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தலையஙகம்

õí‚è‹.

 ð¬ìŠ¹  ‘îè¾’ Þ¼ðˆFï£¡è£‹ I¡Qî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶MK‰F¼‚Aø¶. 

 ªè£ó£ù£ â¡Â‹ ªè£®ò ¬õóR¡ ðóõLù£™ àôè«ñ î¡ ðóðóŠð£ù Þò‚èˆ¬î 
GÁˆFJ¼‚Aø¶. ªî£†ì£™ ðó¾‹ «ï£Œ â¡Â‹ èŸð¬ù Güñ£Œ Gè›‰¶ ï‹ õ£›M¬ùŠ 
ðî‹ ð£˜‚èˆ ªî£ìƒAJ¼‚Aø¶. â¡ªø¡¬ø‚°ñ£ù õóô£Á «ê£èˆ¶ì¡ G¬ù¾Ã˜‰¶ 
²†®‚è£†ìŠ«ð£°‹ å¼ Þ‚è†ì£ù î¼íˆF™ õ£›‰¶ªè£‡®¼‚A«ø£‹. Þô‚Aòƒèœ 
ÞŠ«ð£«î Þ„«ê£î¬ùè£ôˆ¬îŠ ðF¾ ªêŒòˆªî£ìƒAM†ìù.

 ÉŒ¬ñŠ ðEò£÷˜èœ è÷ˆF™ G¡Á «õ¬ô ªêŒðõ˜èœ. ÞNõ£ŒŠ ð£˜‚èŠð†ì å¼ 
ªî£N™ àôèˆ¬î «ï£J¡ H®JL¼‰¶ e†è, Þó¾ ðè™ ð£ó£ñ™ àîM‚ªè£‡®¼‚Aø¶. 
ï‹ Þô‚Aòƒèœ ¶òóˆ¶ì¡ MõKˆ¶„ªê¡ø Ü¿‚°èœ Gó‹Hò õ£›¾„ Åö™î£¡ 
Üõ˜èÀ‚° âŠ«ð£¶‹ «ï˜‰F¼‚Aø¶. ÉŠ¹‚è£K ¹FùˆF™ ñ£K, ‘Þ¶î£¡ ªî£N½‡µ 
âøƒA†ì£ ÜŠ¹ø‹ âîŠðˆF»‹ «ò£C‚èŠHì£¶.. Þ‰î åôèˆ¶ô ²ˆîŠð´ˆ¶ø åò‰î ªî£Nô 
ªêŒ»«ø‡µ ªð¼¬ñŠðì ªîKòµ‹’, â¡Á î¡ ðE¬ò àò˜õ£è‚ ÃPù£½‹ GüˆF™ 
ÜŠð®‚ è¼îŠðìM™¬ô âù àí˜‰F¼‰î£¡. Üîù£™ ÉŒ¬ñŠ ðE‚è£ù è¼Mèœ 
è‡´H®‚èŠðì«õ‡´‹ â¡ð¬î àí˜ˆFòð®J¼‰î£¡. ÜŠ¹FùˆF™ ÌõóC ‘Ü¿‚°ˆ¶EòŠ 
«ð£†´, Ü¿‚°ô G¡ù£½‹ cî£¡ Üöè£ù ñÂê¡.. Ýì‹ðó ¶E à´ˆFòõÂ‚A†ì 
Ü¿‚è£ù ñù² Þ¼‚°.. å¼ ï£À åù†ì‡´ ñí‹ õ‰î¶ Þ™ô. Ýù£ cî£¡ ñÂê¡,’ 
â¡Á ñ£K¬òŠ ðŸP G¬ùŠð£œ. â‰î ñQî¬ù»‹ ñQîù£èŠ ð£˜‚è, ïìˆî‚ èŸÁˆ î¼õ¶ 
è¬ô»‹ Þô‚Aòº‹. Ýù£™  â‰î‚ è†ìˆF™ â‰î ñQîQ¡ «î¬õ ÜFèñ£è Þ¼‚Aø«î£ 
Ü‰î ñQî¬ùˆ ªîŒõñ£è‚ è¼FM†´, H¡ù˜ É‚AŠ«ð£´‹ è¬ô¬ò‚ èŸÁˆ î‰¶ M´Aø«î 
õ£›‚¬è.

 «ï£Œˆªî£ŸÁ ðŸPò ðò‹ ÜFèñ£AJ¼‚Aø¶. Ü…²õ¶ Ü…²õ¶î£«ù ÜPõ£˜ 
ªî£N™. ê†ªì¡Á å«ó ï£O™ èù¾‹ G¬ù¾‹ ÜN‰¶ °‹ð½œ å¡ø£è àJ˜M´‹ õ£¬î 
°Pˆî ÝFðò‹ Ü¶. Ü«ê£èIˆFóQ¡ ‘ÜõÂ‚°Š H®ˆîñ£ù ï†êˆFó‹’ CÁè¬îJ™ Ü‹¬ñ 
õ£˜ˆî ð‚èˆ¶ i†´‚ °ö‰¬î¬ò á¬óM†´ˆ îœOJ¼‚°‹ è£ôó£ ñ¼ˆ¶õñ¬ù‚°ˆ É‚A„ 
ªê¡ÁM´õ£˜èœ. è£†®‚ªè£´ˆîõ¡ îMŠð£¡.. ªðŸø î£Œ î‰¬î îMŠð˜.. ‘ Mò£F»ì¡ 
ð´ˆF¼‚°‹ °ö‰¬î‚°Š ªðŸø î£ò£ó£™ C²¼¬û ªêŒòº®ò£¶’ â¡ø °Ÿø¾í˜¾ 
â¿‹. ªî£ŸÁ«ï£ò£™ â¿‰î êÍè„ Åö™ Ü‰î„ Cô ñQî˜èO¡ à‚Aó àí˜¾è÷£™ 
ðF¾ªêŒòŠð†®¼‚°‹. êñè£ô‚ ªè£ó£ù£ °Pˆ¶Š ð¬ì‚èŠð´‹ ð¬ìŠ¹èœ õ£Jô£è 
âF˜è£ô‹ ï‹ îMŠ¹í˜¾è¬÷ àí˜‰¶ªè£œ÷ˆ ªî£ìƒ°‹.

 ðEè÷Ÿø Åö™ ï‹I™ ðô¬óŠ ðCJ¡ ªð¼‹H®‚°œ C‚è¬õˆ¶œ÷¶. àŠHL 
ªõ‰î¬î‚ è¬ìò¬ìˆ¶ Þ¼‹«ð˜ å‚è«ô£´ à‡µ‹ ð‡¬ìò õÁ¬ñ‚ è£†C Þ¡Á‹ 
Üóƒ«èøˆªî£ìƒAò¶. °´‹ð õÁ¬ñ à‡ì£‚°‹ ñù ÜKŠ¹ ªè£®ò¶. õ‡íGôõQ¡ 
âvî˜ Ü¬î ÜP‰F¼‰î£œ. õÁ¬ñ»‹ ðC»‹ «ð£‚A, Þó‰îõ˜ Þ¡ºè‹ è£í Üó²ì¡ 
î¡ù£˜õô˜èÀ‹ ªî£‡ì£Ÿøˆ ªî£ìƒA»œ÷ù˜. ‘ïìñ£ì‚ «è£J™ ï‹ðŸ° å¡Á ßJ™ 
ðìñ£ì‚ «è£J™ ðèõŸ° Üî£«ñ’â¡Áí˜‰î ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹ õP«ò£˜ ðô¼‚° àíõO‚°‹ 
à¡ùîŠ ðE¬ò «ñŸªè£‡´ õ¼Aø¶.

 õ£÷£™ ÜÁˆ¶„ ²®Â‹ ñ£÷£‚ è£î™ ªè£œ÷¬õ‚°‹ ñ¼ˆ¶õŠ ðEò£÷˜è¬÷»‹ 
‘áø…ê£ ªõ™ð¬ì’ò£Œ„ Cø‰«î£ƒ°‹ è£õ™¶¬øJù¬ó»‹ îè¾ õ£›ˆF õíƒ°Aø¶.

 îIN¡ Þô‚Aò Þ¬íò˜è÷£ù èMë˜ Ü.ªõ‡Eô£ ñŸÁ‹ èMë˜ º.º¼«èS¡ 
«ï˜è£í™ ÞšÞîN™ Þì‹ªðŸÁœ÷¶. «ñ½‹ Ë™ Mñ˜êùƒèœ, è†´¬óèœ, ªî£ì˜èœ, 
CÁè¬îèœ, èM¬îèœ âù àœ÷ Ü¬ùˆ¶Š ð°Fè¬÷»‹ õ£C»ƒèœ.. Mõ£F»ƒèœ.. 
ðA¼ƒèœ..

ï¡P.

          - ÝCKò˜

4 ð¬ìŠ¹ îè¾ ãŠó™ 2020  
w w w. p a d a i p p u . c o m



5ð¬ìŠ¹ îè¾ ãŠó™ 2020  
w w w. p a d a i p p u . c o m

 கேர்காணல் 

-கவிஞர் மு.முருககஷ் மற்றும் கவிஞர் அ.வெண்ணிைாவுடனான கேர்காணல்

“வளரும் செடிகளின் வவரகளில் ஊற்றப்படும் 
நீரையள்ளும் ரககளில் ஒன்்றறாக இருககவவ விருப்பம்”

 ÜöAò¬ô»‹ ÞòŸ¬è¬ò»‹ «ðK¡ðˆ¬î»‹  ªõŸPè¬÷»‹  
ñA›„C¬ò»‹ ñ†´«ñ «ñ™Ì„²è«÷£´ «ðCõ‰î èM¬îèœ Þ¡Á è†´èœ 
à¬ìˆ¶ˆ îù‚è£ù ªñ£NJ™ Gî˜êùˆ¬î Üî¡ à‡¬ñ¬òŠ «ð²A¡øù.
ÜŠð® ÜŸ¹îñ£ù ªñ£Nò£½‹ âO¬ñò£ù õ£˜ˆ¬îè÷£½‹ ïñ‚è£ù °óô£Œ 
ªõ®‚°‹ èMë˜ Ü.ªõ‡Eô£ õ¼´‹ ÞîòƒèO¡ èM¬îè÷£ŒŠ ÌŠðõ˜. 
êñè£ôŠ ªð‡ èMë˜èO™  ñ†´ñ™ô.. ªð£¶õ£Œ â™ô£‚ è£ô‚ èMë˜èO¡ 
õK¬êJ½‹ º‚Aòñ£ùõ˜ Ü.ªõ‡Eô£!

 èMë˜ º.º¼«èw îI›‚ ¬ý‚Ã èM¬îŠHî£ñè¡  â¡Á ªê£™ô‚Ã®ò 
Ü÷MŸ°„ Cø‰î èMë˜, â¿ˆî£÷˜, CŸPîö£÷˜, ðˆFK‚¬èò£÷˜, °ö‰¬î 
Þô‚AòŠ ð¬ìŠð£÷˜, è™M Ý«ô£êè˜, ðFŠð£÷˜ âùŠ ðô î÷ƒèO™ bMóñ£è 
ÞòƒA õ¼ðõ˜.

ió«ê£ö¡.è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡



 Þô‚Aò àôA¡ îM˜‚è º®ò£î 
ð¬ìŠð£÷˜è÷£ù Þõ˜èœ Þ¼õ¼‹  
Þ¬íò˜èœ. îI› àôAŸ°‚ A¬ìˆî ÜKò 
ð¬ìŠð£Oè÷£ù èMë˜ F¼.º.º¼«èw ñŸÁ‹ 
èMë˜ F¼ñF.Ü.ªõ‡Eô£ Üõ˜èÀìù£ù 
æ˜ ÞQò «ï˜è£í™..

 இலக்கிய இணையர் இருவருக்கும் 
வைக்்கம். ஐயா நீங்கள் ்கவிணை என்ற 
பினபுலத்தில் இருந்து வந்ைவர்.  உங்களின 
துவக்்க நிணல எப்படி இருந்ைது? எந்ை இடத்தில் 
இருந்து செழுணைப்படுத்தி வளர்ந்தீர்்கள்? அந்ைக் 
்கால்கடட  ்பணடபபுல்கத்தில் உங்கணளப ்பாதித்ை 
ந்பர் யார்? 
 ‘முதலில் கவிததயில் ததொடங்கி, 
அடுத்து கதததெழுதி, பின்னர் புதி்னம் பதடத்து, 
இறுதிெொக, திற்னொய்வு எனும் தபெரில் 
விமர்்ச்னம் எழுதி வீணொகிப் பபொகிறொர்கள் 
தமிழ் எழுத்தொளர்கள்’ எனறு ஆதங்கப்படடொர் 
கவிகபகொ அப்துல்்ரகுமொன. நல்்லபேதளெொக, 
என எழுத்தொர்ேம் முதலில் கததயிலிருநபத 
ததொடங்கிெது. 
 சிறுேெதிலிருநபத கதத பகடகும் 
சூழலில் ேளர்நதேன நொன. என வீடடுககுப் 
பககத்திலிருநத த்ரஸ் மில் திடலில் நொனதகநது 
குடும்பங்கதளச் ப்சர்நதேர்கள் ஒனறொக 
உடகொர்நது, தீப்தபடடி ஒடடுேொர்கள். 
பேத்லயின அலுப்பு ததரிெொமலிருகக 
ெொ்ரொேது ஒருேர் கதத த்சொல்ேொர்கள். என 
அம்மொ த்சொல்லும் கததகள் அவேளவு 
உயிர்ப்பொக இருககும். கதத பகடபதறகொக 
உடகொரும் குழநததகள், அப்படிபெ தீப்தபடடி 
ஒடடும் பேத்லயிலும் ஒத்தொத்செொக 
இருப்பொர்கள். நொனும் அப்படிெொகக கதத 
பகடக ஒதுங்கிெேனதொன.
 கதத பகடபதிலிருநத ஆர்ேம், கதத 
த்சொல்்லவும் எனத்ன உநதித் தள்ளிெது. 
பகடட கததகதள, பொர்த்த தித்ரப்படங்கதள, 
படித்த கததகதளச் த்சொல்்லத் ததொடங்கி, 
பினபு கதத த்சொல்ேதறகொகபே கததப் 
புத்தகங்கதளத் பதடிப் படிப்பே்னொப்னன. 
எங்கள் ததருவிலிருநத பொரிஜொதம் அககொவும், 
வீடபடொடு ஒடடிபெ குடியிருநத சித்தப்பொவும் 
ேொங்கிப் படித்த குமுதம், ்ரொணி, கல்கண்டு 
இதழ்கபள என ேொசிப்பிறகுத் துதண நினற்ன.
 உெர்நித்லப்பள்ளி மொணே்னொக 

இருநத கொ்லத்திப்லபெ கததகள் எழுதத் 
ததொடங்கி, அப்படிபெ தமல்்ல கவிததப் 
பககமொய் ே்ரத் ததொடங்கிப்னன. எங்கள் 
பகுதியில் பொ்ரதி மனறம் நடத்திெ ‘பொர்தே’ 
தகதெழுத்து இதபழ என ததொடககககொ்லக 
கவிததகளுககொ்ன ததொடடி்லொ்னது. 
திருகபகொகர்ணம் அ்ரசுக கிதள நூ்லகத்தில் 
பொ்ரதி, பொ்ரதிதொ்சன, சு்ரதொ, அப்துல்்ரகுமொன, 
ஈப்ரொடு தமிழனபன, இனகு்லொப், கநதர்ேன, 
மு.பமத்தொ, தே்ரமுத்து, ஈழத்துக கவிஞர் 
பமமனகவி எ்னப் தபருங்கொதப்லொடு கவிதத 
நூல்கதள ேொசித்ததன விதளேொக, கவிததயின 
அடுத்த கடடத்திறகு நகர்நது ேநபதன. 
 இநத நொடகளில் நூ்லகத்திலிருநது 
கொத்ல, மொத்ல எ்ன ஒரு நொதளககு 
இரு நூல்கதளககூட எடுத்து ேநது 
ேொசித்திருககினபறன. என ம்னசுககு 
தநருககமொ்ன பதடப்புகதளத் தநத 
அத்னத்துப் பதடப்பொளர்களுபம எனத்னப் 
பொதித்தேர்கள்தொன. எனறொலுங்கூட, 
கததகளில் தஜெகொநதனும் பம்லொண்தம 
தபொனனுச்்சொமியும், கவிததகளில் 
அப்துல்்ரகுமொனும் ஈப்ரொடு தமிழனபனும் என 
ஆதர்்ச பதடப்பொளிகள் எனபபன.
 அம்ைா.. ச்பாதுவா்க உங்கள் ்கவிணை்கள்  
வாழ்வியல் அதிர்விணை ஏற்படுத்தி, நம்ணை 
அைனைாடு ்பயணிக்்கச் செய்யும். உங்களுக்கு 
ஆரம்்ப்காலக் ்கடடங்களில் ்கவிணை எழுை 
உந்துைலா்க இருந்ைது எது? நீங்கள் எழுதிய 
முைல் ்கவிணை  நிணைவில் உள்ளைா? துவக்்க 
்காலத்தில் யாருணடய ்கவிணை்கள் உங்கணளப 
ச்பரிதும் ்பாதித்ைை?
 புதிதொகப் படிககப்பபொகும் 
ேொ்சகர்களுககொ்ன அறிமுகமொக இருககும் எனற 
புரிதலில் இகபகள்விதெ அணுகுகிபறன. 
 விதத முதளத்ததழ அபநகக 
கொ்ரணிகள் பததே. தேப்பம், நீர், மண் இப்படி. 
இதேதெல்்லொம் ஒருங்பக ்சரிெொ்ன விகிதத்தில் 
அதமயும்பபொபத விததயிலிருநது சிறு முதள 
தேளிேரும். அப்படித்தொன என கவிததகளின 
பிறப்பும். வீடடுச் சூழல் ேொசிப்பதறகும் 
எழுதுேதறகுமொ்ன புரிதப்லொடு இருநதொலும், 
ேொழ்வின இ்ரண்டொம் கடடமொ்ன திருமணத்தத 
பநொககி நகர்த்தப்படடபபொபத எ்னககுள் 
கவிதத பிறநதது. 
 ‘அடுத்த ஆண்டும், ே்சநதம் 
ஆர்ப்பொடடமொய் ேரும்’ எனற கவிததபெ என 
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முதல் கவிதத. திருமணத்திறகுப் பின, என 
இெல்பு ேொழ்வில் இருநது நொன முறறிலுமொக 
அநநிெப்படுத்தப்படுபேப்னொ எனற 
அச்்சத்திலிருநது பிறநத கவிததெது. 
 துேககக கொ்லத்தில் கனிதமொழியின 
கவிததகள் எ்னககு மிகப் பிடித்ததே. 
தமனதமெொ்ன கு்ரலுதடெ அநதக 
கவிததகளுககுள் இரும்புப் பபொனறு இருநத 
உறுதிெொ்ன ததொனி எனத்ன ேசீகரித்தது. 
இப்பபொது பொ்சொங்கில்்லொமல் பனமுகம் 
கொடடும் ்சங்கக கவிததகள் ம்னத்திறகு 
தநருககமொக இருககினற்ன.
 ஐயா.. புதுக்்கவிணை 
எழுதிக்ச்காண்டிருந்ைவர் நீங்கள். 
புதுக்்கவிணையில் இருந்து ணைக்கூ எழுைலாம் 
எை உங்களுக்கு எபன்பாது னைானறியது? 
அைறகுத் தூண்டுன்காலா்க இருந்ைது எது? 
 எண்பதுகளின பிறபகுதியில் தீவி்ரமொகக 
கவிததகதள எழுதிகதகொண்டிருநபதன. 
1987-இல் நண்பர்கபளொடு இதணநது 
தேளிகதகொண்டு ேநத ‘விடிெல்’ எனும் 
சிறறிதழில் எ்னது கவிததகள் ததொடர்நது 
பி்ரசு்ரமொயி்ன. தபொதுேொகபே, எ்னது கவிததகள் 
சுருககமொக இருககும். பககம் பககமொக 
எழுதுேது படிப்பேருககு அெர்ச்சிதெ உண்டு 
த்சய்யுதமனபதத உறுதிெொக நம்பிப்னன. 
அப்பபொது நதடதபறற கவிெ்ரங்குகளில் 
்சக கவிஞர்கள் பககம் பககமொக எழுதி ேநது 
ேொசிப்பொர்கள். நொன ஒரு தேள்தளத்தொளில் 
இ்ரண்டு பககங்களுககு மிகொமல் சுருககமொகபே 
ேொசிப்பபன. இது பொர்தேெொளர்களிடம் மிகுநத 

ே்ரபேறதப என கவிததகளுககுப் தபறறுத் 
தநதது. 
 விடிெல் இதழில் கவித்தூறல்கள், 
மின்னல் தபொறிகள், கவித்துளிகள் எனும் 
தபெர்களில் சிறுசிறு கவிததகதள எழுதிப்னன. 
இநதக கவிததகள் தபரும்பொலும் மூனறு 
ேரிகளில் இருநத்ன. அேறறுள் இப்பபொதும் 
நித்னவிலிருககும் ஒரு கவிதத..
 அடுப்படிப் புதக 
 கரித்துணிக கவிதத 
 அம்மொ .
 இநதக கொ்லகடடத்தில்தொன 
தமிழில் ஜப்பொனிெ மூேரி தைககூ கவிதத 
ேடிே நூல்கள் தேளிே்ரத் ததொடங்கி்ன. 
அப்துல்்ரகுமொனின கடடுத்ரகளும், ஈப்ரொடு 
தமிழனபன, மித்்ரொ, அமுதபொ்ரதி, அறிவுமதி 
ஆகிபெொரின தைககூ கவிததகளும் எனத்ன 
தைககூவினபொல் ஆறறுப்படுத்தி்ன. 
சுருககமொ்ன இறுகிெ தமொழிநதடயும், 
அழகிெ கொடசிப் பதிவும், மூனறொேது ேரியின 
மினஅதிர்வுபம எனத்ன தைககூ எழுதத் 
தூண்டி்ன. அனறு ததொடங்கி, இனறுேத்ர 
தைககூவின தீவி்ர ேொ்சக்னொகிப் பபொப்னன.
 ஐயா, ணைக்கூ ்கவிணை்கள் ைமிழில் 
அறிமு்கைாகி ஒரு நூற்றாண்டு ்கடந்ை நிணலயில் 
இனண்றக்குத் ைமிழ்க் ்கவிணை வாசிபபுப ்பரபபில் 
ணைக்கூவிறகு எந்ைளவு வரனவறபு உள்ளது? 
ெை்காலத்தில் உங்களுக்குப பிடித்ை ணைக்கூ 
சைாகுபபு ைறறும் பிடித்ை ்கவிஞர்்கள் ்பறறிச் 
சொல்லுங்கனளன. ணைக்கூ ்கவிணைக்்கா்க மி்க 
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முக்கியைாை ்பங்களிபண்பச் செய்து இருக்கிறீர்்கள். 
ணைக்கூ ்கவிஞர்்களின ்கவிணை்கணளத் 
சைாகுத்து ஐந்து சைாகுபபு நூல்்கணளயும் 
அளித்திருக்கிறீர்்கள். இந்ை அளப்பரிய ்பணிக்கு 
வாழ்த்துக்்கள். அந்ைச் ெவாலாை ்பணிணய எப்படி 
ஐயா னைறச்காண்டீர்்கள்?
 1916-இல் (அகபடொபர்-16) மகொகவி 
பொ்ரதிெொர் ‘சுபத்சமித்தி்ரன’ இதழில் எழுதிெ 
‘ஜப்பொனிெக கவிதத’எனும் குறுங்கடடுத்ர 
ேழிபெ தமிழில் தைககூ முதனமுத்லொக 
அறிமுகமொ்னது எனறு தகொள்பேொபமெொ்னொல், 
ஒரு நூறறொண்டித்னக கடநதுேநதிருககிறது 
தமிழ் தைககூ. தமிழில் தைககூ அறிமுகமொ்ன 
ததொடககக கொ்லங்களில் இருநத பகலிெொ்ன 
பபச்சுகள், புரித்லறற விமர்்ச்னங்கள் இப்பபொது 
குதறநதிருககினற்ன.
 சிறறிதழ்கள் மடடுபம தைககூ 
கவிததகதள தேளியிடடுேநத நித்ல மொறி, 
தறபபொது தேகு்ச்ன இதழ்களும் தைககூ 
கவிததகதள அழகொ்ன ேடிேதமப்பில் 
ேண்ணப்படங்களுடன தனிபெ பககம் 
ஒதுககி தேளியிடடுேருகினற்ன. தைககூ 
கவிததகதளப் படிககும் ேொ்சகப் ப்ரப்பும் 
விரிேதடநதிருககிறது. புத்தகக கதடகளில், 

புத்தகக கண்கொடசிகளில் தைககூ நூல்கதள 
விரும்பிக பகடடு ேொங்கும் ேொ்சகர்கதளயும் 
பொர்கக முடிகிறது. எ்னககுப் பிடித்த தைககூ 
கவிஞர்களின படடிெல் மிக நீளமொ்னது. 
ஆ்னொலும், தமிழ் தைககூ எதுதே்ன 
அறிெபேண்டுமொ்னொல், கீழ்ககண்ட 
கவிஞர்களின 10 தைககூ நூல்கதள 
அேசிெம் ேொசித்தொக பேண்டுதமனறு நொன 
பரிநதுத்ரப்பபன.
1. சூரிெப் பிதறகள் – ஈப்ரொடு தமிழனபன, 2. ஐககூ 
அருவிகள் – அமுதபொ்ரதி, 3. மித்்ரொவின தைககூ 
கவிததகள் – மித்்ரொ, 4. கதடசி மதழத்துளி 
– அறிவுமதி, 5. முள்ளில் அமரும் பனித்துளி - 
நொ.விச்ேநொதன, 6. மக்ரநத ்ரகசிெங்கள் – சிபி, 
7. தநறறி சுருங்கிெ புத்தர் – மணி ்சண்முகம், 
8. த்சல்ஃபி எடுத்துகதகொள்கிறது ம்ரம் – 
லிங்கு்சொமி, 9. மீனகள் உறங்கும் குளம் – 
பிருநதொ்சொ்ரதி, 10. தமல்்லப் பதுங்கும் ்சொம்பல் 
நிறப்பூத்ன – ேதித்ல பி்ரபொ.
 ஐநது தைககூ கூடடுத் ததொகுப்புகதள 
தேளியிடட அனுபேங்கள் ஒவதேொனறும் ஒரு 
தனிக கதத. எ்னது தைககூ கவிததகதள ேொசித்த 
அனத்ன ்ரொபஜஸ்ேரி பதிப்பக உரிதமெொளரும் 
கவிஞருமொ்ன பொ.உதெகண்ணன, எ்னது 
தைககூ கவிததகதளத் ததொகுப்பொக 
தேளியிட ஆர்ேம் கொடடி்னொர். 1993-இல் 
தேளிெொ்ன எ்னது ‘வி்ரல் நுனியில் ேொ்னம்’ 
தைககூ நூல் மூனபற மொதத்தில் விறறுத் 
தீர்நதபதொடு, தமிழகம் முழுேதும் ஏ்ரொளமொ்ன 
கவி நண்பர்கதளயும் அநத நூல் எ்னககுப் 
தபறறுத் தநதது. ப்லரும் ஆர்ேத்பதொடு 
தைககூ எழுதிகதகொண்டிருநத்னர். அேர்களின 
கவிததகதள ேொசித்த எ்னககு அேறதறயும் 
நூ்லொககும் ஆத்ச ேநதது. எ்னது நூத்ல தேளியிட 
ஆர்ேம் கொடடிெ பொ.உதெகண்ணனிடம், “ப்ல 
தைககூ கவிஞர்களின கவிததகதளயும் 
ததொகுத்துத் தருகிபறன. தைககூ கூடடுத் 
ததொகுப்பொக தேளியிட்லொபம..!” எனபறன. 
அேரும் ்சம்மதிகக இருேரும் ப்சர்நபத 1995-
இல் ‘கிண்ணம் நிதறெ தைககூ’ எனும் 64 
கவிஞர்களின தைககூ கவிததகள் அடங்கிெ 
ததொகுப்தப தேளியிடபடொம். நல்்ல 
ே்ரபேறபும் பொ்ரொடடும் அநதத் ததொகுப்புககுக 
கிதடத்தது. அநதத் ததொகுப்பு நூத்ல ேொசித்த 
ப்லரும் தைககூ எழுதத் ததொடங்கி்னர். 
கவி நண்பர்களின ஆர்ேத்தொலும், புதிதொக 
எழுதும் கவிஞர்கதள அதடெொளப்படுத்த 
பேண்டுதமனகிற எண்ணத்தொலும் அடுத்தடுத்து 
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ஐநது கூடடுத் ததொகுப்புகள் தேளிேநத்ன.
 இனதறககுத் தமிழ் தைககூ 
கவிததயில் சிறப்பொ்ன பங்களிப்பித்னச் 
த்சய்துேரும் கவிஞர்களில் ப்லரும் அநதக 
கூடடுத்ததொகுப்புகளில் பங்பகறறேர்கள் 
எனபதத அறியும்பபொது ம்னம் தநகிழ்கிறது.
 ஐயா.. அண்ணையில் ‘குக்கூசவை…’ 
எனும் மி்கச் சிறிய ணைக்கூ ்கவிணை நூலிணைக் 
சவளியிடடுப பிரைாைப்படுத்தியிருந்தீர்்கள். 
அனந்கைா்கத் ைமிழில் இதுவணர சவளியாை 
்கவிணை நூல்்களினலனய மி்கச் சிறிய நூலா்க 
உங்களின ‘குக்கூசவை…’ இருக்கும். 
இைற்காை பினபுலம் ைறறும் உறொ்கம் 
உங்களுக்கு எஙகிருந்து கிணடக்கி்றது? இைற்கா்க 
உங்களுக்குக் கிணடத்ை ்பாராடடு? அது ்பறறிச் 
சொல்லுங்கள்..
 எநததேொரு பதடப்பும் அதன 
நூ்லொகக முதறயிலும் கேனிககத்தககதொக 
இருககபேண்டுதமனறு விரும்புபேன நொன. 
‘வி்ரல் நுனியில் ேொ்னம்’ எனும் எ்னது முதல் 
தைககூ கவிதத நூத்ல, ேழககமொ்ன நூல்களின 
பொதிெளவில் தேளியிடபடன. ‘தைககூவிறகு 
ஏறற ேடிேம்’ எனறொர்கள். 2000-த்தில் ‘தைககூ 
தடரி’ எனும் சிறு நூத்லக தகெடகக தடரி 
ேடிவில் தேளியிடபடன. 2006-இல் முழு 
பகக ேண்ணப் புதகப்படத்பதொடு ‘உயிர்க 
கவிததகள்’ தைககூ நூலித்ன தேளியிடபடன. 
‘ஆகொ… அழகு..!’ எனறு பொ்ரொடடி்னொர்கள். 
2019-இல் தேளிெொ்ன ‘குககூதே்ன…’ 
உள்ளங்தகககுள் அடங்கும் குறுநூல், எ்னது 
பத்தொண்டுகொ்லக கொத்திருப்பு. மத்திெ அ்ரசின 
்சொகித்திெ அகொததமி அதழப்பின பபரில், 2009-
இல் தகொல்கத்தொ த்சனறிருநபதொம். அங்பக 
ஸ்ரீ ்சொ்ரதொ மடம் தேளியிடடிருநத ‘My Eternal 
Companion’ எனும் மிகச் சிறிெ நூத்லொனதற 
ேொங்கி ேநபதன. அநத நூலின ேடிேம் தைககூ 
நூலுககு மிகவும் தபொருத்தமொக இருநதது. 
நொனும் அநத நூப்லொடு த்சனத்னயிலுள்ள 
பத்துககும் பமறபடட அச்்சகம், தபண்டிங் 
நித்லெங்களுககுச் த்சனறு, ‘இப்படிதெொரு 
நூத்லக தகொண்டுே்ர முடியுமொ?’ எனறு 
பகடபடன. ‘இதறகொ்ன இெநதி்ர ே்சதி 
தகொல்கத்தொ மறறும் தடல்லியில் மடடுபம 
உள்ளது. இங்பக முடிெொது’ எனபற ப்லரும் 
தகவிரித்த்னர்.
 2019 ஏப்்ரலில் புகபமககர்ஸ் 
உரிதமெொளர் ஆதித்ெொதேச் ்சநதித்பதன. அேர், 

‘ம்... த்சய்ெ்லொம். த்ச்லவு அதிகமொகும்’ எனறொர். 
நொனும் ்சம்மதித்பதன. ஆறு மொதக கொ்லப் தபரும் 
முெறசியில் ‘குககூதே்ன...’ நூல் 4.8 த்ச.மீ 
உெ்ரமும், 4.5 த்ச.மீ. அக்லமும் தகொண்ட தமிழின 
மிகச் சிறிெ நூ்லொக தேளிேநதது. இநநூத்லப் 
பறறிப் ப்ல இதழ்கள் பொ்ரொடடி எழுதி்ன. ‘புதிெ 
தத்லமுதற’ ததொத்லககொடசியின நிர்ேொக 
இெககுநர் ்ச.கொர்த்திதகச்த்சல்ேன, இநநூத்லப் 
பறறிெ சிறப்புக கொடசித் ததொகுப்தபொனதற 
ஒளிப்ரப்பி்னொர். 2020-இல் த்சனத்னயில் 
நதடதபறற புத்தகத் திருவிழொவில் இநத 
நூலுககு மிகுநத ே்ரபேறபு கிதடத்தது. தமிழ்ப் 
படிககத் ததரிெொத குழநததகள் கூட, ‘இநதப் 
புகதக ேொங்கித்தொங்க. நொன எழுத்துககூடடிப் 
படிககிபறன...’ எனறு தபறபறொர்களிடம் 
தகஞ்சிக பகடடு ேொங்கிப்பபொ்ன கொடசிகதளக 
கண்படன. ப்ல நண்பர்களும் 5, 10 எ்னப் 
பி்ரதிகதள ேொங்கிச் த்சனறு நண்பர்களுககுப் 
பரி்சளித்த்னர். இநநூலிலுள்ள தைககூ 
கவிததகள் ஆங்கி்லத்திலும் இநதியிலும் 
தமொழிெொககம் த்சய்ெப்படடுேருகினற்ன 
எனபது கூடுதல் மகிழ்ேளிககும் விஷெம்.  
 அம்ைா, நீங்கள் சொல்லுங்கள்..  
ச்பண்ணிய எழுத்துக்்கள் 1995-இல் எப்படி 
இருந்ைை? ச்பண்ணிய எழுத்துக்்களின 
துவக்்க நிணலக்கும், இபன்பாதுள்ள ச்பண் 
எழுத்ைாளர்்களின நிணலக்கும் வளர்ச்சிப ன்பாக்கு 
எவவாறு உள்ளது அம்ைா?
 1995-2005 ேத்ரயி்லொ்ன பத்தொண்டுகள் 
கவிததயு்லகில் மிக எழுச்சிெொ்ன கொ்லகடடம். 
ஐம்பதுககும் பமறபடட தபண்கள் 
எழுதிகதகொண்டிருநதொர்கள். புதிதொகப் ப்லரும் 
எழுத ேநதொர்கள். தமிழ்க கவிததப் ப்ரப்பில் 
ேளமொ்ன கவிததகள் எழுதப்படட்ன.
 2010-ககுப் பிறகொ்ன கொ்லகடடத்தில் 
முகநூல் சுெ பி்ரசு்ர ்சொத்திெங்கதளச் 
்சொத்திெப்படுத்திெ பிறகு, ஏ்ரொளமொ்ன 
எண்ணிகதகயில் கவிஞர்கள் 
எழுதிகதகொண்டிருககிறொர்கள். 
 80-கள் ேத்ர தபண்களில் மிகச் சி்லத்ரத் 
தவி்ர, பிறர் உத்ரநதடதொன எழுதி்னொர்கள். மிகச் 
சி்லப்ர கவிதத எழுதி்னொர்கள்.
 இனறு உத்ரநதட எழுதும் 
தபண்கள், கவிதத எழுதும் தபண்களின 
எண்ணிகதகதெவிட மிகக குதறவு. கவிதத 
எழுதுபேர்கள் உத்ரநதடககு ேொருங்கள் 
எனறு த்சொல்்ல மொடபடன. ஆ்னொல் 
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உத்ரநதட ஆயி்ரககணககொ்ன வீ்ரர்கதளத் 
தி்ரடடிகதகொண்டு பபொய்ப் பபொர்ககளத்தில் 
நிறுத்தி, முனநினறு யுத்தம் த்சய்ேததப் 
பபொனறது. நம்தம எப்பபொதும் ்சமருககு 
அதழத்துகதகொண்பட இருககும். அதறகுள் 
கவிதத, சிறுகதத எல்்லொம் ஒளித்துதேத்துக 
தகொள்ள்லொம்.   
 சிறு்கணை சைாடர்்பா்கனவ ஒரு ன்கள்வி. 
ைமிழ்ச் சிறு்கணை எழுைப்படத் சைாடஙகி 
நூறு ஆண்டு்காலத்ணைத் சைாடப ன்பாகி்றது. 
அஙகீ்காரம் ச்பற்ற, ்கவனிபபுப ச்ப்றாை 
என்ற அணடயாளங்கணளக் ்கடந்து, இந்ைத் 
சைாகுபபிறகுள் 54 ச்பண் எழுத்ைாளர்்கணளப 
்பறறி முழுணையாை அறிமு்கத்ணைத் ைந்து, 
னைடணலத் தூண்டச் செய்யும் ைமிழின முைல் 
ஆவைைா்க வழி்காடடுகி்றது உங்களின 
‘மீைமிருக்கும் சொற்கள்’. இப்படித் சைாகுப்பைறகு 
உங்களுக்குப பினபுலைா்க இருந்ைது எது அம்ைா?
 ்சொகித்திெ அகொததமிககொக, 2003-இல் 
தமிழ்ப் தபண் கவிததகதளத் ததொகுத்துக 
தகொடுத்பதன, ‘க்னவும் விடியும்’ எனற 
தத்லப்பில். தமிழ்க கவிததப் ப்ரப்பில் இெங்கிெ 
ப்ல தபண்களின கவிததகதளத் ததொகுப்பதின 
மூ்லம், கவிததயில் இெங்கிெ தபண்களின 
ே்ர்லொறதறத் ததொகுத்துச் த்சொல்லும் 
முெறசிெது. அதன ததொடர்ச்சிெொகபே தமிழில் 
சிறுகததகள் எழுதிெ தபண்கதளப் பறறியும் 
ஒரு ததொகுப்பு தகொண்டு ேநபதன.
 நொம் எழுதிச்த்சல்லும்பபொது, எநத 
ம்ரபின ததொடர்ச்சியில் நிறகிபறொம், எதத 

பநொககிப் பெணப்படப்பபொகிபறொம் எனற 
ததளிவுககு, இதே பபொனற ததொகுப்புப் 
பணிகள் எ்னககு உநதுத்லொக இருநத்ன.
 தமிழ்ச் சிறுகதத ே்ர்லொறறித்ன 
ேொசிககும்பபொது அதில் கதடசி பத்தியில் 
ஒனறி்ரண்டு தபண்கள் தபெர்கள் மடடுபம 
்சடங்குபபொல் குறிப்பிடப்படும். நூறறொண்தட 
தநருங்கிகதகொண்டிருககும் ஓர் இ்லககிெ 
ேதகதமயில் தபண்கள் எழுதபே 
ே்ரவில்த்லெொ எனற பகள்விககு விதடதொன 
மீதமிருககும் த்சொறகள்.  
 இத்ததொகுப்பில் உள்ள கததகதளப் 
படித்து, குறிப்பிடட எழுத்தொளத்ரத் 
பதடிப் படிககிறொர்கள். நிதறெ ேொ்சகர்கள் 
அேர்களின கததகள் எங்கு கிதடககும், 
மறுபி்ரசு்ரமொகியிருககிறதொ எனறு அவேப்பபொது 
பகடகிறொர்கள். இத்ததொகுப்புப் பணியின 
ேொயி்லொகபே, மூேலூர் ்ரொமொமிர்தத்தம்மொள், 
சித்தி ஜூத்னதொ பபகம் பபொனறேர்களின 
பதடப்புகள்மீது கே்னம் தபற தேகக 
முடிநதது.
 புதிெ பொடத்திடடத்தில் எடடொம் ேகுப்பு 
தமிழ்ப் பொடத்தில் எழுத்தொளர் பகொமகள் எழுதிெ 
‘பொல் ம்னம்’ எனற சிறுகதததெத் ததொகுப்பில் 
இருநது ப்சர்த்திருககிறொர்கள். தமிழின முதல் 
முெறசிெொ்ன இப்புத்தகத்திறகொகக கிதடத்த 
மகிழ்ச்சிெொ்ன ஒனறி்ரண்டு தருணங்கள் இதே.     
 அம்ைா, ச்பாதுவா்கப ச்பண்்களால் 
ைடடும்ைான ச்பண்்கணளப ்பறறியாை 
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்பணடபபு்கணளத் ைர முடியுைா? ஆண்்களால் 
ச்பண்்களின ்பணடபண்பத் ைர முடியாைா?
 ஆண், தபண் பொலி்ன பேறுபொடு 
எழுத்தில் கிதடெொது. எழுத்தொளர் எனறொப்ல 
எழுதப்படும் பொத்தி்ரமொகக கூடு பொயும் 
வித்தததொன. தறபபொது எழுத்தொளர் 
்ரொபஜநதி்ர ப்சொழன எழுதிெ கததகதளப் 
படித்துகதகொண்டிருககிபறன. எத்தத்ன 
விதமொ்ன தபண்கள் அேரின கததகளுககுள்? 
நொனகு பககக கததககுள் அேர் கடடிதெழுப்பும் 
தபண்களின அகவு்லகமும், புறவு்லகமும் 
எனத்னப் பு்ரடடிப் பபொடுகிறது. “என்னய்ெொ 
மனுஷன நீ, எங்கிருநது இத்தத்னப் 
தபண்கதளப் படித்தொய்?” எ்னக தககுலுககத் 
பதொனறுகிறது.
 நல்லது அம்ைா. அடுத்துக் குழந்ணை 
இலக்கியம் ்பறறிப ன்பெலாம் எைத் னைானறுகி்றது. 
ஐயா நீங்கள் குழந்ணை இலக்கியம் சைாடர்்பா்கத் 
சைாடர்ந்து எழுதியும், ்பயைம் செய்துச்காண்டும் 
இருக்கிறீர்்கள். குழந்ணை இலக்கியம் ்பணடத்தும் 
இருக்கிறீர்்கள். குழந்ணை இலக்கியம் எழுைலாம் 
எை எபன்பாது உங்களுக்குத் னைானறியது? 
குழந்ணை இலக்கியம் ்பறறி எழுைத் னைணவ?  
ைற்காலச் சூழலில் குழந்ணை இலக்கியம் 
்பணடக்்க னவண்டுசைை எணை அவசியைா்கக் 
்கருதுகிறீர்்கள்?
 1990-களின ததொடககத்தில் 
புதுகபகொடதட மொேடட அறிதேொளி 
இெககத்தில் பணி த்சய்துதகொண்டிருநபதன. 
அப்பபொது, ‘ஊர்ககூடி…’ எனும் புதிெ 
கறபபொர்களுககொ்ன இததழொனறித்னக 
தகொண்டுேநபதொம். அநத இதழின 
துதணெொசிரிெர் தபொறுப்பில், அநத இதழுககொ்ன 
பதடப்புகதளத் ததொகுப்பது, ேடிேதமப்பது 
எ்ன அத்னத்துப் பணிகதளயும் நொன த்சய்பதன. 
எல்ப்லொரும் படிககினற தமொழியிப்லபெ 
புதிெ கறபபொர்கள் படிககச் சி்ரமப்படுேததக 
கண்படன. எளிெ ேொர்த்ததகள், சுருககமொ்ன 
ேொககிெங்கள் தகொண்ட தமொழிநதட 
அேர்களுககுப் படிகக ே்சதிெொகவும் இருநதது. 
படிககவும் பிடித்திருநதது. புதிெ கறபபொர்கதள 
ம்னதில் தேத்துத் ததொடர்நது நொன எழுத எழுத, 
அநத எளிெ தமொழி நதட எ்னககும் தககூடிெது. 
    இநதச் சூழலில் மதுத்ரயில் பப்ரொசிரிெர் 
்ச.மொட்சொமி முெறசியில் ததொடங்கப்படட 
BGVS கருத்துககூடத்பதொடு இதணநது புதிெ 
கறபபொர்களுககொ்ன சிறு நூல்கதள உருேொககும் 
பணியில் நொனும் இதணநபதன. பப்ரொ. 

்ச.மொட்சொமியின தநகிழ்ேொ்ன உத்ரகள், 
எ்னககொ்ன தமொழி ேகுப்புகளொகி்ன. அப்பபொது 
எழுத்தொளர் உதெ்சங்கர் தமொழிதபெர்த்த 
‘ேொயும் மனிதனும்’ எனகிற சிறு நூத்ல 
ேொசித்பதன. மத்லெொளத்ததச் ப்சர்நத சிறுேன 
அபிமனயு எழுதிெ குடடிக கததகளின 
ததொகுப்பு அது. அநதக கததகள் எ்னககுப் 
புதிெ புரிதத்லத் தநத்ன. என கே்னம் குழநதத 
இ்லககிெத்தினமீது குவிநதது. குழநததகள் 
மறறும் புதிெ கறபபொர்களுகதக்ன ‘மககளின 
விடுகததகள்’ நூத்லொனறித்ன நொன ததொகுகக, 
தமிழ்நொடு அறிவிெல் இெககம் அதத்ன 
தேளியிடடது. அநத நூல் பல்்லொயி்ரம் பி்ரதிகள் 
விறபத்னெொகி, குழநததகளின ம்னவு்லகிறகு 
தநருககமொக எனத்னக தகொண்டுபபொய்ச் 
ப்சர்த்தது.
 பிறகு, தமிழ்நொடு அறிவிெல் 
இெககமும் இநதிெ ேளர்ச்சி இெககமும் 
(பின்னொளில் யுப்ரகொ கல்வி இெககமொ்னது) 
இதணநது நடத்திெ மககள் பள்ளி இெககத்தின 
மொநி்லக கருத்தொள்ரொகத் தமிழகத்தின ப்ல 
மொேடடங்களுககுச் த்சல்லும் பணியில் 
ஈடுபடபடன. குழநததகதள தநருங்கிச் 
த்சல்்ல விதளெொடடுகளும் பொடல்களும் 
கததகளும் எ்னககுக தக தகொடுத்த்ன. பிறகு, 
சு்னொமிெொல் மனித உயிர் இழப்புகதள 
அதிகமொகச் ்சநதித்த நொகப்படடி்னம் 
மொேடடத்தில் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் புப்ரொகி்ரொம் 
(After School Programme) எனும் திடடத்தில் 
பணிெொறறிெபபொதும், திருேண்ணொமத்ல 
மொேடட ஒருங்கிதணப்பொள்ரொகப்‘படிப்பும் 
இனிககும்’ திடடத்தில் பணி த்சய்த 
கொ்லத்திலும் குழநததகளுககொக எழுதும் 
முெறசியில் முழுதமெொக எனத்ன 
ஈடுபடுத்திகதகொண்படன. 
 ‘என குழநததககுத் தமிபழ படிககத் 
ததரிெொது’ எனபததச் ்சறறும் ம்னககூச்்சமினறிப் 
தபருதமெொகச் த்சொல்லி மகிழும் ஒரு 
தத்லமுதற உருேொகியுள்ள கொ்லத்தில் நொம் 
ேொழ்நதுதகொண்டிருககிபறொம் எனபபத எ்னககு 
மிகுநத ம்ன உதளச்்சத்லத் தநதது. அநதக 
குழநததகளுககுத் தமிதழச் த்சொல்லித் தரும் 
பணிெொகவும், தமிழ் நூல்கதள ேொசிககத் 
தூண்டும் ேதகயிலும் நிதறெ குறு நூல்கதள 
எழுதத் ததொடங்கிப்னன. 100-ககும் பமறபடட 
கதத அடதடகதளயும், 25-ககும் பமறபடட 
சிறுேர் இ்லககிெ நூல்கதளயும் இதுேத்ர 
எழுதியிருககிபறன.
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 பல்்லொயி்ரமொண்டு கொ்ல 
இ்லககிெப் தபருதமயுதடெ நம் தமிழில் 
குழநததகளுககொ்ன பதடப்புகள் பபொதிெ 
அளவில் இல்த்ல எனபதத முதலில் நொம் 
ஏறறுகதகொள்ள பேண்டும். மத்லெொளத்தில் 
குழநததகளுககொ்ன நூல்கள், ேெது ேொரிெொகப் 
பிரித்து எழுதப்படுகினற்ன. தமிழில் 
அப்படிெொ்ன பணிகளின ததொடககமொக ஆ்ரம்பக 
கல்வி பயிலும் குழநததகளுகதக்ன ‘படித்துப் 
பழகு’, ‘மத்லயிலிருநது கதத அருவி’ எனும் 
நூல்கதளயும், உெர்நித்லப் பள்ளியில் படிககும் 
குழநததகளுகதக்ன ‘தபரிெ ேயிறு குருவி’, 
‘உயிர்க கு்ரல்’ ஆகிெ நூல்கதளயும் எழுதிப்னன. 
இநத நூல்கள் இதுேத்ர ப்ல பதிப்புகள் 
தேளிேநதுள்ள்ன.

 அம்ைா.. உங்களது சி்றந்ை ்பணி்களா்கக் 
்கங்காபுரம் நாவல், ஆைந்ைரங்கம் பிள்ணளயின 
நாடகுறிபபுத் சைாகுபபு, னைவரடியார் ஆய்வு 
ஆகியவறண்றக் ்கருதுகின்றன.
 முைலில் ‘்கங்காபுரம்’ வரலாறறு நாவல் 
குறித்து.. நீங்கள் ஒரு நவீை இலக்கியப 
்பணடப்பாளர். உங்கள் ்பார்ணவ, ைரபின மீதும், 
்பண்்பாடடின மீதும் அப்படிசயாரு நாவல் 
எழுை னவண்டும் எை ஏன னைானறியது? 
்பண்ணடய ைனைர்்களின சைானணைக்குள் 
நுணழய உங்களுக்கு ஊக்்கைா்க இருந்ைது 
எது? நீங்கள் நாவல் எழுை எவவளவு ்காலம் 
எடுத்துக்ச்காண்டீர்்கள்? இவறண்றப ்பறறிப 
்பகிர்ந்துச்காள்ளுங்கனளன.
 உங்கள் பகள்வி, நவீ்னத்திறகுள் ே்ர்லொறு 
ே்ரொது எனற ததொனிதெப் பி்ரதிபலிககிறது. 
ே்ர்லொறறின ததொனதமயில் இருநபத நவீ்னம் 
உருேொக முடியும். ப்லபந்ரங்களில் ததொனமபம 
நம்மின நவீ்னமொகவும் மொறுகிறது.

 மிதகயுணர்ச்சிகள் பமப்லொங்கி, 
ே்ர்லொறு குதறேொகவும், புத்னவிறகொ்ன 
கறபத்ன அதிகமொகவும் பிதணநத க்லதேபெ 
நம் ே்ர்லொறறு நொேல்களொகக கடநத ஐம்பது 
ஆண்டுகளொக எழுதப்படடுள்ள்ன.கடநத 
பத்தொண்டுகளொக, தமிழில் ே்ர்லொறறு 
நொேல்களில் புதுதமெொ்ன பபொககு 
நிகழ்நதுேருகிறது. 

 மு.்ரொபஜநதி்ரன, இ.ஆ.ப. எழுதிெ 1801 
முதல் முத்துநொகுவின சுளுநதி நொேல் ேத்ர 
அவேதகதமயில் முனப்னொடிகள். கங்கொபு்ரம் 
நவீ்ன ே்ர்லொறறு நொேலின கொத்தி்ரமொ்ன ே்ரவு.

 ே்ர்லொறறு நொேல்களின ேழிெொக நொம் 
என்ன கடடதமககப் பபொகிபறொம் எனற பகள்வி 
மிக முககிெமொ்னது. சுநத்ர ப்சொழன, ்ரொஜ்ரொஜன, 
்ரொபஜநதி்ரன இேர்கள் பறறியும் இேர்களின 
தேறறிபறறியும் ே்ர்லொறறுப் புத்தகங்களில் 
பபொதும் பபொதுதமனற அளவுககு இருககிறது. 
இேர்கதளப் பறறிெ நொேல்களும் தமிழில் 
நூறறுககணககில் இருககினற்ன. இதேகள் 
த்சொல்்லொத பேதறொரு அனுபேத்தத என நொேல் 
த்ர பேண்டும்.

 அ்ர்சன ேொபளநதி்னொன, பபொர் புரிநதொன, 
தேறறி தபறறொன எனபதில் உள்ள ஈர்ப்தபவிட, 
அ்ர்சன ஒரு ்சொதொ்ரண மனிதத்னப்பபொல் 
துெ்ரப்படடொன, அேனுககும் பசித்திருககிறது, 
அேனும் தனிதமயில் துேண்டிருககிறொன, 
கொதலில் நி்ரொகரிப்தபச் ்சநதித்திருககிறொன எ்னத் 
தனத்னப் பபொனற மனித்னொகப் படிப்பதில் 
ஈர்ப்பு அதிகம். ்ரொபஜநதி்ரன எனும் பப்ர்ர்சனின 
நித்னவுகதளப் பினததொடர்நதிருககிபறன 
கங்கொபு்ரத்தில். அதுபே ேொ்சகர்கதளப் 
தபருமளவில் ஈர்ப்பதறகொ்ன கொ்ரணமொகவும் 
இருப்பதத ேொ்சகர்களின விமர்்ச்னங்களில் 
இருநது அறிகிபறன.

 அடுத்ைைா்க..‘நாடகுறிபபு னவந்ைர்’ 
ஆைந்ைரங்கம் பிள்ணளயின நாடகுறிபபு்கள் 
்பறறி. னைடித்னைடி, அணைத் சைாகுத்துப 
புத்ை்கைா்கத் ைமிழ்ச் ெமூ்கத்திறகு ஆவைைா்கத் 
ைந்து இருக்கிறீர்்கள். இைற்காை மூல்காரைம் 
எனை? அைன னவர்்கணளத் னைடிப ்பயைம் 
செய்ை அனு்பவங்கள் ்பறறிக் கூறுங்கனளன.
 ஆ்னநத்ரங்கம் பிள்தளயின 
நொடகுறிப்தபப் பதிப்பிகக பேண்டும் 
எனற எண்ணம் எழுத்தொளரும் ே்ர்லொறறு 
ஆய்ேொளருமொ்ன மு.்ரொபஜநதி்ரன, இ.ஆ.ப. 
அேர்களுககுத்தொன முதலில் பதொனறிெது. 
அேர் தேள்ள நிேொ்ரணப் பணிகளுககொகக 
கடலூர் மொேடடத்திறகுச் த்சனறிருநத 
பந்ரத்தில், இ்ரவு பந்ரங்களில் தி்னம் ேொசிககக 
கிதடத்த, நொடகுறிப்பின சி்ல ததொகுதிகள், 
அேத்ர இப்பணிககுத் தூண்டி்ன. நொடகுறிப்பு 
பககங்களில் ்சரிபொதிககொேது, இதில் நொங்கள் 
்சநதித்த ்சேொல்கதளயும் சிககல்கதளயும் 
எழுத்லொம். பனனித்ரண்டு ததொகுதிகதளயும் 
தமொழிதபெர்ப்பதறகொக (தபொருத்தமொ்ன 
த்சொல் அல்்ல. தபொருத்தமொ்ன பேறு 
ேொர்த்ததத் ததரிெொததொல், தமொழிதபெர்ப்பு 
எனபற த்சொல்கிபறொம்) அணுகிெேர்கள், 
ஒப்புகதகொண்டு த்சய்து த்ரொதேர்கள் எனற 
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பி்ரச்்சத்னகள் ஒருபுறம், பனனித்ரண்டு 
ததொகுதிகதளயும் மூ்லம் சிததெொமல், 
அபதபந்ரம் ேொசிப்பதறகு எளிதமெொ்னதொகக 
தகொடுககும் ்சேொல், தபொருளொதொ்ரம் எ்னச் 
த்சொல்லிகதகொண்பட பபொக்லொம். 

 இ்ரண்டொண்டுகளொக அவேப்பபொது 
த்சய்து ேநதபதொடு, ஒரு நொதளககு 
இருபது மணிபந்ரம், நொங்கள் இருேரும் 
ததொடர்நது ஓ்ரொண்டு கொ்லம் இப்பணிதெச் 
த்சய்திருககிபறொம். இதறகுபமல் ஒருேரும் 
இதில் ஒனறும் த்சொல்லிவிட முடிெொது எனற 
நிதறவு ேரும்ேத்ர விடொமல் திருத்திப்னொம். 
மிகவும் ம்னநிதறவு தநத பதிப்புப் பணி. 
அதிகம் உதழககும்பபொபத மிகுநத உற்சொகமும் 
பேகமும் தகொள்ளும் எங்கள் இருேரின 
அடிப்பதட குணபம, இநதக கடி்னமொ்ன 
பணிதெச் ்சொத்திெப்படுத்தி இருககிறது. 
எங்கபளொடு இப்பணியில் இருநத பதிப்புக குழு 
நண்பர்கள் ந.மு.தமிழ்மணி, ருத்்ர.துளசிதொஸ், 
பப்ரொ.நட்ரொஜன, நல்்ல.வில்லிென, பித்ரஞ்சு 
பப்ரொசிரிெர் தேங்கட சுப்பு்ரொெ நொய்கர் 
முத்லொப்னொரின பங்கும் அளப்பரிெது.

 ்சமூகம் எப்படிக 
தகொண்டொடப்பபொகிறது எனறு எங்களுககுத் 
ததரிெொது. ஆ்னொல், இநதிெொவுகபக 
முனமொதிரிெொ்ன ஒரு ே்ர்லொறறு ஆசிரிெ்ரொக, 
பதர்நத உத்ரநதடயின பிதொமக்னொக, 
ே்ர்லொறறுத் தகேல்களின களஞ்சிெமொக 
விளங்கிெ ஆ்னநத்ரங்கம் பிள்தளதெ முநநூறு 
ஆண்டுகள் கடநதும் நொங்கள் தகொண்டொடித் 
தீர்த்திருககிபறொம். அேரின உத்ரநதட 
ேொசிப்பின மொதபரும் அனுபேம். அநத 
அனுபேத்தத ேொ்சகர்கள் தபற பேண்டும். 
தமிழ்ச் ்சமூகத்தின அ்சல் ே்ர்லொறதற அறிெ 
பேண்டும். இதுபே எங்கள் விருப்பம்.

 ைமிழ்கத்தில் வழி்பாடடின 
அங்கைா்கக் ன்காயில்்களில் இண்றனெணவக்்கா்க 
னநர்ந்துவிடப்படட னைவரடியார் ச்பண்்கள் 
குறித்து  ‘னைவரடியார் ்கணலனய வாழ்வா்க’  
எனும் ஆய்வுசெய்து முணைவர் ்படடம் 
ச்பறறிருக்கிறீர்்கள். னைவரடியாணர ஆய்வுக்கு 
எடுத்து நூலா்க, ஒரு நூற்றாண்ணட ஆவைைாய்த் 
ைமிழ் ைக்்களிடம் னெர்த்து ்பண்்பாடடுக் ்கணலச் 
செல்வங்கணள மீடசடடுத்து இருக்கிறீர்்கள். 
குறிப்பா்க நீங்கள் இவர்்கணள ஆய்வுக்கு 
எடுத்துக்ச்காள்ளக் ்காரைம் எனை?
 நீங்கள் குறிப்பிடடிருககிறபடி, 

பதே்ரடிெொர் குறித்த ஆய்வு பதடப்புச் 
த்செலுககு நிக்ரொக ம்ன நிதறதேத் தநத பணி.

 பதே்ரடிெொர் குறித்த ஆய்தேத் பதர்வு 
த்சய்ெ இ்ரண்டு கொ்ரணங்கள்; முத்லொேது 
தபண்ணுககொ்ன அறிவுத்தளம் எனபது இருபதொம் 
நூறறொண்டின தகொதடெல்்ல. ததனனிநதிெ 
அறிவுத் தளத்தில் ஏறககுதறெ பதித்னநது 
நூறறொண்டுகளுககும் பம்லொக, தபண்கள் 
முன்னணியில்தொன இருநதிருககிறொர்கள். கத்ல, 
இ்லககிெபம நம்முதடெ அறிவுத்தளம். அததக 
கடடிக கொத்தேர்கள் பதே்ரடிெொர் தபண்கள். 
இதத நிறுவும் விருப்பத்துடனதொன இநதத் 
தத்லப்தபத் பதர்வு த்சய்பதன.

 இ்ரண்டொேது கொ்ரணம்; 
பதேதொசி முதற ்சடடரீதிெொகத் ததட 
த்சய்ெப்படடு, அறுபதொண்டுகள் ஆகினற்ன. 
அறுபதொண்டுகளில், 1500 ஆண்டுகளொக, 
பதேதொசிப் தபண்கள், தங்களின 
அர்ப்பணிப்பொல் கடடிக கொத்து, ேளர்த்து ேநத 
இத்ச, நொடடிெ ே்ர்லொறறில் அேர்களின தடங்கள் 
முறறிலுமொக மதறககப்படடுவிடட்ன. கத்ல 
ே்ர்லொறறில் இருநது அேர்கள் தமொத்தமொக 
இருடடடிப்பு த்சய்ெப்படடொர்கள். 

 தமிழ்க க்லொச்்சொ்ரம், தமிழித்ச, தமிழ் 
நொடடிெம் எனறு தமிழின ம்ரபு குறித்து அககதற 
தகொள்பேர்கள் ஒவதேொருேரும் பதே்ரடிெொர் 
தபண்களில் இருநபத ததொடங்க பேண்டும் 
எனபதத என்னொய்வு உணர்த்துகிறது.

 ஐயா.. இருவரும் சி்றந்ை 
்பணடப்பாளர்்களா்கத் தி்கழ்கிறீர்்கள். னைலும், ஒரு 
்பத்திரிக்ண்கயாளரா்க, உங்கள் ்பணிசயன்பது 
அளப்பரியது. ்பத்திரிக்ண்கயாளரா்கத் ைங்களுக்கு 
ஏற்படட அனு்பவங்கள், ை்றக்்க முடியாைணவ, 
ைை நிண்றணவ அளித்ைணவ ்பறறிப ்பகிர 
இயலுைா?
 ஒரு ஆசிரிெ்ரொக ே்ரபேண்டுதமனபபத 
என சிறுேெது ஆத்ச. அது தககூடொமல் 
பபொ்னது. பேதறொரு ேொய்ப்பு அதுேொகபே ேநது 
எனத்ன அதழத்தபபொது, எ்னககுள்ளிருநத 
பத்திரிகதகெொளன விழித்துகதகொண்டொன.

 140 ஆண்டுககொ்ல பொ்ரம்பரிெமிகக 
‘The Hindu’ பத்திரிகதக குடும்பத்திலிருநது 
தேளிெொ்ன ‘இநது தமிழ் தித்ச’ நொளிதழில் 
முதுநித்ல உதவி ஆசிரிெ்ரொகப் பணிபெறபறன. 
அலுே்லக இருகதகயிலிருநபத த்சய்ெககூடிெ 
பணி எ்னககு ேழங்கப்படடபபொதும், நொப்ன 
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விரும்பி தேளிபெ த்சனறு ப்லத்ரயும் ்சநதிககும் 
பணிதெக பகடடுப் தபறபறன.

   த்சனத்னயில் உ.பே.்சொ. ேொழ்நத வீடு 
இடிககப்படவிருநத நித்லயில் நொத்னழுதிெ 
ஒரு கடடுத்ரெொல் அம்முெறசி தடுககப்படடது 
என எழுத்துககுக கிதடத்த தேறறிெொக 
நித்னககிபறன. ததொத்லககொடசியில் ேநத 
ஒரு தேறொ்ன குறிப்தபக கண்டு, அப்பபொததெ 
முதல்ேர் எடுத்த ஒரு நடேடிகதக... நொன 
உட்னடிெொக தேளியிடட உண்தமச் த்சய்தியின 
விதளேொக, பொதிககப்படடேர் நி்ரப்ரொதி 
எ்ன அறிநது, அேர் மீதொ்ன நடேடிகதகதெ 
வி்லககிகதகொண்டதும் ம்னநிதறதேத் தநதது.

    த்சனத்னயில் நடககும் இ்லககிெ 
விழொககள், புதிெ நூல் ே்ரவுகள் குறித்துப் ப்ல 
பதிவுகதள எழுதிப்னன. அ்ரசிெல் தத்லேர்கள், 
எழுத்தொளர்கள், தித்ரக கத்லஞர்கள்... எ்னத் 
தி்னமும் ெொத்ரபெனும் ஒருேத்ரச் ்சநதிககும் 
சூழத்ல அதமத்துகதகொண்படன. ஒவதேொரு 
நொளும் எ்னககுக கிதடத்த புதிெ அனுபேங்கள் 
எனத்ன உற்சொகத்பதொடு த்செல்படத் 
தூண்டி்ன. இப்படிெொ்ன பநர்்சநதிப்புகதளத் 
ததொகுத்து ‘பூமிதெங்கும் புத்தக ேொ்சம்’ 
எனும் ததொகுப்தபொனதறயும் ்சமீபத்தில் 
தேளிகதகொண்டு ேநதுள்பளன. 

 ஐயா.. அணலன்பசியில் ‘்கவிஞனர…’ 
எைப புதிைா்க எழுதிக்ச்காண்டிருப்பவர்்கணளயும் 
உறொ்கைாய் அணழத்துப ்பாராடடுகிறீர்்கள். 
இளம் ்கவிஞர்்கள் உங்கள் ஊக்்கத்ைால் நிண்றயப 
ன்பர் வளர்ந்திருக்கி்றார்்கள். ைறன்பாது எழுதும் 
வளரும் ்கவிஞர்்கள் ்பறறி உங்கள் ்பார்ணவ?

 எ்னது நண்பர்களில் பொதிககுபமல் 

கவிஞர்கள் எனபதில் எ்னககுக கூடுதல் 
மகிழ்ச்சி. ஒருேர் ஒரு கவிதத எழுதி்னொலும் 
என பொர்தேயில் அேரும் கவிஞப்ர. புதிதொக 
எழுதேரும் ஒரு கவிஞத்ர, முதலில் அே்ரது 
உெ்ரத்திறகு இறங்கிச்த்சனறு பொர்கக பேண்டும்.. 
படிகக பேண்டும். பிறகு, நம் உெ்ரத்திறகு 
அேத்ர அதழத்து ே்ர பேண்டுதமனபபத 
எ்னது எண்ணம். இனதறககிருககும் மூத்த 
பதடப்பொளிகளில் ப்லருககு இப்படிெொ்ன 
எண்ணம் கிதடெொது. புதிெேர்களின கவிதத 
நூல்கதள ேொசித்துவிடடு, ‘நனறொக இருககிறது’ 
எனறு த்சொல்்லககூட ம்னமில்்லொதேர்களொக 
இருககிற ப்லத்ர நொன அறிபேன. என ம்னம் 
இதறகு பநர்மொறொ்னது.

 எநதக கூடடத்திலும் புதிதொக 
எழுதும் ஒரு இளம் கவிஞத்ர அதடெொளம் 
கொண்பததயும், எநதப் புத்தகக கண்கொடசியிலும் 
பி்ரப்லமில்்லொத ஒருேரின கவிதத நூத்லபெ 
பதர்நததடுத்து ேொங்குேததயும் நொன 
ேழககமொகக தகொண்டிருககினபறன. இப்படிச் 
த்சொல்ேதொல் முனப்னொடி பதடப்பொளிகளின 
நூல்கதள ேொசிப்பதில்த்ல எ்னத் தேறொகப் 
தபொருள்தகொள்ள பேண்டொம். பமலும், 
புதிெேர்களின நூல்கதள ேொசிப்பபதொடு 
நினறுவிடொமல், அநத நூத்ல ேொசித்ததும் 
எ்னது கருத்தித்ன ஒரு கடிதமொகபேொ அல்்லது 
த்சல்பபசி ேழிெொகபேொ ததரிவிப்பதத 
இனறுேத்ர தேறொமல் த்சய்துேருகினபறன. 
ேளரும் த்சடிகளின பேர்களில் ஊறறப்படும் 
நீத்ரெள்ளும் தககளில் ஒனறொக இருககபே 
விருப்பம். தேநநீர் ஊறறும் தககளொல் 
அழிப்பததத் தவி்ர பேதறன்ன த்சய்ெ 
முடியும்..!

 ப்ல நூறு இளம் கவிஞர்கள் எ்னது 
ஊககத்தி்னொல் ேளர்நதிருககிறொர்கள் எனறு 
த்சொல்ேததவிட, அேர்கபளொடு ப்சர்நது 
நொனும் ேளர்நதிருககிபறன எனறு த்சொல்ேபத 
தபொருத்தமொ்னது. தறபபொது எழுதும் இதளெ 
கவிஞர்களிடம் புதுதமெொ்ன கவிதமொழியும் 
புதிெ பொடுதபொருளும் உள்ள்ன. ்சமூகம் குறித்த 
பந்ரொ்ன பொர்தேயும் அ்ரசிெல் ததளிவும் 
இருநதொல் இனனும் அேர்கள் உெ்ரங்கதளத் 
ததொடுேொர்கள் எனபது என திடமொ்ன நம்பிகதக.

       
  - அடுத்த இ்தழில் முடியும்.
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 வகாரானா காைத் வதாண்டு 

Ïçðv M Ý‡ìQ

�னி ஒரு மனி�னுககு உணவில்ரல எனில்..

கரம் ககோர்க்ோம்...! நல் அறம் கோ்க்ோம்...! 

 பதடப்பு ்சமூகத்தின இதணப்பு எனற 
இ்லகபகொடு ததொடங்கப்படட பதடப்பு  குழுமம் 
இ்லககிெம் பதடகக மடடுமல்்ல..்சமூகத்ததத் 
தன த்செல்பொடுகளின ேழிெொகவும் இதணப்பபத 
இ்லககு எனற உெரிெ பநொககத்பதொடு 
த்செல்படடுேருகிறது. 

 பதடப்பு குழுமம்  பதடப்பொளிகளின 
தனித்தனதமயுடன இெங்கும் உ்லகம். 
தமிழகம் மடடுமினறி இநதிெொ உடபடட 
உ்லகின பல்பேறு நொடுகதளச் ப்சர்நத சுமொர் 
அறுபதொயி்ரம் தமிழ் பதடப்பொளிகதள 
பந்ரடி உறுப்பி்னர்களொகக தகொண்ட பதடப்பு 
குழுமம் அேர்கதள ஊககுவிககும் ேதகயில் 
ஆண்டுபதொறும் நடத்தும் ஆண்டுவிழொவில் 
பல்பேறுபடட இ்லககிெ விருதுகளும், நலிநத 
பதடப்பொளிகளுககு நிதி உதவியும், இ்லககிெ 
உ்லகில் ்சொதத்ன பதடத்த பதடப்பொளிகளுககு 
ேொழ்நொள் ்சொதத்னெொளர் விருது மறறும் 
பணமுடிப்பும்,்சமூகப் பணியில் தங்கதள 
இதணத்துகதகொண்ட பதர்நததடுககப்படட 
பணிெொளர்களுககுச் சிறநத ்சமூக அககதறெொளர் 
விருதும் அளித்துக தகள்ரவித்துேருகிறது. 

 இ்லககிெப் பணிபெொடு நினறுவிடொமல் 
பதடப்பு அறககடடதள ்சொர்பில் ்சமூகப் 
பணிெொகக கல்வி நிதியுதவி, மருத்துே உதவி 
ஆகிெேறறுடன புெல், தேள்ளம் பபொனற 
பபரிடர் கொ்லங்களில் பொதிககப்படட மககளின 
துெர் துதடகக உதவிகக்ரம் நீடடித் தன்னொ்லொ்ன 
உதவிகதள இனறளவும் த்சய்துேருகிறது.

  பநொய்த்ததொறறு ஒரு பககமும், 
பசிகதகொடுதம மறுபககமும் ப்சர்நது 
உலுகக,உ்லகிறபக உணேளித்த நம் ்சமூகம் 
இனறு, உயித்ரக தகயில் பிடித்துகதகொண்டு 
ஒருபேதள ப்சொறறுககுக தகபெநதுேதத 
தேறும் ேொர்த்ததகளில் இங்பக த்சொல்லிவிட 
முடிெொது. 

 பநொதெ மடடுபம பொர்த்துப் பெநத 
மககள் இனறு பசிதெப் பொர்த்துப் பெநது 
நிறகிறொர்கள்.‘தனி ஒரு மனிதனுககு உணவில்த்ல 
எனில் இநத ஜகத்தித்ன அழித்திடுபேொம்’ 
எனறொர் பொ்ரதி. ஆ்னொல் இனறும் ேறுதமயி்னொல் 
ஒருபேதள உணவினறித் தவிப்பபொருககுப்  
பபொதுமொ்ன உணவு கிதடகக பேண்டும் 
எனபததக கருத்தில் தகொண்டது பதடப்பு 
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குழுமம். 

 தகொ்ரொ்னொ பநொயின அச்சுறுத்தல் 
ஒரு பககம், ேயிறறுப்பசி ஒரு பககம் எனறு 
இககடடொ்ன சூழ்நித்லயில் ஏதழ எளிெமககளின 
பசிப்பிணி பபொகக..வீடடில் இருநதும் தங்கள் 
பசிதெத் தீர்த்துகதகொள்ள ேழியில்்லொமல் 
ேொடுபேொருககும், வீடறறுச் ்சொத்லகளில் 
ேசிப்பபொருககும்  நொள்பதொறும் பந்ரடிெொகச் 
த்சனறு இ்லே்சமொக உணேளிகக எண்ணம் 
தகொண்டு முகநூலில் அறிவிப்பும் தகொடுத்தது. 
அறிவிப்தபக கண்ணுறற நல்லிதெங்கள் ப்லரும் 
நனதகொதடகதள ேழங்க முனேநதொர்கள். 
குறிப்பொக, நமது பதடப்பு குழுமத்தின 
பதடப்பொளிகள்,  நமது முனத்னடுப்புகளில் 
எனறும் பதொள் தகொடுககும் பதொழதமகள் ப்லரும் 
தங்களொல் இெனற அளவு பண உதவிகதள 
அளித்தொர்கள். இப்பபொதும் நனதகொதடகதள 
அளித்துேருகினற்னர் எனபததப் பதடப்பு 
குழுமம் நனறிபெொடு ததரிவித்துகதகொள்கிறது. 

 பதடப்பு குழுமம் அறககடடதளயின 
திடடமிடலும் தன்னொர்ேப் பணிககொக 
நமது பதொழதமகளின த்செல்பொடுகளும் 
களப்பணிகளும் நம்தம விெககதேககினற்ன. 
KPM பகடடர்ஸ் (்சதமெல்)டீம் உணதேத் 
தெொரித்து,த்சனத்ன மறறும் ஒரு சி்ல நக்ரங்களில் 
ஒவதேொரு நொளும் ஒவதேொரு பகுதியில் 
ேொழும் ஏதழ எளிெ மககளுககு நொள் ஒனறுககு 
ஒருபேதள உணதே முனனூறு நபர்களுககுத்  
தண்ணீர் பொடடில்களுடன ேழங்கி ேருகிறொர்கள். 
பதடப்பு குழுமத்துடன யுனிக ஆங்கிள் 

நிறுே்னப் பணிெொளர்கள் தன்னொர்ே்லர்களொகக 
களப்பணிெொறறி ேருேது  தபரும் உதவிெொக 
உள்ளது. 

 பமலும்... இல்்லொதேர்ககு 
உணேளிககும் அபத பந்ரத்தில், அர்ப்பணிப்பு 
உணர்வுடன பணிெொறறிேரும்  கொே்லர்கள், 
மருத்துேர்கள், த்சவிலிெர்கள், மருத்துேப் 
பணிெொளர்கள், தூய்தமப் பணிெொளர்கள் 
அத்னேத்ரயும் தொயுள்ளத்பதொடு 
பதடிச்த்சனறு பததேயுள்பளொருககும்  
உணேளித்துகதகொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தககது. 

 கவிதத, கதத, கடடுத்ர எனறு 
முறபபொககொ்ன எழுத்துககளில் மடடுபம 
கே்னம் த்சலுத்துேபதொடு இல்்லொமல் பபரிடர் 
கொ்லங்களில் தன த்செல்பொடுகள் ேழிெொகத் தன 
இருப்தப நிரூபித்துகதகொண்டுள்ளது பதடப்பு 
அறககடடதள. 

 இநதக  தகொ்ரொ்னொ கொ்லத்தில் தங்கள் 
குடும்பங்கதளக கேனிகக தபொருளொதொ்ரப் 
பறறொககுதற இருப்பினும்  தங்களொல் இெனற 
பண உதவி, தபொருள் உதவி, உடலுதழப்தப 
நல்கிகதகொண்டுள்ள நல்லுள்ளங்கள் 
அத்னேருககும் த்னது தநஞ்்சொர்நத நனறிகதளத் 
ததரிவித்துகதகொள்கிறது பதடப்பு குழுமம். 
உதவும் உள்ளம்.. இதறேனின இல்்லம். 

கரம் ககோர்க்ோம் நல் அறம் கோ்க்ோம். 
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 தனிெொக எப்படி ம்ரணிப்பது எனற 
பகள்வி எ்னககுள்ளும் உண்டு.. எேர்ககுள்ளும் 
உண்டு. பகள்விகளறறபபொது இெககமறறுப்பபொகும் 
உடல் இது. அனபறறபபொது அடங்கிப்பபொகும் 
உயிர் இது. பதொழதம அறறபபொது தனித்ததொதுங்கித் 
தொ்னறறுப்பபொகும் ேொழ்விது.
 பொர்ககப் பொர்கக.. கண்ணீர் தமல்்ல சு்ரநது 
கன்னம் தொண்டி.. கழுத்து கூசிடும் ேத்ர தமய்ம் 
மறநது விழித்பத கிடநத ம்னதத அடககபே 
முடிெவில்த்ல. அறபுதங்கள் எவேழியும் நம்தமச் 
ப்சரும். கண்கள் திறநது கொது திறநது ம்னததத் திறநது 
தகொண்டிருத்தல்தொன மொனுட அேசிெம்.
 மொர்கன...ஜொக -இ்ரண்டு தொத்தொககள். 
இருேரும் புறறுபநொெொளிகள். அேர்களுககொ்ன 
கொ்லகதகடு அடுத்து ேரும் ஆறு மொதங்கள் மடடுபம. 
அதறகுள் அேர்கள் தங்கள் பதடத்லக கண்டதடெ 
பேண்டும். கொ்லம் தகொடுத்திருககும் கதடசி நொடகதள 
அேர்கள் என்ன த்சய்கிறொர்கள் எனபதுதொன படம்.
 ஒருேர் தபொருளொதொ்ர ரீதிெொக ்ச்ரொ்சரி. 
ஒருேர் அேர்கள் அனுமதிககப்படடிருககும் 
மருத்துேமத்னகபக த்சொநதககொ்ரர். 
 ஒப்ர அதறயில் தங்கி இருககும் இருேரும் 
நண்பர்களொகி விடுகிறொர்கள். பநொய் த்சொல்லும் மநதி்ரம் 
அது. ஒரு கடடத்தில் மொர்கன, தொன ்சொேதறகுள் 
சி்ல ஆத்சகதளத் தொன நிதறபேறறிகதகொள்ள 
பேண்டும் எனறு எழுதி..பிறகு ஏபதொ பெொ்சத்னயில் 
க்சககிப்பபொடட லிஸ்டதட ஜொக பொர்கக பநர்கிறது. 
அநத லிஸ்டில் இருககும் ஆத்சகதளப் பொர்த்துவிடடு 
எப்படிெொேது நிதறபேறறி தேத்துவிட 
பேண்டும் எனறு பெொசித்து அதத மொர்கனிடமும் 

ததரிவிககிறொர். ்சரித்தி்ரப் பப்ரொசிரிெ்ரொக ஆக நித்னத்து 
முடிெொமல், ஒரு தமககொனிககொக ேொழ்கதகதெ 
ஓடடிகதகொண்டிருககும் மொர்கன அேரின ேொழ்கதக 
முழுகக அேரின இஷடப்படி இல்்லபே இல்த்ல 
எனபதத உணர்நத ஒரு தநொடியில் ்சம்மதிககிறொர். 
 மொர்கனின மத்னவிககு விருப்பம் இல்த்ல. 
இருநதும் ஜொகபகொடு பபொகிறொர் மொர்கன. இதெம் 
திறநதுதகொள்ளும் பெணம் அது. திரும்பவும் ஒனறு 
நிரூபிககப்படடது. பெணம் மிகச் சிறநத ஆ்சொன. 
அது கறறுத் தரும் அனுபேங்களின ேொயி்லொக இநத 
உ்லகத்தினபொல் தகொண்ட பொர்தேயும் க்னவும் பேறு 
பேறு உருேங்களில் தேவபேறு பந்ரங்களில் நமககுக 
கிதடககினற்ன. 
 சின்ன சின்ன ஆத்ச சிறகடிகக ஆத்ச எனபது 
பபொ்ல...டொடடூ குத்திகதகொள்ள ஆத்ச... பேகமொகக 
கொர் ஓடட ஆத்ச... தொஜமகொல் பொர்கக ஆத்ச...ஸ்தக 
தடவிங் ஆத்ச... பி்ரமிட பொர்கக ஆத்ச...இனனும் 
இனனும்...ஆத்சகள். எல்்லொ ஆத்சகளும் அத்னதன 
சுேொ்ரஸ்ெங்கபளொடு நிதறபேறுகினற்ன. கண்ணீர் 
ேரும் ேத்ர சிரிகக பேண்டும் எனறு கூட ஒரு ஆத்ச 
இருககிறது. நொன மிக விெநத இடம் இது. இப்படியும் 
கூட ஆத்செொ..! ஆம்.. புத்தனின நுண்ணிெ ஆத்சகள் 
பபொ்ல.. ஆத்சகள் தன கிதளகதளப் ப்ரப்பி வி்ரவிக 
கிடககினற்ன. மொனுட ம்னம் பகொணல் மொண்லொ்ன 
ேதளவுகள் தகொண்ட பெணங்களொல் ஆ்னதே. 
அதுவும் மூப்பில் இன்னததனறு ததரிெொத இ்னம் 
புரிெொத தவிப்புகள் ஆத்சகளொகி அனுபேம் பதடும்.  
பதடத் பதட முடிெொத ஆ்ரம்பம் மூப்பில் ததொடங்கும் 
எனபதத உணர்நதபபொது மிக மிக ஆழமொ்ன 
அறபுதமொ்ன அதமதிெொ்ன ஒருவிதத் தொ்லொடதட 
உண்ர முடியும். அதுதொன ம்ரணத்தின குறியீடு. 
தொ்லொடடுதொன ம்ரணத்துககொ்ன முதல் இத்ச எனபது 
மிகத் தொமதமொகத்தொன மொனுட கு்லத்துககுப் புரிகிறது.
மனிதர்கள் ஆத்சகளி்னொப்ல பிறநபதொம். 
ஆத்சகளி்னொப்ல ேொழ்நபதொம். அபத 
ஆத்சகளி்னொப்லதொன ்சொகவும் த்சய்கிபறொம். 
 அது ஆளுககு ஆள்.. இடத்துககு இடம் 
மொறுபடும். அது அே்ரேர் ேொழ்வில் அே்ரேர்ககு 
மடடுபம ததரிெககூடிெ ஒரு பகுதிெொக இருககும். 
அநதப் பகுதிதெப் புரிநதுதகொள்ள ேொழ்நதுதொன 
பொர்கக பேண்டி இருககிறது. அதுதொன இநதப் படத்தில் 
நிகழ்கிறது.
 ஜொககும் மொர்கனும் நடபுககுள் இதணநபத 
கிடககிறொர்கள். ஒருேத்ர ஒருேர் ஆழமொக 
பநசிககிறொர்கள். அேர்கள் நிதறெ பபசுகிறொர்கள். 
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நிதறெ தமௌனிககிறொர்கள். பெணம் அேர்கதளச் 
்சமநித்லப்படுத்துகிறது. அேர்கள் இநத உ்லதக 
இதுேத்ரயில் இல்்லொத இனி ேரும் நித்லயில் 
உண்ர முெறசி த்சய்கிறொர்கள். பெணங்களினூடொகப் 
பி்ரமிடகளில் அமர்நதுதகொண்டு இருேரும் பபசும் 
கொடசி இநதப் படத்தில் மிக உன்னதமொ்னது எனறு 
த்சொல்்ல்லொம். இநத ேொழ்வின பநொககம் ேொழ்ேதுதொன 
எனறு புரியும் இடம்.
 கொர் ப்ரஸ் ஓடடுதகயில் சிேப்பு கொரும் மஞ்்சள் 
கொரும் ேொ்னவில் சுமநது த்சல்லும் கொடசிதெ நொம் 
உணர்பேொம். இருேரும் தமககில் பபசிகதகொண்பட 
கொத்ரச் த்சலுத்தும் பபொககு... அபத பந்ரம் நிஜமொகபே 
பபொடடி பபொடடு ஒருேத்ர ஒருேர் இடித்துகதகொண்டு 
விதளெொடும் தருணம்...தேறறி பதொல்விகளறற 
அனுபேமொக மொறுேதத உத்பேகத்பதொடு நொம் 
கொண முடியும். உ்லகத்தின மிக அழகொ்ன தபண்தண 
முத்தமிட பேண்டும் எனபது கூட ஆத்சயில் ஒனறு. 
தமொடதடத்தத்லயுடன புறறுபநொய் சிகிச்த்சககொக 
மருத்துேமத்னயில் படுத்திருககும்பபொது ஜொகபகொடு 
பபசிகதகொண்பட கண்ணீர் ேரும் ேத்ர சிரித்து மொர்கன 
அநத ஆத்சதெயும் தீர்த்துகதகொள்கிறொர். ஜொக கண்ணீர் 
ே்ர ே்ரபே சிரிககிறொர்.
 ஜொககின மகள் ததொடர்பொ்ன உத்ரெொடலில் 
அதன ததொடர்பொ்ன த்செல்பொடுகளில்.. ஜொக 
மொர்கனுடன ்சண்தடயிடடுச் த்சனறு விடுகிறொர். 
மொர்கன த்சய்ேதறிெொது தடுமொறுகிறொர். ஒருவித 
அதமதி அேருள் அத்லபொய்கிறது. அதன பின அதமதி 
தேழ தன வீடடுககு ேநது தன மத்னவிதெக கொண்கிறொர் 
மொர்கன. அத்தத்னக கொதல் தகொண்ட தருணம் அது. 
குடும்பத்துடன அமர்நது உணேருநதுகிறொர் மொர்கன. 
்சமீபத்திெ இதடதேளி வீடதட இனனும் அேருககு 
தநருககமொககி இருககிறது. ஆத்சகள் கொடடிெ 
அனுபேம் அேத்ர ஒருவித ்சமநித்லககுக தகொண்டு 
ேநதிருககிறது.  
 அபத பந்ரம் மொர்கனுககு எதிர்மதறெொக, 
ெொருபம இல்்லொமல் ஒரு இெநதி்ரம் பபொ்லத் 
தனிெொக இருககும் ஜொக உணவு பொர்்சத்லப் பிரிககக 
கூட தபொறுதம இல்்லொமல் அததக க்சககி அடித்து 
வீசுகிறொர். அங்பக முதுதமயின தனிதமதெ நனகு 
உண்ர முடிகிறது. முதிெ ம்னம் தனித்திருகதகயில் 
தவிப்பின உச்சி தள்ளொட தேககிறது. அேரின முகமும் 
அகமும் ஒருப்ச்ர தவிககிறது.
 “நொன என்ன சின்ன தபெ்னொ.. இல்்ல.. இதுதொன 
முதல் தடதேெொ” எனறு மொர்கன பகடடுகதகொண்பட 
அதறயில் மத்னவிககொகக கொத்திருககிறொர். ஒரு 
நித்னவுக கடலின தகொநதளிப்தபப் பபொ்ல 
அடடகொ்சமொ்ன இத்சதெப் பபொ்ல... மொர்கனின 
மத்னவி அதறககுள் நுதழகிறொர். ஆ்னொல் அபத 
பந்ரம் மொர்கன ்சரிநது கிடககிறொர். எல்்லொம் நித்னத்தது 

இல்த்ல. நித்னககொததும் ப்சர்த்திதொப்ன ேொழ்வு. 
எதிர் ேரும் ஆச்்சரிெங்களின கூடடு முெறசிதொப்ன 
எதிர்கொ்லம். மூப்பின அநதிம கொ்லம் மிக மிக 
அ்சொதொ்ரணமொ்னது. தகொஞ்்சம் அத்சௌரிகமொ்னது 
கூட. ேொழ்கதக முழுகக ப்சர்நதுதகொண்ட எல்்லொக 
பகொபங்களும்.. தொபங்களும்.. த்சொல்த்லொணொத் துெரில் 
அெர்ச்சிதெ ஏறபடுத்தும் கொ்லகடடத்தில் அேர் 
தனத்னச் ்சரித்துக தகொள்கிறொர்.
 ேொழ்கதகயின முடிச்சுகதள நொம் பபொடவும் 
முடிேதில்த்ல. அவிழ்ககவும் முடிேதில்த்ல. அது 
அதுேொகபே பபொடடும் தகொள்கிறது.. அவிழ்த்தும் 
தகொள்கிறது. அததப் புரிெத்தொன குதறநதபட்சம் 
ஒரு அறுபது ஆண்டுகளொேது மனிதன ேொழ 
பேண்டியிருககிறது. ேொழ்கதக அத்னதன பபொகபக. 
தனி உதடதம எனபது நம் கவிதத பபொ்ல... நமககு 
மடடுபம புரியும்... அேர்கள் அேர்களுககுள் 
த்சொல்லிகதகொள்ேது பபொ்ல.
 நொனும் கூட பெொசிககிபறன. கடநது 
ேநத பொதததெத் திரும்பிப் பொர்ககும் முனப்ன 
முப்பதுேருடங்கள் ஓடிவிடட்ன. பொதிககுப் பொதி 
மிச்்சபம இல்்லொத ேொழ்கதகயில் தபெர் மடடுபம 
ஞொபகப்படுத்துகினறது எனத்ன. உங்களுககும் 
இப்படித்தொன இருககும் எனபற நித்னககிபறன. அதத 
உண்ரச் த்சய்த இநதப் படத்தின ஒவதேொரு முடிச்சிலும் 
நொபம ஒளிநதுகிடப்பதுதொன ப்ரே்ச நித்ல. நிதர்்ச்ன 
சுெ பெொ்சத்ன.ேொழ்வின ்சநது தபொநதுகள் அதி்செம் 
தகொண்டதே. எங்கிருநது பேண்டுமொ்னொலும் எதுவும் 
நடககும்.. தித்ரககதததெ நொம் ஒருபபொதும் எழுதபே 
முடிெொது. அப்படி எழுதொத தித்ரககததயில்தொன 
அே்ரேருககொ்ன கததயின சுேொ்ரஸ்ெம் இருககிறது.
 இமெமத்லயின உச்சியில் இருேரின 
அஸ்திபெொடுஉ்ல்ரொத நித்னவுகபளொடு தபொதிநது 
கிடககும் கொடசிபெொடு படம் முடிகிறது. ஏபதொ 
உணர்நத ம்னபதொடு கண்கள் நிதறெ நம் சின்ன சின்ன 
ஆத்சகள் இனனுதமொரு லிஸ்ட தெொரிககிறது. சீககி்ரம் 
ேொழ்நதுவிட பேண்டும் எனபதுதொன ம்ரணம் நமககு 
தரும் அனபுக கடடதள.
 படத்தத இனனும் ஒருமுதற பொர்கக 
பேண்டும்.

்படம்  : தி ்பக்்கட லிஸ்ட
இயக்்கம் : ராப சரயிைர் 
சைாழி  : ஆஙகிலம் 
வருடம்  : 2007
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எனக்குப் பிடித்த எழுத்தாளேர்

தி.ஜ.ர.

அனுராதா ரமணன்

Ýù‰F ð£˜ˆîê£óF

ôLî£ êƒè˜

 நொன மும்தபயில் ேசித்துேருகிபறன.எ்னககுப் பிடித்த எழுத்தொளர் ப்ல பத்திரிகதககளில் 
உதவி ஆசிரிெ்ரொகவும், ஆசிரிெ்ரொகவும் பணிெொறறிெ எ்னது தொத்தொ திரு. தி.ஜ.்ர. (தி.ஜ.்ரங்கநொதன) 
அேர்கள். 

 எ்னககு அேத்ரப் பிடிககக கொ்ரணம் நொன அே்ரது பபத்தி எனபதொல் மடடுமல்்ல. அே்ரது 
தன்னம்பிகதகெொ்ன பதடப்புகள்தொன கொ்ரணம். 1901ஆம் ேருடம் பிறநத அேர் நொனகொம் ேகுப்பு ேத்ர 

மடடுபம படித்திருநதபபொதும் அே்ரது பதடப்புகளொ்ன குழநதத 
இ்லககிெங்கள், சிறுகததகள், கடடுத்ரகள் ஆகிெேறறில் அேர் 
தகெொண்டிருககும் தமொழியின த்ரம் பி்ரமிககபே தேககிறது. 

 தேண்டல் தேல்கி, லூயி கொ்ரல் பபொனறேர்களின ஆங்கி்ல 
நூல்கதளயும், ைரிச்்சநதி்ரநொத் ்சடபடொபொத்ெொெொ அேர்களின 
ேங்கொள நொடகத்தித்னயும்..இனனும் ப்ல நூல்கதளயும் மறறும் 
்ரொஜபகொபொ்லொச்்சொரி (்ரொஜொஜி) அேர்கள் எழுதிெ அபபத ேொதம் எனற 
ஆங்கி்ல அ்ரசிெல் நூத்லயும் தமிழில் தமொழிதபெர்த்து எழுதிெதில் 
அே்ரது பு்லதமயும் தன்னம்பிகதகயும் பு்லப்படுகினற்ன. அே்ரது 
பதடப்புகள் அத்னத்தும் 2006-07ஆம் நிதிெொண்டில் தமிழக அ்ர்சொல் 
நொடடுதடதம ஆககப்படடிருப்பது அே்ரது பதடப்புகளுககுக 
கிதடத்த அங்கீகொ்ரமொகும்.

 இத்தத்னச் சிறப்பொ்ன.. மிகவும் எளிதமெொக ேொழ்நத எழுத்தொளர் திரு. தி.ஜ.்ர. அேர்களின 
குடும்பத்து ேொரி்சொகப் பிறநதிருப்பதில் மிகவும் தபருதமெொகக கருதுகிபறன..

 அனு்ரொதொ ்ரமணன ஒரு ெதொர்த்த எழுத்தொளர்.  அே்ரது எழுத்து மிக எளிதமெொ்னது.  ேொசிப்பதறகு  
நொம் எநதப் ப்்ரெத்த்னமும் த்சய்ெ பேண்டொம்.  ேொழ்வின நிதர்்ச்னங்கதள நம் தக பிடித்து அதழத்துச் 
த்சனறு கொண்பிப்பதுபபொல் இருககும் அேர் எழுத்து.  இ்லககிெத்ததப் பறறி ஒருபபொதும் பெமுறுத்தொத 
எழுத்தொளர்.  அேரின "மீண்டும் மீண்டும் உயிர்த்ததழ்லொம்" ேொசித்தொல் ்சொவு கூட சுேொ்ரஸ்ெமொகிவிடும்.  
அறிவுத்ரதெக  கூட அறுககொமல் த்சொல்்ல அேர் ஒருே்ரொல்தொன 
முடியும் எனபதறகுச் ்சொடசி அேரின "அனபுடன அநத்ரங்கம்."  மிகச் 
சிகக்லொ்ன விஷெத்திறகுக கூட மிக தமனதமெொ்ன ேொர்த்ததகளில் 
அேர் கூறும் அறிவுத்ரதெப்  படிககும்பபொது ஒரு தொயின அனபொ்ன 
ேருடத்ல  உண்ர முடியும்.  உறவுகள் எனற அேரின கடடுத்ரத் 
ததொகுப்பில் அத்னத்து உறவுகள் பறறியும் அேர்தரும் விளககங்கள் 
அருதம.  அேரின சிறுகததத் ததொகுப்பின இ்ரண்டு பொகங்கதளயும் 
படித்தபின நொனும் ஒரு எழுத்தொள்ரொக்லொம் எனற என கத்துககுடடி 
எண்ணம் தவிடு தபொடிெொ்னது.  அனு்ரொதொ ்ரமணன எ்னது ஆதர்்ச 
எழுத்தொளர்.  இனறும் அேர் எழுத்துககதளத் பதடித் பதடிப் 
படிககிபறன.  அது என ெொத்னப் பசிககுச் ப்சொளப் தபொரி பபொல்தொன 
உள்ளது.  படிககும் உங்களுககு என ேொர்த்தத உெர்வுநவிறசிெொகத் 
பதொனறி்னொலும் என ம்னதில் அேரின  இடத்தின ஒரு துளிதொன இநத என எழுத்து.  நனறி.
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 கடிதஙகள
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நகுலனிைமிருந்து 
விகைமறாதித்யனுககு…

்கடிைம்-20

‘நகு்லன’

Trivandrum
17 - 8 - 83

 நண்பருககு,

 உங்கள் 11-8-83 கடிதம். உங்கள் ்சமீபத்திெ 
கவிததகதளப்பறறி எ்னககு ெொததொரு ஐெமும் 
இல்த்ல. ்சமீபத்தில் ேநதிருநத ‘கதணெொழி’ 
கவிததகளும் எ்னககு மிகவும் பிடித்திருநத்ன. 
எ்னககு சி்ல த்சொநத விஷெங்களொல் மிக அத்லச்்சல்; 
இப்தபொழுது என ்சபகொதரி ேநதிருககிறொள். 
இனனுதமொரு ேொ்ரத்தில் விரிேொக எழுதுகிபறன.

அனபுடன
டி.ன்க.துணரொமி

(நகுலன)

• • •

TC  9/71 golf links Road
Kaudiyar East

Trivandrum 695041
14.3.84

 நண்பருககு,

 உங்கள் 12.3.84 கடிதம். மகிழ்ச்சி. நிச்்செமொக 
ேொருங்கள். நொன இங்கதொன இருப்பபன. மொர்ச் 
31ேத்ர எ்னககு டயூடபடொரிெலில் பேத்ல 
உண்டு. ஆ்னொல் நீங்கள் ேருேதொல் எ்னககு 
ஒருவித அத்சௌகரிெமும் கிதடெொது. உங்கதள 
்ரயில் நித்லெத்தில்  அல்்லது பஸ் நித்லெத்தில் 
என்னொல் ்சநதிகக முடிெவில்த்ல எனறொல் நீங்கள் 
பந்ரடிெொக என வீடடிறகு ேொருங்கள். எம்.எஸ்.
்ரொமஸ்ேொமி த்சௌகெம். அேர் உடல்நித்லயும் 
்சறறு க்ஷீண தத்சயில்தொன.

மறறதே பநரில்.
அனபுடன
‘நகுலன’

• • •

்கடிைம்-21
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விளக்்கக்குறிபபு :

 

 எம்.எஸ்.்ரொமஸ்ேொமி :

 மொேடட நீதிபதிெொகப் பணிபுரிநது 
ஓய்வுதபறறேர்; மீ.ப.ப்சொமு கவிதத முதல் 
பதேபதேன கவிததேத்ர ஆங்கி்லத்தில் 
தமொழிதபெர்த்து, ஒரு நூலும் ேநதுள்ளது.

• • •
்கடிைம்-22

‘நகு்லன’
TC  9/71 golf links Road

Kaudiyar East
Trivandrum - 695041

31.3.84

 நண்பருககு,

 உங்கள்  29.3.84 கடிதம். என கவிததத் 
ததொகுதி ேநததும் (ஆங்கி்லம்) உங்களுககு ஒரு 
பி்ரதி அனுப்புகிபறன. இது நிறக.

 எனனிடம் ‘நீ்லககுயில்’ உபரிப் பி்ரதி 
இல்த்ல. இருப்பததயும் உள்ள குப்தபயில் 
கண்டுபிடிப்பது ்சொத்திெமில்த்ல. நீங்கள் 
த்சொல்ேது ஒரு எல்த்ல ேத்ரதொன ்சரி; 
தனிெொக நினறுவிடுேதும்  அததப்பபொ்லபே 
மீண்டும் ேருேதும் இெறதக. எனத்னப் 
பறறிெேத்ர, நம்தமயும் மீறித்தொன விஷெங்கள் 
நடநதுதகொண்டிருககினற்ன.

 நீங்களும் ்சரி, பதேதச்்சனும் 
்சரி எழுதிகதகொண்டுதொன இருப்பீர்கள். 
எனனுதடெ அனுபேத்தத தேத்துப் 
பொர்த்தொல், நொன தேகுகொ்லத்திறகு முனபப 
எழுதுேதத நிறுத்தியிருககபேண்டும். அது 
நதடதபறவில்த்ல.

 நண்பர் முருபக்சபொண்டிெத்னக 
கண்டதுபறறிப் பின்னர் எழுதுகிபறன. அே்ச்ரம்.

அனபுடன
‘நகுலன’

• • •

விளக்்கக்குறிபபு்கள்:

1.            ‘நீ்லககுயில்’ : பகொயில்படடியிலிருநது 
ேநதுதகொண்டிருநத சிறறிதழ்; எஸ்.
அண்ணொமத்ல, இ்லககிெ ஈடுபொடடில், 
ஆசிரிெ்ரொக இருநது நடொத்தி்னொர்; கி.்ரொ. முதல் 
ேண்ணநி்லேன ேத்ர எழுதியிருககிறொர்கள்; 
அண்ணொமத்ல, ‘ஸ்வீட மப்னொ்ரமொ’எனும் கதட 
தேத்திருநதொர்; ப்லகொ்ரங்கள், சித்்ரொன்னங்கள் 
அங்பக தேகுருசிெொக இருககும்.

2.            முருபக்சபொண்டிென : இனதறெ தி்னம், 
‘டிஸ்கேரி புக பப்லஸ்’ தகொண்டுேரும் இ்லககிெ 
இதழின ஆசிரிெர் / விமர்்சகர். அனதறெ தி்னம், 
திருே்னநதபு்ரம் தி்ரொவிட தமொழிகள் ஆய்வு 
நிறுே்னத்தில்  பயினறுேநதொர்; நகு்லன குறித்து 
நல்்லததொரு கடடுத்ர எழுதியுள்ளொர்.

• • •
 ்கடிைம்-23

TC  9/63 golf links Road
Kaudiyar East

Trivandrum - 695041
27-2-85

 நண்பருககு,

 நமஸ்கொ்ரம். உங்கள் ‘ஊரும் கொ்லம்’ 
கிதடத்தது. படித்துவிடடு ்சொேகொ்சமொக 
எழுதுகிபறன. இப்தபொழுது பேத்ல தநருககடி.

            ்சமெம் கிதடத்தொல் ------------ கண்டு, 
நொன அேரிடமிருநது கடிதம் எதிர்பொர்ப்பதொகச் 
த்சொல்லுங்கள்.

           

  உங்கள் பதித்ல எதிர்பொர்ககிபறன.

             சி்ரமத்திறகு மனனிககவும்.

அனபுடன
‘நகுலன’

(டி.ன்க.துணரொமி)

• • •
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விளக்்கக்குறிபபு :

ஊரும் கொ்லம் : என இ்ரண்டொேது கவிததத் 
ததொகுப்பு. 

• • •
்கடிைம்-24

‘நகு்லன’

TC  9/63 golf links Road
Kaudiyar East

Trivandrum - 695041
18-4-85

 நண்பருககு,

 நமஸ்கொ்ரம். உங்கள் 15-4-85 கடிதம் 
கிதடத்தது. மகிழ்ச்சியும் நனறியும்.

            ்சரி, என நொேத்லக தகொண்டுே்ர 
முெறசிககிபறன. மீண்டும் தபொருளொதொ்ர 
ேதகயில் அது நஷடமொகபே முடியும்.

            திரு.க.நொ.சு. த்சனத்ன ேநத விஷெம் 
எ்னககுத் ததரிெொது -  அேர்  த்சனத்னயிப்லபெ 
தங்குேதொகத் தீர்மொனித்துவிடடொ்ரொ? இதுகுறித்து 
எழுதுங்கள்.

            க.நொ.சு.வின இ்லககிெகதகொள்தகபறறி 
ஒனதற நீங்கள் ஞொபகத்தில் தேத்துகதகொள்ள 
பேண்டும். அேருககு எழுபதுககுபமல் 
ேெதொகிறது. அேர் இநத ேெதிலும் உற்சொகமொக 
இெங்குேதுபறறியும் பெொசிககபேண்டும். 
்சமீபத்தில் ேநத கநத்சொமியின நொேல்களில், 
‘அேன ஆ்னது’தொன சிறநதது எனறு அேர் 
குறிப்பிடடிருப்பததயும் நீங்கள் ஞொபகத்தில் 
தேத்துகதகொள்ள பேண்டும். தமிழில் த்ரமொக 
எழுதுபேர்கள் எல்ப்லொருபம க்சப்பொ்ன 
அனுபேங்களுககு ஆளொகியிருககிறொர்கள். 
த்ரமொ்ன எழுத்தொளர்கதளவிட --- தொன 
அவேளவு  கஷடப்படொமல் ேொழ்கிறொர்கள். 
ஆ்னொல்  இநத நித்லககு  அேர்கள் மொத்தி்ரம் 
தபொறுப்பில்த்ல. தபொறுப்பு நீங்கள் 
குறிப்பிடடிருககிற மொதிரி, ‘ேொககொளப் 
தபொதுமககள்’தொன. நீங்கள், ‘குழு’ எனற 
பதத்தத எநத அர்த்தத்தில் உபபெொகிககிறீர்கள்? 
எநத ஒரு குழுவும் / தனி எழுத்தொளனும் 
இ்லககிெபூர்ேமொக இெங்கி்னொல்  அேனுககு 

அநதக குழுவுககு ெொததொரு பினதுதணயும் 
பததேயில்த்ல. இதததெல்்லொம் நீங்கள் ்சறறு 
நிதொ்னமொக சிநதித்துப் பொர்கக பேண்டும். 
இனனும்  இததப்பறறி நிதறெ த்சொல்்ல 
இருககிறது. அதத நொம் பநரில் ்சநதிககும்தபொழுது 
/ ்சநதிப்பபொதமனறொல் பபசிகதகொள்ள்லொம்.

             முருபக்சபொண்டிெத்ன நொன பொர்ககச் 
த்சனற  பந்ரத்தில் அேர் ்சமெபேலுடனும் 
இனத்னொரு நண்பருடனும் என வீடடிறகு 
ேநதிருநதொர். நொன வீடு திரும்பும்ேத்ரயில்  
எ்னககொகக கொத்திருநதொர்கள். எ்னககு அதில் 
ஒரு மகிழ்ச்சி. நிச்்செமொக அேத்ர மீண்டும் 
்சநதிககபநர்நதொல் நீங்கள் பகடடதொகச் 
த்சொல்கிபறன. எம்.எஸ்.ஆர்.,ககு உங்கள் அனதபத் 
ததரிவித்துவிடபடன.

 -----தே நீங்கள் பொர்ககபேண்டிெ 
அேசிெமில்த்ல. 

 உங்கள் கவிததத்ததொகுதிதெப் 
படித்துவிடபடன. முதலில்  எ்னககுச் சி்ல 
கவிததகள் பூர்ணதிருப்தி அளிககவில்த்ல. 
அத்னொல்தொன உட்னடிெொக எழுதவில்த்ல. 
நீங்கள் ஒரு சுத்த ஆத்மொ எனபதொலும், எ்னககு 
உங்களிடம் ஒரு பி்ரத்பெகப் பிதணப்பு உண்டு 
எனபதொலும், உங்கள் ஆறறல்பறறி எ்னககு 
எவவித ்சநபதகமுமில்த்ல எனபதொலும், 
அபத்சமெம் என இ்லககிெ அபிப்்ரொெத்தில் 
ஒரு விதச் ்சொய்வும் இருககககூடொது 
எனபதொலும், உங்களுககு அே்ச்ரமொக  எழுத 
விரும்பவில்த்ல. ்சறறுக கொ்ல இதடயீடு விடடு 
உங்கள் ததொகுதிதெ ஒரு முதறககு மூனறு 
முதறெொகப் படித்தபின எழுதுகினபறன. 
இநதத் ததொகுதியில் சி்ல கவிததகள் மிகச் 
சிறப்பொக அதமநதிருப்பது, இநதத் ததொகுதியின 
பி்ரசு்ரத்தத நிெொெப்படுத்துகிறது.  நீங்கள் ஒரு 
அ்சல் கவிஞன எனபதத மீண்டும் ருசுேொககிறது. 
இநத அடிப்பதடயில், ஆங்கி்லத்தில், 
பேதறொரு நூலுடன இததயும் இதணத்து ஒரு 
கடடுத்ர எழுதி, ஒரு ஆங்கி்ல பத்திரிதகககு 
அனுப்பியிருககிபறன. பி்ரசு்ரமொ்னொல் (இது என 
தகயில் இல்த்ல.) அறிவிககிபறன.

 என உடல் 
ப்லவீ்னப்படடுகதகொண்டிருககிறது. ேண்டி அதிக 
நொடகள் ஓடும் எனறு பதொனறவில்த்ல. என பிறப்பு 
என அனுமதி தபறறு நடநத விஷெமில்த்ல;  
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அதுபபொல் அதன முடிதேயும் நிர்ணயிகக 
அதிகொ்ரம் கிதடெொது.

             சித்தித்ரயில் நல்்ல பெொகம் ேரும். நமது  
ம்ரபினபடி ேொழ்கதகயில் இருநதுதகொண்டுதொன 
நொம் த்சய்ெபேண்டிெததச் த்சய்ெபேண்டும். 
இநத அறுபதொேது ேெதிலும்  முடிககிறேத்ரயில் 
நொன பேத்ல பொர்ககபேண்டும் எனற நிர்பநதத்தத 
நொன உதறிவிட முடிெொது.

 ஒரு பேத்லயில் நி்ரநத்ரமொக 
இருநதுதகொண்டு உங்கள் ஆறறத்ல  விருத்தி 
த்சய்துதகொள்ளுங்கள். அதுதொன ஆப்ரொகெமொ்ன 
ேழி.

            எப்தபொழுதும் உங்கள் ந்லத்னக பகொரும்

உங்கள் நண்பன

‘நகுலன’

• • •
விவரக்குறிபபு்கள்:

1. க.நொ.சு. : நவீ்ன இ்லககிெத்தின 
பப்ரொளுதம;  ‘தபொய்த்பதவு’ நொேல், தமிழின 
நனிசிறநத  புதி்னங்களுள் ஒனறு; ‘ேொழ்நதேர் 
தகடடொல்’, இனத்னொரு நல்்ல நொேல்; 
‘அசு்ரகணம்’, ‘ேள்ளுேரும் தொமஸும்’ மறறும் 
சி்ல நொேல்களும் உண்டு.

 க.நொ.சு. வின தமொழிதபெர்ப்பு நொேல்கள் 
/ சிறுகததகள் மிக முககிெமொ்னதே; குறிப்பொக, 
‘மதகுரு’ நொேல் மறறும் ஒரு சிறுகததத் ததொகுப்பு.

 புதுககவிதத முனப்னொடிகளுள் ஒருேர்.

             சீரிெ விமர்்சகர். க.நொ.சு. தமிழுககுத் தநத 
தகொதட மகத்தொ்னது. ேொ்சகர்கள், தேறொமல் 
படிககபேண்டும்.

 

2. கநத்சொமி : ்சொ.கநத்சொமி. சிறுகதத / 
நொேல் ஆசிரிெர்; இேருதடெ ‘்சொெொே்னம்’ 
நொேல், கொ்லத்தில் நித்லபபறு தகொண்டிருககும்; 
சிறுகததகள் சி்லவும். விமர்்சகரும் கூட.

3. முருபக்சபொண்டிென : ந. 
முருபக்சபொண்டிென. விமர்்சகர்; தீவி்ரமொக 
இெங்கிேருபேர்; எண்பதுகளின நடுபே, 

திருே்னநதபு்ரம், தி்ரொவிட தமொழிகள் 
ஆய்வுதமெத்தில் பயினறுேநதொர்; ‘டிஸ்கேரி 
புக பப்லஸ்’ தேளியிடடுேரும் ‘நி்லதேளி’ 
இ்லககிெத்திங்கள் ஆசிரிெர்.

4. ்சமெபேல் : சீரிெ நவீ்ன கவிஞர், 
தமொழிதபெர்ப்பொளர், விமர்்சகர்.

5. என கவிததத்  ததொகுப்பு : ‘ஊரும் கொ்லம்.’ 

    - சைாடரும்

நீ துரளயிடை 
எனது

 புல்லறாங்குழல்
18
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எனது

 புல்லறாங்குழல்
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வீரக்கல் சிறுகலதகள 8

ேடட கல்லும் கேசுகமா? 
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 ்சரிெொகக கொத்ல ஏழு மணிககு ஒரு 
முதறயும், மொத்ல ஆறு மணிககு ஒரு முதறயும் 
அத்ரத் தூககத்தில் தககதள பமப்ல உெர்த்திச் 
ப்சொம்பபறித்த்னத்துடன தகொடடொவி விடுேது 
பபொல் பஞ்்சொத்லயின ்சங்கு ஒலிககும். 
பஞ்்சொத்லககுச் த்சல்லும் ேழியில் இருககும் 
தடபடொடு பதித்த ஒரு சிறிெ டீககதடயில் 
கொத்ல பந்ரத்தத விட மொத்லயில் தகொஞ்்சம் 
கூடடம் அதிகமொகபே இருககும்.  பணி முடிநது 
வீடு திரும்பும் ததொழி்லொளிகள் தங்களின 
்சங்க பேத்லகதளக குறித்துஅங்பகதொன 
தநடுபந்ரம் பபசி முடித்து அங்பகபெ 
தீர்மொ்னமும் எடுத்துவிடுேொர்கள்.  டீககதட 
நடத்தும் முத்ததெொவும் அேர்களில் ஒருே்னொக 
விேொதத்தில் உரிதமெொகச் ப்சர்நது தகொள்ேொன. 

 “நம்ம அய்ெொத்துத்ர மில்லுப்ல 
பேத்லககுச் ப்சநது ஐம்பது ேரு்சத்துககு பமப்ல 
ஆயிடுச்்சொம். நொதளககுத்தொன பேத்லககுக 
கதடசி நொளுனனு பமஸ்திரி த்சொன்னொரு. 
அேருககு நம்ம ்சங்கத்துச் ்சொர்பொ எல்்லொரும் ப்சநது 
தகௌ்ரேம்  த்சய்ெணும்,”அய்ெொத்துத்ரயின 
ேெதததெொத்த ததொழி்லொளி ப்சொதணமுத்து 
பபச்த்ச ஆ்ரம்பித்தொர்.

 “இனனும் த்ரண்டு ேரு்சம் பேத்ல 
பொககறீங்களொனனு சூப்்ரதே்சர் பகடடப்பபொ 
கூடமுடிெொதுனனுடடொ்ரொபம,   அது 
ெொருககொேது ததரியுமொ?”அத்னேத்ரயும் 
சிறிது பந்ரம் விெப்பி்லொழ்த்திெ திருப்தியில் நீ்ல 
பமகம் பகள்விபகடக, தூ்ரத்பத அய்ெொத்துத்ர 

அேர்கதள பநொககி த்சககிளில் தமதுேொக 
ேநதுதகொண்டிருநதொர். 

 இநத ேெதிலும் கடடுகபகொப்பொ்ன 
உடல்ேொகு. நத்ரமுடிகளின அே்ச்ர 
ஆதிககத்துககுப் பதி்லடி தகொடுககும் ேண்ணம் 
கருத்த முடிகளும் அபத அளவில் இளதமத் 
துள்ளலுடன எடடிப்பொர்த்த்ன.  “அண்ணனுககு 
ஒரு டீ” எனறு அதிகொ்ரமொகத் தங்களுககிதடபெ 
இருககும் தநருககத்ததச் ்சக பதொழர்களுககுக 
கொடடி்னொன ப்சொதணமுத்து. டீதெக 
குடித்துகதகொண்பட கதடககு தேளிபெ ேநதொர் 
அய்ெொத்துத்ர. அேத்ரச் சூழ்நதுதகொண்டு 
மறறேர்களும் தேளிபெ பபொடடிருநத ம்ர 
தபஞ்சில் ேநதமர்நதொர்கள்.  கண்மொயின குளிர்நத 
கொறறு அத்னேத்ரயும் சிறிது பந்ரம் தனனித்ல 
மறககச் த்சய்தது. 

 “நொதளபெொட பேத்லககுக கதடசி 
நொள். இப்பபொதொன பேத்லககுச் ப்சநதது 
மொதிரி இருககு. அதுககுள்பள நொப்பது ேருஷம் 
கண் மூடித் ததொறகக்ரத்துககுள்பள ஓடிடிச்சு. 
இத்தத்ன நொளு என குடும்பத்துககு உதழச்ப்சன. 
இனிபம என ஐென ப்சொதணச்்சொமிககும், 
கருப்புச்்சொமிககும் ப்சேகம்பொத்து மிச்்ச நொதள 
்சநபதொ்சமொ ஓடடிடுபேன,”அய்ெொத்துத்ரயின 
பபச்சில் நிதறேொக ேொழ்நத திருப்தி ததரிநதது. 
இனிபமல் ேொழ்ேதறகொ்ன அர்த்தமும் புரிநதது.  

 அய்ெொத்துத்ரதெத் ததொழி்லொளிெொகத் 
ததரிநத அத்னேருககும் அேர் ஒரு மிகச் சிறநத 
நொடடுப்புறப் பொடகர் எனறு நிச்்செம் ததரியும். 
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தநறகொேல், நீர்ககொேல், ஊர்ககொேல் எனறு 
கி்ரொமங்களில் கொேல் கொத்து ேரும் குடும்பங்களில் 
அய்ெொத்துத்ரயின குடும்பமும் ஒனறு. 
ததய்ேங்களொகிப்பபொ்ன அே்ரது மூதொததெர்கள் 
வீ்ரண மணிெம், முத்திருளொண்டி மணிெம் 
இருேத்ரப் பறறித் தொப்ன பொடதடழுதிப் பொடும் 
திறதமப் தபறறேர். அநத இருேரும் கிழககுச் 
சீதமயிலிருநது  சிறுேொத்ல ஜமீனிடம் பேத்ல 
பொர்ககக கிளம்புேதிலிருநது இறுதியில் கொேல் 
பணியில் உயிர்விடடுப் படடேர்களொகும் ேத்ர 
அத்னத்ததயும் ததொகுத்து  ஒரு கதத பபொ்லப் 
பொடுேொர். முதலில் கடதட தகொடுத்த கம்மொளன, 
உடுகதக தகொடுத்த உத்தமன, ்சத்தம் தகொடுத்த 
்சொம்பசிேன எ்ன அத்னத்துத் ததய்ேங்கதளயும் 
பணிநது ேணங்கிவிடடுக கதததெத் 
ததொடங்குேொர். 

 கருககல் பந்ரம். உழேர்கள்  ஏத்ரத்  
பதொளில் சுமநதுதகொண்டு  அனதறெ கததகதளப் 
பபசிகதகொண்பட நடநதுதகொண்டிருநதொர்கள். 
அேர்களுககு முன உழவு மொடுகளும் 
தத்தம் வீடுகளில் தெொ்ரொய் தேத்திருககும் 
கழனிப்பொத்னதெ நித்னத்துதகொண்பட 
பேகமொய் நடநத்ன. தபருகி ஓடும் நீரின 
்ச்ல்ச்லப்புடன கூடதடயும் பறதேகளின 
ஒலியித்ன ்ரசித்துக பகடடுகதகொண்பட வீ்ரண 
மணிெம் தன மகன முத்திருளொண்டிதெப் 
பொர்த்தொர். அேப்னொ மத்லகளுககிதடயில் ஊஞ்்சல் 
ஆடிகதகொண்பட மதறயும் ஆதேனின அழதக 
்ரசித்துகதகொண்டிருநதொன.  உெர்நது கம்பீ்ரமொகக 
குதித்ரயில் அமர்நதிருககும் ஐய்ெ்னொர் பகொயிலின 
முன இருககும் பலி பீடத்தில் ெொப்ரொ ஒரு அகல் 
விளகதக ஏறறியிருநதொர்கள்.  தநதத வீ்ரண 
மணிெமும் அேருதடெ த்னென முத்திருளொண்டி 
மணிெமும் புடடுத் பதொப்பிலிருநது  சிறு 
ேொத்ல ஜமீனின அதழப்பிறகிணங்கக கொேல் 
பேத்லககுச் த்சல்கினற்னர். சிறுேொத்ல பபொகும் 
ேழியில் ஆளுகதகொரு தபடடியுடன இருேரும் 
பிரிநதுவிடுகிறொர்கள்.  

 இருளப்ப சுேொமியுடன இருபத்பதொரு 
ததய்ேங்கள் அடங்கிெ தபடடிதெத் தத்லயில் 
சுமநதுதகொண்டு தநதத வீ்ரண மணிெம் ேநது 
ப்சர்நதது அ்லங்கொநல்லூர்்சொத்லயில் இருககும் 
அரியூர்மநததஐெனபடிேொ்சல். அரியூர் மநததககு  
அேர் ேரும்பபொது நனறொக இருடடிவிடடது. அேர் 
தத்லயில் சுமநதுதகொண்டு ேநத தபடடிதெக 
கீபழ இறககி தேத்துவிடடு அங்கிருநத 
பகொ்னொரிடம்  தொன ேநத விப்ரத்ததச் த்சொல்கிறொர். 
பி்ரெொணக கதளப்பில் தொக ்சொநதி த்சய்ெ 
பகொ்னொரிடம் தண்ணீர் ேொங்கிக குடித்துவிடடுக 

கீபழ இறககி தேத்த தபடடிதெ எடுகக 
முெறசிகக அே்ரொல் அதத எடுகக முடிெவில்த்ல. 
ம்னமுருக இருளப்ப சுேொமிதெ பேண்டிக பகடக 
இநத ஆ்லெத்தில் இங்குதொன இருப்பபன எனறு 
்சொமி த்சொல்லிவிடடது. 

 பகொ்னொரும் வீ்ரண மணிெமும் சிறு ேொத்ல 
த்சனறு ஜமீநதொரிடம் நடநதததக கூறுகிறொர்கள். 
அத்னத்ததயும் தபொறுதமெொகக பகடட ஜமீநதொர்  
“அரியூரும் எங்கள் ஊர்தொன. பகொ்னொருககுக 
கொே்லொய் இருநது நொங்கள் மதுத்ரககுச் 
த்சல்லும்பபொது ேழிெனுப்பபேண்டும். 
உங்களுககு பேண்டிெ அத்னத்து ே்சதிகதளயும் 
நொப்ன த்சய்து தகொடுககிபறன. இருளப்ப 
சுேொமிககு ேழிபொடு நடத்தி அநத ஊரிப்லபெ 
கொேல் கொத்து ேொருங்கள்” எனறொர். இததக பகடட 
வீ்ரண மணிெம் ஜமீநதொர் கூறிெதத இருளப்ப 
சுேொமியின அருள் ேொககொக மதித்து   அரியூரிப்லபெ 
தங்கி  ேழிபொடுகதள பமறதகொண்டொர். அநத 
ஊர் மககளும் இததெறிநது வீ்ரண மணிெத்திறகு 
பேண்டிெ உதவிகதளச் த்சய்தொர்கள்.  

 சி்ல கொ்லம் முனபு  அ்லங்கொநல்லூரில் 
ஊர்ே்லமொக ேரும் அழகருககுப் பூப்பல்்லககு 
பஜொடிகக அநதணர் குடும்பம் அடங்கிெ ஒரு 
கூடடம் ஒனறு ேநதுதகொண்டிருநதது. தேதகயில் 
தேள்ளம்  கத்ர பு்ரண்டு ஓடிெது. அநதணரின 
குடும்பம் தேதகயில் நீ்ரருநதிவிடடுத் திரும்பிப் 
பொர்கதகயில் அநதணரின குழநதததெக 
கொணவில்த்ல. ப்ல இடங்களிலும் பதடிப்பொர்த்து 
விடடுக குழநதத கிதடககொமல் பபொகபே 
அ்லங்கொநல்லூருககுச் த்சனறுவிடடொர்கள். 

 புத்தி்ர ப்சொகத்தில் உழனறு த்சய்ேதறிெொது 
குழம்பிெ பேதளயில்  ஒரு தபரிெேர் க்னவில் 
வி்னொெகர் ேநது எநத இடத்தில் குழநதததெ 
அேர்கள் ததொத்லத்தொர்கபளொ அபத இடத்தில் 
விடிநத பிறகு ேநது பொர்ககுமொறு கூறி்னொர்.  நீண்ட 
தபொழுதொக அநத இ்ரவு அநதணருககுக கழிநதது. 
விடிநத பிறகு அேர்கள் குழநதத கொணொமல் 
பபொ்ன அநத இடத்தில்  ேநது பொர்ககும்பபொது 
அங்பக  அழகர் தபருமொள், இ்லடசுமி, விநொெகர், 
கருப்ப்சொமி சித்லகளுடன குழநததயும் 
குழநததயின தொய், தகப்பன ேடிவில் பமலும் 
இருேரும் இருநதொர்கள். அத்னேத்ரயும் 
ம்னதொ்ர ேணங்கிெ அநதணர் குடும்பத்தி்னரிடம் 
குழநததயின தொய், தநததெொக இருநதேர்கள் 
சிறு ேொத்ல ஜமீநதொர் ேரும்பபொது இங்கு நடநத 
விப்ரங்கதள அேரிடம்  கூறிவிடுங்கள் எனறு 
த்சொல்லி மதறநதுவிடடொர்கள். 

 அங்கு ேநத ஜமீநதொர் அத்னத்ததயும் 
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பகடடறிநது அநத அநதணர் குடும்பத்தத 
அங்பகபெ தங்கி பமறதகொண்டு பூதஜகள் 
த்சய்து ேழிபட பேண்டிகதகொண்டொர். 
அதுபே பிறகொ்லத்தில் பகொயில் பொப்பொககுடி 
எனறதழககப்படடது. 

 இப்படிெொக, தநதத வீ்ரணமணிெம் 
அரியூரிப்லபெ தங்கிவிட அேருதடெ த்னென 
முத்திருளொண்டி மணிெம் சிறுேொத்லககு ேழி 
பகடடுகதகொண்பட தபடடியுடன அநதணர் 
குடும்பம் ேசிககும் பகொயில் பொப்பொககுடிதெ 
ேநததடநதொன. தொன தகொண்டு ேநத தபடடிதெக 
கீபழ இறககி தேத்துவிடடு  அநதணரிடம்  நீர் 
ேொங்கித் தொகம் தீ்ர அருநதி்னொன.  கீபழ இறககி 
தேத்த தபடடிதெ எடுகக  எவேளவு முெனறும்  
அே்னொல் முடிெவில்த்ல. இததப் பொர்த்த 
அநதணர்  ஜமீநதொர் ேரும்பபொது இததப் பறறித் 
ததரிவிகக்லொம் எனறும் அதுேத்ர தங்களுககுக 
கொே்லொக இருககுமொறும் முத்திருளொண்டி 
மணிெத்திடம் பேண்டிகதகொண்டொர். 

 சி்ல நொடகள் கழித்து அங்கு ேநத சிறு 
ேொத்ல ஜமீநதொர் விப்ரங்கதளக பகடடறிநது 
முத்திருளொண்டி மணிெத்திடம் அேருதடெ 
தநதத வீ்ரண மணிெம் தறபபொது அரியூரில் 
இருப்பததக கூறி்னொர். முத்திருளொண்டி 
மணிெமும் அரியூர் த்சனறு தொய் தநததெத்ரக 
கண்டு விப்ரத்தத அறிநதொன. சி்ல நொடகள் கழித்து 
அத்னேரும் ஒனறொகக பகொயில் பொப்பொகுடியில் 
இருநதுதகொண்டு ஜமீநதொர் பகடடது பபொ்லத் 
ததய்ேக கொரிெங்களில் தங்கதள முழுேதும் 
ஈடுபடுத்திகதகொண்டொர்கள். அதமதிெொகச் த்சனற 
அேர்களின ேொழ்கதகயில் எதிர்பொ்ரொத விதமொக 
ஒரு  நிகழ்ச்சி நடநபதறிெது. 

 ேழககம் பபொ்லக பகொயில் கொரிெங்கதள 
முடித்துவிடடுத் தநததயும் த்னெனும் வீடு 
திரும்பிகதகொண்டிருநதொர்கள். அப்பபொது 
புதரினுள் ெொப்ரொ இருேர் தணிநத கு்ரலில் 
பபசிகதகொண்டிருககும் ்சப்தம் பகடடு 
முத்திருளொண்டி மணிெம் தநதததெ அதமதிெொக 
இருககச் த்சொல்லி மதறேொக நினறு அேர்கள் 
பபசுேததக பகடடொர். அங்கிருககும் சி்ல 
வீடுகதளக குறிப்பிடடு எப்படிெொேது இனறு 
அங்கு த்சனறு தகொள்தளெடிகக ஒருேன கூற 
மறறேனும் அதத ஆபமொதித்தொன. பகொயில் 
பறறியும் அேர்கள் பபசிகதகொண்டொர்கள். 
ஜமீநதொர் பகொயிலிறகுச் த்சய்த ஆப்ரணங்கதளப் 
பறறியும் ெொருமறிெொமல் எப்படி  பகொயிலிறகுச் 
த்சல்்லபேண்டும் எனபததயும் ஏறக்னபே 
ப்லமுதற திடடமிடடேர்கள் பபொ்லப் 

பபசிகதகொண்டிருநதொர்கள். ஓ்ரத்தில் 
நினறுதகொண்டிருநத தகப்ப்னொத்ர முத்திருளொண்டி 
மணிெம் த்சய்தகெொல் அருகில் அதழத்தொன. 
அநதக கள்ேர்கள் பபசுேததக பகடட அேர் 
துளியும் தொமதிககொமல் அேர்கள் எதிர்பொ்ரொத 
பந்ரத்தில் தொககி்னொர். இதத எதிர்பொர்ககொத 
கள்ேர்கள் தகயில் இருககும் சிறிெ கடடொறிதெ 
அேர் பமல் எறிெ உடப்ன முத்திருளொண்டி 
மணிெம் குறுகபக பொய்நதொன. அேனுதடெ 
இடது பதொள்படதடதெ உ்ரசிகதகொண்டு 
த்சனற கடடொறி தநதத வீ்ரணமணிெத்தின 
மொர்பில் பொெ அேர்  ்சரிநது கீபழ விழுநதொர். 
பபசிகதகொண்டிருநத கள்ேர்கள் இருேருடன 
பமலும் சி்லர் அங்கு ேநது ப்ச்ர முத்திருளொண்டி 
மணிெம் அேர்களுடன அதிகம் பபொ்ரொட பேண்டி 
இருநதது. அேனுதடெ தநதத உயிருககுப் 
பபொ்ரொடிகதகொண்டிருகக த்சய்ேதறிெொது குழம்பி 
நினற அநத தநொடியில் கள்ேர்களில் ஒருேன 
பினபுறமொக ேநது தொககி்னொன. அதில் ஒருேன 
கூ்ரொ்ன கழிதெ எடுத்து வீ்ச அது முத்திருளொண்டி 
மணிெத்தின தநஞ்சில் பொய்நதது. அதறகுள் 
அ்ரேம் பகடடு ஊர்ககொ்ரர்கள் தி்ரண்டு ேநதொர்கள். 
கள்ேர்களின தொககுத்லொல்  உயிருககுப் பபொ்ரொடும் 
தநதததெயும் த்னெத்னயும்  கண்ட மககள் 
த்சய்ேதறிெொமல் குழம்பி நிறக இருேரின 
உயிரும் தமல்்லப் பிரிநதது. இருளப்ப ்சொமியின 
பகொயில் பகொபு்ரத்திலிருநது   இ்ரண்டு  புறொககள் 
பறநது த்சனறததக கண்ட ஒருேன வீ்ரண 
மணிெமும், முத்திருளொண்டி மணிெமும் 
ததய்ேமொகிப் பபொ்னொர்கள் எனறு உ்ரத்த கு்ரலில் 
கத்திகதகொண்பட ஊருககுள்பள ஓடி்னொன. 

 ஊரின பமறபக உள்ள அய்ெ்னொர் 
பகொயிலில் படடேர்களொ்ன வீ்ரண மணிெத்திறகும், 
அேருதடெ த்னென முத்திருளொண்டி 
மணிெத்திறகும் சித்ல இருககிறது. அய்ெ்னொரின 
பரிேொ்ரங்கள் கி்ரொமத்திறபக உரித்தொ்ன பகடடொ்ன 
அ்ரண்மத்ன, ஆடம்ப்ரமொ்ன மொளிதகதெல்்லொம் 
விரும்பொமல் இண்டஞ்த்சடி, ்சங்கஞ்த்சடி 
மண்டிெ பமதடகளில் திறநத தேளியில் பகொயில் 
தகொண்டிருககிறொர்கள்  எனபது அதன முககிெச் 
சிறப்பு  

 இப்படிெொக ஒரு அடர் மதழக கொ்லத்தில் 
அய்ெொத்துத்ர நடுககூடத்தில் அமர்நதுதகொண்டு 
பப்ரன பபத்திகளிடம் தன  முனப்னொர்களின 
கதததெச்  த்சொல்லி முடிகக அதுேத்ர 
திண்தணயில் அமர்நது கதத பகடட அநதப் 
தபரிெேரும், அேரின மகனின ேெதததெொத்த 
அநத  இதளஞனும் அங்கிருநது தேளிபெறி 
இருளப்ப ்சொமி பகொயித்ல பநொககி நடநதொர்கள். 
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 நூல் விமர்்சனம்

ஆகுளி - சிறு்பறான்ரமககறாக அதிரும் 
சிறு ்பர்ற

 தமிழ் தமொழியில் ஒரு த்சொல் எனபது 
மிக நீண்ட ஆயுதளக தகொண்டது. பேதறநத 
தமொழிதெ விடவும் தமிழில்தொன த்சொறகள் 
பனத்னடுங்கொ்ல ஆயுள் தகொண்டதேெொக 
இருநதுேருகினற்ன. ்சங்க இ்லககிெத்தில் 
த்சொல்்லப்படட ஏ்ரொளமொ்ன த்சொறகள் 
இனறளவும் மககளின பபச்சு தமொழியிலும் 
எழுத்து தமொழியிலும் உயிர்ப்புடன 
இருநது ேருகினற்ன எனபது தமிழன த்னது 
தமொழிதெச் சிததெொமலும் அழிெொமலும் 
பல்்லொயி்ரம் ஆண்டு கொ்லம் கொத்துேருகிறொன 
எனபதன எடுத்துககொடடு. இனதறெ நவீ்ன 

தமிழில் நொம் பழஞ்த்சொறகள் ப்லேறதறக 
தகவிடடுவிடபடொம். மிகக குதறநத 
த்சொறகளுககுள் புழங்கி நமது பதடப்பின 
எல்த்லதெச் சுருககிகதகொண்படொம். நொம் 
புழங்கிகதகொண்டிருககும் சி்ல ஆயி்ரம் 
த்சொறகளுககு தேளிபெ நம் தமொழி சி்ல 
்லட்சம் த்சொறகளுடன ஒரு பப்ரொழிெொக 
நீண்டு விரிநதுகிடககிறது. ஒரு த்சொல் எனபது 
கூழொங்கல்த்லப் பபொ்லப் பளபளப்பொக 
இருககிறது. கூழொங்கல்த்லப் பபொ்லபே 
கொ்லதமல்்லொம் தமொழியின பி்ரேொகத்தில் 
உருண்டு உருண்டு தன பளபளப்தபப் 
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தபறுகிறது. 

 கவிஞர் கீதொபி்ரகொஷ 
தேளியிடடிருககும் அே்ரது இ்ரண்டொேது 
ததொகுப்பின தபெத்ரக பகடடதும் 
அநதச் த்சொல் மிகப் புதிெதொக இருநதது 
எ்னககு. அநதச் த்சொல் மிகப் புதிெதனறு 
மிகப் பதழெது. ஆகுளி அே்ரது கவிததத் 
ததொகுப்பின தபெர். இநதச் த்சொல் நம் 
பண்தடெ இ்லககிெங்களொ்ன புறநொனூறு, 
மத்லபடுகடொம், தபரிெ பு்ரொணம் உடபட 
ப்லேறறில் பெனபடுத்தப்படடிருப்பது 
ததரியும். ஆகுளி எனபது பதறயின 
ேதகதெச் ப்சர்நத ஒரு சிறிெ இத்சககருவி. 
குறிஞ்சி நி்லத்ததச் ப்சர்நத மககள், சிே 
ேழிபொடடில் பெனபடுத்திெ உடுகதகதெப் 
பபொனற சிறிெ இத்சக கருவி. ்சரி! 
இநதத் ததொகுப்பு இத்சதெப் பறறிெதொ, 
இத்சககருவிகதளப் பறறிெதொ, பதறதெப் 
பறறிெதொ எனறொல் இல்த்ல. ஆகுளி எனபது 
இங்கு கொ்ரணப் தபெர். சிறுதமதெக கண்டு 
அதிரும் சிறு பதற, சிறுபொனதமககு எதி்ரொகக 
கு்ரலுெர்த்தும் ஒரு சிறிெ கருவி இநதக 
கவிததகள், இநதக கவிஞர். 

 தபண்ணின ேலிகதளப் தபண் 
எழுதும்பபொது ததறிககும் உண்தமயின 
தபருேலி ேொ்சகனுககுத் தன ேலிெொகக 
கடத்தப்படுகிறது.  எப்பபொதொேது குருதி 
பொர்ககும் ஆண்கதளப் பபொலில்த்ல 
தபண்கள் எனபது எத்தத்ன ்சத்திெ ேொககு. 

உயிர் ப�ோய் உயிர் வரும் 
பிரசவததிற்குப் பின்பு
ஆட்டின் ப�ோழியின் �ல்லீரல் ப�ோல்
�ட்டி �ட்டியோ�க் க�ோட்டிததீர்க்கும் 
�ழிவுததீட்டு
க�ண் உடலின் சிவப்புக் குருதியய
கவறும் இரத்தகென
எப்�டிச் கசோல்வது?
எப்ப�ோ்தோவது 
குருதி �ோர்க்கும் 
ஆண்�ள் ப�ோலில்யலை 
க�ண்�ள்

ெோ்தங�ள் ப்தோறும் 
குருதியின் வோயட 
சுெக்கும் க�ண்டீயர
பெோப்�ம் பிடிதது வரும் 
எறும்பு�ளிடம் ்தப்பித்தல் 
அத்தயன எளி்தல்லை
 எறும்புகளிடம் தப்பிகக எத்தத்ன 
பி்ரெத்த்னம் பேண்டியிருககிறது எப்பபொதும் 
தபண்டிருககு.

புதி்தோ� வந்தவர்�ளிடம்
�யைய ர�சியங�யை
ஒரு ப�ோதும் கசோல்லைோது
வோடய� வீட்டின் சுவர்�ள்
 புதிெ நண்பர்களிடம் பதழெ 
்ரகசிெங்கதள மனிதர்கள்தொன 
த்சொல்லிவிடுகிறொர்கள். பதழெ நண்பர்களின 
பதழெ அனதபத் துறநதுவிடுகிறொர்கள். 
எத்தத்ன நித்னவுகதளக கிளறிவிடுகிற 
கவிதத இது. 

்தன் கூவயலை நிறுததிச்
கசய்வ்தறியோது
்தயலையயசயோெல்
ெரததின் கியையில் அெர்நது
க�ண்கணோருததியின் �்தறயலை
கவறுெபன �ண் அ�லைப் �ோர்க்கிறது
ஒற்யறக் குயில்
பிறகு அவளின் �ோல்�ள் உ்தற உ்தற
�ழுததில் பெலும் கீழுெோய்
இழு�றிதது அடஙகிய சுவோசம்
அடஙகிய �ணம்
எஙகிருநப்தோ வந்த பிணப்�றயவ
குருதி �டர்ந்த அவள் சய்த�யைக்
க�ோத்தத துவஙகியவுடன்
்தன் ப�வபலைோடு
பவறு கியைக்குத ்தோவியது
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சோட்சியோன அந்த
ஒற்யறக் குயில்
 தபண்தணொருத்தியின கதறத்லக 
கண்களொல் கண்ட ஒறதற ்சொடசிெொக 
இருககும் குயில்தொன இநதக கவிதத. 
இநதக கவிதத கொ்லத்தின ்சொடசிெொக 
இருககிறது. தன கொ்லத்தில் தகொல்்லப்படட 
ஆயி்ரமொயி்ரம் தபண் தகொத்லககும், ஒரு 
நொகரீக ்சமுதொெம் தன நொகரீக உச்்சத்திலும் 
தபண்தண ்சக மனுஷிெொய் ஒரு துளியும் 
தபொருடபடுத்தொது ேல்லுறவு தகொண்டு 
்சொகடித்துகதகொண்டிருநதது எனகிற க்சப்பொ்ன 
ே்ர்லொறறிறகும் ்சொடசிெொக இருககப்பபொகிற 
பதடப்பில் இதுவும் ஒனறொக இருககும். 
இததத்தொன பதடப்பின பநொககமொகக 
தகொள்ள பேண்டும். 

 ஆகுளி ததொகுப்பு முழுேதும் 
்சமூகத்துககொ்ன கவிததகள் சிறு பதறதெ்ன 
அதிர்கினற்ன. கவிஞரின கு்ரல் ேலுேொகக 
கவிததகளில் ஒலிககிறது. கவிததகள் 
தேறும் விதளெொடடுப் தபொருளல்்ல எனறு 
தீர்ககமொக நம்பும் என பபொனற ேொ்சகர்களுககு 
இதில் உள்ள மிதக உணர்ச்சியும், ேலிநத 
கடடதமப்பும் ஒரு குதறெொகத் ததரிெொது. 
கவிததகள் தன்னளவில் ்சமூகத்துககொ்ன 
பணிதெச் த்சய்துதகொண்டிருககினற்ன எனகிற 
நம்பிகதக கொ்ரணமொக இருகக்லொம். கவிஞர் 
கீதொபி்ரகொஷ தன கவிததத் ததொகுப்புககொ்ன 
கவிததகதள மிகச் ்சரிெொகவும் நிெொெமொகவும் 
பதர்நததடுத்திருககிறொர்.

 தநகிழிப் தப மீனகளின அழுதக, 
திருே்னநதபு்ரம் தகொச்சுபேலி எகஸ்பி்ரதஸ 
ஒனறன ேொத்ல ஒனறு பிடித்து ேரித்செொக 
ேரும் ெொத்னகதளனற ஷமிககுடடியின 
கறபத்ன, ேழிநதுபபொகும் தபண் குருதிதெத் 
தீடதட்னச் த்சொன்ன ******* மகன ெொர் ? 
எனும் சீறறம், நி்லமறறுப் பபொ்னேனின 
ம்லடொ்ன நி்லம் குறித்த கேத்ல, அேள் 
உங்கதளப் பபொ்ல இல்த்ல எனும் 
பி்ரமொணம், மொரிமுத்துத் தொத்தொவின ேொயில் 
ஒடடியிருநதது அே்ரது நி்லத்தின மண் 
எனறு த்னது கவிததகள் அத்னத்திலும் 
்சமூகத்துககொ்ன சி்ல த்சொறகதளபெனும் 
தேத்திருககிறொர். பகள்விகதள, பூடகமொ்ன 
பதில்கதள, பந்ரடிெொ்ன பகொபங்கதள, 
மதறமுகமொ்ன அ்ரசிெல் தநெொண்டிகதளப் 

பபசியிருககிறொர் கவிததகளில்.

 ததொடர்நது த்னது 
கவிததகதள ஆகுளியின இத்சதெ்ன 
இத்சத்தபடிபெயிருககடடும். 

தேளியீடு : அகநி தேளியீடு, 3, பொட்சொத்ல 
வீதி, அம்தமெப்படடு, ேநதேொசி-604 408 

ன்பெ : 98426 37637
விணல : ரூ 70/-
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ஆய்வு

வதாடர் - 6

 கீழடித் ததொல்லிெல் துதணக 
கண்கொணிப்பொளர் அமர்நொத் ்ரொமகிருஷணொவின 
பணிமொறுதத்லத் ததொடர்நது மூனறொம் 
கடட அகழொய்தேப் பறறி இநதிெத் 
ததொல்்லொய்வுத்துதற தமௌ்னம் கொகக, தமிழக 
அ்ரசிெல் கடசிகள், தபொதுந்ல அதமப்புகள் மத்திெ 
அ்ரசிறகு அழுத்தம் தகொடுககத் ததொடங்கி்ன.

 முடங்கிக கிடககும் இப்பணி குறித்து 
நொடொளுமனற நிதிநித்ல அறிகதகககொ்ன கூடடத் 
ததொடரினபபொது, மொநி்லங்களதேயில் ஜ்னேரி 
2-ஆம் பததி(2017) “தமிழகத்தின கீழடி கி்ரொமத்தில் 
ததொல்லிெல் அகழொய்வுப் பணிதெத் ததொடங்கக 
பகொருதல்” எனும் தத்லப்பினகீழ் சிறப்பு கே்ன 
ஈர்ப்புத் தீர்மொ்னம் தகொண்டுேநது தமிழகப் 
பொ்ரொளுமனற உறுப்பி்னர் பபசி்னொர்.

 இநதிெ ஆடசிப்பணி அலுே்லரும் 
தி்ரொவிடவிெல் ஆய்ேொளரும், ஒடி்சொ மொநி்லக 
கூடுதல் தத்லதமச் த்செ்ல்ரொகவும், ேளர்ச்சி 
ஆதணெ்ரொகவும் பணிெொறறி, பணி ஓய்விறகுப் 
பிறகு அம்மொநி்லத்தின சிறப்புத் தத்லதம 
ஆப்லொ்சகர் தபொறுப்பில் இருநதேர் திண்டுககல் 
நத்தம் தநத முத்து ஆர்.பொ்லகிருஷணன. சிநதுதேளி 
ஆய்வுகளுககொகப் தபரிெொர்-மணிெம்தம 

பல்கத்லககழகம் 2017-இல் இேருககுக தகௌ்ரே 
டொகடர் படடம் ேழங்கிெது. தறபபொது த்சனத்ன 
ப்ரொஜொ முத்ததெொ நூ்லகத்தில் உள்ள சிநதுதேளி 
தமெத்தின தகௌ்ரே ஆப்லொ்சக்ரொகவும் 
சிநதுதேளி ததொடர்பொ்ன ஆய்வுகளில் ஈடுபடடும் 
ேருகிறொர். அேர் த்சொல்கிறொர்,

“இநத ஆய்வு முடிவுகளுககும் ்சங்க 
இ்லககிெத்திறகும் என்ன ததொடர்பு எ்னக 
பகடகிறொர்கள். ்சங்கப் பொடல்கள் அநதக 
கொ்லகடடத்து மண்தணயும் மனிதர்கதளயும் 
பொடி்ன. அநதப் பொடல்களுககொ்ன ே்ர்லொறறுப் 
பின்னணிதெ இங்பக கிதடத்த தபொருடகள் 
உணர்த்துகினற்ன. ்சங்க கொ்லப் பொடல்கள் 
கொடடும் தமிழ்ச் ்சமூகம் மிக உெர்நத நொகரீகம் 
தகொண்டதொகத் ததனபடுகிறது. அப்படி ஒரு 
நொகரீகம் இருநதிருநதொல்தொன, அம்மொதிரி 
பொடல்கள் உருேொகியிருகக முடியும். அதறகொ்ன 
ஆதொ்ரமொகத்தொன கீழடி இருககிறது.”

 மறதறொரு விஷெத்ததயும் 
பொ்லகிருஷணன சுடடிககொடடுகிறொர். “சிநது 
்சமதேளி குறியீடுகளுககுப் பிறகு தமிழ் பி்ரொமி 
உருேொேதறகு முனபொகக கீறல்கள் பொத்னகளில் 
எழுதப்படடுள்ள்ன. சிநதுதேளிக குறியீடுகதளப் 
பபொ்லபே இநதக கீறல்கதளயும் படிகக 
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முடிெவில்த்ல. இம்மொதிரிெொ்ன பொத்னக கீறல்கள் 
இநதிெொவிப்லபெ அதிகம் கிதடத்திருப்பது 
தமிழ்நொடடில்தொன. கீழடியில் மடடும் 1001 
பொத்னக கீறல்கள் கிதடத்திருககினற்ன. 
இது எழுத்து உருேொேததக கொடடுகிறது. 
இம்மொதிரிெொ்ன கீறல்கள் கங்தகச் ்சமதேளியில் 
தபரிதொகக கிதடககவில்த்ல”, எனகிறொர் அேர்.

மூனறொம் கடட அகழொய்வு :

 அமர்நொத் ்ரொமகிருஷணொவின 
பணிமொறுதலுககுப்பின ஒரு ேருட 
இதடதேளியில் 2017ஆம் ஆண்டு மத்திெத் 
ததொல்லிெல் கண்கொணிப்பொளர் ஸ்ரீ்ரமணன 
தத்லதமயில் ததொடங்கிெ அகழொய்வுப் பணி 
த்சப்டம்பர் 30ஆம் பததி நிதறவுதபறறதொக 
அறிவிககப்படடது. 16 குழிகள் பதொண்டப்படடு 
தமொத்தத் ததொல்லிெல் ப்ரப்பு 400 
்சது்ரமீடடர்களொ்னது.

 இநநித்லயில் இநதிெத் ததொல்லிெல் 
துதற நடத்திேரும் கீழடி அகழ்ேொய்வு 
அறிகதகதெ தேளியிடவும், தமிழக அ்ரசும் 
இதணநது ஆய்தே நடத்திடவும், அங்கு கிதடத்த 
தபொருடகதளக கீழடியிப்லபெ அருங்கொடசிெகம் 
அதமத்துப் பொதுகொகக இடம் ஒதுககப்படவும் 
ேழககறிஞர் கனிதமொழி மதி, த்சனத்ன 
உெர்நீதிமனறத்தின மதுத்ரக கிதளயில் தபொதுந்ல 
ேழககுத் ததொடர்நதொர்.

 இநத ேழககில் ்சரிெொ்ன தீர்ப்தப அளிகக 
பேண்டும் எனபதொல் அேர்கள் பந்ரடிெொகக 
கீழடிககுச் த்சனறு ஆய்வு நடத்தி அதன பின்னர் 
இநதிெத் ததொல்லிெல் துதறககுப் பல்பேறு 
உத்த்ரவுகதளப் பிறப்பித்த்னர். அதில் முககிெமொ்ன 
ஒனறு மத்திெத் ததொல்்லொய்வுத் துதறயுடன 
தமிழகத் ததொல்லிெல் துதறயும் இதணநது 4ஆம் 
கடட அகழொய்வு நடத்த மத்திெ அ்ரசு அனுமதிகக 
பேண்டும் எனபது.

நொனகொம் கடட அகழொய்வு :

   நொனகொம் கடட அகழொய்வுப் பணிகள், 
தமிழகத் ததொல்லிெல்துதற இெககுநர் டொகடர் 
ஆர்.சிேொ்னநதம் தத்லதமயில் ததொடங்கிெது. 
இதில் நொள்பதொறும் 40-ககும் பமறபடட 
ததொழி்லொளர்கள் ஈடுபடடு ேநத்னர்.

ஐநதொம் கடட அகழொய்வு :

 நொனகொம் கடட அகழொய்வுக குழுபே 

ஐநதொம் கடடஅகழொய்தே ஜூன 13, 2017இல்  
ததொடங்கி, 14 அகபடொபர், 2019இல் நிதறவு 
த்சய்தது. 5 பபருககுச் த்சொநதமொ்ன நி்லங்களில் 52 
குழிகள் பதொண்டப்படடு, அகழொய்வுப் பணிகள் 
நடநத்ன. இதில் 800ககும் பமறபடட தபொருடகள் 
கண்டறிெப்படட்ன.

 அகழொய்வில் அறிெப்படட 
இ்ரடதடச்சுேர், ேடடப்பொத்ன, சுடுமண் குழொய், 
தண்ணீர்த் ததொடடி, தண்ணீர்க கொல்ேொய் உள்ளிடட 
தபொருடகள் இருககும் இடம், ேத்ரபடம் மூ்லம் 
ஆேணப்படுத்தப்படடுள்ள்ன.

 2018ஆம் ஆண்டில், கீழடியில் தமிழக 
அ்ர்சொல் நடத்தப்படட 4ேது  அகழொய்வில் 
கிதடத்த தபொருடகள் மீது த்சய்ெப்படட 
ஆய்வின முடிவுகள்ததொகுககப்படடுத்  தமிழகத் 
ததொல்லிெல் துதறெொல் தேளியிடப்படடுள்ள்ன. 
19 த்சப்டம்பர், 2019 அனறு கீழடியில் 
கிதடத்த 6 தபொருடகள் ஆகசி்லப்ரடடட 
மொஸ் ஸ்தபகடப்ரொதமடரி (Accelerated mass 
spectrometry)ஆய்வுககொக அதமரிககொவின 
ஃப்பளொரிடொவில் உள்ள பீடடொ அ்னலிடிகல் 
ப்லபிறகு அனுப்பப்படட்ன. அதில் கிதடத்த 
முடிவுகளினபடி, அநதப் தபொருடகள், கி.மு. 
மூனறொம் நூறறொண்டுககும் கி.மு. ஆறொம் 
நூறறொண்டுககும் இதடப்படட கொ்லத்ததச் 
ப்சர்நததே எ்னக கண்டறிெப்படடுள்ளது.

 கீழடியில் 353 த்ச.மீ. ஆழத்தில் 
கிதடத்த தபொருள் கி.மு. 580ஆம் ஆண்தடயும் 
200 த்ச.மீ. ஆழத்தில் கிதடத்த தபொருள் 
கி.மு. 205ஆம் ஆண்தடயும் ப்சர்நத்ன 
எ்னக கண்டறிெப்படடுள்ளது. இநத இரு 
மடடங்களுககுக கீபழயும் பமப்லயும் தபொருடகள் 
இருப்பதொல், கீழடியின கொ்லகடடம் கி.மு. ஆறொம் 
நூறறொண்டு முதல் கி.மு. ஒனறொம் நூறறொண்டு 
ேத்ரயி்லொ்னது எ்னத் ததொல்லிெல் துதற 
முடிவுககு ேநதுள்ளது.

 தமிழ்நொடதடப் தபொறுத்தேத்ர 
ே்ர்லொறறுக கொ்லம் எனபது கி.மு. மூனறொம் 
நூறறொண்டில்தொன துேங்குகிறது. ஆகபே 
கங்தகச் ்சமதேளியில் நடநதததப் பபொ்ல, 
இ்ரண்டொேது நக்ர நொகரீகம் இங்கு நிகழவில்த்ல 
எ்னக கருதப்படடுேநதது. ஆ்னொல், கீழடியில் 
கிதடத்த தபொருடகதள தேத்து, கி.மு. ஆறொம் 
நூறறொண்டிப்லபெ இ்ரண்டொேது நக்ர நொகரீகம் 
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ததொடங்கியுள்ளது எனற முடிவுககுத் ததொல்லிெல் 
துதற ேநதுள்ளது. கங்தகச் ்சமதேளியிலும் இபத 
கொ்லகடடத்தில்தொன நக்ர நொகரீகம் உருப்தபறறது.

 தகொடுமணல், அழகனகுளம் ஆகிெ 
இடங்களில் கிதடத்த எழுத்தின மொதிரிகதள 
தேத்துத் தமிழ் பி்ரொமி எழுத்தின கொ்லம் கி.மு. 
மூனறொம் நூறறொண்டொகக கருதப்படடது. 
ஆ்னொல், தறபபொது கீழடியில் கிதடத்த ஆய்வு 
முடிவுகளினபடி, தமிழ் பி்ரொமி கி.மு. ஆறொம் 
நூறறொண்தடச் ப்சர்நததொகக கருதப்படுகிறது. 
ஆகபே 2,600 ஆண்டுகளுககு முனபொகக கீழடியில் 
ேொழ்நதேர்கள் எழுத்தறிவு தபறறிருநதொர்கள், 
எழுதத் ததரிநதிருநதொர்கள் எனற முடிவுககுத் 
ததொல்லிெல் துதற ேநதுள்ளது.

 கீழடியிலிருநது கிடடத்தடட 70 எலும்புத் 
துண்டுகள் கண்தடடுககப்படட்ன. இேறறில் 
தபரும்பொ்லொ்னதே கொதள, எருதம, ஆடு, பசு 
ஆகிெேறறினுதடெதே. ஆகபே கீழடியில் 
ேொழ்நத ்சமூகம் தபரும்பொலும் ஆடு, மொடுகதள 
ேளர்த்த ்சமூகமொக இருநதிருகக்லொம் எனற 
முடிவுககு ேநதுள்ள்னர் ஆய்ேொளர்கள்.

 கீழடி ேழககு ேழககுத்ரஞர் கனிதமொழி 
மதிதெக க்னடொேத்ர அதழத்துச் த்சனறிருககிறது.
க்னடொவின தமிழ்ப்பப்ரதே ேருடொநதி்ர 
ததப்தபொங்கல் விழொவித்ன 20 ஜ்னேரி, 2020அனறு 
க்னடொவின மர்கொம் நகரின தகொண்டொடிெபபொது, 
2019ஆம் ஆண்டின ்சொதத்னெொளருககொ்ன  
விருதொகிெ “மொறறத்திறகொ்ன தத்லேர்கள் விருது” 
-ஐ ேழககறிஞர் கனிதமொழி மதி அேர்களுககு 
ேழங்கி அழகு ப்சர்த்தது. 

 ஆறொம் கடட அகழொய்வுப் 
பணிகள், கடநதபிப்்ரேரி 19, 2020 அனறு 
ததொடங்கப்படடிருககிறது. இநத அகழொய்வில் 
10 ததொல்லிெல் ஆய்ேொளர்கள் உடபட 270 பபர் 
ஈடுபட உள்ள்னர். இவேகழொய்வு கீழடியிலும் 
அதறகு அருகில் உள்ள தகொநததக, அக்ரம், மணலூர் 
ஆகிெ இடங்களிலும் நடத்துேதறகு மொநி்லத் 
ததொல்லிெல் துதற முடிவுத்சய்திருககிறது. இநத 
இடங்களில் தத்ரதெ ஊடுருவிப் பொர்ககும் 
ப்ரடொர், ஆளில்்லொ விமொ்னம் ஆகிெேறதறப் 
பெனபடுத்திச் ்சரிெொ்ன இடங்கள் அதடெொளம் 
கொணப்படும் எனறும் தகேல்.

 இேறறில் தகொநதத ஒரு புததபமடு எ்னக 
கருதப்படுகிறது. மணலூர், அக்ரம் ஆகிெதே 

மககள் ேொழ்நத இடங்களொகக கருதப்படுகினற்ன. 
ஒடடுதமொத்தமொக 120 ஏககர் ப்ரப்பளவில் 50 
்லட்ச ரூபொய் த்ச்லவில் இநத அகழொய்வுகள் 
நடத்தப்படும்.

 மதுத்ர கொம்ரொ்சர் பல்கத்லககழகம் 
உடபட இநதிெொவில் உள்ள மூனறு 
பல்கத்லககழகங்களும் சி்ல தேளிநொடடுப் 
பல்கத்லககழகங்களும் இநத ஆய்வில் 
பங்பகறகினற்ன.

 இதன ததொடர்ச்சிெொக தூத்துககுடி 
மொேடடத்தில் உள்ள ஆதிச்்சநல்லூர், சிேகதள, 
ஈப்ரொடு மொேடடத்தில் உள்ள தகொடுமணல் 
ஆகிெ இடங்களிலும் அகழொய்வுகள் 
நடத்தப்படவிருககினற்ன. பமலும், புதிெ கறகொ்ல 
இடங்கதளக கண்டறிெ பேலூர், கிருஷணகிரி, 
தர்மபுரி, திருேண்ணொமத்ல, ப்ச்லம் ஆகிெ 
இடங்களில் ததொல்லிெல் கள ஆய்தே மொநி்ல 
அ்ரசு நடத்தவுள்ளது எனற நல்்ல தகேல்கள் 
ேநதுதகொண்டிருககினற்ன.

 நம்முதடெ பழம்தபருதம, உெர் 
க்லொச்்சொ்ரப் பண்பொடுகதள உ்லகுககு 
உணர்த்தும் ்சங்க இ்லககிெ ே்ர்லொறறின 
்சரித்தி்ரச் ்சொனறுகள்தொன கீழடி அகழொய்வு. 
கீழடி மடடுமல்்ல அதி்ரம்பொககம், குடிெம், 
ேடமதுத்ர, தநய்பேலி, பரிககுளம், அரிககபமடு,  
அரிெலூர் எ்னத் தமிழகத்தின ப்ல பகுதிகளிலும் 
ே்ர்லொறறுப் புததெல்கள் நிதறநபத கிடககினற்ன. 
த்சனத்னதெ அடுத்துள்ள அதி்ரம்பொககத்தில் 
்சமீபத்தில் பமறதகொள்ளப்படட அகழொய்வில் 
கிதடத்த கறகருவிகள், 3,85,000 ேருடத்திலிருநது 
3,25,000 ேருடங்களுககுள் இதடககறகொ்லம் 
அங்கு நி்லவியிருகக்லொம் எனறு கொடடுேதொக 
ஆய்வு ஒனறு ததரிவிககிறது. ததறகொசிெொவில் 
இதடககறகொ்லம் முனபு கருதப்படடததவிட 
முனகூடடிபெ நிகழ்நதிருகக்லொம் எனபதத இது 
சுடடிககொடடுகிறது.

 தேடட தேளிககொடுகளிலும்,ம்ரப் 
தபொநதுகளிலும், குதககளிலும் ேசித்துேநத 
மனித இ்னம், கடநது ேநதிருககிற பொதத 
அறபுதமொ்னது. உயிர் பிதழத்திருப்பதறகொ்ன 
பபொ்ரொடடம் எனற கடடத்தததெல்்லொம் தொண்டி, 
உ்லகத்தத உயிர் ேொழப் பொதுகொப்பொ்ன இடமொக 
மொறறியிருககிபறொம். நொம் கடநது ேநத கொ்லத்தத 
அறிேதில்தொன நம் நிகழ்கொ்லமும் எதிர்கொ்லமும் 
இருககினற்ன.
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வகறாரை சவயில் - மனி� உ்றவுகரளப 
புதுபபித்துகசகறாண்வை இருககி்றது!

º.îI›„ªê™õ¡
 சு-ொசிப்பு

 எனனுதடெ பள்ளிப்பருே விடுமுதற 
நொடகதள எஸ்.்ரொமகிருஷணனின ஒரு சிறிெ 
விடுமுதறககொ்லக கொதல் கதத நித்னவூடடிெது. 
பள்ளி விடுமுதற நொடகளும் பகொதடகொ்ல 
தேயிலும் ப்ல அனுபேங்கதள எல்ப்லொருககும் 
தரும் எ்ன நித்னககிபறன. அதுவும் எங்கள் 
கரி்சல் நி்லக கநதக பூமியில் இனனும் தகொஞ்்சம் 
அதிகமொகபே தேயில் உககி்ரத்ததக தகொடடும். 
அநத தேயிலிலும் வீடடில் ஓரிடத்தில் நிறகொமல் 
கண்மொய், பேலிககொடு எ்ன எங்கும் சுறறித் 
திரிபேொம். அப்படிப்படட பொல்ெப் பருே 
நித்னவுகள் ஒவதேொனறும் இநநொேத்ல 
ேொசிககும்பபொது கண்முனப்ன ேநது ேநது 
த்சனற்ன. 

 பதிப்னொரு மொத பள்ளி அனுபேம் 
எனறொலும் ஒரு மொத கொ்லம் பள்ளி விடுப்புககுப் 
பிநதிதொன எனகிற உண்தமதெக கூறி ேொசிககிற 
அத்னேத்ரயும் ஆம் த்சொல்்ல தேத்திருககிறொர் 
எஸ்.்ரொமகிருஷணன. ஏத்னனில் இப்படிெொ்ன 
நித்னவுகதளத் தொண்டொமல் நொம் ேநதிருகக 
முடிெொது. 

 விடுமுதறக  கொ்லத்தில் தகொளுத்துகிற 
தேயில் எவேளவு உற்சொகத்தத நமககு 

அள்ளித் தநதது. தேயித்ல ்ரசித்பதொம். 
அனுபவித்பதொம். தகொண்டொடிப்னொம். 
ஏத்னனறொல் தேயி்லொல்தொப்ன ஒருமொதம் 
விடுமுதற கிதடத்தது. பினபு எப்படி ்ரசிககொமல் 
அனுபவிககொமல் தகொண்டொடொமல் இருகக 
முடியும்? இப்படி எண்ணறற நித்னவுகதள ஒரு 
சிறிெ விடுமுதறககொ்லக கொதல் கததயின ேழிெொக 
மீண்டும் அனுபவித்த நிதறதேத் தநதிருககிறொர் 
எஸ்.்ரொமகிருஷணன. 

 விடுமுதறயில் உறவி்னர் வீடுகளுககுச் 
த்சல்ேது எவேளவு தித்திப்பொ்ன நிகழ்வு எனபதத 
அழகொகச் த்சொல்லியிருககிறொர். ஊருககுப் 
பபொேபத மகிழ்ச்சிதொன. அதுவும் தன ப்சொடடுப் 
பிள்தளகள் நிதறெ இருககிற ஊருககுப் 
பபொ்னொல் த்சொல்்லபே பேண்டொம். அநத மகிழ்ச்சி 
இ்ரடடிப்பொகிவிடும். அேர்கபளொடு பந்ரத்ததச் 
த்ச்லேழிககும்பபொது ்சொப்பொடு தண்ணிதெககூட 
மறநதுவிடுபேொம். அடிககிற தேயிலில் 
கொடுபமடு சுறறித்திரிேதில் தண்ணீர் கூட குடிகக 
பேண்டுதமனறு பதொணொது எனறொல் தேயித்ல 
எவேளவு மகிழ்ச்சிெொக அனுபவித்திருப்பபொம். 
நித்னத்தொல் ஏககபம மிஞ்சுகிறது. 

 எங்களுககு விடுமுதறயில் ேொங்கித் திங்க 
கொசுகூட தகொடுககமொடடொர்கள். தகொடுப்பதறகு 



36 ð¬ìŠ¹ îè¾ ãŠó™ 2020  
w w w. p a d a i p p u . c o m

வீடடில் ஒனறும் கிதடெொது. இருககொது. அவேளவு 
ேறுதம. ஆ்னொல் எத்தத்னபெொ தபெனகள் 
பிள்தளகள் ததருவில் விறக ேரும் ஐஸ் முதல் 
தேவபேறு தினபண்டங்கதளக பகடடு அடம் 
பிடித்து ேொங்கித் தினபொர்கள். அதுவும் ஒருசி்ல 
பந்ரங்களில், ‘நொன ேொங்கிடபடப்ன. நீ ேொங்க்ல?’ 
எ்னக பகடடுகதகொள்ேொர்கள். ஏதொேது த்சொல்லிச் 
்சமொளிப்பபன. அப்படிப்படட பந்ரத்தில் 
இேர்கதளப் பபொனறு நொம் எப்பபொது ேொங்கி 
ஆத்சதீ்ர திங்கப் பபொகிபறொம்? எ்ன ம்னது ஏங்கும்! 
அது கதடசிேத்ர நிதறபேறபே இல்த்ல. ஆ்னொல் 
நொன ஒரு சிறிெ விடுமுதறககொ்லக கொதல் கததயில் 
ேருகிற சுப்புேொகபே இநநூத்ல ேொசிககும்பபொது 
உணர்நபதன. நொன ஆத்செொய் ேொங்கித் திங்க 
நித்னத்த அத்னத்ததயும் சுப்பு, சில்ெொ இருேரும் 
ேொங்கித் தினறொர்கள். குடித்தொர்கள். அேர்கள் 
தினற அத்னத்ததயும் நொனும் அேர்கபளொடு 
தினற, குடித்த நிதறவு கிதடத்தது, இத்தத்ன 
ேருடங்கள் கழித்து. 

 பகொதட தேயிலில் ஒரு கண 
பந்ரத்ததக கூட வீணடிககககூடொது எனற 
ம்னநித்ல இருககும். ஏதொேது துருதுருதேனறு 
த்சய்துதகொண்பட இருகக பேண்டும். நடப்பது, 
ஓடுேது, விதளெொடுேது எ்ன இெங்கிகதகொண்பட 
இருககவில்த்ல எனறொல் எரிச்்ச்லொக இருககும். 
அத்னொல் வீடடில் எககொ்ரணம் தகொண்டும் 
்சொப்பிடும் பந்ரம் தொண்டி ஒரு நிமிடம் கூட 
இருப்பது இல்த்ல. எநபந்ரமும் தன ப்சககொலி 
தபெனகளுடன இருப்பதுதொன இனபமெமொ்ன 
பந்ரங்கள் எனறு நித்னககத் பதொனறும். அநதப் 
பருேத்ததக கடநது ேநதேன நொன மடடுமல்்ல. 
நம்மில் முககொல்ேொசி பபர் அப்படித்தொன கடநது 
ேநதிருப்பபொம். 

 வீடடில் தொத்தொ, பொடடி அல்்லது 
மறற உறவி்னர்கள், ‘தேயிலில் அத்லெொபத!’ 
எனறு த்சொன்னொலும் வீடதடவிடடு தேளிபெ 
பபொய் விதளெொடுேததத் தடுகக மொடடொர்கள். 
அேர்களின கேத்ல பந்ரத்திறகு ேநது ்சொப்பிடடு 
விடடுப் பபொ்னொல் பபொதும் எனபொர்கள். அததயும் 
அழகொகப் பதிவு த்சய்திருககிறொர். ஆ்னொல் 
இனறுள்ள நித்லபெொடு ஒப்பிடடொல் நித்லதம 
தத்லகீழொக இருககிறது. தேயிலில் ப்லர் தமது 
பப்ரன, பபத்திகதள தேளிபெ விடுேதில்த்ல. 
கததேப் பூடடிதேத்துக தகொள்கிறொர்கள். 
தபெருககுச் ்சொெங்கொ்லம் பப்ரன, பபத்திகதள 
எங்கொேது பூங்கொ உள்ளிடட ஒரு இடத்திறகுக 
கூடடிகதகொண்டு பபொய்விடடு அபதொடு 
வீடடில் முடங்கச் த்சொல்லிவிடுகிறொர்கள். 
இத்னொப்லபெ ப்லர் விடுமுதறயில் உறவி்னர் 
வீடடுககுச் த்சல்ேது கிதடெொது. கூப்பிடடொல் 

கூட ‘அர்ச்சி்னன பபர் பத்து’ எ்ன ஓடிப் பபொய் 
விடுகிறொர்கள். அவேளவு கடடுப்பொடுகள். 
வீடடிலிருககும் உறவி்னர்கள் ேநதிருககும் பப்ரன 
பபத்திகளிடம் மிகுநத அககதற கொடடுேதொகக 
கடடுப்பொடுகள் விதிப்பதொல் நமது சுதநதி்ரம் 
எல்்லொம் பறிபபொகுபத எ்னப் பப்ரன பபத்திகள் 
நித்னககும் சூழல் இப்பபொது தபருகி ேருேதத 
ெொரும் மறுகக முடிெொது. இனத்னொனறு 
குழநததகளுககுப் பொதுகொப்பு இல்த்ல எ்னக 
கருதுேதொலும் இச்சூழல் தபருகி ேருகிறது. 

 முனபு வீடடிறகு நொனகு ஐநது 
பிள்தளகள் ேத்ர இருப்பொர்கள். இப்பபொது 
ஒனறு அதிகப்பட்சமொக இ்ரண்டு எ்ன 
இருப்பதொலும் இநதச் சிககல் இருககிறது. அதுவும் 
பபொக இனதறககுப் பி்ரதொ்னமொகக பகொதட 
விடுமுதறயில் பந்ரத்தத அத்லபபசிகபள கொவு 
ேொங்கிகதகொள்கினற்ன. அதறகு வீடடிலிருககும் 
தபரிெேர்கபள அனுமதி தகொடுககிறொர்கள். 
‘உ்னககு த்சல்பபொன பேணொலும் தப்ரன. ஆ்னொ 
தேயிலு்ல தேளிபெ பபொய்ச் சுத்தககூடொது’ எனகிற 
கடடுப்பொடுகள் அேர்கதள வீடடுககுள்பள 
முடககும் அே்லத்தத உருேொககியிருககிறது. 

 இனத்னொரு பககம் சிறப்பு ேகுப்புகள் 
விடுமுதற நொடகதள விழுங்குேதொல் 
பகொதட விடுமுதற ஏனதொன ேருகிறபதொ? 
எனறு ்சலித்துகதகொள்ளும் அளவுககுச் சூழல் 
மொறிவிடடது. ஒரு குறுகிெ ேடடத்திறகுள் 
சுருங்கிக தகொண்பட பபொகிபறொம் எ்ன 
அேர்களுககு நித்னககத் பதொனறுகிறது. 

 இப்பபொது இருககிற சூழல் 
அப்படித்தொன இருககிறது. அபத பந்ரத்தில் எஸ்.
்ரொமகிருஷணனின ஒரு சிறிெ விடுமுதறககொ்லக 
கொதல் கதததெ ேொசிககிறேர்கள் பகொதட 
விடுமுதற எனபது.. அதிலும் தேயில் எனபது 
அனுபவிககபே எனற ம்னநித்ல மொறறம் 
தபறுேொர்கள் எனபற பதொனறுகிறது. இனதறககு 
தேடடமின-டி ்சத்து குதறபொடு நிதறெ 
பபருககு இருககிறது. ஒருபேதள பகொதட 
தேயிலில் அத்லநதொேது தேடடமின -டி தெப் 
தபறறுகதகொள்ளடடுபம!

 எனத்னக பகடடொல் வீடடிலிருககும் 
தபரிெேர்கள் இககதததெக கடடொெம் 
படிகக பேண்டுதம்னச் த்சொல்பேன. அப்படிப் 
படிககும்பபொது குழநததகளின விடுமுதறககொ்ல 
உ்லகத்ததப் புரிநதுதகொள்ள முெலுேொர்கள் 
எனறு பதொனறுகிறது. தபரிெேர்கள் கடடொெம் 
இப்படிப்படட அனுபேங்கதளக கடநதுதொன 
ேநதிருப்பொர்கள். இப்பபொது தபரிெேர்கள் 
ஆகிவிடடொர்கள் அல்்லேொ? அத்னொல் 
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ஞொபகப்படுத்த பேண்டிெதிருககிறது. 

 பகொதட விடுமுதறயில் புதிெ 
நண்பர்களுட்னொ்ன உத்ரெொடல் அதிகரிகக ஒரு 
ேொய்ப்பு இருககும். அத்லபபசி பமொகத்தில் 
உடகொர்நதுவிட அனுமதித்தொல் வீடடிறகுள் 
இருககும் நபர்களுடன கூட பபசுேது எனபது 
அரிதொகபே மொறிவிடும். இனறு ப்ல இடங்களில் 
இப்படிககூட சூழல் ே்ரத்ததொடங்கிவிடடது. 
அததயும் நொம் கண்கூடொகப் 
பொர்த்துகதகொண்டுதொன இருககிபறொம். 

 இநத ேருடக பகொதட விடுமுதறககு 
ேநதேர்கள் அடுத்த விடுமுதறககும் ே்ரணுபம 
எனற எதிர்பொர்ப்பு மனிதர்கள் மீதொ்ன அனதப 
அதிகமொககுகிறது. அபதபபொ்ல ஒவதேொரு 
ேருடமும் த்னககுப் பிடித்தமொ்ன நண்பர்கள் 
விடுமுதறககு ேநதுவிடடொல் மகிழ்ச்சிககு 
எல்த்லபெ இல்த்ல எனபற த்சொல்்ல்லொம். 
எப்பபொது பகொதட விடுமுதற ேரும்.. எப்பபொது 
ஊருககுப் பபொபேொம் எனகிற ஆேல் தூககத்தத 
மறககடிககும் எனபதத நித்னகக நித்னகக 
இப்படிதெொரு பருேம் மீண்டும் ே்ரொதொ? எ்ன 
நப்பொத்ச ம்னததப் பொடுபடுத்துகிறது. 

 இககததயில் சிறுேெதில் புதிதொகப் 
பொர்ககும் நபர்களுடன எளிதொகப் பபசிப் பழகும் 
இெல்தப மிக அழகொக ேடித்திருககிறொர் எஸ்.
்ரொமகிருஷணன. விடுமுதறயில் உறவி்னர் 
வீடடிறகுச் த்சல்லும்பபொது இருககிற உற்சொகம்.. 
த்னது த்சொநத ஊருககுத் திரும்பும்பபொது 
இருப்பதில்த்ல. முகத்ததத் ததொங்கப் 
பபொடடுகதகொண்டு ஏன திரும்பவும் ஊருககுப் 
பபொக பேண்டும்.. இங்கபெ எல்்லொரும் 
இருநதுவிடடொல் என்ன? எ்ன நித்னககத் 
பதொனறும். அநதப் பருேத்தத அழகொகப் படம் 
பிடித்துக கொடடியிருப்பது அருதம!

 த்னககுப் பிடித்த பிள்தளகள் 
அடுத்த தபெனகளுடன இெல்பொகப் பபசிப் 
பழகும்பபொது த்னககு ஏறபடும் தபொறொதம, அேள் 
தனனிடம் மடடும்தொன பப்ச பேண்டும் எனகிற 
உரிதம எடுத்துகதகொள்ளும் ம்னபேொடடம் எ்ன 
ஒவதேொனறும் மீண்டும் அப்பருேத்திறகுள் 
நம்தம இழுத்துகதகொண்டு பபொகும் எ்ன 
நித்னககிபறன. எனத்ன அப்படித்தொன 
இழுத்துகதகொண்டு பபொ்னது. நொனும் கூட 
அப்படிெொ்ன பகொதட விடுமுதறயில் என அத்தத 
மகள் எனனிடம் மடடுபம பப்ச பேண்டும்.. 
அடுத்த தபெனகளுடன விதளெொடககூடொது 
எ்ன ேொதம் த்சய்திருககிபறன. அப்படிதெல்்லொம் 
முடிெொது எ்ன அேள் மறுப்பு த்சொல்லியிருககிறொள். 
அத்னொல் நொன பகொவித்துகதகொண்டது, அனறு 
அேர்களுடன ப்சர்நது விதளெொடொமல் பபொ்னது, 

பினபு ேம்படிெொகப் பபொய் பேண்டுதமனபற 
அேர்களின பககத்தில் நினறுதகொண்டு ஏதொேது 
பபச்சுக தகொடுத்து அேதள எனனுடன விதளெொட 
தேகக முெறசித்தது எ்ன  அத்தருணங்கதள 
நித்னகக..  அப்படிெொ்ன பருேத்திறகுள் த்சல்ேது 
இனி க்னவில் மடடுபம ்சொத்திெம் எ்னத் 
பதொனறொமல் இல்த்ல. 

 அறிெொப் பருேத்தில் ஒருேர் மீது 
ஒருேர் தேககும் பொ்சத்திறகுப் தபெர் நடபொ? 
கொத்லொ? எ்னத் திதகத்து நிறகும் பருே ேெதத 
நொம் கடககொமல் இருகக முடியுமொ? அப்படிக 
கடநது ேநதேர்கதள ேொழ்கதகயில் இறுதிேத்ர 
்சநதிககிற ேொய்ப்பு கிதடககிறததனறொல் ெொர்தொன 
அதத பேண்டொம் எனபொர்கள்?

 கொதல், நடபு இநத இ்ரண்தடயும் 
தொண்டி பேறு உறவு ஆணுககும் தபண்ணுககும் 
இதடயில் இருககககூடொதொ? எனற பகள்வி மூ்லம் 
நம்தம ஆழமொகச் சிநதிகக தேககிறொர். அபதொடு 
‘அனபு த்சலுத்துேதறகு அதடெொளங்கள் எதறகு?’ 
எனற பகள்விககுப் பதிப்ல இல்த்ல நம்மிடம்! 
பகொதடயில் உருேொ்ன நடபு பகொதடபெொடு 
பபொய்விட பேண்டிெ அேசிெமில்த்ல. உறவு 
எனபது அடுத்தடுத்த ்சநதிப்புகளின ேழிெொகப் 
புதுப்பித்துகதகொண்டு ேருேதுதொப்ன! எனறு 
உறவுகதளத் ததொடர்நது தககதேககும் 
சூடசுமத்ததப் புரிநதுதகொள்ள முடிகிறது.

 ‘இநதத் தத்லமுதற புதிெ சிநதத்னகள் 
தகொண்டது. அது தபெ்ரறற உறவித்னப் 
புரிநதுதகொள்ளும். அனுமதிககும்!’ எனற 
ேரி எனத்ன தமௌ்னம் தகொள்ளச் த்சய்தது. 
இனதறககு உறவு எனபது முதற த்சொல்லி 
இன்னொர் எனறு அதழப்பதறகுப் பெனபடும் 
ஒனறொக மொறிவிடட சூழலில் ‘தபெ்ரறற உறவு’ 
எனறொலும் அனபு கொடடுேது அதன தேளிப்பொடு 
எ்ன உள்ளொ்ர உண்ர முடிகிறது. அனபு கொடடுதல் 
எநத ேடிேத்தில் இருநதொல் என்ன அது மனித 
உறவுகதளப் ப்லப்படுத்தத்தொப்ன எனற 
சிநதத்னதெ முடுககிவிடடது. 

 அதறகு இநத தே்ரம் பொய்நத 
ேரிகள் மிகவும் தபொருத்தமொக இருககும் எ்ன 
நித்னககிபறன. ‘எநதப் தபெரில் அதழத்தொலும் 
உறவு எனபது அனபு கொடடுதல் தொப்ன!’

 ேொசிககப்பட பேண்டிெ நூல்! அடுத்த 
பகொதட விடுமுதறககு முனபு மீண்டும் 
என தககளில் தேழவிட பேண்டும் எ்ன 
நித்னககிபறன. என பகொதடககொ்ல விடுமுதற 
அனுபேங்கதள கண்முனப்ன கொடசிப்படுத்திச் 
த்சனறிருககிற எஸ்.்ரொமகிருஷணன அேர்களுககு 
அனபும்... நனறியும்...!
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வமாழிவேயர்ப்புச் சிறுகலத

2

 ஒருேழிெொக ஜூத்ல நொனகொம் நொள் 
முடிநதது. எல்ப்லொரும் கிளம்பிெொகிவிடடது, 
எ்னககும் மிகுநத ப்சொர்ேொக இருககிறது. 
விருநதி்னர்கள் ெொ்ரொேது ேநதொல் எ்னககு நனறொக 
இருககும் எனறு அம்மொதேயும் தநல்லிதெயும் 
குழநததகதளயும் அதழத்திருநதொர் ஜொன. 

 நொன எதுவுபம த்சய்ெவில்த்ல. 
எல்்லொேறதறயும் தஜனனிதொன இப்பபொது 
பொர்த்துகதகொள்கிறொள், இருநதொலும் நொன 
ப்சொர்ேதடநதுவிடபடன.

 சீககி்ரம் ந்லம்தபறொவிடடொல் எனத்ன 
மீண்டும் தேெர் மிட்சலிடம் அனுப்பிவிடுபேன 
எனறு த்சொல்கிறொர் ஜொன. 

 அங்கு பபொேதில் எ்னககு 
விருப்பபமயில்த்ல. அேருதடெ 
ஆப்லொ்சத்னதெ ஒருமுதற தபறற எனனுதடெ 
பதொழி ஒருத்தி அேர் ஜொத்னயும் எனனுதடெ 
்சபகொத்ரத்னப் பபொ்லவும்தொன இருககிறொர், 
த்சொல்்லப்பபொ்னொல் அேர்கதளவிட பமொ்சமொக 
இருககிறொர் எனறொள்!

 பமலும் அவேளவு ததொத்லவு த்சனறு 
ேருேபத தபரிெ ்சொதத்ன.

 எததயும் த்சய்ேதறபக எ்னககுத் 
பதொனறவில்த்ல, பமலும் இப்பபொததல்்லொம் 
எதறதகடுத்தொலும் சிடுசிடுத்தபடியும் எப்பபொதும் 
மு்னகிெபடி முதறயிடடுகதகொண்டும் 
இருககிபறன.

 ஒனறுபமயில்்லொததுககு எல்்லொம் 
அழுகிபறன, தபரும்பொ்லொ்ன பந்ரங்களில் 
அழுதுதகொண்படயிருககிபறன.

 ஜொப்னொ பேறு ெொ்ரொேபதொ 
இருககும்பபொது அழுேதில்த்ல, தனிெொக 
இருககும்பபொது மடடும்தொன.

 இப்பபொததல்்லொம் அதிக 

பந்ரம் தனிதமயில்தொன இருககிபறன. 
இப்பபொததல்்லொம் ஜொன அடிககடி ஆபத்தொ்ன 
நித்லதமயில் இருககும் பநொெொளிகளுககொக 
தேளியூர் த்சனறுவிடுகிறொர். தஜனனி எனனிடம் 
நனறொக நடநதுதகொள்கிறொள், தனிெொக 
இருககபேண்டும் எனறு விரும்பும்பபொது 
விடடுவிடுகிறொள்.

 சிறிது பந்ரம் பதொடடத்திப்லொ அநத 
அழகிெ பொததயிப்லொ உ்லொவுபேன, அல்்லது 
ப்ரொஜொப்பூககள் அடர்நத தத்லேொயிலில் 
உடகொர்நதுதகொள்பேன, தபரும்பொ்லொ்ன 
பந்ரங்களில் பமப்லபெ படுத்துகதகொள்பேன. 

 சுேர்த்தொதள மீறியும் இப்பபொததல்்லொம் 
அதறதெ எ்னககுப் பிடிககிறது. ஒருபேதள 
சுேர்த்தொளி்னொல்தொன பிடிககிறபதொ. 

 அப்படித்தொன என ம்னதில் பதொனறுகிறது!

 இநதப் பி்ரம்மொண்டமொ்ன நகர்த்தமுடிெொத 
கடடிலினமீது படுத்துகதகொண்டிருககிபறன - 
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ஆணிெடித்து தேத்திருககிறொர்கள் எனறு 
நித்னககிபறன - இநதப் படிமத்தத ஒரு மணி 
பந்ரமொகப் பொர்த்துக தகொண்டிருககிபறன. இது 
ஜிம்்னொஸ்டிகதஸப் பபொ்லபே நனதமபெப்பது 
எனறு நிச்்செமொகக கூறுபேன. கீபழ அபதொ ெொரும் 
இதுேத்ர ததொடொத அநத மூத்லயில் இருநது 
ஆ்ரம்பித்து ஆயி்ரமொேது முதறெொக முடிவில்்லொத 
அநதப் படிமத்ததத் ததொடர்நதபடி அதன 
முடிதேக கடடொெம் கண்டுபிடிப்பபன எனறு 
உறுதி எடுத்துகதகொண்டிருககிபறன. 

 ேடிேதமப்பின அடிப்பதடக 
பகொடபொடுகதளப் பறறிக தகொஞ்்சம் எ்னககுத் 
ததரியும். இது கதிர்வீச்சு உருபடிேம், மொறி 
மொறி ேருதல், மறுநித்லப்படி, த்சவதேொழுங்கு 
எ்ன இதுேத்ர பகள்விப்படட எநத விதிககும் 
உடபடடு அதமககப்படவில்த்ல எனறு ததரியும்.

அக்லேொககில் மடடுபம திரும்பத்திரும்ப 
அதமநதிருநதது, பேறு ேதகயி்லல்்ல. 

 ஒரு பககமொக இருநது பொர்த்தொல் 
அக்லேொககுப் படிமம் ஒவதேொனறும் 
தனித்தனிெொக இருநதது. வீங்கிெ ேதளவுகளும் 
வீச்சுககளும் குடிதெ நிறுத்திெ குடிகொ்ரனின 
தகநடுககத்ததப் பபொனற ஒருவிதமொ்ன 
த்ரம்தொழ்நத ப்ரொமொனிெப் பொணியில் பமப்லயும் 
கீபழயுமொக முடடொள்த்னமொ்ன ேொத்து 
நதடபபொ்லத் தனித்த தநடுேரித்சகளில் 
அதமநதிருநதது. 

 இனத்னொரு பககத்தில் மூத்லவிடட 
எதிர்ப்புறத்தில் இதணநத ப்ரநத பகொடுகள் 
கொடசித் திகித்லயூடடும்  தபரிெ ேதளநத 
அத்லகதளப் பபொ்ல ஓடிெபடியும் நீரில் 
நினறொடும் கடறபொசிதெப் பபொ்லவும் இருநதது. 

 தமொத்தப் படிமமும் பககேொடடிலும் 
அதமநதிருநதது அல்்லது எ்னககு அப்படித் 
பதொனறிெது. அது எநதப் பககத்தில் நகர்நதது 
எனபததக கண்டுபிடிப்பதில் ப்சொர்வுறபறன. 

 கிதடநித்ல அக்லேொககுப் 
படிமதமொனதறச் சுேர் அ்லங்கொ்ரத்துககுப் 
பெனபடுத்தியிருநததுதொன இநதக குழப்பத்தத 
அதிகப்படுத்திெது.

 அதறயின ஒரு பகுதியில் படிமம் எநத 
மொறறமும் இல்்லொமல் இருககிறது. இனத்னொரு 
பகுதியில் அதறயின இருபுறமிருநதும் 
கீழிறங்கும் சூரிென வீசும் ஒளிககதிர்கள் குறுகபக 

தேடடிெபடி படிமத்தினமீது விழும்பபொது அது 
கதிர்வீச்சு உருபடிேத்ததப் பபொ்ல இருககிறது. 
தபொதுேொ்ன ஒரு தமெத்ததச் சுறறி அதமநத 
முடிபேயில்்லொத படிமம் திடீத்ர்ன வித்ரநது 
த்சங்குத்தொகக கீபழ விழுநது கே்னத்ததச் 
சிதறடிககும். 

 இததத் ததொடர்நது பொர்த்துகதகொண்பட 
இருப்பது எனத்னச் ப்சொர்ேதடெச் 
த்சய்துவிடடது. நொன ஒரு குடடித் தூககம் பபொடப் 
பபொகிபறன. . . .
 நொன ஏன இதத எழுதபேண்டுதமனறு 
ததரிெவில்த்ல. எ்னககு எழுதப் பிடிககவில்த்ல. 
என்னொல் எழுத முடிெவில்த்ல. இது 
அபத்தமொ்னததனறு ஜொன நித்னப்பொர் எனறு 
எ்னககுத் ததரியும். ஆ்னொல் என உணர்தேயும் 
சிநதத்னதெயும் பறறி ஏபதொ ஒரு ேதகயில் 
த்சொல்லித்தொன ஆகபேண்டும் - அது மிகப் தபரிெ 
நிேொ்ரணமொக இருககிறது.

 ஆ்னொல் இப்பபொபதொ கிதடககும் 
நிேொ்ரணத்ததவிட எடுககும் முெறசி 
அதிகமொகிவிடுகிறது. இப்பபொததல்்லொம் 
பொதிபந்ரத்துககும் பமப்ல ப்சொம்பிககிடககிபறன, 
அதிக பந்ரத்ததப் படுத்துகதகொண்பட 
கழிககிபறன.  என உடல்ப்லத்தத 
இழநதுவிடககூடொது எனறு ஜொன எ்னககு 
மீன எண்தணய்யும் நிதறெ டொனிககுகளும் 
பொ்னங்களும் தி்ரொடத்ச ்ர்சமும் மொமி்சமும் 
தருகிறொர்.

 அனபுமிகுநத ஜொன! எனத்ன 
மிகவும் பநசிககிறொர் நொன பநொயுறறிருப்பதத 
தேறுககிறொர். 

 அனதறொரு நொள் அேப்ரொடு ம்னம் 
திறநத அர்த்தம்தபொதிநத உத்ரெொடல் 
ஒனதற பமறதகொண்டு என உறவி்னர்களொ்ன 
தைனறிதெயும் ஜூலிெொதேயும் த்சனறு 
பொர்கக அனுமதிககபேண்டும் எனறு எடுத்துச் 
த்சொனப்னன.

 ஆ்னொல் அேர் என்னொல் அங்பக 
பபொகமுடிெொது, பபொ்னொலும் இருககமுடிெொது 
எனறொர். எ்னககொ்ன கொ்ரணங்கதளச் 
்சரிெொக எடுத்துச்த்சொல்லி என்னொல் 
ேொதொடமுடிெவில்த்ல. பபசிமுடிககும் முன்னப்ர 
அழத் துேங்கிவிடபடன.

பந்ரொக பெொசிப்பபத தபருமுெறசிெொக இருககிறது. 
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எல்்லொம் இநத ந்ரம்புக பகொளொறி்னொல்தொன 
எனறு நித்னககிபறன. அனபு ஜொன எனத்னத் 
தூககிகதகொண்டு பபொய்க  கடடிலில் 
படுககதேத்து நொன தத்ல்சொய்ககும் ேத்ர 
பககத்தில் அமர்நது படித்துககொடடி்னொர். எனத்ன 
அேருதடெ த்சல்்லதமனறும் ஆறுதத்லனறும் 
எல்்லொமுதமனறும் அேர்தபொருடடு எனத்ன நொன 
பத்தி்ரமொகப் பொர்த்துகதகொள்ளபேண்டும் எனறும் 
உடத்லத் பதறறபேண்டும் எனறும் த்சொன்னொர்.

 இநத நித்லதமயிலிருநது தேளிபெே்ர 
எ்னககு நொப்னதொன உதவிபுரிெ முடியும் 
எனறும் எனனுதடெ மப்னொதிடத்ததயும் 
சுெககடடுப்பொடதடயும் பெனபடுத்த 
பேண்டுதமனறும் முடடொள்த்னமொ்ன 
கறபத்னகளில் மூழ்கிவிடக கூடொது எனறும் 
த்சொன்னொர்.  

 ஒரு ஆறுதல் என்னதேனறொல் 
குழநதத ந்லமொகவும் மகிழ்ச்சிெொகவும் 
இருககிறொன. அருேருப்பூடடும் சுேர்த்தொள் 
ஒடடப்படடிருககும் குழநததகளுககொ்ன இநத 
அதறயில் இருககபேண்டிெதில்த்ல. 

 இநத அதறதெ நொங்கள் 
பெனபடுத்தவில்த்லதெனறொல் குழநதத 
தங்கபேண்டியிருநதிருககும்! அதிர்ஷடே்சமொகத் 
தப்பித்துவிடடொன! எனனுதடெ குழநதத, 
உள்ளத்தில் எதுவும் எளிதில் பதிகிற ேெதில், 
இதுபபொனற அதறயில்  தங்கவிடபேமொடபடன. 

 இதறகு முன்னொல் எ்னககுத் 
பதொனறபேயில்த்ல, நல்்லபேதளெொக ஜொன 
எனத்ன இங்பக தங்கதேகக முடிவுத்சய்தொர், 

ஏத்னனறொல் குழநதததெவிட நொன இததச் 
சு்லபமொகத் தொங்கிகதகொள்பேன பொருங்கள்.

 இப்தபொழுததல்்லொம் இததப் பறறி 
அேர்களிடம் நொன எதுவும் பபசுேதில்த்ல 
- முனத்னவிட புத்தி்சொலிெொகிவிடபடன 
- எனறொலும் இததத் ததொடர்நது 
கண்கொணித்துகதகொண்டுதொன இருககிபறன. 

 இநதத் தொளில் பேறு ெொருககும் ததரிெொத, 
எ்னககு மடடுபம ததரிநததே சி்ல விஷெங்கள் 
இருககினற்ன, மறறேர்களொல் அதுபறறி 
எப்பபொதும் ததரிநதுதகொள்ள முடிெொது.

 தேளிப்புறப் படிமத்தின 
பின்னொலிருககும் மங்க்லொ்ன ேடிேங்கள் 
நொளதடவில் ததளிேொகத் ததரிெ 
ஆ்ரம்பிககினற்ன. ஒப்ர ேடிேம்தொன ஆ்னொல் 
ப்லேொகத் ததரிெ ஆ்ரம்பிககிறது. படிமத்துககுப் 
பின்னொல் ஒரு தபண்மணி குனிநது தேழ்ேததப் 
பபொ்ல இருககிறது. எ்னககு அது தகொஞ்்சமும் 
பிடிககவில்த்ல. இங்கிருநது ஜொன எனத்னக 
கூடடிகதகொண்டு பபொய்விடடொல் நனறொக 
இருககுபம எனறு நித்னகக ஆ்ரம்பிககிபறன!. . .   

 என நித்லதமதெப் பறறி ஜொனிடம் 
பபசுேது சி்ரமமொக இருககிறது, ஏத்னனில் 
அேர் ஒரு அறிேொளி கூடபே எனமீது அளேறற 
அனபுதடெேர். இருநதொலும் பநறறி்ரவு முெறசி 
த்சய்து பொர்த்பதன. நி்லதேொளி வீசிெது. சூரிெ 
ஒளி பபொ்லபே எல்்லொப் பககத்திலிருநதும் 
நி்லதேொளியும் புகுநதது.

 எப்தபொழுதும் தமல்்ல ஊர்நதபடி 
ஏதொேததொரு ஜன்னலின ேழிெொக ேருேதொல் சி்ல 
பந்ரங்களில் அததப் பொர்ககப் பிடிப்பதில்த்ல. 
ஜொன உறங்கிகதகொண்டிருப்பதொல் அேத்ர 
எழுப்ப ம்னமில்த்ல. தேறுப்பபறபடும்ேத்ர 
அத்லெத்லெொக ஊ்ச்லொடும் சுேர்த்தொளினமீது 
வீசும் நி்லதேொளிதெப் பொர்த்தபடி 
அத்செொமலிருநபதன. 

 பின்னொலிருநத மங்க்லொ்ன அநத 
உருேம் தேளிபெ ேருேதறகொகப் படிமத்தத 
அத்சத்துப்பொர்ப்பது பபொ்ல இருநதது. 

 தொள் நிஜமொகபே அத்சநததொ எ்னத் 
ததொடடுப் பொர்ப்பதறகொகச் ்சத்தமில்்லொமல் 
எழுநதுபபொய்விடடுத் திரும்பிெபபொது ஜொன கண்
விழித்திருநதொர்.                                        -த�ொடரும்



வ�நீர ெறாரல
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உடணல எழுதும் ்கணல!
~
பிரிதல் எனபது என்ன? 

 உட்லொல் பிரிேதொ? ம்னதொல் பிரிேதொ? 
உடலும் ம்னமும் ஒருப்ச்ரப் பிரிேதொ? 

 தபொருள்ேயின பிரியும் தத்லேன 
ம்னதொல் பிரிேதில்த்ல. ம்னததத் தத்லவியிடம் 
விடடு, உடத்ல மடடுபம எடுத்துச் த்சல்கிறொன. 
கொதலுககு ம்னம் பபொதும். அதன ேளர்நத 
நித்லெொ்ன கொமத்துககு உடல் பததே. பொத்லத் 
திதணக கவிததகள் எல்்லொபம பிரிநத  உடல்களின 
ேொதததெப் பொடுேபத! 

 பிரிநது கிடககும் இ்ரண்டு உடல்களுககு 
இதடபெ நீள்ேபத பொத்ல. அதன தேம்தம 
இ்ரதேயும் சுடடது.  தூககமிழநது தவித்தொர்கள் 
கொத்லர்கள்.

 உடத்ல தேறுத்து   ஆனமொதே 
உெர்த்திப் பிடித்தது தேதீக ம்ரபு. மொறொக உடலின 
விதழவுகளில் கரி்ச்னம் தகொண்டு பொடப்படடதே 
தமிழின அகம்ரபுக கவிததகள். 

 ‘அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம், 
பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம்’ எ்ன உடலில் 
பி்ரபஞ்்சத்ததத் தரிசித்தபத தமிழ் ம்ரபு.ஆ்னொலும் 
உடலின விதழவுகதளப் பொட தபண்களிடம் 
தெககத்தத உருேொககி்ன ஆணொதிகக மதிப்பீடுகள்.  
அத்தகு தெககத்ததத் ததொல்கொப்பிெம் பபொனற 
இ்லககண நூல்கள்  உருேொககி்ன. 

 தபண் தன உடத்ல ஆண் நுகரும் ஒரு 
தபொருளொக தேத்திருநது, அேனிடம் ஒப்பதடகக 
பேண்டுதம்ன இம்மதிப்பீடுகள் கருதி்ன.கொதத்லச் 
த்சொன்னொலும் கொமத்ததச் த்சொல்்ல முடிெொத 
நித்ல. அப்படி கூறி்னொல் ப்ரத்ததம ஒழுககம் 
எ்னப் பெமுறுத்தி்னொர்கள். தங்களது உடலின 
ஆத்சகதள மதறத்தேர்கதள, உட்லொத்சதெ 
தேனறேர்களொகக கருதி, சீதத, கண்ணகி 
பபொனறேர்கதளக கொப்பிெ நொெகிகளொகக 
கொடடி்னொர்கள்.

 இத்ததகெ ம்ரதப ஊடறுத்து, தபண் 
தன உடத்ல எழுத முடியுதம்னத் துணிநத மூத்த 
தபண்கவிபெ அவதே.அேளுககுப் தபண் உடல் 
குறித்த அபொ்ரமொ்ன நம்பிகதக இருநதது.
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‘ைணல வரம்பு அறியாத் 
ைண்கவரல் வாணடசயாடு
முணலயிணடத் னைானறிய 
னநாய்வளர் இள முணல
அணெவுணட சநஞெத்து 
உயவுத்திரள் நீடி’ 
 ேொதடககொறறு எல்த்ல இல்்லொத 
கொதத்ல என இளமுத்லயில் மூடடுகிறது எ்னப் 
பொடுகிறொள் அவதே.

 ஓர் ஊரில் திருவிழொ நடககிறது. அழகிெ 
உதடகதள அணிநது ஒயி்லொக விழொவுககுச் 
த்சல்கிறொள் தத்லவி. தன இளதம ந்லன மீது 
அவேளவு நம்பிகதக. தத்லேன ேருேொன தன 
அழகில் மெங்குேொத்ன்ன அபொ்ர நம்பிகதக. 
பதொழியிடம் த்சொல்கிறொள்.

‘விழவின செலீஇயர் 
னவண்டும் ைனனைா;
யாைர் ஊரன 
்காணுநன ஆயின,
வணரயாணைஓ அரினை; 
வணரயின, வணரன்பால் யாணை, 
வாய்சைாழிமுடியன
வணர னவய் புணரயும் 
நல் னைாள்     
அளிய னைாழி!’
 திருவிழொ நதடதபறுகிறது.. பகடடொகச் 
த்சல்கிபறொம். ெொணர் ஊ்ரன. அழிவில்்லொத ேளம் 
தகொண்டேன. எனத்னக கண்டொல் தழுேொமல்  
விடமொடடொன. அ்ர்சன ேொய்தமொழி முடிென 
மத்ல பபொனற ெொத்னதெ உதடெேன. அேன 
மத்லயில் இருககும் மூங்கில் பபொனற என பதொள் 
அழகொ்னது. ஊ்ரன  எனத்னப் பொர்த்தொல், பொேம் 
என பதொள்கள். இறுககி நசுககுேொன. அது இனப 
நசுககு!தன அழகு குறித்து நம்பிகதக தகொள்ளும் 
அவதே பொடலிது!
 கொதலில் இனபத்தத ேழங்குபேன 
ஆண். தபறுபேள் தபண் எனபது ஆண்தமொழி. 
அவதேபெொ இனபத்தத அளிப்பேள் தபண் 
எ்னப் பொடுகிறொள். உறவுககுப் பின தத்லவிதெ 
நீங்கிச் த்சல்கிறொன தத்லேன. அேன பபொகும் 
பொததபெொ கொடு.

‘செனறிசின வாழினயா, 
்பனிக்்கடு நானள; இணடச் சுரத்து எழிலி
உண்றத்சைை, ைார்பின

குறும் ச்பாறிக் ச்காண்ட
ொந்ைசைாடு நறுந் ைண்ணியனச்கால்; 
னநான்கா யானை?’
 எழிலி எனறொல் ேொ்னம். ேொ்னம் 
பனிதெப் தபொழியும்  கொடு. மொர்பில் அணிநத 
்சநத்னமும் கத்ரநது குளி்ரொல் நடுங்குேொப்ன. 
எனத்ன அதணத்த தேதுதேதுப்பும் அகலுபம! 
எ்ன ேருத்தம் தகொள்கிறொள். தத்லவியின உடப்ல 
தத்லேனுதடெ குளித்ரப் பபொககுகிறது எனும் 
நுண்தம இங்கு சிநதிககத்தககது.

 இனத்னொரு பொடல். இதுபே அவதே 
ெொர்? அேளது துணிவு எத்ததகெது?எ்ன உ்லகுககு 
அவதேயின முழுப்பரிமொணத்ததயும் கொடடிெ 
பொடல். தத்லேன தபொருள்ேயின பிரிநதொன. 
தத்லவியின கொமம் அேதளத் தூங்கவிடவில்த்ல. 
இத்ததகெ கவிததகள் அகம்ரதபங்கும் 
வி்ரவிககிடககினற்ன. 

 ஆ்னொல் இப்படி தத்லேத்னப் பிரிநத 
தத்லவியின கொமத்தத ஓர் ஆண் பொடுேதறகும் 
அவதே பொடுேதறகும் உள்ள பேறுபொடதட 
இங்கு கேனிப்பபொம். 

‘ச்களணவ யஞசிற ்காைம் எய்க்கும் எள்ள்ற விடினை 
உள்ளது நானை
ச்பருங்களிறு வாங்க முரிந்துநிலம் ்படாஅ
நாருணட ஒசியல் அறன்ற
்கண்டிசின னைாழியவர் உண்டஎன நலனை.’ 
 இது ஆ்லத்தூர் கிழொர் எழுதிெ 
குறுநததொதக (112) பொடல். தத்லவி  தன 
கொமம் குறித்து பதொழியிடம் த்சொல்ேதொக 
அதமநத பொடல்.(தத்லவி பபசுகிறொபள 
ஒழிெ த்சொறகள் கிழொருதடெது)பிறருதடெ 
பழிச்த்சொறகளுககு அஞ்சி்னொல் கொமத்தத 
விடடுவிடபேண்டும்(கொமம் குறித்த குறற 
உணர்தேக கிழொர் தத்லவியிடம் ஏறறுகிறொர்).
அவேொறு கொமத்தத விடடுவிடடொல், எனனிடம் 
இருப்பது நொணம் மடடுபம(அது பபொதும்! கிழொர் 
ஆத்சயும் அதுதொன).
 தத்லேர் நுகர்நத எ்னது தபண்தம, தபரிெ 
களிறு உண்ணும்தபொருடடு ேதளககப்படடு,  
நி்லத்தில் விழொமல் நொருடன ஒடடிகதகொண்டு 
ததொங்கும் ஒடிநத சிறு கிதள!கிழொர் ஆதணக 
களிறு எனகிறொர். தபண்தண உதடநத கிதள 
எனகிறொர். ஆண் பமய்பேன. தபண் தனத்ன 
பமெக தகொடுப்பேள். ஆ்னொல் அவதே எப்படி 
கொமத்தத தேளிப்படுத்துகிறொள்.

‘முடடு னவனச்கால் ைாக்கு னவனச்கால் ஓனரன 
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யானுனைார் ச்பறறி 
னைலிடடு ஆஅ ஒல்சலைக் கூவு னவனச்கால்
அலைரல் அணெவளி அணலப்பசவன
உயவுனநா யறியாது 
துஞசும் ஊர்க்ன்க.’ (குறுந்சைாண்க - 28)
 இ்ரவின ததனறல் கொறறு கொம 
பநொதெத் தநது எனத்ன ேருத்துகிறது. எ்னககு 
ேருத்தத்ததத் தரும் எனனுதடெ பநொதெ 
உண்ரொது, கேத்லயினறி நீங்கள் தூங்குவீர்களொ? 
நொன எங்பகெொேது பபொய் முடடிகதகொள்ள 
பேண்டிெதுதொ்னொ? இல்த்ல, உங்கதளத் 
தொககுபே்னொ? கொமம் தீரும்ேத்ர ஆதேனறும் 
ஒல்த்லனறும் கூச்்சலிடடு ஊரின அதமதிதெக 
தகடுப்பப்னொ? எனகிறொள்.

 கொமம் தபறுதல் என உரிதம எனறு 
முழங்குகிறொள் தத்லவி. பஞ்்சம் பிதழகக 
தபண்தணப் பிரிநது ஆண் த்சல்லும் இநத ஊரின 
அ்ரசிெல் நித்ல ்சரிெொ?அப்படி த்சனறொலும் தபண் 
தபொத்திகதகொண்டு தமௌ்னமொகத்தொன இருகக 
பேண்டுமொ?ஆஅ ஒல்த்ல்னக கூவும் அவதேயின 
ஒலி ஆணொதிகக தேளியின க்னத்த தமௌ்னத்தத 
நூறறொண்டுகளொகக கத்லத்தபடி இருககிறது!
…
நிலவு தூஙகும் னநரம்!
~
 இ்ரவு  பைொடடத்லொனறுககுப் 
பபொயிருநபதன. அங்கு ஒரு மொஸ்டர்.  அநத 
உணேகத்தின ஆல் ்ரவுண்டர் அேர். அேப்ர 
மொஸ்டர். அேப்ர ்சர்ேர். பம்ப்ரமொகச் சுறறுேொர். 
 முனதபொரு நொள். இப்படிதொன, 
பபொயிருநதபபொது ஒரு ்சம்பேம். எனனுதடெ 
இத்லயில் ஒரு பதொத்சதெ தேத்துச் ்சொம்பொர், 
்சடனி தேத்தொர். கூடடமில்்லொத பந்ரம். இததப் 
பெனபடுத்திச் ்சொப்பிட நித்னத்தொர். அே்ச்ரம் 
அே்ச்ரமொக மூனறு இடலிதெப் பிடடுப் 
பபொடடொர்.்சொம்பொர் ஊறறிகதகொண்டொர். 
்சடனிதெ எடுககத் தொவிெேர், டம்ளத்ரச் 
்சொய்த்துவிடடொர். இத்லயில் நீர் ப்ரவி, ்சொம்பொரில் 
க்லநதது. அத்பதொடு தகொஞ்்சம் ்சடனியும் 
ஊறறிப் பித்சநதொர்.நினறபடி, கிடுகிடுதே்னச் 
்சொப்பிடடொர். இல்த்ல, விழுங்கி்னொர்! 
 நொள் முழுேதும் 1000 இடலி சுடுபேர். 
800 பதொத்ச சுடுபேர். 900 பப்ரொடடொ சுடுபேர். 
மூனறு இடலிதெ ருசித்துச் ்சொப்பிட பந்ரமில்த்ல. 
கண்ணீர் ேநதது. ஆள் முருங்தக தநறறு பபொ்ல 
இருப்பொர். இனதறககும் கூடடமில்த்ல. ்சொம்பொர் 
ேொளிதெ எடுககப் பபொ்னேர் ‘நி்லவு தூங்கும் 
பந்ரம், நித்னவு தூங்கிடொது!’ ைம் பண்ணி்னொர். 

இேர் பொடுேொ்ரொ? ஆச்்சரிெமொக இருநதது. 
 ஆள் குஷிெொக இருககிறொப்ர! அதுேத்ர 
விப்சடம்! பில் தகொடுத்துவிடடு தேளிபெ 
ேநபதன. மொஸ்டரும் தேளிபெறி அருகிலுள்ள 
இருளில் சிகத்ரட பறற தேத்தொர். அேத்ர 
தநருங்கிப்னன.சிகத்ரடதடப் பின்னொல் மதறெ 
தேத்தொர். ‘ப்ரேொயில்த்ல, நீங்க ஸ்பமொக 
பண்ணுங்க!’ தேடகப்படடுச் சிரித்தொர்.
 ‘உங்க பபரு என்ன 
மொஸ்டர்?’‘பூே்ரொைமூர்த்தி!’ எனறொர்.‘த்ரொம்ப 
நொளொ பொர்ககிபறன. ஏன, எல்்லொ பேத்லயும் 
இழுத்துப்பபொடடு நீங்கபள த்சய்றீங்க. 
முத்லொளிதெ இனத்னொரு ஆள் தேககச் 
த்சொல்லுறதுதொப்ன!’ 
 ‘பொேம் ்சொர் அேர். ததொடர்நது மூணு 
ஆபப்ரஷன. நிதறெ த்ச்லேொயிடடுது. இங்கபெ 
பதித்னஞ்சு ேருஷம் பபொயிடடுது. நம்மொ்ல 
முடிஞ்்சத அேருககுச் த்சய்பேொபம. அதொன, 
ஒருத்த்னொபே த்சஞ்சிகிடடிருகபகன!’ கு்ரல் 
தழுதழுத்தது.
‘மொஸ்டர் எ்னககு ஒரு தைல்ப்!’ 
‘த்சொல்லுங்க ்சொர். முடிஞ்்சொ த்சய்பறன.’ 
‘இல்்ல,  அநத  நி்லவு  தூங்கும்  பந்ரம்  
பொடுங்கபளன!’ திரும்பவும் தேடகப்படடொர். 
வி்ரலிடுககில் சி்சர்ஸ் கனிநதது. ேொ்னத்ததப் 
பொர்த்தொர். முழு மதி நிதறநது தண்தணனறு 
சுடர்விடடது. 
‘நி்லவு தூங்கும் பந்ரம் 
நித்னவு தூங்கிடொது !
இ்ரவு தூங்கி்னொலும் 
உறவு தூங்கிடொது!’
தகொஞ்்சம் தகொஞ்்சமொக அே்ரது முகமும் 
நி்லொபபொ்ல ஒளி சிநதிெது. 
அேர் கு்ரலுககு இ்ரவு ஒரு நொய்ககுடடிதெப்பபொ்ல 
ேொத்லக குதழத்தது. 
‘இது ஒரு ததொடர்கதத 
தி்னம் தி்னம் ேளர்பிதற’
 எனறேர் பதங்கி நினறொர். ‘இவேளவுதொன 
்சொர் ேரும்!’ எனறொர். தபகதக உததத்பதன. நி்லவு 
தத்லககுபமல் கூடபே ேநதது.
 நி்லவு தூங்கும் பந்ரம், நித்னவு 
தூங்கிடொது!ைம் பண்ணிப் பொர்த்பதன.
 எஸ்பிபி ்சொருககு இததல்்லொம் ததரியுமொ? 
பூே்ரொைமூர்த்தி பபொனற மனிதரின ேலிககு 
மொத்தித்ரதெல்்லொம் பததேயில்த்ல. இநத நி்லவு 
தூங்கும் பந்ரம் பபொதும்!
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உண்தம உண்தம உண்தம.

        இப்படிெொ்ன முழககத்பதொடு முடிகிறது 
ஒரு நூல்.

 நொடறிநத நல்்லததொரு கவிஞனின 
நறசிநதத்னககுள் முகிழ்த்த ம்லர்ச்சிநதத்ன; நம் 
மண்ணின தமநத்னொய், மககளின இதறெொய்ப் 
பபொறறப்படுகிற ஒரு ததய்ேத்தின ே்ர்லொறதற 
ஆய்கிறது.

 நொடொண்ட மன்னர்கதள, மககள் 
ம்னதொண்ட தத்லேர்கதள மதத்தத்லேர்களொக, 
்சமூகப்தபருபநொெொம் ்சொதித்ததொழுபநொய்ககு 
உ்ரமொக அதடெொளப்படுத்திகதகொண்டிருககிற 
இச்்சமகொ்லத்தில்  மத அதடெளமல்்ல, 
மதத்தத்ல(இதற)ே்னல்்ல அேன ஒரு 
இ்னத்தத்லேன, இ்னத்தொர் ம்னத்தித்ன 
ஆண்டேன, அத்னொல் அேர்கடபக அேன 
ஆண்டேன எனகிற உரிதம நித்லநொடடுதல் 
ேதகதமயி்லொ்ன நித்லப்பொடடில் ே்ர்லொறபறொடு 
பெணிககிறது; பெணிககச்த்சய்கிறது அச்சிறுநூல்.

 ஆழிப்பப்ரத்லயில் அமிழ்நதுபபொ்ன 

ஆதித்ததொல்குடி தமிழ்ககுடி எனபதத 
ஆய்வுகள் த்சப்புகினற்ன. ஊழிககொ்லத்பத 
நடநத அவதேொறதற இடரில் இழநத 
ே்ர்லொறறின இதெத்துடிப்தப இனனும் 
த்சவிமடுத்துகதகொண்டிருககிற இப்தபரு 
இ்னத்தின தபருநததய்ேத்ததப்பறறி அ்லசுகிறது 
அநநூல்.

 ததனபு்லத்தொர் ெொர்? ேள்ளுேத்னத் 
துதணகதகொண்டு பதி்லளிககிறொர் ஆசிரிெர். 
பமலும்,  அதத அகம், புறம் எ்னப் பகுத்த 
தமிழி்லககிெப் ப்ரப்புகளிலிருநது தூககிச் சுமநது 
ேநது தம்கருத்திறகு அ்ரணதமககிறொர் ஆசிரிெர். 
அ்ரணும் அத்சககவிெ்லொப் தபருேலு தகொண்டு 
சீ்னப்தபருஞ் சுேர் பபொல் நிறகிறது.

 தமிழொய்நத ததொல்குடிககுத் 
ததய்ேமுண்டொ? எ்னக பகடக,  உண்டு எனபதொய் 
ஆய்வு ததொடங்குகிறது. உண்தடனில் ெொர்? எனும் 
பகள்விககு, பதிப்ல ஆய்தே நிதறவு த்சய்கிறது. 
எத்தத்ன எத்தத்ன பமறபகொள்கள். இனறளவிலும் 
பினபறறிேருகிற எச்்சத்தின எடுத்துத்ரப்புகள் 
எதொர்த்த உ்லகில் ஏறறுகதகொள்கிற ஆய்வுண்தம.
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ஸ்ரீ.பக.இ்ரொமச்்சநதி்ரொ நொயுடு கல்வியிெல் 
கல்லூரி – பருேககுடி, கரிே்லம்ேநதநல்லூர்.



 இ்னத்தின தத்லேத்னத் 
பதடிப்பெணிககிற ம்னநித்லதெத் தருகிற 
உத்ரெொடல்.  முனத்னப்பபொதுமில்்லொத 
ேதகயில் எேருககும் புரிெ எளிெ உத்ரெொடலில் 
உண்ரப்படட உண்தமவிததகள் உள்ளத்தில் 
தூேப்படடுகதகொண்பட ேருகினற்ன; 
இ்னத்தத்லேன தபருநதொே்ரமொய் ம்னதிப்ல 
ேளர்நதுநிறக.. ஐநதிதணப் பகுப்பில்  அறிநத 
கடவுள்களில் சிேத்னக கொணபே கொபணொம்; 
சி்லப்பதிகொ்ரம் தொண்டி இநதி்ரனும், ேருணனும் 
இதடயிப்லபெ க்ரநத கததயும் கண்படொம்.. 
எனகிற உண்தமதெ நித்னவுபடுத்திச் சிநதிககச் 
த்சய்கிறொர்.

 கநதன ெொர்? சுப்்ரமணிென ெொர்? 
பகொேணொண்டிெொய் நிறகப் பழகிெேன ெொர்? 
ததய்ேெொத்ன எனகிறேளின கணேன ெொர்?  
எனகிற பகள்விககுப் பதில் இங்குள்ளது. தபெர் 
தேத்தேர்கதளயும், நிறகப் பழககிெேர்கதளயும் 
ெொத்ர்ன நொபம அதடெொளப்படுத்திகதகொள்ள 
ஆதொ்ரங்கதள மடடும் நம்மிடம் 
தநதுவிடடுச்த்சல்கிறொர் நூ்லொசிரிெர்.

 அபத பேதளயில், வீ்ரத்தின 
அதடெொளமொய், மொவீ்ரர்களுககு உேதமெொய் 
உருேகிககப்படட உெ்ர பேல் பிடித்த 
பே்லன ெொர்?    ‘தகொறறதேச்சிறுே’ எ்ன 
அதடெொளப்படுத்தப்படட அககும்ரன ெொர்? 
கடுஞ்சி்ன பேத்லய்தி நிறகும் அேனின,  
அண்ணனதொன கணபதிெொ? பிள்தளெொர் 
எ்னப்படடேன ெொர்? ததனபு்லத்தொருககுத் 
ததய்ேதம்ன நினறேன ெொர்? எனும் 
பகள்விகளுககும் விளககமுண்டு இதில். 
ஆசிரிெரின  தகுநத எடுத்துககொடடும், 
பமறபகொள்களும்  அதறகு உதவி புரிகினற்ன.

 ஆதித் தமிழ்ககுடி அமிழ்நதுபபொயி்ன.. 
தபருங்கடலின அடிெொழம் த்ச்லவுத்சய்து அங்பக 
கடல்நீரில் க்னனறுகிடககும் தமிழ்ககுடியின 
ம்ரதப மீடதடடுப்பதொய் அதமயும் இநநூல்,  
இம்முதற நொம் தபரிெ தித்ரயில் கண்டுமகிழ்நத 
ஆயி்ரத்தில் ஒருேன படத்தின கு்ல ததய்ேத் 
பதடுதத்ல நித்னவுபடுத்துகிறது.

 இனதறெ பழககத்திறகும் அனதறெ 
ேழககத்திறகும் ஊடொ்ன பின்ன்லொய் உண்தமதெ 
உதடககிறது நூல். குனறிருககும் இடதமல்்லொம் 
கும்ரனிருககும் இடமொ்னது எவேொறு? 

குனபறறி நினறொண்ட, கட்லொய்நது பபொரிடட 
இ்னத்தத்லேத்ன இழநத மககள் ப்சொகத்தி்னொல் 
குனறொயிருககும் இடதமல்்லொம் அேத்னபெ 
கண்டு, உண்டுகளித்த கடல், கழித்து எஞ்சிெ 
ெொேறதறயும் கொேடிெொய்த் தூககி ேநத எச்்சம் 
இனறு கொேடி கொணிகதக.

 நடுகல் தேத்து ேழிபடல், மறி அறுத்து 
ேழிபடல் எனறிருநத மககள், பசுதேொத்த 
பொர்ப்பொருககு அடிபணிநதததவேொறு? 
தமககுளிடட பங்கொளிச் ்சண்தடயின ஏதுபேது? 
இதடச்த்சறுக்லொய் அல்்ல இ்லககிெம் பெணித்த 
கொ்லம்; இடம்; சூழல் எ்னப் பதிலுத்ரத்தல். 
ஆதொ்ரத்பதொடு அத்னத்ததயும் உண்ரச் த்சய்கிறது 
இநநூல்.

 தமிழர் ்சொல்பு எத்ததகெது, அதில், 
வித்ெொ்னநதரின பங்களிப்பு எத்ததகெது 
எனபபதொடு மடடுமல்்ல தமிழர் ததய்ேதமது? 
எனபதறிேதறகும் இதன ேொசிப்பு அேசிெம் 
நமககு.

 மறி அறுத்து ேணங்கிடட 
முதறதமபெொடு கண்ணப்பன ஏன 
கண்ணப்ப்னொகபே இல்த்ல; திண்ணப்ப்னொக 
மொறறப்படடொன எனபதத விளககி சிேனுககு 
ஏன அேன கறிதெப் பதடத்து ேழிபடடொன 
எனபதததெொடடி நம்தமச் சிநதிககச் த்சய்கிறது.  
புத்னதலின பரிமொணங்கதளப் புரிெதேககிறது. 
ஆனமீகத்தின ேழிெொ்ன அனதறெ அ்ரசிெத்ல 
நிழல்கொ்லத்தில் உணர்நதுதகொள்ள உதவுகிறது.

 அபத பந்ரத்தில், தமிழ்ககடவுள் 
மடடுமல்்ல, கண்ணப்பனும் களேொடப்படடொன 
எனபதத்னப் பகி்ரங்கமொக உணர்த்திவிட 
எத்தனிககிறது.  இநநூல் அத்னேரில்லிலும் 
அடித்து தேககப்படட கடவுளர் படங்கள் 
அத்துதணயிலும் அநத முருகன ஓ்ரங்கப்படடொன 
எனபபதொடு நில்்லொமல் தமிழர் ேழிபொடடிலும் 
ஓ்ரங்கடடப்படடொன எனகிற உண்தமதெ 
ஆதொ்ரத்பதொடு விளககிச் த்சல்கிறது.

 கல்தேடடுககள், சிறபங்கள், 
அகழ்ேொய்வுகள், த்சப்புப் படடெங்கள், 
ஓத்லச் சுேடிகள், நடுகறகள் எ்ன ஆய்வுககுத் 
துதணபுரிெ அபநகமிருநதொலும், இ்லககிெத்தின 
பபசுதபொருதள ஆய்நது, அேறதற 
நிறுவுகிறபபொது பமறகூறிெேறறின பெப்னதும் 
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துதணபுரியுமொ? எ்னேொய்நது படிப்பொர்ககுப் 
புரியுதமனபத்னொப்லபெ படத்பதொடு 
விளககியிருககிறொர் ஆசிரிெர்.

 படித்தொரும்; படிப்பொரும் முடிககிறபபொது, 
அபத உண்தம உண்தம உண்தமதெ்ன உள்ளூ்ர 
உணர்நதும் உத்ரத்தும்தொன முடிப்பொர்கள்.

 தமிதழப் படிகக, தமிழ் படிகக, 
இழிதே்ன நித்னககிற நொம், இல்லில் 
இெனறேத்ர தமிழ்ப்தபெர் சூடடபேண்டும்; 
நித்லெங்களுககும், அங்கொடிகளுககும் 
தமிழ்ப்தபெர் சூடடபேண்டும் எனகிற அ்ரசின 
அறிவுறுத்தல்கதள ஏறபறொபமொ இல்த்லபெொ 
தமிழில்தொன தபெர்தேத்பதத்ன்னக 
கூறிகதகொண்டு  தமிதழச் சிததககும் 
பிறதமொழிதெத் தொங்கிபெ தபெர்சூடடுகிபறொம். 
இதத்னக கடிநதுதகொள்ளும் ஆசிரிெர், நம்தம 
ே்ர்லொறதறத் ததொத்லத்தேர்களொக மடடுமில்த்ல 
தொய்தமொழிதெத் தொதெத் ததொத்லத்துவிடடுப் 
தபொய்ெத்ரப் பபொறறுகிற கூடடமொகக கண்டு 
ம்னம் தேதும்புேதத உண்ரமுடிகிறது.

 த்சருமனியில் தபறபறொருககு  
இறுதிமரிெொதத த்சய்ெ பி்ரொனசிலிருநது 
ப்ல ்லட்சங்களின த்ச்லவில் அர்ச்்சகத்ர 
ே்ரேதழககும் தமிழருககு, ஈனறேர்களின 
படங்களுககு ம்லர்தூவி ேணங்கி இறுதி 
மரிெொதத த்சய்து, முதிபெொரில்்லங்களில் 
அதடககப்படடிருககும் அம்மொ அப்பொககளுககு 
அநத ்லட்சங்கதள உதவிெொய்த் தநதுதவி்னொல் 
ஈனறொர் மகிழமொடடொ்ரொ? எனகிற பகள்விதெ 
முனதேககிறொர். அதில் இச்்சமூகம் மீதொ்ன 
அேரின பகொேம் தேளிப்படக கொண்கிபறொம். 
இ்லட்சங்கதளக தகொடடிப் பொ்சத்ததக 
கொடடிகதகொள்ள எண்ணும் தபொய்ப்பகடடு 
மனிதர்களுககுச் ்சவுககடிெொகத்தொன 
இருககபேண்டுதம்ன ஆதங்கப்படுகிபறன நொன.

 இபத நித்ல ததொடர்நதொல் தமிழ் 
முருகத்னத் தமிழ் முருக்னொக மடடுமல்்ல 
தமிழர்களின முருக்னொகககூட ேழிபட முடிெொத 
நித்ல ஏறபடடுவிடும் எனகிற எச்்சரிகதக  
எனனுத்ரயில் ஆசிரிெரின எழுத்துககளொல், 
எச்்சரித்துவிடடுச் த்சல்கிறது. முருகன தமிழ் 
முருகன, தமிழரின முருகன எனபததயும் 
ஒருமுதற ம்னதில் உச்்சரித்துவிடடும் த்சல்கிறது. 
அபத பந்ரத்தில் அதத உணர்நதுதகொள்ேதும் நம் 

கடதமெொகிறது.

 படிகக திருககுறளும் இருககிறது, 
ேணங்க தமிழ் முருகனும் இருககிறொன. பப்ச 
தமிழ்தமொழி ததழத்தினித்துத் தேமிருககிறது.. 
இநநனறி மறேொது நிறகபேண்டும். 
நம்ே்ர்லொறதற, இ்லககிெத்ததக கொ்லமுதறதம 
உணர்நது பயி்லபேண்டும் எனகிற பொடத்தித்னச் 
த்சொல்்லொமல் த்சொல்லிச் த்சல்கிறது இநநூல்.

நூலின ச்பயர்  : ைமிழ் முரு்கன, 

ஆசிரியர்     : ்கவிஞர். அறிவுைதி, 

விணல   : 150, 

சவளியீடு : ைர்ைலிங்கம் அ்றவழித் சைாண்டு
   ைறறும் ்கல்வி அ்றக்்கடடணள.
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வ�னியில் ஒரு கவிர�த் திருவிழறா

ð¬ìŠ¹‚°¿ñ‹
 பிருநதா்சாரதி ேலடப்புைகம் 
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 தமிழ்நொடு முறபபொககு கத்ல 
இ்லககிெ பமதட 09.02.2020 அனறு கவிஞர் 
பிருநதொ்சொ்ரதியின பதடப்பு்லகம்  எனற 
தத்லப்பில் கருத்த்ரங்கம் ஒனதறத் பதனி நகரில் 
நடத்திெது. அே்ரது ஒவதேொரு நூல் குறித்தும் 
கருத்துத்ரகள் ேழங்கப்படட்ன.

 திரு.சித்தொர்த் பொண்டிென 
‘இருளும் ஒளியும்’ கவிதத நித்ல குறித்துப் 
பபசும்பபொது,கவிததகளில்  புததநதுள்ள 
நுடபமொ்ன த்சய்திகள் மீதொ்ன கவிஞர் 
பிருநதொ்சொ்ரதி அேர்களின அேதொனிப்தபக கண்டு 
விெநது மத்லத்துப் பபொ்னொர்.

ம்லர்கள்

தொே்ர விளககுகள்

விழிகள்

மொமி்ச விளககுகள்

 எனற கவிதததெ விெநத திரு.சித்தொர்த் 
பொண்டிென கவிஞருககு முத்தமிடவிரும்புேதொகக 
கூற அ்ரங்கம் க்லக்லப்பொ்னது .

 அடுத்ததொக.. ெொழ் தண்விகொ எனற 
புத்னப்தபெத்ரக தகொண்ட திரு.விஜெ்ரொஜ 
‘பறதேயின நிழல்’ குறித்துத் த்னது கம்பீ்ரக 
கு்ரலில் மதிப்புத்ரதெ ேழங்க அ்ரங்கம் ்சறறு  
நிமிர்நது அமர்நதது.

 கணித ஆசிரிதெ ஆர்.எஸ்.
்லடசுமி “எண்ணும் எழுத்தும்” நூலுககு 
மதிப்புத்ர ேழங்கி்னொர். ‘கணிதத்ததக 
கண்டு பெப்படட, மி்ரண்ட  ஓர் கவிஞனின 
முத்துககளொ்ன,  எளிதமெொ்ன,  ேொர்த்ததகளொல் 
அழகொகக பகொர்ககப்படட கவிச்்ச்ரம்தொன 
“எண்ணும்எழுத்தும்” எனற நறுமணம் கமழும் 
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கவித் ததொகுப்பு’ எனறொர்.

 அடுத்ததொக ்லஷமி வி்சொகன அேர்கள் 
“மீனகள் உறங்கும் குளம்” எனற தைககூ 
ததொகுப்பிறகு மதிப்புத்ர ேழங்கி்னொர்.

எதிர்ப்புற நொேல் ம்ரத்திறகு

பூங்தகொத்தத நீடடுகிறது

தநடுஞ்்சொத்லக தகொனதற ம்ரம்

 எனற தைககூதே ேொசித்தேர் 
பபருநதில் ்சன்னப்லொ்ர இருகதகயில் அமர்நது 
த்சனறொலும் இப்படிெொ்ன அேதொனிப்பு த்னககு 
ே்ரவில்த்ல எனறு பதிவு த்சய்தொர்.

 “ஞொயிறறுககிழதமப் பள்ளிககூடம்” 
கவிததத் ததொகுப்பிறகு பக.எஸ்.அம்பிகொ ேர்ஷினி  
மதிப்புத்ர ேழங்கி்னொர்.“கவிததகளுககொ்ன 
பல்பேறு கூறுகள், தமொழியின ்ரகசிெங்கதளக 
கடடுதடத்துகதகொண்பட பபொகககூடிெது.
தமொழியின ்ரகசிெதமனபது அதனுதடெ ே்னப்பு.
தமொழியின ே்னப்தப தநருங்க தநருங்க பமலும் 
அதனுதடெ த்சழுதம கிறங்கடிககும்...

 கவிததகளில் அபூர்ேமொ்ன தருணங்கள் 
நிகழ்ேததப் பபொ்ல ஒரு ததொகுப்பில் அபூர்ேமொ்ன 
கவிததகளும் நிகழ்நதுவிடுகினற்ன..உதொ்ரணமொக 
ஞொயிறறுககிழதமப் பள்ளிககூடதமனனும் 
இநதக கவிததத் ததொகுப்பில் உள்ள..

“ஊர்த்திருவிழொ த்சனறு

்சொமி கும்பிடடு ஆடிப்பொடி

ம்ரத்தடியில் உறவுகபளொடு கூடி

ஆடடித்துச் ்சதமத்து

உண்தகயில்

எ்னககுள் விழித்தொன

என மூதொததெரில் ஒருேன”

எனறகவிதத.

 எனனுதடெ தனிப்படட ்ர்சத்னகளின 
ேழிெொகத் ததொகுப்பில் கண்தடடுககும்பபொது,

*ஞொயிறறுககிழதமப் 
பள்ளிககூடத்தில்,எங்கிருநபதொ பறநதுேரும் ஒரு 
ேண்ணத்துப் பூச்சிெொக

*விடுமுதற நொளில் உன நித்னவில், ம்னநித்ல 
பிறழ்நத ஒருே்னொக

*தவிடடுக குருவியில், தவிடடுக குருவிெொக

*ஓர் இத்லதெக கிள்ளி்னொல்,முள்ளொக

*ஜன்னல் திறககும் பூத்னயில், பூத்னெொக

*புரிெொத புத்தகத்தில், ஒரு முடடொளின கததெொக

 ப்ல அபூர்ே தருணங்கதளக 
கொணமுடிகிறது,” எனறொர்.

 ததொடர்நது மதறநீர் நூ்லொசிரிெர் 
தபொறிெொளர் பகொ.லீ்லொ ேொழ்த்துத்ர ேழங்கி்னொர். 
‘‘கவிஞர் எளிெ தமிழில் இனிெ கவிததகள் 
எழுதும் ேல்்லதமபெொடு த்சொறசிகக்னமும், அதன 
ேழிபெ ஞொ்னத் தூறல்கதளயும் பபொடுபேர்.
பிறரின தேறறிதெக தகொண்டொடககூடிெ 
தபரும்ம்னதுககொ்ரர்,’’ எ்ன மகிழ்ச்சியுடன  
பபசி்னொர்.

 திரு.பமகொ அருணொச்்ச்லம்  கவிஞரின ஆறு 
நூல்கதளயும் ததொகுத்து ஒரு குறுககு தேடடுப் 
பொர்தேதெ ேழங்கி்னொர். “ஒரு நூலில் இருநது மறு 
நூல் ேடிேத்தில் மொறுபடடிருப்பது, பொடுதபொருள் 
புதிதொகத் பதர்நததடுத்திருப்பது , எல்்லொேறறிலும் 
எளிதம இெல்பொகக தககூடிேநதிருப்பது 
எல்்லொம் அேத்ரத் தனித்துேமொககுகிறது,”  எ்னக 
குறிப்பிடடொர். 

 நிதறேொக.. பப்ரொசிரிெர் முத்னேர் 
அப்துல் ்சமது அேர்கள் தத்லதமயுத்ர ஆறறி்னொர். 
ஒவதேொரு கவிதததெயும் பபொறறிச் சி்லொகித்துப் 
பபசித் தன நித்னவுகதள பல்பேறு ே்ர்லொறறுக 
கததகளுடன சுதேபடக கூறி்னொர் எனபது 
நிகழ்வின சிறப்பு.

 பின கவிஞர் பிருநதொ்சொ்ரதி அேர்கள் 
ஏறபுத்ர ேழங்கி்னொர். ‘முப்பதொண்டுகள் இநதக 
கவிததபெொடு ததொடர்நது பெணம் த்சய்ததில் 
இப்படி ஒரு நொள் பரி்சொகக கிதடத்தது மகிழ்ச்சி’,  
எ்னக குறிப்பிடடொர்.
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 அரிது அரிது மொனுட்ரொய்ப் பிறத்தல் 
அரிது...! மூதொததெரின முத்தொ்ன ேொககிெம்..! 
பநர்த்திெொ்ன தேளிப்பொடு.! பபொதும்பொ இநத 
மனுஷ ஜனமம் எ்ன அலுத்துகதகொள்ளும் 
சுெப் பச்்சொதொப மனிதர்கள் ஒருமுதறபெனும் 
நித்னத்துப் பொர்கக பேண்டிெ கூறறு.! மனித்ரொய்ப் 
பிறப்பது அவேளவி்லொ்ன மகத்தொ்ன ே்ரம் 
எனபதுதொப்ன இவேொககிெத்தின ்சொ்ரம்.. 
நிச்்செமொய் ஆம்.! நொணெத்தின இரு பககம் பபொல் 
இனிப்பும் க்சப்பும் இருளும் ஒளியுமொ்ன ்ர்சொெ்னச் 
ப்சர்கதகதொன இவ ேொழ்விெல். தண்ணீர் நி்ரம்பிெ 
பகொப்தபயுடன நடப்பேன பொதி ேழியில் நீர் 
தகொஞ்்சம் சிநதிவிடடபபொது.. ப்ரேொயில்த்ல.. பொதி 
தம்ளர் நீர் இனனும் இருககிறபத எ்ன நித்னககும் 
பொசிடிவ  இெல்புதடெேர்கள் உள்ள உ்லகில் 
மனித ேொழ்கதக அரிதுதொன.. அழகுதொன…! இதில் 
மொறறுப் பொர்தே தகொண்டேர்களும் உண்டு.. 
சுெமொப் படடொத்தொன ததரியும். அே்னேன 
கஷடம் அே்னேனுககு.. ேொழ்கதகெொம்.. அழகொம் 
எ்ன முணுமுணுப்பேர்களும் ஏ்ரொளம். ்சரி…
இருககடடும். அரிது எனபது ஒடடுதமொத்த மனிதப் 
பிறவிதெத்தொன குறிககிறது.!  இது  ஆண் தபண் 
இருேருககுமொ்னதல்்லேொ.. பொலி்னப் பொர்தே 
இங்கு எங்கு ேருகிறது? இநத ஒரு விஷெம் 
எனறில்த்ல. அத்னத்து அம்்சங்களிலும் இது 
தபொருநதும்.. மனிதர்களிதட ஆண் தபண் எனும் 
தனிப் பொர்தே எனபபத பததேெறறததனபது 
என தனிப்படட கருத்து.  

              ஒரு நிமிடம்.. நொன தபண்களின எதிரி 
அல்்ல. தபண்கதளத் தொழ்த்திப் பபசுேது 
என பநொககமல்்ல. தபண்கதள ஒரு தனிப் 

பிறவிெொககி உெர்ேொய்ப் பப்ச பேண்டொபம 
எனறுதொன!  தபண்கள்  ஆண்கள் இரு பொ்லத்ரயும் 
்சமமொய்ப் பொவிகக்லொபம எனபதுதொன என 
ஆதங்கதமல்்லொம்! அேர்கள் மீதொ்ன பரிவு 
பேண்டொம். கசிநதுருகும் கரி்ச்னம் பேண்டொம். 
அேர்கதள இனனும் “வீககர் த்சக்ஷன” 
ஆகபே பொர்ககும் பரிதொபம் பேண்டொம். 
அேர்கள்  எவேளபேொ முனப்னறிவிடடொர்கள். 
ேொ்னபம எல்த்ல எனும் பொய்ச்்சலில் 
ேளர்நதுதகொண்டிருககிறொர்கள். அடுப்பூதும் 
தபண்களுககுப் படிப்தபதறகு எனும் பதழெ 
பஞ்்சொங்கக கொ்லத்தததெல்்லொம் தொண்டித் 
திரும்பிப் பொர்ககவிெ்லொதளவில் தேகு தூ்ரம் 
த்சனறு விடடொர்கள்.  அேர்களுககுத் தனிப்படட 
்சலுதககள் பததேயில்த்ல. ்சலுதககள் 
தகொடுப்பதொப்லபெ   ஓ.. அேர்கள் இனனும் பின 
தங்கிெ  நித்லயில்தொன இருககிறொர்கள் எனும் 
எண்ணத்ததத் தூண்டி விடுேதொகி விடுகிறது. 
அழும் குழநதத முன ஐஸ்கரீம் நீடடுேது 
பபொல்!  அேர்களுககுத் பததேதெல்்லொம் 
எனத்னப் பபொல் நீயும் எனும் ்சம அங்கீகொ்ரம்தொன!

             ம்… பொழொய்ப்பபொ்ன தபண் தஜனமம் 
ஏனதொன எடுத்பதப்னொ எ்னப் பு்லம்பும் தபண்கள் 
இனனும் ஏ்ரொளமொய் இருககிறொர்கள்தொன. 
அளவுககதிகமொ்ன சுெ பரிதொபம் ம்னதில் 
மத்லெொய்க குவிநது அகமும் புறமும் 
குதமபேர்களும் இருககத்தொன த்சய்கிறொர்கள். 
எவேளவு த்சய்தும் குதறநதபட்ச அங்கீகொ்ரம் 
கூடக கிதடககவில்த்லபெ எ்னக குமுறித் 
தவிப்பேர்களும் உண்டுதொன.  அததன்ன.. 
அேர்களுககு மடடும் இநத  அங்கீகொ்ர 
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எதிர்பொர்ப்பு!  இதறதகல்்லொம் கொ்ரணபம 
இச்்சமூகம்தொன! ்சறபற விளககமொய்ச் 
த்சொல்ேததனில்..

                  ஆபணொ தபண்பணொ.. ேொய்த்துள்ள 
ேொழ்கதகயில் குடும்பம் அல்்லது ்சமூகச் 
சூழல்களுகபகறப.. அே்ரேர் ேொழ்கதகப் 
பின்னணியில் அேர்களுககு விதிககப்படட 
கடதமகள்.. தொர்மீகப் தபொறுப்புகதள “ெொேரும் 
மனிதர்கள்” எனும் மனிதக கண்பணொடடத்துடன 
்சரிே்ர நிதறபேறறும் முெறசிகதள 
முத்னப்புடன பமறதகொண்டொல் இெறதக 
நிெதிகளடிப்பதடயி்லொ்ன சி்ல நுண்ணிெ 
பேறுபொடுகள் நீங்க்லொக இருபொ்லருபம ்சமம்தொன. 
இருேருபம மனிதர்கள்தொம். 

 எங்கு இல்த்ல பி்ரச்்சத்னகள்.. 
ெொருககில்த்ல குழப்பங்கள்..? பொதிப்பும் 
தொககமும் தபண்களுககுத்தொன அதிகதம்னக 
கொ்லம்கொ்லமொய் ேலியுறுத்தப்படடு ேருகிறது. 
தபண்கள் தபொறுதமயின சிக்ரம், பூமொ பதவி, 
திெொக மூர்த்தி, குடத்துள் குத்து விளககு 
எனதறல்்லொம் த்சொல்லிச் த்சொல்லிபெ.. 
தத்லயில் மகுடம் சூடடிச் சூடடிபெ  எத்தகு 
இன்னல்களுககும் பி்ரச்்சத்னகளுககும் 
்சமூகம் அேர்கதளத் தெொர்படுத்தி 
தேத்திருககிறது எனபதுதொன உண்தம. 
பமறகண்ட ேதளெ முத்தித்ர கொ்ரணமொகபே 
ஆண்களின அபத அளவு அல்்லது அதறகும் 
அதிகமொ்ன பி்ரச்்சத்னகளும்  துனபங்களும் 
உண்ரப்படுேதில்த்ல.  தபண்கதளப்பபொல் 
அேர்கள் தேளிப்பதடெொய்ப் பு்லம்பித் 

தீர்ப்பதில்த்லெொத்லொல்.!  இததல்்லொம் 
அடிகபகொடிடடுக சுடடுேதொப்லபெ  “தபண்ணொக 
இருநதும் தபண் ்சொர்பொய்ப் பபசுபேளல்்ல” 
எனறும், “தபண்கதள விட ஆண்களுககு அதிகம் 
பரிபேள்” எனதறல்்லொம் நொன கடுதமெொய்ச் 
்சொடப்பட்லொம். ஆண் தபண் பபதமறற ்சக 
மனிதேொதிெொய் இருககத்தொன விதழவு 
எனனுள்!  தபண்ணிெம் ஆணிெம் எனதறல்்லொம் 
யுகயுகங்களொய்ப் பபசிப் பபசி அப்பிரிவித்னதெ 
இனனும் பி்ரம்மொண்டமொகக பேண்டுமொ எனும் 
ஆதங்கம்தொன.  

               கொ்லத்தின அதீத மொறறம் பி்ரமிப்பொகத்தொன 
இருககிறது. ஒரு இருபத்ததநதொண்டுகள் என்ன… 
பத்தொண்டுகளுககு முனபிருநததத விட தறபபொது 
அத்னத்துத் தளங்களிலுமொ்ன பி்ரம்மொண்ட 
மொறறம் கண் கூடொய் ததனபடுகிறததனபதத 
எேப்ரனும் மறுககவிெலுமொ? இதறபகறப 
ேொழ்கதக முதறகளிலும் தநறிகளிலும் 

அேறறின பரிமொணங்களிலும் தபண் 
பொகுபொடுகளும் கண்பணொடடங்களும் 
அத்னதன தனதமகளில் கணி்சமொய் 
வித்திெொ்சப்படடு ேருேதத அறிபேொம்தொப்ன.! 
.. 1993இல் “நீலி பமகங்கள்”  எனும் ததலுங்குக 
கவிதத நூலிலுள்ள “்சதமெ்லதற” எனும் 
கவிததயில்  “தபண்ணின க்னவுகளில் 
கூட ்சதமெ்லதறதொன… ்சதமெ்லதறக 
க்லொச்்சொ்ரம்.. ்சதமெ்லதறப் பபச்சுகள்.. அடுப்பு.. 
பொத்தி்ரங்கள் எ்னச் ்சதமெ்லதற அககொககள்… 
அம்மொககளொகி விடடிருககிபறொம்… நொங்கள்..” 
எனும் தநடடுயிர்ப்பும் முணுமுணுப்பும் 
இடம்தபறறிருககிறது. ்சறபற நித்னத்துப் 
பொருங்கள்.. ஆண்களுககுச் ்சமமொய்ப் 
தபண்கள்  பேத்லககுப் பபொகும் இநநொளில் 
்சதமெ்லதறக க்னவுகளும் க்லொச்்சொ்ரங்களும் 
இருேருககுமொ்னதொகத்தொப்ன இருககினற்ன..! 
இருேரின பங்கீடும் இருப்பதொல்தொப்ன 
தபொருளொதொ்ரப் பகிர்வும் ்சம அளவில் 
அதமெப் தபறறு.. ்சறறு பதழெ உதொ்ரணமொய் 
இருநதொலும்.. ஒரு ேண்டி இரு மொடுகள் பபொல் 
குடும்பம் சி்ரமமினறிச் சீ்ரொய்ப் பெணிகக 
ஏதுேொகிறது! பேத்லககுப் பபொகொத தபண்கதள 
எடுத்துகதகொண்டொல் ்சதமெ்லதற மீதொ்ன 
எரிச்்சலும் ஆதங்கமும் முணுமுணுப்பும் 
முன்னளவு ததனபடுேதில்த்ல எனறுதொன 
த்சொல்்ல பேண்டும். நவீ்ன யுகத்தின ேொழ்கதகத் 
பததேகளுகபகறப தொம் பேத்லககுப் 
பபொகொவிடினும் இல்்லத்தில்  தன நிெொெமொ்ன 
தபொறுப்புமிகு பங்கும் பகிர்வுமிது எனும் 
நிதறவுடப்ன தம் கடதமகதளச் த்சய்கினற்னர் 
இனதறெ தபண்கள்.. ஒரு சி்ல விதி வி்லககுகள் 
நீங்க்லொக…!

 பமறத்சொன்னது ஒரு சிறு 
உதொ்ரணம்தொன.  இவேொறு அத்னத்துத் 
தளங்களிலும் ஆண் தபண்  இரு பொ்லருபம  
மனிதர்கள்தொன எனும் ்சம பநொககுடன 
அே்ரேர் விளிம்புகளுகபகறபப் தபொறுப்பும் 
தபொறுதமயுமொ்ன உளவிெத்லச் ்சரிே்ரக 
தகெொண்டு அதறபகறபக குடும்பம் மறறும் 
்சமூகப் பொர்தேதெ அதமத்துகதகொண்டொல் 
முப்பத்தி மூனறு ்சதவீதம் எனறல்்லொது தம் 
திறதமகள் மூ்லம் எத்தத்ன விழுககொடும் 
தபண்கள் ்சொதிககவிெலும் எனபது ்சர்ே நிச்்செம்.

              நீ்லமும் மஞ்்சளும் க்லதேெொதகயில் 
பச்த்ச ேண்ணம் கிதடப்பது பபொல் ஆண் 
தபண் இருேரின இதணப்பொ்ன  ்சம பநொககுத் 
பதொழதமதொன  முழுதமெொ்ன தபண் விடுதத்ல..!
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 தமிழ்நொடட்ரசின கருவூ்லத்துதறயில் 
எண்பதுகளில் எழுத்த்ரொகப் பணியில் 
ப்சர்நபதன. அதறகு முன எழுபதுகளில் 
எப்பபொதொேது நூ்லகம் த்சல்பேன. குமுதம், 
கல்கி, ஆ்னநதவிகடன, கல்கண்டு, மஞ்்சரி, 
கத்லமகள் மறறும் அம்புலிமொமொ ஆகிெ்ன 
படிப்பபன. அப்பபொததல்்லொம் ேொசிப்தபனபது 
நுனிப்புல் பமய்ேது. பமறத்சொன்ன புத்தகங்கள் 
தகயில் தேழ, கொத்திருகக பேண்டும். 
கொசுதகொடுத்துப் பத்திரிகதக ேொங்க ேறுதமச் 
சூழ்நித்ல  இடம் தகொடுககவில்த்ல. ஒரு 
தனிெொர் ்சொெத்ததொழிற்சொத்லயில் ‘தடெர்’ 
பதவி.. நூல் ்சொெம்பவுடர் மறறும் தகமிககல்கள் 
எதடபபொடடுக தகொடுத்து பேத்லெொடகளிடம் 
பேத்ல ேொங்குேது. தி்னமும் உடலுதழப்பு 
த்சய்ெபேண்டும். படிகக ஆேலிருநதும் 
புத்தகம் ேொங்கும் ஆத்ச க்னேொகபே இருநதது. 
அ்ரசுப்பணியில் அது நிதறபேறிெது. 

 எ்னககு நடபுேடடம் தபரிெது. இ்லககிெ 
ஈடுபொடு உள்பளொரும் அதிகம். 1972லிருநது 
பழககமொ்ன நண்பர் ப்சது புத்தகப்பிரிெர். 

படடுச்ப்சத்ல தெொரிப்பு மறறும் ஜரிதக 
ஏதஜண்டடும் கூட. அேர் சுஜொதொ பிரிெர். 
ேொ்ரொேொ்ரம் ஆ்னநதவிகடன, குமுதம் மறறும் 
கதணெொழி ேொங்குேொர். எப்பபொது பபசி்னொலும் 
இ்லககிெப்பபச்சு இல்்லொமல் இருககொது. 
பேத்லபந்ரம் பபொக மீதிபந்ரம் அேர் வீபட கதி. 
அேர் வீடடில் இ்ரண்டு பி்ரம்பு நொறகொலிகள் 
இருககும். நொங்கள் பபசும் தபரும்பகுதி பபச்சு 
சுஜொதொ அேர்களின பதடப்பு பறறி இருககும். 
ஓசியில் அேரிடம் புத்தகம் வீடடுககு ேொங்கி ேநது 
படித்து மகிழ்பேன.

 கதணெொழியின கதடசி பககம் 
சுஜொதொவின ‘ஹிட’ ஆகும். அபதபபொ்ல 
ஜூவியில் “தத்லதமச்த்செ்லகம்” ததொடர் 
சூப்பர் ஹிட ஆகும். விஞ்ஞொ்ன நொேல்களில் 
இேர் நிதறகுடம். சுேொ்ரஸ்ெத்துககுப் 
பஞ்்சபம இருககொது. இேரின எழுத்து்லகக குரு 
்லொ.்ச.்ரொ. எனகிற ்லொ.்ச.்ரொமொமிருதம். இேரின 
ஸ்ரீ்ரங்கத்துத்பதேததகள் மறகக முடிெொத ததொடர் 
ஆகும்.
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 அங்குமிங்கும் அத்லநது 
தகொண்டிருககும் பகொல்டன ஃபிஷதஷ 
்சர்ே ஜொககி்ரததெொய் ேத்லயில் பிடித்து... 
மீனததொடடிதெச் சுத்தம் த்சய்து தண்ணீர் 
மொறறி்னொன. புதிதொக ேொங்கிெ மீனகதளயும் 
உள்பளயிடடு அதே ஒவேொமல் ஒனபறொதடொனறு 
உ்ரசிகதகொள்ேதத ஒரு நிமிடம் ்ரசித்தொன..

 நொதள ்சனிககிழதம... 
நித்னகதகயிப்லபெ ப்ரப்ரதேனறிருநதது 
தஜெநதனுககு.. இனறு மடடுமல்்ல ஒவதேொரு 
்சனி ஞொயிறும்  ே்ரம்தொன.வீதடங்கும் இதறநது 
கிடநத துணிமணிகதள ேொஷிங்கில் பபொடடு.. 
பொர்ககும் இடத்தித்லல்்லொம் குப்புறக கவிழ்த்து 
தேத்த புத்தகங்கதள அடுககி முககிெமொகப் 
படுகதக அதறதெச் சுத்தம் த்சய்து தெொர் 
த்சய்ேதறகுள் தபண்டு நிமிர்த்திெது. ்சொதொ்ரணமொக 
அலுப்பு தரும் த்செல் இப்பபொது உற்சொகத்ததத் 
தருகிறது.

 இனறு பநறறல்்ல... ஏழு ேருடங்களொகத் 
ததொடர்நதுதகொண்டிருககிறது... த்சல்்ல மகள் 

ெொழினிதெ நித்னககும்பபொபத ஒரு எ்னர்ஜி 
ேநதுவிடும் அேனுககு... ேொ்ரத்தில் இ்ரண்டுநொள் 
மகதளத் தனப்னொடு தேத்துகதகொள்ேது 
அத்தத்ன மகிழ்ச்சிெொக இருககிறது..

 மீனததொடடிதெப் பொர்த்ததும்  விரியும் 
மகளின கண்களுககுள்தொன த்சொர்ககபம 
இருககிறது பபொலும்..

 “ப்ளீஸ் பொ.. நொம ஃபிஷ ேளர்கக்லொம்.. 
மம்மி தநேர் அ்லவஸ் மீ.. நொம இங்க 
ேளர்கக்லொமொ?”

 அேள் பகடட மறுகணம் எததயும் 
பெொசிககொமல் ேொங்கி ேநதுவிடடொன.. 
இபதொ இநத ஊ்ரடங்கில் அேப்னொடு ப்சர்த்து 
மீனகளுககும் ேொங்கி தேகக பேண்டும்.. எல்்லொ 
பேத்லகதளயும் முடித்து இ்ரண்டு நொடகதளயும் 
அேளுககொக ஒதுககி தேத்துகதகொண்டொன..

 அதடெொள ஊ்ரடங்குககுப் பிறகு 
பமலும் நீடடிககப்பட்லொம் எனற தகேல் 
கசிநதுதகொண்டிருநதது.. அடுத்தேொ்ரதமல்்லொம் 
ெொழினிதெ அதழத்துே்ர முடியுபமொ என்னபேொ? 
பேத்லதெ முடித்துப் படுகதகயில் ்சொய்நதபபொது 
தகபபசி ஒளிர்நதது..

 “எ்னககொகப் பத்துநிமிடம் ஒதுகக 
முடியுமொ? முககிெமொ்ன விஷெம்...” சுஜொவின 
தகேல்....

 என்னேொக இருககும்? இருேருககும் 
இதடபெ பப்ச ஏதுமில்த்ல... ஒருபேதள 
ெொழினிதெப் பறறி ஏபதனும்... அேன 
நித்னத்தததப் புரிநதுதகொண்ட மொதிரி... இது 
முழுகக பர்ஸ்னல்... எனற அடுத்த தமப்சஜ...

 ஒரு நிமிடம் நிதொனித்தொன.. ஒருபேதள 
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ெொத்ரபெனும் மறுமணம் த்சய்ெப் பபொறொபளொ? 
அததப் பறறி எனனிடம் பப்ச என்ன இருககிறது? 
அலுப்பொக உணர்நதொன..

 அேனுககும் சுஜொவுககும் நடநத 
திருமணபம ஒரு ஆகஸிடனட மொதிரிதொன.. படித்து 
முடித்த தகபெொடு ஒரு தபரிெ கம்தபனியில் 
பேத்ல கிதடத்துவிட அம்மொ ே்ரன பொர்கக 
ஆ்ரம்பித்தொள்.. இப்பபொது பேண்டொம்.. திருமணம் 
பறறிெ எநத எண்ணமுமில்த்ல எனறேத்னக 
கனவினஸ் த்சய்து ஒப்ர மொதத்தில் சுஜொதே 
ஃபிகஸ் த்சய்தொள்..

 எநதப் புரிதலுமில்்லொமல் ்சடொத்ரனறு 
நடநது முடிநதது.. தபொண்ணும் முத்தொக த்சொத்தும் 
பத்தொகனு அம்மொவுககுத்தொன ஒப்ர மகிழ்ச்சி. 
சுஜொவும் அம்மொவுககு ஏறற மருமகளொகப் 
பதவி்சொக நடநதுதகொண்டொள்.. எதிலும் குதற 
த்சொல்்ல முடிெொத பநர்த்தி இருநதது அேளிடம்...

 ஆ்னொல் தஜெநதனுககு அேபளொடு 
ஒடட முடிெவில்த்ல. இ்ரண்டு மொதம் கூட 
தொககுப்பிடிககவில்த்ல.. மூச்சு முடடிெது. 
கூண்டுககுள் அதடத்தது பபொலிருநதது. 
தபொருநதொத ஒனறில் நுதழநத மொதிரி... தபொறுகக 
முடிெொமல் நொம் பிரிநதுவிட்லொம் எனறொன. ஏபதொ 
த்சொல்்ல ேநதேதளப் பபசுேதறகு ஒனறுமில்த்ல... 
என்னொல் இததத் ததொட்ர முடிெொது. அேன 
தீர்மொ்னம் அேதள ேொெதடத்தது.  

 விஷெமறிநத அேள் தபறபறொர் 
ேொ்னத்துககும் பூமிககுமொய்க குதித்த்னர்.. 
ஒருபடி பம்லொய் அேள் அப்பொ ்சொம தொ்ன பபத 
தண்டங்கதளப் பி்ரபெொகித்துப் பொர்த்தொர்.. 
ஆ்னொல்  சுஜொ ம்யூச்்ச்லொகப் பிரிேதறகு எநத 
நிபநதத்னயுமினறி ஒத்துகதகொண்டொள்.  
அம்மொதொன அழுது ஆகொத்ெம் த்சய்தொள். 
‘தபண் பொேம் தபொல்்லொதது.. புருஷனில்்லொதே 
ேளர்த்த பிள்தள னு தகடடபபர் ேொங்கி 
ேச்சிடடீபெ..என்ன குதற அேளுககு?’ எ்ன 
மொய்நதொள். ‘உனத்னதெொத்தேங்கதளப் பொரு...
அே்னேன சுமொ்ரொ இருககிறதுகபளொட எப்படி 
தபொறுப்பொ குடித்த்னம் நடத்தறொன.. தேளிநொடடு 
பேத்லககுப் பபொ்னதி்ல புத்தி பபதலிச்சுப் 
பபொயிடடொ?’ ஆங்கொ்ரப்படட அம்மொவிடம் 
என்ன த்சொல்்ல?

 முகநூல் படங்கதளப் பொர்த்து அம்மொ 
நம்பிகதகொண்டிருககிறொள்.. அேர்கதளப்பபொ்ல 

உதடநததத ஒடடதேத்துப் பபொலிெொக ேொழ 
முடிெொது.. சுஜொதேக குதற த்சொல்்லவில்த்ல.. 
எ்னககு ஒத்து ே்ரொது அவேளவுதொன..

 தஜெநதனின தீர்மொ்னத்துககு முன 
எதுவும் எடுபடவில்த்ல..

 அேன நண்பர்கள் உறவி்னர்கள் 
எ்ன ெொ்ரொேது அேன முடிதே மொறற 
முெறசித்துகதகொண்பட இருநதொர்கள்.. 
அேர்கள் பிரிநத பின்னரும் இனறுேத்ர 
ததொடர்நது தகொண்டிருககும் ஒனதற 
அேன தமௌ்னத்தி்னொப்லபெ 
்சமொளித்துகதகொண்டிருககிறொன.. அே்ரேர் 
ேொழ்கதகதெ அே்ரேர்தொப்ன தீர்மொனிகக 
பேண்டும்? ஒவதேொருேரும் உள்பள நுதழநது 
தம் அபிப்்ரொெத்ததத் திணிகக முெல்ேது ஏன? 
அககதற எனபதத விட அடுத்தேர் அநத்ரங்கத்தில் 
புகுேது இேர்களுககு எளிதொகபே இருககிறது..

 இ்ரண்டு நொளும் மின்னல் பேகத்தில் 
ஓடிவிடட்ன.. ஞொயிறு ஊ்ரடங்கு கூட தபரிெ 
விஷெமொகத் ததரிெவில்த்ல..

 திங்கள் மொத்ல அேன குறிப்பிடட 
கொபி ஷொப்புககு ேநதிருநதொள் சுஜொ.. தேளிர் நீ்ல 
டொப்ஸும் அடர் நீ்ல ஜீனஸூம் அேளுககுப் 
பொநதமொகப் தபொருநதியிருநத்ன.. தககதள 
மடககி விரிககும் அேள் பம்னரி்சம் ெொழினிதெ 
நித்னவூடடிெது..

 ‘த்ரொம்ப நொளொ உங்ககிடட த்சொல்்ல டத்ர 
பண்பறன.நீங்க பகடகத் தெொரில்த்ல.. எனிபே 
இப்பேொச்சும் ேநதீங்கபள தொங்க கொட... ெொழினி 
உங்க தபொண்ணு இல்த்ல..’

 ஒரு நிமிடம் திதகத்துப் பபொ்னொன..

 ஆடடககளத்தில் பநது இப்பபொது அேள் 
தகயில்..

 ‘இதத த்ரொம்ப நொதளககு அே 
கிடட மதறகக முடிெொது. சீககி்ரமொ த்சொல்்ல 
விரும்பபறன..’

 மீண்டுதமொருமுதற நனறி 
ததரிவித்துவிடடு அேள் நக்ர...

 எங்கிருநபதொ தகொப்ரொ்னொ 
ததொறறு பீதி கொ்ரணமொக 21 நொள் ஊ்ரடங்கு 
மறுநொளிலிருநது ததொடங்குேதொக அறிவிப்பு 
த்சய்துதகொண்டிருநதொர்கள்...



ñ£.ó…êQ
 

 
கருத்துத் துளி

மாணெர் ேக்கம் ஐநதொம் ஆண்டு முதுநித்ல உயிரித் 
ததொழில்நுடபவிெல் துதற, பொ்ரதிதொ்சன 
பல்கத்லககழகம், திருச்சி்ரொப்பள்ளி.

அம்வ்பத்கறார 
என்வ்றறார அறிவறாளர
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 ஒரு தனிமனிதனின ஞொ்னம் 
உ்லகத்திறகுப் பெனபட பேண்டுமொ்னொல் 
அேர், எழுத்தில் அல்்லது பபச்சில்தொன 
தேளிப்படுத்த முடியும். எழுத்து பபச்சு 
எனற இநதக களங்கள்தொன மொறறத்திறகொ்ன 
திறவுபகொல். ஆதி மனிதனின பகுத்தறிவு, முதலில் 
பபச்சு எனனும் தேறறிதெத்தொன தபறறது. 
பபச்சில் உ்லதக தேனறேர்களும் உ்லதக 
ஆண்டேர்களும் ஏ்ரொளம். எழுத்தொல் ்சமூகத்தத 
மொறறிெ வித்தகர்களின வி்ரல்களும் சிநததயும் 
அறிவுககடலின சிம்ம த்சொப்ப்னம் எனறுதொன 
த்சொல்்லபேண்டும். 

 அப்படி பபச்்சொலும் எழுத்தொலும் தன 
மககளுககுத் தநததெொக விளங்கிெேர்தொன 
பொ்ரத்ரத்்னொ டொகடர்.பொபொ்சொபகப் அம்பபத்கொர். 
்சடடபமதத அம்பபத்கொர் எனற ஒரு நொணெத்தின 
இ்ரண்டு பககங்கள் அே்ரது எழுத்தும் பபச்சும். 
தனனுதடெ எழுத்தின மூ்லம் ்சொதிதெ 
எதிர்த்துச் ்சவுககொல் அடிகக.. உதழப்பொளிகளின 
விெர்தேெொல் ஏறறமதடயும் முத்லொளிகளின 
பதொலுரிகக.. “ஊதமெர்களின கு்ரல்” எனற  ஒரு 
இததழ நடத்தி்னொர். தீண்டொதம ஒழிப்பு, ்சொதி 
மறுப்பு பபொனறதே நடநபத தீ்ர பேண்டுதமனற 
பநொககில் ெொத்ரல்்லொம் கு்ரல் தகொடுககிறொர்கபளொ 
அதறகும், அேர்கள் த்செல்களுககும் இேர் 
நடத்தும் இதழின பப்னொ முத்ன முதலிடம் 
தகொடுககும். 

 1924ஆம் ஆண்டு மொர்ச் 30இல் பக்ரளொவின 
தேககம் எனற இடத்தில் தீண்டொதமதெ ஒழிகக 
தேககம் பபொ்ரொடடம் நடநதது. தபரிெொரின 
ேொழ்வில் 141 நொடகள் பபொ்ரொடடம் தநத 
தேககம் தேறறிதெ அம்பபத்கொர் தொன நடத்திெ 
“ஊதமெர்களின கு்ரல்”  இதழில் “தேககம் 
பபொ்ரொடடத்தின தேறறி” எனற தத்லப்பில் 
தத்லெங்கமொக எழுதியுள்ளொர். அதில் மகர் எனற 
இடத்தில் தபொதுககுளத்தில் படடிெல் இ்ன மககள் 
தண்ணீர் எடுகக உரிதம பகொரிப் பபொ்ரொடடம் 

நடத்துேதறகு, தநதத தபரிெொர் நடத்திெ 
தேககம் பபொ்ரொடடம் மிகுநத தொககத்தத 
உண்டொககிெதொகக குறிப்பிடடிருநதொர். 

 ்சமூகப் பு்ரடசிெொளர் அம்பபத்கொர் 
நம்முதடெ தமிழ் தமொழி குறித்தும் ஆய்வு 
பமறதகொண்டிருககிறொர். தமிழ் தமொழி 
இநதிெொ முழுேதும் பப்சப்படட தமொழி எனறு 
த்சொல்லியிருககிறொர். தமிழ் எனற த்சொல் தமிழர் 
எனறும் தமிழொ எனறும் மருவி கதடசியில் 
தி்ரொவிடம் எனறு மொறிெது.. தி்ரொவிடம் எனபது 
தமிழர்களின தமொழிதெக குறிப்பிடுகினறது.. 
ஆரிெர்களின ேருதகககு முன தமிழ்தமொழி 
இநதிெ துதண கண்டம் முழுகக பப்சப்படட 
தமொழி ஆகும் எனறு குறிப்பிடடொர். 

 தமிழ் தமொழி இநதிெொவில் 
கொஷமீரிலிருநது கனனிெொகுமரி ேத்ர 
பப்சப்படட தமொழி.. இநதிெ பத்சம் முழுேதும் 
நொகர்களொல் பப்சப்படட தமொழி தமிழ் தமொழி.. 
இநதிெொவில் ேொழ்நத ஆரிெர்கள் நொகர்கள் 
மீதும் அேர்களுதடெ தமொழி மீதும் ஒருவிதத் 
தொககுதல்கதள நடத்தி்னதொல்தொன இநதிெொவின 
ேடககுப் பகுதிகளில் ேொழ்நத நொகர்கள் தங்கள் 
தொய்தமொழிெொ்ன தமிதழ விடடு அதறகுப் 
பதி்லொக ்சமஸ்கிருதத்ததக க்லநத்னர் எனறு 
தனனுதடெ தொய்தமொழி ஆய்தே தேளியிடடொர். 
்சடடபமதத அம்பபத்கொ்ரொல் தேககப்படட இநத 
தமொழிெறிவு இதுநொள் ேத்ரயி்லொ்ன தமொழியிெல் 
ேல்லுநர்களொல் ஏறறுகதகொள்ளப்படொததொகபே 
உள்ளது.

  பழதமதெப் பறறி மடடுமல்்ல 
நிகழ்கொ்லம் எதிர்கொ்லம் எ்ன எல்்லொேறறிறகும் 
ப்சர்த்து சிநதித்து பப்சவும் எழுதவும் த்சய்தேர் 
அம்பபத்கொர். அத்னத்து மொணேர்களும் படிகக 
பேண்டும்.. மொணேர்கள் தபறப்பபொகும் 
படடமும் ்சடடமும்தொன ்சமூக மொறறத்திறகொ்ன 
ஆணிபேர் எனறு த்சொன்ன அம்பபத்கொரின 
ேொர்த்ததகள் தபொனத்னழுத்துககள்.
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 கவிச்சித்திரம்

கனககும் இைவு
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 ஒரு ்சநதிப்பு நம் ேொழ்கதகயின 
அத்னத்துப் பககங்கதளயும் பு்ரடடிப்பபொடடு 
விடும் ேல்்லதம தகொண்டது. அநத ஒனபதொம் 
ேகுப்பு மொணவியின ேொழ்விலும் அநத 
ேல்்லதமெொ்ன ்சநதிப்பு நிகழ்நதது.. முன்னொள் 
குடிெ்ரசுத்தத்லேர் அப்துல்க்லொம் அேர்களுடன. 

 அநதச் ்சநதிப்தப அழகிெ கடடுத்ரெொக 
எழுதி.. அநத எழுத்தி்னொல் எழுநத ்லடசிெத்தத 
ேொழ்கதகெொககிச் ்சொதித்த அநதப்தபண்.. மொஷொ 
நஸீம்.

 கனனிெொகுமரி மொேடடம் 
இ்ரவிபுதூர்ககதடதெச் ப்சர்நத முதுநித்லப் 
தபொறியிெல் படடதொரி. இதுேத்ர 14 கருவிகதளக  
கண்டுபிடித்துள்ளொர். மிக முககிெமொக அதிக 
ததொழில்நுடபமுதடெ கழிப்பதறகள் - இநதிென 
இ்ரயில்பே இதத்னப் பெனபடுத்துகிறது.
முத்தித்ர பதிககும் கருவி (Flameless Seal mak-
er) - இநதிெத் பதர்தல் ஆதணெம் இதத்னப் 
பெனபொடடில் தேத்துள்ளது.

 2016ஆம் ஆண்டின “டொப் 10 

தபண்மணிகள்” இல் ஒருே்ரொகத் ததரிவுத்சய்து 
ஆ்னநதவிகடன ேொ்ர இதழ் விருதளித்துக 
தகௌ்ரவித்தது. ்சர்ேபத்ச, பதசிெ மொநொடுகளின 
சிறப்பு அதழப்பொள்ரொகக க்லநதுதகொண்டு உத்ர 
நிகழ்த்தியுள்ளொர். மத்திெ அ்ரசு இேருககு IIT 
நுதழவுத் பதர்விலிருநது வி்லககளித்து IISER (Indian 
Institute of Science, Education And Research) இல் பந்ரடி 
அடமிஷன தகொடுத்தது. அதமரிககொவின கூகுள் 
நிறுே்னத்தில் பந்ரடிப்பயிறசி பமறதகொண்ட 
8 இநதிெர்களுள் இேரும் ஒருேர். 46 நொடுகள் 
பங்பகறற ஒரு உ்லக  உச்சிமொநொடடில் த்னது 
14ஆம் ேெதிப்லபெ ஆய்வுககடடுத்ர ்சமர்ப்பித்து 
உத்ர நிகழ்த்தி இநதிெொவிறகுப் தபருதம 
ப்சர்த்திருககிறொர்.

 இளம் ேெதிப்லபெ த்னது 
கண்டுபிடிப்புகளுககொக 3 ்சர்ேபத்ச விருதுகள், 5 
பதசிெ விருதுகள், 2 ஜ்னொதிபதி விருதுகதளயும் 
தேனறுள்ளொர்.

 இநத அறிவிெல் அறிஞரின 
தீர்ககதரி்ச்னமொய் ஒனபதொம் ேகுப்பில் அேர் 
ேத்ரநத அநதககடடுத்ர..



62 ð¬ìŠ¹ îè¾ ãŠó™ 2020  
w w w. p a d a i p p u . c o m

 

எைது முனைாதிரி அபதுல் ்கலாம் அவர்்கள்
 APJ அப்துல் க்லொம்! இநதிெொவில் உள்ள 
தபரும்பொ்லொ்ன மககளுககு மிகவும் பரிச்்செமொ்ன 
ஒரு மநதி்ரச்த்சொல் அது! 5 ஆண்டுகளுககு 
முன்னர் தபொது அறிவு பகள்விககொ்ன 
விதடெொகத்தொன குடிெ்ரசுத் தத்லேர் தபெத்ர 
ம்னப்பொடம் த்சய்து ேநத்னர் மொணேர்கள். 
ஆ்னொல் இனறு, இநதிெொவில் உள்ள முப்பது 
பகொடிககும் அதிகமொ்ன மொணேச் த்சல்ேங்களின 
உணர்வுகளில் க்லநத தபெர் அப்துல்க்லொம்.

 ஒரு ஏதழ மொணே்னொக, ஒரு 
தபொறிெொள்ரொக, ஒரு ஏவுகதண விஞ்ஞொனிெொக, 
நொடடின பொதுகொப்பு ஆப்லொ்சக்ரொக, அணு 
ஆறறலில் இநதிெொவின ேல்்லதமதெ 
உ்லகிறகுப் பதற்சொறறிெே்ரொக, ஒரு கவிஞ்ரொக, 
ஒரு எழுத்தொள்ரொக, திரு. க்லொதமப் பறறிெ 
தேறறிச் த்சய்திகள் அபநகம் உண்டு. இநதச் 
த்சய்திகளின அடிப்பதடயில்தொன அேர் 
தபரும்பொ்லொ்ன மொணேர்களுககு முனமொதிரி.  
நொன முனமொதிரிெொகக தகொள்ேதறகுக கொ்ரணம் 
இதே அல்்ல.  மொறொக, நொன அேத்ர பநரில் 
்சநதித்து அேரிடம் நொன கண்ட நறபண்புகள்தொன 
எனத்ன மிகவும் கேர்நததே.

 குடிெ்ரசுத் தத்லேத்ரச் ்சநதிப்பதறகொக, 
புது டில்லி ்ரொஷட்ரபதி பேனில் கொத்திருநத அநத 
பந்ரம் என ேொழ்வில் ஒரு தபொன்னொள்.  கடநத 
ேருடம் ஆகஸ்டு 23ஆம் நொள் பதசிெ விருது 
தபறற எ்னது கண்டுபிடிப்பித்னக குடிெ்ரசுத் 
தத்லேருககு பநரில் விளககிட எ்னககு அநத 
ேொய்ப்பு த்ரப்படடிருநதது.

 நொன குடிெ்ரசுத் தத்லேத்ரச் 
்சநதிப்பதறகொகக குடிெ்ரசுத் தத்லேரின கூடுதல் 
த்செ்லொளர்திரு.இ்ரொதொகிருஷணன அேர்களுடன 
ப்லமுதற கடிதத் ததொடர்பு தேத்திருநபதன.  
முதலில் அேத்ரச் த்சனறு பொர்த்துவிடடுத்தொன 
குடிெ்ரசுத் தத்லேத்ரச் ்சநதிகக பேண்டும் எனறு 
நொன நித்னத்திருநபதன.  ஆ்னொல் சிறிது பந்ரத்தில் 
திரு.இ்ரொதொகிருஷணன அேர்கபள எனத்னத் 
பதடி ேநது என தககதளப் பறறிக தக குலுககிப் 
பொ்ரொடடு ததரிவித்தொர்.  இநதிெொவின மிகப்தபரிெ 
அலுே்லகத்தில், உெர்நத தபொறுப்பில் உள்ள 
உெர்அதிகொரி, ஒரு 8-ம் ேகுப்பு மொணவிதெக 
கொண அேப்ர பநரில் ேநத நிகழ்ச்சி எனத்ன  

மிகவும் உணர்ச்சி ே்சப்படுத்திவிடடது.  குடிெ்ரசுத் 
தத்லேரின எளிதம, தபொறுதம, அனபு, 
ஆறுதல் ஆகிெ குணொதி்செங்கள் அங்குள்ள 
உெர்அதிகொரிமுதல், கொே்லர்ேத்ரயிலும் 
பி்ரதிபலிப்பதத நொன கண்கூடொக உணர்நபதன.  
அப்பபொபத நொன கண்மூடி பி்ரொத்தித்பதன.  
“இதறேொ நொன பிறகொ்லத்தில் ப்ல உெர்நத 
பதவிகதள அதடநதொலும், இது பபொனறு 
எளிதம, தபொறுதம, அனபு ஆகிெ குணங்கள் 
எனனுள் இருககச் த்சய்ெ ஆே்ன த்சய் இதறேொ” 
எனபறன. இநதச் ்சம்பேம் க்லொம் அேர்கதள 
என முனமொதிரிெொக நொன தகொள்ள, உறுதி 
தகொள்ேதறகொ்ன முதல் கொ்ரணமொக அதமநதது.

 குடிெ்ரசுத் தத்லேர் மொளிதகயில் 
நொன கண்மூடி  பி்ரொர்த்தத்ன த்சய்து 
தகொண்டிருநதபபொது, அங்கிருநத இ்ரொணுே 
அதிகொரி எனனிடம் குனிநது “்ரொஷட்ரபதிதெச் 
்சநதிககும் பந்ரம் ேநதுவிடடது”  எனறு தமல்்லக 
கூறி்னொர்.  நொன குடிெ்ரசுத் தத்லேரிடம் 
விளககிககொடட பேண்டிெ எ்னது கருவியித்னத் 
தூகக முெறசித்தபபொது, அநத இ்ரொணுே அதிகொரி, 
“இநதச் சுதமதெத் தூககி ே்ர பேண்டிெது எ்னது 
கடதம” எனறு கூறி அேப்ர தூககி ேநதொர்.  
குடிெ்ரசுத் தத்லேர்முனபு கதடபிடிகக பேண்டிெ 
மரிெொதத ம்ரபுகள் பறறி எ்னது ஆசிரிதெகள் 
மறறும் தநதத எனனிடம் கூறியிருநதொர்கள்.  
ஆ்னொல் குடிெ்ரசுத் தத்லேத்ர அநதப் தபரிெ 
அதறயில் பநரில் பொர்த்தபபொது, அேரின 
புனசிரிப்பு, ஏறக்னபே நொன கதடபிடிகக 
நித்னத்து தேத்திருநத ம்ரபுகள் அத்தத்னதெயும் 
ஒரு தநொடியில் மறககச் த்சய்து விடடது.

 எ்னது கருவி குறித்து எநத தமொழியில் 
தொங்களுககு  நொன  விளககிட  விரும்புகிறீர்கள்  எனறு 
நொன பமதகு குடிெ்ரசுத் தத்லேரிடம் வி்னவிப்னன.  
பமலும் தமிழ்நொடதடப்பறறி, நொன இஸ்்லொமிெப் 
தபண்ணொக இருப்பதொல் அதத்னப்பறறியும் 
பகள்வி பகடபொர் எனறு எதிர்பொர்த்துப் 
பதில்கதளத் தெொரித்து தேத்திருநபதன.  
ஆ்னொல் அது பறறி அேர்எதுவுபம பகடகொதது, 
எ்னககு மிகவும் ஆச்்சரிெமொக இருநதது.  தன 
்சொதி, தன இ்னம், தனதமொழி எனறு மககதளப் 
பிரித்துப் பொர்ககும் தத்லேர்கதளத்தொன நொன 
பத்திரிகதககளில், சினிமொவில் பொர்த்திருககிபறன.  
இதறதகல்்லொம் மொறொக, ஜொதி, மத, இ்ன 
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தமொழிகளுககு அப்பொறபடடு, ஒரு  இநதிெ்ரொக 
அேர்்  தஜொலித்தொர்.  இது க்லொம் அேர்கதள நொன 
முனமொதிரிெொகக தகொள்ேதறகு இ்ரண்டொேது 
கொ்ரணமொக அதமநதது.

 நொன எ்னது கருவி குறித்து விளககி 
முடித்தபபொது EXCELLENT IDEA எனறு 
பொ்ரொடடிக தக குலுககி்னொர் குடிெ்ரசுத் தத்லேர் 
அேர்கள். புதகப்படககொ்ரத்ர மணி அடித்து 
அதழத்துப் புதகப்படங்கள் எடுககச் த்சய்தொர்.   
புதகப்படத்திறகு ‘பபொஸ்’ தகொடுகக அேர் 
இருகதகயித்ன விடடு எழுநது நினறொர்.  எனத்னத் 
பதொளில் பிடித்து அருகில் நிறகச் த்சொன்னொர்.   
எ்னது கருவி குடிெ்ரசுத் தத்லேரின பமதஜ மீது 
ஒரு ஓ்ரத்தில் இருநதது.  எங்பக இநதக கருவி 
புதகப்படத்தில் ே்ரொமல் பபொய்விடுபமொ எனறு 
பபொடபடொகி்ரொபத்ர தகஅமர்த்திக கொத்திருககச் 
த்சொல்லிவிடடுத் தொபம த்சனறு தகயி்னொல் 
அதத்னத் தம் பககம் நகர்த்திகதகொண்டு 
புதகப்படத்திறகு “த்ரடி” ஆ்னொர்.  சிறிதும் 
க்லப்படமறற இநத எளிதம எனத்னப் பி்ரமிகக 
தேத்தது.  நொன உணர்நது அறிநதுதகொண்ட இநத 
எளிதம, நொன க்லொம் அேர்கதள முனமொதிரிெொகக 
தகொள்ேதறகு  மூனறொேது கொ்ரணம்.

 நொன குடிெ்ரசுத் தத்லேத்ரச் 
்சநதித்த பினபு, அே்ரது கூடுதல் த்செ்லொளர் 
திரு.இ்ரொதொகிருஷணன அேர்கதளத் 
ததொத்லபபசியில் ததொடர்பு  தகொள்ளும்  ேொய்ப்பு  
கிடடிெது.   அேரிடம் குடிெ்ரசுத் தத்லேருடன 
நொன எடுத்துகதகொண்ட புதகப்படங்கள் பறறிக 
பகடபடன. எனனிடம் ததொத்லபபசியில் 
பபசிகதகொண்டிருநதபபொது, அேர் எனத்னத் 
ததொத்லபபசியில் கொத்திருககச் த்சொல்லிவிடடு, 
மறுமுத்னயில் குடிெ்ரசுத் தத்லேர் மொளிதகயில் 
உள்ள பணிெொளரிடம் பகொபப்படடுப் 
பபசி்னொர். “இதறகு ஆயி்ரம் ரூபொய் த்ச்லவு 
த்சய்ேதறகு என்ன அேசிெம் ேநதது?” எனறு 
வி்னவிகதகொண்டிருநதொர். குடிெ்ரசுத் தத்லேரின 
த்ச்லவுக கணககுகள் பறறி பொர்லிதமனபட 
கூட பகள்வி எழுப்ப முடிெொது எனறு நொன 
பகள்விப்படடிருககிபறன. ஆ்னொல் அத்துதண 
மகத்துேம் ேொய்நத மொளிதகயில் ஆயி்ரம் 
ரூபொதெக கணககு பொர்த்து த்ச்லவு த்சய்ேதத 
அறிநத எ்னககு ஆச்்சரிெமும் திதகப்பும் 
ஏறபடடது. த்னது ஒவதேொரு அத்சவிலும் 
சிகக்னத்ததக கதடபிடித்தேர்க்லொம் அேர்கள். 

நொன க்லொம் அேர்கதள முனமொதிரிெொகக  தகொள்ள 
இது நொனகொேது கொ்ரணம்.

 நமது குடிெ்ரசுத் தத்லேர் ஆறறல் 
மிககேர், தேறறிெொளர், ப்லத்ன எதிர்பொ்ரொது 
த்னது கடதமயித்னச் த்சய்யும் கர்மவீ்ரர் எனற 
பகொணத்தில் அேத்ர முனமொதிரிெொகக தகொள்ளும் 
மொணேர்கள்தொன அதிகம்! ஆ்னொல் திரு. க்லொம் 
அேர்கதள முனமொதிரிெொக நொன தகொள்ள, 
பதர்வு த்சய்ததறகு பமறகூறிெ அம்்சங்கள் 
கொ்ரணமல்்ல. மொறொக, அே்ரது பத்சபகதி, ஜொதி, 
மத, இ்ன, தமொழிகதள கடநத அே்ரது இநதிென 
எனற உணர்வு, எளிதம, தபொறுதம, அனபு, 
சிகக்னம், உெர்பதவியிலும் பணிவு எனற 
குணொதி்செங்கள்தொன எனத்ன 
மிகவும் கேர்நததே. நொடடில் 
மிகச்சிறநத ேல்லுநர்கதள 
உருேொகக IIM~IIT பபொனற 
சீரிெ நிறுே்னங்கள் உள்ள்ன. 
இேர்கள் உ்லகளவில் ்சொதத்ன 
பதடகக்லொம். ஆ்னொல் 
உண்தமெொ்ன ்சொதத்னெொளர்  
எப்பபொது உருேொகிறொன 
எனறொல், இநதச் ்சொதத்னெொளன 
மனிதொபிமொனிெொக 
மொறும்பபொதுதொன. பமதகு 
குடிெ்ரசுத் தத்லேர் அேர்கள் 
்சொதத்னெொளர் நித்லதெககடநத 
மனிதொபிமொனி. 
்சொதத்னெொளர்கதளக 
கல்விககூடங்களில் 
தெொர்த்சய்துவிட்லொம். ஆ்னொல் 
மனிதொபிமொ்னம் எனபது 
அனபு, நடபு, தபொறுதம, 
எளிதம, சிகக்னம் ஆகிெ 
குணங்களொல் ேருேது. உெர்நத 
தபொறுப்பிறகு ேநதொலும் 
இநதச் சிறப்புப் பண்புகள் 
தம்தமவிடடுப் பிரிெொேண்ணம் 
கதடசிேத்ரயிலும் கடடிக 
கொத்துேருபேர் க்லொம் அேர்கள். 
நொன பநரில் கண்டுணர்நத 
இநதக கொ்ரணங்களுககொக, 
பமதகு க்லொம் அேர்கதள 
நொன முனமொதிரிெொகக 
தகொண்டுள்பளன. தஜய்ஹிநத் !
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