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தலையஙகம்

õí‚è‹.
 ð¬ìŠ¹  ‘îè¾’ Þ¼ðˆF«òö£‹ I¡Qî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶MK‰F¼‚Aø¶. 

 «è£¬õJ™ Hø‰¶ îINô‚Aò‹ èŸÁ ÝŒ¾Š¹ôˆ¶œ Ýöñ£è‚ è£Ö¡Pò «ðóPõ£÷˜ 
«è£¬õ ë£Q. îI› Þô‚AòŠ ðóŠ¬ð ñ£˜‚Còˆ¶ì¡ Þ¬íˆ¶ˆ îI› ÝŒ¾ôAŸ°Š ¹¶ 
õNè£†®òõ˜. Üõó¶ ñ£˜‚Cò Þô‚Aò Üµèô£™ Üõó¶ â¿ˆ¶‚èO™ õóô£ŸÁ «ï£‚°‹, 
êñè£ô Ý›‰î Üõî£QŠ¹‹ Þ¬í‰¶ ï‹¬ñ å¼ ªîOõ£ù ÝŒ¾Š«ð£‚AŸ° Þ†´„ªê¡øù. 

 ñ£˜‚Cò‹, ïiùˆ¶õ‹, H¡ïiùˆ¶õ‹, ªñŒJò™, îI›ˆ«îCò‹ â¡ø ð™«õÁ 
Ü®ˆî÷ƒèOL¼‰¶ èM¬îèœ, ï£õ™èœ àœO†ì ð¬ìŠ¹èÀ‚è£ù î¡ ð£˜¬õè¬÷ 
º¡¬õˆîõ˜. ÜŠð£˜¬õèœ îQŠð†ì «ï£‚° â¡P™ô£ñ™ ÝŒõ£÷˜èÀ‚è£ù 
ð£ìƒè÷£AŠ«ð£ù¶î£¡ õóô£Á.

 â¶ èM¬î.. êÍèˆFŸ°‹ èM¬î‚°ñ£ù àø¾ â¶.. å¼ èMëÂ‚°‹ 
ÝŒõ£÷Â‚°ñ£ù Þ‚«èœMèÀ‚°ˆ b˜‚èñ£ŒŠ ðF½¬ó‚Aø£˜ ë£Q. “ñQî¡ ñQîù£è 
àœ÷õ¬ó - î¡¬ù Ü®¬ñŠð´ˆ¶‹ ê‚Fè¬÷ âF˜ˆ¶ G¡Á «ð£ó£® ªõ¡Á êºî£òˆ¬î 
º¡Â‚°‚ ªè£‡´ ªê™ðõ¡. ÞŠð® ÞòƒAù£™î£¡ Þõ¡ ñQî¡. Þˆî¬èò Þõù¶ 
Þò‚èˆF¡ «ð£‚A™ à¼õ£A¡ø¬õ«ò àò˜õ¬è‚ è¬ô Þô‚Aò‹, èM¬îŠð¬ìŠ¹èœ. êÍè 
ªï¼‚è®èœ Ã˜¬ñ Ü¬ì»‹ è£ôƒèO™ èM¬î»‹ èù™ ªîPˆ¶ åO¼‹.”

 èMë˜èœ ðŸPò «è£¬õ ë£QJ¡ ªê£Ÿèœ õóô£ŸÁŠ ðF¾èœ.. “Þõ˜èœ Þ‰î 
àôè‹ õ£öˆî‚è àôèñ£è Þ¼‚è«õ‡´‹ â¡Á «ðó£¬êŠð´Aø£˜èœ. õ£›¬õ ñÁ‚°‹ 
àôèñ£è Þ¶ ñ£PM´‹«ð£¶ Þõ˜èœ ªè£F‚Aø£˜èœ. «è£ðŠð´Aø£˜èœ. Þ‰î àôè‹ Iè 
Üöè£è Þ¼‚è «õ‡´‹ â¡ð¶  Þõ˜èœ Ý¬ê. àôè‹ «è£óñ£è Þ¼Šð¬î Þõ˜èœ ãŸð«î 
Þ™¬ô.” èM»œ÷ˆ¬îŠ ¹K‰î Ý›àí˜M¡ ªê£Ÿèœ Þ¬õ.

 õóô£Á º¿‚è c‡´ ðòEˆ¶‚ªè£‡®¼‚°‹ èM õ£›¾ °Pˆî «è£¬õ ë£QJ¡ 
õ£˜ˆ¬îˆ ªîPŠ¹èœ.. “õóô£ŸP™ c‡ìè£ô‹ ñ¡ù˜è¬÷»‹ î¬ôõ˜è¬÷»‹ «î®„ ªê¡Á 
îƒèœ õÁ¬ñ¬ò â´ˆ¶‚ÃP õ£›‰î£˜èœ. Þõ˜èœ Üù£¬îèœ; ÞîòˆF¡ ê£óˆ¬îˆ 
F¡«ø õ£›‰îõ˜èœ Þõ˜èœ. êºî£òˆFL¼‰¶ ¶óˆîŠð†ì G¬ôJ™ ªîŒõƒèO¡ è£ô®J™ 
c‡ìè£ô‹ Aì‰îõ˜èœ. Þ™ô£îõ˜ Þ™ô£î êºî£ò‹ ðŸPò èù¬õ - Üºî ²óHè¬÷  
- èŸðè ñóƒè¬÷ - C‰î£ñEè¬÷ c‡ìè£ô‹ èù¾ è‡ìõ˜èœ.” Ýè, èMë˜èœ ò£˜? 
“Þõ˜èœ ïñ‚° ÞQòõ˜èœ. Þõ˜èœ Ã®òõ¬ó ï™ôõ˜èœ; °ö‰¬îèœ; C‰îù£õ£Fèœ; 
îˆ¶õõ£Fèœ,” â¡Aø£˜.

 å¼ èMëÂ‚°ˆ Føù£Œõ£÷˜ Å†´‹ îQ ñ°ìñ£èˆî£¡ «ñŸè‡ì «è£¬õ ë£QJ¡ 
õ£˜ˆ¬îèœ Þ¼‚A¡øù.

 ñ‡µ‚°‹ è¬ô‚°ñ£ù ªî£ì˜¹è¬÷ MKõ£è„ CˆîKˆ¶ˆ îI¿ôA¡ ÝŒ¾ 
ªïPèÀ‚è£è õ½õ£è õNè£†®„ªê¡P¼‚°‹ «è£¬õ ë£Q Üõ˜èÀ‚° Ü…êL ªê½ˆ¶Aø¶ 
îè¾.

 èMë˜ ÝÏ˜ îI›ï£ìQ¡ «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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 ந்ர்கநாணல் 

    - கவிஞர் ஆரூர் தமிழ்்நாடனுடனநான ந்ர்கநாணல்

“எ்து மு�ல் கவித� வரிகளின் நீட்சியொகத�ொன் 
இப்வபெொதும நொன் இருககிவேன்”

õ£›M¡ °ó¬ô õYèóñ£è âFªó£L‚A¡ø 
ÞîòˆFŸ°„ ªê£‰î‚è£ó˜. îù¶ ñó¹‚ èM¬îò£™ 
ð£óFî£ê¡ ðó‹ð¬ó‚ èMëó£èŠ ðKíIŠðõ˜. 
îù¶ ¹¶‚èM¬îò£™ èM‚«è£M¡ ðó‹ð¬ó¬òˆ 
ªî£ìƒA¬õŠðõ˜. ñó¹, õêù‹, °ÁƒèM¬î âù 
Þ¬÷ò êÍèˆF¡ âù˜T ð‚èƒèO™ G¬øðõ˜. 
“âù¶ ñA›ªõ¡ð¶ àôèˆF¡ ñA›„C”ªò¡Á‹, “âù¶ 
¶òªó¡ð¶ Hø˜ð´‹ ¶òó‹” â¡Á‹ êÍèˆFŸè£ù 
èM¬îJ¡ ê£†Cò£è Þ¼Šðõ˜. F¼õ£Ï˜ iFèO™ îI› 
õ÷˜ˆ¶, Fó£Mì Þò‚è„ C‰î¬ùJ¡ ïÁñíñ£Œ, 
¹¶‚èM¬îJ¡ ªê£Ÿ«è£õ£è, è£ôïFò£ŒŠ 
ðòíñ£°ðõ˜ F¼I° ÝÏ˜ îI›ï£ì¡ Üõ˜èœ. 
ÅKò¬ù«ò ð£®òõ«ó£´ «ï˜è£í™....

ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡



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

21 வயதில் உங்கள் முதல் ்கவிததத் 
ததொகுப்பு  வநதது முதல் தற்பொததய வயது  
வதை இன்னமும் தமிழுல்கத்தின ்கவிததப் பைப்பில் 
இயஙகிகத்கொண்டிருககிறீர்கள். இது மி்கப்தபரும் 
சொதத்ன.  இத்தத்ன வருட வொழ்வில்  ்கவிதத 
உலகில் நிதைய மொறைங்கள் ஏறபட்டுள்்ள்ன. உங்கள் 
்கவிதத்களில் அம்மொறைங்கத்ளப் பிைதிபலிக்கதவக்க 
என்ன முயறசி ்மறத்கொள்கிறீர்கள்? ்கொலத்திற்்கறப 
்கவிததயும் அதன ்கட்டதமப்பும், ைசத்னயும் 
மொறுவதத எப்படி த்கயொள்கிறீர்கள்?

ஏறத்தாழ மூவதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் 
மேலதாகத ்மிழக்கவித் எனும் மேரதாறு, 
பேருக்பகடுதது ஓடிக்பகதாண்மடே இருக்கிறது. 
சுதவயும் ேயனும் மிக்க அழகிய மூலிதகப் 
மேரதாறு அது. அகம் புறம் எனற சஙக இலக்கியமும் 
நீதி இலக்கியமும் இந்ப் மேரதாற்றின ேருததுவக் 
குணஙகளதாக அதேந்ன. அ்னதால் அத்த 
துயப்ேவரகள் எல்மலதாரும் ேன ஆமரதாக்கியம் 
மிகுந்வரகளதாக இருந்தாரகள்.  20ஆம் 
நூற்றதாண்டுவதர அ்ன ஓடடேததிலும் மவகததிலும் 
பேரியேதாற்றம் எதுவும் இல்தல. ேனி் இனததின 
அறிவியல், இ்ழியல், வதாழவியல் ஆகியவற்றில் 
ஏற்ேடடிருக்கும் ேதாற்றஙகளதால், இந்ப் 
மேரதாற்றில்  நதிமயதாடு ஒடடேதா் சேதாசசதாரஙகள் 
மேதானறதவ, ேல்மவறு பேயரிலும் வடிவிலும் 
கலநதிருக்கினறன. சிலர, நசசுக்கழிவு நீதரத 
திறநதுவிடடு, பேருநதியின ்னதேதய ேதாற்றும் 
முயற்சியில் இறஙகிப் ேதாரததிருக்கிறதாரகள். 
எனினும் கவித்யின உள்ளதாரந் உயிரப்பும் 
மேதாக்கும் பேரி்தாக ேதாறவில்தல. ேதாறவும் ேதாறதாது. 
அவவப்மேதாது மவடிக்தக கதாடடிக்பகதாண்டிருக்கும் 
மவண்டேதா்தவகதள, அந்ப் மேரதாமற 
கதரகளில்  ஒதுக்கிவிடடுத ்ன மேதாக்கில் 
மேதாயக்பகதாண்மடேஇருக்கும். இந்க் கவித்ப் 
மேரதாற்றின உயிரததுடிப்புக்கு ஏற்ே ஒததிதசவதாய 
இயஙகும் கவித்கள் ேயனும் சுதவயும் 
்ருவனவதாகமவ இருக்கும். என ேதடேப்புகளும் 
கவித்ப் மேரதாற்றுக்கு ஒததிதசவதாய 
இருப்ே்தாகமவ நதான நிதனக்கிமறன. என ப்தாடேக்க 
கதாலக் கவித்களுக்கும் என இப்மேதாத்ய 
கவித்களுக்கும் இதடேயில், அனுேவ மவறுேதாடுகள் 
மவண்டுேதானதால்  இருக்கலதாம். என ேதினமூனறதாம் 
வயதில் ஓதசகளதால் உந்ப்ேடடுக் கவித் எழு்த 
ப்தாடேஙகிமனன. ேதினதாறதாவது வயதில், தினகரன 
நதாளி்ழில் என இயற்பேயரதான சு.ரதா.மேதாகன எனற 
பேயரில்  பவளியதான புத்தாண்டுக் கவித்மய, 
என மு்ல் பிரசுரக் கவித்யதாகும். அ்ன ப்தாடேக்க 
வரிகள் இதவ.

‘புதுதே ஆண்மடே நீவருக-தினம்
புதப்தாளி நிலவதாயச சுகம்்ருக!’
-அந்ப் பிரசுரம் இனனும் என வசம் இருக்கிறது. 

எனது மு்ல் கவித் வரிகளின நீடசியதாகத்தான 
இப்மேதாதும் நதான இருக்கிமறன.  என ஆதடேகள் 

ேதாறினதாலும் நதான ேதாறவில்தல.
்கவிஞைொ்க இருககும் நீங்கள் நககீைன 

புல்னொய்வுப் பத்திரிகத்கயில் ததலதமத் துதை 
ஆசிரியைொ்க இருப்பது தபரிய சவொல் ஆச்ச மறறும் 
முைைொ்க உள்்ள்த?

அப்ேடிபயல்லதாம் இல்தல. கவித் 
இ்யததுக்கதாக. ேணி, வயிற்றுக்கதாக. என எழுததுக்கு 
ஆசிரியர அண்ணன நக்கீரன மகதாேதால், எந்த 
்தடேயும்  விதித்தில்தல. என ‘ஆவணிததிஙகள்’ 
திதரப்ேடேததில் வரும் ‘என உசுரத ப்தாடடு 
உன மேர எழு் ஆதசவந்ம் பூஙகுயிமல...’ 
ேதாடேதலக் மகடடு ரசித்வர,  அந்ப் ேடேததின 
100 குறுந்கடுகதள வதாஙகி எல்மலதாருக்கும் 
விநிமயதாகித்தார. அப்ேடிப்ேடடே மேருள்ளம் 
பகதாண்டேவர அவர. புலனதாயவுப் ேததிரிக்தகயில் 
இருப்ே்தால் வழக்கு விசதாரதணக்கதாகக் கதாவல் 
நிதலயம் பசல்ல மவண்டியிருக்கும். அப்ேடி ஒரு 
வழக்கிற்கதாகச பசனறமேதாதுகூடே விசதாரதணக்கு 
வந் கதாவல்துதற இதண ஆதணயர ஒருவர, ‘உஙகள் 
எநதிரன வழக்கு எனன ஆயிற்று?’ எனறு எனனிடேம் 
ஆரவேதாக விசதாரித்தார. அப்மேதாதும்கூடே இலக்கியம் 
சம்ேந்ேதாக விசதாரிக்கும்மேதாது ேனதிற்கு 
பநகிழதவத ்ருகிறது. இதவ ஒவபவதானதறயும் 
புதிய அனுேவேதாக எண்ணிமய கடேக்கினமறன. 

யொைொ்க இருநதொலும் அவர்க்ளது வொழ்கத்கயின 
்வைொ்ன.. தபொககிசமொ்ன பொல்ய ்கொலத்தத மைக்க 
முடியொது. உங்கள் ்வர எனபது திருவொரூரதொன. 
அநத அழ்கொ்ன திருவொரூர நொட்்கத்ளப் பறறிச 
தசொல்லுங்க்்ளன.

திருவதாரூர நதான பிறந் ஊர. என ்நத்யதார 
ஆர.ஏ.எஸ்.ரதாசன அஙமக புகழபேற்ற ேல் ேருததுவர. 
அந்க் கதாலததுத திதரப் பிரேலஙகளதான திருசசி 
மலதாகநதா்ன, எம்.எம்.ேதாரியப்ேதா, ஈ.வி.சமரதாஜதா 
ேற்றும் ேரிதி இளம்வழுதியின அப்ேதா இளம்ேரிதி 
உள்ளிடடேவரகள், அவதரத ம்டிவநது சிகிசதச 
பேற்றிருக்கிறதாரகள். எஙகள் அம்ேதா ேதாக்கியலடசுமி, 
தீவிர வதாசகி. கல்கி, கதாண்மடேகர, சதாண்டில்யன 
ப்தாடேஙகி சுஜதா்தா, ேதாலகுேதாரன வதர ேடிப்ேதார. 
அவருக்குப் புத்கம் ம்டியும் நதான நூலகததில் 
நுதழநதிருக்கிமறன. 

அப்ேதா திரதாவிடே இயக்க உணரவதாளர. அண்ணதா, 
பேரியதார, கதலஞர பிறந்நதாள்  எனறதால் எஙகள் 
கிளினிக்கின முகப்பில், சிறுேந்ல் மேதாடேப்ேடடு, 
ஒலிபேருக்கி வழியதாக  உணரசசி நரம்புகளில்  
நதாகூர ஹனீேதா இதசயதாய நகரவதார. அப்ேதாவதால் 
ஊடடி வளரக்கப்ேடடே திரதாவிடே இயக்க உணரவு 
எனதன என சிறு வயதிமலமய வடிவதேத்து. 
கதலஞரின மநரடித ம்ரவில் அவர திருவதாரூர 
நகரத தி.மு.க.பேதாருளதாளரதாக இருந்தார. கதலஞரின 
ேதால்யகதால நண்ேர டேதாக்டேர விஜயரதாகவன, 
திருவதாரூர ப்னனன, அப்மேதாத்ய நதாடேதாளுேனற 
உறுப்பினர ்தாதழ மு.கருணதாநிதி, ேலகுரலரசு 
முருகேதாண்டியன, டேதாக்டேர குேர தியதாகரதாஜன, 
கிருஷணசதாமி எனத தி.மு.க. பிரமுகரகள் ேலரும் 
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அடிக்கடி கூடி விவதாதிக்கும் களேதாக எஙகள் கிளினிக் 
இருந்து. கதால்சடதடேப் ேருவததில் இந்ச சூழல்  
எனதன ஆடபகதாண்டேது.. எனக்கு வளர உதமவகேதாக 
இருந்து.

பினனர கதலஞரின பிறந் நதாள் கவியரஙகில் 
பேதானனிவளவன ்தலதேயில், பசனதன 
கதலவதாணர அரஙகில் கவித் ஜதாம்ேவதானகளுக்கு 
நடுவில் கவிேதாடும் வதாயப்தேயும் பேற்மறன. 
கதலஞர  எதிரில் அேரநதிருநது மகடடு ரசித்தார. 
நதான முரபசதாலிக் கவித்கதளப் ேடிததுப் 
ேடிதது்தான ஓதச நயததில் கவித் எழு்த 
ப்தாடேஙகிமனன. 

ேரேதாவில் இருநது வநதிருந் கவிஞர தியதாகன, 
எண்சீர விருத்ம் ேடடும் எழுதுவதார. அந் ஓதசகதள 
உள்வதாஙகி எழு் ஆரம்பித் நதான, அவருக்குப் 
பினநதாடகளில் இலக்கணம் பசதால்லிக்பகதாடுக்கும் 
அளவிற்கு முயற்சியில் முதனப்பு கதாடடிமனன. 
திருவதாரூர ேள்ளியில் ேரு்வதாணன, ரதாகுலன 
உள்ளிடடே நண்ேரகளுடேன மசரநது, ‘்மிழேதாணவர 
ேனறம்’ எனற அதேப்தேத ப்தாடேஙகி நடேததிமனன. 
அஙகு்தான பேதாதுவுதடேதேப் மேதாரதாளியதான  
வழக்கறிஞர பவ.ஜீவகுேதார, எஙகள் ேள்ளித 
ம்தாழரதானதார.  அப்மேதாது என கவித்கதளப் 
ேடிதது எனக்கு ஊக்கம் ்ந்வர எஙகள் ்மிழதாசதான 
புலவர அ.ே.ேதாதலயன ஆவதார. கவிக்மகதா 
ஞதானசபசல்வனதார, நதகசசுதவ நதாவலர புலவர 
இபர.சண்முகவடிமவல் ஆகிமயதாரிடேம் வகுப்பில் 
்மிழப் ேதாடேம் கற்கும் வதாயப்தேயும் பேற்மறன. 

அப்மேதாது பேரியதார ேடேதத்ப் ேள்ளியில் 
திறக்க முயனமறதாம். ேலத் எதிரப்பு இருந்து. 
அத்யும் மீறி எஙகள் ்நத்யதார வதாஙகிக்பகதாடுத்  
ேடேதத்த  திறநதுதவதம்தாம். அந் விழதாவில்்தான 
கவிக்மகதா ஞதானபசல்வனதார ்தலதேயில்  
மு்னமு்லதாய நதான  கவியரஙகம் ஏறிமனன. 
நதான என மேதாக்கில் எழுதிய கவித்கதள என 
சமகதா்ரர குடேநத் வீரேணி திருததிக் பகதாடுத்தார. 
பினனர கவிக்மகதா ஞதானசபசல்வனதார ்தலதேயில் 
‘வளரகவி ேனறம்’ எனற அதேப்தேத 
ப்தாடேஙகிமனதாம். கவித்ப் ேயிற்சி, கூடடேஙகள் 

எனறு நிதறய நடேததிமனதாம். இந் நிதலயில் 
என மு்ல் கவித் நூலதான ‘கற்ேதனச சுவடுகள்’ 
கதலஞரின வதாழததுதரமயதாடும், மேரதாசிரியர 
அனேழகனின அணிநதுதரமயதாடும்  பவளியதானது. 
நூதலக் கவியரசர பேதானனிவளவன பவளியிடடேதார.  
இத்த  ப்தாடேரநது, திருவதாரூர ேகுதியில் நதானும் 
கவிஞரகள் ேரு்வதாணன, ேதானதா.ேதாஸ்கரன, 
நீதி்தாசன, குணதா, குறமளநதி, கனகரதாஜ், கதாடடூர 
கவி்தாசன ேற்றும் ரதாஜகுேதாரன ஆகிமயதாரும்  
கவியரஙக மேதடேகளில் ப்தாடேரநது ம்தானறிமனதாம். 

பினனர ்னித்மிழநதாவலர 
சரவணத்மிழனதாரின இயற்றமிழப் ேயிற்றகததில் 
இதணநது ேதது ஆண்டுகளுக்கு மேல் 
இயஙகிமனதாம். இந் நூற்றதாண்டில் யதாப்பு நூல், 
்மிழநூல் ஆகிய இலக்கண நூல்கதள எழுதியவர 
அவர. கவித்யதாக அவரது உதரகள் இருக்கும். 
அவருக்கு இதணயதான ஒரு மேரறிஞதரப் ேதாரக்க 
முடியதாது. தீயதணப்புத துதறயில் ேணியதாற்றிய 
எழுத்தாளர ரதாஜகுரு, எஙகமளதாடு அப்மேதாது 
நதடேமேதாடடேதார. அவர ேகனதான ‘மேசும் புதியசக்தி’ 
பஜ.பஜயகதாந்ன என அனபுக்குரிய இளவல் ஆனதார.  
என ஐப்ேசிகளுக்கும் சிததிதரகளுக்கும் அவமர 
குதடேயதாக இருந்தார. இதுமேதானற அனுேவஙகதள 
எனக்கு வதாரிக் பகதாடுததிருக்கிறது எஙகள் திருவதாரூர.  

அக்கொலத்தில் ்கப்பல் ்கவியைங்கம், ையில் 
்கவியைங்கம் எ்ன வித்தியொசமொ்க நடத்தப்பட்ட 
்கவியைங்கங்களுககு உவதமக ்கவிஞர சுைதொ, 
தபொனனிவ்ளவ்னொர ்பொன்ைொர ததலதம்யறறு 
அறபுதம் தசய்திருககிைொர்கள். இதததயல்லொம் 
்்கள்விப்பட்ட்பொது மி்கப்தபரும் ஆசசரயமொ்க 
இருநதது. முனதபல்லொம் ததொதலக்கொட்சியில் 
ஏதொவது பண்டித்க்யொ, தபொங்க்லொ எனைொல் 
்கவியைங்கம் நடககும். இனறு ்கவியைங்கம் எனை 
ஒன்ை அருகிப்்பொ்ன்த.. இது எத்னொல் ்கருத்தைங்கக 
்கவிஞ்ை?  

நதானும் என நண்ேரகளும்  ஏறத்தாழ 10 
ஆண்டுகள்வதர அஙமக இலக்கிய மேதடேகளில் 
இடேம்பேறும் வதாயப்தேப் பேற்றிருநம்தாம். 
திருேணம், கதாதுகுதது, பூப்பு நீரதாடடு, ேடேததிறப்பு 
எனறு எந் நிகழசசியதாக இருந்தாலும் எஙகள் 
கவியரஙகதத் ஏற்ேதாடு பசயயும் மேதாக்கும் 
அஙமக இருந்து. சிலகதாலம் எழுதுவத் 
விடடுவிடடுக் குடும்ேததினரின அறிவுறுத்லதால்  
ஓயநதிருந் உவதேக்கவிஞர சுர்தாதவ 
அதழதது என ‘சூரியதனப் ேதாடுகிமறன’ 
நூதல பவளியிடே, அவரகள் குடும்ேததினரிடேம் 
மேதாரதாடி அதழதது வநம்ன. அ்ன பினனர அவர 
இறக்கும்வதர இயஙகிக்பகதாண்டு்தான இருந்தார. 
சுர்தா வழிகதாடடேலில் எடடுக்குடி ப்ப்ேக் 
கவியரஙகிலும், புதகவண்டிக் கவியரஙகிலும் 
நதான  ேஙமகற்றிருக்கிமறன. அவரது விேதானக் 
கவியரஙகம், கப்ேல் கவியரஙகம் மேதானறவற்றில் 
நதான ேஙமகற்கும் வதாயப்பு அதேயவில்தல. 
அவமரதாடும் ேல ஆண்டுகள் பநருக்கேதாகப் ேழகும் 
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வதாயப்பு கிதடேத்து.  அவர ேதறந்மேதாது, அனறு 
இரவு, அவர உடேல் தவக்கப்ேடடிருந்  குளிரே்னப் 
பேடடி முனனிதலயில் இரஙகல் கூடடேம் என 
்தலதேயில் நடேந்து. அதில் கவிஞரின ேருேகள் 
ரதாமஜஸ்வரியும் இரஙகல் கவித் ேதாடினதார.  
இனறு ேரவலதாகமவ கவியரஙகஙகள் நீரததுப் 
மேதாயவிடடேன. கதாரணம் ேரபுக் கவித்ப் ேயிற்சி 
உதடேயவரகள் குதறநதுவிடடேதாரகள். ஓதச நயம் 
எதுவும் இல்லதாேல் உதரநதடேக்கும் கவித்க்கும் 
மவறுேதாடு ப்ரியதா் வதகயில் கவியரஙதக நடேத்த 
ப்தாடேஙகிய்தால்்தான இத்தகய நலிவு எனறு 
கருதுகிமறன.

தபரியொருககு “ஈ்ைொடு தநத இடி” எனறு 
இைண்டடி தவண்பொ எழுதத் தூண்டு்்கொலொ்க மறறும் 
உத்்வ்கமொ்க  இருநத ்கொைணி்கள் பறறிக கூறுங்கள். 

என ்மிழதாசதான புலவர ேதாதலயன, சிறந் 
பேதாதுவுதடேதேச சிந்தனயதாளர. அவர்தான 
எனக்குப் பேரியதாதரப் ேற்றிப் மேதாதிதது, என 
ேதாரதவதய  அவர ேக்கம் திருப்பினதார.  பேரியதாரின 
ேடேதேக்கு எதிரதான அதிரடிக் கருததுக்கள் எனதன 
நிதறய  சிநதிக்க தவததிருக்கினறன. அவதரப் 
ேலவதாறதாக வியநதிருக்கிமறன. அவரது ப்ளிவில் 
ேயஙகியிருக்கிமறன.

்ஞதச ேதாவடடேப் ேகுத்றிவு எழுத்தாளர 
ேனறப் பேதாறுப்ேதாளரதாக அறிவிக்கப்ேடடே 
மநரததில் அந் மநர உநது்லில் ‘ஈமரதாடு ்ந் 
இடிதய’ எழுதிமனன. யதா்வர கல்லூரி மு்ல்வரதாக 
இருந் ்மிழக்குடிேகன அணிநதுதர வழஙகினதார.  
புரடசிக்கவிஞரின அணுக்கத ப்தாண்டேரதான 
முதனவர நதா.இரதாேநதா்ன திருவதாரூரில் நூதல 
பவளியிடடு, அறிஞர எனறு ேதாரதாடடி எனதன 
பநளியதவத்தார.

தொங்கள் ஒவதவொரு முதையும்  எ்னது 
“இலககியத்தநதத அப்துல் ைகுமொன” எ்ன 
விளிப்பீர்கள். அவருட்னொ்ன நித்னவு்கள் பறறியும் 
இருவருககும் இதட்யயொ்ன மைக்கொத சம்பவங்கள் 
பறறியும் விரிவொ்கச தசொல்லுங்கள். 

என திருவதாரூர நதாடகளிமலமய  கவிக்மகதா 
மீது எனக்குக் கதா்லுண்டு. அவரது ஆழஙகளில் 
இறஙகிச பசனறிருக்கிமறன. அவர உயரஙகளில் 
பசதாக்கித திரிநதிருக்கிமறன. நதான பூண்டியில் 
ேடிததுக்பகதாண்டிருந்மேதாது, திருவதாரூர 
கல்லூரியின இலக்கிய விழதாக் கவியரஙகில் 
‘விளக்மகநதும் விளக்குகள்’ எனற ்தலப்பிலதான 
கவியரஙகில் அவர  ்தலதேயில் கவித் ேதாடே 
எனதன அதழத்தாரகள். எனக்குச ‘சிவப்பு விளக்கு’ 
எனற ்தலப்பு. ரசிதது ‘பவளுததுடடீஙக’ எனறதார.  
அப்மேதாது்தான அவதர மநரில் ேதாரக்கிமறன. கவித் 
ேதாடி அரஙதக பேளனததில் உதறயதவத்வர, 
கவிேதாடிய எஙகளுடேன மேற்பகதாண்டு சரியதாகக்கூடே 
மேசவில்தல. அவசரேதாகக் கிளம்பிவிடடேதார. 
ேனதில் ஏேதாற்றதத் ஏற்ேடுததிவிடடுப் 
மேதாயவிடடேதார.  பினநதாடகளில்  இனிய  
உ்யததிற்கதாக அவதரச சநதிக்க நிதனதம்ன. இனிய 

இலக்கிய இளவல் மேரதாசிரியர ஹதாஜதாகனி்தான 
எனதன  அவர இல்லததுக்கு அதழததுசபசனறு 
அறிமுகம் பசயதுதவத்தார. சநதித் பநதாடியிமலமய 
அவர எனதன ஆடபகதாண்டேதார. நதானும் 
அனமற அவருக்குப் பிடித்ேதானவன ஆமனன. 
வதாரம்ம்தாறும் ஓரிரு முதறயதாவது நதாஙகள் 
சநதிததுவிடுமவதாம். அவதரச சநதிததுவிடடு 
அவசரேதாகக் கிளம்பினதால், “எ்ற்கு வநதீரகள்?” 
எனறு பசல்லேதாகக் மகதாபிப்ேதார. பரண்டு நதாள் 
அவதரத ப்தாடேரபுபகதாள்ளதாவிடடேதால், “எனன? 
ஆதளயும் கதாமணதாம் ம்தளயும் கதாமணதாம்?” 
எனேதார. அவமரதாடு பசலவதான நிமிடேஙகள் 
வரவுக்கணக்கில் ஏறிவிடும். மேசுவம் ஆலதாபிப்ேது 
மேதால் இருக்கும். கதா்லும் ்ததுவமும் அவர 
மேசசில் ்தும்பும். அவர எழுதுகிற கவித்கதள 
எனதன என குரலில் வதாசிக்கச பசதால்லிக் மகடேது  
அவருக்குப் பிடித்ேதான ஒனறதாக இருந்து. 
அந்ரஙக விசயஙகதளயும்  ேகிரநதுபகதாள்வதார. 
இலக்கியப் மேதாலிகள் ேற்றியும்  மகதாேப்ேடடு 
விேரசிப்ேதார. அத் மேதடேக்குக் பகதாண்டுபசல்ல 
ேதாடடேதார. அவர கவிஞரகள் சிலமரதாடு 
முரண்ேடடேமேதாது அத்ச சரிபசயது,  இணக்கம் 
ஏற்ேடுததியிருக்கிமறன. கவிஞர தவரமுததுமவதாடு 
ேன்ளவில் அவர விலகி இருந் நிதலயில், அவர 
அப்ேதா ேதறவுக்குத துக்கம் மகடகும் சதாக்கில், 
அவர இல்லததுக்குக் கவிக்மகதாதவ அதழததுச 
பசனமறன. ்யக்கதம்தாடு்தான வந்தார. தவரமுதது 
கவிக்மகதாதவ வதாசல்வதர வநது வரமவற்று, 
்ன பேசனடநகர இல்லதத்ச சுற்றிக் கதாடடி 
ேகிழந்தார. திரும்பிவரும்மேதாது,  தவரமுததுதவப் 
ேதாரதாடடிக்பகதாண்மடே வந்தார. இப்ேடியதான 
அனுேவஙகள் நிதறய உண்டு.  எழுதிக்பகதாண்மடே 
இருக்கமவண்டும் எனற ்தாகம் அவரிடேம் 
கதடேசிவதர இருந்து. அவர ேதறவுக்கு இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கு முனனர, கதாசமநதாயக்கதான ஆரம்ே 
அறிகுறி கதாரணேதாக நந்னம் பவஙகமடேஷவரதா 
ேருததுவேதனயில் ேதது நதாடகளுக்கு மேல் 
சிகிசதசயில் இருந்தார. அப்மேதாது அடிக்கடி மேதாயப் 
ேதாரப்மேன. அப்மேதாது டரிப்ஸ் ஓடிய்தால் அவரதால் 
எழு் முடியவில்தல. அஙகிருந்  ஒரு இளம்வயது 
பசவிலியதரக் கவித்யதால் அசததி, அவதரத 
்னது உ்வியதாளரதாக ேதாற்றிவிடடேதார. பினனர இவர 
பசதால்லச பசதால்ல அவர கவித்கதள எழுதினதார. 
உணவுப் பிரியரதான  கவிக்மகதா எந் ஊரில் எந்க் 
கதடேயில் எது சுதவயதாக இருக்கும் எனறு பசதால்வதார.  
பேருேதாள் மகதாயில் புளிமயதா்தரக்கு இதணயதான 
உணவு இல்தல எனேதார.  இதசக்கதா்லரதான 
கவிக்மகதா, உலக நதாடுகளின இதசதப்தாகுப்புகள் 
ேலவற்தறச மசகரிதது தவததிருந்தார.  ஏ.ஆர.
ரஹேதான, அவரிடேம் ஈரதானிய இதச ஆல்ேதத் 
வதாஙகிச பசனறத் நதான அறிமவன. ேனி்ரகதள 
மநசிப்ேதில் அவர ேதாேனி்ர. நதான ஒருமுதற 
அறுதவ சிகிசதச பசயதுபகதாண்டே நிதலயில் 
பில்ரதாத ேருததுவேதனயின தீவிர சிகிசதசப் 
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பிரிவில் உயிருக்குப் மேதாரதாடிக்பகதாண்டிருந்மேதாது, 
அஙமகமய  நண்ேர ஜல்லதாலுதீனுடேன வநது, 
எனக்கதாகத ்தலயில் தகக்குடதடேதயப் 
மேதாடடுக்பகதாண்டு ‘துவதா’ பசய்தார. மீண்டு 
வருவீரகள்  எனற அவர குரல் இப்மேதாதும் என 
பசவியில் ேததிரேதாக இருக்கிறது.  ஆசிரியர 
நக்கீரன மகதாேதால் அவரகளதால் நதான அப்மேதாது 
மீடகப்ேடமடேன. அவருதடேய கதடேசிக் கதாலததில், 
ஏபழடடு வருடேஙகள் அவருடேன பநருஙகிப் ேழகும் 
வதாயப்தேப் பேற்மறன. அவதரக் கதடேசியதாக 
ேருததுவேதனயில் ேதாரக்கும் வதாயப்பு எனக்கும் 
கிதடேத்து.  அப்மேதாதும் வதாழமவதாம் எனற 
நம்பிக்தக அவரிடேம் இருந்து. எழு்மவண்டும் 
எனே்ற்கதாகமவ இனனும் இருக்கமவண்டும்  எனறு 
அவர விரும்பினதார. இயற்தக ஏேதாற்றிவிடடேது. 
எத்தனமயதா அனுேவஙகள். அத்தனதயயும் 
ேதிவுபசய்தால் ஒரு நூல் உருவதாகிவிடும். அவருடேன  
பநருஙகியிருந் நதாடகள், என வதாழவின வசந் 
கதாலஙகள்.

இனிய உதயம் இதழில் ஆ்லொச்கைொ்கக 
்கவிக்்கொ அப்துல் ைகுமொன அவர்கத்ள நககீைன 
குழுமம் நியமித்த்பொது நடநத சுவொைஸயமொ்ன 
தசய்தி்கத்ளக கூறுங்கள்.. 

இனிய உ்யததின பேதாறுப்பு எனனிடேம் 
வந்மேதாது, கவிக்மகதாவிடேம் ஒரு ப்தாடேர 
வதாஙகமவண்டும் எனறு எண்ணிமனன. 
அ்ற்கதாகத்தான அவதரச சநதிதம்ன. அதில் அவர 
கதாடடிய ஈடுேதாடதடேப் ேதாரதது வயமிழந் நதான,  
இ்ழின ஆமலதாசகரதாக இருநது வழிநடேததுஙகமளன 
எனமறன. ‘மேஷதாக’ எனறவர, அடுதது 
இ்ழில் எனபனனன இருக்கமவண்டும் எனறு 
ேடடியல் மேதாடேத ப்தாடேஙகி, அந் பநதாடிமய 
அந்ப் பேதாறுப்பில் அவர ்னதனத ்தாமன 
அேரததிக்பகதாண்டேதார.  இ்னபின ஆசிரியரிடேம் 
மேதாய ‘கவிக்மகதா நம் இ்ழுக்கு ஆமலதாசகரதாக 
இருக்கச சம்ேதிததிருக்கிறதார’ எனமறன. ‘ேகிழசசி, 
இப்ேடிப்ேடடே பேரும் கவிஞரகதளக் கடடி 
மேயக்க முடியுேதா?’ எனறு மகடடேதார ஆசிரியர. 
கவிக்மகதா, அவர இ்யதத்யும் மசரததுக் கடடி 
அதணததுக்பகதாண்டேதார. கவிக்மகதா ேதறவ்ற்கு ஒரு 
ேதா்ததிற்கு முன  ஆசிரியர அவதரச சநதித்மேதாது, 
அந் நிதலயிலும் நக்கீரனில் அரசியல் விேரசனக் 
கவித்தய எழு்வதா? எனறு மகடடு, ‘ஆப்புக் 
கவிரதாயர’ எனற பேயரில் ேரணம் வதரயில் 
கவித் எழுதினதார. அவமரதாடு பசனறு கதலஞதரக் 
மகதாேதாலபுரததில்  இருமுதற சநதிததுப் மேடடி 
எடுத் பேதாழுதுகள் ேகத்தானதவ ஆகும்.

்கவிக்்கொ அப்துல் ைகுமொன இன்னமும் இனிய 
உதயம் இதழின ஆ்லொச்கைொ்கத் ததொடரகிைொ்ை..

கவிக்மகதா ேதறந்தாலும், அவர கவித்களதாக, 
நிதனவுகளதாக வதாழகிறதார. சிறந் கவித்கதளப் 
ேதாரக்கிறமேதாது, அவருதடேய ஏம்தா ஒரு அம்சம் 
அதில் இருப்ே்தாக எண்ணுகிமறன. அ்னதால் 
ஆசிரியரின அனுேதி பேற்று, உ்யததில் 

அவர பேயதரத ப்தாடேரநது இடேம்பேறச 
பசயதிருக்கிமறன. 

்கவிதத்கத்ளயும் தொண்டி நிதைய 
திதைப்படங்களுககுப் பொடலும் எழுதி இருககிறீர்கள்.  
நீங்கள் பொடல் எழுதி மைக்க முடியொத நித்னவு்கள் 
மறறும் பொடல் பதிவின்பொது நதடதபறை 
சுவொைஸயமொ்ன சம்பவங்கள் இருநதொல் பகிருங்கள்.

ஒரு சில ேடேஙகளுக்கு ேடடுமே 
எழுதியிருக்கிமறன. அதிலும் மிகசசில ேடேஙகள் 
ேடடுமே திதரயிடேப்ேடடிருக்கினறன. இதுவதர 
எழுதிய ேதாடேல்கள் முழு சு்நதிரதம்தாடு 
எழு்ப்ேடடேதவ்தான. அது எனக்குக் கிதடேத் 
வதாயப்பு. என ேதாடேல் ஒனதற ஒரு பிரேல ேதாடேகி 
ேதாடியமேதாது, இநதியில் எழுதிதவததுக்பகதாண்டு 
ேதாடினதார. அதில் ஒரு வரிதய அவர 
உசசரித்மேதாது, ேடு ஆேதாசேதான  பேதாருதளத 
்ந்து. இதசயதேப்ேதாளர வதர யதாரும் 
இத்க் கவனிக்கவில்தல. நதான ே்றிப்மேதாயத 
்டுதம்ன.  இனறு  பேரும்ேதாலதான ேதாடேல்கள் 
சவதலயதாக இருக்கினறன. கதாரணம், இனறு 
இருக்கும் இதசயதேப்ேதாளரகளின   ்மிழறிவு 
அப்ேடி. நல்ல ்மிழச பசதால்தலப் ேதாடேலதாசிரியர 
மேதாடடேதால்கூடே, இது ேக்களுக்குப் புரியதாது 
எனறு நிரதாகரிக்கிற மேதாக்கு இருக்கிறது. 
இப்ேடிப்ேடடேவரகளதால் நல்ல ேதாடேலதாசிரியன கூடே 
நசுக்கப்ேடுகிறதான. இனனும் சிலர ்ன வீடதடேக் 
கிரிவலம் வரும் சிலதர ேடடுமே கவிஞரகளதாகக் 
கருதிக்பகதாண்டிருக்கிறதாரகள்.  இனனும் சிலர, 
கவிக்மகதா இறந் பிறகு, அவதர எழு்தவக்கலதாம் 
எனறு நிதனததிருநம்தாம்.. மேதாயவிடடேதாமர.. 
எனறு ஒப்ேதாரிதவப்ேதாரகள். இருக்கும்மேதாது 
்மிழனேன, சிற்பி மேதானறவரகதளக்கூடே 
அவரகள் பநருஙகுவதில்தல. இயக்குநரகளும் 
இத்பயல்லதாம் எண்ணிப் ேதாரக்கமவண்டும். 
அவரவரும் சிறந்த்த ்ர முனவந்தால் சிறந் 
ேடேஙகதள உருவதாக்க முடியும். 
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்கவிஞர நொ. முத்துககுமொர பறறி ‘’ஆ்னநத 
யொழ்” எனும் நூ்ல த்கொண்டு வநதிருககிறீர்கள். 
அவதைப் பறறியொ்ன நூல் த்கொண்டு வை முககியக 
்கொைைமொ்க இருநத அவருககும் உங்களுககுமொ்ன 
ஆழமொ்ன நட்தபப் பறறிப் பகிரநதுத்கொள்ளுங்கள்.

முததுக்குேதார, இனிய நண்ேரகளில் 
ஒருவர. இனிய உ்யம் இ்ழுக்கு உடேனடியதாகக் 
கவித் மவண்டும் எனறு ப்தாதலமேசியில் 
மகடமேன. அடுத் ஒரு ேணி மநரததில், கவித் 
்யதாரதாகிவிடடேது.. ேடிபயடுதது அனுப்புகிமறன 
எனேதார. மவண்டேதாம் அப்ேடிமய பசதால்லிவிடுஙகள் 
எனறு பசதால்லச பசதால்லி, எழுதிக்பகதாண்டு பிரசுரம் 
பசயமவன. மகடடே மவகததில் எழுதிக்பகதாடுப்ேதார. 
அவர எழுதிய ேதாடேல்களில் சிலவற்தறக் மகடகச 
பசயவதார. கதடேசியதாக உனனிமேனன ேகள் ேதாடிய 
ேதாடடு..‘அ்ற்குத ம்சிய விருது கிதடேக்கும். நீஙகள் 
மகடடுப் ேதாருஙகள்’ எனறு ்னது கதாரில், ‘அழமக.. 
அழமக’ எனற அந்ப் ேதாடேதலக் மகடகதவதது 
பநகிழந்தார. 

உடேல்நிதல சரியில்லதாேல் இருந்வர, ஒருநதாள் 
வீடடிற்கு வதாருஙகள் எனறு வலியுறுததி அதழத்தார. 

அவதரச சநதிக்கச பசனமறன. பேரும் அதிரசசி 
கதாததிருந்து. அஙமக எஙகள் ஆசிரியர 

அண்ணன நக்கீரன மகதாேதால் 
துயரதம்தாடு இருந்தார. 

அப்மேதாது்தான இதசயதாயத 
துடித் முததுக்குேதாரின 

இ்யம் நினறிருந்து.   
கடடிலில் பவறும் 

தகலிமயதாடு ேடுததிருந்தார. 
பநற்றியிமல திருநீறு 

பூசியிருந்தாரகள். கதால்ேதாடடில் 
அவர ேதனவி அழக்கூடே முடியதாேல் 

உதறநதுமேதாய அேரநதிருந்தார. 
அக்கம்ேக்க வீடடேதாருக்குக்கூடே 

பசயதி ப்ரிநதிருக்கவில்தல. 
எஙகள் ஆசிரியரும் நதானும் ேலருக்கும் 

்கவல் பசதானமனதாம். இதில் பகதாடுதே 
எனனபவனறதால், அவர வீடடிற்குப் ேழம் 

வதாஙகிக்பகதாண்டு மேதாயிருந் நதான, அடுத் 
இரண்டு ேணி மநரததில் அவருக்கு ேரணச சதானறி்ழ 
வதாஙக எஙகள் நிருேர இதளயபசல்வமனதாடு பில்ரதாத 
ேருததுவேதனக்குச பசல்ல மநரந்து்தான.  அந் 
நதாளின துயரம் இப்மேதாதும் கனக்கிறது.  அ்னதால் 
அவர குறித்  நிதனவுப் ேதிவுகதளத  ப்தாகுக்கும் 
எண்ணம் ஏற்ேடடேது. ‘ஆனந் யதாழ’ உருவதானது.

சம்கொலக ்கவிஞர்கத்ள ஊக்கப்படுத்தியும், 
உறசொ்கம் தசய்தும், “இனிய உதயம்” இதழில் 
அவர்களின ்கவிதத்கத்ளப் பிைசுரித்தும் முனனுரிதம 
த்கொடுத்தும் அவர்கத்ள அஙகீ்கரித்து உத்்வ்கம் 
த்கொடுககிறீர்கள். அப்படி நீங்கள் அஙகீ்கரித்துப் 
பிைசுைம் தசய்த உங்களுககுப் பிடித்த ்கவிதத மறறும் 
்கவிஞர யொர?

எத்தனமயதா இளம்கவிஞரகளுக்கு இனிய 
உ்யம் அரஙமகற்ற மேதடேயதாக இருநதிருக்கிறது. 
சிறப்ேதாக எழுதுகிறவரகளுக்கும் சிறப்ேதாக 
எழுதுவதாரகள் எனற நிதலயில் இருப்ேவரகளுக்கும் 
இனிய உ்யம் ்ன க்வுகதள எப்மேதாதும் 
திறநம் தவததிருக்கிறது. இலக்கிய இ்ழகளில், 
கவித்தயயும் கவிஞரகதளயும் பகதாண்டேதாடும் 
ஒமர இ்ழ எனற பேருதேதய இனிய உ்யம் 
பேற்றிருக்கிறது. இதில் ஒருசில கவித்கதளமயதா, 
கவிஞரகதளமயதா ேடடும் சுடடிக் கதாடடுவது 
எனேது எனக்மக அறததுனேதத்த ்ருவ்தாக 
அதேநதுவிடும். 

ஜல்லிக்கட்டு ்பொைொட்டத்தின்பொது திடீதை்னக 
்கவிஞர்கள் ்கவிக்்கொ அப்துல் ைகுமொன ததலதமயில் 
அணிவகுத்து, ்கண்ைகி சிதல முன மொதபரும் 
்பொைொட்டம் நடத்தப்பட்டது. அநதப் ்பொைொட்டம் 
நதடதபை முககியக ்கொைை்கரத்தொ நீங்கள். அததப்படி 
அத்துதைக ்கவிஞர்கத்ளயும் ஒனறிதைக்க 
முடிநதது? அநத அருதமயொ்ன நித்னவு்கள் பறறிக 
கூறுங்க்்ளன..

ஜல்லிக்கடடுக்கு ஆ்ரவதான மேதாரதாடடேதத்  
இலக்கிய வடடேததில் முனபனடுத்வர எஙகள் பூண்டி 
கல்லூரி மேரதாசிரியர முதனவர ேதா.இதறயரசன 
ஆவதார. பிரேலக் கவிஞரகதள அதழதது வதாருஙகள்  
எனறு  அவர மகடடுக்பகதாண்டேதார. உடேமன 
களமிறஙகிய நதான மு்லில் கவிக்மகதாதவத 
ப்தாடேரபுபகதாண்மடேன. அடிக்கடி சிறுநீர  
கழிக்கும் நிதலயில் ்தான இருப்ேத்ச பசதால்லித 
்யஙகினதார. ‘வழியில் ேதாரததுக்பகதாள்ளலதாம்.. 
நீஙகள் வந்தால் மேதாரதாடும் இதளஞரகள் உற்சதாகம் 
பேறுவதாரகள்’ எனமறன. ‘சரி வதாருஙகள்’ எனறதார. 
கவதலயும் ேயமுேதாகத்தான அவதர அதழததுச 
பசனமறன. அம்மேதால் கவிஞர மேத்தாதவயும் 
்யதாரதாக இருக்கும்ேடி மகடடுக்பகதாண்மடேன. 
கவிக்மகதாமவ வருகிறதார எனறதும் அவரும் வயத் 
ேறந்தார.  எழுசசிமிக்க ேக்கள் கடேலில் நீநதித்தான 
பசல்ல முடிந்து.  கவிக்மகதாதவப் ேதாரத்தும் 
இதளஞரகள் ஆரப்ேரித்னர. அஙமக உற்சதாகமூடடி 
உதரயதாற்றினதார. அவர  வீடு திரும்ே 5 ேணி மநரம் 
ஆகிவிடடேது. அவர இதடேயில் இயற்தக உேதாத்க்கு 
எஙமகயும் கதாதர நிறுத்சபசதால்லமவ இல்தல. 
அவர உணரசசிக்கு அவர உடேல் ஒததுதழத்த் 
எண்ணி ேகிழநம்தாம்.

த்கொ்ைொ்்னொ ்கொலத்தில் ஏ்தனும் நூல் 
எழுதிகத்கொண்டிருககிறீர்க்ளொ? சமீபத்தில் தொங்கள் 
வொசித்த புத்த்கம் அல்லது உங்கத்ளக ்கவரநத 
புத்த்கம் பறறிச தசொல்லுங்கள்.

கனவின பேல்லிதச, அவள் பேளனததிற்கு 
ேரணததின சதாயல், கதா்ல்வதாசி ஆகிய மூனறு கவித்த 
ப்தாகுதிகதளத ப்தாகுததுக்பகதாண்டிருக்கிமறன. 
அண்தேயில் ேடித் நூல்களில் எம்.எம்.தீனின 
யதாசகம், பிரகதாஷரதாஜின பசதால்லதா்தும் உண்தே, 
பிரேஞசனின ்தாழப்ேறக்கதா் ேரதத்யர பகதாடி 
ஆகிய நூல்கள் ேனதில் நிற்கினறன.
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 கட்டுலை

தபண்்கள் பநதி
அண்ணதாசசி
சதாப்டேதாசசதா
நதான மு்ல் ேநதியிமலமய
முடிசசதாசசு
வீடல, அ்தானமடே
உஙக ேதினி சதாப்டேதும்
புறப்ேடேமவண்டியது்தான.
இனனும்
பேதாம்ேள ேநதிமய
ஆரம்பிக்கதல
மேதாலிருக்மக –
இல்ல
இந்தா ஆரமிசசிறமவண்டியது்தான.
ஏய, மேதாயி
ேந்ல்ல ேதாருப்ேதா
யதாரதாவது ஆம்பிதளகள்
சதாப்பிடே மவண்டியிருக்கதானனு.
ஆேதா
ஆவலதாதி வநதுரக்கூடேதாதுமடே
எனறு ஆமேதாதித்ேடிமய
அண்ணதாசசி
இதலபயடுக்கும்
பேண்ணின 
ேதாரபுப் பிளதவ
ரகசியேதாய ரசிப்ேதார.
ஆக்குப்பிதறக்குப்
மேதாகும் வழியில்

அண்ணியிடேம் பசதால்லுவதான 
அவன
ேதினி
மேசதாே
அண்ணதாசசிக்கு
ஒரு தூப்புக்கதாரிதயக் கடடி
வசசிருக்கலதாம்
இப்ேடி
உஙக வயிறு விடடுப்
மேதாயிருக்கதாது.
அப்ே
பிரதாேணக்குடி
வதாயக்கதால்ல
குளிக்க வரும்மேதாது
இப்ேடியதா
இருப்பீஙக.
அழகதான ேதினி
நதாணினதாலும் பசதால்லுவதாள்
உனக்கும் ஒனனு
ேதாரு – எந
்ஙகசசி வயிறதாவது
்ன ்னேதா இருக்கடடும்.
சதாப்பிடேக் கதாததிருக்கும்
பேண்கள்
சற்று மேசதச நிறுததிவிடடு
ேசிதயயும் மீறி
சிரிததுக்பகதாள்வதாரகள்.
ேணவதறப் பூக்கதள
பியதப்றிந்ேடி –

èô£ŠKò£M¡ 
èM¬îŠªð‡èœ
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கதலநது கிடேக்கும்
நதாற்கதாலிகள்
சுருண்டு கிடேக்கும்
ஜேக்கதாளஙகள்
எஙமக கதாதலத ்டடி விடுமேதா
எனற ேயம் ஏதுமினறி, 
ஓடிப்பிடிதது விதளயதாடும்
குழநத்கள்
ஒளிவ்ற்குப் பேண்கள் அதறப்
ேக்கம் வரும்மேதாது
மேதாஙகல கரிமுடிவதானகளதா
மசல ேதாத் விடு்தானுகளதா
ஜதாதடேயதாய ேற்ற ஆண்கதளயும்
மசரதது
பசல்லேதாயக் கடிநதுபகதாண்டு
சதாப்பிடேத ம்தாதுவதாய
சதா்தாரண வதாயில்ச
மசதல ேதாற்றியுடுததும்
பேண்கள்.
ஏழதா கதாநதிேதி
இத் மவணதா கடடிக்கமயன
எனறு ேதினி
்ன உதிரிச மசதலபயதானதறத
்ர முன வருவதாள்
மவண்டேதாஙகதா
இனனதா பகௌம்ே

மவண்டியது்தாமன
அவளருகில் வநது
அேரநதுபகதாள்வதாள்
நடேநது நடேநது வலித்
கதால்கதள –
ப்தாதடேவதர
மசதலதயத திதரதது
நீவிவிடடுக்பகதாண்மடே
பசதால்லுவதாள்
ஒஙக அத்தான
பசதால்லு்தான
ஏன வயிறு குடேம் ேதாதிரி
ஆயிடடேதாம்
அஞசதாறு பிள்தள பேதது.
ஆேதா
அவன வீடடுக்கதாரி
இனனும் உண்டேதாகமவ
இல்லியதாமே.
ேதில் பசதால்லதாேல்
்விரக்கும் முன
அவன சத்ம் வரும்
ஏய அங்ஙன
அக்கதாளும் ்ஙகசசியும்
எனன சடேவதாருதிய
இஙக ேதாப்பிள்தளக்கு
சடரசம் ேரிேதாற மவண்டேதாேதா
மேதாய
பேதாண்தணக் கூடடிடடு வதாஙக
அக்கதாவின ேதாரதவக்குத ்ப்ேதாேல்
கதாநதிேதியின கண்கள்
அவதனச சநதிததுக்
கவியும்
எனனமவ பகதாழுந்னதாமர
ேதழய ஞதாவகேதா
எனறு மகடகும்
ேதினியின கரிசனம்
கடேந் கதாலததுள் மூழகடிக்கும்.
நதனநது
மீளும் முன
கதாநதிேதி கூப்பிடுவதாள்
ேதழய வலிதே
ேதாரதவயில் பகதாப்ேளிக்க,
அத்தாமனதா
இந்தாஙக
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இந்ப் ேயதல
பசத் மநரம் புடிஙக
சதாப்பிடே விடேேதாடடேதான –
எனறு 
தகக்குழநத்தயத
்ருவதாள்.
பிரியேதாய ஒடடிக்பகதாள்ளும்
பிள்தளதயப் ேதாரததுச
பசதால்லுவதான,
ஏமல
நீயதாவது
ஒடடிக்கிடுதிமய
ஒஙக ஆத்தாவ ேதாதிரி
ஏேதாத்தாே,
எனறு.
‘நீஙக மவற
சும்ேதாருஙக
இவுக அப்ேதா மகடடேதா
எனக்கு பவதன்தான
ஏற்பகனமவ
யதாதர நிதனசசுக்கிடமடே
இவதனப் பேதம்’னனு
மகக்கதாரு
எல்லதாம் என ்தலபயழுதது
அது சரி
அக்கதாதவ
அது்தான
வடேக்கு வதாயச பசல்வியக்கதாவ
ஏன கூப்பிடடேதாரல
எனனமும்
உண்டேதாகியிருக்கதாளதா
இல்ல
உஙக கல்யதாண வதாசல
அடேசசிருந் ேதாதிரி
அவுக
கரப்ே வதாசதல
அதடேததிருக்கறதும்
இந்க் கதாநதிேதி்தானதா?
எனக்குத்தான
எத்தன பநதாம்ேலம்
பநக்குருகி
ப்தாண்தடேக்குள்
அழுதக மேகம்
சூல் பகதாள்ள

கதாடடிக்பகதாடுக்கும்
கண்கதள 
மவறுபுறம் திரும்பிச
பசதால்லுவதான
சரி சரி
சீக்கிரம் மேதா
பேதாம்ேள ேநதி
ஆரம்பிசசதாசசு
ஏற்பகனமவ
ேதாதிக் கறிவதக
்டடிப்மேதாசசு
ேதாயதாசம் இருக்கதாதுனனு
பநதனக்மகன
எனறு பசதால்லி
நதாக்தகக் கடிததுக்
பகதாள்வதான
இருவருமே
இனிப்பு சதாப்பிடுவத்
விடடுவிடடேத்
ேறநது.

(‘கலதாப்ரியதா கவித்கள்’, ேக்கம் : 242-244)
நுண்ணுணரவதான விஷயம்; கூருணரவுள்ள 

அவ்தானிப்பு; கவித்தயச பசறிவூடடும் 
விவரணஙகள் / ்கவல்கள்; நுண்ணுணரவு பகதாண்டே 
பேண்கள்.

்மிழசசூழல் சரியதாய இருக்குபேனில், 
இக்கவித் இ்ற்குள் குறும்ேடேேதாகியிருக்கும்; 
பவகுவதான மேர அதடேயதாளம் 
கண்டுபகதாண்டிருப்ேதாரகள்.

கதாநதிேதியின வதாழமவ சிததிரேதாய, பேரிதும்; 
பேண் சதாரநது்தான ஆமண; பேண் வதாழதவப் மேசும் 
கவிஞன மேதாற்று்லுக்குரியவன்தான; “வதாழவியல் 
கவித்கமள இல்தல” எனறு இனி யதாரும் வதச 
பசதால்லமுடியதாது; கவித், உணரப்ேடேமவண்டியது; 
அனுேவம், ேனசிலதாக்க மவண்டியது.

‘பேண்கள் ேநதி’ கவித் ேற்றிப் 
பினநவீனததுவரகளுள் யதாமரனும் ஒருவரதாவது 
மேசியிருக்கிறதாரகளதா, ப்ரியவில்தல.

•  •  •

‘உலத்கல்லொம் சூரியன..’
“ஓரி உலபகல்லதாம்
உலபகல்லதாஞ சூரியன
சூரியன ்ஙகசசி
சுந்ரவல்லிக்கு
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நதாதளக் கல்யதாணம்
நதாதளக் கழிசசு ேறுவீடு”
புரிந்து மேதால்
நதாணிக் பகதாள்ளுவதாள்
புதி்தாயச சதேநது
்னிமய வீடடிலிருக்கும்
இலஙகப் ேதாரவதி.
“ஈரிரண்டு எருக்கலந்ண்டு
்ண்டுக்குத ்ண்டு
்தாேரப்பூச பசண்டு-”
தூரததில் (்ன) ேள்ளிக்கூடேதது
ேணி
ேதயதான வகுப்புகளுக்கு
பிள்தளகதளக் கூப்பிடும்.
்னக்கும்
வயிறு ேசிப்ேதுணரந்
ேதாடதடே ப்தாடேரநது
முணுமுணுததுக்பகதாண்டு 
அடுக்கதள பசல்வதாள்
“அஞசல குஞசல ேதாப்ேதாததி
ேஞசளதரக்கிற
ேகரதாசி-”
ேஞசப்பூத்தாற்மேதால
ேதழயத் அள்ளிதவததுச
சதாப்பிடுவதாள்.
“ஏபழ எழுதிக்மகதா
எம்மேதரச பசதால்லிக்மகதா
்தாதழயடிபயல்லதாம்
்ண்ணிப் ேந்ல் மேதாடடுக்மகதா-”
்ண்ணீர சுேநது கதளதது
வரும் அம்ேதா-
‘திஙக உக்கதாநதுடடேதா, 
எனனதத்யும் நதாலு குடேம்
மநதது வதரக்கும்
எடுததிடடிருந்தா’
எனச சலிதது
ப்தாடடியில் நீர சரிததுவிடடு, 
்தாரசதாவில் முததுப்
ேதிததிருக்கும்
கழசசிக் கற்கதள
கதாலதால் எற்றித ப்ருவில்
்ள்ளிவிடடுப்
மேதாவதாள்.
“எடடிடுவதாமள எஙகம்ேதா

புடடு இடுவதாமளதா பேரியம்ேதா-”
அழுதக ப்தாண்தடேக்குள் 
கழசசியதாய உருளும்.
ப்ருவுக்கு இறஙகித
ம்டினதாலும்
ஏசுவதாள் அம்ேதா.
“ஒம்ேதுஞ சம்ேதா
சந்னக் கும்ேதா
சதேசசுவசசதா திம்ேதா-”
“சதேசசு வசசதா திம்ேதா”
சற்று சிரிப்பு வரும்-
“ேதம் ேதி ேதி
தேத் பநரி பநரி-”
ப்ருப் ேம்பில்
மேதாடடி மேதாடடுக்பகதாண்டு
பேதாடடேல்புதூர (்ரக்கதா) யதாதனக்கு
்ண்ணீர அடிக்கும்
சிறுவரகதளயும்
ஜனனதலயும்
மவடிக்தக ேதாரக்கும்
மகதாவதாலிடேம்
பேதாதத்யிலிருநது கழசசி
பகதாண்டு வரும்ேடி
கூறலதாம்்தான
கண்தே இழுவினதாற்மேதால்
மீதச முதளததிருக்கும்
அவதனப் ேதாரக்கமவ 
பவக்கேதாருக்கு.
(தீே.நடேரதாஜனுக்கு)

(ேக்கம் : 216-217)
கழசசிப் ேதாடேல் வரிகள் பினனணியதாக, 

இளம்பேண் ஒருததியும் அவளது ் தாயும்; அவரகளின 
வதாழநிதல / அத்பயதாடடிய ேனநிதல; சூழல் 
சித்ரிப்புகள்: ேதியப் பேதாழுது, ப்ருப் ேம்பில் 
்ண்ணீர அடிக்கும் சிறுவரகள், மவடிக்தக ேதாரக்கும் 
இதளஞன; “்னிமய வீடடில் இருக்கும் / இலஙகப் 
ேதாரவதி.”

கவித்யதாக்கம்: இதுவும் மு்லில் உள்ளதும் 
திருபநல்மவலித ்மிழ விரவ, ஓரிரு, அதிகம் 
மேதானதால் முசசீரில்; கண்டேதும் மகடடேதுேதாக; 
ஒருவதகயில், மசதா்தன முயற்சி்தான; பவறும் 
சிததிரஙகளதாக இல்லதாேல், கவித்களதாகி 
இருப்ேனவற்றிற்குக் கதாரணம், ேனுஷிகள் 
உள்ளதாரகள், பேண்கள் நிதலபேற்றிருக்கிறதாரகள் – 
ஜீவமனதாடு எனேதுமவ.
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•  •  •
நதட வி்கொைம்

பவயிலில் கதாகஙகள்
பநல் பகதாறிக்க வரதாேல்
முடியதாேல்
நிழல்க் கறுப்பு
பவறுததுத ்விக்கும்.
கூடடின அருமக
மிஷின சத்ம் அதிரக்கக்
மகடடுப் ேழகின
புறதாக்குஞசுகள் புதுசதாய
பவளிமய வநது
ேசியினறி
இதரசசல் தினனத துடிக்கும்.
பநல் ஆலதாடடும்
கூலிப் பேண்ணின
நதடே
ப்தாழிபலனறு ம்தாணதாேல்
அழகதாய பநல் கிழிக்கும்.
மவரதவ வழிகிற
புறஙகழுததில்
முத்மிடே
மேஸ்திரி, ப்தாடடிக்குப்
பினபுறம் கூப்பிடுவதான.
நதான 
ேதாரக்கிறமேதாது
ேரியதாத்யதாய
நதாணுவதாள்.
மேகம் கூடின
வதானம் ேதாரதது
பேண்களுக்குப் ேதில்
களபேஙகும்
சதாக்குகள்
பநல் தினறு
நிமிருே.
கூலிப் பேண்
ஆறின முதுமகதாடு
மேஸ்திரிதயத
ம்டுவதாள், 
மு்லதாளிக் கூசசல்
ஆதச எரிக்க.
அவளின நதடே
என கவித்க்குள் வரதாது.
எனதன விடு,

ேதழக்கு முனனதால்
பீடியுடேன ஒதுஙகணும்.

(ேக்கம் : 122)
விவரணஙகள், ்கவல்கள் சூழதலக் 

கதாடடுகினறனவதாக இருக்கிற அம்மவதளயில், 
கவித்க் கடடேதேப்ேதாகப் ேஙகுபேற்றனவதாகவும் 
விளஙகுவத் உணரநதுபகதாள்ளலதாம்; கலதாப்ரியதா 
கவித்களின ஓர இனறியதேயதா் அம்சமும் 
கூடேத்தான இது; இ்னதாமலமய, ‘ேடேஙகள்’ 
எனற விேரசனமும் வநதுள்ளது எனேத்யும் 
புரிநதுபகதாள்ள முடிகிறது.

 இந் சேயததில், நண்ேர / மேரதாசிரியர 
எம்.டி.முததுக்குேதாரசதாமி, ஒரு சந்ரப்ேததில், 
அபேரிக்கப் ேல்கதலக்கழகம் ஒனறில், 
சஙகப்ேதாடேல்கள் குறிதது, ் மிழப் பேண்ேணி ஒருவர 
எழுதியிருக்கும் ஆயமவடதடே எடுததுவநது, ேடிதது, 
பேதாழிபேயரதது, விளக்கேளித்த் இந் இடேததில் 
முனதவப்ேது பேதாருத்ேதாயிருக்கும்.

 எனனுதடேய ‘ஐநதிதண’ நீள்கவித்தய 
மஜதால்னதாப் தேயிலிருநது எடுததுப் ேடிததுப் 
ேதாரத் கவிஞர விதயதா ஷஙகர நிரம்ேப் ேதாரதாடடிப் 
மேசினதார; இது, இயக்குநர K.ரதாமஜஷவர வீடடில் 
இருந்மேதாது நடேந்து; அவரும் தகபயழுததுப் 
ேடிதய வதாஙகி வதாசிததுவிடடுப் புகழந்தார; 
எம்.டி.எம்.்தான, ‘ேதாதல’தயத ்விர, ேற்ற 
நதானகும் விவரணஙகளதாகத்தாம் இருக்கினறன; 
கவித்யதாகவில்தல எனறு தீரக்கேதாக பேதாழிந்தார; 
ஏபனனறு மகடடே்ற்குத்தான – அவர வீடடுக்குச 
பசனறிருந்மேதாது ப்ளிவு கிடடியது.

“ ‘Beings’ இல்லதா்தவ கவித்யதா(கதாது); De-
scriptive poems்தாம் அதவ; சஙகப் ேதாடேல்களில் Be-
ings இருப்ே்னதாமலமய, அதவ கவித்யதாக மேல் 
எழும்பிவிடுகினறன; உஙகள் ‘ஐநதிதண’ அப்ேடி 
இல்தல.”

எம்.டி.எம்., கவித்யியலின முக்கியேதான ஒரு 
விஷயதத்க் கற்றுக்பகதாடுததிருக்கிறதார, எனக்கு; 
நவீன கவித்தயச சரியதாக அதடேயதாளம் கதாண 
இந்ப் ேதாடேம் உ்வியதாக இருநதுவருகிறது.

இந் அடிப்ேதடேதயக் பகதாண்டு, இஙகு 
எடுத்தாளப்பேற்ற மூனதறயும் கவித்களதாகமவ 
கணிக்கமவண்டும்; சிததிரஙகளதாய அல்ல.

‘பேண்கள் ேநதி’யில் கதாநதிேதியின 
அகவதாழவும் அகமும் (உளம்) மேசுபேதாருள்; 
‘உலபகல்லதாம் சூரியன..’ -ல் இலஙகப் ேதாரவதியின 
அகம் (ேனம்), ‘நதடே விகதார’ததில் “பநல் ஆலதாடடும் 
கூலிப்பேண்ணின” அகம் எனறு பேண்கள் மூவரின 
வதாழக்தகமய ேதாடுபேதாருளதாகும்; ஆ்லினதால், 
இதவ கவித்கள்்தாம்.
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எத்யும் நிறுவமவதா பிறித் நிரதாகரிக்கமவதா 
மேசவில்தல; வதாசகன பேதாருடமடே வதாதிடுகிமறன; 
கவித்க்கதாகமவ கடசி கடடுகிமறன; சரி/்வதறக் 
கதாலததிடேம் விடடுவிடுகிமறன.

•  •  •
உயிரத்ததழுதல்

பிடிவதா்ம் பிடிக்கும்-
பசததுப்மேதான
கணவனின ஜதாதடேயிலதான
சினனவளுக்கு
எவரசில்வர ்டதடே
எடுததுக் பகதாடுதது-
பேரியவதனயும்
அவசரப்ேடுததுவதாள்
“சீக்கிரம் மேதாஙகமல
யதாரதாவது வநதுறப் மேதாறதாக
எழவு மகக்கதுக்கு-”
வீடதடேப் பூடடித
ப்ருவில் இறஙகியவள்
திரும்பி வநது
பநற்றியில் பேதாடடுதவதது
விடமடேதாேதா எனறு
மேதாடமடேதாக் கண்ணதாடியில்
ேதாரதது
பவறும் பநற்றிதய
அழுந்த துதடேதது
ேறுேடி கிளம்புவதாள்
டேவுண்
டீக்கதடேகளுக்குத ்தாமன
ேதால் எடுததுக்பகதாண்டு
ேதிமனழதாம் நதாள்.

(ேக்கம் : 192)
ேதறநதுமேதானவனுக்குப்  பிறகதான  

நிகழேதாடுகள், அவன ேனுஷிக்கு; 
பிள்தளகள் இருவதர தவததுக்பகதாண்டு, 
எதிரபகதாள்ளமவண்டிய தினஙகள்; “ேதிமனழதாம் 
நதாள்”, கணவனின பேதாறுப்தே ஏற்றுக்பகதாள்கிறதாள்.

 அமசதாகமிததிரன சிறுகத்களில் 
அதேநதுள்ள நுடேேதான ்கவல்கள் ேற்றி 
அமநகம் மேரும் மேசியிருக்கிறதாரகள்; கலதாப்ரியதா 
கவித்களில் கதாணப்ேடும் நுண்ணிய ்கவல்கள் 
குறிதது யதாரும் எடுததுதரததிருக்கிறதாரகளதா, 
ப்ரியதாது; மூனறதாவது ேததியின விஷயம் 
அப்ேடியதானது.

•  •  •

திைஙத்கட்டு…
“அழுது ப்தாதலசசிரதா்னனதா
ேதானம் மேதாயிரும்.”
பநதாடிக்பகதாரு ்ரம்
ேகதள (சத்ம் பவளிவரதாேல்)
அடேக்கிக்பகதாண்டு
்தானும் அழுதகதய
பஜயிததுக்பகதாண்டு
பசததுப்மேதான
சிசுதவத துணியில்
சுற்றி
கழுதது ப்தாஙகிவிடேதாேல்
கவனேதாக, 
வற்றிப்மேதான
ேதாரமேதாடு அதணததுக்பகதாண்டு
பஜனரல் ஆஸ்ேததிரி
வதாசலில்
டேவுண் ேஸ்ஸீக்கதாக
அம்ேதாவும் (?)
அம்ேதாவும் (!)

 (ேக்கம் : 214-215)
இந் ஸ்திதியில் இருக்கிறது, அவரகள் 

வதாழக்தக; கண்டேத்யும் மகடடேத்யும்்தான 
ஆவணப்ேடுததுகிறதான கவிஞன.

ேற்றவரகள் (others) குறித் ஐநது கவித்கதள 
ேடடுமே கடடுதரக்கு எடுததுக்பகதாண்டிருக்கிமறன; 
பேண்கள், பேண்வதாழவு எனேம் பிர்தான விஷயம்; 
நதானகதாவது, ஐந்தாவது கவித்கள் கதாடடும் அவலம், 
இதுவதரயிலதான பேண் கவிஞரகள் எவரும் கண்டு 
பசதால்லப்ேடேதா்து; அ்தாவது, இதுேதாதிரியதான 
வதாழவு கதிதய எனற அரத்ததில்.

கவித்கள், கதாலப்மேதாக்கில், ஆவணஙகளும் 
ஆவது நிகழக்கூடியம்; ்தலமுதறகள் கடேநதும் 
்தழதது நிற்கும் ஜீவனுள்ளதவ; எனமவ, சமூகம் 
பேதாருடேடுததுபேனில் சமூகததுக்மக நல்லது; 
ேற்றேடி, கவிஞன எத்யும் எதிரேதாரக்கதாேல் 
எழுதிக்பகதாண்டு்தான இருப்ேதான – எல்மலதாதரயும் 
/ எல்லதாவற்தறயும் ேற்றி.

வெளியீடு : சந்தியா பதிபபகம், 
புதிய எண் : 77, ஐம்பத்து மூன்ாெது வெரு,   
ஒனபொெது அவெனயூ, 
அசசாக் நகர், 
வசன்னை – 600083. 
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ஆய்வு

ததநாடர் - 3

பசனதன மரதாஜதா முதத்யதா ஆரதாயசசி நூலக 
அறக்கடடேதளயின (RMRLT, Roja Muthiah Research Li-
brary Trust) ேல்மவறு அம்சஙகள் சிறப்பிற்குரியன. 
குறிப்ேதாகச சிநதுச சேபவளி எழுததுக்கள் குறிதது 
அறிவியல் விசதாரதணகதள மேற்பகதாள்வ்ற்கதாக 
2007ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில், சிநதுபவளிப் 
ேண்ேதாடடு ஆயவுதேயம் (Indus Research Centre 
-IRC) நிறுவப்ேடடேமேதாது, சிநது எழுததுக்கதள 
நனகு அறிந் ஆரதாயசசியதாளரதான டேதாக்டேர ஐரதாவ்ம் 
ேகதாம்வன இந் தேயததின மு்ல் ேதிப்பு 
ஆமலதாசகரதாக (Honorary Consultant) நியமிக்கப்ேடடேதார. 
இது இந்த துதறயில் ஆரதாயசசிதய மேற்பகதாள்ள 
விரும்பும் அதனதது ேதாணவர ேற்றும் 
அறிஞரகளுக்கும் ேயனுள்ள்தாக இருந்து.

ஐரதாவ்ம் ேகதாம்வன ேதறவிற்குப் 
பிறகு டேதாக்டேர ஆர. ேதாலகிருஷணன இ.ஆ.ே., 
அந்ப் பேதாறுப்பில் இருநதுவருகிறதார. ஆர. 
ேதாலகிருஷணன, இநதிய ஆடசிப்ேணி அலுவலரும், 
திரதாவிடேவியல் ஆயவதாளருேதாவதார. ஒடிஷதா ேதாநிலக் 
கூடு்ல் ்தலதேச பசயலரதாகவும் வளரசசி 
ஆதணயரதாகவும் ேணியதாற்றியவர (Development 
Commissioner - cum - Additional Chief Secretary (DC-cum-
ACS) Planning and Convergence Department, Government 
of Odisha). ேணி ஓயவிற்குப் பிறகு அம்ேதாநிலததின 
சிறப்புத ்தலதே ஆமலதாசகர பேதாறுப்பிலுள்ளதார. 
ஒடிஷதா ேதாநிலததின கமரதானதா மேனடேமிக் தவரஸ் 
ேரவதலத ்டுக்கும் நடேவடிக்தககளின ்தலதேப் 

பேதாறுப்பிலும் உள்ளதார.
்ற்மேதாது மரதாஜதா முதத்யதா நூலகததில் உள்ள 

சிநதுபவளி தேயததின ேதிப்பு ஆமலதாசகரதாகவும் 
இருநதுவருகிறதார.

2010ஆம் ஆண்டு சூன 23 மு்ல் சூன 27 வதர 
மகதாயம்புததூரின பகதாடிசியதா வளதாகததில் உலகத 
்மிழச பசம்பேதாழி ேதாநதாடு நதடேபேற்றது. இந் 
ேதாநதாடடுடேன ்மிழ இதணய ேதாநதாடும் மசரதது 
நடேத்ப்ேடடேது. இம்ேதாநதாடடில் ஃபினலதாநது 
நதாடடு எல்சிஙகி ேல்கதலக்கழகததின ஆசிய, 
ஆப்பிரிக்கப் ேடிப்புகளுக்கதான நிதலயததில் 
இநதியவியல் துதற மேரதாசிரியரதாக இருநது ேணி 
ஓயவு பேற்ற ்மிழ அறிஞர அஸ்மகதா ேதாரப்மேதாலதா 
(Asko Parpola), டேதாக்டேர ஐரதாவ்ம் ேகதாம்வன ேற்றும் 
்மிழறிஞரகள் முனனிதலயில் ்னது சிநதுபவளி 
ஆயவுக் கடடுதரதயச சேரப்பித்வர. சிநதுபவளி 
ஆயவுகளுக்கதாகப் பேரியதார ேணியம்தே 
ேல்கதலக்கழகம் 2017ஆம் ஆண்டு இவருக்குக் 
பகௌரவ டேதாக்டேர ேடடேம் வழஙகியது.

கடேந் டிசம்ேர 17, 2019 அனறு பசனதன 
அண்ணதா நூற்றதாண்டு நூலகததில் இவரது 
“சிநதுபவளியிலிருநது தவதகவதர ஒரு 
நதாகரிகததின ேயணம்” எனற ஆஙகில (“Journey of Civi-
lization: From Indus to Vaigai”) நூல் பவளியிடேப்ேடடேது.

மரதாஜதா முதத்யதா நூலகததில் நூல்கதளப் 
ேதாதுகதாப்ே்ற்கதான திடடேஙகதளப் ேதாரக்கலதாம். 

நுண்ேடேத ப்தாழில்நுடேேதானது (microfilm technol-
ogy) உலகப் மேதார கதாலகடடேததிலிருநது இருக்கிறது. 
ரகசிய ஆவணஙகதளக் பகதாண்டு பசல்வ்ற்கதாகவும் 
99 விழுக்கதாடு இடே அதடேப்தேக் குதறக்கவும் 
இந்த ப்தாழில்நுடேம் ேயனேடுத்ப்ேடடேது. 
பிறகு, அத் நூலகஙகள் ேயனேடுத்த 
ப்தாடேஙகின. 1994ஆம் ஆண்டு மரதாஜதா முதத்யதா 
நூலகம் ப்தாடேஙகப்ேடடேமேதாது நுண்ேடேத 
ப்தாழில்நுடேம்்தான ேயனேடுத்ப்ேடடேது. 
அந்க் கதாலகடடேததில் இநதியதாவில் மநரு நிதனவு 
அருஙகதாடசியகம், ம்சிய ஆவணக் கதாப்ேகம் மேதானற 
அரசு சதாரந் ஆவணக் கதாப்ேகஙகள், ஒருசில ்னியதார 
நிறுவனஙகள்்தான இந்த ப்தாழில்நுடேதத்ப் 
ேயனேடுததிவந்ன. ்மிழநதாடடில் பேரிய அளவில் 
அதப்தாழில்நுடேதத்ச பசயதுகதாடடியது மரதாஜதா 
முதத்யதா நூலகம்்தான.
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மிகப் ேழதே வதாயந், எளிதில் முறியக்கூடிய 
அல்லது சித்யக்கூடிய (fragile) மூல ஆவணஙகதளத 
ப்தாடேரநது ேதாதுகதாக்கவும், ேயனேதாடடில் 
மேலும் சித்யதாவண்ணம் ஆவணஙகதளப் 
ேதாதுகதாக்கவும் நுண்ணிய ேடேத ப்தாழில்நுடே முதற 
ேயனேடுகிறது. மேலும் இந் நூலகததில் 3576 ் மிழத 
திதரப்ேடேஙகளும் இதுமேதால் ேதாதுகதாக்கப்ேடடு 
வருகினறன. மின ஆவண உலகின (electronic doc-
umentations) மிக முக்கிய முனமனதாடி முயற்சி 
எனறு்தான இ்தனச பசதால்ல மவண்டும். ்ற்மேதாது 
்மிழச சினிேதாவின ேடேத ்தலப்புகளின ்ரம் 
மேம்ேடேவும், ் மிழச சினிேதா ேற்றிய அதனததுவதக 
ஆயவுகளுக்கும் இதவ ஆயவு ேதாணவரகதள 
எதிரமநதாக்கிக் கதாததிருக்கினறன.

2000ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு, நூலகப் 
ேதாதுகதாப்பு டிஜிடடேல் ப்தாழில்நுடேததுக்கு 
ேதாறியது. இந் டிஜிடடேல் யுகததிலும்கூடே 
நுண்ேடேத ப்தாழில்நுடேம்்தான சிறந் முதறயதாக 
உலகம் முழுக்கப் ேதாரக்கப்ேடுகிறது. டிஜிடடேல் 
ேயனேதாடடுக்கு ேதாறினதாலும் நுண்ேடேத 
ப்தாழில்நுடேம் ப்தாடேரநதுபகதாண்டு்தான 
இருக்கிறது. புத்கதத் நுண்ேடேேதாக்கி, 
கணினிேயேதாக்கிய பிறகும்கூடே இவற்தறபயல்லதாம் 
ஒரு இடேததில் ேடடுேல்லதாேல் ேல்மவறு 
இடேஙகளில் ேதாதுகதாக்கிறதாரகள். இத் ஒரு 
பநறியதாகமவ பினேற்றிச பசயல்ேடுகிறதாரகள்.

ஒரு நூலகததின முதுபகலும்பு எனேது நல்ல 
நூற்ேடடியல்்தான.  ேடடியலுக்கு ஏற்றேடி புத்க 
அலேதாரியில் சரியதான இடேததில் புத்கஙகதள 
தவக்க மவண்டும். இந் நதடேமுதறகளில் 

மரதாஜதா முதத்யதா நூலகேதானது மிகச 
சிறப்ேதான வழிமுதறகதளப் பினேற்றுகிறது. 
ப்ற்கதாசியதாவிமலமய மு்னமு்லில் அசசதான நூல் 
்மிழ பேதாழியில்்தான. அது ப்தாடேஙகி இனறு வதர 
பவளியதான நூல்கதளப் ேடடியலிடும்மேதாது்தான 
அது வரலதாற்று ரீதியதான ேடடியலதாகும்.

பேதாதுவதாக, புத்கததின பேயர, 
எழுத்தாளர, ம்தி, விதல, ேதிப்ேக விவரஙகள் 
மேதானறவற்தறத்தான ேடடியலிடும்மேதாது 
பகதாடுப்ேதாரகள். ஆனதால், இனனும் ஏரதாளேதான 
்கவல்கதள அ்மனதாடு மசரக்க முடியும். இனனதார 
எழுதி, இனனதார ேரிமசதாதிதது, இனனதார அ்ற்குப் 
பேதாருளு்வி புரிநது, இனனதாரின அசசுக்கூடேததில், 
இனனதார ேதிப்பித்தார என இவவளவு ்கவல்கதளப் 
ேடடியலிடேலதாம். ேதிப்ேக வரலதாறு மேதானற 
ஆயவுகளில் புத்கதத்ப் ேதாரக்கதாேல் பவறும் 
ேடடியதல தவததுக்பகதாண்மடேகூடே ஆயவுகதளச 
பசயய முடியும்.

்ற்மேதாது எல்மலதாரும் ஒனறுமேதால 
ேயனேடுததும்வி்ேதாக “ஒருஙகிதணந் 
நூற்ேடடியல்” (Union Catalogue) உருவதாக்கும் ேணியில் 
ஈடுேடடுக்பகதாண்டிருக்கிறதாரகள். உ்தாரணேதாக, 
“ம்வதாரம்” எனபறதாரு புத்கதத் எடுக்க 
மவண்டுேதானதால், இந்ப் ேதிப்பு எஙபகஙபகல்லதாம் 
இருக்கும் எனேத்த ப்ரிநதுபகதாள்ளலதாம். 
நதாம் திருபநல்மவலியில் இருநதுபகதாண்டு 
நூற்ேடடியதலப் ேதாரக்கிமறதாம் எனறதால் நதாம் 
ம்டும் புத்கம் அருகில் இருக்கும் ஏம்தா ஒரு 
நூலகததில் இருக்கலதாம். அத்த துல்லியேதாகத 
ப்ரிநதுபகதாண்டுவிடே முடியும்.

இப்மேதாது்தான, ்மிழக அரசு அந்ப் 
ேணிகதள மரதாஜதா முதத்யதா நூலக நிரவதாகததிடேம்   
அளிததிருக்கிறது. அரசு நூலகஙகளுக்கு 
ஒருஙகிதணந் நூற்ேடடியல் ்யதாரிக்கும் ேணியில், 
மரதாஜதா முதத்யதா நூலகததின ேடடியதலயும் 
மசரக்கப்மேதாகிறதாரகள்.

ஏற்பகனமவ, ‘ஒருஙகிதணந் ப்ற்கதாசிய 
நூற்ேடடியல்’ ஒனறு ்யதாரிததிருக்கிறதாரகள். 
அது ்மிழுக்கதானது ேடடுேல்ல, ப்ற்கதாசிய 
பேதாழிகள் அதனததிலும் பவளியதான 
புத்கஙகதளபயல்லதாம் ஓரிடேததில் மசரக்கும் ேணி 
அது. அது ஒரு பிரம்ேதாண்டேேதான ேணி. ஆனதால், 
நிதித ்டடுப்ேதாடடேதால் ஒரு கடடேததில் அத் மரதாஜதா 
முதத்யதா நூலக நிரவதாகம்  தகவிடும்ேடியதாக 
ஆகிவிடடேது.

மேற்கண்டே முதறகளுக்கு ேதாற்றதாக இதணயவழி 
ேடடியலிடு்ல் முதற ் ற்மேதாது பினேற்றப்ேடுகிறது. 
‘இ-மகடடேலதாகிங’ முதற்தான ‘பேஷின ரீடேபிள் 
மகடடேலதாகிங’ (MARC - MAchine Readable Catalogu-
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ing) முதற. அபேரிக்கதாவில் உள்ள ‘தலப்ரரி ஆஃப் 
கதாஙகிரஸ்’ எனும் நூலக ஆரதாயசசி அதேப்பு (LOC) 
இ்தன அறிமுகப்ேடுததியது. ்ற்மேதாது ‘ேதாரக் 21’ 
(MARC 21) எனும் நூல் ேடடியலிடு்ல் முதற்தான 
உலகம் முழுக்கப் பினேற்றப்ேடுகிறது. இந் 
முதறயில், ஒரு புத்கததின ்தலப்பு ப்தாடேஙகி, 
அ்ன துதணத ்தலப்பு, அ்ன ஆசிரியர, 
ேதிப்ேகம், வருடேம், கதாப்புரிதே, எத்தன முதற 
ேதிப்பிக்கப்ேடடேது எனற விவரஙகள், எந் 
அசசகததில் அசசடிக்கப்ேடடேது எனற ்கவல், 
புத்கததில் உள்ள ேடேஙகளின விவரஙகள் என 
எத்தனத ்கவல்கதள மவண்டுேதானதாலும் 
மசரததுக்பகதாண்மடே மேதாகலதாம். இ்னதால் ஒருவர, 
ஒரு புத்கம் சதாரநது, எந் விவரதத் தவததுத 
ம்டினதாலும், அந்ப் புத்கம் விதரவதாகக் 
கிதடேததுவிடும் எனேது இ்ன பேரிய ேலம்.

்ற்மேதாது, ேடடியலிடு்லுக்கதான விதிகள் 
ப்தாடேரேதாக, ்மிழில் ஒரு புத்கதத் 
பவளிக்பகதாண்டுவரும் முயற்சியில் மரதாஜதா 
முதத்யதா ஆரதாயசசி நூலக 
நிரவதாகம் ஈடுேடடுள்ளது. 
இந்ப் ேணிகளுக்பகல்லதாம் 
விததிடடேவரகள் இந் 
நூலகததின மு்ல் 
இயக்குநர சஙகரலிஙகமும், 
பசனதனப் ேல்கதலக்கழகப் 
மேரதாசிரியர மக.எஸ். 
ரதாகவனும்்தான. ்ற்மேதாது 
மரதாஜதாமுதத்யதா ஆரதாயசசி 
நூலகததில் முக்கியேதான 
நூல்கதள ேறுேதிப்புக்குக் 
பகதாண்டுவநதிருக்கிறதாரகள். உ்தாரணேதாக, 
ஓதலசசுவடியில் எப்ேடி புள்ளி இல்லதாேல் 
எழுததுக்கள் இருக்குமேதா அம்மேதால் திருக்குறள் 
மு்ல் ேதிப்தேப் ேதிப்பிததிருந்னர. அத்மய 
மீண்டும் மீள்ேதிப்ேதாகக் பகதாண்டுவநதிருக்கிறதாரகள். 
இத்க் பகதாண்டுவந்்ற்கு இரண்டு கதாரணஙகள். 
ஒனறு, அது திருக்குறள் எனேது. இரண்டேதாவது, 
அந்ப் ேதிப்பு உலகததிமலமய மூனறு அல்லது 
நதானகு பிரதிகள்்தான இருக்கினறன. அதில் ஒரு பிரதி 
மரதாஜதாமுதத்யதா ஆரதாயசசி நூலகததில் இருக்கிறது. 
இத் எல்லதார தகயிலும் இருக்கும்ேடி பசயய 
மவண்டும் எனற கனவில் ேறுேதிப்புக்கதான ேணியில் 
ஈடுேடடேதாரகள்.

கணி் மேத் ரதாேதானுஜன எழுதிய 
தகபயழுததுப் பிரதிகதள பவளியிடடுப் பேரும் 
புகதழத ம்டிக்பகதாண்டேது மரதாஜதாமுதத்யதா 
ஆரதாயசசி நூலகம். இந்ப் பிரதிகதளப் 
ேடிபயடுதது 1957ஆம் ஆண்டு புத்கேதாக அசசிடடு 

பவளியிடடேது மும்தே டேதாடடேதா நிறுவனம், 
TIFR (Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai). 
உலகிமலமய இதுவதர யதாருமே ேயனேடுத்தா் 
ஒரு ப்தாழில்நுடேதத்ப் ேயனேடுததி அ்ன 
ேறுேதிப்தே உருவதாக்கித ்நதிருக்கிறது நூலக 
நிரவதாகம். நதானதகநது நிறஙகளிலும் பேனசிலதாலும் 
ரதாேதானுஜன எழுதியிருந்தார. அத் அப்ேடிமய 
பகதாண்டுவநது அந்ப் ேதடேப்பின உனன்தத்ப் 
ேதாதுகதாததிருக்கிறது மரதாஜதா முதத்யதா ஆரதாயசசி 
நூலகம்.

ஆதிகதாலம் மு்ல் அறிவியல் உலகம் வதர 
உள்ள அரிய நூல்களின, சுவடிகளின, ஆவணஙகளின 
சஙகேம் பசனதன  மரதாஜதா முதத்யதா ஆரதாயசசி 
நூலகம். இஙகுள்ள நூல் ேடடியலிடும் 
முதறதேதயயும் சரவம்சத ்ரதத்யும் 
ேதாரக்கலதாம்.

உலகின மிகப் பேரிய நூற்ேடடியல் ்ளம் 
OCLC (Online Computer Library Center) எனறு 
அதழக்கப்ேடும் கணினித ்ளேதாகும். இத்ளததில் 

இநதிய பேதாழிகளில் 
இநதியும் சேஸ்கிரு்மும்்தான 
அதிக அளவில் 
ேடடியலிடேப்ேடடிருந்ன. 
்மிழ நூற்ேடடியல் 4ஆம் 
இடேததில் இருந்து. மரதாஜதா 
முதத்யதா ஆரதாயசசி நூலகததின 
முயற்சியதால் இப்மேதாது 
்மிழ இரண்டேதாமிடேததிற்கு 
நகரத்ப்ேடடிருக்கிறது. 

இந்த ்ளததிற்கு 
அபேரிக்க கதாஙகிரஸ் நூலகம் (The Library of Con-
gress (LC), சிஙகப்பூர ம்சிய நூலகம் ேற்றும் மரதாஜதா 
முதத்யதா ஆரதாயசசி நூலகஙகள் நூற்ேடடியதல 
இதணக்கினறன. அவவதாறு இதணப்ே்ற்குப் 
ேயிற்சியும் பேற்றிருக்கினறன. இ்னதால் உலகிலுள்ள 
அதனவரும் ்ரவுகள் இருக்குமிடேதத் எளிதில் 
கண்டுபகதாள்ளமுடியும்.

மரதாஜதாமுதத்யதா நூலகம் ேற்றும் ஆரதாயசசி 
தேயம் நிறுவனேயேதாக்கப்ேடடே ஒரு 
ஆவணக்கதாப்ேகம். ்னியதார துதறயில் இது ஒரு 
முனமனதாடி ஆரதாயசசி தேயம். இ்ன மு்னதேயதான 
பசயல்ேதாடு புத்கஙகதளப் ேதாதுகதாப்ேது. மரதாஜதா 
முதத்யதா எனற ்னிநேர இயக்கேதாகச  மசகரித் 
லடசக்கணக்கதான நூல்கதள ேடடுேல்லதாது நூல் 
சதாரதா ஆவணஙகள், ேற்தறய ஓதலச சுவடிகள், 
மிகப் ேதழதேயதான இ்ழகள் என ஒரு ஆவணக் 
கதாப்ேகததில் எனபனனன இருக்கமவண்டுமேதா 
அதனதது ஆவணஙகதளயும் ப்தாடேரநது 
மசகரிததுக்பகதாண்மடே இருக்கிறதாரகள்.
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ப்தாடேரநது ேல்மவறு  நூலகஙகளுக்கும் பசனறு 
்னிநேர மசகரிப்ேவரகளிடேம் அவரகளதால் ேதாதுகதாக்க 
முடியவில்தல எனறதால் அந்ப் புத்கஙகதள 
அஙகிருநது வதாஙகி வருகிறதாரகள். ஒருமவதள 
அவரகளுக்குக் பகதாடுக்க விருப்ேமில்தல எனறதால் 
அவரகளிடேமிருநது பகதாண்டுவநது நுண்ேடேம் 
எடுததுவிடடுத திருப்பிக் பகதாடுததுவிடுகிறதாரகள். 
இவவதாறதாக மூல ஆ்தாரேதாகமவதா அல்லது நுண்ேடேச 
சுருளதாகமவதா இந் ஆவணஙகதள, ்ரவுகதளப் 
ேதாதுகதாததுச மசகரிததுக்பகதாண்டு வருகிறதாரகள்.

நூலகததுதறப் ேயிற்சியும் நடேததுகிறதாரகள். 
இதில்  நுண்ேடேம் எடுப்ேது, கணிணி 
ேயேதாக்கப்ேடுவது, ேதாதுகதாப்ேது, ேடடியலிடுவது 
மேதானற ்தலப்புகளில் ேயிற்சி நடேததுகிறதாரகள். 
ப்ற்கதாசிய நதாடுகள், மநேதாளம், ேஙகளதாம்ஷ, 
இலஙதக, நம் நதாடதடேப் பேதாறுத்வதர 
கல்கத்தா, ேதாம்மே, தஹ்ரதாேதாத, புமன மேதானற  
நகரஙகளிலிருநதும் வநது ேயிற்சி எடுததுச 
பசல்கிறதாரகள்.  குறிப்ேதாகச பசதால்வ்தானதால் TATA 
Institute fundamental Research, godrej ஆவணக்கதாப்ேகம், 
சிப்லதா, IIT கதானபூர, Centre for Studies in Social Scienc-
es Calcutta இந் ேதாதிரி இடேஙகளிலிருநதும் வநது 
ேயிற்சி எடுததுக்பகதாண்டு பசனறிருக்கிறதாரகள். 
ேயிற்சியில் ேஙமகற்க முடியதா்வரகளுக்கு அவரகள் 
விரும்பும் ்தலப்புகளில் trailer ேதாதிரியதானவற்தறத 
்யதார பசயது வழஙகுகிறதாரகள். ஆவணக் கதாப்ேகப்  
(Archivesetup) ேயிற்சியும் அளிக்கப்ேடுகிறது.

ேதா்தாநதிரக் கூடடேம் நதடேபேறுகிறது. இந்க் 
கூடடேததில் கல்விப்புலம் சதாரந், சதாரதா் ேதாணவரகள், 
வதாசகரகள், ேதடேப்ேதாளரகள் கலநதுபகதாள்கிறதாரகள். 
இந்க் கூடடேஙகள் நடேததும்பேதாழுது ஒரு ் தலப்தே 
எடுததுக்பகதாண்டு அந்த துதறயின வல்லுநதரக் 
பகதாண்டு உதர நிகழத் தவக்கிறதாரகள்.

மரதாஜதா முதத்யதா ஆரதாயசசி நூலக பவள்ளிவிழதா 
நிதறவு நிகழசசிதய ஒடடி நூலகததின இயக்குநர 
ேற்றும் நூலகர க.சுந்ர அளித் மேடடியின ஒரு 
ேகுதி..

“ேதா்தாநதிரக் கூடடேம் நடேததுவதுடேன 
அவவப்மேதாது கண்கதாடசிகளும் நடேததுகிமறதாம். 
ஒரு ்தலப்தே எடுததுக்பகதாண்டு, உ்தாரணததிற்கு 
“்மிழநதாடடில் கதாநதி” எனறு தவததுக்பகதாண்டேதால் 
்மிழநதாடடிற்குக் கதாநதி எத்தன முதற 
வந்தார எனற அந் வரலதாதற எடுததுத 
ப்தாகுதது ஒரு கண்கதாடசியதாக தவததுச பசயது 
பகதாண்டிருக்கிமறதாம். சிநதுபவளி நதாகரீகதத்ப் 
ேற்றி ஒரு கண்கதாடசி ேண்ணியிருக்கிமறதாம். 
எஙகளின முக்கியேதான பசயல்ேதாடு சிநதுபவளி 
நதாகரீகதத் ஆரதாயசசி பசயவது்தான. அ்ற்குச 

சிநதுபவளிப் ேண்ேதாடடு ஆயவு தேயம் (The In-
dus Research centre) எனறு தவததிருக்கிமறதாம். இது 
டேதாக்டேர ஐரதாவ்ம் ேகதாம்வன ஆமலதாசதனயின 
பேயரில்்தான ப்தாடேஙகியது. சில ஆண்டுகள் ேதிப்பு 
ஆமலதாசகரதாக (Honorary Consultant) இருந்தார. அ்ன 
பிறகு ஆர. ேதாலகிருஷணன  இ.ஆ.ே., அவரகள் 
்ற்பேதாழுது ேதிப்பு ஆமலதாசகரதாக இருக்கிறதார. 
இந் இரண்டு ஆரதாயசசியதாளரகளின ஆரதாயசசிகள் 
மிகவும் முக்கியேதான்தாக இருக்கும். ஒருவர பசய்து 
சிநதுபவளி எழுததுக்கதளப் ேடிப்ே்ற்கதான 
ஆரதாயசசி. இனபனதாருவர சிநதுபவளி நதாகரீக 
ேக்கள் ஒரு இடேததிலிருநது இடேம்பேயரந் அந் 
வரலதாதற எப்ேடி ஆயவது எனேத்ப் ேற்றி 
ஆரதாயசசி பசயதுபகதாண்டிருக்கிறதார. ப்தாடேரசசியதாக 
இந் ேதாதிரி ஆயவுகதள நதாஙகள் மேற்பகதாண்டு 
வருகிமறதாம். அ்ற்கு பசயதி அறிக்தக (bulletin) ஒனறு 
பவளியிடுகிமறதாம். ஒரு வருடேததிற்கு இரண்டுமுதற 
இந்ச பசயதி அறிக்தக (bulletin) பவளிவருகிறது. 
அ்ற்கு Bulletin of the Indian research centre எனறு பேயர.

அததுடேன  நதாஙகள் “மரதாஜதா இ்ழ” (“Roja 
Ital”) எனறு ஒரு கதாலதாண்டு இ்ழ நடேததுகிமறதாம். 
அவவி்ழில் நூலகச பசயல்ேதாடுகதளயும், சில 
முக்கியேதான ஆயவுகளின முடிவுகதளயும் ஆஙகிலம் 
ேற்றும் ்மிழ பேதாழிக் கடடுதரகளதாக நதாஙகள் 
பவளியிடடு வருகிமறதாம். ப்தாடேரசசியதாக இந்ப் 
ேணிகதளச பசயதுவருகிமறதாம்.

ேதா்தாநதிரக் கூடடேம், கண்கதாடசி அதனததும் 
பசயதித்தாள்களில் பவளியிடுகிமறதாம், மினனஞசல் 
அனுப்புகிமறதாம், முகநூலிலும் ேகிரகிமறதாம், 
இதணய்ளததில் பவளியிடுகிமறதாம். எஙகளுதடேய 
அடடேவதண (Catalogue) இதணய்ளததில் 
இருக்கிறது. ்மிழப் புத்கஙகதளத ்மிழிமல 
அடடேவதண (Catalogue) யதாக்கித ்ருகிமறதாம்.”

்மிழநதாடடின இரண்டு நூற்றதாண்டுகளின 
அறிவு, கதல, கலதாசசதார, சமூகவியல் அதசவுகதளப் 
புரிநதுபகதாள்ளவும், ஒரு ஆயவதாளர நிதனத்தால் 
ப்தாகுததுக் கற்ேதனயில் வதரநதுேதாரக்கவும் 
இயலக்கூடிய அரி்தான ்மிழ இடேம் இது. 
ப்ற்கதாசியதாவின முனேதாதிரி நூலகஙகளில் ஒனறதாகக் 
கரு்ப்ேடும் இநநூலகம் பசனதன ்ரேணியிலுள்ள 
தேயத ப்தாழில்நுடேப் ேயிலக வளதாகததில் 
அதேநதுள்ளது (இதணய்ளம் : http://rmrl.in/).

ஞதாயிற்றுக்கிழதே, பேதாதுவிடுமுதற தினஙகள், 
இரண்டேதாம் சனிக்கிழதே ்விரதது ேற்தறய 
நதாடகளில் கதாதல 9.30 ேணிமு்ல் ேதாதல 5.00 வதர 
திறநதிருக்கும். ேதிய உணவு இதடேமவதள ேதியம் 
1.00 ேணிமு்ல் 1.30 ேணிவதர.

                                                                          - திதர



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

ÝƒAôˆF™ : «è† ê£ŠH¡
ªñ£Nò£‚è‹ : è£˜°öL
æMòƒèœ : Üö.óTQè£‰î¡, Ü¡ðöè¡

 த�நாழிதெயர்ப்புச் சிறுகலத

குடடித திருேதி மசதாம்ேர்ஸுக்கு 
எதிரேதாரதா்வி்ேதாகப் ேதிதனநது டேதாலர 
கிதடேததிருந்து. அது திணிக்கப்ேடடே்தால் 
அவருதடேய ேதழய ேணிேரஸ் புதடேததுக் 
கதாணப்ேடடேது; இத்தன வருடேஙகளில் அவர 
அனுேவிக்கதா் முக்கியததுவம் கிதடேத்து மேதால 
உணரந்ம்தாடு அது மிகப் பேரிய ப்தாதக எனேது 
மேதாலவும் ம்தானறியது. 

எதில் மு்லீடு பசயவது எனற 
மகள்விமய அவருக்குள் பேருேளவில் 
குடிபகதாண்டிருந்து. ஓரிரு நதாடகளுக்கு ஏம்தா 
கனவில் மி்ப்ேதுமேதாலத ம்தானறினதாலும் 
உண்தேயில் எனன பசயயலதாம் எனற 
சிந்தனயிலும்  கணக்குப்மேதாடுவதிலும்்தான 
பசலவழித்தார. பினனதால் வருத்ப்ேடேக்கூடிய 
எத்யும் அவசரப்ேடடுச பசயவதில் அவருக்கு 
இஷடேமில்தல. இரவு மநரததில் எந் வி்ேதான 
ப்தாந்ரவும் இல்லதாேல் ்ன திடடேஙகதள 
அதசமேதாடடேேடி ஆடேதாேல் அதசயதாேல் 
ேடுததிருக்கும்மேதாது்தான அந்ப் ேணதத்ச 
சரியதாகவும் திடடேமிடடேேடியும் பசலவுபசயவது 
எப்ேடி எனேது அவருக்குத ப்ளிவதாகப் 
புலப்ேடடேது.

மஜனியின கதாலணிக்கு ஓரிரு டேதாலரகள் 
கூடு்லதாகச பசலவு பசய்தால் வழக்கதத்விடே 
இனனும் அதிக நதாடகள் உதழக்கும். 
தேயனகளுக்கும் மஜனி ேற்றும் மேக்குக்கும் புதுச 
சடதடேக்குத ம்தவயதான துணிதய இனனும் ேல 
மீடடேரகள் வதாஙகமவண்டும். ேதழயவற்தறமய 
நல்லேடியதாக ஒடடுப்மேதாடடுத த்க்கலதாம் 
எனறு நிதனததிருந்தாள். மேக்குக்கு இனபனதாரு 
கவுன வதாஙகமவண்டும். அழகதான வடிவஙகளில் 
குதறந் விதலக்கு இருந்த்ச சில கதடேகளில் 
ேதாரததிருந்தாள். அ்ற்கப்புறமும் கதாலுதற 
வதாஙகுவ்ற்கு மீ்ம் இருக்கும், ஆளுக்கு 

இரண்டு வதாஙகலதாம், ஒடடுப்மேதாடே ஆகும் 
பசலதவக் பகதாஞச நதாதளக்கு மிசசப்ேடுத்லதாம். 
தேயனகளுக்குத ப்தாப்பியும் பேண்களுக்கு 
ேதாலுமித ப்தாப்பியும் வதாஙகலதாம். வதாழக்தகயில் 
மு்னமுதறயதாகத ்ன குடும்ேம் புது 
உதடேயணிநது ேலரசசிமயதாடு இருக்கும் கதாடசி 
அவருக்குப் ேரவசமூடடியது. அந் எதிரேதாரப்மே 
அவதரப் ேரேரப்ேதாகவும் தூஙகவிடேதாேலும் 
பசயதிருந்து. 

சில மநரம் அண்தடே வீடடேதார அவள் 
குடடித திருேதி மசதாம்ேரஸ் ஆவத்ப் ேற்றி 
நிதனததுப் ேதாரப்ே்ற்கும் முனனதால் இருந் 
‘நல்ல கதாலதத்ப்’ ேற்றிப் மேசுவதாரகள். ஆனதால் 
அவர ஒருமேதாதும் அந் ஆமரதாக்கியேற்ற சுய 
ேரிசீலதனயில் ஈடுேடுவதில்தல. அ்ற்கு 
மநரமுமில்தல - கடேந் கதாலததுக்கு ஒதுக்குவ்ற்கு 
ஒரு பநதாடிகூடே இல்தல. நிகழகதாலததின 
ம்தவகதள நிதறமவற்றுவ்ற்மக ்ன திறன 
எல்லதாவற்தறயும் பசலவழிக்க மவண்டியிருந்து. 
எதிரகதாலம் ஒரு ேஙகலதான எலும்பும்ம்தாலுேதான 
அரக்கனதாகத ம்தானறியது.. சில மநரஙகளில் 
அசசமூடடுவ்தாக இருந்து எனறதாலும் 
நல்லமவதளயதாக நதாதள எனேது வருவம் 

ஒரு ்ஜொடி பட்டுக ்கொலுதை
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இல்தல. 

்ள்ளுேடி விற்ேதனகளின ேதிப்தே 
அறிந்வர திருேதி மசதாம்ேரஸ்; குதறந் 
விதலயில் விற்கப்ேடும் ேனததுக்குப் 
பிரியேதான பேதாருதள வதாஙகுவ்ற்கதாகபவன 
அஙகுலம் அஙகுலேதாக நகரும் வரிதசயில் 
ேணிக்கணக்கதாக நிற்க அவரதால் முடியும். 
மவண்டுபேனறதால் பநடடித ்ள்ளிக்பகதாண்டு 
மேதாகக்கூடே முடியும். ம்தவயதான பேதாருதளக் 
தகப்பிடிக்குள் தவத்ேடி எனன நடேந்தாலும் 
விடேதாமுயற்சிமயதாடும் தீரேதானதம்தாடும் 
்னனுதடேய முதற வரும் வதர நினறு 
மசதவதயப் பேறமுடியும்.  

ஆனதால் அனறு எனனமவதா பகதாஞசம் 
ேயக்கேதாகவும் மசதாரவதாகவும் இருந்து. 
பகதாஞசேதாகத்தான  ேதிய உணவு 
சதாப்பிடடிருந்தார - இல்தல, சதாப்பிடேமவ 
இல்தல! குழநத்களுக்கு உணவூடடி வீடதடேச 
சீரபசயது கதடேக்குப் மேதாவ்ற்கதாகத ்னதனத 
்யதாரப்ேடுததிக் பகதாள்வதில் ேதிய உணதவச 
சதாப்பிடேமவ ேறநதுவிடடிருந்தார. 

ஷரட துணியும் ேருததித துணியும் 
வதாஙகிக்பகதாண்டிருந் கூடடேததுக்குள் 
துடிப்மேதாடு நுதழவ்ற்குத ம்தவயதான 
ேலதத்யும் த்ரியதத்யும் திரடடிக்பகதாள்ளும் 
வதகயில் அதிகக் கூடடேமில்லதா் மேதசயின 
அருகில் இருந் சுழல் முக்கதாலியில் உடகதாரந்தார. 
உடேம்பு முழுவதும் ்ளரநதுமேதானது மேதானற 
உணரவு ஏற்ேடடே்தால் தகதய மேதஜ மீது 
அதணபகதாடுதது உடகதாரந்தார. தகயுதற  
அணிநதிருக்கவில்தல. சிறிது மநரததில் இ்ேதான 
ஏம்தாபவதானறு தககளில் ேடுவத் உணரந்தார. 
குனிநது ேதாரத்மேதாது ்ன தகதயப் ேடடுக் 
கதாலுதறக் குவியலினமீது தவததிருப்ேத்க் 
கவனித்தார. அருகிலிருந் அடதடேயில் 2 டேதாலர 
55 பசனடிலிருநது விதல குதறக்கப்ேடடு 1 டேதாலர 
98 பசனடிற்கு விற்கப்ேடுவ்தாக எழுதியிருந்து. 
விற்ேதனப் பிரிவில் இருந் இளம் விற்ேதனப் 
பேண்பணதாருததி ேடடு உள்ளதாதடேகதளப் 
ேதாரக்க விருப்ேேதா எனறு மகடடேதாள். தவரக் 
கிரீடேதத் வதாஙக மவண்டும் எனற முடிமவதாடு 
வந்வதள இருப்ேவற்றுள் ஒனதறத ப்ரிவு 
பசயய விருப்ேேதா எனறு மகடடேத்ப்மேதாலப் 
பூரிப்ேதடேந்தார. பேனதேயும் 
ேளேளப்பும்பகதாண்டே அந் ஆடேம்ேரேதான 
பேதாருடகதள இரண்டு தககளதாலும் ப்தாடடுப் 
ேதாரததுக்பகதாண்மடே இருந்தார. தகயிபலடுதது 
அதவ மினனுவத்யும் ேதாம்தேப் மேதாலக் 

தகயிலிருநது பநளிநது வழுக்கிச பசல்வத்யும் 
ேதாரத்தார. 

உடேமன இரண்டு கனனஙகளிலும் இரண்டு 
பேரிய திடடுக்கள் ம்தானறின. நிமிரநது அந்ப் 
பேண்தணப் ேதாரத்தார. 

“இதுல எடடேதாம் நம்ேர தசஸ் இருக்குேதா?” 

எடடேதாம் எண் அளவில் எவவளவு 
மவண்டுேதானதாலும் இருந்து. பசதால்லப்மேதானதால் 
மவபறந் அளதவயும்விடே இதில்்தான அதிக 
எண்ணிக்தகயில் இருந்து. இம்தா பவளிர 
நீலததில் ஒனறு, கததிரிப்பூ நிறததில் பகதாஞசம், 
கறுப்பு நிறததில் பகதாஞசம், ேழுப்பு ேற்றும் 
சதாம்ேல் நிறததில் ேலவும் இருந்ன. கறுப்பு நிற 
மஜதாடிபயதானதறத ம்ரநப்டுதது நீண்டே மநரம் 
உற்றுப் ேதாரததுக்பகதாண்மடே இருந்தார திருேதி 
மசதாம்ேரஸ்.  பநசவின நயதத்ப் ேதாரப்ேதுமேதால 
ேதாவதன பசய்்தால் அது மிகச சிறந்து எனற 
உத்ரவதா்தத் அளித்தாள் விற்ேதனப் பேண். 

“ஒரு டேதாலர 98 பசனடுகள்,” எனறு 
உரக்க வியந்தார. “சரி, இந் மஜதாடிதய 
எடுததுக்கிமறன.” அந்ப் பேண்ணிடேம் 5 டேதாலர 
மநதாடதடேக் பகதாடுததுவிடடு சில்லதறக்கதாகவும் 
பேதாடடேலததுக்கதாகவும் கதாததுக்பகதாண்டிருந்தார. 
எவவளவு சினன பேதாடடேலம்! அவருதடேய 
இததுப்மேதான ேதழய தேயின ஆழததில் 
ப்தாதலநது மேதாயிருந்து. 

அ்ற்குப் பிறகு விற்ேதனப் பிரிவின 
திதசயிமலமய மேதாகவில்தல திருேதி 
மசதாம்ேரஸ். லிப்டடில் ஏறியதும், மேல் 
்ளததில் இருந் பேண்கள் கதாததிருக்கும் 
அதறக்கு அவதர இடடுச பசனறது. அஙமக ஓர 
ஒதுக்குப்புறேதான இடேததில், ்தான அணிநதிருந் 
ேதழய ேருததிக் கதாலுதறதயக் கதளநதுவிடடுச 
சிறிது மநரததுக்கு முனனதால் வதாஙகியிருந் புதிய 
ேடடுக் கதாலுதறகதள அணிநதுபகதாண்டேதார. 
்னக்குத்தாமன ஏம்னும் ேனக் கணக்தகமயதா 
கதாரணதத்மயதா பசதால்லிக்பகதாள்ளவில்தல. 
்னதனமய திருப்திேடுததிக்பகதாள்வ்ற்கதாகத 
்ன பசயலுக்கதான உள்மநதாக்கதத்மயதா 
விளக்கதத்மயதா பகதாடுக்க விதழயவில்தல. 
பசதால்லப்மேதானதால், மயதாசிக்கக்கூடேவில்தல. 
இப்மேதாத்க்கு விடேதாதுதழக்கும் அயரசசியூடடும் 
பசயலில் இருநது சிறிது மநரம் ஓயபவடுததுக் 
பகதாள்வதுமேதால இருந்து. ்ன பசயல்கதள 
உநதித ்ள்ளும் இயநதிரவிதசபயதானறிடேம் 
பேதாறுப்தே எல்லதாம் ஒப்ேதடேததுவிடடு ்தான 
அ்னினறு விடுேடடேதுமேதால இருந்து. 
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உடேலின மீது ேடடுத துணி ேடுவது 
எவவளவு இ்ேதாக இருந்து!  குஷன 
நதாற்கதாலியில் அப்ேடிமய சிறிது மநரம் சதாயநது 
ேடுததுக்பகதாண்டு அந்ச சுகேதான அனுேவததில் 
லயிதது இருக்கலதாம்மேதால இருந்து. அத்ச 
சிறிது மநரம் பசயயவும் பசய்தார. பிறகு 
கதாலணிதய அணிநதுபகதாண்டு ேருததிக் 
கதாலுதறதயச சுருடடிப் தேயினுள் திணித்தார. 
அடுத்்தாகக் கதாலணி ேகுதிக்குச பசனறு அளவு 
ேதாரப்ே்ற்கதான இடேததில் உடகதாரந்தார. 

எல்லதாவற்தறயும் நுணுக்கேதாக ஆரதாயவதார 
எனே்தால் விற்ேதனயதாளரதால் அவருதடேய 
எதிரேதாரப்தேப் புரிநதுபகதாள்ள முடியவில்தல. 
கதாலுதறமயதாடு ஒததுப்மேதாகும் கதாலணி 
கிதடேக்கவில்தல எனேம்தாடு அவரும் எளிதில் 
திருப்தியதடேயவில்தல. ேதாவதாதடேதய 
உயரததிப் பிடிததுக் கதாதல ஒரு ேக்கமும் 
்தலதய ேறுேக்கமும் திருப்பிக் கீமழ குனிநது 
ேதாலிஷ மேதாடேப்ேடடே கூரமுதனயுடேன இருந் 
கதாலணிதயப் ேதாரத்தார. அவருதடேய ேதா்மும் 
கணுக்கதாலும் அழகதாக இருந்ன. அதவ 
அவருக்குச பசதாந்ேதானதவ எனேத்யும் 
அவருடேலின ஒரு ேகுதி எனேத்யும் நம்ேமவ 
முடியவில்தல. சிறந் நதாகரீகேதான கதாலணி 
மவண்டுபேனறும் ்ன ேனதுக்குப் பிடித்து 
மேதால இருந்தால் அ்ற்குக் கூடு்லதாக ஓரிரண்டு 
டேதாலர விதலயிருந்தாலும் ேரவதாயில்தல எனறும் 
அந் இளம் விற்ேதனயதாளரிடேம் பசதானனதார. 

திருேதி மசதாம்ேரஸ் தகயுதற வதாஙகிப் 
ேல கதாலம் ஆகியிருந்து. அவற்தற வதாஙகிய 
அபூரவேதான சேயஙகளில் ்ள்ளுேடி 
விற்ேதனயில் வதாஙகிய்தாக இருந்்தால் 
தகக்குப் பேதாருத்ேதான அளவுள்ளதவயதாக 
இருக்கமவண்டும் எனறு எதிரேதாரப்ேது 
முடடேதாள்்னமும் நியதாயேற்றதும் ஆகும்.

தகயுதற விற்ேதன மேதசயிலிருந் 
குஷன திண்டினமீது தகதய தவததிருந்தார 
இப்மேதாது. ஒரு அழகதான இனிதேயதான இளம் 
விற்ேதனயதாளர பேனதேயதான ப்தாடுவ்ற்கு 
மநரததியதான இளம் ம்தாலதாலதான நீளேதான 
தகயுதறதயத திருேதி மசதாம்ேரஸின தகயில் 
அணிவித்தாள். ேணிக்கடடில் ேடியச பசயது 
பேதாத்தாதனப் மேதாடடேதாள். ஒனறுமேதாலிருந் 
இரண்டு தககதளயும் வியநது ேதாரத்ேடி 
ஓரிரு நிமிடேஙகள் ்ஙகதளமய ேறநது மேதாய 
ரசித்தாரகள் இருவரும். ஆனதால், ேணதத்ச 
பசலவு பசயவ்ற்கு மவறு இடேஙகளும் இருந்ன. 

ப்ருவில் இறஙகி நடேந் சில அடி தூரததில் 
ஒரு கதடேயின ஜனனலில் புத்கஙகளும் 
ேததிரிக்தககளும் குவிதது தவக்கப்ேடடிருந்ன. 
மவறு ேல ேகிழசசியதான விஷயஙகளுக்குப் 
ேழக்கப்ேடடிருந் கதாலததில் ்தான ேடித் 
விதலயுயரந் ேததிரிக்தககள் மேதானறவற்றில் 
இரண்தடே வதாஙகினதார. விற்ேதனக் கதாகி்ததில் 
சுற்றதாேல் எடுததுக்பகதாண்டேதார. சதாதலதயக் 
கடேக்கும்மேதாப்ல்லதாம் முடிந் அளவுக்குப் 
ேதாவதாதடேதய உயரததிப் பிடிததுக்பகதாண்டேதார. 
கதாலுதறயும் கதாலணியும் நனறதாகப் 
பேதாருநதியிருந் தகயுதறயும் அவருதடேய 
ம்தாரதணயில் அதிசயிக்கத்க்க ேதாற்றதத்க் 
பகதாண்டுவநதிருந்து – ்னனம்பிக்தகதயயும். 
நறுவிசதாக உதடேயணிநதிருக்கும் கூடடேததில் 
்தானுபேதாருததி எனற உணரதவயும் ்ந்து.

அவருக்கு மிகவும் ேசியதாக 
இருந்து. மவபறதாரு நதாளதாக இருந்தால் 
வீடடுக்குப் மேதாகும்வதர ேசிதயப் 
பேதாறுததுக்பகதாண்டிருப்ேதார. மேதானதும் 
ம்நீதரப் மேதாடடுக்பகதாண்டு வீடடில் இருக்கும் 
தினேண்டேம் எத்யதாவது சதாப்பிடடிருப்ேதார. 
இனறு அவதர வழிநடேததிக்பகதாண்டிருந் 
உதமவகம் அதுமேதானற எண்ணம் எதுவும் 
ஏற்ேடடுவிடேதாேல் ேதாரததுக்பகதாண்டேது. 

சதாதல முதனயில் ஒரு உணவகம் இருந்து. 
இ்ற்கு முனனர உள்மள மேதானம்யில்தல. 
தூயதேயதான ேடடு மேதசத துணிகதளயும் 
ேளேளக்கும் ேளிஙகுச சதாேதானகதளயும் 
நதாகரிகேதான உதடேயணிந் ேக்களுக்கு 
பேனதேயதான நதடே பகதாண்டே சிப்ேநதிகள் 
ேரிேதாறுவத்யும் கணமநரக் கதாடசிகளதாக 
பவளியிலிருநது ேதாரததிருக்கிறதார. 

உள்மள நுதழந்மேதாது அவர ேயந்து 
மேதால அவருதடேய ம்தாற்றம் அஙகிருந் 
எவருக்கும் ஆசசரியதத்மயதா திதகப்தேமயதா 
ஏற்ேடுத்வில்தல. ் னியதாக இருந் சினன மேதச 
ஒனறில் மேதாய அேரந்தும் கவனமும் கருததும் 
பகதாண்டே சிப்ேநதி ஒருவன வநது அவருக்கு எனன 
ம்தவ எனறு மகடடேதான. அவருக்குப் பேரி்தாக 
எதுவும் ம்தவயதாக இல்தல. சுதவமிகுந் நல்ல 
உணவு்தான ம்தவப்ேடடேது. அதர டேஜன நீல 
வண்ணச சிப்பி, இதறசசியும் கதாயும், இனிப்ேதாக 
ஏ்தாவது நுதரத் கிபரம் ஃபிரப்மே, ஒரு கிளதாஸ் 
தரன தவன, அப்புறம் ஒரு சிறிய மகதாப்தே 
கருப்பு கதாஃபி.

மகடடேதவ வருவ்ற்கதாகக் கதாததிருக்தகயில் 
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தகயுதறதய நி்தானேதாகக் கழற்றி அருமக 
தவத்தார. ேததிரிக்தககளில் ஒனதறக் தகயில் 
எடுதது ேக்கஙகதள ேழுஙகிய கததியினதால் 
பிரிததுப் புரடடிப் ேதாரத்தார. எல்லதாம் 
ேனதுக்கு மிகவும் பிடித் ேதாதிரி இருந்து. 
மேதசததுணியும் பீஙகதானும் பவளியில் 
இருநது ேதாரத்த்க் கதாடடிலும் அதிகத 
தூயதேயதாகவும் ேளேளப்ேதாகவும் இருந்ன. 
சுற்றிலும் இருந் கனவதானகளும் சீேதாடடிகளும் 
அவதரப் மேதாலமவ சிறிய மேதசகளில் அேரநது 
அதேதியதாக உணவருநதிக்பகதாண்டு இருந்னர. 
யதாரும் அவதரக் கண்டுபகதாள்ளமவ இல்தல. 
இ்ேதான ேகிழவூடடும் இதசக் கசமசரி கதாதில் 
மகடடேது, ஜனனல் வழிமய பேனதேயதான 
ப்னறல் கதாற்று வீசியது. ஒரு வதாய உணதவச 
சதாப்பிடடேேடி ஓரிரு வதாரதத் ேடித்தார, பசநநிற 
தவதனச சுதவத்தார, ேடடுக் கதாலுதறக்குள் 
விரல்கதள அதசததுக்பகதாண்டேதார. அ்ன 
விதலயினதால் ஒரு ேதாற்றமும் ஏற்ேடேவில்தல. 
ேணதத் எண்ணித ்டடில் தவததுவிடடு 
சிப்ேநதிக்கதாகக் கூடு்லதாக ஒரு நதாணயதத்யும் 
தவத்தார. அப்மேதாது அவர ஏம்தா ரதாஜ 
ேரம்ேதரதயச மசரந்வரமேதால இடுப்பு வதர 
ேணிநது வணஙகினதான சிப்ேநதி. 

அவருதடேய ேரசில் இனனமும் பகதாஞசம் 
ேணமிருந்து. அடுத் சேலம் மேடடினி 
விளம்ேரச சுவபரதாடடி வழியதாக வந்து. 

அரஙகததுக்குள் அவர நுதழந்மேதாது, 

நதாடேகம் ப்தாடேஙகிச சிறிது மநரம் ஆகியிருந்து, 
அரஙகம் நிரம்பி இருந்து. ஆனதால் இஙமகயும் 
அஙமகயுேதாகக் கதாலியதாக இருந்வற்றுள் ஓர 
இருக்தகக்கு அதழததுச பசல்லப்ேடடேதார. 
பிரேதா்ேதாக உதடேயணிநது அலஙகதாரம் 
பசயதுபகதாண்டு மிடடேதாதயச சுதவத்ேடி 
ேகடடேதான உதடேதய எல்மலதாருக்கும் 
கதாடடிப் பேதாழுத்ப் மேதாக்குவ்ற்கதாகமவ 
வநதிருந் பேண்களுக்கு நடுமவ உடகதார 
தவக்கப்ேடடேதார. நதாடேகதத்யும் நடிப்தேயும் 
ேடடுமே ேதாரப்ே்ற்கதாகவும் நிதறய 
மேர வநதிருந்தாரகள். ஆனதாலும் சூழல் 
குறிதது திருேதி மசதாம்ேரஸ் பகதாண்டிருந் 
ம்தாரதணதயயும் ேனப்மேதாக்தகயும் மவறு 
எவரும் பகதாண்டிருக்கவில்தல எனேத் 
உறுதியதாகச பசதால்லலதாம். எல்லதாவற்தறயும் 
ஒடடுபேதாத்ேதாக உள்வதாஙகிக்பகதாண்டேதார. 
மேதடே, நடிகரகள், ேக்கள் - என எல்மலதாதரயும் 
ஒரு மசரப் ேதாரதது ேனதில் இருததிக்பகதாண்டு 
ரசித்தார. நதகசசுதவயதான ேகுதிகதளப் 
ேதாரக்கும்மேதாது சிரித்தார. மசதாகம் ்தும்பும் 
ேகுதிகதளப் ேதாரக்கும்மேதாது அவரும் ேக்கததில் 
அேரநதிருந் ேகடடேதான பேண்ேணியும் ஒருமசர 
அழு்தாரகள். அதுகுறிதது சிறிது மநரம் மேசக்கூடேச  
பசய்தாரகள். அந்ப் ேகடடேதான பேண்ேணி சினன 
சதுரேதான பேல்லிய ்தாதளப் மேதானற ேணம் 
ேரப்பும் பினனலிதழத துணியதால் கண்தணத 
துதடேதது மூக்தகச சிநதினதார. ்னனிடேமிருந் 
மிடடேதாதயத திருேதி மசதாம்ேர்ஸுடேன 
ேகிரநதுபகதாண்டேதாள். நதாடேகம் முடிநது இதச 
நினறுமேதாய ேக்கள் அரஙதகவிடடு பவளிமயற 
ஆரம்பித்தாரகள். ஒரு கனவு முடிந்துமேதால 
இருந்து. ேக்கள் நதாலதாபுறமும் சி்றினதாரகள். 
திருேதி மசதாம்ேரஸ் சதாதலயின ஓரததுக்குப் 
மேதாயக் மகபிள் கதார வருவ்ற்கதாகக் கதாததிருந்தார. 

மநர எதிமர கூரதேயதான ேதாரதவதயக் 
பகதாண்டிருந் ேனி்பனதாருவன 
உடகதாரநதுபகதாண்டு அவருதடேய சிறிய பவளுத் 
முகதத் உற்றுப் ேதாரததுக்பகதாண்டிருந்தான. 
அதில் எனன ேதறநதிருக்கிறது எனேத்க் 
கண்டுபிடிக்க முயனறு ம்தாற்றுப்மேதானதான. 
உண்தேயில், அவன அதில் எத்யும் 
ேதாரக்கவில்தல - அவபனதாரு ேநதிரவதாதியதாக 
இருநதிருந்தால் ேடடுமே ்தான அேரநதிருந் 
மகபிள் கதார எஙமகயும் நிற்கதாேல் 
கதாலதாகதாலததுக்கும் மேதாயக்பகதாண்மடே 
இருக்கமவண்டும் எனற அவரின உருக்கேதான 
ஆதசதயயும் வலிதே மிகுந் எதிரேதாரப்தேயும் 
புரிநதுபகதாண்டிருக்க முடியும்.
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கி.ரதாவிற்குப் ேலமே அவருதடேய பேதாழியும், 
ரசதனயும்்தான. எந்வி் உணரசசிகதளயும், 
முகேதாவஙகதளயும் சிரிப்பு மேதானற ஒலிகதளயும் 
மிகநுடேேதாக, மிகசசரியதாக எழுதுகிற திறன 
கி.ரதாவுக்கு மிக அதிகேதாகமவ இருக்கிறது. அதில் 
அவருக்கிதண அவர்தான. உ்தாரணேதாக, திடீபரன 
கூடடேததில் எழுகிற சிரிப்தே எஙபகஙபகல்லதாம் 
குறிப்பிடுகிறதாமரதா அஙபகல்லதாம் ‘களுக்’பகன 
ஒரு சத்ம் எழுந்து எனேதார. நீஙகள் ‘களுக்’  
எனுேதாறதான சிரிப்பேதாலிகதளக் மகடடேதுண்டேதா? 
நதானும் அத்ப் ேடிக்கிறமேதாப்ல்லதாம் 
அப்ேடியதாகச சிரிததுச சிரிதது மீண்டும் 
மீண்டும் அத் உற்றுமநதாக்கிச சரியதாகத்தான 
ஒலிபேயரததிருக்கிறதாரதா? எனச சரிேதாரப்மேன 
(நீஙகளும் அவவதாறதாக முயற்சித்தால் 
யதாருமில்தல எனேத் உறுதிபசயதுபகதாண்டு 
பின மசதாதிக்கவும்).  சிரிப்பேதாலிதய, 
அவவதாறதாக உனனிப்ேதாகக் கவனிப்ேம் 
எனக்குப் பேரும்சிரேேதாக இருக்கும். இறுதியில் 
கி.ரதாவின எழுததும், ஒலியும் மிகசசரியதாகப் 
பேதாருநதியிருக்கும். அப்மேதாது்தான சிரிப்பில் 
கூடே அவர எத்தகய கூரதேயதான கவனிப்தேச 
பசலுததியிருக்கிறதார எனபறண்ணிச 
சிலதாகிப்மேன.

கி.ரதாவிடேம் உள்ள சிறப்பு, மேசசு வழக்தக 
எந்ப் பிசிரும் ்டடேதாேல் எழுததில் அப்ேடிமய 
்ருவம். முநத்ய ப்தாடேரகளிலும்  மீண்டும் 
மீண்டும் அத் உணரத்மவ முற்ேடடிருப்மேன. 
அவருக்கு இந் ழகர, லகர, ளகரப் பிரசசதனகமள 
ப்ரியதாது. கதாரணம் ேக்களுக்கு அப்ேடியதாக 
இலக்கணச சுத்ேதாகப் மேசத ப்ரியதாது.. 
அத்ப் பேரி்தாயப் பேதாருடேடுததுவதும் 
இல்தல. ேக்களின பேதாழிதய, அ்ன மூலேதாக 
அவரகளின வரலதாற்தறத திரடடி ்னது 
ேதடேப்புகளின வழியதாக இலக்கிய உலகில் 
ஆவணப்ேடுததிக்பகதாண்டுவருகிற, கி.ரதாவுக்கு, 
இலக்கணச சுத்ேதாக எழு்மவண்டுபேனகிற 
அவசியமில்தல எனமற ம்தானறுகிறது. கி.ரதாவின 
எழுதத்ப் ேற்றிக் மகதாேல்லகிரதாேம் நதாவலின 
முனனுதரயில், “மேசசு வழக்குக்கும்  எழுதது 
வழக்குக்குேதான இதடேபவளிதய பேல்ல 
பேல்ல அழிததுச பசல்லும் எழுதது” என யுவன 
சநதிரமசகர குறிப்பிடடுள்ளதார. உண்தே அது்தான. 
மேசசு வழக்கிற்கும், எழுதது வழக்கிற்குேதான - 
பிற எழுத்தாளரகளதால் கதடேபிடிததுவரப்ேடுகிற – 
இதடேபவளிதய அழிதது ேக்கள் இலக்கியஙகளின 
எழுததில்  புதிய புரடசிதயமய பசயதிருக்கிறதார 
கி.ரதா. அவரகளுக்கு பேதாழி ேடடுமே பிர்தானம்; 
இலக்கணேல்ல. அத் அப்ேடிமய உணரநது 
எழுதுேவர கி.ரதா. அவரகளின பேதாழி உசசரிப்பில் 
எப்ேடியதாகச பசதாற்கள் வநதுவிழுகிறம்தா 
அப்ேடிமய மிகமிக நுடேேதாய ஒலிபேயரப்பு 
பசயதிருப்ேதார ்ன எழுததில். அத் ரசிப்ே்ற்கதாக 
ேடடுமே நதாம் ்னியதாக ஒருமுதற அவரது 
ேதடேப்புகதள வதாசிக்க மவண்டும். இ்ற்கு 
நிதறய இடேஙகதளச சுடடிக்கதாடடே முடியும். 
(வதாயப்பிருந்தால் பினனர அவற்தறத ப்தாகுததுத  
்ர முயற்சிக்கிமறன).

கி.ரதாமவ ்ன கடடுதர பேதாழிதயப் 
ேற்றி ஓரிடேததில் குறிப்பிடடிருக்கிறதார. 
“ேதடேப்பேழுததுக்கு எத்தனமயதா வடிவஙகள். 
அதவகளில், கடடுதரயும் ஒனறு. கடடுதரகளுக்கு 
எத்தனமயதா வடிவஙகள். பேதாதுவதாக நதான 
வடிவஙகதளத ம்டிப் மேதாவதில்தல. அதவ 
அதுவதாகத்தான அேரநதுபகதாள்கினறன,” 
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எனறு (கி.ரதாஜநதாரதாயணன கடடுதரகள், 
முனனுதரயிலிருநது). கி.ரதா. வடிவஙகதளத 
ம்டிசபசனறு எழுதுேவர அல்ல எனேத் 
இ்ன மூலம் நதாம் அறிநதுபகதாள்கிமறதாம். 
ஆயினும், கி.ரதாவின இயல்ேதான இந் எழுதது 
வடிவத்தால், ஒரு நனதே நடேநதிருக்கத்தான 
பசயகிறது.. அவருதடேய ேதடேப்புகளுக்மகயுரிய 
ஒற்றுதே்தான அது.

கி.ரதாவின கடடுதரகதள வதாசிததிருக்கும் 
எல்மலதாருக்குமே இது ப்ரிநதிருக்கும்்தான. 
கி.ரதாவின கத், நதாவல், கடடுதர எல்லதாமே 
ஒமரேதாதிரியதானதவ்தான. அதவகளுக்குள் 
மவறுேதாடதடேக் கதாணமவ முடியதாது. 
உ்தாரணததிற்கு நீஙகள் அவருதடேய கிதடே 
குறுநதாவதலப் ேடிததுக் பகதாண்டிருக்கிறீரகள் 
எனறு தவததுக்பகதாள்மவதாம். திடீபரன 
அத் அப்ேடிமய மூடிதவததுவிடடு, கரிசல் 
கதாடடுக் கடு்தாசிதயமயதா அல்லது கி.ரதாவின 
80க்குக் பகதாண்டுவரப்ேடடே கி.ரதாஜநதாரதாயணன 
கடடுதரகதளமயதா எடுதது ஏம்தா ஒரு ேக்கதத்த 
திருப்பி வதாசிக்கத ப்தாடேஙகுகிறீரகள் எனறதால்  
பவவமவறதான நூல்கதள, எழுததுக்கதள 
வதாசிததுக்பகதாண்டிருக்கிமறதாம் எனகிற 
மவற்றுதேமய ப்ரியதாது. கிதடே நதாவலின 
ஒரு ேகுதிதயத்தான ்ற்மேதாது நீஙகள் 
வதாசிததுக்பகதாண்டிருப்ே்தாய அந்க் கடடுதரகள் 
உஙகளுக்குத ம்தாற்றேளிக்கும். ேனதிற்கு 
ேடடுேல்ல அவரின ேதடேப்புகளுக்கும் 
பநருக்கேதாயிருக்கும்  அப்ேடியதான அபூரவேதான 
எழுதது கி.ரதாவினுதடேயது. அ்னதால்்தான ்ன 
எழுததுக்களின மூலேதாக, ்ன ேதடேப்புகதள ஒரு 
கிரதாேதத்ப் மேதானமற மேணிவருகிறதார கி.ரதா. 
எனறு கூறியிருநம்ன.

அம் மகதாேல்ல கிரதாேததின முனனுதரயில் 
யுவன சநதிரமசகர கூறியிருப்ேதார,  “90களின 
ஆரம்ேததில் ் மிழில் வநதிறஙகிய, சில இலக்கியக் 
மகதாடேதாடுகள் முனதவத், வதாசிப்பின இனேம், 
தேயேற்ற எழுதது, மநரமகதாடடிலல்லதா் 
எழுதது மேதானற கருதுமகதாள்கள் இந் 
நூலில், இருேது வருடேததிற்கு முனேதாகமவ 
பசயல்ேடடிருக்கினறன,” எனறு. ஆம், அது 
அவருதடேய எழுததிற்மக உண்டேதான, சிறப்ேம்சம். 
மேலும் அதில், அவர குறிப்பிடும்மேதாது, 
“சமூகவியல் ேதாரதவயும், இலக்கிய 
விேரசனமும், கூடடேதாக இயஙகி உருவதாக்கும் 
மகதாடேதாடுகதள விடேவும் ேதடேப்ேதாளியின(கி.
ரதா) நுண்ணுணரவு மேலதாண்தே பகதாண்டேது 
எனேதும் உறுதி பசயயப்ேடுகிறது” எனகிறதார. 

எத்தன உண்தேயதான வதாரதத்கள். அவரின 
ேதடேப்புகதளத ப்தாடேரநது வதாசித்வரகளுக்கு, 
ஓரளவு வதாசித்வரகளுக்மகனும்கூடே இ்ன 
உண்தே விளஙகும். அவருதடேய ேதடேப்புகள் 
எப்ேடி ஒமர ப்தாடேரபுதடேய்தாகத ம்தானறுகிறது. 
எஙகுச சுற்றி எத் வதாசித்தாலும் எல்லதாம் கி.ரதா 
எனகிறவரின உலகுக்குள்மளமய இருக்கிறம்! 
எனறு வியப்பு மேலிடும். அவருதடேய 
எழுதத் விஞசுகிற எழுதது இனனும் இஙகு 
பிறக்கவில்தல. பிறக்கப்மேதாவதில்தல. 
கதாரணம் அது, மேசசுவழக்பகனற நதாடேறிந் 
பேயரில் எத்தன எத்தன யுகஙகளுக்கு 
முனமேதா ம்தானறிவிடடிருக்கக்கூடும். அந் 
ஆதிவடிவில்்தான கி.ரதா. எழுதிக்பகதாண்டிருப்ே்தாக 
நதான கூறவிதழகிமறன எனே்தாகக் பகதாள்க.

  இனறு அவதரப் மேதாலமவ அப்ேடிமய 
பேதாழிதய  ஆழேதாகச சிமநகிதது, ரசிதது, அ்ன 
ஆடியதாழஙகளுக்குள்ளதாகப் ேயணப்ேடடு அ்ன 
ேல்மவறு முகஙகதள எழுததில் ்ரும்ேடியதாக 
எழு், ஆளில்தல்தான. ேதாறதாக, அவதரப் 
பினேற்றிப் ேலரும் அந் முதறயில், பேதாழிதயக் 
தகயதாள முயற்சிதது வருகினறனர எனேம் 
ேற்பறதாரு ேகிழதவத ்ரும் இனிதேயதான 
பசயதி. 

ஒரு ேதடேப்ேதாளிக்குக் கிதடேக்கிற 
அஙகீகதாரபேனேது, அவனதால் அதடேயப் 
பேறுவ்னறு என நதான அடிக்கடி எண்ணிக் 
பகதாள்வதுண்டு. அவனுதடேய ேதடேப்பு, 
அவனுதடேய எழுதது, அவனுதடேய 
பேதாழி்தான அவனுக்கு அந் அஙகீகதாரதத்ப் 
பேற்றுத ்ருகிறது.  அந் வதகயில், எதனப் 
பேதாறுத்வதர, கி.ரதா. எனகிற அந் ேகத்தான 
ஆளுதேக்கு, ேலேதாயிருக்கிறது அவருதடேய 
பேதாழி்தான. அத்விடே, ்ன வடடேதார பேதாழிமீது 
அவருக்கிருக்கிற அளவுகடேந் கதா்ல்்தான 
எனபறண்ணுகிமறன.

இலக்கணஙகளும், இலக்கணத்னதேமயதாடு 
இயற்றப்ேடடே ்மிழ இலக்கியஙகளும் 
ம்தானறுவ்ற்கு முனனமே ம்தானறின 
இலக்கியஙகள்்தாம் ேக்கள் இலக்கியஙகள்; 
நதாடடுப்புற இலக்கியஙகள். அதவ 
அத்தனயிலுமே ேக்களின வதாழவியல் 
மவபறதிலுமில்லதா் அளவிற்குப் 
பேதாதிநதிருக்கிறது. அவற்தற அணுகதாேல்  
ேக்களின வரலதாற்தற முழுதேயுற 
அறிநதுவிடேமவதா, எழுதிவிடேமவதா 
முடியதாது. அப்ேடி ேனி்குல வரலதாறு 
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இயற்றப்ேடுமேயதானதால் அது 
முழுதேத்னதேமயதாடு முற்றுப்பேற்ற, 
ஊனேற்ற வரலதாறதாக அதேய வதாயப்பில்தல.  
அத்த்தான, கி.ரதா. இந் இலக்கிய உலகிற்கு 
மீண்டும் மீண்டுேதாய உணரத் முற்ேடுகிறதாமரதா?  
எனனமவதா! அப்ேடியதாகத்தானிருக்கும் எனக் 
கி.ரதாதவ வதாசித் ேடடிலும், அவரின வதாசகனதாக 
நதான உறுதிேடேக் கூற இயலும்.

கி.ரதாவின எழுததுக்கள் குதறயற்ற, 
முழுதேயதான ேனி்குல வரலதாற்தற மநதாக்கி 
நம்தே அதழததுச பசல்கினறன.  இத் அவரின 
வதாசகரகள் அதனவருமே நனகறிவர.

கி.ரதாவின கடடுதரகளில்்தான கத் 
நதாவல்களில் இடேம்பேறதா், இனனபிற வதாழக்தகச 
சம்ேவஙகள் ேலவும்  
இடேம்பேற்றிருக்கினறன. 
இப்மேதாது நீஙகள் ஏன 
கி.ரதாவின கடடுதரகதள 
வதாசிக்கமவண்டுபேனக் 
கூறிவிடுகிமறன. 
்மிழிலக்கியஙகதளக் 
கதாலமுதறப்ேடி முதறயதாக  
எப்ேடிப் ேயில்கிமறதாமேதா 
அம்மேதால், கி.ரதாதவயும் 
வதாசிக்தகயில் ஒரு நூல் 
முதறதே பினேற்ற 
மவண்டியிருப்ே்தாக 
உணரகிமறன. மகதாேல்ல 
கிரதாேம்! கி.ரதாதவ 
மு்னமு்லில் வதாசிப்ேவரகள் 
இஙகிருநது ப்தாடேஙகுவம் 
பேதாருத்ேதாயிருக்கும்.  
கதாரணம், இடேப்பேயரவின 
இறுதியில் அவரகள் 
வநது மசரந் இடேம்்தான, 
பினனதாளில் அந் ேக்களின உதழப்ேதால், 
மகதாேல்ல கிரதாேேதாக உருவதாகிறது. நதாடு 
விடு்தல அதடேவ்ற்கு  முனேதாக, அந்க் 
கிரதாேம், அஙகுள்ள ேக்கள் எவவதாறு  இருந்தாரகள் 
உள்ளிடடே கிரதாேம் உருவதா்லுக்கதான கதாரணக் 
கத்கள் கூறப்ேடுகினறன. அ்ற்கு அடுத்்தாக, 
மகதாேல்லகிரதாேதது ேக்கள்!  எனகிற நதாவல். 
அதில் விடு்தல அதடேநதிடடே புதிதில் அந்க் 
கிரதாேம் எத்தகய ேதாற்றஙகதளச சநதிக்கிறது 
எனேத்ப் ேற்றிப் மேசுகிறதார. அ்ற்குப் பினேதாக 
அவரின  எழுததுக்கள் மூலேதாக நீஙகள் சநதிக்கிற 
அததுதண ேனி்ரகளும் மகதாேல்லகிரதாேதத்ச 
மசரந்வரகளதாகமவ ப்ரிவர. அல்லது கத்களின 

நடுவிமலதா இறுதியிமலதா நீஙகள் இவவிரு 
நதாவல்கதளயும் வதாசிக்க மநரந்தால் நீஙகள் 
அவற்றின பூரவீகக் கத்கதளக் மகடே்தாகத 
ம்தானறும். எல்லதாம் ஒனறு்தான. கி.ரதாவின பூரவீக 
எழுததுக்கள்்தான அதவ. ஆனதால் பவவமவறு 
அனுேவஙகதளத ்ரும். அவவளமவ. கி.ரதா. 
இந் வரலதாற்றுக் கத்கதள, மூ்தாத்யரின 
வரலதாற்தற நேக்கு எடுததுக்கூறும் க்தாநதாயகனதாக, 
கத்பசதால்லியதாக நினறுபகதாண்டிருப்ேதார. சரி 
எல்மலதாதரப் ேற்றியும் கூறுகிற அளவிற்கதான இந் 
அனுேவமே ஒருவரின வதாழவில் ஒரு ேகுதியதாக 
இருக்கிறப்னறதால், அவருதடேய வதாழக்தகயில், 
எத்தன சுவதாரஸ்யஙகள் நடேநதிருக்கக்கூடும். 
்னனுதடேய வதாழநதாளில் ஒரு பேரும் 
ேகுதிதய இந்க் கத்கதளச பசதால்வ்ற்கதாகச 

பசலவிடடேவரின வதாழக்தகயில் 
அவர ேஙகுபேற்ற, அவர 
அனுேவித், எத்தன 
எத்தன அனுேவஙகள் நதாம் 
மகடகும் மீதிக் கத்களதாக 
இருக்கக்கூடும். அவற்தறயும் 
நதாம்  பேற்றுக்பகதாள்ள 
மவண்டேதாேதா? அத்பயல்லதாம் 
பேற்று ேகிழத்தான கி.ரதாவின 
கடடுதரகதளயும் நதாம் வதாசிக்க 
மவண்டியிருக்கிறது. அவரின 
கதாலததில் நடேந், புகுந் 
ேதாற்றஙகள், கதல, இலக்கிய 
வளரசசிகள், ேதாலேருவததுச 
சுடடித்னஙகள், வரலதாற்றுச 
சம்ேவஙகள் எனப் ேலவற்தறயும்  
நதாம் அறிநதுபகதாள்ள அவரின 
கடடுதரகமள மேரு்வி 
புரிகினறன.

கி.ரதா. எனகிற ேகததுவேதான 
ேனி்ர, கத்பசதால்லி உருவதான வி்தத் 
வரலதாற்றுப் பினபுலதம்தாடு அறிய அவரின 
கடடுதரகமள நேக்குப் மேரு்வி புரிகினறன.

 நதான வதாசித்ளவில், கி.ரதா. எனகிற ேனி்தர 
இந் உலகம் எப்மேதாதுமே ேறக்கமுடியதாது. ேல 
யுகஙகள் கடேந்தாலும், அழியதா் எழுததுக்கதளத 
்ந் அதிஅற்பு்ேதான அந் ேனி்ர வதாழந் 
வதாழக்தக, அவரது கிரதாேம், அவரது உலகம் 
என அதனதத்யும், யுவன சநதிரமசகர 
கூறியதுமேதால, “வதாசிப்ேவனின ம்தாள்மீது 
தக மேதாடடுக்பகதாண்டு, இயல்ேதான குரலில்” 
அவருதடேய எழுததுக்கள் நம்மிடேததில் 
விவரிததுக்பகதாண்மடே பசல்லும்.
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எதுபவல்லதாம் இருக்கிறம்தா அதுபவல்லதாம் 
இருக்கிறது. எதுபவல்லதாம் இல்தலமயதா 
அதுபவல்லதாமும் இருக்கிறது. அரத்ம் இருக்கிறது 
எனறு கதாண ஆரம்பித்லில்்தான அரத்ம் 
அற்றுமிருக்கிறது.  

ஒரு ேரந் நிலப்ேரப்பு... ேனி உதிரும் 
ேதாத். ப்தாடேரநது புயல் வீசிக்பகதாண்டிருக்கிறது. 
அந் வீடதடே மநதாக்கி ஒரு குதிதர 
வண்டியில் ஒருவர பசனறுபகதாண்டிருக்கிறதார. 
பசனறுபகதாண்டிருக்கிறதார. பசனறுபகதாண்மடே 
இருக்கிறதார. குதிதர மேதாயக்பகதாண்டிருக்கிறது... 
மேதாயக்பகதாண்டிருக்கிறது... 
மேதாயக்பகதாண்டிருக்கிறது... 
மேதாயக்பகதாண்மடேயிருக்கிறது. 

எஙமகயிருநது எனறு மயதாசித்தால்... எஙகிருநது 
மவண்டுேதானதாலும். மவதல நிமித்ம்... மவறு 
ஊர நிமித்ம்.. மவறு வீடு நிமித்ம்.. மவறு ஒரு 
உருவகம் நிமித்ம்.. மவறு நதாடு நிமித்ம்.. மவறு 
ஒனறுக்குத ம்தவ இருக்கு எனறு நிமித்ம். ஆனதால் 
மேதாயக்பகதாண்டிருப்ேது வீடடுக்கு.   

கருப்பு பவள்தள வனதாநதிரம் எனறு 
பசதால்லலதாம். கதாற்றின தககள் நதாடடியம் 
பசயதுபகதாண்டிருக்கும் பவளி எனறு கூடே 
பசதால்லலதாம். கதாற்றுக்கு உருவம் உண்டேதா எனறதால்.. 
இந்ப் ேடேம் ேதாரத்பின உண்படேனறு பசதால்லலதாம். 
அது ஒரு க்தாேதாததிரேதாகமவ வருகிறது. அது 
குறித் சிந்தனக்குள் கதாற்றின அதசதவ நதாம் 
உணரநதுபகதாண்டு கதாணவும் முடியும் எனேது கதால 
மவதலயின அற்பு்ஙகளில் ஒனபறனமவ கருதுகிமறன. 
ேனி சூழந் கதாற்று பவளியில்... சூரிய ஒளிதயக் 
கண்ணுக்பகடடும் தூரம் வதர கதாணமவ முடியதாது.

வண்டிதய விடடு இறஙகிக் குதிதரதய இழுததுச 
பசனறு வீபடேதாடடி இருக்கும் ேடடியில் கடடுகிறதார. 

அஙமக ஒரு பேண் அவருக்கு உ்வி பசயகிறதாள். அவள் 
அவரின ேகபளனறு நதாம் அறிகிமறதாம். அவருக்கு வலது 
தக இயஙகுவதில்தல. குதிதரதய அதடேததுவிடடு 
வீடடுக்குள் பசனறு க்தவ அதடேக்கிறதாரகள். 
ேடபடேனறு கதாற்று நினறுவிடுகிறது. வீடடுக்குள் 
கதாற்றின பேதாழி ஊதே. 

அவர ேடுக்தகயில் ேடுதது ஓயபவடுக்கிறதார. 
அந்ப் பேண் இரண்டு உருதளக்கிழஙகுகதள 
மவக தவக்க சடடியில் நீரூற்றி அடுப்பில் 
தவததுவிடடு அருமக இருக்கும் மூடிய கண்ணதாடி 
ஜனனலின எதிமர அேரநது ேதாரக்கிறதாள். 
ஜனனல் வழிமய ப்ரியும் ேனி ேடேரந் 
பவளியில்.. சதுர பூமி நடுஙகிக்பகதாண்டிருக்கிறது. 
ேதாரததுக்பகதாண்டிருக்கிறதாள். 
ேதாரததுக்பகதாண்டிருக்கிறதாள்.. 
ேதாரததுக்பகதாண்மடேயிருக்கிறதாள். 

இந்ப் ேடேததில் இந்த ப்தாடேர நிகழவுகள் 
இப்ேடி ஆஙகதாஙமக ப்தாடேரந்ேடிமய இருக்கிறது. 
அது நிகழநதுபகதாண்மடேயிருப்ேத் நிகழ விடடேேடிமய 
நதாம் கதாண்கிமறதாம். உருதளக்கிழஙகு மவகும் வதர 
பவளிதய பவறித்ேடிமய அவள் அேரநதிருக்கிறதாள். 
பவளிமய கதாற்று தூசுகளதாலும் இதலகளதாலும் 
குப்தேகளதாலும் அதசவத் நதாம் நேக்குள்ளும் 
கதாண்கிமறதாம். ஜனனல் வழிமயவும் கதாண்கிமறதாம்.

உருதளக்கிழஙகு பவநதுவிடுகிறது. அவள் 
ஒனதறத ்டடிலிடடு அப்ேதாவுக்குக் பகதாடுததுவிடடு 
இனபனதானதறத ்ன ்டடிலிடடுத ்தானும் 
உண்ண ஆரம்பிக்கிறதாள். அவர இடேது தகயதால் 
உருதளக்கிழஙகின ம்தாதல மவகமவகேதாய 
உரிக்கிறதார. ஆவி ேறக்கிறது. சுடடே விரல் ஊதிவிடடு.. 
இனனும் மவகமவகேதாய உரிக்கிறதார. உரிக்க உரிக்கமவ 
தகயில் கிதடேத் உரிேடடே பியந் கிழஙகின 
துண்தடே வதாயில் மேதாடுகிறதார. ஆவி ேறக்கும் வதாதய 
பேல்லுகிறதார. உரிக்க உரிக்க உரிக்கும் முனன்தான 
கதாலப்ேசி மவகமவகேதாய வதாயக்குள் மேதாகிறது. 
அப்மேதாது்தான நேக்குப் புரிகிறது. அவர இத்தன 
மநரம் ஜனனதலப் ேதாரதது அேரநதிருக்தகயில்.. 
ேசி அவதரத தினறிருக்கிறது. உருதளக்கிழஙகு்தான 
அவரகள் உணபவனறதால்.. அப்மேதாது்தான அஙகு 
நிலவும் வறுதே நேக்குப் புலப்ேடுகிறது. 
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ேலகடடே இக்கடடேதான சூழல்களில் மேதல 
நதாடடு ேதானுடேததின இரண்டேதாம் கடடே ேரிணதாேததுக்கு 
விததிடடேது உருதளக்கிழஙகு்தான எனேது வரலதாறு 
பிதசயும் பசயதி. 

அவர முக அதசவுகதள மிக அருகில் நதாம் 
கதாண்கிமறதாம். எதுவுேற்ற பசயலற்ற சிந்தன அவர 
முகததில் அதசகிறது. ேசி பகதாண்டே வறுதேதய 
அப்மேதாத்க்கு பவனறுபகதாண்டிருப்ே்தாய 
அவர பேனறுபகதாண்டிருக்கும் ம்தாரதணயில் 
நதாம் அறிகிமறதாம். அவரும் சதாப்பிடடே பிறகு... 
அந் ஜனனதலப் ேதாரதது அேரநது பவளிமய 
ேதாரததுக்பகதாண்மடே இருக்கிறதார. எனறு தீரும் இந்ப் 
பிணி எனேது மேதால நதாம் ேஙகலதான சதுர உலகததில் 
சதாத்ப்ேடடே ்விப்மேதாடு அேரநதிருக்கிமறதாம். 

 நிரம்ேச சுழலும் எண்ணஙகளுக்குக் கதாற்று எனறு 
பேயர இடேலதாம் மேதால. உருதளக்கிழஙகின கனததில் 
உலகம் ேசிக்கு பவநதுபகதாண்டிருக்கிறது.

இரண்டேதாம் நதாள். ஆறு நதாடகளில் நடேக்கும் 
கத்்தான இந்ப் ேடேம். ஆறு நதாடகளிலும் திரும்ேத 
திரும்ே நதாம் கதாண்ேது ேசியும் வறுதேயும். திரும்ேத 
திரும்ே இஙகுக் மகடடுக்பகதாண்டிருப்ேது கதாற்றும் 
அ்ன பேதாழியும். வீடடுக்கு முனேதாக சற்று எடடும் 
தூரததில் ஒரு கிணறு இருக்கிறது. அந்ப் பேண் 
அந்க் கிணற்றுக்குத ்ண்ணீர எடுக்கச பசல்தகயில் 
நதாதயப் மேதாலக் கதாற்று பினனதால் பசல்வத் நதாம் 
ேத்ேத்ப்மேதாடு கதாண்கிமறதாம். ப்தாண்தடே கிழிய 
கததும் கதாற்தற பேதாழிபேயரக்க இயலவில்தல. 
கதாற்பறனமற எழு் வருகிறது. 

கதாற்தற எதிரதது அல்லது கதாற்மறதாடு நடேக்கும் 
அந்ப் பேண்ணின நதடேயில் ஒரு அபூரவம் இருக்கும். 
ஒரு ஓவிய அதசவின பவளி இயலதாதேயின அடிகதள 
எடுதது தவக்கும். 

வசனஙகள் மிகக் குதறவு. இரண்மடே மேர. 
்னிதேயின அேதாரம். உலகிலிருநது ஒடுஙகிக்பகதாண்டே 
அல்லது ஒதுக்கப்ேடடே அல்லது ்னிதது 
விடேப்ேடடே எல்லதாமே அஙகிருக்கிறது. மேசசுக்கு 
மவதலயில்லதா் மேதாப்ல்லதாம் அவரகள்.. ஜனனதல 
பவறிக்கிறதாரகள். கண்ணில் ேடும் கதாடசிபயல்லதாம் 
எப்மேதாம்தா ஆரம்பித் கண்ணில் ேடேதா் கதாடசியின 
ப்தாடேரசசி்தாமன. இஙகு எ்ற்குமே ஆரம்ேம் இல்தல 
எனற உண்தேதயப் புரிநதுபகதாள்ள விஞஞதானமேதா 
பேயஞஞதானமேதா ம்தவ இல்தல. அவரகள் 
வீடடிலிருநது ஜனனல் வழிமய கதாணுதகயில் ப்ரியும் 
அந் ஒற்தற ேரததின நடுஙகு்ல் மேதாதும்.

அந்ப் பேண்ணின நதடேயில் ேதாரதவயில் 
மேசசில் எப்மேதாதுமே ஒருவதக ்ளரவு இருக்கிறது. 
அது ேனியதாலதா.. புயலதாலதா.. வறுதேயதாலதா.. ்ன 
மீதுள்ள இருத்லின குறிப்பினதாலதா.. உருதளக்கிழஙகு 

பகதாண்டே ரகசியம் அது.

வீடடுக்குள் அடுப்பு 
கனனறுபகதாண்மடேயிருக்கிறது. திரும்ேவும் 
ஜனனதலப் ேதாரக்கிறதாள். திரும்ேவும் உருதளக்கிழஙகு 
மவகதவக்கிறதாள். சதாப்பிடுகிறதாரகள். ஒவபவதாரு 
நதாளும் அஙகு ஒரு நதாள் ்தான. ஒரு நதாமள ஒவபவதாரு 
நதாள் ் தான. தினமும் தினேதாகமவ அனதறய தினேதாகமவ 
்தான.. மநற்தறய தினமும் நதாதளய தினேதாகவும் கூடே 
இருக்கிறது.

இருள் சூழந் வீடடுக்குள் ஒருவதக மவடதக 
இருக்கிறது. பவளிசசததின க்வுகளுக்கு அந் வீடு 
ஏஙகுவத் அவ வீடடுக்குள் சுற்றும் சூனியததின 
திறவுமகதால் கதாடடிக்பகதாடுக்கிறது. ஒரு நதாளும் 
அவரகள் அந் உருதளக்கிழஙகுகதள முழு்தாகச 
சதாப்பிடுவதில்தல. சதாப்பிடே முடிவதில்தல. ேசிக்கும் 
ருசிக்கும் இதடேமய ஒரு பசயல் உண்ேப்னறு 
இருக்கிறது. அது அவரகளுக்கு இல்தல. ேகிரநது 
பகதாள்ளு்லுக்கு அவரகளிதடேமய மிகச பசதாற்ேேதான 
பசதாற்கள்்தான மிசசம் இருக்கினறன. 

கம்ேளிதயப் மேதாரததிக்பகதாண்டு ஒரு நிழதலப் 
மேதால அவர ஜனனதலமய ேதாரததுக்பகதாண்டிருக்கிறதார. 
சூனியம் அஙகு சுழனறுபகதாண்மடே இருக்கிறது. 
அதுவதர அதடேேடடிருக்கும் மிருகம் மேதாலக் 
க்தவத திறந்தும் கதாற்றின கனத் குரல் பவளிமய 
கிணற்றுக்குச பசல்லும் அவளின உருவதத்ப் 
பூசிக்பகதாள்கிறது. கதாதிதரயும் சத்ததில்  கதாற்றின 
அகலம் நம்தேயும் அதசக்கிறது. உலகின கதடேசி 
பகதாஞச மேரகளில் இவரகளும் இருவமரதா எனறு 
கூடே ம்தானறும். தகவிடேப்ேடடே விதியின உருவஙகள் 
அவரகளதாகி இருக்கிறதாரகமளதா.

அவரகள் அவரகதள விடமடே பரதாம்ே தூரம் 
வநதுவிடடேது மேதாலப் புரிநதுபகதாள்கிமறன.

  இவரகதளப் மேதாலமவ இந்ச 
சுற்றுவடடேதாரததில் எஙமகதா குடியிருக்கும் ஒருவர... 
கிடடேத்டடே நண்ேர மேதாலத்தான ப்ரிகிறதார. 
கதாற்மறதாடு கதாற்றதாக வநது க்தவத ்டடுகிறதார. 
க்வு திறக்கப்ேடுகிறது. திறந் பசவவகததில் கதாற்று 
குதியதாடடேம் மேதாடே க்வதடேக்கும் அம் பநதாடி 
மூசசு கதாடடேதாேல் அடேஙகிவிடுகிறது. கதாற்றின நதாக்கு 
மீண்டும் வீடதடே ஒரு பிசதாதசப் மேதாலச சுற்றுகிறது. 
உள்மள வந் அவர பிரதாநதி மகடகிறதார. ஊற்றிக் பகதாடு 
எனறு ேகளிடேம் பசதால்கிறதார பேரியவர.

  அந் இதடேபவளியில் வந்வர 
மேசிக்பகதாண்மடே இருக்கிறதார. பேதாத்ப் 
ேடேததுக்குேதான வசனம் அவரிடேம் இருக்கிறது. 
உலகததின வலிதே ்ரம் ்தாழந்து ேற்றி... சதாநதியின 
சேதா்தானததின மவலி கடடுதடேந்து ேற்றி... வதாழவின 
பநறிகள் ேற்றி... இல்லதாதேக்கும் இயலதாதேக்கும் 
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இதடேமயயிருக்கும் நூல்முதன அனுேவம் குறிதது... 
இப்ேடி மேசிக்பகதாண்மடே இருக்கிறதார. பேௌனம் 
எப்ேடி நீண்டிருந்ம்தா அம் மேதாலப் மேசசும் 
நீள்கிறது.

்னிேனி்த தீரப்பு ஒருமேதாதும் ்னிேனி்னுக்கு 
நலம் ேயக்கதாது.. இந் உலகில் மேதாசேதானதவகதள 
நிகழததிவிடடேதாரகள்.. அனுகூலேதாகவும் 
அதிகதாரப்பூரவேதாகவும் அவரகள் பசயயமவண்டியத் 
அவரகளுக்கதாகச பசயதுபகதாண்டிருக்கிறதாரகள். 
எலிகதளப் மேதால நதாம் ேதுஙகி இருக்க மவண்டி 
இருக்கிறது. சேதா்தானததுக்கும் சண்தடேக்கும் இல்லதா் 
அரத்ஙகள் பூசி... பவற்றிக்கும் அரத்மில்தல 
ம்தால்விக்கும் அரத்மில்தல எனறதாக்கி விடடேதாரகள்.. 
பிரதாநதி வதாஙக வந்வர ப்தாடேரநது மேசிக்பகதாண்மடே 
இருக்கிறதார.

அவர மேசி முடிதது ஆசுவதாசப்ேடுதகயில்... 
அல்லது இவரிடேம் கருதது மகடகும் ப்தானியுடேன 
ேதாரக்கும் சேயததில்... “எல்லதாம் பேதாக்தகயதா இருக்கு. 
முடிசசிடடியதா...?” எனகிறதார பேரியவர.

  வந்வர “சரி நதான ஒனனும் 
பசதால்லல” எனேது மேதானற உடேல்பேதாழியில் 
பிரதாநதிதய எடுததுக்பகதாண்டு அ்ற்கதான கதாதச 
விடபடேறிநதுவிடடுக் கிளம்பிவிடுகிறதார.

அவரகதளச சுற்றி நடேக்கும் அரசியல் 
மேசப்ேடடேது எனறு நிதனக்கிமறன. அது 
முடியதா்மேதாது வதாரதத் ஜதாலஙகள் எனறு இவர 
உ்தாசீனப்ேடுததினதார மேதால. ஒரு கடடேததுக்கு 
மேல் வதாரதத் ஜதாலஙகள் ேடடுேல்ல.. வதாக்கிய 
அதேப்புகள் கூடே மகதாணல்ேதாணலதாகி விடும். 
அவர கதாற்றுக்குள் மேதாவத் ஜனனல் வழியதாக 
இருவரும் ேதாரக்கிறதாரகள். தூரததில் அந் ஒற்தற ேரம் 
மயதாசதனயற்று அதசநதுபகதாண்டிருக்கிறது. 

ஒரு சேயம் ஜிப்ஸிகள் வநது கிணற்தறச 
சூழநதுபகதாண்டு ஏம்ம்தா உளறிக் கததிக் 
கூசசலிடுகிறதாரகள். அவரகதள அவள் விரடடுகிறதாள். 

“உன கண்களில் சதாத்தான ப்ரிகிறதான” 
எனறு பசதால்கிறதாரகள். “நீ ஒரு மகதாதழ” எனறு 
மேசுகிறதாரகள். அம் மநரம் “எஙகமளதாடு அபேரிக்கதா 
வநதுவிடு” எனறு அதழக்கிறதாரகள். கிணற்றில் 
நீர எடுக்கிறதாரகள். சலம்புகிறதாரகள். அவரகள் 
மேசிக்பகதாண்மடே ரகதளயில் ஈடுேடே... விறகு 
பவடடி நல்ல ேழக்கம் உள்ள அப்ேதா மகதாடேரிமயதாடு 
கிணற்தற மநதாக்கி மவகேதாயச பசல்கிறதார. அவரகள் 
குதிதரதயக் கிளப்பிக்பகதாண்டு பசனறுவிடுகிறதாரகள். 
அவரகமளதாடு மேதாய இருக்கலதாமேதா எனறு அவள் 
மயதாசிப்ே்தாக ேடேம் முடிவ்ற்குள் ஒருமுதறயதாவது 
நதாம் மயதாசிததுவிடுகிமறதாம்.

ஒரு கடடேததில் கிணற்றில் நீர இல்லதாேல் 

மேதாகிறது. பசயவ்றியதாது விழிக்கிறதாரகள். இழுக்க 
ேறுக்கும் குதிதரதயயும் நடேததிக்பகதாண்மடே 
கிளம்பிவிடுகிறதாரகள். 

புயல் சத்ம் இதல இதலயதாயத ்வழகிறது. 
ஒற்தற ேரதத்த ்தாண்டிச பசல்வத் நம் தூரததுக் 
கண்களில் கதாண்கிமறதாம். சினிேதாவின அரத்ம் புரிகிறது. 
கதாடசிபேதாழியின சதுரம் புரிகிறது. அந் ேரததுக்குப் 
பினனதால் ஒரு உலகம் இருக்கிறது. அது ஒருமேதாதும் 
இந்ப் ேக்கம் வருவதில்தல. கதாற்று வீசிக்பகதாண்மடே 
இருக்கிறது. ேரம் அதசநதுபகதாண்மடே இருக்கிறது. 
ேரம் சும்ேதா இருந்தாலும் கதாற்று விடுவதில்தல. 
இதலகள் ேறநதுபகதாண்டிருக்க திதரதயத 
துதளயிடடுச சப்்ம் நம்தே வந்தடேநதுபகதாண்மடே 
இருக்கிறது. அவரகள் மீண்டும் திரும்பி வருகிறதாரகள். 
ேயணம் எனன ஆசசு எனற மகள்வி நேக்குள் எழுகிறது. 
எனன மவண்டுேதானதாலும் ஆகி இருக்கலதாம் எனறு 
அவரகளின பேௌனம் பசதால்கிறது. இம்முதற அவரகள் 
உருதளக்கிழஙகு சுடடு சதாப்பிடுகிறதாரகள். 

அவரகளிடேம் ேதில்கள் இல்தல. மகள்விகளும் 
இல்தல. நீரில்தல. பிரதாநதியும் இல்தல. ேசியதாற்ற 
விளக்மகற்ற முயல்கிறதாரகள். அது அதணநதுபகதாண்மடே 
இருக்கிறது.

க்வதடேக்கவும் கதாற்றின பேதாழி 
நினறுவிடுகிறது. ஆனதால் கடடுதரதய முடிததும் 
கதாற்றின பேதாழி மகடடுக்பகதாண்டிருக்கிறது. அ்ற்குச 
பசதால்ல இனனமும் எனனமவதா இருக்கிறது. மகடேது 
ேற்றிய அக்கதற ஒருமேதாதும் அ்ற்கில்தல.

அப்ேடியதாக அந் ஆறதாம் நதாளிமல சுடடே 
உருதளக்கிழஙதக அவள் உண்ணதாேல் பசயலற்றுப் 
ேதாரததுக்பகதாண்டிருக்கிறதாள். 

“சதாப்பிடு..” எனறு பசதால்லிவிடடு 
சதாப்பிடே முடியதாேல் தக உருதளக்கிழஙதகப் 
பிதசநதுபகதாண்டிருக்க... அவர ்தல குனிநது 
அேரநதிருக்கிறதார. மயதாசதனயற்ற பவற்று நிதலயில் 
புயல் ேடடும்்தான இருக்கிறது. அவரகள் முகததிமலதா 
ஆறதாம் நதாளின பவளிசசம் ேஙகலதாக. 

இனி ஏழதாம் எடடேதாம் ஒனே்தாம் ேத்தாம் 
நதாபளல்லதாம் அவரகளுக்கு இருக்கிற்தா எனறு 
ப்ரியவில்தல. 

திதைப்படம்  : The Turin Horse
இயககுநர்கள் : Béla Tarr, Ágnes Hranitzky
தமொழி      : ஹங்்கரியன
ஆண்டு      : 2011
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்நான் வநாசிதநதன்

�நாணவர் ெக்கம் 

ேணி.முததுநிலவன, 
இளம்.பேதாறியியல், 

சர ஐசக் நியூடடேன பேதாறியியல் 
ேற்றும் ப்தாழில்நுடேக் கல்லூரி,  

நதாகப்ேடடினம்.

அகரமுதல்வனின் ‘நன்்றேது? தீ்தது?’
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சகள்வி ஒரு பேதாதுவுதடேதே. அதல 
கதரயிடேம் மகடேது மேதால.. கதர அதலதய 
இழுததுக் மகடேதுமேதால. அப்ேடித்தான 
என ்நத்யிடேம் நதான மகடடே ேழதலக் 
மகள்விகளுக்பகல்லதாம் அது சதாரந் புத்கஙகதளமய 
ேதிலதாக வதாஙகிக் பகதாடுதது உரக்க அவர பசவி 
ேடும்ேடி வதாசிக்கச பசதானனதார. அவவதாமற பசயயுள், 
சிறுவர கத்கள், ேதாடேல்கள் என என வதாசிப்பு 
ப்தாடேஙகியது.

 ஒரு புத்கதத் வதாசித்லுடேன அயரதாது அது 
குறிதது உதரயதாடேல் விவதா்ம் விேரசனபேனப் ேல 
ேதாரதவகளில் பேதாழுதுகள் நீளும். அப்ேடியதான 
பேதாழுதுகளில் அரசியல் சதாரந் விவதா்ஙகள் 
சி்றல்களதாகப் ேறக்கும். 

அந் வதகயில் எனக்கு ேற்ற நில 
எழுததுக்கதளக் கதாடடிலும் ஈழ எழுததுக்கள் மீது 
பேரும் அவ்தானிப்பும் எதிரேதாரப்பும் இருக்கும். 
ஏபனனில் அதவ ்ன நிலததின ம்தவதயயும், 
ஏன எழு் மவண்டும் எனற முக்கியததுவதத்யும் 
உணரநது எழு்ப்ேடுேதவயதாகக் கருதுகிமறன. 

ஈழம் சதாரந் எழுத்தாளர அகரமு்ல்வனின 
‘நனமறது? தீம்து?’ புத்கம் வதாசிக்க மநரந்து. இது 
ேற்ற புத்கஙகளிலிருநது இருநது சற்று ேதாறுேடடு 
உதரயதாடேல்களின ப்தாகுப்ேதாக இருந்து. ேதது 
அதிதீவிர ஆளுதேகளின உதரயதாடேல்கள் மகள்வி-
ேதில் எனத ப்தாகுக்கப்ேடடிருக்கிறது. இது அரசியல் 
சதாரந் எல்லதாத ்ளஙகளிலும் மகடகப்ேடடு 

இருந்து. திருமுருகன கதாநதி, கடேஙகமநரியதான, 
ம்தாழதே பூேதி, தீேசபசல்வன, குணதா 
கவியழகன, ்மிழநதி, யுகேதாரதி, ேததிநதா்ன, ேகதா 
்மிழபிரேதாகரன, ம்னபேதாழி ் தாஸ் என பவவமவறு 
ஆளுதேகளின பவவமவறு கண்மணதாடடேஙகளில் 
நடேந் உதரயதாடேல் ப்தாகுப்ேதாகும். அவரவரின 
்னித் பகதாள்தக அளவில் எந் சேரசமும் இல்லதா் 
நிதலப்ேதாடடில் இருந்து. 

இவற்றில் எழுத்தாளர ேததிநதா்னின 
உதரயதாடேதல முக்கியேதான்தாகக் கருதுகிமறன. 
இநதியதாவில் ஈழ அகதிகள் சநதிக்கும் பநருக்கடிகள், 
அழுத்ம், ்ன கதாணிதயப் பிரிநது வந் ேதால்யம் 
எனப் ேலவற்தற அவரது உதரயதாடேல் மூலம் 
உணர முடிகிறது. ஈழப் மேதாரதாடடேக்களததில் இவர 
அகிம்தசதய முனனிறுததுகிறதார.

 ஒரு பேண் எழுத்தாளரதாகத ்மிழநதி மேசுகிற 
்மிழத ம்சியமும் இலக்கியமும் எ்ற்கும் சேரசம் 
இல்லதாேல் ்னிதது நிற்கிறது. “்மிழத ம்சிய 
இலக்கியம்்தான இனறு ஈழததின விளிம்புநிதல 
குரல்கள்” எனற தீேசபசல்வனின வருத்க் குரல்  
இலக்கிய உலகில் ்மிழத ம்சியம்  குறித்்தாக 
ஒலிக்கிறது.

யுவேதாரதி கதணயதாழியில் எழுதித தீரத் 
தேததுளிகள் ஈழேண்ணிற்கதான கண்ணீரததுளிகள்.

குணதா கவியழகன, “நதான எனக்கதாகமவணும் 
எழு்த்தாமன மவண்டும்” எனறு மகடேது ்ேக்கும் 
்ம் ேண்ணிற்கும், ேண்ணின மீ்தான ேக்கள் 
உரிதேக்கும் ப்தாடேர குரலதாய ஒலிப்ேத் உணர 
முடிகிறது.

இவவதாறு ்ேது ்னித் உணரசசிப் பேருக்கின 
பேதாருடடு ்ேது ேக்களுக்கதாய, ேண்ணிற்கதாய எந் 
சேரசமும் இல்லதாேல் ஒலிக்கும் ஒவபவதாருவரின 
கருததுக்களும் ்மிழத ம்சியம் ேற்றிய 
பேருஙகனவும் வதாசிப்மேதாதர வதாஞதசமயதாடு 
உதமவகப்ேடுததுகினறன.
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 வி�ர்்சனம்

“ஒவபவதாரு நதாடடின இனமும், 
அல்லது பேதாழியின குழுவும், அல்லது 
வரக்கமும் ஒவபவதாரு கதாலகடடேததிலும் 
நனதே – தீதே ேற்றிய சில மகதாடேதாடுகதள 
ேதறமுகேதாகமவனும் உதடேய்தாக இருக்கிறது”

- க.தகலதாசேதி, இ,முருதகயன, கவித் 
நயம்.

“1950களில் புதுக்கவித் ஆஙகில 
இலக்கியப் ேழக்கமுள்ள நகரப்புற நடுத்ர 
வரக்கததினரிடேம் பேல்ல அறிமுகேதானது. 
1962இல் எழுததுப் பிரசுரேதாக ‘புதுக் குரல்கள்’ 
எனற ப்தாகுப்பு 24 கவிஞரகளின 63 கவித்கதள 
உள்ளடேக்கி பவளியதானது.   1970இல் 
‘கசடே்ேற’ இ்ழ, பவகுசனப் ேதடேப்புகள், 
ேததிரிதககள் குறிதது அதிருப்தியதடேநதிருந் 
ேதடேப்ேதாளரகளின பேதாதுமேதடேயதாக 
விளஙகியது.  மகதாதவயிலிருநது 1971ஆம் 
ஆண்டு பவளியதான ‘வதானம்ேதாடி’ இ்ழ 
சமூகப் பிரசசிதனகளுக்கதான தீரவுகதளயும் 
சமூக அவலஙகதளயும் பவளிப்ேடுததும் 
புதுக்கவித்கதள பவளியிடடேது.  இனகுலதாப், 
சிற்பி, மீரதா, பிரேஞசகவி, மு.மேத்தா மேதானமறதார 
சமூக அக்கதறயுடேன புதுக்கவித் எழுதினர,” 
(ந,முருமகச ேதாண்டியன, எஙமக பசல்கிறது ் மிழக் 
கவித்?).

  எழுேதுகளின நடுப்ேகுதியிலிருநது 
புதுக்கவித் ஓர இயக்கேதாகமவ உருபவடுதது 
வளரந்து. புதுக்கவித்க்கதான விளக்கஙகளதாகவும் 
கவித்கள் பூத்ன.  “யதாப்ேற்ற கவித்.. 
இயற்தகபயழில் இருக்க பசயற்தகயணி 
எ்ற்பகனறு உதடேயுடேன ஒப்ேதனயும் 
நீக்கிவிடடே கனனி” எனகிறதார சி.ேணி.  
“கவிஞரகமள, உஙகளில் யதார பநம்புமகதால் 
கவித்தய எழு்ப் மேதாகிறீரகள்?” எனறு மேத்தா 
மகள்வி எழுப்புகிறதார.   இப்ேடிச சமூகததில் 
வதானம்ேதாடிக் கவிஞரகள் சலசலப்தே ஏற்ேடுத் 
ஆரம்பித் கதாலம்.  வதானம்ேதாடி இயக்கததின 
பேரும் ்தாக்கதத்த ப்தாடேரநது, அதில் ஒரு 
அஙகேதாக இல்லதாேல் மேதானதாலும், அ்ன 
்தாக்கதத்ச சுவீகரிததுக் பகதாண்டேவரகளும் 
உண்டு.   1963இல் ‘நிலவுப்பூ’தவயும் 1968இல் 
‘சிரித் முததுக்கள்’உம் ேரபுக்கவித்யில் 
்ந் சிற்பி 1971ஆம் ஆண்டு புதுக்கவித்யில் 
‘ஒளிப்ேறதவ’ ்ருகிறதார.  (1974ஆம் ஆண்டில் 
மு.மேத்தாவின ‘கண்ணீரப் பூக்கள்’,  1977ஆம் 
ஆண்டில் ்மிழனேனின ‘விடியல் விழுதுகள்’ 
ேற்றும் இனகுலதாப்பின ‘பவள்தள இருடடு’, 
நதா.கதாேரதாசனின ‘கறுப்பு ேலரகள்’,  1979இல் 
தவரமுததுவின ‘திருததி எழுதிய தீரப்புகள்’). 
1976ஆம் ஆண்டு சரப்ேயதாகம் ்ந் சிற்பி 
1982இல் பேௌன ேயக்கஙகள் ்ருகிறதார.  

கவிஞர் சிற்பியின் 
சிரித்த முததுககள் 
மு்தல் சர்்ப்ப யாகம் 
வரை
- ஒரு வொ்னம்பொடியின வதைபடம்
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இப்ேடி வதானம்ேதாடி இயக்கம் வசந்கதாலதத் 
மநதாக்கித்தான ேறநதுபகதாண்டிருந்து.

வதானம்ேதாடி இயக்கததின ஒரு 
கவிப்ேறதவயதான சிற்பி, ேல வதானம்ேதாடிக் 
கவிஞரகதளப் மேதாலமவ, ேரபிலிருநது 
புதுக்கவித் வடிவதத்ச சுவீகரிததுக் 
பகதாண்டேவர.  “எனனுதடேய ேரபுக் கவித்க் 
கதாலகடடேததின பசல்லப் ேதடேப்பு ‘சிரித் 
முததுக்கள்’.  வதானம்ேதாடி இயக்கததின சிறகுகள் 
முதளக்கதா் மநரம்.  ஆயினும் எழுதது இ்ழில் 
புதுக்கவித் முதளவிடடுக் பகதாண்டிருந் 
கதாலம்.  இந்க் கடடேததில்்தான ‘சிரித் முததுக்கள்’ 
பவளிவந்து” எனகிறதார சிற்பி. 

வதானம்ேதாடி இயக்கக் கவிஞனதாக 
ஆனது எப்ேடி எனறு அவமர பசதால்கிறதார: 
“ஒரு ேக்கம் புதிய வடிவம் ஏற்ேடுததிய 
்விரக்க முடியதா் கவரசசி – ேறுேக்கம் அந்க் 
கவித்கதள எழுதிக்பகதாண்டிருந்வரகளின 
நம்பிக்தக வறடசியினமேல் ஏற்ேடடே மகதாேம்.  
இனபனதாரு ேக்கம் என மேல் ேரபு பசலுததிய 
ஆதிக்கம்.  இத்தனயும் இந்த ப்தாகுப்பில் 
உள்ள கவித்களில் பிரதிேலிததிருக்கினறன.”  
அவமர ்மிழக் கவித் ேற்றிச பசதால்வது 
மிகவும் கவனிக்கத்க்கது – “ஒரு புறததில் 
எலியடதடேயும், எஸ்ரதா ேவுண்தடேயும் 
்தலயில் தூக்கியதாடும் எழுதுமகதால் ஏநதிகளும், 
ேறுபுறததில் யதாப்ேருஙகலததுள் கவித்தயக் 
கதாப்பிடடு மூடேத துடிக்கும் சுதே்தாஙகிகளும் 
மேதாரக்மகதாலம் பூண்டு நிற்கினறனர.  இக் குருதிச 
மசற்றில் முதள கீறிவர முயனறு ேதாரக்கினறது 
்மிழக் கவித்”. வதானம்ேதாடி இயக்கததிற்கதான 
வரமவற்பு வதளயஙகளதாகத்தான இவவரிகள் 
ம்தானறுகினறன. 

ேரபுக் கவித்களில் ‘சிரித் முததுக்கள்’ 
(1968) எனகிற நூமலநதி வந்தாலும் ஊற்று, கதாேக் 
கறஙகு எனகிற இரு கவித்களிலும் புதுக்கவித் 
வதாமளநதி இருக்கிறதார. 

“ஈனச் சிறு மகளே!
நில்லடி நில!
தளேளாடு நடைப் பெணளணே!
...
ஒரு ளேடே
மதிநளாடி ேரு மனிதன் திருேடிகள
மிதிெடை மளாத்திடையில –
நீ்லமுகில ேணணேன் சீைளாமன்
திரு பநடுமளால

களா்லடிகள ெடபைழுநத கன்னி 
அகலிடகயளாய்…

யளார் கணைளார், நீயும்
நீளுறககம் நீங்குடேளயளா?”

உடேல் வியதாேதாரததிற்கு உநதித 
்ள்ளப்ேடடேவதள மநதாக்கிய கவித்யதாக இது 
அதேநதிருக்கிறது.  ேரபிலிருநது ேதாறுேடே 
யத்னிக்கிறது.  புதுக்கவித்ப் ேடிேதத்ப் 
பூசிக்பகதாள்ள விதழகிறது.   அழுத்ம் கூடிய 
கவித்்தான.  ஆயினும்,   ‘ஈனச சிறுேகமள’ எனற 
கவிஞனின பசதால் பநருடுகிறது.  ேதாரதி ேதாடிய 
“ஈனப் ேதறயரகமளனும்” எனகிற வரிகளுக்கு 
மநரந் விேரசனம் நிதனவுக்கு வருகிறது.

இலக்கிய உலகில் ேதாரதியின வருதகதய 
ஊற்று எனகிற கவித்யில் ‘பகதாம்ேதாளம்’ 
அடிததுக் பகதாண்டேதாடுகிறதார.  “விழித் விழியிமல 
பவறியும், எடுத் ப்தானியிமல மிடுக்கும் நடேக்கும் 
நதடேயிமல துடிப்பு”ேதாகப் ேதாரதி வந்்தாயச 
பசதால்கிறமேதாது பசதால் புதிது, சுதவ புதிது என 
வதாரதத்கள் வரிதச கடடுகினறன…..

“விேர்த்துப் ளெளான பநஞ்சக குட்லயில
புதுக குருதி விட்சத்தது,
முைமளாகிப் ளெளான ப்சளாறகளுககுச்
்சைளாயுவின் தடமயன்
்சம்ெளாதிடயப் ளெளால
சிறகுகள முடேத்தன”

இவவரிகள் சூசகேதாகச பசதால்வது.. 
சிற்பி எனனும் கவிப் ேறதவ ேரபுக் கவித்க் 
கூடடிதன ேறநது புதிய கவித் வதானில் 
சிறகடிக்க எத்னிக்கிறது.. ் மிழ இலக்கிய வதானில் 
‘ஒளிப்ேறதவ’ யதாய உலதா வருகிறதார.

“சிற்பி ேதாலசுப்ரேணியம் ்மிழ ேரமேதாடு 
கவித் எழுதுகிறதார.  அந் ேரதே மீறதாேமலமய 
புதுதே பசயய மவண்டும் எனறு முதனகிறதார.  
இவருக்கு உண்தேயதான நதாடடேம் புதுதேயிலதா, 
ேரபிலதா எனறு எனக்குப் புரியவில்தல.  ஏ்தாவது 
ஒனறில் இவர நிசசயம் பவற்றி பேறுவதார எனறு 
எனக்குத ம்தானறுகிறது” எனறு ஒளிப்ேறதவயின 
முனனுதரயில் பஜயகதாந்ன எழுதுகிறதார. 

‘சிரித் முததுக்கள்’ ப்தாகுப்பிற்குப் பின 
வந் ‘ஒளிப்ேறதவ’ (1971) யில் புதுக்கவித்க்கதான 
ேடிேஙகளில் பவற்றிதய ஈடடிவிடே முடிகிற 
இவரதால் ேரபிலிருநது முற்றதாக முறிததுக்பகதாள்ள 
முடியவில்தல.  ேதாரதி, ேதாரதி்தாசதனப் மேதானற 
பரதாேதானடிக் கவித்களின ப்தாடேரசசிதயப் 
ேதாரக்க முடிந்தாலும் ஒரு புதிய திதச மநதாக்கிய 
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ேயணததின உறுதிப்ேதாடு ப்ரிகிறது.

 “ேளானில ஒளிப்ெறடே
ேடைமிடடுப் ளெளாகிறது
...
ஓரு்லக முடடை
ஓடுவிடடு ேநததுளேளா
ஒளிப்ெறடே பூமித்தளாய்
மடிளநளாககிப் ெறநததுளேளா?”

எனறு வி்வி்ேதாகக் கதிரவனுக்மக பநருப்பு 
மூடடும் கவித் இது.

்தாஜ்ேகதால் எனகிற கவித்யில் ஷதாஜகதானின 
அனபின ஆழ அகலஙகதள அளவிடடுவிடடுக் 
கதடேசியில் முடிக்கிற வரிகளில் இருக்கும் ேகடி 
ேஞச.

“ஓ! என் களாதலிககு மனதில கடடி முடித்ததும்
மளாது ்சலித்ததும் நளாளன இடித்ததும்
இதடனக களாடடிலும் மதுைக ளகளாபுைம்!”
கவித் ்தாஜ்ேகதால் கடடுவ்ற்குப் ேளிஙகுக் 

கல் ம்தவயில்தல; ேகடிக் கல் மேதாதும் மேதாலும்!  
சிமலதடேயப்ேன எனகிற முழுக்கவித்யும் 
ேகடிக்கு உ்தாரணம்.

கவிஞர சிற்பிக்குக் கத்ப்ேதாடேல்களில் ஒரு 
கதா்ல் இருக்கிறது.  மயசு கதாவியததின சுருக்கம் 
மேதால அதேநதிருக்கும் ‘சிலுதவத ் வமயதாகி’யில் 
்மிழ உருகி வழிகிறது.  “பேத்ல்மஹம் 
நகரிபலதாரு பிள்தள அழுகிறது”…. எனறு 
ப்தாடேஙகி “ஏசுபிரதான ்னபிறப்பில் குனறிேணி 
இல்லதா் குடிதசப் பிறப்ேதாளி” எனறு ப்தாடேரநது 
“தியதாகத திருசசிலுதவ தீப்பிழம்பு ப்றிக்கிறது! 
தேயிருடடுச சதாத்தானின ேனம்கூடேச சுரக்கிறது!” 
எனறு சதாத்தாதனமய சற்று ஸ்்ம்பிக்க தவக்கும் 

கவித். 

ேரபின ேகரந்ம் ேடிந் ேலரகள்்தாம் 
எனறதாலும் புதுக்கவித்யின ேடிேவதாசதத் 
நுகரமுடிகிறது.

“எனது வதாகனம்” எனகிற கவித்யில்

மளாயேர்ககுக கருைளாழேளார்
ளே்லேர்ககுத் ளதளாடக மயில
மட்லமைநடத
நளாயகர்ககு பேளபேருது
டெைேர்ககு ளேடடைநளாய்
நமனளாருகளகளா
ெளாயேரும் களாடபைருடம
கணேெதிககுப் ெருத்த எலி
அடிளயனுகளகளா
ேளாய்பிேநது ளதளால பமலிநது
ேளாடி டநநத ஒரு ள�ளாடி
ெழஞப்சருப்ளெ!
ேரபின வழிவந் பசதாற்கள்்தாம். 

ப்தானேஙகளின ேடடியல்்தான.  ஆனதால் “தநந் 
ஒரு மஜதாடி ேழஞபசருப்மே”, அதுவும் பவறும் 
பசருப்மே அல்ல ேழஞபசருப்மே எனகிறமேதாது 
கவித்க்குப் புத்ம் புதிய பேருமகறிவிடுகிறது.

பேௌனம் கவித் இனபனதாரு உ்தாரணம். 

“அகலிதக ேற்றிச சிலர உதிரததுள்ள 
துணுக்கு வரிகளிமலமய சிலர பசதாக்கி நிற்ேத்ப் 
ேதாரக்கிமறதாம்.  எனினும் அண்தேயில் 
பவளிவநதுள்ள கவிஞர சிற்பியின அகலிதக 
இனனும் கதாததிருக்கிறதாள் எனனும் கவித்்தான 
ஆக்கக் கற்ேதனக்கு அதடேயதாளேதாயுள்ளது.  
அகலிதக ேதாததிரேல்ல; பேண்குலமே 
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ஆடேவரகளின கல்பநஞசததிலிருநது இனனும் 
விடு்தல பேறவில்தல எனற கருதது கவித்யின 
இறுதி வரியில் ப்தானிக்கிறது..

“இல்தல…. அந்க் கதாலடிகள்

இரதாேனல்ல பவறுந ்விப்பு…” 

இதுமவ சிற்பியின கற்ேதனயில் பிறந் 
அகல்தய பசதால்லும் பசயதி,” (மீரதா, எதிரகதாலத 
்மிழக் கவித்).

“இவரகள்்தான (வதானம்ேதாடி கவிஞரகள்) 
இருே்தாம் நூற்றதாண்டின பிற்ேகுதியில் ்மிழக் 
கவித்ச சினனஙகள்.  பசதாற்களில் புதிய வரணச 
மசரக்தக, உருவக நிதறவு, ேடிே அதேப்பியல், 
நவ நவேதான உததிகள், ேரபில் கதாலூனறிப் 
புதுதேவதானில் கிதள ேரப்பும் கவித்ப் 
மேதாக்கு, ேனி்ப் ேண்பின ேலரசசி – இவற்றில் 
நம்பிக்தக பகதாண்டே ஒரு கூடடேதத்ச மசரந்வன 
நதான” எனறு ஒளிப்ேறதவயின முனனுதரயில் 
எழுதுகிறதார சிற்பி.  ்னக்பகன ஒரு தீரக்க 
்ரிசனதத்த தீரேதானிததுக்பகதாள்கிறதார.

ஒளிப்ேறதவயிலிருநது சரப்ே யதாகம் 
(1976) ஒரு ேடிேப் ேதாயசசல். ேதாடுபேதாருள் 
ம்ரவுகளதாலும், ே்ப் பிரமயதாகஙகளதாலும் 
முற்றிலும் புதுக்கவித்க்கதாரனதாகிவிடுகிறதார 
சிற்பி.  “நதாகஙகள் அழிக்கும் யதாகஙகள் 
ப்தாடேஙகிமனதாம், பகதாடிய சரப்ே யதாகம்!”

 “சூரிய தேயததில் பவப்ேம் எடுதது

ஆரக்டிக் ேடிதய உருக்கும்

பநருப்பு எழுததுகள் நேக்கு மவண்டும்” 
எனறு நதாகஙகள் அழிக்க யதாகஙகள் நடேததுகிறதார.

தகயில் தீசசடடி.  கண்களில் உக்கிரம்.  
துருததும் நதாக்கில் ப்றிக்கும் இரத்ம்.  
கவி்தாம்வியின கதாளி ஊரவலம். பகதாடிய சரப்ே 
யதாகம்.  சரப்ேஙகதளமய விழுஙகுகிற சிற்பி யதாகம். 
ஒவபவதாரு வதாரதத்யும் உளியதாக…  ஒவபவதாரு 
கவித்யும் சிதலயதாக… பூவதாயச சில கவித்கள். 
புயலதாயச சில கவித்கள். ேதாரம்ேரியத ்மிதழ 
ேறநதுவிடேதா் ேடிேச சிகரஙகள்.    

“ெைம ெதத்துச்
ள்சளாெளான ெைம்
எங்கள ளத்சம்
அதில
கடைங்கள ளதளாறும்
நச்சுப் ெளாம்புகள
களாத்துக கிைககின்றன”

ேரேே் விதளயதாடடின மூலம் தீய சக்திகள் 

ஒருபுறம். தீய சக்திகதள பவற்றிபகதாள்ளத 
ப்தாடேரநது மேதாரதாடும் நல்ல சக்திகள் ேறுபுறம். 
இ்ற்கு கவிஞர எடுததுக்பகதாண்டே பினனணித 
திதரசசீதல ேரேே் விதளயதாடடு.  ஆஙகிலததில் 
juxtaposition எனறு பசதால்வதாரகள்.  ேரே 
ே்தத் எஙகள் சிரே ே்த்தால் சிருஷடிததுக் 
பகதாடுப்மேதாம்.  ஏபனனில் இது ‘ஜனமே ஜய 
யுகம்!’ எனறு கவித் முடிகிறது.   ஜனமே ஜய 
யுகம் மநதாக்கிய புயமல புயல்்தான இந்க் கவித்.

ேரேே் விதளயதாடடு முடிநதுவிடுகிறது.  
அடுதது, கவிஞர ேகடி ே்தத் நிகழததுகிறதார.  
மேசதா் பேதாருள்கள் மேசினதால்… எனனும் 
்தலப்பில் நஞசு மேசுகிறது….

“நளான்
பிறநத இைளமளா பெரிய இைம்
அைங்கன் உறங்கும் திருப்ெளாறகைல
புகுநத இைளமளா புனித இைம்
சிேபெருமளான் திருநீ்லகணைம்
அப்புறம் ளகடெளாளனன்
ஒளை ஒரு துளி
டகககு எடடினளால
டக்லளா்சம்
ேளாய்ககு எடடினளால
டேகுநதம்!”
சிரிப்பில் புனனதக ேதாதிரி இவரது ேகடியில் 

ஒரு ேக்குவம் இருக்கிறது. 

  எழுேதுகளில் புரதாணக் கத்யின 
துண்டுத துக்கதாணிகள் ேரவலதாக ேறுவதாசிப்பு 
பசயயப்ேடடேன. அந் வதகயில் கவிஞரது ஒரு 
கவித்..

“சிேனுககு ஒரு ்சளாெம்!”
ஓளகளா!  சிேனளாளை!
்சளாம்ெல பீடழ ெடிநது
தூர்நது ளெளாகடடும்
உமது பநறறிக கண!
எங்களுககு
மனுககு்லம் தடழகக
மன்மதனும் ளேணடும்
எளதச்்சளாதிகளாைத்தின் முகத்தில
களாறியுமிழ
நககீைனும் ளேணடும்.
சிகரஙகள் பேதாடியதாகும் எனகிற கவித்யில் 

பரதாேதாண்டிக்கதான சித்ரிப்புகதள மீறி மசரியின 
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மசதாகம் கவிகிறது.  ஆணவக் பகதாதலகளும் சதாதி 
பவறியதாடடேமும் மவபறப்மேதாத்யும் விடே 
பவறிக்கூதது நடேததுகினறன.

எரிநது முடிந் மசரிச சதாம்ேலிலிருநது 
எழுதுகிறதார….

“ளதககுகள ளதளாள உயர்த்தும்
ேளாடககள ேளாள நிமிர்த்தும்
நிழலகள கூை நி�ங்கள ஆகும்
புயலகள உருேளாகும்
குன்றுகள அநதப் புயலில தமது
சிகைங்கள பெளாடியளாகும்.”
இதலயுதிர கதால வதானம் சூரிய ஊசிகள் 

ேதாயசசும், ்ருப்பூசணிக் கீற்றுகதளச சுற்றி இறகு 
முதளத் வித்களதாய ஈ, ஈ, ஈ, ஈ, ேடடேதாளக் 
கததிகதளச பசருகி தவக்க நடடுதவத் 
தூக்குப்மேதால் ப்ரியும் ்தாதழ எனபறல்லதாம் 
ேடிேஙகளின வரிதசதயப் ேதாரக்கலதாம். 

 “ெளாடத முள, ெடுகடக முள,
இருகடக முள, ேளாழகடக முள ஆன
மனிதர்கடேப் ெளார்த்து
சிலிர்த்துக பகளாணைது முளேம் ென்றி…
ஓ
இேர்களுககுத் பதரியளாதளா
முளளும் ஓர்
ஆயுதம் என்று?”

எனறு எப்மேதாம்தா எழுதிய கவிஞரின 
புதுக்கவித் 1999ஆம் ஆண்டு பவளிவநதிருக்கும் 
கபிலனின ‘ப்ரு ஓவியம்’ கவித்தய 
ஞதாேகப்ேடுததுகிறது.

“ஆயிைம் முளளிருநதும்
ஒரு
தூணடில முளளிைம்
ளதளாறறுவிடுகிறது
மீன்”

அடுதது,

“களா்லத்தின் கன்னத்டதச் சிைளாய்ககும்
நகம் என்ெதளா்லளா
மணி களாடடும் கடிகளாை
விைலகூை முளேளாச்சு?” எனேது கவிஞரின 

இனபனதாரு கவித்.

இதவபயல்லதாம் புதுக்கவித்யில் 
கவிஞரின ஆளுதேதய நிரூபிக்கும் 
ே்சமசதாறுகள்.

கதாேரதாசனின கனவுத்னேதான வதாரதத்கள், 
கண்ண்தாசனின சந் லயேதான பசதாற்கள், 
இனகுலதாப்பின உக்கிரேதான உள்ளடேக்கம் என 
ஒரு கலதவதயக் கதாணமுடிகிறது. கவித்களின 
உள்ளடேக்கஙகளிலும், கனல் ப்றிக்கும் 
உதலக்களச பசதால் உருவதாக்கஙகளிலும் 
ேதலயதாளக் கவி சசசி்தானந்தனயும் சநதிக்க 
முடிகிறது. 

இவரது ேனம் பநடுஙகவித்களிலும், 
கத்க் கவித்களிலும் லயிததுக் கிடேப்ேத் 
உணர முடிகிறது.  ஒரு வித்யின கத் எனற 
கவித் அகிலனின கதாசுேரம் சிறுகத்தய 
நிதனவுேடுததுகிறது. இவரது ேற்றுபேதாரு 
ேகத்தான ேலம் எத்யும் ேகடியதாயப் ேதாரக்கிற 
ேதாரதவ.  அ்னதால் கவித் பேல்லிய 
நதகசசுதவயதாய பேருமகறிவிடுகிறது.  நதாவல் 
ேழதத்க் பகதாடதடேயுடேன விழுஙகியபின 
மநரந் ஓர அசத்லதான அனுேவம்….

“அ்லறியெடிளய வீடடுககு ஓடி….
அழுதெடிளய தூங்கிப் ளெளாளனன்
ைளாத்திரியில
ஒரு ைளாட்சத மைம்
என்
களாது மூகபகல்லளாம் கிடேவிடடு
ேளாய் ேழிளய ேேர்நது
மணடைடயப் பிேநது….
‘ஐளயளா  அம்மளா…’
பெளாழுது விடிநதுவிடைது.
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உைம்பில வியர்டே
ெளாயில ஈைம்
மைத்டதயும் களாளணேளாம்
கிைத்டதயும் களாளணேளாம்
அப்ளெளாது என் ேயது ஆறு”

ஒரு மகதாதடே நடுப்ேகல் ேடிக்கிறமேதாது 
சூரியன நம் ேண்தடேதயச சுடுகிறது.  “பகதாதிக்கும் 
பவயில் பகதாப்ேதர எண்பணயில் பேதாரிநது 
சி்றுகினறன ேனி்க் கடுகுகள்”, “தூரததில் 
வயிபறரியக் கூசசலிடடு ்தலயில் தீப்பிடிதது ஒரு 
ேதாயப் ேதாயசசலில் இதரபயடுத் ரயில் ேதாம்பு 
ேதறநது நகரும்”, “சூரியக் மகதாப்தே கவிழத் 
பவப்ே ேதுத திரவ மேதாத்யில் கிறஙகித துயிலும் 
உலகம்”, “புயதலப் புரவிபயனப் பூடடிவந் 
ஒரு  வலவன மேதார அரஙகில் ேலரவிடடே 
பேதானபேதாழிகள் ேதாடியம்தா?”, “முததுசசரம் 
தூக்கி முகததில்  ஒளி  துளும்ே   அபூரவ 
வதாரதத்கள்” எனகிற வரிகளில் வலவன, 
துளும்ே (ஏற்பகனமவ விளரத் எனபறதாரு பசதால் 
ேதாரதம்தாம்) எனறு புதிய புதிய வதாரதத்கதளப் 
பிரமயதாகம் பசயகிறதார. ஒருமவதள 
கவிஞரின ேதலயதாளப் ேரிசசயம் கதாரணேதாக 
இருக்கலதாமேதா?

‘நதாயக்குதடே’ எனபறதாரு கவித்

“மட்லக பகளாப்புேங்கள மளாத்திை மிருகக
மனிதரில்லளாமல நதிகள குதிகக
சூரியன் ஏளதளா கைனுககு உதிகக
ப்சளாறி நளாய் பூமி என்று கிைகங்கள சிரிகக
அகி்ல உயிர்ககு்லம் மிதிெைக கீறி

்சக்லமும் ம்லைளாய் ்சளாப்ெடற பகளாடடி
விரிகிறது இன்னும்
விரிகிறது இன்னும்
ைளாட்சத
நளாய்ககுடைக களாேளான்..! "
அணு ஆயு்தத் எதிரதது இப்ேடிபயதாரு 

வலுவதான கவித் மவறு யதாரும் எழுதி 
இருக்கிறதாரகளதா எனறு ப்ரியவில்தல. இது உலக 
சேதா்தானததிற்கதான உக்கிரேதான கவித் யுத்ம்.

  இப்ேடிப்ேடடே கவிஞனுக்குத்தான 
வியடநதாம் ேற்றிய விவரமும் ப்ரியும். சரவம்ச 
அரசியலின ்தாதேரயம் புரியும்.

“பமகளாஸ் நதி ேணைலிடளைளாடும்
ெடடுப் பூச்சிகளின் பூமியில
அைககப் ெறடேகள விடதத்த
உருககுத் துணுககுகள
ஒருநளாள பிறப்பெடுத்தன
கருககரிேளாளும்
்சம்மடடியுமளாக!”

எனறு எழுதுதகயில் இவனது கறுப்பு 
எழுததுகளில் கசியும் குருதி. 

ரதாடச் சிலநதி எனறு ஓர உருவகக் கவித்.  
அஙமகதாலதாவின விடு்தலதயப் மேதாற்றுகிற 
“ஆப்பிரிக்கதாவின இ்யமே” கவித் எனறு 
சரப்ே யதாகம் ேலவி்க்  கவி்தானுேவஙகளின 
கலதவயதாக இருக்கிறது. 

அழகிய கற்ேதனகளதாக “இருமும் 
மேகஙகள்”, “கண்ணில் இதேத்நதிக் கடி்ம் 
ேறக்கிறம்தா?” “நரம்புகளில் கரும்பு ருசி, 
நடுமுதுகில் குறுகுறுப்பு” எனறும் இனனும் 
வசியம் ஊறிய வதாரதத்களதாகவும் ேளிசபசனறு 
மினனும் ேகடிகளதாகவும் ஏரதாளம் உள்ளன.

சிரித் முததுக்களில் ப்தாடேஙகி சரப்ேயதாகம் 
வதரக்குேதான ேயணததில் வதானம் அளக்க 
முயல்கிறது ஒரு வதானம்ேதாடி.  அது ் ன சிறகுகளதால் 
ேனி்ரகளின ேயணஙகதள எழுதிச பசல்கிறது. 
அது ்ன அலகினதால் ேனி்ரகளின ேதாடேல்கதளப் 
ேதாடிச பசல்கிறது.  அது வதாசகர இ்யததில் கூடு 
கடடி எனபறனதறக்குேதாக வதாழநதும் வருகிறது.  
அ்ற்குச சிற்பி எனபறதாரு பசல்லப் பேயரும் 
உண்டு.
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 ெகிர்வு

�னநிலைக் குறிப்புகள 01
இலககிய ம்னநிதல

கவித் வதாசிப்பு எனேது கதாடடிலிருநது 
பவளிமயறும் ம்டேல் முதறயிலதான ேயணம். ஒரு 
கவிஞர குறிப்பிடடே சமு்தாயததின குறிப்பிடடே 
அலதகச பசதாற்களதால் வதனகிறதார, அது 
கவித் எனும் வனேதாகிறது. அப்ேடிப்ேடடே 
கவித் வனம் ஒரு ேல்லுயிரத ப்தாகுப்பு. 
ஒரு வதாசகர அந்க் கவிஞரின சமூகப் 
ேதாரதவதயப் புரிநதுபகதாள்ள கவித்யின 
ஒவபவதாரு பசதால்தலயும் கூரதேயுடேன 
அவ்தானிக்க மவண்டும். அந்ச பசதாற்களின 
ேல்மவறு அரத்ஙகதளப் புரிநதுபகதாள்ள 
முயலமவண்டும். ஒரு குறிப்பிடடே சமு்தாயததின 
ஒரு குறிப்பிடடே அலதகப் புரிநதுபகதாள்ள 
நிகழத்ப்ேடும் வதாசிப்பின ேயணம் வதாசகரின 
ேதழய நம்பிக்தகதயக் குதழதது ஒரு சரியதான 
புரி்ல் நிதலக்கு அதழததுச பசல்ல மவண்டும். 
அப்ேடிப்ேடடே சேகதாலக் கவித்களில் மூனதற 
இம்ேதா் இலக்கிய ேனநிதலயில் ேதிவு பசயய 
விதழகிமறன.

இனதறய சமு்தாயச சிக்கல்களில் 
மு்னதேயதானது குடும்ே அதேப்பில் ஆண் 
பேண் உறவு முதற. பேதாதுவதாக, ேலேதான உடேலும் 
ேலவீனேதான அறிவுேதாக ஆணும் ேலவீனேதான 
உடேலும் ேலேதான அறிவுேதாகப் பேண்ணும் 
களேதாடும் நிதல. இந் நிதலயில் ஒரு பேண் 
்னது கூரதேயதான அறிவதால் பசதுக்கிய ஒரு 
கவித் எனேது ஒரு ஆயு்க் கிடேஙகு. ஏறக்குதறய 
இருேது ஆண்டுகளுக்கு முன மு்னமு்லில் 
இந்க் கவித்தயப் ேடிக்கும்மேதாது எனக்கு 
ஏற்ேடடே ேயம் இனனமும் உள்ளது. ேதது கருப்புப் 
ேடதடே வதாஙகி இடுப்பில் கடடிய ஒரு புத்னின 
புனனதகயதான இந்க் கவித் கவிஞர பிருந்தா 
மசதுவினுதடேயது.

உயிர் வி்ையாட்டு.
இவொரு
உயிர்்சசசெம் நிகழத்ெக்கூடிய
கண்்ாமூ்சசு வி்ையாட்டு
நீயும் நானுசே
ஆட்்டக்காரர்கள்
எனைக்வகவெைவு வொ்ைசொ

அவெைவு வநருக்கமும் நீ
என எலைாமும் நீ
என எதுவுமிலைாெதும் நீ
நீ என அன்ப
ொர்த்்ெயாக யாசிக்கி் சபாவெலைாம்
வசாறகைறறு ொய்்டத்துப சபானை
சகிக்கமுடியாெ வேௌனைம் பதிைாகி்து
வேலலிய திட்்டமி்டலு்டன கூடிய
காத்திருபபுொன -
ஒரு பலலியின செட்்்டயா்ட்ைபசபாை,
உன கெனைம் முழு்ேயும்
என்னை சநாக்கி நகர.
நாவனைாரு வகாடூர மிருகம்
நம்பினைால நம்புஙகள்
என கூர் பலலும் நகஙகளும்
அனபாைானைது.
   அடேக்குமுதறக்கு எதிரதான ஒரு சிறு 

எதிரப்தே எதிரபகதாள்ள முடியதா் ஒரு ேன 
வதாத்தய ஒரு சில பசதாற்களில் எப்ேடிக் 
கவித்யதாக்குவது. ஒரு சிறு பசயல் அதிகதாரததின 
மூதளதய எப்ேடி நிரடுகிறது. கவித் எனேது 
யதாதனக் கூடடேததின முன தகலிதய ேடிததுக் 
கடடிக்பகதாண்டு ஒரு பீடிதயப் புதகத்வதாறு 
நிற்கும் ஒரு ேனி்னின தகயிலிருக்கும் அஙகுசம். 
கீமழ வரும் கவித் ேதளயதாளக் கவி ரதா்தாக் 
கிருஷணனினுதடேயது.

அபபாவும் நாயும்
என்னைக் காணும்சபாவெலைாம் 
கனனைஙக்ை இறுக்கிக்வகாள்ளும் அபபா
ரபபர் பந்து பிதுஙகுெது சபாை முகம் வநளிய           
புனனை்கத்து
ஒரு நா்ய சநசித்திருந்ொர் முனபு.
சசாறறுருண்்்ட ெந்தும் அவெபசபாது    
உ்ெத்தும்.
என்னை விரும்பாெ ெந்்ெ
நா்ய சநசிக்க கார்வேனனைசொ
இனறு புரிகி்து எனைக்கு
சசாறு வகாடுத்து ெள்ைல ஆகைாம்
உ்ெ ெந்து அதிகாரம் வகாள்ைைாம்
நாயும் ொைாட்டும்
ேனிெக் குழந்்ெ்ய ெைர்பபது சறறு சிரேம்
வெள்்ை்ச சிமிட்டி்ச சுெரில
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கரியால அென ஒரு ப்டம் ெ்ரந்து  
்ெபபான.

ேதினேருவம் எல்மலதாரும் பசதால்வது மேதால 
ஒரு மகதாடி ேத்தாப்பூ. அதிபலதாரு ஒளிப் பூதவச 
பசதாற்களில் ேலரததுகிறதார கவி யூேதா வதாசுகி.. ஒரு 
இளம்பேண்ணின கனனததில் பூக்கும் சிவந் ேரு 
மேதால.

ஒரு ேனிென முயைாக.
ஸகர்ட்டின கீழவிளிம்்ப கடித்ெபடி
ஜட்டி வெரிய ொசலில நிறகி்
சிறுமி புெனைா சகட்கி்ாள்
முயல எனனை வசய்கி்து
அெ்ை கெர்ெெறகாக
அ்்யினுள் ரகசியோக
ஒரு முயல ெைர்பபொக வசாலலியிருந்சென
முயல சாபபிடுகி்து
எனும் பதிலில திருபதியுற்ெைாய்
வி்ையா்டப சபானைாள்
எஙசக முயல காட்டு பார்க்கைாம்
எனறு அடுத்ெநாள் ெந்ொள் ஆபபி்ைக்  
கடித்ெபடி
வபரியமுயல கடித்துவிடும் எனறு வசாலை
சந்செக்ச சிரிபபு்டன வெளிசய சபானைாள்
அெள் வசாலலித்ொன முயல ெைர்பபது
ேற் சிறுெர்களுக்குத் வெரிந்ெது
ொசலில கூட்்டோய் ெந்து நினறு
எனனை வசய்கி்து முயல எனபெர்களுக்கு
பைெ்ட்ெகள் அ்்க்குள் எட்டிபபார்த்து
முயலபறறிய நிைெரத்்ெ வசானசனைன
நாைாக
அபபடிவயாரு முயல இஙசக இல்ை எனும்
உண்்ே புரிந்ொலும் நான
வீட்்்ட பூட்டி பு்பபடும்சபாது
புெனைா சகட்கி்ாள்
முயல எஙசக சபாகி்து..?

ஓவிய ம்னநிதல

ஓவியததின வரலதாறு எனேது ேனி் 
வரலதாறனறி மவறல்ல. ேனி்ரகளிதடேமய 
கதலயின பிறப்பேனேது அகததில் நடேனேதாகவும் 
புறததில் ஓவியேதாகவும் உருவதானப்னமற 
எனது நிதல. வரலதாற்றின முநத்ய கதாலததில் 
ேனி்ர உருவதாக்கிய குறி வதகதேகள் ஓவியக் 
கதல வடிவேதாகவும் லிபி உருவதாக்கேதாகவும் 
பிரிநது அ்ன்ன உசசததில் வளரநது நிற்கினறது 

எனேத் அறிமவதாம். குழநத்களிடேம் கிதடேத் 
எழுதுபேதாருடகள் மூலம் அவரகள் கிறுக்கும் 
எந் ஒரு மகதாடடுக்கும் ஆதி ேனி்ரின ேரேணு 
ப்தாடேரபு இருக்கலதாம். ஃப்பரஞசு ய்தாரத்வதக 
ஓவியர பேத மேதாரிபசதா (Berthe Morisot) பசதால்கிறதார; 
உண்தேயதான ஓவியர ்னது தககதளத 
தூரிதகயதாக உணரவதாரகள். ஆதிேனி்ரின 
ஓவியச பசயல்ேதாடும் அவவதகயதானம். ்தான 
ேதாரத் கதாடசிதய ேனதில் பிரதி பசயது தககள் 
மூலம் ஒரு பிம்ேதத் உருவதாக்க அனதறய 
ேனி்தரப் புறசசூழல் உருவதாக்கியிருக்கிறது. 
குதறந்ேடசம் 50,000 வருடேஙகளுக்கு முநத்ய 
ேதாதற ஓவியஙகதள நதாம் கண்படேடுததுள்மளதாம். 
ஆயிரக்கணக்கதான ேதாதற ஓவியஙகள் நேக்குக் 
கதாணக் கிதடேக்கினறன. ேதாதற ஓவியஙகளின 
்மிழக வரலதாறு அளப்ேரிய்தாக உள்ளது. 
ஆரவமுள்மளதாரகள் ப்தால்லியல் ஆயவதாளர, 
நண்ேர கதாநதிரதாஜதனப் பின ப்தாடேரலதாம். 
நேது ேல்மவறு நிலப் ேண்புகதள அ்ன குறி 
வதகதேகதள மிகச சிறப்ேதாகத ப்தாகுக்கும் 
ேணியில் இருக்கிறதார.  ஓவியம் எனேது குருடேனின 
ப்தாழில்நுடேம் எனகிறதான பிக்கதாமசதா. ஓவியர 
ேதாரப்ேத் வதரவதில்தல ஆனதால் உணரவத்ப் 
ேதாரத்்தாக வதரகிறதார எனகிறதான. வரலதாற்றுக்கு 
முநத்ய கதாலததில் இனறளவும் எளி்தாக எடடே 
முடியதா் ேதலப் ேதாதறகளில் நேது முனமனதாரகள் 
்ம் தககள் பகதாண்டு வதரநதிருக்கிறதாரகள். 
அனறு அவரகளில் ஒருவர ஒரு ேதாதற இடுக்கில் 
வதரந் ஒரு வடடேம் எ்தனக் குறிதது 
வதரயப்ேடடிருக்கும்.. குளேதா நிலதாவதா  பூரணேதா 
எதுவுமில்தலயதா, யதாமரதா ஒரு ேனி்ரின ேன 
வதாத்யதா அல்லது எனன்தான அது… எனக்கு 
அது ஒரு கனவு. ஓவியதத் வதரய ஆகசசிறந் 
்நதிரம் ம்தவப்ேடுகிறது மேதாலமவ ஒரு குற்றம் 
புரிவ்ற்கதான முன ேனநிதல எப்ேடியிருக்குமேதா 
அப்ேடித்தான ஒரு ஓவியம் வதரயும் முன 
ஒரு ேனநிதல ம்தவப்ேடுகிறது எனகிறதார 
எடகர படேகதா (Edgar Degas). ்னது ஓவியஙகளில் 
ேதாமல நடேனப் பேண்களின ேல்மவறுவி்ேதான 
உணரவுகதள ஓவியேதாகப் ேதிவு பசய்வர. நதான 
ேகிரநதிருக்கும் அவரது ஓவியததில் நடேனமிடும் 
இந்ப் பேண்ணின முகேதாவம் ஏகதாந்ம். சுயப் 
ேடேம் (selfie) எடுப்ேது பேதாதேல் மேதான வந் 
பினேதான கலதாசசதாரேல்ல.. ேனி்னின சுயமேதாகம் 
ஒரு ஆதி உணரவு. அடுத் ஓவியம் பேத மேதாரிபசதா 
வின ஒரு பசல்ஃபி.
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  தத்துவ ம்னநிதல

்ததுவஙகள் ேற்றி நேக்கு ஆயிரக்கணக்கதான 
அற்பு் நூல்கள் கிதடேக்கினறன. ்ததுவம் ேற்றித 
ப்ரிநதுபகதாள்ளும் ஆரவமுதடேமயதாருக்கு 
நம் முனமனதாரகள் மிகச சிறந் புதி்தாக 
எதுவும் சிநதிக்கத ம்தவயற்ற வதகயில் 
எழுதிக் குவிததிருக்கிறதாரகள். ஒருவர 
்னக்கதான ்ததுவதத் இருப்ேவற்றுள் 
ம்ரநப்டுத்தால் மேதாதும். இந்க் கணததில் 
இத் எழுதிக்பகதாண்டிருக்கும்மேதாது ஹிநதி 
நடிகர சுசதாநததின ்ற்பகதாதலச பசயதி 
வநதிருக்கிறது. ஒரு சில பநதாடிகள் எனது ேனம் 
மவறு உடேல் மவறதாகக் கழனறு மேதானது. இனிய 
நண்ேனின ேரணம் ஒத் துயரம். நதான மிகவும் 
ரசித் உற்சதாகேதான முகம். ்னக்குத்தாமன 
ேரணதத் நிகழததுேவரின முன எந்த ்ததுவம் 
பசல்லுேடியதாகும் எனறு ப்ரியவில்தல.. 
நதான இத் எழுதுவத் நிறுததிவிடமடேன. 
ேன உதளசசல்கள் ேணிச சுதேகள் என ஒரு 
ேதது நதாடகள் எதுவும் சரியதாகச சிநதிக்கக் கூடே 
முடியவில்தல. இ்ற்கிதடேயில் திருபநல்மவலி 
இருடடுக் கதடே உரிதேயதாளரின ்ற்பகதாதல 
பசயதியதானது. எனக்குத  ்ததுவததின புதிய 
முகம் ஒனறு பிடிேடடேது. எல்லதாமே அேத்ம். 
வதாழபவனேது எவவளவு அேத்ம் எனறு ேல 
்ததுவ அறிஞரகள் பசதால்லியிருக்கிறதாரகள். 
ஆனதால் ஒரு ேனி்ர வதாழபவனேத் ஒரு 
குரூரேதான அேத்ம் எனறு புரிநதுபகதாள்ளும்மேதாது 
ஏற்ேடும் உணரவு ேயஙகரேதானது. அத்த்தான 
அந் அல்வதா ேனி்ன புரிநதுபகதாண்டிருப்ேதான. 
இத்தன வயதிலும் அவனது ப்ளிவதான 
ேதாந்ேதான முகம் எனதன ஒரு அேசுர 
வதாத்க்குள் ்ள்ளுகிறது. எனது ேணியின 
அடிப்ேதடேயில் நிதறய ்ற்பகதாதலகதளக் 
கடேநது வநதிருக்கிமறன. வி்வி்ேதான பிணஙகள். 
யதாபரனமற ப்ரியதா் ேல உடேல்கதள எனது 
சகதாக்களுடேன மசரநது புத்ததுள்மளன. புத்தது 
எடடு ேதா்ம் கழிதது அதடேயதாளம் கதாணப்ேடடே 
ஒரு பேண்ணின ்நத்யிடேம் அவளது 
ேண்தடேமயதாடதடேக்  பகதாடுத்மேதாது அவரின 
முகதத்ப் ேதாரததிருக்கிமறன. அேத்ம் முகததில் 
அதறயும்மேதாது ேரணம் எனேது மகலிக்குரிய்தாகி 
விடுகிறது. ேனி்ரகள் விடியும்மேதாது உயிமரதாடு 
விழிக்கும் ்ருணம் அேதாயகரேதானது எனகிறதான 
கதாஃப்கதா. கடேந் மூனறு ேதா் ஊரடேஙகில் 
உலகம் ஏறக்குதறய சும்ேதா இருந்மேதாது 

பூமி பசழிப்ேதானது கண்கூடு. ஆக சும்ேதா 
இருந்தாமல பூமி ம்தவயதான அதனதத்யும் 
ேனி் உலகததுக்குக் பகதாடுக்கிறது, ஆனதால் 
ேனி்ர்தாம் ேறிததுப்ேறிதது விதளயதாடுகிமறதாம். 
ஒருமவதள, பூமியின ்ற்பகதாதல எண்ணம்்தான 
ேனி்னின உருவதாக்கமேதா எனறு ம்தானறுகிறது. 
உலகில் ேல்மவறு இடேஙகளில் மேதார நிகழகிறது. 
ப்தாடேரநது அது ேனி்னின இருப்தே 
மகள்விக்குள்ளதாக்குகிறது. 1828இல் புஷகின 
பேதால்டேதாவதா மேதார ேற்றி எழுதிய கவித்யில் 
ஒரு வரி; ஒரு உழவதனப் மேதால் ஓயபவடுக்கிறது 
மேதார. கவிஞரகள் அேத்தத்க் குரூரேதாக 
பேதாழிபேயரக்கிறதாரகள். பூமியில் ேனி்ர்தாம் 
ேதிப்புக் கூடடேப்ேடடே உயிரிகள். நேக்கு 
ேடடுமே ேற்ற விலஙகுகளில் இல்லதா் ஒருவி் 
ேயம் ேற்றிய அறிவு இருக்கிறது. ஏபனனறதால் 
நதாம் கதாலதத்யும் தூரதத்யும் ேற்றி அறிநது 
தவததிருக்கிமறதாம். சுய ேரணதத்த ப்ரிநது 
தவததிருக்கிமறதாம். ேதிப்பு மிக்க ேனி்ரகள் 
நதாம் இறக்கிமறதாம் இனறு, மநற்று, மேதான வதாரம், 
மேதான ேதா்ம், மேதான வருடேம், மேதான நூற்றதாண்டு, 
மேதான ஊழிக் கதாலம் என. அதனதத்யும் 
உயிமரதாடிருப்ேவரகளின நிதனவில் ஏந் விடடு 
நதாம் பவறுேமன இறநது மேதாகிமறதாம். நேது 
நிதனவுகதள, அறிதவ, கதலதய, இதசதய 
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நம்மிடேமே விடடுச பசல்லுகிமறதாம். ேதிப்பு 
மிக்க ேனி்ரகள் நதாம் இனறு, நதாதள, அடுத் 
வதாரம், அடுத் ேதா்ம், அடுத் வருடேம், அடுத் 
நூற்றதாண்டு, அடுத் ஊழிக் கதாலம் என உயிமரதாடு 
இருப்மேதாம். அ்ற்கதான சிறந் ேண்தே நதாம் 
பேற்றிருக்கிமறதாம். மேலும் நம்மிதடேமய 
கதா்ல் இருக்கிறது. ஒரு எளிய ேற்றும் 
அேதாரேதான உணரவளிக்கக்கூடிய மூரக்கேதான 
விலஙகிதனபயதாத் கதா்தல நதாம் தகவசம் 
தவததிருக்கிமறதாம். கதா்ல் நேக்குக் கருதணதயக் 
கற்றுத ்ருகிறது. அவவளமவ இப்மேதாத்ய 
்ததுவம். விலஙகின ்னதேயிலதான கதா்ல் ஒரு 
உலகளதாவிய ்ததுவம். இ்ற்கதான ஒவபவதாரு 
ேனி்ரும் ்னித்னியதான விளக்கஙகதளக் 
பகதாண்டுள்மளதாம். அவரவர அனுேவம் அவரவர 
கதா்ல். 

 தபொதுவொ்ன ம்னநிதல

பேதாதுவதாக சமீேததில் எனதனக் 
கவரந் அல்லது ேதாதித் பசயதிதயப் ேற்றி 
இதில் எழுதுவது உதம்சம். எவவளவு்தான 
பூமியின  அழிவுகதளப் ேற்றி நதாம் 
மேசிக்பகதாண்டிருந்தாலும் அறிவியலதாளரகள் 
ப்தாடேரநது எத்யதாவது கண்டுபிடிக்கிறதாரகள். 
அவரகளின ேல்மவறு வதகயதான கண்டுபிடிப்புகள் 
ேனி் குலததிற்கு மிகுந் நம்பிக்தக அளிக்க 
வல்லதவ. கதாடடுத தீ, ேதழயினதே, உலகளதாவிய 
பவப்ே ேயம் மேதானற அவநம்பிக்தககளுக்கு 
ேததியில் இவரகள் ப்தாடேரநது மேதாரதாடுகிறதாரகள். 
கண்டேதடேகிறதாரகள். அவரகள் வதாழக. கடேந் 
வதாரஙகளில் முதனவர நதாரதாயணி சுப்ரேணியன 
அவரகளின கடேல்சதார அறிவு ேற்றிய மிகச 
சிறந் கதாபணதாலிகள் மகடகக் கிதடேத்ன. 
அவற்றிலிருநது எனக்குக் கிதடேத் அறிவின வழி 

எனக்குள் ேல்மவறு திறப்புகள். அதனவருக்கும் 
கடேல் எனேது ேரேமே. ஆழகடேல் எனக்கு 
பேருஙகனவில் ஊடேதாடும் ஒரு ஓவியம். 
உலகின ேல இடேஙகளில் கடேல் ேதாசி ேற்றும் 
ேவளப் ேதாதறகள் ேனி் பசயல்ேதாடுகளதால் 
அழிவு மநதாக்கி மேதாகினறன. அது ேற்றி 
விரிவதான ்கவல்கள் நேக்கு இதணயததில் 
கதாணக்கிதடேக்கினறன. இநநிதலயில் ஏறக்குதறய 
நதானூற்றி அயம்ேது சதுரக் கிமலதா மீடடேரகள் 
ேரப்ேளவு பகதாண்டே புதிய பேன ேவளப் 
ேதாதற ம்தாடடேத ப்தாகுப்தேக் கிரீனலதாண்ட 
ஆழகடேல் ேரப்பில் கண்டுபிடிததுள்ளதாரகள் 
லண்டேன ேற்றும் கிரீனலதாண்டதடேச மசரந் 
கடேல்சதார விஞஞதானிகள். மேரதாசிரியர ஸ்டீஃேன 
லதாங பசதால்கிறதார: நம்மிதடேமய பசவவதாய 
கிரகததின துல்லியேதான வதரேடேம் இருக்கிறது. 
ஆனதால் நேது ஆழகடேல் ேற்றிய அறிவு மிகச 
பசதாற்ேமே. கடேல்சதார விஞஞதானிகள் மேற்ேடி 
ேவளப் ம்தாடடேதத்க் குதறந் பசலவில் 
உருவதாக்கப்ேடடே ஒளிப்ேடேக் கருவியின மூலம் 
கண்டுபிடிததுச சதா்தன பசயதுள்ளதாரகள். 
கடேலுக்கு அடியில் சுேதார 500 மீடடேடகள் ஆழததில் 
இந்த ம்தாடடேேதானது cauliflower corals, feather 
stars, sponges, anemones, brittle stars, hydrozoans bryo-
zoans மேதானற  அதனததுவி்ப்  ேவள வதகப் 
ேதாதறகளின ப்தாகுப்ேதாய அதேநதுள்ளது. 
அயக்கிய நதாடுகளின அதேப்பு இத்ப் 
ேதாதுகதாக்கப்ேடடே ேகுதியதாக அறிவிததுள்ளது. 
ேதாரப்ே்ற்கு ரம்மியேதாக இருக்கும் இப்ேவளத 
ம்தாடடேம் கடேல் ம்வத்களின கூடடேம். 
்மிழநதாடடில் நீரநிதல சதாரநது சூழலியலதாளர 
நக்கீரன ேற்றும் கடேல்சதார ஆரதாயசசியதாளர 
நதாரதாயணி சுப்ரேணியன ஆகிமயதார ஏரதாளேதான 
வதாசகரகதளச பசனறதடேய மவண்டும். 
அவரகதளத ம்டிப் ேடியுஙகள். 

                                                    -ப்தாடேரலதாம்…
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 சிறுகலத

இரவு ேதது ேணி. எனமறதா ஓடிப்மேதான 
தூக்கதத் எதிரேதாரத்ேடி மிகவும் ேடேேடேப்ேதாயப் 
ேடுததிருநம்ன. 

இனறு என வதாழவின மிக முக்கியேதான 
நதாள். எனனுதடேய கத்தய முப்ேதப்டடேதாவது 
்யதாரிப்ேதாளரிடேம் பசதால்லிவிடடு வநதிருக்கிமறன. 
எல்லதாதரயும் மேதால, நதாதள கதாதல ேதது ேணிக்குத 
்கவல் பசதால்வ்தாக எனதன அனுப்பிவிடடேதார. 
எப்மேதாதும் இல்லதா் அளவிற்கு நம்பிக்தகயும் 

த்ரியமும் எனதன நிரப்பிக்பகதாண்டிருந்ன. 

ஒருமவதள எப்மேதாதும் எனதன விரும்பும் 
நிரதாகரிப்தே, இந்முதறயும் முத்மிடே மநரந்தால்  
சிரிததுக்பகதாண்மடே  ஊருக்குப் மேதாயவிடேலதாம் 
எனற முடிதவயும் ேனப்தேயில் ேதறதது 
தவததிருநம்ன. ஆனதால் அந் முடிவு எனதன 
ேடடும் ேதாதிக்கதாது. எனமனதாடு மசரதது இனபனதாரு 
அழகதான விசயதத்யும் ேதாதிததுவிடும். அவள் 
பேயர ேதாததிேதா. இரண்டு ஆண்டுகளதாகத்தான 
அவதள எனக்குத ப்ரியும். அவள்்தான எனனிடேம் 
கதா்தலச பசதானனதாள். 

கதா்லிக்கத ப்ரியதா் முடடேதாள் நதான. ப்ரியதா் 
ஒனறின மீது்தான ேனி்னுக்கு ஆரவம் அதிகேதாக 
இருக்கும். அது மேதாலத்தான எனக்கும். மு்லில் 
மிகவும் வியப்ேதாக இருந்து. அந் வியப்பிலிருநது 
மீள்வ்ற்குள்  அவள் அப்ேதாவிடேம் எனதனப் ேற்றிச 
பசதால்லிவிடடேதாள். நதாஙகள் இருவரும் பவவமவறு 
ே்ம். பவவமவறு நம்பிக்தககள். அத்ச பசதால்லி 
அவள் அப்ேதா எனதன நிரதாகரிதது இருந்தால் 
எனக்கு மவதல மிகவும் எளிதில் முடிநதிருக்கும். 
வழக்கேதாகக் கதா்லரகள் ஓடும் ஓடடேதத் 
நதாஙகளும் ஓடிப் ேதாரததிருப்மேதாம். ஆனதால் அவர 
அத்ப் ேற்றி எல்லதாம் மேசமவ இல்தல. 

அவர மேசியப்ல்லதாம் எனதனப் ேற்றித்தான. 
எனதனப் ேற்றி ேடடும்்தான. என மவதல, என 
ேழக்க வழக்கம், என எதிரகதாலம்.. இத்ப்ேற்றி 
ேடடும்்தான மேசிய்தாகப் ேதாததிேதா எனனிடேம் 
பசதானனதாள். அ்னதால்்தான அவரின சம்ே்ம் 
எனக்கு மிகவும் முக்கியேதான்தாக இருக்கிறது. 
அதிலிருநது எனதனப் ேற்றிய ேதீப்பீடதடே 
எனனதால் ப்ரிநதுபகதாள்ள முடியும். அவரும் இரவு 
மயதாசிததுவிடடு நதாதள கதாதல ்ன முடிதவச 
பசதால்வ்தாகச  பசதால்லியிருக்கிறதார. 

ஒருமவதள நதாதள ்யதாரிப்ேதாளர என 
ேடேதத்த துவஙகலதாம் எனறு பசதால்லிவிடடேதால் 
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அத் தவததுப் ேதாததிேதாவின அப்ேதாதவ 
எனனதால் சேதா்தானம் பசயய முடியும் எனற 
நம்பிக்தக ஒரு ேக்கம் ்தலமகதாதியது. என 
வதாழக்தகயில் இது முக்கியேதான ேகுதி. 
இம் சுவதாரசியதத்த்தான என கத்களிலும் 
பேதாருத் விரும்புமவன. ேணி ேதிபனதானதற 
பநருஙகியது. அம்ேதாவிடேம்  மேசினதால்  ேடேேடேப்பு  
குதறயும். இது என சுயநலம்்தான. நதாதள 
ப்ரியப் மேதாகும் எனக்கதான ேதில்கதள என 
அம்ேதாவின மூலம் ப்ரிநதுபகதாள்வ்ற்கதான ஒரு 
சினன யுததி. அம்ேதாக்கள் ்ஙகள் பிள்தளகளின 
பவற்றிதயயும் ம்தால்விதயயும் சற்று கணிக்கக் 
கூடியவரகளதாக இருக்கிறதாரகள். பிள்தளகதளப் 
ேற்றிய ரகசியஙகதள ஏம்தா ஒனறு அவரகளிடேம் 
பசதால்லிவிடுகிறது. கண்ணுக்குத ப்ரியதா் 
ப்தாப்புள்பகதாடி அவரகதள எப்மேதாதும் 
இதணததுக்பகதாண்மடே இருக்கிறது. 

நதான பவற்றி பேறுவ்ற்கு முனமே 
அத்க் பகதாண்டேதாடே அம்ேதா ேன்ளவில் 
்யதாரதாகிவிடுகிறதாள். ம்தால்வி  எனதனத 
்தாக்கும் முனமே எனக்கதான ஆறு்ல் கவசதத் 
அவள் எனமீது பேதாதிததுவிடுகிறதாள். இதுவதர 
அப்ேடித்தான நடேநதிருக்கிறது எனக்கு.  
அம்ேதாவிற்கு மேதான பசயம்ன.  ஒமர  ரிஙகில் 
எடுதது “சதாப்பிடடியதா” எனறதாள்.  உலகமே 
அழிந்தாலும் அவளுக்கு அது்தான முக்கியம். 
“சதாப்பிடேப் மேதாறன ேதா”  எனமறன.  நதான எ்ற்கதாக 
அதழதம்ன எனறு உணரநதிருந் அம்ேதா என 
புலம்ேலுக்குச பசவிசதாயக்கக் கதாததிருந்தாள். 

“நதாதள ேடடும் நதான எதிரேதாரத்து மேதால் 
எதுவும் நடேக்கவில்தல எனறதால் உடேமன ஊருக்குக் 
கிளம்பி வநதுவிடுமவன” எனமறன. 

“நீ ஒனனும் கவதலப்ேடேதா், எல்லதாமே நீ 
நிதனத்து ேதாதிரி்தான நடேக்கும். எது நடேந்தாலும் 
நீ ஊருக்கு வநது எஙக கூடே பகதாஞச நதாள் 
்ஙகிடடுத்தான மேதாகணும்” எனறதாள். அந் 
ேதிலில் உள்ள ரகசியதத் எனனதால் கண்டுபிடிக்க 
முடியவில்தல. அது எனக்கதான ஆறு்லதாக 
இருக்குமேதா எனற  அசசம் ஒரு ேக்கம். ஆனதால் 
அவள் குரல் உற்சதாகேதாகவும் இருந்து.  எனக்கதான 
ேதிதல நதான எப்ேடிக் கண்டுபிடிப்மேன. ்தாயின 
ரகசியஙகதளப் பிள்தளகள் அறியப் பிரேஞசம் 
இனனும் வழி பசயயவில்தல. “சதாப்பிடேப் மேதாறன 
ேதா, நதாதளக்குக் கதால் ேனமறன” எனறு மேதாதன 
தவததுவிடடு மூசதச இழுததுவிடமடேன. 

அம்ேதாவிடேம் மேசியது பேரிய நிம்ேதிதயத 
்ந்து. என ரூமில் இருநது மூனறு கிமலதா மீடடேர 
ப்தாதலவில்்தான கடேல். அலேதாரியிலிருந் 

சிகபரட பேடடிதய எடுததுக்பகதாண்டு 
கடேற்கதரக்குக் கிளம்பிமனன. இந் மநரததில் 
கடேலும் எனதன எதிரேதாரததுக்பகதாண்டிருக்கலதாம். 
எப்மேதாப்ல்லதாம் நதான புதிரதாகிமறமனதா 
அப்மேதாப்ல்லதாம் கடேலுக்குச பசனறுவிடுமவன. 
ஒனறு ேதில் கிதடேததுவிடும். இல்தல புதிர  
கதலநதுவிடும். 

பஹடமேதானில் குரல் கலக்கதா் இதசத 
ப்தாகுப்தேக் மகடடேேடி குறுகிய மரதாடடின மூலம் 
கடேற்கதரதய மநதாக்கி நகரநம்ன. சில்பலனற 
கடேற்கதரக் கதாற்று என நதடேதய மவகப்ேடுததியது. 
இதசயும் கதாற்றும் மசரநது எனக்குள் ஒரு ரசதாயன 
ேதாற்றதத் ஏற்ேடுததி, உடேம்பு சிலிரததுச சிலிரததுச 
சரியதானது. நதான எப்மேதாதும் உணவு பகதாள்ளும் 
சிற்றுண்டி உணவகம்  மூடும் அவசரததிலிருந்து. 
அந் அக்கதா “ஏன இனறு சதாப்பிடே வரவில்தல” 
எனேது மேதால் எனதனப் ேதாரத்தாள். அவளிடேம் 
பசதால்லக் கதாரணம் ஏதும் இல்லதாேல் புனனதகதய 
ேடடும் உதிரததுவிடடு நடேநம்ன. 

இனனும் சிறிது மநரததில் கடேதல 
அதடேநதுவிடுமவன. எப்மேதாதும் இருப்ேத்விடே 
அதிக ஆவலும் ஆதசயும் எனதன முனனுக்குத 
்ள்ளின.  என கத்க்கு நதான இனனும் பேயர 
தவக்கவில்தல. ்யதாரிப்ேதாளர மகடகும்மேதாது கூடே 
நல்ல பேயதர மயதாசிததுக்பகதாண்டு இருக்கிமறன 
எனமறன. எது அந் நல்ல பேயர? எல்மலதாரும் 
பசயவது மேதால நல்ல ேதாடேல்களின மு்ல் வரிகதள 
மயதாசிததுப் ேதாரதம்ன, கவிஞரகள் எனதனக் கதாறித 
துப்புவது மேதால் இருந்து. ஏற்கனமவ பவளிவந் 
பவற்றிப் ேடேஙகளின ்தலப்பு ஏ்தாவது என 
கத்க்குப் பேதாருநதுகிற்தா எனறும் மயதாசிதம்ன.. 
என பிள்தளக்கு இனபனதாருவனின இனிசியலதா?  
இந் முதற எனதன நதாமன துப்பிக்பகதாண்மடேன. 

திடீபரனக் கதாற்று எனதனப் பினனுக்குத 
்ள்ளியது. எனதனச சநதிக்க வரும் மவதளயில் 
எனதனத ்விர மவறு எனன உனக்கு பவடடிச 
சிந்தன? எனறு கடேல் மகடே்தாகத ம்தானறியது. 
சிந்தனகதள ஒதுக்கிவிடடுக் கதாற்றுடேன கலநது 
நடேநம்ன. கடேலின முகப்பில் ஒரு ேடேகிற்குப் 
பினனதால் அேரநது ஒரு சிகபரடதடேப் ேற்றதவதது 
கடேற்கதரயில் கதாலடிதய எடுதது தவதம்ன. 
வழக்கேதாக மூனறு நிமிடேம் உயிர வதாழும் ஒரு 
சிகபரட கடேற்கதரயில் ஒரு நிமிடேமே உயிரவதாழும். 
அஙகு அ்ன ஆயுள் குதறயும் ஆற்றல் அதிகம். 
வழக்கேதான இடேததில் அேரநது கடேதலப் 
ேதாரத்ேடியும், அதலதயக் மகடடேேடியும், 
கதாற்தற உணரந்ேடியும் லயிதம்ன. எனக்கும் 
கடேலுக்குேதான கதா்ல் மிகவும் ஆழேதானது. 
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உணரவுப்பூரவேதாக  அ்னுடேன நதான கலநது 
இருக்கிமறன. 

எனனுதடேய ஏழதாவது வயதில் மு்னமு்லதாக 
நதாகூர கடேற்கதரக்கு  என ் தாத்தா எனதன அதழததுச 
பசனறதார. அனறு ப்தாடேஙகிய என வியப்பு 
நதாளதடேவில் கதா்லதாக ேதாறியது. கடேல், பநய 
தேசூர ேதாக், வள்ளலதார, ேதாரதியதார, ேதாம்ேழம், 
ம்னமிடடேதாய, கிரிக்பகட என நதான ரசிக்கும் ேல 
விஷயஙகள் என ்தாத்தாவதால் எனக்கு அறிமுகம் 
பசயயப்ேடடேதவ்தான, அவதளத ்விர. 

அவதள எனக்குக் கடேல்்தான அறிமுகம் 
பசய்து. இரண்டு வருடேததிற்கு முனபு ஒரு கடேற்கதர 
ேடேப்பிடிப்பில்்தான அவதளச சநதிதம்ன. 
நதான ேடேப்பிடிப்பின இதடேமவதளயில் கடேதல 
மவடிக்தக ேதாரததுக்பகதாண்டிருந் மநரம். அவள் 
அதலகதளப் ேதாரதது அழுதுபகதாண்டிருந்தாள். 
அவள் அழுதகதயப் ேதாரதது்தான அவதள வியக்க 
ஆரம்பிதம்ன. அவதளப் மேதால அழகதாக யதாரதாலும் 
அழமுடியதாது. அவள் அழுதகக்கதான கதாரணம் 
இனறுவதர எனக்குத ப்ரியதாது, நதான மகடடும் 
அவள் பசதால்லவில்தல. அவள் அழுதகக்கதான 
கதாரணம் அறிய அவளிடேம் பநருஙகியவன 
இனறுவதர விலக முடியதா்வனதாக இருக்கிமறன. 
எஙகள் நடபு கதா்லதாக ேதாறியவுடேன அவள் 
எனனிடேம் அவதள அழதாேல் ேதாரததுக்பகதாள்ள 
மவண்டும் எனறதாள்.

அவதள எப்ேடி அழதாேல் ேதாரததுக்பகதாள்ளப் 
மேதாகிமறன எனேது எனக்குப் புரியவில்தல. 
ேறுேடியும் கதாற்று எனதனத ்ள்ளியது, கடேல் 
இரண்டேதாவது முதறயதாக எனதன எசசரித்து. 
ேதாததிேதா எனதன விரும்புவத் விடேவும் 
கடேல் எனதன அதிகேதாக விரும்புகிறது. இம் 
கடேற்கதரயில் உடகதாரநது நூற்றுக்கும் மேற்ேடடே 
கத்கதள நிலவிடேம்  பசதால்லியிருக்கிமறன. 
அந் கத்கதளச பசதால்லி எத்தனமயதா 
இரவுகதள அது உறஙகதவததிருக்கிறது. அ்னதால் 
என பவற்றியிலும் ம்தால்வியிலும் கடேலுக்கு 

சேேஙகு இருக்கிறது. எனதனயும் கடேதலயும் 
ேதாரதது ேதாததிேதா ேலமுதற பேதாறதாதே 
பகதாண்டிருக்கிறதாள். அவதள விடேவும் இவளுக்கு 
அதிக பநருக்கேதாக இருக்கிமறன எனறு.  

ேணி மூனதற பநருஙகியது. இது மிக 
அழகதான பேதாழுது. ஒரு ேனி்ன ் னது அறுே்தாவது 
வயதில் எவவளவு நி்தானேதாகவும் ேக்குவேதாகவும் 
இருப்ேதாமனதா அம் நி்தானதத்யும் 
ேக்குவதத்யும் மூனறு ேணி அளவில் இரவிடேம் 
நீஙகள் கதாணலதாம். ்ன வதாழக்தக முடியும்மேதாது 
ஏற்ேடும் அழகதான ேக்குவம் அது. 

நதாதள இநமநரம் எனக்கதான ேதில்கள் 
ப்ரிநதிருக்கும். ஒருவி்ேதான எதிரேதாரப்பும் 
ஏேதாற்றததிற்கதான ேயமும் எனக்கும் கடேலுக்கும் 
நடுவில் சுவதர எழுப்பியது. ஒருமவதள நதாதள 
்யதாரிப்ேதாளர என கத்தய மவண்டேதாம் எனறு 
பசதால்லிவிடடேதால், ேதாததிேதாவிடேம் எனன 
பசதால்லுமவன? அவள் அப்ேதாவிடேம் எப்ேடி 
என எதிரகதால பவற்றிதயப் புரியதவப்மேன? 
இப்மேதாம் அவதர அதழததுப் மேசலதாேதா? 
அவர நிசசயம் உறஙகியிருக்கேதாடடேதார. எனதனப் 
ேற்றித்தான மயதாசிததுக்பகதாண்டிருப்ேதார. 
ேதாததிேதாவும் உறஙகியிருக்கேதாடடேதாள். அவளும் 
எனதனப் மேதாலத்தான..  நிலதாதவப் ேதாரததுப் 
புலம்பிக்பகதாண்டிருப்ேதாள். நதாதளதய நிதனதது 
நதானும் இரவும் ஒருமசர கதரநதுபகதாண்டிருநம்தாம். 
ேணி ஐநத் பநருஙகியது. எனதனச சுற்றி ஏழு 
சிகபரடடுகள் ்ஙகள் உயிதர ேதாயததிருந்ன. 
எனன ஆசசரியம்.. எனமறதா ஓடிப்மேதான உறக்கம் 
இனறு என விழிக்க்தவத ்டடுகிறது. 

எனக்கதான ேதில் கிதடேக்க இனனும் ஐநது ேணி 
மநரம்்தான இருக்கிறது, கிடடேத்டடே விளிம்தே 
பநருஙகிவிடமடேன. நிசசயம் உறஙகக்கூடேதாது. 
இத்தன நதாள் எனதன ஏேதாற்றிய  உறக்கதத் 
இனறு நதான ேழிவதாஙகிமய ஆகமவண்டும் எனறேடி 
ேணலில் ேடுதம்ன. சடபடேனறு நிஜவதாழக்தகயில் 
இருநது விலகிய ஒரு ஆழந் நிதலக்குச பசனமறன, 
அது என ேயதத்யும் எதிரேதாரப்புகதளயும்  
எஙமகதா ஒளிததுதவததுவிடடேது. இப்மேதாது 
கடேல், கதாற்று, நிலதா எதுவுமே இல்தல. ஏம்தா ஒரு 
ேனிப்பிரம்சததில் ்வழநதுபகதாண்டிருக்கிமறன. 
தூரததில் அதலயின இதச ேடடும் 
மகடடுபகதாண்மடேயிருக்கிறது. இதுவதர ேனிப் 
பிரம்சததிற்கு நதான பசனறதில்தல. இதுமவ 
மு்ல்முதற. இத்யும் ்தாத்தாமவ அறிமுகம் 
பசயதிருக்கலதாம். இத்யும் கதா்லிததிருப்மேன.
ேரவதாயில்தல, கடேல் அழகதான கனதவத்தான 
்நதிருக்கிறது.  
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 ததநாடர் - 11

மருதன இ்ளநொ்க்னொர M.Sc., (zoo)
~

்மிழர வீரததுக்கு உ்தாரணேதாகச சிஙகதத்க் 
கூறுகினறனர. ஆனதால் சஙக இலக்கியக் 
கருப்பேதாருள்களில் சிஙகம் இல்தல. மூமவந்ர 
பகதாடிகளில் புலி இருந்ம் ்விர  சிஙகம் இல்தல. 
இநதியதாவில் நரேத்க்குத ப்ற்மக சிஙகம் 
உலவிய்ற்கதான குறிப்புகள் இல்தல. 

திருவள்ளுவர,

‘மயிர்நீப்பின் ேளாழளாக கேரிமளா அன்னளார்
உயிர்நீப்ெர் மளானம் ேரின்’ 
எனப் ேதாடுகிறதார. கவரிேதாதவ நிதறய மேர ேதான 

எனப் பேதாருள்பகதாள்கிறதாரகள். 

‘ேதா’ எனறதால் விலஙகு. கவரிேதான எனேது 
புரதாணிக விலஙகு. நிசததில் இல்தல. வள்ளுவர கவரி 
எனச சுடடுவது இேயேதல,  திமேத பீடேபூமிகளில் 
திரிகிற அடேரததியதான முடியுள்ள ஒருவதக ேதாடு. 
சஙககதாலததில் ்மிழில், ேதினமூனறு பேண்ேதால் 
விலஙகுகதளயும், ேதிதனநது ஆண்ேதால் 
விலஙகுகதளயும் ப்தால்கதாப்பியர கூறுகிறதார. 

பசம்முகேநதி, ேதாமுகமுசு, நதரமுக ஊகம், 
கருஙகதல, வருதடே, ஆேதான, இரதல, நவவி, 
ேதரயதான,  கதலேதான (உதழ),  கடேேதா, மகழல், கணநரி, 
மகதாநதாய, தீநதாய, பசநநதாய, எண்கு, பவருகு, வரிப்புலி,  
புள்ளிப்புலி, யதாதன, நீரநதாய, இல்பலலி, கருப்தே, 
பவள்பளலி, அணில், பவளில், முயல், முளவுேதா, 
தீரதவ, ேகண்ேதா (ம்வதாஙகு), ேனேயிரப் மேபரலி, 

பேருமீன (ேதனமீன), வதாவல், கவரிேதா மேதானற 
விலஙகுகதளத ப்தால்கதாப்பியர மேசுகிறதார. 

இதில் சிஙகம் இல்தல. கவரிேதாவும் இஙகு 
இல்தல. ஆனதால், ேழந்மிழருக்கு வடே இநதியக் 
கதாடுகளில் உலவிய விலஙகுகள் குறித் அறிவு 
இருநதிருக்கிறது. 

நம்மிடேம் ேதாதல எனபறதாரு திதண இருந்து. 
ஆனதால் ேதாதல எனபறதாரு நிலம் நம்மிதடேமய 
இல்தல. குறிஞசியும் முல்தலயும் முதறதேயில் 
திரிந்ம் ேதாதல. 

நேது ஐநதிதண நிலஙகளின கருப்பேதாருள்களில் 
ஒடடேகமும் இல்தல. ஆனதால் ேதுதர ேரு்ன 
இளநதாகனதார ஒடடேகம் ேற்றி அறிநதிருக்கிறதார. அவர 
ேதாடிய அகநதானூறு (245 ) ேதாடேலில் ஒடடேகம் குறித் 
பசயதி வருகிறது. 

~

‘உயிரினும் சிறநத ஒண பெளாருள தருமளார் 
நன்று புரி களாடசியர் ப்சன்றனர், அேர்’ என 
மடன ேலித்து ஒழியும் மதுடகயள ஆதல 
நீ நறகு அறிநதடன ஆயின், நீங்கி, 
மடழ பெயல மறநத கடழ திைங்கு இயவில,
ப்சல ்சளாத்து எறியும் ெணபு இல ேளாழகடக 
ேல வில இடேயர் தட்லேர், எல உற, 
ேரிகிேர் ெடணேத் ளதளாள, ேயிறு அணி திதட்ல, 
அரிய்லளாடடியர் அலகு மடன ேடைப்பில, 
மகிழ பநளாடை பெறளாஅைளாகி, நடன கவுள 
களான யளாடன பேண ளகளாடு சுடடி, 
மன்று ஓடு புதலேன் புன் தட்ல நீவும் 
அரு முடனப் ெளாககத்து அலகி, டேகுற,
நிழல ெைக கவின்ற நீளஅடை இ்லேத்து 
அழல அடகநதன்ன அ்லங்குசிடன ஒண பூக
குழல இட்சத் தும்பி ஆர்ககும் ஆங்கண,
குறும் பெளாடற உணேங்கும் ததர் பேள என்பு 
கடுங் களால ஒடைகத்து அலகு ெசி தீர்ககும் 
கல பநடுங் கேட்லய களானம் நீநதி, 
அம் மளா அரிடே ஒழிய, 
ப்சன்ளமளா பநஞ்சம்! ேளாைப்லன் யளாளன.’
~

்தலவிதயப் பிரிநது, பேதாருள்ம்டே பசல்ல 
மவண்டேதாம்! எனத ்ன பநஞதசத ்தலவன 
ஆற்றுப்ேடுததும் ேதாடேல் இது! பேதாருள்ம்டே மேதாகும் 
வழியின பகதாடுஙகதாடசிதயப் ேற்றித ்ன பநஞமசதாடு 
மேசுகிறதான ்தலவன. 
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அது, ேதழயில்லதா்்தால் வறண்டே மூஙகில்கதாடு. 
அ்ன வழியதாகச பசல்கிற பசல்வமிகு வணிகரகதள 
மிரடடும் ேண்பில்லதா் இதளஞரகள் வதாழும் 
இடேம். கள் வதாஙகக் கதாசில்லதாேல் பேண்கள், ேசித் 
குழநத்க்கு யதாதனத ்ந்தத் மவடிக்தக கதாடடும் 
கதாடு. அஙகு எலும்புகதள ஒடடேகஙகள் தினகினறன. 
இந்ப் ேதாத்யில், ேதாதே நிறமுதடேய ்தலவிதயப் 
பிரிநது பசல்ல ேதாடமடேன! எனகிறதான ்தலவன.

இப்ேதாடேலுக்கு விளக்கம் பசதால்லும் 
்மிழறிஞரகள் ஒடடேகம் தினேது எலும்பு இல்தல. 
எலும்தேப்மேதால் கதாயந் இலவ இதல எனகிறதாரகள். 

ஆனதால்  ரதாஜஸ்்தானில் உள்ள இநதிய 
மவளதாண்தே ஆரதாயசசிக் கழகம் ஒடடேகம் எலும்தேத 
தினனும் எனகிறது. ேதாஸ்ேரஸ் குதறேதாடுதடேய 
ஒடடேகஙகள் எலும்தேத தினே்தாக இவவதாரதாயசசிக் 
கழகம் கண்டுபிடிததிருக்கிறது. பி.எஸ். ஸி, எம்.எஸ்.ஸி, 
்ூவதாலஜி ேடிக்கதாேமலமய நம் இளம்நதாகனகளுக்கு 
விலஙகியல் அறிவு இருநதிருக்கிறது!

• • •

அதடயொ்ளம் ்கொணுதல்
~

மிஸ்டேர எக்சுக்கு நண்ேரகதள, ேழகியவரகதள, 
உறவினரகதள  அதடேயதாளம் கண்டுபிடிப்ேது 
சிரேேதாக இருந்து. இப்மேதாப்ல்லதாம் அவரகளுக்கு 
முகம் இல்தல. கண்கள் ேடடுமே இருந்ன.

 கேலதா அண்ணிக்கு மலசதாகப் பூதன மீதச 
இருக்கும். உஷதா அக்கதாவுக்கு இடேது உ்டடுக்குமேல் 
ேளிச ேசசம் இருந்து. ேக்கதது சீட ரதாகவன சதாருக்கு 
சற்று எடுப்ேதான ேற்கள். ேக்கதது வீடடுக்கதாரருக்குக் 
கீழு்டு பேரிசதாக இருக்கும். ேளிதகக் கதடே 
அனி்தாவுக்கு எடுப்ேதான நதாசி. அப்ல்லதாம் கதாமணதாம்.

மு்னமுதறயதாக ேனி்ரகதளக் கண்கதள 
தவதது அதடேயதாளம் கதாண்ேது மிஸ்டேர எக்சுக்கு 
சவதாலதாக இருந்து. 

இரபவல்லதாம், பிரேலேதான ேனி்ரகளின 
முகஙகளில் இருநது கண்கதள ேடடும் ் னிமய பவடடி 
எடுதது அதடேயதாளம் கதாணும் ேயிற்சி மேற்பகதாண்டேதார.

ப்ருவில் நடேநது மேதாகிறவரகளின 
கண்கதளப் ேதாரத்ேடி இருந்தார. வதானதது 
நடசததிரஙகதளப்மேதால, கடேல்களின 
மீனகதளப்மேதால அதவ தினுசு தினுசதாக இருந்ன. 

சில கண்களில் ேதழ பேதாழிந்து. 

சில விழிகளில் எப்மேதாதும் பவயயில் கதாயந்து. 

சில கண்கள் மேசின. 

சில கண்கள் ேதாடின. 

சில கண்களில் பூஙபகதாததுகள்.  

சில கண்களில் ேசதச விளக்கு எரிந்து. சில 
கண்களில் நிற்கச பசதால்லி சிவப்பு விளக்குகள். 

சில கண்கள் பிசதசப் ேதாததிரதத் ஏநதியிருந்ன. 
சில கண்களில் துப்ேதாக்கி. 

மிஸ்டேர எக்த் எப்மேதாதும் அதிகதாரம் பசயயும் 
மேமனஜரின கண்கள் பசததுப்மேதான நதாயின கண்கள் 
மேதாலிருந்ன. 

எதிர வீடடு ேதாஸ்கர ேதனவியின கண்கதளப் 
ேதாரத்தார. அதில் 550 பேகதாஃபிக்சல் மகேரதா இருநது. 

கதடேசித ப்ரு வனஜதாவுக்குக் கண்கதளமய 
கதாமணதாம். அவற்தற நிரந்ரேதாக டிவி சீரியலுக்கு 
முனனதால் உள்ள மசதாேதாவில் தவததிருந்தாள். 

ேக்கததுத ப்ரு நதாரதாயணனுக்குக் கண்கள் 
ேடடும் வமயதாதிகேதடேநதிருந்து. விசதாரித்தில் 
அதவ அவனுதடேய அப்ேதாவின கண்களதாம். 

மு்ல் அதேசசரின கண்கதள டிவியில் ேதாரத்தார. 
அவரது இடேது கண் எம்ஜிஆருதடேயதுமேதாலவும் வலது 
கண் பஜயலலி்தாவுதடேயது மேதாலவும் இருந்து. 

ரிதடேயரடேதான ்மிழயயதாதவப் ேதாரத்தார. 
வள்ளுவதரப் மேதால் கண்களிருக்கும் 
எனபறண்ணியிருந்தார. அவருக்மகதா இரண்டு 
கண்களும் இருக்க மவண்டிய இடேததில் மகதானதார 
மநதாடஸ்்தான இருந்து. 

க்வுக்குள்மளமய இருநது சில கண்களில் பூஞதச 
ேடிநதிருந்ன. வீடில்லதாேல் புளிய ேரத்டியில் 
வதாழேவளின கண்களில் ேதழததுளி விழுநது 
அவற்தறத துருப்பிடிக்க தவததிருந்து.

நிதறய கண்களில் ேசியிருந்து. ேள்ளிக்கூடேததுப் 
பிள்தளகள் கண்களில் இருள் இருந்து.  ப்ருமுக்கில் 
எழுந்ருளிய  ேதாரியதாத்தா கண்களில் ேயம் இருந்து. 

நகரம் விடடு பவகுதூரம் நடேக்க 
மவண்டியவரகளின கண்களில் தீ எரிந்து.

இரண்டு ப்ருவுக்கு நீண்டிருந் மரஷனகதடே 
கியூவில் கதடேசி ஆளதாய நினற மிஸ்டேர எக்ஸ், 
வழக்கம்மேதாலக் கதாலிப்தேமயதாடு வீடு திரும்பினதார. 
மூனறதாவது கண்மணதாடு நினற மி்ஸ் எக்த் அவரதால் 
அதடேயதாளம் கதாண முடியவில்தல. தவரஸ்்தாமன 
ேரவுவ்தாகச பசதானனதாரகள். ஏலியனகூடே வர 
ஆரம்பிததுவிடடே்தா?  குழம்பித்தான மேதானதார மிஸ்டேர 
எக்ஸ்!

• • •

்கொதம்பரி - தொகூரின ்கொதல்!
~

கதா்ல் ஒரு முடிவற்ற ரகசியம். அத் விவரிக்க 
எவவி்ப் பேதாருத்ேதான கதாரணஙகளும் இல்தல! 
எனகிறதார ரவீநதிரநதாத ்தாகூர. 

பிரேலஙகள் குறித் ரகசியக் கதா்ல் கத்கதளச 
சமூகம் அறிநதுபகதாள்ள ஆதசப்ேடுகிறது. ஆனதால் 
்ஙகள் பிரேலத்னதேயின பேதாருடடு அவரகள் ்ம் 
கதா்தல மிகுந் பநருக்கடிமயதாடு மூடிப் ேதாதுகதாக்க 
மவண்டியிருக்கிறது. அந் வதகயில் இநதியதாவின 
பேருமி்ம் எனப் மேதாற்றிக் பகதாண்டேதாடேப்ேடுகிற 
்தாகூர குறிததும் ஓரிரு கதா்ல் கத்கதளச சமூகம் 
அதசமேதாடடேேடி இருக்கிறது. 
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இளம்வயதில் ்தாகூருக்கும் அவரது பசதாந் 
அண்ணியதான கதா்ம்ேரிக்கும் இதடேமய பேௌனேதான 
கதா்ல் பசயல்ேடடிருக்கிறது. அந்க் கதா்ல் அவரது 
ேதடேப்புகள் ேலவற்றில் பவளிப்ேடடிருக்கிறது. 

இக்கதா்தல அடிப்ேதடேயதாக தவததுத ்தாகூர 
எழுதிய சிறுகத்  ‘சித்ந்கூடு’. இசசிறுகத்்தான 
சதயஜிதமரவின ‘சதாருல்தா’.  சதயஜிதமர ்ன 
ேதடேப்புகளில் ்னதன மிகவும் கவரந்்தாகச 
சதாருல்தாதவக் குறிப்பிடுகிறதார. 

கீ்தாஞசதாலி எழுதி உலகப் புகழதடேந் 
நிதலயில் ்தாகூரமீது அரபஜனடீனதா நதாடடுப் பேண் 
எழுத்தாளரதான விக்மடேதாரியதாவுக்கு ேதிப்பும் அனபும் 
இருந்து. 

்தாகூரிடேம் இருந் ஓவியத திறதேதய 
விக்மடேதாரியதா கண்டுபிடித்தார. ் தாகூரின பிநத்ய கதாலக் 
கவித்களில் விக்மடேதாரியதாவின அதடேயதாளஙகள் 
ப்னேடுகினறன. விக்மடேதாரியதா ்தாகூருக்கு 
ஒரு நதாற்கதாலிதயப் ேரிசளித்தார. ்தாகூர, ‘கதாலி 
நதாற்கதாலி’ எனும் கவித்யில் இந் ஞதாேகஙகதள 
பவளிப்ேடுததுகிறதார. 

்தாகூதர தேயேதாகக் பகதாண்டு வஙகதாளததில் சில 
ேடேஙகள் பவளிவநதிருக்கினறன. இனறு அத்தகய 
ேடேஙகளுள் ஒனறதான கதா்ம்ேரிதய (Kadambari) ேதாரக்க 
முடிந்து. அமேசதான பிதரமில் சதயஜிதமரயின 
ேடேஙகதளத ம்டியமேதாது சுேன மகதாஷ இயக்கிய 
கதா்ம்ேரி கிதடேத்து. 

‘பேஙகதாலியின ேண்ேதாடடுத ்ளததில் நிகழந் 
்தாகூரின அண்ணியதான கதா்ம்ேரிம்வியின ்ற்பகதாதல 
குறித் ேடேம்’  எனகிற  குறிப்பு இப்ேடேதத்ப் ேதாரக்கத 
தூண்டியது. 

Bio pic வதகதேயில் கதா்ம்ேரி ம்வியின 
வதாழதவப் மேசும் ேடேமிது. சிததிரம் மேதானற 
கதாடசிகள், கவித்கள் நிதறந் வசனஙகள் (ேல வரிகள் 
்தாகூரிலிருநது எடுத்தவ), கதாவியத்னதே மிகுந் 
பசவவியல் இதசக் மகதாரதவ என romantic classic ேடேம் 
கதா்ம்ேரி. 

கதா்ம்ேரி ம்விக்கும் ்தாகூரின அண்ணன 
மஜதாதிரிநதிரநதாததுக்கும்  (5 ஜூதல 1868) 
திருேணம் நடேக்கிறது. அப்மேதாது கதா்ம்ேரிக்கு 
வயது 10. மஜதாதிரிந்நதாதத்விடே ஒனேது வயது 
இதளயவள். மஜதாதிரிந்நதாததும் ்தாகூதரப்மேதாலமவ 
கதலஞன்தான. ஃப்ரஞசு இலக்கியஙகதள வஙகதாள 
பேதாழிக்குத ்ந்வர. சிறந் இதசக்கதலஞர. கப்ேல் 
வணிகம் பசயேவர. நதாடேக ரசிகர. 

அவரதால் ேதால்ய வயது கதா்ம்ேரி ம்விமயதாடு 
பேதாழுத்க் கழிக்க முடியவில்தல. ்தாகூரின குடும்ேம் 
பசல்வந்க் குடும்ேம். கதா்ம்ேரிமயதா எளிதேயதான 
பினனணியிலிருநது வந்வர. ்தாகூர குடும்ேதம்தாடு 
ஒனறுவதில் கதா்ம்ேரிக்குச சிரேம் ஏற்ேடுகிறது. 

கதா்ம்ேரிதயவிடே இரண்டு வயது இதளயவர 
்தாகூர. இருவருக்குமிதடேமய நடபு ேலரகிறது. ்தாகூர 
கவித்த திறதேயதால் கதா்ம்ேரி கவரப்ேடுகிறதாள். 

்னிதே, ்தாகூரின பேனதேயதான கவிததுவ சுேதாவம், 
வசீகரம் இவற்றதால் இவவனபு ேடிப்ேடியதாகக் 
கதா்லதாகப் ேரிணமிக்கிறது. சிறிது பிசகினதாலும் 
ஆேதாசேதாகத ம்தானறிவிடுகிற உறவு. ஆனதால் மிகுந் 
இயல்மேதாடும் கண்ணியதம்தாடும் கதாடசிகதளப் 
பினனியிருக்கிறதார இயக்குனர சுேன மகதாஷ. 

19ஆம் நூற்றதாண்டின ேததிய ேகுதி. 
வசதிேதடேத் வஙகதாளிகளின வதாழவு மிக 
மநரததியதாகப் ேதிவதாகியிருக்கிறது. குடும்ேததில் 
பேண்கள் ஒனறதாக அேரநது இலக்கியம் மேசுகிறதாரகள். 
கணவமனதாடு ேதனவி மஷக்ஸ்பியர நதாடேகம் குறிதது 
விவதாதிக்கிறதாள்.  ப்தாடேரகத்கள் குறிததுப் பேண்கள் 
உதரயதாடுகிறதாரகள். ேண்ேடடே வஙகச சமூகததின 
உயர அடுக்கு வதாழக்தகதயத துல்லியேதாகப் ேதிவு 
பசயகிறதார இயக்குனர. 

்தாகூர ்ன கவித்கதளக் கதா்ம்ேரிமயதாடு 
ேகிரநதுபகதாள்கிறதார. அ்ன ரசதனயதான ேகுதிகதள 
அதடேயதாளம் கதாண்கிறதாள் கதா்ம்ேரி. ்ன 
கவிததுவதத் அஙகீகரிக்கும் பேண் எனே்தால் 
்தாகூருக்கும், வதாசிப்பின வழியதாகத ்னது கதல 
ஆரவதத்ப் ேகிரநதுபகதாள்ள வீடடிமலமய கிதடேத் 
துதண  எனே்தால் கதா்ம்ேரிக்கும் கதா்ல் ேலரகிறது. 
ஆனதால்,  அத் இருவரும் கதா்லதாக பவளிப்ேடுததிக் 
பகதாள்ளவில்தல. அந் உறதவ மிகப் பூடேகேதாகமவ 
ேதாதுகதாக்கிறதாரகள். 

இவரகளுக்கிதடேமய இருக்கும் பநருக்கம் 
குடும்ேப் பேண்களுக்குத ப்ரிய வருகிறது. ் தாகூருக்குத 
திருேணம் பசயகிறதாரகள். ்னக்குக் கதா்ம்ேரி எழுதிய 
கடி்ஙகதளத ்தாகூர அவளிடேமே ஒப்ேதடேக்கிறதார. 
்தாகூரின திருேணம் அவள் ேனத் நிம்ேதியிழக்கச 
பசயகிறது.

இ்ற்கிதடேயில் அவளது கணவனுக்கு மவறு 
ஒரு பேண்ணிடேம் இருக்கும் உறதவயும் அறிகிறதாள். 
மிக இளம் வயது ேணம், கதலத்தாகம், அனதேப் 
ேகிரநதுபகதாள்ள ஆளற்ற ்னிதே, ேற்றிக்பகதாள்ள 
கிதடேத் ்தாகூரின புது உறவு, குழநத்யற்ற 
மசதாகம், கணவனின கதா்ல் இத்தகய ேன 
பநருக்கடியிலிருநது மீள முடியதாேல் ்ற்பகதாதல 
முடிதவ  நதாடுகிறதாள் கதா்ம்ேரி. கதா்ம்ேரியின ேரணம் 
்தாகூதர பவகுநதாடகள்வதர ேதாதிக்கிறது. அது அவரது 
கவித்களில் பவளிப்ேடுகிறது. 

்தாகூர, கதா்ம்ேரி உறவு குறிதது எவவி்ச 
சநம்கமேதா, குழப்ேமேதா அதடேயதாேல் அவரகதள 
இயல்ேதாக எதிரபகதாள்கிறதார மஜதாதிரிநதிரநதாத. 
இது அவரது மேற்கதத்ய அறிவின ்தாக்கத்தால் 
பவளிப்ேடுகிற ேண்பு. இம்மூவரும் ஓர இரவு நதியில் 
பசயயும் சிறு ேயணம், அவரகள் ேதாடுவது, அந்ப் 
ேதாடேலுக்கதான இதச அதனததும் ேனத் வருடேக்கூடிய 
கதாடசிகள். 

கதா்ம்ேரி, கதலத்தாகமும் அனபின விதழவும் 
கூடிய இளம்பேண்ணின துரி் முடிதவக் கூறும் துயர 
அழகியல்!
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 கடிதஙகள
 ததநாடர் - 7 

நகுலனிடமிருநது 

விக்ரமொதிதயனுககு…

்கடிதம் - 38

திருவனந்புரம்
4 – 8 – 87

நண்ேருக்கு, 
 நீஙகளும் ‘மகதாணஙகி’யும் பசௌகரியேதாக 
ஊர மேதாயச மசரநதிருப்பீரகள். மகதாணஙகிதயக் 
கண்டேதால் நதான விசதாரித்்தாகச பசதால்லவும். 
குற்றதாலததில் நடேக்கும் கவித்ப் ேடடேதறக்குக் 
கதாசியேன, அவர ேதனவி, நதான ப்ப்டேம்ேர 
ஐநதில் அஙகு இருப்மேதாம். அஙகு நீஙகளும் 
வருவீரகள், உஙகதளச சநதிக்கலதாம் எனறு 
நிதனக்கிமறன. வருவ்ற்கு முன முடியுேதானதால் 
மீண்டும் எழுதுகிமறன.
 உடேம்தேப் ேதாரததுக்பகதாள்ளுஙகள்.

அனபுடேன
‘நகுலன’

• • • 
விைக்கக்குறிபபு :
 கதாசியேன : கவிஞர / நதாவலதாசிரியர / 
விேரசகர; ‘விருடசம்’ பவளியீடடில் வநதிருக்கும் 
இவருதடேய ‘அசடு’ புதினம் அவசியம் 
ேடிததுப்ேதாரக்க மவண்டியது; ‘கதணயதாழி’யில் 
ப்தாடேரதாக வந் ‘முகம்ேது கத்கள்’ (்தலப்பு  
சரி்தானதா?) இனபனதாரு நல்ல ேதடேப்பு.

• • •

்கடிதம் - 39
திருவனந்புரம்

12 – 8 – 87
நண்ேருக்கு, 
 உஙகள் 3.8.87 அனேதான கடி்ம். Book 
Ventureஇல் இருந் ‘ேனியதால் ேடடே ேதது ேரஙகள்’, 
‘மூனறு’, ‘ஐநது’ ் ஙகிவிடடே பிரதிகதள எனனிடேம் 
திருப்பி அனுப்பிவிடே எனனிடேம் மகடடே்ற்கு, திரு. 
T.M.Nandalalaவுக்கு அனுப்ேச பசதானன்ன மேரில் 
அனுப்பிவிடடேதாரகள். அவரிடேம் நதான பசதானன்தாக 
எழுதி, ‘மூனறு’, ‘ஐநது’ இரண்தடேயும் என 
அனேளிப்ேதாகப் பேற்றுக்பகதாள்ளுஙகள். 
 Poetic process ேற்றிப் மேசும்மேதாது உஙகள் 
அனுேவம்்தான முக்கியம்.  குளறுேடிதயத 
்விரக்கமவண்டும்.
 அமநகேதாக வருமவன. வருவ்ற்குமுன 
எழுதுகிமறன. பிற மநரில்.

அனபுடேன
‘நகுலன’

• • • 
விைக்கக் குறிபபுகள் :
1.Book – Venture: வதாசகர வடடேம். தீரர 
சதயமூரததி(பேருந்தலவர கதாேரதாஜரின 
அரசியல் ஆசதான)யின ேகள் லக்ஷமி 
கிருஷணமூரததி இலக்கிய வகுப்பில் 
‘வதாசகர வடடேம்’ எனற நூல் பவளியீடடேகம் 
நடேததிவந்தார; தி.ஜதானகிரதாேனிடேம் எழு்க் 
மகடடு வதாஙகி, ‘அம்ேதா வந்தாள்’ நதாவதல 
பவளியிடடேதார; சதா.கந்சதாமியின மு்ல் நதாவலதான 
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‘சதாயதாவனம்’, க.சுப்ரேணியனின ‘மவரும் 
விழுதும்’, தி.ஜதானகிரதாேன – சிடடி இருவரும் 
்தலக்கதாமவரியிலிருநது பூம்புகதார வதர 
ேயணிதது எழுதிய ‘நடேந்தாய வதாழி கதாமவரி’ 
மு்லதான சிறந் நூல்கதளக் பகதாண்டுவந்தார.
2.‘ேனியதால் ேடடே ேதது ேரஙகள்’ : நகுலனின 
சமகதா்ரி ‘திரிசதடே’ எழுதிய கவித்த ப்தாகுப்பு. 
‘மூனறு’/ ‘ஐநது’: இரதாேதாயணக் கத்ேதாந்ரகதள 
தவதது நகுலன எழுதிய கவித் நூல்கள். 
இந் மூனதறயும் பசதாந்ததில் பவளியிடடு 
விற்ேதன உரிதேதய ‘வதாசகர வடடே’ததில் 
பகதாடுததிருந்தாரகள்.
3. T.M.நந்லதாலதா: உ்கேண்டேலததில், 
எண்ேதுகளின ப்தாடேக்க ஆண்டு ஒனறில் (’83) 
ேருந்தாளுநருக்குப் (D.Pharm) ேடிக்தகயிமலமய 
கவித் நதாடடேததில் ‘ஸ்வரம்’ எனும் கவித்ச 
சிற்றி்தழ (கதாரததிகதா ரதாஜ்குேதாருடேன) 
ப்தாடேஙகி நடேததிவந்தார; கவிஞர பிரம்ேரதாஜன, 
சிறப்ேதாசிரியர; பேதாழிபேயரப்புக் கவித்கள் 
(கவிஞரகதள அறிமுகப்ேடுததி) உடேடே 
சிறப்ேதாகமவ வந்து.
 நந்லதாலதா(இளஙமகதா)வுக்கு நகுலன 
கவித்கள் நிரம்ேப் பிடிக்கும்; கள்ளக்குறிசசி 
ஊர திரும்பி, பசதாந்த ப்தாழில் பசயயும் 
கதாலததில், ்தாரணி ேதிப்ேகம் எனத ப்தாடேஙகி, 
‘கல்யதாண்ஜி கவித்கள்’, எஸ்.டி.லக்ஷேணனின 
(ேததிரிதகயதாளர ேணதா) கவித்த ப்தாகுப்பு, 
ப்ற்கிலிருநது சில கவித்கள் எல்லதாம் 
பவளியிடடேதார; நகுலதன மநரில் ேதாரதது, ‘சுருதி’ 
தகபயழுததுப் ேடிதய வதாஙகி வநது ேதிப்பித்தார.
 உ்கேண்டேலததில் அவருடேன ஏற்ேடடே 
நடபு இனறளவும் ப்தாடேரகிறது; எனனுதடேய 
புரவலரகளுள் முக்கியேதான ஒருவர.
3. Poetic process : கவிஞர கலதாப்ரியதாவும் 
பிரம்ேரதாஜனும் நடேததிவந் ‘கவித்ப் 
ேடடேதற’யில் இனனும் ஏ்தாவது மசரக்கலதாேதா 
எனறு மகடடேமேதாது, ‘கவித்யதாக்கம்’ ேற்றி 
கவிஞரகள் நதால்வதரப் மேசச பசதால்லலதாம் எனறு 
பசதானமனன; எனதனயும் மசரததுக்பகதாண்டேதார 
பிரம்ேரதாஜன. எனன எழு்மவண்டும் என 
நகுலனிடேம் மகடடு எழுதியிருநம்ன; 
அவருதடேய ‘மூனறு’, ‘ஐநது’, ‘ேனியதால் ேடடே 
ேதது ேரஙகள்’ மகடடிருநம்ன.

• • •
்கடிதம் - 40

திருவனந்புரம்
29 – 8 – 87

நண்ேருக்கு, 
 திரு.கதாசியேனுக்கு உடேல்நிதல சரியதாக 
இல்லதா்்னதால், அவர Poetry Workshop வரவில்தல. 
ஓணம் சேயம் ஆ்லதால் ரயில், ேஸ் எல்லதாம் ஒமர 
கூடடேேதாக இருக்கும். எனறதாலும் எல்லதாம் சரியதாக 
அதேந்தால்  என ேதலயதாளி நண்ேர ஒருவருடேன 
இஙகிருநது நதாஙகள் பசஙமகதாடதடே ேஸ்ஸில் 
(ரி்ரமவஷன கிதடேயதாது) வநது அஙகிருநது 
ப்னகதாசி நதானகதாம் ம்தி வருமவதாம். (சேயம் 
இப்பேதாழுதும் சரி பிறகும் குறிப்பிடேமுடியதாது) 
ப்னகதாசியில் உஙகள் வீடடிற்கு வருமவதாம். பிற 
மநரில்.
P S       
              அனபுடேன
We will board the Shenkottai                     ‘நகுலன’                      
bus to Trivandrum at 9.30 pm.  

• • • 
விைக்கக்குறிபபு : ‘கவித்ப் ேடடேதற’க்கு 
வருகிறவரகதளக் கவனிததுக்பகதாள்ள 
மவண்டியவரகளுள் நதானும் ஒருவன; 
பசஙமகதாடதடே மேதாயும் நகுலதனப் 
ேதாரக்கமுடியதாது மேதாயிற்று; அவர வநதுவிடடேதார.

• • •
்கடிதம் - 41

திருவனந்புரம்
19 – 10 – 87

நண்ேருக்கு, 
 உஙகள் அனேதான கடி்ம். நீஙகள் 
கடி்ம் எழு்தாவிடடேதாலும் நதான அத்த ்வறதாக 
எடுததுக்பகதாள்ள ேதாடமடேன.
 எனதன நீஙகள் அதிகேதாகப் 
ேதாரதாடடியிருக்கிறீரகள். எனக்மக கூசசேதாக 
இருக்கிறது. நம்பி எனற கவிஞன ேதாததிரம் 
இல்தல. நம்பி எனற ேனி்தனயும் நதான 
மநசிக்கிமறன. உஙகளுக்குக் குதறேதாடுகள் 
இருக்கலதாம். யதாருக்குத்தான இல்தல.
 க்ஷீணிதது வருகிறது. எனக்கும் ேலவி்ப் 
பிரசசதனகள். பேதாருள் வசதி இல்லதாேல் 
இருப்ேது ஒரு சதாேம்்தான. ஆனதால் ஓரளவு 
பேதாருள் வசதியிருந்தாலும் அதுவும் ேலவி்ப் 
பிரசசிதனகதளக் கிளப்புகிறது. ஒனறும் பசயய 
முடியதாது. சகிததுக்பகதாள்வத்த ்விர.
 ஒனறு பசதால்லலதாம் எனறு நிதனக்கிமறன. 
எளிதேயதாக இருக்கிறது எனே்தால் எப்ேடிக் 
கவித்தயப் புறக்கணிக்கக்கூடேதாம்தா, அம்மேதால் 
சிக்கலதாக இருக்கிறது எனே்னதாலும் கவித்தயப் 
புறக்கணிக்கக்கூடேதாது. ேலரிடேமிருநதும் ேலதும் 
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கற்றுக்பகதாள்ளலதாம்.
 எனதனவிடே நீஙகள்்தான உடேம்தேப் 
ேதாரததுக்பகதாள்ள மவண்டும். நதான ்னி ஆள். நதான 
மேதானதால் ஒருவருக்கும் ஒரு நஷடேமுமில்தல. 
சிலர அத் ஒரு லதாேேதாகவும் கரு்லதாம். இது்தான 
வதாழக்தக. ஒனறும் பசயய முடியதாது. திரு. 
ேணிதயக் மகடடே்தாகச பசதால்லவும். அவரும் 
எனனிடேம் மிகவும் அனேதாக இருக்கிறதார.

அனபுடேன
நகுலன

• • •
்கடிதம் - 42

Trivandrum
27 – 1 – 88

நண்ேருக்கு,
 நீஙகள் அனுப்பிய ‘உள்வதாஙகும் 
உலகம்’ மூனறு பிரதிகள் கிதடேத்ன. ப்தாகுதி 
நனறதாக உருவதாகியிருக்கிறது. எனக்குப் பிடித்து. 
இதுகுறிதது என ேதிப்புதரதய ‘கனவு’க்கு 
அனுப்பியிருக்கிமறன – பிரசுரேதாகும் எனற 
நம்பிக்தகயில்.

அனபுடேன
‘நகுலன’

• • •      
விைக்கக்குறிபபுகள்:
1.‘உள்வதாஙகும் உலகம்’: எனனுதடேய மூனறதாவது 
கவித்த ப்தாகுப்பு.
2.‘கனவு’ : எழுத்தாளர சுப்ரேதாரதிேணியன 
பசதாந்ப் பேதாறுப்பில் நடேததிவரும் சிற்றி்ழ. 

• • •
்கடிதம் - 43

திருவனந்புரம்
7 – 2 – 88

நண்ேருக்கு, 
 நதான 27-1-88 உஙகளுக்கு அனுப்பிய 
M.O.வும் கடி்மும் கிதடேத்னவதா? ேணி ஆரடேர 
ரசீதும் கிதடேக்கவில்தல; உஙகளிடேமிருநது 
கடி்மும் வரவில்தல. எனமவ இந்க் கடி்ம்.

அனபுடேன
‘நகுலன’

• • • 
விைக்கக்குறிபபு:
 என கவித்த ப்தாகுதிதய 
அனுப்பிதவததிருந்்ற்கு அனபுடேன வந் 
ேணவிதடே; நதான பசனதனயிலிருநது 
ப்னகதாசி வநதுவிடடே்னதால் திருப்பி 
அனுப்ேப்ேடடுவிடடேது; அ்ற்கு வருத்ப்ேடடு 
எழுதியுள்ளதார.

• • •

்கடிதம் - 44
டி.மக.துதரசதாமி

திருவனந்புரம்
27 – 2 – 88

நண்ேருக்கு, 
 உஙகள் 13.2.88 கடி்ம். M.O. திரும்பி வநது 
மசரந்து – அதில் எனக்கு ஒரு ஏேதாற்றம். நதான 
அனபுடேனும் ஆதேதாரத்ேதாகவும் அனுப்பியது 
திருப்பி அனுப்ேப்ேடடேதில் – ேரவதாயில்தல. 
விலதாசம் சரியதாகமவ எழு்ப்ேடடிருந்து எனமற 
நிதனக்கிமறன.
 ‘உள்வதாஙகும் உலகம்’ ஒரு பிரதிதயக் 
‘கனவு’க்கும், ஒனதற ஒரு எழுத்தாள நண்ேருக்கும் 
பகதாடுதம்ன. ‘கனவி’ல் ேதிப்புதரதய 
ஆறதாவதில் உேமயதாகிக்கிற்தாகக் கடி்ம் வந்து.
 மீண்டும் பசதால்கிமறன. ப்தாகுதி நல்ல 
ப்தாகுதி – சிறப்ேதாகமவ வநதிருக்கிறது-
 குடிப்ேத்ப் ேற்றி எழுதியிருக்கிறீரகள். 
ேடித்தும் எனனமவதா பசய்து. நதானும்்தான 
குடிக்கிமறன. ஆனதால் மவதலயில் 
இருநதுபகதாண்டு. ஆனதால் ஒரு வதரயதறக்கு 
மேல் மேதாவதில்தல. என பேதாருளதா்தார நிதல 
அ்ற்கு இடேம் பகதாடுக்கவில்தல. எதிலுமே 
நதான ம்தால்விதயக் கற்றுக்பகதாள்கிமறன. எனன 
பசயய! எனனதாலும் உஙகளதாலும் குடிதய 
நிறுத்முடியும் எனறு ம்தானறவில்தல. 
எனறதாலும், நீஙகள் மகதாேப்ேடடேதாலும் சரி – சற்றுக் 
குடிப்ேத்க் குதறக்கதாவது ேதாருஙகள். முடியும். 
ஒனறு பசதால்லலதாம் எனறு நிதனக்கிமறன. இரவு 
முழுவதும் விழிததிருப்ேது, ஏ்தாவது மவதல 
பசயவது – இப்ல்லதாம் கூடே ஒரு மேதாத்தயத 
்ரும்.
 நண்ேரகள் எனனிடேம் தவததிருக்கும் 
அனபிற்கு நதான கடேதேப்ேடடிருக்கிமறன. க.நதா.
சு.தவப் ேதாரக்க ஒரு ஆவல். முடியுேதானதால் நதான 
அஙகு (பசனதனக்கு) வர முயற்சிக்கிமறன.
 பிற பினனர.

அனபுடேன
‘நகுலன’

• • • 

விைக்கக்குறிபபு :
உள்வதாஙகும் உலகம்: விக்ரேதாதிதயனின 
மூனறதாவது கவித்த ப்தாகுப்பு

       - ப்தாடேரும்.
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வதாசிக்கத ப்தாடேஙகியதும் குதிதர மவகததில் 
எனதன இழுததுச பசனறது ‘குற்றப் ேரம்ேதர’ 
நதாவல். ஒரு விறுவிறுப்ேதான திதரப்ேடேம் ேதாரப்ேது 
மேதாலமவ இருந்து. ஓயவு மநரஙகளிலும் 
க்தாேதாததிரஙகள் எனமனதாடு மேசுவது மேதால் 
உணரநம்ன. 

ஜஸுனியர விகடேனில் ப்தாடேரதாக பவளிவந் 
இநநதாவல் ஒவபவதாரு அததியதாயம் முடிவிலும் 
அடுதப்னன எனற எதிரேதாரப்தேக் கிடடேத்டடே 
பேகதாத ப்தாடேரகதளப் மேதால் ஊடடியிருந்து 
எனேத் மு்ல் அததியதாயம் முடிததிருக்கும் 
வி்ததிமல உணரநதுபகதாண்மடேன. நல்ல 
வரணதன. ரசிதது ருசிதது மவல ரதாேமூரததி 
எழுதியிருக்கிறதார எனறு்தான பசதால்ல மவண்டும்.  

்கததக்கரு 

அதிகதார மவடதகக்கும் துமரதாகஙகளுக்கும் 
இதடேமய வதாழந் ேனி்ரகள் நிதறந் 
ேதிவதாகத்தான நதான குற்றப் ேரம்ேதர நதாவதலப் 
ேதாரக்கிமறன.  பவள்தளக்கதாரரகள் ேனி்க்கறி 
திஙகும் பகதாடுதேயதானவரகள் அல்ல. 
அவரகள் ்ஙகளின அதிகதாரததிற்கு எல்மலதாரும் 
கடடுப்ேடடு நடேக்க மவண்டும் எனற அதிகதாரப் 
மேதாத்யில் இருந்தாரகள் எனேத் இநநதாவல் 
சுடடிக்கதாடடியது. அவரகள் மேதாடும் சடடேஙகதள 
ேதிக்கதாேல் அததுமீறுேவரகதளத ்யவு 
்தாடசணியமினறிச சுடடுத ்ள்ள நிதனத்தாரகள். 
அப்மேதாது்தான அவரகளின மீது ஒருவி் ேயம் 
இருக்கும். அதுமவ அவரகளின ஆடசிதய 
நிதலநதாடடே உ்வும் எனேதில் மிகக் கவனேதாக 
இருந்தாரகள். அப்ேடி பவள்தளயரகளின 
சடடேததிற்குக் கடடுப்ேடேதாேல் ்னது 
இயல்பிமலமய இருக்க விரும்பிய ேனி்ரகளின 
கத்யதாகத்தான குற்றப் ேரம்ேதர நதாவலின 
கத்க்கருதவப் ேதாரக்கிமறன.

அத்விடே இனபனதானறு மிகமுக்கியேதானது. 
இசசமூக அதேப்பில் கதாலஙகதாலேதாகக் 
கதடேபிடிப்ே்தாக நம்ேப்ேடும் ேனு்ரே 
விதிகதள மீறும் நேரகதளச சூழசசியதால் 
வீழததுவது எனேதும் மிக முக்கியேதான்தாகப் 
ேதாரக்க மவண்டியுள்ளது. 

தீண்டொதமயின ஆணி்வர

பேருநதாளி ஊருக்குச பசதாந்ேதான எஸ்மடேட 
கிணற்றில் பேரும்ேசமசரி ரதாக்கு ்ண்ணீர 
எடுத்்ற்கதாக அவளது கணவன துருவதனக் 
பகதாதிக்கும் எண்தணச சடடியில் தகதயவிடடுக் 
கதாதச எடுக்கச பசதால்லி ேனு்ரே விதியினேடி 
அவனது ேதனவி ஊரப் பேதாதுக்கிணற்றில் 

 ்நாவல் வநாசிப்பு

àí˜¾ŠÌ˜õñ£ù 
ñQî˜èO¡ è¬î - °ŸøŠ ðó‹ð¬ó



57ð¬ìŠ¹ îè¾ ü¨¬ô - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m

்ண்ணீர இதறத்து உண்தே்தான என ஊர 
சதே கண்டுபிடிதது வழக்கேதான ்ண்டேதன 
பகதாடுக்கிறது. 

ஊர வழக்கப்ேடி தீண்டேத்கதா்வரகள் 
ஊரப் பேதாதுக்கிணற்றுத ்ண்ணீதரத 
தீடடுப்ேடுததிய்ற்கதாகச சரக்கதரப் ேதாதக 
உடேம்பேல்லதாம் ஊற்றி, கடபடேறும்பு புற்றுக்கு 
அருமக கடடேப்ேடடு, கடபடேறும்பு கடிதம் 
அவன சதாக மவண்டும். அத்தகய ்ண்டேதனதய 
நிதறமவற்றிவிடடுக் பகதாஞசமும் ேனஉறுத்மல 
இல்லதாேல் அருகிலிருக்கும் ஊரேநத்யில் 
குலதாவிக்பகதாண்டிருக்கிறதாரகள் ேனு்ரேச 
சடடேதத் நிதறமவற்றிய புண்ணியவதானகள். 

இசபசயதிதயக் பகதாம்பூதிதயச மசரந் 
மவயனனதாவிடேம் ரதாக்கு பசதால்ல, அவர ம்டிவநது 
துருவதன மீடபடேடுததுக்பகதாண்டு மேதாகிறதார. 
இஙகிருநது்தான பிரசசதன ப்தாடேஙகுகிறது. 
இதுவதர மவயனனதா இனத்தார களவு பசயது 
கதாலம் ்ள்ளினதாலும் அவரகளின மீது பேரும் 
ேயம் கலந் ேரியதாத் தவததிருந் பேருநதாளி 
ேக்கள், ஊர சதே கூடி முடிவு பசய் சேதாசசதாரததில் 
உள்மள நுதழய இவர யதார? இவருக்கு யதார அந் 
அதிகதாரதத்க் பகதாடுத்து? பகதாம்பூதிக்கதாரனுக்கு 
எனன வந்து? அவனுக்கும் இவனுக்கும் எனன 
சம்ேந்ம்? எனகினறனர. அவரகள் எல்மலதாரும் 
சகேனி்ரகள் எனேம் ேறநதுமேதாயவிடடேதாரகள் 
எனேது மிக அழுத்ேதாகப் ேதிவு 
பசயயப்ேடடிருந்து இநநதாவலில். 

ேக்கததூரகதாரரகளுக்கு உ்வி பசயயப் 
மேதாகிமறதாம்.. அ்னதால் நதாம் ம்தவயில்லதாேல் 
அவரகதளப் ேதகததுக்பகதாள்ள மவண்டியது 
வருமே எனபறல்லதாம் பகதாம்பூதி ேக்கள் 
நிதனக்கவில்தல. பகதாம்பூதிக்குச சுற்றி இருக்கும் 
எல்லதா ஊரகளும் ேதக்தான. ஆனதால் பேதாருள், 
பசல்வம், பேரும் வீடு வதாசல், கதாடு கதர என 
எ்ற்கும் இடேம் பகதாடுக்கதாேல் அனறதாடேம் களதவ 
நம்பி வதாழக்தக நடேததிக்பகதாண்டிருக்கும் அவரகள் 
சக ேனி்தன மவற்றுதே ேதாரதாடடேத ப்ரியதா் 
நேரகளதாகமவ ேதிவு பசயயப்ேடடிருக்கிறதாரகள். 
அ்ற்குச சதாடசி தவயததுதர. 

்ண்ணீர எடுத்்ற்கதாகக் கடடிதவததுக் 
பகதால்லப்மேதான துருவதனச சேயததில் 
கதாப்ேதாற்றவில்தல எனறதால் அவன 
பசததிருப்ேதான. இத்த ்டுக்க நிதனக்கும் 

மவயனனதா பேருநதாளி கிணற்றில் பேரும்ேசமசரி 
சனஙகள் இனிமேல் ்ன வதாளி மேதாடடு ்ண்ணீர 
இதறப்ேதாரகள் எனச பசதால்லி அனுப்புகிறதார. 
உடேமன ஊர சதே கூடி முடிபவடுதது 
அவரகள் ்ண்ணீர இதறக்க ேறுநதாள் கதாதல 
வருவ்ற்குள் ேலதத்த ்ண்ணீரில் நிரப்பிப் 
பேருதேப்ேடடுக்பகதாண்டேது ேனு்ரேச சடடேம். 

இத் எதிரேதாரக்கதா் பேரும்ேசமசரி 
ேக்களும் மவயனனதாவும் பநதாநது 
மேதாயவிடுகிறதாரகள். இப்பிரசசதனதய அவரகள் 
கலவரம் மூலேதாகத தீரததுக்பகதாள்கிறதாரகள். 
ேதாதிக்கப்ேடடேவன ஏ்தாவது ஒருவி்ததில் அத் 
பவளிப்ேடுததித்தாமன தீருவதான. இ்ற்கதாகப் 
பேருநதாளி விவசதாயப் ேண்தணகளின வீடுகளில் 
மவதல பசயது வயிற்தறக் கழுவும் அவரகள் 
ேடடினி கிடேக்க மநரகிறது. கதாலஙகதாலேதாக 
அது்தாமன நடேக்கிறது. நிலம், பேதாருள் 
இருப்ேவதன எதிரத்தால் இல்லதா்வன, ஏதழ, 
அனறதாடேம் கதாயசசி, அடிதேப்ேடடேவன இவரகள் 
எல்லதாம் ேடடினி்தாமன இருக்க மவண்டும். 
அது்தாமன ேனு்ரேச சடடேம். 

அப்மேதாது நல்ல ்ண்ணீர இருந் 
நிலஙகளில் ்லித ேக்கதளக் குடிமயற விடேதாேல் 
்டுததிருக்கிறதாரகள் எனற உண்தேதயயும் 
இநநதாவல் ேதிவு பசயகிறது. அப்ேடி 
இருந்தால்்தாமன வருசபேல்லதாம் குடிக்கும் 
்ண்ணீருக்குக்கூடே ேனு்ரேச சடடேதத்ப் 
பினேற்றுேவரகளின கதாலடியில் கிடேக்க மவண்டிய 
அவலம் மநரும். அ்ற்கதான விடிவுகதாலதத் 
மநதாக்கிப் ேயணித்தால் ேலதத்க் பகதாண்டு 
ேனு்ரேச சடடேம் நிதறக்கிறது. 

கதடேசியில் பவள்தள அரசதாஙகச சடடேமே 
துதணபுரிகிறது. ேல கடடேப் மேசசுவதாரதத்கள் 
நடேக்கினறன. மு்லில் ஒப்புக்பகதாள்ள ேறுக்கும் 
பேருநதாளி சனம், பினபு பவள்தளயரகளின 
சடடேததிற்கு முன அடேஙகிப்மேதாகிறது. 
ஒருவழியதாக, பேருநதாளி பேதாதுக்கிணற்றில் 
்ண்ணீர எடுத்்ற்கதாக ரதாக்கு மீது புகதார பகதாடுத் 
்தலயதாரி பேதாண்டேதாடடி வீரசுததியும் அம் 
ரதாக்கும் பேரும்ேசமசரி பேண்களும் ்ண்ணீர 
எடுக்கும்மேதாது வதாளிகள் ஒனமறதாடு ஒனறு 
முடடிக்பகதாண்டு ்ண்ணீர இதறக்கும் கதாடசிதய 
விவரிக்கும் ேகுதி நதாவலின மிக முக்கிய ேகுதியதாக 
விளஙகுகிறது. 
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்பொலீஸ வருத்க

கிணற்றுத ்ண்ணீர விவகதாரததில் 
எதிரப்தேக் கதாடடே பேரும்ேசமசரி ேக்கள் 
பகதாம்பூதிக்கதாரரகமளதாடு கூடடுச மசரநது 
வழக்கேதாகக் கூடும் சநத்களில் தீ தவதது, 
பேருநதாளி ஊதரயும் சூதறயதாடுகிறதாரகள். 
இசசம்ேவத்தால் பேருநதாளிக்குப் மேதாலிஸ் 
ஸ்மடேசன வரமவண்டும் எனக் மகதாருகிறதாரகள். 
அ்ற்கதான இடேதத்யும் வசதிகதளயும் 
பேருநதாளிக்கதாரரகள் பசயது பகதாடுக்க 
முனவந்தும் கசமசரி எனறு பசதால்லக்கூடிய 
மேதாலீஸ் ஸ்மடேசன வருகிறது. இப்ேடியதாக 
மேதாலீஸ் ஸ்மடேசனகள் நம் நதாடடுக்குள் முதளத் 
வரலதாறு அறிய முடிகிறது. 

மு்லில் வரும் விக்டேர துதர எனற பவள்தள 
அதிகதாரி மிகவும் கருதணமயதாடு பகதாம்பூதி 
ேக்களிடேம் நடேநதுபகதாள்கிறதார. அவரின 
பவள்தளகுணம் ப்ரியதாேல் பகதாம்பூதிக்கதாரரகள் 
அவருக்கு இதடேஞசல் பகதாடுக்க கண்ணீர ேல்க 
அவர வந் உடேமன ஊதர விடடுக் கிளம்புகிறதார. 

அடுதது வரும் ேகதூர துதர எனேவன 
ஜதாலியன வதாலதாேதாக் ேடுபகதாதலயில் 
சம்ேந்ப்ேடடே அதிகதாரியதாக இருக்கிறதான. அவன 
எடுத் எடுப்பிமலமய மூக்குதடேப்பு ேடடு, பினபு 
நி்தானேதாகக் கதாரியம் சதாதிக்கிறதான. கதடேசியில் 
அவன சூழசசி பசய்ம்தாடு குததுப்ேடடுச 
சதாகிறதான.

கதாடடு வதாழக்தக வதாழநது வந் 
பகதாம்பூதிக்கதாரரகள் பவள்தள 
அதிகதாரிகளிடேம் அடிேடடுக் கதாடடு வழியதாக 
ஓடிக்பகதாண்டிருக்கும்மேதாது மவயனனதா 
ேகன மசது ேடடும் பவள்தளயரகளிடேம் 
சிக்கிவிடே, அதிகதாரியதாக இருந் வில்லியம்ஸ், 
பஜனஸி ்ம்ேதியினருக்குப் பிள்தள இல்லதா் 
சேயததில் மசதுதவ எடுததுத ்ன பிள்தளமேதால் 
வளரக்கிறதாரகள். அவதனப் மேதாலீஸ் 
அதிகதாரியதாகவும் ஆக்குகிறதாரகள். 

கதடேசியில் மவயனனதாவின ேகன மசதுமவ 
பகதாம்பூதிதய அடேக்க அதிகதாரியதாக வநது, 
மவயனனதாவிடேம் குலசதாமியின முனபு இனிமேல் 
களவுக்குப் மேதாகேதாடமடேன எனச சததியம் 
வதாஙகுகிறதான. சததியததிற்குக் கடடுப்ேடடே 
அவரகள் சதாப்ேதாடடுக்மக வழியில்லதாேல் 

திண்டேதாடுகிறதாரகள். ்ன குலததிலிருநது 
ஒருவன அதிகதாரியதாக வநதிருக்கிறதான எனறதால் 
அவனுக்கதாக உயிதரக்கூடே பகதாடுக்கலதாம் எனற 
அளவுக்கு பவகுளித்னேதாக பவள்ளநதியதான 
ேக்களதாக இருக்கிறதாரகள். ஆனதால் கதடேசியில் 
பேருநதாளிக்கதாரன, உள்ளூர மேதாலீஸ்கதாரன 
மசரநது, அதிருப்தியில் இருந் பகதாம்பூதி 
பசந்டடிக்கதாதளதயயும் பேரும்ேசமசரி 
விசக்குடதடேதயயும் உசுப்பிவிடடு மீண்டும் 
களவுத ப்தாழிலுக்குப் மேதாகச பசதால்லுகிறதாரகள். 

இந்ப் ேலி பகதாம்பூதி மேல் வரும். எப்ேடியும் 
அப்ேனும் ேகனும் அடிததுக்பகதாண்டு சதாகடடும் 
எனேம் அவரகளின திடடேம். பகதாடுத் வதாக்கு 
்வறதா் மவயனனதாதவக் கதடேசியில் ேகனதான 
மசதுமவ துப்ேதாக்கியதால் சுடடுக் பகதால்கிறதான. 
பவள்தள அதிகதாரிகதளவிடே அவரகளதால் 
வளரக்கப்ேடடே இனத்தான மசது மிகக் 
பகதாடூரேதாக நடேநதுபகதாண்டேது கண்டு பகதாம்பூதி 
பசதாந்ேந்ஙகள் அல்மலதாலப்ேடுகிறதாரகள். 

ஒறறுதமதயச சீரகுதலககும் திட்டம்

பவள்தளயரகளின சடடேமும் இஙகுள்ள 
ேனு்ரேவதாதிகளின சடடேமும் பகதாம்பூதி 
ேக்கதளயும் பேரும்ேசமசரி ேக்கதளயும் 
ஒனறுமசர விடேதாேல் ்டுக்க முயற்சி பசயகினறன. 
இவரகள் இருவரும் ஒனறுமசரந்தால் 
பேரும் ேண்தணகளதாக இருக்கும் 
பேருநதாளிக்கதாரரகளுக்குத்தான பிரசசதன. 
அத் உணரநம் அத்தகய சூழசசிகளில் 
ஈடுேடுகிறதாரகள். 

்ஙகளின கடடுக்குள் இருக்க 
மவண்டும் எனே்ற்கதாக பவள்தளயரகள், 
“எத்தன பிணஙகள் விழுந்தாலும் சரி. 
மரதகச சடடேதத் விடேதாேல் அேல்ேடுத் 
மவண்டும். இவரகளின உறுதிதயக் குதலக்க 
மவண்டும். வீரதத் ேழுஙகடிக்க மவண்டும். 
இவரகதள களஙகமுள்ளவரகளதாக, கதாடடிக் 
பகதாடுப்ேவரகளதாக, மநரதேயில்லதா்வரகளதாக 
ஆக்க மவண்டும். இ்ற்கதாக எந்ச சதித 
திடடேதத்யும் ேலதாதகதாரதத்யும் நதாம் 
தகயதாளலதாம்” எனற சதிவதலதயக் தகயில் 
எடுக்கிறதாரகள். இ்ற்கதான உத்ரதவ லவலக் 
துதர மேதாடுகிறதார. சூழசசியதால்்தாமன ேலர 
வீழகிறதாரகள். 
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இத்த ப்ரிநதுபகதாண்டே பேருநதாளி 
ேசதசமுதது திடடேமிடடு சதாதிக் கலவரேதாகப் 
மேதாகிறது எனற புரளிதய உள்ளூர மேதாலீஸ்கதாரர 
வழியதாகப் ேரப்பிவிடுகிறதான. இத்க் 
மகள்விப்ேடடேதும் பவள்தளயரகளுக்கு 
பவறிமயறிக் பகதாம்பூதிதய அழிக்கத 
திடடேமிடடு மேதாலீத்க் குவிக்கிறதாரகள். இரு 
சமூகம் ஒற்றுதேயதாக இருந்தால் அவரகளின 
ஒற்றுதேதயச சீரகுதலக்கப் ேயனேடும் ்நதிரம் 
சதாதிக் கலவரம். 

்கள்்ளர சமூ்கம்

மரதகச சடடேததின கீழ ேல்மவறு 
இனனல்கதளச சநதிததுப் பினபு களவுத 
ப்தாழிதலக் தகவிடடே பினபு அவரகளில் ேலதரப் 
ேடிக்கதவக்க முயற்சிகள் நடேநதிருக்கினறன 
எனப் புரிநதுபகதாள்ள முடிகிறது. நதாவலில்கூடே 
மசது புலவர வழியதாகக் பகதாம்பூதி ேக்களுக்கு 
ஏடடுப் ேதாடேம் பசதால்லிக்பகதாடுக்க ஏற்ேதாடு 
பசயகிறதான. அதுமேதால இனறு ேதுதர 
ேதாவடடேததில் ேல இடேஙகளில் கள்ளர சீரதிருத்ப் 
ேள்ளி எனற பேயரில் ேள்ளிகள் இயஙகுவத்ப் 
ேதாரக்க முடிகிறது. ஆரம்ேததில் அவரகளுக்குக் 
கல்விதயக் பகதாடுக்க மவண்டுபேன 
அசசமூகததின பேயரிமலமய ேள்ளிகள் 
ப்தாடேஙகப்ேடடிருக்கினறன எனேத்மய இது 
உணரததுகிறது. 

நொவலின இறுதிப் பகுதி

குற்றப் ேரம்ேதர நதாவலின இறுதிப் ேகுதி 
திதரப்ேடேததிற்கதான உசசக்கடடே கதாடசிகதளப் 
மேதால் இருந்து. மவயனனதாமவதாடு ஆண்கள் 
கூடடேம் பேருநதாளி மேதாலீஸ் ஸ்மடேஷனில் 
துனபுறுத்ப்ேடுவது, பினபு பகதால்லப்ேடுவது, 
வில்லதாயு்ம் இது எதுவும் ப்ரியதாேல் 
கதாடடுக்குள் ்ன கனவு நதாயகிதயப் ேதாரக்கப் 
மேதாயவிடடு வருவது, பேண்கள் மேதாலீசுக்குப் 
ேயநது கதாடடுவதாக்கில் ஓடி ஒளிநதுபகதாண்டு 
பினபு பவளிமயறி வருவது, தவயததுதர 
வியதாேதாரி ேசதசமுதது, பசந்டடிக்கதாதள 
ஆகிமயதாதரக் பகதானறுவிடடு அனனேயிதல 
மீடடுக்பகதாண்டு வருவது, வில்லியம்ஸ், 
விக்டேர, நதானஸி உள்ளிடடே பவள்தளயரகள் 
பசனதனயிலிருநது பகதாம்பூதிக்கு வநது மசரவது, 
மசது ்ன இனத்தாதரக் கடேதேமய கண்ணதாகக் 
பகதாண்டு பகதானறு குவிததுவிடடு நிற்ேது எனப் 
ேரேரப்ேதாக நதாவலின கதடேசிப் ேகுதி மேதாகிறது. 
இது அப்ேடிமய ஒரு திதரப்ேடேததிற்கதான 
உசசக்கடடே கதாடசிமயதாடு இருப்ேத் ஒப்பிடே 
முடிந்து. 

திதரப்ேடேஙகளில் வரும் கதாடசிகள் நம் 
ேனதில் ஆழேதாகப் ேதிநதுவிடுவது மேதால் 
இநநதாவலில் வரும் ேல கதாடசிகள் அப்ேடிமய 
ேதிநதுவிடுகினறன. அத்தகய வதகயில் எழு்க் 
தகவண்ணம் பேற்றிருக்கிற மவல ரதாேமூரததி 
அவரகள் நம் ேதாரதாடடுக்குரியவமர!
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அக்கதாவின நதாதளய வருதகதயக் 
மகள்விப்ேடடே சநதிரிகதாவுக்கு அந் இரவிலும்  
குடதடேயின ஞதாேகம் வந்து. ஒரு வதாரததிற்கு 
முனபு்தான நல்ல ேதழ. நீரவரததின ப்தாடேக்கப் 
புள்ளியதான ஓடேமேடடிலிருநது ம்ஙகி ேள்ளததின 
வழியதாக வந் நீதர ஏரியதானது மேதாதியேடடும் 
்டுதது நிறுததியிருந்து. ேதழக்கு முனனதால் 
ஆடும் ேயிதலப் மேதாலமவ ேதழக்குப் பினனதால் 
்வதளகளின ஆடடேம்்தான. 

“எஙக இருநது்தா வருமேதா ப்ரில. ேழத 
்ண்ணியக் கதாணதா் வதரக்கும் எஙக ஒளிஞசுடடு 
இருக்குமேதா. எலி கிலி ேதாதுரி வஙகுக்குள்ள கீது 
இருக்குமேதா எனனமவதா”.

சநதிரிகதா அம்ேதாவின முக்கததில் இனனும் 
இ்ற்கதான ப்ளிவு பிறக்கமவயில்தல. ஒவபவதாரு 
ஆண்டிலும் ேலமுதற ேதழ பேய்தாலும் 
்வதளகள், ்ஙகளின வருதகதய வந்பினமே 
அறிவிக்கினறன. இரவு முழுவதும் ்வதளகளின 
சப்்ம் கதாதுக்குள் ஒலிததுக்பகதாண்மடே இருந்து. 
ஆயிரம் ஆலதாசசி ேணிகதளக் கதாதுக்குள் அடித்தால் 

உண்டேதாகுமே அப்ேடிபயதாரு சப்்ம். ேதாரியதாத்தா 
மகதாவில் கம்ேத்தாடடேப் பேருசுகள் கடடியதாடும் 
சலஙதககள் கூடே வதாக்குவதார மநரததில் பகதாஞசம் 
இதடேபவளி விடடு ஒலிக்கும். ் வதளகள்  சிறிதும் 
இதடேபவளியில்லதாேல் கததிக்பகதாண்டிருந்ன. 
ேள்ளி  வணக்க அரஙகில்  ஒருமசரப் ேதாடேப்ேடும்  
நீரதாரும் கடேலுடுத்வுக்கு இதணயதான மகதாரஸ். 
சநதிரிகதா புரண்டு ேடுத்தாள். கடிகதார பநதாடி 
முள்ளின டிக்டிக் சத்ம் ப்தாதலவில் இருநது 
ஒலிபேருக்கி வடிவிலதான வடடேதத்க் கதாதுக்குள் 
பகதாண்டுவநது வதரநது கதாடடியது. 

“அம்மேதாவ குடதடேக்குப் மேதாயிடடு 
வரமறன”. 

உண்தேயில் குடதடேக்குப் மேதாவது 
குடதடேதய மநதாக்கிமயதா அல்லது அ்ற்குள் 
இறஙகி மவடிக்தக ேதாரதது வரமவதா அல்ல. 
குடதடேயில் மேதாவ்ற்கதாகத்தான. பவளிரநீல 
டேதாப் சநதிரிகதாதவ ஒரு கடேல் ம்வத்தயப் 
மேதாலமவ கதாடடியது. அ்ற்கு ஒருமித் நிறததில் 
இறுக்கேதாகமவதா, ப்தாளப்தாளமனதா இல்லதா் 
மேண்ட. தநடடி மேதாடடுக்பகதாண்டேதால் 
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ஏம்தா மேதாரதவதயப் மேதாரததிக்பகதாண்டேது 
ேதாதிரிமய இருக்கிறது. ப்னேக்க  ஏரிக்கு 
பவளிப்புறததில்்தான முக்கியேதான ்டேம் 
வருகிறது. ஒற்தறயடித ்டேேதாகமவ ஏரிதய 
ஒடடிக்பகதாண்மடேவநது  குளம் முடியும் 
்ருவதாயில் மேமல ஏறி மீண்டும் இறஙகி வடேக்கு 
மநதாக்கித திரும்பும். சநதிரிகதா வடேக்கு ஏரியில் 
இருந் பசதலயூஞசக் குசசிதய இடேது தகயதால் 
விலக்கினதாள். சிறு கணுவில் முறிநதிருந் 
சிறு குசசிபயதானறு இரும்பு மேதாதிரததுக்குள் 
புகுநதுபகதாண்டேது. குடுசு கடடும்மேதாம் 
மேதாடடுவிடடே மேதாதிரம். மகடடேதுக்கு ஏம்தா 
கதாதது கருப்பு அண்டிக்கும் எனறதாரகள். 

“கதாதது கருப்பு அண்டி எனனவதாம். 
உனதனயத திஙகவும் முடியதாது.”

எடடேதாம் வகுப்புத திண்தணயில் பிரசதாநத 
கூறியத் நிதனததுக்பகதாண்டேதாள். இதுவதரக்கும் 
திஙக முயலவில்தல. சரக்பகனறு இழுத்தில் 
மேதாதிர விரலில் உரசி சிறு கீறலில் குசசியதானது 
பிறண்டிவிடடு நகரநதுபகதாண்டேது. எப்ேடியும் 
குளததின வதால் ேக்கததிற்குப் மேதாக மவண்டும். 
அஙகு்தான புஙக ேரம் மேதானற ேறப்புகள் 
இருக்கும். எதிர ஏரியில்  இருக்கும் பேதாதுத 
்டேதத் ேனதில் பகதாண்டு, ஏரிக் கதரயில் 
பகதாஞசம் இறஙகியவள் குளதத் எடடிப் 
ேதாரத்தாள். மூனறு நதாள் சதாப்பிடேதாேமல வயிற்தற 
எக்கிக் கிடேந்தால் எப்ேடியிருக்குமேதா அவவளவு  
்ண்ணீர  ேடடும்  கிடேந்து. அதுவும் திண்டுக்குப் 
ேக்கததில் ேடடுமே. அப்ேகுதியின ஓரததில் 
ேடடும் பகதாலபகதாலபவனச மசறு கிடேந்து. 
அ்ன ஓர ேதாரஙகளில் வஙகுகள் இருந்ன. 
நண்டுகள் அ்ற்குள்்தான இருக்கும். ஆள் 
துளி அலும்ேதல உணரந்தும் அப்ேடிமய 
குதகக்குள் இறஙகுவதுமேதால ரிபவரசில் உள்மள 
மேதாயக்பகதாண்மடே இருக்கும். பவளியில் இருநது 
ேதாரத்தாலும் ப்ரியதாது. முதுகுச சடதடே அளமவ 
கிடேக்கும் நீரில்்தான சநதிரிகதா சினன வயதில் ஆடி 
இருக்கிறதாள். 

மகதாதடே விடுமுதறயில் சநதிரிகதாவின அக்கதா 
அப்புசசி வீடடுக்குப் மேதாயிருந் சேயம். 

“ேழ மேஞசு துளி ்ண்ணி வநதுரக் கூடேதாம். 
இந்க் குரதாலுகள தகல பிடிக்க முடியதாது”. 

அம்ேதாவின வருணதனதய இப்மேதாது 
நிதனத்தாலும் அவளுக்குச சிரிப்பு்தான வந்து. 

“நதானு மேதாயி மீனு புடிசசிடடு வதாமரன ேதா”.

“பேதாடடேக் பகதாளததுல ஏது மீனு”. 

“கதார வீடடு ரதாணி்தான பசதானனதா”.

“ேதாதது ேதரம். பநதாறுஙகீரதா்”. 

ேசதச வதாடடேர மகனும் ேதழய கிழிந் 
ேதாவதாதடேயுமே மீன பிடிக்கப் மேதாதுேதான்தாக 
இருந்ன. ரதாணியும் இனபனதாரு பவள்தள 
ேதாடடில் தவததிருந்தாள். இருவரும் 
ஒமர வகுப்பில் ேடிக்கும் மசதாடடேதாளுகள். 
அக்கம்ேக்கததுப் ேசஙகள் இனனமும் 
வநதிருக்கவில்தல. மு்லில் நீர ம்ஙகிய 
எல்தலயில் கதால் தவத்னர. ஐந்தாறு நீரப் 
பூசசிகள் குறுக்கும்ேறுக்குேதாக ஒழுஙகற்ற வடடே 
வடிவில் சல்லுசல்பலனறு நீநதிக்பகதாண்டிருந்ன. 
நீநதின எனேத் விடேவும் நீரில் மவகேதாக 
ஓடிக்பகதாண்டிருந்ன எனேம் பேதாருத்ேதாக 
இருக்கும். சநதிரிகதா ்னனிடேமிருந் பேதாருதள 
இடேது தகக்கு ேதாற்றிவிடடு வலது தகதய 
அழுஙகதாப்டி சலக்பகனறு நீதர அள்ளினதாள். 
ம்மூஹூம் ஒரு பூசசி கூடே ேதாடடேவில்தல. 

“அப்ல்லதாம் புடிக்கணும்னதா இந் பேதாத்த 
்ண்ணியும் வத்ணும்”. 

ரதாணியின மயதாசதனயும் சநதிரிகதாவுக்குச 
சரிபயனப்ேடடேது. பகதாஞச எடடுகள் நீருக்குள் 
தவத் பினபு, 

“இது்தான பகதாறததிக்குடடி . பகதாஞச நதாள்ல 
மீனதாகிடும். அழுஙகதாப்ல பிடிசசுடடுப் மேதாயி 
பேதாடேதாவுல மேதாடடு பவயக்கணும்”. 

சற்மற பேரிய கடுதகப் மேதானற உடேலில் 
வதாலும் ஒடடியிருந்து. அதுகள் வதாதல 
குறுக்குேறுக்கதாக வதளதது வதளதது 
நீநதிச பசனறன. மீனகளின குடடிகமள்தான. 
இனதனக்கு இதுகதள விடேமவ கூடேதாது.  அக்கதா 
வரதுக்குள்ள பகதாண்டு மேதாயி ஒளிசசு ்னியதா 
ஒரு முடடிலயதாசசும் ்ண்ணி ஊததி வளத்ணும். 
டீசசர பசதானனது ேதாதிரி டேதால்பின ேதாதிரி பேரிய 
மீனதா வளரக்கணும். 

“ரதாணி உனக்கு டேதால்பினனத ப்ரியுேதா”. 

“இல்ல சநதி.. எனக்கு ்தலல குத்ற 
பினனத்தான ப்ரியும்”. 

சநதிரிகதா மயதாசித்தாள். 

“அனனிக்கு டீசசர பசதானனதாஙகமள. 
ஒருமவள லீவு மேதாற்றுப்ேதாளதாக்கும்”. இப்மேதாம் 
டேதால்பினகள் பேதாடேதாவுக்குள் இருநது ேதாடடுப் 
ேதாடிக்பகதாண்மடே சநதிரிகதாவின ேனதில் குதித்ன.

வீடடுக்கு வந்தும் அம்ேதா குதித்தாள். “எந்க் 
கிறுக்கியதாசசும் பகதாறததிக் குடடியப் மேதாயி மீனுக் 
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குடடினனு புடிசசிடடு வருவதாஙகளதா”

“வளததுனதாலும் அப்டிமய பேதாடேதாமவ நம்பிப் 
மேதாகும் ேதாரு”.

“இருக்கற ்வக்கதாதளகமள கடபடேறும்ேத 
தினனு மேதாடடு மசதாச சடடிக்குப் ேக்கததுல 
மேண்டு பவயக்குது. இதுல நீயும் வளததிவிடு 
அப்ேறம்  மசதாறதாக்குற சதால பேதாத்ேதா நதாறிப் 
மேதாயிடும்.”  

“அப்டீனனதா மீனு வர்தாம்ேதா”. 

“மீனதாம்ேதா மீனு ஒரு ேயிரும் வரதாதுடி. 
எல்லதாம் ்வக்கதளயதாயடும்”. 

உேமயதாகித் கல்தலக் குளததில் இருந் 
நடுத்ண்ணிக்குள் வீசினதாள். மேண்ட நதாடேதாதவ 
இறுகக் கடடிக்பகதாண்டு நடேந்தாள். பசனறு 
விழுந் கற்களில் இருநது உருவதான வதளயஙகள் 
நீர முழுதேக்கும் நகரநதுபகதாண்டிருந்ன. 
வய்தாவத்ப் மேதாலமவ இந்க் கல்லும். 
எதடே கூடேக் கூடே வதளயல்கதளப் மேதானற 
வதளயஙகள் அதில் ேதாடடிக் பகதாள்வதும், பிறகு 
விலகி விலகி நீருக்குள் கதாணதாேல் மேதான கல்தலப் 
மேதால வதளயஙகளும் ேதறநதுவிடுகினறன. ்ன 
தகதய மேல்மநதாக்கித தூக்கினதாள். சலசலபவனக்  
கண்ணதாடி வதளயல்கள் ேதாதி வதரக்கும் 
வநது நினறுபகதாண்டேன. பிறகு தகதயப் 
ேதழயேடிக்குத ப்தாஙகப்மேதாடடுக்பகதாண்டேதாள். 
மு்னமு்லில் நடேக்கும் குறிப்பிடும்ேடியதான 
சம்ேவஙகள் அப்ேடிமய ேனதிற்குள் 
ேடிநதுவிடும். இப்மேதாதுகூடே பகதாறததிக் குடடி 
இருக்கிற்தாபவன எடடிப் ேதாரக்க நிதனததுத்தான 

நீர இருக்கும் ேக்கம் பசனறதாள். நனறதாக ஊறிய 
வண்டேல் ேண்ணில் பசருப்பு புத்ந்து. 
பேருவிரல் வதாரில் பேடடி ச்க் பேதா்க்பகனறு 
எடடு தவக்கவும், 

“கதாரங கதாத்தால ்ண்ணிக்குள்ள எனனடி 
ேனற”. 

கததியவதாமற எதித் ஏரித ்டேததில் அக்கதா, 
தேயனுடேன வநது பகதாண்டிருந்தாள். 

“சும்ேதா்தான ேதாதம்ன” 

எனறு புத்ந் கதாதலச ச்க்பகனறு 
திண்டேதாடியவதாமற எடுதது முன தவத்தாள். 
குறததிக் குடடியின ்தல ேடடும் மிதிேடடு 
நசுஙகிக் கிடேந்து. அப்ேடிமய நீரின ஓரததில் 
பசனறதால் ஏறும் ் டேபேதானறு ம்க்கும்  சுவருக்குப் 
ேக்கததில் இருந்து. 

“நீ அந்ல்லதா வதா.. நதா இந்ப்ேக்கம் வதாமரன”. 

சநதிரிகதா மேதாவ்ற்கு முனேதாக ஓரததிலிருநது 
நீதர எடடிப் ேதாரத்தாள். பகதாஞச மநரததிற்கு 
முனபு வீசிய கல் அமுஙகி மநரேதான்தால் 
ப்ளிநது கதாணப்ேடடேது. நீரப் பூசசிகமளதா 
பகதாறததிக் குடடிகமளதா ஓடேதா் ப்ளிந் நீருக்குள் 
சநதிரிகதாவின முகம் ேடடும் புளியேர நிழலுக்குள் 
கதாற்றுக்கு ஏற்றேடி அதசநது அதசநது ஆடியது 
ப்ரிந்து. ஏற்கனமவ ேதிதது வந் மசற்றுச 
சுவடுக்குள் இருந் பகதாறததிக் குடடியின வதால் 
ேடடும் பசல் தீரநதுமேதான கடிகதாரததின பநதாடி 
முள்தளப் மேதால முனனும் பினனும் ஆடி ஆடிப்  
பினபு நினறுமேதானது.
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