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தலையஙகம்

õí‚è‹.
 ð¬ìŠ¹  ‘îè¾’ Þ¼ðˆ¬î‰î£‹ I¡Qî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶MK‰F¼‚Aø¶. 

 ‘îè¾’ Í¡ø£‹ õ¼ìŠ ðòíˆF™ Ü®ªò´ˆ¶ ¬õˆF¼‚Aø¶. Þó‡ì£ñ£‡´ ðòíº‹ 
ÞQò îìƒè¬÷ à¼õ£‚AM†´ˆî£¡ õ‰F¼‚Aø¶. ðôMî ÝÀ¬ñèO¡ «ï˜è£í™èœ, 
ªêP¾I‚è è†´¬óèœ, àí˜«õ£Mòƒè÷£ù èM¬îèœ, Ý›‰î è¼ˆ¶¬ó‚°‹ CÁè¬îèœ 
âùˆ îè¾ ð™ðKñ£í Þô‚Aò ºòŸCè¬÷ º¡ªù´ˆF¼‚Aø¶.

 õ£C‚°‹«ð£¶ ß˜‚°‹ õKèœ, àJ¼ì¡ à¼‚°¬ô‚°‹ è¼‚èœ, õYèó 
ªñ£Nò£ì™èœ âù âõ¼‚°‹ ã«î£ å¼ Ë™ ã«î£ å¼ â¿„C¬ò à‡´ð‡EJ¼‚°‹. 
Üšâ¿„C¬ò Ü‰Ë½‚è£ù ÜPºèñ£è«õ£ Mñ˜êùñ£è«õ£ Føù£Œõ£è«õ£ è†´¬óò£÷˜ 
º¡¬õ‚°‹«ð£¶ îè¾ ÜîŸ° º¡ÂK¬ñ ÜO‚Aø¶. Ë™èœ, ð¬ìŠ¹èœ °Pˆî è†´¬óèœ 
ªð¼ñ÷M™ îèM™ ªõOõó Þ¶«õ è£óíñ£Aø¶. ñ£íõŠ ð¼õˆFù˜ õ£Cˆî ÜÂðõƒèœ 
ªî£ì˜‰¶ ªõOò£A‚ªè£‡®¼‚Aø¶.

 Wö® ï‹ êñè£ôˆ ªî£™Lò™ ê£î¬ù. îIöQ¡ ÝF¬ò‚ è‡ªì´‚è º¬ù‰î 
Ýöñ£ù ºòŸC. Wö® °Pˆî Üè›õ£Œ¾ˆ îèõ™è¬÷ Üè›¾ õóô£Ÿ«ø£´ Þ¬íˆ¶‚ 
ÃPò ‘Wö® - îI› ñ‡E¡ î£Œñ®’ CøŠ¹ø ªõOõ‰î¶. â¿ˆî£÷˜ ²è¡ °Pˆî ÜÂðõŠ 
ðF¾èÀ‹, êŸ«ø ñ¬ø‚èŠð†ì ÝÀ¬ñè¬÷ º¡QÁˆFò Üè›¾‹ Gè›¾‹ ªî£ì¼‹ 
ªõŸPèóñ£è G¬ø¾ªðŸøù. Cø‰î è†´¬óŠ ð°FèÀ‹ Þ‰î Ý‡®™ ªî£ìƒèŠð†ìù. 
Þô‚Aò õóô£ŸP™ â¡Á‹ G¬ù¾Ãóˆî‚è Ýõíñ£èˆ Fèö¾œ÷ ‘ï°ô¡ M‚óñ£FˆòÂ‚° 
â¿Fò è®îƒèœ’, Høï£†´„ Cø‰î F¬óŠðìƒèO¡ ¬ñòŠ ªð£¼‡¬ñ¬ò ªõOŠð´ˆ¶‹ 
‘àôè CQñ£’ «ð£¡øù ªõOò£A¡øù. â¿ˆî£÷˜ èKè£ôQ¡ CÁCÁ YKò ðF¾èœ ‘«îc˜ 
ê£¬ô’ ðA˜¾è÷£Œ Þì‹ªðÁA¡øù. Þô‚Aò Þò‚èƒèœ ÜPºè‹, ð¬ìŠð£÷˜èœ ÜPºè‹ 
âù‚ è†´¬ó Þô‚Aò õ¬è¬ñ îèM™ ªêNˆ¶ õ÷˜Aø¶.

 õóô£ŸÁˆ ªî£¡ñƒèœ ió‚è™ CÁè¬îè÷£Œ à¼õ£A ªõOõ¼A¡øù. àôè÷£Mò 
Þô‚Aò ÜÂðõƒè¬÷ õöƒ°‹ ªñ£Nªðò˜Š¹èÀ‚ªèùˆ îQˆî «î¬õ àœ÷¶. îèM™ 
ªñ£Nªðò˜Š¹‚ è¬îèœ èM¬îèœ «ð£¡ø ð¬ìŠ¹èœ ñ¬ôò£÷‹, ÝƒAô‹ «ð£¡ø 
Íôªñ£NèOL¼‰¶ ªñ£Nªðò˜ˆîù ªõOJìŠð†´õ¼A¡øù.

 õ£˜ˆ¬îèÀ‚°œ ¹°‰î àí˜¾èœ èM¬îè÷£Œ ï‹ºœ á´¼¾‹ èí‹î£¡ 
Þô‚Aò ÜÂðõ‚ èíñ£Aø¶. èM„CˆFóƒè÷£è.. ð¬ìŠ¹ôèñ£è Ü‚èM¬îèœ îèM™ àô£ 
õ¼A¡øù. è£î¬ô àJ˜Šð£Œ à¬ó‚°‹ èú™, ªê£Ÿèœ ¶œO M¬÷ò£´‹ á˜I¬÷ âùˆ 
îQˆî èM¬îˆ ªî£ì˜èœ õ‰¶ªè£‡®¼‚A¡øù.

 îè¾ â¡Â‹ Þô‚Aò õùˆ¶œ ñ£î£ñ£î‹ ¹°‰¶ õ£CŠð£öˆ¬î àí¼‹ â‹ 
ñFŠHŸ°Kò õ£êè Ü¡ð˜èœ Ü¬ùõ¼‚°‹ îèM¡ î¬ôî£›‰î ï¡Pèœ. îèM¡ îèM¬ùŠ 
«ðµ‹õ¬èJ™ îèMŸ°Š ð™ô£Ÿø£Â‹ ðƒèOˆ¶õ¼‹ ð¬ìŠð£÷˜èœ Ü¬ùõ¼‚°‹ â‹ 
ï¡Pèœ. âšÝ‡®½‹ ÞšÝîóM¬ù «õ‡´A«ø£‹.

 ‘«ñŸ°ˆ ªî£ì˜„C ñ¬ôèO¡ ñèœ’ ð¬ìŠð£÷˜ hù£ ñE«ñè¬ôJ¡ «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˜
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 மேர்காணல் 

    -கவிஞர் லீனா மணிமமகலையுடனான மேர்காணல்

“என் த�ொகுப்புகள் புனி� பீடஙகளின் மீது 
என்்ொல் வீச முடிந�  எரிகுண்டுகள்”

ê¬î‚°‹ óˆîˆ¶‚°‹ Þ¬ìJ™ èîèîŠð£èŠ ðó¾Aø â¿ˆ¶‚èœ hù£ 
ñE«ñè¬ô»¬ìò¬õ. ªñ£NJ¡ Ã†´ˆFóœ M¬÷¾è¬÷‚ è¬ôò£‚°Aø ñù‹ 
ªè£‡ìõ˜.

ñ£E‚èˆ F²‚èœ ï†êˆFóƒèª÷ù ºµºµ‚°‹ è¬ôõ£ù‹ Üõ¼¬ìò¶.

ªð‡Eò Þô‚AòˆF™ è£ô‹ªî£†´‚ è£ˆF¼‚Aø ªõŸPìƒèœ Þõ¬ó 
M¼‹H‚ «è†´ˆ îƒè¬÷ GóŠH‚ªè£œA¡øù. ¹è›ªðŸø èMëó£Œ GöŸðì‚ 
è¬ôëó£Œ Üõó¶ «õè‹ ÜðKIîñ£ù¶. î¬ìèœ Üõ˜º¡ õ‰¶ GŸè Ü…²Aø 
Üê£ˆFò «õèñ¶.

îè¾ Þî¿‚è£è.. î£¡ èì‰¶õ‰î ð£¬îèO¡ ªð£¡îìƒè¬÷Š 
¹ó†®Šð£˜‚Aø£˜....

è£˜ˆF‚Fôè¡



சதுரகிரி மலை ப�ோை, அத்தியோறு 
ப�ோை, புனலனை மரம் ப�ோை, மோவூத்து ப�ோை 
நூற்ோண்டுகள் கடந்துநிறகும் ஒரு சசோலலை 
எழுதிவிட பேண்டும் என் பேடலக கூடிய 
உஙகளின முயறசி எந்்த அளவில லககூடி 
ேந்திருக்கி்து?

எழுத முடியாமலே  கூட ல�ாய்விடோம். 
ஆனால் அநத இறவாச் ச�ால்்ே ல�ாக்கிய 
�யணம்தான் என்்ன உயிர்ப்புடன் 
இயங்க்வத்துக் ச்காண்டிருக்கிறது. ஒரு 
ம்ே்ய ஏறிவிடலடாம் என்று எக்கிப் 
�ார்த்தால் இன்னும் ஈலேழு ம்ே்கள் அதற்குப் 
பின்னாலும் அவவளவு நிர்மேமாய் நிற்கின்றன. 
ஒரு ஆற்றின் முடி்வப் �ார்த்துவிடோம் என 
நீநதிச் ச�ன்றால் அது �முத்திேத்திற்கு இடடுச் 
ச�ல்கிறது. ஒரு மேத்தின் ஆயு்ளக் ்கணிக்்க 
முயற்சி ச�ய்து அதன் லவேடியின் நுனி்யத் 
லதடத் சதாடஙகினால் என் ஆயுள் ல�ாதாது 
ல�ாலிருக்கிறது. 

ச�ண்ணின ச�ருந்்தக்க யோவுள எனறு்தோன 
ஆரம்� கோைச் சஙகக்கவில்தகள் ப�சிேந்துள்ளனை. 
ச�ண்ேழிச் சமூகம் ஆண்ேழிச் சமூகமோகத் 
திரி�லடந்்த கோைம் ச்தோடடு ச�ண்களின 
ஆளுலம குல்ந்துேருேல்தக் கோண முடிகி்து. 
எனினும் லிஙக லமய ேோ்தத்தின பமல 
ரணசிகிச்லச பமறசகோண்டிருக்கும் ்தறகோைப் 
ச�ண் எழுத்துக்களுக்குச் சஙகக் கவில்தகள்்தோன 
ஆரம்�மோக அலமகின்னை என�ல்த மறுக்க 
இயலுமோ?

ஒள்வயாரும், சவள்ளிவீதியாரும், 
ஆண்டாளும், ்கா்ேக்்கால் அம்்மயாரும், 
ஆவு்டயக்்காள் - உத்திே�ல்லூர் மங்்க என்றும் 
சதாகுக்்கப்�டடும் சதாகுக்்கப்�டாமலும் 
விடப்�டட ச�ண் ்கவிஞர்்களின் சூலில் 
உருவான வீர்யமான ்கருமுட்ட �ான். ஒப்�ாரி, 
தாோடடு, அம்�ா,  கும்மி, கூத்து, �டவு என்று 
�ாடடார் �ாடல்்களின் வாய்வழி வேோற்றில் 
ஊறும் எச்சிலில் இருக்கும் உப்புக்்கல் �ான். 
�ான் ஒரு வி்ளலவ. ஆனால் �ா்ளக்்கான 
வித்தா்கவும் இருக்கிலறன். �ான் என்�து இஙகு 
என் ்கவி்த. ்கவி்தயா்க இருக்கும்ல�ாது 
மடடும்தான் �ான் நி்கழ்கிலறன். அதி்காேத்தின் 
்மயமா்க இருக்கும் சமாழி்யப் 
பிளநது சுக்கு நூறாக்கி அதன் து்கள்்க்ள 
என் �தத்தில் �்மக்கிலறன். என்லனாடு 
எழுதிக்ச்காண்டிருக்கும் ச�ண்்கள் எல்லோரும் 
அ்தத்தான் ச�ய்கிறார்்கள். சமாழி எங்களால் 
உய்கிறது. ச�ண்்களின் ஆளு்ம எப்ல�ாதும் 

கு்றநததில்்ே. வேோறு தன் ்கண்்ணக் 
்கடடிக்ச்காண்டு உே்கம் இருடடா்க இருநதது 
என்கிறது. வேோறு்கள் யாோல் எழுதப்�டுகிறது 
என்ற ல்கள்வி்யக் ல்கடடுக்ச்காண்லட 
இருப்ல�ாம். 

உஙகளது மு்தல கவில்தத் ச்தோகுப்பில 
இருந்து  சமீ�மோக சேளிேந்திருக்கக்கூடிய 
கவில்தத் ச்தோகுப்புேலர கோைந்ப்தோறும் 
உஙகள் கவில்தகள் ேடிேத்திலும் உத்தியிலும் 
அலடந்திருக்கி் மோற்ஙகலளப் �றறிக் 
கூறுஙகள். ்தறப�ோது கவில்த உைகில 
உஙகலளச் சுறறி நிகழ்ந்துேரும் மோற்ஙகலள 
எப்�டிப் �ோர்க்கிறீர்கள்?

சதாடக்்கத்தில் சமாழிலயாடான 
ஒரு சமாழிக் ்க்ேஞியா்க என் �மரில்  
ஒத்து்ையா்ம இயக்்கம் அளவுக்குத்தான் 
அனல் இருநதது. அடுத்தடுத்த சதாகுப்பு்களில் 
ல�ார் வலுத்தது. முழு வீச்�ான ஆயுதப் 
ல�ாோடடம். �்ைய �ாற்றசமடுக்கும் 
ேத்தத்்த இைநதால் தாலன புதிய ேத்தம் 
ஊறும் என �ம்பிலனன். ஒரு �லிக்்களத்தில் 
தன் த்ே்யத் தாலன ச்காடுத்துக்ச்காண்டு 
நிற்கும் �ன்னதம் அது. அதி்காேம் ஏவிய 
சூனிய லவட்டயால் எரிக்்கப்�ட முடியாத 
சமாழியுடல் பிேதி்க்ள எழுதுவதில் முழுக் 
்கவனம் இருநதது. ஒற்்றயி்ேசயன, உேகின் 
அைகிய முதல் ச�ண், �ேத்்தயருள்  ோணி, 
அநதேக்்கன்னி, சிச்சிலி என்று என் சதாகுப்பு்கள் 
புனித பீடங்களின் மீது என்னால் வீ� முடிநத  
எரிகுண்டு்கள் எனோம். சிே சவடித்திருக்்கோம், 
சிே பிசுபிசுத்தும் ல�ாயிருக்்கோம். சிே இேக்கு 
தவறியிருக்்கோம், சிே தன் ல�ேத்திற்்கா்க 
இன்னும் ்காத்திருக்்கோம். 

ஒவசேோரு �லடப்�ோளனும் ்தனைக்கோனை 
ஒரு ்தனிசமோழிலயக் கண்டலடந்துவிடட்தோகக் 
கூறுேது ஒரு �ோசோஙகு்தோன. உண்லமயில 
அேர்கள் கண்டலடந்து இருப்�து ்தஙகலளப் 
�ோதித்்த �லபேறு �லடப்�ோளர்களின 
கூடடுசமோழி்தோன எனறு சசோனனைோல அல்த 
ஒப்புக்சகோள்வீர்களோ?

சமாழி்ய ஆண்்களும் ச�ண்்களும் 
மற்ற �ாலினங்களும் �யன்�டுத்துகின்றனர் 
என்றாலும், ஒலே தகுதிப்�ாடடில் 
இனங்காடடப்�டுகின்றனர் என்�தற்குப் 
ல�ாதிய �ான்று்கள் சமாழியில் இல்்ே. 
உ்ட்ம வர்க்்கத்திற்கும், உயர் �ாதி 
வகுப்பினருக்கும், ஆணாதிக்்கத்திற்கும் ல�்வ 
ச�ய்யத் சதாழிற்�டடிருக்கும் சமாழி்யப் 
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ச�ண்்களும், ஒடுக்்கப்�டட �ாதியினரும், 
�ாலின �ாலியல் சிறு�ான்்மயினரும் 
்்கப்�ற்றித் தமதாக்கும் �ணி்யக் ்கடநத 
முப்�தாண்டு்களில்தான் தீவிேமா்கச் 
ச�ய்யத் சதாடஙகியுள்லளாம். �ே 
ல்காட்ட்க்ளத் த்ேமடடமாக்கித்தான் 
இநத சமாழி மீடசி �ாத்தியப்�டும். �ே 
நூற்றாண்டு ்காே உள் ்காேனியாதிக்்க 
சமாழியுடல்்க்ள மீடடுத் தமக்்கான 
குே்ேக் ்கண்ட்டவதில் �ண்�ாடடுத் 
தளத்தில் �டநத, �டநதுச்காண்டிருக்கும் 
ச�ண்ணிய - �ாதி மறுப்பு - தலித் விடுத்ே - 
குயூர் (Queer) ல�ாோடடங்களின் �ஙகுண்லட 
தவிே இேக்கியத்தில் முன்னுதாேணங்கள் 
இல்்ே. தமிழ் இப்ல�ாதுதான் சமாழிப்  
புது்மயாக்்கத்தில், �மத்துவப் �ா்தயில் 
்காேடி எடுத்து்வத்திருக்கின்றது. 

உஙகள் சமகோைப் ச�ண் கவிஞர்களின 
ச�ண்ணியம் சோர்ந்்த நிலைப்�ோடுகளில 
நீஙகள் உடன�டுகி் அலைது முரண்�டுகி் 
விஷயஙகள் எனசனைனனை?

ச�ண்ணியம் ்கே்கச் ச�யல்�ாடு 
மடடுமல்ே. கூடடு ஒரு்மப்�ாடு மி்க 
அவசியம். இல்்ேசயன்றால் மாற்றத்திற்்கான 
த்ேப்�ாடு்கள் லதக்்கங்களா்க நின்றுவிடும். 
எல்ோ அதி்காே அ்மப்பு்களின் த்ேயாய 
ஆயுதமும் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சிலய. �்க 
ச�ண்்ண முழு்மயா்க �ம்புவதிலிருநது, 
அேவ்ணப்�திலிருநதுதான் ச�ண்ணியச் 
ச�யல்�ாடு துேங்க லவண்டும்.

சமாழி, ச�யல், இயக்்கம், சவளிப்�ாடு 

என்று எல்ோத் தளங்களிலும் அ்னத்துவிதத் 
தணிக்்்க மு்ற்களிலிருநதும் விடு�டுவதில் 
விடாப்பிடியா்க இருநதால் மடடுலம முழு 
விடுத்ேயான சுயம் �ாத்தியப்�டும். 

�ாலின �மத்துவம் என்�து �ாதி மத 
இன நிற வர்க்்க ல�தங்க்ளயும் ்க்ளயும் 
�ேநது�டட ச�யல்திடடம். ஒன்றில் லதாற்று 
மற்சறான்றில் சவல்ே முடியாது.

இநத அடிப்�்ட்கள் 
�ேப்�டுத்தப்�டடால் மற்ற்வ எல்ோமும் 
உ்ேயாடோல் �ரி�டுத்தக் கூடிய்வலய. 

ஆ்க, ச�ல்ேலவண்டிய தூேம் மி்க அதி்கம்.
ஆண் ச�ண் இருலம எதிர்வுகளற் 

ஓர்லமயோனை எழுத்து முல் சகோண்டு �லடப்புைகம் 
இயஙகுே்தறகோனை சோத்தியக்கூறுகலளத் 
்தமிழ்ச்சூழலில உருேோக்குே்தன அேசியம் 
�றறிச் சசோலலுஙகள்.

 திரு�ங்்க்கள், திரு�ம்பி்கள், 
ல�ாலமாச�க்சுவல்ஸ், சேஸ்பியன்ஸ், 
்� ச�க்சுவல்ஸ்  என்று �ாலின 
�ாலியல் சிறு�ான்்மயினர் சமாழி்ய 
முழு்மயா்கக் ்்கப்�ற்றும்ல�ாதுதான் 
சமாழி உே்கத்துக்குள் அ்�க்்க முடியாத 
ஆற்றல் �ாயும். இதுவ்ே எழுதப்�டட்வ 
எல்ோமும் ல்கள்விக்குட�டுத்தப்�டும். 
வேோறு எவவளவு ச�ரிய லமா�டி என்�து 
விளஙகும்.  �ம் சிநத்ன மு்றயில் இருக்கும் 
புற்று ேண சிகிச்்�க்குட�டுத்தப்�டும்.  
அதுவ்ேக்கும் இேவுக்கும் �்கலுக்கும் 
இ்டயில் இருக்கும் அநதி்யயும் �்கோ்கலவ 
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்கணக்கில் எடுத்துக்ச்காள்ளப்�டும் துயேம் 
அேஙல்கறிக்ச்காண்லட இருக்கும். இன்னும் 
�ரியா்கச் ச�ான்னால் இரு்ம எதிர்்வக் 
்கடடு்டப்�திலும் முற்றிலும் ்க்ேத்துப் 
ல�ாடுவதிலும்தான் இருக்கிறது முழு்மயான 
�ாலின விடுத்ே. 

மோத்திவ அர்னைோலட எனனும் ஆஙகிைக் 
கவிஞர் (ம) கலைவிமர்சகர் ்தனனுலடய  
கோைத்துக்குச் சறறு பினபு ம்தத்தின இடத்ல்தக் 
கவில்த நிரப்பிவிடும் எனறு எழுதி இருக்கி்ோர். 
இனறிலைோ விடடோலும் கவில்தகலள ம்தமோகக் 
சகோண்டோடும் ஒரு ்தலைமுல் ்தமிழில 
உருேோகும் எனறு நம்புகிறீர்களோ?

எநதச் �மூ்கத்்தயும் விட தமிழ்ச் 
�மூ்கம், ல�ார்்க்ளயும், �க்தி்யயும், 
்காமத்்தயும், இயற்்்க்யயும், 
மார்க்்கங்க்ளயும், அறங்க்ளயும், 
தி்ண�ாற் �டட வாழ்வு ச�றி்க்ளயும், 
தத்துவங்க்ளயும் ்கவி்தயா்கத்தான் எழுதி 
்வத்திருக்கிறது. �ங்க இேக்கியங்களும், 
்காப்பியங்களும், �க்தி இயக்்கங்களும், 
இேக்்கண நூல்்களும் ்கவி்த நூல்்கள்தாலன!. 
ச�ம்சமாழி்கள்லதாறும் ்கவி்ததான் வேோறு, 
ஆவணம், �ாடசியம் என எல்ோமுமா்கத் 
துேஙகுகிறது. தமிழில் ்கவி்த தவிே மற்ற 
வடிவங்கள் எல்ோமும் சவளியிலிருநது 
இறக்குமதி ச�ய்யப்�டட்வயும் �மீ�த்திய 
மாற்றங்களும்தான். ்கவி்த்ய மலிநது 
ல�ாக்கும் ஒரு ல�ாக்கு உள்ளது. ஆனால் 
்கவி்ததான் தமிழின் மேபும் புது்மயுமா்க 
இருக்கிறது என்�துதான் நிதர்�னம்.

ஆரம்� கோைத்தில கம்யூனிச பமலடகளில 
புரடசிப் �ோடலகலளப் �ோடி இருந்திருக்கிறீர்கள். 
உஙகள் இலசப்�யணத்தின ச்தோடர்ச்சி �றறிச் 
சசோலலுஙகள். இலச உஙகள் கவில்தயின 
இயஙகு்தனலமயில ்தோக்கஙகலள ஏற�டுத்தி 
இருப்�்தோக உணர்கிறீர்களோ?

்கர்�ாட்க �ஙகீதத்்த ஐநது 
ஆண்டு்களும், �ேத �ாடடியத்்தப் 
�ன்னிேண்டு ஆண்டு்களும் மு்றயா்கப் 
�யின்றிருக்கிலறன்.  இயக்்கப் �ாடல்்க்ளயும், 
�ாடடுப்புறப் �ாடல்்க்ளயும் ்கற்று ்க்ே 
இேக்கியப்  ச�ருமன்ற லம்ட்களிலும் 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசி கூடடங்களிலும் �ாடி 
இருக்கிலறன். இ்�ப் �யிற்சி புேன்்க்ளயும், 
நி்னவுத்திற்னயும் கூர்்மப்�டுத்திக் 
்கவனத்்த ஒருமு்கப்�டுத்துவதற்்கான 

அடிப்�்ட ஒழுங்்கயும் ச�ற்றுத் தரும். ச�ாற் 
ல�ர்க்்்க்க்ள எண்ணக் ல்கார்்வ்க்ளப் 
�ேவிதமா்கப் �ரில�ாத்ன ச�ய்து �ார்க்்கச் 
ச�ால்லி இ்� நுட�மான வழி்க்ளத் 
திறநதுவிடும். ஒரு ்க்ேஞியா்க இருப்�தற்கு 
முதலில் ேசி்்கயா்க இருப்�து அவசியம். 
வாழ்வின் எல்ோ இ்ேச்�ல்்களுக்கி்டலயயும் 
புற்்கள் அ்�யும் ஓ்�க்கு என் ்காது்கள் நீள்வது 
இ்�யின் ேசி்்கயா்க இருப்�தால்தான் என்று 
�ம்புகிலறன். 

�ோலியல நுகர்வில ப�ோல்தப்ச�ோருளோக 
இருக்கி் நிர்ேோணம் ப�ோரோடடக் களஙகளில 
ஒரு ப�ோர்க்கருவியோக மோறிப்ப�ோகி்து. 
இந்நிலையில ஆ�ோசம் எனகி் ச்தளிேற் 
கருத்துநிலைலய ஆணோதிக்கேோதிகள் 
உடைரசியல குறித்்த ச�ண் எழுத்துக்கலளக் 
சகோச்லசப்�டுத்்த �யன�டுத்திக்சகோள்கி் 
நிலை இஙகு ச்தோடர்ே்தறகோனை கோரணஙகள் 
எனனைேோக இருக்கும் எனறு கருதுகிறீர்கள்?

ச�ண் தன் �ல்ோற்றல் கூடிய 
உணர்வு்களின் சவப்�த்்த மூே ச�ருப்�ா்கக் 
ச்காண்டு சமாழி சவளிப்�ாடு்க்ள, ஒலி 
அதிர்வு்க்ள உருவாக்கும்ல�ாது தன் உட்ே, 
லவட்்க்ய, சவளி்ய, எழுதப்�டாத 
வேோறு்க்ள, ஆற்ற்ே மீடகிறாள். இதுவ்ே 
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அவற்்றசயல்ோம் லமோண்்ம ச�ய்துவநத 
நிறுவனங்கள் ல�ேச்�த்தால் ஆ�ா�ம் என்று 
அேறுகின்றன. அடிப்�்டயில் ஆ�ா�ம் என்ற 
்கருத்து அடிப்�்டவாத மூ்ளயிலிருநது 
வழியும் சீழ்.. ச�ண்லணா தலித்லதா 
திரு�ங்்கலயா தங்கள் உடலுறுப்்�க் 
குறித்து எழுதினால் அது அநத உடலுறுப்்�க் 
குறித்ததல்ே.. �ாதீயப்  �ாலினத் தீடசடன்ற 
அடி்மக் ்கருத்்த லவேறுத்து அதி்காேம் 
உருவாக்கி ்வத்திருக்கும் புனிதங்க்ள 
உ்டப்�்தக் குறித்தது. சமாழி்ய மீட�து 
உட்ே மீட�தும்தான். வேோறு முழுக்்க 
ஒடுக்குதலுக்குள்ளாக்்கப்�டட உடல்்களின் 
குேல்்க்ள, ஒடுக்கு�வர்்கள் ஏற்ச்கனலவ 
உருவாக்கி ்வத்திருக்கும் ல்காட�ாடு்கள் 
மூேமா்கலவா, விதி்க்ளக் ச்காண்லடா, 
எல்்ே்களுக்குட�டுத்திலயா வ்ேயறுத்துவிட 
முடியாது. அப்�டி முடியாசதன்�தாலேலய 
அக்குேல்்கள் இல்்ே என்றாகிவிடாது. 
தள்ளிவிடப்�டட  லிங்கத்்தக் ்கடடிக்ச்காண்டு 
அைாமல், புதிதா்க உருவாகியிருக்கும் சுதநதிே 
சவளி்க்ளப் �ற்றிக்ச்காண்டு வி்னயாற்றும் 
வ்ே விடுத்ே �ாத்தியமில்்ே.

�ோலினை சமத்துேம் ச�ண்ணுரிலமக் 
பகோட�ோடுகள் ஆகியேறறில நம்லம விட 
மிக உயர்மடடத்தில இருக்கும் ப்தசஙகளும் 
்தோழ்நிலையில இருக்கின் நோடுகளும் 
இருக்கின்னை. இரண்டுவி்தமோனை நோடுகளிலும் 
ச்தோடர்�யணம் சசய்கி்ப�ோது நம் நோடலடப் 
�றறிய உஙகள் மதிப்பீடு  எனனை?

ச�ரியார் ச�ான்னது ல�ாேத்  
லத�ாபிமானம், சமாழியாபிமானம்,  �ாதி மத 
அபிமானம் என்று எல்ோ அபிமானங்க்ளயும் 
என் விடாத �யணங்கள் முற்றிலும் இல்ோமல் 
ச�ய்துவிடடன. லவண்டுசமன்றால் 
லமற்குத் சதாடர்ச்சி ம்ே்களின் ம்கள் 
என்று ச�ால்லிக்ச்காள்லவன். �ற்வ்களும் 
விேஙகு்களும் பூச்சி்களும் புழுக்்களும் 
ச�டிச்காடிமேங்களும் என்ற இநத ம்கா 
பிே�ஞ�த்தின் �ல்ோயிேக்்கணக்்கான 
உயிர்்களுக்கி்டலய மூச்சு விட வாய்ப்பு ச�ற்ற 
சிறு மனித உயிர் �ான் என்ற பிேக்்ஞ மடடும் 
இருக்கிறது. ச�ாருளாதாே வளர்ச்சிதான் தோசு 
என்றால் அநதத் தோ்�க் கீலை ல�ாடடு 
உ்டக்்க விரும்புகிலறன். எல்ோ மக்்களும் என் 
மக்்கலள. எல்ோ நிேப்�ேப்பும் என் தி்ண்கலள. 
எல்ோ சமாழியும், நிறமும், உணவும், 
்கோச்�ாேமும் என் �ண்�ாடு்கலள. லதசியமும் 

மதம் ல�ான்று மக்்க்ளப் பிரித்து்வக்கும் 
ல�ாய்தான். எல்ோவற்றிற்கும் அப்�ால் �்க 
உயி்ே மதித்து அன்பு ச�ய்து அேவ்ணக்்கக் 
்கற்றுக்ச்காண்லட இருக்கிலறன். அ்தலய 
பின்�ற்றவும், �ேப்�வும் வி்ைகிலறன். அது 
ஒன்றுதான் எல்ோவிதச்  �மத்துவத்திற்கும் ஒலே 
வழி.

�ோலியல ்தத்துே முரண்களுக்கு எதிரோகவும் 
�ோலியல ஒழுஙகு முல் எனகி் மனைவியல 
கடடலமப்பில உள்ள குல்�ோடுகலளயும் 
ச்தோடர்ந்து விமர்சித்துேருகிறீர்கள். �ோலியல 
ச்தோடர்�ோனை விழிப்புணர்வு குறித்து உஙகள் 
நிலைப்�ோடு எனனை? ச�ண் உரிலம குறித்்த 
முனசனைடுப்புகலள எந்்த அளவுக்கு இம் 
முரண்கள் பகலிக்குள்ளோக்குகின்னை?

ஒரு சிசு உடலின் இநதப் �ா்கத்திலிருநது 
சவளிலய வரும் என்று கூட சதரியாத வயதில் நீ 
பிறநதாய் என்று என் தாயார் இேமா ச�ால்வார். 
�ான் பிறநதல�ாது அவருக்குப் �தி்னநது 
வயது. என் தாத்தா லதாைர் அ. சவங்கட�ாமி 
அப்ல�ாது இநதியக் ்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியின்  
ோம�ாதபுேம் மாவடடத்தின் ச�ாதுச் 
ச�யோளர். என் ச�ற்லறாரின் சுயமரியா்தத் 
திருமணத்்த �டத்தி்வத்தது லதாைர் த்ேவர் 
தா.�ாண்டியன். என் அம்மா்வ விட �தி்னநது 
வயது மூத்த அவரின் தாய்மாமாவான என் 
தந்த எங்கள் விவ�ாயக் குடும்�த்தின் முதல் 
�டடதாரி இோ.இேகு�தி.  இப்�டித்தான் 
இநதச் �மூ்கத்தின் இேட�ணம். இநதியா 
ல�ான்ற தந்தவழி லிங்க்மயச் �மூ்கங்களில் 
பிறக்கும் குைந்த்கள் 90 விழுக்்காடு்கள் �ாதி-
இனத் தூய்்மக்்கான �ாலியல் துய்ப்பில் 
பிறநத்வலய. ச�ண்்கள் நிேப்பிேபுத்துவ 
�ாலியல் அடி்ம்களா்கத்தான் வாழ்நது 
மடிகிறார்்கள். தங்கள் நிேத்திற்குப் �டடா 
ல�ாடுவது ல�ாே ச�ண்ணின் லயானிக்குப் 
பூடடு ல�ாடுவதுதான் இஙகு �ண்�ாடு என்று 
ச�ால்ேப்�டுகிறது. �ாலியல் �ற்றிய ல�ச்்� 
எஙகிருநது சதாடஙகுவது லதாைர்்கலள? 
என் கிளிடலடாரிய்ைக் ்கண்டுபிடிக்்கலவ 
குடும்�ம், �ாதி, மதம், வளர்ப்பு, ்கோச்�ாேம், 
்கடடுப்�டுத்தப்�டட வாசிப்பு, ஒழுக்்கம்-
புனிதம் �ற்றிய தவறான �டிப்பி்ன்கள், 
அ்ேகு்ற புரிதல்்கள் என்று அவவளவு 
பூடடு்க்ள உ்டக்்கலவண்டியிருநதது. என் 
உடலில் இருக்கும் �ா்கங்களும், சவளிவரும் 
உதிேமும், திேவங்களும், மு்ளத்திருக்கும் 
மயிரும் - ல��ாப் ச�ாருலளா, �மூ்கத்தின் 
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ச்கௌேவம் உ்றயும் இடங்கலளா அல்ே என்று 
�குத்தறிய அவவளவு வாசிப்பும், லதடலும், 
மீறலும், ஏச்சும், ல�ச்சும் அவசியப்�டடன. 
�ரி தவறு்கலளாடு என்்னப்  �ரிபூேணமா்க 
மதிக்கின்ற, என் சிறு உடே்�வு்க்ளக்கூட 
அவதானித்து என் லத்வ்க்ளப் பூர்த்தி 
ச�ய்ய விரும்புகிற, என் ஆ்�்க்ள 
அக்்க்றலயாடு அறிய முயற்சி ச�ய்கிற, 
என் சுயத்்தச்  �ரி�மமா்க �டத்துகிற, என் 
ஆன்மா்வத் சதாடுகிற  இ்ணலயாடுதான் 
உறவா்க இருக்்க முடியும் என்கிற மனம் 
வாய்த்தவளுக்குத் தனி்மதான் �ரி�ா்கக் 
கி்டக்கிறது. அவேவர் உடல்்க்ள அவேவர்்கள் 
லவட்்க்ய அவேவர்்கள் அவேவர்்களுக்ச்கன 
மீட்க லவண்டியிருக்கிறது. அதுவ்ே 
அதி்காேத்திற்்கான உடல்்க்ள உற்�த்தி ச�ய்யும் 
சவறும் அடி்ம இயநதிேங்களா்கத்தான் 
வாழ்நது மடிய லவண்டியிருக்கும். 

ச�ண்களோல �ோதிக்கப்�டட ஆண்கள் 
்தஙகளது மனைக்குமு்லை சேளிப்�டுத்்த, வி டூ 
என் பேஸபடக் இயக்கம் ச்தோடஙகப்�டடுள்ளது. 
சமூக ேலை்தளஙகளில பிர�ைமோகிேரும் அந்்த 
பேஸபடக் மூைம், 1600 ப�ர் ்தஙகளுக்குப் 
ச�ண்களோல பநர்ந்்த �ோலியல ச்தோலலைகள் 
குறித்துப் �திவிடடுள்ளனைர் எனை விக்கிபீடியோ 
்தரவுகலளத் ்தருகி்து. இவவியக்கம் குறித்்த 
உஙகளது �ோர்லே எனனை?    

ஆண் ச�ண் �ாலினங்கள்  தாண்டி 
குைந்த்கள் �ாதிப்புக்குள்ளாகிறார்்கள் 
என்�துதான் யதார்த்தம். குடும்�ம் 

என்கிற நிறுவனம் அதி்காேத்தின் - அேசின் 
நுண்்களம். அதில் ச�ண்்களுக்கி்ணயா்கக் 
குைந்த்களும் வன்மு்றக்குள்ளாகிறார்்கள். 
இன்னும் நுட�மா்கப் �ார்த்தால் லிங்க்மய 
�மூ்கம் ஆண்்க்ளயும் ஒடுக்கித்தான் 
்வத்திருக்கிறது. ஆண்்ம-ச�ண்்ம என்கிற 
்கற்பிதங்களுக்ல்கற்� வாை எத்தனித்துத் தங்கள் 
உண்்மயான சுயத்்தத் சதா்ேத்துவிடடு 
யாருக்ல்கா எ்தலயா நிரூபிப்�லத வாழ்க்்்க 
என்று மனிதக்கூடடம் �ம்புகிறது. மற்ற�டி 
எல்ோத்து்ற்களிலும் �ாலின ரீதியா்க 
�டத்தப்�டும் அதி்காே துஷ்பிேலயா்கங்க்ள, 
�ாலியல் துன்புறுத்தல்்க்ள, அத்துமீறல்்க்ள 
அம்�ேப்�டுத்துவதற்கும், “அவமான 
உணர்வு” குற்றம் புரிநதவர்்களுக்்கானலத ஒழிய 
�ாதிக்்கப்�டட ச�ண்்களுக்்கானதல்ே என்ற 
நீதி்ய யதார்த்தமாக்குவதற்கும் உே்கசமஙகும் 
எழும்பிய “மீ டூ” குேல்்களில் ஒரு சிறிய அளவு, 
ச�ண்்களுக்குப் �ாது்காப்�ற்ற �ாடு்கள் 
வரி்�யில் முதலிடம் வகிக்கும் இநதியாவிலும் 
எதிசோலித்தது. அ்தச் சிதறடித்து, 
மழுங்கடித்து, சமௌனமாக்கி, ல்கலிக்குட�டுத்தி, 
அவதூறு வைக்கு்கள் ல�ாடடு, ல்கார்டடுக்கு 
இழுப்�வர்்களின் ்்கயில் குற்றத்தின் ேத்தம் 
இருக்கிறது. அவர்்க்ள ல�ாக்கி என் �டு 
விே்ேக் ்காடடிட விரும்புகிலறன். 

திலரத்துல் ஒரு நிைப்பிரபுத்துே 
அலமப்�ோக இருக்கி்து என் குற்ச்சோடலட 
முனலேக்கிறீர்கள். ச�ண்ணியச் சிந்்தலனைகள் 
ச�ோதுசேளியில கைந்்ததில ்தமிழ்த்திலரயுைகின 
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அதிக�டசமோனை சோ்தலனைகள் எலே  அலைது 
ச�ண்ணுரிலமத் ்தத்துேஙகளின சீர்குலைவுக்குத் 
்தமிழ்த்திலரயுைகம் எந்்த அளவிறகுக் கோரணமோக 
இருக்கி்து?

ஒரு சுயமரியா்த இருக்கும் 
ச�ண்ணா்க, தமிழில் எடுக்்கப்�டட �டங்கள் 
சமாத்தத்்தயும் என்னால் நிோ்கரிக்்க 
முடியும். தமிழ் சினிமாவில் ச�ண் இன்னும் 
�ாலியல் �ண்டலம. தப்பித் தவறி ேத்தமும் 
�்தயுமா்கச் சிே ச�ண் ்கதா�ாத்திேங்க்ளத் 
தமிழ்த்தி்ே ்கண்டிருக்கிறது. ஆனால் விேல் 
விடடு எண்ணிவிடோம்.  ச�ண்ணுரி்ம, 
ச�ண்ணியம், தத்துவம் என்சறல்ோம் தமிழ் 
சினிமாவில் லதடுவது முட்டயில் மயிர் 
பிடுஙகும் விவ்காேம். 3000 வருடம் �ை்மயான 
சமாழியின் வேோற்றிலேலய அ�ோன 
ச�ண்சணழுத்தின் வேவு மி்கவும் �மீ�மானலத. 
நூறாண்டு ்கண்டிருக்கும் �வீனத் சதாழில்நுட�க்  
்க்ேயான சினிமா்வயும் ச�ண்்கள் 
அழுத்தமா்கக் ்்கப்�ற்றுவார்்கள் என்�தற்கு 
அறிகுறி்கள் சதன்�ட ஆேம்பித்திருக்கின்றன. 

இந்்தப் �டம் முழுக்க முழுக்க 
உண்லமபய.. கற�லனையிலலை எனறு 
ல்தரியமோனை முனசனைோடபடோடு சேளியோனை 
உஙகளது சசஙகடல திலரப்�டத்ல்தப் 
�றறிச் சசோலலுஙகள். மக்கள் �ஙபகறபுச் 
சினிமோ எடுப்�்தறகோனை ஊக்கத்ல்த அ்தறகோனை 
முனனு்தோரணஙகலள எஙகிருந்து ச�றறீர்கள்?

எனக்கு முன்ல� இநத நிேத்தில் 
விவ�ாயி்களிடம் நிதி வசூல் ச�ய்து இயக்குனர் 
அருண்சமாழி ‘்காணி நிேம்’ தி்ேப்�டத்்த 
எடுத்தார். ல்கேள ஜான் ஆபிே்காம் ஒசடஸ்ைா 
இயக்்கம் மூேம் உ்ைக்கும் மக்்கள் ஒரு 
ல்காடி ல�ரிடம் ஒரு ரூ�ாய் ச்கா்ட 
ச�ற்று ‘அக்கிே்காேத்தில் ்கழு்த’ ல�ான்ற 
�டங்க்ள எடுத்தார். �ாலிவுட, ஐலோப்பிய 
சினிமா ல�ான்ற ்காேனித்துவக் ்கோ�ாே 
ஏ்காதி�த்தியங்க்ள எதிர்த்து ‘மூன்றாம் சினிமா 
இயக்்கம்’ மூேம் ேத்தீன் அசமரிக்்காவில் 
புேடசி்கே சினிமாக்்க்ள உருவாக்கினார்்கள். 
உருவாக்கும் மு்ற்கள்,  விநிலயாகிக்கும் 
வழி்கள், ச�ால்ேப்�டும் ்க்தயில் மக்்களின் 
�ஙல்கற்பு மற்றும் பிேதிநிதித்துவம் என்று 
தி்ேப்�ட உருவாக்்கத்தின் ஒவசவாரு 
கூறு்க்ளயும் ஜன�ாய்கப்�டுத்துவது 
குறித்த விஞஞா�னங்கள் எழுதப்�டடும், 
�ரில�ாதிக்்கப்�டடும், விவாதிக்்கப்�டடும்  
முன்லனாடி்களா்க இருக்கின்றன. என் மண்ணில் 

�ான் அ்தச் ச�ய்து�ார்த்த முயற்சிதான் 
ச�ங்கடல். 

எழுதப்�டட பிேதி்ய எறிநதுவிடடு, 
�்டப்புச் ச�யல் உறவு்க்ள மாற்றி, 
“�டி்கர்்க்ள” நீக்கி, �ாதிக்்கப்�டட 
மீனவர்்க்ளயும், அ்கதி்க்ளயுலம 
�ஙல்கற்�ாளர்்களா்கக் ச்காண்டு அவர்்களின் 
வாழ்க்்்க்ய, அவர்்களின் தேத்திலேலய 
மறு உருவாக்்கம் ச�ய்த “ச�ங்கடல்”, 
தணிக்்்கக்கும் த்ே குனியாது உச்� 
நீதிமன்றம் வ்ே ச�ன்று த்ட நீஙகி 
வநதாலும், த்ேயீடடளவில் ்கடு்மயான 
அடக்குமு்ற்க்ளச் �நதித்த ஒரு �்டப்பு. 
்க்தக்்களம் இேங்்க இநதிய எல்்ேக் 
கிோமமான தனுஷ்ல்காடி என்�தால், ்காவல் 
து்ற, க்யு பிோஞச், ்கடற்்க்ே லோநதுப்�்ட, 
ேயில்லவ ்காவல் து்ற, ல�வி என்று �ாளும் 
கிை்மயும் ்கண்்காணிப்ல�ாடும், அனுமதி 
விதிமு்ற்கலளாடும் ல�ாோடிக் ்க்ளத்த 
�ாட்களும், வானி்ேச் �வால்்களும், சிக்்கல் 
மிகுநத மக்்கள் சதாகுதி்ய ஈடு�டுத்தியதில் 
இருநத ்கடு்மயான �்டமு்றச் சிக்்கல்்களும் 
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�்டப்பின் �ாேத்்தப் �ாதிக்்கலவ 
ச�ய்தன. ச�ாநத மீனவர்்க்ளக் ்காப்�ாற்ற 
திோணியில்ோமல் ஈைக்கூப்�ாடு ல�ாடும் 
ல�ாலித்தனமான தமிை்க அேசியல், ஊட்க, 
விமர்�னக் ல்காட�ாடடு அறிவுத்து்ற்களும் 
தயாரிப்பிற்கு முன்னும் பின்னும் �டத்்த 
லமா�மா்க ஒடுக்கின. மூன்றாம் உே்கப் 
“�சி”்ய டிோப்பி்கல் �ர்ரியலி�மா்கப் 
�ார்க்கும் �ன்னாடடுத் தி்ேப்�ட ேசி்கர்்க்ள 
மடடுலம ச�ன்று ல�ர்நதிருக்கும் ச�ங்கடலின் 
த்ேவிதிக்கு, �்டப்�ாளி மடடுலம 

அவமானப்�டடுக்ச்காண்டிருப்�துதான் 
தமிழ் சுயாதீன சினிமா �நதிக்கும் 

�ா�க்ல்கடு.
ஆேணப் �டத்தின 
கூறுகலளயும் 

திலரப்�டத்தின குண 
இயலபுகலளயும் 
இலணத்து 

புலனைவு 
ஆேணப்�டம் (do-

cufiction) என�து 
மோதிரியோனை புதியச்தோரு 

ேலக மோதிரிலயத்  
்தமிழில உருேோக்க 

பேண்டுசமன் எண்ணம் 
எ்தனைோல ஏற�டடது? அ்தறகோனை 

அேசியம் குறித்துச் சசோலலுஙகள்.
ஆவணம் பு்னவு ல�ான்ற 

வடிவங்க்ளக் ்கறார் தன்்மலயாடு 
அணுகுவது �ந்ததாலன தவிே, 

்க்ே அல்ே. �ான் லதர்நசதடுக்கும் 
்க்த தனக்்கான வடிவங்க்ளத் 

லதர்நசதடுத்துக்ச்காண்டு என் மூேம் தன்்னச் 
ச�ால்லிச் ச�ல்கிறது. ்க்த �டக்கும் தி்ணயும் 
அதன்  மக்்களுலம சூத்திேதாேர்்கள். �ான் 
ஒரு ஊட்கம்தான். தமிழில் �ான் உருவாக்்க 
நி்னப்�து, ்காேனித்துவ அைகிய்ே 
ச�ாறுக்கிய, �ம் மண்ணில் இருநது லதாண்டி 
எடுக்்கப்�டட  ஈேம் ்காயாத கிைஙகு ல�ான்ற 
ச�ாேச�ாேப்புடனும் வா�த்துடனும் கூடிய 
தற்�ண்பு வாய்நத �்டப்பு்கள். 

நடிப்புத் துல்யில அனு�ேமற் 
ச�ோதுமக்கலள ஒருஙகிலணப்�து, 
்தணிக்லகத்துல்யின சகடுபிடிகளுக்கு 
எதிரோகப் ப�ோரோடியது, ்தயோரிப்பில மக்கள் 
மு்தலீடடு (crowd funding) முல்லயக் 
சகோண்டுேந்து �டத்ல்த சேளிக்சகோண்டுேரப் 

ப�ோரோடியது எனறு ச�ருஙகளமோடலுக்குப் பி்கு 
ப�ோரோடிப்ச�ற் அனுமதிபயோடு சசனலனைத் 
திலரப்�ட விழோவில அரஙகு நில்ந்்த 
கோடசியோகச் சசஙகடலைத் திலரயிடடப�ோதும்  
படோக்கிபயோவில சி்ந்்த ஆசியப் ச�ண் 
திலரப்�ட விருது உள்ளிடட விருதுகலள 
அத்திலரப்�டம் உஙகளுக்கு ஈடடித்்தந்்த ப�ோதும் 
உஙகள் மனைநிலை எப்�டி இருந்்தது?

அத்த்்கய தருணங்களில் எல்ோம் 
சதாடர்நது �்டப்பூக்்கத்லதாடு ச�யல்�டும் 
ஆன்ம �ேம் எனக்கு வாய்க்்க லவண்டும் என்று 
எனக்கு �ாலன ஆழ்நது ச�ால்லிக்ச்காள்லவன்.

திலரப்�டத்தில புதிலர ேண்ணோர் 
இனைத்தின ேோழ்வியலைப் �டமோக்க பேண்டும் 
என் அளவுக்குக் கள ஆய்வில உஙகலளப் 
�ோதித்்த அவவினைத்தின ேோழ்நிலை கூறுகலளப் 
�றறிக் கூறுஙகள்?

மூர்த்தி ஐயாதான் அவர் குடும்�த்தில் முதல் 
�டடதாரி. புதி்ே வண்ணாோ்கத் தலித் மக்்களின் 
துணி்க்ள சவளுத்துக்ச்காண்டிருநதவர் �ே 
ல�ாோடடங்களுக்குப் பிறகு �ாதிச் �ான்றிதழ் 
ச�ற்றுப் �டித்து முன்லனறி தாசில்தாோ்கப் 
�ணி ஓய்வு ச�ற்றவர். விக்கிேமசிங்கபுேத்தில் 
அவர் வீடடில் தஙகித்தான் ஆய்வும், எழுத்தும், 
�டப்பிடிப்பும் ச�ய்லதன். முதல் சுற்றில்  
கிடடத்தடட முப்�து கிோமங்களுக்கு 
அ்ைத்துச் ச�ன்று புதி்ே வண்ணார் 
குடும்�ங்க்ளச் �நதித்து உ்ேயாட ்வத்தார். 
அவரும் �ரி �மூ்கத்து மக்்களும் �ரி எப்ல�ாதும் 
்்க்கள் கூப்பியவாலறதான் இருப்�ார்்கள். 
சதாடடதற்ச்கல்ோம் வணக்்கமும் �ன்றியும் 
்வப்�ார்்கள். ஏன் ஐயா என்ன ்காேணம் என்று 
அவரிடம் ல்கடடல�ாது ‘கூப்பிய ்்க்கள் 
தாழ்நதா எங்க்ள வாைவிட மாடடாங்கம்மா’ 
என்றார். அப்�டிலய உ்றநதுவிடலடன். 
அவலோடு �டநது ச�ல்லும்ல�ாது 
அநத ஊரின் ஒடுக்கும் �ாதி்யச் �ார்நத 
குடி்காேர்்கள் அவரின் வயதுக்ல்கா �டிப்புக்ல்கா 
�தவிக்ல்கா மரியா்த தோமல் அவரின் 
ல�்ேக் கூவி  அ்ைக்கும்ல�ாசதல்ோம் 
்்க்க்ளக் கூப்பிக்ச்காண்லட அவர் 
�ா்ே்யக் ்கடநததன் வலி்ய ல�ரில் 
�ார்த்திருக்கிலறன். அவரு்டய �ல்காதேர் 
ச�ல்வம் அண்ணா இன்னும் இறநதவர்்களின் 
துணி்ய சவளுத்துக்ச்காண்டும், �ா்ட்கள் 
்கடடிக்ச்காண்டும், த்ேக்்கரிசி்யக் கூலியா்கப் 
ச�ற்றுக்ச்காண்டும்  மே�ான வண்ணார் 
�ணி்க்ளத்தான் ச�ய்துச்காண்டிருக்கிறார். 
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அவலோடு கூடலவ வண்ணாநது்றக்கும் 
லவட்டக்கும் ல�ாலவன். அவர் 
�கிர்நதுச்காண்ட வாழ்வனு�வங்கள் இநதச் 
�ாதிப் பீ்ட பிடித்த �மூ்கத்தில் பிறநததற்்கா்க 
என் மீது �ாலன ்காறித்துப்பிக்ச்காள்ளத் 
தூண்டியது. லீோவதி �ாடடி்ய அவர் 
சவளுத்த துணி்யக் ்க்ேயான் அரித்ததற்்கா்க 
ஊ்ே விடலட விேக்்கம் ச�ய்தார்்களாம். 
தூ்மத் துணி்ய சவளுக்கும்ல�ாது உங்கள் 
மனம் எப்�டியிருக்கும் என்று ல்கடடதற்கு, 
“என் புள்்ளங்க என் கூடப் பிறநதுதுங்கன்னு 
நி்னச்சிப்ல�ன்”னு ச�ான்னார். அவர் ்காலில் 
விழுநது வணஙகிலனன். புதி்ே வண்ணார் 
ச�ண்்கள் மருத்துவச்சி லவ்ே்களும் 
ச�ய்வதால் அ்தப்�ற்றிய உ்ேயாடலில்  “�ான் 
பிே�வம் �ார்த்துத் த்ே இழுத்துப் ல�ாடட  
புள்்ளங்க வளர்நத பின்னாடி �ம்ம்ளலய 
ல�ர் ச�ால்லிக் கூப்பிடும்ல�ாது  உடம்பு 
கூசும்”  என்று ச�ால்லி முடிக்கும்ல�ாது அவர் 
த்ே ்கவிழ்நதிருநதார். ்கர்ப்பிணி்கள் மேணிக்்க 
ல�ர்நதால் புதி்ே வண்ணார் ச�ண்்கள்தான் 

இறநத ச�ண்ணின் வயிற்்ற அறுத்துப் 
பிள்்ள்ய எடுத்துப் ல�ாட லவண்டுமாம். 
�மூ்கத்தின் அழுக்்்கயும் �ாற்றத்்தயும்  
தினமும் சுத்தம் ச�ய்யும் அரும்�ணி்யச் 
ச�ய்யும் மக்்கள் திே்ளத் ‘தீண்ட வண்ணார்’ 
என்று ஒதுக்கி, �ார்க்்கவும் த்காதவர்்களா்க 
அடி்மப்�டுத்திக்ச்காண்டுவரும்  ல்கடு 
ல்கடட �ாதி அ்மப்்�, �ாண்டுச்காண்டு 
�ாகிற மாதிரி ல்கள்வி ல்கட்க லவண்டும் 
என்ற சவறியில் எடுக்்கப்�டடதுதான் 
‘மாடத்தி’ என்ற என் தி்ேப்�டம். புதி்ே 
வண்ணார்்களின் �ைநசதய்வம் மாடத்தி்ய 
என் தி்ேத் சதய்வமா்க மாற்றி அவளின் 
உக்கிேப் �ார்்வ்யச் �ாதீய இழிவின் மீது 
திருப்பியிருக்கிலறன்.

நீஙகள் திலரயில எழுதுகி் கவில்த -  
கோகி்தத்தில எழுதுகி் கவில்த இரண்டுக்கும் 
இலடயிைோனை வித்தியோசஙகள் எனறு எேறல்க் 
கருதுகிறீர்கள்? இரண்டில சமூக முக்கியத்துேம் 
ேோய்ந்்த கருவி எதுசேனறு நிலனைக்கிறீர்கள்?

்கவி்த்யத் தி்ேயிலோ, ்காகிதத்திலோ 
�ான் எழுதுவதில்்ே. என் மனதில் 
எழுதுகிலறன். என் ல��த்தில், ்காமத்தில், 
சேௌத்திேத்தில், ச�கிழ்வில், ச்காநதளிப்பில், 
ஆன்மத் சதறிப்பில் எழுதுகிலறன். 
்கவி்ஞ மானுடத்தின் மன�ாடசியா்க 
ஒலித்துக்ச்காண்லட இருப்�வள். 
மாறிக்ச்காண்லட இருக்கும் ்கருவி்கள் 
அவற்றின் �க்திக்கு ஏற்� அ்தப்  �திவுச�ய்து 
்வத்துக்ச்காள்கின்றன. 

உஙகள் அைமோரியில உள்ள புத்்தகஙகளில 
ஒவசேோரு ஆணும் கடடோயம் �டிக்க 
பேண்டிய நூல எனறு எந்ச்தந்்த நூலகலளப் 
�ரிந்துலரப்பீர்கள்? அ்தறகோனை கோரணஙகபளோடு 
குறிப்பிடுஙகள்.

மனித குே வேோற்றில் ஆதியிலேலய  
உருவான ஆண் ச�ண் பிரிவி்ன்யயும், 
�ாலின ஏற்றத்தாழ்வு்க்ளயும் புரிநதுச்காள்ள 
ச�ரியாரின் “ச�ண் ஏன் அடி்மயானாள்” 
புத்த்கத்்தயும், இன்னும் இநத உே்கம் 
இருப்�வர்்களுக்கும் இல்ோதவர்்களுக்குமான 
�ாேதூேமான இ்டசவளியிலேலய 
உைன்றுச்காண்டிருக்்க லவண்டுமா என்று 
ல்கட�வர்்களுக்குக் ்கார்ல் மார்க்ஸின் 
“்கம்யூனிஸ்ட ்கடசி அறிக்்்க”்யயும், 
பிறப்�ால் �்க மனித்ன அடி்மப்�டுத்தும் 
இழிவான �ாதி அ்மப்பிலிருநது சவளிலய 
வே யத்தனிப்�வர்்களுக்கு அண்ணல் 
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அம்ல�த்்காரின் “�ாதி இழிவு” நூ்ேயும் 
வாசிக்்கப் �ரிநது்ேப்ல�ன். இேக்கியப் 
�்டப்பு்க்ளப் �ரிநது்ேக்்காமல், அேசியல் 
பிேதி்க்ளப் �ரிநது்ேக்கிறீர்்கலள என்று நீங்கள் 
ல்கட்கோம். மனிதத்்தக் ்கண்ட்டயாமல், 
�மத்துவத்திற்்கான யத்தனிப்பு இல்ோமல், 
அநீதி்க்ளக் ்கண்டு ச்காதிக்்காமல், 
அதி்காேத்்த ல�ாக்கி உண்்ம்க்ளப் ல��ாமல் 
�்டத்சதன்ன �யன்?

உஙகளுக்கு எதிரோக லேக்கப்�டுகி் 
எதிர் விமர்சனைஙகலள நீஙகள் எந்்த அளவுக்கு 
மதிக்கிறீர்கள்? உஙகள் எதிர்கோைத் திடடஙகலளக் 
கூர்தீடடிக்சகோள்ள அலே எந்்த அளவில 
உஙகளுக்கு உ்தவி இருக்கின்னை?

விமர்�னங்கள் தமிழ்ச்சூைலில் 
பிேதி லமல் �டப்�்த விட பிேதியாளர் 
லமல்தான் �டக்கின்றன.  குறிப்�ா்க ச�ண் 
எழுத்்தசயாடடிய உ்ேயாடல்்கள் 
ச�ரும்�ாலும்  எழுது�வளின் அவயங்களின் 
அறிவு�ார் அளவீடு்களா்க, அவளின் இருப்்�க் 
குறித்த உளவுக் குறிப்பு்களா்க, ஆணதி்காேத்தின் 
குறி்ய நீவி விடடுக்ச்காள்ளும் சுய இன்� 
�டவடிக்்்க்களா்கத்தான் இருநதுவருகின்றன. 
வ்ேய்ற்களுக்கு அப்�ாற்�டட, தன் 
ல�ாக்கில் சுதநதிேமான, நி்றகு்ற்கலளாடு 
சுயமா்க இருக்கும் ச�ண்ணின் இருப்்�யும் 
சவளிப்�ாடு்க்ளயும் அவதானிக்்கலவா, 
புரிநதுச்காள்ளலவா, விமர்சிக்்கலவா  
லவண்டுசமன்றால்,  வேோறு முழுவதும் 

தான் அனு�வித்து வநத பீடத்திலிருநது 
இறஙகுவதற்கும் ஆணியத்திலிருநது 
துண்டித்துக்ச்காள்ளவும் தயாோன ஆண் 
லவண்டும். அல்ேது அடி்மத்தனத்திலிருநது 
சவளிவருவதற்கு முற்றிலும் துணிநத, 
சிே எலும்புத் துண்டு �லு்்க்களுக்்கா்க 
அதி்காேத்திற்குக் ்காடடிக் ச்காடுக்கும் 
லவ்ே்க்ளச் ச�ய்யாத ச�ண்லணா 
�ால்புது்மயினலோ லவண்டும். அப்�டி யாரும் 
இருக்கிறார்்களா என்று ்கடநத �தி்னநது 
வருடங்களா்கத் லதடிக்ச்காண்லட இருக்கிலறன். 
தமிழ் இேக்கிய அ்டயாள அேசியல் தூர் 
அப்பிய �ாற்றசமடுக்கும் ஒரு குட்ட. 
அதிலிருநது ஒரு ஆக்்கப்பூர்வமான விமர்�னம் 
�ாத்தியமா என்ற ல்கள்விக்கு என்னிடம் 
இப்ல�ா்தக்கு ஒரு ச�ருமூச்சுதான் வி்ட. 

எதிர்்காேத்திடடங்கள் என்சறல்ோம் 
என்னிடம் ச�ரிதா்க எதுவும் இல்்ே. 
எல்ோ வ்�்க்ளயும் அவதூறு்க்ளயும் 
ல�ச்சுக்்க்ளயும் எதிர்ச்காண்டாகிவிடடது. 
எல்ோத் தேப்பினலோடும் முடடி 
லமாதியாகிவிடடது. என் ்காேஞச�ன்ற 
தந்த தமிழ்ப் ல�ோசிரியர் ேகு�தி ‘்கடும் 
உ்ைப்�ாளி்க்ளத் லதாற்்கடிக்்கோம்.. ஆனால் 
அழிக்்க முடியாது’ என்று ச�ால்வார். இன்னும் 
முப்�து வருடங்கள் உ்ைக்கும் திறனுடன் 
இருப்ல�னா சதரியாது. விடாமல் லவ்ே 
ச�ய்து �ான் வாழும் ்காேத்தின் சவடிப்�ா்கச் சிே 
�்டப்பு்க்ள விடடுச் ச�ல்ே விரும்புகிலறன். 
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பலடப்பு ‘தகவு’

மூன்றாமறாண்டுத் த�றாடக்கம் 

	 தகவு	 மின்னிதழ்	 மூன்்றாம்	 ஆண்டில்	 அடியெடுத்து	
வைப்பது	மகிழ்ச்சிெறாக	இருக்கி்து.	 கறாலத்தின்	 கட்றாெம்,	
மின்னிதழ்களின்	ததவைவெ	ைலியுறுத்தும்	இநத	தைவையில்	
தகவு	 த்பறான்்	 தரமறான	 இதழ்களின்	 இருபபு	 மகிழ்வைத்	
தருகி்து.	இநத	இதழில்	எனது	த்படடியும்	ைநதது	எனக்கு	
மிகப	 ய்பருவமவெத்	 தரும்	 விஷெம்.	 அநத	 தேரகறாணல்	
எனது	 தேரகறாணல்களில்	 மிக	 நுணுக்கமறானதுவும்கூ்.	
தகவின்	ைைரச்சிக்கு	எனது	மனமறாரநத	ைறாழ்த்துக்கள்!!	

- ஓவியர் ஜீேோநந்்தன

	 தகவு	எனும்	ய்பெரிெ	மின்னிதழ்	தனது	மூன்்றாம்	
அகவையில்	 ்பெணப்படுகி்து.	 அச்சு	 ஊ்கஙகளில்	
ய்பரும்்பறான்வமெறானவை	இன்று	அரசிெல்	தவலவமகளின்,	
்பன்னறாடடுக்குழுமஙகளின்	 யெல்ைறாக்கின்கீழ்	 ஏைல்	
யெய்கின்்ன.	 ஊதிெத்துக்கு	 உவைப்பைரகவை	 ேறாம்	
யேறாநது	்பெனில்வல.	தீவிரமறான	ஆற்லுள்ை	தேரவமெறான	
இலக்கிெ	 முெறசிகள்	 தகுதிெறான	 இ்ம்	 மறுக்கப்படடு	
பு்க்கணிபபுக்கு	 ஆைறாகின்்ன.	 எனதை	 சுதநதிரமறான	
யெெல்்பறாடடுக்குத்	தனிெறான	கைம்	அைசிெமறாகி்து.	தகவு	
எனும்	 யெறால்லுக்குத்	 தகுதி,	 உைவம,	 குணம்,	 ய்பருவம,	
அருள்,	ேடுவுநிவலவம,	ைலிவம,	அறிவு,	யதளிவு,	கறபு,	
ேல்யலறாழுக்கம்	 எனப	 ்பதிதனறாரு	 ய்பறாருள்	 தருகி்து	
த்பரகரறாதி.	இவை	ெறாைறறுக்கும்	தன்வனத்	தகைவமத்துக்	
யகறாண்டு	 ஊக்கத்து்ன்	 தகவு	 யெெல்்ப்	 ைறாழ்த்துக்கள்.	
தக்கறாரறாக	இருபத்பறாம்.	தகவிலறாவர	மறுபத்பறாம்.

- நோஞ்சில நோடன

 வாழ்த்துக்கள்



16 ð¬ìŠ¹ îè¾ «ñ - 2020  
w w w. p a d a i p p u . c o m

 புதுக்கவிலதக் காவியம் - 9
èM»‹ CˆFóº‹ : Üö.óTQè£‰î¡

î£¡
«î˜‰ªî´ˆî ð£¬î
â¶ªõù
Þó£ñ¡
ªîœ÷ˆªîOõ£èˆ -
ªîKMˆî£¡
î£ªù£¼
àˆîñ¡ â¡ð¬î
î‹HJ¡
ñ¬ùM‚° ñ†´ñ™ô
Þ‰îˆ îóE‚«è -
ÜPMˆî£¡

CõîÂ¬ê-
å®ˆîõ¡
Y¬î¬ò‚ èó‹-
H®ˆîõ¡
Üóê è†ì¬÷‚°Š ðE‰¶
Ýó‡ò‹ ªê™ô -
¶®ˆîõ¡

ÜAôˆî£˜
ñùƒèO™ â™ô£‹
Üèô£¶ Þì‹ -
H®ˆîõ¡
Ýòè¬ôè«÷£´
Ýèñ GòFè¬÷»‹ -
ð®ˆîõ¡
«ðC º®ˆ¶M†´
á˜I¬÷¬ò
«ï£‚A
ò£C‚°‹ Mîñ£è
î¡ èóƒè¬÷‚ -
°Mˆî£¡
ÝèŠªðKò
ÝÀ¬ñ ªè£‡ì
îù¶ Ü‡í¡
å¼
Üìƒè£ŠHì£KJì‹
ò£CŠð¬î‚ è‡´
Ý¼J˜ î‹H -
îMˆî£¡
â¡Hô£î
ï£‚°‹
Ü¡Hô£î
õ£‚°‹
ð‡Hô£î
Y‚°‹ ªè£‡ìõOì‹
ðE‰¶ «ð²‹
Ü‡í¬ùŠ ð£˜ˆ¶ 
Üƒè‹ ðîPì
ÝˆFóˆ«î£´
á˜I¬÷¬ò -
êHˆî£¡...

Hó÷ò‹«ð£™
àœ÷ˆF™ 
ªð¼ƒèõ¬ô
Åö 
Ü¬î‚
è£†®‚ªè£œ÷£ñ™
àí˜õŸÁ 
G¡ø£œ-
á˜I¬÷

î¬ñò¬ùˆ
î‰¬îò£Œ -
¶FŠðõ¡
î¡
ñFQ¬ò
ñ£î£õ£Œ -
ñFŠðõ¡
Þ‰î
ñ£Œñ£ô‚è£K¬ò‚
è‡´ -
ñùƒªè£Fˆî£¡
Ü¬î
ªõO‚è£†ì£ñ™
ñ‡®J†´ˆ î¿î¿ˆ¶
î¡
Ü‡í¬ù-
¶Fˆî£¡

ÞÁFò£Œ á˜I¬÷-
Ý«ñ£Fˆî£œ 
Þô‚°õ¬ù
Þ†´„ªê™ô -
ê‹ñFˆî£œ
èôƒ°‹ MNè¬÷
èM›ˆîð®«ò
Üõœ -
è‡í¬êˆî£œ
è£˜õ‡í «ñQòQì‹
î¡ èíõ¬ù‚ -
¬èòOˆî£œ
Üõ˜èœ 
è‡ñ¬ø»‹ õ¬óJ™

ஊர்மி்ை
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G¡Á -
¬èò¬êˆî£œ

Ü¬ùõ¼‚°‹ 
ÝCõöƒAòð®«ò
Ýó‡ò‹ «ï£‚A
ïè˜‰î¶ Ü‰î
Íõ˜ -
ÜE
Üó‡ñ¬ù„ ê£÷óƒè¬÷
Ü¬ìˆ¶M†´
Ü¿¶ ¹ô‹¹‹
á˜I¬÷J¡ ªï…C™ 
Ü®ˆ¶‚ªè£‡«ì
Þ¼‰î¶ 
ÝŸø£¬ñ â¡Â‹ -
ñE.....!

è£˜õ‡í «ñQò¡
º¡ªê™ô
è‡a«ó£´
Ü«ò£ˆF «îê«ñ
Üõ¡-
H¡ ªê¡ø¶
¬è«èJ ªêŒî
õ…êèˆî£™
Üƒ«è
è÷ƒè‹ -
ªõ¡ø¶
îù‚°õ¬ñ Þ™ô£î
îêóî ó£ü¬ù
àì¡ ªî£ì˜‰¶ õ‰î 
á›M¬ù -
ªè£¡ø¶
î˜ñ‹ ñ†´‹
Ü‰îˆ î¼íˆF™
î¬ô°Q‰¶ -
G¡ø¶

Þó¾ âŠ«ð£¶ -
º®»‹
Þ¼œ ªõœ÷‹
âŠ«ð£¶ -
õ®»‹
âù‚° âŠ«ð£¶ -
M®»‹
âù
è£ôè£ôñ£è
è‡a˜ C‰¶‹

ªð‡Eùˆ¬î
º¡QÁˆFòð®«ò
ªî£ì˜Aø¶
Þ‰î
º®M™ô£ -
ðòí‹

Ü¬í‚è-
ªð‡ «õ‡´‹
ÜºÉ†ì-
ªð‡«õ‡´‹
ñí‚èŠ -
ªð‡ «õ‡´‹
ñ®ê£Œ‚è -
ªð‡ «õ‡´‹
Ýí£F‚è àôèˆF™
Ü¬ùˆ¶‚°‹
Üõœ -
«õ‡´‹
ÜõÀ‚ªè£¼
¶ò˜ â¡ø£™
Ý‡ìõ¡î£¡ -
õó «õ‡´‹..! 

Þ¬øõ¡ ð¬ìˆî
Fò£è„ ²ì¼‚°
Þè õ£›M™î£¡
âˆî¬ù âˆî¬ù -
Þì˜..?
è†®òõ¡ e¶œ÷
Ü‚è¬øJ™
èKêùƒ ªè£œõ¶ -
îõø£
è†´Šð£ìŸÁŠ
«ð£ŒMì‚Ãì£¶
â¡ðî£™î£«ù
è¡Qò¬ó‚ ªè£‡´ 
è£™-
è†´Š«ð£´Aø£˜èœ
M†«ìŸPò£Œˆ FK‰¶ 
ªõÁƒèùõ£Œ
«ð£°‹ ÝìõQ¡ 
õ£›‚¬è‚°
M÷‚«èŸøˆî£«ù
Þ¼‚Aø¶ 
ªð‡ªí¡Â‹-
ªð¼‰bð‹
Hø° ã¡
Üõœe¶ ñ†´‹

Hóð…êˆ¶‚°Š -
ªð¼ƒ«è£ð‹.....?
è‡a˜‚èìL™
è£ôªñ™ô£‹
c‰î «õ‡´‹ â¡ð¶î£¡
è£ôè£ôñ£èŠ
ªð‡¬íŠ H®ˆF¼‚°‹ -
ªð¼…ê£ð‹....!

Þƒ«è
Ü¡¬ð âF˜ˆ«î 
ÜEõ°ˆ¶ õ¼A¡øù
Üˆî¬ù -
Ý»îƒèÀ‹.. .
Þƒ«è
ªð‡Eùˆ¶‚°
âFó£èˆî£¡
Hóð…êˆ¬î‚-
è†ì¬ñˆF¼‚Aø£˜èœ
á˜I¬÷ ñ†´‹-
MFMô‚è£
â¡ù
àôè ñ£î˜èO¡
¶ò˜ c‚è õ‰î -
M®M÷‚è£
â¡ù.....

Ü¡¹ ªè£‡ì
Þô‚°õ¬ù 
ÜõñFˆî£œ
Ü™ôõ£
Ü„ê‹ ñì‹ ï£í‹
â¡Â‹
Ü¼ƒ°íƒè¬÷
â™ô£‹
¶„êñ£è IFˆî£œ
Ü™ôõ£
Ý¼J˜ îñ‚¬è
Y¬îJ¡ e«î
ÜõÉÁ ªê£¡ù£œ
Ü™ôõ£
ÜAôˆî£˜ º¡
ÜõñF‚èŠð†ì£œ
Ü™ôõ£

ñùñ£Ÿø‹
â¡Â‹
ñ¬ìñ£Ÿøˆ¬î
ñ‰î¬ó
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¬è«èJ‚° ñ†´I¡P
á˜I¬÷‚°‹-
«ð£Fˆî£œ
Üõ¬÷
à¼«õŸP à²Š«ðŸP
îù¶
êðî‹ º®ˆ¶ -
ê£Fˆî£œ........!

Ýó‡ò
â™¬ôªòƒ°‹
Ü«ò£ˆF ï£´ -
Ã®ò¶
ÝŸªø£í£Š
ªð¼‰¶òó‹
ÜAôˆ¬î -
Í®ò¶
²Ÿøªñ™ô£‹
Å›‰F¼‚è
Üƒ«è
«ê£è‹ õN‰¶ -
æ®ò¶
Üˆî¬ù ï£¾èÀ‹
Ü«ò£ˆFó£ñ¡
¹è› -
ð£®ò¶
Ýè£ò‹ Ãì
Ü¿¶ è‡èœ -
Í®ò¶
õê‰î è£ô
Ì‚èª÷™ô£‹
õ¼ˆî‹ ªè£‡´ -
õ£®ò¶
F¬êè£†´‹ ªð£¼†´
ªî¡ø™ õ‰¶
õùˆ¬î
õAªì´ˆîð® -
æ®ò¶
è£K¼œ Mô‚°‹
èFóõ¬ù‚
èó‹H®ˆ¶
Ü¬öˆ¶Š«ð£°‹
èOŠH™
è£ùè‹
î¬ôMKˆ¶ -
Ý®ò¶
Ü¬ùõKìº‹
ÝC ªðŸÁ õ¼‹
ÜóêQ¡

Hœ¬÷è¬÷
Üì˜‰î Þ¼À‚°œ
îœO
Ü‰î Ýó‡ò‹
î¡¬ù -
Í®ò¶......!

Üƒ«è....
á¬÷J†ì ïKèª÷™ô£‹
æŒ‰î¶ «ð£™
å¼
ñò£ù Ü¬ñF õ‰¶
Ü‰î ñ£O¬è¬ò„ -
Å›‰î¶
ñƒèô åL«ò£´
õ¬÷ò õ¼‹
ñ¡ùQ¡ ñE‚ªè£®-
î£›‰î¶
Ýíõ‹ è¡ñ‹
ñ£¬òªò¡Â‹
ÜõôˆF™ C‚A
å¼ «îê«ñ
Üîôð£î£÷ˆF™ -
i›‰î¶

èó‹H®ˆîõ˜èœ
¬èï¿MŠ
«ð£ùHø°î£¡
¬è«èJ‚°‹
á˜I¬÷‚°‹
è‡a¼‹ bò£A -
²†ì¶
ªê£™¹ˆF
«è†ìî£™î£¡
îƒèO¡ 
²ò¹ˆF ªè†ìªî¡Á 
Üõ˜èO¡
C‰¬î‚°Š-
ð†ì¶
ÅQò‹ õ‰¶
Å›‰îHø°î£¡
Üõ˜è¬÷
«ê£è‹ õ‰¶ -
ªî£†ì¶
Ü‰«î£ ðKî£ð‹
MF
ò£¬óˆî£¡ -
M†ì¶....?

â¡ù ªêŒõ¶
ÞQ
Þ‰î àôè‹
á˜I¬÷¬ò
ÞNõ£èˆî£¡ -
«ð²‹
Üõ¬÷ «ï£‚A
ªê£™ô‹¹è¬÷ -
i²‹
ÞîòI™ô£îõœ
âù
Üõ¬÷ -
ã²‹

Üõñ£ùº‹
ÝŸø£¬ñ»‹
Åö
á˜I¬÷
Ü‰î
Üó‡ñ¬ù âƒ°‹ -
æ®ù£œ
ÜùL¬ìŠð†ì
ñôó£è -
õ£®ù£œ
ê£÷ó‚ èî¾è¬÷
â™ô£‹ -
Í®ù£œ
Þ¼†ì¬øJ™ Üñ˜‰¶
èîPò¿îð®«ò
î¡ âF˜è£ôˆ¬îˆ -
«î®ù£œ......!

      - á˜I¬÷ õ¼õ£œ

திரொவிடமும் �மிழும்
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திரொவிடமும் �மிழும்
ê‰¶¼

 கட்டுலை

இரு�தாம் நூற்றாண்டின் துவக்்கத்தில் 
உருவான திோவிட இயக்்கத்தின் புதிய எழுச்சிதான் 
தமி்ையும் அதன் �்டப்பு்க்ளயும் சவவலவறு 
புதிய அ்டயாளங்க்ள  ல�ாக்கி அ்ைத்துச் 
ச�ன்றது... �த்சதான்�தாம் நூற்றாண்டின் 
இறுதிப்�குதியிலிருநது இரு�தாம் நூற்றாண்டின் 
இ்டக்்காேம் வ்ே லதான்றிய தமிைறிஞர்்களின் 
வரி்� மி்க நீளமானது... அதில் திோவிட  
ல�ேடி ஆதேவு, ம்றமு்க ஆதேவு நி்ேப்�ாடு 
ச்காண்டவர்்கள் அலன்கம். எதிர்க் ்கருத்து 
ச்காண்டவர்்களும் உண்டு. இக்்காே ்கடடங்களில்    
லதவல�யப் �ாவாணர் சதாடஙகி.. தனித்தமிழ் 
�்ட்ய உருவாக்கியவர் என்ற ச�ரு்மக்குரிய 
ம்றம்ேயடி்கள்,  மலனான்மணியம் மீனாடசி 
சுநதேனார், திருவி்க எனப் �ே தமிைறிஞர்்கள் 
�ைநதமிழ் நூல்்கள் குறித்த உ்ே்க்ளயும் 
�ைநதமிைர் நூல்்க்ளப் �்டத்த புேவர்்கள் 
குறித்தும் �மயம் இேக்கியம் வேோறு எனப் 
�ே தளங்களிலும் தங்களின் �்டப்பு்க்ளத் 
தநது     தமிழின் மீது புதிய சவளிச்�த்்தப் 
�ாய்ச்�த்சதாடஙகினர். 

இதில் சிேர் நீதிக்்கடசியில் அல்ேது 
திோவிட இயக்்க சதாடர்பு்களிலிருநது  
விேகியிருநதவர்்கசளன்றாலும் ்�வ 
மே்�க் ்க்டபிடித்தவர்்கசளன்றாலும் 
அவர்்களின் ம்றமு்க ஆதேவு திோவிட இயக்்கச் 
ச�யல்�ாடு்களுக்கும் சமாழிக்ச்காள்்்க்களுக்கும் 
ம்றமு்க ஆதேவளிப்�தா்கலவ இருநதது...  

ஏசனனில் இ்டக்்காே இேக்கியங்களும் அதன் 
பின் வநத்வ்களின் மீது இவர்்களுக்கு இருநத 
�ே முேண்்களும் �ங்க இேக்கியங்களின் மீது 
�டத்தப்�டட இருடடடிப்பு்களும் திோவிட 
இயக்்கம் தாஙகிப்பிடித்த தமிழின் மீது ச்காண்ட 
தீோ ல��மும் அவர்்க்ளத் திோவிட அேசியல் 
ஆதேவு நி்ே்ய எடுக்்க ்வத்தது.

தமிழ் நிேத்தின் ஆதிய்டயாளங்க்ள 
மீட்கவும் அதன் சதான்மங்க்ள மக்்கள் திேளிடம் 
சவளிக்ச்காணேவும் மக்்க்ள ஒரு கு்டக்குள் 
ஒன்று திேடடும் �க்தி  அன்று திோவிடர் என்ற 
ஒற்்றக்குறியீடடின் மூேலம �ாத்தியமானது 
எனோம்.  திோவிடத்தின் ச�யோல்  தந்த 
ச�ரியார் த்ே்மயில் சுய மரியா்த 
இயக்்கமும்  திோவிடர் ்கை்கமும் உருவான 
்காேத்தில் தமிழ் புதிய வடிவத்தில் தன்்ன 
உருவாக்கிக்ச்காள்ளத்சதாடஙகியது. அதுவ்ே 
வ�தி �்டத்தவர்்களிடமும் �மூ்கத்தில் ஆதிக்்கம் 
ச�லுத்தி வநலதாரிடமும் மடடுலம சிக்கிக்கிடநத 
தமிழின் ச�ய்யுள் வடிவங்கள், �க்திப்�ாசுேங்கள், 
வடசமாழிச்ச�ாற்்கள் ்கேநத எழுத்து ல�ச்சு 
�்ட்க்ள மாற்றித் தமி்ையும் அதன் �்டப்பு 
வடிவங்க்ளயும் எல்லோருக்கும் எளி்மயாய்ப் 
புரியும் வண்ணத்தில் திோவிட இயக்்கங்களின் 
எழுத்தும் சிநத்ன்களும் புதிய அ்ே்ய 
மக்்களிடம் லதாற்றுவித்தன...

இேக்கியத்தன்்மக்குள் ்கடவு்ள 
அ்டத்துப் புனித ல�ார்்வ ல�ார்த்தியிருநத்த 
அேசித் சதளிவு�டுத்தியலதாடு நில்ோமல் 
�ங்க இேக்கியங்களில் இருநத �ைநதமிைரின் 
�ா்கரி்கங்க்ளயும் அறம் �ார்நத வாழ்க்்்க 
மு்ற்க்ளயும் ஆரியக்்கேப்பில்ோத 
அதன் சதான்மங்க்ளயும் ்கோச்�ாே 
அ்டயாளங்க்ளயும் லதாண்டிசயடுத்து 
மீண்டும் புதிய அறிவுப்�ே்்கயின் மீது தமி்ை 
அமர்த்தி ்வத்தது திோவிட இயக்்கத்தினரின் 
புதிய எழுத்துக்்கள். இேக்கியங்கள் என்�து 
மக்்களின் வாழ்விய்ேப் பிேதி�லிக்கும் 
்கண்ணாடியா்க இருக்்க லவண்டும்.    �்டப்பு்கள் 
மனிதர்்களின் வாழ்்வப்�ற்றி அவர்்களின் 
வலி்க்ள மகிழ்ச்சி்ய பிேச்சி்ன்க்ள 
உணர்வின் நுணுக்்கங்க்ளப் பிேதி�லிப்�லதாடு 
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தீர்வு்க்ளயும் முன்்வப்�தாய் இருத்தல் 
லவண்டும்... சவறுங்கற்�்ன்களால் பு்கழ் 
மா்ே்கள் �ாடும் அநதாதி்களால் எநதப் 
�யனும் வி்ளயப்ல�ாவதில்்ே... மாறா்க, 
்கற்�்ன்களினூலட உண்்மத்தன்்மயும் 
�குத்தறிவுக்கு ஏற்கும்�டியா்க எழுத்தும் 
்கருத்துக்்களும் அ்னத்திலும் வியாபித்திருப்�லத 
�ல்ே இேக்கியங்களின் அ்டயாளமா்க இருக்்க 
லவண்டும் என்ற சித்தாநதத்்தத் தன்னிடம் 
நி்ேநிறுத்திக்ச்காண்டன திோவிட இயக்்கப் 
�்டப்பு்கள்.

 1930 ்காே்கடடத்திற்குப்பிறகு தமிழில் திோவிட 
இயக்்கச் சிநத்னயாளர்்களின்  புதிய புதிய 
�்டப்பு்கள் ச�ரு்கத்சதாடஙகின... சிறு்க்த்கள் 
உ்ே்கள் எனப் �ே தளங்களில் அது �யணித்தது. 
அதுவ்ேயில் தமிழும் வடசமாழியும் ்கேநது 
�யன்�டுத்தப்�டட மணிப்பிேவாள �்டயிோன 
மு்ற்க்ளப் புறநதள்ளிப் புதிய தமிழ் 
எழுத்துக்்க்ள உருவாக்கி எழுதத்சதாடஙகினர். 
இது ச�ருத்த வேலவற்்�யும் சமாழி 
ஆர்வத்்தயும் மக்்களிடம் வி்தத்தது.

எழுத்து �்டயில் மடடுமல்ோமல் 
லம்டப்ல�ச்சு்களிலும் புதிய தமிழ் �ாணி 
உருவாக்்கப்�டடது. உதாேணத்திற்கு அறிஞர் 
அண்ணா ்க்ேஞர் சதாடஙகி �ேேது  
லம்டத்தமிழ் மக்்க்ளக் கிறங்கச்ச�ய்தது. 
புதிய புதிய தமிழ்ச்ச�ாற்்கள் உருவாயின. 
பின்னாளில் தமிழுக்ச்கனச் ச�ாற்்களஞசியங்கள் 
உருவாக்்கப்�டடசதன்றும் கூறோம்.   தூய 
தமிழ்ப் ச�யர்்கள் ்வக்்கப்�டடன.  �ைநதமிைர் 
இேக்கியங்க்ளயும் அதன் ்கோச்�ாே 
அ்டயாளங்க்ளயும் ்காதல் வீேம் மானம் 
அறம் எனத் தமிைர்்களின் ச�ரு்ம மிகு 
அ்டயாளங்க்ளயும் சிற்றிதழ்்கள் �ாட்கங்கள் 
லம்ட்கள் வாயிோ்க எல்ோவிடத்திலும் 
ச்காண்டு ச�ன்றது திோவிட இயக்்கம்...

�ே இேக்கிய நூல்்களிருநத ே�்னயும் 
முேண்்களும் விவாதங்களுக்குட�டுத்தப்�டடன. 
எல்ோத் தளங்களிலும் மக்்களுக்குதவாத 
�்டப்பு்களின் மீது ல்கள்விசயழுப்�ப்�டடது.. 
சிேப்�தி்காேம் ல�ான்ற நூல்்களுக்குள்ளிருநத 
�ைம்ச�ரும் வாழ்க்்்க மு்ற்களும் 
ச�றி்களும் புதிய ல�சுச�ாருளாயின. இரு 
லவறு ்கருத்துக்்க்ளக்ச்காண்ட விவாத நி்கழ்ச்சி 
�டடிமன்றம் என்ற ச�யரில்  புதிய ்களத்்த 
அ்மத்துத் தமிழ் மக்்களிடம் புதுவிதமான 
சிநத்ன எழுச்சி்ய உருவாக்கியது. அதுவ்ேயில் 
ல��ப்�டடு வநத ்கேப்பு சமாழியிலிருநது 
விடு�டடுத் சதளிநத ச�ாற்்களின் மூேம் 
தமி்ைப் ல��வும் எழுதவும் புதிய ்களம் 
அ்மத்துப் �யணிக்்கத்சதாடஙகியது திோவிட 
இேக்கியத்தளம்.

திோவிடர் ்கை்கம் லதான்றிய ்காேத்திற்குப் 
பின்பு அவவியக்்கத்தினோல் �ே  தமிழ் இதழ்்கள் 
லதாற்றுவிக்்கப்�டடன. தமிழ் சமாழி தமிைர் 
உரி்ம தன்மானம் �மூ்க நீதி சுயமரியா்த 
�குத்தறிவு என மக்்களின் உணர்வு்க்ள 
உலுக்கித் தடடிசயழுப்பும் திோவிடக் 
ச்காள்்்க்கள் �ார்நத நூற்றுக்்கணக்்கான இதழ்்கள் 
சவளியா்கத்சதாடஙகின. அதுலவ தமிை்கத்தில் 
ச�ரும் அறிவுப்�ாய்ச்�்ேயும் �ேவோன 
வாசிப்புக் ்களத்்தயும் உருவாக்கியது எனோம். 
திோவிட இயக்்கங்கள் தமி்ை ல�ேடியா்க 
மக்்களிடம் ச்காண்டு ச�ல்லும் முயற்சியில் 
ச�ரும் சவற்றி ச�ற்றன. மக்்களுக்கும் 
தங்களுக்குமான ச�ருக்்கத்்த லமம்�டுத்த 
சமாழி உணர்்வ ஊடடி மக்்க்ள சமாழியால் 
ஒன்றி்ணத்தனர். �டடிசதாடடி்களுக்ச்கல்ோம் 
ச�ன்று ச�ாதுக்கூடடம் லம்ட்கள் விைாக்்கள் 
என மக்்கள் பிேச்சி்ன்க்ள மக்்கள் ்க்ே்களுடன் 
தமி்ையும் பு்கடடி மக்்களுடன் ்கேநது 
அ்னவ்ேயும் ஓேணியில் திேடடினர்.  திோவிட 
இேக்கிய உே்கத்தில் புதிய எழுத்தாளர்்கள் 
லதான்றிக்ச்காண்லடயிருநதனர்.மி்கச் சிறநத 
்கவிஞர்்கள் உருவானார்்கள், மலனான்மணியம் 
சுநதேனார் சதாடஙகி �ாலவநதர் �ாேதிதா�ன் 
என விரியும் திோவிட இயக்்க எழுத்தாளர்்கள் 
்கவிஞர்்களின் �டடியலும் அவர்்களின் 
ஆற்றல் மிக்்க ்கவி்த்களும் எழுத்து்களும் மி்க 
நீளமான்வ. அதன் சதாடர்ச்சியாய் இன்று 
தமிை்கத்தில் ச�ரும்�ான்்மயாய் இயஙகிவரும் 
எழுத்தாளர்்களில் ்கவிஞர்்களில் �ேரும் திோவிடச் 
சிநத்ன்களின் வழித்லதான்றல்்கலள.

ஒரு ்காே்கடடத்தில் தமிழ்ப் புே்ம்யப் 
ச�ற்றிருநத ஒரு சிே அறிஞர்்களும் அரிதாய்க் 
்கற்�தற்்கான  வாய்ப்பு ச�ற்றிருநதவர்்களும் 
�மூ்க �ாதிய அதி்காேத்தின் மூேம் வாய்ப்பு்க்ளப் 
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ச�ற்றிருநதவர்்களும் ்கல்வி்யயும் 
இேக்கியங்க்ளயும் தங்களுக்குத்தாலம 
பிரித்துக்ச்காண்டு தங்க்ள மடடுலம அறிவின் 
ச�ாரூ�மா்கவும் ்க்ேக் ்களஞசியங்களா்கவும் 
உருவ்கப்�டுத்திக்ச்காண்டு தனியாளு்ம 
ச�ய்துச்காண்டிருநத்தத் த்கர்த்துத் தமிழிேக்கிய 
உே்கத்்த ம்டமாற்றி லவறு தி்�க்கு 
அ்ைத்துச்ச�ன்று அைகு �ார்த்ததில் திோவிட 
இயக்்கத்திற்கும் அதன் �்டப்பு்களுக்கும் ச�ரும் 
�ஙகு உண்டு.

எளியவர்்களின் திண்்ண்களுக்குக் 
்கல்வி்யயும் இேக்கியத்்தயும் ச்காண்டு 
ச�ன்றது. �ாமேனின் குடி்�யிலிருநத 
்காடா விளக்ச்காளியிலிருநது தமிழ் மணம் 
வீ�த்சதாடஙகியது. �ாசளல்ோம் உ்ைத்தவன் 
வாய் நி்றய தமிழ் ல�� விரும்பினான். எளிய 
மனிதர்்கள் வண்டி்கடடிக்ச்காண்டு உ்ே ல்கட்க 
விரும்பினார்்கள். ச்காச்்�யான தமிழிலிருநது 
புதுச்சு்வயான தமி்ைத் திோவிட இயக்்கம் 
மக்்களிடம் அறிமு்கம் ச�ய்தது. வண்டியிழுக்கும் 
சதாழிோளி ்கல்விப்புேமில்ோத விவ�ாயி்கள் 
எனப் �ேரும் சமாழிப்�ற்று ச்காண்டு 
திோவிடச் சித்தாநதங்களின் மீது தீோத ல��ம் 
ச்காள்ளத்சதாடஙகினர். ்கல்வியறிவு ச�ற்ற 
�மூ்கமாய்த் தமிழ்ச்�மூ்கம்  மாற திோவிடம் தநத 
தமிழும் ஒரு ்காேணசமனோம். திோவிடத்தின் 
லம்டத்தமிழும் சிற்றிதழ்்களின் வேவும் 
அேசியலும் �டிக்்கத்சதரியாதவ்ேக் கூட 
எழுத்துக்கூடடி அேசிய்ேயும் சிற்றிதழ்்க்ளயும் 
�டிக்கும் விருப்�த்்த உருவாக்கின. �ாமேன் 
கூட தன் பிள்்ள்களும் அைகிய தமிழில் ல�� 
லவண்டுசமன்ற ஆவல் ச்காள்ள ்காேணமா்க 
அ்மநதது திோவிடம் தநத தமிலை...

திோவிட இயக்்க முன்னணிச் 
ச�யற்�ாடடாளர்்கள்  அேசியல் �மூ்க �குத்தறிவுக் 
ச்காள்்்க்க்ள ஒருபுறமும் ்க்ே இேக்கியம் 
தமிழ்  என மறுபுறமும் அவேவர் திறன்்களுக்ல்கற்� 
அழுத்தமாய்ப் பிடித்துக்ச்காண்டு 
மக்்களி்டலய ஒன்சறனக் ்கேநது வநதனர். 
சவறும் ச�ாழுதுல�ாக்குக்்கா்க மடடுலம 
்க்ேயும் இேக்கியங்களும் இருத்தோ்காது. 
அ்வ �மூ்கத்திற்கும் எதிர்்காேத்திற்கும் 
�யனுள்ளதா்கவும் இருத்தல் லவண்டுசமன்ற 
�ேநத சிநத்ன்ய வி்தத்தது திோவிடச் 
சித்தாநதம்... லம்டப்ல�ச்சு்கள் உ்ே�்ட்கள் 
�ாடல்்கள் ்க்த்கள் என அ்னத்து எல்்ே்களிலும் 
�ல்லவறு எழுத்தாளர்்களும் ்க்ேஞர்்களும் 
்கவிஞர்்களும் �யணிக்்கத்சதாடஙகினர். 
்க்த்களில் வரும் �ாத்திேங்கள் தங்க்ளப் 
பிேதி�லிப்�்தப் �ார்த்தார்்கள். ்க்த மாநதர்்கள் 
தங்களில் ஒருவோய் இருப்�்தக்்கண்டனர்.  

தங்களின் வாழ்்வயும் துன்�ங்க்ளயும் 
தங்களின்  ச்காண்டாடடங்க்ளயும் ல�சுவதா்கக் 
்க்ே்களும் எழுத்து்களும் இருநத்த மக்்கள் 
விரும்பினர். 

திோவிட இயக்்க  �ாட்கங்கள்  புதிய 
சவளிச்�த்்தச் �மூ்கத்தில் �ாய்ச்�த் சதாடஙகின. 
அவர்்களின் �ாட்கங்கள் எளியவர்்களின் வாழ்்வ 
துக்்கத்்த மகிழ்ச்சி்ய ்கண்ணீ்ே விடிய்ேப் 
ல�சின.  திோவிட இயக்்கத்தின் �ார்பில் ஏோளமான 
இதழ்்கள் �மூ்க இன எழுச்சி அ்டயாளங்க்ளத் 
தாஙகி சவளிவநதுச்காண்டிருநதன. அேசியல் 
இேக்கியம் என �ன்மு்கத்தன்்மயுடன் 
சவளிவநத அவவிதழ்்களில் சிறு்க்த்கள், 
்கடடு்ே்கள், ்கவி்த்கள், இேக்கியத்  
திேடடு்களில் புதுப்புது த்ேப்பு்களில் �ாடடு 
�டப்பு்கள், �மூ்க விழிப்புணர்வு, மூட�ம்பிக்்்க 
ஒழிப்பு, ்கடவுள் மறுப்பு, ச�ண்ணிய விடுத்ே, 
�ாதி எதிர்ப்பு, நி்கழ்்காே அேசியல், �றிக்்கப்�டட 
உரி்ம்கள், குைந்த்கள் ்கல்வி, எதிர்்காேத்தின் 
வளர்ச்சி என முழு வீச்சுடன் எழுதப்�டடு வநதன. 
அநத வ்்கயில் திோவிடர் இயக்்கத்திலிருநது 
�ை்மவாத �ாதியக் ச்காடு்ம்களுக்ச்கதிோ்க 
எழுதியவர்்களின் வரி்� மி்கப்ச�ரிது.   அதன் 
வரி்�யானது ச�ரியார் அண்ணா ்க்ேஞர் 
எனத்சதாடஙகி மி்கப்ச�ரிய �ஙகிலித்சதாடோய் 
நீண்டு ச�ல்ேக்கூடியது. எண்ணற்ற எழுத்தாளர்்கள் 
ல�ச்�ாளர்்கள் ்கவிஞர்்கள் ்கடடு்ேயாளர்்கள் 
உ்ேயாசிரியர்்கள் திறனாய்வாளர்்கள் 
ல�ோசிரியர்்கள் திோவிட இேக்கியத்தடத்தில் 
�யணித்துத் சதாடர்ச்சியாய்த் தங்களின் 
�ங்களிப்்�ச் ச�ய்துச்காண்டிருநதனர்.

திோவிட இயக்்கத் லதான்றலுக்குப்பிறகு அதன் 
�ார்பு்டய �மூ்க விழிப்புணர்வுடன் ஏோளமான 
நூல்்கள் இயற்றப்�டடாலும் அ்வய்னத்தும் 
சவறும் எதிர்ப்பு இேக்கியங்கள் 
மடடுலம.. அ்வ முழு இேக்கியமா்காது. 
அடி்மத்தனங்களுக்ச்கதிோ்க உருவான சவறும் 
்கே்க இேக்கியம் மடடுலம  என்று வாதிப்ல�ார் 
உண்டு.  ஆனால் எளியவர்்களின் விடியலுக்்கா்க 
அவர்்களின் உரி்ம்களுக்்கா்க முடக்்கப்�டட 
அவர்்களின் ்கல்வி ச�ாருளாதாே �ாதிய �மூ்க 
விடுத்ேக்்கா்க... மூடத்தனங்களிலிருநது 
அடி்மச் சிநத்ன்களிலிருநது அவர்்க்ள 
சமாத்தமாய் விடுவிக்்க ஒரு இயக்்கம் தன்்ன 
ஒப்புக்ச்காடுத்து ஆற்றிய ல�்வ்களுக்்கா்கவும் 
யதார்த்தத்தில் அதன் �ங்களிப்பும் உ்ைப்பும் 
�மூ்கம் முழு்மக்கும் �ேனளித்ததற்்கா்கவும் 
திோவிட இயக்்கப் �்டப்பு்க்ளச் �மூ்க 
இேக்கியமா்கலவ  ச�ரும்�ான்்ம மக்்கள் 
ஏற்றுக்ச்காண்டிருக்கிறார்்கள். தமிழில் 
ச�ாற்்களஞசியத்்த உருவாக்கியதும் தந்த 
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ச�ரியாரின் தமிழ்  எழுத்துச் சீர்த்திருத்தமும் 
சமாழி வளர்ச்சி குறித்த திோவிடத்தின் 
முன்லனாக்கிய அறிவியல் �ார்்வலய.

�நலதகிக்கும்  எ்தயும் ல்கள்வி ல்கட்க 
லவண்டுசமன்ற சுய சிநத்ன்யத் திோவிட 
எழுத்துக்்கள் உருவாக்கின. சுய மரியா்த, �ாதி 
ஒழிப்பு, �குத்தறிவு, �மூ்க மாற்றம், ச�ண் 
விடுத்ே, சதா்ேல�ாக்குப் �ார்்வ, விஞஞான 
முன்லனற்றம்எனப் �ல்லவறு மக்்கள் �ேன் 
�ார்நத வழி்களில் �யணித்துக்ச்காண்டு இேக்கிய 
உே்கத்திலும்  வளர்நதுவரும் எழுத்தாளர்்களிடமும் 
இன்்றய இளம் த்ேமு்றயினரிடம் 
சிநத்ன்களில் ச�ருநதாக்்கத்்தத் 
லதாற்றுவித்துக்ச்காண்டிருப்�து திோவிட 
இயக்்கப் �்டப்பு்கள் என்றால் மி்்கயில்்ே.

துவக்்க ்காேத் திோவிட இயக்்க 
எழுச்சி்யப்ல�ான்லற இன்்றய 
இ்ளஞர்்களிடம் �நலத்கங்களும்  ல்கள்வி்களும் 
உயர்த்திப் பிடிக்்கப்�டுகின்றன.  வாசிப்புத் 
தளங்களில் புதிய சிநத்னயாளர்்கள் 
ச�ருகிவருகிறார்்கள். ்க்ே இேக்கியங்கள் 
என்�ன மக்்களுக்்கானலத என்�்தத் திோவிட 
இயக்்கங்கள் இரு�தாம் நூற்றாண்டின் 
துவக்்கத்திலேலய வலியுறுத்திவிடடன. 
இேக்கியம் என்�து மக்்க்ளப்�ற்றிப் ல�� 
லவண்டும் மக்்க்ளப் �ாட லவண்டும் 
மக்்களின் வாழ்விய்ே சவளிப்�டுத்த 
லவண்டும்.. ்க்ே இேக்கியங்கள் 
சவறும் ்கற்�னாவாதங்களுக்குள்ளும் 
அைகியலுக்குள்ளும் மடடுலம தன்்ன 
அ்டத்து்வத்துக்ச்காள்ளக்கூடாது என்�்தத் 
திோவிடச் சிநத்ன்களும் �்டப்பு்களும் 
அநதநதச் சூைலில்  நிரூபித்துவநதிருக்கின்றன. 
சவறும் �ாதி அதி்காேத்தின் மீதான எதிர்ப்பு 
்கடவுள் மறுப்பு நி்ேப்�ாடு மடடுலம திோவிடர் 
இயக்்கப் �ார்்வ என்று திணிக்்கப்�டும் சிநத்ன 
அ்கற்றப்�டலவண்டும். திோவிட இயக்்கத்தின் 
அல்ேது திோவிடர்்களின் இேக்கியப்�்டப்பு்கள் 
�ாதி இழிவு்களற்ற �மூ்கத்தின் அைகிய மு்கமாய் 
சவளிப்�டடன. அவர்்களின் �்டப்பு்களில் 
மக்்கள் விடியல் முன்்வக்்கப்�டடது. 
வித்வ்க்ள மறுமணம் ச�ய்ய ்வத்ததும்  
ச�ண்ணியம் குறித்துப் ல��்வத்ததும் 
அடி்மத்தனத்திற்கு எதிோன ்கே்கக்குே்ே 
ஒலித்ததும் திோவிடச் சிநத்னலய.. �மூ்கத்தில் 
�யனற்ற �ை்மவாதத்திற்கு மக்்கள் ச�ரும் 
ல�ேம் ஒதுக்குவ்த அது ்கண்டித்தது.  மனிதர்்கள் 
சுயமரியா்தயா்கச் �மூ்க அநதஸ்துடன் 
அறிவுடனும் வாை லவண்டிய அவசியத்்த 
எழுதியது.  சுயமாய்ச் சிநதிக்கும் ்கருத்தாக்்கங்க்ள 
உருவாக்கியது.

திோவிட இயக்்கச் சிநத்ன்கள் 
ச�ாதுவுட்ம்ய வலியுறுத்தும் ்கம்யூனி�ம் 
இேண்டுலம ஒப்பீடடளவில் �மத்துவத்்த 
வலியுறுத்தினாலும் அேசியல் மற்றும் 
வர்க்்கப்�ார்்வயில் இவவிேண்டும் சவவலவறு 
நி்ேயில் நிற்�தா்கலவ ்கருதப்�டுகிறது 
என்றாலும் இேண்டு ்கருத்துக்்களுக்குமான 
உள்ளார்நத அடிப்�்ட ல�ாக்்கம் ஒன்றா்கலவ 
இருக்கிறது. அது அ்னத்தும்  மக்்களுக்்கானலத....  
சமாழி எழுத்து ்க்ே இேக்கியம் �ாடல் 
இ்� ல்களிக்்்க என எதுவும் யாருக்கும் 
வேமளிக்்கப்�டடதல்ே, அ்னத்தும் 
மக்்களிடமிருநலத பிறநதது.. மக்்களுக்்கா்கலவ 
அது �யன்�டலவண்டும். மக்்களுக்குப் �யனற்றது 
எதுவாயிருப்பினும் அது புறக்்கணிக்்கப்�ட 
லவண்டிய்வலய என்ற சித்தாநதத்்த 
இேண்டுலம அடி �ாதமாய் வலியுறுத்துகின்றன. 
இன்றும்கூட இடது �ாரி தத்துவங்களுக்குள் 
தங்க்ள அர்ப்�ணித்துக்ச்காண்டு �யணிக்கும் 
�ல்லவறு சிநத்னயாளர்்களும், திோவிட 
இயக்்கத்்தச் �ாோத அேசியல் இயக்்கச் 
ச�யற்�ாடடாளர்்களும், எழுத்தாளர்்களும் கூட 
அடிப்�்டயில் திோவிடச் சிநதாநதங்களுக்குள் 
நு்ைநது �யணித்துச்ச�ன்றவர்்கலள என்�்த 
மறுத்துவிட முடியாது.

திோவிட அேசியல் இயக்்கங்களின் மீதும் 
அதன் சிே தத்துவங்களின் மீதும் �ேருக்கும் 
�ேவிதச் �ார்பு நி்ே எதிர்ப்பு நி்ேக் ்கருத்துக்்கள் 
இருநதாலும் திோவிடச் சித்தாநதத்தின் 
திோவிட அேசியலின் லத்வ்களுக்்கான 
அவசியமும் இருக்கிறது. ்காேணம் இநதச் 
�மூ்கம் அ்னத்துத் தளங்களிலிருநதும் 
அறிவார்நத �மூ்கமாய் ஒற்று்மயுள்ள �மூ்கமாய் 
முழு்மயாய்  விடுத்ேய்டநதுவிடடதாய் 
ஒருல�ாதும் ்கருதமுடியாது. மக்்கள் �ை்ம 
வாதங்களுக்குள்  இன்னும் சிக்கிக்ச்காண்டு 
கிடக்கின்றனர். ச�ரும்�ான்்ம 
மக்்களிடம் �ாதியும் �ை்மவாதங்களும் 
இருநதுச்காண்டிருக்கின்றன. புதிய  சிநத்ன்கள் 
மூேம் �மூ்கத்்த லமசேழுப்� திோவிடச் 
சிநத்ன்கள் லமலும் அவசியமாகின்றன.  
அ்னவருக்கும் ச�ாதுவான �மூ்க நீதித் 
தீர்வு்கள் முழு்மயாய் எடடப்�டும்வ்ே 
்கல்வி ச�ாருளாதாே தன்னி்றவு �மத்துவம் 
ல�ான்ற அடிப்�்டப் பிேச்சி்ன்களுக்கு 
நி்ேயான விடிவு கி்டக்கும்வ்ே திோவிடச் 
சித்தாநதமும் அது உருவாக்கி ்வத்திருக்கும் 
அேசியல் சிநத்ன்களும் அது �ார்நத 
முற்ல�ாக்குக் ்க்ே இேக்கியப் �்டப்பு்களும் 
சதாடர்நது இருநதுச்காண்டிருக்கும், சதாடர்நது 
இயஙகிக்ச்காண்லடயிருக்கும்...
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ஆய்வு

ததாடர் - 1

�ாே்காஸ்ட என்�து இேண்டாம் 
உே்கப்ல�ாரின்ல�ாது  ஹிடேரின் �ாஸிப்�்ட 
1941ஆம் வருடம் சதாடஙகி 1945ஆம் வருடம் 
வ்ே ஐலோப்பிய யூதர்்கள் மீது �டத்திய 
மனிதத்தன்்மயற்ற மி்க மி்கத் சதளிவா்கத் 
திடடமிடப்�டட அோஜ்க இன அழிப்புப் 
�டுச்கா்ே ஆகும்.

்காேம் மாறுகிறது, ்காடசி்கள் மாறுகின்றன. 
அதுவ்ே யாழ்ப்�ாண நூே்கத்திற்குச் ச�ன்று 
வருலவாம், வாருங்கள்.

தனி��ர் ல�்கரிப்பு்களுடன் சதாடஙகிய 
யாழ் நூே்கம், அப்�குதி மக்்களின் அளப்�ரிய 
�ஙகினால், 1933ஆம் ஆண்டில், முழுநூே்கமா்கத் 
தனக்ச்கன்று புதிதா்க ஒரு ்கடடிடத்்தயும் 
்கடடிக்ச்காண்டது. மக்்கலளாடு  யாழ் நூே்கமும் 
இ்ணநலத வளர்நதது. 1980்களில் சுமார் 97, 000 
அரிய நூல்்களுடன் சதன்கிைக்்காசியாவின் மி்கப் 
ச�ரிய நூே்கமா்கத் தன் எல்்ே்க்ள விரித்துக் 
ச்காண்டது.

ஹிடேர் ஐலோப்�ாவின் யூதர்்களின் 
எண்ணிக்்்கயில் மூன்றில் ஒரு �குதி மக்்க்ள 
இனப்�டுச்கா்ே ச�ய்தாலன, அது 20ஆம் 
நூற்றாண்டின் மத்தியில். நூற்றாண்டின் இறுதிக் 
்கடடத்தில் சிங்கள அேசு லவறுமாதிரி லயாசித்தது. 
இன அழிப்�ா்க.. அவர்்கள் ல�ர்த்து ்வத்திருநத 

�ண்�ாடு, ்கோச்�ாேத்தின் பிேதிநிதியா்க இருக்கும் 
யாழ் நூே்கத்்தத் தீயிடடுக் ச்காளுத்தியது. 

யாழ்ப்�ாண நூே்க எரிப்பு �ர்வலத�த் 
தமிைர்்களின் ச�ஞசில் ஆறா வடுவா்க 
வளேத்சதாடஙகியது. ல்காட்டயூ்ேச் ல�ர்நத 
லோஜாமுத்்தயாவின் ச�ஞசிலும் அநதத் தீ 
்கனன்றுச்காண்டிருநதது. 1950்களில் ச�ம்சமாழித் 
தமிழ்நூல்்கள், ஆவணங்கள், அழியும் நி்ேயிோன 
ச�நதமிழ்ச் சுவடி்கள் ல�ான்றவற்்றத் லதடும் 
தா்கம் “தீ’’ ல�ால் அவ்ே விேடடியது எனும் 
அளவிோன தாக்்கத்்த ஏற்�டுத்தியிருநதது யாழ் 
நூே்க எரிப்பு.

நூே்க வித்த்கர் லோஜாமுத்்தயா :

சிவ்கங்்க மாவடடம் ்கா்ேக்குடி வடடத்தில் 
உள்ள ல்காட்டயூர் கிோமம்தான் லோஜா 
முத்்தயாவின் ச�ாநத ஊர். 1926ஆம் ஆண்டு 
ச�ப்டம்�ர் 5ஆம் �ாள் முத்்தயா பிறநதார். 
இவேது ச�ற்லறார் ோம�ாதன் - அை்கம்மாள். 
இவேது தாத்தா முத்்தயாச் ச�டடியார் ச�ரும் 
ச�ல்வநதர். அவருக்குக் ்கல்்கத்தாவில் ்கப்�ல், 
�ம்�ாயில் �ர்க்்க்ே ஆ்ே இருநதன. ஆனாலும் 
அவோல் 7ஆம் வகுப்புவ்ே மடடுலம �டிக்்க 
முடிநதது. 1962ஆம் ஆண்டு திருமணம்.

தன்னு்டய 25ஆம் வயதில் இவர் 
ச�ன்்னக்குப் �யணிக்கிறார். தான் ல�சித்த 
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ஓவியக்்க்ே்யத் தன் வாழ்க்்்கயின் 
சதாடக்்கமா்கக் ச்காண்டு,  ‘லோஜா ஆர்டஸ்’ என்ற 
ச�யரில் விளம்�ேப் �ே்்க எழுதும் நிறுவனம் 
ஒன்்ற �டத்துகிறார். நிறுவனங்களுக்கு 
ல�ார்டு எழுதிச்     �ம்�ாதிக்கிறார். ஓவியங்கள்  
வ்ேவதற்்கா்க முதலில் புத்த்கங்க்ள வாஙகிய 
முத்்தயா பிறகு புத்த்கம் �டிப்�தில் ஆர்வம் 
ச்காண்டு அவற்்றச் ல�்கரிக்்கத் சதாடஙகினார். 
மூர் மார்க்ச்கட இவருக்கு மி்கவும் பிடித்த இடம். 
தான் �ம்�ாதித்த �ணத்தில் �ா்ேயில் விற்்கப்�டும் 
�்ைய புத்த்கங்க்ள வாஙகிக்ச்காண்லட 
ல�ாவார். அன்்றய மவுண்ட லோடு முழுதும் 
�டநலத மூர் மார்க்ச்கட ச�ன்றிருக்கிறார்.

ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு தன் 
ச�ாநத ஊோன ல்காட்டயூருக்குச் ச�ல்ே 
ல�ரிடடல�ாது தனது �ண்�ர் ஒருவரிடம் தான் 
ல�்கரித்திருநத புத்த்கங்க்ளக் ச்காடுத்துப் 
�ாது்காத்து ்வத்திருக்குமாறு கூறிச்ச�ன்றார். 
ச�ன்்னக்குத் திரும்பிய முத்்தயா தனது 
�ண்�ர் அப்புத்த்கங்க்ளத் தவறவிடட ச�ய்தி 
அறிநது லவத்னப்�டத் சதாடஙகினார். ஆன்மா 
இல்ோத சவற்றுடம்�ானது அவர் ச�ஞ�ம். 
நூல்்கள் இல்ோத இல்ேம் ஆன்மா இல்ோத 
உடம்பு என்�ாலே லோமானியத் தத்துவ லம்த 
சிைலோ (மார்்கஸ் டலீயஸ் சிைலோ). அதுல�ாே 
ஆகிப்ல�ானார் லோஜா முத்்தயா.

நூல்்க்ளச் ல�மிப்�தில் இநதச் �ம்�வம் 
ஒரு திருப்புமு்னயா்க அ்மநதது. அதன்பிறகு 
அவர் நூல்்க்ளவிடடுப் பிரியலவயில்்ே. 
்கங்காரு தன் குடடி்யச் சுமப்�்தப்ல�ாேத் தன் 
வாழ்�ாள் முழுவதும் தாலன நூல்்க்ளச் சுமக்்கத் 
சதாடஙகினார். மீண்டும் அநதப் புத்த்கங்க்ளச் 
ச�ன்்னயின் மூர் மார்க்ச்கடடில் லதடித்லதடி 
வாஙகிச் ல�்கரித்தார். அன்றிலிருநது நூல்்க்ளச் 
ல�்கரிப்�்தலய தன் இேடசிய சவறியாக்கினார்.

லோஜா முத்்தயா தன் வாழ்�ாளில் ல�்கரித்த 
புத்த்கங்கள் மடடும் ஒரு ேட�த்திற்கும் அதி்கம். 
இவற்றில் �ை்மயான தமிழ் இேக்கிய, இேக்்கண 
நூல்்களும், மருத்துவம், தத்துவம், வேோறு, 
இ்�, �ாட்கம், ்க்ேக் ்களஞசியத் சதாகுப்பு்கள், 
�ாடடுப்புறப் �ாடல்்கள், அ்கோதி்கள் 
ஆகிய்வயும் அடஙகும். இ்தத்தவிே இேண்டு 
ேட�ம் சிறு்க்த்கள், ஐநது ேட�ம் தினச்ச�ய்தி 
துணுக்கு்கள், புத்த்ேப் �ற்றிய 2,000 ்கடடு்ே்கள், 
சவள்்ளயோல் த்ட ச�ய்யப்�டட புத்த்கங்கள், 
விேஙகு்கள் சதாடர்�ான 5,000 ்கடடு்ே்கள், 
25,000 க்கும் லமற்�டட �ஞசி்்க்கள், 15 ேட�ம் 
�ைசமாழி்கள், ச�டடி�ாடடு �்கேத்தார் �மூ்கச் 

�டஙகு்கள் �ற்றிய ஏடு்கள், 750 மேச்சிற்�ங்கள், 
விற்�்னப் �த்திேங்கள், அடகுச்சீடடு்கள், 100 
ஆண்டு்களுக்கு முன்பு �டநத �ாட்க - தி்ேப்�டத் 
துண்டுப் பிேசுேங்கள்.. �த்சதான்�து மற்றும் 
இரு�தாம் நூற்றாண்டு்களில்  சவளியான 
�த்திரிக்்்க்களான ‘ச�நதமிழ்’, ‘ச�நதமிழ்ச் 
ச�ல்வி’, ‘ஒரு ்��ாத் தமிைன்’, ‘உதயதாே்்க’, 
‘தமிழ்ப்ச�ாழில்’, ‘மஞ�ரி’, ‘்க்ேம்கள்’, ‘்கல்கி’, 
‘மாதர் மலனாேஞ�னி’ திோவிட இயக்்கம் �ார்நத 
இதழ்்களான ‘குடியேசு’, ‘�குத்தறிவு’, ‘புேடசி’, 
‘திோவிட�ாடு’, ‘்காஞசி’ ‘ல�ார்வாள்’ ‘புது்வ 
முேசு’ ல�ான்ற �ே �த்திரிக்்்க்கள் உள்ளிடட 
ஏோளமான ல�்கரிப்பு்க்ளக் ச்காண்ட அரிய 
ச�டட்கமா்க அவேது நூே்கம் தி்கழ்கிறது.

1705ஆம் ஆண்டு சவளியிடப்�டட �ார்ேஸ் 
டிரிலில் லோல்டின் ‘பியர்�தும் சடக்’, 1804ஆம் 
ஆண்டின் ‘்கநதர் அநதாதி’, 1828ஆம் ஆண்டின் 
‘ல�ா்கர் ்வத்திய நூல்வரி்�’, 1850ஆம் ஆண்டின் 
‘மஸ்தான் �ாடல்்கள்’, 1857ஆம் ஆண்டின் ஜி.யு. 
ல�ாப் அவர்்களால் �திப்பிக்்கப்�டட ‘இேக்்கண 
நூல்’ மற்றும் 1874ஆம் ஆண்டில்  சவளியான ‘தமிழ்ச் 
ச�ாற்்களஞசியம்’ (Tamil Vocabulary), 1885ஆம் 
ஆண்டில் உ.லவ. �ாமி�ாதய்யர் முதன்முதோ்கப் 
�திப்பித்த ‘ஸ்ரீமத்தியார்ச்சுனமான்மியம்’, 
1890ஆம் ஆண்டில் சவளியான ‘�ளச்�க்ேவர்த்தி’ 
ல�ான்ற்வ இவர் ல�்கரித்துள்ள அரிய நூல்்களுள் 
குறிப்பிடத்தக்்க்வ.

புத்த்கங்க்ள ல�சித்து அவற்்றச் ல�மித்து 
எதிர்்காேச் �நததியினருக்கு அவற்்ற விடடுச் 
ச�ல்ே லவண்டும் என்று எண்ணிச் ச�யல்�டட 
மனிதர் லோஜாமுத்்தயா ஒரு ‘�டமாடும் நூே்கம்’ 
ஆ்கத் தி்கழ்நதவர். சதற்்காசியச் �மூ்கக் ்கோச்�ாே 
வேோற்றுப் ச�டட்கத்தின் திறவுல்கா்ே 
உேகிற்கு வைஙகிய மாமனிதர் அவர். 
“தி்ே்கடல் ஓடியும் திேவியம் லதடு” என்�து 
“ச்கான்்றலவநதன்” ஔ்வயாரின் �மூ்க நீதி 
நூல் வா�்கம். அரியவ்்க நூல்்க்ளத்  லதடுவ்த 
வாழ்க்்்கத் சதாழிோ்கலவ ச்காண்டவர் அவர்.

புத்த்கங்க்ள வாஙகுவலதாடு 
நிறுத்திவிடாமல் அவற்்றப் �டித்து, த்ேப்பு 
வாரியா்கப் பிரித்து அடடவ்ணப்�டுத்தி, 
�டிப்�வர்்களுக்குப் �யன்�டும் வ்்கயில் 
அவற்்ற அடுக்கி ்வத்திருநதார். ஒவசவாரு 
நூலிலும் உள்ள ச�ய்தி்க்ளத் சதாகுத்துக்  
்களஞசியமும் தயாரித்திருநதார். இது அவரு்டய 
ச�ாநத மு்ற்யத் தழுவியது.  தன்னு்டய 
நூல்்கள் அ்னத்்தயும் லத�த்தின் ச�ாத்துல�ால் 
்கருதினார். தனது நூே்கத்துக்கு ‘LIBRARY SER-
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VICE OF INDIA’ என்று ச�யரிடடார். அவரு்டய 
புத்த்கங்களில் இநதப் ச�ய்ே முத்தி்ே 
�தித்தார். அது சவறும் ச�ாற்சறாடர் இல்்ே, 
அவேது உள்ளக் கிடக்்்க. தன்னு்டய ல�்கரிப்பு 
�ாடடுக்்கா்க மடடும் என்று ்கருதினார். நூல்்க்ளப் 
�ாது்காப்�து, லதசியச் ல�்வ என்றும் ்கருதினார்.

லோஜாமுத்்தயாவின் ல�்கரிப்பு்கள் �மக்குக் 
்கற்றுத்தரும் �ாடங்களில் முதன்்மயானது 
‘உண்்ம’ - என்ன உண்்ம ?

�ார்க்்கோம் !

1984ஆம் ஆண்டு தரும்புேம் ஆதீனம் “�தி 
மணிக்ல்கா்வ” எனும் நூ்ே சவளியிடடது. 
இநத நூலுக்கு முன்னு்ே எழுதியவர் தமிைறிஞர் 
மு. அருணா�ேம்.

மு. அருணா�ேம் 9ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 
17ஆம் நூற்றாண்டு வ்ேயிோன இேக்கிய 
வேோற்்றக் ்காே மு்றப்�டி மி்க விளக்்கமா்க 
ஆோய்நது 14 சதாகுதி்களா்க சவளியிடடுத் தமிழ் 
இேக்கிய வேோற்றுத் து்றயில் முத்தி்ே �தித்த 
தமிைறிஞர். இவர் தனது ஆய்வு முன்னு்ேயில், 
“சித்தாநத �ாஸ்திேங்கள் 14 என்�து பி்ை, 
அ்வ்கள் 16” எனக் குறிப்பிடடிருநதார். 

அதற்கு ஆதாேமா்க 1866ஆம் ஆண்டில் மது்ே 
�ாய்கம் பிள்்ள சித்தாநத �ாஸ்திேங்க்ள 
அச்சிடட ்காேம் முதல்தான் இது வைக்கிற்கு 
வநதது என்றும் குறிப்பிடடு, “உநதி ்களிறு 
உயர்ல�ாதம்...” என்று சதாடஙகிப் �தினான்கு 
சமய்்கண்ட �ாஸ்திேங்க்ளயும் குறிப்பிடும் 
சவண்�ா்வயும் அவலே எழுதியிருக்்க 
லவண்டும் எனவும் குறிப்பிடடிருநதார். சிறநத 
சமாழிச�யர்ப்�ாளரும், முன்னாள் உயர்நீதிமன்ற 
வைக்்கறிஞரும், ல�க்கிைார் அடிப்ச�ாடி எனும் 
சிறப்புப்  �டடத்்தப் ச�ற்றவருமான மு்னவர் 
தி. �. இோமச்�நதிேன் அத்ன ஏற்று அணிநது்ே 
எழுதியிருநதார்.

இப்� �ாம், லோஜாமுத்்தயா அவர்்களின் 
அரிய ல�மிப்பு்களில் ஒன்றான “திருக்குறள்” 
�திப்்�ப் �ார்க்்கப் ல�ாகிலறாம். 1861ஆம் 

ஆண்டு ஸ்ரீேஸ்ரீ ஆறுமு்க �ாவேர் �திப்பித்த 
�ரிலமேை்கர் உ்ேயுடன் கூடிய “திருக்குறள்” 
�திப்பு அது. அதில் இருநத சிறப்பு ஆறுமு்க 
�ாவேர் ச்காடுத்திருநத அடிக்குறிப்பு்கள். 
�ரிலமேை்கரு்டய உ்ேயில் �ே நூல்்களில் 
உள்ள அடி்கள் குறிப்பிடப்�டுகின்றன. 

சுவடியில் அவவடி்கள் ச்காண்ட நூலின் 
ச�யலோ அநநூலின் ஆசிரியர் ச�யலோ 
இருக்்காது. �ாம் இன்று ச�ய்வது ல�ால் நிறுத்தக் 
குறியீடு்கலளா, லமற்ல்காள் குறியீடு்கலளா 
இருக்்காது. �ாவேர் தன்னு்டய ்கல்விப் 
�யிற்சியாலும் நி்னவாற்றோலும் லமற்ல்காள் 
�குதி்களுக்குக் குறியிடடு அடிக்குறிப்பு்களில் 
நூலின் ச�யர் முதலியவற்்ற அதில் 
ச்காடுத்துள்ளார். அடிக்குறிப்பில் “சீவ்க 
சிநதாமணி”, “சிேப்�தி்காேம்”, “புற�ானூறு” 
ல�ான்ற நூல்்களின் ச�யர்்கள் தேப்�டடுள்ளன. 
1861ஆம் ஆண்டு இநநூல்்கள் அச்சில் வேவில்்ே. 
உ.லவ.�ாமி�ா்தயர்  அப்ல�ாது 6 வயதுக் குைந்த 
என்�்த இஙகு நி்னவூடட விரும்புகிலறன். 
ஆறுமு்க �ாவேரிடம் இருநத சுவடி்க்ளக் 
ச்காண்லட இக்குறிப்பு்கள் தேப்�டடுள்ளன. 

ஒரு குறளுக்கு எழுதப்�டட �ரிலமேை்கரின் 
உ்ேயில் வரும் ஒரு அடிக்குத் தேப்�டட 
குறிப்பு்ேயில் “திருக்்களிற்றுப்�டியார்” - இது 
்�வச் சித்தாநத �ாத்திேங்கள் “�தினான்கினுள் 
ஒன்று” எனக் குறிப்பிடப்�டடிருநதது. 
இநதக் குறிப்்�ப் �டித்ததும் மு்னவர் 
தி.�.இோமச்�நதிேன் அவர்்களுக்கு ஒரு மின்னல் 
லதான்றி ம்றநதது. ்காேணம் இநதக் குறிப்பு 
அறிஞர் மு.அருணா�ேத்தின் முடி்வத் 
த்கர்த்துவிடடது என்று குறிப்பிடுகிறார். 

மு.அருணா�ேம் அவர்்கள் சித்தாநத 
�ாத்திேங்கள் 14 என்னும் வைக்கு 1866ஆம் 
ஆண்டிற்குப் பிறகுதான் வநதது என்று, 
“�திமணிக்ல்கா்வ” நூலிற்கு எழுதிய 
முன்னு்ேயில் குறிப்பிடடிருநதார். இநநூலிற்கு 
அணிநது்ே எழுதிய மு்னவர் தி.�. 
ோமச்�நதிேன் அவர்்கள்தான் இநத உண்்ம்ய, 
லோஜாமுத்்தயா அவர்்களின் ல�மிப்பு 
நூலிலிருநது ச்காண்டுவருகிறார். ஆனால் 
�ாவேரின் கூற்று அதற்கு 5 ஆண்டு்களுக்கு 
முன்ல� வநதது என்ற உண்்ம்ய உேகினுக்கு 
உணர்த்தியது. லமலும் இவவைக்கு தமிழ்�ாடடில் 
மடடுமன்றி இேங்்கயிலும் இருநத்த 
இக்குறிப்புக் ்காடடுகிறது. முதற்�திப்பின் 
லத்வ்ய உணர்த்த இது ஒரு எடுத்துக்்காடடா்க 
்வத்துக்ச்காள்ளோம்.                     -  சதாடரும்
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“என்ன ஆச்சு, குட்டிப் பெண்ணே?” எனறு 
்ேட்்டார். “சும்டா உலடாத்திகபேடாணடு இருகேடா்ே. 
சளி பிடித்துவிடும,” என்டார்.

்ெசுவேற்கு இதுேடான நலல ச்யம எனறு 
நின்னத்து, இங்ே எ்னககு எநே முன்்னற்்மும 
ஏற்ெ்விலனலபயனெேடால இங்ேயிருநது 
கூட்டிகபேடாணடு ்ெடாய்வி்்வணடும என் 
விருப்ெத்னேத் பேரிவித்்ேன.

“ஏன ேண்ணே! நமமுன்ய  வடா்னே ஒப்ெநேம 
இனனும மூனறு வடாரஙேளில முடிகி்து. அேற்கு 
முன்னடால எப்ெடிக கிளமபுவது,” என்டார்.

“நமமுன்ய வீட்டில இனனும ்ரடா்த்து 
்வனலேபளலலடாம முடியவிலனல, நடானும 
இப்்ெடானேககு இஙகிருநது ்ெடாே முடியடாது. 
உ்னககு ஏ்ேனும ஆெத்ேடா்ன நினலன்பயன்டால 

இஙகிருநது ்ெடாேலடாம, ்ெடாே்வணடும. ஆ்னடால 
உ்னககுத் பேரிகி்்ேடா இலனல்யடா, எ்னககு 
உனனி்ம நலல முன்்னற்்ம பேரிகி்து. அன்ெ, 
நடான ஒரு ்ருத்துவன, எ்னககுத் பேரியும. உ்மபு 
சனேப்பிடித்து பெடாலிவும கூடியிருககி்து, 
நன்டாேப் ெசிககி்து. உனன்னப் ெற்றி நடான 
ேவனலப்ெ் எதுவு்்யிலனல”.

“என என் பேடாஞசமகூ் ஏ்விலனல. 
முனனிருநேது ்ெடாலவும இலனல. ்டானலயில 
நீஙேள் இருககும்ெடாது நன்டாேப் ெசித்துச் 
சடாப்பிடுகி்்ன. ஆ்னடால ேடானல ்நரத்தில நீஙேள் 
இலலடாே்ெடாது நினலன் ்்டாச்டாே இருககி்து!” 
எனறு பசடான்்னன. 

எனன்ன இறுே அனணேத்துகபேடாணடு, “உன 
குட்டி இேயத்துககு ஆசீர்வடாேம. உன ்நடாய் உன 
்்னது்ன சமெநேப்ெட்டிருககி்து. ஒளிவீசும 
இநே அருன்யடா்ன ்நரத்தில தூஙேப் ்ெடா்வடா்டா. 
இனேப் ெற்றிக ேடானலயில ்ெசு்வடாம,” என்டார்.

“நீஙேள் ்ெடாே்டாட்டீர்ேள்ேடா்்ன,” எனறு 
்சடாே்டாேக ்ேட்்்ன.

“அது எப்ெடி முடியும ேண்ணே. இனனும 
மூன்் வடாரமேடான. நம வீட்ன் பெனனி ேயடார் 
பசய்வேற்குள் நடாம சின்னேடாே பவளியூர்ப் ெயணேம 
ஒனறுககுப் ்ெடாய்வரலடாம. உணன்யடாே்வ 
உனனி்ம இப்்ெடாது நலல ்டாற்்ம இருககி்து, 
அன்ெ!”

“உ்லளவில முன்்னற்்ம இருகேலடாம...,” 
பசடாலல வநேனேப் ெடாதியி்ல்ய நிறுத்திவிட்்்ன. 
எழுநது உட்ேடார்நது ேணடிப்பும வசவும ேலநே 
ெடார்னவ ஒனன்ப் ெடார்த்ேடார் எனெேடால ்்்ல 
எதுவும பசடாலலமுடியவிலனல.

“ேண்ணே. எ்னகேடாேவும நம குழநனேகேடாேவும 
உ்னகேடாேவும பேஞசிக்ேட்கி்்ன. அப்ெடி 
ஒரு எணணேத்னே ஒரு பநடாடிகூ் உன ்்னதில 
்ேடான் அனு்திகேககூ்டாது! உனன்னப்்ெடான் 
உளப்ெடாஙகுன்யவர்ேளுககு இது்ெடான் 



27ð¬ìŠ¹ îè¾ «ñ - 2020  
w w w. p a d a i p p u . c o m

வசீேர்டா்னதும ஆெத்ேடா்னதும ்வறு எதுவு்் 
இலனல. இது ஒரு பெடாய்யடா்ன முட்்டாள்ே்ன்டா்ன 
ேற்ென்ன. ஒரு ்ருத்துவ்னடா்ன நடான பசடாலவனே நீ 
நமெ்டாட்்டாயடா?”

அேற்கு்்ல அதுெற்றி நடான எதுவும 
்ெசவிலனல. சிறிது ்நரத்தில உ்ஙேப்்ெடா்்னடாம. 

நடான முேலில தூஙகிவிட்்ேடாே நின்னத்ேடார், 
ஆ்னடால முனபு்மிருநே ெடி்மும பின்னடாலிருநே 
ெடி்மும ஒன்டாே நேர்நேேடா ேனித்ேனியடாே 
நேர்நேேடா என் முடிவுககுவர ெல்ணி ்நரம 
விழித்துகபேடாணடு ேடானிருந்ேன எனெ்ே 
உணன்.

------------------------------------
விடிநே பின, விதிேளுககு ்டா்டாே, இநே ்டாதிரி 

ஒரு ெடி்த்தில பேடா்ர்ச்சியிலலடா்ல இருப்ெது 
இயலெடா்ன ்்னதுககு எரிச்சலூட்டுகி்து. 

இநே வணணேம அருவருப்பூட்டுவேடாே, 
நமெமுடியடாேேடாே, ்ேடாெமூட்டுவேடாே 
இருககி்து - இனேபயலலடாமவி் இநேப் ெடி்ம  
சித்திரவனேககுள்ளடாககுகி்து. 

இனே முழுவது்டாேக ேற்றுத்்ேர்நது 
விட்்்டாம எனறு நின்னத்துகபேடாண்் நலல 
முன்யில பேடா்ர்நது பேடாணடிருககும்ெடாது 
இது பினெகே்டாேக குட்டிகேரணேப்டானன்ப் 
்ெடாடுகி்து. ேன்னத்தி்ல அன்நது, கீ்ழ முட்டித் 
ேள்ளி, ்்்ல ஏறி மிதிககி்து. எலலடாம ஒரு 
பேட்் ே்னனவப் ்ெடால இருககி்து.

அரடாபிய பூப்பின்னல ்வனல்ெடால 
இருககும பவளிப்பு்ப் ெடி்ம ேடாளடான்ன 
நின்னவுெடுத்துகி்து. நிலககுன் ேடாளடானேள் 
ஒன்்டாப்டானறு பினணேநதிருப்ெது்ெடாலக 
ேற்ென்ன பசய்துபேடாள்ளுஙேள், முடி்வயிலலடாே 
நிலககுன் சரப்டானறு வனளநதும ்டிநதும 
இங்ேயும அங்ேயும பூத்து முனளப்ெது்ெடால 
-  அனேப்்ெடால்வேடான இருநேது இதுவும. 
அேடாவது, சில ச்யஙேளில!

இநேத் ேடாளில அசடாேடாரணே்டா்ன ேனன் 
ஒனறு இருககி்து, இதுவனர எனன்னத்ேவிர 
்வறு யடாரும அனேக ேவனிகேவிலனல எனறு 
நின்னககி்்ன - பவளிச்சம ்டாறும்ெடாபேலலடாம 
அதுவும ்டாறுகி்து எனெதுேடான அது.

கிழககுப் ெடார்த்ே ென்னலின வழி்ய 
சூரியன உள்்ள ெடாயும்ெடாது - அேன நீள்டா்ன 
பசஙகுத்ேடா்ன முேல ேதிருகேடாேக ேவ்ன்டாேக 
ேடாத்துகபேடாணடிருப்்ென -  எப்ெடி அதி்வேத்தில 
அது ்டாறிவிடுகி்து எனெனேத்ேடான என்னடால 
நமெ்வ முடிவதிலனல. 

அே்னடாலேடான எப்்ெடாதும அனேப் 
ெடார்த்துகபேடாணடிருப்்ென.

நிலடா பவளிச்சத்தில - நிலடா இருககும எலலடா 
இரவிலும நிலபவடாளி உள்்ள வீசும - இ்ே 
ேடாள்ேடான எனெனே நமெமுடியடாது.

இரவு ் நரத்தில, எநே விே்டா்ன பவளிச்சத்திலும 
- அநதி பவளிச்சம, ப்ழுகுவர்த்தியின பவளிச்சம, 
விளககின பவளிச்சம, உள்ளதி்ல்ய ் ்டாசம நிலடா 
பவளிச்சமேடான -  அது ேமபியடாே ்டாறிவிடும! நடான 
குறிப்பிடுவது பவளிப்பு்ப் ெடி்த்னே, பின்னடால 
இருககும பெண எநே ்டாற்்மும இலலடா்ல 
எப்ெவும்ெடாலத்ேடான இருப்ெடாள்.

பினபு்ம இருககும அநே ் ஙேலடா்ன உெ ெடி்ம 
என்ன எனறு பவகுநடாட்ேளடாேப் புரியவிலனல, 
இப்்ெடாது அது ஒரு பெணேடான எனறு உறுதியடாேத் 
பேரிநேது.

ெேலில கீழப்ெடிநது அன்தியடாே இருககி்டாள். 
இநேப் ெடி்மேடான அவனள அனசயடா்ல 
னவத்திருககி்து எனறு நின்னககி்்ன. இது 
மிகுநே குழப்ெத்னே உண்டாககுகி்து. ஒவபவடாரு 
்ணி்நரமும எனன்னக ேட்டிப்்ெடாட்டு 
னவத்திருககி்து.

இப்்ெடாபேலலடாம நின்ய ்நரம 
ெடுத்துகபேடாண்் இருககி்்ன. அது நலலதுேடான 
எனறும எவவளவு முடியு்்டா அவவளவு தூஙகு 
எனறும பசடாலகி்டார் ெடான.

உணன்யில ஒவபவடாரு ்வனளயும சடாப்பிட்் 
பி்கு ஒரு ்ணி ்நரத்துககு ெடுகேச் பசடாலலி 
எனன்னப் ெழகேப்ெடுத்தியிருககி்டார். அது பேட்் 
ெழகேம எனறு உறுதியடாே நமபுகி்்ன, நடானேடான 
தூஙகுவ்ேயிலனல்ய. 

நடான விழித்திருப்ெனே அவர்ேளி்ம 
பசடாலவதிலனலபயனெேடால ஏ்டாற்றும ெழகேமும 
வநதிருககி்து - அய்யய்்யடா! 

உணன் என்னபவன்டால இப்்ெடாபேலலடாம 
ெடான்னப் ெடார்த்ேடால பேடாஞசம ெயம ஏற்ெடுகி்து. 
சில ்நரஙேளில அவர் விநனேயடா்னவரடாே 
இருககி்டார், பெனனியின ெடார்னவயும விவரிகே 
முடியடாேேடாே இருககி்து. 

ஒரு்வனள இநேத் ேடாள்ேடான ேடாரணே்்டா 
எனறு, ஒரு அறிவியல ேருது்ேடானளப் ்ெடால, 
எ்னககு அவவப்்ெடாது ்ேடானறுகி்து.

அர்த்ே்ற்் ேடாரணேஙேனளச் 
பசடாலலிகபேடாணடு திடீபர்ன அன்ககுள் நுனழநது, 
நடான ேவனிப்ெது பேரியடா்ல, ெடான இநேத் 
ேடானளப் ெடார்த்துகபேடாணடிருப்ெனேப் ெலமுன் 
ேவனித்திருககி்்ன. பெனனியுமகூ்த்ேடான. 



28 ð¬ìŠ¹ îè¾ «ñ - 2020  
w w w. p a d a i p p u . c o m

ஒருமுன் பெனனி இனேத் பேடாடும்ெடாது 
ெடார்த்துவிட்்்ன.

அன்யில நடானிருப்ெது பெனனிககுத் 
பேரியவிலனல. ேடானள என்ன பசய்கி்டாய் எனறு 
சன்ன்டா்ன, மிேச் சன்ன்டா்ன குரலில, முடிநே 
அளவுககு எனன்னக ேட்டுப்ெடுத்திகபேடாணடு 
்ேட்்்ெடாது, திரு்னுககுத் ்ேள் 
பேடாட்டியது்ெடாலத் திடுககிட்டு எேற்ேடாே எனன்ன 
இப்ெடி ெயமுறுத்தி்னடாய் எனறு பரடாமெவும 
்ேடாெப்ெட்்டாள். 

ேனமீது ெடும எலலடாப் பெடாருட்ேளிலும 
ேடாளின சடாயம ஒட்டிகபேடாள்கி்து; ெடானுன்ய 
உன்ேளிலும எனனுன்யதிலும ் ஞசள் வணணேக 
ேன்ேள் இருநேேடால நடாஙேள் இதுகுறித்து 
ெடாககிரனேயடாே இருகே்வணடுப்ன்டாள்!

அப்ெடாவி்ெடால இருககி்ேலலவடா? ஆ்னடால 
அவள் அநேப் ெடி்த்னேத்ேடான ஆரடாய்ச்சி 
பசய்கி்டாள் எனெது எ்னககுத் பேரியும. 
எனன்னத் ேவிர ்வறு யடானரயும அனேக 
ேணடுபிடிகேவிடுவதிலனல எனெதில உறுதியடாே 
இருககி்்ன.

------------------------------------

முனன்னவி்வும வடாழகனே இப்்ெடாது அதிே 
சுவடாரசிய்டாே இருககி்து. எதிர்ெடார்கேவும 
ேடாத்திருகேவும ேவனிகேவும ஏ்ேடா ஒனறு 
இருககி்்ே. முனன்னவி் நன்டாேச் 
சடாப்பிடுகி்்ன, முனன்னவி் அன்தியடாேவும 
இருககி்்ன. 

எனனுன்ய முன்்னற்்த்னேப் ெடார்த்து 
ெடானுககு மிகுநே ்கிழச்சி! சுவர்த்ேடானளயும மீறி 
நடான பசழுன்யன்நது வருவேடாே வடாய்விட்டுச் 
சிரித்ேெடி ஒரு நடாள் பசடான்னடார். 

நடானும சிரித்ேெடி்ய அநேப் 
்ெச்னச அப்்ெடா்ே நிறுத்திவிட்்்ன. 
சுவர்த்ேடாளி்னடாலேடான எனறு பசடாலலும 
எணணேமிலனல - எனன்னக ்ேலி பசய்வடார்.  ஒரு 
்வனள எனன்ன இஙகிருநது கூட்டிகபேடாணடுகூ் 
்ெடாய்விடுவடார். 

அனேக ேணடுபிடிப்ெேற்கு முன்னடால 
இஙகிருநது ்ெடாே விருப்ெமிலனல. இனனும 
ஒரு வடாரம இருககி்து, அது ்ெடாதுப்னறு 
நின்னககி்்ன. 

------------------------------------

எப்்ெடானேயுமவி் நன்டாே இருப்ெது்ெடால 
உணேர்கி்்ன. முன்்னற்்ஙேனளக ேடாணெது 

சுவடாரசிய்டாே இருப்ெேடால இரவில அதிேம 
உ்ஙகுவதிலனல. ஆ்னடால ெேலில நன்டாேத் 
தூஙகுகி்்ன. 

ெேலில ்சடார்வடாேவும குழப்ெ்டாேவும 
இருககி்து. ்ஞசள் வணணேத்தின ெல்வறு 
சடாயலில ேடாளடானில புதிய குருத்துேள் 
முனளவிடுகின்்ன. ே்ன்யுணேர்ச்சி்யடாடு 
முயற்சி பசய்ேடாலும அவற்ன் எணணிக ேணேககில 
னவப்ெது சிர்்டாே இருககி்து. 

சுவர்த்ேடாளில இருப்ெது ஒரு அதிசய்டா்ன 
்ஞசள்! இதுவனர நடான ெடார்த்திருநே எலலடா ் ஞசள் 
வணணேப் பெடாருட்ேனளயும நின்னவூட்டியது 
- பெடானனி் ெட்்ர்ேப் ்லர்ேனளப்்ெடால 
அழேடா்னவற்ன் அலல, நடாற்்மபிடித்ே, 
தீயனவயடா்ன ்ஞசள் நி்ப் பெடாருட்ேனள.  

இநேத் ேடானளப்ெற்றி ்வப்டாரு விஷயமும 
இருககி்து - அேன ்ணேம. அன்ககுள் 
நுனழநேது்் ேவனித்்ேன, நின்ய 
ேடாற்்்டாட்்மும சூரிய பவளிச்சமும இருநே்ெடாது 
இத்ேன்ன ்்டாச்டாே இலனல. ஒரு வடார்டாேப் 
ெனிமூட்்மும ்னழயும இருப்ெேடால ென்னலேள் 
தி்நதிருநேடாலும மூடியிருநேடாலும அநே ்ணேம 
இங்ே்ய இருககி்து.

வீடு முழுவதும ெரவியிருககி்து. உணேவுணணும 
அன்யில மிேநேெடியும வர்வற்ென்யில 
ெதுஙகியெடியும முன்னன்யில ஒளிநேெடியும 
ெடிேளின மீது ெடுத்ேெடியும எ்னகேடாேக 
ேடாத்துகபேடாணடிருப்ெனேக ேவனிககி்்ன. என 
ேனலமுடிககுள் புகுநதுபேடாள்கி்து. 

சவடாரி பசலலும்ெடாதும ச்டாபரனறு 
திருமபிப்ெடார்த்ேடால அஙகும இநே ்ணேம 
இருககி்து!   

இது ஒரு ேனித்துவ்டா்ன ்ணேமுமகூ். 
எேனுன்ய ்ணேத்னேப் ்ெடால இருககி்து எனறு 
ேணடுபிடிப்ெேற்ேடாே ெல ்ணி்நரம அலசி 
ஆரடாய்நதிருககி்்ன.  முேலில ்்டாச்டாே இலனல, 
இதுவனர நடான உணேர்நேவற்றி்ல்ய மிகுநே 
ப்னன்யடா்னேடாேவும நுட்ெ்டா்னேடாேவும அ்ே 
்நரத்தில நீடித்தும இருநேது. 

ஈரப்ெேமிகே இநே வடானினலயில 
பெடாறுத்துகபேடாள்ள முடியடாேேடாே இருககி்து. 
இரவு ேணவிழிககும்ெடாது எனமீது 
ெ்ர்நதிருப்ெனேக ேவனிககி்்ன. 

முேலில பேடாநேரவடாே இருநேது. அநே 
்ணேத்னே உணேர்வேற்ேடாே வீட்ன்்ய 
எரித்துவி்லடா்டா எனறுகூ்த் தீவிர்டாே 
சிநதித்்ேன. 
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ஆ்னடால இப்்ெடாது ெழகிவிட்்து. அது 
எனேப்்ெடால இருககி்து என்டால இநேத் ேடாளின 
வணணேமேடான நின்னவுககு வருகி்து. ஒருவிே்டா்ன 
்ஞசள் ்ணேம.

சுவரின ெட்டியில ேனரககுப் ெகேத்தில 
்வடிகனேயடா்ன கீற்று ஒனறு இருநேது. அன்னயச் 
சுற்றிலும ஓடும ஒரு கீற்று.  ேட்டினலத்ேவிர 
அன்யிலிருநே எலலடாப் பெடாருட்ேளின 
பின்னடாலும நீள்டா்ன ்நரடா்ன மீணடும மீணடும 
்ேய்கேப்ெட்டு வழுவழுப்ெடாகேப்ெட்் அநேக 
கீற்று பசன்து.

எப்ெடி யடார் எேற்ேடாே அப்ெடிச் பசய்ேடார்ேள் 
எனறு வியப்்ெடாடு ெடார்த்துகபேடாணடிருககி்்ன. 
சுற்றிச் சுற்றிச் சுற்றி - சுற்றிச் சுற்றிச் சுற்றி - எ்னககுத் 
ேனலச்சுற்றுகி்து!

------------------------------------

ேன்சியில ஒனன்க ேணடுபிடித்்ேவிட்்்ன. 
இரவுேளில இது ்டாற்்்ன்யும்ெடாது அனேத் 

பேடா்ர்நது ேவனித்து வநேதிலேடான அனேக 
ேணடுபிடித்்ேன. 

முனபு்ம இருககும ெடி்ம நேர்கி்து 
- ஆச்சரிய்்யிலனல! பின்னடால இருககும 
பெணேடான அனே அனசககி்டாள்.

சில ்நரஙேளில பின்னடால ெல பெணேள் 
இருககி்டார்ேள் எ்னத் ் ேடானறும. சில ் நரம ஒருத்தி 
்ட்டு்் இருப்ெது ்ெடால. அவள் ்வே்வே்டாேத் 
ேவழவேடாலேடான அநே அனசவு ஏற்ெடுகி்து.

ெளிச்பசனறு இருககும இ்ஙேளில 
அனசயடா்ல இருககி்டாள், ்ஙகிய புள்ளிேளில 
ேமபிேனளப் பிடித்து ெலஙபேடாண்்ட்டும  
உலுககுகி்டாள். 

எந்நரமும அேன வழி்ய பவளி்யறுவேற்கு 
முயனறுபேடாண்்யிருககி்டாள். யடாரடாலும 
இநேப் ெடி்த்துககுள்ளிருநது பவளி்ய் 
முடியடாது - ேழுத்து பநறிகேப்ெடும. அே்னடாலேடான 
இதில அத்ேன்ன ேனலேள் இருககின்்ன எனறு 
நின்னககி்்ன.

அவர்ேள் பவளி்யறுமபெடாது ெடி்ம 
ேழுத்னேபநறித்துத் ேனலகீழடாேத் ேள்ளி ேணேனள 
பவளுப்ெடாககி்து. 

அநேத் ேனலேனள மூடிவிட்்டா்லடா 
அேற்றிவிட்்டா்லடா இத்ேன்ன ்்டாச்டாே 
இருகேடாது.

------------------------------------

அநேப் பெண ெேல ்நரஙேளில பவளி்ய 
வநதுவிடுகி்டாள் எனறு நின்னககி்்ன. 
எப்ெடிபயனறு பசடாலகி்்ன - உஙேளி்ம ்ட்டும 
- நடான அவனளப் ெடார்த்திருககி்்ன! எனனுன்ய 
எலலடா ென்னலேளின வழியடாேவும அவள் 
பவளி்ய இருப்ெனேப் ெடார்த்திருககி்்ன.

அ்ே பெணேடான எனறு எ்னககுத் 
பேரியும, ஏப்னன்டால அவள் எப்பெடாழுதும 
ேவழநதுபேடாணடிருககி்டாள், பெருமெடாலடா்ன 
பெணேள் ெேலில ேவழவதிலனல.  அநே 
நீள்டா்ன நிழல்ர்நே ெடானேயில அவள் ்்லும 
கீழும ேவழவனேப் ெடார்ககி்்ன. அநேக ேருத்ே 
திரடாட்னசகபேடாடி ேடாஙகிய  வினளவுேளிலும 
்ேடாட்்ம முழுவதும அவள் ேவழவனேப் 
ெடார்ககி்்ன. 

்ரஙேளுககுக கீ்ழ பசலலும பேருவில 
ேவழநதுபேடாணடிருப்ெடாள், ஏேடாவது வணடி 
அநே வழி்ய வரும்ெடாது பிளடாகபெர்ரி 
புேருககின்யில ஒளிநதுபேடாள்வடாள். 
அவனளக குற்்ம பசடாலலமுடியடாது. ெேலில 
பேருவில ேவழநதுபேடாணடிருப்ெனே யடாரடாவது 
ெடார்த்துவிட்்டார்ேபளன்டால அவ்டா்ன்டாே 
இருககுமிலனலயடா!

நடான ெேலில ேவழும்ெடாது ேேனவப் 
பூட்டிவிடு்வன. இரவில அனேச் பசய்யமுடியடாது, 
நடான என்ன பசய்கி்்ப்னன் சந்ேேம ெடானுககு 
உ்்்ன வரும.

ெடான இப்்ெடாபேலலடாம வித்தியடாச்டாே 
இருககி்டார், அே்னடால அவருககு எரிச்சலூட்்டா்ல 
இருககி்்ன. அவர் ்வறு ஒரு அன்யில 
ேஙகி்னடால நன்டாேயிருககும! அதுவும ேவிர அநேப் 
பெணனணே இரவு்நரத்தில நடா்்ன பவளி்ய 
பேடாணடுவர்வணடும, ்வறு யடாரும அனேச் 
பசய்யககூ்டாது. 

எலலடா ென்னலேளிலிருநதும ஒ்ர 
்நரத்தில அவனள பவளி்ய துரத்திவி் 
முடியு்டா எனறும ்யடாசிககி்்ன. எவவளவு 
்வே்டாேச் பசயலெட்்டாலும ஒரு ்நரத்தில ஒரு 
ென்னலிலிருநதுேடான துரத்ேமுடிகி்து.

நடான அவனள்ய ெடார்த்துகபேடாணடிருநேடாலும 
நடான திருமபுவனேவி் ் வே்டாேத் ேவழமுடிகி்்ேடா 
எனறு நின்னககி்்ன. சில ் நரம தி்நே பவளியில 
அவனளப் ெடார்த்திருககி்்ன, ்வே்டாே வீசும 
ேடாற்றில  நீநதி ்ன்யும ்்ேத்னேப் ்ெடாலத் 
ேவழநது பசலவடாள்.

                                - அடுத்ே இேழில முடியும.
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கி.ைா. வாசிப்பு

ததாடர் 1

�ான் கி.ோ.்வ முதன்முதோ்கப் 
புதுச்ல�ரியில், அவரு்டய இல்ேத்திற்குச் 
ச�ன்று �நதித்து, சிே மணில�ேம் அவலோடு 
ல�சிக்ச்காண்டிருநலதன். அப்ல�ாது, �ான் 
்கவி்த்கள் பு்னகிலறன்.. பு்னய முயல்கிலறன் 
எனக் ல்கள்வியுற்று, ‘எனக்குக் ்கவித்து்றயில் 
ஒரு எதிர்�ார்ப்பு உண்டு. சமத்தப் �டித்த 
மனிதர்்களுக்்கா்க மடடுலம ஒரு �்டப்பு 
இருக்்கக்கூடாது. அது �ாமான்யர்்களுக்கும் 
புரிவதாய், ச�ாருநதுவதாய் இருக்்கலவண்டும்’ 
என்றார். ‘அவனு்டய சமாழியில் ஒரு �்டப்பு 
இயற்றப்�டலவண்டும். புரியாத ச�ாற்்க்ள 
அவனிடத்தில் அடுக்கி்வத்தால் அவனால் 
எப்�டி அ்த �டித்துப் புரிநதுச்காள்ள 
இயலும். நீங்களாவது, �ாமானிய மனிதர்்களின் 
சமாழிவைக்கில் எழுதுங்கள்’ என்று அறிவு்ே 
�்கன்றார் புன்ன்்கபூக்்க.

அதுவும் �ரிதாலன. தன்னு்டய ச�ாநதக் 
கிோமத்்தத் தாண்டி, புது்வயில் குடிலயறிய 
கி.ோ. என்கிற அநதக் ்கரி�ல் ்காடடு மனிதர், 
லவறிடத்தில் ஜீவித்திருநதாலும், அநத இடத்தின் 
சமாழிவைக்்்க அறிநதுச்காண்டு, அஙகு வாைப் 
�ைகியிருநதாலும், இன்றளவிலும் தன்னு்டய 

ச�ாநத மண்ணின், கிோமத்தின் சமாழிவைக்்்க 
அப்�டிலய ல�ணி வநதிருக்கிறார். தன்னு்டய 
எழுத்திலும்கூட ஒருல�ாதும் அவர் �மாதானம் 
ச�ய்துச்காண்டதா்கத் சதரியவில்்ே. 
மண்வா�ம் நி்றநத அவரின் எழுத்துக்்களுக்கும் 
அவருடனான ல�ேடியான உ்ேயாடலுக்கும் 
்கடு்களவிலும் �ான் வித்தியா�ம் ்கண்டதில்்ே. 
எழுத்திலும் ல�ச்சிலும் மண்மணம் மணக்்கப் 
ல�சுகிறவர் கி.ோ.

சமாழியில் ஏன் ச�ாற்்களுக்கு இத்த்ன 
முக்கியத்துவம் தேலவண்டும்? என நீங்கள், 
�ானுட�ட ல்கட்கோம். அதற்குப் �தில் 
ஒன்றுதான். ச�ாற்்களில்ோமல் சமாழியில்்ே. 
சமாழி என்�து சவறும்  த்கவல் சதாடர்புக்்கான 
ஊட்கம் மடடுமன்று. அது, அ்தப்ல�சுகிற 
மக்்களின் வாழ்வியல் மு்ற்ம்க்ள, 
�ண்�ாட்டப் பிேதி�லிக்கிற ஒன்று. சமாழியும் 
�ண்�ாடும் இேண்டறக் ்கேநத்வ. அதிலும் 
வடடாே வைக்கிற்கும் அநத வடடாேத்தில் 
வாழுகிற மக்்களின் வாழ்வியலுக்கும் மி்கவும் 
ச�ருஙகிய சதாடர்புண்டு. 

ஒரு சமாழியானது, அஙகுள்ள நிேப்�குதி, 
இயற்்்கய்மப்பு, சூைல் இவற்றின் 
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அடிப்�்டயிலேலய அ்மகிறது. அப்�டியா்க 
சவவலவறு �குதி்களில், சூைலில் வாழுகிற 
மக்்களின் சமாழி �ல்லவறு மாறுதல்்கலளாடு 
்காணக்கி்டக்கிறது. அ்தத்தான் வடடாே 
சமாழிவைக்கு என்கிலறாம்.

தமிை்கத்தில் குமரி, மற்றும் ச்காஙகு வடடாே 
சமாழிவைக்ல்காடு சமாத்தம் 24 வடடாே 
வைக்கு்கள் ல��ப்�டுவதாய் விக்கிப்பீடியாவில் 
குறிப்பிடப்�டடுள்ளது. அ்வ யாவும் 
சவவலவறு�டட சூைலில் வாழுகிற, ஒலே 
சமாழியின் லவறு�டட ச�ாற்�யன்�ட்டக் 
ச்காண்டுள்ள மனிதர்்களின் வாழ்விய்ே 
உணர்நதுச்காள்ள உதவுகிறது.

ச�ால் ஒரு மனிதன் வாழுகிற சூைலுக்ல்கற்� 
அவனு்டய வாழ்சவஙகிலும் �ேவ்்க்களில் 
�யன்�டுத்தப்�டடுக்ச்காண்லட      வருகின்றது. அது 
ச�ாேவ்ட எனும் �ைசமாழியா்க, ்க்த்களா்க, 
�ாடல்்களா்க, ஏன் வ்�ச் ச�ாற்்களா்கக்கூட 
அவர்்களால் உச்�ரிக்்கப்�டுகிறது.

இ்தசயல்ோம் உணர்நத ச�ரியவோதலின், 
கி.ோ. அப்ச�ருமுயற்சி எடுத்திருக்கிறார் 
என்சறண்ணுகிலறன். ச�ரும்�ாலும் அ்கோதி 
என்�து லம்ே�ாடடின் ச்கா்ட்களுள் 
ஒன்றுதான் என்று இஙகுள்ள ச�ரும்�ாோலனார் 
எண்ணிக்ச்காண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் 
உண்்ம அதுவன்று. தமிழிலேலய அ்கோதி்கள் 
இருநதிருக்கின்றன.

‘அ’்கேத்்த முதோ்கக் ச்காண்டு, 
ச�ாற்்க்ள வரி்�ப்�டுத்தி அதன் 
ச�ாருள்கூறும் நூலுக்கு அ்கோதி என்று ச�யர் 
என்றும், வள்ளுவர் கூறும் அ்கேமும் ஆதியும் 
கூடடாய்  உண்டான ச�ால்வைக்ச்கன்றும் 
�ல்லவறு தேப்பு்களிலிருநது விளக்்கம் 
தேப்�டுகிறது. ஆனால், முதலில் கூறுவலத 
ச�ாருநதுவதாயிருக்கிறது. திருவா�்கத்திலேலய 
அ்கோதி என்கிற ச�ால்்ே �ாம் ்கண்டிருநதாலும், 
கி.பி.1595இல் சிதம்�ேம் லேவணச்சித்தோல் 
எழுதப்ச�ற்ற அ்கோதி நி்கண்்டத் தான் ஆஙகிே 
அ்கோதி பிறப்�தற்கு முன்ல� பிறநதசதனக் 
குறிப்பிடப் �யன்�டுத்திவருகிலறாம். 
ஆயினும், சதால்்காப்பியர் ்காேத்திலேலய 
ச�ால்லுக்குச் ச�ால் ச�ாருள் விளக்்கம் 
தருகிற மு்ற சதாடஙகிவிடடது என்�்தயும் 
�ாம் இஙகு குறிப்பிடடா்க லவண்டும். 
அவவ்்கயில், சதால்்காப்பியம்  உரியியலில் 
168 ச�ாற்்களுக்குப்  ச�ாருள் விளக்்கம் 
தேப்�டடிருத்தல் ஈண்டு நி்னவுகூேத்தக்்கதும் 

ச�ாருத்தப்�ாடு்டயதுமாகும்.

பிற்்காேத்தில், அ்த 
அடிப்�்டயா்கக் ச்காண்லட நி்கண்டு்கள் 
உருவாக்்கப்�டடிருக்கின்றன. அதிலும் 
கி.பி.8ஆம் நூற்றாண்டிலிருநதுதான் நி்கண்டு்கள் 
உருவா்க ஆேம்பித்திருக்கின்றன என்�து இஙகு 
குறிப்பிடத்தக்்க ச�ய்தியும் ஆகும்.

இப்�டியா்க, அ்கோதி்கள் ஒருபுறம் 
லதான்றியிருநதாலும், ஒரு சமாழியில் வடடாே 
வைக்கு்களுக்கு முன்னுரி்ம தநது அ்கோதி 
உருவாக்குகிற �ணி்யத் தமிை்கம்தான் 
முதன்முதலில் சதாடஙகியிருக்கிறது என்�்த, 
�துே்கோதி தநத வீேமாமுனிவர் வைக்குச் 
ச�ாற்்க்ளத் திேடடி அ்கோதி சவளியிட 
முற்�டட ச�ய்தியின் வாயிோ்கத்தான் 
அறிகிலறாம். இ்த, இ்ணயதளங்களிலும், 
ஏன் கி.ோ. சவளியிடட வைக்குச் 
ச�ால்ே்கோதியின் முன்னு்ேயிலிருநதும்கூட 
�ாம் அறிநதுச்காள்ளோம்.

அதற்கு அடுத்து மது்ே ்காமோ�ர் 
�ல்்க்ேக்்கை்கம், தஞ்� தமிழ்ப் 
�ல்்க்ேக்்கை்கம் எனப் �ேதேப்பும் வைக்குச் 
ச�ால்ே்கோதி்ய உருவாக்்க முயற்சி 
லமற்ச்காண்டிருநதிருக்கின்றனர். பின்னர், 
அ்வ ்்கவிடப்�டட ச�ய்தி்யயும் 
முன்னு்ேயில் கி.ோ. குறிப்பிடடுள்ளார்.

அதற்்கடுத்ததாய் 1982இல்தான் கி.ோ. 
தன்னு்டய வைக்குச் ச�ால்ே்கோதி்ய 
சவளியிடுகிறார். அதற்குப் பின்பு 2014ஆம் 
ஆண்டு லமம்�டுத்தப்�டட �திப்�ா்க அது 
மீண்டும் இரு�த்தாறு ஆண்டு்களுக்குப் பின்பு 
சவளியிடப்�டுகிறது.

இதற்கி்டலய, ச�ருமாள் முரு்கனால், 
ச்காஙகு வடடாே வைக்குச் ச�ால்ே்கோதி(2000), 
ச�ம்பூேன் தனது ‘சு்வ்கள் மூன்று’  
புத்த்கத்தில் ்கடடு்ேயா்க எழுதிச் ல�ர்த்துத் 
தநத �ாேக்்காடடுத்தமிழ் வடடாே வைக்குச்  
ச�ாற்்கள், அ.்கா.ச�ருமாள் தநத �ாஞசில் 
வடடாே வைக்குச் ச�ால்ே்கோதி, �.முரு்்கயா 
சதாகுத்த ச�ல்்ே வடடாே வைக்குச் 
ச�ால்ே்கோதி, �ைநியப்�ா சுப்பிேமணியன் 
சதாகுத்த ச�டடி�ாடடு வடடாே வைக்குச் 
ச�ால்ே்கோதி, இோ.ேவிக்குமார் சதாகுத்த 
ச்காஙகு வடடாே வைக்குச் ச�ால்ே்கோதி, 
திரு.சவள்உவன் சதாகுத்த ச�ல்்ே வடடாே 
வைக்குச் ச�ால்ே்கோதி எனப்  �ல்லவறு 
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அ்கோதி்கள் உருவாக்்கப்�டடிருக்கின்றன. 
இவற்்றசயல்ோம் கி.ோ.லவ அநத 
முன்னு்ேயில் வரி்�ப்�டுத்திக் 
்காடடியிருக்கிறார்.

இதுதவிே, பிற்்காேத்தில் எழுநத 
வைக்குச்ச�ால் அ்கோதி்கள் �ே 
விக்கிப்பீடியாவிலும் குறிப்பிடப்�டடுள்ளன. 
அ்வ பின்வருமாறு, 1989 - வைக்குச் ச�ால் 
அ்கோதி - இோ. இளஙகுமேன், ்கடலூர் வடடாே 
வைக்கு அ்கோதி - ்கண்மணி குணல�்கேன், 
தஞ்� மாவடட வடடாே வைக்கு அ்கோதி 
- சு�ாஷ் �நதிேல�ாஸ், �டு �ாடடுச் ச�ால் 
அ்கோதி (சதன்னாற்்காடு, ்கடலுார், விழுப்புேம் 
மாவடடங்கள்) - 5000 ச�ாற்்கள் - ்கண்மணி 
குணல�்கேன், இேங்்க மடடக்்களப்புப் பிேலத� 
வைக்குச் ச�ாற்்கள்-ச�ாற்சறாடர்்களின் அ்கோதி 
- ஈைத்துப் பூோடனார் என்�னவாம்.

�ாடடுப்புறக்்க்த்கள் மடடுமல்ே, 
�ாடடுப்புற மக்்களின் சமாழி வைக்்்கயும் 
ல�ணிப் �ாது்காக்்க, அநதப் ச�ரிய மனிதர், 
எவவளவு விருப்�ம் ச்காள்கிறார். �மூ்கம் மீதான 
அவேது அக்்க்றயும், இேக்கிய உேகுக்குத் 
லத்வயான இன்னும் �ே ஆவணங்க்ளயும்  
ச�ற்றுத்தநதுவிடலவண்டும் என்கிற ஆ்�யும் 
�ம்்மப் பிேமித்து நிற்்கச் ச�ய்துவிடுகிறது. 
உண்்ம.

அவர் லமலும், அநத முன்னு்ேயில், ஈைம், 
ல�ாைம், �ாண்டி(மது்ே), புது்வ, ச�ன்்ன, 
இன்னும் முக்கியமா்க அக்ே்காே வைக்குச் 
ச�ால்ே்கோதி்யயும் ல�ர்த்துக்ச்காள்ள 
லவண்டுசமன்கிறார். சதாழிற்�ார்நத ச�ாற்்கள் 
ச்காண்ட  அ்கோதி்கள், இ்� உே்கத்தில் புைஙகும் 
வைக்குச் ச�ாற்்கள், ்கடல் �ார்நத ச�ாற்்கள் 
ச்காண்ட அ்கோதி்கள் உருவா்கலவண்டுசமனக் 
கூறுகிறார். இ்வ சவறுமலன ்கனவு்களும் 
அல்ே என எழுதியவர்க்கு, இன்று அவற்றுள் 
�ே முயற்சி்கள் – லமலே குறிப்பிடடுள்ள 
பிற்்காேத்தில் எழுநத அ்கோதி்கள் -  
சவற்றிய்டநதிருக்கின்றன  என்�லத  ச�ரும் 
சவற்றியா்க இருக்குசமனக் ்கருதுகிலறன்.

நீங்கள் நி்னக்்கோம், ஒரு மனிதர் 
�ாடடுப்புறக்்க்த்க்ளத் சதாகுத்துவிடடார், 
வைக்குச் ச�ால்ே்கோதி்யயும், லமம்�டுத்திய 
�திப்�ா்கத் தநதுவிடடார், இனிசயன்ன 
அவர் ச�ான்ன�டியா்க பிற வ்்கயிோன 
அ்கோதி்களும் சதாகுக்்கப்�டடுவிடடால் 
எல்ோம் முடிநதசதன்று. அப்�டிதான் இல்்ே 

�ண்�ர்்கலள.

கி.ோ. சவறுமலன வைக்குச் ச�ாற்்க்ளயும், 
அதற்்கான ச�ாரு்ளயும் மடடுலம 
சதாகுத்துவிடடுச் ச�ன்றுவிடவில்்ே. “இநதச் 
ச�ால் வைக்கு்களின் அ�ல் உச்�ரிப்பு, சதானி, 
நீடடல், அ்�வு, �ாயல் இ்வ்க்ள �மது 
சமாட்ட எழுத்துக்்களில் ச்காண்டுவருவது 
ச�ரிய்ய �ாடு. இ்வ்களுக்்கான, - 
சமய்யான உச்�ரிப்புக்்கான - ஒலிவடிவ 
அ்டயாளங்க்ளயும் ல�ர்த்து அச்சில் 
ச்காண்டுவருவதுதான், இநத மக்்களுக்கு 
�ாம் ச�ய்யும் நியாயமான மரியா்த” 
என்று முன்னு்ேயில் எழுதினவர்தான் 
கி.ோ.. ச�ாற்்க்ள சவறுமலன சதாகுத்துத் 
தருவலதாடு நின்றுவிடவில்்ே அவேது 
�ணி. தான் அநத மக்்களுக்குச் ச�ய்கிற 
உண்்மயான மரியா்தயா்கச் ச�ால்ேப்�டட, 
அத்த்ன்யயும் முடிநத அளவில் தே முயன்று, 
தன்னு்டய வைக்குச் ச�ால்ே்கோதியில் அ்தச் 
ச�ய்து ்காடடியும், சவன்றிருக்கிறார்.. இனிவரும் 
சதாகுப்பு்களுக்கு முன்மாதிரியா்கவும் தன் 
வைக்குச் ச�ால்ே்கோதி அ்டயும்�டியா்க 
அ்மத்திருக்கிறார்.  அவர் ச�ான்ன�டிலய இநத 
மக்்களுக்்கான நியாயமான மரியா்த்யயும் 
தநது  மகிழ்வித்திருக்கிறார்,  இநத மண்ணின் 
ம்கத்துவமான மனிதர் கி.ோ.

இ்தயும் தாண்டி, அநத வைக்குச் 
ச�ால்ே்கோதியில், கி.ோ. இ்ணத்த 
�குதி்கள்தான் ஏன் அவர் இஙகும் 
முன்னத்தி ஏோ்கத் தி்கழ்கிறார் என்�தற்கு  
�ல்ே உதாேணமாய் அ்மயும். வைக்குச் 
ச�ால்ே்கோதியில், வைக்குச் ச�ாற்்க்ளத் 
சதாகுத்தவர், வி்ளயாடடுச் ச�ாற்்கள், புது்வ 
வடடாேச் ச�ாற்்கள், அனு�நதம், ம்ை �ற்றிய 
ச�ாற்்கள், ்கண் �ம்�நதப்�டட ச�ாற்்களும் 
என்று, ஆடு்கள், மாடு்கள், ஆ�ேணங்கள், 
�ம்பிக்்்க்கள் எனப் �ல்லவறு வ்்க்மயிோன 
ச�ாற்்க்ளயும் சதாகுத்துத் தநது அத்த்ன 
அ்கோதி்களுக்கும் அடிப்�்டயில் அடியுேமிடடு  
வித்திடடிருக்கிறார். அது இன்று ஓேளவு வளர்நது 
நிற்கிறது.. நிச்�யம் வருங்காேங்களில் அது 
விருட�மாகும். �சியாறச் சு்வ ்கனி்கள் தரும்.

                                                             

                                                        - சதாடரும்.
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இந்திைனின் இைண்டு பூலனகள
“முப்�டலட நகரம்”

“பமலசபமல சசத்்த பூலனை”

இரு ்கவி்தத் சதாகுப்பு்களுக்குள் ஒரு �யணம்.

 பூ்ன்யப் �ார்க்கிறல�ாது என்ன 
நி்னக்கிறீர்்கள்? எனக்குத் லதான்றுகிறது 
– வீடடிலிருக்கும் ஒரு ‘ல�ான்�ாய்’ புலி.  
மனிதன் அறிநது்வத்திருக்கும் அத்த்ன 
வார்த்்த்களுக்கும் �திலீடா்கப் பூ்ன்களிடம் 
இருக்கும் ஒற்்ற வார்த்்த - ‘மியாவ’. 
பூ்னயா்க மாற முடியவில்்ேலய என்று 
வருத்தப்�டடதுண்டா?  “பூ்ன �்ட” என்று 
ச�ண்்களின் ஃல�ஷன் �்டக்குப் ச�யர் 
ச்காடுத்தது யாோயிருக்கும்? இநதிேனின் 
்கவி்தத் சதாகுப்பு்களில் இேண்டு பூ்ன்கள்.  
�்கங்களால் கீறிவிடாமல் �டக்கின்றன.  பூ்ன, 
அப்�ா இேண்டு �டிமங்க்ள ஒன்றின்லமல் 
ஒன்்றப் ச�ாருத்துகிறார். அப்�ா்வ மீறும் 
பூ்ன்ய அ்டயாளம் ்காடடுகிறார். �்கேத்தின் 
பின்னணியில் நி்கழும் ஒரு �டிம �ாட்கம்.
  இநதிேன் ‘முப்�ட்ட �்கேம்’ என்கிற 

தனது சதாகுதியில் ச�ன்்ன்ய ச�ல்ஃபி 
எடுத்திருக்கிறார்.  �்கேத்தில் ல�ாடியம் 
விளக்கு்களின் மஞ�ளில் �்னநத மனிதர்்க்ள 
அ்டயாளம் ்காடடுகிறார். �ாப்�ாடடு 
லம்�க்குக் கீழிருக்கும் பூ்ன்யயும் �மக்குக் 
்காடசிப்�டுத்துகிறார்.
க்றகவரயில்	யதறாவலத்ததன்
வகக்குடவ்வெ
எனும் ்கவி்தயில் அ்ே ச�ான்ன ஓர் 
ே்கசியத்்த அ்னவருக்கும் ச�ால்கிறார்….
ேண்்பறா
நீ	இன்னும்
ேறாகரிகத்தில்	ேனி	சி்ப்பறாெறானறால்
யதறாவலப்பதறகு
வகக்குடவ்கவைக்	கறாடடிலும்
ெறாலச்	சி்நதவை
உயிர	ேண்்பரகதை	என	அறிைறாய்
மணலில்	எழுதிப	பின்	ைறாஙகிெது	அவல	
உயிர் �ண்�ர்்க்ளக்கூட சதா்ேக்்க 
முன்வநத ்கவிஞர் பூ்ன்யத் தன் ்கவி்தயில் 
ச�ாதிநது்வக்கிறார்.  “்கான்கத்துப் �சித்த 
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சிறுத்்த்களின் உறுமசோலி”்யப் 
பூ்னயிடம் ச�விமடுக்கிறார்.  அதுவும் 
“ல�ாசவன விேடடு்்கயில் சமத்சதன்ற 
�ாதங்களிலிருநது குத்துவாள்்களாய் �்கங்கள் 
உருவி ்கன்னத்தில் அ்றலவசனனச் ச�ால்கிற” 
பூ்ன.
  �்கேத்தில் ்கருஞ�ா்ே்க்ளத் 
தார்ப்�ாம்�ா்கப் �ார்த்த இநதிேன் பூ்ன்ய 
சவல்சவட ல�ார்்வயால் ல�ார்த்திக் 
்காண்பிக்கிறார்.
பூவு்லும்
யைல்யைட	ததறாலுக்குள்	அவெகின்்
எலும்புகளும்	யெறால்லும்
எனக்கு எப்ல�ாதுலம ஆச்�ரியம் -  “பூ்னக்கு 
எலும்பு்கள் இருக்குமா?” ஏசனனில் பூ்னக்கு 
சமன்்மயின் லமனி.  உருவம் �்மநத 
த்�யின் வார்ப்பு.
  1991இல் இநதிேனிடம் மீன் முள்்ள 
அல்ேது ச்காஞ�ம் �ா்ே யாசித்த பூ்ன 
2018இல் “லம்� லமல் ச�த்த பூ்னயா்க” 
உருக்ச்காள்கிறது.  மூன்று �ாள்்களா்கப் 
பூ்ன்யத் லதடுகிறார்.  ச�த்திருக்குலமா?... 
பூ்ன மனிதர் அறிய மேங்கழிப்�தில்்ே. 
மண்்ணப் ல�ாடடு மூடிவிடும். 
இன்சனான்று பூ்ன தன் மேணத்திற்கு 
முன்பு ்காணாமல் ல�ாகுலம என்று �நலத்கம்.  
ஞாயிற்றுக்கிை்ம்களில் பூ்ன்கள் �ாவதில்்ே 
என்றும் ஒரு �ம்பிக்்்க.  �ால் �ாப்பிடக்கூட 
சவளிலய வோத பூ்ன, தன்்ன �ாவால் 
�க்கி சிங்காரித்துக்ச்காள்ளவில்்ேயாம்.  
தண்ணீர்த் சதாடடியின்லமல் த்ே்வத்துப் 
�டுத்திருக்கும் பூ்ன.  அன்னம் தண்ணீர் ஆ்காேம் 
எடுக்்காத பூ்னக்்கா்க அவர் சதா்ேக்்காடசிப் 
ச�டடியின் �ப்தத்்தக் கு்றத்து்வக்கிறார்.  
சதருவில் �ாேன் ஒலி்க்ளக் ்கடடுப்�டுத்த 
முடியவில்்ேலய என்று ்கவ்ேப்�டுகிறார்.
  இநதக் கூத்சதல்ோம் முடிநத பிறகுதான் 
அவருக்கு ஞா�்கம் வருகிறது.  ‘அடடா… 
அப்�ா்வக் ்காணவில்்ேலய’. அப்�ாவுக்குக் 
ச்காஞ��ாளாய்க் ்காசு ச்காடுப்�தில்்ே.  
ஆனால் அவர் பிச்்� எடுத்துக் குடிக்்க 
ஆேம்பித்துவிடடார். டாஸ்மாக்கின் �ே நிேநதே 
வாடிக்்்கயாளர்்களில் அப்�ாவும் ஒருத்தர்.  
்காநதி சஜயநதியன்று அம்மாவுக்கு ஆசுவா�ம்.  
அநத ஒரு �ாளாவது ்க்ட அ்டத்திருக்குலம.    
அம்மறா	யெறான்னறாள்:
இப்பல்லறாம்	யைளியிலிருநது	ைநததும்
எதுவுதம	ெறாபபி்றாமல்	்படுத்து	விடுகி்றார

  அப்ல�ாது ்கவிஞருக்கு என்ன 
லதான்றுகிறது? 
அப்பறா	்படுத்திருநத	கடடிலுக்குக்	கீதையிருநது
மிெறாவ்	மிெறாவ்	எனக்	கத்திெது	த்பறால
எனக்கு	பிரம்வம	தடடிெது.
  “முப்�ட்ட �்கே”த்திலிருநது “லம்� 
லமல் ச�த்த பூ்ன”க்கு �டநத ஒரு ்கவி்த 
யாத்தி்ேயில் �்கேம் சவகுவா்க வளர்நது 
விடுகிறது. தவ்ளப் �ாய்ச்�லிலிருநது 
குதி்ேப் �ாய்ச்�ல்.  ்கழுத்துச் �ஙகிலியாய் 
இருநத உறவு ்்கவிேங்கா்க இறுகிவிடுகிறது. 
�்கேம் ஒரு �சிசயடுத்த மிரு்கம். மனிதனின் 
ல�ேத்்த அவ�ே அவ�ேமா்க விழுஙகும்.   
உறவு்கள் மீது ்கவிை முடியாத அவனது நிைல் 
வளர்ப்புப் பிோணி்களின் மீது ஒரு கு்ட்யப் 
ல�ாேக் குவிகிறது. உறவு்களின் ்கன்னத்தில் இட 
முடியாத முத்தங்க்ள வளர்ப்புப் பிோணி்களின் 
கிண்ணத்தில் இடுகிறார்்கள்.  இது ஒரு உளவியல் 
விசித்திேம்.  ஆச்�ரியமான அன்பின் ஈலடற்றம். 
அதனால்தான் அதி்கா்ே்களில் ்கழுத்தில் 
லதால்வார் ்கடடிய �ாயின் பின்னால் �்கேம் 
இழு�டுகிறது. �ாய் ்கால் தூக்கி ஒன்றுக்்கடிக்கிற 
வ்ேக்கும் ்கயிற்றின் மறுமு்னயில் ்காத்திருக்்க 
லவண்டியிருக்கிறது.  சிே ல�ேங்களில் எநத 
மு்னயில் யார் இருக்கிறார்்கள் என்�்தக் 
்கண்டுபிடிக்்க �்கேம் திணறுகிறது.  சிேருக்கு 
�ாய்்கள்.  சிேருக்குப் பூ்ன்கள். 
  வளர்ப்புப் பிோணி்கள் �ற்றிய ்கவ்ே 
அளவுக்குக்கூட இருப்�தில்்ே �ேக்்கடிக்கும் 
அப்�ா்வப் �ற்றிய ்கவ்ே.  �்கேத்து உறவு்கள் 
�ற்றிய ஒரு �வீன சித்திேம்தான் இநதிேனின் 
‘�ேக்்கடிக்கும் அப்�ா’.  தந்த ்காணாத்தப் �ற்றி 
அதற்குலமல் ்கவி்த பிேஸ்தாபிக்்கவில்்ே.  
(ஆனால் டாஸ்மாக் �ாோய ஆ்ே தனது 
வாடிக்்்கயாளர் ்காணவில்்ே என்று 
வருத்தப்�டடிருக்்க வாய்ப்புண்டு.)  ஆனால், 
�ாோயத்திற்கு அடி்மப்�டட அப்�ா ஒரு 
வீடடில் எறும்பின் த்ேயில் �டக்கும் யா்னச் 
�வாரி. 
ெவமெலவ்யிலிருநது	அம்மறா	கத்தினறாள்:
ஐவெதெறா…	இஙக	ைநது	்பறாருஙகதைன்.
ெறாப்பறாடடு	தமவெ	தமல்
ேம்ம	பூவன	யெத்துக்	கி்க்கி்து 
இநதிேனின் இேண்டு பூ்ன்க்ள விடவும் 
அதி்கம் �ம்்மப் ல�ாடடுப் பிறாண்டுவது 
்காணாமல் ல�ான அப்�ா என்று �ான் 
்கருதுகிலறன்.  நீங்கள் என்ன நி்னக்கிறீர்்கள்?
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 கடிதஙகள

èMë˜ M‚óñ£Fˆò¡ ததாடர் - 5 

கடி்தம் - 26
Trivandrum

3 - 6 - 85

�ண்�ருக்கு,

 ‘The Herald Review’ – June 2-8 இதழில் �ான் 
அல�ா்கமித்திேனின் ‘இன்று’, உங்கள் ‘ஊரும் ்காேம்’ 
�ற்றி எழுதிய ்கடடு்ே பிேசுேமாகியிருக்கிறது. 
்கடடு்ே்ய edit ச�ய்திருக்கிறார்்கள். Editing அவவளவு 
சிறப்�ா்க அ்மயவில்்ே. என்றாலும் இக்்கடடு்ே 
சவளியாகிவிடடது என்ற த்கவ்ேத் சதரிவிக்்கலவ 
இக்்கடிதம்.

 இது நிற்்க. எப்�டி இருக்கிறீர்்கள்? ஒருலவ்ள 
இம்மாதம் �ான் அஙகு வேக்கூடும். வநதால் உங்க்ளச் 
�நதிக்்க விரும்புகிலறன்.

அன்புடன்

டி.ல்க.து்ே�ாமி

(�குேன்)

• • •

விளகேக குறிப்புேள் : 1. அல�ா்கமித்திேன் �வீன 
இேக்கியத்தின் ல�ோளு்ம்களுள் ஒருவர்; சிறு்க்த, 
புதினம், ்கடடு்ே, மதிப்பு்ே எனப் �ே தளங்களிலும் 
ச�யல்�டடுவநதவர்; வா�்க அனு�வம் தரும் 
நுட�மான எழுத்து்கள் அ்வ.

• • •
கடி்தம் - 27

Vadalur
14 - 6  - 85

�ண்�ருக்கு,

 �ா்ள �ான் ச�ன்்னயில் இருப்ல�ன். ஸ்ரீ 
அல�ா்கமித்ேன் வீடடில் தஙகியிருக்்க உத்லத�ம். ஒரு 
ஐநது �ாட்கள் ச�ன்்னயில் இருப்�தா்கத் திடடம். 
உங்க்ளச் �நதிக்்க விரும்புகிலறன். பிற ல�ரில்.

அன்புடன்

டி.ல்க.து்ே�ாமி

(�குேன்)

• • •

நகுலனிடமிருநது 
விக்ரமொதிதயனுக்கு…
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விளகேக குறிப்பு :  அல�ா்கமித்திேனின் வீடு, அந�ாளில் 
தியா்கோய �்கர் ல�ருநது நி்ேயத்துக்குக் கிைக்ல்க, 
23. தாலமாதே முதலி சதருவில் இருநதது; சமௌனி 
அஙல்க தஙகியிருநதிருக்கிறார், ச�ன்்ன வநத 
ஒரு �மயம்; ோஜாஜி சீவல் ஸ்லடாரில் சவற்றி்ே 
/ சீவல் வாங்க அல�ா்கமித்திேன் து்ணயுடன் வநத 
சமௌனி்யப் �ார்த்த தி.்க.சி., மிகுநத மரியா்தயுடன் 
ல�சிக்ச்காண்டிருநதார்; �ான் ்கண்டுச்காண்டிருநலதன்.

• • •

கடி்தம் - 28
Trivandrum

13 – 12   - 85
�ண்�ருக்கு,

 உங்கள் 29.11.85 ்கடிதம். தாமதித்துப் �தில் 
எழுதுவதற்கு மன்னியுங்கள். ்காலேஜில் லவ்ேப் 
�ளு. லமலும், இநதமாதிரி விஷயங்களுக்குள் என்னால் 
ஈடு�டுத்திக்ச்காள்ள சிேமம்தான். இருநதாலும், 
�ான் எழுதத்தான் லவண்டுசமன்றால் ஒரு 10 (�த்து) 
�ாட்களுக்குள் எழுதி அனுப்புகிலறன்.  �தில் 
எழுதுங்கள்.

 லயா்க �ாத்னயிலேலய �ாட்கள் 
ச�ன்றுச்காண்டிருக்கின்றன.

அன்புடன்

டி.ல்க.து்ே�ாமி

• • •

விளகேக குறிப்புேள் :

1. முக்கியமான விஷயம் என்று �குேன் 
்கருதினால் அடிக்ல்காடிடுவார்.

2. சிே விஷயத்தின் முடிவில் வியப்புக்குறி 
�யன்�டுத்துவதும் உண்டு; அது தவிர்க்்கப்�டுகிறது 
இதில்.

• • •

கடி்தம் - 29
திருைனநதபுரம்

10 - 7 - 86

�ண்�ருக்கு,

 �மஸ்்காேம். இநதக் ்கடிதம், ‘்க்ணயாழி’ 
ஜீ்ே இதழில் உங்கள் ்கவி்த்க்ளப் �டித்ததன் 
வி்ளவு. அரு்மயா்க வநதிருக்கின்றன. எனது 
இதயபூர்வமான வாழ்த்து்கள்.

 �ண்�ர் ோம�ாமி இஙகிருநது மது்ேக்குப் 
ல�ாய்விடடார். இனி அஙகுதான் இருப்�ார்.

 எப்�டி இருக்கிறீர்்கள்? உடம்்�ப் 
�ார்த்துக்ச்காள்ளுங்கள்.

அன்புடன்

‘�குேன்’

• • •

விளகேக குறிப்புேள் :

1. ோம�ாமி : சமாழிச�யர்ப்�ாளர் லம.சு.
இோமசுவாமி.

2. “உடம்்�ப் �ார்த்துக்ச்காள்ளுங்கள்.” என் 
குடிப்�ைக்்கம் அறிநத �குேன், அல�்கமா்க, ஒவசவாரு 
்கடிதத்திலும் இநத வா�்கத்்த எழுதியிருக்கிறார்.

• • •

கடி்தம் - 30

ேகுலன்	
TC 9/63 golf match Road, 

Kauadiyer Ext, 
Trivandram 695041

15.8.86

�ண்�ருக்கு,

 உங்கள் 12.8.86 ்கடிதம். இக்்கடிதத்்த உங்கள் 
ச�ன்்ன விோ�த்திற்கு எழுதுகிலறன். கி்டத்ததற்கு 
எழுதுங்கள்.

 இருக்கிலறன்!  வயது 64! இப்�டிலய 
எவவளவு �ாட்கள் இருக்்க லவண்டுலமா! ்கவி்தயில் 
எழுதிய மாதிரி, இருநது சதா்ேக்்க லவண்டும்! ஆம், 
உங்களுக்கு ச�ன்்ன வநதல�ாது எழுதியிருக்்கோம்; 
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எழுதவில்்ே! எழுதக்கூடாது என்�தில்்ே ஆனால் 
எழுதவில்்ே. இனி இநத மாதிரி �டக்்காது! லவறு 
என்ன ச�ால்ே?

 உங்கள் ்கவி்த்க்ளத் சதாடர்நது 
�டித்துவருகிலறன். எனக்கு மி்கவும் பிடித்தவற்்றப் 
�ற்றி உங்களுக்கு எழுதியும் வருகிலறன். ஓலோரு 
�மயங்களில் ஒலே விஷயத்்தப் �ற்றித் திரும்�த்திரும்� 
எழுதுகிறீர்்கலளா என்ற ஐயம். இதுகூடத் தீர்மானமா்கச் 
ச�ால்ேமுடியவில்்ே. ஆனால் ஒன்று நிச்�யம், நீங்கள் 
ஒரு அ�ல் ்கவிஞன். உண்்ம, சவறும் பு்கழ்ச்சியில்்ே.

 ஒரு லயா�்ன. ஒரு நீண்ட ்கவி்த எழுதும் 
முயற்சியில் ஈடு�டுங்கள். இது ஓேளவு பிோநதியில் 
இருநது – ஓேளவு – விடு�டமுடியும். முழுவதும் 
முடியாவிடடாலும். �ானும் குடிப்�வன்தாலன!

 குடிக்்கக்கூடாது என்�தில்்ே. ஆனால் �ற்றுக் 
கு்றத்துக்ச்காள்ளுங்கள். குடிக்்க விரும்பு்்கயில் 
�ேக்்்க வாஙகி ்வத்துக்ச்காண்டு அ்த �ாட்கள் 
்கழித்துக் குடிக்்கமுடியாதா! இநத முயற்சி்ய �ான் 
முயன்று �ார்க்கிலறன். லதால்விதான். �ான் அதி்கமா்கக் 
குடிக்்காததற்குக் ்காேணம் �ணம் இல்்ே என்�துதான். 
�மது ஆத்மா குடிப்�திலே ்க்ேநது விடக்கூடாது!

 எம்.எஸ்.ஆர் மது்ேக்குப் ல�ாய்விடடார். 
இனி அஙல்கதான் இருப்�ார். அவர் விோ�ம் வருமாறு:-

M.S.Ramasami
31, New No.9. Shanmuga nagar

C.M.R. Road
 Madurai – 625009

 தினமணி ்கதிருக்கு “பிரிவு” என்று ஒரு 
்கவி்த அனுப்பியிருக்கிலறன். பிேசுேம் ஆகுமா என்�து 
சதரியாது. அது பிேசுேமானால் ஒரு பிேதி வாஙகி 
அனுப்புங்கள். Cre-A வுக்கு என் ச�ேவில் ஒரு ஆஙகிேக் 
்கவி்தத் சதாகுதி “NON-BEING” வேஇருக்கிறது.

 குடிப்�்தக் கு்றத்துக்ச்காள்ளுங்கள். நீண்ட 
்கவி்த எழுதத் சதாடஙகினால் இது �ாத்தியமா்கோம். 
�தில் எழுதுங்கள்.

அன்புடன்

“�குேன்”.

• • •

கடி்தம் - 31

 TC 9/63. golf links Road
 Kaudiyar East

Trivandram - 695041
1.9.86

�ண்�ருக்கு,

 உங்கள் இரு ்கடிதங்கள். 
�ன்றி. அ்தரியப்�டாதீர்்கள். இன்னும் 
உங்களிடமிருநது இேக்கியத்திற்கு நி்றயலவ 
கி்டக்்கலவண்டும் கி்டக்கும். ஒரு நி்ேயான 
லவ்ேயிலிருநதுச்காண்டு,  அதி்கமா்க       
உங்கள் வாழ்்வ சிதறவிடாமல், 
ஒருமு்கப்�டுத்திக்ச்காள்ளுங்கள். நீண்ட ்கவி்தயில் 
ஈடு�டுங்கள். உரிய �மயத்தில் உத்லவ்கம் சீோ்கச் 
ச�ல்லும் என்ற மனநி்ே வரு்்கயில் எழுத 
ஆேம்பியுங்கள்.

 எனது புதிய �ாவல் ச்காண்டுவருவது�ற்றி 
அக்லடா�ர் முதல் வாேம் எழுதுகிலறன். என் முதல் 
�ாவல், ‘யாத்தி்ே’ இன்னும் அச்சிடப்�டாமலேலய 
இருக்கிறது. ல�ாடபுக் �க்்க அளவில் 102 �க்்கம். 
இது ல�ாதுமா? இதுகூட தயாரித்து்வத்திருநத 
�்கல் ்காணவில்்ே. புதிதா்க எழுத (�்கல்) மனம் 
ஆயா�ப்�டுகிறது. ச�ாதுவா்க என் �்டப்பு்கள் 
இடது�ாரி �ண்�ர்்களுக்குப் பிடிக்குமா என்ற 
ல்கள்வி லவறு. உண்்ம்யச் ச�ால்ேப்ல�ானால், 
எழுத்துேகிலிருநது �ற்று ்காேம் விேகி இருக்்க 
விரும்புகிலறன்.

 அடுத்த இதழ் ‘�ார்்வ’க்கு ‘�ன்றா்கக் 
குடி’ என்ற ஒரு சமாழிச�யர்ப்புக் ்கவி்த்ய 
அனுப்பியிருக்கிலறன். லமலும் ல�ாடபுக்கில் 
ல்கலிச்சித்திேங்கள் வ்ேயும் �யிற்சியில் 
ஈடு�டடிருக்கிலறன்.

 அதி்கமா்கக் குடிக்்காதீர்்கள். உடம்்�ப் 
�ார்த்துக்ச்காள்ளுங்கள். ்கடவுள் உங்க்ளக் 
்்கவிடமாடடார்.

அன்புடன்

‘�குேன்’

• • •
                              

                                                                             - சதாடரும்
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ÜŠð£MŸè£ù_è£î™_
ñèÂ‚è£ù¶

Üõ¬ó ÜŠ«ð£¶î£¡
è£îL‚èˆ ªî£ìƒAJ¼‰«î¡
ÜŠ«ð£ªîù‚° õò¶
êKò£è Þ¼ð¶ èì‰F¼‰î¶
Üõ¼‚° õò¶ ä‹ð¬î‚ 
èì‰F¼‰î¶

ÜõKì‹ ï£¡ Üõ¬ó
è£îLŠð¬î âŠð®«òÂ‹ 
ªîKòŠð´ˆFì «õ‡´ªñù
º®ªõ´ˆ¶ ¬õˆF¼‰«î¡
ÜŠ«ð£ªîù‚° õò¶
Þ¼ðˆªî£¡¬ø‚ èì‰F¼‰î¶

Éóñ£è Üõ¬óŠ 
ð£˜ˆF´‹«ð£ªî™ô£‹ 
ã«î£ å¼ ß˜Šð£™
Üõ˜ð£™ ï£¡ M¿‰¶AìŠð¬î
ÜõKì‹ ðAóƒèñ£è„ ªê£™Lò£è 
«õ‡´ªñù
b˜ñ£Qˆ¶¬õˆF¼‰«î¡
ÜŠ«ð£ªîù‚° õò¶ 
Þ¼ðˆFó‡¬ì‚ èì‰F¼‰î¶

Üõ¼‚è£ù ªñ£ˆî‚ è£î¬ô»‹
õ£Œªñ£NJ™ ªê£™ô ¬îKò‹ 
Þ™ô£îõù£è å¼ è£AîˆF™
â¡ ªñ£ˆî‚ è£î¬ô»‹ GóŠH
Þ¡Á âŠð®«òÂ‹ ÜõKìˆF™
êñ˜ŠHˆî£è «õ‡´ªñù
º®ªõ´ˆ¶ ¬õˆF¼‰«î¡
ÜŠ«ð£ªîù‚° õò¶
Þ¼ðˆFÍ¡¬ø‚ èì‰F¼‰î¶

ÞŠð®ò£è c‡´ªè£‡«ì
Þ¼‰î¶ ÜõKì‹ ï£¡ ªê£™ô 
G¬ùˆî â¡ è£î½‹
Ãì«õ â¡ õò¶‹

Þ¡Á â¡ è£î¬ô
ÜõKì‹ ªê£™L«ò Ýè 
«õ‡´ªñùˆ Fìñ£è
Üõ˜ õ¼‹ õNJ™ 
è£ˆF¼‰î«ð£¶î£¡ 
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õ‰¶ G¡ø¶ Üñó˜ á˜F
õ£ê½‚° º¡ AìˆîŠð†ì 
è†®L¡e¶
Þ¼ˆîŠð†®¼‰î ÜõK¡ Ü¬êõŸø  
MNè¬÷ 
àŸÁ «ï£‚Aòð®
â¡ Ü¿¬è«ò£´‹ 
â¡ è£î¬ô»‹ M¿ƒA‚ªè£‡«ì¡  

è£ô‹ ªñ™ô ïè˜‰«î£®M†ì¶
Üõ˜ e¶ ï£¡ ªè£‡ì è£î™
Þ¡ø÷¾‹ ÜŠð®«òî£¡ Þ¼‚Aø¶
Þ¡«øÂ‹ â¡ è£î¬ô»‹
â¡ Ü¿¬è¬ò»‹ ªè£†®ˆ b˜ˆFì
«õ‡´ªñù º®ªõ´ˆ¶
¹¡ù¬èˆ¶ ªïO‰¶ ¹Kò£î 
ªñ£NJ™ «ðCòð®
ªî£†®L™ Aì‰î Üõ¬ó
ªñ™ô ÜœOªò´ˆ¶
à„C ºè˜‰¶
ñ£˜H™ ã‰F
â¡_è£î¬ô„ 
ªê£™L‚ªè£‡®¼‚A«ø¡
ÞŠ«ð£ªîù‚° õò¶
ºŠðˆFÍ¡¬ø‚ èì‰F¼‰î¶
Üõ¼‚° õò¶ ÝÁ ñ£îº‹
ðF¬ù‰¶ ï£†èÀ‹ º¿î£Œ 
º®‰F¼‰î¶...! 
                                                               
-                - èF˜ Üõ¡ 
	 	 •	•	•

è£ôˆF¡ Üõêó ïè˜¾èO™
âù‚° àì¡ð£®™¬ô.
¹¿F Üì˜‰î ñ‡ ê£¬ôJ™ 
¹Oò‹ H…²èœ ðPˆ¶ˆ 
F¼‹¹õîŸ°œ ð£™ò‹ 
º®‰¶M†®¼‰î¶.
ÝøÜñó °÷‚è¬óJ™ 
H®ˆîõ¬÷Š ðŸP‚ 
èM¬î ªê£™õîŸ°œ 
õ£Lð‹ º®‰F¼‰î¶.
ï¬ì ðö‚è ñè¬÷‚ 
¬èŠH®ˆ¶ ïì‰¶ 
ªî¼º¬ùJ™ F¼‹HŠð£˜‚A«ø¡ 
ñ£K™ ï¬óˆF¼‰î¶.
å¼ ñ£¬ôJ™ 
ê£Œ¾ ï£Ÿè£L¬ò MKˆ¶ 
¬õˆF¼‚Aø£˜èœ æŒªõ´‚è...
ïè‹ è®ˆ¶Š H¡
«îc˜‚ «è£Š¬ðJ¡ H®ñ£ùˆ¬î 
ÞÁ‚AŠH®ŠðîŸ° «ñ™ 
âF˜ M¬ùèœ 
â¬î»‹ è£†´õîŸA™¬ô
è£ôˆFì‹.
-                      - ñ¶Åî¡
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வீைக்கல் சிறுகலதகள 9

ேட்ட கல்லும் மபசுமமா? 

அேண்ம்னயில் இருக்கும் திறநதசவளி 
அேஙகில்  மல் யுத்தத்திற்்கான ஆயத்தப் 
�ணி்கள் �டநதுச்காண்டிருநதன. அே�ர் 
ல்காப்ச�ருஞல�ாைனிற்்கா்க அ்னவரும் 
்காத்திருநதார்்கள். “மாமன்னன் வாழ்்க. அவன் 
ச்காற்றம் சிறக்்க” என்ற மக்்களின்  வாழ்த்சதாலி 
வேலவற்்க ல்காப்ச�ருஞல�ாைன் அரிய்ணயில் 
வநதமர்நதார். அே�ரின் இருபுறமும் துவாே 
�ாே்கர்்கள் ல�ாே அவரு்டய புதல்வர்்கள் 
இளவே�ர் இளஙல்காச் ல�ாைனும் அவனு்டய  
தம்பி இளவே�ர் ச�ஙல்காட ல�ாைனும் 
நின்றுச்காண்டு ்்க்க்ளத் தடடி வீேர்்க்ள 
உற்�ா்கப்�டுத்தினார்்கள். 

அே�ர் ல்காப்ச�ருஞல�ாைன் தன் 
புதல்வர்்களிடம்   ச�ய்்்கயால் ே்கசியமா்க 
ஏலதா உணர்த்த சிறிது ல�ேத்தில் மல்யுத்த 
உ்டயில் இருவரும்   ்களம் இறஙகினார்்கள். 
கூடியிருநதவர்்கள் அ்னவரும் குேல் எழுப்பி 
ஆர்ப்�ரித்தார்்கள்.  சவற்றி லதால்வி்கள் 
இருவருக்குமி்டலய �ரி �மமா்க  இருக்்க 
அடுத்து  �டக்கும்  ல�ாடடிலய  அவர்்களின் 
இறுதி சவற்றி்யத் தீர்மானிக்கும் ல�ாடடியா்க 
அ்மநதது. அதுவ்ே திற்மயா்க வி்ளயாடிய 
ச�ஙல்காட ல�ாைன் தன் அண்ணன் 
சவற்றிச�றுவதற்்கான �நதர்ப்�த்்த மற்றவர்்கள் 
யாரும் அறியாத�டிக்கு லவண்டுசமன்லற   
ஏற்�டுத்திக் ச்காடுத்தான்.  இறுதியில் சவன்றது 
இளஙல்காச் ல�ாைனா்க இருநதும், மல்யுத்த 
ச�றிமு்ற்க்ள திற்மயா்கக் ்்கயாண்டு 
வி்ளயாடிய ச�ஙல்காட ல�ாை்னலய 
அ்னவரும் வியநது �ாோடடினார்்கள். 

“ச�ஙல்காடா, மி்க அரு்மயா்க 
வி்ளயாடினாய். அற்புதம்,” என்று தந்த 
ல்காப்ச�ருஞல�ாைன் இ்ளயவ்ன அ்ணத்துத் 
தழுவிப் �ாோடட, இனம் புரியாத  ஏலதா ஒன்று 
முதன்முதோ்க தன்்ன விடடு �ழுவுவதா்க உணே 
ஆேம்பித்தான் இளஙல்காச் ல�ாைன். 

இப்�டியா்க தந்தக்கும் தனயனுக்குமான 
இ்டசவளி நீண்டுச்காண்லட ல�ானாலும் 
புதல்வர்்கள் இருவரும் ஒருவருக்ச்காருவர் 
அதி்க �ா�த்துடன் இருநதார்்கள். ச�ஙல்காட 

ல�ாைன் அே�ரின் ஆ்ணக்குக் ்கடடுப்�டடாலும் 
அண்ணனின் ்கண் அ்�வு ஒப்புதலிற்்கா்கக் 
்காத்திருப்�ான். இருவருக்குமி்டலய இருக்கும் 
அன்பின் ஆைத்்தப் �ே �நதர்ப்�ங்களில் 
ல�ரில் ்கண்ட  அே�ர் மனதிற்குள் மகிழ்நதாலும், 
இளஙல்காச் ல�ாைனின் பிடிவாதத்்தயும் 
�மீ�்காேமா்க அவன் ச்காண்டிருநத துர் 
�டபு்க்ளயும் ்கண்டு மனம் வருநதினார். ஒரு�ாள் 
அே�ர் புேவர் ச�ாத்தியாரிடம் “அண்ணனுக்கு 
விடடுக்ச்காடுப்�து தவறில்்ே புேவலே. 
என்றாலும் விடடுக் ச்காடுத்துக்ச்காண்லட 
இருநதால்  மூத்தவனின் பிடிவாதம் 
வளர்நதுச்காண்டுதாலன ல�ாகும். உங்களுக்கு 
என்்னப்�ார்க்கிலும் இளஙல்காச் ல�ாைன் லமல் 
அதி்க  அன்பும் அக்்க்றயும் இருக்கிறது என்று 
எனக்குத் சதரியும். அவ்னத்  தாங்கள் நிச்�யம் 
�ல்வழி �டத்துவீர்்கள் என்ற �ம்பிக்்்கயில்தான் 
என் ்காேம் ்கழிகிறது,” என்று இருக்்்கயில் 
தாோளமா்கச் �ாய்நதுச்காண்டார். தூேத்லத புேவர் 
எயிற்றியினார் இளஙல்காச் ல�ாைனிடம் ஏலதா 
ல�சிக்ச்காண்லட அவ்னத் சதாடே, அவன் �தில் 
ஏதும் கூறாமல் ச�ய்்்கயினால் அவர் கூறுவ்த 
அேடசியமா்க மறுதலித்துக்ச்காண்லட அவ்ேக் 
்கடநது முன்லனறிச் ச�ன்றுச்காண்டிருநதான். 
இ்தக் ்கவனித்த அே�ர் புேவர் ச�ாத்தியா்ே 
ல�ாக்கி “அஙகு �ார்த்தீோ, வயதிலும் அறிவிலும் 
மூத்தவர் என்ற மரியா்த துளியும் இன்றி 
எப்�டி �டநதுச்காள்கிறான்?” என்று ல்கட்க 
புேவரும் அ்மதியா்கப் �திேளித்தார். “எனக்கு 
இது தவறா்கத் லதான்றவில்்ே அேல�. புேவர் 
எயிற்றியினாரிடம் இளவே�ருக்கு அதி்க உரி்ம 
இருக்கிறது. அதில் �ாம் த்ேயிடக்கூடாது” என்று 

கொவிரிக் க்ரரயொரம்
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அன்புடன் அே�்ேக் ்கடிநது தற்்காலி்க நிம்மதிச் 
சூை்ே மன்னருக்கு ஏற்�டுத்திக் ச்காடுத்தார். 

ஒரு�ாள் அே�ரும் ல�ாை �ாடடுப் 
�்டத்த்ேவர் �ரூஉத் த்ேயாரும் 
நீண்ட ல�ேம் அே�ாங்க விஷயமா்கப் 
ல�சிக்ச்காண்டிருநதார்்கள். இ்தக் ்கவனித்த 
இளஙல்காச் ல�ாைன் �்டத்த்ேவர் 
வீடடிற்கு யாரும் அறியாமல்  லவ்கமா்கக் 
குதி்ேயில் வி்ேநதான். “�்டத்த்ேவ்ேக் 
்காணலவண்டும். மி்கவும் அவ�ேம்” என்று 
வா�லில் நின்று உயர்த்திக் குேசேழுப்� 
�்டத்த்ேவரின் ஒலே ம்கள் மணியி்ட  ் ்க்ய 
இடுப்பில் ்வத்துக்ச்காண்டு அேடசியமா்க 
அவன் முன் வநது  நின்றாள். “�்டத்த்ேவ்ேக் 
்காண லவண்டுமா?” என்று விழி்க்ள உயர்த்திக் 
ல்கடடுக்ச்காண்லட இளவே�ருக்கு வழி விடடாள். 
“நீ எப்�டி இருக்கிறாய் மணியி்ட?” என்று 
இளவே�ர்  ல்கடடவுடன் துடுக்குடலன “ல�ற்று 
மா்ே �ான் உங்க்ளச் �நதிக்கும்ல�ாது எப்�டி 
இருநலதலனா அ்தப் ல�ாேலவ  இப்ல�ாதும் 
இருக்கிலறன்” என்று அவள் கூற இளவே�ர் 
அவ்ள இறு்க அ்ணத்துக்ச்காண்டார். அவரின் 
பிடி்ய விேக்குவதான ச�ாய் �ாவ்னயுடன் 
தன் �ம்மதத்்த ம்றமு்கமா்கத் சதரிவித்தாள் 
மணியி்ட. “நீதான் இநதச் ல�ாைப் ல�ேேசின் 
வருங்காே இளவேசி. இப்�டி சவட்கப்�டடால் 
எப்�டி?” என்று அவளின் மு்கத்்தத் தன் �க்்கம் 
திருப்பி அவ்ளலய ்வத்த ்கண் வாங்காமல் 
�ார்த்தான்.  

ல்காப்ச�ருஞல�ாைனின் �ல்ே �ண்பு்களுக்கு 
எதிர்ம்றயா்க அவரு்டய புதல்வர்்கள் �ே 
தீய குணங்க்ளப் ச�ற்றிருநதார்்கள். தந்த 
ஆண்டுச்காண்டிருநத ஒரு சிே �குதி்க்ள 
அவர்்கள்  தனியா்க ஆண்டுவநதாலும் தந்தக்குக் 
கீழ்�டியலவா அல்ேது அவரின் ச�ால் ல்கடடு 
அதன்�டி �டக்்கலவா அவர்்கள் சித்தமா்க இல்்ே. 
அண்ணனின் ்கடட்ள்யத் த்ேலமற்ச்காண்டு 
�டக்கும் இ்ளயவனும் அவனுக்ல்க உடன் 
ல�ானான். �ாடாளும் ஆ்� இருவர் மனதிலும் 
தணியாத தீயா்க வளர்நதுச்காண்டிருநதது. த்காத 
�டபு, மாண்பில்ோத புதல்வர்்கள் என்றாகிப் 
ல�ா்க முழு அேசுரி்ம்ய அவர்்களுக்கு அளிக்்க 
அே�ன் அஞசினார். �ாடடு மக்்களின் �ேம் ்கருதி, 
ல�ோ்� மிகுநத புதல்வர்்களின் ஆ்�ப்�டி 
�டநதுச்காள்ளாமல் ஆடசி்யத் தன் முழு 
அதி்காேத்துக்குள்லள ்வத்துக்ச்காண்டான். 
அே�ரின் இநத முடி்வ அ்னவரும்  
ஏற்றுக்ச்காண்டாலும் புேவர் எயிற்றியினாருக்கு 
இது குறித்து அே�ரிடம் மாற்றுக்்கருத்து இருநதது. 

�ாட்களும் �்கர்நதுல்காண்லட ல�ாயின. 
அப்ல�ாது �ாண்டிய �ாடடில் �ச்்�க்கிளி என்ற 
ச�ண் குளத்தில் குளித்துக்ச்காண்டிருநதல�ாது 
்கேடி வநது தாக்்க அவ்ளச் ல�ாை�ாட்டச் ல�ர்நத 
தூயன் என்�வன் ்காப்�ாற்றினான். அவ்ளத் 
திருமணம் முடிக்்க தன் ஆவ்ேயும் சதரிவித்தான். 
ஆனால் �ச்்�க்கிளி அ்த ஏற்்கவில்்ே. சிே 
்காேம் ்கழித்து மான்வளவன் என்�வ்னத் 
திருமணம் ச�ய்துச்காண்டு ச�ான்னன் என்ற 
குைந்தக்குத் தாயுமானாள். இ்தக் ்கண்டு 
ச�ாறா்மப்�டட தூயன் �ச்்�க்கிளிலமல் 
�நலத்கத்தீ்ய  அவளு்டய ்கணவன் 
மான்வளவன் மனதில் வளர்க்்க.. சினம் ச்காண்டு 
அவ்ளக் ச்கா்ேயும் ச�ய்துவிடுகிறான். 

�ச்்�கிளியின் ச்கா்ேயில் ல�ாை �ாடடுத் 
தூயனும் சதாடர்பு ச்காண்டிருக்கிறான்.. எனலவ 
இநதக் ச்கா்ேக்குக் ்காேணம் ல�ாை�ாடுதான் 
என்று �தவி ஆ்�யில் இளஙல்காச் ல�ாைன் 
ச�ாய்ச் ச�ய்தி்ய அே�ருக்கு எதிோ்க 
மக்்களி்டலய  �ேப்பினான். ல�ாை�ாடடுப் 
�்டத்த்ேவர் �ரூஉத் த்ேயாரின் ம்கள் 
மணியி்ட்ய இளஙல்காச் ல�ாைன் திருமணம் 
ச�ய்ய விரும்புவதா்கப் �்டத்த்ேவரிடம் 
கூறினான். திருமணத்திற்கு முன்பு, தான் மன்னன் 
ஆவதற்கு உதவுமாறு அவரிடம் லவண்டினான். 
ல�ோ்�யில் அவரும் இளஙல்காச் ல�ாைனின் 
திடடத்திற்கு உடன்�ட, அண்ணனும் தம்பியும்  
�்டயுடன் தந்த்ய எதிர்க்்க ஆயத்தமானார்்கள். 

இ்த அறிநத அே�ர் தம் மக்்கலள 
ஆயினும், பி்ைசயாழுக்்கம் உ்டயவோதலின் 
அவர்்க்ள சவன்று அடக்்கல் அறச�றிலய என்று 
தீர்மானித்துப் �்டசயடுத்து வநத புதல்வர்்க்ள 
எதிர்த்துப் ல�ாரிடடார்.  இ்தயறிநத புேவர் 
எயிற்றியனார் மன்னர் ல்காப்ச�ருஞல�ாைனின் 
இநத முடிவால்  ச�ற்சறடுத்த புதல்வர்்க்ளலய 
�்்கயா்கக் ச்காண்டான் என்ற தீோப் �ழி 
மன்னரின் லமல் விழுலம என்று அஞசியதாலும் 
இளஙல்காச் ல�ாைனின் லமல் தான் ்வத்திருநத 
அளப்�ரிய அன்பின் ்காேணமா்கவும் அே�ருக்கு  
அறிவு்ே கூறிப் ல�ா்ே நிறுத்த வழி ச�ய்தார். 
ச�ய்வதறியாது ்கட்மக்கும் �ா�த்திற்குமி்டலய 
சிக்கிய அே�ரும் இதற்கு அ்ே மனதுடன் தனது 
�ம்மதத்்தத் சதரிவித்தார். 

தன் புதல்வர்்களின் மீது  ச்காண்ட 
மனக்்க�ப்பின் ்காேணமா்க வாை விரும்�ாத  
மன்னன் ல்காப்ச�ருஞல�ாைன்  தனக்கு ல�ர்நத 
இநத �ழிச்ச�ால் தன்  �்்கயே�ர் ச�வி்களில் 
ச�ன்று புகும் முன்னலம உயிர்விடத் துணிநதான். 
அ்வப்புேவர்்கள் அ்னவ்ேயும் அ்ைத்து  
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வடக்கிருநது உயிர் நீத்துப் பிறவாப் ச�ரு 
நி்ே்யத் தான் அ்டய விரும்புவதா்கக்  
கூறினார்.  அே�ன் எடுத்த முடி்வ ஏற்றுக்ச்காண்ட 
புேவர்்கள்   வடக்கிருக்்கத் துணிநத லவநத்னத் 
த்ட ச�ய்யாமல், அவலோடு தாமும் வடக்கிருநது 
உயிர்விடத் துணிநதனர்.   

ல�ாை �ாடடின் த்ே�்கோன எழில் 
ச்காஞசும் உ்றயூர். ்க்ேபுேண்டு ஓடும் 
வற்றாக் ்காலவரியாறு. லமடும் �ள்ளமுமா்கத் 
சதரியும்    ச�டிய சவண்மணற் �ேப்பு. மக்்கள் 
கூடடம் கூடடமா்கத் திேண்டு வநதுச்காண்லட 
இருநதார்்கள். சவண்்ம நிறத்தில் எளிய 
ஆ்ட்ய உடுத்திக்ச்காண்டு வடக்கு ல�ாக்கி 
அமர்நதிருநதார் அே�ர். அவ்ேச் சுற்றிச் �துேமா்கச் 
சிறிய �ள்ளம் லதாண்டியிருநதார்்கள். அவர் 
அமர்நதிருநத மணல் லமடடில் தாோளமா்கத் 
தர்ப்்�ப் புற்்க்ளப் �ேப்பியிருநதார்்கள். 
அ்னவரின் மு்கத்திலும் ச�ால்சோணாச் 
ல�ா்கம். ல�ற்றுவ்ே அே� வாழ்வில் இன்புற்று 
மகிழ்ச்சிலயாடு வாழ்நது வநத அே�ன், இன்று 
தன்  புதல்வர்்களின் ல�ோ்�யால் தன் 
வாழ்்வ சவறுத்து உண்ணா ல�ான்பு இருக்்கத் 
துணிநதுவிடடான் என்று �ேரும் �ேவாறு 
தங்களுக்குள்லளலய ல�சிக்ச்காண்டார்்கள். 
அே�ருடலன இருநத புேவர் ச�ருமக்்கள், 
�ண்�ர்்கள், சுற்றத்தார் அ்னவரும் அே�்ே 
அஙல்கவிடடுப்  பிரிய மனமில்ோமல் 
்கண்ணீருடன் அஙல்கலய இருநதார்்கள். இருள் 
்கவியும் ல�ேம். ஒவசவாருவோ்க அஙகிருநது 
சவளிலயறினார்்கள். தயஙகிய�டி இருள் சூை 
அே�்ேப் பிரிய மனம் இல்ோமல் கீற்றா்கத் துளி 
சவளிச்�ம் அவ்ேச் சுற்றி இருநதது. 

ல்காப்ச�ாருஞல�ாைன் வடக்கிருநது உயிர் 
நீக்்கத் துணிநதுவிடடான் என்�்த அறிநத புேவர் 
பிசிோந்தயார் அே�்ேக் ்காண �ாண்டிய �ாடடில் 
இருநது  புறப்�டடுவிடடார். ்காவிரி ஆற்றின் 
சுடுமணற் �ேப்பில் �ேரின் ்கால் தடயங்கள் 
�திநதிருநதன. அ்வ்களின் ஊலட இளஙல்காச் 
ல�ாைனின் ்காேடிப் �திவு்களும் இருநதன. 
அே�்ே ல�ரில் �ார்க்்கத் துணிவில்ோமல் குற்ற 
உணர்ச்சியில் தயஙகிய�டி யாரும் அறியாமல்  
தூேத்லத தனியா்க நின்றிருநதான். அப்ல�ாது 
மணற்சூடு தாங்காமல் தடுமாறிய�டி ஒருவர் 
அஙல்க வநதுச்காண்டிருநதார். அே�்ே இநத 
நி்ேயில் ்கண்ட அவர்,  மனம் சவதும்பி ்கண்ணீர் 
விடடழுதார். சவகு சதா்ேவில் இருநது �டநது 
வநத ்க்ளப்பு அவர் மு்கத்தில் சதரிநதது.

“உ்றயூரிலிருநது உே்காளும் 
அே�ருக்ச்கல்ோம் அே�னான 

ல்காப்ச�ருஞல�ாைலன! எயிற்றியினார், 
ச�ாத்தியார் புேவர்்கள் சூை சிறப்புடன் வாழ்நத 
ச�ருமாலன! இயல், இ்�, �ாட்கம் வளர்த்த 
வித்த்கலன! எ்ன எங்கனம் மறநது நீ மடடும் 
தனியா்க வடக்கிருநது உயிர் நீக்்கத் துணிநதாய்? 
இது எப்�டி உனக்குச் �ாத்தியமாயிற்று?” என்று 
ல்கடடுக்ச்காண்லட அே�ரின் அருகில்  ஏற்ச்கனலவ 
அவருக்்கா்க ஒதுக்்கப்�டட  இடத்தில் வநதமர்நது  
வடக்கிருநது உயிர் நீக்்கத் துணிநதார்.

இ்வ அ்னத்்தயும் தூேத்தில் இருநது 
�ார்த்த இளஙல்காச் ல�ாைன் வநதிருப்�து 
அே�ரின் உயிர் �ண்�ன் பிசிோந்தயார் என்�்த 
அறிநதான். அே�்ே இது �ாள் வ்ே  ல�ரில் 
�நதிக்்காமல்  அவரின் �ல்ே �ண்பு்க்ளக் 
ல்கடடறிநது அவர் லமல் ச்காண்ட �ட�ால் 
உயிர் விடத் துணிநத �ாண்டிய �ாடடுப்  புேவர்  
ஒருபுறம்.  �ாடாளும் ல�ோ்�யால் அன்பு 
ச�லுத்திய அே�்ே வடக்கிருநது உயிர் நீக்்க ் வத்த 
புதல்வர்்கள் மறுபுறம்.  இளஙல்காச் ல�ாைன் 
தன்்னயும் புேவ்ேயும் ஒருல�ே ்வத்துப் 
�ார்க்்க மனம் கூசினான். தந்தயின் இநத 
முடிவிற்குத் தான் மடடும்தான் முழுக்்காேணம் 
என்று அநத ச�ாடியில் உணர்நதவன் முதன் 
முதோ்கத் தந்தக்்கா்கக்  ்கண்ணீர் சிநதினான். 
ல�ா்கம் தாளாமல் மனமுருகி மானசீ்கமா்கத் தன் 
தந்தயிடம் வருநதி மன்னிப்பு ல்கடட அநத 
ச�ாடியிலேலய  மன்னரின் உயிரும் சமல்ேப் 
பிரிநதது. சி்ே ல�ாே அமர்நதிருநத மன்னரின் 
்கண்்களின் ஓேத்தில் திேண்டிருநத ்கண்ணீர்த் 
துளி அஸ்தமன சூரியனின் ஒளியால் சிதறுண்டு 
விடியலின் முதல் சவளிச்�த்்த இளஙல்காச் 
ல�ாைனிற்கு அ்டயாளம் ்காண்பித்தது.

சிே �ாட்கள் ்கழித்து வடக்கிருநது உயிர் நீத்த 
ல்காப்ச�ருஞல�ாைனின் நி்னவா்க எழுப்பிய 
�டு்கல்்ே வழி�ட �்டத் த்ேவரின் ம்கள் 
மணியி்ட வநதாள். குளிர்நத ்காவிரி நீரினால் 
�டு்கல்்ேக் ்கழுவி ச�ய், �நதனம் �ாற்றி, 
வா�ம் மிகுநத மா்ே பூடடி, ச்காண்டு வநத 
வே்கரிசி்யயும், இ்றச்சி்யயும் முன் �்டத்து  
ஒரு முடிவு எடுப்�தற்குக்  ்காத்திருப்�வள் ல�ாேக் 
்கண்்க்ள மூடி  நீண்ட ல�ேம் நின்றாள். சமல்லிய 
இ்ேச்�லுடன் ச�ன்று ச்காண்டிருநத ்காவிரி 
ஆறு மணியி்டக்கு மடடும் ல்கடகும் வ்்கயில் 
�ாத்கமான �தி்ேக் கூற சிரித்த�டிலய ்கண்்க்ளத் 
திறநதாள். �டு்கல்லின் லமல் ் வத்திருநத பூ ஒன்று 
பீடத்தில் விழுநதது.  அ்த எடுத்துத் த்ேயில் 
்வத்துக்ச்காண்டு த்கப்�னாரிடம் தன் முடி்வக் 
கூற உற்�ா்கமா்க வீடு திரும்பினாள்.
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ஐயோ.. உைக லேக்கூ மோநோடடில 
இடம்ச�ற் ்தமிழகத்ல்தச் சோர்ந்்த ஒபர 
�லடப்�ோளி. உஙகள் கவில்தகள் ஆரோய்ச்சி 
சசய்யப்�டடு முலனைேர் �டடம் ச�றறு 
இருக்கி்ோர்கள். இ்தறகுப் பின உஙகள் உலழப்பு 
இருக்கி்து. அல்த எப்�டிப் �ோர்க்கிறீர்கள்?

எ்தயாவது எதிர்�ார்த்துச் ச�ய்யும் 
�ணியில், அது கி்டக்்காதல�ாது மிகுநத 
மனச்ல�ார்வும் ஏமாற்றமுலம மிஞசும். ஆனால், 
�மக்குப் பிடித்த �ணி்ய எவவித எதிர்�ார்ப்பும் 
இல்ோமல் �ம் மனம் விரும்பிய�டி ச�ய்வதில் 
எப்ல�ாதுலம ல�ார்வு உண்டா்காது. எனது 
்�க்கூ சதாடர்�ான ச�யல்�ாடு்கள் 
எல்ோலம அவவ்்கயானதுதான்.

்�க்கூ ்கவி்த்கள் குறித்துப் �ேரும் 
அறியும் வ்்கயில் தமிை்கம் முழுவதும் ் �க்கூ 
�யிேேஙகு்கள் மற்றும் ்�க்கூ ்கவி்தத் 
திருவிைாக்்க்ள �டத்தியதும், 2000 ஆ்கஸ்டடில் 
்�க்கூ ்கவி்தக்ச்கன்லற ‘இனிய ்�க்கூ’ 
்கவி்த இத்ைத் சதாடஙகி 20 இதழ்்கள்வ்ே 

�டத்தியதும் இப்�டியான ஈடு�ாடடினால் 
வி்ளநத ச�யல்்களின்றி லவறில்்ே. 

தமிழின் முதல் ்�க்கூ நூல் சதாடஙகி, 
இன்றுவ்ே சவளியான ்�க்கூ சதாடர்�ான 
நூல்்கள் (்�க்கூ ்கவி்த நூல்்கள் 400-க்கு 
லமல், ் �க்கூ சதாடர்�ான நூல் 100-க்கு லமல்), 
நி்கழ்வு்கள், ஆய்வேஙகு்கள் என அ்னத்்தயும் 
சதாகுத்துவருகின்லறன். 2005 ஆ்கஸ்டடில் �ான் 
எழுதிய 160 ்�க்கூ ்கவி்த்க்ளத் லதாைர் 
எல்.பி.�ாமி ம்ேயாளத்தில் சமாழிச�யர்க்்க, 
‘நிோ முத்தம்’ எனும் நூோ்க சவளியானது. இநத 
நூல் ல்கேளாவிலுள்ள இடுக்கி மாவடடத்தில் 
்கடடப்�னா எனும் �்கரில் சவளியிடப்�டடது. 

்கவிஞர் ்கோ ேலமஷ் ஒருஙகி்ணப்பில் 
2008-ஆம் ஆண்டில்(பிப்.23-25) உே்க 
்�க்கூ கிளப்பின் ஒன்�தாவது மா�ாடு 
ச�ங்களூருவில் �்டச�ற்றது. அதில், 
தமிழில் ்�க்கூ எழுதும் ்கவிஞர்்கள் �ார்பில் 
�ான் �ஙல்கற்லறன். மா�ாடடில் �்டச�ற்ற 
்�க்கூ ்கவி்தப் ல�ாடடியில், �ான் எழுதி, 

 மேர்காணல் 
த�ன்்ற இதழ்த் ததாடர்ச்சி

கவிஞர் மு.முருமகஷ் மற்றும் கவிஞர் அ.தவண்ணிைாவுடனான மேர்காணல்

“எழுததிற்குள் ஆண்/தெண்/பிறர் என்ற 
அட்டவ்ைக்குக்கீழ் இயஙக முடியொது”
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அ.தியா்கோஜன் ஆஙகிேத்தில் சமாழிச�யர்த்த 
ஒரு ்�க்கூ ்கவி்த �ரிசி்ன சவன்று, 
அநதக் ்கவி்த உே்க சமாழி்களிசேல்ோம் 
சமாழிச�யர்க்்கப்�டடது. 

2016-இல் கு்வத்தில் �்டச�ற்ற 
வ்ளகுடா வானம்�ாடி ்கவிஞர்்கள் �ங்கத்தின் 
சவள்ளி விைா நி்கழ்வில், எனது ்�க்கூ 
ச�யல்�ாடு்களுக்்கா்க ‘குறுக்்கவிச் ச�ல்வன்’ 
எனும் விருதி்ன வைஙகிச் சிறப்பித்தனர். எனது 
்�க்கூ ்கவி்த்கள் சதலுஙகு, ம்ேயாளம், 
இநதி, ஆஙகிேம் ஆகிய சமாழி்களில் 
சமாழிச�யர்க்்கப்�டடுள்ளன. 

எனது ்�க்கூ ்கவி்த்க்ள இதுவ்ே 
5 மாணவர்்கள் இளமு்னவர் �டட ஆய்வும், 
இருவர் மு்னவர் �டட ஆய்வும் ச�ய்துள்ளனர். 
‘இனிய ்�க்கூ’ இதழ்்கள் குறித்து ்கவிஞர் 
்க.அம்�ப்ரியா ஆய்வு ச�ய்துள்ளார்.

‘�ரியான ச�யல்்கள் நி்ேயான 
சவற்றி்யத் தரும்’ என்�்த 
இப்ல�ாதும் ்காேம் நிரூபித்து வருவ்த, 
�ானுசமாரு �ார்்வயாளனா்க நின்று 
�ார்த்துக்ச்காண்டிருக்கின்லறன்.

அம்மோ.. உஙகள் ‘ஒரு ேகுப்�ல்யும் 
சிை இளேரசிகளும்’ கவில்தயின ்தோக்கமோகக் 
கழிப்�ல் ேசதி ப�ோ்தோ்த �ள்ளிகலளக் 
கணக்கிடடுக்  கழிப்�ல் ேசதி ஏற�டுத்திக் 
சகோடுப்�்தறகோக ஒன�து ைடசம் ரூ�ோலய 
ஒதுக்கீடு சசய்து ேழஙகி இருக்கி்து அரசு. 
இது�றறி உஙகள் �ோர்லே எனனை? இந்்தக் 
கவில்த எழுதும்ப�ோது உஙகள் மனைநிலை 
எனனைேோக இருந்்தது?

�ள்ளியில் ச�ண் பிள்்ள்கலள 
இருப்�தால், அவர்்களின் உடல் �ார்நத 
பிேச்�்ன்க்ள அடிக்்கடி எதிர்ச்காள்ள 
லவண்டும். ஒருமு்ற ஏைாம் வகுப்பு 
�டிக்கும் சிறு ச�ண், �ள்ளியில் இருக்கும் 
ல�ேத்தில் ச�ரிய பிள்்ளயாகிவிடடது. 
ஏைாம் வகுப்பில் முதிர்ச்சிலயாடு இருக்கும் 
குைந்த்களும் இருக்கும். அநதக் குைந்த 
ச்காஞ�மும் குைந்தத்தனம் மாறாமல் 
இருநதது. உடன் இருக்கும் பிள்்ள்கள்தான் 
�ார்த்துச் ச�ான்னார்்கள். எங்களிடம் வநது 
ச�ால்லியவுடலன, வீடடுக்குப் ல�சி 
ச�ற்லறா்ே வநது அ்ைத்துச் ச�ல்ேச் 
ச�ான்லனாம்.

அநதக் குைந்தயின் அப்�ா வநது 
அ்ைத்துச் ச�ல்லும்ல�ாது, எனக்கு 
விதவிதமான மனநி்ே. அநதத் தந்தயின் 

அப்ல�ா்தய மனநி்ே்ய நி்னத்லதன். 
தனக்ச்கன்ன �டநதிருக்கிறது என்�்த 
உணோமல், ்�்ய எடுத்துக்ச்காண்டு 
தந்தயின் ்்க்யப் பிடித்துக்ச்காண்டு, 
எங்க்ளப் �ார்த்துச் சிரித்துக்ச்காண்டிருநத 
அநதக் குைந்தயின் பிம்�ம் என் ்கண்்களில் 
தஙகிப்ல�ானது. கிளம்பும்ல�ாது, 
வகுப்�்ற்ய ஒருமு்ற திரும்பிப் �ார்த்துச் 
ச�ன்றது.

இனி மாதாநதிேச் சுைற்சியின்ல�ாது 
ஒவசவாரு மாதமும் விடுப்பு எடுக்்க 
முடியாது. �ள்ளியில் எப்�டி அநதக் குைந்த 
�மாளிக்கும், அப்�டியான ச�ண்்களுக்குப் 
�ள்ளியின் சூைல், ்கழிப்�்ற, தண்ணீர் வ�தி 
இ்வசயல்ோம் எப்�டி என்று சிநத்ன 
நீண்டதின் சதாடர்ச்சிலய, ‘ஒரு வகுப்�்றயும் 
சிே இளவேசி்களும்’ ்கவி்த. ஆனநத வி்கடனில் 
சவளியானது.

சவளியான வாேத்திலேலய அநதக் 
்கவி்த்யப் �டித்த அப்ல�ா்தய 
திருவண்ணாம்ே மாவடட ஆடசியர் 
டாக்டர் மு.ோலஜநதிேன், இ.ஆ.�. அவர்்கள், 
சதா்ேல�சியில் சதாடர்புச்காண்டு, 
�ள்ளியின் ்கழிப்�்ற லத்வ குறித்துக் 
ல்கடடறிநதார். �ன்னிசேண்டு ்கழிப்�்ற்கள் 
்கடடும் அளவிற்குத்தான் எங்கள் �ள்ளியில் 
இட வ�தி இருநதது. அதற்்கான சதா்்க, ரூ.8.67 
ேட�ம் ரூ�ாய்க்்கான ்கால�ா்ே ச்காடுத்தார். 

�்கேத்தின் ்மயத்தில் எங்கள் �ள்ளி 
அ்மநதிருக்கிறது. வி்ளயாடடில் 
திற்மயான �ல்ே மாணவி்கள் எங்களிடம் 
இருக்கிறார்்கள். ஆனால் வி்ளயாடடு 
்மதானம் கி்டயாது. நீண்ட �ாள் கு்ற்யப் 
ல�ாக்்க, �ள்ளிக்கு ஒன்லற முக்்கால் ஏக்்கர் 
இடத்்த வி்ளயாடடு ்மதானமா்கக் 
ச்காடுத்தார்.

�மூ்கப் பிேச்�்ன்யப் ல�சும் 
�்டப்பு்கள், அதற்்கான தீர்்வயும் ச்காண்டு 
வரும்ல�ாது, எழுதிய ்கணத்தின் நி்றவு 
கி்டக்கிறது. அப்�டியான முன்னுதாேணமான 
�டவடிக்்்கக்கு, மு.ோலஜநதிேன் என்சறன்றும் 
நி்னவுகூேப்�டுவார். 

ஐயோ நீஙகள் கவிஞர், எழுத்்தோளர் 
என�ல்தயும் ்தோண்டி சமச்சீர் �ோடத்திடடக் 
குழுவில இடம்ச�றறு, அ்தன �ணிகளில 
ஈடு�டடுப் �ஙகளிப்பு சசய்திருக்கிறீர்கள். அதில 
கிலடத்்த அனு�ேம் மறறும் �ோரோடடுப் �றறி 
�கிர இயலுமோ?
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திருவண்ணாம்ே மாவடடத்தில் 
‘�டிப்பும் இனிக்கும்’ திடட மாவடட 
ஒருஙகி்ணப்�ாளோ்கப் �ணி 
ச�ய்துச்காண்டிருநத �ாளில்தான், மாநிே 
ஆசிரியர் �யிற்சி மற்றும் ஆோய்ச்சி நிறுவன 
இயக்கு�ர் சே.இளஙல்காவன், தமிை்கப் 
�ள்ளிக்்கல்வி அ்மச்�ர் தங்கம் சதன்னேசு 
ஆகிலயாரின் அ்ைப்பில் �மச்சீர்ப் 
�ாடத்திடடக் குழுவில் �ணியாற்றும் 
ச�ருவாய்ப்பு கி்டக்்கப் ச�ற்லறன். 

ஒன்றாம் வகுப்பு மற்றும் ஆறாம் 
வகுப்பு்களுக்்கான �ாடங்க்ளத் தயாரிக்கும் 
�ணியில் �ான்கு மாதங்களுக்கும் லமோ்கத் 
சதாடர் �ணி ச�ய்யும் வாய்ப்பு. இேவு, 
�்கல் சதரியாமல், �ாள், கிை்ம அறியாமல் 
ச�ன்்னயிலுள்ள ஆசிரியர் �யிற்சி 
மற்றும் ஆோய்ச்சி நிறுவன அலுவே்கத்தில் 
சவண்ணிோ த்ே்மயின் கீழ் ஒரு குழுவா்கச் 
ச�யல்�டலடாம். சவண்ணிோவும் �ானும் 
ச�ன்்னக்குச் ச�ன்றுவிடடதால், எங்கள் 
குைந்த்கள் மூவரும் சிேமப்�ட, ஒரு 
்கடடத்தில் குைந்த்க்ளயும் அ்ைத்துவநது, 
இயக்கு�ே்கத்திலேலய எல்லோரும் தஙகும் 
நி்ே உருவானது. 

�மச்சீர்ப் �ாடத்திடடத் தயாரிப்பில், 
ல�ோ.�.மாட�ாமி, எழுத்தாளர்்கள் 
�.தமிழ்ச்ச�ல்வன், சு.சவங்கலட�ன், 
்கமோேயன், அப்�ண�ாமி, ்கவிஞர் 
சத.சவற்றிச்ச�ல்வன், ஆய்வாளரும் 
விமர்�்கருமான வ.கீதா, ல�ோ. ்கருணானநதம், 
ஓவியர்்கள் டோடஸ்கி மருது, மாரீஸ் 

ஆகிலயா்ேயும் அ்ைத்து, அவர்்களின் 
ஆலோ�்ன்க்ளயும் �ங்களிப்பி்னயும் 
ச�ற்லறாம். ஒன்றாம் வகுப்பு தமிழ், ்கணிதம், 
அறிவியல் �ாடங்களில் �ான் எழுதிய சிறுவர் 
�ாடல்்கள் இடம்ச�ற்றன. ஆறாம் வகுப்பு 
தமிழில் �ான் எழுதிய மூன்று �ாடங்கள் 
இடம்ச�ற்றன. ஆனால், �ான் ஒரு ஆசிரியோ்க 
இல்ோத ்காேணத்தால் எனது ச�யர் எநத 
இடத்திலும் இடம்ச�றவில்்ே.

ஒன்றாம் வகுப்பு தமிழ்ப் 
�ாடப்புத்த்கத்்தப் �டித்துப் �ார்த்த அன்்றய 
தமிை்க முதல்வர் ்க்ேஞர் மு.்கருணாநிதி, அதில் 
இடம்ச�ற்றிருநத ‘யா்ன வருது…’ எனும் 
�ான் எழுதிய �ாட்ேப் �டித்துவிடடு, ‘யாரு 
எழுதினது..? அை.வள்ளியப்�ாலவாட �ாடல் 
மாதிரி சோம்� �ல்ோயிருக்கு. குைந்த்களுக்கு 
இது மாதிரியான �ாடல்்கள் பிடிக்கும்…’ 
என்று �ாோடடியதா்கச் ச�ான்னார்்கள். மூத்த 
தமிைறிஞோன முதல்வரின் �ாோட்டவிட 
லவசறன்ன லவண்டும்..?

ஐயோ.. ஆசிரியரோக, கவிஞரோக, 
ச�ரும் �லடப்�ோளரோக இருக்கும் கவிஞர் 
அ.சேண்ணிைோ அேர்கள் �லடத்திருக்கும் 
�லடப்புகளில உஙகளுக்குப் பிடித்்தது எது? 
அேர்கள் எழுதிய கவில்தகளில உஙகளுக்குப் 
பிடித்்த கவில்த �றறிச் சசோலலுஙகள் ஐயோ?

அ.சவண்ணிோவின் அ்னத்துப் 
�்டப்பு்களுக்கும் முதல் வா�்கன் �ான் 
என்�லத எனக்குப் ச�ரு்மயா்க உள்ளது. எநத 
ஒரு �்டப்்�யும் அ்ேகு்ற மனலதாடு 
அவர் எழுதுவதில்்ே. �ான்கு வரியிோன ஒரு 
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்கவி்தயானாலும் அது அவருக்குள் இயல்�ா்க 
சவளிவே லவண்டும் என்கிற மனமு்டயவர்.

சவண்ணிோவிடம் எனக்குப் பிடித்தது 
அவேது இயல்�ான சமாழி�்ட. எ்தயும் 
வலிநது திருகுசமாழியில் எழுத விரும்�ாதவர். 
‘இதுதான் �ான்; இதுதான் என் எழுத்து’ 
என்�தில் உறுதியானவர். ்கவி்த்கள் 
எழுதிக்ச்காண்டிருநத அவர் ்க்தக்கு 
வநதல�ாது, �ே்ேப்ல�ாேலவ �ானும் 
வேலவற்லறன். தமிழின் ஆ்கச் சிறநத ்க்த்களுள் 
ஒன்சறன சவண்ணிோவின் ‘சவளிய’ 
சிறு்க்த்யச் ச�ால்ேோம். ்க்தயிலிருநது 
அவர் உ்ே�்டக்கு வநதல�ாது, எனக்கு 
அவவளவா்க அதில் உடன்�ாடில்்ே. 
ஆனாலும், சவண்ணிோ அ்தயும் மிகுநத 
அக்்க்றயுடலன ச�ய்தார். பிறகு, வேோறு 
சதாடர்�ான லதடலில் அவர் ஈடு�டடார். 
�ேரும் ச்காண்டாடிய, 2019 ச�ன்்னப் புத்த்கக் 
்கண்்காடசியில் அதி்களவில் விற்�்னயான 
‘்கங்காபுேம்’ �ாவல் அப்�டியானசதாரு 
லதடலில் வி்ளநத சிறநத �்டப்புதான் 
என்றாலும், சவண்ணிோவின் எழுத்தின் உச்�ம் 
இ்தவிட இன்னும் உயேம் என்று உறுதியா்கச் 
ச�ால்லவன்.

சவண்ணிோவின் எல்ோப் 
�்டப்பு்களுலம பிடிக்குசமன்றாலும், நீங்கள் 
ல்கடடிருப்�தால் பிடித்த �ே ்கவி்த்களுள் 
இதுவும் ஒன்சறனச் ச�ால்ேோம்.

   ‘ல�ப்�ர்்காேன் வநதால்
   அப்�ா்வக் கூப்பிடவும்,
   கீ்ேக்்காரி வநதால்
   அம்மா்வக் கூப்பிடவும்
   ்கற்றுக்ச்காள்கிறது குைந்த…
   யாரும் ்கற்றுத் தோமலேலய.’
அம்மோ, கவிஞர் மு.முருபகஷ் �யணத்தில 

நீஙகளும் முக்கியப் �ஙகோறறி இருக்கிறீர்கள். 
அேர்களிடம் நீஙகள் இல்தச் சசய்திருக்கைோம்.. 
இல்தச் சசய்திருந்்தோல நன்ோக இருந்திருக்கும் 
எனறு நிலனைத்்ததுண்டோ? அேரிடம் நீஙகள் 
ஆேபைோடு எதிர்�ோர்க்கக்கூடிய �லடப்பு எது?

�ான் முருல்கஷ்க்கு அறிமு்கமாகும்ல�ாலத 
அவர் முற்ல�ாக்கு மு்காமில் பு்கழ்ச�ற்றிருநத 
்கவிஞர். ஏோளமான �ண்�ர்்கள். தான் இருநத 
அ்மப்்� முழு்மயா்கச் �ார்நதிருநதவர். 
அவரின் எளி்மயும் எல்லோருடனும் 
ஐக்கியமாகும் குணமும், எநதச் சூைலுக்கும் 
ச�ாருநதிப் ல�ாகும் �க்குவமும் மி்க அரிய 

குணம். சதாடக்்கக்்காே அவரின் ்�க்கூ 
்கவி்த்கள், தமிழ்க் ்கவி்த உேகிற்ல்க புது 
மாதிரியான்வ. 

அவர் இயங்க லவண்டிய தளங்களா்க, 
�ான் லயாசித்த்தப் �ற்றித் சதாடர்நது 
ச�ால்லுலவன். நி்றய விவாதங்களும் 
வரும். ஆனால் சவளியிலிருநது �ாலனா, 
யாலோ ச�ால்லுவசதன்�து அவேவர் 
விருப்�ம், எதிர்�ார்ப்பு மடடுலம. மனதளவில் 
அவேவர்்கள் என்னவா்க, விரும்பி, முழு்மயா்க 
இருக்கிறார்்கலளா அதுதான் அவர்்களின் 
�்டப்பு நி்றவு. முருல்கஷ், ்�க்கூ குறித்த 
சின்னச் ச�யல்�ாடு்களில் கூட விவரிக்்க 
முடியாத ஆழ்நத பிடிப்ல�ாடு ச�யல்�டுவார். 
அவரின் நி்றவு அதில்தான் என்�்த �ான் 
உணர்நதிருக்கிலறன். இப்ல�ாசதல்ோம் 
�ான் லவறு ஏதாவது எழுதுப்�ா என்ற 
ஆலோ�்ன்க்ள விடடுவிடலடன்.

ஒரு ல்காடி வார்த்்த எழுது�வர்்களும், 
ஒரு நூறு வார்த்்த எழுது�வர்்களும் 
்காேத்தின் முன்னால் ஒலே தோசில்தான் 
நிற்்கப்ல�ாகிறார்்கள். ஜப்�ானிய சஜன் 
தத்துவவாதி்க்ளப்ல�ால், முருல்கஷ்க்கு 
வாழ்க்்்க என்�தும் இேக்கியம் என்�தும் 
்�க்கூதான். �ானூறு ஆண்டு்கள் ்கடநதும் 
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ஜப்�ானிய ்�க்கூக்்கள், �ம் லதாடடத்து 
வண்ணத்துப் பூச்சி்க்ளப் ல�ாே �ம்்மக் 
்கவர்கின்றன. ்�க்கூ லதாடடத்தில் 
முருல்கஷின் �டடாம்பூச்சி, என்சறன்றும் 
வண்ணமிைக்்காமல் லதசனடுத்துக் 
ச்காண்டிருக்்கடடும். அதுதான் என் விருப்�மும்.

இைக்கியம் சோர்ந்்த மோநோடுகள் �ைேறறில 
கைந்துசகோள்கிறீர்கள். அஙகு ்தமிழுக்கோனை, 
்தமிழ் சமோழி சோர்ந்்த �லடப்புக்கோனை ேரபேறபு 
எவேோறு உள்ளது? அஙகு ேருலக ்தரும் 
�லபேறு சமோழி ஆளுலமகளில உஙகலளக் 
கேர்ந்்த பி் சமோழிப் ச�ண் ஆளுலமகள் 
�றறிச் சசோலலுஙகள்....

இநதியாவின் பிற மாநிேங்களில் 
�்டச�றும் இேக்கியச் �நதிப்பு்கள் 
என்று இ்த �ான் புரிநதுச்காள்கிலறன். 
�ஙல்கற்�வர்்கள் அ்னவருலம மற்ற சமாழிப் 
�்டப்பு்க்ளயும், புதிய ல�ாக்கு்கள் 
�ற்றியும் அறிநதுச்காள்ள ஆவோ்கலவ 
இருப்�ார்்கள். தமிை்கம் தவிே, பிற சமாழிப் 
�்டப்�ாளி்களில் ச�ரும்�ான்்மலயார் 
அவர்்களுக்குள் ஒருவருக்ச்காருவர் 
அறிமு்கமானவர்்களா்க இருப்�ார்்கள். 
ஒவசவாருவரின் சிறநத �்டப்பு்கள் பிற 
இநதிய சமாழி்களிலோ, ஆஙகிேத்திலோ 
சமாழிச�யர்க்்கப்�டடிருக்கும். அவேவர்்களது 
சமாழி்களில் சவளியாகும் முக்கியப் 
�்டப்பு்க்ளப் �ற்றி, அ்னவருலம 
அறிநதிருப்�ார்்கள். அவர்்களுக்குள் இேக்கியம் 
�ார்நத உ்ேயாட்ே முன்சனடுப்�தற்்கான 
எல்ோச் �ாளேங்களும் திறநலத இருக்கும். 

தமி்ைப் ச�ாறுத்தவ்ே, அவர்்கள் 
�ம் ச�யர் சதாடஙகி, �ம் �ம்காே முக்கியப் 
�்டப்�ாளி்கள் வ்ே எல்ோ்ேயும் 
ல்கடடறிய லவண்டும். �ான் �நதித்தவ்ே 
அவர்்களுக்கு சஜய்காநதன், அல�ா்கமித்திேன், 
�ா.�ார்த்த�ாேதி, நீே.�த்ம�ா�ன், சுநதே 
ோம�ாமி ல�ான்ற ஒன்றிருவ்ேத் 
சதரிநதிருக்கும். �மக்குக் ்காளிதாஸ் முதல் 
பிலேம்�நத் வ்ே சதரியும். அவர்்களுக்குத் 
திருவள்ளுவர், �ாேதி, �ாேதிதா�ன் சதரியாது. 
�ம்காே இேக்கியப் ல�ாக்கு்கள் �ற்றி 
முழு்மயான சவற்றிடம்தான். தற்்காே 
இேக்கியச் �நதிப்பு்களில் ்கேநதுச்காள்கிற 
�்டப்�ாளி்கள் சிேரின் ச�ய்ேத் 
சதரிநது்வத்திருப்�ார்்கள், அவவளவுதான். 
தாம்ே இ்ேத் தண்ணீர்ல�ால் �ாம் யாருடனும் 
ஒடட முடியாமல் திரும்� லவண்டியதுதான். 

ஆஙகிேமும் சதரியவில்்ேசயன்றால் 
�டக்கும் நி்கழ்வு்க்ளயும் அறியாமல் திரும்பி 
வே லவண்டும்.

ச�ண் என்�தால், ச�ண் �்டப்�ாளி, 
ச�ண் எழுத்து என்று மேத்்தச் சுற்றி 
வி்ளயாடுவதுல�ால் ல்கள்வி, ச�ண்்ணச் 
சுற்றிலய ஓட லவண்டுமா என்ன? �ான் 
ச�ண்ணாயிருப்�து என் �ாலினம். எழுத்திற்குள் 
ஆண்/ச�ண்/பிறர் என்ற அடடவ்ணக்குக்கீழ் 
இயங்க முடியாது.

்தமிழுக்கோனை �ணி சசய்்ததில நீஙகள் 
திடகோத்திரமோனை �லடப்�ோளியோகச் சசவேபனை 
சசய்து இருக்கிறீர்கள். உஙகளுக்கோனை அஙகீகோரம், 
கிலடத்து உள்ள்தோக உணர்கிறீர்களோ? சோகித்திய 
அகோச்தமி ப�ோன் விருதுகள் பநரடியோகப் 
ச�ண்களுக்குக் கிலடக்கவிலலைபய? அது�றறி 
உஙகள் கருத்து எனனை?

உண்்மயில் �ணி ச�ய்த �்டப்�ாளி்கள், 
சிறநத �ங்களிப்பு்கள் எல்ோம் அஙகீ்காேம் 
ச�ற்றிருக்கிறார்்கள் என்று ச�ால்ே முடியாது. 
அஙகீ்காேம் ச�ற்ற்வ எல்ோம் ஆ்கச் 
சிறநத்வ என்றும் ச�ால்லிவிட முடியாது. 
அர்ப்�ணிப்பு மிக்்க �ணி்கள் ஒருல�ாதும் 
�ார்புச்காண்ட அஙகீ்காேங்க்ள எதிர்ல�ாக்கி 
இருப்�தில்்ே. இேண்டுலம தனித்தனிப் 
�ா்த்கள். எங்காவது அ்வ �நதித்துக் 
ச்காண்டால், மி்க �ல்ேது. ச�ருநதிேள் 
மக்்கள் அ்டயாளப்�டுத்திக் ச்காள்ளோம். 
எல்ோ விருது்கள், அஙகீ்காேங்களுக்கும் இது 
ச�ாருநதும்.

ஐயோ.. கடி்தப் ப�ோக்குேரத்து இருந்்த 
கோைகடடத்தில கவிஞர் சேண்ணிைோ 
அேர்களுக்கு மு்தனமு்தைோக ்தோஙகள் எழுதிய 
கடி்தத்தின ேோர்த்ல்தகள் ஞோ�கம் உள்ள்தோ? 
உஙகள் கடி்தத்திறகு அேர்களிடமிருந்து ேந்்த 
�தில நிலனைவில உள்ள்தோ? அறபு்தமோனை உஙகள் 
கோ்தல �றறிச் சசோலலுஙகபளன.

 இநதக் ல்கள்வி்யப் �டிக்கும்ல�ாலத 
என் மனம் அநதத் சதாண்ணூறு்க்ள ல�ாக்கி 
லவ்கமா்க ஓடுகிறது. முதலில், சவண்ணிோ்வ 
என் மனசுக்கு ச�ருக்்கமா்கக் ச்காண்டு 
வநதலத அவேது ்கடிதங்கள்தான். அதில், அவர் 
சவளிப்�டுத்தியிருக்கும் அன்பும் ்காதலும் 
ஈேமும் உயிர்ப்பும் இப்ல�ாது நி்னத்தாலும் 
என்்ன இள்க ்வக்கின்றன.

சதா்ேல�சி வ�தி கிடடாமலும், 
ச�ல்ல�ான் �ாத்தான் இல்ோமலும் இருநத 
அநத �ாள்்களில் ஒரு �ா்ளக்கு ஒரு ்கடிதம், 
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சிே �ாள்்களில் இேண்டு ்கடிதங்களாவது 
(ஒன்று அஞ�லில், மற்சறான்று கூரியரில்)  
சவண்ணிோவிடமிருநது எனக்கு வநது 
ல�ரும். மல்லி்்க, முல்்ேப் பூக்்களின் 
இதழ்்க்ளயும் ்கடிதங்களில் ்வத்து அனுப்பும் 
சவண்ணிோவின் ்கடிதங்க்ளசயல்ோம் 
ஒரு ச�ாக்கிஷம்ல�ால் �ாது்காத்லதன். 
இநதக் ்கடிதங்கள் �ற்றி ‘ஆனநத வி்கடன்’ 
இதழில் எழுத்தாளர் �ாஸ்்கர் �க்தி ஒரு சிறிய 
அறிமு்கத்்த எழுதினார். இத்னப் �டித்த 
�ேரும், ‘அநதக் ்கடிதங்க்ள நூோக்்கோலம..!’ 
என்றனர்.

2000-த்தில் சவண்ணிோ எனக்கு 
எழுதிய ்கடிதங்கள் ‘்கனவிருநத கூடு’ எனும் 
நூோ்க வநதது. இதுவ்ே �ே �திப்பு்கள் 
சவளிவநதுள்ள அநத நூல், ்காதல் ்கடிதங்கள் 
என்�தா்க மடடுமில்ோமல், ஒரு ச�ண் மனதின் 
இயல்�ான வாழ்வியல் �திவு்கள் எனும் 
வ்்கயில் இப்ல�ாதும் �ேரின் �ாோடடு்க்ளப் 
ச�ற்றுவருகிறது.

அம்மோ இறுதியோக ஒரு வினைோ.. கவில்தகள், 
கடடுலரகள், சிறுகல்தகள், நோேல எனை ்தமிழ் 
இைக்கியப் �ரப்பில எலைோத் ்தளஙகளிலும் 

உஙகள் �ஙகளிப்பு உள்ளனை. எதில நில்ேோகச் 
சசய்து இருக்கிப்ோம் எனை உணர்கிறீர்கள்? அதில 
நீஙகள் சந்தித்்த சேோலகள் �றறிச் சசோலை 
முடியுமோ?

எழுத விரும்பும் �்டப்பின் ்மயம்தான் 
�்டப்பின் வடிவத்்தத் தீர்மானிக்கிறது. 
உடன் �ம்்ம இழுத்துச் ச�ல்லும் �்டப்பின் 
உணர்சவழுச்சியும். “எ்தப் �ற்றியும் 
எழுதுகிறாய், என்்னப் �ற்றியும் எழுலதன். 
தினம் தினம் ச்கஞசுகிறாய். ம்ை �ற்றி 
எழுதுவது சு்கமா? ம்ையில் �்னவது 
சு்கமா?” என்ற இநதக் ்கவி்த்ய என்னால் 
ஒரு சிறு்க்தயா்கலவா, ்கடடு்ேயா்கலவா 
நீடடிக்்க முடியாது. ்கங்காபுேம் �ாவ்ேப் 
�த்து வரிக் ்கவி்தயா்கச் சுருக்கி எழுத 
முடியாது. ்கவி்தக்்கான உணர்சவழுச்சியும், 
மற்ற �்டப்பு்களுக்்கான உணர்சவழுச்சியும் 
முற்றிலும் லவறு. �ாள் முழுக்்கத் திடடமிடடு, 
நின்று நிதானமா்கச் சிநதித்து, தீவிேமா்கச் 
ச�யல்�டடுக்ச்காண்டிருக்கும்ல�ாது, த்ே 
முடி்ய  லே�ா்க   வருடிச் ச�ல்லும் 
சமன்்காற்்றப் ல�ாேலவா, மு்கத்தில் 
விழும் முதல் திவ்ே ம்ை தரும் குதூ்கேம் 
ல�ாேலவா, �டசடன்று பின்�க்்கமிருநது 
அ்ணத்து முத்தம் ச்காடுக்கும் ்காதேனின் 
முத்தம் ல�ாேலவா, குைந்தயின் உள்ளங்கால் 
சமன்்ம்யப் ல�ாேலவா ்கவி்த என் 
மனதின் சமன்�குதி. 

ஒவசவாரு �்டப்புலம நி்றவுதான். 
நி்றவு தோத �்டப்பு்க்ள �ான் 
பிேசுரிப்�தில்்ே.

வேோறு எழுதுவது �வால் நி்றநதது. 
பு்ன்வயும் வேோற்்றயும் ்்கயாள்வதில் 
மிகுநத நுட�ம் லவண்டியிருக்கிறது. 
ச�ாறுப்புணர்வும் லவண்டும். த்கவல் பி்ை்கள், 
வேோற்றுத் திரிபு்கள், வேோற்றுப் புேடடு 
இ்வ்க்ளசயல்ோம் ்கவனமா்கத் தவிர்க்்கத் 
சதரிய லவண்டும். 

�வால்்கள், நீண்ட ்காேம், அதி்க உ்ைப்பு 
இ்வசயல்ோம் இருநதாலும் வேோற்்ற 
எழுதுவ்த �ான் மி்கவும் விரும்புகிலறன். என் 
ச�ாற்்களின் வழியா்க, �ே நூறு ஆண்டு்க்ள 
வேோற்றின் �க்்கங்களில் இருக்கும் மனிதர்்க்ள 
ேத்தமும் �்தயுமா்க �டமாட விடுகிலறன் 
என்�து எவவளவு உன்னதமான தருணம். 
அநத ச�கிழ்ச்சிக்்கா்க �ான் எப்ச�ாழுதுலம 
�வால்்க்ள விரும்பி ஏற்கிலறன்.     



இேக்்கல்ே வாழ்க்்்க... இேக்்்க ல�ாக்கிய 
�யணலம வாழ்க்்்க என்�து புத்தரின் வாக்கு. ஆம்... 
வாழ்க்்்க முழுக்்க �யணங்களால் நி்றநதலத இநதச் 
சுைற்சி. 

ஆதாம் ஏவாள் வழியா்கடடும்.. ச�ருசவடிப்பின் 
துளியா்கடடும்... �ம் ்்கக்குள் அடங்காத 
ச�ருவாழ்வின் சிறு லதாற்றலம இநத உயிரும் உடலும்.. 
இன்னபிற மாயங்களும். மாயங்களால் ச�ய்யப்�டட 
பூமியின் பிேதான மர்மங்களின் உருவமா்கலவ �மது 
்கற்றதும் இருக்கிறது என்�லத ்கல்ோததன் ச�ரும் 
வி்ளவு்களின் ஆ்காயம் என விரிநது கிடக்கும் 
்கண்டங்களின் ்காடசி்களற்ற ச�ரும் விரிப்பு. ்கற்றது ் ்க 
அளவு என்று ச�ரிலயார்்கள் சும்மாவா ச�ான்னார்்கள்.. 
�ம் சிந்தக்கு அ்கப்�டாத சூடசுமக் குறியீடு்களின் 
வழிலய �ாம் எஙகும் ச�ல்ே முடியாத தூேங்கள் �ம் 
�க்்கத்திலேலய இருப்�துதான் இநதப் பிறவியின் முழு 
�நலத்கம். 

மீண்டும் ஒருமு்ற த்ே சுற்றியது. இம்மு்ற.. 
சுற்றிச் சுற்றிச் சுற்றவில்்ே... பூமி்யப் ல�ாே. 
அது பூமி்யப் ல�ாேலவ சுற்றிக்ச்காண்டிருப்�தில் 
ச்காஞ�ம் ஆறுதல். அடிக்்கடி ஆ்காயம் ல�ாக்கும் 
சவறித்த ்கண்்கள்.. எனது சமாட்டமாடி ்கனசவஙகும் 
என் �நலத்கலம சிறகு விரிக்கும். அப்�டி �டம் �ார்த்த 
பிறகு... நீண்ட ச�டிய �்டயில் அல்ேது புேண்டு 
�டுத்தலில்... ஒன்று லதான்றுகிறது. அது லதான்றலின் 
சதாடர்ச்சியா்கலவ இருக்்கோம். 

இநதப் �யணங்கள்.. எதற்்கா்க..? 
�யணங்களின் ஊடா்கலவதான் �ம் ஒவசவாரு 

�ாளும் �யணிப்�்த �ன்றா்க விளங்க முடிகிறது. 
விளக்்க முடியுமா என்�துதான் நீடசியின் சதாடர்ச்சி 
அல்ேது சதாடர்ச்சியின் நீடசி. 

சிந்தயின் �யணம் சதாடேத்சதாடே, அது ஒரு 
்கடடத்தில் ல�ற்்றக்குப் �யணம் ச�ய்தால் அல்ேது 

�ா்ளக்குப் �யணம் ச�ய்தால்... என்று லயாசிக்்கத் 
சதாடஙகியது. எதிர்்காேம் என்�து �ா்ள மடடுமல்ே... 
�ா்ள மறு�ாளும்தான். ்கடநத ்காேம் என்�தும் ல�ற்று 
மடடுமல்ே... ல�ற்்றக்கு முந்தய �ாளும்தான். 
ஒருலவ்ள இநதப் பூமி சுற்றுவ்தவிட லவ்கமா்க 
முன்லனாக்கி �ாம் சுற்றினால் �ம் எதிர்்காேத்துக்குள் 
ல�ாய் நின்றுவிடோம். ஆனால் அஙகும் பூமி 
சுற்றிக்ச்காண்டிருக்கும் என்�துதான் நிதர்�னம். 

 ‘இன்று ல�ற்று �ா்ள’ �டத்தில் ஒரு விதி்யப் �டம் 
ஆேம்பிக்கும் தருணத்திலேலய ச�ால்லிவிடுவார்்கள். 
"நி்கழ்்காேம் மடடும் நி்கழ்நதுச்காண்டிருக்்கவில்்ே.. 
்கடநத்காேமும் எதிர்்காேமும்தான்" என்று. அ்தத் 
தீவிேமா்க லயாசித்தால்.. த்ே வலித்து மூ்ேயில் 
�டுத்துத் தூங்கோம் ல�ாேத்தான் இருக்கிறது. தூக்்கம் 
என்�லத ஓய்வுக்குத்தாலன. �யணங்களில் ஓய்லவது..! 
ஓய்நது ல�ாவது மேணம் மடடுலம. 

�ரி ்க்தக்கு வருகிலறன்.
நீங்கள்... உங்க்ளலய ்காதலித்தால்.... அதனால் 

உங்களுக்குப் பிறக்கும் குைந்த நீங்களா்கலவ 
இருநதால்... அநதக் குைந்த வளரும் �ட�த்தில் அதற்கு 
ஆண் ச�ண் இரு�ால் உணர்வு்களும் உறுப்பு்களும் 
உடலுக்குள் இருநதால்... ஒரு ்கடடத்தில் ச�ண்ணாகிய 
நீங்கள் ஆணா்க மாற லவண்டிய சூைல் வநதால்.. அப்�டி 
மாறிய பின் உங்கள் ்க்த்ய உங்களிடலம கூறினால்... 
உங்கள் ்க்த்யக் ல்கடகும் நீங்கள் உங்க்ள 
உங்கள் ்கடநத்காேத்துக்குக் கூடடிச் ச�ன்றால்... 
அஙகு உங்க்ள உங்களால் ்காதலிக்்கப்�டுவ்த 
ம்றநது நின்று நீங்கலள �ார்த்தால்... �ரி ்க்டசியில் 
நீங்கலள உங்க்ளச் சுடடுக் ச்கான்றால்....? ஆம்.... 
்க்த இதுதான். நீங்கலள உங்க்ளத் லதடுதலே... 
அது ்காதலுக்்கா்க இருக்்கடடும்.. ்காமத்துக்்கா்க 
இருக்்கடடும்.. குைந்தக்்கா்க இருக்்கடடும்.. �ாம் 
்வப்�வோ்க இருக்்கடடும்..... �ாம் ்வக்கும் முன் 
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பயணம்.. பயணம்..  பயணம்..



அ்தக் ்கண்டுபிடித்துத் தடுப்�தா்க இருக்்கடடும்.. 
அ்னத்துலம நீங்கலள....

லஜன்.... அ�ா்த இல்ேத்தில் வளரும் சுடடிப் 
ச�ண்... ல்கா�ம் ச்காள்கிறாள்... லயாசிக்கிறாள்.... 
தனி்மக்குள் தவிக்கிறாள்... �ண்்ட ல�ாடுகிறாள்... 
மற்ற பிள்்ள்கள் வி்ளயாடிக்ச்காண்டிருக்கும்ல�ாது 
அவள் விண்சவளி சதாடர்�ான புத்த்கம் �டிக்கிறாள்.. 
வளர்கிறாள்.. ச�ரியவளாகிறாள்.  ஒரு நிறுவனம் 
அவ்ள விண்சவளி அனுப்� முயற்சி்கள் 
எடுக்கின்றது. அவளும் ஆர்வத்லதாடு அ்னத்துத் 
லதர்வு்களிலும் ்கேநதுச்காண்டு இதுவ்ே யாருலம 
எடுக்்காத அளவுக்கு மதிப்ச�ண்்கள் எடுக்கிறாள். 
எதற்கும் �்ளப்�தில்்ே. அப்�டி எடுக்்கப்�டும் 
ஒரு சடஸ்டில் ்காேணலம ச�ால்ேப்�டாமல் அவ்ள 
நிோ்கரிக்கிறது நிறுவனம். ஆனால் அவ்ள லவறு ஒரு 
திடடத்துக்குப் �யன்�டுத்துகிறார்்கள். இதற்கி்டயில் 
அவள் ்கர்ப்�மாகிறாள். குைந்தயும் பிறக்கிறது. 
அநதக் குைந்த இேண்டு வாேங்களில் ்காணாமலும் 
ல�ாகிறது. அநதச் �மயத்தில்தான்... மருத்துவர், 
லஜனிடம் வநது, ‘உன் உடலில் ஆண் ச�ண் இேண்டு 
உறுப்பு்களும் இருக்கின்றன. ச�ண் உறுப்பு்கள் அதி்க 
ேத்தப் ல�ாக்கினாலும் மற்ற இதே பிேச்சி்ன்களாலும் 
சி்தநதுவிடடன.. விடடால் உன் உயிருக்ல்க ஆ�த்து.. 
ஆ்்கயால் அடுத்தடுத்துச் சிே அறு்வ சிகிச்்�்களால் 
உன்்ன ஆணா்க மாற்றிவிடுகிலறாம். கு்றநத�ட�ம் 
வாைவாவது முடியுலம..’ என்று கூறுகிறார். அழு்்க்ய 
அடக்கிக்ச்காண்டு அப்�டிலய மாறுகிறாள்.

கிடடத்தடட ஆணின் உருவம் உடல் சமாழிலயாடு 
அவள் மது அருநத வரும் �ாரில் �ார்லமன் ஆ்கப் 
�ணிபுரியும் ஆளின் அறிமு்கத்லதாடுதான் ்க்தலய 
ஆேம்பிக்கிறது.  முழுக்்க முழுக்்க ஒரு அ்ே மணி ல�ேம் 
ல�சிக்ச்காண்டுதான் இருக்கிறார்்கள். ்க்த �்கருகிறது. 
அஙகு ல�ச்சுவாக்கில் இருவரும் ல�சிப் �ைகி, ‘ச�ண் 
தன்்ம �ற்றி என்னிடலம ல்கடகிறாயா?’ என்ற 
ஒருவ்்க நியாயப்�டுத்தலின் கூற்றா்க, தன் ்க்த்ய 
சமல்ே சமல்ே அடுக்குகிறாள் லஜன்.

எனக்கு மடடும் ஏன் இப்�டி �டக்கிறது.. என் 
அப்�ா அம்மா ஏன் என்்னக் ்்கவிடடார்்கள் 
என்ற �யணத்தின் முதல் �டியின் ல்கள்விலயாடு சுய 
�ச்�ாதா�ப் �ார்்வலயாடுதான் ்க்த்ய முடிக்கிறாள். 
அதற்கு முன்.. என்்ன ஏமாற்றிக் குைந்தயும் 
ச்காடுத்துப்ல�ான அவன் யாசேன்று சதரியவில்்ே 
என்று தவிக்கிறாள். 

�ார்லமன்... இதலைாேப் புன்ன்்கலயாடு "�ான் 
அவ்ன உனக்குக் ்காடடுகிலறன்..." என்கிறான். 
புரியாத லஜ்ன... தன் ்டம் சமசின் மூேமா்கக் 
்கடநத்காேத்துக்குள் அ்ைத்துச் ச�ல்கிறான். அது 
ஆணா்க மாறிவிடட "லஜன்..." அதாவது ஆணான பின் 
"ஜான்". 

தன்்ன ஏமாற்றிய அநத ஆணுக்்கா்கக் 
்காத்திருக்கிறான். அப்ல�ாது இேவு ்கல்லூரி முடிநது, 
லஜன்.... (ஏற்்கனலவ �டநத்வ) சவளிலய வருகிறாள். 
லஜனும் ஜானும்... ஒருவர் லமல் ஒருவர் சதரியாமல் 
முடடிக்ச்காள்கிறார்்கள். லஜ்னப் �ார்த்ததும் 
ஜானுக்கு அத்த்ன அதிர்ச்சி..... அதாவது தன் 
அைகில் தாலன மயஙகுகிறான். தன்னால் அதி்கமா்க 
விரும்�ப்�டட தன் ச�ண் உடல் தன் ்கண் முன்லன 
நிற்�தில், நின்று சிரிப்�தில், ல�சுவதில், இதழ் சிவநது 
அ்�வதில் அதி�யித்து இ்ம மூடாமல் ேசிக்கிறான். 
அவளும் கிடடத்தடட தன்்னப் ல�ாேலவ ஒரு 
ஆண் தன் முன்னால் நிற்�்தக் ்கண்டு சமல்ேச் 
�ேனப்�டுகிறாள். 

(லஜன் �ார்லமனிடம் ்க்த ச�ால்லும்ல�ாது 
எதிர்்காேத்திலிருநது வநது தன் மீது லமாதி.. ல�சிப் 
புன்ன்்கக்கும் ஜா்ன �மக்குக் ்காடடுவது இல்்ே.... 
இப்ல�ாதுதான் �மக்கும் சதரிகிறது.)

ஜான், தான் லதடி வநத ஆ்ண விடடுவிடடு எதிலே 
நிற்கும் ்கடநத்காே, தான் அதாவது லஜனின் லமலேலய 
்காதலில் வீழ்கிறான். அவளும் அப்�டிலய.. ஒரு 
்கடடத்தில் இருவரும் ஒரு ்காருக்குள் இ்ணகிறார்்கள். 
இ்வ அ்னத்்தயும் �ார்த்துக்ச்காண்டிருக்கும் 
�ார்லமன் எல்ோம் முன்னலம சதரியும் என்�து 
ல�ாேப் �ார்த்து சமல்ேப் புன்ன்்கக்கிறான். அநத 
வருடம் 1964. 

�ார்லமன் 1965க்குச் ச�ன்று லஜனுக்குப் பிறநத 
குைந்த்யக் ்கடத்திச் ச�ன்று 1945இல் ஒரு அ�ா்த 
இல்ேத்தின் வா�லில் ல�ாடடுவிடடு வருகிறான். 
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அஙகுதான் லஜன் என்று ச�யரிடப்�டடு அநதக் 
குைந்த வளருகிறது.

(இநதக் ்க்த்யத்தான் �ார்லமனிடம் ஜான் என்ற 
ஆணா்க மாறின லஜன் கூறிக்ச்காண்டிருக்கிறாள்.)

மீண்டும் 1964க்கு வரும் �ார்மன் ஜா்னக் 
கூடடிக்ச்காண்டு எதிர்்காேத்துக்ல்க ச�ன்றுவிடுகிறான்.  
அப்ல�ாதுதான் ஜானுக்குப் புரிகிறது. ஏன் �மக்கும்கூட.... 
எதிர்்காேத்தில் இருநத ஜான் நி்கழ்்காேத்துக்கு வநது 
நி்கழ்்காேத்தில் இருக்கும் லஜனாகிய தன்்னலய 
்காதலித்துக் குைந்தயும் ச்காடுத்துவிடடுப் 
ல�ாய்விடடான்.. (ல�ா்க லவண்டும் என்�து விதி. 
�ார்லமன் அ்ைத்துச்ச�ல்கிறான்...) நி்கழ்்காேத்தில் 
இருக்கும் லஜன்.. தன்்ன ஏமாற்றியவன் யார் என்று 
சதரியாமல் (எதிர்்காேத்துக்குக் ்காேப்ல�ாக்கில் 
வநத பிறகு அல்ேது ்டம் சமசின் மூேமா்க வநத 
பிறகுதாலன தன்்னக் ்காதலித்தது தான் என்லற 
அவளுக்குத் சதரியும்.. இப்ல�ாது சதரியாதல்ேவா...) 
அவ்னத் தான் ஆணான பின்னாலும் லதடிப் 
ல�ாகும் ்காே �யணத்தில்தான் இநத முடிச்சு்கள் 
அவிழ்க்்கப்�டுகின்றன. அதாவது தன்னுடன் 
இ்ணநதது  ‘தன்’ எதிர்்காே ‘தான்’ என்று சதரிய 
வருகிறது. தங்களுக்குப் பிறநத குைந்ததான் 1945க்குக் 
ச்காண்டு ச�ன்று அ�ா்த இல்ேத்தில் வளர்நத "தான்" 
என்று, எல்ோம் விளஙகுகிறது. ்க்த இப்�டிலய 
ல�ாய்க்ச்காண்டிருக்்்கயிலும்.. இன்னும் �ாம் 
்வத்தவ்னக் ்கண்டுபிடிக்்க முடியாமல் திணறும் 
�மயத்தில்தான் இறுதி முடிச்சும் அவிழ்க்்கப்�டுகிறது.

�ார்லமனா்க வரும் ஆளும் இப்ல�ாது ‘அன்மாரிட 
மதர்’ என்ற ச�யரில் உண்்மக் ்க்த்க்ள 
எழுதிக்ச்காண்டிருப்�தும், வி�த்துக்்க்ள.. 
திடடமிடட அ�ம்�ாவிதங்க்ள முன்னலம 
்கண்டுபிடித்துச் (்காேம் ்கடநது) ச�யலிைக்்கச் ச�ய்யும் 
ஏசஜண்டும் தாலன என்�தும் அது எதிர்்காே தான் 
என்�தும்.. விளஙகுகிறது.

(விண்சவளிக்கு அனுமதி மறுத்த நிறுவனம் லவற 
லவ்ே தருகிலறன் என்று கூறிய லவ்ேதான் இநத 
லவ்ே...) 

இப்�டி அ்னத்தும் விளஙகிக்ச்காள்ளும் 
இடம்தான் �டத்தில் வரும் முதல் ்காடசி. ஆனால் 
அதுதான் �டத்தின் மி்கப் ச�ரிய முடிச்்� 
உள்வாஙகிக்ச்காண்டு ஆேம்பித்து ்வக்கிறது ஒரு 
்காேத்தின் ்க்த்ய. 

ஆம்.. லஜனுக்கும் லஜனுக்கும் �டக்கும் 
�ண்்டயில் ஒரு லஜன் மு்கம் சவநது �ே மாற்று 
அறு்வ சிகிச்்�்களில் மு்கலம மாறிவிடுகிறது. 
அதாவது ஜானுடன் ல�சிக்ச்காண்டும் அவ்னக் 
்காே இயநதிேத்தில் முன் பின்னா்கப் �யணிக்்க 
்வத்ததுமான �ார்லமனின் மு்கம் அது. இறுதியில் 
ஒரு வழியா்க �ாம் ்வத்தவ்னக் ்கண்டுபிடித்தும் 

விடுகிறான் ஜான் (�ார்லமன்). ஆனால் அநதக் 
குற்றவாளியும் அவலன என்�துதான் எதிர்்காே முடிச்சு. 
எதிர்்காேத்துக்குச் ச�ன்று அடிக்்கடி ்காே இயநதிேத்்த 
உ�லயா்கப்�டுத்தியதால் ஒரு ்்க வோமல் உடல் 
�லிவுற்று அமர்நதிருக்கும் எதிர்்காேத் தன்்ன (�ரி 
தவறு்கள் �ற்றிய �ே உ்ேயாடல்்களுக்குப் பின் �ன்றா்க 
லயாசித்லத.. ்கண்டிப்�ா்க எதிர்்காேச் �க்்கேத்தில் இன்று 
சுடப் ல�ாகும் "தான்" சுடப்�டப்ல�ாகும் "தானா்க" 
எதிலே அமர்நது இருக்்கவும்.. எதிலே இலத ல�ாேக் 
்கடநத்காே "தான்" வநது துப்�ாக்கி நீடடிச் சுடப்ல�ாகும் 
�ம்�வங்கள் மீண்டும் தன் வாழ்வில் �டநதாலும் 
�ேவாயில்்ே என்று) இப்ல�ாது ச்கான்றுவிடுகிறான்.

பின் அலத உண்்மக் ்க்த்ய எழுதி முடிக்்்கயில் 
"லஜன்" என்று ச�யரிடடுப் பின் அ்த அழித்து "ஜான்" 
என்று எழுதிவிடடு எழும்ல�ாதுதான் அவனின் ச�ஞசு 
வயிறு �குதி்களில் இருக்கும் அறு்வ சிகிச்்�க்்கான 
தழும்பு்கள் ்காடடப்�டுகின்றன. அப்ல�ாதுதான் 
�மக்கு இநதப் �ார்லமனும் ஜானும் லஜன்தான் என்று 
புரிகிறது. அப்ல�ாதுதான் ஜானின் மு்கம் எரியும் முதல் 
்காடசி �ம் மனதின் முன்லன விரிகிறது. அப்ல�ாதுதான் 
�டம் முழுக்்க விளஙகுகிறது...

அடட்கா�மான தி்ேக்்க்த. மி்கவும் சிேமம் 
ச்காண்ட �்கருதல். ச்காஞ�ம் குைம்பினாலும் மி்கப் 
ச�ரிய குைப்�த்்தக் ச்காண்டு ல�ர்த்துவிடும் கி்ளக் 
்க்த்கள் ச்காண்ட ்க்த. ல�ோன அணுகுமு்றயில் 
மி்கத் சதளிவான பிேமிக்கின்ற �்டப்பு இநதப் 
"பிரிசடஸ்டிலன�ன்".

�டம் �ார்த்து முடி்்கயில், இது ோஜிக்ல்க இல்ோத 
்க்ததான் என்று ஒரு துளி கூட மனதில் எைவில்்ே. 
இதுலவ இக்்க்தயின் மாச�ரும் சவற்றி.  மனிதன் 
அ்கம் ்கணக்கிடமுடியாத ஆைம் மிக்்கது. அதற்குள் ஒரு 
ஆண், ஒரு ச�ண், ஒரு குைந்த, ஒரு குற்றவாளி, ஒரு 
�ல்ேவன், ஒரு லதடல் ச்காண்டவன், ஒரு அறிவாளி, 
ஒரு முடடாள், ஒரு ல�ாம்ல�றி, ஒரு த்ேவன், ஒரு 
உணர்நதவன், ஒரு ஒன்றுலமயில்ோதவன்.. என்று 
நி்றய ஒருவன் இருநதுச்காண்லட இருக்கிறார்்கள். 
அவர்்கள் ஒவசவாருவோ்கக் ்காேத்தின் ்்கயில் 
அ்கப்�டுவலத �ரி.. ஒலே �மயத்தில் அ்கப்�டடால்... 
அதுதான் பிரிசடஸ்டிலன�ன்.

திலரப்�டம் : பிரிசடஸடிபனைசன

இயக்குநர்கள் : Michael Spierig, Peter Spierig   

(Brothers)

சமோழி : ஆஙகிைம்

ஆண்டு : 2014
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 எனக்குப் பிடித்த எழுத்தாளேர்

கவிக்ரகொ அப்துல் ரகுமொன்

அம்மி ச்காத்த சிற்பி எதற்கு என 
இேக்கியக் ச்காள்்்கயில் தடுமாறாமல் 
்க்டசி வ்ே நின்றவர் ்கவிக்ல்கா அப்துல் 
ேகுமான். ்க்டசிவ்ே எளி்மயா்கவும் 
அன்�ா்கவும் நி்றய �்டப்�ாளி்க்ள 
உருவாக்கியவர்.

“மனிதன் எழுத்்தப் ல�ான்றவன். 
அவன் மற்ற மனிதர்்கலளாடு  
அச்சுக்ல்காத்துக்ச்காண்டு வாக்கியமாகும் 
ல�ாதுதான் அர்த்தம் ச�றுகிறான்” என்கிறார் 
ஆறாவது விேலில் ்கவிக்ல்கா. �ான் இன்று 
வ்ே ல்கள்விப்�டடிருநதது சிவோத்திரி என்ற 
ஆன்மீ்க வழி�ாட்டத்தான், ஆனால் அவர் 
வாணியம்�ாடியில் �டத்திய ்கவிோத்திரி 
என்ற நி்கழ்ச்சி தமிழ் உேகிற்கு மி்கவும் 

அற்புதமான ச்கா்டயாகும். ்கைல், ்�க்கூ, 
மேபுக்்கவி்த மற்றும் புதுக்்கவி்த என 
அவர் எவரும் ல��ாத விஷயங்க்ள அதி்கம் 
ல�சியிருப்�ார். அவர் குறித்த ல�ர்்காணல் 
்காசணாளி ஒன்றில் �ாலஷா ்கவி்த ஒன்்ற 
லமற்ல்காள் ்காடடிப் ல�சியிருப்�ார்.

அைகிெ	குைம்
தறாவிெது	தைவை
்பைக்	ெபதம்
இநத ்�க்கூ ்கவி்த உே்கம் முழுவதும் 

ச்காண்டாடப்�டட ்கவி்தயாகும். அதற்குக் 
்கவிக்ல்கா அவர்்கள் ‘குளம் என்�து �ாம் 
வாழும் �மூ்கம் ஆகும், அதில் பிேச்�்ன்கள் 
தவ்ள்யப்ல�ால் வநது வநது விழும். 
அதில் ஏற்�டும் �ப்தத்தால் உருவாகும் அ்ே 
சிே ல�ேங்களில் லதான்றி அடஙகும், மீண்டும் 
உருவாகும்’ என்றார். அதற்கு ஜல்லிக்்கடடு 
பிேச்�்ன ஏற்�டுத்தி உள்ள வி்ளவு்க்ளக் 
கூறி ‘அது லதான்றி அடஙகிவிடடது, மீண்டும் 
பிேச்�்ன்கள் வரும்’ என்று கூறினார். அவர் 
கூறியது ல�ால் இன்று �நதிக்கும் ்வேஸ் 
சதாடர்�ான பிேச்�்ன இப்�டித்தான் அ்ே 
அடித்துக்ச்காண்டிருக்கிறது. 

அவர் ்கவி்த்கள்  இன்றும் இள்மயா்க 
என்லனாடு ல�சிவருகிறது. வரும் ்காேத்திலும் 
அலத இள்மயுடன் ல�சும்.

குைந்த்க்ளப் �ற்றிய அவரு்டய 
்கவி்த ஒன்று என்்ன ச�கிைச்ச�ய்கிறது.

“புத்தகஙகதை	புத்தகஙகதை
குைநவதகவை
கிழித்துவீ்றாதீரகள்”
இதில் �மது இநதியக் ்கல்விமு்றயின் 

்கற்பித்தலில் உள்ள சிக்்கலும் புரிகிறது.
அவர் ்கவியேங்கக் ்கவிஞர் என்�தால் 

எனக்கு மி்கவும் பிடிக்கும். �ாங்களும் 
புது்வயில் சதாடர்நது ்கவியேங்கத்தில் 
்கவி�ாடுவதுண்டு. அவர் ்கேப்�டம் என்ற 
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த்ேப்பில் ்கவி�ாடிய்த எழுத்து வாயிோ்க 
அறிநலதன். அதில் அவர்,

கலப்ப்த்வதப	்பறறி
கவிவத	எழுத	நிவனத்ததன்
த்பனறாவைத்	தி்நததன்
த்பனறா	எழுதவில்வல
�ற்று சமௌனமா்க இருநதுவிடடு மீண்டும் 

ஒருமு்ற ்கவி்த்ய வாசிக்கிறார்..
இறுதியில் ‘்மயிலும் ்கேப்�டம்’ எனச் 

ல�ர்க்கிறார்.
நீண்்	கரயைறாலிக்குப	பின்னறால்	மீண்டும்
சுண்ணறாம்வ்ப
யைண்யணய்	என்று
்பைகிவிடத்றாம்
இனி
யைண்யணய்தெ	கிவ்த்தறாலும்
அவத	யைறறிவலயில்தறான்	த்வுதைறாம்
என்று இனி்மயான தமிழ் அேங்கத்்தத் 

தன் அை்கான ச�ால்ோற்றோல் 
்கடடிப்ல�ாடடவர்.

இ்தத்தாண்டிப் புதுக்்கவி்தயில் 
குறியீடு என்கிற  அவரு்டய டாக்டர் 
�டடம் ச�ற்ற ஆய்லவட்டக் ்கவி்த 
உேகிற்குக் ச்கா்டயா்கக் ச்காடுத்துள்ளார். 
அதில் �ல்லவறு குறியீடு்களின் �யன்�ாடு 
�ற்றி நி்றயலவ ல�சியிருப்�ார். நி்றய 
்கவிஞர்்க்ள லமற்ல்காள் ்காடடி இருப்�ார். 
உதாேணமா்க �ா.ச�யபிே்கா�த்தின் 
்கவி்தயான,

இைஙகறாவல	ஒளி	எைடடும்
உன்னறால்
இருளின்	தைதஙகள்	எரிெடடும்
என்கிற ்கவி்த்ய இருவ்்க 

குறியீடடுக்கு உதாேணமா்கக் குறிப்பிடுகிறார். 
சதான்மங்கள் மற்றும் வைக்குக் குறியீடு்கள் 
�ார்நத அவேது ்கவி்த ஒன்று..

என்	ஆ்றாைது	விரல்	ைழிதெ
சிலுவையிலிருநது
ைடிகி்து	ரத்தம்
ஆம்
என்	மறாம்ெம்
ைறாரத்வத	ஆகி்து
அடுத்ததா்க மு.லமத்தாவின் ்கவி்த 

ஒன்று..
இன்யனறாரு	கண்ணகி	
எழுநது	ைநதறால்
உவ்ெபத்பறாைது
சிலம்பு	மடடுமல்ல
என்கிற ்கவி்தயில் சதான்மம் வேோற்றுக் 

குறியீடு்களின் முக்கியத்துவத்்தப் �ற்றியும் 
�யன்�ாடு்கள் �ற்றியும் நி்றயலவ 
ல�சியிருப்�ார். இப்�டி குறியீட்டப் 
�யன்�டுத்தும் ஒவசவாரு ்கவிஞருக்கும் 
புதுக்்கவி்தயில் குறியீடு என்கிற நூல் 
மாச�ரும் ச�ாக்கிஷம். லமலும் அதில் 
சதான்மங்கள், �டிமங்கள் மற்றும் குறியீடு 
�ார்நத விளக்்கங்க்ள விரிவா்கக் ்கற்றுத் 
சதளிவு ச�றோம்.

மற்றுசமாரு ்கவி்தயில்..
ைரஙகதை
ெறா்பஙகள்
ஆகுயமன்்றால்
தைஙகள்
எதறகறாக?
என்று ஆடசியாளர்்க்ளக் ல்கள்வி 

ல்கடடிருப்�ார். அவர்்கள் ச்காடுக்கும் 
வாக்குறுதி்க்ள �ம்பி மக்்கள் ்காத்திருநதது 
அ்னத்தும் ஐநதாண்டு தவங்களில் 
வீணாகிப்ல�ாகிறது.

இப்�டி நீளும் அவரின் �்டப்புே்கக் 
்கவி்த ்கட்ேப் ல�ான்றது. அதில் 
நீநதிக் ்க்ே்ய அ்டய முடியாது. 
அவரு்டய ஆோ�்ன முற்றிலும் 
புதிய சிநத்ன்களா்கவும் பித்தன் என்கிற 
்கவி்தத் சதாகுப்பு �ாதேணமா்க எளிதில் 
்கடநதுவிட முடியாததா்கவும் உள்ளன. 
லமற்்கத்திய ்கவிஞர்்களில் ்கலீல் ஜிப்ோ்னக் 
ச்காண்டாடுவது ல�ால் �ாம் அப்துல் 
ேகுமா்னத் தீர்க்்கதரிசி என்லற ச�ால்ேோம். 
அத்த்னயும் நுட�மான தத்துவங்களா்கவும் 
தரி�னங்களா்கவும் ்காடசி அளிக்கின்றன. 
அவ்ேக் ்கடநது ச�ல்வது மி்கவும் சிேமமா்க 
உள்ளதால் என்றும் எனக்கு மடடும் அல்ே.. 
இநத உே்கம் அழியும் வ்ே பிறப்ச�டுக்கும் 
்கவிஞர்்களுக்கும் பிடித்தமான தீோத ்கவிச்சுடர் 
அவர். அநதச் சுடர் எரியடடும்.. அநதப் 
பிேம்மாண்ட சவளிச்�த்தில் ்கவி்த்கள் 
பிறநதுச்காண்லட இருக்்கடடும்.
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“ரூஹ்” என்�தற்கு அேபிசமாழியில் உயிர்     
என்று  ச�ாருள். ரூ�ூ ரூ�ூ என்று  கூவுகிற    
�ற்வசயான்்ற ம்ேயாள லத�த்து இஸ்ோமிய 
மக்்கள் ரூ�ானிக்கிளி என்ற்ைப்�ார்்கள். 
கிளி என்றால் �மக்குக் கிளி மடடுலம. 
அவர்்களின் ச�ாற்்களில் �ம் கிளி அவர்்களின் 
தத்தம்மா அல்ேது தத்தா. தத்்த என்�லத 
தூயதமிழ்ச்ச�ால்தான். ம்ேயாளலத�த்தினர் 
ல�ச்சுவைக்கில் கிளி்கசளன்�து �ற்வ்கள் 
என்லற ச�ாருள் தரும். ரூ�ானிப்   �ற்வ்க்ள 
ரூ�ானிக்கிளி்கள் என்ற்ைக்கிற அவர்்களிடம் 
ஏோளமான �ம்பிக்்்க்களிருநதன. ஏ்கப்�டட 
்க்த்களிருநதன. ஆைமான இ்ற�ம்பிக்்்கயின் 
பின்னணியுள்ள �ாடடுப்புறப்�ாடல்்களிருநதன.

ரூ�ானிக்கிளி்கள் ச�ார்க்்கத்திலிருநது 
இறக்்கப்�டட்வசயன்றும்  மேணத்்தக் 
ச்காண்டு  வருகிற தூதுவனின் 
அடி்ம்கசளனவும் மனிதர்்களிடத்லத 
மேணத்்த அறிவிக்கிற �ற்வ்கசளனவும் 
வாய்வழிக் ்க்த்களிருக்கின்றன. இநத 
ரூ�ானிப் �ற்வ்களின் குேலின் வரு்்க்ய 
முதலில் ்காதுற்றவர்்கள் �டசடனப் 
பிோர்த்த்ன்யத் சதாடஙகிவிடுவார்்கள். 
அக்்க்ேயில் நி்கழ்கிற மேணத்்த  இக்்க்ேயில் 
அறிவிக்்க வநதிருக்கிறசதன்று தமக்குள் 
முணுமுணுத்துக்ச்காள்வார்்கள்.

ரூ�ானிக்கிளி்களின் தனித்த பிேத்லய்கமான 
குேசோன்்ற அதன் இனி்ம்ய 
அக்குேலின் சமன்்ம்ய ரூ�ூ ரூ�ு 
சவன்ற கூவ்ேப் ச�ரும்�ாோன ்காது்கள் 
ல்கடடுக்ச்காண்டுதான் இருக்கின்றன. ஆனால் 
இநத ரூ�ானிப் �ற்வசயான்்றப் �ார்த்ததா்க 
அதன் நிறம் வடிவம் �ருமனறிநதவர்்கள் 
யாருலமயில்்ே. தனது வரு்்க்ய ஒரு 
மேணத்தின் வரு்்க்ய  ஒரு அழு்்க்ய 
ஒரு உயிரின் விடுத்ே்ய அறிவிப்�தற்்கா்க 
வநதுல�ாகும் �ற்வசயான்்றப் �ற்றிய 
்க்த்களல்ோமல் குே்ேயும் தவிர்த்து லவசறநதச் 
�ான்று்களுமில்்ே.

தூேலத�த்திலிருக்கும் உறவின்ே அடுத்த 

சதருவில் 
வாழும் 
ச�ாய்்ம  
மிகுநத 
முதியவ்ே 
உயிர்வா்தயில் 
கிடக்கும் 
�ண்�்ே 
குடும்�த்தின் 
மூதுயி்ே என 
மேணவாய்ப்புள்ள 
எவ்ேசயல்ோலமா நி்னவுக்குள் 
இழுத்து வநதுவிடுகிறது இநத 
ரூ�ானிக்கிளியின் குேல். ்கடநதுல�ான 
மேணங்களின் வா�்ன்கள் வலி்கள் 
்கண்ணீர்த் துளி்கள் மேண அறிவிப்பின் 
குேோயிருக்கிற ரூ�ானிக்கிளி்கள் �டசடன 
உள்ளிழுத்துக் ்க்ேத்துப்ல�ாடடுவிடுகின்றன. 
யாரு்டய வீடடுத் சதாடியிோவது 
மேக்கூடடங்களுக்குள்ளிருநதாவது புறப்�டுகிற 
இநத ரூ�ூ ரூ�ூசவன்கிற ஒற்்றக் குேல் 
அநத சமா�ல்ோ்வலய லே�ாய் உள்ளுக்குள் 
�டுங்கச் ச�ய்கிறது.

நி்னவுசதரிநத �ாள்முதோய்  
இவற்றின் குேல் ஒருல�ாதும் ச�ாய்  
ச�ான்னலதயில்்ே. ்கற்பிதம் என்று தள்ளிவிட 
முடியாத ல�ருண்்ம்களில் ஒன்று இநத 
ரூ�ானிப்�ற்வயின் குேல்.

வாளிக்்காரி என்ற்ைக்்கப்�டுகிற �ாத்துமா 
தாதாவின்(தாதா..அக்்கா) வீடுதான் இஙகிருக்கும் 
ச�ரிய தறவாடு. இேண்டு ்காது்களில் 
அணிநதிருக்கும் வாளி்கள் மடடும் முப்�த்தஞசு 
�வுன். ஆறு ம்கன்்கள். அத்த்ன ல�ரும் அேபு 
லத�த்தில். �ாலு ச�ண்்களும். ்க்டசி ம்கள் 
மடடும் மலேசியாவில் குடும்�த்துடன்.

ச�ரிய மாங்காமுச்சி்களடர்நத அ்டக்்கா 
மேங்களும்  லதக்கும் �ோவும் ச�றிநத 
சதன்்னயும் ச�ருஙகிணசறான்றில் 
்்கசயடடும் ஆைத்தில் தண்ணீருள்ள 
கிணறுமுள்ள சதாடியும் ச�ரியவீடும் 
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வீடு நி்றநத மனிதர்்களும் சதாழு்்கயும் 
தானமுமாய்ப் பிே்காசிக்கிற வீடடின் த்ேப் 
ல�த்திக்கு மறு�ாள் திருமணம். முதல்�ாள் 
்மோஞசிச் �டஙகு. அநத �ாளின் அதி்கா்ேத் 
சதாழு்்கக்குத் தயாோகிற அ்ேயிருடடுப் 
ச�ாழுதில் சமல்ே ஒலிக்்கத் சதாடஙகியது அநதக் 
குேல்.. ரூ�ூ..ரூ�ூ..ரூ�ூ..

“�்டச்ல�ாலன” என விளித்துக் குேல் 
வநத தி்�ல�ாக்கி ஆண்டவ்னக் ்காவலுக்கு 
அ்ைத்துப் பிோர்த்திக்்கத் சதாடஙகுகிற 
�ாத்திமா தாதாவின் த்ேய்மநத �ாதங்கள் 
சமல்ே �டுஙகின. சதாைநிற்கிறல�ாதும் 
மனம் �ல்சோரு�ாளின் அதி்கா்ேயில் 
ரூ�ானிக்கிளியின் குேே்ைப்்�லய 
அச்�த்துடன் சுற்றிவநதது.

ஆறு ம்கன்்களும் மூன்று ம்கள்்களும் 
மரும்கன் மரும்கள்்களும் அவர்்களின் 
பிள்்ள்களும் நி்றநதுவழிகிற தறவாடடின் 
ேத்த ச�ாநதங்களில் மலேசியாவுக்குக்  
்கடடிக் ச்காடுத்திருக்கும் இ்ளய ம்களும், 
மரும்கனும் இேட்டப் ல�ேன்்களுமாய் 
்மோஞசிக்ல்க வநது ல�ர்வதற்்கா்க விமானம் 
ஏறுவதற்கு முன்�ா்க வீடிலயா ்காலில் 
அ்ைத்துப் ல�சியது ஞா�்கம் வநதது. மூன்று 
வருடங்களுக்கு முன் ்க்டசியா்கப் �ார்த்த 
ல�ேன்்களின் வளமான வளர்ச்சியில் ல�ேன்பில் 
�ாத்துமாத் தாதா ச�கிழ்நதுல�ாயிருநதாள். 
மாடியில் ல�ேக் குைந்த்கள் சித்தப்�ா 
ச�ரியப்�ா மாமாமார்்களுடன் 
ச்காடடமடித்துக்ச்காண்டிருநதன. ஆடிலயா 
சிஸ்டத்்த அேறவிடடுப் �ாடடும் �டனமுமாய் 
�ப்தங்களாலும்  �நலதாஷத்தாலும் நி்றநது 
கிடநதது. த்ேத்தளத்தின் ்க்டசி மூன்று 
அ்ற்களிலும் மாப்பிள்்ள்களும் குைந்த்களும்  
டிவி �ார்த்த�டி  சமா்�ல் ல�ான்்க்ளப் 
�ார்த்த�டியிருக்்க �ாலில் இறக்குமதி 
ச�ய்யப்�டட ச�ரிய டிவியில்  ச�ய்திச் ல�னல் 
ஓடிக்ச்காண்டிருநதது.

கீலை அடுக்்க்ளயில் த்ேயில் தடடமிடட 
ம்கள்்களும் மரும்கள்்களும் எல்ோருக்குமான 
்கா்ேயுணவுக்்கான தயாரிப்பில் இருக்்க 
சவளி அடுப்பில் லதநீர் ச்காதிக்கும் �றுமணம் 
்காற்றில் மிதக்கிறது. ்மோஞசி அ்ேக்கிற 
ச�ண் பிள்்ள்கள்..  லதங்காய் துருவுகிற 
முக்்காலியிேமர்நது துருவிய�டிலய மாப்பிள்்ளப் 
�ாடசடான்்ற  முணுமுணுக்கிற மரும்க்ளப் 
�ார்த்துப் பூரிக்கிற �ாத்தும்மாவின் ்காது்களில் 
சதளிவா்கக் ல்கடகிறது ரூ�ூ.. ரூ�ூசவனும் 

குேல். விதிர்த்துப்ல�ாய் உள்லள பிோர்த்த்ன 
ஓடிற்று. �டுக்்கத்்தக் ்காடடிக்ச்காள்ளாமல்  
சமல்ே �டநதுல�ாய்த் சதாடிலயாேமாய் 
நின்ற�டி அடர் மேக்கி்ள்களுக்குள்ளிருநது 
ரூ�ானிக்கிளியின் குேல்வரும் தி்�்ய உற்று 
ல�ாக்கினாள்.

விருடசடன்று திரும்பி �டநது வீடடில் 
தன்  அேமாரி்யத் திறநதாள். ஒரு ்்க 
நி்றய ரூ�ாய்த்தாள்்க்ள எண்ணாமல் 
அள்ளி ஒரு டவலில் ்வத்துக் ்கடடிய�டிலய 
முணுமுணுத்தாள்.

“ஆண்டவலன இநதக் ்காரியம்  �ல்ே�டியா்க 
�டத்தித் தேணும். நூறு எத்தீமான (ஆதேவற்ற) 
பிள்்ள்களுக்குச் ல�ாறு ச்காடுக்்காம்” என்று  
ல�ர்ச்்� ச�ய்த�டி அேமாரி்யப் பூடடிச் 
�ாவி்ய இடுப்பில் ச�ாருகிய�டி அடுக்்க்ள 
ல�ாக்கி �டநத �ாத்துமா தாதாவுக்கு லே�ாய்த்  
சதம்பு வநதிருநதது.

சவளி அடுப்பில் இடலி அவியும் வா�்னயும்  
உள்லள லவறு சிற்றுண்டி்கள் லவகும் சு்கநதமும் 
�டனி தாளிக்கும் ்கறிலவப்பி்ே வறு�டும் 
மணமுமாய்  ஒரு ்கல்யாண வீடடின் அத்த்னக் 
குதூ்கேங்களும் நி்றநதுகிடக்கிற முன்சவயில் 
ல�ேத்தில்  �ாலில் இருநத டீவியில் ப்ளாஷ் 
நியூஸ் ஓடியது.    மலேசியாவிலிருநது இநதியா 
வநதுச்காண்டிருநத மலேசியன் ஏர்்ேன்ஸ் 
விமானம்  ்கடலின் மீது �றநது ச்காண்டிருநதல�ாது 
�டுக்்கடலில் மாயமானது. விமானத்தில் �யணித்த  
264 ல�ர்்களின் நி்ே�ற்றிய த்கவல்்கள் இன்னும் 
கி்டக்்கவில்்ே. இநதியஅேசும் மலேசியஅேசும் 
தங்கள் விமானப் �்ட விமானங்க்ளக் ச்காண்டு 
உடனடியா்கக்  ்காணாமல்ல�ான விமானத்்தத் 
லதடும் �ணி்ய முடுக்கிவிடடுள்ளன.  
்காணாமல்ல�ான விமானத்தில் �யணித்த 264 
�யணி்களில் 180 ல�ர் இநதியர்்கள் என்�து 
குறிப்பிடத்தக்்கது...

ச�ய்தி அறிக்்்க நீண்டுச்காண்லட ல�ா்க 
இ்தப்�ற்றி எதுவுலம அறியாத, ்காணாமல்ல�ான, 
மலேசியாவில் புறப்�டட அலத விமானத்தில் 
�யணித்த,   தன் ்க்டசி ம்களின் குடும்�த்்தயும்  
ல�ேப்பிள்்ள்க்ளயும்  எதிர்�ார்த்து  சவளியில் 
நின்றுச்காண்டிருநத �ாத்துமா தாதாவின்   
்காது்களில் மீண்டும் மி்கத் சதளிவா்கக் ல்கட்கத் 
சதாடஙகியது  அநத ரூ�ானிக் கிளியின் குேல்...

“ரூ�ூ...ரூ�ூ...ரூ�ூ..”



தேநீர் சாலை
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அலைகள் ஓய்ேதிலலை!
~

சிறநத ்கவி்த்கள் ல�ேடியா்கப் 
ல�சுவதில்்ே. ்கவி்தயில் ச�ாற்்கள் 
உருவ்கங்களாகி விடுகின்றன.  ்கவி்த ச�ாற்்களின் 
்க்ே என்�்தவிட, ்கற்�்ன ஆளும் ்க்ே 
எனோம். 

மி்கக் கு்றநத அளவில் ச�ாற்்க்ளத் 
சதாடுத்து, நி்றநத ்கற்�்ன மணத்்தப் 
ச�ருக்குவலத ்கவி்தப் பூஙச்காத்து. ்கவி்த 
முழு்ம்யத் லதடும் முழு்மயற்ற ்க்ே. 

்கவிஞர்்கள் ்கவி்த்களில் ல�ேடியா்கப் 
ல�சுவதில்்ே. யதார்த்தம் வாை உ்கநததா்க 
இல்்ே.  ்கற்�்ன, வாை வழி ச�ய்யும் 
யதார்த்தத்்தக் ்காடட உதவி ச�ய்கிறது. 
ல�ேடியா்கப் ல��ாமல், புரிநதுச்காள்வதுல�ாேப் 
ல�சும் குன்றியனாரின் ஒரு ்கவி்த்யக் 
்காண்ல�ாம். 

‘மாரி ஆம்� ேன்ன ச்காக்கின் �ார்வல் 
அஞசிய �ருவேல் ஈர் சஞண்டு ்கண்டல் 
லவே்ளச் ச�லீஇயர் அண்டர்  ்கயிறரி சயருத்திற் 
்கதழுந து்றவன்வாோ த்மயினும் அ்ம்க 
சிறியவும் உளவீண்டு  வி்ேஞர் ்்க வ்ளலய,’ - 
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அ்க�ானூறு 40.

அருஞச�ாற்ச�ாருள்

�ார்வல் - �ார்த்தல்

�ருவேல் - துன்�ம்

ஈர் - ஈேமான

சஞண்டு - �ண்டு

்கண்டல் - தா்ை

அ்ள - வ்ள

ச�லீயர் - ச�ல்வதற்்கா்க

அண்டர் - இ்டயர்

எருத்து - எருது

்கதழுதல் - வி்ேதல்

து்றவன் - ச�ய்தல் த்ேவன்

வி்ேஞர் - விற்�வர்

த்ேவ்னப் பிரிநது த்ேவி 
துன்�ப்�டுகிறாள் . அவ்ள ஆற்றுப்�டுத்துகிறாள் 
லதாழி. 

‘ம்ைக்்காேத்து ஆம்�ல் மே்ேப் ல�ான்ற 
லதாற்றமு்டயது ச்காக்கு. அதன் �ார்்வக்கு 
அஞசுகிறது ஈேமான �ண்டு. தா்ை லவேடியில் 
வ்ளக்குள் ச�ல்வதற்்கா்க, இ்டயர் ்கடடிய 
்கயிற்்ற அறுத்துச் ச�ல்லும் எரு்தப் ல�ாே, 
வி்ேநது ச�ல்கிறது. இத்த்்கய ்கடற்்க்ே 
நிேத்தவன் த்ேவன். அவன் வோது இருக்்கடடும். 
அதற்்கா்கத் துன்�ப்�டாலத. இஙல்க, வ்ளயல் 
விற்�வர்்கள் இருக்கிறார்்கள். சிறிய அளவுள்ள 
வ்ளயல்்களும் உள்ளன.’

எனத் த்ேவி்ய ஆற்றுகிறாள் 
லதாழி. இசதன்ன சமாட்டத் த்ேக்கும் 
முைங்காலுக்கும் முடிச்சு ல�ாடுவதுல�ால் 
இருக்கிறலத! எனத் லதான்றும். முதலில் ச�ய்தல் 
பின்னணி்யக் ்காடடுகிறார் குன்றியனார். 
ச�ய்தலில் ச்காக்கும் இருக்கிறது �ண்டும் 
இருக்கிறது. ஊர்தான் ச்காக்கு. �ண்டு ்காதேர்்கள். 
ஊரின் அேர் தூற்றலுக்கு அவர்்கள் அஞசுகிறார்்கள். 
திருமணம் என்�து �ாது்காப்பு. �ண்டுக்கு 
வ்ளல�ாே. அது தா்ை லவேடியில் இருக்கிறது!

�ரி, இதற்கும் வ்ளயல் விற்�வர்்களுக்கும் 
என்ன �ம்மநதம்? த்ேவ்னப் பிரிநது 
�லிவுறுகிறாள். உடல் சமலிவுறுகிறாள் த்ேவி.
வ்ளயல் ்கைன்று விழுகிறது.ச்காக்குக்குப் �யநத 
�ண்டு என்ன ச�ய்கிறது. எருதுல�ாே தா்ை 

லவர்்க்ளத் தாண்டி வ்ளக்குள் ல�ர்கிறதல்ேவா? 
அப்�டித்தான் த்ேவனும். ஊோர் அேர் தவிர்த்து, 
அவன் உ்ன மணம்முடிப்�ான். அதுவ்ே நீ 
லமலும் சிறிய அளவிோன வ்ளயல்்க்ள அணிய 
லவண்டும். �ம் வீதியில் வ்ளயல் விற்�வர்்கள் 
வருவார்்கள் என்கிறாள் லதாழி. குன்றியனாரின் 
்க்ேத்திறன் உணர்த்தும் ்கவி்த இது. 

இவேது �ாடல்்கள்அ்க�ானூற்றில் இேண்டும் 
(40, 41) குறுநசதா்்கயில் ஆறும் (50, 51, 
117, 238, 301, 336) �ற்றி்ணயில் இேண்டும் 
(117, 239) இடம்ச�ற்றுள்ளன. குன்றியனார் 
�ாடல்்கள்  ச�ரும்�ாலும் ச�ய்தல் தி்ணயில் 
அ்மநதிருப்�தால் இவர் ச�ய்தல் குன்றியனார் 
என்றும் அ்ைக்்கப்�டுகிறார். சதாண்டி எனும் 
்கடற்்க்ே �்கரில் வாழ்நதவர் என்�தால் இவர் 
�ாடல்்கள் ச�ய்தலில் அ்மநதிருப்�து இயல்ல�!

இன்சனாரு �ாடல். ஏலதா பிரிதலின் வலி 
த்ேவிக்குத்தான் என்�தில்்ே. த்ேவனுக்கும் 
உண்டு. ச�ாருள் ஈடடச் ச�ன்ற இடத்தில் 
த்ேவன் ம்னவி்ய நி்னக்கிறான்.

விடியற்்கா்ேயில் என்்னப் பிரிநதறியாத 
லதாளி்ன உ்டயவள்  ம்னவி. அவள் தன் 
லதாள் �ேம் சி்தய வருநதுவாலளா? வண்டு 
உதிர்த்த பூநதாது மாநதளிரில் உதிர்நதது ல�ான்ற 
தித்தி அைகு ச்காண்ட மாலயாள் அல்ேவா அவள்!  
வாடுகிறான்.

‘ேறாம்	பிரி	புலம்பின்	ேலம்	யெலச்	ெறாஅய்,	
ேம்	பிரிபு	அறிெறா		ேலயனறாடு	சி்நத	
ேல்	 ததறாள்	 யேகிை,	 ைருநதினள்	 யகறால்தலறா’	

(அ்க�ானூறு 41)

இப்�டி த்ேவன் வருநத, த்ேவி என்ன 
நி்னக்கிறாள்? ‘பிரிநதிருநதாலும் உறவு 
ம்றவதில்்ே. ச�ாருளீடடச் ச�ன்றவன் 
�ணி்யப் �ாதியில் நிறுத்திவிடடுத் திரும்�க் 
கூடாலத!’ என எண்ணுகிறாள். 

‘ச்காண்டல் எனும் கீ்ைக்்காற்று வீசும் 
மா்ேக் ்காேம். ்கானலில் பூத்திருக்கும் தாம்ே 
கூம்புகிறது. நீேப் ச�ருங்கடல் அ்ே ஒலி 
மிகுகின்றது. குருகுக் கூடடம் மீன்்க்ள வயிறாே 
உண்டு புன்்ன மேக் கூடு்களுக்கு வருகின்றன. 
லதன் வண்டு்கள் ஒலிக்கின்றன. மனிதர்்கள் 
மகிழ்வா்க ஓய்சவடுக்கின்றனர். கீ்ைக்்காற்று 
தா்ை மேத்்த அ்�க்கிறது.

இநல�ேத்தில் ஆ்� ச்காண்ட ச�ஞசுக்குத் 
து்ண இல்்ே. பிரிவுத் துயேளித்து, �மக்கு அருள் 
ச�ய்யாமல் அவர் ச�ன்றுவிடடார். என்றாலும் 
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அவேது உறவு �மக்கு அற்றுப்ல�ா்காமல் 
இருக்்கடடும். அவேது ச்கா்ட இல்்ே.
இருப்பினும் ச�ன்ற இடத்்த சவறுத்து, அவர் 
இஙகு வோமல் இருநது ்கட்ம ஆற்றலவண்டும்.  
லதாழி! இதுலவ என் விருப்�ம்’ என்கிறாள் 
த்ேவி.

‘்கைனியில் ச�ல் அறுக்கும்ல�ாது �ாணர்்கள் 
தண்ணு்ம லமளம் ச்காடடுவார்்கள். ஒலி்யக் 
ல்கடடு வயலில் லமயும் �ா்ே்கள் ச்காம்பு 
ஊதுவது ல�ாே ஒலித்து �்னமே மடலுக்குள் 
�துஙகும்.

இத்தகு து்ற்ய உ்டயவன் த்ேவன். 
அவன் மார்பில் துயின்ற என் ச�ஞ�ம் 
வாழ்த்துகிறது. உறவு அற்றுப்ல�ா்காது 
விளங்கடடும். பிரிவுத் துயோல், இ்டயில் 
�ணி்ய விடடு அவன் திரும்�க் கூடாது. 
வி்னமுடித்துத் திரும்�டடும்!’ என்கிற 
த்ேவியின் புதிய குே்ேக் குன்றியனாரின் 
�ாடலில் ல்கட்க முடிகிறது! 

இலதா, அநதப் �ாடல் -

‘கறானல்,	மறாவலக்	கழிப	பூக்	கூம்்ப,
நீல்	நி்ப	ய்பருங	க்ல்	்பறாடு
எழுநது	ஒலிப்ப,	மீன்ஆர	குருகின்	
யமன்	்பவ்த்யதறாழுதிகுவை	
இரும்புன்வனக்	கு்ம்வ்பதெர,
அவெ	ைண்டு	ஆரக்கும்அல்
குறுகறாவல,	தறாவை	தைரத்	தூக்கி,	
மறாவல	அழிதக	ைநத	யகறாண்்யலறாடு	
கழி	்ப்ரக்	கறாமர	யேஞெம்	வகெறுபு	
இவனெ,துெரம்	யெய்து	ேம்	அருைறார
ஆயினும்	அ்றாஅலிெதரறா	
அைருவ்க்	தகண்வம!									
அளி	இன்வமயின்	அைண்	உவ்
முவனஇ,	ைறாரறகதில்ல	ததறாழி!	
கைனியைண்யணல்	அரிேர	
பின்வ்த்ததும்பும்தண்ணுவம	
யைரீஇெ		த்ந	தறாள்ேறாவர	
யெறி	மவ்	ையிரின்	பிளிறறி,
ய்பண்வண	அகம்ல்	தெக்கும்	
துவ்ைன்	இன்	துயில்	மறாரபில்	

யென்்		என்யேஞதெ!	(அ்க�ானூறு 40)

குன்றியனாரின் ்கவித்துவச் ச�ழு்மகூடிய 
இன்சனாரு �ாடல். த்ேவனும் த்ேவியும் 
�்கலில் �ைகிக் ்காதல் வளர்த்தார்்கள். �்கலில் 
சூைல் �ாத்கமில்ோ நி்ே.  ‘இனி இேவில் 
�நதிப்ல�ன்!’ லதாழியிடம் (த்ேவி்யத்தான்) 
கூறுகிறான் த்ேவன். ‘ோத்திரிசயல்ோம் 
�ரிவோது!’ மறுக்கிறாள் லதாழி. 

‘யெறுைரக்	குைவக	ெறாகத்	
யதறுைர	ஈஙகனம்	ைரு்பதைறா	
ததம்்பறாய்	துவ்ை
சிறுேறா	யைறாண்மணி	
விைரி	ெறாரப்பக்
கடுமறா	யேடுநததர	
தேமி	த்பறாகிெ
இருஙகழி	யேய்தல்	த்பறால
ைருநதின	ைளிெணீ	
பிரிநதிசி	தனறாதை.’(குறுநயதறாவக	-	336)

அருஞச�ாற்ச�ாருள்

சதறுவருதல் - மனம் வருநதுதல்

ஈங்கனம் - இஙல்க

விளரி - ச�ய்தல் �ண்

ஆர்ப்� - முைங்க

்கடுமா - வி்ேநது ச�ல்லும் குதி்ே

ல�மி - �க்்கேம்

்கழி - ்கடல் �ார்நத நீர்நி்ே

அளியள் - இேங்கத் தக்்கவள்

‘பூக்்கள் லதன் ச�ாரியும் ச�ய்தல் த்ேவலன! 
அேர் கூறுலவார் மகிழும்�டி, இேவில் வேோமா? 
சிறிய �ா்வயு்டய மணி்கள் விளரிப்�ண் ல�ாே 
ஒலிக்்க, வி்ேநது ச�ல்லும் குதி்ே பூடடிய 
லதர்ச்�க்்கேம் ஏறியதால் �லிநத,  ச�ய்தல் மே்ேப் 
ல�ாே, த்ேவி வருத்தம் அ்டவாள். அவள் 
இேங்கத் தக்்கவள்!’ என்கிறாள் லதாழி.

லதர்ச்�க்்கேம் ஏறி ‘�லிநத மேர்’ எனும் 
த்ேவியின் உருவ்கம் இன்றும் ்காதலுற்ற 
ச�ண்்க்ளக் ்கண்முன் நிறுத்துவது. மேர் மீது 
ஏறும் லதர், ஊர் தூற்றும் அேர். ‘்காதல் மே்ேக் 
்க�ங்கவிடாலத. ்கல்யாணம் ச�ய்துச்காள்’, 
என்கிறாள் லதாழி!



 

 
ோன் வாசித்மதன்

மாணவர் பக்கம் 

அம்ா ம்திலி 
சிவரா்ன்

தமிழ்க்்காதலி தாேணி, 
மூன்றாம் ஆண்டு இயற்பியல், 
டாக்டர் ஆர் ல்க எஸ் ்கல்லூரி, 

்கள்ளக்குறிச்சி.
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�ான் என்னு்டய 18 வயது வ்ே ஒரு 
குைந்ததான். எனக்குப் புத்த்கத்்தக் ்்கயாளத் 
சதரியாது. அ்த எப்ல�ாதும் த்ேயிலேலய 
தவைவிடடு விடுலவன், ஒருல�ாதும் ்்கயில் 
எடுத்து அதன் ஸ்�ரி�த்்த உணர்நதது இல்்ே.
எல்லோரு்டய வாழ்க்்்கயிலும் ஒரு விடயம் 
யாலோ ஒருவோல் திணிக்்கப்�டும். அப்�டி என் மீது 
திணிக்்கப்�டடதுதான் புத்த்க வாசிப்பு. இருநதும் 
முதல் குைந்த்யப் ச�றும் தாய் அத்னக் 
்்கயாளப்�டும் அலத சிேமம்தான் எனக்கும். 
�ாட்கள்  ஓட  ஓட  இணக்்கம்  அதி்கரித்தது. 

குைந்த �ம்்மச் சிரிக்்க ்வக்கும், அை 
்வக்கும், மிேள ்வக்கும், சிே �மயம் பிேமிக்்க 
்வக்கும்,  சிே �மயம் �ம்மீது ஒரு ச�ரிய தாக்குதல் 
�டத்தும்.. அப்�டிப்�டட தாக்குதல்தான் ்காம்லேட 
அம்மா ்மதிலி சிவோமன் ஏற்�டுத்தியது.
அணுகுண்டு �ாதிக்்கப்�டட ஹிலோஷிமா, 
�ா்க�ாகி ல�ான்ற ஒரு ச�ரிய தாக்குதல் என் மீது 
ஒரு ச�ண்ணா்க, ்காம்லேட ஆ்க ஏற்�டுத்தியது 
்மதிலி சிவோமன்தான்.

இநதப் புத்த்கம் அவரின் ம்கள் ்கல்�னா 
்கருணா்கேன் எழுதியது. சிே ்கற்�்ன்க்ள 
நூலில் ஏற்றி �ம்்ம அதி�யிக்்க ்வக்்கவில்்ே. 
ஒரு ச�ண்ணின் வாழ்க்்்க �ற்றித்தான், அவரின் 
அம்மா்வப் �ற்றித்தான் எழுதுகிறார்.  90்களில் 
ஆண் ஆதிக்்கம் ஓஙகி இருநத ்காேத்தில் மூட 

�ம்பிக்்்க த்ேவிரித்து ஆடிய ்காேத்தில் வீடடின் 
மூ்ே்களிலே ச�ண்்கள் மூ்ள்கள் சுற்றித் 
திரிநத  ்காேத்தில் �ாடடின் �ே மூ்ே்க்ளச் 
சுற்றித் திரிநத ச�ண். அடுப்�டியிலேலய 
ச�ண்்களின் ்்க்கள் ்கருகிய ்காேத்தில் ஒரு ச�ண் 
்்க புேடசிக்்கா்க ஓஙகியது. அதுதான் ்மதிலி 
சிவோமன்...

ம்களின் �ார்்வயில் ்மதிலி சிவோமன் 
�ற்றிய  புத்த்கமா்க மடடும் இ்த �ம்மால் �ார்க்்க 
முடியாது.  இது  ்கம்யூனிஸ்டு்களின் வேோறு,  
ல�ா�லி�க் ்கருத்துக்்க்ளச் சுமநதவர்்களின் 
வாழ்க்்்க நி்ே, அதன் வலி, அவர்்களின் 
எளி்ம. ஏ்காதி�த்திய அசமரிக்்காவில் இருநது, 
ல�ா�லி� கியூ�ா முதல் சவண்மணி வ்ே இது 
வ்ேயறுக்்கப்�டுகிறது. 

்மதிலி சிவோமன் மற்ற அம்மாக்்க்ளப் 
ல�ாேக் ்கல்�னாவுக்கு சவறும் த்ேசீவிப் 
�ள்ளிக்கு அனுப்பி இேவில் அவளுக்குக் ்க்த 
ச�ால்லும் அம்மாவா்கவும், அவனிடம் ல��ாலத 
இவனிடம் ல��ாலத என்று  குறிப்பிடட 
வடடம் ல�ாடடுக் குைந்த்ய வளர்க்கும் 
அம்மாவா்கவும் இல்ோமல் ஒரு ்காம்லேடடா்கலவ 
இருநதார்.

வீடடில் ்கல்�னாவுக்குத் த்ே சீவும்ல�ாது 
சதருவில் �டக்கும் தண்ணீர் பிேச்�்னக்்கா்கப் 
ச�ண்்கள் குடத்லதாடு சதருவில் வநதால் 
ல�ாதும்.. அப்�டிலய லவ்ே்ய விடடுவிடடுப் 

நூல - கோம்பரட அம்மோ
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ச�ண்்க்ளத் திேடடிப் ல�ாோடடம் �டத்தும் 
ச�ண்தான் ்மதிலி.

அசமரிக்்கா ல�ான்ற ஏ்காதி�த்திய �ாடடில் 
�ணிபுரிநதல�ாது அஙகிருநது  ல�ா�லி� கியூ�ா 
ச�ன்ற ்மதிலி  அஙகு மக்்களில் இருநது 
த்ேவர் வ்ே விவ�ாயம் ஒரு ஆண்டுக்கு 
30-40�ாட்கள் ்கடடாயம் ச�ய்வது �ற்றியும் 
உற்�த்திக்கு முக்கியத்துவம் தருவது �ற்றியும் 
அறிவதுடன் அஙகு ்காணப்�டும் ்கம்யூனிஸ்ட 
ச்காள்்்கயினாலும் ஈர்க்்கப்�டுகிறார் .

அசமரிக்்காவில் இருநது இநதியா திரும்பிய 
்மதிலியிடம் அவர்்களின் �ல்காதரி ‘நீ ஏன் 
அசமரிக்்காவிலே வாை விரும்�வில்்ே?’ 
என்று ல்கடடல�ாது அதற்கு ்மதிலி ‘�ான் 
அசமரிக்்காவில் �ணிபுரிநதல�ாது அசமரிக்்கா 
மற்ற �ாடு்கள் மீது �ே தாக்குத்ேயும் 
அடி்மத்தனத்்தயும் ல�ேடியா்கத் திணித்த்தப் 
�ார்த்த பிறகும் என்னால் எப்�டி அஙகு வாை 
முடியும்?’ என்றார்.

்கல்�னாவுக்கு அவள் �ாடடி இோமாயணம் 
்க்த ச�ால்லும்ல�ாது ்மதிலி �ண்்ண 
அடி்மத்தனம், �ண்்ணயார்்கள் �ற்றிய 
்க்த்யலய ச�ால்லி வளர்த்தார்.

்கல்�னா சிறுவயதில் I love god என்று 

்கழிப்�்ற சுவரில் எழுதி்வப்�ாள். அதற்்கான 
எநத எதிர்ப்பும் ்காடடாதலதாடு ல�ா�லி�த்்த 
எப்ல�ாதும் தன் ம்கள் மீது திணிக்்காத 
அம்மாவா்கலவ இருநதார்..

்கல்�னாவிடம், “உனக்்கான வாழ்க்்்கத் 
து்ண்யத் லதர்நசதடுப்�து உன் விருப்�ம். 
ஆனால் உங்களுக்குக் ்கருத்து லவறு�ாடு 
வநதுவிடக் கூடாது. தின�ரி ச�ய்தித்தா்ளப் 
�டிக்கும்ல�ாது இருவருக்கும்  ்கருத்து லவறு�ாடு 
வோமல் இருக்குமாறு உன் து்ண்ய நீ 
லதர்நசதடு,” என்றவாலற முடிவு்க்ள 
எப்ல�ாதும் ்கல்�னா ்்கயிலே ஒப்�்டக்கும் 
்காம்லேடடா்கலவ இருநதார்.

இவ்ேப் �ற்றி வாசிக்கும்ல�ாது இது 
இவ்ே மடடும் அல்ோமல் வி.பி.சிநதன், 
�ா.சிங்காேம் ல�ான்ற �ே்ேப் �ற்றியுலம 
விவரிக்கிறது.

இறுதியில் ்மதிலி “அல்்ைமர்” என்ற 
ல�ாயினால் �ாதிக்்கப்�டடு அவ்ே விடடு 
வார்த்்த்கள் ல�ாகிற நி்ேயிலும் தான் 
எடுத்துக்ச்காண்ட ஒரு ஆய்வு (ஒரு வாழ்க்்்கயின் 
து்கள்்கள்) நூ்ே சவற்றி்கேமா்க முடித்தார்.

எநத எதிர்வி்னயும் ஆற்ற முடியாத 
்மதிலியிடம் ்கல்�னா துக்்கமான ஒரு 
ச�ய்தி்யச் ச�ால்லிலய ஆ்கலவண்டும் 
என்னும் ்கடடாயத்தில் ச�ால்லுகிறார். அது 
கியூ�ாவின் த்ேவர் ல�ா�லி� வழி்காடடி 
பிடல் இறநதுவிடடார் என்னும் ச�ய்திதான். 
எநத ஒரு ்கம்யூனிஸ்ட ்கண்்களிலும் இ்தக் 
ல்கடடுக் ்கண்ணீர் வோமல் இருக்்காது. இதுவ்ே 
எதற்்கா்கவும் எதிர்வி்ன ஆற்ற  முடியாது இருநத 
்மதிலியின் ்கண்்களிலிருநது இப்ல�ாது ஒரு 
ச�ரிய அ்ண ம்ட திறநது ஓடுகிறது. இ்தப் 
�டிக்கும் வா�்கருக்கும் அப்ல�ாதுதான் பிடல் 
இறநதுவிடடார் என்ற உணர்வு எழுநது அவர்்கள் 
்கண்்களிலும் அலத ்கண்ணீ்ே வேவ்ைக்கும்.

“நீ ச்காடுக்்காத ஒன்்ற உன்னால் ச�ற 
முடியாது, நீ உன்்னலய ச்காடுத்தா்க லவண்டும். 
புேடசி்ய உன்னால் வி்ே ச்காடுத்து வாங்க 
முடியாது, ச�யற்்்கயா்க உருவாக்்கவும் முடியாது. 
நீலய புேடசியா்க இருநதால் மடடுலம முடியும். 
அது உன் அடிமனதில் உள்ளது, இல்்ேசயனில் 
லவறு எஙகுலமயில்்ே” - ல்க.ே.கின் எழுதிய 
இநத வரி்கலள ்மதிலி்ய எப்ல�ாதும் 
ஞா�்கமா்கக் ச்காள்ள்வக்கிறது என்றும் 
அவருக்ல்க இது உரிய வரி்கள் என்றும் ்கல்�னா 
்கருணா்கேன் எழுதுகிறார்.



அப்ெல்ரலொ என்னும் சரிததிரப் பு்்வு
²è¡ò£ ë£ùÅK

 வாசிப்பு
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அண்டனூர் சுோ மூன்று �ாவல்்கள், 
�ான்கு சிறு்க்தத் சதாகுப்பு்கள், இேண்டு 
்கடடு்ேத் சதாகுப்பு எனக் குறுகிய 
்காேத்திற்குள் �ே �ரிசு்களுக்கும் �ாோடடுக்கும் 
உரியவோகிவருகிறார். அப்�ல்லோ இவேது 
மூன்றாவது �ாவல். 

அப்�ல்லோ என்றதும் கிலேக்்கத்தின் 
்கடவுசளன �ம்�ப்�டும் உண்்மயின் 
்கடவு்ளச் �ம்காேத்தினருக்கு நி்னவுக்கு 
வோத�டிக்குச் ச�ய்ய �ம்காே நி்கழ்சவான்று 
�ாடசியம் ஆகிப்ல�ானது. இஙகிருநதுதான் 
அண்டனூர் சுோ தன் ்க்த்யத் துவக்குகிறார். 
ஆதி மருத்துவக் குடி்களின் அழி்வச் ச�ால்ே 
ல�ாமரின் ்காப்பியங்களின் ்கதா�ாத்திேங்க்ள 
�ாவலின் ்கதா�ாத்திேங்களாக்கி ோஜா ்காேத்துக் 
்க்தயில் �ம்்மசயல்ோம் அ்ைத்துச் 
ச�ன்றாலும் �ல்லவறு நி்கழ்வு்க்ள, 
வேோற்றுச் �ம்�வங்க்ளக் ்க்த்களினூடா்க 
வாசிப்�வர்்களிடத்துக் ்கடத்துகிறார். 

ஆரிய திோவிட யுத்தம் இக்்க்தயில் 
பிேதானமா்க இருக்கிறது. தங்களின் லதால்வி்ய 
ஒப்புக்ச்காள்ள முடியாமல் மநதிே தநதிேங்க்ளப் 
�யன்�டுத்தி மன்ன்ன ஆடடுவிக்கும் 
மநதிேவாதி்கள் மருத்துவக் குடி்ய வ்தத்து 
அழிக்கின்றனர். சவண்மணி �டுச்கா்ே்யயும், 

கூடலவ ஈைத்தின் இறுதிப் �டுச்கா்ே்யயும் 
நி்னவு�டுத்துகிறது. 

�ல்லவறு �ம்�வங்க்ளச் சிறப்�ான ோஜா 
்காேத்துக் ்க்த வழி ச�ால்லும் சுோவுக்கு 
�ன்றா்கக் ்க்த ச�ால்ே வநதிருக்கிறது. 
்காடசி்களின் வர்ண்ன சிறப்�ா்க இருக்கிறது. 
�ாடடார் வைக்கு்களின் ச�ாற்சறாடர்்க்ளயும் 
�ன்றா்கப் �யன்�டுத்தியிருக்கிறார். 
அலதலவ்ளயில் மிகு பு்னவு வாசிப்�வருக்கு 
அயர்ச்சி்யலயா அல்ேது சிரிப்்�லயா 
வேவ்ைக்கும். இந�ாவலிலும் அது ல�ாோன 
லவ்கத்த்ட்கள் இருக்்கலவ ச�ய்கின்றன. 
ச்காங்்கயும் பிருஷ்டமும் மடடுலம ச�ண் உடல் 
இல்்ே. ச�ண் உடல் மீதான மிகு வர்ண்ன 
்காணப்�டுகிறது.  ஆஙகிேப்  �டப் �ாணியில் 
�ாயும் விேங்்கப் ல�ால் அநத மருத்துவன் 
்காடுலமசடல்ோம் �ாய்வதும், யுத்தம் முடிநது 
இேண்டு மாதங்களின் பின்னும் ஒருவன் உயிலோடு 
இருப்�தும்  சினிமாத்தனமா்க இருக்கின்றன. 

மூன் மன்னனின் ல�ாரியாசிஸ் ல�ாயும், 
மருத்துவக் குடி்கள் மயிர் மழிக்கும் குடியாகிப் 
ல�ானதன் பின்னுள்ள தநதிேங்களும் சூழ்ச்சி்களும், 
்காது்கள் ்கால்்களில் இருநதால் அநத அேசும் 
மக்்களும் என்னாவார்்கள்? என்�்தயும், அன்று 
முதல் இன்று வ்ே மருத்துவக் ்கன்வச் சி்தக்்கக் 
ச்காண்டுவரும் திடடங்களும், திருத்தங்களும், 
நீடடின் ச்காடு்ம்கள் எனக் ்க்தயின் ல�ாக்கில் 
எள்ளலோடு ச�ால்லிச் ச�ல்கிறார். 

“முக்ல்காணக் ்காதல் ்க்தல�ால் இது 
முக்ல்காண அேசின் அேசியல் ்க்த”. 

 அப்ோஸ் எனும் வாரிசின் ச�யரின் ஊடா்கலவ 
�ாம் அப்�ல்லோ்வக் ்கண்ட்டகிலறாம். 
இஙகு அப்�ல்லோ மருத்துவக் குடில் அல்ே 
மருத்துவக் குடியின் எச்�ம்.  �ரித்திேப் பு்ன்வத் 
சதாய்வின்றிப் �ல்லவறு முடிச்சு்க்ள அவிழ்த்து 
எதார்த்தமா்க வாசிப்�தற்குத் தஙகுத்டயின்றிக் 
்க்த ச�ால்வதில் ்கல்கி, �ாண்டில்யன், அகிேன், 
�ாேகுமாேன் வரி்�யில் அண்டனூர் சுோவும் 
இடம் ச�றுகிறார். 

நூல   : அப்�லபைோ 
ஆசிரியர்  : அண்டனூர் சுரோ 
�திப்�கம்  : �ோரதி புத்்தகோையம் 
விலை  : 245
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