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உலகம் யாவவயும்… 
 

ஒரு சஞ்சினக பதாைங்க லவண்டும் என் து ஒரு தசாப்தத்துக்கும் லமலாகக் காத்திருக்கும் கைவு. கல்லூரி 
திைங்களில் நானும் நண் ன் இரா.இராஜராஜனும் 'தமிழ்' என்ற ப யரில் ஓரிதழ் பதாைங்க முயன்லறாம். 
அப்ல ானதய எங்கள் ப ாருளாதார மற்றும் அனு வ  லம் அதற்குச் சாதகமாய் இல்னல. இனைப் ட்ை 
காலம் பகாணர்ந்த மாற்றங்கள் இன்று ‘தமிழ்’ என்ற இந்த மின்ைிதனழச் சாத்தியமாக்கி இருக்கிறது. 
 
‘தமிழ்’ ஒரு காலாண்டிதழ். சீராக வருைத்திற்கு நான்கு இதழ்கள் பகாண்டு வரத் திட்ைம். இது ஓர் இலவச 
இதழ். இனணயத்தில் இருக்கும் எவரும் சுல மாகத் தரவிறக்கிக்பகாள்ள ஏதுவாக இலவச PDF லகாப் ாகக் 
கினைக்கும்.  னைப் ாளிகள் அனைவரும் சன்மாைம் ஏதுமின்றிலய இவ்விதழில்  ங்களித்திருக்கிறார்கள். 
 
இது குமுதம், விகைன், குங்குமம் ல ால் முழுனமயாை பவகுஜை இதழும் அல்ல; காலச்சுவடு, உயிர்னம, 
தீராநதி ல ால் அைர்த்தியாை சிற்றிதழும் அல்ல. இப்ல ானதக்கு ‘தமிழ்’ ஓர் இனைநினல இதழ். இதற்கு 
முன்லைாடி எை குமுதம் ஜங்ஷன், விண் நாயகன், இந்தியா டுலை இலக்கியச் சிறப் ிதழ்கள், னைம்ஸ் 
தீ ாவளி மலர்கள், தி இந்து ப ாங்கல், தீ ாவளி மலர்கள் ல ான்ற  த்திரிக்னககனளச் பசால்லலாம். 
 
கனல, இலக்கியம், தினரப் ைம், அரசியல், சமூகம், அறிவியல் ஆகிய விஷயங்கள் இந்த இதழின்  ிரதாை 
உள்ளைக்கங்களாக அனமயும். முக்கிய விஷயம் இந்த இதழில்  ங்களிப் வர்கள் – சில நன்கறியப் ட்ை 
 னைப் ாளிகளும்,  ல முகமறியாப் புதியவர்களும் இதில் எழுதுவார்கள். இவ்விதழில் எழுதியுள்ளவர்கள் 
சிலருக்கு ட்விட்ைர், ஃல ஸ்புக் அல்லது வனலப்பூ தாண்டி இது தான் முதல்  த்திரிக்னகப்  ங்களிப்பு. 
 
வரும் இதழ்களிலும் சமூக வனலதளங்களில் ப ாழுதுதீர்க்கும் அக்கப்ல ார்கள் தாண்டி தரமாய் எழுதக் 
கூடியவர்கள்  ங்களிப் ார்கள். சிைிமாக்காரர்களால் ப ாதுவாய் லவனல பவட்டி இல்லாதவர்களின் குப்ன  
எழுத்து எை முன்னவக்கப் டும் ப ாதுப்புத்திக் கருத்துக்கு எளிய எதிர்வினையாக இனதக் பகாள்ளலாம். 
 
ஒவ்பவாரு இதழிலும் ஒரு முக்கியமாை சமகாலத் தமிழ் எழுத்தாளுனமயின் விரிவாை லநர்காணல் 
இைம்ப றும். அவரது முகலம அந்த இதழின் அட்னைனய ஓவியமாய் அலங்கரிக்கும். அவ்வனகயில் 
இவ்விதழில் பஜயலமாகைின் லநர்காணல் இைம் ப றுகிறது. ஒவ்பவாரு இதழும் ஒரு முன்லைாடிப் 
 த்திரிக்னகயாளருக்கு / எழுத்தாளருக்குச் சமர்ப் ணம் பசய்யப் டும். இம்முனற காலச்சுவடு நிறுவைர் 
சுந்தர ராமசாமிக்கு. ல ாலலவ ஒவ்பவாரு இதனழயும் ஒரு முக்கியப்  த்திரிக்னகயாளர் / எழுத்தாளர் 
பவளியிடுவார். பதாைக்கம் ஞாநி. அவர்களுக்குச் பசய்யும் ஒரு மரியானதயாகலவ இனதப்  ார்க்கிலறன். 
 
இது முழுக்க முழுக்க ஒரு மின்ைிதழ். தயாரிப்பு முதல் பவளியடீு வனர எல்லாலம இனணய வழி! 
இதழுக்குப்  னைப்புகள் ப றுவது, லதர்ந்பதடுப் து, லநர்காணல் பசய்வது, வடிவனமப்பு பசய்வது, 
பவளியடீ்டு விழா எல்லாலம இனணயத்தில் மூலலம நைக்கும். இது ஒரு  ரிலசாதனை முயற்சி.  
 
இது ஒரு பதாைக்கம். இதற்கு வாசகர்களின் வரலவற்பும், அன் ர்களின் ஆதரவும் கிட்டும் எை நம்புகிலறன். 
இதன் வழி தமிழ் எழுத்தும் வாசிப்பும் சில அடிகள் முன்ைகர்ந்தால் அனத பவற்றி எைக் பகாள்லவன். 
இதழ்  ற்றிய உங்கள் எதிர்வினைகனள (முக்கியமாய் எதிர்மனறக் கருத்துக்கனள) எைக்கு எழுதுங்கள்.  
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சசௌம்யா கவிவதகள் 
 
மீ காதல் 
 
காதபலல்லாம் வாய்விட்டுச் 
பசால்லிக் பகாண்ைதில்னல 
அதற்பகல்லாம் லநரமின்றிக்  
காதலித்த டி இருக்கிலறாம் 
 
ஒருனமக்கு மாறிய கணம் 
சரியாய் நினைவிலில்னல 
அஃதில்லாமல் இயல் ாய் 
மாறியிருப் துதான் சுகம் 
 
உன் லகாரிக்னக எனதயும் 
நினறலவற்றியலதயில்னல 
உத்தரவிடுதலல ஆண்னம 
என்று சீண்டுவதிலின் ம் 
 
என் லதனவகபளனதயும் 
பசான்ைலதயில்னல 
உணர்ந்து லசனவகள்  
பசய்வதில் மன்ைன் நீ 
 
சம உரினம லவண்டும்  
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அளவற்ற பசம்ம உரினம  
எைக்குண்டு உன் மீது 
 
ப ண்ணியம் ல சியதில்னல  
இரவில் ஒளிரும் குளிரில்  
உன் கண்ணியம் கனலத்து 
ஆதிக்கம் பசலுத்துகிலறன் 
 
ப ாசஸிவ் இல்னல 
நான் – என் ல ால் 
எவளாலுமுன்னைக் 
காதலிக்கவியலாது. 
 
ஆனச அறு து நாள் 
லமாகம் முப் து நாள் 
காதல் ஆயுள் வனர 
அன்பு ஏழ் ிறவிக்கும். 
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* 
இதழதிகாரம் 
 
01 
முத்தங்கள் யாசிக்கிறாய் 
'பகஞ்சாலதைா' என்றால் 
'சரி, முத்தம் தாடி' எைத்  
திமிராய் மிரட்டுகிறாய். 
 
02 
உள்ளங்னகக ளிலலந்திக் 
கன்ைங்கள்  ற்றுனகயில்  
அைிச்னசயாய்க் குவியும் 
உன் இதழ்களின் இச்னச. 
 
03 
சிணுங்கும் பகாலுசில்  
நீ முத்தமிடுவது கண்டு 
உனையக்காத்திருக்கும்  
வனளயல் சலசலக்கும். 
 
04 
யுத்தம் நீடித்ததில்னல 
சம் வஇைம் சமீ ித்தால்  
சம்மதித்து விடுபமன் 
முத்தப் ல ாராட்ைம். 
 
05 
இதழ் துனவக்கும் உன்  
முரட்டு முத்தங்களுக்கு  
ஒத்தைமிட்டு கனளக்கும்  
என் ப ண் முத்தங்கள். 
 
* 
 
ஊடலுணவு 
 
நீண்ைபதாரு சண்னைக்குப் ின் 
'ஏய், சும்மா அழுதிட்டிருக்காம  
ஒழுங்கா சாப் ிட்டுத் பதானல' 
என்றதட்டி நீ கிளம்புனகயில் 
கங்காய்க் கைன்றிருக்குபமன்  
லகா ங்கள் பதானலக்கிலறன். 
***  
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'தமிழ்' திவரப்பட விருதுகள் – 2014 
 

2014ல் பவளியாை தமிழ்த் தினரப் ைங்களில் சிறப் ாய்ப்  ணியாற்றிய கனலஞர்களுக்காை மரியானத இது. 
நட்சத்திர அந்தஸ்து, வியா ார பவற்றி எனதயும் கணக்கில் பகாள்ளாது கனலக்கு மட்டுமாை அங்கீகாரம். 
 

 
 

 சிறந்த தினரப் ைம் - பூவரசம்  பீ்  ீ
 சிறந்த ப ாழுதுல ாக்கு தினரப் ைம் – லகாச்சனையான் 3D 
 சிறந்த இயக்குநர் -  ா.ரஞ்சித் (பமட்ராஸ்) 
 சிறந்த தினரக்கனத - ஹலிதா ஷமீம் (பூவரசம்  பீ் )ீ 
 சிறந்த வசைம் - பஹச். விலைாத் (சதுரங்க லவட்னை) 
 சிறந்த கனத – சுசீந்திரன் (ஜவீா) 
 சிறந்த  ின்ைணி இனச – சந்லதாஷ் நாராயணன் (ஜிகர்தண்ைா) 
 சிறந்த ஒளிப் திவு – மலைாஜ்  ரம்ஹம்சா (பூவரசம்  பீ் )ீ 
 சிறந்த  ைத்பதாகுப்பு – VJ சாபு லஜாசப் (வல்லிைம்) 
 சிறந்த கனல இயக்கம் - சந்தாைம் (காவியத் தனலவன்) 
 சிறந்த ஆனை வடிவனமப்பு - ப ருமாள் பசல்வம் / நிரஞ்சைி அகத்தியன் (காவியத் தனலவன்) 
 சிறந்த ஒப் னை –  ட்ைணம் ரஷீத் (காவியத் தனலவன்) 
 சிறந்த ஒலிப் திவு – ரசூல் பூக்குட்டி (லகாச்சனையான் 3D) 
 சிறந்த VFX / Animation – பசௌந்தர்யா ரஜிைிகாந்த் (லகாச்சனையான் 3D) 
 சிறந்த சண்னை அனமப்பு – Lee Whitaker (லிங்கா) 
 சிறந்த நைை இயக்கம் - சதீஷ் (பமட்ராஸ்) 
 சிறந்த  ாைல் இனச – சந்லதாஷ் நாராயணன் (பமட்ராஸ்) 
 சிறந்த  ாைல் ஆசிரியர் - குக்கூ (யுக ாரதி) 
 சிறந்த  ின்ைணி  ாைகர் - னகலாஷ் லகர் (இந்தப் ப ாறப்பு தான்… – உன் சனமயலனறயில்) 
 சிறந்த  ின்ைணி  ாைகி – லதா ரஜிைிகாந்த் (மணப்ப ண்ணின் சத்தியம்… – லகாச்சனையான் 3D) 
 சிறந்த நடிகர் - ப்ருத்விராஜ் (காவியத் தனலவன்) 
 சிறந்த நடினக - சலலாைி லூத்ரா (சர ம்) 
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 சிறந்த துனண நடிகர் - பஜயப்ரகாஷ் ( ண்னணயாரும்  த்மிைியும்) 
 சிறந்த துனண நடினக – துளசி ( ண்னணயாரும்  த்மிைியும்) 
 சிறந்த குணச்சித்திர நடிகர் – ராஜ்கிரண் (மஞ்சப்ன ) 
 சிறந்த குணச்சித்திர நடினக – சுஜாதா சிவக்குமார் (லகாலி லசாைா) 
 சிறந்த வில்லன் நடிகர் -  ா ி சிம்ஹா (ஜிகிர்தண்ைா) 
 சிறந்த நனகச்சுனவ நடிகர் - தம் ி ரானமயா (கனத தினரக்கனத வசைம் இயக்கம்) 
 சிறந்த குழந்னத நடிகர் – பகௌரவ் கனல (பூவரசம்  பீ் )ீ 
 சிறந்த தினர விமர்சகர் – எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி (http://mdmuthukumaraswamy.blogspot.in/)  

 
*** 
 
 

 
Swappnam : கனவுகளுக்கான இவச 

எஸ்.சுகரஷ் 
 
இனளயராஜா ஒரு நைை நிகழ்ச்சிக்கு இனசயனமக்கிறார் என்ற பசய்தி  லனர ஆச்சர்ய ை னவத்தலதாடு 
ஓர் எதிர் ார்ப்ன யும் ஏற் டுத்தியது. Swappnam (ஸ்வப்ைம்) எைப் ப யரிைப் ட்ை இந்நிகழ்ச்சியின் சில 
லதந்பதடுக்கப் ட்ை  ாைல்கள் குறுந்தகடு வடிவில் பவளிவந்தது. அப் ாைல்கனள  ற்றிய ஒரு  ார்னவ.  
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1. Dreams of the Young – Symphony ஏழினசயாய் (அ ிலஷக் ரகுராம்) 
 

வயலின்கள் ஒன்று கூடி அனலபயை எழுகின்றை. லமற்கத்திய இலக்கணப் டி முன்ை கர்ந்திருக்கும் 
இனசக்குள் எப் டிலயா காம்ல ாதி ஊடுருவிவிடுகிறது. நாம் கச்லசரியில் லகட்கும் காம்ல ாதி அல்ல. ஒரு 
கீற்று தான். எங்கிருந்லதா மிதந்தும் வரும் ப ருங்காய வாசம் ல ால். அந்த லமற்கத்திய இனச முடியும் 
தருவாயில் ராகத்னத இன்னும் சற்று அழுத்தமாக அடியிட்டுக் காட்டுகிறார். அ ிலஷக் ச ாக்களில் 
 ாைப் டும் காம்ல ாதி  ாடுகிறார். வனீணயும் லவணுவும் அவருக்கு துனண வருகின்றை. பமட்டு 
இைினமயாக முன்ைகர்கிறது. நடுவில் மிருதங்கம், கைம், கஞ்சிரா, லமார்சிங் என்று தாள வாத்யங்கள் 
தைிக் கச்லசரினய நைத்துகின்றை.  ாைல் முடியும் ப ாழுது ஒரு கச்லசரி லகட்ை திருப்தி ஏற் டுகிறது. 
 

2. Adoration – திருவாசகம் : காதார் குனழயாை (பூர்ணிமா சதீஸ் & வசுதா ரவி) 
 

மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருபவம் ானவப்  ாைல் இது. லஜாக் ராகத்தில் அனமந்த இந்த  ாைல் 
எடுத்தவுைன் கனள கட்டி விடுகிறது. ‘வண்டின் குழாம் ஆை’ என்று  ாைகர்கள்  ாடியவுைன், வயலின்கள் 
லசர்ந்து வண்டின் ரீங்காரத்தனத ஒலிக்கின்றை. ஆைால் இது அப் ட்ைமாக நம் காதில் லகட்காமால் லஜாக் 
ராகத்தின் இன்பைாரு முகமாகக் லகட்க னவத்திருப் து இனச ஞாைிக்கு மட்டுலம சாத்தியமாை ஒன்று. 
தாளம் சர்வலகுவில் பசன்றாலும், தாளத்திற்கும் லமட்டிற்கும் நடுவில் ஏலதா ஒரு பைன்ஷனை ஓை 
விட்டிருக்கிறார் இனளயராஜா. இதைால் நம் கவைம்  ாைனல விட்டு சிதறாமல் இருக்கிறது. பூர்ணிமாவும் 
வசுதாவும் இந்த  ைனல அழகாகப்  ாடியுள்ளார்கள். நம்னம நைைம் ஆைச்பசய்யும்  ாைல் இது. 
 

3. Romance -  ிரதீப்த ரத்லைாஜ்வாலா (சரத் குழுவிைர்) 
 

இப் ாைலில் மிருதங்கமும்  க்வாஜும் சங்கீர்ணம் மற்றும் மிஷ்ரம் அடுத்தடுத்து வாசிக்கின்றை எை 
ராலஜந்திர குமார் என்ற இனச ரசிகர் தை விமர்சைத்தில் குறிப் ிட்டிருந்தார். இதில் நைக்கும் தாள 
ஜாலங்கனள என்ைால் இன்னும் உள்வாங்கமுடியவில்னல என் னத ஒப்புக் பகாள்ள லவண்டும்.  
 
இந்தப்  ாைல் லசர்ந்தினசக்கு (குரல்) முக்கியத்துவம் பகாடுக்கிறது. பசாற்களுக்கு ஏற்றார்ல ால் பமட்டில் 
ஒரு காம் ரீ்யம் இருக்கிறது. அலத சமயம் அதில் ஒரு பமன்னமயும் இருக்கிறது. இந்த இரண்னையும் 
எப் டி ஒன்று லசரக் கலந்தார் என் து அந்த கைவுளுக்கும் இனசஞாைிக்குலம பதரியும். நடுவில் வரும் 
ஸ்வரக்லகார்னவகள்  ாைனல இன்னும் பமருலகற்றுகின்றை. சரத்தும் ஏனைய  ாைகர்களும் அருனமயாை 
ஒரு கட்டிைத்னத எழுப் ியுள்ளைர். இந்த  ாைல் பவறும் நான்கு நிமிை  ாைல் எை நம் முடியவில்னல. 
அந்த நான்கு நிமிைத்திற்குள் எவ்வளவு தந்திரங்கனள ஒளித்து னவத்திருக்கிறான் இந்த மைிதன். 
 

4. Recognition – Voice Symphony கூவிை பூங்குயில் (பூர்ணிமா சதீஸ் குழுவிைர்) 
 

 ிலஹரி ராகத்னத எடுத்து அனத லமற்கத்திய லசர்ந்தினசச் சட்ைகத்திற்குள் பகாண்டு வருவது சுல மல்ல. 
இதற்கு முன் இனளயராஜா ‘கூந்தலிலல லமகம் வந்து’  ாைனல  ிலஹரி ராகத்தில் பகாடுத்திருக்கிறார். 
ஆைால் அது பசவ்வியல் தன்னம வாய்ந்ததாக இருக்கும். இங்கு  ாைல் ஆரம் ிக்கும் முன்பு  ல குரல்கள் 
 ிலஹரியின் பவவ்லவறு ஸ்வரங்கனள ‘ஹம்’ பசய்ய எல்லாம் லசர்ந்து நம் காதில் இைினமயாக விழும். 
முற்றிலும் லமற்கத்திய ஹார்மைி  ின் ற்றி பசய்யப் ட்ை ஒன்று இது. அந்த vocal ஹார்மைி முடிந்தவுைன் 
பூர்ணிமா ‘கூவிை பூங்குயில்’ விருத்தம் ல ால்  ாடி முடிப் ார். அவர் முடித்தவுைன்  ல குரல்கள் 
மறு டியும் ஹார்பமாைி  ாை ஆரம் ிக்கும். இம்முனற ஹம் பசய்வதற்குப்  திலாக ஸ்வரங்கனளப் 
 ாடும். லவபறாரு இனசயனமப் ாளராக இருந்திருந்தால் இனத ஓர் அருனமயாை  ரிலசாதனை முயற்சி 
என்றும் அவரின் ஆக சிறந்த ஆக்கம் என்றும் நாம் ல ாற்றியிருப்ல ாம். ஆைால் ராஜா இது ல ால்  ல 
விஷயங்கள் திைமும் பசய்வதால் ராஜ ரசிகர்களாகிய நாம் ரசித்துவிட்டு இவற்னறக் கைந்துவிடுகிலறாம். 
 

5. Reverence -  லஜஹம் (ராஜஸ்ரீ  ாதக் குழுவிைர்) 
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இந்த ஆல் த்தின் சிறந்த  ாைகியாை ராஜஸ்ரீ  ாதக் நமக்கு இங்கு அறிமுகமாகிறார். இது  ிர லமாை ஒரு 
 ஜன். முன்பு ஒரு  ாைலுக்குச் பசான்ைது ல ால், இதிலும் ராஜா இரு முரண்கனள ஒருங்கினணக்கிறார். 
ஒரு  க்கம்  ாைல் நம்னம ஆழ்ந்த தியாை நினலக்கு பகாண்டு பசல்கிறது. அலத சமயம் இந்தப்  ாைலில் 
ஒரு கம் ரீம் இருக்கிறது. இவ்விரு உணர்வுகனளயும்  ாதக் த ன் குரலில் அற்புதமாக பவளிப் டுத்துகிறார். 
இனையினசயில் வரும் புல்லாங்குழலும் வனீணயும்  ாைலுக்கு லமலும் இைினம கூட்டுகின்றை. 
 

6. Realisation - அம்னமலய அப் ா (சுதா ரகுநாதன், வசுதா ரவி, ஸ்ரீநிவாஸ் மற்றும் குழுவிைர்) 
 

இந்தத் திருவாசக பசய்யுள் ராஜாவின் ‘திருவாசகம்’ ஆல் த்தில் நாம் லகட்ை ஒன்று தான். அங்கு அவர் 
லமற்கத்திய இனசனயப்  ின் லமாக னவத்து  ாட்டிற்கு இனசயனமத்திருப் ார். இங்கு காைைா ராகத்னதத் 
லதர்ந்பதடுக்கிறார். முதலில் பவறும் வயலின்  க்கத்தில் ஒலிக்க சுதானவ  ாை னவக்கிறார். சுதாவின் 
குரலில் லதைாக ஒலிக்கிறது காைைா. அவர்  ாடி முடித்தவுைன் வனீண காைைானவ அலத இைினமயுைன் 
மீட்டுகிறது. இதற்குப்  ிறகு குரல்களின் அருனமயாை லசர்ந்தினச பதாைங்குகிறது. வசுதாவும் ஸ்ரீநிவாசும் 
பசய்யுள்  ாை, லசர்ந்த குரல்கள் காைைனவ ஹார்மைி வடிவில்  ாடுகின்றை. இந்த இனசக் லகார்னவ 
நம்னம ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறது. ஒலர பசய்யுள்.  ல்லவறு வடிவங்கள்.  
 

7. Wisdom - அய்லயபமத்த கடிைம் ( ரத் சுந்தர்) 
 

இது நந்தைார் சரித்திரத்தில் உள்ள  ாைல். தண்ை ாணி லதசிகர்  ிர லப் டுத்திய பமட்டு. மிருதங்கம் 
வாசிக்கும் நனை அருனமயாக உள்ளது. மாறி வரும் நனை  ாைலுக்கு கூடுதல் கவைத்னதச் லசர்க்கிறது. 
 ரத் சுந்தர் நன்றாக  ாடியிருக்கிறார். 
 

8. Awakening - லகாழி சிலம்  (சரத், அ ிலஷக் ரகுராம், வசுதா ரவி மற்றும் பூர்ணிமா சதீஸ்) 
 

இரவு  த்து மணிக்குக் லகட்ைாலும் நம்னம இந்தப்  ாைல் கானல ஐந்து மணிக்குக் கூட்டிச் பசன்றுவிடும். 
சூரியன் இன்னும் உதிக்காத இளங்கானல லவனளப் ாைலிது. பமதுவாக தட்டிக்பகாண்டிருக்கும் மிருதங்கம் 
திடீபரன்று ஒரு ஃ ரன் வாசிக்கிறது. எல்லலாரும் அருனமயாகப்  ாை, கனைசியில் வரும் லசர்ந்தினச இந்த 
 ாைனல லவபறாரு நினலக்குக் பகாண்டு பசன்றுவிடுகிறது. இரண்டு நிமிைப்  ாைல்தான். இருந்தாலும் 
அதில்  ல விஷயங்கனளப் புகுத்தி, நம் மைதுக்குள் நுனழப் து ராஜாவுக்குக் னக வந்த கனல.  
 

9. Dream of the Old - விஷ்லவச்வர் தர்ஷன் (ராஜஸ்ரீ  ாதக், அ ிலஷக் ரகுராம் மற்றும் குழுவிைர்) 
 

இது சுவாதித் திருநாளின்  ிர லமாை பமட்டு. கச்லசரிகளில் அடிக்கடி  ாைப் டுகிறது. மைனத 
வருடிக்பகாடுக்கும்  ாைல். ராஜஸ்ரீயும் அ ிலஷக்கும் அருனமயாகப்  ாடுகிறார்கள். 
 

10. Truth - அன்பும் சிவமும் (இனச ஞாைி இனளயராஜா) 
 

ராஜாவின் குரலில் திருமூலரின் திருமந்திரம் வாசிக்கப் ட்டு ஆல் ம் நினறவனைகிறது. 
 
ஆல் த்தில் மூன்று சிறப் ம்சங்கள் உள்ளை: ஒன்று இதில் வரும் வித விதமாை தாள கதிகள். ஆல் ம் 
முழுதும் தாள வாதியங்கள் தம் ஸ்தாைத்னத நிறுவிக்பகாண்லை இருக்கின்றை. இரண்ைாவது லசர்ந்தினச. 
நம் கர்நாைக ராகங்கனள னவத்து அற்புதமாை லசர்ந்தினசனய இனசஞாைி பகாடுக்கிறார். மூன்றாவது 
எல்லா பமட்டுக்களும் பமன்னமயாகவும் மதுரமாகவும் அலத சமயம் நாட்டியத்திற்கு உகந்ததாக உள்ளை.  
 
ஒரு முனற ‘ஸ்வப்ைம்’ ஆல் த்னதக் லகட்ைால் அதிலிருந்து மீள்வது கடிைமாக இருக்கும். 
 
*** 
 



  தமிழ் 

 

ப ொங்கல் - 2015 11 

 

புதிய எக்வைல் : புவனவும் புவனவற்ைதும் 
சுகரஷ் கண்ணன் 

 
எச்சரிக்வக 
 
இக்கட்டுனரயில்  ாலுறவு பதாைர் ாை பகாச்னசயாை வார்த்னதகளும் சம் வங்களும் என்னையும் மீறி 
வரக்கூடும்.  ாசாங்குகளின் மூலம் தங்கனள ஒழுக்கவாதிகள் என்று நிரூ ிக்க விரும்புவர்கள், ஆ ாச 
வார்த்னதகனளக் லகட்ைவுைன்  ிடிக்காதது ல ால் நடித்து முகஞ்சுளிப் வர்கள் அல்லது இனவகளிலிருந்து 
உண்னமயாகலவ விலகி நிற்க லவண்டும் எை நினைக்கும் ஆன்மீகவாதிகள், புண்ணியாத்மாக்கள் எல்லாம் 
இதனை வாசிக்கலாமலிருக்க லவண்டுகிலறன். லகா பமல்லாம் இல்னல, அன் ாகத்தான் பசால்கிலறன். 
நானும் ப ாதுவாக லவறு வழியில்லாமல் இழுத்துப் ல ார்த்திக் பகாண்டு நிற்கும் வார்த்னதகனளக் 
பகாண்டு எழுது வன்தான். ஆைால்  ாருங்கள், இப் டி எழுத லவண்டிய கட்ைாயத்னத ஏற் டுத்தியது 
சாருநிலவதிதா எழுதிய 'புதிய எக்னஸல்' என்கிற இந்த தன்வரலாற்றுப் புதிைம்தான். அது மாத்திரமல்ல.  
 
இந்த 'தமிழ்' என்கிற மின்ைிதனழ துவங்கியிருக்கும் சி.சரவணகார்த்திலகயன் (வாழ்த்துகள் CSK) எழுதிய 
 ரத்னத கூற்று என்கிற கவினதத் பதாகுதியில் சிலவற்னற வாசித்லதன். நான் ப ாதுவாக கவினத என்கிற 
வடிவத்திலிருந்து ஒதுங்கியிருப் வன். ஆைால் மைிதர் அதில்  ட்னைனயக் கிளப் ியிருக்கிறார் என்று 
லதான்றுகிறது. அதுமட்டுமில்லாமல் மதுமிதா என்கிற வர்ச்சுவல் வடிவ அைாமிகானவ வர்ணித்து திைம் 
திைம் டிவிட்ைரில் முயங்கிக் பகாண்டிக்கிறாலரா என்று லதான்ற னவக்குமளவிற்கு தீவிரமாய் டிவடீ்டிக் 
பகாண்டிருப் வர். அவருனைய இதழில் னசவமாக எழுதிைால் அது கைவுளுக்லக அடுக்காது. சரியா? 
 
* 
 
1. தண்டபாணி அண்ணன் 
 
என்னுனைய சிறுவயதில் நாங்கள் வசித்து வந்திருந்த ஒண்டுக்குடித்தை வடீ்டின் முன் ாக நீளமாை 
திண்னண ஒன்று இருந்தது. இப்ல ாபதல்லாம் யாரு திண்னண னவத்து வடீு கட்டுகிறார்கள் என்று புலம்  
ஆரம் ித்தால், 'அந்தக் காலத்தில எல்லாம்...' பதாைி வந்துவிடுபமன் தால் அனதத் தவிர்க்கிலறன். அந்தத் 
திண்னணதான் என்னுனைய ல ாதிமரம் என்றால் அது மினகயாகாது (இதுவும்  னழய  ாணிதான்). அந்தத் 
திண்னணயின் சாட்சியுைன்தான் முதல் சிகபரட் ( யங்கர இருமல்), நடினககளில் யாருனைய க்ளலீவஜ் 
ப ஸ்ட், சிக்கலாை அல்ஜபீ்ரா சூத்திரங்கள் என்று என் நல்லது, பகட்ைது சகலத்னதயும் கற்றிருக்கிலறன்.  
 
அந்தத் திண்னணயில்தான் தண்ை ாணி அண்ணனை அடிக்கடி  ார்ப்ல ன். வடீ்டுக்குள் நுனழயும் ல ாதும் 
அல்லது பவளிலய வரும் ல ாதும் ஏறக்குனறய அவர் திண்னணயில் அமர்ந்திருப் ார். அவருக்கு வயது 
முப் திலிருந்து முப் த்னதந்திற்குள் இருக்கலாம். ஆைால் உனழத்து முறுக்லகறிய கட்டுமஸ்தாை 
உைம்புைன் ஆள் இரு த்னதந்து ல ால் இருப் ார். கருப் ாை முகத்தில் பவட்டுத் தழும்பு ஒன்றுைன் 
இருந்தாலும் அவரிைம் ஏலதாபவாரு விளக்கபவாண்ணா கவர்ச்சியும் ஸ்னைலும் இருந்தது. அவர் சிரிக்கும் 
ல ாது  ார்க்க அத்தனை அழகாக இருக்கும், முகலம சிரிப் து ல ால. சிலருக்குத்தான் அப் டி அனமயும். 
சினகயலங்காரமும் ஏறக்குனறய ரஜிைியுனையனதப் ல ாலலவ இருக்கும்.  
 
எப்ல ாதும் அவனரச்சுற்றி ஒரு ஜமா இருக்கும். ஏறக்குனறய அவர்வயனத ஒத்தவர்கள்தாம். ஆைால் ஒரு 
ப ரியவரும் உண்டு. ப ரும் ாலாை கிண்ைல்களில் அவர்தான் மாட்டிக் பகாள்வார்.  ட்னை சாராயத்தின் 
நாற்றமும் மட்ைமாை  டீியின் மணமும் எப்ல ாதும்சூழ்ந்திருக்கும். நாங்கள் வசித்த வடீ்டின் உரினமயாளர் 
அங்கு இருக்கவில்னல. மாதாமாைால் வாைனகனய மாத்திரம் வந்து வாங்கிப் ல ாய்வார். எல்லலாருலம 
குடித்தைக்காரர்கள் என் தால் திண்னணயில் நிகழும் இந்தக்கலள ரத்னத யாரும் லகட்கத் துணியவில்னல 
அல்லது ப ாருட் டுத்தவில்னல. லமலும் தண்ை ாணி அண்ணன் ரவுடி லவறு. எதற்கு வம்பு?  
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ஆைால் தண்ை ாணி அண்ணன் திண்னணயில் அமர்ந்திருப் னதத் தவிர ப ாதுவாக யாருக்கும் எவ்வித 
பதாந்தரவும் தரமாட்ைார். வடீ்டிலிருந்து ப ண்கள் வந்தால் மரியானதயாக ஒதுங்கி அமர்ந்து பகாள்வார். 
ப ரும் ாலும் எம்ஜிஆர்  ாைல்கனள உரத்த குரலில்  ாடிக் பகாண்டிருப் ார். விளிம்பு நினலயிலுள்ள 
மக்களுக்கு எம்ஜிஆர் என்றாலல அப்ல ாபதல்லாம் பதய்வம் மாதிரி. ஏன் அவர் மனறந்து இத்தனை 
வருைங்களாகியும் இன்றும் கூை அவருனைய  ிறந்த நாளிலும் நினைவு நாளிலும் வடீ்டின் பவளிலய 
லமனையனமத்து புனகப் ைத்னத சிங்காரித்து ப ரிய னசஸ் ஸ் கீ்கர்களில் எம்ஜிஆர்  ைப் ாைல்கனள 
நாள் முழுக்க அலற விடுவார்கள். வைபசன்னையில் இன்றும் கூை பதருவிற்குத் பதரு இந்தக்காட்சினயப் 
 ார்க்கலாம். இதில் அரசியல் சார்புைனும் ஆதாயத்துைனும் இயங்கு வர்கள் சிலர் உண்டு என்றாலும் 
எம்ஜிஆனர இன்ைமும் கைவுளாகலவ நினைத்துக் பகாண்டிருப் வர்கள்  லர். தன்னுனைய ஆளுனமனய 
இத்தனை திறனமயாக வளர்த்துக் பகாண்டிருக்கும் எம்ஜிஆரின் மீது ஆச்சரியமாகவும்  ிரமிப் ாகவும் 
இருக்கிறது. மார்க்பகட்டிங் குரு எை இன்று னையுைன் சுற்றிக் பகாண்டிருப் வர் எல்லாம் ஒரு  ிராண்னை 
பவற்றிகரமாக வளர்த்பதடுக்கும் விஷயத்தில் அவரிைம்  ிச்னசபயடுக்க லவண்டும் என்று லதான்றுகிறது.  
 
எம்ஜிஆர்  ாைல்கனள தண்ை ாணி அண்ணன் சுவாரசியமாக  ாடி முடித்தவுைன் சுற்றியிருக்கும் ஜமா 
 ாராட்டி மகிழ்வார்கள். சில  ாைல்கனள மீண்டும்  ாைச் பசால்வார்கள். அவரும் சலிக்காமல் அல்லது 
மறுக்காமல் அலத உற்சாகத்துைன் மீண்டும்  ாடுவார். எப்ல ாதாவது சிவாஜி (“பதாப்ன லயாை  ாட்டு 
ஒண்ணு எடுத்து விடு, தண்ைம்”)  ாைல்களும் இனையில் வரும். சமயங்களில்  டீிக்குப்  திலாக கஞ்சா 
புனகயும் காட்ைமாக காற்றில் நினறந்து விடும். இரண்டிற்கும் வித்தியாசத்னதக் கண்டு ிடிக்கும் 
திறனமபயல்லாம் அப்ல ாலத எைக்கு வந்திருந்தது. தண்ை ாணி அண்ணன் லசாற்றுக்கு என்ை பசய்கிறார், 
என்ை லவனல பசய்கிறார், அவருனைய வடீு எங்கிருக்கிறது என் பதல்லாம் எைக்குத் பதரியாது.  கல் 
முழுக்க ஏறக்குனறய அந்தத் திண்னணயில்தான் இருப் ார். அவர் இல்லாத சமயங்களில் திண்னண 
பவறிச்லசாடி ஒரு வித லசாகத்னத ஏற் டுத்தும். அல்லது அப் டியாக நான் நினைத்துக் பகாண்லைன். 
 
இப் டிப் ட்ை தண்ை ாணி அண்ணன்தான் ஒரு நாள் அலத திண்னணயின் முன் ாக பவட்டிக் 
பகால்லப் ட்ைார். நினைவு பதரிந்து அன்றுதான் மைதிற்குள் அழுலதன். அனதப்  ிறகு பசால்கிலறன். 
 
 ாைல்கள்  ாடுவது தவிர தண்ை ாணி அண்ணன் சுவாரசியமாக கனத பசால்வதிலும் விற் ன்ைர். கனத 
என்றால் சிைிமாக்கனதகலளா அல்லது 'ஒரு ஊர்ல...' என் து மாதிரியாை கனதகள் அல்ல. தன்னுனைய 
வாழ்விலலலய நிகழ்ந்ததாக விவரிக்கும் காஸலைாவா கனதகள். ப ாதுவாக அந்த ஊரில் உள்ள இளவயது 
(சமயங்களில் நடுவயதும்) ப ண்களில் யார் யானரபயல்லாம் எப் டி லமட்ைர் பசய்தார், அதற்கு எப் டி 
பயல்லாம் சம்மதிக்க னவத்தார், எப் டிபயல்லாம் பசய்தார் என் னதக் பகாச்னசயாை வார்த்னதகளுைன் 
விவரிப் ார்.  ிட்டு  ைம்  ார்த்துக் பகாண்டிருக்கும் கூட்ைத்தின் அனமதியுைன் நாக்னகத் பதாங்க ல ாட்டுக் 
பகாண்டு லகட்டுக் பகாண்டிருக்கும் ஜமா, அவர் பசால்லி முடித்தவுைன் லகலியாகக் கலாய்க்க ஆரம் ித்து 
விடும். அவரும் அனதப்  ற்றிபயல்லாம் கவனலப் ைாமல் “...த்தா  ாடுகளா, உங்களுக்பகல்லாம் 
ப ாறானமைா" என்று சிரித்து விட்டு இன்பைாரு கனதனயச் பசால்ல ஆரம் ித்து விடுவார். 
  
தண்ை ாணி அண்ணனுக்கும் எைக்குமாை உனரயாைல்கள் அனமந்தது பசாற் லம. ப ரிதும் தூரத்திலிருந்து 
தான் அவனரக் கவைிப்ல ன். சிறுவர்களுக்கு எப்ல ாதுலம ப ரியவர்கள் உலகத்திற்கு ல ாய் அவர்கள் 
பசய்யும் காரியங்கனளபயல்லாம் பசய்ய லவண்டும் எை மைம் அரித்துக் பகாண்லையிருக்கும் அல்லவா? 
அந்த வனகயில் எைக்குப்  ிடித்த ஆளுனமயாக தண்ை ாணி அண்ணன் இருந்தார். அவர் விவகாரமாை 
கனதகனளபயல்லாம் பசால்லிக் பகாண்டிருக்கும் ல ாது திண்னணயின் விளிம் ில் அமர்ந்து ரகசியமாக 
ஆைால் கவைமாக லகட்டுக் பகாண்டிருப்ல ன். அவர் ஒருமுனற என்னைக் கவைித்து விட்டு "---------- (ஒரு 
லமாசமாை பகட்ை வார்த்னத) என்ைைா இங்க  ாாாக்கலற?" என்றார். ஆைால் அந்த வனசயால் எைக்குக் 
லகா லம வரவில்னல. ஏபைைில் அவர் அப் டி லகட்ைலத ஒரு குழந்னதகனயக் பகாஞ்சுவது ல ால்தான் 
இருந்தது. ஏன் அவர் முகம்கூை வழக்கம் ல ால் சிரித்தவாறுதான் இருந்தது. "இல்லண்ணா… சும்மாதான்.” 
என்று இழுத்லதன். என் முகத்தில் அப்ல ாது ' டிக்கற ன யன்' கனள இருந்தது. எைலவ என்ைிைம் அவர் 
பகாச்னசயாை வார்த்னதகனள இனறத்து கலாட்ைா பசய்ய மாட்ைார். கூை இருப் வர்களும் அப் டிலய. 
மற்ற ன யன்கள் என்றால் கூப் ிட்டு லவண்டுபமன்லற அடித்து அனுப்புவார்கள். அப் டியாக தண்ை ாணி 
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அண்ணன் கூறிய கனதகளில் ஒன்று என்னை மிகவும் கவர்ந்தது. அதற்கு முன் இன்பைாரு சம் வம்.  
 
2. மூத்திர சப்த சபண்மணி 
 
திண்னணதான் என்னுனைய ல ாதிமரம் என்று பசால்லியிருந்லதன் அல்லவா? ஒரு நடுத்தர வயதுப் 
ப ண்னண அவர்  ிரக்னஞயில்லாமல் அந்தத் திண்னணயில்  டுத்திருக்கும் ல ாது ஆனச தீரத் தைவிய 
சம் வம் அது. இப்ல ாது நினைத்தாலும் குற்றவுணர்வும் பவட்கமுமாகத்தான் இருக்கிறது. என்றாலும் 
அந்த வயதுக்குரிய  ாலியல் திைவுைன் பசய்த காரியம் அது. தண்ை ாணி அண்ணன்  கல் லநரங்களில் 
திண்னணயில் புழங்குவனதப் ல ால இரவு லநரங்களில் இந்த ப ண்மணி  டுத்திருப் ார். சரத்குமானர விை 
அகலமாக இருக்கிற இப்ல ானதய நமீதா அளவில் ஆஜானு ாகுவாக இருப் ார். ஆைால் ஆள்  ார்க்க 
அத்தனை அழகின்றி அவலட்சணமாகத்தான் இருப் ார். கானல லநரத்தில் சிறுவர்களாகிய நாங்கள் தூக்கக் 
கலக்கத்துைன் பவளிலய வரும் ல ாது ஒரு காட்சினயப்  ார்க்க லநரிடும். திண்னணயில் தூங்கிக் 
பகாண்டிருக்கும் இந்தப் ப ண் எழுந்து எதிலரயிருக்கும் காவாயில் லசனலனய ஏறக்குனறய பதானை வனர 
தூக்கிக் பகாண்டு நின்றவாக்கிலலலய சளசளபவன்ற சப்தத்துைன் மூத்திரம் ல ாவார். பதருவில் நைமாடும் 
எவனரப்  ற்றியும் கவனலப் ை மாட்ைார். நாங்கள் ஒருவித கிளர்ச்சியுைன் இக்காட்சினய மனறமுகமாக 
 ார்த்து ரசித்துக் பகாண்டிருப்ல ாம். சமயங்களில் நான் கரனமதுைம் பசய்தவற்கு இந்தக் காட்சினய 
நினைத்துப்  ார்த்துக் பகாள்வதுண்டு. ஆைால் முடித்த ிறகு ஐலயா, இந்த ப ண்மணினயயா நினைத்துக் 
பகாண்லைாம் என்று அருவருப் ாக கூை இருக்கும். மைது இயங்கும் விசித்திரமாை நுட் ங்களில் ஒன்று 
இது. பஜயலமாகைின் ஏழாம் உலகம் நாவலில் லகாயில் குருக்கள், ல ாத்தியிைம் தன்னுனைய ஆனசனய 
பசால்லும் சம் வம் நினைவுக்கு வருகிறது. உருப் டிகனள ப ற்றுப் ல ாடுவதற்பகன்பற வளர்க்கப் டும் 
மிக அவலட்சமாை, விலநாதமாைபதாரு விலங்கு ல ால இருக்கும் முத்தம்னமயுைன் ஒரு நாளாவது 
 டுக்க லவண்டும் என்ற குருக்களின் நீண்ைகால ஆனசனயக் லகட்டு ல ாத்தி தினகத்துப் ல ாவார்.  
 
3. பரமசிவ முதலியார் 
 
ஒரு நாள் நண் ர்களுைன் மனலயாளப் ைம் ஒன்று  ார்க்கச் பசன்றிருந்லதன். தம்புராட்டி என்கிற  ிரமிளா 
நடித்த தினரப் ைம். தமிழகத்னதப் ப ாறுத்தவனர மனலயாளப் ைம் என்றாலல அது மூன்றாந்தர  ிட்டுப் 
 ைம்தான். பசன்னையின் மிகப் ழனமயாை திலயட்ைர் அது. தமிழ்நாட்டின் முதல் ைாக்கிஸூம் கூை. 
கிைிமா பசன்ட்ரல் என்ற அந்த அரங்கில்தான் இந்தியாவின் முதல் ல சும் ைமாை ஆலம் ஆரா தினரயிைப் 
 ட்ைது. ல ாலலவ தமிழின் முதல் ல சும் ைமாை காளிதாஸூம். சிைிமாவில் ஆர்வமுனைய முருலகச 
முதலியார் என் வரால் கட்ைப் ட்ைது. அவரது மனறவிற்குப்  ின் அவரது மகைாை  ரமசிவ முதலியார் 
நிர்வாகத்னத லமற்பகாண்ைார். திலயட்ைரின் ப யனரயும் 'முருகன் ைாக்கீஸ்' எை மாற்றிைார். எம்ஜிஆரின் 
பநருங்கிய நண் ராை இவர் பதாைர்ந்து எம்ஜிஆர்  ைங்களாகத் தினரயிட்ைார். ஏறக்குனறய அனைத்துலம 
நூறு நாட்களுக்கு லமல் ஓடியது. அரங்கம் முழுக்க  ரமசிவ முதலியார் தமிழக நடிக, நடினகயர்களுைன் 
எடுத்துக் பகாண்ை புனகப் ைங்கள் ஆங்காங்லக பதாங்கிக் பகாண்டிருக்கும்.  ைம் ஆரம் ிக்கும் வனர 
அனவகனள லவடிக்னக  ார்த்துக் பகாண்டிருப் து  ார்னவயாளர்களின் வழக்கம். (“மஞ்சுளாலவாை 
முனலனயப்  ாருைா”) ப ரும் ாலும் அனவகளில் எம்ஜிஆர்தான் இருப் ார். ஆைால் எம்ஜிஆர் 
முதல்வராை  ின் அவரது  ைங்களின் மறுபவளியடீுகளும் ஓய்ந்து ல ாய் திலயட்ைர் பநாடிந்து ல ாை 
நினலயில் மனலயாளப்  ைங்களாக ல ாை ஆரம் ித்தார் முதலியார்.  
 
ப ரும் ாலும்  ிரமீளா, தீ ா ல ான்றவர்கள் நடித்த மசாலாப்  ைங்கள். இனையில் மூன்று நிமிைம் ஏதாவது 
 ிட்டு  ைம் ஓடும். அதுவனர அனமதியாக அமர்ந்திருந்த கூட்ைம் இந்தக் காட்சிகனள வாய் ிளந்து  ார்த்து 
முடிந்ததும்  ர ரபவை பவளிலயறி விடும். இத்தனைக்கும் அதில் உைலுறுவுக் காட்சிகள் கூை இருக்காது. 
மாமிச மனல மாதிரியிருக்கும் ஒரு நடுத்தர வயது ப ண்மணி பதாங்கியிருக்கும் மார் கங்கள் குலுங்க 
உைம்ன ச் பசயற்னகயாகத் லதய்த்துத் லதய்த்துக் குளிக்கும் காட்சிகள் மட்டும்தான். சமயங்களில் முகம் 
கூைத்பதரியாது. இடுப் ிற்கு கீழ் லகமிரா நகரும் ல ாது சட்பைன்று பவட்ைப் ட்டு அதுவனர ஒளி ரப் ாகிக் 
பகாண்டிருந்த ஒரிஜிைல் தினரப் ைம் காட்ைப் டும். சில மனலயாளத்தினரப் ைங்களில் இவ்வாறு தைியாக 
இனணக்கப் ைத் லதனவயின்றி ஒரிஜிைல்களிலலலய இதுல ான்ற காட்சிகள் இருக்கும்.  பகானலபவறியுைன் 
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இந்தக்காட்சிகளுக்காக ப ாறுனமயாகக் காத்திருக்கும் கூட்ைம் ஒருலவனள இந்த  ிட்டு சீன்கள் ஒளி ரப் ா 
விட்ைால் பவறுப் னைந்து லசர்கனளப் ல ாட்டு ைம்ைம் என்று அடித்து உனைத்து விட்டு எரிச்சலுைன் 
பவளிலயறுவர்.  ிட்டு சீன் விஷயத்தில் ஒரு சங்லகத முனறயும் இருந்தனதக் கண்டு ிடித்லதாம். அதாவது 
 ரமசிவ முதலியார் தினரயரங்கத்தின் வாசலில் லசர் ல ாட்டு அமர்ந்திருந்தால் நிச்சயம் அன்று  ிட்டு சீன் 
உண்டு. இதற்கு என்ை காரணம் என்று பதரியவில்னல. காவல்துனறயிைர் வந்தால் அவர் சமாளித்துக் 
பகாள்வார் ல ால. அவர் இருந்தால் எங்களுக்கு பகாண்ைாட்ைமாகி மகிழ்வுைன் டிக்பகட் எடுப்ல ாம்.  
 
4. திண்வணயில் ஒரு சல்லாபம் 
 
 ைம்  ார்க்கப் ல ாயிருந்லதன் அல்லவா? அன்னறய நாள் லசாதனை நாளாக அனமந்து  ிட்டு சீன் எதுவும் 
காணாமல் அந்த தினரப் ைத்னத  ரிந்துனரத்த நண் னை திட்டி விட்டு பவறுப்புைன் வடீு திரும் ிலைன். 
இரவு மணி 12-க்கு லமல் இருக்கலாம்.  த்து மணியாைவுைன் வடீ்டின்  ிரதாை கதவு அனைக்கப் டும். ஒரு 
நல்ல ஆசாரியால் பசதுக்கப் ட்டு நல்ல வனளவு லவனலகளுைன் உருவாை மரக் கதவு அது. பவளியில் 
உள்ள னகப் ிடினய  லமாக தட்டிைால் யாராவது எரிச்சலுைன் எழுந்து வந்து கதனவத் திறப் ார்கள். சிலர் 
திட்டுவதும் உண்டு. இரும்புக் னகப் ிடினய  லமாகத் தட்டியும் எவரும் திறக்காததால் என்ை பசய்வது 
என்கிற லயாசனையுைன் திண்னணயில் அமர்ந்லதன். அப்ல ாதுதான் திண்னணயின் மூனலயிருட்டில் 
குறட்னைவிட்டு வழக்கம் ல ால் தூங்கிக் பகாண்டிருந்த, பதருவில் மூத்திரம் ல ாகும் அந்த ப ண் 
மணினயப்  ார்த்லதன். எந்தச் சுரனணயுமின்றி குடித்து விட்டுத் தூங்குகிறார் என்று நன்றாகத் பதரிந்தது. 
குறுகுறுப்புைன் சுற்றியும்  ார்த்லதன். ஓர் ஈ காக்கா இல்னல. நழுவிச் பசன்று அந்தப் ப ண்மணியின் 
அருகில்  ார்த்லதன். லசனல ஏறக்குனறய முழங்காலுக்கு லமல் ஏறி பதன்னை மரம் ல ாலிருந்த கால்கள் 
விரிந்து கிைந்தை. ஏலதா அனழப் ிற்காை சங்லகதம் ல ாலலவ இருந்தது.  யந்து பகாண்லை கால்களின் 
மீது னக னவத்துப்  ார்த்லதன். பசார பசாரபவன்று  ாறாங்கல்லின் மீது னக னவத்தது ல ாலலவ 
இருந்தது.  யமாகவும் இருந்தது. ஆர்வமாகவும் இருந்தது. மறு டியும் சுற்றிப் ார்த்து விட்டு பதானைகளில் 
முன்லைறிலைன். பகாசபகாசபவன்று னகயில்  ட்ைது  ணியாரம்தான் என்று நினைக்கிலறன்.  டுத்திருந்த 
உைலில் இருந்து அனசவு வரலவ சட்பைன்று ஒதுங்கிலைன். சிறிது லநரம் கழித்து மறு டி  ணியாரத்னத 
தைவிலைன். அனசவு ஏதும் இல்லாததால் இன்னும் னதரியம் ப ற்று முனலகனள அமுக்கி  ிடித்லதன். 
இருந்த பவறியில் அப் டிலய லமலல ஏறி  டுத்து லமட்ைர் பசய்ய லவண்டும் ல ால இருந்தது. ஆைால் 
அந்தப் ப ண்மணி கண்விழித்து ஊனரக் கூட்டிைால் என்ை பசய்வது என்று  யமாகவும் இருந்தது. அவர் 
ஊனரக் கூை கூட்ை லவண்டியதில்னல, பூஞ்னச மாதிரியிருந்த என்னை ஒற்னறக் னகயால்  ிடித்து 
அனறந்தால் கூை எைக்குக் காது பசவிைாகும் ல ால. அத்தனை ஆஜானு ாகுவாை ப ண்மணி. எைலவ 
என் திருவினளயாைனல அத்துைன் நிறுத்தி விட்டு அருகிலிருந்த பூங்கா ஒன்றிற்கு பசன்று  டுத்துக் 
பகாண்லைன். இன்பைான்று, ஒருலவனள ல ானதயிலலலய அந்தப் ப ண்மணி என்னை 
அனுமதித்திருந்தால் கூை எப் டி கச்சிதமாை ல ாஸில் லமட்ைர் பசய்வது என்று பதரிந்திருக்காது. 
திணறியிருப்ல ன். இன்பைாரு சமயத்தில்தான் இந்த உண்னமனய நான் புரிந்து பகாண்லைன். 
  
5. பீ சந்தில் ஓர் உடலுைவு 
 
தண்ை ாணி அண்ணன் பசான்ை விவகாரக் கனதகளில் ஒன்று எைக்கு மிகவும்  ிடித்திருந்தது என்று 
பசான்லைன் அல்லவா? அந்தக் கனத என்ைபவன்று  ார்ப்ல ாம்.  
 
லசரி அனமந்திருந்த ப ரும் ாலாை வடீுகளில் (குடினசகள்) கழிவனற வசதி இருக்காது. குளிப் து முதற் 
பகாண்டு எதுவாக இருந்தாலும் மனறவாக பதருக்களில்தான் முடித்துக் பகாள்ள லவண்டும். எைலவ 
பவளிச்சம் வருவதற்கு முன்பு ப ண்கள் மல, ஜல விஷயங்கனள முடித்துக் பகாள்வார்கள். நீர் வரும் 
 ம்பு லவறு எங்களுனைய வடீ்டிற்கு எதிலரலய இருந்தது. தண்ணரீ்  ிடிப் தற்காக ஏற் டும் சண்னைகளில் 
இனற டும் வசவுகள் இருக்கிறலத, சமயங்களில் காது பகாடுத்துக் லகட்க முடியாது. ப ண்கள் கூை 
தங்களுக்கு ஆணுறுப்பு இருப் தாை  ாவனையில்  ரஸ் ரம் திட்டிக் பகாள்வார்கள். நாங்கள் 
கிளுகிளுப் ாக அந்த வனசகனள லகட்டு அனு விப்ல ாம். இப் டியாக அதிகானலயில் குளித்துக் 
பகாண்டிருந்த ப ண்கனள எங்கள் வடீ்டிலிருந்த கிழவர் ஒருவர் மனறந்திருந்து சன்ைல் வழியாகத் 
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திைமும்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்தனதக் கண்டு ிடித்து விட்டு அந்தப் ப ண்கள் சண்னைக்கு வந்தார்கள். 
லவடிக்னக  ார்த்த ப ரிசு சும்மா  ார்க்காமல் சுருட்டு ஒன்னற புனகத்துக் பகாண்லை  ார்த்துக் 
பகாண்டிருந்தது ல ால. இருட்டில் ஒளிர்ந்த பவளிச்சப்புள்ளினய னவத்து கண்டு ிடித்திருக்கிறார்கள். 
 
இருட்டில் சரி,  கல் லவனளயில் மல, ஜலத்திற்கு என்ை பசய்வார்கள்? அதற்காகலவ இயற்னகயாய் 
அனமந்தது   ீசந்து. சிறியதாய் அனமந்திருந்த சந்தில் எந்தபவாரு வடீ்டின் நுனழவு வழியும் இருக்காது. 
எைலவ மலம் கழிக்கிறவர்களுக்கு இந்த சந்து வசதியாய் ல ாயிற்று. ராணுவ வரீர்களின் அணிவகுப்பு 
ல ால விதவிதமாை நிறங்களில் கூடிய மலங்கள் இரண்டு  க்கங்களிலும் நினறந்திருக்கும். எைலவ இந்தச் 
சந்திற்கு   ீசந்து என்று ப யர் வந்திருக்க லவண்டும். ப ாதுவாக யாரும் இந்த வழினயப்  யன் டுத்த 
மாட்ைார்கள். அப் டிலய அவசரத்திற்கு (இது லவறு அவசரம்) யாராவது ல ாைால் குத்த னவத்து 
அமர்ந்திருக்கும் ப ண்கள் சலித்துக் பகாண்லை சற்று லநரம் எழுந்து நின்று பகாள்வார்கள். இது குறித்து 
வசவு கூை ஒன்று உண்டு. “உன் மூஞ்னசப்  ார்த்தா ல ல்றவ கூை எழுந்திருக்க மாட்ைா” என் து அது. ஓர் 
ஆள் பமாக்னகயாக இருந்தால் “இவனுக்குப் ல ாய் எழுந்திருக்க லவண்டுமா?” என்று மலம் கழிக்கிற 
ப ண்கள் கூை எழுந்து பகாள்ளாமல் அப் டிலய அமர்ந்திருப் ார்கள் என் து இதன் உட்ப ாருள். இப் டி 
மலம் கழிக்கிற ப ண்கனளக் கூை ஒளிந்திருந்து லவடிக்னக  ார்க்கிறவர்களும் உண்டு. 
  
இப் டியாை   ீசந்தில் ஒரு ப ண்ணுைன் உறவு பகாண்ை கனதனயத்தான் தண்ை ாணி அண்ணன் 
சுவாரசியமாகச் பசால்லிக் பகாண்டிருந்தார். அந்தப் ப ண் தண்ை ாணியின் உறவு ல ால. எப் டிலயா 
அவனளச் சம்மதிக்க னவத்து அனழத்து வந்து விட்ைார். ஆைால் மனறவாை லதாதுவாை இைம் எதுவும் 
பதன் ைவில்னல. எைலவ அருகிலிருந்த   ீசந்திற்கு அனழத்துச் பசன்றிருக்கிறார். மானல முடிந்து 
இருட்ைத் துவங்கியிருக்கும் அந்த லநரத்தில் எவரும் அங்கு மலம் கழிக்க வந்திருக்கவில்னல. அந்தப் 
ப ண்ணுக்கு ஒலர அருவருப்பு.  ின்லை, சுற்றியும் மலம் நினறந்திருக்கும் ஓர் இைத்திலா உறவு பகாள்ள 
முடியும்? இருந்தாலும் தண்ை ாணி அண்ணன் எப் டிலயா னநச்சியமாகப் ல சி எங்பகங்லகா முத்தமிட்டு 
அப்ப ண்னணச் சுவற்றில் சாய்த்து  ாவானைலயாடு லசனலனயத்தூக்கி லமட்ைர் பசய்ய முயன்றிருக்கிறார்.  
 
இந்தச் சிக்கலாை ல ாஸில் ப ண்ணின் முழுனமயாை ஒத்துனழப்பு இல்லாமல் உறவு பகாள்ள முடியாது. 
நல்ல வசதியாை லகாணத்தில் நின்றால்தான் பசய்ய முடியும். இனதயும்  ின்ைர் ஒரு சமயத்தில்தான் 
அனு வப்பூர்வமாக பதரிந்து பகாண்லைன். ஆங்கில நீலப் ைங்களில் எல்லாம் எத்தனைலயா வசதியாை 
இைமிருந்தாலும் ஏன் சிக்கலாை இைங்களில் சிக்கலாை லகாணங்களில் சிரமப் ட்டு உறவு பகாள்கிறார்கள் 
(காலில் பசருப்பு மாத்திரம் இருக்கும்) என்று ஆச்சரியமாக இருக்கும். அந்தப் ப ண்ணும் உணர்ச்சி 
மிகுதியில் தண்ை ாணி அண்ணனுக்கு ஒத்துனழத்துக் பகாண்டிருந்த ல ாது அந்த இனையூறு நிகழ்ந்தது. 
 
மலம் கழிப் தற்காகலவா அல்லது லவறு அவசரத்திற்காகலவா ஒரு ப ண்மணி அந்த வழியாக 
வந்திருக்கிறார். தண்ை ாணி அண்ணன் கண்கனள மூடி இயங்கிக் பகாண்டிருந்தார். ஒத்துனழத்துக் 
பகாண்டிருந்த ப ண்ணும் அலத  ரவச நினலயில் இருந்தாலும் யாராவது வருகிறார்களா என்றும் 
கவைித்துக் பகாண்டிருந்தது ல ால. ப ண்களுக்குப்  ாதுகாப்பு உணர்வு மிக அதிகம். வருகிற இந்தப் 
ப ண்மணினய  ார்த்து விட்ைது. உைலை தண்ை ாணி அண்ணனைத் தள்ள முயன்றிருக்கிறது. ஆைால் 
அவலரா அனதப் ப ாருட் டுத்தாமல் தன் காரியத்திலலலய கண்ணாக இருந்திருக்கிறார். ஆைால் அந்தப் 
ப ண் இவனர வலுவாக தள்ளி விட்டு ஓடிவிட்ைது. நீட்டிக் பகாண்டிருக்கும் குறியுைன் இவர் கழுனத 
மாதிரி நின்று பகாண்டிருந்தாராம். தண்ை ாணி அண்ணன் இனதச் பசால்லி முடித்ததும் சுற்றியிருந்த ஜமா 
வழக்கம் ல ால அவனர பவறுப்ல ற்றுவது ல ால் சிரித்துத் தள்ளியது. ஆைால் கனத அத்லதாடு முடிய 
வில்னலயாம்.   ீசந்தில் ஒரு ப ண்மணி கைந்து பசன்றார் அல்லவா? நீட்டிக் பகாண்டிருந்த இவரது 
குறினயப்  ார்தத மயக்கத்திலலா என்ைலவா, ல ாைவர் திரும் ி வந்து தண்ை ாணி அண்ணன் அருகில் 
நின்றாராம். அப்புறம் என்ை,  ாதியில் நின்று ல ாை லவனலனய அந்தப் ப ண்லணாடு உற்சாமாகச் பசய்து 
முடித்தாராம். இப்ல ாது உரக்க சிரிப் து தண்ை ாணி அண்ணைின் முனறயாக இருந்தது. 
சுற்றியிருந்தவர்களின் சிரிப் ில் சுருதி சற்று இறங்கி இருந்தது.  
 
இந்தக் கனதகனளபயல்லாம் உண்னமயில் நீங்கபளல்லாம் தண்ை ாணி அண்ணன் வாயால் பசால்ல க் 
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லகட்க லவண்டும். பகாச்னசயாை, ஆ ாசமாை வார்த்னதகளுைன் அத்தனை சுவாரசியமாக இருக்கும். 
இப்ல ாது ஃல ான் பசக்ஸ் என்றபல்லாம் பசால்கிறார்கள் அல்லவா? அது கூை இந்த சுவாரசியத்திற்கு 
முன்பு லதாற்றுப் ல ாய் விடும். என் எழுத்தில் கூை அந்த சுவாரசியத்தின் ஒரு குதி குனறந்து விடுகிறது. 
இந்தக் கனதகளில் எத்தனை சதவதீம் உண்னம என் பதல்லாம் பதரியாது. லகட்கும் அனைவருக்குலம 
இந்த சந்லதகம் வந்திருக்கலாம். என்றாலும் கனத லகட்கும் சமயத்தில் நமக்கு இந்த தர்க்கபமல்லாம் 
லதான்றலவ லதான்றாது. அத்தனை சுவாரசியமாக இருக்கும்.  
 
தண்ை ாணி அண்ணன் ஊர்த்தனலவரின் ப ண்பணாருவனர காதலித்திருக்கிறார்.   ீசந்து சம் வம் 
மாதிரியல்லாமல் உண்னமயாை காதல். இது அரசல் புரசலாக எல்லலாருக்கும் பதரியும். ஒரு நாள் 
நானலந்து ரவுடிகள் லசர்ந்து திண்னணயில் அமாந்திருந்தவனர இழுத்து  ட்ைாக்கத்தியால் கண்ைம் 
துண்ைமாக பவட்டியிருக்கிறார்கள். சுற்றியுள்ளவர்கள் எவரும்  யத்தில் தடுக்கவில்னல. நான்  ள்ளி 
முடிந்து மானலயில் வந்து ல ாதுதான் இந்த கலாட்ைாலவ பதரிந்தது. பராம் வும் தினகப் ாக இருந்தது. 
ஆைால்  த்திரினககளில் இது  ற்றிய பசய்தி வரும் ல ாது இந்த காதல் சமாச்சாரபமல்லாம் 
வரலவயில்னல. ஏலதா சில்லனறத் தகராறில் உணர்ச்சிவசப் ட்டு இந்தக் பகானல நைந்ததாகப்  திவாகி 
இருந்தது. தங்களின் பசல்வாக்னக உ லயாகித்து மனறத்து விட்ைார்கள்.  
 
தண்ை ாணி அண்ணன் திண்னணயில் ஒரு நாள் தைியாக அமர்ந்திருந்த ல ாது என்னை அனழத்தார். 
கஞ்சா மயக்கத்தில் கண்கள் பசாருகியிருந்தை. நான் என்ை  டிக்கிலறன் என் னதபயல்லாம் விசாரித்து 
விட்டு 'நல்லாப்  டிக்கணும்ைா. அதுதான் உன்னைக் கனைசி வனரக்கும் காப் ாத்தும்" என்ற மாதிரி ஏலதா 
பசான்ைார். அவர் மைதில் என்ை இருந்தது என் னத உணராமல் நான் தினகத்து நின்ற சமயம் அது. 
 
அப்ல ாது லவறு மாதிரியாை ந ராக பதரிந்தார். நீண்ை காலத்திற்கு அந்த உனரயாைனல நினைவில் 
னவத்திருந்லதன். என்னை நான் உருவாக்கியதில் தண்ை ாணி அண்ணைின் ஆளுனமயும் ஒரு குதியாக 
கலந்திருந்தது என் னதப்  ிற் ாடு உணர்ந்து பகாண்லைன். எத்தனை துயரங்கள் இனையூறு பசய்தால் 
சிறுசிறு மகிழ்ச்சிகளின் மூலம் - அனவ நினலயற்ற ப ாய்யாைதாக இருந்தாலும் - வாழ்க்னகனய ஒரு 
பகாண்ைாட்ைமாக ஆக்கிக் பகாள்ள முடியும் என் னத தண்ை ாணி பசால்லாமல் பசால்லிச் பசன்றார்.  
 
* 
 
(இந்தக் கட்டுனரயின் துவக்கத்தில் ஆ ாச வார்த்னதகனள, சம் வங்கனள வாசிக்க விரும் ாத நண் ர்கனள 
விலகச் பசால்லியிருந்லதன். அதுபவாரு காரணத்திற்காகத்தான். அதைால்தான் இதில் 'என்ைலமா லமட்ைர் 
இருக்கிறது ல ால' என்று நீங்கள் இந்த இைம் வனர வந்திருக்கிறரீ்கள். நல்லது. வாருங்கள் பதாைர்லவாம்.) 
 
ஆட்கடா பிக்ஷன் என்கிை அற்புதமும் அபத்தமும் 
 
லமற்கண்ை  குதிகனள வாசித்து விட்டீர்கள் அல்லவா? இதில் எத்தனை சதவதீம் உண்னம அல்லது ப ாய் 
என்று உங்களால் பசால்ல முடியுமா? தண்ை ாணி அண்ணன் என்று ஒருவர் உண்னமயிலலலய இருந்தார் 
என்று கருதுகிறரீ்களா அல்லது எழுதியவரின் கற் னையா? இதில் நான்… நான்… என்று எழுதியிருப் னத 
இந்தக் கட்டுனரனய எழுதியிருப் வராக கருதிக் பகாண்டீர்களா அல்லது அனதயும் புனைவின் ஒரு 
 குதியாக எடுத்துக் பகாண்டீர்களா? 
 
இப்ல ாது உருவாகி வரும் புனைவுகளில், புனைவுக்கும் அபுனைவுக்குமாை இனைபவளி குனறந்து 
பகாண்லை வருகிறது. ஏறக்குனறய அருகி விட்ைது என்று கூை பசால்லலாம். முன்ப ல்லாம் ஒரு 
சிறுகனத என்றால் சுவாரசியமாை துவக்கம், அனத வளர்த்பதடுக்கும் நடுப் குதி, சுவாரசியத்னத லநாக்கி 
வினரயும் இறுதிப் குதி, கனைசி வாக்கியத்தின் முற்றுப் புள்ளிக்கு முன்ைால் ஓர் அதிர்ச்சிகரமாை 
திருப் ம் என்பறாரு வடிவம் இருந்ததல்லவா? அந்த வடிவபமல்லாம் இப்ல ாது காலாவதியாகி விட்ைது. 
உங்கள் வாழ்வில் நிகழ்ந்த ஒரு முக்கியமாை, உணர்ச்சிகரமாை சம் வத்னத தன்வரலாற்று 
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பதாைியிலலலய எழுதி முடிக்கலாம். ஆைால் அது புனைவின் சாயனலயும் பகாண்டிருக்க லவண்டும் 
என் துதான் அதிலுள்ள சவால். 
 
Auto Fiction என்கிற புனைவிலக்கிய வனகனம, கனலகனளக் பகாண்ைாடுகிற ஆராதிக்கிற  ிரான்சு 
லதசத்தில் லதான்றியது. பசர்ஜ் துப்லராவ்ஸ்கி எழுதிய Flis என்கிற நாவலல இதன் துவக்கம்.  இதன் 
அனையாளங்களாக நான் அவதாைித்தனவகள்: தன்வரலாற்னறயும் புனைனவயும் ஒரு சரியாை 
கலனவயில் உருவாக்க லவண்டும். தன்னைலய மூன்றாம் ந ராக சித்தரிக்க லவண்டும். நிஜத்திற்கும் 
புனைவிற்குமாை சம் வங்கனளயும் தகவல்கனளயும் முரண்கனளயும் மாற்றி மாற்றி கனலத்துப் ல ாை 
லவண்டும். இதுபவாரு சுவாரசியமாை புனைவு வினளயாட்டு. எது புனைவு எது நிஜம் என்கிற மயக்கத்னத 
வாசகனுக்கு ஏற் டுத்துவது. ஆைால் இந்த பதாகுப் ின் வடிவம் உதிரி உதிரியாக அனமந்திருந்தாலும் 
கண்ணுக்குத் பதரியாத ஒரு னமயச்சரலைாடு இனணக்கப் ட்டிருக்க லவண்டும்.  
 

 
 
நாவல் மீதான விமர்சனம் -1 
 
சாரு நிலவதிதாவின் ‘எக்ஸிஸ்பைன்ஷியலிசமும் ஃல ன்சி  ைியனும்’ நாவனல அது பவளியாை 
புதிதிலலலய வாசித்திருக்கிலறன். “தமிழின் நவைீ இலக்கியத்தின் புதிய ல ாக்குகளில் புது பவள்ளம் 
ல ான்று  ல  னைப்புகள் வந்தாலும்  ழுப் ாை நிறங்களில் சில வஸ்துகள் அதில் மிதந்து பசல்கின்றை” 
என்று இந்த நாவனல கனணயாழியின் கனைசிப்  க்கங்களில் முகச்சுளிப்புைன் அறிமுகப் டுத்தியிருந்தார் 
சுஜாதா. உைலை இதன் மீது ஆர்வம் பகாண்டு வாசித்துப்  ார்த்லதன். எைக்குப்  ிடித்திருந்தது. தமிழ் 
எழுத்தில் புழங்கி வந்த அதுவனரயாை  ாசாங்குகனள அதிரடியாக விலக்கிப்  யணித்திருந்தது இந்த 
நாவல்.  ாலுறவும் அது சார்ந்த எண்ணங்களும் விகாரங்களும் பசயல்களும் அசூனயயுைன் ஒதுக்கி 
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னவக்கப் ை லவண்டியதில்னல. அனவயும் நம்மின் ஒரு  குதிதான். அனவகனள ஒதுக்கி னவப் பதன் து 
நம்னமலய நாம் நாைகத்தைத்துைன் ஒதுக்கி னவப் தற்கு சமமாைது. காமம் என் து மனறத்து ஒளித்து 
னவக்கப் ை லவண்டியது ஒன்றல்ல, மாறாக அது பகாண்ைாைப் ை லவண்டியது என் னதலய சாருவின் 
எழுத்துக்கள் மீண்டும் மீண்டும் நிரூ ித்துக் பகாண்டிருந்தை. தன்வரலாற்று நினைவுகளுைன் 
எழுதப் ட்டிருந்த அந்த நாவல் மிக லயாக்கியமாை அப் ட்ைமாை தன்னமனயக் பகாண்டிருந்தது.  
 
ஆைால் அதற்குப்  ிறகு சாருவால் எழுதப் டும் நாவல்களில் ( னழய எக்னஸல் உட் ை நான் சிலவற்னற 
வாசித்ததில்னல) மீண்டும் மீண்டும் இந்நினைவுகலள லவறுலவறு வார்த்னதகளில் மீள்கூறல் தன்னமனயக் 
பகாண்டிருக்கிறலதா என்பறழும் எண்ணத்னத 'புதிய எக்னஸல்' மிக வலுவாக உறுதிப் டுத்தியிருக்கிறது. 
 
சாருவின் முந்னதய நாவல்கனளயும், இனணயதள  திவுகனளயும் பதாைர்ந்து வாசிக்கிறவர்களுக்கு இந்த 
நாவலில் சில இைங்களில் சலிப்பு வரலாம். முந்னதய நாவல்களிலும் இனணயதளத்திலும் விவரித்த 
சம் வங்கனளயும் சர்ச்னசகனளயும் அனு வங்கனளயும் சித்தர்  ாைல்கனளயும் புராணக் கனதகனளயும் 
சில மளினக சாமான்  ட்டியல்கனளயும் தூவி இறக்கி னவத்து விட்ை  ண்ைம் ல ாலிருக்கிறது புதிய 
எக்னஸல்.  ன்ைாட்டு நிறுவைங்கள் தங்களின் விற் னைப் ப ாருட்கனள லவறு லவறு கவர்ச்சியாை 
வண்ணங்களில், ல க்கிங்குகளில்  ல்லவறு விளம் ரங்களின் மூலம் விற்கும் வணிகத் தந்திரத்னதலய 
இந்த நாவலும் பகாண்டிருப் தாகத் லதான்றுகிறது. சாருவால் தன்னுனைய சுயஅனு வங்களில் இருந்து 
முற்றிலுமாக விலகி கூடு  ாய்ந்து இன்பைாரு லவறுவிதமாை உலகத்னத, எழுத்னத உருவாக்கும் 
நாவலாசிரியராக லமபலழ முடியாது என் தாகவும் லதான்றுகிறது. பகாக்கரக்லகாவின் மூலமும் 
சமயங்களில் உதயாவின் மூலமும் இது குறித்த சுய கடிகனளயும் இந்த நாவல் பகாண்டிருக்கிறது 
என் துதான் இதன் ஒலர லயாக்கியமாை விஷயம். 
 
இந்நாவல் முழுக்க ப ரிதும் மைிதர்கலள கினையாது. மரங்கனளயும் தாவரங்கனளயும் விலங்குகனளயும் 
 ற்றிய தகவல்களால் நிரம் ியது என்று நாவல் பவளிவருவதற்கு முன் ாக சாரு ஒரு முனற எழுதியதாக 
ஞா கம். ஆைால் அப் டிபயாரு சுக்கும் கினையாது. அவர் வடீ்டில் வளர்க்கும் இரண்டு நாய்கனளப்  ற்றிய 
தகவல்கள் தவிர பதருவில் வளரும் ஒரு நானயப்  ற்றிய தகவல்களால் துவக்க அத்தியாயங்கள் 
நகர்கின்றை. சம் ிரதாயத்திற்கு மரங்கனளப்  ற்றிை தாவரவியல் ப யர்கள். அவ்வளவுதான்.  
 
விளிம்புநினல சமூகத்தில்  ிறந்து வந்திருந்தாலும் தற்ல ாது மதுவனக முதற்பகாண்டு வினலயுயர்வாை 
ப ாருட்கனள மாத்திரலம நாடும் சாருவின் இயல்ன லய அவரது  ிராணிகளும் பகாண்டிருப் து ஆச்சரியத் 
தற்பசயல். அவர் ல ாஷிக்கும் பதருநாய் கூை வினலயுயர்ந்த  ிஸ்பகட்னை மாத்திரம்தான் சாப் ிடுகிறது.  
 
இந்த நாவலில் உதயா என்ற எழுத்தாளன் அஞ்சலி என்கிற ப ண்லணாடு பகாள்கிற கலவினயப்  ற்றிய 
விதவிதமாை குறிப்புகள் வருகின்றை. பகாக்கரக்லகா இந்த நாவலின் இனையில் விமர்சிப் னதப் ல ான்று 
அஞ்சலியின் மீதாை பசயற்னகயாை லசாகக்கனதகள்  ல இதில் நீளும் ல ாது, கலவிக் குறிப்புகனள 
சுவாரசியமாக அனு விப் தற்கு இந்த லசாகக்கனதகலள தனையாய் இருக்கின்றை. ஒரு தினரப் ைத்தில் 
ரகனளயாைபதாரு உைலுறவுக் காட்சி முடிந்தவுைன் அலத நடினகலய அடுத்த காட்சியில் பதானலக்காட்சி 
சீரியலில் வருவது ல ால் மூசுமூசுபவை மூக்னகச் சிந்தி அழுது பகாண்டிருந்தால் எப் டியிருக்கும்?  
 
அஞ்சலியாவது தன் வாழ்நாள் துயரங்கனளபயல்லாம் உதயாவின் மூலம் கினைக்கும் விதவிதமாை 
கலவியின் த்தின் மூலம் கைக்கிறாள். ஆைால்  ாலியல் பதாழிலாளிகனளப்  ற்றி எழுதும் ல ாது கூை 
அந்தக் கவர்ச்சிகளின்  ின்னுள்ள கண்ணரீின் மீதாை கரிசைம் எழுத்தாளருக்கு ஏற் ைலவ இல்னல. 
அதிலும் உதயாவின் நண் ைாை பகாக்கரக்லகா இன்ைமும் லமாசம்.  உைலை லீக் ஆகி விைாமல் 
எப் டிபயல்லாம்  ாலியல் பதாழிலாளிகளுைாை லநரத்னத முழுனமயாக உ லயாகப் டுத்துவது என்று 
வகுப்ல  எடுக்கிறான். இது மாத்திரமல்ல, ப ாதுவாகலவ ஆசிரியரின் கண்லணாட்ைம் தன்னுனைய 
பசளகரியங்கனள மாத்திரலம கவைிக்கிற தன்னுனைய பகாண்ைாட்ைங்களில் மாத்திரலம கவைம் 
பசலுத்துகிற அப் ட்ைமாை சுயநலத்தன்னமனயக் பகாண்டிருக்கிறது. வடீ்டு வாசலில் குப்ன  ப ருக்கும் 
பதாழிலாளர்களுக்கு மனைவி தரும்  ணத்னதக் கூை கண்டிக்கிறான். 
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(ஏைய்யா, நீர் பரமி மார்ட்டின் அடிக்க இனணயத்தில் காசு லகட் து தவறில்னல எனும் ல ாது அவர்கள் 
ஓல்ட் மாங்க் அடிக்க காசு அடிக்கக்கூைாதா? என்ை நியாயம் இது? அவர்களாவது சமூகத்தில் குப்ன கனள 
நீக்கு வர்கள். நீர் எழுத்தின் மூலம் குப்ன னய லசர்க்கும் ஆசாமிதாலை? - கும்மாங்லகா) 
 
எக்னஸல் என்பறாரு தனலப்ன  இந்த நாவலுக்கு எப் டி ஆசிரியர் ப ாருத்துகிறார் என் லத புரியவில்னல. 
அைக்குமுனற பகாண்ை  ிரலதசத்தில் வலுக்கட்ைாயமாக பவளிலயற்றப் டும் சூழனல எதிர்பகாள்ளும் 
ஆ த்தாைபதாரு சூழனலயா எழுத்தாளர் எதிர்பகாள்கிறார்? எைில் சல்மான் ருஷ்டி, தஸ்லிமா நஸ்ரின் 
ல ான்ற தனலமனறவு எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் தங்கனள என்ைபவன்று கூறிக்பகாள்வர்? சில ஆயிரம் 
ரூ ாய் சம் ாத்தியங்களுக்காக அந்நிய லதசங்களில் குப்ன யள்ளுவது உள்ளிட்ை  ல லவனலகனள பசய்து 
ஒப் ந்தங்களின் மூலம் மாட்டிக் பகாண்டு மாட்டுக்பகாட்ைனக ல ான்ற இைங்களில் துன்புறும் பதாழிலாளத் 
லதாழர்கனள என்ைபவன்று அனழப் து? 
 
இந்த நாவனல முடித்து னவக்க அதன் இறுதியில் நாவலாசிரியர் அல்லாடுவனதப் ல ாலலவ 'இந்த 
ராமாயணம் எப்ல ாதைா முடியும்?' என்று வாசகனையும் அல்லாை னவத்திருப் னத ஆசிரியரின் நுட் மாை 
திறனமகளுள் ஒன்றாகச் பசால்ல லவண்டும்.  
 
இலக்கியம் என் து காலத்னதயும் கைந்து நிற்கும் சாஸ்வதத்னதக் பகாண்ைது என்கிறார்கள் அல்லவா? 
அந்த வனகயில் இந்த நாவனலக் காலங்கைந்து நினைவு கூர்வார்களா என் து சந்லதகலம. இப் டியாக 
இந்த நாவலின் மீது புகார்கனள னவக்க முடியும் என்றாலும் சில குறிப் ிட்ை தன்னமகளின் டியும் 
கூறுகளின்  டியும் இது சமகாலத்தில் நிராகரிக்க முடியாத தன்னமனயயும் பகாண்டிருக்கிறது.  
 
நாவல் மீதான விமர்சனம் -2 (கவறு கிவேமாக்ஸ்) 
 
ஆைால் ஒன்னற முக்கியமாக பசால்லிலயயாக லவண்டும். அது சாருவின் சுவாரசியமாை எழுத்து. 
ப ரும் ாலும் ஏற்பகைலவ அறிந்த தகவல்களால் நிரம் ியிருந்தாலும் இந்த 867  க்கமுள்ள நூனல 
மீண்டும் பதாைர்ந்து வாசிக்க முடிகிற பகாண்ைாட்ை அனு வத்னத தருகிறது இந்த நூல். கைகைபவன்றும் 
வாசித்து தீர்க்கலாம். மதுக்லகாப்ன னய உறிஞ்சுவது ல ால நிதாைமாகவும் வாசிக்கலாம். கைந்த ஆறு 
நாட்களிலலலய இந்த தனலயனணனய நான் வாசித்துத் தீர்த்திருக்கிலறன் என்றால்  ார்த்துக் 
பகாள்ளுங்கள். அவலர அடிக்கடி குறிப் ிடுவது ல ால சாருனவ மிகக் காட்ைமாக விமர்சிக்கும் சக 
எழுத்தாளர்கள் கூை சாருவின் எழுத்திலுள்ள ல ானதனய ஒப்புக் பகாள்வார்கள். தமிழின் மிக 
முக்கியமாை அறிவுஜவீி எழுத்தாளர்கள் கூை அவனரத் பதாைர்ந்து ரகசியமாக வாசிக்கிறார்கள் என் து 
சமயங்களில் அவர்கள் உைனுக்குைன் லகா மாக எழுதுகிற எதிர்வினைகளின் மூலம் பதரிகிறது. இனதவிை 
சாருவுனைய எழுத்தின் சுவாரசியத்திற்கு லவறு ஆதாரம் இருக்க முடியாது.  
 
சாருவின் எழுத்தில் ப ாதுவாக என்னைக் மிகவும் கவர்ந்தபதாரு விஷயமும் அதிகம் உைன் டும் 
விஷயமும் நுண்ணுணர்வுத் தன்னம  ற்றியது. உலகில் லதான்றிய முதல் குரங்கு தமிழ்க்குரங்கு என்று 
புதுனமப் ித்தன் கிண்ைலடித்னதப் ல ான்று தன் பதான்னமயின் நாகரிகத்னத பவற்றுப் ப ருனமயுைன் 
பசால்லித் திரிகிற தமிழ் சமூகம் இத்தனை வருைங்களாகியும் கூை சில அடிப் னை விஷயங்களிலாவது 
நாகரிகத்னதப்  ின் ற்றுகிறதா என்று சந்லதகமாக இருக்கிறது. கல்வியறிவு சதவதீம் உயர்ந்திருந்தாலும் 
கூை சில அடிப் னை அராஜகங்கனள பசய்வதில்  டித்தவர்களுக்கும்  டிக்காதவர்களுக்கும் எந்த 
வித்தியாசமுமில்னல. சானலயின் கண்ை இைங்களில் குப்ன னயப் ல ாடுவது,  ின்ைால் வரு வர்  ற்றி 
கவனலயில்லாமல் கண்ை இைத்தில் துப்புவது (அதிலும் இந்த  ான் ராக் என்கிற விஷயம் உள்லள 
நுனழந்த விட்ை  ிறகு முந்னதய காலங்களில் பவற்றினல ல ாட்டு துப்பு வர்கனள விை இவர்களின் 
அராஜகம் அதிகமாகி விட்ைது) சிைிமா ல ான்ற ப ாது நிகழ்ச்சிகளில் அடித்துப் ிடித்து நுனழவது,  ிறகு 
எதற்காகலவா அது முடிந்த  ிறகு அலத லவகத்தில் பவளிலயறுவது என்று மிகப் ப ரிய  ட்டியனலலய 
ல ாைலாம். அந்நியராக இருந்தாலும் எதிலர கைந்து பசல்கிற ஒரு சக மைிதைின் முகத்னதப்  ார்த்து 
புன்ைனகனயக் கூை சிந்தாத சிடுமூஞ்சி சமூகம். 



  தமிழ் 
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எதிலரயிருக்கிறவன் அருவருக்காத வனகயில் தயிர் சாதம் என்கிற வஸ்துனவ சாப் ிடுகிற தமிழனை 
இதுவனரயில் நான் கண்ைதில்னல. நான் திைமும் சாப் ிடும் லஹாட்ைலில் திைமும் இந்த அவஸ்னதனய 
அனு விக்கிலறன். லசாற்றின் மீது தயினர அப் டிலய ஊற்றி  ினசந்து  ினசந்து விலநாத கலனவயாக்கி 
னகயில் வழிய சர்சர் என்ற சப்தத்துைன் எதிலரயுள்ள ந ர் உறிஞ்சுவனதப்  ார்க்கும் ல ாது எைக்கு 
ஏறக்குனறய வாந்திலய வந்து விடும். இதற்காகலவ நான் தயிர் சாப் ிடுவனத தவிர்த்து விடுலவன் இது 
ஓர் உதாரணம்தான்.  இன்னும்  ல ரகனளயாை விஷயங்கள் இருக்கின்றை. இதற்காகலவ எதிலரயிருப் வர் 
முகத்னதப்  ார்க்காமலலலய தனலனயக் குைிந்து சாப் ிட்டு வினரவில் பவளிலய வந்து விடுலவன்.  
 
இத்தனை வருைங்கனளக் கைந்தும் சில அடிப் னையாை விஷயங்களில் நாம் இன்ைமும் கற்கால  ழங்குடி 
மைநினலனயக் பகாண்டிருக்கிலறாலம என்று ஆச்சரியமாகவும் கவனலயாகவும் இருக்கிறது. 
இயற்னகலயாடு இனயந்து வாழ்கிற  ழங்குடிகளின் கலாசாரத்தில் மாத்திரம் நாம் எதிர்தினசயில் 
லவகமாகப்  யணித்துக் பகாண்டிருக்கிலறாம். ஐலராப் ியர்களின் நாகரிகங்களில் இருந்து, அதன் 
கலாசாரங்களில் இருந்து ஏறத்தாழ நூறு வருைங்கள்  ின்தங்கியிருக்கிலறாம். இது ல ான்ற 
விமர்சைங்கனள 'லமட்டினமத்தைம்' என்று புறக்கணித்து நம் தவறுகனள நியாயப் டுத்துவது 
முனறயாைது அல்ல. இப் டியாக ஒரு சமூகத்தின் நுண்ணுணர்வற்ற தன்னமனயப்  ற்றி சாருவின் 
எழுத்து சுட்டிக்காட்டிய டிலய இருக்கிறது. நாம் எத்தனை லமாசமாை கலாசார  லவைீங்கனளக் 
பகாண்டிருக்கிலறாம் என் து அவர் சுட்டிக்காட்டும் ல ாதுதான் இன்ைமும் அழுத்தமாக உனறக்கிறது. 
 
இந்த நாவலில் தான் கண்ைபதாரு சம் வத்னத  ற்றி குறிப் ிடுகிறார் நுலாசிரியர். அவர் ஒரு 
லஹாட்ைலில் அமர்ந்திருக்கும ல ாது எதிலர உள்ள நாற்காலியில் ஒரு ப ரியவர் வந்து அமர்கிறார், 
பவயிலில் வந்த கனளப்புைனும் லசார்வுைன் கைந்து பசல்லும் ஒரு லஹாட்ைல் ன யனை லநாக்கி 
'பகாஞ்சம் தண்ணி பகாைப் ா' என்கிறார். அவலைா 'இந்த லை ிள் நான்  ாக்கறது இல்ல' என்று 
அலட்சியமாகச் பசால்லிக் பகாண்லை ல ாய் விடுகிறான். இதுலவார் உதாரணம்தான். நகரப் ல ருந்துகளில் 
ஓட்டுநர்களாலும் நைத்துநர்களாலும் வயது முதிர்ந்த  யணிகள் நைத்தப் டும் அலட்சியத்னதப்  ார்த்தால் 
ரத்தக் பகாதிப்ல  வந்து விடும். சானலயில் நைப் வர்களின் மீது வாகை ஓட்டுநர்கள் பகாள்ளும் 
அலட்சியமும் மூர்க்கமும் இன்ைமும் பகாடுனம.  
 
இந்த நாவலில் உதயா என்ற எழுத்தாளன் அஞ்சலி என்கிற ப ண்லணாடு பகாள்கிற கலவினயப்  ற்றிய 
விதவிதமாை குறிப்புகள் வருகின்றை. ஆைால் அவள் திருமணமாைவள்.  த்திரினககளில் இந்த மாதிரி 
விஷயங்கள்  ற்றிய பசய்திகனளப் ல ாது 'கள்ளக்காதல்' என்கிற வார்த்னதலயாடு ல ாடுவார்கள். எத்தனை 
முயன்றும் இந்த வார்த்னதயின் ப ாருனள அறியலவ முடியவில்னல.  அஞ்சலி தன் வாழ்க்னகயில்  ல 
துயரங்கனள சந்தித்தவள். (அப் டியா? - கும்மாங்லகா). ஒரு சராசரியாை இந்தியப் ப ண்ணின்  ிரதிநிதி 
என்று அஞ்சலினய தாரளமாக பசால்லலாம். இந்த மாதிரியாை முனறயற்ற உறவுகனள, அனவ ஏன் 
ஏற் டுகின்றை என்கிற சமூகக் காரணிகளின்,  ின்ைணிகளின் புரிதல் இல்லாமல், அதற்குக் காரணம் 
தாங்கள்தான் என்று கூை பதரியாமல் லகா மும் எரிச்சலும் பகாள்ளும் ஆண் சமூகத்னதப்  ற்றி 
நினைத்தால் சிரிப் ாக இருக்கிறது.  
 
சிைிமாப்  ாைல்களின் வரிகள் முதற்பகாண்டு, அதில் வரும் ஆ ாச அனசவுகளுைன் கூடிய நைைங்கள், 
அன்றாை வாழ்க்னகயின் உனரயாைல்கள், சானலயில் பசல்லும் ப ண்கனளப்  ற்றிய கபமண்ட்டுகள். 
 ார்னவகள், ப ருமூச்சுகள்… என்று ப ரிதும்  ாலியல் பதாைர் ாை விஷயங்கனளப்  ற்றிய நினைத்துக் 
பகாண்டும் சுவாசித்துக் பகாண்டும் இயங்கும் ஆண் சமூகம்  ாலுறவு என்கிற விஷயத்னத லநரடியாை 
யதார்த்தத்தில் னகயாளும் சந்தர்ப் ம் கினைக்கும் ல ாது எத்தனை  லவைீமாக இருக்கிறது?  
 
சுஜாதாவின்  ிலிலமாத்ஸவ் என்ற சிறுகனதனய இங்கு நினைவு கூரலாம். ப ண்ணுைல்  ிம் ங்கனளப் 
 ார்த்து  ார்த்து ஏங்கிக் பகாண்டிருக்கும் ஒருவன், அது நிஜத்தில் கினைக்கும் ல ாது  யந்து விலகுவான். 
 
அத்தனை வருைங்கள் காத்திருந்து நினைத்து நினைத்து சப்புக் பகாட்டிய விஷயத்னத திருமணம் முடிந்த 
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லநரனு வத்தில் சந்திக்கும் ல ாது மூன்லற நிமிைங்களில் பகாட்டி விட்டு ஆயாசமாக திரும் ிப்  டுத்துக் 
பகாள்வது எத்தனைபயாரு முரண்நனக? காமசூத்ரா எழுதிய வாத்சாயைர் உருவாை கலாசாரச்சூழலில்தான் 
இப் டிபயாரு முரண் ாடு. இதில் விவரிக்கப் ட்டிருக்கும் உைலுறவு ல ாஸ்கனளபயல்லாம் ஐலராப் ியர்கள் 
கற்றுக் பகாண்டு ஜமாய்த்துக் பகாண்டிருக்கிறார்கள். சாரு பசால்வனதப் ல ாலலவ ஒரு கிழட்டு மைநினல 
வந்து மனைவியிைமிருந்து விலகி விடியற்கானலயில் ப ருமாள் லகாயிலுக்கு ஓடி விடுகிறார்கள்.  
 
இந்த விஷயத்னதக் கூை மன்ைித்து விைலாம். எத்தனை ஆண்கள் தங்களின் மனைவியுைன் உட்கார்ந்து 
ஆதரவாக, அன் ாக சாவகாசமாை நிமிைங்கனள பசலவழிக்கிறார்கள்? 'ஏவ்' என்கிற ஏப் த்துைன் எழுந்து 
ல ாகிறவர்கள் ஒருநாளாவது மனைவியின் சனமயனல வாய் விட்டு புகழ்ந்திருப் ார்களா? சனமயலில் 
உதவி பசய்திருப் ார்களா? இது ல ான்ற சிறுசிறு அன்புகனளத்தான் ப ண்கள் எதிர் ார்க்கிறார்கள். மூன்று 
மணி லநர கலவினயக் கூை அல்ல. இது கினைக்காத ப ண்கள்தான் லவறு வழியில்லாமல் சிறிது 
அன்ன க் பகாட்டிைாலும்  ிற ஆண்கலளாடு ஒட்டிக் பகாள்கிறார்கள். அன்ன  எதிர் ார்த்து ஏங்கும் இந்த 
மைநினலனய (அப் டியா? - கும்மாங்லகா) .பவறும் உைல்த் திைவாகச் சித்தரித்து 'கள்ளக்காதல்' என்ற 
லல ிளில் பகாச்னசப் டுத்துவது அறிவைீம். அஞ்சலியின் தைிப் ட்ை வாழ்க்னக  ற்றிய குறிப்புகளின் 
மூலம் இது ல ான்ற விஷயங்கள் வாசகர்களுக்குத் பதளிவாகின்றை.  
 
சிறுவயதில் வளர்ந்து திரிந்த நாகூர் என்ற நிலப் ிரலதசம்  ற்றிை எழுத்தாளரின் சமகால விவரனணகள் 
கவர்கின்றை. ல ாலலவ 70களில் தமிழ்ச் சமூகத்னத ஆக்ரமித்த இந்தி சிைிமா இனச  ற்றிய விவரங்கள். 
இப் குதினய வாசித்தவுைன் 'ஆராதைா’  ாைல்கனள உைலை லகட்க லவண்டுபமன்று லதான்றியது. இது 
ல ால் மைபவழுச்சி தரும் (பவறும் மைஎழுச்சி மட்டும்தாைா? -கும்மாங்லகா) நுட் மாை  குதிகள் உள்ளை. 
  
எக்னஸல் என்கிற தனலப்பு இந்த நாவலின் உள்ளைக்கத்திற்கு மிகப் ப ாருத்தமாய் இருக்கிறது. 
இங்கிருக்கிற அ த்தச் சூழல்கனள, மைிதர்கனள சகித்துக் பகாள்ளலவ முடியாத ஒரு நுண்ணுணர்வுள்ள 
மைிதன், எப் டியாவது இங்கிருந்து தப் ிச் பசன்று விை முடியாதா என்றுதான் ஏங்குவான். அவ்வனகயாை 
மைப் ல ாராட்ைங்கனளலய இந்த நாவல்  ல இைங்களில் நுட் மாக முன் னவக்கிறது.  
 
* 
 
முடிவாக 
 
நாவல் சிறப் ாக  திப் ிக்கப் ட்டிருக்கிறது. சில சிறிய குனறகள்தான். அட்னை இன்ைமும் ரகனளயாக 
அனமந்திருக்கலாம். சில இைங்களில் ஆங்கில எழுத்துக்கள், எழுத்துருப்  ிரச்சினையால் ஞணஞீைசைஞி 
என் து ல ால்  ிரசுரமாகியிருப் னதக் கவைித்திருக்கலாம். அடிக்குறிப்புகளில் ஓரிைத்தில் 'பூம் பூம் = 
உைலுறவு’ என்பறல்லாம் விளக்கம் அளித்திருப் னதப்  ார்த்தவுைன் சிரிப்பு வந்து விட்ைது. வாக்கியத்தின் 
பதாைர்ச்சியிலலலய அது புரிந்து விட்ைது. லமலும் சாருவின் எழுத்தில் இனதபயல்லாம் விளக்க லவண்டிய 
அவசியலமயில்னல. அவரின் வாசகர்கள் என்ை இது கூை பதரியாத மு.கூ.-க்களா? 
 
தன்னுனைய அடுத்த நாவனலயாவது சாரு இது ல ான்ற ஆட்லைா  ிக்ஷன் என்கிற  ாணியில் 
ஜல்லியடிக்காமல் முற்றிலும் லவறு  ின்ைணியில் எழுத லவண்டும் என் லத நம் லகாரிக்னக.  
 
(என்ை எழவுய்யா இது?  ிச்னசக்காரன் வாந்திபயடுத்தது ல ால் ஒரு குழப் மாை கட்டுனர. புத்தகத்திற்குத் 
பதாைர் ில்லாமல் வரும் த’ண்ை ாணி அண்ணன் சமாச்சாரபமல்லாம் எதற்காக? அதுவும் ஆட்லைா 
 ிக்ஷைா? புதிய எக்னஸல் நன்றாக இருக்கிறதா, இல்னலயா?, வாங்கிப்  டிக்கலாமா? கூைாதா? இது 
பவறும் பசக்ஸ் புத்தகமா? இல்னல இலக்கியப்  ிரதியா? இந்தக் கட்டுனரயில் இருந்து என்ைதான் புரிந்து 
பகாள்வது? கைவுலள, இவன் சாருனவ விைக் குழப் வாதியாக இருப் ான் ல ாலிருக்கிறலத - கும்மாங்லகா) 
 
*** 
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வபத்தியக் காலம் 
நர்சிம் 

 
அனத பசன்னையில் இருக்கும் ஒரு  ிரதாை சானல என்று பசான்ைால் அ த்தமாய் இருக்கும். பநரிசலும் 
அழுக்கும் ட்னர-னசக்கிளில் ஏற்றப் ட்ை சரக்குகளும், ன த்தியக்காரர்களின் ஓட்ைமும் எைத் திமிறும் 
சானல. எவ்வளவு கவைமாக ஓட்டிைாலும் வாகைத்தில் கீறல் விழுவது உறுதி. ஒரு காலத்தில் 
இந்தச்சானல அவனுக்கு வாழ்வின் அற்புதமாை தரிசைங்கனளக் காணக் பகாடுத்திருந்தது. எல்லா 
அற்புதங்களும் ஏலதனும் ஒரு கட்ைத்தில் அ த்தமாகத் திரி டும் நினல ஏற் டும். ஆைால் அவனுக்கு 
இன்ைமும் அந்தச் சானலக்குள் நுனழந்துவிட்ைால் ஓர் இைம்புரியாத அற்புதத்தன்னம மிதக்கச் பசய்யும். 
மிதந்து எதிலர இருந்த ‘மால்’ எைப் டும்  ிரம்மாண்ை வணிக வளாகத்துள் நுனழந்தான். 
  
ஒன்னறப்  ிரம்மாண்ைமாகக் காட்டுவது அதன் உட்புற உயரம்தான்.   அந்தக் கட்டிைத்திற்குள் நுனழந்ததுலம 
அதன் உட்புற விதாைத்தின் உயரம்  ரவசம் பகாள்ளச் பசய்துவிடும். அவ்வளவு உயரமாை லமற்கூனர 
ஒருவித ராட்ஸதத் தன்னமனய உணர்த்திவிடுவதில் துவங்கும் ஆச்சர்யத்னத ஒவ்பவாரு தளமும் 
அப் டிலய தக்கனவத்துக் பகாண்டு விடுகிறது என்று லதான்றியது அவனுக்கு. மன்ைர்கனளப் 
 ிரம்மாண்ைமாய்க் காட்டியது அவர்களின் அரியனணனய விைவும் அதற்கு லமல் ஒய்யார உயரத்தில் 
இருந்த லமற்கூனரதாலைா?, அதைால்தான் எல்லா மதக்கைவுள்களின் வசிப் ிைங்கள் லகாபுரங்கள் என்ற 
ப யரில் உள்ளுக்குள் அவ்வளவு உயர லமற்கூனரகலளா எை லயாசித்த டி அண்ணாந்து  ார்த்தான். 
  
எஸ்கலலட்ைரில் ஏறத் தயங்கி நிற் வர்கள்  தட்ைத்னத வினளயாட்டு ல ான்ற  ாவனையில் மனறத்து ஏற 
முயற்சித்துக் பகாண்டிருந்தார்கள். அவனுக்கு தன்னுனைய ஆரம் க்கால எஸ்கலலட்ைரில் தடுமாறி ஏறிய 
அனு வங்கள் நினைவிற்கு வர மறுத்தது. அவர்கனள ஒரு நாகரீகப் ார்னவயில் ஒதுக்கி லமலல ஏகிைான். 
  
மூன்றாவது தளத்தில் இருந்து லமலல  ார்த்தல ாதும் லமற்கூனரயின்  ிரம்மாண்ைம் அப் டிலய இருந்தது. 
கீலழ  ார்த்தால், எல்லாம் சிறிதாக அழகாகத் பதரிந்தை. நாம் உயரம் அனைந்து நமக்கு கீலழ இருக்கும் 
உலகத்னதப்  ார்த்தால், அழகாகத் பதரியத் துவங்கிவிடுகிறது எல்லாமும் என்று நினைத்துக் பகாண்ைான். 
இன்னும் லமலல ல ாக லவண்டும். 
  
லமல்தளம் லஹாபவன்ற சத்தத்லதாடு திறந்தது. விதவிதமாை மக்கள் விதவிதமாை உணவுப்ப ாருட்கனள 
ஒலரவிதமாய் சாப் ிட்டுக்பகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கனள பமல்லக் கைந்தவன் ஒரு தண்ணரீ்  ாட்டில் 
வாங்கிக்பகாண்டு அமர்ந்தான். எப்ல ாதும் அந்த மூனலயில்தான் அமர்வான், அவலளாடு. ஆைால் 
இப்ப ாழுபதல்லாம் இப் டித் தைியாகத்தான். இந்தத் தைினம அவன் விரும் ி ஏற்ற ஒன்று. அதன் 
ஒவ்பவாரு துளினயயும் ரசித்துக் குடித்தான். 
  
காலம் அவனை அங்கிருந்து எழுப் ி அனழத்துச் பசன்றது. அவன் ஏன் அங்கிருந்து எழுந்தான் என்ற 
 ிரக்னஞலயதுமின்றி எழுந்து காலிப் ாட்டினல கரடியின்  ிளந்த வாய்க்குள் ல ாட்டுவிட்டு, கீலழ 
இறங்கிைான். நைந்தான். அங்கிருந்த தினரயரங்கத்தின் வாயிலில் ’நுனழயலாம்’ எனும் கட்ைனளக்குக் 
காத்திருந்தார்கள் சிலர். அவன்  ார்க்கலவண்டிய  ைத்தின் காட்சிக்கு இன்னும்  தினைந்து நிமிைங்கள் 
என் தால் இன்னும் நைந்தான். இறங்கிைான். 
  
ஒரு கணம்தான். நாகம் பகாத்த எடுத்துக்பகாள்ளும் ஒரு பநாடிக்கும் குனறவாை கணத்தில் அக்காட்சினய 
அவன் கண்கள்  ிரதி எடுத்துக்பகாண்ைை. அவள்தாைா? அவள்தான். தன் கணவனுக்குக் காலணிகனளத் 
லதர்ந்பதடுத்துக் காட்டிக்பகாண்டிருந்தாள். அவன் நிராகரிக்க நிராகரிக்க சனளக்காமல் பவவ்லவறு எை 
அலத குதூகலம். அவனள மீண்டும் அவன்  ார்த்தது அவள் வயிறு லமடிட்டு இருக்கிறதா என் னதப் 
 ார்க்கத்தாலையன்றி அவளின் கணவன் எப் டி இருக்கிறான் என் னத அறிய அல்ல. ஆைாலும்  ார்த்தான். 
ஜனீ்ஸ் லலசாகக் கிழி ட்ை நவைீம், மீனச தாடி ஏதுமற்ற மழுமழுமுகத்தில் நவநாகரீகமாய் இருந்தான்.  
 
காலம் அன்னறக்காை தன் லவனலனயச் பசய்திருந்தது. இவ்வளவு ப ரிய நகரத்தில் ஒருவனரபயாருவர் 
காணக்பகாடுக்காமலல னவத்திருக்கவும் அதற்குத்பதரியும். இத்தனை நாள் அப் டித்தாலை னவத்திருந்தது. 
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தினரயரங்கம் பசல்ல லவண்டியது மறந்து, தாைாக இறங்கிக் பகாண்டிருந்தான், தாைியங்கியில். 
 
இலத காலம்தான் சிலவருைங்களுக்கு முன்ைர், எங்கிருந்லதா அவனள அடித்துக்பகாண்டு வந்து அவன் 
முன் நிறுத்தியது. அதற்குப் ிறகு அவனை சதா அவள் ின் நிறுத்தியது.  
 
அந்த பநரிசலாை வதீியில் அவள் நைந்து வரும்ப ாழுது ஒரு ன த்தியக்காரன் ஏலதா லகவலமாை அங்க 
லசட்னை பசய்து அவனளத் துரத்த, ஓடியவனள அந்தப் க்கமாக கைந்த இவன் காத்து அந்தப் 
ன த்தியத்னத அடித்து விரட்டியதில் துவங்கியது அவர்களுக்காை  ரிச்சயம். அதன் ிறகு ஒவ்பவாரு 
முனற அவனள அவன் ஏற்றிக்பகாள்ள வரும்ப ாழுதும் அந்தப் ன த்தியம் அவனை முனறத்துவிட்டு 
 யந்து ஓடுவான். அவன் ப ருனமயாய் அவனளப்  ார்த்துச் சிரித்துக் பகாள்வான். 
  
அதிகானல, இளமானல, நடுஇரவு, இனச,  யணம், குழந்னத, முதிலயார், யானை, ரயில், சூரியன், நிலா 
எை எல்லாவற்னறயும் ஒரு ப ண்ணால் அப் டி ரசிக்க முடியுமா? எனதப் ார்த்தாலும் இப் டிக் குதூகலம் 
அனையுமா மைது? அவளுனைய ரசனைனய ரசிப் லத அவனுக்குப் ல ாதுமாைதாய் இருந்தது. ரயிலும் 
ல ருந்தும் ஒலர லநர்க்லகாட்டில் பசல்வனதப்  ார்ப் தற்காகலவ  ாரிஸ் கார்ைர் அருகில் அனழத்துப்ல ாகச் 
பசால்லுவாள். அப் டிப் ல ாவனத ஒரு குழந்னதனயப்ல ால்  ார்த்துக் னகதட்டிச் சிரிப் ாள்.  
 
இப் டி, ஆரம் த்தில் அவனுக்கு விலநாதமாகப்  ட்ைனவகனள இப்ப ாழுது அவன் தைியாகச் பசன்று 
 ார்த்து அனு த்து வருகிறான். 
  
குறிப் ாய் இரனவ அவள் எதிர்பகாள்ளும் விதம் அவனுக்கு வாழ்க்னகயின் வசீகரத்னதப் புரிய னவத்தது. 
அதற்கு முன்ைர் எத்தனைலய இரவுகள் லவனல முடிந்து வடீ்டிற்குப் ல ாவான். அதில், இவ்வளவு 
தாமதமாகப் ல ாகிலறாலம என்ற அலுப்பும் சுயகழிவிரக்கமும் மட்டுலம இருக்கும். 
  
ஒருநாள் அவளிைமிருந்து வந்து குறுஞ்பசய்தியின் ப ாருட்டு, அவள் அலுவலகத்தில் இருந்து விடுதியில் 
விைலவண்டும் என் தற்காகக் காத்திருந்தான். அவன் கண்களிலிருந்த தூக்கம், லசாம் ல் அத்தனைனயயும் 
அவளிைமிருந்து வந்த ‘லஹ’ எனும் உற்சாகக் குரல் ல ாக்கிவிட்டிருந்தது. அந்த லநரத்தில் உதவிக்காக 
அனழத்தனமக்கு மன்ைிப்பு லகட்டுக்பகாண்லை காருக்குள் அமர்ந்தவளின் குரலில் அந்த இரவிலும் 
அவ்வளவு உற்சாகம், சுகந்தம்.  ாட்னை சத்தமாய் னவத்துக்பகாண்லை அன்னறய நாளின் தாமத்திற்காை 
காரணத்னதச் பசால்லி, அதற்கு நன்றியும் பசான்ைவனள ஆச்சர்யமாகப்  ார்த்தான். இரவின் வதீிகளில் 
அப் டி அவலைாடு  யணிக்கும் வாய்ப்ன  ஏற் டுத்திக் பகாடுத்ததற்காகத்தான் அந்த நன்றி என்று அவள் 
பசான்ை பநாடியில் அவன் கண்கள் விரியத் பதாைங்கி இருந்தை.  
 
புதிய  ார்னவயும் லகாணமும் அவன் கண்களுக்குப்  ழக ஆரம் ித்த பநாடி அது. 
  
அவள் இறங்க லவண்டிய இைம் வந்ததும் இறங்கத் தயங்கியவள், பமல்ல அவன் மணிக்கட்னைத் திருப் ி 
மணி  ார்த்தாள். அது முதல் பதாடுனக என்று அவன் உணர்ந்து பகாண்டிருக்கும் ப ாழுலத சற்றும் 
தயங்காமல், அந்த இரண்டு மணி இரனவ இன்னும் பகாண்ைாை லவண்டும் என்று சற்றும் தயக்கம் 
இல்லாமல் அவைிைம் பசால்லி, அவன் னகனயப்  ிடித்து ஸ்டியரிங்கில் னவத்து “ல ா” என் து ல ால் 
னசனக பசய்துவிட்டு மகாராணி ல ால இருக்னகயில் சாய்ந்து அமர்ந்து னகனயக்கட்டிக்பகாண்டு 
அவனைப்  ார்த்துச் சிரித்தாள். இரவின் மஞ்சள் ஒளி பவளிச்சத்தில் அவளின் அந்தச் சிரிப்பு ஒரு 
புனகப் ைம் ல ால் அவன் கண்களுக்குள் உனறந்துல ாைது.   
  
அவள் ல ாகச்பசான்ை இைம்  ாரீஸ் கார்ைர். அழுக்கும் பநரிசலும் சிறுவியா ரமுமாய் பவறுக்கனவக்கும் 
இைத்னத அந்த இரவில் அவள் அவனுக்குப் புதிதாய் அறிமுகப் டுத்திைாள்.  னழய கட்டிைங்களின் 
 ிரம்மாண்ை அழனக அந்த இரவு முதல்முனற அவனுக்கு பவளிச்சம் ல ாட்டுக்காட்டியது. அவளின் 
குதூகல வர்ணனைக்காக மீண்டும் மீண்டும் அந்த பவற்றுச்சானலனய சுற்றி வந்தான். ‘அழகிய மிதினல 
நகரிைிலல யாருக்கு ஜாைகி காத்திருந்தாள்’ என்ற  ாைனல ஹம் பசய்துபகாண்லை இந்த இைம்தாலை அது 
என்றவளிைம் தனலயனசத்துச் சிரிப் னதத் தவிர அவனுக்கு லவபறான்றும் லதான்றவில்னல. 
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அவனை இரவின் ரசிகன் ஆக்கியிருந்தாள். மின்விளக்குகளின் வரினசனய எந்தக்லகாணத்தில்  ார்த்தால் 
 றனவயின் சிறகுகள் ல ால் இருக்கும் என் தில் ஆரம் ித்து இருள்நிறத் தார்ச்சானலயின் வனளந்து 
நீளும் அழலகாடு ல சுவது வனர அவனுக்குப்  ழகிக்பகாடுத்தாள். அவன் லதாளில் அவள் இயல் ாய் 
சாயும் ப ாழுதுகளுக்காக அவனள பவகுதூரம் கூட்டிச் பசன்றான், ஒவ்பவாரு முனறயும். 
  
ஒருமுனற லகாயில்களின் பதான்மம் குறித்துப் ல சிக்பகாண்லை அக்லகாயினல அனைந்திருந்தார்கள். 
இறங்கியதும் உள்லள ஓட்ைமாக ஓடியவள் அங்கிருந்த மாட்டுச்சினலயின் காதில் ஏலதா பசான்ைாள். 
  
அனதப் ார்த்துச் சிரித்தவன், நந்தியின் காதில்தான் பசால்வார்கள். இது லகாமாதா என்றான். இரண்டு 
சினலகளும் ஒருல ாலத்தாலை இருக்கிறது என் துல ால்  ார்த்தவளிைம், நந்தியின் வலது கால் தனரயில் 
ஊன்றி எழுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும், லகாமாதாவின் கால் நன்கு உள்லநாக்கி மைங்கி இருக்கும் என்றும் 
விவரித்தான். ஆச்சர்யமாகி, நந்தி மற்றும் லகாமாதா சினலகனள ஆய்ந்து உறுதி பசய்துபகாண்ைவள் 
லதாள்கனளக் குலுக்கி, சிறுவித்தியாசம்தாலை அட்ஜஸ்ட் பசய்துபகாள்ளலாம் என்றதும் சிரித்துவிட்ைான். 
  
அவர்களின் எல்லாச் சந்திப்புகளின்ல ாதும் அவன் மீனசனய அவ்வளவு சிலாகிப் ாள். அவனுக்கு கர்வமும் 
பவட்கமும் கலந்து பவளிப் ை அனதப் ார்த்துச் சிரித்துக்பகாண்லை அவன் மீனசனயப்  ிடித்து இழுப் ாள். 
பவட்கிச் சிவக்கும் கன்ைம். இருவருக்கும். 
  
எதிர் ாராத சந்திப்ன  நட் ாக மாற்றியவளும் அவலள. அந்த நட்ன , பமல்ல அடுத்தக் கட்ைம் லநாக்கி 
முன்லைறச் பசய்தவளும் அவலள. அப் டித்தான் ஒருநாள், அவன் அலுவல் நிமித்தம் தஞ்சாவூர் 
பசல்லலவண்டியிருப் தாகவும், தான் பவளியில் இருந்ததால் அவனளவிட்டு உைலை அவன் ரயிலில் 
பசல்வதற்கு முன் தினவ பசய்யுமாறும்  ணித்தான். சரிபயன்றவளிைம் இருந்து சற்னறக்பகல்லாம் ஒரு 
குறுஞ்பசய்தி வந்தது. லூசாப் ா, காரில் குதூகளமாய்ச் பசல்லாமல் ரயிலில் ல ாகிலறன் என்கிறாலய 
என்ற அந்தச்பசய்திக்கு உைைடியாக, அவ்வளவுதூரம் தைியாகச் பசல்வனதவிைவும் லமாசாமாை முடிவு 
லவபறான்றும் இருக்காது என்ற அவைின்  திலுக்கு வந்த அவளின்  தில் நல்ல ஆங்கிலத்தில் இப் டியாக 
இருந்தது, “யார் பசான்ைது நீ தைித்து விைப் ட்ைவன் என்று? நான் இருக்கிலறன்”. 
  
அவ்வளவுதான். அவன் “அத்தனைக்கும் ஆனசப் டும்” ஒரு சந்நியாசினயப்ல ால சம்மதித்து இருவரும் 
தஞ்னச லநாக்கிக் கிளம் ிைார்கள். சிறு ிள்னளயின் குதூகலம் அவள் முகத்திலும் பதரினவயின் பதளிவு 
உைலிலும் குடிபகாண்டிருந்ததாக நினைத்துக்பகாண்ைான். அவைின் அைாயசமாை ஓட்டும்திறனை 
வியந்லதாதியவள், அவன் இைது லதாள் ட்னையில் சாய்ந்துபகாண்லை, ஒரு மன்ைன் தன் குதினரயின் மீது 
னவத்திருக்கும் ப்லரனமனயயும் கட்டுப் ாட்னையும் ல ால் அவன் கார் ஓட்டும் லாவகம் இருப் தாகச் 
பசான்ைதும், அவைிைம் நளிைமும் லவகமும் லசர்ந்துபகாண்ைது. அவளின்  ிடிப்பும் இறுகியது. 
  
தஞ்னசயில், அவன் அலுவலக லவனல முடியும்வனர தான் தஞ்னச லகாயிலில் இருப் தாகச் 
பசான்ைவள், லகாயிலின் முகப்புத் பதரிந்ததும் அவளின் ப ரிய கண்கனள அகல விரித்து ஆச்சர்யம் 
தாங்கி, அவளின் வழக்கமாை ‘வாவ்வ்’கலளாடு, அவனை விட்டு விலகி இறங்கி கிட்ைத்தட்ை லகாயில் 
லநாக்கி ஓைத்துவங்கிைாள். இவளின் இந்த ரசிக்கும் ஹார்லமான்கள் எங்கு எப் டி உற் த்தியாகின்றை எை 
லயாசித்துச் சிரித்துக்பகாண்ைவன், ஓடும் அவளின்  ின்ைழனக நின்று ரசித்துவிட்டுக் கிளம் ிைான்.  
 
லவனலயில் மைம் லயிக்கவில்னலபயன்ற உணர்ந்த பநாடியில் சட்பைை முடித்துக்பகாண்டு சடுதியில் 
லகாயினல அனைந்துவிட்டிருந்தான். லகாயிலுள் நுனழயும்ல ாலத அதன்  ிரம்மாண்ைமும் அமானுஷ்யமும் 
அவனை ஆட்பகாள்ளத்துவங்கியதாக உணர்ந்தான். அவ்வளவு ப ரிய நந்தினய நிமிர்ந்து  ார்த்தவன், 
தன்னை ராஜராஜைாகலவ  ாவித்துக்பகாண்ைான். எங்கிருந்லதா ஓடிவந்தவள் அவன்  ின்ைாலிருந்து 
கட்டிக்பகாண்லை, அந்த சினல குறித்த தன் ரசிப்ன  அடுக்கத்துவங்கிைாள். 
  
உயர்ந்த லகாபுரத்னத  ார்த்த  ரவசத்தில் இருந்தவைின் லதாள்களில் பதாங்கியவளின் முகத்னதப் 
 ார்த்தவன் திடுக்கிட்ைான். அவள் அழுதிருந்தது ல ால் பதரிய  தறியவனைப்  ார்த்துச் சிரித்தாள். 
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லகாயிலின் நீண்ை வளாகத்தில் பநடும்பமளைத்லதாடு நைந்தார்கள். அவ்வளவு சினலகள். அத்தனை 
லநர்த்தியாை வரினச. எங்கு  ார்த்தாலும்  ிரம்மாண்ைம் எை மிதப் ில் இருந்தவனை லநாக்கி பமல்லச் 
பசான்ைாள், அவனைப்ல ாலலவ அவளும் காதலா காமமா நட் ாபயன்ற குழப் ம் தாண்டி லநசிப் ின் 
உன்ைதம் உணர்ந்ததாயும் ஆைாலும் தன் தந்னதயிைம் இருந்த வந்த பதானலல சி அனழப்பும் அவள் 
திருமணம் குறித்த தகவலும் எை ல சிக்பகாண்லை பசன்றவனளப்  ார்த்துக்பகாண்லை இருந்தான் அவன். 
  
தந்னதயா, ரசிக்கும் வாழ்க்னகயா என்ற ல ாராட்ைமைநினல அவனள எங்கு அழனவத்துவிடுலமா என்று 
 ார்த்துக்பகாண்டிருந்தவனை லநாக்கி அழும் குரலில் என்ை பசய்வது என் தாகக் லகட்ைாள்.  ிரகாரத்னதச் 
சுற்றி மீண்டும் அந்த நந்தியின் முன்ைர் நின்று பகாண்டிருந்தார்கள் அவனும் அவளும். 
  
இடுப் ில் னககனள னவத்துக்பகாண்டு அந்த நந்தினய நிமிர்ந்து  ார்த்தவன் அவனையும் அறியாமல், 
அவள் ரசனைபயன் து நதியின் நளிைம் ல ான்றது என்றும் ஓடும் தினசகளில் இருக்கும் அற்புதங்கனள 
ரசித்துக்கைக்கும் வல்லனம அந்த நதினயப் ல ாலலவ அவளுக்கும் இருக்கிறது என்றும், அதைால் தந்னத 
பசால் லகட் லத சாலச்சிறந்தது என்றும் பதளியனவத்தான். ஒரு பநாடி தினகத்தவள், தன் வாழ்வின் 
ஆகச்சிறந்த ஆனசயாக அவள் நினைத்துக்பகாண்டிருந்தது, நினறமாத கர் ிணியாக அவலைாடு 
வணிகவாளகத்திற்குள் வல ம் வரலவண்டும் என் தாக இருந்தது என்றும் ஆைாலும் அப் ானவ தவிக்க 
விடுவது தவறு என்றும் உணர்ந்து பசான்ைவள் அவன் லதாளில் சரிந்து பகாண்ைாள். 
  
லலசாகச் சாய்ந்தவன் அவள் தனலயின் மீது தன் தனலனயப் ப ாருத்திக்பகாண்டு அந்த உயர்ந்த 
லகாபுரத்னதப்  ார்த்தான். இரு தனலகளும் ஒட்டி நிற்கும் அவர்களின் நிழல் அவர்கள்முன் ரம்மியமாய் 
 ைர்ந்தது.  ைர்ந்தனத அவள்தான் சிறு லகவலுைன் அவனுக்கு னசனகயில் சுட்டிைாள். அனதப் 
புனகப் ைமாக எடுத்துக்பகாண்ைான். ஆகச்சிறந்த ’நிழற்’ ைம் அது. 
  
தஞ்னசனய விட்டு பவளிலயறி, பசன்னை வந்ததும், அந்த லகாயிலின்  ிரம்மாண்ைம் அகன்றதும்தான் 
அவனுக்கு இழப் ின் வலி புரி ை ஆரம் ித்தது. எப் டி அவ்வளவு எளிதாக ஒத்துக்பகாண்ைான் என்று 
எவ்வளவு லயாசித்தும் அவைால் அந்த அ த்தமாை முடினவ உணரலவமுடியவில்னல. 
  
அவளுக்கு வடீ்டில் மாப் ிள்னள  ார்க்க ஆரம் ித்ததும் மீனச, நிறம் எை அவலைாடு ஒப் ிட்டு 
ஒவ்பவாருவனரயும் நிராகரிக்கத் துவங்கிைாள். அவள் தந்னதயின் அன் ிற்கு முன்ைர் எதுவுலம ப ரிது 
கினையாது அவளுக்கு என் தால், தந்னத பகாடுத்த சுதந்திரத்தின் னகமாறாய், தந்னத பசால் 
மணமகலைாடு திருமணம் என் னதயும் குதூகலமாய்த்தான் பசான்ைாள். 
  
அவலைாடுதான் திருமணத்திற்குத் லதனவயாை ஆனையணிகலன்கனள வாங்கிைாள், குதூகலத்லதாலை 
இருந்தாள். அவனுக்கு மட்டும் ஏலதா ஒன்று கைமாகலவ இருந்தது. வழக்கமாை  ாணியில் கார் 
ஓட்ைமுடியாமல் திணறிைான். இரண்டுமுனற சக சானலலயாட்டிகளிைம் வசவுகள் வாங்கிைான். 
  
எப்ப ாழுதும்ல ால் அவள் இறங்கும் இைம் வந்தது. எப்ப ாழுதும்ல ால் சட்பைை இறங்கிவிைாமல் 
இருக்னகயில் சாய்ந்து சற்று லநரம் அமர்ந்திருந்தாள். திடீபரைத் திரும் ி, அவன் கன்ைத்தில்  ளாபரை 
அனறந்தாள். அவன் மார் ில் புனதந்தழுதாள். அழுது முடித்ததும் நிமிர்ந்தவள் அவன் சட்னையிலலலய 
முகத்னத அழுந்தத் துனைத்துக்பகாண்ைாள். தீ ம் ல ால் தீர்க்கமாய் இருந்தது அப்ப ாழுது அவள் முகம். 
  
அவளுக்கும் காலத்திற்கும் மட்டும் பதரியும். அது ஏலதா ஒன்றின் இறுதி என்று. 
  
அதன் ிறகு காலம் அவனை இன்றுதான் அவள் முன் நிறுத்தியது. அதுவும் ஒருதனலப் ட்சமாக இவனை 
மட்டும்  ார்க்க னவத்து. ஒருலவனள அவளும்  ார்த்திருக்கக்கூடும், ஏபைைில் அவள் சல்லனை ல ாட்டு 
லதர்ந்பதடுத்து வாங்கிக்பகாடுத்த சட்னைனயத் தான் அன்றும் அணிந்திருந்தான். அவள் கண்களுக்கு அது 
 ட்டிருக்கும் என்றும் நினைத்துக்பகாண்லை அந்த வளாகத்தில் இருந்து பவளிப் ட்ைான். 
  
அவன் ல ால் மீனச அவள் கணவனுக்கு இல்னலபயன்றாலும், சிறிய விசயம்தாலை, அட்ஜஸ்ட் 
பசய்துபகாள்வாள். சுரீபரன்று பவயில் கண்ணாடினயத் தாண்டித் தாக்கியது. 
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எதிர்சானலயில் அந்தப் ன த்தியம் அவனைப்  ார்த்துக்பகாண்லை இருந்தான். ஏலதா நினைத்தவன் கானர 
ஓரமாய் நிறுத்தி ன த்தியத்னத லநாக்கி நைந்தான். வழக்கம்ல ால்  யந்து ஓை எத்தைித்த ன த்தியக்காரன் 
அவன் கண்கனளப்  ார்த்து பமல்ல நின்றான். னசனகயால் சாப் ிட்ைாயா என்று லகட்ைவனைப்  ார்த்த 
ன த்தியத்தின் பவடித்த உதடுகள் அைிச்னசயாய் பவம் ித் துடித்தை. பதருமுனையில் இருந்த ’ ாய்’ 
கனையில்  ிரியாணி ப ாட்ைலம் வாங்கியவன் அந்தப் ன த்தியத்திைம் பகாடுத்து உண்ணச் பசான்ைான். 
  
எப்ப ாழுதும்ல ால் தன் பமான ல் கான்ைாக்ட் லிஸ்ட்டிற்குச் பசன்று KANNAMMA என்று  திந்த எண்கனள 
விரலால் தைவிக்பகாடுத்தான்.  
 
ஒரு ன த்தியக்காரன் ருசித்துத் தின் னத, அருகில் நின்று  ார்த்துக்பகாண்டிருக்கிறாலை என்று 
சானலனயக் கைக்கும் எல்லலாரும் விலநாதமாய்ப்  ார்த்துக்பகாண்லை கைந்தார்கள். காலமும்.  
 
*** 

 
 
 

சபான்.வாசுகதவன் கவிவதகள் 
 
01 
 
இலை நரம்புகளில் விரவிக்கிடந்த 
கிலளக்குலைவில் ததங்கிய  
கனி நுனி தளும்பிய 
மைர்க்குைி மல்கி நிலைந்த 
மரம் பின்னிய ககொடியிலடக் கிடந்த 
தவரடி மண் கநகிழ்த்திய 
எல்ைொ நீரும்  
அதன் கனிந்த ஈரப்பதமும் 
மலை முடிந்த மறுநொளில் 
கொற்ைிதைகி விடுகின்ைன 
 
பொழுங்கண் ககொண்டு துலளத்து 
இரக்கமற்றுக் கீைிைங்கி 
மலைதயகைனச் க ொல்ைி 
கவந்நொ ககொண்டு உைிஞ்சும் சூரியன் 
 
அதிலும் தப்பி 
வைளும் தருணம் தநொக்கிக் கொத்திருக்கும் 
நுனி சுருண்ட இலைகளுக்குள்  
தப்பிப் பதுங்கிய  ிறுதுளி நீர் 
 ிற்ைலை கநளிய கமௌனப் கபருமூச்க ைிந்தபடி. 
 
* 
 
02 
 
ஒளிர்கிை கவளிச் த்தில் மிளிர்ந்து 
இருளிகைொைிகிைது நிைல் 
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விரிதலையொய் வளிக்கில ந்து சுைன்ைொடி 
உனக்ககன் கவலை 
உனக்ககன் கவலைகயன 
ஓங்கிச்  ிதை ஒைியலை பதிகிைது 
 
வொழ்தைின் பைி ககொண்டலையும் 
அற்பச்  ிம்மொ னத்தின் 
மூலையில் சுருளுற்றுக்கிடக்கும் 
இருண்ட நொன் 
நீயைியொதகதொன்ைில்லை 
 
உயிரின் தரலககயங்கும் 
நுண் தவர்களொய் வைி பரவ 
துன்முகம் சூை 
வழீ் பொலதயினுள்ளொக 
துள்ளத்துடித்தடங்கி 
கமல்ைச்  ரிகிைது சுயம் 
கவம்மண்ணின் புலதகுைிக்குள். 
 
* 
 
03 
 
பின்னிரவிற்ப் படரும் கூதற் கொற்ைின் வ ீகரத்தில் 
அலைகயன எழும்பிப் பரகவளி பொரிக்கும் 
கமன்னுறுமலுடன் உன் விைிப்பு 
 
தவப்பம்பி ின் வொ லனகயன  
வ ீகரித்துச்  ப்தமற்ை கொைடிகதளொடு 
உள்ளுக்குள் நடமொடும் 
ஞொபகங்கத்தின் பழுப்பு வர்ணங்கள் 
 
கநொறுங்கிய கண்ணொடி குவியலுக்குள் 
துண்டுக்ககொன்ைொய் என 
கணக்கற்றுக் ககொட்டிக் கிடக்கின்ைது முகம் 
 
விரல்களின் குருத்திைிருந்து 
திலரயில் க ொட்டிக் ககொண்டிருக்கிைது 
தவரிைந்த எழுத்துகள் 
 
பைந்தலையும் நிலனவுகலள 
ஒவ்கவொன்ைொய்ப் பிடித்ததன் 
 ிைகுகலளப் பிய்த்துக் ககொண்டிருக்கிைொய். 
 
*** 
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விகனாத நகரம் 
முரேிகண்ணன் 

 
ஓல்ட் எம் ஆர் என்று தமிழ் சிைிமா விைிலயாக வட்ைாரங்களில் அனழக்கப் டும்  னழய மதுனர, 
ராமநாதபுரம் மாவட்ைங்கள் இன்று மதுனர, திண்டுக்கல், லதைி, ராமநாதபுரம், சிவகங்னக, விருதுநகர் எை 
ஆறு மாவட்ைங்களாக  ிரிக்கப் ட்டுவிட்ைை. விருதுநகர் மாவட்ைத்னதத் தவிர மற்ற ஐந்து 
மாவட்ைக்காரர்களும் விருதுநகர் என்னும் ஊருக்குள் நுனழந்தாலல சற்று அன்ைியமாகத்தான் 
உணர்வார்கள். அவ்வளவு ஏன், விருதுநகர் மாவட்ைத்திலலலய விருதுநகனரத் தவிர மற்ற ஊர்க்காரர்களும் 
கூை அவ்வூருக்குள் நுனழந்தாலல சற்று அன்ைியமாகத்தான் உணர்வார்கள். 
 
முக்கியமாக மதுனர, திண்டுக்கல்  குதிகளில் தங்கள் இளனமக்காலத்னத கழித்தவர்கள் விருதுநகருக்கு 
முதன்முதலாக வந்தால்  ல வித்தியாசங்கனள உணர்வார்கள். 1991-ஆம் ஆண்டு நான் கல்லூரியில் 
முதலாமாண்டு  டித்துக் பகாண்டு இருந்தல ாது, என் தந்னத  ணியிைமாறுதல் காரணமாக விருதுநகருக்கு 
குடிபுகுந்லதாம். இரண்டு நாட்கள் கழித்து இரவு உணவு  ார்சல் வாங்க சற்று பதானலவில் இருந்த 
கனைக்குப் ல ாலைன். வாங்கும் ல ாது, கனை கல்லாவில் இருந்தவர், புதுசா குடிவந்திருக்கீங்களா? என்று 
லகட்ைார். எைக்கு தூக்கி வாரிப்ல ாட்ைது. ஏதாவது சின்ை ஊரில் ஒரு கனைக்காரர் அப் டிக் லகட்ைால் 
 ரவாயில்னல. ஆைால் ஒரு மாவட்ைத் தனலநகரில், தமிழ்நாட்டில்  ருப்பு, எண்பணய் வினலனய 
நிர்ணயிக்கும் லகந்திரங்களில் ஒன்றாை விருதுநகரில் எப் டி கண்டு ிடித்தார் எை ஆச்சரியம்! 
 
வடீ்டிற்கு வந்து ப ாட்ைலத்னதப்  ிரித்ததும் வடீ்டிலுள்ளவர்களுக்கு தூக்கி வாரிப் ல ாட்ைது. என்ைைா 
புலராட்ைா வாங்கிட்டு வரச் பசான்ைா வரிக்கி வாங்கிட்டு வந்திருக்க என்றார்கள். நான் முழிக்க,  ின்ைர் 
தான் பதரிந்தது இங்லக புலராட்ைா என்றாலல எண்னணயில் முக்குளிப் ாட்டிய புலராட்ைாதான் என்றும், 
சாதா புலராட்ைா கினைப் து அரிது என்றும்.  
 
அடுத்த நாள் கானலக் காட்சிக்கு ‘மன்ைன்’ தினரப் ைத்திற்கு ல ாலைன். அதற்கு முதல்நாள் மதுனரயில் 
 யங்கர கூட்ைம் இருந்தனத  ஸ்ஸில் வரும்ல ாது  ார்த்திருந்லதன். ஆைால் இங்லக ஓரிருவர்தான் 
பதன் ட்ைார்கள். இத்தனைக்கும்  ைம் பவளியாை முதல் வாரம். ஆைால்  ைம்  ார்க்கும் ல ாது  ாைல் 
காட்சிகள் வரும்ல ாபதல்லாம் தினரனயச் சுற்றி வண்ண விளக்குகனள ஒளிரவிட்ைார்கள்.  ைம் முடிந்து 
பவளிலய வந்து  ார்த்தால் சைி, ஞாயிறு 5 காட்சிகள் என்று ல ாஸ்ைரில் துண்டு ல ாஸ்ைர் 
ஒட்டியிருந்தார்கள். எங்கள் வடீ்டில் உள்ளவர்கள், சைிக்கிழனம  ைத்துக்கு ல ாய்விட்டு வந்து எவ்வலளா 
கூட்ைம் எை அலுத்துக் பகாண்ைார்கள். 
 
 ின்ைர் தான் பதரியவந்தது, அங்லக எந்தப் ைம் என்றாலும், சைி ஞாயிறு 5 காட்சிகளும், மற்ற நாட்களில் 
4 காட்சிகளும் என்று. எல்லலாருலம சைி, ஞாயிறுகளில் தான்  ைத்துக்கு வருவார்கள், அந்த ஊரின் ஒலர 
ப ாழுதுல ாக்கு அதுதான். குடும் ம் குடும் மாக திலயட்ைருக்கு வருவார்கள். திங்கட்கிழனம கானலக் 
காட்சி ஃபுல் ஆைால் அந்தப்  ைம் ஆண்டின்  ிளாக் ஸ்ைராக விநிலயாக வட்ைாரத்தால் கருதப் டும்.  
 
ஒரு மாதம் கழித்து,  க்கத்து வடீ்டுக்காரரின் ப ண் திருமணத்திற்கு அனழத்தார்கள். கானல 
மண்ை த்திற்குப் ல ாலைாம். லதனவயற்ற சைங்குகள் இன்றி, சமுதாயப் ப ரியவர் ஒருவர் தாலி எடுத்துக் 
பகாடுக்க மணமகன் தாலி கட்டிைார். அடுத்த ஐந்தாவது நிமிைத்தில் மண்ை ம்  ாதி காலியாைது. கானல 
உணவு முடிந்ததும் மண்ை த்தில் மணமக்கள் உட் ை  த்துப் ல ர்தான் இருந்லதாம். ப ண் வடீ்டிற்கு, 
மாப் ிள்னள வடீ்டிற்கு என்று தைித்தைியாக மண்ை ம், சாப் ாடு எைத் பதரியவந்தது. அப் டிப்  ிரிந்து 
பசன்ற  ின்னும் சாப் ிட்டுவிட்டு உைலை கிளம் ி விடுவார்கள், மதிய சாப் ாட்டிற்கு என்று தைியாக 
வடீ்டில் ல ாய் அனழத்தால்தான் வருவார்கள் என்று லகள்விப் ட்ைல ாது, அதிர்ச்சியாக இருந்தது. 
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திருமண விழாக்கனள எல்லாம் பகாண்ைாட்ைமாக அனு வித்த மதுனர மாவட்ைத்துக்காரனுக்கு இது 
ஜரீணிக்க முடியாததுதான். ஓரளவு  ழக்கமாைவர்களாக இருந்தால் கூை முதல் நாலள மண்ை த்திற்குச் 
பசன்று, கூைமாை ஒத்தானசயாக இருந்து,  ந்தி  ரிமாறி, லசனர இழுத்துப் ல ாட்டு வட்ை லசர் மாநாடு 
கூட்டி,  ாைல்கனளக் லகட்டுக் பகாண்லை வம்பு வளர்த்து, மண்ை த்னத ஒரு லசர காலி பசய்து கிளம்பும் 
கலாச்சாரம் எங்லக? மணமக்கள் வடீ்ைார் தைித்தைியாக சாப் ிடும் கலாச்சாரம் எங்லக? நல்லலவனள 
மணமக்களாவது ஒலர மண்ை த்தில் சாப் ிடுகிறார்கலள என்று ஆறுதல்  ட்டுக் பகாள்ளத்தான் முடிந்தது.  
 
அதற்கடுத்த மாதத்தில்  ங்குைி ப ாங்கல் என்னும் விருதுநகரின்  ிரசித்தி ப ற்ற திருவிழா வந்தது. 
நாங்கள் குடியிருந்த பதருவில் இருந்த இரண்டு திருமணமாகாத ப ண்கள் சர்வ அலங்காரத்துைன் கழுத்து 
நினறய நனகயுைன் குடும் த்தார் சூழ கிளம் ிைார்கள். நம்ம  க்கமும் இப் டித்தாலை ப ாண்ணுங்க, 
திருவிழான்ைாலல ஃபுல் லகாட்டிங்லகாை கிளம்புவாங்க, ஆைா இங்க இவ்லளா நனகனய ல ாட்டுகிட்டு 
ல ாறாங்கலள எை லலசாக சந்லதகம் வந்தது.  க்கத்து வடீ்டுக்காரரிைம் விசாரித்த ல ாது, இங்க ப ாண்ணு 
 ார்க்க வடீ்டுக்கு வர மாட்ைாங்கப் ா, இன்ை லததிக்கு லகாவிலுக்கு இல்லாட்டி திருவிழாக்கு கூட்டிட்டு 
வாங்க, நாங்க  ார்க்குலறாம்னு ல சி வச்சிக்குவாங்க. அங்க வச்சு ப ாண்ண  ார்த்திட்டு  ின்ைர் முடிவு 
பசால்லுவாங்கப் ா என்றார். ப ண்ணுக்கு எவ்வளவு நனக ல ாை உத்லதசித்திருக்கிறார்கலளா, அந்த அளவு 
நனகனய ப ண் அணிந்து திருவிழாவுக்குச் பசல்வார், வியா ாரத்தில் ஈடு டும் மாப் ிள்னளக்கு 100  வுன் 
என்றால், அரசு அல்லது தைியார் லவனலயில் இருப் வருக்கு 50  வுனுக்குக் குனறவாகத்தான் 
ல ாடுவார்கள் என்றார். அடுத்த நாள் திருவிழாவுக்குச் பசன்ற ல ாது, ஜமுக்காளத்னத விரித்து, சுற்றத்தார் 
நடுலவ ப ண் அமர்ந்திருப் னதப்  ார்க்கும் ல ாது, என்னையறியாமல் பமல்லிய புன்முறுவல் xஏற் ட்ைது. 
 
ஓர் ஊரில் இருந்து இன்லைார் ஊருக்குச் பசல்லும் ல ாது, வடீ்டுப் ப ண்களுக்கு எளிதில் சிலநகிதம் 
அக்கம்  க்கத்தில் கினைத்துவிடும்.  ள்ளி, கல்லூரி ன யன்களுக்கும் அப் டிலய. 30 வயதுக்கு லமற் ட்ை 
குடும் த்தனலவர்களுக்கு  ணியிைத்தில் சிலநகிதம் கினைத்தால்தான். மற்ற டி பவளியிைங்களில் 
ஆத்மார்த்த நட்பு கினைப் து கடிைம். கல்லூரி மாணவைாை எைக்லக எங்கள் பதருவிலும், 
சுற்றுவட்ைாரத்திலும் நட்பு கினைக்கவில்னல. ப ரும் ாலும் ன யன்கள் குழுவாகலவ இயங்கிைார்கள். 
அந்தக் குழுவில் இைம் ிடிப் து மிகக் கடிைமாக இருந்தது. மிகவும் கன்சர்லவடிவ்வாக இருப் ார்கள்.  
 
எைக்லக இப் டிபயைில், என் தந்னதயின் நினல  டுலமாசம். விருதுநகர் சம்சாரிகளின் பசாற்லகானவயில் 
அதிக ட்சம் ஐம் து வார்த்னதகள் தான் இருக்கும். அதிலும் சரக்கு, பகாள்முதல், டிடி கமிசன், கபலக்ஷன், 
சிட்னை, பசக் ரிட்ைர்ன் ல ான்ற சில வார்த்னதகலள அதிகப் டியாக உச்சரிக்கப் டும். சாட்டினலட் 
பதானலக்காட்சிகளின் ஆதிக்கம் வராத காலம் லவறு. லவறு வழியில்லாமல் என்னுைன் அவர் ஒரு 
நண் னைப் ல ால் உனரயாை ஆரம் ித்தார். விருதுநகர் பசன்றதால் எைக்கு கினைத்த ல ாைஸ் அது. 
 
தமிழ்நாட்னைப் ப ாறுத்தவனர பசன்னை, லகானவ, திருப்பூர், சிவகாசி ஆகிய இைங்கள்  ினழக்கச் 
பசல்லும் இைங்களில் முதலிைம் வகிப் னவ. மற்ற மாவட்ைத் தனலநகரங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மக்கள் 
இைம் ப யருவார்கள். ஆைால் நூற்றுக்கணக்காை லகாடிகளுக்கு வர்த்தகம் நைக்கும் விருதுநகருக்கு 
யாரும்  ினழப்பு லதடி வருவதில்னல. மத்திய, மாநில அரசு  ணியாளர்கள், வங்கி ஊழியர்கள் 
ல ான்லறார்கள் இை மாறுதலுக்கு உட் ட்டு வருவார்கள். அதைால்தான் புதிதாக குடிவரும் ஆட்கனள 
உள்ளூர்க்காரர்களால் அப்ல ாது எளிதில் கண்டு ிடிக்க முடிந்தது.  
 
விருதுநகனரப் ப ாறுத்த வனரயில் ப ரும் ாலும் கமிஷன் வியா ாரம்தான்.  ல எண்பணய் 
பதாழிற்சானலகளும், சில நூற் ானலகளும் உண்டு. கமிஷன் கனைக்கு  த்துக்கு  த்தடி இைமும், ஒரு 
லை ிளும், ஃல ானும் ல ாதும். ப ரும் ாலும் உள்ளூர்காரர்கலள குமாஸ்தா மற்றும் குலைானுக்காை லலாடு 
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லமைாக இருப் ார்கள். பதாழிற்சானலகளிலும் ப ரும் ாலும் உள்ளூர் ஆட்கள்தான் இருப் ார்கள். 
அந்தமாதிரி லவனலகளுக்கு பவளியூரில் இருந்து வந்து, வடீு ார்த்து குடித்தைம் இருக்கும்  டி சம் ளம் 
இருக்காது. அவ்வளவு ப ரிய ஊரில் நல்ல லை ிள் ல ாட்டு சாப் ிடும் டி ஒலர ஒரு னசவ 
லஹாட்ைல்தான் இன்னும் இருக்கிறது என் தில் இருந்லத அந்த ஊருக்கு ஒரு நாளில் 
உத்திலயாகப்பூர்வமாக வரும் பவளியூர்  யணிகளின் எண்ணிக்னகனய அறிந்து பகாள்ளலாம்.  
 
விருதுநகர் மக்கள்  ணத்னதச் பசலவு பசய்வதில் மிகச் சிக்கைமாக இருப் ார்கள். நனக வாங்கிைால் கூை 
நல்ல உருட்ைாக, ப ரிய நனகயாக, அதிக லசதாரம் வராத டினசைாக வாங்குவார்கள். னலட் பவயிட் 
கபலக்ஷன் அவர்களிைம் இருக்காது. வடீ்டிலும் கூை ஆைம் ரப் ப ாருட்கள் இருக்காது. ஃ ர்ைிச்சர்கள் கூை 
நல்ல ரீலசல் லவல்யூ உள்ள மர ஃ ர்ைிச்சர்களாகத்தான் வாங்குவார்கள். மதுனர, திண்டுக்கல்  குதிகளில் 
சாதாரணமாகக் கினைக்கும் காஸ்பமட்டிக் அயிட்ைங்கள்,  ிஸ்கட் வனககள் கூை விருதுநகரில் 
அரிதாகத்தான் கினைக்கும்.  ணம் ஒரு குறிப் ிட்ை சாராரிைலம சுற்றி வருவதால் மற்றவர்கள் திடீபரை 
உள்லள வந்து ப ரிய அளவில் சம் ாதிக்க முடியாத நினல இருந்தது. 
 
மூன்றாண்டுகள் கழித்து என் தந்னதக்கு மீண்டும்  ணியிை மாறுதல். மற்ற ஊர்களில் எல்லாம் வடீு 
மாற்றும் ல ாது, கூைலவ வண்டியில் வரும்வனர நண் ர்கனளக் பகாண்டிருந்த எைக்கு னகனயனசத்து 
வழியனுப் க் கூை யாருமில்லாத நினல. 
 
அடுத்து  த்தாண்டுகள் கழித்து, சில மாதங்கள் விருதுநகரில் தங்கும் சூழல். ப ரிய அளவில் மாற்றத்னத 
உணரமுடியவில்னல. சுற்றிலும் உருவாகியிருந்த ப ாறியியல் கல்லூரிகளால் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் 
புதிதாக குடிவர ஆரம் ித்து இருந்தார்கள். தாவணி அணிந்த ப ண்கள் குனறந்து சுடிதார், னநட்டி அதிகம் 
பதன் ட்ைது. ஆைால் ஒரு நல்ல துணிகளுக்காை லஷா ரூலமா, ஸ்னைலாை சலுலைா பதன் ைவில்னல. 
 
சில வாரங்களுக்கு முன்பும் விருதுநகரில் ஒருநாள் தங்கும் வாய்ப்பு ஏற் ட்ைது. சைி, ஞாயிறு 5 
காட்சிகளுக்குப்  திலாக ஞாயிறு மட்டும் 5 காட்சிகள், ஒன்றிரண்டு புதிய ல க்கரிகள், விருதுநகரின் 
 ிரதாை அனசவ உணவு கனையாை  ர்மா லஹாட்ைலுக்கு புதிய  ிராஞ்ச் எை சில மாற்றங்கள் தான். 
உத்திலயாகப்பூர்வமாக நட் ாகியிருந்த விருதுநகர்காரரிைம் இப் வும் முன்ை மாதிரி பவளி ஆட்கள் 
வர்றதில்னலயா? எைக் லகட்லைன். 
 
நீங்க லவற, வியா ாரத்துல இருக்குறவங்க தவிர மத்த ஆளுகள்ல நினறய ல ரு ஐடி இண்ைஸ்ட்ரிக்கு 
ல ாயிட்ைாங்க என்றார். அப் டியும் இன்னும் ஊர் மார்ைன் ஆகனலலயப் ா என்லறன். விருதுநகர்ல  ிறந்து 
வளர்ந்தவன் விருதுநகர்காரைாத்தான் எங்கயுலம இருப் ான். எந்த பமண்ைாலிட்டியில இங்க இருந்து 
கிளம் ி ல ாைாலைா அலத பமண்ைாலிட்டிலதான் இங்க ப ாங்கலுக்கு வருவான் என்றார்.  
 
இப்ல ாதும் கூை வடீ்டில் தந்னத - மகன் சுமுக உறவு இல்லாதவர்கள், அண்ணன் – தம் ிக்கு இனைலய 
சுமுக உறவு இல்லாதவர்கள் விருதுநகர் பசன்று குடிலயறலாம். ஆறு மாதத்தில் அவர்கள் 
நண் ர்களாகிவிடும் வாய்ப்பு மிக அதிகம். 
 
*** 
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காரணம் 
என். சசாக்கன் 

 
‘பகங்னகயம்மன் லகாயில் தாண்டி வலது க்கம் திரும் ணும்’ என்றான் குமலரசன். 
 
‘என்ைது? பகங்னகயம்மைா? அந்தப் ல ர்லபயல்லாம்கூை ஒரு சாமி இருக்குதா?’ குழப் த்துைன் லகட்லைன். 
 
‘அப் டிபயல்லாம் ல சாலத கதிரு, பராம்  சக்தி வாய்ந்த பதய்வம்’ என்ற டி கன்ைத்தில் ல ாட்டுக் 
பகாண்ைான், ‘அந்தக் லகாயிலுக்குள்ள ல ாைாலல உைம்ப ல்லாம் சிலிர்க்கும், நாத்திகனுக்குக்கூை 
னகபயடுத்துக் கும் ிைத் லதாணும்.’ 
 
‘எைக்கு அதுக்பகல்லாம் லநரமில்னல, ஒழுங்கா வழினயச் பசால்லு’ என்லறன் சலிப்ல ாடு, ‘கங்னகயம்மன் 
லகாயில் தாண்டி பலஃப்ட் திரும் ணுமா?’  
 
‘பலஃப்ட் இல்னல, னரட்’ என்று காகிதத்தில் குறித்தான் குமலரசன், ‘அங்கிருந்து நூறு மீட்ைர் தூரத்தில, 
இன்பைாரு அம்மன் லகாயில் வரும், அங்லக பலஃப்ட் திரும் ணும்.’ 
 
‘மறு டியும் லகாயிலா? ல ாச்சு, எைக்கு சுத்தமாக் குழப்புது.’ 
 
‘லைாண்ட் பவார்ரி, நான் பதளிவா லமப் வனரஞ்சிருக்லகன்  ாரு.’ 
 
‘லைய், அனதப்  ார்த்தப்புறம்தாண்ைா இன்னும் தனல சுத்துது’ என்லறன், ‘என்னை வுட்டுடு மச்சி, நான் 
எங்கயாவது லாட்ஜ்ல ரூம் ல ாடுத் தங்கிக்கலறன்.’ 
 
‘மறு டியும் அலத கனதனய ஆரம் ிக்காலத கதிரு, பமட்ராஸ்ல லாட்ஜ் வாைனக என்ை ஆவும் பதரியுமா?’ 
 
நாங்கள் மறு டியும் வனர ைத்துக்குத் திரும் ிலைாம். எங்லக  ார்த்தாலும் லகாயில்கள், பலஃப்ட், னரட் 
திரும்புதல்கள் என்று குழப் மயம். 
 
’இங்லக ஒரு புளிய மரம் வரும்’ என்ற டி சின்ைதாக ஒரு ப ாம்னம வனரந்தான் குமலரசன், ‘அங்கிருந்து 
இைது க்கம் திரும் ிைா ஒரு டீக்கனை, அதுக்குப்  க்கத்தில ...’ 
 
‘அம்மன் லகாயில், சரியா?’ 
 
‘ம்ஹும், ப ருமாள் லகாயில்.’ 
 
‘சுத்தம்’ என்லறன் நான், ‘அலநகமா உங்க ஏரியால மனுஷங்கனளவிை சாமிங்கதான் அதிகமா 
இருப் ாங்கன்னு நினைக்கலறன்.’ 
 
குமலரசன் முகத்தில் அடி ட்ை  ாவனை, ‘ஏண்ைா கிண்ைலடிக்கிலற? ஊர்முழுக்கக் லகாயில் இருந்தா என்ை 
தப்பு? நீ உன் லவனலனய முடிச்சுட்டு, பைய்லி ஒரு லகாயில்ன்னு ல ாய்ட்டு வா, லகாடி புண்ணியம்.’ 
 
நான் சிரிப்ன  அைக்கச் சிரமப் ட்லைன், ‘புண்ணியம் கிைக்கட்டும், முதல்ல உங்க வடீ்டுக்கு எப் டிப் 
ல ாறது? அதாலை இப்  ப ரும்  ிரச்னையா இருக்கு!’ 
 
‘ப ருமாள் லகாயில்  க்கத்தில ஒரு காலி நிலம் இருக்கும், ஊர்க் குப்ன பயல்லாம் அங்கதான் 
பகாட்டுவாங்க’ என்றான் குமலரசன், அந்த நிலத்திலிருந்து நூறு மீட்ைர் தள்ளி, எங்க வடீு, வாசல் லகட்ல 
பரண்டு சிங்கம் நிக்கறமாதிரி  ைம் வனரஞ்சிருக்கும்.’ 
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சிங்கங்கள் உண்னமயில் பூனைகனளப்ல ால்தான் பதன் ட்ைை. தகிக்கும் பவய்யிலில், னகயில் இரண்டு 
ப ட்டிகளுைன் அந்தக் கதவின்முன் நின்றிருந்லதன் நான். 
 
இந்த வடீுதாைா? அல்லது, வழி மாறிவிட்லைைா? இன்னும் எைக்குக் குழப் ம் தீரவில்னல. எது அம்மன் 
லகாயில், எது ப ருமாள் லகாயில், எது னரட், எது பலஃப்ட் என்று தனல சுற்றியது. 
 
குமலரசன் வனரந்து தந்த லமப் ின் டி இதுதான் அவனுனைய வடீு. சிங்கப்  ைம் வனரந்திருக்கிறது, 
பூட்டியிருக்கிறது, இதுதான். 
 
இப்ல ாது குமலரசைின் அப் ா, அம்மா ஊரில் இல்னல. அவன் தங்னக  ிரசவத்துக்காகக் பகால்கத்தா 
 யணம் ல ாயிருக்கிறார்கள். நான் அலுவலக லவனலயாகச் பசன்னை கிளம்புகிலறன் என்றதும் ‘வடீு 
சும்மாதான் பூட்டிக் கிைக்கு, அங்லக தங்கிக்லகா மச்சி’ என்றான். 
 
‘சாவினயப்  க்கத்து வடீ்ல பகாடுத்திருக்லகாம் கதிரு’ காதுக்குள் குமலரசைின் குரல் லகட்ைது. ‘நான் 
மாமிகிட்ை ஃல ான்  ண்ணி பசால்லிைலறன், உன்னைப்  ார்த்ததும் சாவி பகாடுத்துடுவாங்க.’ 
 
அது எப் டிக் பகாடுப் ார்கள்? நான்தான் கதிர்லவல் என்று அவர்களுக்கு என்ை லஜாசியமா பதரியும்? 
குமலரசைின் நண் ன் என்று பசால்லிக்பகாண்டு சாவினய வாங்கிவிட்டு, வடீ்னைக் 
பகாள்னளயடித்துக்பகாண்டு ஓடிவிட்ைால் என்ை பசய்வார்கள்? 
 
அந்த மாமி அப் டிபயல்லாம் லயாசிப் தாகத் பதரியவில்னல. என்னைப்  ார்த்ததும்  ல வருைம் 
 ழகியதுல ால் புன்ைனகத்து ‘வாப் ா, பசௌக்கியமா?’ என்றார். 
 
‘பசௌக்யம்தான் மாமி’ என்லறன் சற்லற தடுமாறி. ‘என் ல ர் கதிர்லவல்.’ 
 
‘பதரியும் பதரியும்’ என்ற மாமி நாற்காலினய இழுத்துப் ல ாட்ைார். ’லவகாத பவய்யில்ல வந்திருக்லக, 
பகாஞ்சம் காத்தாை உட்காலரன், லமார் பகாண்டுவலரன்.’ 
 
‘அபதல்லாம் லவணாம் மாமி, சாவி பகாடுங்க.’ 
 
‘உட்காருப் ா, சாவி எங்க ல ாறது’ என்ற டி உள்லள ல ாய்விட்ைார் மாமி. 
 
நான்  ரிதா கரமாக விழித்லதன். லவறு வழியில்னல, உட்கார்ந்துதான் ஆகலவண்டும். 
 
சின்ைஞ்சிறு வடீு. சுவரில் மாட்டினவத்த மைக்கு நாற்காலிகள், அவற்றுக்குக் கீலழ வரினசயாக அடுக்கித் 
தூசு  டிந்த ’தி ஹிந்து’க்கள், மூனலயில் உனறயிட்டு மூடிய டிவி ப ட்டி, முப் து விநாடிகளில் கூைத்து 
மூனலயில் விரிசல் விட்டிருப் துவனர எல்லாம்  ார்த்தாகிவிட்ைது. 
 
லமார் தம்ளருைன் வந்த மாமினயப்  ார்க்னகயில் தூர்தர்ஷன் பதானலக்காட்சி நாைகங்கள் ஞா கம் 
வந்தது. நிஜமாகலவ இன்னும் இப் டிப் ட்ை மக்கள் அப் டிலயதான் வாழ்கிறார்களா? 
 
லலசாக உப்புக்கரித்தாலும் பவயில் லநரத்திற்கு அந்த லமார் லதனவப் ட்ைது. கைகைபவன்று காலி 
பசய்துவிட்டு ‘பராம் த் லதங்க்ஸ் மாமி’ என்லறன். 
 
‘நீ குமலரசலைாை அத்னத ன யைா?’ 
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ல ாச்சு. அடுத்த  ிரச்னை ஆரம் ம். யாலரா ஒரு நண் ன் வருகிறான் என்று பசான்ைால் மாமி ஏதாவது 
நினைத்துக்பகாள்வார்கள் என் தற்காக என்னைத் தன்னுனைய உறவுக்காரைாக அறிமுகம் 
பசய்திருக்கிறான் குமலரசன். இப்ல ாது இந்த அத்னத ன யன் விவகாரத்னதச் சமாளித்தாகலவண்டும். 
 
‘என்ைாச்சுப் ா?’ 
 
‘ஒண்ணுமில்னல மாமி, ஏலதா லயாசனை’ என்று சமாளித்லதன். ‘சாவி பகாடுக்கறஙீ்களா?’ 
 
மாமி அப்ல ாதும் அசரவில்னல. ‘நீ குமலரசனுக்கு அத்னத ன யன்தாலை?’ 
 
‘ஆமாம் மாமி’ என்லறன். ‘ஒண்ணுவிட்ை அத்னத ன யன்’ என்று  ாதுகாப் ாக ஒரு லகாடு 
ல ாட்டுனவத்லதன். 
 
‘உங்க பசாந்த ஊர் எது?’ 
 
‘மதுனர.’ 
 
‘இத்தனை வருஷத்தில குமலரசன் வடீ்ல யாரும் மதுனரப் க்கம் ல ாைமாதிரிலய பதரியனலலய! உங்க 
பரண்டு வடீ்டுக்கும் எதுைா  ிரச்னையா?’ 
 
எைக்குத் திக்பகன்றது.  ார்த்த ஐந்தாவது நிமிைம் டிவி சீரியல்ல ால் எங்களுக்குள் சண்னை மூட்டிவிடும் 
இந்த மாமினய என்ை பசய்வது? 
 
அன்று இரவு குமலரசனைத் பதானலல சியில் அனழத்லதன். ‘என்ைைா இந்த மாமி இப் டி தைால்ன்னு 
குண்டுலமல குண்ைா வசீறாங்க?’ 
 
குமலரசன் புரிந்ததுல ால் சிரித்தான். ‘பகாஞ்சம் வளவளான்னு ல சுவாங்க, மத்த டி எனதயும் மைசில 
பவச்சுக்கமாட்ைாங்க, மாமி தங்கம்’ என்றான். ‘என்ை பஹல்ப் லவணும்ைாலும் அவங்கனளக் லகட்கலாம்.’ 
 
லகட்கலவண்டிய அவசியலம லநரவில்னல. மறுநாள் கானல எட்ைனர மணிக்குப்  ாதி லஷவிங்கில் 
இருந்தவனைப்  யமுறுத்தி அனழப்பு மணி ஒலித்தது. அவசரமாக லவனலனய முடித்துக்பகாண்டு வாசல் 
கதனவத் திறந்தால் னகயில்  ாத்திரத்துைன் மாமி. 
 
‘என்ை மாமி?’ என்லறன் திகிலுைன். 
 
‘டிஃ னுக்குச் சப் ாத்தி  ண்ணிலைன். நீயும் பரண்டு சாப் ிடுவிலயன்னு பகாண்டுவந்லதன்.’ 
 
பரண்டு இல்னல. ஏழு சப் ாத்தி. கூைலவ பவள்னளபவலளர் லதங்காய் சட்ைி, உருனளக்கிழங்கு மசாலா. 
 
திைமும் இதுல ால் ருசியாக வடீ்டுச் சாப் ாடு கினைத்தால் நன்றாகதான் இருக்கும். ஆைால் அதற்காக, 
முன் ின் அறிமுகமில்லாத ஒருவரிைம் இப் டி உதவி ப றுவது நன்றாகவா இருக்கிறது? 
 
மாமி ஏலைா என்னை அன்ைியைாக நினைக்கலவ இல்னல. குமலரசைின் உறவிைன், எைக்கும் அப் டிதான் 
என் துல ால் நைந்துபகாண்ைார். நான் எங்லக ல ாகலவண்டும் என்று விசாரித்துக்பகாண்டு ரயில் வழி 
குறித்துத் தந்தார், எந்த லநரத்தில் எந்த ரயிலில் கூட்ைம் இருக்கும், எங்லக டிக்பகட் எடுக்கலவண்டும், 
முதல் வகுப்பு டிக்பகட்டுக்கும் இரண்ைாம் வகுப்புக்கும் எவ்வளவு ரூ ாய் வித்தியாசம், ஆட்லைாவில் 
ல ாைால் என்ை பசலவாகும் என்று எல்லாத் தகவல்களும் தாைாக வந்து பகாட்டிை. 
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‘ராத்திரிச் சாப் ாட்டுக்கு வந்துடுவிலயால்லிலயா?’ 
 
‘ஐலயா, எைக்காக சிரமப் ைாதீங்க மாமி’ என்லறன் அவசரமாக. ‘நான் ஆஃ ஸீ்லலய சாப்டுட்டு 
வந்துடுலவன்.’ 
 
‘ஒரு சிரமமும் இல்னலப் ா’ என்றார் அவர், ‘பவளிய கண்ை இைத்தில சாப் ிட்டு உைம்ன க் 
பகடுத்துக்காலத.’ 
 
‘இல்னல மாமி, ஆஃ ஸீ் லகன்டீன்தான்’ என்று பசால்லி அவனரச் சமாதாைப் டுத்துவதற்குள் ல ாதும் 
ல ாதும் என்றாகிவிட்ைது. விட்ைால் மதியச் சாப் ாட்னையும் ப ாட்ைலம் கட்டிக் னகயில் 
பகாடுத்துவிடுவார்ல ால. 
 
’ஜாக்கிரனதப் ா’ பதருவில் இறங்கி நைக்கும்வனர காதில் அவர் குரல் லகட்டுக்பகாண்டிருந்தது. 
 
அன்று மானல, லவண்டுபமன்லற  ணியிைத்தில் லவனலனயத் தாமதப் டுத்தி எட்ைனர மணிவனர 
உட்கார்ந்திருந்லதன். அதன் ிறகு லஹாட்ைலில் சாப் ிட்டுவிட்டு ஆட்லைா  ிடித்துத் திரும்புவதற்குப்  த்து 
மணி தாண்டிவிட்ைது. 
 
பசல்ஃல ான் தினர பவளிச்சத்தில் கதவில் சாவித் துவாரத்னதத் லதடிக்பகாண்டிருந்தல ாது எதிர் வடீ்டுக் 
கதவு திறந்தது, ‘சாப்டியாப் ா?’ 
 
எதிர் ாராத அதிர்ச்சியில் என் னகயிலிருந்த சாவி தவறிக் கீலழ விழுந்துவிட்ைது. ‘ஆ... ஆச்சு மாமி’ 
என்லறன் தடுமாறி. 
 
‘ ாவம், லவனல பராம்  ஜாஸ்தில ால’ என்றார் அவர். ‘எல்லாக் கதனவயும் ஜாக்கிரனதயாப் 
பூட்டிக்லகாப் ா. இங்லக திருட்டு  யம் ஜாஸ்தி.’ 
 
 கல் லநர பவயில் தணிந்திருந்த லநரம் அது. ஆைாலும் எைக்கு நன்றாக வியர்த்திருந்தது. இத்தனை 
கவைத்னத, அக்கனறனயத் தாங்கிக்பகாள்ளமுடியவில்னல. 
 
ப ருநகர அ ார்ட்பமன்ட் சூழலில்  ிறக்கிற எவரும் அந்தத் தளம் தாண்டி வளர்வது சாத்தியலம இல்னல. 
எதிர் வடீ்டில் யார் இருக்கிறார்கள் என் துகூை பதரியாத டி கதனவ மூடி னவத்து வளர்க்கப் ட்ை 
தனலமுனற என்னுனையது. 
 
இதைால், யாலரனும் நம்மீது அக்கனற காட்டிைாலல அது லநர்னமயாை உணர்வாக இருக்கக்கூடும் என்று 
நம் முடிவதில்னல. அதில் அவர்களுக்கு என்ை ஆதாயம் இருக்கக்கூடும் என்று லயாசிக்கிற 
குறுக்குபுத்திதான் முதலில் எழுகிறது. 
 
இரவுமுழுவதும் தூக்கம் வரவில்னல. மாமியின் அதீத அக்கனறக்கு என்ை காரணம்? ஏலதலதா 
சாத்தியங்கனள லயாசித்துப்  ார்த்துச் சிரித்துக்பகாண்டிருந்லதன். உதாரணம் - மாமிக்குத் திருமண வயதில் 
ப ண் இருக்கிறது, என்னை மாப் ிள்னளயாக்கிக்பகாள்ளப்  ார்க்கிறார். இது ல ால் இன்னும் நினறய. 
  
இவற்றில் ஏலதனும் ஒன்றுதான் அவருனைய அக்கனறயின் உண்னமயாை காரணமாக இருக்கலவண்டும் 
என்று நிச்சயமாகத் லதான்றியது. ஆைால் கனைசிவனர அது எது என்று புரியவில்னல. 
 
அன்றுமட்டுமில்னல, அடுத்த ஒரு வாரமும் இலத கனததான். மாமி என்மீது அக்கனறனயக் பகாட்டுவதும் 
நான் அதற்குக் காரணம் லயாசித்துப்  ிடி ைாமல் பநளிவதும் குழம்புவதும் பதாைர்ந்துபகாண்டிருந்தது. 
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ஒருலவனள, லகாயில்கள் அதிகமுள்ள  குதிகளில் வாழ்கிற எல்லலாரும் இப் டிக் காரணமில்லாமல் 
அடுத்தவர்கள்மீது அன்பு பசலுத்தும் டி மாறிவிடுவார்கலளா? எைக்குப்  யமாயிருந்தது. 
 
அந்த வார இறுதியில், மாமிக்கு நன்றி பசால்லி சாவினயத் திருப் ிக் பகாடுத்துவிட்டு ப ங்களூர் 
திரும் ிலைன். ரயிலில் ஏறி உட்கார்ந்த ிறகுதான் லதான்றியது, அவருக்கு ஒரு கிலலா இைிப்ல ா, காரலமா 
வாங்கிக் பகாடுத்துவிட்டு வந்திருக்கலாம். 
 
அது எதற்கு? நான் தங்கியது குமலரசன் வடீ்டில். இைிப்பு, காரம் வாங்கிக் பகாடுப் பதன்றால் அவனுக்லகா 
அவனுனைய அப் ா, அம்மாவுக்லகாதாலை வாங்கித்தரலவண்டும்? 
 
இப் டி லயாசிக்னகயில் ஒரு க்கம் குற்றவுணர்ச்சியாகவும் இன்பைாரு க்கம் நிம்மதியாகவும் இருந்தது. 
நல்லலவனள, லகாயில் சூழ்ந்த வடீ்டில் எல்லலார்மீதும் நம் முடியாத தீவிரத்துைன் அக்கனற காட்டுகிற 
மாமியின் அருலக வாழ்ந்தும் நான் மாறிவிைவில்னல. அலத  னழய சுயநலவாதியாகலவ இருக்கிலறன்! 
 
குமலரசன் ன க்னகத் தூக்கிக்பகாண்டு ரயில் நினலயத்துக்லக வந்திருந்தான். நான்  ிளாட்ஃ ாரத்தில் 
இறங்கியதும் ‘எப் டிைா எங்க ஊரு?’ என்றான். 
 
‘ஓலக’ என்லறன். அதற்குலமல் அவைிைம் ல சத்லதான்றவில்னல. 
 
சில வாரங்களில், அடுத்தடுத்த லவனலகளின்  ர ரப் ில் மாமி முகம்கூை மறந்துல ாய்விட்ைது. ஆைால் 
அந்தக் குழப் ம்மட்டும் தீரவில்னல. அவருனைய அந்த அக்கனற எைக்காை விலசஷமா? அல்லது, 
எல்லலாருக்குமாைதா? ஏன்? அவரது அக்கனறக்கு நான் கற் ித்துக்பகாண்ை காரணங்களில் எது நிஜம்? 
அல்லது, அனவ தாண்டியும் இன்பைாரு காரணம் இருக்கிறதா? அனத நிச்சயமாகத் 
பதரிந்துபகாள்ளும்வனரயாவது அந்தச் பசன்னைப்  யணம் நீடித்திருக்கலாம். 
 
அதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு வந்தது. மூன்று மாதம் கழித்து ’ஒரு புதுக் கஸ்ைமர் கழுத்தறுக்கறான், 
பமட்ராஸ்க்கு ஒரு நனை லநர்ல ல ாய்ப்  ார்த்துட்டு வந்துலைன்’ என்றார்கள் ஆஃ சீில். 
 
இந்தமுனறயும் ‘எங்க வடீ்ல தங்கிக்லகா கதிரு’ என்றான் குமலரசன். ‘எங்க அப் ா, அம்மா இன்னும் 
பகால்கத்தாலலர்ந்து திரும் ி வரனல. வடீு காலியாதான் இருக்கு.’ 
 
‘இல்னலப் ா, லவணாம்’ நான் எங்லகா  ார்த்த டி பசான்லைன். ‘ஆஃ ஸீ்  க்கத்திலலய ஒரு லஹாட்ைல்ல 
ரூம் ல ாைச் பசால்லிட்லைன்.’ 
 
குமலரசன் முகம் சட்பைன்று சுருங்கிவிட்ைது. ‘ஏண்ைா? என்ைாச்சு? எங்க வடீ்ல எதுைா ப்ராப்ளமா? 
ல ாைவாரம்கூை மாமி உன்னைப் த்தி ஃல ான்ல விசாரிச்சாங்க கதிரு, மறு டி உன்னைப்  ார்த்தா பராம்  
சந்லதாஷப் டுவாங்க.’ 
 
அதுதான் காரணம் என்று அவைிைம் எப் டிச் பசால்வது? 
 
*** 
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பந்து புராணம் 
இந்திரன் 

 
நம்மூரில் கிரிக்கட் கனதகளுக்குப்  ஞ்சமிருக்காது. தினரப் ைங்கள், சிறுகனதகள் எை கிரிக்கட் தழுவி 
நினறயப்  ார்த்திருப்ல ாம். சுஜாதாவின் ஸ்ரீரங்கத்துக் கனதகளில் கூை ஒரு கிரிக்கட் கனத உண்டு. 
இந்தியா முதன்முதலில் உலகக்லகாப்ன  பவன்றவுைன், இந்தியர்கள் அனைவரும் தங்கனளத் தாங்கலள 
கிரிக்கட் வினளயாடுவதில் அ ரிமிதமாை திறனம பகாண்ைவர்கள் என் னத நம் த் பதாைங்கிைார்கள். 
நானும் நம் ிலைன். ல ாகவும், கிரிக்கட் மற்ற வினளயாட்டுக்கனள விை ஆடுவது எளிதாைதாயிருந்தது. 
ஆட்ைத்தின் இனையில் இத்தனை ஓய்பவடுத்துக் பகாள்ளும் சவுகர்யம் லவபறந்த வினளயாட்டிலும் 
இருக்காது. நான் பசால்லப்ல ாகும் கிரிக்கட் சர்வலதச ல ாட்டிகனள சடுதியில் காலி பசய்துவிடும் 
அளவிற்காை விதிமுனறகள் பகாண்ைனவ. ைக்பவார்த் லூயிஸ் விதி ல ால் அத்தனை சுல மில்னல. 
எங்கள் கிரிக்கட்டில் ஒவ்பவாரு விதிமுனற  ிறப் ின்  ின்ைாலும் ஒரு வரலாறு இருக்கிறது. 
 
என் இைது னகயின் ப ருவிரல் நகம்  ிய்ந்து பதறித்தது, என் தம் ியின் நடு பநற்றி  ிளந்து ஆறு னதயல் 
ல ாட்ைது லமலும் சிற்சில ரத்தம் உனறயும் திகில் சம் வங்களால் கார்க்  ாலிலிருந்து பைன்ைிஸ் 
 ாலுக்கு மாறிலைாம். தைிபயாருவைால்  ந்து வாங்குமளவிற்கு எங்கள் யாருக்கும் வசதி ல ாதாது. 
அவரவர் சட்னைப் ன யிலிருப் னதப்  கிர்ந்துதான்  ந்து வாங்குலவாம்.  ின்ைாளில் - அதுவும் சிகரட் 
 ிடிக்க ஆரம் ித்த  ின்ைர்தான் - அப் ா சட்னைப் ன யில் னகனவக்கும் அவசியம் வந்தது. பைன்ைிஸ் 
 ால் வினல கருதியும், எத்தனை எளிதாக வந்தாலும் குருமணியின் னககளுக்குள் அைங்காத லகட்சும், 
உனைந்து ல ாைால் திண்டுக்கலில்  டிக்கும் நான் மட்டுலம வாங்கி வரும் டியாை சூழ்நினலயும் 
நிலவியதால், ரப் ர்  ாலுக்குத் தாவிலைாம். KRI என்ற லல ிளில் பவள்னள நிற  ந்தது.  ந்து வசீ 
துக்கியடிக்க,  ாய்ந்து  ிடிக்க எை எல்லா வனகயிலும் சவுகர்யம் தந்தது. ஒலர குனற ஒரு லமட்ச் 
முடிவதற்குள்ளாகலவ பதறித்துவிடும். ஊக்கிைால் சிறு துனளயிடும் எங்களின் விஞ்ஞாை மூனளயும் 
தகர்த்துவிட்டு உனைவது அதிலடிங்கிய சிறு லசாகம்.  ின் Stumper என்ற ப யரில் வந்த  ல நிறத்திலாை 
 ந்துகள் எங்கனளக் கவர்ந்தை. அடிக்கடி உனையவும் இல்னல, சவுகர்யத்திற்கும் குனறவில்னல. 
 
லைார்ைபமண்ட்,  க்கத்துத் பதரு / ஊர்களுைைாை லமட்ச் தவிர்த்து, எங்களுக்குள் இரு அணிகள்  ிரித்து 
வினளயாடுவதில்தான் எங்கள் கவுரவம் அைங்கியிருந்தது. அணி  ிரிக்கும் முனறகள்தான் குறிப் ிைத் 
தகுந்தனவ. ஆரம் த்தில், இரு லகப்ைன்கள் நியமித்து அவர்கனள ஓரமாக நிற்கச் பசய்துவிட்டு 
இவ்விருவராக தூரம் பசன்று, தங்களுக்கு லவறுலவறு ப யர் சூட்டிக்பகாண்டு லகப்ைன்களிைம் யார் 
லவண்டுபமை லகட்ல ாம். உதாரணத்திற்கு, ரஜிைி, கமல் என்ற ப யர் சூட்டிக்பகாண்டு ரஜிைி லவண்டுமா 
கமல் லவண்டுமா எைக் லகட்ல ாம். லகப்ைன் எவர்  ிரியலரா அவனர எடுத்துக் பகாள்ளலாம். சில சமயம் 
இதில்  ிக்ஸிங்பகல்லாம் கூை நைக்கும். என்ை ப யர் லகட்ைாலும், “நீ அவன்ட்ை ல ாயிரு, நான் 
இவன்ட்ை ல ாயிர்லறன்” என் து மாதிரி. இங்லக ப யர் என் து சும்மா ல ருக்கு. இப் டி ஆள்  ிரிப் து 
சலிப்புத் தட்ைலவ, ரஜிைி அணி, கமல் அணி, தல அணி, தள தி அணி எைப்  ிரிந்லதாம். பகாடுனம 
என்ைபவைில் கமல் அணிக்கும், தள தி அணிக்கும் எப்ல ாதும் ஆட்கள் ல ாதமாட்ைார்கள். 
ப ருந்தன்னமயாய் மற்ற அணியிலிருந்து அவர்களுக்கு ஆட்கள் தந்து உதவுவார்கள். 
 
பவயில் - கிரிக்கட்டில் எங்கனளப்  ாைாய்ப் டுத்திய ஒலர வஸ்து. 20 ஓவர்கள் என் து  தினைந்தாகி, 
 ன்ைிரண்ைாகி,  ின்பு 8 ஓவர்களில் நின்றது.  ிரச்சனை அத்லதாடு தீரவில்னல. பையில் எண்ைர்களுக்கு 
ல ட்டிங்கில் வாய்ப்பு மறுக்கப் டுகிறது என்ற ப ரும்  ிரச்சனை பவடித்தது. ஆலலாசனைக் குழுனவக் 
கூட்டி உைைடி தீர்பவன்ைபவை லயாசித்ததில் பைஸ்ட் லமட்ச்கள்தான் ஒலர வழியாய் லதான்றியது.  
 
எங்களுக்கு பவயில்தான் ப ரிய  ிரச்சனையாயிருந்தது. னமதாைத்தின் பவளிலய கட்டிைங்கள் சூழ ஓர் 
அரச மரத்தின் அடியில்  ிட்ச் உருவாக்கிலைாம். அப்ல ாது எங்களுக்கு எல்லாலம கிரிக்கட்தான். ஊர் 
மத்தியில் புதிதாக அனமத்த பமர்குரி விளக்கு பவளிச்சத்தில் கூை எங்களால் கிரிக்கட் மட்டுலம ஆை 
முடிந்தது. தீ ாவளி, ப ாங்கல், ஊர்த் திருவிழா எை எதுவாகினும் எங்கள் பகாண்ைாட்ைம் ல ட்  ாலலாடு 
னமதாைத்தில்தான் இருக்கும். ஆயுதபூனஜக்கு ல ட், ஸ்ைம்புகளுக்கு ப ாட்டுனவத்த நிகழ்வுகளும் உண்டு. 
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பைஸ்ட் லமட்ச்கள், எங்களுக்குள் இருந்த ராகுல் ட்ராவிட்கனள உசுப் ிவிட்ைை. ஒருத்தர் விைாமல் கட்னை 
ல ாட்டு சாவடித்தைர். ல ாதாக்குனறக்கு ஒலரபயாரு ஸ்ைம்ன த்தான் நட்டு னவத்திருந்லதாம். லநரடியாக 
அல்லாமல் ஒன்  ிட்ச்  ிடித்தாலல அவுட் எை முடிவாைது. இது ஓரளவு  லன் தந்தது. சரியாக ஸ்பகாயர் 
ஃஆப் தினசயில் யுவராணி வடீு இருந்ததால், ஆளாளுக்கு அங்லக தூக்கியடிக்க, சுவலரறி இறங்கி தாவு 
தீர்ந்தது. சிலர் தவிர்த்து அனைவருலம எல்லாத் தினசயிலும் தூக்கியடித்தைர். கட்டிைத்தின் லமலல 
தூக்கியடித்தால் அவுட்பைை முடிவாைது. சிக்ஸர் என் து கட்டிைச் சுவரில் லநரினையாக லமாதிைால் 
மட்டுலம எைச் சுருங்கியது. விதிமுனறகள் இறுக்கமாகமாக விலைாத் அடுத்த அஸ்திரத்னத எடுத்தான்.  
 
ல ாட்ை  ந்து ஒன்னறக்கூை மட்னையில் வாங்காமல், உைம் ிலலலய வாங்கி, நிழலில் நின்றவர்கனளயும் 
லசார்வனையச் பசய்தான். லவபறன்ை பசய்ய, பதாைர்ந்து மூன்று முனற உைலில் வாங்கிைால் அவுட் 
என்ற விதிமுனற இயற்றிலைாம். அதிலும் இருமுனற உைலில் வாங்கி மூன்றாவது  ந்தினை அடிக்காமல் 
விலகிலயாடும் ப ருமூனள வரீ சாகசங்களும் அரங்லகறிை. அடிக்கடி ைாஸ்  ந்துகள் ல ாட்டு அதைால் 
நல்ல ல ட்ஸ்லமன்கள் கூை ஒன்  ிட்ச்சில் தன் விக்கட்னைப்  றி பகாடுத்த இழிநினலனயப் ல ாக்க ைாஸ் 
 ால் வசீக் கூைாது எை முடிவாைது. பநடுங்காலன் பவங்கலைஷ் பசய்தது அராஜகத்தின் உச்சம், பலக் 
னசடில் மரநிழல் இருக்கிறபதைினும் கட்டிை மனறவில்னலபயன் தால், எத்தனை ஃ லீ்ைர் இருந்தாலும் 
ஃஆப் னசடில் மட்டுலம நிறுத்தியிருப்ல ாம். ல ாட்ை  ந்துகள் அனைத்னதயும் பலக் னசடிலலபய அடித்து 
ஃ லீ்ைர்கனள பதறிக்க விட்ைான்.  ிறபகன்ை மூன்று முனற பலக் னசடில் அடித்தால், பலக் னசடில் ஒரு 
குறிப் ிட்ை எல்னலனயத் தாண்டி  ந்து லநரடியாக விழுந்தால் அவுட் என்ற விதிமுனற தயாராைது. 
 
இத்தனையித்தனை விதிமுனறகளுக்கு  ின்ைால் நைந்த சண்னைகளும் கூச்சல், குழப் ங்களும் 
அழகழகாை நாரதர் கலகங்கள். தவறுதலாக ஒரு  ந்து அதிகம் வசீிவிட்ைால் அதற்பகாரு  ஞ்சாயத்து. 
 ந்து வசீ இருக்கும் லகாட்டினை கால் கட்னைவிரல் தாண்டிைால் அதற்பகாரு சண்னை. ஒலர  க்கத்தில் 50 
மற்றும் சிங்கத்னத வடினமத்த ஐம் து ன சா நாணயத்தில் எது பைய்ல், பஹட் என் தில் இருந்த 
குழப் ம் இந்திய அரனசலய லகள்வி லகட்கவல்லது. அடித்த  ந்து மரத்திலிருந்து ஒன்  ிட்ச்  ிடித்து அவுட் 
லகட்ைதால் லகா முற்ற ஆைந்த், ல ட்டினை இரண்ைாக உனைத்தது மாதிரியாை ல ார்க்காட்சிகளும் 
உண்டு. மரத்திலிருந்து லநராக அன்றி தனரயில்  ிட்ச்சாகிப்  ிடித்தால் அவுட்டில்னல என்றாைது.  
 
சர்வலதச லமட்ச்கள் எதிர்பகாண்ை ‘ ந்னத எறிகிறான்’  ிரச்சனை எங்கனளயும் தாக்கியது. இத்தனைக்கும் 
நாங்கள்  ந்து வசீியல்ல, எறிந்துதான் வினளயாடிலைாம். எறிவதிலும், எறிகிறான்  ஞ்சாயத்துக்கள் 
எழுந்தது சுவாரஸ்ய முடிச்சு. தூஸ்ரா, லகரம் முனறகள் ல ால் ‘அய்யய்லயா பகால்றான்’ முனறயில் 
அம்மாதிரியாை எறி  ந்துகனள லநா ால் எை அறிவித்லதாம். பலக் னசட் எல்னல தாண்டிய  ந்துகனள 
மயிரினழயில் ஸ்பகட்ச் ல ாட்டுக் காப் ாற்றும் கண்கட்டு வித்னதகளுக்கும்  ஞ்சமில்னல. ஒலர நாளில் 7 
பைஸ்ட்கள் கூை ஆடியிருக்கிலறாம். 14 இன்ைிங்ஸ். கனளப்ப ன்ற வார்த்னதக்கு அர்த்தமறியாத காலமது. 
 
யுவராணி தவிர்த்து இன்னும் இரண்டு ப ண்கள்  ற்றி பசால்லாமல், இந்தக் கட்டுனரனய நினறவு பசய்ய 
முடியாது. காலம் ல ாை கனைசியில் னசக்கிள் கற்றுக்பகாள்ள வந்த  ாக்யலஷ்மி. அவள் னசக்கிள் 
கற்றுக் பகாள்கிலறபைை னமதாைம் சுற்ற நாங்கள்  ந்பதடுக்கிலறாம் எை அவனளச் சுற்றிலைாம். ஒரு 
கட்ைத்தில் ப ாறுக்கமுடியாமல், ‘நானும் உங்கலளாை கிரிக்கட் வினளயாை வரவா?’ எைக்லகட்டு அவலள 
லகாதாவில் குதித்தாள். அவளுக்கு ல ட்டிங் கற்றுக்பகாடுத்தது நான்தான். தினரப் ைங்களில் கதாநாயகிக்கு, 
நாயகன் வயலின் வாசிக்க கற்றுக்பகாடுப் ாலை அதுல ால். னசக்கினள ஸ்லைண்ட் ல ாட்டு நிறுத்திவிட்டு, 
துப் ட்ைானவ இடுப் ில் கட்டிக்பகாண்டு அவள் எங்களுைன் ஆடிய கிரிக்கட்தான் இதுவனரயிலாை எங்கள் 
வாழ்வின் மகிழ்ச்சியாை சற்லற சங்கைமாை கிரிக்கட். ஒரு நண் கலில் பதருச்சண்னைகளில் ப ரும்புகழ் 
ப ற்ற அவளம்மா,  ாக்யலஷ்மி மயிர்க்கற்னறனய பகாத்தாகப்  ிடித்திழுத்துப்ல ாைலதாடு முடிந்தது அது. 
 
இன்பைாரு ப ண் நாங்கள் வினளயாடும் னமதாைத்தின்  ள்ளி வாட்ச்லமைின் மனைவி. பராம் லவ 
கனளயாை முகம் பகாண்ை அக்கா. லசார்வாை லநரத்தில் அவர் வடீ்டில்தான் தண்ணரீ் லகட்டு குடிப்ல ாம். 
பசாம் ில் தந்து பகாண்டிருந்தவர், எங்களின் எண்ணிக்னக கருதி திைமும் ஒரு குைம் நினறய தண்ணிரும் 
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அதற்பகாரு பசாம்பும் னவத்துத் தந்துவிட்ைார். தன் ஐந்து மற்றும் மூன்று வயது குழந்னதயுைன் 
அவ்வப்ல ாது னமதாைம் விஜயம் பசய்து  ிள்னளகனள ஓடியாடி வினளயாைப்  ணிப் ார். ஊருக்குப் 
புதிபதன் தால், ஊர்  ற்றி நினறய விசாரிப் ார். எங்கனளப்  ற்றியும் லகட்டுத் பதரிந்துபகாள்வதில் நினறய 
ஆர்வம் காட்டுவார். அப் டி ல ாகிறல ாக்கில் அவர் லகட்ை லகள்விதான் பராம் லவ விலஷசமாைது. ‘இப்டி 
இங்கலய திரியிறஙீ்கலள, உங்க எல்லாத்துக்கும் லவனலனு எதுவும் இல்னலயாப் ா? இன்னும் எத்தை 
நானளக்குத்தான் வடீ்ல சும்மா சாப்ட்டுட்லை இருப் ஙீ்க?’ - இந்தக் லகள்விகள் ப ரிதாய் எந்த 
மாற்றத்னதயும் எங்களுக்கு தந்துவிைவில்னல. அப்ல ானதக்கு சிரித்து மழுப் ிவிட்ைாலும், அதன் ிறகு 
அவனர லநருக்குலநர் எதிர்பகாள்வதில் இருந்த சங்கைமும்,  தற்றமும் எனதலயா உணர்த்தியது. 
 
 ின் ஒவ்பவாருவராக ஒவ்பவாரு தினசயில்  றந்துவிட்லைாம். இப்ல ாது அனைவருக்கும் லவனல உண்டு. 
தைியாளாக  ந்பதன்ை, ல ட்டும் வாங்கிவிடும் அளவிலாை ப ாருளாதாரம் இருக்கிறது. கூடி வினளயாைத் 
தான் யாருமில்னல. சமீ த்தில் மகனள அனழத்துக்பகாண்டு அவளின் புது னசக்கினளயும் தூக்கிக்பகாண்டு 
அலத னமதாைம் பசன்றிருந்லதன். அரச மரத்தடியில் இன்பைாரு கும் ல் வினளயாடிக் பகாண்டிருந்தது. 
 
“லஹய் ல ட்ல  ைலவ இல்ல” 
  
“நான் ரீச்சாை  ின்ைாடிதாண்ைா அவன் ஸ்ைம்ப்ல அடிச்சான்” 
  
“அய்யா ஹிட் விக்கட் இருக்குனு முன்ைாடிலய பசான்ைஙீ்களா”  
 
என்ற சத்தங்கள் லகட்டுக் பகாண்டிருந்தது. நான் மகளுக்கு னசக்கிள் கற்றுக்பகாடுக்க ஆரம் ித்லதன்.  
 
***  
 

நிழகலாவியம் 
புவகப்படம்: பாலா மாரியப்பன் 
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வரலு 
முத்தலிப் 

 
எச்பசம் சார் கானல ப்லரயர் கூட்ைத்தில் அந்த அறிவிப்ன ச் பசான்ைதிலிருந்து கமர்நிசாவுக்கு இருப்புக் 
பகாள்ளவில்னல. ”அடுத்த வாரம் மாைாமதுனர ரயிலடிக்கு  ள்ளியிலிருந்து ஒரு நாள் சுற்றுலா ல ாகப் 
ல ாலறாம். விருப் முள்ள மாணவர்கள் அவர்களின் வகுப் ாசிரியரிைம் ப யனரப் திவு பசய்துபகாள்ளவும்” 
என்றதும், மகிழ்ச்சியில் மாணவர் கூட்ைம் “ஏஏஏஏ” எை ஆர்ப் ரித்தது. உற்சாக மிகுதியில் சீட்டி அடித்த 
சிற்சில சில்வண்டுகள்  டீ்டி வாத்தியின் பமல்லிய  ிரம் டிக்கு இலக்காயிை. 
 
பமற்றாஸிலிருந்து, ஊருக்கு வரும்ல ாபதல்லாம் ரயினலப் ற்றி கனத கனதயாய்ச் பசால்லும் குலாம் 
மாமுவின் சுவாரசியப்ல ச்சில், ரயினலக் காணாமலலலய கற் னையில் ஒரு ரயில் பசய்திருந்தாள் கமர். 
“நீள்ள்ள்ள்ளமா இருக்கும், முன்ைாடி இழுவ இஞ்சின்லருந்து ப ாஹ ப ானஹயா வரும், பவள்ளச்சட்ை 
ல ாட்டு னநட்டு பமாதப்ப ட்டில ஏறி உக்காந்தா கானலல கறுப்புச்சட்னைலயாைதான் எறங்குலவாம், வலீ் 
வலீ்னு கத்தும், நம்மூரு பைௌன் ஸ்ஸுல ல ாறதவிை பகாள்ளப்ல ரு ல ாவாங்க...”  
 
கமரின் ரயில் பகாஞ்சம் விந்னதயாைது. அவ்வூர் ைவுன்  ஸ்ஸின் நிறம்தான் அதற்கும். ரயிலின் 
தனலயில் ஒலிபயழுப்   க்கத்து ஊர் மில்லில் உள்ளது ல ால சங்கு ப ாருத்தப் ட்டிருக்கும். ரயில் 
முழுவதிலும் அவளின் உறவிைர்களும், லதாழிகளாை மரியம், கச்சா (கதிஜா), அங்குமாரி ஆகிலயாலர 
இருப் ர். ரயிலின் லமல் புனகக்கூண்டும் உண்டு. ரயிலின் சக்கரம் மாட்டு வண்டியின் ப ரிய சக்கரம் 
ல ால் இருக்கும் (ரயிலுக்கு ப ருசா இரும்பு லரானதயிருக்கும் எை குலாம் ஒருமுனற பசான்ைதிலிருந்து). 
ஒவ்பவாரு கனதயாய்க் லகட் திலிருந்து ரயிலின் லதாற்றமும் அவ்வப்ல ாது மாறிக்பகாண்லை வரும். 
 
தற்ல ாது கமருக்கு உள்ள மிகப்ப ரிய சவால், அவளின் அத்தாவிைம் எப் டி அனுமதி வாங்குவது என் து. 
 
கமரின் அத்தா (தந்னத) லகா க்காரர். ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு எனும்  ழபமாழிக்கு ராம்ைாட் 
ஜில்லாவிலலலய தன்ைிகரில்லா ஒலர எடுத்துக்காட்ைாய் விளங்கி வரு வர். எதும்  ிரச்சினை என்றாலலா, 
லகா ம் வந்தாலலா முதலில் யானரலயனும் அடித்து பநாறுக்கிவிட்டுத்தான் “இப்  இங்க என்ை 
 ிரச்சினை?” என்ற லயாசனைலய அவருக்கு வரும்.  
 
பவளியில் புலி என்றால் வடீ்டில் அடி ட்ை புலி. பவளிப் ிரச்சினைக்கு ஊர்ப்ப ரியவர் யாலரனும் இவனரக் 
கடிந்து பகாண்ைால் அந்தக்லகா ம் பமாத்தத்னதயும், வடீ்டில் உள்ள பசம்பு,  ானை, குவனளயிலிருந்து 
அம்மா, அண்ணன் வனர அடித்து பநளித்து இறக்கி னவப் ார். 
 
வடீ்டில் ஒரு ப ாருள் கூை அது உருவாைல ாது இருந்த வடிவத்தில் இருக்காது. உலலாக வஸ்துக்களாய் 
இருந்தால் நசுங்கிய நினலயிலும், மர வஸ்துக்கள் உனைந்த,  ிளந்த நினலயிலும், அம்மா மட்டும் 
எத்தனைலயா தழும்புகள் இருந்தும் இன்னும் சிரித்த நினலயிலும் காணப் டும் ஓர் அபூர்வ வடீு அது.  
 
நினைவு பதரிந்து, கமனர ஒரு முனற எதற்லகா முதுகிலும் முகத்திலும் அத்தா விளாசி எடுக்க, அத்தம்மா 
(அத்தாவின் அம்மா) உள்லள புகுந்து, “அடுத்தவடீ்டுக்கு ல ாற ப ாட்ைப்புள்னளய பநாறுக்கி பமாைமாக்கி 
பவச்சா யாருைா  ாக்குறது?” என்று தடுத்திராவிட்ைால் இன்று கமர் உயிலராடிருந்திருப் ாளா என் து 
சந்லதகலம. இப்ல ற் ட்ை அத்தாவிைம் எப் டி டூருக்கு அனுமதி வாங்க? அனதவிை டூருக்குப் ணமாய் 
பரண்ட்ருவ்வாய் எங்கிருந்து வாங்க?  
 
ஒருமுனற லநாட்டு புஸ்தகம் வாங்க அண்ணன் காசு லகட்ைதற்கு அவன் ன க்கட்னைப் ிடுங்கி அடித்ததும், 
 ின் நினைவு வரும்ல ாபதல்லாம் அவனை அடித்து பநாறுக்கியதும் அவளுக்கு நினைவு வந்தது. 
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“இந்த வருசத்லதாை இந்தப்(புள்)னளய  ள்ளிக்பகாைத்துலருந்து நிறுத்தணும். ல ாதும்  டிச்சுக்கிலிச்சது. 
மதர்ஸால லசத்து ஓத பவச்சு காலா(கா)லத்துல பகாமர கரலசக்கனும்” என்று பசால்லிக்பகாண்டிருப் ார் 
அடிக்கடி. 
 
அன்று மானல வடீ்டுக்கு வந்து விஷயத்னத அம்மாவிைம் பசால்லி அத்தாவிைம் எப் டியாவது அனுமதி 
வாங்கித்தரச்பசான்ைாள். 
 
“ஏண்டீ? ஒங்கத்தா என்ைய அடிச்சு நாளாச்சுன்னு நீைா அவருக்கு புதுசா எடுத்துக்குடுக்குறியா? 
ல ாடியங்குட்டு. மகரி லநரமாச்சு, அந்தச்சாவல கூனைக்குள்ள புடிச்சு அை” என்று அடுத்த லவனலக்கு 
நகர்ந்து விட்ைாள். 
 
அன்று கைவில், முழுக்க லசவல்களால் நிரம் ிய ரயில், அத்தா இரு னககளாலும் தன்னையும் 
அம்மானவயும் அடித்துக்பகாண்லை பசல்லும் ரயில், அவளின்  ள்ளிப் ிள்னளகளும், அத்தம்மாவும் 
இனதப் ார்த்து சிரிக்கும் ரயில் எைப்  ல்லவறு ரயில்கள் வந்தை. 
 
மறுநாள் வகுப் ில், டூருக்குச்பசல்ல,  லர் தங்கள் ப யர்கனளக் பகாடுத்ததும் இவளுக்கு இன்னும் 
வருத்தமாக இருந்தது. அங்குமாரி, “நா ஒங்கம்மாட்ை வந்து லகக்கவாப்(புள்)ள?” என்றாள். 
 
“ல ாடி. எங்கத்தம்மா  ாத்துச்சுன்ைா ஒன்ை ஆஞ்சுபுடும். விடு. அல்லா நாடுைா நைக்கும் இன்சால்லா” 
என்றாள். 
 
ஒரு வாரம் ஓடியது. 
 
இரவுணவு உண்டு பகாண்டிருக்கும்ல ாது, “கமலர...?” எை அனழத்தார் சிக்கந்தர். 
 
“இந்தா வந்துட்லைந்த்தா” 
 
“என்ைலமா டூருக்கு ல ாறியாலம?” 
 
“இல்லத்தா.  ள்ளிபகாைத்துல ல ாறதா பசான்ைாங்க. நா ல ர்லாம் குடுக்கல” என்றாள்  யந்த டி. 
 
“ஒங்க டீச்சர சந்தக்கனைல  ாத்லதன். அவங்கள்ட்ை காசு குடுத்துருக்லகன்.  த்தரமா ல ாய்ட்டு வா. 
அவங்கலளாைலய இரு. தைியா எங்கயும் ல ாய்ராத” என்றார். 
 
அப்ல ாது கமரின் அம்மா அங்லக பநளிந்த பசம் ில் தண்ணரீ் பகாண்டு வந்து னவத்தது முற்றிலும் 
தற்பசயல். முற்றிலும். 
 
கமருக்கு உற்சாகம் பகாள்ளவில்னல. ஆைாலும்  யம் ஒரு  க்கம் இருந்தது. கமரால் இனத நம்  
முடியவில்னல. டூருக்கு அனுமதி பகாடுத்தால் என்ை பசய்கிறாள் என்று  ார்த்து அனதக்காரணமாய் 
னவத்து அடிக்கப்ல ாகிறாலரா என்ற  யம் ஒருபுறம். திடீபரன்று மைசு மாறி டூருக்கு ல ாக லவண்ைாம் 
எைக்கூறிவிடுவாலரா என்ற சந்லதகம் ஒரு புறம். பசான்ைவனர சந்லதாஷம் என்று நினைத்து, 
“அல்ஹம்துலில்லா” எை மைதுக்குள்  த்து முனற பசால்லி, அத்தா அடுத்து எதும் பசய்துவிடுவதற்குள் 
பமதுவாக அங்கிருந்து நகர்ந்தாள். 
 
மறுநாள்  ள்ளியில் ஏக குஷியில் வகுப்புத்லதாழிகளிைம் இந்த விஷயத்னத பசால்ல, “ஒங்கத்தாவுக்கு 
திடீர்னு ஜின்னு (நம்மூரின் ’முைி’ ல ான்ற இஸ்லாமிய வஸ்து) அடிச்சிருச்சுப்புள்ள. அதான் இப்புடி 
திடீர்னு மாறிட்ைாங்க” எைக்லகலி ல சிைர். 
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டூர் திைம். மூன்று ல ருந்து பகாள்ளளவுள்ள மாணவர் கூட்ைத்னத ஒலர  ஸ்ஸில் ஏற்றி, குழந்னதகளில் 
பகாக்கரிப்புக் கூக்குரலலாடு, குண்டு குழிகளுக்குள் ஆங்காங்லக பதன் ட்ை பகாஞ்ச நஞ்ச லராட்னைத் 
லதடித்லதடித்துழாவிய டி ’அரசு நடுைினல ள்ளி  ருத்தியூர், கல்விச்சுற்றுலா’ எை ஊதா மசியில் 
எழுதப் ட்ை பவள்னள ல ைனரக் கட்டிக்பகாண்டு  ஸ் ஊர்ந்தது. 
 
முன் சீட்டுகளில் ஆசிரியர்களும், நடுவில் மாணவியரும், கனைசியில் மாணவர்களுமாக அமர்ந்திருந்தைர். 
ஒவ்பவாரு சீட்டிலும், பகாள்ளமுடியா சூட்லகசில் துணிகனள அனைப் துல ால் மாணவர்கள் அனைந்து 
கிைந்தைர். சில வாைரங்கள் கம் ிக்குக் கம் ி தாவிய டி இருந்தை. அப்ல ாது லரடிலயாவில் ஒலி ரப் ாகிய 
சில  ிர ல சிைிமாப் ாைல்கனள மாணவியர்  ாடிக்பகாண்டிருந்தைர்.  
 
ஒரு வழியாக, இரண்டு மணி லநரப் ிரயாணத்துக்குப் ின் மாைாமதுனர ரயிலடிக்குப் ல ருந்து வந்து 
லசர்ந்தது.  ிள்னளகள் யானரயும் இறங்கக்கூைாபதன்று கட்ைனளயிட்டு, எச்பசம் சாரும் மற்பறாரு சாரும் 
ஸ்லைசனுக்குள் பசல்ல, கணக்கு டீச்சரும் தமிழய்யாவும் கீலழ இறங்கிப்ல சிக்பகாண்டிருந்தைர். சற்று 
லநரத்தில் திரும் ிய எச்சம் சார், மற்றவர்களிைம் ஏலதா பசால்ல,  டீ்டி சார் ல ருந்துக்குள் வந்து. 
“ஒவ்பவாருத்தரா எறங்கி, வவுப்புப் டி வரினசல நில்லுங்க” என்றார். 
 
கமர் அங்லக பதரிந்த ஒவ்பவான்னறயும் கண்கள் அகல  ார்த்துக் பகாண்டிருந்தாள். விழுது விைத் 
துவங்கிய ரயிலடி ஆலமரமும், பதாைர்ந்து வசீிய காற்றும், அங்கு நிலவிய ல ரனமதியும், கனரந்து 
பகாண்டும் கீச்சிக்பகாண்டும்  றந்த  னறனவகனளயும் அசட்னை பசய்தவளுக்கு ரயிலடியின் ஒற்னறக் 
கட்ைைம் ல ருவனகனயத் தந்தது. மாைாமதுனர ஜங்சன் எை கருப்பு எழுத்துகள்  தித்த மஞ்சள் நிறப் 
 லனக குதூகலம் தந்தது. பகயமுயபகயமுய எைப்ல சிய டி இறங்கிய சில சிறுவர்களின் முதுகில் 
அடினயப்ல ாட்டு வரினசனய ஒழுங்கு  டுத்திைார்  டீ்டி வாத்தியார்.  
 
 ின் எச்பசம் சார் முன்லை பசல்ல, வரினச ரயில்லவ ஸ்லைசன் கட்டிைத்னத லநாக்கி நகர்ந்தது. உள்லள 
பவள்னள ல ண்ட்டுச்சட்னை ல ட்டிருந்த ஒருவர் இவர்கனள சிரித்த முகத்லதாடு வரலவற்று, அந்தக் 
கட்டிைத்தின் உள்லள கூட்டிச் பசன்றார். அடிவாைத்தின் இரு முனைகனளயும் பதாட்டினணக்கும் நீண்ை 
கருப்புத் தைத்னதக்காட்டி, “இதான் தண்ைவாளம், இதுலதான் ரயில் ல ாகும்” என்றார்.  ிள்னளகள் 
ஆவலலாடு எட்டிப் ார்த்து, “ஏ, இங்யாரு, தண்ைவாளமாண்டி” எை தங்களுக்குள் ல சிக்பகாண்ைை. “அந்தா 
பதரியுது  ார் ஒசரமா. அதான் சிக்ைல். அதப்ல ாட்ைதும் ரயில் அங்குட்ருந்து வந்து இங்குட்டு ல ாவும்” 
என்றார். கமர் ரயில் வரும் தினசனயலய ஆவலலாடு  ார்த்துக்பகாண்டிருந்தாள். கூட்ைத்திலிருந்து ஒரு 
னதரியச் சிறுவன், “னரலு எப்  வரும்?” என்றான். 
 
“இன்ைக்கி ராலமஸ்வரத்துல ரயிலுல லகாளாறு. ரயிலு லலட். இங்ய வரதுக்கு ரனவயாயிரும்” என்றார். 
 
எச்பசம் சார் அங்கு வந்து, “புள்னளயளா, ஒங்க கட்டிச்சாப் ாட்ை எடுத்துட்டு வந்து சாப்புடுங்க. சாப்புட்டு 
ஊருக்கு பகளம் லறாம்” என்றார். 
 
மாணவர்கள் ஆங்காங்லக வட்ைமாய் அமர்ந்து தங்கள் லசாற்றுக்கட்னைப்  ிரிக்க ஆரம் ித்திருந்தைர். 
 
லகாளாறு வர்ற னரலப் த்தி குலாம் மாமு ஏன் பசான்ைலதயில்ல எை நினைக்கத்துவங்கிைாள் கமர். 
 
அன்றிலிருந்து அவள் கைவில் ரயில்கள் வருவதில்னல. 
 
*** 
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நியூரி பில்கக சிலான்: அற்புதக் கவதசசால்லி 
கலகா இராமசுப்ரமணியன் 

 
 
"மைிதருக்குண்ைாை இயல் ாை  லவைீங்கனள பகாண்லை என் கதா ாத்திரங்கனள உருவாக்குகிலறன். என் 
உருவாக்கம் சரியாைது தாைா எை  ார்க்க நான் என்னைலய  ரிலசாதித்துக் பகாள்கிலறன்." - சிலான்  
 
உலக சிைிமா அரங்கில் ப ண்கனள முன்ைினலப் டுத்தி பவளிவந்துள்ள தினரப் ைங்களின் எண்ணிக்னக 
முடிவற்றது. இத்தாலியின் ப ைரிக்லகா ப லிைி, னமக்கலலஞ்சலலா அந்லதாைிலயாைி, ஸ்ப யிைின் 
அல்மலதாவர், ஸ்வைீைின் ப ர்க்மன்,  ிரான்சின் லூயிஸ் ப னுயல் எைப் புகழ் ப ற்ற இய க்குநர்களின் 
விருப் த்திற்குரிய களம் ப ண்களின் அகவுலகம் சார்ந்தலத. இவ்விதம் ஆண் மைச் சலைங்கனள லவர் 
வனர ஊடுருவிச் பசன்று தினரப் ைம்  னைத்தவர்கள் இங்கு மிகச் சிலலர. அவர்களுள் துருக்கி இயக்குைர் 
நியூரி  ில்லக சிலான் (Nuri Bilge Ceylan) குறிப் ிைத்தகுந்தவர். 
 

 
 
ப ண்கனளப் ல ால ஆண்கள் எளிதில் உணர்ச்சிவசப் ை கூடியவர்கள் இல்னல. சட்பைைப்  ிரியத்னத 
உணரச் பசய்திைவும், லகா த்னத பவளிக்காட்டிைவும் தயங்கு வர்கள். ஆண்களின் மைபவளியில் 
அத்தனையும் உண்டு, அனத பவளிக்பகாணர அவர்கள்  ிரயத்தைப் டுவதில்னல. சிலாைின் கனதகள் 
ப ரும் ாலும் இத்தனகய ஆண் உணர்வுகனளச் சார்ந்து கட்ைனமக்கப் ட்ைனவ. ஏனழ -  ணக்காரன், 
 டித்தவன் -  டிக்காதவன், கனலஞன் - பதாழிலாளி எை  ல்லவறு தரப் ட்ை மைிதர்களுக்கினைலயயாை 
லவற்றுனமகனள ல சிச் பசல்லும்  ைங்கள் இவருனையனவ. ஆண் - ப ண் உறவின் ப ாருட்டு நிகழும் 
துலராகங்கனளயும் விரிவாய் அலசிைத் தவறவில்னல அவர். 
 
உலகளாவிய தினரப் ை விருதுகனள பதாைர்ச்சியாக ப ற்று வரும் சிலாைின்  னைப்புகள் ஒன்லறாபைான்று 
ஏலதாபவாரு விதத்தில் பதாைர்புனையனவ. தைித்து அனலயும் புத்திஜவீிகள், சுமூகமாை உறவற்ற 
தம் திகள், லவனலயில்லா பதாழிலாளிகள், ஆண் மைனத அறிய முயன்று லதாற்கும் ப ண்கள் எை 
சிலான் உருவாக்கி நைமாைவிடும் கதா ாத்திரங்கள் எதார்த்தத்தில் காணக் கினைப் வர்கள். 
 
2002ஆம் ஆண்டு பவளிவந்த சிலாைின் Distant லநர்எதிர் தினசயில்  யணிக்கும் இரண்டு ஆண்கனளப் 
 ற்றியது.  பமஹ்மத் நகரத்தில் வசிப் வன்,  ணக்காரன், நடுத்தர வயதிைன்,  டித்தவன், புனகப் ைக் 
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கனலஞன், லதர்ந்த ரசனைக்காரன், நாகரீகம் கற்றவன். யூசுப் கிராமத்து இனளஞன்,  டிப் றிவற்றவன், 
ஏனழ, லவனல லதடு வன். இவ்விருவரும் ஒலர வடீ்டில் தங்க லநரிடும் நாட்களின் குறிப்ல  Distant. 
 ாவப் ட்ை யூசுப்ன  பமஹ்மத் நைத்தும் விதம் லமாசமாைது. அவன் கற்றறிந்த ஞாைம் அந்த ஏனழ 
இனளஞைிைம் காட்டும் வன்மத்தில் அர்த்தமற்றுப் ல ாகிறது. புத்தக வாசிப்பும், உலக ஞாைமும் நம்னம 
லமலும் லமலும்  க்குவ டுத்திக் பகாள்ளலவ. தன்னை ப ரும் ரசனைக்காரைாக காட்டிக் பகாள்ளும் 
பமஹ்முத் உண்னமயில்  ந்தம் எை யாருமின்றி தைித்து விைப் ட்ைவன். ப ருவாழ்விற்குச் 
சுற்றியுள்ளவர்களிைம் காட்டும் குனறந்த ட்ச அன்பு ல ாதும் என் னத உரத்துச் பசால்லும் கனத இது. 
 
துலராகம் என்கிற ஒற்னறச் பசால்னலச் சுற்றிக் கட்ைனமக்கப் ட்ை சிலாைின் தினரப் ைம் Climates (2006). 
மகிழ்ச்சியற்ற காதலர்கள் இருவரின் சுற்றுலா  யணம் ஒன்றில் துவங்குகின்றது கனத. இருவருக்கும் 
இனைலய நிலவும் பமௌைம் அவர்களின் கைந்த காலத்தின் மிச்சம். லவபறாரு ப ண்ணுைைாை உறவின் 
காரணமாக அவன் மீதாை தீராத லகா ம் அவனள விைாமல் துரத்துகிறது. அந்த கைற்கனர நகரில் 
இருவரும்  ிரிவபதைப் ல சி வினைப றுகின்றைர். பதாைரும் வசந்த காலத்தில் அத்தனைக்கும் 
காரணமாை அப்ப ண்னண அவன் மீண்டும் பதாைர்பு பகாள்கிறான். குற்ற உணர்ச்சி ஏதுமற்று பதாைரும் 
நாட்களில் நிலவும் பவறுனம அவனை மீண்டும் காதலினய லதடிச் பசல்லச் பசய்கிறது.  ைிக்காலத்தில் 
அவர்கள் மீண்டும் சந்தித்துக் பகாள்கின்றைர். தான் எந்தத் தவறும் பசய்யவில்னல என்று ப ாய் 
பசால்லி அவனளச் சமாதாைம் பசய்கிறான். ஆைால் உணர்ச்சி  ரீிை ப ருங்குரபலடுத்து அழுதிடும் 
அவளின் உண்னமப்  ிரியம் முன்லை அவன் லதாற்றுப் ல ாகிறான். துலராகத்னத னமயப் புள்ளியாக 
னவத்து சிலான் வடித்திருக்கும் இக்காவியம் ஆண் - ப ண் உறவின் ப ாருட்டு நிகழும்  கனை ஆட்ைங்கள் 
தான் எத்தனை வனக என் னத உணர்த்துவது. Climates தினரப் ைத்தின் மூலம் தான் ஓர் அற்புதமாை 
நடிகனும் கூை என் னத நிரு ித்து உள்ளார் சிலான். சிலாைின் மனைவியும் இயக்குநருமாை எப்ரூ சிலான் 
இப் ைத்தில் நாயகி லவைலமற்றுள்ளார். துலராகத்தின் வனலயில் சிக்கிக் பகாண்ை காதலர்களின் 
நினலனய இந்த ஆதர்ச தம் திகள் தினரயில் பவகு இயல் ாக பவளிக்பகாணர்ந்துள்ளைர். 
 
ஒருவைின் சுயநலத் லதனவக்காய் சினதவுறும் ஒரு குடும் த்தின் கனத சிலாைின் Three Monkeys (2008). 
பதளிந்த நதியாக பசன்று பகாண்டிருக்கும் வாழ்க்னக ஓரிரவில் முற்றிலுமாக தைம்புரண்ைால் என்ைாகும். 
 ணமாைது ஒரு குடும் த்னத ஆட்டிப்  னைப் னத முடிந்தவனர எதார்த்த பமாழியில் அணுகியிருக்கிறார் 
சிலான்.  ணத்தின் லதனவ அல்லது அதன் மீதாை ஆனச ஒருவனை பசய்யாத பகானலப்  ழினய ஏற்றுக் 
பகாள்ளச் பசய்கிறது, நடுத்தர குடும் த்தனலவினய கணவனுக்குத் துலராகம் பசய்யத் தூண்டுகிறது. 
சிலாைின்  ிற  ைங்களில் இருந்து முற்றிலும் மாறு ட்ை கனதக்களம் இதில். சஸ்ப ன்ஸ் த்ரில்லனர 
ல ாலத் துவங்கும் கனத பமல்ல லவகம் குனறந்து ப ாருளாதார சிக்கலில் தவிக்கும் ஒரு குடும் த்னதச் 
சுற்றிச் சுழல்கிறது. அதில் இருந்து பவளிவர அவர்கள் லதர்ந்பதடுக்கும் வி ரீத முடிவுகள் எை நீள்கின்றது. 
துலராகத்தின் கனத இதிலும் உண்டு. அதன் பதாைர்ச்சியாய் நீளும் குற்றஉணர்வும், தடுமாற்றங்களும் கூை. 
 
2011ம் ஆண்டு பவளிவந்த Once up on a time in Anatolia சிலாைின் மாஸ்ைர்  ஸீ் எை அறியப் டுகிறது. 
அலைக  ாராட்டுகலளாடு தீவிர விவாதங்கனள முன்பைடுத்த தினரப் ைம். பகான்று புனதத்த  ிணத்னத 
அனையாளம் காட்ை குற்றவாளிலயாடு  யணிக்கும் மருத்துவர், வக்கீல், ல ாலீஸ் அதிகாரி மூவரின் 
ஓரிரவு  யணலம கனத. அவர்களுக்குள் நிகழும் நீண்ை உனரயாைல்கள் தத்துவம், திருமண வாழ்க்னக, 
அலுவல், உலக பநறிமுனறகள் எை  லவற்னறயும் ல சிக் பகாள்கின்றைர். அவர்களின் ல ச்சின் வழிலய 
ஒவ்பவாரு கதா ாத்திரத்தின் குணாதிசியமும் நமக்கு புலப் டுகின்றது. வன்மமும், குரூரமும, இரக்கமும் 
பகாண்டு அனல ாயும் ஆண் மை சலைங்கனள மிக நுட் மாய் இத்தினரப் ைம் விவரிக்கின்றது. இரவில் 
விளக்கு பவளிச்சத்தில் அழகிய ப ண் முகத்னத கண்ைதும் பவடித்து அழுதிடும் பகானலக் குற்றவாளி, 
அவள் உருவில் கைவுனளக் கண்ைவனைப் ல ால நைந்த உண்னமனய ல ாலீசிைம் விளக்கிடும் காட்சி 
ஒன்று ல ாதும் சிலாைின் லமதனமனய விளக்க. கலங்கிய நதினயப் ல ால அத்தனை அழுக்குகனளயும் 
தாங்கிச் பசல்கிறது வாழ்க்னக என் னத இத்தினரப் ைம் நமக்கு உணர்த்துகிறது. 
 
பசன்ற ஆண்டு பவளிவந்து  லதரப் ட்ை விமர்சைங்கனள சந்திந்த சிலாைின் Winter Sleep அவர் 
ரசிகர்களின் எதிர்ப் ார்ப்ன  பூர்த்தி பசய்துள்ள  ைலம. புகழ் ப ற்ற எழுத்தாளன் - தினரக்கனலஞன் - 
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ஊரில் மதிப்புமிக்க ந ர் - ப ரும்  ணக்காரர் எைப்  ல முகங்கள் பகாண்ை முதியவர் ஐதீன் தன்னைக் 
குறித்துத் தாலை உருவாக்கிக் பகாள்ளும்  ிம் ம், அனதக் கட்டிக்காக்க சிரித்த முகத்லதாடு விவாதங்களில் 
ஈடு ட்டு லதாற்கும் ப ாழுதுகள், இருள் சூழ்ந்த அவரது தைினம ப ாழுதுகள் எை இத்தினரப் ைம் வாழ்வில் 
லதால்வியுற்ற ஒருவைின் இறுதி நாட்களின் சில  க்கங்கனளப் புரட்டிச் பசல்கின்றது. அவரது தங்னக, 
மனைவி துவங்கி அனைவருக்கும் ஐதீனை பவறுக்க ஒரு காரணம் இருக்கிறது.   டித்த  டிப்பும், எழுதும் 
எழுத்தும் அர்த்தம் ப றுவது நம்னம சுற்றியுள்ளவர்களின் நன்மதிப்ன  ப ற்றால் தான் என் னத அவர் 
புரிந்து பகாள்ள ஓர் ஆயுள் லதனவப் டுகிறது. மைிதர்களுக்கு ஏற் , சந்தர்ப்  சூழ்நினலகளுக்கு ஏற்  
முகமூடினய மாற்றிக் பகாள்ளும் ஐதீைின் நாைகம் லசார்வுற்று முடிவுறுகிறது. 
 
நிலப் ிரபுத்துவக் காலத்னத ல ால இன்றும்  ணக்காரர்களின்  ிடியில் சிக்கியிருக்கும் அடித்தட்டு 
மக்களின் குரலாய் ஒரு குடும் த்தின் கனதயும் இதிலுண்டு. குளிர்காலமும், மனழக்காலமும், 
 ைிக்காலமும் னமதீைின் மைமாற்றங்கலளாடு லசர்ந்து  யணிக்கின்றை. ஒரு விதத்தில் ஐதீன் 
கதா ாத்திரம் Distant தினரப் ைத்தில் வரும் பமஹ்மூத்னத ஞா கப் டுத்துவது. உலக ஞாைத்னத மீறிய 
ஒன்று  ிறரின் அன்ன ப் ப றுவது என் னத நினைவூட்டும் கதா ாத்திரங்கள். 
 
சிலான் மிகச் சிறந்த புனகப் ை கனலஞர். அவரது இனணயதளத்தில் பகாட்டிக் கிைக்கும் புனகப் ைங்கள் 
பசால்லும் அவர் திறனை. மிகச் சிறந்த புனகப் ைக்காரன் இயக்குநராைால் உண்ைாகும் மாயாஜாலம் 
என்ைபவன் தற்கு சிலாைின் தினரப் ைங்கலள சாட்சி. துருக்கி லதசத்து நகரங்களும், கிராமங்களும், 
நதிகளும், மனல பவளிகளும் இவர் லகமராவின் மந்திரத்தால்  ிரம்மாண்ை அழகு ப ற்று விரிகின்றை. 
அதிலும் குறிப் ாக அைலைாலியா  குதி மீதாை சிலாைின் காதல். Distant, Winter Sleep உள்ளிட்ை இவரின்  ல 
 ைங்கள் அப் குதியில்  ைமாகப் ட்டுள்ளை. கைவுகளுக்கு உயிர் பகாடுத்தனத ல ான்ற லகமரா 
லகாணங்கள் துருக்கி லதசத்தின் மீதாை காதனல கூட்டுவது. 
 
 ருவ மாற்றங்கனள தம் கனதலயாடும், கதா ாத்திரங்களின் மைநினலலயாடும் இனணப் தில் சிலானுக்கு 
நிகரில்னல. உதாரணமாக Distant தினரப் ைம்  ைிக்காலத்தில் துவங்கி வசந்த காலத்தில் முடிகிறது. 
 ைியுருகிக் கனரவனதப்ல ால பமஹ்மத்னதச் சுற்றி இருந்தவர்கள் அவனை விட்டு விலகிப் ல ாகின்றைர். 
ல ாலலவ Climates தினரப் ைத்தில் லவைிற்காலத்தில்  ிணக்கு பகாண்டு விலகும் காதலர்கள் மீண்டும் 
 ைிகாலத்தில் சந்தித்துக் பகாள்கின்றைர்.  இம்முனற உணர்ச்சிகள் அற்று உருகி ஓைத் தயாராை 
மைநினலயில் இருக்கிறார்கள். Winter Sleep தினரப் ைத்தில்  ைிக்காலமும், குளிர்காலமும் இரு 
கதா ாத்திரங்கள் எைலாம்.  
 
சிலாைின்  னைப்புகள் எதார்த்தத்னத மீறிய ஆச்சர்யங்கள். தைினம, துலராகங்கள்,  ஏமாற்றம் எை 
மைபவளியில் நிகழும் சின்ைத் தடுமாற்றத்னதக் கூைக் கச்சிதமாகக் காட்சிப் டுத்தி ஆச்சர்ய டுத்தும் 
ப ருங்கனலஞன். சிலாைின் கனதயுலகம் ப ரும் ாலும் உறவுகளுக்கினைலயயாை மைப் ல ாராட்ைங்கனள 
குறித்தனவ, இருப் ினும் அனத மினக உணர்ச்சியில்லாமல் எதார்த்தத்தின் வழி விவரிக்கிறார். 
பமஹ்மனத ல ால, யூசப்ன  ல ால, ஐரீனைப் ல ால சிலான் அறிமுகம் பசய்யும் ஒவ்பவாரு 
கதா ாத்திரத்தின் வழிலயயும் நமக்குப் ப ற்றுக் பகாள்ள எண்ணற்ற விஷயங்கள் இருக்கின்றை. தன் 
 னைப்புகளின் வழி  ார்னவயாளனை மிகுந்த சிந்தனைக்கு உட் டுத்தி, சில பதளிவுகனள முன்னவக்கும் 
வனகயில் சிலான் - நம் காலத்தின் கனலஞன் என் தில் சந்லதகலமயில்னல. 
 
*** 
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அன்ைில் பைவவ 
சங்கீதா பாக்கியராஜா 

 
அந்நிலயான்யமாய் வாழ்றதுக்கு உதாரணமா எங்கனளத்தான் பசால்வாங்க. 
 
அந்நிலயான்யம் அப் டீன்ைா சண்னை ல ாைாமல் ல ாலி முகத்லதாை வாழ்றதுன்னு நினைச்சீங்களா?  
 
நானும் பூரணமும் ல ாைாத சண்னையா!  ிள்னளகள எங்க  டிப் ிக்கிறது என்றதில இருந்து லதாட்ைத்துல 
எந்த மரம் இருக்கணும் இருக்கக்கூைாதுங்கிற வனரக்கும் சண்னை  ிடிச்சிருக்லகாம். என்ை அவலளாை 
சண்னை எல்லாம் கீச்சுக்கிளி ல ால அமத்தலாயிருக்கும். நான் தான் நாய் ல ால ஊனழயிட்டு கத்துலவன்.  
 
நூல் லசனல தவிர எனதயும் அவள் உடுத்த விட்ைதில்ல. லவற ஆனை உடுத்த அவளுக்கு விருப் மானு 
கூை எைக்குத்பதரியாது. ஆைா எைக்கு என்ை, எங்லக, எப் டி லவணுங்கிறபதல்லாம் அவளுக்கு அத்துப் டி. 
 
அதிர்ந்து ல ச மாட்ைாள், நைக்க மாட்ைாள். அவளுக்கும் லசர்த்து என் சத்தம் தான் வடீ்டில லகக்கும். 
 ள்ளிக்கூைத்துல எப் டி நீ  டிப் ிக்கிற என்று எத்தனைலயா தைனவ  ரிகாசம்  ண்ணியிருக்லகன்.  
 
ஆைா  ிள்னளயளுக்கு எந்த டீச்சனர அதிகம்  ிடிக்கும் எண்டு லகட்ைா பூரணம் டீச்சர் தான் என்று இவ 
 க்கம் னககாட்டுவாங்க. நானும் தான் டீச்சராயிருக்லகன். எட்டி நின்று  வ்வியமாய் குட்மார்ைிங் பசால்ற 
 ிள்னளகள், பூரணத்தின் லசனலத்தனலப்ன   ிடித்த டி  ள்ளிக்கூைபமங்கும் அனலயுறனத நாலை 
எத்தனை தைனவ கண்ணால  ார்த்திருக்லகன். 
 
சிக்கைம்  ற்றி பசால்லிக்பகாடுத்தா, லசனவ  ற்றி பசால்லிக்பகாடுத்தா, மற்றவங்கலளாை கனதக்கிறது 
எப் டி,  ழகுறது எப் டி, யாருக்கு உதவி பசய்ய லவணும், யானர வடீ்டுக்குள்ள லசர்க்க லவணும் எண்டு 
பசால்லிக் பகாடுத்தா. சின்ைப் ிள்னளகள எப் டி தூக்குறது என்ைது முதல் அவங்களுக்கு எப் டி 
 ாலூட்டுறது என்கிறது வனரக்கும் பசய்து காட்டிைாள்.  
 
ஊருக்குள்ள நாலு வடீு கட்டி,  ிள்னளயளப்  டிப் ிச்சி, ஆளாக்கி மாஸ்ைர் தனல நிமிந்துட்ைார்ன்னு 
பசான்ைாங்கன்ைா, அதன் காரணம் நாைா? இல்ல, பூரணம் இல்லாட்டி என் வாழ்க்க பூரணமாயிருக்குமா? 
 
அவலளாை அழகுக்காக இல்ல, குணத்துக்காக தான் அவள கல்யாணம் கட்டிைைான். அந்தக் காலத்திலலய 
ஊர எதிர்த்துக் காதல் கல்யாணம்  ண்ணிக்கிற அளவு னதரியமும், திைமும் இருந்த அவளுக்கு, 
லகா ப் ைத் பதரியாதுண்ைா யாராவது நம்புவாங்களா? 
 
காதல் எண்டு பசால்லி கண்ை கண்ை இைத்தில அசிங்கம்  ண்ணதில்ல. எங்கை  ிள்னளயளுக்லக 
பதரியாமல் ஒவ்பவாரு நாளும் எங்கலளாை அந்தரங்க வாழ்க்னக அப் டி அழகா ல ாகும்.  
 
ம்ம்ம். வயசு ல ாைா காதல் ல ாயிடுபமண்டு எந்த விசரன் பசான்ைவன்? அறு து வயசுக்குப்  ிறகுதான் 
காதல் எண்ைா என்ைண்டு எைக்கு பதரியவந்துச்சு. 
 
சின்ை முத்தங்களால எப் டி ஒருத்தனை சிலிர்க்க னவக்க முடியும் என்றத பசய்து காட்டிைாள் பூரணம்.  
சாய்மனணக்கதினரயில சாஞ்சிருக்கிறப்ல ா தனலலகாதிச் ல ாகும் அந்த ஒரு நிமிஷம் ல ாதும், 
தாம் த்தியத்தின் சுகம் பசால்ல. 
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நகம் பவட்டுலறபைண்டு காலடில இருந்து கால்விரல்களுக்கு பசாடுக்பகடுத்து, னககளால முத்தம் 
னவக்கிற சுகம் இன்னும் மைசுக்குள்ள நிழலாடுது. 
 
ல ாகன்வில்லா முள்ளுக்குத்துைப்ல ா என்னை விை அதிக வலினய அனு விச்சவள் அவள். 
ஒற்னற மீன்துண்னை எைக்காக ஒளிச்சு னவச்சு தட்டுல ல ாடுறதும், அதில ஒரு  ாதிய நான் 
அவளுக்பகண்டு எடுத்து னவக்கிறதும். 
 
லதாட்ைத்துல  றிச்ச லராசாப்பூவ யாருக்கும் பதரியாமல் சாமிப் ைத்துக்கு லமல னவச்சிட்டுப்ல ாக, 
குளிச்சிட்டு வந்து சாவதாைமா எடுத்து அவ தன் தனலயில னவச்சி என்னைப் ார்த்து கண்சிமிட்டிப் 
ல ாறதும். 
 
பவளிய ல ாயிட்டு வர லநரம்  ிந்திைா வாசலுக்குப்  க்கத்துல கதினரய ல ாட்டுட்டு ல த்திக்கு 
தனல ாக்குற சாக்கில என்னைப்  ார்த்துக்பகாண்டு இருக்கிறதும். 
 
என் சாய்மனணக்கதினரயில யானரயும் இருக்க விைாமல் காவல்  ண்ணுறதும், யாருக்கும் பதரியாமல் 
சாய்ந்து அழுறதுக்கு எைக்கு லதாள் குடுக்குறதுக்கும். 
 
இபதல்லாம் இந்தக்காலப் ிள்னளயளுக்குத் பதரியுமா! 
 
ஆச்சு, பநஞ்சு வலிக்குபதண்டு பசால்லி, 'ஆ' எண்டு ஒரு சின்ை சத்தத்லதாை ஆவி அைங்கிப்ல ாை முகம் 
தான் கானலயிலயும், ராத்திரியிலயும் என்ை கண்ணுக்குள்ள நிக்குது. எமன்கூை அவளுக்கு லநாகாமல் 
தான் அவளக் கூட்டிட்டுப் ல ாய்ட்ைான் ல ால. 
 
ஆைா எதுக்கும்மா என்ை விட்டுட்டு நீ முதல்ல ல ாை? 
 
 ிள்னளயள் கண்ணுக்குள்ள னவச்சி  ாக்கிறாங்க தான், ல ரப் ிள்னளயள் தாத்தா தாத்தான்னு என்னையும் 
அவங்கை வினளயாட்டுக்குள்ள இழுக்கிறாங்க தான். மருமக்களும்  ழுதில்ல. ப ாங்கல் தீ ாவளிக்கு 
மரியானத பசய்யுறதில இருந்து மருந்து வாங்கித்தாறது வனரக்கும்  ாத்துப் ாத்து பசய்யுறாங்க. 
 
ஆைா என்ை பசய்து என்ை?  
 
அவலளாை ஸ் ரிசம் இல்லாமல், வாசம் பதரியாமல், சின்ைதாய் ல சும் சத்தம் லகக்காமல்  துனமல ால் 
நைக்கிற  ாதச்சுவடு  ார்க்காமல் இருக்கிற ஒவ்பவாரு நாளும் எைக்கு நரகமாயிருக்குது.  
 
நீ நட்டு வச்ச மாமரத்னதயும், பதன்ை மரத்னதயும் தைவித்தைவி, உன்லைாை தழுவல மீட்டிப் ார்க்கிலறன்.  
மகள் சனமச்ச மீன்குழம் ில உன்லைாை ருசி பதரியுதா எண்டு லதடிப் ாக்குலறன் 
 
மடிச்சி னவச்ச பவள்னள லவட்டில உன்ை னகலரனக இருக்கா எண்டு பதாட்டுப் ாக்கிலறன். கைவுல கூை 
நீ கட்டித்தழுவுறதாய் கண்டு கரும் இருட்னைக் கட்டிப் ிடிக்க எத்தைிக்கிறன். 
 
இத்தனை ஆளுனம உைக்கிருக்பகண்டு பதரியாமல் ல ாச்லச. 
 
உன்னை இன்னும் பகாஞ்சம் சந்லதாசமாய் னவச்சிருக்கலாலமாண்டு நினைச்சி நினைச்சி நான் ஏங்கி 
அழுறது உைக்கு லகக்குதா? 
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மூச்சு முட்டுது. சாவு பகதியில வராதா எண்டு தான் திைமும் கண்மூடித் தூங்கிப்ல ாறன். 
 
 யமாயிருக்கு பூரணம். நீ இருக்கும் வனரக்கும் பூரணமாய் இருந்த உன்ை புருஷன் இன்னைக்கு பவத்து 
மனுஷன். 
 
ஆயிரம் ல ரிருந்தாலும் நீ இல்லாத நான் அைானத தான். 
 
உன்ை சாவுக்கு கூை நான் அழல்ல எண்டு எல்லாரும் பசால்றாங்க. நான் பசத்தா அழக்கூைாபதண்டு 
சத்தியம் வாங்கிட்டு பசத்துப்ல ாய்ட்ைாய். கண்ணரீ் வடிக்கலன்றது தான் எல்லாருக்கும் பதரியுது 
ரத்தக்கண்ணரீ் நரம்ப ல்லாம் சுத்தி சுழண்லைாடுறது உைக்கு மட்டுந்தாலை பதரியும். 
 
எத்தனை இழப்புகள் வந்தாலும் தாங்கியிருந்லதன் நீ இருந்ததால, உன்ை இழப்ன  தாங்குற ஜவீ சக்தி 
லதய்ந்து ல ாச்சி. 
 
இந்திரியங்கனளக்கூை அைக்கிக்பகாண்டு எந்திரமாய் வாழ்ந்துட்டு இருக்லகன் பூரணம். எைக்கு 
வாய்விட்ைழுற லவதனைனயக்கூை தரக்கூைாபதண்டு வாக்கு வாங்கிட்டு  றந்து ல ாை உன்னை விை 
நான் சிறுனமப் ட்ைவன் தான். 
 
இழத்தல் எப் வும் லவதனை தான். என்ை விதனவகளின் லவதனை தபுதாரன்களுக்கும் இருக்குபதண்டு 
உலகத்துக்கு பதரியுறதில்ல. 
 
சானவ எதிர் ார்த்துக் காத்திருக்கிற இந்த முதிய முரைனுக்கும் மைசிருக்கு உன்லமல இன்னும் 
தளும் ிக்பகாண்டிருக்கும் காதலும் இருக்கு பூரணம். 
 
பதாங்கிக்பகாண்டிருக்கிற உன் லசனலயில லவர்னவ வாசம் அடிக்குதா எண்டு மணந்து  ார்க்கிலறன். 
வாலி  முறுக்குண்டு பசால்வாங்க. வயசாைவங்களுக்கும் காமம் காதலாய் வருபமண்டு யாருக்கும் 
பதரியுமா? 
 
நீ இல்லாத இரவுகள், நீ பதாைாத அங்கங்கள், நீ தழுவாத லதாள்கள் எல்லாம் நீ லவணும் லவணும் எண்டு 
திைபவடுத்துத் திணறுது. 
 
ஒவ்பவாரு ராத்திரியும் உன்னை  ாயில லதடி னககளால் துழாவுலறன். 
 
உன்ை சீனல தான் எைக்கு ல ார்னவ. அந்த வாசம் ல ாகக்கூைாபதண்டு லதாய்க்காமல் ஒளிச்சி 
னவக்கிலறன். 
 
*** 
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“எழுத்து ஒரு நிகர்வாழ்க்வக எனக்கு!” 
கநர்காணல் : சஜயகமாகன்  

 
தமிழ்ச் சூழலில் பஜயலமாகனுக்கு அறிமுகம் அவசியமில்னல. சமகாலத்தில் மட்டுமல்லாது ஒட்டுபமாத்த 
நவைீத் தமிழ் இலக்கியத்னத எடுத்துக் பகாண்ைாலும் தவிர்க்கவியலாத  ங்களிப்ன  ஆற்றி இருப் வர். 
எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல சிந்தனையாளரும் கூை. தமிழ் மின்ைிதழ் பதாைங்க லயாசனை எழுந்ததும் முதல் 
இதழில் பஜயலமாகைின் விரிவாை லநர்காணல் இைம் ப ற லவண்டும் என் தும் லசர்ந்லத முடிவாைது. 
 
இது ஒரு மின்காணல் (electronic interview). மின்ைஞ்சலில் நான் லகள்விகனள அனுப் , அவர்  திலிலளித்து, 
அதைடிப் னையில் புதுக் லகள்விகள் முனளத்து, அவற்றுக்காை விளக்கங்கள் எை உருவாை ஒன்று. 
 திலளிக்னகயில் முக ாவங்கள் என்ை, எங்லக லயாசிக்கிறார் என் ை ல ான்ற விஷயங்கள் இதில் 
 திவாகாது என் து குனற தான் எைினும் பசால்ல விரும் ியனதத் திரி ைாமல் அப் டிலய பகாண்டு 
லசர்க்க ல ச்னச விை எழுத்லத துல்லியமாை வழி. தவிர, மின்ைிதழுக்கு மின்காணல் தாலை ப ாருத்தம்! 
 

 
 
 
1. முதலில் இயல் விருதுக்கு வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் எழுத வந்து 30 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகப்கபாகிைது. 
இன்று சமகாலத் தமிழ் எழுத்தாேர்கேில் உச்சபட்ச ஸ்தானம். எப்படி உணர்கிைரீ்கள்? இந்த நீண்ட 
பயணம் குைித்து என்ன நிவனக்கிைரீ்கள்? எழுத்தில் சாதித்து விட்டதாகத் கதான்றுகிைதா? 
 
எழுதவந்து 30 ஆண்டுகள் என்று பசால்வனதவிை அறியப் ட்டு முப் தாண்டுக்காலம் என்று பசால்லலாம் 
எைத் லதான்றுகிறது. நான் எழுத ஆரம் ித்தது எழுத்துக்கள் பதரிந்த நாளில் இருந்லத தான். என் அம்மா 
என்ைிைம் கனத எழுதிக்காட்டும் டிச் பசால்வதுண்டு.  ிரசுரமாைது எட்ைாம் வகுப் ில்  டிக்னகயில். 
ஒருல ாதும் எழுத்தாளன் அன்றி  ிற அனையாளங்கனள நான் ஆனசப் ை என் அம்மா விரும் ியதில்னல. 
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நான் அவரது கைவின் உருவாக்கம். 
 
சமகாலத் தமிழ் எழுத்தாளர்களில் முதலிைம் எை நான் நினைக்கவில்னல. எழுத்து என் து அப் டி 
கறாராக வகுக்கப் ைத்தக்கது அல்ல. பவவ்லவறு எழுத்தாளர்களால் பவவ்லவறு இைங்கள் 
நிரப் ப் டுகின்றை. அது ஒரு கம் ளம் ல ால  லநூறுல ரால் நான்குதினசயிலும்  ின்ைி 
விரித்துச்பசல்லப் டுகிறது. நான் என் இைத்னத நினறக்கிலறன் 
 
எழுத்தில் சாதித்துவிட்ைதாகத் லதான்றிய ின் எழுதலவ முடியாது. இனத ஒப்புக்காகச் பசால்லவில்னல. 
உண்னமயிலலலய ஐம் துக்கும் லமல் வயதாகும்ல ாது உங்களுக்கும் இது பதரியும். எழுத எழுத 
எழுதுவதற்காை இைம் பதரிந்துபகாண்லை இருக்கும். அப் டித் பதரியாமலாகும்ல ாது நின்று விடுகிலறாம். 
அப்ல ாதுதான் திரும் ிப் ார்க்கிலறாம். 
 
அதுவனர எழுத்து என் து பமாழிவழியாக பமல்லபமல்ல உருவாக்கிக்பகாள்ளும் ஒரு கைவில் 
வாழ்ந்திருப் துதான். வாசகர்களுைன் லசர்ந்து நிகழும் ஒரு கூட்டுக்கைவு அது. எழுத்து உருவாகி 
வரும்ல ாது நாம் நம்னம இழந்து அதற்குள் நுனழயும்ல ாது வாழ்க்னக  லமைங்கு ஒளியும் விரிவும் 
பகாண்ைதாக ஆகிறது. அந்த இன் லம எழுதுவதற்காை உத்லவகத்னத அளிக்கிறது. மற்ற டி அதில் 
சாதனை எை ஏதுமில்னல. 
 
ஆைால் இளம் வயதில் இருப் வர்களிைம் அனதச் பசால்லிப் புரியனவக்க முடியாது. அவர்கள் 
சாதனைகனளலய குறினவப் ார்கள். அவர்கலள எழுதி எழுதி அனதக் கண்டு ிடிக்கலவண்டியதுதான் 
 
2. உங்கள் இேவம வாழ்க்வக, இலக்கியத்தில் நாட்டம் வந்தது குைித்துச் சசால்லுங்கள். உங்கள் 
நண்பன், சபற்கைாரின் தற்சகாவல உங்கள் வாழ்க்வகவய எப்படி பாதித்தது? எழுத அது காரணமா? 
 
நான் எப்ல ாதுலம எழுத்தாளைாகலவ உணர்ந்திருக்கிலறன் என்று பசான்லைன். அது என் அம்மாவால் 
எைக்கு அளிக்கப் ட்ை இலக்கு. எழுத்தாளன் ஆகலவண்டுபமன்றால் வாசிக்கலவண்டும் எை அம்மா 
பசான்ைார்கள். சுட்டுவிரல் பதாட்டு வாசிக்கும் வயதிலலலய நூல்கனள அறிமுகம் பசய்தார்கள்.  
 
மிக இளம்வயதிலலலய நான் வாசிக்க ஆரம் ித்துவிட்லைன். எப்ல ாதுலம மிகச்சிறந்த வாசகைாகலவ 
என்னை உணர்ந்திருக்கிலறன். இளம்வயதில் எல்லாவற்னறயும் வாசித்துத் தள்ளலவண்டுபமன்ற பவறி 
இருந்தது. இன்று அது இல்னல. அப்ல ாது புனைவுகனள வாசித்துக்பகாண்லை இருந்லதன். அக்கைவு 
அறு ைாமல் லதனவப் ட்ைது. இன்று நாலை புனைவுகனள உருவாக்கிக் பகாள்கிலறன். ஆகலவ வரலாறு, 
தத்துவம் தான் நான் இன்று அதிகமாக வாசிப் னவ.  
 
வாசிப்ல  என்னை எழுத்தாளைாக உருவாக்கியது. பமாழிக்குள் வந்து விழுந்லதன். எழுதத் பதாைங்கிலைன். 
நடுலவ அனலச்சலில் இருந்த சிலவருைங்கள் தவிர எப்ல ாதுலம எழுதிக்பகாண்டுதான் இருந்திருக்கிலறன். 
எழுத்து என்னை எப்ல ாதும் ல ணியிருக்கிறது.  ட்டிைி கிைக்கவிட்ைதில்னல. இளவயதில் அற்புதமாை 
 ாலியல் கனதகனள எழுதியிருக்கிலறன் எை நினைக்னகயில் புன்ைனக வருகிறது. எழுத்து ஒரு 
நிகர்வாழ்க்னக எைக்கு. 
 
நண் ன் ராதாகிருஷ்ணன் தற்பகானலபசய்துபகாண்ைதும் சரி அம்மாவின் தற்பகானலயும் சரி அடிப் னை 
விைாக்கனள லநாக்கிச் பசலுத்திை. மரணம்  ற்றி, வாழ்க்னகயின் சாரம்  ற்றி. அனவ 
நிகழாமலிருந்திருந்தால் என் எழுத்திலும் எளிய சமூகவியல் விைாக்களும் வாழ்க்னகச் சித்திரங்களும் 
மட்டும் இருந்திருக்கலாம். அவ்விைாக்கள் வழியாக நான் ஆன்மீகம் லநாக்கிச் பசன்லறன். தத்துவத்னதக் 
கற்லறன். ஆழ் டிமங்கனள தியாைித்லதன். இன்றுள்ள அகநினலனய அனைந்லதன் 
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இன்று எழுதுவதற்கு எது காரணம்?  ிச்னசபயடுக்கும் துறவியாக திருவண்ணாமனலயில் இருந்த 
நாட்களில் என்னுைன் ஒரு முதிய துறவி இருந்தார். ல சமாட்ைார். ஒருலவனள  ிச்னச எடுத்து உண் ார். 
தைியாகலவ இருப் ார். ஒருநாள் அவர் என்ைிைம் நல்ல ஆங்கிலத்தில் ல சத்பதாைங்கிைார். நான் ஒரு 
ல ாதும் துறனவலயா லயாக மார்க்கத்னதலயா லதர்ந்பதடுக்க முடியாது என்றார். ’நீ கற் னை உள்ளவன். 
கற் னை லயாக மார்க்கத்திற்கு உரியது அல்ல. அது ப ருகிப்ப ருகி லயாக அனு வத்னதலய கற் னையில் 
அனையத் பதாைங்கிவிடும். பசன்றுவிடு’ என்றார்.  
 
‘நான் என்ை பசய்யலவண்டும்?’ என்லறன். ‘கற் னைதான் உன் வழி. லதடுவதும் கண்ைனைவதும் அதன் 
வழியாகலவ நிகழமுடியும்’ என்றார். அதுதான் நான் இன்று எழுதிக்பகாண்டிருக்க காரணம். எைக்கு இது 
ஒருவனக லயாகம். ஞாைலயாகம் எை இன்னும் கச்சிதமாகச் பசால்லவன். 
 
3. உங்கள் குரு நித்ய வசதன்ய யதி பற்ைிக் கூறுங்கள். எந்த வவகயில் அவர் உங்கள் ஆளுவமயின் 
உருவாக்கத்தில், சிந்தவன முவைகேில் பங்கு வகித்தார்? (குருவும் சடீனும் நூல் முன்னுவரயிலும் 
உங்கேின் சவவ்கவறு கட்டுவரகேிலும் காணக் கிவடக்கிைது எனினும் சுருக்கமாக விவரியுங்கள்) 
 
எப்ல ாதுலம ஆசிரியர்கனளத் லதடி அனலந்துபகாண்டிருந்தவன் நான். இளனமயிலலலய நல்ல 
ஆசிரியர்களும் எைக்கு அனமந்தார்கள். ‘குருசாகரம்’எை ஓ.வி.விஜயன் ஓரு நாவல் எழுதியிருக்கிறார். குரு 
என் வர் ஒரு கைல். அனலகனளத்தான் தைிமைிதர்களாகப்  ார்த்துக்பகாண்டிருக்கிலறாம். எைக்கு 
இளனமயில் தமிழ் கற்றுத்தந்த தமிழாசிரியர்கள், நான்  யணங்களில் கண்ைனைந்த துறவிகள் 
அனைவருலம ஆசிரியர்கலள. 
 
நான் மனலயாளக் கவிஞர் ஆற்றூர் ரவிவர்மானவ என் முதன்னமயாை ஆசிரியராகச் பசால்லவன். நவைீ 
இலக்கியத்திற்கு என்னை அவர்தான் வழிநைத்திைார்.  ி.லக. ாலகிருஷ்ணன், எம்.லகாவிந்தன் 
ல ான்றவர்களும் எைக்கு முக்கியமாைவர்கள். சுந்தர ராமசாமி, ஞாைி இருவனரயும் அக்காலத்தில் 
சந்தித்லதன். இருவருலம எைக்கு இருவனகயில் ஆசிரியராக அனமந்தவர்கள். நவைீ இலக்கியத்தின் 
பநறிகனள சுந்தர ராமசாமியிைமிருந்தும் லகாட் ாடுகனள ஞாைியிைமிருந்தும் கற்றுக்பகாண்லைன். 
ல ராசிரியர் லஜசுதாசன் பசவ்வியல் நூல்கனள அணுகுவதற்கு கற் ித்தவர். அவரது மாணவராை 
லவதசகாயகுமார், அ.கா.ப ருமாள் ஆகிலயாரும் என் ஆசிரியர்கலள. 
 
ஆசிரியர் என் திலிருந்து ஒரு  டி லமலாைவர் குரு. ஆசிரியர் ஒரு துனறயில் நமக்கு கல்வியளிப் வர். 
குரு நம்னம முழுனம லநாக்கி வழிநைத்து வர். ஆசிரியர்கள் கல்வினய அளிக்கிறார்கள். குரு நம்முள் 
உள்ள கற்கும் அகத்னத முழுனம பசய்கிறார். ஆசிரியர்கள்  ாைங்கனளச் பசால்லித்தருகிறார்கள். குரு 
 டிப் னதச் பசால்லித்தருகிறார். நித்யா எைக்கு அப் டிப் ட்ைவர் 
 
நான் பதாைர்ந்து  ல துறவிகனள ஞாைிகனளச் பசன்று சந்தித்துக்பகாண்லை இருந்தவன், ப ரும் ாலும் 
ஏமாற்றம். சிலர் எைக்குரியவர்கள் அல்ல என்று உணர்ந்லதன். எைக்குரிய குரு இலக்கியமும் தத்துவமும் 
இனசயும் அறிந்தவராக, அறிவார்ந்தவராக, சிரிப் வராகலவ இருக்கமுடியும் எை நித்யானவச் சந்தித்த 
 ின்ைலர உணர்ந்லதன் 
 
நித்யானவ முதன்முதலாகக் கண்ை ஐந்தாவது நிமிைத்திலலலய அவனர அனையாளம் கண்டுபகாண்லைன். 
ஊட்டி நாராயணகுருகுலத்தில் அதிகானலயில் மலர்கனள  ார்த்த டி நனைபசல்லக் கிளம் ிக்பகாண்டிருந்த 
முதிய மைிதர் அப்ல ாது  ிறந்த குழந்னத ல ால புத்தம்புதியவராக இருந்தார். அந்தக் கணத்னத இப்ல ாது 
கண்மூடிைாலும்  ார்க்க முடிகிறது. 
 
ஆைாலும் நான் அவனரச் லசாதனை பசய்லதன். அவரது கல்வினய, லநர்னமனய, சமநினலனய, 
விலவகத்னத, ஆன்மஞாைத்னத. அது அவருக்கும் பதரியும், லவடிக்னகயாக அவர் அதற்குத் தன்னை 
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ஒப்புக்பகாடுத்தார். ஒருகட்ைத்தில் என்ை பசய்துபகாண்டிருக்கிலறன் என்ற வியப்பு ஏற் ட்ைது. நான் 
அவருக்கு என்னை ஒப்புக்பகாடுத்லதன் 
 
என் ஆசிரியர்கள் எைக்குக் கற் ித்தார்கள், என்னை வளர்த்தார்கள். குரு என்னை உனைத்தார். அவமதிப்பும் 
சிறுனமயும் பகாண்டு கண்ணரீ் சிந்தியிருக்கிலறன். இைி இவருைன் இல்னல எை  ாதியில் கிளம் ிச் 
பசன்றிருக்கிலறன். எைக்கு ல ச்னச கவைிக்கத் பதரியவில்னல எை அவர்தான் காட்டித்தந்தார். நினைவில் 
நிறுத்தத் பதரியவில்னல என் னதக் காட்டித்தந்தார். திட்ைமிட்டுச் பசயல் ைவும் எடுத்த காரியத்னத 
முடிக்கவும் அவர்தான் கற்றுதந்தார். அனதவிை முக்கியமாக சீராக, பதாைர்ச்சியாக, தர்க்கபூர்வமாகச் 
சிந்திக்கப்  யிற்றுவித்தார். அத்துைன் புனைவுலகில் அந்த தர்க்கம் மீது ஏறி லமலல தாவிச்பசல்லவும் 
வழிகாட்டிைார். 
 
நித்யா எனதயுலம பசால்லித்தரவில்னல என்றும் லதான்றுகிறது. அவருைன் நான் இருந்லதன். அவர் 
ல சிக்பகாண்டும் எழுதிக்பகாண்டும் காடுகளில் உலவிக்பகாண்டும் இருந்தார். அவரிைமிருந்து அவரது 
சாரம் எைக்கு வந்துபகாண்டிருந்தது. நான் மிகமிக ஒழுங்கற்றவன். கட்ைற்றவன். முழுப் ித்தன். இன்றும் 
அப் டித்தான். அது என் நண் ர்களுக்கு பதரியும். ஆைால் என் கனலயில் அப் டி அல்ல. அங்லக நான் 
ல ரரசுகனள ஆளும் சக்ரவர்த்திகளுக்கு நிகராைவன். அது நித்யா கற் ித்தது. 
 
4. உங்கள் பிரியத்துக்குரிய சுந்தர ராமசாமி பற்ைிச் சசால்லுங்கள். உங்கேிவடகய ஆன உைவு, 
உங்கள் எழுத்வத அவர் எப்படி பாதித்தார் என்பது பற்ைி (சுரா நிவனவின் நதியில் எனத் தனி 
நூலிலும் சவவ்கவறு கட்டுவரகேிலும் சசால்லி இருக்கிைரீ்கள் என்ைாலும் இங்கக சுருக்கமாக) 
 
சுரா  ற்றி பசால்லிக்பகாண்லை இருக்கிலறன். அவர் நான் பநருங்கிப் ழக லநர்ந்த மூத்த தனலமுனறத் 
தமிழ் எழுத்தாளர். தமிழ்ச் சிற்றிதழ் சார்ந்த எழுத்தின் அனையாளமாக அன்று அவர் இருந்தார். க.நா.சுவின் 
சிந்தனைமர ின் சமகால நீட்சியாக விளங்கிைார். எண் துகளில் நான் அவனரச் சந்தித்தல ாது அவர் 
வாழ்ந்த அந்த உலகம் மிக வசீகரமாக இருந்தது. மிகச்சிறிய வாசகர் வட்ைம். அங்லக 
எந்தப் ிரதி லனையும் எதிர் ாராமல் தன் கனலக்காகலவ வாழும் சிலர். அவர்களின் லகா தா ங்கள், 
வம்புகள். அவர்களில் ஒருவைாக ஆக ஆனசப் ட்லைன்.  
 
சிற்றிதழ் என் து அளித்த  ரவசத்னத இன்று ஆச்சரியத்துைன் நினைத்துக்பகாள்கிலறன். பவளிலய இருந்த 
உலகம் மிக லமலலாட்ைமாைது என்றும், நாங்கள் அதி தீவிரர்கள் என்றும் கற் னை பசய்துபகாண்லைாம். 
குனறவாக எழுதுவது மட்டும் அல்ல எழுதாமலிருப் லதகூை  னைப்புச்பசயல் ாடு எை நம் ிலைாம். 
லதாற்றுப்ல ாவது ல ால, புறக்கணிக்கப் டுவது ல ால வசீகரமாை இன்பைான்று இல்னல எை 
எண்ணிலைாம். லஜலஜ - சிலகுறிப்புகள் இந்த மைநினலகளின் மிகச்சரியாை ஆவணம். அது லதால்வினயக் 
பகாண்ைாடுகிறது. லதால்வியனைவதில் புைிதமாைதாக ஏலதா உள்ளது, அதுலவ வரலாற்றில் 
வாழக்கூடியது எை அது முன்னவக்கிறது 
 
சுந்தர ராமசாமி அந்த சிற்றிதழ்மைநினலயின் அப்ல ாஸ்தலர். எவருக்காகவும் இல்லாமல் தைக்காக 
மட்டுலம எழுதுவதில் உள்ள ல ரின் த்னத அவர் கற்றுத்தந்தார். தைித்து நிற் திலும் நிமிர்ந்து நிற் திலும் 
உள்ள ப ருமிதத்னத காட்டித்தந்தார். மிகச்சிறிய வட்ைத்திற்குள் பசய்யப் ட்ைாலும் அறிவார்ந்த 
பசயல் ாடுகள் அவற்றின் தீவிரம் வழியாகலவ ப ரும் வினளவுகனள உருவாக்கும் என்று கற் ித்தார். 
அவர் உருவாக்கிய உத்லவகம் அ ாரமாைது. இளம் வாசகைாக, எழுத்தாளைாக அவருைன் ல சிக்பகாண்டு 
நாகர்லகாயில் நகரத்பதருக்களில் நைந்த காலங்கனள நினைவுகூர்கிலறன். ஒவ்பவாரு பசால்னலயும் 
நினைவிலிருந்து எடுக்கமுடிகிறது. 
 
ஆைால் பமல்லபமல்ல எைக்கு அவரது உலகம் சலிப்பூட்ைத் பதாைங்கியது. நான் என்னை ஒடுக்கிக் 
பகாள்ள விரும் வில்னல. என்னை பவடித்துப் ரப்  விரும் ிலைன். நினைத்தனத எல்லாம் எழுத, எழுதி 
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எழுதி என்னைக் கண்டு ிடிக்க என் அகம் விம்மியது. பசாற்கனள எண்ணி எண்ணி லயாசித்து எழுதும் 
அவரது எழுத்துமுனற எைக்குச் சரியாகப் ைவில்னல. வரலாற்னற இலக்கியத்திற்கு அன்ைியமாகக் கருதி 
அனைத்னதயும் தைிமைித அனு வத்னத மட்டுலம பகாண்டுஅளக்கும் லநாக்கு குறுகியபதை நினைத்லதன். 
 
எழுத்தாளன் நிகர்வரலாற்னற உருவாக்கலவண்டும் என்றும்  ண் ாட்னைலய திருப் ி எழுதிவிைலவண்டும் 
என்றும் சமகாலச்சிந்தனைனய முட்டி உனைக்கலவண்டும் என்றும் ஆனசப் ட்லைன். எழுத்து சில 
வரிகளுக்குலமல் கட்ைற்று தன்ைிச்னசயாகப் ப ருகலவண்டும் என்றும் கச்சிதமாை பமாழி அப்ல ாதுதான் 
நிகழும் என்றும் கருதிலைன். அவரது எண்ணிக்லகார்த்த பமாழி மிகவும்  ரந்து கிைப் தாகத் லதான்றியது. 
அனதப்  ாதிக்கும் குனறவாை பசாற்களால் என்ைால் பசால்லிவிை முடியும், அதற்காை உத்லவகம் 
நிகழுபமன்றால் என்று கண்டுபகாண்லைன். நான் என்  ித்னதயும் கட்ைற்ற லவகத்னதயும் எழுத்தாக்க 
விரும் ிலைன். 
 
சிற்றிதழ்ச்சூழலின் காலம் முடிந்துவிட்ைது எை உணர்ந்லதன். தகவல்பதாைர்புப் புரட்சியின் காலம் 
வந்துவிட்ைது. புதிய கருத்துக்கள் புதிய எழுத்து முனறகள். சிற்றிதழ் மைநினலகள் அனறக்குள் உள்லள 
தாழிட்டுக்பகாள்ளலவ உதவும். எழுத விஷயமில்லாதவர்கள் அந்தப்  ாவனையுைன் சாராயம் குடித்து 
கலகக்காரர்களாக வாழ்ந்து பகாள்ளலாம். அது ப ரிய சுய ஏமாற்று, எைக்குரியதல்ல என்று லதான்றியது. 
 
அத்துைன் எைக்கு அவரது ஐலராப் ியச் சார்பு அலுப்பூட்டியது. இந்திய மர ின் மீதாை உதாசீைமும் 
அறியானமயும் ஏமாற்றம் அளித்தது. தத்துவம் அற்ற அவரது யதார்த்தவாதம் ப ாருளற்றிருப் தாகப் 
 ட்ைது. அனத அவரிைலம விவாதித்லதன். பமல்லபமல்ல விலகிச்பசல்லத் பதாைங்கிலைன்.  
 
புராணத்னதயும் பதான்மத்னதயும் நாட்ைார் மரபுகனளயும் பகாண்டு எழுதப் ட்ை என் கனதகள் 
ஒவ்பவான்றும் அவருக்கு தினகப் ளித்தை. விஷ்ணுபுரம் அவரிைமிருந்து நான் அனைந்த விலகலின் 
திட்ைவட்ைமாை புள்ளியாக அனமந்தது. அனத அவரால் உள்வாங்க முடியவில்னல. அலதசமயம் அது 
அனைந்த ப ரும் வரலவற்பு அவனரப்  தற்றமும் எரிச்சலும் அனையச்பசய்தது. அவரால் தன் 
தன்ைம் ிக்னகனயத் தக்கனவத்துக்பகாள்ள முடியவில்னல. ஒருகட்ைத்தில் அவர் தைக்குச் பசௌகரியமாை 
நட்புச்சூழனல உருவாக்கிக்பகாள்ளத் பதாைங்கிைார். விலகல் முழுனம அனைந்தது. 
 
இன்று லயாசித்தால் நான் சற்று ப ாறுப் ில்லாமல் நைந்துபகாண்டிருப் தாகத் லதான்றுகிறது. நான் 
ஒருகட்ைத்தில் என் வழினயக் கண்டுபகாண்லைன். நித்யானவ பநருங்கிலைன். அதன் ின் லநர்ப்ல ச்சில் 
அவர் மீதாை விமர்சைங்கனள குனறத்துக்பகாண்டிருக்கலாம். ஆைால் அவலரதான் விமர்சைங்கனள 
ஊக்குவித்தார். அனத நான் உண்னம எை நம் ிலைன். உள்ளூர மைிதர்கள் பநாய்னமயாைவர்கள் எைப் 
 ின்ைர் பதரிந்தது. அவர் இறந்து  த்தாண்டுகளுக்குப் ின். என் நடுவயதில். ஒன்றும் பசய்யமுடியாது. 
 
இப்ல ாது லயாசித்தால் புன்ைனக வருகிறது. அவர் அபமரிக்கா லமல் ப ரும்  க்தி பகாண்ைவர். 
அபமரிக்கா  ற்றி அவர் பசான்ைபதல்லாலம குழந்னதத்தைமாைனவ. அங்லக லதனவயாை சூடில் கா ி 
கினைக்கும், எத்தனை டிகிரி சூடு லதனவ என்று பசால்லி வாங்கலாம் என்றார். சனமயல் எப் டி 
இருக்கலவண்டும் என்று பசால்லிக் லகட்டுச் சாப் ிைலாம் என்றார். அங்லக காலம் தவறுதலும்  ினழகளும் 
அலைகமாக இல்னல என்றார். 
 
ஒருமுனற பசான்ைார். ‘நான் அங்க மால்களிலல ஜாலியா நான்  ாட்டுக்கு  டுத்துண்டிருப்ல ன். 
 ிள்னளகள் வினளயாடிண்டிருக்கும். யாரும் ஒண்ணும் பசால்ல மாட்ைா. லவடிக்னக  ாக்க மாட்ைா. 
இன்பைாருத்தர் சுதந்திரத்துக்கு அந்த மாதிரி எைமிருக்கு அங்க. எப்டி லவணா இருக்கலாம். இங்க எங்க 
 ாத்தாலும் உத்துப் ாத்து உச்சு பகாட்டுவா”. 
 
அவர் மனறந்து  ல வருைம் கழித்து நான் அபமரிக்கா பசன்லறன். அவர் இருந்த கலிஃல ார்ைியா 
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ஃப்ரீமாண்ட் நகரில் ஒருவர் பசான்ைார். அவர் சுந்தர ராமசாமினய எப் டி அறிமுகம் பசய்துபகாண்ைார் 
என்று. சுந்தர ராமசாமி மால்களில்  டுத்திருப் ார். “இங்லக அப்டி யாரும் பசய்ய மாட்ைாங்க. பராம்  
லவடிக்னகயா இருக்கும். பவள்னளக்காரங்க விசித்திரமா  ாத்துட்டு ல ாவாங்க. எங்கிட்ை என்லைாை 
பவள்னளக்கார முதலாளிதான் அவனரச் சுட்டிக்காட்டி அவர் உங்க ஊரான்னு லகட்ைார். அப் டித்தான் 
அவனர கவைிச்லசன். ஏதாவது பமண்ைல்  ிராப்ளம் இருக்கும்னு நினைச்லசன். அப் தான் அவர் 
னரட்ைர்னு பசான்ைாங்க” சிரித்துக்பகாண்லைன்.  ாவம் சுந்தர ராமசாமி என்று லதான்றியது அப்ல ாதுதான். 
  
5. உங்கள் தாய்சமாழி மவலயாேம். ககரேச்சூழல் எப்கபாதுகம எழுத்தாேர்கவேக் சகாண்டாடுவதில் 
கபர் கபானது. அப்படி இருந்தும் அவத மறுதலித்து தமிழில் எழுதத்சதாடங்கியதும், சதாடர்வதும் ஏன்? 
நீங்கள் தமிழனாக உணர்கிைரீ்கோ அல்லது தமிழில் எழுதகநர்ந்துவிட்ட மவலயாேியாக மட்டுமா? 
உங்கள் மனம் எம்சமாழியில் சிந்திக்கிைது? (இக்ககள்வியின் காரணம் உங்கள் மீது மவலயாேி என்ை 
முத்திவர குத்தி, அவர்ககோடு ஒப்பிட்டு தமிழர்கவே மட்டம் தட்டுவதாக எழும் விமர்சனங்கேினால்) 
 
என் தாய்பமாழி மனலயாளம். ஆைால் என் குடும் த்திலலலய தமிழறிஞர்கள் உண்டு. ஏபைன்றால் 
குமரிமாவட்ைம் திருவிதாங்கூர் அரசின் கீழ் இருந்தது. அதில் இருநூறாண்டுக்காலம் முன்புவனர 
அரசானணகள் எல்லாலம தமிழில்தான் இருந்தை.  னழய லசரநாடு அது. தமிழ் ஆட்சிபமாழியாக, 
பசவ்வியல் பமாழியாக இருந்தது. மனலயாளம் ல ச்சுபமாழியாக. நான்  ள்ளியில் கற்றது தமிழ். 
 தினைந்து வயதுக்குள் உனரயில்லாமல் எந்தச்பசய்யுனளயும் வாசிக்கும் அளவுக்குத் தமிழ் கற்றவன். 
நவைீத் தமிழிலக்கியவாதிகளில் என் தனலமுனறயில் முனறயாகப்  ழந்தமிழ் கற்றவர்கள் சிலலர. 
 
என் சிந்தனை பமாழி தமிலழ. இதுதான் சிக்கல். மனலயாளத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் எழுதியிருக்கிலறன். 
எல்லாலம அைிச்னசயாக தமிழில் இருந்து பமாழியாக்கம் பசய்து எழுது னவ. ஆகலவ என்ைால் 
மனலயாளத்திலலா  ிறபமாழிகளிலலா எழுதுவதன் இன் த்னத அனைய முடிவதில்னல. என்ைிைம் 
மனலயாளத்தில் கட்டுனர லகட்டுக்பகாண்லை இருப் ார்கள். எழுதலவண்டும் எை நினைத்தாலல லசார்வாக 
இருக்கும். தமிழில் ல ைா எடுத்தாலல ல ாதும். என் மைம் லநரடியாகலவ பமாழியாகி எழுத்தாகிவிடும். 
 
நல்ல எழுத்தாளன் புகழ், அங்கீகாரம் எதற்காகவும் எழுதுவதில்னல. நான் எழுத வந்தல ாது 
மனலயாளத்தில் எழுத்தாளனுக்குக் கினைத்த புகழும் அங்கீகாரமும் மிகப்ப ரிது. தமிழில் அதற்காை 
வாய்ப்ல  இருக்கவில்னல. ஆைால் அப் டி வாய்ப்ல  இல்னல என் துதான் எைக்குக் கிளர்ச்சி அளித்தது. 
என்னை ஒரு தனலமனறவுப் ல ாராளியாக, தற்பகானலப்  னையாகக் கற் னைபசய்து உத்லவகம் 
அனைந்லதன். சிற்றிதழ் மைநினல அது. 
 
தமிழன், மனலயாளி என் பதல்லாம் நம்னமச்சுற்றி உள்ள அரசியல்வாதிகளால் உருவாக்கப் டும் 
அனையாளங்கள். அவர்களின் அதிகாரத்துக்காக அந்த அனையாளங்கனள அவர்கள் உருவாக்கி 
அதைடிப் னையில் மக்கனளத் திரட்டுகிறார்கள். அத்தனகய அனையாளங்கனள ஓர் எழுத்தாளன் 
தைக்காகச் சூடிக்பகாள்வான் என்றால் அவனைப்ல ால உதவாக்கனர லவறில்னல. திரும் த்திரும்  அந்தக் 
கும் ல் என் வடீ்டு வாசலில் நின்று ‘நீ தமிழைா மனலயாளியா பசால்’ எைக் கூவிக்பகாண்டிருக்கிறார்கள். 
‘ல ாய் லவனலனயப்  ாருைா முட்ைாள். என் எழுத்தின் முற்றத்தில் கால்னவக்கலவ தகுதியற்றவன் நீ. 
உன்னைப்ல ான்றவர்கனள மீறித்தான் எங்கும் எப்ல ாதும் இலக்கியம் எழுதப் டுகிறது’ என் லத என்  தில். 
 
சில விஷயங்களில் என்னை மனலயாளப் ண் ாட்டின் பதாைர்ச்சியாக உணர்வதுண்டு. சில விஷயங்களில் 
தமிழ்  ண் ாட்டின் கண்ணியாக. மனலயாளப் ண் ாட்னைலய தமிழ்ப் ண் ாட்டின் ஒரு சிறு  குதியாகலவ 
எண்ணிக்பகாள்கிலறன். அப் டித்தான் பதாைர்ந்து எழுதியிருக்கிலறன். கட்டுனரகளில். பகாற்றனவயில்.  
 
தமிழ், மனலயாளம் என்ற இந்தப் ிரிவினை அதிக ட்சம் முந்நூறு வருை வரலாறுள்ளது. இலக்கியத்திற்கு 
இபதல்லாம் ஒரு காலலம அல்ல. இனதபயல்லாம் அது ப ாருட் டுத்தவும் முடியாது. அது னகயாளும் 
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 ண் ாட்டுக் குறியடீுகள், ஆழ் டிமங்கள்  ல்லாயிரம் வருைத் பதான்னம பகாண்ைனவ. இந்துவாக, 
இந்தியைாக, கீனழநாட்ைவைாக எல்லாம் நான் என்னை உணரக்கூடும். ஆைால் இந்த அனையாளங்கள் 
எல்லாலம நான் எைக்கு சூட்டிக்பகாள் னவ. நாலை அனையாளம் காண் னவ. அவ்வனையாளங்கள் 
வழியாக என்னைச் சூழ்ந்திருக்கும் இந்த வாழ்க்னகயுைனும் இதன் லநற்னறய வரலாற்றுைனும் 
பதாைர்புபகாள்கிலறன்.  ிறர் என்னை அப் டி வகுத்தால் ஏற்றுக்பகாள்ளமாட்லைன். 
 
இவ்வனையாளங்களுக்கு லமலாக ஏலதா ஒன்று உள்ளது. அனையாளங்களுக்கு அப் ால் திமிறிக்பகாண்டு 
நிற் து. அதுதான் இலக்கியத்னத உண்னமயில் உருவாக்குகிறது. தமிழைாக, மனலயாளியாக, இந்துவாக, 
இந்தியைாக எல்லாம் ஆரம் ிக்கலாம். முடிப் து அவ்வனையாளத்தில் அல்ல.  
 
அது நிகழ்ந்தால்தான் அது இலக்கியம். 
 
6. இன்வைய கததியில் விஷ்ணுபுரம் தான் உங்கேின் ஆகச்சிைந்த பவடப்பு. அது தன் உயரத்திற்ககற்ப 
வாசகர்கவேச் சசன்ைவடந்ததாக நிவனக்கிைரீ்கோ? சபான்னியின் சசல்வன் கபால் அது விற்ைிருக்க 
கவண்டும். ஆரம்பம் முதல் இன்று வவர அந்நாவல் எதிர்சகாள்ேப்படும் விதம் பற்ைிக் கூறுங்கள். 
 
விஷ்ணுபுரம் என் சிறந்த  னைப்பு என் து உங்கள் விமர்சைக் கருத்தாக இருக்கலாம்.  ின் பதாைரும் 
நிழலின் குரல், பகாற்றனவ இரண்டும் லவறுலவறு வனகயில் அதற்கு நிகராைனவ எை நினைக்கிலறன். 
 
ப ான்ைியின் பசல்வன் ல ால விஷ்ணுபுரம் விற்றிருக்க முடியாது. எப்ல ாதும் விற்கவும் விற்காது. 
ப ான்ைியின் பசல்வன் தமிழில் கல்வியறிவு மிகக்குனறவாக இருந்த காலகட்ைத்தில் ஆரம் ப் ள்ளிக் 
கல்வி மட்டுலம இருந்த ப ண்கனளயும் உத்லதசித்து எழுதப் ட்ைது. ஆகலவ மிகமிக எளிய நனையில், 
லநரடியாை அர்த்தம் மட்டுலம பகாண்டு, குழந்னதக்கனத ல ால எழுதப் ட்ைது. இன்று அது ஒரு 
குழந்னதக் கனத. ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களால் ப ரிதும் வாசிக்கப் டுவது. 
 
ப ான்ைியின் பசல்வன் விற்ற அளவுக்கு ஏன் சிவகாமியின் ச தம் விற்கவில்னல என்று லகட்டுக் 
பகாண்ைால் அடுத்த  தில் கினைக்கும். ப ான்ைியின்பசல்வன் தமிழகத்தின் ஒரு ப ாற்காலத்னதக் 
கற் னை பசய்கிறது. எளிய ராஜாராணி சாகஸக்கனதயாக அனத முன்னவக்கிறது. தமிழ்ப்ப ாற்காலக் 
கற் னைகள் உருவாை காலகட்ைத்னதச் லசர்ந்தது அது. 
 
விஷ்ணுபுரம் லநரடியாக வாழ்க்னகனயச் பசால்லவில்னல. அது பமய்னமனயத் லதடு வர்களின் கனதனய 
மட்டுலம பசால்கிறது. ஆகலவ அந்தத் தளத்தில் ஒரு லதைல் பகாண்ைவர்கலள அதன் வாசகர்கள். 
லநரடியாகலவ தத்துவத்னதக் னகயாள்கிறது. ஆகலவ தத்துவத்னதக் கற்கும் மைநினல 
பகாண்ைவர்களுக்குரியது அது. ஆழ் டிமங்கனளயும் பதான்மங்கனளயும் உருவகங்கனளயும் 
னகயாள்கிறது. முன் ின்  ின்ைிச் பசல்லும் கனதலயாட்ைம் பகாண்ைது அது. ஆகலவ கற் னைமூலம் 
நாவனல விரித்பதடுக்கும் நல்ல இலக்கிய வாசகலை அனத வாசிக்கமுடியும் 
 
அவ்வனகயில்  ார்த்தால் விஷ்ணுபுரம் ப ற்ற பவற்றி, அனைந்திருக்கும் வாசிப்பு, வியப்பூட்டுவலத. அனத 
நான் பகாஞ்சம் கூை எதிர் ார்க்கவில்னல. அந்த பவற்றிக்குக் காரணம் அதன் பசறிவும் தீவிரமும் தமிழின் 
ப ாதுவாசகனுக்கு அச்சமூட்டுவதாக இருந்தாலும் அது ல சும் விஷயம் தமிழ் மைதுக்கு பநருக்கமாைது 
என் லத. ஒவ்பவாரு ஊரிலும் தனலக்குலமல் லகாபுரம் எழுந்து நிற்கிறது. பதய்வங்கள் பநருக்கியடித்து 
நின்றிருக்கின்றை. அவற்றின்  ார்னவ தனலலமல் கவிந்திருக்கிறது. தமிழ் மைம் ஒவ்பவாரு கணமும் 
மர ின் பநருக்கடினய உணர்கிறது. அனத விஷ்ணுபுரத்தில் அது அனையாளம் கண்டுபகாள்கிறது. 
 
விஷ்ணுபுரம் பவளிவந்த நாள் முதலல நல்ல வாசகர்களால் உத்லவகத்துைன் எதிர்பகாள்ளப் ட்ை ஆக்கம். 
ஆரம் த்தில் லமலலாட்ைமாக சில தகவல்  ினழகனளச் சுட்டிக்காட்டி சில எதிர்மனற விமர்சைங்கள் 
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வந்தை. அவற்றில் உண்னமயாை எந்தப் ினழயும் சுட்டிக்காட்ைப் ைவில்னல. சக எழுத்தாளர்களின் 
சில்லனறக் காழ்ப்புகள் சில வந்தை. அத்துைன் இலக்கியம் என்றால் என்ை என்லற புரியாத அரசியல் 
விமர்சைங்கள் இருந்தை. ப ரும் ாலும் விஷ்ணுபுரம் என்ற ப யனர மட்டுலம னவத்துச் பசய்யப் ட்ை 
விமர்சைங்கள்.  
 
ஆைால் வாசகர்கள் அவற்னறக் கைந்து அதில் தங்கள் லதைனலக் கண்ைனைந்துபகாண்லை இருந்தைர். 
மிகச்சிறந்த வாசிப்புகள் வந்தை. பதாைர்ந்து விஷ்ணுபுரம்  ற்றி கடிதங்கள் வந்துலகாண்லை இருக்கின்றை. 
இத்தனை வருைங்களில் அது எப்ல ாதுலம வாசகக் கவைத்தில் இருந்துபகாண்டிருக்கிறது. .  
 
அடுத்தடுத்த தனலமுனற வாசகர்கள் வர வர மிகச்சிறந்த வாசிப்புகள் நிகழ்கின்றை. சமீ த்தில் 
ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் பசன்றல ாது தலித் விமர்சகராை  ால்ராஜ்  ல ஆண்டுகளாக விஷ்ணுபுரத்னத 
இைதுசாரிகள் வாசிக்காமல் பசய்த விமர்சைம் வழியாகலவ அறிந்துபகாண்டிருந்ததாகவும் அனத 
வாசித்தல ாதுதான் அதன் உண்னமயாை சாரம் பதரிந்ததாகவும் பசான்ைார். “அது விஷ்ணுலவ இல்ல சார். 
இன்னும் கூை அது அவங்களுக்குத் பதரியனல” என்றார். 
 
இப்ல ாதுகூை அந்நாவனல விஷ்ணு புராணம் என்று தப் ாகச் பசால்லிப் ல சும் விமர்சகர்கள் 
இருக்கிறார்கள் என்றால் இப்ல ச்சுகளுக்பகல்லாம் என்ைதான் அர்த்தம் இருக்கமுடியும்? 
  
தமிழ் வாசகனுக்கு இன்றுள்ள மிகப்ப ரிய சவால் விஷ்ணுபுரத்னதயும் பகாற்றனவனயயும் 
எதிர்பகாள்வதுதான்.  னைப்புகள் அடுத்தடுத்த தனலமுனறகளில் எளிதாகக் கைந்துபசல்லப் டும். 
அனவயிரண்டும் அப் டிக் கைந்துபசல்லப் ைாதனவயாகலவ இன்றும் உள்ளை என் னத அவற்னறப் ற்றி 
எழுதப் ட்ை நூற்றுக்கணக்காை விமர்சைங்கனள வாசிக்கும் எவரும் உணரமுடியும்.  
 
7. பரவலாய் நிராகரிக்கப்பட்ட பின்சதாடரும் நிழலின் குரல் நான் மிக ரசித்த ஒரு நாவல். குைிப்பாய் 
அதன் craft பிடித்தமானது. அவத ஒரு கதால்வியுற்ை நாவல் என நீங்கள் கருதுகிைரீ்கோ? 
 
 ின் பதாைரும் நிழலின் குரல் பதாகுப்பு வடிவம் பகாண்ைது. லநர்லகாைற்ற கனதலயாட்ைம். அத்துைன் அது 
ல சும் சிக்கல் அனைவருக்கும் உரியது அல்ல. அரசியலின் அறம்  ற்றி, கருத்தியலின் வன்முனற  ற்றி 
தைிப் ட்ை முனறயில் லகள்விகள் உனையவர்களுக்கு உரிய நாவல் அது. அது உண்னமயில் 
இைதுசாரிகனள லநாக்கிப் ல சுகிறது. அவர்கள் அனதப் ற்றி பவளிலய ல சமுடியாது.  
 
 ின் பதாைரும் நிழலின் குரல் பவளிவந்தல ாது இைதுசாரிகள் அது முன்னவக்கும் அறக்லகள்விகளால் 
நிம்மதி இழந்தைர். ஆகலவ அனதப் புறக்கணிப் தன்மூலம் பவல்ல முயன்றைர். நிராகரிப்புகள் எல்லாலம 
வாசிக்காமல் பசய்யப் ட்ைனவ என் னத அந்நாவனல வாசித்த ஒருவர் எளிதில் காணமுடியும். அது 
அனைத்துத் தரப்பு விைாக்கனளயும் முன்னவக்கிறது. ஆகலவ அனத எளிய அரசியல் சமவாக்கியங்கள் 
அல்லது லகாஷங்கள் பகாண்டு விமர்சிக்க முடியாது. இங்குள்ள மார்க்ஸியர்களிைம் அனத விமர்சிக்கும் 
கருத்தியல் கருவிகள் எை ஏதும் இல்னல. உண்னமயில் இந்நாவல் ஸ்ைாலிைியத்னத நிராகரிக்னகயில் 
மார்க்ஸிய இலட்சியவாதத்னத ஏற்கிறது என்லற கூை அவர்களால் புரிந்துபகாள்ளமுடியவில்னல 
 
 ின் பதாைரும் நிழலின் குரனல இைதுசாரிகள் எதிர்பகாண்ை விதம் ஆச்சரியமூட்டுவது. அவர்கள் அதன் 
ஆசிரியனை அவதூறு பசய்யத் பதாைங்கிைர். என் மீது இன்றிருக்கும் மத, சாதிய,  ிற்ல ாக்கு 
முத்தினரகபளல்லாம் இந்நாவல் காரணமாக இைதுசாரிகளால் ல ாைப் ட்ைலத. அதன் வழியாக நாவனல 
 ரவலாகச் பசன்றனைய முடியாமலாக்க அவர்களால் முடிந்தது. 
 
ஆைால் அது முதல் திப்புக்கு மட்டுலம. பசன்ற வருைங்களில் இரண்டு வருைங்க்ளுக்பகாருமுனற அது 
மறு திப் ாக வந்துபகாண்லை இருப் னதக் காணலாம். அனத வரிவரியாக ஊன்றி வாசித்த வாசகர்கனளக் 
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காண்கிலறன். இலங்னகப் ல ாராட்ைத்தின் வழீ்ச்சியின் ல ாது, ை ிள்யூ ஆர் வரதராஜைின் தற்பகானலயின் 
ல ாபதல்லாம்  ின்பதாைரும் நிழலின் குரனலத்லதடிவந்து வாசித்தவர்கள்  லர். அது ஒரு ப ாழுதுல ாக்கு 
நாவல் அல்ல. அதன் இைம் அடிப் னையாை லகள்விகளுைன் லதடிவரு வர்களுக்கு உரியது. 
 
ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் பசன்றனதச் பசான்லைன் அல்லவா? அலத நாளில் ஒரு பதாழிற்சங்கவாதினயச் 
சந்தித்லதன். லவனலனய விருப்  ஓய்வு பகாடுத்துவிட்டு வழக்கறிஞராக பதாழில்பசய்யப்ல ாவதாகச் 
பசான்ைார். ஏன் என்லறன். “ ின் பதாைரும் நிழலின் குரல் கனததான் லதாழர். அச்சு அசலாக அலத மாதிரி” 
என்றார். 
 
8. ஆர்த்தர் சி. க்ோர்க், ஐைக் அைிகமாவ் பாணியிலான விஞ்ஞானக் கவதகவேகய சபரும்பாலும் 
தமிழ் கண்டிருக்கிைது. பிரதான உதாரணம் சுஜாதா. விசும்பு சிறுகவதத் சதாகுப்பின் மூலம் நீங்கள் 
நம் கலாசாரத்தில் கவரூன்ைிய ஓர் இந்திய மரபார்ந்த விஞ்ஞானப் புவனவவ முன்வவத்தரீ்கள். அது 
முக்கியமான பங்கேிப்பு. அவதப் பற்ைிச் சசால்லுங்கள். விஞ்ஞான நாவல் எழுதும் திட்டமிருக்கிைதா? 
 
அபமரிக்க ஐலராப் ிய அறிவியல்புனைகனதகளின் அடிப் னைகள் மூன்று. ஒன்று, அவர்களுக்கிருக்கும் 
நவைீ அறிவியல் கல்வி. இரண்டு, அவர்கள் ஆழ்மைனத ஆண்டுபகாண்டிருக்கும் கிலரக்க பதான்மவியல் 
மூன்று, அவர்களின் நிறுவை மதமும் அதற்கு எதிராை நாத்திகவாதமும் உருவாக்கும் தத்துவக்லகள்விகள். 
 
இம்மூன்று அடிப் னைகனளயும் கலந்துதான் அவர்களின் அறிபுனைகள் உருவாகின்றை. அங்லக நவைீ 
அறிவியலும் பதாழில்நுட் மும் ப ரியதாக வளர்ந்துள்ளை. அவற்னற ஒட்டி புனைகனத எழுதவும் 
வாசிக்கவும் ஏராளமாைவர்கள் வந்துவிட்ைைர். அந்த வசதி இங்லக நமக்கு இல்னல. நாம் அறிவியனல 
முனறயாகக் கற்றவர்கள் அல்ல. அறிவியனல தகவல் கல்வியாகலவ நாம் கற்கிலறாம். அறிவியல் 
பகாள்னககனள புரிந்துபகாள்வதற்கும் பதாைர்ந்து சிந்திப் தற்கும் இங்லக நமக்குப்  யிற்சிலய இல்னல.  
 
லமனலநாட்டு அறிபுனைகளில் கிலரக்கத் பதான்மங்களின் கட்ைனமப்பு ஒளிந்திருப் னதக் காணலாம். 
ஆர்தர் சி கிளார்க்கின் கனதனய ஒட்டிய தினரப் ட்த்தில் தனலப்ல  ஸ்ல ஸ் ஒடிஸி என்றிருக்கிறது. 
யுலிஸஸ் அல்லது பஹர்குலிஸின் சாகஸங்கள். விதவிதமாை  யங்கர மிருகங்கள். ல ருருவம் பகாண்ை 
பதய்வங்கள். அவற்றின் அடிப் னையாை  டிம அனமப்ன லய அறிபுனைகள் மறு ஆக்கம் பசய்கின்றை. 
 
அத்துைன் அங்குள்ள அறிபுனைகளின் சாராம்சமாக உள்ளனவ பசமிட்டிக் மதங்கள் உருவாக்கிய தத்துவ 
நினல ாடுகளின் அவற்றின் மீதாை லகள்விகளின்  ல்லவறு வளர்ச்சி நினலகள். உதாரணமாக 
இயந்திரர்கள்  ற்றிய ஐசக் அசிலமாவின் கனதகள் அனைத்திலுலம ஆன்மா என் து என்ை, அறிவு 
மட்டும்தாைா என்ற விைா உள்ளது. சுதந்திரம், அன்பு ல ான்ற விழுமியங்கள் முழுனமயாகலவ அறிவில் 
இருந்து வரமுடியுமா, வரமுடியாபதன்றால் அவற்றின் ஊற்றுக்கண் எது என்ற லகள்வி உள்ளது. 
 
நாம் முற்றிலும் லவறாை ஒரு சூழலில் வாழ்கிலறாம். நாம் கீனழமதங்களாை இந்துமதம், ப ௌத்தம், 
சமணம் வழியாக அனையும் விைாக்கள் லவறு. நம் சிக்கல்களும் முற்றிலும் தைித்தனவ. நம்முனைய 
புராண மரபும் லவறு ட்ைது. ஆகலவ நம் அறிபுனைகள் லவறு ட்ைனவயாகலவ இருக்கமுடியும். 
 
ஆைால் இங்லக எழுதப் டும் அறிபுனைகள் லமனலநாட்டு அறிபுனைகளின் தழுவல்கள் அல்லது 
மறுவினளவுகளாகலவ உள்ளை. ஆகலவதான் ஒரு விண்பவளிக்கனதயில் இந்தியப்ப யர்களும் 
உனரயாைல்களும் வந்ததுலம நமக்கு அது அன்ைியமாகத் பதரியத் பதாைங்குகிறது. 
 
லமலும் நாம் இங்லக அறிபுனைகளாகச் பசால்லிக்பகாண்டிருக்கும்  ல  னைப்புகள் அறிவியனல அல்ல, 
பதாழில்நுட் த்னதலய கருவாகக் பகாண்ைனவ. வழக்கமாை ஒரு கனதயில் நவைீத் பதாழில்நுட் ம் 
சார்ந்த சில விந்னதகனளக் கலந்துபகாண்டு வியப்ல ா  ிரமிப்ல ா  ர ரப்ல ா உருவாக்கப் டுபமன்றால் 
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அதுலவ அறிபுனைவு எை நாம் நம்புகிலறாம். உதாரணமாக சுஜாதா எழுதிய ஆக்கங்கள்.  
 
அறிபுனைவு என் து அறிவியல் பகாள்னககனளலய முதன்னமயாக புனைவுக்கு ஆதாரமாகக் பகாள்கிறது. 
அறிவியலில் இருந்து  டிமங்கனள எடுத்துக்பகாள்கிறது. அவற்றின் வழியாக அது வாழ்க்னகயின் 
அடிப் னையாை தத்துவ விைாக்கனளத்தான்  ரிசீலிக்கிறது. அது இங்லக நிகழ்வதில்னல.  
 
நான் அறிபுனை எழுதியதற்குக் காரணம் ஒன்லற. நவைீ அறிவியலில் எைக்கு அதிக அறிமுகம் இலனல. 
ஆைால் விஷ்ணுபுரத்திற்காக ஆய்வு பசய்தனமயால் ரசவாதம், லயாகமரபு, ஆயுர்லவதம் ல ான்றவற்னறப் 
 ற்றி அறிலவன். ஆகலவ நான் அறிந்தவற்றில் இருந்து அறிபுனைகனள உருவாக்கிலைன். அவற்றில் 
வாழ்க்னக சார்ந்த அடிப் னை விைாக்கனளலய எழுப் ிக்பகாண்லைன்.  
 
அறிபுனை நாவல் ஒன்று எழுதலவண்டுபமை ஆனச உள்ளது. ஒரு முன்வனரவும் னகயில் இருக்கிறது. 
எதிர்காலத்தில் லயாகமரபு  ற்றியது. மூனளக்கும் உைலுக்குமாை பதாைர்பு  ற்றி. மூனள உைல்வழியாக 
உலனக உருவாக்குவது  ற்றி. அடிப் னையில் அதன் விைா லவதாந்த ஞாைமரபு லகட் துதான். 
இவ்வுலபகை இங்குள்ள இனவ எப் டி எைக்குள் உருவாகி வருகின்றை? 
  
9. அைம் சிறுகவதத் சதாகுப்பு உங்கேின் முந்வதய சிறுகவதத் சதாகுப்புகேிலிருந்து கவறுபட்டது. 
முக்கியமாய் அதன் கநரடியான கவத சசால்லல் முவை. கவதகேின் இலக்கிய ஸ்தானத்வத இந்த 
மாற்ைம் பாதிக்கவில்வல என்ை கபாதும் உங்கள் எழுத்தின் அணுகுமுவையில் ஒரு முக்கிய மாற்ைம். 
சவகுஜன / ஆரம்ப நிவல வாசகர்கவேயும் சசன்ைவடய கவண்டும் என்பதற்காக ப்ரக்வஞப்பூர்வமாக 
dilute சசய்தரீ்கோ, அல்லது அந்தக் கவதகள் அந்த எேிவமவயக் ககாரின எனக் கருதுகிைரீ்கோ? 
 
அறம் கனதகள்  ிரக்னஞப்பூர்வமாக எழுதப் ட்ைனவ அல்ல. அவற்னற எழுதுவதற்காை ஒரு லதனவ 
எைக்கிருந்தது. நாலை எழுதிக் பகாண்டு ிடிக்க லவண்டிய ஒன்று. நாலை பசால்லியிருக்கிலறன். மானுை 
வாழ்க்னகயில் விழுமியங்களின் இைபமன்ை என்ற ஐயம் எைக்கிருந்தது. இைலம இலனலலயா என்ற 
லசார்வு இருந்தது. ஓர் உனைவுக்கணத்தில் ஒரு கனதனய எழுதிலைன். அறம். அது ஒரு பதாைக்கம். 
கனதகள் பதாைர்ந்து வந்துபகாண்டிருந்தை. 
 
அக்கனதகளுக்குப் ப ாதுவாக ஒரு சட்ைகம் இருந்தது. உண்னமயாை மைிதர்களின் கனதகள். 
அம்மைிதர்கனளப்  ார்க்கும் இன்பைாருவரின் லகாணம். ப ாதுவாக சிறுகனதகள் ஒருசில கணங்கனள 
மட்டும் சுட்டிக்காட்டி நின்றுவிடும். குறிப்புணர்த்தும். ஆைால் இக்கனதகளுக்கு அனவ ல ாதாது. அனவ 
அந்த இலட்சிய மைிதனர முழுனமயாகக் காட்டிவிைலவண்டியிருந்தது. அதற்காை வடிவம் அவற்றில் 
அனமந்தது. ஒரு புள்ளியில் நிகழ்ந்து முடிவதற்குப்  திலாக  ல தளங்களிலாக பதாைர்ந்து பசன்று 
முடியும் கனதகள் அனவ. 
 
இக்கனதகளில் கணிசமாைனவ உணர்ச்சிபூர்வமாைனவ. ஆகலவ அனவ வாசகர்களால் எளிதில் 
வாசிக்கப் டுகின்றை. ஆைால் அனவ எளியனவ அல்ல. நீர்த்த வடிவிலும் அனவ இல்னல. அவற்னற 
வாசகர்கள்  லவனககளில் வாசித்து எழுதிய கடிதங்களிலலலய அனதக் காணலாம். மயில்கழுத்து, 
தாயார் ாதம் ல ான்ற கனதகனளப் ற்றி இன்றும் கூை புதிய விைாக்கள் எழுப் ப் டுகின்றை. 
இன்ைமும்கூை அக்கனதகள் முழுனமயாக வாசிக்கப் ைவில்னல. அவற்றின்  ல விஷயங்கள் 
பதாைாமலலலய கைந்து பசல்ல டுகின்றை. 
 
ப ாதுவாக இங்லக சிறுகனதகளுக்கு எை ஒரு வடிவம், ஒரு முன்வனரவு உருவாகி இருக்கிறது. 
நவைீத்துவச் சிறுகனதகளின் வடிவம் அது எைலாம். எனதயும் பவளிக்காட்டிக்பகாள்ளாத உணர்ச்சியற்ற 
நனையில் சுருக்கமாகச் பசால்லப் டும் ஒரு கனத. சிலநிகழ்வுகள் மட்டும். அதில் பூைகமாக ஒரு விஷயம் 
ஒளிக்கப் ட்டு ஒரு லகாடி காட்ைப் ட்டிருக்கும். வாசகன் அனத ஊகித்துக் கண்டு ிடிக்கலவண்டும். இது 
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ஆசிரியனுக்கும் எழுத்தாளனுக்குமாை ஓரு வினளயாட்டு. மூன்றுசீட்டு வினளயாடுவதுல ால. 
 
ஒளித்துனவத்தனத வாசகன் கண்டு ிடித்துவிட்ைால் மகிழ்ச்சி அனைகிறான். அனத இலக்கிய அனு வம் 
எை நினைத்துக்பகாள்கிறான். பகாஞ்சகாலம் வாசித்துக்பகாண்டிருப் வன் எளிதில் அனதக் 
கண்டு ிடித்துவிடுவான். அவன் கண்டு ிடிப் து ஒன்றும் ப ரிய விஷயமாக இருக்காது.  ல கனதகளில் 
எளிய சமூகவியல் உண்னமகள். அவ்வப்ல ாது சில  ாலியல் மீறல்கள். அவ்வளவுதான். 
 
இது எைக்கு சலிப்பூட்டியது. நான் அடிப் னைக்லகள்விகனள லநாக்கி வாசகனைச் பசலுத்த வினழந்லதன். 
ஆகலவதான் அறம் கனதகள் பவளிப் னையாக அனமந்தை. அவற்றில் பூைகமாக ஏதும் 
ஒளிக்கப் ைவில்னல. அவற்றில் அப் ட்ைமாகலவ இருந்தது வாழ்க்னக  ற்றிய ஒரு லகள்வி. அந்தக் 
லகள்வினயச் சந்தித்தவர்களுக்கு அனவ எளினமயாை கனதகள் அல்ல. விரிந்து விரிந்து பசல்லும் 
கனதகள். கனதயின் உைலுக்குள் ஒளித்துனவக்கப் ட்ை ஒரு சிறிய விஷயத்னதத் லதடுவனதலய வாசிப்பு 
எை நினைப் வர்களுக்கு கனத எளினமயாைது. அது பசால்வது முன்ைால் வந்து நிற்கிறது அல்லவா? 
 
உதாரணமாக நூறு நாற்காலிகள். “எைக்கு லவண்டும் நூறு நாற்காலிகள்” என் து அப் ட்ைமாை லநரடியாை 
முடிவு. பூைகம் லதடும் வாசகனுக்கு அங்லக கனத முடிந்துவிடுகிறது. ஆைால் அந்த முடிச்னச 
வாழ்க்னகயாகக் காண் வனுக்கு அது ப ரிய பதாைக்கம். காப் ைின் குரு நாற்காலிகனள பவல்லும் டிச் 
பசால்கிறார். அம்மா நாற்காலி லவண்ைாம் என்கிறார். அவன் குருனவ லதர்ந்பதடுக்கிறான். ஆைால் அது 
சரியாை முடிவுதாைா? அம்மா ஏலதனும் உள்ளுணர்வில் அனதச் பசான்ைாளா? அவ்விைாக்கனள லகட்க 
ஆரம் ித்தால் முதல் வரிமுதல் கனத மீண்டும் விரியத்பதாைங்கும். 
 
அதன்  ின் எழுதிய முள் அல்லது  ினழ ல ான்ற கனதகளில் இந்த அளவு பவளிப் னைத்தன்னம 
இல்னல. அனவ பூைகமாக எனதயும் ஒளிக்க முயலவில்னல. ஆைால் அனவ முன்னவக்கும் 
அடிப் னையாை சிக்கல் என் து வாழ்க்னகயின் அன்றாைத்தளம் சார்ந்தது அல்ல. ஆன்மீகமாைது. 
அதற்குரிய வாசகர்களுக்காைது. 
 
10. நல்ல வாசகனின் நிவனவிலிருக்கும் நவகச்சுவவ நாவல்கள் குவைவு. சட்சடன கயாசித்தால் 
சுஜாதாவின் ஆதலினாற் காதல் சசய்வரீ் மட்டும் தான் நிவனவுக்கு வருகிைது. உங்கேது நான்காவது 
சகாவல ஒரு நவகச்சுவவ நாவல் என்ை கபாதும் வழவமயான அசட்டு நாடக பாணி நவகச்சுவவ 
என்பதாக இல்லாமல் நுட்பமான பவடப்பு (உதா: பல பிரபல துப்பைியும் கதாபத்திரங்கவேப் பகடி 
சசய்திருத்தல் கபான்ைவவ). நான் கண்டவவர அவத யாரும் குைிப்பிட்டுச் சிலாகித்ததில்வல. உங்கள் 
நவகச்சுவவக் கட்டுவரகளும் அவ்வவகயிலான நுட்பமான பவடப்புககே. எழுத்தினூடான அங்கதம் 
தவிர்த்து தனித்த நவகச்சுவவ எழுத்து என்பது இலக்கிய அந்தஸ்வதக் குவைக்குமா?  
 
நனகச்சுனவக் கனதகள், அங்கதக்கட்டுனரகள் எைப் ப ாதுவாக தமிழின் தரம் மற்றும் அளவு மிகக்குனறவு 
என் லத என் எண்ணம். நான் தமிழின் உயர்தர நனகச்சுனவ எைக்கருதுவது  .சிங்காரம், அலசாகமித்திரன், 
நாஞ்சில்நாைன்  னைப்புகனளத்தான். சுஜாதாவின் சிலகனதகளில் மட்டுலம [உதாரணமாக குதினர] சிறந்த 
நனகச்சுனவ சாத்தியமாகியிருக்கிறது. 
 
நனகச்சுனவ எைப் ப ாதுவாகச் பசால்கிலறாம். அனதப்  ல வனகயாக  ிரித்துக்பகாள்வலத பதளிவாை 
புரிதனல லநாக்கிக் பகாண்டுபசல்லும். அங்கதம் [satire], சிரிப்பூட்டுதல் [joke], பசால்நனக [wit], எைப்  ல 
வனகனமகள் உள்ளை. ஒவ்பவான்றின் இயல்பும் லவறுலவறு. அங்கதத்துக்கு மட்டுலம இலக்கியத்தில் 
இைமுண்டு. மற்றனவ களிப்பூட்டும் எழுத்துமுனறகள் மட்டுலம. அங்கதம் என் து நனகச்சுனவத்தன்னம 
பகாண்டிருந்தாலும் உள்ளைக்கத்தில் தீவிரமாைது. அது ஒரு தீவிரமாை விமர்சைத்னத முன்னவக்கிறது. 
சமூகவிமர்சைம், தத்துவ விமர்சைம். அது ஓர் அழகியல் பவளிப் ாடு 
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அத்தனகய அங்கதம் இங்லக குனறவாக இருப் தற்காை காரணம், எனத அது  கடி பசய்கிறலதா அனத 
ஏற்கைலவ அறிந்த வாசகர்கள் அதற்குத்லதனவ என் லத. உதாரணம் நாஞ்சில்நாைைின்  ாம்பு என்ற 
சிறுகனத. தமிழில் கல்வித்துனற ஆய்வுகள் பசய்யப் டும் லட்சணத்னத பகாஞ்சலமனும் பதரியாத 
ஒருவருக்கு அதில் சிரிப் தற்கு ஒன்றுமில்னல. பதரிந்தவர் நினைத்து நினைத்துச் சிரித்துக்பகாண்டிருப் ார். 
 
எைக்குப் ிடித்த அங்கத எழுத்தாளர் மனலயாளத்தில் வி.லக.என். கதகளி, சம்ஸ்கிருத நாைகம், சம்ஸ்கிருத 
காவியமரபு மனலயாளப் ண் ாடு பதரியாத ஒருவருக்கு அதில்  ாதிப் கடி புரியாது. நினறயத்பதரிந்தால் 
 கடி  டு கீழ்த்தரமாகக்கூைப்ல ாகும் என் து லவறுவிஷயம். கம் ராமாயணம் பதரிந்த ஒருவர் 
நாஞ்சில்நாைன் எழுதிய  கடிகளின் வி ரீதம் பதரிந்து  கீரிட்டுப்  ின் சிரிப் ார். 
 
தமிழின் சராசரி வாசகனுக்கு சிைிமா  ற்றி மட்டும்தான் பதரியும். ஆகலவ அனத னவத்துச் பசய்யப் டும் 
 கடி மட்டும்தான் புரியும்.  அங்கதம் என் லத  ரந்து ட்ை ரசனையும் வாசிப்பும் தகவலறிவும் பகாண்ை 
வாசகனுக்குரியது. 
 
அங்கதநாவல் ஒன்று எழுதலவண்டும் என்ற திட்ைம் உள்ளது. நாகர்லகாயில் அருலக உள்ள 
தழுவியமகாலதவர் ஆலயத்னதப் ற்றி. அங்லக சிவலிங்கம் வனளந்திருக்கும்.  ார்வதி தழுவியதைால் 
முனல  ட்டு வனளந்தது. சாமிலய வனளந்திருப் தைால் ஊரில் ப ரும் ாலும் வடீ்டுக்பகாரு 
ன த்தியக்காரர் இருப் ார் என் து நம் ிக்னக. ஒரு பதருவில் ஐம் து ன த்தியம் இருந்தால் எப் டி 
இருக்கும் பதரு? அதுதான் கரு. எழுதலவண்டும். 
 
11. நீங்கள் எழுதிய குழந்வதகள் நாவல் பனி மனிதன். குழந்வத இலக்கியங்கேின் முக்கியத்துவம் 
என்ன? பனி மனிதன் அது எழுதப்பட்டதன் கநாக்கத்வத அவடந்ததா? 
 
தமிழில் குழந்னதகள் நூல்கள் எழுதுவதில் உள்ள சிக்கலல தமிழ்ப்ப ற்லறார் குழந்னதகளுக்கு தமிழ் 
நூல்கனள வாங்கிக்பகாடுப் தில்னல என் துதான்.  டிப்பு பகட்டுப்ல ாய்விடுமாம். ஆங்கில 
நூல்கனளத்தான் வாங்கிக்பகாடுப் ார்கள். குழந்னதகளுக்குச் பசாந்தமாக வாங்கவும் வசதி இல்னல. 
 
 ைிமைிதன் என் நண் ர் மலைாஜ் திைமணியில்  ணியாற்றிய காலத்தில் லகட்டு வாங்கிப்ல ாட்ைது. 
அன்று குழந்னதகள் மிக விரும் ி வாசித்தைர். அனத வாசித்து என்னை அறிந்த  லர் இன்றும் என் 
வாசகர்களாக உள்ளைர். ஆைால் நூலாக வந்த ின் வாசித்த குழந்னதகள் மிகமிகக்குனறவு. என் 
வாசகர்கள்தான் அனதயும் வாங்கிப் டிக்கிறார்கள். 
 
குழந்னதகளுக்காை எழுத்து எளிய நனையில் தீவிரமாைதாகலவ இருக்கலவண்டும் எை நினைக்கிலறன். 
குழந்னதகளுக்கு ஒரு தர்க்க புத்தி உண்டு. அனத அவ்பவழுத்து நினறவுறச் பசய்யலவண்டும். நானலந்து 
பசாற்களுக்கு மிகாத பசாற்பறாைர்களால் எழுதப் ட்டிருக்கலவண்டும். அலத சமயம் அவர்கனள ப ரிய 
காட்சியனு வம் லநாக்கிக் பகாண்டு பசல்லலவண்டும்.  ைிமைிதன் அப் டிப் ட்ை நூல்தான். 
 
தமிழில் வாசிக்கும் குழந்னதகளுக்குரிய நல்ல நூல்கள் மிகக்குனறவு. ப ரும் ாலும் ப ாருத்தமற்ற 
பமாழிப யர்ப்புகள். குழந்னதக்கனதகள் எைப் ப ரியவர்கள் நினைத்துக்பகாள்ளும்  னழனமயாை 
மாயக்கனதகள். சிலநாட்களுக்கு முன் வார இதழ் சிறுவர் இனணப்ன  இலவசமாக வாங்கிச்பசன்று 
வாசிக்க அண்ணனும் தங்னகயுமாக இரு குழந்னதகள் அந்தி லநரத்தில் ஒரு  ார் ர் ஷாப்புக்கு வந்து 
தயங்கி நின்றுபகாண்டிருப் னதக் கண்லைன்.  ாவமாக இருந்தது. எத்தனை  சி. அவர்களுக்கு என்ை 
பகாடுத்துக்பகாண்டிருக்கிலறாம்? 
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12. சஜ.வசதன்யா சிந்தவன மரபு நானைிந்த வவர முன்கனாடிகய இல்லாத முதல் முயற்சி. அதில் 
சசால்லப்பட்டவற்றுள் எவ்வேவு தூரம் கற்பவன எவ்வேவு நிஜம்? வசதன்யா வேர்ந்த பின் 
இப்கபாது அவதப் படித்தாரா? அவரது அபிப்பிராயம் என்ன? 
 
அது ஒரு புனைவு. னசதன்யா என்ற குழந்னத பசான்ைது முக்கால்வாசி. பசால்லியிருக்கக் கூடுவது 
கால்வாசி. னசதன்யா இன்று தஸ்தலயவ்ஸ்கினயயும் காஃப்கானவயும் ஒப் ிட்டுப்ல சும் இலக்கிய வாசகி. 
கர்ட் வான்காட் பவறும் பமாழிநனையாளர் என்று நிராகரிக்கும் அறிவுஜவீி. அவள் எட்ைாம் வகுப் ிலலலய 
னசதன்யாவின் சிந்தனை மரன  வாசித்துவிட்ைாள். அந்தக் குட்டி னசதன்யானவ அவளுக்கு மிகவும் 
 ிடிக்கும். 
 
அவளுனைய லமனஜ லமல் ஒரு வயதுள்ள தன்  ைத்னத னவத்திருந்தாள். கல் ற்றா நாராயணன் 
அனதப் ார்த்து சிரித்துக்பகாண்டு என்ைிைம் பசான்ைார் “அவளுக்கு  ிறக்கப்ல ாகும் மகள்... இப்ல ாலத 
பகாஞ்ச ஆரம் ித்துவிட்ைாள்” 
  
13. இலக்கிய முன்கனாடிகள் வரிவச நூல்கள் முந்வதய ஆளுவமகளுக்கு நீங்கள் சசய்த கைார் 
மதிப்பீட்டின் வழியான மரியாவத (அவற்வை வாசித்த பின் நான் அகத கபால் சுஜாதா பற்ைிய ஒரு 
நூல் விரிவாய் எழுத கவண்டும் என சநடுநாள் ஆவச). அந்த நூல் வரிவசவயத் சதாடரும் 
உத்கதசமுண்டா? ஆம் எனில் இனி அடுத்து யாவரப் பற்ைிய நூல்கவே எழுதப் கபாகிைரீ்கள்? 
 
அந்த நூல்வரினசயில் சா.கந்தசாமி, இந்திரா  ார்த்தசாரதி, ஆதவன், வண்ணநிலவன், வண்ணதாசன் 
பூமணி நாஞ்சில்நாைன் வனர எழுத எண்ணமிருந்தது. அப்ல ாலத எழுதியிருந்தால் எழுதியிருக்கலாம். 
தவறிவிட்ைது. நாஞ்சில் பூமணி  ற்றி நூலல எழுதிவிட்லைன்.  ிறனரப் ற்றி எழுதலவண்டும் 
  
14. ஏற்கனகவ எழுதப்சபற்ை இதிசாகாசங்கவே, காப்பியங்கவே மீட்டுருவாக்கம் சசய்வதற்குப் 
பின்னான உந்துதல் என்ன? இதன் இலக்கிய அவசியம் என்ன? சமகாலத்தில் இவத கவைந்த 
சமாழியிலும் யாராவது சசய்கிைார்கோ? (உதாரணமாய் இலியட்வட மீட்டுருவாக்கம் சசய்வது) 
 
திருப் ி எழுதுவது என் து நவைீத்துவத்திற்கு  ிந்னதய எழுத்துமுனறகளில் முக்கியமாைது. 
[ ின்நவைீத்துவம் என்ற பசால்னலத் தவிர்க்கிலறன், அது இங்லக  ாலியல் எழுத்து என்ற அர்த்தத்னத 
மட்டுலம பகாண்டிருக்கிறது]. நவைீத்துவ எழுத்து எழுத்தாளன் என்ற தைிமைிதைின் அந்தரங்க உலனகலய 
ப ரிதும் பவளிப் டுத்தியது. அவலை புனைவின் னமயமாக இருந்தான். எழுத்தின் வழியாக அந்த 
எழுத்தாளைின் தைியாளுனமனய நாம் பசன்று லசரமுடியும், அதாவது அவன் உருவாக்கிக் காட்டும் 
ஆளுனமனய. 
 
நவைீத்துவம் கைந்த ின்ைர் வந்த புதிய எழுத்துமுனற என் து  லவனகயிலும் நவைீத்துவ 
எழுத்துமுனறயின் எல்னலகனளக் தாண்டிச்பசன்றது. இலக்கியம் என் து இன்பைாருவனக சமாை 
வரலாறாக மாறியது. பமாத்தப் ண் ாட்னையும் வரலாற்னறயும் மீண்டும் பசால்லத்பதாைங்கியது. 
ஒட்டுபமாத்த வரலாற்றின் மீதும் ஒரு முழுனமயாை விமர்சைத்னத முன்னவக்கத் பதாைங்கியது. 
 
கிலரக்கத் பதான்மங்கனளயும், பசமிட்டிக் பதான்மங்கனளயும்  லவனககளில் திரும் ச் பசால்லும் 
முயற்சிகள் லமனல இலக்கியத்தின் பதாைக்கம் முதலல வலுவாக உள்ளை. சாதாரணமாகத் லதடிைாலல 
ஆயிரக்கணக்காை நூல்கனள நீங்கள் காணமுடியும். எைக்குத் தைிப் ட்ை முனறயில்  ிடித்தமாை 
நூல்களில் நிகாஸ் கஸன்ஸகீஸின் லாஸ்ட் பைம்லைஷன் ஆப் கிறிஸ்ட், எமிலி லஜாலாவின்  ர ாஸ் 
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ஆகியனவ முக்கியமாைனவ. சமீ மாக இந்தியத் பதான்மங்கனள னவத்து எழுதப் ட்ை ரா ர்ட்லைா 
கலாலஸாவின் கா ஒரு சுமாராை நூல்.  
 
இந்த மறு ஆக்கங்கள் முழுனமயனைந்த  ின் அடுத்த அனலயாக எழு னவ தான் இன்று அங்லக 
வந்துபகாண்டிருக்கும் பதான்மங்களின் மறுஆக்கங்களின் மறுஆக்கம் என்று பசால்லப் டும் நூல்கள். 
பதான்மங்கனள எடுத்துக்பகாண்டு அவற்றின் உருவாக்கம் வனரச் பசல்லக்கூடியனவ. பதான்மங்கனளயும் 
அவற்றின்மீதாை  ண் ாட்டு எதிர்வினைகனளயும் ஒன்றாகச் லசர்க்கும் நாவல்கள். அதாவது 
பதான்மங்கனளக் ‘னகயாளக்கூடிய’ நாவல்கள். லஜம்ஸ் ஜாய்ஸின் யுலிஸஸ் ல ால. ரா ர்ட்லைா 
ப ாலாலைாவின் 2666 ல ால. அல்லது லலாசாவின் ஸ்லைாரிபைல்லர் ல ால. அனவ பதான்மங்கனள 
ஒருவனகயில் அம்மாைக் கனலஞன்  ந்துகனளத் தூக்கிப்ல ாட்டுப்  ிடிப் துல ால வினளயாடுகின்றை.  
 
இந்தியச்சூழலில் நாம் நம் பதான்மங்களுக்காை நவைீ வாசிப்ன லய ஆரம் ிக்கவில்னல. அனவ நிகழ்ந்து 
விவாதிக்கப் ட்ை  ின்ைர்தான் அடுத்தகட்ைலம இங்கு சாத்தியம். பகாற்றனவ, பவண்முரசு ல ான்றனவ 
அந்த நவைீ மறுவாசிப்புக்காை முயற்சிகள். இந்தியாவின் ஒட்டுபமாத்தப்  ண் ாட்டின்  ின்புலத்தில், 
இன்னறய  ண் ாட்டுச்சூழலின்  ின்புலத்தில் அவற்னறக் பகாண்டு வந்து னவத்துப் ல சுகின்றை. 
விஷ்ணுபுரமும் அத்தனகய முயற்சிதான். 
 
இந்தப்  ிரம்மாண்ைமாை மறுஆக்கம் நிகழ்ந்த ின் புதிய வடிவம் பகாண்டு வந்து நிற்கும் பதான்மங்கனளக் 
பகாண்டுதான் இங்லக ஒருவர் 2666 ல ான்ற பதான்மக்குறியடீுகளால் ஆை நூனல எழுதமுடியும். அனத 
ல ால நாமும் எழுதுவனதச் பசால்லவில்னல. அதற்கு நிகராை இங்லக மட்டுலம உருவாகும் ஓர் எழுத்து 
முனறனயச் பசான்லைன். எைக்லக அப் டி எழுதும் ஆனச உண்டு. 
 
பகாற்றனவ உட் ை இந்தவனக நூல்கள் முழுனமயாை கவைத்துைன் வாசிக்கப் ைவில்னல. ஏபைன்றால் 
இங்லக எழுது வர்களுக்கு தன் பசாந்தவாழ்க்னகனயயும் பகாஞ்சம்  கல்கைனவயும் பகாஞ்சம் சமகால 
அரசியனலயும் கலந்து ‘சிறிய’ எழுத்துக்கனள உருவாக்குவதில் மட்டுலம ஆர்வமிருக்கிறது. புனைவுகளின் 
 ல அடுக்குகனள பதாட்டு எடுக்கும் வாசிப்புகலள இங்கில்னல. முற்ல ாக்கா  ிற்ல ாக்கா என்ற வனகயாை 
லமாட்ைாவாை ஓர் அரசியல் வாசிப்பு, எளிய அரசியல்சரிகனள மட்டும் கண்ைனைவது. இபதல்லாம்தான் 
இங்லக நிகழ்கிறது. அத்தனகய வாசிப்புதான் இவற்னற ‘மரன த் திரும்  எழுதுவது மட்டுலம, இபதல்லாம் 
 ிலஜ ி அரசியல் லதாழர்’ எைக் கைந்துபசல்லும். 
 
சரி, உங்களுக்காக ஒன்னறச் பசால்கிலறன். பகாற்றனவ நாவலில் ஆறு க்கத்துக்கு கிளிட்லைாரினஸப் 
 ற்றி ல சப் ட்டிருக்கிறது என் து பதரியுமா? கண்ணகியும் மணிலமகனலயும் ல சப் டும் ஒருநாவலில் 
அந்தச் சித்தரிப்பு எப் டி உள்லள வருகிறது? அது உருவாக்கும் தனலகீழாக்கம் என்ை? பமாத்த மரன லய 
அது இன்பைான்றாக ஆக்கிவிடுகிறது அல்லவா? அதற்காை இைத்னத உருவாக்கலவ இந்த மறுபுனைவுகள். 
அந்நாவலில் தமிழகத்தின் ப ரும் ாலும் அனைத்து பதான்மங்களும் மறு ஆக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ளை. 
எல்லா பதான்மங்களுக்கும் இரண்டு பவவ்லவறு வடிவங்கள் அருகருலக வருகின்றை.  
 
அந்நாவல் வந்து ஒன் து வருைங்களாகின்றை. இன்றுவனர எவலரனும் அனதப் ற்றி ல சியிருக்கிறார்களா?  
ஏபைன்றால் அனத நம்மூர் லமாட்ைா வாசகர்கள், சின்ை எழுத்தாளர்கள் புரிந்துபகாள்ள முடியாது. 
அதற்காை நுண்ணுணர்வு பகாண்ை வாசகர்கள், அடுத்த தனலமுனற எழுத்தாளர்கள் வருவார்கள். 
அதுவனர அந்நாவல் காத்திருக்கும்.  
 
பவண்முரனசப் ற்றியும் அனதலய பசால்லவன். அதன் ஒரு  க்கத்னத ப ாதுவாசகன் வாசித்துச்பசல்வான். 
இன்பைாரு க்கம் அது ஒரு முழுனமயாை தனலகீழாக்கத்னத பசய்துபகாண்லை பசல்கிறது. நீலம் ல ான்ற 
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ஒருநாவலின் தளம் நம் மரன  அறிந்து அனதத் தனலகீழாக கவிழ்த்து வாசிக்கும் ஒருவனுக்லக 
முழுனமயாகக் கினைக்கும். அது உருவாக்கும்  ாலியல் உட்குறிப்புகனளக் கைப் தற்லக ஒரு தைி 
வாசிப்புமுனற லதனவ. 
 
என் வனரயில் இது ஒரு ப ரிய பதாைக்கம் எை நினைக்கிலறன். ஒரு  ிரம்மாண்ைமாை வினதத் பதாகுதி.   
 
15. சவண்முரசு அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கு உங்கேது சபரும்பாலான கநரத்வத எடுத்துக் சகாள்ேப் 
கபாகிைது. சவண்முரசு, சினிமா, கட்டுவரகள் மற்றும் இன்ன பிை இவணயச் சசயல்பாடுகள் தவிர்த்து 
நீங்கள் புவனவில் ஈடுபடவியலாமல் கபாகலாம். பத்திரிக்வகயாேர் ஞாநி கூட இவதப் பற்ைிக் 
குைிப்பிட்டிருந்தார். சவண்முரசு வியர்த்தமான முயற்சி என்ை அவரது பார்வவவயத் தாண்டி அதில் 
உண்வம இருப்பதாககவ படுகிைது. உங்கள் இலக்கிய வாழ்வில் முக்கியமான அவமயக்கூடிய அடுத்த 
பத்து ஆண்டுகவே சவண்முரசுக்சகனகவ எழுதி வவத்தவத நீங்கள் எப்படி நியாயப்படுத்துகிைரீ்கள்? 
உங்கள் திட்டப்படி சவண்முரசு எழுதி முடித்தால் விஷ்ணுபுரம் உள்ேிட்ட உங்கள் பிை ஆக்கங்கள் 
பின்னுக்குக் தள்ேப்பட்டு அதுகவ உங்கள் பிரதான இலக்கிய முகமாகும். அவத விரும்புகிைரீ்கோ? 
 
இந்த விவாதங்கள் எல்லாலம பவண்முரசு என்ை வனகயாை எழுத்து எை அறியாமல் வாசிக்காமல் அது 
மகா ாரதத்னத திருப் ி எழுதுவது என்ற ஒற்னற வரியின் அடிப் னையில் பசால்லப் டு னவ மட்டுலம. 
அவர்களுக்கு நான் என்ை  தில் பசால்வது? 
 
இதன் இதுவனரயிலாை  க்கங்களில் வந்துள்ள சமகால அரசியல், சமகால உணர்வுநினலகள் மிகப் 
 ரந்து ட்ைனவ. ஓர் உதாரணம்,  ாஞ்சாலியின்  லகணவர் முனற ற்றிய  குதிகள். அதன்  ண் ாடுப்புலம். 
அவளுனைய  ாலியல்சார்ந்த ஆழ்மை ஓட்ைங்கள். அவற்றுைன் பதாைர்புள்ள பதான்மங்கள் எை அது 
பசல்லுமிைம் சமகால அக ஆழலம.  ாஞ்சாலி ஒரு நவைீப்ப ண். அவனள ஆராய்வது ஒரு சமகால 
லநாக்கு. ஆைால் அனத லமலலாட்ைமாக இங்கிருந்து விலக்கி பதான்மத்தில் பகாண்டு னவத்தால் மட்டுலம 
முழுனமயாக ஆராய முடியும். 
  
இதன் அளனவப் ற்றி எல்லாம் ல சுகிறார்கள். இந்த எழுத்துமுனற என் து இன்னறய, நானளய சாத்தியம் 
எை அவர்கள் அறிவதில்னல.  ாருங்கள் ஒட்டுபமாத்த சிலப் திகாரமும் நீட்டி அடித்தால் ஒரு குறுநாவல் 
அளவுக்லக வரும். ஏடுகளில் எழுதப் ட்ை ப ரும் ாலாை நூல்கள் மிகமிகச்சிறியனவ. அச்சு ஊைகம் 
வந்ததும் நூல்கள்  த்துமைங்கு ப ரியதாயிை. ப ான்ைியின் பசல்வன் அக்காலத்தில் மிகப்ப ரிய 
தினகப்ன  அளித்த நாவல் 
 
இன்று மின்ைணு ஊைகக் காலம். பவண்முரசு அச்சிலும் பவளியாகிறது. ஆைால் அது அச்சு 
ஊைகத்திற்குரியது அல்ல. அது சில ஆண்டுகளுக்குப் ின் அச்சிலலலய வராது ல ாகலாம். ஆைால் 
மின்ைணு வடிவில், இனணயத்தில் இருக்கும். இனணயத்தில் அது ஒரு லைட்ைால ஸ். ஒரு ப ரிய 
கனதத்பதாகுதி. ஒரு பதான்மக்குவியல். ஒரு பதான்மவினளயாட்டுக்களம். அதில் நீங்கள் எப் டி 
லவண்டுபமன்றாலும் எங்கிருந்து லவண்டுபமன்றாலும் நுனழயலாம். எந்தப் குதினய லவண்டுபமன்றாலும் 
வாசிக்கலாம்.  
 
இது காகிதம் அகன்ற ின் நீடிக்கப்ல ாகும் எழுத்து. இப்ல ாலத 70 சதவதீ வாசகர்கள் பசல்ல சியில் 
வாசிக்கிறார்கள். பசல்ல சி வாசிப்பு இல்லாவிட்ைால் பவண்முரசு இல்னல என் லத உண்னம. 
 
லயாசித்துப் ாருஙக்ள் இன்னறக்கு ஒரு சாதாரண மைிதன் வாசிப் து பசன்ற காலத்னத விை 10 மைங்கு 
அதிகம். ஃல ஸ்புக் வாசிப்புதான். ஆைாலும் அது வாசிப்புதாலை. பசன்றகாலத்தில் ஒருவாரத்தின் குமுதம், 
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விகைன் உள்ளிட்ை அத்தனை இதழ்கனளயும் நாளிதழ்கனளயும் லசர்த்தால் வரும் அளவுக்கு இவன் ஒலர 
நாளில் வாசிக்கிறான். வாசிக்கும் ஊைகத்தின் வசதிதான் காரணம். எங்கும் எப்ல ாதும் வாசிக்கலாம். 
இப் டி வாசிப்பு ப ருகியிருக்கும் இந்தக் காலகட்ைத்திற்குரியது இவ்பவழுத்து. 
 
பவண்முரசு அது ஒரு சம் ிரதாயமாை நாவல் அல்ல. அனத நூற்றுக்கும் லமல் சிறிய நாவல்களாக 
ஆக்கலாம். ஆயிரக்கணக்காை சிறுகனதகளாக ஆக்கலாம். அனத நீங்கள்  ிறர் எழுதிக்பகாண்டிருக்கும் 
நாவல்களுைன் ஒப் ிைக்கூைாது. அதில் இைிலமல் லமலும் லமலும்  ைங்கள் லசர்க்கலாம். அைிலமஷன் 
லசர்க்கலாம். வினரவிலலலய ஆடிலயா லசர்க்கவிருக்கிலறாம்.  
 
முழுக்கமுழுக்க அது ஒரு ‘னஹப் ர் பைக்ஸ்ட்’ எழுத்து. இப்ல ாலத இதில் ஆயிரத்துக்கும் லமற் ட்ை 
உள்ளினணப்புகள் உருவாகி விட்ைை. சிலவருைங்கள் கழித்து அதன் குறுக்கு பநடுக்காக லமலும் லமலும் 
இனணப்புகள் அளிக்கமுடியும். அனதமட்டும் பதாகுத்து வாசகன் அவனுக்காை ஒரு நாவனலக் குறுக்காகத் 
பதாகுத்துக்பகாள்வான். விதுரனை மட்டும் பதாகுத்து ஒரு நாவலாக்கிக்பகாள்ளலாம். அந்தலவனலயும் 
நைக்கிறது. ஒருவர் எழுதும் நாவல் அல்ல இது. இதில் இப்ல ாலத  ல நிபுணர்கள்  ணியாற்றுகிறார்கள். 
எதிர்காலத்தில் இன்னும் ப ருகும். 
 
நீங்கள் இன்றுவனர அறியாத ஒரு ப ரிய இலக்கியவனக இது. நாவல் என்ற வார்த்னத இதற்கு மிகச் 
சிறியது. இனத லவண்டுபமன்றால் ஒரு னஹப் ர்லிங்க் புனைவு என்று பசால்லுங்கள்.  
 
16. கடந்த பத்தாண்டுகோககவ அகசாகவனம் என்ை பிரம்மாண்ட நாவவலத் திட்டமிட்டிருந்தரீ்கள். 
அது எவதப் பற்ைியது? அப்பணி எந்த நிவலயில் இருக்கிைது? சவண்முரசு காரணமாக அது 
தாமதமாகிைதா? அது எப்கபாது சவேியாகும்? 
 
ஒரு மூன்றுமாதம் அமர்ந்தால் முடித்துவிைமுடியும் நினலயில்தான் அலசாகவைம் உள்ளது. 2016ல் 
அலசாகவைமும் பவளியாகும் எை நினைக்கிலறன். பவண்முரசு அதன் தாமதத்திற்குக் காரணம் அல்ல. 
விரிவாை ஆராய்ச்சி லதனவப் ட்ைது. லகரள வரலாறு. நாயக்கர் கால வரலாறு.  
 
17. ஆரம்ப காலத்தில் (80கேின் இறுதி?) கவறு சபயரில் பல ஜனரஞ்சகக் கவதகவே எழுதியதாகக் 
குைிப்பிட்டிருக்கிைரீ்கள். அகத திவசயில் சதாடர்ந்திருந்தால் சுஜாதா மட்டுகம உங்களுக்குப் 
கபாட்டியாேராக இருந்திருப்பார் எனச் சசால்லி இருந்தரீ்கள். அது பற்ைிச் சசால்லுங்கள். அவற்வைத் 
சதாகுத்து சவேியிடும் எண்ணம் உண்டா? 
 
இல்னல.  ல கனதகள் கினைக்கவில்னல. அதற்காக லநரம் பசலவிடுவது வணீ்லவனல என்று 
லதான்றுகிறது 
 
18. சமாழியின் உச்ச சவேிப்பாடு கவிவத. எந்த ஒரு சமாழியிலும் கவிஞகன எழுத்தாேனுக்கு கமல் 
உயர்ந்தவனாய்க் சகாண்டாடப்படுகிைான். (இரவு நாவலில் வரும் கவிவதகள் தவிர்த்து) நீங்கள் ஏன் 
கவிவத ஏதும் எழுதுவதில்வல? 
 
பமாழியின் உச்சபவளிப் ாடு கவினத அல்ல, காவியம்தான். இன்னறய கவினத ஒரு 
முழுனமயனு வத்னத அளிப் தில்னல. அது ஒரு துளியில் வாழ்க்னகனய லநாக்கி அனமகிறது. ஆகலவ 
அது குனற ாடு பகாண்ைது. நவைீக் கவினதயின் இந்தத் துளித்தன்னம அதன்  லம். அதன்  லவைீமும் 
அதுலவ. வரலாற்னற,  ண் ாட்னை, மானுை அகத்னத லநாக்கி எழுதும் எழுத்தாளனுக்கு அது ஆழ்ந்த 
ல ாதானமயுணர்னவ அளிக்கும். 
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இரு தாம் நூற்றாண்டின் முக்கியமாை நாவல்கள் ப ரும் ாலும் கவித்துவத்தால் ஆைனவலய. 
 ாஸ்ைர்நாக் பசான்ைார் இரு தாம் நூற்றாண்டில் கவிஞன் எழுதலவண்டியது நாவனலலய என்று. 
கவிஞராை அவர் ைாக்ைர் ஷிவாலகா எழுதி அதனூைாகலவ அறியப் டுகிறார். நான் கவினதகள் எழுதிைால் 
அது ஒரு நாவலின்  குதியாகலவ இருக்கும். என் வனரயில் பகாற்றனவ, நீலம் இரண்டும் தமிழின் எந்த 
கவிஞரின் பமாத்தக் கவினதத் பதாகுதிகனளவிைவும் கவினதகனளக் பகாண்ைனவ. 
  
19. இதுவவரயிலான உங்கள் எழுத்துக்கேில் மாஸ்டர்பீஸ் நாவல், சிறுகவத, நூல் என எவற்வைக் 
கருதுகிைரீ்கள்? அதில் ஒவ்சவான்வை பற்ைியும் சகாஞ்சம் கபசுங்கள். 
 
விஷ்ணுபுரம்,  ின் பதாைரும் நிழலின் குரல், பகாற்றனவ எை நான் ஒன்றில் இருந்து ஒன்றுக்குத் 
தாவுகிலறன். ஒவ்பவான்றும் இன்பைான்னற நினறப் னவ. என் வனரயில் முழுனமயாக்கும்ல ாது 
பவண்முரசுதான் என் ப ரும் னைப் ாக இருக்கும். அனதக் கைந்துபசல்ல எழுதிமுடித்ததுலம முயல்லவன். 
 
20. ஓர் எேிய சவகுஜன வாசகன் உங்கவே எங்கிருந்து வாசிக்கத் சதாடங்கலாம்? என்வனக் 
ககட்பவர்களுக்கு ஆரம்பத்திகலகய விஷ்ணுபுரம், பின்சதாடரும் நிழலின் குரல், ஏழாம் உலகம் எனத் 
சதாடங்கினால் ஒருகவவே மிரேக்கூடும் என்ை அவடப்பவடயில் வாசிக்க இணக்கமாய் இருப்பவவ 
என்ை அடிப்பவடயில் சிபாரிசு சசய்வது விசும்பு, அைம், உகலாகம். நீங்கள் வரிவசப்படுத்துங்ககேன். 
 
அறம் கனதகள். அனவ அவன் கண்டு அறிந்த ஒரு மானுைலமன்னமனய திரும் ச் பசால்கின்றை. 
வாழ்விலல ஒருமுனற, சங்க சித்திரங்கள் ல ான்ற நூல்களும் சிறந்த பதாைக்கங்கள் என் னதக் 
கண்டிருக்கிலறன் 
 
21. இவடயில் சசால் புதிது என்ை சிற்ைிதவழத் சதாடங்கி சில காலம் நடத்தினரீ்கள். அந்த 
அனுபவத்வதச் சசால்லுங்கள். இலக்கிய உலகிற்கு சசால் புதிது இதழ் சசய்த பங்கேிப்புகள் பற்ைி? 
ஏன் அவ்விதழ் சதாடர்ந்து சவேியாகவில்வல? சிற்ைிதழ்கேின் நிவலயாவம சதரிந்தது தான். 
ஆனால் அது தவிர்த்து கவறு காரணங்கள் உண்டா? 
 
பசால்புதினத என் நண் ர் எம்.லகா ாலகிருஷ்ணனுைன் இனணந்து பதாைங்கி சிலகாலம் நைத்திலைன். 
 ின்ைர் அவர் விலகிைார். கனைசியில் நண் ர் சதக்கத்துல்லா ஹசநீயின் ஆசிரியத்துவத்தில் நைத்திலைன். 
அது  திவுபசய்யப் ைாத இதழ். ல ாட்டி சிற்றிதழாளர் குழுவிைர் எவலரா அவர் இஸ்லாமிய தீவிரவாதி 
எைப் புகார் பசய்துவிட்ைார்கள். அவனரக் கூட்டி னவத்து பகாஞ்சநாள் விசாரித்த ின் விட்டுவிட்ைார்க்ள். 
 திவுபசய்ய முயன்லறாம். நான் அரசூழியன், என் விலாசத்னத பகாடுக்கமுடியாது. அவருக்குச் பசாந்த 
வடீு இல்னல. அவ்வாறு நீண்டு நீண்டு பசன்று அப் டிலய நின்றுவிட்ைது 
 
பசால்புதிது  லவனகயில்  லதரத்தில் பவளிவந்த சிற்றிதழ். சிற்றிதழ்களில் அதிகமாை  க்கங்கள் 
பகாண்ைதாக இருந்தது. என்னசக்லளா டீியா அளவில் 120  க்க அளவு கூை வந்துள்ளது. இலக்கியத்துைன் 
வரலாறு,  ண் ாடு சார்ந்த ஆழமாை விரிவாை கட்டுனரகனளப் ல ாட்ைதுதான் பசால்புதிது இதழின் 
சாதனை என்று பசால்லலாம். முக்கியமாை லநர்காணல்கனள எடுத்லதாம். அனவ இலக்கிய 
உனரயாைல்கள் என்ற நூலில் உள்ளை. ஒவ்பவாரு இதழிலும் புத்தகப் குதி என்ற ஒன்று உண்டு. அதில் 
ஒலர தனலப் ின் கீழ்  லவனகயாை விஷயங்கனளத் பதாகுத்து அளித்லதாம். மும்மாத இதழாை 
பசால்புதினத வாசித்து முடிக்க மூன்றுமாதமாகும் என் ார்கள் அன்று. அறிவியல் புனைகனதகள், 
முக்கியமாை பமாழியாக்கக் கனதகள் பவளிவந்தை. 
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பசால்புதிதுதான் தமிழில் எழுத்தாளர்கனள அட்னையில் ப ரிய வண்ணப் ைமாக ல ாட்டு வந்த இதழ். 
அப் டி பவளியிைக்கூைாது என்ற எதிர்ப்புகள் வந்தை. சுந்தர ராமசாமிலய கூப் ிட்டுச் பசான்ைார். ஆைால் 
 ின்ைர் அதுலவ ஒரு வழக்கமாக ஆகியது. பவங்கட் சாமிநாதனை அட்னையில் ல ாட்டு பவளிவந்த இதழ் 
தான் பசால்புதிதின் முக்கியமாை இதழ். தட்ைச்சில் 700  க்கம் அளவுள்ள விஷயங்கள் அதில் இருந்தை. 
அ.முத்துலிங்கம் உட் ை ஆறு கனதகள். லதவலதவைின் கவினதகள். மிகவிரிவாை எட்டு கட்டுனரகள். 
 
இப்ல ாது சிந்தித்தால் நினறவளிக்கும் இதழ் என்லற லதான்றுகிறது. ஆைால் கடும் உனழப்பு. ஒற்னற ஆள் 
லவனல. பவண்முரசு எழுதுவபதல்லாம் அந்த உனழப்புைன் ஒப் ிட்ைால் குனறவுதான். 
 
22. சசால் புதிது இதழில் மனுஷ்ய புத்திரவன சநாண்டி நாய் என விேித்து நாச்சார் மட விவகாரம் 
என்ை கட்டுவர சவேியானதாகக் ககள்விப்பட்டதுண்டு. உண்வமயில் அவத எழுதியது யார்? இதழின் 
ஆசிரியராக நீங்கள் அவதத் தவிர்த்திருக்க கவண்டும் தாகன? உண்வமயில் நடந்தது என்ன? 
 
நான் இரு த்னதந்தாண்டுக்காலமாக சிற்றிதழ் இலக்கியச் சூழலில் இருக்கிலறன். ஒருகுறிப் ிட்ை 
வனகயாை ஆட்கனள கவைித்துக்பகாண்லை இருக்கிலறன். எனதயுலம வாசிக்க மாட்ைார்கள். ஓர் இரு து 
 க்கம் அச்சடித்த எழுத்னத வாசிக்கச் லசாம் ல் டுவார்கள். ஆைால் இலக்கியம் சார்ந்த எல்லா 
வம்புகனளயும் பதரிந்து னவத்திருப் ார்க்ள். இதிலலலய இருப் ார்கள். காலப்ல ாக்கில் ஒரு குட்டி 
இலக்கியவாதி என்ற அந்தஸ்து வந்துவிடும். அதற்கு லவண்டுபமன்றால் ஓர் இரு து கவினதகள் எழுதி 
குட்டிப் புத்தகமாக ல ாட்டுக்பகாள்வார்கள். இப்ல ாது இவர்கபளல்லாம் ஃல ஸ்புக்கில் இருக்கிறார்கள் 
என்று அறிகிலறன். 
 
இவர்களால் ல சிப்ல சி வாழனவக்கப் டும் வம்பு இது. பசால்புதிது எப்ல ாதுலம மனுஷ்யபுத்திரனைப் 
ல ாற்றிய சிற்றிதழ். அதில் மனுஷ்யபுத்திரைின் கவினதகனள லகட்டு வாங்கி  ல  க்கங்களுக்குப் 
 ைங்களுைன் ல ாட்லைாம். அவர் பசால்புதிதில் நினறய எழுதிைார். நான் காலச்சுவடு இதழுைன் குறிப் ாக 
கண்ணனுைன் முரண் ட்டு பவளிலய வந்த காலம். அப்ல ாதும் மனுஷயபுத்திரன் பசால்புதிதில் எழுதிைார்.  
 
எைக்கு மனுஷ்யபுத்திரனுைன் எப்ல ாதுலம நல்லுறவுதான். அவர் என்னைப் ற்றி மிகக் கடுனமயாக 
எழுதியதுண்டு. ஆைால் ஒருல ாதும் நான் கடுனமயாக எழுதியதில்னல. கடுனமயாை மைவருத்தம் 
உருவாைல ாதுகூை அவனரப் ற்றி இைிலமல் ல சமாட்லைன் என் துதான் என் எதிர்வினை. ஏபைன்றால் 
அவர் என் கவிஞர். அந்த இைத்தில்தான் இத்தனை ஆண்டுகளாக இருக்கிறார். அவர் தன் சிறிய ஊரில் 
ஒரு சிற்றனறயில் தைினமயில் வாழ்ந்த இளனமக்காலம் முதல் பதாைங்கிய உறவு அது. அவர் வடீ்டுக்கு 
நான் பசன்றிருக்கிலறன். அவரது கவினதகளில் என்னை மீண்டும் மீண்டும் கண்டுபகாண்டிருக்கிலறன். அது 
அவருக்கும் பதரியும். 
 
சதக்கத்துல்லா ஹசநீ அவர்கள் ஆசிரியராக இருந்த நாட்களில் பசால்புதிதில் பவளிவந்த  கடிக்கனத 
நாச்சார் மைத்து விவகாரங்கள். அது ஒரு ப ாதுவாை  கடி. அனத எம்.லவதசகாயகுமார் எழுதிைார். இன்று 
நீங்கள் வாசித்தால் அதில் எங்லக சுந்தர ராமசாமி பசால்லப் ட்டிருக்கிறார் அல்லது 
குறிப்புணர்த்தப் ட்டிருக்கிறார் என்லற பதரியாது. சதக்கத்துல்லா ஹஸநீ அனத வாஜ் ாய் அரனச  கடி 
பசய்த கனத என்லற புரிந்துபகாண்ைார்.  
 
அக்கனத  ிரசுரமாைல ாது நான் ஊரில் இல்னல, குஜராத் அருலக இருந்த ைாமைில் லசாமசுந்தரம் என்ற 
நண் ரின் விருந்திைராகச் பசன்றவன் அஜந்தா பசல்லும் வழியில் அஜிதன் நச்சு உணவு காரணமாக 
 லநாள் ஆஸ் த்திரியில் இருக்க லநரிட்ைதைால் தாமதமாகத் திரும் ி வந்லதன். 
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நான் வரும்ல ாலத காலச்சுவடு அனத எைக்பகதிராை ப ரிய ஒரு  ிரச்சாரமாக ஆக்கியிருந்தது. 
எழுத்தாளர்களிைம் னகபயழுத்து திரட்டி கண்ைைத்னதப்  ிரசுரித்தது. அக்கனதனய தான் எழுதிலைன் எை 
லவதசகாயகுமார் அச்சிலலலய திட்ைவட்ைமாகச் பசால்லியும்கூை அனத நான் எழுதிலைன் என்று அவர்கள் 
 ிரச்சாரம் பசய்தார்கள்.  
 
அக்கனதயில் நாய் வளர்க்கிறார் ஒரு ல ராசிரியர். அதில் ஒரு நாய் பநாண்டி. அது மனுஷ்யபுத்திரனைக் 
குறிக்கிறது எைறார்கள். அனத எப் டி அவர்கள் மனுஷ்யபுத்திரனை மீறி பசய்தார்கள் எை  ின்ைர் 
காலச்சுவடில் இருந்து பவளிலய தள்ளப் ட்ை ின் அவலர என்ைிைம் பசால்லியிருக்கிறார். 
 
நான் எப்ல ாதுலம பசால்லலவண்டியனத பவளிப் னையாகச் பசால்லி வினளவுகனள எதிர்பகாள் வன், 
மனறமுகமாகப் ல சுவது என் வழக்கம் அல்ல. ஒளிந்துபகாள்வதும் இல்னல. ஆகலவ காலச்சுவடின் அந்த 
தந்திரத்தால் சீண்ைப் ட்டு சுந்தர ராமசாமி மீதாை என் குற்றச்சாட்டுகனள லநரடியாகலவ எழுதி அச்சிட்டு 
பவளியிட்லைன். இதுதான் நிகழ்ந்தது. 
 
 ல ஆண்டுக்காலம் காலச்சுவடு பதாைர்ந்து என் லமல் அவதூறுக்கட்டுனரகள்  ிரசுரித்தது. புனைவுகனள 
தரமாக எழுதிக்பகாண்டிருக்கும் வனர எந்த ஊைகமும் எழுத்தாளனை ஒன்றும் பசய்துவிைமுடியாது 
என் து என் நம் ிக்னக. அனதயும் லசாதித்துப் ார்ப்ல ாலம என்று நினைத்லதன். அக்கட்டுனரகள் எைக்கு 
நல்ல வாசகர்கனளப் ப ற்றுத்தந்தை என் துதான் நைந்தது. 
 
23. சுந்தர ராமசாமி, நீங்கள் கபான்ை இலக்கிய எழுத்தாேர்கள் எனக்கு அைிமுகமானது 1990கேின் 
இறுதியில் குமுதம் சவேியிட்ட தபீாவேி இலக்கிய இவணப்பு மலர்கேின் வழியாகத் தான். அது 
இல்லாது கபாயிருந்தால் நான் ஒருகவவே சுஜாதாகவாகட நின்ைிருக்கக்கூடும். இலக்கியத்தரமாக 
எழுதினாலும் சஜயகாந்தன் ஆனந்த விகடன் வழி சவகுஜனத்வதச் சசன்ைவடந்தார். எஸ்.ரா. 
இன்சனாரு உதாரணம். சங்கச் சித்திரங்கள் சதாடருக்குப்பின் நீங்கள் ஏன் பிரபல இதழ்கேில் 
எழுதவில்வல? (தி இந்துவில் எழுதும் கட்டுவரகள் தவிர்த்து). அைம் சதாகுப்பில் உள்ே கவதகள் 
சவகுஜன இதழ்கேில் சவேியாகி இருந்தால் இன்னமும் பன்மடங்கு அதிகம் கபவர 
சசன்ைவடந்திருக்கக்கூடும் எனத் கதான்றுகிைது. சவஜன இதழின் சட்டகத்துள் நின்று இயங்குவது 
பவடப்பாேியின் சுதந்திரத்வதப் பாதிக்கும் என நிவனக்கிைரீ்கோ? 
 
பவகுஜை இதழ்கள் அவற்றுக்காை வனரமுனற பகாண்ைனவ.  க்க வனரயனற மட்டும் அல்ல உள்ளைக்க 
வனரயனறயும்கூை. அவற்றுைன் சமரசம் பசய்துபகாண்டு எழுதலவண்டும். அங்லக முக்கியமாை 
 னைப்புகனள எழுதமுடியாது. எழுதும்  னைப்புகளுக்கு ஒரு  தானகனய அங்லக நட்டு னவக்கலாம், 
அவ்வளவுதான். 
 
சங்கச் சித்திரங்கள் எைக்கு ஒரு வாசகப் ரப்ன  உருவாக்கி அளித்தது. ஆைால் ஆைந்தவிகைனுைன் 
எைக்கு ஆரம் ம் முதலல ஒத்துப்ல ாகவில்னல. மனறந்த  ாலசுப்ரமணியனுைன் குறுகிய கடிதப் 
ல ாக்குவரத்லத இருந்தது. அவரது ‘எஜமாைத் லதாரனண’னய என்ைால் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியவில்னல.  
அவர்  ணக்காரராக  ிறந்தவர். முதலாளி. ஏலதா ஒருவனகயில் அனைவரிைமும் கட்ைனளயிட்டுப் 
 ழகியவர். நான் எங்கும் கட்ைனளகனள வாங்கிக்பகாள் வைாக இருந்ததில்னல. இரு த்னதந்தாண்டுக்கால 
அரசூழியர் வாழ்க்னகயில்கூை. அது ஆணவமாகக் கூை இருக்கலாம். அப் டிப்  ழகிவிட்லைன். 
 
என் சுதந்திரப்ல ாக்கால் நான் ப ரிய ஊைகங்களிைம் பநருங்கவில்னல. சிற்றிதழ்களிலும் ஓம்சக்தி 
ல ான்ற இதழ்களிலும்தான் என்  னைப்புகள் பவளிவந்தை. என் நண் ர்கள் எவலரனும் ப ரிய ஊைகத்தில் 
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இருந்து அவர்கள் லகட்கும்ல ாது மட்டுலம நான் அவற்றில் எழுதியிருக்கிலறன். ஓம்சக்தி இதழின் 
 .சிதம் ரநாதன் என்  லகனதகனளக் லகட்டு  ிரசுரித்தவர். 
 
ஓரளவுக்கு லமல் நாம் வாசகர்களிைம் பசல்லக்கூைாது எை நினைக்கிலறன். பதானலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் 
ல ான்றவற்னற நான் தவிர்க்க இதுலவ காரணம். நான் எழுதுவது புதியவாசகர்களுக்குத் பதரியலவண்டும். 
அதற்கு சில பசய்திகள், ல ட்டிகள் ல ான்றனவலய ல ாதும். அதன்  ின் அவன் என்னைத் லதடி வர 
லவண்டும். நான் ஒரு மர்மமாக, சவாலாக அவனுக்குத் பதரியலவண்டும். என்னை முட்டித்திறந்து அவன் 
உள்லள வரலவண்டும். என் நல்ல வாசகர்கள்  லர் என்னுைன் லமாதியவர்கள். அதில் ஓர் அறிவார்ந்த 
அழகு உள்ளது. 
 
அந்த வாசகனுக்காக நான் சனமத்துப் ரிமாறும் எளிய உணனவலய அவன் உண்டுபகாண்டிருக்கக் கூைாது. 
அது என் ப ரிய எழுத்துக்கள் மீதாை அவனுனைய வசீகரத்னத இல்லாமலாக்கிவிடும். பஜயகாந்தன் லமல் 
இல்லாத வசீகரம் என் மீது இன்றும் இளம் வாசகனுக்கு உள்ளது. காரணம் அவன் முன் என் எழுத்து ஒரு 
சவாலாக நின்றுபகாண்டிருக்கிறது. 
 
24. உங்கவேப் பற்ைி சதாடர்ச்சியாய் வவக்கப்படும் முதன்வமக் குற்ைச்சாட்டு நீங்கள் இந்துத்துவ 
சித்தாந்தத்திற்கு ஆதாரவானவர் என்பது. நான் உங்கவேக் கடந்த 15 ஆண்டுகோக வாசிக்கிகைன். 
சபரும்பாலும் எனக்கு அப்படித் கதான்ைியதில்வல. இந்து ஞான மரபின் ஆறு தரிசனங்கள் கபான்ை 
விஷயங்கவே எழுதியவர் என்பதற்காக ஒருவர் உங்கவே அப்படி விேித்தால் அவத விட 
முட்டாள்தனம் கவைில்வல. Self restrospective சசய்து சசால்லுங்கள். நீங்கள் ஓர் இந்துத்துவவாதியா? 
இல்வல எனில் இந்தப் பிவழயான கலபிள் உங்களுக்கு சங்கடம் ஊட்டுகிைதா? 
 
நான் எழுதவந்த காலகட்ைத்தில் ஒரு கட்டுனரயில் உ நிைத லமற்லகாள் ஒன்னற அளித்திருந்லதன். என் 
ஆசான் ஞாைி அனத பவட்டிவிட்டு நிகழ் சிற்றிதழில் பவளியிட்ைார். நான் அவரிைம் அனதப் ற்றி 
லகட்லைன். அது மதச் சிந்தனை, நவைீ இலக்கியத்தில் அதற்கு இைமில்னல என்றார். அலத இதழில் நான்கு 
பவவ்லவறு லமனலநாட்டு அறிஞர்கனளப் ற்றிய லமற்லகாள்கள் இருந்தை. அவர்கள் லநரடியாகலவ மதச் 
சிந்தனையாளர்கள்தான். அனதப் ற்றி லகட்ைல ாது அது லவறு விஷயம் என்றார் ஞாைி. 
 
அந்த மைநினல எைக்கு வியப் ளித்தது. அனதக் கைந்லதயாகலவண்டும் எை முடிபவடுத்லதன். நமக்கு 
இங்லக மூவாயிரம் வருைத் பதான்னமயுள்ள ஒரு மரபு உள்ளது. கனலகள், தத்துவம், இலக்கியம், 
பதான்மங்கள் எை. அனவ எல்லாம் மதமாகத்தான் பதாகுக்கப் ட்டுள்ளை. அவற்னறத் தூக்கி வசீிவிட்டு 
நாம் என்ைதான் சுயமாக எழுதிவிைமுடியும் எை நினைத்லதன். 
 
நான் என் எழுத்னத முழுக்க முழுக்க இந்தியத்தன்னம பகாண்ைதாக அனமயலவண்டும் எை 
எண்ணுகிலறன். இங்குள்ள மர ிலிருந்து எழுவது. இனத விமர்சிப் து, கைந்துபசல்வது. இதில் இருந்து 
துண்டித்துக்பகாண்டு அனரகுனறயாகத் பதரிந்த லமனலநாட்டு எழுத்துக்கனள நகல்பசய்து எழுதும் 
முனறனய அ த்தம் என்று மட்டுலம என்ைால் பசால்லமுடிகிறது. 
 
இதுலவ விஷ்ணுபுரம் ல ான்ற நாவலின்  ின்ைணி. விஷ்ணுபுரம் நாவல் பவளிவந்தல ாது எந்த 
இலக்கியத்னதயும் புரிந்துபகாள்ளமுடியாத அ.மார்க்ஸ் ல ான்ற லமாட்ைா விமர்சகர்கள் அதன் தனலப்ன  
மட்டும் னவத்து அது ஓர் இந்துத்துவப் ிரதி என்று ல சிைார்கள். நம்மூரில்  டிக்காமலலலய ல சும் கும் ல் 
அதிகம். ஒரு வாகாை கருத்து கினைத்தால் அனதத் தன் கருத்தாகச் பசால்லிவிடுவார்கள். அப் டிலய அது 
ஒரு கருத்தாக ஆகியது. 
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 ின் பதாைரும் நிழலின் குரல் அடுத்த வருைலம வந்தது. அது இைதுசாரிகனள கடுனமயாக விமர்சைம் 
பசய்வது. மார்க்ஸியத்னத அதன் ஆன்மீகசாரத்தின் அடிப் னையில் தத்துவத்தின் அடிப் னையில் 
ஏற்றுக்பகாள்வது. அவ்விமர்சைத்னத எதிர்பகாள்ளமுடியாதவர்கள் ‘அந்தாள் இந்துத்துவா...  ாருங்க லதாழர், 
விஷ்ணுவப் த்தி எழுதியிருக்கார்’ என்று  ிரச்சாரம் பசய்யத் பதாைங்கிைார்கள். 
 
சமீ த்தில் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் பசன்றிருந்லதன். அம்ல த்கர்  ண் ாட்டுப்  ாசனறனயச் லசர்ந்த  ால்ராஜ் 
பசான்ைார். ‘இப் தான் விஷ்ணுபுரம் வாசிச்லசன். எத வச்சு அனத இந்துத்துவப்  ிரதின்னு 
பசான்ைாங்கன்லை பதரியல்னல”. நான் “விஷ்ணுவ வச்சு” என்லறன். “அது விஷ்னுலவ இல்லிலய. 
தலித்துக்கலளாை மூப் ன் தாலை?”. நான் புன்ைனக பசய்லதன். 
 
இதுதான் இங்லக நிகழ்கிறது. இந்த பமாண்னணத்தைத்துைன் லமாதுவதில்னல. நல்ல வாசகன் வருவான் 
எை காத்திருக்கிலறன். 
 
நான் நூற்றுக்கணக்காை முனற பசால்லியிருக்கிலறன். என் இனணயதளத்திலலலய குனறந்தது நூறு 
தைனவ இது எழுதப் ட்டுள்ளது. இந்துஞாைமரபும்  ண் ாடும் லவறு, இந்துத்துவ அரசியல் லவறு. இந்த 
லவறு ாட்னை விளங்கிக்பகாள்ளாமல் இந்திய யதார்த்தத்னதப் புரிந்துபகாள்ள முடியாது. இைதுசாரிகள் 
இன்று ஒருவனக குறுங்குழுவாக கண்மூடித்தைமாை மூர்க்கத்துைன் உள்ளைர். இந்த லவறு ானை 
அறியாமலிருப் து அவர்கனளத் லதாற்கடித்துக்பகாண்லை இருக்கிறது. 
 
இந்துத்துவ அரசியல் அடிப் னையில் ஐலராப் ியத்தன்னம பகாண்ைது. ஐலராப் ாவில்  தினைந்தாம் 
நூற்றாண்டு முதல் நவைீத்லதசியங்கள் உருவாகி வந்தை. கத்லதாலிக்கத் திருச்சன யின் 
முற்றாதிக்கத்துக்கு எதிராகலவ அவற்னற உருவாக்க லவண்டியிருந்தது. ஆகலவ வட்ைாரப் 
 ண் ாட்டுக்கூறுகளின் அடிப் னையில் மக்கனளத் பதாகுத்து வலுவாை அனையாளங்கனள உருவாக்கி 
லதசியங்கனள எழுப் ிைர். அந்த வலுவாை லதசியங்கள் உறுதியாை னமயம் பகாண்ை அதிகாரமாக ஆக 
முடியும் என்றும் கண்ைார்கள்.  
 
ஆகலவ இைம், பமாழி, மதம் ஆகியவற்றின் அடிப் னையிலாை லதசிய உருவகங்கள்  ிறந்தை. நாசிசமும் 
 ாசிசமும் அதன் உச்சகட்ை எதிர்வினளவுகள். ஆைால் ஐலராப் ாவின் எல்லா லதசியங்களும் அப் டிப் ட்ை 
 ண் ாட்டு அடிப் னை பகாண்ை லதசியங்கலள. இைம் பமாழி ஆகியனவ அடித்தளமாக அனமந்தை. 
 ின்ைர் பமல்ல பமல்ல அவர்கள் நவைீ ஜைநாயகத்திற்கு வந்தைர். நவைீ ஜைநாயகம் ஒற்னற 
அனையாளத்னத, னமயத்னத முன்னவப் து அல்ல. அது பதாகுப்புத்தன்னம பகாண்ைது. அனைவனரயும் 
உள்ளைக்க முனைவது. 
 
ஐலராப் ாவில் இருந்துதான் நமக்கும் நவைீத் லதசியம் என்ற கருத்துக்கள் வந்தை. மாஜிைி கரி ால்டி 
ல ான்ற ப யர்கள் இங்லக புகழ்ப ற்றை.  ாரதிலய கூை மாஜிைி கூறுவதாக கவினத எழுதியிருக்கிறார். 
அலத ாணியில் சிவாஜி தன்  னைகளுக்குக் கூறுவது என்ற கவினதனய எழுதிைார். 
 
ஐலராப் ாவின் இரண்டு வனக லதசியங்களும் இங்லக வந்தை. ஏற்கைலவ இங்லக இந்துமத மறுமலர்ச்சி 
பதாைங்கிவிட்டிருந்தது. அந்த எழுச்சியில் இருந்து ஒரு நவைீ ஜைநாயக லதசியம் லநாக்கி காங்கிரஸ் 
பசன்றது. காந்தி அனத வழிநைத்திைார். அதற்கு மாற்றாக இந்து மறுமலர்ச்சியில் இருந்து  ண் ாட்டு 
அனையாளங்கனள எடுத்துக் பகாண்டு மதம்சார்ந்த ஒரு  ண் ாட்டுத்லதசியத்னத லநாக்கிச் பசன்றவர்கலள 
இந்துத்துவர்கள் எைப் டுகிறார்கள். இந்த இரண்டு அரசியலும்தான் இந்திய அளவில் இங்கு உள்ளை.  
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இந்த இந்துத்துவ அரசியலுக்கும் இங்குள்ள லகாடிக்கணக்காை மக்களின்  ாரம் ரியத்திற்கும் லநரடித் 
பதாைர்பு ஏதும் இல்னல. இம்மக்களின்  ல்லாயிரமாண்டுக்கால நம் ிக்னககள், ஆசாரங்கள், குறியடீுகள், 
பதான்மங்கள் ஆகியனவ இந்துமதமாக இன்று திரண்டுள்ளை. அவற்றிலிருந்லத அவர்கள் தங்கள் 
கனலயிலக்கியங்கனள உருவாக்கிக்பகாள்ள முடியும். தங்கள் அறங்கனள அனமக்க முடியும். அவற்னற 
நம் ிலய அவர்கள் கைவுகாண முடியும். 
 
இந்துத்துவ அரசியனல எதிர்க்கிலறாம் என்ற ல ரில் இங்குள்ள இைதுசாரிகள் இந்துமரபுைன் 
லமாதிக்பகாண்டிருக்கிறார்கள். இந்துத்துவ அரசியலும் இந்துமரபும் ஒன்று எை வாதிடும்ல ாது நூறாண்டு 
கால வரலாறுள்ள இந்துத்துவ அரசியனல மூவாயிரமாண்டுக்கால வரலாறுள்ள இந்துமதத்துைன் 
 ினணக்கிறார்கள். இந்த லவறு ாட்னை நான் சுட்டிக்காட்டிக்பகாண்லை இருக்கிலறன். இந்த 
மூைர்களிைமிருப் து ஆணவமா அறியானமயா என்லற எைக்குப்புரியவில்னல. 
 
இந்தியா என்ற இந்த நிலப் ரப்பு  ல்லாயிரமாண்டுக்காலமாக மக்கள்திரள் இைம்ப யர்ந்து கலந்து 
உருவாைது. இங்குள்ள ப ரும் ாலாை நிலப் ரப்புகளில்  லவனக இை, பமாழி, மத மக்கள் வாழ்கிறார்கள். 
ஆகலவ இந்தியா எை இன்றுள்ள இந்த அரசியலனமப்பு மட்டுலம இங்லக உண்னமயாை வளர்ச்சினய 
அளிக்க முடியும். இந்த அனமப்பு சிதறுபமன்றால் வட்ைார அளவில் ப ரும் ான்னமவாதலம லமபலழும். 
மானுைவரலாற்றின் மாப ரும் அகதிப்ப ருக்லக எஞ்சும். மிகச்சிறிய ல ாலைா, நாகா  ிரிவினைவாதக் 
குழுக்கள் கூை சக  ழங்குடிகனளக் பகான்றுகுவிப் னத நாம் கண்கூைாகலவ காண்கிலறாம். 
 
இந்தத் லதசியமாைது இந்தியத் லதசியநாயகர்களால் உருவாக்கப் ட்ைது. காந்தியும் அம்ல த்கரும் லநருவும் 
அதன் தனலவர்கள். இது நவைீ ஜைநாயக இந்தியத் லதசியம். பதாகுப்புத்தன்னம பகாண்ைது. 
அனைவனரயும் உள்ளைக்கியது. இனதச் சினதக்க எண்ணு வர்கள் அனைவருலம சாதியலமா 
பமாழிவாதலமா இைவாதலமா ல சும் குறுங்குழுக்கள். ஃ ாசிஸ்டுகள் என் னதக் காணலாம். 
 
இந்தியலதசியம் என் லத இந்துலதசியம் என்று ஒரு  ிரச்சாரத்னத இங்குள்ள மதபவறியர்கள், அவர்கனள 
இயக்கும் அன்ைியசக்திகள் முன்பைடுக்கின்றை. அவற்னற நம்பும் முற்ல ாக்கிைர் இந்தியாவின் நவைீ 
ஜைநாயக லதசியத்னதலய சினதக்க எண்ணுகிறார்கள்.  
 
நான் இந்து ஞாைமர ில்  ற்றுள்ளவன். இந்தியாவின் நவைீ ஜைநாயக லதசியத்தில் நம் ிக்னக 
பகாண்ைவன். இந்துத்துவ அரசியல் இந்தியாவின் ஞாைமர ின் அனைத்னதயும் உள்ளைக்கும்  ண்ன , 
விவாதங்கனள அனுமதிக்கும் இயல்ன , கினளவிட்டுப் ிரியும் பசழுனமனய அழித்து அனத 
ஒற்னறப் னையாக ஆக்கமுயல்கிறது எை நினைக்கிலறன். ஆகலவ அனத எப்ல ாதும் எதிர்த்லத 
வருகிலறன். இனத நீங்கள் பசன்ற  த்தாண்டுக்காலத்தில் மதமாற்றத் தனைச்சட்ைம், எம்.எஃப் ஹுபசய்ன் 
முதல் இன்று மாபதாரு ாகன் சர்ச்னச வனர நான் எழுதிய கட்டுனரகளில் காணலாம். 
 
நான் இந்தியா நவைீ ஜைநாயக லதசமாக ஒன்றாக இருக்கலவண்டுபமை விரும்புகிலறன். அதன் லமல் 
தாக்குதல் பதாடுக்கும்  ிரிவினைவாத அனமப்புகளின் கீழ்னம மிக்க ஃ ாசிசப்ல ாக்குகனள பதாைர்ந்து 
அம் லப் டுத்து வன். ஆைால் நான் இனத இந்துத்துவர்கள் ஓர் இந்து லதசியமாக எண்ணுவனத 
ஏற்கமாட்லைன். இது இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் உரிய நவைீ நாடு என்லற 
எண்ணுகிலறன். என் லதசிய உருவகம் லநருவால் முன்னவக்கப் ட்ைலத. எப் டியும் ஓர் ஐம் து 
கட்டுனரகளில் இனத எழுதியிருக்கிலறன். 
 
இங்லக இந்துமதம், இந்தியா மீது பதாைர்ந்து தாக்குதனல முன்னவத்துவரும் கூலி அறிவுஜவீிப் னை 
ஒன்று உண்டு. இவர்கள் ப ரும் ாலும் இங்கு சுதந்திரமாகச் பசயல் ட்டுவரும் மதமாற்ற, மதபவறி 
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அனமப்புகளிைம் நிதி ப ற்று பசயல் டு வர்கள்.  ல்லவறு ஏகாதி த்திய நிதியனமப்புகளின் னகயாட்கள். 
இவர்கனள நான் அம் லப் டுத்தி விமர்சிக்கும்ல ாது தங்கனள காத்துக்பகாள்ள என்னை இந்துத்துவத்னதப் 
ல சுவதாகச் பசால்லி முத்தினர குத்துகிறார்கள். 
 
ஒரு  த்துப் க்கம் பதாைர்ந்து வாசிக்கும் அறிவுத்திறன் இல்லாத ப ருங்கும் ல் இந்தக்கூலிப் னையிைரின் 
ஒற்னற வரிகள் வழியாக என்னை அறிந்து திரும் ித்திரும் ிச் பசால்லிக்பகாண்டிருக்கிறது. 
 
நான் நாராயணகுருனவ, நித்யனசதன்ய யதினயத்தான் ஆன்மீக தளத்தில் முன்னவத்து வருகிலறன். எந்த 
வனகயிலும் அவர்கள் இந்துத்துவத்னத அல்லது இந்துப்  ழனமவாதத்னத ஏற்றவர்கள் அல்ல. 
பசால்லப்ல ாைால் இைதுசாரிகளுக்லக பநருக்கமாைவர்கள். காந்தினயயும் லநருனவயும் அம்ல த்கனரயுலம 
முன் னவத்து வருகிலறன். லவபறந்த அரசியலாளனரயும் அல்ல. 
 
மீண்டும் மீண்டும் இனதச் பசால்லி வருகிலறன். இந்துபமய்ஞாை மர ின் லமல் மதிப்புள்ள ஓர் இந்து 
நான். இந்திய நவைீ லதசியம் மீது  ற்றுள்ள ஓர் இந்தியன் நான். 
 
25. எழுத்து தவிர்த்து ஓர் எழுத்தாேனின் சமூகக் கடவம என எவதக் கருதுகிைரீ்கள்? கமற்கில் 
எழுத்தாேர்கள் உள்ேிட்ட கவலஞர்கள் கபாராேிகோகவும் இருந்துள்ேனர். ஓர் எழுத்தாவன 
மதிப்பிடுவகயில் அதுவும் கணக்கில் சகாள்ேப்பட கவண்டுமா? சார்பற்ை கருத்துக்கவேப் பதிவு 
சசய்வவதயும், உண்வமயான வரலாற்வை எழுதுவவதயும் தாண்டி அவன் கநரடிக் கேப்பணி ஆற்ை 
கவண்டியது அவசியமா? உங்கள் பங்கேிப்பு இதில் எவ்வவக எனக் கருதுகிைரீ்கள்? 
 
களப் ணி ஆற்றுவதும் ஆற்றாமலிருப் தும் அந்தந்த எழுத்தாளைின் இயல்ன  சார்ந்தனவ. இளனமயில் 
நான் பதாழிற்சங்கம் மற்றும் சூழியல் பசயல் ாடுகளில் லநரடியாக களப் ணியாற்றியவன். நான் 
எழுதியவற்றில் சூழியல் துண்டுப் ிரசுரங்கள் அதிகம் உண்டு 
 
ஆைால் காலப்ல ாக்கில் ஒன்று பதரிந்தது. களப் ணிக்கு ஓர் ஒற்னறப் னையாை லவகம் லதனவ. 
அதுதான் நம் ிக்னகனய அளிக்கிறது. சூழியல் ல ாராளிகனள எடுத்துக்பகாண்ைால் சூழியல்  ிரச்சினைனய 
சரிபசய்தால் உலகம் சரியாகிவிடும் என் ார்கள். அந்த நம் ிக்னக இல்லாமல் அவர்கள் பசயல் டுவது 
இயலாதது. 
 
ஆைால் அந்த ஒற்னறப் னை லவகம் இலக்கியத்திற்கு எதிராைது. இலக்கியம் எப்ல ாதும் அனைத்து 
 க்கங்கனளயும்  ார்ப் தாகலவ இருக்கலவண்டும். ஆகலவ எந்தவனகயாை தீவிரச் பசயல் ாடும் 
இலக்கியத்னத வலுவிழக்கச்பசய்யும் என்லற நினைக்கிலறன்.  
 
தமிழின் புகழ்ப ற்ற இதழாளர்கள் எழுதும் கட்டுனரகனளயும் என் கட்டுனரகனளயும் ஒப் ிட்ைால் இனதக் 
காணலாம். அவர்கள் எப்ல ாதும் ஒற்னறப் னையாை குரல்கள்தான். அக்குரல்களுக்கு ஒரு மதிப்பு 
உண்டுதான். ஆைால் நான் எல்லா  க்கங்கனளயும்  ார்க்கலவ எப்ல ாதும் முயல்கிலறன். 
 
லமலும் பமாழி என் து ஒரு விசித்திரமாை ஊைகம். எல்லாக் கனலயும் அப் டித்தான் என்றாலும் பமாழி 
இன்னும் சிக்கலாைது. அது அன்றாைச்பசயல் ாடு முதல் ஆழ்மைக் கைவு வனர  ல அடுக்குகள் 
பகாண்ைது. அதிலலலய இருந்து அதிலலலய வாழ்ந்தாபலாழிய அதில் உண்னமயில் எனதயும் 
சாதிக்கமுடியாது. 
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26. எழுத்துக்கும் எழுத்தாேனுக்கும் இவடகய தூரம் இருக்கலாமா? உதா: முதலாேித்துவத்வத 
எதிர்த்து எழுதும் ஒருவர் ஒரு முதலாேித்துவ நிறுவனத்தில் கவவல சசய்து சகாண்டிருக்கலாம். 
உங்கள் எழுத்துக்கும் வாழ்க்வகக்கும் இவடகய சகாள்வக அடிப்பவடயில் ஒற்றுவம இருக்கிைதா? 
 
எழுத்தாளனுக்கும் எழுத்துக்கும் இனைலய தூரம் இருக்கக்கூைாது என் லத என் எண்ணம். என் 
வாழ்க்னகக்கும் என் எழுத்துக்கும் முரண் ாடு இருந்தால் எவரும் அனதச் சுட்ைலாம். என் வாழ்க்னகயில் 
ரகசியங்கள் எை ஏதும் இல்னல. நான் எனத எழுதுகிலறலைா அதுலவ நான். 
 
எழுத்தாளன் வாழ்வதற்காக சமரசம் பசய்துபகாள்ளக்கூடும். ஒத்துப்ல ாகக்கூடும். ஆைால் அனதயும் 
எழுத்தாக முன்னவக்கலாம். மனறத்தால் அவன் ப ாய் பசால்கிறான். ஒரு ப ாய் எல்லாவற்னறயும் 
ப ாய்யாக ஆக்கிவிடும். 
 
முதலாளித்துவ ஊைகத்தில் லவனல ார்த்துக்பகாண்டு முதலாளித்துவத்னத எதிர்க்கலாம். ஆம், நான் 
இங்லக லவனல ார்க்கிலறன் எை அவன் பசால்லும்  ட்சத்தில் அது ஒரு தரப்புதான். 
 
முன்பு இங்லக இைதுசாரி தீவிரவாத இயக்கங்களில் அரசு உயரதிகாரிகள்  ணியாற்றிைர். மக்கள் 
பதாைர்புத்துனற உயரதிகாரி ஒருவர், திமுகவுக்கு மிக பநருக்கமாை ஜால்ராக்காரர், ஒரு நக்சனலட் 
கட்சினயத் தனலனமவகித்து,  த்திரினகயும் நைத்திைார் என்றால் நம்  மாட்டீர்கள். மாளினக மாதிரி வடீு 
கட்டி கப் ல் மாதிரி காரில் வாழ்ந்தார் அவர். அவனர நம் ிய  ல இனளஞர்கள் மைலநாயாளிகள் 
ஆைார்கள். 
 
இந்தவனகயாை இரட்னைலவைங்கள்  னைப்பூக்கத்னதலய ல ாலியாக ஆக்கிவிடும். ஒருல ாதும் எழுத்து 
இதிலிருந்து எழமுடியாது. சரி, உங்கனள மனறத்துக்பகாண்டு ஒரு ல ாலி வடிவில் நீங்கள் எழுதிைால் 
என்ை ஆகும்? பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக அவ்வடினவ நீங்கள் கட்டி எழுப் ி நிறுவ ஆரம் ிப் ரீ்கள். அது 
எழுத்னத ல ாலியாக ஆக்கும். 
 
எழுத்தாளைின் லசாதனைச்சானல அவன் மைம் தான். அவன் வாழ்க்னகதான். அனதத்தான் அவன் வாசகர் 
முன் னவக்கிறான். என் எழுத்துக்கள் என் அகம்தான். 
 
27. கடவுள் நம்பிக்வக சதாடர்பான நிவலப்பாகட ஒருவரின் எல்லாச் சிந்தவனகட்கும் வமய அச்சு 
என்பது என் புரிதல். நீங்கள் ஆத்திகரா நாத்திகரா? நான் வாசித்த வவர உங்கள் எழுத்துக்கேில் 
ஆன்மீகத் கதடல், இந்து மதக் ககாட்பாடுகேின் தத்துவ தரிசனம் இருக்கிைகத ஒழிய நீங்கள் கடவுள் 
நம்பிக்வக சகாண்டவர் என்பதற்கான தடயங்கள் தட்டுப்படவில்வல. ஓர் எழுத்தாேராக உங்கள் 
ஆன்மீக நிவலப்பாடு எவ்வாறு உங்கவேப் பாதிக்கிைது அல்லது வழிநடத்துகிைது? 
 
ஆத்திகரா நாத்திகரா எை ஒருமுனற பஜயகாந்தைிைம் லகட்லைன். “இது எத்தனை  னழய லகள்வி? நான் 
நாத்திகன் ஆைால் இந்து. நான் இனறநம் ிக்னக அற்றவன் ஆைால் ஆன்மீகவாதி” என்றார். அதுலவ 
ஏறத்தாழ என்  தில். 
 
நாத்திகம், ஆத்திகம் என்ற வாதம் பசமிட்டிக் மதங்களின் முழுமுதல் இனறவன் என்ற கருதுலகாளில் 
இருந்து வருவது. அதாவது  னைத்துக் காத்து அழிக்கும் இனறவன் ஒருவன் உள்ளான் எை நம்புகிறவன் 
ஆத்திகன். மறுப் வன் நாத்திகன்.  
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இந்து, ப ௌத்த, சமண மதங்களுக்கு இந்தக்லகள்விலய ப ாருந்தாது [எளினமயாக வாசிக்க கார் சகைின் 
காட்ண்ைாக்ட் நாவலிலலலய இந்த விவாதம் வரும்]. இங்லக பதய்வ உருவகங்கள் மூன்று. எளிய அன்றாை 
பதய்வங்கள், அதாவது சிறுபதய்வங்கள் ஒரு தளம்.  னைத்துக்காத்து அழிக்கும் ப ருந்பதய்வங்கள் 
இரண்ைாவது தளம். மூன்றாவது தளம் ஒன்று உண்டு. அது  ிர ஞ்ச தத்துவம் ஒன்னற ஏற்றுக்பகாள்வது. 
ப ௌத்தர்களின் தர்மம் ல ால. சமணார்களின்  வசக்கரம் ல ால. லவதாந்திகளின்  ிரம்மம் ல ால. அது 
ஒரு கருத்து, ஒரு தத்துவ உருவகம் மட்டும்தான். 
 
இப் ிர ஞ்சம் இப் டி இயங்கலாம் என்ற ஓர் உருவகம் அது. அதில் நம் ிக்னக பகாண்ைவன் கைவுள் 
நம் ிக்னக பகாண்ைவன் அல்ல. அவனுக்கு  க்தி இல்னல. சைங்குகள் லதனவ இல்னல. ஆகலவ 
ஒருலகாணத்தில் அவன் நாத்திகன். ஆைால் இங்லக நிகழ்வை அனைத்தும் பவறும் தற்பசயல் எை அவன் 
நினைக்கவில்னல. இவற்னற பவறும் அன்றாை லநாக்கால் அணுகவில்னல. ஒரு பமாத்த தர்க்கத்னத 
லநாக்கிச் பசல்ல முயல்கிறான். ஒரு சாராம்சமாை உண்னமனய அனைய நினைக்கிறான். ஆகலவ அவன் 
ஆன்மீகவாதி. 
 
நாராயணகுரு லவதாந்தத்துக்கும் ப ௌத்தத்துக்கும் நடுலவ ஒரு தரிசைத்னத முன்னவத்தார். அவரது 
குருமர ில் வந்த நித்ய னசதன்ய யதியின் மாணவன் நான். அதுலவ என் ஆன்மீகம். அது இனறநம் ிக்னக 
அல்ல. ஆகலவ நான் நாத்திகலை. நாத்திகன் என்றால் மற்றவர்கனளப்ல ால சும்மா ஃல ஸ்புக்கில் 
பசால்வது அல்ல. எல்லா வனகயிலும். பசால் பசயல் அனைத்திலும். அலதசமயம் நான் லவதாந்தி, இந்து. 
  
28. நீங்கள் ஏன் மது அருந்துவதில்வல? உடல் நலன் கருதியா அல்லது ஒழுக்கக் ககடாகக் 
கருதுகிைரீ்கோ? அவசவ உணவுப் பழக்கம் பற்ைிய உங்கள் கருத்சதன்ன? (ஓர் எழுத்தாேனின் 
கநர்காணலில் இது ஏன் முக்கியத்துவம் சபறுகிைது எனில் சபாதுவாய் எல்லாப் பவடப்பாேிகளுகம 
குடிக்கிைார்கள், கபாவத உச்சபட்ச பவடப்பூக்கத்வதயும் கற்பவன ஆற்ைவலயும் வழங்குவதாகச் 
சசால்பவர்கள் கூட உண்டு. இதில் நீங்கள் விதிவிலக்காக இருக்கிைரீ்கள். அதனாகலகய ககட்கிகைன்.) 
 
நான் கல்லூரியில் லசர்ந்த முதல்நாள் என் அப் ா என்னை அனழத்துப்ல ாய் மூன்று அறிவுனரகனள 
மாமரத்னதப்  ார்த்த டி பசான்ைார். குடிக்காலத, குடித்தால் பதருவில் கிைப் ாய். ஒருப ண்ணுக்குலமல் 
உறவு லதனவ இல்னல, அவர்கள் உன்னை ஆட்டிப் னைப் ார்கள். பதாழில் ஏதும் பசய்யாலத, உன்ைால் 
முடியாது. 
 
என்னை மிக நன்றாக அறிந்த ஒருவர் பசான்ைது. லமலும் அவர் உைலை பசத்தும் ல ாய்விட்ைார். ஆகலவ 
அனத மீறமுடியவில்னல. அவர் பசான்ைது மிகச்சரி எைப்  ின்ைர் உணர்ந்லதன். நான் குடித்திருந்தால் 
ப ருங்குடிகாரைாகி அழிந்திருப்ல ன். என் இயல்பு அது. 
 
நான் விதிவிலக்கு அல்ல. குடிக்கும்  னைப்பூக்கத்திற்கும் சம் ந்தம் இல்னல. தமிழின் மிக உச்சகட்ை 
 னைப் ாளிகள் எவரும் குடித்தவர்கள் அல்ல. புதுனமப் ித்தன், ஜாைகிராமன், அலசாகமித்திரன். 
பதாட்ைாலல னக அதிருலமா எை அஞ்சனவக்கும் உச்சகட்ை  னைப்புமைநினலயில் எப்ல ாதும் இருக்கும் 
என் ஆதர்சம் ஒருவர் உண்டு, குடிப் தில்னல அவர். இனளயராஜா. 
 
குடிப் வர்கள் இருவனக. பவறும் குடிகாரர்கள். குடியின் குற்றவுணர்ச்சினய மறக்க கவிஞர், கனலஞர் 
என்பறல்லாம்  ாவ்லா பசய் வர்கள். எண்ணிக்னகயில் இவர்கலள 90 சதவதீம். 
 
 னைப்பு மைநினலயின் உச்சநினலயில் இருந்து இறங்கியதும் அந்த தட்னை வாழ்க்னகனயத் 
தாளமுடியாமல் குடிக்கத் பதாைங்கி ப ருங்குடிகாரர்கள் ஆைவர்கள் உண்டு. அது ஒரு தவறாை முடிவின் 
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வினளவு. அவர்கள் குடிப் தைால் எழுதுவதில்னல. எழுதாதல ாது எழுத முடியாதல ாது குடிக்கிறார்கள். 
அவர்கள் மிகச்சிலர். 
 
என் ஆசாைாகிய மனலயாள எழுத்தாளர்  ி.லக. ாலகிருஷ்ணன் அத்தனகயவர். என்ைிைம் மீளமீளச் 
பசான்ைார், குடிக்காலத எை. மூனளனயக் பகாதிக்கவிடு, குடினய ஊற்றி அனணக்காலத எை. நான் 
லகட்லைன். பவடித்துவிடும்ல ாலிருக்கிறலத மாலஷ என்று. எங்காவது ஓடு.  யணம் ல ா. எவனரயாவது 
திட்டு. எங்காவது பசன்று அடி வாங்கு. ஆைால் மூனளனயக் பகாதிக்கவிடு. அனதக்கவைித்துக்பகாண்டிரு. 
 
ல ானத என் து ஒரு மைமயக்க நினல. மந்த நினல. அதில் எந்த  னைப்பூக்கமும் இல்னல.  னைப்பூக்கம் 
என் து  லமைங்கு கூர்னமயாை அகவிழிப்பு நினல. பவண்முரசு ல ான்ற ஒரு நாவல்பதாைரின் 
 ல்லாயிரம்  க்கங்கனள முழுனமயாக நினைவில் னவத்திருந்து எழுதும் நினல மைமயக்கத்தில் வருவது 
அல்ல. அது மூனள முழுனமயாகச் பசயல் டும் ஓர் உச்சநினல. இறங்கி வந்தால் அது இருக்காது. 
ஒன்றுலம நினைவில் இருக்காது. நானலந்து நாள் எழுதாவிட்ைால் எழுதலவ முடியாலதா எை  யம் 
வந்துவிடும். எழுதி அச்சில் வந்த நூனலக் கண்ைாலல  தீியாக இருக்கும், எப் டி எழுதிலைாம் எை. 
 
ஆைால் இதுவும் ஒரு ல ானத என்று பசால்லலாம்தான். மூனளயின் ஒரு சில சாத்தியங்கள் 
முழுனமயாக விழிக்க  ல இைங்கள் அனணந்து ல ாகின்றை. ஓரளவு லமைியா அல்லது அப்பஸஷன் 
என்று பசால்லத்தக்க மைப் ிறழ்வு நினல. நாம் னகயாளக்கூடிய ஒரு கிறுக்கு நினல. 
 
உண்னமயில் பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக அந்தக் கிறுக்கு நினலனய உருவாக்கிக்பகாள்ளத் தனையாகக் குடி 
அனமயும். அதற்குத்லதனவயாைது தைினம. தன்னைத்தாலை அவதாைித்துக்பகாண்டிருக்கும் ஒரு நினல. 
அதாவது மைச்லசார்வு லநாயாளி அளவுக்கு  யங்ரமாை தைினம. கூட்ைம் லசர்ந்து குடித்துக் 
கூத்தாடுவதுல ால அதற்கு எதிராைது ஏதுமில்னல. 
 
எழுத்தாளைின் கைனம பவளிலய கவைிப் து. கூைலவ தன்னையும் கவைிப் து. மிகச்சிறந்த 
 ார்னவயாளலை எழுத்தாளைாக முடியும். எப்ல ாதும் அவன் மூனள விழித்து கூர்ந்திருகக்லவண்டும். 
சாதாரண சமயங்களில் உள்லள பசன்று லதங்குவலத  னைப் ின் லவகத்தில் பவளிவருகிறது. மூனளனய 
மழுங்கடிப் னவ இரண்டு. ஒன்று ல ானத. இன்பைான்று வழக்கமாை ‘பராட்டீன்’ வாழ்க்னக. 
 
29. சகல விஷயங்களுக்கும் உங்கேிடம் கருத்து உண்டு என்று சிலர் ககலியாய் குைிப்பிடுவதுண்டு. 
ஆனால் மிகச்சில விதிவிலக்குகள் தவிர்த்து ஒரு விஷயத்தில் உங்கள் அைிவு அல்லது அனுபவம் 
கணிசமான அேவு இருந்தால் தான் கருத்து சசால்கிைரீ்கள் என்பகத என் புரிதல். எழுத்தாேன் எல்லா 
விஷயங்களுக்கும் எதிர்விவனயாற்ை கவண்டுமா? ஒரு விஷயத்துக்கு கருத்து சசால்லாத கபாது 
கள்ே சமௌனம் என கஜாடிக்கப்படுகிைது; கருத்துச் சசான்னால் துவைசார் பாண்டித்யம் இல்லாமல் 
சசால்லப்படும் கருத்து என விமர்சனம் எழுகிைது. உங்கள் நிவலப்பாடு என்ன? ஒரு விஷயத்துக்கு 
எதிர்விவனயாற்ை கவண்டுமா, கவண்டும் எனில் எப்கபாது என்பவத எப்படி வவரயறுக்கிைரீ்கள்? 
 
 லமுனற பசால்லியிருக்கிலறன். சகல விஷயங்களுக்கும் நான் கருத்து பசால்வதில்னல. எைது துனற 
எை நான் நினைப் து இலக்கியம், இந்தியத் தத்துவம், தமிழக வரலாறு. இம்மூன்றிலும் மட்டுலம 
நிபுணைாகக் கருத்துச் பசால்கிலறன். இவற்றுைன் பதாைர்புள்ள அரசியல்,  ண் ாட்டு விஷயங்களிலும் 
கருத்துச் பசால்கிலறன். இத்துனறகளில் எவருக்கும் குனறயாத வாசிப்பும், அவதாைிப்பும் எைக்கு உண்டு. 
விஷயம் பதரிந்த எவரும் என் கருத்துக்கனளப் புறக்கணிக்கமுடியாது. 
 



  தமிழ் 

 

ப ொங்கல் - 2015 74 

 

பதாழில்நுட் ம், அறிவியல், சிைிமா, இனச, ப ாருளியல் எை எதிலும் கருத்து பசால்வதில்னல. 
சிலசமயம் இத்துனறகளில் ஓர் எளிய வாசகைாக  ிறரது கட்டுனரகனள வழிபமாழிந்திருப்ல ன் 
அவ்வளவுதான். உங்களுனைய ஓர் அறிவியல்கட்டுனரனயக்கூை அப் டித்தான் வழிபமாழிந்லதன். 
 
கருத்துத் பதரிவிப் தற்கு சில விதிகனள னவத்திருக்கிலறன். ஒரு  ிரச்சினை ல ாதிய அளவு ல சப் ட்டு 
அைங்கிய  ின்ைலர கருத்து பதரிவிப்ல ன். அப் ிரச்சினையில்  ிறர் பசால்லாத ஏலதனும் விஷயத்னத 
எழுத்தாளைாக நன் பசால்வதற்கிருந்தால் கருத்து பதரிவிப்ல ன். அப்ல ாது நான் ஏதும் தீவிரமாக 
எழுதாமலிருந்தால்தான் கருத்து பதரிவிப்ல ன். 
 
30. ஒவ்சவாரு முக்கிய ஆளுவமயின் மவைவின் கபாதும் நீங்கள் எழுதும் அஞ்சலிக் குைிப்புகள் 
முக்கியமானவவ (எல்லா வயதான எழுத்தாேர்களுக்குமான அஞ்சலிக் குைிப்புகளும் ஏற்கனகவ 
சஜயகமாகனின் ட்ராஃப்டில் தயாராய் இருக்கும் என இது பற்ைி ஒரு கருப்பு நவகச்சுவவயும் உண்டு). 
அவ்வேவாய் நான் அைியாத சிலர் பற்ைி நீங்கள் எழுதும் அஞ்சலிக் குைிப்புகவேக் சகாண்கட அவரது 
இடம் என்ன என்பது பற்ைிய உடனடி மதிப்பீட்டிற்கு வந்தவடந்திருக்கிகைன். சபாதுவாய் மவைந்து 
விட்டார் என்பதற்காக ஒருவவரப் பற்ைி விதந்கதாதுவகத நம் வழக்கம். நீங்கள் உணர்ச்சிவசப்படாது 
உண்வமவய எழுதுகிைரீ்கள். இது எப்படி சாத்தியமாகிைது? இதனால் அவப்சபயவர எதிர்சகாள்ே 
கவண்டி இருக்கிைதா? அஞ்சலிக் குைிப்புகவே எல்லாம் நூலாய்த் சதாகுத்து சவேியிடுவரீ்கோ? 
 
இன்று இனணயத்தில் எனதயுலம நக்கலாக்கி தங்களுக்பகை எளிய அனையாளம் லதடு வர்களுக்கு இனதச் 
பசால்லி புரியனவக்க முடியாது. இனணயத்தில் எழுதுவபதன் து அடிப் னையில் தமிழின் 
பமாண்னணத்தைத்னத லநருக்குலநர் சந்திப் து. 
 
எண் துகளில் கனலயிலக்கியத் தளங்களில் ஆளுனமகள் மனறந்தால் ஒரு சிறிய பசய்திகூை 
நாளிதழ்களில் பவளிவராது.  ல எழுத்தாளர்கள் மனறந்து  லமாதம் கழித்து சிற்றிதழ்களில் வரும் 
குறிப்புகள் வழியாகலவ நண் ர்கள் அச்பசய்தினய அறிவார்கள். 
 
நான் எழுத வந்தல ாது இனைநினல இதழ்கள் பவளிவரத் பதாட்ங்கிை. திைமணியில் இராம சம் ந்தம் 
ஆசிரியராைார். அவர் அஞ்சலிக்கட்டுனரகள் எழுத இைமளித்தார். சு மங்களா வந்தது. இந்தியா டுலை 
வந்தது. அவர்கள் அளித்த இைத்னதப்  யன் டுத்திக்பகாண்டு இலக்கியவாதிகனளப் ற்றி அஞ்சலிகனள 
எழுத ஆளில்னல. ஏபைன்றால் சிற்றிதழாளர்கள் ஒரு குறிப்பு எழுத ஒருவாரமாகும். 
 
இராம சம் ந்தம் என்ைிைம் எழுதும் டி பசான்ைார். அப் டித்தான் எழுத ஆரம் ித்லதன். பசய்திலகட்ை ஒரு 
மணிலநரத்தில் எழுதி திைமணி நிரு ரிைம் பகாடுத்து பைலி ிரிண்ைரில் அனுப் ி பசய்தியுைன் அஞ்சலிக் 
கட்டுனர பவளியிட்லைன். எழுத்தாளர்களும் அஞ்சலிக்கட்டுனரக்குத் தகுதியாைவர்கலள எை தமிழ்ச் பசய்தி 
ஊைகங்கள் அதன் ின்ைலர உணர்ந்தை. 
 
இனணயம் ஓரு வாய்ப்பு.  ல அஞ்சலிக்கட்டுனரகனள நான் அன்றி  ிறர் எழுதியிருக்க மாட்ைார்கள். 
உதாரணம் ஐராவதம் சுவாமிநாதன். ஒரு  ண் ாட்டுச் பசயல் ாட்ைாளர் ஓர் அஞ்சலிக் குறிப்புகூை 
இல்லாமல் மனறவது என் து ஒரு ப ரிய அவமதிப்பு.  
 
ஏபைன்றால் எழுத்தாளைின் மரணம் ஒரு முக்கியமாை நிகழ்வு. அவனுனைய  ணி முழுனம அனைகிறது. 
அவன் அதுவனர எழுதியனவ அனைத்தும் அவன் இறந்ததுலம ஒன்றாகச் லசர்ந்து ஒற்னற ‘பைக்ஸ்ட்’ ஆக 
மாறிவிடுகின்றை. அவனைப் ற்றி எழுதப் டு னவ பவறும் இரங்கல்கள் அல்ல. அனவ ஓர் எழுத்தாளைின் 
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முழுனமனய சமூகம் உணரும் கணங்கள். அஞ்சலி கட்டுனரகள் இல்லாமல் மனறயும் எழுத்தாளன் 
அச்சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப் ட்ைவன். இழிவு பசய்யப் ட்ைவன். 
 
முக்கியமாை  னைப் ாளிகளுக்கு, சிற்றிதழ் சார்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு, அதுதான் நிகழ்ந்துபகாண்டிருந்தது. 
அது லமலும் நிகழலாகாது என் லத என் எண்ணம். ஆகலவ தான் அஞ்சலிக்கட்டுனரகனள எழுதுகிலறன். 
இன்று என் இனணயதளம் தமிழின் மிக அதிகமாை ல ர் வாசிக்கும் ஓர் ஊைகம். அதில் வரும் அஞ்சலி 
வழியாகலவ  லர் இறப்புச்பசய்தினயலய அறிகிறார்கள். 
 
என் அஞ்சலிக்குறிப்பு அவ்வாசிரியனைப் ற்றிய ஒரு மதிப் டீ்டுக்கு வழிகாட்டுவனதக் காணலாம். 
அனதபயாட்டி அல்லது பவட்டி தான் அதன் ின் அவன் அஞ்சலிக்கட்டுனரகள் வருகின்றை. சமீ த்தில் 
எஸ்.ப ான்னுத்துனர  ற்றிய குறிப்ன  உதாரணமாகச் பசால்லவன். இல்னலலயல் ‘ ாவம் நல்ல மனுஷர் 
ல ாய்ட்ைார்’ என்ற வனக கட்டுனரகலள இங்லக வந்துவிழும். 
 
அஞ்சலிக்கட்டுனர எழுதுவதில் எைக்கு சில விதிகள் உண்டு. எைக்கு லநரடியாகத் பதரிந்தவர்கள், அல்லது 
நான் தைிப் ட்ை முனறயில் ப ருமதிப்பு பகாண்டிருப் வர்கள்  ற்றிலய அஞ்சலிக் கட்டுனரகனள 
எழுதுலவன். அவர்கனளப் ற்றி ஒரு ல ச்சு பதாைங்கலவண்டும் எை விரும்புலவன். ஒரு மரணம்  ற்றி 
ஏற்கைலவ நினறய அஞ்சலிகள் வந்துவிட்ைால் என் கணக்கில் ஒன்னறச் லசர்க்கவிரும் மாட்லைன். 
 
உதாரணமாக மனறந்த லக. ாலசந்தர் எைக்கு நன்றாக அறிமுகமாைவர்.  லமுனற லநரில் 
சந்தித்திருக்கிலறன். லகானவ  ி.எஸ்.ஜி கல்லூரியில் அவருைன் ஒலர அனறயில் தங்கி இரபவல்லாம் 
ல சியிருக்கிலறன். எைக்கு அவர் நடித்துக் காட்டியிருக்கிறார். அவ்வப்ல ாது பதானலல சியில் ல சுவார். 
ஆைால் எங்கும் அஞ்சலிக்கட்டுனரகளாக குவினகயில் லமலும் ஒன்னற நானும் எழுத விரும் வில்னல. 
லதய்வழக்குகனள ஏன் எழுதலவண்டும் என்றுதான். 
 
சுந்தர ராமசாமி க.நா.சு.  ற்றி எழுதிய க.நா.சு. நட்பும் மதிப்பும் என்ற அஞ்சலிக்கட்டுனர எைக்கு 
அக்காலத்தில் ஒரு ப ரிய திறப்பு. அதில் க.நா.சு.வின் நினைவுகனள விரிவாக எழுதி கூைலவ கறாராை 
மதிப் டீ்னையும் விமர்சைத்னதயும் முன்னவத்திருந்தார். நான் அனதப் ற்றி அவரிைம் லகட்லைன். அது 
மரியானததாைா என்று. 
 
சுந்தர ராமசாமி பசான்ைார் ‘ஓர் எழுத்தாளன் இறப் து என் து  ிற இறப்புகள் ல ால அல்ல. அது ஒரு 
பதாைக்கம். அவனை நாம் பதாகுத்துக்பகாள்ளவும் மதிப் ிைவும் ஆரம் ிக்கிலறாம். அவனைப் ற்றிய ஒரு 
விவாதமாக அந்த அஞ்சலி நிகழலவண்டும். அப்ல ாதுதான் அவன்  ிறந்பதழ முடியும். பவறும் 
சம் ிரதாயமாை பசாற்களால் அந்த மறு ிறப்பு தடுக்கப் டும். அது அவனுக்குச் பசய்யப் டும் அநீதி’. 
 
என் பகாள்னகயும் அதுலவ. கறாராை உண்னமயாை மதிப் டீ்னை முன்னவத்லத என் அஞ்சலினய 
எழுதுகிலறன். எைக்கும் அப் டி எழுதப் ட்ைால் ல ாதும்.  
 
31. உங்கள் விமர்சன அேவுககாலில் பவடப்பாேியின் தனிப்பட்ட வாழ்வவயும் உேவியல் ரீதியாய்க் 
கணக்கில் சகாள்கிைரீ்கள். உதாரணமாய் கமலா தாைின் புைத் கதாற்ைம், மனுஷ்ய புத்திரனின் உடற் 
குவைபாடு. அது கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ோகிைது. அவத எப்படிப் பார்க்கிைரீ்கள்? உங்கள் 
எழுத்துக்கவே மதிப்பீடு சசய்ய உங்கள் தனி வாழ்க்வகவய எடுத்துக் சகாள்வவத ஏற்கிைரீ்கோ? 
 
இலக்கியம், தத்துவம் ல ான்றனவ உயர் அறிவுத்துனறகள். அங்லக நடுத்தரவர்க்க மைநினலகள் 
உருவாக்கும் சம் ிரதாயங்கள், இைக்கரைக்கல்களுக்கு இைமில்னல. ஆைால் இங்லக இந்த இலக்கிய 
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மதிப் டீுகள்  ரவலாகச் பசன்றனையாத காரணத்தால் ‘அப் ாவி’ வாசகர்கள் அந்த மைநினலயிலலலய 
எப்ல ாதும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் விமர்சைங்கனள எல்லாம் திட்டுவது என்லற எடுத்துக்பகாள்வார்கள். 
‘பசத்துப்ல ாைவங்கனள குனற பசால்லக்கூைாது’ ‘ப ாம்புனளங்கள மதிக்கணும் சார், அவங்கல்லாம் 
 ாவம்’ என் து ல ான்ற அசட்டு சம் ிரதாயங்கனள பசால்வார்கள். 
 
எலியட் பசால்கிறார் ஓர் எழுத்தாளன் முதலில் அவனைத்தான் வாசகன் முன் னவக்கிறான் எை. அவன் 
அந்தரங்கத்னத னவக்கிறான். சைலம் என்கிறார், அனத நம்மிைம் அறுத்து ஆராயச் பசால்கிறான் ஆசிரியன் 
என்கிறார். தன் வாழ்க்னகனய அவன் நமக்கு சான்றுகளாக அளிக்கிறான். ஆகலவதான் உலகம் முழுக்க 
எழுத்தாளர்களின் ஆளுனமயும் தைிவாழ்க்னகயும் ஆராயப் டுகிறது.  
 
லமனலநாடுகளில் எழுத்தாளைின் அத்தனை அந்தரங்கங்களும் விரிவாக ஆராய்ந்து நூல்களாக 
வந்திருப் னத நீங்கள் காணலாம், அந்தரங்கம் புைிதமாைது எை நம்பு வர்கள் அவர்கள். ஆைால் 
ப ாதுவாழ்க்னகயில் வந்த ஒருவன், தன்னை முன்னவக்கும் எழுத்தாளன் அப் டி ஓர் அந்தரங்கத்துக்குச் 
பசாந்தம் பகாண்ைாைமுடியாது. 
 
எழுத்தாளன் பசால்வபதல்லாம் அவனுனைய பசாந்த மைப் திவுகனள, அகபவளிப் ாடுகனள. அவன் 
ஆய்வுண்னமனயச் பசால்வதில்னல. புறவய உண்னமனயச் பசால்வதில்னல. அந்தரங்க உண்னமனயச் 
பசால்கிறான். அவைிைம் அவன் பசால்லும் ஒரு கருத்துக்குப் புறவய ஆதாரமிருக்கிறதா எை நாம் 
லகட் தில்னல. அது ஆத்மார்த்தமாகச் பசால்லப் டுகிறதா என்றுதான் லகட்கிலறாம்.  
 
ஆகலவ அது எந்த அளவு உண்னமயாைது என்று அறிய லவண்டுபமன்றால் அந்த எழுத்தாளனை நாம் 
அறிந்தாகலவண்டும். இனத அவன் மறுக்க முடியாது. எழுத்னதப் ார், எழுத்தாளனைப் ாராலத என்ற 
வரிக்கு உலக இலக்கியத்தில் எங்கும் இைம் இல்னல அப் டி ஓர் எழுத்தாளன் கூை விைப் ட்ைதில்னல. 
லஷக்ஸ் ியரின் காதலிகனள நாம் இப்ல ாது ஆராய்ந்துபகாண்டிருக்கிலறாம் சில்வியா  ிளாத் என்ை டிரக் 
எடுத்துக்பகாண்ைார் என்று நமக்குத் பதரியும். பைட் ஹுயூக்ஸின் காதலிகனளத் பதரியும். 
 
நாம் ஒரு கவினதனய ஆராய்வது எதற்காக? அதன் அனைத்துத் தளங்கனளயும் அறிவதற்காக. அதில் 
அந்த  னைப் ாளியின் அந்தரங்கமும் முக்கியமாக இருந்தால் அனத அறிவதில் எந்தப் ினழயும் இல்னல. 
உலகம் முழுக்க அப் டித்தான். அன்ைா கரீைிைானவ ஆராய தல்ஸ்லதாயின் மனைவிக்கும் 
அவருக்குமாை உறவு முக்கியமாை  ின்புலமாக இருக்கிறது அல்லவா? லயாசித்துப் ாருங்கள், எவ்வளவு 
எழுதப் ட்டிருக்கிறது! 
 
கமலாதாஸ் அவலர தன்னுனைய லதாற்றம் மீதாை தாழ்வுமைப் ான்னமனய, அதுலவ தன்னை 
எழுத்துக்குக் பகாண்டுவந்தது என் னத எழுதியிருக்கிறார். ‘என் கனத’ என்னும் சுயசரினதயில் அவலர 
அவரது  ாலுறவுகனள விரிவாக எழுதியிருக்கிறார். அவரது எழுத்துக்கனள ஆராயும் விமர்சகன் அனத 
குறிப் ிட்ைால் ‘அய்யய்லயா கமலாதஸின் அந்தரங்கத்னத அலசுவதா?” எைப் ப ண்ணுரினமயாளர் 
பகாந்தளிக்கிறார்கள் என்றால் என்ை அர்த்தம்? இங்லக ப ண்ணியர்கள் பவறும் ல னதகள். அவர்களின் 
மதிப் டீுகள் சனமயற்கட்டு நம் ிக்னக சார்ந்தனவ. சும்மா வந்து லமனைகளில்  ாவ்லா காட்டுகிறார்கள். 
அறிவார்ந்த நிமிர்வும் திமிரும் இல்லாமல் இருந்தால் இவர்கபளல்லாம் என்ை இலக்கியவாதிகள்? 
 
மனுஷ்யபுத்திரன் கவினதகளின் பதாைக்கம் அவரது உைல்குனற ாடு  ற்றிய தன்ைிரக்கக் கவினதகள். 
அதிலிருந்து திட்ைமிட்டு பவளிலய வந்தனத அவலர எழுதியிருக்கிறார். அவரது உள்ளம் 
 ல்லவறுவனகயில் புறந்தள்ளப் ட்ைவர்கனள லநாக்கிச் பசல்ல அவர் உைல்குனற ாட்ைால் 
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ஒதுக்கப் ட்ைவராக இருந்த அனு வம்தான் காரணமா எை ஆராய்வதில் என்ை  ினழ? அனவ 
அப் னைப்புகனள ஆராய சில புதிய வாயில்கனளத் திறக்கின்றை. அவ்வளவுதான்.   
 
எழுத்தாளனை லமலல இருந்து இரக்கத்துைன்  ார்ப் வர்கள்தான் அய்லயா உைல்குனற ாட்னை லநாக்குவதா 
என்பறல்லாம்  ரிதா ப் டுகிறார்கள். அவன் சமகாலத்தின் ஒரு ‘சாம் ிள்’. எந்த ஈவிரக்கமற்ற 
லசாதனைக்கும் தாக்கு ிடிப் ான் என்லற நான் நம்புகிலறன். 
 
32. ஆரம்பத்தில் கம்யூனிஸ்டாக இருந்தரீ்கள். பின் இந்துத்துவ ஆதரவோர் என்று சசால்லி உங்கள் 
மீது வலதுசாரி முத்திவர விழுந்தது. கடந்த சில ஆண்டுகோக ஊழசலதிர்ப்புக்கட்சியாக தம்வம 
முன்வவக்கும் ஆம் ஆத்மிவய ஆதரித்தரீ்கள் (அவர்கள் ஓர் எல்வல வவர வலதுசாரிககே). இன்று 
கட்சிகவே விடுத்து ககாட்பாட்டுரீதியாக உங்கள் அரசியல் நிவலப்பாடு என்ன?  
 
லகாட் ாடு என்ை என்று பசால்லத் பதரியவில்னல. நான் அரசியலில் ஒரு ஜைநாயக மிதவாதப்ல ாக்னக 
விரும்புகிலறன். லி ரல் பைமாக்கிராட் என்று பசால்லலாமா? 
 
ப ாதுவாக எல்லாவனகயாை தீவிரக்குரல்கனளயும் சந்லதகப் டுகிலறன். அனவ சமநினல இல்லாத 
மைிதர்களால் முன்னவக்கப் டு னவ. ப ரும் ாலும் எதிரிகனளக் கட்ைனமத்து பவறுப்ன க் கக்கு னவ. 
அவர்கனள கூர்ந்து லநாக்கிைால் பதரியும், அவர்கள் ல சும் தீவிரமாை அரசியல் என் து அந்தரங்கமாை 
பவறுப்புகளின் வடிகால் மட்டுலம. இபதல்லாம் முன்ைால் பகாஞ்சம் புனகமூட்ைமாக இருந்தது. இப்ல ாது 
ஃல ஸ்புக் வந்த ின் பவட்ைபவளிச்சமாகத் பதரிகிறது.  
 
தீவிரப்ல ாக்குகள் ப ரும் ாலும் எதிர்மனற வினளவுகனளலய உருவாக்குகின்றை. மக்களின் கூட்ைாை 
அகம் திரண்ை ஓர் ஆற்றலாக ஆகி பசயல் ை வாய்ப் ளிக்கும் நிதாைமாை அரசியனலலய நான் 
ஏற்கிலறன். எல்லாக் குரல்களும் எழலவண்டும். எல்லாச் சமூக வினசகளும் முட்டி லமாதி சமநினலனய 
அனையலவண்டும். வலதுசாரி என்று உறுதியாக என்னைச் பசால்லமாட்லைன். சில இைதுசாரிக் 
பகாள்னககளும்  ிடிக்கும். இன்று நான் மிக விரும்பும் அரசியல் தனலவர் அச்சுதாைந்தன்தான்.  
 
சமகால அரசியலில் எழுத்தாளன் ஈடு ைக்கூைாது எை நினைக்கிலறன். அது ப ரும் ாலும் சார்புநினல 
பகாண்ைவர்களின் பவட்டிப்ல ச்சுகளால் ஆைது. அதில் மாட்டிக்பகாண்ைால் பசாற்கள்தான் விரயமாகும். 
ஆகலவதான் பமாத்தப்  ாராளுமன்ற அரசியலிலும் ஒரு வார்த்னத கூை எழுதவில்னல.  
 
அரசியனல மைச்சிக்கல்கள் தீர்மாைிக்கக் கூைாது. உணர்பவழுச்சிகள் தீர்மாைிக்கக் கூைாது. ஆகலவ 
உணர்ச்சிக்பகாந்தளிப் ாை அரசியல் ல ச்னச நான் ஒருவனக வாந்தியாகலவ  ார்க்கிலறன். எவர் 
ல சிைாலும். இதைால் இந்துத்துவ வாந்தி எடுப் வர்களும் என்னை திட்டுகிறார்கள். முற்ல ாக்கு திராவிை 
வாந்தி எடுப் வர்களும் திட்டுகிறார்கள். மின்ைஞ்சனலத் திறந்து எல்லாத் தரப் ிைரின் வனசகளும் மாறி 
மாறி வாசிக்னகயும் சிரித்துக்பகாள்லவன். 
 
33. தமிழ் வாசகப் பரப்பு என்பது ஆரம்பம் முதகல கசாவகயாகத்தான் இருக்கிைது. இங்கக 
எழுத்தாேன் எழுதி மட்டும் ஜவீிக்க முடியாது. அடுத்து எழுத்தாேனுக்கு மரியாவதயும் இல்வல. 
சாதாரணர்கள் மத்தியில் மட்டுமின்ைி கபரசிரியர்கேிடகம இது தான் இடம். பத்துக் ககாடி தமிழர்கேில் 
அதிகபட்சம் பத்தாயிரம் கபர் தான் உங்கவே வாசித்திருக்கக்கூடும். இச்சூழலில் எது உங்கவேத் 
சதாடர்ந்து இயங்கச் சசய்கிைது? வரலாறு உங்கவே நிவனவிற்சகாள்ளும் என்பது தான் உந்துதலா? 
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எழுத்னத பகாஞ்சலமனும் அறிந்தவர்களுக்குத் பதரியும் உண்னமயிலலலய எழுதுவதில் உள்ள ப ரும் 
கைலவ எழுதனவக்கிறது எை. மிச்சபமல்லாம் ஒரு ப ாருட்லை இல்னல. நான் எழுதவந்தல ாது 500 
வாசகர்கள் கினைப் ார்கள் என்ற நம் ிக்னக இருந்ததில்னல. 200  ிரதிகள் அச்சிடும் சிற்றிதழ்களில்தான் 
எழுதிலைன். இலதயளவு தீவிரத்துைன். எைக்கு இன்றிருக்கும் இந்த எண்ணிக்னகலய ப ரியது. 
 
எழுதுவது என்னை நான் கண்டு ிடிக்க. என் ஆழ்மைனத பமாழியால் மீட்டி எழுப் . கைவு ஒன்றில் 
சமாந்தரமாக வாழ்ந்துபகாண்டிருக்க. சமாை இதயமுள்ள நண் ர்களுைன் அனதப் கிர்ந்துபகாள்ள. அதற்காக 
மட்டும்தான். எைக்கு உண்னமயிலலலய ஐம் து வாசகர்கள் ல ாதும். அதற்குலமல் ஆனசப் டுவது புத்தகம் 
விற்று  திப் கம் நஷ்ைமில்லாமல் தப் லவண்டும் என் தற்காக மட்டுலம.  
 
34. இங்கக வாசிப்பு என்பது சலௌகீக எதிர்பார்ப்பு சார்ந்ததாககவ உள்ேது. அதனால் என்ன பயன் 
என்பது தான் முதல் ககள்வி. சவமயல், கணிப்சபாைி, கஜாதிடம், கலவி, வரம்ஸ் நூல்கள் அதிகம் 
விற்க இந்த மனநிவல தான் காரணம். மாைாய் இந்திய ஆங்கில இலக்கியம் ஒப்பீட்டேவில் 
ஓரேகவனும் கமம்பட்ட நிவலயில் இருக்கிைது. இங்கும் அதுகபால் நிகழ என்ன சசய்யலாம்?  
 
வாசிப்பு என் து ஒரு கலாச்சாரச் பசயல் ாடு. கலாச்சார ரீதியாை மாற்றம் வழியாகலவ வாசிப்பு ப ருகும். 
வணிக நட்வடிக்னக வழியாக அல்ல. லகரளத்திலும் வங்கத்திலும் கர்நாைகத்திலும் விரிவாை வாசிப்பு 
இருக்கிறது என்றால் நாராயணகுரு ல ான்றவர்களின் சமூகமறுமலர்ச்சி இயக்கங்களும், காங்கிரஸ் 
மற்றும் இைதுசாரி இயக்கங்களும்தான் காரணம். 
 
இங்லக இைதுசாரி இயக்கம் முனளயிலலலய குறுகிவிட்ைது. திராவிை இயக்கம் நாைகம், சிைிமா, 
லமனைப்ல ச்சு எை வளந்தது. அது அறிவார்ந்த இயக்கம் அல்ல,  ரப் ியல் [ ாப்புலிஸ்ட்] இயக்கம். அது 
உண்னமயாை கலாச்சார மாற்றத்னத உண்டு ண்ண முடியாது. ஏற்கைலவ இருக்கும் கலாச்சார 
இயக்கங்களின் பகாள்னககனள எடுத்து எளிய லகாஷங்களாக்கி அரசியல் நைத்தும். திராவிை இயக்கம் 
அதற்கு முன் ிருந்த தமிழியக்கத்தில் இருந்து சிலலகாஷங்கனளக் னகயிபலடுத்து லமனைலமனையாக 
முழங்கியது. அதன் சாதனைகனள இன்று தன்னுனையது என்கிறது. 
 
தமிழில் நிகழ்ந்த கனைசிப் ப ரிய அறிவியக்கம் தமிழ் மறுமலர்ச்சி இயக்கம். அதன் மூன்று முகங்களாை 
தமிழ்  திப் ியக்கம், தமிழினச இயக்கம், தைித்தமிழ் இயக்கம். அதன் அனல இன்றும் நீடிக்கிறது. இன்றும் 
கூை தமிழகத்தில் உள்ள மிக அதிகமாை இலக்கிய அனமப்புகள் தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்காலத்தில் 
உருவாைனவதான். இன்றும் அனவ ஏலதா வனகயில் பசயல் டுகின்றை. உதாரணமாக கம் ன் கழகங்கள், 
வள்ளுவர் மன்றங்கள். நவைீ இலக்கியத்திற்கு அப் டி ஒர் அறிவியக்கம் இங்லக நிகழவில்னல. அதன் 
குனற ாடு இங்குள்ளது.  
 
அத்துைன் நவைீக் கல்வி நவைீச் சிந்தனைகளுக்கும் இலக்கியத்திற்கும் எதிராைதாக, பதாழில்நுட் ப் 
 யிற்சி என்ற அளவில் மட்டுலம இங்குள்ளது. பமாழிக் கல்வி லதங்கியிருக்கிறது. ஒட்டுபமாத்தமாகலவ 
கல்வித்துனற அறிவார்ந்த தன்னமனய இழந்து ஊழலால் சீரழிந்துள்ளது. ஆகலவ இங்லக வாசிப் ியக்கம் 
ஆரம் ிக்கலவ இல்னல. 
 
சமூக அளவில் ப ரிய வாசிப் ியக்கம் ஆரம் ிக்கலவண்டும் என்றால் நவைீத் பதாழில்நுட் ம் மூலலமா 
அல்லது லவறு அரசியல் எழுச்சிகள் மூலலமா ஒரு  ண் ாட்டு இயக்கம் நிகழலவண்டும். அதுவனர இங்லக 
அது ஒரு மிகச்சிறிய வட்ைத்திற்குள்தான் இருக்கும்.  
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35. இவணய தேத்தில் எழுதத் சதாடங்கியது உங்கள் எழுத்வத எந்த வவகயில் மாற்ைி இருக்கிைது? 
இவத விரும்புகிைரீ்கோ? பிரசுர சம்மந்தமான பதற்ைத்வத இவணயதேம் அகற்ைியுள்ேதல்லவா? 
 
இனணயதளத்தில் வருவதற்கு முன்ைலர நான் பதாைர்ந்து எழுதிவந்தவன் பசால்லப்ல ாைால் பசாந்தமாக 
சிற்றிதழ் நைத்திலைன். அது நின்றதுலம இனணயம் வந்துவிட்ைது. இனணயம் வந்த ஆரம் காலத்திலலலய 
நான் மருதம் என்ற இனணய இதனழ ஆரம் ித்துவிட்லைன். தமிழின் மிக ஆரம் கால இனணய 
இதழ்களில் ஒன்று அது. அதன்  ிரதிகள் அழிந்துவிட்ைை.  
 
நான் எந்த  ிரசுர அனமப்ன யும் சார்ந்து எப்ல ாதும் பசயல் ட்ைதில்னல. ஆைால்  ிரசுரம் சார்ந்த 
 தற்றமும் எைக்கு இருந்ததில்னல. என் நூல்களில் விஷ்ணுபுரம் மட்டுலம  ிரசுரத்திற்குச் சற்று சிக்கனல 
அளித்தது. அன்று அவ்வளவு ப ரிய புத்தகங்கள் எளிதில் வருவதில்னல. என் வாசகர்களிைலம முன் ணம் 
திரட்டி அனத பவளியிட்லைன். 1997ல். விஷ்ணுபுரத்தின் பவற்றிக்குப் ின் எப்ல ாதும்  ிரசுரம் ஒரு 
சிக்கலாக இருந்ததில்னல. எல்லா வருைமும் என் நூல்கள் பவளிவந்து கவைத்னதப் ப ற்றை. 
 
இனணயம் எைக்லக உரிய ஓர் எளிய ஊைகமாக ஆகியது. இனணயம் இல்லாமலிருந்தால் எைக்கு 
இத்தனை ப ரிய வாசகர்  ரப்பு உருவாகியிருக்காது. அவர்கனள இனணத்து ஓர் அனமப் ாகச் பசயல் ை 
முடிந்திருக்காது. நான் எழுதும் அனைத்து எழுத்துக்களும் ஒன்றாகத் பதாகுத்திருக்க முடியாது. 
 
36. எல்கலார் மனதிலும் இருக்கும் ஓர் ஆச்சரியக் ககள்வி. எப்படி இவ்வேவு எழுதிக் குவிக்கிைரீ்கள்? 
அதுவும் சதாடர்ச்சியாகவும் தரம் குன்ைாமலும்? சுந்தர ராமசாமியின் பாணிக்கு கநர் எதிரானது இது. 
அதிகமாய் எழுதுவது தரத்வதப் பாதிக்கும் என்ை சநடுங்கால நம்பிக்வகவய உவடத்திருக்கிைரீ்கள். 
 
இங்லக ஏலதனும் எழுது வர்களில் ப ரும் ாலாைவர்களுக்குத்பதரியும் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்னகயின் 
ப ரும் ாலாை லநரம் மிக எளிய அன்றாை மைநினலயில் பலௌகீக வாழ்க்னகயின் கைனமகனள பசய்து 
பலௌகீக லகளிக்னககளில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு  னைப்புமைநினல மிக அபூர்வமாகலவ 
வாய்க்கிறது. உலகியலில் இருந்து அங்லக பசல்ல  லவனகயாை சிக்கல்கள் இருக்கின்றை. ‘பதாைங்கிட்ைா 
ல ாரும் எழுதிருலவன்’ என்று பசால்லிக் பகாண்டிருப் வர்கனள வருைக்கணக்காக  ார்க்கிலறன்.  
 
எழுத்தின் தரம் என் து எழுதும் மைநினலயின் தீவிரத்னத மட்டுலம சார்ந்தது.  னைப்புமைநினலனயத் 
தக்கனவத்துக்பகாள்வது தான் முக்கியம். நான்  னைப்புமைநினலயில் எப்ல ாதுலம இருந்து 
பகாண்டிருப் வன். அனத ஒரு லயாகமாகப்  யில் வன். அனத அறிவியல் பூர்வமாக அறிந்து 
பசயல் டுத்து வன். எைக்கு எழுத்து தற்பசயல் அல்ல. 
 
எைக்கு சுந்தர ராமசாமினய நன்றாகத் பதரியும். அடிப் னையில் அவர் ஒரு சுகவாசி. 
ல சிக்பகாண்டிருப் னத விரும்பு வர். உனரயாைல் நிபுணரும் கூை. எழுதுவனத முடிந்தவனர 
ஒத்திப்ல ாடுவார். ஒரு கனத லதாணுது எை ஒருவருைம் பசால்லியிருக்கிறார். ஓரிரு  த்திகனள எழுதி 
விட்டுவிடுவார். ஒவ்பவாருநாளும் நூறுவரி எழுதுவார். லயாசித்து லயாசித்து மாற்றி மாற்றி எழுதுவார்.  
 
அத்துைன் அவர் எழுதுவதும் இல்னல. அவர் பசால்ல ஓர் உதவியாளார் தட்ைச்சு பசய்வார். அவர் பசால் 
பசால்லாகலவ பசால்வார். பசாற்பறாைராகக் கூை அல்ல. ஆகலவ பசாற்பறாைரின் ஒழுக்கு அவரில் 
இருக்காது. ஆகலவ எழுதிய ின் சத்தமாக வாசித்து திருத்தங்கள் ல ாை ஆரம் ிப் ார். அது எழுதும் 
முனறலய அல்ல. எழுத்து அப் டி  ிரக்னஞபூர்வமாகச் பசய்வது அல்ல. 
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பசால்லப்ல ாைால் அவர் கனைசிக்காலத்தில் ல சிப்  திவுபசய்து  ிரசுரித்த நினைலவானை நூல்கள் 
சரளமாைனவயாக, நுட் மாைனவயாக இருப் னதக் காணலாம். குறிப் ாக  ி.ஆர்.மகாலதவன் எழுதியனவ. 
அப்ல ாது நினறயவும் எழுதிைார். அனத ஆரம் த்திலலலய பசய்திருக்கலாம், எழுதும்ல ாது எழுதுவதாக 
உணர்ந்தால் அது எழுத்லத அல்ல. 
 
அத்துைன் அவர் வணிகத்தில் தீவிரமாக இருந்தார். அதற்காை  யணங்களில் இருந்தார். ஆகலவதான் 
குனறவாக எழுதிைார். அன்னறய சிற்றிதழ்சூழலில் அவ்வளவு எழுதிைாலல ல ாதும். 
 
சமீ த்தில் விஷ்ணுபுரம் விழாவில் ஓர் இளம் நண் ர் லகட்ைார். சார் கசைத ற என்கிறரீ்கலள அது 
எத்தனை  க்கம்? அந்தக்லகள்வி துணுக்குறச் பசய்தது. பமாத்த கசைத ற இதழ்கனளயும் ஒன்றாகச் 
லசர்த்தால் கூை ஒருமாதம் www.jeyamohan.in தளத்னதவிை சின்ைதாகலவ இருக்கும். பசால்புதிதின் ஓர் இதழ் 
அளவுக்குச் சற்று லமலல இருக்கும். அதில் ப ரும் குதி சாதாரணமாை குறிப்புகளாகவும் இருக்கும். 
 
தமிழ்ச் சிற்றிதழ் இயக்கம் என் து ஓர் உண்னமயாை அறிவியக்கம் அல்ல. அது கனலமகள், மணிக் 
பகாடியில் பதாைங்கி உைலை முடிந்துவிட்ைது. டி.எஸ்.பசாக்கலிங்கத்தின் மணிக்பகாடி சிற்றிதழ் அல்ல, 
அக்காலத்திற்கு ஒரு ப ரிய இதழ்தான். க.நா.சு.வும் பசல்லப் ாவும் பதாைங்கியதுதான் சிற்றிதழ் மரபு. 
 
சிற்றிதழ் இயக்கம் என் து நவைீ இலக்கிய மரபு அறு ைாமல்  ார்த்துக்பகாண்ை ஒரு தற்காலிக ஏற் ாடு 
மட்டுலம. சுந்தர ராமசாமி அது ல ாதும் எை அனமந்துவிட்ைவர். ஆகலவதான் குனறவாக எழுதுவது, 
அபூர்வமாக எழுதுவது, எழுதாமலலலய இருப் து எல்லாம் உயர்வாை இலக்கியச்பசயல் ாடுகள் என்ற 
நம் ிக்னகனய வளர்த்துக்பகாண்ைார். அனதச் பசால்லிக்பகாண்லை இருந்தார். 
 
உலகபமங்கும் முக்கியமாை  னைப் ாளிகளில் கணிசமாைவர்கள் எழுதிக்பகாண்லை இருந்தவர்கள்தான். 
என் ஆதர்சம் ைால்ஸ்ைாய் ல ான்றவர்கள். கனலக்களஞ்சியங்கனளலய உருவாக்கிய சிவராம காரந்த் 
ல ான்றவர்கள்.  ாரதி, புதுனமப் ித்தன் ல ான்றவர்கள் எழுதிய கால அளனவ னவத்துப் ார்த்தால் 
எழுதிக்குவித்தவர்கள் அவர்கள். 
 
ஏற்கைலவ பசான்ைதுல ால அச்சு ஊைகத்னதக் கைந்துவிட்லைாம். ஓனலயில் இருந்து அச்சு வந்தல ாது 
எழுத்து ப ருகியது ல ால அச்சிலிருந்து மின்ைணு ஊைகம் வந்தல ாதும் எழுத்து லமலும் ப ருகுகிறது. 
அச்சு ஊைகத்னதப்  ார்த்து ஓனலயில் எழுதிய கவிராயர்கள் தினகத்திருப் ார்கள். அனதப்ல ால இன்று 
காகித எழுத்தாளர்கள் தினகக்கிறார்கள். 
 
இன்பைான்னறயும் பசால்லியாகலவண்டும். கைந்தகாலத்தில் லமனலநாட்டு எழுத்தாளர்கலள நினறய 
எழுதிைார்கள். அவர்களுக்கு அதற்காை வாழ்க்னகவாய்ப்புகள் இருந்தை. தமிழ் எழுத்தாளர்கள் 
வறுனமயில் அடி ட்டு, லவனலபசய்து கனளத்து எஞ்சிய லநரத்தில் எழுதியவர்கள். இப்ல ாது இங்கும் 
அவ்வாய்ப்பு வந்துள்ளது. 
 
37. சமூக வவலதேங்கேின் வழி இன்று நிவையப்கபர் தமிழ் எழுதவும் வாசிக்கவும் சதாடங்கி 
இருக்கிைார்கள். 12ம் வகுப்புக்குப் பின் தமிழ் சவறும் கபச்சு சமாழியாக மட்டுகம மாைிப்கபாய் விடும் 
சூழலில் ஓர் எல்வல வவர இது முக்கியமான மாற்ைகம. ஆனால் தமிழ் எழுத்து மற்றும் வாசிப்புச் 
சூழலில் இது ஏகதனும் வரகவற்கத்தக்க மாற்ைங்கவே ஏற்படுத்தி இருக்கிைதா? குைிப்பாய் உங்கள் 
வாசகப் பரப்பில் எண்ணிக்வகயிலும் தரத்திலும் இதனால் ஏகதனும் மாற்ைம் இருக்கிைதா? 
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முந்னதய விைாக்களில் இதற்காை  தினலச் பசால்லியிருக்கிலறன். ஒரு முன்ைகர்வும் ஒரு 
 ின்ைனைவும் இன்று உள்ளது. மின்ைணு ஊைகமும் இனணயமும் இனணந்து எழுத்து-வாசிப்ன  
 லமைங்கு ப ருக்கிவிட்ைை. வினளவாகலவ நூல்களும் அதிகளவில் விற்கப் டுகின்றை. 
 
ஆைால்  ள்ளிகளில் தமிழ்க்கல்வி இல்லாமலாகி வருவதைால் தமிழ் வாசிப்பு  ின்ைனைவு பகாள்கிறது. 
புதியதனலமுனறயில் லதர்ந்த மாணவர்கள் தமிழில் வாசிக்கும் வழக்கலமா  யிற்சிலயா அற்றவர்களாக 
உள்ளைர். ஆகலவ ஒட்டுபமாத்தமாக தற்காலிகமாை ஒரு வளர்ச்சி உள்ளது. இன்று எைக்குள்ள வாசகர்கள் 
தமிழில் எந்தத் தீவிரமாை எழுத்தாளருக்கும் எப்ல ாதும் இருந்ததில்னல. ஆைால் இந்த வாசகர் வட்ைம் 
அடுத்த தனலமுனறயில் நீடிக்குமா, தமிழ் வாசிப்பு இருக்குமா என் பதல்லாம் குழப் மாகலவ இருக்கிறது. 
இப் டிலய ல ாைால் நீடிக்காது. தமிழ் பவறும் ல ச்சுபமாழியாகச் சுருங்கிவிடும். பவறுலம தமிழ்வாழ்க 
என்று கூச்சலிட்டுப்  யனும் இல்னல. ஆைால் லவலறதும் ஓர் அனல கிளம்பும் என்று ஒரு நம் ிக்னகயும் 
இருக்கிறது. 
 
38. ஆண்டுகதாறும் இலக்கியவாதிகவே அவடயாேங்கண்டு விருது வழங்குதல், ஊட்டியில் நடக்கும் 
இலக்கிய முகாம் – இவவ தவிர விஷ்ணுபுரம் வாசகர் வட்டத்தின் சசயல்பாடுகள் என்ன? நீங்கள் 
ஆரம்பத்தில் உத்கதசித்திருந்தபடி அது சசயல்படுகிைதா? (அவமப்புககோடு அவடயாேப்படுத்திக் 
சகாள்வது ஏகதனும் ஒருவவகயில் கருத்துச் சுதந்திரத்வதப் பாதிக்கும், அல்லது குவைந்தபட்சம் 
கருத்துச் சாய்வவகயனும் ஏற்படுத்தும் எனக் கருதுவதால் நான் அதில் இவணயவில்வல). 
 
இலக்கியம் தைிமைிதர்கள் வழியாக சமூக நிகழ்வாக வளர முடியாது. ஆகலவ அதற்கு ஓர் இயக்கம் 
லதனவ என்று க.நா.சு கருதிைார். ‘இலக்கியத்திற்கு ஓர் இயக்கம்’ என்ற அவரது நூல் புகழ்ப ற்றது. 
[சாகித்ய அக்காதமி விருது அதற்குத்தான் கினைத்தது] சிறிய அளவிலலனும் பவவ்லவறு இலக்கிய 
இயக்கங்கள் ஆரம் ிக்க ப்ைலவண்டும் என்றார் அவர். அதற்கு  ல தளங்களில் ஏராளமாக 
எழுதப் ைலவண்டும் எை வாதிட்ைார். அவலர துப் றியும் நாவல் வனகயில் கூை எழுதிப் ார்த்தார். 
 
[அவர் இலக்கியத்னத இயக்கமாக ஆக்கக்கூைாது, தைிமைிதர்கலள பசயல் ை லவண்டும், பகாஞ்சமாக 
எழுதலவண்டும் என்பறல்லாம் பசான்ைவர் என்று சிலர் இன்று நம் ிக்பகாண்டிருக்கிறார்கள்.]  
 
இலக்கிய இயக்கங்கள் தமிழில் எப்ல ாதுலம இருந்துள்ளை. தீவிரமாை  னைப் ாளிகள் அனத 
நைத்திைார்கள் டி.லக.சி நைத்திய வட்ைத்பதாட்டி திரிலலாக சீதாராம் நைத்திய அமரர் மன்றம் ல ான்றனவ 
தமிழியக்கத்துக்காை இலக்கிய இயக்கங்கள் நா.வாைமாமானலயின் ஆராய்ச்சி ல ான்றனவ 
நாட்டுபுறவியல், தமிழாய்வு ஆகியவற்றுக்காை அனமப்புகள். 
 
க.நா.சு., சி சு பசல்லப் ா, சுந்தர ராமசாமி, பஜயகாந்தன் ல ான்றவர்கள் அவரவர் அளவில் இலக்கிய 
இயக்கங்கனள நிகழ்த்தியவர்கள். அவர்கள்  ல ஆண்டுகாலம் பதாைர்ந்து சந்திப்புகனள ஒருங்கினணத்து 
இருக்கிறார்கள். கூட்ைங்கனள நைத்தியிருக்கிறார்கள். நண் ர் குழுக்கனள வழிநைத்தி இனதச்பசய்தைர். 
க.நா.சு.வின் இலக்கியவட்ைம், எம்வி.பவங்கட்ராம் காலவரிக்கனரயில் நைத்திய லதைகீ்கள், சுந்தர 
ராமசாமியின் காகங்கள், தஞ்னச  ிரகாஷ் நைத்திய கனதபசால்லிகள் ல ான்றனவ உதாரணம். 
 
இன்று இனணயமும்  ிற ஊைகங்களும் அளிக்கும் வாய்ப்ன ப்  யன் டுத்தி இன்னும் விரிவாை அளவில் 
இலக்கிய இயக்கங்கனள முன்பைடுக்கிலறாம். விஷ்ணுபுரம் இலக்கியவட்ைம் அப் டிப் ட்ை ஓர் அனமப்பு. 
சமாைமாை எண்ணம் பகாண்ை நண் ர்களின் கூட்டு இது. இன்று குழுமங்களில் உனரயாை முடிகிறது. 
அனத அவ்வப்ல ாது தைிப் ட்ை சந்திப்புகளாக ஆக்கிக்பகாள்கிலறாம்.   
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இது ஒரு குறிப் ிட்ை பகாள்னக, அழகியல் நம் ிக்னக பகாண்ைவர்களுக்காைது அல்ல. எனதயாவது 
பசய்யலாலம என்று லதான்று வர்களின் கூட்ைம் என்று பசால்லலாம். தைியாக எனதயும் பசய்யமுடியாது. 
சமமாை மைநினல பகாண்ைவர்களுைன் இனணந்லத பசய்யமுடியும். அதற்கு நட்புதான் அடிப் னையாக 
இருக்கமுடியும். ஆகலவ இவ்வனமப்பு.  
 
இது இலக்கியச்சந்திப்புகனள நைத்துகிறது. கூட்ைங்கனள நைத்துகிறது. மற்ற டி கருத்தியல்பசயல் ாடு எை 
ஏதும் இல்னல. நாங்கள் உத்லதசித்ததும் இதுலவ. ஆரம் த்தில் உத்லதசித்தது சுந்தர ராமசாமியின் 
காகங்கள் ல ால ஒரு சின்ை சந்திப்பு முயற்சி. இத்தனை ப ரிதாகும், இவ்வளவு தீவிரமாக ஆகும் எை 
நினைக்கவில்னல. இதற்காை ஒரு லதனவ இருந்திருக்கிறது. 
 
லநற்றும் இனதப்ல ான்ற சிறிய அளவிலாை  ல இயக்கங்கள்தான் இலக்கியத்னத முன்பைடுத்துவந்தை. 
இலக்கியச் சிந்தனை, இலக்கிய வதீி ல ான்ற  ல அனமப்புகள் இருந்தை. இன்றும் லகானவயில் களம் 
ல ான்ற அனமப்புகள உள்ளை.  
 
ஆைால் க.நா.சு. கைவு கண்ைது இன்னும் ப ரிய ஓர் எழுச்சி. கிட்ைத்தட்ை ஊருக்கு ஓர் இயக்கம். அவனற 
இனணக்கும் ஓர் ஒட்டுபமாத்த இயக்கம். இனதப்ல ால  லவனகயாை இயக்கங்கள்  ல தளங்களில் 
நைந்து லமலும் லமலும் அதிகமாை வாசகர்கள் உள்லள வரலவண்டும். இது மண்ணில் நீரூற்றிக்லகாண்லை 
இருப் துதான். வினதகள் இருந்தால் முனளத்துவரும்.  
 
கலாச்சாரச்பசயல் ாடுகளின் வினளவுகள் பமல்லபமல்லத்தான் பதரியவரும். ஆகலவ எதிர் ார்க்கலாம். 
 
39. உங்கள் சினிமா பங்கேிப்பு திருப்திகரமாக இருக்கிைதா? இவடநிவலப் படங்கள் மட்டும் எனக் 
குறுக்கிக் சகாள்ேக் காரணம் என்ன? திவரக்கவதயிலும் உங்கள் பணி உள்ேதா? ஆகலாசகராகவும் 
இருக்கிைரீ்கோ? (உதா: காவியத் தவலவன் கபான்ை சரித்திரப் படங்கேில் பயன்பட்டிருக்கக்கூடும்). 
தமிழ் சினிமாவில் எழுத்தாேர்களுக்கு சரியான மரியாவதயும் அங்கீகாரமும் கிவடக்கிைதா? 
 
சிைிமாவில் மதிப்பு மரியானத  ணம் எதுவும் குனறவில்னல. பசால்லப்ல ாைால் நான் ப ருமதிப்புைன் 
இருப் லத சிைிமாவுக்குள்தான். [அவமதிப்புகனள உணர்வது கல்லூரிகளில்]. சிைிமாக்காரர்களுக்கு 
இலக்கியவாதிகள் லமல், அதிலும் தீவிரமாகச் பசயல் டும் இலக்கியவாதிகள்லமல் ப ரும் மதிப்பும் 
ஈடு ாடும் உள்ளது. அனத நீங்கலள  ார்க்கலாம். நான் நிகழ்த்தும் விழாக்களில் சிைிமா நட்சத்திரங்கள் 
இலவசமாக வந்து  ங்பகடுக்கிறார்கள். இந்த இயக்கம் முக்கியமாைது, நாம் ஏதாவது பசய்யலவண்டும் 
என்லற அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். அது என் லமல் உள்ள மதிப் ிைால்தான். 
 
ஆைால் இன்ைமும்கூை சிைிமாவில் எழுத்தாளைின் இைபமன்ை என் து வகுக்கப் ைவில்னல. ஆகலவ 
எழுத்தாளனை எப் டி  யன் டுத்திக்பகாள்வது என்று பதளிவாக இல்னல. எழுத்தாளன் என் வன் இன்றும் 
ஓர் ஆலலாசகைாக, விவாதித்து முடிபவடுக்கப் ட்ை விஷயத்னத பமாழிவடிவில் எழுதி அளிப் வைாக 
மட்டுலம இங்லக இருக்கிறான். அவ்பவழுத்துவடிவில் இருந்து பவகுவாக விலகிலய சிைிமா உருவாகி 
வருகிறது. 
 
இது எவருனைய  ினழயும் அல்ல. வணிக சிைிமா என் து  ல்லவறு எதிர்வினைகள் மூலம் திரண்டுவரும் 
ஒரு கனல. அப் டித்தான் அது உருவாகி வந்திருக்கிறது. அனத மாற்றுவது எளிய விஷயமும் அல்ல. 
சிைிமாவுக்குள் எழுத்தாளன் மற்றும் இயக்குநர் எை ஒரு ப ரிய நட்புக்கூட்டு ஒன்று நிகழ்ந்து அது 
பவற்றிகரமாக ஆைால்தான் ஏதாவது நிகழும். எம்டிவாசுலதவன் நாயர் + ஹரிஹரன் ல ால. லலாகிததாஸ் 
+ சி ி மனலயில் ல ால. அது ஒரு தற்பசயல்தான். 
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40. சினிமா வசனங்கேில் சுஜாதா அேவு சவற்ைிகரமாய் நீங்ககோ எஸ்ராகவா இல்வல என்பகத 
பரவலான கருத்து. ஓரேவு அது உண்வமயும் கூட. சுஜாதா சவகுஜன எழுத்தாேராய் இருந்தது அவர் 
சினிமாவிலும் அகத பாணியில் வகதட்டல் வசனங்கவே எழுத சுலபமாக இருந்தது எனலாமா? 
 
சிைிமா கனத வசைங்களில் மிக பவற்றிகரமாைவர் ஆரூர்தாஸ் மட்டுலம. அக்காலத்தில் அவனரப்ல ால 
 லர் அடுத்தடுத்த  டிகளில் இருந்தைர்.  ாலமுருகன், வியட்நாம்வடீு சுந்தரம், 
 
சுஜாதாவின் ஆரம் கால தினர எழுத்துக்கள் எல்லாலம மிகப்ப ரிய லதால்விகள். குமுதம் ‘சுஜாதானவ 
விட்டுவிடுங்கள்’ என்று ஒரு ப ரிய கட்டுனரனயலய எண் துகளில் பவளியிட்டு பதாைர் விவாதம் 
நைந்திருக்கிறது. 
 
சுஜாதா முழுனமயாகக் கனத - தினரக்கனத எழுதி பவன்ற ஒரு  ைம் ப யர் பசால்லுங்கள். சரி, அவர் 
எழுதி ஓர் அறிமுக இயக்குநர் அல்லது இளம் இயக்குநர் எடுத்த பவற்றிகரமாை  ைத்தின் ப யனரச் 
பசால்லுங்கள். சரி, அவர் எழுதிய ஒரு நடுவாந்தரப்  ைத்னத குறிப் ிடுங்கள். இன்றும் பசால்லும் டி 
இருக்கும் ஒரு தினரக்கனதனயக் குறிப் ிடுங்கள். சுஜாதாவின் சிைிமா எை தமிழில் ஏலதனும் உண்ைா, 
பசால்லுங்கள். 
 
சுஜாதாவின் பவற்றிகள் எல்லாலம ஷங்கர், மணிரத்ைம் ஆகிலயாருைன் அவர்களின் பவற்றிப் ைங்களில் 
அவர் இனணந்து இருந்ததைால் வந்தனவ. அவர்களின்  ைங்கள் ஆரம் ம் முதல் கனைசிவனர அவர்களின் 
 ைங்கள் மட்டுலம. அவற்றுக்கு ஓர் ஆலலாசகராக, எழுதித்தரு வராக மட்டுலம அவரது  ங்களிப்பு 
இருந்தது. மணிரத்ைத்தின் ஆரம் காலப்  ைங்களின் பவற்றியிலும்  ிற்காலப் ைங்களின் லதால்வியிலும் 
சுஜாதா இருந்தார். அனவ மணிரத்ைத்தின் பவற்றி லதால்விகலள. மணி ரத்ைம் சிைிமாவின் அனைத்து 
 குதிகளிலும் முழுனமயாகலவ கட்டுப் ாடுள்ள இயக்குநர். 
 
சுஜாதாவின் பவகுஜை எழுத்தில் இருந்த பவற்றிக்கும் சிைிமாவுக்கும் சம் ந்தலம இருக்கவில்னல. அவர் 
எழுதிய ைங்களின்  ட்டியனல எடுத்துப் ார்த்தாலல பதரியும். எைக்காவது நான்கைவுள், அங்காடித்பதரு 
எை சில  ைங்கள் இருக்கின்றை. காலம் கைந்த ின்ைரும் அனவ ல சப் டுகின்றை. விருதுகள் 
ப ற்றிருக்கின்றை. நான் கைவுள் ஓரளவு என்  ைம் எைச் பசால்ல முடியும். நான் ஒரு நவைீத் 
தினரக்கனதனய அனைத்து நுட் ங்களுைனும் முழுனமயாகலவ எழுத முடியும் என்று காட்ை ஒழிமுறி 
ல ான்ற ஒரு  ைமாவது உள்ளது. சுஜாதாவிற்கு அதுவும் எஞ்சவில்னல. என்ைிைம் அவலர ‘என்லைாைது 
ஸ்க்ரீன் ிலள இல்ல, ஃல ார் ிலள’ என்று பசால்லியிருக்கிறார்.  
 
41. இலக்கியத்தில் தவீிரமாய் விமர்சனம் சசய்யுமேவு நீங்கள் சினிமா, இவச இரண்வடயும் 
சதாடுவதில்வலகய. அப்படிகய சசால்லும் ஓரிரு விமர்சனங்களும் மிக கமகலாட்டமானவவயாககவ 
இருக்கின்ைன, அவவயும் எதிர்மவையாய் இருப்பதில்வல. அந்தத் துவையில் பங்கேிப்பதால் சங்கடம் 
கூடாது என்பதாலா? அல்லது அதற்கான அவசியகமா பயிற்சிகயா இல்வல எனக் கருதுகிைரீ்கோ? 
 
சிைிமா, இனச எை இரண்னையும் நான் முழுனமயாக அறிந்தவன் அல்ல. சிைிமாவில் என் மகனும் 
மகளும்  ார்த்திருக்கும் மாஸ்ைர் ஸீ்கனள நான்  ார்த்ததில்னல. இனசயில் என் நண் ர் சுகாலவா 
ஷாஜிலயா அறிந்த எதுவும் எைக்குத்பதரியாது. என் எல்னலகனளச் பசால்லிவிட்டு சில கருத்துக்கனளச் 
பசால்லவன். இனச அல்லது சிைிமானவ நான் மதிப் ிடுவதில்னல. அவற்றின்  ண் ாட்டு, வரலாற்றுப் 
 ின்புலம்  ற்றி மட்டுலம பசால்லவன். என் ‘ஏரியானவ’ விட்டு பவளிலய ல ாய் பசால்லி விைக்கூைாது 
என்ற கவைம்தான். 
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என் எல்னலக்கு பவளிலய பசல்கிலறலைா என்று லதான்றும் எந்தக் கட்டுனரனயயும் சம் ந்தப் ட்ை 
துனறயின் நிபுணர் ஒருவருக்கு அனுப் ி வாசிக்கனவத்து அதன் ின்ைலர  ிரசுரிக்கிலறன். 
  
42. எழுத்தின் பாணி மற்றும் உள்ேடக்கத்தில் நீங்கள் தமிழில் யாருவடய நீட்சி எனக் கருதுகிைரீ்கள்? 
கபாலகவ இப்கபாது உங்கள் வாரிசு என யாவரச் சசால்லலாம்? 
 
நான் சுந்தர ராமசாமி, அலசாகமித்திரன், சுஜாதா ஆகிலயாரின்  ாதிப்புைன் எழுதவந்தவன். அழகியல் 
லகாட் ாட்டுத் தளத்தில் என் முன்லைாடி என்றால் மனலயாள எழுத்தாளர்  ி.லக. ாலகிருஷ்ணன். 
அரசியலில் எம்.லகாவிந்தன். 
 
ஆைால் வினரவிலலலய அவர்களில் இருந்து பவளிலய பசன்லறன். அது என் நனைனய உருவாக்கியது. 
இன்னறய என் எழுத்து எவருனைய நீட்சியுமல்ல. அது தைித்த ஒரு புனைவுலகம். 
 
இப்ல ாது எழுது வர்களில் எவரிைம் என்  ாதிப்பு உள்ளது எை அவர்கள்தான் பசால்லலவண்டும். நான் 
பசால்வது முனறயல்ல. 
 
43. சமகாலத் தமிழ் இலக்கியம் எப்படி இருக்கிைது? இந்திய அேவில் அதன் இடம் என்ன? தமிழ் 
எழுத்தாேர் எவகரனும் சநாகபல் பரிசு தகுதி சகாண்டிருக்கிைார்கோ? 
 
தமிழ் நவைீ இலக்கியம் குனறவாக எழுதப் ட்டு அனதவிைக் குனறவாகலவ வாசிக்கப் டுவது. ஆைால் 
எப்ல ாதுலம அது உலக அளவில் எழுதப் ட்டுவந்த நவைீ இலக்கியத்திற்கு நிகராைதாகலவ இருந்து 
வந்துள்ளது. புதுனமப் ித்தன் அவர் காலத்தில் உலக அளவில் எந்த பமாழியில் எழுதிய ப ரும் 
 னைப் ாளிகளுக்கும் நிகராைவர். இன்று எழுது வர்களில் அலசாகமித்திரன், கி.ராஜநாராயணன் 
ல ான்றவர்கள் லநா ல்  ரிசுக்குத் தகுதியாைவர்கள்தான். 
 
சமகாலத்தில் லநா ல்  ரிசுப ற்றுவரும்,  ரிந்துனரக்கப் டும் எந்தப் னைப் ாளியின்  னைப்புலகுக்கும் 
நிகராைது என்  னைப்புலகம். லநா ல்  ரிசு ப ற்ற  லனர விைவும் தீவிரமாைது விரிவாைது. 
உதாரணமாக, 1997ல் என் ப யர் சிவப்பு நாவலும் விஷ்ணுபுரம் நாவலும் ஒலர சமயம் பவளிவந்தை. 
இரண்டுலம தமிழில் உள்ளை. ஒப் ிட்டுப் ாருங்கள். ஓரான் ாமுக் அவரது நாவலுக்காக லநா ல்  ரிசு 
ப ற்றார். 
 
எந்த ஒரு முதன்னமயாை புனைபவழுத்தாளனையும்ல ால என் புனைவுலகும் தைித்தன்னம பகாண்ைது. 
ஆகலவ என் ஆக்கங்களில் ஒன்னற உதிரியாக பமாழியாக்கம் பசய்தாலும் அதைால்  யைிருக்காது. 
ஆங்கிலத்தில் வாசிப் வர்கள் ஏற்கைலவ வாசிக்கும்  னைப்புகளில் ஒன்று அல்ல அது. இந்தப் 
புனைவுலனக இதன் நுட் ங்களுைன் பமாழியாக்கம் பசய்து பதாைர்ந்து அறிமுகம் பசய்து விவாதித்து, 
பகாண்டுபசன்று லசர்க்கலவண்டும். அவ்வனக கவைிப்புகள் இந்திய எழுத்தாளர் எவருக்கும் 
கினைப் தில்னல. தமிழில் சாத்தியலம இல்னல. 
 
இந்திய அளவிலும் சரி உலக அளவிலும் சரி தமிழிலக்கியத்திற்கு ப ரிய மதிப்பு ஏதும் இன்று இல்னல. 
முதல் காரணம் பமாழியாக்கங்கள். இங்குள்ள எளிய சமூக ஆவண நாவல்கள் மட்டுலம பமாழியாக்கம் 
பசய்யப் டுகின்றை. அவற்னற இலக்கிய வாசகர் எவரும் கனலப்ப றுமதி உள்ளனவ எை நினைக்க 
முடியாது. இங்குள்ள  ல்லவறு தன்ைார்வ அனமப்புகள், மதமாற்ற அனமப்புகள், நிதியளிக்கும் அனமப்புகள் 
இங்குள்ள வாழ்க்னக  ற்றி உருவாக்கும் ஓர் எதிர்மனற லநாக்னக லமலும்  ிரச்சாரம் பசய்வதற்காை 
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புனைவுசார்ந்த ஆதாரங்களாகலவ அனவ பமாழியாக்கம் பசய்யப் ட்டு முன்னவக்கப் டுகின்றை. அது ஒரு 
ப ரிய அரசியல் வனல. 
 
அபூர்வமாக நல்ல ஆக்கங்கள் பமாழியாக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ளை. அனவ ப ரும் ாலும் லமாசமாை 
பமாழியாக்கங்கள்.  ாைப்புத்தக நனை பகாண்ைனவ. தமிழில் இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு சமகால 
புனைவுபமாழியில் நல்ல பமாழியாக்கங்கள் வரலவண்டும். அனவ நல்ல  திப் கங்களால் 
பவளியிைப் ைவும் லவண்டும். 
 
அத்துைன்  ரவலாக அனவ பசன்றனையவும் லவண்டும். இலக்கியத்னதக் பகாண்டுலசர்ப் தற்கு லதசிய 
ஊைகங்களிலும் உலக அளவிலாை ஊைகங்களிலும் அவற்னறப் ற்றி எழுதிக்பகாண்லை இருக்கும் 
இலக்கிய ஆர்வலர் [கைாய்ஸியர்கள்] லதனவ. அப் டி இங்லக எவரும் இல்னல. கன்ைைத்திற்கு 
ஏ.லக.ராமானுஜம் ல ால, வங்காளத்திற்கு காயத்ரி ஸ் ிவாக், மீைாட்சி முகர்ஜி ல ால, மனலயாளத்திற்கு 
சச்சிதாைந்தன்ல ால.  
 
அதாவது நல்ல அறிவுத்திறனும் கனலயுணர்வும் பமாழிநனையும் பகாண்ைவர்கள் ஆங்கிலத்தில் நல்ல 
 னைப்புகனள முன்ைிறுத்தி எழுதலவண்டும். அது இங்லக நிகழ்வதில்னல. இங்கு பகாஞ்சம் ஆங்கிலம் 
எழுதத்பதரிந்தால் அவர் தன்னைலய இலக்கியலமனத எை நினைத்துக்பகாண்டுவிடுகிறார். ஆங்கிலமறிந்த 
இனளய தனலமுனறக்கு தமிழிலக்கியத்னத அறியும் ரசனை இல்னல. அப் டி எழுதப் ட்டிருந்தால் 
அலசாகமித்திரலைா கி.ராஜநாராயணலைா லதசிய அளவில் அறியப் ட்டிருப் ார்கள்.  
 
ஆகலவ தமிழுக்கு லநா ல் கினைக்க வாய்ப்பு இந்தத்தனலமுனறயில் இல்னல. இந்திய 
எழுத்தாளர்களுக்லககூை லநா ல் கினைக்க வாய்ப் ில்னல. இந்திய ஆங்கில எழுத்துக்கனளலய இங்குள்ள 
ஆங்கில ஊைகங்கள்,  ல்கனலகள் முன்னவக்கின்றை. அவற்னறப் ற்றிலய எழுதிக்குவிக்கப் டுகிறது. 
அவர்களில் எவலரனும் லநா ல் பவல்லலாம். 
 
ஆைால் என்ை  ிரச்சினை என்றால் அவர்கள்  ல்லவறு சக்திகளால் லநா ல் வனர பகாண்டு 
பசல்லப் டுகிறார்கள். அங்லக தரமில்னல என் தைால் நிராகரிக்கப் டுகிறார்கள். சமீ த்தில் 
சர்வலதசப்புகழ்ப ற்ற ஒரு  ிரிட்டிஷ் எழுத்தாளர் எைக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இந்திய ஆங்கில 
எழுத்துக்களின் ல ாலித்தைம்  ற்றிப் புலம் ி எழுதியிருந்தார். ஆைால் இந்திய எழுத்துக்கனள 
ஆங்கிலத்தில் வாசித்தால் அவருக்கு பமாழியின் முதிர்ச்சியின்னம காரணமாக வாசிப் னு வம் 
கினைக்கவில்னல. ப ரும் ாலும் புரியவும் இல்னல. இதுதான் இன்றுள்ள நினல. 
 
44. இன்று எழுதும் இவேய எழுத்தாேர்கேில் உங்கவேக் கவர்ந்தவர்கள் யார்? 
 
நம் ிக்னகயூட்டு வர்கள், கவைத்திற்குரியவர்கள் எை எப்ல ாதும் சில ப யர்கனள பசால்வது என் 
வழக்கம். அது ஒரு பதாைர்ச்சினய உருவாக்க அவசியம் இது ஒரு ப ரிய  த்திரினக என்றால் 
பசால்லியிருப்ல ன். ஆைால் இங்லக அடுத்த தனலமுனறயின்  னைப் ாளிகளில் எவர் உண்னமயிலலலய 
முக்கியமாைவர்கள் எைக் லகட்டுக்பகாள்ள விரும்புகிலறன். 
 
கறாராக நீங்கள் பசால்லுங்கள். அடுத்த தனலமுனறயில் இருந்து அப் டி உத்லவகமூட்ைக்கூடிய, புதிய 
திறப் ாக அனமயக்கூடிய ஏதாவது வந்திருக்கிறதா? 
 
இது ஏன் என்று  ார்க்கிலறன். எைக்கு ப ாதுவாகச் சில விஷயங்கள் லதான்றுகின்றை. ஒன்று, புது 
எழுத்தாளர்கள் வாசிக்கிறார்களா என்லற சந்லதகமாக இருக்கிறது.  லர் புத்தகங்கனள ஒற்னறவரியில் 
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குறிப் ிட்டுச் பசல்கிறார்கள். அந்த புத்தகங்கனள வாசித்திருக்கிறார்கள் என்ற தனையலம அவர்களின் 
பமாழியிலும் நனையிலும் இல்னல. கடுனமயாை அரசியல், லகாட் ாட்டு நூல்கனள குறிப் ிடுகிறார்கள். 
ஆைால் இங்லக ல சப் டுவைவற்றில் ஒரு கருத்து சற்று சிக்கலாக இருந்தால்கூை புரிந்துபகாள்வதில்னல. 
அதன் மிக எளினமயாை வடிவத்னதலய எடுத்துக்பகாண்டு லமலல விவாதிக்க ஆரம் ிக்கிறார்கள். 
 
அலதல ால சமகால எழுத்து அல்லது முன்லைாடிகளின் எழுத்து  ற்றி எழுதிைால் மிக எளினமயாை 
அரசியல்கருத்துக்கனள லதாண்டி எடுத்துனவத்துப் ல சுகிறார்கலள ஒழிய வாழ்க்னக நுட் ங்கள் சார்ந்லதா 
கனலயனமதி சார்ந்லதா ஒன்றுலம பசால்வதற்கில்லாமல் பமாத்னதயாக எழுதுகிறார்கள். நிராகரிக்க 
முனைந்து உட்காரும்ல ாதுகூை மிக எளிய அரசியல்சரிநினலகனளச் பசால்லித்தான் ஒரு  னைப்ன  
அவர்களால் நிராககரிக்க முடிகிறது. சமீ த்தில் இப் டி எழுதப் ட்ை கட்டுனரகனளத் பதாகுத்து 
வாசித்தல ாது வந்த சலிப்பு பகாஞ்சமல்ல. 
 
 லசமயம் இவர்களின் அரசியல், இலக்கியக் கட்டுனரகனள வாசித்தால்  ரிதா மாக இருக்கிறது. இவர்கள் 
இைிலமல் ஒரு நூனலப் ற்றிச் பசான்ைால் அனதப் ற்றி ஒரு குறிப் ிடும் டியாை கட்டுனரனய 
எழுதாவிட்ைால் அவர்களுக்கு ஒன்றும் பதரியாது என்லற எடுத்துக்பகாள்ளலவண்டும் எை நினைக்கிலறன். 
சமகாலப் புனைவுகனள  ற்றி ஆழ்ந்த கட்டுனர ஒன்னற எழுதாதவன் உலக இலக்கியம் அல்லது உலக 
சிைிமா  ற்றிச் பசால்வது அவனுனைய பசாந்த எழுத்து அல்ல என்லற பகாள்ளப் ைலவண்டும். 
 
நல்ல நாவலாசிரியன் நல்ல கட்டுனரயாளைாகலவ ஆரம் ிக்கிறான் என்று இ.எம்.ஃ ாஸ்ைர் பசால்கிறார். 
சிக்கலாை,  லமுனைபகாண்ை ஒன்னற கட்டுனரயாகச் பசால்லமுடியும் என்றால் மட்டுலம நாவனல 
எழுதமுடியும். நம் அடுத்த தனலமுனறயில் அப் டி எழுதப் ட்ை ஒலர ஒரு கட்டுனரனயச் சுட்டிக் 
காட்டுங்கள். ஒரு கட்டுனரக்கு எதிர்வினை எழுதிைால் அதில் சில ஒற்னறவரிகனள  ிடுங்கி அனத 
திரித்து வம்புக்கட்டுனரதான் எழுதமுடிகிறது இவர்களால். இதுதான் கைமாை புனைனவ உருவாக்க 
முடியாத குறுகனல உருவாக்குகிறது. இது நிராகரிப்பு அல்ல, விமர்சைம். ஒருவனகயில் எதிர் ார்ப்பும்கூை 
 
இன்று வரும் நாவல்கனள வாசித்ததுலம தூக்கிப்ல ாடுகிலறன். ஆங்காங்லக சில விஷயங்கள் நன்றாக 
இருப் தாகத் லதான்றும், அவ்வளவுதான். இப்ல ாது எழுது வர்களில் கணிசமாைவர்களுக்கு இங்லகா 
உலகபமாழிகளிலலா எழுதப் ட்ை தீவிரமாை இலக்கியம்  ற்றிய வாசிப்ல ா அக்கனறலயா இல்னல என்று 
லதான்றுகிறது. அவ்விலக்கிய மர ின் நீட்சியாக அவர்கள் தங்கனள உருவகித்துக்பகாள்வதில்னல. 
 ரவலாக வாசிக்கப் டும்  ல்ப் ஃ ிக்ஷைின் நீட்சியாகத் தம்னம உருவகித்துக்பகாண்டு எழுதுகிறார்கள். 
 
ஆகலவ எந்த ஆழ்ந்த அவதாைிப்பும் இல்லாத லமலலாட்ைமாை  ாலுணர்வு எழுத்துத்தன்னமலய அதிகமாக 
காணக்கினைக்கிறது. அது  ரவலாகக்பகாண்டு லசர்த்துவிடும்எை நினைக்கிறார்கள். அனவகூை அனு வலமா 
அவதாைிப்ல ா அல்ல. பவறும்  கற்கைவுகள். என்னைப்ல ால ஐம் னதக் கைந்த ஒருவைால் அந்தப் 
 கற்கைவுலனக ஒரு சிரிப்புைன் மட்டுலம  ார்க்கமுடிகிறது. இந்த வனக எழுத்துக்கனள  ார்க்னகயில் 
சின்ைப்ன யன்கள் ரகசியமாக அமர்ந்து தன்புணர்ச்சி பசய்வனதப்  ார்ப் து ல ால உணர்கிலறன். சரிதான் 
சின்ைப்ன யன்கள், பசய்துவிட்டுல ாகட்டும் என்று சிரிப்புைன் கைந்து பசல்லத்தான் லதான்றுகிறது  
 
நான் ஒருவனர மைம் கவர்ந்தவர் என்று பசால்லலவண்டுபமன்றால் அவர் நான் எழுதாத எழுதமுடியாது 
எை எண்ணக்கூடிய ஓர் இைத்னத அனைந்தவராக இருக்கலவண்டும் இல்னலயா? அப் டி அரிதாகலவ 
காண்கிலறன். விதிவிலக்கு சமகாலக் கவிஞர்களில் சிலர். இனச முக்கியமாைவர். அவர் எழுதும் 
எல்லாலம அவருனைய தைித்தன்னமயுைன் ஆழத்துைன் இருக்கின்றை.  
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45. சாகித்ய அகாதமி கபான்ை விருதுகேில் சதாடர்ந்து நீங்கள் ஒதுக்கப்படுவதாகத் சதரிகிைது. சுந்தர 
ராமசாமி கபான்ைவர்களுக்கக கிவடக்காத விருது தான் எனினும் சமீப ஆண்டுகோகத் தகுதி 
சகாண்டவர்கள் (நாஞ்சில் நாடன், சு.சவங்ககடசன், கஜா டி குரூஸ், பூமணி) சபறுவதும் நிகழ்கிைது. 
இவத எப்படிப் பார்க்கிைரீ்கள்? சவள்வே யாவன கூட முக்கியமான ஒரு வரலாற்று நாவல் தான். 
சாகித்ய அகாதமி விருது வாங்கும் நிவலவய எல்லாம் தாண்டி விட்டதாக என நிவனக்கிைரீ்கோ? 
 
சாகித்ய அக்காதமினய ஆரம் ம் முதல் விமர்சித்து வரு வன் நான். 1992ல் சாகித்ய அக்காதமியின் 
பைல்லி லமனை ஒன்றில் இந்தி திணிக்கப் ட்ைதற்கு எதிராக கடுனமயாக எதிர்வினையாற்றிபைன்.  ின்ைர் 
லகாவி மணிலசகரனுக்கு விருதளிக்கப் ட்ைதற்கு எதிராக எதிர்வினை ஆற்றிலைன். அதன் ின் அதன் 
எந்தப் ட்டியலிலும் நான் இல்னல. அதன் நிதிக்பகானைகனள நான் ப ற்றுக்பகாண்ைதில்னல. அதன் 
நிகழ்ச்சிகளில்  ங்குபகாண்ைதில்னல. அதன்  ரிசுப் ரிந்துனரகளில் முதல்  ட்டியலிலலலய நான் 
இருப் தில்னல. அனத அறிந்துதான் நான் விமர்சித்லதன். விமர்சிக்கிலறன் 
 
ஆம், இன்னறய நினலயில் சாகித்ய அக்காதமி எைக்கு மிகச்சிறிய விருதுதான். அனத என் வாசகர்கள் 
எவரும் அறிவார்கள். ‘உங்களுக்கு சாகித்ய அக்காதமி கினைக்கணும் சார்’ எை ஒருவர் என்னை 
வாழ்த்திைால் அவர் என் எழுத்துக்களின் வாசகர் அல்ல, என் எழுத்துக்களுக்கும் அவருக்கும் 
பதாைர் ில்னல என்லற புரிந்துபகாள்லவன். அவர் ஏற்கைலவ வாசித்து ஒன்றும்  ிடிகினைக்காதவர் 
என்றால் அவனர முழுனமயாக ஒதுக்கிவிடுலவன். அது என்னை அவமதிப் துதான்.  
 
46. ஒரு பவடப்பாேி தனக்குப் பிடித்த கவற்று சமாழிப் பவடப்பிற்குத் தரும் ஆகச் சிைந்த மரியாவத 
அவதத் தன் சமாழியில் சமாழிசபயர்த்தல். சுந்தர ராமசாமியின் பவடப்புகேின் ஒன்ைாககவ அவர் 
சமாழி சபயர்த்த தகழியின் நாவல்கவேப் பார்க்கிகைன். நீங்களும் ஒருகாலத்தில் சதாடர்ச்சியாய் 
மவலயாேக் கவிவதகவே சமாழிசபயர்த்து சவேியிட்டீர்கள். இப்கபாது சமாழிசபயர்ப்பில் ஆர்வம் 
இல்வலயா? அல்லது அவ்வேவாய் கவற்று சமாழிப் பவடப்புகவே வாசிப்பதில்வலயா? 
 
முக்கியமாை விஷயம் நான் புனைவுகனள வாசிப் து குனறந்துவிட்ைது. ஒருநாளில் ஐந்துமணி லநரம் 
வாசிக்கிலறன். ஆைால் ப ரும் ாலும் இந்தியத் தத்துவம், இந்தியவரலாறு, பதான்மங்கள் ல ான்றனவ 
 ற்றி. புனைவுகள் என்றால் என்னை உனைத்து ஆட்பகாள்ளும்  னைப்புகளாக இருக்கலவண்டும். 
 
ஆகலவ பமாழியாக்கம் பசய்ய லநரமில்னல .ஆைால் பமாழியாக்கம் பசய்யனவப் துண்டு. தமிழில்  ல 
நூல்கள் நான் லதர்ந்பதடுத்துக் பகாடுத்து பசம்னம பசய்து பவளியாைனவ. கனைசியாக கல் ற்றா 
நாராயணைின் சுமித்ரா. 
 
47. சில சபண் பவடப்பாேிகள் தகுதி மீைி அங்கீகாரம் சபறுகிைார்கள் என்ை உங்கள் கருத்து சமீபத்தில் 
சர்ச்வசக்குள்ோயிற்று. அம்வப உட்பட ஒரு சபண் பவடப்பாேி கூட உங்கள் கருத்தில் இருக்கும் 
உண்வமவய உணர்ந்து ஆதரித்ததாய்த் சதரியவில்வல. இவத எப்படிப் பார்க்கிைரீ்கள்? கநர்வமயான 
சுயபரிசலீவன என்ை ஒன்கை இல்லாமல் கபாய்விட்டதா? அல்லது கதாற்கக்கூடாது என்ை வமீ்பா? 
 
அதில் லகா ம் பகாள்ள ஏதுமில்னல. இயல் ாை எதிர்வினைதான் அது. எதிர் விமர்சைம் லகா த்னதலய 
முதலில் பகாண்டுவரும். குழுவாகச் லசர்ந்து பகாள்வதும் கன்ைா ின்ைாபவன்று எதிர்த்தாக்குதல் 
பசய்வதும் எல்லாம் அந்த லகா த்தின் வினளவு. ஆைால் லகா ம் தணிந்ததும் சிலராவது எண்ணிப் 
 ார்ப் ார்கள். அத்துைன் அத்தனகய கடும் விமர்சைம் வாச்கர்கனள சிந்திக்க னவக்கிறது. அவர்களின் 
எதிர் ார்ப்புகனளக் கூட்டுகிறது. அது ஒரு ப ரிய மாற்றத்னதக் பகாண்டுவரும். உண்னமயாை 
விமர்சைங்கள் வணீாவதில்னல. 
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1990ல் தமிழ் நாவல்கனளப் ற்றி நான் ஒரு கடும் விமர்சைத்னத முன்னவத்லதன். அனவ நாவல்களாக 
இல்னல, பதாைர்கனதகலளா குறுநாவல்கலளாதான் எை. நாவலுக்கு ஒரு தரிசைம் அல்லது எதிர் 
தரிசைமும் அதைடிப் னையிலாை ஒட்டுபமாத்த வடிவமும் லதனவ எை. எதிர்விமர்சைங்களாக வந்தனவ 
கசப்புகள் மட்டுலம. ஆைால் அதன் ின்ைலர தமிழில் நாவலின் முழுனமனய லநாக்கிய முயற்சிகள் 
பதாைங்கிை. ஆழிசூழ் உலலகா, காவல்லகாட்ைலமா, மணல்கடினகலயா அந்த விவாதம் இல்லாவிட்ைால் 
வந்திருக்காது. 
 
தன்ைம் ிக்னக இல்லாத  னைப் ாளி விமர்சைத்தால் புண் டுகிறார். தன்ைம் ிக்னக உள்ளவர் 
சீண்ைப் டுகிறார். அப் டி எவலரனும் எழுந்து வருவார்கள். 
 
48. சுந்தர ராமசாமி கபால் இறுதி வவர எழுத கவண்டும் என விரும்புகிைரீ்கோ? அல்லது 
சஜயகாந்தன் கபால் ரிட்டயர்ட் ஆவரீ்கோ? இரண்டில் எந்த பதில் என்ைாலும் ஏன்? சபரிய 
அேவிலான எதிர்கால எழுத்துத் திட்டங்கள் என்ன? 
 
எழுதி எழுதி ‘தீர்ந்துவிைலவண்டும்’ எை நினைக்கிலறன். தீர்ந்துவிட்ைால் எழுதமாட்லைன்.  யணம் 
பசய்லவன். அப் டி நிகழ்ந்தால் இங்கிருந்து பசன்று முற்றிலும் புதிய ஒரு நிலத்தில் முற்றிலும் புதிய ஒரு 
வாழ்க்னகனயத் பதாைங்கலவண்டும் எை நினைக்கிலறன் இந்த பமாழி மற்றும்  ண் ாட்டுச் சூழலில் 
இருந்து முழுனமயாகலவ பவளிலய பசன்றுவிைலவண்டும்.  
 
49. A private life question. அருண்சமாழி நங்வக அவர்கவேக் காதலித்துத் திருமணம் சசய்த கவதவயச் 
சசால்லுங்கள். உங்கள் பிம்பம் அைிவார்ந்த, கைாரான ஆளுவம என்பது தான். இப்படிப்பட்டவர் காதல் 
முகத்வத அைியும் முகமாககவ இக்ககள்வி. 
 
என் நண் ர்களுக்குத் பதரியும், அறிவார்ந்த கறாராை ஆளுனம அல்ல நான் எை. அது என் எதிர்வினைகள் 
வழியாக உருவாைது. அதாவது அது சூழலின் வினளவு. நான் எப்ல ாதுலம மிகமிக வினளயாட்ைாை, 
பகாஞ்சம் அசட்டுத்தைமாை ஆள். சிரிக்காத எந்த நட்பு உனரயாைனலயும் விரும் ாதவன். பதாழிற்சங்க 
அரசியலில் ‘பகாஞ்சமாச்சும் சீரியஸா இருங்க லதாழர்’ என்ற பகஞ்சனலத்தான் லகட்டுக்பகாண்லை 
இருந்லதன். அருண்பமாழி மட்டும் அல்ல அஜிதனும் னசதன்யாவும் கூை ‘ஒரு னரட்ைரா லட்சணமா 
இருந்தா என்ை?’ என்று கண்டிக்கும் இைத்தில்தான் இருக்கிலறன். 
 
அருண்பமாழி என் வாசகியாக அறிமுகமாைாள். 1990ல் ரப் ர் பவளிவந்தல ாது. அவனள மதுனர லவளாண் 
கல்லூரியில் சந்தித்லதன். துடிப் ாை இலக்கிய வாசகி. ப ரிய கண்கள். ஜாைகிராமைின் ஒரு 
கதாநாயகினயத்தான் மணம் பசய்துபகாள்ளலவண்டும் எை நினைத்திருந்த நாட்கள் அனவ. அவள் 
ல சிக்பகாண்லை நைந்தல ாது சட்பைன்று இயல் ாகத் துள்ளி தன் னகயில் இருந்த புத்தகத்தால் தாழ்வாக 
நின்ற பகான்னறப்பூமரக் கினள ஒன்னற தட்டிைாள் ப ான்ைிறப்பூக்கள் உதிர்ந்து அவள் தனலயில் 
விழுந்தை. அந்தக்கணம் அவள்லமல் காதல் பகாண்லைன். 
 
இப்ல ாது கால்நூற்றாண்டு ஆகப்ல ாகிறது. அந்தக்காதல் அலத லவகத்துைன் இன்றும் நீடிக்கிறது. என் 
வாழ்க்னகயில் ஒலர ப ண் தான். ஒலர காதல்தான். என்ைால் எப்ல ாதுலம ப ண்கனள விரும் ி பநருங்க 
முடிந்ததில்னல. ப ண்கனள தவிர்த்லதன். என் அறிவார்ந்த ஆணவம்தான் காரணம். ப ண்கள் எைக்கு 
சலிப்பூட்டிைார்கள். அழகிய ப ண்கள் சூழ்ந்த லகரள அலுவலகத்தில் அவர்கனள புறக்கணித்லத 
பசயல் ட்லைன். எந்தப்ப ண்ணிைம் ல சிைாலும் மூன்லற நிமிைத்தில் சலிப்பு. இன்று என் மகனும் 
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அனதத்தான் பசால்கிறான். நான் சலிப் னையாத ப ண், ரசனையும் அறிவார்ந்த கூர்னமயும் பகாண்ை 
ப ண் அருண்பமாழி. அவனள காதலித்து மணம் பசய்துபகாண்ைது ஒரு நல்லூழ்தான். 
 
ப ண்கனள பவறும் உைலாக மட்டுலம எண்ணி ஆர்வம் பகாள்ளும் சிலர் அன்றி  ிற அறிவார்ந்த 
ஆண்களுக்கு நம் ப ண்கள் மிகமிக சலிப்பூட்டு வர்கள் என் லத என் எண்ணம். நீங்கள் இலக்கியவாசகர் 
என்றால், லயாசிப் வர் என்றால், பமாத்த வாழ்நாளிலும் சுவாரசியமாை நானலந்து இந்தியப் 
ப ண்கனளக்கூை சந்திக்கப்ல ாவதில்னல.  
 
ஒரு க்கம் மழனலயும் ல தனமயுமாக தங்கனள ஆக்கிக் பகாள்ளூம் ப ண்கள். இனத ஆண்கள் 
விரும்புகிறார்கள். இன்பைாரு  க்கம் அறிவுத்திறலைா நுண்ணுணர்லவா இல்லாமல் பவறுலம ஒருவனக 
 ாவனைனயயும் லதாரனணனயயும் மட்டும் பகாண்ை ப ண்ணியப் ப ண்கள். ப ாய்யாை மிடுக்குகள். 
மினகயாை லவகங்கள். எரிந்து பகாண்லை இருப் துல ான்ற நடிப்புகள். Repulsing என்றுதான் 
பசால்லலவண்டும். 
 
தமிழ்ப் ப ண் எழுத்தாளர்களில்  லனர லநரில் பதரியும். சுத்தமாக நனகச்சுனவ உணர்லவ இல்லாதவர்கள். 
சிரிக்காத ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் என்றால் எைக்குத்பதரிந்து சிலர் மட்டும்தான். சிரிக்காத ஒருவரிைம் 
ல சிக்பகாண்டிருப் து எைக்கு ப ரிய வனத. ப ண்கள் ப ரும் ாலும் அப் டித்தான் இருக்கிறார்கள். 
விதிவிலக்கு சிலலர. முக்கியமாக லீைா மணிலமகனல. அந்த ஒரு காரணத்துக்காகலவ அவர் 
எைக்குப் ிடித்த ப ண்கவிஞர். 
 
இனதச் பசான்ைால் என்னை லமல்ஷாவைிஸ்ட்  ிக் என்றால் சரிதான். [னசதன்யாவிைம் ஒரு ல ராசிரியர் 
சமீ த்திய ப ண் எழுத்து  ற்றிய விவாதம்  ற்றி லகட்ைாராம். அவள் Yes Madame, he is a male chauvinist pig, 
but unfortunately we intelligent women love these male chauvinist pigs only என்று பசான்ைதாகச் பசான்ைாள்.  லகட்க 
ஜாலியாக இருந்தது.]    
 
எைக்கு அருண்பமாழி லமல் காதல் ஏன் என்றால் அவள் எைக்காை அறிவுத்லதாழியாக இருப் தைால்தான்.  
அவளுைன் லசர்ந்து சிரிக்க முடியும் என் தைால்தான். திருமணமாை ஆரம்  நாட்களில் ஒருமுனற என் 
நண் ராை ஓர் ஓவியர் காதலியுைன் வடீ்டுக்கு வந்தார். ‘ஸ்லநகிதலை ஸ்லநகிதலை பசவிபகாடு 
ஸ்லநகிதலை’  ாட்டு ஓடிக்பகாண்டிருந்தது.  
 
அருண்பமாழி அவர் காதலியிைம் பசான்ைாள். ‘இந்தமாதிரி  ாட்பைல்லாம் அவர் லகக்கக்கூைாது பசவிய 
அறுத்து குடுத்திடுவார்”. அவர் இம் ிரஷைிஸ்ட் ஓவியர். வான்கானவ லகள்விப் ட்டிராத அந்தப்ப ண் 
விழித்துக்லகாண்டிருந்தாள். நானும் அவரும் சிரித்லதாம்.  
 
நான் ப ண்களில் இருந்து அருண்பமாழினய லவறு டுத்தி அறிவது இந்த அம்சத்தால்தான். இந்த 
அறிவார்ந்த லதாழனமதான் காதலுக்லக அடித்தளமாக இருக்கிறது.  
 
திருமணமாகி இத்தனை வருைங்களில் ஒருவனகயாை லமலாதிக்கம் அவளுக்கு என் லமல் வந்தது. 
மனைவி தாயாக ஆகும் இைம் என்று அனதச் பசால்லலாம். அதுவும் காதல்தான். 
 
50. அருண்சமாழி நங்வக உங்கள் எழுத்து வாழ்க்வகக்கு எவ்வாறு உறுதுவணயாய் இருக்கிைார்? 
இன்னமும் உங்கள் எழுத்துக்கேின் முதல் வாசகியாக நீடிக்கிைாரா? உங்கள் பிரபல்யம் மற்றும் 
சசல்வாக்கு தாண்டி உண்வமயில் உங்கள் விஸ்தாரத்வதச் சரியாய் உள்வாங்கி இருக்கிைாரா? 
அவரும் எழுத்தாேர். வடீ்வடக் கவனித்துக் சகாள்ே அவர் தன் எழுத்தார்வத்வதக் வகவிட்டாரா? 
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அருண்பமாழிதான் இன்றும் என் எழுத்துக்களின் முதல் வாசகி. என் எழுத்துக்கனள மட்டும் அல்ல 
சமகால எழுத்துக்கள் அனைத்னதயும் வாசிப் ாள். அலசாகமித்திரன், சு.லவணுலகா ால் மீது ப ரும் ஈடு ாடு 
உண்டு. 
 
என் அரசியல் கருத்துக்கனள அவள் ப ரிதாக எண்ணுவதில்னல. அரசியலல பவறும் சில்லனற விவகாரம் 
எைப் ப ரும் ாலாை ப ண்கனளப்ல ால அவளும் நினைக்கிறாள். என்  ிரா ல்யம், பசல்வாக்கு எை ஏதும் 
அவளுக்கு பதரியவில்னல. கண்டித்து ஒழுங்கா வளர்க்கலவண்டிய ஆள் என்ற எண்ணம்தான் இருக்கிறது 
எை நினைக்கிலறன். அருண்பமாழி என் தைிவாழ்க்னகயில் எல்லாவற்னறயும்  ார்த்துக்பகாள் வள். என் 
நிதி விவகாரம் முதல் நண் ர்களுைைாை உறவுகனளச் சீராக அனமப் து வனர. 
 
சமீ த்தில் பசன்னை விஷ்ணுபுரம் விழாவுக்கு மனுஷ்யபுத்திரனை அனழத்திருந்லதன். ப ாதுவாை பமயில் 
ஆக இருந்தாலும் அனழப்பு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது எை அவர் எழுதியிருந்தார். மன்ைிப்புக் லகாரி நான் ஒரு 
நட்பு மின்ைஞ்சல் அனுப் ியிருந்லதன். ’எதுக்கும் லநர்ல ல ாய் ஒருமுனற கூப் ிட்டிரு, அவர் உன் கவிஞர்’ 
என்றாள். உறவுகள் உனையாமல் பகாண்டுபசல்வதில் தான் அவளுனைய மிகப்ப ரிய  ங்களிப்பு. 
 
அருண்பமாழி ஓரளவு எழுதிக்பகாண்டிருந்தாள். ஏலதா ஓர் இைத்தில் எழுதலவண்டியதில்னல என்று 
லதான்றியிருக்கலாம். பதாைர்ந்து எழுதும் டி அவனள தூண்டியிருக்கிலறன். வற்புறுத்தியும் இருக்கிலறன். 
ஒருமுனற லகட்ைல ாது நான் ரசிக்கும்  னைப்புகளின் தரத்துக்கு என்ைால் எழுத முடியாது என்றாள் 
“எழுதிைா உன் அளவுக்கு தரமா நான் எழுதணும். இல்லலன்ைா என் ஈலகா ஒத்துக்காது” என்றாள். . 
சரிதான். 
 
51. எழுத்தாேன் என்பவதத் தாண்டி தனி வாழ்வில் உங்கவே எப்படி மதிப்பிடுவரீ்கள்? சமீபத்தில் 
திருமதி சுஜாதா அவர்கள் தன் கணவர் குடும்பத்வதச் சரியாய் கவனிக்கவில்வல என்ை ஆதங்கத்வத 
ஓர் இதழில் பகிர்ந்திருந்தார். ஒரு கணவனாக, தந்வதயாக உங்கள் சசயல்பாடுகள் எப்படி? 
 
அனத நான் பசத்துப்ல ாை  ிறகு என் மனைவியும்  ிள்னளகளும் பசால்லலவண்டும். பகாஞ்சம் 
திகிலாகத்தான் இருக்கிறது. இவ்வளவு ப ரிய அதிகாரத்னத நாம் எப் டி எளிதாகக் பகாடுத்துவிடுகிலறாம். 
 
ஆைால் என் வனரயில் அவர்களுைன் மிக இைிய நட் ார்ந்த வாழ்க்னகனயத்தான் வாழ்ந்திருக்கிலறன். 
சுஜாதா பசன்ற தனலமுனறனயச் லசர்ந்தவர். அவர் ஒரு விலகனல குடும்  உறுப் ிைருைன் 
னவத்திருந்தது அக்கால வழக்கம். எைக்கும் அருண்பமாழிக்கும்  ிள்னளகளுக்கும் அந்த விலக்கம் 
இல்னல. நான் அவர்களின் வாழ்க்னகயில் தனலயிடுவதில்னல. எனதயும் கட்ைாயப் டுத்துவது இல்னல. 
 டிப்பு உட் ை. எப்ல ாதும் அவர்களுைன் மிக நல்ல உனரயாைலில் இருக்கிலறன். எங்கள் வடீ்டில் இதுநாள் 
வனர சண்னைகள் லமாதல்கள் எை ஏதும் நிகழ்ந்ததில்னல.  
 
என் மைதுக்கு மிகபநருக்கமாை அறிவார்ந்த துனணவர்களாகலவ மூவரும் இருக்கிறார்கள். 
ஒவ்பவாருநாளும் பவண்முரசு  ற்றி மூவரிைமும் விரிவாக உனரயாடுகிலறன்.  தின் ருவத்துப் 
 ிள்னளகள் னநயாண்டி நினறந்தவர்கள். அவ்வுலகில் பசன்று அதில் வினளயாடுவது ஓர் அற்புதம். 
 
பகாஞ்சநாள் முன்ைால் சுசீந்திரத்தில் மதம் சார்ந்த எதிர்ப்பு என் எழுத்துக்கு வந்தது. என்னை மல்லாக்கப் 
ல ாட்டு காளி என் பநஞ்சில் மிதித்து சூலாயுதத்னதக் குத்துவது ல ால ஒரு ப ரிய ல ைர் நகரில் 
னவத்திருந்தைர். னசதன்யா பசான்ைாள், “லச, அந்த காளியப்  ாத்தா அம்மா மாதிரிலய இருக்கு”. 
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குடும் த்தில் இலகுவாக இருக்கக் கற்றுக்பகாண்ைாலல ல ாதும் வடீும் உறவுகளும் இைிதாக ஆகிவிடும் 
என்லற நினைக்கிலறன். 
 
அலதாடு இன்பைான்றும் பசால்லலவண்டும். சுஜாதா குடும் த்னதக் கவைிக்கவில்னல என் பதல்லாம் 
ப ரிய ப ாய். அவனர அறிந்த அனைவருக்கும் அது பதரியும். அவர் ஒரு குடும் த்தனலவைாக தன் 
கைனமனய முழுனமயாகச் பசய்தவர். மனைவி  ிள்னளகளுக்காை வாழ்க்னகனய அனமத்துக் 
பகாடுத்தவர். நாலை அவரது குடும் ப் ப ாறுப்ன  நக்கலடித்திருக்கிலறன்.  
 
இந்தியக் குடும் ச்சூழலின் வன்முனற  ற்றி நாம் லயாசிப் லத இல்னல. இங்லக மனைவி கணவனை 
முழுனமயாக தைக்கும் குழந்னதகளுக்கும்  யன் டுத்திக்பகாள்ளலவண்டும் என்று எண்ணுகிறாள். 
ப ற்லறார் தங்கள்  ிள்னளகனள தங்களுக்காக வளர்க்கிறார்கள். அது தங்கள் உரினம என்லற 
உண்னமயில் நம்புகிறார்கள். அவர்களின் அறிவார்ந்த சுதந்திரம் ஆன்மீகமாை மலர்வு எனதயும் 
அனுமதிப் தில்னல. அவர்கள் அனத லநாக்கிச் பசன்றால் தங்கள் உரினமகள் மீறப் டுவதாகலவ 
எண்ணுகிறார்கள். 
 
நம் சூழலில் கணவன் ஒரு புத்தகம்  டிப் னத ஒப்புக்பகாள்ளாத ப ண்கள் உண்டு. என்ைிைம்  ல 
வாசகர்கள் பசால்வதுண்டு. தான் புத்தகம்  டித்தால் தன் மனைவி உைலை சாப் ிை மறுத்துவிடுகிறாள் 
என்று என்ைிைம் புலம் ியவர்கள் உண்டு. ஆகலவ இங்லக ஒருவர் அன்றாை பலௌகீகங்களில் இருந்து 
பகாஞ்சம் விலகி கனலயிலக்கியங்களில் ஈடு ட்ைால், லசனவகனளச் பசய்தால், ஏன் தைக்பகை ஒரு 
ப ாழுதுப்ல ாக்னக னவத்திருந்தால்கூை குடும் த்திைரால் குற்றம்சாட்ைப் டுவார். பவறுக்கப் டுவார். அநீதி 
இனழக்கப் ட்ைதாக குடும் லம புலம்பும். நான் இனதக் லகட்டுக்பகாண்லை இருக்கிலறன். 
 
அத்துைன் இன்பைான்று. நமது ப ண்கள் ப ரும் ாலும் பவன்றுபசல்லும் முனைப்பு இல்லாதவர்கள். 
அப் டி முனைப்பு இருந்தால்கூை வாழ்க்னகயில் சாதிப் பதன் து எல்லாருக்கும் உரியதல்ல. 
ஆண்களிலலலய ப ரும் ாலாைவர்கள் சாதிப் தில்னல. அவர்கள் சமூகச்சூழனல குனற பசால்வார்கள். 
ப ண்கள் கணவனைக் குனற பசால்வார்கள். 
 
சுஜாதா பகாஞ்சம் மர ாை மைிதர்தான். அனத நாலை எழுதியிருக்கிலறன். அவரது ரசிகர்கள் என்னை 
அதற்காக திட்டிைார்கள். ஆைால் அவரது அகவுலனக அவரது மனைவியால் புரிந்துபகாள்ளமுடியாது.  
ஆகலவ அனத அவர் அந்தரங்கமாக னவத்திருக்கலாம். அதற்காகத்தான் அந்த அம்னமயார் அவனரக் 
குனறபசால்கிறார். 
 
52. கநர்காணல்கள் என்ைால் என் மனதில் மூன்று முதன்வமயாய் நிவனவுக்கு வரும்: 1) சுபமங்கோ 
கநர்காணல்கள் 2) காலச்சுவடு கநர்காணல்கள் 3) நீங்களும் சூத்ரதாரியும் இவணந்து எடுத்த இலக்கிய 
உவரயாடல்கள். ‘தமிழ்’ மின்னிதழில் கநர்காணல்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்க கவண்டும் என நான் 
தூண்டப்படக் காரணகம அவவ தாம். நீங்கள் எடுத்ததில் உங்களுக்கு மிகத் திருப்திகரமாய் அவமந்த 
கநர்காணல் எது? கபாலகவ நீங்கள் சகாடுத்ததில் சிைந்த கநர்காணல்கவேக் குைிப்பிட முடியுமா? 
 
ப ாதுவாக இங்லக லநர்காணல்கள் ஒருவனக வம்புப் ல ச்சுக்கள்தான். சமீ த்தில் அலசாகமித்திரனை 
ல ட்டி எடுத்த ஒரு கும் ல் ‘கனணயாழியிலல நீங்கள் ப ாட்ைலம் மடிச்சதுக்குலமலல என்ை 
பசஞ்சிருக்கீங்க?’ என்று வரலாற்றுக்லகள்வினய லகட்ைது. கனணயாழி வழியாக ஓர் எழுத்துமுனறனயலய 
உருவாக்கிய முன்லைாடி லமனதயிைம் இப் டி ஒரு லகள்வி! 
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நான் exclusive வனகயிலாை ல ட்டிகள் தமிழில் வரலவண்டும் எை விரும் ிலைன். விரிவாை உனரயாைல். 
அந்த ஆசிரியனர அணுக்கமாக அறிந்து எடுக்கப் டும் ல ட்டிகள்.  னழய encounter, esquire, partisan review 
இதழ்களில் வந்தனவ ல ான்ற ல ட்டிகள் லகாமலிைம் அனதப் ற்றி பசால்லிக்பகாண்லை இருந்லதன். 
அப் டிப் ட்ை ல ட்டிகள் சு மங்களாவின் அனையாளங்களாக ஆயிை. அவற்றில் எைக்கும்  ங்கிருந்தது. 
 
 ின்ைர் காலச்சுவடு பதாைங்கியல ாது அப் டிப் ட்ை ல ட்டிகனள லமலும் நீளமாக எடுக்கலாபமைச் 
பசால்லி அதற்காக முயன்லறாம். லக.சச்சிதாைந்தன், டி.ஆர்.நாகராஜ் நித்ய னசதன்ய யதி மூவருனைய 
ல ட்டிகளும் அன்று தமிழில் வந்த முக்கியமாை ல ட்டிகள் மூன்றுலம முக்கியமாைைனவ.  
 
 ின்ைர் பசால்புதிதுக்கு ல ட்டிகள் எடுத்லதாம். ஆைால் எல்லா ல ட்டிகளும் நல்ல ல ட்டிகள் அல்ல. 
ல ட்டிகளில் ல ட்டி பகாடுப் வர்கள் பகாஞ்சம் இலகுவாக இருக்கலவண்டும் ல ட்டிக்கு அவர்கள் 
ஒப்புக்பகாடுக்கலவண்டும் 
 
சுந்தர ராமசாமி, அலசாகமித்திரன் ல ான்றவர்கள் ல ட்டிகளில்  யங்கரமாக எதிர்வினச பகாடுப் வர்கள். 
தப் ாக எனதயும் பசால்லிவிைக்கூைாது என் தைாலலலய ஒன்னறயும் பசால்லாமல் தவிர்ப் ார்கள். 
இலக்கியவாதி ராஜந்தந்திரப் ல ட்டி பகாடுப் னதப்ல ால அ த்தம் லவறில்னல.  
 
சுஜாதானவ ஒரு ல ட்டி எடுத்லதன். கவைமாை ஒற்னறவரி  தில்கள். வடீ்டுக்கு வந்த ின் அவருக்கு ‘இது 
ஒன்றும் பசன்சஸ் கணக்கு ஃ ாரம் இல்னல, இலக்கியப் ல ட்டி. கிழித்துவசீி விட்லைன்’ எை ஒரு கடிதம் 
ல ாட்லைன். ‘நல்ல விஷயம். நாலை பசால்லலவண்டுபமன்று நினைத்லதன்’ என்று எழுதிைார்.  
 
அவரது ‘கறுப்பு சிவப்பு பவளுப்பு’ நாவலுக்கு நாைார்ப் ல ரனவ அளித்த எதிர்ப்பு அவனர மிகவும் 
அச்சுறுத்தியிருந்தது. இளனமயில்  ிராமணைாக அவர் தன்னை உணர்ந்ததில்னல. இவர்கள் அனத அவர் 
உணர்ந்து குன்ற னவத்தார்கள். இரு தாண்டுகாலம் கழித்துக்கூை அனதப் ற்றி ல சிைால் னககள் நடுங்கும் 
அவருக்கு. 
 
53. எழுத்தாேன் என்ை எல்வலவயத் தாண்டி தமிழின் முதன்வமச் சிந்தவனயாேர்களுள் ஒருவர் 
நீங்கள். உங்கவே ஏற்கலாம் மறுக்கலாம். ஆனால் சபாருட்படுத்தாமல் கடந்து கபாக முடியாது. சுந்தர 
ராமசாமி, சஜயகாந்தன் கபான்ை ஓரிருவர் தவிர மற்ை எந்த தமிழ் எழுத்தாேரும் இப்படி சிந்தவனத் 
தேத்தில் பிரம்மாண்டம் சகாண்டதில்வல. குைிப்பாய் சமகாலத்தில் மிகக்குவைவு. இருப்பவர்களும் 
ஓர் அரசியல் சார்புடன் தம்வமக் குறுக்கிக் சகாள்பவர்கோககவ இருக்கிைார்கள். பவடப்பாேி 
சஜயகமாகன் ஏன் சிந்தவனயாேராகவும் இருக்கிைார்? 
 
புனைவுக்கு பவளிலய வந்து சிந்தனைகனள முன்னவக்கும் எழுத்தாளர்கள் உண்டு. னவக்காத 
எழுத்தாளர்களும் உண்டு. இது ப ரும் ாலும் சூழல் மற்றும் அவ்பவழுத்தாளைின் ஆளுனம சார்ந்தது. 
எைக்கு இலக்கியமளவுக்லக தத்துவம் மீது ஈடு ாடுண்டு. சிலகாலம் தத்துவத்னதலய முதன்னமயாகக் 
கருதியும் இருக்கிலறன். இது என் ஆளுனமயின் ஒரு  குதி. புனைவிலக்கியம் தத்துவத்னத தவிர்த்து 
இயங்கிைால் அது ஆழமாக இருக்காது எை நினைக்கிலறன். தத்துவத்னதத் தூக்கிக்பகாண்டு அது 
 றக்கலவண்டும். என் ஆதர்ச எழுத்தாளர்கள் எல்லாருலம தத்துவவாதிகளாகவும் இருந்தவர்கள்தான். 
 
நான் ஆசிரியர்களாகக் கருதும் சுந்தர ராமசாமியும் ஆற்றூர் ரவிவர்மாவும்  ி.லக ாலகிருஷ்ணனும் 
ஒருவரிைமிருந்து உத்லவகம் ப ற்றவர்கள். லகரளச் சுதந்திரச் சிந்தனையாளராை எம்.லகாவிந்தன். லஜ.லஜ - 
சிலகுறிப்புகளில் அவனர எம்.லக.லகாவிந்தன் என்ற ல ரில் சுந்தர ராமசாமி சித்தரிக்கிறார். லஜ.லஜ யின் 
மூலமாை சி.பஜ.தாமஸின் நண் ர். 
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லகாவிந்தன் சிந்தனையாளர். ‘ னைப் ாளியின் சிந்தனை’ என்ற விஷயத்னதப் ற்றி ல சியவர் எை 
அவனரச் பசால்லலாம்.  னைப் ாளியின் சிந்தனையின் அடிப் னைகளாக அவர் பசான்ைனவ ஐந்து: 
1. அச்சிந்தனைகள் அந்தப் னைப் ாளியின் அந்தரங்கமாை அவதாைிப்பு மூலமும்  னைப் ியக்கம் மூலமும் 
கண்ைனைந்தனவயாக இருக்கலவண்டும் 2. அனவ தர்க்கபூர்வமாக இருக்கலவண்டுபமன்றில்னல. அவற்னற 
அவன் முன்னவக்கும் பமாழியின் உண்னமயாை எழுச்சிலய அவற்னற நிறுவப் ல ாதுமாைது 3. அனவ 
பவறும் சிந்தனையாக இல்லாமல் அழகியல்லநாக்குைனும் கலந்திருக்கும். 4. அனவ அவ்பவழுத்தாளைின் 
புனைவுலகுைன்  ினணந்து ஒரு முழுனமயாை கருத்துலனக உருவாக்கலவண்டும் 5.  ிற அனைத்து 
சிந்தனையாளர்களும் பசால்லாத ஒன்னறச் பசால்ல அவைால் முடியும். அவன்  ங்களிப்பு அதுலவ. 
 
 ி.லக. ாலகிருஷ்ணன், சுந்தர ராமசாமி ஆகிலயார் லகாவிந்தன் பசான்ை முனறனமயில் சிந்தனைகனள 
முன்னவத்தவர்கள். அனவ  ிற அரசியல் சிந்தனையாளர்கள், இலக்கியச் சிந்தனையாளர்கள், தத்துவச் 
சிந்தனையாளார்கள், சமூகச் சிந்தனையாளர்கள் பசான்ைவற்றில் விடு ட்டுப்ல ாகும் ஒன்னற எப்ல ாதுலம 
சுட்டிக்காட்டிை. நான் லகாவிந்தனுைன் லநரடியாகலவ பதாைர்பு பகாண்டிருந்லதன். சுந்தர ராமசாமி, 
 ி.லக. ாலகிருஷ்ணன் இருவனரயும் அணுகியறிந்திருந்லதன். 
  
 ிற சிந்தனையாளர்களின் கருவி புறவயமாை தர்க்கம். புறவயமாை தகவல்கனளத் திரட்டி தர்க்கபூர்வமாக 
முன்னவப் து அவர்களின் வழி. ஆகலவ அவர்கள் எழுத்தாளர்கனள முனறனம இல்லாமல் ல சு வர்கள் 
எை எப்ல ாதும் பசால்வார்கள். ஆைால் எழுத்தாளன் அவர்கள் அறியாத ஓர் ஆய்வுக்கருவினயக் 
பகாண்ைவன், ஆழ்மைனத. அவன் பசால்வனத அவர் பசால்லமுடியாது என்றார் லகாவிந்தன். 
 
அலதல ால அரசியல்வாதிகள். அவர்களுக்கு ஒரு தரப்பு உண்டு. ஒரு நினல ாடு உண்டு. அனத மூர்க்கமாக 
வாதிட்டு முன்னவப் ார்கள்.  ிற அனைவனரயும் எதிரிகளாகக் காண் ார்கள். எழுத்தாளன் அவர்களின் 
தரப்புகள் நடுலவ மங்கலாை  குதிகளில் உள்ள உண்னமகனளக் கண்டு பசால்லமுடியும். அதுலவ அவன் 
 ங்களிப்பு. 
 
 னைப் ாளிக்கு பவளிஅரசியல் சார்பு லதனவயில்னல,  னைப் ாளிக்கு என்லற ஓர் அரசியல் இருக்க 
முடியும் என்று லகாவிந்தன் பசான்ைார். அந்த அரசியல் அவனுனைய மைசாட்சியின் அரசியல். 
ஆழ்மைதின் அரசியல். அதற்கும் சூழலில் ஒரு ப ரிய இைமுண்டு என்றார். 
 
எழுத்தாளைின் சிந்தனை என் து இவ்வனகயில் தைித்தன்னம பகாண்ைது. அது முனறனமகனள விை 
கூறுமுனறனய ப ரிதாக நினைப் து, தர்க்கத்னத விை உள்ளுணர்னவ நம்புவது. அது அந்த எழுத்தாளைின் 
புனைவுலகுைன் இனணந்து முழுனம ப றுவது. உலகபமங்கும் எழுத்தாளர்களின் சிந்தனைகளின் இயல்பு 
இதுலவ. 
 
தமிழில் எழுத்தாளர்களின் சிந்தனைகள் ப ரிய அளவில் முன்னவக்க இைமிருந்ததில்னல. அரசியல் 
அனமப்புகனள ஒட்டிப்ல சும் எழுத்தாளர்கலள இங்லக அதிகம் ல சியிருக்கிறார்கள். நான் எந்தத் 
தரப்ன யும் சாராது நின்று ல சமுயல்கிலறன். மர ிலிருந்து நவைீத்னத அனையும் ஓரு அசலாை 
 ானதனய அனைய, நமக்லக உரிய அழகியனல உருவாக்க, நம் அறவியனல வகுத்துக்பகாள்ல 
முயல்கிலறன். அதுலவ என் சிந்தனையின் இலக்கு.  
 
54. எல்லா கநர்காணல்கேிலும் இடம்சபறும் ஒரு க்ேகீஷ ககள்வி. புதிதாய் எழுதுபவர்களுக்கு 
உங்கள் அைிவுவர என்ன? (உங்கள் எழுத்துக்கள் தான் இக்ககள்விக்கான சிைந்த பதிலாக அவமய 
முடியும். ஆனாலும் explicit-ஆக உங்கள் கருத்வதப் பதிவு சசய்யும் முகமாககவ இவதக் ககட்கிகைன்.) 
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ப ாதுவாகச்பசால்ல விரும் வில்னல. இப்ல ாதுள்ள ல ாக்குகனள வாசித்ததைால் பசால்லும் சிலவிதிகள்: 
 
1. வாசியுங்கள். வாசித்தவற்னறப்  ற்றிய விமர்சைங்கனள பதளிவாக விரிவாக  திவுபசய்யுங்கள்.  ிறர் 
எழுதிய  னைப்புகனளப்  ற்றி ல சும்ல ாது லவபறவரும் சுட்ைாத நுட் ங்கனள நீங்கள் சுட்ைமுடிந்தால் 
மட்டுலம நீங்கள் உண்னமயாை எழுத்தாளர்.  
 
2. இலக்கியம் என் து வாழ்க்னக  ற்றிய அவதாைிப்புகளாலும் பமாழினயக் னகயாளும் விதத்தாலும் 
மட்டுலம இலக்கியமாகிறது.  வாழ்க்னகனயச் பசால்லுங்கள். அதன் நுட் ங்கனள. அதன் மீதாை உங்கள் 
பசாந்த அவதாைிப்புகனள. உங்கள் மைனத ஆதாரமாக்கி வாழ்க்னகனய விவரியுங்கள். இலக்கியம் எப் டி 
எப் டி வளர்ந்தாலும் கனைசியில் மானுை மைனதச் சிறப் ாகச் பசால்வலத இலக்கியம் என்ற விதிலய 
எஞ்சி நிற்கிறது. 
 
3 பமாழினய அனளந்துபகாண்லை இருங்கள். பமாழியில் உங்களுக்பகை ஓர் அனையாளம் வரும் வனர 
நீங்கள் எழுத்தாளலர அல்ல. எளிய பமாழி வாசகர்களுக்கு  ிடிக்கும். ஏற்கைலவ இருக்கும் பமாழிநனையில் 
எழுதிைால் அதிகம்ல ர் வாசிப் ார்கள். ஆைால் நீங்கள் எழுத்தாளர் ஆகமாட்டீர்கள். பமாழிலய ஆழ்மைம். 
அதில் சிக்குவலத உங்களுனைய எழுத்து. அனதத் தியாைியுங்கள். 
 
4 சிறிய அரசியனலப் புனைவுலகில் நுனழய விைாதீர்கள். அரசியல் எல்லாம் இலக்கியத்தின் முன் 
மிகமிகத் தற்காலிகமாைனவ. மிலன் குந்லதராவின் The Book of Laughter and Forgetting-ஐ சமீ த்தில் மகளுக்கு 
 ரிந்துனரத்லதன். ைால்ஸ்ைாய் அவளுக்குப் புதிய சமகால எழுத்தாளராகத் பதரியும்ல ாது குந்லதரா 
 னழயவராக பதரிந்தார். ஏபைன்றால் அவர் ல சிய அரசியலல காலாவதியாகிவிட்ைது. அரசியல் 
புனைவுகளில் இருக்கும் என்றால் அது மானுை அரசியலாக, தத்துவத்னதயும் ஆன்மீகத்னதயும் பதாட்டு 
விரியும் அரசியலாக இருக்கலவண்டும். 
 
5. வடிவச்லசாதனைகளில்  ிரக்னஞபூர்வமாக ஈடுப்ைாதீர்கள். எந்தப் புதிய வடிவமும்  த்துவருைம் 
புதியதாக இருக்காது. பசால்லவரும் விஷயத்துக்காை வடிவமாகலவ அது இருக்கட்டும். 
 
 த்திரிக்னக அனு வலம இல்லாத ஒரு புதியவன் பதாைங்கும் ஓர் இதழ், அதிலும் இனணயத்தில் 
இருப் வர்கள் மட்டும் வாசிக்கக்கூடிய மித வசீ்சுனைய மின்ைிதழ் என்கிற  ார ட்சம்  ாராது எந்தபவாரு 
லகள்வினயயும் விலக்காது, லநரம், உனழப்பு, சிந்தனைனயச் பசலவிட்டு இவ்வளவு விரிவாை, ஆழமாை 
ஒரு லநர்காணனல அளித்தனமக்கு பஜயலமாகனுக்கு மிக நன்றி. பஜயலமாகன் என்ற ல ராளுனமயின் 
 ன்முகத்தன்னமனய மைச்சாய்வுகளின்றி கணிசமாய் இந்லநர்காணல்  திவு பசய்துள்ளது எை நம்புகிலறன்.  
 
பஜயலமாகன் நல்ல ஆலராக்கியத்துைன், மைம்நினற மகிழ்ச்சியுைன், குன்றாத சுயதிருப்தியுைன் நீண்ை 
ஆயுள் வாழ்ந்து, விஷ்ணுபுரம்,  ின்பதாைரும் நிழலின் குரல், பகாற்றனவ, பவண்முரசு ல ால் அவரது 
மைதிற்குகந்த இன்னும்  ல இலக்கிய உச்சங்கனளத் பதாை லவண்டும் எை ‘தமிழ்’ இதழ் வாழ்த்துகிறது. 
 
*** 
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இவணய நூற்ைாண்டு 
சிைகு 

 
மைித குல வரலாறு முழுக்க புத்தம் புது கண்டு ிடிப்புகள் நிகழ்ந்து பகாண்லை இருந்திருக்கிறது, அதன் 
வாயிலாகப்  டிப் டியாய் முன்லைறிக் பகாண்டிருந்த மைித சமூகம் கைந்த நான்கு நூற்றாண்டுகளில் 
முன்லைறிய லவகத்தில் எந்தக் காலத்திலும் முன்ைகர்ந்தது கினையாது. அந்த நான்கு நூற்றாண்டு கால 
அசுர வளர்ச்சிக்கு காரணம் - முன்லைார்கள் பசால்லிச் பசன்றார்கள் / கைவுள் பசான்ைார் என் தற்காக 
எனதயும் நம் ாது, ஒவ்பவான்னறயும் லகள்விக்குட் டுத்தி, தர்க்கித்து,  குத்து ஆராய்ந்து  ின்ைர் ஏற்றுக் 
பகாள்ள முயன்றதால் தான். இந்த நான்கு நூற்றாண்டு வளர்ச்சினயயும் கைந்த 20 ஆண்டுகள் விஞ்சி 
நிற்கும் நிதர்சைத்திற்கு ப ருவனகயில் இனணயத்னதயும் பதானலபதாைர்பு சாதைங்களின் 
எளினமயாக்கத்னதயும், இவ்விரண்டின்  ரவலாக்கத்னதயும் காரணமாகச் பசால்லலாம்.  
 
இனணயம் பவகுமக்கள்  யன் ாட்டிற்கு சமூக வனலதளங்கள் வாயிலாக திறந்து விைப் ட்ைது 
முதலாகலவ சிந்தனைத் தளத்தில்  ல்லவறு மாற்றங்கனள உண்ைாக்கி வருகிறது. இதில்  ல்லவறு சாதக 
 ாதகங்கள் இருக்கின்றை. எந்தத் தகவலும் பநாடியில் கினைத்துவிடும் என் லத வாய்ப் ாகவும், 
ஆ த்தாகவும் இருக்கிறது. தகவல் களஞ்சியமாகவும் ப ாழுதுல ாக்கு அம்சமாகவும் இருக்கின்றது 
இனணயம். விட்டில் பூச்சிகள் எந்த விளக்கில் விழுகின்றை என் லத தற்ல ானதய  ிரதாைக் லகள்வி.  
 
 ல நாடுகளில் அரனசலய மாற்றிய இந்தச் சமூக வனலதள  லம் மூலம் மக்களின் எண்ணலவாட்ைத்னத 
பநாடிக்கு பநாடி ஒரு சிலர் அல்லது குழுவிைர் மாற்றி அனமக்க முடியும் என் து கவைம் 
பகாள்ளத்தக்கது. ஒவ்பவாரு நாடும் தன் இனணய கட்ைனமப்ன ப்  லப் டுத்த ப ரிதும் கவைம் 
பசலுத்துகின்றது. ப ாருளாதார லமம் ாட்டிற்குப்  யன் தரும் என்று இன்று இனவ பசய்யும் இந்தக் 
கட்ைனமப்பு நானள அரசியல் நினலயற்றதன்னமக்காை ஊற்றாக மாறுவதுைன், ஆட்சியாளர்களுக்கு 
மிகப்ப ரும் தனலவலியாய் உருவாகப் ல ாவதுமுண்டு. கார்ல் மார்க்ஸ் முதலாளித்துவம் எப் டி தன்னை 
அழிக்கும்  ாட்ைாளி வர்க்கத்னத அதுலவ வளர்த்பதடுப் தாகச் பசான்ைாலரா, அலத ல ால் எந்த அரசும் 
தைக்காை அழினவ தாலை உண்ைாக்கும் என் தற்கு இது லமலும் ஒரு சான்றாகலாம். இனணயத்தின் 
மூலம் மக்கனளத் தினசதிருப் ி அவர்கனள மாற னவக்கும் வழி பதரிந்தவர்கள் ஆட்சியில் அமர முடியும் 
எைில் அவர்கனள விரட்டி அடிக்கவும் அலத இனணயம் கருவியாகும் என் னதயும் மறுக்க முடியாது.  
 
துனறசார் வல்லுைர்கள், அரசியல் தனலவர்கள், கனலஞர்கள், அதிகாரிகள் எைப் ப ாது மக்களிைமிருந்து 
எப்ல ாதுலம பதானலவில் இருந்தவர்கனள, அவர்களுக்கு மிகச் சமீ த்தில் நிறுத்தியிருக்கிறது இனணயம். 
உச்சாணிக் பகாம் ில் இருந்தவர்களின்  ிம் ங்கள் அப் ட்ைமாக ப ாதுபவளியில் உனை ட்டு அவரவர் 
உண்னம முகத்னத  ார்த்துணரும் சாதாரணன், தான் கட்ைனமத்து னவத்திருந்த  ல விதிகனளத் தாலை 
உனைத்து பவளிவருவனதயும், மூர்க்கமாக பசயல் டுவனதயும் தன் சுதந்திரமாக நிறுவ முயல்கிறான்.  
 
பமய்யுலகில் விதிக்கப் ட்டிருக்கும் கட்டுப் ாடுகனள,  ழகிவந்த நாகரிகங்கனள, முகம்  ார்த்து லநருக்கு 
லநராக ல சமுடியா வார்த்னதகனள சமூக வனலதளங்கள் வாயிலாக பமய்நிகர் உலகில் உனைத்பதறிவலத 
கட்ைற்ற சுதந்திரம் என்று நம் ப் டுகிறது. தைி மைித அளவில் இனணயம் அவர்கனள  ல்லவறு 
லசதிகனள பதரிந்து பகாள்ள உதவிய ல ாதிலும், ப ரும் ான்னம மக்களினைலய தரவுகனளத் லதடும் 
 ழக்கலம இல்லாமல் முதலில் வாசிப் லத உண்னம எை நம்பும் மைநினலனய வளர்த்பதடுக்கிறது. 
வலினமயாை எழுத்து இருந்தால் எந்தச் சாத்தானும் கைவுளாவது எளிது, தைி மைிதைின் ஆழ்மை 
இயல்புகளாை தயக்கம், வக்கிரம், குரூரம், ப ாறானம எை ப ாது பவளியில் முன்ைிறுத்த முடியாதிருந்த 
உணர்வுகள் இப்ல ாது சமூக வனலதளங்கள் வாயிலாக, அது வழங்கும் முகமூடி வாயிலாகப்  ரவலாக 
பவளிப் டுகிறது. இயல் ிலலலய அனமதியாக இருப் வர்கள் கலகக்காரர்களாய் அனையாளம் 
பகாள்ளப் டுவதும், லகாமாளிகள் ல ாராளிகளாய்ப் புரிந்து பகாள்ளப் டுவதும் நிகழ்வது இதைால் தான்.  
 
எப் டிக் னகயாள்வது என் தற்காை  யிற்சியும், முதிர்ச்சியும் மக்கள் அனையும் முன்ைலம  ாகாசுரமாக 
வளர்ந்து நிற்கிறது இனணயம். லநரத்னத, வாசிப்ன , புரிதனல, தர்க்கத்னத,  குத்தறினவ,  ிறனர மதிக்கும் 
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நாகரிகத்னதக் லகள்விக்குள்ளாக்கி, வனச ாடுவனதயும், குழு மைப் ான்னமனயயும், சுய ரிலசாதனையற்ற 
தன்னமனயயும், முன்முடிவுகனள நம் ிச்பசயல் டும் ல ாக்னகயும், அவசரகதியில் வினையாற்றுவனதயும் 
ஊக்குவிக்கிறது.  டிப் து குனறந்து வரும் அலத லநரம், எழுதுவது அதிகரித்து வருவது முரண் நனக.  
 
சுயம் என்று தாம் நம்புவனத நினலநாட்டிக் பகாள்ளவும், தமக்குச்சரி எை எண்ணுவனத முன்ைிறுத்தவும் 
சமூக வனலதளங்கனளப் ப ாறுத்தமட்டில் மக்கள் எப்ல ர்ப் ட்ை எல்னலக்கும் பசல்லத் தயங்குவதில்னல 
எல்லாவற்னறயும் குற்றம் சுமத்துவது, லகள்விக்குட் டுத்துவது, வினை காணும் முன்ல  விலகிவிடுவது, 
லமலலாட்ைமாய் எனதயும் அணுகுவது, உணர்ச்சியின் வயப் ட்டு முடிவுக்கு வருவது, தமது கருத்துக்கு 
எதிர்வாதம் பசய் வர்களின் வாதத்திற்கு  தில் அளிக்க முயலாமல் அவர்களின் தைி வாழ்னவ லநாக்கி 
விரல் நீட்டுவது எை பமய்நிகர் ல ார்க்களமாய் மாறிவிட்ை இனணயம் தான் அடுத்த தனலமுனறயின் 
ஒலர வழிகாட்டியாய் இருக்கப்ல ாகிறது என் னத சமூகவியலாளர்கள் கவைத்லதாடு அணுக லவண்டும். 
 
இனணய நூற்றாண்டு நாம் யாரும் எண்ணிலய இருந்திராத காட்சிகனள நம் முன் அவிழ்க்கப் ல ாகிறது. 
உண்னமயாை புதுயுகம் அப்ல ாதுதான்  ிறக்கும், அந்த யுகத்தில் உனைப் பதற்பகன்று எவ்விதியும் இராது.  
 
*** 
 

சிரஞ்சவீியும் ஜவீிதாவும் 
சசாரூபா 

 
கல்யாணத்திற்கு முன் கடிதம் தந்லதார் 
கருனண பகாண்டு  ார்க்கிறார் 
 
ப ற்றவர் முழங்கால் கட்டி விசும் ியிருப் ாபளை 
முகவாய் பதாட்டு கண்ணரீ்த் தைம் லதடுகிறார் 
 
மற்றவர் மாண்ைார் மீளார் எைச் பசாலல் லவண்டி 
அழுது புரள்வனதக் காண வினழகிறார் 
 
அள்ளி முடிந்துப்  ின்ைலிை லசாம் ல் ை  
லசாகபமன்லற சுகப் டுகிறார் நண் ர் 
 
ஆறுதலுக்காய் ஏற்றும் பமழுகுவர்த்திகள் 
உருகிலயாை காபலங்கும் பகாப்புளங்கள் 
 
 ட்ைாணி புலாவிற்குப்  சிக்கத்தான் பசய்கிறது 
இஞ்சி நறுக்க விரல் பகாய்து வலி உயிர் ல ாகிறது 
 
யலதச்னச நனகச்சுனவக்குச் சட்பைை சிரிப்பு வருகிறது. 
 ிடித்தனவ மட்டும்தான் இன்னும்  ிடித்திருக்கிறது 
 
மடியமர்ந்து காதுகடித்து சிரஞ்சீவிதான் எை நான் சிணுங்க 
முன்னுச்சி முத்தமிட்டு இல்ல, ஜவீிதாடி எை நீ சிரிக்க 
 
எவரறிவார் - என்னுள் லதங்கிய நம் மும்மாதச் சிசு 
உன்சவம் கண்ைதிர்ந்து கனலந்பதாழிந்து ல ாைனத. 
 
*** 
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நேரீா 
கர்ணாசக்தி 

 
இதயத்துடிப்பு நன்றாக இருக்கிறதாம், ைாக்ைர் பசான்ைதாய்ச் பசான்ைாள். லமலும் வளர்ச்சி சீராக இருக்க 
ைாக்ைர் பசால் டி நினறய மருந்து, மாத்தினரகபளல்லாம் வாங்கி வந்திருக்கிறாளாம். எல்லாவற்னறயும் 
ைாக்ைரின்  ரிந்துனரப் டி தவறாமல் சாப் ிடுவாள் என்றும், அப்ல ாதுதான் நான் நல்ல டியாக அவளுக்குக் 
கிட்டுலவன் என்றும், எனைக் காணப்ல ாகும், எனைக் னககளில் ஏந்திக்பகாள்ளப்ல ாகும் அந்த நாளுக்காகத் 
தான் காத்திருக்கிறாள் எைவும், அந்த நாலள தன் வாழ்வின் ப ாக்கிஷமாை நாள் எைவும் தன் குளிர்ந்த 
கரங்களால் ஒரு பமல்லிய இளஞ்சூட்னை வயிற்றினூலை  ரப் ி வாஞ்னசயுைன் பசான்ைாள் உம்மா. 
 
எைக்கும் அப் டித்தான் இருந்தது. நாள் முழுக்க என்னைப் ற்றிலய சிந்தித்து, ல சி, உனரயாடி, சிரித்து, 
மகிழும், அவள் முகத்னத இப்ல ாலத  ார்த்து, அவள் னககளில் தவழ்ந்து, முனலயில் முட்டி இறுகிக் 
பகாள்ள லவண்டும் ல ாலிருந்தது. ஃ ரீதா என் துதான் உம்மாவின் ப யராம் மார்க்கத்தில் அப்ப யருக்கு 
இனணயற்றவள் என்று ப ாருளாம், ஆம் உண்னமதான் அது, யாருக்கும் இனணயற்றவள்தான் உம்மா. 
 
சூல் பகாண்ை நாள் முதல் என்லைாடு பசல்லம் பகாஞ்சி உனரயாடிக்பகாண்லை இருக்கிறாள், அவளுக்கு 
என்ைிைம் பசால்வதற்கு இல்னலபயன்று எதுவுலம இல்னல, எப்ல ாதும் ஏலதனுபமான்னறப்  கிர்ந்த டி 
என்னை உயிர்த்திருக்க னவத்திருக்கிறாள். என் ஒவ்பவாரு துடிப் ிற்கும் அவளிைம் அக்கனற நினறந்த, 
ரசவாதம் பகாண்ை நீண்ைபதாரு உனரயாைல் எதிர்வினையாகும். அது லகட்க பகாள்னள விருப் ம் எைக்கு. 
 
இப் டித்தான் உம்மா எைக்குப் ப யர் னவத்த கனதனய, ஓராயிரம் முனறலயனும் பசால்லியிருப் ாள். 
இருந்தும் அது லகட்கத் திகட்டியலத இல்னல. வயிற்றில் நான் உருவாைனத அறிந்த நாள் ஒன்றில், அவள் 
உறங்கும்ல ாது வந்த கைவின் கனத அது. பமன்சிவப் ாய் வாைம் சூழ்ந்திருந்த ஒரு வைத்தின் நடுலவ 
ஓடும் ஒரு நதியின் மறுகனரயில் ஒர் ஒளினயக் கண்ைாளாம் உம்மா. அந்த ஒளி னக நீட்டி அவனள 
அனழக்க, நதினய நைந்லத கைந்து அருகில் பசன்று  ார்த்தாளாம், அந்த ஒளினய அனைந்த ின் தான் 
அவளுக்கு பதரிந்ததாம் அது ஒரு நட்சத்திரம் என்று. அந்த நட்சத்திரம் னககனள உயர்த்தி உம்மா 
என்றனழத்த பநாடி அவள் அந்த நட்சத்திரத்னத ஏந்திக்பகாண்டு மகிழ்ச்சியாக சிரித்தாளாம்.  
 
இப் டியாகத் தான் அந்த கைவு வந்ததாம் உம்மாவிற்கு, இந்தக் கைவுக்கு  ின்ைர் தான், அல்லாஹ் 
தைக்குத் தந்த நட்சத்திரம் நான் என்று பசான்ைாள். அதற்குப்  ிறலக எைக்கு நளரீா எைப் ப யர் 
னவத்தாளாம், நளரீா என்றால் ஒளிரக்கூடியவள் என்று ப ாருளாம், இதுலவ எைக்குப் ப யர் கினைத்த 
கனத, இந்தக் கனதனய வழக்கமாை அவளின் னககள் வருடித்தரும் இளஞ்சூட்டில் பசால்லி முடிப் னத 
லகட்கக் லகட்க பமய் சிலிர்க்கும் எைக்கு. அப்ல ானதய என் துள்ளனலத் பதாைர்ந்து அவளுக்கும்.  
 
நான்  ிறந்து, பகாஞ்சம் வளர்ந்த  ின் அவள் னககனளப்  ிடித்துச் சுற்றி வரும் ல ாதும், ஓடிப் ிடித்து 
வினளயாடும் ல ாதும், என்ைிைம் பசால்ல ஒரு கவினத தயாரித்து னவத்திருந்தாள். “யார் பசான்ைது? / 
நட்சத்திரங்கள் சுற்றி வருவதில்னலபயன்று / சுற்றிச்சுற்றி வருகிறாலள நளரீா!” 
 
பூமி, நிலா, மற்றும் இன்னும் சில லகாள்கனளப்ல ால சூரியனும் நட்சத்திரங்களும், எனதயும் சுற்றி வராது 
மகலள, அது எப்ல ாதும் ஒலர இைத்தில் மட்டும்தான் மின்ைிக்பகாண்டிருக்கும், அந்தக் லகாைாை லகாடி 
நட்சத்திரங்கனள ப ாறானம பகாள்ளச்பசய்ய நீ இந்த உலகத்னதலய சுற்றி வர லவண்டும், சீக்கிரம் 
வந்துவிடு நளரீா என் ாள். எைக்கு நட்சத்திரங்கனள விை உம்மானவக் காணத்தான் ஆனசயாக இருக்கும். 
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இலதல ால எைக்காக அவள் னகயால் பநய்த இரு தாவது ஸ்பவட்ைரின் கனதயும் அந்தப் ப யர் 
கனதனய ல ாலலவ பகாள்னள சுவாரஸ்யமாைது, பவறும் நான்கு மதியப்ப ாழுதுகளிலலலய அனதப் 
 ின்ைி முடித்து விட்ைாளாம், அதன் நிறம் என் நிறத்னதப் ல ாலலவ பவளிர்சிவப்பு நிறமாக இருக்குமாம். 
அந்த ஸ்பவட்ைரின் இைது க்கம் ஒரு லராஜாவின்  ைத்னத வனரந்து இருக்கிறாளாம், அவள் பசால்வாள். 
 
லராஜா என் து ஒரு பூ நளரீா. அது ஒரு நல்ல வாசனையும், அழகாை நிறமும், பமல்லிய இதழ்கனளயும் 
பகாண்ைது. கிட்ைத்தட்ை உன்னைப்ல ாலலவ, இல்னலயில்னல உைக்கும் சற்று குனறவாை அழகுதான் 
இருக்கும் அதற்கு. இந்த லராஜா ஸ்பவட்ைர் உைக்கு மிக  ிடிக்கும் நளரீா என் ாள். 
 
அனத அணிந்து நான் சிரிப் தாய் அடிக்கடி கைவு காண்கிறாளாம், லநரில் நான் அனதயணிந்து சிரிக்கும் 
ல ாது புனகப் ைம் எடுத்து, அந்தப் புனகப் ைத்தில் “ஒரு நந்தவைம் வடீ்டுக்குள் வளர்கிறது” எைக் கவினத 
எழுதி ஹாலில் மாட்டினவப் ாளாம், என்ைபவல்லாம் ல ரானச காட்டுகிறாள் என் உம்மா! யார்க்கும் 
இனணலய இல்லாத என் பசல்ல உம்மா. திைம் ஒரு லசதி பசால்வாள், திைம் திைம் ஆனச கூட்டுவாள். 
  
உைக்குத் பதரியுமா நளரீா? நீ வரப்ல ாகும் ஊர் ஓர் ஒப் ற்ற மைிதர்  ிறந்த ஊர், இந்தத் லதசத்தில் மிக 
முக்கியமாை ஊர், நீ வந்து ார் உைக்கு இங்கு எல்லலானரயும்  ிடிக்கும், உன்னையும் எல்லலாருக்கும் 
 ிடிக்கும், நீ வினளயாை நான், வாப் ா தவிர  க்கத்து வடீ்டில் உன்னைப் ல ாலலவ குட்டியாக மூன்று 
குழந்னதகளும் இருக்கிறார்கள், அங்கித், அமித், அைந்த் என் து அவர்களது ப யர். மிக அழகாக இருக்கும் 
அவர்கள் ஒருவருக்பகாருவர் அனமதியாக வினளயாடுவனதப் ார்க்க, உன்னைப் ார்த்தால் அவர்களுக்கும் 
மிக  ிடிக்கும், எப்ல ாதும் நீ எப்ல ாது வருவாய் என்று விசாரித்து பகாண்லை இருக்கிறார்கள். திைமும் 
அவர்கலளாடு நீ வினளயாைலாம், சீக்கிரம் வந்துவிடு மகலள எை அத்தனை பசல்லமாக அனழப் ாள்.  
 
எப் டிபயல்லாலமா கண்ணும் கருத்துமாக மகிழ்வூட்டிய, இந்த உலகில் யாருக்கும் இனணயில்லாத என் 
உம்மா எனும் லதவனத இப்ல ாது பவடித்து அழுது பகாண்டிருக்கிறாள், இலத நாளில் சற்று லநரத்திற்கு 
முன்ப ல்லாம் வழனம மாறிய ஒரு நடுக்குறும் தைவலில், அதிகாரங்கள் எல்லாம் லவடிக்னகப் ார்த்த டி 
இருக்க, அவர்கள் னககளில் வாக்களார்  ட்டியல் எல்லாம் னவத்துக் பகாண்டு, நம்னம, நம்மவர்கனள 
வடீுவைீாக பவறி ிடித்து லதடிக்பகாண்டு வருகிறார்களாம் நளரீா, எைக்கு மிகவும் கலக்கமாக இருக்கிறது 
என்ற டி மிக லவகமாக ஓர் இருதயத்தின் துடிப்ன ப்  கிர்ந்தாள். 
 
சில மணித்தியாலத்திற்குப்  ிறகு இலதா இப்ல ாது கதறிக்பகாண்டு இருக்கிறாள், கதறிலினூலையும் அவள் 
னக என் மீதுதான் அழுத்திய டி இருந்தது, யாரிைலமா உரக்கக் பகஞ்சி அழுத டி “விட்டுவிடுங்கள், தயவு 
பசய்து விட்டுவிடுங்கள் அய்யா. நாங்கள் சாதரணர்கள், சத்தியமாக நாங்கள் எந்தக் கரலசவகர்கனளயும் 
எரிக்கவில்னல. நினறமாதத்தில் இருக்கும் உங்கள் சலகாதரியாய் எண்ணிக்பகாண்டு எங்கனள விட்டு 
விடுங்கள், அய்யா விட்டுவிடுங்கள்” எைப் ப ருஓலம் திரும் த் திரும்  லகட்டுக்பகாண்லை இருந்தது.  
 
எனைச்சுற்றி இருந்த தனச, நீர், எலும்பு, நரம்பு, இரத்தம், குைல் எை அனைத்திலும் ப ருவலி  ரவ 
முரட்டுக்கரம் ஒன்று என் கால்கனள  ிடித்து, உயிர்லநாக பவளிலய இழுத்துப்ல ாட்ைது. சிறு துடிப் ிற்குக் 
கூை எதிபராலிக்கும் உம்மாவின் குரல், இப்ல ாது லகட்கலவ இல்னல,  லமாக மூச்சு திணறியது, 
கனைசியாக என்னுள்  திந்த உம்மாவின் குரல் பசால்லிய வார்த்னத மட்டும் நினைவுக்கு வந்து எந்த 
கரலசவகர்கனளயும் நான் எரிக்க வில்னலபயை எைக்குத்பதரிந்த  ானஷயில்  றீிட்டு அழுது பசால்லி 
முடித்லதன், முற்றிலுமாக மூச்சனைத்துப்ல ாைது, திறக்காமலல இன்னும் இறுக மூடிக்பகாண்ைை விழிகள். 
 
கனைசி ஓனசயாக பசவிகளில் விழுந்தது – “தூக்கி வசீு அந்தப்  ிண்ைத்னத, இதயம் நின்றுவிட்ைது”. 
***      
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ஸ்டான்லி க்யூப்ரிக்: இயக்குனர்கேின் ஆசான் 
நவனீ் குமார் 

 
ப ாதுவாக இந்திய சிைிமா தவிர்த்து நாம் அதிகமாகப்  ார்ப் து ஹாலிவுட் சிைிமா என் தால், ஒரு 
தினரப் ைம் எப் டி இருக்க லவண்டும் என்கிற நம் வனரயனற இதன் அடிப் னையில் தான் அனமகிறது. 
ஆங்கிலப்  ைங்கனள தவிர்த்து லவற்று பமாழிப்  ைங்கனளப்  ார்க்க ஆரம் ித்தால் இந்த லகாட் ாடுகள் 
உனைய ஆரம் ிக்கும். உலக சிைிமா என் து எவ்வளவு  ரந்தது என் னதப் புரிந்துபகாள்ள அது உதவும்.  
 
ஆைால் ஆங்கிலப்  ைங்கனள அவ்வளவு எளிதில் ஒட்டுபமாத்தமாக ஒதுக்கிவிை முடியாது. காரணம், 
உலக அளவில் சிறந்த இயக்குைர்கனளப்  ட்டியலிட்ைால் அதில் சிலர் ஆங்கிலப்  ைங்கனளக் 
பகாடுத்தவர்கள். அதில் முக்கியமாைவர் மற்றும் முதன்னமயாைவர் ஸ்ைான்லி க்யூப்ரிக். 
 
ஸ்ைான்லி க்யூப்ரிக்கின்  னைப்புகள் பவகு சுல மாக நம்னமக் கவர்ந்து உள்ளிழுத்து விடுக்கூடியனவ. 
இதற்கு  ல காரணங்கள் உண்டு. மிக முக்கியமாை காரணமாக நான் கருதுவது இவருனைய  ைங்களின் 
கனதக்களைில் உள்ள எளினம. அதாவது  ைத்தின் ல ாக்கில் நாமும் நகர எந்தவித விஷய ஞாைலமா 
வரலாற்று அறிலவா லதனவயில்னல, ப ாதுவாகலவ  ைங்கனள மிக எளினமயாக 'ஒரு ஊரில் ஒரு 
 ண்னணயார் இருந்தார்’ என்கிற கிராமக் கனத  ாணியில் ஆரம் ித்து நகர்த்திச் பசல்வார். பமதுவாக 
நம்னமக் கனதக்குள் அனழத்துச் ல்லும் விதமாய் அனமந்திருக்கும் இவரின்  னைப்புகள். இப் டிப்  ட்ை 
கனதகனளத் தான் நாம் இயல் ாகலவ விரும்புகிலறாம். எவ்வளலவா பதாழில்நுட்  முன்லைற்றங்கனள 
ஒட்டிய  ைங்கனள வந்தாலும் நாம் விரும்புவது எதார்த்தமாை கனதகளில் நம்னமத் பதானலக்கத் தான்.  
 
இப் டிப் ட்ை எளினமயாை கனதக்களன்கனளக் னகயாள்வது மிகக் கடிைமாைதும் கூை.  லர் இதனை 
முயற்சித்துத் லதாற்றிருக்கிறார்கள். பவற்றி கண்ை மிகச் சில இயக்குைர்களும் இது ல ான்ற எளினமயாை 
நனைனய பகாஞ்சம் கடிைமாை அம்சங்கனள உள்வாங்கலவ  யன் டுத்தியிருக்கிறார்கள். அதாவது 
 ைத்தில் ஒழிந்திருக்கக் கூடிய சஸ்ப ன்ஸ் அல்லது குறியடீு ல ான்றவற்னற உணர்த்துவதற்காக 
கனதனய பமதுவாக நகர்த்திச் பசல்ல முயன்றிருப் ார்கள். இது சற்லற பசயற்னகயாை உணர்னவலய 
பகாடுக்கும். க்யூப்ரிக்ப்  ைங்களில் இப் டி இருக்காது. எளிய நனைனய மிக லநர்த்தியாகக் னகயாண்டு 
கனதயின் வலினமனய அலத நனையில் எடுத்துச் பசல்வார். சுருக்கமாகச் பசான்ைால், க்யூப்ரிக்கின் 
 ைங்கனளப்  ார்ப் தற்காை மைநினல எப்ல ாதுலம நமக்கு இருக்கும். அதுலவ அவரின் பவற்றி. 
 
லவபறந்த இயக்குைரும் க்யூப்ரிக் அளவிற்கு  ல்லவறு வனகனமகனளத் பதாட்டிருக்க முடியுமா என்று 
பதரியவில்னல. இவரின் ஒவ்பவாரு  ைத்திற்கு அவ்வளவு லவறு ாடுகள், எவ்வித ஒற்றுனமயும் 
கண்டுவிை முடியாது,  ிரம்மிப்ன த் தவிர. இவரின் ப ரும் ாலாை  ைங்கள் நாவல்கனள அடிப் னையாகக் 
பகாண்ைனவ. தன்  ைங்களுக்காை கனதகனள ஆங்கிலம்,  ிபரஞ்ச், இத்தாலி, பஜர்மன் எை  ல்லவறு 
பமாழிகளிலிருந்து க்யூப்ரிக் லதடிப் ிடித்துத் லதர்ந்பதடுத்திருப் து பதரிகிறது.  
 
இவர்  ைங்களின் மற்பறாரு சிறப்பு அம்சம் வசைங்கள். மற்ற  ைங்களின் மூலம் நமக்கு இயல் ாகப் 
 ழக்கப் ட்ை சுவாரஸ்யமாை லகள்வி -  தில் வனகயாை வசைங்கள் மட்டுமல்ல. பமாழியின் திறனை 
மிக அழகாகப்  யன் டுத்தியிருப் ார். ஆங்கிலத்தின் அழனக நான் அதிகமாக உணர்ந்தது க்யூப்ரிக் 
 ைங்களின் வசைங்களில் தான். தமிழில் கூை அவற்றினை அவ்வளவு அழகாகவும் சுருக்கமாகவும் 
பசால்ல முடியாது என்று  லமுனற லதான்றியிருகிறது. இவற்னறத் தவிர இவருனைய  ைங்களில் இனச, 
லகமராவின் ஈடு ாடு  ிரம்மிக்கனவக்கும். சிைிமா உலகிற்காை க்யூப்ரிக்கின் ஈடு ாடு அளப் ரியது. 
தினரக்கனத, இயக்கம், ஒளிப் திவு, தயாரிப்பு, எடிட்டிங் எை  ல துனறகளில் ஈடு ட்டிருக்கிறார். மைித 
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உளவியல் சார்ந்த  ல்லவறு அம்சங்கனள எடுத்துனரக்கும் இவரின்  னைப்புகள் வலினமயாை 
உணர்வுகனளக் பகாடுக்க வல்லனவ. என்ைளவில், க்யூப்ரிக் இயக்குைர்களின் ஆசான். 
 
* 
 
க்யூரிக்கின் சிறந்த  ைம் எதுபவன்று முடிபவடுப் து கடிைமாை பசயல். நான் லகட்ை /  டித்த வனரயில் 
ஒவ்பவாருவரும் அவரது ஒவ்பவாரு  ைத்னத - கிட்ைத்தட்ை எந்த  ைத்னதயும் மிச்சம் னவக்காமல் - 
பசால்லியிருக்கிறார்கள். ஆைால், Eyes Wide Shut அவ்வளவு பவகுவாக க்யூப்ரிக்கின் சிறந்த  ைமாகக் 
கருதப் ைவில்னல என் து சற்லற ஆச்சார்யமாைது. இதன் காரணம் புரிந்துபகாள்ளக் கூடியது தான்.  
 

 
 
ஓர் உதாரணம், இயக்குைர் மணிரத்ைம் எடுத்த  ைங்களில் மற்ற  னைப்புகளின் சிறப் ினை பகாஞ்சம் 
சுல மாகலவ புரிந்துபகாள்ள முடிந்தாலும் பமளை ராகம்  ைத்தின் சிறப்ன ப் புரிந்துபகாள்வதில் சற்லற 
சிரமங்கள் இருக்கலாம். காரணம் அது உணர்வுகள் சார்ந்தது. Eyes Wide Shut அது ல ாலலவ, ஆைால் அனத 
விை  ன்மைங்கு வலினம வாய்ந்த  ைம். இதில் னகயாளப் ட்டிருக்கும் மைித உளவியல் எளிதாகப் புரிந்து 
பகாள்வதரிது. கணவன் மனைவி உறவின் ஆழத்னத இவ்வளவு நுணுக்கமாகச்பசான்ை  ைம் லவறில்னல.  
 
1926-ம் ஆண்டு பவளிவந்த Traumnovelle எனும் பஜர்மன் நாவனல னமயமாகக் பகாண்டு உருவாை  ைம். 
 ைம் பவளியாை ஆண்டு 1999. இப் ைத்தின் கரு என்று எனதயும் குறிப் ிட்டுச் பசால்ல முடியாது. ஒரு 
கணவன்-மனைவியின் வாழ்வில் இரண்லை நாட்களில் நைக்கும் விஷயங்கனள பசால்லும் கனத தான் 
இது. அந்த இரண்டு நாட்களில் நைக்கும் சம் வங்கள், அதைால் தம் திகளுக்கு இனையில் நைக்கும் மைப் 
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ல ாராட்ைங்கள் தான் கனதனய நகர்த்துகிறது. முக்கியமாக, கனதயின் நாயகனுக்கு ஏற் டும் உளவியல் 
 ரிமாற்றங்கலள இப் ைத்தின் மாப ரும் வலினம. ஓர் ஆணின், தன்னை லநர்னமயாைவைாக நைந்த 
விரும்பும் ஒரு மைிதைின் நுண்னமயாை உணர்வுகனள இவ்வளவு பதளிவாகக் காட்டிய  னைப்பு லவறு 
இருக்க முடியுமா என்று பதரியவில்னல. தாம் த்தியம், காதல் ல ான்றவற்னறயும் அதனுைன்  ினணந்த 
உணர்வின் பவளிப் ாடுகள், அனதத் தாண்டிய ல ாராட்ைங்கள் ஆகியவற்னற லநர்த்தியாை முனறயில் 
ஆராய்கிறது இப் ைம். கணவன் மனைவிக்குள் இருக்கும் உச்ச ட்ச  கிர்வு, முதிர்ச்சி ஆகியவற்னற மிக 
அழகாக சித்தரிக்கிறது இப் ைம். உங்கள் இனணயுைன் லசர்ந்து  ார்க்கக் கூடிய அழுத்தமாை ஒரு  ைம்.  
 
மருத்துவராக இருக்கும் நாயகன் தை மனைவி, குழந்னதயுைன் மிகவும் மகிழ்ச்சியாை, வசதியாை, 
முக்கியமாக லநர்னமயாை வாழ்க்னக வாழ்ந்து வருகிறான். தன் மனைவி, குழந்னத மீது தீராத அன்பு 
பகாண்ைவைாக இருக்கிறான். ஓர் இரவு, தம் திகள் தன் குடும்  நண் ரின்  ிறந்தநாள் விழாவிற்குச் 
பசல்கிறார்கள். இதுலவ  ைத்தின் முதல் காட்சி. விழாவில் கணவனும் மனைவியும் தைித்தைியாகப் 
 ிரிந்து பகாண்ைாடுகிறார்கள். தன் மனைவி லவபறாருவனுைன் இனணந்து நைைம் ஆடுவனத நாயகன் 
கவைிக்கிறான். தன் கணவன் லவறு இரு ப ண்களுைன் இருப் னத நாயகி கவைிக்கிறாள். அடுத்த நாள் 
இயல் ாகலவ நகர்கிறது. இனதப்  ற்றி இருவரும் ல சிக்பகாள்ளவில்னல. அன்றிரவு இருவரும் ல ானதப் 
ப ாருள் ஒன்னறப் புனகத்த டிலய அன்ைிலயான்யமாகக் காதலில் ஈடு டுகிறார்கள். அப்ப ாழுது மனைவி 
இந்தப் ல ச்னச ஆரம் ிக்கிறாள். இப்ப ாழுது இருவருக்கும் இனையில் ஒரு நீண்ை உனரயாைல் நைக்கிறது. 
 
உலக சிைிமா  ார்த்த classic conversation-களில் இந்த உனரயாைலுக்கு முதல் வரினசயில் நிச்சயம் ஓர் இைம் 
உண்டு (என்னைக் லகட்ைால் முதல் இைலம இதற்குத் தான்). தாங்கள் பசன்ற விழாவில் தன் கணவனுைன் 
இருந்த இரண்டு ப ண்கனளப்  ற்றி விசாரிக்கிறாள் நாயகி.  திலுக்குத் தன் மனைவியுைன் நைைமாடிய 
ஆண் யார்? அவனுக்கு என்ை லதனவ? என்று விசாரிக்கிறான் நாயகன். அதன்  ிறகு நைக்கும் 
உனரயாைலின் மிகச் சுருக்கமாை வடிவம் இங்லக: 
 
நாயகி: என்னுைன் நைைமாடியவனுக்கு என்னுைன் உைலுறவு னவத்துக் பகாள்ள ஆனச. 
நாயகன்: அதில் ஒன்றும் ஆச்சர்யம் இல்னல. ஏபைைில், என் மனைவி ல ரழகி. 
நாயகி: நான் அழகி என் தால் என்ைிைம் ல ச ஆண்களுக்கு இருக்கும் ஒலர காரணம் என்னைப் புணர 
லவண்டும் என் து மட்டுலம. அப் டித் தாலை? 
நாயகன்: அவ்வளவு நிச்சயமாக அல்ல. ஆைால் கிட்ைத்தட்ை அப் டிலய. ஆண்கள் எப் டிபயன்று நம் 
இருவருக்குலம பதரியும்.  
நாயகி: எைில், நீ ஏன் அப் டி இல்னல? லநற்னறய விழாவில் அந்த அழகிகளுைன் நீ ஏன் உைலுறவு 
னவத்துக்பகாள்ள நினைக்கவில்னல? 
நாயகன்: ஏபைன்றால் நான் உன்னைக் காதலிக்கிலறன். உன்னை மணந்திருக்கிலறன். உன்னை 
காயப் டுத்த விரும் வில்னல. 
நாயகி: எைலவ நீ அவர்களிைம் உறவு பகாள்ளாதது என் மீது காட்டும் இரக்கலம தவிர, உண்னமயில் 
உறவு பகாள்ள எண்ணம் இல்லாமல் இல்னல?  
நாயகன்: நாம் உட்பகாண்ை ல ானதப்ப ாருள் உன்னை ஆக்கிரமிக்கிறது. 
நாயகி: லநரடியாக  தில் பசால், உன் மருத்துவமனையில் உன்னை ஆலலாசிக்க வரும் ப ண் உன்ைிைம் 
ஆர்வம் காட்டிைால் உைக்கு என்ை லதான்றும்? 
நாயகன்: அப் டி நைக்க வாய்ப் ில்னல. ப ண்களால் அவ்வளவு சுல மாக அப் டி எண்ண முடியாது. 
நாயகி: இது தான் லகாடிக்கணக்காை ஆண்டுகளாக நைக்கும்  ரிணாம வளர்ச்சியா? ஆண்களுக்கு மட்டும் 
சுதந்திரம், ஆனசகள் உண்டு. ப ண்கள் எைில் அைங்கி இருக்க லவண்டுமா? 
நாயகன்: அப் டியில்னல. ஆைால் ப ண்களுக்கு ப ாதுவாக இப் டியாை ஆனசகள் இருக்காது. 
நாயகி: ஆண்களுக்குத் பதரிந்தது அவ்வளவு தான். 
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நாயகன்: எைக்கு உன் லமல் நம் ிக்னக இருக்கிறது. 
 
இதன்  ிறகு நாயகி தன் கணவனைப் ார்த்து நீண்ை எள்ளலலாடு சிரிக்கிறாள். சிரித்துவிட்டு தான் மனறந்து 
னவத்திருந்த ஒரு ரகசியத்னதத் தன் கணவைிைம் பசால்கிறாள். இதில் முக்கியமாை விஷயம், நாயகி 
பவளிப் டுத்தும் அந்த ரகசியம் ஒரு சம் வம் கூை அல்ல. பவறும் கற் னைகள் நினறந்த ஓர் ஆனச. 
ஒருவருக்பகாருவர் காதலித்து மகிழ்ச்சியாை வாழ்க்னகயில் இருக்கும்ல ாது தன் மனைவியிைம் இருந்த 
ஓர் ஆழமாை ஆனசனய உணர்ந்த ின் தடுமாறும் ஓர் ஆணின் உளவியல் பவளிப் ாலை இப் ைத்தின் 
னமய உணர்வு என்று பசால்லலாம். இதன்  ிறகு வரும் ஒவ்பவாரு காட்சியும் நாயகைின் மைம் எவ்வித 
தடுமாற்றங்கனளக் பகாண்டிருக்கும் என் னத மிகத் துள்ளியமாக எதார்த்தமாக விளக்குகின்றை.  
 
உனரயாைல் முடிந்த உைலை வரும் பதானலப்ல சி அனழப்பு தன் நண் ர் ஒருவர் இறந்ததாகச் 
பசால்கிறது. அவனரப்  ார்க்கக் கிளம்புகிறான் மைதளவில் அதிர்ச்சி பகாண்ை நாயகன். இறந்தவரின் 
மகளுக்கு ஆறுதல் கூறுகிறான் நாயகன். அவலளா தன் தந்னதயின்  ிணத்திற்கு முன்ைலர நாயகனை 
முத்தமிட்டு காதலிப் தாகச் பசால்கிறாள். தன் காதலனைப்  ிரிந்து நாயகைிைம் வாழ ஆனசப் டுவதாகச் 
பசால்கிறாள். சற்று லநரத்தில் அவளுனைய காதலன் அங்லக வந்ததும் நாயகன் அங்கிருந்து கிளம்புகிறான். 
 
அன்று நைந்த சம் வங்கள் அவனை பவகுவாக  ாதிக்கின்றை. தான் உயிருக்குயிராகக் காதலித்த, தான் 
முழுனமயாக நம் ிய தன் மனைவியின் விலைாத ரகசிய ஆனசயும், அதன்  ின் நைந்த சம் வங்களும் 
அவனுள் ஒரு பவறுனமனய நிரப் ி விடுகிறது. வாழ்க்னக மீதும், ப ண்கள் மீதும் ஒரு வித பவறுப்பு 
கலந்த அதிருப்தி ஏற் ட்டிருக்கும் மைநினலக்குச் பசல்கிறான். நாயகன் பகாண்டிருக்கும் disturbed 
மைநினலனய மிக இயல் ாை காட்சிகளின் மூலமாகலவ பவளிப் டுத்தி இருக்கிறது இத்தினரப் ைம்.  
 
தான் வந்துவிட்ை லவனல முடிந்தும் நாயகன் வடீு திரும் ாமல் சானலயில் நைந்தவாலற இருக்கிறான். 
இதுல ான்ற சூழ்நினலகளில் ஒருவனை ஆக்கிரமிக்கும் numbness, அடுத்து என்ை பசய்ய லவண்டும் என்று 
சிந்திக்க விரும் ாத மைநினல ல ான்றவற்னற மிக இயல் ாக புரியனவக்கிறது இப் ைம். ஓர் அதிர்ச்சி 
மைிதைின் வாழ்வின் மீதாை நம் கத்தன்னமனய எவ்வளவு எளிதாக விரட்டியடிக்கும் என் னத 
நாயகைின் உணர்வுகளின் மூலமாகக் காட்டியிருக்குறார் இயக்குைர். பவறுனம, பவறுப்பு, தைினம, 
அவமாைம், தூக்கி எறியப் ட்ை உணர்வு, வாழ்வின் மீது  ற்றின்னம ல ான்றவற்னற எந்த வசைமும் 
இன்றி லநர்த்தியாக பசால்லியிப் து ஆச்சர்யம். இதன்  ிறகு வரும் சம் வங்கள் சில க்ளாஸிக் ைச். 
 
சானலயில் நைந்த டிலய இருக்கும் நாயகனை ஒரு வினலமாது பநருங்குகிறாள். அனழக்கிறாள். 
இம்மாதிரியாை பவறுனம கலந்த மைநினலயில் ப ாதுவாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் தன்னை 
ஆக்கிரமித்துக் பகாள்ள நினைப் லத மைித மைம். குறிப் ாக ஆண்களின் மைம். இனத அற்புதமாக 
பவளிப் டுத்துகிறது இக்கனத. அதுவனர லநர்னமயாைவைாக, லவறு எந்தப் ப ண்னணயும் பநருங்காத 
நாயகன் இப்ப ாழுது வினலமாதுவின் அனழப்ன  ஏற்கிறான். அவள் மூலமாக தன் பவறுனமனயத் 
பதானலக்க நினைக்கிறான். அவள் இைத்திற்குச் பசன்று அவளிைம் பநருங்க ஆரம் ிக்கும்ப ாழுது 
அவனுனைய அனலல சிக்கு மனைவியிைமிருந்து அனழப்பு வருகிறது. சாதாரணமாக 'வடீ்டிற்கு வர லநரம் 
ஆகுமா?' என்று விசாரித்துவிட்டு முடித்துவிடுகிறாள். அதன் ின் அவைால் பதாைர முடியவில்னல. வினல 
மாதுவிைம்  ணத்னத பகாடுத்துவிட்டு நகர்ந்துவிடுகிறான். மைதினுள்  ாதித்த ஒரு விஷயம் மைிதனை 
எவ்வளவு எளிதாக உள்ளிழுத்து அவனை மாற்றக்கூடியது என் னத சூழ்நினலகளின் மூலமாக இதனை 
விை சிறப் ாக யாரும் உணர்த்த முடியாது. 
 
இதன்  ின் மறு டியும் நாயகன் வடீு திரும்  மைமில்லாமல் பவறுனம உணர்லவாடு சானலயில் 
நைக்கிறான். அப்ல ாது ஒரு  ாரில் தைக்குத் பதரிந்த நண் ன்  ியாலைா வாசிப் தாக அறிந்து அங்லக 
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பசல்கிறான். கைமாை உணர்வுகளுைன் இருக்கும் மைம் தைக்கு comfort-ஆை ஏதாவது விஷயத்தில் 
தன்னை ஈடு டுத்துக்பகாள்ள விரும்பும். அதன் நீட்சிலய நாயகன் இவ்விைங்களுக்குச் பசல்வது.   
 
ப ாதுவாக ப ரும் ாலாை தினரப் ைங்களில் ஒரு விஷயத்தால்  ாதிக்கப் ட்ை ஒருவன் லமற்பகாள்ளும் 
அதிரடி மாற்றங்கள், வில்லைாவது அல்லது தியாகியாவது, ல ான்ற exaggerated  ாதிப்புகனளலய 
 திவிட்டிருப் ார்கள். பசால்லப்ல ாைால் மைதில் ஏற் டும்  ாதிப்ன லய exaggerated உணர்வுகளாகலவ 
ப ரும் ாலாை  ைங்கள் காட்டுகின்றை. ஆைால் இப் ைத்தில் நாயகன் லமற்பகாள்ளும் ஒவ்பவாரு 
சம் வமும் அது பதாைர் ாக எடுக்கும் ஒவ்பவாரு முடிவும் ஒரு மைிதைின் இயல் ாை reflex. அதன் 
அர்த்தமும் லதனவயும் அவன் மைம் அனு விக்கும் ல ாராட்ைங்களால் விளக்க முடிந்தனவ.  
 
 ியாலைா வாசிக்கும் நண் னைச் சந்திக்கிறான் நாயகன். அவன் அன்றிரவு ஓரிைத்தில் நைக்கப்ல ாகும் 
இன்பைாரு சுவாராஸ்யமாை நிகழ்ச்சினயப்  ற்றிக் கூறுகிறான். அங்லக பசல்ல விருப் ப் டும் 
நாயகைிைம் அதன் ஆ த்னத எடுத்துச் பசால்கிறான் நண் ன். நாயகன் லகட் தாக இல்னல. அங்லக 
பசல்வதற்குத் லதனவயாை உனைகள், முகமூடி ல ான்றவற்னற விளக்குகிறான் நண் ன். அனைத்துயும் 
வாங்கி தன்னைத் தயார் டுத்திக்பகாண்டு இரவு நிகழ்ச்சி நைக்கும் Houseக்கு பசல்கிறான் நாயகன். 
 
இதன்  ிறகு  ைம் ஒரு சுவாரஸ்யமாை சஸ்ப ன்ஸ்  ானதயில்  யணிக்கிறது. ஆ த்து எைத் பதரிந்தும் 
தன்னை அவ்வுலகத்திற்குப் ல ாக னவத்து விடுகிறது நாயகைின் மைம். இதற்குப்  ிறகு நைக்கும் 
விஷயம் நம்னம ஆச்சர்யத்தில் மூழ்கடிக்கும்.  ைம் முழுக்க நாயகனுைன் நம்னம  யணிக்க 
னவத்துவிட்ை கனத, இந்த இைத்திற்குச் பசன்ற நாயகனுைன் லசர்த்து நம்னம அவ்விைத்திற்கு பகாண்டு 
பசன்று ஒரு புது உலகத்னதப்  ார்ப் து ல ால ஆச்சர்யப் டுத்தும். உண்னமயில் இது கதாசிரியர் 
உருவாக்கிய புது உலகம் தான்.  இந்தக் காட்சி நான்  ார்த்த சுவாரஸ்யமாை காட்சிகளில் ஒன்று. புராண 
கனதகளில் நாம் விரும் ிக் லகட்டிருக்கக் கூடிய சுவாரஸ்யமாை சம் வங்கனள நினைவு  டுத்தக்கூடிய 
காட்சி. நாயகன் உட் ை அனைவரும் முகமூடி அணிந்திருக்கிறார்கள். அங்லக இருப் வர்கனளயும் நைக்கும் 
விஷயங்கனளயும் ஆச்சர்யமாகப்  ார்க்கிறான் நாயகன். அந்த ஆச்சர்யத்தில் மூழ்கி தன் உணர்வுகனளயும் 
லநரங்கனளயும் அங்லக பசலவிை நினைக்கிறான். அப்ல ாது ஒரு ப ண் நாயகனை அனையாளம் 
கண்டுபகாள்கிறாள்.  நாயகன் லமலும் அதிர்ச்சியனைகிறான். முகமூடி அணிதிருக்கும் தன்னை எப் டி 
சரியாக இந்தப் ப ண்ணால் அனையாளம் கண்டுபகாள்ள முடிந்தது. இந்தப் ப ண் யார்? என்கிற குழப் ம் 
ஏற் டுகிறது. அவள் நாயகனை எச்சரிக்கிறாள். இவ்விைம் ப ரும் ஆ த்து நினறந்தது. எைலவ உைலை 
அங்கிருந்து பசன்றுவிடும் டி அறிவுனர கூறுகிறாள். அவள் பசான்ைது ல ாலலவ நாயகன் சிறிது லநரத்தில் 
ஆ த்தில் மாட்டிக்பகாள்கிறான். எவ்வித ஆ த்தில் சிக்குகிறான் என் து முதல், அதிலிருந்து எப் டி 
தப் ித்துக்பகாள்கிறான், தன்னைக் காப் ாற்ற நினைத்தது யார், அதற்காை காரணங்கள் என்பைன்ை என்று 
நாயகன் கண்டு ிடிப் து வனர அனைத்தும் சுவாரஸ்யமாைனவ.  ைத்தின் இந்த சுவாரஸ்யப்  யணம் 
 ார்ப் வர்கனள முற்றிலுமாக ஆக்கிரமிக்கக் கூடியது. 
 
இதன்  ிறகு நாயகன் வடீு திரும் ியதும் அவன் மனைவி தூக்கத்திலிருந்து விழிக்கிறாள். தான் கண்ை 
கைனவ நாயகைிைம் பசால்கிறாள். அது நாயகனை லமலும் அதிர்ச்சியாக்குகிறது. மனைவி முன்ல  
பசான்ை அதிர்ச்சியாை ஓர் ஆனசயின் நீட்சியாக இருக்கிறது அவளின் இந்தக் கைவு. நாயகைின் 
உணர்வுகள் மீண்டும்  னழய நினலக்குத் திரும் ிகிறது. னகவிைப் ட்ை நினலயில் தன்னை உணர்கிறான். 
மறுநாள் தான் கைந்து பசல்லும் சம் வங்களும் அவைின் உணர்வுகனள வலினமப் டுத்துகின்றை. உலகில் 
அனைத்துலம காமம் லநாக்கி நகர்வதாக உணர்கிறான். அன்புக்லகா, காதலுக்லகா இைமில்லாத உலகில் 
தான் வசீிபயறியப் ட்ைதாக உணர்கிறான். மீண்டும் தன்னை எதிலாவது இனணத்துக்பகாள்ள 
முற் டுகிறான். தான் பசன்று வந்த வினலமாது, தான் சந்தித்த நண் ைின் இைம், தான் பசன்ற மாய 
உலகமாை House அனைத்திற்கும் மறு டியும் பசல்கிறான். House சம் ந்தமாக தன் லகள்விகள் 
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அனைத்திற்கும் வினை கண்டு ிடிக்கிறான். எல்லாம் முடிந்து நாயகன் அன்றிரவு வடீு திரும் ியதும். 
பசன்ற இரவு தான் Houseக்காக வாங்கிய முகமூடி தன் மனைவி அருகில் இருப் னதக் காண்கிறான். 
அழுத டிலய பசன்ற இரவு நைந்த அனைத்து உண்னமகனளயும் மனைவியிைம் பசால்கிறான்.  
 
இரண்டு உணர்ச்சிமிக்க விஷயங்கள். ஒன்று - நாயகியின் வலினமயாை ஆனசயும் அனத ஒட்டிய கைவும். 
இரண்டு - நாயகன் அன்றிரவு பசன்று வந்த  ானதகள். இருவருக்கும் அடுத்தவர் பசான்ை உண்னமகள் 
அதீத லவதனைனயக் பகாடுக்கிறது. மனைவியின் கைவால்  ாதிக்க ட்ை கணவன். கணவைின் ஓர் இரவு 
நிஜ சம் வங்களால்  ாதிக்கப் ட்ை மனைவி என்கிற மைநினலயில் இருவரும் இருக்கிறார்கள்.   
 
க்யூப்ரிக் வசைங்களின் சிறப்ன க் குறிப் ிட்டிருந்லதன்.  ைத்தின் இறுதிக்காட்சியில் இைம்ப றும் வசைம்: 
 
Wife: The reality of one night, let alone that of a whole lifetime, can ever be the whole truth. 
Husband: And no dream is ever just a dream. 
 
ஒரு கைவும், ஓரிரவு நைந்த நிஜமும் எவ்வளவு வலினம வாய்ந்தனவ என் னதலய அவர்கள் 
ல சிக்பகாள்ளும் வசைங்கள் உணர்த்துகின்றை. தான் மட்டும் அறிந்த தன் வாழ்வின் அந்தரங்கமாை 
விஷயங்கனள இருவரும்  ரஸ் ரம் பவளிப் னையாகப்  கிர்ந்துபகாண்ை  ின் அவர்களின் மைநினல 
எப் டியிருக்கும். அதனை எப் டி எதிர்பகாள்கிறார்கள் என் லத  ைத்தின் க்னளமாக்ஸ். லவதனை மிகுந்த 
தங்கள் உணர்வுகனளப்  ற்றி விவாதிக்கிறார்கள்.  ின் அவர்கள் இனணகிறார்களா?  ிரிகிறார்களா? என்கிற 
முடினவ  ைத்தின் கனைசி ஒற்னற வார்த்னதயில் பசால்கிறார் இயக்குைர். அது – FUCK. 
 
***    
   

நா.ராஜூ கவிவதகள் 
 
இன்னுசமாரு காதல் 
 
அந்த முத்தத்தில் 
 லவந்தமாகச் சிப் ினயத் 
திறந்து  ார்க்குபமாரு 
மூர்க்கம் இருந்தது. 
 
தத்தமது நினல மீண்ை 
ஆசுவாசத்திற்குப்  ின் 
அவலைதான் அனதக் 
காதல் என்றான்.  
 
* 
 
இங்கு... 
 
'நல்லாருக்கா மச்சி’ எை 
நண் ன் தான் எடுத்ததாகக் 
காட்டிய நிழற் ைத்தின் அருவி 
என்னைக் குடி என்கிறது 
கண்கனளச் சிமிட்டி! 
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அதன் மாறாப் ல ரினரச்சலிலும் 
அவ்வனறயின் ஓரத்தில் 
கவிழ்த்து னவக்கப் ட்ை 
தண்ணரீ் லகன் 
பசாட்டிக் பகாண்டிருக்கும் 
சத்தம் அவ்வளவு துல்லியம். 
 
ஆமாம், எல்லாவற்றிற்கும் 
உங்கனள மீறிய 
ஒரு ப ாருளுண்டு இங்கு 
 
இலதா இந்தப்  றனவ 
 ாடிப்  ாடி தன் துயரத்னத 
அறுத்துக் பகாண்டிருக்கிறது 
என் னதப் ல ால. 
 
* 
 
திரும்புதல் 
 
முன்பைப்ல ாலதா ஒருமுனற 
 ரிச்சயமாகிப்  ின் நினைவில் 
மரித்துப் ல ாைவர்கனள 
எதிர்ப் டும் முக அடுக்குகளில் லதைலாம். 
 
சுயம் பதானலத்து உங்கள் 
வழியில் அனலயும் 
ன த்தியக்க்காரர்களின் 
நானளனயக் குறித்து லயாசிக்கலாம். 
 
கண்கள் மூடி 
 க்கத்து இருக்னகப் ப ண்னண 
கற் னையில் எண்ணி 
இரகசியச் சல்லா ம் துய்க்கலாம். 
 
அல்லது அப் டிலய மடித்து னவத்து 
னககளுக்குச் சிக்கிய ஏலதாபவாரு 
 ாலிதீைில் பகாண்டுவந்த 
ஈர ஜட்டிகனள உலர னவக்கலாம் 
 
முன்லைற் ாடுகள் எனவயுமின்றி 
தன்னைத் தாலை நிகழ்த்திக் பகாண்டு  
சிரிக்கும்  யணங்கனள 
லவபறப் டித்தான் பவல்வது? 
*** 



  தமிழ் 

 

ப ொங்கல் - 2015 106 

 

0° F 
மத்யமன் 

 
அந்த ட்வடீ்னைப்  ார்த்திருக்கக்கூைாது. எல்லாம் அதில் ஆரம் ித்தது.  ினழத்துக்கிைந்தால் முதலில் 
ட்விட்ைனரலய தனலமுழுகனும். ஃல ஸ்புக்னகயும் லசர்த்து. ஏன் இனணயத்னதலய. 
  
 ிதற்ற ஆரம் ித்திருந்லதன். 
 
ஒரு லசானகயாை ஞாயிற்றுக்கிழனமயாகத்தான் நாள் ஆரம் ித்தது. அனு வாரயிறுதிகளில் மட்டும் 
ஏதாவது வக்கனையாக சனமப் ாள். அவனள லநரில் கண்ைால் ’ஞாயிறு மட்டுமா’ எைக்லகட்டு, ஒரு 
விவாக முறிவுக்குக் காரணமாகாதீர்கள்.  ிசில ளா ாத் + உருனளக்கறி எை தமிழக னசவர்களின் 
சம் ிரதாய சண்லை சனமயல். சாப் ிட்ைவுைன் நினைத்தது ல ால் சிறுதூக்கம் ல ாட்டிருக்க லவண்டும்.  
 
ல ாைாது ட்விட்ைனர எட்டிப் ார்த்ததில் வந்தது வினை. ”திருவாதினர களி & கூட்டு” - நிலாமகள் ல ாட்ை 
ட்வடீ். சனமத்தனத  ைபமடுத்து ல ாட்ைது. களி குனழயாது திரிதிரியாய்  ார்க்க நன்றாகத்தான் இருந்தது.  
 
இன்னைக்கு திருவாதினரயா? அம்மாவுைன் இருந்தவனர திடீபரை ஒரு நாள் சம் ிரதாய சனமயல் 
இல்லாது அசட்டுத்தித்திப்புைன் ஒரு களியும், ஏழுகறி கூட்டும் சனமத்தால் அன்று திருவாதினர. அனு 
எப் டி மறந்தாள்? ப ாதுவாய் இது ல ான்றவற்னற மறப் ாளில்னல. என்னை விை  க்திக்காரி. ஆைால் 
லகட்க இயலாது. லவனலயும், குழந்னதயுமாய் என்னைவிை பநருக்கடி ஜாஸ்தி. 
 
அை, திருவாதினர என்றால் லகாவிலில் ஆருத்ரா தரிசைம் இருக்குலம?  
 
தஞ்சாவூர் ஜில்லாக்காரர்களுக்கு இயல் ாகலவ சிவைிைம் ஒரு வாஞ்னச உண்டு. சிவன் சற்று கடுகடு 
சாமி. முருகா, கலணசா, கிருஷ்ணா எை பகாஞ்ச முடியாது. ஏண்ைாப் ா  டுத்தற என்ற உரினமமீறல்கள் 
பசய்ய இயலாது. ஆைால் உள்ளுக்குள் பநக்குருக னவக்கும் சாமி.  
 
”நான் ஈவிைிங் லகாவிலுக்கு ல ாலறன்டி” 
 
“நான் வரமுடியாது. வந்து…” 
 
”புரியுது. நான் ல ாலறன்” 
 
“சிவசத்தியநாராயணாவா, கற் க விநாயகரா?” 
 
“சிவசத்தியநாராயணா லகாயில் தான்” 
 
வசிப் து பைாரான்லைா, புலம்ப யர் தமிழர் தனலநகரம் என்ற டியால் லகாவில்களுக்குப்  ஞ்சமில்னல. 
வசித்த ல ட்னையிலலலய சாமிக்கு ஒன்றாய், இைக்குழுவுக்கு ஒன்றாய் லகாவில். வை இந்திய ராம் மந்திர் 
ராமநவமிக்கு, சதுர்த்தி என்றால் கற் க விநாயகர், எல்லா சாமிக்கும் லவகமாய் சலாம் ல ாட்டு லட்டு 
 ிரசாதம் என்றால் குஜராத்தி ஹிந்து ச ா எை இந்த ஊர் ஓர் அகண்ை  ாரத விலாஸ்.  
 
இந்த சிவசத்தியநாராயணா என் து நம்மூர்க்காரர் லகாவில். சந்துரு குருக்கள் என்ற லவலூர்  க்க ஐயர் 
ஒருவர் முதலில் தான் வந்து காலூன்றி, கரணம் ல ாட்டு ஒரு குைவுன் கட்ைைத்னதக் லகாவிலாக மாற்றி, 
இனளயாண்குடி ஆதீைத்திலிருந்து சல்லிசாய், ரிலீஜியஸ் ப்ரீஸ்ட் விசாவில் 2 ன யன்கனள வரனவத்து 
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னமக்கில் சத்தமாய் ருத்ரம் பசால்லனவத்து, ‘அர்ச்சைா ஸ் ான்ஸர்ஸ் ப்ளஸீ்  ய் டிக்கட் இன் ஆ ஸீ்’ 
எை கல்லா அவர் கண்ட்லராலில் இருக்குமாறு  ார்த்துக்பகாள்ளும் லகாவில். உள்லள நுனழந்தால் நம்மூர் 
லகாவில் ல ாலலவ இருப் தால் எைக்கு  ிடித்தம். 
 
ஆறுமணி நனைதிறப்புக்கு கிளம்புவதற்குள் இருட்டி விட்டிருந்தது. மணி ஐந்தனர கூை 
ஆகியிருக்கவில்னல. கைைாவின் குளிர்காலத்துக்பகை ஒரு குரூர முகம் உண்டு.  
 
”ஸ்லைா ப ய்யறது பவளில. எப் டி ல ாவ?” 
 
“பராம் ல்லாம் இல்ல. அப் டிலய ல ாயிடுலவன். இன்ைிக்கு ட்ராஃ ிக் இருக்காது” 
 
“அப் டிலய வர்றப்  வால்மார்ட்ல வாங்கிடு” எை லிஸ்ட் வந்தது. முக்கால்வாசி  ாப் ாவுக்காை  ள்ளி 
உணவுத்லதனவகள்.  ாப் ாவுக்பகன்றால் தட்டிக்கழிப் தில்னல நான்.  
 
அவசரமாய் கிளம் ியதில் உைலை கவைிக்கவில்னல. சற்றுப்ல ாை  ிறலக காரின் ப ட்லரால் 
இண்டிலகட்ைர் கனைசிக்லகாட்டுக்கும் பவளிலய விட்டுவிட்டு ஒளிர்வது பதரிந்தது. விட்டுவிட்டு ஒளிர்வது 
 ிரச்சனையில்னல. பதாைர்ச்சியாக ஒளிர்ந்தால் தான் ஓடும் ஆயுசு கம்மி.  
 
ப ட்லராகைைா லசவிங்ஸ் கார்ட் என்ற வஸ்து னகயில் இருந்தததால் அவர்கள்  ங்க்னக லதடிக்பகாண்லை 
ஓட்டிலைன். லிட்ைருக்கு 3 பசண்ட் லசமிக்கலாம். பமாத்தமாய் 50 லிட்ைர் ல ாட்ைால், ஒன்றனர ைாலர். 
ஒரு டிம் ஹார்ட்ைன்ஸ் வரக்காப் ிக்கு ஆயிற்று. சானலயின் நான் ல ாகும்  க்கத்தில் ஒரு 
ப ட்லராகைைாவும் பதன் ை காலணாம். லவறு சில கம்ப ைிக்காரர்கள்  ங்க் தான் கண்ணில்  ட்ைது.  
 
லவண்ைாம், ஒரு லிட்ைருக்கு 3 பசண்ட். ஒரு காப் ியாச்லச. லகாவிலுக்கு ல ாய்விட்டு வரும் வழியில் 
ஒரு ப ட்லராகைைா  ார்த்த ஞா கம். அதுவனர தாங்கும். என் கானர  ற்றி எைக்கு பதரியும். ஒரு 
நண் னை ல ால், வாழ்க்னகத்துனணனய ல ால், வண்டியும்  ழகிவிடுகிறது. லதனவகள், அதீத 
அழுனககள், எச்சரிக்னககனள புரிந்துபகாள்ள முடிகிறது. புரிந்து உதாசீைப் டுத்தவும் முடிகிறது. 
 
லகாவிலில் மிதமாை கூட்ைம். ஆருத்ரா தரிசைம் முடிந்துவிட்டிருந்தது. ஒரு லதர்ந்த ப ாம்மலாட்ைகாரன் 
ஆட்டுவிப் து ல ால், மக்கள் சாமி கும் ிட்டுவிட்டு,  ிரகாரம் சுற்றிவந்து, நவக்கிரகம் சுற்றி, உண்டியலில் 
காசு ல ாட்டு,  ிரசாதம் வாங்கி நகர்ந்து பகாண்டிருந்தைர். கழுகுப் ார்னவயில் ஒருநாள் ஏலதனும் ஒரு 
லகாவினலக் கவைிக்க லவண்டும். மைம் ஏன் இப் டிக் கண்ைதும் லயாசிக்கிறது? சிவனை கவைிப்ல ாம்.  
 
சிவலிங்கத்துக்குப்  ட்டுலவட்டி கட்டியிருந்தார்கள். பகாஞ்சம் நன்றாகலவ லவண்டிக்பகாண்லைன். 
ல ாைவருைம்  ட்ை ாடு அப் டி. வாழ்க்னக கடுனமயாக மாறமாற மைம் எந்த உதவினயயும் ஏற்க 
தயாராகிவிடுகிறது. கைவுளிைம் இனறஞ்சுதல் அதில் முதன்னமயாய் ல ாய்விடுகிறது. லகாவினல விட்டு 
கிளம்புனகயில்  ிரசாதத்துக்கு னவத்த களினய பகாஞ்சம் வாயில் ல ாட்டுக்பகாண்லைன்.  
 
”பசௌக்கியலமான்லைா” - லகாவில் ஆ ிசில் சந்துரு குருக்கள் பதன் ட்ைார்.  
 
“பசௌக்கியம் மாமா” 
 
“வர்றதில்னலலய பராம் . லவனலலயா?” 
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“ஆமாம் மாமா, சரி பகளம் லறன்” 
 
“ம்ம்ம்” 
 
சந்துரு குருக்கள் பதாைர்ச்சியாய் சத்தியநாராயணபூனஜ, ஆஞ்சலநயருக்கு வைமானல, னவகுண்ை ஏகாதசி, 
அ ிலஷகம் எை  லதுக்கும் 50, 100 ைாலர் எை உ யதாரராய் இருக்கச்பசால்லிக்லகட்டு சலித்திருந்தார். என் 
லகாவில் பசலவுகள் 2, மிஞ்சிப்ல ாைால் 5 ைாலனர தாண்டுவதில்னல. முழு அ ிலஷகத்னத உட்கார்ந்து 
இருமணிக்கூர்  ார்க்கவும் ப ாறுனமயில்னல. இவைால் லகாவிலுக்குப் ப ரியதாய்ப்  ிரலயாஜைமில்னல 
எை நினைத்லதா என்ைலவா, பராம்  பசௌஜன்யமாய் சிரிப் தில்னல இப்ல ாபதல்லாம்.  
 
வண்டினயக் கிளப் ிலைன். அடுத்தது வால்மார்ட். இல்னல ப ட்லரால். ஒரு கிலலாமீட்ைரில் ைாம்கன் 
லராடு சந்திப் ில் ஒரு ப ட்லராகைைா உண்டு. காரின் வயிற்னற பராம்  காயப்ல ாைக்கூைாது. ஏற்கைலவ 
வண்டினயப் ப ரியதாய்  ராமரிப் தில்னல. சரியாய்க் கழுவுவது கூை இல்னல. ஆைால்  ாவம், ஒரு 
 ழகிய குதினர ல ால் அனமதியாய் இழுத்த இழுப்புக்பகல்லாம் வரும். 
 
வண்டி தாைாய் பமதுவாகச் பசல்ல பதாைங்கியிருந்தது. “லைய், இப்ல ா லவணாம்.  ாலத்னத தாண்டிைா…” 
 
லகட் தாயில்னல. விக்குவது ல ால சற்று அனலந்து, ஆக்சிலலட்ைனர தாண்டிய சுதந்திரத்லதாடு பமல்ல 
ஊர்ந்து நின்லற விட்டிருந்தது. சிறிது தூரத்தில் ப ட்லராகைைா ஒளிர்ந்தது.  ாலம் ஏறியிருந்தால்  ங்க்.  
 
அைச்னச. மைம் லவகமாய் லயாசித்தது. ஒளிர்ந்து அமிழும் எமர்பஜன்சி னலட்னை முதலில் ல ாட்லைன்.   
 
கும்மிருட்டில்  ின்ைால் லவகமாய் வந்த கார்க்காரர்கள் இடிப் து ல ால் வந்து, சுதாரித்து, மைதுக்குள் 
திட்டி, முனறக்க என் முகம் லதடி, அடுத்த லலனுக்கு நகர்ந்துபகாண்டிருந்தார்கள். யாரும் நிறுத்தவில்னல, 
என்ை ஏது எை லகட்கவில்னல. லராட்டில் ஈ, காக்கா இல்னல. ஒரு சானலலயார விளக்கு கூை இல்னல. 
 
ஹடீ்ைர். அந்த சைியன் தான் காரணம். என் கணிப் ில் இன்னும் 5 கிலலாமீட்ைராவது ஓைலவண்டியது. 
வண்டியின் ஹடீ்ைர் ஃல ன் ப ரியதாய் னவத்து அது மிச்சமிருந்த ப ட்லரானல லவகமாய் 
குடித்திருக்கிறது. வண்டியின் அத்தனை னலட்கனளயும் அனணத்லதன். சாவினய திருப் ி மறு டி இயக்க 
முற் ட்லைன். பகாஞ்சம் ஓடிைால் ல ாதும். ம்ஹூம், கார் கிளம்புவதாயில்னல.  
 
பவளிலய  ைி சற்லற தடித்த பவண்துகளாய் சீராக ப ய்து பகாண்டிருந்தது. குளினரப் ப ாருட் டுத்தாது 
வண்டினய விட்டுவிட்டு  ங்க்குக்கு நைக்கலாம். ஆைால் கானர அப் டிபயல்லாம் விட்டுவிட்டு 
ல ாகக்கூைாது. ல ாைாலும் நம்மூர் ல ால் 2 லிட்ைர் லகாக்  ாட்டிலில்  ிடித்து தரமாட்ைான்கள். 
 
யானரலயனும் அனழத்லதயாக லவண்டும். ஒழுங்காய் வருைாந்திர கார் லராட்னசட் சர்வஸீ் எடுத்துத் 
பதானலத்திருக்கலாம். இப்ல ாது கூப் ிட்ைால் வந்து ஒரு லிட்ைர் ப ட்லரால் தர 50, 60 ைாலர் 
தாளித்துவிடுவார்கள். ஒன்றனர ைாலர் லசமிக்க ஆனசப் ட்டு 60 ைாலர் பசலவு. 
 
நண் ர்கள் யரனரயாவது அனழக்கலாமா எை ஃல ானை நிமிண்டிலைன். சட்பைை கலணஷின் ஞா கம் 
வந்தது. இப் டியாவது எைக்கு முதல்முனறயல்ல. முன்ப ாரு முனறயும் இலத ல ால் வண்டி நின்று 
உதவியிருக்கிறான். என்ைத்துக்லகா வடீ்டில் ஒரு லகைில் 5 லிட்ைர் ப ட்லரால் னவத்திருப் ான். பகாஞ்சம் 
கறாராய், முன் ஜாக்கிரனதயாய் வாழ் வன். 
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“மச்சி பசால்லுைா” 
 
”வடீ்லதான் இருக்கியா? லகஸ் தீர்ந்து ல ாச்சு பவளலீ. பவச்சுருக்கியா?” 
 
“அைப் ாவி மறு டியுமா? ஒரு 2 லிட்ைர் இருக்கும். எங்க இருக்க?” 
 
“சிவசத்தியநாராயணா கிட்ைக்க. ைாம்கன் லராடு  ாலத்துக்கு பகாஞ்சம் முந்தி” 
 
“சிவா பைம் ிளா? அங்கதான் பகளம் ிட்டிருக்லகாம்” 
 
”ஓ எப்ல ா வர்ற?” 
 
”சித்ரா குழந்னதகனள கிளப் ிட்டிருக்கா. அங்கலய இரு ஸ்ரீ. ஒரு 15 மிைிட்ஸ்குள்ள வந்துருலவன்.” 
 
”மச்சி பகாஞ்சம் சீக்கிரம் வாைா” 
 
சற்று உயிர் வந்தது.  ிரச்சனைகளுக்கு அருகிலலலய தீர்வுகளும் ஒளிந்திருக்கிறை. ஆைால் தீர்வுகளுக்கு 
நம்னம முடிந்தவனர லசாதிக்க  ிடிக்கும் ல ால. 
 
வண்டினய பமாத்தமாய் அனணத்த டியால் பமல்ல உள்லள குளிர் ஊடுருவ பதாைங்கியிருந்தது. குளிரில் 
15 வருைம் இருந்து  ழகிப் ழகி குளினர அலட்சியப் டுத்த பதாைங்கியிருந்லதன். லகாவிலில் எளிதாய் 
கழற்றுவதற்குத் லதாதாை லதசலாை ஷூனவ ல ாட்டுக்பகாண்டு வந்தது  ிசகு. முதலில் கால் விரல்கள் 
வினறக்கத் பதாைங்கிை. உஷ்ணம் லவண்டி ஷூவுக்குள் கால் விரல்கனள உராய்ந்லதன். ப ாதுவாய் 
இதுல ான்ற குளிர்கால காத்திருத்தலில் ஒன்றுக்கு லவறு வந்துவிடும். இன்று  ரவாயில்னல… இல்னல 
அனத லயாசிக்கக்கூைாது. லயாசித்தால் வந்துவிடும். ஆமாம், அபதப் டி லயாசித்தால் வந்துவிடுகிறது?  
 
லைய், வந்து பதானலைா சீக்கிரம்.  
 
பசான்ை 15 நிமிைங்கள் ஆகியிருந்தது. அனலல சியின் கடிகாரத்னத  ார்த்துக்பகாண்லை இருந்தது மைதும், 
கண்ணும். மைம் 15வது நிமிை முடிவில் ஒரு தீர்னவ எதிர் ார்த்திருந்த டியால், அதற்கு லமல் தாங்காமல் 
 ர ரக்க பதாைங்கியிருந்தது. குளிர் தாங்கமுடியாது ஏறிக்பகாண்டிருந்தது. உைம்ன க்குறுக்கிக்பகாண்லைன். 
  
லைய், வந்து பதானலைா சீக்கிரம்.  
 
பவளிலய -18 டிகிரி பசல்ஷியஸ் காட்டியது அனலல சி. -18 டிகிரி பசல்சியஸ் என்றால் 0 டிகிரி 
ஃல ரன்ஹடீ் வருலம? F = 9/5C + 32, C = (F-32)5/9 இந்த இரு ஃ ார்முலாக்களும் மறப் லதயில்னல ஏலைா.  
 
லைய், வந்து பதானலைா சீக்கிரம்.  
 
இரு த்னதந்து நிமிைங்கள் ஆகியிருந்தது. ஜாக்பகட்டில் இருந்த தனலனய மூடும் ‘ஹூடி’னய இழுத்து 
விட்டுக்பகாண்லைன். க்ளவ்னஸ தாண்டி னகவிரல்கள் குளிரில் வலிக்கத் துவங்கியிருந்தை. உைல் நாய் 
லமல் தண்ணரீ்  ட்ைவுைன் சிலிர்த்துக்பகாள்வது ல ால் சீராை இனைபவளியில் சிலிர்த்து அைங்கியது. 
எதிர்வழியில் வரும் ஒவ்பவாரு காரின் ஒரு பநாடி பவளிச்சத்திலும் கலணஷின் கானர கண்கள் லதடியது. 
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லைய், வந்து பதானலைா சீக்கிரம்.  
 
வடீ்டிற்கு ல ாைவுைன் அனு என்ை பசால்வாள்? அவளிைம் பசால்லலாமா? பசால்லாது இருக்கமுடியுமா! 
லகாவிலில் எத்தனை லநரம் இருப்ல ன், வால்மார்ட்டில் எப்ல ாது இருப்ல ன் எல்லாம் ஒரு கணக்கில் 
னவத்திருப் ாள். எதுவும் மனறக்க முடிவதில்னல வரவர. மைதில் நினைப் னத கூை பசால்லிவிடுகிறாள். 
 
”அப் லவ பசான்லைன், ஸ்லைால ல ாகாதன்னு” 
 
“அப் லவ பசான்லைன், ஒழியுது 70 ைாலருக்கு லராட்னசட் சர்வஸீ் வாங்குன்னு” 
 
“அப் லவ பசான்லைன், லகஸ் ல ாட்டுக்லகான்னு” 
 
அவள் திட்டிைால் கூை  ரவாயில்னல, வடீ்டுக்கு ல ாகலவண்டும். இங்லகலய உனறந்து சாவதற்கு அது 
 ரவாயில்னல. ஒரு னசைஸீ்காரன் குடும் த்துக்காக ஒலரகாைில் 3 நாள் குளிரில் அனலந்து பசத்தாலை?  
 
லைய், வந்து பதானலைா சீக்கிரம்.  
 
எதிர் க்க சானலயில் ஒரு கார் வந்து நின்றது. கலணஷ் தனல பதரிந்தது. பவகுலவகமாய் இறங்கிலைன். 
பவளியில் காற்லறாடு லசர்த்து இன்னும் ஏகத்துக்கு குளிர்ந்தது. சானலனய கைந்து அவன் கானர 
அனைந்லதன். அவனும் இறங்கி காரின் ட்ரன்க்னக திறந்திருந்தான். ஒரு லகனை எடுத்து நீட்டிைான். 
 
“மச்சி, 2 லிட்ைர் இருக்கும்னு நினைக்கிலறன். இைி நீ  ார்த்துப் ல்ல? இல்ல இருக்கனுமா?” 
 
உள்ளிருந்து சிறிய பவளிச்சத்தில் சித்ரா புன்ைனகக்க முற் ட்ைாள். குழந்னதகள் கார் நின்றது பதரியாது 
விழித்தை. அவர்கனள இதற்குலமல்  டுத்தக்கூைாது. 
 
“இல்ல  ார்த்துப்ல ன். நீ பகளம்புைா. பராம்  லதன்க்ஸ்” 
 
அதற்குப் ின் லராட்னை கைந்து, என் காரின் லைன்க்னக திறந்து, லகைில் இருந்த ப ட்லரானல பகாட்டி, 
லைன்க்னக மூடி, கானர உயிர்ப் ித்தது கைவு ல ாலலவ நிகழ்ந்தது. ’இர்றா, வழிய வழிய உைக்கு 
ஊத்தலறன்’ எை கறுவிக் பகாண்லை ப ட்லராகைைாவுக்கு வந்து, அந்த  ிரசித்திப்ப ற்ற 3 பசண்ட் லசமிப்பு 
அட்னைனய லதய்த்தால் உள்லள கனையில் ஆனள  ாரு என்றது.  
 
இத்தனை கஷ்ைப் ட்ைதுக்கு அந்த 3 பசண்ட்னை விடுவதாயில்னல.  ங்க்குக்கு நடுவாந்திரமாய் இருந்த 
சிறுப ட்டிக்கனைக்கு லவகமாய் குளிரில் நைந்லதன். காரில் ஹடீ்ைர் உனறக்க ஆரம் ித்திராது இன்ைமும் 
உைல் குளிரில் நடுங்கிக்பகாண்டிருந்தது. னக, கால் விரல்கள் இரண்டும் குளிரில் எரிந்தது. 
  
“ப ட்லராகைைா கார்டு பவார்க் ஆகனல” லகார்னவயாய் ல சமுடியவில்னல.  
 
“ஆமா ப்ராப்ளம். உள்ள லவனல பசய்யும். நம் ர் 7 தாலை? லகஸ் ல ாட்டுட்டு உள்ள ல   ண்ணிடுங்க.” 
 
பதளிவாை ஆங்கிலத்தில் பசான்ைான் கனையில் இருந்தவன். சரிபயை பவளிலயற எத்தைித்லதன். 
 
”இருங்க. அந்த vent கீழ நில்லுங்க ஒரு நிமிஷம்” 
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”என்ை?” 
 
“இல்ல சூைா காத்து வரும் அதுக்கு கீலழ” 
 
கனையில் இருந்தவனை இப்ல ாதுதான் முழுதாய்  ார்த்லதன். வை இந்தியைா,  ாகிஸ்தாைியா எை 
பசால்லமுடியாத ஒரு பதற்காசியன். இனளஞைாக இருந்தான். இங்கு  டிக்கிறான் ல ாலும். 
 
“னகய தூக்கி அந்த பவண்ட் கிட்ை காட்டுங்க. இன்னும் ப ட்ைர்”  
 
“இல்ல பவளில பகாஞ்சலநரத்துக்கு குளிர்ல இருந்லதன். அதான் தாங்கமுடியனல” 
 
புன்ைனகத்து “ரிலாக்ஸ் னம ஃப்பரண்ட்” என்றான். 
 
பசான்ைதுல ால் னகயில் லநரடியாய் உஷ்ணக்காற்று  ட்ைவுைன் அதற்காகலவ காத்திருந்தாற்ல ால் 
விரல்கள் தன்ைிச்னசயாக விரிந்து சூட்னை வாங்கிக்பகாண்ைது.  
 
”குளிர் இப்ல ா  ரவால்லியா” ஹிந்தியில் லகட்ைான்.  
 
“பராம் . உயிலர வந்தது ல ால இருக்கு”  
 
உனரயாைல் அறு ட்டு ஓர் அைர்த்தியாை பமௌைம் நிலவியது. அதற்கு லமல் ஒரு ப ட்லரால் கனைக் 
காரைிைம் என்ை ல ச? க்பரடிட்கார்ட் மிஷிைின் சிறுசத்தம் கூை ப ரிதாய் லகட்ைது. ப ட்லராலுக்கு காசு 
தந்து கிளம்  எத்தைித்லதன். “இப்ல ா என் ஷிஃப்ட் முடியற லநரம்” எை பமௌைத்னத கனலத்தான்.  
 
இனத எதற்கு என்ைிைம் பசால்கிறான் எைத் பதரியவில்னல - “என்ை?” 
 
“இல்ல என் ஷிஃப்ட் முடியற லநரம். இைிலம கனை இருக்காது. பவளில லகஸ் ஸ்லைஷன் மட்டுந்தான்” 
 
“நல்லது குளிருக்கு இதமாய் வடீ்டுக்கு ல ாய் தூங்கு” சின்ைதாய் சிரித்லதன்.  
 
“உைலை எங்க ல ாறது? பவளில குப்ன னய மூட்னைக்கட்டி, சாமானை உள்ள பவச்சுட்டு, பகாஞ்சம் 
ஸ்லைா க்ளியர் பசஞ்சு,  ஸ்னச  ிடிச்சு…” என்லைாடு ல சிக்பகாண்லை பவளிலய வந்தான். 
 
“ஹ்ம்ம். சரி  ார்ப்ல ாம்” எை என் காருக்கு நைந்லதன்.  
 
பவளியில் விற் னைக்கு அடுக்கியிருந்த இஞ்சின்ஆயில் லகன்கனள ஒவ்பவான்றாய் கனைக்குள் பகாண்டு 
ல ாகத்பதாைங்கிைான். விழுந்திருந்த  ைினயக் காற்று புழுதி ல ால  றக்கவிட்டுக்பகாண்டிருந்தது. காற்று 
லவகத்துக்கு கண்ணாடிக் கதனவ அவன் அழுத்தித் திறக்க லவண்டியிருந்தது ஒவ்பவாரு முனறயும்.  
 
அவனை லநாக்கி நைந்லதன். நானும் சில ஆயில் லகன்கனள எடுத்து உள்லள னவக்க ஆரம் ித்லதன்.  
 
குளிர் இப்ல ாது அவ்வளவாகத் பதரியவில்னல. 
*** 
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குவிசயாேி 
 

(சமூக வனலதளங்களில் எழுதிக் பகாண்டிருக்கும் திறனமசாலிகனள அனையாளங்காட்டும்  குதி.) 
 
SK சசந்தில்நாதன் | ட்விட்டர் | @skclusive 
 

 தயக்கதம முதல் படி 
 

 விரதம் பைக்கமொகொது 
 

 திைலமகளுக்கு ஏற்ப பிரச் லனகள்  
 

 அைிவுலர என்பது தற்கபருலம  
 

 உணரப்படொமதை இருப்பது தொதன சுதந்திரம்  
 

  கித்துக் ககொள்தல் என்பது நம்பிக்லக தூதரொகம் 
 

 உளைப்படொத உண்லமதய ரக ியம் 
 

 விருந்ததொம்பைில் Wi-Fi password த ர்க்கப்பட தவண்டும் 
 

 கவனிக்கப்படொத தபொதும் கதொடரப்படுவதத அக்கலை 
 

 க ொர்க்கத்தில் தூங்கிக் ககொண்டிருப்பொர்கள் 
 

 கொைி முழுங்குவதத  கிப்புத்தன்லம 
 

 பிரிதவொம்  ிந்திப்தபொம் 
 

 புகழ்ந்து தள்ளி விட்டுவிடுகிைொர்கள்  
 

 என்னுடன் தப ிக்ககொள்ளும் சுவொரஸ்ய தருணங்கள் கமௌனம் என்ைைியப்படுகிைது 
 

 முட்டொள்கள் தநர்லமயொனவர்கள் 
 

 நட்பு பொரொட்டுவதிைில்லை 
 

 உைங்கவிட்டு தவடிக்லக கொட்டுகிைது கனவு. 
 

 ”உங்கள எப்படி பொரொட்டுைதுதன கதரியை” இப்படித்தொன் பொரொட்ட தவண்டியிருக்கு. 
 

 கலைஞலன அதீதப்படுத்துதலைவிட அ ிங்கப்படுத்துதல் ஏதுமில்லை 
 

  கித்துக் ககொள்ளப்படுமளவிற்கு திைலமலய வளர்த்துக் ககொண்டொல் தபொதுமொனது 
 
*** 

 



  தமிழ் 

 

ப ொங்கல் - 2015 113 

 

மாசதாருபாகன் : சர்ச்வசயும் கபாராட்டமும் 
கிருஷ்ணபிரபு 

 
ல ாராட்ைக்கார்கள் தனைபசய்யக் லகாரும் மாபதாரு ாகைின் அடுத்த  ாகங்களாை அர்த்தநாரி மற்றும் 
ஆலவாயன் ஆகிய இரு நாவல்களின் முன்னுனரயில் ப ருமாள்முருகன் ஒரு சிறு குறிப்ன  எழுதிச் 
லசர்த்திருக்கிறார். புத்தக பவளியடீ்டில் அதனை வாசிக்கவும் பசய்தார்.  
 
“அய்யா, சாமிகலள, தங்கள் சமூகத்திற்கு ஒரு விண்ணப் ம். இந்த நாவல் என்றல்ல; என்  னைப்புகள், 
எழுத்துக்கள் எல்லாவற்றின் களமும் தமிழகத்தில் உள்ள ஊர்கள கினையாது. ஏன் இந்த உலகத்னதப் 
 ற்றிலய நான் எழுதவில்னல. நான் எழுதுவது எல்லாம் அசுர லலாகத்னதப்  ற்றித்தான். என் எழுத்தில் 
வரும் மாந்தர்கள் எல்லாரும் அசுரர்கள். அவர்கள் எல்லாரும் அசுர சாதிப்  ிரிவிைர். அவர்கள் ல சுவது 
அசுரபமாழி. இந்த லலாகத்தில் வசிக்கும் யானரயாவது குறிப் தாகலவா எந்தச் சாதினயயாவது 
இைத்னதயாவது சுட்டுவதாகலவா லதான்றிைால் அது மானய. ஆகலவ தயவுபசய்து மானயயிலிருந்து 
மீண்டு விடுங்கள் என்று லகட்டுக்பகாள்கிலறன்.” 

 

 
 
மாபதாரு ாகன் பதாைர் ாகக் கைந்த ஒருமாத காலத்திற்கும் லமலாக ப ருமாள்முருகன் சந்திக்க லநர்ந்த 
மர்ம ந ர்களின் பசல்ல சி மிரட்ைல்களும், பநருக்குதல்களும், மை அழுத்தமும் வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய 
ஒன்று. மைித உறவுகளின் அகச்சிக்கல்கனள முன்ைிறுத்தும்  னைப்புகனள விை, மைித உறவுகளின் 
வாழ்வியல்  ிரச்சனைகளுக்குக் காரணமாை புறச்சிக்கல்கனள முன்ைிருத்தும்  னைப்புகளுக்கு சாதிய, மத 
அனமப்புகளின்  ின்ைணியில் இயங்கும் அனமப்புகள் எதிர்ப்புக்குரல் எழுப்புவதும் ஆர் ாட்ைங்கள் 
பசய்வதும் சமூகப்  ின்புலத்தின் இழிநினலனயத் தான் காட்டுகிறது. தமுஎகச ல ான்ற முற்ல ாக்கு 
அனமப்புகள் தமிழகத்தின்  ல்லவறு  குதிகளிலும் ப ருமாள்முருகனுக்கு ஆதரவாகக் குரபலழுப் ி 
உைைடியாக ஆதரவு பதரிவித்தது  னைப்புச் சூழலின் மீதாை நம் ிக்னகனய அதிகரிக்கச் பசய்கிறது. 
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கால இனைபவளியில் ஏலதனும் ஓர் இலக்கியப்  னைப்பு – இலக்கியச் சூழலுக்கு பவளியிலும், வாசகச் 
சூழலுக்கு பவளியிலும்  ர ரப்புைன் ல சப் டுவது கவைத்துைன் ஆராயப் ை லவண்டிய ஒன்று. ஒரு 
கைலலார கிராமத்தின் கனத (லதாப் ில் முகமது மீரான்), கருக்கு ( ாமா), லகாலவறுக் கழுனதகள் 
(இனமயம்), ஆழிசூழ் உலகு (லஜா டி குரூஸ்) ல ான்ற நவைீ  னைப்புகனள இதற்கு உதாரணமாகக் 
கூறலாம். அந்த வரினசயில், இந்துத்துவ அனமப்புகளின் சார் ாக முன்பைடுக்கப் ட்ை ல ாராட்ைத்தின் 
காரணமாக லமற்கூறிய  ர ரப்புப்  ட்டியலில் மாபதாரு ாகன் என்ற நாவலும் லசர்ந்திருக்கிறது.  
 
நாவல்கள் தான் இதுல ான்ற  ர ரப்புக்குப் ப ரும் ாலும் உள்ளாகின்றை என் தும் கவைிக்கத்தக்கது. 
ஏபைைில் “நாவலாைது வாழ்வின் முழுனமனயக் குறியாகக் பகாள்ளலவண்டும்” என் து நாவலின் 
அடிப் னைகளுள் ஒன்று. தைிமைித வாழ்வின் முழுனமயாைது, அவனை / அவனளச் சார்த்த கலாச்சாரப் 
 ின்ைணியுைன் பநருங்கிய பதாைர்புனையது. இந்திய கலாச்சாரம்  லநூறு சாதிகனளயும்,  லநூறு 
வழி ாடுகனளயும் பகாண்ைது. எைினும் வண்டிச் சக்கரம் ல ால மதமும் சாதியும் அனமந்திருக்கின்றை.  
 
மதமும் சாதியும்  ின்ைிப் ினணந்த நாகங்களுக்கு ஒப் ாைனவ; லகாரத்னத சாத்தியப் டுத்தும் ஆற்றல் 
வாய்ந்தனவ; நஞ்சினை சுரக்கும் திசுக்கனளயும், அதன் நச்சுத்தன்னமனயச் சமூகத்திற்குக் கைத்தும் கூரிய 
 ற்கனளயும் பகாண்ைனவ. அதைால் தான் மதமும் சாதியும்  ின்ைிருந்து இயக்கக்கூடிய சக்திகளால் 
கலாச்சாரத்தின் எதிர் ரிமாணங்கனளத் தம்  னைப்புகளில் யதார்த்தமாகப்  திவு பசய்யும்  னைப் ாளிகள் 
லநரடியாகலவ மிரட்ைலுக்கு உள்ளாக்கப் டுகிறார்கள். பதாைர்ந்த பநருக்குதல்களுக்கும் ஆளாகிறார்கள். 
அவர்களது  னைப் ினை தனை பசய்யக் லகாரியும், எழுத்தாளனரக் னகது பசய்யக் லகாரியும் சாதிய, மத 
அனமப்புகள் சமூகத்தின் முன் நின்று அந்தப்  னைப் ாளிகளுக்கு எதிராகக் குரல் பகாடுக்கிறார்கள். 
 
கலாச்சாரமாைது இைத்திற்கு இைம், காலத்திற்கு காலம், சூழலுக்குச் சூழல் மாறக்கூடியது. உதாரணமாக, 
ஐலராப் ியப்  ழங்குடியிைர்களில் ஒருவனகயிைர்  ைிமனலயில் கூைாரம் அடித்து வாழ் வர்கள். அவர்கள் 
வழக்கப் டி வடீ்டிற்கு உறவிைர் வந்து அன்னறய இரவு தங்கிைால், விருந்திைருக்குத் தைது மனைவினய 
 டுக்னகக்கு அனுப்  லவண்டும். இது அவர்களது பதான்மப் ழக்கம். நமக்கு லவண்டுபமைில் இச்பசய்னக 
அதிர்ச்சினய ஏற் டுத்தலாம். இப் ழங்குடியிைர்கனளப்  ற்றி எழுதும்ல ாது இந்த விஷயத்னத மனறக்க 
லவண்டிய அவசியம் இல்னல. ஒருலவனள தற்கால  ழங்குடியிைர் இந்தப்  ழக்கத்னதத் துறந்து நாகரீக 
வாழ்னவ லமற்பகாள்ளலாம். வரலாற்றின் லவர்  ிடித்துப்  ார்க்கும் ப ாழுது நமக்கு அன்ைியப் ட்ை 
அதிர்ச்சிகள் நினறயலவ காத்திருக்கும். அதற்காக வரலாற்றினை இருட்ைடிப்பு பசய்ய முடியாலத! 
 
லவத காலத்திலிருந்லத நிலயாக முனற இருக்கிறது. மகா ாரத்தில் கூை அம் ினகயும் அம் ாலினகயும் 
வியாசைிைமிருந்து விந்துதாைம் ப ற்றிருக்கிறார்கள். குந்தியும் மாந்திரியும் கூை தமது புதல்வர்கனளப் 
 ாண்டுவிற்குப் ப ற்பறடுக்கவில்னல. இனவயாவும், இந்துத்துவ அனமப்புகள் லதசிய நூலாக அறிவிக்கத் 
துடிக்கும்  கவத் கீனத இைம்ப ற்றுள்ள இதிகாசமாை மகா ாரதத்தில் வரக்கூடிய சாரமுள்ள தகவல்கள்.  
 
ல ாலலவ, மாபதாரு ாகன் நாவலிலும் மகப்ல றற்ற தம் திகளின் உளவியல் சிக்கல்கனள முன்னவப் லத 
 னைப் ின் னமயக்கரு என்று எடுத்துக்பகாண்ைாலும், குழந்னதயற்ற ப ண்கள் திருச்பசங்லகாடு மனலக் 
லகாவிலில் நைக்கும் திருவிழாவில்  ரிட்சியமற்ற ஒருவைிைமிருந்து சைங்கின் ப யரால் விந்து தாைம் 
ப றுவது தான் நாவலின் துனண னமயக்கரு. நாவல் இதனை நுட் மாகப்  திவு பசய்கிறது. 
 
அதைால் தான் ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும்  ிலஜ ி ல ான்ற இந்துத்துவ அனமப்புகள் ப ருமாள்முருகனுக்கு 
பநருக்குதல் பகாடுக்கிறார்கள். புத்தகப்  ிரதிகனளத் தீயிட்டுக் பகாளுத்தியும், எழுத்தாளரின் உருவத்தினை 
பசருப் ால் அடித்தும் ல ாராட்ைம் பசய்திருக்கிறார்கள். மாபதாரு ாகன் நாவனலத்தனை பசய்யக்லகாரியும், 
இந்நாவலின் அடுத்த  ாகங்களாை ஆலவாயன் மற்றும் அர்த்தநாரி ஆகிய நாவல்களின் முதற் திப்ன  
பவளியிைத் தனை பசய்யக் லகாரியும் குரபலழுப் ி ஆர் ாட்ைங்கள், ல ாராட்ைங்கள் பசய்கிறார்கள்.          
 
நிலப் ரப் ின் நீட்சினயப்  திவு பசய்வதினூலை, எளிய மைிதர்களின் வாழ்னவயும் கலாச்சாரத்னதயும் 
 திவு பசய்வது ப ருமாள்முருகைின் தைிச் சிறப்புகளில் ஒன்று. நிழல்முற்றம் தவிர்த்து, ஏறுபவயில், 
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கங்கணம், கூள மாதாரி, மாபதாரு ாகன், ஆளண்ைாப்  ட்சி, பூக்குழி ஆகிய எல்லா நாவல்களிலும் இந்தச் 
சிறப் ினை நாம் காண முடியும். இப் னைப்புகள் யாவும் கிராமங்கனளயும், சிறு நகரத்னதயும் களமாகக் 
பகாண்ைனவ.  ல்லவறு காலகட்ைங்களில் நிகழ் னவ. விவசாயிகளும், கூலியாட்களும், அந்தந்தக் கால 
கட்ைத்திற்லகற்  வாழ்வினை எதிர்பகாள்ளும் சிறுவியா ாரிகளுலம  ாத்திரங்களாக உலவுகிறார்கள். 
 
மாபதாரு ாகன் 2010-ம் ஆண்டு பவளியாை, னசவ கலாச்சார வழி ாட்டுைன் பதாைர்புனைய ஆவணப் 
புனைவு. இந்நாவலின் ஆங்கில பமாழியாக்கம் கைந்த ஆண்டு பவளியாகி, மிக வினரவில் இரண்ைாம் 
 திப்பும் கண்டு வாசக கவைத்னதயும் ப ற்றுள்ளது குறிப் ிைத்தக்கது. இப்புதிைத்தில் வரும் னமயப் 
 ாத்திரங்களாை காளியும் ப ான்ைாவும் குழந்னதயில்லாத் தம் திகள். இவர்களது ஆழ்மைச் 
சிக்கல்கனளயும், அதற்காை தீர்வினை லநாக்கியும் வாய்பமாழி வரலாற்றினை ஆதாரமாகக் பகாண்டு, 
காலத்னதப்  ிரதி லிக்கும்  னைப் ாக சர்ச்னசக்குள்ளாை இந்நாவல் முன்னவக்கப் ட்டுள்ளது. 
 
ஆங்கிலலயர்கள் காலத்தில் நைப் தாகக் கனதயும்  ின்ைப் ட்டுள்ளது. காளியும் ப ான்ைாவும் 
ஒருவனரபயாருவர் அளவு கைந்து லநசிக்கிறார்கள். தான் உயிருக்குயிராக விரும்பும் மனைவினயக் 
குழந்னதச் பசல்வம் ப றுவதற்காக லவண்டி இன்பைாருவைிைம் உைலுறவு பகாள்ள அனுப்புவனதக் 
காளியின் மைம் ஏற்க மறுக்கிறது. இத்தனைக்கும் காம லவட்னகயில் முகத்தில் சந்தைம் பூசிக்பகாண்டு 
தைது  தின் ருவங்களில் சாமியாகச் பசன்றவன் தான் காளி. குழந்னத இல்லாதனதக் காரணம் காட்டித் 
தன்ைிைமிருந்து காளினயப்  ிரித்து விடுவார்கலளா என்று உள்ளுக்குள் குமுறுகிறாள் ப ான்ைா. 
பவளி டுத்த முடியாத எண்ணங்களால் அவர்களது உறவில் மர்ம விரிசல் ஏற் டுகிறது. இதனைப் 
 யன் டுத்தி ப ான்ைானவ 14-ம் நாள் லதர்த்திருவிழாவிற்கு அனுப் ிவிடுகிறார்கள். 
 
திருச்பசங்லகாடு மனலயில் அர்த்தைாரியாக சிவப ருமான் அருள் ாலிக்கிறார். அர்த்தைாரியாக 
சிவப ருமான் அருள் ாலிக்கும் ஒலர பதய்வத் திருத்தலமும் இதுதான் என் து லகாவிலின் தைிச் 
சிறப்புகளுள் ஒன்று. இந்த மனலக்லகாவிலில் நைக்கும் 14 நாள் லதர்த் திருவிழாவாைது  ல்லவறு 
கலாச்சாரக் கூறுகனள உள்ளைக்கி இருந்தாலும், 14-ஆம் நாளின் இரவுச் சைங்கு கல்யாணமாகியும் 
குழந்னதயில்லாத ப ண்களுக்காை விழா என் து குறிப் ிைத்தக்கது. இந்த ஒருநாள் மட்டும் குடும் த்தார் 
அவனளத் தைித்து விட்டு விடுகிறார்கள். இரவுலநரத் திருவிழாவில் சுற்றித் திரியும் அவள், தைக்குப் 
 ிடித்த ஒருவனைத் லதர்வு பசய்து அன்னறய திைம் மட்டும் உைலுறவில் ஈடு ைலாம். திருவிழாவிற்கு 
வரும் ஆண்கள் எல்லலாரும் முகத்தில் சந்தைம் பூசிக்பகாண்டு வரலவண்டும். அப் டி வரு வர்கனள 
சாமியாகக் கருதி, அவைிைமிருந்து விந்து தாைம் ப ற்று குழந்னதனயப் ப ற்பறடுத்திருக்கிறார்கள். 
அப் டிப்  ிறக்கும் குழந்னதகனள “சாமி புள்ள” என்று பசால்லி வளர்த்பதடுத்திருக்கிறார்கள். 
 
தமிழ்ப்  ழங்குடியிைரின் இைக்குழு வாழ்வு தாய்வழிக் கலாச்சாரத்னத ஆதாரமாகக் பகாண்ைபதை 
மானுைவியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆதி தமிழ்ப்ப ண் தைக்குப்  ிடித்த ஆண்கனள லசர்த்துக் 
பகாண்டு வாழ்ந்திருக்கிறாள்.  ிடித்தவர்களுைன் உறவு  ாராட்டியிருக்கிறாள் என்றும் கூறுகிறார்கள். 
விவசாயத்னத வாழ்வின் ஆதாரமாகக் பகாண்ை சமூக வாழ்வு, குடும்  கட்ைனமப் ிற்கும், அதன் நீட்சியாக 
தந்னத வழிக் கலாச்சாரம் உருவாகவும் வித்திட்டிருக்கிறது என்றும் ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். இதன் 
 ின்ைணியில் இயற்னக சார்ந்த சிறுபதய்வ வழி ாடும், அதன்  ின்ைர் ப ருந்பதய்வ வழி ாடும் லதாற்றம் 
பகாண்ைது என்றும்  திவு பசய்திருக்கிறார்கள். இன்றும் கூை சில  ழங்குடியிைரிைம் இந்த முனற 
உள்ளதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றை. ஆய்வாளர்கள் முன்ைிறுத்தும் இந்தத் பதான்னமப்  ின்ைணியின் 
உதவி பகாண்டுதான் சர்ச்னசக்குள்ளாை மாபதாரு ாகன் நாவனல நாம் கவைத்தில் பகாள்ள் லவண்டும். 
 
நாவலின் முழு  க்கங்கனளயும்  டிக்காமல், குறிப் ிட்ை சில  க்கங்கனள மட்டுலம  டிப் து தவறாை 
புரிதலுக்கு இட்டுச் பசல்லும். அதற்காை லவனலனயத் தான் சில அனமப்புகள் பசய்துபகாண்டு 
இருக்கின்றை. அதற்காை ஆதாயங்களும் காரணங்களும் அந்தந்த அனமப்புகனளச் லசர்ந்தவர்களுக்கு 
இருக்கலாம். எைினும்  னைப் ாளிகனள இது ல ான்ற பசயல்கள் தான் முைக்குகின்றை. 
ப ருமாள்முருகன் முகநூலில் எழுதியிருந்த நினைத்தகவல் அதற்பகாரு உதாரணம்: 
 



  தமிழ் 
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“ஒருமுனற வாரணாசியில் அப்ல ானதய னவஸ்ராய்  ங்லகற்ற நிகழ்ச்சியில் மகாத்மா காந்தியடிகள் 
ல சிைார். னவஸ்ராய் வருனகக்காகப் ப ாதுமக்களுக்கு இனையூறு லநரும் வனகயில் பசய்திருந்த 
ஏற் ாடுகனளக் கடுனமயாகக் கண்டித்து அவர் ல சிைார். ‘ப ாதுமக்களின் ஒருநாள் வாழ்க்னகனயவிை 
னவஸ்ராயின் உயிர் ஒன்றும் ப ரிதல்ல’ என்னும் கருத்துப் ை அவர் ல ச்சு அனமந்தது. காந்தியடிகளிைம் 
இருந்து நான் இந்தச் பசய்தினய எடுத்துக்பகாள்கிலறன். திருச்பசங்லகாடு ப ாதுமக்களின் அன்றாை 
வாழ்க்னகனயவிை என் புத்தகம் ஒன்றும் ப ரிதல்ல என்று கருதுகிலறன். நாவலில் திருச்பசங்லகாடு 
என்னும் ஊர்ப்ப யனரயும் அதன் அனையாளங்கனளயும்  யன் டுத்தி எழுதியனதத் தங்கள் வாசிப் ின் 
வழி தவறு எை உணரும் திருச்பசங்லகாடு ப ாதுமக்களிைம் அதற்காக மிகுந்த வருத்தம் பதரிவிக்கிலறன். 
 
அடுத்து பவளியாகும்  திப் ில் ஊர்ப்ப யனரயும் அனையாளங்கனளயும் நீக்கித் திருச்பசங்லகாடு 
என் தற்காை எந்தக் குறிப்பும் இல்லாமல்  திப் ிக்க உள்லளன் என் னதயும் பதரிவித்துக்பகாள்கிலறன்.” 
 
 னைப் ாளிக்கும்  னைப் ிற்கும் இதுல ான்ற சம் வங்கள் துர்விதிகள். கால இனைபவளிகள் துர்விதிகனள 
 ிரசிவித்துக்பகாண்லை இருக்கின்றை. இதனை மீறிலய  னைப் ாளிகள்  யணிக்க லவண்டி இருக்கிறது. 
* 
 
அழுத்தங்கனளத் பதாைர்ந்து ப ருமாள்முருகன் இைி எழுதப் ல ாவதில்னல எை அறிவித்திருக்கிறார்: 
 
எழுத்தாளன் ப ருமாள்முருகன் பசத்துவிட்ைான். அவன் கைவுளல்ல, ஆகலவ உயிர்த்பதழப் ல ாவதில்னல. 
மறு ிறவியில் அவனுக்கு நம் ிக்னகயும் இல்னல. இைி அற்  ஆசிரியைாகிய ப .முருகன் என் வன் 
மட்டுலம உயிர் வாழ்வான்.  
 
ப ருமாள்முருகனுக்கு ஆதரவு பதரிவித்தும் கருத்துரினமனய முன்பைடுத்தும் ல ாராடிய  த்திரினககள், 
ஊைகங்கள், வாசகர்கள், நண் ர்கள், எழுத்தாளர்கள், அனமப்புகள், கட்சிகள், தனலவர்கள், மாணவர்கள் 
முதலிய அனைத்துத் தரப் ிைருக்கும் நன்றிகள். ‘மாபதாரு ாகன்’ நூலலாடு  ிரச்சினை முடிந்துவிைப் 
ல ாவதில்னல. பவவ்லவறு அனமப்புக்கள், தைிந ர்கள் அவனுனைய ஏதாவது நூனல எடுத்துப்  ிரச்சினை 
ஆக்கக் கூடும். ஆகலவ ப ருமாள்முருகன் இறுதியாக எடுத்த முடிவுகள் வருமாறு: 
 
1. ப ருமாள்முருகன் பதாகுத்த,  திப் ித்த நூல்கள் தவிர அவன் எழுதிய நாவல்கள், சிறுகனதகள், 
கட்டுனரகள், கவினதகள் ஆகிய அனைத்து நூல்கனளயும் அவன் திரும் ப் ப ற்றுக்பகாள்கிறான். இைி 
எந்த நூலும் விற் னையில் இருக்காது என் னத உறுதி ைத் பதரிவித்துக்பகாள்கிறான். 
2. ப ருமாள்முருகைின் நூல்கனள பவளியிட்டுள்ள காலச்சுவடு, நற்றினண, அனையாளம், மனலகள், 
கயல்கவின் ஆகிய  திப் கத்தார் அவன் நூல்கனள விற் னை பசய்ய லவண்ைாம் எைக் 
லகட்டுக்பகாள்கிறான். உரிய நஷ்ை ஈட்னை அவர்களுக்கு ப .முருகன் வழங்கிவிடுவான். 
3. ப ருமாள்முருகன் முருகைின் நூல்கனள இதுவனர வாங்கிலயார் தாராளமாக அவற்னறத் தீயிட்டுக் 
பகாளுத்திவிைலாம். யாருக்லகனும் நஷ்ைம் எைக் கருதி அணுகிைால் உரிய பதானகனய அவருக்கு 
வழங்கிவிைத் தயாராக உள்ளான். 
4. இைி எந்த இலக்கிய நிகழ்வுக்குப் ப ருமாள்முருகனை அனழக்க லவண்ைாம் எைக் 
லகட்டுக்பகாள்கிறான். 
5. எல்லா நூல்கனளயும் திரும் ப் ப றுவதால் சாதி, மதம், கட்சி உள்ளிட்ை அனமப்புகள் ல ாராட்ைத்திலலா 
 ிரச்சினையிலலா ஈடு ை லவண்ைாம் எைவும் லகட்டுக்பகாள்கிறான். 
 
அவனை விட்டுவிடுங்கள். அனைவருக்கும் நன்றி. 
 
(மிரட்ைல்கள்வழி  னைப் ாளியின் சுதந்திரத்னத நசுக்கும் முயற்சிகள் அரசியல் சாசைத்துக்பகதிராைனவ. 
இதில் ஈடு ட்ை அனமப்புகளுக்கும், ஆதரிக்கும் தைிந ர்களுக்கும் ‘தமிழ்’ இதழ் கண்ைைத்னதப்  திகிறது. 
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சமகால தமிழ் எழுத்தாளர்களில் முக்கியமாைவராை ப ருமாள்முருகன் தன் முடினவ மாற்றிக் பகாண்டு 
மீண்டும் எழுதலவண்டும். அதற்கு லவண்டிய மலைா லமும், ஆதரவும் அவருக்குக் கிட்ைட்டும். – ஆசிரியர்) 
 
*** 
 

ஓர் ஆண் - ஒரு சபண் 
அகசாகர் 

 
 
 ிறர் கவினத விமர்சைத்தில் 
எலியட், பஷல்லி வம் ிற்கிழுப்ல ன் 
கலாச்சாரத்தின்  ிரவாகப்  ள்ளத்தில் 
தாஸ்தாபயவ்ஸ்கி நினறந்துள்ளார் என் ாய் 
 
ப ண்ணின் மைது 
கற்றிை லவண்டிய பவற்றிைம் என்ல ன் 
ஆண்கள் காற்றில் 
சுற்றிை லவண்டிய பவற்றுத்தாள் என் ாய் 
 
அபமரிக்கப் ப ாருளாதார வழீ்விற்கு 
ஹிட்லரின் மரணத்னத காரணமாக்குவாய் 
மாங்காய் வினலச் சரிவிற்கும் 
மார்க்சியத்திற்கும் பதாைர்புள்ளபதன்ல ன் 
 
ல ருந்தின் பநரிசல்  யணத்தின் 
வியர்னவயில் நசுங்கி மீண்ை உனை 
நீ அழபகை நானுனரத்தல ாது 
அழபகன் து விழிவழி 
பவளிவந்த  ார்னவவலி என் ாய் 
 
வாகைம் ஓய்ந்த  ாலத்திபைாரு 
சாயங்கால நனையில் 
எனைப்  ிடிக்குபமை நீ  கர்ந்தல ாது 
 ிடிப் தும்  ிடிக்காதிருப் தும் 
மைப் ிறழ்வின் பநகிழ்தகவு என்ல ன் 
 
புரிதலில் சில டிகள் கைந்தபவாரு 
தூக்கம் பதானலத்த பதானலயுனரயாைலில் 
காதல் துளிர்ப் தற்கும் 
கத்திரி சாகு டிக்குமாை 
ஒப்புனம குறியடீுகளில் மூழ்கித் தினளப்ல ாம் 
 
அறிவு ஜவீியாய் நீடித்திருப் து 
அலுப்புத் தரும் விஷயம் தான் 
 
வாலயன் காதலிப்ல ாம்! 
 
*** 
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கானல் 
மீனம்மா கயல் 

 
மணி 5:00 
 
லலசாக இருட்ைத் பதாைங்கியிருந்தது, பசல்ல ான் ைவர் விட்டு விட்டுக் கினைத்தது. சார்ஜும் இல்னல. 
அைச்னச, இந்த லநரத்தில் தான் ப ட்லரால் தீர்ந்து ல ாகனுமா எை ஆக்டிவாவின் தனல லமல் ஒரு குட்டு 
குட்டி விட்டு, ''இன்னைக்கு மழ பகால்லப் ல ாகுது  ாலரன்'' என்ற குரல் லகட்டு திரும் ிைாள்.  
 
காட்டு லவனலக்குச் பசன்று திரும்பும் ப ண்கள் நனையும் ஓட்ைமுமாய் வாைத்னதப்  ார்த்த டி ல சிச் 
பசன்றுபகாண்டிருந்தைர். இவளும் அண்ணாந்து  ார்த்து, உண்னமலலலய வருலமா என்று நினைக்னகயில் 
ஒரு பசாட்டு மனழ அவள் அணிந்திருந்த குளிர்க்கண்ணாடியில்  ட்டுச் சிதறியது.   
 
எங்லகா மின்ைல் பவட்டி ஒளி, இடி இடிக்கும் சப்தம், ஆள் நைமாட்ைம் குனறந்து ல ாைது, இனவ 
எல்லாலம இைம் புரியாத ஒருவித  யத்னத அவளின் உள்ளங்காலில் ஏற்றியது. 
   
பசல்ல ான் ‘அயிகிரி நந்திைி நந்தித லமதிைி’ எைக் கூப் ிட்ைதும் தான் பகாஞ்சம் ஆசுவாசம் அனைந்து 
யாபரன்று  ார்த்தாள், தினரயில் ‘எருனம’ எை ஆங்கிலத்தில் ஒளிர்ந்தது. 
 
“ஹலலா” 
 
“சைியலை எவ்வலளா லநரன்டி பவயிட்  ண்லறன், சீக்கிரம் வந்து பதானல, மனழ லவற வந்திட்டு இருக்கு.”  
 
“ஏ லூசு வண்டில ப ட்லரால் இல்லடி. உங்க ஊருக்கு வர்ற வழியில தான் எங்லகலயா நிக்கலறன். ைவர் 
லவற இல்ல, எல்லாம் என் லநரம், இந்தப் யல வண்டிய எடுக்கக்கூைாதுனு பசால்லிருந்லதன். எடுத்துட்டு 
ல ாயி ப ட்லரால பூராம் தீர்த்துருக்கான்.” 
 
“எங்க நிக்கிலயா அங்லகலய நில்லு, அப் ாவ எதுத்தாப்ல வர பசால்லுலதன்.” 
 
அவள் பசால்லி முடிக்கவும் பசல்ஃல ான் லலா ல ட்ைரியில் ஷட்ைவுன் ஆகவும் சரியாக இருந்தது. 
 
 த்பதான் து வயதிற்லக உண்ைாை சகல வித வளர்ச்சிகனள மனறக்க முயன்று லதாற்கும் ஆனைகலளாடு 
அவ்வப்ல ாது காற்று சில்மிஷம் பசய்துபகாண்டிருந்தது, சுடிதானரக் கூட்டி எடுத்து கால்களின் இனையில் 
திணித்துக்பகாண்டு, துப் ட்ைானவ  ரதநாட்டிய ஸ்னைலில் கட்டி ஆக்டிவாவின் லமல் சாய்ந்து நின்றாள். 
 
யாராவது ன க்கில் வந்தால் அவர்களிைம் ப ட்லரால் கைன் லகட்கலாம். லயாசிக்கும் ல ாலத பசால்லி 
னவத்தாற்ல ால் புல்லட் சப்தம். டுப்டுப்டுப் எை ஒலி லதய்ந்து இவள் அருகில் வந்து நின்றது.  
 
சரிபயை மைதில்  ிம் ம் தராத இரண்டு இனளஞர்கள்.  ார்னவயால் அவனள அளவிட்ை டிலய  
 
“யார் வடீ்டுக்கு ல ாணும்? இங்க எதுக்கு நிக்கறிக?” 
 
 க்பகன்று மைம் கைத்தாலும் “ப ட்லரால் இல்ல! ஃ ிரண்லைாை அப் ா வந்துட்டு இருக்காங்க.”  
 
னதரியம் கூட்டிச் பசான்ைாள், துப் ட்ைானவ சரி பசய்த டி. 
 
“சரி வாலராம்”  
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பகாஞ்சலம பகாஞ்சம் பதரிந்த கிளிலவனஜப்  ார்த்த டி பூைகமாகச் சிரித்து புல்லட்னை கிளப் ிைான். 
 
இன்லக நின்று லநரத்னதக் பகால்வதற்கு  திலாக வண்டினயத் தள்ளிக் பகாண்டு ல ாைால் என்ை? 
லயாசனை சரிபயைப் ைலவ வண்டினய தள்ளலாைாள். 
 
தீடிபரன்று உள்ளுணர்வு பசால்லிற்று. யாலரா  ின்புறத்னத ரசிப் தாக. இத்தனை குளிர்ந்த காற்றிலும் 
மார்புக்கூபைங்கும் பவப் ம்  ரவ, வறண்ை பதாண்னைனய ஈராமாக்கிய டிலய திரும் ிப்  ார்த்தாள்.  
 
நூறடி பதானலவில் ஐம் து வயனத ஒட்டிய ஒருவன், ஆனைகள் னநந்து ல ாை நினலயில் இவனளலய 
பவறிக்கப்  ார்த்து  ின் பதாைர்ந்துபகாண்டிருந்தான். திக்பகை அதிர்ந்து, குப்ப ை வியர்த்தாள். 
 
* 
 
மணி 5:30 
 
“தாய,ீ  ானதல உன்  ிரண்ை காலணாலம! பரம்  தூரம் ல ாயி  ார்த்துட்லைன். எந்த வழியா வாலரன்னு 
பசான்ைாளா? ல ான் ல ாட்டு சரியா லகளு.”  தட்ைத்துைலைதான் ல சிைார். 
 
“அப் ா! ஃல ான் ஸ்விட்ச் ஆப் ஆகிருக்குப் ா” பசான்ைதுதான் தாமதம், உறங்கிபகாண்டிருந்த மகனை 
எழுப் ி விட்டு, 
 
“ஏலல ஏய் எந்தி னசக்கிள எடுத்துட்டு பதக்கால ல ாயி தாலயாை கூைப் டிச்ச ப ாண்ணு நிக்குதான்னு 
 ார்த்துட்டு வா!” அவசரமாக ஆனண  ிறப் ித்தார். 
 
“எப் ா மனழ சன்ைமா ல யுது எப் டி ல ாறதாம்? நான் ல ாமாட்லைன்!” 
 
“ப ாட்ைப்புள்ள ஒத்னதல நிக்குது. தாயி லவற அழுதுட்டு இருக்கா? மூணு மாசம் முன்ை ல ாஸ்ட் லமன் 
மகளுக்கு நைந்தது யாவமிருக்கா இல்னலயா?” 
  
“அப் டிலாம் அந்த புள்னளக்கு ஒண்ணும் ஆகாதுப் ா” 
 
“ஆகக்கூைாதுன்ைா சீக்கிரம் கிளம்பு உன் கூட்ைாளிக பரண்டு ல ர கூை லசர்த்துக்க.”  
 
தகப் னும் மகனும் ஆளுக்பகாரு தினசயில் லதைச் பசன்றைர். 
 
*  
 
மணி 5:45 
 
மாதவிைாயின் முதல் நாள் அடிவயிற்றின் மூலாதார அவஸ்னத,  ார்ப் வர்கள் மீபதல்லாம் எரிச்சலாய் 
பவளிப் டும். அலத நினலனயத் தற்ல ாது உணர்ந்துபகாண்டிருந்தாள், நனையின் லவகத்னதக் கூட்டியதில் 
மூச்சு வாங்கியது, இறுக்கமாக லஹன்டில்  ானர  ிடித்திருந்தாலும் னக நடுங்குவனதக் கட்டுப் டுத்த 
முடியவில்னல. கால்களின் கீழ் பூமி நழுவுவதாய்ப்  ிரனம.  ள்ளியில் பைன்ஷன் ஆகி ஒருமுனற 
மயங்கி விழுந்தனத நினைத்துக்பகாண்ைாள். அப் டி எதுவும் ஆகிைக்கூைாபதை லவண்டிக்பகாண்ைாள். 
 
பசாட்டுச் பசாட்ைாய் ச் பசாட்டிய மனழ இப்ல ாது தன் தீவிரத்னதத் துவக்கியது, ஒதுங்க அரச மரம் 
லதடுவதற்குள் பதப் மாய் நனைந்து விட்ைாள். 
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மரத்தடியில் நிற்கவா? லவண்ைாமா? என்று குழம் ிய டிலய திரும் ி  ார்த்தாள். 'நல்ல லவனள கிழவன் 
ல ாய்ட்ைான். அவனைப்  ார்த்து  யந்லதாலம எை தன்னைத்தாலை திட்டிக்பகாண்டு வண்டினய ஸ்ைாண்ட் 
ல ாட்டு, உைலலாடு ஒட்டியிருந்த ஆனைகனளப்  ிரித்து விட்ைாள். கருப்பு  ிராவில், மனழ பவளிச்சம் 
ல ாட்ைது. துப் ட்ைானவ வண்டியின் லமல் காயப்ல ாட்டு, சுடிதாரின் நுைிப் குதினய குைிந்து  ிழிந்து 
நிமிர்ந்தாள். லராட்டின் எதிர் க்கம்  ற்கபளல்லாம் கனரயாய் சிரித்துக்பகாண்டிருந்தான் கிழவன்.   
 
பதானலவாய் புல்லட் சப்தம். 
 
* 
 
மணி 6.30 
 
“ஏ  ிள்ள அப் ாவ எங்க?” 
  
“இன்னும் வரலண்லண. என்ைாச்சுன்லைண்லண?” விசும் ிய டிலய லகட்ைாள். 
 
“அதுலாம் ஒண்ணுமில்ல. இந்தா வாலரன்” என்று னசக்கினள எடுத்துக்பகாண்டு வைக்கால் கிளம் ிைான். 
 
“எப் ா பதக்க நாலு னமல்ல ஒரு பவள்ள வண்டி கிைக்குப் ா. துப் ட்ைாவும் பசருப்பும் அங்கைதான் 
கிைக்குது.” 
 
“எைக்பகன்ைலமா  யமா இருக்கு. நம்ம வடீ்டுக்கு வந்ததுன்னு விசாரனணல பதரிஞ்சா ஏதும்  ிரச்சினை 
வருமாப் ா?” என்று லகட்ைவைின் கன்ைத்தில்  ளாபரை அனறந்தார்.  
 
“'நம்ம வடீ்லயும் ப ாண்ணு இருக்கு. அதுவும் உைக்கு தங்கச்சிதான்” 
 
“…” 
  
“வண்டி எந்த  க்கமா கிைந்துச்சு?” 
 
“என்ைதுப் ா?” 
 
“முன்ைாடி ன தா எங்கிட்டு  ார்க்க கிைந்த்துச்சுல?” 
  
“வைக்க  ார்த்து” 
 
“இந்தப்  க்கம் ஆரும் வரல அப்  பதக்கூர்  க்கம்தான் ல ாயிருக்கனும். நான் முன்ை ல ாலறன் நீ 
நம்மாட்கள கூட்டியா!” 
  
“தாலயாளி, இன்னைக்கு எவன்னு கண்டு ிடிச்சு அவன் சங்க அறுக்கலறன்.” 
 
* 
 
மணி 6.00 
 
மூனளயின் அத்துனண  ாகங்களும் ஒரு கணம் ஸ்தம் ித்து மீண்ைது. ஓடுவனதத் தவிர லவறு வழி 
இல்னல, வந்த வழியிலலலய உயினர னகயில்  ிடித்த டி ஓடிைாள். 
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கிழவனும்  ின்ைாடிலய ஓடி வந்தான். அவளின் ஓட்ைத்துக்கு ஈடுபகாடுத்து இந்த வயதில் இப் டி 
ஓைனவத்தது பவறியாகத்தான் இருக்கலவண்டும். எந்த மைிதனையும், எந்த வயதிலும், எந்த இைத்திலும், 
எந்தக் கீழ்னமயும் பசய்ய னவத்திடும் பவறி. 
 
அப்ல ாது தான் கவைித்தாள், புல்லட்டின் சப்தம் பமல்ல பமல்ல மனறந்து விட்டிருப் னத. 
 
பதக்கூரின் எல்னலனய பதாடும் ல ாது மனழ ஓரளவு நின்றிருந்தது. ப ட்டிகனைகளில் தம் அடித்துக் 
பகாண்டிருந்தவர்கள் இவள் வரும் லகாலத்னத  ார்த்து என்ை ஏபதன்று விசாரிக்க பதாைங்கிைர். லகாலம் 
ல ாை வந்த ப ண்கள் தண்ணரீ் பகாடுத்து ஆசுவசாப்டுத்திைர். கிழவனும்  ின்ைாலலலய வந்து விட்ைான். 
 
லமலும் லகட்கவும் பசால்ல பதாைங்கிைாள். எல்லாரும் பகக்லக  ிக்லக எை சிரித்து “இந்தப்ன த்தியத்னதப் 
 ார்த்தா  யந்லத” எைச் பசால்ல, இவளுக்கு லகா ம் ஏறியது. இவ்வளவு லநரம்  ட்ை அவஸ்னத ஒரு 
ன த்தியத்தாலா. அவமாைமும் லகா மும் ஒருலசர எழ கிழவைின் கன்ைத்தில்  ளாபரை அனறந்தாள். 
  
கூட்ைத்தில் இருந்த ஒருவன் “இந்தப் ப ருசுக்கு இலத லவனலயா ல ாச்சு. வயசு  ிள்னளக  ின்ைாடிலய 
திரியறது. இப் டிலய விட்ைா சரி ைாது நாலு சாத்து சாத்துைாதான் ஒழுங்கா இருக்கும்” என்று பசால்ல,  
 
இன்னும் சில லஜாடிக் னககள் லசர்ந்து கிழவனை அடிக்கத்பதாைங்கியது. 
 
* 
 
மணி 7.00 
 
“ஏ, தாயி இந்தாருக்கால்ல. யப் ாடி இப் தான் நிம்மதில. என்ைல வழி மாறிட்டியா? உன்னைய லதடி 
ப ரிய கலலா ரலம ஆகிட்டு.” 
 
“ஒண்ணுமில்லப் ா இந்த ன த்தியதாலதான் இவ்வலளா  ிரச்சினையும்” எரிச்சல் கலந்லத பசான்ைாள். 
 
னககாட்டிய இைத்தில் கிழவன் சுருண்டு கிைந்தான், லமபலல்லாம் ரத்த சிராய்ப்பு, உதடு  ிய்ந்திருந்தது, 
லமலானை கிழிந்து நூலாய் பதாங்கிக்பகாண்டிருந்தது., லமலல  ார்த்து சிரித்துக்பகாண்டிருந்தான். 
  
உற்று  ார்த்து கதறிைார். 
  
“ஐலயா ல ாஸ்ட்லமன்” 
 
“என்ை ஆச்சு?” 
  
“இவர ஏன்ைா அடிச்சிங்க?” 
 
“அந்த ப ாண்ணுக்கிட்ைலய லகளுங்க” 
 
லகட்க எத்தைித்தவனர னகப் ிடித்து இழுத்து மூன்று மாதங்களுக்கு  ின் முதல்முனறயாக ல சிைான். 
 
''இந்த மகள நான் காப் ாத்திட்லைன்'' 
 
பசால்லிவிட்டு சிரித்து சிரித்து குதித்து குதித்து ஓடிக்பகாண்டிருந்தார் அந்த ன த்தியக்கார கிழவர். 
 
*** 



  தமிழ் 

 

ப ொங்கல் - 2015 122 

 

சங்கத்தமிழ் FOR DUMMIES 

கண்ணபிரான் ரவிசங்கர் (KRS) 

 

தமிழ் என்னும் ஆறு, இன்றும் ஓடிக் பகாண்டு தான் இருக்கிறது. சங்க இலக்கியம் அந்த ஆற்றின் அடியில் 

உள்ள ஊற்று. சில லநரங்களில், ஆற்றில் நீரில்னல எைினும், ஊற்று சுரக்கும்! 

 

சங்கத் தமிழ் - 2500+ கவினதகள்; 700+ கவிஞர்கள். மன்ைன் x கள்வன், தனலவி x  ரத்னத, ஆண் x ப ண் - 

அனைவரின் எழுத்தும் அனவலயறும்!  ிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்! 

 

சங்கத் தமிழாற்றில் குளிக்க லவண்டுபமைில் என்ை லதனவ? ஒன்றுலம லதனவயில்னல, உங்கள் ைாம் கீ 

உடுப்ன க் கழற்றிக் குதிக்க லவண்டும். அவ்வளவு தான்! யாப்பு - லசாப்பு, Life Jacket ஒன்றும் லவண்ைாம். 

மைசுக்குள் காதல் இருந்தால் ல ாதும் – சில்பலை இறங்கிச் சிலுசிலுபவைக் குளிக்கலாம்! காதல் - காமம், 

அன்பு –  னக, குடும் ம் - அலுவல், ல ார் – அனமதி, ஆட்சி - வணிகம், இன்னும்  லப் ல. 

 

சங்க இலக்கியம் - இது ஒரு வாழ்வு! பதால் தமிழ் வாழ்வு! 
 
* 
 

சங்கத் தமிழ் வாசிக்க இலக்கணம் லதனவயா? லதனவ இல்னல. இலக்கியம், இலக்கணம், இரண்டும் 

பதாைர்புள்ளனவ. இலக்கியத்தில் இருந்து தான் இலக்கணம் கினளக்கும் (Standards). இலக்கணத்னத ஒட்டி, 

மற்ற இலக்கியங்கள் நைக்கும் (Life). As life progresses, new standards evolve. இது ஒரு பதாைர் ஓட்ைம்! 

 

இலக்கியம் = இலக்கு + இயம் = இலக்னக இயம்புவது 

இலக்கணம் = இலக்கு + அணம் = இலக்னக அனைய வழி அனமப் து (அணம் - வழி) 

 

நான் ஓர் இலக்கியம் எழுத லவண்டும். என் இலக்கு என்ை? 1) புகழ்சால்  த்திைி உலகம் ல ாற்றும் 2) 

அரசியல்  ினழத்தார்க்கு அறம் கூற்றாகும் 3) ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும். இது தான் இலக்கு! 

அனத இயம் ியாகி விட்ைது (இலக்கு + இயம்). இந்த இலக்னக எப் டி அனைவது? 

 

என்ை மாதிரி நாைகம்? என்ை காட்சிகள்? எங்பகல்லாம் இனச,  ண் வர லவண்டும்? சீற்றத்னத எப் டி 

வல்லிை ஓனசயில் காட்டுவது? காதனல எப் டி பமல்லிை ஓனசயில் காட்டுவது? எனதபயல்லாம் 

லசர்த்துக் கட்டிைால், இலக்னக அனைய அணம் (வழி) கினைக்கும்? (இலக்கு + அணம்). 

 

* 

 



  தமிழ் 

 

ப ொங்கல் - 2015 123 

 

தமிழில் மிகப்  ழனமயாை இலக்கியங்கள் முதுகுருகு, முதுநானர. இனவ கினைக்கவில்னல! னகக்குக் 

கினைக்கும் மிகத் பதான்னமயாை நூல் பதால்காப் ியம் (கிமு 700க்கும் முன்ைால்). ல ரில் காப் ியம் எை 

இருந்தாலும், இது ஓர் இலக்கணக் காப் ியம். பதால்காப் ியலம தமிழுக்கு ஒரு பசவ்விய அடித்தளம்!  
 

சங்க இலக்கியம் எை நாம் இன்று காண் து ப ரும் ாலும் கனைச்சங்க காலம் (கிமு 300). பதால்காப் ியம் 

இனைச் சங்கம் (கிமு 700). அதற்கும் முன்ல  இருந்தது தனலச்சங்கம் எனும் முதற் சங்கம். 

 

சங்கம் என் லத வைபசால்லலா? என்பறாரு ஐயம் கூை எழுப் ப் ட்ைதுண்டு. வைபசால் "ஸங்கமம்" லவறு; 

தமிழில் "சங்கம்" லவறு. (ஸ்கந்தன் - கந்தன் ல ாலத் தான் இதுவும்.  ின்ைாள் புராணத்தால், இரு 

ப யர்களும் முருகனைலய குறிக்கத் துவங்கி விட்ைாலும், இரு ப யர்களும் லவறு; ப ாருளும் லவறு!) 

 

விளக்கின் ஒளியில் ப றுவது விளக்கம். அலத ல ால், சங்கு ஒலித்து ஒழுங்கு ப றும் அனவ சங்கம்.  

 

* 

 

சங்க இலக்கியத்தின் அடிப் னைக் கூறு தினண: 1) அகம் - of the self (internal) 2) புறம் - of the world (external). 

தினண என்றால் ஒழுக்கம் என்று ப ாருள் - அக ஒழுக்கம், புற ஒழுக்கம்! தினணயின் உட் குதி துனற.  

 

அகத்தினண: 7 (முல்னல, குறிஞ்சி, மருதம், பநய்தல்,  ானல, னகக்கினள, ப ருந்தினண). புறத்தினண: 10+ 

(பவட்சி, கரந்னத, வஞ்சி, காஞ்சி, உழினஞ, பநாச்சி, தும்ன , வானக,  ாைாண் etc). தினணப் ப யர்கனளக் 

கவைியுங்கள் -  லவும் பூக்களின் ப யர்கள். தமிழ் இலக்கியக் கூறுகள் இயற்னகனய ஒட்டிலய!  

 

 த்துத் தனல அசுரன்,  ன்ைிபரண்டு னக சாமி என்பறல்லாம் இயற்னகக்கு மாறாை "புராண unbelievables" 

ஆதித்தமிழில் இல்னல!  ின்ைாள் லசர்க்னகலய. 
 
* 

 

சங்க இலக்கியத்தின் 2 ப ரும்  ிரிவுகள் லமல்கணக்கு, கீழ்க்கணக்கு. கீழ்க்கணக்கு என்றால் கீழ்னம அல்ல 

(ஆைாைப் ட்ை திருக்குறலள கீழ்க்கணக்கு தான்!). குனறந்த அடியுள்ள  ாைல்கள் கீழ்க்கணக்கு. அதிக ட்சம் 

4 வரிகள். அதற்கும் லமல் உள்ள அடிகள் லமல்கணக்கு!  திபைன் லமல்கணக்கு - எட்டுத்பதானக & 

 த்துப் ாட்டு;  திபைன் கீழ்க்கணக்கு - குறள் முதலாை 18 நூல்கள். 

 

இப் டி வனகப் டுத்தி னவத்தது  ிற் ாடு தான். தமிழ் மன்ைர்கள் / ப ருங்கவிஞர்களின் ஆர்வத்தால், 

இப் டித் திரட்டித் திரட்டி னவக்கப் ட்ைை! ஓர் ஒழுங்கு முனறனய ஒட்டிலய, இப் டி வரினசப் டுத்தப் 

 ட்ைை.  ாட்டின் எண்னண னவத்லத குறிஞ்சியா? முல்னலயா? என்று கூைச் பசால்லி விைலாம். 
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இது கால வரினச அல்ல!  ல்லவறு காலம்,  ல்லவறு கவிஞர்களின் சிதறல். ஓவியத்தில் வண்ணச் சிதறல் 

ல ால! இந்த வண்ணத் திரட்டிலய சங்க இலக்கியம்! எட்டுத் பதானக காலத்தால் முந்தி;  த்துப்  ாட்டு 

சற்றுப்  ிந்தி; கீழ்க்கணக்கு இன்னும்  ிந்தி, சங்கம் மருவிய காலம். 

 

* 
 

எட்டுத் பதானக: இதில் எத்தனை நூல்கள்?  எட்டுக் கால் பூச்சிக்கு எத்தனை கால்? என்று லகட் து ல ால் 

தான்! 1. நற்றினண 2. குறுந்பதானக 3. ஐங்குறுநூறு 4.  திற்றுப் த்து (மிகப் ழனமயாைது) 5.  ரி ாைல் 

(கலப்புகள் நடு நடுலவ எைினும், அழகிய இனச நூல்) 6. கலித்பதானக 7. அகநானூறு 8. புறநானூறு.  

 

எட்டுத் பதானகயின் சிறப்ல  அது ஒரு பதாகுப்பு (Team Work). ஒருவராலலலய எழுதப் ட்டு விைவில்னல! 

எைலவ ஒருதனலச் சார்பு (bias) இல்னல! சில  ாைல்கள் இனைச் சங்கம்; மற்ற  லவும் கனைச் சங்கம். 

இனசயும் உண்டு!  ரி- ாைல்  ரிந்து வருதல் (Melody); கலி-பதானக கலி-வல்லலானச (Rock); தூக்கு / 

வண்ணம் ல ான்ற இனசக் கூறுகனளயும் காணலாம். ஒலர  ாட்டுக்குப்  ல பசாந்தக்காரர்கள் உண்டு! 

 ாட்னை எழுது வர் கவிஞர்;  ாட்டுக்கு இனச அனமப் வர்  ாணர்;  ாடு வர் / ஆடு வர் விறலி.  

 

* 

 

 த்துப்  ாட்டு: இனவ கி ிக்குச் சற்று  ின். அனைத்தும் தைிப் ட்ை கவிஞர்கலள; குழு நூல்கள் அல்ல!  

 

1. திருமுருகாற்றுப் னை (காலத்தால் கனைசி எைினும், இனற என் தால் முதலில் னவக்கப் ட்ைது) 2. 

ப ாருநர்ஆற்றுப் னை 3. சிறு ாண் 4. ப ரும் ாண் 5. மனல டுகைாம். இனவ ஆற்றுப் னை நூல்கள்; இந்த 

மன்ைனை லநாக்கி ல ாைால், இந்தப்  ரிசில் ப றலாம்; அங்கு பசல்லும் வழி இது எைப் ல சு னவ; ஆறு 

- வழி (எவ்’வாறு’ வந்தாய் - எந்த வழியில் வந்தாய்?)  

 

6. குறிஞ்சிப்  ாட்டு 7. முல்னலப்  ாட்டு - இனவ அகத்தினண; இயற்னகப்  ாைல்கள். 8. மதுனரக் காஞ்சி 

(பநடுஞ்பசழியன் மீது) 9.  ட்டிைப்  ானல (கரிகாற் லசாழன் லமல்) 10. பநடுநல்வானை (பநடுஞ்பசழியன் 

மீது) - இனவ புறத்தினண; மன்ைர்களின் பவற்றினயப்  ாடு னவ; ஊர்களின் நாகரிகத் தகவலும் உண்டு. 

 

இயற்னக / அகம் என்லற ப ரும் ாலும் இருந்த காலம் எட்டுத் பதானக. ஆைால், கால மாற்றத்தால், 

மன்ைர்கள் / புறம் எை மிகுந்து விட்ைது  த்துப்  ாட்டில். 

 

* 
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கீழ்க் கணக்கு ப ரும் ாலும் நீதி நூல்கள். முதலில் இயற்னகயாை சமூகம்,  ின்ைர் ல ரரசுச் சமூகம் / 

புராணக் கலப்புகள்,  ின்ைர் நீதி ல ாதனை துவங்கியது. ஏபைைில் புராணம் வந்த  ின் அறம் குனறகிறது. 

வாழ்வியல் மாற்றங்கள்! இதுலவ சங்கம் மருவிய காலம்! இந்த நூல்களும் தைிப் ட்ைவர்கள் எழுதியலத! 

 

நீதி நூல்கள்: 1. திருக்குறள் 2. நாலடியார் 3. நான்மணிக்கடினக 4. இன்ைா நாற் து 5. இைியனவ நாற் து 6.  

திரிகடுகம் 7. ஆசாரக்லகானவ 8.  ழபமாழி நானூறு 9. சிறு ஞ்சமூலம் 10. ஏலாதி 11. முதுபமாழிக்காஞ்சி 

 

அகத்தினண: 12. ஐந்தினண ஐம் து 13. தினணபமாழி ஐம் து 14. ஐந்தினண எழு து 15. தினணமானல 

நூற்னறம் து 16. னகந்நினல (இன்ைினல என்னும் கட்சியும் உண்டு) 17. கார் நாற் து 

 

புறத்தினண: 18. களவழி நாற் து 
 
* 

 

சில அழகியல் சங்க இலக்கிய வரிகள்: 

 

1. Laptop wallpaper-ல் காதலி  ைம்; screensaver bubbles முகத்னத மனறக்கிற து; விலக்க னக துடிக்கிற து. 

பூவினைப்  டினும் ஆண்டு கழிந்தன்ை (பூ கூை எங்களினைலய வரக்கூைா - குறுந்பதானக) 

 

2. நட் ாகலவ  ழகிப்  ழகிக், காதனல பவளிப் டுத்த இருவருக்கும் தயக்கம். ஆைால் இளனம 

இன் ம்  ாழாகிறலத? அதற்கு என்ை பசய்ய? - கன்றும் உணாது கலத்திலும் புகாது 

 

3. இயற்னகலய காலம் மாறலாம், ஆைால் என் காதலன் வாக்கு மாறமாட்ைான் - காைம் கார் எைக் 

கூறினும், / யாலைா லதலரன், அவர் ப ாய் வழங்கலலர 

 

இப் டிப்  லப் ல  ாைல்,  ற் ல உணர்ச்சிகள், உங்களின் இன்னறய வாழ்வுக்கும் பவகு எளிதாகப் 

ப ாருந்தி விடும்! வாழ்வில் சங்க இலக்கிய வரிகள்,  லப் ல தாக்கங்கனள ஏற் டுத்தும். ஏற் டுத்தட்டும்! 

சங்கச் சித்திரங்கள் பவறுமலை வாசிப்புக்கு அல்ல; சுவாசிப்புக்கு! 
 
* 

 

மற்ற பநாறுக்குத் தீைிகள்: 

 

1. சங்கப்  ாைல்களுக்கு கைவுள் வாழ்த்து என் து  ின்ைாள் லசர்க்னகலய! இலக்கியத்தில் மத அரசியல்; 

அனவ சங்கப்  ாைல்கள் ஆகா!  காதல் நற்றினணக்கும், குறுந்பதானகக்குக்கும் என்ை கைவுள் வாழ்த்து? 
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2. இன்னறய சமய நினலனம லவறு! இன்று இன்றாக இருக்கட்டும்; பதான்மம் பதான்மமாக இருக்கட்டும்! 

இன்னறய நினலனய ஈடு கட்ை, பதான்மத்தில் னக னவக்கக் கூைாது! சமயம் கைந்து, தமினழத் 

தமிழாகலவ அணுகல் - திரு. வி. க ல ான்ற மைசு, அறிஞர்களுக்கு வரலவண்டும்! 

 

3. நற்றினண / குறுந்பதானகயில் திருமால் / முருகன்  ற்றிய குறிப்புக்கள் வரும்; ஆைால் அனவ  க்திப் 

 ாைல் அல்ல; அகப் ாைல்கள் - மக்கள் வாழ்வியனலக் காட்சிப்  டுத்தும். காதலன் தன் காதனல நிரூ ிக்க, 

நிலத்தின் பதான்மம் திருமால் லமல் சூள் (சத்தியம்) பசய்தான் எை வரும்! அவ்வளலவ! 

 

4. யாகம், உைன்கட்னை ஏறல் புறநானூற்றில் பசாற்  இைங்களில் வரும்; லஹாமம் / உைன்கட்னை பதால் 

தமிழ்ப் ண் ாடு எை முடிவு கட்ைக்கூைாது. அனவ கனைச்சங்க காலம் / புராணக் கலப்புக்குப்  ின், 

என்றுணர்ந்து  டிக்க லவண்டும்! அனவ பதால்காப் ியம், முதல் / இனைச் சங்க நூல்களில் வாராது! 

 

5. வைபமாழி / லவத பநறி ல ாலலவ சமணமும், ப ளத்தமும் கூைத் பதன்ைகம் வந்தை. ஆைால், தமிழ்த் 

பதான்மத்னத ஊைாடிச் சினதக்காமல், சமண - ப ளத்தம், தன் பநறினயப் புது பநறி என்லற பசால்லிை! 

இயற்னக வழி ாட்டு முருகனை 12 னக பகாண்ை ஸ்கந்தன் எை ஆக்கியது ல ால், தமிழ்த் திருமானல / 

முருகனை தீர்த்தங்கரர் எை ஆக்கவில்னல சமண - ப ளத்தம்! 

 

தமிழ் இலக்கியத்துக்குச் சமணம் ஆற்றிய பதாண்டு அதிகம். ஆைால் இதன்  ங்கு, சற்று அைக்கிலய 

ல சப் டுகின்றது. இலக்கியத்தில் "ப ரும் ான்னம மத ஆதிக்கம்" தான் காரணம். சிறு ான்னமச் சமூகம், 

மரபுச் சிறப் ில் "அைக்கிலய வாசிக்கணும்" என்ற ஆழ்மைப் ல ாக்கு. 

 

6. சங்க காலப் ப ண் கவிஞர்கள் 30+ ல ர். மிக அதிகம்  ாடியவர்கள் ஒளனவயார், பவள்ளிவதீியார், 

காக்னகப்  ாடிைியார். சங்க கால ஒளனவ லவறு; ஆத்திசூடி /  ிற்கால 4 ஒளனவயார்கள் லவறு! 

 

7. மன்ைர்கள் லசர, லசாழ,  ாண்டியர் மட்டுமல்லர்; வள்ளல்கள் 7 ல ர் உண்டு; பதாண்னை,  ரதவர், பூழியர், 

லவளிர், மழவர் ல ான்றவர்களும் உண்டு 

 

8. ஐம்ப ருங்காப் ியங்கள்: சிலப் திகாரம் & மணிலமகனல - முந்தியனவ (கி ி 300); சீவக சிதாமணி, 

வனளயா தி, குண்ைலலகசி - மிக மிகப்  ிந்தியனவ (கி ி 900). ஆழ்வார்/ நாயன்மாருக்குப்  ிந்தியனவ தான் 

சீவக சிந்தாமணி. ஐம்ப ரும் காப் ியங்கள் ல ால், ஐஞ்சிறுங்காப் ியங்களும் உண்டு! 

 

9. தினணகள்: முல்னல, குறிஞ்சி, மருதம், பநய்தல் என் லத சரியாை வரினச (பதால்காப் ியம்). இந்த 

நிலங்கள் இயல் ில் திரிந்து விட்ைால் -  ானல! முல்னல - காடு; குறிஞ்சி - மனல; மருதம் - வயல்; 

பநய்தல் – கைல். ஒலர ஊரில் முல்னலயும், குறிஞ்சியும் இருக்கலாம். 
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10. ப ாருள் 3 - முதற்ப ாருள், உரிப்ப ாருள், கருப்ப ாருள். முதற் ப ாருள் - நிலம் & ப ாழுது (நிலம் 

ஏற்கைலவ  ார்த்து விட்லைாம்) ப ரும் ப ாழுது - கார் காலம், குளிர் காலம், முன் ைி,  ின் ைி, 

இளலவைில், முதுலவைில். சிறுப ாழுது - மானல, யாமம், னவகனற, விடியல், முற் கல்,  ிற் கல் 

 

உரிப்ப ாருள்: முல்னல - காத்திருத்தல்; குறிஞ்சி - புணர்தல்; மருதம் - ஊைல்; பநய்தல் - (துன் த்தில்) 

இரங்கல்;  ானல –  ிரிதல். கருப்ப ாருள் - அந்தந்த நிலத்துக்குரிய பதய்வம், மக்கள்,  றனவ, விலங்கு, 

ஊர், நீர், பூ, யாழ்,  னற,  ண் ல ான்றனவ. 

 

11. சங்க இலக்கிய உனரகள்: உனரகளின் காலம்  ின்ைாளில் (கி ி 10ம் நூற்றாண்டுக்குப்  ின்). அன்னறய 

அரசியல் - சமயத் தாக்கங்கள், உனரகளில் ஆங்காங்லக பதறிக்கும்; So, அனதலய முடிந்த முடி ாகக் 

பகாள்ளாமல், உனரகனள, அவற்றின் அழகியல் / ஒப்பு லநாக்குக்கு மட்டுலம வாசிக்க லவண்டும். 

மற்ற டி, "to the roots" மூலப்  ாைனலலய அணுகுதல் நன்னம  யக்கும்! 

 பதால்காப் ிய உனர - நச்சிைார்க்கிைியர், இளம்பூரணர், லசைாவனரயர் 

 கலித் பதானக, குறுந் பதானக,  த்துப்  ாட்டு உனரகள் - நச்சிைார்க்கிைியர் 

 திருக்குறள் - நினறயப்ல ர். மணக்குைவர்,  ரிலமலழகர் etc etc 

 சிலப் திகாரம் - அரும் த உனரயாசிரியர், அடியார்க்கு நல்லார் 

 

12. ‘உலகம்’ என் னத முதலில் னவத்துப்  ாடுதல் சங்கத் தமிழ் மரபு (உலகம், னவயம், நிலம் etc) 

 ஆதி  கவன் முதற்லற உலகு – திருக்குறள் 

 நைந்தனல உலகம் வனளஇ லநமி - முல்னலப் ாட்டு 

 உலகம் உவப்  வலலைர்பு திரிதரும் – திருமுருகாற்றுப் னை 

 னவயகம்  ைிப் , வலலைர்பு வனளஇ – பநடுநல்வானை 

 மண் திணிந்த நிலனும் - புறநானூறு 

 திங்கனளப் ல ாற்றுதும்… உலகு அளித்தலான் – சிலப் திகாரம் 

 உலகம் திரியா ஓங்குயர் விழுச் சீர் – மணிலமகனல 

 

The cause of the World (உலகம்) is dearer to சங்கத் தமிழ், than the cause of Religion! Our own அகம் & புறம் 

வாழ்வு, than பசார்க்கம் / நரகம். 

 
* 
 
இக்கட்டுனர, சங்கத் தமிழுக்கு ஓர் எளிய அறிமுகலம! நுண்ணிய தகவல்கள் அதிகம் தராமல், Just 
a Quick Map of Sangam Landscape! ஒரு வனர ைலம நிலத்தின் அழகியல் இன் த்னத ஈந்து விைாது; 
அதற்குப்  யணம் பசய்ய லவண்டும். சங்கத் தமிழ்ப்  யணம் ஒரு வாழ்க்னகப்  யணம். லசரும் 
இைத்னத விைப்,  யணலம சுனவ. ஆதலால்,  யணம் பசய்வரீ் - இன் ச் சங்கத் தமிழில்! 

 

***  
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சிைகில்லாப் பைவவகள் 
அல்டாப்பு விகனாத் 

 
2014 மார்ச் 24 2:30 PM. 
 
"கலணஷ், ஆர் யூ லஹப் ி?" சற்று உரக்க ஒலித்த குரல் மங்கலாக பதரிந்த பமய்யுலகினுள் என்னை 
திரும்  மீட்ைது. ஏமாற்றம் என் து அதுவனர கற்றிருந்த பமாழிகள் அனைத்னதயும் ஒலர பநாடியில் 
அழிக்க வல்லது. இந்த அப்னரஸனலப் ப ரிதாக நம் ியிருந்லதன். இதற்கு லமலும் கைன் வாங்க உலகில் 
எந்த தினசகளும் மிச்சமில்னல. நிலம் ஏலத்திற்கு வர இன்ைமும் ஒரு வாரம்தான் எை மைதிற்குள் 
ஓனசயில்லாமல் எழுந்த ஓலங்கனள மறு டியும் கனலத்தது "கலணஷ்!". 
 
"ஸ்ரீ, ஐ வாஸ் எக்ஸ்ப க்டிங்... உங்களுக்லக பதரியும். லாஸ்ட் ஃல ார் மன்த்ஸா ரிலீஸ்க்காக நான் லை 
அண்ட் னநட் பராம்  ஹார்ட் பவார்க். அதுக்கு இந்த னஹக் அமவுண்ட், இந்த ல ாைஸ்… ஐ வாஸ் 
எக்ஸ்ப க்டிங் லமார்." தட்டு தடுமாறி வார்த்னதகனளச் லசகரித்துக் லகார்த்லதன்.  
 
இைி என்ை ல சியும்  யைில்னல என் து ஸ்ரீநிவாஸ் சாஸ்திரி பமதுவாக கண்ணாடினய கழற்றி னவத்த 
 ாவனையில் உறுதியாைது. உள்லள ஓலங்களின் ஓனச பமல்ல பமல்ல அதிகமாைது. 
 
"கலணஷ்! நான் பராம்  ட்னர  ண்ணிலைன். பசான்ைா நம்  மாட்லை. லநத்து பரண்டு மணி லநரம் ஆர்க்யூ 
 ண்ணிலைன் உைக்காக.  ட், இப்ல ா இருக்கற மார்க்பகட்ல 8% ல ாைஸ் இஸ் ஹ்யூஜ்.  ிலீவ் மீ. நான் 
டீம்ல மத்தவங்க ல ப் ர்ஸும்  ாத்துட்டுதான் பசால்லறன். என்ைாலல முடிஞ்சிருந்தா நான் கண்டிப் ா 
 ண்ணியிருப்ல ன். நீ இந்த டீலமாை க்ரிட்டிக்கல் ரிலசார்ஸ்.  ட் இந்த வருஷ பரவ்ன்யூ கம்மி. அதான் 
டீம்ல ஒருத்தருக்குதான் நல்ல லரட்டிங் தரனும்னு ஸ்ட்ரிக்ைா பசால்லிட்ைாங்க. டீம்லல ராமசுப்புதான்தான் 
சீைியர். அவன் இல்லாம ல ாை ரிலீஸ் ப்ரைக்ஷன் ல ாலய இருக்காது. லசா, யூ அண்ைர்ஸ்லைண்ட் னரட்?" 
 
"புரியுது சார். லநராலவ பசால்லுங்கலளன், அவன் உங்க ஜாதின்னு" எைத் பதாைங்கி வந்த வார்த்னதகள் 
பவளிலய வராமல், பதாண்னைலயாடு வறண்டு ல ாய் பவறும் வறட்டு புன்ைனகனய  திலாக உதிர்த்து 
விட்டு பவளிலய வந்லதன். 
 
"என்ை மச்சி, ட்ரீட்ைா? ல ாைஸ் அமவுண்ட்னை எடுத்துட்டு ல ாக மூணு லாரி அலரன்ஜ்  ண்ணவா? 
ல ாதுமானு பசால்லு". எல்லா வருைமும் சுலரந்தர் அடிக்கும், அவனுக்கு பதரிந்த ஒலர லஜாக் இதுதான். 
அடித்த லஜாக்னக தாலை சிலாகித்து, சத்தமாக சிரித்து பகாண்டிருந்த சுலரந்தனர, அவனுைன் லசர்த்து 
சாஸ்திரினய,  ின் அபமரிக்க ஆன்னசட்டில் இருக்கும் ராமசுப்புனவத் லதடிக் பகான்று விட்டு தூக்கு 
தண்ைனை வாங்குவது, சற்று முன்பு லதான்றி மனறந்த தற்பகானல லயாசனைனயவிை நல்ல முடிவாகத் 
லதான்றியது. என்ைிைம் மிச்சமிருந்த ஒலர ஒரு புன்ைனகனய சுலரந்தருக்கு உதிர்த்து விட்டு நகர்ந்லதன். 
 
* 
 
2004 ஜைவரி 24 6:00 PM. 
 
ப ருமாள் இந்த முனற இன்னும் அதிகமாய் கரிசைம் லதாய்ந்த குரலில் லகட்ைார். 
 
"ஆறுமுகம், நல்லா லயாசிச்சுத் தாலை  ண்லற. நிலத்னத வச்சா திரும்  எடுக்கறது கஷ்ைம். ப ாண்னண 
லவற ப த்து வச்சுருக்லக" 
 
"என்ை சார்  ண்றது, இவன் இன்னும் பகாஞ்ச மார்க் அதிகம் எடுத்திருந்தா இந்த பநலனம வந்திருக்காது. 
நல்லாத்தான்  டிச்சான். ஆைா எப் டிலயா லகாட்னை விட்டுட்ைான். நமக்கும் ப த்த கைன். இதுவும் நல்ல 
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காலலஜ்னு லவற பசால்றாங்க. அவங்க பசால்ற மாதிரி நல்ல லவனல கினைச்சுட்ைா பரண்டு மூனு 
வருஷத்துல பநலத்னத மீட்டுரலாம் சார்." 
 
"நீ பசான்ைா சரிப் ா. நானளக்கு கானலல பகளம் ி ல ங்க் வந்துர்லறன். சுந்தரம் ஃ ார்ம் எல்லாம் பரடி 
 ண்ணிட்ைார்ல?" 
 
" ண்ணிட்ைார் சார். இந்த கஷ்ைம் எல்லாம் ன யன் நிக்கற வனரதாலை சார். அவனுக்கு ஒரு நல்ல 
லவனல கினைச்சுட்ைா அப்புறம் அவன்  ாத்துக்குவான்." 
 
தைக்குதாலை சமாதாைம் பசால்லித்திரும் ிப் ல ாய்க்பகாண்டிருந்த ஆறுமுகத்தின் முதுனகச் சிறிது லநரம் 
பவறித்த டி நின்றிருந்த ப ருமாளிைம் இருந்து தன்ைிச்னசயாய் ஒரு நீண்ை ப ருமூச்சு பவளிப் ட்ைது. 
 
* 
 
2014 மார்ச் 27 3:30 PM 
 
"ஏற்கைலவ தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு, மத்ததுக்குனு எடுத்த லலாலை இன்னும் முடிக்கனலைா. இன்பைாரு 
லலான் எடுத்தா தர மாட்ைாங்கறது லவற விசயம். தந்தாலும் திருப் ிக் கட்ை முடியாதுைா." 
 
"இப்ல ானதக்கு  சங்க எவன்கிட்னையும் இருக்காது மச்சி. எல்லாருக்கும் ஹவுசிங் லலான்னு அது இதுனு. 
ஆன்னசட்ல இருக்கறவனுககிட்ை லகட்டு  ாக்கலாம். உன் விசா என்ைாச்சு?" 
 
"ஒரு தைனவ ரிபஜக்ட் ஆைா ஆறு மாசம் கழிச்சுதான் திரும்  அப்னள  ண்ணுவாங்களாம். லகட்ைா 
கம்ப ைி  ாலிசி, மயிரு, மட்னைங்கறான். இவனுக ஒழுங்கா ல ப் ர் பவார்க்  ண்ணாமதாலை விசா 
ரிபஜக்ைாச்சு. விடுறா. பநனைச்சாலல கடுப் ா இருக்கு."  
 
"சாஸ்திரி கிட்ை ல சி புஷ்  ண்ண பசால்லிப் ாருைா. அந்தாள் பமய்ல் அனுப் ிச்சா  ண்ணுவானுக" 
 
"அவன்தாலை! நல்லா புஷ்  ண்ணுவான் வாயிலிலய.. இன்னைக்கு எங்கம்மா ஃல ான்  ண்ணிைா என்ை 
 தில் பசால்றதுலை பதரியல மச்சி. இன்னும் பரண்டு நாள்ல ல ங்க்ல ஏலம் விைறாங்க நிலத்னத." 
 
* 
 
2012 பசப்ைம் ர் 14 5:30 PM.  
 
"பசல்விம்மா, நல்லாருக்கியா? மாப்னள நல்லாருக்காரா? தீ ாவளிக்கு ஊருக்கு வந்துருவஙீ்கல்ல" 
 
"இருக்லகாம்மா. அப் ா வந்துட்ைாரா?" 
 
"வாத்தியாலராை பவளிலய ல ாய் இருக்காருமா. பகாஞ்ச லநரத்துல வந்துருவாரு. என்ைம்மா குரல் ஒரு 
மாதிரி இருக்கு?" 
 
"அம்மா. லகக்க எைக்லக கஷ்ைமாதான் இருக்கு. ஆைா என் மாமியார் பசால்லி பசால்லிக் காமிக்குது. 
கல்யாணத்தப்ல ா இவருக்கு ன க் வாங்கி தர்லறன்னு பசான்ைது இன்ைமும்  ண்ணனலன்னு. 
அண்ணன்கிட்ை மறு டி ஒருதைனவ லகட்டு  ாக்கறியா? இந்தப் ப ாம் னள பதைமும் சத்தம் ல ாட்டு 
மாைத்னத வாங்குது." 
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"அவன் இன்னைக்கு ல ான்  ண்றப்ல ா பசால்லறன்மா. அவன் ஏலதா புது கம்ப ைி, லவனலனு 
அனலஞ்சுட்டுருக்கான்மா. லகட்டுப்  ாக்கலறன்"  
 
"இதுைால அவருக்கும் சங்கைம்தான். தீ ாவளிக்கு லீவு கினைச்சா ஊருக்கு ல ாலாம்னு 
பசால்லிருக்காருமா. டிக்பகட் ல ாட்ைப் றம் பசால்லறன். அப் ா வந்தப் றம் ஒருதைனவ ல ான்  ண்ண 
பசால்லு" 
 
* 
 
2014 ஜூன் 17 10:30 PM. 
 
"என்ை  ண்றதுலை பதரியனல ப்ரியா. பநலம் னகனய விட்டு ல ாைதுல இருந்து எங்கப் ா என்லைாை 
ல சறனதலய நிறுத்திட்ைாரு. அவர் நினைச்ச மாதிரி நான் தங்கமுட்னை ல ாைற வாத்து இல்னல. நான் 
பவறும் சாதாரண மக்கு வாத்துனு அவருக்கு இவ்லளா லலட்ைாதான் புரிஞ்சுருக்கு." 
 
"எல்லாம் சரியாகிடும் கலணஷ். ஜஸ்ட்  ி ஸ்ட்ராங்." 
 
"இல்னல ப்ரியா. அது பூர்வகீ பசாத்து. அந்த ஏரியாலிலய வருஷம் பூரா இருக்கற தண்ணி இருக்கற 
பகணறு எங்க இைம்தான். எைக்லக னகனய கானல முைக்குைாப்டி இருக்கு. அவருக்கு எப் டி இருக்கும். 
ஆள் சுத்தமா ஒடிஞ்சு ல ாய்ட்ைாரு. எல்லாம் என்ைாலலதான் இல்னல." 
 
"ஏன்ைா லூஸு மாதிரி ல சற? எவ்ரிதிங் வில்  ி ஆல்னரட்." 
 
"கனைசியா ல ாை வாரம் வடீ்டுக்கு ல ாைப்ல ா அவர் என்னை  ாத்தப்ல ா அதுல, அந்தப்  ார்னவல 
எவ்லளா பவறுப்பு இருந்தது பதரியுமா!" 
 
"கலணஷ் ப்ளஸீ் அனதலய நினைச்சு நினைச்சு மைசுல ல ாட்டு குழப் ிட்டிருக்காலத. உைக்குதான் 
திரும் வும் விசா ஆரம் ிக்கறதா பசால்லியிருக்காங்க இல்னல." 
 
"ஹ்ம்ம். ஆமா" 
 
 "அப்புறம் என்ை, சீக்கிரம் மீட்டுைலாம்.” 
 
“ம்.” 
 
“ஏய், உைக்கு ஒரு லஹப் ி நியூஸ் பசால்லட்டுமா? எங்க வடீ்டுல என் லவ்வுக்கு ஓலக பசால்லிட்ைாங்க."  
 
"லஹ! சூப் ர்!" 
 
"இன்னும் அருண் வடீ்டுல தான் அவங்கப் ா  ிடிவாதமா இருக்காரு. அவர் ஓலக பசான்ைா ல ாதும். ஏன் 
கலணஷ், நான் அருண்கிட்ை பசால்லி அவங்க ஆ ஸீ்ல ஓ ைிங் எதாவது இருக்கானு லகட்கட்டுமா. அங்க 
ல க்லகஜ் நல்லாருக்கும்." 
 
"கங்க்ராட்ஸ் ப்ரியா! பராம்  லஹப் ி. அருண்கிட்ை எல்லாம் லகட்கலவண்ைாம் ப்ரியா. நான் 
சமாளிச்சுக்கலறன். கங்க்ராட்ஸ் ஒன்ஸ் அபகய்ன்." 
 
"லதங்க்ஸ்ைா! லஹ அருண் னலன்ல பவய்ட்டிங்ல வர்றான். நாம கானலல ல சுலவாம். அளவா குடிைா, 
ப்ளஸீ். எவ்ரிதிங் வில்  ி ஆல்னரட்." 
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* 
 
2014 ஜூன் 18 5:30 AM.  
 
"பசால்லுங்க சார்! என்ை இந்த லநரத்துல?" 
 
"ஒரு என்பகாய்ரி. உங்க ன யன் ல ரு கலணஷ்தாலை? பமட்ராஸ்ல லவனல பசய்யறாரா?" 
 
"ஆமா சார். என்... என்ைாச்சு?" 
 
"எங்களுக்கு பகாட்டிவாக்கம் ல ாலீஸ் ஸ்லைஷன்ல இருந்து இப்ல ாதான் ல ான் வந்தது. உங்கனள 
உைலை கூட்டிட்டு வர பசால்லியிருக்காங்க." 
 
*** 
 

 
நிவைகவைாத ஆவசகள் 

மிருதுோ 
 

ஒரு சிறுமியின் நினறலவறாத ஆனச 
இன்பைாரு சிறுமி னகயிலிருக்கும் 
ப ாம்னமயாய் இருக்கலாம் 
 
ஒரு சிறுவைின் நினறலவறாத ஆனச 
நாபளல்லாம் வினளயாை 
அனுமதிக்கப் டுவதாக இருக்கலாம் 
 
ஒரு  தின்மப்ப ண்ணின் நினறலவறாத ஆனச 
 ிடித்த நடிகைிைமிருந்து 
முத்தமாய் இருக்கலாம் 
 
ஒரு  தின்ம ஆணின் நினறலவறாத ஆனச 
தன் சலகாதரினய விை அதிகமாக தன் தந்னதயால் 
பகாண்ைாைப் ை லவண்டும் என் தாய் இருக்கலாம் 
 
ஒரு காதலியின் நினறலவறாத ஆனச 
தன் காதலனைத் திருமணம் 
பசய்வதாய் இருக்கலாம் 
 
ஒரு காதலைின் நினறலவறாத ஆனச 
தன் காதலியுைன் முதல் காமம் 
தணிப் தாய் இருக்கலாம் 
 
ஓர் இளம் மனைவியின் நினறலவறாத ஆனச 
தன் காதல் லதால்வினயக் கணவைிைம் பசால்லி 
அவன் லதாள் சாய்ந்து அழுவதாய் இருக்கலாம் 
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ஓர் இளம் கணவைின் நினறலவறாத ஆனச 
தன் மனைவினய சமாதாைப் டுத்த லவண்டியிராத  
ஒரு முழு நாளாய் இருக்கலாம் 
 
ஓர் இல்லத்தரசியின் நினறலவறாத ஆனச 
சாவகாசமாய் கானலயில் காஃ ிலயாடு 
எழுப் ப் ை லவண்டுபமன் தாக இருக்கலாம் 
 
ஒரு குடும் த்தனலவைின் நினறலவறாத ஆனச 
உனழத்துக் கனளத்து வடீு திரும்புனகயில் 
பகாண்ைாைப் ை லவண்டும் என் தாக இருக்கலாம் 
 
ஒரு கள்ளக்காதலியின் நினறலவறாத ஆனச 
கணவன் லவறு ஊருக்கு மாற்றலாகிச் 
பசல்ல லவண்டும் என் தாக இருக்கலாம் 
 
ஒரு கள்ளக்காதலைின் நினறலவறாத ஆனச 
தன் மனைவியும் தன் அருகானமக்கு 
ஏங்க லவண்டும் என் தாக இருக்கலாம் 
 
ஓர் ஏனழத்தாயின் நினறலவறாத ஆனச 
குழந்னத விரும் ிக் லகட் தனைத்தும்  
வாங்கித் தரும் வசதியாய் இருக்கலாம் 
 
ஒரு திருநங்னகயின் நினறலவறாத ஆனச 
எவராலும் லவடிக்னகப்  ார்க்கப் ைாத 
ஒரு வாழ்க்னகயாய் இருக்கலாம் 
 
ஒரு லவசியின் நினறலவறாத ஆனச 
விருப் மறிந்து பமன்னமயாகப் புணரும் 
வாடிக்னகயாளைாய் இருக்கலாம் 
 
இழவு வடீ்டின் நடுலவ கிைத்தியிருந்த  
 ிணத்தின் நினறலவறாத ஆனசனய  
யூகிக்க முயன்று லதாற்லறன் 
 
இறந்தவரின் கண்களில் வழியும் 
நிரானசகளின் கைம் தாளாது தாலை 
இறந்தவரின் கண்கள் மூைப் டுகின்றை! 
 
*** 
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ககபியும் மூன்று சபண்களும் 
ஜிரா 

 
கதவு தட்டும் ஓனச கவிதாவின் ஞாயிற்றுக் கிழனம மதியத் தூக்கத்னதக் பகடுத்தது. அன்று மட்டும்தான் 
அவள்  கலில் தூங்க முடியும். எரிச்சலலாடு அம்மானவக் கூப் ிடும் முன் அம்மாலவ அனறக்குள் வந்தாள். 
 
“கவிதா, சிந்து வந்திருக்காங்க. ஒன்ைப்  ாக்கனுமாம். உள்ள அனுப் ட்டுமா?” 
 
சரி என்று னசனகயாலல வரச்பசால்லிவிட்டு மைமைபவை எழுந்தாள். அதற்குள் சிந்து அனறக்குள் வந்து 
வணக்கம் பசான்ைாள். 
 
”மதியத் தூக்கத்துல பதாந்தரவு  ண்ணடீ்லைைா. பகாஞ்சம் மைசு சரியில்ல. ஒங்கிட்ை ல சிட்டுப் 
ல ாலாலமன்னு வந்லதன். இங்க வர்லறன்னு லஜலக ி சாருக்குக் கூைத் பதரியாது.” 
 
அனமதியாை புன்ைனகலயாடு, “உக்காருங்க. என்ை சாப்டுறஙீ்க?” என்றாள் கவிதா. 
 
“தண்ணி மட்டும் ல ாதும். கானலல இருந்து ஒரு விஷயம் மண்னைக்குள்ளலய ஓடிட்டு இருக்கு. லக ி சார் 
ல ாயிட்ைார். ஆைா நம்ம மட்டும் இந்த உலகத்துல பதாைர்ந்து காலகாலமா இருக்கப் ல ாலறாம். அதான் 
அவலராை ப ஸ்ட் லகரக்ைர் கவிதானவப்  ாத்து ல சலாம்னு வந்லதன்.” 
 
கவிதாவின் முகத்தில் லவதனை வந்தனதலயா ல ாைனதலயா சிந்துவால் கண்டு ிடிக்க முடியவில்னல. 
வாழ்க்னகயில் பராம் வும் அடி ட்ைவர்கள் முகத்தில் அனமதி அடுக்குமாடி வடீு கட்டும் ல ால. 
 
“நானும் லகள்விப் ட்லைன். நீங்க ல ச வந்தது பராம்  சந்லதாஷமா இருக்கு.” 
 
“நன்றி கவிதா. லக ி சார் ஒங்களுக்குக் கல்யாணம்  ண்ணி னவக்கனலன்னு வருத்தமா?”  ைக்பகன்று 
லகட்டுவிட்ைாள் சிந்து. 
 
எண்பணயில் விழுந்த அப் ளப்ப ாரியாய்ச் சிரித்தாள் கவிதா. அது அபூர்வராகங்களாக ஒலித்தது. 
 
“எைக்கு மட்டுமா? ஒங்களுக்குந்தான் கல்யாணம் பசஞ்சு னவக்கல அவர். நல்லலவள நூல்லவலி ல  ி 
மாதிரி மாடில இருந்து தள்ளிக் பகால  ண்ணனலலய. என்ை? பசான்ைது தப் ாத் தப் ா?” 
 
சரியாக அம்மா உள்லள வந்தாள். “கவிதா, பசல்வின்னு யாலரா கார்ல வந்திருக்காங்க.” என்று பசால்லிக் 
பகாண்டிருக்கும் ல ாலத உள்லள நுனழந்தாள் பசல்வி. சின்ை வயசுப் ப ண். வயதுக்கு மீறிய ப ரிய 
குங்குமப் ப ாட்டு. சுற்றிக் கட்டிய  ட்டுச் லசனல. தீர்க்கமாை கண்கள். 
 
“மன்ைிக்கனும் ல சிக்கிட்டிருக்குறப்ல ா குறுக்க வந்துட்லைன். நாந்தான் மூன்று முடிச்சு பசல்வி. ஏலதா 
கல்யாணம்னு ல சிக்கிட்டிருந்தீங்கலள என்ை அது?” 
 
”நீங்கதாை அது. வாங்க வாங்க. சீட்டு வினளயாை இன்பைாரு னக பகைச்ச மாதிரி ஆயிருச்சு.” சிந்துதான் 
முதலில் சகஜமாைாள். “எைக்கும் கவிதாவுக்கும்  ைத்துல கல்யாணம்  ண்ணி னவக்காம விட்டுட்ைாலர 
லக ி சார்னு ல சிட்டு இருந்லதாம். அப் தான் நீங்க வந்தீங்க.” 
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“எைக்குக் கல்யாணம்  ண்ணி பவச்சிட்ைாலர. அதுலயும் என் லமல ஆசப் ட்ைவலைாை அப் ானவலய 
எைக்குக் கணவைாக்கிட்ைாலர. எது எப் டிலயா. இப்  நல்லா இருக்லகாம். அந்தப் ன யனுக்கும் நான் 
கல்யாணம்  ண்ணி பவச்சிட்லைன். சின்ைஞ்சிறுசுகனளக் கனரலயத்திட்ைா கைனம முடிஞ்சிரும்.” 
 
”என்ை விைச் சின்ைப் ப ாண்ணா இருக்கீங்க. கைனமனயப்  த்தி  ாைலம எடுப் ஙீ்க ல ால இருக்லக.” 
கவிதாவின் கிண்ைல். 
 
“கைனமன்ைாலல கவிதாலை. அதுக்கப்புறம் வந்தவங்கதாலை நாங்கள்ளாம்.” 
 
“பசல்வி பசால்றது உண்னமதான். கைனமனயப் ப ாறுத்த வனரக்கும் உங்களுக்குப்  ிறகுதான் மத்தவங்க. 
எைக்குத்தான் கைனமலய இல்னல. ஒரு ஃப்ரீ ல ர்ட். நாபைாரு சிந்து. காவடிச் சிந்து” 
 
“இதுல ஒன்னு கவைிச்சிங்களா? நம்ம மூனு ல ருக்குள்ள ஒவ்பவாருத்தரும் ஒருவிஷயத்துல ஒத்துப் 
ல ாலறாம். இன்பைாருத்தலராை ஒத்துப்ல ாகல.” புதிர் ல ாட்டுப் ல சிைாள் பசல்வி. 
 
 ைக்பகன்று  ிரகாசமாைாள் சிந்து. “ஆமா. பசல்வி பசால்றது சரிதான். நாலை பசால்லறன். 
 
கவிதாவுக்கும் பசல்விக்கும் அடுத்தவங்க பகாழந்னதங்கள தன்லைாை பகாழந்னதகனளப்  ாத்துக்க 
லவண்டியிருக்கு. எைக்கு எந்தப் ப ாறுப்பும் இல்ல. 
 
பசல்விக்கும் எைக்கும் இல்லறசுகம்ைா என்ைன்னு பதரியும். கவிதாவுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்ல. 
 
கவிதாவுக்கும் எைக்கும் கல்யாணம் ஆகல. பசல்விக்குக் கல்யாணம் ஆயிருச்சு.” 
 
”மிச்சத்த நான் பசால்லறன்” என்று பதாைர்ந்தாள் பசல்வி. 
 
“கவிதாவுக்கும் சிந்துவுக்கும் அம்மா உண்டு. அந்தவனகயில் இருந்த ஒலர அக்கானவயும் இழந்த அைானத 
நான்.” 
 
“எைக்கும் கவிதாவுக்கும்  ி.சுசீலா  ாடியிருக்காங்க. சிந்துவுக்கு சித்ரா.” 
 
“முடிச்சிட்டீங்களா? நம்ம மூனு ல ருக்கும் ஒரு ஒற்றுனம இருக்கு. அது என்ை பதரியுமா?” 
 
பசல்வியும் சிந்துவும் கவிதானவ ஆச்சரியமாகப்  ார்த்தார்கள். 
 
“ஒண்ணு இல்ல. பரண்டு ஒற்றுனம இருக்கு. 
 
மூனு ல ருலம காதலிச்சிருக்லகாம். ஆைா அந்தக் காதல் னககூைல.” 
 
அந்த அனறயில் சட்பைன்று அனமதி அைர்ந்தது. 
 
”சரி. லக ி சாலராை மத்த கதாநாயகிகள்ள யாரா இருந்திருக்கலாம்னு நீங்க ஆனசப் டுறஙீ்க? எைக்கு 
ன ரவி அக்கா மாதிரி இருக்க ஆனச. கணவலை உலகம்னு வாழ்றதும் ஒரு சந்லதாஷந்தாலை.” சிந்து 
சட்பைன்று சூழ்நினலனய மாற்றிைாள். 
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“எைக்கு வறுனமயின் நிறம் சிவப்பு லதவியாகனும். ஆயிரம் கஷ்ைங்கள் வந்தாலும் காதலிச்சவனைலய 
கல்யாணம்  ண்ணிக்கிட்டு சந்லதாஷமா இருக்காலள.” கைவில் மூழ்கிைாள் கவிதா. 
 
”எைக்கு அழகன்  ைத்துல வர்ற  ிரியா ரஞ்சன்  ிடிக்கும். அவங்களும் என்ை மாதிரி ஏற்கைலவ 
கல்யாணமாை ஒருத்தரக் கல்யாணம்  ண்ணிருக்காங்க. ஆைா  ிரியா ரஞ்சன் அவனரத்தான் மைசாரக் 
காதலிச்சாங்க. என்ை மாதிரி காதலனைப்  றிபகாடுக்கல.” பசல்வியின் சிந்தனைகள் துடித்லதாடிை. 
 
”சரி. லக ி சானரப் ாத்து எதாச்சும் பசால்லனும்ைா என்ை பசால்வஙீ்க?” கவிதா புதுக்லகள்வி எழுப் ிைாள். 
 
சட்பைன்று  ட்டுச் லசனலயால் னமயிட்ை கண்கனளத் துனைத்துக் பகாண்ைாள் பசல்வி. “என் 
காதலைத்தான் தண்ணிக்குள்ள தள்ளிவிட்டுக் பகான்ைஙீ்க. சரி. என் அக்கா என்ை  ாவம் சார் 
 ண்ணாங்க? வாழ்க்னகல எதுவுலம அனு விக்காத ஒரு தியாகி. பநருப்பு சுட்ை முகம். அவனளயும் 
தற்பகானல பசய்ய பவச்சி என்ை விட்டுப்  ிரிச்சிட்டீங்கலள லக ி சார். இது நியாயமா?” அக்கானவ 
நினைத்து அழுதாள் பசல்வி. 
 
“உைக்கு அக்கான்ைா எைக்கு அண்ணன். அவன் குடிகாரைாலவ இருந்திருக்கலாம். அவன் திருந்தி 
நல்லவன் ஆைதுக்குப்  ரிசா அவனைக் பகால  ண்றது? திருந்து திருந்துன்னு ஆயிரம் தைனவ அவன் 
கிட்ை பசால்லிருக்லகன். அப் டித் திருந்தி வர்ரப்ல ா எங்கிட்ை இருந்து அவைப்  ிரிச்சிட்டீங்கலள லக ி 
சார். குடிகாரைா உயிலராையிருந்திருந்தா அவன் பதய்வம் தந்த வடீு வதீியிருக்குன்னு 
நிம்மதியாயிருந்திருப் ாலை!” கவிதாவின் லகள்வி இது. 
 
”கூைப் ப ாறந்தவங்களப்  ிரியுறதுக்லக இவ்வளவு லவதனை. நான் ப த்த பகாழந்னதய  ிரிஞ்சிட்டு 
வந்திருக்லகன். லஜலக ி சானரப்  ிரிஞ்சப் க் கூை எைக்கு அவ்வளவு வலிக்கல. ஆைா ப த்த பகாழந்னதய 
 ரிசாக் குடுத்துட்டு வந்தப்ல ா உயிலர ல ாயிருச்சு. ப த்த மகனைப்  ிரியுற அளவுக்கு எைக்கு 
முற்ல ாக்குத்தைம் லதனவயா லக ி சார்?” 
 
தட்டில் கா ிலயாடு உள்லள வந்தாள் அம்மா. 
 
“பமாதல்ல மூனு ல ரும் அழுறத நிறுத்துங்க. நம்ம இப் டிதான்னு தனலல எழுதுறவன்  ிரம்மாவாம். 
சிைிமா  ாத்திரங்களாை நம்ம தனலல எழுதுை  ிரம்மா லக ி சார். சரிலயா முனறலயா, வாழ்க்னகல 
முன்லைாக்கிதான்  ாக்கனும்.  ழனசலய ல சிட்டு இருந்தா வணீாப் ல ாயிருலவாம். 
 
ஓடிப் ல ாை புருஷன் வருவாரான்னு காந்திருந்லதன். சாமியாரா வந்தாரு. குடிகாரைாை மகன் 
திருந்துவாைான்னு  ாத்லதன். பசத்லத ல ாயிட்ைான். எைக்கு மட்டும் இழப்பு இல்னலயா. அபதல்லாம் 
அழுதாச்சு. உள்ள மருமக னதயல் மிஷின்ல தச்சுக்கிட்டிருக்கா. ல ரப்புள்னளங்க வினளயாண்டுட்டு 
சாப் ாட்டுக்கு வந்துரும். மைமைன்னு சனமக்கனும். அவங்கவங்க எடுத்த முடிவுகள் சரிதான்.  ழச 
லயாசிக்காம அடுத்தடுத்த லவனலகனளப்  ாருங்க. அதுக்கு முன்ைாடி கா ியக் குடிங்க.” 
 
கவிதாவும் சிந்துவும் பசல்வியும் கா ி ைம்ளனர எடுத்துக் பகாண்ைார்கள். ஒரு பமல்லிய அனமதியில் 
பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாகக் கா ினயக் குடித்தார்கள். 
 
வசந்தகால நதிகளிலல னவரமணி நீரனலகள். நீரனலகள் மீதிைிலல பநஞ்சிரண்டின் நினைவனலகள்! 
*** 
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 அவர் ஒரு சதாடர்கவத 
கார்த்திக் அருள் 

 
இயக்குைர் சிகரம் லக.  ாலச்சந்தர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்  ட்ைதில் இருந்லத வருத்தமாக 
இருந்தது. ஏபைன்றால் அவர் எப்ல ாதும் இயங்கிக் பகாண்லை துடிப் ாை இனளஞர் ல ால் ஓய்வின்றி 
இருந்தவர். எப் டியும் மீண்டு(ம்) வந்துவிடுவார் என்று நம் ியிருந்லதன். ஆைால் அது ப ாய்யாகிவிடும் 
என்று நினைக்கவில்னல.  உத்தம வில்லன் பவளியாகும் வனரலயனும் இருப் ார் என்று நினைத்லதன்.  
 
Eventually death gave him retirement! நண் ர், உறவிைர் மத்தியில் லக ியின் தீவிர ரசிகைாக அறியப் டு வன் 
நான். Orkut காலத்தில்  ல லக ி  ைங்களுக்கு Community Owner-ஆக இருந்லதன். ஒத்த ரசனை நண் ர்களும் 
கினைத்தைர்.  லர் என்னை அனழத்து என் வடீ்டில் துக்கம் நிகழ்ந்தது ல ால் வருத்தம் பதரிவித்தைர்.  
 
லக ி எைக்கு முதலில் அறிமுகமாைது சின்ைத்தினர மூலம்தான். அப்ல ாது  தின்வயது கூை பதாைங்கி 
இருக்கவில்னல. இப்ல ாது ல ால் பமகா சீரியல்கள் இல்லாத காலத்தில் ' ாலச்சந்தரின் சின்ைத்தினர' 
என்று 1995ல் சன் டிவியில் வாரந்லதாறும் திங்கள் இரவு 7.30க்கு ஒளி ரப் ப் ட்ைது. அம்மா லக ி ரசினக 
என் தால் அவருைன் லசர்ந்து  ார்க்க ஆரம் ித்லதன். நடுத்தர வர்க்க மக்கள் வாழ்னவ அசலாய்ப்  திவு 
பசய்திருந்தார். நம் வடீ்டில் நைக்கும் சம் வங்கனளப் ல ாலலவ இருந்ததில் ஈர்க்கப் ட்லைன். னகயளவு 
மைசு, காதல்  கனை, ப்லரமி, ஜன்ைல் எை ஒவ்பவாரு பதாைனரயும் வாரந்லதாறும் குடும் த்துைன் 
 ார்ப்ல ாம். ரகுவம்சம் திைம் இரவு (125  குதிகள்) ஒளி ரப் ாைது. தமிழின் முதல் பமகா சீரியல் அதுலவ.  
 
அப்ல ாது சன் மூவஸீ் என்பறாரு லசைல் இருந்தது.  ின்ைாளில் அதுலவ லக டிவியாைது. லக ியின் 
 ைங்கள் அதில் பதாைர்ந்து ஒளி ரப் ப் ட்ைை. அதில்தான் அவரது  ல  ைங்கனளக் காணும் வாய்ப்பு 
கினைத்தது.  எட்ைாவது வகுப் ின் அனரயாண்டு விடுப்பு முடிந்து  ள்ளி பசன்ற ல ாது மாணவர்களுைன் 
லதாழனமயாகப்  ழகும் ஆசிரியர் எல்லலாரிைமும் விடுமுனறயில்  ார்த்த  ைங்கனளப்  ற்றிக் லகட்ைார். 
என்னைக் லகட்ைல ாது ‘எதிர் நீச்சல்’ என்று நான் பசான்ைதும் ‘அது  னழய நாலகஷ்  ைமாச்லச?’ என்றார்.  
நான் 'அலத  னழய  ாலசந்தர்  ைம் தான் சார்’ என்று பசான்ைதும் சற்று அசந்துதான் ல ாைார். ' ாலசந்தர் 
 ைம் எல்லாம் இந்த வயசுல  ாக்குறியா? ப ரியவங்களுக்லக அது புரிஞ்சுக்கறது கஷ்ைம்!' என்று 
பசான்ைல ாது சக மாணவர்கள் முன் ஒருவித ப ருமிதம் ஏற் ட்ைது. லமலும் பகாஞ்சம் intellectual என்று 
என்னைக் காட்டிக் பகாள்ளவும் சற்று தைித்து பதரிய விரும்பு வன் என் தாலும் பதாைர்ந்து லக ியின் 
 ைங்கனளப்  ார்த்லதன். ஒவ்பவாரு  ைமும் என்னை வசீகரித்து மீண்டும் மீண்டும்  ார்க்கத் தூண்டியது. 
ஒவ்பவாரு முனற  ார்க்கும் ல ாதும் அதிலிருந்து புதிதாக ஒரு விஷயத்னதத் பதரிந்து பகாள்லவன்.  
 
அரங்லகற்றம், அபூர்வ ராகங்கள் ல ான்ற  ைங்களில் உள்ள ஷாக் லவல்யூ, உறவுச் சிக்கல்கள் என்னைப் 
ப ரிதும் கவர்ந்தை.  என்னைப் புரட்டிப் ல ாட்ை  ைம் என்றால் அது அவள் ஒரு பதாைர்கனத. சிறு 
வயதில் அதன் வசைங்கள் புரியவில்னல. அம்மாவிைம் லகட்ைால் 'ப ரியவைாைா புரிஞ்சுக்குவ' என் ார். 
அவள் ஒரு பதாைர்கனத  ைத்னத அரங்கில்  ார்த்துவிட்டு அதன் தாக்கத்தில் தான் னசக்கிளில் வந்தனத 
மறந்து வடீ்டுக்கு நைந்லத பசன்றதாகப் ின்ைாளில் இயக்குைர் வஸந்த் ஒரு ல ட்டியில் குறிப் ிட்டிருந்தார்.  
 
அரங்லகற்றம்  ைம் வடீ்டில்  ார்த்த ல ாது என் அம்மா தாலை அனதத் திருமணத்திற்குப்  ிறகுதான் 
 ார்த்ததாகவும் அதற்கு முன்  ார்க்க அனுமதிக்கப் ைவில்னல என்றும் பசான்ைார். 'இந்தப்  ைபமல்லாம் 
சின்ை  சங்க  ாக்க கூைாது' என்று அவர் அம்மா ல ால் எைக்கும் பசால்லாததற்கு அவருக்கு நன்றி. 
அவரது நூறாவது  னைப்பு என்று விளம் ரத்துைன் வந்த  ார்த்தாலல  ரவசம்  ைத்னத அம்மாவுைன் 
 ார்த்து வருந்தி அவனரத் திட்டி ஒரு கடிதம் எழுதி இதுவனர அனுப் ாமலல னவத்திருக்கிலறன்.  
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லக ியின் மிகப் ப ரிய  லம் அவரது  ாத்திரப் னைப்பு. குறிப் ாக அவரது ப ண் கதா ாத்திரங்களாை 
கவிதா, லலிதா, ன ரவி, கண்ணம்மா, சிந்து, நந்திைி சிஸ்ைர், சஹாைா எை எத்தனை! தினரயில் 
லதான்றாத  ாத்திரங்கனளக் கூை மைனத விட்டு நீங்காத வண்ணம் உருவாக்கியவர் - 'இருமல் தாத்தா', 
'அய்யம்ல ட்னை அறிவுனைநம் ி கலியப ருமாள்', திருமதி.அர்தைாரி. அஃறினண கதா ாதிரங்களுக்கும் 
உயிர் பகாடுத்தவர்- 'அச்சமில்னல அச்சமில்னல' அருவி, 'அழகன்' பதானலல சி என்று னைட்டில் கார்டில் 
ப யர் பகாடுத்தவர். லஜலக ி, உதயமூர்த்தி, அழகப் ன் ல ான்ற ஆண் கதா ாத்திரங்கனள விை  ிரசாத், 
ராமநாதன்,  ிரகாஷ் (கல்கி  ிரகாஷ்ராஜ்) ல ான்ற எதிர்மனற கதா ாத்திரங்கனள அதிகம் ரசிப்ல ன்.  
 
முதன்முதலில் இயக்குநருக்காக  ார்க்கப் ட்ை  ைங்கள் என்று அவரது  ைங்கள்  ாராட்ைப் ட்ைாலும் அதிக 
நாைகத்தன்னம பகாண்ைனவ என்று விமர்சிக்கவும்  ட்ைை. ஆைால் அவற்னற நிராகரிக்க முடியாது. 
எழுத்துக்கு பஜயகாந்தன் ல ால தினரக்கு  ாலசந்தர். தைக்பகை ஒரு  ாணினய உருவாக்கிக் பகாண்டு 
 ாத்திரப் னைப்பு, காட்சியனமப்பு, வசைம்,  ாைல் எை ஒவ்பவாரு துனறயிலும் முத்தினர  தித்தார். 
 
 ைம்  ார்க்னகயில் ஒவ்பவாரு வசைத்னதயும் மைப் ாைமாய் பசால்லிக் பகாண்லை  ார்ப்ல ன் ('இது 
மாதிரி  ாைத்த ஒழுங்கா மைப் ாைம்  ண்ணிருக்கலாம்' என்று அப் ா பசால்வார்).  ைத்னதப் ல ாலலவ 
இனசயும் சிறப் ாைதாக இருக்கும். எம்எஸ்வி, வி. குமார், இனளயராஜா, ஏஆர் ரஹ்மான், மரகதமணி, 
லக்ஷ்மிகாந்த்  ியாலரலால், லதவா என்று எந்த இனசயனமப் ாளரிைம்  ணிபுரிந்தாலும் அவரது Best-ஐ 
வாங்கிவிடுவார். கர்நாைக இனச அறிந்தவர். அபூர்வ ராகங்கள், சிந்து ன ரவி, உன்ைால் முடியும் தம் ி 
ல ான்ற  ைங்களில் கர்நாைக இனசப்  ின்ைணியில் சமூக கருத்துகனளச் பசான்ைார். எைக்கு கர்நாைக 
இனச மீது நாட்ைம் ஏற் ட்ைதற்கு அவர்  ைங்களும் முக்கிய காரணம். ‘சஹாைா’ ராகம் அவருக்கு மிகப் 
 ிரியமாைது. அவர்  ைங்கள் மூலம் எைக்கும்  ிடித்த ராகமாைது. ப ண் குழந்னத  ிறந்தால் சஹாைா 
என்றுதான் ப யர் னவக்க லவண்டும் என்று கல்லூரியில்  டிக்கும் ல ாலத எண்ணிக் பகாண்லைன். 
 
 ாைல்கனளக் காட்சிப் டுத்தும் விதத்திலும் சிறப்பு. ஒரு நாள் யாலரா, அடுத்தாத்து அம்புஜதப்  ாத்லதளா, 
பதய்வம் தந்த வடீு, கைவுள் அனமத்து னவத்த லமனை, ஜூைியர், சிப் ி இருக்குது முத்தும் இருக்குது, 
என்ை சத்தம் இந்த லநரம், இதழில் கனத எழுதும் லநரமிது, சங்கீத ஸ்வரங்கள் என்று ஒவ்பவாரு 
 ாைலும்  ார்ப் தற்கும் சுகம்.  ாைல்கனளப் ல ால்  ாைல்வரிகளும் மிகச் சிறப் ாய் கனதயுைன் இனழந்த 
வண்ணம் இருக்கும்.  ாரதினயயும் அவரது வரிகனளயும் எப் டியாவது பகாண்டு வந்து விடுவார். 
 
அவரது  ைங்கள்  ார்த்து எைக்கும்  ைம் இயக்கம் கைவு உருவாைது. அவனர ஒரு முனறயாவது சந்திக்க 
லவண்டும் என்றும் அவருைன் உதவி இயக்குைராக  ணி புரிய லவண்டும் என்றும் மிகுந்த ஆனச 
இருந்தது, அது நினறலவறாமலல ல ாய் விட்ைது. ஆைால் லதாழி ஒருவர் லக ியின் லமலைஜர் மூலம் 
பதாைர்பு பகாண்டு லக ினய என்  ிறந்த நாளன்று என்ைிைம் ல ச னவத்தார். என் வாழ்நாளில் மறக்க 
முடியாத நாள் அது. முதலில் அவர் லமலைஜர் என்ைிைம் ல சி லக ி ல சுவார் என்று பசான்ைல ாது நான் 
என் நண் ர்கள்தான் யாலரா வினளயாடுகிறார்கள் என்று நினைத்து விட்லைன். சில பநாடிகளில் அவர் 
குரனலக் லகட்ைதும் எைக்கு என்ை பசய்வபதன்லற பதரியவில்னல. அப்ல ாது இருந்த மைநினலயில் 
அனதப்  திவு பசய்ய லவண்டும் என்றுகூை லதான்றவில்னல. என் ஆகச்சிறந்த  ிறந்தநாள் வாழ்த்து அது! 
 
அவரிைம்  லர் லநரடியாகப்  ணிபுரிந்திருந்தாலும் அவனர துலராணராக  ாவித்த,  ாவிக்கின்ற  ல 
ஏகனலவர்களும் உள்ளைர். அவர் இைத்னத இைி ஒருவர் அனைவது கடிைம். இறந்தாலும் இன்னும்  ல 
இயக்குைர்கனள inspire பசய்து பகாண்லை இருப் ார். ஒரு ரசிகைாக அவருக்கு என் மைப்பூர்வ அஞ்சலி. 
 
*** 
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