ¹ôõ˜ eó£¡ 
•

æMò‚ è¬ôë˜èœ :
Üö.óTQè£‰î¡

Ü¡ðöè¡
•

ð¬ìŠ¹èœ ñŸÁ‹ 
è¼ˆ¶‚è¬÷ ÜÂŠð «õ‡®ò 

I¡ù…ê™ ºèõK  :
padaippugal@padaippu.com 

•
Ü½õôè ºèõK  :

ð¬ìŠ¹ °¿ñ‹
Üó² ðFªõ‡  : 521/2018

#8, ñ¶¬ó ió¡ ïè˜
ÃˆîŠð£‚è‹

èìÖ˜, îI›ï£´ - 607002.
admin@padaippu.com 

9489375575

«ï˜è£í™èœ ñŸÁ‹ 
è†´¬óò£÷˜èO¡ è¼ˆ¶‚èœ Üõóõ˜ 
è¼ˆ¶‚è«÷. è¬î ñŸÁ‹ èM¬îèO¡ 
è¼ˆ¶‚èœ èŸð¬ù«ò. ð¬ìŠ¹ îè¾ 

I¡QîN¡ è¼ˆ¶‚èœ Ü™ô.

•   î¬ôòƒè‹          -ð‚. 04 

•    ñQîˆF¡ «ñ™ àœ÷ Ü¡«ð â¡¬ù 
       â¿ˆ¶ àôèˆ¶‚° Þ¿ˆ¶ õ‰î¶..

  - â¿ˆî£÷˜ «ü£ ® °¼v àìù£ù 
    «ï˜è£í™            -ð‚. 05

•   õ£CŠ¹ 2022
  - ªî£°Š¹ : Ü‹º ó£èš         -ð‚. 11

•    Þô‚AòˆF™ ²Nˆ«î£®Š ð£»‹ 
       àJ˜c˜ «è£.hô£

  - ñ¶Iî£         -ð‚. 18

•    ÝF ð£‹ªðù„ Å¿‹ Gü‹
  - èMT          -ð‚. 24

•    èM¬î‚°œ èô‰F¼‚°‹ è¬î
  - º.º¼«èw         -ð‚. 33

•   ÞQŠ¬ð «ï£‚Aò ïè˜î™ 
  - î.ªêòHóè£²        -ð‚. 40

•    ÜŠð£õŠ «ð£ô Þƒè ò£K¼‚è£...
  - èMë˜ ãè£îC        -ð‚. 43

•    `è¬îè¬÷Mì Þ¡¬øò è£ôˆF™ «õÁ â¶ 
       Üøˆ¬î‚ èŸÁˆîó àîMìŠ«ð£Aø¶..’

  - °ø†¬ì ñ£ñ£ è«í²Hó¹¾ìù£ù ê‰FŠ¹   
             -ð‚. 47

•   õ£ùM™ õ‡í I¡ù™ 
  - ÝFó¡          -ð‚. 54



3ð¬ìŠ¹ îè¾ üùõK - 2023  
www . p a d a i p p u . c o m

•   «ðê£Š ªð¼‹ªð£¼œ

  - Ü™L ð£ˆFñ£         -ð‚. 28

•   Ü‹ñ£M¡ i´

  - Ý˜«ñQò Íô‹ : M.ªðˆ«ó£Cò¡
    îIN™ ªñ£Nªðò˜Š¹ : õ™L‚è‡í¡  
                   -ð‚. 59

•   HóF â´‚è º®ò£Š H‹ðƒèœ - 28  
  - T¡ù£ ÜvI        -ð‚. 39

•   ¬õ¬è ²«ów             -ð‚. 52

•   ó‹ò£ Ü¼‡ ó£ò¡        -ð‚. 52

•   ñ«èw CH          -ð‚. 53

•   bHè£ ²«ów        -ð‚. 53

•   Þó£ ñFð£ô£            -ð‚. 53

•   ò£NQ                 -ð‚. 53

சிறுகலதகள

கவிலதகள





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

ñ‡ ê£˜‰¶ â¿¶îL™î£¡ ªî£ìƒAò¶ Þô‚Aò‹. F¬í ð£°ð´ˆF ñQî¡ 
â¿F¬õˆîªî™ô£‹ î‹ Gô‹ ê£˜‰î ðF¾è¬÷ˆî£¡. Gôˆ«î£´ H¬í‰¶î£¡ 
Þô‚Aò ñ£‰î˜èO¡ à¬óò£ì™èÀ‹ Þì‹ªðø «õ‡´‹ âù ÝF Þô‚AòŠ 
ð¬ìŠ¹èÀ‚«è MFèœ õ°‚èŠð†ìù. Üî¡ ªî£ì˜„Cò£Œ Þ‰ËŸø£‡®¡ 
ð¬ìŠ¹èœ õ¬ó î‹ Gô‹ ê£˜‰î ðF¾è÷£Œ Þô‚Aòƒèœ à¼õ£Jù. Ýù£™ 
ÜõŸÁœ âˆî¬ù î‹ Gô‹ ê£˜‰î Hó„ê¬ùè¬÷ Mõ£FˆF¼‚A¡øù, ªð£¶„ 
êÍèˆF™ Mõ£îˆ¬î à¼õ£‚AJ¼‚A¡øù â¡Á «ï£‚Aù£™ Cô«õ. Þ‰î 
ÞîN™ «ï˜è£í™ è£íŠð†®¼‚°‹ «ü£ ® °¼R¡ ð¬ìŠ¹èœ Mõ£îˆ¬î 
«ï£‚Aòù. â‰î ñ‚èÀ‚è£è Üõó¶ ð¬ìŠ¹èœ â¿‰îù«õ£ Ü‰î ñ‚èO¡ 
¹ø‚èEŠ¹èœ °Pˆ¶ Þ‰«ï˜è£íL™ Üõ˜ «ðCJ¼Šð¶ ð¬ìŠð£÷¬ù å¼ 
êÍè‹ âF˜ªè£œÀ‹ ð£ƒAŸè£ù õL I°‰î ê£¡Á.

ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹ ð™«õÁ Þô‚Aò„ ªêòŸð£´è÷£™ î¡¬ù 
G¬ôGÁˆFõ¼Aø¶. îóñ£ù ð¬ìŠ¹è¬÷ àôèPò„ ªêŒ»‹ ðE¬ò 
ºî¡¬ñò£è‚ ªè£‡ì °¿ñˆF¡ ðòí‹ ºèË™ ªî£ìƒA Þ¡Á `ð¬ìŠ¹ 
¸õ™’ õ¬ó c‡´œ÷¶. ¸õL¡ ºî™ Gè›„C °Pˆî è†´¬ó ÞšÞîN™ 
ªõOò£A»œ÷¶.

2022Þ™ î£ƒèœ õ£Cˆî Ë™èœ °Pˆî Þô‚Aòõ£FèO¡ 
ÜÂðõŠ ðAó™èœ Þì‹ªðŸÁœ÷ù. Þ¶ êÍèˆF™ õ£CŠHŸ°†ð´ˆîŠð´‹, 
à†ð´ˆî«õ‡®ò Ë™è¬÷„ ²†®‚è£†® õ£êè˜èÀ‚°ˆ î‹ õ£CŠHŸ«èŸø 
Ë™ «î˜‰ªî´Š¹‚°Š ªðK¶‹ àî¾‹. °ö‰¬îèÀ‚è£ù è¬îªê£™Lèœ 
â„êÍèˆFŸ°‹ ÜˆFò£õCòˆ «î¬õ. ñù «ñ‹ð£´Ÿø, Üø‹ G¬ø‰î å¼ 
êÍèˆF¡ à¼õ£‚èˆFŸ°‚ è¬îè¬÷‚ «è†´ ÜP¾ìÂ‹ ªïPèÀìÂ‹ õ÷¼‹ 
°ö‰¬îèœî£¡ Ü®ˆî÷‹. Üˆî¬èò ðE¬ò„ ªêŒ«õ£¼œ å¼õó£ù °ø†¬ì 
ñ£ñ£ è«í²Hó¹¾ì¡ Gè›ˆFò  ê‰FŠ¹ è†´¬óò£è ªõOò£A»œ÷¶.

èMë˜ M‚óñ£Fˆò¬ùŠ ðŸPŠ ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹ à„Cºè˜‰¶ ªè£‡ì£®‚ 
ªè£‡ì£®ˆ bóM™¬ô. Þ‰î ÞîN™ º.º¼«èw îù¶ «ï£‚Aô£ù èMë˜ 
M‚óñ£Fˆò¬ùŠ ðA˜‰¶ªè£‡´œ÷£˜. M¬îèœ °Pˆî£ù ÝFóQ¡ ðF¾ 
ÅöLò™ ê£˜‰î¶ ñ†´ñ™ô.. ñQî õóô£Á ê£˜‰î¶. îˆ¶õ‹ â¡Â‹ 
Hó‹ñ£‡ìˆ¬î âOî£Œ Iè„ CPò õKèO™ ÞŠðF¾ ÜPºèŠð´ˆFM´Aø¶.

Þ¡Â‹ CÁè¬îèœ, èM¬îèœ, è†´¬óèœ, ªî£ì˜èœ, ÜÂðõƒèœ 
âù G¬ø‰F¼‚°‹ Þ‰î ñ£îˆ îèM¡ Ü¬ùˆ¶Š ð°Fè¬÷»‹ õ£C»ƒèœ.. 
Mõ£F»ƒèœ.. ðA¼ƒèœ.

ï¡P.                          ÝCKò˜.
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 «ü£ ® °¼v îI›ï£†®¡ èì«ô£ó‚ Aó£ññ£ù àõK¬ò„ 
«ê˜‰îõ˜. Üõó¶ ð¬ìŠ¹èœ îI›ï£†®¡ èì«ô£ó ñ‚èO¡ õ£›‚¬è, 
«ð£ó£†ì‹, õóô£Á, èô£„ê£ó‹ ñŸÁ‹ Hø Ü¬ìò£÷ƒè¬÷„ 
²ŸPˆî£¡ â¿‰¶œ÷ù. 2009Ý‹ Ý‡´ ªõOò£ù Þõó¶ 
ªè£Ÿ¬è ï£õ™ 2013Ý‹ Ý‡´ ê£Aˆò Üè£îI M¼¬îŠ ªðŸø¶. 
â¿ˆî£÷˜, ÝõíŠ ðì Þò‚°ù˜ â¡ð¬î â™ô£‹ î£‡®, î¡¬ù 
å¼ eùõó£è Ü¬ìò£÷Šð´ˆF‚ªè£œõF™ Ý˜õI‚èõ˜. ð¬ìŠ¹‚ 
°¿ñˆFŸ° Üõ˜ ÜOˆî «ï˜è£í™..
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உங்கள் பூர்வீ்கம், பால்ய்கால வாசிப்பு 
பற்றிச் ச�ாலலுங்கள்.. 

பிறந்தது கடறகரை ஊைான உவரி, 
திருநெல்வலி மாவடடம். அய்ா கப்பலில 
மாலுமி்ாக ்வரை ்பார்த்தவர, ஆ்த்தா 
ஆைம்்பப ்பள்ளி ஆசிரிர். 

ொன் பிறந்த கடலும் கடல சாரந்த நிைமான 
நெய்தல எனக்குப பிடி்த்தமான நிைம். கடல 
ந்தாழிலின் அ்பா்ம் கருதி, பிள்ரளைகள் ்ாரும் 
கடல ்பக்கம் ்்பாகக்கூடாது எனக் கண்டிப்பாய 
இருந்தாள் ஆ்த்தா. வீடடில எவவளை்வா 
எதிரபபுகள் இருந்தாலும் கடறகரை்் 
கதிந்னக் கிடநதிருக்கி்றன். சிறு வ்து 
மு்தல, இன்றுவரை என் ெண்்பரகளைாய்த 
ந்தாடர்பவரகள் கடல ந்தாழில நசய்பவரக்ளை. 

கடறகரையில அமரநது ந்பரி்வரகள் 
கர்த நசாலவர்தக் ்கட்பதில எனக்கு 
அைாதிப பிரி்ம். ்பணி சாரநது எவவளை்வா 
இடஙகளுக்குப ்்பாய வநதுவிட்டன். 
ஆனாலும் ந்பருங கட்ைாடி்ான ்தா்த்தா 
ந்தாம்மநதிரையும், ்பாடடி பிைகாசியும்்தான் 
இந்த வாழ்வில ொன் மதிக்கும் ஆகச் சிறந்த 
ஆளுரமகள். 

இளைரமக் காை்ததில, ஆ்த்தாவுரட் 
கடி்தஙகள் என்னுரட் வாசிபபுக்குப 
ந ்ப ரி து ம்  உ ்த வி ் ா ய  இ ரு ந ்த ன . 
உ்ரநிரைப ்பள்ளியிலிருநது முதுகரைக் 
கலலூரி வாழ்க்ரகவரை விடுதி மாணவ 
வாழ்க்ரகயிலிருந்த எனக்கு ஆ்த்தாவின் 
கடி்தஙக்ளை ஆறு்தல! ஆ்த்தாவின் எழு்தது்த 
ந்தாடரச்சி்தான் ொனாய இருப்்ப்னா 
எனக்கூட எண்ண்த ்்தான்றுகிறது. 

கலலூரி வாழ்க்ரகயில்தான் ொவல 
வாசிக்க ஆைம்பி்த்்தன். சாண்டில்ன், 
கலகி, புதுரமபபி்த்தன், நெ்காந்தன், 
அ்சாகமி்ததிைன் என ஆைம்பி்த்த வாசிபபுப 
்பழக்கம் சுந்தை ைாமசாமி, ்ப.சிஙகாைம், ்பாமா, 
சிவகாமி, பூமணி, இம்ம், சு.்வணு்கா்பால, 
கண்மணி குண்சகைன், க.ரவ.்பழனிச்சாமி, 
மு. ைா்ெநதிைன், நவண்ணிைா, கார்ததிக் 

புக்ழநதி, அகை மு்தலவன், அைவிந்தகுமார என 
இன்றுவரை ந்தாடரகிறது. 

உங்கள் சப்யருக்குப் பின் ஏதாவது 
வரலாறு இருக்கிறதா.. ஏதாவது ஒரு 
பாரம்பரி்யத்தச் �ார்ந்து இருக்கிறதா?

டி குருஸ் என்்பது எஙகள் குடும்்பப 
ந ்ப ் ர .  ் ்ப ா ர ச் சு க் கீ சி ் ர க ளை ா ல 
க்த்்தாலிக்க ெம்பிக்ரகக்கு மாறி் எனது 
மூ்தார்த்ரகளுக்குக் நகாடுக்கப்படட ந்ப்ர. 
அது ஒரு கைாச்சாை வீழ்ச்சியின் அரட்ாளைம். 
ஆனாலும் ்தரைமீது தூக்கி ரவ்ததுக்நகாண்டு 
அரைகி்றன். கீ்ழ இறக்கி ரவக்க்த 
ந்தரி்விலரை. ்்பாரச்சுக்கீசி்ரகளின் 
இந்த அலகுய்ஞஙகரளை ஏறறுக்நகாள்ளைா்த 
்ப ை ்த வ ர க ள்  க ட ற க ர ை யி ல  உ ண் டு . 
விலைவைா்ன், பூ்பாைைா்ன், கலிஙகைா்ன் 
இ து ் ்ப ா ை …  எ ங க ள்  ்ப ங க ா ளி க ் ளை 
்்பாரச்சுக்கீசி்ப ந்ப்ர ்வண்டாநமன 
மறு்தது இன்றும் வீைச்சநதிைா என்ற குடும்்பப 
ந்ப்்ைாடு, ொன் பிறந்த ஊரி்ை்் 
இருக்கிறாரகள். கன்னி்ாகுமரி மாவடட்ததில, 
இன்றும் இநதுப ்பை்தவரகள் இருக்கிறாரகள். 

எழுததுத து்றக்கு வருவதற்கு 
முன்பான உங்கள் ப்யணம்? இந்த மண்ண, 
மக்்க்ை எழுததின் வாயிலா்க உலகிற்கு 
அறிமு்கம் ச�ய்ய வவணடும் என்ற துடிப்்ப 
உங்களுக்குள் வி்தததது?

மு ்த ல  தி ரு ம ண ்த தி ல  ஏ ற ்ப ட ட 
ம ண வி ை க் கு ,  ம ன ்த ளை வி ல  எ ன் ர ன ப 
ந்பரிதும் ்பாதி்த்தது. என்ன நசயவது என்று 
புரி்ாமல இருநது, கவிர்த எழு்த மு்றசி்த்த 
என்ரன மரட மாறறி்வர ்தமிழினி 
்பதிப்பாளைர வசந்தகுமார. அவருடனான 
ந்தாடர உரை்ாடலில, சமூகம் சாரநது என் 
ஆழ்மனதில உறஙகிக் கிடந்த ்பை நிரனவுகள், 
நவளிச்ச்ததுக்கு வந்தன. ொனும் வாழ்ரவப 
்பதிவு நசய்ைாம் என்ற முடிவுக்கு வந்்தன். 

மனி்த்ததின் ்மல உள்ளை அன்்்ப என்ரன 
எழு்தது உைக்ததுக்கு இழு்தது வந்தது. மறற 
நிைப்பைபபுகளில ெடக்கும் வாழ்க்ரகப 
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்பதிவுகள் ் ்பால நெய்தலிலும் வாழ்க்ரக ்பதிவு 
ந்பற்வண்டும் என மன்தாை நிரன்த்்தன். 

நெய்தலின் வாழ்ரவப ்பதிவு நசயவ்தால 
எனக்கு என்ன கிரடக்கும்? மு்தலில மன 
நிம்மதி கிரடக்கும். அன்்பான, அக்கரற்ான 
்பதிவுகள், அடு்த்த நிைப்பைபபு மக்க்ளைாடு 
உரை்ாடும், வாழ்வின் புரி்தரை ஏற்படு்ததும் 
என்ற புரி்தல எனக்கு இருந்தது. ந்பருங 
கட்ைாடி் இந்த நெய்தல மக்கள், மீனவரகள் 
எனக் குறுக்கப்படடு, அைசி்லரீதி்ாய்த 
ந்தாடரநது புறக்கணிக்கப்படுவது என்னுள் 
ந்பரும் ்தாக்க்தர்த ஏற்படு்ததியிருந்தது. 
நெய்தல வாழ்ரவப ்பதிவு நசயவ்தறகான 
விர்த இது்தான் என நிரனக்கி்றன். 

மீனவ �மூ்கததின் சிக்்கல்கள் , 
அவலங்க்ை அவர்்களு்ை்ய சமாழியிவலவ்ய 
சவளிப்படுததி்யது என்று ஆழிசூழ் உலகிற்குத 
தனிதத இைம் உணடு. எதனால இப்படி ஒரு 
ப்ைப்்ப மக்்கள் முன் ்வக்்க வவணடும் 
என்ற எணணம் வதான்றி்யது?

கட்ைாை மக்கள், ்தஙகள் வாழுமிடமும் 

ந ்த ா ழி லு ம்  ம ா ற ா ்த  ்ப ழ ங கு டி க ள் . 
்தனி்ததுவமான வாழ்க்ரக முரற்ால, 
ஆடசி்திகாை்த்்தாடு உறவாட, உரை்ாட்த 
்த்ஙகு்பவரகள். குறிஞ்சியும், முலரையும், 
மரு்தமும், ்பாரையும் உபபு விறகும் நெய்தலின் 
உமணரகளின் வருரகக்காகக் கா்ததுக் 
கிடந்தது ஒருகாைம். காைனி் காை்ததுக்கு 
முன்னான வைைாறறுக் காை்ததி்ை்் 
கடல கடந்த ்்பாரகளுக்காகவும், கடலவழி 
வாணி்ப்ததிறகாகவும் நெய்தல மக்கரளை 
அைசுகள் ெம்பியிருந்த காைம் ந்பாறகாைம். 

ஒரு ்்தச்தது மக்களின் ெம்பிக்ரகர் 
அடு்த்த ஒரு ்்தச்ததில விர்தக்க ்வண்டுமா 
அ்தறகும் வலுவான நவள்ளைநதி்ான நெய்தல 
மக்கள் ்்தரவப்படடாரகள். ஆனால அடு்தது 
வந்த காைனி் மனப்பான்ரமயில ந்தாடரும் 
சு்்தசி அைசி்ல, எலரைக் காவைரகளைான 
நெய்தல மக்கரளை நவறறு வாக்கு வஙகிகளைாக 
மாறறிவிடடது. என்னுள் ந்பரும் ்தாக்க்தர்த 
ஏற்படு்ததி் உணரவு இது. நெய்தல வாழ்ரவ, 
அ்தன் விழுமி்ஙகரளைப ்பதிவு நசயது, மறற 
நிை்தது மக்க்ளைாடு உரை்ாடிப புரி்தரை 
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ஏற்படு்த்த முடிவு நசய்்தன்.

“ஆழிசூழ் உலகு” திை்காததிரமா்க அடுதத 
�ந்ததிக்கு ஆவணமா்க இருப்பதற்்கான முக்கி்ய 
்காரணசமன எத்ன நி்னக்கிறீர்்கள்?

ை்த்தமும், சர்தயுமான வாழ்க்ரகப 
்பதிவு. அடிப்பது வலிக்கிற்தாம் என்்பர்தவிட 
வ லி க் கி ற து  எ ன் ற  ் ெ ை டி க்  கு ை ல . 
அக்கரற்ான வாசகரகள் நெய்தல வாழ்ரவப 
புரிநதுநகாள்வாரகள். அன்றாடம் இ்றரகர் 
எதிர்ததுப ்்பாைாடும் நெய்தல மக்களின் 
வாழ்வு சமநவளி மக்களின் புரி்தலுக்குள் வரும் 
என்ற ெம்பிக்ரக. 

உல்கம் முழுவதும் ்கைவலாடி்களின் 
வ ா ழ்வில  நை க்கும்  � ம் பவத்த 
உயிவராடைமா்கக் ச்காற்்்கயில பதிவு 
ச�யதிருப்பீர்்கள். சிறுவ்யதில ்கைற்்க்ரயில 
அமர்ந்து ்கைலுக்குள் நைப்ப்த மூதத 
்கைவலாடி்கள் ச�ாலலக் வ்கடைவத இதற்குப் 
பின்புலமா்க இருந்ததா?

மு ழு ர ம ர ்  ் ெ ா க் கி ்  மு ற று ப 
ந்பறா்த ்ப்ணம்்தான் இந்த வாழ்வு. இந்த 
உைகம் ்பைைது ்பஙகளிப்பால ொளும் 

முன்்னறி்்படி்் இருக்கிறது. ்பஙகளிபபுச் 
சமூகஙகரளைப புறம்்தள்ளி் அைசுகள் 
நிரை்த்த்தாகச் சரி்ததிை்ததில குறிபபுகள் 
இலரை. அ்தறகாக சு்ெை்ததின் உச்ச்ததில 
மனி்த்தர்த்த ந்தாரை்தது விட முடி்ாது. 
மாறறம் ்்தரவ, ஆனால மனி்தம் மறந்த 
மாறறம் அலை. இ்நதிைம்மான இந்த உைக 
வாழ்ரவ எதிரநகாள்ளை ெரடமுரறயில, ்பழக்க 
வழக்க்ததில மாறறம் வந்்த ஆக்வண்டும். 
அைசி்ல பிைதிநிதி்ததுவம் இலைாமல, 
வாழ்வின் நெருக்கடியில திணறும் நெய்தல 
மக்கரளை ் ொக்கி் அரறகூவல்தான் நகாறரக. 

வாழ்வின் பிைச்சிரனகளுக்கான தீரவு 
எப்்பாதும் உண்ரமயின் அருகி்ை்் 
இ ரு க் கி ற து .  அ ந ்த  உ ண் ர ம ர ் க் 
கண்டுநகாண்டவரகள் தீரரவ ்ொக்கிப 
்ப்ணிக்கிறாரகள். மூ்த்்தார நசால மநதிைம் 
என்்பாரக்ளை, அது்்பாை அனு்பவப ்பாடம் 
ெம் பிைச்சிரனகளுக்கான தீரரவ ்ொக்கிப 
்ப்ணிக்க ரவக்கும். 

ச்காற்்்க நாவல எழுத 2005இல இருந்து 
2009 வ்ர எடுததுக்ச்காணடீர்்கள்!
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்பைந்த ்தளை்ததில வாழ்ரவச் நசாலை 
ஆயவுகள் கண்டிப்பாக்த ்்தரவ. மு்தல கடட்த 
்தகவலகளைான ்ெரகாணல, வாயவழிப ்பாடல, 
களை ஆயவு ்்பான்றவறறிறகாகப ந்பருமளைவில 
காை்தர்தயும், உரழபர்பயும் நகாடுக்க 
்வண்டியிருந்தது. உனக்கு எது ்்தரவ்்ா 
அ்தறகு நீ ்்தரவ என்்ப்்த அது. 

இந்தி்ய ாவின் ப ர ந்து விரிந்த 
்கைற்்க்ரயின் எல்லக் ்காவலர்்கள் சநயதல 
நில மக்்கள். இந்தப் புரிதல �மசவளி 
மக்்களுக்கு இருக்கிறதா!

இலரை என்்பது்தான் உண்ரம. 

ஒரு எழுததாைனா்க எழுதுவ்தத 
தாணடியும் மீனவர்்களின் இன்னல்க்ை 
ஆவணப்படுததும் மு்யற்சியிலும் உங்கள் 
பஙகு அைப்பரி்யது. தமிழ்க மீனவர்்கள் பற்றி 
ஆவணப்பைம் சமனக்ச்கைவலாடு எடுப்பதற்கு 
எது ்காரணமா்க இருந்தது?

பி ை ச் சி ர ன ர ் ப  ந்ப ா து்த ்த ளை ்த தி ல 
புரி்ரவக்க ்வண்டும் என்ற அக்கரற்தான் 
காைணம். ‘விடி்ா்த ந்பாழுதுகள்’ என்ற 
மு்தல ஆவணப்படமும், அ்தன் பின்னான 
‘விடி்ரை ்ொக்கி [Towards Dawn]’, ‘எனது 
சன்ம’, ‘இன்ம் களை நிெஙகள்’ ்்பான்ற 
ஆவணப்படஙகளும் கட்ைாைச் சமூக மக்களின் 
வாழ்வி்ல, வாழ்வா்தாைம், வாழ்வா்தாைப 
்்பாைாடடம் குறி்ததுப ்்பசு்பரவ. 

நூறு ஆணடு்கள் ்கைந்து வந்த ்க்த்்யக் 
ச்காற்்்க நாவலா்கப் ப்ைததிருக்கிறீர்்கள். 
இதற்்கான தரவு்க்ை எஙகிருந்து சபற்று 
அத்ன நாவலா்க ஆக்்க முடிந்தது..

மக்களிடமிருநது்தான்…

�மூ்கததில உள்ை கு்ற்க்ைச் 
சுடடிக்்காடடும்வபாது, சவறுப்்பயும் 
விவராதத்தயும் �ம்பாதிக்்க வவணடியிருக்கும். 
அ்த எவவாறு எதிர்ச்காள்கிறீர்்கள்?

ொன் ்ாருக்காக எழுதி்ன்னா அந்தச் 
ச மூ க ்த தி ன்  ்ப டி ்த ்த வ ர க ளி ட மி ரு ந ் ்த 
ந்பாது இடஙகளில அைடசி்்தர்தயும் 

அவமான்தர்தயும் எதிரநகாள்கி்றன். 
ந்பாறாரமயில நசயகிறாரகள் என்று ந்தரிகிறது. 
இளைெரக்்ாடு அவறரறக் கடநதுவிடுகி்றன். 
கலைடி்ால கா்ப்படடாலும், காைம் 
கனி நகாடு்த்தவரகரளை்் நிரனவில 
ரவ்ததிருக்கிறது. 

ஒரு எழுததாைன் தன் நிலத்தவ்ய 
எப்வபாதும் எழுதுகிறவன். ஆனால நீங்கள் 
உங்கள் நி்னவு்கவைாடு உங்கள் நிலத்தயும் 
சுமந்து அ்லகிறீர்்கள். அது உங்கள் 
எழுததுக்்களில உயிர் வா்்க சூடுகிறது. இது 
எப்படி..

்்தார்த்தமான நிை வாழ்ரவப ்பதிவு 
ந ச ய து ,  க ன வு க ் ளை ா டு  அ ர ை ்ப வ ன் 
்பரடப்பாளி. அவனது கனவு ்ெைடிக் 
கூறறாக்வா, மரறமுகமாக்வா அலைது 
்பகடி கைந்்தா நவளிப்படைாம். அக்கரற்ான 
வாசகரகள் கண்டுநகாள்வாரகள். 

ஒரு ்கவிஞ்ன நி்னவுகூர்வவத 
அரிதான சூழலில பததினிப்பா்ற ச�ன்று 
்கவிஞர் பிரான்சிஸ் கிருபா ்கலல்றக்குச் 
ச�ன்று திரும்பியிருக்கிறீர்்கள். அந்தக் 
்கவிஞ்ன நி்னவுபடுததிச் ச�ன்றதற்்கான 
்காரணம்?

அவன் மனி்த்ததின் கா்தைன் என்்ப்தால. 

தனது முன்வனார் மர்பக் ்கணடுவிைத 
துடிக்கும் சிறுவனின் வதைல, அவனு்ை்ய 
முது்மயிலும் அ்யராமல சதாைர்வவதாடு, 
மத வணி்க நிறுவனங்கைால அலலலபடும் 
மக்்களின் வாழ்்வ அக்்க்றவ்யாடு 
ச�ாலகிறது. ஆனால அஙகு வாழும் 
மக்்களி்ைவ்ய மாற்றம் ஏற்படடு இருக்கிறதா?

் ா ்த தி ர ை  ெ ா வ ர ை ப  ்ப ற றி ் ா ன 
்கள்வி்ாக இர்த ொன் புரிநதுநகாள்கி்றன். 
திருக்குறள் எழு்தப்படடு ்பை நூறு ஆண்டுகள் 
ஆகிவிடடன. சமூக மாறறம் வநதுவிடட்தா? 
இ ல ர ை ் ் .  அ ந ்த  ம ா ற ற ்த து க் க ா க க் 
கா்ததிருக்கி்றாம். 

்ா்ததிரை ஒருவரகயிைான ஆன்மீக்த 
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்்தடல. நகாைானாக் காை்த ்தனிரம 
எ ல ் ை ா ர ை யு ம்  ் ்ப ா ை  எ ன் ர ன யு ம் 
வாடடி்து. இைா்மஸ்வைம் தீவில அக்காமடம் 
கடறகரையில ்தனி்தது விடப்படடிருந்்தன். 
அது கடறகரை என்்ப்தால, ந்பாறுரம்ாயக் 
கடரை்் அவ்தானி்த்த்படி இருந்்தன். 

கண்முன்்ன விரிநது கிடக்கும் கடல, ்பை 
நிறஙகளில காடசி்ளிக்கிறது. அரமதி்ாயக் 
கரைகளில ்தன் விளிம்பு மடக்கும் அ்்த கடல, 
சிை ்வரளைகளில ஆக்்ைாஷமாயக் கரைகரளை 
அரறகிறது. மீன்கள், பூச்சிகள், புழுக்கள், 
்பாசிகள் என எ்த்தரன்்ா ஜீவைாசிகளின் 
வாழ்விடமாய, வாழ்வா்தாைமாய இருக்கும் 
கடலின் ்மல காறறு கரைவர்த என் 
கண்முன்்ன ்பாரக்கி்றன். ்தனி்தது, ந்பாறு்தது 
வாழ்ரவ அவ்தானி்த்த்படி்் இருந்்தன்.. 
்பைன் ்ா்ததிரை.

தற்வபாது எழுதிக்ச்காணடிருக்கும் 
ப்ைப்பு..

அரை்டிப்பது ்்பாை வாழ்ரவ 
எதிரநகாண்ட்படி்் இருக்கும் என்னால 
்படடி்ல ்்பாடடுப ்பரடபபுகள் ்தை 

இ்ைாது. மனி்த்தர்த ஆயவு நசய்த்படி்் 
இருக்கிறது இைக்கி்ம். ஒரு பூ முகிழ்வர்தப 
்்பாை, ்பழம் கனிவர்தப ்்பாை இைக்கி்ம் 
கனி் ்வண்டும், அது்வ வாழ்வின் 
முகிழ்வாக இருக்கும். இந்தக் கண்ததில 
அப்படி எதுவுமிலரை, அடு்த்த நொடி்் 
சூழல மாறைாம், ்பரடபபுக்கான கரு 
உருக்நகாள்ளைைாம். 

உங்கள் மன்தப் சபரிதும் பாதிதத 
தற்வபாது எழுதும் இைம் எழுததாைர்்களின் 
ப்ைப்பு அலலது ப்ைப்பாைர் பற்றிக் 
கூறுங்கள்..

ெடுொடடுப ்பரடப்பாளி கண்மணி 
குண்சகைன்.  அவருரட் அரன்தது 
ெ ா வ ல க ர ளை யு ம்  வ ா சி ்த தி ரு க் கி ் ற ன் . 
அஞ்சரை அறபு்தமான ்பரடபபு. அஙகீகாைம் 
கிரடக்கிறது, கிரடக்கவிலரை என்ற 
எந்தப ்பாதிபபும் இலைாமல ்தனது 
்்பாக்கில வாழ்ரவப ்பதிவு நசய்த்படி்் 
இருக்கிறார. நிரனவில நிறகும் எ்த்தரன்்ா 
்பரடப்பாளிகள் இருக்கிறாரகள் ஆனாலும் 
என்னுரட் ்்தரவு கண்மணி்தான்.
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E. கவிஞர் வசுமித்ர
2022இல ொன் வாசி்த்தவறறுள் இந்த 

இைண்டு பு்த்தகஙகளும் குறிபபிட்த்தக்கரவ.

1.சென் �்த சென் எலும்பு்கள்

- ்பால நைபஸ், நி்்ாநென் நசன்்ஸகி

மன்தால வாழு்பவரகள் ்்தார்த்த 
உைரக எப்படிப ்பாரக்கிறாரகள்.. ்்தார்த்தம் 
அவரகரளை எப்படிப ்பாரக்கிறது என்்ப்தறகு 
எடு்ததுக்காடடான ஒரு முரறயி்ல்தான் நென் 
சர்த நென் எலும்புகள். நென் மாணவனாகவும் 
மாணவன் நென்னாகவும் காடசி ்தருவதுண்டு. 
பிரிரவ மிகப பிரி்்ததுக்குரி் ந்பாருளைாயக் 
ரக்ாளும் வழி்ாக நென்ரனக் கரு்தைாம். 
‘அப்படி்ா’ வார்தர்தக்குள் ஒரு நென் 
வ ா ழ் ந து வி ட  மு டி கி ற து .  ந ெ ன் ் ன 
வார்தர்த்ாகவும் இருக்கிறது.. நென்்ன 
அர்த்தமாகவும், நென்்ன சூன்்மாகவும்.

2. மூச்வ� நறுமணமானால

-  அக்கமகா்்தவி

ஆ ண் ட ா ர ளை  நி ர ன க் க ா ம ல 
அக்கமகா்்தவிர்ப ்படிக்க முடி்ாது்தான். 
மாறாக ஆண்டாளின் ரக்த்தைம் ்பறறக் 
கண்ணன் ரககள் ெடுஙகுவதிலரை. மாறாக 
அக்கமகா்்தவியின் கைம் பிடிக்ரகயில 
ம ல லி க ா ர ச் சு ன னு க் கு  உ ள் ளை ங ர க யி ல 
வி்ரரவ அரும்பும். சிவனின் உடுக்ரகர் 
முரை்ால வருடு்பவரளை ்வநறன்ன்தான் 
நசாலை முடியும்.

“àœ«÷ èíõ¡ ªõO«ò è£îô¡

Þó‡¬ì»‹ ïìˆî º®òM™¬ô Ü‹ñ£

ªê¡ù ñ™Lè£˜„²ù«ù

M™¬ô»‹ M÷£‹ðöˆ¬î»‹

å¡ø£Œ H®‚è º®òM™¬ô äò£” 

எ ன் கி ற ா ள்  அ க் க ம க ா ் ்த வி .  அ வ ள் 
மு ர ற யி டு வ து  அ ம் ர ம யி ட ம்  அ ல ை . 
கா்தைனிடம்.                 ..

ªî£°Š¹ : Ü‹º ó£èš
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E. எழுத்தாளர் ்மிழ்நதி 

2 0 2 2 இ ல  ்த மி ழி ல  ந வ ளி ் ா ன 
புதி் புரனவுகரளை வாசி்த்தர்தவிட, 
கிளைாசிக் ொவலகள், நமாழிந்ப்ரபபுகள், 
்த ஸ் ்த ் ் வ ஸ் கி ,  ட ா ல ஸ் ட ா ய  இ ன் ன 
பிறைது ்பரடபபுகரளை்் மீள்வாசிபபு 
நசய்்தன். வாசி்த்த எலைாமும் நிரனவில 
இலரை. நிரனவில இருப்பவறரறப 
்பகிரநதுநகாள்கி்றன். 

1. ்தனது மரனவிர்்த ந்தாபபி்ாக 
நிரன்ததுக்நகாண்ட மனி்தர, ஆலிவர 
்சக்ஸ், ்தமிழில: ச.வின்நசன்ற, 2. கைம்சாவ 
ச்கா்தைரகள், ்தஸ்்த்்வஸ்கி, ்தமிழில: கவி்ஞர 
புவி்ைசு, 3. என் நிரனவில ் ச, அநையடா மாரச், 
்தமிழில: அ.மஙரக, 4.அறி்ப்படா்த தீவின் 
கர்த, ்ொ்ச சைமா்கா, ்தமிழில: ஆனந்த, 5. 
மானக்்கடு, ் ெ.எம்.கூடஸி, ்தமிழில: ஷஹி்தா, 
6. பிைாபளைம்ஸ்கி விடுதி, டிமிடரி நவர்ஹலஸ்ட, 
்தமிழில: ை்தா அருணாச்சைம், 7. கடல, ொன் 
்பான்வில, ்தமிழில: ஜி.குபபுசாமி, 8. ்ஸைமா்கா: 
ொவலகளின் ்ப்ணம், எஸ்.வி.ைாெதுரை, 9. 
்கா்பலை கிைாமம், ்கா்பலைபுை்தது மக்கள், 
கி.இைாெொைா்ணன், 10. இைண்டு உைகஙகள், 
வண்ணநிைவன் சிறுகர்தகள், 11. ்ா்ததிரை, 
்ொ.டி.குருஸ், 12. நிைம் எனும் ெலைாள், 
சு.்வணு்கா்பால, 13.்பனி, ஒைான் ்பாமுக், 
்தமிழில: ஜி.குபபுசாமி, 14. விருநது, ்க.என்.
நசநதில, 15. விைா்ஸம், ்பா.திருச்நசந்தாரழ, 
16. கர்தயும் புரனவும், ்பா.நவஙக்டசன், 17. 
அனு்பவஙகளின் நிழல ்பார்த, நைஙரக்ா 
முருகன் - வி.்ஹரிசைவணன், 18. ஆர்்தமி்ா 
க்ருஸ்சின் மைணம், கார்ைாஸ் பு்ந்தஸ், 
்தமிழில: ஸ்ரீ்தர ைஙகைாஜ், 19. நீரவழிப்படூஉம், 
்்தவி்பாைதி, 20. இரடநவளி, எஸ்.சம்்ப்த, 21. 
அந்தை்ததில ்பறக்கும் நகாடி, சுந்தை ைாமசாமி, 22. 
ஐ்ாவின் கணக்குப பு்த்தகம், அ.மு்ததுலிஙகம், 
23. ்பா்ததுமாவின் ஆடு, ரவக்கம் முகம்மது 
்பஷீர, ்தமிழில: குளைச்சல யூசுுஃப, 24. கரைந்த 
நிழலகள், அ்சாகமி்ததிைன், 25. மணல 
கடிரக, எம்.்கா்பாைகிருஷணன், 26. கறுபபு 

விளைக்கு்த ந்தரு, சிகா உனிக்்வ, ்தமிழில: 
மா்ா, 27. ்மாகப ந்பரும்க்கு, சுகுமாைன் (தி.
ொ.்பரடபபுகள் ்பறறி் கடடுரை்த ந்தாகுபபு), 
28.பீடி, ்தக்ஷிைா ஸ்வரணமாலி, ்தமிழில: ரிஷான் 
நஷரிப, 29. அபி கவிர்தகள், 30. சுகுமாைன் 
கவிர்தகள் (1974-2019), 

வாசி்த்தவறறுள் எனக்கு மிகவும் பிடி்த்த 
நூநைன்றால, ை்தா அருணாச்சை்த்தால 
நமாழிந்ப்ரக்கப்படட பைாபளைம்ஸ்கி 
விடுதி்். ஆசிரி்ர: டிமிடரி நவர்ஹலஸ்ட, 
நவளியீடு காைச்சுவடு. ்பக்கஙகள்: 120. 
ந்பலஜி்ம் ொடடில அரமநதிருக்கும், 
புகலிடம் ்்தடு்வார ரம்நமான்றில 
ெரடந்பறும் சம்்பவஙகரளை உள்ளைடக்கி் 
குறுொவல இதுவாகும். அகதி வாழ்வின் 
அ வ ை ங க ர ளை ச்  சி ்த ்த ரி ப ்ப ந ்த னி னு ம் , 
கசப்பான அஙக்தம் கைந்த அநொவலின் 
நமாழிெரட்ானது ஒ்ை அமரவில வாசி்தது 
முடி்ததுவிட்த தூண்டுவ்தாகும். பிறநமாழி 
ொவநைான்ரற வாசி்ததுக்நகாண்டிருக்கி்றாம் 
எ ன் ற  உ ண ர ் வ ் ற று  அ ்த ் ன ா டு 
ஒன்றிப்்பாகரவக்குமளைவிறகு மிகச் சிறப்பாக 
நமாழிந்ப்ர்ததிருந்தார ை்தா அருணாச்சைம்.       ..
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E. எழுத் தாளர் லஷ்மி பதாலகிருஷ்்ணன்
இ ந ்த  ஆ ண் டு  எ ன்  வ ா சி ப பு ப 

்படடி்லில அதிக நூலகள் இலைாமல 
்்பான்தறகுக் காைணம் ொன் ஒரு சுழலில 
மாடடிக்நகாண்டது்தான். எனது அடு்த்த 
ொவைான மானசா மகா்பாை்த்ததிலிருநது 
உருவான ஒரு துளி என்்ப்தால அது சாரந்த மீள் 
வாசிப்்ப என் ்ெை்தர்தப ந்பரும்்பாலும் 
எடு்ததுக்நகாண்டது. கிரட்த்த குரறந்த 
்ெை்ததில வாசி்த்த பு்த்தகஙகள் இரவ...

கடசல - ம. காமு்ததுரையின் ொவல. ஜீ்ைா 
டிகிரி நவளியீடு.

கடசல எனும் ்தரைபபு ்பை அடுக்குகளில 
அர்த்தம் நகாள்ளை்த்தக்கது.. ொவல நிகழும் ் ை்த 
்படடரற, அர்த ெம்பி வாழும் ெடு்த்தை வரக்க்த 
ந்தாழிைாளிகளின் ்தனி வாழ்வு, ்படடரற்த 
ந்தாழிலில ஏற்படும் சுழலில சிறு ்படடரறகள் 
மூடப்படடு ந்பரி் ந்தாழிைகஙகளின் ஒரு 
்பகுதி்ாக மாறுவது ்்பான்ற சுழலகளுக்குள் 
குழநர்த்த ந்தாழிைாளைரகளின் வாழ்வு, 
களைநவாழுக்கம், அது ்தரும் மன அழு்த்தஙகள் 
்்பய பிடி்த்தல எனும் வி்த்ததில நவளிப்படுவது 
எனப ்பை அடுக்குகளில சுழன்று நவளிப்படும் 
கர்த சிறுவரகளின் விரளை்ாடடு, ந்பண்களின் 
அவரவ்ாைம்மன் பூரச, குழநர்தகளின் 
மீ்தான ்பாலி்ல சுைண்டலகள் எனப ்பை 
புள்ளிகரளை்த ந்தாடடுச் நசலகிறது. ்பல்வறு 
வண்ணப பூக்கரளை இறுகக் கடடி் நசண்டு 
்்பான்ற கடடரமப்்பாடு மிளிரும் ொவல 
இது.

உடல வடி்த்தான் - அபுல கைாம் 
ஆசா்த எழுதி் இநொவலும் ஜீ்ைா டிகிரி 
நவளியீடு்தான்.

அபதுல எனும் ஆட்டா ஓடடுனர 
உ ட ற ்ப யி ற சி க ளி ன்  மீ து  ஆ ர வ ம் 
ந க ா ண் டு  ஆ ண ழ க ன்  ் ்ப ா ட டி க ளி ல 
கைநதுநகாண்டு நவறறிகரளை ஈடடுவது 
்பறறி் கர்த. ஆறநறாழுக்கான ெரடயில 

நசாலைப்படடுள்ளை ஒரு மனி்தனின் நவறறிக் 
கர்த. ்படிபபிலும், ந்பாருளைா்தாை்ததிலும் 
மிகவும் பின் ்தஙகி் நிரையிலிருநது கிளைம்பி 
்தான் எண்ணி்ர்த எண்ணி்ாஙகு எயதுநமாரு 
திண்ணி் உள்ளை்த்தானின் கர்த இது.

சி.எம். மு்ததுவின் மிைாசு, அனன்்ா 
்பதிப்பக நவளியீடு.

சு்தநதிை்ததிறகுப பின்னான காைகடட்ததில 
வாழ்ந்த நிைவுரடரமச் சமூக்ததின் கர்த. இது 
்சதுகாளிஙகைா்ர எனும் மிைாசுவின் வாழ்வு 
மடடுமலை, அவரைச் சுறறி இருந்த விவசா்ச் 
சமூக்ததின் வாழ்வும்கூட. கு்த்தரகக்கு நிைம் 
எடு்ததுப ்பயிர நசய்பவரகள் ந்தாடஙகி, 
கூலி்த ந்தாழிைாளைரகளின் ்சரி வாழ்க்ரக 
வரை ்பல்வறு விஷ்ஙகரளைப ்்பசுகிறது. 
கிைாம்தது நிைவுரடரம வாழ்விலிருநது 
ெகரநது கலவி கறறு ெகை வாழ்விறகு மாறினால 
மடடு்ம ்தபபிப பிரழக்க முடியும் என்்பர்த 
உணரநதுநகாண்ட ஒரு ்தரைமுரறயின் 
வாழ்க்ரகப்பாடுகரளைப ் ்பசும் இநொவல ொன் 
பிறநது வளைரந்த ்பா்பொச்ததிறகு அருகிலுள்ளை 
கிைாம்தர்தக் கர்தக்களைனாகக் நகாண்டது 
என்்ப்தாலும், விவசா்ப பின்னணி ொன் 
ென்கறிந்த ஒன்று என்்ப்தாலும் மனதிறகு மிக 
நெருக்கமான்தாகிப ்்பானது                                 ..
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E. கவிஞர் கலதாப்ரியதா
2022இல ொன் வாசி்த்த நூலகள்:

மிளைகு - ந்பரு ொவல, இைா.முருகன் 
எழுதி்து. ் மறகுக் கடறகரையின் நகாஙகணப 
பிை்்தச்தர்த ஆண்ட மிளைகு ைாணிர்ப ்பறறி், 
ஐ்ைாபபி் வர்த்தகரகரளை இநதி்ாவுக்கு 
இழு்தது வந்த மிளைகின் சுரவ ்பறறி் 
சுரவ்ான ொவல.

ஈரபபின் ந்பருமைர – கவிர்தகள், 
எஸ்.சண்முக்ததின் ்பரடபபு. கவிர்தயும் 
கவிர்தயி்ல ்பறறி் கரு்ததுக்களும் ென்கு ரக 
வைபந்பறறவரின் முக்கி்மான ந்தாகுபபு.

காைா்பாணி - மு.ைா்ெநதிைன் ொவல. 
இநதி் சு்தநதிைப ்்பாைாடடம் ்தமிழ்ொடடில 
மருது ச்கா்தைரகளைால முன்நனடுக்கப்படடு 
அவரகள் ்தண்டரனக்குள்ளைாகி அவரகளைது 
வாரிசுகள் கடல கடநது ொடு கட்த்தப்படட 
்சாகக் கர்த.

இஸ்்தான் புல: நிைவரறக் ரகதிகளின் 
நிைவரறக்  குறிபபுகள் - ்தமிழில: முடவன் 
குடடி முகம்மது அலி. மிக முக்கி்மான ொவல. 

மா்வைம் - சநதி்ா ெடைாென் எழுதி்து. 
மா்வைம் ெகர, அ்தன் ரமந்தரகள், அவரகளைது 
சமூகப ்பஙகளிபபு ஆகி்ரவ சிறப்பாகச் 
நசாலைப்படடுள்ளைன. ஒரு ஊரைப ்பறறி் 
விவைரணகள் அடஙகி் இந்த வரக நூலகளில 
இது முன்்னாடியும் முக்கி்மானதுமாகும்.    ..

E. எழுத்தாளர் மீ்ரதான் மைதீன்
2022இல ொன் வாசி்த்த நூலகள்:

கடல ்பழகு்தல, ரக்றுெதி, ்ஸைாம் 
அரைக், ்தம்்பான், கிறுக்கி, தீவாநதிைம், மைாம்பு, 
1001 அ்ைபி் இைவுகள், ந்பருக்கு, ஆதிைா, 
மயில ்பறறி் குறிபபுகள்...

இவறறுள் வறீர்த்ா கான்ஸ்்தநதின் 
“கடல ்பழகு்தல” நூல ்பறறிச் நசாலலி்ாக 
்வண்டும்.

கரையிலிருநது கடரைப ்பாரக்கும் 
்மம்்்பாக்கான ்பாரரவ இலைாமல, 
கடலுக்குள்ளிருநது கடரைப ்பாரக்கிற மிக 
முக்கி்மான ஒரு அவ்தாைம். ்்பரிடரகரளையும், 
ந ்ப ரு ந து ் ை ங க ர ளை யு ம்  ந ்ப ண் க ளி ன் 
கண்கள் வழி்ாகப ்பாரக்க்த தூண்டுகிற மிக 
முக்கி்மான கரு்ததுக் கடடரமபர்ப இந்த 
நூல நசயகிறது.

கடல ்பறறி் அடிப்பரட அறிரவ 
ெமக்குக் கறறு்த ்தருகிறது. கடல சாரந்த 
சூழலி்ல முக்கி்்ததுவ்தர்த உணர்ததி, 
ெமது அபிபபிைா்ஙகரளை மறுகடடரமபபு 
நசயகிறது. கடல, கடல வாழ் உயிரினஙகள், 
மீனவரகள், அவரகளின் ஈடிலைா உரழபபு 
ஆகி்ரவ ்பறறி் புரி்தரை்த ்தருகிறது. 
மீனவரகள் மீ்தான அைசுகளின் சுைண்டலகரளைப 
்்பசுகிறது. அவசி்ம் வாசிக்க ் வண்டி  ்நூல.  ..
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E. எழுத் தாளர் லஷ்மி ச்ரவ்ணகுைதார்

2 0 2 2 இ ல  நி ர ற ்  பு ்த ்த க ங க ள் 
வாசி்ததிருந்தாலும் அதில முக்கி்மான்தாக 
ெ ா ன்  க ரு து வ து ,  “ ந ்ப ய ரூ ்த தி லி ரு ந து 
நெருச்ைம் வரை” என்ற நூல. இஸ்்ைல 
எனும் ஒரு ொடு ்தன்னுரட் எ்்தச்சதிகாை்தர்த 
நிரூபிப்ப்தறகாக எவவளைவு நகாடூைமாக, 
க ரு ர ண ் ் யி ல ை ா ம ல  ்ப ா ை ஸ் தீ னி ் 
மக்கரளைப ்படுநகாரை நசயகிறாரகள் 
என்்பர்த்த்தான் பு்த்தகம் முழுக்கப ்பதிவு 
நசயதிருக்கிறாரகள்.

இ ர ்த  ஏ ன்  மு க் கி ் ம ா ன ந ்த ன் று 
கூறுகி்றநனன்றால இன்ரறக்கு வரைக்கு்ம 
அைபு மக்கரளைப ்பறறி் புரி்தல என்்பது நைாம்்ப 
்ம்ைாடடமான்தாகவும், ஊடகஙகளைால 
உருவாக்கப்படட்தாகவும்்தான் இருக்கிறது. 
அ ்த ற கு  ந வ ளி யி ல  அ ் ை பி ் ர க ர ளை ப 
்ப ற றி ப  பு ரி ந து ந க ா ள் வ ்த ற கு  இ ந ்த ப 
பு்த்தகம் உ்தவுகிறது. நூைாசிரி்ர ஒரு சீனர. 
அவரின் அம்மாவும் அப்பாவும் இைண்டாம் 
உைகப்்பார காைகடட்ததில ெப்பானின் 
நகாடுரமக்கு ஆளைாகி, அதிலிருநது நவளியில 
வநது திருமணம் நசயதுநகாண்டவரகள். ்தாய 
்தநர்தர்ப ் ்பாை்வ ்தானும் ஆறு ஆண்டுகள் 
இந்த ்்பாரச் சூழலில வாழ்நது ை்த்தசாடசி்ாக 
எழு்தப்படட பு்த்தகம்.                                               ..

E. கவிஞர் ்ந்ரன்

வாசி்த்தவறறுள் நிரற் விருப்பமான 
பு்த்தகஙகள் உள்ளைன. அதிலிருநது ஒன்ரறச் 
நசாலை ்வண்டுநமன்றால... நி்வதி்தா 
லூயிஸ் எழுதி் “அறி்ப்படா்த கிறிஸ்்தவம்” 
்பாகம்1&2 வாசி்த்்தன்.

மிக முக்கி்மான ஆயவு நூல இது. 
கிறி்ததுவ்தர்த்த தூக்கிப பிடிக்காமல, எந்தப 
்பக்கமும் சாயவிலைாமல கிறி்ததுவ்தர்த 
அணுகியிருக்கும் வி்தம், அதிலிருக்கும் 
விச்ஙகரளை்த தீரக்கமாகப ்்பசியிருப்பது என 
மிக மிக முக்கி்மான ஒரு ஆயவு நூல.

       ..
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E. எழுத்தாளர் ைதானசீகன் 

ொன் ொவல எழுதும் ்பணிக்காக, 1990களுக்குப 
பிறகு 2020 வரை எழு்தப்படட ொவலகளில 
்பைவறரற வாசி்த்்தன். கிடட்த்தடட 
நெ்்மாகனின் அரன்தது ொவலகள், 
் க ா ்ப ா ை கி ரு ஷ ண னி ன்  ம ண ல க டி ர க , 
ம ர ன ம ா ட சி ,  சு . ் வ ணு ் க ா ்ப ா ை னி ன் 
நுண்நவளி கிைகணஙகள், ்ொ டி குருஸ்-
இன் ஆழிசூழ் உைகு, சு.நவஙக்டசனின் 
காவல்காடடம், யூமாவாசுகியின் இை்த்தஉறவு, 
பிைான்சிஸ் கிரு்பாவின் கன்னி.. இப்படி 
்பை ொவலகரளை மீண்டும் ்படி்த்்தன். சிை 
ொவலகரளை மு்தன்மு்தைாகப ்படி்த்்தன்.

ந ம ா ழி ந ்ப ் ர ப பு  ெ ா வ ல க ளி ல 
டாலஸ்டாயின் அன்னா கரீனினா-ரவ 
மீண்டும் வாசி்த்்தன். ஒரு நூறறாண்டுக்குப 
பிறகும் அது நைாம்்ப உயிரப்்பாடு 
இருந்தர்த ொன் உணரந்்தன். அது நைாம்்ப 
ஆச்சர்மாக இருந்தது. அந்த ொவல 
இன்னும் ்பழசாக்வயிலரை. அன்னா 
கரீனினா எழு்தப்படட பிறகு உைக்ததில ்பை 
ொவைாசிரி்ரகள் ்்தான்றியிருக்கிறாரகள். 

ொவலகளின் வடிவஙகள் மாறியிருக்கின்றன. 
ஆனால 90 களுக்குப பிறகு 2020 வரைக்கும் 
எழு்தப்படட ்தமிழ் ொவலகளுக்கு நிகைாக, 
சிை ்ெைஙகளில  சிை ொவலகரளைவிட 
ஒரு்படி ்மைாக டாலஸ்டாயின் ொவல ஒரு 
வாசகனாக என்ரன்த ந்தாடடது  மிகபந்பரி் 
ஆச்சர்ம். எப்்பா்்தா சிறுவ்தில வாசி்த்தர்த 
மீண்டும் வாசி்த்த்்பாது அது என்ரன 
ஆச்சர்ப்படு்ததி்து என்று நசாலைைாம்.

       ..
E. ச்ரவ்ணன் ைதாணிககவதாசகம்  

 - புத்க விைர்சகர்
நசன்ற வருடம் வாசி்த்த பு்த்தகஙகளில 

மனம் கவரந்தது நொய்ல. ொவரை 
வாசிக்ரகயில எழுதி் அவருமிலரை, 
வாசிக்கும் ொனுமிலரை, ்பள்ளி முடி்தது 
்ெைாகப ்பாதி ்படி்த்த பு்த்தக நிரனவில வீடு 
திரும்பும் சிறுவனாகிப்்பா்னன் ொன்.



17ð¬ìŠ¹ îè¾ üùõK - 2023  
www . p a d a i p p u . c o m

ொவலின் காைகடட்ததில ெமீன், 
நவள்ரளை்ரகள் எலைாம் இருநதிருக்கிறாரகள். 
நொய்ல ஒவநவாரு வீடடின் வாசலுக்கும் 
நசன்று குசைம் விசாரிக்கும் அளைவிறகுப 
ந்பருக்நகடு்தது ஓடியிருக்கிறது. ொவலின் 
மு்தல மூன்று அ்ததி்ா்ஙகள் ந்தான்ம்ததில 
் ்த ா ய ந ந ்த டு ்த து  ெ க ர வ ்த ா ல  அ ந ்த 
மனநிரைர்ச் சறறு்ெைம் விடடுவிைக 
முடி்ாது ் ்பாகிறது. இரடயில மறக்கக்கூடாது 
என்்ப்தறகாக்வ காரிச்சி க்தா்பா்ததிைம். 
நொய்்ை ந்பண்ணுருவில வந்தது ்்பாை. 
்்பைழகும் அவள்்தான் அவைடசணமும் 
அவள்்தான்.

நொய்ல கரை வாழ்க்ரக இது. 
வாயநமாழி்ாகச் நசாலைப்படட ொடடார 
கர்தகளின் சா்ல நகாண்டது இந்த ொவல.

்மற்பாரரவக்கு, ஒரு குடும்்ப்ததின் மூன்று 
்தரைமுரறக்கர்த ் ்பாை்த ் ்தாறறமளி்த்தாலும் 
இது ஒரு ெதிக்கரையின் வாழ்க்ரகர்ச் 
நசாலலும் கர்த. சாதிக்கடடுமானஙகள், 
ெம்பிக்ரக கள்,  புைளிகள்,  சட ஙகுகள், 
சிறுவ்தில ொம் ்கடட எ்த்தரன்்ா 
விஷ்ஙகள் என்று ஏைாளைமானவறரற 
உள்ளைடக்கி் கர்த. இதில வரும் ந்பண்கள் 
அவரகள் ்தைபர்பச் நசாலைவிலரை, குமைப்ப 
்பண்டி்தனின் குடும்்பம் ்்பால ந்பரி் மூப்பன் 
்்பான்ற மறற முக்கி்மான க்தா்பா்ததிைஙகளின் 

கர்தகள் வைவிலரை, ்பாரு ஏன் சாமி்ா்த்தாள் 
்்பால இருக்கிறாள் என்்பது காரிச்சி்ால ஒ்ை 
வரியில நசாலலிக் கடக்கப்படுகிறது... இரவ 
எலைாம் ்சரந்தால ொவல இைண்டாயிைம் 
்பக்கஙகரளை்த ந்தாடடிருக்கும். 

இந்த ொவல ஒரு Modern Epic. Dystopian 
சா்ரைக் கரடசியில நகாண்டிருந்தாலும் 
ொவலின் உள்ளைடக்கம் எந்த ஒரு சிறி் 
வடட்ததிலும் நுரழக்க முடி்ாமல ்பைநது 
விரிந்தது. வடடாை வழக்கு இந்த ொவலுக்குக் 
கூடு்தல அழரகச் ்சரக்கிறது. நவள்ளியின் 
விசாைம், ெம் வாழ்க்ரக குறி்ததும் சிை 
்கள்விகரளைக் ்கடக்த தூண்டு்தைாக 
இருக்கும். ் ்தவி்பாைதியின் மு்தல ொவல, அ்தன் 
பின்னர இைண்டாம் ொவல்தான் அவருரட் 
மாஸ்டரபீஸ் என்று நசான்னவரகரளைக் 
்கலி நசயகிறது இந்த ொவல. ்மாகமுள், 
க ா கி ்த ம ை ர க ள்  ் ்ப ா ை ் வ  இ து வு ம் 
முழுரம்ான ொவல. நொய்ல இறநது 
விடடாள். அவளுக்கு இர்த விட அறபு்தமான 
Tributeஐ இனி ்வறு்ாரும் ்தநதுவிட முடி்ாது 
என்று எனக்கு்த ்்தான்றுகிறது.



 â¿ˆî£÷˜ «è£.hô£ Üõ˜èO¡ ÝÁ Ë™è¬÷‚ °Pˆî ð¬ìŠ¹ ¸õ™ 
Gè›¾ 4.12.2022 ñ£¬ô 4. 45 ñEJL¼‰¶ 9.15 ñE õ¬ó ®vèõK 
¹‚ «ðôv Hóð…ê¡ ÜóƒA™ ï¬ìªðŸø¶. ¹ˆîè ªõOf´, ¹ˆîè 
ÜPºè‹, Mñ˜êù‚ Ã†ì‹ âù âˆî¬ù«ò£ Gè›¾èœ ï¬ìªðÁA¡øù. 
Þ‰îŠ ð¬ìŠ¹ Gè›¾ ¹Fò õóô£Ÿ¬øŠ ð¬ìˆF¼‚Aø¶ â¡ð«î Þî¡ 

îQŠªð¼‹ CøŠð£°‹. 

 Ü‰î„ CøŠ¹‚° õNè£†®ò ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ G˜õ£A T¡ù£ ÜvI 
îù¶ õó«õŸ¹¬ó¬ò‚ èôèôŠð£èˆ ¶õ‚A¬õˆî£˜. èMë˜ 
Îñ£ õ£²AJ¡ î¬ô¬ñJ™ ïì‰î Mö£M™ èô‰¶ªè£‡ì 
Ü¬ùõ¼«ñ ð¬ìŠð£À¬ñè÷£è«õî£¡ Þ¼‰îù˜. 
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ñ¶Iî£
 பலைப்பு ¸வல் நிகழ்வு
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நிகழ்ச்சியின் ந்தாகுப்பாளைர அபதுல 
்பாக்கி, ஒவநவாரு உரை்ாளைரைப ்பறறி் 
வி்பைஙகளுடன் அவரகரளை அரழ்தது, நிகழ்வு 
முழுக்க்த ்தகவலகரளை அளி்ததுக்நகாண்்ட 
ந்தாகுபபுரைர்்த ்தகவல களைஞ்சி்நமன 
நிகழ்்ததினார.

‘வரை்ாடடின் குளைம்்படிகள்’ நூல 
குறி்ததுக் கவி்ஞர பிருந்தா சாைதிர் மு்தலில 
்்பச அரழக்கும்்்பா்்த, ்தன்ரனப ்பறறி் 
குறிபபுகள் ்்பாதும் என்று ந்தாகுப்பாளைரை 
இரடநிறு்ததிப ்்பச வந்தார பிருந்தா சாைதி. 
அரவ முழுக்க அப்்பாது  ஆைம்பி்த்த 
ஆ்தமார்த்தமான சிரிபபின் அரை ஓ்ாது 
முடிவு வரையிலும் ்்தரந்த இரசந்ன 
ஒலி்ததுக்நகாண்டிருந்தது. இவரின் உரையின் 
ஆைம்்ப்ததில இவர ஏறறி ரவ்த்த உறசாக 
தீ்பம் சிந்தரனர்்த தூண்டிவிடும் ்்பச்சில 
ஒளிை ஆைம்பி்த்தது. ்தம் நூரை வாசி்தது லீைா 
எழுதி் நூரை வாசி்தது்த ்தான் வி்ந்தர்தயும், 
வரை்ாடடின் குளைம்்படிகள் நூலில இருக்கும் 
கடடுரைகளின் நுட்பமான ்தன்ரமகரளைப 
்பறறியும் ்்பசினார. ்தன்னம்பிக்ரகயும், சு் 
எள்ளைலும், சமூக அக்கரறயும், ்பரடபபின் 
மீ்தான ைசரனயும், புதுரமயிரன வை்வறகும் 
எ ்த ்த னி ப பு ம்  எ ன ்த  ்த ம்  உ ர ை ர ் க் 
்கட்பவரகரளைப ்பரடப்பாளிகளைாக்வ 
மாறறிவிடும் ்தன்ரம நிரறந்த இவரின் 
உரையில ஒன்றி் ்பாரரவ்ாளைரகளின் 
கவனம் சி்தறும் முன்்்ப உரையிரன 
முடி்ததுக்நகாண்டார.

‘ ஷி ன் ் ட ா ’  நூ ல  கு றி ்த து க் 
கவி்ஞர முரு்கஷ ஆறறி் உரை ஒரு 
ஆயவுக்கடடுரையின் ்தைம் மிகுந்தது. ்தம் 
வாழ்ொள் ்பணி குறி்ததும் ்தான் ்ப்ணப்படடு 
இ்ஙகி் ்பார்தயில சரி்ான ்தட்ததில 
வநதிருக்கி்றாம் என்்பர்த உணரநதும் அவர 
நிகழ்்ததி் உரையில ர்ஹக்கூ வைைாறறின் 
்பதிவு இருந்தது. கவி்ஞர அமு்த்பாைதிர்ப 
்பறறி் கரு்ததுக்கரளைப ்்பசுரகயில எதி்ை 
்பரடப்பாளி்் அமரநது அந்த உரைர்க் 
்கடக அரமந்தது சிறபபு. ்பை புது 

்்த்தனிபபுகரளை லீைா இந்தப பு்த்தக்ததில 
நிகழ்்ததிப்பார்ததிருப்பர்தயும், ந்ப்ரகரளை்த 
் ்த ர ந ந ்த டு ்த ்த  சி ற ப ்ப ம் ச ்த ர ்த யு ம் , 
ஒ வ ந வ ா ரு  க ட டு ர ை ர ் யு ம்  எ ழு ்த ்த 
்்தரநந்தடு்த்த ்பாணிர்யும், கடடுரைகளின் 
உடபிரிவுகரளையும், அறிவி்ல, உளைவி்ல, 
இ்றரக எனப ்பல்வறு கூறுகரளை இரண்தது 
அளி்த்ததின் முக்கி்்ததுவ்தர்தயும் நசாலலி, 
ர்ஹக்கூ ஆயவுக்கடடுரையில இது மூன்றாவது 
ந்தாகுபபு என்்பர்தக் குறி்ததும் ்்பசினார.

கவி்ஞர ்தமிழ் மணவாளைன் அடு்தது, 
‘ர்ஹக்கூ தூண்டிலில நென்’ பு்த்தகம் குறி்ததுப 
்்பச வந்தவர, ெலை்வரளை்ாக்த ்தனக்கு 
இந்தப பு்த்தகம் ்்பசக் கிரட்த்தது என்று 
ஆைம்பி்த்தவர, வநது நின்றதிலிருநது உரை 
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முடியும்வரை ்தம்ரமயும் ெண்்பரகரளையும், 
உ ர ை  நி க ழ் ்த து ்ப வ ர க ர ளை யு ம்  சி ரி க் க 
ரவ்ததுவிடடு, பு்த்தக்தர்த வாசி்தது்தான் 
வநதிருக்கி்றன் என்று குறிபபுகளுடன் 
்்பசிச் சிநதிக்கவும் ரவ்த்தார. ்தாம் மரற நீர 
நூலுக்காக லீைாவுக்கு அளிக்க விரும்பி் விருது, 
்காவிட காை ஊைடஙகுப பிைச்சிரனயினால 
வழஙக முடி்ாமல ்்பான வரு்த்த்தர்தயும் 
குறிபபிடடார. நூல ்தரைபபுப ந்ப்ரகரளைக் 
கு றி ப பி ட டு ப  ் ்ப சி ் வ ர  ம ற ந ற ா ரு 
்தரைபபிரனப பின்னால ்்பச வைப்்பாகும் 
ெண்்பருக்காக விடடுவிடுவ்தாகச் நசாலலி 
விரடந்பறறார.

‘சுகிமி’ நூல குறி்ததுப ்்பச வந்த 
கவி்ஞர அமிர்தம் சூர்ா வந்த உட்ன்், 
நூலின் உரைக்குப ்்பாவ்தறகு முன்பு, 
பு்த்தகஙகளுக்கு முன்னுரை எழுது்பவரகரளை, 
நிகழ்வுகளில உரை நிகழ்்த்த ்ெைம் அளி்தது 
வரும் ்பரடப்பாளிகளின் சிைமஙகரளை, ்தன் 
முன்னுரைக்குக் கிரட்த்த மு்தல அன்்பளிபபு 

என்று வீடடுக்கு வநது சிறபபு நசய்த 
்பரடப்பாளைரைக் குறிபபிடடு ஆைம்பி்த்தார. 
லீைா உரை நிகழ்்ததி் அரனவருக்கும் 
ஒரு கிைாம் ்தஙகக்காசு நிரனவுப்பரிசாக 
அளி்த்தர்தயும் மகிழ்வுடன் குறிபபிடடார. 
இந்த முக்கி்மான விஷ்்தர்த்த ்தன் 
கு டு ம் ்ப ்த தி ன ரி ன்  எ தி ர வி ர ன க ளி ன் 
வசன்த்்தாடு முன்ரவ்த்தார.

்பாரரவ்ாளைர வரிரசயில இருநது ஒரு 
குைல, ஆறு உரைர்யும் ொ்ன நிகழ்்ததி 
ஆறு கிைாம் வாஙகி இருக்கைாம் என்று 
்கடடதும் மீண்டும் சிரிப்பரை. அந்தக் குைல 
கவி்ஞர ஆண்டன்ந்பனியுரட்து்தான். ்தான் 
அமரநதிருந்த இட்ததிலிருநது நமலலி் 
குைலில இது ்்பால எழுபபி் அதிைடி 
வசனஙகள் நிகழ்வு முழுக்கச் சிரிபர்ப 
எழுபபி்்படி இருந்தன.

அமிர்தம் சூர்ா ்தன் உரையில, ்தரைபபின் 
முக்கி்்ததுவ்தர்தக் குறிபபிடடு,  ்தான் 
குறிபபில எடு்தது வநதிருந்த ஏழு ர்ஹக்கூக்கள் 
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குறி்ததும் சின்னச்சின்ன கர்தகளுடன் 
விரிவாகப ்்பசினார. அைஙகம் கவிர்தகளிலும் 
சூழலி்லிலும் ஆழ்நதுவிடடது.  ஒரு 
குடும்்ப்ததின், ெண்்பரகளின் சநதிபபு ்்பான்று 
நிகழ்ந்த விழாவின் முக்கி்்ததுவம் இவரின் 
உரையின் சுரவயினால நிரறந்தது. நிகழ்வு 
முழுக்க்த ந்தாடர மணம் ்பைபபி்து.

இவரகள் அரனவரு்ம கவி்ஞரகள், 
இவரகள் சூழலி்லுக்கு முக்கி்்ததுவம் 
அளி்ததுப ்்பசினர.  கவிர்தகரளையும் 
சூழலி்ரையும் இரண்ததுப ்்பசினாரகள்.

ஆம் ெண்்பரக்ளை, வநதிருந்தவரகளுக்குச் 
சிறபபு நசய்ததும், ்்தநீர இரட்வரளையில 
ச்ததுமிக்க சுண்டல அளிக்கப்படடதும், 
ெ ண் ்ப ர க ள்  இ ர ண ந து  ்த ங க ளு க் கு ள் 
பு ர க ப ்ப ட ங க ள் ,  சு ் மி க ள் 
எடு்ததுக்நகாண்டதும், பு்த்தகஙகரளைப 
்ப ரி ச ளி ்த து க் ந க ா ண் ட து ம்  இ ் ல ்ப ா க 
மகிழ்வுடன் ெடந்்தறின.

சூழலி்ைாளைர ்காரவ ச்தாசிவம், 
‘மரறநீர’ குறி்தது உரை்ாடரை்த துவஙகினார. 
ெம் அடு்த்த ்தரைமுரறயினருக்கு ொம் 
ெம்முரட் விழிபபுணரவின்ரமயினால 
இ்றரகர் அழி்த்த்படி்் என்நனன்ன 
தீஙகுகரளைச் நசயதிருக்கி்றாம் என்னும் 
எதிரகாைம் குறி்த்த அக்கரறர் ெம் முன் 
எடு்தது ரவ்த்தார. அவரின் உரையில இருக்கும் 
உண்ரம எப்்பாதும் ெம்ரமச் சுடநடரி்ததுக் 
குறற உணரச்சிக்கு ஆளைாக்கும். ொம் என்ன 
நசய் ்வண்டும் என்னும் ்்ாசரனர்யும் 
முன்ரவப்பது அவரின் ்பாஙகு. 

இதுவரையிலும் உரை்ாறறி்வரகள் 
சிரிக்கரவ்தது ெம்ரமச் சிநதிக்கரவ்த்தனர. 
இப்்பாது இவ்ைா ெம்ரமப பிடி்தது ஒரு 
உலுக்கு உலுக்கி, நிகழ்காை்ததுக்கு வாஙக 
என்னநவலைாம் நசய்ைாம் என்று சிநதிக்க 
ரவ்ததுச் சிரிக்கவும் ரவ்த்தார. மரற நீர நூலின் 
கடடுரைகள் எந்தவி்தமான முக்கி்்ததுவம் 
நிரறந்தன என்்பர்த்த ்தம் நமாழியில ெம் 
மனதில ஆழ விர்த்த்தார. இவறரற ொம் 
பின்்பறறினா்ை சிறந்த சமூகமாக மகிழ்வுடன் 
வாழ்்வாம். இவர சூழலி்ைாளைர என்்ப்தால 
சூழலி்ரையும் கவிர்தகரளையும் இரண்ததும் 
கவிர்த ்பரட்ததும் ்்பசினார.
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ஆ க  இ ் ற ர க யு ம் ,  சூ ழ லி ் லு ம் , 
நென் கவிர்தயும் ஒறரறப புள்ளியில 
அந்த ென்னாளில ஒருஙகிரணநது சமூக 
அக்கரறர்ப பிைதி்பலி்த்தர்த அைஙகம் 
முழுக்க நிரறநதிருந்த காறறு அரசந்தரசநது 
மகிழ்நதுணரநது ்கடட்படி எஙகும் ்பைப்ப 
மகிழ்நந்தழுநது ்பைவி்து.

இ ப ் ்ப ா து  ்த ர ை ர ம யு ர ை ் ா ற ற 
வந்த சாகி்ததி் அகா்தமி விருது ந்பறற 
கவி்ஞர யூமா வாசுகி, மிகச் சிறப்பான அதி 

அறபு்தமான ்ாரன கர்த, மீன் கர்த என இரு 
கர்தகரளைக் கூறி ெம்ரம நெகிழரவ்த்தார. 
அரவ கர்தகளைலை ெம் வாழ்க்ரக சாரந்த 
நுண்ணி் ஆ்தமவிசாைம். அவரின் இந்த மனம், 
்பாரரவ்ாளைரகளின் மனதில எப்்பாது, எர்த 
விர்தக்கி்றாம் என்று அறிநது அளிக்கும் 
்ெர்ததி ஆகி்ன ்தனி்ததுவம் ந்பாருநதி்ன. 
ஒரு ்பரடப்பாளி்ாக எழு்த்தாளைனின் கடரம 
என்ன, சூழலி்ல அக்கரறயுடன் ெம் மக்கரளைக் 
காண ரவக்க ்வண்டி் ்தரிசனம் என்ன 

என்்பர்த அரமதி்ான ஆற்றாடடமான 
ெரடயில, ்ெைம் கருதி்த ்தம் உரையில 
சுருக்நகன்று ை்ததினச் சுருக்கமாக விவரி்த்தார.

ஏ ற பு ர ை ் ா ற ற  வ ந ்த  லீ ை ா 
சி ற ந ்த  ் ்ப ச் ச ா ளை ை ா க  உ ரு ந வ டு ்த ்த 
விநர்தர்யும் இந்த அைஙகம் கண்டது. 
உரை நிகழ்்ததி் ஒவநவாருவரையும் 
்ப ஞ் ச  பூ ்த ங க ளை ா ன  இ ் ற ர க யு ட ன் 
ஒபபிடடுச் நசாலலிக்நகாண்்ட வந்தவர, 
இரவ்ரன்ததும் இரணந்த பிை்பஞ்சமான 

பி ை ்ப ஞ் ச ன்  அ ை ங கி ல  இ ந ்த  நி க ழ் வு 
ெடக்கிறது என்ற்்பாது அைஙக்ம அதிரந்தது. 
சிறுவ்திலிருநது இப்்பார்த் காைம் 
வரையிைான ்தன் வாழ்வின் குறுக்குநவடடு்த 
் ்த ா ற ற ்த ர ்த ப  பி ரி ்த ந ்த டு ்த து  ெ ம் 
கண்களுக்கு முன்்ன காடசிப்படு்ததினார. 
இ்றரக என்ரனக்நகாண்டு ்தன்ரன 
எழுதிக்நகாள்கிறது என்று இ்றரகர் 
ைகசி்ாவாக ்ெசிக்கும் லீைாவின் ்படிபபின் 
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காை்ததிலும் ்பணிக்குப ்்பான காை்ததிலும் 
சநதி்த்த சவாலகள், அர்த அவர எதிரநகாண்ட 
வி்தம், சமூக ஏறற்த்தாழ்வுகள் ்தனக்குள் 
்்தடலகரளை நிகழ்்ததி, ்தன்ரன இப்்பார்த் 
்பரடபபுக் காை்ததுக்கு அரழ்தது வந்த 
வி்த்தர்தக் குறிபபிடடு அரனவருக்கும் ென்றி 
ந்தரிவி்த்தார.

இ்றரக வாழ்வி்ல வானவன் அவரகள் 
லீைாரவ வாழ்்ததி, விர்தப ந்பாடடைஙகரளை 
இைவசமாக வநதிருந்தவரகளுக்கு வழஙகினார.

நிகழ்வின் மு்த்தாயப்பாக, மதுமி்தாவின் 
காறறுநவளி ் சனல சார்பாக, கவி்ஞர மதுமி்தா, 
்கா. லீைாவுக்கு, ‘பூ்ைாக கஙரக’ என்னும் 
விருது வழஙகினார. லீைாவின் ‘மரற நீர’ நூல 
அைசின் ்பாரரவயில நிச்ச்ம் மாறற்தர்த 

நிகழ்்ததும், அந்த விழிபபுணரவில சமு்தா்ம் 
ந்பறும் ்பைன் கண்டு, இந்தப பு்த்தகம் மாநிைம் 
கடநது ் ்தசம் கடநது அரன்தது நமாழிகளிலும் 
உைகம் முழுக்கப ்பைவ ்வண்டும்; ்பைவும் 
என்றார.

இனிவரும் காைஙகளில ‘்பரடபபு நுவல’ 
நூல அறிமுகம், நூல ஆயவு, நூல விமரசனக் 
கூடடஙகரளை ெட்ததும் என்று ஜின்னா 
அறிவி்த்தார. 

்பரடபபிரன எழு்த ஊக்கம் அளி்தது, 
அர்த நூைாகப ்பதிபபி்தது, அந்த நூலகரளைக் 
குறி்தது உரை நிகழ்்த்த ஒரு விழாவிரன 
ஏற்பாடு நசயது அந்த விழா சிறக்க 
அரன்ததுப ்பணிகரளையும் நசய்த ்பரடபபுக் 
குழும்ததிறகுப ்பாைாடடுக்கள்.
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திம்ரப்படம் : Beyond the clouds 
தாைா ்தான் சிரறயில இருநது ்தபபி்ததுச் 

நசலவ்தறகாக்த்தான் ்தன் ்மாதிை்தர்த 
ை ஞ் ச ம ா க க்  ந க ா டு க் கி ற ா ள்  எ ன் று 
நிரனப்்பாம். ஆனால ெடப்ப்்த ்வறு. 
்தாயிலைா்த அந்தச் சிறு குழநர்த ்சாடடுவுக்கு 
நிைா என்றா்ை என்னநவன்று ந்தரி்விலரை. 
அந்தச் சிரறச்சாரையி்ை்் பிறந்த குழநர்த 
அவன். ்தன் கணவரனக் நகாரை நசயதுவிடடு 
உள்்ளை வந்த அந்த அம்மா உடலநிரை 
சரியிலைாமல இறந்த பிறகு அம்மாரவக் 
்கடடுச் சாபபிட அடம் பிடிக்கிறான் 
்சாடடு. சக ரகதி்ாக இருக்கும் ்தாைா அந்தக் 
குழநர்தக்கு நிைாரவக் காடட நகாஞ்சூண்டு 
க்தரவ்த திறநதுரவக்கச் நசாலலி்த்தான் சிரறக் 
காவைருக்கு ைஞ்சமாக்த ்தன் ்மாதிை்தர்த்த 
்தருகிறாள். 

நவளி்் மரழயும் மின்னலும்... எ்தற்கா 
அஙகைாய்ததுக்நகாள்கின்றன. விரளை்ாட 
ஏஙகும் அந்தக் குழநர்தயின் ரக மரழர்ப 
பிடி்ததுவிட நவளி்் நீள்கிறது. அ்தன் 
பின்னால விடு்தரைக்கு ஏஙகும் ஒரு ்தாயின் 
ரக்ாக இப்்பாது ்தாைாவின் ரகயும் நமலை 
நவளி்் நீண்டு அந்தக் குழநர்தயின் ரகக்குக் 
கீ்ழ ்தாஙகிப பிடிக்க ஆைம்பிக்கிறது.

மரழ இன்னும் ் வகநமடுக்கிறது. ெமக்கு 
மனம் இன்னும் ்தாகநமடுக்கிறது.

“மஜி்த மஜிதி” என்ற மகா கரை்ஞனின் 
இன்நனாரு மனம் உைா்ததும் ்பரடபபு இந்தப 
்படம். 

ம ா னு ட  ம ன ங க ளு க் கு ள்  ம ஜி ்த 
மஜிதியினால நவகு நுட்பமாகப ந்பரி் 
ந்பரி் ைாடடினஙகரளை எலைாம் சுழறறிவிட 
முடிகிறது. அன்ந்பன்ற வடிவ்தர்த்த்தான் ொம் 
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்கா்பமாக ஆஙகாைமாக வன்மமாக ்தனிரம்ாக 
எலைாமுமாக மாறறி ரவ்ததிருக்கி்றாம். 
இந்த வாழ்வு சக மனி்தரகளைால ஆனது 
என்று மிக நமலலி் குைலில மஜி்த மஜிதி 
்்பசிக்நகாண்்ட இருக்கிறார. ்கடக அதிரும் 
அழுரகர் ொம் அடக்க்வ முடி்ாது.

“ொன் உஙக அப்பாவ நவறுக்கி்றன்... 
உஙகரளை நவறுக்கி்றன். இந்த உைக்தர்த 
நவறுக்கி்றன்.. உஙகப்பா எஙக அக்காரவ 
்ைப ்பண்ணிடடான். அவரனக் நகாலைணும். 
ஆனா ொன் காப்பா்ததிடடு இருக்்கன்..” 
என்று ்தன் அக்கா ைகசி்மாக வளைரக்கும் 
புறாக்கரளை எலைாம் எடு்தது எடு்தது 
நவளி்் வீசிக்நகாண்்ட அந்த அரறர்்் 
அடி்தது உரட்ததுக் க்ததி அழும் ஆமீருக்கு்த 
்்தரவந்லைாம் ்தரை வருடும் அவன் 
அக்காவின் ரககள்்தான். ்பறநது்்பான 
புறாக்கள் மறுொள் அ்்த வீடடு வாசலில 
அமரநதிருப்பது்தான் வாழ்வின் சூடசுமம். 
வி ர ்த ்ப ட ட  அ ன் பு  ் வ ந ற ப ்ப டி யு ம் 
முரளைக்காது.. அன்்பாய முரளைப்பர்த்த ்தவிை. 
அவ்னாடு ்சரநது ொமும் உணரகி்றாம்.

்தன்  குடிகாைக் கணவன் ்தன்ரன 
விடடுச் நசன்ற பிறகு ்தம்பிக்கும் ந்தரி்ாமல 
வாழ்வா்தாை்ததுக்கு அவவப்்பாது ்பைான 
ந்தாழிலில ஈடு்படும் ்தாைா மீது அங்க துணி 
துரவக்கும் ்வரை நசயயும் அக்சிக்குக் 
கா்தல.. காமம்.. ்பாசம்.. அன்பு.. எப்படி 
்வண்டுமானாலும் ரவ்ததுக்நகாள்ளைைாம். 

அவன் திடடுகிறான். “நீ எனக்கு்த்தான் 
நீ எனக்கு்த்தான்” என்று உள்்ளை ்ததும்பும் 
்்பரி்க்க்ததின் குழப்ப்ததில அவரளை 
வன்புணரவும் நசயதுவிடுகிறான். அவள் 
அந்த ்ெை்த ்தடுமாறற்ததில... ்தள்ளுமுள்ளில 
கிரட்த்தர்த எடு்தது்த ்தரையில ்தாக்கிவிட 
அக்சி ்பை்த்த கா்்த்்தாடு சாகக் கிடக்கிறான். 
்்பாலீஸ் ்தாைாரவக் ரகது நசயகிறது. 
`அவன் பிரழ்த்தால உனக்கு விடு்தரை. 
இலரைந்னில ஆயுள் ்தண்டரன்தான்` 
என்கிறாரகள் நம்த்தப ்படி்த்த ்ம்தாவிகள். 

என்ன ெடந்தது என்று ்்ாசிப்ப்தறகுள் 
சிரறக்குள் வந்த ்தாைா ்தடுமாறுகிறாள். 
அழுகிறாள். க்தறுகிறாள். எப்படி்ாவது 
்தன்ரன நவளி்் நகாண்டு ்்பாயவிடுமாறு 

்தன் ்தம்பி ஆமீரிடம் நகஞ்சுகிறாள்.

ந ்ப ண் க ள்  அ ர ட ்ப ட டி ரு க் கு ம் 
அ ந ்த ச்  சி ர ற ச் ச ா ர ை யி ன்  ் ்த ா ற ற ம் 
ெம்ரம அச்சுறு்ததுகின்றது. ஆசுவாசமறற 
இ்ைாரம அங்க ்தானாக அடுக்கடுக்காய 
அ ர ம ந தி ரு க் கு ம்  ்ப டு க் ர க யி ல 
்மயநதுநகாண்டிருப்பர்தக் காணுரகயில 
விடு்தரை என்்ப்தன் விரிவாக்க்தர்த ெம்மால 
உணரநதுநகாள்ளை முடிகிறது. ஒரு ்வக்ததில 
குறறம் இரழ்ததுப பிறகு வாழ்ொநளைலைாம் 
க ம் பி க ளு க் கு ள்  சி க் கி க் ந க ா ள் ளு ம் 
ந்பண்கள் கூடட்ததில அன்புக்கு ஏஙகும்.. 
விடு்தரைக்கு ஏஙகும் கண்கள் ஒரு்்பாதும் 
தூஙகுவ்்தயிலரை. 

சக சிரறவாசியின் குழநர்த ்சாடடுவின் 
மீது அன்பு ரவக்க ஆைம்பிக்கிறாள். இந்த 
மனம் அரைவந்தலைாம் சக மனி்தனின் 
ஆறு்தலுக்கு்த்தான் என்று ொம் உணை்த 
ந்தாடஙகுகி்றாம். 

சிறுவ்தி்ை்் அம்மா அப்பா வி்ப்ததில 
இறநதுவிட அக்காவால வளைரக்கப்படடு 13 
வ்தி்ை்் வீடரட விடடு ஓடி.... ஆ்தைவறற 
சிறுவனின் வாழ்க்ரக மும்ர்ப இருள் ் ்தச்ததில 
எப்படி இருக்கு்மா அப்படி மாறி் ஒருவனாக 
அக்காவிடம் திரும்புவ்தாக இருக்கிறது ஆமீரின் 
வாழ்வு. 

்்பார்தப ந்பாருள் ரக மாறறுவது்தான் 
அவன் ்வரை்ாக இருக்கிறது. அப்படி 
ஒருமுரற ்்பாலீஸ் விைடடுரகயில அவரனக் 
காப்பாறறுவது அக்சி்தான். அ்்த அக்சி்தான் 
அவன் அக்காரவ வன்புணரவு நசயது 
அடி்படடு மரு்ததுவமரனயில இருக்கிறான். 
அவன் சாகவும் கூடாது.. ஆனால வாழவும் 
கூடாது என்ற இரடநவளியில ்பரி்தவிக்கும் 
அவனால அப்்பார்தக்கு அக்சிர்க் 
காப்பாறற்த்தான் முடிகிறது. மருநதுகள் வாஙகிக் 
நகாடு்ததுக்நகாண்டு மரு்ததுவமரனயி்ை்் 
துரண்ாக இருக்கிறான். ்ாரைக் நகாலை 
்வண்டும் என்று நிரனக்கி்றா்மா அவரனக் 
காப்பாறற ்வண்டி் நிரை்தான் மஜி்த 
மஜிதியின் காைம் நசாலலும் ்பாடம். 

அந்த ்ெை்ததில்தான் ்தமிழ்ொடடில 
இருநது அக்சியின் அம்மாவும் இரு மகள்களும் 
அக்சிர்்த ்்தடி வருகிறாரகள். 
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அவரகளுக்கு ஹிநதி ந்தரிவதிலரை. 
அந்தப ்பாடடி ்தமிழ்்தான் ்்பசுகிறாள். வறுரம 
சூழ்ந்த வாழ்வில பிடி்றற ந்பாழுதுகரளை்த 
தூக்கி அரைகிறாரகள் அம்மூவரும்.

ம ரு ்த து வ ம ர ன யி ல  மு க வ ரி 
வாஙகிக்நகாண்டு ஆமீரின் வீடரட்த ்்தடி 
வநதுவிடுகிறாரகள். காரையில ்ெை்ததி்ை்் 
மருநது வாஙக ்வண்டும் என்று ெரஸ் 
கூறி்்தாகக் கூறுகிறாரகள். சரி என்று 
நசாலலிவிடடு வீடடுக்குள் நசன்று க்தரவ 
அரட்ததுக்நகாள்கிறான். நவளி்் இருள். 
மனதிலும் இைவு. அவரகள் அந்த வீதியில 
ஒரு திண்ரணயில ்படு்ததுக்நகாள்கிறாரகள். 
அ வ ன்  வீ ட டு க் கு ள்  ந ச ய வ ்த றி ் ா து 
உழன்றுநகாண்டிருக்கிறான்.

இதில மரழ ்வறு. ென்னல வழி்் 
எடடிப ்பாரக்கிறான். அக்சி மீதுள்ளை நவறுபபு 
அவரகள் குடும்்பம் மீதும் இருப்ப்தால 
முடிந்தளைவு அவரகரளைக் கண்டுநகாள்ளைா்த 
மாதிரி ெடநதுநகாள்கிறான். ஆனால அவனின் 
உண்ரம அதுவலை. அவன் அன்புக்கு 

ஏஙகும் ்தனி்ன். அக்காரவ எப்படி்ாவது 
காப்பாறறிவிட ்வண்டும் என்று கிறுக்கு 
பிடி்தது அரை்பவன். 

்தன் மகன் நசய்த, ்தன் அப்பா நசய்த 
பிரழக்காக அவரகள் மூவரும் சிலுரவ 
சுமப்பது்தான் எதிர விரனயின் முரனயில 
அன்பு நசாலலும் நீதி. சரியும் ்தவறும் மாறி மாறி 
நிகழும் நி்ததி்்ததில்தான் இந்த நிெம் ெம்ரம 
ஆதி ்பாம்ந்பனச் சூழ்நதுநகாண்டிருக்கிறது.

மரழ அதிகமாக.. மனம் கூடி் சூட்டாடு 
ஓடிச் நசன்று அவரகரளை வீடடுக்குள் அரழ்தது 
வருகிறான். 

ந்பரி் சிறுமி ஆஙகிைம் ஓைளைவுக்குப 
்்பசுவ்தால ஓைளைவுக்கு சம்்பாஷரணகள் 
நிகழ்கின்றன. பிறகும் ் ்பைன்பின் சுவடுகளுக்கு 
நமாழிகள் எ்தறகு? புன்னரக... ்பாரரவ... 
கண்கள்... ்்பாது்ம. அதுவும் ஏக்ததுக்கும் 
நிகழ்கிறது. 

வி டி ந ்த து ம்  அ க் சி ர ் க்  க ா ண ச் 
நசலகிறாரகள். திரும்்பவும் வீடடுக்கு 
வருகிறாரகள். அந்தச் சிறுமிகளில சிறி்வள் 
ஐநது வ்து குடடிப ந்பண். அவ்ளைாடு 
விரளை்ாடுகிறான். அவளுக்குப ந்பன்சில 
்்பப்பர வாஙகி்த ்தநது எழு்த வரை் 
ரவக்கிறான். அந்தப ்பாடடிக்கு உடம்பு சரி 
இலைா்த்்பாது கவனி்ததுக்நகாள்கிறான். பிறகு 
நமலை நமலை அவரகள் ஒரு குடும்்பம் ்்பாை 
ெடநதுநகாள்கிறாரகள். 

அந்த இன்நனாரு ந்பண் வ்து வந்த 
சிறுமி. அவள் மீது ்தனி்த்த ்பாரரவ ஆமீருக்கு 
இருநதுநகாண்்ட இருக்கிறது. அவள் ்பாடடி 
மரு்ததுவச் நசைவுக்குக் நகாடு்த்த நகாஞ்சம் 
காரசயும் அவளின் ஒரு காது வரளை்்தர்தயும் 
அவளிடம் திருபபி்த ்தரும் அந்த ஒரு காடசி.. 
மிகு நமலலி் பூரனப ்பா்தஙகளைால 
அவரகளின் நெருக்க்தர்த உயிரபபிக்கிறது. 

‘என்ன இது...?’ திரை ்தாண்டி ரக  மடடும் 
வருகிற்்த என்று அவள்கூடப ்ப்நது உடரைச் 
சறறு பின்வாஙகுவாள். ஆனால அவன் 
அந்தப ்பண முடிச்ரசப ந்பா்ததினாற்்பாை 
நீ்் ரவ்ததுக்நகாள் என்்ப்தறகு்த்தான் 
ரகர் மடடும் நீடடிக் நகாடு்ததுவிடடு 
எடு்ததிருப்பான். அதிலிருநது அந்த்த ் ்தாடரட 
மடடும் அவள் எடு்ததுக்நகாள்ளும் காடசி... 
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இ்ைா்த மனி்தரகளின் கரடசி ஆயு்தநமன 
இன்னமும் காது ்்தாடும் மூக்கு்ததி மின்னலும் 
இருப்பர்த நவளிச்சம் ்்பாடடு அரமதி்ாகக் 
காடடுகிறது.

ஒரு கடட்ததில அவரளை விற்ப்தறகுக் 
கூட முன்்பணம் வாஙகிவிடுவான். ொமும் 
திடுக்கிடடு்த ்தவி்ததிருப்்பாம். அவள் அவன் 
மீது நகாண்ட ெம்பிக்ரக அவரன மீண்டும் 
மீண்டும் சு் ்பரி்சா்தரன நசயதுநகாண்்ட 
இருக்கச் நசயயும். சடநடன மாறி் முடி்வாடு 
அவரளைக் காப்பாறறவும் நசயவான்.

ஒ ் ை  ் ெ ை ்த தி ல  ச ா ்த ்த ா ன ா க வு ம் 
கடவுளைாகவும் மாறி மாறி்த ்தன்ரன உணரும் 
்்பாக்கில அவன் வாழ்வின் நி்தானமறற 
்தவிபபுகரளை ொம் உணரகி்றாம். 

சி வ ப பு  வி ளை க் கு ப  ்ப கு தி க் கு ள் 
அனா்ாசமாகச் நசன்று ்்பார்தப ந்பாருள் 
ந்தாழில நசயயும் ஆமீர ஓர இட்ததிலகூட 
்தன் நிரை மறப்பதிலரை. ்தன்ரனக் காடடிக் 
நகாடு்த்த ந்படடிக் கரடக்காைரன நி்தானமாகக் 
ரகயில கு்ததிவிடடுச் நசலலும்்்பாது அவன் 
நசயவது என்னந்தன்று ந்தரிந்்த்தான் 
நசயகிறான். 

்த ன்  ெ ண் ்ப ன ா ல  க ா ட டி க் 
நகாடுக்கப்படட்்பாது மனம் உரடநது 
்தடுமாறுரகயில.. இந்த உைக்ததின் மீதிருந்த 
எந்தப ்பறறு்தரையும் அவன் ்பறறவும் 
இலரை விடவும் இலரை என்்பது ்்பான்ற 
சிந்தரன்தான் அவன் உடலநமாழியில. 
விைக்திக்கும் வீம்புக்கும் இரட்் ச்தா வீரண 
வாசிக்கும் அவன் குறற உணரவுகரளை ொம் 
நசயவ்தறி்ா்த திரகபபில காணுகி்றாம்.

அவரளைக் காப்பாறறும் நீடசியில 
அ டி ்ப ட டு ்த  து வ ண் டு  வ ரு ர க யி ல . . 
்ப ா ட டி யு ம்  சி று மி க ளு ம்  அ வ ர ன க் 
க வ னி ்த து க் ந க ா ள் வ தி ல . .  ச ா ப ்ப ா டு 
ஊடடுவதில.. மனமாறறம் நெகிழ்வி்த்த 
்த ன் ர ம ் ் ா டு  அ ந ்த  வீ ந ட ங கு ம் 
அைங்கறுகிறது. அரறர்ப பிரிக்கும் 
திரைக்குப பின்னால முக்காபுைா ்பாடலுக்கு 
ஆடிக் காடடி இந்தப ்பக்கம் அமரநது இவரகள் 
மூவரும் ்படம் ்பாரப்பது ்்பாைப ்பாரக்கும் 
காடசியில நிழல நசயயும் ்ெர்ததி்ாக 
உன்ன்தமான உள்ளைாரந்த மன நவளிப்பாடரட 

மஜி்த மஜிதி நிகழ்்ததிவிடுகிறார. 

மிக்த ந்தான்ரம்ான அன்பின் நீளை்தர்த 
அளைவாகக் காடசி வடிவ்ததி்ை்் நிெ்ததின் 
ெடுவில நின்று மஜி்த மஜிதி ்்பசுவந்தலைாம் 
ெம்்மாடு ொ்ம ் ்பசுவது்தான். ொம் ெம்ரம்் 
புரிநதுநகாள்வது்தான்.

சிரறச்சாரையில ்சாடடு ்தாைாவுக்கு 
ஆ்தைவாகிறான். இங்க அக்சியின் குடும்்பம் 
ஆமீருக்கு ஆ்தைவாகிறது.  ்ாருக்கு எது 
ெடந்தாலும் ஊரின் நகாண்டாடடஙகளுக்குக் 
கவரையிலரை. ்்ஹாலி ்பண்டிரக ொம் 
ொம் என்று ெடக்கும் ஒரு முடிவில அவரகள் 
கரைநது்்பாகிறாரகள்.

அக்சி பிரழ்த்தானா நச்த்தானா என்்பது 
இப்்பார்தக்கு இஙகு முடிவிலி.

மும்ர்ப மாெகை்ததில அ்த்தரனப 
ந்பரி் ஜி்்ா நெடஒரக் விளைம்்பை ்்பனர 
இருக்கும் ்பாை்ததின் அடி்் விறகடுபபில 
வாழ்வு நவநதுநகாண்டிருக்கும் மும்ர்பயின் 
இன்நனாரு முக்ததின் ்பாவரனகள் ொம் 
கனவிலும் நிரன்ா்தது. 

மஜி்த மஜிதி ஒரு காடசியில ்பளிச்சிடும் 
மும்ர்பர்க் காடடுவார. அங்க கீ்ழ 
ஓை்ததில குடிரச நீள் வரை்படம் இநதி்ாரவ 
இருடடிக்நகாண்டு காடடும்.   

இயக்குநர் : Majid Majidi

ம�ாழி : Hindi

ஆண்டு :  2017 
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 சிறுகலத

இந்த ஆறு இன்று ஏன் என்னுடன் எதுவு்ம 
்்பசாம்ை ஒழுகிக்நகாண்டிருக்கிறது? 
ெ ா ன்  க ர ை யி ல  அ ம ர ந தி ரு ப ்ப ர ்த க் 
கவனிக்கவிலரை்்ா? மனக்குமுறலகரளை 
மரறக்கப ்பாடு்படும் என்னிடம் சைசைக்காமல 
எப்்பாதும் அரைகரளைக் கரை ் ொக்கி எறிநது 
்பழகி்ர்த மறநது இன்று ஏன் நமௌனஙகளின் 
்பச்ரச விரிபர்பப ்்பார்ததிக்நகாண்டு 
வழிகிறது. உன்ரனப்்பாை்வ ந்பரும் 
அழு்த்தக்காரி்தா்னா இதுவும்? 

வாய ஓ்ாமல ்்பசிக்நகாண்டும் 
என்ரன்த திடடிக்நகாண்டும் உன்னுடனான 
வாழ்க்ரகர் எ்த்தரன முரற திகடடவும் 
தி்ததிக்கவும் ரவ்ததிருக்கிறாய. ஆனால 
என்ரன விடடுப ்்பாவ்தாயச் நசாலைாம்ை 
நீயும் ஆழமான நமௌன்தர்த மிச்சம் 
ரவ்ததுவிடடு்த்தா்ன விைகினாய. என்்னாடு 
என்ன ்்பசி என்னவாகப ்்பாகிறது 
என்று்தா்ன நிரன்ததுக் கிளைம்பிப்்பானாய? 
நீ என்ரன விைகிப ்்பாயவிடடாய. 

்்பா.. எனக்நகன்ன ஆனது..? திமிர 

பிடி்த்தவள் நீ... ்்பானால ்்பா...! இப்்பாது 
ொன் என்ன கரைந்தா்்பா்னன்? இந்த 
உைகிறகு முன் ்தனி்ாக ொன் எப்படி வாழ்நது 
காடடுகி்றன் ்பார. ந்பரும் கவி்ஞன் என்று 
அ்த்தரனப ்்பரும் ்்பாறறிப புகழும்்்பாதும் 
ஒரு வார்தர்த ்பாைாடடிப ்்பசமாடடாய. 
“்தரைக்கனமா உனக்கு?” என்று ்கடட்தறகு 
அன்று என்ன நசான்னாய..  “காணும் 
ந்பண்களின் கண்ரணயும் இ்தரழயும் 
ம ா ர ர ்ப யு ம்  வ ர ணி ்த து ்த ்த ா ் ன  நீ ங க 
கவி்ஞனானிஙக” என்று ்தரை்ரணர் 
எடு்தது என் முக்ததில எறிநதுவிடடு எடடிப 
்படு்ததுக்நகாண்டாய. 

நீ என்ரனச் சுறறிச்சுறறி வந்தாலும் 
வசீகரிக்கும் உன் உடல வரளைவுகளில ொன் 
கண்கரளைக் ்கார்ததுக்நகாள்ளைவிலரை. 
எல்ைாரையு்ம பூரி்ததுப்்பாக ரவக்கும் உன் 
மயில்்தாரகக் கண்களில ொன் கவிர்தகள் 
வாசிக்கவிலரை. சிரிபபு துள்ளும் சிவந்த 
இ்தழ்களிலும் ொன் ம்க்கம் நகாள்ளைவிலரை. 
ஆனால உன்ரனயும் என்ரனயும் திருமணப 
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்பந்த்ததில பிரண்த்த்தால மடடுமலை 
்வறு ஏ்்தா ஒன்று்தான் ெம்ரமக் கடடி 
இ ழு ்த து க் ந க ா ண் டு  க ா ை ங க ட ்த தி ் து . 
ஆனாலும் என் கரடசி வரை என்னுடன் வாழ 
உனக்கு்த ்்தான்றவிலரை்்.. 

ஆறு இப்்பாது்தான் ்ைசாக அரை 
காடட ஆைம்பி்ததிருக்கிறது. நமௌனம் கரைநது 
வீசி் ஈைக்காறறு என் விழிகளின் ஈை்தர்த 
நமதுவாக உைைரவ்தது என் உடரையும் 
குளிரவிக்கின்றது. ொமிருவரும் மாரை 
்ெைஙகளில ஒன்றாக அமரநதிருக்கும் அ்்த 
மூன்றாவது ்படிக்கடடில்தான் இப்்பாதும் 
அமரநதிருக்கி்றன் ஆனால ்தனி்ாக. 
ெரட்பயிறசி ெண்்பரகள் நின்று ்த்ஙகி்த ்த்ஙகி 
என்ரனக் கடக்கின்றனர. நீ எங்க என்றால 
என்ன ்பதில நசால்வன்? 

அன்று ஒருொள் மீன்களுக்குப ந்பாரி 
வாஙக ொன் ஒரு மைருக்காக எழுதி ரவ்ததிருந்த 
கவிர்தக் காகி்த்தர்த எடு்ததுக்நகாண்டு 
ஓடிப்்பானாய.  நீ  அள்ளி இரற்த்த 
இரைக்கு ஆரப்பரி்த்த மீன்களுடன் ஆரச 
தீைப ்்பசினாய. ொ்னா கிழி்ததுப்்பாடட 
காகி்த்ததிறகாயக் க்ததி்னன். “என்னுடன் 
்்பசாமல எழுதிக்நகாண்்ட இருந்தால 
அப்படி்த்தான் நசய்வன்” என்றாய. என் 
ெண்்பரகரளையும் உனக்கு ஆ்தைவாயக் 
கூடடுச் ்சர்ததுக்நகாண்டாய. அவரகளுக்கு 
நீ ஒரு அப்பாவிக் குறும்புக்காரி. உன் திமிர 
எனக்கலைவா ந்தரியும். ஆமாம் ந்பரும் 
கவி்ஞனின் மரனவி என்ற அகநர்த என்று 
என்னிட்ம எ்த்தரன முரற கூறி என் வார்க் 
கடடிப்்பாடடிருக்கிறாய. 

காகி்தஙகளுட்ன ்்பசிக்நகாண்டும் 
பு்த்தகஙகளுட்ன உறவாடிக்நகாண்டும் 
இ ரு ந து வி ட ் ட ் ன ா . . ?  நீ 
சலி்ததுப்்பாயிருப்பாய. இலரை என்றால 
்்பாயிருக்க மாடடாய. இன்றும் காகி்தஙகளும் 
்்பனாவும் ரகயில ரவ்ததிருக்கி்றன். ஆனால 
கவிர்தகள் ந்தாரைநது்்பாய விடடன. 

ஆறறில மீன்களுக்கு ்ார ்ா்ைா இரை 
அள்ளி வீசிக்நகாண்டு்தான் இருக்கிறாரகள். 
எனக்கு நீ மடடும்்தான் வரிகரளை அள்ளி 
வீசி்வள் என்்பது ந்தரி்ா்த முடடாளைாய 
இருநதிருக்கி்றன். இருவரும் குழநர்த்ாகப 

்பை ந்பாழுதுகளில மாறியிருக்கி்றாம். 
இ ரு ந ்த ் ்ப ா து ம்  ெ ம க் ் க ா ர  ம ழ ர ை ? 
்்பாகடடும், அது ெமக்கிரட்் என்று்ம 
பி ை ச் சி ர ன  ஆ ன தி ல ர ை .  ஆ ன ா லு ம் 
உன்னிடம் நசாலை மரற்த்த்தாய ஒன்ரற 
நிரன்ததுக்நகாண்டிருந்்த்ன.. என் அ்தர்த 
மகள். என் கவிர்தகரளைப ர்ப்ததி்மாக 
இைசிப்பவள். அவரளை எனக்குக் கடடிரவக்க 
என் அம்மா ஆரசப்படடாள். ொம் ஒரு 
மழரைக்குைல ்கடகாம்ை கழி்த்த ொன்காம் 
ஆண்டின் ஒருொளில இைண்டாம் ்தாைமாக வை 
அவளும் சம்மதி்த்தாள். இைவு ெடுநிசி ்ெைம் 
வரை நீண்ட விவா்த்ததில உன்னிடம் அர்தப 
்பறறிப ்்பசிவிடுவந்தன்ற முடி்வாடு்தான் 
வந்்தன். தூக்கம் ்ததும்பி் மருண்ட 
விழிக்ளைாடு ்ப்தறற்ததுடன் நீ கா்ததுக்கிடநது 
என்ரன எதிரநகாண்டதும் “என்னாச்சு 
இவவளைவு ்ெைம் ்ப்தறிப்்பாயிட்டன் 
ந்தரியுமா.. சாபபிடடிஙகளைா.. கூடடம் முடி் 
்ைடடாச்சா.. சாபபிடடிருக்க மாடடிஙக்ளை.. 
இ்்தா வா்ைன்” என்று எர்த்்ா எடு்தது வநது 
அவசை அவசைமாக எனக்கு ஊடடினாய. அன்று 
அந்த உண்வாடு ொன் எலைா முடிவுகரளையும் 
ந ம ா ்த ்த ம ா ய  வி ழு ங கி வி ட ் ட ன் . 
உ ன் ர ன ப ் ்ப ா ை  ஒ ன் ர ற  உ ன் ன ா ல 
மடடும்்தா்ன உருவாக்க முடியும்? இனி்மல 
அந்தப ்்பச்ரச எடுக்க்வ கூடாந்தன 
எல்ைாரையும் எச்சரி்ததும் ரவ்த்்தன். 

ஒருொள் விரளை்ாடடாக “நீ ஒரு மக்கு” 
என்று நசான்ன ொளில என் நீண்ட கவிர்த 
ஒன்ரறக் கடகடநவன்று ஒபபி்தது அ்தன் 
கரடசி வரி இப்படி இருந்தால ென்றாக 
இருநதிருக்கும் என்று எடு்ததுச்நசான்னாய. 
தி ர க ்த து ப ் ்ப ா ன  எ ன் ர ன ப  ்ப ா ர ்த து 
வாயந்பா்ததிச் சிரி்த்தாய.. அன்று மாரை 
உனக்காக ஒரு ்சரை வாஙக ொன் எ்த்தரனக் 
கரடகளுக்கு கால ்ொக ெடந்்தன் 
ந்தரியுமா.. அந்த ஊ்தா நிறச்்சரை அணிந்த 
ொடகளில எலைாம் ஓடி ஓடி வநது என்ரனக் 
கடடி அரண்தது மு்த்தமிடுவாய. “இனி 
இர்த்் எப்்பாதும் கடடிக்நகாள்கிறா்ா?” 
என்று குறும்பு நசய்த என்னிடம் “அ்தர்த 
ந்பாண்ரணக் கடடிக்க நிரன்த்தவர்தா்ன 
நீஙக?” என்று உனக்கு்த ந்தரி்ாமல ொன் 
இைகசி்மாய மரற்த்த்தாக நிரன்த்த ஒன்ரறப 
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்ப்தது ஆண்டுகளுக்குப பின் ் ்பாடடு உரட்ததுச் 
சிரி்த்தாய. 

இப்படி எ்த்தரன முரற என்ரன்த 
்்தாறகடி்ததுச் சிரி்ததிருக்கிறாய..! கருரவ 
உருவாக்க முடி்ா்த உன் கருபர்பயில கடடிகள் 
உருவானந்தன்று க்தறி் உன் உ்தடுகளில 
புன்னரகர்ப ்பறறரவக்க “நீ மடடும் 
்்பாதுமடி என் நசலை்ம” என்ற ஒறரறக் 
நகாஞ்ச்ை ்்பாதுமான்தாக இருந்தது. 
ஆனாலும் அந்தக் நகாஞ்சரைப பின்னர 
காணவிலரை என்று ்கா்பம் நகாள்வாய. 

நகாஞ்ச்த ்்தான்றினாலகூட இைஙகி 
வருவ்தாய நிரன்த்த ொன்்தான் திமிைானவனாய 
வாழ்நதிருக்கி்றன். ஊர ்்பாறறும் கவி்ஞனின் 
கம்பீை்தர்த உன்னிடமும் விடடுக்நகாடுக்கக் 
கூடாந்தன்ற என் கரவ்தர்தப புரி்ரவக்க்த்தான் 
்்பாயவிடடா்ா? நீ இருக்கும்்்பாது உன்ரன 
்்ாசி்ததுப ்பார்த்ததிலரை. ஆனால மறநது 
்்பான்தாய நிரனவிலும் இலரை. 

்பாைாடடு விழாக்களும், விருதுகளும் 
எ ன்  க வி ர ்த க ளி ன்  வ ா சி ப பு ம்  உ ன் 
நிரனபர்ப ம்ஙக ரவ்ததுவிடும். காணும் 
்பைதிலும் கண்களும் மனமும் ஊடுருவிப 
பு்த்தம் புதுச்சிந்தரனகரளை வரிகளைாக்கி 
அடஙகும். உைகில ெடக்கும் அ்த்தரனப 
பி ை ச் ச ர ன க ர ளை யு ம்  ெ ண் ்ப ர க ் ளை ா டு 
மணிக்கணக்கில ்்பசு்வன். உன்னிடம் 
இன்னும் நகாஞ்சம் ்்பசியிருக்கைா்மா..? 
எலைாம் முடிநதுவிடடது. 

உன் பிரிவின் வலிகளில எதுவும் ்தஙக 
மறுக்கிறது. எஙகும் ஊடுருவாமல மனம் 
கசக்கிறது.. இந்த ஆறறஙகரைர்்த ்தவிை 
எஙகும் என் ்பா்தஙகள் ெடநதிட மு்ைவிலரை. 
இஙகு அமரநதிருப்பர்த்த ்தவிை எதிலும் 
அரமதியிலரை. ்பை்பைப்பாக அரையும் 
்பா்தஙகரளை இந்த ஆறறின் ்படிக்கடடுகளுள் 
ஒடடி ரவ்ததுக்நகாண்ட பின்்தான் சுவாசம் 
சீைாக வருகிறது. 

நீ இவவளைவு அதிகமாக என்னில 
கைநதிருந்தா்ா..? உன் ஆளுரம என்ரன 
இ்த்தரன அதிகம் இழு்ததுக்நகாண்டு 
்்பான்தா..? என் ்பரடபபுகளும் ்பாைாடடுகளும் 
உன்னால்தான் உருவான்தா..? ொமிருவரும் 
்பகல ந்பாழுதுகளில அதிகம் ் ்பசிக்நகாள்வ்்த 

இலரை. எனக்குப ்ப்ணஙகளும் நவளி 
்வரைகளு்ம சரி்ாக இருந்தன. 

ஒரு விடி்லின் ்பனி தூவி் அழகி் 
ந்பாழுதில ொன் ஒரு கவிர்தக் காவி்்தர்தப 
்பரட்ததுக்நகாண்டிருந்்தன். நீ காபபி்்ாடு 
வந்தாய. “உன்ரன ஏன் அதிகம் ்படிக்க 
ரவக்கவிலரை...?” என்ற என் ்கள்விக்கு 
“அஞ்சாவ்தாப ந்பாறந்த ்்பாதும் ந்பண் ொன்” 
என்று சிரி்த்தாய. “நீ அதிகம் ்படி்ததிருந்தால 
ஒரு்வரளை என்ரன மிஞ்சியிருப்பாய” 
என்்றன். “ஏன் இப்ப்வ மிஞ்சவா..” என்று 
என் ரகயிலிருந்த காகி்த்ததில “என் கன்னச் 
சுருக்கஙகளில கரடசி வரை உன் மு்த்தஙகரளை்த 
்்தக்கி ரவ்ததுக்நகாள்ளை்த்தான் விரும்புகி்றன். 
அ ்த ற கு  உ ன்  இ ்த ் ச் சு ரு க் க ங க ளி ல 
ொன் வழிநதுவிடாமல நிரறநதிருக்க 
்வண்டுமலைவா..!” என்று எழுதி நீடடினாய. 
அப்்பாது உன் விழிகள் கைஙகி நின்றன. ொன் 
எழுதுவர்த நிறு்ததிவிடடு உன்ரன மார்்பாடு 
அரண்ததுக்நகாண்்டன். 

ம ற க் க ் வ  மு டி ் ா ்த  எ ்த ்த ர ன ப 
ந்பாழுதுகரளை மன்்தாடு இப்படி ர்த்தது 
ரவ்ததுவிடடுப ்்பாயவிடடாய. இப்படி 
என்ரன்த ்தவிக்க விடடதில உனக்கு அப்படி 
என்ன்தான் என்்மல ்கா்பம்? 

இந்த ஆறு எர்த ்ொக்கி்்ா ்வகமாக 
ஒழுகிக்நகாண்டிருப்பது ்்பால என் மனம் 
உன்ரன ்ொக்கி ஒழுகிக்நகாண்டிருக்கிறது. 
நீ ்்பாயவிடடாய. என்ன்தான் ஆனாலும் 
்தாழ்நது ்்பாகக்கூடாந்தன்று ஆணவ்ததுடன் 
ஒரு ்தடுபர்பப ்்பாடுகி்றன். ஆனால 
ஆரப்பரிக்கும் எண்ண அரைக்ளை அந்த 
்தடுபர்பப ்படகாக மாறறி என்ரன 
இழு்ததுக்நகாண்டு உன்ரன ்ொக்கிப 
்பாயகின்றன. 

நீ உடன் இருக்கும்்்பாது உன்ரனக் 
க ண் டு ந க ா ள் வ ் ்த  இ ல ர ை  எ ன் று 
புைம்பிக்நகாண்்டயிருப்பாய. புைம்்பா்்த 
என்று கார்தப ந்பா்ததிக்நகாண்டால 
் ்த ம் பி ்த ் ்த ம் பி  அ ழ  ஆ ை ம் பி ப ்ப ா ய . 
அப்்பாந்தலைாம் எனக்கு வந்த ஆ்ததிைம் 
நகாஞ்சமலை. என் சிந்தரனகரளைச் சுருடடி 
என் இைசரனகரளைக் நகான்று ்்பாட்வ நீ 
இப்படிந்லைாம் நசயவ்தாக்த ்்தான்றும். 
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உனக்கு்த ் ்தரவ்ாக இருந்தது என்னிடமிருநது 
அன்்பான சிை வார்தர்தகள் ்தா்னா..? அதில 
எனக்்கன் அவவளைவு கஞ்ச்த்தனம் இருந்தது.? 
என்ரன எனக்குப புரி்ரவக்க உன் பிரிவு்தான் 
்்தரவப்படட்்தா..? 

“இப்படி என்னுடன் தூஙகும்்்பாது 
உஙகளுக்கு எப்படி இருக்கு?” ஓர இைவில 
் ை ச ா க  அ ர ண ்த ்த ்ப டி  ் க ட ட ா ய . 
“தூயரம்ான ஆரடகள் அணிநதுநகாண்டு 
சு்தநதிைமாக்த தூஙகுவர்தப ்்பால.” கா்தலின் 
ம்க்க்ததில ொன் முணுமுணு்த்்தன். “ொன் 
்கடகி்றன் நீ எப்படி உணரகிறாய..?” ொன் 
உன்ரன ஆவலுடன்்தா்ன ் கட்டன். ஆனால 
உன் முழு்த திமிரையும் உள்ளுக்குள் அடக்கி் 
ஆ்ததிை்தர்தயும் நகாடடி்த தீரப்பது ்்பால 
அப்்பாது நீ இறக்கிரவ்த்தாய. “நீஙக வரணி்தது 
எழுதும் ந்பண்கநளைலைாம் என்ரனச் 
சுறறிலும் ்படு்ததுக்கிடப்பர்தப்்பாை..” உன் 
்பதிைால எரிச்சைான எனக்கு நீ ்்பச்சறறவளைாக 
இருநதிருந்தால எவவளைவு ென்றாக இருக்கும் 
என்று நசாலை்த ்்தான்றி்து. ஆனால 
ெறுமண்ததின் குளிர இைவில அன்ர்பப 
்்பார்ததிவிடுவர்தப ்்பால ஒரு ்பாரரவ 
்பார்த்தாய. உன் இ்தழ்களின் ்்பச்சுக்கும் உன் 
்பாரரவக்கும் ்பை ்ெைஙகளில ந்தாடர்்ப 
இருப்பதிலரை. என்ன்தான் ்்பசினாலும் 
மார்்பாடு நீ சாயநதுநகாள்ளை மகிழ்ச்சியின் 
மைரகரளை விடுவி்தது்த்தா்ன அந்த இைவு 
துளி்ததுளி்ாக உதிரந்தது.. ஆனாலும். 

எர்தயு்ம எண்ணிப்பாரக்காமல விடடுப 
பிரிநது ந்தாரைவில ் ்பாயவிடடாய. ொநனாரு 
அறிவிலி. எ்த்தரனப ்்பரை எழுதினாலும் 
அர்த எலைாம் உன் சா்ைாய உன் ரம்ைாயப 
்பார்தது்தான் எழுதி்னன் என்ற உண்ரமர்ச் 
நசாலை்த ்தவறிவிட்டன். என் தூண்ட்ை 
உன் கா்தல்தான் என்று நவடக்தர்த விடடுச் 
சம்மதி்ததிருந்தால ்்பாயிருக்கமாடடா்்ா? 
இ்றரக எலைாம் ந்பண்ணுருவாயப 
்பார்தது அ்தன் அரசவுகரளை வரணி்தது எழுதி 
நிரறயும்்்பாந்தலைாம் உன் அழகி் முகம் 
இ்த்நமஙகும் நிரறநது நிறகும். ஆனால அர்த 
ஒரு்்பாதும் உன்னிடம் ஏன் நசாலைவிலரை..? 

இப்்பாது உன் பிரிவிறகுப பிறகு 
கவிர்தகள் வைவிலரை. கவி்ஞன் ொன் 

என்ற எண்ணமும் இலரை. எப்படிச் 
நசாலவது.. வறண்டு்்பான சிந்தரனகளைால 
உன் பிரிரவக்கூட வலிக்ளைாடு எழு்த 
இ்ைவிலரை. விழி நிைம்பி வழிகின்ற 
கண்ணீரில எரவந்லைா்மா வழிவர்த்த 
்தடுக்கவும் முடி்விலரை. நீ என் கவிர்தகரளை 
இைசிக்கா்தவள் அலை. காடு மரை கடல 
காறறு மைர என்று எர்த எழுதினாலும் 
ந்பரும் வி்பபிரன இ்தரழச் சுழி்ததுக் 
காடடிப்்பாவாய. ந்பண்ரண எழுதினால 
மடடும் ந்பரும் ்பாவம் நசயதுவிடடது 
்்பால ்்பசாம்ை ்்பாயவிடுவாய. உன்ரனச் 
சீண்ட்வ ொன் ந்பண்ரண எழுதி உன் முகம் 
சிவப்பர்த உள்ளுக்குள் எ்த்தரன முரற 
இைசி்ததிருக்கி்றன். 

என்ரனப பிரிநது ்்பாவ்தறகான மு்தல 
ொள் இைவு ்தாம்தமாக ொன் வந்த்்பாது 
அைங்காைமாக அரைகுரற ஆரடயுடன் 
கிடந்தாய. ரசரகயில ்தண்ணீர எடு்தது 
வைச் நசான்னாய. அந்தக் கணம் ொன் 
்ப்தறிப்்பா்னன். கண்கரளை இறுக மூடி 
்வக்வகமாகப ்பா்ததிை்த்்தாடு உன் இ்தழ்கள் 
ஒடடிக்நகாண்டது ்்பாை அடஙகாமல நீர 
்பருகிக்நகாண்்ட இருந்தாய. குடிக்கும் 
்தண்ணீர எலைாம் விழிகள் வழி கண்ணீைாய 
வழிநதுநகாண்்டயிருந்தது. 

என்ன நிரன்த்தாய அப்்பாது? உனக்கு 
ொன் ்வரைக்காைன் ்்பாைவும் நீ எனக்கு 
எெமானி ்்பாைவும் ஒரு ்பாவரனயுடன் 
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என்ரனப ்பார்த்தாய. எலைாம் மறநது 
உன்ரனக் கடடி அரண்த்்தன். உன் ்தரைர் 
வருடி்னன். ்தார்்த ்தவிை ்வறு எந்தப 
ந்பண்ரணயும் அவவளைவு ்பாச்த்்தாடு 
அரண்த்ததிலரை. நீ என்ரன இறுகக் கடடி 
அரண்தது அழ்த துவஙகினாய. “ொன் ஒரு்ததி 
இருக்கி்றன் என்ற நிரனவு இலைாமல 
அப்படி என்ன ஊரசுறறல?” எப்்பாதும் 
்கடகும் வழக்கமான ் கள்வி்தான் என்று்தா்ன 
நிரன்த்்தன். உன் மூச்சு திணற்த திணற 
என்ரன அரண்ததுக்நகாண்டாய... 

அ்த்தரன ொளைாய நீ அழு்தாலும் அழா்த 
ொன் அன்று ஏன் சுமநதுநகாண்டிருந்த கண்ணீர 
மு்ததுக்களின் கடடு அவிழ்நது சி்தறி்து ்்பால 
அழு்்தன்? அடஙகாமல சிரிக்கும் சிரிபபு 
்தைா்த ஓர ஆறு்தரை அழுரக எப்படி்த ்தந்தது..? 
ஆனால அப்்பாது்தான்... அப்்பாது்தான்.. என் 
ஆவிர்க் கழுவி்த தூயரம நசய்தது ் ்பால ஒரு 
ந்தளிவு! அழுக்குப ்படிந்த மனர்த அைஙகாைப 
ந்பாருளைாய உயிரில உடகார்ததிரவ்த்தது்்பால 
என் உள்ளுணரவில ஒரு அரமதி. உன் 
உடநைஙகும் ொன் மு்த்தம் ்பதி்த்்தன்.. நீ அர்த 
மறுக்கவிலரை. அரமதி்ான புன்னரகயுடன் 
ஏறறுக்நகாண்டாய. வாசம் மிகு வண்ண 
மைரகரளை உனக்கு ொன் மு்த்தஙகளைாய 
வழஙகி்னன். ெடக்க முடி்ாமல ்தடுமாறி 
்வரரவ ஊறநறடுக்க ஆைம்பி்த்த உன்ரன 
நமதுவாக அரழ்தது வநது நீைாடடி்னன். 
மஞ்சள் நிற்ததுடன் மினுமினுக்கும் உன் 
உடநைஙகும் ்பைவி்த வண்ணஙகள் சிவபபும் 
கருபபும் ந்பான்னிறமும் திடடு்ததிடடாயப 
்பதிநது கிடந்தன. உன் நிரவாணம் என்ரன ஏதும் 
நசய்விலரை. என் ஆண் என்ற உணரவின் 
அறபு்த்ததில ஒரு ்தாயரம துளிரவிடடது. 
அப்்பாது நீ எனக்நகாரு குழநர்த்ாயப 
பி ற ந ்த ா ய .  ஆ ன ா லு ம்  ந க ா ஞ் ச ம் கூ ட 
ென்றியிலைா்தவளைாய இைக்கமறறவளைாய 
அப்்பா்்த என்ரன விடடுப ்்பாக 
முடிநவடு்ததுவிடடா்். 

எ ்த ்த ர ன க்  கு ற ற ச் ச ா ட டு க ர ளை 
முன்ரவப்பாய. உன்ரனப ்பாரப்பதிலரை, 
நி ர ன ப ்ப தி ல ர ை ,  உ ன்  ் ்ப ை ன் ர ்ப ப 
புரிநதுநகாள்ளைவிலரை, என் புகழுக்காக 
எ ழு தி க்  கு வி க் கி ் ற ன் ,  உ ன் னு ட ன் 

சரி்ாகப ்்பசுவதிலரை, சரம்ரைப 
்பாைாடடுவதிலரை, அழரக இைசிப்பதிலரை... 
அப்பப்பா ஏகப்படட உன் குறறச்சாடடுகளில 
ொன் ்தடுமாறிப்்பாயிருக்கி்றன். நீ இலைா்த 
ஒரு கணம் எ்த்தரன நிம்மதி்ாக இருக்கும் 
என்று எண்ணியிருக்கி்றன். ஆனால அர்தச் 
நசான்னால நீ ்தாஙக மாடடாய என்று 
நமௌனமாக ெகரநதிருக்கி்றன். ஆனால நீ 
ொன் அைடசி்ப்படு்ததுவ்தாக எண்ணிக் 
்கா்பப்படுவாய. 

ஆறு ்ைசாக திரும்பிப ்பாரப்பர்தப 
்்பாை்த ் ்தான்றி்து. அரைகளும் மடிபபுகரளை 
அ டு க் கி ப  ்ப டி க் க ட டு க ளி ல  ் ம ா தி ்த 
திரும்புகின்றன. துரு்ததிகளில பூ்ததிருக்கும் 
புறகளின் பூக்கரளை ்ைசாக வருடி வருடி ஆறு 
நமன்ரம்ாவர்தப ்்பால ்்தான்றி்து. 

“சார உஙககூட ஒரு ்்பாட்டா 
எ டு ்த து க் க ை ா ம ா ?  உ ங க  க வி ர ்த க ள் 
அவவளைவு ஆழமும் அறபு்தமும் சார. 
முப்பது வருசமா உஙக இட்ததுக்கு ்ாரும் 
வைமுடி்ரை்் சார..” ஒரு அழகான ந்பண் 
வநது ்்பசிவிடடால முடரடக் கண்ரண 
உருடடி மிைடடும் நீ என் ்பக்க்ததில இலரை 
என்றாலும் கைகை்தது நிறகும் அந்தச் சின்னப 
ந்பண்ணின் சிரிபபிலிருநது துளிர்க்கூட 
ந்தாடடுக்நகாள்ளை என்னால முடி்விலரை. 
“இலைம்மா இன்நனாரு ொள் ்பாப்்பாம்மா.”  
“பளீஸ் சார!”  “தூைப ்்பாம்மா...!” எனக்கு ஏன் 
இ்த்தரனக் ்கா்பம்? 

ஆறு இப்்பாது்தான் திரும்பிப ்பாரக்க 
ஆைம்பி்ததிருக்கு.. இவள் ்வறு வநது... சரி்ான 
ந்தாலரைகள். அரையின் ்வகம் நகாஞ்சம் 
நி்தானமிழநதிருக்கிற்்த. நீ என்னிடம் திரும்பி 
வநதுவிடடா்ா..? உறறுப்பாரக்கி்றன். 
மாரை இைவாகிக் நகாண்டிருக்கிறது. ஆறு 
்பச்ரச நிற்ததிலிருநது கருபபு நிற்ததிறகு மாற்த 
துவஙகிவிடடது. நீரின் கருபபு நிறம் என்ரனக் 
கைஙகரவக்கிறது.. இந்த நிறம் ஏன் என்ரனப 
்பரி்தவிக்கரவக்கிறது. எனக்குள் இருடடு 
கவவுகிறது. ்தரைசுறறுகிறது அன்று.. அன்று.. 
ஒரு சிறு கை்்ததில சாம்்பைாக அள்ளி எடு்தது 
வநது ொன் கரைக்க அரைகரளைக் கருப்பாக்கி 
நீரில கைந்தது நிச்ச்மாக நீ இலரை்்..!



º.º¼«èw

33ð¬ìŠ¹ îè¾ üùõK - 2023  
www . p a d a i p p u . c o m

90களில கவி்ஞர மீைாரவ அவைது 
சிவகஙரக அன்னம் ்பதிப்பக்ததில ொன் 
சநதிக்கிற வாயபபு கிடடி்து. அதுநவாரு 
அறிநவாளிக் காைம்.  எப்்பாது்்பானாலும் 
வாசிக்க எனக்குப பு்த்தகஙகரளை வழஙகுவது 
கவி்ஞர மீைாவின் வழக்கம். அப்படி்ாக 
அ ன் ர ற ்  ச ந தி ப பி ல  எ ன்  ர க க் கு 
வந்தது ‘ஆகாசம் நீை நிறம்.’ எழுதி்வர – 
விக்ைமாதி்த்ன். 1982இல நவளி்ான நூல.

எளி் கவிர்தகளைடஙகி் சிறி் நூல. 
்்பருநதில ஏறி் 30 நிமிட்ததிறகுள்்ளை்் 
வாசி்தது முடி்ததுவிட்டன். ஆனாலும் 
புதுக்்காடரட வருகிற வரை என் சிந்தரன 
முழுவதும் ஆகாச்ததின் நீை நிற்ததிறகுள்்ளை்் 
சிக்கிக் கிடந்தது. எளி் நமாழி வாசக மனர்த 
எவவளைவு ஆழமாகக் கவவிப பிடிக்கும் 
என்்பர்த எனக்கு உணர்ததி் நூலகளுள் 
இதுவுநமான்று.

பின்னர கவி்ஞர விக்ைமாதி்த்னின் 
கவிர்தகளுக்குள் ்ப்ணிக்க்த ந்தாடஙகி்னன். 

ஊரும் காைம் (1984), உள்வாஙகும் உைகம் 
(1987), எழு்தது நசால ந்பாருள் (1988), 
திருஉ்த்தை்காசமஙரக (1991) ஆகி் நூலகரளை்த 
்்தடிப ்படி்த்்தன்.

ெம் ்பள்ளிக்காை ெண்்பநனாருவன், 
்பை ஆண்டுகாை இரடநவளிக்குப பின் 
சநதிக்ரகயில, ெம் அரு்க அமரநது, ெம் 
ரகவிைலகரளைக் ்கார்ததுக்நகாண்டு ்்பசுவது 
்்பாநைாரு நெருக்கம் உண்டானது. 

‘விரும்பியது நதிக்்கரை நா்கரீ்கம்

விதிச்சது ந்கை நா்கரீ்கம்’

                                                      - என்று மனதில 
்்தான்றுவர்த அப்படி்் ்பாசாஙகின்றிச் 
நசாலலும் கவிர்த நமாழி்் கவி்ஞர 
விக்ைமாதி்த்ரன்த ்தனி்தது அறி் ரவ்த்தது.

நமலலி் குைலில ெம்்மாடு உரை்ாடும் 
விக்ைமாதி்த்னின் கவிர்தகளில அஙகங்க 
சிை ந்பாறிகளும் சடநடன நவடி்தது, 
ெம்ரம உலுக்கும். அப்படி்ான ்பை வரிகள், 

 ததகாைர - 22
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இப்்பாதும் என் நிரனவிலிருக்கின்றன.

‘நான் 

யாருரைய தறம்காரைப் பரையிலும் 
இலரை’

- என்்பார. அடு்த்த வரி ்ொக்கிச் நசலை 
விடாமல, ெம்ரம ஒரு கணம் நிறு்ததும் 
வரிகரளை இரடயிரட்் ந்பாதிநது 
ரவ்ததிருப்பார கவி்ஞர.

‘இருளில புரதந்திருக்கிறது

ஏைாள�ான நட்சத்திைங்கள்’

 - என்று எழுதி, மண்ணிலும் ெம்ரம்த ் ்தட 
ரவப்ப்்த கவி்ஞரின் இ்லபு. 

‘்சாமி �ரை ஏறி

எங்்க ்பாகும்?’ 

- என்று ்கள்விர் எழுபபி, அடு்த்த 
வரியில சடநடனப ்்பாடடுரடப்பார.

‘்தவி �டியில

விழுந்து கிைக்கும்.’

்த ன க் க ா ன  வ ா ச க ர க ர ளை ்த  ்த ன து 
கவிர்த மடியில சுமநது திரியும் கவி்ஞர 
வி க் ை ம ா தி ்த ் ர ன ்த  ்த மி ழி ன்  அ பூ ர வ 
கவி்ஞநைன்்்பன்.

்த ா மி ை ்ப ை ணி  ்ப ா ய ந ் ்த ா டி ் 

நெலரையிலுள்ளை கலை்ததி முடுக்கு எனும் 
ெகரபபுற்ததில பிறந்தவர ெம்பிைாென். 
1947ஆம் ஆண்டு நசபடம்்பர 25 அன்று 
பிறந்த ெம்பிைாென், சிை காைம் குறறாை்ததில 
வசி்த்தார. ்தரைெகர நசன்ரனக்கு வநது சிை 
காைம் ்ப்ததிரிரக்ாளைனாக ்மறகு மாம்்பைம், 
கரை்ஞர கருணாநிதி ெகர, அ்சாக் ெகர ஆகி் 
இடஙகளில இருநதுள்ளைார.

க வி ்ஞ ர  ெ ா . க ா ம ை ா ச ன் 
ெட்ததிக்நகாண்டிருந்த ‘்சா்தரன’ எனும் 
இைக்கி் இ்தழில மு்தன்மு்தைாக ஒரு 
்ப்ததிரிரக்ாளைைாக்த ்தனது ்பணிர்்த 
ந்தாடஙகினார. விசிடடர, அஸ்வினி, ம்ன், 
இ்த்ம் ்்பசுகிறது, ்தாய, ்தைாசு, ெக்கீைன் ஆகி் 
இ்தழ்களிலும் ்பணி்ாறறினார.

ந வ கு ச ன  இ ்த ழ் க ளி ல 
்பணி்ாறறி்்்பாதும், சிறு ்ப்ததிரிரககள் 
மீ்தான ஈரபபும் ந்தாடரபும் விக்ைமாதி்த்னுக்கு 
என்று்ம குரற்விலரை. ்தமிழக்ததிலிருநது 
நவளிவரும் அ்ெக இ்தழ்களுக்கும் அவைது 
்பரடபபுகரளை அனுபபிரவப்பார. ரகயில 
்தாநளைான்றிரன எடு்தது, மனம் ்்பான 
்்பாக்கில அப்படி்் கவிர்த்ாக்கியிருப்பார 
என்்ற அவநைழுதி் கவிர்த்த்தாள்கரளைப 
்பாரக்ரகயில ெமக்கு்த ்்தான்றும். ஆனாலும், 
அந்தக் கவிர்தகளுக்குள் ந்தன்்படும் ஓரிரு 
வரிகள், ெம்ரம மிகுந்த ஆ்ாச்ததிறகு 
உட்படு்ததிவிடும்.

எவர மீதும் ்கா்ப்மா, குறறச்சாட்டா, 
புகா்ைா இலைா்த கவிர்தகரளை எழுதி் 
விக்ைமாதி்த்ன், எல்ைாருக்கும் பிடி்த்த 
கவி்ஞைாக்வ வைம் வருவதில வி்பந்பன்ன 
இருக்க முடியும்..?

‘முரளவிடடு

வருகிறது வன்�ம்

சின்னப்பிள்ரள்கள்்பாை

்சண்ரை ்பாடடு

குழந்ரத்கள்்பாை

்்சர்ந்தும்காண்டு

எனினும்

என் �னசில இப்மபாழுமதலைாம்…

நீ எப்படி்யா
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நான் வளர்ந்துவிட்ைன்.’    (நீயும் ொனும்)

‘உன்்்பால இலரை ொன்’ என்்பர்த்த 
்த ன க் க ா ன  ந ம ா ழி யி ல  ை ா வ க ம ா க 
விக்ைமாதி்த்ன் நசாலலுரகயில, ொமும் 
‘சரி’ந்ன்்ற ஆ்மாதிக்கி்றாம்.

வாழ்க்ரக என்்பது எல்ைாரக்கும் 
ஒன்று்்பால இருப்பதிலரை. ஆனாலும் ்பை 
்பரடப்பாளிகரளை வறுரம எனும் பிடிக்குள் 
ரவ்ததிருக்க்வ இந்த வாழ்க்ரக விரும்புகிறது 
்்பாலும். ்பாைதி, ்படடுக்்காடரட, ்தமிழ்ஒளி 
என்த ந்தாடரும் வரிரசயில கவி்ஞர 
விக்ைமாதி்த்னும் வறுரமயின் ரகப்பறறி் 
குழநர்த்ாக இருந்தார.

குடும்்பம் ந்தன்காசியில; கவி்ஞ்ைா 
நசன்ரனயில. ்்பாதி் வருமானம் இலரை. 
ஆன ்்பாதிலும் குடிக்குப ்பஞ்சமிலரை. 
எ ப ் ்ப ா து ம்  ்ப ண ்த ் ்த ர வ ் ் ா டு 
குனிந்த்படி்் ெடநதுநசலலும் கவி்ஞர 
வி க் ை ம ா தி ்த ் ர ன ப  ்ப ை மு ர ற  ெ ா ன் 
சநதி்ததிருக்கி்றன் என்றாலும் அந்த மு்தல 
சநதிபர்ப என்னால மறக்க முடி்ாது.

1 9 9 5 இ ல  ந ்த ன் க ா சி யி ல  ்த மு எ ச 
ெட்ததும் ‘கரை இைவில’ கவிர்த ்படிக்க, 
புதுக்்காடரடயிலிருநது கவி்ஞர கந்தரவன் 
்தரைரமயில ஒரு கவி்ஞர ்பரட புறப்படடுச் 
நசன்்றாம். ந்தன்காசி என்றது்ம எனக்குக் 
க வி ்ஞ ர  வி க் ை ம ா தி ்த ் ர ன ப  ்ப ா ர க் க 
்வண்டுநமன்கிற ஆரச வந்தது. 

எல்ைாரும் குறறாை்ததிறகு ஒரு குளி்ல 
்்பாடடுவை, கிளைம்பிச் நசன்றனர. ொன் 
கவி்ஞரை்த ்்தடிச் நசன்்றன். சரி்ான முகவரி 
என்று எதுவுமிலரை என்னிடம். ஆனாலும் 
சிைரிடம் விசாரி்த்்தன். ்பைரும் ந்தரி்விலரை 
என்றனர.

ஒ ரு வ ர  ம ட டு ம் ,  “ ெ ம் ம  ெ ம் பி 
அண்ணாச்சிர்்த்தான் அவர ்கடகிறாரு..!” 
என்று நசாலலிக்நகாண்டிருக்ரகயி்ை்், 
சறறு ந்தாரைவில ்தளைர ெரட்்பாடடு, 
ரககரளைப பின்்பக்கமாகக் கடடிக்நகாண்டு, 
கு னி ந ்த ்ப டி ் ்  வ ந து ந க ா ண் டி ரு ந ்த ா ர 
விக்ைமாதி்த்ன். என் மகிழ்ச்சிக்கு அளைவிலரை. 
ஓடிப்்பாயக் கடடிக்நகாண்்டன்.

ஒ டு ங கி ்  மு க ம் ,  அ ட ர ந ்த 
்தாடிக்குள்ளிருநது ஒரு நவள்ளிச்சிரிபர்ப 
உதிர்த்தார கவி்ஞர. அந்த மா்த்ததில வநதிருந்த 
எலைாச் சிறறி்தழ்கரளையும் வாசி்ததிருந்தார. 
்பை இ்தழ்களில நவளிவநதிருந்த எனது 
கவிர்தகரளைச் நசாலலி, “ெலைா இருக்கு. 
எழுதுஙக…” என்றார. அந்த்த ்்தநீரக் கரடயின் 
்பைரகயில அமரநது, ்்தநீர சுரவ்த்த்படி்் 
ஒரு மணி ்ெைம் ்்பசிக்நகாண்டிருந்்தாம். 
அ ்த ற கு ள்  இ ரு மு ர ற  பு ர க க் க ்த 
ந்தாடஙகிவிடடார கவி்ஞர.

எர்த்்ா தீவிைமாக ் ்ாசி்ததுக்நகாண்்ட 
இருப்பது ்்பான்ற நிரையி்ை்் இருந்தார. 
எர்த்ாவது நசாலலிவிடடு, ‘க்ளுக்’நகன 
நவடி்ததுச் சிரி்த்தார. எர்தச் நசான்னாலும் நீடடி 
முழக்காமல, கவிர்த ்்பாை்வ சுருக்கமான 
வார்தர்தகளில நசான்னார.

“நசன்ரனயிை ்ப்ததிரிரக ்வரை 
எதுவும் நசாகப்பட்ை. ஊருக்கு வநதுட்டன். 
ஆனாலும் விடமாட்டன். நசன்ரனக்கு்த 
திரும்்ப வரு்வன்…” என்று நசாலலிவிடடுச் 
சிரி்த்தார. நகாஞ்ச ்ெைம் என் ரககரளைப 
பிடி்ததுக்நகாண்டு உடகாரநதிருந்தார.



36 ð¬ìŠ¹ îè¾ üùõK - 2023  
www . p a d a i p p u . c o m

“இந்த கவிர்தப ்்பய ெம்ரம ஒரு 
்்பாதும் விடாது. அ்்தாடு ்சரநது ொமும் 
ஆடிக்கிட்ட இருநதுடணும். இலைாடடி 
ெம்ரம விடடுப ்்பாயிடும்…” என்றார. 
்ெைமாகிவிடடது. அரறக்கு்த திரும்பி 
வந்்தன். நின்ற இட்ததில இருந்த்படி்் ொன் 
ந்தரு வரளைவில திரும்பும்வரை என்ரன்் 
்பார்ததுக்நகாண்டிருந்தார கவி்ஞர. அந்தப 
்பாரரவ இன்னும் விைகவிலரை. எஙகு 
நின்றாலும் கவிர்த எழுது்பவரகரளைப 
்பார்த்த்படி்் இருக்கிறார கவி்ஞர. காை 
ஓடட்ததில எதிரவரும் உருவஙகள்்தான் மாறி 
மாறிப ்்பாகின்றன. கவி்ஞரின் ்பாரரவ 
எப்்பாதும் நிரை்ததிருக்கிறது.

க வி ்ஞ ர  வி க் ை ம ா தி ்த ் ன்  எ ழு தி ் 
ஏ்தாவது ஒரு நூல, என் ்மரசயில இருக்கும். 
எதுவு்ம புரி்படா்த கண்ததில சடநடன 
ொன் ரகயில எடு்ததுப ்படிப்்பன். ெம் 
து்ை்தர்த, ஆறறாரமர் இன்னும் நகாஞ்சம் 
அது கூடடிப்்பாகும். கைஙகினால்தா்ன 
ந்தளிவுந்பற முடியும்..!

கவி்ஞன் என்றும் ்தனிமைமலை; குடும்்பம், 
குழநர்தகரளை வளைரக்கப ந்பாருளைா்தாைம் 
்்தரவ்ன்்றா..! அதிலும் ்தன்்னாடு வாழ 
வந்த ந்பண்ரண, ்படடினியில ்தள்ளும் 
நகாடுரம எந்த மனி்தனுக்கும் வாய்ததுவிடக் 
கூடாது.

2001 ்ம மா்த்ததில மரு்தா ்பதிப்பக 
நவளியீடாகக் கவி்ஞரின் ‘கல தூஙகும் மைம்’ 
கவிர்த நூல நவளிவந்தது. அதிலுள்ளை எலைாக் 
கவிர்தகளு்ம வாழ்வின் வலிர், அது்தரும் 
அனு்பவ்தர்தச் நசாலலிச் நசல்பரவ்ாக 
உள்ளைன. ‘கூடவந்தவள்’ (்பக்கம்: 62) என்நறாரு 
கவிர்த;

‘திருைைாம்

ம்காள்ரளயடிக்்கைாம்

கூடடிக்

ம்காடுக்்கைாம்

்காடடிக்

ம்காடுக்்கைாம்

ம்காரையும்

ம்சயயைாம்

கூைவந்தவள் �னர்ச

மெயிக்்க ்வண்டும்.’

உண்ரம்தான் அண்ணாச்சி. இஙகு 
வாழ்க்ரகந்ன்்பது நவறறி்ா, ்்தாலவி்ா 
எ ன் று  ் ்ப ா ட டி யி ன்  மு டி வு க ர ளை 
அறிநதுநகாள்ளும் ்்தடலி்ை்் ்பைரின் 
வாழ்வு முடிநது்்பாகிறது. ஆனால, ்தன்்னாடு 
வாழும் சக ஜீவியின் மனதில இடம்ந்பற 
்வண்டும் என்கிற எண்ணம் ஏ்னா ்பைருக்கும் 
வருவதிலரை. அ்தனால்தான் இலைறஙகள் 
்பை, இன்ரறக்கு ெலைறஙகளைாக இலைாமல 
நீதிமன்ற வாசலில பிரிவிரனக்காகக் 
கா்ததிருக்கின்றன. 

்த மி ழி ன்  ெ வீ ன  க வி ்ஞ ர க ளி ல 
்பைவைான வாசகரகரளைப ந்பறறவர கவி்ஞர 
வி க் ை ம ா தி ்த ் ன்  எ ன் ்ப தி ல  இ ரு ் வ று 
கரு்ததிருக்க முடி்ாது. ெவீன கவிர்த என்றா்ை 
‘இறுக்கமான - சடநடனப புரிநதுவிடாமல 
- நகடடி்த்தடடிப்்பான நமாழி ெரட’ 
நகாண்ட்தாக இருக்க ்வண்டுநமன்கிற 
இைக்கண ்வலிர்்த ்தகர்தந்தறிந்த ெவீன 
கவி விக்ைமாதி்த்ன். எளி் வாசகரும் 
புரிநதுநகாள்ளும் கவிர்தகள் என்்ப்்தாடு 
நிலைாமல, ்படி்ததுவிடடு மனதில ஓரிரு 
வரிகரளை இரு்ததி, மீண்டும் அர்தச் 
நசாலலும்்்பாது ஓர உணரநவழுச்சிர் 
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உ ண் ட ா க் கு ம்  வ ல ை ர ம  ந ்ப ா ரு ந தி ் 
கவிர்தகரளைப ்பரட்ததுள்ளைார கவி்ஞர 
விக்ைமாதி்த்ன். சஙக இைக்கி்ம் ந்தாடஙகி, 
சம காைம் வரை எழுதிவரும் அரன்ததுக் 
கவி்ஞரகளின் கவிர்தகரளையும் வாசி்ததுவிடடு, 
அவறரறப ்பறறி் ்தனது எண்ணஙகரளையும் 
அவவப்்பாது ்பதிவுநசயது வருகிறார.

“அன்ரற் காை்ததில திருநெல்வலி 
டவுனில வசதியுள்ளை வீடுகளில ்ைடி்்ா 
இருக்கும். ச்த்தமாக ரவ்ததிருப்பாரகள். 
சி்ைான் வாநனாலியில கம்்ப்தாசனின் 
வரிகளைான, ‘கனவு கண்ட கா்தல கர்த 
கண்ணீர ஆச்்ச’, ‘கல்ாண ஊரவைம் 
வரும் / உலைாச்ம ்தரும் / மைரநது ொன் 
ஆடிடு்வன்’ ்்பான்றரவ்தான் மு்தலில 
என்ரன ஈர்த்தன. கம்்ப்தாசன் என்ற ந்ப்ர 
பின்னால்தான் ந்தரியும். மரு்தகாசியின் 
்பாடல வரிகளும் அப்்பாது என்ரன 
ஆடநகாண்டன. உடுமரை ொைா்ண கவி, 
கு.மா.்பாைசுபைமணி்ம், கு.சா.கிருஷணமூர்ததி, 
்தஞ்ரச ைாரம்ா ்தாஸ், ்படடுக்்காடரட 
கல்ாணசுந்தைம், கண்ண்தாசன் ஆகி்்ாரின் 
்பாடலகள் என் கவிர்தயின் ்ஞா்பகஙகளைாக 
உள்ளைன. ்்தவ்தாஸ் ்பாடலகரளை்த திரும்்ப்த 
திரும்்பக் ்கடடிருக்கி்றன். ‘விநதி்ம் 
குமரியிரட விளைஙகும் திருொ்ட/ ் வ்ைநதும் 
மூ்வந்தர ஆண்டிருந்த ந்தன்னாடு எஙகள் 
திைாவிடப ந்பான்னாடு / கரை வாழும் 
ந்தன்னாடு’ என்்பது ்்பான்ற கண்ண்தாசனின் 
வரிகளின் வழி்ாக்வ கவிர்தயின் ருசிர் 
அறிநதுநகாண்்டன்.” 

‘இநது ்தமிழ் திரச’ (2020 ெனவரி-13) 
ொளி்தழின் ்ெரகாணல ஒன்றில கவி்ஞர 
விக்ைமாதி்த்ன், ்தனக்குள் கவிர்தக்கான ருசி 
அரும்பி் அந்த ொடகரளை இப்படி்ாகப 
்பகிரநதுள்ளைார.

்தமிழ்ொடடின் ஏ்தாவது ஒரு ஊரில 
ெடக்கும் இைக்கி் நிகழ்வுகளில, நசன்ரனயின் 
ஏ ்த ா வ து  ச ா ர ை யி ல ,  எ ப ் ்ப ா ்த ா வ து 
ந்தாரை்்பசிவழி கவி்ஞ்ைாடு எனது 
உரை்ாடல ந்தாடரநதுநகாண்்ட இருந்தது.

2009இல இ்க்குெர ்பாைாவின் ‘ொன் 
க ட வு ள் ’  தி ர ை ப ்ப ட ம்  ந வ ளி ் ா ன து . 
அந்தப ்பட்ததில கவி்ஞர விக்ைமாதி்த்னும் 

ெடி்ததிருந்தார. அர்த ெடிபபு என்்பர்தவிட, 
அவைது இ்லபில அவைாக்வ வநது்்பானார 
என்்ப்்த ந்பாரு்த்தமாக இருக்கும். 2012இல 
கவி்ஞரைச் சநதிக்ரகயில, “நைண்நடாரு 
்பட்ததி்ை ெடிச்சிக்கிடடு இருக்்கன்…” 
எ ன் ற ா ர .  அ ந ்த க்  கு ை லி ல  எ வ வி ்த ப 
ந்பருமி்தமுமிலரை.

15க்கும் ்மற்படட கவிர்த நூலகள், 2 
சிறுகர்த நூலகள், 7 கடடுரை நூலகரளையும் 
எழுதி்்்தாடு, ்ப்ததுக்கும் ்மற்படட 
திரைப்படஙகளிலும் ெடி்ததிருக்கும் கவி்ஞர 
விக்ைமாதி்த்ன், ்தனது ்பரடபபுகளுக்காகப 
்பல்வறு விருதுகரளையும் ந்பறறிருக்கிறார. 
2014ஆம் ஆண்டிறகான சாைல விருது, 2008ஆம் 
ஆண்டிறகான விளைக்கு விருது, 2021ஆம் 
ஆண்டிறகான விஷணுபுைம் விருது அவறறுள் 
சிை. 

க வி ்ஞ ர  வி க் ை ம ா தி ்த ் ர ன ப 
்பறறி நிரனக்ரகயில கூட்வ வநது 
ஒடடிக்நகாள்ளும் கவிர்தயிது..

்த ர ை ப பு :  சி ்த ்த னு க் கு ம் 
்காடடிக்காைனுக்கும்

‘்காரைப்மபாழுதில 

நண்பர்்கள் வீடடில

நீயும் நானும்

்வண்ைாத விருந்தாளி்கள்

்காைஓர்ர� அழித்துவிடும்

சித்தபிைர�

்கவிஞனுக்கும்

வாயக்்கத்தான் ம்சயகிறது

அபூர்வ�ா்க

தாம்பைம் வரும்மபாழு்த

தரைந்கர் �னமும்

கூைவந்து ்்சர்ந்தும்காள்கிற்த

பசி தூக்்கம் ஞாப்கம்

துறந்து ்பாகும் பாக்யம்

எல்ைாருக்கும் கிரைத்துவிைாது

அரைநரனக்கும் பாதங்களுக்கு

அரைச்சலிலிருந்து நிச்சயம்

விடுதரை கிரைக்கும்
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சித்தனுக்கும்

்்காடடிக்்காைனுக்கும்

சிறுவித்யா்சம்தான் இலரையா…’   (கல 
தூஙகும் மைம் – ்பக்: 79)

2001 ெவம்்பரில அகைம் நவளியீடாக வந்த 
கவி்ஞர விக்ைமாதி்த்னின் ‘வீடு திரும்பு்தல’ 
கவிர்த நூலிலுள்ளை சிை கவிர்தகள், 
குடடிக் கர்தகரளைப ்்பால ‘ெறுக்’நகனக் 
கர்தந்ான்றிரனச் சுமநதுநிறகின்றன. 
இநதிைவிைாஸ், பிறந்த ொள் வாழ்்தது,  
எ்தார்த்த்ததின் குடிமகன், என்னுரட் காடடில, 
விைல நுனியின் வி்தர்த, ொன் இலைா்த்்பாது 
என் வீடு ஆகி்ன கவிர்த்ாய அரமந்த 
கர்தகளைாயினும், எனக்கு மிகவும் பிடி்த்த 
கர்தக்கவிர்த இது்தான்;

்தரைபபு: வீடு திரும்பு்தல (்பக்கம்: 86-88)

‘எதற்கா்க வீடு

திரும்ப ்வண்டும் நாம்

யார் எதிர்பார்த்துக்

ம்காண்டிருக்கிறார்்கள் நம்ர�

ம்சாந்த வீடு

உண்ைா ந�க்கு

வீமைன்பது இை�ா…’

-  இ ப ்ப டி ் ா க க்  ் க ள் வி க ர ளை 
அடுக்கிக்நகாண்்ட ்்பாகும் கவி்ஞர, 
அம்மா, மரனவி, குழநர்தகள், ்்தாடட்ததுக் 
கனகாம்்பைம், முறற்ததுக் நகாடிப்பசலி, 

பூரனக்குடடி, ொயகள், இசக்கி்ம்மன், 
சுடரை மாடசாமி, ஆதிசிவன் என வீடடிறகு 
உள்்ளையும் நவளி்்யும் இருக்கும் 
அரன்தர்தயும் நசாலலிச் நசலலும் கவி்ஞர 
இப்படி்ாக்த ந்தாடரகிறார.

‘ஊருக்குள்

இருக்கிறது வீடு

வீடடுக்குள்

இருக்கிறார்்கள் பிரிய�ானவர்்கள்

பிரியப்படைவர்்கரளத்தாம்

்தடுகிறது உள்�னசு

வீடு கிடைத்தில

  இருக்்க ்வண்டும்

  ்வண்டியவர்்கள்

  பக்்கத்தில இருக்்க ்வண்டும்’

- எ ன் ந ற ழு து ர க யி ல ,  க வி ்ஞ ர 
விக்ைமாதி்த்னும் ெம் ்பக்க்ததி்ை்் இருக்க 
்வண்டுநமன்கிற ஆரச வருகிறது. கரை வநது 
கரை வநது திரும்பிச் நசலலும் அரைர்ப 
்்பாை, அரைந்தரைநது நசலலும் திரும்பும் 
இக்கவிர்த, இப்படி்ாக நிரைநகாள்கிறது..

‘வீைறறவர்்கரள எப்மபாழுதாவது

நிரனத்துப் பார்த்திருக்கிறாயா

அப்பன் விைடடி

அம்ர� விைடடி

அடுத்து பிள்ரள்களும்

இைக்்கமிலைா�ல விைடடி

மவறுத்துப்்பாயத் தனிவீடு

உண்ைாக்கிக் ம்காண்ைான்

்கவிரதயில இவன்

அந்த வீடுதான் இவன்

இவன்தான் அந்த வீடு

நிழல இருள் பாைல’.

்பாடுக… எஙகள் கவி்்… உஙகளின் நிழல 
்படரந்த இருளின் ்பாடலில்தான் எஙகளுக்கான 
மனநவளிச்சம் விரிநது கிடக்கிறது. 

                                                                                                         
           - இன்னும் வரும்
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நூல : ்கழிமு்கம்  - மபரு�ாள் முரு்கன்
நிகழ்காைப பு்த்தாக்க்தர்தப ்பறறி் 

அதீ்த கற்பரன கைந்த ்ப்்த்தால ஒருவருக்குள் 
உருவாகும் பிைச்சரனகள் அவரிடம் அவைது 
குடும்்ப்ததினரிடம் எவவி்தமான ்பாதிபபுகரளை 
உருவாக்குகின்றன என்்பது ்பறறி் விரிவான 
கர்தக்கருரவக் நகாண்டு முன்ெகரகிறது 
ந்பருமாள் முருகனின் கழிமுகம். 

முன்னுரையில புரனவு புரனவாக்வ 
இருக்க ் வண்டும் என்்ப்தால அசுை உைக்தர்தக் 
க ர ்த க் க ளை ம ா க க்  ந க ா ண் டு ள் ளை ்த ா க க் 
குறிபபிடடிருந்தார. ஆனால உள்்ளை வருகின்ற 
நசயதிகரளைப ்பார்த்தால, நிகழ்வுகரளைப 
்பார்த்தால மனி்த குை்தர்த்் அைக்க குைமாகப 
்பகடி நசயவ்தாக்த ்்தான்றுகிறது.

நசாலை வருவது எலைா்ம இங்க 
ெடப்பது்தான். ஆனால, என்னுரட் வீடடில 
இலரை ்பக்க்தது வீடடில என்்பது ்்பாை அசுை 
குை்தர்த முன்ரவக்கிறார. இது ்ாருக்கும் 
்பஙகம் இலைா்த ஒன்று்தா்ன. 

்த ற ் ்ப ா து  ச மூ க ்த தி ல , 
ச ா ்த ா ை ண க்  கு டு ம் ்ப ்த தி ல  ெ ட க் கி ன் ற 
சா்தாைணமானரவக்ளை கர்த்ாகிறது. 
அர்த்் அைக்க ்பாணியில நசாலலும்்்பாது 
ந்தாப ந்தாப என்று அைக்கரகள் ெடக்கும் 
ச்த்தமும் ்கடகிறது. 

புதிது புதி்தாக மாறி வரும் ்தரைமுரறயில 

்தனது மகன் எப்படி வாழப்்பாகிறான் என்று 
்ப்நது ெடுஙகும் க்தா்பா்ததிைமாகக் குமைாசுைர 
க்தா்பா்ததிைம் இருக்கிறது. குமைாசுைர என்றா்ை 
்ப்நது ெடுஙகும் ஒருவைாக்வ ந்தன்்படுகிறார.  
இலைா்த ஒன்ரற இருப்ப்தாக்வ கற்பரன 
நசயது வாழ்நது ்பாரக்கும் வி்ொ்தப பிறவி. 
்தறகாை்ததில ெமது மனி்த குை்ததில இது 
்்பான்ற ்பை விசி்ததிைப பிறவிகரளைப ்பாரக்க 
முடிகிறது. கற்பரன்ா்ை ஒன்றுமிலைாமல 
்்பா்வாரும் உண்டு. ்தன்னுடன் மடடும் ் ்பசும் 
்தனிரம விரும்பிகளும் உண்டு. அவரகளில 
ஒருவைாக்வ குமைாசுைர காணப்படுகிறார.

்பாவம் ஆ்ைாக்கி்ப பி்ததினாலும் அவர 
்பாதிக்கப்படடுள்ளைார. ஆ்ைாக்கி்ப பி்தது ெலை 
நசாலைாடல. இர்த உருவாக்கப ்பை நீகுழாய 
(யூடியூப) ெண்்பரகள் ்பை ்பாடு ்படுகிறாரகள் 
(்தறகாை்ததில). 

அவருரட் அந்தக் கவிர்தப பி்தது, 
அவைது சிஙக்ம ்தஙக்ம என்்பது ்்பான்ற 
்பை எதுரக ்மாரனக் கவிர்தகரளையும் 
அ்தன் மூைம் அவர வீடடுக்குப ந்பாருள்கரளை 
மூடி ரவக்கும் ந்பான்னாரடகள் கிரட்த்தது 
்பறறியும் நசாலவ்தன் மூைம் ஒரு காை்ததில 
அவர ஒரு இைசரன உள்ளைவர என்்பர்த 
எடு்ததுக் காடடுகிறது. அ்தன் எச்சம்்தான் 
்தஙக்ம சிஙக்ம எலைாம். 

மிகவும் நெருஙகி் ஒருவருடன் ்பை 
காைம் ்்பசாமல இருந்தால அவரகளுடன் 
்்பசுவ்தறகு ஒன்றும் இலைாமல ்்பாகும் 
என்்ப்தறகு உ்தாைணமாகக் குமைாசுைரக்கும் 
அவர மகன் ்மாகாஷக்கும் இரட்்்ான 
்்பச்சு மறறும் உறவு திகழ்கிறது.

கு ம ை ா சு ை ர  ்த ன து  ம க னு ட ன் 
்்பசுவ்தறகாக்த ்த்ார நசயது ரவ்ததிருக்கும் 
அந்த ஏழு ்கள்விகள், அ்தறகு அவனது 
்பதிலகள், அ்தனுரட் மா்ததிரை அளைவுகள் 
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எலைாம் நிகழ்காை்த ்தகப்பன் - மகன் 
உறவுகரளைப ்பறறி் ்பை ்தகவலகரளைப 
்பதிவுநசயகின்றன.

்மாகாஷ பிறந்த ்ெை்ததில அவனுக்குப 
ந்ப்ர ரவக்கும் ்ெைம் ெவீன ந்ப்ர ரவக்கும் 
இைக்கண்தர்த எளி்தாகச் நசாலலி ெகரகிறது. 
நீடடி இருக்கும் ்பரழரம வாயந்த ந்ப்ரின் 
வாரை நவடடிச் சுருக்கினால ெவீன ந்ப்ர. 

்தற்்பார்த் ்தமிழ் ஆசிரி்ரகளின் ்தகுதி 
ந்ப்ர ரவப்பதும், கவிர்த எழு்த்த ந்தரிவதும் 
என்று நசாலலி ெகரவது ்தற்்பார்த் ்தமிழ் 
ஆசிரி்ரகளின்  நிரைர் அவரகரளைப ்பறறி் 
சமூக்ததின் குறுகி் மனப்பான்ரம்்ாடு 
நவளிக்காடடுகிறது. 

்தற்்பார்த் ந்பற்றாரகளின் ்தஙகள் 
மகன் ்பறறி்்தான வருஙகாைக் கனவுகள் (நீட.. 
மரு்ததுவர கனவு) குமைாசுைர மஙகாசுரிக்கு 
இருப்பதில எந்தவி்த ஆச்சரி்மும் இலரை. 

்மாகாஷ பிறநது 2 வ்தில ்பள்ளியில 
்சரப்பது, அவன் ்பள்ளிப ்படிபபின் 
்ெை்ததில காடடப்படும் நகாடி் காடசிகள்,  
ம தி ப ந ்ப ண் க ள்  ச ா ர ந து  ம ா ண வ ர ன 
வரகப்படு்ததி வர்தக்கும் ்பள்ளிகள், 
கண்கரளைக் கடடிச் நசக்கில மாடடப்படட 
மாடு ்்பாை மாணவரகரளை வர்தக்கும் 
்பள்ளிகளின் ்கடு நகடட வழிமுரறகள், 
்பள்ளிகளில மாணவரகள் இறக்கும் வரை 
நசய்ப்படும் நகாடுரம, அர்த மரறக்கப 
்பள்ளிகளின் உள்்ளை்் அரமக்கப்படட 
ம்ான பூமி..  அரன்ததும் மனர்தப 
்பர்த்பர்தக்க ரவக்கின்றன. 

்பள்ளி முடி்தது வந்த ்மாகாஷ ்பள்ளியின் 
சீருரடர் எரி்தது மகிழும் ்ெைம் ஆடி் 
நவறி ஆடடம், வீடடுக்கு வநது ்பை ொடகள் 
்தன்ரன்் மறநது தூஙகி்ரவ ஆகி்ரவ 
மாணவரகளுக்கு ெடந்த நகாடுரமகளின் 
நவளிப்பாடாக நவளிப்படுகிறது. 

இது ்்பான்ற அரி் வாயபபுகரளை 
அவரகளுக்கு ஏற்படு்ததி்த ்தரு்பவரகள் 
அவரகளின் ந்பற்றாரக்ளை என்்பது இஙகும் 
எஙகும் நிரைக்கும் உண்ரம. 

க ல லூ ரி க ளி ல  ் ச ரு ம்  ் ெ ை ம் 
நகாடுக்கப்படட இைவச கடிவாளைம்… 
என்னது!  மாணவரகளுக்குக் கடிவாளைமா.. 

ஆம் அவரகள் கண்களுக்குக் கடிவாளைம். எதிர 
்பாலின்த்தவரின் இரட்் பின்்பறறப்படும் 
பிரிவு, மாணவரகரளை வர்தப்ப்தறகாக 
உ ரு வ ா க் க ப ்ப ட ட  எ ந தி ை  அ சு ை ர க ள் 
்்பான்றரவ. இப்படி எலைா ்ெைஙகளிலும் 
ம ா ண வ ர க ளு க் கு க்  க ல வி மு ர ற ் ா ல 
ஏற்படு்த்தப்படும் ஒடுக்குமுரறகள் இங்க 
ந்தளிவாகப ்பதிவு நசய்ப்படுகின்றன.

்தறகாைக் கலவி முரறர் இர்தவிட 
எ்தார்த்தமாக ஆழம் திரு்த்தமாகச் நசாலலிவிட 
முடி்ாது. 

 இரவகள் இஙகு ெரகச்சுரவயுடன் 
நசாலைப்படடாலும் ெமது சமூக்ததுடன் 
ந்பாரு்ததிப ்பாரக்கும்்்பாது மிகவும் 
ஆ்ப்த்தான சிநதிக்கும் திறனறற நச்லகரளை 
மடடும் ்பதி்வறறம் நசய்த எநதிைஙகரளை 
உருவாக்குவ்தாக்வ ந்தரிகிறது. ஆசிரி்ரகளும் 
எநதிைஙகள். உருவாக்கப்படும் மாணவரகளும் 
எநதிைஙகள். 

ஒரு சமூக்ததிறகுச் சிநதிக்கும் திறன் 
இலைாமல ்்பானால அந்தச் சமூக்ததிறகும் 
மறற விைஙகுகளுக்கும் வி்ததி்ாசம் இலரை. 
மனி்த சமூக்தர்தயும் ஏரன் உயிரகரளையும் 
்வ று ்படு்த துவ ்்த இந்தச்  சி நதி க் கு ம் 
ஆறறல்தான். அது இலைாமல ்்பானால 
மனி்தரகள் அைக்கரகள்்தான். இது ் ்பாை இநநூல 
்பை இடஙகளில இைகசி்மாக எச்சரிக்கிறது. 

்தரைமுடி ்வற எலைா இடஙகளிலும் 
பி ை ச் ச ர ன  ஆ கி வி டு கி ற து .  இ ங கு ம் 
ஆகிவிடடது. ்தரைமுடியின் வடிவ்தர்த மாறறி 
வீடடுக்கு வரும் ்தனது மகரன ்ாரை்ா நீ 
என்்பது ்்பாைக் ்கடகும் மஙகாசுரியின் குைல 
்பை ெ்பரகளின் குைலகளைாக ஒலிக்கிறது. 

கு ம ை ா சு ை ரி ன்  ஆ ரு யி ர  ெ ண் ்ப ர 
ைம்்ப்தந்தாண்ரட கனகாசுைர மறறும் 
அவருரட் மரனவியின் வாயிைாக ஆண் 
குழநர்தகரளை மடடும் எதிர்பாரக்கும் 
குடும்்பஙகள், அ்தனால ந்பண்களுக்கு 
ஏற்படும் பிைச்சிரனகள் ஆகி்ரவ ்பதிவு 
நசய்ப்படடுள்ளைன. 

ஆண் பிள்ரளைகரளை எதிர்பார்தது 
இைண்டு ந்பண் குழநர்தகரளைப ந்பறநறடு்த்த 
கனகாசுைர ்தனது மனர்த்த ்்தறறிக்நகாள்ளும் 
வண்ணமாக அரன்தது ஆண் பிள்ரளைகரளையும் 
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குரற்ததுப ்்பசுவ்தாகவும், குரற்தது 
மதிபபிடுகிறவைாகவும் மாறிப்்பாகிறார. 
இருபபினும் அவைது கண்களில அந்த வரு்த்தம் 
ந்தரிகிறது. 

ந்பரி்தாக ஒன்றும் இலரை, அவருரட் 
மகன் குமைாசுைரிடம் புதி்தாக அதிக விரைக்கு 
எலைா வசதிகளும் நகாண்ட நசல்்பசி 
்கடடான், அவவளைவு்தான். அர்தரவ்தது 
அவர நசயயும் கற்பரனகள்்தான் ொவலின் 
முக்காலவாசிர் நிரறவு நசயகிறது.  
நசல்்பசி ்பறறி அவர ்கள்விப்படும் 
ஒ வ ந வ ா ரு  வி ச ் மு ம்  அ வ ரு ர ட ் 
கற்பரனயில அவருரட் மகரனப ்பைமுரற 
நகாரை நசய்ப ்பாரக்கிறது, ்தவறான 
்பார்தக்குக் நகாண்டு நசலகிறது. 

எ ல ை ா ம்  க ற ்ப ர ன யி ல . 
உ ண் ர ம யி ல  அ ப ்ப டி  இ ல ர ை . 
அ வ ் ன ா  எ ்த ா ர ்த ்த ம ா ன வ ன ா க வு ம் 
சா்தாைணமானவனாகவும் திகழ்கிறான். 

குமைாசுைர ்பறறி மஙகாசுரி நிரனக்கும் 
நிரனரவ இங்க குறிபபிடுவது ெலைது. 
எர்தயும் எளி்தாகச் நசய்ைாம், ஆனால இவ்ைா 
எலைாவறரறயும் கடினமாக்கி இருக்கிற 
எலைாரையும் கடினப்படு்ததிவிடுகிறா்ை 
என்்பது ்்பாை. 

குமைாசுைர உண்ரம்ான அவரை 
அதிகாசுைர மூைமாகக் கண்டு பிடிக்கும்வரை 
ஆ்ைாக்கி்ப பி்தது மு்தல ்பை பி்ததுகள் 
நகாண்டவைாக்வ திகழ்கிறார. ஆனால அந்தக் 
கழிமுகம் அவரின் ்்பாலிர் உரி்த்தபின் 
உண்ரம்ான குமைாசுைர நவளிப்படுகிறார. 
அட இது ெம்ம குமைாசுைைா என்று நசாலலும் 
அளைவிறகான மாறறமாக அது இருக்கிறது. 

அந்த அதிகாசுைர அப்படி என்ன நசய்தார? 
அவருக்குச் சறறு ஓயரவக் நகாடு்த்தார. 

்தனக்குள் ்தன்ரன்த ்்தடும் ்ெை்தர்தக் 
நகாடு்த்தார,  அவவளைவு்தான். ்தன்ரன 
இறுக்கி ரவ்ததிருந்த குமைாசுைர அவருக்குப 
பிடி்த்தரவகரளைச் நசய் ஆைம்பிக்கிறார. 
புதி்தாகவும் சிைவறரறச் நசய் ஆைம்பிக்கிறார. 

அதிகாசுைர அவரைக் கழிமுகம் ்ொக்கி 
ஒரு ்ப்ண்ததுக்குக் கூடடிச் நசன்றார. அந்தக் 
கழிமுக்ம மறறர்தச் நசயது முடி்த்தது. 

கழிமுக்ததில நின்ற குமைாசுைர கடல 

்ொக்கி நின்று ்தண்ணீரைச் சுரவ்த்தார, பின் 
ஆறு ்ொக்கி நின்று ்தண்ணீரைச் சுரவ்த்தார. 
்தன்ரன மறந்தார ஒரு கணம். 

்த ன் னு ர ட ்  வ ா ழ் க் ர க யி லு ம் 
இது்்பான்ற கழிமுகம் இருப்பர்த உணரந்த 
அவர உவரப்பான அந்த ்பரழ் வாழ்க்ரகர் 
விடடு இனிப்பான ்பக்கம் ்ொக்கி ஓடினார. 

இ னிப்பா க ்வ  வ ா ழ் வ து எ ப்படி 
என்்பர்த அந்தக் கழிமுகம் அவருக்குச் 
நசாலலிக்நகாடு்த்தது. 

இபந்பாழுது குமைாசுைர சகை்தர்தயும் 
புரிநதுநகாள்ளும் எளி்தாக எடு்ததுக்நகாள்ளும் 
ஒருவைாக மாறிப்்பாகிறார. 

One line story நசாலைவா.. ் மாகாஷ பிறபபு, 
வளைரபபு, ்பள்ளிப ்பருவம், கலலூரிப ்பருவம், 
்பள்ளி, கலலூரிகளில அவன் ்சரும்்்பாது 
ெரடந்பறும் சம்்பவஙகள், அவன் நசல்்பசி 
்கடடது, இது ்தவிை குமைாசுைரின் அைசுப ்பணி, 
அவவளைவு்தான் இது ்தவிை ஒன்றும் இலரை. 
ஆக ஒரு சா்தாைண அசுைக் குடும்்ப்ததின் 
சா்தாைண வாழ்க்ரக முரற அவவளைவு்தான்.  
இதில ெரடந்பறும் ஒவநவான்றும் அந்தச் 
சமூகம் அசுை சமூகம் என்்பர்த நிரு்பணம் 
நசயகிறது. மனி்த சமூகம்! 

இந்த ொவல முழுவர்தயும் எளி்தாகச் 
நசாலலிவிடைாம்.. ஆ்ைாக்கி்ப பி்தது, ்ப்ம், 
்கடு நகடட கலவிமுரற!!!

இனிப்பான ்தண்ணீருக்கும் உவரப்பான 
்தண்ணீருக்கும் இரட்் சிறி் தூைம்்தான் 
கழிமுக்ததில. 

அ து ் ்ப ா ை ,  ெ ா ம்  ெ ம் மு ர ட ் 
வாழ்க்ரகயில, சமூக்ததில காண்கின்ற 
ஒவநவாரு உவரப்பானவறறிறகும் எதிைான 
இனிபபுச் சுரவ சிறி் தூை்ததி்ை இருக்கிறது. 

உவரபர்ப ்ொக்கி்் ெகை விரும்பினால 
என்றும் உவரபபு்தான். 

இனிபர்ப ்ொக்கி ெகை விரும்பினால 
என்றும் இனிபபு்தான். ெலை ்தண்ணீர்தான்!! 

மகிழ்ச்சிர்்த ்்தடி, சரி்ான ்பார்தயில 
்ப்ணி்த்தால என்றும் மகிழ்ச்சி்தான்!! 

இலரை ்்தரவயிலரை. அ்்த உவர்த்த 
்பரழ் முரறகள், அ்்த கலவி முரறகள், 
புதி்ர்த ஏறக மறு்தது, ்தான் பிடி்த்த மு்லுக்கு 
ஆறு காலு என்றால ஒன்றும் நசய் முடி்ாது. 
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இ ங ் க  அ ப ்ப ா க் க ளு க் கு  ஒ ரு 
சு்தநதிைம் இருக்கிறது.. மூன்று ொடகள் 
்வரைக்குச் நசலைாமல வீடடி்ை்் 
இருக்கைாம்; மரனவி பிள்ரளைகளிடம் திடடு 
வாஙகிக்நகாண்்டகூட சிரி்தது மழுபபி்்படி 
சகை சுகஙகரளையும் அனு்பவிக்கைாம்; 
இன்னும் சிை அப்பாக்கள் குடும்்ப்தர்த 
மிைடடி உருடடி என்ன ்வண்டுமானாலும் 
சாதி்ததுக்நகாள்ளைைாம்; வீடடில ஏ்்தாநவாரு 
சின்ன பிைச்சரன என்றாலும் துண்ரட 
உ்தறி ஊருக்குள் நசன்று டீ, சிகநைட 
முடி்ததுவிடடு வீடடிறகு வைைாம் அலைது 
மது்்பார்த அருநதிவிடடு வநது மரனவிர் 
இழு்ததுப ்்பாடடு மிதிக்கவும் நசய்ைாம்; 
இ்தன் இறுதிக்கடட்ததில அப்பாக்களின் 
உண்ணாவிை்த ெடிபபும் அைங்கறும். 

அப்்பாதும்கூட அவரகரளைக் நகஞ்சிக் 
கூ்த்தாடிச் சாபபிடரவ்ததுச் சமா்தானம் 
நசயவது, அசிஙக அசிஙகமான வசவுகரளை 
வாஙகிக் கடடிக்நகாண்டு வயிறறில மிதி 
வாஙகி் அம்மாக்கள்்தான். 

இ்தறகு அப்பாற்படட அப்பாக்களும் 
இருக்கிறாரகள், ஆனால எண்ணிக்ரக மிக 
மிகக் குரறவு. இ்தறநகலைாம் காைணம் 
இது ஆணாதிக்கச் சமூகம். இந்த இழி 
நச்ல்பாடுகரளை ஆண்கள் ்தஙகள் பிறபபின் 
்மன்ரம்ாக எடு்ததுக்நகாள்கிறாரகள். இது 
சாதி ம்த ஏறற்த்தாழ்வுகரளைவிட ்மாசமானது. 
இங்க ொன் சுடடிக் காடடியிருப்பது 
ஆ ண் க ளி ன்  அ ல ை து  அ ப ்ப ா க் க ளி ன் 
நகாடூைமான ெடவடிக்ரககளில ஒரு ச்தவீ்தம் 
மடடும்்தான். 

èMë˜ ãè£îC
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 பகாைல் பிறநத கலத - 7
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இங்க ொன் அப்பாவின் பிரிவு்த 
து்ர ்தாளைா்த ஒரு மகளின் ்பாடல ்பறறி் 
கர்தர்்த்தான் எழு்தவந்்தன். ஆனால 
ஆண்கள் மீதும் அப்பாக்கள் மீதுமுள்ளை 
வி ம ர ச ன ்த ர ்த க்  ந க ா ஞ் ச ் ம னு ம் 
முன்ரவக்காமல அ்தறகுள் என்னால நுரழ் 
முடி்விலரை. 

இந்தக் குறறச்சாடடுகரளை ஆண்களின் 
்தரையில ரவ்ததுவிடடு அப்படி்் ஓைம் 
நின்றுநகாள்வது நி்ா்மறறது. இந்தக் கிரீடம் 
இவரகள் வாஙகி மாடடிக்நகாண்டதிலரை. 
பிறபபிலிருந்்த ஒடடிக்நகாண்டு வந்தது. 
இர்தச் சமூகம் வழிநமாழிநது வளைரக்கிறது. 
இர்த்த ்தனக்கிருக்கும் நகாம்ர்பப்்பால 

அ ல ை து  கூ ை ா ன  ெ க ்த ர ்த ப ் ்ப ா ல 
ந்பருரம்்ாடு ஏறறுக்நகாண்ட ஆண்களுக்கு 
இ ்த ன்  உ ண் ர ம ர ்  ந வ ளி ப ்ப டு ்த தி 
அவரகரளைக் குறற உணரவிறகு ஆட்படு்த்த 
்வண்டும் என்்பது ்ெரரம்த ்தன்ரம்ாகும். 

இது இப்படி இருக்க, அ்த்தரனச் 
ச ா ்த ா ை ண ம ா க க்  க ட ந து ம்  ம று ்த து ம் 
விடமுடி்ா்தது அப்பாவின் இன்நனாரு ்பக்கம். 

அ ம் ம ா வி ட ம்  ஆ யி ை ம ா யி ை ம் 
மு ்த ்த ங க ள்  ந ்ப ற று ம்  அ ம் ம ா வி ற கு 
ஆயிைமாயிைம் மு்த்தஙகள் நகாடு்ததும் 
வளைரகிறது ஒரு ஆண் குழநர்த. அ்தன் பின் 
வளைை வளைை இந்தக் நகாடுக்கல வாஙகல 
குரறநது்்பாய, திருமணம் முடி்த்த ஆண் 
அந்த மு்த்தஙகரளையும் ்தாயரமர்யும் 
்தன் மகளிடமும், ்பாடடி்ாகிப்்பான அந்த 
அம்மா்வா ்தனக்கான மு்த்தஙகரளையும் 
அன்ர்பயும் ்தன் ந்ப்ைன் ந்ப்ர்ததியிடமும் 
ந்பற ஆரச நகாள்கின்றனர. ்தன்ரன 
அறி்ாம்ை்் எ்த்தரன்்ா பிற்்பாக்குக் 
குணஙக்ளைாடு அப்பா என்கிறவர மகளிடம் 
ெடநதுநகாண்டாலும் பிள்ரளைகளுக்காக 
அவர சிநதுகிற வி்ரரவயும் ை்த்தமும் அர்த 
மகள்களிடம் அழி்ச்நசயது அப்பாரவ ஒரு 
ொ்கனாக்வ ஏறகச் நசயயும், அ்த்்தாடு ்தன் 
்தார் மகளின் முக்ததில ்்தடிப ்பாரக்கிற 
அப்பாக்களின் அன்பில எந்தப ந்பண்்தான் 
கரைநதுவிடாமல இருக்க முடியும். 

கிைாமபபுறஙகளில உரழப்பாளி மக்களின் 
உயிர என்்பது ஒரு காடடுச் நசடிர்ப ்்பால 
மிகச் சா்தாைணமாகப பிடுஙகி எறி்ப்படுகிறது. 
்ொயவாயப்படடுவிடடால அவரகளின் 
கர்த இறபபில ்்பாய்த்தான் நிறகிறது. 
இவறறுக்கு அவரகளின் ந்பாருளைா்தாைமும் 
அ ் ்த ா டு  அ வ ர க ளு க் கு க்  கி ர ட க் கி ற 
மரு்ததுவ வசதி ்்பாதுமான்தாக இலைா்ததும் 
ந ்ப ரு ங க ா ை ண ங க ளை ா க  இ ரு க் கி ன் ற ன . 
எலைாவறரறயும்விட அவரகள் நிை்ததில 
்தம்ரமக் கரைக்கின்ற தி்ாகம் இந்தப 
பிை்பஞ்சம் அறி்ா்தது. 

ெ ா ன் ர க ந து  கு ழ ந ர ்த க ர ளை ப 
ந்பறறுவிடடு ஒரு ந்பண் இறநதுவிடடால, ்தன் 
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நமா்த்தச் சீவரனயும் ்பண்ம் ரவ்தது அந்தக் 
குழநர்தகரளை்த ்தகப்ப்ன கரை்்றறுகிறான். 
அ்்த நிரை்தான் ஒரு ந்பண்ணுக்கும். கணவன் 
்தவறிப்்பாகிற்்பாது அந்தக் குடும்்ப்தர்தச் 
சறுக்கிவிடாமல நிறு்த்த அ்த்தரன்த துன்்ப 
து்ைஙகரளையும் கடந்்தறுகிறாள். இந்தக் 
காை்த்்தாடும் காற்றாடும் ்தஙகளின் 
உட்ைாடும் உயி்ைாடும் மண்்ணாடும் 
மலலுக்கடடிப பிரழக்கிற வாழ்வு உரழக்கும் 
வரக்க்ததினுரட்து.   

நெருபபிறகு வழி்றற ஆயிைம் இைவுகளின் 
அடுபபு வாசரன்்ாடும் இ்ைா்த வாழ்வின் 
புன்னரக்்ாடும் வளைரந்த பிள்ரளைகளில 
ஆண்களுக்குப பிரிவு்த து்ைம் என்ற ஒன்று 
இலரை. ஆனால ந்பண்களுக்கு ஒரு நெடும் 
வாழ்வில இரட்று்தது நிைம்ந்ப்ரும் 
கசப்பான சூழல ெடந்்தறுகிறது. திருமணம் 
முடி்தது ஒரு ந்பண்ரண நவளி்்றறும் 
கடன் ஒரு குடும்்ப்ததிறகும், ந்பண்ரண்த 
திருமணம் நசயதுநகாண்டு ்தன் வீடடிறகு ஒரு 
அடிரமர்க் நகாண்டு வநது ்சரக்கும் கடன் 
இன்்னார குடும்்ப்ததிறகும் என்்பது இங்க 
காைந்்தாறும் நிைவுகிற கடும்நகாடுரம. 
வாழ்க்ரகப்படட பின்னர ஒரு ந்பண் ்தன் ்தாய 
்தகப்பனுக்்கா, ்தன்்னாடு பிறந்்தாரகளுக்்கா 
ஒரு ென்ரமயும் நசயதுவிட முடி்ாது, மாறாக்த 
்தன் குடும்்ப்தர்த்த துரளை்தந்தடுக்கிற அம்்பாக 
அவள் மாறறப்படுகிற ்்பைவைம் ஒரு ந்பண் 
்தாஙகவி்ைா்த சி்ததிைவர்த ஆகும். இங்க 
ஒரு ந்பண்ணின் வாழ்க்ரக எ்த்தரனப 
்்பைால சூரற்ாடப்படுகிறது என்கிற ்கள்வி 
ரக்ரிவாளைாயப ந்பண்களிடம் இலைாமல 
இலரை. 

திருமணம் முடி்தது்த தூை்தது ஊர 
்்பான ஒரு ந்பண் ்தன் ்தகப்பரன நிரன்தது 
உரறவர்தப ்பாடைாக எழுதியிருக்கி்றன். 
ஒவநவாரு ்பாடலும் உருவாக எனக்கு ஒரு 
கர்த இருப்பதிலரை, அ்தன் சா்லில ஒருநூறு 
கர்தகள் இருக்கின்றன. என் அம்மாவுடன் 
பிறந்த ந்பண்களில.. அம்மா மூ்த்தவர, மறற 
மூவரும் எனக்குச் சின்னம்மாக்கள். அம்மா 
ந்ப்ர பூவாயி. சின்னம்மாக்கள் புஷ்பம், 
ைஞ்சி்தம், ்பை்மஸ்வரி. 

ெ ா ன்  ்ப ன் னி ை ண் ட ா ம்  வ கு ப பு 
்ப டி ்த து க் ந க ா ண் டி ரு ந ்த ் ்ப ா து  எ ன் 
அம்மாரவப ந்பறற ்தா்த்தா நசாக்கர அவரகள் 
இறநதுவிடடார. இது ெடந்தது 1992 டிசம்்பர 
28.  அப்்பாந்தலைாம் ்்பாக்குவை்தது 
வசதிக்ளைா ந்தாரைந்தாடரபு வசதிக்ளைா 
ந்பரி்தாக இலரை. ்தா்த்தா இறந்த நசயதிர் 
உறவுகளுக்குச் நசாலவ்தறகு ொனும், என் 
உறவுக்காைரகள் சிைரும் ஆளுக்நகாரு திரசயில 
ெடநதும் ்பஸ்ஸிலும் ரசக்கிளிலுமாயச் 
நசலகி்றாம். 

ொஙகள் ்தா்த்தா வீடடின் அருகி்ை்் 
இருந்்தாம், சின்னம்மாக்கள் மூவரும் 
ந வ ளி யூ ர க ளி ல  இ ரு ந ்த ா ர க ள் .  இ தி ல 
கருமா்ததூர ஒ்த்தப்படடியில இருந்த ைஞ்சி்தம் 
சின்னம்மாவுக்கும், மு்ததுப்படடிக் குவாரியில 
வசி்ததுவந்த ்பை்மஸ்வரி சின்னம்மாவுக்கும் 
இழவுச் நசயதி நசாலலுகிற ந்பாறுபபு 
என்னுரட்து. ரசக்கிரளை எடு்ததுக்நகாண்டு 
ஒ்த்தப்படடிர் ்ொக்கிச் நசலகி்றன். 
காலகள் ந்படலகரளை மிதிக்கின்றன; கண்கள் 
்தா்த்தாரவ நிரன்தது அழுகின்றன. மு்தலில 
்்பான இடம் 12 கி்ைா மீடடர. இைண்டாவது 
மு்ததுப்படடிக் குவாரிக்கு ஒரு 12 கி்ைா 
மீடடர தூைம். மீண்டும் ொன் திரும்பி்த ்தா்த்தா 
முக்தர்தப ்பாரக்க மதி்ம் ஆகிவிடடது. 

இரு சின்னம்மாக்களிடமும் இந்தச் 
நசயதிர் ொன் நசான்ன அவஸ்ர்தயும் 
அ்தறகு அவரகள் ்தன் ்தகப்பரன நிரன்தது 
நவடி்தது அழு்தர்தயும் என்னால இன்றும் 
மறக்க்வ முடி்விலரை. ்தகப்பனின் 
ம ை ண ம்  ந ்ப ண் க ளு க் கு  எ ்த ்த ர ன ப 
ந்பருநது்ைம் என்்பர்த எஙகள் குடும்்பம் 
ந்தாடஙகி எண்ணறற குடும்்பஙகளில 
்பார்ததிருக்கி்றன். அதிலும் பிள்ரளைகள் 
குழநர்தகளைாக இருக்கும் ்பருவ்ததி்ை்் 
்தாய இறநது்்பாகிற வீடுகளில ஒரு ்தகப்பன் 
நமா்த்தப ந்பாறுபர்பயும் ்தன் ்்தாளில 
சுமநது ்படுகிற நகாடுரம ்தாஙகவி்ைா்தது. 
அப்படி்ான அப்பாக்களைால வளைரக்கப்படும் 
ந்பண்பிள்ரளைகள் அப்பாக்கரளைப பிரிநது 
வாழ்வது எளி்தலை. அப்பனுக்கு வக்கிருந்தால 
திருவிழாவுக்கு மகள் குடும்்ப்தர்த அரழப்பார. 
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அதுவும் இலரைந்ன்றால ந்பரும்்பாைான 
குடும்்பஙகளில அப்பா அந்தப ்பக்கம்்தான் மகள் 
இந்தப ்பக்கம்்தான். ொன் என் சின்னம்மாவுக்குச் 
்சதி நசான்னது்்பால ஒவநவாரு மகளுக்கும் 
ஒருொள் ஒரு ்சதி ்தவறாது ்்பாகும். 
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இந்தப ்பாடலுக்கு நமடடரம்த்தவர 
்்தாழர கரிசலகுயில கிருஷணசாமி அவரகள். 
இ்தறகு முரறப்படி இரச்ரம்ததுப ்பாடல 
்பதிவு நசய்தவர இரச்ரமப்பாளைர நெ் 
்க ்தாஸ் அவரகள். குைல வழி உயிர ்தந்தவர 
மக்கள் இரசப ்பாடகி ைாெைடசுமி அவரகள். 
இந்தப ்பாடரைக் காடசிப்படு்ததி்்்பாது 
மகளைாக ைாெைடசுமியும், சிவ்தரஷினி என்கிற 
சிறுமியும் ெடி்ததிருந்தனர. அப்பாவாக மாமா 
சிவமணி காடசியின்வழி வாழ்நதிருந்தார. இது 
்்பான்ற ்பாடலகள் திரைப்படஙகளில வந்த 
காைம் ஒன்று இருந்தது. ஆனால இப்்பாது 
அ்தறகு வாயபபிலரை. ஆனாலும் உரழப்பாளி 
மக்களின் வாழ்ரவ, உணரரவ எலைாருக்கும் 
நகாண்டுநசலவர்த எனது மக்த்தான 
கடரம்ாகப ்பாரக்கி்றன்.
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 சநதிப்பு

இரண் வழியில சிறாரகளுக்கான 
கர்தகரளைச் நசால்பவரகளில ்தனி்ததுவமானவர 
குறடரட மாமா க்ணசுபிைபு.  ்பல்வறு 
க லலூரி க ளிலு ம்  ்ப ள் ளிக் கூட ங க ளிலு ம் 
ந்தாடர வருரக்தரு கர்தநசாலலி்ாக 
வைம்வந்தவர.  ்பைகுைல கரை்ஞைாக, 
ெடிகைாகச் நசன்ரன வந்தவர. இ்தழ்களில ்பணி 
நசயது, சிறுகர்த்ாளைைாக உருநவடு்த்தார. 
பின் ெடிகைாக ்வண்டும் என இ்தழ் 
்பணிர்்த துறந்த இவரை எழு்தது மீண்டும் 
்தனக்குள்்ளை்  ் இழு்ததுப்்பாடடுக்நகாண்டது. 
எழு்த்தாளைரகரளைச்  சநதி்தது அவரகளின் வாசிபபு 
அனு்பவஙகரளை ெம்்மாடு ்பகிரநதுநகாள்ளும் 
ந்பப்பரஸ் ந்தாரைக்காடசியின் ‘்படி்த்ததில 
பிடி்த்தது’ நிகழ்ச்சிர் நெறிப்படு்ததி வந்தார. 
சிைகாைம் உ்தவி இ்க்குெைாகவும் இருநதுள்ளைார.  
திரைப்படஙகளில சிறு சிறு ்வடஙகளில 
ெடி்ததுக்நகாண்டும் வரைந்ாளியில ‘குறடரட 
மாமா’ என்ற ந்ப்ரில சிறாரகளுக்குக் 
கர்தநசாலலியும் வரும் அவரை ஒரு 
மாரைபந்பாழுதில சநதி்த்த்்பாது…

‘படித்ததில பிடித்தது’ நி்கழ்சசிக்குப் 
பிறகுதான் வாசிக்்க ஆைம்பித்்தன்.. என்கிறீர்்கள். 
எழுத்தாளர்்கரள அதுவும் அவர்்களின் வாசிப்பு 
அனுபவங்கரளப் பறறிப் ்பசும் நி்கழ்வில 
நீங்கள் எப்படி? 

மு்தலில ்்தாறறமும் குைல வளைமும்்தான் 
காைணம். ெண்்பர ஆனந்த எனக்கு அப்்பாது 
இவவாயபபிரன வழஙகினார.

வாசிபபு என்்ப்தறகுள் நுரழகிறவரகள் 
இைண்டு வரகயினர. ஒரு சாைாருக்கு 
இ்ல்பாக்வ வாசிப்ப்தறகான சூழலகள் 
அரமநதிருக்கும் அலைது அவரகளுக்கு 
வ ா சி ப ்ப ்த ற க ா ன  வ ா ய ப பு க ளு ம் 
வழிகாடடு்தலகளும் கிரட்ததிருக்கும். அடு்த்த 
வரகயினருக்கு அப்படியிலரை. ் ்பச்சாளைரகள், 
எழு்த்தாளைரகள் அலைது ஏ்தாவது ஒரு வாசகரின் 
்்பச்ரசக் ்கடடு அதில ஈரக்கப்படடு 
நூலகரளை்த ்்தடி வநதிருப்பாரகள். ொன் 
இைண்டாம் வரக.

இ ்த ழி ல  ்ப ணி பு ரி ந ்த  அ னு ்ப வ ம் 
நகாஞ்சம். சிறுகர்தகள் எழுதி ைாெம் 
கிருஷணன் நிரனவு சிறுகர்தப ்்பாடடியில 
்பரிசுகள் ந்பறறிருக்கி்றன். நிகழ்வில ொன் 
கைநதுரை்ாடப ்்பாவதிலரை, அவரகளின் 
அனு்பவ்தர்தக் ்கடடுக்நகாண்டிருக்கப 
்்பாகி்றன் என்்ப்்த ொன் ்ப்மின்றி 
அநநிகழ்ச்சியில ந்தாடைப ்்பாதுமான்தாக 
இருந்தது.  கறறுக்நகாள்்வாம் என்ற 
எண்ணமும் ்த்க்கம் இலைாமல ந்தாடை 
உ்தவி்ாக இருந்தது.





..
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வண்ண்தாசன், ்ொ டி குருஸ் என்த 
ந்தாடஙகி இ்க்குெர ்பாலும்கநதிைா, 
நெ்்மாகன் வரை ்பல்வறு ஆளுரமகளின் 
வாசிபபு அனு்பவஙகரளை என்னுரட் 
நிகழ்ச்சியில ்பகிரநதிருக்கி்றாம். ஒவநவாரு 
நிகழ்ச்சிக்குப பிறகும் நூலகரளை ்ொக்கி 
ொன் ்ப்ணப்பட்டன். அப்்பாதிருநது 
வாசிபபு என்ரனக் கவவிக்நகாண்டுவிடடது... 
நகாைானாவுக்குப பின்்பான காை்ததில வாசிபபு 
நின்று்்பாயவிடடது. மீண்டும் ந்தாடஙக 
்வண்டும். இப்்பார்தக்குக் குறடரட 
மாமாவுக்காக மடடு்ம வாசிக்கி்றன்.

இந்நி்கழ்சசியினால நீங்கள் வாசித்து 
உங்களுக்கு மி்கவும் பிடித்துப்்பான பரைப்பு 
என்றால எரதச ம்சாலவீர்்கள்...

நிரறய் இருக்கிறது. ஆனால அதில 
மாண்்டாவின் ்பரடபபுகள் என்ரன 
நவகுவாகக் கவரந்தன.  கல்ாண்ஜியின் 
கவிர்தகள்… இன்னும் ்பை.

நீங்கள் இதழில பணிம்சயத்பாது 
நா.முத்துக்கு�ாருக்கும் உங்களுக்கும் ஏறபடை 
நடபு குறித்துக் கூறமுடியு�ா? 

ொ. மு்ததுக்குமாரின்  கலலூரிப ்பருவம் 
அது. 1994 வாக்கில அது நிகழ்ந்தது ... ொன் 
அப்்பாது ெக்கீைன் இ்தழில ்பணிநசயது 

நகாண்டிருந்்தன். எடிடடர அரறயில ொன் 
மடடும் இருந்த ்தருணஙகளில ொ.மு்ததுக்குமார 
வருவார... கவிர்தகரளைக் நகாண்டுவநது 
்தருவார. எலைாக் கவிர்தகளும் அருரம்ாக 
இருக்கும். இ்தழில நவளியிடுஙகள் என்்பார.

ஆ ன ா ல ,  இ ்த ழி ல  ந வ ளி யி ட 
்வண்டுமானால அ்தரன எடிடட்ைா 
ஆசிரி்்ைா முடிவு நசயவாரகள்... என்னால 
்பாைாடட மடடு்ம முடியும்..  ்பாைாடடு்வன் . 
அப்படி்த்தான் மைரந்தது எஙகள் ெட’பூ’. பிறகு 
ஏரமுரன திரைப்பட்ததின் இ்க்குெரிடம்  
உ்தவி இ்க்குெைாக என்ரனயும் அவர 
்சர்ததுவிடடார.  சிை காைணஙகளைால அந்த 
இ்க்குெரின் பைாநெட நின்று்்பாக அடிக்கடி 
சநதிக்கும் ொஙகள் எப்்பா்தாவது சநதிக்கும்்படி 
ஆகிவிடடது. ொன் இ்தழி்ை்் ்பணிர்்த 
ந்தாடரந்்தன். முன்பு கண்ணகி சிரை இருந்த 
இட்ததில சிை கடடிடஙகள் இருந்தன. அஙகு 
மை்த்தடிகளில நிரற் ்ெைஙகரளை அவ்ைாடு 
ொன் நசைவிடடிருக்கி்றன். ைசரனயும் 
கற்பரன வளைமும் அள்ளைக் குரற்ா்த 
மகாகவி்ஞன்  அவர. பின்னாளில அவருக்குக் 
கிரட்த்த ந்பரும் வை்வறபு கண்டு மகிழ்ந்்தன். 
அவருடன் ெடபு ்பாைாடடி்்தறகாக்வ ொன் 
ந்பருரம்ரடந்்தன். 

படித்ததில பிடித்தது நி்கழ்வில உங்களுக்கு 
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மி்க மநருக்்க�ா்க அர�ந்த ஆளுர� குறித்து 
ஏதாவது ஒரு நிரனவு எனக் ்்கடைால நீங்கள் 
எரதச ம்சாலவீர்்கள்....!

வாசிபர்ப்த ்தாண்டி்த்தான் அர்தக் 
குறிபபிடடாக ்வண்டும். எழு்த்தாளைரகளில 
சிைர என் மனதுக்கு நெருக்கமானவரகரளை 
நி ர ன வூ ட டி ் ்ப டி ் ்  இ ரு க் கி ற ா ர க ள் . 
அ்தறகு  அவரகளுரட் ்மனரிசம் 
அ ல ை து  உ ரு வ  அ ர ம ப பு க ள் கூ ட க் 
காைணமாக அரமநதிருக்கைாம் . அப்படிச் 
நசாலை ்வண்டும் என்றால எழு்த்தாளைர 
வண்ண்தாசனுரட் காதுகள் மறறும் 
அவருரட் உருவ அரமபபு என் ்தநர்தர் 
நிரனவு்படு்ததின.

இ்க்குெர ்பாலும்கநதிைாவின் ரகவிைல 
ெகஙகளும் ரககளும் என் ்தநர்தர் 
நிரனவு்படு்ததின… ்பாலும்கநதிைா சாருடன் 
ொன் சிைகாைம் ்பழகி்னன். அவருக்கு 
மறதி வநது என்ரன அரட்ாளைம் காண 
முடி்ாமல ்ார நீஙகள் என்று ்கடட்்பாது 
ொன் அதிரந்்தன். அதிலிருநது என்னால 
நவளிவைமுடி்விலரை . 

ஒரு எழு்த்தாளைரின் நூலில இருநதும் சரி… 
அலைது ஒரு எழு்த்தாளைரிடமிருநதும் சரி ொம் 
ந்பறும் அனு்பவஙகள் என்்பது ஒன்று்தான். 
ெம் வாழ்ரவ அவரகளுக்குள்  ஏ்தாவது ஒரு 
வரகயில சம்்பந்தப்படு்ததிக்நகாள்கி்றாம் . 
அ்தன் பிற்க ெம்வாழ்வில ்பரடபபு அலைது 
ஒரு ்பரடப்பாளி வழிெட்த்த்த ந்தாடஙகுகிறார. 

பரைப்பும் பரைப்பாளியும் வா்ச்கனின் 
இந்த �ாதிரியான ம்சயலபாடடின்்பாதுதான் 
மவறறியரைந்துவிடுகிறார்்கள் என்கிறீர்்களா?

ஆ ம் …  வ ா ச க னு ம்  ்ப ர ட ப பு ம் 
்பரடப்பாளியும் சநதிக்கும் புள்ளி ‘சம்்பந்தம் 
நகாள்ளு்தல’ எனும் இது்தான் என்று 
ெம்புகி்றன்.

‘குறடரை �ா�ா’ முயறசி பறறிச 
ம்சாலலுங்கள்….

ொன் என் பிள்ரளைகளுக்குக் கர்தகள் 
நசாலலு்வன். அவரகளுடனான ்ெைம் 
நசைவிடு்தல என்்பதில ந்பரும்்பாலும் கர்த 
நசாலவது முக்கி் இடம் பிடிக்கும். ஒரு சிை 

ொள்களில ்பணிப்பளு காைணமாகக் கர்தகள் 
ஏதும் ்படிக்காமல, கர்தகளும் நசாலைக் 
கிரடக்காமல  குைரை மாறறி ஏ்தாவது 
உளைறிக்நகாண்டு இருப்்பன். பிள்ரளைகள் 
்கடடுக்நகாண்டு்தான் இருப்பாரகள்… 

பி ள் ர ளை க ர ளை ச்  ச ம ா ளி க் க வு ம் , 
நெருக்கமாக ்ெைம் நசைவிடவும் கர்தகள் 
ந்பருமளைவில ந்பற்றாருக்குக் ரகநகாடுக்கும். 
எலைாப ந்பற்றாருக்கும் சுவாைஸ்்மாகக் 
கர்த நசாலை வைாது. என்ரனயும் ் சர்தது்த்தான் 
நசாலகி்றன். எனக்கு்த ந்தரிந்த முரறயில ொன் 
கர்த நசாலகி்றன். அது குழநர்தகளுக்குப 
பிடி்ததுவிடுகிறது அவவளைவு்தான். இந்தக் 
க ா ை ண ங க ளு ம்  ம ற ற ்ப டி  பி ள் ர ளை க ள் 
யூடியூபபில கர்த நசாலலுஙக அப்பா என்று  
்பைமுரற நசாலலிக்நகாண்்ட இருந்ததின் 
விரளைவாகவும்்தான் ்்தான்றினார குறடரட 
மாமா. அ்தன்பிறகு எஙகள் குடியிருபபில உள்ளை 
குழநர்தகள் அரனவருக்கும் பிடி்த்தமான ெ்பர 
குறடரட மாமா க்ணசு்தான். இரடயில சிை 
காைம் நின்று்்பான குறடரட மாமா மீண்டும் 
ந்தாடரநது இ்ஙகுவ்தறகுக் காைணமும் 
அவரகள்்தான் …

குறடரட மாமா நகாைானா காை்ததிறகு 
முன்்்ப ்பைரிடமும் வை்வறர்பப ந்பறறது … 
அ்தன் வளைரச்சியில ஏைாளைமான ஆளுரமகளின் 
ஆ்தைவு இருந்தது.  அவரகளுக்கு இந்ெை்ததில 
எனது ென்றிகரளை்த ந்தரிவி்ததுக்நகாள்கி்றன். 

குறடரை �ா�ா ஏன் ்கரத ம்சாலகிறார்..

ெம்முரட் குழநர்தப ்பருவ்ததில 
ெம் ்தா்த்தா ்பாடடிகள் கர்தந்ன எர்தச் 
நசான்னாலும் ்கடடுக்நகாண்டிருப்்பாம். 
க ர ்த  ் க ட ்ப து  எ ன் ்ப ர ்த ்த  ்த ா ண் டி 
்தா்த்தாவின் புரகயிரை வாசமும் ்பாடடியின் 
அைவரணபபும் வி்ரரவ ொறறமும் 
இப்்பாது நிரன்த்தாலும் கர்த்்ாடு 
மணநமடு்தது வீசும்…

அந்த அனு்பவம். அப்படிக் கர்த 
்கட்பது நெடுஙகாை்ததிறகுப பிறகும் 
மண்ததுடன் மனி்தரகரளை அவரகளுடனான 
ெமது அனு்பவஙகரளை நிரனவுகூைரவக்கும். 
கர்தர் மறநது்்பானாலும் இம்மாதிரி்ான 
அனு்பவஙகரளை நிரன்ததுக்நகாண்்ட 
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கர்தர் நிரனவுக்குக் நகாண்டு வநதுவிட 
முடியும். 

இ ந ்த  அ னு ்ப வ ம்  இ க் க ா ை ப 
பிள்ரளைகளுக்குக் கிரடக்கவிலரை. அ்்த 
்ெை்ததில எர்த ஒன்ரறச் நசாலலி்த ்தை 
்வண்டுமானாலும் கர்த ்்தரவப்படுகிறது. 
கர்த ்வகமாக குழநர்தகள் ஒன்ரறப 
பு ரி ந து ந க ா ள் ளை  உ ்த வு கி ற து  .  இ ந ்த ்த 
்்தரவயும் ்பரழ் மாதிரி்ான ஏ்தாவந்தாரு 
அனு்பவ்தர்த்த ்தைவும்  குறடரட மாமா கர்த 
நசாலை மு்றசிக்கிறார.

குழந்ரத்களுக்குக் ்கரத ம்சாலவது 
என்ப்த மபரும் ்சவாைானதுதான் ஆனாலும் 
்கரத ம்சாலவதில முக்கிய�ானது, ்கடின�ானது 
என்றால எரதச ம்சாலவீர்்கள்?

சுவாைஸ்்ம்… கர்த… இைண்ரடயு்ம 
நசாலைைாம். அந்தக் காை்ததில ந்பரி்வரகள் 
எர்தச் நசான்னாலும் சுவாைஸ்்மாகச் 
நசாலலுவாரகள். அர்த்த ்தாண்டி அவரகள் 
எர்தரவ்தது ்வண்டுமானாலும் ஒரு 
கர்தர்ச் நசாலை்த ந்தாடஙகிவிடுவாரகள்… 
அது ்கடடுக்நகாண்்ட இருக்க்த தூண்டும்.

வ ா ன ்த ர ்த ப  ்ப ா ர ்த து க் ந க ா ண் டு 
்படு்ததிருக்கி்றாம். உ்ை்ததில ெடச்ததிைம் 
ந்தரிகிறது. உட்ன ெடச்ததிைக் கர்த ஒன்று 
எ ப ்ப டி ் ் ா  வ ந து வி டு ம் .  இ ரு ட ட ா க 
இருக்கிற்தா, நவளிச்சமிலரை்ா.. உட்ன 
இருடரடப ்பறறி ஒரு கர்த. இப்படி ஆடு 
இருந்தால ஆடரடப ்பறறியும் மாடு இருந்தால 

மாடரடப ்பறறியும் கர்த நசாலலிவிடுவாரகள். 
ஆனால இன்று கர்தக்கும் சுவாைஸ்்்ததிறகும் 
அதிகமாக நமனக்நகட ்வண்டியிருக்கிறது .

அப்படிமயன்றால இன்று சுவாைஸய�ான 
்கரத்கள் கிரைப்பதிலரையா?

அ்தாவது நசாலைக்கூடி் வரககளிைான 
குழநர்தகளுக்கான கர்தகளில சுவாைஸ்்ம் 
நகாஞ்சம் குரறவு்தான்.  எலைாக் கர்தகரளையும் 
நசாலலிவிடமுடி்ாது… சிை கர்தகள் 
்படிப்பதில கிரடக்கும் சுவாைஸ்்்தர்தச் 
நசாலலும்்்பாது ்தருவதிலரை. அது கர்த 
நசால்பவரைப ந்பாறு்த்தது்தான் என்றாலும்கூட 
சுவாைஸ்்மாகச் நசாலைக்கூடி் வரகயில 
கர்தகள் ந்பரி் அளைவில நவளிவருவதிலரை 
என்்பர்தயும் கவனிக்க்த்தான் ்வண்டும். 
அலைது என்னுரட் ்்தடு்தலில ொன் 
கண்டரட்ாமலும் இருக்கைாம்்தான்.

குறடரை �ா�ாவின் சிறப்பம்்சம் ்கரதயில 
என்ன வருகிற்தா அரதத் ்தடிச ம்சன்று 
அந்த இைத்தில ்கரதம்சாலவது … என்பதுதான்.  
ஆடு, ்கழுரத, ஒடை்கம் என விைஙகு்களின் 
்கரத்கள் ம்சாலைப்படும்்பாமதலைாம் அந்த 
விைஙகு்கரளயும் ்்சர்த்துக்ம்காள்கிறீர்்க்ள! 
இந்த எண்்ணம் எப்படித் ்தான்றியது…

என் ர்ப்ன்்தான் காைணம் … அவன்்தான் 
என்னுரட் ்கமைா ்மன்.

ஒருொள் ஒரு ஆடடிரனப ்பறறி் கர்த 
நசாலைைாம் என முடிநவடு்தது ஒரு ெலை 
இட்தர்தப ்பார்ததுக்நகாண்டிருந்்தன். 
ர்ப்ன் நசான்னான். அப்பா ஆடு இருக்கும் 
இட்ததிறகுச் நசன்றால என்ன? இப்படி 
ஆைம்பி்த்தது்தான் விைஙகுக்ளைாடு ்சரநது 
கர்த நசாலவது. சமீ்ப்ததில ஒடடக்த்்தாடு 
கர்த நசாலலியிருந்்தன். கர்தர்ச் 
நசாலவ்தறகு முன்பு அந்த ஒடடகமும் ொனும் 
்பழகிக்நகாள்வ்தறகு ஒருமணி ்ெை்ததிறகும் 
்மைாகி்து… ந்தாடக்க்ததில கடிக்க வந்த 
ஒடடகம் ொன் அன்்்பாடு ந்தாடடு்த 
்தடவிவிடுரகயில என்ரனப புரிநதுநகாண்டு 
ஒ்ததுரழ்த்தது. 

அப்்பாது எனக்குப ்பாலும்கநதிைா 
சார என்னிடம் நசான்ன வார்தர்தகள்்தான் 
நிரனவுக்கு வந்தன. “உண்ரம்ாக நீ எர்த்த 
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்்தடினாலும் அது உனக்குக் கிரடக்கும்.” 

எனக்கு ஒடடகம் ஒ்ததுரழ்த்தது. 

குறடரை �ா�ா ்கரதரய எப்படித் ்தர்வு 
ம்சயகிறார்?

கர்தகள் நிரறய் இருக்கிறது. குறடரட 
மாமாவின் எதிர்பாரபபு மு்றசி எலைா்ம 
நகாஞ்சம் வி்ததி்ாசமானது. என்னுரட் 
ெண்்பர ஒருவர ஒரு கர்தர் என்னிடம் 
நசான்னார. அந்தக் கர்த ொம் ஆதியிலிருநது 
்கடடு வந்த காக்கா – ஆ்ா வரடர்்த 
திருடி் கர்த்தான். ஆனால ்வறு மாதிரி்ாகச் 
நசான்னார.

காக்கா வரடர்்த திருட மு்றசிக்கிறது . 
்பாடடி, `நீ காடடிறகுள் நசன்று சுள்ளி 
ந்பாறுக்கி வநது ்தா… ொன் உனக்கு, நீ நசய்த 
்வரைக்காக வரடர்்த ்தருகி்றன்` 
என்கிறாள். திருட நிரன்த்த காக்ரக 
உரழ்தது உண்ண மு்றசிக்கிறது. டநைண்ட 
மாறிப்்பாச்சு என்்பது அப்்பாது்தான் புரிந்தது 
எனக்கு.  பிறரை ஏமாறற நிரன்த்தால ொமும் 
ஏமாறு்வாம் என்்பது ்பரழ் அறம். உரழ்தது 
உண்ண ்வண்டும் என்்பது புது அறம். 
ஆனால கர்த எலைாம் ஒன்று்தான். இர்தப 
பிடி்ததுக்நகாண்்டன். 

பிறகு ொ்ன ஒரு கர்த எழுதி்னன். 
மு்ல ஆரம கர்த.  தூஙகிவிடட மு்ரை 

ஆரம எழுபபுகிறது. ெண்்பா! நீ எவவளைவு 
்வகமாக ஓடக்கூடி்வன்… இப்படி்த 
தூஙகைாமா, ்சாம்்்பறி்த்தனம் கூடாது 
என்கிறது. மு்லும் எழுநது ஆமாம் என்று 
கூறி ்வகமாக ஓடுகிறது. ஆரம நமதுவாகக் 
் க ா ட டி ற கு  வ ந து ந க ா ண் டி ரு க் கி ற து . 
அப்படி வரும்்்பாது ெண்்பன் எப்படியும் 
இந்ெைம் நவறறி்ரடநதிருப்பான் என 
நிரன்ததுக்நகாள்கிறது. ்காடடிறகு அருகில 
வந்ததும் ்காடரடக் கடக்காமல ஆரமக்காக 
மு்ல கா்தது நிறகிறது. இருவரும் ஒன்றாகக் 
்காடரடக் கடக்கிறாரகள்… இப்படிப்படட 
கர்தகரளைவிட இன்ரற் காை்ததில ் வறு எது 
அற்தர்தக் கறறு்த்தை உ்தவிடப்்பாகிறது…

ெற்பண்புகரளைக் குழநர்தகளிட்ததில 
விர்தக்க, காை்ததிற்கறற ெலை கர்தகள் 
்வண்டும். அப்படி்ான கர்தகரளைக் குறடரட 
மாமா ்்தடிச்நசன்று குழநர்தகளுக்குச் 
நசாலலிவருகிறார.

மபற்றாருக்கும் வா்ச்கர்்களுக்கும் 
குழந்ரத்களுக்கும் நீங்கள் எதாவது ம்சாலை 
்வண்டு�ா?

புதி் மு்றசிகள், புதி் சிந்தரனகள், 
எ்தார்த்த வாழ்ரவப புரிநதுநகாள்ளைவும் 
அ்தறகு ஏறற்படி வாழவும் கறறு்த்தரும் 
க ர ்த க ள்  கு ழ ந ர ்த க ளு க் க ா க  நி ர ற ் 
நவளிவை்வண்டும். ஏைாளைமான கர்தகளில 
நிரற் நவறுரமகள் இருக்கின்றன. சிறுவர 
மைர, குழநர்தகள் மைர ்்பான்ற ொளி்தழ் 
இ ர ண ப பு க ர ளை ் ்  ந ்ப ரு ம் ்ப ா ை ா ன 
குழநர்தகள் எளிதில ்படிக்கின்றனர. அவறறில 
வைக்கூடி் கர்தகள் ந்பரும் கவன்த்்தாடு 
எழு்தப்படடால சிறப்பாக இருக்கும்.

நிரற் ெண்்பரகள் என்ரன அரழ்தது 
அவரகளுரட் கரு்தர்த, ஆ்ைாசரனர் 
அளி்ததுவருகிறாரகள்.  அதில ்பைரும் 
எ ன் னி ட ம்  ம ட டு மி ன் றி  ந வ ளி யி ல 
ந்பாது்த்தளைஙகளில எவவி்த்த ்த்க்கமுமின்றிக் 
குறடரட மாமாரவப ்பறறிச் நசாலகிறாரகள். 
அ்தனால குறடரட மாமாவிறகு இன்னும் 
நிரற் குழநர்தகளின் அன்பு கிரடக்கிறது. 
அ்த்தரனப ்்பருக்கும் குறடரட மாமாவின் 
அன்பும் ென்றியும்.
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வி்த்கள்(seeds) மற்றும் கூலங்கள்(grains)
‘Learn from seeds; they don’t die when you 

throw dirt at them; they grow.’ - Matshona Dhli-
wayo.

கருஙகால வை்க இருஙகதிர்த திரன்்

சிறுநகாடிக் நகாள்்ளை ந்பாறிகிளைர 
அவரைந்ாடு

இநொன் கலைது உணாவும் இலரை – 
335:4-6. 

– புறொனூறு.

பூமியில, ்தாவை விர்தகளின் வ்து 
ஏறக்குரற் 360 மிலலி்ன் வருடஙகள் (3,600 
ைடசம் வருடஙகள்) என்கிறது ஆயவு. 1970களில 

கண்டுபிடிக்கப்படட ஒரு வரக விர்தயின் 
புர்த்படிவம் (Elkinsia polymorpha, a plant fossil 
found in Randolph County) இர்த உறுதி நசயகிறது. 
ஆனால மனி்தனுக்கும் விர்தகளுக்கும் - 
்வளைாண்ரம வழி்ாக - இரட்ான ்ெைடி 
உறவு நவறும் ்பன்னிநைண்டு ஆயிைம் மு்தல 
்பதிரனந்தாயிைம் வருடஙக்ளை. அ்தறகு முன்பு 
விர்த என்்பது ஒரு இ்றரகச் நச்ல்பாடு 
என்று புரிநதுநகாள்ளை முடிகிறது. மிக நீண்ட 
்பரிணாம வைைாறரற அது நகாண்டுள்ளைது. 
மாறாக, ்வளைாண்ரம ந்தாடஙகி் காைம் 
மு்தல விர்தகளும் கூைஙகளும் இனம் பிரி்தது 
உணைப்படடு அவறறிறநகன்த ்தனிவரகப 
ந்ப்ரகள் உருவாக்கப்படடது என்்பது ந்தளிவு. 

பூமி முழுதும் ்பைவியிருக்கும் விர்தகளின் 
வைைாறறு விரளை்வ மனி்தகுைம் என்றால 
மிரகயிலரை. மனி்த வாழ்வின் பிைதிநிதிகள் 

ததகாைர - 7
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அலைது நச்ல்பாடடுப ்பணி்ாளைரகள் (Staff 
of life) என்று விர்தகரளை வரணிக்கிறாரகள் 
ஆயவாளைரகள். மனி்த குைம் விர்தகளின் 
உைகால ஆனது. மனி்த அடிப்பரட்த 
்்தரவகளைான உணவு, உரட, இருபபிடம் 
ஆ கி ்  அ ர ன ்த தி லு ம்  ்த ன்  ்ப ங ர க க் 
நகாண்டுள்ளைன விர்தகள். 

உைகம் முழுவதும் உணவு அடிப்பரடகள், 
ந்பாருளைா்தாைம் மறறும் வாழ்வு முரறகள் 
அரன்ததிறகும் விர்தகள் அவசி்மானரவ. 
பிை்பஞ்சம், பூமி ஆகி்வறறில இருக்கும் 
அரன்தது அறபு்தஙகரளைப ்்பாை்வ 
விர்தகளும் கற்பரனக்கு எடடா்த அதிச்மான 
வடிவரமபர்பக் நகாண்டரவ. அரவ 
முழுக்க முழுக்க ்தறசாரபு வரகப்படடரவ. 
அரவ முரளைக்கும்்்பாது அந்த்த ்தாவை்ததிறகு 
ஆைம்்பநிரை உணவளிக்கும் திறன் ந்பறறரவ. 
விர்தகளுக்குள் இருக்கும் முழுரம்ான 
நச்லதிடடம் அவறரற உைகின் எந்த 
மூரைக்கும் ்தைம் நகடாமல ்பைவிச் நசலை 
வழிவரக நசயகிறது.  ்்பாை்வ விர்தகள் 
இரணநது நச்ைாறறுகின்றன. 

வி ர ்த க ள்  ் ்த ா ன் று ம்  மு ன் பு 
்தாவைஙகளின் ்பைவல மிகவும் நமதுவான்தாக 
இருநதிருக்கிறது. விர்தகளின் ்்தாறற்ததிறகுப 
பிறகு மகைந்தச் ்சரக்ரக்ானது ்பை மடஙகு 
்வகமாகப ்பைவியிருக்கிறது. இரு்வறு 
்தாவைஙகளின் மகைந்த்தர்த ஒன்று ்சர்தது 
ஒரு விர்த உருவாக இ்றரகயின் ்பரிணாமம் 
்தன்வழி்் ஒரு ந்பரும் ்ப்ண்தர்த 
ஏற்படு்ததிக்நகாண்டுள்ளைது எனைாம். 

்மலும், விர்தகள் ஒருவரக்ான 
்தாஙகும் ஆறறரை (endurance) இ்றரக்ாக்வ 
நகாண்டுள்ளைன. விர்தயின் உறஙகுநிரை 
( S e e d  d o r m a n c y )  எ ன் ்ப து  வி ர ்த க ள் 
முரளை்த்தரைக் குறிபபிடட காை்ததிறகு்த 
்தள்ளிப்்பாடுவ்தாகும். இ்தனால ்தகுந்த 
சூழல காைணிகள் கிரடக்கும்்்பாது ்தமது 
முரளை்த்தரை ஆைம்பிப்ப்தறகாக விர்தகள் 
உறஙகுநிரையில இருக்கைாம். சிைசம்ம் 
்தகுந்த சூழல இருபபினும், முரளை்த்தலின் 
பி ன் ன ர  ச ந ்த தி க் கு  ஏ ற ்ப ட க் கூ டி ் 
்ப ா தி ப பு க் க ர ளை ்த  ்த வி ர ப ்ப ்த ற க ா க 
முரளைக்காமல உறஙகு நிரையிலிருநது 

குறிபபிடட காை்ததின் பின்னர முரளைக்கைாம். 
முரளை்த்தலுக்கான அ்ததி்ாவசி்மான 
்்தரவகள் கிரடக்கா்தவிட்ததி்ைா, மிகவும் 
கடுரம்ான குளிர அலைது கடுரம்ான சூடு 
்்பான்ற தீஙகு விரளைவிக்கும் சூழ்நிரைகளி்ைா 
விர்தகள் முரளைக்காமல இரு்த்தல Seed hiberna-
tion எனப்படும். 

்மலும் இ்றரகயில, விர்தகள் 
்தம்ரமப ்பாதுகா்ததுக்நகாள்ளும் வி்தமாகப 
்பல்வறுவி்தமான ்தறகாபபு்த ்தன்ரமகரளைப 
ந்பறறுள்ளைன. முடகள், விசஙகள் ்்பான்று 
அரவ ்பல்வறு இ்றரகப ்பாதுகாபபு 
விச்ஙகரளைக் நகாண்டுள்ளைன. அது்்பாை, 
விர்தகள் ்பல்வறு இடஙகளுக்குப ்ப்ணம் 
நசய்்த ்்தரவ்ான இ்றரகச் சூழரைப 
ந்பறறுள்ளைன. சுறறி அரையும் மிருகஙகளின் 
மீது ந்தாறறிக்நகாண்டு இடம்ந்ப்ரவது, 
காறறில இைகுவான இறகுகள் / ்பஞ்சுகள் 
்்பான்ற அரமபபின் வழி்் மி்தநது நசலவது, 
காயகள் மறறும் ்பழஙகளின் உள்்ளை்் 
்தன்ரன இரு்ததிக்நகாண்டு ்பறரவகளின் 
எச்சஙகள் மூைம் ்பைவுவது என்று ்பல்வறு 
வரககளில இடம்ந்ப்ரநது ்தமக்கு்த ்்தா்தான 
இட்ததில முரளை்ததுக்நகாள்கிற திறரன 
அரன்தது்த ்தாவை விர்தகளும் நகாண்டுள்ளைன. 

்மலும் மிக முக்கி்மாக விர்தகள் 
சு்்பாதுகாபபு்த திறரன அ்பரிமி்தமாகக் 
நகாண்டுள்ளைன. மனி்தன் ்வளைாண்ரமர்க் 
ர க க் ந க ா ண் ட ்த ற கு ப  பி ன்  ்ப ல ் வ று 
நுணுக்கமான விர்தப்பாதுகாபபு முரறகரளைக் 
க ண் ட றி ந து  ்ப ் ன் ்ப டு ்த தி க் ந க ா ண் டு 
இருக்கிறான்.  முக்கி்மாக அரிசியின் 
்ப யி ர க ளு க் கு ்த  ் ்த ர வ ் ா ன  வி ர ்த 
நெலரைப ்பாதுகாக்க ‘்காடரட கடடு்தல’ 
முரறர்க் காைஙகாைமாக்த ்தமிழரகள் 
்ப்ன்்படு்ததிவருகிறாரகள். 

விர்தகள் மிகச்சிறந்த அறபு்தஙகரளை 
உருவாக்க வலைரவ. காடடாக இன்ரற் 
தின்ததில உைகின் மிகப ்பரழ் மைமாகக் 
காணப்படும் ந்பரி் நசம்மை வரக மைமான 
Sequoiadendron giganteum (nicknamed “General Sher-
man”) நவறும் ஆறு மிலலி கிைாம் எரட்ான 
விர்த்ால உருவானது. ்தற்்பார்த் 
இம்மை்ததின் எரட ஏறக்குரற் ஆறு ெம்்்பா 
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விமானஙகளின் எரடக்குச் சமமானது. ்மலும் 
இந்த மை்ததின் ்தற்்பார்த் வ்து ஏறக்குரற் 
2500 வருடஙகள்.  

இவவாறாக விர்தகளின் வைைாறு 
மிகமிக நீண்ட்தாகவும் நி்தானமாகவும் 
ெரடந்பறறுக்நகாண்டிருந்தது. ஆனால 
இரு்ப்தாம் நூறறாண்டின் ம்ததியில மனி்தகுைம் 
விர்தகரளை ்வதியி்ல முரறயில ்பைவரக 
வி்ததுக்களைாக உருவாக்கும் வரைவுகரளை 

உருவாக்கிவிடடது. 

மைஙகள் ்பறறி ொம் முன்ன்ை ்படி்த்்தாம். 
விர்தகளின் விரளைவுகளில மை்தர்தப 
்்பாை்வ கூைமும் ஒன்று. ்தானி்ம் என்்ப்தன் 
வடநமாழிச் நசாலலுக்குக் கூைம் என்்பது சு்த்த்த 
்தமிழ் வழக்கு. பூமியின் நீண்ட வைைாறறில 
‘மனி்தரம் பூமிக்காைம்’ (Anthropocene) 
உருவாவ்தறகு மூைக்காைணிகளில கூைமும் 
ஒன்று என்று நசான்னால மிரகயிலரை. 

ம னி ்த கு ை ம்  வி வ ச ா ் ்த ர ்த 
உருவாக்கிக்நகாண்டதும், ்படிப்படி்ாக 
்வளைாண்ரமச் நச்ல்பாடுகள் ்தன்னிரறவு 
ந்பறறதும், குறிபபிடட காைகடட்ததில ‘மனி்த 
வணிக அரமபபில’ கூைம் ஒரு பிை்தான 
்பஙகிரன எடு்ததுக்நகாண்டதும் மனி்தகுைம் 
பூமியின் மீது ்தனது ்பைமான வலுவ்தர்த 

(power) ஏற்படு்த்தப ்ப்ன்்படடன என்்ப்்த 
எனது புரி்தல. என்வ, ஒ்ை ்ெை்ததில பூமியின் 
மீ்தான பிரணபர்பயும் ்தனிப்படட மனி்தப 
்பாரரவயிைான உைக்தர்தயும் உருவாக்க 
விர்தகளும் கூைமும் உ்தவின என்்பது துணிபு. 

.•.•

தததுவம்
“Man is the only creature who refuses to be what 

he is.”

- Albert Camus

்த ்த து வ ங க ள்  ்ப ற றி  ெ ம க் கு 
ஆ யி ை க் க ண க் க ா ன  அ ற பு ்த  நூ ல க ள் 
கி ர ட க் கி ன் ற ன .  ்த ்த து வ ம்  ்ப ற றி ்த 
ந்தரிநதுநகாள்ளும் ஆரவமுரட்்ாருக்கு ெம் 
முன்்னாரகள் மிகச் சிறந்த புதி்தாக எதுவும் 
சிநதிக்க்த ்்தரவ்றற வரகயில எழுதிக் 
குவி்ததிருக்கிறாரகள். ஒருவர ்தனக்கான 
்த்ததுவ்தர்த, இருப்பவறறுள் ்தமக்நகன 
இருப்பரவகரளை்த ்்தரநந்தடு்த்தால ்்பாதும். 

்த்ததுவம் வாழ்ரவ எலைா்ம அ்ப்த்தம் 
அலைது எலைா்ம ந்பாருள்வரக என்று 
அரன்தர்தயும் ஒரு வரக அர்த்த்ததில 
விளைக்கிக்நகாள்ளை மு்லகிறது. வாழ்நவன்்பது 
எவவளைவு அ்ப்த்தம் என்று ்பை ்த்ததுவ 
அறி்ஞரகள் நசாலலியிருக்கிறாரகள். ஆனால 
ஒரு மனி்தர வாழ்நவன்்பர்த ஒரு குரூைமான 
அ்ப்த்தம் என்று புரிநதுநகாள்ளும்்்பாது 
ஏற்படும் உணரவு ்ப்ஙகைமானது. எனது ்பணிச் 
சூழலில, வி்தவி்தமான பிணஙகள், ்ாநைன்்ற 
ந்தரி்ா்த ்பை உடலகரளை எனது சகாக்களுடன் 
்சரநது புர்த்ததுள்்ளைன். புர்த்தது எடடு 
மா்தம் கழி்தது அரட்ாளைம் காணப்படட 
ஒரு ந்பண்ணின் ்தநர்தயிடம் அவளைது 
மண்ரட்்ாடரடக் நகாடு்த்த்்பாது அவரின் 
முக்தர்தப ்பார்ததிருக்கி்றன். அ்ப்த்தம் 
முக்ததில அரறயும்்்பாது மைணம் என்்பது 
்கலிக்குரி்்தாகிவிடுகிறது. 

மனி்தரகள் விடியும்்்பாது உயி்ைாடு 
வி ழி க் கு ம்  ்த ரு ண ம்  அ ்ப ா ் க ை ம ா ன து 
என்கிறான் காுஃபகா. உைகில ்பல்வறு 
இடஙகளில வி்தவி்தமாகப ்பல்வறு ்்பாரகள் 
நிகழ்கின்றன. ந்தாடரநது அது மனி்தனின் 
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இ ரு ப ர ்ப க்  ் க ள் வி க் கு ள் ளை ா க் கு கி ற து . 
1828இல புஷகின் ‘ந்பாலடாவா’ ்்பார 
்பறறி எழுதி் கவிர்தயில ஒரு வரி; ஒரு 
உ ழ வ ர ன ப  ் ்ப ா ல  ஓ ய ந வ டு க் கி ற து 
்்பார. கவி்ஞரகள் அ்ப்த்த்தர்தக் குரூைமாக 
நமாழிந்ப்ரக்கிறாரகள். 

பூ மி யி ல  ம னி ்த ர ்த ா ம்  ம தி ப பு க் 
கூடடப்படட உயிரிகள். ெமக்கு மடடு்ம 
மறற விைஙகுகளில இலைா்த ஒருவி்த ்ப்ம் 
்பறறி் அறிவு இருக்கிறது. ஏநனன்றால ொம் 
காை்தர்தயும் தூை்தர்தயும் ்பறறி அறிநது 
ரவ்ததிருக்கி்றாம். சு் மைண்தர்த்த 
ந்தரிநது ரவ்ததிருக்கி்றாம். மதிபபு மிக்க 
மனி்தரகளைாகி் ொம் இறக்கி்றாம். இன்று, 
்ெறறு, ்்பான வாைம், ்்பான மா்தம், 
்்பான வருடம், ்்பான நூறறாண்டு, ்்பான 
ஊழிக்காைம் என இறக்கி்றாம். அரன்தர்தயும் 
உயி்ைாடிருப்பவரகளின் நிரனவில ஏந்த 
விடடு ொம் நவறும்ன இறநது்்பாகி்றாம். 
ெமது நிரனவுகரளை, அறிரவ, கரைர், 
இரசர் ெம்மிட்ம விடடுச் நசலலுகி்றாம். 
மதிபபு மிக்க மனி்தரகள் ொம் இன்று, ொரளை, 
அடு்த்த வாைம், அடு்த்த மா்தம், அடு்த்த வருடம், 
அடு்த்த நூறறாண்டு, அடு்த்த ஊழிக்காைம் 
என உயி்ைாடு இருப்்பாம். அ்தறகான சிறந்த 
்பண்ர்ப ொம் ந்பறறிருக்கி்றாம். 

் ம லு ம்  ெ ம் மி ர ட ் ்  க ா ்த ல 
இருக்கிறது. ஒரு எளி் மறறும் அ்பாைமான 
உ ண ர வ ளி க் க க் கூ டி ்  மூ ர க் க ம ா ன 
வி ை ங கி ர ன ந ் ா ்த ்த  க ா ்த ர ை  ெ ா ம் 
ரகவசம் ரவ்ததிருக்கி்றாம். கா்தல ெமக்கு 

கருரணர்க் கறறு்த ்தருகிறது. ந்பாதுவாக 
விைஙகின் ்தன்ரமயிைான கா்தல ஒரு 
உைகளைாவி் ்த்ததுவம் எனைாம். இ்தறகாக 
ஒவநவாரு மனி்தரும் ்தனி்த்தனி்ான 
விளைக்கஙகரளைக் நகாண்டுள்்ளைாம். அவைவர 
அனு்பவம் அவைவர கா்தல. 

ஆனால, ெமது ொடடில ்த்ததுவ்ததிறகு 
ஆன்மீக மஞ்சள் பூசி ம்தநமன்றாக்கி 
ை க ர ளை  ந ச ய து ந க ா ண் டி ரு க் கி ற ா ர க ள் . 
என்ன நகாடுரமந்ன்றால, மூைச்சிறபபு 
மி க் க  ்ப ல ் வ று  ்த ்த து வ ங க ர ளை 
உருவாக்கி் ந்பருரமக்குரி் தீ்பகற்பம் 
ெமது ொடு. எவவளைவு சிந்தரனகள்… 
எவவளைவு உரை்ாடலகள். அரன்ததும் 
நமான்ரன்ாக்கப்படடு ஆன்மீகம், ம்தம் 
என அதிகாை பீடஙகளைாயச் சுருஙகிப்்பான 
காை்ததில ொம் வாழ்கி்றாம். 

இ ரு க் க ட டு ம் ;  ்த ்த து வ ம்  ஒ ரு 
குறிச்நசாலைாக ொன் ஏன் நசாலகி்றன் 
எ ன் ற ா ல ,  அ து  ம னி ்த  சி ந ்த ர ன ர ் 
ஒழுஙகு்படு்ததி ஒருவரக்ான கடடுப்பாடு 
மறறும் சு்தநதிைமான வாழ்ரவ ்மறநகாள்ளை 
வழிவரக நசயகிறது என்்ப்தால்தான். என்வ 
்த்ததுவ்தர்த அ்தன் அறிவி்லபூரவமான 
விளைக்க்தர்த முடிந்த அளைவு சுருக்கமாகப 
்பாரக்கைாம். 

மு்தலில ்த்ததுவம் என்்பது எ்தறகாக 
என்று ்பார்த்்தாம் என்றால, ஏறநகன்வ 
நசான்னது்்பாை, மைணம் என்ற இ்றரக 
நிகழ்ரவ மனி்தப ்பாரரவயில புரிநதுநகாள்ளை 
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விரழவது எனைாம். 

மனி்தன் ்தனது மைணம் ்பறறி் சு் அறிரவ 
ஆயநது ்பாரக்க்த ந்தாடஙகும்்்பாது அவனது 
மூன்று வரக்ான அடிப்பரட அறிவான, 
ஒன்று உள்ளுணரவு (intuition), இைண்டாவது 
உணரவுகள் (emotion) மறறும்  மூன்றாவ்தாக 
்பகு்ததுணரவு (Reason) ஆகி்ரவ ்த்ததுவ்ததின் 
அடிப்பரட அைகுகளைாக இருக்கின்றன. 

உள்ளுணரவு அலைது அடிப்பரட 
உணரவுகள் (basic instict) என்்பது ஒருவரக்ான 
விைஙகு நிரையில இருநது வரும் இ்ல்பான 
உணரவுகள் ஆகும், உணவின் ்்தரவ, 
்பாலுணரவின் விரழவு மறறும் இணக்க 
உறவின் ்்தரவ (campany) ஆகி்ரவ 
அடிப்பரட உணரவுகளின் இ்லபுகளைாகும். 
உள்ளுணரவு என்்பது மனி்தனின்  அடிப்பரட்த 
்்தரவகரளைப பூர்ததி நசய் ்தன்ரன்த்தா்ன 
நச்ல புரிநதுநகாள்ளை உ்தவுகிறது. 

் ்ப ா ை ் வ ,  ்ப ் ம் ,  ் க ா ்ப ம் , 
மகிழ்ச்சி ்்பான்ற ்பல்வறு உணரவுகள் 
சு ற று ச் சூ ழ லி ன ா ல  ( e n v i r o n m e n t ) 
க ட டு ப ்ப டு ்த ்த ப ்ப ட டு   ம னி ்த னி ன் 
்தன்முரனபர்ப நிரவகிக்கின்றன. ்மலும் 
்பகு்ததுணர்தல முரறயில அடிப்பரட 
உணரவுகரளையும் ந்பாது உணரவுகரளையும் 
கடடுப்படு்ததி ெம்ரமச் சமூக பின்னணியில 
ஒழுஙகுடன் வாழ வரக நசயகிறது. 

ஆக, உள்ளுணரவு, உணரவு மறறும் 
்பகு்ததுணரவு ஆகி்ரவ, மனி்தகுை வைைாறறில 
காலெரட வளைரபபு மறறும் ்வளைாண்ரமச் 
நச்ல்பாடு  உருவான பிறகு கிரட்த்த நிரற் 
ஓயவு ் ெை்ததில ்படிப்படி்ாக நிரற் சிந்தரன 
நசயயும் நச்ல்பாடடில, ்த்ததுவம் சிறிது 
சிறி்தாக உருவாக்த ந்தாடஙகி்து. 

்த்ததுவ்ததின் நச்ல்பாடு நிரற் 
நிரற் ்கள்விகளைால ஆனது. மனி்தன் 
என்்பது என்ன, எஙகிருநது வருகிறான், எஙகு 
நசலகிறான்  என்கிற ் கள்விகளிலிருநது அரவ 
ந்தாடஙகுகின்றன. 

உ ண் ர ம  ம ற று ம்  ் ்த ா ர ்த ்த ம் 
என்றால என்ன, அவறரற ொம் எப்படி 
அறிநதுநகாள்வது, கரடசி்ாக மைணம் 
என்றால என்ன என்்பர்த முடிவான ் கள்வி்ாக 
முன்ரவ்தது ஆைா்்த ந்தாடஙகி்து ஆதிகாை்த 

்த்ததுவம். 

பின்்பாக, ்த்ததுவம் இைண்டு பிை்தான 
பிரிவுகளைாகப பிரிந்தது. ஒன்று  இரு்த்தல மறறும் 
இருபபின் ்தன்ரம ்பறறி் சிந்தரன (ontology). 
இைண்டாவது அறிவு என்றால என்ன (epistemol-
ogy) என்கிற சிந்தரன. 

்மலும் ்த்ததுவம் ஒரு ்பகு்த்தறிவுக் 
கருவி்ாக (rational tool)  உைக்தர்தப 
பு ரி ந து ந க ா ள் ளை  உ ்த வு கி ற து .  இ ர ்த 
ரவ்ததுக்நகாண்டு ்த்ததுவவி்ைாளைரகள் 
்த்ததுவ்தர்த மூன்று திரசகளில புரிநதுநகாள்ளை 
முரனகிறாரகள். ஒன்று இ்றரக உைகம் (physi-
cal world) என்றால என்ன, இைண்டு வாழ்வின் 
ந்தாடக்கம் எப்படி உருவாகிறது, மூன்றாவ்தாக, 
மனி்த மனம் என்றால என்ன என்்பது்தான். 

இவறறின் மூைம் சிந்தரன்ாளைரகள் 
்த்ததுவ்ததின் மூன்று ்பாடஙகரளை (subject) 
உருவாக்கினாரகள்.. இ்றபி்ல, உயிரி்ல  
மறறும்   உளைவி்ல என. இரவ மூன்றும் 
்த்ததுவவி்லுக்கு ்வரையிலைா்த வரகயில 
ந்பரும் சிந்தரன மறறும் அடிப்பரடப 
்பாரரவகரளைச் சீர்பாரக்க்த ந்தாடஙகி் 
நிரையில ெவீன ்த்ததுவம் ்தனது ்பாரரவர் 
மீண்டும் மனி்த உள்ளுணரவிரனப ்பறறிச் 
சிநதிக்க்த ந்தாடஙகி்து. இந்த வரக ்த்ததுவச் 
சிந்தரன மனி்தகுை்ததின் ்மம்்படட அறிவின் 
உற்ப்ததிர்யும் எதிரகாை மனி்தவாழ்வின்  
நிமி்த்தஙகரளையும் வரை்றுக்க மு்லகிறது. 

ந ம ா ்த ்த ்த தி ல ,  ்த ்த து வ ்த ர ்த ப 
புரிநதுநகாள்ளை ொம் அ்தன் வைைாறரற 
முழுரம்ாகப புரிநதுநகாள்ளை ்வண்டும். 
்பல்வறு ்த்ததுவமுரறகரளை (philosophi-
cal school), ்மறக்ததி் மறறும் கிழக்க்ததி் 
்த ்த து வ  வ ழி மு ர ற க ர ளை ,  ்ப கு ்த ்த றி வு 
வா்தம் – அனு்பவவா்தம், சமூகவி்ல 
– ்தனிமனி்த உளைவி்ல, ெவீன்ததுவம் – 
பின் ெவீன்ததுவம், அரமபபி்ல – பின் 
அரமபபி்ல, காைனி்ம் – பின்காைனி்ம் 
மு்தைானவறரற ொம் ்பயிை ்வண்டும். 
ெமக்கு்த ்த்ததுவம் ்பறறி முழுரம்ாக்த 
ந்தரிநதுநகாள்ளை  விருப்பமிலரை என்றாலும் 
அ்தன் அடிப்பரடகரளைக் கண்டிப்பாகப 
புரிநதுநகாள்வந்தன்்பது அவசி்ம் என்்பது 
எனது புரி்தல.
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ககாைம கைநத ககாவியம

சிறுகலத



அம்மாவின் வீடடுக்கு அவன் ்தனி்ாக ஒரு 
சாவி ரவ்ததிருந்தான். வழக்கமாக அவன் வாசல 
மணிர் அடிப்பதிலரை. ஏநனனில, அவன் 
அம்மா தூஙகிக்நகாண்டிருந்தால விழி்ததுவிடுவாள்; 
அலைது, தூஙகாமலிருந்தால அவள் அர்தக் ்கடக 
மாடடாள். ொரைநது மா்தஙகளைாக அவன் அம்மாரவப 
்பாரக்கவிலரை. மாஸ்்காவுக்கும் அ்லொடுகளுக்கும், 
்பல்வறு ந்பரி் அலுவலகள், சிறு ்வரைகள் என்று 
்்பாயிருந்தான். ‘ஓ, எனக்கு மடடும் ் ெைம் இருநதிருந்தால…’ 
அவன் க்தரவ்த திறநது உள்்ளை நுரழந்தான். ்தாழ்வாை்ததில 
விளைக்கு எரிந்தது.

‘அம்மா – அம்மா!’

்பதில இலரை.

அவன் அரறக்குள் ்்பானான். ்படுக்ரக ென்கு 
விரிக்கப்படடிருந்தது. ்தரை சு்த்தமாக இருந்தது. ்ைடி்்ா 
ஒலி்பைபபிக்நகாண்டிருந்தது. அவன் அம்மா எப்்பாதும் 
்ைடி்்ாரவக் க்த்தவிடடிருப்பாள். ‘அது ஏ்்தா மனி்தக் 
குைைாக இருக்கிற்்த. ொன் உள்்ளையும் நவளி்்யும் ்்பாய 
வரும்்்பாது, எனக்கு ொ்ன ்்பசிக்நகாள்ரகயில, எனக்குப 
்பதில கிரடப்பது்்பால ்்தான்றுகிறது’ என்று அம்மா 
கூறுவாள்.

அம்மா சரம்ைரறயிலும் 
இ ல ர ை .  ்ப ா ல க னி யி லு ம் 
இ ல ர ை .  வ ழ க் க ம ா ன 
அ சி ை ்த ர ்த யு ட ன்  அ வ ன் 
் ை டி ் ் ா ர வ  நி று ்த தி ன ா ன் . 
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்பச்ரச்த துணி்ால மூடப்படடிருந்த ்பரழ் 
்சா்பாவில ்படு்த்தான். அம்மா வீடடில 
இலைா்ததும் சரி்தான்; நம்த்தச் சரி்ான்்த…

 அ ம் ம ா  கு டி ப ்ப ்த ற கு  ஏ ்த ா வ து 
ரவ்ததிருக்கிறாளைா? அவன் ்சாம்்ப்ைாடு 
எழுநது, ரிபரிநெ்ைடடரை்த திறந்தான். 
அரை ்பாடடில பிைாநதியும், இைண்டு ்பாடடில 
பீரும் இருந்தன. அரவ சூடாக இருந்தன. 
அவன் பீர புடடிர்்த திறந்தான். அவனால 
ஒரு வாயகூட விழுஙக முடி்விலரை. அது 
புளி்ததுப்்பாயிருந்தது. அவன் ்்ததிர்ப 
்பார்த்தான். ஒரு மா்தம் ஆகியிருந்தது. வாகனுக்கு 
பீர நைாம்்பவும் பிடிக்கும் என்று அவன் அம்மா 
அறிவாள். அவன் மூன்று ொன்கு மா்தஙகளைாக 
ஊருக்கு வைவிலரை. அந்த நிரனபர்ப அவன் 
்தன் மனசிலிருநது அகறறினான். ்தனிரம என்று 
கூறப்படும் உைகின் ்ப்ரன ென்கு அனு்பவிக்க, 
எர்தப்பறறியும் சிநதிக்காமலிருக்க அவன் 
ஆரசப்படடான். அதிலும் வி்சஷமாக, 
்தன்ரனச் சுறறிலும் ஒளி நிரறந்த ஊர 
அரமதி்்ாடு நிைவ, குழநர்தகளின் ்தனிக் 
குைலகளும், பூச்சிகளின் மந்தமான சலிபபூடடும் 
இரைச்சலும் மா்ததிைம் ்கடடுக்நகாண்டிருந்த 
சூழ்நிரைர் அனு்பவிக்க விரும்பினான். 
அவன் அம்மா வீடு ஒதுக்குபபுற்ததில, 
்்தாடடஙகளுக்கு ெடுவில இருந்தது. அங்க 
காரகள் வருவதிலரை. அவனிடமும் கார 
கிரட்ாது. அவன் திரும்்பவும் ்சா்பாவில 
்படு்தது,  எர்தயும் சிநதிக்காமலிருக்க 
மு்ன்றான்.

 அம்மாவும் ெகருக்கு வநது ்தஙக்ளைாடு 
வசிக்க்வண்டும்; மாரிக்காை்ததிைாவது 
அவள் அவவாறு நசய்்வண்டும் என்று 
அவரளை வலியுறு்ததிக் கூபபிடுவ்தறகாக 
அவன் வநதிருந்தான். சக்திவாயந்த ்்பச்சு 
ஒன்ரற அவன் நிரன்ததுப ்பார்த்தான். ‘இது 
்கவைம், அருரம அம்மா. ொன்்தான் உனக்கு 
எலைாமான ஒ்ை மகன். ஆண்டவனுக்கு ென்றி. 
எஙகளுக்கு ஒரு வீடு இருக்கிறது. அதில ொன்கு 
அரறகள் உள்ளைன. உனக்கு உன் மருமகரளையும் 
பிடி்ததிருக்கிறது. இது நவடகமாக இலரை்ா? 
இன்னும் எ்த்தரன காைம் ்தனிரமயில உன் 
வாழ்ொரளைக் கழிக்கப்்பாகிறாய?’ என்று 
அவன் ்கட்பான்.

 ந ட லி ் ்ப ா ன்  ம ணி  அ ை றி ் து . 

இனிரம்ான அசதி உட்ன ஓடிமரறந்தது. 
அந்த அைறலமீது அவனுக்கு மிகுந்த அலுபபு. 
நடலி்்பான் அைறிக்நகாண்்டயிருந்தது. 
அவன் எழுநது, நமதுவாய ்சாம்்பலுடன் 
ெடந்தான். அது அைறுவர்த நிறு்ததிவிடைாம்… 
அவன் ரிசீவரை எடு்த்தான். ‘அனுஷ அ்தர்த?’ 
அது ஒரு ந்பண்ணின் குைல. ‘ொன் உன்ரன்த 
தூ க் க ்த தி லி ரு ந து  எ ழு ப பி வி ட வி ல ர ை 
என்று ெம்புகி்றன். நீ ெகருக்குப ்்பாகிறா்ா 
என்று ்கடக நிரன்த்்தன். ஆைா்மயஸ் 
அவன் காரில உன்ரன அரழ்ததுப்்பாவான். 
அவன் ொன்கு மணிக்குப ்்பாவான்.’ அந்தப 
ந்பண் நிறு்த்தாமல ்்பசினாள். ‘அவரனக் 
கா்ததிருக்கும்்படி ொன் நசாலகி்றன். நீ 
்்பாகிறா்ா?’ ‘அம்மா வீடடில இலரை’ 
என்றான் அவன். ‘ெலைது’ என்று அந்தப ந்பண் 
நசான்னாள். ்்பான் ்பஸ்-்பஸ்-்பஸ்ஸ் என்றது. 
்்பச்சு துண்டிக்கப்படடது. வாகன் புன்னரக்தது, 
ரிசீவரை அ்தன் இட்ததில ரவ்த்தான். அவள் 
்ா்ைா என்று அவன் அதிசயி்த்தான்… பிறகு 
அவன் உண்ரம்ாக்வ ்தளைரச்சி அரடந்தான். 
‘இந்த ொலு சுவரகளுக்கிரடயில நீ எ்த்தரன 
காை்ததுக்கு அரட்படடுக் கிடப்பாய? உன்ரன 
ெகை்ததுக்கு இடடுச் நசலலும்்படி அடிக்கடி 
அவரளையும் இவரளையும் ்கட்பாய?’ 
அவன் அம்மா அவனுக்கு ஒரு கவரை்ாக 
இருந்தாள். அவன் ஊருக்கு அடிக்கடி வைாமல 
இ ரு ந ்த ா லு ம் கூ ட ,  அ ம் ம ா ர வ ப ்ப ற றி ் 
கவரை அவன் மூரளைக்குள் ச்தா குறுகுறு்த்தது. 
அவன் அம்மா எநைவானில, அவன் வீடடில, 
இருக்கிறாள் என்று உறுதிப்படு்ததுவ்தன் 
வாயிைாக, அவன் அந்தக் கவரைர்ப 
்்பாக்கடிக்க விரும்பினான். இந்த வாழ்வின் 
இறுக்கம் ஒரு கவரை்ால குரறயு்ம. வாகன் 
அம்மாவுடன் சண்ரட ்்பாட்த ்தன் மனசுக்குள் 
ஆ்்த்தம் நசய்தான். ‘இவவளைவு்தான் 
விஷ்ம். ொம் ்்பாகப்்பாகி்றாம். எனக்கு 
்ெைமிலரை. என்ரனப புரிநதுநகாள்! 
உனக்குச் நசாந்தமானவரகரளை விடடு விைகி 
நீ ்தனி்ாக வசிக்கும் அளைவுக்கு உன் வாழ்வில 
எவவளைவு எஞ்சியிருக்கிறது? உனக்கு ்வறு 
்ார இருக்கிறாரகள்?’

 இ ன் னு ம்  எ வ வ ளை வு  க ா ை ம் 
அவன் அம்மா உயி்ைாடு இருப்பாள்? ஒரு 
்தடரவ (அப்்பாது அவன் ்தனிச் சாவி 
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ரவ்ததிருக்கவிலரை) அவன் வந்த்்பாது, 
அவள் வீடடுக்குள் இருப்ப்தாக அண்ரட 
அ்ைார உறுதி்ாகச் நசான்னாரகள். அவன் 
க்தரவ்த திரும்்ப்த திரும்்ப்த ்தடடினான். 
்பக்க்தது வீடடுக்காைரகள் கூடிவிடடாரகள். 
சறறு ்ெை்ததுக்கு முன் அவள் வீடடுக்குள் 
்்பானர்தப ்பார்த்த்தாக அவரகள் அரனவரும் 
உறுதி கூறினாரகள். வாகரன ்ப்ம் கவவி்து. 
சன்னல சடட்தர்த உரட்தது, ஒருவாறு உள்்ளை 
புகுந்தான். அவன் உடல முழுவதும் ்வரரவ 
ந்பருகி ஓடி்து. அம்மா ்தரையில விழுநது 
கிடக்கிறாள்; அம்மா ்ைடி்்ா அருகில 
உயிைறறுக் கிடக்கிறாள் – இப்படிப ்பைவி்தமாக 
அவன் கற்பரன ்பண்ணினான்.

 ஆ ன ா ல  அ வ ன்  அ ம் ம ா 
தூஙகிக்நகாண்டிருந்தாள்.  அவள் ்தன் 
்மல்்பாரரவர்க் கரளை் மறநது 
அப்படி்் தூஙகிப்்பானாள்.

‘அம்மா?’ மு்தலில எச்சரிக்ரக்ான 
குைலில அவன் கூபபிடடான். ஒரு்வரளை 
எதிர்பாைா்த வி்தமாக அவள்.. ‘அம்மா!’ 
குழப்பமரடநது கூபபிடடான். அவள் ரகர்்த 
ந்தாடடான். சூடாக இருந்தது. ொடி்த துடிபபு 
அரமதி்ாக இருந்தது.

‘ஓ! ொன் தூஙகிவிட்டன்’ என்று 
அம்மா விழி்தந்தழுந்தாள். ‘ஓ, என்ரனக் 
காப்பாறறு. என் வாகன் வநதிருக்கிறான். ொன் 
தூஙகிக்கிடநதிருக்கி்ற்ன…’

அ்தன் பிறகு அவன் எப்்பாதும் ்தனி்ாக 
ஒரு சாவி ரவ்ததுக்நகாண்டான். மாஸ்்கா, 
அ்லொடு, அ்ெக ்வரைகள். ‘ஓ, ்ெை்ம 
இலரை…!’ அவன் ொன்கு மா்தஙகளைாக 
அம்மாரவப ்பாரக்கவிலரை!

வீடடில சாபபிடுவ்தறகு ஏ்்தனும் 
இருந்த்தா? ந்பாரி்த்த நமாச்ரசகள் இருந்தன 
– வாகனுக்குப பிடி்த்த உணவு. ்வறு 
்தானி்ஙகளும் இருந்தன. எதுவும் சூடாக 
இலரை. ஆறிப்்பான உணரவ வாகன் 
உண்டான். நமலலிசான கிைாம்தது நைாடடி 
இலரை. ெகரில வாஙகி வந்த நைாடடி இருந்தது. 
்ார வாஙகி வநதிருக்கக்கூடும்? ெலைது. 
இது்தான் கரடசி. அவன் அவரளை்த ்தன்்னாடு 
ெகருக்குக் கூடடிப்்பாவான். ‘நீ அவரளைக் 
கிைாம்ததில ்தனி்ாக விடடிருக்கிறாய. 
அ்ைாரகள் இப்்பா்்த ைகசி்மாகப 
்்பசுகிறாரகள். ்தனி்ாக… ஒருொள் இருநது்பார. 
நீ ர்ப்ததி்மாகிவிடுவாய’ என்று ்ஹாஸ்மிக் 
திடடமாகக் கூறிவிடடாள்.
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நமாச்ரசப ்ப்று, ஆறியிருந்தாலும் 
ருசி்ாக இருந்தது. அர்தச் சூடு்பண்ண 
அவனுக்குச் ்சாம்்பல. அவன் சிறிது 
பிைாநதி குடி்த்தான். அது உள்்ளை ஓடி்து. 
ை்த்த ொளைஙகளில ்பாயநது, ்்தக்ததின் 
சகை ்பாகஙகளிலும் ்பைவி்து. ஒருவி்த 
அசதி அவரனக் கவவி்து. அவள் எங்க 
்்பாயிருக்கக்கூடும்? மருமகள் வீடடுக்கா? அந்த 
ஊரில இருந்த அவரகளின் ஒ்ை ஒரு உறவினள். 
அவனுரட் அம்மா வழி அ்தர்தயின் 
மகள். அவரளை அவன் மூன்று – ொன்கு 
வருஷஙகளுக்கு முன்பு ்பார்த்தது்தான். அவள் 
ந்ப்ர வா்ஸகானுஷ ஆக இருக்க்வண்டும்; 
அலைது மயைானுஷ. எது்வா, ‘அனுஷ’ அதில 
இருந்தது. அவளுக்கு ஏழு குழநர்தகள். அர்த 
அவன் நிச்ச்மாக நிரனவு ரவ்ததிருந்தான். 
ஏநனனில, ஏழில ஆறு ந்பண்கள். மறு்படியும் 
நடலி்்பான் அைறி்து. இம்முரற அவன் 
உடனடி்ாக ரிசீவரை எடு்த்தான். 

‘அம்மா வீடடில இலரை. இது வாகன்.’

‘வாகன், அருரமப ர்ப்ா!’ ஒரு ஆண்குைல 
்்பசி்து. ‘்ஹல்ைா. அைாநகல ்்பசுகி்றன்.’

‘அைாநகல?’

‘உனக்கு எப்படி நிரனவிருக்கும்? 
ொன் உன் அப்பாவின் ெண்்பன். ொனும் 
அரநமனாக்கும்்தான். அவன் ெகருக்குப 
்்பாயவிடடான். நீஙகள் ஒருவரை ஒருவர 
்பாரப்பதிலரை்ா?’

அவரை எப்படிக் கூபபிடுவது? மாமா 
என்றா?

‘்ஹல்ைா, அைாநகல மாமா! அம்மா 
எங்க இருக்கிறாள், ந்தரியுமா? ொன் இைண்டு 
மணி ்ெைமாகக் கா்ததிருக்கி்றன்.’ இ்ல்பாக 
அவன் ரகக் கடி்ாை்தர்தக் கவனி்த்தான். ‘ொன் 
இங்க வநது ஒன்்றகால மணி ் ெைம் ஆகிறது. 
அவரளைக் காணவிலரை.’

‘ொன் நசாலகி்றன், அருரம வாகன்.’ 
அவர ஈரழயிழுக்கும் குைலில ்்பசினார. அவர 
அதிகம் புரக பிடி்த்தார. அவருக்கு ஆஸ்துமா 
இருக்கிறது என்று ந்தளிவாகப புரிந்தது. ‘அவள் 
நசடைாக்கின் வீடடில இருக்கைாம். அவன் 
்்ப்ததி கல்ாணம் இன்னும் ஒன்றிைண்டு 
ொடகளில ெடக்க இருக்கிறது. ெலை 

ர்ப்னாகப ்பார்தது்த்தான் நகாடுக்கிறான். 
அலைது, அகாைக்காைக்கிலிருநது வநதிருக்கும் 
சிற்ப ்வரைக்காைன் வீடடுக்கு அவள் 
் ்ப ா யி ரு க் க ை ா ம் ;  அ ல ை து ,  வ ா ல ெ ட 
வாஙகுவ்தறகாகக் கரட்த ந்தருவுக்குப 
் ்ப ா யி ரு க் க ை ா ம் .  இ ப ் ்ப ா து  ெ ா ம் 
நசய்்வண்டி் காைம். வீடடுக்கு வநது 
்தனக்கு உ்தவும்்படி அவள் ்ெறறு மரி்்ததிடம் 
நசாலலிக்நகாண்டிருந்தாள். மரி்ம் என் 
மருமகள். அவள் ஆஸ்்ப்ததிரியில ெரஸ் ் வரை 
்பாரக்கிறாள். நமடிக்கல இன்ஸ்டிடியூடடில 
்படி்தது்த ்்தற அவளைால இ்ைவிலரை. 
அவளுக்கு ொன்கு குழநர்தகள். அவள்்தான் 
என்ன நசயவாள்…? அலைது, அவள் மருமகள் 
வா்ஸானுஷ வீடடுக்குப ்்பாயிருக்கைாம். 
்பாவம், அந்தப ந்பண் ஒரு மா்தமாக உடம்பு 
சுகமிலைாமல இருக்கிறாள். புறறு்ொ்ாக 
இருக்கும் என்று சந்்தகிக்கிறாரகள்… 
அலைது, அவள் நசயின்ட ்ஸாரகீஸ் சரச்சுக்குப 
்்பாயிருக்கைாம்.. இன்று்தான் ொள்… அலைது…’

‘அங்க ்்பான் இலரை்ா?’

‘நசயின்ட ்ஸாரகீஸிைா?’

‘இலரை, என் அ்தர்த வீடடில.’

‘ரிசீவரை ரவ்ததுவிடு. ொன் ்பார்ததுவிடடு, 
உன்ரனக் கூபபிடுகி்றன்.’

சன்னலிலிருநது ்்தாடடஙகரளை்த்தான் 
்பாரக்க முடிந்தது. இரையுதிரகாைம் வநது 
ொளைாகியிருந்தது. ்பசுரம எலைாம் மஞ்சளைாக 
மாறியிருந்தது. ்சகைம் நசய்பந்பறற 
திைாடரசகள் ஒயின் ஆகவும், சாைா்மாகவும், 
மறறும் ்பைவி்தமான ந்பாருள்களைாகவும் 
மாறின. திடீநைன்று அவனுள் ஒரு கிளைரச்சி 
எழுந்தது. அம்மாவின் திைாடரச்த ் ்தாடட்ததில 
இப்பவும் ஏ்தாவது திைாடரசப ்பழஙகள், ஒ்ை 
ஒரு நகா்த்தாவது, விடு்படடிருக்குமா? கரடசி 
திைாடரசகள் மிகவும் ருசிகைமாக இருக்கும். 
குழநர்தப ்பருவ்ததில அவரகள் திைாடரச்த 
்்தாடடஙகளுக்குக் காறறு மாதிரி ்வகமாய 
ஓடுவாரகள். நெடுக்த ்்தடி ஆைாயநது, 
மரறநது கிடக்கும் ்பழக்குரைகரளைக் 
கண்டுபிடிப்பாரகள். அரவ ஏறநகன்வ 
நவயிலில ென்கு காயநது, சுரவ்ான உைரந்த 
திைாடரசகள் ஆகியிருக்கும். இப்்பாது ஏ்தாவது 
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இருக்குமா? அவன் நவளி்்றி, திைாடரச்த 
்்தாடட்ததுக்கு ெடந்தான். அங்க மூன்று, 
ொன்கு ்பா்ததிகள் இருந்தன. அவன் அம்மாவின் 
திைாடரசப ்பா்ததியின் எலரைகள் அவனுக்கு்த 
திடடமாக்த ந்தரி்ாது. அ்ைாரின் ்பா்ததிக்குள் 
அவன் புகுநதிருக்கைாம். அ்தனால ்தபபு 
எதுவுமிலரை. திைாடரச்த ்்தாடடஙகளில 
எலரைக்்காடுகள் இலரை. ொய ஏ்தாவது 
இருக்கைாம்… ்்தாடட்ததில அரமதி நிரறந்த 
மவுனம் நிைவி்து. அவன் திைாடரசக் 
நகாடிகரளை ஆைா்ைானான். குனிநது 
்பார்த்தான். கிரளைகரளை ்ம்ை உ்ர்ததினான். 
ஒரு இட்ததில ்சறாக இருந்தது. அவன் 
கால வழுக்கி்து. காயந்த மஞ்சள் இரைகள் 
ம்ததியில ்தரைர்ப புர்த்தது அவன் 
கண்கரளை அகை விழி்ததுப ்பாரக்க ்ெரந்தது. 
அங்க அது ந்தன்்படடது. நகாடிகளிரட்் 
ஆழ்நது புர்தநது, ஒரு நகா்தது, மஞ்சளைாய, 
ந்பரி் ்பழஙகள் நிரறநது ந்தாஙகி்து. அந்தக் 
குரை எளிதில வைவிலரை. அவனிடம் 
க்ததி இலரை. அவன் மறு்படி மு்ன்றான். 
்பழக்குரை விடாமல ்பறறிக்நகாண்டிருந்தது. 
அந்தக் கிரளை முறிநதுவிடு்மா என அவன் 
அஞ்சினான். அம்மா வரு்த்தப்படுவாள். 
இறுதியில அவன் நவறறி ந்பறறான். 
்பழக்குரை அவன் ரகக்குக் கிரட்த்தது. அது 
சூரி் ஒளியில ென்றாக மினுமினு்த்தது. அவன் 
்பா்ததியின் வைபபு்மல உடகாரநது, ்பழஙகரளை 
அதிக ஆரசயுடன் தின்னைானான். குழநர்தப 
்பருவக் குளிரகாை்ததின் இன்சுரவ அந்தப 
்பழஙகளில இருந்தது. அலைது, அவனாக 
அர்த வருவி்ததுக்நகாண்டா்னா? திைாடரச்த 
்்தாடடஙகரளை்த ்தா்ன கவனிப்ப்தாகவும், 
நகா்ததுவது மூடுவது ்்பான்ற ்வரைகளில 
அ்ைார சிைர உ்தவுவ்தாகவும் அம்மா 
நசாலலியிருந்தாள். ்ார உ்தவினாரகள்?

முநதி் மாரிக்காை்ததில, ்பாரிஸ் 
ெகரில ஒரு இ்த்தாலி் உணவு விடுதியில, 
அவன் திைாடரசப ்பழஙகள் நகாண்டுவைச் 
ந ச ா ன் ன ா ன் .  ்ப ழ ங க ள்  ந ்ப ரி ்த ா க வு ம் 
ந்தளிவாகவும் இருந்தன. அவறறினுள் இருந்த 
விர்தகள், மீன்காடசி சாரையில காணப்படுகிற 
மீன்கரளைப்்பால, ென்கு ந்தரிந்தன. அரவ 
ருசியிலைா்த திைாடரசப ்பழஙகள். அர்தக்கூட 

அவனாகவா எண்ணிக்நகாண்டான்? அலைது,  
அது சுரவ்ற்ற இருந்த்்தா? மிஸ் ்மரி 
இப்்பாது அவரனப ்பார்த்தால! ஒரு குரைப 
்பழஙகரளையும் அவன் தின்றுவிடடானா 
என்ன? இன்னும் சிைவறரறக் கண்டுபிடிக்க 
முடியுமா? அவன் ்தரையில ்படு்ததுக் கண்கரளை 
மூடினான்… முநதி் தினம், ஒரு கிழவிக்கு 
அவன் ைணசிகிச்ரச நசய்தான். அவளைது பி்த்தப 
ர்பர் நீக்கினான். கிழவிர் அவரகள் 
நவள்ரளை்த துணிகளைால ்்பார்தது, முக்தர்த 
மடடும் மூடாமல விடடிருந்த்்பாது, அவன் 
சடநடனக் கவனி்த்தான். அவனுரட் 
அம்மாவின் உருவம். அ்ப்த்தம். அவ்ளைா, 
சுருக்கஙகளும் ெரை முடியும் நகாண்ட கிழவி. 
அவள் கண்கள் உட்ன மூடிக்நகாண்டன. 
அவன் ்ப்நதுவிடடான். அவள் ொடி்த 
துடிபர்பப ்பரி்சாதி்த்தான். அவளுரட் 
இ ்த ் ம்  அ ர ம தி ் ா க வு ம்  சீ ை ா க வு ம் 
துடி்த்தது. எவவளைவுக்கு அவன் அந்த மாதின் 
வாழ்க்ரகர் நீடடுவி்த்தான்? ஒரு்வரளை 
அர்தக் குரற்ததுவிடடா்னா?... அவள் 
பி்த்தபர்பயில ந்பரி் ந்பரி் கறகள் 
இருந்தன. தூை்ததில ஒரு குைல `அர்த்தவாஸ்்த, 
அர்த்தவாஸ்்த` என்று அரழப்பர்த அவன் 
்கடடான். பிறகு ஒரு விமானம் ஆகா்்ததில 
மிகவும் ்தணிவாகப ்பறநது நசன்றது. அவன் 
்தன் கண்கரளை்த திறக்கவிலரை. மிஸ் ் மரி ஒரு 
ைண ரவ்ததி்ர. ்பாரிஸ் ெகரின் நவளிபபுற்ததில 
அவளுக்கு ஒரு கிளினிக் இருக்கிறது. 
அவள் மணம் நசயதுநகாள்ளைவிலரை; 
்த ன் ன ந ்த னி ் ா க  வ சி க் கி ற ா ள் .  ` ஒ ரு 
ைணசிகிச்ரசயின்்்பாது ொன் நச்ததுப்்பாக 
விரும்புகி்றன்` என்று அவள் அன்று, 
இ்த்தாலி் உணவு விடுதியில, நசான்னாள். 
அது ஒயின் நசய்த ்வரை்ா? இலரை, 
அவ்ளை திடீநைன்று ்சாகம் அரடந்தாளைா? 
மனி்தன், இரையுதிர காை்ததின் கரடசி 
திைாடரசகரளைப்்பால, இரைகளுக்கிரட்் 
மரறநது, சூரி் கிைணஙகளைால நமதுவாகக் 
காயநது உைரநது, மடிநது்்பாக ்வண்டும. 
அவன் கண்கரளை்த திறந்தான். வான்தர்தப 
்பார்த்தான். நீைப ்பாரைவனமாக்த ் ்தான்றி்து 
அது.

               - அடு்த்த இ்தழில நிரறவுறும்.
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