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தலையஙகம்

õí‚è‹.
 ð¬ìŠ¹  ‘îè¾’ Þ¼ðˆî£ø£‹ I¡Qî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶MK‰F¼‚Aø¶. 

 «è£M† 19 «ï£ŒŠðóõ™ ñQî˜èO¡ àì™G¬ô, ñùG¬ô ñŸÁ‹ ÜõŸø£™ à‡ì£°‹ 
õ£›G¬ôèO™ ªð¼‹ñ£Ÿøƒè¬÷ ãŸð´ˆFòõ‡í‹ àœ÷¶. àôè÷£Mò Ü÷M™ ñ‚èO¡ 
Þòƒ°G¬ôJ™ å¼ «î‚è‹ ãŸð†´œ÷¶. Fø¬ñ»‹ Þò‚èº‹ Þ¬í‰î ¹œOJ™ îƒè÷¶ 
õ£›¬õ‚ è‡ªì´‚°‹ è¬ôë˜èO¡ õ£›Mò¬ôŠ ªð¼ñ÷M™ ð£Fˆ¶œ÷¶ Þ‰î ºì‚è„ 
Åö™. Þ‚èíˆF™ Ü«ê£èIˆFóQ¡ ¹L‚è¬ôë¡ â¡Â‹ åŸ¬ø‚è¬î M²õÏðªñ´ˆ¶ 
ñù‹º¡ GŸAø¶.

 å¼ F¬óŠðì GÁõùˆF¡ Ü½õôèˆF™ è¬î ªî£ìƒ°Aø¶. â‰îˆ F¬óŠðìº‹ 
â´‚èŠðì£î ÅöL™ «ê£‹HJ¼‚°‹ ï®è˜ «î˜¾ àîMò£÷ó£ù è¬îªê£™L, Üõ¼‚° 
ÜFè£Kò£ù ÞìˆF™ è¬î Þô£è£M™ àœ÷ ê˜ñ£ ñŸÁ‹ å¼õ˜ âù Íõ˜ Þ¼‚°‹ ÞìˆF™ 
è£î˜ õ£ŒŠ¹ˆ «î® õ¼Aø£¡. Ýó‹ðˆF™ ¹L‚è¬ôëù£ù Üõù¶ Fø¬ñ ÜPòŠðìM™¬ô. 
Ýù£™ Üõ¡ î¡ Fø¬ñ¬ò Gè›ˆF‚è£†®ò Hø° Ü¬ùõ¼‹ ÜF˜„CJ™ à¬øA¡øù˜.

 è¬ôëÂ‚°‹ êó£êK ñQîÂ‚°ñ£ù «õÁð£´è¬÷Š ¹L‚è¬ôëù£è 
à¼ñ£Á‹º¡Â‹ à¼ñ£PòH¡Âñ£ù è£îó¶ ªêò™ð£´èO¡õN Ü«ê£èIˆFó¡ Üöè£è„ 
²†®J¼Šð£˜.

 ¹L‚è¬ôë¡ Ü¬øJ¡ à„CJ™ ãP GŸAø£¡. è£î˜ ê˜ñ£M¡ è£L™ M¿Aø£¡. 
¹L‚è¬ôë¡ è˜T‚Aø£¡. è£î˜ Ü¿Aø£¡. ¹L‚è¬ôëÂ‚°„ CÁ MO‹¹Ãì ªð¼‹H®Šð£Œ 
Þ¼‚Aø¶. è£î¼‚° âšMîŠ H®Š¹‹ Þ™¬ô.

 ¹L‚è¬ôë¡ è£ªô£®‰î ï£Ÿè£LJ½‹ î´ñ£ø£ñ™ Þ¼‚Aø£¡. è£î˜ ê£îèñ£ù 
ÅöL½‹ î´ñ£PŠ «ð²Aø£¡. ¹L‚è¬ôëÂ‚° ºèÍ® à‡´. Ýù£™ Ü¶î£¡ Üõ¡. 
è£î¼‚° Güºè‹ à‡´. Ýù£™ Ü¶ ÜõQ™¬ô. ¹L‚è¬ôëÂ‚°‚ è‹dó‹ Þ¼‰î¶. 
è£î¼‚°‚ èNMó‚è‹ Þ¼‰î¶. ¹L‚è¬ôëÂ‚°‚ è¬ô ê£˜‰¶ ªð¼‰Fø¬ñ à‡´. 
ê˜ñ£M¡ «ñ¬ê eF¼‰î ¹ˆîèƒèœ, è£Aîƒèœ, ªõŸP¬ôŠ ªð£†ìô‹ âù âî¡e¶‹ è£™ 
ðì£ñ™ î£M Üñóˆ ªîK‰î Fø¬ñJ¡ å¿ƒ° ªè£‡ìõ¡ ¹L‚è¬ôë¡. è£î¼‚° àôAò™ 
ê£˜‰¶ âˆFø¬ñ»‹ Þ™¬ô.

 à‡¬ñJ™ ¹L‚è¬ôëÂ‹ è£î¼‹ àœ÷£˜‰¶ Þ¬í‰¶î£¡ Þ¼‰F¼‚Aø£˜èœ. 
è£î˜ ÜõÂœ Þ¼‚°‹ ¹L‚è¬ôëù£™ ð‚°õŠð´ˆîŠð†®¼‚Aø£¡. âQÂ‹, è£î˜ 
¹L‚è¬ôë¡ â¡Â‹ Þ¼«õÁ ºó‡è¬÷»‹ êÍè‹ î¡º¡ ñ‡®Jì«õ ¬õˆF¼‚Aø¶. 
å¼ CÁ Ü¬ø¬ò‚Ãìˆ îù¶ è÷ñ£‚èˆ ªîK‰î ¹L‚è¬ôëÂ‚°Š ðó‰î àôèˆF™ CÁ 
Þìˆ¬î‚Ãìˆ îù‚è£è‚ ªè£‡®¼‚èˆ ªîKòM™¬ô.

 Þóõô˜è÷£ŒŠ ¹óõô˜è¬÷ˆ «î®„ ªê¡ø êƒèè£ô‹ ºî™ îŸè£ô‹ õ¬ó  Þ¶î£¡ 
CÁè¬ôë˜èÀ‚è£ù Åö™. Ýù£™ â‰îªõ£¼ ¹ø„Åö½‹ àœ÷£˜‰î è¬ô„Åö¬ô„ 
C¬î‚è£ñ™ Þ¼‚èŠ «ð£ó£´ðõ¡ è¬ôë¡. CÁè¬ôèÀ‹ è¬ôë˜èÀ‹ «î‚èƒèOL¼‰¶ 
áŸø£ŒŠ ¹øŠð´‹ åO‚èíˆ¬î âF˜«ï£‚AJ¼Š«ð£‹.

 â¿ˆî£÷˜ ªð¼ñ£œº¼èQ¡ «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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 நேர்கதாணல் 

    -எழுதததாளர் பெருமதாள் முருகனுடனதான நேர்கதாணல்

“கடுநொடகதைக கடப்பெ�ற்குக கவித�த்த�ொன் 
துதை்ொகப் பெற்றிகதகொண்்டன்”

â¿ˆF¡ Ã˜¬ñ»‹, õL¬ñ»‹ î£‡® Üî¡ Üø ñFŠd´è«÷ Ü¬î‚ è£ôˆF¡ 
dìˆF™ ãŸP¬õ‚A¡øù. ÜŠð®ò£ù, è£ôˆF¡ dìñ£è¾‹, îINô‚AòˆF¡ 
º‚Aòñ£ù Ü¬ìò£÷ñ£è¾‹ ºèñ£è¾‹, ï²‚èŠð†ì å´‚èŠð†ì ñ‚èO¡ 
°óô£è¾‹ åLŠðõ˜ «ðó£CKò˜ F¼.ªð¼ñ£œ º¼è¡ Üõ˜èœ. ï‹ è£ôˆF¡ 
â¿ˆ¶‚è£ù õ¬óò¬øè¬÷ MKˆ¶‚ªè£‡«ì  ªêPõ£ù èô£„ê£óˆ ªî£ì˜„C¬ò„ 
ê‰îFJù¼‚°.. Üî¡ ñFŠd´è¬÷‚ è£ô‚ èEQò£Œˆ îI¿ô°‚°‚ ªè£´ˆî 
ªð£‚Aê‹ Þõ˜. Þô‚AòŠ ðƒèOŠð£è ãÁªõJ™, F¼„ªêƒ«è£´, Ã÷ñ£î£K, 
ñ£ªî£¼ð£è¡, d‚è¬îèœ, c˜ Iî‚°‹ è‡èœ, Gö™ºŸøˆ¶ G¬ù¾èœ â¡Á 
ªð¼ñ÷¾ ªè£ƒ° õ†ì£óˆ¶ õóô£Ÿ¬ø Iè MKõ£èŠ ðF¾ ªêŒF¼‚Aø£˜. “â¿ˆî£÷˜ 
àJ˜ˆªî¿‰¶ e‡´‹ â¿î†´‹” âÂ‹ õ£˜ˆ¬îè÷£èˆ îINô‚Aòˆ¬î Üî¡ 
²õ´èœõN HóêMˆî â¿ˆ¶Š ªð¼…²ì˜ ªð¼ñ£œ º¼è¡. Þ‰î «ï˜è£í™ 
ñ£íõ˜èO¡ Mù£‚èÀ‹ â¿ˆî£÷˜ ªð¼ñ£œ º¼èQ¡ ðF™èÀ‹ â¡Â‹ 
CøŠ¹Š ð°F¬ò»‹ ªè£‡®¼‚Aø¶. Þ«î£..«ï˜è£í™ ñ£ªî£¼ð£èÂì«ù«ò 
ªî£ìƒ°Aø¶..

ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡
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மாத�ாருபாகன் எழுதும்பாது அல்லது 
எழுதி முடித� பின் இபபடி பிரச்சினை வரும எை 
நினைத�துண்ா?

பிரச்சினை வரும் என்று நினைத்திருந்தால் 
நதாவனை வவறு வடிவத்தில் எழுதியிருபவபேன். 
அல்ைது ஊரப்பேயர்கள், பேதாத்திரப ்பேயர்கனை 
வவறு மதாதிரி னவத்திருபவபேன். இந்ச் சமூ்கத்ன் 
எனை வபேதாைத் ்வறிவிடவைன் என்பேது என் 
வருத்்ம். சம்கதாை அரசியல் குறித்து என் 
்கவைம் வபேதாதுமதாை அைவுக்கு இல்ைதாமல் 
வபேதாய்விடைது என்றும் நினைத்திருக்கிவேன். 
வதாய்்மதாழி மரனபேவய ்பேரிதும் உனைய நம் 
சமூ்கம் எழுத்துக்கு இவவைவு அஞ்சும் என்னும் 
அனுமதாைம் இல்ைதாமல் வபேதாைது என் குனே்தான்.

மாத�ாருபாகன் பிரச்சினையில உஙகள் 
குடுமபம �விர்தது உஙகளுககாக நணபர்கள் மற்றும 
பதிபபகம மட்டுமல்லாது ப்ல  பன்பபாளிகளும 
அனமபபுகளும உஙகள் பககம நின்்ார்கள். 
அவர்கனைப பற்றி…

்னிமனி்ர்கள், இைக்கிய அனமபபு்கள், 
பேதிபபே்கங்கள் ஆகியனவ ் பேரிதும் உறுதுனையதா்க 
நின்ேதார்கள். ஓரிரு எழுத்்தாைர்கனைத் ்விர 
அனைவரும் எைக்கு ஆ்ரவு ்்ரிவித்்தார்கள். 
்மிழநதாடு முறவபேதாக்கு எழுத்்தாைர்கள் 
்கனைஞர்கள் சங்கம் இதில் முன்னின்ேதார்கள். 
்கதாைச்சுவடு பேதிபபே்கம் ்பேரிய அைவில் எைக்கு 
உ்வியது. நணபேர ஆ.இரதா.வவங்கைதாசைபேதி 
்சய்் உ்வி ்பேரிது. இநதியதா முழுக்்கவும் பேை 
அனமபபு்களும் எழுத்்தாைர்களும் ்கருத்துரினமக்கு 
ஆ்ரவதா்க எழுதிைதார்கள்; வபேசிைதார்கள். உை்க 
அைவிலும் பேை இைங்களில் இருநது ஆ்ரவு 
கினைத்்து. எல்வைதாருக்கும் ்சதால்ைதாலும் 
்சயைதாலும் வதாய்பபுக் கினைக்கும்வபேதா்்ல்ைதாம் 
நன்றி ்்ரிவித்துவருகிவேன். இன்னேக்கு அன் 
எைக்குக் கினைத்் ஆ்ரவு என்று சுருக்கிப 
பேதாரக்்கதாமல் ்கருத்துரினமக்குக் கினைத்் ஆ்ரவு 
எை விரிவதாை ்ைத்தில் னவத்துப பேதாரக்்க 
விரும்புகிவேன். 

மாத�ாருபாகன் முடிவின் த�ா்ர்ச்சி 
எனும்பாது, குறிபபிட்் ஒரு முடினவ 
மட்டு்ம ்�ர்்நத�டுககாமல, இரணடு வி�மாக 
இரு்நதிருககககூடிய முடிவுகனைப பற்றியும, அ�ன் 
பின்-வினைவுகனைப பற்றியும எழு� ்வணடும 
என்் எண்ணம எபபடி ஏற்பட்்து?

அ்றகு வதாச்க எதிரவினை்கவை ்கதாரைம். 
மதா்்தாருபேதா்கனின் முடினவக் ்்கதாணடு ்கதாளி 
என்ைவதாைதான் என்று வ்கட்கதா் வதாச்கரில்னை. 

நதானும் அவர்கனைப வபேதாைக் குழம்பித்்தான் 
இருநவ்ன். அக்வ்கள்வி்களும் குழபபேமும் 
என்னை உநதிை. இரணடு வன்கயதா்கவும் 
இருக்்கைதாம் எை முடிவு ்சய்து இரணனையும் 
எழுதிவைன். மி்கவும் மகிழச்சியுைனும் பேனைபபு 
உநது்லுைனும் எழுதிய நதாவல்்கள் ஆைவதாயன், 
அரத்்நதாரி ஆகியனவ. 

ஏறுதவயில நாவல எழு்ந� பின்ைணி..
பேதா.்சயபபிர்கதாசம் அவர்கனைப 

்பேதாறுபபேதாசிரியரதா்கக் ்்கதாணடு ்வளியதாை 
இைதுசதாரி இ்ழதாை ‘மைஓனச’யில் ்கன்்கள் 
எழுதிக்்்கதாணடிருநவ்ன். சிறு்கன் வடிவம் 
எைக்குப வபேதாதுமதாை்தா்க இல்னை. அபவபேதாது என் 
்கன்்கனை வதாசித்து வந் மைஓனச ஆசிரியர குழு 
உறுபபிைரதாை வ்தாழர சுவரஷ் என்கிே சீனிவதாசன் 
‘நீங்கள் நதாவல் எழுதுவது்தான் உங்கள் பிரச்சினை 
தீர வழி’ என்று ்சதான்ைதார. அவர ்்கதாடுத்் 
ன்ரியத்ன்ப பிடித்்பேடி வமற்சன்று எழுதிய 
நதாவல்்தான் ‘ஏறு்வயில்.’ ந்கரமயமதா்ைதால் 
்பேரிதும் பேதாதிக்்கபபேடை குடும்பேம் என்னுனையது. 
அபபிரச்சினைனய னமயமதா்கக் ்்கதாணடு 
குடும்பேம் மடடுமல்ைதாமல் ஒரு கிரதாமவம 
என்்ைன்ை பிரச்சினை்கனைச் சநதிக்கிேது, 
மதாறேத்தின்வபேதாது மனி் மவைதாபேதாவங்கள் 
எபபேடி இருக்கின்ேை எை எளி்தா்க அவவுை்கத்தில் 
பேயைம் ்சய்வ்ன். 

கூை மா�ாரி எைககு மிகப தபரிய தூணடு�ல 
என்று கூறி இருககிறீர்கள். அ்ந� நாவல உஙகள் 
த�ா்ந� அனுபவதன�ப பகிர்்நது இருபப�்லா?

என் ்சதாந் அனுபேவங்கனைக் ்கைநதுவர 
அநநதாவல் உ்வியது என்பே்தால்்தான் 
அபபேடி நினைக்கிவேன். மைன் அழுத்தும் 
அனுபேவங்களிலிருநது விடுபேை அவறனே 
எழுதித் தீரத்துவிடுவது்தான் ஒவர வழி. அபபேடித் 
தீரத்துவிடைதால் பிேகு சு்நதிர ்வளியில் 
உைவைதாம். கூைமதா்தாரி எழுதி முடித்் பிேகு 
அபபேடி ஒரு சு்நதிரத்ன் அனுபேவித்வ்ன். 

�மிழிலிரு்நது ஆஙகி்லததுககு 
தமாழிதபயர்ககபபடும  நூலகள் அரிது. அபபடி 
அரி�ாை ்நரததிலும ஒரு எழுத�ாைரின் த�ா்ந� 
முயற்சியால த�ய்துதகாண்ால�ான் உணடு எை 
அடிககடி த�ால்லபபடுகி்து. உஙகளுககு உஙகள் 
நூலகள் ஆஙகி்லததில தமாழிதபயர்கக எபபடிச் 
�ாததியமாைது?

வ.கீ்தா அவர்கள் இனைநது பேணியதாறறிய 
‘TARA’ என்னும் பேதிபபே்கம் ்சன்னையில் 
இருந்து. ஆஙகிைத்தில் குழநன்்கள் 
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புத்்்கங்கனை ்வளியிடடு வந்தார்கள். 
அவர்கள் இனைஞர்களுக்்கதாை நதாவல்்கனை 
்வளியிைைதாம் என்று முடிவு ்சய்து ஒரு 
பேயிைரங்கத்ன்ச் ்சன்னையில் நைத்திைதார்கள். 
அதில் பேஙவ்கற்க அனழக்்கபபேடவைன். இது 
1998இல் நைந்து. அபவபேதாது கூைமதா்தாரி நதாவனை 
எழுதிக் ்்கதாணடிருநவ்ன். அதிலிருநது ஒரு 
பேகுதினய அபபேயிைரஙகில் வதாசித்வ்ன். அது 
அவர்களுக்குப பிடித்திருந்து. அ்றகு முன் நதான் 
எழுதியிருந் நிழல்முறேம் நதாவலும் பேதின்வயது 
இனைஞர்கனைப பேறறியது என்பே்தால் இரணடு 
நதாவல்்கனையும் ஆஙகிைத்தில் ்மதாழி்பேயரத்து 
்வளியிை அவர்கள் விரும்பிைதார்கள். 
அபபேதிபபே்கத்திற்கதா்க வ.கீ்தா அவர்கள் 
இருநதாவல்்கனையும் ்மதாழி்பேயரத்்தார. 2004ஆம் 
ஆணடு இரணடும் ‘CURRENT SHOW’, ‘SEASONS OF 
THE PALM’ என்னும் ்னைபபு்களில் ஆஙகிைத்தில் 
்வளியதாயிை. அபபேதிபபே்கம் மு்லில் ் வளியிடை 
நதாவல்்கள் என்னுனையனவ. துரதிரஷ்ைவசமதா்க 
அவர்கள் நதாவல் ்வளியீடனைத் ்்தாைரவில்னை. 
குழநன் இைக்கியத்திவைவய ்்தாைரநது 
்கவைம் ்சலுத்திைதார்கள். என்ேதாலும் என் 
இருநதாவல்்களுக்கும் நல்ை ்கவைம் கினைத்்து. 
‘SEASONS OF THE PALM’ நதாவல் ்்ற்கதாசிய 
நதாடு்களில் ்வளியதாகும் நதாவல்்களுக்கு வழஙகும் 
மதிபபுமிக்்க விரு்தாகிய ‘கிரியதாமதா விருது’க்்கதாை 
இறுதிப பேடடியலுக்குத் வ்ரவதாைது. 

பிேகு ்கதாைச்சுவடு ்கணைன் ்மிழ 
நதாவல்்கனை ஆஙகிைத்தில் ்மதாழி்பேயரக்்கப 
்பேருமுயறசி எடுத்்தார.  ‘மதா்்தாருபேதா்கன்’ 
நதாவலின் மதாதிரிப பிரதி ்பேன்குயின் 

பேதிபபே்கத்திறகுப பிடித்திருந்து. அவர்கள் 
்வளியிடைதார்கள். இபபேடித்்தான் என் 
பேனைபபு்கள் ஆஙகிைத்திறகுச் ்சன்ேை. இநதிய 
்மதாழி இைக்கியங்கனை ஆஙகிைத்தில் ்வளியிை 
இன்னேக்குப பேை பேதிபபே்கங்கள் விரும்புகிேதார்கள். 
வதாச்கத் திரளும் இருக்கின்ேது. இச்சூழலில் 
்கணைன் வபேதான்ே பேதிபபேதாைரின் முயறசிக்குப 
பேைன் கினைக்கிேது. என் நதாவல்்கள் மடடுமல்ை, 
பேை எழுத்்தாைர்களுனைய பேனைபபு்கள் 
ஆஙகிைத்திறகும் பிே ்மதாழி்களுக்கும் ்சல்ை 
்கணைன் ்கதாரைமதா்க இருக்கிேதார என்பேன்க் 
குறிபபிடடுச் ்சதால்ை விரும்புகிவேன். 

வட்்ார இ்லககியதன� தமாழிதபயர்பபதில 
நின்ய சிககலகள் இருககின்்ை. அபபடி்ய 
தமாழிதபயர்த�ால அ�ன் தமாத�க கருவும 
அ்நநிய தமாழியில  மூ்லததின் உயிர்பனப 
இழ்நதுவி்ா�ா? இன� எபபடிக னகயாள்கிறீர்கள்? 
தமாழிதபயர்பபினை எபபடிச் �ரிபார்ககிறீர்கள்?

ஆஙகிைத்ன்ப ்பேதாருத்்வனர ஒரு நூனை 
்வளியிடுவது என்பேது நீணை முனேபபேதாடு (pro-
cess). அதுவும் ்மதாழி்பேயரபபு என்ேதால் கூடு்ல் 
்கவைம் ் சலுத்துவதார்கள். Editorial board  இருக்கும். 
்மதாழி்பேயரபனபேச் சரிபேதாரபபேது, அதில் வரும் 
சிக்்கல்்கனைத் தீரக்கும் முனே்கனை விவதாதித்து 
முடி்வடுபபேது, ்சம்னமபபேடுத்துவது எை 
அக்குழு முனேயதா்கச் ்சயல்பேடும். ஆ்கவவ 
எழுத்்தாைருக்கு அதி்கக் ்கஷ்ைம் இல்னை. வடைதார 
வழக்கு என்பேது ்பேரிய பிரச்சினை இல்னை. 
அ்றகு நி்கரதாை ்சதால்னைப ்பேறு்மதாழியில் 
்கணடுபிடித்துவிடைதால் வபேதாதும். அ்றகு மி்கவும் 
உனழக்கிேதார்கள். மறேபேடி வடைதார வழக்கின் 
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்்தானினயப ்பேறு்மதாழியில் ்்கதாணடு 
வருவது சிரமம். அ்ைதால் ்மதாழி்பேயரபபில் 
சிை இழபபு்கள் இருக்கும்்தான். அவ்சமயம் சிை 
்பேறுமதி்களும் கினைக்கும். மூை்மதாழியில் 
இல்ைதா் விைக்்கம் ்மதாழி்பேயரபபில் வநது 
வசரும். அ்ைதால் ்மதாழி்பேயரபபில் உயிரபபு 
இருக்்கதாது என்று ்சதால்வது சரியல்ை. மனி் 
உைரவு்கள் எல்ைதா ்மதாழி்களுக்கும் ்பேதாது. 
ஆ்கவவ ்மதாழி்பேயரபபு மி்கவும் சிேபபேதா்கவவ 
பிே்மதாழி வதாச்கர்களுக்குப வபேதாய்ச் வசருகிேது. 
எைக்கு வதாய்த்் ்மதாழி்பேயரபபேதாைர்கள் 
இரு்மதாழிப புைனம மிக்்கவர்கள். வடைதார 
வழக்கு ்்தாைரபேதா்க என்னுைன் ்கைநது 
வபேசுவதார்கள். எந் அைவுக்கு வமன்னமயதாை 
்மதாழி்பேயரபனபேக் ் ்கதாடுக்்க முடியுவமதா அ்றகு 
்மைக்்்கடுவதார்கள். 

நீஙகள் கீர்த�னைகள் எழு�வும 
த�ா்ஙகியிருககிறீர்கள். உஙகளுன்ய 
கீர்த�னைகனை இன�ககன்லஞர் டி.எம.கிருஷ்ணா 
இன�ககச்்�ரிகளில பாடுகி்ார். இது எபபடி 
�ாததியமாைது?

இன்ப பேறறி ஏற்கைவவ வபேசியிருக்கிவேன். 
அவவரதாடு 2016இல் எைக்கு ஒரு சநதிபபு ஏறபேடைது. 
அபவபேதாது கீரத்்னை்கள் எழுதித் ்ரும்பேடி அவர 
வ்கடைதார. ்கரநதாை்க இனசக்்கனைஞர ஒருவர 
பேதாைத் ்யதாரதா்க இருக்கும்வபேதாது நமக்கு எழுதித் 
்ருவதில் என்ை ்னை? பேஞ்சபூ்க் கீரத்்னை்கள் 
என்று சிைவறனே எழுதிவைன். பேேனவ்கள் 
பேறறிக் ்்கதாஞ்சம் எழுதிவைன். ்கதா்னைப பேறறி 
எழுதிவைன். எல்ைதாவறனேயும் அவர பேதாடிைதார. 
அவரது சீைர்கள் பேதாடிைதார்கள். அவர மனைவியும் 
்கரநதாை்க சஙகீ்ப பேதாை்கருமதாை சஙகீ்தா 
சிவகுமதார பேதாடிைதார. நல்ை வரவவறபு இருக்கிேது. 
்்தாைரநது பேதாடுகிேதார்கள். அவர பேதாடிய ‘நீ 
மடடுவம என் ்நஞ்சில் நிறகிேதாய்’ என்னும் ்கதாபி 
ரதா்கக் கீரத்்னை மி்கப பிரபேைம். அன்ப பேைர 
பேதாடுகிேதார்கள். மகிழச்சியதா்க இருக்கிேது. ்கரநதாை்க 
சஙகீ்ப பேரபனபே விரிவுபேடுத்் வவணடும் என்பேது 
அவர விருபபேம். அ்றகு இனயயும் மைநினை 
எைக்கும் இருக்கிேது. அவருனைய ்கருத்துக்்கள் 
்பேரும்பேதாலும் எைக்கு ஒத்்னவ. ஆ்கவவ 
அவவரதாடு இனைநது பேணியதாறறுவது அத்்னை 
மகிழச்சியதா்க இருக்கிேது.

வட்்ாரப புனைவு ்பால வட்்ாரக கவின� 
எை ஒன்று இருககி்�ா? உஙகளுன்யனவ 
வட்்ாரக கவின� எை நினைககிறீர்கைா?

என்னுனையன் வடைதாரக் ்கவின் என்று 
வன்கபபேடுத்் முடியும் எை நினைக்்கவில்னை. 

வடைதாரக் கூறு்கள் இருக்்கக்கூடும். பேழமனை 
வபேதான்ேவர்கள் எழுதியவறனே அபபேடி 
வன்கபபேடுத்்ைதாம். ஆைதால் அது ் னி  வன்கயைவு 
வைரவில்னை என்வே வ்தான்றுகிேது. 

�னிபபட்் ்கள்விகள்.. தபருமாள் முருகன் 
என்் தபயர் குறிதது.. உஙகள் பூர்வீகம குறிததுச் 
த�ாலலுஙகள்..

என் ்பேறவேதார னவத்் ்பேயர முரு்கன். 
பேழனி முரு்கனுக்கு வவணடு்ல் னவத்து நதான் 
பிேந் ்கதாரைத்்தால் எைக்கு முரு்கன் எைப ்பேயர 
சூடடிைர. என் ்நன்யின் ்பேயர ்பேருமதாள். 
நதான் ்கல்வி ்கற்க வவணடும் என்று ்பேரிதும் 
விரும்பிய ்நன்யின் ்பேயனர இனைத்துப 
‘்பேருமதாள்முரு்கன்’ என்று னவத்துக்்்கதாணவைன். 

நதாமக்்கல் மதாவடைம், திருச்்சஙவ்கதாடு 
வடைம், கூடைபபேள்ளி என்னும் கிரதாமம்்தான் 
நதான் பிேநது வைரந் ஊர. அஙகிருநது பேத்துப 
பேன்னிரணடு கிவைதா மீடைர ்்தானைவில் 
இருக்கும் ஆைஙகூர என்னும் கிரதாமவம என் 
முன்வைதார வதாழந் ஊர என்று ்சதால்வதார்கள். 
இபவபேதாதும் எங்கள் குை்்ய்வமதாகிய 
்கரிய்கதாளியம்மன் வ்கதாவில் ஆைஙகூரில்்தான் 
இருக்கிேது. 

�மிழ்ததுன்னயத ்�ர்்நத�டுகக சி்பபுக 
கார்ணம ஏ�ாவது உண்ா?

நதான் எடைதாம் வகுபபு மதாைவைதா்க 
இருந்வபேதாவ் ்கவின்ப வபேதாடடி்களில் பேள்ளியின் 
சதாரபேதா்கப பேஙவ்கறறிருக்கிவேன். பேத்்தாம் வகுபபுப 
பேடிக்கும்வபேதாது பேதாரதியதார நூறேதாணடு விழதா 
வந்து. எங்கள் ்கல்வி மதாவடைத்தில் நனை்பேறே 
்கவின்ப வபேதாடடியில் இரணைதாம் பேரிசு 
்பேறவேன். அபவபேதாது எைக்குக் ‘்கவிஞன்’ என்னும் 
அனையதாைம் கினைத்திருந்து. நணபேர்கள் 
அன்பேதா்கப ‘புைவதா’ என்று அனழபபேதார்கள். என் 
ஆரவம் இைக்கியத்தில் என்று ்கணடு்்கதாணை 
்கதாரைத்்தால் ்மிழ இைக்கியம் பேயின்வேன். 
பேன்னிரணைதாம் வகுபபில் ்கணி்ம், உயிரியல் 
பேயின்று நல்ை மதிப்பேண எடுத்் மதாைவன் நதான். 
வவறு பேதாைங்களுக்குப வபேதா்கதாமல் ்மிழ்தான் 
பேடிபவபேன் என்று பிடிவதா்மதா்கச் வசரநவ்ன். 
என் ்பேறவேதாருக்கு அதில் எந்ப பிரச்சினையும் 
இல்னை. ஏ்ைன்ேதால் அவர்கள் பேடிக்்கதா்வர்கள். 
என் ஆசிரியர்களுக்குத்்தான் பிரச்சினையதா்க 
இருந்து. என்னை மதாறே அவர்கள் எடுத்் 
முயறசி்கனை முறியடித்து ஒவர மை்தா்கத் 
்மிழ இைக்கியம் பேயின்வேன். அத்்ன்கய 
முடி்வடுத்்்தால் இன்னேக்கு வனரக்கும் 
மகிழச்சியதா்க இருக்கிவேன்.
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ஒரு எழுத�ாைைாக உஙகனை மிகப பாதித� 
எழுத�ாைர் யார்? ஒரு வா�கைாக உஙகனை 
மிகவும பாதித� எழுத�ாைர் யார்? 

எபவபேதாதும் ஒருவனர என் ஆ்ரசமதா்க 
வரித்துக்்்கதாள்ளும் பேழக்்கம் இல்ைதா்வன் 
நதான். தினரபபேைத்திலும் அபபேடித்்தான். 
என் பேதால்யம், பேதின்வயது ்்தாடடு ஒறனே 
பிம்பேத்தில் சிக்கிக்்்கதாள்ைதா் மைநினை 
எைக்கு வதாய்த்திருந்து. வதாசித்து வரும்வபேதாது 
ஆர.ஷணமு்கசுந்ரம் எழுத்துக்்களில் பிடிபபு 
உருவதாயிறறு. ்்கதாஙகுப பேகுதி வதாழனவ 
எழுதியவர அவர. அவர எழு்தாமல் விடைனவ 
நினேய எைவும் அவர எழுதிய்றகுப பிே்கதாை 
வதாழக்ன்க ்பேரிது எைவும் எைக்குத் வ்தான்றியது. 
ஆ்கவவ அவர எழுத்துக்்களின் ்்தாைரச்சியதா்க 
என் எழுத்துக்்கனை அனமத்துக்்்கதாள்ைைதாம் 
எை நினைத்்துணடு. அது ஓரைவு சதாத்தியம் 
ஆகியிருக்கிேது.

ஒரு வதாச்கைதா்க என்னைப பேதாதித்்வர 
கு.பே.ரதாஜவ்கதாபேதாைன். எழுத்்தாைனுக்கு இருக்்க 
வவணடிய உைவியல் வநதாக்கு இயல்பேதா்கக் 
ன்கவரப ் பேறேவர அவர. அவர உைல்நினை இைம் 
்்கதாடுத்திருநது இன்னும் சிை பேத்்தாணடு்கள் 
அவர வதாழநதிருந்தால் விரிவதாை ்ைத்ன் 
அனைநதிருபபேதார என்று நதான் அனுமதானிக்கிவேன். 
அவரது எந்க் ்கன்யும் ஏமதாறேம் ்ந்தில்னை. 
அவரிைமிருநது மனி்ர்களின் மைன்ப 
பேடிக்கும் வித்ன்னயப ்பேறறுக்்்கதாள்ை 
முயன்றிருக்கிவேன்.

எழுததில உஙகள் முன்்ைாடியாகச் 
த�ால்ல்வணடும என்்ால யானரச் த�ாலவீர்கள்?

முநன்ய பேதிலில் ்சதான்ைவ் இ்றகுப 
்பேதாருநதும். ்சவவியல் இைக்கியத்ன் நிரம்பேப 
்பேறறிருக்கும் ்மதாழியில் எழுதுபேவனுக்குப 
பேைரும் முன்வைதாடி்கள்்தான். எனினும் ஒருவனரச் 
்சதால்லிவய தீர வவணடும் என்ேதால் ஆர.
ஷணமு்கசுந்ரம் ்பேயனரச் ்சதால்வதில் எைக்குச் 
சநவ்தாஷம்்தான்.

எல்்லானரயும ்பால கவின�யில 
த�ா்ஙகி, பி்கு புனைவு எழுதியுள்ளீர்கள். ஒரு 
பன்பபாளியாக இரணடுககுமாை விததியா�ம 
எை என�ச் த�ாலவீர்கள்?

பேை வித்தியதாசங்கள் இருக்கின்ேை. 
உைரனவ உைைடியதா்கப பிடித்து னவக்்க ஏறே 
வடிவம் ்கவின். எழுதி முடித்்தும் ்பேரிய 
ஆசுவதாசத்ன்த் ்ருவதும் ்கவின். மரபின் 
்்தாைரச்சியில் ஒரு புள்ளியதா்கச் சட்ைன்று 
இனைத்துக்்்கதாள்வதும் ்கவின். இந் வன்கயில் 

பிே புனைவு வடிவங்கனை அடுத்் நினையில்்தான் 
னவபவபேன்.

இ்ந�க கருததிற்குக கார்ணம கவின�கனை 
உஙகள் த�ா்ந�க குர்லாக்வ ஒலிகக முடியும 
என்ப�ா்லா?

இருக்்கைதாம். வமலும் ்கவின்யில் 
‘அந்ரங்கம்’ எபவபேதாதும் கூடு்ல்்தான். அதுவும் 
்கதாரைமதா்க இருக்கும். 

எல்லா எழுத�ாைர்களுககும ஒரு ்காபம 
இருககும. ஒரு எழுத�ாைைாக உஙகளின் ்காபம 
என்ை? 

வ்கதாபேத்திறகு ஓரதாயிரம் ்கதாரைங்கள் 
இருக்கின்ேை. ஒவ்வதாரு பேருவத்திலும் 
ஒவ்வதாரு வன்கயதாை ்கதாரைம். ஒறனேயதா்கச் 
்சதால்வது என்ேதால்  ‘ச்க மனி்னர மதிக்்க 
மறுத்்ல்’ பேறறிய வ்கதாபேம் என்று ்சதால்ைைதாம்.

இன்ணயம அசுர ்வகததில வைர்்நது 
உள்ைது. இன்ன்ய அச்சு, ஒலி, ஒளி, இன்ணய 
ஊ்கஙகளின்வழி எழுத�ாைர்கள் அதிகபபடியாக 
உருவாவ�ற்காை �ாததியஙகள் இருபப�ாக 
நினைககிறீர்கைா?

சமூ்க ஊை்கங்கள் மூைமதா்க இன்னேக்கு 
நினேய எழுத்்தாைர்கள் உருவதாகிேதார்கள். 
முநன்ய ்கதாைத்ன்விைவும் இன்று வதாய்பபு்கள் 
்பேருகியிருக்கின்ேை. ஒரு ்கன் பேத்திரின்கயில் 
பிரசுரமதாகிக் ்கவைம் ்பேறுவ்ற்கதாை ்கதாத்திருபபு 
இன்னேய ்னைமுனேக்கு இல்னை. அது 
நல்ைது என்வே நினைக்கிவேன். வதாய்பபு நினேய 
இருபபே்தால் எல்வைதாரும் பேனைபபேதாைர்கள் 
ஆகிவிை முடியும் என்றும் நதான் நினைக்்கவில்னை. 
பேனைபபுைரவு மிக்்கவர்கள் அனையதாைம் 
்பேறுவதார்கள்.

இனி.. மா்ணவர்களுககு மிகவும பிடித� 
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்பராசிரியராை எழுத�ாைர் தபருமாள் முருகனி்ம 
மா்ணவர் சி்லர் ்கட்் விைாககளும அவரது 
பதிலகளும..

எஙகள் ஐயா என்று உஙகளின் மா்ணவர்கள் 
உஙகனைபபற்றிக கட்டுனரகள் �்நதிருககி்ார்கள். 
இனி வரும கா்லஙகளில இபபடி ஒரு நூல, இபபடி 
ஒரு ஆசிரியர் வருவத�ன்பது காைல நீர்�ான் 
என்று ்�ான்றுகி்்�? அ்ந� மா்ணவர்கனை 
நீஙகள் எபபடிப பார்ககிறீர்கள்?

- தி.குமவரஸவரன், ஆய்வியல் நினேஞர, 
வரைதாறறுத்துனே, ரதாஜுக்்கள் ்கல்லூரி, 
இரதாஜபேதானையம்.

 ‘மதா்்தாருபேதா்கன்’ நதாவல் ்்தாைரபேதாை 
பிரச்சினையின்வபேதாது ்கைத்தில் இேஙகி 
எதிரவினையதாறே என் மதாைவர்கள் ்யதாரதா்க 
இருந்தார்கள். அவர்களின் நைன் ்கருதி அந் 
ஆவவசத்ன்த் ்டுத்துவிடவைன். எதுவும் 
்சய்ய முடியதாமல் வவடிக்ன்க மடடும் 
பேதாரத்துக்்்கதாணடிருநதுவிடவைதாவம என்று 
அவர்கள் மைம் புழுஙகிைதார்கள். ஏ்தாவது 
்சய்ய வவணடும் என்னும் அவர்கள் விருபபேம் 
ஓரதாணடுக்குப பிேகு ‘எங்கள் ஐயதா’ நூைதா்க 
்வளிபபேடைது. அபபேடி ஒரு நூல் ் வளியிடுவதில் 
எைக்கு ஆரவமில்னை. என்ேதாலும் அவர்களின் 
உைரவு்கள் ்வளிபபேை ஏ்தாவது ஒரு வழி 
வவணடும் என்னும் எணைத்தில் சிை 
நிபேந்னை்கவைதாடு ஒபபுக்்்கதாணவைன். ்வறும் 
பு்கழச்சியதா்கக் ்கடடுனர்கள் அனமயக்கூைதாது, 
என்யும் புனைநது எழு்க்கூைதாது, அனுபேவ 
்வளிபபேதாைதா்க இருக்்க வவணடும் எைச் சிை. 
அவறறுக்்்கல்ைதாம் ஒபபுக்்்கதாணடு மிகுந் 
மகிழச்சிவயதாடு எழுதி நூைதாக்்கம் ்சய்்தார்கள். 
அவர்கள் எழுதிய்ன் மூைமதா்க என்னைவய நதான் 
புதி்தா்கக் ்கணடு்்கதாணவைன். வபேதாகிேவபேதாக்கில் 
என் இயல்புக்வ்கறபேச் ்சய்் சிறு்சயல்கூை 
மதாைவர வதாழக்ன்கனய மதாறறிய விநன்னய 
அவர்கள் எழுத்்தால்்தான் அறிநவ்ன். என் ஆசிரிய 
வதாழக்ன்க அரத்்முள்ை்தா்கவவ ்கழிநதிருக்கிேது 
என்னும் நம்பிக்ன்கனயப ்பேறவேன். 
முன்னு்தாரைம் அறே நூைதா்க அது ்மிழச் 
சூழலில் ்கரு்பபேடுகிேது. என்னை விைவும் 
சிேந் ஆசிரியர்கள் வர வவணடும் என்பேவ் என் 
விருபபேம். இபவபேதாதும்கூை இருபபேதார்கள் என்வே 
நினைக்கிவேன். இன்த் ்்தாைரநது இன்னும் 
பேை நூல்்கள் இபபேடி வர வவணடும். அது ்கல்விச் 
சூழலுக்கு நன்னம ்சய்யும்.

்கடடுனர எழுதியவர்கள், எழு் விரும்பி 
இயைதாமல் வபேதாைவர்கள், இபபேடி ஒரு நூல் 

வரப வபேதாவது ்்ரியதாமல் வபேதாயிறவே எை 
வருநதுபேவர்கள் எை  மதாைவர்கள் அனைவரும் 
என் வமல் அன்வபேதாடு இருக்கிேதார்கள். இ்ன் 
இரணைதாம் பேதா்கம் வர வவணடும் என்று 
விரும்புபேவர்களும் உள்ைைர. ஒன்று வபேதாதும், 
வவறு ஆசிரியர்கள் பேறறி இனி யதாரதாவது 
எழு்டடும் என்று ்சதால்லிப புன்ைன்கவயதாடு 
்கைநதுவிடுகிவேன்.

தகட்்வார்தன� ்பசு்வாம என்று  நீஙகள் 
எழுதிவ்ந� கட்டுனரகள் புத�கவடிவம தபற்று 
இரண்ாவது பதிபபிலிரு்நது இன்று கா்லச்சுவடு 
பதிபபகததிலும கின்ககி்து. இ்லககிய உ்லகம 
உ்லின் பகுதிகனை அஙகங்க த�ாட்டுச் 
த�ன்றிருககி்து. ஆைாலும, அவற்ன்ப ் ப� ஏ்�ா 
ஒரு �யககமும இரு்நதுதகாண்் இருககி்து. 
நல்ல த�ாற்கள் எைக கூ்பபட்்னவகூ் இன்று 
்கவ்லமாை த�ாற்கைாக மாற்்பபட்டிருககின்்ை. 
அல்லது இரட்டு்தமாழி�்லாகக னகயாைபபட்டுக 
தகாணடிருககின்்ை. இவற்ன் எபபடிப 
பார்ககிறீர்கள்? இவற்ன்த �விர்ககாது இ்மதப்ச் 
த�ய்வதின் அவசியமாக என�ப பார்ககிறீர்கள்?

- ்கலிங்கபபேடடி ்க. ்கருபபேசதாமி, ஸ்ரீ 
வ்க ரதாமச்சநதிரதா நதாயுடு ்கல்வியியல் ்கல்லூரி, 
பேருவக்குடி.

உைனைப பேறறியும் பேதாலுேவு பேறறியும் நம் 
சமூ்கம் வபேசிக்்்கதாணவை்தான் இருநதிருக்கிேது. 
எழுத்திலும் பேைவதா்கப பேதிவதாகியிருக்கின்ேை. 
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அச்சு வந் பிேகு்தான் பேை ்னை்கள். எழுத்துக்குக் 
குறுஙகுழு வதாசிபபேதாைர்கைதா்க இருந்வபேதாது 
ஏறபேைதா் ்யக்்கம் வதாச்கத் திரைதா்க விரியும்வபேதாது 
ஏறபேடடிருக்கிேது. ஆ்கவவ அச்சு ஊை்கம் குறித்் 
்பேதாது மைபபேதிவு என் ஆய்வின் முக்கியமதாை 
ஒரு வ்கதாைம். சமூ்கத்தின் ்பேதாதுமைத்ன்ப 
புரிநது்்கதாள்ளும் ஒரு முயறசியதா்கவவ அன் 
எழுதிவைன். அன் இன்னும் விரித்து எழு் 
நினேய வதாய்பபிருக்கிேது. 

எழுத்தில் ்விரக்்கபபேை வவணடியனவ 
எதுவுமில்னை. எல்ைதாவம எழுத்துக்குள் வர 
வவணடும். இத்்ன்கய ்சதாற்கனைக் ்கை்கமதா்கவும் 
இயல்பேதா்கவும் பேயன்பேடுத்தும் வபேதாக்கு உை்கைவில் 
இருக்கிேது. சிை ்மதாழி்களில் ‘வனசச்்சதால் 
அ்கரதாதி்கள்’ ்யதாரிக்்கபபேடடிருக்கின்ேை. 
ஆஙகிைத்தில் அவவி்மதாை அ்கரதாதி்கள் பேை 
இருக்கின்ேை. ்மிழிலும் அபபேடி ஓர அ்கரதாதி 
்்தாகுக்்கபபேை வவணடும்; ்மிழின் ்சதால்வைம் 
பேதாது்கதாக்்கபபேை வவணடும். அ்றகு இைக்கிய 
ஆடசி முக்கியம். அவவன்கயிலும் நவீை 
இைக்கியத்தில் ‘்்கடை வதாரத்ன்்கள்’ இைம்்பேே 
வவணடும் எை நினைக்கிவேன். 

ஒவதவாரு நூலும, பன்பபும பன்பபாளிககு 
ஒரு குழ்நன��ான். நீஙகள் பிர�வித� 
மாத�ாருபாகன்  நூலில நீககபபட்் பகுதினய 
எபபடிப பார்ககிறீர்கள்? குழ்நன�யின் மிக முககியப 
பாகதன� இழ்ந��ாக   உ்ணர்்நதீர்கைா?

- ்கலிங்கபபேடடி ்க. ்கருபபேசதாமி, ஸ்ரீ 
வ்க ரதாமச்சநதிரதா நதாயுடு ்கல்வியியல் ்கல்லூரி, 
பேருவக்குடி.

மதா்்தாருபேதா்கன் நதாவலின் இபவபேதான்ய 
பேதிபபில் ஓரிரு பேத்தி்கனை நீக்கியிருக்கிவேன். 
ஊரப்பேயர்கனை மதாறறியிருக்கிவேன்; 
சதாதிப்பேயர்கனை நீக்கியிருக்கிவேன். 
இவறேதால் நதாவலுக்கு எந்ப பேதா்்கமும் 
ஏறபேடடுவிைவில்னை என்வே ்கருதுகிவேன். 
குழநன் கீவழ விழுநது ்கதாயம் பேடடுவிடுகிேது. 
ரத்்ப வபேதாக்ன்கக் ்கடடுபபேடுத்தி மருத்துவர சிை 
ன்யல்்கள் வபேதாடடுச் சரி ்சய்கிேதார. நதானும் 
அபபேடித்்தான் ்சய்திருக்கிவேன். ஆைதால் 
்கதாயத்தின் வடு இருக்்கத்்தான் ்சய்யும். 

*பீககன�கள்* னு ஒரு கன�த த�ாகுபபு 
்பாட்டீஙக ஐயா. அ்ந� நூல ஒரு பன்பபாளி 
�ன்னுன்ய திருபதி, வா�கர்களின் ்�னவ 
இ்ந� இரணன்யும �ாணடி �மூகததின் 
மீது எப்பாதும அககன் தகாண்வைாகச் 
�மூகதன�ப பன்பபில பிரதிபலிககி்வைாக்வ 
இருககணுமஙக்� தவளிபபடுத�்�ா நான் 

கருதுகி்்ன்.   நாைறி்ந� வனரயில தபரிதும 
்ப�பப்ா�, அ்� ்நரததில யாரும அவவைவு 
எளி�ாக எடுதது எழு�ா� ஒரு பககதன� எபபடி 
எழு� ்�ான்றியது? அ்ந� எண்ணம எபபடி 
உதித�து? எழுதி முடித� பின்பும, அது அச்்�றி 
தவளிவ்ந� பின்பும, ஒவதவாரு படிநின்லயிலும 
உஙகள் மைநின்ல எபபடி இரு்ந�து? அ்ந� 
உ்ணர்னவப பற்றிக கூறுஙகள் ஐயா.

- வசதா.விஜயகுமதார, முது்கனை இ்ழியல், 
்சன்னை இநதுஸ்தான் ்கல்லூரி, ்கள்ைக்குறிச்சி.

‘பீக்்கன்்கள்’ நூல் மு்லில் திடைமிடடு 
எழு்பபேைவில்னை. நதான் எழுதிய ்கன்்கனைத் 
்்தாகுத்துப பேதாரத்்வபேதாது அப்பேதாருளில் 
்கணிசமதாை ்கன்்கள் எழுதியிருபபேன் 
எவ்ச்னசயதா்க அறிநவ்ன். அப்பேதாருளிவைவய 
இன்னும் சிை ்கன்்கள் எழுதிச் வசரத்துத் 
்னித் ்்தாகுபபேதாக்்கைதாம் என்று நினைத்து 
வமலும் எழுதிவைன். பிே ்கன்்கனை எத்்ன்கய 
உைரவு நினையிலிருநது எழுதிவைவைதா அவ் 
உைரவுநினை்தான் இந்க் ்கன்்களுக்கும் 
இருந்து. பின்ைர நூைதாயிறறு. அன் நூைதா்க 
்வளியிைப பேடைபேதாடு குறித்து நூலின் 
முன்னுனரயில் எழுதியிருக்கிவேன். ‘வபேசபபேைதா் 
்பேதாருனைப வபேசு்ல்’ என் எழுத்தின் இயல்பு்களுள் 
ஒன்று. அந்க் ்கன்்கள் ்மிழச் சமூ்கத்்தால் 
வதாசிக்்கபபேடும், ஆைதால் ்கவைபபேடுத்்பபேைதாது 
என்று்தான் நினைத்வ்ன். எதிரபேதாரபபுக்கு மதாேதா்க 
நல்ை ்கவைம் கினைத்்து. இைம் வதாச்கர்களிைம் 
வரவவறபு மிகுதி. ்னைபபின் ்கதாரைமதா்க அன் 
வதாங்கதா்வர்கள், வதாஙகிப பேடித்் பிேகு மனேத்து 
னவத்்வர்கள் எைப பேைவன்க எதிரவினை்கள் 
வந்ை. மு்ல் முயறசி ஒன்று அபபேடித்்தான் 
எதிர்்கதாள்ைபபேடும். இந்ச் சமூ்கம் அந்க் 
்கன்்கனை இன்னும் கூடு்ைதா்கப ்பேதாருடபேடுத்தி 
வதாசிக்்க வவணடும், விவதாதிக்்க வவணடும் என்பேது 
என் ஆனச. இபபேடிக் ்கைனவயதாை உைரவு்கள். 

மாத�ாருபாகன் நூலின் பிரச்�னைகளுககு 
நடு்வ நீஙகள் எழுதிய கவின�கனைக 
கா்லச்சுவடு ்கானழயின் பா்லகள் என்று 
தவளியிட்டுள்ைது. ்கானழயின் பா்லகதைை 
நீஙகள் அ�ற்குப தபயரி்க கார்ணதமன்ை? 
அ்ந�க கடுநாள்களும நீண் கா்லததிற்குப பின்பு 
உஙகளுன்ய ஒரு கவின�த த�ாகுபபு  தவளிவரக 
கார்ணமாக இரு்நதிருககி்்�? அன�பபற்றி 
என்ை நினைககிறீர்கள்? அபபடியாை நாட்கள் 
இரு்நதிராவிட்்ால இபபடியாை ஒரு கவின�நூல 
வராது ்பாயிருககுமல்லவா? இபபடியாக நீஙகள் 
நினைததுப பார்ததீர்கைா?
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- ்கலிங்கபபேடடி ்க. ்கருபபேசதாமி, ஸ்ரீ வ்க 
ரதாமச்சநதிரதா நதாயுடு ்கல்வியியல் ்கல்லூரி, 
பேருவக்குடி.  

அபவபேதாது பிரச்சினைனய நதான் எதிர்்கதாணை 
வி்ம் குறித்துக் ‘வ்கதானழத்்ைம்’ எை விமரசைம் 
வந்து. அ்ன் ஏறபேதா்க என்னைக்  ‘வ்கதானழ’ எைக் 
்கருதிக் ‘வ்கதானழயின் பேதாைல்்கள்’ எைத் ்னைபபு 
னவத்வ்ன். அவ் ்னைபபில் ஒரு ்கவின்யும் 
நூலுக்குள் இருக்கிேது. வீரம், வ்கதானழத்்ைம் 
என்பேனவ பேனழய மதிபபீடு்கள். வபேதாரில் பேைர 
்னைனய ்வடடுபேவனை வீரன் என்று வபேதாறறிய 
்கதாைத்ன் இன்னேக்குக் ்கதாடடுமிரதாணடித்்ைம் 
என்று வபேசுகிவேதாம். ஆ்கவவ வ்கதானழயதா்க 
இருபபேது ஒன்றும் குறேமல்ை என்னும் ்கருத்தில் 
எழு்பபேடை ்கவின் அது. 

்கடுநதாட்களின் வினை்பேதாருைதா்க ஒரு 
்கவின்த் ்்தாகுபபு அனமந்ன் இபவபேதாது 
நினைத்துப பேதாரக்கும்வபேதாது மகிழச்சியதா்கவவ 

இருக்கிேது. ்கடுநதாட்கனைக் ்கைபபே்றகுக் 
்கவின்னயத்்தான் துனையதா்கப 

பேறறிக்்்கதாணவைன். எழுத்து 
புேத்தில் என்ை ்சய்யும் 

என்பே்றகு ‘மதா்்தாருபேதா்கன்’ 
உ்தாரைம் என்ேதால் அ்கத்தில் 

என்ை ்சய்யும் என்பே்றகுக் 
‘வ்கதானழயின் பேதாைல்்கள்’ சதான்று. 

்கடுநதாட்களுக்்கதாை இைக்கிய 
சதாடசியம் அக்்கவின்்கள். 

எதிரபேதாரதா் சம்பேவம்; எதிரபேதாரதா் 
வரவு.

உஙகளுன்ய  பன்பபுகனை 
ஒரு �னிததுவம தகாண்�ாகப 
பார்ககி்்ாம. ப்ல எழுத�ாைர்கள், 
�ஙகளுககு வாய்ககா� அனுபவஙகனை,  
கன�ககைதன� ஒரு பன்பனபத 
�ருவ�ற்காக தமைகதகட்டு கை ஆய்வுகள் 
மூ்லமாக அறி்நது தகாள்கி்ார்கள். 
�ரவுகனைத திரட்டுகி்ார்கள். அபபடி 
அனுபவம உஙகளுககு இரு்நதிருககி்�ா ஐயா.  
உஙகளுன்ய பன்பபுகளில நுட்பமாை ப்ல 
த�ய்திகள் கின்ககி்்�! அ�ற்கு இது்பான்் 
தமைகதகடு�லகள் கார்ணமா? இலன்ல உஙகள் 
வாழ்கனகச் சூழலின் அனுபவஙகைா?

- வசதா.விஜயகுமதார, முது்கனை இ்ழியல், 
்சன்னை இநதுஸ்தான் ்கல்லூரி, ்கள்ைக்குறிச்சி.

்பேரும்பேதாலும் என் வதாழக்ன்கச் 
சூழல் சதாரந் அனுபேவவம ்கதாரைம். ஒரு 
சம்பேவத்ன் என் சூழலுக்குள் ்்கதாணடு வநது 

்பேதாருத்திக்்்கதாள்ளும் வித்ன் மைதுக்குத் 
்்ரியும். சிை ்்கவல்்கனைப ்பேறுவ்ற்கதா்கக் ்கை 
ஆய்னவ நதாடுவதும் உணடு. அது ஆய்வதாைர்கள் 
்சய்யும் ்கை ஆய்வு வபேதான்ே்ல்ை. ்்கவல்்கள், 
்ரவு்கள் புனைவுக்குக் குனேவதா்கவவ வ்னவ. 
ஆைதால் அனவ நுடபேமதாைனவயதா்க அனமயும். 
அன் ஒரு பேனைபபு மைம் எஙகிருநதும் 
்பேறறுக்்்கதாள்ளும். 

வழககுச் த�ால்லகராதி 
தவளியிட்டிருககிறீர்கள்! கி.ராவின் �ாககம 
உண்ா?  கி.ரா. பற்றிச் த�ாலலுஙக்ைன்.

- ்கலிங்கபபேடடி ்க. ்கருபபேசதாமி, ஸ்ரீ வ்க 
ரதாமச்சநதிரதா நதாயுடு ்கல்வியியல் ்கல்லூரி, 
பேருவக்குடி.

்்கதாஙகு வடைதாரச் ்சதால்ை்கரதாதிக்குச் 
்சதாற்கள் வச்கரித்துக் ்்கதாணடிருந்வபேதாது கி.ரதா.
வின் அ்கரதாதினய நதான் அறிநதிருக்்கவில்னை. 
அ்கரதாதி ்வளியிடும் வநதாக்்கமும் அபவபேதாது 
இல்னை. பின்ைர அவவ்கரதாதினய அறிந்வபேதாது 
அவ் வபேதாை நதாமும் ் சய்யைதாம் எைத் வ்தான்றியது. 
அவவன்கயில் கி.ரதா.்தான் முன்வைதாடி. எைக்கு 
மடடுமல்ை, பின்ைர வடைதார வழக்கு அ்கரதாதி்கள் 
்்தாகுத்் பேைருக்கும் அவவர முன்வைதாடி. 
விரிவதாக்கி இரணைதாம் பேதிபனபே அவர 
்வளியிடடிருக்கிேதார. என்ைதால் இதுவனரக்கும் 
இரணைதாம் பேதிபபு ்்கதாணடுவர இயைவில்னை. 
்கதாைம் ்கனிய வவணடும்.

கிரதாமத்து வதாழவுக்கு ஒரு ம்கத்துவத்ன் 
வழஙகியவர கி.ரதா. அ்றகு முன் ஆர.
சணமு்கசுந்ரம் உள்ளிைப பேைர கிரதாமத்ன் 
எழுதியிருந்ைர. எனினும் கிரதாம வதாழவு 
மதிபபுனையது என்னும் எணைத்ன்ப 
பேரவைதாக்்கக் கி.ரதா. எழுத்வ் உ்வியது.

உஙகளுன்ய எழுததுககள் இனி 
பய்ணபப்்வணடிய கைமனு அல்லது  இதுபற்றி 
்பசி்ய ஆக்வணடும என்று இப்பாது 
எ�ன்மீ�ாவது கவைமிருககி்�ா? அபபடி 
இரு்ந�ால த�ாலலுஙகள்.

- தி.குமவரஸவரன், ஆய்வியல் நினேஞர, 
வரைதாறறுத்துனே, ரதாஜுக்்கள் ்கல்லூரி, 
இரதாஜபேதானையம்.

இபவபேதாது ்பேரிய திடைங்கள் ஏதும் 
இல்ைதாமல்  ‘நீரவழிப பேடூஉம் புனை வபேதாைச்’ 
்சல்கிவேன். என்ை வருகிேவ்தா வரடடும். 
திடைங்கள் னவத்திருநது அவறனே ஒருவசர 
இழக்கும் மைநினைக்குப பின் உருவதாை ஞதாைம் 
இது. 
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குழந்தைகள் பூஙககா.

ஊஞ்சலில் இரண்டு

அம்காககள் ஆடுகிறகாரகள்.

விலகும துணி, பறககும கூநதைல்.

எதுகுறித்தும கவனம அழிநது

ஏககாநதை விடுதை்லயின்

அ்ரவட்ட உச்சிககு

எவ்வுதைல்.

எழுத்து, ச்சகால், சபகாருளறற

ஆனநதைக கூச்்சல்.

சுவசரகாடடிகளகாக அப்பியிருநதை

அடுகக்ள, படுக்கய்ற

இன்னபிற முகஙக்ளக

கிழித்துக ககாறறில் விடும

உரத்தை சிரிப்பு.

எல்்லயின்்்யின் சபருசவடிப்பில்

இடுஙகிய கண்களில்

ஈரக கசிவு.

குழந்தைகள் பூஙககா

ஊஞ்சலில் இப்்பகாது

குழந்தைகள் ஆடுகிறகாரகள்

அம்காககள் அல்ல.

(‘பூனை எழுதிய அனே’ ்்தாகுபபு, பேக்்கம் : 57)

குழநன்்கள் பூங்கதா்தான்; 
ஊஞ்சைதாடுபேவர்கள் அம்மதாக்்கள் 
– ்கடைறே சு்நதிரமதா்க; ்கதாடசி 
விவரிபபு்கள் - ்றகுறிபவபேறறு; ்கவியின் 
பேதாரனவ்யனில், ்றகுறிபபு வதாரதாதிருக்குமதா? 
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அது்தாவை ்கவின்யதாகிேது? இரு 
்சதால், ஒரு ்சதால்லிவைவய வரி்கள் 
்கடைபபேடடிருக்கின்ேை; புதி்தா்க எழு் 
வருபேவர்களுக்கு இதுவபேதாை விஷயங்கனைச் 
்சதால்லிக்்்கதாடுக்்க வவணடியதிருக்கிேது; 
்கணைது்தான் ்கவின்ப்பேதாருள்; 
எடுத்துச்்சதால்லும் முனேயிவைவய துைக்்கம்; 
்கரிசைம்்தான் ்ரிசைம்.

**

நான்காம ஜாமததிற்குள்

க்்டசி விருநதினர தைள்ளகாடி சவளி்யறுகிறகார.

இப்்பகாதுதைகான் சககாண்்டகாட்டம முடிநதைது.

ச�காதித்துப் சபருகும இநதை ் களிக்க ச�டிககு

முன்பு்பகால வகாநதி வருவதில்்ல.

்்்ைக்ளத் துப்புரவு ச்சயய்வண்டும.

ஒரு கனவின் �டு்வ நிகழவது்பகால

தூஙகிகசககாண்்்ட அ்தைச் ச்சயதுவி்ட முடியும.

இரண்்டகாம �காள் உதிரப்்பகாககும ்்சகாரவும 
அதிகம.

்கதைவறி ஒரு தைக்கக குடு்வ ்சகாயநது

ஐஸ் துண்டுகள் சிதைறுவ்தைத் 
தைவிரககமுடியவில்்ல.

உ்றநதை நீரின் ்வர மினுமினுப்பு்டன்

வழவழத்தை தை்ரயில் ்சருககுவி்ளயகாடடு.

ஒன்றிரண்டு துண்டுக்ள ் ரத்துப்்பகாகுமவ்ர

கன்னத்தில் அழுத்தி்வத்துகசககாள்கிறகாள்.

்பகாலிககுடிககாரியின் முகத்து்டன் ஒரு ஐஸ் 
துண்்்ட

்சகா்ணத்தைகால் கவ்வி உறறுப் பகாரககிறகாள்.

உப்யகாகிககப்ப்டகா்ல் உபரியகாய இருநதை

கண்ணகாடிக்ககாப்்ப நிமிரத்தி உள்்ள 
இடுகிறகாள்.

‘கிளிங’ இ்்ச அவளுககுப் பிடித்திருககிறது.

அடுத்தை ச�காடியில் க்ரநது வடிவம இழககும

ஐஸ்துண்்்டப் பகாரத்து விம்த் துவஙகுகிறகாள்.

அவிழத்துவி்டப்பட்ட இடுப்புயர வளரப்பு�காய

்சத்தைமில்லகா்ல் இவ்ள முகரநதுவிடடு

�கான்ககாம ைகா்த்திறகுள் �்டநது ்்றகிறது.

(‘்நதாடி வநர அனரவடைம்’ ்்தாகுபபு, பேக்்கம் 
: 117)

மு்ல் வரி : “்கனைசி விருநதிைர ் ள்ைதாடி 
்வளிவயறுகிேதார.”

இறுதி மூன்று வரி : “அவிழத்துவிைபபேடை 
இடுபபுயர வைரபபு நதாய்

சத்்மில்ைதாமல் இவனை மு்கரநதுவிடடு

நதான்்கதாம் ஜதாமத்திறகுள் நைநது 
மனேகிேது.”

 அந் வசிபபிைத்தில் நி்கழந் 
“்்கதாணைதாடைம்”, “வ்களிக்ன்க”க்குப 
பின்ைதால் உள்ை அவளுனைய பேதாடு்கள்; 
வதாழநினை / மைநினை எல்ைதாவம; 
குறும்பேை்மதாபபே; உள்ைபேடிவய, இன்னேய 
நதாளில், தினரபபேை ஈடுபேதாடு ்்கதாணை 
இனைஞர்கள் நினேய வபேர,  அவந்க 
குறும்பேைங்கள் எடுத்துவருகிேதார்கள்; 
்பேண்களும்; இதுவபேதாை ்கவின்்கள் அபபேடி 
ஆக்்கம் ்பேேவவணடும்; பேதாடு்பேதாருள் 
அபபேடி; ் வகுவதாை வபேரக்குப வபேதாய்ச் வசரும்; 
்பேணணின் ஸதிதி ்வளியரங்கமதாைதால், 
துன்பேம் மடடுபபேை வழி பிேக்கும்.

“அடுத்் ்நதாடியில் ்கனரநது வடிவம் 
இழக்கும்

ஐஸதுணனைப பேதாரத்து விம்மத் 
துவஙகுகிேதாள்” என்பே்தா்க இருக்கிேது 
அவைது இருபபுநினை.

••

கருன்ணபப்னவ

இடுப்புத்துணி விலகி
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எல்லகாவறறின் ்்லும

சவயில் விழ

ஈ ச்காயத்துக கி்டககிறகான்.

குப்்பக ககாகிதைம சபகாறுககிப் ்பகாகிறவள்

விலகிப் ்பகாய

துப்புரவுக கிழவனி்டம

துணி்ய இழுத்துவி்ட

்சகா்்ட ச்சயது �கரகிறகாள்.

கரு்ணயின் சிறகு்்டய

ஒரு கருமபற்வ

குறுக்க பறநது ்்றவது

இச் சிறு சபகாழுதில்தைகான்

(பேக்்கம் : 29)

உை்கம் நினை்்கதாணடிருபபேது 
மனி்தாரத்்த்தில்்தான். ஒரு ்கதாடசி; 
பேதாரக்்கபவபேதாைதால், ்மிழ்கத்தில், 
சதா்தாரைமதா்கக் ்கதாணும்பேடியதாகிவிடைதும்; 
அடுத்துள்ைது, ஒரு ்கதாடசி – சரி ்சய்யும் 
வி்மதாய்; ்கனைசி நதான்கு வரி்கள் ்றகுறிபபு / 
்கவிவதாக்்கதா்க; ்கவிக்குரல், ்கவி சதாரநது்தாவை? 
்கடடுனரயதாைன், மு்ல் வரியில் 
்மதாழிந்து்தான் இபபேடியதா்க.

••

�ாமபரம மு�ல க்ற்கனர வனர

ச�ரி்சல் ்�ர

மின்்சகார ரயிலில்

முறறிய ்னச்சி்தைவுக கணவ்ன

சிகிச்்்சககு இடடுச் ச்சல்லும

துயரம எழுதிய சபண்்ண

்சக பயணத்தில் பகாரத்தைவருககுத்

சதைரியும

்சகாதைகாரணமில்்ல

தைகாமபரம க்டறக்ரககு இ்்டப்பட்ட

தைண்்டவகாளத் தூரம என்பது.

(பேக்்கம் : 24)

 ்்தாைக்்க ஐநது வரி்களில் உள்ைது, 
்கதாடசி – ்பேண்ைதாருத்தியின் வதாழனவக் 
்கதாடடும் மு்கமதா்க; அடுத்துள்ை ஐநது 
வரி்களில், அன்்யதாடடிய ்கவிக்கூறறு, 
உள்ைத்துள்ளிருநது; “துயரம் எழுதிய” என்று 
்சதால்லியிருக்்க வவணடியதில்னை; அந் 
மதாதிரி இல்ைதாமவை இருக்்கைதாம்.

••

நடுவீடு

பூடடி்ய கி்டககும �டுவீடடில் இருநது

ச�ல் அமபகாரத்தின் வகா்ச்ன அடித்தைது.

ச்சகான்னகாரகள் அ்்டககலகாங குருவிகளின் 

தைகானியப்பகா்டல் ்கடபதைகாகவும.

வ்டககுத் சதைரு சபருஙகிழவனின்

தை்ல்காடடில் இருநதை ்சகாவி்ய எடுத்தைதும

அவர இறநது்பகானது ச்ய்ய.

ஒத்தை நிறத்துருவு்டன் மூன்று கணுககள்

உள்ள ்சகாவி அது.

கதை்வத் திறநது தைரச் ச்சகால்லி

எழுப்தைத் தைகாண்டியும வயசுககு வரகாதை

தைவசுக்ககாயில் ஆச்சி ்கடடுகசககாள்ளப்பட்டகாள்.

அப்்பகாதுதைகான் அ்ணநதைது்பகால

திரி கருகிப் பு்க க்லயும வகா்ச்ன

விளககு ்கா்டத்தில்.

‘ப்னப் பிரகாண்்டம’ ஆழககிணறறில்

ஊறறுக கசியும ஈர்சப்தைம

கிழககுப் பகாரத்தை சுவரில் இருநது.

பகாதைகாள ச�ல் அ்றயில் சுழன்ற ககாறறில்
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பிமபம என்ற ்சஙகு ஊதைல்.

குர்வயிட்டபடி ஆச்சி இறஙகி

தைகானியக குதி்ரத் சதைகாடடுக குமபிட்டகாள்.

்வக்ககால் பிரியும �காள் கதிரும ச்சருகிய

வகா்யத் திறநதைதும

ஒ்ர ஒரு ச�ல்்ணி கூ்ட

உதிரவில்்ல உள்ளிருநது

இரண்டு �ல்லது சவளி்ய வநதைன.

்ர ஏணிப்படியில் ்சர்சரத்து ஏறி

பட்டகா்சகால் �டுவில்

ப்டச்டுத்து ஆடின.

சுண்ணகாமபுககல் ்ககாலப்சபகாடி மினுஙக

ச�ளிநது ச�ளிநது அ்வ சவளி்யறும்பகாது

்சகாமி வநதைது தைவசுக்ககாயில் ஆச்சிககு.

“் ்ழ ் ்ழ” என்று அவள்

குதித்து ஆடினகாள்.

அப்புறம �டு வீடு

திறந்தை கி்டநதைது.

(பேக்்கம் : 89 - 90)

்கல்யதாணி, சிறு்கன்யதா்கவவ 
எழுதியிருக்்கைதாம் – ‘positive’ ஆ்கவவ 
்சதால்கிவேன்; அறபு்மதா்க அனமநதிருக்கும்; 
இப்பேதாழுதும் சந்ரபபேம் இருக்கிேது; 
‘்வசுக்வ்கதாயில் ஆச்சி’யின் வதாழக்ன்க 
சதாஸவ்ம் ்பேறும்.

வபேசு்பேதாருள், ‘நடுவீடு’்தான்; நி்கழவு்கள், 
நிமித்்ங்கள், மரபு்கள், ஐதி்கங்கள் எல்ைதாம் 
ஒன்றினைநது, இனசநது இன்்ைதாரு 
்ைத்துக்குக் ்்கதாணடுவபேதாகின்ேை; ்கதாைம், 
வவ்ேதான்ேதா்கக் வ்கதாைம் ்்கதாணடுவிடுகிேது; 
்வசுக் வ்கதாயில் ஆச்சி, சிறு்்ய்வமதா்கக் ்கதாடசி 
்ருகிேதாள்; மனுஷி்கைதாவைவய மன்பேன் 

என்று நினைவு்்கதாணடிருக்்கவவணடும்.

வணை்தாசன் சிறு்கன்்கள் குறித்து 
எழு் வதாய்க்்கதாது வபேதாகிேது; ‘நடுன்க’ பேறறி 
மடடுமதாவது எழு்வவணடும், மு்லில்; 
எழுத்துச் வசதாம்வபேறி்தான் நதான்; ்விரவும், 
்கவின்்கள் மீ்தாை ்கவைம்்தான் நிரம்பேவும்; 
்கவிஞைதா்க இருபபேவன் ்கவின் பேறறி 
எழுதிைதாவை வபேதாதும்்தாவை?

்்தாய்வின்றியும் ்்தாைரநதும் 
எழுதிவரும் ்கல்யதாணிக்கு என் நமஸ்கதாரம் – 
உங்கள் மு்ல் வதாச்கைதா்கவவ.

்வளியீடு : சநதியதா பேதிபபே்கம், புதிய எண 
: 77, ஐம்பேத்து மூன்ேதாவது ்்ரு, ஒன்பே்தாவது 
அ்வன்யூ, அவசதாக் ந்கர, ்சன்னை – 600083. 
்்தானைவபேசி : 044-24896979.
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èM - Å.Cõó£ñ¡
CˆFóƒèœ - Ü¡ðöè¡

 கவிச்சிததிைம்

ªï®ò õóô£ŸÁˆ ªî¼

²ƒ°ˆî£Â‚è£ù
èOñ‡ à¼‡¬ìèœ è£ŒA¡øù ªõŒJL™
H¬ø Fó‡´ õ÷ó
ÏIJ¡ ï£C¬òˆ ¶¬÷‚Aø¶ ¹¬è
°®¬ê âK‰¶ªè£‡®¼‚Aø¶
Ã‚°óLìM™¬ô
àøƒ°Aø£˜ Ü¬ñFò£è
Üõó¶ õ£˜ˆ¬îè«÷£ «óý£L¬ò 
âKˆ¶‚ªè£‡®¼‚A¡øù
ÏI ÞŠªð£¿¶ èî¾è¬÷ à¬ìˆ¶ 
õ£˜ˆ¬îè¬÷ˆ ¶Š¹Aø£˜
¹†®èœ ªõ®‚A¡øù
ñ¶‚«è£Š¬ðèœ ªï£Áƒ°A¡øù
Gô£ «îŒAø¶
ðèL™ ¬èŠH®ò÷¾ èKˆ¶èœèœ â…ê
ð‚W˜èœ Þ¬êˆîõ£«ø èì‚°‹ ªî¼ Ü¶.

* * *

èbü£

àî´èœ à„êK‚A¡øù ñùF¡ ñùŠHø›¬õ
ªõ†ì£Ÿøƒè¬óJ™ °Š¬ð¬ò‚ A÷¼‹ 
CÁIJ¡ ªðò˜ àù¶
è¬ó«ò£ó ñóˆF™ è†ìŠð†ì ðì°èO¡ 
îœ÷£†ì‹
Ü‰FJ™ îìîìˆ¶ ñ¬ø»‹ «ð¼‰F¡ Gö™ 
ÝŸP™ M¿‰¶ è¬ó«òÁ‹
ªî£¬ôM™ âK«ñ¬ì å¡P™ ¹¶Š¹¬è.

* * *
ÝŸÁŠ ð´¬èèO™
Þ®‰î êˆFóƒèO™ ÜŠð£
õ‡íñòñ£ù 
Ü†¬ìè¬÷‚ è¬ôˆ¶Š «ð£†´
Ý´Aø£˜ «ðò£†ì‹
è™ò£E èõKƒ 
I¡ù I¡ù àö½‹
Ü‹ñ£M¡ õ£›¬õ ¬õˆ¶‹
°Fò£†ì‹ «ð£´Aø£˜
à„C ªõŒJŸ ªð£¿F™
æ®õ‰îõ¡ iCò ªê£™L™ ðPªè£´ˆî£œ
«îŒ‰¶ è¬ó‰¶ ªêƒè™L™ à¬ø‰F¼‚°‹ 
ñ…êœ ¶‡¬ì.
êìêìˆ¶ å®»‹ ñóˆF¡ ðCò A¬÷èœ
Üî¡ Hø° î¬ö‚è«õJ™¬ô.

* * *
ÜFè£¬ô ä‰¶ ºŠð¶‚° 
CÁIJ¡ ñ£˜¬ð 
Ü¿ˆFŠ H®ˆ¶‚ªè£œAø¶
ªó‡´ °ò˜ «ï£†´Š ¹ˆîè‹
Ý†«ì£¬õ,«ð¼‰¬î 
îM˜‚Aø£œ
ªñ™ô
â†®Š ð£˜ˆ¶
Üõœ è£ô®J™ ²¼‡´ ð´‚Aø¶
°†®Š ðò‹.

* * *
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è™ à¬ìŠðõ˜èœ èMë˜èO™¬ô
è™ à¬ìŠðõ˜èœ èM¬îªò¿¶õF™¬ô.
Üõ˜èœ ÉóˆF™ ê£»‹ Ü‰F¬ò
à¬öŠH¡ M´î¬ôò£è‚ è£‡Aø£˜èœ.
Þ¼œAN‚°‹ °Pfì£è„ ÅKò¬ù 
àí˜õ«îJ™¬ô.
Gö™ å¶ƒ°‹
âÁ‹¹‚ Ã†ìˆ¬î IFˆ¶‚ èì‚Aø£˜èœ.
¹ŸèO™ Éƒ°‹ ðQˆ¶O¬ò ï²‚A 
à¬ì‚Aø£˜èœ.
i†®Ÿ°‹ °õ£K‚°I¬ì«ò ¹¶Šð£¬î¬ò„ 
ê¬ñ‚Aø£˜èœ.
«ê£Á ªð£ƒè ²œOè¬÷ 
ªï‹¹«è£ô£‚°Aø£˜èœ
Gô£,ï†êˆFóƒèœ Üõ˜èO¡ 
óê¬ùŠ¹œOJ™ Þ™ô«õ Þ™¬ô
Éƒ°õîŸè£ù Þ¬÷Šð£ø½‚è£ù Fìô£è
Þó¬õ àð«ò£A‚Aø£˜èœ.
è™ à¬ìŠðõ˜èœ èM¬îªò¿¶õF™¬ô.
Ýè«õ Üõ˜èœ
èMë˜è÷£õF™¬ô...

* * *

¹ˆî˜

°®ˆ¶M†´ ñ¬ùM«ò£´ ê‡¬ìJ´õF™¬ô
°ö‰¬îè¬÷‚ °OŠð£†®
¶Eèœ ¶¬õˆ¶ àô˜ˆF ñ®ˆ¶‹ î¼Aø£˜ 
º†¬ìèœ õ£ƒA õ‰¶ ªð£Pˆ¶ˆ î¼Aø£˜ 
ð¬öò «ê£ŸÁ‚°Š ð„¬ê I÷è£Œ è®ˆ¶‚ 
ªè£œAø£˜
á˜„ê‡¬ì‚°„ êñ£î£ù‹ «ð²Aø£˜ 
âõKìˆ¶‹ C«ïèñ£Œ„ CKˆîð® 
Ü¡ø£ì‹ 
äv õ‡® îœO ïì‚°‹ ¹ˆî˜ 
âF˜ i†®™î£¡ õC‚Aø£˜.

* * *
ñôˆ¬î à‡ì ð¡P‚° õJÁ õLˆî¶
à¿î Gô‹ 
Üî¡ èNŠð¬ø â¡ð«î ÜîŸ°ˆ ªîKò£¶
ð¡PJ¡ èN¬õˆ F¡ø 
¹¿‚èœ Ì„Cèœ ðø¬õèœ
è‚Ãê£èŠ ðò¡ð´ˆFù õò¬ô
ñ‡ ñôˆ¬îŠ ¹Cˆ¶„ ªêKˆî¶
ªï™ñEèœ ÜKCò£A à¬ô‚° õ‰îù
àí¾ «ñ¬êJ™ iŸP¼‚°‹ 
¼C‚°‚ AøƒA «ñ½‹ Cô èõ÷ƒèœ Þ¡Á 
Üõ˜ Þ¬óŠ¬ðJ™.
â¡ùî£¡ ªê£™½ƒèœ..
ñô‹ å¼ Ü¼õ¼Š¹.

* * *
M¬÷ò£®ù£˜èœ è¬óJ™ Üñ˜‰¶ 
Ü‹ñ£ ªê£™Aø£œ..
‘ªðKò Ü¬ô ï£¡
°†® Ü¬ô c’
Üî¡ Hø«è£
ñ£PŠ«ð£ù£˜èœ Ü¬ôè÷£è«õ.
ÞŠ«ð£¶ Üõ˜èœ
ªðKò Ü¬ô H¡ªî£ì¼‹ °†® Ü¬ôò£è 
á˜‚ °÷ˆF™.

* * *
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 சிறுகலத

ரதாஜமதாைசதாமி ்கதானையிவைவய கிைம்பி 
மனைக்கு வமலிருக்கும் வவ்க்வ்கதாயிலின்  
முன்வ்கடடு அருகில் ்ைது ்மதாபேட வதா்கைத்ன் 
நிறுத்திைதான். 

புனி் பீடைர  வ்வதாையம் ்னரத் 
்ைத்திலிருநது உயரமதாைது. வ்வதாைய 
முன்மு்கபபிறகுச் ்சல்ைவவ  பேைபேடி்கள் 
ஏறியதா்கணும்.  அவன் தியதானித்்பேடிவய பேடி்களில் 
ஏறி மு்கபபின் வமல்பேடியில் அமரந்தான். 
வ்கடனைத் ்தாணடி  இருபுேமும் சீரதா்க 
வைரக்்கபபேடை பூமரங்களின் வழியதா்கச் ்சன்று  
வமவைறும் ்கறுபபு கிரதானைட பேடி்களில் ஏறித்்தான்  
வ்வதாையத்திறகுள் ்சல்ைமுடியும். அவவைவு 
உயரம்.  வவ்க்வ்கதாயிலின்  வமல் பேடியில் நின்று 
பேதாரத்்தால் ஊர அனரவடைத்தில் ்்ரியும். 
்வளிநதாடடுக்்கதாரன் வைசுபபேடைவன் இல்னை. 
எந் இைத்துை ஆையம் ்கடடிைதால் எல்வைதாருக்கும் 
்்ரியும் என்று பேதாரத்துத்்தான் ்கடடியிருக்கிேதான். 

அதி்கதானையில் ஆைய திருபபேலி 
ஆரதா்னை முடித்துவிடடுக் கிைம்பும் பேதா்ர 
வியதாகூைம் பேரைதாநது,  எபவபேதாதும் வபேதாைத் 
திருநீறறுத் தீறேவைதாடு அவன் வமல்பேடியில் 

அமரநதிருபபேன்ப பேதாரத்து,  சதாந் மு்கத்துைன் 
்மௌைமதா்க உ்டு்கள் ்நளிய புன்ைன்கபபேதார.  
அவனும் பேதிலுக்குப  புன்ைன்கத்து னவபபேதான். 
அவன்  பேதா்ர வருகிேதார என்பே்ற்கதா்க  எழுநது 
நிறபேவ்தா, ன்க்யடுத்துக் கும்பிடுவவ்தா கினையதாது.  
பேதா்ருக்கும் அது ்்ரியும்.   வ்னவ்களும் 
விணைபபேங்களும் ஒருவருக்்்கதாருவர மதாறுபேடும் 
என்பேன்த் ்்ரிந்வர்தாவை பேதா்ர. மதாைசதாமி 
திைமும் சரச் மு்கபபில் அமரநதிருநதுவிடடு,  
வவனைக்குச் ் சல்வது கூை அவருக்கு மகிழச்சினயக் 
்்கதாடுத்திருக்்கைதாம்.  

பேதா்ரின் புன்ைன்கயின் நீைம் ஒரு நதாளும்  
அதி்கரித்்வ்தா குனேந்வ்தா கினையதாது.   ஆயினும் 
அ்றகுள் ஒரு ்கனிவு ஒளிநதிருக்கும். எதிவர சுவரில் 
எழு்பபேடை வதாச்கம் வபேதாை அவர இரு்யத்திவை 
வ்வ அன்பு ஊறேபபேடடிருக்கிேது.  சுத்்மதா்க 
மழிக்்கபபேடை அவரது பேைரந் மு்கத்ன்ப 
பேதாரபபேதான்.  அவரது ்பேரிய ்நறறியும் மீனசயறே 
மு்கமும்  அவனுக்குள் ஏவ்தா  ஒரு சிேந் 
்க்தாபேதாத்திரத்ன் ஞதாபே்கபபேடுத்தும்.  

அவரது  ன்க்களும், மு்கமும்  பிரிநதுவபேதாை 
்கதா்ல் வஜதாடி்களின் மைன்க் கூை ஒடை 

Þ¬öJ¬öò£ŒŠ HK»‹ æ¬êèœ
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னவத்துவிடும். அவர இருன்க்கனையும் வசரத்து 
உயரத் தூக்கி  விரிக்்க,  இனைப புேதாக்்கள் வதானில்  
வஜதாடி்கைதாய்ப பேேபபேது வபேதாை மைத்தில் பிரனம 
வ்தான்றியது.   அபபேடியதாை ஒரு வ்ஜஸது அவரது 
மு்கத்தில் இருக்கிேது.  

சரியதா்க ஆவேமுக்்கதால் மணிக்குப பேடியில் 
வநது அமரும் அவன் அபபேடிவய கீழிேஙகி ஓடும் 
்்ருவீதினயயும் இருபுேமும் சரம் வபேதாைத் ் ்ரியும்  
வீடு்கனையும் நீைபபேதாரனவயில் பேதாரபபேதான்.   

வைக்கு வதாைத்திலிருநது ்்றகு 
வதாைத்திறகுள் நுனழவது வபேதாை,  நீரக்்கதாக்ன்க்களும்,  
்்கதாக்கு்களும்   பேேநது வபேதாவன்க் ்கண ் சதாடுக்்கதாது 
பிரியத்துைன் பேதாரபபேதான்.     அந் வமடடிலிருநது 
பேதாரக்ன்கயில் அனவ்கள் பேேநது ்சல்வது ஆரக் 
வபேதாை ஒரு வனைந் வ்கதாடடின் பேயைமதாய்த் 
்்ரியும்.  எவவைவு ஒறறுனமயதாய்க் ்கதானையில் 
விழித்துப புேபபேடடு ஏற்்கைவவ சரியதா்க முடிவு 
்சய்யபபேடை  பேயைத் திடைத்வ்தாடு குறிபபிடை  
நீரநினைக்குச் ்சதால்லினவத்்தாற வபேதாைப 
வபேதாவன் எணணி வியபபேதான். வவனைக்குத்  ்ச்சு 
வவனைக்்கதாரர்கனை இபபேடி எளிதில் கிைபபி 
அனழத்துச் ்சல்ை முடியுமதா எை எணணுன்கயில் 
அவனுக்குள் ஒரு ்மல்லிய நன்கபபு வ்தான்றி  
மனேயும்.  அவந்கமதா்க மனி்ர்கள் வசரநது 
வதாழவதின் சு்கத்ன் இழநதுவிடைதார்கள்.   
்ன் குடும்பேங்களுக்கு மடடுமதாை எல்ைதாத் 
வ்னவ்கனையும் ்பேருக்கிக்்்கதாணடு ்ைக்குள்வை 
வதாழவதில் சு்கம் ்கதாணகிேதார்கள்.  அ்ற்கதா்க 
ஒவ்வதாரு ்கதாைமும் ஒவ்வதான்னேப பேறறிக் 
்்கதாள்கிேதார்கள். சதாதியும்,  ம்மும், இைமும் எைக் 
குறுகிய எணைங்கனைப   பேறறிப பிடித்துக்்்கதாணடு 
அதிவைவய  வமதாகித்துக்்்கதாள்கிேதார்கள்.   
சகிபபுத்்ன்னம வபேதாய்,  சுகிபபு ஒன்வே வதாழ்வை 
மதாறிவிடைது. 

்வளிமு்கபபின் வமல்பேடியில்  ஆையத்ன்ப 
பேதாரத்்பேடி அமரநதிருந்தான்.  பூஞ்்சடி்கள் 
சைைமறறுக் ்கதாறறில் ஆடுவது அவனுக்குப 
பிடிக்கும்.  நித்ய்கல்யதாணி குறுஞ்்சடி்கள்  
ஒறனே வணைப  பூனவ உச்சந்னையில் 
சூடி ஆடிக்்்கதாணடிருந்ை.   இந் வமமதா்க் 
வ்கதானையில்,  ஆையத்திறகுச் ்சல்லும் பேதான்யின் 
இருபுேமும் உள்ை சரக்்்கதான்னே மரங்களில் 
குனைகுனையதா்கப பூத்துத் ்்தாஙகும் மஞ்சள் 
பூக்்கள்  மைன் மயக்கும்.  

 ஆையம், வ்கதாபுரம், புேதாக்்கள் எை எல்ைதாமும் 
அனமதியதாை நிசப்த்தில் ஆழநதிருந்ை.  ஆையம் 
்மௌைத்தில் உனேந்து வபேதாை இருந்து. 
அவந்கமதா்க  ஆையங்கள் எல்ைதாம்  ்ன்னைச் 

சதாந்பபேடுத்திவய புனி்பபேடுத்திக்்்கதாள்கின்ேை. 
அனமதிக்கு வமைதாை அழகு ஏது.!  

அவனும் அபபேடிவய அந் ்மௌைத்ன்த் 
்ைக்குள் உள்வதாஙகிச் சுவீ்கரித்்பேடி 
அமரநதிருந்தான். சரியதா்க ஏழு மணிக்கு 
ஆைய வ்கதாபுரத்தின் வமலுச்சியில் இருக்கும் 
்வங்கைமணியின் நதாவு  ்்றகும் வைக்குமதா்க 
ஆடி மணியின் மீது வமதாதி வபே்ரதாலினய  
அதிரவு்கவைதாடு ஏறபேடுத்தும்.   ஏழு்ைனவ  
சீரதாை இனை்வளியில்  மணியடிக்கும்.  அ்ன் 
வபே்ரதாலி ்மதுவதா்கக் குனேநது ்மல்   அதிரவதாகி 
நிசப்மதாை பின்  அடுத்் அடி துவஙகும். அந்ப 
வபே்ரதாலினய  அதிரவு நினேவதாகும் வனர தீடடிய 
்மௌைக்்கதாது்கைதால் வ்கடபேதான் மதாைசதாமி.  அது 
அன்னேய நதாளில் அவனுக்குள் ஒரு இைம் புரியதா் 
மகிழனவக் ்்கதாடுக்கும்.  

திைமும் ்கதானையில் வ்வதாையத்தின் 
பேடிக்்கடடு்களில் அமரநது மணிவயதானசனயக்  
வ்கடடு விடடுத்்தான்  அவன் ்கம்்பேனி வவனைக்குப 
வபேதாவதான்.  அவன் மடடுமல்ை அவைது 
்மதாபேடடும் அவவைதாடு மணிவயதானச வ்கடகும் 
என்று எணணிக்்்கதாள்வதான். ்கை்கை்வன்று சத்்ம் 
வபேதாடும் அவைது இருசக்்கர வதா்கைம் அபபேடி ஒரு 
நிசப்த்தில் ஆழந்பேடி நிறகும். 

சரியதா்க ஏழுமணியதாகியது. வமலும் 
அனமதியதாகிைதான். ஒரு ்பேதாடடு ்கதாறறு இல்னை.   
சரக்்்கதான்னே மரங்களும், அ்ன் பூக்்களும் 
அவவைதாடு மணிவயதானசனயக் வ்கடபே்ற்கதா்க 
்மௌைமதாகி இருந்ை. 

ஆையமணியின் நதாக்கு ைங்்கன்று 
மணியில் வமதா் “ஙங்ஙக்க்....”  எனும் வபேவரதானச 
எழுநது அதிரநது அைங்கவும் அடுத்் வமதா்ல் 
நி்கழந்து.  ஒவ்வதாரு அதிரவும் ஓய்நது 
்மௌைமதாகியவுைன் அடுத்் ஓனச கிைம்பும்.  
ஏழு ஒலி எழுநது அைஙகி அபபேடிவய மணியின் 
நீள்அதிரவு  நின்ேவுைன் விவிலியத்திலிருநது 
ஒரு வதாரத்ன் ்சதால்ைபபேடும். சிைசமயம் 
அ்னை அமரநது வ்கடபேதான். பேைசமயம் அ்றகு 
முன்பேதா்கவவ எழுநது ்மதாபேடனை உயிரபபித்துக் 
கிைம்பிவிடுவதான்.  சிை சமயம் விவிலிய வதாரத்ன் 
்கதாதில் விழதா்வபேதாது வீடடிறகுப வபேதாய் வவ்ப 
புத்்்கத்ன்ப பிரித்துப பேதாரக்்க வவணடு்மன்று 
எணணிக்்்கதாள்வதான். பின்பு அவன் அபபேடிவய 
மேநது வபேதா்க, அது வ்னவயறே்தாகி விடும்.  
அந்க் கிறுகிறுக்கும் அதிரவு மணிவயதானசவய 
அவைது அன்னேய நதானைக் கிைபபி விடுவ்றகுப 
வபேதாதுமதாை்தாகிவிடுகிேது. சிை நதாட்களில் அவ் 
மணிவயதானச ஏவ்தா நைக்்கப வபேதாகிே விசயத்ன் 
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முன் கூடடி அறிவிக்ன்க ்சய்துவிடுமதாம்.  
அபபேடி அவனுக்குப பேை சமயங்களில் நைநதும் 
இருக்கிே்தாம்.  

இன்னேய நதாளின் மணிவயதானசயும் 
அவனுக்குள் அபபேடி ஏவ்தா ஒன்னேச் ்சதால்லியது 
வபேதாைத் வ்தான்றியது. சிைநதாட்கள் அந் ஒலினயக் 
வ்கடை பின்பு மைதில் வ்தான்றும் ்கதாரியம் 
நைநதுவிடும்்தான். இன்று அபபேடி நைக்கும் என்று 
எணணிப பேதாரத்்தான். என்ை ்கதாரியம் அபபேடி 
நைக்்கணும் என்று  எதுவும் வ்தான்ேவில்னை.  

அபபேடிவய இேக்்கத்தில் வதா்கைம் இேஙகியது.  
வினச்யதுவும் வ்னவபபேைதா் இேக்்கத்தில் 
வணடி வவ்கமதா்க இேஙகும்வபேதாது,  மைம் வைசதாகிப 
பேேபபேது வபேதாை இருக்கும்.      

இேக்்கம் முடிநது சம்ைத்தில் வதா்கைம் 
பேயணிக்கிேவபேதாது மணிவயதானச மடடுமல்ை, 
எல்ைதா நினைவு்கனையும் ்கைநது அவன் 
வவறுமனி்ன் ஆகிவிடுவதான். வவனை பேதாரக்கும் 
்கம்்பேனியில் வநறறு விடடு வந் வவனைனயச் 
சீக்கிரமதா்கச் ்சய்து முடிக்்க வவணடும் என்பே்றகு 
மைம் மதாறிவிடும்.  வநறறு கிடடிப வபேதாடடுவிடை 
்கடடில் சடைத்ன் எடுத்துப  பிரித்துக் ்கதால்்கனைக் 
்கழடடி மதாடடும் வசத்தில் வசரத்திறுக்கி வபேதால்ட 
நடடு வபேதாடடுக் ்கடடிைதாக்கிவிை வவணடும். 
ஏற்்கைவவ பேைன்கத் ்டடு ்ரடியதாகிவிடைது.  
்கடடில் சடைத்திறகுள் னவத்து அனேநதுவிடைதால் 
புதூருக்குக் ்்கதாடுக்்க வவணடிய ்கடடில் 
்ரடி.  நல்ைதா வவனை ்சஞ்சதா மூணு மணி 

வநரம் ஆ்கைதாம். அதுவும் ்கடனையன் ்சநதில் 
கூைமதாை நின்ேதால் சீக்கிரவம ்யதாரதாகிவிடும். 
அ்ன் பிேகு மு்ைதாளியிைம் வ்கடடுவிடடு அவர 
்சதால்லும் புதுவவனைனயத் ்்தாை வவணடும். 
மரக்்கனையின் ்ச்சதாசதாரி மதாைசதாமி. அவனை நம்பி 
எந் வவனைனயயும் ஏறறுக்்்கதாள்வதார மு்ைதாளி. 
்சதான்ை வநரத்தில் முடித்தும் ்்கதாடுபபேதான். 
அ்ன்பிேகு அவன் ்சதாந் வவனைனயத் 
்்தாைஙகுவதான். அதில் யதாரும் ்னையிை விரும்பே 
மதாடைதான் என்று மு்ைதாளிக்கும் ்்ரியும். 

அவைது ன்கபனபேயில் எபவபேதாதும் வபேபபேர 
்கறனே்களும் ்கவர்களும் இருக்கும். நதான்கு 
வருைங்களுக்கு முன் மணிவம்கனைப பிரசுரம் 
்வளியிடை ‘பிரபேைமதாைவர்களின் விைதாசங்கள்’ 
நூலும் இருக்கும்.  அன்த் திேக்கும் வபேதா்்ல்ைதாம் 
இத்்னை மனி்ர்களின் விைதாசங்கனை யதார வபேதாய்  
எபபேடி வதாஙகிைதார்கள் என்றிருக்கும்.  ்வக்்கனை 
மு்ல் ரஜினி வனரயிைதாை  மு்கவரி்கள் அதில் 
இருக்கும்.  எல்ைதா மு்கவரி்களும் அவனுக்குத் 
வ்னவ்தான். சிறு துரும்பும் பேல் குத்் உ்வுமில்ை. 

்்தாழிறகூை வவனை முடிந்வுைன் அவன் 
வதா்கைத்ன்த்்தான் பேதாரபபேதான்.  சிறிது வநரம் 
்மௌைமதாய் அவனைப பேதாரத்்பேடி நிறகும். 
அடுத்் நிமிைத்தில் அவன் எஙகு வபேதா்க வவணடும் 
என்று ்சதால்லிவிடும். அ்ன் பிேகு அவைது 
இைக்கு வநதாக்கிய பேயைம் துவஙகி விடும். இன்று 
வதா்கைத்ன்ப பேதாரத்்தான்.  எதுவும் ்சதால்ைதாமல் 
உம்்மன்று இருந்து. அபபேடிவய சவரதாஜினி பேதாரக் 
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வநதாக்கிப வபேதா்கைதாம்.  வநறறு எழுதி முடிக்்கதாமல் 
இருக்கும் ்கன்யின் ்கனைசி ்கடைத்ன்க் குறித்து 
எழு்ைதாம் என்று வ்தான்றியது. 

“இன்னேய டிரணடில் ்கன் எழுதுவது 
என்பேது இவைசதாைது அல்ை. தினரக்்கன் புலி 
என்று வபேசபபேடைவர்கைதால் கூை இபவபேதாது ்கன் 
எழுதுவது சிரமம்.    இன்னேய ்கதாடசி்கள்  நதாடி 
நரம்பு்கனைத் தூணடி விடுவது” என்று உ்வி 
இயக்குநரதா்க இருக்கும்  வவைதா.மயில் ்சதான்ைது 
ஞதாபே்கத்திறகு வந்து. இரத்்ம் உனேயச் ்சய்யும்  
்கதாடசி்கள்்தான் இனைஞர்களுக்குப பிடிக்கிேது.  
்சணடி்மணட ்கன் எல்ைதாம் எடுபேைதாது என்று 
அவன் ்சதால்வதில் உணனம இருபபே்தா்கவவ 
வ்தான்றுகிேது. 

்மதுவதா்கப வபேருநது நிறுத்்ம் ்தாணடி 
பூங்கதாவிறகுள் நுனழகிேவபேதாது ‘சிங்கம்’ சிவதாஸ 
தூணுக்கு அருகில் நின்று்்கதாணடிருந்தான். 
அழுக்்கதாை ஜீன்்ும், டிசரடடும், நினேந் ்தாடியும் 
அவனை அனையதாைம் ்கதாடடுகிேது.   எந்க் 
்கதாைவரம்புக்கும், ஒழுஙகுக்கும் அபபேதாறபேடைவன். 
எபவபேதாதும் வபேதாைக் ன்கயில்  இருக்கும்  ஆஙகிை 
நதாவலுக்குள் ஆட்கதாடடி விரல் பேடித்் பேக்்கத்திறகுள்  
இருக்கிேது.  மு்கம் வதாடிப வபேதாய் இருந்தாலும் 
்கண்களில் ஒளி ்்ரிந்து. அவன் யதாரிைமும் 
எதுவும் வ்கடபேவனில்னை.  டீ சதாபபிைைதாமதா, 
என்ே்றகு ‘அம்மதா உைவ்கத்தில் சதாபபிைைதாமதா’, 
என்ேதான்.   வமனை சரவைபேவனில் டிபேன் வதாஙகிக் 
்்கதாடுத்்வபேதாது ்மதுவதா்கவவ சதாபபிடைதான். 
அவன் பேசினயத் ்தாணடி வதாழகிேவன் என்பேன் 
அவைது சைைமின்னம உைரத்தியது.  

“சிவதா  என்ை வவணுவமதா வதாஙகிச் சதாபபுடுங்க, 
நதான் ்வளிவய இருக்வ்கன்,” என்று ்சதால்லிவிடடு 
்வளிவய வந்தான் மதாைசதாமி.  

பினரம் வபேைதா ்கனை ஆசிக்்தான் சிவதாஸ 
குறித்து அவனிைம் மு்லில் ்சதான்ைதான். ஆசிக்கும்  
சினிமதா ்கதா்லினய அனையத் திடைமிடடு 
இருந்தான்.  ்கனை வவனை அவனைத் தின்று 
விடை்தா்கக் ்கருவிக்்்கதாள்வதான்.   எடடு வருைமதா்க 
சினிமதாவில் இருந்வைதாம்.  சிை இயக்குநர்களிைம் 
பேணி ்சய்்வன்.  பேை ்வறறிப பேைங்களின் ்கன் 
விவதா்த்தில் இருந்வன் என்று  ஆசிக் ்சதான்ை 
பிேகு்தான் சிவதான் உறறுப பேதாரத்்தான் மதாைசதாமி.  
சிவதாஸின் சினிமதா பேதாவனை, உனை எல்ைதாம் 
சினிமதாவில் புரணடு எழுநது வந்வன் என்பேன் 
உறுதிபபேடுத்தியது.  ஆசிக்கிறகு ஆயிரம் நன்றி்கள் 
்சதால்ை வவணடும் வபேதாை இருந்து. 

“ஏன் சிவதா இபபேடி ஆகிவிடைதான்.. எது 
அவனைச் ்சன்னைனய விடடு ஊருக்கு விரடடி 

விடைது?”  என்ே வ்கள்வி்கள் மதாைசதாமிக்கு 
இருந்ை. அ்னைப பேறறிக் வ்கடைதால்  எல்ைதாம் 
குடும்பேப பிரச்சினை என்ே ஒறனே வதாரத்ன்யில் 
்கைநதுவபேதாய் விடுகிேதான்.   சினிமதா ்கன் குறித்து 
அவனிைம் எதுவும் வ்கட்கைதாம். 

வநறறிரவு அவன் உருவதாக்கிய ்கன்க்கு 
எபபேடி கினைமதாக்ஸ னவக்்கைதாம் என்பேது 
குறித்து அவனுக்குக் குழபபேமதா்கவவ 
இருநது்்கதாணடிருக்கிேது. நல்ைவவனை 
சிவதாஸிைம் வநரில் வ்கடடுவிைைதாம்்தாவை. 

சிவதா சதாபபிடடு வந்வுைன் பில்னைக் 
்்கதாடுத்துவிடடு இருவரும் சவரதாஜினி 
பூங்கதாவிறகுள் வபேதாைதார்கள்.

்கன் குறித்் வபேச்சு வைரநது வைரநது இரனவத் 
்்தாை ஆரம்பித்்து. மதாைசதாமிக்கு வசதா்கத்தில் 
முடிக்்க வவணடும் என்றும், சிவதா்ுக்கு சு்கமதாய் 
முடிக்்கைதாம் என்றும் வ்தான்றிை. இரணனையும் 
இபவபேதான்க்கு னவத்துக்்்கதாள்வவதாம். பின்ைர 
சினிமதாவதாகிேவபேதாது  பேதாரத்துக்்்கதாள்ைைதாம் என்று 
முடிவு ்சய்்தான் மதாைசதாமி. 

அபபேடிவய “பினரம்” ஆசிக் ்கனையில் 
சிவதான் விடடுவிடடு வீடடுக்குக் கிைம்பிைதான் 
மதாைசதாமி.  இன்னேய சினிமதாவின் நவீை 
மு்கம் எபபேடி்யல்ைதாம் ்கன் உத்தி்கனை 
மதாறறியிருக்கிேது என்று வ்தான்றிக்்்கதாணவை 
இருந்து. எல்லீஸ.ஆர.ைங்கனிலிருநது மணிரத்ைம் 
வனர அவன் ்கன்்களில் வநது வபேதாைதார்கள். 

சினிமதா என்ை, எல்ைதாமும் ்ன்னைத் 
்க்்கனவக்்க ்்கவனமத்துக்்்கதாள்ை  எத்்னை 
புதிய வவசங்கனைப வபேதாடுகின்ேை. அ்ன் 
புதிய ரசனை்களில் மனி்ன் அவைது ்கறபேனை 
வவ்கத்ன்யும் அவன்  ்கறபேனை்கனைத் ்தாணடிய 
மதாய உை்கத்ன்யும் ்கதாை விரும்புகிேதான். அது்தான் 
புதிய உத்தி்கைதா்க வடிவங்கைதா்க மதாறுகிேது. 
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அவைது அபபேதா அறுபேது்களிவைவய  
சினிமதா ஆபவரடைரதா்க னை்சன்ஸ ்பேறறுத் 
திவயடைர்களில் வவனை பேதாரத்து வந்தார.  இரவு 
இரணைதாம் ஆடைம் முடிநது வீடு திரும்புன்கயில் 
எல்ைதாரும் தூஙகி இருபபேதார்கள். பின்ைதால் 
திவயடைனர ஒடடிய வீடனைத் தினரயரங்க 
உரினமயதாைர சுந்ரம் மு்ைதாளி வதாைன்கக்கு 
எடுத்துக் ்்கதாடுத்்தார. அபபேதானவப பேதாரக்்க 
வந்்தா்கச் ்சதால்லித் திவயடைருக்குள் மதாைசதாமி 
பேைம் பேதாரபபேதான்.  அடுத்் நதாட்கள் வீடடுக்குள்  
இருக்கும்வபேதாது திவயடைரிலிருநது வரும் 
வசைங்கனைக் வ்கடகும்வபேதா்்ல்ைதாம் மைத்தில் 
அனசயும் தினரபபேைக் ்கதாடசி்கள் அச்சு அசைதா்கத் 
்்ரியும்.   பேத்து வருைங்களில்,  திவயடைனர 
ஒடடிய வதாழக்ன்கயில் எத்்னைப பேைங்களின் 
வசைங்கள் மைபபேதாைமதாகி விடைை. இபவபேதாதும் 
அந் வசைங்கனை எணணும்வபேதா்்ல்ைதாம் 
அ்ன் ்கதாடசி்கள் மைதில் அசல்பேைமதா்க 
ஓடிக்்்கதாணடிருக்கும்.

நல்ை பேைங்களும், வ்தால்விப பேைங்களும் 
கூை மைபபேதாைம். அவனுக்கு ஏன் இந்ப பேைம் 
ஓைவில்னை என்கிேவபேதாது ்வறறிப பேைங்கவைதாடு 
ஒபபிடடுப பேதாரத்து இந்த் வ்தால்விப பேைத்ன் 
எபபேடி ்வறறிப பேைமதா்க  எடுத்திருக்்கைதாம் 
என்று வ்தான்றிக்்்கதாணவை இருக்கும். பின்ைதால்  
அதுவவ புதிய ்கன்்கனை உருவதாக்்க அவனைத் 
தூணடியது.  இபவபேதாது அவனிைம் ்கதா்ல், ்கதா்ல் 
வ்தால்வி, சமூ்கக் ்கன், திரில்ைர ்கன் எை எல்ைதா 
வன்க்களிலும் பேை ்கன்்கள் ன்கவசம் இருக்கின்ேை. 

மரவவனை ்சய்வன் விை ்கன் 
்சய்வதில்்தான் மைம் ஈடுபேதாடு ்கதாடடுகிேது. 
என்வேனும் ஒருநதாள் அவன் ்கன் 
தினரபபேைமதாகிவிடும் என்ே எணைமும் 
வைரந்பேடிவய இருக்கிேது.

புதிதுபுதி்தாய்க் ்கன்்கனைப 
பேனைக்கிேவபேதாது அவனுக்குள் இத்்னை  
மனி்ர்களின் வதாழவு ்ைக்குள் இருநதிருக்கிே்தா 
எை மனைத்துபவபேதாவதான். ்கன்்களுக்குள்ளிருநது 
இன்்ைதாரு ்கன் உருவதாகிேவபேதாது அவன் 
்ன்னை விஸவப பிரம்மனின் வதாரிசு வபேதாைவவ 
எணணிக்்்கதாள்வதான்.  அத்்னையும் வதாழக்ன்கயதா்க, 
சினிமதாவதா்க மதாறிவிடைதால் எபபேடி இருக்கும் என்று 
எணணிபபேதாரபபேதான். ்கன்க்்கதாை பேதாத்திரங்களில் 
யதானர நடிக்்க னவக்்கைதாம் என்று எணணுகிேவபேதாது,  
அந் நடி்கன் வசைத்ன்ச் ்சதான்ைதால் எபபேடி 
இருக்கும் என்று அவனைப வபேதாைவவ ்சதால்லிப 
பேதாரபபேதான். அவனுக்வ்க அது பேதாசநதி சதாபபிடுவது 
வபேதாை ருசியதா்க இருக்கும். 

்தான் சினிமதாவில் நுனழநதுவிடைதால் ்ன் 

ம்கனைச் சிறுவயதிவைவய நடிக்்க னவக்்கைதாம் 
என்ே ்கறபேனையும் இருக்கிேது. ம்கன் ரதாமலிங்கம் 
வவே எபபேப பேதாரத்்தாலும், “எபபேபபேதா, சினிமதா 
எடுக்்கச் ்சன்னைக்குப வபேதாவே?”, என்று 
வ்கடடுக்்்கதாணவை இருக்கிேதான்.   ‘அபபேதா 
எைக்்கதாை ்கன்னயச் ்சதால்லுபபேதா’ என்று உயினர  
எடுக்கிேதான்.  பேத்து வயதுப னபேயனை எந்க் 
்கன்க்குள்ளும் இனைத்துக்்்கதாள்ைைதாம்்தான் 
என்பேன்ச் ்சதான்ைதால் பிள்னைக்கு என்ை 
விைஙகும்? குழநன் நடசத்திரமதாகிப 
பேடிபபேடியதா்கச் சினிமதாவில் ஹீவரதாவதா்க 
நடித்்வர்கனைப பேறறித் ்ன் ம்கனிைம் ்சதால்லி 
னவபபேதான். 

மணி எடைதாகி இருந்து. சீரதிருத்்க் கிறிஸ்வ 
ஆையத்தில் மணி்யதாலித்து வசைம் ்சதால்லுகிே 
வநரம். அந் ஆையத்தின் வ்கதாபுரத்ன்ப பேழுது 
பேதாரத்து இபவபேதான்ய எைக்டிரதானிக் ்கடி்கதாரம் 
்பேதாருத்தி இருக்கிேதார்கள். அதில் வரும் ஓனச 
எைக்டிரதானிக் கீவபேதாரடில் இருநது  வருவன்ப 
வபேதாை இருக்கிேது. ஒவர கீரத்்னைனயக் கீவபேதாரடில் 
வதாசித்்து வபேதாை அபபேடிவய ஒலித்து நிறகும். பின் 
வசைம் வரும்.  ்வங்கை மணியின் ‘கிணகிணி’  
ஓனசக்கு முன்ைதால்  எதுவும் நிற்க முடியதாது.  

ஆர.சி. வ்கதாவிலின் ்வங்கை மணிவயதானச 
்கதாறறில் பேைவணை நிேங்களில் இனழயினழயதாய்ப 
பிரிநது  வதாைத்தில் பேரவி நிறபேன்ப வபேதாை 
உைரவதான். அ்றகுள் ஒலிபபுள்ளி்களின் 
ரீங்கதாரம் பேரவிக்கிைக்கும். வவறு எந் ஓனசயிலும் 
்வங்கைமணி ஓனச வரவவ வரதாது. 

வவ்கமதா்க அந் இைத்ன்க் ்கைக்்க 
ஆனசபபேடைதான். வருகிே வழியில் வஜதாதி  சரவைன் 
நின்ேதாலும் நிறபேதான். அவனுக்கு  சினிமதாவில் 
இருக்கும் பேை நபேர்கனைத் ்்ரியும்.  அவைது 
்நருஙகிய நணபேன்்தான்  இயக்குநர  விசதா்கன்.   
அபபேடிவய பேதாரத்துவிடடுப வபேதா்கைதாம் எைக் 
்கண்கனைச் சுழறறிைதான்.   எதிரபேதாரத்து நிறபேவன் 
வபேதாை நின்று்்கதாணடிருந்தான் வஜதாதி. அவன்்தான் 
இவைது  மதாைசதாமி என்ே ்பேயனர ரதாஜமதாைசதாமி 
என்று மதாறறியவன். “ஜ”என்ே எழுத்து சினிமதாவில் 
எத்்னை ்பேரிய ்னை்கனை உருவதாக்கி இருக்கிேது 
்்ரியுமதா என்று பேடடியல் வபேதாடுவதான்.

இவைது ்கன்க்்களுக்்கதாை ்பேரிய 
ரசி்கன்.  ்கன் ்சதால்லுகிே பேதாவத்திலிருநது 
்கன்யின் கினைமதாக்ஸ வனர ரசிபபேதான். சினிமதா 
உருவதாக்குபேவர்கனைத் ்தாணடி எத்்னை வபேனரச் 
சினிமதா ்கவரசித்துக்்்கதாணவை இருக்கிேது. 
்கதாைம் சிைருக்கு மடடும்்தான் வதாய்பனபே 
வழஙகுகிேது. மறேவர்கள் னம்தாைத்திறகு 
்வளிவய வினையதாடிவயதா, விசிைடித்வ்தா 
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்கைநதுவபேதாகிேதார்கள். மதாைசதாமி அபபேடி ஒரு ஆள் 
அல்ை என்று உைரந்வர.

“உைது ்கன்னயப பேதாஸ்கர சக்திக்கு அனுபபிப 
பேதாவரன்,” என்ேதார.  அவைது புத்்்கத்தில் மு்கவரி 
இல்னை. வஜதாதி யதாரிைவமதா விசதாரித்் பின்னும் 
கினைக்்கவில்னை. “ஒணணு பேணணு, அவருனைய 
ஈ்மயில் வதாஙகித் ்தாவரன். அதில் நதா இன்ைதார 
என்று ்சதால்லிக் ்கன்னய அனுபபு”, என்ேதான். 

வநறனேய ்கன் அவைது மைதில் கிைநது 
்வித்்து. இன்று ்சதால்லிவிைைதாமதா என்று 
நினைத்்தான். பின்ைர இல்னை, இன்னும் 
்்கதாஞ்சம் ்்ளிவதாக்கிய பின் ்சதால்ைைதாம் என்று 
நினைத்்தான்.  அவைது வசதா்க முடிவு சரியதா்க 
இருக்குமதா என்று வ்கட்கத் வ்தான்றியது.  “எல்ைதாக் 
்கன்்கனையும் அழ்கதா்கக் ்கணினி மூைம் னைப 
்சய்து  னவத்திரு. ்்ரிஞ்ச னைரக்ைர்களுக்கு 
வநரில் ்சதால்லி வதாய்பபு வ்கட்கைதாம்”,  என்ேதார 
வஜதாதி. 

அவனுக்கு இயக்குநர்கனை வநரில் 
சநதித்துக் ்கன் ்சதால்ை முடியுமதாைதால்  எபபேடி 
இருக்கும் என்று எணணியவபேதாவ் மைது இச் 
்்கதாடடிக்்்கதாணைது. 

வஜதாதினயப பேதாரக்ன்கயில் ஒரு ஒளியதாய் 
அவனுக்குள் வைரநதிருந்தார. “நதானை பேதாரக்்க 
முடியுமதா?  ஒரு அழ்கதாை ்கன்னய வடிவதாக்கி 
இருக்வ்கன்,” என்ே்றகு மகிழச்சியதா்கப 

புன்ைன்கத்்பேடி “சரி” என்ேதார.  குளிரந்து அவைது 
உைம்பு.  வவ்கமதா்க வினை்பேறறுக்்்கதாணடு 
புேபபேடைதான். பேத்து மணி ஆ்கப பேத்து நிமிைம் 
இருந்து. வ்வதாையத்தின் அருகில் அ்றகுள் 
வபேதாய்விைைதாம். வீடு வநதாக்கிச் ்சல்ன்கயில் 
அவைது வதா்கைத்திறகுக் குஷி வருவமதா என்ைவவதா 
வவ்கமதா்கச் ்சல்லும். அவன் மைதும் அந்ரத்தில் 
பேேநது்்கதாணடிருக்கும். 

ஒவ்வதாரு நதாளும் சினிமதா உைன்க 
வநதாக்கி வவ்கமதா்கப பேயைபபேடுவ்தா்கத் வ்தான்ே 
ஆரம்பிக்கும். அன் முழு்தா்க அவன் மைதும் 
நம்பியது. வ்வதாையத்தின் முன் வதா்கைத்ன் 
நிறுத்திைதான். வீடடிறகுச் ்சல்லும் அவசரம் 
என்பே்தால் பேடிவயறிப வபேதா்கமதாடைதான். 

ஊவர அனமதியதா்க இருந்து. ்வளிநதாடடில் 
இருநது வந் ஊழியக்்கதாரர ம்த்திற்கதா்கப 
பேதாடுபேடடு இேநதுவபேதாைவரின் சமதாதியில் னைட 
எரிநது்்கதாணடிருந்து.  என்யும் எதிரபேதாரக்்கதாது 
இேநதுவபேதா்க எ்றகு இஙகு வந்தான்.. எந் 
எணைம் அவனைக் கிைபபிக்்்கதாணடு அனழத்து 
வந்து. அவன் மைம் அனச்லுறேது.  எ்றகு இந் 
வயதாசனை இபவபேதாது வருகிே்்ைத் ்ன்னைக் 
்கடிநது்்கதாணைதான். 

ஊவர நிசப்த்தில் ஆழநதிருந்து.  அந் 
்வங்கை மணி ஒரு ஆடைம் வபேதாைவும், 
மணியின்  நதாக்கு வவ்கமதா்க ஆடி வமதாதியது. 



25ð¬ìŠ¹ îè¾ ü¨¡ - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m

அந்ப வபேவரதானசக் ்கதாறறில் ்கைநது சுறறிலும் 
இருக்கும் எடடு ஊர்கனையும் வடைமதா்கப பேைரநது 
வபேதாகிேது.   மீணடும் மீணடும்  மணிவயதானச 
ஆைவடைம் வபேதாடைது.   அவைது ்கன்யில் வரும் 
பேதாை்கனின்  பேதாைல் வரி்களின் பின்ைணி இனசயதா்க 
உைரந்தான். பேதா்ர பேரைதாநதுனவத் வ்டியது 
மைது. பேதா்ர முன்  அவன் ்னை குனிநது நிற்க, 
அவைது எணைங்கள்  ்வறறி ்பேே ்ஜபேம் ்சய்து 
அவனைத் ்ைவிவிடைது வபேதாலிருந்து.  மயிர்கள் 
குத்திடடு நிற்க உைம்பு புல்ைரித்்து.

்கதாது்களில் ்கை்கை்வன்று மணி்கள் 
்கை்கைத்்ை.  வதா்கைம் இன்னும் ்்கதாஞ்சம் 
வவ்க்மடுத்்து. 

வீடடிறகு ்வளிவய வதா்கைத்ன் 
நிறுத்துன்கயில் ்கம்்பேனி மு்ைதாளி அனைவபேசியில் 
அனழத்்தார. “்சன்னையில் புதி்தா்கக் ்கடைபபேடும் 
்பேரிய மதாலுக்குத் ்ச்சு வவனைக்கு ஆள் 
வ்னவபபேடுதுபபேதா. நம்ம ்கம்்பேனி வவனை்தான். 
வபேதாறியதா ஒன் ் சடவைதாடு. வபேதாய்டடு வதாபபேதா.  லீவு 
நதாள்ை வ்கதாைம்பேதாக்்கத்ன்யும் ்கைக்கிக்கிைைதாம். 
பேதாத்துக்வ்கதா,” என்ேதார.   “சரீ, மு்ைதாளி,”  என்பே்றகு 
வமல்  வபேச முடியவில்னை.

குளித்துச் சதாபபிடடுவிடடு மனைவியிைம் 
்சதான்ைதான். அவள் என்யும் ்பேரி்தா்க 
எடுத்துக்்்கதாள்ைவில்னை.    பேடுக்ன்கனய 
விரிக்ன்கயில்  ்பேதாத்துக்்்கதாணடு வந் சிரிபனபே 
அவைதால் அைக்்க முடியவில்னை.  ஏன் இபபேடி 
திடீ்ரன்று சிரிக்கிேதான் என்று விைங்கதாமல் 
அவனைப புதிவரதாடு ஏறிடடுப பேதாரத்்தாள் அவன் 
துனைவி. “ஒணணுமில்ைடி மர்க்ம், நீ என்ை 
்நைபவபேன்னு நினைச்சுப பேதாரத்வ்ன்.  அ்தான் 
அைக்்க முடியை. சிரிச்வசன்,” என்ேதான். 

மர்க்த்தின் மு்கம் சைக்்்கை வனைநது 
வ்கதாைைதாகியது.  “என்ைப பேத்தி  என்ை ்நைச்சிச் 
சிரிச்சீங்க.. “  அவள்  சூம்பிய மு்கத்வ்தாடு வ்கடைதாள்.  

“வச. என்ைதாச்சின்னு, மூஞ்சி இபபேடி 
வபேதாவுது. ்பேருசதா ஒணணுமில்ை. ஏற்கைவவ உம் 
புருசன் சினிமதாவுக்குப வபேதாைதா அங்க அழ்கதாை 
்பேதாம்பேனை்க வைச்சிப வபேதாடுவதாளு்கடி. 
அபபேடில்ைதாம் அனுபபிைதாவ்ன்னு,  உம் பிரணடு 
ை்தா ்சதால்லுவதாவை. இபபே ்நசமதாவவ வபேதாவப 
வபேதாவேவை,  அவ என்ைமதாச்சும் ்சதால்லி அ் 
நிைச்சிக்கிடடு நீ என்ைல்ைதாம் ்நைபபிவயதான்னு 
நிைச்வசன்.  சிரிபபு வநதிடுச்சி,”  ்சதால்லிவிடடு 
இன்னும் ்்கதாஞ்சம் சத்்மதா்கச் சிரித்்தான். 

“வபேதாங்கங்க, இதுக்்கதா சிரிச்சீங்க,   நீங்க 
ஒணணும் அபபிடி ஆளு கினையதாதுன்னு 
ை்தாடை ்சதான்வை. அ்வ அதுக்குச் ்சதால்ேதா, 
ஆமதாணடீ, அபபேடி ்வள்ைநதியதா வபேதாேவு்கை்தான் 
ஈசியதாப புடிச்சிப வபேதாடடு முந்தானையிை 
்சதாருவிக்்கதாளுவஙகிேதா,  அ்தான் பேயமதாயிருக்கு,”  
மர்க்த்தின் மு்கம் ்்தாங்கைதாகி இருந்து.

“சீ, வ்கதாடடி பிடிச்ச நதாயி, எங்க் சினிமதாவுை 
வரணும். அது வபேதாதும்.  நதா எதுக்கு ்பேதாம்பேை்க்ை 
பேதாக்்கபவபேதாவேன்..”  ்சதால்லியவுைன் அவனை 
இழுத்து அனைத்து முத்்மிடைதான். “சும்மதா  
விடுங்க.  புள்ைங்க வநதுேப வபேதாவுது” என்று விைகிப 
வபேதாைதாள். அவள் மு்கத்தில் இருந் வசதா்கம் அழிநது 
பிர்கதாசமதாகியது.  அவள் பேடித்துக்்்கதாணடிருந் 
பிள்னை்கனைத் தூங்க அனழத்்தாள். இர்வல்ைதாம் 
இருவரும் ்சன்னைக்குப வபேதாவன்ப பேறறிச்  
சன்ைக்குரலில் வபேசிக்்்கதாணைதார்கள்.

பிள்னை்கள் ஆவவைதாடு அவர்கள் வபேசுவன்க் 
வ்கடடுக்்்கதாணைை.   சினிமதாவிறகுச் ்சல்லும் 
்நன்யின் ்சயல் குறித்துப பூரித்துக்்்கதாணைை. 
நதானைக்குக் ்கதானையில் பேள்ளிக்குப வபேதாய்ச் ச்க 
மதாைவ, மதாைவி்களிைம் ்சதால்லிக்்்கதாள்ைைதாம் 
அல்ைவதா?  குடும்பேவம நீணை வநரமதா்க என் 
என்வயதா வபேசியபேடியும்,  எணணியபேடியும் 
பின்னிரவில் தூஙகிைதார்கள்.

அவன் ்சன்னைக்கு வவனைக்குப வபேதாய்,  
்கன் ்சதால்லி அவன் ்கன் பேைமதாகிக்  “்்கௌமதாரி” 
தினரயரஙகில்  முழுத் தினரபபேைமதா்கத் தினரயில் 
அவன் ்சதான்ைபேடிவய ஓடியது.  ்கனைசிக் 
்கதாடசியில்,  அவனுக்குப பிடித்் வசதா்க முடிவு 
இல்ைதாமல்,  சுபேமுடிவில் சினிமதா முடிந்தில் 
திடுக்கிடடுத்  தூக்்கம் ்கனைய விழித்்தான்.

 வ்ன் தூேல்்கள் ்னரனயப ்பேதாடடிை,  அைர 
இருளில் அதி்கதானை நனைநது்்கதாணடிருந்து.         

தூேனையும் இருனையும் ஊடுருவியபேடி 
வ்வதாையத்தின் ்வங்கைமணி ஆறு்ைனவ 
அதிரந்து மி்கவும் ்்ளிவதா்கக் வ்கடைது.  
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 கட்டுலை

பேதார் நதாடடில் ்்தான்னமயதாை ஓவிய மரபு 
குறித்து அறிய முறபேடுன்கயில், ஒரு மதாைவைதா்க  
நதாடு முழுவதும் வ்டிப பேயணித்் நதாட்கள் என் 
நினைவிறகு வருகின்ேை. நம்முனைய ்்தான்ம  
அரசியல் எல்னையதா்க இன்னேய இநதியதாவுைன் 
்பேரசியதா, ஆப்கதானிஸ்தான் வபேதான்ே 
நதாடு்கனையும் வசரத்துக் ்கறபேனை ்சய்து, அதில் 
பேயணிக்கும்வபேதாது பேைரின் வழி்கதாடடு்ல்்கள் 
நமக்குக் கினைக்்கப்பேறுகின்ேை.

ைதாக்ைர ஆைநத் ்்கணடிஷ் குமதாரசதாமி, 
ஒரு ஜியதாைஜிஸைதா்கத் ்ன் வதாழக்ன்கனயத் 
்்தாைஙகிைதார. இவருனைய குறிபபு்களில் 
இருநது கீனழவ்ய நதாடு்களின் ்கனை மரபு்கள் 
குறித்் பேதாரனவ்கள் நமக்குக் கினைக்கின்ேை. 
குறிபபேதா்க,  ்மிழ்க ஓவிய மரபு குறித்தும் 
நதாம் ்்ரிநது்்கதாள்வ்றகு உறுதுனையதா்க 
இருக்கின்ேை. இைஙன்கயிலிருநது இநதியதா 
வந் இவர, இநதியதா முழுவதும் சுறறுபபேயைம் 
வமற்்கதாணடு பேை ்கனைப்பேதாருட்கனைச் 
வச்கரித்து, பின்ைர பேதாஸைன் ்சன்று அஙகு 
ஆைந்குமதாரசதாமி மியூசியத்ன்  நிறுவுகிேதார. 
இ்றகு முன்பேதா்க, அவர ்கனை சதாரநது குறிபபேதா்க 
ஓவியம், சிறபேம்  குறித்துப பேை நூல் ்்தாகுபபு்கள்  
எழுதியுள்ைதார.  

ஆஙகிைத் ்்தால்லியைதாைர்களின் 
குறிபபு்கனை அடுத்துத் ்மிழ ்மதாழியில் 
நமக்குக் கினைத்திருக்கும் குறிபபு்கனைவய நதாம் 
முழுனமயதாை்தா்க எடுத்துக்்்கதாள்ை வவணடும். 
்மிழ்மதாழி வபேசும் நிைபபேரபபின் அரசியல் 
எல்னைக்கு உடபேடடு, ்மிழநதாடடின் ஓவியத் 
்்தான்னமனய எடுத்துச்்சதால்ை இரணடுவி்மதாை 
ஆ்தாரங்கனை நதாம் முன்னவக்்கைதாம்.

மு்ைதாவ்தா்க, பேனழய ்கற்கதாைம், இனை 

்கற்கதாைம், புதிய ்கற்கதாைம் எைக் கினைக்்கப்பேறே 
்்தால்லியல் ஆ்தாரங்கள். இரணைதாவ்தா்க, ்மதாழி 
வழிநின்று, இைக்கிய ஆ்தாரங்கள்.

அக்்கதாைங்களின் ஆ்தாரங்கைதா்க, பேதானே 
ஓவியங்கள், ்கல்திடனை்கள், மனி்ர்கள் 
குழுக்்கைதா்க வதாழந் அனையதாைங்கள் எை  நமக்கு 
இநதியதா முழுவதும் கினைக்்கப்பேறுகின்ேை. 
இனவ்கனை  ஆ்தாரமதா்க எடுத்துக்்்கதாணைதால், 
மத்தியபபிரவ்ச மதாநிைத்தில் இருக்கும் 
‘பீம்வபேட்கதா’ பேதானே ஓவியங்கள்்தான் 
்்தான்னமயதாை  பேதானே ஓவியங்கள் இருக்கும் 
இைம். 

கிபி.1868இல் அ்ைக்சதாணைர ்கன்னிங்கதாம் 
என்ே பிரிடடிஷ் ஆரக்கியதாைஜிஸட 
்னைனமயில் மு்ன்மு்லில் பேதானே ஓவியங்கள் 
்கணடுபிடிக்்கபபேடைை. அ்னைத் ்்தாைரநது 
இநதியதா முழுவதும் ஏரதாைமதாை பேதானே 
ஓவியங்கள் ்கணைறியபபேடடுள்ைை.

்்ன்னிநதியப பேகுதி்களில், வ்கரைதாவின் 
வயநதாடு பேகுதியில் எைக்்கல் குன்க்கள் 
இருக்கின்ேை. இஙகு  பேதானே ஓவியங்கள் 
்கதாைக்கினைக்கின்ேை. 

‘ம்ரதாஸ ஸவைட’  என்ேனழக்்கபபேடை 
நிைபபேரபபில் குறும்பேவனர, குமுதிபேதி, 
ம்கரதாஜ்கனை, கீழவைவு, ஓரமைஙகுணைதா, 
்வள்ளிக்வ்கதாம்னபே, கீழவதானை, ஆைம்பேதாடி 
என்று 30-க்கும் வமறபேடை இைங்களில் பேதானே 
ஓவியங்கள் சதான்று்கைதா்கக்   கினைத்திருக்கின்ேை. 
கீழவதானை அருகில்,  நமக்கு மனி் உைற கூறு்கள் 
வனரயபபேடடிருக்கும் ஓவியங்கள் ்கதாைக் 
கினைக்்கப்பேறுகின்ேை. இனவ எல்ைதாம் 
கிறிஸது பிேபபே்றகு 3,000  ஆணடு்களில் இருநது 
35,000 ஆணடு்கள் வனர  முறபேடை பேழனமயதாை 
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ஆ்தாரங்கள்.  

இவவதாேதாை ஆ்தாரங்களில் இருநது, 
நமக்கு மனி்க்குழு வதாழந் சுவடு்கள் 
கினைக்்கப்பேறுகின்ேை. மனி்க்குழு இரணடு 
்பேரும் பிரிவு்கைதா்க வதாழந்ன்ப பேதானே ஓவியச் 
சுவடு்கள், நமக்குத் ்்ரியபபேடுத்துகின்ேை. 
வவடனையதாடும் ்கதாடசி்களும், வவைதாண 
விவசதாயக் ்கதாடசி்களும் எை இரு ்பேரும் 
பிரிவு்கைதா்க மக்்கள் வதாழந்ன்ப புரிநது்்கதாள்ை 
முடிகிேது. 

மனி் நதா்கரி்கம் வைரச்சி ்பேறுவன்யும், 
அதில் ஓவியத்திறகுப பிர்தாைமதாை பேஙகு 
இருபபேன்யும் இவவதாேதாை ஆ்தாரங்களின் மூைம் 
நதாம் அறிநது ்்கதாள்ைைதாம்.  

இரணைதாவ்தா்க, நதாம் பேதாரத்் ்்தான்ம 
அனையதாைங்கள் என்பேை, ்மதாழிவழி நின்று, 
நம்பிக்ன்க, ்கைதாச்சதாரம், நதா்கரீ்கம் எைப பேகுத்துப 
பேதாரக்்க வவணடிய ஆ்தாரங்கள்.

குன்க ஓவியங்கள், குனைவனர ஓவியங்கள் 
என்று எடுத்துக்்்கதாணைதால், இன்னேய இநதிய 
நிைபபேரபபில் ‘அஜந்தா குன்க ஓவியங்கள்’ 
மி்கவும் பேழனமயதாைனவ. 

 ்்ன்னிநதியதாவில், ்மிழ்க நிைபபேரபபில், 
வரைதாறறுக் ்கதாைத்தில் கிபி.550க்குப பின், 
பேல்ைவர்களின் ஓவியங்கள் ்கதாஞ்சிபுரத்தில் 
ன்கைதாசநதா்ர வ்கதாவிலில் பேதாரக்்கக் கினைக்கின்ேை.

அ்ன்பிேகு, 3 அல்ைது 5ஆம் 
நூறேதாணடில், பேதாணடிய மன்ைன் அரிவ்கசரி 
மதாேவரமைதால் சித்்ன்ைவதாசல் ஓவியங்கள் 
உருவதாக்்கபபேடடிருக்்கைதாம் எைத் ்்ரிய 
வருகிேது. ன்கைதாசநதா்ர வ்கதாயில் ஓவியங்களும், 
பேனைமனை ஓவியங்களும், சித்்ன்ைவதாசல் 
ஓவியங்களுக்கு  முநன்ய ்கதாைத்்னவ.

இரதாஜசிம்ம பேல்ைவன் ்கதாைம் கிபி.720. 
மவ்கநதிரவரமப பேல்ைவன் ்கதாைம் கிபி. 
520. இவனை “விசித்திர சித்்ன்” என்றும் 
அனழத்்தார்கள். இக்்கதாை்கடைத்தில் தீடைபபேடை 
ஓவியங்கள் குறிபபு்கவைதாடு நமக்குக் கினைக்்கப 
்பேறுகின்ேை. இ்ன் பிேகு்தான், நமக்குக்  
கினைத்திருக்கும் ்ஞ்னச ்பேரியவ்கதாவிலின் 
்கதாைம் வருகிேது. இன்க் கிபி.10ஆம் நூறேதாணடு 
என்று வனரயனே ்சய்து ்்கதாள்ைைதாம்.

்்ன்னிநதிய நிைபபேரபபில் நமக்குக் 
கினைக்்கப்பேறே இவவன்கபபேதாடடினை, இநதிய 
அைவில் நமக்குக் கினைக்கும் ஆ்தாரங்கவைதாடு 
ஒபபிடைதால், இநதிய நுண ஓவியங்கள் அ்தாவது 
‘மினிவயச்சர ் பேயிணடிங’ என்ே வன்க ஓவியங்கள்  

கிபி.4ஆம் நூறேதாணடில் இருநது, நமக்்கதாை 
ஆ்தாரங்கைதா்கக் கினைக்்கப்பேறுகின்ேை. 
அவவவதாவியங்களில், ்கருப்பேதாருைதா்கக் 
்கதாமசூத்ரதா, விஷ்ணு ்ரவமதாத்ரதா, பேர்தாஸ நதாடடிய 
சதாஸதிரதா வபேதான்ேனவ இருக்கின்ேை. இவவன்க 
ஓவியங்கள், ்்தாைரச்சியதா்க வனரயபபேடடு 
இன்றும் ்கதாைக் கினைக்கின்ேை.

“ரூபே வபே் பிரமதாைனி......” எைத் 
்்தாைஙகும் பேதாைவை, இநதிய ஓவிய 
சதாஸதிரத்ன்க் கூறும் ்்தான்மச் சூத்திரமதா்க 
எடுத்துக்்்கதாள்ைபபேடடிருக்கிேது. இ்ன் 
வழி நின்று நதாம் இநதியதாவின் ஓவியங்கனை 
அறியைதாம்.

்மிழ ்மதாழி வபேசும் நிைபபேரபபின் 
அரசியல் எல்னைக்கு உடபேடடு, ்மிழநதாடடின் 
ஓவியத் ்்தான்னமனய ஆரதாயைதாம். இரணைதாவது 
ஆ்தாரமதா்க இருபபேை, ்மதாழிவழி நின்று 
கினைக்்கப்பேறே, இைக்கிய ஆ்தாரங்கள். 

்்தான்ம அனையதாைங்கள் என்பேை பேதானே 
ஓவியங்கைதா்கவும் குன்க ஓவியங்கைதா்கவும் 
கினைக்்கப்பேறே சதான்று்களுக்குப பிேகு, பேல்ைவர 
்கதாைச் சுவர ஓவியங்களும், வசதாழர, நதாயக்்கர, அ்ன் 
பிேகு வந் அரசு்களின் ஓவியங்களும், ்ஞ்சதாவூர 
்பேரிய வ்கதாவிலின் உள்அடுக்கு்களில் இருக்கும் 
பிற்கதாைச் வசதாழர ்கதாைச் சுவர ஓவியங்களும், 
அ்ன்பிேகு, ்கதாைத்்தால் முறபேடை சமை ்பேௌத்் 
ஓவியங்களும் நமக்குக் கினைக்்கப்பேறுகின்ேை.

இ்னைத் ்்தாைரநது, கிழக்கிநதியக் 
்கம்்பேனி இநதியதாவிறகுள் நுனழநது 
கி.பி.1700க்குப பிேகு, ‘்கம்்பேனி ்பேயிணடிங’ 
என்ே முனே உருவதாைது. குறிபபேதா்க ‘வில்லியம் 
ஹதாடஜஸ’  கி.பி.1780-ஆம் ஆணடில் ம்ரதாஸில் 
இருநது, பேதிபபு ஓவியமுனேனய உருவதாக்கிைதார. 
இ்னைத் ்்தாைரநது, நமக்கு ம்ரதாஸ ்கனைப 
பேள்ளி துவக்்கபபேடைது.

‘சதாரைஸ வ்கதால்டு’ ம்ரதானச வனரந் 
ஓவியங்கள் கி.பி.1791- ல் ‘ஓரியணைல் டிரதாயிஙஸ’ 
என்ே ்னைபபில் ்வளிவந்து. கி.பி.1786- 
ல் ‘்தாமஸ வைனியல்’ வ்கமரதா அபஸகியூரதா 
என்ே ்கருவினயப பேயன்பேடுத்தித் ்த்ரூபே வன்க 
ஓவியங்கனை உருவதாக்கிைதார. இபபேடி, நமக்கு 
ஐவரதாபபிய பேதாணி ஓவியக்்கனை வநது வசரந்து.

விஜயந்கர, நதாயக்்கர ்கதாைச்  
சுவவரதாவியங்கனைப பேறறி அவசியம் ்்ரிநது 
்்கதாள்ை வவணடும். அ்றகு முன் சங்க்கதாை 
மக்்களிைம் ஓவியம் வனரயும் வபேதாக்கு, ்னித்் 
ஓவிய பேதாணி இருந்்தா என்பேன், ்மதாழிவழி 
நின்று, ஒருசிை சங்கபபேதாைல்்களில் இருநது 
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்்ரிநது ்்கதாள்ை முடிகிேது.

சித்திரக்கூைம், சித்திரமதாைம் இருந்ன்ச் 
சங்கப பேதாைைதாை புேநதானூறு, ‘சித்திர மதாைத்து 
துஞ்சிய நன்மதாேன்’ எைக் குறிபபிடுகிேது.

‘மதாஙகுடி மரு்ைதார’  சித்திரமதாைம் 
இருந்ன், 

“்கயங்கணை வயஙகுனை  ந்கரத்துச்

்சம்பியன் ேன்ை  ்சஞ்சுவர புனைநது” 

எை   மதுனரக்்கதாஞ்சியில்  குறிபபிடுகிேதார.

அன்ப வபேதாைவவ, துகில் ஓவியம் பேறறிய 
குறிபபு, அ்தாவது நிைக் ்கதாடசினயத் துணியில் 
வனரந்்ற்கதாை ஆ்தாரத்ன், மதுனரக்்கதாஞ்சி, 

“நீைத்து அன்ை னபேம்பேயிர மினச ்்தாறும்

 ்வள்ளி அன்ை ஒள்வீ உதிரநது.....” (279-284) 

என்ே பேதாைல் வரி்களில்   குறிபபிடுகிேது.

வமலும் சிறுபேதாைதாறறுபபேனை பேதாைல் 
அடி்கள் 68 – 70 (“நறுநீரப ்பேதாய்ன்க....”)
நீரநினை்கனை ஓவியமதா்கச் சுவரில் தீடடி 
இருந்ன்ப வபேசுகிேது.

 ்்தாைரநது... ்நடுநல்வதானை,

“்வள்ளி யன்ை விைக்குஞ் சுன்யுரீஇ

மணி்கண ைன்ை மதாநதிரட டின்்கதாழச் ....” 
(110-115)

என்று   சதாநது ்்கதாணடு பூசிய இல்ைத்துச் 
சுவர்களின் அழகிய ்கதாடசி்கனை விவரிக்கிேது.

இன்பவபேதாைச் சங்கப பேதாைல்்களில் பேை 
இைங்களில் ஓவியம், ஓவியர, ஓவம், ஓவு, 
்கணணுள் வினைஞர, துகிலின்க, வடடின்க, 
பேைம் என்ே ்சதாற்கள் ன்கயதாைபபேடுகின்ேை. 
இ்ன்வழி நதாம் சங்க்கதாைத்தில் ஓவியங்கள் 
தீடைபபேடடிருபபேன் அறிநது்்கதாள்ைைதாம்.

மு.வ. அவர்கள், ‘ஓவச் ்சய்தி’ என்ே 
்னைபபில், ்னியதா்க ஒரு புத்்்கம் ஒன்னே 
எழுதியிருக்கிேதார. அதில், சங்க இைக்கிய அ்கப 
பேதாைல்்களில் ்கதாைபபேடும் உவனம்களில், 
்னைவன் ்னைவி குறித்து ஓவியத்வ்தாடு 
ஒபபிடடுப வபேசும் உவனம்களுக்்கதாை புதிய 
பேனழய விைக்்கங்கனை விரிவதா்க ஆரதாய்கிேதார.

இன்னேய அரசியல் எல்னைக்கு உடபேடை 
்மிழ வபேசும் மக்்கள் வதாழும் நிைபபேரபபில், 
்மிழ மரபு ஓவியம் என்று அல்ைது ்மிழ மரபின் 
்்தாைரச்சி என்று, என்ச் சுடடுவீர்கள் ?

கிபி.5-9 நூறேதாணடு்களில் ஆணை பேல்ைவ 
மன்ைர்கள் குறிபபேதா்க மவ்கநதிரவரமன், ்மிழ, 
்மிழர மரபு ஓவியங்கனை முன்மதாதிரியதா்கக் 

்்கதாணடு ஓவியக்்கனை மரனபே உருவதாக்கி 
இருபபேதாரதா என்பேது வ்கள்விக்குறிவய.

நமக்குக் கினைத்திருக்கும் பேனைமனை  
ஓவியங்களும், ்கதாஞ்சிக் ன்கைதாசநதா்ர 
ஓவியங்களும் இரதாஜசிம்மன் ்கதாைத்ன்ச் 
வசரந்னவ.

பேல்ைவர ்கதாைத்திறகுப பிேகு வசதாழர 
்கதாைத்தில் கினைக்்கப்பேறே ்ஞ்னச, ்தாரதாசுரம், 
புள்ைமஙன்க ஆகிய வ்கதாவில்்களில், சிை 
ஓவியங்கள் கினைக்்கப்பேறறுள்ைை. இவறனே 
நதாம் ்சவவியல் மரபு சதாரந்னவ என்று எடுத்துக் 
்்கதாணைதால், அ்ன் பிேகு அவவன்கபபேதாடு 
்்தாைரபபேைவில்னை. எைவவ இன்யும் நதாம் 
்மிழர மரபு என்று ்சதால்ைமுடியுமதா ? எனும் 
வ்கள்வி எழுகிேது.

இ்ன் பிேகு நமக்குக் கினைக்்கப்பேறும் 
சதான்று்கள், விஜயந்கர ஓவியம் பேதாணியில் 
கினைபபேனவ. இனவ நதாடைதார மரவபேதாடு 
இனைநது தீடைபபேடைை. இதில் சமை மரபு, 
இரதாடடிரகூை மரபு எை எல்ைதாமும் ்கைநது 
பின்பேறேபபேடடு இருக்கும்.

இவர்களுக்குப பின் வந் நதாயக்்கர்களும் 
மரதாடடியர்களும், ்மிழ  ஓவிய மரபு என்று 
என்யும் பின்பேறேவில்னை.

கிபி.14 -16 நூறேதாணடு்களில் விஜய ந்கரமும், 
கிபி.16-18 நூறேதாணடு்களில் நதாயக்்கர்களும், 
அன்த் ்்தாைரநது நமக்குத் திருபபுனை மருதூரில் 
கினைக்கும் ஓவியங்கள் எல்ைதாம், ்மிழர மரபு 
ஓவியங்கள் எைச் சுடடிக்்கதாடை இயைதாது.

 ஓவியம் தீடைபபேடை முனேனய, நதாம் வ்கதாடு, 
உருவ அனமபபு, வடிவம், நிேம், பேரபபு, ்வளி 
என்று பிரித்து ஆரதாய்ந்தால், ஓவியம் வனரயும் 
முனேயில் நமக்்கதாை அனையதாைத்ன் அல்ைது 
நமது என்று ்கறபி்ம் ்சய்து்்கதாணடிருக்கும் 
அனையதாைத்ன்த் வ்டிைதால், வினை 
்சதால்வது மி்கவும் ்கடிைம்.  கினைக்்கப்பேறே 
சதான்று்களில் இருநது பேதில் ்சதால்ை வவணடும் 
என்று நினைத்்தால், வசதாழர்கதாை ஓவிய மரபில் 
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இருக்கும் திரிபுரதாந்்கர ஓவியத்ன் மடடும் 
நதாம் சுடடிக் ்கதாடடி, ்மிழர ஓவிய மரபு என்று 
எடுத்துக்்்கதாள்ைைதாம்.

ஆைதால், ்மிழ மரபு ஓவியங்கள் என்று 
வ்டிக்்்கதாணடு வபேதாகும்  ்கடடுனரயில், நதாம் 
ஆரதாய்நதிருக்கும் ஆ்தாரங்கள் வழி நின்று, 
ஓவியம் தீடைபபேடை முனேயினை விடுத்து, 
இவவன்கயதாை ஓவியங்கள் வபேசும் ்கருத்தினை 
அல்ைது ்கன்்கனை எடுத்துக் ்்கதாணைதால், 
நமக்குத்  ்மிழர ஓவிய மரபு என்று ஏ்தாவது 
புைபபேடுகிே்தா என்று பேதாரபவபேதாம்.

பேல்ைவர ்கதாை ஓவியங்கள் எல்ைதாம் 
னசவமரபுக் ்கன்்கனை, சமை ்பேௌத்்க் 
்கன்்கனைப வபேசுகின்ேை. விஜயந்கர, நதாயக்்கர 
்கதாை ஓவியங்கள், இரதாமதாயைக் ்கதாடசி்கனை, 
ம்கதாபேதார்க் ்கதாடசி்கனைப வபேசுகின்ேை. வமலும் 
அந்ந்க் ்கதாை்கடைத்தின் நதாடைதார வதாழனவயும் 
இனைத்துப பேதிவு ்சய்கின்ேை.

மரதாடடியர ஓவியங்கள் ்பேரிதும், 
அரசர, அரணமனை சதாரந் ்கதாடசி்கனைவய 
பிரதிபேலிக்கின்ேை.  எல்ைதாவி்மதாை 
ஓவியங்களிலும் 3 ்கருப்பேதாருட்கள் 
்பேதாருணனமபபேடடிருபபேன்ப பேதாரக்்கமுடியும்.

1. இரதாமதாயைக் ்கதாடசி்கள்.

2. ்சதாவ்தாரக் ்கதாடசி (அல்ைது) ம்கதாபேதார்க் 
்கதாடசி.

3. னசவக் குரவர்களின் வதாழக்ன்க (அல்ைது) 
சிவ உருவங்கள்.

இன்பவபேதாைவவ, சமை ்பேௌத்் சமயம் 
சதாரந் ்கதாடசி்களும் இைம்்பேறுகின்ேை. 
்கருப்பேதாருளில் நதாம் ்்தால்்கதாபபியர ்கதாைத்து, 
இயறன்கனய வழிபேைல், இயறன்கனய 

ஓவியமதா்கத்  
தீடடு்ல் என்ே 
இைத்திறகு, 
இவவன்கயதாை 
ஓவியங்கள் 
்பேதாருந்தாத் 
்ன்னமயுைன் 
இருபபே்தால், 
இவறனே 
நம்மதால் ்மிழர 
ஓவிய மரபு 
என்று சுடை 
முடியுமதா ? 

இ்னைத் 
்்தாைரநது, 

இன்று நதாம் பேதாரக்கும் பேை சுவர ஓவியங்களின் 
பேதாணினயத் வ்டிபவபேதாைதால், முத்து விஜய ரகுநதா் 
வசதுபேதியின் பேடைதாபிவஷ்கம் தீடைபபேடடுள்ை 
கிபி.18ஆம் நூறேதாணடு ்கதாைத்தில் வபேதாய் 
நிறவபேதாம்.

நதாம் முன்ைவம பேதாரத்், ்கம்்பேனி ஓவிய 
முனேயும், இஙவ்க பேயிறசியில் இருந் விஜயந்கர, 
நதாயக்்க ஓவிய முனேயும் ்கைநது, ஒரு புதிய முனே 
உருவதாகி இருபபேன்ப பேதாரக்்க முடியும்.

 இன் உ்தாரைமதா்கக் ்்கதாணடு, ஒவ்வதாரு 
ஆடசிக் ்கதாைம் முடிந் பிேகும், பேயிறசி ்பேறே 
ஓவியர்கள் அடுத்து வரும் ஆடசியதாைர்களின் 
ஓவிய முனே்கனைக் ்கைநது ஓவியங்கனைத் 
தீடடியிருக்கிேதார்கள் என்ே ஊ்கத்ன்ச் 
சதான்ேதாக்கிைதால், இரதாஜரதாஜவசதாழன் ்கதாைத்து 
ஓவியத்ன்க்கூை, நம்மதால் ்மிழர ஓவிய மரபு 
என்று ்சதால்லிவிை முடியதாது.

  ்கடடுனரயின் துவக்்கத்தில் நதாம் பிரித்து 
னவத்் மற்ேதாரு சதான்ேதா்க இருக்கும் பேதானே 
ஓவியங்கனை வவணடுமதாைதால், இன்னேய 
்மிழ்மதாழி வபேசும் மக்்கள் வதாழும் நிைபபேரபபில், 
அக்்கதாைத்தில் வதாழந் மனி்க் குழுவிைர  
தீடடிய ஓவியங்கள் என்று ்சதால்ைைதாம். அன்த் 
்்தால்்கதாபபியர ்கதாைத்வ்தாடு இனைபபேது 
்கடிைமதாை பேணிவய.

மனி்குைத்தின் வமன்னமக்குக் ்கனைவய 
அடிபபேனை. ்கனையின் வமன்னமக்கு, 
இநநிைபபேரபபில் வதாழந் மக்்களின் 
பேங்களிபவபே அடிபபேனை. இநநிைபபேரபபில் 
வதாழந் மக்்களின் ்கனை சதாரந் வதாழவியல் 
முனே நமக்குத் ்்தான்ம அனையதாைங்கவைதாடு 
இன்றும் ்கதாைக் கினைபபேது, நம் ்பேருனம. 
அம்மக்்களின் ்கனைக்்கதாை பேங்களிபனபே, ்மதாழி 
அனையதாைத்வ்தாடு ் பேதாருத்திப பேதாரபபேது என்பேது, 
ஓவிய மரபில்  இயைதா் ்கதாரியம். மனி்குைத்தின் 
்்தான்னமயிலிருநது ்மதாழிவழி நின்று நம்னமப  
பிரித்துப பேதாரபபேது, உை்கப ்பேதாது ்மதாழியதாம் 
ஓவியத் துனேக்குப ்பேதாருந்தாத் ்ன்னம 
உனையது. 

வமலும், நம் ்்தான்ம அனையதாைங்கள் 
எல்ைதாவறனேயும், இன்றும் 
அழித்்்தாழிக்கும் வவனைனய வினரவதா்கச் 
்சய்து்்கதாணடிருபபே்றகு ்வட்கபபேை 
வவணடுவம அன்றி, ்பேருனம ்்கதாள்ை 
ஒன்றுமில்னை.
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உைக சினிமதா

பததாடர் - 7 èMT

வ்கள்வி்களின் வவ்கம் பேதில்்களின் ்தா்கம் எை 
மதாறி மதாறி ஆள்்கதாடடி விரல் முன்ைதால் இருபபேவனர 
வநதாக்கி நீணடு்்கதாணவை இருக்கிேது. ஒரு ்வறு.. 
அதுவும் மி்கப்பேரிய ்வறு. இந்ப பிேபபுக்வ்க 
்கைங்கம் ்்ரிவிக்கும் ஒரு மதா்பேரும் ்வறு. 
எல்ைதாம் முடிநது ்வறு்களின் உச்சம் ்்தாடடு, பின் 
சமநினைக்கு வரும் மைதுக்குள் ஒரு வபேதாரதாடைம் 
வருவம.. அ்ன் ்்தாைரச்சியதாை அைசல்்கள் மறறும் 
நியதாயத் தீரபபு்கள் என்று நீளுவவ் இந்ப பேைம்.  

ஒரு மனி்ன் மடடும் எபபேடி அத்்னைக் 
்்கதானை்கனைச் ்சய்துவிை முடியும்.. அது பேரந் 
தினச முழுக்்க அவைதாகும் சதாத்தியம். அவன் 
ஒவ்வதாரு முனே ்வறறி ்்கதாள்ளும்வபேதாதும் 
ஆரபபேரித்துக் ்்கதாணைதாடிய அந் மக்்களும்்தாவை 
அவன்.

இன்றும் குமடடிக்்்கதாணடு வரும் 
்பேயரதா்கவவ ஹிடைர இருபபே்றகு.. இந்ப 
பேைத்தில் வரும் ்கதாடசி்கள் பேை உ்தாரைம்.

நிரவதாை எலும்புக் கூடு்களின் வலி.. ஒரு 
மரைப வபேதாரதாடைத்தின் சுவைதா்கக் குவிநது 
கிைக்ன்கயில் முடடிக்்்கதாணடு வரும் அழுன்கனய 

அைக்்கவவ முடிவதில்னை. யூ் இைம்.. உைகிவைவய 
நினேய விஞ்ஞதானி்கனைக் ்்கதாணை இைம். என்ை 
வி்மதாை மைநினையில் ஹிடைரின் வ்கதாபேம் 
ஆரம்பித்்வ்தா ்்ரியவில்னை. அது ்வறியதாகிப 
பேசி ்்கதாணை மிரு்கமதாகி இைம் என்னும் 
வ்கதாரத்்தாணைவத்தில் ்்கதான்று குவித்்தான். இன்று 
வனர அழியவவ முடியதா் ரத்்ச்சுவைதா்க மைதுக்குள் 
ரீங்கரித்துக்்்கதாணடிருக்கும் மரை ஓைத்ன் இந்ப 
பேை வசைங்களின் மூைம் உைர முடிந்து அல்ைது 
ஏற்கைவவ உைரந்ன்த் தீவிரமதா்க அனச வபேதாை 
முடிந்து. 

பேைம் முழுக்்கவவ வ்கதாரட ்கதாடசி்கள்்தான். 
வதா்ங்கள்.. பிரதி வதா்ங்கள்.. குறேச்சதாடடு்கள். 
ஹிடைரின் மரைத்துக்குப பின் அ்மரிக்்க 
நீதித்துனேயின் சதாரபில் “ைதான் வஹதாவரட” - 
என்ே நீதிபேதி ்னைனமயில் நூரம்்பேரக் என்ே 
இைத்தில் விசதாரனை நைக்கிேது. ஒரு ஆடசியில் 
நைக்கும் குறேங்களுக்கு அன் ஆனையிடை 
்னைவன் மடடும் ்பேதாறுபபேதா அல்ைது அந் 
ஆனைனய நினேவவறறிய அரச ஊழியர்களும் 
அதி்கதாரி்களும்்தான் ்பேதாறுபபேதா.. என்ே சிக்்கைதாை... 
ஆைதால் வ்கட்கபபேைவவணடிய வ்கள்வினய 
நீதிமன்ேம் முன்னவக்கிேது.

ஹிடைர மி்கப்பேரிய வன்முனேயதாைன் 
என்ேதால் அவனைக் ்்கதாணைதாடிப வபேதாறறிய 
மக்்களும்்தாவை வன்முனேயதாைர்கள். அரசன் 
எவவழிவயதா மக்்களும் அவவழிவய. நல்ை 
குடிமக்்கள் என்ை ்சய்திருக்்க வவணடும்..? 
்னைவன் ்பபேதாைவைதா்க.. ்்கதாடிய 
மைவநதாயதாளியதா்க இருக்கிேதான் என்பேன் 
உைரநது அவனை ஆடசியில் இருநது கீவழ இேக்்க 
முயன்றிருக்்க வவணடும். 

ஆைதால் நைந்து என்ை..?

ச்க மனி்ன் அவன் யூ்ன் என்பே்ற்கதா்க 
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அவனைக் ்கல்ைதால் அடித்து... இருக்கும் 
உனைனம்கனைப பேறித்துக்்்கதாணடும்.. இன்னும் 
எந்்ந் வழி்களில் துன்புறுத்் முடியுவமதா 
அத்்னைனயயும் ஹிடைரின் கீழ இருக்கும் 
மக்்கவை ் சய்கிேதார்கள் என்ேதால்.. அது ்கவனைபபேை 
வவணடிய விஷயம்..(விைக்கு்களும் உணடு). 
அது ஒருவன்க அடினம மைநினையின் வினைவு. 
ஹிடைர மி்கச் சிேந் வபேச்சதாைன்்தான். அ்ற்கதா்க 
அவன் வபேசியன் எல்ைதாம் அச்சு பிச்கதாமல் 
உள்வதாஙகி நனைமுனேப பேடுத்்பபேடை்்ன்ேதால்.. 
சுய அறிவு எஙவ்க வபேதாயிறறு. ் பேதாதுபுத்தியின் கூடடு 
்கைவதாணித்்ைம். ஆழமைக் குரூரங்களின்பேதால் 
்கடைபபேடை வக்கிர மதானுை அனமபபு என்று்தாவை 
்சதால்ை முடியும். ்கைந் வருைங்களில் வ்கரைதாவில் 
‘மது’ என்ே மைநினை பேதாதித்் இனைஞனை 
அடித்துக் ்்கதான்ேதார்கவை.. அது வபேதான்்ேதாரு 
மைநினை்தான். வைரத்் பேதாம்பு ் ்கதாத்துவ் என்ேதால் 
அன்யும் சிரித்துக்்்கதாணவை வதாஙகிக்்்கதாள்வது 
சுயநினைவறே ்சயைதா்கத்்தாவை இருக்்க முடியும்.

மைத்ன் உலுக்கும் வ்கள்வி்களும் 
்மௌைம் ்கனைக்கும் பேதில்்களும்.. ஹிடைரின் 
மரைத்துக்குப பின் அந்க் வ்கதாரடடுக்குள் அனை 
அடிக்கும்வபேதாது ்கைத்் ்மௌைத்வ்தாடு்தான் நதாம் 
பேைத்ன்க் ்கைநதுவபேதா்க வவணடி இருக்கிேது. 
இைத்தின் ்பேயரதால் ஒருவன் மூைத்்ைமதா்கக் 
்்கதான்று குவிக்கும் ்சயனை எபபேடி எடுத்துக் 
்்கதாள்வது.. யூ்ப பேடு்்கதானைனய அந்ச் சூழல் 
எடடும் வனர விடடுவிடடுப பிேகு வவடிக்ன்கப 
பேதாரத்துக்்்கதாணடிருந் உை்க நதாடு்களின் 
மைநினைனய எதில் னவத்து நிறுத்துவது.. அரசு 
என்பேது வதாைத்தில் இருநது குதித்து வநதுவிடை 
ஒன்று அல்ை.. அது மக்்களுக்்கதா்க ஏறபேடுத்்பபேடை 
ஒரு குழுமம்்தான். அதி்கதாரி்களும்.. ஊழியர்களும்.. 
அவர்கனை வழி நைத்தும் ்னைவர்களும்்தான் 
அரசு. இதில் ்னைவன் என்பே்ற்கதா்க அவன் 
்சய்யும் அநீதி்கனைக் ்கணடும் ்கதாைதாமலும் 
அல்ைது அ்றகுத் துனை வபேதாகும் அதி்கதாரி்களும் 
ஊழியர்களும்்தாவை அத்்னைத் ்வறு்களுக்கும் 
்பேதாறுபபேதா்க இருக்்க முடியும். 

மனி் உயிர எத்்னை ம்கத்்தாைது. 

அன் இைத்ன்க் ்கதாரைம் ்கதாடடி அல்ைது 
என்க் ்கதாரைம் ்கதாடடியும் வி்வி்மதாை ்்கதாடூர 
முனேயில் ்்கதால்வது என்பேது மைநினை பிேழந் 
்சயல். ஹிடைர மி்கப்பேரிய புத்திசதாலியதாை மை 
வநதாயதாளி. ஹிடைருக்குப ் பேதாருள் உ்வி.. பேை உ்வி 

்்கதாடுத்் ்்தாழில் அதிபேர்களும்.. குறேவதாளி்கவை. 
்ணடிக்்கபபேை வவணடியவர்கவை.. என்று நீதி அரசர 
தீரபபேளிக்கும்வபேதாது பேதாதிக்்கபபேடை யூ் மக்்களில் 
சிைர வ்கதாரடடுக்குள் மிரணடு வ்க்கினவத்து 
நடுஙகும் ்கைந் ்கதாை நினைவு்களில்.. மைசதாடசி 
ஓஙகி ஓைமிடுவன் மிரணை விழி்கவைதாடு 
்கணவைன்.

யதாரின் வ்கள்விக்கும் அதிரதா் மைம் ்ன் 
்சதாந் மைதின் வ்கள்விக்கு அதிரும். 

பேைம் முழுக்்க ஹிடைருக்குக் கீழ வவனை 
பேதாரத்் அதி்கதாரி்களின் மைம்.. எதிரவதா்ம் 
னவத்்தாலும்.. அவரவர உைலுக்குள் உயிர 
அதிரவன் உைர முடிந்து. பேைம் முழுக்்க ஒவர 
இைத்தில். ஆைதால் எந் இைத்திலும் சலிபபு ் டைதா் 
தினரக்்கன். அது தினர- ்கன் மடடும் அல்ை. ஒரு 
மிரு்கத்தின் ரத்் ் வறினயத் தினர கிழித்துக் ்கதாடடிய 
்கன். ்வளி எஙகும் பேைர விடடு ஒரு இைத்தின் 
வதாழவின் ஆ்தாரத்ன்வய அழித்் னபேத்தியக்்கதாரக் 
்கன். பேதாரக்்கப பேதாரக்்க பேரி்விபபில் ஸ்ம்பித்து 
்சய்வ்றியதாது தினரனயவய ்வறித்து நின்ேவபேதாது 
ரதாஜபேக்வச நினைவுக்கு வந்தான்.

ஹிடைர மீணடும் மீணடும் 
பிேநது்்கதாணடு்தான் இருபபேதான். நல்ை ஆத்மதாக்்கள் 
எபபேடி மீணடும் பிேக்கின்ேைவவதா அபபேடி தீய 
ஆத்மதாக்்களும் பிேக்்கத்்தான் ்சய்கின்ேை. என்ை 
்சய்ய.. வதாழவின் திருபபுமுனை்கள் அபபேடி. 
்கதாைங்களின் நைத்ன்னய யதாரும் ்கணிக்்க முடியதா் 
துவக்்கத்தில் இருநவ் ்கணிக்்கக்கூடிய புள்ளி 
ஆரம்பேம் ஆகிேது. ஒரு கூரிய விழி்கவைதாடு அரனசக் 
்கண்கதாணிக்்க வவணடிய ்பேதாறுபபு ஓடடு வபேதாடை 
மக்்களுக்கு இருக்கிேது. 

JUDGEMENT AT NUREMBERG என்பேது வபேதாை 
மீணடும் ஒரு JUDGEMENT AT EELAM என்று வரும் 
நதானை எதிரவநதாக்கிக் ்கதாத்திருக்்கச் ்சய்யும் மைதில் 
்சதாடடிக்்்கதாணவை இருக்கும் குருதியில் வ்தாய்ந் 
சுவடு்கைதா்க இந்ப பேைம்..... பேைம் என்று கூறி 
வடை சதுரத்துக்குள் அனைத்து விை முடியதாது. அது 
நிஜம். சுடைதாலும் நிஜம் ்சதால்லும் ்த்துவத்ன் 
எவைதாலும் மனேக்்க முடியதாது. எமைதாலும் 
மனேக்்க முடியதாது.

தி்ரப்ப்டம : JUDGEMENT AT NUREMBERG
ஆண்டு    : 1961
இயககு�ர  : Stanley Kramer
ச்காழி     : ஆஙகிலம
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 நூைறிமுகம்

நதா்கரி்கம் பேணபேதாடு எல்ைதாம் மனி்க்குழுமம் 
சிேபபேதா்க வதாழவ்ற்கன்றி அதி்கதாரத்திறகும் 
பேன்கனமக்கும்  ்கதாழபபுைரச்சிக்கும் என்ேதாை பிேகு 
மனி்னின் ‘இருத்்ல்’, அவை்கக் வ்கள்வியுைன் 
பூமிமீது சுறறியனைகிேது. ்பேதாருளீடடும் அவசரத்தில் 
குடும்பே உேவு்கனையும் ன்க ்கழுவி நழுவ எத்்னிக்கிே 
இப்பேருவதாழவு ்ம் ்பேருமி்ங்கள் அத்்னைனயயும் 
இழக்்கத் துணிநதுவிடைது.

குடும்பே உேவு்கள் எனினும் வ்தாழனம எனினும் 
்னித்து வதாழும் மனி்்ரனினும் அனைவரிைமும் 
வதாழவின் மீ்தாை ஒரு அடிமை விரக்தினய 
உணடுபேணணியிருக்கிேது ்கதாைம். ்ம்  ்வறு்கனை 
ஒபபுக்்்கதாள்ைதா் மனி்ன் ்கதாைத்தின் மீவ் ் ம் பேழினய 
இேக்கினவத்து இயைதானமயில் இனைபபேதாறுகிேதான்.

ச்க மனி்னிைம் அன்பு ்்கதாள்ைவவதா மரியதான் 
்சலுத்்வவதா இயைதா், விரும்பேதா் அவனை 
ஆடடுவிக்கிேது, இப்பேருவதாழவு. ஆம், மனி்ன் ஒரு 
சூழநினைக் ன்கதி. சூழநினை்தான் இஙகு அனைத்ன்யும் 
தீரமதானிக்கிேது. இருபபே்தா, சிரிபபே்தா, அழுவ்தா 
என்பேன்க்கூை அவவை வலிய ஏறபேடுத்திக்்்கதாணை 
வனரயனேக்குள் னவத்துக்்்கதாணடு வதாழ இயைதாமல் 
முழி பிதுஙகுகின்ேதான் மனி்ன்.

இத்்ன்கய வதாழவதாவஸன்்கள் குறித்து்தான் 
எத்்னைக் ்கதாடசி்கள்.. எத்்னைக் ்கன்்கள்?! 
அடிநதாள் ்்தாடவை இந்க் ்கன்்கனை மனி்ர பேைர 
வபேசிவய வநதிருக்கின்ேைர. இத்்ன்கய அவை்கக் 
்கன்்சதால்லி்களின் வரினசயில் ‘தூர’ சிறு்கன்்கள் 
மூைம் ்தாமும் ஒரு ்கன்்சதால்லி்யை வநதுநிறகிேதார.. 
எழுத்்தாைர அகிைதா கிருஷ்ைமூரத்தி.

மனி் மைதின் ஊடுபேதாவதாை சமூ்க, உைவியல் 
சிக்்கல்்கனைப புேவயமதா்கவும் அ்கவயமதா்கவும் 
்மது ்கன்மதாந்ர்கள் வழிவய.. அவர்களின் 
‘இருத்்லியல்’ ்கைந் சிந்னையில்.. வதாழனவ 
விடுத்து நழுவிச்்சல்லும் ‘நீரவழிப பேடும் புனை’யின் 

வபேதாக்கினைக் ்கனரயில் நின்று பேதாரத்துச்்சதால்லும் ஒரு 
சதாடசியின் குரலில் ஒரு ்மன் ்கவித்துவம் தூவி ்மது 
்கன்்கனைப வபேசிச் ்சல்கிேதார நூைதாசிரியர.

ஓவரதார ்கன்்களில் ்கன்ச்்சதால்லியின் 
்ன்னினையிலும் ்கன் பேைரச்்சய்கிேது. அபபேடியதாை 
ஒன்று்தான் ் ்தாகுபபின் மு்ல் ்கன்யதாை ‘்கைத்துபேவன் 
்கைவுள்’.

ரயிலுக்்கதா்க நினையத்தில் ்கதாத்திருக்கும்  
பேயணி்யதாருவரின் ‘நதான்’ எனும் குரல்வழி விரிகிேது 
்கன். பேருவம் ் பபிப ் பேய்கிே இரவு மனழனயச் சறவே 
சபித்தும் ரசித்துமதாை ்கதாத்திருபபுத் ்ருைத்தில் ஒரு 
மனழயதாடும் இனைஞன் ்கதாத்திருபவபேதாரின் ்கவைத்ன் 
ஈரக்கிேதான். ஒதுஙகிவயதா குனைபிடித்வ்தா மனழனயச் 
சகித்துக்்்கதாள்ளும் மனி்ர்களுக்கு மத்தியில் அவனின் 
‘மனழபவபேதாக்கு’ விவைதா்மதா்கத் ்்ரிகிேது.

ஆைதால் அவறனேப ்பேதாருடபேடுத்்தா் 
மனழயதாடியதா்க இருக்கிேதான் இனைஞன்.

அந்ப பேயை இரவில் அவவைதாைதாை 
உனரயதாைல்்கைதா்க ந்கரகிேது ்கன். ்கன்யில் 
அவன் இயறன்கயின் ஆழமைக்குறியீடு எை 
விரிகிேதான். புேத்தின் வ்கள்வி்களுக்்்கல்ைதாம் அ்கம் 
எதிரவிைதாக்்கனைவய பேதிைதாய் எழுபபித் ்ரக்கிக்கிேது.

இயறன்கனய விடடு ்வகுதூரம் வநதுவிடை 
புேமனி் வதாழவு இந் எதிரவிைதாக்்களின் 
்ரக்்கச் சூடனை எதிர்்கதாள்ைவியைதாமல் 
்மௌைங்்கதாள்கிேது. இறுதியதா்கக் குறே 
உைரவு்்கதாள்ளும் வ்கள்வியதாைர மனழயில் நனைய 
புேச்சூடு ்ணிய அ்கம் குளிரவ்தா்கக் ்கன் முடிகிேது. 

வனரயறுக்்கபபேடை மனி் வதாழவிருத்்லின் 
வலிமிகு அ்கபபுேவியல் ஊைதாடைங்கனை 
இயறன்கக்கும் மனி் இருத்்லுக்குமதாை ்ரக்்க 
உனரயதாைைதாய் ஓர இரவுவநர ரயில் பேயைத்தின்வழி 
வபேசமுனைகிேது ்கன். இக்்கன்யில் ரயினை 
அனைவருக்குமதாை வதாழக்ன்க எைவும் பேடிமக்குறியீடு் 
எைவும் ்பேதாருள்்்கதாள்ை இயல்கிேது.

பேடிபபு ஏேதா் உைன் பேடித்் ்கதா்ைனை 
மைம்முடித்் ்பேண பேறறிய ்கன், ஃபேதாரின் 
அபபேதா. ்நன் எவவைவவதா எடுத்துச் ்சதால்லியும் 
னவரதாக்கியமதாய்க் ்கதா்ைனைக் ன்கபபிடித்்வள், 
சரிவு்கனை, பேை சிக்்கல்்கனை எதிர்்கதாள்ை வநரகிேது.  
ஊ்தாரியதாய் ஆகிவிடை ்கைவன் ்ரும் துயரங்கனையும் 
அவமதாைங்கனையும் ்சரித்்பேடி ம்கனைக் 
்கனரவசரக்்கப வபேதாரதாடும் ்பேண்ைதாருத்தினயக் 
்கணமுன் நிறுத்துகிேது, ‘ஃபேதாரின் அபபேதா’.

்றகுரலின் வழி விரிகிே இன்்ைதாரு ்கன், 
‘நிைதா வதாசம்’. திருமைமதாகிப புகுந்வீடடுக்கு 
வநதுவிடைவளின் நினைவில் அவைது 
்தாய்குறித்் மைரும் நினைவு்கைதாகிே அழகிய 
்கன். எல்ைதாப பேதாடு்கனையும் ்னி்வதாரு 
மனுசியதாய் இழுத்துபவபேதாடடு ஓடியதாடும் அம்மதா, 
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வநதாய்வதாய்பபேடடுப பேடுக்ன்கயில் விழுகிேதாள்.
பிே்கதாைவறனே ஒரு ம்கைதா்க எதிர்்கதாள்ளும் 

ஒருத்தியின் மைம்பேறறியவ், நிைதா வதாசம். ‘நிைதாவதாசம்’ 
இ்ய மைம் ்கமழுவன்க் ்கணணீரச் சு்கத்வ்தாடு 
வதாச்கரிைத்தில் ்கைத்தியிருபபேது அழகு.

பிேந்நதாள் முடிந் மறுநதாள் ்கதானை அந்க் 
குழநன்்கள் ்கதாபபே்கத்தின் வதாசலில் வநது நிறகிேது, 
கீரத்்ைதா - வசந்னின் ்கதார. ‘அவ்தா பேதார அபி 
வந்தாச்சு..’ எை ஆயதாம்மதாள் குரல்்்கதாடுக்்க.. நினேய 
குழநன்்களும் ஆயதாம்மதாவும் ்கதானர வநதாக்கி 
ஓடிவருகிேதார்கள். இனிபபு்கவைதாடு பிேந்நதாள் 
்்கதாணைதாைபபேடுகிேதாள் அபிக்குடடி. அபியின் மைரந் 
மு்கத்ன்க் ்கணடு மு்கம் சுருஙகுகிேதாள் அவளின் 
்தாயதாை கீரத்்ைதா. ம்கள் குறித்் அவளின் வநறனேய 
நினைவு்களிலிருநது விரிகிேது, ‘வஹபபி பேரத்வைவும் 
பிேந்நதாள் விழதாவும்’ ்கன்.

பிள்னையின் மைன் உைரதாமல் பேைத்தின் 
பின்ைதால் ஓடும் ்பேறவேதார பேறறிய ்கன் இது. இதில் 
புத்தி ்சதால்வது வபேதாைன்றிக் ்கன்வயதாடைத்தில் 
சம்பேவங்கனை விவரித்து மைன் ்நகிழவிக்கும் 
்மதாழிவநரத்தி வதாய்த்திருக்கிேது எழுத்்தாைருக்கு.

முனைவர பேடைப பேடிபபிற்கதாை பேடிவங்கள் 
நீைதாவின் வமனசயில் ்கதாத்திருக்கின்ேை. ஏற்கைவவ 
இரணடு ்பேரும் பேடிபபு்கனை முடித்துவிடை 
்கனைபபிலிருக்கிே நீைதாவுக்கு வமலும் பேடிக்்க 
மனைபபேதா்க இருக்கிேது. அன்பின் ்பேயரதால் ்கைவன் 
விருபபேத்திறகு ஆடடுவிக்்கபபேடும் ஒரு பேடித்் 
்பேணணின் ்கன், ‘அன்்பேைப பேடுவது’. ்கைவனின் 
எல்ைதாக் ்கடைதாயங்களுக்கும் உைன்பேடுகிேவளின் 
வபேதாரதாடைக்்கைமதா்க விரிநது்சல்கிே ்கவைம் 
்்கதாள்ைத்்க்்க ்கன் என்பே்றகு மதாறறுக் ்கருத்து 
இல்னை.

ஒவர ஊரிலிருக்கிே மைம் முடித்் இரணடு 
வ்தாழி்கனைப பேறறிய ்கன், ‘பேனழய வீடு’. 
ஓரதாணடுக்குப பிேகு ்ைது வசதியதாை வ்தாழி 
ஆதிரதானவச் சநதிக்்க அவளின் புதிய வீடடுக்கு 
வருகிேதாள் விவைதா்தா. இருவருக்குமதாை உனரயதாைலில் 
விரிகிே ்கன், பேனழய வீடடின் நிம்மதினய மகிழனவப 
வபேசுகிேது.

்ற்்கதானைக்்்கை அரளி வின்னய அனரத்து 
னவத்து ்வறித்துக்்்கதாணடிருக்கும் ்தா்யதாருத்தினயப 
பேறறிய சதாடசியின் குரைதா்கப பேயணிக்கிே ்கன், 
‘அல்லியம்மதா அனரச்ச மருநது’. திருமைமதாகிப 
பேடைைத்திறகுச் ்சன்றுவிடை ம்கனுக்கும் கிரதாமத்துத் 
்தாய்க்கும் இனைவயயதாை பேதாசபவபேதாரதாடைத்ன் 
விவரிக்கிே சிேபபேதாை ்கன். கிரதாமத்து மனி்ர்களின் 
்மதாழியிவைவய ்கன்யின் உனரயதாைனை 
நி்கழத்தியிருபபேது ்கன்்சதால்லும் திேத்திற்கதாை 
சிேபபு.

மிகுந் பேதாசக்்கதார ஆைதால் சுயமரியதான் குனையதா் 
கிரதாமத்துத் ்தானயக் ்கண்கள் பேனிக்்கக் ்கணமுன் 
நிறுத்தியிருக்கிேதார.

்கைவனையும் ்ன் குழநன்னயயும் ்கதாை 
இரவவதாடுஇரவதா்கப வபேருநது ஏறுகிே ்பேணணின் 

நினைவனை்கைதாய் விரிகிே ்கன், ‘வ்கதாபபிரியதா’. 
வபேருநன்ப பிடித்் பிரியதா, சன்ைவைதாரம் 
அமரநதுவிை... முன்வை ந்கரும் வபேருநது அவளின் 
நினைவு்கனைப பின்னுக்கு இழுக்்க.. பிரியதாவின் 
திருமை விழதாவிலிருநது ்கன் சூடுபிடித்து ந்கரகிேது.

பேைம் சம்பேதாதிக்கும் வவ்கத்தில் வதாழவின் 
சநவ்தாசங்கனைப புேக்்கணித்துவிடடு ஓடும் சுய 
சிந்னைக் குனேயுள்ை, சம்பேதாதிக்கும் இைம் 
மனைவினயப பேறறிய ்கன். அவளின் எதிர்கதாைத் 
திடைங்கள் வதாச்க விழி்கனை வியபபில் விரிய 
னவக்கின்ேை.

பேள்ளிச் சிறுமி்யதாருத்திக்கும் அவள் நடடுனவத்து 
வைரக்கும் மல்லிபபூச் ்சடிக்குமதாை உேனவ 
உைரவுபூரவமதா்கப வபேசுகிேது, ‘பேேத்்லின் சப்ம்’. 
மருத்துவரதாக்கும் ்கைவவதாடு ம்கனைப பேடிக்்கனவக்கும் 
்நன், ்கல்வியின் ்கை இறுக்்கத்தில் பேடிபபு ஏேதாது 
்டுமதாறும் ம்கள் வசுமதி, ம்களுக்கும் ்கைவனுக்கும் 
இனைவய பே்கனையதாய் உருளும் வசுமதியின் ்தாய்  எை 
அல்ைதாடும் ்கன்்வளியில் வசுமதியின் ஒவர ஆறு்ல் 
அவள் வைரக்கும் மல்லிச் ்சடி்தான்.

அ்வைதாடு அவள் வபேசுவதாள். ்ன் 
வ்கள்வி்களுக்்்கல்ைதாம் அது பேதிலுனரபபே்தா்கவும் 
அவவபவபேதாது அவளுக்கு ஆறு்ல் ்சதால்வ்தா்கவும் 
மல்லிச்்சடினயக் ்கருதுகிே வசுமதி, பேள்ளியில் 
வமல்நினைத் வ்ரனவ எதிர்்கதாள்கிேதாள். அ்ன் 
பிே்கதாைவறனே மி்க ்நகிழவதா்க ந்கரத்திச் ்சன்று 
்கன்னய முடித்திருபபேது சிேபபு.

நதான்கு ம்கள்்கள் ஒரு ம்கன் எை ஐநது 
பிள்னை்கனைப ்பேற்ேடுத்் ்நன்னயப பேறறிய 
்கன், தூர. ்நன் னவரவன் மீது மிகுந் அன்பு 
னவத்திருக்கும் ம்கள்்கள், ்சதாத்ன் அபே்கரிக்்க 
முனையும் ம்கன் ஆகிவயதாருக்்கதாை வபேதாரதாடைமதாய் 
உரு்வடுக்கிே ்கன்யில் ்சதாத்து விசயத்தில் 
்தான் ்சய்துவிடுகிே ஒரு ்வேதால் ்பேருஙகுறே 
உைரவு்்கதாள்கிே ்நன், அன்க் ்கைநவ்றுகிே 
ம்கள்்களின் பேதாசம் எை உைரச்சிக் ்கைமதாய்த் ்ன்னைப 
பேதிவு்சய்து ்்கதாள்கிேது, தூர சிறு்கன்.

்மதாத்்ம் பேத்து ்கன்்களில் ஒன்பேது ்கன்்கள் 
குடும்பே உேவு்கனை னமயமதா்கக் ்்கதாணைனவ. நூலின் 
மு்ல் ்கன்யதாை  ்கைத்துபேவன் ்கைவுள், இரணடு 
மனி்ர்களுக்கினைவயயதாை உனரயதாைல் எனினும் 
இயறன்கக்கும் மனி்னுக்குமதாை இருத்்லியல் 
்ரக்்கமதா்கவவ உைரமுடிகிேது. ்்கதாஞ்சம் பிசகிைதாலும் 
பிரச்சதார ்நடியடித்துவிடும் ்கன்க்்கைத்தில் 
நின்று்்கதாணடு ்கத்திமுனையில் நைக்கிே ்கவைத்துைன் 
இைக்கியம் ்சய்திருக்கிேதார, எழுத்்தாைர அகிைதா 
கிருஷ்ைமூரத்தி.

அவரின் இந்த் ‘தூர’, இ்யத் தூய்னம!

நூல்   : தூர (சிறுக்தைகள்)
ஆசிரியர : அகிலகா கிருஷணமூரத்தி 
சவளியீடு  : முடிவிலி சவளியீடு 
பககம   : 120 
வி்ல   : 125.
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ஆய்வு

பததாடர் - 2

வரதாஜதாமுத்ன்யதாவின் அரிய வச்கரிபபு்களில் 
இன்னும் சிைவறனேப பேதாரபவபேதாம். 1932ஆம் ஆணடு 
ஆ்கஸட 16ஆம் நதாள் ஆஙகிவைய ஏ்கதாதிபேத்யத்தின் 
அபவபேதான்ய பிர்மர ்மக்்ைதாைதால்ட (Ramsay Mc-
Donald) பிரித்்தாளும் சூழச்சியில் சதாதியப பேதாகுபேதாடு 
வைரக்கும் ஒரு உத்்ரனவ இநதியதாவிற்கதா்கப 
பிரவயதாகித்திருந்தார. அபவபேதாது புவைவிலுள்ை 
எரவதாைதா சினேயிலிருந் ம்கதாத்மதா ்கதாநதியடி்கள், 
இந் அறிவிபபு ்வளிவந் உைன் சதாகும்வனர 
உணைதாவிர்த்ன்த் ்்தாைஙகிைதார. இநதியதாவின் 
்நன் ்கதாநதியடி்கனை அதி்கமதா்க வநசித்் மதாநிைம் 
்மிழநதாடு. இந் உணைதாவிர்த்ன் ஆ்ரித்து 
“ம்கதா உபேவதாசம்” எனும் ஒரு நூல் ்சன்னையில் 
்வளியிைபபேடைது. இதுவும் அவர வச்கரிபபில் 
இருந்து்தான்.

வரதாஜதாமுத்ன்யதாவிைமுள்ை பேல்ைதாயிரக் 
்கைக்்கதாை நதாை்க விைம்பேர வநதாடடீஸ்கள், 
தினரபபேை விைம்பேரத் ்தாள்்கள், துணடுப பிரசுரங்கள் 
்மிழ நதாை்க, சினிமதா, ்கனை வரைதாறு வபேதான்ேவறனே 
எழு்வும் ்மிழச் சமூ்கவியல் ஆய்வு்களுக்கும் 
பேயன்பேடடுவருகின்ேை. 1900ஆம் ்்தாைக்்க 
ஆணடு்களில் நடிக்்கபபேடை நதாை்க விைம்பேரப 
பிரசுரங்களில் அடியில் இருந் குறிபபு ஒன்று, “நதாை்கக் 
்்கதாடைன்கக்குள் ்பேருவியதாதியஸ்ர்களுக்கும் 
பேஞ்சவமரர்களுக்கும் அனுமதி இல்னை” 
என்று உத்்ரவிடுகிேது. இதுவபேதால் சமூ்கவியல் 
உணனம்கனை ்வளிபபேடுத்தும் அரிய வசமிபபு்கள் 
பேைவும் இருந்ை.

புத்்்கங்கனை வதாஙகுவவ்தாடு நிறுத்திவிைதாமல் 
அவறனேப பேடித்து, ்னைபபு வதாரியதா்கப பிரித்து, 

அடைவனைபபேடுத்தி, பேடிபபேவர்களுக்குப 
பேயன்பேடும் வன்கயில் அவறனே அடுக்கி 
னவத்திருந்தார. ஒவ்வதாரு நூலிலும் உள்ை 
்சய்தி்கனைத் ்்தாகுத்துக் ்கைஞ்சியமும் 
்யதாரித்திருந்தார. இது அவருனைய ்சதாந் 
முனேனயத் ்ழுவியது. அரிய புத்்்கங்களும் ்கனைப 
்பேதாருட்களும் எஙவ்க கினைத்்தாலும் அவறனே 
எல்ைதாம் வதாஙகிச் வச்கரித்்து்தான் இன்று உை்கம் 
முழுவதிலுமுள்ை ்மிழர்கனைப ்பேருனமபபேை 
னவத்துக்்்கதாணடிருக்கிேது.

வரதாஜதா முத்ன்யதா வச்கரித்் நூல்்கள் பேறறிய 
்சய்தினய அறிந் ஆய்வதாைர்கள் ்ம் ஆய்வு 
்்தாைரபேதாை ்ரவு்கனைத் திரடை வ்கதாடனையூருக்குச் 
்சன்ேைர. அவர்கள் நூை்கத்ன்ப பேயன்பேடுத்் 
இைவசமதா்க அனுமதி வழஙகிைதார வரதாஜதாமுத்ன்யதா.

அபவபேதாது ஆய்வதாைர்களுக்குப 
பேல்்கனைக்்கழ்கங்கள் வழஙகும் உ்வித் ்்தான்கயில் 
ஒரு சிறு்்தான்கனயப ்பேறறு அதில் மதிய உைவும் 
அவர்களுக்கு வழஙகிைதார.

நதாடடின் பேை பேகுதி்கனைச் வசரந்வர்களும் 
நூை்கத்ன்ப பேயன்பேடுத்திக் ் ்கதாணைைர. இவவைவு 
பேணி்களுக்கு இனையிலும் ‘வ்ள்்கடி’ ்்தாைரபேதாை 
மருத்துவநூல் ஒன்னே எழுதி ்வளியிடைதார. 
வச்கரித்் நூல்்கனைப பேதாது்கதாக்்க ஒருவன்கப பூச்சி 
மருநன்த் ்்ளித்து வந்தார. அ்னை அடிக்்கடி 
சுவதாசிக்்க வநரந்்தால் அவருக்கு வநதாய் ஏறபேடைது. 
இநநினையில் ்ைது நூை்கத்ன்த் ்ஞ்னச ்மிழப 
பேல்்கனைக்்கழ்கத்துக்குக் ்்கதாடுக்்க எணணிைதார. 
அ்ற்கதாை முயறசி்கனை அபவபேதான்ய ்மிழ்க 
அரசு வமற்்கதாணைது. ஆைதால் அந் முயறசி ஏவைதா 
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்வறறி்பேேவில்னை.
1992ஆம் வருைம் ஜூன் மதா்ம் 4ஆம் வ்தி 

வரதாஜதாமுத்ன்யதானவ மரைம் முத்்மிடுகிேது. 
அவர வ்டித் வ்டிச் வச்கரித்் நூல்்கனைத் ்தாஙகி 
நிறகும் அைமதாரி்களுக்கினையில் அவரது பூ் உைல் 
கிைத்்பபேடைது. அபவபேதாது அவருக்கு ஒரு ம்கனும் 
ம்களும் இருந்ைர. அவரது மனைவி சிவ்கதாமி 
அம்னமயதாரும் உைனிருந்தார. மூன்ேதாம் நதாள், ஜூன் 
7ஆம் வ்தி “திைமணி” நதாளி்ழின் 12ஆம் பேக்்கத்தில் 
“வரதாஜதாமுத்ன்யதா ்கதாைமதாைதார” எனும் ்னைபபில் 
மரை அஞ்சலிச் ்சய்தியதாைதார.

மறுதிைம், வரதாஜதாமுத்ன்யதாவின் வினை மதிக்்க 
முடியதா் அரிய ்மிழ ஞதாைச் ்சல்வம் சுமதார ரூ.5/- 
வ்கதாடி ்பேறும் என்ே விபேரத்வ்தாடு முனைவர தி.ந. 
இரதாஜரத்திைம் “இநதியன் எக்ஸபிரஸ”க்கு  ஒரு 
்கடி்ம் எழுதுகிேதார.

அந்க் ்கடி்ம்பேறறி அறிவ்றகு முன்பு 
பேனைபபேதாைர அம்னபேனயப பேறறியும் 
அறியவவணடிய வநரமிது. சித்தூர சுபபிரமணியம் 
ைக்ஷமி என்ே ்பேயனரவிை அம்னபே என்பேது்தான் 
்மிழ இைக்கிய உை்கத்திறகுப பேரிச்சயமதாை 
்பேயர. 30 வருைங்களுக்கும் வமைதா்க “இநதியதாவில் 
்பேண்கள்” பேறறிய ஆய்வு்கள் வமற்்கதாணடுவரும் 
்னித்் ஆரதாய்ச்சியதாைர. 15க்கும் வமறபேடை 
நூல்்கனை எழுதியுள்ைதார. அதில் எடடு ஆஙகிை 
நூல்்கள். ஆஙகிை நூலுக்்கதா்க “ைதாக்ைர சி.எஸ. 
ைக்ஷமி” என்றும் ்மிழிறகு “அம்னபே” என்ே 
புனை்பேயரிலும் எழுதி வருகிேதார.

்ைது “இநதியதாவில் ்பேண்கள்” என்ே 
ஆய்வுக்்கதா்க வரதாஜதாமுத்ன்யதா நூை்கத்ன்ப 
பேயன்பேடுத்தியிருக்கிேதார. அந்ச் சமயங்களில் 
வரதாஜதாமுத்ன்யதா நூை்கச் வசமிபபு்களின் எதிர்கதாைம் 
பேறறியும் வரதாஜதாமுத்ன்யதா அவர்களுைன் 
விவதாதித்திருக்கிேதார. 1992ஆம் ஆணடு சமூ்கச் 
்சயறபேதாடைதாைர, ் பேணணுரினமக்்கதா்கத் ் ்தாைரநது 
குரல்்்கதாடுத்துவந் முனைவர சி.எஸ. ைக்ஷமி 
அ்மரிக்்கதாவின் சி்கதாவ்கதா பேல்்கனைக்்கழ்கத்தின் 
்கைதாச்சதாரம் மறறும் புைனுைரவுத் திேன் அறியும் 
ஆரதாய்ச்சிப பிரிவில் ஆய்வு்கள் வமற்்கதாணடிருந்தார 
( Dr. C. S. Lakshmi -- a visiting fellow in the University of Chi-
cago’s Institute for Culture and Consciousness).

தி.ந.இரதாஜரத்திைம் அவர்களின் “இநதியன் 
எக்ஸபிரஸ” நதாவைடடின் ்சய்தினய அறிநது, 
வரதாஜதாமுத்ன்யதா நூை்கத்தின் எதிர்கதாைம் 
பேறறிய ்சய்தி்கனைச் சி்கதாவ்கதா பேல்்கனைக்்கழ்க 
நிரவதா்கத்தின்  ்கவைத்திறகுக் ்்கதாணடுவருகிேதார. 
சி்கதாவ்கதா பேல்்கனைக்்கழ்கம் ்கைத்தில் இேஙகுகிேது.

்்தாைரந் ்கடி்த் ்்தாைரபு்களுைன், சி்கதாவ்கதா 

பேல்்கனைக்்கழ்கத்தின் ஆசியப பிரிவின் ்னைவர 
வஜம்ஸ னந, வரதாஜதாமுத்ன்யதாவின் ்சதாந் ஊரதாை 
வ்கதாடனையூருக்வ்க வருகிேதார. வரதாஜதாமுத்ன்யதாவின் 
அரிய ஆவைங்கனைப பேதாரனவயிடுகிேதார. பின்ைர 
நைந்து வரைதாறு.

வரதாஜதாமுத்ன்யதாவின் மரைத்திறகுப பிேகு 
சி்கதாவ்கதா பேல்்கனைக்்கழ்க அதி்கதாரி்கள் நதான்கு 
முனே வ்கதாடனையூருக்கு வந்ைர. வ்கதாடனையூர 
நூை்கத்ன்ச் ் சன்னைக்கு அனழத்துச் ் சல்வ்ற்கதாை 
திடைம் ்கவைமதா்கப பேரிசீலிக்்கபபேடைது. இ்னைத் 
்மிழறிஞர ஏ.வ்க. ரதாமதானுஜன் ஒருஙகினைத்்தார.

1994ஆம் ஆணடு புத்்்கதிைமதாை ஏபரல் 23ஆம் 
நதாள், ்ணணீர பு்கதாப ்பேடடி்களில் ஆவைங்கள் 
பேதாது்கதாபபேதா்க எடுத்துனவக்்கபபேடடு, 4 ைதாரி்கள், 
ஒரு டரக் டனரய்ைவரதாடு வ்கதாடனையூர நூை்கம் 
்சன்னைக்குப பேயைபபேடைது.

வரைதாறறு முக்கியத்துவம் வதாய்ந் 
்வளியீடு்கள், மி்கவும் ்்தான்னமயதாை இைக்கிய 
நூல்்கள், இைக்கியக் குறிபபு்கள், மருத்துவ நூல்்கள், 
நி்கழவு்கள் குறித்் இைக்கிய ்வளியீடு்கள், 
நதாடடுபபுேவியல் ்்தாைரபேதாை ஆவைங்கள் 
வபேதான்ேவறறின் மீது மு்லில் ்கவைம் ்சலுத்தி 
அனவ்கனை ஒருஙகினைபபேதில் அ்மரிக்்கக் 
்கல்வித்துனே, மனி்வநயத்திற்கதாை வ்சிய 
அேக்்்கதானை, அ்மரிக்்கதாவின் ஃவபேதாரட 
அேக்்கடைனை  (Ford Foundation),  மருத்துவ 
வரைதாறறினைக் ்கற்கவும், ்கறபிபபே்றகுமதாை 
இஙகிைதாநதின் ்வல்்கம் நிறுவைம் (The Welcome In-
stitute for the History of Medicine)  ஆகியனவ நிதி உ்வி 
அளித்து உ்விை.

சி்கதாவ்கதா பேல்்கனைக்்கழ்கம் வரதாஜதா 
முத்ன்யதாவின் வச்கரிபனபே வதாஙகிய பிேகு, இந் 
நூை்கத்துக்குப ்பேதாறுபபேதா்கச் ்சன்னையிலுள்ை 
“்மதாழி”  அேக்்கடைனைனயப பேல்்கனைக்்கழ்கம் 
்்தாைரபு ்்கதாணைது. ‘க்ரியதா’ எஸ.ரதாமகிருஷ்ைன், 
சங்கரலிங்கம், தியவைதார பேதாஸ்கரன், பேல்ைைம் 
மதாணிக்்கம், கி.நதாரதாயைன் ஆகிவயதார அ்ன் 
ஆரம்பே ்கடைப பேணியில் ஈடுபேடைதார்கள். 
“்மதாழி” அேக்்கடைனைவயதாடு வசரநது சி்கதாவ்கதா 
பேல்்கனைக்்கழ்கம், 1996 மு்ல் 2004 வனரயுள்ை 
ஆணடு்களுக்குப புரிநதுைரவு ஒபபேந்ம் 
்சய்திருந்து. 2005ஆம் ஆணடு “வரதாஜதாமுத்ன்யதா 
ஆரதாய்ச்சி நூை்க அேக்்கடைனை” என்ே ்பேயரில் ஒரு 
்பேதாது அேக்்கடைனை ்்தாைங்கபபேடடு மீணடும் 
சி்கதாவ்கதா பேல்்கனைக்்கழ்கத்வ்தாடு ஒரு புரிநதுைரவு 
ஒபபேந்ம் இைபபேடைது. ஆறு வருைங்களுக்குப 
பிேகு, ஒபபேந் முடிவில் வச்கரிபபு முழுவன்யும் 
வரதாஜதாமுத்ன்யதா அேக்்கடைனைக்வ்க சி்கதாவ்கதா 
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பேல்்கனைக்்கழ்கம் ்்கதாடுத்துவிடைது. ஒரு ைடசமதா்க 
இருந் ஆவைங்கள் ்றவபேதாது நதான்கு ைடசமதா்க 
வைரநதிருக்கின்ேை.

ஏ. வ்க. ரதாமதானுஜன் : ்மதாழியியல் ஆய்வதாைர, 
நதாடடுபபுேவியைதாைர, ்கவிஞர மறறும் 
்மதாழி்பேயரபபேதாைர. ்மிழ, ஆஙகிைம், ்கன்ைைம், 
்்லுஙகு, சமஸகிரு்ம் ஆகிய ஐநது ்மதாழி்கனைப 
பேறறிய ஆய்வு  நூல்்கனை ்வளியிடைவர.

இவர ்மிழச் சங்க இைக்கியங்கனை 
ஆஙகிைத்தில் ்மதாழி்பேயரத்துள்ைதார. 
அ்மரிக்்கப பேல்்கனைக்்கழ்கங்களில் ்மினழ 
நினைபபேடுத்துவ்றகு அயரதா் முயறசி ்சய்்வர. 
சங்க இைக்கியங்கனை ஆஙகிைத்திலும் 
்மதாழியதாக்்கம் ்சய்திருக்கிேதார. இவரது 
புத்்்கத் ்்தாகுபபும் நூை்கத்திறகுப ்பேருனம 
வசரக்கிேது. ஏ.வ்க.ஆர அவர்களுக்கு மரியதான் 
்சலுத்தும் வி்மதா்க, நூை்கத்தின் மத்தியில் உள்ை 
வதாசிபபேனேக்கு “ஏ.வ்க.ஆர. வதாசிபபு அனே” எைப 
்பேயரிைபபேடடுள்ைது.

வரதாஜதா முத்ன்யதா ஆரதாய்ச்சி நூை்கத்தின் 
்வள்ளிவிழதா நினேவு நி்கழச்சி்கள் ஆ்கஸட 1, 2019 
அன்று நனை்பேறேை. வரதாஜதா முத்ன்யதா ஆரதாய்ச்சி 
நூை்கத்தின் நிரவதா்க அேங்கதாவைர சுந்ர ்கவைசன் 
சிை ்்கவல்்கனை நமக்குத் ்ருகிேதார.

2005ஆம் ஆணடு மு்ல் பேல்வவறு 
்கருத்்ரஙகு்கனையும் நூை்கம் நைத்திவருகிேது. 
இைக்கியம், மருத்துவம், ம்ம், ்லித் பேனைபபு்கள், 
்கதாநதியம் குறித்் புத்்்கங்கள், ்பேண்கள் குறித்் 
நூல்்கள், திரதாவிை வரைதாறு என்று பேை ்ரபபேடை 
துனே்களில் பேை ைடசக்்கைக்்கதாை ஆரதாய்ச்சி 
நூல்்கள் ஆரதாய்ச்சி மதாைவர்கனை எதிரபேதாரத்துக் 
்கதாத்துக்்்கதாணடிருக்கின்ேை. ்கணி் வல்லுநர 
இரதாமதானுஜம் அவர்களின் ன்கவயடு்கனை அவ் 
முனேயில் பேதிவிடடுப பேதாது்கதாத்து வருவதுைன், 
உை்கப ்பேதாதுமனேயதாம் திருக்குேனையும் அ்ன் 
ஆதிவடிவில் ்நது பேயன்பேதாடைதாைர்களுக்கு 
உ்விபுரிகிேது என்ே ்்கவனையும் குறிபபிடுகிேதார.

இப்பேதாழுது, நமக்குத் ்மிழ்க ்கல்்வடடு 
ஆரதாய்ச்சியதாைர  ம்கதாவ்வன் வ்னவபபேடுகிேதார. 
அனழபவபேதாம்.

ஐரதாவ்ம் ம்கதாவ்வன், 27 வருைங்கள் இநதிய 
ஆடசிப பேணியில் பேணிபுரிநது, விருபபே ஓய்வு 
்பேறறு, பின் “இநதியன் எக்ஸபிரஸ”  குழுமத்தின் 
்சயல் இயக்குநரதா்கச் ்சயல்பேடைவர. 1987ஆம் 
ஆணடு மு்ல் 1991ஆம் ஆணடுவனரயில் “திைமணி” 
நதாளி்ழின் ஆசிரியரதா்கவும் பேணிபுரிநதிருக்கிேதார.

சிநதுச் சம்வளியில் கினைத்் ஒரு 
இைச்சினைனய அனையதாைம் ்கதாணபேது மி்கப்பேரிய 
சவதாைதா்க இருந்வபேதாது அ்றகு மடடுவம ஐரதாவ்ம் 

ம்கதாவ்வன் 50 ஆணடு்கனைச் ்சைவிடடிருக்கிேதார.
சிநதுச் சம்வளி நதா்கரி்கத்தில் 

்கண்ைடுக்்கபபேடை இைச்சினையில் ்கதாைபபேடை 
மிரு்கத்ன்க் குதினர எைக் கூறி, அது ஆரிய 
நதா்கரி்கம்்தான் என்ே கூறனே முறியடித்து, பேல்வவறு 
ஒபபீடடுச் சதான்ேதா்தாரங்களின் மூைம் அந் 
இைச்சினையில் ்கதாைபபேடை மிரு்கம் ்கதானை 
என்பேன் நிரூபித்்தார. அ்ன்மூைம் சிநதுச் சம்வளி 
நதா்கரி்கம், திரதாவிை நதா்கரி்கவம என்பேன் உைகிறகு 
உரக்்கச் ்சதான்ைவர ஐரதாவ்ம் ம்கதாவ்வன்.

சிநது்வளி நதா்கரி்கத்ன் ஆரியக் ்கைபபில்ைதா் 
அ்றகு முறபேடை நதா்கரி்கம் எை நிறுவியவர 
ஐரதாவ்ம் ம்கதாவ்வன். “சிநது்வளி நதா்கரி்கம் 
ஒரு ந்கர நதா்கரி்கம். ஆைதால், ஆரியர்களுனைய 
நதா்கரி்கவமதா கிரதாமபபுேத்ன்ச் சதாரந் வமய்ச்சல் 
நிைத்வ்தாடு ்்தாைரபுனைய நதா்கரி்கமதாகும். 
சிநது்வளியில் கினைத்் குறியீடு்கள், 
முத்தினர்களில் பேல்வவறுவி்மதாை விைஙகு்களின் 
உருவங்கள் ்பேதாறிக்்கபபேடடுள்ைை. ஆைதால், அனவ 
எதிலும் குதினரயின் உருவம் ்கதாைபபேைவில்னை. 
குதினர என்பேது ஆரியர்களின் வருன்கக்குப பிேவ்க 
இநதியதாவில் அறிமு்கமதாைது” என்று நிரூபித்்வர.

்மிழின் ்்தான்னமனயத் ்ைது ்கடும் 
உனழபபேதால், ஆய்வுத் திேத்்தால் உை்க அரஙகுக்கு 
எடுத்துச்்சன்ேவர ஐரதாவ்ம் ம்கதாவ்வன். 38 
ஆணடு ்கதாைம் உனழத்து அவர உருவதாக்கிய 
பேழந்மிழக் ்கல்்வடடு்கள் குறித்் ஆய்வு நூல் 
(Early Tamil Epigraphy, Harward University press and 
CreA, 2003) இநதிய வரைதாறு என்ேதாவை, அது 
வை இநதிய வரைதாறு்தான் என்றிருந் நினைனய 
மதாறறுவ்றகு உ்வியது. ்மிழ பிரதாமி எை அவரதால் 
அனழக்்கபபேடும் பேழந்மிழ எழுத்து்கனையும் 
ஆரம்பே ்கதாை வட்ைழுத்து்கனையும் புரிநது்்கதாள்ை 
முழுனமயதாை்்தாரு வழி்கதாடடியதா்க அந் நூல் 
விைஙகுகிேது.

1977ஆம் ஆணடு ஐரதாவ்ம் ம்கதாவ்வன் 
்வளியிடை ‘சிநது்வளி எழுத்து, குறியீடு்களின் 
்்தாகுபபும் அடைவனை்களும்’ (The Indus Script : 
Texts, Concordance and Tables) சிநது்வளி ஆய்வில் 
ஒரு மேக்்க முடியதா் னமல் ்கல். சிநது்வளிப 
பேணபேதாடடின் திரதாவிைக் ்கருதுவ்கதாளுக்கு 
வலுச்வசரத்் ஆய்வறிஞர ஐரதாவ்ம் ம்கதாவ்வன்.

திரதாவிை நதா்கரி்க ஆய்விறகு அவரது 
பேங்களிபனபேப பேதாரதாடடிச் ்சம்்மதாழித் 
்மிழதாய்வு மத்திய நிறுவைத்தின் 2009 - 2010ஆம் 
ஆணடுக்்கதாை “்்தால்்கதாபபியர விருது”ம் ஐரதாவ்ம் 
ம்கதாவ்வனுக்கு வழங்கபபேடடிருக்கிேது.

             -்்தாைரும்                   
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 புதுக்கவிலதக் கதாவியம் - 10
èM»‹ CˆFóº‹ : Üö.óTQè£‰î¡

¬èòÁ G¬ôJ™
î£¡ GŸ°‹ 
«è£ôˆ¬î‚ 
è‡í£®J™ -
ªõPˆî£œ 
¬ñJô£‚ è‡èÀ‹ 
ñôK™ô£‚ Ã‰î½ñ£Œ
î£¡ Þ¼Šð¬î‚ 
è‡´ 
ñù²‚°œ -
CKˆî£œ 

âˆî¬èò ªð¼‰îõ¬ø - 
Þ¬öˆF¼‚A«ø¡ 
âœ÷½‹ 

ãè®òº‹ èô‰¶ 
â‡íŸø õ£˜ˆ¬îè¬÷-
Þ¬øˆF¼‚A«ø¡ 

âˆî¬ù ªðKò 
õ£›‚¬èJ¬ù - 
Þö‰F¼‚A«ø¡.. 

îõ¬ø„ ªê£™L 
Üõ˜èO¡ 
î£œèO™ - 
M¿‰F¼‚èô£‹ 
ñ¡QŠ¹ «è£K 
Üõ˜èOì‹ 
ñù‹ M†´ - 

Ü¿F¼‚èô£‹.. 
Üì.. 
Íõ¼‚°‹ å¼ 
ºèñ¡ ÃP 
ºˆîI†´ - 
ÜÂŠHJ¼‚èô£‹ 
«îõ˜èÀ‚° 
Gèó£ù 
Üõ˜èO¡ ð£îƒè¬÷ˆ - 
ªî‡ìQ†®¼‚èô£‹... 

ªè£¿‰îÂ‹ 
ªè£¿ïÂ‹ 
õ¼¬èJ™ 
â¿‰¶ G¡ø£õ¶ - 
õíƒAJ¼‚èô£‹ 
Ü™ô¶ 
¬è«èJ»‹ 
ÃQ»‹ «ð£ô 
è‡ñ¬øõ£èŠ «ð£Œ - 
ºìƒAJ¼‚èô£‹
âF˜G¡Á «ðCò«î£´ 
Ü™ô£ñ™ Üõ˜è¬÷ 
âF˜ˆ¶‹ - 
«ðCM†«ì¡ 
ãó£÷ñ£Œ Þè›‰¶ 
â¡ùõ¬ù»‹ 
Þîò‹ ªï£ÁƒAì - 
ãCM†«ì¡... 

â¡ ªêŒ«õ¡ - 
ÞQ 
Ü‚èíˆF™ 
ÞŠð® 
ÜõÉÁ «ðê ¬õˆ¶ 
â¡¬ù 
Ý†´Mˆî¶-
êQ 
ÞQ 

ஊர்மிதை
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Þ™õ£›¾ â¡ð¶ 
â¡¬ùŠ ªð£Áˆîõ¬ó 
â†ì£î - 
èQ 
â¡¬ø‚°‹ 
ÞQ ï£¡ - 
îQ 
Þ™ôˆF«ô«ò 
â™ô£‹ ¶ø‰¶ 
îõI¼‚èŠ «ð£°‹ - 
ºQ 

ªè£œ÷÷¬õˆ 
î£‡® 
°Ÿø àí˜„C 
ÜõÀ‚°œ 
ªè£¿‰¶M†´ - 
âK‰î¶ 
ªè£‡ìõ¬ùŠ 
HK‰î ñù²‹ 
ÞŠð®ˆî£¡ 
°‹I¼†®™ Aì‰¶ 
°ºÁ‹ âù-
¹K‰î¶.. 

Ü¬ôÜ¬ôò£è 
Ýîƒè‹ ðó¾‹ 
î¡ ñù¬î 
ÝŸÁŠð´ˆFì - 
Ý¼I™¬ô 
Üï£¬î «ð£ô 
GŸ°‹ î¡Qì‹ 
Ü¡¹ ð£ó£†ì 
Ü‰î Ý‡ìõÂ‚°‹ - 
«ïóI™¬ô.. 

àŸøõ¡ ÜŸø 
Þ‰î 
àŠðK¬èJ™ ð´ˆ¶ 
àø‚è‹ ªè£œ÷¾‹ - 
åŠðM™¬ô 
Þ‰î 

áNŠHó÷òˆ¶‚°
ï£Â‹-
îŠðM™¬ô 

¬ñJ™ô£ ñô˜MNèœ 
Cõ‚è 
ñôƒè ñôƒè - 
MNˆî£œ 
î£¡ ªêŒî 
ñìˆîùˆ¬î 
â‡E â‡E 
ñù²‚°œ«÷«ò - 
ðNˆî£œ... 

è¬÷Jö‰î 
õîùº‹ 
õ¬÷Jö‰î 
èóƒèÀñ£Œ GŸ°‹ 
ÜõÀ‚° 
G¬ôªè£œ÷ º®ò£ñ™ 
ªï…ê‹ - 
îMˆî¶ 
î¡¬ùòPò£ñ«ô«ò 
îÀ‹Hò è‡a«ó£´ 
Üõ÷¶ 
îO˜‚èóIó‡´‹ 
î¬ô‚° «ñ™ - 
°M‰î¶.. 

Ýø£î óíñ£è 
Üƒèªñ™ô£‹ 
ªè£F‚¬èJ™ 
Ýðóí‹ âîŸªè¡Á - 
ÜM›ˆî£œ 
ÜõQ™ô£ «õ¬÷J™ 
ÜKî£ó‹ âîŸªè¡Á 
Üõ¡ ¬õˆî 
Fôèˆ¬î»‹ - 
ÜNˆî£œ... 

«îM â¡ø¬öˆîõ¡ 
ð£M 

â¡ø™ôõ£ 
Ü¬öˆ¶ M†´ 
ÝM ¶®‚è 
Ýó‡ò‹ - 
«ð£ù£¡ 
ÞQ Üõ¡ 
«îM â¡ø¬ö‚°‹ õ¬ó 
Þ‰îŠ ð£M 
ÝM ¶®‚è 
è£M¬ò - 
ÜEòŠ «ð£A«ø¡ 
ÜîŸ° 
É‚èº‹ 
ã‚èº‹ ÜŸø 
¶øõøˆ¬îŠ - 
ðEòŠ«ð£A«ø¡.. 

Üó‡ñ¬ù‚°œ«÷
Þ¼‰îð®«ò 
å¼ 
Ý¡eè õ£›‚¬è¬ò - 
ïìˆîŠ«ð£A«ø¡ 
ÜõQ™ô£ 
äò£Jó‹ Þó¾è¬÷ 
Üõ¡ ï£ñˆ¬î 
ªêHˆîð®«ò - 
èìˆîŠ«ð£A«ø¡... 
àø¾è÷Ÿø îQ¬ñ¬ò - 
à´ˆîŠ«ð£A«ø¡ 
àí˜¾è÷Ÿø 
àŠðK¬èJ™ â¡¬ù‚ - 
AìˆîŠ «ð£A«ø¡..   

Ýðóíƒè÷Ÿø
î¡ «ñQ¬ò 
Ý®J™ -
«ï£‚Aù£œ
Ü®õJŸPL¼‰¶
A÷‹Hò 
ÝîƒèŠ ð‰F¬ù 
î¡ 
Ü®ñùF™ -



39ð¬ìŠ¹ îè¾ ü¨¡ - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m

«î‚Aù£œ 

«ñè¬ôòE‰î 
ªñ™L¬ì¬òŠ ð£˜ˆ¶ 
î¡ 
«ñQ °½ƒAìˆ - 
«î‹Hù£œ 
«è£êô ñ¡ùQ¡ 
°ñóÂ‚° 
î£Q¬öˆî ªè£´¬ñ‚è£è 
ñù‹ - 
Ã‹Hù£œ 

«õ¬÷õ¼¬èJ™ 
MFªò¡ð¶ 
â™«ô£¬ó»‹ 
Þ‚è†ì£ù G¬ôJ™ 
¬õˆ¶ 
ªê£‚è†ì£¡ - 
Ý´Aø¶ 
è£ôªñ¡ð¶ 
è‡í£Í„C 
Ý´õîŸè£è 
ë£ôˆ¬îˆ - 
«î´Aø¶... 

õù‹ ªê¡ø 
Þô‚°õQ¡ 
H¡ù£«ô«ò 
ã¡ âù¶ - 
ñù‹ ªê™ôM™¬ô 
õ£Œõ£˜ˆ¬î‚è£õ¶ 
õîù‹ ñô˜‰¶ 
«ð£Œõ£¼ƒèœ
â¡ªø£¼
õ£˜ˆ¬î¬ò -
ªê£™ôM™¬ô.. 

ªð£¡ ñùº‹ 
Þ¡ºèº‹ 
ªè£‡ì âù‚°œ
âŠð® ¸¬ö‰î¶ 

Þ‰î -
õ¡ ºè‹..
Ü¡ùõ¡ Üè¡ø 
èõ¬ô¬ò
ñø‚è£ñ™ 
Þ¡ùº‹ îM‚Aø«î - 
â¡ ºè‹ .. 

ÜvFó‹ ²ñ‚°‹ 
ÜõÂ‚° 
ÜÂ¶¬íò£Œ 
«ð£Œ 
Üõù¶ 
õvFó‹ - 
²ñ‰F¼‚èô£‹ 
Ü…êù‹ b†®ò 
MNè«÷£´ 
Ýó‡òªñƒ°‹ 
Ü¬ô‰îð®«ò 
Üõ¡ Ü¡H™ - 
ªî£¬ô‰F¼‚èô£‹... 

õ˜‚è‹ î¬ö‚è 
õ¬÷‚èó‹ 
H®ˆîõÂì¡ 
ÞŠð® æ˜ 
î˜‚è‹ ¹K‰F¼‚è - 
Ãì£¶ 
ªê£˜‚è‹ âù 
õ£›‰îõ¬ù 
ÞŠð® ï£¡ 
«ê£FˆF¼‚è«õ - 
Ãì£¶ 

â¡¬ù 
ï£®òõ¡ 
õ¼‹õ¬óJ™ 
Þ‰î 
ïóèˆF«ô«ò - 
AìŠ«ð¡ 
â¡ 
ï£òè¬ù‚ 

è£µ‹õ¬ó 
è£ó£‚ 
AóèˆF«ô«ò - 
ð´Š«ð¡... 

Üõô‰îKˆî 
îù¶ 
Üö° «ñQ¬ò Íì 
èíõ¬ùŠ «ð£ô«õ 
Üõœ 
è£M»¬ì - 
îKˆî£œ 
èñô‚ è‡èO™ 
õN»‹ 
è‡a¬óˆ - 
¶¬ìˆî£œ 
èõ¬ô «î£Œ‰î 
ºèˆ«î£´ ªê¡Á 
Ü¬ø‚èî¾è¬÷ - 
Ü¬ìˆî£œ... 

 - á˜I¬÷ õ¼õ£œ
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ஒரு  மனழ நதாளில் ்கனைத்்்ருவிறகுச் ் சன்று 
திரும்பும்வபேதாது ்ைது ்கதானைவய சுறறிச்சுறறி 
வந் அந்ச் சதாம்பேல் நிேபபூனை  அவனுக்குப 
பிடிக்்கவில்னை்தான். ஆைதால் சதானை்களில் 
்சல்லும் வதா்கைங்களின் சக்்கரங்களில் நசுஙகி 
இேநதுவிைக்கூைதாது என்்ேணணித்்தான் அந்ப 
பூனைக்குடடினயத் தூக்கிக்்்கதாணைதான். 

அ்ன் ்கண்களுக்கு வமைதா்க இருக்கும் ்பேரிய 
வரதாமங்கள்  மனழயில் நனைநதிருந்்தால் 
ஒன்வேதா்ைதான்று ஒடடியிருந்ை. அ்ன் 
வமலுள்ை பேஞ்சு வபேதான்ே முடி்கள் உைம்வபேதாடு 
ஒடடி, அ்ன் இைம் சந்ை நிே உைல் ்்ரிந்து. 
மு்கமும் கூை அபபேடித்்தான். மணனை முழுக்்க 
மனழ நீர வழிநது ஒழுகிக்்்கதாணடிருந்து.

ஒயர கூனைனயக் ன்கயில் மதாடடிக்்்கதாணடு 
அவ் ன்கயில் குனைனயப பிடித்துக்்்கதாணடு 
இன்்ைதாரு ன்கயில் அந்ப பூனைனய ் நஞ்வசதாடு 
அனைத்்வதாறு தூக்கிக்்்கதாணைதான். 

அ்ன் உைம்பிலிருநது ‘உர..... உர....’ எை 

்வளியதாை அதிரவு, அவைது உைனைச் சிலிரக்்க 
னவத்்து.

அந்ப பூனைனய எபபேடியதாவது ்்ருவுக்குள் 
விடடுவிை வவணடும் என்று மைதில் 
நினைத்துக்்்கதாணவை நைந்தான். அந்ப பூனை 
்நளிநது அவைது சடனைவயதாடு உரசித் ்ைது 
உைனைச் சூைதாக்கிக்்்கதாணைது. 

மனழயின் சதாரைதாைது குனைக்கும் 
்னரக்குமினையில் நுனழநது, அவனைச் சன்ைமதா்க 
நனைத்திருந்து. அந்ச் சதாரல் ் ன் மீது விழதா்வதாறு 
அவைது ன்கயிறகும் சடனைக்குமினையில் 
்ன்னை நுனழத்துக்்்கதாணைது அந்ப 
பூனைக்குடடி. 

குனைனய மடித்துச் சன்ைலில் ்னைகீழதா்க 
மதாடடிவிடடு வீடடினுள் நுனழவ்றகு 
முன்ை்தா்கவவ அவைது அம்மதா, “என்ைைதா 
தூக்கிடடு வர?” என்று வ்கடைதாள்.

பூனைக்குடடினய வீடடில் விடைதும் 

 சிறுகலத

Ìù£v
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உைனைச் சிலிரத்துக்்்கதாணவை உள்வை 
்சன்ேது.  ஒயர கூனைனயக் கீவழ னவத்்தான். 
அவன் அம்மதா வ்கடை வ்கள்விக்கு இன்ைமும் 
அவன் பேதிவை ்சதால்ைவில்னை. அவைது 
அம்மதா அந்ப பூனைக்குடடினயவய ்வறித்துப 
பேதாரத்துக்்்கதாணடிருந்தாள்.

“எஙவ்கருநதுைதா தூக்கியதார?”அ்றகுள் 
அந்ப பூனைக்குடடி அவர்கைது வீடடு 
அடுபபேங்கனரக்குள் ்சன்றுவிடடிருந்து. 

பூனை்களுக்கு மடடும்்தான் ்்ரிகிேது 
ஒவ்வதாரு வீடடிலும் இருக்கும் 
அடுபபேங்கனர்களின் விைதாசம். 

அ்ன் பின்ைதால் ்சன்ேவன் அன்வய 
பேதாரத்்வதாறு நின்று்்கதாணடிருந்தான். அது ்ைது 
்கதால்்கைதால் அடுபபேங்கனரயில் பேைரநதுகிைந் 
சதாம்பேனை மிருதுவதா்க நீவி அடுபபினுள்ைதா்க 
நுனழநது சுருணடு்்கதாணைது.

“த்வ்தா... இந்க் குடடிய நம்மவை 
வச்சிபவபேதாம்த்்தா”  ்ைது அம்மதாவிைம் 
்சதான்ைதான். அந்ப பூனை சுருணடு கிைபபேன்க் 
ஓரக்்கணைதால் பேதாரத்துக்்்கதாணவை அவைது 
அம்மதாவின் வினைக்்கதா்கக் ்கதாத்திருந்தான். 

“ஒங்களுக்கு வசதாறு வபேதாைவவ ங்்கதாபபேன் 
பேடுே பேதாடு நதாய் பேைதா் பேதாைதா இருக்கு. 
இதுை பூனைக்குமதா?” ஒரு ன்கயதால் ்கதாலில் 
மிதிபபேடை கிணைத்ன் எடுத்து அம்மியின் மீது 
னவத்துக்்்கதாணவை பேதில் ்சதான்ைதாள் அவைது 
அம்மதா. 

“இல்ைத்்தா... மனழை நனைஞ்சிக்கிடடு 
இருநதுச்சு. அடிபபேடடுச் ்சத்துடும்னு 
்நைச்சுத் தூக்கிடடு வநது நம்ம ்்ருை 
விடடுைைதாம்னு ்நைச்வசன். யதாரூடையதாவது 
வபேதாயி அணடிக்கும்னு ்நைச்வசன். 
எங்கவயதா வபேதாவுேதுக்கு பேதிைதா நம்மூடைவய 
இருக்்கடடும்த்்தா..” இபவபேதாதும் கூை 
அந்ப பூனைனயப பேதாரத்துக்்்கதாணடு்தான் 
வபேசிக்்்கதாணடிருந்தான். 

நன்கு வவயபபேடை கூனர வீடு. சுைதா் 
்சங்கற்கைதால் நிரபபேபபேடை சுவர, மனழயின் 
சதாரல் பேடடுக் ்கனரநதிருந்து. உள்வை ஐநது 
ஜீவன்்கள். இரணடு ்பேண குழநன்்கள். 
ஒரு னபேயன். ்கைவன் மனைவி. இபவபேதாது 

இந்ப பூனைக்குடடியதா்க, இபவபேதாது 
்மதாத்்ம் ஆறு வபேரதாைது குடும்பேம். 
துனவத்் துணி்களும் துனவக்்கதா் துணி்களும் 
இரணைேக் ்கைநது னநைதான் ்்கதாடி ்கயிறறில் 
்்தாஙகிக்்்கதாணடிருந்து. இன்்ைதாரு 
மூனையில் மண பேதானை்களும் அலுமினியப 
பேதாத்திரங்களும். இனவ்கள் மடடுவம பேதாதி 
வீடனை அனைத்துக்்்கதாணடிருக்கும் வீடு அது.  
மீதி இைம் புழஙகுவ்றகு. ்்கதால்னைபபுரத்தில் 
அடுபபேங்கனர.

இபவபேதாது அந்ப பூனைக்குடடியின் ்பேயர 
பூைதாஸ என்று அவைதால் அனழக்்கபபேடுகிேது. 

அவன் ்கல்லூரி முடித்து வீடடிறகு 
வரும் வநரம், பூைதா்ுக்கு நன்ேதா்கப 
பேழக்்கபபேடடுபவபேதாைது. அவன் ்தாம்மதா்க வரும் 
நதாட்களில் அஙகும் இஙகுமதா்க ‘மியதாவ மியதாவ’ 
என்று திரிநது்்கதாணவையிருக்கும். ்்கதாஞ்சம் 
்தாம்மதாைதாலும் அவனும் நினை்்கதாள்ைதாமல் 
வீடடிறகுச் ்சல்ைவவ எத்்னிபபேதான். 
அ்ைதாவைவய அவனை ‘வயதுக்கு வந் ்பேண ‘ 
என்று கிணைைடிபபேதார்கள் நணபேர்கள்.

பின் ்கதால்்கனைக் கீவழ னவத்துக்்்கதாணடு 
முன்ைங்கதால்்கனை வதாசலில் னவத்துக்்்கதாணடு 
சதானைனயக் ்கைநதுவபேதாகும் வதா்கைங்கனை 
முனேத்துக்்்கதாணடு அமரநதிருக்கும் 
பூைதாஸ.  மு்கத்ன்ச் சுறறும் ஈக்்கனைத் 
்ன் முன்ைங்கதால்்கைதால் ைதாவ்கமதா்க 
ஓடடிவிடும் ்சய்ன்க யதாவரதா ஒரு ்பேரியவனர 
ஞதாபே்கபபேடுத்தும்.

வபேருநதிலிருநது இேஙகி வந்வனைக் 
்கணைதும் ‘மியதாவ... மியதாவ...’ எைக் 
்கத்திக்்்கதாணடு அவைது ்கதால்்கனைச் சுறறிச்சுறறி 
அவன் மீது ஏேத்துடிக்கும்.  அவன் உனை மதாறறி 
லுஙகிக்குள் மதாறும்வனர அவனை விைவவ 
விைதாது. இவனும் அன்க் ்கவனிக்்கதா்துவபேதால், 
ந்கரநது்்கதாணவை இருபபேதான். சிை 
வவனை்களில் அவனைக் கீறி, ்ன் மீது ்கவைம் 
்சலுத்் னவக்கும். ஆைதாலும் உனை மதாறறும் 
வனர ்கணடு்்கதாள்ைதா்துவபேதால் அவன் 
நைநது்்கதாள்வதான். 

்னரயில் பேதானய விரித்துப பேடுத்்து்தான் 
்தாம்ம், அவைது ்நஞ்சின் மீது ்கதால்்கனைப 
பேைரத்தி அமரநது்்கதாள்ளும் ஒரு 
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குழநன்னயபவபேதாை. ‘உர... உர..’ சத்்த்ன் அவன் 
மீது பேதாய்ச்சும். அவனுக்கு உைம்்பேல்ைதாம் கூசும்.   

பூனை்களின் பேதாசம்்தான் எவவைவு 
அழ்கதாைது. ்மதாழி்கைறே ்மதாழியில் வபேசி, 
பேதாசத்ன்க் ்கைத்துவது வதாயில்ைதா உயிரிைங்களின் 
சதாடசி்கள்்தாவைதா?

சதாபபிடும் வநரங்களில் அவைது ன்க்கனைச் 
சீணடி வசதாறு வ்கடகும். அவன் ்கணடு்்கதாள்ைதாமல் 
இருக்கும்வபேதாது, அவன் ன்க்கனைத் ்டடிவிடும். 
ஒரு குழநன்க்குக் கிணைத்தில் வசதாறு வபேதாடடு 
னவபபேதுவபேதால், சுத்்மதாை ஒரு கிணைத்தில் 
பூைதா்ுக்குச் வசதாறு னவக்்கபபேடும். எந்க் 
குழநன்னயப வபேதாைவும், இது வவணடும் அது 
வவணடு்மன்று ஒருநதாளும் அது அழு்தில்னை. 

இரவு வநரங்களில் அபபேதாவின் வவடடியிவைதா, 
அம்மதாவின் புைனவயிவைதா.. வபேதாரனவயதாக்கித் 
தூஙகுபேவனின் இரணடு ்கதால்்களுக்கினையில் 
பேடுத்துக்்்கதாள்ைப வபேதாரதாடி ்வறறி ்பேறும் 
பூைதாஸ. அவனும் அன்த் தூங்கவிைதாமல் ்சய்து 
அனைக்்கழித்துத் வ்தாறறுபவபேதாவதான். 

“ஏணைதா தூஙகுே வநரத்துை அ் ்கத்் 
வச்சித் ்்தால்ை பேணணுே?”  ்கருத்் இரவு 
சூழந் இரவு்களில் ஒவ்வதாரு நதாளும் 
அவைது அம்மதாவின் குரலுக்குப பிேகு 
எபபேடிவயனும் அந்ப பூனைக்குடடி அவைது 
்கதால்்களுக்கினையில் பேடுத்துேஙகித் ்ைது இரவு 
தூக்்கத்ன்  ‘உர... உர..’ சத்்த்வ்தாடு உேங்கச் 
்சல்லும்.

வநரம் கினைக்கும்வபேதா்்ல்ைதாம் அ்னுைன் 
வினையதாடுவதான். அவைது வீடடிலிருக்கும் 
கிழிந் பேதானய ந்கங்கைதால் கீறுவதான். அது 
என்ைவவதா ஏவ்தா்வன்று அவைது ன்க்கனை 
ைதாவ்கமதா்கப பிடிக்்க நினைக்கும். அவன் ்ைது 
ன்க்கனை எடுத்து விடுவதான். பேளிஙகு்கனை 
உருடடிவிடுவதான், அது எல்ைதாப பேளிஙகு்களும் 
்ைக்்கதாை உை்வன்று எணணிப பிடித்து 
உணைப பேதாரத்துத் வ்தாறறுத் தூர ்ள்ளிவிடும். 
ன்க்கனை வமவை தூக்கி விரல்்கனை ஆடடுவதான், 
அது எக்கிப பிடிக்்கத் ்தாவி வம்ைழுநது கீவழ 
விழுநது இவனை முனேத்துப பேதாரக்கும். 

அடுபபேங்கனரயும் வீடும்்தான் அ்ன் உை்கம். 
இன்னும் ஓரிரு மதா்ங்களில் உைனவத் வ்டி 
வவறு வீடு்களுக்குச் ்சல்ை வதாய்பபிருக்கிேது. 

அந் வீடடில் இருக்கும் ்கருவதாடடுக் 
கூனைனயவயதா அல்ைது பேதானைவயதா ்கதாலி 
்சய்துவிடடு அவர்கைது ்கண்களில் மதாடடியதும், 
நல்ை பிள்னையதா்க வீடடிறகு ஓடி வநது அவ் 
‘உர... உர..’ சத்்த்வ்தாடு அவைது ்நஞ்சிவைதா 
அவைது மடியிவைதா அல்ைது அவைது 
்கதால்்களுக்கினையிவைதா பேடுத்துேங்கைதாம். அந் 
வநரம் அவர்கள் வநது நைந்ன்ச் ்சதால்லிச் 
சணனை வபேதாைைதாம். அதுவனர அவைது வீடடில் 
்சய்யும் மீன் குழம்பும் ்கருவதாடடுக் குழம்பும் 
அல்ைது இன்ை பிே ருசியதாை புளிக்குழம்பும் 
அதுக்குப வபேதாதுமதாை்தா்கவவ இருக்கிேது. 

எபவபேதா்தாவது, அவைது அபபேதா அரசைதாறறில் 
பிடித்து வரும் மீன் அதுக்குப பிடித்்மதாை 
உைவு. மீனை ஆயும் வநரங்களில் ்்கதால்னைனய 
விடடு ந்கரவவ ந்கரதாது. மீன் குணைதானையும், 
மீன் ்சதில்்களில் ஒடடிக்கிைக்கும் துணடு 
மீனினேச்சினயயும் உணை மு்கத்ன் உம்்மன்று 
னவத்துக்்்கதாணடு வநது தின்று தீரக்கும். ்கழுவிய 
மீன்்களில் சிை மீன்்கனை அவைது அபபேதா எடுத்து 
னவபபேதார. ஆே அமர உட்கதாரநது, அந் மீன்்கனைத் 
தின்றுவிடடு வீடடிறகுள் நுனழநது அடுக்குப 
பேதானை்களின் இடுக்கு்களில் பேடுத்துக்்்கதாள்ளும்.

சனி ஞதாயிறு்களில் மதாடு வமய்க்்கச் 
்சல்லும்வபேதாது பூைதான்யும் ்ன்வைதாடு 
தூக்கிச் ்சல்வதான் அவன். அவனும் அ்னுைன் 
வினையதாடுவன் ஒரு குழநன்யுைன் 
வினையதாடுவ்தா்கவவ நினைத்து 
வினையதாணடு்்கதாணடிருபபேதான். அஙகுள்ை 
அ்ற்கதாை உைவு்கனைத் வ்டிபபிடித்து 
உணணும்.  ்னைக்கு வமல் பேேக்கும் பூச்சி்கள், 
ஊரநது ்சல்லும் வணடு்கள், இன்னும் சிை. அ்ன் 
உைவு்கனை ்மதுவதா்கக் ்கதாத்திருநது பேதாய்நது ஒரு 
சிறுத்ன்னயப வபேதாைவவதா அல்ைது ஒரு புலினயப 
வபேதாைவவதா பிடித்து உணணும். சிை வநரங்களில் 
எலிவனை்களின் முன் அமரநது, ்கதாத்திருநது 
எலி்கனைப பிடித்தும் உணணும்.

 வயல்்வளி்களில் பேடுத்து உருணடு துள்ளி 
வினையதாடும். அ்ன் ந்கங்கைதால் மணனைக் 
கீறி, என்யதாவது வ்டும். சிறிது வநரம் ்கழித்து 
அவனுைன் வநது வினையதாடும்.

 வமய்நது்்கதாணடிருக்கும் மதாடடுைன் 
சணனைக்குப வபேதாகும்.  அவைது மதாடடிறகும் 
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பூைதாஸிறகும் ஆ்கதாது. அ்ன் சிறிய ்்கதாம்பு்கைதால் 
முடைபவபேதாகும். அது துள்ளிக் குதித்து பேதாய்நது 
்சன்று, மீணடும் வம்பிழுக்கும். பூைதாஸ ்ைது 
முன்ைங்கதால்்கைதால் மதாடடின் மு்கத்ன்ச் சீணடும். 
மதாடு ்ைது வமய்ச்சனை நிறுத்திப பூைதாவ்தாடு 
ஒத்ன்க்கு ஒத்ன் சணனைக்கு நிறகும். ்கனைசியில் 
வ்தாறறு மீணடும் ்ைது வமய்ச்சனைத் துவஙகும். 

வமய்நதுவிடடு வீடடிறகுச் ்சல்லும்வபேதாதும் 
கூை சணனை்தான். நைநது ்சல்லும் மதாடடின் 
்கதால்்களுக்கினையில் நுனழநது ்கதால்்கனைக் கீறும். 
மதாைதாைது அஙகும் இஙகும் ்கதால்்கனை னவத்து 
நைநது ்சல்லும். 

• • •

அந்த் துயர சம்பேவம் அன்று நைக்கு்மன்று 
அவன் நினைத்துக்கூை பேதாரக்்கவில்னை.  அவன் 
்கல்லூரி விடடு வீடு  வநது வசருவ்றகுள்ைதா்க 
ஏவ்தா்வதாரு இரு சக்்கர வதா்கைத்தின் சக்்கரத்தில் 
மதாடடித் ்ைது பிஞ்சு உைலின் பேதாதி நசுஙகி 
இடுபபிறகு வமல் நசுங்கதாமல் இரத்்க்்கனேயுைன் 
வரதாடடின் ஓரமதா்கக் கிைந் பூைதான், அவைது 
அம்மதா வதாசலில் ஒரு கிழிந் சதாக்கில் கிைத்தி 
அழுது்்கதாணடிருந்தாள் .  

வபேருநன் விடடு இேஙகியதும், அவைது 
அம்மதா அழுவன்ப பேதாரத்்தும், அவனுக்கு 
என்ைவமதா ஏவ்தா்வன்று பேன்பேன்க்்க னவத்்து.  
வதாசனைப பேதாரத்்தான். அவைது அம்மதானவப 
பேதாரத்்தான். பூைதானசப பேதாரத்்தான்.  அவைதால் 
நம்பேவவ முடியவில்னை. அவனைப பேதாரத்்தும் 
்னைனயத் தூக்கி ‘மியதாவ.. மியதாவ..’ எைக் ்கத்் 
நினைத்்து. ஆைதால் வ்தாறறுபவபேதாைது.  

்ைது உைனை அவைது வமல் பேைரச் ்சய்து 
்ைது ‘உர.. உர...’ அனை்கனைப பேைரவிடடு, 
அவனைச் சிலிரக்்க னவக்்க நினைத்துத் 
வ்தாறறுபவபேதாைது.  ்ைது ன்கயிலிருந் 
வநதாடடு்கனைக் கீவழ வபேதாடடுவிடடு ஓ்வைக் 
்கத்திைதான். அவைது ஆத்்தா (அபபேதானவப 
்பேறேவள்) இேந்வபேதாது கூை அவன் இபபேடி 
அழு்தில்னை.  அவள் மீது அைவு்கைந் பேதாசம் 
னவத்திருந்தான். அபவபேதாது அவன் பேத்்தாம் 
வகுபபு பேடித்துக்்்கதாணடிருந்தான். ஆைதாலும் 
இபபேடியதா்க ‘ஓ்வன்று’    இவவைவு சத்்மதா்க 
அழு்தில்னை. 

மு்ன் மு்ைதா்க அந்க் குடடினயத் தூக்கி 
்நஞ்வசதாடு அமரத்திக்்்கதாணை நதாள் மு்ைதா்க, 
அ்ன் ஒவ்வதாரு குறும்பு்களும் அவைது ்கண 
முன்வை வநது வபேதாைது. அ்ன் பிஞ்சு ்கதால்்கள் 
அவைது ்நஞ்னச நீவிவிடும் அபபேழுக்்கறே பேதாச 
உைரவு அவைது கூைபபிேந் யதாவரதா ஒருவர 
இேக்்கக் ்கதாத்திருக்கும் அச்சத்ன் அவனுக்குள் 
அள்ளித் ்்ளித்து.

பூைதாஸ உயிவரதாடு்தான் இருக்கிேது. அைதால் 
உைல் மடடும் பேதாதியதா்க. அந் உைல் முனைத்து 
வநதுவிைக்கூைதா்தா என்று நினைத்்தான். 
அன்த் தூக்கி ்நஞ்வசதாடு அமரத்திைதான். 
உை்ைஙகும் ரத்் வதானை வீசியது. அவன் அன்ப 
்பேதாருடபேடுத்்வவ இல்னை. அன்த்்தான் பூைதாஸ 
ஆனசபபேடைது. அது ஏவ்தா ்சதால்ை நினைத்து 
‘உர... உர..’ எை அனைனயச் ்சலுத்தியது. ஆைதால் 
அந் அனை முன்பிருந் அதிரவனைனயப வபேதாை 
இல்னை. 

அ்ன் பின்ைங்கதால்்கள் ்ைதாை்ைதாைத்துக் 
்கதால்்கள் உனைநதுவபேதாை மனி்னின் அனசவு்கள் 
வபேதாை  ஆடிை. அன் ்கடடிபபிடித்து அ்ன் 
்னைனய ்நஞ்வசதாடு னவத்்தான். ்்கதாஞ்சம் 
்்கதாஞ்சமதா்க அ்ன் ‘உர... உர...’ சத்்ம் குனேந்து. 
அவைது பேதாக்்்கடடிலிருநது ்கதாகி்த்தில் சுருடடி 
னவத்திருந் ்கருவதாடடுத் துணனை அ்ன் 
வதாயினுள் னவத்்தான். அது அஙகுமிஙகுமதா்கத் 
்னைனய அனசத்்து. அது வவணைதா்மன்று 
்சதால்லுவ்தா்க அவன் நினைக்்கவில்னை. 
மீணடும் வதாயில் னவத்்தான். அது மீணடும் 
்னைனய ஆடடிக்்்கதாணவை அவைது வ்தாளில் 
சதாய்ந்து.   அ்ன் ்கண்கனைப பேதாரத்்தான். 
மயக்்கத்தில் இருபபேதுவபேதால் இருந்து. அந்ப 
பேதாதி உைவைதாவை இருக்்கடடும். மருநதுவபேதாடடுக் 
்கடடி, ்கதாபபேதாறறிக் கூைவவ னவத்துக்்்கதாள்வவதாம் 
என்று நினைத்துக்்்கதாணடிருந்தான். 

இரத்்ம் வழிநது்்கதாணடிருந்து. ்ைது 
ன்கக்குடனையதால் அன்த் துனைத்்தான். 
அபபேடிவய தூளியில் கிைத்திைதான். தூக்்கத்தில் 
பேடுத்துேஙகும் குழநன்னயபவபேதாை அ்ன் 
்னைனய அவைது வ்தாளில் சதாய்ந்து.

சிறிது வநரத்தில் ‘உர..... உர....’ என்ே சத்்ம் 
்்கதாஞ்சம் ்்கதாஞ்சமதா்க அவனுக்குள் இேஙகிக் 
்கனைசியில் நின்றுவபேதாைது...



கி.ைதா.வின் சிறுபதய்்வஙகள்
èLƒèŠð†® è.è¼Šðê£I.

 

 
கி.ைதா. ்வதாசிப்பு

பததாடர் 2

கி.ரதா.வின் வபேன் என்கிே சிறு்கன்னய 
நணபேர ஒருவரின் மூைமதா்க மீள்வதாசிபபுக்கு 
உடபேடுத்் வதாய்பபு ஏறபேடைது. கி.ரதா.வின் 
எழுத்து எபவபேதாதுவம மணமைம் வீசி, 
அந்நடியதால் அனைவனரயும் மூரச்னசயதாகிப 
வபேதாகும்பேடியதா்க னவத்துவிடும். அ்ைதால்்தான் 
அவர இன்ைமும் ்கரிசல்மணனை மடடுவம 
எழுதிக் ்்கதாணடிருக்கிேதார. ்ன்னுனைய 
வயது்களில் ்தான் வ்கடை பேதாரத்் அனுபேவித்் 
நி்கழவு்கனை, ்சய்தி்கனைக் ்கன்யதா்கத் 
்ருவதில் ன்கவ்ரந் கி.ரதா. சிறு்்ய்வ 
வழிபேதாடடில் ்பேருமைவில் வழிபேைபபேடுகிே 
வபேச்சினயப பேடிமமதா்கக் ்்கதாணடு எழுதிய 
்கன்்தான் இந்ப வபேன் என்கிே சிறு்கன். 

்பேண்களின் அழன்கயும், அவர்களின் 
ரைங்கனையும் வபேசுவதில் எபவபேதாதுவம ஒரு 
ஆைதா்க அவருக்கு நி்கர அவர்தான். ் பேணகுறித்் 
அவருனைய வருைனை்களில் மி்கவும் 
நுடபேமதாை அவ் வநரத்தில் ்கதாமரசம் மலியக் 
கினைக்கும். ஒரு சதாமதான்ய கிரதாமத்்தாைதா்கவவ, 
அவ் மைநினையில் வருணித்திருபபேதார. 
அ்ைதால்்தான் என்ைவவதா வயதுவநவ்தாருக்கு 
மடடு்மைப பேதாலியல் சிறு்கன்்கனைத் 
்்தாகுத்தும் ்வளியிைத் வ்தான்றியிருக்கிேது 
அவருக்கு.

்பேண்களின் வவ்னைனய அவர்களின் 
உைக்கிைக்ன்கனய, அவர்களுக்்்கதிரதாை 
சமூ்கபபிரச்சனை்கனைப வபேசுவதில் 
வல்ைவர்தான் கி.ரதா. அன் 
்்கதாத்ன்பபேருத்தியிலிருநதும் (்்தாகுபபு), 
கினை, வ்கதாபேல்ைகிரதாமம் வனர அவந்கக் 
்கன்்களில் இருநதும், நதாவல்்களிலிருநதும் நதாம் 
உைரநது்்கதாள்ை இயலும். இந்க் ்கன்யின் 
சிை பேக்்கங்கனை வதாசிக்ன்கயில் கி.ரதா.வின் 
ஜைதாயு ்கன் நினைவுக்கு வந்து. ்கரிசல் ்கதாடடு 
சம்சதாரி்கள் பேதாரக்்கதாமவைவய பேயநது நடுஙகிய, 
அந்க் கிைறேடிப ்பேணனைப பேதாரக்்க 
முடிந்து. எபவபேதாதுவம ்ைது ்கன்்களுக்குள் 
்்தாைரனபே உருவதாக்கித் ்ன் கிரதாமமதா்கவவ 
வபேணிவரும் கி.ரதா.வின் எழுத்தில் இ்்தான்றும் 
வியபபில்னை.  அது்தான் அவனர ஒரு வ்ரந் 
எழுத்்தாைரதா்க, ்கன் ்சதால்லியதா்க, ்கரிசல் 
்வளியின் ஆ்ரசை ்க்தாநதாய்கைதா்க,  இன்னும் 
்வளிபபேடுத்தியபேடிவய இருக்கிேது.

பேடிமங்கனைப பேயன்பேடுத்துவதில் 
ன்கவ்ரந் கி.ரதா. இதிலும் ்ன்னுனைய 
ன்கவணைத்ன்க் ்கதாடடியிருக்கிேதார.

மு்ல் மரியதான் ்்தாைஙகி - அதில் 
குடியதாைவனின் ம்கள் வதாய்க்குள் ்கடனைவிரல் 
இருந்்்ன்கிே ்கதாடசி வ்கதாபேல்ை கிரதாமத்தின் 
ஆரம்பேப பேக்்கங்களிலிருநது எடுத்துக் 
ன்கயதாைபபேடைது - இன்று பேல்வவறு 
கிரதாமத்திய, கிரதாமம் சதாரதாத் தினரபபேைங்களின் 
்கன்க்்கருவிறகு உயிரவளியதா்கக் கி.ரதா.
வின் ்கன்்கள் இருநது வருகின்ேை 
என்ேதால் அதில் மின்க்யதான்றுமில்னை. 
அவவன்கயில் வபேச்சியம்மனின் வரைதாறறுப 
பேடிமத்ன்ப புனைவில் ்ந் எழுத்துக்்கள் 
கி.ரதா.வினுனைய்தா்க இல்ைதாமல் வவறு 
யதாருனைய்தாய் இருபபினும் இந் நினேவு 
வதாய்க்்கப்பேேதாது என்பேதும் பேடித்்வர்கள் 
ஏறறுக்்்கதாள்ளும் பேடியதாை உணனமவய.

்பேதாதுவதா்க, நதாடைதார ்்ய்வங்கள் 
எைபபேடுகிே, சிறு்்ய்வ வழிபேதாடடில், 
கி.ரதா.வின் வபேன்னயப வபேதாைப பேல்வவறு 
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்பேண்கள், கிரதாமவ்வன்்கள் எைக் 
்்கதாணைதாைபபேடுகின்ேைர. சிறு ்்ய்வங்கள் 
என்ேதாவை ஆதியில் நி்கழந் நடு்கல் 
வழிபேதாடடின் நீடசி்தான், இச்சிறு்்ய்வ 
வழிபேதாடு என்று விைக்்கம் ்ருவர.   ஆைதால், 
கி.ரதா.வின் ்கன்்கனை வதாசித்்வர்களுக்கு, 
நடு்கல் வழிபேதாடும், சிறு்்ய்வ வழிபேதாடும் 
்வவவவேதாைனவ எைப பிரித்்றியத் 
்்ரிநதிருக்கும்.  வபேதாரில் வீரமரைம் அனைந் 
வீரர்களின் நினைவதாய் எழுபபேபபேடை 
நடு்கற்கனை வழிபேடுகிே பேழக்்கத்தின் 
நீடசியதாகிலும்... ் பேரும்பேதாலும் சிறு்்ய்வங்கள் 
எைபபேடுகிே நதாடைதார ்்ய்வங்கள் எல்ைதாம் 
சமூ்கத்தில் பிேநது, வதாழநது வதாழவின் ஏவ்தா 
ஒரு ்ருைத்தில், ்்கதால்ைபபேடைவர்கைதா்க, 
உயிரத்தியதா்கம் ்சய்்வர்கைதா்க, அ்கதாை 
மரைமனைந்வர்கைதா்க, நிரதானசயுைன் 
மரணித்்வர்கைதா்க, ்ணைனைக்கு  
உடபேடுத்்பபேடடு உயிரவிடைவர்கைதா்கவவ 
இருபபேர.

கி.ரதா.வின் ்கன்்களில் இருநதும்கூை, நினேய 
்சய்தி்கனை வமறவ்கதாள் ்கதாடடிப வபேசிவிை 
முடியும். இைப்பேயரவு, புைம்்பேயர்ல் என்கிே 
வன்கனமயில் அனமந் கி.ரதா.வின் புதிைம்்தான் 
வ்கதாபேல்ை கிரதாமம். அதில், மு்கைதாயர்களின் 
வசத்தில் மதாடடிக் ்்கதாள்ைதாமல் இருக்்க ்ங்கள் 
்பேண பிள்னைனய மீடடுக்்்கதாணடு ் சல்வ்தா்க 
வருகிே இைத்தில், இனி நம் பிள்னை இருந்தால் 
நிச்சயம் அவர்களிைமிருநது ்கதாபபே்்ன்பேது 
இயைதாது. நம்முனைய பேணபேதாடடினைக் 
்கதாக்்க இபவபேதாது அவள் உயிரத்தியதா்கம் 
்சய்ய வவணடியது்தான் என்கிே முடிவுக்கு 
வநது அவளின்  மரைத்திறகுப பின்பேதா்கத் 
்ங்களின் குை ஒழுக்்கம் ்கதாத்் குை்்ய்வமதா்க 
வழிபேதாடு ்சய்ய ்னைபபேடுகின்ேைர அந்க் 
குடும்பேத்திைர. அடுத்்டுத்் ்னைமுனே்களில் 
அவள் அந் இைக்குழுவிறகுத் 
்்ய்வமதாகிபவபேதாகிேதாள். வழிவழியதா்க 
அவளுக்கு வழிபேதாடு நி்கழத்்பபேடுகிேது. அவள் 
அந் இைத்ன்க் ்கதாபபே்தா்க நம்பேபபேடுகிேது. 
இதுவபேதான்ே பேை ்பேண்கள் ்வவவவறு 
்ருைங்களில் ்வவவவறு பேகுதி்களில் 
்்ய்வமதாக்்கபபேடை ்சய்தினயக் கி.ரதா. 
குறிபபிடுவதார.

வபேன் என்கிே ்கன்யில் கூை, ்ன் 
குழநன்யின் மரைத்ன் ஏற்க மதாடைதா் 
அந்ப ்பேண, இறுதியில் மக்்களின் அச்சத்தின் 
வபேரிவைவய ்்ய்வமதா்க வழிபேைபபேடுகிேதாள் 

என்கிே ்சய்தினய நம்மதால் உைரநது்்கதாள்ை 
முடிகிேது.

்பேரும்பேதாலும், இத்்ன்கய நதாடைதார 
்்ய்வங்கள், வ்கதாபேமிக்்கவர்கைதா்கவும், 
அவர்களின் வ்கதாபேத்ன்த் ்ணிபபே்ற்கதா்கவவ, 
இத்்ன்கய வழிபேதாடு்கள் விழதாக்்கள் 
எடுக்்கபபேடுவ்தா்கவும் ்கதாரைம் கூேபபேடுகிேது. 
அது உணனம்தான். கி.ரதாவின், வ்கதாபேல்ை 
கிரதாமத்தில் புகுகிேவபேதாது ஒரு ்பேண ்்கதானை 
்சய்யபபேடுகிேதாள். அவள் ்கருவுறறிருந் 
நினையில் இேந்்தால், அஙகுள்ைவர்கள் 
அவளுக்்கதா்கச் சுனம்தாஙகிக் ்கல்னை ஏறபேடுத்தி, 
அ்ன்மூைமதா்க அவனை அனமதிபபேடுத்் 
முயறசிக்கிேதார்கள். அது ்கருனையுைரவின் 
்வளிபபேதாடு. அவளின் மரைத்திறகுக் 
்கதாரைமதாை அந்க் ்்கதானையதாளினய, கிரதாம 
மக்்கள் ்கழுவவறறுகிேதார்கள். அவன் இேந் 
பின்பு, அவனின் வ்கதாபேத்ன்த் ்ணிபபே்ற்கதா்க, 
அந் ஊரமக்்கள் அவைதால் எவவி்ப 
பேதாதிபபும் அனைநதுவிைக்கூைதாது என்பே்ற்கதா்க 
அன்றுமு்ல் அவனை அனமதிபபேடுத்தும் 
வி்மதாய், அவனுக்கு வழிபேதாடு நி்கழத்்த் 
்்தாைஙகுகிேதார்கள். ்ங்கள் கிரதாமத்தின் 
்கதாவல்்்ய்வமதா்கவும் மதாறறுகிேதார்கள்.

நதாடைதார ்்ய்வங்கள் 
நம்பிக்ன்கயின்வபேரில் உருவதாைனவ; 
வழிபேதாடு்கள் மக்்களின் பேதாது்கதாபனபே 
முன்னிறுத்தி  ஏறபேடுத்்பபேடைனவ. நதாடைதார 
்்ய்வங்களில் மடடுவம, ்சத்்வளும் 
்்ய்வமதாக்்கபபேடுகிேதாள்.. அவனைக் 
்்கதான்ேவனும் ்்ய்வமதாக்்கபபேடுகிேதான். 

இந்ச் 
்சய்தி்கனைக் 

கி.ரதா. 
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்ன்னுனைய பேனைபபு்களில் 
குறிபபிடடுக்்்கதாணவை வநதிருக்கிேதார.

நதாடைதார வழக்்கதாறறியல் ஆய்வு்களில்  
வ்தாய்ந் ்நல்னை ்்தா.பேரமசிவன் 
அவர்களின் ்கடடுனர்களிலும் ஆய்வு்களிலும் 
கூை, இதுகுறித்் எணணினேந் ்சய்தி்கள் 
குறிபபிைபபேடடுள்ைை. அன்ப பின்ைர 
்்தா.பே.வின் நூல்்களில் பேடித்துக் ்்கதாள்்க.

்தாய்த்்்ய்வங்கள் ஏன் வைக்கு வநதாக்கி 
அனமநதிருக்கின்ேை? ஏன் அவவதாேதா்க 
அனமக்்கபபேடைை?  அது  ்மிழ்க 
மக்்களினுனைய பேதாது்கதாபபுைரவின் 
்வளிபபேதாடு. இ்ற்கதாை ஆ்தாரங்கனைத் 
்்தா.பே.வின் எழுத்துக்்கள், ஆய்வு்கள் நமக்கு 
உைரத்் முறபேடுகின்ேை. இன்பவபேதான்று்தான், 
உை்கம்மன், ்சல்லியதாரம்மன், சித்்ம்மதாள், 
வபேச்சியம்மன், இயக்கியம்மன், வைக்குத்தி 
அம்மன், முத்்தாரம்மன், ்கதாளியம்மன், 
வ்கதாபபேம்மதாள் எைப பேல்வவறு 
்பேண்்ய்வங்களும், மதாைசதாமி, முத்துவீரன், 
மதுனரவீரன் எை எணைறறு நினேநதுகிைக்கிே 
ஆண்்ய்வங்களும் பேணபேதாடடின்  பேயைத்தில் 
தியதா்கம், அன்பு, ்கருனை, ்கதா்ல், பேணபேதாடு, 
வீரம் எைப பேை்ரபபேடை ்கதாரைங்கைதால் 
்்ய்வங்கைதாக்்கபபேடை வரைதாறனே இத்்ன்கய 
எழுத்துக்்கள், பேனைபபு்கள் நிச்சயம் ்்தாைரநது 
வபேசிக்்்கதாணவை வர வவணடும்; கிரதாவின் 
எதிரபேதாரபபும் அதுவதா்கத்்தான் இருநதிருக்கும்.

நடு்கல்லின் நீடசியதாகிலும், இனையேதாது  
பேணபேதாடடின் எச்சமதா்க இன்னும் கிரதாமங்கனைக் 
்கதாத்்பேடிவய நின்று்்கதாணடிருக்கின்ேை 
இந்ச் சிறு ்்ய்வங்கள். அவர்களின் பேசினய 
ஆறறுகிேபேடியதா்க அனமதிபபேடுத்துவ்தா்க, 
ஆணடுவ்தாறும் திருவிழதாக்்களும் மக்்கைதால் 
எடுக்்கபபேடடுக்்்கதாணவை்தான் இருக்கின்ேை.. 
அவ் வவனையில் கி.ரதா.னவத் ்்தாைரநது 
பேனைபபு்களின் மூைமும், ஆய்வு்களின் மூைமும் 
சிறு்்ய்வ வரைதாறனே ்வளிபபேடுத்்வும் 
்வளிக்்்கதாைரவும் பேனைபபேதாளி்கள், 
ஆய்வதாைர்கள் இபவபேதாது ்பேரிதும் 
முன்வநது்்கதாணவை இருக்கின்ேைர. இதுவும்  
வரவவற்கத்்க்்க மகிழவதாை ்சய்திவய.

அவ் வவனையில், கி.ரதா. ஏன் ்கன்்களில் 
இவறனேக் ்்கதாணடு வரவவணடும்.. ்வறும் 
சுவதாரஸயத்திறகு மடடுமதா.. இல்னை. 
மறேவர்களும்  இவறனேப பேனைபபு்களில் 
வபேசவவணடு்மை ஆனசபபேடுகிேதாவர! சரி, 

அபவபேதாது எ்ற்கதா்க இபபேதிவு்கனை அவர 
்்தாைரநது ்ன் பேனைபபு்களில் இைம்்பேேச் 
்சய்யவவணடும்? என்கிே வ்கள்வி எழுகிேது 
இல்னையதா! கி.ரதா. இபபேடியதாை பேதிவு்களின் 
மூைம், ்்ரியபபேடுத்் வருவ்தா்க நதான் 
்கருதுவது இரணடு. ஒன்று, நடு்கல் வழிபேதாடடின் 
நீடசி, எச்சம் எைக் கூேபபேடைதாலும், நடு்கற்கள், 
பேனைக்வ்கதாயில்்கள் என்பேைவறறிறகும், 
மக்்களின் சிறு்்ய்வ வழிபேதாடடு மரபுக்கும் 
்்தாைரபில்னை. இரணடும் வவறு 
வவேதாைனவ என்பேன்வய. அரசர்கைதாலும், 
வசதிபேனைத்்வர்கைதாலும் நிறுவபபேடுகிே 
நடு்கற்கள், பேனைவ்கதாயில்்களுக்கும், 
சதாமதானிய மனி்ர்களின் அச்சம் மறறும் பேய 
உைரவின் வினைவதாய் உருவதாக்்கபபேடுகிே 
்்ய்வங்களுக்கும் ் பேருத்் வவறுபேதாடிருபபே்தா்க 
எணணுகிவேன். அன் அபபேடிவய 
ஆய்வதாைர்களின் ்கரங்களில் விடடுவிடுவவதாம். 
இரணடு, ்ன்னுனைய பேனைபபு்களிலும், 
இனி வரும் பேனைபபு்களிலும் இதுவபேதான்ே 
கிரதாமபபுேத் ்்ய்வ வழிபேதாடடுப பேதிவு்கள் 
இருந்தால், பிற்கதாைத்தில், நதாடடுபபுேக்்கன்க் 
்கைஞ்சியம்  வபேதான்று நதாடடுபபுேத் 
்்ய்வங்களின் வரைதாறனேத் ்தாஙகிய 
்்தாகுப்பேதான்று ்வளிக்்்கதாணடுவரபபேை 
மு்ல் வித்்தாயிருக்கும் என்பேவ்.

 ்மிழிைக்கிய உைகில், உவவசதாவின் இைம், 
எந்ைவிறகு மி்க முக்கியமதாை்்தான்வேதா, அவ் 
வபேதால் கி.ரதா.வின் இைமும் மி்கமுக்கியமதாைது. 
இைக்கியங்கனைத் வ்டிக் ்கணைனைநது 
பேதிபபித்துத் ்மிழிைக்கிய உைகுக்கு, மீடடுத் 
்ந் அவ் ்பேருனம, மக்்கள் மத்தியில் 
ஏவைேதாமல் புன்நது்்கதாணடிருந் நதாடைதார 
்கன்்கனைத் ்்தாகுத்து, மீட்ைடுத்து, 
பேதிபபித்து நதாடடுபபுேக்்கன்க் ்கைஞ்சியமதா்கத் 
்்தாகுத்்ளித்் கி.ரதா.விறகும் உணடு. 
சங்க இைக்கியங்கனைத் வ்டித்்்தாகுத்் 
உவவசதானவத் ்மிழத் ்தாத்்தா என்ேனழத்துச் 
சிேபபித்், இந்த் ்மிழ இைக்கியபபேரபபு 
கி.ரதா.விறகும் அத்்ன்கய ஒரு சிேபபிைத்ன்த் 
்நது்தான் ஆ்கவவணடும்.  அந் நதானைக்  
்கதாைத்தின் ன்க்களில் ஒபபேனைத்துவிடுவவதாம். 
மக்்களின் எழுத்துக்்களுக்கு, ்கரிசல் ்வளியின் 
்கன்்களுக்கு,  முன்ைத்திவயரதா்க இருக்கிே 
கி.ரதா. இைக்கிய உைகிறகு ஆறறிய பேணி 
்கதாைதா்கதாைத்திறகும் வபேதாறறு்றகுரிய 
ஒன்ேதா்கவும்  வபேதாறேபபேை வவணடிய்தா்க 
இருபபேதுவும் ஆகும். 
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�ானவக தகாண்ாடும அழகியல!
~
சிேந் உை்கபபேைம் என்பேது வவ்ேதான்றும் 

இல்னை. சிேந் உள்ளூர பேைம்்தான். ்மிழ்க 
மக்்கள் யதாரதாவது துபபேதாக்கி னவத்திருக்கிேதார்கைதா? 
ஆைதால் நம் ஹீவரதாக்்கள், வில்ைன்்கள் இருவருவம 
துபபேதாக்கி னவத்திருக்கிேதார்கள். ்மிழநதாடடுப 
்பேண்கள் ஸ்கரட வபேதாடடு அணைதாசதானையில் 
டூயட பேதாடுகிேதார்கைதா? ஹீவரதா ஹீவரதாக்்கள் 
ஆடுகிேதார்கள். 

நம்முனைய வதாழக்ன்கக்கும் சினிமதாவுக்கும் 
ஏன் இத்்னை இனை்வளி? கும்பேைதா்க 
உட்கதாரநது, நதாயகியின் மதானர உரசும் 
நதாய்கனை ரசிபபே்்ல்ைதாம் ஆவரதாக்கியமதாை 
மைநினை்தாைதா? ஒரு குழநன் தீயில் எரிகிேதாள். 
அவவபவபேதாது குழநன்்கனைப பிய்த்துத் தின்று 
சதாக்்கனையில் வீசுகிேதார்கள். ஒவர ஒரு ஹீவரதா 
துபபேதாக்கி எடுத்துவந்தாைதா?

சினிமதா ்கைவதா? ய்தாரத்்மதா? சினிமதா 
்கனையதா? வணி்கமதா? சினிமதா ஒரு ்கைவதா்க 
இருக்்கைதாம். ஒரு ்கைவு எபபேடி இருக்்க 
வவணடும்.. அது மதாரக்ஸ, ்கதாநதி வபேதாைப ்பேரிய 
மனி்ர்களின் ்கைவதா்கத்்தான் இருக்்கவவணடியது 
அவசியமில்னை. பேசித்் மனி்ர்கள் திரணடு 
எழுநது ஆயு்ங்கனைக் ன்கபபேறறுகிே ்கைவதா்க 
இருக்்கைதாம்.

ய்தாரத்்்மன்பேது அம்பேதானி்களின் 
அணைதாமனை்களின் ய்தாரத்்மதா்கத்்தான் 
இருக்்கவவணடிய அவசியமில்னை.  அது 
தீணைதானமச் சுவர்கைதா்க, எலிக்்கறி தின்னும் 
விவசதாயி்களின் பேசியதா்க, ஊருக்குள் ்கடடும் 
அணுஉனையதா்க, வினைநிைங்களில் 

உறிஞ்சபபேடும் எரிவதாயு ய்தாரத்்ங்கைதா்க இருக்்க 
வவணடும். 

எல்ைதா ்கனையும் சநன்பபேடுத்்வவ. 
ஆைதாலும்  ்கதாணைம் விறபேதும், வயதாக்ரதா 
விறபேதும் ஒன்ேதா்கதா்ல்ைவதா? இன்று அதி்கம் 
அறியபபேைதா் ஒரு ்மிழபபேைத்ன்ப பேதாரத்துப 
பிரம்மித்வ்ன். ‘என்ை்தான் ஊருணின்ைதாலும் 
உள்ளூரக்்கதாரனுக்கு அது குடனை்தான்!’ என்்ேதாரு 
வசைம் இந்ப பேைத்தில் வருகிேது. எத்்னைப 
்பேதாருத்்ம். 

‘்சத்தும் ஆயிரம் ்பேதான்’ ்மிழ சினிமதாவின் 
ஒரு அறபு்ம். னவரன்க் ்கணடு மனி்ர்கள் 
நடுஙகும் ்கதாைத்தில், மரைத்ன் ஒரு 
்்கதாணைதாடைமதா்க, வ்களிக்ன்கயதா்க மதாறறுகிே 
பேைம். மரை வீடு்களில் ஒபபேதாரி னவக்கும் வய்தாை 
்பேண. ்சத்்வர்களுக்கு ஒபபேனை ்சய்யும்  
(சதாயம் பூசும்) ஓர இனைஞன். சினிமதாவில் வமக்்கப 
வபேதாடும் இைம் வயது ்பேண. இந் மூன்று 
பேதாத்திரங்கனை ஆ்தாரமதா்கப பேறறி விரிகிேது 
்சத்தும் ஆயிரம் ்பேதான். 

இழவுவீடு்கள், அைங்கரிக்்கபபேடை பிைங்கள், 
மூக்ன்க சிநதிச் சுவரில் துனைத்து அழும் கிழங்கள், 
ஒபபேதாரிப பேதாைல்்கள்.  சலிபபு ஏறபேடடிருக்்க 
வவணடும். மதாேதா்க உறசதா்கவம ஏறபேடுகிேது. 
மரைத்ன் ய்தாரத்்மதா்க ்கைநதுவபேதாகும் விளிம்பு 
நினை மனி்ர்களின் அழகியல் ்கைந் வதாழவியல். 

கூத்தியதாவைதாடு உேவு்்கதாள்ளும்வபேதாவ் 
்சத்துபவபேதாகிேதான் ஒரு னமைர. இறுதி மரியதான் 
்சய்வது ்பேதாணைதாடடியதா? கூத்தியதாைதா? 
ரை்கைமதாகிேது இழவு வீடு. ‘உஙகிடை 
சநவ்தாஷமதா இருந்தா எஙகிடை ஏன்டி வநதிருக்்கப 
வபேதாேதான்?’ ைதாஜிக் வபேசுகிேதாள் சக்்கைத்தி. 
‘அவன்வமை எவவைவு ஆனச வச்சிருந்தா 
அவனைக் ்கடிச்சு வச்சிருபவபேன். பேதாருங்க!’ 
என்கிேதாள். 

ஒருவன் பிைத்தின் பேடைனை 
அவிழத்துப பேதாரக்கிேதான். ஆழமதா்க மதாரபில் 
பேல் பேதிநதிருக்கிேது. ஓ்வை அழுகிேதாள் 
மனைவி. பேஞ்சதாயத்துக்்கதாரர்கள் கூத்தியதானைத் 
துரத்திவிடுகிேதார்கள். ஓய்ந்து. பிைத்ன்த் 
தூக்்கைதாம் எைப வபேதாைதால் புது பிரச்சனை. 
அந்க் ்கதாயத்ன்ச் சதாயம்பூசி அழித்துத்்தான் தூக்்க 
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வவணடு்மன்கிேதாள் மனைவி!
விளிம்புநினை மனி்ர்களின் ்வளிபபேனைத் 

்ன்னம, ்வகுளித்்ைம், வபேதாடடி, வீம்பு, 
எல்ைதாவறறுக்கும் அடிநதா்மதாய் ஒருவர மீது 
ஒருவர னவத்திருக்கும் தீரதா் பேதாச்மைத் 
்மிழமைமும், மைமும் ்்கதாணை பேைம் ்சத்தும் 
ஆயிரம் ்பேதான். 

்சன்னை இனைஞி  ஒபபேதாரிப ்பேணணின் 
வபேத்தி. அவைது முனே மதாமன்்தான் பிைங்களுக்கு 
சதாயம் பூசும் இனைஞன். மூவரும் மூன்றும் 
துருவங்கைதா்க வமதாதுகிேதார்கள்.  ஒவ்வதாரு இழவு 
வீடு்கைதாய்க் ்கைநது, இவர்களினைவய எரியும்  தீ 
எபபேடி அனைகிேது? ்கவின்யதா்க ந்கரும் பேைம். 
மரைத்ன்க் ்கணடு அஞ்சதாவ். வதாழக்ன்கனயக் 
்்கதாணைதாடு.. என்பேன் அழுக்கு மனி்ர்கள் 
நினேய ்்கடைவதாரத்ன்்கவைதாடு ்சதால்லித் 
்ருகிே பேைம். 

அழுன்கயும் சிரிபபும் ஒவர மைதிலிருநது்தான் 
வவரவிடுகின்ேை. ஒரு ்தாவரத்திலிருநது்தான் 
பூக்கின்ேை.  எளிய மனி்ர்கள். வலிய பேடிபபினை. 
்மிழ சினிமதாவுக்்கதாை commercial elements எதுவும் 
இல்ைதா் பேைம்.  மரை பேயத்ன்ப வபேதாக்கும் 
்கதாைத்தின் வ்னவயதா்க ்நடஃபிளிக்ஸில் 
கினைக்கிேது.

்கதாணுங்கள். ்களியுங்கள்!
* * *

வள்ை்லானர ்நாககி ந்பபது!
~
ஆளுனம்களுக்கு உனை ஓர 

அனையதாைமதாகிவிடுகிேது. ்கதாநதிக்கு  
அனரயதானை.  பேதாரதிக்கு முணைதாசு. ்கருபபு வ்கதாட. 
அன்னை ்்ரசதாவுக்குக் வ்கதாடுவபேதாடை பேதாரைரில் 
்வள்னை வசனை. இந் வரினசயில் என்னைக் 
்கவரந்து வள்ைைதாரின் ஆனை. 

இரணடு வவடடி்கள். இடுபபில் ஒன்று. 
இன்்ைதாரு வவடடியதால் வமனினய 
மூடி, முக்்கதாடிடடிருபபேதார. ்கதாநதி மதுனர 
வநதிருந்வபேதாது, உடுத்் வழியில்ைதாமல், 
அனரகுனே ஆனைவயதாடு மக்்கள் நின்ேன்ப 
பேதாரத்து மதாறிைதார என்பேதார்கள். வள்ைைதாரும் 
அபபேடித்்தான். அம்மதாவவதா, மனைவிவயதா 
இேந்வபேதாது ஈமச் சைஙகு்கனைச் ்சய்து, ஈர 
ஆனையதால் முக்்கதாடிடடுத் திரும்பியவருக்கு, 
பிடித்துபவபேதா்க அன்வய ்்தாைரந்தார. 

நதாம் பேதாரக்கும் வள்ைைதார உருவபபேைங்கள் 
்பேரும்பேதாலும் ஓவியங்கவை. வள்ைைதார 
வள்ளுவர ்கதாைத்்வர அல்ைர. 19ஆம் நூறேதாணடு 
மனி்ர்தான். ஆைதாலும் அவனரப புன்கபபேைங்கள் 
எடுக்கும் முயறசி்கள் வ்தால்வியனைந்ை. 

பிரபேை புன்கபபேைக் ்கனைஞர மதாசிைதாமணினய 
அனழத்துவநது வள்ைைதானரப புன்கபபேைம் 
எடுத்்தார்கள். மங்கைதாை ்வள்னை உருவவம 
்்ன்பேடைது.

புன்கபபேை முயறசி நினேவவேதா்்தால், அவரது 
சினைனய வடிக்்க முயன்ேைர. பேணருடடி குயவர 
ஒருவரிைம், வள்ைைதார அன்பேர்கள் இபபேணினய 
ஒபபேனைத்்ைர. மணைதால் சினை்சய்து குயவர 
எடுத்து வந்தார. வள்ைைதாரிைம் ்கதாடடிைதார்கள். 
‘்பேதான்ைதாை வமனி மணைதாைவ்!’ எைப பே்கடி 
்சய்் வள்ைைதார அன்க் ன்க நழுவவிடைதார. 
உனைநது சி்றியது சினை!

வள்ைைதார ஒரு சித்்ர. உருவத்ன் 
ஒளிபபேைக்்கருவியில் பேதியதாமல் ்ைது 
சித்துவவனையதால் ்டுத்்தார. அவரது அன்பேர்கள் 
நம்புகிேதார்கள். இந் நம்பிக்ன்கக்குள் நதாம் 
பேயணிக்்க வவணடியது அவசியமில்னை. 

இ்றகுப பின்ைதால் இருந் மைநினை்தான் 
முக்கியமதாைது. ்ைது உருவபபேைவமதா, சினைவயதா 
கினைத்்தால் ்ன்னைவய ்்ய்வமதாக்கி வழிபேைத் 
்்தாைஙகிவிடுவதார்கள் எை வள்ைைதார நினைத்்தார. 
ஆ்கவவ்தான்  அனையதாைத்ன் நிறுவுவதில் 
ஆரவமில்ைதா்வரதா்க இருந்தார வள்ைைதார.

‘்கனை உனரத்் ்கறபேனை எல்ைதாம் நினை 
எைக் ்்கதாணைதாடும் ்கண மூடி பேழக்்கம் எல்ைதாம் 
மண மூடி வபேதா்க’ என்ேவர. வள்ைைதானர ்நருங்க 
விரும்புகிவேன். ஆைதாலும் ஒரு ்கதால் வைலூரில் 
இருக்கிேது. ஒரு ்கதால் fbயில் இருக்கிேது. அவர 
ம்கதான். ்கரி்கதாைன் சதா்தாரை மனி்ன். அவைதால் 
்சல்ஃபி வபேதாைதாமல் இருக்்க முடியவில்னை!

* * *
தமைை அன்!

~
அனுபேவ சின்ஹதாவின் thappad (இநதி) 

பேைத்ன் இன்று பேதாரக்்க முடிந்து. சிை 
திைங்கைதா்கவவ சுைர இந்ப பேைத்ன்ப பேதாரக்்கச் 
்சதால்லி வறபுறுத்தியபேடி இருந்தாள். இன்ச் 
சினிமதா என்று ்சதால்வது சரியதா்க இருக்்கதாது. 
சினிமதானவ உள்வதாஙகிக்்்கதாணை சமூ்க நதாை்கம். 
இந் மதாறறுத் தினர பிரம்மிக்்க னவக்கிேது. 
சினிமதாவுக்்கதாை எவவி் சமரசமும் இல்னை.

 ‘்பபேட’ வழிவழியதா்க வரும் நம் திருமைம், 
்தாம்பேத்தியம், குடும்பேம் குறித்் மதிபபீடு்களின் 
்சவியில் ்மௌைமதா்க அனேயும் பேைம். விக்ரம் 
ஒரு ்கதாரபவரட ்கம்்பேனியில் வவனை ்சய்யும் 
இனைஞன். அவ் ்கம்்பேனியின் ைணைன் 
்னைனமய்கத்தில் சிஇஓ ஆவது அவனுனைய 
்கைவு. இ்ற்கதா்கத் தீயதா்க வவனை ்சய்பேவன். 

அம்ரி்தா (நம்ம ைதாபசி. நடிபபு ரதாடசசி) 
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ைதான்சரதாவதில் ஆரவம் ்்கதாணடிருபபேவள். 
குடும்பேத் ்னைவி (house wife) என்பேன்்யல்ைதாம் 
அவள் நினைத்்வ் இல்னை. ஆைதாலும் விக்ரம், 
அம்ரி்தா இருவருக்கும் ்பேறவேதார்கள் ஏறபேதாடடில் 
திருமைம் நனை்பேறுகிேது. 

அ்றகுப பிேகு இநதிய வழக்்கபபேடி 
(்கன் ்ைல்லியில் நனை்பேறுகிேது) அம்ரி்தா 
முழுனமயதாை குடும்பேப ்பேணைதா்க 
மதாறிவிடுகிேதாள். மதாமியதாருக்கு ஷு்கர ்ைஸட 
பேதாரபபேது, ்கைவனை எழுபபி டீ ்்கதாடுபபேது, 
ைஞ்ச் ்்கதாடுத்து ஆஃபிஸ அனுபபுவது எைப 
பேரபேரபபேதாகிேதாள். 

இபபேடி ்பேண்களின் ்சதாந் 
அனையதாைங்கனை, ்கைவு்கனை அழித்வ் 
நம் குடும்பேம் ்சழித்து வைரகிேது. விக்ரமின் 
ைணைன் ்கைவு நினேவவறும் ்ருைம். ைணைன் 
ஆஃபிஸ சிஇஓ பரவமதாஷன் கினைத்்்தா்கத் 
்்கவல் வருகிேது. இரவு பேதாரடடி நனை்பேறுகிேது. 
அம்ரி்தாவும் மகிழகிேதாள். நைைம் ஆடுகிேதாள். 
இனையில் ஒரு ் ்கவல். ்கதாரபவரட ைதாபியதால் வவறு 
ஒருவர சிஇஓவதாகிவிடுகிேதார. அப்சடைதாகும் 
விக்ரம் ்ன்வைதாடு வவனை ்சய்யும் சீனியர்தான் 
்கதாரைம் என்று அவரிைம் சணனை வபேதாடுகிேதார. 
இனையில் குறுக்கிடடு அம்ரி்தா சணனைனய 
விைக்குகிேதாள். இந்க் ்கவைபேதாரத்தில் 
மனைவினயக் ்கன்ைத்தில் ஒரு அனேவிடுகிேதான் 
விக்ரம். 

அந்ச் சிறு அனேயில் அவைது ்தாம்பேத்தியக் 
வ்கதாடனை சிறிது சிறி்தா்க இடிநது விழுகிேது. 
சமூ்கம், அம்மதா, ்ம்பி, மதாமியதார எல்வைதாரும் 
அன் ஒரு சதா்தாரை அடியதா்கவவ ்கருதுகிேதார்கள். 
அன்க் ்கைநது வபேதா்கச் ்சதால்கிேதார்கள். 

்தாம்பேத்தியத்தில் ்கைவனுக்கும் 
மனைவிக்குமினைவயயதாை அன்பு 
மரியதான்யிலிருநது வைர வவணடும். ்ன்னை 
மதிபபேது்தான் ்ன்னை அன்பு ்சய்யும் வழி 
என்று நம்புகிேவள் அம்ரி்தா. அந் ஒரு அடியில் 
அவள் விக்ரம் மீது னவத்திருந் அன்பு (love) 
உதிரநதுவிடுகிேது. விக்ரம் எவவைவவதா முயறசி 
்சய்கிேதான். வவணடுமதாைதால் என்னை நீயும் 
அடித்துக்்்கதாள் என்கிேதான். ஒரு ்பனபே 
இன்்ைதாரு ் பபேதால் சமன் ் சய்ய விரும்பேவில்னை 
அமிர்தா. 

விக்ரமிைம் னைவரஸ வ்கடகிேதாள். அவைது 
வக்கீல் மைமுறிவுக்குச் சிை ்பேதாய்யதாை 
்கதாரைங்கள், இழபபீடு வபேதான்ேவறறிறகுப 
பேரிநதுனர ்சய்கிேதாள். எல்ைதாவறனேயும் மறுத்து 
உணனமனய மடடும் ்சதால்லி மைவிை்கல் 
்பேறேதால் வபேதாதும் என்கிேதாள். ஆைதால் விக்ரம் 

வழக்்கறிஞர அம்ரி்தாமீது பேை குறேச்சதாடடு்கனைச் 
சுமத்துகிேதார. அதில் ஒபபேமிடுகிேதான் விக்ரம். 

மறேபேடி விக்ரனமப ்பேரிய 
வில்ைைதா்க்வல்ைதாம் சித்்ரிக்்கவில்னை 
இயக்குநர அனுபேவ சின்ஹதா. இது ்ைல்லியில், 
உயரநடுத்்ர வரக்்கப பின்ைணியில் எடுக்்கபபேடை 
சினிமதா (அ) நதாை்கம்.  இஙகு பிரச்சனை ‘அடி’ 
மடடும்்தான். 

இனையில் அம்ரி்தா ்கரபபேம் அனைகிேதாள். 
விக்ரமுக்கு ைணைனில் சிஇஓ வவனை வருகிேது. 
ஆைதால் இபவபேதாது்தான் விக்ரம் உைரகிேதான். ஒரு 
மரத்்தால் வவரில்ைதாமல் ்கனி்கனைத் ்ரமுடியதாது. 
அஸதிவதாரம் இல்ைதாமல் எந் மதாைமதாளின்கயும் 
நினைத்து நிற்கதாது. 

அன்னபே ்கதாடடும் வழி விைம்பேரங்கள் 
்சதால்வதுவபேதாை வஜதாயதாலு்கதாசில் னவர 
்நக்ைஸ எடுத்துத் ்ருவதில்னை. ஃவபேதாத்தீசில் 
பேடடுப புைனவ எடுத்துத் ்ருவதில்னை. 
அம்ரி்தா மடடுமில்னை, அவள் அம்மதா, விக்ரம் 
அம்மதா எல்வைதாருவம ்ங்கள் ்கைவு்கனை 
விடடுக் ்்கதாடுத்வ் குடும்பே விைக்கு்கைதா்க ஒளி 
்ருகிேதார்கள். அவர்கள் எதிரபேதாரபபேது ்வறும் 
அன்னபே அல்ை. மரியதான்னய!

இறுதிக்்கதாடசி. நீதிமன்ேத்துக்கு ்வளியில். 
விக்ரம் அம்ரி்தா அருகில் அமரகிேதான். 
‘்கனைசிவனர நதான் அடித்்து ்பபுன்னு உைரவவ 
இல்னை. அதுக்்கதா்க ஒரு முனே கூை சதாரி வ்கட்கவவ 
இல்னை. நைந் எல்ைதாவறறுக்கும் சதாரி. ைணைன் 
வபேதா்கவில்னை. வவனைனய விடடுடவைன். இனி 
சீவரதாவிலிருநது எல்ைதாவறனேயும் ஆரம்பிக்்க 
வவணும். நம் குழநன்க்கு ஒரு நல்ை அபபேதாவதா, 
உைக்கு ஒரு நல்ை நணபேைதா எபவபேதாதும் 
இருபவபேன்!’  ்சதால்லி இருவரும் பிரிகிேதார்கள். 
பேைத்திலிருநது மைன்ப பிய்த்து ் வளிவய எடுக்்க 
வவணடியிருக்கிேது!

2 மணி 20 நிமிைங்கள் ஓடும் பேைம். ்்ரியதா் 
இநதி. சபனைடடில் ஆபஷன் அவமசதான் பினரமில் 
இருக்கிேது. இ்்ல்ைதாம் ஒரு பிரச்சனையதா்கவவ 
வ்தான்ேவில்னை.

னவரசுக்கு மருநது ்கணடுபிடித்்தார்கைதா? 
்்ரியவில்னை. குடும்பே வன்முனே (domes-
tic violence) அதி்கரிபபே்தா்கக் ்கவனைபபேடும் 
இநவநரத்தில், குடும்பேம் குறித்் மதாறறு  
மதிபபீடனை வழஙகும் ்கனைபபேனைபபு. 
குடும்பேத் ்னைவர்கள் இதுவனர எபபேடியதாவது 
இருந்தால் கூை, இனியதாவது சீவரதாவிலிருநது 
்்தாைங்க ஒரு சந்ரபபேத்ன் thappad வழஙகுகிேது! 
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பமதாழிபெயர்ப்புச் சிறுகலத

4

வமவையுள்ை பேடிமத்ன் 
மடடும் கீழுள்ைதிலிருநது 
பிரிந்்டுக்்க முடிந்தால் 
பேரவதாயில்னை. ்்கதாஞ்சம் 
்்கதாஞ்சமதா்க முயறசிக்்கப 
வபேதாகிவேன். இன்்ைதாரு 
வவடிக்ன்கயதாை விஷயத்ன்யும் 
்கணடுபிடித்வ்ன். ஆைதால் அன் 
இபவபேதாது ்சதால்ைமதாடவைன்!  
யதானரயும் அதி்கமதா்க நம்புவது 
நல்ைதில்னை. 

இந்த் ்தானைப 
பிரித்்்டுக்்க இன்னும் இரணடு 
நதாட்கள்்தான் இருக்கின்ேை; 
ஜதானும் ்கவனிக்்கத் 
்்தாைஙகிவிடைதார என்று 
நம்புகிவேன். அவருனைய 
பேதாரனவவய பிடிக்்கவில்னை. 

என்னைப பேறறிப பேை 
மருத்துவ சம்பேந்மதாை வ்கள்வி்கனை 
்ஜன்னியிைம் வ்கடபேன் நதான் வ்கடவைன். 
அவள் என்னைபபேறறி நல்ைவி்மதா்கத்்தான் 
கூறிைதாள்.  பே்கலில் ்பேரும்பேதாைதாை வநரம் 
நதான் தூஙகிவிடுவ்தா்கச் ்சதான்ைதாள். இரவில் 
அனமதியதா்க இருந்தாலும் நதான் சரியதா்கத் 
தூஙகுவதில்னை என்று ஜதானுக்குத் ்்ரியும்!

அன்பேதா்கவும் இரக்்கத்துைனும் 
இருபபேதுவபேதாை பேதாசதாஙகு ்சய்்பேடிவய 
என்னிைமும் எல்ைதாவி்மதாை வ்கள்வி்கனையும் 
வ்கடகிேதார. 

அது எைக்குப புரியதாது என்று 
நினைத்துக்்்கதாணடுவிடைதார!

முழுவதுமதா்க நடிக்கிேதார என்று 

்சதால்ைமதாடவைன். இந் அனேயில் 
உள்ை ்தாளுைன்்தாவை மூன்று மதா்மதா்க 
உேஙகியிருக்கிவேதாம். 

ஜதானும் ் ஜன்னியும் அ்ைதால் ர்கசியமதா்கப 
பேதாதிக்்கபபேடடிருக்கிேதார்கள் என்று உறுதியதா்க 
நம்பிைதாலும் அன்பபேறறித் ்்ரிநது்்கதாள்ை 
ஆரவத்துைன் இருக்கிவேன்.  

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

ஆ்கதா! இன்று்தான் ்கனைசி நதாள், ஆைதால் 
இது வபேதாதும். ஜதான் இன்று இரவு ைவுனிவைவய 
்ஙகிவிடுவதார; மதானை வனர எஙகும் 
வபேதா்கமதாடைதார. 

மஞ்சள் வண்ண சுவர்தததாள்
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என்னுைன் பேடுத்துக்்்கதாள்கிவேன் 
என்ேதாள் ்ஜன்னி - ்நதிரக்்கதாரி. ஆைதால் நதான் 
்னியதா்கத் தூஙகிைதால்்தான் நல்ைபேடியதா்க 
ஓய்்வடுக்்கமுடியும் என்று வலியுறுத்திக் 
கூறிவிடவைன்.

புத்திசதாலித்்ைமதாை ்சயல். 
உணனமயில் நதான் ்்கதாஞ்சவநரம்கூை 
்னியதா்க இல்னை. நிைதா்வதாளி வீசும்வபேதாது 
அந்ப பேரி்தாபேத்துக்குரிய ்பேண ்வழந்பேடி 
பேடிமத்ன் உலுக்்க ஆரம்பித்்தாள். அவளுக்கு 
உ்வி ்சய்வ்ற்கதா்க எழுநது ஓடிபவபேதாவைன். 

நதான் இழுத்வ்ன் அவள் உலுக்கிைதாள். நதான் 
உலுக்கிவைன் அவள் இழுத்்தாள். விடிவ்றகுள் 
இரணடுவபேருமதா்கப பேை மீடைர நீைமுள்ை 
்தானை உரித்்்டுத்துவிடவைதாம்.  

என் ்னை உயரத்துக்கு அனேயின் 
சுறேைவில் பேதாதிவனர உரித்திருபவபேன். சூரியன் 
உதித்்வுைன் அந் அருவருபபூடடும் பேடிமம் 
என்னைப பேதாரத்துச் சிரிக்்க ஆரம்பித்்து, 
இன்றுைன் இன் முடித்துவிடுவவன் என்று 
உறுதிபூணவைன்.

நதானைக்குக் கிைம்புகிவேதாம். 
முன்பிருந்துவபேதாைவவ விடடுச் ்சல்வ்ற்கதா்க 
அனேயிலிருந் ்பேதாருட்கனை்யல்ைதாம் கீவழ 
எடுத்துச் ்சல்கிேதார்கள். 

சுவனர ்ஜன்னி வியபபுைன் பேதாரத்்தாள், 
இந்க் ்்கதாடூரமதாை ்பேதாருளின்வமல் இருந் 
்வறுபனபேக் ்கதாடைத்்தான் இபபேடிச் ்சய்வ்ன் 
என்று குதூ்கைத்துைன் ்சதான்வைன். 

்தாவை இன்ச் ்சய்திருபவபேன் என்றும் 
இருந்தாலும் நதான் இன்்யல்ைதாம் ்சய்து 
வசதாரவனைநதுவிைக் கூைதாது என்றும் 
சிரித்்பேடிவய ்சதான்ைதாள்.

எபபேடி ்ன்னைத்்தாவை 
ஏமதாறறிக்்்கதாள்கிேதாள்.

நதான் இஙகிருக்கும்வபேதாது என்னைத்
்விர  வவறு  யதாரும் இந்த் ்தானைத் 
்்தாைவிைமதாடவைன் -  உயிவரதாடிருக்கும்வபேதாது.

என்னை அனேயிலிருநது ்வளிவயறேப 
பேதாரத்்தாள் என்பேது ்வளிபபேனையதா்கத் 
்்ரிந்து. இபவபேதாது அனமதியதா்கவும் 
்கதாலியதா்கவும் சுத்்மதா்கவும் இருபபே்தால் 
திரும்பேவும் பேடுத்து முடிந்வனர தூங்கப 

வபேதாகிவேன் என்வேன். இரவு உைவுக்கு முன்ைர 
எழுபபேவவணைதா்மன்றும், எழுநதுவிடைதால் 
நதாவை கூபபிடுகிவே்ைன்றும் ்சதான்வைன். 

அவளும் வபேதாய்விடைதாள், வவனையதாட்கள் 
வபேதாய்விடைைர, ்பேதாருட்க்ைல்ைதாம் 
வபேதாய்விடைை. ஆணியடித்துப ் பேதாருத்்பபேடை 
்கடடினையும் அ்ன்மீது விரிக்்கபபேடடிருந் 
்கதான்வதாஸ ்மத்ன்னயயும்்விர வவறு 
எதுவுமில்னை.

இன்றிரவு கீழத்்ைத்தில் தூஙகுவவதாம். 
நதானை பேைகில் ஏறி வீடடுக்குப 
வபேதாய்விடுவவதாம். 

இபவபேதாது அனே ்கதாலியதா்க இருந்்தால் 
அன் மி்கவும் ரசித்வ்ன். குழநன்்கள் எபபேடி 
நதாசம் ்சய்துனவத்திருக்கின்ேைர. ்கடடினைக் 
்கரணடி னவத்திருக்கின்ேைர. என் வவனைனயத் 
துவங்கவவணடும். 

்க்னவப பூடடி சதாவினய முன்ைதாலிருக்கும் 
பேதான்யில் வீசிவைன். 

்வளிவய வபேதாவதில் எைக்கு 
விருபபேமில்னை. ஜதான் வரும்வனரயில் வவறு 
யதாரும் உள்வை வருவதிலும் விருபபேமில்னை.  
அவனர ஆச்சரியத்தில் ஆழத்்வவணடும். 

்ஜன்னிக்குக்கூை ்்ரியதாமல் இஙவ்க ஒரு 
்கயினே னவத்திருக்கிவேன். 

ஒருவவனை அந்ப ்பேண ்வளிவய 
வநது ்பபிக்்க முயன்ேதால் அவனைக் 
்கடடினவக்்கைதாவம! 

ஏறுவ்றகு எதுவுமில்ைதாமல் அதி்க 
உயரத்ன் எடைமுடியதாது என்பேன் 
மேநதுவிடவைன். 

இந்க் ்கடடிலும் ந்கரமதாடவை்ைன்கிேது.

இன்த் தூக்்கவும் ந்கரத்்வும் 
ன்கயுனையும்வனர முயறசித்்தில் வ்கதாபேம் 
வநது ஒரு முனையில் சிறு துண்ைதான்னேக் 
்கடித்வ்ன். பேல்்தான் வலித்்து. 

்னரயில் நின்ேபேடிவய ன்க்யடடும் 
தூரம்வனர இருந் ்தானை்யல்ைதாம் 
பிய்த்துபவபேதாடவைன். 

மி்கவும் வமதாசமதாை முனேயில் 
ஒடடிக்்்கதாணடிருக்கிேது, இந்ப 
பேடிமமும் அன் ்ரதாம்பேத்்தான் ரசிக்கிேது. 
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்கழுத்து்நறிபேடை ்னை்களும் முடனைக் 
்கண்களும் ்தாறுமதாேதா்க வைரும் ்கதாைதான்்களும் 
ஏைைம்்சய்து கிறீச்சிடைை. 

துணிச்சைதா்க என்யதாவது 
்சய்யவவணடு்மன்று அதீ்க் வ்கதாபேம் 
வந்து. ஜன்ைல் வழிவய குதித்துவிடுவது 
்மச்ச்த்்க்்க ்சயைதா்க இருக்கும். ஆைதால் 
முயறசி்சய்யக்கூை முடியதா் அைவுக்குக் 
்கம்பி்கள் மி்கவும் வலினமயதா்க இருந்ை.

என்ேதாலும் நதான் அன்ச் ்சய்யமதாடவைன். 
நிச்சயம் ்சய்யமதாடவைன். அபபேடி ஒரு அடி 
எடுத்துனவபபேது சரியல்ை என்பேதும் என்னைப 
பேறறிய ்வேதாை எணைத்துக்கு வழிவகுக்கும் 
என்பேதும் நன்ேதா்கவவ ்்ரியும்.

ஜன்ைல் வழிவய ்வளிவய பேதாரபபேதுகூை 
பிடிக்்கவில்னை - அஙவ்க நினேய ்பேண்கள் 
்வழநது்்கதாணடிருக்கிேதார்கள், அதுவும் 
வவ்கவவ்கமதா்க. 

அவர்கள் எல்வைதாரும் என்னைப வபேதாைவவ 
இந்ச் சுவரத்்தாளில் இருநது்தான் ்வளிவய 
வந்தார்கவைதா என்று வயதாசிக்கிவேன்?

நன்ேதா்க மனேத்து னவத்திருந் என்னுனைய 
்கயினேக்்்கதாணடு இபவபேதாது பேத்திரமதா்கக் 
்கடைபபேடடிருக்கிவேன் - உங்கைதால் என்னை 
்வளிவய ்்ருவுக்கு அனுபபேமுடியதாது.

இரவு வந்தும் மீணடும் இந்த் 
்தாளுக்குள்வைவய நதான் ்சன்றுவிை 
வவணடியிருக்கு்மன்று நினைக்கிவேன். 
ஆைதால் அது ்கஷ்ைமதாயிறவே.

்வளிவய இந் அனேயிலிருந்பேடி என் 
இஷ்ைம்வபேதாை ்வழவது இ்மதா்க இருக்கிேது.

அனேக்கு ்வளிவய வபேதா்க எைக்கு  
விருபபேமில்னை. ்ஜன்னி வநது 
கூபபிடைதால்கூை வபேதா்கமதாடவைன். 

்வளியில் நிைத்தின் மீது்தான் 
்வழவவணடும், வமலும் அஙவ்க மஞ்சைதா்க 
இல்ைதாமல் எல்ைதாம் பேச்னசயதா்க  இருக்கிேது.

இஙவ்க வழவழபபேதாை இந்த் 
்னரயில் ்வழமுடிகிேது, சுவரில் உள்ை 
நீைமதாை கீறறில் என்  வ்தாள்  ்கச்சி்மதா்கப 
்பேதாருநதிக்்்கதாள்வ்தால் வழி்வேமதாடவைன்.

அவ்தா, ்க்வருகில் வநதுவிடைதாவர ஜதான்!

பேயனில்னை இனைஞவை, உன்ைதால் 
திேக்்கமுடியதாது.

என்னை அனழத்்பேடி ்க்னவ இபபேடித் 
்டடுகிேதாவர!

வ்கதாைரினயக் ்்கதாணடுவரச் ்சதால்லிக் 
்க்றுகிேதார.

அந் அழ்கதாை ்க்னவ உனைபபேது 
்வட்கக்வ்கைதாை ்சயல்.

“அன்வபே ஜதான். சதாவி முன்்க்வுக்்கருவ்க 
வதானழயினைக்குக் கீவழயிருக்கிேது!” என்று 
மி்கவும் ்மன்னமயதாை குரலில் ்சதான்வைன்.

இது சிை ்நதாடி்களுக்கு அவனர 
்மௌைமதாக்கியது.

பிேகு மி்கவும் அனமதியதாை குரலில் 
்சதான்ைதார, “்க்னவத் திே என் ்கணவை.” 

“என்ைதால் முடியதாது. சதாவி 
முன்்க்வுக்்கருவ்க வதானழயினைக்குக் 
கீவழயிருக்கிேது!” என்வேன்.

இன்வய மீணடும் மீணடும் பேைமுனே 
அனமதியதா்கவும் ்மன்னமயதாை குரலிலும் 
்சதான்ை்தால் அஙவ்க வபேதாய் அன் எடுத்து வநது 
உள்வை நுனழந்வர ்க்வருவ்க அதிரச்சியுைன் 
நின்றுவிடைதார. 

“என்ை நைந்து?” என்று அைறிைதார. 
“்கைவுவை, நீ என்ை ் சய்து்்கதாணடிருக்கிேதாய்!”

அப்பேதாழுதும் நதான் 
்வழநது்்கதாணவை்தானிருநவ்ன். என் 
வ்தாளுக்கு வமவை ்னைனய உயரத்தி அவனரப 
பேதாரத்வ்ன்.

“உங்கனையும் வஜனையும் மீறிக் 
்கனைசியில் ்வளிவய வநதுவிடவைைதா? 
்பேரும்பேதாலும் எல்ைதாத் ்தானையும் 
பிய்த்்்டுத்துவிடவைன், இனி என்னை நீங்கள் 
உள்வை அனுபபேமுடியதாது!”

இபவபேதாது எ்ற்கதா்க அந் ஆள் 
மயக்்கம்வபேதாடடு விழுந்தார? சுவருக்கு 
அருவ்கயிருந் என்னுனைய பேதான்யின் குறுக்வ்க 
விழுநவ்விடைதா்ரன்பே்தால் நதான் ஒவ்வதாரு 
முனேயும் அவரமீது ஏறித் ்வழநது்சல்ை  
வவணடியிருக்கிேது!
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மணடவைதா என்கிே தினரபபேைத்ன் ஒரு 
எழுத்்தாைனுக்குப பு்கழ வசரக்கும் வி்த்தில் 
இயக்கி இருக்கிேதார நநதி்தா்தாஸ. மணடவைதா 
என்கிே உருது எழுத்்தாைர ச்த் ஹசன் மணடவைதா. 
உருது இைக்கியத்தின் பி்தாம்கன் என்று உரக்்கச் 
்சதால்ைைதாம். மணடவைதா வதாழந் ்கதாை்கடைத்தில் 
அன்னேய சூழல் எவவதாறு இருந்வ்தா அன் 
அபபேடிவய ்கன்்கைதாக்குவதில் வல்ைவர அவர. 
அந்ப பேைத்தில் புனைவு ஏதும் பேதாரக்்க இயைதாது.

பிரிவினை ்்தாைரபேதா்க அவர அளித்் 
வபேடடி ஒன்றில் இவவதாறு கூறியிருபபேதார. 
“ஒரு ைடசம் இநதுக்்களும், ஒரு ைடசம் 
முஸலீம்்களும் இேநதுவபேதாைதார்கள் என்று 
்சதால்ைதாதீர்கள். இரணடு ைடசம் மனி்ர்கள் 
இேநதுவபேதாைதார்கள் என்று ்சதால்லுங்கள். 
இரணடு ைடசம் மனி்ர்கள் மரைமனைந்தில் 
துயரம் ்்கதாள்வ்றகு ஏதுமில்னை. உணனமயில் 
துயரம் ்்கதாள்ைனவபபேது எது்வன்ேதால் 
்்கதால்ைபபேடைவர்களும் ் ்கதானை ் சய்்வர்களும் 
ஒவர வன்கனயச் சதாரந்வர்கள் என்பேது்தான்”.

மணடவைதா ்தான் இனையும் ஒவ்வதாரு 
புள்ளியிலும் ம்ங்கள் ்கைநது, எல்னை்கள் ்கைநது, 
மதானுைத்ன் மடடும் ்வளிபபேடுத்துகிேதார. 
அது்தான் உணனம, அன்த் ்தாணடி வவறு என் 
்வளிபபேடுத்திைதாலும் அன் வீண என்று 
நினைத்்வர அவர. இந்ச் சமூ்க அடுக்கில் 
புேக்்கணிக்்கபபேடை மனி்ர்கைதாை பேதாலியல் 

்்தாழிைதாளி்கள், மைநைம் பேதாதிக்்கபபேடைவர்கள், 
பிச்னசக்்கதாரர்கள் வபேதான்ேவர்கள்்தாம் 
மணடவைதாவின் ்கன்மதாந்ர்கள். என் ்கன்்கனை 
உங்கைதால் ்தாஙகிக்்்கதாள்ை முடியவில்னை 
என்ேதால், நம்முனைய ்கதாைத்ன்த் ் தாஙகிக்்்கதாள்ை 
முடியவில்னை என்வே அரத்்ம் என்று கூறுகிேதார. 

என்னுனைய நணபேர னபேரவி 
்சன்ே ஆணடின்  இறுதியில் மணடவைதா 
தினரபபேைத்ன்ப பேதாரபபே்றகுப புதுனவ E.C.R. 
சதானையில் அனமநதுள்ை விளிம்பு நினை மக்்கள் 
வதாழவதா்தார னமயத்திறகு அனழத்துச் ்சன்ேதார.

பேைம் ஆரம்பித்்து மு்ல் மி்கவும் 
எ்தாரத்்மதா்க, அழுத்்மதாை இயல்புனைய 
்கதாடசி்கைதா்க விரிவனைநது ்சல்கிேது. 
எப்பேதாழுதுவம புன்கத்துக்்்கதாணடும் விஸகி 
அருநதிக்்்கதாணடும் எழுதிக்்்கதாணடுவம 
இருபபேதார மணடவைதா. அது அவருனைய 
்னிபபேடை குைம். அவரின் குழநன்்கனையும் 
மனைவினயயும் மி்கவும் வநசிக்கும் மனி்ைதா்க 
வைம் வருவதார.

மு்ல் ்கதாடசியில் பிரிவினைக் ்கதாைத்து 
இநதியதானவக் ்கதாணபிபபேர. அந்க் ்கதாடசி்கள் 
வநரடியதா்கப பேை ஆணடு்கள் நம்னமப பின்வநதாக்கி 
இழுத்துவிடும் அைவிறகுப பேைக்்கதாடசி்கள் 
ஒவ்வதான்றும் அருனமயதா்க அனமநதிருக்கும். 
மணடவைதா எழுதிய பேத்துரூபேதாய் என்கிே 
சிறு்கன்வயதாடு ்கதாடசி ்்தாைஙகுகிேது. குழநன் 

ஒரு எழுத்தைகாளன் தைனது உணரவின் மீது ்கள்வி எழுப்பப்படும்பகாதுதைகான் ்பனகா்வக ்கயில் 
எடுககிறகான், ்றறபடி அவன் அ�காவசிய்காக எழுதுவதில்்ல.

- ்சதைத் ஹ்சன் ்ண்ட்்டகா
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பேதாலியல் ்்தாழிைதாளினய னமயமதா்க னவத்து 
ந்கரும் மு்ல்்கதாடசியில் ்ன் வீடடிலிருநது அந்ப 
பிஞ்சுக்குழநன்னய அனுபபினவக்கிேதார்கள். 
இரணடு கிழவர்கள் அவனை அனழத்துக்்்கதாணடு 
்கைற்கனரக்குச் ்சன்று வினையதாடி அவனைத் 
்்தாடடுபபேதாரத்து மகிழகிேதார்கள். ஏதும் அறியதா் 
அந்ப ்பேணணும் ஆனச தீர இந்க் ்கதாடடில் 
பேேக்்க விரும்புகிவேன் என்று பேதாடிவிடடுக் 
்கதாரில் திரும்பி வரும்்பேதாழுது அந்க் கிழவர்கள் 
தூஙகிவிடுகிேதார்கள். ்கதாருக்குள் இருந் அந்ப 
்பேண ்கதார ஜன்ைல் வழியதா்க இந் உை்கத்ன் 
அறியதானமயதால் ரசிக்கிேதாள். ்கதாரில் வநது 
இேஙகும்வபேதாது ்்கதாடுக்கும் பேைத்ன்ப பேதாரத்து 
எ்றகு இந்ப பேத்து ரூபேதாய் எைக் வ்கடகும் 
சிறுமினயப பேதாரத்துக் குனைநடுஙகிவிடும் 
சூழலில் பேைம் ஆரம்பிக்கும். பின் அவர 
தினரபபேைத்துனே பேங்களிபபு பேறறிய ்கதாடசி்களில் 
பேைம் நீள்கிேது.

அடுத்்்தா்க நூறு விைக்கு்களின் 
்வளிச்சம் என்கிே சிறு்கன். சிவபபு விைக்கு 
பேகுதியில் நனை்பேறும் ்பேண்கள் மீ்தாை 
்தாக்கு்ல் பேறறிய ்கதாடசி்கள். ்ன்னிைம் வரும் 
வதாடிக்ன்கயதாைர்கனைக் ்கவனித்துவிடடுச் சிை 
நதாட்கைதா்கத் தூங்கதாமல் இருந் அந்ப ்பேண 
பேதாழனைந் இைத்தில் அனரநிரவதாைத்தில் 
பேடுத்துத் தூஙகுகிேதாள். அப்பேதாழுது அவளின் 
்ர்கர அவனை எழுபபிக் ்கனைசியதா்க 
இந் வதாடிக்ன்கயதாைனைக் ்்கதாஞ்சம் 
்கவனித்துவிடடுத் தூஙகு என்கிேதான். இவைதால் 
முடியவில்னை. உைலும் ஒத்துனழக்்கவில்னை. 
இவள் எவவைவு கூறியும் அவன் விைதா்்தால் 
அவனை அடிக்்கபவபேதாகும்வபேதாது அவன் 
இேநதுவிடுகிேதான். அவளும் அந்த் ்ர்கரின் 
பிைத்திறகு அருகில் உேஙகுகிேதாள்.

இநதியதாவிறகும் பேதாகிஸ்தானிறகும் 
இனையில் நனை்பேறும் பிரிவினைக் 
்கதாைத்தில் பேதாகிஸ்தானைத் வ்ரந்்டுக்கிேதார 
மணடவைதா. அந்க் ்கதாடசி மி்கவும் அறபு்மதா்கப 
பேைமதாக்்கபபேடடிருக்கும். அந்த் துயரம் 
்கதாணவபேதாருக்கு மதானிைத் துன்பேங்களின் துயரத்தில் 
ஆழத்தும். இயறன்க மனி்ன் மீது மடடும் ஏன் 
இந்த் ்தாக்கு்னை வின்த்்து என்று வ்தான்றும். 
்ன் நணபேைதால் பேடும் வவ்னைனய அழ்கதா்க 
்வளிபபேடுத்தியிருபபேதார மணடவைதா. 

ைணைதா வ்கதாஷ் என்கிே குளிரந் மதாமிசம் 
சிறு்கன்க்்கதா்க மணடவைதா மீது வழக்கு 
்்தாடுக்்கபபேடைது. அந் வழக்கு பேறறிய 
விசதாரனை்கள் ்கதாடசி்கைதாக்்கபபேடடிருக்கின்ேை. 
ஆைதால் எப்பேதாழுதும் மதானுைத்ன் 
னமயபபேடுத்திவய அவர ்கன்்கள் ்சல்கின்ேை. 
எத்்னைவயதா விமரசைங்கள் அவரமீது 
இருந்தாலும் அன்த் ் தாணடி உருது இைக்கியத்தின் 
பி்தாம்கைதா்கவவ தி்கழகிேதார மணடவைதா. 
மணடவைதா ்ன்னுனைய இைம் வய்தாை 42இல் 
்கதாைமதாகிபவபேதாவ்தா்க முடிகிேது.

ஒரு எழுத்்தாைைதா்க மடடும் வதாழநது ்தான் 
எதிர்்கதாணை பிரச்சனை்கள், அன்னேய ஏனழ, 
எளிய மக்்களின் வதாழவு்கள், பேைத்திற்கதாை 
பேதாலியல் ்்தாழில் வன்முனே்கள், மைநைம் 
குன்றிய மனி்ர்களின் வதாழவியல் வபேதான்ேவறனே 
நுடபேமதா்கப வபேசுகிேது அவரது பேனைபபு்கள்.

எ்ற்கதா்க இந்ப பேைத்ன் விமரசைமதா்க 
எழுதுகிவேன் என்ேதால் என்னுனைய மதானுைம் 
சதாரந் பிரதிபேலிபனபே மணடவைதாவிைம் 
்கணவைன். ஒரு பேனைபபேதாளி என்பேவன் 
எப்பேதாழுதும் நதாம் வதாழும் சூழனை அபபேடிவய 
அணுகிப பேனைபபேதாக்்க வவணடும் மறறும் 
மணடவைதாவின் ்கன்மதாந்ர்கள் இன்னும் நூறு 
விைக்கு்களின் ்வளிச்சத்தில் அபபேடிவய்தான் 
இருக்கிேதார்கள். அவர பேதாரத்் உை்கம் இன்னும் 
பிரிவினையில்்தான் இருக்கிேது. முடிந்தால் வம 
2018இல் ்வளியதாை இந்ப பேைத்ன் அவசியம் 
பேதாருங்கள். ஒரு எழுத்்தாைனுக்குரிய ்பேருனம 
இந்த் தினரபபேைம்.
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ேதான் ்வதாசிதநதன்

மதாண்வர் ெக்கம் 

அமமதா ஒரு
 ககதாலை க்சயததாள் 

- ஒரு பதாரலவ
சு.மதாது்கணைன், முனைவர 

பேடை ஆய்வதாைர, 
அயல்நதாடடுக் ்கல்வித்துனே, 

்மிழப பேல்்கனைக்்கழ்கம், 
்ஞ்சதாவூர
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பேனைபபிைக்கியங்களில் சிறு்கன்்கள் 
முக்கியத்துவம் ்பேறறுவருகின்ேை. பேத்்்தான்பே்தாம் 
நூறேதாணடிறகுப பின்ைர சிறு்கன் எழுத்்தாைர்களும் 
நதாவல் ஆசிரியர்களும் ்மிழில் வ்தான்ேைதாயிைர. 
இவர்களுள் மு்ன்மு்லில் வ.வவ.சு.ஐயர 
“குைத்்ங்கனர அரசமரம்” என்ே சிறு்கன்யில் 
்பேணணியச் சிந்னைனய வலியுறுத்தியிருக்கின்ேதார. 
பிர்தாபே மு்லியதார சரித்திரம், ்கமைதாம்பேதாள் சரித்திரம் 
என்ே புதிைங்களிலும் ்பேணணியச் சிந்னை்கனைப 
பேனைத்துள்ைைர. ்பேணணிய எழுத்்தாைர்களும் 
்ங்களுனைய ்பேணணிய அவைங்கனையும் ்பேண 
அடினமத்்ைத்ன்யும் ்ம் சிறு்கன்்களில் பேதிவு 
்சய்கின்ேைர. அவவன்கயில் அம்னபேயும் ்ன் 
பேனைபபு்களில் ்பேணணியக் ்கருத்்தாக்்கங்கனை 
வலியுறுத்திவருகின்ேதார. அவர எழுதிய ‘அம்மதா 
ஒரு ்்கதானை ்சய்்தாள்’ என்ே சிறு்கன்னயயும், 
்மிழநதாடடில் சிறு்கன்ப பேனைபபேதாளி்களில் 
அம்னபேயின் பேங்களிபனபேயும் எடுத்து இயம்புவது 
இக்்கடடுனரயின் ்பேதாருணனமயதாகும்.

அம்பையும அவரது பை்ைப்புகளும

்பேண எழுத்்தாைர்களுள் மி்கவும் 
குறிபபிைத்்க்்கவரதா்க அம்னபே தி்கழகிேதார. 
நவீை இைக்கியங்களில் புதுனமனயக் ்்கதாணடு 
்பேணணியத்ன் ்வளிபபேடுத்தியவர அம்னபே. 
இவரது பேனைபபு்கள் ்பேணணின் சமூ்கநினைனய 
மறு வதாசிபபிறகு உடபேடுத்் வவணடிய 
வ்னவனய வலியுறுத்திநிறகின்ேது. இத்்ன்கய 
சிேபபிறகுரிய அம்னபே என்பேவர ்மிழநதாடடிலுள்ை 

வ்கதாயம்புத்தூரில் பிேந்வர. 1944ஆம் ஆணடில் 
பிேந் இவருனைய இயற்பேயர சி.எஸ.ைக்ஷமி 
ஆகும். இவர ‘அம்னபே’ என்னும் புனை்பேயரில் 
எழுதிவருகிேதார. ்ைல்லியில் உள்ை ஜவஹரைதால் 
வநரு பேல்்கனைக்்கழ்கத்தில் ்கல்வினயப பேயின்ேதார. 
வரைதாறறில் எம்.ஏ. பேடைத்ன்ப ்பேறறுள்ைதார. 
்ைது முனைவர பேடைத்ன் அ்மரிக்்கன் ஸைடிஸில் 
பேயின்ேதார. 1961ஆம் ஆணடில் இவரது எழுத்துப பேணி 
்்தாைஙகிவிடைது. ‘நநதி மனைச் சதாரலிவை’ என்ே 
நதாவனை 1961ஆம் ஆணடில் பேனைத்துள்ைதார. வமலும் 
1966ஆம் ஆணடில் ‘அநதி மதானை’ என்ே நதாவனை 
எழுதிைதார. ‘சிேகு்கள் முறியும்’ என்ே ்னைபபில் 
சிறு்கன்்கள் அைஙகிய ்்தாகுதி ஒன்றினை 1976ஆம் 
ஆணடு ்வளியிடைதார. இ்ன் பின்ைர 1988இல் 
‘வீடடின் மூனையில் ஓர சனமயைனே’னயயும், 
அடுத்து 2000ஆம் ஆணடில் ‘்கதாடடில் ஒரு மதான்’ என்ே 
சிறு்கன்த் ்்தாகுபபினையும் ்வளியிடடுள்ைதார. 
இது மடடுமல்ைதாமல் சக்்கர நதாற்கதாலி, சஞ்ஞதாரி, 
்ணணியடிக்்க, வறறும் ஏரியின் மீன்்கள் எை 
நதான்கு ்்தாகுதி்கனையும் ்வளியிடடுள்ைதார. 
இவரது பேனைபபு்கள் அனைத்தும் ்பேணணியக் 
்கருத்்தாளுனமனயக் ்்கதாணை்தா்கவவ 
அனமநதுள்ைை. அம்னபேனயப பேறறி அைதார,

‘்பேணனை அவளின் முழு அரத்்த்தில் 
்வளிக்்்கதாைரகின்ே அவ் சமயத்தில் ்பேணணின் 
சுயத்ன் மீடடுத் ்க்்க சமயத்தில் முடிவு்கனை 
எடைக்கூடிய ஆறேலுள்ை ்பேண்கனையும் 
அனையதாைப பேடுத்துகின்ேதார’
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என்று அம்னபேயின் நூல் ஒன்றின் முன்னுனரயில் 
குறிபபிடுகின்ேதார. ்பேணணியப பேனைபபேதாைர்களில் 
அம்னபேயின் பேனைபபில் ்பேண்களின் அவைங்கள், 
ஆைதாதிக்்கம், சமூ்கக் ்கடைனமபபு எை 
அனைத்ன்யும் ்கடடுனைபபு ்சய்கின்ேதார. இவர 
்மிழ, ஆஙகிைம், இநதி, ்கன்ைைம் எை அனைத்து 
்மதாழி்களிலும் புைனம ் பேறேவர. சிறு்கன், நதாவல், 
்மதாழி்பேயரபபு எை அனைத்து இைங்களிலும் 
்ைம் பேதித்்வர. இ்ழ்களிலும் இவருனைய 
பேஙன்கக் ்கதாைமுடிகின்ேது. இவர தினரபபேைத்ன்த் 
்யதாரித்தும் வசைமும் எழுதியுள்ைதார என்பேது 
குறிபபிைத்்க்்கது.

ம�ொழிமபையர்ப்பில் அம்பை

்ன்னுனைய ்பேணணியக் ்கருத்துக்்கனை 
எவவி்த் ்யக்்கமும் இன்றித் துணிவுைன் எழுதும் 
வல்ைனம ்்கதாணைவர. ்பேண்களுக்கு எதிரதாை 
அைக்குமுனே மறறும் சுரணைல்முனே்கனை 
உைரநது்்கதாள்ைவும் ஆண அதி்கதாரத்ன்ப 
புரிநது்்கதாள்ைவும் அவர்கனை எதிரத்துச் 
்சயல்பேடும் உைரவுநினைனய அறிநது்்கதாள்ைவும் 
உ்வுவைவதா்க இவரது பேனைபபு்கள் 
அனமநதுள்ைை. 1984ஆம் ஆணடு ்மிழ 
இைக்கியங்களில் ்பேண்கள் பேறறிய ஆரதாய்ச்சினய 
வமற்்கதாணடுள்ைதார. இவவதாரதாய்ச்சி ‘The Face 
Behind the Mask’ என்ே  ்பேயரில் ஆஙகிைத்தில் 
்வளிவநதுள்ைது. ‘A Purple Sea’ என்ே ஆஙகிைச் 
சிறு்கன் ்மதாழி்பேயரபனபே 1992ஆம் ஆணடு 
்வளியிடடிருக்கிேதார. இ்னையடுத்து ‘In a Forest’ 
என்ே ்மதாழி்பேயரபபு நூலும் 2006ஆம் ஆணடு ‘A 
Deer’ என்ே ஆஙகிைச் சிறு்கன் ்மதாழி்பேயரபபு 
நூலும் எழுதி ்வளியிடடிருக்கின்ேதார.

அம�ொ ஒரு மகொ்ை மெய்ொள் சிறுக்் 
கடை்�ப்பு

அம்மதா ஒரு ்்கதானை ்சய்்தாள் என்ே 
சிறு்கன்த் ்்தாகுபபினை டிசம்பேர 2016ஆம் 
ஆணடு ்கதாைச்சுவடு பேதிபபே்கம் ்வளியிடடுள்ைது. 
இச்சிறு்கன்த் ்்தாகுபபில் ்மதாத்்ம் பேதிைதாறு 
சிறு்கன்்கள் இைம்்பேறறுள்ைை. இபபேதிைதாறு 
சிறு்கன்்களில் அம்மதா ஒரு ்்கதானை ்சய்்தாள் 
சிறு்கன்யும் அைஙகியுள்ைது. இக்்கன்வய 
புத்்்கத்தின் ்னைபபேதா்க அனமநதுள்ைது. இக்்கன் 
இைம்்பேறறுள்ை ்்தாகுபபின் முன்னுனரயில்,

‘‘அம்மதா ஒரு ்்கதானை ்சய்்தாள்’ ்கன்னய 
ஒரு ஆணிைதால் என்னேக்குவம எழு் முடியதாது. 
பேருவம் என்ேதால் என்ை என்ே  வ்கள்வினய 
வயதாசிக்்கதா் சிறுமி்கள் இல்னை. அந்க் வ்கள்வியில்  

இருநது்தான் சிறுமி்களின் குதூ்கைங்கள் மீது 
விழும் மு்ைதாம்  ்வடடுக்்கள் ்்தாைஙகுகின்ேை. 
்கதாரைமறே உள்்ைதாடுஙகு்ல்  நிரபேந்ங்களுக்கும் 
்கணடிபபு்களுக்கும் ஆடபேைத் ்்தாைஙகிவிடும்  
நினைக்குப பேருவத்தின் ஆரம்பேத்திவைவய ்பேண 
்ள்ைபபேடுகிேதாள்.  அ்னைவய இக்்கன் வலுவதா்கப 
வபேசுகிேது’ என்று அைதார குறிபபிடுகிேதார.

க்்ச் சுருககம

 அம்னபேயின் ‘அம்மதா ஒரு ்்கதானை 
்சய்்தாள்’ என்னும் சிறு்கன் ்கறுபபி என்ே 
பேதின்மூன்று வயது ்பேணணின் மைக்குமுேனை 
்வளிபபேடுத்துவ்தா்கவும், அச்சிறுமிக்குப 
பேருவம் அனை்ல் பேறறி விழிபபுைரவு 
இல்ைதாதிருபபேதிைதால் ஏறபேடும் மை அழுத்்ம் 
பேறறியும் எடுத்துனரக்கின்ேது. இக்்கன்யில் 
சிறுமி ்ைது ்கருனமயதாை உைனை நினைத்து 
வருநதும்வபேதா்்ல்ைதாம் அவைது அம்மதா ‘நீ்தான் 
அழகு’ என்று கூறுவதாள். சிறுமியின் மைதில் 
அவளின் ்தாய் ஒரு வ்வன்யதா்கவவ குடியிருந்தாள். 
சிறுமியின் சித்தி ரதாதுனவப ் பேண பேதாரக்்க வருவ்தால் 
அவைது அம்மதா ஊருக்குச் ்சன்றுவிடுகின்ேதாள். 
இநநினையில் சிறுமி ஒருநதாள் பூக்்கனைப 
பேறித்துவிடடு வீடடிறகுள் வந்தும் ்ைது அக்்கதா 
்கல்யதாணியிைம் ்ைது உனை அழுக்்கதாகிவிடைது 
என்று கூறுகிேதாள். ்கல்யதாணி சிறுமியிைம் எதுவும் 
வபேசதாமல் ஓடி அவைது அபபேதாவிைம் வபேதாய்க் 
கூறுகிேதாள். ்ைக்கு என்ை வநரந்து? எ்ைதால் 
ஒதுக்கினவக்கிேதார்கள்? மி்கவும் பேயமதா்க உள்ைவ் 
என்று அழ ஆரம்பித்்வ்தாடு அம்மதா்தான் 
அடுத்் வதாரம் வரதாவை.. அவள் வந்தும் ்ைது 
வ்கள்வி்களுக்்்கல்ைதாம் வினை கினைத்துவிடும் 
என்று புைம்பேலுைனும் மிகுந் வவ்னையுைனும் 
்கதாைபபேடுகின்ேதாள். இநநினையில் ஊரிலிருநது 
அம்மதா திரும்பி வருவன்க் ்கணடு மகிழச்சியுைன் 
ஓடி வருகிேதாள். அபவபேதாது ்ைது அம்மதா, 
அபபேதாவிைம் ரதாது ்கறுபபேதா்க இருபபே்தால் திருமைம் 
்னைபேடடுவிடை்தா்கவும் பின் நம் வீடடிலும் “ஒரு 
்கறுபபு ்பேண உணடு” என்று கூறுகிேதாள். இந் 
உனரயதாைனைக் வ்கடை அச்சிறுமிக்கு இதுநதாள் 
வனரயில் வ்வன்யதாய்க் ்கதாடசியளித்் அம்மதா 
இன்று சதா்தாரை மனி் அம்மதாவதா்கத் ்்ரிகிேதாள் 
என்ேவதாறு இக்்கன்னயப பேனைத்துள்ைதார அம்னபே.

அம்னபேயின் சிறு்கன்ப பேனைபபு்களில் 
்பேணணியச் சிந்னை்கள் மிகுதியதா்கக் 
்கதாைபபேடுகின்ேை. “மதா்ர ்ம்னம இழிவு ்சய்யும் 
மைனமனயக் ்்கதாளுத்துவவதாம்” என்ே பேதாரதியதாரின் 
புரடசிக்்்கதாபபே அம்னபேயின் சிறு்கன்யில் 
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்பேணணியப புரடசி ்வளிபபேடுகிேது. ்பேண 
அடினமத்்ைத்திறகு எதிரதா்க ்பேணணிய 
இயக்்கங்கள் வ்தான்றியுள்ைை. இவவியக்்கம் 
்பேண ஒடுக்குமுனே்கள், விழிபபுைரவின்னம, 
சமத்துவமின்னம ஆகியவறனேப வபேசுகின்ேை. 
ஆண்கள் ்பேண்கனை அைக்குவன் எதிரத்து 
உருவதாகியது இவவியக்்கம். ்பேண்களின் 
பிரச்சினை்கள் இஙகு அரசியைதாக்்கபபேடுகின்ேை. 
இ்னை மதாறே புரடசி வ்னவயதாகிேது என்பேன் 
இப்பேண இயக்்கங்கள் வலியுறுத்திவருகின்ேை 
என்று அரங்க மல்லி்கதா கூறுகிேதார. இ்ன் 
அடிபபேனையில் ்கதாைத்திறவ்கறபே பேை பேனைபபு்கள் 
வ்தான்றி வருகின்ேை. ‘அம்மதா ஒரு ் ்கதானை ் சய்்தாள்’ 
சிறு்கன்யில் பூப்பேய்்ல் குறித்் விழிபபுைரவு 
இைம்்பேறுகிேது. ்பேரும்பேதான்னமயதாை 
சிறுமி்களுக்குப பூப்பேய்்ல் குறித்் விழிபபுைரவு 
இல்னை என்பேன் வலியுறுத்துகிேதார அம்னபே. 

மபைண் ஒதுககப்பைடு்ல் 

 ்கறுபபி என்ே சிறுமி பூப்பேய்்ல் குறித்் 
விழிபபுைரவு  இல்ைதாமல் இருபபே்தால் ்ன் 
உனை அழுக்்கதாகிவிடைது என்று கூறுவ்தா்க 
அம்னபே குறிபபிடுகின்ேதார. இப்பேண 
பேருவமனைநதுவிடை்தால் வீடடில் ்னி அனேயில் 
ஒதுக்்கபபேடுகிேதாள். இது சமூ்கத்தில் பேரவைதா்கக் 
்கதாைபபேடுகின்ேது. பேருவமனைந் நதாள் மு்ல் 
குழநன்யின் அனைத்துச் சு்நதிரமும் பேறிவபேதாவ்தா்க 
ஆகிவிடுகிேது. இநநினைவய ்கறுபபி என்ே 
சிறுமிக்கும் ஏறபேடுகின்ேது. இ்ைதால் சிறுமிக்கு 
மிகுந் மைவவ்னையும் மைமதாறேமும் நி்கழகிேது. 

நதான் யதாருவம இல்ைதாமல் இருபபேது வபேதால் 
உைரகிவேன்.

வ்தாடைக்்கதாரன் எழுபபியபின் ்மல்ை 
வீடடுக்குப வபேதாகிவேன்.

“ஏணடீ இவவைவு வைட? எங்க வபேதாவை?”

“எஙவ்கயும் வபேதா்கனை. மரத்்டியிை 
உட்கதாரநதிருநவ்ன்.”

“்னியதாவதா?”

“உம்”

“ஏணடீ, நீ இன்னும் சின்ைப்பேதாணைதா? 
ஏ்தாவது ஆகினவத்்தால்?” ஸகூல் னபேனய 
விட்ைறிகிவேன். மு்கம் எல்ைதாம் சூவைறுகிேது: 
்சவி்கனை மூடிக்்்கதாணடு வீறிடடுக் ்கத்துகிவேன்.

என்று சிறுமி கூறுவது இக்்கதாைக்்கடைத்தில் 
்பேரும்பேதான்னமயதாை சிறுமி்களுக்கு ஏறபேடும் 

உைரவு்கனைக் ்கதாடடுகிேது. இவவன்கயதாை 
எ்தாரத்்த்ன்யும், விழிபபுைரனவயும், 
உணனமனயயும் ்வளிக்்கதாடடுவ்தா்க அம்னபேயின் 
சிறு்கன்்கள் அனமநதுள்ைை.

மபைண் ஒடுககுமு்ை

“இன்னேய சமூ்கச் சூழலில் திருமைம் 
என்பேது ஆைதாதிக்்கத்்தால் ்பேண்கனைக் 
கீழநினைபபேடுத்துவ்தா்க அனமநதுள்ைது. 
சமூ்கப பேணபேதாடு, அரசு நிறுவைம் ஆகியவறறில் 
்பேண்கள் நைத்்பபேடுவன்ப ்பேண்களின் 
மீ்தாை ஒடுக்குமுனே என்று ்பேணணியைதாைர்கள் 
கூறுகின்ேைர,” என்று அரங்க மல்லி்கதா கூறுகிேதார. 
்பேண்களின் மீது ்சலுத்்பபேடும் வன்முனே்கள் 
யதாவும் ஒடுக்குமுனே்கைதா்கவவ ்கதாைபபேடுகின்ேை. 
‘அம்மதா ஒரு ்்கதானை ்சய்்தாள்’ என்ே சிறு்கன்யில் 
இைம்்பேறும் வன்முனேனயக் குடும்பே வன்முனே, 
சமூ்க வன்முனே ஆகியவறறில் அைக்்கைதாம். 
அம்னபேயின் சிறு்கன்்கள் இவவன்கயதாை 
ஒடுக்குமுனே்கனைப பிரதிபேலிக்கின்ேை. அம்மதா 
ஒரு ்்கதானை ்சய்்தாள் சிறு்கன்யில் ்ைது 
குழநன் ்கறுபபேதா்க இருபபே்தால் ்கறுபபி என்வே 
அனழக்கின்ேைர. இது குடும்பே வன்முனேயில் 
அைஙகும். இச்சிறு்கன்யில் ஒரு ்பேண 
்கறுபபேதா்க இருபபே்தால் அவைது திருமைம் 
்னைபபேடடுவிடுகிேது. இ்னைச் சமூ்க வன்முனே 
என்று குறிபபிைைதாம். ்நன் வழி சமூ்க அதி்கதாரம் 
்பேணனை உனைனமப ்பேதாருைதாக்கி அைக்கி 
வநதுள்ைது என்று ஏங்கல்சு குறிபபிடுவது இஙகு 
வநதாக்்கத்்க்்கது. அம்னபேயின் சிறு்கன்யில் 
இவவன்கயதாை சிந்னை்கள் ்வளிபபேடுகின்ேை.

முடிவு்ர

சிேந் பேனைபபேதாைர்களில் ஒருவரதாை 
அம்னபேயின் எழுத்்தாளுனம மி்கவும் 
வபேதாறறு்லுக்குரியது. ்பேண்களின் ஒடுக்குமுனே, 
அவைநினை எ்தாரத்்த்ன், அடினமத்்ைத்ன்க் 
்கடடுனைபபு ்சய்கிேதார அம்னபே. அம்மதா ஒரு 
்்கதானை ் சய்்தாள் சிறு்கன்யில் பூப்பேய்்ல் குறித்் 
விழிபபுைரனவயும் அ்ைதால் சிறுமி்களுக்கு ஏறபேடும் 
மைக்குமுேனையும், மைத்்டுமதாறேத்ன்யும் 
எடுத்துக் கூறுகிேதார. இது சமூ்கத்தில் நிைவும் 
நினை்கனை எடுத்துக்்கதாடடுவ்தா்க அனமநதுள்ைது. 
வமலும் ்கறுபபேதா்க இருபபே்தால் ்பேண்கள் 
ஒடுக்்கபபேடைவர்கைதா்க மதாறிவிடுகின்ேைர என்ே 
்கருத்ன்யும் இ்ன் மூைம் அறியைதாம். ் மிழநதாடடின் 
எழுத்துைகில் அம்னபேயின் பேனைபபு்கள் ்பேரும் 
்தாக்்கத்ன் ஏறபேடுத்திவருகின்ேை என்பேது நி்ரசைம்.   
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 கடிதஙகள்
 பததாடர் - 6 

நகுலனிடமிருநது 
விக்ரமொதித்னுககு…

கடி�ம - 32
திருவைந்புரம்

23 – 10 – 86

நணபேருக்கு, 

 உங்கள் 6-10-86 ்கடி்மும் அனுமதியும். 
நன்றி.

 ்தாமதித்துப பேதில் எழுதுவ்றகு 
மன்னிக்்கவும் – பேைவி்ப பிரச்னை்கள், வவனைப 
பேளு இனவவய ்கதாரைம். உங்கள் ்கவின்்கனைத் 
்்தாைரநது பேடித்துவருகிவேன். எப்பேதாழுதும் 
பிடித்திருக்கின்ேை. ்க.நதா.சு.வுக்கும் இவ் 
அபிபரதாயம்.

 என்னுனைய நதாவல் foolscaps 64 பேக்்கம் 
ms இருக்கிேது. இன் ர்ைதா பேதிபபேதாைர்கள் 
பிரசுரிபபேதார்கள் என்ேதால், நீங்கள் ்சன்னை 
வந்பிேகு உங்களுக்கு அனுபபினவக்கிவேன். 
எப்பேதாழுது அனுபபேவவணடும், எந் 
விைதாசத்திறகு என்று ்்ரிவியுங்கள். 
அனுபபினவக்கிவேன்.

 குடிபபே்றகு உள்ை வவ்கம் இருந்தாலும் 
்ள்ளினவத்துக்்்கதாணடிருக்கிவேன்.

 பேதில் எழுதுங்கள். எபபேடி இருக்கிறீர்கள்?

அன்புைன்

‘நகுைன்’

• • •

கடி�ம - 33

Tc 9/63 GOLF LINKS ROAD

Kaudiyar East

Trivandrum – 695041

24.10.86

நணபேருக்கு, 

 உங்களுக்கு இன்று எழுதிய மு்ல் 
்கடி்த்திறகுப பிேகு, அக்வைதாபேர ‘ஞதாைர்’த்தில் 
வந், ‘என்னுைன் வந்வர்கள்’ என்ே 
உங்கள் ்கவின்னய நதான் ஆஙகிைத்தில் 
்மதாழி்பேயரத்திருக்கிவேன். அன், ‘weekly’க்கு 
அனுபபினவக்்க உங்கள் அனுமதினயக் 
வ்கதாருகிவேன். உங்கள் பேதினை எதிரபேதாரக்கிவேன். 

 அன்புைன்

‘நகுைன்’

• • •
விளககக குறிப்புகள் :

 வ்வ.சித்திரபேதாரதி, மு்லில் 
்ஜய்கதாந்னை ஆசிரியரதா்கக் ்்கதாணடும், பிேகு, 
்தாவை ஆசிரியரதா்க இருநதும் நைத்திய இைக்கிய 
இ்ழ; பிரமிள், ஜி.நதா்கரதாஜன், ஞதாைக்கூத்்ன் 
எல்வைதாருவம பேங்களித்திருக்கிேதார்கள்; 
ஏழதாணடுக் ்கதாை இனை்வளிக்குப 
பிேகு சுந்ர ரதாமசதாமி எழுதிய சிறு்கன், 
‘ஞதாைர்’த்தில்்தான் ்வளிவந்து – “ஏழதாணடு 
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்கதாை ்வத்திறகுப பிேகு” என்று அடனையில் 
விைம்பேரபபேடுத்தி; ்க.நதா.சு., ்சன்னைக்கு 
வந் பிேகு, அவர ்பேதாறுபபில் விைபபேடைது; 
நகுைன் ்மதாழி்பேயரத்் ்கவின்னய ்க.நதா.
சு.,்தான் ்வளியிடைதார; என்னுனைய மூன்ேதாவது 
்கவின்த் ்்தாகுபபில் உள்ைது, அது; ‘ILLUS-
TRATED WEEKLY’யில் வரவில்னை; வபேரதாசிரியர 
/ ்மதாழி்பேயரபபேதாைர ஆர.சிவகுமதார, 
‘உள்வதாஙகும் உை்கம்’ விமரசைக்கூடைத்தில், 
்தான் பேடித்் ்கடடுனரயில், அந்க் ்கவின்யின் 
்ன்னினை(self)னயச் சுடடியிருபபேதார – வவறு சிை 
அம்சங்கனையும் வசரத்வ்.

 ‘ஞதாைர்’த்தில் வந் ஜி.நதா்கரதாஜனின் 
‘ஜுரம்்’ எனும் அபூரவமதாை சிறு்கன், உை்கத் 
்ரத்துக்்கதாை ்ன்னம உனையது.

 ‘ஞதாைர்’த்தில் எைது அவந்கம் 
்கவின்்கள் ்வளியதாகியிருக்கின்ேை.

• • •
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திருவைந்புரம்

 12 -12 – 86

நணபேருக்கு, 

 உங்கள் 9.12.86 ்கடி்ம். என் நதாவல் வநதாட 
கினைத்்து. வழக்்கம்வபேதால் உறசதா்கமதா்கவவ 
எழுதியிருக்கிறீர்கள்.

 நீங்கள் விமரசைபூரவமதா்க 
எழுதியிருபபேன்க் ்கவனித்வ்ன். ஏன், 
எைக்குக்கூை இந் நதாவல் – பேை பேகுதி்கள் 
சரியதா்க வநதிருந்தாலும் – பூரை திருபதி இல்னை 
என்றும்்தான். இன் எடுத்துக்்கதாடடிய்றகு நன்றி.

 நதான் அவந்கமதா்க எழுதுவன் Re-
write பேணணுவது இல்னை. இன் Rewrite 
பேணைவவணடும் என்று நினைக்கிறீர்கைதா? 
இன்ப பேறறியும் உங்கள் அபிபபிரதாயத்ன் 
எழுதுங்கள்.  ்ற்பேதாழுது நதாவல் இபபேடிவய 
இருக்்கடடும். உங்கள் பேதில் பேதாரத்து வமவை 
ஏ்தாவது ் சய்யமுடியுமதா என்று ஆவைதாசிக்கிவேன்.

 சமீபேத்தில் சுந்ரம் என்பேவர 
்கள்ைக்குறிச்சியிலிருநது என்னைப பேதாரக்்க 

வநதிருந்தார. அவர ்கவின்்கள் சிை எைக்குப 
பிடித்திருந்ை. உங்களுக்கும் அவனரத் ்்ரியும் 
என்று நினைக்கிவேன்.

 Illustrated weeklyஇலிருநது நதான் 
்மதாழி்பேயரத்து அனுபபிய உங்கள் ்கவின்னயத் 
திருபபி அனுபபிவிடைதார்கள் – ஒரு வதாரத்தில். 
எைக்குச் சறறு ஏமதாறேம்்தான். அந்க் ்கவின் 
எைக்குப பிடித்திருந்து. இப்பேதாழுதும் அவ் 
அபிபரதாயம்்தான். ‘்கதிரி’லிருநது நதான் அனுபபிய 
்கன்னய ஆறு மதா்த்திறகுப பிேகு திருபபி 
அனுபபிவிடைதார்கள்.

 இந்க் ்கடி்த்ன் உங்கள் ்்ன்்கதாசி 
விைதாசத்திறவ்க அனுபபுகிவேன். எைக்கு 
இப்பேதாழுது உைல் சறறு வசதாரவதா்க இருக்கிேது. 
வவயதாதி்கம் என்பேன்த் ்விர வவறு ஏதுமில்னை. 
நீங்கள் எபவபேதாது ்சன்னை வபேதாவீர்கள். உங்கள் 
பேதினை எதிரபேதாரக்கிவேன்.

அன்புைன்

‘நகுைன்’

• • •
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Trivandrum 20/12/86

நணபேருக்கு, 

 வைக்்கம். உங்கள் 13/12/86 ்கடி்ம். 
உங்கள் ்கடி்த்ன்ப பேடித்்தும் மைதிறகு ஒரு 
மதாதிரி இருந்து. இயல்பேதா்கவவ அன்பு உள்ைம் 
பேனைத்் உங்களுக்கு ஏன் இபபேடி. ்கல்யதாைம் 
என்று ஆைபிேகு ஒரு ஸதிர வவனை அவசியம். 
இப்பேதாழுதுகூை நதான் டயூடவைதாரியல் ்கதாவைஜ் 
வபேதாவதுகூை, சிை சமயங்களில் பிடிக்்கதா் 
விஷயங்கள் வநரந்தாலும் சகித்துக்்்கதாணடு்தான் 
இருக்கிவேன். எச்சரிக்ன்கயதா்கவவ 
இருக்கிவேன். அதி்கம் உைரச்சிவசபபேைதாமல் 
பேதாரத்துக்்்கதாள்கிவேன்.

 நீங்கள் என் நதாவனைபபேறறி எழுதிைது 
எைக்கு பிரவயதாஜைம்்தான். எழுத்து விஷயத்தில் 
மூத்் – இனைய ் னைமுனே வபேச்சில்னை. ் ்கதாஞ்ச 
நதாட்கள் ்கழித்துத் திருபபி எழு்வவணடும்.
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 அதி்கமதா்க எ்றகும் சஞ்சைபபேைதாதீர்கள். 
நதாம் எல்வைதாருவம சநவ்தாஷமதா்கவவ 
இருக்்கவவணடும். அபபேடிவய இருபவபேதாம்; 
அதுவும் நம் ன்கயில்்தான் இருக்கிேது.

அன்புைன்

‘நகுைன்’

• • •
விளககககுறிப்பு : நதாவல் ‘மஞ்சள் நிேபபூனை’ 
என்று நினைவு.

• • •
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Tc 9/63 GOLF LINKS ROAD
Kaudiyar East

Trivandrum – 695041
9 – 3 - 87

நணபேருக்கு,

 உங்கள் 28.2.87 ்கடி்ம். டிவயதாவைதாரியல் 
்கதாவைஜில் வவனை ்நருக்்கடியதால் பேதில் 
உைன் எழு் முடியவில்னை. இனியும் 
்தாமதிக்்கவவணைதா்மன்று ்கதாரடு (ன்கவசம் 
I.L. இல்னை.) எழுதுகிவேன். என் நதாவல் 
பிரசுர விஷயத்ன்ப பேறறி அைடடிக்்்கதாள்ை 
வவணைதாம். இதில் ஆச்சரியபபேடுவ்றகு 
ஒன்றுமில்னை; பேதாதிபபும் கூைதாது.

 என் உைல் பேைவீைமதா்க இருக்கிேது. 
ஆைதால் உைலில் வலு இருக்கிேவனர 
வவனைக்குப வபேதா்கவவணடும். இ்றகு என்னைப 
பேழக்கிக்்்கதாணடிருக்கிவேன்.

 ஏ்தாவது ஒரு வவனையில் 
ஸதிரமதா்க இருங்கள். ்ரமதாை எழுத்திைதால் 
சம்பேதாதிக்்கமுடியதாது. பேைமும் வ்னவபபேடுகிேது.

 எழுத்து என்பேவ் பிரக்னஞயில் 
உழன்று்்கதாணடிருந்தால் ்னியதா்க எதிரபேதாரதா் 
சமயத்தில் வரும். எழுதுவது என்பேது ஒரு ்னி 
அனுபேவம்்தான்.

அன்புைன்

‘நகுைன்’
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திருவைந்புரம்

7-7-87

நணபேருக்கு,

 உங்கள் 4.7.87 ்கடி்ம். எைக்கு 
எல்ைதாவறனேயும் புரிநது்்கதாள்ை 
முடியும். எைக்கும் பேைவி்ப பிரச்னை்கள். 
சகித்துக்்்கதாள்வன்த் ்விர வவறு வழியில்னை.

 ‘சுருதி’ 10 பிரதி்கள் கினைத்்ை. 
நன்ேதா்கவவ வநதிருக்கிேது. பிறகுறிபபு ்கச்சி்மதா்க 
அனமநதிருக்கிேது. பினழ்கள் இருந்தாலும் மி்கச் 
்சதாறபேம். திரு.நந்ைதாைதா இன்ப பேறறி அதி்கம் 
அைடடிக்்்கதாள்ை வவணைதாம்.

 உைல், ்பேதாருள், மைநினை – 
இவறறிைதால்்தான் ்சன்னை வரவில்னை. 
T. College திேநதுவிடை்தால் திருவைந்புரம் 
வினரவில் திரும்பி வரவவணடிய நிரபேந்ம் வவறு. 
கூடியவனர ்பேதாருைதா்தார வன்கயில் பிேருக்கு ஒரு 
சுனமயதா்க இருக்்கக்கூைதாது; பிேகு ்னிமனி்னின் 
சு்நதிரம் வவறு.

 அதி்கமதா்க சஞ்சைபபேைதாதீர்கள். எழுத்து, 
இைக்கியம் என்யும் சகித்துக்்்கதாள்ை ஒரு பேயிறசி 
– இனவ நமக்குத் துனைபுரியும். என்ேதாலும் கூை 
இருக்கும் என் உ்வி – ம்கள் பிரசவத்திற்கதா்க 
இரு மதா்ம் இஙகு இருக்்கமதாடைதார. ்னியதா்க 
இருக்்கவவணடும். வமற்சதான்ைனவயும் 
பிரதாநதியும்்தான் துனை.

 ்சௌ்கரியபபேடி எழுதுங்கள். 
இயல்பேதா்கவவ உங்களுக்கு ஒரு அன்புமயமதாை 
உள்ைம். ்கவின் எழுதும் ஆறேலும் உணடு. 
எைவவ சநவ்தாஷமதா்க இருங்கள். பிே பின்ைர.

அன்புைன்

‘நகுைன்’

    

   

        - ்்தாைரும்
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