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

àJKùƒèO¡ îQˆî ºèõK è£î™. ªñ£NèÀ‹ è£î¬ôˆ bóˆbó‚ 
ªè£‡ì£® õ÷˜‚A¡øù. îIªö™ô£‹ ÝF Ë™èO«ô«ò è£î¬ô ̧ µA ̧ µA 
Ýó£Œ‰¶ ÜOˆî ªñ£N. è£îL¡ ªñ£ˆîŠ ðKñ£íƒèÀ‹ ðô ËŸø£‡´èÀ‚° 
º¡«ð ðFõ£‚èŠð†®¼‚A¡øù. 

Þò™ð£Œ„ ê‰Fˆî™ âŠð® F†ìI†´„ ê‰Fˆî¬ô «ï£‚A ïè˜Aø¶ â¡ðF¡ 
Þ¬ìJ™î£¡ è£îL¡ Ìˆî™ Gè›Aø¶.

è£î½‹ å¼ è¬ô. ¸‡EF¡ àí˜‰î ñ£‚è†«è ê£ˆFò‹. «î£Œî½‹ 
à¼°î½‹ èôˆî½‹ ê£î£óíñ£ â¡ù.. ðè«ô£ Þó«õ£ âˆî¬ù Þì˜ Å›‰î 
õNªòQÂ‹ ê‰F‚è õ‰¶M´Aø£¡ Üõ¡. õ¼‹ Þì˜ â‡Eˆ ¶®Šðªî¡ù«õ£ 
Üõœ. ÌM¡ Üô˜ ð¼õ‹ «ð£ô è÷õ£ù¶ ªñ™Lî£Œ áó£˜ ÜPò MKAø¶. 

Üõ÷¶ è£îL™ «î£»‹ Üõ¬ù ï™«ô£œ èíõ¡ â¡Á áó£˜ 
ÃøM¼ŠðF™ ï£í‹ ªè£œÀ‹ Ý‡ Üõ¡. ¬èJ™ô£î õ£Œ «ðê Þòô£î 
å¼õ¡ ªõ‡ªíŒ à¼°õ¬î‚ è‡í£™ ð£˜ˆ¶‚ªè£‡®¼‚èˆî£¡ º®»‹.. 
ÜŠð®ˆî£¡ Üõ¡ G¬ô. ªê£™ô Þòô£î Üõv¬î.  ÜõÀ‚«è£ àJ˜ îõ„ 
CPî£Œ, è£ñ«ñ£ IèŠ ªðKî£Œ. Ü¡¹¬ì ªï…êƒèœ Þò™ð£Œ‚ èô‚A¡øù.

å¼ Ýµ‚°‹ ªð‡µ‚°‹ Þ¬ì«ò ñ†´‹ Gè›õî£ù Ü‰î ÜF ÜŸ¹î 
Gè›M™ «î£N â¡Â‹ ªð£¶¬ñŠð´ˆîŠð†ì èî£ð£ˆFóˆ¬î àœ¸¬öˆîL™î£¡ 
Gè›Aø¶ ï£ìèñ£‚°î™ â¡Â‹ è¬ô. ðK²Šªð£¼÷£èŠ Ì¬õ ÜO‚°‹ 
ÝEì‹ ãŸè ñÁˆ¶Š «ð²õF™ ªî£ìƒ°‹ ÜŠð£ˆFó õ£˜Š¹ Þ¼õ¼‹ ïìˆ¶‹ 
Þ™ôøˆF™ ñA›õî£è G¬øõ£Aø¶.

î†®‚ «è†Aø£œ Ü‰îˆ «î£N. ÜõQì‹ ã«îÂ‹ ²í‚è‹ ªî¡ð†ì£™ 
àì«ù Mê£K‚Aø£œ. èê‰î «õŠðƒè£¬ò‚ Ãì Üõœ î‰îî£™ ªõ™ô‚è†® 
â¡l˜èœ.. ÞŠ«ð£¶ ÞQò °O˜„Cò£ù c¬óˆ î‰î£½‹ Ãì ªõ‹¬ñò£è 
àõ˜Šð£è àœ÷¶ â¡Al˜èœ.. â¡ù àƒèœ Ü¡¹ â¡Á °†´ ¬õ‚Aø£œ. 

è£ˆF¼ˆîL™ ªð¼°‹ Ü¡¹.. HKîL™ àí¼‹ HKò‹.. Þ¡¬ñJ½‹ 
å«ó à‡¬ñò£ù è£î™ âù âˆî¬ùŠ ðKñ£íƒèœ. 

êƒè Þô‚AòƒèO™ ÞŠð® ªî£ìƒAò è£î™ õKèœ ðôŠðô 
ËŸø£‡´è¬÷‚ èì‰¶‹ è£î¬ô‚ ªè£†®‚ªè£‡«ì Þ¼‚A¡øù.. bó£ïF Ü¶.

îI›, ËŸø£‡´ ËŸø£‡´è÷£èŠ ªð£¿F¬ì ªîKò£ñ™ è£îô˜è¬÷‚ 
ªè£‡ì£®õ¼‹ ªñ£N.

â¿ˆî£÷˜ «û£ð£ ê‚F»ìù£ù «ï˜è£í™ ÞšÞîN™ ªõOò£A»œ÷¶. 
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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 «û£ð£ê‚F.. Ü¡óQî£ê¡ «ò²î£ê¡ â¡ø ÞòŸªðò¬ó‚ 
ªè£‡ìõ˜. îŸ«ð£¶ ¹ô‹ªðò˜‰¶ Hó£¡C™ õ£›‰¶õ¼Aø£˜. 
CÁè¬î, ï£õ™, Mñ˜êù‹, ï£ìè‹, F¬óŠðì‹, ðFŠ¹ ÝAò 
î÷ƒèO™ ªêò™ð†´õ¼Aø£˜. Þõ˜ ï®ˆ¶ ªõOõ‰î bð¡ 
â¡ø Hªó…² ªñ£Nˆ F¬óŠðì‹ 2015 è£¡ F¬óŠðì Mö£M™ 
Cø‰î F¬óŠðìˆ¶‚è£ù îƒèŠð¬ù M¼¶ ªõ¡ø¶. ßöˆîI› 
ð¬ìŠð£OèO™ îM˜‚è º®ò£î â¿ˆî£À¬ñò£ù «û£ð£ê‚F 
Üõ˜èÀì¡ ð¬ìŠ¹ îè¾ Þî¿‚è£ù «ï˜è£í™..

- எழுத்தாளர் ஷ�தாபதாசக்தியுடனதான ஷேர்்தாணல் 
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சினிமா, இலக்கியம், பைாைாளி இவற்றில் 
எந்தவவான்றில் ப�ாைாசக்தி நிரைவு 
வைறுகிைார்?

முதலில், நான் ப�ாராளி இல்்லை என்�்த 
உங்களுக்குச் ச�ால்லை விரும்புகிபேன். 
என்னு்ைய �தின்்ம வயது்களில் நான் தமிழீழ 
விடுத்லைப் புலி்கள் இயக்்கத்தில் ஆயுதப் 
�யிற்சி ச�ற்ே உறுப்பினனா்க இருநபதன். 

அதன் பின்னரா்க, அயபராப்�ாவில் 
‘டராடஸ்கி’ய இைது�ாரி அ்்மப்பில் 
ச�யற்�டை ்காலைத்தில், ்கம்யூனிஸத்தின் 
மீது ச்காணை தீவிர்மான �ற்ோல் அநத 
அ்்மப்பில் நான் இயஙகிபனன். ்கடசித் 
பதாழர்களிைமிருநது நான் ்கற்றுக்ச்காணை்வ 
ஏராளம் என்ோலும், அநதச் ப�ாரவான 
அ்்மப்பின் பவ்லைத் திடைங்கள் குறித்து 
எப்ப�ாதுப்ம ப்கள்வி்க்ள முன்்வக்கும் 
ஒரு �நபத்கப் புத்திக்்காரனா்கபவ அஙப்க நான் 
இருநபதன். அநத அ்்மப்பிலிருநது நான் 
சதாைரபு்க்ள முறித்துக்ச்காணைப�ாது 
‘ வி ட ை து  � னி ’  எ ன் று  அ வ ர ்க ள் 
்மகிழ்ச்சிய்ைநதிருப்�ார்கள். இப்ப�ாது 
பிரான்ஸில் பதரதல் ்கடசியா்க இருக்கும் Lutte 
ouvrière (சதாழிலைாளர ப�ாராடைம்) என்ே மி்கச் 
சிறிய ்கடசிக்கு ஆதரவாளனா்க இருக்கிபேன். 
அ வ வ ப் ப � ா து  ப ந ர மி ரு க் கு ம் ப � ா து , 
அவர்களது ஆரப்�ாடைங்களிலும் ப்ம தின 
ஊரவலைங்களிலும் ்கலைநதுச்காள்வபதாடு 
எ ன் னு ் ை ய  ப � ா ர ா ட ை ச ்ம ல் லை ா ம் 
முடிநதுவிடுகிேது. எனபவ ப�ாராளி என்ே 
அரும் வாரத்்தயால் நீங்கள் என்்ன 
அ்ையாளப்�டுத்தக் கூைாது.

்கடசியில் இல்லைாத ஒருவர எதுவா்க 
பவணடு்மானாலும் இருக்்கலைாம், ஆனால் 
ஒருப�ாதும் ்கம்யூனிஸ்ைா்க இருக்்கபவ 
முடியாது என்�ார சலைனின். அதுப�ாலைபவ 
ப�ாராடைம் என்�து எப்ப�ாதுப்ம கூடடுச் 
ச�யற்�ாடு. ஒரு ப�ாராளி என்�வர தன்னு்ைய 
இலைடசியத்திற்்கா்க இழப்�தற்குத் தயாரா்க 
இருக்்க பவணடும். அவவாறு ஏராள்மாபனார 
இ ப் ப � ா து ம்  இ ந த  உ லை ்க ச ்ம ங கு ம் 

ப � ா ர ா ட ை  வ ா ழ் க் ் ்க யி ல்  த ங ்க ் ள 
அரப்�ணிப்புைன் ஈடு�டுத்தியிருக்கிோர்கள், 
ச்கா்லையுணடிருக்கிோர்கள், சி்ே்களில் 
கிைக்கிோர்கள். நான் அவர்களில் ஒருவன் 
கி்ையாது. 

நான் இப்ப�ாது சவறும் எழுத்தாளன் 
்மடடுப்ம. என்னு்ைய எழுத்துக் ்காரண்மா்க 
எனக்கு அதி்கார �க்தி்களால் ஏதாவது 
சதால்்லை ஏற்�டைால், அ்த எழுத்தாளன் 
மீதான அச்சுறுத்தலைா்க எடுத்துக்ச்காள்பவபன 
தவிர, ப�ாராளியின் மீதான அைக்குமு்ே 
என சவற்றுப் �்கடபைாடு ச�ால்லிக்ச்காள்ள 
்மாடபைன். என்மீது ப�ாராளி பிம்�த்்த 
ஏற்றிக்ச்காள்ள முன்சனாரு ்காலைத்தில் 
எனக்கும் ஓர அரிப்பு இருநதிருக்்கலைாம். 
அது என்னு்ைய ப�ச்சுக்்களில் கூை 
எ ங ்க ா வ து  ச வ ளி ப் � ட டி ரு க் ்க லை ா ம் . 
ஆனால், இன்்ேய நி்லையில் அநதத் 
தவ்ே நான் ச�யய்மாடபைன். அப்�டிச் 
ச�யதால் அது உண்்மயான ப�ாராளி்க்ள 
அவ்மதிப்�தாகும்.

சினி்மாவும் இலைக்கியமும் பவறு பவேல்லை 
என்பே நான் ்கருதுகிபேன். அடிப்�்ையில் 
இரணடுப்ம �்ைப்புச் ச�யற்�ாடு்கள்தாபன. 
நான் சினி்மாவுக்குள் நு்ழநதப�ாபத, 
இலைக்கிய எழுத்தாளன் என்ே உறுதியான 
அ்ையாளத்துைபனபய நு்ழநபதன். நான் 
நடிக்கும் எல்லைாத் தி்ரப்�ைங்களிலும் 
என்னு்ைய �ாத்திரத்தின் உருவாக்்கத்திலும், 
வ�னங்களிலும் என்னு்ைய �ஙகும் 
த்லையீடும் இருநபதயாகும். இன்்ேய 
இ ய க் கு ந ர ்க ள்  அ ் த  அ னு ்ம தி ப் � து 
்மடடு்மல்லைா்மல், என்னு்ைய ்கருத்்த 
அறிநதுச்காள்வதிலும் ஆரவம் ்காடடுகிோர்கள். 
நான் நாை்கங்களில் நடிக்கும்ப�ாதும் 
அப்�டித்தான். ஆனால், சினி்மாவும் நாை்கமும் 
கூடடுச் ச�யற்�ாடு்கள் என்�தால் என்னு்ைய 
்கருத்துப் பிடிவாதத்திலிருநது நான் �ற்றுச் 
�றுக்்கவும் விடடுக்ச்காடுக்்கவும் பநரிடும். 

இ லை க் கி ய  எ ழு த் து  அ ப் � டி ய ல் லை . 
அது எனக்கு முழு்்மயான சுதநதிரத்்த 
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அளிப்�து. என்னு்ைய சிறு்க்த்யபயா 
நாவ்லைபயா எழுதிவிடடு, பிரதி அச்சுக்குப் 
ப�ாவதற்கு முன்�ா்க இன்சனாருவரிைம் 
�டிக்்கக் ச்காடுத்து இலைக்கிய அபிப்பிராயப்மா, 
பிரதி்யச் ச�ம்்்ம ச�யயபவா ப்கடகும் 
வழக்்கம் கூை எனக்குக் கி்ையாது. வரலைாற்றுத் 
த்கவல்்க்ளச் �ரி �ாரப்�தற்்கா்க ்மடடுப்ம 
சிலை �்மயங்களில் ஓரிரு நண�ர்களிைம் 
்காணபித்துச் �ரி �ாரப்ப�ன். எனபவ எனக்கு 
முழு்்மயான சுதநதிரத்்த அளிப்�து 
்மடடு்மல்லைா்மல், முழுப் ச�ாறுப்்�யும் 
சு்மக்்க்வக்கும் ஊை்க்மா்கவும் இலைக்கியம் 
இருக்கிேது. அபத பவ்ளயில் நாசனாரு 
தீவிர்மான சினி்மாப் �ார்வயாளன் அல்லை. 
இன்்ேக்கு முக்கிய்மா்கக் ்கருதப்�டும் �லை 
உலை்கச் சினி்மாக்்க்ள நான் �ாரத்தது கூைக் 
கி்ையாது. ஆனால், பதடித் பதடிப் �டிக்கும் 
தீவிர்மான இலைக்கிய வா�்கன். எனபவ 
எனக்கு இயல்�ா்கபவ மி்க சநருக்்க்மானதும் 
அநதரங்கப் பி்ணப்புள்ளதும் இலைக்கியப்ம.

1997 மு்தல் 2023 வரையிலான 
25 ஆண்டுகளுக்கு பமலான இலக்கியப் 
ையணம் உஙகளுரையது. எழு்த நிரனத்த 
எல்லாவற்ரையும் எழு்த முடிந்த்தா?  
இல்ரல எழு்த முடியாமல் உள்ளுக்குள் 
அழுததிக்வக ாண்டிருக்கும் ஏ்த ாவது 
இருக்கிை்தா?

ந ா ன்  எ ண � து ்க ளி ப லை ப ய  எ ழு த த் 
ச த ா ை ங கி வி ட ப ை ன் .  ஆ ன ா ல் , 
அ ய ப ர ா ப் � ா வு க் கு ப்  பு லை ம்  ச � ய ர ந த 
பின்�ா்கத்தான் எனக்கு எழுத்துச் சுதநதிரம் 
முழு்்மயா்க வாயத்தது. இப்ப�ாது நான் 
எழுத நி்னக்கும் எ்தயும் எழுத எனக்குத் 
்தரியமும் சுதநதிரமும்  சவளியீடடு 
வாயப்பும் இருக்கின்ேன.  நான் எ்தயாவது 
எழுத நி்னத்து எழுதா்மல் இருக்கிபேன் 
என்ோல் அநதக் ்க்த்யச் ச�ால்வதற்்கான 
வடிவத்்தயும் இலைக்கிய ச்மாழி்யயும் 
நான் இன்னும் ்கணை்ையவில்்லை என்பே 
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ச�ாருள். அவவாறு ்மனதிற்குள் கிைநது 
என்்ன அ்லைக்்கழிக்கும் �லை ்க்த்கள் 
உள்ளன.

்தமிழ் இலக்கியததில் உஙகரை மிகவும் 
கவர்ந்த எழுத்தாைர் யார்? சமீைததில் வாசித்த 
முக்கியமான புத்தகஙகள் எரவ?

தமிழ் இலைக்கியப் �ரப்பு முழுவதும் 
என்்னக் ்கவரநத ஏராள்மான இலைக்கிய 
ஆசிரியர்கள் உள்ளனர. ஒபரசயாருவரின் 
ச � ய ் ர  ்ம ட டு ம் த ா ன்  ச � ா ல் லை 
பவணடுச்மனில் அது எஸ். ச�ான்னுத்து்ர 
என்பே ச�ால்பவன். நான் என்னு்ைய 
சிறிய வயதிலிருநபத அவரு்ைய இலைக்கிய 
எழுத்்த மி்கவும் பநசித்தவன். அவ்ர எனது 
்மானசீ்கக் குருவா்கக் ்கருதி அவரது இலைக்கிய 
ஊழியத்்தப் பின்சதாைரநதவன். 

அவபரா என்்ன சவறுத்தவர. அ்தப் 
�திவும் ச�யதிருக்கிோர. ‘�னதரு்மப�ாதினி’ 
என்ே இலைக்கியத் சதாகுப்புக்்கா்க அவ்ர 
நான் ்கணை பநர்காணலில், அவரது 
்கண்மண சதரியாத தமிழ்த் பதசியவாத 
நி ் லை ப் � ா ட டு க் ்க ா ்க  ந ா ன்  அ வ ் ர க் 
்கடு்்மயா்கத் தாக்கிக் ்கலைாடைா ச�யதுள்பளன். 
அநத பநர்காணல் குறித்து ‘நான் �ன்றியின் 

முன்பன முத்துக்்க்ள எறிநபதன்’ என்று 
அவர எரிச்�லுைன் தன்னு்ைய 

வாழ்க்்்க வரலைாற்று நூலில் �திவு 
ச�யதிருக்கிோர. ஆனால், இநத 

அரசியல் முரண்கள் எதுவுப்ம 
அவ்ர என்னு்ைய இலைக்கிய 
ஆசிரியர என்ே பீைத்திலிருநது 
இேக்்க வல்லை்்மயற்ே்வ. 

யாழ்ப்�ாணத்தின் மி்க 
ஒடுக்்கப்�டை �ாதியிலிருநதும், 
பி ன் பு லை த் தி லி ரு ந து ம் 

எழுநதுவநது, தன்னு்ைய 
கூர்்மயும் நுட�மும் 
அங்கதமு்மான இலைக்கிய 

எ ழு த் த ா ற் ே லை ா ல் 
நிமிரநது நின்ேவர 

எஸ்.ச�ா. அவர எங்கள்  நிலைத்தின் இலைக்கிய 
�ாடசி. எங்கள் வாழ்வின் ஆவணப் ச�டை்கம். 
�ாதி, �ாலியல் ஒழுக்்கங்கள், நிறுவப்�டை 
்கலைாச்�ாரங்கள், ்கைவுள்்கள் எல்லைாவற்்ேயும் 
தன்னு்ைய ்க்த்களால் ்கவிழ்த்துப் ப�ாடை 
்ம்கா ்கலை்கக்்காரர.

� மீ � த் தி ல்  வ ா சி த் த வ ற் றி ல் 
யதாரத்தனு்ைய ‘நகுலைாத்்த’ நாவ்லையும் 
்ம ா ஜி த ா வி ன்  ‘ � ர த ா ’  ந ா வ ் லை யு ம் 
முக்கிய்மான்வ்களா்கக் ்கருதுகிபேன். 
� ்ம ்க ா லை  அ ர சி ய ் லை க்  ்க ் த ்க ளி ல் 
எழுதக்கூைாது என்சோரு ப�ாத்ன 
�ரவலைா்க நி்கழ்நதுச்காணடிருக்கும் இன்்ேய 
தமிழ் இலைக்கியச் சூழலில் பநரடியா்கவும் 
உறுதியா்கவும் �்ம்காலை அரசியல் - �ண�ாடடுப் 
பிரச்சி்ன்க்ள முன்னிறுத்தி எழுதப்�டை 
பிரதி்கள் இ்வ.

இலைங்்கயில் நி்கழ்நத யுத்தம் குறித்து 
எழுதப்�டை பிரதி்களில் ‘நகுலைாத்்த’ 
மி்க முக்கிய்மான பிரதி. சதான்்மத்்தயும் 
�்ம்காலைத்்தயும் ஊடும் �ாவு்மா்க சநயது 
எங்களின் வா்த்யயும் வலி்க்ளயும் 
ச�ால்லும் இலைக்கியப் பிரதி. நாவலின் 
ச்மாழி ச்காஞ�ம் சிதேலைா்க இருநதாலும் 
கூ ை ,  ய த ா ர த் த ன து  த னி த் த ன் ் ்ம யு ம் 
பதைலும் ச்மாழியில் சவளிப்�டடிருக்கிேது. 
அவருக்்கான ச்மாழி்ய முதல் நாவலிபலைபய 
அவர ்கணை்ைநதிருக்கிோர.

்மாஜிதாவின் ‘�ரதா’  நம்மு்ைய 
இலைக்கிய வரலைாற்றிபலை முக்கிய்மான நி்கழ்வு. 
அவர �மூ்கச் ச�யற்�ாடைாளரா்கவும் 
இருப்�தால் ப்மலும் விரிநத �ார்வ அவருக்கு 
நாவலில் �ாத்திய்மாகியுள்ளது. ச்மாழி்யத் 
திருகி வா�்கர்க்ளத் துன்புறுத்தா்மல் 
எழுதப்�டடிருக்கும் எளி்்மயான ஆனால், 
ஆழ்மான பிரச்சி்ன்க்ளப் ப�சும் நாவல் 
�ரதா. நாவ்லைக் ்கருத்தூன்றி வாசிக்கும்ப�ாது, 
இது Autofiction எனப்�டும் தற்பு்னவு நாவபலை 
என்�்த ஊகித்துவிைலைாம். அதனாபலைபய 
மிகுநத நம்�்கத்தன்்்ம பிரதியில் மிளிருகிேது. 
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‘ ஸ ல ா ம்  அ ர ல க் ’ 
நாவல் ைரையன கழி்தபலாடு 
ஸ்தம்பிக்கிைப்த? நீஙகள் அப்ைடி 
கருதுகிறீர்கைா?

எது �்ழயது? ப�ாரா? 
அ்கதி வாழ்வா? ்மனித குலைம் 
எப்ப�ாது உ�ரிச் ச�ல்வத்்த 
உற்�த்தி ச�யயத் சதாைஙகியபதா 
அன்றிலிருநது  இன்றுவ்ர 
்மாோத்வயல்லைவா இ்வ! 
்காலைங்களும் சவளி்களுப்ம 
பவறு பவறு.

‘ ஸ லை ா ம்  அ ் லை க் ’ 
நாவலில் நான் எழுதியிருப்�து 
�்ம்காலைத்தில் அயபராப்�ாவில் அ்கதி்கள் 
எ தி ர ச ்க ா ள் ளு ம்  பி ர ச் சி ் ன ்க ள் . 
முன்சனப்ப�ா்தயும் விை இப்ப�ாது 
இநதப் பிரச்சி்ன உச்�த்தில் உள்ளது. 
அயபராப்பிய நாடு்கள் தங்களது ்கதவு்க்ள 
அ்கதி்களுக்கு மூடிக்ச்காணடுள்ளன. குறிப்�ா்க 
ஈழ அ்கதி்க்ள ஏற்றுக்ச்காள்வதில்்லை 
என்ே முடிவுக்கு இப்ப�ாது இநத நாடு்கள் 
வநதுள்ளன. ப�ா்ர ்மறு�டியும் ்மறு�டியும் 
நான் எழுதுகிபேன் என நீங்கள் ்கருதக்கூடும். 
என் ஆயுள் முழுவதும் எழுதினாலும் 
ச�ால்லித் தீராத ்க்த்க்ள யுத்தம் உருவாக்கி 
இர்கசிய்மா்க ்வத்திருக்கிேது. அவற்்ே 
இ னி த் த ா ன்  ்க ண ை ் ை ய 
பவணடும். எழுத பவணடும்.

இ ந த  ந ா வ ் லை 
எழுதும்ப�ாபத, அயபராப்பிய 
ச ்ம ா ழி  வ ா � ்க ர ்க ் ள யு ம் 
்மனதில் ்வத்பத எழுதிபனன். 
அ்கதி்கள் என்ோல் யாசரன்�்த 
சவள்்ளக்்காரர்களின் ச�வி்கள் 
கி ழி ய க்  ்க த் தி ச்  ச � ா ல் லை 
பவணடிய அவசியம் இருக்கிேது. 
இல்லைாவிடைால் ‘Problem-
ski Hotel’ ப�ான்ே தட்ையான, 
இன சவறுப்பு உ்ேநதுள்ள 
ந ா வ ல் ்க ளி ன்  வ ழி ப ய த ா ன் 

அ வ ர ்க ள்  அ ்க தி ்க ் ள 
அ றி ந து ச ்க ா ள் கி ே ா ர ்க ள் . 
‘பிராப்ளம்ஸ்கி விடுதி’ என்ே 
ச�யரில் தமிழ் உட�ைப் 
�ல்பவறு ச்மாழி்களில் அநத 
நாவல் சவளிவநதிருக்கிேது. 
நீ ங ்க ள்  � டி த் தி ரு ப் பீ ர ்க ள் 
எ ன் று  ந ம் பு கி ப ே ன் . 
ச � ல் ஜி ய  எ ழு த் த ா ள ர ா ன 
டி மி ட ரி  ச வ ர ்ஹ ல் ஸ் ட 
ச � ல் ஜி ய த் தி லு ள் ள 
அ ்க தி  மு ்க ா ச ்ம ா ன் றி ல் 
� ா ர ் வ ய ா ள ர ா ்க ச்  சி லை 
நாட்கள் தஙகிச் ப�்கரித்த 
அ்ரகு்ேத் த்கவல்்க்ளத் 

தன்னு்ைய அயபராப்பிய ப்மடடி்்மவாதப் 
� ா ர ் வ யி ல்  ந ா வ லை ா க் கி யி ரு க் கி ே ா ர . 
அ்கதி்க்ள முழு ்ம்ையர்களா்கவும், வீணான 
�ண்ைக்்காரர்களா்கவும், பவசி்களா்கவும் 
சித்திரிக்கும் நாவலைது. இன்னும் ச�ால்லைப் 
ப�ானால் ச�ல்ஜியம் நாடடில் ்காலைனிய 
்காலைத்தில் ‘்மனிதக் ்காடசிச்�ா்லை்கள்’ 
அ்்மக்்கப்�டடு, ஆப்பிரிக்்க ்மனிதர்கள் 
்க ா ட சி ப்  � ண ை ங ்க ள ா க் ்க ப் � ட ை ் த ப் 
ப�ான்ேபத ‘பிராப்ளம்ஸ்கி விடுதி’ நாவல். 
நாவலில் ்்கயாளப்�டடிருக்கும் ச்மாழி 
இனசவறுப்பிலும், ச�ண சவறுப்பிலும் 
அருவருப்�ா்கப் புளித்துப்ப�ாயிருக்கிேது. 

அ்கதி மு்காமின் ச்கௌரவப் 
�ார்வயாளர்களான, அ்கதி்கள் 
ஆராயச்சியாளர்களான டிமிடரி 
சவர்ஹல்ஸ்ட ப�ான்போர 
எழுதியிருக்கும் இத்த்்கய 
்க ் த ்க ளு க் கு  எ தி ர ா ்க , 
முப்�து வருைங்களா்க அ்கதி 
வ ா ழ் ் வ  வ ா ழ் ந த  ந ா ன் 
அ்கதி்கள் தரப்பின் குர்லை 
ஒலிக்்க பவணடியிருக்கிேது. 
‘ஸலைாம் அ்லைக்’ நாவ்லை 
பிரஞசு ச்மாழியில் சவளியிை 
பிரான்ஸின்  �திப்�்கங்களில் 
ஒன்ோன ZULMA என்பனாடு 
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ஒ ப் � ந த ம்  ச � ய தி ரு க் கி ே து .  ‘ ஸ லை ா ம் 
அ்லைக்’ நாவல் அயபராப்பிய ச்மாழி்களில் 
சவளிவரும்ப�ாது, என்னால் உறுதியா்க 
டிமிடரி சவர்ஹல்ஸ்ட ப�ான்ே ப்மடடி்்மச் 
�க்தி்க்ளச் �வால் ச�யய முடியும்.

உலகமயமாக்கதர்தக் வகாள்ரகயாகக் 
வக ாண்ை பமற்கததிய ந ாடுகளில் 
இருநதுவகாண்டு அந்தக் வகாள்ரககளுக்கு 
பநவைதிைான சிந்தரனக் கைததில் எப்ைடி 
உஙகைால் தீவிைமாக இயஙக முடிகிைது?

ப்மற்கு நாடு்கள் ்மடடு்மல்லை சீனா, 
கியூ�ா, இநதியா, இலைங்்க  உள்ளிடை 
அ்னத்து உலை்க நாடு்களின் அரசு்களும் 

இப்ப�ாது உலை்க்மய்மாக்்கல் ச்காள்்்க்யக் 
்க்ைப்பிடிக்கின்ேன. முதலைாளியத்தின் 
அ�ரித்மான, வீக்்க்மான உற்�த்தியின் 
அடுத்த ்கடை  நி்லை இநத உலை்க்மய்மாக்்கல். 
அ்னத்துலை்கத் சதாழிலைாள வரக்்கத்தின் 
்மாச�ரும் வீழ்ச்சி இநத உலை்க்மய்மாக்்கல். 

நீ ங ்க ள்  ச � ா ல் வ து  ப � ா லை  ந ா ன் 
இநத உலை்க்மய்மாக்்கலுக்கு எதிரா்கத் 
தீவிர்மா்க எல்லைாம்  ப�ாராைவில்்லை. 
உலை்க்மய்மாக்்க்லைக் ்கணடித்து ஏபதா இரணடு 
்கடடு்ர்க்ள எழுதுபவன் அல்லைது ஒன்று�ாதி 
பநர்காணல்்களில் இப்�டிசயாரு �தி்லைச் 
ச�ால்லிக் ்கைநது ப�ாகிபேன். அல்லைது 
பிரான்ஸில் உலை்க்மய்மாக்்கலுக்கு எதிரா்க 
நைக்கும் ஏதாவசதாரு ஆரப்�ாடைத்தில் ப�ாய 
ஓர்மா்க நின்றிருப்ப�ன்.

அ ப த ப வ ் ள யி ல் ,  நீ ங ்க ள் 
கு றி ப் பி டு ம்  ப ்ம ற் கு  ந ா டு ்க ளி லு ம் 
உலை்க்மய்மாக்்கலுக்கு எதிரா்க இைது�ாரி்களும், 
வி வ � ா யி ்க ளு ம் ,  அ ன ா ர க் கி ஸ் டு ்க ளு ம் 
்கடு்்மயா்கப் ப�ாராடிக்ச்காணடுதான் 
இருக்கிோர்கள். அர�ாங்கமும் அவர்க்ள 
ஒ டு க் கி க் ச ்க ா ண டு த ா ன்  இ ரு க் கி ே து . 
உண்்மயில் இப்ப�ாது உலை்கத் சதாழிலைாள 
வரக்்கத்திற்கு ஏற்�டடிருப்�து த்லை்்ம 
சநருக்்கடி. உலை்க அளவில் அவர்க்ள 
இ்ணப்�தற்கு ஓர அ்்மப்பு இல்லைாதது 
வருநதத்தக்்கது. நம்மு்ைய வரலைாற்றில் ்கைநத 
்காலைங்களில் இயஙகிய ்கம்யூனிஸ அகிலைங்க்ள 
்மனது ஏக்்கத்துைன் நி்னவுச்காள்கிேது.

எழுததின் பநாக்கமான சு்தநதிைம் 
அரைநதுவிட்ைாலும் எழுததின் பைார் 
ஓயாது்தாபன?

உங்களது ப்கள்வி எனக்குப் புரியவில்்லை. 
ஆனாலும், எழுத்தில் கூை வீணான, வீம்�ான 
ப�ார  கூைபவ கூைாது என்�்தச் ச�ால்லி 
்வக்கிபேன்.

அடிப்ைரைவா்த ைரைப்ைாளிகள் / 
உணர்வாைர்கள் உஙகளின் எழுததிரனக் 
வ க ாண்ை ா டின ா ல் ,  உ ங களு க்குள் 
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்தன்னிசரசய ா க  ஓ ர்  எ ச ச ரி க்ரக 
உணர்வு ஏற்ைடும் வி்தமாக உஙகரைப் 
ைைக்கியிருக்கிறீர்கள்்தாபன?

நான் எதற்்கா்க எச்�ரிக்்்க அ்ைய 
ப வ ண டு ம் ?  எ ன து  எ ழு த் து க் ்க ள ா ல் 
அ டி ப் � ் ை வ ா தி ்க ள் த ா ன்  எ ச் � ரி க் ் ்க 
அ்ைய பவணடும். நாபனா என்னு்ைய 
எழுத்பதா ஒருப�ாதும் இன, ்மத, �ால் 
அடிப்�்ைவாதி்களின் �க்்கம் �ாயாது என்ே 
தன்னம்பிக்்்கயும் அரசியல் சதளிவும் 
எனக்குணடு. ஒன்்ே நீங்கள் ்கவனிக்்க 
பவணடும்... பிற்ப�ாக்குச் �க்தி்களி்ைபய 
்மடடு்மல்லைா்மல், முற்ப�ாக்குச் �க்தி்களிைமும் 
தங்களது இறுக்்க்மான அ்்மப்பு விசுவா�ம் 
்க ா ர ண ்ம ா ்க  இ ந த  அ டி ப் � ் ை வ ா த ம் 
ச த ா ற் றி யி ரு க் கி ே து .  அ த ன ா ல் த ா ன்  
மு்கநூல் முழுவதும் �லை உருடைல்்கள் 
நி்கழ்நதுச்காணடிருக்கின்ேன. ஆபவ�்மான 
ஆயிர்மாயிரம் மு்கநூல் உருடைல்்க்ள விை, 
ஒபரசயாரு நிதான்மான உ்ரயாைல் �ாலைச் 
சிேநதது.

வாழ்வு முழுக்க நீளும் இத்தரன 
அரலக்கழிப்புகளுக்கு மததியிலும் அந்தப் ைகடி 
நிரைந்த வகாண்ைாட்ைமான மனர்த எழுததில் 

எப்ைடி வ்தாைர்நது ்தக்கரவததுக்வகாள்ை 
முடிகிைது?

என்னு்ைய  எழுத்திலுள்ள �்கடி்ய 
நீங்கள் ச்காணைாடை ்மனநி்லையா்க 
அ்ையாளம் ்காணத் பத்வயில்்லை. அது 
்்கயறு நி்லையில் சவளிப்�டும் ்க�ப்�ான 
எதிரவி்ன. அதி்கார �க்தி்க்ள எதிரத்துப் 
ப�சும் �ா்மான்யனுக்கு எள்ளலும் கிணைலும் 
ஆயுதங்கள். இநத அம்�த்்தப் ப�ராசிரியர 
ராஜ் ச்கௌத்மன் ‘தலித் �ார்வயில் தமிழ்ப் 
�ண�ாடு’ எனும் நூலில் மி்க விரிவா்க ஆயவு 
ச�யது ப�சியுள்ளார.

யாழ்ப்ைாண நூலகததிரன உலகின் 
எ்தாவவ்தாரு மூரலயில் அப்த மாதிரி 
கட்ைரமக்க முடியுமா?

ய ா ழ்  நூ லை ்க த் ப த ா டு  ப � ர த் து 
எரியூடைப்�டை  �்ழ்்ம வாயநத நூல்்களும், 
சுவடி்களும் ந்மக்கு இனிக் கி்ைக்்கப் 
ப�ாவதில்்லை. யாழ்ப்�ாண நூலை்கம் மீளக் 
்கடடிசயழுப்�ப்�டடு, இப்ப�ாது அபத 
இைத்தில் இயஙகிக்ச்காணடிருக்கிேது. அ்த 
ப்மலும் விரிவு�டுத்துவ்தப் �ற்றித்தான் நாம் 
சிநதிக்்க பவணடும்.

ைரைப்ைாளி என்ை்தால் எல்லாவற்றிற்கும் 
மாற்றுக்கருதது பைசுகிறீர்கைா?

நான் அவநம்பிக்்்கயாளன் அல்லை. 
்மாோ்க நான் எப்ப�ாதுப்ம நன்நம்பிக்்்கவாதி. 
அபதபவ்ளயில் நம்்்மச் சூழ்நதுள்ள 
அரசியல் நி்லை்்ம்க்ளயும், ்மக்்களின் 
எ ண ண ங ்க ் ள யு ம்  நி த ா ன ்ம ா ்க வு ம் 
� ரி ய ா ்க வு ம்  பு ரி ந து ச ்க ா ண டு 
எ தி ர வி ் ன ய ா ற் ே  ப வ ண டு ச ்ம ன் று 
்கருது�வன். உணரச்சிவயப்�டபைா, �மூ்க 
வ்லைத்தளங்களால் தூணைப்ச�ற்போ 
வ ா ர த் ் த ்க ் ள ச்  சி ந தி வி ை க் கூ ை ா து 
என்ே எச்�ரிக்்்கயுைன் இருக்கிபேன். 
அபதபவ்ளயில் �ரியான தருணத்திலும், 
இ ை த் தி லு ம்  எ ன் னு ் ை ய  ்ம ா ற் று க் 
்கருத்து்க்ள முன்்வப்�தில் நான் தயக்்கம் 
்காடடுவதுமில்்லை. 
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திரைப்ைைம் : The Pianist
சி னி ்ம ா  ந ்ம க் கு  எ ல் லை ா ்ம ா ய 

இ ரு க் கி ே து .  நி ழ லி ன்  ச த ா ை ர ச் சி யி ல் 
நிஜங்கள் நிஜ்மாய மு்கமூடி ்கழற்றுகிேது. 
ஒவசவாரு ்காலை்கடைத்்தயும் தனக்குள் 
�திநதுச்காள்கிேது. அநதநதக் ்காலைத்தின் 
்கலைாச்�ாரம், நா்கரி்கம், �ண�ாடு, வாழ்வியல், 
வன்ச்காடு்்ம, �ண்ை, ப�ார என 
எல்லைாவற்்ேயும் கிரகித்துக்ச்காணபை 
ஒ ரு  ்ம ் லை ப்  � ா ம் � ா ய க்  ்க ா லை த் ் த 
நீடடித்துக்ச்காணபை இருக்கிேது.

்க ண ை வ ர  ப � ா ன பி ன் னு ம்  அ து 
்காணப்�ைாத விழி்க்ளத் பதடிக்ச்காணபை 
இருக்கிேது.

அப்�டி இரணைாம் உலை்கப் ப�ார 
்காலை்கடைக் ப்காரத்தின் ஒரு �குதி்ய ‘பரா்மன் 
ப�ாலைன்ஸ்கி’யின் “தி பியாபனாயிஸ்ட”  
மு்கத்தில் அடித்தாற்ப�ாலைப் ப�ாடடு 
உ்ைக்கிேது.

நாய்கன் ப�ாலைநது - யூத இனத்்தச் 
�ாரநத ஒரு பியாபனாயிஸ்ட. ப�ார்களுக்கு 
அப்�ாற்�டை இ்�க்்க்லைஞன். ஊரில் சூழல் 
ப்மா�்மாகி இருக்கிேது. வீடடில் ்காசு இல்்லை. 
ஹீபராவுக்குப் பியாபனா வாசிக்்க வாயப்பு 
கி்ைப்�தில்்லை. வறு்்ம வீட்ைச் சுற்ே 
ஆரம்பிக்கிேது. அம்்மா அப்�ா �ப்காதரன் 
�ப்காதரி என்று எல்லைாருக்குப்ம ்்கயறு 
நி்லை. ஒரு ்கடைத்தில் அவன் உயிராய 
பநசிக்கிே பியாபனா்வபய பவறு வழி இன்றி 
விற்கிோர்கள். வாழ்வின் வறு்்ம்ய விை 
இனத்தின் ச�யரில் நி்கழ்த்தும் ்மானுை வறு்்ம 
ச்காடு்்மயானது. நாசி ஆடசி யூதர்க்ள 
அடி்்ம்களா்க நைத்துகிேது. அதன் ப�ாக்கில் 
சிக்குணடு சிதறிக் ்காணா்மல் ப�ான உயிர்கள் 
எத்த்ன எத்த்ன.. நாய்கனின் குடும்�மும் 
தத்தளிக்கிேது.

யூதர்களின் ப�ா்கச்மல்லைாம் ப்கட்காத 
இ்�யா்கபவா ப்கடகும் அழு்்கயா்கபவா 
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ச த ா ை ர ந து  ச வ ளி ப் � ட டு க் ச ்க ா ண ப ை 
இருக்கிேது. ஒவசவாரு நாளும் அவர்களின் 
வாழ்வாதாரம் அடித்து சநாறுக்்கப்�டுவ்தப் 
� ் த � ் த ப் ப � ா டு  தி ் ர க் ்க ் த 
்காடசிப்�டுத்துகிேது. நாசிப் �்ை ஏற்�டுத்தும் 
�சி, வறு்்ம, �ஞ�ம் என அவர்க்ளப் 
ப�ாடடுத் தாக்குகிேது ப�ார்களின் ்காயம். புத்தி 
ப�தலித்த ்மனிதர்க்ள அவர்களுள் நி்ேய 
்காண முடிகிேது. ச�ாநதங்க்ளத் சதா்லைத்த 
்மனிதர்கள் சவற்று ்மனநி்லையில் விரக்தி 
ச்காணடு பிதற்றித் திரிவ்தக் ்காணு்்கயில் 
�தோ்மல் இருக்்க முடிவதில்்லை.

யூதர்கள் ந்ை�ா்தயில் நைக்்கத் த்ை 
விதிக்்கப்�டடிருக்கிேது. அது சதரியா்மல் 
அல்லைது ்மேநது ஒரு ச�ரியவர ந்ை�ா்தயில் 
ச�ன்றுவிை.. அவ்ர வழி்மறித்துக் ்கன்னத்தில் 
�ளாசரன அ்ேநது “கீபழ ப�ாய நை” எனச் 
ச�ால்லும் ஒரு சஜர்மனி ப�ாலீஸ் இ்ளஞன் 
�ைத்தின் ஆரம்�க் ்காடசி ஒன்றிபலைபய 
இனசவறியின் நிேத்்தக் ்கணகூைா்கக் 
்க ா ட டி வி டு கி ே ா ன் .  ்க ன ன் று ச ்க ா ள் ள 
ஆரம்பிக்கும் ்மனபதாடுதான் நாம் �ைத்்தத் 
சதாைர பவணடி இருக்கிேது.

திகிலைடிக்்க்வத்த ஒரு ்காடசி....

ஒரு யூதக் ்கதா�ாத்திரம் உண்வ 
ஒளித்துக்ச்காணடு ச�ல்லும். இன்சனாரு 
யூதக் ்கதா�ாத்திரம் அ்தக் ்கணடு ஓடி வநது 
தடடிவிடடுப் �றிக்்க முயற்சி ச�யயும். 
அப்ப�ாது கீபழ த்ரயில் விழும் உண்வ... 
ச்காணடு வநத ்கதா�ாத்திரம் நா்யப் 
ப�ாலை நாக்்காபலைபய நக்கி நக்கிச் �ாப்பிடும். 
மு்கம் முழுக்்க உணவாய உயிர தீணடும் 
வலி்ய.. தி்ர தாணடித் சதறித்த �சி்யப் 
�தற்ேத்பதாபை நாம் உணரகிபோம். �சி 
வநதால் �த்தும் �ேநது ப�ாகும் என்�து 
எத்த்ன உண்்ம. உலை்கப் ப�ாரின் இன 
சவறி்ய நம் மு்கத்தில் ்காறி உமிழும் இநதக் 
்காடசியில்... ஆயுதங்கள் மீது இவவுலை்கம் 
ச்காணடிருக்கும் �ற்றுக்கு அரத்தம் இல்லைா்மல் 
ப�ாவ்தப் புரிய முடிகிேது. ஓர இ்�க் 
்க்லைஞனின் ்கன்வ ஓடி ஓடி ஒளிநத 
பின்னும் விைா்மல் துரத்தும் இனசவறி 
அருவருக்்கத்தக்்கது. ஒளிநது ஒளிநபத உலை்கம் 
்மேக்கும் சநஞ�த்தில் ்காலைத்தின் தடு்மாற்ேம் 
்காலைச் சு்்ம.  

இ ல் லை ம்  இ ல் லை ா ்ம ல்  ப � ா வ து . . . 
இ ் வ த ா ப ன  எ ன் று  சி ணு ங கி ச் 
ச�ல்�வனுக்குப் புரியு்மா? அதி்கார வரக்்கம் 
ஒருப�ாதும் அறியாது, அடி்மடை விளிம்பு 
்மனிதனின் ப்ம்ை ஏோத இ்�்ய.

ச்காடைடியில் ்காத்திருக்்்கயில்.. ஒபர ஒரு 
�ாக்சலைட்ை வாஙகி நாய்கனின் குடும்�ப்ம 
(ஐவரும்) ச்காஞ�ம் ச்காஞ�ம்  �கிரநது 
உண�தில்.. �சித்த வயிறுக்குச் சுருக்்கம் அதி்கம் 
என்று புரிகிேது. பின்னால் ஏபதா ஒரு அழுகுரல் 
ஒவசவாரு ்காடசியிபலையும் ப்கடடுக்ச்காணபை 
இருப்�து... அநத நாளின் குரூரத்்தக் ்காலைம் 
இ்�க்கிேது என்று பதான்றும். கூடைத்்தக் 
குவித்து ரயிலில் ஏற்றும் ்காடசிசயல்லைாம் 
்கதி ்கலைங்கச் ச�யயும் ்மானுை வ்த. 
அவர்களிைம் இருக்கும் ச�ாருள்்க்ள 
எல்லைாம் பிடுஙகிக்ச்காணடு அடித்து உ்தத்து 
ஒடித்து சநாறுக்கி உள்பள தள்ளும் நாசிப் 
�்ையின் ந்்மச்�ல், ்கழுத்து வ்ர நிரம்பிய 
இனசவறியின் ராட�ஸத்தனம். 

ப்கா�ம் வநதால் அடிக்்கலைாம். ப்கா�ம் 
த்லைக்ப்கறினால் அடித்துக் ச்கால்லைலைாம். 
ப்கா�த்்தச் �்மநி்லைப்�டுத்த பவணடும் 
எ னி ல்  ை ப் ச � ன் று  சு ட டு வி ை லை ா ம் . 
ய ா ர  ப வ ண டு ்ம ா ன ா லு ம்  எ ப் ப � ா து 
பவணடு்மானாலும் எப்�டி பவணடு்மானாலும் 
யூதர்க்ளக் ச்கால்லைலைாம். ஏசனன்ோல் 
அவர்கள் யூதர்கள். அவர்கள் அதற்்கா்கப் 
� ் ை க் ்க ப் � ட ை வ ர ்க ள் த ா ன்  எ ன் ே 
ந ா சி யி ன்  அ டி ப் � ் ை வ ா த த்  தி மி ர 
ச்காள்்்கயாக்்கப்�டடிருப்�்த இத்த்ன 
வருைங்கள் ்கழித்தும் ்மன்னிக்்க முடியவில்்லை. 

ஹிடலைர என்ே குரூரவாதி ்காலைத்்தக் 
கிழித்தவன். ்காலைங்களால் இழிநதவன்.

குடும்�ம் ரயிபலைாடு பிரிநதபின்.. . 
்கலைவரத்துக்குப் பின்.... சிதிலை்ம்ைநது கிைக்கும் 
வீதியில் ரத்தமும் �்தயு்மா்கப் பிணங்கள் 
்கவிழ்நது கிைக்்க, அழுதுச்காணபை நைநது 
வரும் ஹீபரா... நரம்�றுநத இ்�.

ச ்க ா ் லை க் ்க ள ங ்க ளு க் கு க்  கூ ட டி ச் 
ச�ன்ோலும்  குடும் �த்பதாடு கூட டி ச் 
ச�ல்லுங்கள் என்�துதான் ச�ரும்�ாலைான 
யூத ்மனங்களின் ்க்ைசி ஆ்�. அ்தயும் கூை 
்மறுக்கும் இனசவறிச் �ாவிலும் தனித்தனிபய 
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ச�யரத்துப் �நதாடிய்த எநத வ்்கயில் 
நியாயப்�டுத்துவது.. அவர்களுக்கு ரயில் 
ச�டடிபயா இருடை்ேபயா உள்பள 
அ்ைத்துக் ச்காணடியிைத்தான் சதரியும் 
அல்லைது ச்கான்றுவிைத்தான் சதரியும். அவர்கள் 
கீ ச்காடுக்்கப்�டை ்மனித இயநதிரங்கள். 
்மன்மற்றிருக்்கப் �ழக்்கப்�டை மிரு்கங்கள். 
்மனித்னக் ்கணடு ்மனிதன் ஓடி ஒளியும் இநத 
நி்லை்்ம ்மானுைத் பதாற்ேல்.

ஒரு கூடைத்தில் நூறு ப�ர இருநதால்... 
இன்று �த்து ப�்ர பரணை்மா்கத் பதரவு 
�ணணித் த்லையிபலைபய சுடடுக் ச்கான்றுவிடடு 
மிச்�ம் இருக்கும் 90 ப�்ர அன்்ேக்கு 
்வத்துக்ச்காணடு பவ்லை வாஙகுவார்கள். 
என்ன ்மாதிரி வேடடுத்தனம் இது. ஒன்று 
ச்காடைடியில் ச்கா்லை ச�யயப்�டுகிோர்கள் 
அ ல் லை து  ச ்க ா த் த டி ் ்ம ய ா ்க க்  கு ர ல் 
சநரிக்்கப்�டுகிோர்கள். ச்காஞ�ம் ஆசுவா�ம் 
அ்ைநதாலும் �்கடடுப்மனிக்கு �வுக்்கடிதான். 

ஹீபரா.. �ைாத �ாடு �டுகிோன்.

அ டி ் ்ம ய ா ்க  ப வ ் லை  ச � ய யு ம் 
யூதர்களுக்குக் கி்ைக்கும் ச்காஞ� நஞ� 
சராடடி்க்ள ஹீபரா உள்�ை சிலைர 
்காம்�வுணடுக்கு சவளிபய �ஞ�த்பதாடு 
�டடினிபயாடு கிைக்கும் யாருக்ப்கா தூக்கி 
வீசியும் ப�ாகிோர்கள். ்மரண விளிம்பிலும் 
்மனிதாபி்மானம் ்காண முடிகிேது.

அநதக் ச்காடைடியில் இருநது தப்பிக்்க 
நண�ர,  சதரிநதவர,  சஜர்மனியிலும் 
இருக்கும் நல்லைவர என்று ஆங்காஙப்க 
ஒருவர ஹீபராவுக்கு உதவுகிோர்கள். ஒளிநது 
ஒளிநது நாட்க்ளக் ்கைத்துகிோன். �ா்வ 
எதிரச்காள்ளும் அநத சநாடிக்்கா்க வாழ்்வ 
எதிரச்காள்ள இயலைாத அநத சநாடி ்கனத்திலும் 

்கனம். சிதிலை்ம்ைநத அப்�ாரடச்மணடுக்குள் 
�சி ச்காணடு பதடித் திரிநது அ்லை்்கயில் 
ஆதி ்மனிதனின் தத்துவம் வயிறு ்மடடுப்ம... 
வாழ்க்்்க்யச் சு்மக்கிேது. எஙப்கா குணடு 
சவடிக்கும் �த்தம் ப்கடடுக்ச்காணபை 
இருக்கும் பின்னணியில் அவன் ஏதாவது 
�ாப்பிைக் கி்ைக்கு்மா என்று சநாணடி 
சநாணடிச் �்ை பிடித்த த்லைமுடிபயாடு 
தாடியில் தவம் ச்காணைவன் ப�ாலை ்மஞ�ள் 
்கா்மா்லை உைல் நி்லைபயாடு நை்மாடு்்கயில்... 
ப�ார என்னும் முடைாள்தனத்தின் ஆணிபவர 
ச்மல்லை அ்�கிேது.

ஒரு ்கடைத்தில் ஹீபராவின் இ்�க்கு 
்மயஙகிய சஜர்மன் ப�ாலீஸ் ஒருவன் 
உ த வு கி ே ா ன் .  இ ந த  நி ஜ க் ்க ் த யி ல் 
மி்க முக்கிய்மான திருப்�ம் இது. எதிர 
இனத்தவர்களில் ஒருவரால் ்காப்�ாற்ேப்�டை 
அநத இ்�க் ்க்லைஞன் என்ன ஆனான் 
என்�துதான் தாஙச்காணா இறுதிக்்காடசி.

என்ன புரிகிேது என்ோல் மி்கப் ச�ரிய 
தத்துவத்்த எல்லைாம் சிலை சநாடியில் உ்ைத்து 
சநாறுக்்க மி்க எளிய �சிக்குத் சதரிநதிருக்கிேது. 
வாழ்வது ்மடடுப்ம இலைக்்காகிப் ப�ானபின் 
சுற்றும் பூமியின் வாழ்நாளும் கு்ேயத்தாபன 
ச�யயும். யூத உயிர என்று ஒன்றும் சஜர்மன் 
உயிர என்று ஒன்றும் இல்லைபவ இல்்லை. 
புரியாத ஹிடலைர ச�த்சதாழிநதான். பூமி உள்ள 
்காலைம் வ்ர ்காலைப்பி்ழ அவன் இருத்தல்.

பு ரி ய ா த  ப ்க ள் வி ்க ளு ம்  பு ரி ய ா த 
�தில்்களும் நம்்்மச் சுற்றி ச்மாயத்துக் 
ச்காணபையிருக்கின்ேன. ப்கள்வியும் �திலும் 
்்க ப்காரத்து நுணணிய அளவுப்காலுக்குள் 
அவ்மானத்்த அ்ைத்து நம்மி்ைபய 
திடும்ச்மனப் புகும் �ாம்்�ப் ப�ாலை 
அச்�மூடடுகின்ேன... ்காலைத்துக்கும் இநத 
்மானஙச்கடை ப�ார்கள். 

இ்� எவன் ்்கயில் இருநதாலும் உலை்கம் 
பூக்்களால் நிரம்புகிேது. துப்�ாக்கி எவன் 
்்கயில் இருநதாலும் உலை்கம் துக்்கங்களால் 
நிரம்புகிேது.

இயக்குநர் :  Roman Pola ski
ம�ொழி : ஆங்கிலம் / மெர்�ன்

ஆண்டு : 2002 
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 சிறுகலத



‘வே்ளந்கர திருத்தலைத்தில் வீற்றிருக்கும் 
அன்்ன இவள்.... ’ 

� த் த ்ம ா ்க க்  ்க ் ை யி ல்  � ா ை ல் 
ஒலித்துக்ச்காணடிருநதது பவளாங்கணணியில் 
அவர்கள் இேஙகும்ப�ாது. 

‘நீ ஆ�ப்�டை ்மாதிரிபய எனக்கு ஜாமீன் 
கி்ைச்�தும் பவளாங்கணணி வநதாச்சு... 
ப�ாது்மா புள்ள?’

‘நான் ஆ்�ப்�டைத எப்� ்மச்�ான் நீ 
ச�யயா்ம இருநதுருக்்க... அதான ்மச்�ான் நீயி...’

‘உனக்்கா்க எவவளவும் �ணணலைாம் புள்ள, 
சஜயில்லை நானிருக்்கப்� எவபளா அ்லைச்�ல்... 
எவபளா ்கணணீர... எஙச்கஙச்கபயா ஓடி 
யாரயா்ரபயா �ாரத்து, என்னய சவளிய 
ச்காணடுவர நீ �டை�ாடு...’

நைக்்க நைக்்க நி்னவு்களின் அழுத்தம் 
தாளா்மல் அவன் ந்ை ச்மதுவாகுவதும், 
நி்னவு்களின் துரத்தல் தாளா்மல் இவள் 
ந ் ை  ப வ ்க ்ம ா கு வ து ம்  த ா ன ா ்க ப வ 
நி்கழ்நதுச்காணடிருநதன. �டசைன உணரவு 
வநதவளாயத் திரும்பிப் �ாரத்தவள் ்கணணில் 
்கவ்லைபயாடு... 

‘ஏன் ்மச்�ான் பவ்க்மா நைக்்கமுடியலையா... 
வலிக்குதா... ஆடபைா பிடிப்�்மா’ ்கணணில் 

சின்ன அ்ரவடைங்களாயக்  ்கணணீர 
்கடடிக்ச்காள்ளக் ப்கடைாள். 

‘ஐய...  அப்டிலைாம் இல்லை புள்ள... 
ஜ்ை புடைத்துலை அஙகுமிஙகு்மா ஆை நீ 
நைக்்கேப்�,  உன் பின்னாடிபய நைநதா அநதக் 
்காலைத்துக் ்கடியார ச�ணடுலைம் ஆடுோப்லை 
இருக்குதா... அப்டிபய பநரங்காலைச்மல்லைாம் 
ஒழிஞசுப�ாயச் சின்னப்்�யனா ்மாறி  
முநதா்னயப் பிடிச்சுடபை அம்்மா பின்னாடி 
திரிஞ�ாப்லை உன் பின்னாலை வரலைாம்னுதான்...’

அம்்மா என்று அ்ழப்�து மி்கப் 
பிடிக்கும் அவளுக்ச்கன்று சதரிநபத, இநத 
அழுத்தத்திலிருநது ்ம்ை்மாற்ே அவ்ள 
அவவாறு அ்ழக்கிோன் என அவளுக்குத் 
சதளிவா்கப் புரிநதது. யாராவது குழந்த்களின் 
ஞானஸ்நான  ்வ�வத்துக்குப் ப�ாயவநதால் 
ஒரு இரணடுநாளாவது அவ்ள அவன் அம்்மா 
என்ே்ழப்�தும், அவ்ன அவள் அப்�ா 
என்ே்ழப்�தும் நி்கழும் அவர்களுக்குள். 
பிேகு எப்ப�ாதும்ப�ாலை ்மச்�ான்... புள்ள... னு 
இ்ழயத் சதாைஙகிவிடுவார்கள். 

‘முடிய �ாக்்கதான பின்னாடி வார ்மச்�ான்... 
�ாரு... �ாரு... இன்னும் ச்காஞ�பநரநதான்... 
அப்ேம் அத ்காணிக்்க ச்காடுத்துருபேன் இரு 
இரு’ சிரிப்புைன் ச�ான்னவள், ச�ாய்ய 



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

்ம்ேக்்கத் சதரியாத ்கண்களாலும் சிரித்தாள். 

‘ஏ.. .  என்னாடி ச�ால்ே? இதுக்்கா  
பவளாங்கணணி கூடடியாநத, முடியில்லைன்னா 
ந ா  உ ன் ன ய வி ட டு ட டு  உ ந த ங ்க ச் சி ய 
்கடடிக்கிடுபவன் �ாத்துக்்க…’  

இடுப்பில் ்்க்வத்துக் ்கலை்கலைசவன ஒரு 
்மாயக்்காரி ்மாதிரி ந்்கத்தாள். ்மாயக்்காரிதான் 
இவள் என ்மனசுக்குள் நி்னத்துக்ச்காணைான்.

‘்மச்�ான்! நீ ்மடடும் என் தங்கச்சிய 
்கல்யாணம் �ணணிக்கிைேன்னு ச�ால்லு... 
சிர்மம் தரா்ம நாபன ச�த்துப்ப�ாய அவளுக்கு 
வழிவுைபேன், உன்னயவிை நல்லை ்மாப்பிள்ளய 
அவளுக்கு எங்கனயிருநது பதைப்ப�ாோரு 
எங்க அப்�ா...’

‘அடிக்்கழுத! நல்லை ்மாப்பிள்்ளயாம்ல்லை 
நல்லை ்மாப்பிள்ள... அதான் சஜயில்லை வச்சு 
நல்லைா கும்முகும்முனு கும்மினாங்களாக்கும்...’

‘த்ச்... அது ச�ாயக்ப்கசு ்மச்�ான்...’

நீணை அ்்மதிக்குப் ப�ாயவிடைாள் 
அநதப் �திலுக்குப் பிேகு. ஒரு ்கடும்சுழலில் 
சிக்கி மீணைவள் சிறிதுநாள் ்கழித்து 
அ ந த  நி ் ன வு க் கு ள்  ஆ ழு ம் ப � ா து 
எநதச் சுழலும் இல்லைாவிடைாலும் ஒரு 
மூ ச் சு த் தி ண ே லு க் கு  ஆ ள ா வ து ப � ா ல் 
த்லை்யச் சிலுப்பிக்ச்காணைாள். அநத 
அ்்மதி அவனுக்குப் பிடிக்்கவில்்லை. அநதப் 
பிரச்�்னக்குப் பிேகு இதுவ்ர அவள் அழபவ 
இல்்லை, அவவளவு உறுதியாய இருநதாள். 
சராம்� உ்ைநதால் அநத அ்கலைக் ்கண்களில் 
அ்ரவடை்மாயக் ்கணணீர ்கடடுகிேது.  
்மற்ே�டி முணுக்ச்கன்ோல் ்கணணீர வடிக்கிே 
அநதப் �்ழய ்மரியா இல்்லை இவள். 

‘ஏன் புள்ள! அ்்மதியாகிடை... ஜாமீன் 
எடுக்்க ச�லைவுக்குப் ப�ாடருநத தாலிய 
அை்மானம் வச்சுடடிபய... அத சநனச்சு 
அ்்மதியாகிடடியா...?’

்மறு�டியும் குறும்பில் த்கத்கக்கிேதாய 
்மாறிவிடைது அவள் மு்கம். 

‘சதன்னநபதாப்புங்க �க்்கச்மல்லைாம் 
ப�ாயிருக்்கல்லை ்மச்�ான்...’

அை கிறுக்்கச்சி இசதன்ன ப்கள்வி 
என்�துப�ால் �ார்வ சுருக்கினான்.

‘சதன்ன ்மரத்துலை குரஙகு்க ஏறி குரும்்�ய 
எல்லைாம் ப�தாரம் �ணணிருதுனு அநதத் 
பதாப்பு ஓனரு்க ஒரு தநதிரம் �ணணிருப்�ாங்க 
�ாத்திருக்்கயா?  அடி்மரத்துலை �ாம்புப்�ைம் 
வரஞசிருப்�ாங்க, �ாம்�ப் �ாத்து �யநது எநதக் 
குரஙகும் ்மரம் ஏோதாம்...’

‘�ரிடி... அதபயன் இப்� ச�ால்லுே’ 
வேணை குரலில் ப்கடைான்.  �ற்று அதி்கம் 
நைநததால் விணணுவிணசணன்று வலி 
சதாைஙகியிருநதது அவனுக்கு. 

‘குரஙகு ஏோ்ம இருக்்க �ாம்பு வ்ரயுே 
்மாதிரி, எபதா அறிவாளிதான் ்மச்�ான், எநதக் 
குரஙகுப் �யலும் பநாணைா்ம இருக்்க 
ச�ாம்�ள ்கழுத்துலை தாலி ்கடடுேதயும் 
்கணடுபிடிச்சிருப்�ான்... த �ாரு ்மச்�ான்... 
தனியா இருநத இநத ஒரு வாரத்துலைபய 
புரிஞசிக்கிடபைன், குரஙகு ஏே ஆைா்ம 
அ்�யா்ம இருக்்கே சதன்்ன இல்லை நானு... 
வச்சு ஆஞசுப்புடுபவன் ஆஞசு என்கிடை 
எவனும் வாலைாடடினா... அப்ேச்மதுக்கு 
எனக்குத் தாலி...’

‘ஆத்தாடி! உக்கிர்மால்லை இருக்்க...’

ப�சிக்ச்காணபை பவளாங்கணணியின் 
முக்கிய ஆலையத்துக்கு வநதுவிடைார்கள். 
ஆலையம் ஆலையத்துக்குரிய அ்்மதி்ய 
இழநது பிராரத்த்ன்களால் திணறிக்ச்காணடு 
இருநதது. 

‘எவபளா கூடைம்... எங்க அம்்மா சின்ன 
வயசுலை ஒரு வாரத்்த ச�ால்லுவா ்மச்�ான்... 
ஆஆஆன்னு �ேக்குே ்மன� ஒபர இைத்துலை 
லையிக்்க ் வக்்க ந்மக்ச்காரு இைம் பவணும்ல்லை, 
அதான் ஆலையம்....ன்னு. இவபளா கூடைம் 
இருநதா எப்டி லையிக்கும் ்மச்�ான்?’

‘ ஒ வ ச வ ா ரு த் த ரு க் கு ம்  ஒ வ ச வ ா ரு 
பிராரத்த்ன புள்ள...’

‘இத்த்னய எப்டி இநத ஒபர ்மாதாவாலை 
ப்கக்்கமுடியும் ்மச்�ான்...’

‘நீ இப்� இங்கன நம்பி வநதியா... நம்�ா்ம 
வநதியா...’

‘நம்பித்தான் ்மச்�ான்...’ பதாள்ப்்�க்குள் 
எ்தபயா பதைத்சதாைஙகியிருநதாள்.

சுற்றும்முற்றும் ்கண்ணச் சுழற்றினான்... 
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நி ் ே ய  தி ரு நீ ே ணி ந த  இ ந து க் ்க ளு ம் 
்கணணில்�டைார்கள், சிலை �ரதாக்்கள் 
கூைத் சதரிநதது. ஒரு ்கடைத்துக்குப்மல் 
புணணியத்தலைங்கள் ்மத எல்்லை்க்ளத் 
தாணடிவிடுகிேது. எல்லைா ்மதக்்காரர்களும் 
அவரவரக்கு எப்�டிக் கும்பிைத் சதரியுப்மா 
அ ப் � டி  கு ம் பி ட டு ச்  ச � ல் கி ே ா ர ்க ள் 
புணணியத்தலைத்தில். 

‘இநதா ்மச்�ான்...’ எடுத்து நீடடியவளின் 
்்கயில் வாைா்மல்லி நிேத்தாளில் ஏபதா 
சுற்ேப்�டடிருநதது.

‘உைபலைாை எநதப்  �ா்கம் குண்மா்கணுப்மா 
அநதப் �ா்கத்த ்மாதிரி சவள்ளியிலை ச�ஞசு 
்மாதா உணடியல்லை ப�ாடைா குண்மாகிரும்னு 
சூ�ன்னா ச்கழவி ச�ால்லுச்சு ்மச்�ான்..’

த ா ் ள ப்  பி ரி த் த ா ன் . . .  சி ன் ன த ா 
சவள்ளியில் ஒரு ஆணகுறி.  அவனுக்குப் ப��த் 
சதரியவில்்லை அதற்குப்மல்.

‘உள்ளூரலை ஒரு �யலுக்கும் நம்்ம 
பிரச்�்ன சதரிஞசிைக்கூைாதுனு அ�லூர 
ஆ � ா ரி கி ட ை ப � ா ய  ச � ஞ � ா ந ப த ன் 
்மச்�ான்...’ அவவளவு கும்�லில் �த்த்மாயப் 
ப�சி ன ா ல் யாரு க் கு ம்  துல்லிய்மா யக் 
ப்கடடுவிைப்ப�ாகிேதில்்லை. ஆனாலும் 
குர்லைத் தாழ்த்திக் கிசுகிசுப்�ாயப் ப�சினாள். 
வாயமூடி ச்மௌனியாய அபத வலுவிழநத 
ந்ைபயா்ைபய ்காணிக்்்கப் ச�டடிக்குப் 
ப�ானான்... 

‘இரு ்மச்�ான்... ஏற்்கனபவ வலியிலை 
்கஷைப்�ைே, எவனாச்சும் இடிச்சுே கிடிச்சுேப் 
ப�ாோன், நான்  முன்னாடி நிக்்கபேன்... நீ என் 
பின்னாடிபய ்லைன்லை வா!’

அவனுக்குப் பிராரத்திக்்கசவல்லைாம் 
ச�ரிதாயத் சதரியவில்்லை.

‘்மாதா தாபய...! இநத ்மவராசிய நான் 
்கணணு்கலைங்கா்ம வச்சுக்்க என்ன �ணணணுப்மா 
அத �ணணு தாயி...’ அவவளவுதான் அவன் 
பிராரத்த்ன, அ்தபய திரும்�த்திரும்� ்மனது 
ச�ால்லிக்ச்காணடுவநதது. ஒரு ்கடைத்தில் 
உணரவு்களுக்கு ்மனது ்மரத்துப்ப�ாய, வாய 
்மடடும் அ்த ச�ால்லைத்சதாைஙகியது. அவள் 
அவனுக்கு முன்னால் ஒரு ்காவல் �ம்்மனசு 

்மாதிரி ப�ாவதாயப்�டைது அவனுக்கு. 
உணடிய்லை சநருஙகிவிடைார்கள்... 

அ வ ள்  ்க ா து க் கு ள்  கி சு கி சு ப் � ா ய 
‘உணடிய்லைப் �ாத்தா லைாக் அப் ரூம் ்மாதிரிபய 
இருக்குல்லை புள்ள?’ என்ோன். 

அ வ ளு க் கு ள்  ஏ ப த ா ச வ ா ன் று 
அதிரத்சதாைஙகியது. ்மலைங்க ்மலைங்க 
விழித்த�டி உணடிய்லைப் �ாரத்தாள்... 
த ் லை ் ய  உ த றி க் ச ்க ா ண டு  அ து 
உணடியல்தான் அது உணடியல்தான் எனத் 
தனக்குள் ப�சிக்ச்காணைாள். உணடிய்லை 
சநருஙகியவள் ்்கயிலிருநத, வியரத்து 
ந்னநத ஐநூறு ரூ�ாயத்தா்ள அதனுள் 
திணிக்்க முயன்ேப�ாது அவளது ஞா�்க 
அடுக்கிலிருநது ்கர்கரப்�ான ஒரு ஆணகுரல் 
‘ஐநூரருவாய நீடடிடைா விடருபவாம்னு 
சநனச்சியா... இன்னிக்குப் �ாரு அவ்னக் 
கிழிச்சுத் சதாங்கவிைபேன்’ என்ேது.  

இைப்புேம் ந்கரநது பின்னிருப்�வனுக்கு 
வழிவிடைாள். வாயக்குள் திரும்�த்திரும்� 
‘தாபய! தாபய!’ என்ே�டி வாைா்மல்லிநிேத் 
தாள் பிரித்து, சவள்ளிக்்காணிக்்்க்யச் 
�ற்று குழப்�மும் ்கலைவரமு்மான மு்கத்துைன் 
இடடுவிடடு, இவள் �க்்க்மா்க ந்கரநதான். 

அவ்னபய �ாரத்துக்ச்காணடிருநதவள் 
திடீசரன ஏபதா நி்னவு வநதாற்ப�ாலை,  
அவனுக்்கடுத்துக் ்காணிக்்்க ப�ாடுகிேவர 
்்கயில் என்ன இருக்கிேசதன்று �ாரத்தவள் 
விக்கித்து நின்றுவிடைாள்.. .  அது ஒரு 
பூடஸ் அணிநத ்காலின் சவள்ளி உருவம். 
அவவளவு ்கம்பீர்மாய, பநரத்தியாய...  ்்க்ய 
ஆடடிக்ச்காணபை ‘பவணைாம்... பவணைாம்...’ 
என அவள் �தறுவதற்குள்ளா்கபவ அவர அ்த 
உணடியலில் இடடுவிடடிருநதார.

அவள் ்கணணிலிருநது ஆலையம், அதன் 
கூடைம் எல்லைாம் நழுவத்சதாைஙகியிருநதன.  
முக்்காைாய இடடிருநத முநதா்ன அவள் 
பிடியிலிருநது நழுவியிருக்்க அஙப்கபய 
த்ரயில் புரணடு ஓஙகிய குரலில் ‘ஐபயா... 
அவ்ர அப்�டி உ்தக்்காதீங்க �ார... அங்கபய 
உ்தச்�ா ்மனு�னாலை தாங்கமுடியு்மா... 
விடருங்க விடருங்க �ார’ என வீறிடடு 
அழத்சதாைஙகினாள். 



T¡ù£ ÜvI
 

 பிரதி எடுக்க முடியகாப் பிம்பஙகள 

ஆழ்மனத் ்தடல் - 29
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 நூல் விமர்சனம

அநத நூ்லை வாஙகி வநத சிலை 
நாள்்களுக்குப் பிேகுதான் வாசிப்�தற்்கான 
பநரம் அ்்மநது வாசிக்்கத் சதாைஙகிபனன். 
ந்ை�ா்தயில், �யணிக்கும் ப�ருநதில், 
எதிர�ாராத �நதிப்பில் �ாரத்த அறிமு்கம் 
இ ல் லை ா த  மு ்க ங ்க ளி ன்  மு ்க வ ரி ய ா ்க 
அ்்மநதிருக்கிேது ்கவிஞர ராஜசலைடசுமி 
அவர்களின் “மு்கவரியற்ே மு்கங்களிலிருநது” 
என்கிே ்கவி்த நூல். ஒவசவாரு ்கவி்தயின் 
சதாைக்்கமும் ஒரு நவீனச் சிறு்க்தக்்கான 
சதாைக்்கம் ப�ாலைபவ இருநதது. 

�யன்�டுத்தி இருக்கிே ச�ாற்்கள் 
எல்லைாப்ம ச்மன்ச�ாற்்களா்க இருக்கின்ேன. 
அ ந த ச்  ச � ா ற் ்க ் ள த்  த ா ங கி வ ரு கி ே 
்கவி்தக்்கான உள் விஷயம் சிலை ்கவி்த்களில் 
பவத்ன்க்ளப் �திவு ச�யகிேது, சிலை 
்கவி்த்களில் இயலைா்்ம்யப் �திவு 

ச�யகிேது. ப்கா�ங்க்ளக் ச்காப்�ளிக்்க 
ப வ ண டி ய  இ ை ங ்க ளி ல் கூ ை  மி ்க 
ச்மன்்்மயா்கப் �திவு ச�யதிருப்�து 
நூலைாசிரியரின் இயல்�ான குணப்மா என்று 
பதான்றுகிேது. 

  நி லை ங ்க ள்  வி ் லை  ப � ா வ து 
ஆ ண ் ை ்க ளு க் கு  ப வ ண டு ்ம ா ன ா ல் 
�ாதாரண்மா்கத் சதரியலைாம். ஆனால் அநத 
நிலைங்க்ள நம்பி வாழும் விவ�ாயக் 
கூலி்களின் நி்லை ச�ால்சலைாணணாத் 
துயரம் ச்காணை்வ. ்காவிரி்ய நம்பி 
வாழும் நிலைங்கள் ்கண முன்பன வி்லை 
ப�ாவதும், அதில் வி்ளயும் தானியங்க்ள 
இயநதிரங்க்ளக் ச்காணடு அறுவ்ை 
ச�யவதும், விவ�ாயத்்த நம்பி வாழும் 
�லை ப்காடி ்மக்்களின் வாழ்வின் ்கழுத்்த 
அறுக்கும் இயநதிர்மா்க ்கதிர அறுக்கும் 
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இயநதிரம் ்மாறிவிடை நி்லையும் என இவற்்ே 
பவத்ன்கபளாடு �திவு ச�யதிருக்கிோர.

“மாடுகளுககான வேகவகாவையும் 

மிதித்துச் செல்கிறது 

தனது எந்திர கால்களால் 

அது மிதித்துச் செல்ேது 

மாடுகளுககான உணவே மட்டுமல்ை 

பை நூறு மனிதரகளின் உவைபவபயும்.”

                  (�க்்கம் 31) 

தனியார ்்மயம் வணி்க ்்மயம் 
எல்லைாப்ம நம் வாழ்விைங்க்ளத் துன்�ங்களின் 
்்மய்மா்க அதி்கார வரக்்கத்தின் து்ணபயாடு 
்மாற்றிவிடை சூழலில் இயற்்்கபயாடு 
இ்ணநது வாழ்நத உயிரினங்கள் எஙப்க 
ப�ாகும் இன்சனாரு வாழ்விைம் பதடி 
என்�தா்க ஒரு ்கவி்த ச�ால்கிேது. 
அநதக் ்கவி்த முதல் ்கவி்தயா்கபவ 
அ்்மநதிருக்கிேது. ்கவி்தயின் முடிப்பு, 
அதில் நூலி்ழ ப�ாலை இ்ழபயாடும் ப�ா்கம் 
�ே்வ்களுக்்கானது ்மடடு்மல்லை, பி்ழக்்க 
இைம் பதடி அ்லையும் ்மனிதர்களுக்்கானதும் 
கூை என்�தா்க..

“நிைம் திரிந்து 

இடம்சபயரதல் எளிது 

இயைாதவேகள் எஙவக 

செல்லும்?”

              (�க்்கம் 7) 

இதில் திரிநது என்கிே ச�ால் நிலைம் 
தானா்க ்மாேவில்்லை, நிலைம் தானா்கக் 
ச்கடடுப் ப�ா்கவில்்லை, நிலைம் தானா்க வி்லை 
ப�ா்கவில்்லை என்�்தயும் உள்ளைக்கிச் 
ச�ால்கிேது.

  சிலை ்கவிஞர்களின் அ்ையாளங்க்ள 
அவர்கள் �யன்�டுத்துகிே ஒரு சிலை ச�ாற்்கள் 
சவளிப்�டுத்தும். ஒருபவ்ள இநதக் ்கவிஞரின் 
அ்ையாளம் இநதச் ச�ால்லைா்க இருக்குப்மா 
என்று பதான்றுகிேது. அது இல்லைா்மலும் 
இருக்்கலைாம் ஆனாலும் பதான்றுகிேது.

“இடம்சபயரதல் எளிது”                (�க்்கம் 7)

“அத்தவன எளிதல்ை”                      (�க்்கம் 8)

“அத்தவன எளிதல்ை” 

(�க்்கம் 39).

 ்காதல் ்கவி்த்கள் இல்லைாத சதாகுப்�ா்க 
இது இருக்கிேது. ஆனால் ஒவசவாரு 
்கவி்தயும் இநத ்மண்ணயும் ்மக்்க்ளயும் 
பநசிக்கிே உணரவு்களில் ்காதல் இருக்கிேது. 
நைப்பு அரசிய்லைப் ப�சுகிேது, ஆனால் அது 
்ம்ேமு்க்மா்க இருக்கிேது. சதாகுப்பில் எநதக் 
்கவி்தக்கும் த்லைப்பு இல்்லை, ஆனால் 
இநதியா்வ உலுக்கிய �லை த்லைப்புச் 
ச�யதி்க்ளக் ்கவி்தயா்கக் ச்காணடிருக்கிேது.

 “இைேெஙகளின் எண்ணிகவக 

ஆண்டுவதாறும் அதிகரிகக 

இருகவக வபாட்டு 

அமரந்திருககின்றனர 

அரசு ொராயக கவடயில்.”

              (�க்்கம் 31)

“அறிவியலின் தாககவம 

அழிவிற்குக காரணமாகி 

அவதவிட சபரிய வபயகள் 

அழிககின்றன ோழ்வியவை.”

              (�க்்கம் 51)

“கனத்த மனதுடன் 

ெபித்துக சகாண்டிருககிவறன் 

சபருந்சதாற்வறவிட  

சகாடிய மரணஙகவள 

சகாடுத்துக சகாண்டிருககும் 

உஙகளின் உதோத ெட்டஙகவள”

              (�க்்கம் 64)

 ்மரண வியா�ாரி எனத் சதாைஙகும் அநதக் 
்கவி்த ஆன்மீ்க அரசிய்லையும், ஆன்மீ்கத்தில் 
ஒளிநதுச்காணடு �ாசி�த்திற்குத் து்ண 
ப�ாகிேவர்க்ளயும் �திவு ச�யகிேது.

“இயற்வகவய அழித்து 

ஆண்டுககு ஒருமுவற 

நாவன இவறசயன்று 

கூத்தாடுவோரகவளயும் 
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மககளுககாகவே அவனத்தும் 

என்ற வபாலி ோககுறுதிகளில் 

ேளரந்த சபரு ேணிகப பிரபுககவளயும் 

பின்புறமாயத் தபபிககச் செயது 

இல்ைாவதாவர இைேெ 

மாவயயுவடவயாராககிய 

அேரகளின் பிரதிநிதி 

தனது உதோத சகாள்வக 

வமலும் உறுதியாககுகிறான் 

மரணத்வதக காரணம் காட்டி.”

                 (�க்்கம் 67)

“ெற்று சபாறு ெவகாதரா

இன்னும் சிறுசபாழுதுதான் 

எல்ைாம் ேல்ை 

நமது அரெர 

உனது அவனத்துப பிணிகளும் 

நீஙக ஏற்பாடு செயதிருககிறாராம் 

இரவேப பகைாககும் 

ஏவதா மந்திரமாகும் 

இன்னல் என்பவத 

இனி இல்வை என்பது வபால்”

                (�க்்கம் 71)

்க ழி வு ்க ் ள ச்  சு ்ம ந த வ ா று  எ ன த் 
சதாைஙகும் அரசியல் ்கவி்த்ய இன்னும் 
்காத்திர்மா்கபவ தநதிருக்்கலைாம்.

“நிைம் காத்த பூரே குடிகள் 

அழியாது இருகக 

இவறஞ்சுகின்றன 

ஏவதனும் செயக சேன்று”

நிலைங்க்ள ்காக்்க ப�ாராடித் பதாற்றுக் 
்க்ைசியில் ச்கஞசுவ்தத் தவிர பவறு 
வழியில்்லை என்கிே ஒரு விவ�ாயியின் 
பவத்ன்யப் �திவு ச�யகிே வரி்கள் இ்வ.

“சபரும் வபரத்தின் 

முன் முடிோய 

எல்வைாருககும் வெரத்வத 

வீசி எறியபபடுகிறது 

சராட்டிகள்”

                (�க்்கம் 88)

ச ர ா ட டி ்க ள்  எ ன் � ் த வி ை 
எ லு ம் பு த் து ண டு ்க ள்  எ ன் ப ே  ச � ா ல் லி 
இருக்்கலைாம்.

நைப்புச் ச�யல்்களால் அடித்தடடு 
்மக்்களின் வாழ்க்்்க உட�ை இநதியப் 
ச�ாருளாதாரம் உண்்மயிபலைபய நூலைாசிரியர 
ச�ால்வது ப�ாலைத்தான் இருக்கிேது.

“செஙகுத்துக குறுககுக கம்பியில்

அமரப பைகி இருந்த கிளி

அமர இயைாமல்

பககோட்டுக கம்பி ஒன்வற 

பிடித்தோறு 

சதாஙகிகசகாண்டிருந்தது

இந்தியப சபாருளாதாரம் வபாை”

            (�க்்கம் 98)

உலை்்க உலுக்கிய ச�ருநசதாற்றுக் 
்காலைங்கள் ப�ரிைர ்காயங்கள். இப்ப�ாது 
நி்னத்தாலும் அநதக் ்காயங்கள் இருக்கும் 
வடுக்்களும் ச�ால்லை ஒணணாத எரிச்�்லைத் 
தருகின்ேன. அநத எரிச்�்லை ்காயங்க்ள 
நூ லை ா சி ரி ய ர  � ல் ப வ று  ்க வி ் த ்க ளி ல் 
�திவு ச�யதிருக்கிோர. ‘ச�ருநசதாற்று’ 
என்கிே ச�ால்  �லை ்கவி்த்களில் இைம் 
ச�ற்றிருக்கிேது.

“சபருந்சதாற்றில் பத்தாம் ேகுபவப தாண்டி”                         

(�க்்கம் 29)

“சபருந்சதாற்றில் ஓர ஆண்டாய 

ெமமாயத் தேமிருககின்றன 

அரசு ஆரம்பப பள்ளிகளில்” 

(�க்்கம் 38)

“சபருந்சதாற்றுககு முன் 

ொவைவயாரப பைவியாபாரியாய 

இருந்தேர 

வகவயந்தி நிற்கிறார 
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பல்சபாருள் ேணிக அஙகாடியின் 

ோயிலில்” 

(�க்்கம் 43)

“காயகறிகள் மளிவக 

சமழுகுேரத்தி 

ஏவனயவே 

வெகரிகக முந்திச்சென்று 

ோஙகியது

சபருந்சதாற்றின் பயமிருந்தும் 

வேறு ேழி அறியாக கூட்டசமான்று.”

(�க்்கம் 52)

 “சபருந்சதாற்று காைச் வொம்பல்” 

(�க்்கம் 54)

  ச�ருநசதாற்று தநத இத்த்னக் 
்காயங்க்ளயும் சிலை வரி்களில் அரசிற்கு 
ஆதங்க்மா்கவும் ப்காரிக்்்கயா்கவும் தங்களின் 
இயலைா்்மயா்கவும் �திவு ச�யகிோர 
நூல் ஆசிரியர ராஜசலைடசுமி �க்்கம் 75இல் 
இப்�டியா்க…. 

“நீஙகள் 

அபசபாழுதும் 

இபசபாழுதும் 

எபசபாழுதும்

ஓர இரவில் 

எடுககும் முடிவுகள் 

ஒரு சபாழுதும் 

எஙகளுககானதாய இருககாது 

என்று சதரிந்தும் 

நகரகிவறாம் 

நாவள என்பது 

எஙகளுககும் உண்டு 

என்ற ஒற்வற நம்பிகவகயில்”

சதாகுப்பில் குறுங்கவி்த்கள் அதி்கம் 
இல்்லை என்ோலும் நீள் ்கவி்த்களின் 
ஒவசவாரு முடிப்பிலும் ஒரு குறுங்கவி்த 
உட்காரநதிருக்கிேது ்கம்பீர்மா்க.

“வீசடன்பது 

வீட்டுடன் வெரந்த 

ென்னலும் 

அதன் ேழிவய சதரியும் 

இயற்வகயும்” 

(�க்்கம் 16)

“அேளின் ேலிநிவறந்த  

ேெவுகள் அத்தவன 

சகட்டதாயத் சதரியவில்வை.” 

(�க்்கம் 26)

 “நிவனவூட்டுகிறது 

உைசகஙகும் பற்றி எரியும் 

காட்டுத்தீ 

நிைம் இைந்தேன் துயவரயும்”

(�க்்கம் 27)

 “நான் என்பது 

பிடிச்ொம்பவை என

நிவனவூட்டிகசகாண்வட 

இருககின்றன 

மரணத்தின் நிைல் சதாடரும் 

செயதிகள்”

 (�க்்கம் 35)

“கடுேனின் கனவில் ஊெைாடுகிறது 

ஒரு பறவேயின் கூடும் 

உறஙகும் குஞ்சுகளும்” 

(�க்்கம் 41)

“வநாய ேந்தால் 

வபாயவிடைாம் என்று 

சொல்லும்வபாது

அேர கண்களில் 

ேந்து வபானது 

முதைாளியாக இருந்ததும்

எதுவும் இல்ைாமல் வபானதும்” 

(�க்்கம் 43)
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“ஊடகஙகள் 

அச்ெவமற்றிக சகாண்டிருகக 

ொமம் தாண்டி 

உறஙகி விழிகவகயில் 

வேசறாரு இடத்திற்கு

திவெ மாறி 

இவளபபாறிக சகாண்டிருந்தது 

இயற்வக” 

(�க்்கம் 53)

“சுரண்டும் எந்திரஙகள் 

எவோறு ேருந்தும்

இருபபிடமின்றித் திரியும் 

சிற்றுயிரகளுககும்

பயணித்தைால் 

சுரண்டபபடவிருககும் 

வபருயிரகளுககும்” 

(�க்்கம் 58)

“முழுதாய அழிந்சதாழியும்முன் 

யாவரனும் சொல்லுஙகள்

சேற்றுக காகிதஙகவளத்தான் 

விரும்பி வீழ்ந்திருககிவறாம் என்று”

(�க்்கம் 81)

இ ப் � டி ய ா ்க த்  ச த ா கு ப் பி ற் கு ள் 
குறுங்கவி்த்கள் பூத்திருக்கின்ேன.

“மு்கவரியற்ே மு்கங்களிலிருநது…” 
நூலின் ச�யருக்்கான வரி சதாகுப்பில் உள்ள 
எநதக் ்கவி்தயிலும் இல்்லை. ஆனால் 
மு்கவரியற்ே மு்கங்க்ளச் சிலை ்கவி்த்களில் 
அ்ையாளப்�டுத்துகிோர நூலைாசிரியர.

பூ�ாரி தாத்தா.. 

மீன்்காரத் தாத்தா..

குடடி பதவ்த..

ச�ண பதவ்த..

ஆண பதவ்த..

ச்கஞசும் பதவ்த.. 

்்மக்ப்கல் பதவ்த..

தாயில்லைாத குழந்த்க்ள வளரக்்க 
சவளியூரில் டீக்்க்ையில் பவ்லை �ாரக்கும் 
தாயு்மானவன்..

ஈனப்பிேவி எனத் தள்ளி ்வக்்கப்�டை 
அநதத் திருநங்்க �ப்காதரி..

குடித்துவிடடு வீடு வரும் அப்�ாக்்கள்.. 

ச ந டு ந ச த ா ை ரி ல்  மூ ழ் கி ப் ப � ா கு ம் 
அம்்மாக்்கள்.. 

தைம் இழநத ஆறு்களாய அணணன்்கள்.. 

குடும்�த்்தக் ்காக்்க பவ்லைக்குச் 
ச�ன்றுவிடடுக் ்க்ைசிப் ப�ருநதில் ்க்ளத்து 
வரும் அக்்காக்்கள்..

புள்ளிஙப்கா ஒப்�்னயில் சுற்றித் திரியும் 
தம்பி்களும் தங்்க்களும்.. 

ச்காபரானா ்காலைங்களில் சதாழிலைாளியான 
முதலைாளி்கள்.. 

மூன்று நட�த்திரத் தஙகும் விடுதியில் 
எவ்னபயா நல்லைவன் என்று நம்பி வநது 
ஏ்மாநத ச�ண..

எனப் �லை மு்கங்கள் ்கவி்த்களில் வலைம் 
வநதிருக்கிோர்கள். ஆ்கச்சிேநத ்கவி்தயாய 
அ ் ை ய ா ள ப் � டு த் த ப் � ட டி ரு க் கி ே து 
தமிழ்ச்ச�ல்வி என்கிே ்கவி்த.

“எல்ைாமும் தீரந்து 

யதாரத்தம் உணரும்வபாது 

என்னோகி இருபபாள் 

த மி ழ் ச் ச ெ ல் வி . . ”  எ ன க்  ்க வி ் த 
முடிகிேச�ாழுது ்கவி்தயும் ்கனக்கிேது 
்மனபதாடு. நி்ேவா்க தமிழ்ச்ச�ல்வி 
எனச் ச�ால்லைா்மல் ஒரு ப்காடு ்மடடும் 
ப�ாடடு இருநதால் தமிழ்ச்ச�ல்வியா்க 
இருக்கும் �லை ச�ண்கள் தங்களின் ச�ய்ர 
அ ங கு  � தி வு  ச � ய து ச ்க ா ள் வ ா ர ்க ள் . 
அ ப் � டி ய ா ன  � மூ ்க த் தி ல் த ா ன்  ந ா ம் 
வாழ்நதுச்காணடிருக்கிபோம்.. என்ன ச�யவது?

ச�ற்போர தனக்கு ஒரு நூல் ப்கடைதா்க 
நூலைாசிரியர ராஜசலைடசுமி ச�ான்னார. ப்கடை 
தந்தக்கு நூல் தநதாரா எனத் சதரியவில்்லை. 
ஆனால், இலைக்கிய உலை்கத்திற்கு ஒரு நல்லை 
்கவிஞ்ரத் தநத அநதப் ச�ற்போருக்கு என் 
நன்றி்கள்.
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‘படடு பவடடி �ற்றிய

்கனவில் இருநதப�ாது

்கடடியிருநத ப்காவணம்

்களவாைப்�டைது’   

ஆரம்�ப்�ள்ளியில் �டித்துக்ச்காணடிருநத 
ஒரு ்மாணவனின் ்மன்த, ப்மற்்கணை 
்கவி்த வரி்கள் ்களவாடிப்ப�ானசதன்னபவா 
உண்்மதான். 

�ள்ளியில் ந்ைச�ற்ே சுதநதிர தின 
விழாவின் உ்ரக்்கா்க, இநதிய சுதநதிரம் 
குறித்த நூல்்க்ளத் பதடிக்ச்காணடிருநதவனின் 
்்கயில் சிக்கின… ்கவிஞர ்வரமுத்து எழுதிய 
இன்சனாரு பதசிய கீதம், திருத்தி எழுதிய 
தீரப்பு்கள் ஆகிய நூல்்கள். அநத நூல்்க்ளப் 
�டிக்்கப் �டிக்்க, இநதிய சுதநதிரம் �ற்றிய 
சிநத்னயின் புரிதல் பவோனது.

சுதநதிரப் ப�ாராளி்களின் உயிரத் 
தியா்கத்தால் கி்ைக்்கப்ச�ற்ே நம் பத� 
சுதநதிரம், இன்்ேக்கு என்னவா்க இருக்கிேது 
என்கிே புதிய �ார்வ்யப் �ள்ளி 
்மாணவனா்க இருநத எனக்குள் இநத நூல்்களில் 
இருநத ்கவி்த்கள் தநதன.

  ‘இநத

  ்மனிதாத்்மாக்்க்ளப் �ார

  ்ம்காத்்மா!

  உன்்னபய உருக்கி

  நீசயாரு

  சுதநதிர ப்மாதிரம்

  ச�யது ச்காடுத்தாய…

  அணியும்ப�ாதுதான்

  அறிநதுச்காணைார்கள்

  இவர்கள் விரல்்கபள இல்லைாத

  சதாழுபநாயாளி்கள் என்று!’

  சுதநதிரத்தின் ப்மன்்்ம்ய உணரா்மல் 
இருக்கிேவர்களின் த்லையில் ஓஙகிக் குடடிய 
்கவி்தயிது. 

‘அன்று வியா�ாரம்

ச�யய வநதவர்கள்

அரசியல் நைத்தினார்கள்.

இன்று

 ததகாடர - 23
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அரசியல் நைத்த வநதவர்கள்

வியா�ாரம் ச�யகிோர்கள்…’

ப த � த் ் த  ஆ ளு ம்  சு ய ந லை 
அரசியல்வாதி்களால் நம் நாடு �டும் �ாட்ை, 
இ்தவிைவும் ‘�ளிச்’ச�னச் ச�ால்லிவிை 
முடியு்மா என்ன..? 

� லை ரி ன்  ்க வி ் த ்க ் ள ப்  � டி க் ்க ப் 
பிடிக்கும்; சிலைரின் ்கவி்த்க்ளப் �டிக்்கப் 
�டிக்்கப் பிடிக்கும்; மி்கச் சிலைரின் ்கவி்த்கபள 
�டிக்்கவும் பிடிக்கும்; ்கவி்த எழுத 
பவணடுச்மன்கிே ஆரவத்்தயும் ந்மக்குள் 
தூணடிவிடும். ்கவிஞர ்வரமுத்துவின் 
்கவி்த்கள் மூன்ோம் வ்்க்யச் ப�ரநத்வ. 
இன்்ேக்கு ‘நவீன ்கவிஞர்களா்க’ வலைம்வரும் 
�லை்ரயும் எழுதத் தூணடிய சிேப்புக்குரிய்வ 
்வரமுத்துவின் ்கவி்த்கள். இ்தப் �லைரும் 
ச�ால்வதில்்லை. சிலைர ச�ான்னாலும் 
ஏற்�தில்்லை. ஆனாலுச்மன்ன… உண்்ம 
என்்ேக்கும் சவளுத்துப் ப�ா்காது.

தமிழில் ்ம்கா்கவி �ாரதியின் ்கவி்த்க்ளப் 
�டித்து, �ாரதிதா�ன் உருவானதுப�ால், 
புரடசிக்்கவிஞர �ாரதிதா�னின் ்கவி்த்க்ளப் 
�டித்து சுரதா உருவானதுப�ால், ்கவிஞர 
்வரமுத்துவின் ்கவி்த்களால் ஈரக்்கப்ச�ற்று, 
்வரமுத்துதா�னா்க வலைம்வநத �லை்ரயும் 
நானறிபவன். சிலைர சவளிப்�்ையா்க இ்தச் 
ச�ான்னார்கள். �லைர ச�ால்லைா்மபலைபய 
்கவி்தக்குள் ்கால் �ாவினார்கள். எப்�டிபயா 
்கவிஞர ்வரமுத்துவின் வரு்்க, தமிழ்க் 
்கவி்தயில் எணணற்ே ்கவிஞர்கள் உருவா்கக் 
்காரண்மாயிருநதது என்�பத ்காலைத்தின் நிஜம்.

ஒ ன் ் ே  எ ன் ன ா ல்  உ று தி ய ா ்க ச் 
ச�ால்லை முடியும். ்கவிஞர ்வரமுத்துவின் 
்க வி ் த ்க ் ள ப்  � டி க் ்க ா ்ம ல்  த மி ழி ல் 
்கவி்த எழுதிக்ச்காணடிருப்�வர்களின் 
எணணிக்்்க்ய இரு்்க விரல்்களுக்குள் 
அைக்கிவிைலைாம். ்கவிஞர்கள் ச்காணைாடும் 
்கவிஞர ்மடடு்மல்லை; ்கவிஞர்க்ள உருவாக்கிய 
்கவிஞர என்ே ச�ரு்்மயும் ்கவிஞர 
்வரமுத்துவுக்கு உரியது.

தமிழ் வளரச்சி ்மன்ேத்தாரால் 1986ஆம் 
ஆணடில் ‘்கவியரசு’ எனும் �டைம் ்கவிஞர 

்வரமுத்துவுக்கு வழங்கப்�டைது. 1998இல் 
்கவிஞரது ‘ச�யசயனப் ச�யயும் ்ம்ழ’ நூல் 
சவளியீடடு விழாவில், அன்்ேய முதல்வர 
்க்லைஞர மு.்கருணாநிதி, ‘்கவிப்ப�ரரசு’ எனும் 
�டைத்்தக் ்கவிஞருக்கு அளித்தார. �டைங்கள் 
�லை ்கைநதும் தமிழ் ச்மாழியின் ஆளு்்மமிக்்க 
்க வி ஞ ர ா ்க ,  � லை  நூ ற் ே ா ண டு ்க ளு க் கு ப் 
பின்னரும் தனது ்கவி்த்களால் அறியப்�டும் 
�்ைப்�ாளியா்கத் தி்கழ்வார என்�பத 
்கவிஞர ்வரமுத்துவின் ப�ாற்றுதலுக்குரிய 
சிேப்�ாகும். 

ப த னி  ்ம ா வ ட ை ம்  ச � ரி ய கு ள ம் 
அருப்கயுள்ள வடு்கப்�டடி எனும் ஊரில் 
இரா்ம�ாமி – அங்கம்்மாள் ச�ற்போரின் 
்ம்கனா்க, 1953 ஜூ்லை 17 அன்று பிேநதார 
் வ ர மு த் து .  வ டு ்க ப் � ட டி யி லு ள் ள 
உயரநி்லைப்�ள்ளியில் �டிக்கிே ்காலைத்திபலைபய 
்கவிஞருக்குள் ்கவி்த எழுதும் ஆரவம் 
துளிரத்தது.

�த்து வயதில் முதல் ்கவி்த்யயும், 
14 வயதில் சவண�ாக்்க்ளயும் எழுதத் 
சதாைஙகினார. �ள்ளி்களுக்கு இ்ைபயயான 
ப�ச்சுப் ப�ாடடி்களில் ்மாவடை அளவில் 
�லை �ரிசு்க்ளப் ச�ற்ோர. ்மாணவப் 
� ரு வ த் தி ப லை ப ய  த ந ் த  ச � ரி ய ா ர , 
ப�ரறிஞர அணணா, முத்தமிழ் அறிஞர 
்க்லைஞர, தமிழர தந்த சி.�ா.ஆதித்தனார, 
புரடசிக்்கவிஞர �ாரதிதா�ன், ்கவியரசு 
்கணணதா�ன் ஆகிபயாரின் எழுத்துக்்களாலும் 
நாவன்்்மயாலும் ஈரக்்கப்�டைார.

�ள்ளிக்்கல்வி்ய முடித்த ்வரமுத்து, 
1970இல் ச�ன்்ன �ச்்�யப்�ன் ்கல்லூரியில் 
இளங்க்லை தமிழ் �டிக்்கச் ப�ரநதார. 
அ்னத்துக் ்கல்லூரி அளவிலைான ்கவி்தப் 
ப�ாடடி்களில் �ஙப்கற்று, �லைமு்ே முதல் 
�ரிசு்க்ள சவன்ோர. 1972இல் ்கவிஞரது 
முதல் ்கவி்த நூலைா்க ‘்வ்க்ே ப்ம்கங்கள்’ 
சவளியானது. இநநூலின் அணிநது்ர்யக் 
்கவியரசு ்கணணதா�ன் எழுதியுள்ளார.

பின்னர, திருத்தி எழுதிய தீரப்பு்கள், 
இன்சனாரு பதசிய கீதம், எனது �்ழய 
� ் ன ப ய ா ் லை ்க ள் ,  இ ந த ப்  பூ க் ்க ள் 
விற்�்னக்்கல்லை, தமிழுக்கு நிேமுணடு, 
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ச�யசயனப் ச�யயும் ்ம்ழ, ச்காடி்மரத்தின் 
பவர்கள் எனத் தனது சதாைர ்கவி்த நூல்்களால் 
தமிழின் தனித்துவமிக்்கசதாரு ்கவிஞரா்கப் 
�ரிணமித்து நின்ோர ்வரமுத்து.

1981இல் ‘இதுவ்ர நான்’ எனும் 
த்லைப்பில் தன்வரலைாற்றி்ன நூலைா்க 
எழுதினார ் வரமுத்து. �ாரதியாரின் வாழ்க்்்க 
வரலைாற்றி்னப் �ை்மா்க எடுக்கும் முயற்சியில் 
இேஙகிய இயக்குநர ப்க.�ாலை�நதரின் 
பவணடுப்கா்ள ஏற்று, �ாரதி குறித்த 
த்கவல்்க்ளத் பதடித் சதாகுத்தார ்வரமுத்து. 
அப்�ை முயற்சி ்்ககூைா்மல் ப�ா்கபவ, 
அநதத் தரவு்க்ள ்வத்து, ‘்கவிராஜன் ்க்த’ 
எனும் ச�யரில் �ாரதியின் வாழ்க்்்க்ய 
புதுக்்கவி்தயில் ‘�ாவி’ வார இதழில் சதாைரா்க 
எழுதினார.

்கவி்த்களில் உயரம் சதாடை ்கவிஞர 
்வரமுத்து, ்கவித்துவம் ததும்பும் தனது 
உ்ரந்ை்களாலும் ்கவனிக்்க்வத்தார. 

‘ஆனநத வி்கைன்’ வார இதழில் ்வரமுத்து 
எழுதிய ்கள்ளிக்்காடடு இதி்கா�ம், ்கருவாச்சி 
்காவியம், மூன்ோம் உலை்கப்ப�ார ஆகிய 
சதாைர்கள் ்கவிஞருக்கு உலைகு தழுவிய 
பு்கழி்னத் பதடித் தநதன.

இநதியத் தி்ரயுலைகிபலைபய சிேநத 
தி்ரப்�ைப் �ாைலைாசிரியருக்்கான பதசிய 
விருதி்ன 7 மு்ே ச�ற்று, தமிழுக்கும் தமிழ்த் 
தி்ரத்து்ேக்கும் ச�ரு்்ம ப�ரத்திருக்கும் 
்கவிஞர ் வரமுத்து, இயக்குநர �ாரதிராஜாவின் 
‘நிழல்்கள்’ (1980) தி்ரப்�ைத்தில் எழுதிய, 
‘இது ஒரு ச�ான்்மா்லைப் ச�ாழுது…’ எனும் 
�ாைபலை ்கவிஞசரழுதிய முதல் �ாைலைாகும். 
தமிழ்த் தி்ரவானில் ்கவிஞரின் �ாைல் 
�யணம், இனிய ச�ான்்மா்லையா்கபவ 
சதாைரநதது. 1982ஆம் ஆணடில் தமிழ்க 
அரசின் சிேநத �ாைலைாசிரியருக்்கான 
விருதி்ன அன்்ேய தமிழ்க முதல்வர எம்.
ஜி.ஆரிைமிருநது ச�ற்ோர. இதுவ்ர தமிழ்க 
அரசின் விரு்த 6 மு்ே ச�ற்றிருக்கிோர.

தமிழ்த் தி்ரப்�ைங்களில் எளிய – 
அழகிய – ்கவித்துவமிக்்க - ச�றிவான ்கவி்த 
வரி்க்ளயும் �ாைல்்களில் ்வர வரி்களா்க 
உலைாவர ்வத்தவர ்கவிஞர ்வரமுத்து. 

‘உன் சவள்ளி ச்காலுச�ாலி 

வீதியில் ப்கடைால்

அத்த்ன ஜன்னலும் திேக்கும்.

நீ ்மல்லி்்கப் பூ்வச் சூடிக்ச்காணைால்

பராஜாவிற்குக் ்காயச்�ல் வரும்…’ 
(அ்லை்கள் ஓயவதில்்லை…) – என்று ்காதலியின் 
அழ்்கப் �ாரத்துப் ச�ாோ்்மப்�டும் 
ர�்னமிக்்க வரி்களும்,

‘இனி ்கணணீர பவணைாம்

ஒரு ்கவி்த ச�ய்க;

எங்கள் ்கானங்கள் ப்கடடுக் 

்காதல் ச�ய்க;

நம் விணணுக்கும் ்மணணுக்கும்

�ாலைம் ச�ய்க;

நலைம் ச�ே பவணடும் என்ோல்
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நன்்்ம ச�ய்க…’ (டூயட) – என உலை்க 
நன்்்மக்்கா்கக் ்கவி்தவழி வர்மளிப்�தும்,

‘நாம் இரவின் ்மடியில் பிள்்ள்களாபவாம், 

�ாலூடை நிலைவுணடு…’  (மின்�ார ்கனவு) - 
என்று இயற்்்க்யத் தாயா்கக் ச்காணைாடும் 
ப�ருள்ளமும், 

‘்கண்களிபலை ச�ௌத்தம் �ாரத்பதன்; 

்கன்னத்தில் �்மணம் �ாரத்பதன்; 

�ார்வ ்மடடும் 

ச்கா்லை்கள் ச�யயப் �ாரக்கிபேன்…’ 
(சஜமினி) - என்று ்காதலியின் மு்கத்தில் 
எல்லைாச் �்மயங்க்ளயும் �ாரக்கும் �்மத்துவ 
அழகுணரவும், 

‘உயிபராடு வாழ்வதுகூை சிறு துன்�ப்ம,

வயிபோடு வாழ்வது தாபன ச�ரும் 
துன்�ப்ம…’ (�ரபதசி) – எனும் வயிற்றுப் �சி 
தரும் ச�ரும்வலி்ய இரணபை வரி்களில் 
வள்ளுவன் ப�ால் ச�ால்லும் ச்மாழி வளமும்,

‘முன் இரவில் ்மலைரில் கிைநபதாம்;

பின் இரவில் முள்ளில் கிழிநபதாம்…

 ்கண திேநத பத�ம் அஙப்க,

்கண மூடும் பத�ம் எஙப்க?’ (்கன்னத்தில் 
முத்தமிடைால்…) – என்று ஈழத்தமிழ் ்மக்்களின் 
குரலைா்க ஒலிக்கும் �ாைல் வரி்கள் எனப் 

�லைப்�லை அரத்தம் ச�ாதிநத �ாைல் வரி்கள், 
்கவிஞர ்வரமுத்துவின் ்கவியாளு்்மக்கு 
வாழும் �ான்று்களாகின்ேன. �டடியலிடைால் 
இன்னும் இன்னும் ச�ால்லிக்ச்காணபை 
ப�ா்கலைாம்.

த மி ழி ன்  மு ன் ன ணி  தி ் ர ப் � ை ப் 
�ாைலைாசிரியரா்கத் தனது சதாைர �ாைல் 
�ணி்களுக்கி்ைபய, நடபு, ஓைங்கள், 
வணணக்்கனவு்கள், அன்று ச�யத ்ம்ழயில், 
துளசி ஆகிய ஐநது தி்ரப்�ைங்களுக்குக் ்க்த 
- வ�னமும் எழுதினார.     

‘்கள்ளிக்்காடடு இதி்கா�ம்’ நூலுக்கு 
2 0 0 3 இ ல்  ஒ ன் றி ய  அ ர சு  � ா கி த் தி ய 
அ்காசதமி விருதி்ன வழஙகியது. ப்மலும் 
் வ ர மு த் து வி ன்  ச த ா ை ர  இ லை க் கி ய ப் 
�ங்களிப்பு்களுக்்கா்க 2003இல் �த்்மஸ்ரீ 
வி ரு தி ் ன யு ம் ,  2 0 1 4 இ ல்  � த் ்ம பூ ஷ ன் 
விருதி்னயும் ஒன்றிய அரசு வழஙகியது. 
�ாரதிய �ாஷா �ரிஷத் அ்்மப்பு ‘�ாதனா 
� ம் ்ம ா ன் ’  வி ரு ் த யு ம் ,  த மி ழ் ந ா டு 
திேநதநி்லைப் �ல்்க்லைக்்கழ்கம், ்மது்ர 
்கா்மரா�ர �ல்்க்லைக்்கழ்கம், ப்கா்வ 
�ாரதியார �ல்்க்லைக்்கழ்கம் ஆகிய மூன்று 
�ல்்க்லைக்்கழ்கங்களும் ்கவிஞருக்குக் ச்களரவ 
ைாக்ைர �டைத்்தயும் வழஙகிக் ்கவுரவித்தன. 

தனது �லை ்மாத ஆராயச்சிக்குப் பின்னர, 
‘தணணீர பத�ம்’ எனும் ்கைல்�ார விஞஞானக் 
்காதல் ்காவியச்மான்றி்னயும் ்கவிஞர 
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�்ைத்தார.  மூவாயிரம் ஆணடு்காலைப் 
�ழம்ச�ரு்்மயும் சிேப்புமிக்்க தமிழிலைக்கியப் 
�ரப்பில், தமிழ்ச்மாழிக்குப் �ங்காற்றிய 
முன்பனாடி்களான சதால்்காப்பியர, ்கபிலைர, 
்கம்�ர, அப்�ர, திருமூலைர, ஆணைாள், 
வள்ளலைார, உ.பவ.�ாமிநாதயயர, �ாரதியார, 
்ம்ே்ம்லை அடி்களார உள்ளிடபைா்ர வளரும் 
இ்ளய த்லைமு்ேயினருக்கு அறிமு்கம் 
ச�யயும் உயரிய பநாக்கில், ‘தமிழாற்றுப்�்ை’ 
(2019) எனும் நூலி்ன எழுதினார ்வரமுத்து. 
இநத நூலின் ்கடடு்ர்கள், நாளிதழ்்களிலும் 
இைம்ச�ற்று விரிநத வா�்கப் �ரப்்� 
அ்ைநதன. ப்மலும், இநநூல் மூன்பே 
்மாதங்களில் �த்துப் �திப்பு்கள் சவளியாகி, 
தமிழ்ப் �திப்புலைகில் புதிய �ாத்ன்யயும் 
�்ைத்தது.

்கவி்த்களின் வழிபய தனது இலைக்கியப் 
�யணத்்தத் சதாைஙகிய ்வரமுத்து, 
நாவல், சிறு்க்த, தி்ரப்�ாைல், ஆயவுக் 
்கடடு்ர, �யணக் ்கடடு்ர, தன்வரலைாறு, 
தி்ர உ்ரயாைல் என இலைக்கியத்தின் 
�ல்வ்்க வடிவங்களிலும் தனது தீரா 
எழுத்துபவட்்க்ய நி்கழ்த்திக் ்காடடினார. 
ஆஙகிலைம், இநதி, சதலுஙகு, ்கன்னைம், 
்ம்லையாளம், உருது, வங்காளம், ரஷயன், 
நாரபவஜியன் ஆகிய இநதிய – உலை்க 
ச்மாழி்களில் ்கவிஞரது நூல்்கள் ச்மாழியாக்்கம் 
ச�யயப்�டடுள்ளன. 

1 9 8 5 ஆ ம்  ஆ ண டி ல்  இ ய க் கு ந ர 
�ாரதிராஜாவின் ‘முதல் ்மரியா்த’ தி்ரப்�ைம் 
சவளியானது. இப்�ைத்தில் இைம்ச�ற்ே 
அ்னத்துப் �ாைல்்க்ளயும் ்கவிஞர 
்வரமுத்து எழுதியிருநதார. இநதப் �ைத்தில் 
இைம்ச�ற்ே அ்னத்துப் �ாைல்்களுக்்கா்கவும் 
சிேநத �ாைலைாசிரியருக்்கான விருதி்ன 
1986இல் ச�ற்ோர ்வரமுத்து. ‘சின்னச்சின்ன 
ஆ் �…’ (பர ாஜா-1 9 9 3 ) ,  ‘ப�ாே ா பள 
ச � ா ன் னு த் த ா யி … ’  ( ்க ரு த் த ம் ்ம ா - 1 9 9 4 ) 
-  ‘உயிரும் நீபய…’ (�வித்ரா-1994) ஆகிய 
இரு �ாைல்்கள், ‘முதன்மு்ே கிள்ளிப் 
�ாரத்பதன்…’ (�ங்க்மம்-2000), ‘சநஞசில் ஜில் 
ஜில் ஜில்…’ (்கன்னத்தில் முத்தமிடைால்-2003), 
‘ ்க ள் ளி க் ்க ா ட டி ல்  பி ே ந த  த ா ப ய … ’ 
(சதன்ப்மற்கு �ருவக்்காற்று-2011), ‘எநதப் 

�க்்கம் ்காணும்ப�ாதும் வானம் ஒன்று…’ 
(தர்மது்ர-2016) ஆகிய �ாைல்்களுக்்கா்க 7 
மு்ே பதசிய விருது ச�ற்ே இநதியாவின் 
ஒபர �ாைலைாசிரியர எனும் புதிய வரலைா்ேப் 
�்ைத்தார.

‘மூன்ோம் உலை்கப் ப�ார’ நாவ்லை 
்மபலைசியாவின் ைான் ஸ்ரீ ப்க.ஆர.ப�ா்மா  ச்மாழி 
இலைக்கிய அேவாரியம், சிேநத தமிழ் நூலைா்கத் 
பதரவு ச�யது �ரிசி்ன வழஙகியது.

1972இல் தனது முதல் நூ்லைத் தநத 
்கவிஞர ்வரமுத்து, 2022 வ்ரயிலைான தனது 
50 ஆணடு்காலைப் �யணத்தில் இதுவ்ர 38 
நூல்்க்ளயும், 7500 தி்ரப்�ாைல்்க்ளயும் 
எழுதியிருக்கிோர. ‘்வரமுத்து இலைக்கியம் 50’ 
எனும் ச�யரில் ்வரமுத்துவின் ச�ான்விழா 
இலைக்கியப் �யணம் ச்காணைாைப்�ை 
பவணடிய ஒன்பே.

2001ஆம் ஆணடில் உலை்கத் தமிழர்க்ள 
ஒருஙகி்ணக்கும் முயற்சியா்க, ‘சவற்றித் 
தமிழர ப�ர்வ’ எனும் அ்்மப்பி்ன 
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் வ ர மு த் து  ச த ா ை ங கி ன ா ர .  இ ந த ப் 
ப�ர்வயின் மூலை்மா்க ஆணடுபதாறும் 
்கவிஞரது பிேநத நாளில், தமிழின் மூத்த ்கவிஞர 
ஒருவருக்கும், இ்ளய ்கவிஞர ஒருவருக்கும் 
�ரிசு்க்ள வழஙகிவருகின்ோர.

்கவிஞர ்வரமுத்துவின் �்ைப்பு்க்ளப் 
�லை �ல்்க்லைக்்கழ்க ்மாணவர்கள் ஆயவு 
ச�யதுள்ளனர. �லை ்கல்லூரி்களில் ்கவிஞரது 
�லை நூல்்களும், �்ைப்பு்களும் �ாை்மா்க 
இைம்ச�ற்றுள்ளன.

்கவிஞரது எநத ஒரு நூ்லை நாம் வாசிக்்க 
பநரநதாலும், அவரது வா�்கரா்க நாம் 
்மாறிவிடுபவாம். அப்�டியான வசீ்கர்மான 
்கவி்த ச்மாழிக்குச் ச�ாநதக்்காரர ்கவிஞர 
்வரமுத்து. எழுதுவ்தப் ப�ாலைபவ 
ப�சுவதிலும் வல்லைவர. எழுதுவதற்குச் 
�ற்றும் கு்ேவில்லைாத வ்்கயில் ஒழுங்கான – 
்கடை்்மக்்கப்�டை – பநரத்தியான உ்ர்ய 
வழஙகுவதிலும் வல்லைவர ்கவிஞர ்வரமுத்து. 
தமிழ்க் ்கவிஞர்களில் �ல்லைாயிரக்்கணக்்கான 
வா�்கர்க்ள உலைச்கஙகிலும் ச�ற்றிருக்கும் 
்கவிஞர ்வரமுத்துவின் �லை நூல்்கள், 30க்கும் 
ப்மற்�டை �திப்பு்க்ளக் ்கணடுள்ளன.

்கவிஞராய, ்க்தஞராய, �ாைலைாசிரியராய, 
உ ் ர ய ா ள ர ா ய ,  த மி ழ றி ஞ ர ா ய  ந ம் 
உள்ளங்க்ளக் ்கவரநத ்கவிஞர ் வரமுத்துவின் 
்கவி்த்களுக்குள் எணணற்ே ்க்த்களும் 
உள்ளூறிக் கிைக்கின்ே அழ்்க வாசிப்�வர 
அறிவர.

1999 ஜூ்லையில் சவளியான ்கவிஞரது 
‘ச�யசயனப் ச�யயும் ்ம்ழ’ ்கவி்த நூலில் 
ஐம்�துக்கும் ப்மற்�டை ்கவி்த்கள் உள்ளன. 
அவற்றுள் �ாதிக்கு ப்மற்�டை ்கவி்த்களில் 
குறுங்க்தக்்கான ்கருக்்கபள குவி்்மயம் 
ச்காணடுள்ளன.

‘ வி ஞ ஞ ா ன ம்  வி ள க் கு  ் வ த் து த் 
பதடுவ்த ்கண்க்ள மூடிக் ்கணைறிகிேது 
்கவி்த’ என்று ச�ால்லும் ்கவிஞர ்வரமுத்து, 
‘யாருக்ப்கா பூத்த பூக்்கள்’ எனும் ்க(வி)
்தசயான்றி்ன எழுதியிருக்கின்ோர. அதில், 
முன்குறிப்�ா்க ்கவிஞர எழுதிய வரி்கள் இ்வ;

‘உலை்கச்மஙகும் �ரவலைா்கப் ப��ப்�டும் 

ஒரு புத்த்கம் ‘Chicken Soup for the Soul’. 
சின்னஞசிறு ்க்த்கள் வழிபய ்மனித 
்மனங்க்ளச் �லை்வ ச�யயும் வாழ்வியல் 
நூல். அதில் ஒரு ்க்த �டித்பதன். அதில் 
இறுதி வரி �டித்தவுைன் இைக்்்கயால் 
இ த ய த் ் த  அ ழு த் தி க் ச ்க ா ண ப ை ன் . 
வலித்தது சநஞசு, அநத வலி்யத்தான் என் 
ப�னாவில் வழியவிடடிருக்கிபேன். ஒரு ்க்த 
்கவி்தயாகியிருக்கிேது’ என்று கூறிவிடடு, 
்கவி்த்யத் சதாைரகிோர ்கவிஞர ் வரமுத்து.

   ‘நி்ே்மாத ்கரப்பிணியாய

   நின்று நின்று ந்கரும் ப�ருநது

   உள்பள

   வாழ்வின் உ�ரியாய ஒரு கிழவன்

   அருப்க -

   தளிரின் தங்்க ப�ால் ஒரு சிறுமி’

 இப்�டியா்க நீளும் அக்்கவி்தயில், 
கிழவரின் ்்கயிலுள்ள பூக்கூ்ையிலிருநத 
பூக்்க்ள ரசிக்கிோள் சிறுமி. இ்தக் ்கணை 
கிழவர, சிறுமி ்்கயில் பூக்கூ்ை்யத் 
தநதுவிடடு, ச�ல்லும்ப�ாது ச�ால்கிோர -

  ‘நீபய ்வத்துக்ச்காள் ச�ணபண

   என் ்ம்னவிக்கு வாஙகியது

   ச்காடுத்தது உனக்ச்கன்ோல்

   ப்காபிக்்க ்மாடைாள் அவள்

   தள்ளாடி இேஙகி

   நைநதான் கிழவன்

   ்ம்னவி துயிலும் ்கல்லை்ே பதடி.’ 

(�க்்கம்: 216)

   உலை்க ச்மாழி்களில் மூத்த ச்மாழிசயனக் 
ச்காணைாைப்�டும் சிேப்புப் ச�ற்ேது தமிழ். 
அத்த்்கய தமிழ்க்்கவி்த்களின் ச�ருமித்மா்கத் 
தி்கழும் ்கவிஞர ்வரமுத்துவின் ்கவி்த்கள், 
்காலைங்க்ளக் ்கைநதும் வாழும் என்�து 
்கவி்த்க்ளப் ப�ாலைபவ �த்திய்மான 
உண்்மபய. 

                                              - இன்னும் வரும்  
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 சிறுகலத

குளியலை்ேக்கு வநது சில்சலைன்ே நீர �ை நான்்்கநது 
குவ்ள்கள்  ச்மாணடு  ஊற்றிக்ச்காணை பிேப்க உைலும் 

்மனமும் ஒரு நி்லைக்கு வநதது �நதியாவிற்கு. ப்மபலையிருநது 
்கணணாடியின் வழிபய பலை�ா்கக் ்கசிநத சூரிய ஒளி, �ற்றுத் 

தன்னம்பிக்்்க தநதது. 

மூன்று நாட்களா்கப் �ம்�ரத்்த விை 
பவ்க்மான சுழற்சி. இரவு பநரத்தில் அக்்காவிற்குப் 
பிர�வ வலிசயன்ே சதா்லைப�சி அ்ழப்பு. 
எதிர�ாரா்மல் வநத வலிசயன்�தால் அருகில் 
ஆளின்றி வ�்மாய ்மாடடிக்ச்காணை அக்்கா. 
அவளது பிர�வச் ச�லைவு்களுக்்கா்கப் �ணம் புரடை, 
அம்்மா சவளியூர  ச�ன்று வருவதற்குள் �த்து 
நாட்களுக்கு முன்�ா்கபவ வலி வநது, அக்்கம் 
�க்்கத்தில் இருப்�வர்கள் இவளுக்கு அ்ழத்து, 
புேப்�டடு ஓடி உேவு்களுக்குச் ச�ால்லி, �ணம் 
புரடடி, சிக்்கலைான பிர�வத்திற்குச் ச�லைவு ச�யது, 
அம்்மா்வச் �்மாதானப்�டுத்தி, அப்�ப்�ா 
எவவளவு ஓடைம்.

ச�ன்்னயில் உள்ள துணிக்்க்ையில் 
பவ்லை ச�யயும் �நதியாவுக்கு மூன்று 

நாள் விடுப்பு என்�பத ச�ரிய ்ம்லை. 
அநத ்ம்லை்ய ந்கரத்திச் �ாத்திய்மாக்கிக் 

ச்காடுத்தது, அவள் பதாழி ்மலைரதான். 
ந ல் லை  ந ட பு ்க ள்  இ ல் ் லை ச ய ன் ே ா ல் 
வயிற்றுப்�ாடடுக்கு வநது தஞ�்ம்ையும் தன் 
ப�ான்போர நி்லை என்ன?

ஏதும் அறியாதவளா்கச் ச�ன்்னக்கு மு்கவர 
ஒருவர மூலைம் வநது நின்ேப�ாது ்மலைரதான் ஏழு 

சஜன்்மத் சதாைரபு ப�ாலைச் �டசைன்று 
ஒடடிக்ச்காணடு நி்லைப்�டுத்தினாள். ப�ாப்பு நு்ரபயாடு 
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ப�ரநது நி்னவு்களும் ச�ாஙகிப் ச�ரு்க, ஒரு 
குவ்ள நீரில் அவற்்ே அலைசிக் ்க்ளநது 
சவளியில் வநதாள்.

ச லை ா ை ச லை ா ை  மி ன்  வி சி றி யி ன் 
கீழ் நின்று அவ�ர உ்ை்மாற்ேலுக்குப் 
பின், பவ்க்மா்க விடுதி உணவ்ேக்கு 
ஓ டி ன ா ள் .  கு ் ே ந த  � ட ச ஜ ட டி ல் 
இயஙகும் விடுதி. �கிரநதுச்காள்ளுதலில் 
நம்பிக்்்க ்வத்தவர்கள் இ்ணநது ஏபதா 
ஓடிக்ச்காணடிருக்கிேது விடுதி வாழ்க்்்க. 
விடுதிக் ்காப்�ாளர எப்ப�ாதும் மிள்காயச் 
�டனி்ய அப்�டிபய அ்ரத்துக் குடித்தவர 
ப�ாலைபவ இருப்�ார. வாஙகும் �ம்�ளத்திற்குக் 
ச்காடுத்துக் ்கடடுப்�டி ஆவது இநத விடுதி 
்மடடுப்ம என்�தால், எல்லைாச் �கிப்புணரவும் 
ஒடடிக்ச்காள்ள, எழும் இயலைா்்ம்க்ளயும் 
ப்கா�த்்தயும் தூசி ப�ாலைத் தடடிவிடடு  
ஓடிக்ச்காணபை இருக்கிோள்.

உணவ்ேயின் ்கண்காணிப்பும் விடுதிக் 
்கண்காணிப்பும் லைதாபவதான். அவளுக்கு 
வி டு தி யி லி ரு க் கு ம்  ச � ண ்க ள்  ் வ த் த 
ச�யர “உர உர ர்மா்மணி.” எநபநரமும் 
உரசரன்று இருப்�தாலும் ர்மா்மணி என்ே 
ச�ய்ர �்ழயது எனக் ்கருதி லைதா என்று 
்வத்துக்ச்காணை ச�யதி ச�ன்்னக்ப்க 
சதரிநதுவிடைதாலும் இநதப் ச�யர.

உணவுப் �குதியில் பவ்லைக்குப் 
ப�ானவர்கள் ப�ா்க சிலைர ்மடடுப்ம 
�ாப்பிடடுக்ச்காணடிருநதார்கள். ராணி 
இவ்ளப் �ாரத்ததும் “ஏணடி, அக்்காவும் 
புள்்ளயும் சு்க்மாடி, ஏணடி அதுக்குள்ள 
வநதுடை?” என்ோள்.

உைபன, ்மது்ரக்்காரி என்று ச�ல்லை்மா்க 
அ்ழக்்கப்�டும் சுதா, “ஆ்மா, உங்க தாத்தா 
்க்ை �ாரு. இநத லீவுக்ப்க அவள முதலைாளி 
என்ன �ாடு �டுத்துவாபரா? நீ பவே” என்ேவாறு, 
�நதியாவின் தட்ை அடுக்கிலிருநது எடுத்து 
நீடடினாள்.

“ஆ்மாடி, �ய்மாத்தான் இருக்கு. என்ன 
ச�யய? இப்டி அடி்்ம பவலை �ாக்்கணும்னு 
நம்்ம த்லைசயழுத்து. ்மத்தவங்க எல்லைாம் 
ப�ாயிடைாங்களா? ்மலைர பநர்மா ப�ாபேன்னு 

்கால் �ணணாடி” என்று ப�சியவாபே இடலி 
டரம்மில் இருநது மூன்று இடலி்க்ள எடுத்துப் 
ப�ாடடுக்ச்காணைவள், �ாம்�ா்ர பநாக்கி 
ந்கரநதாள்.

�டசைன்று தட்ைத் தடடிவிடைது 
ஒரு ்்க. �ைாசரனத் திரும்பிய �நதியா்வக் 
்கடூர்மா்க மு்ேத்தவாபே நின்றிருநதாள் 
லைதா. “எதுக்கு வாரைன் தடடிவிடடீங்க, 
ச்காடடிப்ப�ாச்சு �ாருங்க”, �ற்று எரிச்�லும் 
ப்கா�மு்மா்க இவள் ப்கட்கவும், “உனக்குக் 
ச்காஞ�்மாச்சும் அறிவிருக்்கா? இஙப்க �ரி்மாே 
பவணடியது ச�ாரணா அம்்மாதாபன? ஒன்ன 
யாரு இடலிப் �ாத்திரத்த சதாைச்ச�ான்னாங்க? 
தடை நீடடினா ச்காடடிடடுப் ப�ாோ, நீ எதுக்கு 
சதாடை?” என்ேவாறு �த்த்மா்க இ்ரநதாள் 
லைதா.

“ஏன்? நான் எடுத்தா என்ன? எனக்கு 
பநர்மாயிடுச்சு. ச�ாரணாம்்மா அடுப்புலை 
பவ்லையா இருநதாங்க. அதனாலை நாபன 
ப�ாடடுக்கிடபைன்”, �ற்று ஓஙகியிருநதது 
�நதியாவின் குரல்.

ச�ாரணாவுக்குப் புரிநதுவிடைது. இநத 
விடுதியில் லைதா ் வத்தபத �டைம். அவள் �ற்றுப் 
�்ழய �ழக்்க வழக்்கங்களில் ஊறியவள். 
ச�ய்ர ்மாற்றிக்ச்காள்ளத் சதரிநத அவளுக்கு 
்மன்த ்மாற்றிக்ச்காள்ள இயலுவதில்்லை. 
்மாதாநதிரப் பிரச்சி்ன்களின்ப�ாது யாரும் 
உணவுக் கூைத்தில் அவரவர தட்ைத் தவிர 
எ்தயும் சதாடடுவிைக் கூைாது என்�தற்்கா்க, 
ச�ாதுவான ஒரு �டைம் ்வத்திருநதாள். 
ஐம்�்தத் தாணடிய ச�ாரணா்வத் தவிர, 
விடுதியில் உள்ள எநதப் ச�ண்களும் 
த ா ங ்க ள ா ்க ப வ  உ ண ் வ  எ டு த் து ப் 
ப�ாடடுக்ச்காள்ளக் கூைாது. ச�ாரணாதான் 
அத்த்ன ப�ருக்கும் �ரி்மாறுவதும், டிிஃ�ன் 
்கடடுவதும். அவள் வாஙகும் �ம்�ளத்திற்கு 
இநத பவ்லை அதி்கம் என்ோலும், அநத 
வாயில்லைாப் பூச்சிக்கும் இ்த விடைால் பவறு 
வழியில்்லை.

இன்று இப்�டியாகிவிடைபத. “என்ன, 
லைதாம்்மா? எதுக்கு இப்� அவ்ளத் 
திடைறீங்க?” என்று ச்மதுவான குரலில் 
லைதா்வக் ப்கடைாள் ச�ாரணா.
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“ நீ ச ய ல் லை ா ம்  ச � ா கு � ா  இ ரு க் ்க 
பவணடித்தான இப்டி �ணே? வீடலை ஒழுங்கா 
சுத்த�த்தம் �ழகியிருநதா உனக்கும் அறிவு 
இருக்கும். இவ ்கா்லையிலை எதிரக் ்க்ையிலை 
நாப்கின் வாஙகிடடு வரேத �ாத்பதன். அப்டி 
இருநதும் கூை �ாப்�ாடடுப் �ாத்திரத்துலை ் ்கய 
்வக்கிோன்னா, இவள இவ அம்்மாக்்காரி 
எப்டி வளரத்திருப்�ா �ாரு,” என்று சவறுப்புச் 
ச�ாற்்க்ள வாரியடித்தாள்.

“வாரைன், எதுக்கு இப்டி ப��றீங்க? 
அவ எம்புடடு அலைஞசிடடு வநதிருக்்கா. ஏபதா 
அவ�ரத்துலை எடுத்துடைா வாரைன். இநதக் 
்காலைத்துலையு்மா இப்டிப் ப��றீங்க?”  ராணி 
உதவிக்கு வநதாள்.

“இநதா,  அைஙகியிரு. என்பனாை 
்ஹாஸ்ைல்லை இருக்்கேவ்ர ்மரியா்தயா நான் 
ச�ால்ே�டி இரு. இல்பலை, கிளம்பிக்்க. ச்ப�, 
ச�ாம்�்ளங்க லைட�ணம் �ாரு” என்ே�டி 
கிளம்பினாள் லைதா.

�டசைன்று பநரநத அவ்மானத்தில் 
்கண்கள் சுடுநீர ச�ாழிய, �நதியா ்�்ய 
எடுத்துக்ச்காணடு �சிபயாடு சவளிபயறினாள்.

�ா்லை சுடுசவளியில் இேஙகி நைநதாள். 
“என்னசவாரு ்கடு்்ம அவள் ்கண்களில்? 
எதற்கு இப்�டிசயாரு வன்்மம்? அவளும் 
ச�ணதாபன?” மூன்று ச�ண்களின் அம்்மா 
அவள் என்று ச�ால்லைக் ப்கடடிருக்கிோள். 
�ாவம். அவர்க்ள என்ன �ாடு �டுத்துவாபளா? 
பயாசித்தவாபே ப�ருநது பிடித்தாள். எஙகும் 
புழுக்்கம், �சி பவறு.

பலை�ா்கத் த்லைமுடி ்க்லைத்த ்காற்று 
பத்வப்�டைது. அவ�ரத்தில் தணணீர 
கூை ச்காணடு வரவில்்லை, இைம் வநததும் 
இேஙகிக் ்க்ைக்குள் ப�ானாள். சில்சலைன்ே 
ஏ.சி ்காற்றில் சிறிது ்கஷைம் ்ம்ேநதது ப�ால் 
இருநதது.

வழக்்கம் ப�ால் பவ்லை்கள். �க்்கத்தில் 
�ணடி்்க்கள் வருவதால் கூடைம் அதி்கம். 
எடுத்துப்ப�ாடடு, ்மடித்து ்வத்து என ஏராள 
பவ்லை. நடுவில் குடித்த பதநீர ்மடடுப்ம 
உணவு. பதநீர உள்பள இேஙகியதும்தான் 
மூ்ள பவ்லை ச�யயத் சதாைஙகி, தான் 

பவணடிக்ச்காணைது நி்னவுக்ப்க வநதது. 
ஐநது நாட்கள் முடிநததும் அக்்காவுக்்கான 
பிராரத்த்ன்ய நி்ேபவற்றிை பவணடும்.

அக்்காவுக்கு நல்லை�டியா்கப் பிர�வம் 
ஆகிவிடைால் அவள் பவ்லை ச�யயும் 
்க்ைக்கு ஐநதாறு ஸ்ைாப்பிங தள்ளியுள்ள 
சதருவின் �க்தி வாயநத ்மாரியம்்மனுக்குப் 
புை்வ �ாரத்துவதா்க பவணடியிருநதாள். 
்க்ையில் ச�ால்லிச் சிவப்புப் புை்வ ஒன்று 
்கணக்கில் எழுதிவிடடு எடுத்துக்ச்காள்ள 
பவணடும்.

ஒரு வாரம் ஓடியபத சதரியவில்்லை, 
அக்்கா அவவப்ப�ாது சதா்லைப�சியில் 
அ்ழக்கிோள். குழந்தயின் அழு்்க்ய 
இவள் ப்கடடுக் குதூ்கலிப்�தும் அக்்காவுைன் 
இரவில் ப�சுவது்மா்க ஓடிப்ப�ான நாட்களின் 
பிேகு, பவணடுதல் நி்ேபவற்ேசவன 
விடுமு்ே நாளில் �ாரத்து, புை்வ 
எடுத்துக்ச்காணடு ப�ருநதில் ஏறினாள். 
அருகில்தான் ப்காவில் என்ோலும் ஐநது 
ஸ்ைாப்பிங ்கைக்்க பவணடும்.

�டசைன்று இவளருகில் உட்காரநதிருநத 
சிறுமி வயிற்்ேப் பிடித்துக்ச்காணைாள். ஏபதா 
வித்தியா�்மா்கப் �டைது. �நபத்கம் ஏற்�ைபவ 
சிறுமி்ய பலை�ா்க எழுநதிருக்கும்�டிக் 
கூ றி ய ப � ா து  அ வ ள்  நி ் ன த் த து 
உறுதியானது. ஆ்மாம். அப்ப�ாதுதான் சிறுமி 
்மலைரநதிருக்கிோள். �தினாலு �தி்னநது வயது 
இருக்்கலைாம்.

ப�ாடடிருநத �ாவா்ை முழுதும் ச�நநீரக் 
்க்ே. சதரியா்மல் �யணித்திருக்கிோள். 
�டசைன்று ஒரு பயா�்ன. “அம்்மா, உன் 
ச�யல்” என்று ்மனதில் நி்னத்த�டி 
அம்்மனுக்குச் �ாத்துவதற்கு ்வத்திருநத 
சிவப்புச் ப�்லை்ய எடுத்தாள். சிறுமிக்குப் 
ப�ாரத்திவிடடு, ்க்ே ்ம்ேத்து அடுத்த 
ஸ் ை ா ப் பி ங கி ல்  இ ே ங கி ச்  சி று மி ் ய 
வி�ாரித்தாள். பலை�ா்க அழுத�டி அவள் 
கூறிய ிஃப�ான் நம்�ர்க்ள அழுத்தியவுைன் 
“வாரைன் லைதா” எனப் �ளிச்சிடைது அவளது 
தி்ர.

புன்ன்்கத்த�டிபய அநதச் சிறுமி்ய 
அ்ணத்துக்ச்காணைாள் �நதியா.
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 கற்றது தமிழ்

வகரள ்மாநிலைம் �ாலைக்்காடு ்மாவடைத்தில் 
பிேநது வளரநத என்்ன எதிர்காலைத்தில் 
த மி ழ் ந ா ட டி ல்  தி ரு ்ம ண ம்  ச � ய து 
வாழப்ப�ாகிேவள் என்று தமிழ்வழிக் ்கல்வி 
்கற்்கவும் ப்கரளாவிபலைபய வாழப்ப�ாகிேவன் 
என்று என் அணண்ன ்ம்லையாள வழிக் 
்கல்வியிலும் எங்கள் அப்�ா ப�ரத்தப�ாது 
சதாைஙகியது என் தமிழ் ச்மாழி உேவு.

எனது வீடடில் இருநது �ள்ளிக்குச் ச�ல்லை 
ஒன்ே்ர கிபலைா மீடைர நைக்்க பவணடும். 
சிறுவயதிபலைபய அணணன் தவறிவிடைார. 
எனபவ தனி்்மப்�டடுப்ப�ான நான் 
�ள்ளிக்கூைம் ச�ல்வதற்குக் ்கால்வாய 
ப்மடடு வழியா்கக் ்கல்வி மு்ே்யக் 
்கணடுபிடித்தவர்க்ளயும் �ள்ளிக்கூைத்்தயும் 
�பித்தவணணம் நைநது வருபவன். அப்�டி 
நைநது வரும்ப�ாது என் ப�ாடடுப் பிள்்ள்கள் 
ஆடு ்மாடு்கள் ப்மயத்துக்ச்காணடு முடிவில்லைா 
வி்ளயாடடு்களிலும் ஆரவாரங்களிலும் 
ஈ டு � ட டி ரு ப் � ் த ப்  � ா ர க் கு ம் ப � ா து 
�ள்ளிக்குச் ச�ல்லை மிரடடிக் ்கடைாயப்�டுத்தும் 
என் அப்�ா ச�த்துப் ப�ாயவிடைால் 
எவவளவு நன்ோ்க இருக்கும் என்று ்மனதார 
ஆ்�ப்�டைது உணடு.

ப வ ண ை ா ச வ று ப் � ா ்க ப் 
�டித்துக்ச்காணடிருநத என் ்கல்வி வாழ்வில், 

உயரநி்லைப்�ள்ளி வகுப்பில் �டித்துக் 
ச்காணடிருநதப�ாது ஒருநாள் என் தமிழ் 
ஆசிரி்ய நூலை்கத்திலிருநது ்க்தப் புத்த்கங்கள் 
சிலைவற்்ே எடுத்துக்ச்காணடு வநது வகுப்பில் 
்மாணவர்களிைம் ச்காடுத்து அவற்்ேக் 
்கடைாய்மா்க வாசித்துவிடடு வரும்�டி 
கூறினார. வழக்்கம்ப�ாலை சவறுப்ப�ாடு 
அநதக் ்க்தப் புத்த்கத்்த வாஙகிக்ச்காணடு 
ப�ான நான் பவறு வழி இல்லைா்மல் வாசிக்்கத் 
சதாைஙகிபனன். �ர்மாரத்த குருவின் ்க்த 
அது. ஒற்்ே மூச்சில் ்க்த்க்ள வாசித்து 
முடித்துவிடபைன். அதுவ்ர புத்த்கங்கபளாடு 
பதான்ோத ஒரு சநருக்்கம் அப்ப�ாது 
பதான்றியது.

என் �்க ்மாணவர்களுக்குக் கி்ைத்த 
பு த் த ்க ங ்க ் ள யு ம்  வ ா ங கி க் ச ்க ா ண டு 
வநது இரவு �்கலைா்க சவறிபயாடு �டித்து 
முடித்பதன். இன்று ப�ால் பவறு ஊை்கங்கபளா 
ச�ாழுதுப�ாக்கு்கபளா இல்லைாத அநதக் 
்காலைத்தில் வாசிப்பு என்�து ஒரு முடிவில்லைாத 
ஆனநதத்்தத் தருவதா்க இருநதது. குறிப்�ா்கக் 
்க்த்கள்.

நூலை்கங்கபளா, அதி்கம் �டித்தவர்கபளா 
இல்லைாத ஒரு பின் தஙகிய கிரா்மத்தில் 
புத்த்கங்க்ளக் ்காண�து என்�பத மி்க 
அரிதா்க இருநதது. எனது அம்்மாவின் தம்பி 
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ஒருவர வாசிக்்கக் கூடியவர. நி்ேயக் ்க்த 
புத்த்கங்க்ள ்மாதம் தவோ்மல் வாஙகு�வர. 
அவர மூலை்மா்க விக்ர்மாதித்தன் ்க்த முதல் 
்ம்கா�ாரதம் ராணிமுத்து கி்ரம் நாவல் என 
என் வாசிப்புக் ்களங்கள் ச்மல்லை ச்மல்லை 
விரிவ்ைநது ச்காணடிருநதன. ்க்த 
்மடடும்தான் என்றில்லைா்மல் எது கி்ைத்தாலும் 
வாசிப்�து என்ே ஒரு ்மனநி்லைக்கு 
உயரநதிருநபதன்.

நான் �த்தாம் வகுப்பு பதறியப�ாது எல்லைா 
அப்�ாக்்க்ளயும் ப�ாலை என் அப்�ாவும் 
என்்ன ்மருத்துவராக்்க பவணடும் என்று 
உயிரியல் �ாைத்்தப் �டிப்�தற்்கா்கக் 
்கல்லூரியில் ப்ரிடிகிரியில் ப�ரத்தார. முற்றிலும் 
விருப்�மில்லைாத அநதப் �ாைங்க்ளப் 
�டிப்�தற்்கா்க நான் �டை �ாடு சிறிதல்லை. ஒரு 
வழியா்க நான் கு்ேநத ்மதிப்ச�ண ச�ற்று 
12ஆம் வகுப்்�க் ்கைநதப�ாது ்மருத்துவக் 
்கன்வக் ்க்ளநது தாவரவியல் �டைத்திற்்கான 
வகுப்பில் அப்�ா என்்னச் ப�ரத்தார. 
மூன்று ்மாதங்கள் மீணடும் விருப்�மில்லைாத 
�ாைத்்தப் �டித்துக்ச்காணடிருநபதன்.

இ ர ண ை ா ம்  ச ்ம ா ழி ய ா ்க  த மி ழ் 
எ டு த் தி ரு ந த த ா ல்  த மி ழ் த்  து ் ே க் கு ச் 
ச�ன்ேப�ாது இளங்க்லைத் தமிழ் வகுப்பில் 
ஒரு இைம் இருப்�தா்க எனது தமிழ் ஆசிரியர 
என்னிைம் குறிப்பிடைார. விருப்�மில்லைாத 
�ாைத்்தப் �டித்துக்ச்காணடிருநத எனக்கு 
இது மி்கப்ச�ரிய ச�யதியா்க இருநதது. 
எ ் த யு ம்  ப ய ா சி க் ்க ா ்ம ல்  ய ா ரி ை மு ம் 
ப்கட்கா்மல் உைனடியா்க இளங்க்லைத் தமிழ் 
வகுப்பில் நான் வநது ப�ரநபதன். அது என் 
வாழ்வின் மி்கப்ச�ரிய ஒரு திருப்புமு்னயா்க 
அ்்மநதது. நான் தமிழ் �டிக்்கச் ப�ரநததில் 
அப்�ாவுக்குச் �ற்று வருத்தம். இருப்பினும் 
இளங்க்லையில் �ல்்க்லைக்்கழ்க அளவில் 
இரணைாவது ்மதிப்ச�ணபணாடு சவற்றி 
ச � ற் ே ப � ா து  � த் தி ரி க் ் ்க ய ா ள ர ்க ள் 
வீடடுக்கு வநததும் �த்திரிக்்்கயில் எனது 
�ைம் அச்�டித்து வநததும் என் அப்�ாவின் 
ப்கா�த்்தச் �ற்று தணித்தன.  

ச த ா ை ர ந து  சி த் தூ ர  ்க ல் லூ ரி யி ல் 
முது்க்லைப் �டைமும் திருவனநதபுரத்தில் 
உள்ள ப்கரளப் �ல்்க்லைக்்கழ்கத்தில் ஆயவியல் 

நி்ேஞர ்மற்றும் மு்னவர �டைங்க்ளயும் 
ச�ற்பேன். தமிழ் ச்மாழி மீது இருநத ஈடு�ாடும் 
அக்்க்ேயும் ்காரண்மா்க ஆஙகிலை ச்மாழியிலும் 
ஒரு முது்க்லைப் �டைம் ச�ே பவணடும் என்று 
நி்னத்பதன். தமிழ் ச்மாழியின் ச�ரு்்ம்யத் 
சதரிநது ச்காள்ள பவணடுச்மனில் கு்ேநதது 
இரணடு மூன்று ச்மாழி்களாவது சதரிநதிருக்்க 
பவணடும் என்று நி்னத்பதன். ்ம்லையாளமும் 
்கற்றுத் பதரநபதன். எனது ்கருத்துக்்க்ளத் 
தி ட ை வ ட ை ்ம ா ்க  மு ன் ் வ க் ்க  எ ன் 
�டைத்து்ேப் �டைமும் உதவியா்க இருநதது.

 என் தமிழ்க் ்கல்வியின் ்காரண்மா்கக் 
ப்கரள அரசின் த்லை்்மச் ச�யலை்கத்தில் தமிழ் 
�டை ச்மாழிச�யரப்�ாளரா்கப் �ணியில் 
ப�ரும் வாயப்பு கி்ைத்தது. அஙகு ப்கரள அரசு 
இயற்றும் அ்னத்துச் �டைங்க்ளயும் தமிழ் 
ச்மாழியில் ச்மாழிச�யரக்கும் �ணி எனக்கு 
அளிக்்கப்�டைது. ஐநது வருைங்கள் அஙகு 
�ணியாற்றினும் தமிழ் இலைக்கியத்தின் மீது 
இருநத எனது அ�ார்மான ஈடு�ாடு என்்ன 
அஙகிருநது அரசு ்கல்லூரிப் ப�ராசிரியரா்கச் 
ச�ல்லைத் தூணடியது. சதாைரநது நான் 
� டி த் த  ப ்க ர ள ப்  � ல் ்க ் லை க் ்க ழ ்க த் 
தமிழ்த்து்ேயிபலைபய ப�ராசிரியரா்கப் 
�ணி ச�யயும் வாயப்பு கி்ைத்தது. அ்த 
்மனநி்ேபவாடு ச�யதுவருகிபேன்.

ச�ாதுவா்கத் தமி்ழப் பிே �ாைங்கள் 
கி்ைக்்காத ்மாணவர்கள் �டிக்்க வருவ்தப் 
�ாரக்்க முடிகிேது. தமிழ் �டிக்கும் ்மாணவர்கள் 
தாங்கள் தமிழ் முது்க்லை �டிக்கிபோம் 
என்று கூறுவ்தக் கூை ஏபதா ஒரு வ்்கயில் 
இழிவானதா்க நி்னக்கிோர்கள். எம் ஏ 
லிடபரச்�ர �டிக்கிபோம் என்று ச�ாதுவா்கச் 
ச�ால்வ்தக் ப்கடடு இருக்கிபேன். ஏன் 
இப்�டி தாழ் உணரவு ச்காணடிருக்கிோர்கள் 
என்�துதான் விளங்கவில்்லை.

சதாழில்நுட�க் ்கல்வி முதல் பிே 
்கல்வி்கள் அ்னத்துப்ம ்மனிதர்களின் 
வாழ்வியல் வ�தி்க்ளயும் திடைங்க்ளயும் 
ப ்ம ம் � டு த் து வ த ற் கு ப்  � டி க் ்க ப் � டு ம் 
்கல்வி்கள்தான். ஆனால் இலைக்கியக் ்கல்வி 
்ம ட டு ப ்ம  ்ம னி த ர ்க ளி ன்  வ ா ழ் ் வ க் 
்கற்பிக்கும் ்கல்வி என்�்தப் �லைரும் 
புரிநதுச்காள்வதில்்லை. ்கரும்பு தின்னக் கூலி 
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என்�து ப�ாலை நாவல் �டிப்�தற்கும் சிறு்க்த 
�டிப்�தற்கும் ்கவி்த �டிப்�தற்கும் �டைம் 
தநது �ணியும் தரும் ஒரு ்கல்வி்ய ஏன் 
்மனிதர்கள் புரிநதுச்காள்வதில்்லை?

தமிழ் இலைக்கியம் �டித்ததில் நான் ச�ற்ே 
இன்�த்்தச் ச�ால்லி ்மாளாது. �ாதாரண்மா்க 
ஒரு ்மனிதரின் ஆயுள் என்�து 80 வருைம் 
என்று எடுத்துக்ச்காணைால் அவர வாழ்நத 
அநதக் ்காலை அளவில் த்மது வாழ்வில் ஏற்�டை 
அனு�வங்க்ள ்மடடும்தான் ச�ற்றிருப்�ார. 
ஆ ன ா ல்  ந ா ன்  � ங ்க ்க ா லை  ்ம னி த ர ்க ள் 
முதல் ஒவசவாருவர வாழ்வின் வழியா்க 
அவர்களின் அனு�வங்கள் வழியா்கக் ்கைநது, 
்களப்பிரர ்காலை இன்னல்்க்ள அனு�வித்து, 
�க்தி ்காலை உணரவு்க்ள உள்வாஙகி, 
சிற்றிலைக்கிய ்மனிதர்களின் ர�்ன்ய 
உணரநது, ஆஙகிபலையக் ச்காடு்்ம்யயும் 
புது்்ம்யயும் ஏற்றுப் �லை ஆயிரம் ஆணடு்கள் 
வாழ்நத ஒரு சித்தரின் ்மனநி்லை்ய 
அ்ைநதிருக்கிபேன் என்ோல் அதன் எல்லைாப் 
ச�ரு்்மயும் என் தமிழ் அன்்னக்ப்க.

எ ன க் கு  மு ன் ன ா ல்  ச ்க ா ட டி 
் வ க் ்க ப் � ட டு  இ ரு க் கு ம்  இ லை க் கி ய 
்மனிதர்களின் வாழ்வியலில் இருநது எனக்குத் 
பத்வயானவற்்ேத் பதரநசதடுக்்கவும் 
பவணைாதவற்்ே விலைக்கிக்ச்காள்ளவும் 
எனக்கு ஆயிரக்்கணக்்கான வாயப்பு்கள். அது 
எனக்குத் தரும் முடிவில்லைாத இன்�ங்கள். 
ஒவசவாரு வகுப்பிலும் எனது இன்�ங்க்ளப் 
�கிரநது ச்காள்ளும்ப�ாது ்மாணவர்கள் ச�றும் 
்மகிழ்ச்சி எனக்குக் கி்ைக்கும் விருது்கள்.

ப வ ண ை ா ச வ று ப் � ா ்க த்  த மி ழ் 
� டி த் த வ ர ்க ள் த ா ன்  இ ன் று  த மி ் ழ க் 
்கற்பித்துக்ச்காணடு இருக்கிோர்கள். இதில் 
இலைக்்கணம் �டித்தால்தான் ்மரியா்த என்ே 
புரிதல் பவறு. அவர்கள் இன்றும் �ாத்த்ன 
உதாரணம் ்காடடிக்ச்காணடிருக்கிோர்கள். 
தமிழ் ச்மாழியின் ஒவசவாரு எழுத்தும் 
ஒவசவாரு ச�ால்லும் உயிபராடைம் மிக்்கது. 
அவற்றிற்கும் விருப்பு சவறுப்பு்கள் உள்ளன. 
இநத எழுத்தின் �க்்கத்தில்தான் இருப்ப�ன் 
என்றும் இநதச் ச�ால்லின் அருகில்தான் 
நிற்ப�ன் என்றும் அ்வ தீர்மானிக்கின்ேன. 
அநதத் தீர்மானங்க்ள உயிபராடை்மா்க 

இலைக்்கண்மா்கக் ்கற்பிக்கும் ஒரு ்க்லைநயம் 
இல்லைாத தமிழ் ஆசிரியர்கள் இலைக்்கணம் 
்கற்பித்தால் விளங்கவா?

ந ா ன்  த மி ் ழ  ஈ டு � ா ட ப ை ா டு ம் 
ஆரவத்பதாடும் �டித்ததால் இன்று ்்க நி்ேய 
�ம்�ாதிக்கிபேன், �மூ்கத்தில்  ்மதிப்ப�ாடு 
வாழ்கிபேன் என்�்வ மி்கச் �ாதாரண்மான 
ச�யதி்கள் ்மடடுப்ம. அ்தயும் தாணடி தமிழால் 
நான் வாழக் ்கற்றுக்ச்காணபைன் ்மகிழ்ச்சியா்க. 
பிே ்மனிதர்க்ள பநசிக்்கக் ்கற்றுக்ச்காணபைன். 
என்்னச் சுற்றிலும் இருப்�வர்களின் 
்ம ன நி ் லை ் ய  உ ண ர ந து ச ்க ா ள் ள க் 
்கற்றுக்ச்காணபைன். ்மனித வாழ்வின் 
நி்லையா்்ம்யக் ்கற்றுக்ச்காணபைன். 
அ்னத்து வ்்கயான சு்வ்க்ளயும் 
ர�்ன்க்ளயும் ்கற்றுக்ச்காணபைன். இன்னும் 
இப்�டி எணணிலைைங்காதவற்்ேக் ்கற்றுத் 
தநதது என் தமிழன்்னதான்.

்ம்லையாள ச்மாழிச் சூழலில் வாழும் நான் 
இன்று �லை ப்ம்ை்களில் அ்ழக்்கப்�டடுத் 
தமிழில் ப�சுங்கள் என்று ப்கட்கப்�டுகிபேன். 
தமிழர்கள் வாழும் உலைகின் �லை நாடு்களில் 
நான் அறியப்�டுகிபேன் என்ோல் அதற்குக் 
்காரணம் தமிழ் ச்மாழிதான். இப்�டி வாரி 
வழஙகிய தமிழன்்னக்கு நான் ஏதாவது 
திருப்பிக் ச்காடுக்்க பவணைா்மா என்று 
ப ய ா சி த் த ப � ா து த ா ன்  ்க வி ் த ்க ளு ம் 
்க்த்களும் ஆயவு நூல்்களும் எழுத பவணடும் 
என்று எனக்கு ஒரு உத்பவ்கம் ஏற்�டைது. 
அவற்்ேயும் தமிழன்்ன அன்ப�ாடு 
ஏற்றுக்ச்காணைாள்.

இப்�டி தமிழால் நான் ச�ற்ே உயர்வச் 
ச � ா ல் வ த ா ன ா ல்  ச � ா ல் லி க் ச ்க ா ண ப ை 
ப � ா ்க லை ா ம் .  த மி ் ழ  ஆ ர வ த் ப த ா டு ம் 
ஈ டு � ா ட ப ை ா டு ம்  உ ண ் ்ம ப ய ா டு ம் 
்கற்�வர்க்ள ஒருநாளும் தமிழ் ்்கவிடடு 
விைவில்்லை என்�து என் வாழ்வில் 
அ னு � வ த் ப த ா டு  ந ா ன்  உ ண ர ந து 
அறிநதிருக்கிபேன். எனது அனு�வத்்த நீங்கள் 
ஒவசவாருவரும் ச�ே பவணடும் என்று 
்மனதார விரும்புகிபேன்.

த மி ் ழ  வ ள ர ப் ப � ா ம்  த மி ழ ா ல் 
வளரபவாம்.
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ந ா ன்  ப ்ம லை க் ்க ா ல் 
உயரநி்லைப்�ள்ளியில் எடைாம் வகுப்புப் 
�டித்துக்ச்காணடிருநதப�ாது, ்மதிய �த்துணவு 
வாஙகுவதற்்கா்கக் ்்கயில் தடடுைன் �்க 
்மாணவர்கபளாடு வரி்�யில் நின்றிருநபதன். 
�ள்ளியிலிருநது நான்கு கிபலைாமீடைர 
சதா்லைவில் உள்ள தாராப்�டடி்யச் 
ப�ரநத தமிழாசிரியர ச�ரிய�ாமி அவர்கள் 
்்கயில் பிரம்புைன் �த்துணவு வாஙகும் 
வரி்�்ய ஒழுஙகு ச�யதுச்காணடிருநதார. 
நான் ‘ஆ’ பிரிவு ்மாணவன். அவர ‘அ’ பிரிவு 
்மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர. நான் வா்ய 
்வத்துக்ச்காணடு சும்்மா இல்லைா்மல் என் 
அருகிருநத ்மாணவன் ஒருவனிைம், “இநத 
வாத்தியாருக்குப் �ாரோ இத்துனூணடு 
மீ�” எனச் ச�ால்லிச் சிரித்தது ச�ரிய�ாமி 
அயயா ்காதில் விழுநதுவிை, ச�ாளீரனு என் 
்கன்னத்தில் ஓர அ்ே விடைார. வகுப்�்ேயில் 
ஒன்று நைநதாபலை தாஙகிக்ச்காள்ள இயலைாது, 
ஆனால் இநதச் �ம்�வம் ச�ாதுசவளியில் 
நைநதுவிடைதால் என்னால் அவ்மானத்்தத் 
தாஙகிக்ச்காள்ள முடியா்மல் முத்துமுத்தா்க 
அழுபதவிடபைன். இநதச் ச�யதி எங்கள் 
வகுப்�ாசிரியர குரு�ாமி அவர்களுக்குப் ப�ாயச் 
ப�ரநதிருக்கிேது ப�ாலும், அன்று ்மதியம் 
உணவிற்குப் பிே்கான முதல் வகுப்பிற்கு 

வநதவர, “யா்காவாராயினும் நா ்காக்்க” என்ே 
குே்ளச் ச�ால்லிவிடடுப் �ாைத்்த நைத்தத் 
சதாைஙகினார. 

� ள் ளி  மு டி ந த  அ ன் று  ்ம ா ் லை 
நைநதவற்்ேத் தாஙகிக்ச்காள்ள முடியாத 
நான் எங்கள் ஊரின் ்்மயத்தில் உள்ள 
்காளியம்்மனிைம், ஒரு சிறு தவற்றுக்்கா்கச் 
சிறுவன் என்றும் �ாரா்மல் என்்ன 
அடித்துவிடை ச�ரிய�ாமி அயயா்வ எங்கள் 
�ள்ளி்ய விடடு ்மாற்ேலைாகிப் ப�ா்கச் 
ச�யயும்�டி பவணடிபனன். அதுவும் நான் 
அவருக்கு உைபன ்மாற்ேல் பவணடுச்மனவும் 
ப்கடவில்்லை. ்காளியம்்மனுக்கு ஒருவாரம் 
ச்கடு ச்காடுத்திருநபதன். ஆனால் ஓராணடு 
ஆகியும் அவர எங்கள் �ள்ளியிபலைபயதான் 
இருநதார. அன்றுமுதல் இன்றுவ்ர நான் 
்காளியம்்மனிைம் ப�சுவதில்்லை.

மி்கச் சுயநலைம் பிடித்த ஒரு ந�ர எங்கள் 
ஊரில் இருக்கிோர. அவர எச்சில் ்்கயில் 
்காக்்்க விரடைாதவரில்்லை, ஆனால் 
்காக்்்க்ய விரடடும்ப�ாது அநத எச்சில் 
்்கயில் அ்ர ப�ாற்றுப் �ருக்்்கயும் 
இல்லைா்மல் �ாரத்துக்ச்காள்�வர. சிரித்தால் 
கூை தனக்கு நஷை்மாகிவிடும் என்சேணணி 
மு்கத்்தச் சிடுசிடுசவன ்வத்துக்ச்காள்�வர. 
ஆடு ்மாடு்கள் மீது அன்பு ்காடைாதவர. 
ஊரில் உள்ள ச�ாத்துக்்க்ள அடித்து 
வாஙகிப் ப�ாடு�வர. அவர எங்கள் குலை�ாமி 
ப்காைாஙகியா்க இருநதார. அஙகுதான் 
ஆரம்பித்தது எனக்குக் ்கைவுள் மீதான 
நம்பிக்்்கயின்்்ம. பிே உயிர்கள் மீது அன்பு 
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ச�லுத்தாதவர ப்மல் இேஙகும் �ாமி எப்�டி 
நல்லை �ாமியா்க இருக்்க முடியும் என்றும்; என் 
வீடடிற்குப் �க்்கத்து வீடடுக்்காரர ஒருவர 
்கரு்ண உள்ளம் �்ைத்தவர, ஈ எறும்புக்கும் 
தீஙகு இ்ழக்்காதவர, அவர மிகுநத 
பநாயிக்குள்ளாகிப் ச�ரும் அவஸ்்தக்குப் பின் 
இேநதார, இப்�டிப்�டை நல்லை ்மனித்னக் 
்காப்�ாற்ோத �ாமி எப்�டி நல்லை �ாமியா்க 
இருக்்க முடியும் என்றும் எழுநத எனது �நபத்கம் 
என் �குத்தறிவுப் �யணத்தின் சதாைக்்க்மா்க 
அ்்மநதது. ஒரு ்கடைத்தில், ்கைவுள் என்று 
ஒன்று இருநதால் நல்லைன ்காத்துத் தீயன 
ஒழிக்்க பவணடும், அ்தச் ச�யயவில்்லை 
என்ோல் ்கைவுள் இல்்லை, அ்தச் ச�யயாத 
்கைவுள் பத்வயும் இல்்லை என்கிே முடிவுக்கு 
வநபதன்.

்காசு �ணம், ச�ாத்து சு்கம் இப்�டி 
எல்லைாப்ம ்மனிதபன ்வத்துக்ச்காணடு 
்கைவுளிைம் ப�ாய அது பவணடும் இது 
பவணடும் என்று ப்கட�து, ்மனிதன் ்கைவு்ளக் 
கிணைல் ச�யவது ப�ான்று பதான்றும் எனக்கு. 
என் அறிவுக்கு எடடியவ்ர, எப்ப�ாபதா ் தத்த 
ஆ்ை்யப் ப�ாடடுக்ச்காணடு ஒரு ்மாத்துத் 
துணியும் இல்லைா்மல் இருக்கும் ்கைவுளும் 
பவளாபவ்ளக்குச் �ாப்பிை உணவுமின்றியும் 
வாழும் ஏ்ழ்களும் ஒன்று. இஙப்க ந்்கச்சு்வ 
என்னசவன்ோல், உடுக்்கத் துணியில்லைாத 
்கைவுளிைம் ஏ்ழ்கள் தனக்குத் பத்வயான 
அ்னத்்தயும் ப்கடடும், ப�ாற்றுக்ப்க 
வ ழி யி ன் றி க்  கி ை க் கு ம்  ஏ ் ழ ்க ளி ை ம் 
ப்காழி பவணடும் ஆடு பவணடும் என்று 
ப்கடடுக்ச்காணடும் பநரத்்த இருதரப்பினரும் 
விரயம் ச�யகிோர்கள். இதில் ஏ்ழ்கள் 
கூை ்கைவுள் தன்னிைம் ப்கடடுக்ச்காணை 
ஒபர ்காரணத்திற்்கா்க வடடி தவ்ணக்கு 
வாஙகிக்கூை ச�யதுவிடுகிோர்கள். ஆனால், 
்கைவுளுக்குக் ்்க்ய விரிப்�்தத் தவிர பவறு 
வழி சதரிநததில்்லை. உண்்மயில் ்கைவுளும் 
ஏ்ழயும் நிற்்கபவணடிய இைம் வ�தி �்ைத்த 
்மனிதர்களிைம்தான். உ்ழப்பிற்குப்மல் 
வநத �ணமும் தவோன மு்ேயில் ப�ரத்த 
�ணமும் எங்களு்ையசதன ஏ்ழ வரக்்கம் 
ப�ாராடைம் ச�யது ச�ே பவணடும் அல்லைது 
தனக்கு �க்தி இருப்�தா்கப் பீற்றிக்ச்காள்ளும் 
்கைவுள் அவர்களின் பத்வக்கு அதி்க்மான 

� ண த் ் த யு ம்  நி லை த் ் த யு ம்  பி டு ங கி 
ஏ்ழ்களுக்குப் �கிரநதளிக்்க பவணடும். 

எனக்குக் கிரா்மத் சதயவங்கள் மீது 
ச�ல்லை்மா்க ஒரு ்காதல் உணடு. ்காரணம் என் 
மூதா்தயர்கள் என்கிே �நதம். அது என் 
உ்ழப்�ாளி ்மனிதனின் உருவச்சி்லை என்று 
உணரும்ப�ாது அதன் மீது ஒரு பிரியம் வருகிேது. 
எனபவ எளிய மு்ேத் திருவிழாக்்களின் பத்வ 
்மனிதனுக்கு அவசிய்மாகிேது. அப்�டியான 
ஒரு வழி�ாடடின்கீழ் ஒவசவாரு ஊரும் கூடிக் 
ச்காணைாடுவதில் ஒரு ்மனப் புதுப்பித்தல் 
்மக்்களுக்கு ஏற்�டுகிேது. இதன் நிமித்த்மா்க 
தூரத்தூர்களில் வசிக்கும் ்மனித உேவு்களின் 
மு்கம் �ாரத்துக்ச்காள்ளும் சநகிழ்ச்சியான 
தருணங்கள் அரஙப்கறுகின்ேன. அழிநதுவரும் 
� ல் ப வ று  கூ த் து க்  ்க ் லை ்க ் ள க் கூ ை 
இதுப�ான்ே திருவிழாக்்கள் ்மடடுப்ம 
்கடடிக் ்காப்�ாற்றி உயிரப்பிக்கின்ேன. 
எளிய உ்ழப்�ாளி ்மக்்களின் �நபதா�த்்த 
மீடசைடுப்�தற்்கா்கபவனும் இப்�டியான 
வி ழ ா க் ்க ள்  இ ் ை  நி ற் ே லி ன் று 
ச்காணைாைப்�ை பவணடும் என்�பத நம் 
எல்பலைாரின் விருப்�்மா்க இருக்்க முடியும். 

அணணன் தட�ணாமூரத்தி அவர்களின் 
தயாரிப்பில், எல். வி. முத்து ்கபணஷ இ்�யில் 
நண�ர பவல்முரு்கன் குரலில் ஆல்�த்திற்்கா்க 
நான் எழுதிய ஒரு ்கருப்��ாமி �ாைல் �திவான 
நி்கழ்வு ்மேக்்க முடியாதது. அப்�டி ஒரு 
உக்கிர்மான ்கம்ப்ப�ாசிங. உணரச்சிப் ச�ாங்கப் 
�ாடிக் ச்காடுத்தார பவல்முரு்கன். ்காவல் 
சதயவ்மான ்கருப்��ாமியின் பு்கழ்�ாடும் 
இநதப் �ாைல் சவளிவரும் நாளில் �டடி 
சதாடடிசயல்லைாம் புழுதி �ேக்்க ஒலிக்கும் 
என்�தில் �நபத்கமில்்லை.

ð™ôM
«õ†ì‚ è¼ŠðÂ‚° 
«õµñì£ Ý†´‚ ªèì£ 
«è£†ì è¼ŠðÂ‚°‚ 
ªè£‡´ õ£ì£ èœÀ ªñ£ì£ 

«è£ð‚è£ó„ ê£I õ‰¶ Ý´ - c 
Ãì õ‰¶ ð£¼ âƒè ð£´ 
«è£ˆFóˆî‚ è£‚è«õµ‹ ê£I - c 
Ýø®J™ ²ˆ¶Aø ÌI 
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å¡ùŠ«ð£ô å¼ ê£I Þ™ô - Üì 
ð£‚è õ‰«î£‹ à‡¬ñ¬òˆî£¡ ªê£™ô 

ã¬öè÷‚ è£‚°‹ ió£ 
â†´ˆ F‚°‹ ñ¬öò£ õ£ì£ 
ªè£‹¹è÷ áF õ£«ó£‹ 
ªî‹¹è÷ˆ î£ì£ ê£I 

ñ„² i´ «õí£ñŒò£ 
ñ£® i´‹ «õí£ñŒò£ 
è£ô®‚° õ‰F¼‚«è£‹  
è£ˆî¼÷ «õµñŒò£

êóí‹ - 2 
ªêšõóO ñ£¬ô«ò£ì õ£«ó£‹ 
ªêƒ°¼F è£E‚èî£¡ î£«ó£‹ 
õ£ùˆ¬î«ò ²ˆîñ£è ªõÀˆî - Üì 
õ£¼ñŒò£ ¶¡ðƒè÷‚ ªè£Àˆî 

î¬ì ËÁ õ‰î«ð£¶‹ 
îè˜ˆî£«ò âƒè ê£I
ê¬ìò£«ô ê£†¬ì iC 
ïìŠð£«ò ë£ò‹ «ðC 

à‹«ðó„ ªê£™ô„ ªê£™ô 
è‡a¼ ªð£ƒèŠ ªð£ƒè 
àù‚ªè£¼ «ðK¼‚° 
à¡ ñ®J™ áK¼‚°  

ஆரம்�த்தில் ்கைவுள் �ாைல்்கள் எழுத 
வாயப்பு வநதப�ாது தவிரத்திருக்கிபேன். 
பிற்்காலைத்தில்தான் சிறு சதயவங்கள் என்�து 
நம் ்மணணில் வாழ்நத தியாகி்கள் அல்லைது 
்மா்மனிதர்கள், அவர்கள் நம் �ாடைன்்மார்கள் 
எனப் புரிநதுச்காணடு �ாடைன்்மார்க்ள 
நாம் எழுதா்மல் பவறு யார எழுதுவார எனத் 
பதான்றியது. �ாை்லை வாசிப்ப�ாருக்கு 
அவரவர ஊர ்கருப்�ன் வநது ப�ாவார. ஒரு 
திருவிழாவும், ்கருப்��ாமி ப்காைாஙகியின் 
ஆடைமும் வநதுப�ா்கா்மல் இருக்்காது. 

எங்கள் ஊரான �ணியானுக்கும் �க்்கத்து 
ஊரான ப்மலைக்்காலுக்கும் �ாத்திய்மான 
்கனவாய ்கருப்��ாமி ஒன்றிருக்கிேது. நா்க்ம்லை 
அடிவாரத்தில் ்கருப்�னும் அயயனாரும் 
ஆயுதப்மநதி நிற்கிே அழப்க தனிதான். 

அநத வழியா்கச் ச�ன்றுதான் நான் ஆோம் 
வகுப்பு முதல் �ன்னிரணைாம் வகுப்பு வ்ர 
�டித்பதன். அநத ப்காவிலின் பூ�ாரி என் 
வகுப்புத் பதாழன் ச�ல்வக்கு்மாரின் அப்�ா 
�ால்�ாமி. ப�ருநதில் �யணம் ச�ய�வர்கள் 
அநத இைம் வரும்ப�ாது ஜன்னல் வழியா்க 
சில்லை்ரக் ்காசு்க்ளக் ்காணிக்்்கயா்க வீசிச் 
ச�ல்வார்கள். ஆடு ்மாடு்கள் ப்மயப்ப�ாருக்கும், 
சீடைாடி்களுக்கும், 24 ்மணிபநரக் ்கஞ�ா ்மது 
ப�ா்த வஸ்தர்களுக்கும் அஙப்க கிைாசவடடி 
பூ்ஜ ச�யவதா்க பநரநதுக்கிடைவர்களின் 
உ�யத்தால் ச�ரும் விருநது கி்ைக்கும். 
அநத வழியா்கப் �ள்ளிக்குச் ச�ல்லும் என் 
�்க ்மாணவர்கள் அநத நாட்களில் ்கருப்�னின் 
வா�லிலிருநது ஒரு பதங்காயச் சிரட்ை 
சில்சலைான்்ே எடுத்து �ட்ைப் ்�க்குள் 
் வ த் து க் ச ்க ா ண ை ா ல் ,  வீ ட டு ப் � ா ை ம் 
எ ழு த ா வி ட ை ா லு ம்  ஆ சி ரி ய ரி ை ம் 
தப்பித்துக்ச்காள்ளலைாம் என்�து அவர்களின் 
நம்பிக்்்கயா்க இருநதது. ஏன் முழு ஆணடுத் 
பதரவுக்கும் கூை இப்�டி ்கருப்�னின் 
வா�ல் சிரட்ை்ய நம்பிப் �டிக்்கா்மல் 
வநத என் நண�ர்கள் நி்ேயப் ப�ர. 
அவர்க்ளக் ்கருப்�ன் ்மடடு்மல்லை நானும் 
்மன்னிக்்கவில்்லை. 

என் ்கலைப்்� நாை்கத்தின் முதல் ்காடசியில் 
வரும் ்கருப்��ாமி ஆடைமும், ப்காைாஙகி 
நாை்கத்தில் ்கருப்�ன் பவைத்தில் ஆடிய என் 
நண�ர்கள் ்கருணன், சிவ்மணி, சஜய�ால் 
ஆகிபயார்களும் சநஞசில் நிற்கிோர்கள். 
அதன் பின் நான் இயக்கிய முதல் �ைத்தில் 
்வத்திருநத ்கருப்�னின் ந்்கச்சு்வக் 
குத்தாடைம் இன்னும் அழியாத நி்னவு்கள். 
முத்தாயப்�ா்க ்கனவாயக் ்கருப்�்ன 
யாராலும் பு்்கப்�ைம் எடுக்்கமுடியாது 
என்கிே ஊராரின் �வா்லை எதிரச்காணடு 
என் �த்சதான்�து இரு�து வயது்களில் 
்காமிரா்வ எடுத்துக்ச்காணடு ்கருப்�்ன 
வ்்கவ்்கயா்கப் பு்்கப்�ைங்கள் எடுத்து 
பிரிணட ப�ாடடு பிபரம் �ணணி எங்கள் 
ஊரின் ச�ரும்�ான்்்மயான வீடு்களின் சுவரில் 
்மாடடிய நி்னவு்கள் அழ்கான்வ. சும்்மா 
ச�ால்லைக்கூைாது, ்காமிரா்வப் �ாரத்தவுைன் 
்கனவாயக் ்கருப்பு ஸ்்ைலைாத்தான் ப�ாஸ் 
ச்காடுத்தார.
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பஞ்ொயத்து முவறகள்:
கிரா்மங்களில் �ஞ�ாயத்து ந்ைச�றும் 

த்கவல்்கள் ப்கா�ல்லை கிரா்மம், ப்கா�ல்லைபுரத்து 
்மக்்கள், கி்ை முதலைான �்ைப்பு்களில் 
சவளிப்�டுகின்ேன. 

�ா்ளயப்�டடு ஆடசிக்கும் கும்பினி 
ஆடசிக்கும் இ்ைப்�டை ்காலைத்்தச் 
�ாரநதது ப்கா�ல்லை கிரா்மம் புதினம். அதில் 
ஒரு ்மனித்னக் ்கழுவில் ஏற்றிக் ச்கால்லும் 
அதி்காரம் கிரா்மத்துப் ச�ரியவர்களுக்ப்க 
இ ரு ந து ள் ள து .  ஆ ன ா ல் ,  ச � ரி ய 
ச்காள்்ளக்்காரனான ்மல்்லையாவுக்கும் 
்கழு ஏற்ேப்�டை ்கள்ளனுக்கும் பநாக்்கம் 
ஒன்றுதான், அவர்கள் இருவரும் இருநத 
நி்லைதான் பவறு. தனிந�ர அதி்காரத்தின்கீழ் 
வி�ாரிக்கும் வழக்கு, ஊர கூடி வி�ாரிக்கும் 
வழக்கு என இரணடு வ்்க வழக்கு்க்ளயும் 
அதற்்கான வரம்பு்க்ளயும் கி.ரா �டடியலிடடு 
உள்ளார. 

ப்கா�ல்லைபுரத்து ்மக்்கள் புதினத்தில் 
�்க்ை ்மக்்களின் �ஞ�ாயத்து மு்ே்க்ளப் 

ப�சும்ப�ாது வாதி பிரதிவாதி இருவரும் 
�ஞ�ாயத்தினருக்குக் ்கள்்ள ஓரவஞ�்ன 
இல்லைா்மல் முழுப்ப�ா்த அ்ையக் 
ச்காடுத்துப் �ஞ�ாயத்்த வி�ாரிப்�தும் 
அவவாறு ப�ா்தயில் இருக்கும்ப�ாது 
உண்்ம்ய ்மடடுப்ம ப�சுவதா்கவும் கி.ரா 
குறிப்பிடடுள்ளார. அபதப�ால், ஒடைப்பிைாரம் 
தாலு்கா ப்காவில்�டடி தாலு்காவா்க ்மாறிய 
பின்னணி, �ம்�நதி விருநது எனப் �லை 
இைங்களில் �ாதியம் குறித்த �திவு்கள் 
ப்கா�ல்லைபுரத்து ்மக்்கள் புதினத்தில் �திவு 
ச�யயப்�டடுள்ளன.

கி்ை நாவலில் நாயக்்கர எல்லைப்�்னத் 
தப்பிக்்க்வக்்க ச�ான்னுச்�ாமி நாயக்்க்ரச் 
சூத்க்மா்கக் ப்காரத்துவிடுகிோர. இப்�டி 
�ஞ�ாயத்தில் உள்ளவர்களும் பவணடியவர 
பவணைாதவர எனப் �ாரப்�தும் �ாதியத்திற்கு 
இழுக்கு வரா்மல் இருக்்க உண்்ம்ய 
்ம்ேப்�து்மான �ஞ�ாயத்து மு்ே்க்ளச் 
சூ�்க்மா்கக் கி.ரா ச�ால்லியுள்ளார.
புதியன புகுதல்:

கி.ராவின் ்க்த்களில் ஆஙகிபலையர்களின் 
வரு்்கயால் தமிழ்கத்திற்குக் கி்ைத்த 
சதாைரவணடி, ்கார, ைாரச்்லைட, ்கரணட, 
ப�ான், தநதி முதலைான்வ கிரா்மத்தில் 
எத்த்்கய தாக்்கத்்த ஏற்�டுத்தின என்�்தக் 
ப்கா�ல்லைபுரத்து ்மக்்கள் புதினத்திலும் பவடடி 
சிறு்க்தயிலும் ப�சியிருப்�ார. 

ப்கா�ல்லைபுரத்து ்மக்்கள் புதினத்தில் 
இரயிலின் அதிரவில் அதிரச்சி அ்ைநத 
ஆ டு ்க ் ள யு ம்  ை ா ர ச் ் லை ட  மூ லை ம் 
்காணா்மல்ப�ான ப�யக் ்க்த்க்ளயும் 
�ற்றி வியப்�ா்கச் ச�ால்லியிருப்�ார. பவடடி 
சிறு்க்தயில் ்கார ப�ருநது முதலைானவற்றின் 
வரு்்க ப��ப்�டடு இருக்கும். விடிவு 
சிறு்க்தயில் மின்�ாரப் �யன்�ாடு குறித்த 
கி ர ா ்ம த் து  வி வ � ா யி யி ன்  ்க ரு த் து க் ்க ள் 
சவளிப்�டடு இருக்கும். நாற்்காலி ்க்தயும் 
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கூை ்மக்்கள் நாற்்காலி்ய ஆச்�ரியத்பதாடு 
�ாரப்�தா்கபவ சவளிப்�டடு இருக்கும். 

எத்த்ன ்மாதிரியான அதி�யப்பூக்்கள், 
வா�்ன்கள், ்மனிதர்களின் ஜா்ை கூை 
்ம ண ணு க் கு  ்ம ண  வி த் தி ய ா � ப் � டு ம் 
ப�ாலிருக்கிேது என்று ப்கா�ல்லை கிரா்மம் 
புதினத்தில் கி.ரா எழுதியிருக்கும் வரி்யக் 
்கரி�ல் �குதி்களுக்கும் பிே �குதி்களுக்கும் 
தனித்தனிபய ச�ாருத்திப் �ாரக்்கலைாம்.
ஒபபீட்டுப பாரவேயில் கி.ராவின் பவடபபுகள்:

கி.ராவின் �்ைப்பு்களுக்குள்ளும், 
ஏ்னய எழுத்தாளர்களின் �்ைப்பு்கபளாடும் 
்க்த அ்்மப்்�யும் ்கதா�ாத்திரங்க்ளயும் 
ஒப்பிடுவபதாடு தி்ரப்�ைங்கபளாடும் 
கி.ராவின் �்ைப்பு்க்ள ஒப்பிடடு அ்த 
இநதப் �குதியில் அறியத் தருகிபேன்.  

்கதவு சிறு்க்தயில் வரும் ்கதவும் 
ப்கா�ல்லை கிரா்மம் புதினத்தில் வரும் 
ப்காட்ைச்சுவரும் ஒபர நி்லையில்தான் 
�்ைக்்கப்�டடுள்ளன, ச�ாருள் ்மடடும்தான் 
பவறு, அ்வ இரணடும் ்கம்பீர்மா்க நின்று 
சநாடித்துப்ப�ான்வ. ்கதவு சிறு்க்தயில் 
குழந்த்கள் ்கத்வக் ்கடடிப் பிடிப்�தில் 
இருக்கும் உணரவும் ்மாய்மான் சிறு்க்தயில் 
நிலைத்்த விடடுச் ச�டடியார பிரிவதும் 
�்ையப்�ா �ைத்தின் இறுதியில் சிவாஜி 
தூ்ணக் ்கடடிப்பிடிப்�தும் ஒபர உணரவுதான். 
நாம் இருக்கும் இைத்தில் நி்லைத்து நின்ே 
ஒரு ச�ாரு்ள விடடுப் பிரியும்ப�ாது எநத 
நி்லையில் உணரவு சவளிப்�டுப்மா அதுதான் 
கி.ராவின் சிறு்க்தயில் சவளிப்�டடுள்ளது. 
சதாணணூறு்களின் இறுதியில் பிேநதவர்கள் 
்கதவில் ஸ்டிக்்கர ஒடடுவதில் ்காடடும் 
ஆ ர வ த் ் த யு ம்  அ தி ல்  அ ் ை யு ம் 
்மகிழ்ச்சி்யயும் 1958இல் எழுதிய கி.ரா 
உண்்மயிபலைபய முன்னத்தி ஏரதான்.

ப ்க ா � ல் லை  கி ர ா ்ம ம்  பு தி ன த் தி ல் 
ச்காள்்ளக்்காரர்கள் வரும்ப�ாது �ணத்்த 
எப்�டி ்மணணுக்குள் பு்தத்து ் வப்�ார்கபளா 
அ்தப்ப�ாலை ்கரி�ல் ்காடடு �ம்�ாரி  
சிறு்க்தயில் �ணத்்த ்மணணுக்குள் பு்தத்து 
்வப்�்தப் �ாரக்்க முடிகிேது.

வயதானவர்க்ளக் ்கதா�ாத்திரங்களா்கக் 
கி.ரா �்ைத்துள்ளார. ப்கா�ல்லை கிரா்மம் 
புதினத்தில் வரும் ்மங்காயத்தாரு அம்்மாள் 

்மடடும்தான் ்மதிப்பிற்கு உரியவளா்க 
இருநதுள்ளாள். அவ்ளப் புேப்�ாடு 
்க்தயில் வரும் அணணாரப்�க் ்கவுணைபராடு 
ஒப்பிைலைாம். �லை வயதான ்கதா�ாத்திரங்க்ளக் 
கி.ராவின் ்க்த்கள் ச்காணடிருநதாலும் 
நூ ற் று க் கு ம்  ப ்ம ற் � ட ை  வ ய து ள் ள 
்கதா�ாத்திரங்கள் இ்வ இரணடு ்மடடும்தான். 
அபதப�ால் ்காயச்� ்மரம் சிறு்க்தயில் வரும் 
முதிபயா்ரயும் உண்்ம சிறு்க்தயில் வரும் 
முதிபயா்ரயும் ஒப்பு்்மப்�டுத்தலைாம்.

ப்கா�ல்லைபுரத்து ்மக்்கள் புதினத்தில் 
வரும் ்கார வணடி்க்ள எல்லைாம் பவடடி 
சிறு்க்தயில் வரும் வா்கனங்கபளாடு ப�ரத்து 
்வத்துப் �ாரக்்கலைாம். இரணடு இைங்களிலும் 
இப்�டிப்�டை வா்கனங்களின் வரு்்க்ய 
ஒபர ்மாதிரியா்கக் கி.ரா சவளிப்�டுத்தி 
இருக்கிோர.

சுதநதிர தினக் ்காடசி்கள் ்மாய்மான் 
சிறு்க்தயிலும் ப்கா�ல்லைபுரத்து ்மக்்கள் 
புதினத்திலும் ஒபர ்மாதிரியா்கபவ ்மக்்களால் 
�ாரக்்கப்�டுகிேது.

�ஞ�ம் �ற்றிய ச�யதி்கள் இநத 
இவள் ்மற்றும் கி்ை குறுநாவல்்களிலும் 
நி்லைநிறுத்தல் முதலைான சிறு்க்த்களிலும் 
ச வ வ ப வ று  த ன் ் ்ம  ச ்க ா ண ை த ா ்க 
சவளிப்�டடுள்ளன. அதிலும் சவடடுக்கிளி 
இ்லை்ய அழிக்கும் ச�யதி  இநத இவள் 
குறுநாவலில் உள்ளது. விவிலியத்தில் 
வேடசியின் சதாைக்்க்மா்கவும் �ஞ�த்தின் 
ச வ ளி ப் � ா ை ா ்க வு ம்  ச வ ட டு க் கி ளி 
�ாரக்்கப்�டுகிேது. ்காப்�ான் தி்ரப்�ைமும் 
கூை இத்னத் தாக்கியுள்ளது.

ஒருவாயச்மாழிக்்க்த சிறு்க்தயில் 
மூக்குப்ச�ாடி ப�ாடுவதும் ப்கா�ல்லை கிரா்மம் 
புதினத்தில் சவற்றி்லை ப�ாடுவதும் ஒபர வித 
ர�்னயில் ச�ால்லைப்�டடிருக்கும்

ப்கா்மதி சிறு்க்தயிலும் பவடடி 
சிறு்க்தயிலும் பவடடி �ற்றிய �ார்வ 
ஒபர ்மாதிரியா்க இருபவறு ப்காணங்களில் 
�ாரக்்கப்�டுகிேது.

ச � ா ம் ் ்ம ்க ளு ம்  கி ள ர ந ச த ழு ம் 
சிறு்க்தயில் வரும் வித்வயும் ்கன்னி்்ம 
சி று ்க ் த யி ல்  வ ரு ம்  ந ா ச் சி ய ா ர ம் ்ம ா 
்கதா�ாத்திரமும் இநத இவள் குறுநாவலில் 
வரும் ்கதா�ாத்திரத்பதாடு சதாைரபு்ைய 
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�ாய்லைக் ்க்தயின் �லை �குதி்களில் 
சவளிப்�டுத்துவ்தப் �ாரக்்கலைாம்.

ப ்க ா � ல் லை  கி ர ா ்ம ம்  பு தி ன த் தி ல் 
ச�ன்னாபதவிக்கு ந்்க ச�யய விரும்பும் 
்காடசியில் பிர்கா�்மான ச்கம்புக் ்கற்்கள் 
்காடைப்�டும். அபதப�ால் எழுத்தாளர 
லைடசுமி �ரவணகு்மார எழுதிய ரூஹ் நாவலில் 
பிர்கா�்மான ்மர்கதக் ்கல் ்காடைப்�டும். இரணடு 
புதினங்களில் வரும் பிர்கா�்மான ்கற்்களின் 
பின்னணி �ரம்�்ரயா்கக் குடும்�த்தில் 
இருக்கும் ச�ாத்து என்�துதான். ப்மலும் 
இரணடு புதினங்களிலும் இசுலைாமியர்கள் 
சதாைரபு உணடு.

ப � ் த  சி று ்க ் த யி ல்  வ ரு ம் 
்�த்தியக்்காரப் ச�ண்ண எழுத்தாளர 
சஜய்காநதன் எழுதிய ஒரு ்மனிதன் ஒரு வீடு 
ஒரு உலை்கம் புதினத்தில் வரும் ப�பி என்கிே 
ச�ணபணாடு ச�ாருத்தலைாம். இரணடு 
்க த ா � ா த் தி ர ங ்க ளு ம்  நி ர வ ா ண ்ம ா ்க ப வ 
சித்தரிக்்கப்�டடுள்ளன.

ப்கா�ல்லை கிரா்மம் புதினத்தில் வரும் 
அக்்்கயா என்ே ்கதா�ாத்திரம் தனுஷப்காடி 
ரா்ம�ாமி எழுதிய ச�நதடடிக்்கா்ள 
்க்த்களின் நாய்கனான ச�நதடடிக்்கா்ளக்கு 
ஒ ப் பு ் ்ம ப் � டு த் த லை ா ம் .  இ ர ண டு 
்க த ா � ா த் தி ர ங ்க ளு ம்  ந ் ்க ச் சு ் வ ் ய 
ச வ ளி ப் � டு த் து ம்  � ா ங கு  ஒ ப ர 
்மாதிரியானதாகும்.

ப ்க ா � ல் லை  கி ர ா ்ம ம்  பு தி ன த் தி ல்  
ச � ண ் ண க்   ்க ள் ள ன்  கு ள த் தி ல் 
அமுக்கும்ப�ாது அவள் அவன் ்கால் 
ச�ருவிர்லைக் ்கடிப்�ாள். இநதப் புதினம் 
எழுதப்�டை ஆணடு 1976 ஆகும். 1985ல் 
சவளிவநத முதல் ்மரியா்த தி்ரப்�ைத்தில் 
சிவாஜியின் ்மரு்ம்கன் ்கட்ைவிர்லை 
ஒரு ச�ண ்கடித்திருப்�ாள். இத்ன 
ஒப்பு்்மப்�டுத்திப் �ாரக்்கலைாம்.

ப வ ட டி  சி று ்க ் த யி ல்  வ ரு ம் 
த்லை்ம்ேவான அரசியல்வாதி ப�ான்பே 
ஒரு அரசியல்வாதி �ங்கத்தமிழன் �ைத்தில் 
்காடைப்�டுவார.

தமிள் �டிச்� அளகு சிறு்க்த்யக் 
்கற்ேது தமிழ் தி்ரப்�ைத்பதாடு ச�ாருத்திப் 
�ாரக்்கலைாம்.

சுற்றுப்புேம் சு்காதாரம் சிறு்க்தயில் 
்காடைப்�டும் ்கக்கூஸ் �ற்றிய சிநத்ன்ய 
பஜாக்்கர �ைத்பதாடு ஒப்பிைலைாம். இரணடும் 
்க்தயின் ்்மயக்்கருவில் ஒத்துப்ப�ானாலும் 
்க்த �யணிக்கும் �ா்தயில் பவறு�டுகிேது.

புத்த்க உலை்கம் சிறு்க்தயில் வரும் 
புத்த்கப்பிரியரின் ்மனநி்லையும் அசுர 
குரு தி்ரப்�ைத்தில் வரும் விக்ரம் பிரபு 
்மனநி்லையும் ஒபர ப�ான்ேதுதான்.

்மரணம் �ற்றிய ்கருத்துக்்கள் புேப்�ாடு 
சி று ்க ் த யி லு ம்  ப ்க ா � ல் லை  கி ர ா ்ம ம் 
புதினத்திலும் தனித்து இைம்ச�ற்றுள்ளன.. 
இரணடு �்ைப்பு்களிலும் ்மரணித்தால் 
அழக்கூைாது, அழுதால் எநத பநரத்தில் 
எப்�டிப்�டைவர்களுக்்கா்க அழ பவணடும் 
என்கிே ்கருத்்தபய கி.ரா வலியுறுத்தி 
இருப்�ார.

இ வ வ ா று  கி . ர ா வி ன்  ்க ் த ்க ் ள 
்கதா�ாத்திரங்க்ள நம்்மால் �லை இைங்களில் 
ஒப்பு்்மப்�டுத்திப் �ாரக்்க முடிகிேது. சிலை 
இைங்களில் கி.ரா முக்கியத்துவம் ்கருதி 
ஒபர ்கருத்்த இரணடு �்ைப்பு்களில் 
சவளிப்�டுத்தியுள்ளார. 

இநதக் ்கடடு்ர கி.ரா குறித்த புரித்லை 
அதி்கப்�டுத்தும் என நம்புகிபேன். இநதக் 
்கடடு்ர்யப் �டித்தபின் இநதக் ்கடடு்ரயில் 
உள்ள ச�யதி்கள் உண்்மதானா என்�்த 
அறிய நீங்கள் அவரது �்ைப்பு்க்ள 
வாசித்தால் ்மடடுப்ம இநதக் ்கடடு்ர 
எழுதப்�டைதன் �ய்ன அ்ையும்.
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 சிறுகலத


“ ஏ ங ்க  ச ்க ா ஞ � ம்  ச � ா று ் ்ம ய ா 

ச்மதுவாப் ப�ாங்கபளன். முப்�து வருஷ்மாச்சு 
இநதத் சதருப்�க்்கம் ஏன் ஊரப்�க்்கம் வநது... 
அம்புடடும் அ்ையாளப்ம சதரியா்ம ்மாறீடடு. 
ஞா�்கப்�டுத்திக்கிபேன்...” என்ேவாபே 
வழிசநடு்க பநாடைமிடடுக்ச்காணபை 
வநதாள். 

“்ஹாங... அபதா அநத வீடு ைாக்ைர 
வீடு... அடுத்து... அடுத்து... ஆணைாள் வீடு..  
வக்கீல்பிள்்ள வீடு... �குநதலைாத்்த வீடு... ம்... 
அநதா வநதுடடு வநதுடடு.. நிறுத்தீருங்க...” 
என்ோள். 

“அை இநத வீடுதான? சவளிவா�ல்லைாம் 
்மாறீருக்கு திண்ணயக் ்காபணாப்ம!  
என்னாச்சு” என்ேவ்ள அவளது ்கணவரதான் 
நிதானத்துக்குக் ச்காணடுவநதார.

“என்னம்்மா ஏபதா ஒணணுசரணடு 
்மா�ங்கழிச்சு வநது �ாரக்்கேது ்மாதிரிச் 
ச�ால்றிபய உனக்ப்க நாற்�தாச்சு. முப்�து 
வருஷத்துக்குப் ச�ாேவு வாரவளுக்கு ஊர 
சநலைவரம் சதரியாதாக்கும்?” என்ோர. 

“ஆ்மாங்க, சதருவுக்குள்ள சநாழஞ�தும் 
நாபன வய� ்மேநது �ால்யத்துக்குப் 
ப�ாயடபைன்” என்ேவாறு நி்ன்வச் 
சுழலைவிடைாள். 

........

அநத வீடடின் ச�ரிய ஒற்்ே ்மரக்்கத்வ 
ச்மல்லைச் �த்தம் வராத�டி ஒருக்்களித்துத் திேநது 
மூக்்்கயா ்மா்மா வநதிருக்்கா்களான்னு �ாரத்த 
ஆணைா்ளத் தங்கத்தாச்சி �ாரத்துவிடைாள்.  

ஒற்்ேக் ்கதவுக்கு இருபுேமும் ச�ரிய ்கல் 
திண்ண. நடுவில் ந்ைக்கூைம், அதன்பிேகு 
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நீணை �முக்்க வானசவளி தாணடி வீடடு 
வா�ற்�டியில் உட்காரநது ச�ாளவில் (முேத்தில்) 
எ்தபயா ்கல் ச�ாறுக்கிக்ச்காணடிருநத 
தங்கம் என்கிே தங்கத்தாச்சி, ஆணைா்ளக் 
்கணைவுைன் மு்கம் சிவநத�டி, ‘என்னடீ 
ைாஙகீப்�ரு (்ைம் கீப்�ர) ்மவபள! 
்காலைங்காத்தாலை பவலைசவடடியில்்லையா? 
�ள்ளீைத்துப் ப�ா்க்லையா? இங்க என்னத்தப் 
�ாரக்்க வநத?’ என்று எ்கத்தாள்மா்கக் ப்கடைாள். 

‘வநது... வநது...’

‘அதான் வநதுடடிபய! ச�ால்லித்சதா்லை 
என்ன முழுஙகுே? வாயிலை ச்காழுக்்கட்ையா 
இருக்கு?’ 

‘இல்லை மூக்்்கயா ்மா்மா வரோ்கன்னு 
மீனு ச�ான்னா. அதான் வநதுடைா்களான்னு 
�ாரக்்க வநபதன்.’

‘ஆ்மா, மீனு ச�ான்னா,  ்மானு 
ச�ான்னான்னுடடு... ஏன் அவளுக்கு ச��லைா 
்கடுதாசிபயா தநதிபயா அனுப்பீருக்்கானா்மா?’ 
என்ேவாறு எபதபதா ்வயத்சதாைஙகிய 
தங்கத்தாச்சி்யப் �ாரக்்கபவ பிடிக்்கா்மல் 
ஓடைம் பிடித்தாள் ஆணைாள்.

ப�ாகிே வழியில் ஆணைாள் மீனு்வ 
்மனதுக்குள் ்வயத் சதாைஙகினாள். 

‘ச்ப�.... பநத்து அநத மீனு ்காலைங்காரத்தாலை 
மூ க் ் ்க ய ா  ்ம ா ்ம ா  வ ந து ரு வ ா ்க ன் னு 
ச�ால்லைப்ப�ாயித்தான அங்க ப�ாபனாம். 
அ வ ள ா லை  இ ந த  ஆ ச் சி ட ை  வ � வு 
வாஙகிடபைாம்...’ என்று ்மன்த ஒரு வழியா்கத் 
பதற்றிக்ச்காணடு அவளது வீடடுக்குள் 
ச�ன்ோள்.

த ங ்க ம்  எ ன் கி ே  த ங ்க த் த ா ச் சி 
இளவயதிபலைபய ்கணவ்ன இழநதவள். 
இ ர ண டு  ஆ ண  பி ள் ் ள ்க ள் .  பூ ர வீ ்க 
வீ டு  நி லை ம் நீ ச் சு  எ ன் று  ச ்க ா ஞ � ம் 
இருநததிலும் ்கணவன் இராணுவத்தில் 
�ணியிலிருக்கும்ப�ாபத ்மரண்ம்ைநததால் 
வநத சதா்்கயிலு்மா்கப் ச�ாருளாதாரச் சிக்்கல் 
இல்லைாத வாழ்வு அவளது வாழ்வு. 

இளம் வித்வக்குப் ச�ாருள் ்மடடுப்ம 
ப�ாது்மானதில்்லைபய!  ்மனம்விடடு 
யாரிைமும் ப�சியதில்்லை. ஆனாலும் ஆச்சி 
அப்ப�ாதிருநபத ்கடு்கடுசவன்பே எப்ப�ாதும் 
இருப்�ாள். சிரித்துப் ப�சிப் �ாரப்�து சராம்� 

சராம்� அபூரவம்.  ஆனால் பின்வீடடு மீனுவின் 
அம்்மாவிைம் ்மடடுப்ம எப்ப�ாதும் ஒரு 
சநருக்்கமும் அநபயான்யமும் உணடு. 

ச ர ண டு  ்ம ்க ன் ்க ் ள யு ம் 
்க ண ணு ங ்க ரு த் து ்ம ா ்க  வ ள ர ப் � ் த ப ய 
குறிக்ப்காளா்க ் வத்திருநதாள். த்கப்�னில்லைாப் 
பிள்ள தறுத்லையாப் ப�ாயிரக்கூைாதில்லை? 
என்று இருநதாள். மூத்தவன் சிவ்காமி நாதன். 
அவன் பிேநது நா்லைநது பிள்்ள்கள் ்கருவும் 
உருவு்மா ்க்லைஞசும் அழிஞசும் ப�ானதாலை 
குலைசதயவம் ப்காயிலுக்கு பநரநது மூக்குக் குத்தி 
மூக்்்கயான்பன ச�யர ்வத்ததால் தஙகிய 
பிள்்ளதான் அநதத் சதருப் பிள்்ள்களுக்குப் 
பிடித்த்மான மூக்்்கயா ்மா்மா. 

சிவ்காமி ்மா்மாவுக்கு  அரசு பவ்லை. 
ச�ாநதத்தில் ச�ண �ாரத்துத் திரு்மணமும் 
முடித்தாயிற்று. 

மூக்்்கயா ்மா்மா பியூசி முடித்த ் ்கபயாடு 
இராணுவத்தில் ப�ரப் ப�ாவதா்கச் ச�ான்னதும் 
அம்்மா ்கணவரின் நி்லை்ய நி்னத்துத் 
தீவிர்மா்க ்மறுத்தும் ப்களாது இராணுவத்தில் 
ப�ரநதார. 

ஒவசவாரு வருைமும் அ்ரயாணடு 
அ ல் லை து  மு ழு  ஆ ண டு த்  ப த ர வு 
விடுமு்ேயின்ப�ாது ்மடடுப்ம மூக்்்கயா 
்மா்மா ஊருக்கு வருவ்த வழக்்க்மாக்கிக் 
ச்காணடுள்ளார.  அதற்கு ஒபர ஒரு ்காரணம்  
அது குழந்த்களுக்்கான விடுமு்ே நாட்கள் 
என்�பத!!  

ஊரிலிருநது வநததிலிருநது திரும்� 
ஊருக்குச் ச�ல்வது வ்ர பவ்லை பநரம் 
ப�ா்க எல்லைா பநரமும் குழந்த்கபளாடு 
குழந்தயா்க வி்ளயாடடும் உற்�ா்கமு்மா்கக் 
்கழியும்.  எல்லைாப் பிள்்ள்களுக்கும் �ாக்பலைட 
ச�ாம்்்ம என விதவித்மா்க வாஙகிவருவது 
வாடிக்்்க. 

அ்தசயல்லைாம் பிள்்ள்களுக்குக் 
ச்காடுக்கும்ப�ாது தங்கத்தாச்சி வரேவரத்து 
ச�ால்லி்மாளாது.

‘ஆ்மா.. இங்க ச்காடடிக்ச்கசைக்கு... 
ஊரப்�யபிள்்ள்களுக்கு வார பநரச்மல்லைாம் 
்கா�க்ச்காடடி வாஙகியாநது குடுக்்கதுக்கு? 
இநதப் பிள்்ள்களும் எப்�ைா இவம் 
வருவான்... வாஙகியாநதத அள்ளிக்கிடடுப் 
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ப�ாலைான்னு ஓடியாருது்க... ஓசியாக் குடுத்தா 
வாஙகீடடு வருது்கபளன்னு  ச�த்தவளு்க 
பிள்்ள்கள அதடடி வளரக்்கணும்.  பிள்ள 
வளக்்கா்களாம் பிள்ள!’ என்று  ஏசுவபதாடு 
்மடடுமின்றிப் பிள்்ள்க்ள வீடடுப் �க்்கம் 
்கணலை ்காணவிை்மாடைாள்.  

‘ வ ரு ஷ ந ப த ா று ம்  இ ந த க் 
்கரிமுடிவானு்களுக்கு வாஙகிபய ்கா�க் 
்கரியாக்குதாம்னா ப்கக்்கானா?’  என்று 
்மா்மாவுக்கும் சரணடு வ�வு விழும்.  
இவவாோன வ்�ச்ச�ாற்்கள் தன் ்ம்கன் 
இன்னும் திரு்மணம் முடிக்்கவில்்லைபய என்ே 
ஆதங்கத்தில்தான்.  ்மற்ே�டி ஆச்சியும் நல்லை 
்மனுஷிதான்.

மூக்்்கயா ்மா்மா என்று பிள்்ள்களால் 
பிரிய்மா்க அ்ழக்்கப்�டுகிே மூக்்்கயா 
சிறுவயதிலிருநபத குழந்த்கள் என்ோல் 
ச்காள்்ளப்பிரியத்பதாபை வளரநது வநதவர. 
�ள்ளியில் �டிக்கிே ்காலைத்தில் வ�தி கு்ேநத 
தன்்னவிைச் சின்னக்குழந்த்களுக்குக் 
ச்காடுத்து இன்�ம் ்கணைவர. 

மூக்்்கயா ்மா்மா பிள்்ள்களுக்கு 
நி்ேய வி்ளயாடடு்கள் ச�ால்லித்தநது  
கூ ை ப வ  த ா னு ம்  வி ் ள ய ா டு வ ா ர . 
இப்ப�ாதல்லைவா இ்ணயச்மல்லைாம் �ாரத்துக் 
்கற்றுக்ச்காள்ளலைாம்.  ஆனால் அப்ப�ாபத 
மூக்்்கயா ்மா்மா ்காகிதத்தில் ஜப்�ானியர்கள் 
ச�யயும் உருவங்க்ளப் ப�ாலைச் ச�யது 
குழந்த்க்ளக் குதூ்கலைப்�டுத்துவார. 

பின்வீடடு மீனு என்ோல் மூக்்்கயா 
்மா்மாவுக்குத் தனி பிரியம். மீனு எப்ப�ாதும் 
்மா்மா ச�யது தரும் ்காகிதப் ச�ாம்்்ம்களான 
தவ்ள, ஏபராப்பளன், ்கப்�ல்,  ்கத்திக்்கப்�ல், 
்மயில், ச்காக்கு, முயல், யா்ன, நாய, நட�த்திரம்  
்மற்றும் ப்காபுரம் ப�ான்ே ்கடடிைங்கள் 
இவற்்ேசயல்லைாம் ச�யயப் �ழகுவபதாடு 
டிரஙகுப் ச�டடியில் அடுத்த விடுமு்ேக்கு 
வரும்வ்ரயில் �த்திர்மா்க ்வத்திருப்�ாள்.

பிள்்ள்களுக்குச் ச�ால்வி்ளயாடடு 
என்று ஆஙகிலைப்மா தமிபழா இரணடிலும் 
ஒ வ ச வ ா ரு  எ ழு த் த ா ்க  ஒ வ ச வ ா ரு 
பிள்்ள்யயும் எழுதச்ச�ால்லி வாரத்்த்க்ள 
உருவாக்்கச் ச�ால்லித்தருவார.   உதாரணத்துக்கு 
ஒரு பிள்்ள “்கம்�ரா்மாயணம்” என்று ்மனதில் 

நி்னத்துக்ச்காணடு ‘்க’ என்று சதாைஙகும்... 
அடுத்தபிள்்ள தன் ்மனதில் “்கடுகு” என்று   
நி்னத்து ‘டு’ ச�ால்லிவிடும்... அடுத்த 
பிள்்ள ்கடுதாசி என்போ ்கடுப்பு என்போ 
சதாைரவதில் சிரிப்பும் கூத்து்மா்கக் ்கழியும்... 
அபதப�ாலைத்தான் ஆஙகிலைத்திலும். 

தமிழும் ஆஙகிலைமும் ்மடடுமில்லைா்மல் 
அறிவியல் �ம்�நத்மான  ப்கள்வி்களுக்கு 
அழ்கா்கப் �தில் ச�ால்லி விளக்்கம் தருவார. 

இரவு பநரங்களில் முற்ேத்தில் �ாய்கள் 
விரித்து ்மல்லைாக்்கப்  �டுத்தவாபே வானம் 
�ாரத்துக் ்க்த்கள் ச�ால்லும்ப�ாபத 
பிள்்ள்களின் ப்கள்வி்களில் வானம் நிலைா 
நட�த்திரம் ப்காள்்கள் என்று ப�ச்சு சவகு 
சுவாரஸ்ய்மாகிவிடும்.

இப்�டித்தான் ஒருமு்ே மீனு்வத் பதள் 
ச்காடடிய இரவு பநரம் மீனுவின் அலைேல் �த்தம் 
ப்கடைவுைன் ஓடிப்ப�ாயப் �ாரத்த பவ்கத்தில் 
அவ்ள அள்ளிசயடுத்து ்�க்கிளில் ஒரு 
்்கயால் ஓடடிக்ச்காணபை ஆஸ்�த்திரிக்குப் 
�ேநதது மூக்்்கயா ்மா்மாதான். பின்னாபலைபய 
மீனுவின் அப்�ா ஓடிச்ச�ன்ோலும் அநத 
நள்ளிரவில் அப்ப�ாசதல்லைாம் எநத ஆஸ்�த்திரி 
திேநதிருக்கும்? ஒபர ஒரு ஆஸ்�த்திரியின் 
்கம்�வுணைர இரவில் அஙப்கபய தஙகுவது 
நல்லைபவ்ளயா்கப் ப�ாயிற்று.  உைனடியா்க 
ஊசி ப�ாடடு விஷத்்தப் ப�ாக்கியதும்தான் 
்மா்மாவுக்ப்க மூச்சு வநதது. 

அது்மடடு்மா?  எதாவது ்மரணம் 
நி்கழ்நதால் அநத வீடடுக்குத் பத்வயான உதவி 
ச�யவபதாடு �ா்ை தூக்்கவும் தயங்காத தயாள 
குணம்.  ஆனா என்ன தங்கத்தாச்சிதான் வாய 
ஓயா்ம வ�வு குடுத்துடபை இருக்கும். ‘ஊருக்கு 
வநதானா? தம்ச�ாழப்�ப் �ாரத்தானான்னு 
இல்லைா்ம புள்ளகுடடிங்கபளாை கூத்தடிக்கிேது,  
ஊர்மணியம் �ாரக்்கேதுன்பன நாளும் 
ச�ாழுதும் இவனுக்குக் ்கழியுது �ாரு, ஒரு 
்கல்யாணத்தப் �ணணிப்ப�ாடைா எனக்கும் 
நிம்்மதியாப் ப�ாகும்’,  என்று அங்கலைாயப்�ார. 

தங்கத்தாச்சி ்மடடுச்மன்ன? யாருக்்காவது 
உண்்மயா உதவி பத்வப்�டும்ப�ாது 
�த்தமில்லைா்மச் ச�யயே ஆளுதான். என்ன 
ஒணணு, சவளிய சதரிஞ�ா எல்லைாரும் வநது 
நிப்�ா்க, ஒத்தப்ப�ரி நம்்மள ஏ்மாத்தீருவா்கன்னு 
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ஒரு  சின்ன �யம்தான். 

்காளியம்்மன் ப்காயில் திணடுலை எப்�வும் 
�ழியாக் ்காவக்்காக்்கே ்மாதிரிக் ச்கைக்குே 
சலைாடுக்கு �ாணடிக்குத் சதனமும் ஒருபவ்ளச் 
�ாப்�ாைாவது ஆச்சிதான் தருவா.

அதிலும் ்கணபணறு ்கழிக்்க திருநீறு 
ப�ாை ஆச்சியிைம் வருவார்கள். வரு�வர்கள் 
சரணபை சரணடு வா்ழப்�ழமும் சரணடு 
ஊது�த்தியும் ச்காணடுவநதால் ப�ாது்மானது. 
்காணிக்்்கசயன்று எதுவும் வாங்க ்மாடைாள் 
தங்கத்தாச்சி.   திண்ணக்குப் �க்்க்மா்க ஒரு 
ஒற்்ே அ்ேயில்தான் ஆச்சியின் பூ்ஜ 
புனஸ்்காரச்மல்லைாம்.  அஙப்க திருஷடி 
்கழிக்்கபவணடிய திருநீறு ப�ாைபவணடிய 
ந�ர எதிரில் அ்மரநதிருக்்க தனக்கு முன்னால் 
�ழத்தில் ச�ருகிய �த்தி எரிநதுச்காணடிருக்கும். 
்க ண ்க ் ள  மூ டி ய � டி ப ய  எ ் த ப ய ா 
முணுமுணுத்த�டி திருநீற்று ்மர்வயில் 
நி்ேநதிருக்கும் திருநீற்்ேக் ்்க்களில் 
அள்ளி அள்ளிக் ்கணபணறு ்கழிக்்கபவணடிய 
ந�ரமீதும் நாலைாபுேமும் சுற்றியும் எறிவார.  
இ்ையி்ைபய தனது வாயக்்கருகில் 
ச�ாைக்குப் ப�ாடை�டிபய ச�ரிய நீணை 
ச்காடைாவி விடடுக்ச்காணபை இருப்�ார. ஒரு 
இரு�து நிமிைத்துக்குப் பிேகு,  அநத ந�ரின் 
மு்கம் �ற்பே சதளிச்சியா்கத் சதாைஙகும். 
ச்காடைாவியும் கு்ேயத் சதாைஙகும். 
சூைம் சுற்றி சவளிவா�லில் ப�ாடடுவிடடு 
வரும் ஆச்சி, “ம்.. திருஷடி ்கழிஞசிருச்சு. இனி 
வழக்்கம்ப�ாலை பவ்லையப் �ாரக்்கலைாம். 
கிளம்பு”, என்�ார.   “ப�ாயடடு வா” என்று 
்மேநதுகூைச்  ச�ால்லை்மாடைார,  திரும்�த் 
திரும்�க் ்கணபணறு �ைக்கூைாது என்�தற்்கா்க 
சூ�்க்மா்கச் ச�ால்லும் வாரத்்தயாம். 

•••

பயா�்னயில் ஆழ்நதிருநதவ்ளத் 
பதாளில் தடடியதும் சுயநி்னவு வநதவளா்கக்  
கீபழ இேஙகி எதிரவீடடு ச�ல்வி இப்ப�ாது 
இஙப்க இருப்�ாளா? இல்்லைசயன்ோல் அவ 
அணணநதம்பி யாராச்சும் இருக்்கா்களான்னு 
�ாரப்ப�ாம் என எதிரவீட்ை பநாக்கிப் 
ப�ானாள்.  “ச�ல்வி... ச�ல்வி...” என அ்ழத்த 
குரல் ப்கடடு சவளிவநதது �ாலு. 

�ற்று பநரம் தி்்கத்தவாபே �ாரத்துவிடடு, 

“ப்ஹ... நீ மீனுதான..?” என்று ப்கடைான். 
“நீங்க யார?” என்ே மீனு்வப் �ாரத்து “நான் 
உன்்னயக் ்கணடுபிடிச்சிடபைன். என்்ன 
உனக்குக் ்கணடுபிடிக்்க முடியலியா? நான் 
�ாலு” என்று ச�ான்னவ்னப் �ாரத்து 
சவட்கப்�டைவாபே “நீங்க முடிசயல்லைாம் 
ந்ரவிழுநது சதாப்்�ப�ாடடு வய�ான 
ஆளாயிடடீங்கள்லை? அதான் சதரியலை” என்ோள். 

“வய�ாகுதுல்லை? இல்லியா பின்ன? 
அசதல்லைாம் இருக்்கடடும். ்கா்ர ஓர்மா 
நிறுத்தீடடு உள்ள வாங்க. சதருவுலை நின்பன 
ப�சிக்கிடடு...” என்ேதும், “ஏங்க ்கா்ர 
நிறுத்தீடடு உள்ள வாங்க, நான் உள்ள 
ப�ாபேன்” என்ேவாபே வீடடுக்குள் நு்ழநதது 
மூக்்்கயா ்மா்மாவிற்குப் பிடித்த ச�ல்லைப் 
ச�ணணாகிய மீனு. 

உள்பள நு்ழநததும் �ாலுவின் அம்்மா 
அப்�ா ப�ாடபைாதான் பூ ப�ாடை�டி 
இருநதது. அடுக்்க்ளயிலிருநது சவளியில் 
வநத ச�ண்மணி ச�ாதுவா்க “வாங்க, 
உள்ள வாங்க. உட்காருங்க..” என்ே�டி 
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சவளிபய �ார்வ்யச் ச�லுத்தினார. 
அஙப்க ப�சிக்ச்காணபை �ாலுவும் மீனுவின் 
்கணவரும் உள்பள வநதனர. அவ்ரயும் 
இருக்்்கயில் அ்மரச் ச�யதுவிடடு, “நநதினி, 
இது மீனு, நம்்ம வீடடுக்கு எதிரவீடலை 
தங்கத்தாச்சி இருநதா்கள்லை? அவங்க வீடடுப் 
பின்னாடி வீடலை இருநதா்க. நாங்கள்லைாம் 
சி ன் ன ப் பி ள் ் ள லை  ஒ ண ண ா ்ம ண ண ா 
சவளாணடு ்கழிச்�வு்க” என்று ்ம்னவியிைம்  
அறிமு்கப்�டுத்தினான்.

மீனு, “இவ என் ்ம்னயாள், நநதினி, 
சரணடு ��ங்க, ஒருத்தன் ச்மடராஸ்லை ஐடி- லை 
பவ்லை �ாரக்்கோன். சின்னவன் சைல்லீலை 
�டிக்கிோன். உனக்குப் பிள்்ள்கள்? நீ 
எங்கதான் இருக்்க? எல்லைாருப்ம உன்்னத் 
பதடிபனாம்” என்ோன் �ாலு.

“இல்லை �ாலு, நி்ேய ்கைனாகிடைதுலை 
நாங்க இங்கயிருநது ப�ாயப் பூரவீ்க வீடு வயல் 
எல்லைாத்்தயும் வித்து ்கைன் அ்ைச்சிடடு, 
என்்னய ச�ன்்னலை �டிக்்க வச்�ாங்க. 
அப்டிபய சிங்கப்பூரலை பவ்லை கி்ைச்சு அங்க 
ப�ாயடபைன். அங்கதான் இவர அறிமு்கம். 
பிடிச்சிருநதது. வீடலை ச�ான்பனன். ஒத்துக்்கலை. 
ப�ாராடிக் ்கல்யாணம் �ணணிக்கிடபைன். 
அப்�ா அம்்மா ப�ாயச் ப�ரநதுடைாங்க. கூைப் 
ச�ாேநதது்கள்லைாம் ஒடேது இல்லை. நானும் 
பவ்லை �டிப்பு பிள்்ள வளரப்புன்னு இங்க 
வரபவயில்்லை.” 

“இப்� ்மடடும் எப்டி வநத?”

“அதுவா? இவர ச�ாநதக்்காரங்க வீடடுத் 
திரு்மணம். ச�ாநதம்னு சதரியுமுன்னபய 
அவர நல்லை ிஃப்ரணடு. அவங்க ச�ாணணு 
திரு்மணம். அதுக்்கா்க வநபதாம். அப்�டிபய 
இங்க உள்ள உங்க எல்லைாத்்தயும் �ாரக்்க 
ஆ்�. அதான் ஒரு மினி சூோவளி சுற்றுலைா 
்மாதிரி கிளம்பீருக்ப்காம்.”

“நல்லை விஷயம்தான்.  உனக்கு எத்தன 
��ங்க? என்ன ச�யோ்க?” 

“எனக்கு ஒபர ஒரு ச�ாணணு.  ்மாஸ் 
்கம்யூனிக்ப்கஷன்  முடிக்்கப்ப�ாோ. சிங்கப்பூர 
சதா்லைக்்காடசிலை ச�யதிப்பிரிவுலை பவ்லையும் 
�ாரக்்கோ.” 

“அைபை... சூப்�ர சூப்�ர... மீனுபவாை 
ச�ாணணாச்ப�!” 

ப�ச்சினூைா்க நநதினி �ாத்துக்குடி 
ஜூஸ் ச்காணடு வநது தநதுவிடடுப் “�த்து 
நிமிஷத்துலை �ாப்�ாடு சரடியாயிடும், 
�ாப்பிைலைாம்” என்ோள். 

“�ரி �ாலு, நம்்ம மூக்்்கயா ்மா்மா 
எங்க இருக்்கா்க? எப்டி இருக்்கா்க?” என்று 
தான் வநத முக்கிய பநாக்்கத்துக்்கான 
ப்கள்வி்யக் ப்கடைாள் மீனு. �ாலு ஒரு நீணை 
ச்மௌனத்துக்குப் பிேகு ச�ான்னான், “சிவ்காமி 
்மா்மா இல்லை, ச�ல்லைாயிடைா்க. மூக்்்கயா 
்மா்மா திருநபவலிலை ப�ாய ச�டலைாயிடைா்க. 
அத்்தபயாை ச�ாநத ஊரலை.”

“ஐ... என்னது அத்்தயா? அப்� ்மா்மா 
்கல்யாணம் �ணணிக்கிடைா்களா?” என்று 
�்ழய குழந்தத்தன்மான குறும்ப�ாடு 
உற்�ா்க்மா்கக் ப்கடைாள் மீனு. 

“ஆ்மா... சரணடுமு்ே...”

“என்னது சரணடு ்கல்யாண்மா?”

“ஆ்மா ச்மாத �ணணின ்கல்யாணம் 
அநத அத்்தக்கு விருப்�மில்லைா்ம நைநததாம். 
அநத அத்்த யா்ரபயா விரும்புனா்களாம். 
அதுனாலை ்மா்மாபவ ்கல்யாணத்துக்கு ்மறுநாபள 
அவங்க �ம்்மதத்பதாை தாபன அவங்க 
வீடடுக்குப் ச�ாணணக் கூடடீடடுப் ப�ாயப் 
ப�சி அவங்க அம்்மாப்�ாவ �ம்்மதிக்்க வச்சி 
அநதப் ் �யபனாை ப�ரத்து்வக்்கச் ச�ால்லிச் 
�த்தியம் வாஙகீடடு வநதுடைா்க. வநததும் 
�டைப்�டி என்ன ச�யயணுப்மா ச�ஞசிக் 
குடுத்து அவங்க ்கல்யாணத்்தயும் நைத்தி 
வச்சிடைா்க. இசதல்லைாம் சினி்மாலை நைக்்கே 
கூத்தாவுல்லை இருக்குன்னு ஆச்சி சரம்�ச் 
�ைச்சுக்கிடைா்க. அநதக் ்கவ்லைலைபய �டுத்த 
�டுக்்்கயாயிடைா்க.” 

“அச்�ச்ப�ா... அப்புேம்?”

“்மா்மாவுக்கும் ஆச்சியப் �ாரத்தா �ாவ்மா 
இருநதுச்ப�ா என்னப்மா.. ஆச்சிபயாை தூரத்துச் 
ச�ாநதக்்காரப் ச�ாணணு சராம்�நாளா 
்கல்யாணம் ஆ்கா்ம இருநதுச்சு. அ்தபய 
்கல்யாணம் �ணணிக்கிடைா்க.” 

“ம். ம்...”

“ச்காஞ�நாள்லை ஆச்சி இேநதுடைா்க. 
இநத வீடு சிவ்காமி ்மா்மா பிள்்ளக்கு.   
அதான் மூக்்்கயா ்மா்மா திருநபவலிக்ப்க 
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ப�ாயடைா்க.” 

“்மா்மாவ எப்� �ாரத்த?”

“நான் ்மா்மாவப் �ாரத்துப் �லை 
வருஷ்மாச்சு. அவு்களப் �த்தி எதுவுப்ம 
சதரியாது மீனு.”

“�ரி ்மா்மாபவாை அடரஸாவது இருக்்கா?” 

“ம்ம். அசதல்லைாம் இருக்கு.”

“�ரி குடு..”

ஏபதா ்ைரியில் எழுதி ்வத்திருநத 
மு்கவரி்யத் பதடி ஒரு ்காகிதத்தில் எழுதித் 
தநத்த வாஙகிக்ச்காணடு �ாப்பிடடு 
முடித்துத் தான் ச்காணடுவநத �ாக்பலைட 
வ்்க்கள் நநதினிக்கு ஒரு புை்வ இசதல்லைாம் 
ச்காடுத்தப�ாது, “இது எங்களுக்்கா வாஙகிடடு 
வநத மீனு?” என்ே �ாலுவிைம், “இல்லை �ாலு, 
அவங்க இவங்கன்சனல்லைாம் பயாசிக்்கலை.. 
ச்மாத்த்மா ச்காஞ�ம் வாஙகி வநபதாம். 
யாரயா்ரப் �ாரக்கிபோப்மா அன்�ளிப்�ாத் 
தரபோம், ஏன் தப்�ா?” என்ோள் மீனு.

“இல்லைம்்மா தாபய! நீதான் உண்்ம 
விளம்பியாச்ப�! ப்கடைதுக்கு �டனு ப�ாடடு 
உ்ைச்சிடை ப�ா... இருநதாலும் பதஙக்ஸ்..” 
என்ோன்.

மு்கவரி வாஙகிக்ச்காணடு மீனுவும் 
்கணவனும் �ாலு வீடடில் வி்ைச�ற்று 
பநபர சநல்்லை்ய பநாக்கிப் �யணப்�ை 
ஆரம்பித்தார்கள். 

அ த ன் பி ே கு  � ய ண ம்  மு ழு து ப ்ம 
மீனு ஏபதா பயா�்னயில் ஆழ்நதவாபே 
வநதாள். ்கணவனும் எதுவும் சதாநதரவு 
ச � ய ய ா ்ம ல்  � ா ் லை ் ய ப்  � ா ர த் து க் 
்கவனத்பதாடு வணடிபயாடடினார.  சரணடு 
்ம ணி ப ந ர த் தி ற் கு ள் ள ா ்க ப வ  ச ந ல் ் லை 
வநத்ைநதது ்கார. 

பநரா்கப் �ாலு தநத மு்கவரி்ய சநருஙகி 
அஙகிருநத ்க்ைசயான்றில் வி�ாரித்துத் 
ச த ரி ந து ச ்க ா ண டு  அ ப் � டி ச ய ா ன் று ம் 
சிர்மமில்லைாததால் வீட்ைக் ்கணடுபிடித்து 
வீடடுவா�லில் ்கா்ர நிறுத்தினார்கள். 

மீனு ்கா்ர விடடிேஙகி வீடு பநாக்கிச் 
ச�ன்ோள். அஙப்க தூரத்திபலைபய சின்னப் 
பிள்்ள்களின் �த்தக்்காடு ்காதில் ப்கடைது 
அவளுக்கு.

“மூக்்்கயா தாத்தா... மூக்்்கயா தாத்தா... 
இநதப் பிர�ன்னாப் �யலைப்  �ாருங்கபளன்... 
யான வ்ரயச் ச�ான்னா... எல்லைாரும் பநரா 
யா்னபயாை மூஞசி தும்பிக்்்கதாபன 
வ்ரவா்க. இவம்�ாருங்க பின்னாலை திரும்பி 
டிக்கியக் ்காடடீடடு இருக்்கே யா்னய 
வ்ரஞசிருக்்கான்.. ்ஹா்ஹா்ஹா்ஹா”  என்று 
ஒரு ச�ண குழந்தயின் குரலுக்குப் �தில் 
குரலைாய அஙப்க மூக்்்கயா ்மா்மாவின் 
குரல் �லை வருைங்களுக்குப் பிேகு மீனுவின் 
்காது்களில் பதனாய வநது விழுநதது.

“அம்்மாடீ ப்கா்மதி... பிர�ன்னாவுக்கு 
பநரா நிக்கிே யா்ன வ்ரயக் ்கஷை்மா 
இருநதுருக்கும். அதான் திரும்பி நிக்கிே யா்ன 
வ்ரஞசிருப்�ான், அதும்ப�ா்க எப்பிடி 
நின்னாலும் யா்ன யா்னதாபனம்்மா?” 
என்ே�டிபய “என்ன பிர�ன்னா நாஞச�ான்னது 
்ரடைா? தப்�ா?” என்ே மூக்்்கயா ்மா்மாவுக்கு 
அநதப் ச�ாடியன் பிர�ன்னாவிைமிருநது 
முத்தம் கி்ைத்திருக்கும் ப�ாலை. ‘ப்ச்ச்’ என்ே 
�த்தத்்தத் சதாைரநது, “அத்பததான் தாத்தா... 
ச�ல்லைத்தாத்தா... மூக்குத்தாத்தா” என்று 
்மழ்லையில் ச்காஞசும் ச்மாழி்ய வா�லில் 
நின்ேவாபே ப்கடடு ரசித்தாள் மீனு.

“என்ன மீனு இங்கபய நின்னுடை?” 
என்ே குரல் ப்கடடு, “இல்லைங்க இப்�க்கூை 
மூக்்்கயா ்மா்மா ்மாேபவயில்லை. குடடிப் 
பிள்்ள்கபளாைதான் ச�ாழுதக் ்கழிக்கிோர 
�ாருங்கபளன்” என்ே�டிபய �டிபயறி “்மா்மா...  
்மா்மா...” என்று அ்ழத்தவாபே திேநதிருநத 
்கத்வத் தடடினாள்.

வாணடுப் �டைாளத்திலிருநது ஒரு 
குழந்த திரும்பிப் �ாரத்து “தாத்தா... தாத்தா 
யாபரா வநதுருக்்கா்க.. �ாருங்கபளன்” என்ேது. 

மூக்குக்்கணணாடி்யச் �ரிச�யதவாபே 
ச்மல்லை ஈசி ப�ரிலிருநது எழுநது வநது, 
“வாங்க, உங்களுக்கு என்ன பவணும்? 
யா்ரப் �ாரக்்கணும்?” என்று அடுத்தடுத்த 
ப ்க ள் வி க் ச ்க ல் லை ா ம்  எ ந த ப்  � தி லு ம் 
ச�ால்லைா்மல், “்மா்மா என்ன நல்லைாப் �ாருங்க, 
யாரனு சதரீதா?” என்ேதும் “சதரியலிபயம்்மா,  
யார நீங்க?” என்ோர.

அருகில் டீப்�ாய மீதிருநத ச�யதித்தாளின் 
அருகில் பநாடடு ஒன்று இருப்�்தக் 



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

்கவனித்து அதிலிருநது ஒரு ்காகிதம் எடுத்து 
விருவிருசவன்று  ஏபராப்பளன் ச�யதாள்.

“மீ... .னூ... . .” என்ே்ழத்த குரலில் 
“்மா்மா...” என்ேவாபே ்க்ரநதுதான் ப�ானாள் 
மீனு. அப்�டிபய ்கணவ்ன அ்ழத்துக் ்காலில் 
விழுநது,  “ஆசீரவாதம் �ணணுங்க ்மா்மா” 
என்ோள்.

“ தீ ர க் ்க ா யு � ா  தீ ர க் ்க  சு ்ம ங ்க லி ய ா 
எப்ப�ாதும் �நபதாஷ்மா இரும்்மா”, என்று 
ஆசீரவதித்த�டிபய ப�ச்்�த் சதாைஙகினார. 

மீனு �ற்றி எல்லைாம் வி�ாரித்து முடித்து 
�்ழய நி்னவு்களில் ்மா்மாவும் மீனுவும் 
மூழ்கித் திரும்பும்வ்ர ச�ாறு்்மயா்கக் 
ப்கடடுக்ச்காணடிருநதனர ்கணவரும் ்மற்ே 
பிள்்ள்களும்.  பிேகு,  “தாத்தா நீங்க அநத 

அத்்தடை ப�சிடடு இருங்க, நாங்க நா்ளக்கு 
வரபோம் தாத்தா... ்�...்�” என்று ச�ால்லிச் 
சிடைா்க ஓடி ்ம்ேநதனர.

“�ரி ்மா்மா என்னப் �த்திபய ப்கடடீ்கபள! 
நீங்க ச�ால்லுங்க அத்்தசயங்க? எத்தன 
��ங்க? எல்லைாரும் இங்க இருக்்கா்களா? 
சவளியூரு சவளிநாடுன்னு ப�ாயிருக்்கா்களா? 
பி ள் ் ள ்க ளு க் ச ்க ல் லை ா ம்  ்க ல் ய ா ண ம் 
ஆகிடுச்�ா?” என்று ப்கள்வி்களா்க அடுக்கித் 
தள்ளிய மீனு்வக் ்கண்கள் �ள�ளக்்கப் �ாரத்த 
மூக்்்கயா ்மா்மா எதுவுப்ம ப��ா்மல் கூைத்துச் 
சுவற்்ே பநாக்கிக் ்்க்யக் ்காடடினார. 

அஙப்க அத்த்ன ச�ரிய கூைத்துச் 
சுவற்றில்  ஒரு ச�ண்மணியின் ஒபர ஒரு 
ப�ாடபைா ்மடடுப்ம ்மா்லையிடைவாறு 
சதாஙகிக்ச்காணடிருநதது.



 மகாணவர ்பக்கம
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ªð£œ÷£„C.
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நூல் - அைம்
ஆசிரியர் - வஜயபமாகன்
ஒரு ச�ரும்ச�ாருள் ச�ாதிநதுள்ள 

“அேம்” என்னும் ச�ால்்லை ்்மயப்�டுத்தி 
ஆத்்மாரத்த்மான வாழ்விய்லை இநதச் 
சி று ்க ் த  ச த ா கு ப் பி ல்  ச ஜ ய ப ்ம ா ்க ன் 
்காடடியுள்ளார. ஆசிரியர சஜயப்மா்கன், 
அவர வாழ்வுக்குள் புழங்கப்�டை சிலை 
உண்்ம ்மனிதர்களது வாழ்க்்்கயில் நி்கழ்நத 
சிலை நி்கழ்வு்களின் வழியா்க ச்மாத்தம் 
�ன்னிரணடு சிறு்க்த்க்ளக் ப்காரத்து 
இநத “அேம்” சிறு்க்தத் சதாகுப்பில் 
வ்ரயறுத்துக் ்காடடியுள்ளார. அவர ்காடடிய 
அநத அத்து்ண உண்்ம ்மனிதர்களும் 
ஆச்�ரியப் �ாத்திரங்களா்க உடகிரகிக்்கப்�டடு 
ஏ ற் று க் ச ்க ா ள் ள  மு டி ய ா த வ ர ்க ள ா ்க ப வ 
வ டி வ ் ்ம க் ்க ப் � ட டு ள் ள ன ர .  இ ந நூ ல்  
� ன் னி ர ண டு  ்க ் த ்க ளி ன்  மூ லை ம் 
உ ண ர வு ்க ப ள ா டு  அ ழ கி ் ன  வி ரி த் து , 
்கதா�ாத்திரங்களின் தாக்்கங்க்ள நிரப்பி 
அேத்்த அளிக்்கக்கூடியதா்க உள்ளது.

ஒ வ ச வ ா ரு  ்க ் த யி லு ம் 
ச்காடுக்்கப்�டும் அேத்தின் வ்ரய்ே்களும், 
உ ண ர வி ய ல் ரீ தி ய ா ன  த ா க் ்க ங ்க ளு ம் 
வாசிப்ப�ா்ர அடுத்த ்க்தயி்ன வாசிக்்கத் 
சதாைங்க தா்மதிக்்கச் ச�யகிேது. யா்ன 
ைாக்ைர, ப�ாற்றுக்்கணக்கு, அேம் இப்�டியான 
சிறு்க்த்களின் �ங்களிப்பு “அேம்” என்�த்ன 
ப்மலும் மி்்கப்�டுத்திக் ்காடடுகிேது.  

ப�ாற்றுக்்கணக்கு என்னும் ்க்தயில் 
“ச்கத்பதல் �ாகிப்” என்கிே பிரதான �ாத்திரம் 
ச�ால்லும் அேத்்தத் தாஙகிக்ச்காள்ள 
தனி ்மபனாதிைம் பவணடும் ப�ாலை. இநதக் 
்க்தயானது திருவனநதபுரத்தில் மி்கச் சிறிய 
இைத்துக்குள் ருசியான அ்�வ �ாப்�ாடடுக்கு 
ச�யர ச�ற்ே ஒரு உணவ்கம் நைத்தும் ச்கத்பதல் 
�ாகிபிைம் சதாைஙகுகிேது. ஆனால் அவரால் 

ந ை த் த ப் � டு ம்  அ ந த 
உணவ்கத்திற்ச்கனச் சிலை 
வித்தியா�்மான ச்காஞ�ம் 
ஆச்�ரியமூடைக்கூடிய 
வ்்கயான வழிமு்ே்கள் 
்்கயாளப்�டுகின்ேன. 
தி ன மு ம்  � ா ப் பி ை 
வருபவாருக்கு, தினம் தினம் 
ச்கத்பதல் �ாகிப்�ால் ்காய்கறி்கள் 
வாங்கப்�டடு, �்்மக்்கப்�டடு 
உணவும் �ரி்மாேப்�டுகிேது. 
ஆ ன ா ல் ,  அ ப் � டி  அ ங கு 
வ ந த வ ர ்க ளி ை ம்  � ா ப் பி ட ை 
ப�ாற்றுக்்கான ்கணக்கு்கள் ஏதும் 
்வக்்கா்மல் ஒபரசயாரு உணடியல் 
வடிவ்்மப்பிலைான ைப்�ா ஒன்று 
்வக்்கப்�டடுள்ளது. அதில் விரும்பினால் 
முடிநத சதா்்க்யக் ச்காடுக்்கலைாம், 
இ ல் லை ா வி ட ை ா ல் ,  வி ட டு வி ை லை ா ம் . 
இப்�டியான ஒருவ்்கயான �ாணி்யக் 
ச்கத்பதல் �ாகிப் ்்கயாணடு எநதசவாரு லைா� 
நடை பநாக்்கம் �ாரா்மல், விரிநதிருக்கிோர. 

இக்்க்தயில் ்மற்சோரு ்கதா�ாத்திரம் 
உயர �டிப்பு �யிலை ச�ற்போ்ரப் பிரிநது 
திருவனநதபுரம் வநது ச்கத்பதல் �ாகிப்பின் 
உணவ்கத்தில் அவரது �ா�க் ்கரங்களால் 
உணவு �ரி்மாேப்�டடுச் �ாப்பிடடு வளரும் 
வி த ம்  அ ் ்ம ந து வி டு கி ே து .  இ ப் � டி 
அவனுக்்கான அநதச் “ப�ாற்றுக் ்கணக்கு” 
என்�து �லைவாரியான அன்பு, அேம் என 
அத்த்ன்யயுப்ம அவனுக்கும் ச்கத்பதல் 
�ாகிப்புக்கும் இ்ைபய தாஙகியிருக்கிேது, 
அவரின் அன்�ால் ்வக்்கப்�டடு அவனின் 
வயிற்்ே நிரப்பிய அநதச் ப�ாற்றுக்்கான 
்கணக்கு என்�து “ச்கத்பதல் �ாகிபின் ்மயிர 
அைரநத ் ்க்களின் ்கரு்ணத் தாயின் மு்லைக்கு 
ஒப்�ானது” என ச�ால்லித் தீரக்்கமுடியாத 
்கணக்கு அது என்�்த உணரத்திக் ச்கத்பதல் 
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�ாகிபின்வழி அேத்தின் வலி்்ம்யத் 
சதரிவிக்கிேது இநதக் ்க்த.  இப்�டியான 
ச்கத்பதல் �ாகிப் �ாரநத ்மனநி்லை்களுைன் 
்கைநது வநத சஜயப்மா்கன் வாசிப்ப�ாருக்கும் 
அ ப் � டி ச ய ா ரு  அ னு � வ த் ் த க் 
ச்காடுத்திருக்கிோர. 

எதாரத்த்மாயத் சதாைஙகி, நி்ேய 
விஷயங்க்ள இக்்க்த ப�சியிருக்கிேது 
என்று ச�ால்லும் வ்்கயில் ஒரு ்க்தயில் 
எ ழு த் த ா ள ர  ஒ ரு வ ரு க் கு  ஏ ற் � ட ை 
அநீதியின்ப�ாது பநர்்மயானவர ஒருவரால் 
அேம் நி்லைநாடைப்�டுவ்தயும் தனித்துவச் 
சிநத்னயிலிருநது ்மாறு�டும் சிலை ்மனித 
்மனங்களின் ்மாறு�டுத்லையும் அவற்றின் 
அ்னத்து வித நி்லை்க்ளயும் ப்மற்ப்காள்  
்காடடி நி்லைநிறுத்தும் ்க்தயா்க “அேம்” 
என்னும் உண்்ம ப்மம்�டுத்தப்�டை 
சிறு்க்த்யக் ச்காடுத்திருக்கிோர ஆசிரியர. 

“உள்ள வாஙப்கா... இருக்்கார” என்ேவாறு 
ஏ்னய ்க்த்க்ள விை இநதக் ்க்தயின் 
சதாைக்்க்மானது ஒரு எதாரத்த நு்ழவு 
ச்காணடு அழ்கா்கத் சதாைஙகியிருக்கிேது.  
ஆரம்�க் ்க்தயா்கப் பிரதானித்துள்ள 
இநத “அேம்” ்க்தயின் உ்ரயாைலில் 
ஆசிரியர சஜயப்மா்கனுக்கும்  மூத்த 
எழுத்தாளர �ாமிநாதனுக்கும் அவர்கபளாடு 
சதாைரபு்ைய ்மற்சோருவருக்கும் என்று 
மூன்று ப�்ரயும்  ்வத்து உ்ரயாைலுக்்கான 
்களத்்த ஏநதியிருக்கிேது. இதில் ஆசிரியர 
மூத்த எழுத்தாளருக்்கான �ணி்வயும், 
்மரியா்த்யயும் உ்ரயாைல் மூலைம் 
சவளிப்�டுத்திய தன்்்ம்யயும், அதனுைன் 
அத்ன எதிரச்காள்ளும் அநத எழுத்தாளரின் 
அனு�வத்தன்்்ம்யயும் ப�ரத்து  உணரவு 
�ாரநத உ்ரயாைலைா்க ்மாற்றியுள்ளார.

அதில், “�ாயவு நாற்்காலி ் ்கயில் கி்ைத்த 
தின்மலைரின் விளிம்பில் “நா்கரப்காவில் 
ச ஜ ய ப ்ம ா ்க ன் ”  எ ன  எ ழு தி ப ன ன் .  
�டசைன்று ்கண்கள் விரிநது என் ்்க்க்ளப் 
�ற்றிக்ச்காணைார.  ‘�நபதா�ம்.. சராம்� 
�நபதா�ம்.. ச�ரிய ச்கௌரவம்’ என்ோர.  
‘எனக்குத்தான் ச்கௌரவம்’ என எழுதிபனன்.  
அவர சிரித்துத் த்லையாடடினார,”  என்கிோர.

கூைபவ �ாமிநாதன், எழுத்தாளருக்கு 
இ்ைப்�டை புரிதல் இத்னசயல்லைாம் இநத 
உ்ரயாைல் ச்காஞ�ம் ச�ரித்துவிடடுத்தான் 

ந்கரகிேது.  இப்�டிபய, தன் �்ழய 
நி்னவு்க்ளப் ப�சும் �ாத்திர்மா்க அநத 
எழுத்தாளர கூைபவ அத்ன உடகிரகிக்கும் 
இைத்தில் சஜயப்மா்கபனாடு வா�்கராகிய நம் 
்மனநி்லையும் நிற்கிேது. 

எழுத்தின் வ்ரய்ே என்�து �லை 
�லை தளத்தில், �லைவாறு ்கருத்துக்்க்ள 
எடுத்து்ரப்�தா்க இருக்்கபவணடும். ச்காஞ�ம் 
ப்மன்்்மயா்கச் ச�ால்லைபவணடு்மானால் அநத 
எழுத்தின் தாக்்கம் ப�சும் ச�ாருளாய இருக்்க 
பவணடும்.  அதன்�டி இநத எழுத்தாளன் ஒரு 
�திப்�்கத்தில், நூறு புத்த்கம் எழுதித் தரும் 
விதம் குறித்துப் ப�சிவருகின்ோர. அப்�டி 
மூன்று நாளில் ஒரு புத்த்கம் வீதம் எழுதுகிோர.  
அப்�டிபய எழுதி முடித்த ்்கசயாடு அநதப் 
�திப்�்க உரி்்மயாளரால் ஏ்மாற்ேப்�டுகிோர.  
அநத எழுத்தாளன் மு்ேயிடுகிோன், 
பவணடுகிோன், ப்கடகிோன். தன் ்ம்களின் 
திரு்மணச் ச�லைவு்கள் அ்னத்தும் அநத 
வருவா்ய நம்பி  இருக்்்கயில் இப்�டி 
நைக்கும் ஒருவனின் ஆரப்�ாடை்மானது 
ஆதங்க்மானது என சஜயப்மா்கனால் 
வ்ரயப்�டுகிேது.  

“ அ ே ம் ”  எ ன் ச ே ா ன் ் ே  எ டு த் து 
் வ த் து வி ட டு  ப ந ர டி ய ா ்க ப்  � தி ப் � ்க 
உரி்்மயாளரின் வீடடிற்குச் ச�ல்கிோன்.  
அஙப்க வீடடின் குலைவதி ப�ால் அநத 
உரி்்மயாளரின் ்ம்னவி இருக்கிோள். 
அவளுக்்கான அநத அறிமு்க மு்கப்�ானது 
எழுத்தாளரால் இவவாறு ச�ால்லைப்�டுகிேது. 
“�க்்கத்து வீடடுக் குழந்தக்கு இடலி 
ஊடடிக்ச்காணடிருநதாள்.  அவளுக்குப் ச�ரி�ா 
ஒன்னும் சதரியாது, எழுத்துக்கூடைத் சதரியும், 
அவவளவுதான்.”  

இநதவ்்க இயல்புச்காணை அவளிைம் 
பநரா்க வநது ப்கடகிோர.  கூைபவ சவண�ா 
ஒன்்ே எழுதிவிடடு அவள் வீடடுக் 
்கதவிபலை ஒடடிவிடடு வருகிோர. நாவலில் 
நி்ேயபவ ச�ால்லியிருக்கும் “அேம்” அஙப்க 
இல்லைா்மலிருப்�தற்்கான அதிருப்தியா்க 
எழுத்தாளரின் அநதச் ச�ய்்க இருக்கிேது.  
அநத சவண�ா்வப் �டித்ததுதான் ப�ாதும்,  
அவளின் ப்கா�ம், ்வராக்கியத்்தக் 
்காடடிப் �ணத்்தக் ்்க்மாற்றி அேத்்தப் 
ப�சுகிோள்.  ஆனால் அநத மூத்த எழுத்தாளர 
எவவளவு எழுதியிருப்�ாபரா என்று ந்மக்குத் 
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சதரியவில்்லை. அநத சவண�ாவில் “ச�டடி 
குலை்மறுத்து ச�ம்்மணணின் ப்மைாக்கி எடடி 
எழு்கசவன்ேேம்” என்று எழுதிவிடடிருநபதன். 
“அேம்னு சும்்மாவா ச�ான்னாங்க”  எனச் 
ச�ால்கிோர எழுத்தாளர. சிலைவாறு ப��ப்�டும் 
நியாயங்களுக்கு இ்ைபய உண்்ம, பநர்்ம 
ச�ால்லும் அரத்தங்க்ளவிை இநத அேம் 
�ரியா்க ஒற்்ேப் ச�ாரு்ள ்மடடும் எடுத்துத் 
தருகிேது.  அதுதான் இஙப்க இறுதியில் 
நி்லைநாடைப்�ைபவணடும் என ச�ால்லிக் 
ச்காடுத்திருக்கிோர, ஆசிரியர.

இநத நூலின் குடடி அ்ையாள்மா்கத் 
தி்கழும் ்க்தயான “யா்ன ைாக்ைர” 
என்னும் சிறு்க்தயில் விலைஙகினங்களுைன் 
அ ே ம்  � ா ர ா ட டு ம்  ஒ ரு  ஆ ்க ச் சி ே ந த 
்கதா�ாத்திர்மா்க “ைாக்ைர.ப்க” என்ே ைாக்ைர.
கிருஷணமூரத்தி்ய சஜயப்மா்கன் அறிமு்கம் 
ச�யகிோர.  ைாக்ைர கிருஷணமூரத்தி்ய 
அவரின் உண்்ம நி்லையான ்காடடியல் 
நிபுணரா்க ்காடசிப்�டுத்தியுள்ள இநதக் 
்க்தயில் சஜயப்மா்கன் யா்ன்களின் 
�ா்ஷ்கள் அளித்து நம்்்மயும் ைாப்ஸ்லிப்ப்க 
அ்ழத்துச் ச�ன்று அேத்திற்்கானசதாரு 
வ்ரய்ே்யக் ச்காடுத்திருக்கிோர.  இதில், 
யா்ன்களுக்ச்கனப் �லைவ்்க அறு்வ 
சிகிச்்� ச�யயக்கூடிய, சவளிநாடு்களுக்குச் 
ச�ன்று ஆயிரக்்கணக்்கான ்வத்தியம் 
ச�யதுவரும் ்கதா�ாத்திர்மா்க ைாக்ைர.ப்க 
இருக்கிோர.  அவருைன் ்க்தயில் ்மற்சோரு 
வனவியலைாளர அறிமு்க்மாகிக்ச்காள்கிோர.  
இவர்களுைன் அநத யா்னக்கூடைங்களின் 
்காடு �ாரநத வாழ்வியல் என எதாரத்த்மா்க 
நைக்கிேது இநதக் ்க்த.  

இநதக் ்க்தயின் �க்தி வாயநத 
்கருத்துக்்களும்,  ்க்தயின் �ாத்திரங்களும் 
கூைபவ அநதக் ்காட்ையும் ைாக்ைர.ப்க-யின் 
�ார்வயில் �ாரக்கும் �்மயத்தில் ்க்த�ாரநத 
தாக்்கமும், அதனுைனான ஈரப்பும் இன்னும் 
அதி்கரிக்கிேது. ்க்தயின் ்்மய்மானது 
்மனிதர்களி்ைபய ்காடடிற்்கான பத்வ �ற்றிய 
புரிதல் இல்லைா்மல் இருப்�தனால் ்காடடில் 
வசிக்கும் உயிரினங்களுக்கு ்மனிதனால் 
ஏற்�டும் தீ்்ம்க்ளப் ப�சிக்ச்காணடும் 
அத்ன ைாக்ைர கிருஷணமூரத்தி அவர்கள் 
எதிரச்காள்ளும் விதத்்தக் கூறிக்ச்காணடும் 
என அ்னத்்தயுப்ம தாஙகியிருக்கிேது.  

இதில் வரும் சிலை உ்ரயாைல்்கள் மூலைம் 
சஜயப்மா்கன் அவர்கள் ஆரம்�ம் முதல் முடிவு 
வ்ர அேத்்தக் ்கற்பித்திருக்கிோர.  

“ உ ண ் ்ம யி ப லை  ்ம னு ஷ ன் த ா ன் 
இருக்்கேதிபலைபய வீக்்கான மிரு்கம். ்மத்த 
மிரு்கங்கள்லைாம் பநா்யயும் வலி்யயும் 
ச�ாறுத்துக்்கேதிலை இருக்கிே ்கம்பீரத்்தப் 
�ாத்தா ்கணணுலை தணணி வநதிடும்”னு 
ச�ால்லிக் ்காடடு விலைஙகு்கபளாை வலி்க்ள 
்மனிதர்கபளாடு ்காணபித்துப் ப�சியிருப்�ார. 

இபத ்மாதிரியான ்மற்சோரு இைத்தில், 
“்மனுஷன் என்னப்மா அவன் ச�ரிய 
புடுஙகின்னு நி்னக்கிோன். மிரு்கங்களுக்கு 
ஆத்்மா ச்க்ையாது �குத்தறிவு ச்க்ையாது. 
அ வ ப ன ா ை  எ ச் � ப் பு த் தி யி ப லை  ஒ ரு 
ச�ாரக்்கத்்தயும் ்கைவு்ளயும் உணடு�ணணி 
வச்சிருக்்காபன அதிலை மிரு்கங்களுக்கு 
எைம் ச்க்ையாதாம். நான்சஸன்ஸ்...” 
எ ன  எ ழு தி யி ரு ப் � து ,  � மூ ்க த் தி ல் 
்காடடுவிலைஙகு்களுக்்கான இநத ்மனிதர்களின் 
இ்ையூறு்களுக்கு எதிரான ஒரு ்கணடிப்�ா்க 
இருக்கிேது. 

இநத அேம் சிறு்க்தத் சதாகுப்பின் 
ஏ்னய ்க்த்க்ளக் ்காடடிலும் இநத 
யா்ன ைாக்ைரானது இநதச் �மூ்கத்தில் உள்ள 
�்க்மனிதனின் தவோல் ஏற்�டும் தாக்்க்மானது 
இயற்்்க்யப் �ாதிக்கும் என்று கூறி, முடிவில் 
ஒரு அேம் ்கலைநத ்மனநி்ேபவாடு அேத்்தக் 
ச்காடுக்கிேது.  

இதுதவிர வணங்கான், நூறு நாற்்காலி்கள் 
என்னும் �லை த்லைப்பு்களில் �லைவாறு 
்கற்பித்திருக்கிோர ஆசிரியர சஜயப்மா்கன் 
அவர்கள்.  இன்னும் முழு்்மயா்கச் 
ச�ால்லைபவணடு்மானால், ஒரு குறுநாவல் 
�லைவாரியான ்மனிதர்க்ளயும் அநத 
பவறு�டை, அழ்கான, சீரணித்துக்ச்காள்ள 
முடியாத அளவிலைான ்மனித ்மனங்க்ளப் 
�ற்றியும் அதி்க பநரம் சிநதிக்்க்வத்துப் 
ப��்வத்திருக்கிேது.  இதன் தாத்�ரியம் 
சராம்�பவ ச�ரியது, இநத அனு�வப்ம 
அழகு, அேம் �ாரக்்கப்ப�ாய ்மனிதம் கி்ைத்த 
்க்த ஆயிற்று. இநநூலில் வாசிப்பிற்்கான 
வா�்கருக்்கான நி்ே்வத் தநதிருக்கிோர 
சஜயப்மா்கன்.  

நிற்்க ப��டடும் சஜயப்மா்கன் ச்காடுத்த 
இநத அேம்.
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 சிறுகலத


வீடு திரும்பும் அருணுக்கு ஒரு அதிரச்சி 

்காத்திருநதது. அவன் வீடடு வா�்லை 
அ்ைநதப�ாது,         வீடடின் சூழல் 
வழக்்கத்்தவிை முற்றிலும் பவறு�டடிருநதது. 
எ ங கு ம்  ஒ ப ர  ப � ர ் ்ம தி .   பூ த் து க் 
குலுஙகிய பூச்ச�டி்கள், பூவ்னத்்தயும் 
உதிரவிடடுவிடடு, அநதச் ப�ா்கத்தில் 
த்லை்கவிழ்நதிருநதன. இனி, தாம் பூக்்கபவ 
ப�ாவதில்்லை என்�தாய, இயற்்்கக்கு 
அறிவிக்கும்ச�ாருடடு, தம் துன்�பர்்க்க்ள 
்ம்கரநதத்தூள்்களாயக் ்காற்றின் ்கரங்களில் 
ஒப்�்ைத்திருநதன. 

்ம னி த ர ்க ளி ன்  ்ம ன நி ் லை ் ய ப் 
பிரதி�லிக்கிே குணம், இயற்்்கக்கும் 
தாவரங்களுக்கும் உணடு என்கிே ச�யதி்ய 
சவறு்மபன ஏடடில் ்மடடும் �டித்தறிநதிருநத 
அருணுக்குத் தாவரங்களிைத்தில்  ஏற்�டடிருநத 
இநத ்மாற்ேம், அதற்்கான ்காரணம், அரத்தம் என 
எ்தயுப்ம அறிநதுச்காள்ள இயலைவில்்லை.

்ம னி த ன்  எ ன் ன த ா ன்  ஆ ே றி வு 
�்ைத்திருநதாலும், உயிர்களுக்கி்ைபயயான 
உ ண ர வு ்க ் ள ப்  பு ரி ந து ச ்க ா ள் வ தி ல் 
�மீ�்காலைங்களில் ்மற்ே உயிர்க்ளக் ்காடடிலும், 
இரணைாநதரத்தவனா்கபவ இருநதுவருகிோன். 
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இயற்்்கபயாடி்யநத வாழ்வுதான் இநத 
ப வ று � ா ட ் ை க்  ்க ை ந த  ்க ா லை ங ்க ளி ல் 
்க ் ள ந தி ரு க் கி ே து .  இ ன் னு ம்  ்ம ா � ற் ே 
்மணவா�்னயில் அநத ்மரண்மற்ே வாழ்க்்்க 
மு்ே ்கருவாயப் ப�ணப்�டடுக்ச்காணடுதான் 
இருக்கிேது.

ஒ ரு ப � ா து ம் ,  வீ ட டு ச் சூ ழ ் லை 
இப்�டியா்கப் �ாரத்திராத அருணுக்கு 
ஆச்�ரியமும், �நபத்கமும் ஒருஙப்க ப்மசலைழ, 
தான் வநத ்�க்்்க அஙப்கபய நிறுத்திவிடடு, 
ச்மதுச்மதுவா்க உள்பள நைக்கிோன். 
எதும் அ�ம்�ாவிதம் நைநதிருக்்கக் கூைாது 
என்கிே எதிர�ாரப்பும், தவிப்பும், ரத்த 
நாளங்களின் வழியா்க நரம்புத் சதாகுதி்க்ளப் 
�ற்றி �ைரநதுச்காணடிருநதன என்�து, 
சவளிப்�்ையா்கபவ அவனின் மு்கத்தில் 
சதரிநதது.

வீ ட டி ச ன தி ப ர  மு ழு து ம்  வ ா டி க் 
்கவிழ்நத நி்லையில் ்மாது்ள ்மற்றும் 
்கருபவப்பி்லை ்மரங்கள், அவற்்ேக் ்கணைதும் 
- இவவிரு ்மரங்களுப்ம, கிரா்மப்புேங்களில் 
அ��குனங்க்ளயும், அ�ம்�ாவிதங்க்ளயும் 
பிரதி�லித்து நிற்குச்மன்கிே நம்பிக்்்க்ய 
அவன் நன்ோ்கபவ அறிநதிருநதான் – அவ்னப் 
�யம் சதாற்றிக் ச்காணடுவிடைது.

அ ன் று  ்க ா ் லை  அ ரு ண  எ ங ப ்க ா 
அவ�ர்மா்கக் கிளம்பிக்ச்காணடிருநதான். 
அப்�ாவின் ்�க்்்கத் திருப்பி வா�்லைப் 
�ாரத்தவாறு நிறுத்திக்ச்காணடு ப்மபலைறி 
அ்மரநதான். ்�க்்்க இயக்கிப் புேப்�டுகிே 
பவ்ளயில், வீட்ை ஒடடி பவயப்�டை 
குடி்�க்குள் தாத்தா அ்மரநதிருநதார. 
ச�ரும்�ாலும், ்கா்லையில் இவனுக்கு 
முன்�ா்கபவ எழுநது பராடடுப்�க்்கம் ச�ன்று 
டீக்்க்ையில் டீ குடித்துவிடடு, ்கா்லை 9.00 
்மணிக்கு ப்மலைா்கத்தான் வீடடிற்ப்க வருவார 
தாத்தா. ஆனால், இன்று வழக்்கத்திற்கு ்மாோ்கச் 
சீக்கிர்மா்கபவ வநதிருநதார. ச�ரும்�ாலும், 
உைல்நி்லை �ரியில்லைாத பவ்ளயில்தான் 
தாத்தா இப்�டியா்கச் சீக்கிர்மா்க வீடடிற்கு வநது 
ஓயசவடுப்�ார. 

வணடியில் அ்மரநத�டிபய தாத்தா்வ 
அருண �ாரக்கிோன். தாத்தாவும் அரு்ணப் 
� ா ர க் கி ே ா ர .  � ா ர த் த து ம்  ப லை � ா ்க ப் 

புன்ன்்கத்தார.  அருணும் தாத்தா்வப் �ாரத்து 
ஆரவத்பதாடு புன்ன்்கத்தான். அதுதான் 
தன்்னப் �ாரத்துத் தாத்தா புன்ன்்கக்கும் 
்க்ைசிப் புன்ன்்க என்�்த அப்ப�ாது அவன் 
அறிநதிருக்்கவில்்லை. தாத்தாவின் புருவங்கள் 
்கண்களின் �ாரத்தலுக்கு வா்கா்க ஏறிடடு 
நின்ேன. அ்வ அவ்னப் �ாரத்து �த்திர்மா்கச் 
ச�ன்று வா! என அவ்ன வழியனுப்பி ் வக்்கத் 
தாயாராகிக்ச்காணடிருநதன. இதழ்்கள் ்மடடும் 
ஏபதா அவனிைம் ப�சிவிை பவணடுச்மன 
முடடிப்மாதித் தவித்துக்ச்காணடிருநதன.

அருண, ‘தாத்தா!’ என்ே்ழத்தான்.

�நபதா�ம் ச�ாங்க தாத்தா, ‘என்ன 
எங்கபயா கிளம்பியாச்சு?’  ஆரவத்பதாடும் 
அக்்க்ேபயாடும் ப்கடைார.

‘�ஜாருக்குத்தான் தாத்தா! ச்காஞ�ம் 
பவலையிருக்கு...’

‘எப்�ப் �ாரு எதாவது பவலையிருக்குபன 
ப�ாயடுே. என்னதான் அப்�டி பவலை�ாக்குே?’ 
தாத்தா ப்கடைார.

‘ இ ல் லை  த ா த் த ா ,  இ ன் னு ம் 
�டிச்சுடடுத்தாபன தாத்தா இருக்ப்கன். 
�டிப்பு �ம்�நத்மாத்தான் திரியபேன் இப்� 
வநதுருபவன்.’ 

‘�டியயா! �டி நல்லைாப்�டி! ஆனா 
எங்கள ்மேநதுோத!’ தாத்தாவின் குரல் 
அழுத்த்மாயிருநதது. தாத்தா எ்தபயா 
அருணுக்கு உணரத்த முற்�டைார.

‘�ரி தாத்தா வரபேன். சீக்கிரம் வநதுடுபேன். 
எதாவது ்கத ச�ால்லுங்க �ரியா!’ அருண 
கிளம்பிச் ச�ன்ோன்.

தாத்தா சிரித்துக்ச்காணபை ‘�ரி’ சயன்ோர.

தாத்தாவிற்கு  எண�து வயதிருக்கும், 
ச�டடியார ்க்ையில் விற்்கப்�டுகிே 
ச ர ா ட டி த் து ண டு ்க ளி ன்  நி ே ச ்ம ா த் த , 
ச்மன்்்மயான கு்ழவான பதால்்கள் 
அவரு்ையது. முழுவது்மா்க தளரநத உைல். 
்கண�ார்வ ்மஙகின�டியால் அப்�ாவால் 
வாஙகித்தரப்�டை ்கண்கணணாடி்யத்தான் 
அணிநதிருப்�ார. ஆனாலும், ஒடைா்க சவடடிய 
த்லை்மயிரும், வா்கா்க சவடடிவிைப்�டை 
கிறுதாவும் �ன்னருவாளின் கூர்்மயான 
மீ்�யும் �ாரக்்க, முது்்ம்யக் ்க்ளநத 
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பதாற்ேம் ச்காணடு இளம் இராணுவத்தா்னப் 
ப�ாலிருப்�ார. முது்்ம்ய முழுஙகிவிடும் 
்கம்பீரம் அவரு்ையது.

ப � ா ன  ஆ ண டி ன்  சி த் தி ் ர க் 
ச்கா்ை்ய ஒடடித்தான் தாத்தா ஊருக்கு 
வநதார. அதிலிருநது தாத்தாவின் இருப்பு 
எங்கபளாடுதான். தாத்தாவுக்ச்கன்று யாரும் 
இல்்லை. இவர அப்�ாவுக்குப் ச�ரியப்�ா. 
அதாவது எனக்குப் ச�ரிய தாத்தா. அருண 
என்கிே ச�யரும் அவர ்வத்ததுதான்.

த ா த் த ா  இ த ற் கு  மு ன் � ா ்க , 
ச�ஙப்காட்ையில்தான் வசித்துவநதார.  
தாத்தா வநத புதிதில் முதன்மு்ேயா்க அவ்ரக் 
்கணை ஆரவத்தில், ‘உங்கபளாடு யாருப்ம 
வரவில்்லையா  தாத்தா?’ என்பேன்.

‘இல்லைைா ப�ராணடி!’ என்ோர.

‘ஏன் தாத்தா யாருப்ம இல்்லையா?’ 
என்பேன்.

‘இருநதார்கள் இப்ப�ாது இல்்லை.’

‘எங்க தாத்தா ப�ானாங்க?’ 

‘ � ா மி க் கி ட ை த் த ா ன் ை ா !  இ ே ந து 
ப�ாயடைாங்க...’

‘யாரு தாத்தா நா �ாத்துருக்ப்கனா?’   
என்பேன்.

‘இல்லைைா �ாமி. அவ்க நீ ச�ாேக்்கேதுக்கு 
முன்னாடிபய இேநதுடைா்க.’

‘உன்�ாடடியும் அத்்தயும் தா அவ்க.’ 

‘ஆத்துலை தணணி வநது அடிச்சுடடுப் 
ப�ாயருச்சு.’ 

‘நீச்�ல் சதரியாதா? தாத்தா!’ என்று 
முடித்பதன். 

த ா த் த ா  ‘ அ வ ளு க் கு  அ வ  பி ள் ள 
்மடடும்தான்ைா அப்� சதரிஞசுருக்்கா’ என்ோர. 
தாத்தா ்கண்களில் நீர ்கசிநதிருநதது.

தாத்தாவிற்குத் திரு்மணம் முடிநது 
ஒரு ச�ண குழந்த இருநதது. தாயும் 
பிள்்ளயும் துணி து்வக்்கச் ச�ன்ே இைத்தில், 
குழந்த நீரில் மூழ்்க, ்காப்�ாற்ே எணணிப் 
�ாடடியும் நீருக்குள் குதிக்்க இருவரும் நீரில் 
அடித்துச்ச�ல்லைப்�டடு பின்பு �ைலை்மா்கத்தான் 
மீட்கப்�டைார்கள். இ்தப் பின்னர அப்�ாதான் 
விவர்மா்க எனக்குச் ச�ான்னார. இ்தப் 

�ற்றி தாத்தாவிைம் ப�� பவணைாச்மன்றும் 
கூறிவிடைார.

அ வ ர ்க ளி ன்  இ ே ப் பி ற் கு ப்  பி ன் பு , 
தாத்தா தனியா்கத்தான் வாழ்நதிருக்கிோர. 
வருத்தங்க்ள இேக்கி ்வக்கும்�டியா்க, 
�கிரநதுச்காள்ளும்�டியா்க நி்ேய ்க்த்கள் 
தாத்தாவிைம் நி்னவு்களா்க ்மனதில் பதஙகி 
இருநதிருக்கின்ேன. ்காலைங்கள் அழிநதாலும் 
நி்னவு்கள் அழிவதில்்லைதாபன! தாத்தாவிற்கு 
்மடடும் அழிநதிருக்கு்மா என்ன! தாத்தா நி்ேய 
அனு�வங்க்ள என்பனாடு �கிரநதிருக்கிோர. 
அ்வ யாவும் அவரின் வாழ்வில் அவர�டை, 
அனு�வித்த துயரமிகு �ம்�வங்களா்கபவ 
இருநதிருக்கின்ேன. தாத்தாவிற்கு இன்�்மான 
தருணங்கள் அவரின் வாழ்க்்்கயில் இருநததா்க 
இதுவ்ர அவர ச�ால்லி நான் ப்கடைதில்்லை.

த ா த் த ா  இ ங கு  வ ந த  பி ன் பு , 
அவருக்ச்கன்று புதியதா்கக் ்கடடில் ஒன்று 
வாங்கப்�டைது. இரும்புச் �டைத்தில் நாரால் 
பின்னப்�டடிருநதது. ச்காஞ�நாளில் புது 
இரும்புக் ்கடடிலும் ச�ரிதாய வாஙகித் தநதார 
அப்�ா. தாத்தாவின் வரு்்க்யசயாடடி 
பவயப்�டை சதன்னஙகிடுகுக் ச்காடை்்க 
நல்லை ்காற்போடைமும், இை விஸ்தாரமும் 
ச்காணைதா்க அ்்மக்்கப்�டைது. ஆனால், 
்மனதில் விஸ்தாரம் ச்காணடிருநத தாத்தாவிற்கு 
அநத விஸ்தாத்மான இைம் நி்ே்வத் 
தரவில்்லை. தாத்தா வநத சிலை ்மாதங்கள் 
வ்ர, முற்ேத்தில் அ்மரநதுதான் நாங்கள் 
தினமும் ப�சிக்ச்காணடிருப்ப�ாம்; அதுதான் 
தாத்தாவிற்கு நி்ே்வத் தநதிருநதது.

நி ் ே ய  ்க ் த ்க ள்  ச � ா ல் லு வ ா ர . 
இள்்மக்்காலை அனு�வங்கள், ஊரில் தான் 
�ாரத்த ்மனிதர்கள், அவர்களின் வீரதீர 
�ா்க�ங்கள் எனப் �லைவற்்ேயும் தாத்தா 
ப � சி க் ச ்க ா ண ப ை  இ ரு ப் � ா ர .  ப ந ர ம் 
ப�ாவதும் சதரியாது. தன் சதளிவான ்கம்பீரக் 
குரலினால் எங்க்ளத் தன்வ�ப்�டுத்திய�டி 
ப�சிக்ச்காணபையிருப்�ார. அப்ப�ாசதல்லைாம் 
அ வ ரி ன்  மு து ் ்ம ,   சூ ரி ய க் ்க தி ் ர க் 
்கணை இரு்ளப்ப�ால் எஙப்கா ச�ன்று 
்ம ் ே ந து ச ்க ா ள் ளு ம் .  பி ர ்க ா � ்ம ா ன 
ஒளிச�ாருநதிய சிறிய நணடு ப�ான்ே ்கண்கள் 
மினுமினுக்்க இ்ையி்ைபய ப்கா்ையிடி 
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இரு்மலும், ்மள்மளசவன விழுநது �சு்்ம 
வாரக்கும் ்ம்ழச்மாழிப் ப�ச்சும், எங்க்ளப் 
ச�ரிதும் வ�ப்�டுத்திபய ்வத்திருக்கும். 
இப்�டியும் ப�� முடியு்மா என்கிே�டி 
வியப்பூடடும். 

 தாத்தாவிற்கு நாடடுப்புேக்்க்லை்களிலும் 
நி்ேய நாடைம் உணடு. �ாைல்்க்ளப் 
� ா டி க் ்க ா ட டு வ ா ர .  ப ்ம ் ை ந ா ை ்க 
வ � ன ங ்க ் ள ப்  ப � சி க் ்க ா ட டு வ ா ர . 
எங்களுக்கு சிவாஜி்யயும், எம்.ஜி.ஆ்ரயும் 
அதி்கப்�டியா்க அறிமு்கப்�டுத்தியவரும் 
அவரதான். அவவப்ப�ாது நைனங்க்ளயும் 
ஆ டி க் ்க ா ட டு வ ா ர .  அ வ ற் ் ே  ஆ டு ம் 
மு்ே்க்ளயும் ச�ால்லிக்ச்காடுப்�ார. 
எங்க்ள எப்�டியாவது நம் ்க்லை்க்ளப் 
� யி ன் று ச ்க ா ள் ள  ப வ ண டு ச ்ம ன க் 
கூறிக்ச்காணபை இருப்�ார. 

‘ இ ங ்க  � ா ரு ங ்க ை ா !  இ ன் ் ன க் கு 
இசதல்லைாம் ச�ால்லித்தர நா இருக்ப்கன் 
உங்ககூை. ்கத்துக்குங்க. உங்கப்�ன் ்மாதிரி 
்க ா ர ண ம்  ்க ண டு பி டி ச் சு ட டு த்  த ள் ளி ப் 
ப�ாைாதீங்க. நா்ளக்குக் ்காசு ச்காடுத்து 
்கத்துக்்கே நிலை்ம வநதுரும்ைா ப�ராணடி்களா. 

நம்்ம தாத்தன் தநத ்மருநத இன்்னக்கு 
சித்தானு ச�ேகு ்கை வச்சு விக்கிராம் �ாரு  
அநத ்மாதிரி எவபனா வநது இப்�டி ்கை 
ப�ாடேப்ப�ாோன். அன்்னக்கு வா�ல்லை 
உங்கப்�ன் ்மாதிரி ்காத்துடடுக் கிைக்்காதீங்கைா. 
நம்்ம �நததிக்கு நா்ம விடடுப்ப�ாே பூரவீ்கப் 
�ரிசு அதுவாத்தான் இருக்கும்’ என்ோர;

‘�ரிதான் தாத்தா. இப்�க்கூை சிலைம்�ம் 
கிளாசுனு �ள்ளிக்கூைத்துலை ்மா�ா்மா�ம் ்காசு 
குடுத்துத்தான் �டிக்்காங்க ��ங்க’ என்பேன்.

சிரித்துக்ச்காணைார. 

ச�ரும்�ாலும் அவரின் ப�ச்சின் முடிவில் 
மி்கவும் வலியுறுத்திப் ப�சி முடிக்கும் 
ச�யதியும் அதுவா்கத்தான் இருக்கும். ஆனால், 
அப்ப�ாசதல்லைாம் அப்�ா இ்ைநிறுத்தி, 
தாத்தாவிைம் ப�சுவார.

‘அப்�ா! ்காலைம் ்மாறிடுச்சுப்�ா! உலை்கம் 
எங்கபயா ப�ாயிடடு இருக்கு. இநத நா்கரீ்கக் 
்காலைத்துலை இன்னமும் நீங்க இப்�டி சிலைம்�ம், 
ஒயிலைாடைம், கும்மி, வில்லுப்�ாடடுனு 

ப�சிடடு இருக்கீங்க. இநதக் ்காலைத்துலை அதலைாம் 
அசிங்கம்�ா... கீழ்�ாதிக்்காரங்கதான் ஆடுோங்க. 
அவங்கதா ச�ாழப்புக்கு ஆடுோங்கன்னா நம்்ம 
புள்்ள்களும் ஆைணும்னு அவசியம் இல்லை. 
அப்�டி �ம்�ாத்தியமும் நம்்ம புள்்ள்களுக்கு 
பவணைாம்�ா! அசிங்க்மாயிருக்கும் நம்்ம 
ச�ாநத �நதம் முன்னாடி. இவனுங்களுக்கு 
ந ா ்ம  எ ன் ன  கு ் ே  வ ச் சு ரு க் ப ்க ா ம் . 
நல்லைாதான இருக்்கானுங்க. எதுக்கு ்கணை 
அசிங்கச்மல்லைாம் ந்மக்கு’ என்று முடிக்்க 
தாத்தா சவகுணைார.

‘பைய! எதுைா அசிங்கம்? எதுைா 
நா்கரீ்கம்...? தடுக்கி விழுோனு தாஙகிப் 
பிடிக்்கத் தயஙகுேதும், தடுக்கி விழப் ப�ாோனு 
சதரிஞசும் தடுக்்கா்மப் ப�ானாப்ப�ாோனு 
� ா த் து ட டு  நி க் ்க ே து ்ம ா ை ா  ந ா ்க ரீ ்க ம் . 
அதுதாணைா அசிங்கம். உன் தாத்தன் பூடைங 
்காலைத்துலை இருநது இதான்ைா வழிவழியா 
வநதுருக்கு. உங்கப்�ன் ஆடுனான். நா 
ஆடுபனன். உங்க தாத்பதன் ஆடுனான். 
அப்�லைாம் எங்கைா இருநதுச்சி ஜாதி? உனக்கு 
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்மடடும் எப்�டிைா இநதச் �ாதிங்கே பநாய 
சதாத்திருச்சு? பைய நாங்க �ழக்்கத்துலை 
�ாதி �ாத்ததில்லை. ஒருபவ்ள அப்�டி 
அன்்னக்கு வாழ்நதவங்க �ாதி �ாத்துடடு 
இருநதிருநதாலும் நம்்ம குடும்�த்துலை 
அப்�டி ஒரு பநாய இருநததில்லைைா! ப்காவில் 
ச்கா்ைபயா! ஊர விவ்காரப்மா? எதுனாலும் 
ஒத்து்்மயாத்தான்ைா இருநதுருக்ப்காம். 
இப்�டி எல்லைாத்துக்கும் �ாதியச் ச�ா்மநதுடடுத் 
திரிஞ�தில்லைைா!..

ஒன்னத் சதரிஞசுக்்கைா! நா்ம வநததுக்கு 
அ்ையாளம் இருக்்கணும். அப்�த்தான் 
வழிவழியா வரே வாரிசு்களுக்கு வாழ்க்்க 
நல்லைாயிருக்கும். இல்லைன்னா எங்கப்�னாத்தா 
ச�ால்லித்தநத வழி இதுதான். வாழ்க்்க 
இதுதான்னு ச�ால்ேதுக்குக் கூை இநத 
்மணணுலை ஒன்னுமில்லைா்மப் ப�ாயடும்ைா.

நாங்க இப்�டி ஆடித்திரியேதுக்கு 
கூத்தாடிங்க இல்லைதான். ஆனா! எங்க �ழக்்க 
வழக்்கங்கள ்மாத்திக்்கலை. அடுத்தடுத்த 
தலைமு்ேக்கும் நாங்க �ாத்த அனு�விச்� 
அ த் த ன  � ந ப த ா � மு ம்  உ ங ்க ளு க் கு ம் 
கி ் ை க் ்க ணு ப ்ம னு த ா  இ ச த ல் லை ா ம் 
வழிவழியாப் �ாது்காத்துடடு வநபதாம். 
சவறும் ்காசு�ணம் ச�ாத்து�த்து ்மடடும் 
வநது ்மன� நிேச்சுைாதுைா! இது்மாதிரியும் 
நம்்ம கூை இருக்்கணும். அப்�தான் வாழ்ே 
்காலைமுழுக்்க நா்ம ்மனசு நிேஞ� �நபதா�த்பதாை 
வாழமுடியும்.

இங்க �ாருைா! இன்்னக்குக் கூை 
என்பனாை இது ப�ாயிேக்கூைாதுங்கே 
நி ன ப் பு லை த ா  உ ம் பி ள் ் ள ங ்க ளு க் கு ச் 
ச�ால்லித்தர நினச்ப�ன். அது பவணாம்னா 
விடு. நா ச�ால்லித்தரலை. நீ ்மறுத்தா என்னைா! 
எம்ப�ரப் புள்்ள்களுக்கு அநத ஆ்� இருக்கு. 
அது்க ்கத்துக்கும் ஒருநாள்..’ எனப் ச�ாரிநது 
தள்ளினார தாத்தா.

அன்று தாத்தாவிற்கு அதி்க்மா்கபவ 
எங்கள் மீது நம்பிக்்்க இருநதது. உண்்மயில் 
அ ப் � ா வு க் கு  ப வ ண டு ்ம ா ன ா ல்  அ து 
அசிங்க்மா்கத் சதரிநதிருக்்கலைாம். ஆனால், 
எங்களுக்கு அப்ப�ாது, அவற்்ே எப்�டியாவது 
்கற்றுக்ச்காணபை ஆ்க பவணடுச்மன்கிே 
எ ண ண ம் த ா ன்  ப ்ம ப லை ா ங கி யி ரு ந த து . 

எங்களுக்கு அ்தத் தாத்தா தநதிருநதார.

அன்று எங்களுக்குப் புரியபவயில்்லை. 
உண்்மயில் உலைகில் வயதான அக்்காலைத்திய 
ச�ரியவர்களுக்கு ்மடடுப்ம ்மரபு்க்ளயும் 
்க்லை்க்ளயம் ்காக்்க பவணடுச்மன்கிே 
அக்்க்ேயும் பவட்்கயும் இருநதுச்காணபை 
இருநதிருக்கிேது. ்காரணம், அவர்கள் அவற்றின் 
அரு்்மயும் ச�ரு்்மயும் உணரநதவர்களாயும், 
உணரநதுச்காள்ள பவணடும் என்�்தக் 
்கை்்மயா்கவும் ச்காணடிருநதிருக்கின்ேனர. 

ச�ற்ேவர்களும் ்மர்�ப் பின்�ற்ே 
பவணடுச்மன்று வாயப்பு கி்ைக்கிே 
ப � ா ச த ல் லை ா ம்  அ வ ர ்க ளு க் கு  ்க ற் று க் 
ச்காடுத்திருக்கின்ேனர. ஆனால், இன்று 
்மரபு என்ோல் என்ன? என்�்தக்கூை எநதப் 
ச�ற்போரும் ச�ால்லிக்ச்காடுப்�தில்்லை  
என்�து தாத்தாவுக்கு எப்�டித் சதரியும். 
என்்னப் ப�ாலை தாத்தா எத்த்ன ப�ருக்கு 
இருக்கிோர்கள்.. எல்பலைாரின் தாத்தாக்்களும் 
விடுதி்களில் அல்லைவா இருக்கிோர்கள்!

உண்்ம்ய உணராதார ்மத்தியில்; 
உணரநதவர வாழ்வதும், ச�யல்�டுவதும் 
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ச � ா ங கி ச ய ழு ம்  ப � ர ் லை ச ்க ா ண ை 
ச�ருங்கைலின் �யணத்திற்கு ஒப்�ானது. 
நி்ேய எதிரப்பு்கள், மிரடைல்்கள், இழப்பு்கள், 
ச�ற்போ்ர மீறிச் ச�யல்�ை இயலைா்்ம 
ப�ான்ே்வ அப்�யணத்்தத் தடுத்து 
நிறுத்திவிை எத்தனிக்கின்ேன. பின்னாளில் 
என்றுப்ம, எங்களால் அப்�டியா்கத் தாத்தாவின் 
நம்பிக்்்க்ய அப்�ா்வ மீறிக் ்காப்�ாற்ே 
இயலைவில்்லை.

அ ன் ் ே க் கு  ்ம ட டு ்ம ல் லை ,  அ த ன் 
பின்�ான உ்ரயாைல்்கள் அ்னத்தும் 
இவவாறு ப்மாதல்்களிபலைபய முடிநதுவிடும். 
இ த ன ா ப லை ப ய  அ ப் � ா  த ா த் த ா ப வ ா டு 
ப�சிக்ச்காணடிருப்�்தத் தவிரத்தார. 
இருவரும் ப�சிக்ச்காள்ளும் பநரச்மன்�து 
கு்ேநதுச்காணபை வநதது. 

அன்றிலிருநது, வானத்திலும் நிலைவு 
பதயநதுச்காணடு ்மடடும்தான் இருநதது. 
இ ப் ப � ா து  த ா த் த ா வி ை ம்  ந ா ங ்க ளு ம் 
ப�சுவபதயில்்லை. �டிப்்� ்மடடும் 
்கவனியுங்கள் என்ே அப்�ாவின் ்கணடிப்பு 
்கால்்க்ளக் ்கடடிப் ப�ாடடுவிடைது. 
ச்காஞ�நாளில் ்கண்க்ளயும்.

ஆனால், தாத்தாபவா அவருைன் அவபர 
ப�சிக்ச்காள்ள ஆரம்பித்தார. தனி்்மயில் 
அவருைன் அவபர ப�சிக்ச்காணடிருப்�ார 
சநடுபநர்மா்க. தனி்்மயின் அநத நத்்தபவ்க 
ந்கரவு்கள் எப்�டிப்�டைதா்க இருக்குச்மன 
ந ா ங ்க ள்  அ ப் ப � ா ச த ல் லை ா ம்  து ளி யு ம் 
சிநதித்தபதயில்்லை. ஒருநாள் ‘தாத்தா’ என்பேன். 
�திலில்்லை. கூ்ரச் ச�டடின் வா�லுக்குச் 
ச�ன்று உள்பள எடடிப்�ாரத்தவாபே 
கூப்பிடபைன். அவர திரும்�பவயில்்லை. 

 தாத்தா இப்ப�ாசதல்லைாம் இப்�டித்தான். 
தூஙகிக்ச்காணடிருப்�ார. திடீசரன எழுநது 
உட்காரநதுச்காணடு தனக்குத் தாபன 
ப�சிக்ச்காணடிருப்�ார. அப்ப�ாதுகூை 
அவருக்கு நாங்கள் பத்வப்�டுகிபோம் 
என்�பதா, எங்களுக்கு அவர பத்வப்�டுகிோர 
எ ன் � ப த ா  ய ா ரு க் கு ம்  ச த ரி ய ா ்ம ப லை 
ப�ாயவிடைது. 

என் குரல் ்கனத்து ஒலித்தது. ‘தாத்தா! 
தாத்தா!’ �திலில்்லை. அபந்க்மா்க என் குரல் 
தாத்தாவின் ்காது்களுக்குள் முழு்்மயா்கச் 

ச�ன்று ப�ரா்மல்தான் இருநதிருக்்கக் கூடும்.  
அவரின் ்காது்கள் எங்களின் ஒலி்க்ள 
அ்ையாளம் ்காணுகிே தூரத்்த எப்ப�ாபதா 
நாங்கள் ்கைநதிருக்்கக் கூடும்.

இ ய க் ்க த் தி லி ரு ந த  மி ன் வி சி றி யி ன் 
மின்இ்ணப்பு துணடிக்்கப்�டடு சநடுநாழி்்க 
்கழிநத்தப்ப�ால் அ்�வின்றிக் ்கண்கள் 
இ்்மக்்க ்மேநததாய அப்�டிபய நின்றிருநதது.

எ ப் ப � ா து ம்  எ ங ்க ள்  ் ்க ்க ் ள 
நடுஙகிய�டிபய �ற்றிக்ச்காணடு அஙகுமிஙகும் 
அ்ழத்துச்ச�ன்ே அநத ்்க்கள் ்காற்றில் 
அ்�வற்று அப்�டிபய கிைநதது. ஆரவ்மா்க 
எ்தபயா உணரத்துகின்ே பதார்ணயில்.

த ா த் த ா வி ற் கு க்  ்க ண � ா ர ் வ 
்மஙகிக்ச்காணபை வநததால் அவரின் புழக்்கம் 
சவளியில் கு்ேநதது. அதி்க்மா்க சவளிபய 
ச�ல்லை முடியவில்்லை. ஆனாலும், ச்காஞ� 
நாளா்கபவ அவர வீடடில் இருப்�பதயில்்லை. 
அவவப்ப�ாது சவளிபய ச�ன்று வருகிே 
தாத்தாவிற்கு அ்லைய முடியாத இநதச் 
சூ ழ லி ல் ,  ்க ட டி லி ல்  � டு த் த � டி ப ய 
இருக்்கவும் முடியவில்்லை. அபந்க்மா்கத் 
தாத்தா்வ தனி்்ம இன்னும் ச்காடூர்மாய 
வாடடிவ்தக்்கத் சதாைஙகியிருக்்கலைாம்.

ச வ று ம்  சு வ ர ்க ப ள ா டு  ்ம ட டு ம் 
ப�சிக்ச்காணடிருக்்கப் பிடிக்்கா்மல்தான் 
தாத்தா எங்காவது சவளியில் ச�ன்றுவிடுகிோர. 
முது்்ம முைக்கிவிைத் துடிக்்்கயிசலைல்லைாம், 
அ ழு த் த த் ் த ப்  ச � ா று க் ்க ்ம ா ட ை ா ்ம ல் 
ச � ா ங கி ச ய ழு ம்  நீ ரி ் ன ப்  ப � ா ல் 
்மனிதர்கள் வலி்்மச�ற்றுப் �யணிக்்கத் 
சதாைஙகிவிடுகின்ேனர.

மீணடும் ஒரு குழந்தயா்க ்மாறி 
உலை்்க அறிநதுச்காள்ளும் ஆரவத்துைன் 
சவளிக் கிளம்பி வருகிோர்கள். தாத்தாவும் 
அப்�டியா்கத்தான் இருநதிருக்்க பவணடும் ஒரு 
குழந்த்யப் ப�ாலை. 

்மனிதர்கள் தன் ்மரணத்திற்கு முன்�ா்க 
கு்ேநத�ட�ம் ஒபர ஒருமு்ேயாவது, 
தான் பிேநத,  தான் வளரநத,  தான் 
வ ா ழ் ந த  இ ந த  உ லை ்க த் ் த  மீ ண டு ம் 
தரிசித்துவிை பவணடுச்மன்கிே ஆ்�்ய 
ஏற்�டுத்திக்ச்காள்கிோர்கள். 
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தான் �ாரத்த ப�சிய ்மனிதர்க்ளத் 
தரிசிக்்க பவணடுச்மனவும்; அவர்களுைன் 
்க்ைசியா்க ஒருமு்ேயாவது சிரித்துப் ப�சி 
்மகிழ்நதிை பவணடுச்மனவும்; ்க்ைசியா்க 
ஒருமு்ே சிரிக்்க, அழு்க, வருத்தமுே, 
ப��, நைக்்க, ஓை என எல்லைாவற்்ேயும் 
ச�யது �ாரத்துவிை பவணடுச்மன்றும் 
ஆ்�ப்�டடுக்ச்காள்கிோர்கள்.

அவர்களுக்கு வாழ்வின் மீதான �ற்றுதல் 
அறு�டுகிேது. பிேக்கும்ப�ாது எப்�டியா்க 
வருகிோர்கபளா அப்�டியா்க யாரு்மறியா 
யாரு்மற்ே ப்மான நி்லை்ய அ்ைநது, �ாவு 
�ற்றிய �யமின்றி உண்்மயான வாழ்்வக் 
்கணை்ைநது கு்ேநத�ட� பநரத்தில் 

இதற்்கா்கத்தான் இத்னக் ்கணை்ையத்தான் 
இத்த்னக் ்காலை வாழ்க்்்க என்றுணரநது 
வாழ்நதுவிடுகிோர்கள். தாத்தா அப்�டியான தன் 
வாழ்்வத்தான் ்கணை்ைநதிருக்்க பவணடும்.

அருண குடி்�க்கு முன்�ா்கப் ப�ாய 
நின்ோன். ப�ாகும்ப�ாதிருநத தாத்தா 
இப்ப�ாது குடி்�க்குள் இல்்லை. கிளி இல்லைாக் 
கூடுப�ாலைப் ச�ாலிவிழநது சவறிச்ப�ாடி 
உயிரற்ே பிண்மாய அ்�வற்று நிற்கிேது 
குடி்�. 

தாத்தா எஙப்க என்ே ப்கள்விக்கு அஙகு 
யாரிைமும் �திலில்்லை. குடி்�க்குள் 
இருநத அவரின் துணி்மணி்களும், சிலை 
ச�ாருட்களும் உயிரற்றுப் ப�ானபின்பும் 

ப்மனி சநடி்யச் சு்மநத�டி ்காற்றில் 
்கசிநது ச்காணடிருநதன.

்க ட டு ப் � ா டி ழ ந த  ்க ா ல் ்க ள் 
சதருவீதி்ய பநாக்கி ஓடின. “வாழ்வின் 
்க்ைசிக் ்காலைங்களில் மீணடும் உலை்்கத் 
தன் ்கண்களுக்குள் நிரப்பிக்ச்காள்ள 
ப வ ண டு ச ்ம ன் கி ே  ஆ ் � ் ய ச் 
சு்மநத�டி உன் தாத்தா உலை்்கத் 
தரிசிக்்கச் ச�ன்றிருக்்கலைாம்” என்ே�டி 
ச்மௌனம் பூக்்க நின்ேன அஙகிருநத 
ச�டி்கள்னத்தும்.

அவரின் நி்னவு்கள்னத்்தயும் 
சநஞசில் சு்மநதுச்காணடு நின்ே, 
அ ரு ணி ன்  ்க ண ்க ளி ன்  வ ழி ய ா ்க 
இ வ ன்  ்க ழி த் த  அ வ ரு ை ன ா ன 
்காலைங்கள் அ்னத்தும் ்க்ரநது 
வழிநதுச்காணடிருநதன. அபந்க்மாய 
அ்வ “்கணணீரா்க” இருக்்கலைாம். 
த ா த் த ா வு ை ன ா ன  உ ே வு க் கு ம் , 
� ா � த் தி ற் கு ம் ,  எ ஞ சி ய  அ ் வ 
்மடடுப்ம, இப்ப�ாது அவனிைம் 
ச�ால்லிக்ச்காள்ளும்�டியா்க இருநதன.

தாத்தா இனி வரபவ ்மாடைார 
என்கிே அவனது ஈர்மற்றுப்ப�ான 
நி்னப்பிற்கு, அவன் ்மனம் ஆறுதல் 
ச�ால்லைத் சதாைஙகியது...

‘ஆதியில் மு்ளத்த இயற்்்க்யப் 
ப�ாலை, என்றும் தாத்தா!  இனி, யாரு்மற்று 
வாழப் �ழகியிருக்்கலைாம்!’



 ககாைம தவன்்ற கருத்து
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இயற்்்க �ல்பவறு நிேங்க்ள உ்ையது. 
இயற்்்கயின் நிேங்களில் ்மனிதன் சு்வ, 
அழகு, �யன் ஆகியவற்்ேக் ்கணைான். எனபவ 
அவன் �்ைத்த ச�யற்்்கப் ச�ாருள்்கள் 
�லை நிேங்களில் அ்்மநதன. இக்்காலைத்தில் 
நிேத்்தயும் குறிக்கும் `வணணம்` என்ே ச�ால் 
அக்்காலைத்தில் அழகு, இ்�, ஒழுஙகு ஆகிய 
ச�ாருள்்க்ள ்மடடுப்ம தநதது.

 எல்லைா இயற்்்கப் ச�ாருள்்களிலும் 
நிேபவறு�ாடு இருப்�துப�ாலை ்மனித 
உ ை ம் பி லு ம்  அ த ா வ து ,  ப த ா லி லு ம் 
நிேபவறு�ாடு்கள் உணடு. அநத பவறு�ாடு்கள் 
இன்்ேய உலைகில் வறு்்மக்கு அல்லைது 
வள்்மக்கு, உயரவுக்கு அல்லைது தாழ்வுக்கு, 
அதி்காரத்திற்கு அல்லைது அடி்்மத்தனத்திற்கு, 
ஒ டு க் கு மு ் ே க் கு  அ ல் லை து  அ த ற் கு 
எ தி ர ா ன  ப � ா ர ா ட ை த் தி ற் கு  உ ரி ய 
குறியீடு்களா்க ்மாற்ேப்�டடுவிடைன. இை 
ஒதுக்கீடடுக்ச்கதிரா்க ஒரு ்கருத்்தச் ச�ால்லும் 
தி்ரப்�ைத்தில் ்கறுத்த நிேமு்ையவன் 
்க ல் லூ ரி க் கு ச்  ச � ல் லு கி ே ா ன் .  சி வ ந த 
நிேமு்ையவன் இைஙகி்ைக்்கா்மல் சவளிபய 
நிற்கிோன். ்கருத்்தச் ச�ால்லுவதற்கு 
இஙப்க பதாலின் நிேம் ஒரு குறியீைா்கப் 
�யன்�டுத்தப்�டுகிேது. ்கறுப்பு, சிவப்பு 
ஆகிய இரணடு நிேங்கள் கீழ்ச்�ாதிக்்காரன், 
ப்மல்�ாதிக்்காரன் என்�்தக் குறியீடு்களா்கச் 
சுடடி நிற்கின்ேன. �மூ்க முரண�ாடு்கள் 
்மனிதனின் பதாலின் நிேத்்தக் ச்காணடு 
சவளிப்�டுகின்ே வழக்்கம் எவவாறு 
உருவானது? ்மனிதத் பதாலின் நிேத்்தயும் 
அழ்்கயும் இ்ணக்கும் ப்காட�ாடு்கள் தமிழ்ச் 
�மூ்கத்தில் எவவாறு வளரநதுள்ளன என்�்த 
விளக்்க முயலுபவாம்.

 இன்்ேய �மூ்க நி்கழ்வு்களிலும் 
அ்�வு்களிலும் ்கறுப்பு நிேம் கீழ்ச்�ாதிக்்காரன், 
வறு்்மப்�டைவன், ்கல்வியறிவு இல்லைாதவன் 

அல்லைது நா்கரி்க்மறியாதவன், அழ்கற்ேவன் 
என்ே ச�ாருள்்களிபலைபய ஆளப்�டுகிேது. 
திரு்மணச் �ந்தயில் �ணம் என்�்தப் 
ப�ாலைபவ, அதற்குக் கு்ேயாத அழுத்தத்துைன் 
ச�ணணின் நிேமும் தீர்மானிக்கிே �க்தியா்க 
விளஙகுகிேது. அதாவது �ாதாரண ்மனிதனின் 
அழகுணரச்சி்யப் ச�ாறுத்த்மடடில், ்கறுப்பு 
என்�து அழ்கற்ே நிேம் என்று அ்னத்து 
்மனிதர்களும் ்கருதுகிோர்கள். அழகுணரச்சியில்  
இநதப் �ாகு�ாடு புகுநத மு்ே ஆயவுக்குரிய 
ஒன்ோகும்.

 ஒரு �மூ்கத்தின் வாழ்க்்்க சநறி்க்ள 
வரலைாற்றுப் ப�ாக்கில் அளவிடடு அறிய உதவும் 
�ான்று்களில் இலைக்கியம் முதன்்்மயானது. 
தமிழ்ச் �மூ்கம் மி்க நீணை இலைக்கிய 
்மரபி்ன உ்ையதா்க இருக்கிேது. எனபவ 
்மனிதத் பதாலின் நிேமும் அழகுணரச்சியும் 
�ற்றிய ்மதிப்பீடு்க்ள அறிய இலைக்கியச் 
�ான்று்க்ளக் ்காணப�ாம். நிேங்கள் ்மனித 
உணரவு்க்ளப் புலைப்�டுத்தும் என்னும் ச�யதி 
சதால்்காப்பியத்தில் ்காணப்�டுகிேது. ஆனால் 
இரணடு நிேங்க்ளப் �ற்றிபய சதால்்காப்பியர 
ப�சுகிோர.

 ்கறுப்பும் சிவப்பும் சவகுளிப் ச�ாருள
 நிேத்துரு உணரத்தற்கும் உரிய என்�.
 ்கறுப்பு, சிவப்பு என்�ன சினத்்த 

உணரத்தும் ச�ாற்்களா்கவும் வரும் என்�து 
சதால்்காப்பிய இலைக்்கண்மாகும். இநத 
இலைக்்கணம் பிற்்காலை இலைக்கியங்களில் 
பின்�ற்ேப்�டடிருக்கிேது.

 ்கறுத்தின்னா ச�யத அக்்கணணும் 
்மறுத்தின்னா

 ச�யயா்்ம ்மா�ற்ோர ப்காள்
என்ே திருக்குேளில் `்கறுத்து` என்ே ச�ால் 

`சினநது` என்ே ச�ாரு்ளத் தருகிேது.
 ச�ருந்ர பநாக்கிய ்கணதன்
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 சிறுவ்ன பநாக்கியும் சிவப்பு 
ஆனாபவ

என்ே ஔ்வயாரின் புேப்�ாைலில் 
சிவப்பு என்ே ச�ால் சவகுளி என்ே ச�ாருளில் 
ஆளப்�டடுள்ளது. ஆயினும் இநதச் ச�ாற்்கள் 
பதாலின் நிேம் �ற்றிப் ப�� வரவில்்லை.

 �ங்க இலைக்கியங்களிலும் அதற்குப்பின் 
வநத நீதி இலைக்கியங்களிலும் சிலைம்பு, 
ப்ம்க்லை ப�ான்ே ்காப்பியங்களிலும் ஆண, 
ச�ண இருவரின் உைல் �ாரநத வருண்ன்கள் 
ஏராள்மா்க இைம் ச�றுகின்ேன. ஆனால் 
அ்வய்னத்தும் ்மனித உறுப்பு்களின் 
அ ள வு ம்  வ டி வு ம்  � ா ர ந த த ா ்க ப வ 
அ்்மநதுள்ளன. இநத வருண்ன்களும் 
அளவு ்மடடுமின்றி உறுப்பு்களின் �யன் 
்கருதியதா்கவும் அ்்மநதுள்ளன. ச�ருத்த 
மு்லை என்�து வள்்ம அல்லைது தாய்்மயின் 
குறியீைா்கவும் வீரரின் ச�ருத்த பதாள் என்�து 
வலி்்மயின் சின்ன்மா்கவும் �ாது்காப்பின் 
சின்ன்மா்கவும் அ்்மநதுள்ளன. உயரவு, 
தாழ்வு என்ே ்கருத்பதாடைங்கள் இநத 
வருண்ன்களில் ்காணப்�ைவில்்லை. ்மாோ்க, 
அழகு என்�து உைல் நலைம் �ாரநததா்கபவ 
ப��ப்�டடிருக்கிேது. இவவருண்ன்களில் 
ஓரிைம் தவிர ஏ்னய இைங்களில் ்மனிதத் 
பதாலின் நிேம் ப��ப்�ைபவ இல்்லை. 
`்காதலைன் அல்லைது ்கணவ்னப் பிரிநத 
ச�ணணின் உைலில் ச�ான் நிேத்தில் ��்லை 
பூக்கும், என்னும் ஓரிைத்தில் ்மடடுப்ம ்மனிதத் 
பதாலின் நிேம் ப��ப்�டுகிேது.

 இ்வ ஒருபுே்மா்க, ்மற்சோரு புேத்தில் 
சதயவங்க்ளப் ப�சும் இைத்தில் அவற்றின் 
நிேங்கள் ப��ப்�டுகின்ேன. ்மாபயான் 
்ம்லை ப�ான்று  நீலைநிேத்தில் இருக்கிோன், 
�லைரா்மன் (வாலிபயான்) அருவிப�ாலை 
சவள்்ள நிேத்தில் இருக்கிோன் என்று 
ஒரு �ங்கப் �ாைல் கூறும். திரு்மாலுக்கும் 
�லைரா்மனுக்கும் நிேம் ச�ால்லைப்�டைாலும், 
முரு்கன், ச்காற்ே்வ ப�ான்ே சதயவங்களுக்கு 
நிேம் ச�ால்லைப்�ைவில்்லை. சிவச�ரு்மானின் 
்க ழு த் து  ந ஞ சு ண ை  ்க ா ர ண த் த ா ல் 
்கரு்்மயும் நீலைமும் ்கலைநத வணணத்தில் 
அ்்மநதிருப்�தா்க ்மற்சோரு �ாடடு கூறும்.

 �க்தி இலைக்கியக் ்காலைநசதாடடுத் 

ச த ய வ ங ்க ளு க் கு ம் ,  ்ம னி த ர ்க ளு க் கு ம் 
�ல்பவறு நிேங்கள் ப��ப்�டுகின்ேன. ்கைவுள் 
எல்லைா்மா்க இருக்கிோன் என்று குறிக்்க வநத 
்மாணிக்்கவா�்கர, `நிேங்கபளார ஐநது்ையாய 
விணபணார்கள் ஏத்த ்ம்ேநதிருநதாய 
எம்ச�ரு்மான்` என்கிோர. எனபவ நிேங்கள் 
ச்மாத்தம் ஐநது என்�து �ழநதமிழர ்கருத்து 
என்று சதரிகிேது. சவண்்ம, ்கரு்்ம, 
ச�ம்்்ம, ச�ான்்்ம, பு்்கநிேம் என அவற்்ே 
உ்ரயாசிரியர விளக்குகின்ேனர. பதவாரம் 
சிவச�ரு்மா்னப் `�வள வணணத்தினர` 
என்றும், உ்்மயவ்ள `்மர்கதக்ச்காடி` 
எ ன ப்  � ச் ் �  நி ே மு ் ை ய வ ள ா ்க வு ம் 
கு றி க் கி ன் ே து .  இ ரு ளி ன்  வ ண ண மு ம் 
அநதியின் வணணமும்கூைச் சிவச�ரு்மானின் 
வணணச்மனக் குறிக்கும் ்மற்சோரு பதவாரப் 
�ாைல். வணணம் என்ே ச�ால் அழகு என்ே 
ச�ாருளிலும் வழங்கப்�டடிருப்�த்ன 
`வணண ்மாரபில் தாரும் ச்கான்்ே` என்ே 
�ங்கப் �ாைலைாலும் அறிகின்போம்.

 �க்தி இலைக்கியங்களில் நாம் ்காணும் 
்மற்சோரு ச�யதி ்கறுப்பு அழகுக்குரிய நிேம், 
அது ஒளி வீசும் என்�து. திரு்மா்லை ஆணைாள் 
`்கணணன் என்னும் ்கருநசதயவம் ்காடசி 
�ழகிக் கிைப்ப�ன்` என்கிோர. ஆழ்வார்கள் 
�லைரும் திரு்மா்லைக் `்கரிய ்மாணிக்்கம்` என்று 
�ாடியுள்ளனர. இரா்மனது ்கரிய உைம்பிலிருநது 
ஒளி கிளரநதது என்ே ச�யதி்ய `சவயபயான் 
ஒளி தன் ப்மனியின் விரிப�ாதியின் ்ம்ேய` 
என்று ்கம்�ர �ாடுகிோர. ்கணணப்�ர 
பிேநதப�ாது அவரது ்கறுத்த ப்மனி 
ஒளியு்ையதா்க இருநதது என்�த்னக் 
`்கருங்கதிர விரிக்கும் ப்மனி ்கா்மருகுழவி` என்று 
�ாடுகிோர ப�க்கிழார. தன்மீது �டை ஒளி்யப் 
�ள�ளப்பு்ைய ்கருப்புநிே ்மனிதத்பதால் 
`எதிசராளி` ச�யது ்காடடும் என்�து ்கம்�ரும் 
ப�க்கிழாரும் ்காடடும் அழகுக் ்காடசியாகும்.

 நன்னூல் 301ஆம் சூத்திரத்துக்்கான 
விருத்தியு்ரயில் அவவு்ர்காரர `்கண` 
என்னும் பவற்று்்ம உருபி்ன விளக்குகிோர. 
எடுத்துக்்காடைா்கத் தரப்�டும் ச�ாற்சோைர 
`்கறுப்பின் ்கண மிக்குள்ளது அழகு` என்�தாகும். 
சநருப்பின் உள்ளாரநத தன்்்ம சதேல் 
(சுடுதல்) என்�துப�ாலைக் ்கறுப்பின் உள்ளாரநத 
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தன்்்மபய அழகுதான் என்�து அக்்காலைத்தில் 
நிலைவிய ்கருத்து எனத் சதரிகிேது. அக்்காலைம் 
வ்ர அழப்காடு ப�ரத்து எணணப்�டை ்கறுப்பு 
நிேம் பின்னர ஏன் தனது ்மதிப்்� இழநதது? 
அழகின்்்ம என்�தற்கு எடுத்துக்்காடைா்க 
அது எப்�டி ்மாறிப்ப�ானது? தாழ்வுக்கும், 
இழிவுக்கும் உரியதா்கக் ்கறுப்பு நிேம் 
்கருதப்�டைதன் �மூ்க வரலைாற்றுக் ்காரணி்கள் 
யா்வ? இக்ப்கள்வி்களுக்்கான வி்ையி்னச் 
�மூ்க அ்்மப்பில் ்காண இயலைாது. ்மாோ்க 
அதி்காரம் �ாரநத அரசியல் அ்்மப்புக்குள்பள 
பதை பவணடும். அதுவும் தமிழ் அரசு்கள் 
வீழ்ச்சிய்ைநத 13ஆம் நூற்ோணடின் 
இறுதிக்குப் பின்னபர பதை பவணடும்.

 கி . பி . 1 3 1 0  மு த ல்  1 3 2 2  வ ் ர 
தமிழ்நாடு இசுலைாமியர �்ைசயடுப்�ால் 
அ்லைக்்கழிநதது. மீணடும் 1383இல் வி�யந்கரப் 
ப�ரரசின் தள�தி்களின் �்ைசயடுப்�ால் 
ஆடசி ்மாற்ேம் ஏற்�டைது. வி�யந்கரப் 
ப�ரரசு இசுலைாமியருக்கு எதிரா்க ்வதி்க 
சநறி்ய உயரநத இலைடசிய்மா்கக் ச்காணடு 
பதான்றிய அர�்மர�ாகும். ஆடசியதி்காரம் 
வி�யந்கரப் ப�ரரசின் தள�தி்களின் ்்கக்கு 
்மாறியவுைன் தமிழ்நாடு ஒரு �ண�ாடடு 
சநருக்்கடி்ய எதிரச்காணைது. அதாவது 
வரலைாற்றில் முதல்மு்ேயா்கத் தமிழ்நாடடின் 
அரசியல் அதி்காரம் பிேச்மாழி ப�சும் 
ஆடசியாளர்களிைம் நி்லையா்க ்மாறியது. 
இநத ஆடசியாள்ரத் சதாைரநது சதலுஙகு 
ச்மாழி ப�சும் ்மக்்கள் ச�ரு்மளவு குடிபயேத் 
ச த ா ை ங கி ன ர .  இ க் ்க ா லை  ்க ட ை த் தி ல் 
தமிழ்நாடடில் தனித்து வளரநதிருநத ்�வ, 
்வணவ ்மதங்கள் பின்னுக்குத் தள்ளப்�டைன. 
்வதி்க சநறிபய முன்னிறுத்தப்�டைது. 
`இநது ்மதம்` அதி்காரத்தில் அ்மரநதது. தமிழ் 
அக்்காலைத்தில் ஆடசி ச்மாழியா்க இல்்லை. 
ஆடசியாளர்களின் ச்மாழியாகிய சதலுஙகு 
ப�ணப்�டைது. அரசியல் அதி்காரத்தில், ் வதி்க 
சநறியின் ்காவலைர்களான பிரா்மணரக்கும் 
�்மசுகிருதத்திற்கும் முன்னுரி்்ம தரப்�டைது. 

 இவர்கள் ஆடசி முடியும் தறுவாயில் 
கி.பி.1700க்குப் பிேகு உருது ப�சும் வைநாடடு 
முசுலிம்்கள் அங்கஙப்க சிலை �குதி்களில் 
ஆடசியதி்காரத்்தக் ்்கப்�ற்றினர. மி்கச்சிலை 
�குதி்களில் பிரஞசுக்்காரரும் ஏ்னய 

�குதி்களில் பிரிடடிஷ்காரர்களும் ஆடசி்யக் 
்்கப்�ற்றினர.

 கி . பி . 1 4 ஆ ம்  நூ ற் ே ா ண டி ன் 
சதாைக்்கம் முதலைா்கத் தமிழ்நாடடின் 
அ ர சி ய ல்  அ தி ்க ா ர த் ் த க்  ் ்க யி ப லை 
்வத்திருநத அ்னத்து ஆடசியாளர்களும், 
த மி ழ ர ்க ளி ன்  � ர ா � ரி  நி ே த் தி லி ரு ந து 
பவறு�டை சிவநத நிேமு்ையவர்கள். 
அவர்களால் ஆதரிக்்கப்�டை வைநாடடில் 
இருநது வநத இசுலைாமிய ஞானி்கள், 
ஐபராப்பியப் �ாதிரி்மார்கள், பிரா்மணர்கள் 
ஆகிய அ்னவரும் தமிழர்க்ளவிைச் 
சிவநத நிேம் உ்ையவர்கள். எனபவ ஐநது 
நூற்ோணடுக்கு ப்மலைா்கத் தமிழ்நாடடில் 
அ ர சி ய ல்  அ தி ்க ா ர மு ம் ,  அ ர சி ய ல் 
சித்தாநதங்க்ளயும் ந்ைமு்ே்க்ளயும் 
உயரத்திப் பிடிக்கின்ே ஆன்மீ்க அதி்காரமும் 
சிவநத நிேமு்ையவர்களின் ்்கயிபலைபய 
இருநதது. எனபவ இநத நிேம் அதி்காரத்தின் 
நி ே ்ம ா ்க ,  உ ய ர ந த  ஆ ன் மீ ்க த் தி ன் 
நிே்மா்க,  ப்மடடி்்மயின் சின்ன்மா்க, 
அழகு நி்ேநததா்கக் ்காடைப்�டைது. 
சுருக்்க்மா்கச் ச�ால்வதானால், தமிழ் ப�சும் 
ச�ருவாரியான ்மக்்கள் கூடைத்தாரின் ்மரபுவழி 
அழகுணரச்சி ்மனிதத் பதாலின் நிேத்்தப் 
ச�ாறுத்த்மடடில் தி்�்மாற்ேம் ச�ற்ேது. 
எதிர நி்லையில் ச�ால்வதானால், ்கறுப்பு 
நிேமு்ைய ்மக்்கள் அழ்கற்ேவர்களா்கவும், 
ஆளப்�டு�வர்களா்கவும், அதி்காரத்திற்குத் 
த கு தி ய ற் ே வ ர ்க ள ா ்க வு ம் ,  இ ழி வி ன் 
சின்ன்மா்கவும் ்கருதப்�டைனர. இன்ேளவும் 
இதுபவ சதாைர்க்தயாகி வருகிேது. 
எனபவதான் த்ள்களிலிருநது தங்க்ள 
விலைக்கிக் ்காடை விரும்பும் தனி ்மனிதர்கள், 
அதாவது தனிவாழ்வின் ச�ாருளாதார 
ப ்ம ன் ் ்ம யி லு ம்  அ தி ்க ா ர த் தி ன் மீ து ம் 
பவட்்க உ்ையவர்கள் சிவப்புத் பதா்லை 
சவறியுைன் விரும்புகிோர்கள். எனபவ,  
`்கறுப்பு – சிவப்பு` என்�து சவறும் 
அழகுணரச்சி �ாரநத பிரச்�்னயன்று. அது 
்மரபுவழி அழகுணரச்சியிலிருநது தி்� 
்மாற்ேப்�டைவர்களின் அதி்கார பவட்்கக்கும் 
்மரபுவழிச் �ஙகிலியால் பி்ணக்்கப்�டை 
எளிய ்மக்்களுக்கும் இ்ையிபலை நிலைவிவரும் 
ஒரு முரண�ாடு ஆகும்.




