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தமிழ்
ரகசியச் சுதந்திரம்
ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் மும்னே புறநகர் ேகுதிகளில் உள்ள சில இரு நட்சத்திர ல

ாட்ைல் மற்றும்

லாட்ஜ்களில் மால்வன் மாவட்ைக் காவல்துனற கரய்ட் நைத்தி கோதுமக்களுக்குத் கதாந்தரவு எைக்கூறி
அங்கு தங்கி இருந்த மணமாகாத ல ாடிகனளக் னகது கசய்து அனழத்துப் லோய் அவர்கள் கேற்லறாருக்குத்
தகவல் கசால்லி இருக்கிறார்கள். இது தைி நேர் உரினமகளுக்கு எதிராை அரா க நைவடிக்னக எை
ஊைகங்களிலும் சமூக வனலதளங்களிலும் எதிர்ப்பு வலுக்க, விசாரனண ஒன்று முடுக்கி விைப்ேட்டு
முதல் கட்ைமாய் லோலீஸ் கசய்தது ேினழ தான் எை விசாரனண அதிகாரி ஒப்புக் ககாண்டிருக்கிறார்.
இந்தியா என்ற சுதந்திர லதசத்தில் ேரஸ்ேரம் சம்மதம் ககாண்ை எவரும் எவருைனும் உறவு ககாள்ளலாம்
என்று தான் அரசியல் சாசைம் கூறுகிறது. இைம், கோருள், ஏவல் முக்கியம் என்றாலும் இச்சம்ேவத்தில்
பூங்கா, கைற்கனர, தினரயரங்கு லோன்ற கோதுமக்கள் (குறிப்ோய் வயது வராலதார்) புழங்கும் இைங்களில்
அவர்கள் இனத நிகழ்த்தவில்னல. அதைால் இதற்கு public nuisance / indecent behaviour என்று ேட்ைமளிக்க
எந்த முகாந்திரமும் இல்னல. தமிழ் இதழ் இந்தத் தைி நேர் அத்துமீ றலுக்கு எதிராை தன் கண்ைைங்கனள
இங்கு அழுத்தமாய்ப் ேதிவு கசய்கிறது. ஆைால் இதில் அதிக கவைம் கேறாத மற்றுகமாரு லகாணமுண்டு.
ேிடிேட்ை ல ாடிகளில் ஒன்று தாங்கள் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்தவர்கள் என்கிறது; தான் வினலமகள் அல்ல,
ஏன் இந்த இழிவுக்கு ஆளாக லவண்டும் எைக் லகட்கிறாள் ஒரு கேண். இன்கைாரு னேயன் தன் தந்னதக்கு
இனதச் கசான்ைதால் அவர் முகத்திலலலய விழிக்க முடியவில்னல என்கிறான். இவர்கள் அனைவரும்
ஒப்புக் ககாள்ளும் விஷயம் ஒன்று தான்: நான் கலவி ககாள்ள விரும்புகிலறன். ஆைால் அது யாருக்கும்
கதரிய வரக்கூைாது, ஏகைன்றால் இது சமூக விதிகளின்ேடி அத்துமீ றல். எைக்கு இந்தச் சமூகத்தின் நல்ல
னேயன் / ஒழுக்கமாை கேண் முத்தினரயும் லவண்டும், உைல் லதனவனயயும் தீர்த்துக் ககாள்ள லவண்டும்.
கலாசாரக் காவலர்கள் என்று லோலீசானர எதிர்க்கும் லநரத்தில் அலத கலாசாரத்னதக் ககட்டியாகப் ேிடித்த
ேடி தாலை இருக்கிலறாம்! அந்த ல ாடிகளில் ஒருவர் கூை "ஆம், நாங்கள் ேரஸ்ேர சம்மதத்துைன் உறவு
ககாண்லைாம். அதில் மனறக்க ஏதுமில்னல. எங்கள் அந்தரங்கத்தில் தனலயிட்டு இனதப் கோதுகவளியில்
கசால்ல னவத்தவர்கள் தான் இதற்கு கவட்கித் தனலகுைிய லவண்டும்." என்று ஏன் கசால்லவில்னல?
காரணம் நாம் ஒரு விஷயத்தின் இரு எதிர்முனைகனளயும் கட்டி இழுத்துக் ககாண்டிருக்கிலறாம். நமக்கு
கலாசாரத்துக்குக் கட்டுப்ேட்ைவன் என்ற நற்சான்றும் லவண்டும், ரகசியமாய் அக்கலாசாரத்னத உனைத்து
எறியவும் லவண்டும். உதாரணமாய் னகது கசய்யப்ேட்ைவர்களில் நண்ேர்கள் என்று கசால்லிக் ககாண்டு
கலவி கசய்தர்கள் அல்லது கள்ளக்காதலர்கலள கேரும்ோன்னம என்ேது என் அனுமாைம். அவர்கள் நானள
இனத எல்லாம் மனறத்தேடி இன்கைாருவனரப் புன்ைனகயுைன் மணம் கசய்வர். இன்று இந்தக் கூைலும்
லவண்டும், நானள ஒழுக்கமாை ஆள் என்ற சான்றிதழுைன் மண வாழ்க்னகக்கும் ோதுகாப்பும் லவண்டும்.
நம் எதிர்ோர்ப்பு முரண்ேட்டு இருக்கும் லோது அடிப்ேனைவாதிகள் அத்துமீ றத் தான் கசய்வார்கள். அவர்கள்
மட்டுமல்ல, நம் ரகசியம் அறிந்த சாதுவாைவர்களும் சந்தர்ப்ேம் வாய்த்தால் அலயாக்கியத்தைம் கசய்வர்.
லவண்டியது கலாசாரமா, கவளிப்ேனைத்தன்னமயுைன் விடுதனலயா எை நாம் முடிவு கசய்ய லவண்டும்.
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நிகழத் தவறிய உரரயாடல்
சமகாலத் தமிழ் எழுத்தாளர்களுள் முக்கியமாைவர் கேருமாள்முருகன். 90களின் ஆரம்ேத்தில் எழுதத்
கதாைங்கி இன்று வனரயிலும் லகாலலாச்சி வரும் கவள்ளி விழாக்காரர்கனளலய நான் இங்கு சமகால
எழுத்தாளர்கள் எைக் குறிப்ேிடுகிலறன். வைலமற்குத் தமிழகத்தின் வட்ைார வழக்கில் அப்ேகுதி மக்களின்
ேல்லவறு காலகட்ை வாழ்வியனல, கலாசாரத்னத விவரித்தும் தான் லவறுேடும் இைங்களில் விமர்சித்தும்
கேருமாள்முருகன் எழுதியுள்ள புதிைங்கள் நவைத்
ீ
தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் தவிர்க்க இயலாதனவ.

தமிழ் மின்ைிதழ் ேற்றி ஆரம்ேச் சிந்தனை எழுந்த 2014 டிசம்ேர் மாதத்திலலலய இதழின் முகமாய், ேிரதாை
அனையாளமாய் இருக்கப் லோவது சமகால எழுத்தாளர்களின் லநர்காணல்கள் என்ேனத முடிவு கசய்லதன்.
அதலைாடு இனணந்லத முடிவாைது முதல் மூன்று லநர்காணல்கள் எவருனையனவ என்ேதும். அதன்ேடிலய
முதலிரண்டும் நைந்லதறிை. மூன்றாவதாய் கேருமாள்முருகன். இனைலய மாகதாருோகன் சர்ச்னசகளும்
அனதகயாட்டி எழுத்தாளர் கேருமாள்முருகன் இறந்து விட்ைான் எை அவலர அறிவித்ததும் நிகழ்ந்தை.
சர்ச்னசகள் தவிர்த்துப் லேசுலவாம் எை அவனர லநர்காணல் கசய்ய முயன்றதும் லதால்வியில் முடிந்தது.
இம்முனற லவறு யானரயாவது லநர்காணல் கசய்யலாம், அடுத்த முனற மீ ண்டும் கேருமாள்முருகனை
முயலலாம் என்று இதழின் அலலாசனைக் குழுவில் எழுப்ேப்ேட்ை நியாயமாை சிோரிசினை மறுத்லதன்.
என் மைதில் எழுப்ேியிருந்த வரினசனயக் கனலக்க விருப்ேமில்னல. ஒன்று அவர் லநர்காணலுைன் இதழ்
வரும், அல்லது எவர் லநர்காணலும் இைம்கேறாமலல கவளிவரட்டும் எைப் ேிடிவாதமாய் இருந்லதன்.
ேிற்ோடு லநர்காணலுக்கு மாற்றுச் சமரசமாய் கேருமாள்முருகன் சிறப்ேிதழாய் இதனழக் ககாண்டு வரலாம்
எைச் சமாதாைம் ககாண்லைன். நண்ேர்கள், முக்கியஸ்தர்கள் எைக் கலந்து கட்டி அவனரப் ேற்றி ேல்லவறு
தரப்பு ோர்னவகளும் இதில் ேதிவாகி இருப்ேதாக உணர்கிலறன். அவ்வனகயில் கதாகுப்பு நினறவளிக்கிறது.
ஒரு முக்கிய முயற்சியில் என்லைாடு லதாள் ககாடுத்து இதில் ேங்களித்தவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி.
சுதந்திர திைத்னத ஒட்டி கவளிவரும் இதழ் ேனைப்புச் சுதந்திரம் மறுக்கப்ேட்ை ஓர் எழுத்தாளனுக்கு
சிறப்ேிதழாக அனமவது நனகமுரண் மட்டும் என்ேதாகத் லதங்காமல் நி

சுதந்திரமாக விரும்புகிலறன்.

சுதந்திரம் - 2015

5

தமிழ்

(லநர்காணல் இைம் கேறாததன் கமௌை அனையாளமாய் இந்தப் ேக்கத்னத கவறுனமயால் நிரப்புகிலறன்.)
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சபருமாள்முருகன் கவிரதகள் : அந்தத் சதருநாய்க்கு நான் யாருமில்ரை
(நீர் மிதக்கும் கண்கள் & கவள்ளிசைிபுதன் ஞாயிறுவியாழன்கசவ்வாய் கதாகுதிகனள முன்னவத்து)

கவிதா முரேிதரன்
“நாவலாசிரியன் னைப்னரட்ைருைன் லோராடிக்ககாண்டிருக்கும் லோது, கவிஞன் கண்ணாடி

மீ துள்ள ஈனய ோர்த்துக்ககாண்டிருப்ோன்” – பில்லி காலின்ஸ், அமெரிக்க கவிஞர்

ன்ைலின்

நாவலாசிரியராகவும் கவிஞராகவும் இருக்கும் ஒரு படைப்பாளி என்ன மசய்வார்? டைப்டரட்ைருைன்

பபாராடிக்மகாண்டிருப்பாரா அல்லது பறத்தடல பார்த்துக் மகாண்டிருப்பாரா? பறத்தலின் ஆயுடளப்பற்றி
விசனப்பட்டுக் மகாண்டிருக்கலாம். அல்லது விசனப்படுபவடர சொதானப்படுத்திக் மகாண்டிருக்கலாம்.

நாவலாசிரியராகவும் சிறுகடத எழுத்தாளராகவும் விெர்சகராகவும் அறியப்படும் மபருொள்முருகனின்
இன்மனாரு முகம் கவிடத. தனது படைப்புகளின் ஆதி வடிவம் கவிடத என்று மசால்கிறார் அவர்.

”கவிடதயின் அடிப்படை வடிவம் ெனதுக்குள் உருவாகிவிட்ைபின் எழுதுவது எளிது. டகயில் இருக்கும்
புத்தகப் பக்கம் ஒன்றிபலா கிடைக்கும் துண்டுச்சீட்டிபலா சட்மைனப் பதிவாக்கலாம். கணத்தில் பநரும்

நிகழ்வு கவிடத. அடத உருவாக்கப் மபரும் சிம்ொசனபொ யாருெற்ற அனாதிமவளி உலாவபலா எல்லாம்
தவிர்த்த மபருபநரபொ அவசியெில்டல. பபாகிறபபாக்கில் வந்துபசரும் அது. ெர இடல உதிர்ந்து காற்று
மவளியில் பயணித்து நிலம் பசர்வது ொதிரிதான் கவிப்பயணமும். எங்பக எவ்விதம் துளிர் உருவாகும்,
அது விங்கனெின்றி வளரும் விதம் எப்படி என்படத அறிவது கடினம். அபதபபாலத்தான் பழுத்தபின்
ெரத்திலிருந்து உதிரும் கணமும். எப்பபாதும் தயாராக இருக்கும் நிலம் பபால் கவிஞன். இவ்விதம்

இயல்பாக நிகழ்வதாபலபய கவிடதத்தஞ்சம் எனக்குத் பதடவப்படுகிறது” எனக் குறிப்பிடுகிறார் ஆசிரியர்.

கவிடத எழுதுவதும் புடனவு எழுதுவதும் இரு பவறு விஷயங்கள் என்லற எழுத்தாளர்கள் கருதுகிறார்கள்.
இரண்டும் முற்றிலும் மவவ்பவறான இடசக் கருவிகள் பபால என்கிறார் காலின்ஸ். இரண்டு இடசக்

கருவிகளிலும் பதர்ச்சி மபறுவது அசாதாரண விஷயம். அந்த அசாதாரணம் மவகு இலகுவாக மபருொள்
முருகனுக்குக் டகவந்திருக்கிறது. கணத்தில் பநரும் நிகழ்வு என்று கவிடதடயச் மசால்லும் மபருொள்

முருகன் அந்தக் கணத்தில் உருவாக்கும் எண்ணற்ற உலகங்களின் ொயம்தான் கவிடத என்னும் ரசவாதம்.
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ஒவ்மவாரு கவிடதயும் அதன் வடரயிலும் ஓர் உலகம். ஒரு பறத்தலின் ஆயுடளப் பபால. “விபைன்

பறத்தலின் ஆயுள் அவ்வளவுதான்” என்று சொதானம் மசால்கிறது மபருொள் முருகனின் கவிடத ஒன்று.
ஆனால் கவிடதக்கு அந்தச் சொதானம் பதடவயில்டல. சில வரிகளில் கட்ைடெக்கப்பட்டிருந்தாலும்

அதனளவில் அது முழுடெயான, நிடறவான ஓர் உலகம். அது உருவாக்கியவரின் உலகம் ெட்டுெல்ல.

வாசிப்பவரின் உலகொவதும்தான் படைப்பின் லநாக்கமும். கேருமாள்முருகைின் கவினதகளும் அப்ேடிலய!
மபருொள்முருகனின் கவினதகள் உருவாக்கும் ஒவ்மவாரு உலகமும் எளிடெயானது, வசீகரொனது,
ஆழொனது. அகவுணர்வில் தூசு படிந்து கிைக்கும் ஏபதாமவாரு தருணத்தின் ெீ து நாம் முற்றிலும்

எதிர்பாராத, புதிய மவளிச்சத்டதப் பாய்ச்சுவது. அதிலிருந்து ஏபதா ஒரு ெறக்கப்பட்ை வலிடயபயா கைந்து
வந்த புன்னடகடயபயா ெீ ட்மைடுத்துக் மகாடுப்பது. வலிகளால் அல்லது புன்னடககளால் ஆன நாம்

ெறந்பத பபான நெது சின்னஞ்சிறு உலகங்கடள ஒரு மசல்லப் பிராணிடயப்பபால நெது உள்ளங்டகக்

கதகதப்பிற்குள் மகாண்டு வந்து டவக்கிறது மபருொள்முருகனின் கவிடதகள், ஒரு கணப்மபாழுபதனும்.
சமயங்களில் வலிலயா புன்ைனகலயா இல்லாமல் கவறும் சம்ேவிப்புகளாகலவ கைந்து வந்திருக்கும்

எண்ணற்ற கோழுதுகளில் ஏலதா ஒன்னற அதன் தீவிரத்லதாடும் அைர்த்திலயாடும் நம் முன்பு நிறுத்தி

திடுக்கிை கசய்கிறது. கதருக்களில் நாய்களின் அனலவுறுதலலா அல்லது மரணலமா எப்லோதும் ஏதாகவும்
இருந்ததில்னல. கல்கலறிதலலா உணவிடுதலலா எனதயும் கசய்யாத நான் நாய்க்கு யாராகவும் இல்னல,
இப்லோதும் இைி எப்லோதும். ஆைால் இந்த கவினதக்கு ேிறகு கதருநாய் எைக்கு தைித்த ஒரு உலகம்.

இழவு வட்டின்
ீ
சாயல் ஏதுமில்லாமல்

என் வட்டு
ீ
முன் ஒரு சாவு நிகழ்ந்தது
அரளிச் கசடியடியில் குவிமணலில்
எப்லோதும் ேடுத்துறங்குவது லோல்
அந்த நாய் இறந்து லோயிருந்தது
விஷப்பூச்சி தீண்டியிருக்கலாம்

ஆகாத உணனவ யாலரனும் னவத்திருக்கலாம்
சிலநாள் உைல்நினல

சரியில்லாமலும் இருந்திருக்கலாம்
ஓரிைம் என்றில்லாமல்

அனலந்து திரியும் கதருநாய்க்கு
எதுவும் எப்லோதும் லநரலாம்
இருக்கும் வனர

எங்லக லோவகதைத் தீர்மாைித்துக் ககாள்ளாமலல
லோய்க் ககாண்டிருந்தது

எங்லக ேடுத்துறங்குவகதை யாரும் அதற்கு
விதித்திருக்கவில்னல

யாருக்கும் ேதில் கசால்ல அது
கைனமப்ேட்டிருக்கவில்னல

அடுத்த லவனள உணவுக்ககை

எந்த ஏற்ோடும் கசய்து ேதற்றமனைந்ததில்னல
கல்கலறிேவனரக் கண்ைால் விலகி ஓைவும்
உணவிடுேவனர ஒரு வாலாட்ைலால்
கேருனமப்ேடுத்தவும்
கசய்தது தவிர

உறலவதுமில்னல அதற்கு
உைல்மீ து

அரளி உதிர்த்த பூக்கள்.
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ஒரு வாசிப்ேில் வலினயயும் லவகறாரு வாசிப்ேில் கமௌைத்னதயும் உருவாக்குவது இந்த கவினத.
கவினத என்ேலத கமௌைம். கமௌைத்தின் நீட்சி. ஆைால் கதருநாயின் ேதற்றமின்னமயும் அதன்
மரணத்தின் அநாதனமயும் இைி ஒரு லோதும் அலத லோலிருக்கப் லோவதில்னல.

வாய்க்கரிசினய க் காக்னககளுக்கு வசியதும்
ீ
உயிர்த்கதழும் எளிய உலகங்கள் அவர் உருவாக்குேனவ.
அலத லநரம் வலினமயாை அரசியல் கூற்றுகளாகவும் அனவ சமயங்களில் உருக்ககாள்கின்றை.

“கவிடதடயப் பிரசுரிக்கக் மகாடுக்கும் ெனநிடலயிலிருந்து எப்பபாபதா விடுபட்டுவிட்பைன். அதனால் சில
கவிடதகள் சூழல் சார்ந்து உைனடியாகப் மபற பவண்டிய கவனத்டத இழந்திருக்கின்றன” என்கிறார்

மபருொள்முருகன். ஆனால் சில வருைங்களுக்கு முன்பு மவளியான அவரது நீலப்பைக் காட்சிகள் கவிடத
இன்டறய அரசியல் சூழபலாடு மகாண்டிருக்கும் மபாருத்தப்பாட்டை யபதச்டசயானது என்று கைந்துவிை
முடியாது. நீலப்பை வடலத்தளங்கடள தடை மசய்ததன் பின்னணியில் ஏற்பட்ை விவாதங்களில்

ெறுக்கவியலாதது, அதன் சுரண்டும் தன்டெ பற்றியது. தடை எந்த அளவுக்கு எதிர்க்கப்பை பவண்டியபதா
அபத அளவு அதில் உள்ள சுரண்ைல் பபாக்கும் எதிர்க்கப்பை பவண்டியதும் விவாதிக்கப்பை பவண்டியதும்.

நான் ோர்த்த நீலப்ேைங்களில்

நினைவில் இருக்கும் காட்சிகள் சில:
ேருத்த முனலகள் ககாண்ை
இரு கேண்கனளப் புணரும்

(சிறுவனுமல்லாத இனளஞனுமல்லாத)
சிறுனேயன்

சட்னை கழற்றுனகயில்

கக்கத்தில் கிழிசல்கள் கதரிந்தை
கவள்னளக்காரன் ஒருவன்
உனற மாட்டிய ேின்
தன் குறினயக்

கறுப்புப் கேண்கணாருத்திக்குச்
சுனவக்கக் ககாடுத்தான்
லவகறான்றில் ஒருவன்
இனைவிைாமல்

அப்ேடி இப்ேடி எைப்

கேண்ணுைனல ஏவிக் ககாண்லையிருந்தான்
உைல் காட்ைக் கூசிக்

கவிழ்ந்து ககாண்ை கேண்னண
வலுக்கட்ைாயமாகத்

திருப்ேிப் புணர்ந்தான் ஒருவன்
ேரிதாேமாகத் லதான்றிய
னேயைின் குறிக்கு

வாய் ககாடுக்க மறுத்துத் தள்ளிைாள்
கேரும் கேண்கணாருத்தி

லநாயிக்கூறுள்ள மூனளனயச்

சுமந்து அனலந்துககாண்டிருக்கிலறன்
நான்.

என்கிற கவினத எக்காலத்துக்குமாைது.
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கதருவில் வந்து ரத்தத்னதப் ோருங்கள் என்கிற கநருைாவின் குரல்தான் ஒட்டுகமாத்த அரசியல்
கவினதயின் குரலும். காலத்னத தாண்டி நிற்கும் ஆற்றல் அதற்கு உண்டு.

லகாழிப் ேண்னணகள் புகழ் லசர்க்கும் ஊர் எைது
நீண்ை அடுக்குப் ேண்னண வடுகளில்
ீ
குறுங்கால் கவள்னளக் லகாழிகள்
இனர தின்றேடி நிற்கும்

குழுவாக அனவயிடும் இனரச்சல்
கட்டிைம் தாண்டி கவளிலயறாது
ேக்கத்துக் லகாழியின் அலகில்

கசல்லமாய்க் ககாத்தி அவ்வப்லோது
ஒருவார்த்னத லேசிக்ககாள்ளும்
புஷ்டியாக வளரகவன்று

இனைவிைாத தீைித் திணிப்பு

மருந்து புகட்ைலும் ஊசி குத்தலும்
அதற்கு மூனளயும் உண்டு

வழுவழுப்ோை சுனவ மூனள

லகாழிப் ேண்னணகள் புகழ் லசர்க்கும் ஊர் எைது

எங்கள் லகாழிகனளத் தமிழகம் எங்கும் அனுப்புகிலறாம்
இந்தியா முழுவதும் எங்களூர்க் லகாழிகள்தாம்
உலகுக்லக லகாழி ஏற்றுமதியாளர்கள் நாங்கள்
லதாலுரித்துச் கசக்கச் கசலவகலைச்
சனதப்ேிண்ைமாகத்

கதாங்கும் லகாழிகள் எங்கள் ஊர்ப் கேருனம
சாதாரணச் சில்லிக் கனையிலிருந்து

ஐந்து நட்சத்திர உணவகங்கள் வனர

நீங்கள் ருசியாகப் புசிக்கும் லகாழிகள்
எங்கள் தயாரிப்புகலள
ஒரு முனற

லகாழிப் ேண்னண ஒன்னறப்

ோர்னவயிட்டுக் ககாண்டிருந்தலோது
என் சின்ைஞ்சிறு மகன் லகட்ைான்
“இது லகாழிப் ேள்ளிக்கூைமாப்ோ?”

சரிதான் என்று ஆலமாதிக்க லவண்டியிருந்தது
அதுமுதல் இப்ேடிச் கசால்லிக்ககாள்கிலறன்

லகாழிப் ேள்ளிக்கூைங்கள் புகழ் லசர்க்கும் ஊர் எைது.
என்கிற கவினதயில் கவளிப்ேடும் சமகால அரசியல் விமர்சைம் எவ்வளவு காத்திரமாைதும் நுட்ேமாைதும்!
“ேள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் கசன்றதைாலலலய உங்களுக்கு கல்வி கினைத்துவிட்ைதாக எண்ண
முடியாது” என்றார் மால்கம் எக்ஸ். மதிப்கேண் உற்ேத்தினய மட்டுலம லநாக்கமாக ககாண்டிருக்கும்

இன்னறய கல்விமுனறயின் மீ தாை கூர்னமயாை விமர்சைமாக விரிகிறது கேருமாள்முருகைின் கவினத.

கண் விரியப் ோர்த்த என்னை

அந்நகரத்துக்குள் அனழத்துச் கசன்றான் கூரிய கட்டிைங்கள்
மிதக்கும் சானலகள்

வினளயாட்டுத் திைல்கள்

எல்லாம் சுற்றி முடித்த நான்
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‘எங்லக உன் ேள்ளிக்கூைம்?’ என்லறன்

விலைாதமாக என்னைப் ோர்த்த அவன்
முகம் சுருங்கச் கசான்ைான்
‘இது ேள்ளியில்லா நகரம்.’

என்று இன்கைாரு கவினதயில் கசால்கிறார். ேள்ளியில்லா நகரத்னதத்தான் குழந்னதகள் எவ்வளவு
விரும்புகின்றைர்? அந்தப் கேருவிருப்ேம் கல்வி முனறயின் மீ து அழிக்க இயலாத கனறயாக
உருப்கேறுகிறது.

எல்லாவற்னறயும் மறந்து விைலாம் என்று ஈழத்துயனரக் கவினதயாக வார்த்கதடுத்தார் லசரன்.

எல்லாவற்னறயும் மறந்து விை லவண்டும் என்று இந்திய அரசியல் நனகமுரனணக் கவினதயாகத்
தருகிறார் கேருமாள்முருகன்.

இந்தியா ஒளிர்கிறது

எல்லாவற்னறயும் மறந்துவிை லவண்டும்.
மறதி நமக்கு விதிக்கப்ேட்ைது

என்று ேகடி கசய்கிறது அவரது கவினத.

அரசியல் கவினதகள் லோலலவ கேருமாள் முருகைின் அகவுணர்வு சார்ந்த கவினதகளும் தைி மைித
வாழ்வின் நம்ே முடியாத ேதற்றங்கனளயும் மிக எளிய சுவாரஸ்யங்கனளயும் ேிரதிேலிக்கின்றை.

கோம்னமகள் அப்ேடி லேசிைால்

அடிப்லேன் உனதப்லேன் என்லறன்.
கோம்னமகளும் திருப்ேி

அடிக்கும் உனதக்கும் என்றான்.
அப்லோதிருந்துதான்
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எல்லா கோம்னமகளின் கண்களும்

என்னைலய உற்றுப் ோர்க்கத்கதாைங்கிை
என்று முடியும் கவினத குழந்னதகளுக்கும் வளர்ந்தவர்களுக்குமாை புரிதலின் அடிப்ேனை ேிரச்னைகனள
சிக்கலற்ற கமாழியில் கசால்கிறது. உற்றுப் ோர்க்கும் லோது மகனுக்கு அது கோம்னம. ஆைால்

அப்ோவுக்கு அது லவலறலதா ஒன்று. ஆைால் அப்ோவின் குழப்ேமாை இந்தக் குரல் லவகறாரு இைத்தில்
கேருமிதத்துைனும் கம்ேீரத்துைனும் கவளிப்ேடுகிறது.

கோழுது கிளம்ேி லமலலறும்
எந்தக் கணத்திலும்

அவன் என்னைத் தூக்கி வசிவிைக்
ீ
கூடும்
அப்லோது

மரக்கினளயில் மாட்டிச்

சனத கிழியத் கதாங்கமாட்லைன்
ோனறயில் லமாதித்

தனல உனைந்து கிைக்கமாட்லைன்
என்கிறது அது.

உன் முதல் முத்தம் லோல்

லோய்க்ககாண்லையிருக்கட்டும்
இந்தச் சானல.

என்று விருப்ேத்னத கதரிவிக்கும் லோதும்

அவசர சிகிச்னசப் ேிரிவின்முன்

காத்துக் கிைப்ேவைின் ேதற்றத்லதாடு
என் நாட்கள்.

என்று ேதறும் லோதும்

ஆைால்

என் தவறுகள்

எல்லலாருக்கும் லதனவப்ேடுகின்றை.
என்று அயருறும் லோதும் கேருமாள்முருகன் தைது கவினதகளில் உருவாக்குவதும் திறப்ேதும் நம்
எல்லலாருக்குமாை உலகங்கனள.

நாவலாசிரியனைப் லோல அல்ல கவிஞன். இரண்டும் கவவ்லவறு வடிவங்கள். கவவ்லவறு ேனைப்பு
மைநினலகனள லகாரும் வடிவங்கள். வாசகருக்கும் அப்ேடிலய. ஒரு நாவலாசிரியனுக்கு நமது

வாழ்க்னகயில் சில நாட்கள் லதனவப்ேடும். வாசக மைதுைன் அது திைமும் உண்ணவும் உறங்கவும்
லேசவும் சிரிக்கவும் அழவும் கூடும். சில நாட்கள் என்ேது சில வாரங்களும் ஆகலாம்.

ஆைால் கவிஞனுக்கு வாசகைின் வாழ்க்னகயிலிருந்து ஒரு துளி லோதும். அது ஒரு கணத்து நிகழ்வு.

வாசகருக்கும். ஆைால் அந்தக் கண நிகழ்வின் வித்னதனய மிகச் சரியாக னகக்ககாள்ளும் கவிஞன் அந்தக்
கணத்தின் அைர்த்தியாை சாயனல வாசகரின் வாழ்க்னக முழுவதும் கண்ணுக்குத் கதரியாத ஒரு
நிழலாகப் ேைர விடுகிறான்.
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ஒரு நாவலாசிரியன் எப்புள்ளியில் கவிஞன் ஆகிறான்? அல்லது ஒரு கவிஞன் எந்தக் கணத்தின் நீட்சினய

விரும்ேி நாவனல லதர்ந்கதடுக்கிறான் என்ேது சுவாரஸ்யமாை ஆைால் அசாதாரணமாை லகள்வி. ஆைால்
இரண்டு இனசக் கருவிகனள மாறி மாறி வாசிக்கும் லோதும் ஒரு கனலஞன் அதில் ஏலதா ஒன்றின்
தைித்துவத்துக்கும் ேங்கம் ஏற்ேடுத்தாது இருப்ேது என்ேது ஆகப்கேரிய சவால்.

அந்த சவானல மிக அழகாகக் னகயாண்டிருக்கிறார் கேருமாள் முருகன். அவரது ேனைப்பூக்கத்தின்
அடிநாதமாக இருக்கும் சில விஷயங்கனள இரண்டு வடிவங்களிலும் ோர்க்கலாம். ஆைால் ஒரு

கவிஞராகலவா நாவலாசிரியராகலவா சிறுகனதயாளராகலவா அவர் ஒவ்கவாரு ேனைப்பு வடிவத்திற்கும்

அதைதற்குரிய லநர்னமலயாடு கசயல்ேட்டிருக்கிறார். னைப்னரட்ைருைன் லோராடிக்ககாண்லை ேறனவயின்
ஆயுனளப் ோர்த்து விசைப்ேடும், கவறுங்னகலயாடு மனழ வருவதில்னல என்று நம்ேிக்னகக்ககாள்ளும்
ஒரு ேனைப்ோளி அவர். அவர் கசால்வது லோல மனழ எப்லோதும் கவறுங்னகலயாடு வருவதில்னல.
ஆைால் இைி வராமலல லோகுலமா?

| நீ ர் மிதக்கும் கண்கள் | கவிரதகள் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு | டிசம்பர் 2011 | ரூ.75 |
| சவள்ேிசனிபுதன் ஞாயிறுவியாழன்சசவ்வாய் | கவிரதகள் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு |
டிசம்பர் 2012 | ரூ.75 |
***
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பூக்குழி : காதரை எரிக்கும் சாதியம்

யமுனா
சாத்தான் மட்டுகம கவதம் ஓதும்
கூனரயில் னவக்கப்ேட்ை தீ
திகுதிகுகவைப் ேரவி எரித்துக்ககாண்டிருக்கிறது
என்வட்னை
ீ
தனச கருகும் கநடியில் கவளி திணறுகிறது
தணலில் கவந்து ககாண்டிருப்ேது
ேடுக்னகயாய்க் கிைந்த என்தாயாகலவா
நினறசூலியாை எைது மனைவியாகலவா இருக்கலாம்
நாங்கள் லசமித்துனவத்திருந்த வினததாைியஙகள்
கவடித்துத் கதறிக்கின்றை லசாளப்கோரினயப்லோல
என் அண்னைவட்ைார்
ீ
நீனரயினறத்துக் ககாண்டிருக்கின்றைர் முன் ாக்கிரனதலயாடு
தத்தமது கூனரமீ து
எவர்மீ தும் லசதாரத்னத விசிறாமல்
தைக்குத்தாலை குனமந்திறங்குகிறது சாம்ேலாய் என்வடு
ீ
யார்மைதும் கதாந்தரவுக்காளாகாத வண்ணம்
இதுகுறித்த புகாரினை கவளிப்ேடுத்துவது எங்ஙைகமை
ஆலலாசனைகனள வழங்கிக்ககாண்டிருக்கிறான்
கூனரக்கு தீ மூட்டியவன்.
- ஆதவன் தீட்சண்யா
*
இந்திய அரசால் ேிற்ேடுத்தப்ேட்ை சாதி என்று வனகப்ேடுத்தப்ேட்ை - ஆைால் மண்ைல அளவில் ேண
ேலத்திலும், அரசியல் கசல்வாக்கிலும் ஆதிக்கம் கசலுத்தி வரும் - குறிப்ேிட்ை இை மக்களின் வாழ்க்னக
குறித்து தான் கேருமாள்முருகன் ேிரதாைமாய் எழுதுவார் என்றாலும் அதன் ஒரு ேகுதியாக தலித்களின்
மீ து அந்த லமல் சாதியிைர் கசலுத்தும் அைக்குமுனறனய அவ்வப்லோது ேதிவு கசய்திைத் தவறியதில்னல.
ஏற்கைலவ அவரது கூளமாதாரி நாவலில் தலித் சிறுவர்களின் அடினமப்ேட்ை வாழ்வியனலச் கசால்லி
இருக்கிறார். அவரது எறுகவயில், கங்கணம், ஆளண்ைாப்ேட்சி நாவல்களிலும் தலித் ோத்திரங்கள் முக்கிய
இைம் கேறுகின்றை. சமீ ேத்தில் கவளியாை ஆலவாயன் நாவலிலும் அப்ேடிலய. தவிர, கோதுவாகலவ
அவரது புனைவுகளில் தலித்கள் ேற்றிய ேதிவுகள் இைம் கேற்று வருகின்றை. பூக்குழி அவ்வரினசயில்
முக்கிய இைம் ேிடிக்கிறது. இந்நாவல் லேசும் னமய விஷயலம சாதியமும் அதன் விஷமும் தான்.
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ஒருலவனள காமம் சார்ந்து கூை வரக்கூடும், ஆைால் நல்ல காதல் சாதி ோர்த்து வருவதில்னல.
அப்ேடிப்ேட்ை காதலில் கலப்பு மணம் என்ேது தவிர்க்க முடியாதது. உண்னமயில் சாதினய ஒழிக்க இரண்டு
மார்க்கங்கள் தாம் உண்டு. ஒன்று இை ஒதுக்கீ டு; இன்கைான்று கலப்பு மணம். அதைால் தான் அது
எப்லோதும் லமல் சாதியிைருக்குப் ேிடிப்ேதில்னல. அவர்களுக்கு எப்லோதும் தங்களுக்குக் கீ ழ் நினலயில்
சில மைிதர்கள் லதனவ. அதுலவ ககௌரவம் எை நம்புகிறார்கள். கலப்பு மணம் அனத உனைக்கிறது.

பூக்குழி நாவல் கலப்பு மணத்தில் வினளயும் நனைமுனறச் சிக்கல்கனளத் தான் லேசுகிறது. கேருமாள்
முருகன் எழுதியிருக்கும் ஒலர கதாைர்கனத இது தான். கல்கி இதழில் 2013ன் முற்ேகுதியில் கவளியாைது.
நீங்கள் கவைித்தால் இலத காலகட்ைத்தில் இன்கைாரு முக்கியச் சம்ேவம் நிகழ்ந்திருப்ேது புலப்ேடும்.
அது தர்மபுரி இளவரசன் - திவ்யா காதல் விவகாரம். கிட்ைத்தட்ை அவர்கள் நீதிமன்ற மற்றும் காவல்துனற
ேடிகளில் ஏறி இறங்கிக் ககாண்டிருந்ததும் இலத காலகட்ைத்தில் தான்.
மரணம் அனைந்திருக்க,

ூனல 13 இளவரசன் அகால

ூனல 28 கதாைர் முடிந்திருக்கிறது! இந்த நாவல் கிட்ைத்தட்ை அலத கனத தான்.

ஆைால் இதில் கேண் தலித். ஆண் ஆதிக்க சாதினயச் லசர்ந்தவன். அவன் அவனள லவனலக்கு
கவளியூருக்குப் லோை இைத்தில் சிலைகித்து மணம் முடித்து ஊருக்கு அனழத்து வருகிறான். அவள் சாதி
கதரிந்ததும் ஊர்க்காரர்கள் எதிர்க்கிறார்கள். இறுதியில் அவனளக் ககால்கிறார்கள்.
90களின் துவக்கத்தில் கனத நைக்கிறது. முருகைின் வழக்கமாை கனதக்களத்தில். குமலரசன் - சலரா ா
ஓடிப் லோய் காதல் மணம் கசய்தவர்கள் (இளவரசன் - திவ்யா என்று ஒலிப்ேனதத் தவிர்க்க
முடியவில்னல அல்லவா!). கல்யாணமாை ேின் அவனளத் தன் வட்டுக்கு
ீ
அனழத்து வந்து விடுகிறான்.
அவன் ஊரில் தன் அம்மா உட்ேை எவரிைமும் அவள் என்ை சாதி என்ேனத மனறத்து விடுகிறான்.
ஆைால் காதல் திருமணம் கசய்து வந்ததற்லக ஊரில் அவர்கனள ஒதுக்கி னவக்கிறார்கள்.
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ேிற்ோடு அவளது சாதி கதரிய வர ஊலர லசர்ந்து திட்ைமிட்டு - அதற்கு குமலரசன் தாயும் உைந்னத அவனளப் புதருக்குள் னவத்து எரிக்கிறார்கள். (எரியத் கதாைங்கும் லவனள குமலரசைின் னசக்கிள் சப்தம்
லகட்ேதாக முடித்து இருப்ேதால் அவள் ேினழத்துக் ககாள்வதாகவும் எடுத்துக் ககாள்ள வாய்ப்புண்டு தான்.)
சிறுநகர்ப்புறங்களின் காதல்கள் கேரும்ோலும் லவனல ோர்க்குமிைத்தில் தான் முகிழ்க்கின்றை.
இக்கனதயில் சலரா ாவின் வடு
ீ குமலரசன் லவனல கசய்யும் லசாைாக் கனையின் அருகில் இருப்ேதால்
அவர்களுக்குள் ேழக்கம் ஏற்ேடுகிறது. 90களில் ோல்யத்னதக் கழித்தவர்களுக்கு நகர்ப்புறங்களில் இருந்த
லகாலி லசாைா தயாரிக்கும் சிறுகனைகள் ேரிச்சயமாகி இருக்கும். அது லோன்ற ஒரு கனையில் தான்
குமலரசன் ேணிபுரிகிறான். அனதப் ேற்றிய ேின்புல விஷயங்கள் இந்த நாவலில் கசால்லப்ேட்டிருக்கின்றை.
அவர்கள் ஓடிப் லோவதால் குமலரசனுக்கு லவனல லோகிறது. அதுவனர ககாண்ை அனுேவத்னத னவத்து
ஒரு லசாைா தயாரிக்கும் கனை லோைலாம் என்ேலத அவைது எதிர்கால வாழ்க்னகத் திட்ைமாக இருக்கிறது.
இன்று தமிழகத்தின் இண்டு இடுக்கு வனரயிலும் கலக்கிங்ஸ்,

ன்
ீ ஸ் எல்லாம் ேரவி நிற்கிறது.

கேருநகரங்களில் ேிரேலமாை ஒரு ஃலேஷன் சில மாதங்களில் கனைக்லகாடி கிராமத்தில் வந்து நிற்கிறது.
ஆைால் அந்தக் காலத்தில் முன் ககாசுவம் / ேின் ககாசுவம் என்ற விஷயத்தில் கூை கிராமம் - நகரம்
மத்தியில் வித்தியாசம் இருந்தனத நாவல் லேசுகிறது. சலரா ா முன் ககாசுவம் னவத்துப் புைனவ
கட்டுவனத குமலரசைின் கிராமத்துப் கேண்கள் அதிசயமாகப் (தவறாகவும்) ோர்க்கிறார்கள்.
கோதுப்புத்திக்கு மாற்றாய் ஒரு விஷயத்னத இந்நாவலில் முன்னவக்கிறார் கேருமாள்முருகன். தலித்
என்றாலல - அதுவும் குறிப்ோய் தமிழ்நாட்டில் - கருப்பு நிறத் லதால் ககாண்ைவர்கள் என்று தான் நாம்
இதுவனர கண்ை ேனைப்புகள் நமக்குக் காட்டி வருகின்றை. குறிப்ோய் நமது சிைிமாக்களில். உதாரணமாய்
ோரதி கண்ணம்மா ோர்த்திேன், தசாவதாரம் பூவராகன் கமல்

ாசன். சமீ ேத்திய ோ. ரஞ்சித் ேைங்கள்

மட்டும் தான் விதிவிலக்கு. ஆைால் அதிலுலம கேண்கனள மாநிறம் ககாண்ைவர்களாகலவ சித்தரிக்கிறார்.
பூக்குழி நாவலில் வரும் தலித் கேண்ணாை சலரா ா கசந்நிறம் ககாண்ைவள். லமல் சாதியிைராை
குமலரசன் ஊர்க்காரர்களுக்லக அவளது லதாலின் நிறம் ஆச்சரியம் தருவதாக இருக்கிறது. திரும்ேத் திரும்ே
அந்த விஷயம் ேலராலும் லேசப்ேடுகிறது. அதுலவ அவள் அந்நியள் என்ேனத அவர்களுக்கு
நினைவூட்டியேடிலய இருக்கிறது. அது அவர்கனளத் கதாந்தரவு கசய்கிறது. அதைாலலலய அவள்
நிறத்னதக் காண்ேித்துத் தான் அப்ோவியாை குமலரசனை மயக்கி விட்ைாள் என்ேதாகப் லேசுகிறார்கள்.
அவ்வூரின் ேல ஆண்களுக்கு அவளது நிறம் கண்கனள உறுத்துகிறது. அவர்கள் அவனளக் லகவலமாய்ப்
லேசிைாலும் அனதத் திறந்து ோர்க்கும் ஆனச உள்ளுக்குள் குனமந்து ககாண்டிருக்கிறது. இறுதியில்
அவனள எரிக்க முனைனகயில் கூை “அந்த கசந்லதாலத் கதாட்டுப் ோத்திரலாமின்னு கநைச்சன்”
என்கிறான் அதில் ஒருவன். எல்லாவற்றிலும் உச்சமாக குமலரசைின் உறவுக்காரப் கேண் ஒருத்தி
“இவளுக்கு மட்டும் தங்கத்துல கசஞ்சு கவச்சிருக்குலதா என்ைலமா. ஒரச்சு வித்து ோற லமல ேங்களா
கட்டுவான்” எை சாலரா ானவப் ேற்றிப் கோறானமயில் கசால்கிறாள். இவ்வளவு சிவந்து நிற்ேவளின்
லயாைி என்ை நிறமாய் இருக்கும் என்ற கற்ேனை அவர்கள் அத்தனை லேருக்கும் இருந்திருக்கிறது.
இன்றும் திருமணத்தில் நிறம் என்ேது முக்கிய விஷயமாகப் ோர்க்கிறார்கள். அதுவும் முக்கியமாய்ப்
கேண்களுக்கு. கருப்புத் லதால் கேண் என்றால் ேணக்காரியாகலவா, நல்ல லவனலயில் இருந்தாலலா
மட்டும் தான் நல்ல மாப்ேிள்னள கினைக்கும். கருப்பு நிறத் லதால் ககாண்ை ஆண்கள் கூை அவர்கனளத்
மணம் கசய்யத் தயக்கம் காட்டுவதும் நிகழ்கிறது. அவர்கலள சம்மதித்தாலும் சுற்றி இருப்லோர் அவர்
ஏலதா கேரும் இழப்னேச் சந்தித்து விட்ைது லோல் இரக்கத்துைன் துக்கம் விசாரிக்கின்றைர்.
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அன்னறய தமிழக கிராமங்களில் காதல் என்ேது எத்தனை லமாசமாை விஷயமாகப் ோவிக்கப்
ேட்டிருக்கிறது என்ேனத இந்த நாவல் எடுத்தியம்புகிறது. இத்தனைக்கும் சலரா ா தாழ்த்தப்ேட்ை சாதி
என்று கதரிய வராத சந்தர்ப்ேத்திலுலம கூை காதல் திருமணம், ஊருக்கு கவளிலய லவறு சாதியில்
கல்யாணம் கசய்து ககாண்டு வந்து விட்ைதால் ஊனர விட்டு ஒதுக்கி னவக்கிறார்கள்.
இந்த 25 ஆண்டுகளில் உலகமயமாக்கலின் ேக்கவினளவாய் காதல் கல்யாணம் என்ேது இயல்ோகி
விட்ைாலும் சாதி மாறிக் கல்யாணம் கசய்வது, அதுவும் குறிப்ோய் தாழ்த்தப்ேட்ை சாதியில் கேண்லணா
மாப்ேிள்னளலயா எடுப்ேது இன்றும் லகவலமாகலவ கருதப்ேடுகிறது. முதலில் மறுக்கிறார்கள். மீ றி
கசய்தால் இன்ை சாதி எை மனறக்கிறார்கள். குமலரசலை கூை நாவலில் அனதத் தான் கசய்கிறான்.
இதில் சித்தரிக்கப்ேட்டிருக்கும் மாமியார் மருமகள் உறவும் குறிப்ேிைத்தக்கது (குறிப்ேிைத்தக்கது என்ற
கசாற்ேிரலயாகத்னதக் லகலி கசய்ேவர்கள் இவ்விைத்தில் லவறு கசால் ஏலதனும் லோட்டுக் ககாள்ளவும்).
சாதாரணமாகலவ மாமியார் உனைத்தால் மண்குைம் மருமகள் உனைத்தால் கோன்குைம் என்ற
ரீதியிலலலய இருக்கும் விஷயம் அது. இதில் காதல் திருமணம், அதுவும் வட்டுக்குச்
ீ
கசால்லாமல்,
அதுவும் சாதி மாறி எனும் லோது லகட்கவா லவண்டும். கசாற்களால் மிகவும் ககாடுனம கசய்கிறார்
குமலரசைின் தாயாை மாராயி. இறுதி வனர அவர் மாறலவ இல்னல. ஊர் லதடிப் லோய்த் துப்ேறிந்து
சலரா ாவின் சாதினய கண்டுேிடிப்ேது, அவள் உயிருக்லக உனல னவப்ேது என்ேது வனர லோகிறார்.
இங்லக அவர் கணவனை இழந்து தைியாய் மகனை வளர்த்தவர் என்ேனதக் கவைிக்க லவண்டும். ஊர் ஒரு
கசால் தன்னைத் தவறாய்ப் லேசி விைலாகா என்ேது தான் அவர் வாழ்வின் ஒலர லநாக்காக இருக்கிறது.
அதைால் சாதி மாறி திருமணம் கசய்த மகைால் ஊர் வாயில் விழுவனத அவர் விரும்ேவில்னல. அது
வனர தன் கசால் மீ றாத ஊனமயாக இருந்து வந்த மகனை இன்று எவலளா ஒருத்தி முந்தானையில்
முடிந்து ககாண்ைது ேிடிக்கவில்னல. இனவ சலரா ா மீ தாை தீராத கேருவன்மமாய் உருக்ககாள்கிறது.
இன்றும் ஊர்ப்ேக்கம் இலத உளவியல் ககாண்ை கேண்கனளக் காண முடியும். சாதி கதாைர்ோை லநரடி
வன்முனறகளில் இறங்குவது ஆண்கள் தான் என்றாலும் சாதியுணர்னவ சிறுவயதிலிருந்லத ஊட்டி
வளர்ப்ேதும், வட்டுக்குள்
ீ
அனுமதித்தல் முதல் திருமணம் கசய்வது வனர ஒவ்கவாரு விஷயத்திலும்
அனதப் லேணுவதும் கேண்கள் தான் என்ேது என் அவதாைிப்பு. பூக்குழி அனதப் ேதிவு கசய்திருக்கிறது.
கவறும் கேயர்கள் மட்டுமல்லாது ேல ஒற்றுனமகள் தர்மபுரி கனதயுைன் பூக்குழிக்கு உண்டு. உதாரணமாய்
தாலய அந்தக் காதனல எதிர்த்துப் ேிரிக்கும் சூத்ரதாரியாக இருப்ேது. அரசியல் கட்சித் தனலயீடு நாவலில்
கசால்லப்ேைவில்னல என்றாலும் ஊர்க்காரர்கள் ஒதுக்கி னவப்ேது என்ேகதல்லாம் கட்ைப்ேஞ்சாயத்து தான்.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன் சாதி காரணமாய் ேிரிக்கப்ேட்ை ஒரு காதனல லநரடியாய் அறிலவன்.
சில்லாண்டுக் காதல். அவன் கல்லூரி முடித்ததும் தன் லட்சியத்துனறயில் நுனழய முயற்சித்துக்
ககாண்டிருந்தான். கேண் வட்டில்
ீ
அவனுக்கு லவனல இல்னல என்று கசால்ல, அவன் தன் லட்சியத்னத
ஒதுக்கி னவத்து அவனளக் னகேிடிக்கும் லநாக்கில் வை நாட்டில் கினைத்த லவனலக்குப் லோைான்.
ஆைால் அதன் ேிறகு சாதி மாறிக் கல்யாணம் கசய்தால் தற்ககானல கசய்து ககாள்லவாம் எை மிரட்டி
அவளுக்கு லவறு கல்யாணம் கசய்து னவத்து விட்ைைர். கேற்லறாரும் கசாந்தக்காரர்களும் லவற்று
சாதியில் மணம் முடித்தால் எல்லாம் ககடும் என்று உதாரணங்கள் கசால்லி லேசிப் லேசி மூனளச்சலனவ
கசய்து அவனள மைம் மாற்றி விட்ைைர். லட்சியத்னதயும் இழந்து காதனலயும் இழந்து நிற்கிறான்.
இன்று கல்லூரிகளில், அலுவலகங்களில் சாதி ோர்த்துக் காதலிக்கும் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள்.
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கலப்புத் திருமணங்கனள எதிர்ப்ேவர்களிைம் கநருங்கிப் லேசிைால் கேரும்ோலும் அந்த எதிர்ப்புக்குச்
கசால்லப்ேடும் காரணத்னதக் லகட்ைால் ஒன்று தான்: “இப்ேடி சாதி மாறிக் கல்யாணம் ேண்ணிட்டுப்
லோயிட்ைாலள எைக் லகட்கும் கசாந்தக்காரைிைம் தனல நிமிர்ந்து ேதில் கசால்ல முடியாலத!” அதாவது
மகளின் விருப்ேம் தாண்டி அனர வாழ்க்னகக்கு லமல் வாழ்ந்து முடிந்த தன் ஈலகா துருத்தி நிற்கிறது.
“கண்ை நாயும் லகள்வி லகட்கும்னு அவளுக்கு எங்லக புரியுது!” எை கசாந்தக்காரரிைம் ேதில் கசால்ல ஏன்
அவருக்குத் னதரியம் வருவதில்னல? “உன்னை விை என் மகள் தான் முக்கியம், லவனலனயப் ோர்த்துக்
ககாண்டு லோ” என்ற கதைாவட்டு ஏன் வர மறுக்கிறது? அது தான் இங்லக இருப்ேவர்களின் மைவியல்.
அவர்கள் வாழ்வலத ஊரார் நல்ல கசால்லுக்காகத் என்ேதற்காகத் தான். அது லோக லவறு லட்சியம்
ஏதுமில்னல. ேணம் சம்ோதிப்ேது கூை ேிற்ோடு தான். கசாந்த திருப்தியும், சந்லதாஷமும் கரண்ைாம் ேட்சம்.
நியாயமும் தர்க்கமும் அவ்வரினசயில் கனைசி. கலாசாரம் என்ற கேயரில் இந்தியர்களின் மை அனமப்லே
அப்ேடியிருக்கிறது. அனதப் லேண சிறுவயதிலிருந்லத சாதினயயும் மதத்னதயும் ஊட்டி வளர்க்கிறார்கள்.
கிராமங்கள் மாறி நகரங்கள் கேருகும் லோது தான் இகதல்லாம் குனறயும். இன்று தான் ேிறந்த
கிராமத்திலிருந்து நகர்ந்து லோய் கசன்னையிலலா கேங்களூரிலலா ன

தராோத்திலலா ேணி நிமித்தம்

நிரந்தமாய்க் குடிலயறுேவன் கமல்ல கமல்ல இந்த கசாந்தக்காரனுக்குப் ேதிலளிக்கும் சினறயிலிருந்து
கவளிலயறுவான். அப்ேடித் தான் மாற்றம் நிகழும். ஆைால் நம் சாதியக் கட்சிகள், மதவாதக் கட்சிகள்
அப்ேடி நிகழாமல் ோர்த்துக் ககாள்ள என்கைன்ை கசய்ய லவண்டுலமா அனத எல்லாம் கசய்து
ககாண்டிருக்கின்றை. 2012 தர்மபுரி கலவரம் அதற்கு ஓர் உதாரணம். உயர்சாதியிைனரக் காதல் கசய்தால்
தலித்களின் குடினசகனளத் தீக்கினரயாக்குலவாம் என்ேலத அவர்கள் அன்று அதன் மூலம் அறிவித்தது.
ேிற்ோடு இளவரசன் மரணம், லகாகுல்ராஜ் மரணம் எல்லாலம சாதினயத் கதாட்டு விட்ைான் என்ேதாலலலய
சினதக்கப்ேட்ை காதல்கள். “ஒருத்தி லோைா ேிடிச்சு னவக்கலாம், எல்லாருலம தாழ்த்தப்ேட்ைவைத் லதடி
ஓைறாளுகலள!” என்றும் “அப்ேடி எங்க கிட்ை இல்லாதது தாழ்த்தப்ேட்ைவனுக கிட்ை என்ைடி இருக்கு?”
என்றும் “லவற சாதி நானயக் கல்யாணம் ேண்ணிட்டுப் லோைா கரண்டு லேனரயும் லசர்த்து கவட்டுலவாம்!”
என்றும் கோதுகவளியில் தயக்கமின்றிப் ேதிவிை இத்தனகய சாதி வரர்கள்
ீ
தவறுவதில்னல.
இவற்னற எல்லாம் வாசித்தால் இரக்கம் தான் வருகிறது. சமீ ேத்தில் ஃலேஸ்புக்கில் சாதி கவறியுைன்
ேதிவிட்ை ஒரு கல்லூரி மாணவன் அதற்கு எழுந்த ேலத்த எதிர்ப்புகளால் அனத அழித்து கவளிலயறிைான்.
சாதி / மத அரசியலால் தைம் புரண்டு ககட்டுப் லோகும் இனளஞர்களுக்கு அவன் ஒரு லசாறு ேதம்.
அந்தந்தச் சாதியிலிருந்லத லநர்னமயாை குரல்கள் இவற்னறக் கண்டித்து கவளிப்ேை லவண்டும். அவர்கனள
ஒதுக்க லவண்டும். ேண்ோட்டுக்கூறுகள் தாண்டி உயர்வு தாழ்வு ோராட்ை சாதி அடிப்ேனையில் ஏதுமில்னல
என்ேனத தம் மக்கள் மத்தியில் - குறிப்ோய் தம் குழந்னதகளிைம் - கசால்லிக் ககாடுத்து வளர்க்க
லவண்டும். அது தான் மாற்றத்துக்காை வழி. பூக்குழி அத்தனகய ஒரு வலுவாை லநர்னமயாை குரல்.
| பூக்குழி | நாவல் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு பதிப்பகம் | டிசம்பர் 2013 | ரூ.130 |
***
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தமிழ்
ஆேண்டாப் பட்சி : இடப்சபயர்வு எனும் வாரத

சுகரஷ் கண்ணன்

கேருமாள் முருகைின் ஆறாவது புதிைம் ஆளண்ைாப் ேட்சி. 2012ம் ஆண்டில் கவளியாைது.
தமது புதிைங்களின் தனலப்னேத் திட்ைமிட்டு னவக்காமல் புனைவில் கவளிப்ேடும் ஏதாவது ஒரு

வரினயகயாட்டி அனமப்ேலத வழக்கம் எை முன்னுனரயில் குறிப்ேிடும் கேருமாள்முருகன், இந்தப்

புதிைத்தின் தனலப்னேயும் அவ்வாலற சூட்டியுள்ளார். ஆளண்ைாப் ேட்சி என்ேது புராதைக் கனதகளில்

குறிப்ேிைப்ேடும் ஒரு ேறனவ. மைிதர்கனளத் தம்மருலக அண்ை விைாது என்றும் தீயவர்கனளக் ககான்று

விடும் என்றும் ஆைால் நல்ல மைிதர்களுக்கு உதவி கசய்யும் என்ற விலநாதமாை மலைாோவமுள்ளதாக

கசால்லப்ேடுகிறது. இதில் வருேவர்கள் இம்மலைாோவத்தில் இயங்குவதாகச் சித்தரிக்கப்ேட்டிருக்கிறார்கள்.
இைப்கேயர்வு என்ேது மைிதகுலத்தின் தவிர்க்க முடியாத ஆைால் காலங்காலமாய் கதாைர்ந்து ககாண்லை
இருக்கும் துக்ககரமாை விஷயங்களுள் ஒன்று. லோர்களாலும் கலவரங்களாலும் வாழ்வாதாரங்கனளத்
லதடியும் கோருள ீட்டுவதற்காகவும் உறவுகளினைலயயாை ேனககளிலிருந்து விலகி நிற்கவும் எைப்
ேல்லவறு காரணங்களுக்காக மைிதர்கள் கதாைர்ந்து இைம் கேயர்ந்து ககாண்லை இருக்கிறார்கள்.

இந்தியா - ோகிஸ்தான் ேிரிவினையின் லோது உயிர் ேயத்துைனும், உறவுகனளப் ேிரியும் வலியுைனும்

தங்களின் உைனமகனளக் னகவிட்டு மக்கள் இைம் கேயர்ந்தது தான் உலக வரலாற்றிலலலய நைந்த மிகப்
கேரிய இைப்கேயர்வு நிகழ்வாகச் கசால்கிறார்கள். அச்சமயத்தில் சுமார் ஒன்றனரக் லகாடி நேர்கள் இைம்
கேயர்ந்தார்கள். சுமார் 10 லட்சம் லேர் மத வன்முனற காரணமாகக் ககால்லப்ேட்ைார்கள்.

கேருமாள்முருகைின் இந்தப் புதிைம் கூட்டுக் குடும்ேத்திலிருந்து ேிணக்குகளிைால் எழும் வலியிைால்

துண்டித்துக் ககாண்டு கசல்லும் சிறுகுடும்ேத்தின் இைப்கேயர்னவ னமக்லரா தளத்தில் அணுகிச் கசல்கிறது.
இந்தப் புதிைத்தின் ேிரதாை ோத்திரமாை முத்து, ஒரு விவசாயக் குடும்ேத்னதச் சார்ந்தவன். தைது மூத்த
சலகாதரர்களின் நிழலில் உலகம் அறியாமல் ேத்திரமாக வளர்ந்தவன். ஒரு நினலயில் அந்தக் கூட்டுக்

குடும்ேத்தில் ேிரிவினை ஏற்ேடுகிறது. அந்தக் குடும்ேத்திற்குச் கசாந்தமாை நிலத்தில் மூத்த சலகாதரருக்கு
அதிகமாை ேங்கு ஒதுக்கப்ேடுகிறது. அந்தக் குடும்ேத்திற்கு அவர் அதிக காலம் உனழத்திருப்ேதால் தர்க்க

ரீதியாக அது கோருந்திப் லோகிறது. அடுத்த சலகாதரருக்கு அனத விை குனறவாை ேங்கு. மிச்சமிருப்ேதில்
ஒரு ஏக்கர் நிலம் மாத்திரம் முத்துவின் ேங்காக வந்து லசருகிறது. அவன் வஞ்சிக்கப்ேடுகிறான்.

காலங்காலமாக நீடிக்கும் மரபுசார்ந்த சில வழக்கங்களின் கசல்வாக்கின் மூலம் தன்ைிச்னசயாக

எடுக்கப்ேடும் முடிவுகளில் ேலவற்றில் சமகாலத்திற்குப் கோருந்தாத கண்மூடித்தைமாை மூைத்தைங்கள்
இருந்தாலும் சிலவற்றில் கோதிந்துள்ள நுணுக்கமாை விஷயங்கள் ேிரமிப்லேற்றுகின்றை.

அது வனர தன்னுனைய கேற்லறார்களின், சலகாதரர்களின் லேச்னச மீ றாமல் அவர்களின் அரவனணப்ேின்
நிழலிலலலய வாழ்ந்து ேழகிய முத்துவிற்கு உள்ளூற சில எண்ணங்கள் ஓடிைாலும் இது ேற்றி எனதயும்
லகட்கத் லதான்றவில்னல. லேசாமல் தன்னுனைய ேங்னக வாங்கிக் ககாள்கிறான். ஆைால் அவனுக்கு
ஒதுக்கப்ேட்டிருக்கும் நிலம் கனைசியில் இருப்ேதால் நீர்வரத்து குனறவாக இருக்கிறது.

தாம் ஏமாற்றப்ேட்டிருப்ேதாக அவனுனைய மனைவி கேருமா கதாைர்ந்து புலம்ேிக் ககாண்லையிருக்கிறாள்.

இதன் மூலம் ஏற்ேடும் சச்சரவுகளிைால் தான் ேிறந்து வளர்ந்த குடும்ேத்து மைிதர்களுக்கினைலய ஏற்ேடும்
மாற்றத்னத லவதனைலயாடு உணர்கிறான் முத்து. அதுவனர தம்மிைம் அன்லோடு ேழகிய சலகாதர

உறவுகளிைம் ஏற்ேட்டிருக்கும், விலகல் மைப்ோன்னமனய அவைால் துல்லியமாக உணர முடிகிறது.
உறவுகளிைால் ஏற்ேட்ை கசப்னே சகித்துக் ககாள்ள இயலாமல் தாம் ேிறந்த வளர்ந்த ஊரிலிருந்து லவறு

எங்காவது லோய் விைலாம் என்று முத்து எடுக்கும் முடிவிற்குக் காரணமாக அனமயும் ஒரு கீ ழ்னமயாை
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தமிழ்
சம்ேவம் நுட்ேமாக கவளிப்ேட்டுள்ளது. முத்துவின் மூத்த சலகாதரர், அவன் வட்டில்
ீ
இல்லாத சமயத்தில்

அவனுனைய மனைவினய மாைேங்கப்ேடுத்தி விடுகிறார். ேிரிவினைக்கு முன்பு வனர முத்துவிைம், அவன்
மனைவியிைம் கண்ணியமாகப் ேழகியவர் ஏன் இம்மாதிரியாை கீ ழ்னமயில் திடீகரன்று ஈடுேை லவண்டும்?
தம்முனைய நீண்ை நாள் ஏக்கத்னதப் ேிரிவினையின் ேின்ைால் ஏற்ேட்ை விலகனலகயாட்டி தீர்த்துக்

ககாண்ைாரா என்று லமலலாட்ைமாக லதான்றிைாலும் அனதயும் விை நுட்ேமாை காரணம் ஒன்றிருப்ேதாகத்
லதான்றுகிறது. அது முத்துவின் நிலத்னதயும் தைதுரினமயாக்கிக் ககாள்ள லவண்டும் என்கிற திட்ைத்தின்
ேகுதியா! நிலவுைனம மலைாோவம் மைித குலத்தின் ேரிணாம வளர்ச்சியில் ஏற்ேடுத்தியிருக்கும்
மாற்றத்தின் ஒரு கண்ணியாகத்தான் இந்தக் கீ ழ்னமச் கசயனல புரிந்து ககாள்ள முடியும்.

இந்த அோண்ைமாை கசயனல முத்துவின் தாயாரும் சாதாரணமாகக் கைந்து லோவது அவனுக்கு

ஆச்சரியத்னதயும் சிைத்னதயும் உண்ைாக்குகிறது. மருமகளின் மீ தாை லகாேத்னதயும் வன்மத்னதயும்

அவள் இப்ேடி தீர்த்துக் ககாள்கிறாளா? ஆைால் தைது ேங்கு நிலத்னத விற்று விட்டு உறவுகள் அல்லாத
லவறு இைத்தில் புதிய நிலம் வாங்குவதற்காக முத்து முயலும் லோது கணிசமாை கதானகனயத் தந்து
உதவுேவளும் அவைது தாயாலர. ஆளண்ைாப் ேட்சியின் இன்கைாரு முகம் அது.

புதிய வாழ்விைத்னதத் லதடி திட்ைமிைாத ேயணத்தின் ேகுதியாக கால் லோை லோக்கிலல வினளநிலத்னத
வாங்குவதற்காகத் லதடிச் கசல்லும் முத்துவின் ேயணத்தின் புள்ளியில்தான் இந்தப் புதிைம்

துவங்குகிறது. இந்தப் ேயணத்தில் அவன் எதிர்ககாள்ளும் அனுேவங்கனளயும் அவைது கைந்த கால

அனுேவங்கனளயும் முன்னும் ேின்னுமாக இழுத்துச் கசன்றிருப்ேதின் வடிவத்தில் அனமந்திருக்கிறது.
கோதுவாக கேருமாள்முருகன் தைது புதிைங்கனள கட்ைனமக்கும் சுவாரசியத்திற்கு இந்த நூலும்

விதிவிலக்கல்ல. நாவல் இயங்கும் காலக்கட்ைத்னத பூைகமாகத்தான் புரிந்து ககாள்ள முடியும். புதிைத்தில்
சித்தரிக்கப்ேடும் நிலகவளி விவரனணகள், மைிதர்கள், சம்ேவங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் குத்து
மதிப்ோகத்தான் நாவல் இயங்கும் காலத்னதப் புரிந்து ககாள்ள முடிகிறது. குறிப்ோக முத்துவின்

ேயணத்தின் லோது கூைலவ ேயணிக்கும் குப்ேண்ணா, கேரியாரின் நாத்திக ேிரச்சாரம் கதாைர்ோை
சம்ேவத்னத நினைவுகூறும் லோது இதன் காலக்கட்ைத்னத சற்று கநருங்கி அணுக முடிகிறது.
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முத்துவிற்கும் குப்ேைிற்குமாை உறவு இந்தப் புதிைத்தில் மிகச் சிறப்ோகவும் இயல்ோகவும்

வடிவனமக்கப்ேட்டுள்ளது. முத்து கவுண்ைர் சமூகத்னதச் சார்ந்தவன். அவனர விை வயதில் மூத்தவராை
குப்ேன் தாழ்த்தப்ேட்ை சமூகத்னதச் சார்ந்தவர். முத்துவின் மாமைார் வட்டில்
ீ
ேண்னணயாளாக ேல

வருைங்கள் ேணிபுரிேவர். முத்து தைக்காை விவசாய நிலத்னத வாங்குவதற்காை ேயணத்தில் அவனுக்கு
துனணயாகச் கசல்ேவர். இந்தப் புதிைத்தின் ேிரதாை ோத்திரமாக இருப்ேதற்காக முத்து கசயற்னகயாக
கட்ைனமக்கப்ேட்ை நாயகத்தன்னமலயாடு சித்தரிக்கப்ேைவில்னல. ஆதிக்கச் சாதினயச் லசர்ந்தவைாக

இருந்தாலும் அனதத் தாண்டிய மைிதலநயத்லதாடு அவனர 'குப்ேண்ணா' என்று அன்லோடு அனழக்கிறான்.
அலத சமயத்தில் தன்னுனைய சமூக நினல குறித்த ேிரக்னஞ சார்ந்த உயர்வு மைப்ோன்னமயும் அவனுக்கு
இருக்கிறது. இரண்டிற்குமாை நினலயில் ேயணப்ேட்டுக் ககாண்லையிருக்கிறான். அனதப் லோலலவ

குப்ேனுக்கும் ஒடுக்கப்ேட்ை சமூகத்திைருக்லகயுள்ள ேழக்கப்ேட்ை அடினம மலைாோவமும் தாழ்வுணர்வும்
உள்ளது. உயர்சாதினயச் சார்ந்தவராக இருந்தாலும் முத்தண்ணா தம்மிைம் சரிசமமாகப் ேழகுகிறாலர

என்று உள்ளூறப் கேருனமயாக இருக்கிறது. அதற்காக அவர் அதிக உரினமயும் எடுத்துக் ககாள்வதில்னல.
'அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் லோல்க இகல்லவந்தர்ச் லசர்ந்கதாழுகு வார்' என்கிற குறனளப் லோலலவ
முத்துவுைன் ேழகுகிறார். இருவரும் தைினமயில் இருக்கும் சமயங்களில் உள்ளார்ந்து ேடிந்து கிைக்கும்

சாதியுணர்னவத் தாண்டிய மைிதலநயத்துைனும் கோதுவிைத்தில் தைது கவுண்ைர் சமூகத்துப் கேருனமனய

விட்டுத்தராத நினலயிலும் ேழகுகிறான் முத்து. ேயணத்தின் லோது நிகழும் சம்ேவங்கள், தயாரித்துண்ணும்
உணவு வனககள் அவற்றின் நுண்னமயாை தகவல்கலளாடும் விவரனணகளுைனும் ேதிவாகியிருக்கின்றை.
இந்தப் புதிைத்தின் மூலம் ககாங்கு மண்ணின் வாசனை, அதன் கலாசாரம், மக்களின் கசாலவனைகள்,

ேழக்கங்கள், குணாதிசயங்கள் லோன்றவற்னற அறிய முடிகிறது. குறிப்ோக விவசாயிகளுக்கு உனழப்ேின்
மீ து ருசி என்ேது அோரமாைது. அர்ப்ேணிப்புைன் ேணிபுரியும் நல்ல லவனலக்காரர்களுக்கு லவனல
கசய்வகதன்ேது நாக்கில் நீர் ஊற ருசியுள்ள உண்னவ சாப்ேிடுவதற்கு இனணயாைது. வாங்கிய

காட்னை வினளநிலமாகத் திருத்த லவண்டிய ேணி என்ேது முதலில் முத்துவிற்கு மனலப்னேத் தந்தாலும்
அனதப் ேகுதி ேகுதியாக கசய்து முடிப்ேதின் மூலம் இன்ைமும் ஆர்வம் ஊற்கறடுக்கிறது.

சம்சாரிகளுக்லகயுரிய குணாதிசயம் இது. ஒரு கூட்டுக்குடும்ேத்தின் ேகுதியாக இருந்தவன், தன்னுனைய
ேிரத்லயக உனழப்ேின் மூலமாக ஒரு வினளநிலத்னதயும் வருங்கால சந்தததிகளுக்காை

அனமவிைத்னதயும் உருவாக்கும் அவனுனைய கேருமிதம், காட்னைச் கசாந்தமாக்குவதிலிருந்லத துவங்கி
விடுகிறது. காடு வாங்கும் விஷயம் நல்ல ேடியாக நைந்து முடிய லவண்டுலம என்கிற அவனுனைய
லவண்டுதலும் ேணத்னதப் ோதுகாப்ோக னவத்திருக்க லவண்டுலம என்கிற அவனுனைய ேதட்ைமும்

ேிரச்சினை ஏதுமல்லாத நல்ல நிலமாக கினைக்க லவண்டுலம என்கிற லதடுதலும் கலந்த அவனுனைய

உணர்வுகள் புதிைம் கநடுகிலும் சிறப்ோகப் ேதிவாகியிருக்கின்றை. இது லோன்ற கவனலகள் ஏதுமல்லாது
உல்லாசமாக கூை வரும் குப்ேண்ணானவப் ேற்றி அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அதுவனர தன்

சலகாதரர்களிைன் நிழலிலலலய வளர்ந்தவைாக இருந்தாலும் சுயமாை முடினவ லநாக்கிப் ேயணிக்னகயில்
இயல்ோகக் கிளர்ந்கதழும் சாதுர்யம் மிக்கவைாக முத்து உருமாறும் அதிசயமும் நிகழ்கிறது.

முத்து தான் வளர்ந்த குடும்ேத்திலிருந்து துண்டித்துக் ககாண்டு லவறு இைம் லதடி நகர்வதற்கு
அவனுனைய மூத்த சலகாதரர் நிகழ்த்தும் அோண்ைமாை கசயல் ஓர் உச்சமாை காரணமாக அனமந்தாலும்

அதற்காை மனறமுக உந்துசக்தியாக இருப்ேவள் அவனுனைய மனைவி கேருமா தான். இன்னறக்கும் கூை
கூட்டுக் குடும்ேத்திலிருந்து கவளிலயறி தைக்காை நிலத்னதலயா, வட்னைலயா
ீ
லதடிக் ககாள்ள கேரும்
காரணமாயிருப்ேவர்கள் அவர்களின் மனைவிகளாகத்தான் இருப்ோர்கள். இது குறித்த கதாைர்ந்த

தூண்டுதல்கனளயும் நினைவூட்ைல்கனளயும் மைகநருக்கடிகனளயும் லநரடியாகலவா மனறமுகமாகலவா

கதாைர்ந்து நிகழ்த்திக் ககாண்லையிருப்ோர்கள். இதிலும் முத்துவின் மனைவி கேருமா லநரடியாகப் ேங்கு

ககாள்ளும் ேகுதி குனறவாக இருந்தாலும் முத்துவின் ேயணத்னத கதாைர்ந்து நைத்திச் கசல்லும் மனறமுக
காரணியாக அவலள இருப்ேனத முத்துவின் மைப்ேதிவுகளின் மூலமாக அறிந்து ககாள்ள முடிகிறது.
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கேரியாரின் நாத்திக ேிரச்சாரம் தந்த உத்லவகத்தில் குடுகுடுப்னேக்காரனை இரவில் ேயமுறுத்தி
அவனுனைய சாவிற்கு காரணமாைதால் எழும் குற்றவுணர்னவ காலங்கைந்தும் தக்கனவத்துக்

ககாண்டிருக்கும் குப்ேண்ணா நினைவுகூரும் சம்ேவம் ஒருவனகயாை சுனவகயன்றால் ேனைலயறும்
கதாழிலாளர்கள் லகட்கும் அதிகக் கூலி காரணமாக, தன் மகைின் சாதினயயும் அனையாளத்னதயும்

மனறத்து தாழ்த்தப்ேட்ை சிறுவைாை அறிமுகத்துைன் அந்தத் கதாழினல கற்றுத்தர அனுப்பும் முத்துவின்
தந்னதயின் விலநாதமாை ேிடிவாதம் இன்கைாரு சுனவயாை கனதயாக இதில் ேதிவாகியிருக்கிறது.

காட்னைத் திருத்துவதில் கேருமாவின் ோட்டி காண்ேிக்கும் ஈடுோடும் உனழப்பும் கநகிழ்ச்சி தருகிறது.
மைிதன் கூடிவாழும் சமூக விலங்குதான் என்றாலும் தன்ைளவில் ஒவ்கவாரு மைிதனும் ஒரு

தீவாகத்தான் இருக்கிறான். தன்னுனைய சுய அனையாளத்னத லதடி அனைவலத அவனுக்கு முன் நிகழும்
சவாலாக இருக்கிறது. நிலவுைனமச் சமுதாயம் ஏற்ேட்ைதின் தவிர்க்க முடியாத ஊற்றுக் கண்ணிற்கு

ேின்ைிருக்கும் ேிரதாை உணர்வு இது. கேருங்குடும்ேங்கள் கமல்லச் சிதறி விலகி உதிரிக் குடும்ேங்களாக
ஆகிக் ககாண்லையிருப்ேது ஒருவனக ேரிணாம வளர்ச்சி. காலந்லதாறும் இந்தப் ேயணம் இனையறாது

நிகழ்ந்து ககாண்லைதான் இருக்கும். கேருமாள் முருகைின் 'ஆளண்ைாப் ேட்சி' இந்த ஆதார உண்னமனய
நுட்ேமாகவும் ஒரு சமூகத்தின் ேிரத்லயக கலாசாரம் சார்ந்தும் நிறுவுவதில் கவற்றி கேற்றிருக்கிறது.
| ஆேண்டாப் பட்சி | நாவல் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு பதிப்பகம் | டிசம்பர் 2012 | ரூ.195 |
***
கங்கணம் : மணம் எனும் கயிறு

கார்த்திக் குமார்
நம் சமூகத்தில் காமம் என்னும் அடிப்ேனைனயத் லதனவனயத் தீர்க்க சுமூகமாை வழி திருமணம் தான்.
கேருமாள்முருகைின் கங்கணம் நாவல் சமூகக் கட்ைனமப்பு, சாதியப் ேற்று, கோருளதாரத் லதைல்,
அந்தஸ்து, ஆைம்ேரத் லதனவகள் மற்றும் கசாந்த உறவுகளால் அனலகழிக்கப்ேடும் ஒரு முதிர்ந்த ஆண்
எவ்வனகயில் தன் காம அவஸ்னதனயத் தணிக்க கல்யாணத்னத நாடிப் லோராடுகிறான், அதில் அவன்
கவற்றி கேறுகிறாைா என்று எளிய நனையும் கூரிய ோர்னவயும் ககாண்டு எழுதப்ேட்ைது.
கங்கணம் என்ேது னவராக்கியம்! ஒரு காரியத்னத எடுத்து முடிக்கும் வனர அதிலிருந்து சிந்னத மாறாது
இருத்தல் என்று கோருள்ேடும். கோதுவாய் திருமணத்துக்கு முன் மாப்ேிள்னளக்குக் கங்கணம் கட்டுவது
ககாங்குப் புறத்து வழக்கம். கேண்ணுக்குத் தாலி கட்டி சாந்தி முகூர்த்தம் முடிந்த ேின்ைலர அவிழ்ப்ேர்.
ஒரு காரியத்னத முடிக்கக் குறியாய் இருப்ேவனர கங்கணம் கட்டிக் ககாண்டு அனலகிறான் என்று
கசால்வது வழக்கம். திருமணத்துக்காக இதில் நாயகன் லோராடுகிறான் என்ேதால் இருகோருள் ேடும்.
இச்சமூகம் முதிர்கன்ைிகளுக்கு எத்தனை கவனலப்ேடுகிறலதா அதில் ககாஞ்சம் அக்கனற கூை முதிர்
கானளகளுக்கு அளிப்ேதில்னல. அப்ேடியான் ஓர் ஆணின் குறுக்குகவட்டுத் லதாற்றத்னதக் காட்டுகிறார்.
முதல் சில ேக்கங்களிலல குப்ேன் எனும் லவனலக்காரன் மூலம் மாரிமுத்து ேற்றிய ஒரு ேிம்ேத்னதயும்
அவரின் குடும்ேத்னதப் ேற்றிய ேிம்ேமும் காட்ைேடுகின்றை என்றாலும் அது அச்சமூகத்னதக் காட்டும்
விதமாகலவ இருக்கிறது. கோருளியல் ேற்று தான் முதலாகவும் அதுலவ இறுதியாகவும் வனரயறுத்துச்
கசயல்ேடும் ஒரு சாதிய அனையாளத்னத எடுத்து முன் னவக்கிறார் மறுக்கமுடியாதேடி.
அது ஒன்றாகத் லதாற்றம் ககாண்ைாலும் ேலவாகவும் விரிந்து சமகால சமூகத்துப் ேழக்க வழக்கங்களில்
உள்லளாடி ஒரு ேரப்ேில் தமிழகம் முழுதும் இனணத்துச் கசல்லும் தன்னமயுைன் இருப்ேது சிறப்பு.
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இந்நாவலில் எடுத்தாளப்ேடும் கிராமம், கிராமம் எனும் ேிம்ேத்னத கமல்லச் சீட்டுக்கட்ைாய்க் கனலக்கிறது.
கவள்ளந்தியாை மைிதர்கள் இருக்கும் இைம், ேச்னசயும் இயற்னகயும் எழிலாடும் இைம், முன்லைற்றம்
இல்லாத இைம் எை கோதுவில் நம்ேப்ேடும் ஒன்னற அதன் ேின்ைணியில் உனழப்புச் சுரண்ைலும்,
ஆதிக்கப்ேடுத்துதலும் இருக்கின்றை எை உண்னமயின் அடியாழத்னதத் லதாண்டி எடுத்துக் ககாடுக்கிறார்.
இப்ேடியாை ஒரு தினகப்ேில் அதில் ஒருவைாை மாரிமுத்து எவ்வாகறல்லாம் துனண லவண்டும் என்ற
ஏக்கத்தில், தன் கல்யாணத்திற்கு அல்லலுறுகிறான் எைத் தைதைத்துச் கசல்கிறது நாவல். இச்சமூகத்தில்
நிகழும் ேல்லவறு எதிர்மனறகனளயும் எவ்வித லமல்பூச்சின்றி எடுத்து காட்டுகிறார் கேருமாள்முருகன்.

கோருளதார அந்தஸ்து, புறவயமாை லதைல்கள் மட்டும் முக்கியம் எைக் ககாள்ளும் அனையாளத்துைன்
வாழ விரும்பும் ஒரு சமூகம். அச்சமூகத்தின் அங்கமாகிய ஒருவன் அனையும் மைச்சிக்கல்கள், அனதச்
சமாளிக்கத் தன்னை மாற்றியேடி இருக்க லவண்டி இருக்கிறது, இப்ேடி இருந்தும் இதற்காககவல்லாமா
ஒருவைின் கல்யாணம் நின்று லோகும் என்ேது மாதிரியாை விஷயங்கனளச் சுட்டி காட்டுகிறார்.
மாரிமுத்துவின் ோட்டி அவனுனைய இளம்ேருவத்தில் அவனுக்குப் ோர்க்கும் ஒர் கேண்னண அவைது
அத்னத கேண் தட்டி கழிப்ேதில் ஆரம்ேம் ஆகிறது கல்யாணத் லதைல். காமம் தீர்க்க கல்யாணலம ஒலர
வழி, ஒலர முடிவாை வழி எை நம்பும் சாதாரண ேள்ளிகூைம் தாண்ைாத கிராமத்து இனளஞன் மாரிமுத்து
அச்சாதினயச் லசர்ந்த கேண்னண மட்டுலம கட்டுலவன் எைக் கங்கணம் கட்டிக் ககாள்கிறான்.
யானரயும் எந்த கேண்னணயும் அவன் நிராகரிப்ேதில்னல. ஆைால் இன்னறய வாழ்வியல் முனறகனள
அறிந்திராத, அவற்றின் லதனவகனள உணராத யதார்த்த விஷயங்கள் மட்டும் உள்ளது அவைிைம். அனத
விரும்ேக்கூடிய கேண் யாரும் இல்னல. ேடித்த, ‘டீசன்ட்ைாை' லதனவகலள லமலலாங்கி இருக்கும் காலச்
சூழலில் இம்மாதிரியாை ேடிக்காத, வயலில் உழலும் ஒருவனை யாரும் ஏற்க மறுக்கிறார்கள்.

சுதந்திரம் - 2015

23

தமிழ்
இத்தனகய சூழனலச் சரியாய் ேயன்ேடுத்தும் தரகுகள் தைக்குப் கேண் ோர்த்து தருவார்கள் என்று நம்ேி
அவர்கள் கூறும் ஒவ்கவாரு புறவயக் காரணங்களுக்காகத் தன்னை மாற்றுகிறான். ஏமாற்றங்கலள மிச்சம்.
மாரிமுத்துவின் இளனமயில் காட்டுக்குள் ககாடுத்த ஒரு முத்தம் மட்டுலம அவன் காமத்திற்காை 'தீர்வாய்'
இருக்கிறது. தணலாய்த் தகிக்கும் காமத்திற்கு வடிகால் இன்றித் தவிக்கிறான். ஆண் - கேண் உறவில்
ஏற்ேை லவண்டிய சாதாரண நிகழ்னவ ேல்லவறு காரணங்கள் ககாண்டு சமூகம் தடுத்து னவத்திருக்கிறது.
யார் யானர கல்யாணம் கசய்து ககாள்ள லவண்டும் என்ேனதக் கழுத்தில் முடிச்சிட்டு இறுக்கி மூச்சனைக்க
னவக்கிறது. இருந்தும் விலக மைமின்றி அதன் ேின் கசல்லும் ேலனரப் லோலலவ தான் மாரிமுத்துவும்.
காற்றில் கனரந்து லோகும் கற்பூரமாய் அவன் இளனம கனரகிறது. கமல்லக் கழிவிரக்கம் கவிழ்கிறது. ஊர்
கேரியவரும் அக்காலத்திலல ேலருக்குக் கல்யாண ஏற்ோடுகள் கசய்த தாைாவதி தாத்தா அவனுக்குப்
கேண் ோர்க்க முயலுகிறார். தாயாதிச் சண்னையில் ேிரிந்த நிலம் 'ஆளாது' கிைப்ேதால் தான் கல்யாணம்
தள்ளிப் லோகிறது எைக் காரணங்கனள கண்டு அனத முடுக்க நினைக்கிறார்கள் தாைாவதி தாத்தாவும்
மாரிமுத்தும். மண்ணும் மண் மீ தாை ேிடிப்பும் எப்லோதும் அச்சமூக மக்களினைலய உள்ளது ஆகும்.
அனத அங்கைலம ககாண்டு வந்துள்ளது நாவல். 'கவட்டி'ப் ேிரிந்தவர்கள் இனணவதும் அதில் ஒட்ைாமல்
இருப்ேதும் மக்கள் மைதில் ஏற்ேடும் இயல்பு. தீட்ைம் திட்டுவதும் அனதப் கேருக்குவதும் காட்டுவது அச்சு
அசலாை கிராமப் ேிடிப்புள்ள சிந்னத. இக்கனதயின் ேிண்ணைியில் மண் தைிச் சரைாய் வருகிறது. அதில்
அவன் உனழப்பும் ேங்களிப்பும் எப்லோதும் லோல் கேருமாள்முருகைின் கனதகளில் உள்லளாடும் மண்ணின்
மீ தாை ேிடிப்னே இதிலும் காணலாம். மண்னணயும் மைங்கனளயும் அகழ்ந்து, கூர்ந்து லநாக்கி இருக்கிறார்.
முன்பு தண்ண ீர் கோங்கி தனர தட்டிய கிணறு இன்று துர்ந்து கிைப்ேதாக காட்டுவது ஒர் குறியீைாகும்.
அனத சீர் கசய்யத் கதாைங்கவும் சகலமும் சரியாய்ப் கோருந்தி வருகிறது. உறவுச் சிக்கனலயும் உரினமச்
சிக்கனலயும் அதன் சரியாை ேக்கங்களில் விவரித்துச் கசல்வது சிறப்ோைதாய் இருக்கிறது.
முன்பு லவறு சாதியில் கேண் கட்ைலாம் எை உள்ளானசனய நிறுத்தி கங்கணம் கட்டி அனலந்தும் இன்று
சகல காரியங்களும் முடித்து கோருளதார முன்ைினல கேற்றும் யாரும் தன்னைக் கட்ை முன் வராததும்
வந்தவனள ேல்லவறு காரணங்கனள முன் னவத்து கசாந்தங்கலள தட்டிக் கழிப்ேதுமாை நினலனய
எண்ணிக் கழிவிரக்கம் சூழ்ந்து தன்னை மாய்த்து ககாள்ள முயல்கிறான். அதன் ேின்ைாை மாற்றங்களில்
அடுத்தடுத்து எடுத்து ககாள்ளும் விஷயங்கள் மிக இயல்ோய்ப் கோருந்திப் லோகின்றை
சுயநலத்துக்காகத் தாழ்த்தப்ேட்ைவனரப் ேயன்ேடுத்திக் ககாள்வதும் காரியமாைதும் கழற்றி விடுவதுமாை
உள்ளியல்புகனளச் சுட்டுவதும் நம்முனைய சமகால நைப்பு இன்னும் மாறுதலுக்கு உள்ளாகாதது இயல்ோய்
கவளிப்ேடுகிறது. லேச்சுவழக்கில் புழங்கும் 'குறி'ப் கேயர்கனள லதனவயாை இைங்களில் கசால்லுகிறார்கள்.
இத்தனை இருந்தும் மாரிமுத்துவின் காமத்னத, அதன் ஏக்கத்னதக் குறித்த அகவியல் ோர்னவகனள,
உள்ளார்ந்த லவட்னககனள இன்னுலம அழுத்தமாய் கசால்லி இருக்கலாம் என்லற லதான்றுகிறது.
சமகாலத் தமிழ் நாவல் புலத்தில் ஆணுக்கும் லதனவகளும் உண்டு எை அழுத்தமாய்ச் சுட்டி காட்டும்
இந்நாவல் மிக முக்கியமாை இைத்னத ேிடித்திருக்கிறது என்ேதில் எந்தச் சந்லதகமும் இல்னல.
| கங்கணம் | நாவல் | சபருமாள்முருகன் | அரடயாேம் பதிப்பகம் | 2007 | ரூ.235 |
***
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கூே மாதாரி : கட்டாயமும் மூர்க்கமும்

கிருஷ்ண பிரபு
ககாங்கு மக்களின் வாழ்னவயும், வாழ்வியல் உள்மடிப்புகனளயும் எழுத்தாக்கியதில் கேருமாள்முருகைின்
ேங்கு கணிசமாைது. கவினத, சிறுகனத எைப் புனைவு சார்ந்து கேருமாள்முருகன் ஏராளமாகப் ேங்களிப்பு
கசய்திருந்தாலும் அவரது நாவல்கள் தாம் ேரவலாை கவைத்னத அவருக்குப் கேற்றுத் தந்துள்ளை.
‘ஏறுகவயில்’, ‘நிழல்முற்றம்’, ‘கூள மாதாரி’ எை ஆரம்ேகால நாவல்கனளக் கவைத்தில் ககாண்டு ோர்க்கும்
கோழுது ேதின்ம வயதுச் சிறுவர்களின் உலகத்னதலய கேருமாள்முருகன் மீ ண்டும் மீ ண்டும் நுட்ேமாக
எழுத்தில் வடித்கதடுத்திருக்கிறார். அதிலும் ‘நிழல்முற்றம்’ மற்றும் ‘கூள மாதாரி’ ஆகிய இரண்டு
நாவல்களிலும் ஒடுக்கப்ேட்ை சமூகத்னதச் லசர்ந்த ேதின்ம வயதுச் சிறுவர்களின் யதார்த்த வாழ்வியல்
சிக்கல்களும், உைல் சார்ந்த ேிரச்சனைகளும் அழுத்தமாகலவ கசால்லப்ேட்டிருக்கின்றை.
முழுக்க முழுக்கப் ேரந்த கவளியாகிய லமட்டுக் காட்டுக்குள்லளலய சுழலும் நாவல் ‘கூள மாதாரி’.
ேண்ணயத்தில் விைப்ேடும் சிறுவர்களின் வனரயனறக்கு உட்ேட்ை வாழ்க்னகயின் அவலம், கால்நனை
வளர்ப்பு, விவசாயம் எை உனழப்ேின் மூலம் சமூக நினலனய லமம்ேடுத்திக்ககாள்ள வாழ்க்னக
முழுவனதயும் அர்ப்ேணிக்கும் ககாங்கு நாட்டு மக்களின் உனழப்பு, இவற்றுக்கினைலய சமூக வாழ்வின்
ஒவ்கவாரு நினலயிலும் ஊடுோவும்

ாதிய அடுக்குமாைத்தின் தாக்கம் எை இந்நாவல் ககாங்கு நாட்டின்

யதார்த்த வாழ்னவ அழுத்தமாகலவ ேதிவு கசய்திருக்கிறது. கிராமத்னத விட்டு விலகியிருக்கும்
லமட்டுக்காட்டின் நிலப்ேகுதியில் ஆடு லமய்க்கும் சக்கிலிச் சிறுவர்கள் ககாத்தடினமகளாக
சகித்துக்ககாள்ளும் துயரங்கலள ஆவணப் புனைவின் தன்னமயில் இந்நாவலில் ேதிவாகியுள்ளை.
‘புழுதி, ‘ககாழிமண்’, ‘வறள்’ என்ற மூன்று ேகுதிகளாக இந்நாவல் ேிரிக்கப்ேட்டுள்ளது. முதல் இரண்டு
ேகுதிகள் முனறலய ேகல் - இரவுகளாக முழுக்க முழுக்கச் சித்தரிக்கப்ேட்டுள்ளை. ேகலின் லகானையில்
லமட்டுக்காட்டில் சிறுவர்கள் கதாழில்முனறயாக ஆடு லமய்க்கும் நுட்ேத்னதக் காட்சிப்ேடுத்தி இருக்கிறார்.
அதன் வழிலய ககாங்கு மண்ணின் நிலவியல் நீட்சியும் விரிவாகச் கசால்லப்ேட்டிருக்கிறது. ேகலின்
தகிக்கும் கவப்ேம் தணிந்து இரவாைது ேரப்பும் குளிர்ச்சினய இரண்ைாம் ேகுதி முழுனமயும் நகர்த்திச்
கசல்கிறது. இரவு லநரத்தில் கால்நனைகனளப் ோதுகாக்கும் விதங்கனள இதில் கசால்கிறார். இதன்
கதாைர்ச்சியாக ேருவ காலச் சூழலின் மாற்றத்தின் ஊலை சிறுவர்களின் வாழ்வு நகர்ந்து யதார்த்தக்
கண்ணிகளில் அவர்கள் சிக்குண்டு ஆட்ேடுவனத மூன்றாம் ேகுதி ேதிவு கசய்திருக்கிறது.
திருச்கசங்லகாடு மனலலயறி சூரியன் கவப்ேத்னதப் ேரப்பும் முன்ோகலவ கூனளயன் காட்டுக்குள் கசன்று
விடுகிறான். சக ஆடு லமய்க்கும் சிறுவர்களாை வவுறி, கநடும்ேன், கசவுடி, கமாண்டி ஆகிலயானர
எதிர்ோர்த்து அவர்களுக்காகத் தைிலய காத்திருக்கிறான். ஒவ்கவாருவராக வந்து லசரவும் அவர்களின்
உலகம் நம்முன் விரிகிறது. இச்சிறுவர்களின் வாழ்வு கட்ைாயத் திருப்ேத்திைால் நகர்வது. கவுண்ைர்களிைம்
லவனலக்குச் கசல்லும் கட்ைாயத் திருப்ேதிற்காை சூழனல குடும்ேப் கோருளாதாரச் சூழல் அவர்களுக்கு
ஏற்ேடுத்திக் ககாடுத்தாலும், ககாத்தடினம வாழ்விலிருந்து கவளிவர முடியாத இறுக்கத்தின் கடுனமனய
நீட்டித்துக் ககாள்ளும் தன்னமயும் அவர்களுக்கு இயல்ோகலவ அனமந்து விடுகிறது.
நீண்ை ேகல் கோழுதுக்கு நீராகாரம் மட்டுலம உணவாக இருந்தாலும் ேறனவயின் முட்னைனயப்
கோரித்துத் தின்ேது, நுங்குகனள கவட்டித் தின்ேது, இயற்னகயில் கினைக்கும் கைி காய்கனள ேறித்துப்
ேங்கு லோட்டுத் தின்ேது, ேரந்த கவளியில் ஓடிப் ேிடித்து வினளயாடுவது, கிணற்றில் குதித்து நீந்தி
வினளயாடுவது எை ேண்னணயாட்களாகக் கட்டுண்டு கிைக்கிலறாம் என்ேனதலய மறந்து
சிறுவர்களுக்குரிய திமிர்ப்புைன் சுதந்திரமாக அவர்கள் லமட்டுக்காட்னைச் சுற்றித் திரிகிறார்கள்.

சுதந்திரம் - 2015

25

தமிழ்

ேதின்மச் சிறுவர்களின் உைல் வளர்ச்சியும், மை வளர்ச்சியும் வினளயாட்னை மீ றிய மைக் கிளச்சிக்கு
அவர்கனளத் தள்ளுகிறது. கூனளயனுக்கு வவுறியின் மீ து இருக்கும் லநசமும், கநடும்ேனுக்கு கசவுடியின்
மீ து இருக்கும் கிளர்ச்சியும் அப்ேடிப்ேட்ைது தான். கூனளயன் வவுறினய சதா லநரமும் சண்னை
ேிடிக்கிறான். ஓடிப்ேிடித்து அவளுைன் நட்ோக வினளயாடுகிறான். மாறாக கநடும்ேன் கசவுடியுைன்
உைலளவில் கநருங்கலவ ேிரியப்ேடுகிறான். உைல் இச்னச தான் கசவுடியின் மீ தாை ஈர்ப்னே அவனுக்குக்
கூட்டுகிறது. அதனைப் புரிந்துககாள்ளும் கசவுடி இயல்ோகலவ கநடும்ேனை விட்டு விலகிச் கசல்கிறாள்.

இறுக்கத்தின் கடுனமயில் வாழ்ந்தாலுலம ‘உயிர்களின் வாழ்க்னக ோலியல் கிளர்ச்சினய அடிப்ேனையாகக்
ககாண்ைது’ என்கிறார் ஃேிராய்ட். கநடும்ேைின் கிளர்ச்சியும் அவ்வனகயில் லசர்ந்ததுதான். கவுண்ைர் வட்டுப்
ீ
ேிள்னளகளாை கசல்வனும் மணியும் கூை ேள்ளிக்கூைம் முடிந்ததும், சக்கிலிச் சிறுவர்களுைன் லசர்ந்து
வினளயாடி மகிழ்கிறார்கள். இங்கும் கசவிடினயச் லசரும் ஆனச இயல்ோகலவ மணிக்குப் ேிறக்கிறது.
கமாண்டியும் கசவுடியும் தைினமயில் லேசுவனத கநடும்ேனும் கூனளயனும் ேலவாறாகக் கற்ேனை
கசய்து ககாள்கிறார்கள். இரவு லநரத்தில் ேட்டியில் கட்டினவத்த ஆட்டின் ேின்புறத்தில் கமாண்டி ஏறி
முனறயற்ற உறவு ககாண்ை லோது கவுண்ைைிைம் வசமாக மாட்டிக் ககாண்ைான் என்று லேசி இருவரும்
சிரிக்கிறார்கள். ககாச்னசயாை வார்த்னதகளில் இருவரும் உைலுறவு சார்ந்த ரகசியங்கள் ேலனதயும் லேசிப்
ேகிர்ந்து ககாள்கிறார்கள். கிணற்றில் குதித்து வினளயாடிய லோது ஈரத்துணி ஒட்டிக் ககாண்ை கசவுடியின்
உைனலயும், கமாட்ைாக அரும்ேத் கதாைங்கிய முனலனயயும் ோர்த்து அவளுைன் லமலும் கநருங்க
ஆனசப்ேடுகிறார்கள். கநடும்ேன் வினளயாட்டுப் லோக்கில் மூர்க்கமாகலவ கசவுடியிைம் நைந்துககாள்கிறான்.
“உள்ளுணர்ச்சிகள் அனைத்திற்கும் மூர்க்கலம கோதுவாக இருப்ேதால், மூர்க்கத்லதாடு கதாைர்புனைய
கட்ைாயத்தன்னம (Compulsion) உள்ளுணர்ச்சிகளின் கோதுப் ேண்ோக அனமந்துவிடுகிறது” என்கிறார்
ஃேிராய்ட். கிணற்றில் நீச்சலடித்து வினளயாடும் கோழுது, கசவுடி கிணற்றில் குதித்தவுைன் அவள்
ேின்ைாலலலய குதித்து கநடும்ேன் அவனள உரசிச் சிலிர்க்கிறான். கசவுடிக்கு அவைது கசயல்
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ேிடிக்கவில்னல. முகம் சுளித்து கநடும்ேனைத் தவிர்த்துச் கசல்கிறாள். “கமாண்டி கூைன்ைாக் குதிப்ேியா.
எங்கூைக் குதிக்க மாட்ையா.” என்று கநடும்ேன் லகட்ேதும் ஒரு மூர்க்க எண்ணத்தால் தான்.
இைக் கவர்ச்சியிைால் ஏற்ேடும் கிளர்ச்சினய மீ றி அவர்களுக்கினையில் நட்பு இயல்ோைதாகலவ
வளர்கிறது. ஆடுகள் கதானலந்து லோகும் கோழுதும், கசவுடியிைம் வளரும் ோல்குடி மறக்காத
கவுண்ைச்சியின் னகக்குழந்னத வரிட்டு
ீ
அழும் கோழுதும் வயதுக்கு மீ றிய முதிர்ச்சியுைன்
ஒருவருக்ககாருவர் உதவியுைன் இருக்கிறார்கள். கமாண்டிலய எல்லலாரின் மீ தும் அதிகாரம் கசலுத்தும்
இயல்ோைவைாய் இருக்கிறான். கவயினலப் கோழுது லநரடியாக அனுப்பும் நிலப்ேகுதியில் ஆடுகள்
அதுோட்டுக்கு லமய்ந்து ககாண்டிருக்க, லமற்ோர்னவ ோர்த்துக்ககாண்லை சிறுவர்கள் ஒருவனர ஒருவர்
சீண்டி வினளயாடுகிறார்கள். ஒவ்கவாருநாளும் இப்ேடித்தான் சிறுவர்களின் ேகல் லநரப்கோழுது கழிகிறது.
கவுண்ைர் வட்டுப்
ீ
னேயன் கசல்வனும், கூனளயனும் தைித்திருக்கும் இரவு லநரப் கோழுதுகள் ககாங்கு
மண்ணின் இன்கைாரு ேரிமாணத்னத முன்னவக்கிறது. ஆடுகனளத் திருைர்களிைமிருந்தும், விஷ
ந்துக்களிைமிருந்தும் காப்ேது கூனளயைின் இரவுப் ேணி. அவனுக்குத் துனணயாக கசல்வமும் ேட்டிக்
குடுசில் தங்குகிறான். காற்றடித்துத் தூறல் லோடும் காலமாைதால் இயற்னகயில் எழும் சப்தங்கனளக்
கண்டு கசல்வம் அச்சப்ேடுகிறான். கூனளயனுக்கு இகதல்லாம் ேழக்கம் தான். எைினும் லேய், முைி
லோன்றவற்னற கூனளயனும் நம்ேக் கூடியவைாகத்தான் இருக்கிறான். இயற்னகயில் ஏழும் கமல்லிய
சப்தங்கனளக் கூை இரவுக் குறியாகப் ேயன்ேடுத்தி நாவனல நகர்த்திச் கசல்கிறார் கேருமாள்முருகன்.
ேருவத்திற்கு ஏற்றார் லோல - நடுநிசி லநரத்தில் ேனைமரம் ஏறி ேைங்கள் திருடிக் குடிப்ேது, ேைம்ேழம்
லசகரித்து அவற்னறக் கிழங்காக்க விவசாய நிலத்தின் மூனலயில் ேயிரிடுவது எை நிலகவாளி வசும்
ீ
கமல்லிய இருள் கவிழ்ந்த லமட்டுக்காட்னை இருவரும் சுற்றித் திரிகிறார்கள்.
தனலத்துண்னை அவிழ்த்துக் கால் கயிறாகக் கட்டிக்ககாண்டு கூனளயன் ேனைலயற, அது அறுந்து விை
லகாமணத்துண்னைக் கால்கயிறாகக் கட்டிக்ககாண்டு நிர்வாணமாகப் ேனைலயறும் ேடிச் கசால்கிறான்
கசல்வன். ேனைலயறி தூக்குப்லோசியில் லசகரித்து வந்திருந்த கள்ளினைத் துள்ளலுைன் ேருக வருனகயில்
“அது நான் வாய் கவச்சுக் குடிக்க தூக்குப்லோசிய்யா” என்று கசல்வைிைம் கூறுகிறான் கூனளயன்.
“மூடுைா” என்று கசால்லிவிட்டுப் லோசியில் இருந்த கள்ளினைக் குடிக்கிறான் கசல்வன்.
காரியம் ஆகலவண்டும் என்றால் மட்டும் நட்பு ோராட்டும் கசல்வன் சண்னை லோட்டுக் ககாள்ளும்கோழுது
“கண்ைாகராலி, தாலயாளி, சக்கிலி நாலய” லோன்ற கூனளயனைத் திட்டுகிறான். அவனுனைய சுோவம்
கதரிந்லத கூனளயனும் சூழலுக்கு ஏற்றார் லோல ஒத்துப் லோகிறான். முள் காட்டில் ேைம்ேழம் கோறுக்கச்
கசல்னகயில் கசல்வன் தன் கசருப்னேக் கூனளயனுக்குக் ககாடுத்து, “இந்தச் கசருப்ேத் கதாட்டுக்குட்டுப்
லோைா...” என்று கசால்கிறான். கசருப்னேத் கதாட்டுக் ககாள்ள ஆனசயிருந்தும் மறுக்கிறான் கூனளயன்.
“இந்தாைா...” என்று கசல்வன் அழுத்தமாகச் கசால்லவும் கசருப்னே அவன் லோட்டுக் ககாண்டு நைக்கிறான்.
அந்த லநரத்தில் கூனளயன் அனையும் ஆைந்தம் - உச்சிப் ேனை மரத்தின் குறுத்னதப் ேிடித்துக்ககாண்டு
நின்ற நிர்வாணத்திற்கு ஈைாைது. கசல்வனுைன் கழிக்கும் இரவு லநரத் தைினமயில் இது லோன்று
சந்லதாஷங்களும் கூனளயனுக்குக் கினைக்கிறது. கேருங்காற்று அடிக்கும் கோழுதும், குளிராைது வாட்டும்
கோழுதும் கசல்வனுக்கு மைித அருகானம லதனவப்ேடுகிறது. அந்லநரங்களில் கூனளயனை மிக
கநருக்கமாக அவன் னவத்துக் ககாள்கிறான். குளிர் வாட்டும் இரவில் ேட்டிக்குடுசின் சிறிய கட்டிலில்
இருவரும் இனைகவளியற்று ஒன்றாகப் ேடுத்து உறங்குகிறார்கள். குடுனசப் கேருங்காற்று தூக்கிக்
ககாண்டு கசல்வது லோல வினசயுைன் வச,
ீ ேயத்தில் கூனளயைின் மடியில் தனல னவத்துப் ேடுத்துக்
ககாள்கிறான் கசல்வன். ேயத்திலும் குளிரிலும் நடுங்கும் அவனை லமலும் இறுக அனணத்துக்
ககாள்கிறான் கூனளயன். கூனளயனும் கசல்வனும் ஒருோல் உறவில் தினளத்திருக்கக் கூடுலமா என்ேனத
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அழுத்தமாகச் கசால்லாமல் யூகத்தின் அடிப்ேனையில் வாசக தளத்திற்லக விட்டு விடுகிறார். அப்ேடி
இல்லாமல் சக மாகலவ எடுத்துக்ககாள்ளும் தன்னமயிலும் அப்ேகுதிகள் அனமந்திருக்கின்றை.
“நுட்ேமாகப் ோர்த்தால் இன்ேக் ககாள்னகக்கும் (Pleasure principle), இருப்புக் ககாள்னகக்கும் (Relality principle)
இனையில் தான் மைித உணர்வுகள் ஊசலாடுகிறது” என்ற ஃேிராய்டின் உளவியல் கருத்துப்ேடி இன்ேக்
ககாள்னகக்கு கசல்வனும், இருப்புக் ககாள்னகக்கு கூனளயனும் கச்சிதமாக கோருந்தி வருகிறார்கள்.
இரண்டு ககாள்னககளுக்கும் இனையிலாை உணர்வுகனளத் தான் இரண்ைாம் ேகுதி சித்தரிக்கிறது.
ேட்டியிலுள்ள ஆடுகனளத் தைிலய விட்டு விட்டு இரவு லநர எம். ி.ஆர் சிைிமாவுக்குக் கூனளயனை
வற்புறுத்தி அனழத்துச் கசல்கிறான் கசல்வன். அதுலவ கூனளயனுக்குப் ோதகமாக அனமகிறது.
ேட்டியிலிருந்து ஒரு கவள்ளாடு காணாமல் லோகிறது. சிைிமாவுக்குச் கசன்றதும், குட்டி ஆடு களவு
லோைதும் கவுண்ைனுக்குத் கதரிந்தால் தன் நினல என்ைாகுலமா என்று கூனளயன் உனறந்து லோவதுைன்
இரண்ைாம் ேகுதி முடிகிறது. இன்ேக் ககாள்னகயும், இருப்புக் ககாள்னகயும் உயிர்களின் உளப் ேண்புகளில்
ஆதிக்கம் கசலுத்திைாலும் – இவற்றின் தாய் லவராகச் கசயல்ேடுவது “கட்ைாயமும் மூர்க்கமும்” என்னும்
ேிராய்ட் ‘கட்ைாயத் திருப்ேத்னத’ இன்ேியலுக்கும் (Hedonisam) லமலாை உளப்ேண்ோகப் ோர்க்கிறார்.
நாவலாசிரியர் மூன்றாம் ேகுதியில் ஆடு லமய்க்கும் சிறுவர்களின் யதார்த்த கநருக்கடிகனளப் ேதிவு
கசய்கிறார். கவைக் குனறவால் விஷச் கசடிகனளச் சாப்ேிட்டு கநடும்ேன் கண்காணிப்ேில் இருந்த சில
ஆடுகள் இறந்து விடுகின்றை. கூனளயன் சிைிமாவுக்குச் கசன்று ஒரு கவள்ளாட்னைக் களவுக்குக்
ககாடுக்கிறான். கநடும்ேன் திருச்கசங்லகாடு மனலயடிவாரக் லகாவிலுக்கு ஓடி விடுகிறான். கூனளயன்
கேற்லறாரிைம் ஓடி விடுகிறான். கநடும்ேனைக் கண்டுேிடித்துச் சாட்னையால் அடித்து மீ ண்டும் கூலியாக
லவனலக்குச் லசர்க்கிறார்கள். கதானலந்த ஆட்டிற்கும் லசர்த்து கூனளயலை கைனை அனைப்ோன் என்று
அவனுனைய கேற்லறாலர கவுண்ைைிைம் சமாதாைம் லேசிப் ேட்டிக்காவலுக்கு விட்டுச் கசல்கிறார்கள்.
சிறுவர்களின் வாழ்வு மீ ண்டும் லமட்டுக்காட்னை லநாக்கிலய தினச திரும்புகிறது.
இனைப்ேட்ை காலத்தில் கசவுடி பூப்கேய்த, ேட்டிக்காவலிலிருந்து வட்டிற்கு
ீ
அனழத்துச் கசல்லப்ேடுகிறாள்.
கசவுடிக்குப் ேதிலாக ேத்து வயனதத் கதாைாத அவளது தங்னக ஆட்டு மந்னதனய ஓட்டிக்ககாண்டு
லமட்டுக்காட்டிற்கு வருகிறாள். ஒருவர் கசல்ல இன்கைாருவர் அந்த இைத்னத நிரப்புகிறார்கள்.
நாவலின் இறுதிப் ேகுதியாகச் சிறுவர்கள் கிணற்றில் குதித்து மகிழும் இைம் அனமந்திருக்கிறது.
ஒவ்கவாரு ஆடுகளாகக் கிணற்றில் தூக்கிப் லோட்டு கூனளயனும் கநடும்ேனும் ஆடுகனளக் குளிப்ோட்ைச்
கசய்கிறார்கள். கசல்வன் மூர்க்கத்துைன் இனையில் புகுந்து அவர்கனளத் கதாந்தரவு கசய்து
வினளயாடுகிறான். ஆடுகள், வவுறி, கூனளயன் எை எல்லலானரயும் நீரில் அமிழ்த்தி மூச்சு முட்ைச்
கசய்து குதூகளிக்கிறான் கசல்வன். கோறுக்கமாட்ைாத கூனளயன் தண்ண ீரில் தாவி - இரண்டு
கால்கனளயும் கசல்வைின் லதாள்களின் மீ து கோருத்தி ேலம் ககாண்ை மட்டும் அழுத்தி - சிறுது லநரம்
மூச்சு முட்டித் தவித்து லமலல வரட்டும் எை அடியாழத்துக்குத் தள்ளுகிறான். லநரம் கைந்தும் கிணற்றின்
உள்லள கசன்ற கசல்வன் லமலல வராமல் லோகவும் கசய்வதறியாமல் அவனைத் லதடிக்ககாண்டு
கூனளயன் தண்ண ீரின் ஆழத்திற்குச் கசல்கிறான். அைர் கருனம நினறந்த முடிவற்ற ஆழத்திற்கு
கசல்வனைத் லதடி கூனளயன் கசல்கிறான் என்ேதாக நாவல் முற்றுப் கேறுகிறது.
ஆதிக்க மைப்ோன்னமயின் குறியீைாக, ஆதிக்க சாதியின் குறியீைாகலவ இந்தக் கிணற்றினை இங்கு
னவத்துக் ககாள்ளலாம். காலந்லதாறும் மைிதர்கனள முழுங்கி இக்கிணறுகள் ஏப்ேம் விடுகின்றை. நீந்தத்
தத்தளிக்கும் மைிதர்கனள மூர்க்கம் ககாண்டு இரும்புக் கரங்கள் தாக்குகின்றை. ஒரு சட்ைகத்துக்குள் வாழ
நிர்ேந்திக்கப்ேட்லைாரின் இருப்பு இப்ேடித்தான் ஆகின்றை. ேலமற்றவர்களின் தற்காப்பும் கூை ேலைற்றுப்
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லோகின்றை. ஒருலவனள கூனளயனுக்குப் லோக்குக் காட்டிவிட்டு கசல்வன் லமலலறி இருக்கலாம்.
ஆைால் ‘கூள மாதாரி’ லோன்ற ககாத்தடினமச் சிறுவர்கள்? அைர் கருனம நினறந்த முடிவற்ற ஆழத்தின்
இருண்னமனய லநாக்கித்தான் கசன்று ககாண்டிருக்கின்றைர். இவர்களின் கனதக்கு ஒரு முடிலவ இல்னல.
அது இன்னுகமாரு ‘புழுதி, ‘ககாழிமண்’, ‘வறள்’ என்று நீளும். அந்த வனகயில் முடிவில்லாத
கனதனயத்தான் கேருமாள்முருகன் இந்நாவலில் ஆவணப்ேடுத்தியிருக்கிறார்.
இரண்ைாயிரம் ஆண்டில் முதற்ேதிப்பு கண்ை இந்நாவல் கவளிவந்த சமயத்தில் லோதுமாை கவைிப்னே
கேற்றிருந்ததாகத் கதரியவில்னல. 2004-ஆம் ஆண்டுக்காை அமுதன் அடிகள் இலக்கிய விருனத இந்நாவல்
கேற்றுள்ளது ஆறுதலாை விஷயம். ஆய்வாளர் வ. கீ தாவால் ஆங்கிலத்தில் “Seasons of the palm” என்று
கமாழியாக்கம் கசய்யப்ேட்டு ேரவலாை கவைத்னதப் கேற்றுள்ளதும் நினைவு கூறத்தக்கது. இந்நாவலின்
ஆங்கில கமாழியாக்கம் - ேசிேிக் கைலலார நாடுகள் மற்றும் கதற்காசிய நாடுகள் ஆகியவற்றில் வாழும்
மக்களுக்கினைலய ேரஸ்ேர புரிதனல ஏற்ேடுத்தும் லநாக்கில் வழங்கப்ேடும் ‘கிரியாமா’ விருதுப் லோட்டியில்
2004-ல் ேங்லகற்ற ஏறத்தாழ 200 நாவல்களிலிருந்து இறுதிச் சுற்றுக்குத் லதர்வாகிய 5 நாவல்களில் ஒன்று.
| கூே மாதாரி | நாவல் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு பதிப்பகம் | டிசம்பர் 2007 | ரூ.200 |
***
நிழல்முற்றம் & நிழல்முற்றத்து நிரனவுகள் : திரரக்கு முன்னால்

கைகா இராமசுப்ரமணியன்

இரண்டு தமிழர்கள் கூடிப் லேசிைால் கேரும்ோலும் அந்த உனரயாைல் சிைிமானவத் கதாட்டுச் கசல்லாமல்
முடிவுறாது என்ேலத நிதர்சைம். நம் வாழ்லவாடு ஒன்றாகி விட்ை சிைிமா குறித்து தமிழில் கவளியாை

அனுேவக் கட்டுனரகள் கவகு குனறவு. அதிலும் ேரவலாை கவைம் கேற்றனவ கசாற்ேலம. கலாப்ரியாவின்
‘நினைவின் தாழ்வாரங்கள்’ அவ்வரினசயில் அற்புதமாைகதாரு கதாகுப்பு. தினரப்ேைம் என்ேது இன்னறய

நாட்கனளப் லோல நினைத்த லநரத்தில் வட்டிலலா,
ீ
னகப்லேசியிலலா ோர்த்துவிைக் கூடிய காரியமில்னல
கசன்ற தனலமுனறயிைருக்கு. ேைம் கவளியாகும் நாளுக்காய்க் காத்திருந்து, கதானலதூரம் ேயணப்ேட்டு
திருவிழாக் ககாண்ைாட்ைம் லோல சிைிமா கண்டு கழித்தவர்களின் ஞாேகக் குறிப்புகள், கோக்கிஷங்கள்.

அப்ேடியாை தன் தினரயரங்கத்து நினைவுகனள மீ ட்கைடுத்து, சுவாரஸ்யம் குனறயாமல் ேதிவு கசய்துள்ள
கேருமாள் முருகைின் ேனைப்புகள் ‘நிழல் முற்றம்’ (1993) மற்றும் ‘நிழல்முற்றத்து நினைவுகள்’ (2012).
இவ்விரு புத்தகங்களும் 70-80களின் சிறுநகரத் தினரயரங்க மைிதர்கள், குறிப்ோக சிறுவர்கள் மற்றும்

அவர்கள் சார்த்த நிகழ்வுகளின் கதாகுப்ோக உள்ளை. முதலில் நிழல்முற்றம் நாவலாகவும், ேின் நீண்ை
இனைலவனளக்குப் ேிறகு நிழல்முற்றத்து நினைவுகள் கட்டுனரத் கதாகுப்ோகவும் கவளிவந்திருப்ேினும்

இரண்டும் ஒன்றுக்ககான்று கநருங்கிய கதாைர்பு ககாண்ைனவ. ஒரு புத்தகத்தின் மைிதர்கனள மற்கறாரு
புத்தகத்தில் அனையாளம் கண்டு ககாண்டு கதாைர்வது வாசகனுக்குப் புதுனமயாை அனுேவம்.

நிழல்முற்றம் 70களின் மத்தியில் லசலத்து சிறுநகரம் ஒன்றின் தினரயரங்குப் ேணியாளர்கனள னமயப்
ேடுத்திய நாவல். சக்திலவல், நலைசன், கேரிய சாமி, விசுவன், பூதன் எை வாலிே வயனத கநருங்கிக்
ககாண்டிருக்கும் சிறுவர்கள் தான் கனதயின் ேிரதாைப் ோத்திரங்கள். தட்ைம் கனை (தட்டுகளில்

ேலகாரங்கள் ஏந்திச் கசன்று விற்ேனை கசய்வது), னசக்கிள் ஸ்ைாண்டு, லசாைாக் கனை எை சிைிமா
ககாட்ைனகயின் ஒவ்கவாரு அனசவிலும் தங்கனள இனணத்துக் ககாண்ைவர்கள். குடும்ேம் எை

கசால்லிக்ககாள்ளும்ேடி ஏதுமற்ற இவர்களின் கோழுதுகள் துல்லியமாக நமக்கு விவரிக்கப்ேடுகின்றை.
ேீடி, கஞ்சா, ககட்ை வார்த்னத எை வயதுக்கு மீ றிய விஷயங்களனைத்தும் அவர்களின் அனையாளங்கள்.

நிகழ்காலம் குறித்த கவனலகலளா, எதிர்காலம் குறித்த கைவுகலளா சுமந்து அனலயாத சுதந்திரப் ேட்சிகள்.
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தட்ைம் விற்ேது, னசக்கிள் கனையில் இரவு காவல், டிக்ககட் ககாடுப்ேது, லசாைாக் கனையில் ோட்டில்

கழுவி லசாைா நிரப்புவது எை ஓயாத லவனலகளுக்கினைலய திருட்டும் அடிதடியும் உண்டு. சிறுவர்களின்

அன்றாைங்களுக்கினைலய சிைிமா ககாட்ைனகயின் காரியங்கள் கமல்லத் தினர விலகி அறிமுகமாகின்றை.

தனரயில் மணல் குவித்தும், லசர்களில் ஒழுங்கற்றும், லசாோ சீட்களில் கேருமிதத்லதாடும் அமர்ந்திருக்கும்
மக்கள், அவர்களுக்கினைலய நைமாடி வியாோரம் கசய்யும் தட்ைம் விற்கும் னேயன்கள், ஆேலரட்ைர்

அனறயில் இருந்து வரும் ஒளிக் கீ ற்று எைக் காட்சிகள் நம் கண்முன் விரியும்ேடி யதார்த்த விவரிப்புகள்.
தட்ைம் விற்கும் னேயன்களில் சக்திலவல் குறித்து அதிகம் ேகிரப்ேடுகின்றது. கேருவியாதிக்காரைாை தன்
தகப்ேனை சக்திலவல் துரத்தி அடிக்கும் காட்சி, அச்சிறுவைின் மைப்லோராட்ைங்கனளத் கதளிவாக
முன்னவப்ேது. தந்னதயின் மீ து அவனுக்குப் ேிரியங்கள் இல்லாமலில்னல. ஆைால் தாைிருக்கும்

இைத்தில் தகப்ேைால் லகலி கிண்ைல்கனளக் லகட்க லநரிடும் என்கிற ேய உணர்லவ அச்சிறுவைின்
லகாேத்திற்குக் காரணம். லோலலவ ோசத்லதாடு தன்னைக் காண வரும் ோட்டியிைம் ககாடும்

வார்த்னதகனள உமிழும் நலைசனும். ஏழ்னம அவர்களுக்கு கற்றுக் ககாடுத்தது கவறுப்பு மட்டுலம.
அங்குள்ள சிறுவர்கள் எல்லலாருக்கும் சக்தினயப் லோலலவ லமாசமாைகதாரு ேின்ைணி இருக்கலாம்

என்ேனத இவகைாருவைின் கனத ககாண்டு அனத நமக்கு உணர்த்தியிருகிறார் ஆசிரியர். விளிம்புநினல

வாழ்னவப் ோசாங்கின்றி எடுத்துனரக்கும் கேருமாள்முருகைின் லநர்த்தி நிழல்முற்றதிலும் ேிரதிேலிக்கிறது.
திலயட்ைரில் கனை னவத்திருக்கும் சிறுவியாோரிகளின் வியாோர நுணுக்கங்கள் நம்னம ஆச்சர்யப்

ேடுத்துேனவ. தட்ைம் விற்கும் னேயன்கலளாடும் திலயட்ைர் லமலாளருைனும் முட்டி லமாதிக் ககாண்டு

அவர்களின் உதவி ககாண்லை கதாழில் நிகழ்த்திக் ககாண்டிருக்கும் அவர்களின் கனதகள், சுவாரஸ்யங்கள்.
ஆயிரம் லவற்றுனமகள் இருப்ேினும் ேணக்கஷ்ைத்திலும், சிக்கலாை சூழ்நினலகளிலும் அவர்கள் யாவரும்
ஒருவருக்ககாருவர் லதாள் ககாடுப்ேவர்களாக உள்ளைர். முக்கியமாக தட்ைம் விற்கும் னேயன்களுக்கு
மத்தியில் நிலவும் ஒற்றுனம. தினரயரங்கத்தின் ேின்ைணியில் நிகழும் கனதயாகினும் நிழல்முற்றம்
கேரிய தினரக்கு மத்தியில் உலவும் மைிதர்களின் கனதனயலய உணர்வுபூர்வமாகப் லேசுகிறது.
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*
‘நிழல்முற்றது நினைவுகள்’ - தந்னதயின் கதாழில் காரணமாக தினரயரங்ககமான்றில் தான் கழித்த

நாட்கள், வருைங்கள் ேல கைந்தும் விைாமல் துரத்தும் அதன் நினைவுகள் எை கேருமாள் முருகன் தன்
கைந்த காலத்தின் ஒரு ேகுதினய அலத உயிர்ப்லோடு நமக்குக் கட்டுனரகளாகப் ேகிர்ந்தளித்துள்ளார்.

தந்னத சிறு முதலீட்டில் திருச்கசங்லகாட்டில் ஒரு தினரயரங்கில் துவங்கும் லசாைாக் கனையிைால்

தைக்கு சாத்தியமாை அனுேவங்கள், அதன் கோருட்டு அறிமுகமாை மைிதர்ககளை அவர் விவரிக்க
விவரிக்க ஆண்டுகள் ேின்லைாக்கி, 70களில் நாமும் ேயணிப்ேதாை லதாற்றம்.

தினரயரங்கின் காரியங்கனள லேசுவதற்கு முன், கேருமாள்முருகன் தன் தந்னதனயச் சுற்றி

கட்ைனமத்திருக்கும் இத்கதாகுப்பு முகம் அறியாத அப்கேரியவரின் மீ து நம் ேிரியத்னதக் கூட்டுகிறது.

குடும்ேத்தின் நலனுக்காக ஓயாது உனழக்கும் எத்தனைலயா தகப்ேன்களின் ேிரதி. "அப்ேன்" எை முருகன்
நாவல் முழுக்க அவனர வாஞ்னசலயாடு குறிப்ேிடுவது கநகிழ்வூட்டுவது.

கனை வாைனக, லசாைாத் தயாரிப்பு கோருட்கள், கனை சாமான்கள் எை ஒவ்கவாரு விஷயத்னதயும்
திட்ைமிட்டுத் துவங்கும் அச்சிறுவியாோரியின் கநருக்கடிகளுக்கு சற்றும் குனறந்ததல்ல கேரும்

முதலாளியாை சாமியப்ேன் அத்தினரயரங்னக நிறுவப் ேடும் கஷ்ைங்கள். லோட்டியாளர்கனளச் சமாளித்து,
மக்கனள வசீகரிக்க உள்கட்ைனமப்பு, ஒலித் தரம், இருக்னககள், கழிப்ேனறகள் எை யாவற்றிலும் நவை
ீ
வசதிகனளப் கோருத்திப் புது கோலிவுைன் அத்தினரயரங்கம் முதல் நாள் காட்சியளித்தனத நம்மால்

எளிதாகக் கற்ேனை கசய்ய முடிகிறது. துவங்கிய நாள் முதற்ககாண்டு அதன் இயக்கத்னத கநருங்கிப்

ோர்ப்ேதாை உணர்னவத் தரும் இத்கதாகுப்ேில் கேருமாள் முருகன் நமக்கு அறிமுகம் கசய்யும் மைிதர்கள்,
சிறிது காலம் நம் நினைனவ விட்டு அகலாமல் இருப்ேவர்கள்.

காண்லோனர எல்லாம் ககட்ை வார்த்னதகளில் திட்டியேடிலய இருக்கும் திலயட்ைர் முதலாளி சாமியப்ேன்,

ஒரு தினரப்ேைத்னதயும் ோர்த்தவரில்னல என்ேது ஆச்சர்யம் எைில் அவனரக் குறித்து உலவும் வதந்திகள்

சுதந்திரம் - 2015

31

தமிழ்
சுவாரஸ்யம். திலயட்ைர் ஆேலரட்ைர் ரால ந்திரன், குள்ள உருவத்திைால் மிகுந்த தாழ்வுமைப்ோன்னமயில்
இருக்கும் இவர் தட்ைம் விற்கும் னேயன்களுக்குக் லகலி லேச ஏதுவாை ஆள். உண்னமயில் வாசிப்ேின்

மீ து தீராத ஆர்வம் ககாண்ை ரால ந்திரனை வாசிக்கத் தைக்கு வழிகாட்டிய ஆசான் என்கிறார் முருகன்.
தன் தந்னதயின் கனையில் தட்ைம் விற்கும் னேயைாக இருந்த ேர்மாகாரன் முருகைின் விவரிப்புகள், ஒரு
லநர்த்திமிகு சிறுகனதயின் அழனகக் ககாண்ைது. சிைிமா மீ து தீராலமாகம் ககாண்டு ோர்த்த ேைங்கனளலய
மீ ண்டும் மீ ண்டும் ோர்த்து சிைிமா கசய்திகனள விரல் நுைியில் னவத்திருக்கும் அவன் லோன்றவர்கள்
அபூர்வமாய் காணக் கினைப்ேவர்கள். திலயட்ைர் னேயன்கலளாடு லசர்ந்து ஊர் ஊராக லோஸ்ைர் ஓட்ைச்

கசன்ற நாகளான்றில், ஒரு கிராமத்து மந்னதயில் மாட்டிக் ககாண்ை ஆசிரியரின் அனுேவம், கிராமத்து
கவள்ளந்தி மைிதர்கள் எம் ிஆர் என்னும் ஆளுனம மீ து ககாண்டிருந்த ேிரியத்னதயும் கசால்லுவது.

எம் ிஆர், சிவா ி, க மிைி கலணசன், முத்துராமன், க ய்சங்கர் எை கதாநாயகர்களுக்கு ஏற்றவாறு வரும்

மக்கள் கூட்ைமும், சந்னத நானள கணக்கில் ககாண்டு மாறுேடும் காட்சி லநரங்கள், ேகலில் வட்டு
ீ
/ வயல்
லவனலகனள முடித்துக் ககாண்டு இரவுக் காட்சிக்கு கும்ேலாய் வரும் கேண்கள் எை யாவும் 70களில்
சிைிமா மட்டுலம உனழக்கும் மக்களுக்கு கோழுதுலோக்காக இருந்தனத நிருேிப்ேது.

குடும்ேங்களாக மக்கள் வந்து ககாண்டிருந்த தினரயரங்கம் காலப்லோக்கில் தன் கம்ேீரத்னதத் கதானலத்து
மூன்றாம் தரத் தினரப்ேைங்கனள கவளியிடும் அவல நினலக்குச் கசன்றது வாழ்ந்கதாழிந்த மைிதைின்

கனதகயான்னற வாசித்து முடித்த உணர்வு. இன்னறய மல்டிப்களக்ஸ் சிைிமா திலயட்ைர்களில் ேனழய
சிைிமா ககாட்ைனககளில் காணப்ேட்ை அந்லயாைியம் இல்னல எை கேருமாள்முருகன் வருந்துவதில்

மாற்றுக் கருத்துகள் ஏதுமில்னல. கார்ேலரட் னககளுக்கு மாறிய தினரயரங்குகள் ேணம் ஒன்னற மட்டுலம
குறிலகாளாகக் ககாண்டு இயங்குகின்றை. எளிவர்கள் நினைத்துப் ோர்க்க முடியா வினலயில் டிக்ககட்,
தின்ேண்ைங்கள் எை யாவும் குறிப்ேிட்ை ஒரு தட்டு மக்களுக்காக மட்டுலம என்ேலத நிதர்சைம்.

தட்ைம் விற்கும் னேயன்களின் சப்தங்களுக்கு மத்தியில், ஆப்ேலரட்ைர் அனறயில் அமர்ந்து ரால ந்திரன்
இயக்க, இருளும் கவளிச்சமுமாய் ஒளிக்கீ ற்றுகள் தினரயில் ோய்ந்து உனழத்துக் கனளத்த மக்கனள

மகிழ்வித்த அந்நாட்களின் இைினம இைி ஒரு நாளும் திரும்ேி கினைக்காது என்னும் துயரம் கேருமாள்
முருகைின் வார்த்னதகளில் கதாைிப்ேது இயல்லே. அவர் கூட்டிச் கசல்லும் உலகம் இன்னறய தனல

முனறக்கு முற்றிலும் புதிதாை ஒன்று. ஞாேகப் கேட்ைகத்தில் இருந்து எடுத்துனரக்க ேல விஷயங்கனள
லசகரித்து னவத்திருக்கும் தனலமுனற மீ து கோறானம ககாள்ளாமல் இருக்க முடியவில்னல.

தினரயரங்னகக் களமாகக் ககாண்டு தமிழில் லவறு நாவல் / அனுேவக் கட்டுனரகள் கவளிவந்துள்ளதா

எைத் கதரியவில்னல. கேருமாள் முருகைின் நிழல்முற்றம் நூல்கள் அவ்விதம் தைித்த சிறப்புனையனவ.
தினரயரங்கம் களமாக இருப்ேினும் அதன் காரியங்கள் தாண்டி வாசகனுக்கு இப்புத்தகங்கள் கைத்திடும்
விஷயங்கள் ஏராளம். வாழ்நாள் முழுக்க உனழத்துத் தீர்த்தாலும் வறுனமக் லகாட்னை தாண்டி வர

இயலாத விளிம்பு நினல வாழ்க்னக குறித்த புரிதல் அதில் குறிப்ேிைத்தகுந்த ஒன்று. "வாழ்வில் கேரும்
எதிர்ோர்ப்பும் திட்ைமும் இல்லாமல் அதன் லோக்கில் நகர்ேவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள்" என்ற

வரிகள் நமக்கு தட்ைம் விற்கும் னேயன்களின் சிரித்த முகங்கனள நினைவூட்டுவது தாக்கத்தின் ஒரு துளி.
| நிழல் முற்றம் | நாவல் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு பதிப்பகம் | ஜூரை 2005 | ரூ.70 |
| நிழல் முற்றத்து நிரனவுகள் | கட்டுரரகள் | சபருமாள்முருகன் | கயல்கவின் | டிசம்பர் 2012 | ரூ.130 |
***
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மாசதாருபாகன் TRILOGY : பிரியத்தின் துன்பியல்
(மாகதாருோகன், ஆலவாயன் & அர்த்தநாரி நாவல்கனள முன்னவத்து)

சி.சரவணகார்த்திககயன்
கற்ேில் ஒழுகியனதவிை
களவில் ஒழுகியதில்
கண்ண ீர் ஒழுகியது.
-

மகுலைசுவரன் (காமக்கடும்புைல் கதாகுப்ேிலிருந்து)

வாசித்தவனரயில் கேருமாள்முருகைின் நாவல்களுள் எைக்குப் ேிடித்தமாைது கங்கணம் தான். ஆைால்
இன்று அவர் உலகப் புகழ் (?!) கேறக் காரணமாைது மாகதாருோகன் என்ேதாலும், எழுத்தாளர் கேருமாள்
முருகன் மரித்து விட்ைான் எை அவலர அறிவிப்ேதற்கு சற்று முன் மாகதாருோகைின் கதாைர்ச்சியாய்
அவகரழுதியனவ அர்த்தநாரி, ஆலவாயன் என்ேதாலும் அவற்னறப் ேற்றிய கருத்துப் ேதியத் லதர்ந்லதன்.
டிசம்ேர் 2010ல் மாகதாருோகன் கவளியாை உைலைலய அனத வாசித்திருந்லதன். அப்லோது அவரது
கங்கணம் நாவலும் ேீக்கனதகள் சிறுகனதத் கதாகுப்பும் காலச்சுவடு இதழ்களில் கவளியாை சில
ேனைப்புகனளயும் கைந்து வந்திருந்லதன். சமகாலத் தமிழ் இலக்கியத்தில் எைக்கு மிக உவப்ோை மூன்று
ேனைப்ோளிகளுள் ஒருவராக ஆகிப் லோயிருந்தார் (இப்லோதும் அப்ேடிலய!). ேணி நிமித்தமும், எழுத்து
லவனலகள் நிமித்தமும் என் வாசிப்பு அருகியிருந்தது என்றாலும் உைைடி வாசிப்புக்கு அதுலவ காரணம்.
கங்கணம் கேருமாள்முருகைின் மாஸ்ைர்ேீஸ் எை நான் கருதுவதால் (லயாசித்துப் ோர்த்தால் மயிரு என்ற
என் சிறுகனதயில் கங்கணம் நாவலின் வலுவாை ோதிப்பு இருப்ேனத மிகத் தாமதமாக இப்லோது இனத
எழுதிக் ககாண்டிருக்னகயில் உணர்கிலறன்.) அதலைாடு மாகதாருோகனை ஒப்ேிை முடியாது என்றாலும்
மாகதாருோகன் நாவலும் எைக்குப் ேிடித்தமாைலத. ேிற்ோடு ஆஸ்திலரலியாவிலிருந்து கவளியாகும்
கமல்லிைம் இதழில் (விகைன் ோணியில்) சிைிமா, இலக்கியம், கதானலக்காட்சி எை ேல்துனறகளில்
விருதுகள் லதர்ந்கதடுக்கக் லகட்ை லோது சிறந்த நாவல் எை மாகதாருோகனை அறிவித்திருந்லதன்.
*
கேருமாள்முருகைின் நாவல்கள் சம்ேவங்களாலும் உனரயாைல்களாலும் ஆைனவ. அதாவது நாவலில்
ஒட்டுகமாத்தமாய் கனதயின் நகர்ச்சி என்ேது மிகக் குனறவாகலவ இருக்கும், மாறாய் நாவல் எடுத்துக்
ககாண்ை சிக்கல் சார்ந்த சம்ேவங்கள் மற்றும் உனரயாைல்கள் வழி ோத்திரங்களின் மைலவாட்ைம்
கசால்லப்ேடும். அது அவரது வலுவாை தைித்துவம். அதைால் கேருமாள்முருகைின் ஏலதனும் ஒரு
நாவனல எடுத்துக் ககாண்டு அதன் கனத என்ை எை யாலரனும் லகட்ைால் ேதிலளிப்ேது சிரமலம.
லோலலவ நாவலின் லோக்கு லநர்க்லகாட்டிலும் அனமயாது. ஒரு சம்ேவத்தில் கதாைங்கி முன் ேின்ைாய்
ேிற சம்ேவங்கனளச் கசால்லிச் கசல்வதன் மூலம் கனத குறித்த சித்திரத்னத கமல்ல நமக்கு அளிப்ோர்.
நாவலில் கனத நைக்கும் காலகட்ைத்னதயும் ஓரிரு வரி வசைங்களின் வழி பூைகமாகலவ குறிப்ேிட்டுக்
கைந்து விடுவார். ஆைால் நனைகேறும் இைம், ோத்திரங்களின் சாதி மட்டும் உள்ளங்னக கநல்லிக்கைி.
(அது தான் மாகதாருோகன் ேிரச்சனைக்கு முழுமுதற் காரணம். அதைாலலலய மாகதாருோகன் ஒரு
சர்ச்னசயாக மட்டும் உருவம் ககாண்டிருந்த காலகட்ைத்தில் கவளியாை அர்த்தநாரி, ஆலவாயன்
நாவல்களின் முன்னுனரயில் “அய்யா, சாமிகலள, தங்கள் சமூகத்திற்கு ஒரு விண்ணப்ேம். இந்த நாவல்
என்றல்ல; என் ேனைப்புகள், எழுத்துக்கள் எல்லாவற்றின் களமும் தமிழகத்தில் உள்ள ஊர்கள கினையாது.
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ஏன் இந்த உலகத்னதப் ேற்றிலய நான் எழுதவில்னல. நான் எழுதுவது எல்லாம் அசுர லலாகத்னதப்
ேற்றித்தான். என் எழுத்தில் வரும் மாந்தர்கள் எல்லாரும் அசுரர்கள். அவர்கள் எல்லாரும் அசுர சாதிப்
ேிரிவிைர். அவர்கள் லேசுவது அசுர கமாழி. இந்த லலாகத்தில் வசிக்கும் யானரயாவது குறிப்ேதாகலவா
எந்தச் சாதினயயாவது இைத்னதயாவது சுட்டுவதாகலவா லதான்றிைால் அது மானய. ஆகலவ தயவு
கசய்து மானயயிலிருந்து மீ ண்டு விடுங்கள் என்று லகட்டுக்ககாள்கிலறன்.” எை விரக்தியுைன் கசால்கிறார்.)
மாகதாருோகன், ஆலவாயன், அர்த்தநாரி நாவல்களின் கனத இக்கட்டுனரயில் கவளிப்ேைக்கூடும். இனவ
சிைிமா அல்ல; த்ரில்லர் நாவல் அல்ல. சீரியஸ் இலக்கியத்தில் நாவல் என்ேது அதன் கனத மட்டுமல்ல
எை நான் திைமாக நம்புகிலறன். (குழந்னதகள் கேண்கள் ஆண்கள் நாவனல எழுதி முடித்த லோது சுந்தர
ராமசாமியிைம் அதன் கனத என்ை என்று ஒரு நண்ேர் லகட்கிறார். அதற்கு சுரா “இது நாவல் அல்லவா!”
எைப் ேதில் கசால்கிறார்.) அதைால் இனத spoiler ஆகக் ககாள்ள முடியாது எை நினைக்கிலறன். இன்னும்
கசால்லப் லோைால் கேருமாள்முருகலை ஓரளவு தன் முன்னுனரகளில் கனதனயச் கசால்லி விடுகிறார்.
அதைால் நான் லேசும் விஷயங்களுக்கு அவசியம் என்கிற அளவில் கனதனயச் கசால்லி இருக்கிலறன்.

திருமணமாகி நீண்ை நாட்களாகக் குழந்னத இல்லாத காளி - கோன்ைா என்ற தம்ேதியரின் கனத தான்
மாகதாருோகன். கனத 1940களில் நனைகேறுகிறது. விவசாயத்னதப் ேிரதாைத் கதாழிலாகக் ககாண்டு
நாவலின் ோத்திரங்கள் வாழ்க்னக நைத்துகிறார்கள். குழந்னதப் லேறின்னம என்ற விஷயம் அந்தத்
தம்ேதியருக்கு எத்தனகய எதிர்மனற அனுேவங்கனள உறவிைர், சுற்றத்தார் மற்றும் ஊரார் மத்தியில்
அளிக்கிறது என்ேது தான் நாவலின் சாரம். எப்ேடி கங்கணம் திருமணமாகாத முதிர்கானள ஒருவைின்
மைவியனலப் ேதிவு கசய்தலதா அலத லோல் இந்நாவல் வாரிசு இல்லாததால் வறைன், மலடி எைப் புறம்
லேசப்ேடும் எளிய கணவன் - மனைவியின் அகச்சிக்கல்கனள விரிவாய்த் கதாகுத்துக் ககாள்கிறது.
காளியும் கோன்ைாவும் மிக அன்ைிலயான்யமாை தம்ேதி. எப்லோதும் இனழந்தேடிலய இருப்ேவர்கள்.
திருமணமாகிப் ேல்லாண்டுகளுக்குப் ேிறகும் இருவருலம ேரஸ்ேரம் மிக மயங்கிக் கிைக்கிறார்கள்.
குழந்னதயின்னமலய அவர்கள் இப்ேடி ேின்ைிப் ேினணந்து கிைக்கக் காரணம் எை காளியின் தாலய கண்
லோடுமளவு அவர்களின் கநருக்கமும், ேிரியமும் இருக்கிறது. ஒலர குனற ேிள்னளயின்னம தான்.
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அவ்வூரின் லதர்த் திருவிழாவின் ேதிைான்காம் நாள் கலாசாரத் தனளகள் உனைந்து ஆணும் கேண்ணும்
மனலயில், காடுகளில் கூடிக் கிைக்கும் இரவு. முப்ேது வயதுக்கு லமற்ேட்ை திருமணமாை கேண்களும்,
மீ னச முனளத்திடும் இளம் ேருவ ஆண்களும் இதில் கேரும்ோலும் ஈடுேடுகிறார்கள். குறிப்ோய் குழந்னதப்
லேறில்லாத கேண்கள் ேிள்னள வரம் லவண்டி இதில் கலந்து ககாள்கிறார்கள். அதன் ேலைாய் ேிறக்கும்
குழந்னத ‘சாமி புள்ள’ என்றறியப்ேடுகிறது. நீண்ை நாளாய் மகவில்னல என்ேதால் கோன்ைானவ இதற்கு
அனுப்ேித் தாய்னமயனைய னவக்கும் லயாசனை இரு ேக்கத்து குடும்ேத்தாராலும் முன்னவக்கப்ேடுகிறது.
ஆைால் காளி அதற்கு ஒப்புக் ககாள்ளவில்னல. காளி சம்மதித்து விட்ைான் எை இரு குடும்ேமும் கோய்
கசால்லி அவனள ேதிைான்காம் நாள் இரவில் திருவிழாவுக்கு அனுப்ேி னவத்து விடுகிறது. இனத அறிய
வரும் காளி தூக்கு மாட்டிக் ககாள்கிறான் என்ேது லோல் மாகதாருோகன் நாவல் முடிகிறது. "நீ தவிச்சுக்
ககைக்லகானும்டி, ஏமாத்திட்டிலயடி லதவ்டியா முண்ை..." என்ேலத இதில் அவைது கனைசி நினைவு.
தூக்குப் லோட்ைதில் காளி இறந்திருந்தால் என்ைவாகும் என்ேது ஆலவாயன். ேினழத்திருந்தால் எப்ேடித்
கதாைர்ந்திருக்கும் என்ேது அர்த்தநாரி. நாைறிந்த வனர இப்ேடி Sliding Doors (அல்லது கேயர்த்துச்
கசான்ைால் 12B, ஒரு கன்ைியும் மூன்று களவாணிகளும்) தைமாை ஒரு நாவல் தமிழில் இது மட்டுலம.
தமிழில் கவகு ை நாவல்களில் கதாைர்ச்சி எழுதுவதற்கு நினறய உதாரணங்கள் உண்டு. ோகுேலி
தினரப்ேைம் லோல் லோல் கேரிய கனதகனள உனைத்து ேகுதியாகச் கசான்ை கல்கி, சாண்டில்யன், லமலும்
சில சரித்திரக் கதாசிரியர்கனள ஒதுக்கி விட்டுப் ோர்த்தால் ஸ்ரீலவணுலகாோலன் நீ - நான் - நிலா
நாவலுக்குத் கதாைர்ச்சி எழுதிைார். சு ாதா ேிரிலவாம் சந்திப்லோம் நாவலுக்குத் கதாைர்ச்சி எழுதிைார்; என்
இைிய இயந்திரா நாவலுக்குத் கதாைர்ச்சியாய் மீ ண்டும்

ல
ீ ைா எழுதிைார்; காந்தளூர் வசந்தகுமாரன்

கனதக்குத் கதாைர்ச்சி எழுத விரும்ேிைார். இலக்கியங்களிலும் கதாைர்ச்சிகள் எழுதப்ேட்டிருக்கின்றை.
க யகாந்தன் சில லநரங்களில் சில மைிதர்கள் நாவலுக்குத் கதாைர்ச்சியாய் கங்னக எங்லக லோகிறாள்?
எழுதிைார். கி.ரா. லகாேல்ல கிராமம் நாவலின் கதாைர்ச்சினய லகாேல்லபுரத்து மக்கள் எழுதிைார். ஆைால்
இப்ேடி Conditional கதாைர்ச்சி வனகனமனய இதுவனர எவரும் முயற்சித்ததில்னல எை நினைக்கிலறன்.
ஆசிரியலர குறிப்ேிட்டிருப்ேது லோல் அர்த்தநாரி, ஆலவாயன் நாவல்கனள வாசிக்க மாகதாருோகனை
வாசித்திருக்க லவண்டியதில்னல தான். மூன்னறயுலம தைித்தைி நாவல்களாக வாசிப்ேது லோல் தான்
எழுதப்ேட்டிருக்கிறது. அதற்லகற்ே சில ேகுதிகள் மூன்று நாவல்களிலுலம திரும்ேவும் வருகின்றை.
மூன்னறயுலம ஒரு சமயத்தில் வாசிக்கப்புகும் ஒருவருக்கு அது repetition என்ற ேிம்ேத்னத அளிக்கும்.
புத்தக விற்ேனை - அதுவும் இலக்கியப் புத்தகங்கள் - என்ேது பூனைகள் விற்ேனை லோல் அரிதாைது
என்ேதால் ஒன்னறப் ேடிக்காமல் இன்கைான்று புரியாது என்ற தயக்கத்தில் எவரும் வாங்காமல் லோய்
விைலாகா என்ற வியாோரரீதி முடிவாய் இருக்கலாம் என்ேதால் இனத விடுத்துக் கைக்கத் தயக்கமில்னல.
*
மாகதாருோகன் நாவல் ஒரு பூவரச மரத்தில் கதாைங்கி இன்கைாரு பூவரச மரத்தில் முடிவது யலதச்னச
யாைதல்ல என்லற நினைக்கிலறன். அதிலும் முதலாவது மரம் இரண்ைாவதன் கினளனய கவட்டி வந்து
நட்டு னவக்கப்ேட்ைலத! வழக்கமாை கேருமாள்முருகன் நாவல்கனள விைவும் இதன் கனத மிகச் சிறியலத.
ஒலர நாளில் முடிகிறது. லதர்த் திருவிழாவுக்கு மாமைார் வட்டுக்குச்
ீ
கசல்லும் காளி - கோன்ைாவின் ஒரு
நாள் தான் அது. அதற்கு முந்னதய சம்ேவங்கள் அவர்களின் நினைவிலிருந்து மீ ட்கைடுத்து ேிரச்சனைனய
விரித்துனரக்கிறார். குழந்னதயின்னம என்ேது ஒரு ககாடுங்கைவாய் அக்குடும்ேத்னதலய துரத்துகிறது.
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ேிரச்சனை வரும் லோது தனலனய மண்ணுக்குள் புனதத்துக் ககாள்வலத கநருப்புக் லகாழிகளுக்கும்
ஆண்களுக்கும் வழக்கம். வாரிசு இல்னல என்ேது ேற்றிய லகள்விகள் துனளக்கின்றை என்ேதால் காளி
தான் உருவாக்கிய கதாண்டுேட்டினய விட்டு கவளிலய வருவதில்னல. மாறாய் கோன்ைா லகலியாய்
அவனள லநாக்கி எறியப்ேடும் லகள்விகனள எல்லாம் துடுக்காை ேதில்களால் எதிர்ககாள்கிறாள்.
இக்குனறனயக் காரணம் காட்டி தான் தான் இதற்குக் காரணம் என்று ோவித்து காளிக்கு லவறு மணம்
கசய்து னவத்து விடுவார்கலளா எை அஞ்சுகிறாள் கோன்ைா. ஆைால் காளி அதற்கு இைம் தருவதில்னல.
லோலலவ காளியிைம் தான் குனற என்ற அடிப்ேனையில் ஊர் ஆண்கள் சிலர் கோன்ைாவுக்கு வனல
விரிக்கிறார்கள். அவளும் அவர்கனள அண்ை விடுவதில்னல. ேரஸ்ேரம் அத்தனை காதல் அவர்களுக்கு.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்லே காளியின் தாயும் மாமியாரும் கோன்ைானவ 14ம் நாள் திருவிழாவுக்கு
அனுப்ே லயாசனை கசான்ை லோது கோன்ைாவும் உைக்கு விருப்ேம் எைில் லோகிலறன் என்று கசான்ைது
அவைது மைனத அறுக்கிறது. தான் கசத்தால் தான் குழந்னத ேிறக்கும் எைச் கசான்ைால் அனதயும்
கசய்வாலளா எை நினைத்துக் ககாள்கிறான் (கனைசியில் அது தான் நைக்கிறது!). அவன் குழந்னத
கேறுேவதற்காக அவனள ஒரு கணம் கூை இன்கைாருவனுக்கு விட்டுக் ககாடுக்கத் தயாரில்னல எை
அழுந்தச் கசால்லப்ேடுகிறது. அதைால் நாவலின் முடிவில் அவள் திருவிழாவுக்குப் லோய் விட்ைாள் எைத்
கதரிந்ததும் அவனுக்குத் தற்ககானல எண்ணம் உதிப்ேனத இயல்ோகலவ விளங்கிக் ககாள்ள முடிகிறது.
முன்லைார் கவள்னளக்காரைிைம் ஏமாற்றிப் ேத்து ரூோய் சம்ோதித்து வாங்கிய கசாத்தில் வாழும் ோவ
வாழ்க்னக என்ேது கதாைங்கி குழந்னத ேிறக்காததுக்கு ேல காரணங்கனள காளியும் கோன்ைாவும்
சுற்றத்தாரும் லயாசிக்கிறார்கள். வாழ்வின் ஒவ்கவாரு தருணத்திலும் அவர்களின் குழந்னதயின்னம
அவர்களுக்கு யாராவது ஒருவரால் நினைவூட்ைப்ேடுகிறது. அப்ேடி எதுவுலம நிகழவில்னல என்றாலும்
அவர்களுக்குள்லளலய அனதப் லேச லவண்டியதாகி விடுகிறது. அனதச் சரி கசய்ய ேல லவடிக்னகக்குரிய
இரக்கத்துக்குரிய வழிகனள முயல்கிறார்கள். மனலக்லகாவிலின் அத்தனை ரகசியக் கைவுள்களிைமும்
முனறயிடுகிறார்கள். எந்தச் சாமியும் கசவி சாய்க்கவில்னல என்றதும் தான் ஆசாமி னக ககாடுக்கிறான்.
ேதிைான்காம் திருவிழாவில் வரும் கூத்து ேற்றிய வர்ணனைகளில் கோன்ைாவின் மைனத கமல்லக்
கலவிக்குத் தயார்ேடுத்தும் எத்தைங்கள் இருக்கின்றை. கசாந்தத் தாலய அவனள பூ னவத்து அலங்காரம்
கசய்து அனுப்புகிறாள். எல்லா வனகயிலும் தான் கசய்வது ேினழ அல்ல எை நம்ே னவக்கும் சூழல்
வலுத்திருக்கிறது. அதைாலலலய அவள் இச்கசய்னகக்காை உறுத்தல்கள் தாண்டி இதில் இறங்குகிறாள்.
இந்து புராணங்களில் நிலயாகம் என்ற விஷயம் கசால்லப்ேடுகிறது. திருமணமாகிக் குழந்னத இல்லாத
கேண்னண இன்லைார் ஆைவன் கூடிக் கருவுறச் கசய்தல். இந்தக் கலவிக்ககை சில விதிமுனறகள் உண்டு:
1) அந்தப் கேண் ோலியல் இன்ேத்துக்காக அன்றி குழந்னத கேறும் லநாக்கிலலலய ஈடுேை லவண்டும். 2)
அந்த ஆணும் உைல் சுகத்துக்காக அல்லாமல் தர்மத்திற்காகலவ ஈடுேை லவண்டும். 3) ேிறக்கும் குழந்னத
அவள் கணவைின் குழந்னதயாகலவ கருதப்ேடும், கூடும் ஆணுனையது அல்ல. 4) அவன் அக்குழந்னதயின்
மீ து எந்த உரினமலயா ேிரியலமா லகாரலாகா. 5) ஓர் ஆண் மூன்று முனற மட்டுலம இது லோல் உதவ
முடியும். 6) கலவியில் முன்வினளயாட்டு, வாய்ப் புணர்ச்சி, ஆசைப் புணர்ச்சி லோன்ற விஷயங்கள் இைம்
கேறலாகா. 7) காமச் சிந்தனைகள் தவிர்க்க கலவியின் லோது கேண்ணின் லமற்புறம் துணியால் மூைப்ேை
லவண்டும். 8) இன்ேம் உணர்வனதத் தவிர்க்க கலவியின் லோது உைல்களில் கநய் பூசப்ேை லவண்டும்.
மகாோரதத்தில் குந்தி ோண்ைவர்கனளக் கருவுறுவது இப்ேடித் தான். குந்தியின் மாமியார்களாை அம்ேிகா,
அம்ோலிகா இருவரும் முனறலய திருதிராஷ்டிரனரயும் ோண்டுனவயும் கேறுவதும் இவ்வழியில் தான்.
மனுஸ்மிருதியில் நிலயாகம் ேற்றிய விளக்கம் வருகிறது. (ஆைால் அதில் தனை கசய்யப்ேட்ை விஷயம்.)
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ஆக, மாகதாருோகன் ஏற்கைலவ இந்து மதம் லேசிய, புழக்கத்தில் இருப்ேதாய்ச் கசான்ை விஷயத்னதலய
மீ ட்டுருவாக்கம் கசய்கிறது. ஆைால் நிலயாகம் என்ேதற்காை விதிமுனறகளாக புராணங்கள் குறிப்ேிடுகிற
விஷயங்களில் ஒன்னறக்கூை ேின்ேற்றாமல் அனதப் ேகடி கசய்கிறது. அதாவது அப்ேடி இயந்திரம் லோல்
தர்மத்தின் கேயனர அல்லது கைவுளின் கேயனரச் கசால்லிக் ககாண்டு குழந்னதக்காகக் கலவி கசய்தல்
மாைிைர்க்கு சாத்தியமில்னல என்ற யதார்த்தமாை லநர்னமயாை விமர்சைமாகலவ அனதப் ோர்க்கிலறன்.
கேருமாள்முருகன் நாவல்களில் வழக்கமாய் ேயின்று வரும் விவசாயம் ேற்றிய நுண்ணிய தகவல்கள்
தாண்டி, லவளாண்னமனயப் ேின்புலமாகக் ககாண்ை இரு இனளஞர்களின் நட்பு இதில் அழகாக விவரிக்கப்
ேடுகிறது. தங்னக கோன்ைானவக் கட்டிக் ககாடுத்து னமத்துைன் உறவு ஆக்கிக் ககாள்ளுமளவு காளி
மற்றும் முத்துவின் நட்பு இருக்கிறது. அவர்கள் ஒன்றாய்க் குடிப்ேதும், கிணற்றின் ரகசிய இைங்களில்
கோழுனதக் கழிப்ேதும் எை அவர்கள் சிலைகம் விவரிக்கப்ேடுகிறது. இளவயதில் இருவருலம லசர்ந்து
ேதிைான்காம் திருவிழாவுக்குப் லோயிருக்கிறார்கள். அவ்வளவு கநருக்கம் ககாண்ை முத்துலவ கூை
காளியின் தன்னுனைனமயுணர்னவ விளங்கிக் ககாள்ளாமல் தன் தங்னகனய இரவில் அனுப்பும்
திட்ைத்தில் ேங்லகற்கிறான். அவர்களின் கூட்டுக் குடிலய கனைசியில் குடினயக் ககடுக்கிறது.
காளியின் தாயும், கோன்ைாவின் கேற்லறாரும் கூை அனதப் புரிந்து ககாள்ளவில்னல. மானுை
உணர்வுகனள விை ஊர் லகள்வி லகட்கிறலத என்ேலத அவர்கள் மைனதப் லோட்டு அரிக்கிறது.

வாசிப்ேின்ேத்தின் அடிப்ேனையில் மாகதாருோகனுக்கு இனணயாைதல்ல அதன் கதாைர்ச்சியாை ேிந்னதய
இரு நாவல்களும். ேைலமா எழுத்லதா எந்தகவாரு கதாைர்ச்சிக்கும் லநரக்கூடிய விேத்து தான் இது. முதன்
முதலில் ஓர் உலகம் அறிமுகம் ஆகும் லோது அது வசீகரிக்கும். அடுத்து அலத உலகத்தில் லமலும் தூரம்
அனழத்துச் கசல்லும் லோது ேனழய வசீகரம் இருப்ேதில்னல. அலத தான் அர்த்தநாரி, ஆலவாயைிலும்.
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ஆலவாயைில் காளி இறந்து விடுகிறான். கோன்ைா சூல் ககாள்கிறாள். தன் மாமியார் மாராயியுைன் வந்து
விவசாயத்னதக் கவைித்துக் ககாண்டு மகனவ ஈன்கறடுக்கிறாள். லேறுகாலத்தில் அவள் தாயும் வந்து
உைைிருக்கிறாள். ஊராருக்கு காளிக்கு உண்ைாை கரு தான் அது என்ேதாகலவ கசால்கிறார்கள். மாராயியும்
கோன்ைாவும் லசர்ந்து விவசாயத்னதயும் எடுத்து நைத்துகிறார்கள். குழந்னதயின் முகம் ேதிைான்காம் நாள்
திருவிழாவில் கோன்ைாலவாடு லசர்ந்தவைின் முகத்னத நினைவூட்டுவலதாடு நாவல் முடிகிறது.
அர்த்தநாரியில் காளி தூக்குப் லோடுனகயில் இனைலய அவைது தாய் மாராயி வந்து காப்ோற்றி
விடுகிறாள். தன்னை ஏமாற்றி விட்ைதாக ேிறந்த வட்டுைன்
ீ
கதானலவு லோட்டு (கதானலவு லோடுதல்
என்றால் ஒரு மைிதருைன் / குடும்ேத்துைம்ன் எந்த ஒட்டு உறவும் லேச்சு வார்த்னதயும் இல்னல என்று
சாமியின் மீ து சத்தியம் கசய்து ேிரிந்து வருதல்) கணவன் வடு
ீ வந்து இருந்து மாமியாய் கவைிப்ேில்
குழந்னத கேறுகிறாள். அவள் கர்ப்ே காலம் முழுக்க காளி அவளுைன் லேசுவலத இல்னல. லேசிய ஒலர
வார்த்னத "அவுசாரி". கோன்ைா விவசாயத்னத கவைிக்கிறாள். மகவன்ற
ீ
ேின்னும் காளி வராததால்
கோன்ைா தற்ககானல கசய்ய முயலுனகயில் காளி அவள் னகேிடிப்ேலதாடு கனத முடிகிறது.
காளியின் உளவியல் இயல்ோை ஓர் இந்திய ஆணின் உளவியல் தான். அவன் தன் மனைவியின் மீ து
மிகுந்த ேிரியத்தில் இருக்கிறான். தன்னுைனம உணர்வு - தன் மனைவியின் மீ து தன் வாசனை தவிர
லவறந்கத வாசமும் ஏறக்கூைாது என்ற ேிடிவாதம். அவன் மற்ற ஆண்களிைமிருந்து வித்தியாசப்ேடும்
இைம் மனைவி ேற்றிய தன் எதிர்ோர்ப்புக்லகற்றாற் லோல் அவனும் ஏகேத்திைி விரதைாகலவ இருக்கிறான்.
சிறுவயதில் இலத ேதிைான்காம் தான் திருவிழாவுக்கு அவன் லோயிருக்கிறான் என்றாலும் கோன்ைானவ
மணம் புரிந்த ேின் லவகறாருத்தியிைம் மைம் லோைதில்னல. அதைாலலலய குழந்னத இல்னல என்ேதால்
மறுமணம் கசய்து ககாள்ளச் கசால்லி வரும் லேச்னச ஒதுக்குகிறான். கோன்ைா இன்கைாருவைிைம்
கலந்து விட்ைாள் என்ேது அவைால் தாங்கிக் ககாள்ளலவ முடியவில்னல. தன்னைப் மீ றிப் லோய் விட்ை
லகாேம். அவைால் திரும்ேச் சரி கசய்ய முடியாத ேினழ நிகழ்ந்து விட்ைதாக நினைக்கிறான். இயலானம
தரும் கழிவிரக்கம். அவளுக்கு ஆயுள் முழுக்கக் குற்றவுணர்வு ஏற்ேடுத்த லவண்டும் என்லற உைைடியாய்
அவனுக்குத் லதான்றுகிறது. அதைாலலலய தற்ககானல கசய்கிறான் / முயல்கிறான்.
அர்த்தநாரியில் அவன் ேினழத்துக் ககாண்ை லோதும் கிட்ைத்தட்ை ஒரு வருைம் தான் அத்தனை ேிரியம்
ககாண்ை மனைவியிைம் ஒரு கசால் கூைப் லேசவில்னல. அவனள ஒதுக்கிலய னவத்திருக்கிறான். அவளது
கசயல் அவைால்

ர
ீ ணிக்கச் சிரமமாைதாய், ஏற்றுக் ககாள்ள இயலாததாய், மன்ைிக்க முடியாததாய்

இருக்கிறது. அவன் தைக்குள் லோராடுகிறான். அவனள மைதின் அடியாழத்திலிருந்து தீவிரமாய்
கவறுக்கிறான். ஒரு கட்ைத்தில் முடிவிலிருந்து மாறி தன் கவறுப்பு குனறந்து மைம் மாறி விடுலமா என்று
கூை அஞ்சுகிறான். உண்னமயில் அவனுக்கு வாழப் ேிடிக்கலவ இல்னல. அதுவும் அவளுைன்.
அதற்கு முந்னதய ேத்தாண்டுகள் அவள் மீ து காண்ேித்த அத்தனை ேிரியமும் அதற்கு லநர்மாறாய் மாறிப்
லோகிறது. உண்னமயில் அந்த கவறுப்லே அந்த ேிரியத்திலிருந்து கினளத்தது தாலை! அவன்
ககாண்டிருந்தது சாதாரணப் ேிரியம் என்றால் ஏமாற்றமும் சாதரணமாய் அனமந்து, கவறுப்பும்
சாதரணமாகலவ இருந்திருக்கும். மாறாய் அவன் எத்தனை ஆழமாய் விரும்ேிைாலைா ஒற்னற இரவு
அத்தனை ஆழமாய் அவனள கவறுக்கத் தூண்டி விட்ைது. அர்த்தநாரியின் இறுதியில் அவன் மைம் மாறி
ஏற்ேது கூை அவரவர் புரிதலுக்கு விைப்ேட்டிருக்கிறலத ஒழிய கதளிவாை விளக்கம் இல்னல.
நல்லுப்னேயன் சித்தப்ோ, ேழநி யாத்தினரயில் சந்திக்கும் மைிதர், ேன்றிக்கறி விற்ேவள் கணவன் எை
காளி சந்திக்கும் / லகள்விப்ேடும் விஷயங்கள் அவனுக்கு மைமாற்றத்னத ஏற்ேடுத்துகின்றை என்ேது தான்
கேருமாள்முருகன் தரப்பு எைக் ககாள்கிலறன். தவிர, கோன்ைா தான் சம்மதித்ததாய் குடும்ேத்தாரால் நம்ே
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னவக்கப்ேட்லை ேதிைான்காம் நாள் திருவிழாவுக்குப் லோைாள் என்ேனதயும், அந்த துலராகத்துக்காகத் தன்
வட்லைாடு
ீ
கதானலவு லோட்டு வந்து விட்ைாள் என்ேனதயும், அதன் ேிறகு அந்த ஒரு வருைமாய்
குற்றவுணர்னவச் சுமந்து ககாண்டு அவனுைன் லேசிைத் தவித்திருக்கிறாள் என்ேனதயும் காளி அறிந்லத
இருக்கிறான். அனதயும் அவன் மைம் மாறி அவனள ஏற்ேதற்குக் காரணமாகக் ககாள்ளலாம்.
*
இரண்டு நாவல்களிலுலம எைக்கு முக்கியமாய்ப்ேடுவதும் நினறய லயாசிக்கச் கசய்வதும் கோன்ைாவின்
உளவியல் தான். அவள் இளவயதில் இயல்ோை இைக் கவர்ச்சிக்கு ஆட்ேட்டிருந்தாலும் காளினயத்
திருமணம் கசய்த ேின் அவனுைன் மிகப் ேிரியமாய் இருக்கிறாள். குழந்னத இல்னல என்ேது அவன்
மீ தாை அன்ேில் எந்த வித்தியாசத்னதயும் ஏற்ேடுத்தவில்னல. அவள் இவ்வுலகில் மிக விரும்ேி இருந்தது
காளினயத் தான். குழந்னதப்லேறில்லானமனய சாதகமாக்கி ேல ஆண்கள் அவளுக்கு வனல விரித்தும்
எல்லலானரயும் மறுதலித்துக் கைந்து வந்தவள் கோன்ைா. அவளது அந்த ஓரிரவு மாற்றம் முரண்.
அந்தப் லேரன்லோடு ஒப்ேிடும் லோது ேிற்ோடு அவளது சில கசயல்கள் துருத்திக் ககாண்டிருக்கின்றை.
அவள் தாய்னம அனைய ேதிைான்காம் திருவிழாவுக்குச் கசல்ல கணவன் ஒப்புக் ககாண்ைான் என்ேனத
அவள் ஏற்றுக் ககாள்கிறாள் என்ேது முதல் உறுத்தல். முந்னதய ஆண்டுகளில் அவன் இதன் கோருட்டு
சண்னையிட்டிருக்கிறான். அந்த முனற மட்டும் எப்ேடிச் சம்மதித்தான் என்கிற தர்க்கக்லகள்வி அவளுக்கு
எழவில்னல. இத்தனைக்கும் அவனள மிகச் சாமர்த்தியசாலியாகலவ சித்தரிக்கிறார் கேருமாள்முருகன்.
காளிலய ேிற்ோடு அர்த்தநாரி நாவலில் நினைத்துப் ோர்ப்ேது லோல் "நாலை லோகச் கசால்லி இருந்தாலும்
நீ லவண்ைாம்னு தாலை கசால்லி இருக்கனும்?" என்ற லகள்வி இயல்ோகலவ எைக்கும் எழுகிறது. நீண்ை
சண்னை / விவாதத்தின் ேின் அவள் சம்மதித்திருந்தால் அது இயல்ோக இருக்கும். மாறாக ஒரு கசால்
கூைப் லேசாமல் அவன் கண்ணனசனவலய சம்மதமாகக் ககாள்கிறாள் என்ேது ஏற்க முடியவில்னல.
அடுத்து ேதிைான்காம் நாள் இரவு நைக்கும் விஷயங்கள். அவள் காளி லோன்ற முகத்னதத் தவிர்க்கிறாள்.
அவன் நினைவு வருவனத அஞ்சுகிறாள். அது அவளது குற்றவுணர்விலிருந்து எழுவது. ஆைால் அப்ேடிப்
ேட்ைவள் ஒரு புதிய ஆைவனுைன் மிக இணக்கமாகலவ கூடுகிறாள். இந்தக் கலவி மாகதாருோகன்,
ஆலவாயன், அர்த்தநாரி மூன்று நாவல்களிலும் (அவற்றின் லதனவக்லகற்ே) சற்று கவவ்லவறு
சானயகளுைன் கசால்லப்ேட்டிருக்கிறது என்றாலும் மூன்றிலும் இருக்கும் கோதுவாை விஷயம் அவள் மிக
இஷ்ைத்துைலை அதில் ஈடுேடுகிறாள். அவைிைம் கவட்கம் ககாள்கிறாள், அவன் லேச்சில் கிறங்குகிறாள்,
அவன் ஆக்ரமிப்னே ரசிக்கிறாள், அதில் மூழ்கித் தினளக்கிறாள் என்ேது. அவள் குழந்னதப்லேறுக்காகச்
கசய்து ககாள்ளும் ஒரு னவத்தியம் என்ேதாக அனத அணுகாமல் இன்ே நிகழ்வாகலவ அனுேவிக்கிறாள்.
அனதத் தைிப்ேட்டு என்ைால் ஏற்க முடியவில்னல. ஆைால் சற்று விலகி நின்று உணர்ச்சிகள் கைந்து
தர்க்கப் பூர்வமாய்ச் சிந்தித்தால் எத்தனை ேிரியம் நம் துனண மீ து ககாண்டிருந்தாலும் இத்தனகய
சந்தர்ப்ேங்களில் அனத எல்லாம் கைந்து எதிர்ப்ோலிை ஈர்ப்ேில் உைலின் லவட்னகலய கவல்லும், அதில்
மைமும் பூரணம் ககாள்ளும். அது கீ ழ்னம அல்ல. மைித இயல்பு அது. அனத ஏற்ேலத லநர்னம.
இங்லக கேருமாள்முருகன் மீ தாை மரியானத கூடுகிறது. அவர் லோலியாய் கோன்ைா மைதளவில்
தூய்னம என்கறல்லாம் கசால்ல முனையவில்னல. நி த்னத அப்ேடிலய ேதிகிறார். அலத லநரம் அதன்
கோருட்டு ஓரிைத்தில் கூை அவனளத் தூற்றவில்னல. அவள் மானுை இைத்தின் ேிரதிநிதியாகிறாள்.
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தமிழ்
மூன்றாவது ஆலவாயன், அர்த்தநாரி நாவலின் இறுதிப் ேகுதிகள். இரண்டிலுலம குழந்னதயின் முகச்சாயல்
ேதிைான்காம் திருவிழாவில் சந்தித்தவைின் முகத்னத கோன்ைாவுக்கு நினைவூட்டுகிறது. மறுேடி அந்த
இரனவ அனச லோடுகிறாள். அன்று அவன் அவனள மிகப் ேிடித்திருப்ேதாகவும் அவலைாடு வந்து
விடுமாறும் அனழக்கிறான். அடுத்த வருை திருவிழாவுக்குக் குழந்னதனய எடுத்து வரச் கசால்கிறான்.
அவன் நினைவாகலவ தன் குழந்னதக்கு ஆலவாயன் / அர்த்தநாரி எைப் கேயர் சூட்டுகிறாள்.
ஆலவாயன் நாவலில் அவன் இருக்கும் ஊர் ேற்றியும் சிந்திக்கிறாள். அவன் மீ தாை ேிரியம் சுரப்ேதுைன்
அவனை மீ ண்டும் சந்திக்க விரும்பும் கதாைியுைன் நாவல் முடிகிறது. அர்த்தநாரி நாவலில் காளி
இருந்தும் ஓராண்ைாய் தன்னை ஒதுக்கி னவத்திருப்ேதும், குழந்னத ேிறந்தும் ோர்க்க வரவில்னல
என்ேதாலும் அவனைத் லதடிப் லோய் அவலைாடு லசர்ந்து ககாள்ளலாமா என்ற எண்ணமும் வருகிறது.
ஒருேடி லமலல லோய் காளிக்கு வக்கற்றுப் லோைதால் தாலை அவைிைம் லோய்ப் ேிள்னள கேற்லறன்
என்று கோருமுகிறாள். மூன்று நாவல்களிலும் அவள் காளினய மலைன் எைக் குறிப்ேிட்டுத் தூற்றும்
இைம் இது ஒன்று தான். காளி மீ து அத்தனை ேிரியம் ககாண்ைவளாய் ேத்தாண்டுகள் வாழ்ந்தவளுக்கு
அவன் இருக்னகயிலலலய இன்கைாருவைிைம் லோகும் எண்ணம் வருகிறது என்ேனதயும் ஏற்க
முடியவில்னல. இனதயும் மைித சுயநலங்களில் ஒன்றாகலவ எடுத்துக் ககாள்ள லவண்டி இருக்கிறது.
ஆலவாயைில் காளி இயல்ோய் அல்லது லவறு காரணத்துக்காக இறந்திருந்தால் கோன்ைா இன்கைாரு
மணம் ேற்றி சிந்திப்ேதில் எந்தப் ேிரச்சனையும் இல்னல. ஆைால் இறந்தது அவள் இன்கைாருவனுைன்
லசர்ந்ததால். அச்சூழலில் அவள் லோவாளா என்ை! அர்த்தநாரியில் காளி அவனள ஒதுக்கி னவத்திருந்ததும்
லவறு ேிரச்சனைகளில் இல்னல; கோன்ைா இன்கைாருவனுைன் லசர்ந்ததால் தான். அப்ேடி இருக்க
காளியின் மீ தாை ேிரியம் தாண்டி அந்த இன்கைாருவலைாலை லோய் விை லயாசிப்ோளா என்ை!
இரு சூழல்களிலுலம கோன்ைாவின் குணநலன்கனளயும், அவளுக்கு காளி மீ தாை கேரும்ேிரியத்னதயும்
ககாண்டு ோர்க்னகயில் குற்றவுணர்ச்சியால் ேீடிக்கப்ேடுவலத இயல்பு எைத் லதான்றுகிறது. அவள்
தற்ககானல கசய்ய லவண்டுகமன்லறா, விரக்தியாய் லமாட்டுவனள ோர்த்து அமர்ந்தேடி மிச்ச காலத்னத
ஓட்டி விை லவண்டும் என்லறா கசால்லவில்னல. அவள் விவசாயத்னத எடுத்துச் கசய்வதும்,
நம்ேிக்னகயுைன் குழந்னத கேற்றுக் ககாள்வதும் இயல்லே. ஆைால் தன்னைக் கலந்தவலைாடு மீ ண்டும்
லோக லயாசிப்ேது தான் துருத்தலாக இருக்கிறது. தளேதி ர ிைி - ோனுப்ரியா நினைவு வருகிறது.
ஆைால் இனவ யாவும் உறுத்தலாய்த் லதான்ற ஆழ்மைதில் நான் குடும்ே அனமப்புள் கட்டுண்டு
கிைப்ேதும், கணவன் - மனைவி ேரஸ்ேரம் லநர்னமயாய் இருக்க லவண்டும் எை விரும்புவதும் காரணமாய்
இருக்கலாம். இன்கைாரு முக்கியக் காரணம் மூன்று நாவல்களிலுலம கண்ைதன்ேடி காளி - கோன்ைா ஓர்
ஆதர்ச தம்ேதியாகலவ எைக்குப் ேடுகின்றைர். புனைவுகளில் எைக்குப் ேிடித்த ல ாடி எை இவர்கனளலய
கசால்லத் லதான்றுகிறது. அனதச் சினதக்கும் வனகயிலாை சம்ேவங்கனள நான் விரும்ோதிருக்கலாம்.
அர்த்தநாரி நாவலில் கோன்ைா கர்ப்ேம் தாங்கி இருந்த ஒரு வருைத்தில் காளி அவளிைம் லேசிய ஒலர
கசால் ‘அவுசாரி’. அதுவும் முைகலாக அவன் உதடுகள் முணுமுணுக்க, அவனை, அவன் அனசவுகனள
நன்கறிந்த கோன்ைா அனதக் கண்டுககாள்கிறாள். அது அவனளச் சுக்கலாக உனைத்துப் லோடுகிறது. அவன்
மைதில் தான் உைல் சுகம் லதடி ஒருவனுக்கு முந்தானை விரித்து விட்ைதாை ேிம்ேம் விழுந்து விட்ைனத
எண்ணித் துடிக்கிறாள். அறியாமல் கசய்த தவறுக்கு மன்ைிப்லே கினையாதா எைக் குனமகிறாள். ஆைால்
இறுதியில் அந்தப் கேயருக்குக் காரணமாைவனைலய மைம் லதடுவது மகத்தாை முரண் அல்லவா!
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தமிழ்
ஆலவாயன், அர்த்தநாரி இரண்டு நாவல்களிலும் கோன்ைா வாயிகலடுத்து கர்ப்ேம் என்று அறிய வரும்
நானளக்கு முந்திை நாள் இரவு உறக்கத்தில் காளி வந்து தன்னைக் கூடுவதாய் நினைத்துக் ககாள்கிறாள்
(ஆலவாயைில் அது காளியின் இறப்புக்குப் ேிந்னதய சூட்சம ரூேம் என்ேதாை கதாைியும் இருக்கிறது).
அதன் ேலைாகலவ தான் சூல் ககாள்வதாக நம்புகிறாள். அதைால் தைக்குப் ேிறக்கப் லோகும் குழந்னதயின்
தந்னத காளி தான் என்ேதாகலவ அவள் நம்புகிறாள். அனதலய ஊராருக்கும் கசால்கிறாள். காளினய
நினைத்லத இன்கைாருவனைக் கலந்ததாகவும் தைக்குத் தாலை கசால்லிக் ககாள்கிறாள். இப்ேடி அவள்
நம்புவதும், அந்த இரவில் இன்கைாருவனை இணக்கமாகத் தழுவுவதும், ேிற்ோடு அவலைாலை கசல்ல
நினைப்ேதுவும் கோருந்தி வரவில்னல. இந்த கவவ்லவறு சம்ேவங்கனள ஒரு லநர்க்லகாட்டு தர்க்கத்தில்
இனணக்க முடியவில்னல. அல்லது யதார்த்தம் என்ேது அப்ேடி முரண்ேட்டுத் தான் நிற்குலமா!

இரு நாவல்களிலுலம துலக்கம் கேறும் இன்கைாரு ோத்திரம் காளியின் தாயாை மாராயி. கங்கணம்,
பூக்குழி எை கேருமாள்முருகன் நாவல்களில் கணவனை இழந்த கேண்ணால் வளர்க்கப்ேடும் நாயகர்கள்
இைம் கேறுகிறார்கள். இந்த நாவல்களிலும் அப்ேடித்தான். ஊரார் முன் தனலகுைியக்கூைாது என்ேதில்
கதாைங்கி தன் மகன், மருமகள் மீ தாை ேிரியம் / முரண் வனரயிலும் கவவ்லவறு நிறங்களில்
கவளிப்ேடுகிறாள். மகைின் தற்ககானல முயற்சினய ஒட்டி “இப்ேடியுமா ஒருத்தன் மனைவி தைக்கு
மட்டும் அவுக்கனும்னு இருப்ோன்” எை அங்கலாய்க்கிறாள். கணவனும் மனைவியும் அந்த உறவு தாண்டி
மற்றவருைன் இனணவது (சமயங்களில் வட்டு
ீ
ஆண்களுைலை) சக மாக இருந்த காலகட்ைம் அது என்ற
ேின்ைணியில் அவளுக்கு காளியின் தன்னுனைனமயுணர்வு மிகுந்த ஆச்சரியம் தருகிறது.
கோன்ைாவின் அம்மாவும், அண்ணனும் நன்கு ேதிவாகி இருக்கிறார்கள். சிறுோத்திரங்களாய் வரும்
கோன்ைாவின் அண்ணியும், கவங்காயியும் கூை வாசகைின் மைதில் இைம்கேறத் தவறுவதில்னல.
மாகதாருோகைில் ஓர் அத்தியாயம் மட்டும் வந்து லோகும் நல்லுப்னேயன் சித்தப்ோ ோத்திரம் ஆலவாயன்,
அர்த்தநாரியில் வரும் ேகுதிகள் அைாவசிய நீளத்துைன் அனமந்திருக்கின்றை (அதுவும் ஆலவாயைில் மிக
அதிகம்). இரு நாவல்களிலுலம தன் வாழ்க்னகச் சம்ேவங்கனளப் ேகிர்ந்து ககாள்வதன் வழி ேிரதாைப்
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தமிழ்
ோத்திரங்களின் மைமாற்றத்துக்கு ஒரு க்ரியாஊக்கியாக இருக்கிறார் என்ேது நி ம் தான் என்றாலும்
னமயக் கனதயிலிருந்து கவகுதூரம் விலகி வந்தது லோன்ற உணர்வினைத் தவிர்க்க இயலவில்னல.
*
கேருமாள்முருகைின் நாவல்களில் கோதுவாய் விவசாய நுட்ேங்களும், குறிப்ேிட்ை இைக்குழுவின் ேழக்க
வழக்கங்களும், குறிப்ேிட்ை நிலப்ேகுதியின் லேச்சு வழக்கும் மிகத் தீவிரமாகப் ேதிவாகும். இந்த மூன்று
நாவல்களிலும் அப்ேடித்தான். குறிப்ோய் ஆலவாயன் நாவலில் குறிப்ோய் கோன்ைா மாராயி என்ற இரு
கேண்கள் தைியாய் விவசாயத்னத எடுத்து நைத்தும் ேகுதிகள் அழகாகப் ேதிவாகி இருக்கின்றை.
கேருமாள்முருகைின் கனதளில் இைம்கேறும் கசாலவனைகளும், வட்ைாரச் கசாற்களும் இயல்ோைனவ.
நானும் அப்ேகுதியிலிருந்து வந்தவன் என்ற முனறயில் புனைவாக்கும் லோது மிக இயல்ோக அந்த கமாழி
வழக்னகக் னகயாண்டிருப்ேனதக் காண்கிலறன். அைாவசியத் திணிப்பு இல்னல, அலத சமயம் அவரது
எழுத்து முழுக்கலவ அப்ேயன்ோடு இருக்கிறது. உனரயாைல்கள் தவிர எங்லக வட்ைார வழக்கு இைம்கேற
லவண்டும், எங்லக தூய தமிழ் ேயின்று வர லவண்டும் என்ேதில் மிகக் கவைத்துைன் இருக்கிறார்.
கேருமாள்முருகன் புனைவுகளில் கோதுவாகலவ காமம் ேற்றிய சம்ேவங்களும் லேச்சுகளும் முக்கிய இைம்
வகிக்கும் (நல்ல எழுத்தாளர்கள் எல்லலாருக்குலம அது தவிர்க்கவியலாது எை நம்புகிலறன்). முழுக்க
துன்ேியல் கனதகளாக இருந்தாலும் ஆலவாயன், அர்த்தநாரியும் கூை இதற்கு விதிவிலக்கில்னல.
ஊர்க்கிழவிகள் உனரயாைலிலும், நல்லுப்னேயன் வாயிலாகவும், மாராயி கோன்ைாவின் அம்மாவுைன்
லேசுனகயிலும் காமம் புன்ைனகத்தேடி சம்மணமிட்டு அமர்ந்து ககாள்கிறது. கேண்கள் காமத்னதப் லேசிப்
லேசித் தீர்க்கிறார்கள். லகலியும் கிண்ைலுமாய் இருந்தாலும் சிந்தனைனயத் தூண்டுகின்றை.
லயாசித்துப் ோர்த்தால் (கலந்தவனைத் லதடிப் லோக எண்ணும் இறுதிப் ேகுதி தவிர) ஆலவாயன் நாவல்
ஒரு கேண்ணியப் ேிரதி. கணவனை இழந்த ஒரு கர்ப்ேிணிப் கேண், மகனை இழந்த கேண்ணின்
ஆதரவுைன், ஒரு தாழ்த்தப்ேட்ை கேண்ணின் துனணயுைன், அதலைாடு வாழ்வு முடிந்தது என்றில்லாமல்,
தூற்றக் காத்திருக்கும் உறவிைர், சுற்றத்தார், ஊரார் வாய்த்த சூழலில் தாலை விவசாய லவனலகள் கசய்து
வாழ்வில் சுயமாய்க் காலூன்றி நிற்கிறாள். இைி அவள் தன் மகனையும் வளர்த்து ஆளாக்குவாள்.
ஆைால் அலத ஆலவாயன் நாவலில் வரும் ஓர் ஆணாதிக்கச் சம்ேவத்னதச் கசால்ல விரும்புகிலறன்.
கேண் கர்ப்ேமாை லோது கணவன் மரித்திருந்தால் அந்தப் கேண் ஊரானர அனழத்துத் தான் தன்
கணவலைாடு புணர்ந்து தான் அந்த கருனவச் சூல் ககாண்லைன் எை கைவுள் மீ து சத்தியம் கசய்து
அறிவிக்க லவண்டும். அது ஊர் வழக்கம். லவறு வழியின்றி கோன்ைா அனத ஒப்புக் ககாண்டு கசய்கிறாள்.
ஒரு கனதனய வாசிக்னகயில் அந்தப் ோத்திரமாக நம்னமப் கோருத்திக் ககாண்ைால் என்ைகவல்லாம்
கசய்லவாலமா, லேசுலவாலமா, லயாசிப்லோலமா எல்லாவற்னறயும் கேருமாள்முருகன் ோத்திரங்கள்
கசய்வனதக் கவைித்து வந்திருக்கிலறன். வித்தியாசம் புகுத்தி வாசகனுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கிலறன்
என்ேதாக இல்லாமல், இனதச் கசய்வது தாலை இயல்பு என்று convincing-ஆக இருக்கும். அதைால் நம்
எல்லா தர்க்கக் லகள்விகளுக்கும் சரியாை விளக்கமும் அதில் இருக்கும். ஒவ்கவான்றிலும் அவலர
தன்னை அந்தப் ோத்திரத்தில் கோருத்திக் ககாண்டு லயாசிக்கிறார் என்று தான் லதான்றுகிறது.
உதாரணமாய் அர்த்தநாரி நாவலில் காளி கோன்ைாவுைன் லேசுவது நின்று லோக, அது அக்கம் ேக்கத்தில்
கதரிந்தால் கணவன் மனைவிக்குள் சண்னை என்ேது கதரிந்து லோகும் எைப் புரிந்து கோன்ைா காளி
வசிக்கும் கதாண்டுப்ேட்டிக்குள் குடி அமர்கிறாள். லயாசித்துப் ோர்த்தால் அச்சூழனலச் சந்திக்கும் ஓர் எளிய
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தமிழ்
தர்க்க மைம் இனதத் தான் கசய்யும். இனதச் லசர்க்காமலும் கேருமாள்முருகன் கனதனய நகர்த்தியிருக்க
முடியும். ஆைால் அந்தப் ோத்திரமாய் லயாசிக்கும் லோது ஊரார் லகள்விக்கு ேதில் கசால்ல லவண்டி
இருப்ேது புரிந்து அனதச் லசர்க்கிறார். இனவ எல்லாலம அவனரப் கேரும் கனதகசால்லி ஆக்குகிறது.
ோலா மாதிரி ஒரு நல்ல இயக்குநர் இந்த மூன்று நாவல்கனளயும் இனணத்து (சாதி மற்றும் நிலவியல்
ேற்றிய எந்தக் குறிப்புமின்றி) ஒரு தினரப்ேைமாக எடுக்கலாம். ஒற்னற இரவில் நைந்த ஒரு வரம்புமீ றல்
தான் இந்த மூன்று நாவல்களும். என் சிோரிசு மூன்று நாவல்கனளயும் - முதலில் மாகதாருோகன், ேிறகு
ஆலவாயன், கனைசியாய் அர்த்தநாரி என்ற வரினசயில் - ஒருவர் வாசிக்க லவண்டும் என்ேலத.
கேருமாள்முருகன் எழுதிய வரினச லவறு. மாகதாருோகன் எழுதிய லோது மற்ற இரு நாவல்கனளயும்
எழுதும் உத்லதசம் அவருக்கு இல்னல. ஆைால் அந்நாவலுக்கு வந்த எதிர்வினைகலள அவனர கனதனய
நீட்டித்து எழுத னவத்திருக்கின்றை. அனத முக்கியக்கூறாகப் ோர்க்கிலறன். கேரும்ோலாலைார் கசான்ைது
லோல் கோன்ைானவக் ககானலலயா தற்ககானலலயா கசய்திருக்க லவண்டும் என்ேனத கேருமாள்முருகன்
நினறலவற்றவில்னல. அதுலவ ேிற்லோக்குத்தைத்துக்கு எதிராை அவரது சிறப்ோை ேதில். ஆைால் அவள்
கசயனலக் லகள்விக்குட்ேடுத்த லவண்டும், அந்த உளவியனலத் கதளிவாகப் புரிந்து ககாள்ள லவண்டும்
என்ேனதத் தான் இதில் கசய்திருக்கிறார். நாமும் அந்த மறுவிசாரனணனய லமற்ககாள்ள லவண்டும்.
இன்று தைது கணவன் / மனைவியின் மீ தாை ேிரியத்துக்குக் குனறவில்னல, ஆைாலும் ேிற கேண்கள் /
ஆைவருைன் மிக அந்தரங்க விஷயங்கள் லேசுவது, காட்டுவது, கசய்வது ேினழயில்னல என்ற மைப்ோங்கு
அதிகரித்து வருகிறது. சமூக வனலதளங்களின் வளர்ச்சியினூலை குடும்ேங்களில் ஆண் - கேண் உறவுச்
சிக்கல்கள் / முரண்கள் லமலும் வலுப்கேற்று வரும் லவனளயில் இது ேற்றிய உனரயாைல்கனளத் திறக்க
லவண்டியது அவசியம் எைக் கருதுகிலறன். அதன் ஒரு ேகுதி தான் இம்மூன்று நாவல்களும் என்லேன்
மூன்று நாவல்கனளயும் வாசித்து முடித்த ேின் எைக்கு கோன்ைா நினறயக் லகள்விகனள விட்டுச்
கசன்றிருந்தாள். அனவ அறம் சார்ந்த லகள்விகள் அல்ல; அன்பு என்ேதற்கு எல்னல உண்லைா என்ேது
ேற்றி குழப்ேங்கள். கேருமாள்முருகலை கசால்லி இருப்ேது லோல் ஆலவாயைின் கதாைர்ச்சியாய் அவள்
தன்லைாடு கலந்தவனைத் லதடிச் சந்திக்கும் சந்தர்ப்ேம் அனமத்து இன்கைாரு நாவல் எழுதும் சாத்தியம்
இருக்கிறது. அதில் அக்லகள்விகனள அவளிைம் எழுப்பும் ஆனச உண்டு. கோன்ைா அதில் இன்னும்
ஜ்வலிக்க லவண்டும். கேருமாள்முருகன் ஒருலவனள கசய்யாவிட்ைால் நான் கசய்ய விரும்புகிலறன்.
புனைனவ நி

வாழ்க்னகலயாடு கதாைர்புேடுத்தி மகிழ்வதும் இகழ்வதும் இந்தியப் ோமர மைநினல. ஒரு

நல்ல எழுத்தாளன் காலத்தின் கண்ணாடி என்ேது உண்னம தான் எைினும் வரலாற்னறப் ேதிவு கசய்வது
தான் அவன் லவனலலய அன்றி அனதப் ேீைத்தில் ஏற்றுவலதா லோட்டு மிதிப்ேலதா அவன் கசய்வதில்னல.
நாவல் என்ேது வரலாற்று ஆவணம் அல்ல. எப்ேடி அது முழுப்கோய் இல்னலலயா அப்ேடிலய அதில் முழு
உண்னமயும் இல்னல. அதில் கற்ேனை எத்தனை என்ேது அவனுக்கு மட்டுலம கதரிந்த ரகசியமாகலவ
இருந்து விை லவண்டும். ேனைப்ேின் வசீகரம் அதுலவ. ேனைப்ோளியின் சுதந்திரமும் அதுலவ.
ஒருலவனள புனைவில் தகவற்ேினழலயா திரித்தலலா இருந்தால் அனத ஆதாரத்துைன் மறுத்து விரிவாகப்
ேதிவு கசய்வலத கம்ேீரம். அல்லது நீதிமன்றம் லோகலாம். (இலக்கியப் ேரிச்சயம் ககாண்ை நீதிேதிகள்
கினைப்ோர்களா என்ேது லவறு ேிரச்சனை.) மாறாய் எழுதியவனை ஊனம ஆக்குதல் என்ை நியாயம்?
விஷயம் நைந்ததா என்ேது முக்கியமில்னல, ஆைால் அனத எவனும் லேசக்கூைாது என்ற முரட்டுத்தைலம
அதில் இருக்கிறது. அறிவுசார் கசயல்ோடுகளில் கதாைர்புள்ள எவரும் அனதச் கசய்ய மாட்ைர்.
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தமிழில் லவறவனரயும் விை குறிப்ேிட்ை நிலப்ேகுதினயயும், இைக்குழுனவயும் அதிகமாகவும் அழகாகவும்
எழுதி இருப்ேவர் கேருமாள்முருகன் தான். உண்னமயில் ஒரு சமூகம் இது லோன்ற கனலஞனைக்
ககாண்ைாடித் துதிக்க லவண்டும். நாலமா அடித்து விரட்டுகிலறாம். அதற்காய் ஒரு தமிழைாய் அவர் காலில்
விழுந்து மன்ைிப்புக் லகாருகிலறன். அவர் மீ ண்டு வந்து எழுத்துக் களமாை லவன்டும் என்ேலத நல்ல
வாசகராய்த் தம்னமப் ோவிக்கும் ஒவ்கவாருவரின் விருப்ேமாகவும் இருக்க முடியும். வருக!
| மாசதாருபாகன் | நாவல் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு பதிப்பகம் | டிசம்பர் 2010 | ரூ.140 |
| ஆைவாயன் | நாவல் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு பதிப்பகம் | டிசம்பர் 2014 | ரூ.175 |
| அர்த்தநாரி | நாவல் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு பதிப்பகம் | டிசம்பர் 2014 | ரூ.175 |
***
ஏறுவெயில் : வெயிற்காயும் கண்ண ீர்த் துளிகள்

கவின் மைர்

வடு
ீ என்றாலல துயரங்கனளக் லகாருவது. குடும்ேம் என்ேலத காவு லகட்ேதுதான். ஒரு மைிதருக்காை

துயரங்கள் எங்கிருந்து துவங்குகின்றை, அதன் ஆதாரம் எது என்று ஆழமாகச் கசன்று லவர்கனளத் லதடிப்
ோர்த்தால் அது குடும்ேம் அல்லது குடும்ேம் சார்ந்த மைிதர்கள் குறித்ததாகலவ கேரும்ோலும் இருக்கும்.
கேருமாள்முருகைின் ‘ஏறுகவயில்’ நாயகன் ஒன்ேதாம் வகுப்பு ேடிக்னகயில் துவங்குவது கல்லூரியில்

ேயில்னகயில் முடிகிறது. இனைப்ேட்ை சில ஆண்டுகளில் நிகழும் சம்ேவங்களின் கதாகுப்லே ’ஏறுகவயில்’
வளரிளம் ேருவத்திலிருக்கும், சிறுவனுமல்லாத வளர்ந்தவனுமல்லாத ஒரு முதுசிறுவைின் ோர்னவயில்
நாவல் துவங்குகிறது. ககாங்குப் ேகுதியின் சுமாராை வசதியுள்ள கவுண்ைர் குடும்ேம் ஒன்னற அச்சு
அசலாகக் கண் முன் நிறுத்துகிறார். அந்த சாதிக் குழுவுக்லக உரித்தாை கசால்லாைல்களால் நிரம்ேி

யிருக்கும் இந்நாவலுக்குள் உள்லள நுனழவது வட்ைாரம் சார்ந்த, சாதி சார்ந்த கசாற்கள் ேலவற்றின்

ேயன்ோட்ைால் முதலில் சற்று சிரமமாகலவ இருக்கிறது. அந்த கமாழிக்கும் அந்த உனரயாைலுக்கும்
வாசிப்ேவர் தன்னைப் ேழக்க லவண்டி இருக்கிறது. முதல் சில ேக்கங்களில்தான் இந்தச் சிரமம்.

‘இவன்’ என்று கேரும்ோலும் கனதகசால்லியால் விளிக்கப்ேடும் கோன்னையாவின் தாத்தாவும் ோட்டியும்
ஏரியில் கவள்ளம் வந்து மகன் வட்டிற்குக்
ீ
குளிரில் கவைகவைத்து இரவு லநரத்தில் உயிர் தப்ேி வரும்
இைத்தில் நாவல் என்னை உள்ளிழுத்துக் ககாண்ைது. அதன்ேின் எந்த இைத்திலும் கதாய்வு இல்னல.

கேருமாள்முருகைின் புனைவு ேிரதிக்குள் நம்னம னகேிடித்து அனழத்துச் கசன்று கோன்னையாலவாடு
லசர்த்து உலவ னவக்கிறது. இவன் தாத்தாலவாடு கவள்ளத்தில் மிஞ்சியவற்னறத் லதடிச் கசல்னகயில்

நாமும் கூைலவ கசல்கிலறாம். இவன் கல்லூரிக்குச் கசல்னகயில் நாமும் இவன் தங்கியிருக்கும் கல்லூரி
விடுதியில் ஒரு நேராக வசிக்கிலறாம். இவன் நாைகம் லோட்ைால் நாமும் அதில் கதாோத்திரமாகிலறாம்.
இவனுக்குக் கண்ண ீர் வந்தால் நமக்குக் கைக்கிறது. இவனுக்குச் சந்லதாஷம் வந்தால் அது நம்னமயும்

கதாற்றுகிறது. இவன் குற்றவுணர்வு ககாண்ைால் அத்தவனற நாலம கசய்ததுலோல துடித்துப் லோகிலறாம்.
இந்த நாவலின் முக்கியமாை இைம் ஒன்று உண்டு. தன்னைத் தூக்கி வளர்த்த ராமாயியிைம் இவன் தன்

உைல் லதனவனய தணித்துக் ககாள்ளச் கசல்லுமிைம். கேருமாள்முருகன் இந்த இைத்தில் நம்னம மைனத
வாள் ககாண்டு அறுக்கிறார். அதிலிருந்து கதறிக்கும் ரத்தத்தின் வானை நம்னமத் தூங்கவிைவில்னல.

இருளில் தட்டுத் தடுமாறி நைந்து தண்ணனரக்
ீ
னக வலிக்கும் மட்டும் அடித்து, எது கசய்தும் குற்றவுணர்வு
லோகாமல் உழலும் இவன் உள்ளத்தின் குனமச்சலும் உனளச்சலும் கவகுகாலம் மைனதவிட்டு அகலாது.
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எல்லாம் சாதியாகிப் லோை இந்தச் சமூகத்தில் ஊரில் வாழும் ேனறயர்கள், சக்கிலியர்கள் (என்று

அனழக்கப்ேடும் அருந்ததியர்கள்), கவுண்ைர்கள், முதலியார்கள் என்று ேல சாதிக்காரர்கள் இப்ேிரதிக்குள்

ோத்திரங்களாகிறார்கள். நாம் உண்ணும் உணவில், லேசும் லேச்சில், ோர்க்கும் ோர்னவயில், கதாடுனகயில்,
கதாைானமயில் எை எல்லாவற்றிலும் சாதி இருக்கிறது. இப்ேிரதியில் நுட்ேமாகச் சில விஷயங்கனளச்
கசால்கிறார் கேருமாள் முருகன். கசாந்த சாதியின் ேீற்றல்கனளயும் அவர்தம் ேிரஸ்தாேங்கனளயும்

கசால்லும் ேிரதியாக இல்லாமல் தவறுகளுக்கு எதிராை ேதிவாகலவ இப்ேிரதி இருப்ேது ஆறுதலாைது.
சில இைங்களில் கவுண்ைர்களின் சாதி கவறினய வாசகர்கள் உணர்ந்துவிை முடிவது நாவலின் கேரிய
ேலம். கனதமாந்தர்களாை கவுண்ைர்களின் வழியாக அவ்வலோது சக்கிலியர்கள், ேனறயர்கள் என்று

வனசச்கசாற்கள் வரும்கோழுது மைம் துணுக்குறலவ கசய்கிறதுதான். எைினும் அதுலவ யதார்த்தமாக
இருக்னகயில், அனவ கவுண்ைர்களின் சாதி கவறினய லதாலுரித்துக் காட்டுவதாகலவ அனமந்துள்ளது.

விரும்ேியவலைாடு கசன்ற அக்கானவத் துரத்தி இரலவாடிரவாகக் ககாண்டுவந்து, தற்ககானலக்கு வாய்ப்பு
அளிக்காமல் இரண்ைாம் தாரமாக மணம் கசய்துககாடுக்கும் குடும்ேம் கோன்னையாவினுனையது. புதிதாக
வந்த காலைியில் ேனறயர் ஒருவரின் ேிணத்னத ஊர் சுடுகாட்டிற்குக் ககாண்டு வரக்கூைாது என்று

ேிணத்னத எட்டி உனதக்கும் கோன்னையாவின் தாத்தாவுக்குள் இருக்கும் சாதி கவறியும், அண்ணனுக்கு
இருக்கும் சாதி கவறியும் இன்னும் ேல ோத்திரங்களுக்கு இருப்ேனத உணரமுடிகிறது. இந்த சாதி கவறி
நீறுபூத்த கநருப்ோக இருக்னகயில் அனத ஒரு ேக்கமாக னவத்துவிட்டு ஊர் னேயன்கள் நாைகம்

லோடுனகயில் ஒரு கனல வடிவத்தில் மட்டுலம ஓரளலவனும் சாதி ஆதிக்கங்கனளத் தகர்க்க முடிகிறது
என்று நாம் சந்லதாஷப்ேடுனகயில் கனதகசால்லி நம் மகிழ்ச்சினய நீடிக்க விடுவதில்னல. நாைகத்தில்
கூை சக்கிலியன் எப்ேடி ‘ைா’ லோட்டு கவுண்ைனைப் லேசலாம் எைத் தகராறு வருகிறது.

கேற்லறாருக்கு இனைலயயாை வாய்ச்சண்னைகள் வன்முனறயில் முடியும் கநாடிகளில் ேிள்னளகளின்

ேதற்றத்னத வார்த்னதகளில் ஒருலோதும் விவரிக்க இயலாது. அது அனுேவித்த குழந்னதகள் மட்டுலம
அறிந்த ஒன்று. ஒரு ககானலலயா தற்ககானலலயா நிகழக்கூடிய சாத்தியத்துைைாை சம்ேவங்கள் கண்
முன் நைந்தவாறிருக்க, இவற்றுக்கு நடுவில் ேள்ளிக்கூைப் ோைங்கனளப் ேடிக்கலவண்டிய துர்ோக்கிய

சுதந்திரம் - 2015

45

தமிழ்
நினலயில் இருக்கும் எத்தனைலயா மகன்களும் மகள்களும் இந்த நாட்டில் வாழ்ந்து ககாண்டுதான்
இருக்கிறார்கள். இவர்களின் ோல்யத்னத இத்தனகய கேற்லறார் இல்லாமல் ஆக்குகிறார்கள்.

கசப்புகள், ேதட்ைங்கள், கவனலகள் எல்லாம் கலந்த கலனவயாகத்தான் இத்தனகய ேிள்னளகளுக்கு

ோல்யமும், வடு
ீ என்கிற இைமும் அனமந்து விடுகின்றை. இத்தகு ேிள்னளதான் கோன்னையா. இவன்
தாய் வானயத் திறந்தால் எதிராளினய வார்த்னதகளால் துண்ைாக்குேவள். இவ்வார்த்னதகளால்

லகாேமுறும் அப்ேனுக்கு உைைடியாகத் கதரிந்தது அவனள அடித்துத் துனவப்ேதுதான். இத்தகு கருத்தியல்
வன்முனறயும், உைல்ரீதியாை வன்முனறயும் ககாண்ை குடும்ேத்தின் ேிள்னளகள் வளர்ந்து ேின்ைாளில்
மைச்சிக்கலுக்கு ஆளாகும் அோயமுண்டு. இந்த அோயத்துைலை வாழும் கோன்னையாவுக்கு ஒரு

கட்ைத்தில் வடு
ீ ேிடிக்காமல் லோகிறது. வட்னை
ீ
விட்டு கவளிலயறுவது லட்சியமாகிறது. அதற்காை
நானளப் ோர்த்து இருக்னகயில் கல்லூரியின் விடுதியில் இைம் கினைக்க சந்லதாஷமாகச் கசல்லும்

இவனை ோலியல்ரீதியாக துன்புறுத்தும் மூத்த மாணவர்களால் கவறுப்புற்று வலை
ீ
லமல் எை மீ ண்டும்

வட்டிற்லக
ீ
வருகிறான். மீ ண்டும் வடு
ீ குறித்த கவனல, கேற்லறார் குறித்த கவனல, தாத்தா - ோட்டி குறித்த
கவனல எை சின்ை வயதில் கோன்னையாவுக்கு நிகழும் அனுேவங்களும், துயரங்களும் மிக அதிகம்.

எண்ேதுகளின் துவக்கத்தில் ஃனேைான்ஸ் நிறுவைங்கள் எல்லா ஊர்களிலும் முனளத்துப் புற்றீசல் லோல
ேரவிை. என் ோல்யத்தில் இக்கம்கேைிகள் குறித்துப் ேல கனதகனளக் லகட்ைதுண்டு. இப்ேிரதியில் இந்த

நிறுவைங்கள் இயங்கும் முனற, ேணம் லோட்ைவர்களின் நினலனம எை விவரமாகப் ேதிவாகியிருக்கிறது.
அக்காலகட்ைத்தில் மிகப் ேிரேலமாக இருந்த சமூக நாைகங்கள் குறித்த ேதிவும் இப்ேிரதியில் உண்டு.

அனத வாசிக்னகயில் ஒரத்தநாடு வதிகளில்
ீ
நாைகக் குழு நைத்திக் ககாண்டிருந்த சிலனர, மீ ண்டும் என்

ோல்யத்திற்குச் கசன்று ோர்த்த உணர்வு ஏற்ேட்ைது என்ேனத கசால்லித்தான் ஆகலவண்டும். இந்த சமூக
நாைகங்கள் என்ேை இப்லோது முழுக்கலவ வழக்ககாழிந்து லோய்விட்ைை. சோ நாைகங்கள், நவை
ீ
நாைகங்கள் லோன்றனவ மட்டுலம இப்லோது நமக்கு காணக் கினைக்கும் நாைகங்கள்.

சமூக நாைகங்களுக்கு அன்னறய சமூகத்தில் கேரும் வரலவற்பு இருந்தது. ஊர்கூடித் திருவிழா லோல

இந்நாைகத்னதக் காண கூட்ைங்கள் வந்ததுண்டு. அப்லோது ேிரேலமாக இருக்கும் சிைிமா ோைல்களின்
கமட்டில் புதிதாக ோைல்கனள இயற்றிப் ோடி இரண்ைனர மணி லநர சிைிமானவப் லோலலவ அனவ

உருவாக்கப்ேடும். இந்த நாைகங்களில் தினரப்ேைம் லோலலவ இனைலவனள உண்டு. இனவ கேரும்ோலும்
தினரப்ேைத்திற்காை தங்கள் ஏக்கத்னதத் தணித்துக் ககாள்வதற்காை முயற்சியாகலவ இருக்கும் என்ேனத
சக்திலவல் ோத்திரம் மூலம் நமக்குக் கச்சிதமாக உணர்த்திவிடுகிறார் கேருமாள்முருகன்.

இந்தி எதிர்ப்புப் லோராட்ைத்தில் கானல இழந்த ராமு என்கிற ோத்திரமும் சுப்ேிரமணி என்கிற ஓர்

அைாவடி ோத்திரமும் ஒரு வனகயில் இந்நாவலின் முக்கிய மாந்தர்கள். தமிழுக்காக உயினரக் ககாடுக்கத்
துணிந்த எத்தனைலயா மாணவர்களில் ஒருவைாக லட்சிய லவகத்தில் இருந்த ராமு, ஒவ்கவாரு முனற
குன்றூர் லோகும்லோது அண்ணா சினலயின் அடியில் உனறந்து கிைக்கும் ரத்தத் துளிகனளத் லதடி

அனலயும் கண்கள் ககாண்ை ராமு, ேின்ைாளில் ஊர்க்காரர்களிைம் காரியம் கசய்து தருகிலறன் என்று
கசால்லி ேணம் ோர்ப்ேவைாக மாறுகிறான். இந்த மாற்றம் எப்ேடி நிகழ்ந்தது என்கறல்லாம் நாவல்
கசால்லவில்னல எைினும் இந்த மாற்றத்னதப் ேதிவு கசய்வதன் மூலமாக கனதகசால்லி ஒரு

முக்கியமாை விமர்சைத்னத னவக்கிறார். அது லோலலவ சுப்ேிரமணி என்கிற ஒரு ோத்திரம் ேடிப்ேடியாக
ேிறனர ஏமாற்றி, அதிலும் கசாந்தச் சாதி மக்கனள ஏமாற்றி நாட்ைானம கசய்யும் அளவுக்கு ேலம்
வாய்ந்ததாக மாறுவனத நாவலின் லோக்கில் கமதுகமதுவாகச் கசால்கிறார் கேருமாள்முருகன்.

நாயகன் கோன்னையாவுக்கு இளகிய மைது. அத்லதாடு கூைலவ வலினமயும் வாய்த்திருக்கிறது. அம்மைது
காமம் லதைவும் கசய்யும். நாடிச்கசன்றவள் தன்னை வளர்த்தவள் என்று அறியும்லோது ேின்வாங்கி வந்து
தன் உைல் குறித்தும் காம்ம் குறித்தும் அசூனயயும் ககாள்ளும். தான் தூக்கி வளர்த்த மணி என்கிற நாய்

இறந்து இரண்டு நாட்களாைேின்னும் புழுபுழுத்து நாறியேின்னும் அனதச் சுமந்து கசன்று புனதக்கும் மைது.
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தமிழ்
ஆைால் ேனறயர் சாதினயச் லசர்ந்த ஒருவரின் இறப்புக்காக சுடுகாடு தராமல் ேிணத்னத எட்டி உனதத்த
தன் தாத்தாவுக்காகவும் கண்ண ீர் விடும் மைது. இப்ேடித்தான் கேரும்ோலாைவர்கள் இருக்கிறார்கள்.

கோன்னையா முற்றிலும் தன் சாதிக்கு துலராகம் கசய்தவைல்ல. ஏன் இப்ேடி இருக்கிறார்கள் என்கிற

லகள்விகள் இருந்தாலும் முற்றிலுமாக குடும்ேத்தின் மீ தாை ேிடிப்னே விட்டுவிை முடியாத அன்ேின்வழி

ேின்ைப்ேட்ைவைாதலால் அவைால் சாதிப்கேருனம லேசும் அம்மா, அப்ோ, அண்ணன், தாத்தா, ோட்டி எை
எல்லலாரிைமும் அன்பு காட்டி அைங்கிப் லோக முடிகிறகதன்ேதுதான் யதார்த்த நினலனம.

திருநர் என்று நாம் அனழக்கும் திருநங்னககள், திருநம்ேிகள் உள்ளிட்லைானர இன்னறய சமூகம் எப்ேடிப்
ோர்க்கிறது என்ேனத அறிலவாம். 1991ல் கவளிவந்திருக்கும் இந்நாவலில் திருநங்னகனய ‘ஒம்லோது’

என்றும் ‘அலி’ என்றும் ஒரு ோத்திரம் அனழக்கிறது. ஏறத்தாழ 15 ஆண்டுகளுக்கு முந்னதய நாவல் இது
என்கிற புரிதலுைன் வாசிக்கும்லோதும், சற்று கநருைலவ கசய்கிறது. எல்லாவற்னறயும் தாண்டியும்,
துயரங்கனள மட்டுலம அதிகமாகச் கசால்லும் இந்த நாவல் தரும் வாசிப்பு இன்ேம் அலாதியாைது.

ஒரு சிறந்த நாவலுக்காை இலக்கணம் எது? அது தைிப்ேட்ைவர்களின் மை ஓட்ைத்னதச் சார்ந்தது என்லற
முடிவுக்கு வரலாம். வாசித்து கநடுங்காலம் ஆை ேின்னும் நினைனவ விட்டு அகலாத ோத்திரப்

ேனைப்புகள், லநற்று தான் வாசித்தது லோல அப்ேடிலய புத்தம் புதியதாய் நினைவாக தங்கி விடும்

சம்ேவங்கள், கேருமாள்முருகன் சம்ேவங்கனள விவரிக்னகயில் ஒரு தினரப்ேைம்லோல நம் கண் முன்
காட்சிகள் விரிவது என்று ேலவிதங்களில் ‘ஏறுகவயில்’ நம்னமக் கவர்ந்து விடுகிறது.

கோதுவாக, நம் நிலப்ேரப்ேிற்கு ஏதுவாைதில்னல ஏறுகவயில். அது நம்னம எரிச்சல்ேடுத்துகிறது.
கவக்னகனயயும் புழுக்கத்னதயும் தருகிறது. ஒருலோதும் அனத நம்மால் ரசிக்க முடியாது.

கேருமாள்முருகைின் இந்த ஏறுகவயிலும் கனதமாந்தர்களின் கவக்னக மைனதயும் மைப் புழுக்கத்னதயும்
நம்மிைம் கைத்துகிறது. அதைாலலலய இந்த ஏறுகவயில் நமக்குப் ேிடித்துவிடுகிறது.

| ஏறுசவயில் | நாவல் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு பதிப்பகம் | நவம்பர் 2008 | ரூ.160 |
***
நீ ர் ெிளளயாட்டு : நெனங்களள
ீ
எதிர்வகாள்ளல்

நா.ராஜூ

மபருொள்முருகன் எனும் மபயர், ெலத்டதப் பபசுமபாருளாகக் மகாண்ை ’பீக்கடதகள்’ என்கிற அவருடைய
சிறுகடதத் மதாகுப்பு மவளியான பபாதுதான் எனக்கு அறிமுகொகியது. அப்பபாதுதான்

மபருொள்முருகடன வாசிக்கும் ஓர் ஆயத்த முயற்சியாக, அத்மதாகுப்பிற்கு முந்டதய அவருடைய

சிறுகடதகளின் மதாகுப்பான ’நீர் விடளயாட்டு’ நூடல வாசிக்க முற்பட்பைன். உண்டெயில், பீக்கடதகள்
எனும் தடலப்பின் ெீ து எழுந்த அதிர்ச்சி ெதிப்பீட்டைத் தகர்ப்பதுதான் பநாக்கொக இருந்தது.

மபாதுவாகபவ, ஓர் ஆரம்பநிடல எழுத்தாளன் தன் முதல் கடதத்மதாகுப்பில், தான் சந்தித்த ெனிதர்கள்,

கண்ை, பகட்ை நிகழ்வுகள், தன் ஊர் பற்றிய நிடனவுகள் முதலியவற்டறபய முன்னிறுத்தி கடத புடனய

விரும்புவான். அதன் ெீ தான பிபரடெ ெங்கிய பின்பு, அதாவது தனக்கான அடையாளத்டத மவளியுலகில்
ஓரளவு மபற்ற பின்பு, குறிப்பிட்ை மசய்திமயான்டறக் கருக்மகாண்டு அடத எடுத்தாள ஒரு நிகழ்டவக்
கட்ைடெக்கும் வடகயிலான கடதகள் அவனுக்கு அடெவபத ஆபராக்கியொன அடுத்த கட்ைம்.

அவ்வடகயான மசயபல அவனின் படைப்பாளுடெடய உச்சத்திற்குக் மகாண்டு வரும். ’நீர் விடளயாட்டு’
சிறுகடதத் மதாகுப்பும் கூை அப்படித்தான் தன் படைப்பாளுடெடய ெிகுவித்ததாக முன்னுடரயில்

குறிப்பிடுகிறார் ஆசிரியர். அவரது முதல் சிறுகடதத் மதாகுப்பான திருச்மசங்பகாட்டிற்கும் [1994] நீர்

விடளயாட்டிற்கும் [2000] இடையிலான வித்தியாசம் ஆறு ஆண்டுகள் என்றால் பார்த்துக் மகாள்ளுங்கள்.
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’நீர் விடளயாட்டு’ நூலில் அடெந்திருக்கும் 21 சிறுகடதகளுள் மபரும்பாலான கடதகள் தற்கால நாகரிகத்

பதடவகளுைனான ெனித ெனத்தின் மதாைர்டபத்தான் பபசுகின்றன. அது பற்மபாடி ஆகட்டும், மவஸ்ைர்ன்
ைாய்லட் எனப்படும் பீவாங்கியாகட்டும், மசப்டிக் பைங்க் கிளினிங் ஆகட்டும், ஊர்ப்புறங்களில் இரவிக்டக
என்றடழக்கப்படும் மபண்களின் ஜாக்மகட் ஆகட்டும், நாற்காலியாகட்டும், ஆணுடறயாகட்டும், ஏன்

‘பவட்டக’ கடதயில் வரும் டசக்கிபள என்றாலும் கூை அடனத்தும் ஒரு வடகயில் ெனித வாழ்வின்
நவனங்கபள!
ீ
அந்நவனங்களின்
ீ
ெீ து மகாண்டுள்ள ஒவ்வாடெ, சகிப்புத்தன்டெ, டகமகாண்ை ெகிழ்ச்சி,
கர்வம் என ெனித ெனம் மகாண்டுள்ள பல வடிவங்கள் இக்கடதகளில் காணக் கிடைக்கின்றன.

இடதபய, ஒருவடகயில் ஆைம்பரங்கடள நம்முடைய அத்தியாவசியங்களாக நாபெ நீட்டித்து டவத்துக்
மகாள்ளும் சூழலின் ஆரம்பப்புள்ளியாகவும் டவத்துப் பபசலாம். பெலும், மபருொள் முருகனின் கடத
ொந்தர் அடனவருபெ சிறுகாரணங்களுக்கும் கூை அதீத ென உடளச்சலுக்கும், அல்லது அபத அளவு

ெனமவழுச்சிக்கும் ஆளானவர்களாக இருக்கின்றனர். அது சரி, நாம் சிறுகாரணமென எடுத்துக் மகாள்ளும்
ஒரு மசயல் ெற்றவர்களுக்கும் அப்படிபயவா பதான்றும்!

காடரப் பற்கள் மகாண்ைவள் எனும் கிண்ைலில் உடளச்சலாகித் தன் வாழ்நாள் முழுவடதயும் பல்
விளக்கி ெட்டுபெ தீர்க்கிற நீலாக்காவும் சரி, ஒரு ொதிரியான குரு துபராகத்டத எதிர் மகாள்ளும்
‘குரல்கள்’ கடதப்பாத்திரொன பவலுவும் சரி, இன்னும் இடச நாற்காலி, சுவர்களும் கதவுகளும்,

பீவாங்கியின் ஓலம் உள்ளிட்ை கடதப் பாத்திரங்களும் கூை அப்படியானவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள்.
’பவட்டக’ கடதயின் டசக்கிள் ஓட்டி மகாள்ளும் உற்சாகத்டதயும் கூை ென உடளச்சலுக்கு நிகரான
இன்மனாரு தளத்தில்தான் டவத்துப் பார்க்க பவண்டியிருக்கின்றது.

இம்ொதிரியான சாதாரணொன ெனிதர்களின் ெனங்கடளக் கண்ணாடி பபாலப் பிரதிபலித்துச் மசால்லிச்
மசல்லும் கடதகளுக்கு இடையில் வரும் ொய யதார்த்த வடகயிலான கடதகள் தரும் அனுபவம்
அலாதியாக இருக்கின்றது. ‘கடைவதியில்
ீ
ஒருவன்’ எனும் சிறுகடதடயச் மசால்லலாம். அக்கடத

முழுக்கபவ, ஒரு கடையின் ஜாடிக்குள்ளிருந்து யாடனடய எடுப்பது, அடையா மநடுங்கதவு பபான்ற

ெிகுகற்படன நிகழ்வுகபள நிரம்பியிருக்கின்றன. ஒரு Fantasy வடகடெத் திடரப்பைம் பார்ப்பதற்கு நிகரான

அனுபவத்டதத் தருகின்றது. ெறுபுறம், ‘தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்’ என்கிற மொழிடய முன்டவத்து நைத்தும்
தத்துவ விசாரொகவும் அக்கடதடயப் பார்க்க முடிகின்றது. இக்கடத ெட்டுென்றி, மதாகுப்பின் அடனத்துக்
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கடதகளிலும் ’பெஜிக்கல் ரியலிசம்’ என்றடழக்கப்படும் ொய யதார்த்தவாதத்தின் கூறுகள் உள்ளன. ஒரு
வதி
ீ முழுக்க எச்சில் மவள்ளம் என்பதில் ஆரம்பித்து, சுடுகாட்டின் மசடிகளுக்கு பபயக்ள் நீரிடறத்து

ஊற்றுவது [எருக்கஞ்மசடிகள்] வடர அடவ நீள்கின்றன. மதாகுப்பிலுள்ள, இந்த ெிகுகற்படனக் கடதகளுள்
உச்சம் மபறும் கடதயாக ‘கடைவதியில்
ீ
ஒருவடன’ச் மசால்லலாம்.

மபருொள்முருகன், கிணற்றுக் குளியடல ெிகவும் பநசித்து அனுபவித்தவராக இருக்க பவண்டும் என்பது
என் யூகம். பவறு எவற்டறப் பற்றி எழுதுவடத விைவும், கிணறுகடளப் பற்றிய அவரின் எழுத்துகளில்

அந்த பநசத்டத உணர முடிகின்றது. அந்த பநசம்தான், ‘கிணற்றுச் சுகம்’ என்றும் கிணற்றின் பிரம்ொண்ைம்
ெற்றும் அது மகாண்டுள்ள நீரின் அொனுஷ்யம் பற்றியும் எழுதத் தூண்டுகிறது பபாலும். இந்தத்

மதாகுப்பிற்கு ’நீர் விடளயாட்டு’ எனப் மபயர் டவத்ததும் கூை அதனால்தாபனா என்ற எண்ணமும் கூை

ஏற்படுகிறது. வழக்கொன வாழ்க்டகடய வாழ்ந்து சலித்து, பதாற்றுப் பபாகும் ஒருவன் ஒரு கிணற்டறத்

தன் புகலிைொகக் மகாண்டு உைல் வழியாகவும், ென வழியாகவும் குழந்டதயாக ொறுவடதச் மசால்லும்
கடதயான ’புகலிைம்’, கிட்ைத்தட்ை அபத வடகயில் அடெந்த ’நீர் விடளயாட்டு’ ஆகிய சிறுகடதகடள
வாசிக்டகயில், அபனகொக உங்களுக்கும் அந்த எண்ணம் வரக் கூடும். பெலும் இத்மதாகுப்பில்,

ெடழக்குருவி, சிறுத்தபூதம், மபரிதினும் மபரிது ஆகிய கடதகள் சிறுவர் / குழந்டத வாழ்வியடல

டெயொகக் மகாண்டு எழுதப்பட்டுள்ளன. இவற்றில், குழந்டதகளுக்பகயுரிய விடளயாட்டுத்தனங்களும்,
அைம் பிடித்தலும் எழுத்தின் வழிபய அப்படிபய அச்சு அசலாகப் பைம் பிடித்துக் காட்ைப்பட்டுள்ளன.

இடவ எல்லாவற்றிற்கும் பெலாக, மபருொள்முருகனின் பலொக ‘பபசாப்மபாருடளப் பபசுதல்’ என்படதத்

தான் மசால்ல பவண்டும். தற்பபாடதய நவனக்
ீ
கழிப்பிைங்களில் திரும்பிக் கூைப் பார்க்காெல் flush மசய்து
விட்டு வரக்கூடிய ெலம், விந்து பபான்ற ெனித அழுக்குகடளப் பற்றிப் பபச விடழயும் அந்தத் துணிகரம்.
புதியதாக நகரத்திற்கு ெணமுடித்து வரும் மபண்ணின் தனிடெடய, அவளுடைய ’மவஸ்ைர்ன் ைாய்லட்’
அனுபவத்தின் ஊைாக, ‘பீ வாங்கியின் ஓலம்’ கடதயில் மகாண்டு வருகிறார். ெீ தொன உணவுகடளச்
பசகரிக்கும் கிராெங்களின் களநீர்ப் பாடனயின் பவடலடய, அடுக்குொடிக் குடியிருப்புகள் நிடறந்த

நகரங்களில் பீவாங்கிதான் மசய்கிறது என்பபத அப்மபண்டண கடும் உடளச்சல் மகாள்ளச் மசய்கிறது.
பயாசித்துப் பார்த்தால், உணவு என்ற ஒன்று இருப்பதால்தான், ெனித உைலில் ெலம் எனும் குப்டப

உருவாகிறது. முன்னடத புனிதொக உயர்த்தி ெரியாடதபயாடும், பின்னடதத் தாழ்த்தி அழுக்காகவும்

பார்ப்பதற்குள்ள முரண்தான், இங்கு விவாதத்திற்குரிய மபாருளாக நிற்கிறது. பபாலபவ, ’பீ’ கடதயில்,
ெலத்தின் மூலொக ஒரு கண்ணாடிக் குவடளயின் வழிபய ெனித வர்க்க பவறுபாடுகடளக்
காட்சிப்படுத்தும் நுட்பம் அனாயசொக இவரின் எழுத்துகளில் விரிந்திருக்கிறது.

’பகாடித்துணி’ கடதயில், ெகடனத் மதாைர்ந்து சலனப்படுத்தும் அம்ொவின் உடையணியாத முடலகடளப்

பற்றி எழுதுகிறார். வட்டில்
ீ
நைக்குமொரு சுபநிகழ்வின் முன்பனற்பாைாக, எப்பபாதும் இரவிக்டக அணியாத
தன் அம்ொவிற்கு, அடத எப்படியாவது அணிவித்து விைலாமென பெற்மகாள்ளும் ெகனின் முயற்சிடயப்
பபசுகிறது பகாடித்துணி. பெபலாட்ைொக, இது நவன
ீ
ஆடை நாகரிகம் பற்றிப் பபசுவதாக எடுத்துக்

மகாண்ைாலும், ஒருவடகயில் இது ெகடனச் சலனப்படுத்தும் அம்ொவின் உைல் என்கிற வழியில்,
’ஈடிபஸ் காம்ப்ளக்ஸ்’யும்தான் [Oedipus complex] மதாட்டுச் மசல்கிறது.

அடுத்ததாக, ‘உள் நுடழந்த மூஞ்சுறு’ கடதயில் அவர் புடனயும் நிகழ்விற்கு எடுமபாருளாக வருபடவ
ெனித விந்துவும், ஆணுடறயும். இரவில் புணர்ச்சியில் ஈடுபடும் கணவன், புணர்ச்சி முடிந்த பின் தான்
பயன்படுத்திய ஆணுடறடய ஓரிைத்தில் டவக்கிறான். காடலயில் எழுந்து அடத அப்புறப்படுத்தும்

பநாக்கில் பதடினால், அது கிடைப்பபதயில்டல. பின்மனாரு நாள், அடத அவ்வட்டிலிருக்கும்
ீ
மூஞ்சுறு

ஒன்று எடுத்துச் மசல்கிறது என்படத அறிகிறான். அதன் பின் நைக்கும் நிகழ்வுகபள கடத. நிச்சயொக, இச்
சிறுகடதயின் நிகழ்வுகடள, பஜாடிப்பதற்பக ஓர் எழுத்தாளனுக்கு அசாத்தியொன புடனதிறன் பவண்டும்.
அது மபருொள்முருகனுக்கு, இதில் ெிகச் சிறப்பாக வாய்த்திருக்கிறது!

நீர் விடளயாட்டு சிறுகடதத் மதாகுப்பின் பலொக, எடதச் மசால்கிபறாபொ அதுபவ சில இைங்களில்
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பலவனொக
ீ
உள்ளது. அதாவது, ஆரம்பத்தில் ஆச்சரியமூட்டுவதாகவும், ஓர் அனுபவத் திறப்பாகவும்
அடெயும் நூலாசிரியரின் ெிகு கற்படன, பின் அதுபவ அலுப்படைய டவப்பதாகவும் இருக்கிறது.

ஆொம், மதாைக்கத்தில் ஆச்சரியமூட்டும் அக்கற்படனகள் [பெஜிக்கல் ரியலிசம்] ெீ ண்டும் ெீ ண்டும்
அடுத்தடுத்த கடதகளில், மவவ்பவறு வடிவங்களில் வருவதால் அலுப்படையவும் டவக்கின்றன.

ஆரம்பத்தில் ’ஒரு ஊரின் வதி
ீ முழுக்க எச்சில் மவள்ளம்’ என்கிற ொய யதார்த்தத்தில் லயிக்கும் வாசகன்,
மதாைர்ச்சியாக அது பபான்பற வரும் நிகழ்வுகடள, முன்பிருந்த அபத அளவு கனொன ஆச்சரியத்துைன்
எதிர்மகாள்வானா என்பது ஐயம்தான். இதற்கு முக்கியக் காரணொக, மபருொள் முருகனின் எழுத்து
நடைடயத்தான் மசால்ல பவண்டியிருக்கிறது. எல்லாக் கடதகடளயும், மசால்வதற்கு அவர்

பதர்ந்மதடுத்தது ஒபர வடகயிலான எழுத்து மொழி. குறிப்பாகச் மசால்ல பவண்டுமெனில், இக்கடதகளின்
தடலப்புகள் உட்பை ஒரு கட்டுக் பகாப்பான, கறாரான உடரநடைடயபய பதர்ந்மதடுத்திருக்கிறார்.
தவிர, மபரும்பாலான கடதகள், கடத மசால்லியான எழுத்தாளனின் குரலிபலபய மசல்கின்றன.

கதாபாத்திரங்கபள தங்களின் கடதடயச் மசால்லிச் மசால்லும் மொழியானது இந்த 21 கடதகளிலும் ெிகச்
சில கடதகளில்தான் காணக் கிடைக்கிறது. பபாலபவ, வட்ைார வழக்கு. மபருொள் முருகன், தெிழகத்தின்

வட்ைார வழக்குக் களஞ்சியத்தில் மபரும்பங்கு வகிக்கும் மகாங்கு ெண்ைலத்டதச் பசர்ந்தவராக இருக்கின்ற
பபாதும் கூை, அவரது இந்தத் மதாகுப்பின் சிறுகடதகளில் அம்ெக்களின் மொழி குறிப்பிட்டுச் மசால்லும்
படி அவ்வளவாக இைம்மபறவில்டல. இத்தடனக்கும், மபரும்பாலான கடதகளின் நிகழ்விைங்களும்,

கதாப்பாத்திரங்களும் சிறுநகரம் ெற்றும் கிராெங்கடளச் பசர்ந்தடவகளாகத்தான் உள்ளன. தன் மசாந்த

ெண் சார்ந்த மசால்லாைல்களும், இனப் பண்பாடு / முரண்பாடுகளும் ஓர் ஆரம்ப நிடல எழுத்தாளனுக்கு

உரியடவ என அவர் நிடனத்திருக்கக் கூடும். ஏமனனில், ’திருச்மசங்பகாடு’ கடதத் மதாகுப்பில், ’ஓரம்படர’
‘மொக்கபட்ைம்’ முதலான வட்ைார வழக்குகடளத் தடலப்பிபலபய மகாண்டிருந்த சிறுகடதகள் உண்டு.

அல்லது ’ஒரு பவடள, ’நீர் விடளயாட்டு’ மவளியான காலொன 90களின் இறுதியில் சிறுகடதகளுக்கான
மபாது உத்தி பெற்மசான்னவற்றின் அடிப்படையில் அடெந்திருக்குபொ’ என்றும் எண்ணத் பதான்றுகிறது.

இறுதியாக, மபருொள் முருகடன எப்பபாதும் பிடிப்பதற்குக் காரணம், அவர் எப்பபாதும் பபசாப் மபாருடளப்
பபசும் துணிகரம் ெட்டுெல்ல! ’பீக்கடதகள்’ ’ொமதாருபாகன்’ ‘மகட்ை வார்த்டத பபசுபவாம்’ ’சாதியும்

நானும்’ என்பன பபான்ற மதாைர் மசயல்பாடுகளால் நம்டெ ஓர் மபாருள் சார்ந்த விவாதத்டத பநாக்கி

நகர்த்துவதாலும்தான். பெலும், செகால தெிழிலக்கிய வடரபைத்தில், மகாங்கு ெண்ைலத்தின் பரவடலயும்
வச்டசயும்
ீ
வாசகர்களுக்கு மதாைர்ச்சியாக உணர்த்திக் மகாண்டிருப்பவரும் அவர்தான்.

அவடரப் பபான்ற ஒரு படைப்பாளிடய மொத்தொக முைக்கிப் பபாடும் பநாக்கில் நைக்கும் எந்தமவாரு
நிகழ்வும் நம் சமூகத்திற்கு எவ்விதத்திலும் நன்டெ பயக்காது.

| நீ ர் விரேயாட்டு | சிறுகரதகள் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு பதிப்பகம் | டிசம்பர் 2009 | ரூ.125 |
***
திருச்சசங்ககாடு : கதாநாயகனின் கட்டியங்கூறல்

நர்சிம்

சிறுகனதகனள இன்ைது என்று வனகப் ேிரித்துப் ேகுத்தாய்வது லதனவயற்ற ஒன்று. எல்லாக் கனதகளும்
ஏலதனும் ஓர் அனுேவத்னதப் புனைந்து நிற்கத்தான் கசய்கின்றை. நல்ல கனத, நல்ல கனதயாக

ஆக்கப்ேட்டிருக்க லவண்டிய கனத எை லவண்டுமாைால் புனைவுகனளப் ேிரிக்கலாம். இதில் சற்று அதிகம்
கவைம் ஈர்க்கவல்லனவ ’வட்ைார வழக்குக் கனதகள்’ எைலாம். கத்தி லமல் நைக்கும் வித்னதயது. முதல்
மூன்று வரிகளில் வரும் கசால்லாைல்கனள வாசகன் தைக்கு அந்நியமாக உணர்ந்தால், அவ்வளவுதான்.
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அதிகமாைால் சலித்துப் லோகும் அோயமும் நுட்ேமாக அல்லது துல்லியமாக இல்லாமல் லோைால்
ேிசுேிசுத்துப் லோகும் தன்னமயும் வட்ைாரவழக்குக் கனதகள் எதிர்ககாள்ளும் சவால்கள்.

‘கநடுஞ்சானல’ நாவல் வட்ைார வழக்னக மிக அற்புதமாகப் ேயன்ேடுத்தி கனத கசால்லப்ேட்ைதாகச்

கசால்லவாம் எைில், அனத எழுதிய கண்மணி குணலசகரன் “கேருமாள்முருகைின் திருச்கசங்லகாடு
கதாகுப்னேப் ேடித்த ேின்ைலர எழுதத் கதாைங்கிலைன்” என்று கசான்ைனதலய திருச்கசங்லகாடு

கதாகுப்ேின் கேருனமயாகவும் கசால்லலாம். முன்னுனரயில், இத்கதாகுப்ேில் இைம் கேற்ற கனதகனளக்
குறித்து ேயிற்சிக் கனதகள் என்ற ரீதியில் ோர்த்ததாகலவ கேருமாள்முருகன் குறிப்ேிடுகிறார். ஆைால்

கேரும்ோலாை கனதகள் புதிதாய் எழுதுேவர்களுக்குப் ேயிற்சிக்களமாக அனமயக்கூடிய தரத்திலாைனவ.

இருேது கனதகனளக் ககாண்ை, கேருமாள்முருகைின் முதல் கதாகுப்பு திருச்கசங்லகாடு. முதல் வாசிப்ேில்
புரிேைாத சில கனதகள் மீ ள் வாசிப்ேில் ேிடிேைலாம், அல்லாமலும் லோகலாம். ஆைால், ‘விட்ை குதினர

வினசப்ேின் அன்ை, விசும்பு லதாய் ேசுங் கனழக் குன்றன்’ என்ற குறுந்கதானக வரிகளில் குறிப்ேிைப்ேடும்,
குதினரப் ோய்ச்சனலயும், வனளந்த மூங்கில் நிமிரும் லவகத்னதயும் ககாடுக்கும் வாசிப்னே
இத்கதாகுப்ேில் இைம்கேற்றிருக்கும் எல்லாக் கனதகளிலும் அனுேவிக்கலாம்.

ககாறங்காடு என்ற கனதயில் அந்தக் கிராமத்தில் முதன்முதலில் ேட்ைம் வாங்கிய இனளஞன், எப்லோலதா
இருேது வருைங்களுக்கு முன்ைர் தன் அத்னதனய விட்டுப் ேிரிந்த புருஷன் இறந்து லோைதும் அத்னதக்கு
கசய்யப்ேை லவண்டிய சைங்குகனள / சாங்கியங்கனள எதிர்க்கும் புரட்சிக்காரன். லசர்ந்து வாழலவ
துப்ேில்லாத ஒருவன் இருந்தால் என்ை இறந்தால் என்ை எை வாதம் னவத்து கிட்ைத்தட்ை தன்
அப்ேனையும் அனத உணரச் கசய்து விடுகிறான். கனதனய அப்ேடிலய முடித்திருக்கலாம்தான்.

ஆைால் தாம் ேின்ைாளில் அறியப்ேைக்கூடிய எழுத்தாளர் ஆகப் லோகிலறாம் என்ற னககயழுத்னத
இக்கனதயின் முடிவில் இடுகிறார் கேருமாள்முருகன். ஆம். ஊரில் இருக்கும் குள்ளநரித்தைங்கள்
கவளிப்ேடும் இைங்கள் ஒன்று திருமணம் அல்லது எழவு வடு.
ீ
ஊர் நாட்ைானம, தருமகர்த்தாக்கள்
இவ்வாறாை புரட்சிகனள வளர விட்ைால் தங்கள் நினலனம என்ைாவது என்ேனத உணர்ந்து,

சாமர்த்தியமாய் இனளஞனுனைய அப்ேைின் ேலவைத்தில்
ீ
அடிக்கிறார்கள். அத்னத மூனலயில் அமர்ந்து
அழுகிறாள். புருஷைின் சாவுக்காக மட்டும் அல்ல எை கனத முடிகிறது. அந்த கனைசி வரிகளுக்குள்
கோதிக்கப்ேட்ை கோருட்களுக்காக, நாம் மீ ண்டும் கனதனயப் ேடிக்கத் துவங்குகிலறாம்.
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தைம் மாறும் வண்டிகள் கனத, ஆசிரியர் முன்னுனரயில் குறிப்ேிட்டிருப்ேது லோல் மற்ற கனதகளுைன்
ஒப்ேிடும் லோது சற்றுக் குனறவாை தரம்தான் என்றாலும், வண்டி மாடுகள் கிணற்றில் விழுந்தவுைன்

ேரிதாேமும் குடினய விைாத முத்துப்னேயைின் மீ து ஆத்திரமும் நமக்கு ஏற்ேடுகிறது. காரணம் கனதயின்
வட்ைார வழக்கு. அவ்வளவு அணுக்கமாய் கசால்லப்ேடும்கோழுது உணர்வு கதாற்றிக்ககாள்கிறது.

‘ேலன்’ அன்றாை அக்கப்லோர்களில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக்ககாள்ள மனலக்குப் லோவதற்கு சாமிக்கு
மானல லோட்டுக் ககாள்ளும் ஒருவனைப் ேற்றிய கனத. ஒரு நிறுவைத்தில் லவனல ோர்த்துவிட்டு, அந்த

முதலாளியின் சுடுகசால் ேிடிக்காமல் தாலை தைியாய் ஒரு கைய்லராய் வலம்வரும் நாயகன், மனலக்குப்
லோக லவறு வழியின்றி அந்தத் னதயல் மிஷினைலய விற்றுத் கதானலக்க லவண்டிய நிர்ேந்தம்.
மனலக்குப் லோைால் இதுதாைா ேலன் எை லோய்வந்த ேிறகு கவம்பும் அவன் இலக்கில்லாமல்

நைக்கிறான். அவன் இறுதியாக நின்று நிமிரும் இைம் அவன் ஏற்கைலவ லவனல கசய்துககாண்டிருந்த
நிறுவைம். அதன் கேயனர ‘கரயின்லோ’ என்று னவத்திருப்ேது நனகமுரண். இக்கனதயில் மனலக்குப்

லோவதைால் ஏற்ேடும் ேலன் எது என்ேனத இரண்ைாவது முனறப் ேடித்தால் புரிந்துககாண்டு விைலாம்.
கதாகுப்ேின் அற்புதமாை கனதகளுள் ஒன்றாக ‘உண்ணிகள்’ கனதனயக் குறிப்ேிைலாம். முதல்நாள் தன்னை
லவனலக்குப் லோகலவண்ைாம் எை மகிழ்ச்சியாய் கசான்ை தாய், கோழுது விடிந்ததும் திட்டி எழுப்ேி
லவனலக்கு அனுப்பும் நிகழ்விலலலய கனதயின் சூழல். ககாஞ்சம் ேணம் இருந்தால் எவ்வளவு

மகிழ்ச்சியாய் தன் குடும்ேத்லதாடு இருந்துவிடுவாள் அந்த மனுஷி என்ற எண்ணம் நமக்குக் கனத
முழுக்கத் லதான்றிக்ககாண்லை இருக்கும்ேடியாை அவளின் உணர்வுகள் கைத்தப்ேடுகின்றை.

வாயில்லாச்சீவனுக்காக ஒரு நாள் கோங்கல் னவத்துக் ககாண்ைாைலாம் எை ஆனசயாய் தாயும் மகளும்

மகனும் மைப்ோல் குடிக்க, ோல் ஊற்றப்ேடும் இைத்தின் கசக்கிங் இன்ஸ்கேக்ைர் உருவில் விதி அல்லாை
னவக்கிறது. அவன் லஞ்சப் ேணம் லகட்ோலை எனும்லோது சுரீர் எை கநஞ்சு வலிப்ேதாகவும், அது

புருஷனை இழந்த அன்று ஏற்ேட்ை வலி லோன்று இருப்ேதாகவும் வரும் வரிகளில் வாசகனுக்கு கைத்த
லவண்டிய வலினய அைாயசமாகச் கசய்கின்றை. தன் மகன் ஆனசயானசயாய் எருனமக்குக் கயிறு

வாங்குவது குறித்தும் அதன் ககாம்ேிற்கு காவிக்கல்லு தைவுவது குறித்தும் லகட்டுக் ககாண்லை இருக்க,
அந்த எருனமனய விற்க லவண்டிய நிர்ேந்தம் கசால்லி, அவள் ஓங்கிக்குரகலடுத்துக் கதறுவதில் கனத
லவண்டுமாைால் முடிவுறலாம். ஆைால் கவகுலநரத்திற்கு இக்கனத ககாடுக்கும் ோதிப்பு நீள்கிறது.
’ஒரம்ேனர’ என்ற கனத, இத்கதாகுப்ேின் மிக முக்கியமாை கனத. எக்காலத்திற்கும் கோருந்தும்

புனைலவயல்லாத புனைவு. அவ்வளவு அன்ோகவும் அணுக்கமாகவும் உறவுக்காரைாக நுனழேவனை

வரலவற்று லமார் ககாடுத்து, கட்டிலில் அமரனவத்து குளுனமயாகப் லேசிக்ககாண்டிருக்கும் கனத ஒலர
கநாடியில் சட்கைைத் தைம் மாற்றி மைனத அதிரச் கசய்துவிடுகிறது. இக்கனத ககாடுக்கும்

உணர்வதிர்வுகள் ேல அடுக்குகளில் ேயணப்ேடும் தன்னம கேற்றனவ. ேணத்திற்காக நிகழ்ந்த அத்தனை
நிகழ்வும் கண்முன் வந்து லோகச் கசய்யும் கசால்லாைல்கலள இக்கனதயின் லவர். “வா கண்ணு” என்ற
வார்த்னதயில் கனதனயத் துவங்கும் ோத்திரம் கனதனய “அைப் லோைா நாலய” எை முடிக்கிறது.

சினதவு, ககாடுப்ேினை, திருச்கசங்லகாடு எை கதாகுப்ேின் எல்லாக் கனதகளிலும் கேருமாள்முருகைின்

கனத மாந்தர்கள் நம் முன் நைமாடுகிறார்கள், எதிலர கட்டிலில் அமர்கிறார்கள், லதாள் மீ து னகப் லோட்டு

உைன் வருகிறார்கள், மனைவினய அடிக்கும் லோது நம்னம துடிக்கச் கசய்கிறார்கள். கனதகனளப் ேடித்து
முடித்த ேிறகு, அவ்வட்ைாரத்னதத் லசர்ந்தவராக நாம் இல்லாது லோைாலும், அவ்வார்த்னதகனளப் லேசிப்
ோர்க்கத் லதான்றுவதும் அம்மைிதர்களின் கவயிலும் புழுதியும் ேடிந்த வாழ்க்னக சில நாட்கள் கண்முன்

நைமாடுவதும் இத்கதாகுப்ேின் கவற்றி. கேருமாள்முருகன் என்ற அற்புதமாை கனதகசால்லியின் கவற்றி.
| திருச்சசங்ககாடு | சிறுகரதகள் | சபருமாள்முருகன் | நற்றிரண பதிப்பகம் | டிசம்பர் 2013 | ரூ.125 |
***
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பீக்கரதகள் : பேசாப்வோருளள பேசத் துணிந்தார்

யுவகிருஷ்ணா

‘கைன் பட்ைாற் மநஞ்சம் பபால கலங்கினான் இலங்டக பவந்தன்’ என்கிற மசாற்மறாைடர வாசிக்கபவா,
பகட்கபவா பநர்ந்தால் ‘காடலக்கைன்’ என்கிற மசால்லும் மூடளயில் அனிச்டசயாக பதான்றுகிறது.

சிறுவயதில் மசாற்மபாழிவு ஒன்றில் பகட்ை கடத ஒன்று அதற்குக் காரணொக இருக்கலாம். இராவணன்
இெயத்தில் கடினொக தவெிருக்கிறான். தவத்தில் மெச்சிய சிவன், “பவண்டும் வரம் பகள்” என்கிறார்.

சிவன் தன் சக்தி மொத்தத்டதயும் திரட்டி உருவாக்கி, தன் கழுத்தில் அணிந்திருக்கும் ஆத்ெலிங்கத்டத
வரொக பகாருகிறான் இராவணன். பகட்ைடதக் மகாடுக்கும் வழக்கம் மகாண்ை இடறவனும் மகாடுத்து

விடுகிறார், ஒபர ஒரு நிபந்தடனபயாடு: “இலங்டகக்குச் மசன்று பிரதிஷ்டை மசய்யும்வடர லிங்கத்டத
தடரயில் எங்குபெ டவக்கக்கூைாது. டவத்துவிட்ைால் அடதத் திரும்பவும் எடுக்க யாராலும் இயலாது”

இராவணனும் லிங்கத்டத ஏந்தியவாபற இலங்டகக்குத் திரும்பிக் மகாண்டிருக்கிறான். விஷயம் பகள்விப்
பட்ை பதவாதி பதவர்கள் மகாதித்துப் பபானார்கள். ஏமனனில் ஆத்ெலிங்கத்டதத் மதாைர்ந்து பூசித்து

வருபவர்கள், சிவனுக்கு நிகரான சக்திடயப் மபற்றுவிடுவர். அசுரனான இராவணன் அத்தடகய சக்தி

மபற்றுவிட்ைால், மூவுலடகயும் அவபன ஆட்சி மசய்வான். அவடன வழ்த்துவது
ீ
அசாத்தியமாகி விடும்
இந்தப் பிரச்சிடனக்குத் தீர்வு காண வரம் மகாடுத்த சிவனின் ெகனான விநாயகடன அணுகுகிறார்கள்
பதவர்கள். உைபன விநாயகன் சிறுவன் பவைம் பூண்டு இராவணன் வரும் வழியில் காத்திருக்கிறான்.

அதிகாடலயில் அந்த இைத்துக்கு வந்து பசரும் இராவணனுக்கு பலசாக வயிறு கலக்குகிறது. லிங்கத்டத

டகயில் டவத்துக்மகாண்பை காடலக்கைடன கழிப்பது சரிவராது. என்ன மசய்வது என்று பயாசிப்பவனின்
கண்ணில் சிறுவன் பவைம் பூண்ை விநாயகன் மதன்படுகிறான். “தம்பி, இந்த லிங்கத்டதக் மகாஞ்ச பநரம்
எனக்காக சுெப்பாயா? பத்து நிெிைம் அப்படி ஓரொக ஒதுங்கி விட்டு வருகிபறன்” என்று பகட்கிறான்.

இதற்காகபவ காத்திருந்த விநாயகன் அதற்குச் சம்ெதிக்கிறான். “தடரயில் ெட்டும் னவக்கக் கூைாது” என்று
ெீ ண்டும் ெீ ண்டும் எச்சரித்துவிட்பை ஆற்றங்கடரக்குப் பபாகிறான் இராவணன். அவன் திரும்பி வந்து

பார்க்கும் பபாது, லிங்கம் தடரயில் டவக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சிறுவடனக் காபணாம். லிங்கத்டத
இராவணனால் எடுக்கபவ முடியவில்டல. மூவுலகமும் காக்கப்படுகிறது என்பதாகப் பபாகிறது கடத.

கர்நாைக ொநிலத்தில் அடெந்திருக்கும் ‘பகாகர்ணம்’ என்கிற ஊரின் தல புராணத்துக்கு இபத கடத பவறு
பவறு வடிவங்களில் உண்டு. ஆனாலும், அசுரப் பபரரசனாக இருந்தாலும் அவனுக்கும் காடலக்கைன்
உண்டு என்கிற யதார்த்தத்டத எடுத்துக் காட்டிய இந்தக் கனத ெனதில் அப்படிபய பதங்கி விட்ைது.

காடல ொனல என்று ஒவ்மவாரு நாளும் இரு பவடளகள் நாம் அவசியம் அடைக்க பவண்டிய கைன்.

ஆனால், மபாதுவில் அடதப்பற்றி பபசுவது நாகரிகெற்றதாகவும், அருவருப்பானதாகவும் கருதப்படுகிறது.
எனபவதான் கடதகளிபலா, திடரப்பைங்களிபலா காடலக்கைன் கழிக்கும் காட்சிடயத் தவிர்க்கிறார்கள்.

‘சுபரஷ், காடலக்கைன் கழித்துக் மகாண்டிருந்தான்’ என்று எந்த கடதயிலாவது படித்த நிடனவு உங்களுக்கு
இருக்கிறதா? நம் திடரப்பைங்களில் எந்தப் பாத்திரொவது காடலக்கைன் கழித்துக் மகாண்டிருப்பதான

காட்சி ஏதாவது நிடனவுக்கு வருகிறதா? பயாசித்துப் பார்த்தால் அரிதாக ஓரிரண்டு நிடனவுக்கு வரலாம்.
மபருொள்முருகன், ‘பீக்கடதகள்’ மதாகுப்பில் ெலம் கழிப்படத முதன்டெயான கருவாகக் மகாண்டு

பதினான்கு கடதகள் எழுதியிருக்கிறார். ெலம் என்று மசால்லும் பபாது கூை அதன் மபாருள் அல்லது
அதன் வச்சு
ீ
ெட்டுப்படுத்தப்பட்டு நம்ொல் புரிந்து மகாள்ளப்படுகிறது என்பதாபலா என்னபவா,
பநரடியாகபவ பீயிடனலய புத்தகத்தின் தடலப்புக்குத் பதர்ந்மதடுத்திருக்கிறார் – ேீக்கனதகள்!
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தமிழ்
ெலம் கழிக்கப்படும் இைத்திடன நைந்பதா, பபருந்திபலா, ரயிலிபலா கைக்கும்பபாது அனிச்டசயாக
மூக்டகப் பிடித்துக் மகாள்கிபறாபெ, அப்படி வாசிக்க பவண்டியதில்டல இந்தப் புத்தகத்டத.

ஓர் எழுத்தாளர் எழுதுவதற்கு பவறு கருப்மபாருபள இல்டலயா? ெலம் கழிப்பது ஒரு பதசியப்

பிரச்சிடனயா என்று பகட்டீர்கபளயானால், ஆொம். சர்வபதசப் பிரச்சிடனயும் கூை. நான்டகந்து

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலக சுகாதார நிறுவனம் மவளியிட்டிருந்த ஓர் ஆய்வுக் குறிப்பில் இந்தியாவில்
ெட்டுபெ சுொர் அறுபத்டதந்து பகாடி பபர் இன்னமும் திறந்த மவளியில்தான் ெலம் கழிக்கிறார்கள்
என்கிற தகவனல மவளிப்பட்டிருந்தது. இந்த நான்டகந்து ஆண்டுகளில் இந்த விஷயத்தில் மபரிய
முன்பனற்றம் ஏற்பட்டு, நம் நாடு வல்லரசு ஆகிவிட்ைதாகமவல்லாம் பதான்றவில்டல.

புள்ளிவிவரொக வாசிப்பதால் இந்தச் மசய்தி மபரிய தாக்கத்டத ஏற்படுத்தாது. இருபது, இருபத்டதந்து
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்கள் ஊருக்கு வாழ்க்னகப்ேட்டு வந்த அக்கா ஒருவர், முதல் நாபள

பிறந்தகத்துக்குச் மசன்றுவிட்ைார். காரணம் என்னமவன்றால், ெணெகன் வட்டில்
ீ
கழிவடற இல்டல.
திறந்தமவளியில் என்னால் கழிக்க முடியவில்டல என்று மசான்னார். கிட்ைத்தட்ை இபத கடதடய

‘பீக்கடதகள்’ மதாகுப்பில் ‘பிசாசுக்கு பிடித்த விஷயம்’ என்கிற கடதயாக வாசிக்கும் பபாது, நாடு முழுக்க

அது லோல் எத்தடன அக்காக்கள் கானலக்கைனுைன் லோராடிக் ககாண்டிருக்கிறார்கள் என உணரமுடிகிறது.
ஒப்பீட்ைளவில் இப்பிரச்சிடன பிரதானொக மபண்கடளபய அதிகம் பாதிக்கிறது. விடிவதற்கு முன்னால்
பபாய்விட்டு வந்துவிை பவண்டும். அல்லது இருட்டிய பிறபக பபாயாக பவண்டும். இடையில் வயிறு
சரியில்டல என்றாலும் அைக்கிக் ககாள்ள பவண்டும். முதல்வர், அடெச்சர் ொதிரி முக்கியஸ்தர்கள்
வருடகக்காக பாதுகாப்புப் பணியில் பல ெணி பநரம் கால் கடுக்க நின்றுக் மகாண்டிருக்கும் மபண்

பபாலிஸாடரப் பற்றி பயாசித்துப் பாருங்கள். வயிறு ‘கைமுைா’ மசய்தால் என்னதான் மசய்ய முடியும்?
மதாகுப்பில் இைம் மபற்றிருக்கும் ‘கடைசி இருக்டக’ கடதயில் பபருந்தில் பயணித்துக் மகாண்டிருக்கும்

பபாது சிறுவன் ஒருவனுக்கு ெலம் கழிக்க பவண்டிய உந்துதல் வந்துவிடுகிறது. நைத்துனபரா பாதியில்
நிறுத்த முடியாது என்று அைம்பிடிக்கிறார். அவனுக்காகக் காத்திருக்க ெற்ற பயணிகளும் அனுெதிக்க
ொட்ைார்கள். அடனவரின் முகத்தில் அடறயும் முடிவிடன எடுக்கிறான் சிறுவன். அங்பகபய கழிந்து
விடுகிறான். இந்த சிறுவைின் அவஸ்னதனயப் லேருந்தில் அடிக்கடி ேயணிக்க லவண்டிய நினலயில்
இருப்ேவர்கள், உைைடியாக தங்கள் அனுேவத்லதாடு ஒப்ேிட்டுப் ோர்த்துக்ககாள்ள முடியும்.
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தமிழ்
முதுடெ காரணொக படுத்த படுக்டகயில் விழும் கிழவி ஒருத்தி, அவள் அறியாெபலபய படுக்டகயில்

ெலம் கழித்து விடுகிறாள். அதுகுறித்து அவளது ெகள் முகம் சுழித்துக் பகாபெடைய, டவராக்கியக் கிழவி

உண்பதால்தாபன ெலம் வருகிறது என்று உண்ணாபநான்பிருந்து உயிடர விடுவதாக ‘ெஞ்சள் படிவு’ கடத.
‘மவங்கபைசனும் ஒரு நிெிைம் பன்றி ஆகிப் பபானான்’ என்கிற அதிர்ச்சி முடிபவாடு முடியும் ‘வராக

அவதாரம்’ மதாகுப்பின் குறிப்பிைத்தக்க கடதகளுள் ஒன்று. நகரத்தில் முதன்முடறயாக காமலடுத்து

டவக்கும் ஒருவன், இங்கிருக்கும் காடலக்கைன் நடைமுடறகடள கண்டு அதிர்ச்சி அடைகிறான். ஒரு
கட்ைத்தில் அவனும் அவர்களுைன் இந்த பஜாதியில் ஐக்கியொக பவண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது.

ெலம் மதாைர்பான கடதகள் என்பதால் கடதகள் அடனத்துபெ ொற்று சினிொ வண்ணத்தில் ைல்லாகபவ
இருக்க பவண்டும் என்கிற அவசியத்டத உடைத்து, வாய்விட்டு சிரிக்க டவக்கும் அரசியல் பகடிக் கடத

ஒன்றிடனயும் இத்மதாகுப்பில் இடணத்திருக்கிறார் மபருொள்முருகன். கிராெத்துக்குப் பயிற்சி மதாைர்பாக
வரும் கம்யூனிஸ்ட் பதாழர் ஒருவருக்கு பதநீர் அருந்தாெல், காடலக்கைன் கழிக்க இயலாது. பதாழர்

பி.எம்.முக்கு இது பூர்ஷ்வா ெனநிடலயாகப் படுகிறது. அவர் கண்ணில் பதநீடரக் காட்ைாெபலபய ஒரு
முழுநாடள ஓட்ை முயற்சிக்கிறார் பதாழர் பி.எம். இறுதியில் அதில் ஓரளவு மவற்றியும் கிடைக்கிறது.
மதாகுப்பின் முதற்கனதயாக இைம்மபற்றிருக்கும் ‘பீவாங்கியின் ஓலம்’ சிறுகடத, நகருக்கு வாழ்க்டகப்

படும் கிராெத்துப் மபண்ணின் ெனதுக்குள் ஆழொக ஊடுருவி அவளது அச்சங்கடளயும் எண்ணங்கடளயும்
அசாதாரணொக மவளிப்படுத்துகிறது. ‘கருதாம்பாடள’ கடதயில் வட்டுக்குள்பளபய
ீ
கழிவடற என்கிற
நவன
ீ
ொற்றத்டத ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக் மகாள்ள இயலாத கிராெத்துக் கிழவி, பிற்பாடு அதன் சாதக
பாதகங்கடள உணர்ந்து ேிற்ோடு தன்னுடைய கிராெத்து இல்லத்திலும் அப்படிமயாரு கட்ைடெப்டப

ஏற்படுத்துகிறாள் என்பதாகப் பபாகிறது. இம்ொதிரி கடதகளில் திறந்தமவளி (எதிர்) நான்குபுறமும் மூடிய

கழிவடற என்மறல்லாம் நிடலப்பாடு எடுக்காெல், அடத அடதப் பயன்படுத்துபவர்களின் ெனப்பபாக்கிடன
பதிவு மசய்வதிபலபய தன்னுடைய முழுனமயாை முடனப்பிடன எழுத்தாளர் மசலுத்தியிருக்கிறார்.

மதாகுப்பினிபலபய உலுக்கக்கூடிய கடதயாக ‘சந்தன பசாப்பு’ அடெந்திருக்கிறது. வறுடெ காரணொக
ஒரு சிறுவன், உணவகம் ஒன்றின் கழிப்படறயில் தண்ண ீர் ஊற்றி சுத்தம் மசய்யும் பவடலடய

மசய்கிறான். உள்பள மநடுபநரம் கழித்துக் மகாண்டிருப்பவர்கடள கதடவத் தட்டி அவசரப்படுத்துவதும்
அவனுடைய கூடுதல் பவடல. ெலவாடை காரணொக எப்படியாவது ஊருக்கு திரும்பப்பபாய்விை

பவண்டும் என்று விரும்புகிறான். ஊர்க்காரர் ஒருவர் அவனுக்கு தற்காலிக நிவாரணொக ‘சந்தன பசாப்பு’

வாங்கித் தருகிறார். சில காலத்தில் அவபன அவ்பவடலக்கு மபாருந்திப் பபாகிறான் என்பதாகப் பபாகிறது.
‘புடக உருவங்கள்’ என்கிற கடத ஏன் இந்தத் மதாகுப்பில் பசர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்று மதரியவில்டல.
ெலத்டதக் கருப்மபாருளாக்கி தெிழில் ஓர் எழுத்தாளர், ஒரு முழு சிறுகடதத் மதாகுப்பப எழுதியிருக்கிறார்
என்பது ஆச்சரியொக இருக்கிறது. ெற்றவர் பபசத் துணியாத விஷயத்டத பபசுவலத ஒரு படைப்பாளியின்
பநாக்கொக இருக்க பவண்டும் என்கிற இலக்கணத்பதாடு கச்சிதொகப் மபாருந்துகிறார் மபருொள்முருகன்.
ஏன் குறிப்பாக இடதப் பபசத் துணிய பவண்டும்? உலக அழகியாக இருந்தாலும், அவளும் தினமும் ஒரு

முடறயாவது கக்கூஸுக்கு பபாய்த்தான் ஆகபவண்டும் இல்டலயா? அந்த விஷயத்டத எப்படி பபசாெல்
இருக்க முடியும்? – இப்படி எடுத்துக் மகாள்ளலாம். அல்லது, தலித் என்றால் வாயில் பீடயத் திணித்து

இழிவுபடுத்துகிறார்கபள, எப்படி இடதப் பபசாெல் இருக்கமுடியும்? – இப்படியும் எடுத்துக் மகாள்ளலாம்.
ொறுபட்ை வாசிப்பு அனுபவத்டத நாடுபவர்களுக்கு ‘பீக்கடதகள்’ முற்றிலும் புதிய தரிசனங்கள் தருகிறது.
| பீக்கரதகள் | சிறுகரதகள் | சபருமாள்முருகன் | அரடயாேம் | டிசம்பர் 2004 | ரூ.60 |
***
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கவப்சபண்ரணக் கையம் : க்ஷணப் சபாழுதின் கரதகள்

சாந்தி

லவப்கேண்னணக் கலயம் கேருமாள்முருகைின் நான்காவது சிறுகனத கதாகுப்பு. ேல்லவறு இதழ்களில்

கவளியாை 23 கனதகள் இத்கதாகுப்ேில் உள்ளை. தைிப்ேட்ை முனறயில் எைக்கு சிறுகனத வாசிப்பு வார /
மாத இதழ்கள் தாண்டி அதிகம் இல்லாததால் கதாைக்கத்தில் கனதலயாட்ைம் அத்தனை சுவாரஸ்யமாக
இருக்கவில்னல. ஆைால் ஒரு கனத ேடித்து முடிந்ததும் அந்த எண்ணம் காணாமலல லோைது. மிக

நிதாைமாை நுண்ணிய விவரிப்புகள், நான் கண்டிராத கிராமத்னத, கோறுனமயாக என் கற்ேனையில்
ககாண்டு வர உதவுவதாகலவ இருந்தை, உனரயாைல்கள் வழி கமல்லிய உணர்வுகளும் புலப்ேடுவது

சுவாரஸ்யம். விவரிப்புகளின் வழி கனதயில் வரும் மைிதர்கள், அவர்கள் சூழ்நினலகள், உணர்ச்சிகள் எை
எல்லாலம கற்ேனையில் காட்சிகளாய் விரியும் வனகயில் சுவாரசியமாை அழகிய எழுத்து நனை.

வர்ணனைகள், அவற்றிற்காை ஆசிரியர் உணர்த்தும் (அல்லது உணர்த்துவதாக கசால்லப்ேடும்) குறியீடுகள்

லோன்ற குழப்ேங்களின்றி நிதாைமாை கதளிவாை உனரநனை. கேருமாள்முருகைின் கிராமியக் கனதக்களம்
புதிதாகலவ இருந்தாலும் விவரிப்புகளின் எளினமயில் சிக்கலின்றி நாம் கனதக்குள் ேயணிக்க முடிகிறது.
கனத இயல்ோய் கதாைங்குவதிலிருந்து கைமாை / உணர்ச்சிகரமாை முடிவுவனர நாமும் கனதக்குள்

இருப்ேது லோன்ற உணர்லவ சுவாரஸ்யமாகிவிடுகிறது. ஒரு கணத்தில் நிகழும் எதிர்வினையால் அதற்கு
முந்னதய கணம் வனர இருந்த இயல்புநினல மீ ட்கைடுக்க முடியா நினலக்குப் லோவது கதளிவாக இந்த
கனதகளில் ேதிவு கசய்யப்ேட்டிருக்கிறது, அதன் தாக்கமும் நம் மைதில் ேதிகிறது.

கேருமாள்முருகைின் கனதகள் கேரும்ோலும் கிராம வாழ்க்னகனயலய தம் கனதப்கோருளாகக் ககாண்ைது.
கிராமப்புற எளினம ேற்றி அதிகம் அறியாதவர்கள் கவகு சாதாரணமாக "யாருக்குத்தான் துன்ேங்கள்

இல்னல?” என்று கைந்து கசல்வதுண்டு, ஆைால் இக்கனதகளில் எளியவர்களின் அன்றாை லோராட்ைங்கள்,
அவர்கள் கைந்த காலங்கள், அவர்களின் எதிர்காலச் சவால்கள் எை ஒட்டுகமாத்தமாய் அந்த மைிதர்களின்
வாழ்வின் உள்லநாக்னக அப்ேடிலய நமக்கு காட்டி அவர்களின் நினலமீ து கேரும் புரிதல் தருகிறது.

இத்கதாகுப்ேின் கனதகள் கேரும்ோலும் கணலநர உணர்ச்சி கவளிப்ோட்டினை னமயமாகக் ககாண்ைதாகலவ
இருக்கின்றை. சிறுசிறு வார்த்னதகள், கசயல்கள் எப்ேடிப் ேடிப்ேடியாக ஒரு கேரும் வினளவினை

உண்ைாக்குகின்றை என்ேனத விவரிக்கும் கனதகள். கண லநரத்தில் கேரும் லகாேம், லசாகம், விரக்தி

லோன்றவற்னற ஒலரகயாரு நிகழ்வு ககாடுத்து விடுவதில்னல. நம் மைநினல, ேடிப்ேடியாக உருவாகும்

உணர்ச்சிகள், அதன் லோக்னகத் தீர்மாைிக்கும் மற்றவரது கசயல்கள் எை நம் கட்டுப்ோடுகனள தாண்டி நம்
கசயல்கள், எதிர்வினைகள் கவளிப்ேடும் தருணங்கனள இக்கனதகள் ேதிவு கசய்கின்றை. வன்மம், காமம்,
கோறானம லோன்ற ஆழ்மைதில் இருந்து ஆட்ககாள்ளும் எதிர்மனற உணர்வுகனளயும் லேசுகின்றை.
திடீர் எதிர்வினையாய் மிகவும் உணர்ச்சிவயப்ேட்டு ஆத்திரம், ஆற்றானம, லோன்ற உணர்சிகனளக்

காட்டுேவர்கனள, அவர்கள் ேக்கத்து நியாங்களுைனும் புரிதலுைனும் காட்டுகின்றை இந்தக் கனதகள்.

புரிந்துககாள்ளும் தன்னம உனைய மக்களும் கூை இத்தனகய எளியவர்களின் உணர்ச்சிச் சலைங்களின்
லோது அதற்குக் காரணமாய் அவர்களின் அறியானம, நிதாைைமின்னம லோன்றவற்னறலய சுட்டிக்

காட்டுகிறார்கள். கேருமாள் முருகைின் கனதகளில் ேயணித்து அவர்களின் வாழ்னவ காணும்லோது எளிய
மைிதர்களின் லோலிப் ேசப்ேற்ற உணர்வுகனள புரிந்துககாள்ளலாம். தங்களது கசய்னகயில் சரி, தவறு,

ோதிப்பு, இழப்பு, நன்னம எை எதுவரினும் அந்தந்தச் சூழ்நினலகனள லநர்னமயாய் எதிர்ககாள்கிறார்கள்.
அச்சூழலில் கனதமாந்தர்களுைன் நம்னம ஒப்ேிட்டு அவர்களின் மீ து வாஞ்னச ககாள்ளச் கசய்கிறது.
'இருள்தினச' எனும் கனத அவ்வப்லோது லவனல ேளு காரணமாகக் குடித்துவிட்டு வரும் கணவன்,

அவன் வட்டிற்கு
ீ
வராதலோது இருளில் கசன்று அவனைத் லதடும் ஒரு கேண் மற்றும் அவளது இரு

ேிள்னளகள் ேற்றியது. இதில் அந்தப் கேண்ணும் அவள் மூத்த மகனும் சின்ை மகனை வட்டில்
ீ
விட்டு
கணவனைத் லதடிச் கசல்கிறார்கள். இது வாடிக்னகயாை ஒன்று, கேரிய மகனும் இதற்குப் ேழக்கப்

ேட்ைவைாகலவ இருக்கிறான். அவர்கள் லதடிச் கசல்லச் கசல்ல விவரிப்புகளில் அவள் கணவைின் நினல
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குறித்தும் இருளில் லதடும் அவர்களின் நினல குறித்தும், அவர்கள் எனதயும் எதிர்ோர்த்துச் கசல்வனதயும்
ேனதேனதப்புைன் கனத ேதிவு கசய்கிறது. அவர்கள் ஒருவாறு, கீ லழ விழுந்து கிைக்கும் கணவனை லதடிக்
கண்டுேிடித்து வட்டிற்குக்
ீ
ககாண்டுவந்து லசர்க்கிறார்கள். ஆசுவாசமாை அந்தக் கணத்தில் வட்டிலிருந்த
ீ

சிறிய மகன் இருளில் தானயத் லதடி அழுது அழுது மயங்கியிருப்ேதாய், எதிர்ோரா ஒரு துன்ே அதிர்லவாடு
கனத முடிகிறது. இக்கனதயில் கதாைக்கம் முதலல இருக்கும் ேனதேனதப்பு ஒரு கட்ைத்தில் முடிந்ததாய்

ஆசுவாசம் அனையும்லோது, அடுத்த லசாகம் காத்திருக்கிருந்து, அந்தப் கேண்ணுக்காக இரங்க னவக்கிறது.

'லகாம்னேச் சுவர்' கனத முத்துப்ோட்ைார் எனும் கவனலயில்லா வயது முதிர்ந்த ஒருவனர ஆட்ககாள்ளும்
கோறானமத் தீ ேற்றியது. எந்தக் கவனலயுமின்றி ேடுத்ததும் உறங்கும் வரம் கேற்றவர் அவர். அனதப்

ேற்றி லகட்கும் அனைவரிைத்தும் கவனலயில்லாமல் இருப்ேதும் கடும் உனழப்புலம தைக்கு இவ்வரத்னதத்
தருவதாக கேருனமயாக கூறிக்ககாள்வார். அந்த ஊரில் அவருக்குச் சிலநகமாை ஓர் இனளஞன் வயல்

லவனலகனளயும் ோர்த்துக்ககாண்டு, நூல் மில் லவனலக்கும் கசன்று ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக அவரது
ஓனல ககாட்ைாயின் அருலக ஒரு வடு
ீ கட்டுகிறான். அவரிைமும் அடிக்கடி லயாசனை லகட்ோன்,

முத்துப்ோட்ைாரும் அவனுக்கு லயாசனைகள் கசால்கிறார். தன் காலத்தில் இதுலோல வடு
ீ கட்ைமுடியாது
என்று நினைத்தவாலற தன் மகன்களிைம் வடு
ீ கட்ைச் கசால்கிறார், அவர்கள் வசதி இல்னல என்று

கசால்லி மறுத்து விடுகின்றைர். முத்துப்ோட்ைார் அந்த இனளஞனுைன் சக மாக லேசிைாலும், கண்
முன்லை வளரும் அந்த வட்டின்
ீ
கட்டுமாைப் ேணி அவருக்குள் ேடிப்ேடியாகப் கோறானமனய

உண்ைாக்குகிறது. சமீ ேமாய் லநாய் லோல் வந்திருக்கும் தூக்கமின்னமயும் அவனரப் ேடுத்துகிறது. ஓர் இரவு
அந்த வட்டிற்குச்
ீ
கசன்று உயர்ந்து வந்து ககாண்டிருக்கும் சுவற்னற இடித்துவிட்டு வந்த ேின்ைர் அவர்
தூங்குவதாகக் கனத முடிகிறது. லமற்ேரப்ேில் எல்லாம் சரியாக இருந்தாலும் அடி ஆழத்தில் ேைரும்
கோறானமத்தீ, அதைால் ஒருவரின் குணலம மாறிப்லோகும் கவளிப்ோடு ஆகியனவ கதரிகிறது.

'நல்ல ககதி' எனும் கனத ஒரு தாய் மற்றும் இரண்டு மகன்கள் ேற்றியது. திைக்கூலியாை தாய்

லவனலயில்லாத ஒரு நாளில் கானல எழுந்தது முதல் மகன்கனள அக்கனறயாய்க் கவைிக்கிறாள்.

அவர்களும் எப்லோலதா கினைக்கும் இது லோன்ற சந்தர்ப்ேங்கனள இன்ேமாய் அனுேவிக்கிறார்கள். கம்பு

மாவு இடிப்ேது, ேனழயனத தாய் னகயால் கனரத்துச் சாப்ேிடுவகதை அன்னறய நாள் நகர்கிறது. ேக்கத்து
வட்டுப்
ீ
ோட்டி, 'உைக்கு சிங்கக்குட்டிகளாய் மகன்கள்,' எனும்லோது பூரித்துப் லோகிறாள். ஒரு துக்க

நிகழ்விற்கு ேக்கத்து வட்டுப்
ீ
கேண்ணுைன் கிளம்பும்லோது அடுப்ேில் கவந்து ககாண்டிருக்கும் லசாற்னறப்
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ோர்த்துக் ககாண்டு, எங்லகயும் லோகாமல் வட்டிலலலய
ீ
வினளயாடுமாறு மகன்களிைம் கூறி விட்டுச்
கசல்கிறாள். அவள் கசன்றதும் லசாற்னறக் காவல் காத்துக் ககாண்டிருந்த மகன்கள் கமல்ல

வினளயாட்ைால் ஈர்க்கப்ேட்டு ஒவ்கவாருவராய்ச் கசன்றுச் விடுகிறார்கள். அவள் திரும்பும் லோது

லசாற்னறப் ோனையுைன் நாய்கள் எடுத்துச் கசன்று தின்று விட்ைனதப் ோர்த்ததும் ஆலவசம் ககாள்கிறாள்.
இரண்டு நாட்களுக்காை லசாறு, ேழகிய ோனை எை எதிர்ோரா இழப்புகளிைால் ஆலவசம் ககாண்டு

மகன்கனள அடிக்கிறாள். ஆத்திரம் தீர அடித்துவிட்டு, ஒரு கேண் குழந்னத இருந்தால் வட்டு
ீ
லவனலயில்
உதவியிருக்கும், எைக்கு நல்ல ககதி கினைத்திருக்கும் எை அழுவதாய்க் கனத முடிகிறது. அந்தத்

தாயின் லகாேம் நியாயமாைதாய் இருந்தாலும் லகாேத்தால் அவளுக்குக் கூடுதல் வருத்தலம மிஞ்சுகிறது.
கேரும்ோோலும் நாம் ேின்வினளவுகனள எண்ணிப் ேல்லவறு சூழ்நினலகளுக்கும் மைனதத் தயாராகலவ

னவத்திருக்கிலறாம். ேிறரின் எதிர்வினைனய யூகிப்ேது, திட்ைமிடுவது, ஏன் உணர்சிகனளக் கூை ஒத்தினக
ோர்த்து னவத்துக் ககாள்வது வனர கசய்கிலறாம். அதைால் ோசாங்கற்ற எதிர்வினை சில லநரம்

முதிர்ச்சியற்றதாய்த் கதரிகிறது. ஆலவசம், லசாகம், சரி கசய்ய முடியாத இழப்பு லோன்ற சம்ேவங்கள்

நிகழும் இவ்வாறாை கனதகளில் லமலலாட்ைமாகப் ோர்த்து அவர்களின் அறியானம / நிதாைமின்னமனய
சுட்டிக் காட்டி மாற்று வழிகனள, கருத்துகனளக் கூறிவிை முடியும். ஆைால் இந்தக் கனதமாந்தர்கனள

ஆரம்ேப் புள்ளியிலிருந்து அதற்காை மனை திறப்பு வனர உள்ள விவரிப்புகனளப் ேடித்து, அவர்களது நினல
உணர்ந்து அந்தச் சம்ேவங்கனளக் காணும் லோது அதற்காை நியாங்கள் புரிகின்றை. எதிர்ோர்ப்புகளுக்லகா,
திட்ைமிடுதலுக்லகா அவகாசம் இன்றி திைசரி வாழ்னவ அதன் லோக்கிலலலய கசன்று னகயாள்கிறார்கள்.
'லவப்கேண்கணய்க் கலயம்' கனத ஒரு ோட்டிக்கும் ககாள்ளுப் லேரனுக்கும் இனையிலாை ோசத்னதப்

ேற்றியது. லவனலச் சூழ்நினல காரணமாக கவளியூர் கசல்லும் லேத்தி தைிலய வசிக்கும் ோட்டியிைம் தன்
ஆறு வயது மகனை லவறு வழியின்றி விடுமுனறக்கு விட்டுச் கசல்கிறாள். ோட்டியும் இந்த வயதில்

தன்ைால் இப்ேடிகயாரு உேலயாககமை மகிழ்ந்து ஒப்புக் ககாள்கிறாள். லேரனுக்கு சுதந்திரமாை கிராமம்,

ோட்டியின் ேக்குவமாை சனமயல், வினளயாட்டு எல்லாம் ேிடித்துப் லோகிறது. எல்லாம் சரியாய் இருந்தும்
ோட்டியால் லேரன் வினளயாடும் லோது ோர்த்துக் ககாள்ள முடியாமல் லோகிறது. மற்ற சிறுவர்களுைன்

லசர்ந்து மரம் ஏறுதல் லோன்ற அோயகரமாை வினளயாட்டுகளின் லோது கவனல ககாள்கிறாள். எல்லாப்
ேிள்னளகளும் கிணற்றில் வினளயாை ஆரம்ேித்ததும் ோட்டியால் லேரனைத் தடுக்கவும் முடியவில்னல,

விைவும் முடியவில்னல. தன்ைால் அவனைக் கவைித்துக் ககாள்ள முடியாது என்று நினைத்து ேக்கத்து

ஊரிலிருக்கும் மற்கறாரு லேத்தி வட்டில்
ீ
சிறுவனை விட்டுவிை கூட்டிச் கசல்கிறாள். உற்சாகமாய் வந்த
அவன் உண்னம கதரிந்ததும் லகாேப்ேட்டு மறுக்கிறான். லவறு வழி ஓடி ோட்டினயப் ேிடிக்கச் கசால்லிச்
சிரிக்கிறான். ோட்டியும் அவனைப் ேின்லை துரத்திச் கசல்வதாகக் கனத முடிகிறது. லவப்கேண்கணய்க்

கலயம் எப்லோதாவது உதவுவது லோல் மிகவும் வயது முதிர்ந்த ோட்டி உேலயாகப்ேடுவதும் அதைால்

ோட்டிக்கு கினைக்கும் மகிழ்ச்சியும் அழகாக ேதிவு கசய்யப்ேட்டுள்ளது. எளிய மைிதர்களின் இன்ேங்கள்
கநகிழச் கசய்ேனவ. எதிர்மனறச் சூழ்நினலகனள எப்ேடி அவர்கள் திட்ைமிைாமல் னகயாள்கிறார்கலளா
அலதலோல் அவர்களுக்கு முற்றிலும் தகுதியாை இன்ேங்கனளக்கூை அவர்கள் திட்ைமிடுவலதா,

எதிர்ோர்ப்ேலதா இல்னல. அதைால் அனவ லமலும் மதிப்புனையனவயாகி கநகிழச் கசய்கின்றை
லகாேம், லசாகம், காமம், குற்ற உணர்வு, கோறானம, மகிழ்ச்சி எை உணர்வுகனள அதன் கைம்

குனறயாமல் ேதிவு கசய்கின்றை கேருமாள்முருகைின் கனதகள். கனதலயாலை ேயணிப்ேதால் முடிவிற்குப்
ேின் அதன் தாக்கம் நமக்குள் எதிகராலிக்கிறது. அந்த ஒரு கணத்தின் மாறுதல்கனள, ோதிப்னேப் ேற்றி

லயாசிக்க னவக்கின்றை. நம் குணத்திலிருந்து நல்லேடியாகலவா ககட்ைேடியாகலவா மாறுேை னவக்கும்

அந்தக் கணம் எப்லோதும் வரலாம். இந்தக் கனதகனள ேடிக்னகயில் நம் கமல்லிய உணர்வுகளின் சிறுசிறு
மாற்றங்கனள கவைித்துச் சுதாரித்துக் ககாள்ள மைனதப் ேழக்கப்ேடுத்திக் ககாள்ளத் லதான்றுகிறது.

| கவப்சபண்சணய்க் கையம் | சிறுகரதகள் | சபருமாள்முருகன் | காைச்சுவடு | ஜூரை 2012 | ரூ.190 |
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சகட்ட வார்த்ரத கபசுகவாம் : அல்குல் ஆராய்ச்சியாேன்

அதிஷா
(முன்குறிப்பு: இக்கட்டுனரயில் இைம்கேற்றுள்ள வார்த்னதகள் உங்களுக்கு ஒவ்வாததாகவும் உவப்பு
அற்றதாகவும் இருக்கலாம். நீங்கள் கலச்சார காவலராகலவா அல்லது ோலியல் கதாைர்ோை கசாற்கனளப்
கோதுகவளியில் ேடிக்க விரும்ோத உத்தமப் கேருந்தனகயாகலவா இருந்தால், கதாைர்ந்து ேடித்தால்
உங்களுக்கு மாரனைப்லோ அல்லது காச லநாலயா வந்து அகால மரணம் நிகழலாம். ப்ள ீஸ் ககட்அவுட்!)
ேள்ளியில் அறிவியல் வகுப்புகளில் இன்று வனர மாறாத ஒரு வழக்கமுண்டு. இைப்கேருக்கம் ேற்றிய
ோைங்கனள ஆசிரியர்கள் அப்ேடிலய கைந்து விடுவார்கள். அனதப் ேற்றிப் லேசிைால் கலாசாரம் சீர்
ககட்டுவிடும் என்கிற நம்ேிக்னக காரணமாக இருக்கலாம். ஆைால் ேள்ளி மாணக்கர்களினைலய இன்று
வாட்ஸப்ேிலும் இனணயத்திலும் ேரவுகிற முக்கால்வாசி லஷரிங் இந்த சப்க க்ட் விஷயங்கள் தாம்!
புண்னையும் சுன்ைியும் கூதியும் கதரியாத ேிள்னளகலள இன்று கினையாது என்று கசால்லலாம்
கேண் ேிள்னளகளும் கூை இப்லோகதல்லாம் இதுமாதிரி கசாற்கனள சக மாகப் ேகிர்ந்து ககாள்கிறார்கள்.
இந்த அனுேவ அறிகவல்லாம் ஆறாம் வகுப்ேிலலலய கதாைங்கி விைக்கூடிய காலகட்ைத்திலும் ேள்ளி
ஆசிரிய மணிகள் இன்ைமும் னேயன்களுக்கும் ோப்ோக்களுக்கும் இடுப்புக்குக் கீ ழ் எதுவுலம கதரியாது
என்று நினைத்துக்ககாண்டு ோைகமடுப்ேகதல்லாம் நம்முனைய கல்வியனமப்ேின் நனகமுரண்கள்.
இது ேள்ளி அளவில் மட்டும் கினையாது, இலக்கிய கலவலிலும் உண்டு என்ேது தான் ‘ககட்ைவார்த்னத
லேசுலவாம்’ நூலி’ன் முக்கிய சாரம்சம். ேல்கனலக்கழகங்களிலும் தமிழராய்ச்சி நிறுவைங்களிலும்,
வரலாற்றில் நம்முனைய சங்க இலக்கியங்கனளத் கதாகுத்தவர்கள் ேண்ணிை புைிதமாக்கல் கசன்சார்
லவனலகனள அம்ேலப்ேடுத்துகிற முயற்சி இது! முதலில் இறக்னக இதழிலும் ேிறகு மணல் வடு
ீ
இதழிலும் இக்கட்டுனரகள் கவளியாகிை. அந்தகதாைரின் கதாகுப்லே ‘ககட்ை வார்த்னத லேசுலவாம்’.
மாகதாருோகனை எரித்தவர்கள் இந்நூனலப் ேடித்தால் கேருமாள்முருகனைலய எரித்துவிடுவார்கள்!
காரணம் தமிழ் கமாழி, தமிழ் இலக்கியம், அதன் புைிதத்தன்னம எை இங்லக வாய்கிழியப் லேசப்ேடும்
கமாழியரசியல் வியாோரிகளின் முகத்தில் தமிழ் இலக்கிய அல்குனல னவத்து லதய்த்திருக்கிறார்
கேருமாள்முருகன். (அல்குனல முகத்தில் னவத்து லதய்ப்ேது ேற்றி கூை ஒரு இலக்கிய ோைல் இருக்கிறது,
அதுவும் கிருஷ்ணர் முகத்தில் னவத்து லதய்ப்ேதாக! அதுவும் இந்நூலில் இைம்ேிடித்துள்ளது.)
அல்குல் என்றால் என்ை கதரியுமா? நாகரீகமாக கசால்வதாக நினைத்துக்ககாண்டு கசான்ைால் லயாைி.
தரலலாக்கலாககவன்றால் புண்னை. ஆைால் இரண்டுலமயில்லாமல் இலக்கியத்தரமாை கசால் அல்குல்.
தமிழ் இலக்கியத்னதப் புைிதமாைதாக மாற்ற அதன் கற்ேினைக் காப்ோற்ற மாண்ேினை லமம்ேடுத்த
நம்முனைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் இலக்கியங்கனள எப்ேடிகயல்லாம் ககாத்துக்கறி லோட்ைார்கள்
என்ேதற்காை ஆதாரங்கனள நூல் முழுக்க அடுக்குகிறார் கேருமாள்முருகன்.
லயாைி என்று கசான்ைால் ஒரளவு ஏற்றுக் ககாள்ேவர்களால் அல்குல் என்ேனத ஏற்றுக்ககாள்ள முடியாது!
ஆண்குறி, கேண்குறி என்று எழுதிைால் ஏற்றுக்ககாள்ேவர்களால் புண்னை, சுன்ைி, கூதி என்ேனத
ஏற்கவியலாது! ஆைால் கேருமாள்முருகன் எந்த ஒரு கமாழியிலும் ஒரு விஷயத்னதக் குறிப்ேிை ஒலர
கசால்தான் இருக்கலவண்டும். அதுதான் கமாழியின் கசழுனமனய கவளிப்ேடுத்துவதாக இருக்குகமன்கிறார்.
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அதைால்தான் அந்தக் காலத்திலலலய கேண்ணின் அந்தரங்க உறுப்ேிற்கு அல்குல் எை அழகாக
கேயரிட்டுள்ளார்கள். இரண்டு லேர் லசர்ந்து கசய்கிற காம வினளயாட்டுக்குப் புணர்ச்சி என்று
கேயரிட்டுள்ளார்கள் என்கிறார். ஆைால் நம்முனைய கலச்சார காவல்துனறலயா அல்குனல
கேண்குறியாக்கியும் புணர்ச்சினய உைலுறவாக்கியும் னவத்திருக்கிறது என்று விசைப்ேடுகிறார்!

அல்குனல குறுந்கதானக கதாைங்கி எண்ணற்ற இலக்கியங்களில் நூற்றுக்கணக்காை ோைல்களில் அப்ேடி
புகழ்ந்து தள்ளி வர்ணித்து ரசித்து ருசித்து (?) எழுதியிருக்கிறார்கள் நம்முனைய புலவர் கேருமான்கள்!
ஒவ்கவான்றும் தைிரசம்! அப்ேடி இதுவனர எழுதப்ேட்ை ஒவ்கவாரு ோைனலயும் கண்டுேிடித்து ஆராய்ந்து
அதன் உண்னமயாை உனரனய மிகுந்த சிரத்னதலயாடு நமக்கு எடுத்துச் கசால்லியிருக்கிறார் முருகன்.
கால இயந்திரத்திலலறி சங்க காலத்தின் ஒவ்கவாரு அல்குலுக்குள்ளும் புகுந்து கவளிலய வருகிறது
அவரது எழுத்து. தமிழ் இலக்கிய உலகத்தில் யாருலம கசய்யத் துணிந்திராத மிக முக்கியப் ேணி இது!
ேல ோைல்களில் அல்குனலப் ோம்ேின் ேைத்லதாடு ஒப்ேிடுகிறார்கள்! (கமத்கதன்றிருக்கும் ேின்ேக்கம்.)
அல்குல்லாகப் ேட்ைதன் அளவு, அதன் ேரப்பு, ேருமன் எை வியந்லதாதி வியந்லதாதி… கம்ேகரல்லாம் இதில்
கனரகண்ைவராகப் ேக்கத்துக்கு ேக்கம் சீனதயின் அல்குனல விைாமல் விரட்டியிருக்கிறார் என்கிறார்
நூலாசிரியர். அகலினகனயத் கதாட்ைதால் சாேம் கேற்ற இந்திரனுக்கு உைம்கேல்லாம் ஆயிரம் அல்குல்
உருவாகி விடுகிறது. அது ோர்க்கத் தனலகீ ழாய் கதாங்கும் கவௌவானலப் லோலிருப்ேதாக கம்ேர்
வருணிக்கிறார்! லகவலமாகத் கதாங்கக்கூடிய அருகவறுப்பூட்டும் அல்குல்கள்!
கம்ேரின் அல்குல் லசட்னைகளுக்குச் சாட்சியாகத் தருவது அறிஞர் அண்ணாவின் கம்ேரசம்! கம்ேரசம்
முழுக்கலவ இந்த லமற்ேடி லமட்ைர்கள்தான். ஆைால் அறிஞர் அண்ணாலவ தடுமாறியது ராவணன் குல
அரக்கிகளின் அல்குல் ேற்றி கம்ேர் எழுதியும் அனதப் ேற்றித் தன்னுனைய கம்ேரசத்தில் அைக்கி
வாசித்திக்கிறார் என்ேனதயும் கேருமாள்முருகன் குறிப்ேிைாமலில்னல. கம்ேர் சிங்கிளாகலவ லசட்னைகள்
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கசய்தவர் என்ேனத அவருனைய சில தைிப்ோைல்களின் வழி குறிப்ேிடுகிறார். ஆைால் அப்ோைல்கள்
கதாகுக்கப்ேட்ைலோது நீக்கப்ேட்டும் அல்லது உனர எழுதும்லோது தவறாக எழுதப்ேட்டும் இருக்கின்றை.
கமாத்தம் 15 அத்தியாயங்கள் ககாண்ை இந்நூலில் ேத்து அத்தியாயம் முழுக்க அல்குல் ஆராய்ச்சிதான்!
அதற்குப் ேிறகுதான் ஆண்களுனைய லமற்ேடி ஐட்ைம் குறித்லத நூலாசிரியருக்கு நினைவு வருகிறது.
ஆண்களுனைய சமாச்சாரத்துக்கு என்ை என்று லதை ஆரம்ேித்து ‘’தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆண்குறி ேற்றிய
ேதிவுகள் இல்னல என்றாலும் அது சார்ந்த சில விஷயங்கள் வருகிறது’’ என்கிறார். முழுக்க ஆண்கலள
ோைல்கள் எழுதியதால் லநர்ந்த சிக்கல் இது என்று அதற்காை காரணங்கனளயும் ஆராய்ந்திருக்கிறார்.
குறுந்கதானகனய முதன்முதலில் உனர எழுதி அச்சிட்டு கவளியிட்ைவர் கசௌரிகேருமாள் ஐயங்கார். அவர்
அல்குனல ‘’குஃகறாைரன்கமாழி’’ என்று குறிப்ேிடுகிறார்! (வாசித்து வாய் சுளுக்கிக் ககாண்ைதா?) அதாவது
‘’குல் கதாைர் அல் கமாழி’’. அதாவது ககட்ை வார்த்னதகள்! குறுந்கதானகயில் ஒன்ேது ோைல்களிலிருந்து
அல்குல் என்கிற வார்த்னதனயத் தூக்கிவிட்டு அதற்கு ேதிலாக ஆகம், மறுங்குல், ஆனை மாதிரி
வார்த்னதகனளப் லோட்டு அச்சடித்திருக்கிறார்! அவர் மட்டுமல்ல இைக்கரைக்கல் என்கிற கேயரில் கிவா ,
உலவசா எை ோைல்கனள கசன்சார் ேண்ணிய அறிஞர் ேட்டியல் நூல்முழுக்கலவ உண்டு.சங்கப் ோைல்கள்
மட்டுமல்லாது நாட்ைார் ோைல்களிலும் கூை கசன்சார் ேண்ணிய ககாடூரக் கனதகளும் இருக்கிறது.
இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களால் கேரிய அளவில் ோதிக்கப்ேட்ைவராக கேருமாள்முருகன் முன்னவப்ேது
காளலமகப் புலவனர. சிலலனைப் ோைல்களில் வல்லவராை அவர் எழுதிய இரட்னை அர்த்தப் ோைல்கள்
கேரும்ோலும் ோதிக்கப்ேட்டு தவறாை அர்த்தங்கலளாடும் அல்லது கசாற்கள் கசன்சார் கசய்யப்ேட்டும்
கவளியாகியிருப்ேனத கவட்ைகவளிச்சமாக்குகிறார் கேருமாள்முருகன். சிவ கேருமானையும் சுன்ைினயயும்
ஒப்ேிடுகிற ஒரு ோைலும் அதன் விளக்கமும் இந்துத்துவர்கள் கண்ணில் சிக்கிைால் கால இயந்திரத்தில்
ஏறிப் லோய் காளலமகப் புலவனரலய ேந்தாடிவிடுவார்கள் என்கிற ரகம்! கூதியில் கதாைங்கி சுன்ைியில்
முடியும் ேடிகயல்லாம் அவர் ோைல் எழுதியிருக்கிறார்! இதுதான் அந்தப் ோட்டு:

சிரித்து புரகமறித்தான் சிந்துரத்னத ேற்றி
உரித்துதிரம் ோய உடுத்தான் – வருத்தமுைன்
வாடும் அடியாருைன் வாைவரும் தாைவரும்
ஓடும்ேயம் தீர்த்த நஞ் சுணி
இதற்காை உனரனய நூலில் காண்க. “ேடிப்ேறினவக் கைவுலளாடு கதாைர்புேடுத்தி புைிதமாக்கி
னவத்திருக்கிலறாம். புைிதம் என்றால் அனதக் கீ ழ்ப்ேட்ை சாதிகள் கதாைலாமா? இந்தப் புைிதம் ேல்லவறு
நினலகளில் கசயல்ேடுகின்றை. அவற்னற எழுத்தில் ககாண்டு வந்து விைக்கூைாது என்ேதும்
அப்ேடிப்ேட்ைதுதான். நனைமுனறயில் இருக்கலாம் ஆைால் எழுத்தில் கூைாது! எழுத்து புைிதமாைது.
புைிதமாை விஷயங்கனள மட்டுலம எழுத்தில் ககாண்டு வரலவண்டும். இந்த வனரயனற எழுதப்ேைாத
விதியாக நம் சமூகத்தில் கதாைர்ந்து வருகிறது. அதைால் தான் ககட்ைவார்த்னதனயத் லதடியாக
லவண்டியுள்ளது.” என்கிறார் கேருமாள்முருகன். இந்நூலின் ஒட்டுகமாத்த லநாக்கமும் இது மட்டும்தான்!
| சகட்ட வார்த்ரத கபசுகவாம் | கட்டுரரகள் | சபருமாள்முருகன் | கைப்ரப | 2011 | ரூ.100 |
***
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வான்குருவியின் கூடு : அனுபவ ரசரனக்கான பாடல்கள்

நாக சுப்ரமணியன்
தமிழர் என்ற முனறயில் நாம் கேருனம ககாள்ளக்கூடிய காவியங்கள் ேல உண்டு. சங்க இலக்கியத்னத
சிலர் வியப்ோர்கள், சிலர் சிலப்ேதிகாரத்னத கமச்சுவார்கள், சிலர் கதால்காப்ேியத்தின் முழுனமனயப்
ோராட்டுவார்கள், சிலருக்கு ஆழ்வார்கள், லதவாரம், திருவாசகம், ேலருக்குக் கம்ேன், அதன் ேிறகு ோரதி,
கேரும்ோலாலைாரின் ேழந்தமிழ் இலக்கிய வியப்பு இத்துைன் நினறவனைந்துவிடுகிறது. மீ தமுள்ள சிறு
காப்ேியங்கள், புதுக்கவினதகள், தினரப்ேைப் ோைல்கள் சகலமும் ‘இன்ைேிற’ என்று நிறுத்தப்ேடுகின்றை.
இந்த வரினசயில் விடுேட்டுள்ள ஒரு வியப்புக்குரிய அம்சம், தைிப் ோைல்கள்.
இவற்னறத் ‘தைிப் ோைல்கள்’ என்று வனக ேிரிப்ேலத கேருங்காவியங்கலளாடு ஒப்ேிட்டுதான். அப்ேடிப்
ோர்த்தால் சங்க இலக்கியத்தில் கேரும்ோலும் தைிப் ோைல்கள்தான், திருக்குறளில்கூை ஒவ்கவான்றும்
தைிப்ோைல்தான், நாலடியாரில் ஒவ்கவான்றும் தைிப்ோைல்கள்தான், அனவ முன்லே கதாகுக்கப்ேட்ைை,
நாம் ‘தைிப் ோைல்கள்’ என்று வனகேிரிப்ேனவ ேின்ைர் கதாகுக்கப்ேட்ைை, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம்.

‘தைிப்ோைற்றிரட்டு’ என்றும் ஒரு குறிப்ேிட்ை புலவர் கேயர் கசால்லி அவருனைய தைிப் ோைல்கள் என்றும்
ேிரசுரிக்கப்ேடும் இந்தப் ோைல்களுக்குள் ஒரு தைித்துவமாை ரசம் இருக்கிறது. அதற்குக் காரணம், அந்தப்
ோைல்களுக்குப் ேின்ைால் உள்ள கனதகளும், அவற்னற எழுதிய புலவர்கள் கமாழினயத் தங்கள் இஷ்ைம்
லோல் வனளத்திருக்கும் தன்னமயும், அனதக் ககாண்டு கசால்லத் லதர்ந்திருக்கும் விஷயங்களும்தான்.
ஆைால், இந்தத் தைிப்ோைல்கள் ஆங்காங்லக சில கட்டுனரகளில், கசாற்கோழிவுகளில் வியக்கப்
ேட்டிருக்கின்றைலவ தவிர, அவற்றுக்குத் தமிழ் வாசிப்புப் ேரப்ேில் கேரிய முக்கியத்துவம் கினையாது.
‘கைன்ேட்ைார் கநஞ்சம்லோல் கலங்கிைான் இலங்னக லவந்தன்’ என்ற மிகப் புகழ் கேற்ற வரிகள்கூை
தைிப்ோைலில் இருந்து வருேனவதான் என்ேலத இங்லக ேலருக்குத் கதரியாது.
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கேருமாள் முருகைின் ‘வான்குருவியின் கூடு’ நூல் தைிப்ோைல்கனளக் ககாண்ைாடுகிறது. கவறும்
கசாற்களால் அல்ல, அந்தப் ோைல்கள் அவருனைய வாழ்க்னகயின் கவவ்லவறு சந்தர்ப்ேங்களில்
ஏற்ேடுத்திய தாக்கங்கனள மிக விரிவாகப் ேதிவு கசய்திருக்கிறார். தைிப்ோைல்கனள எழுதியவர்கள்
நம்னமப் லோன்றவர்கள்தாம். நாம் சந்தித்த அலத மாதிரியாை ேிரச்னைகனள அவர்களும் சந்தித்து
இருக்கிறார்கள், ஆகலவ, அவர்கள் எழுதியவற்னற நம் வாழ்வுைன் கோருத்திப்ோர்ப்ேது மிக இயல்ோைது.
உதாரணமாக, ‘எல்லார்க்கும் ஒவ்கவான்று எளிது’ என்கிற ஔனவ வரிகள் தரும் தன்ைம்ேிக்னகனயப்
கேருமாள் முருகன் சிலாகித்துச் கசால்கிறார், “சுயமுன்லைற்ற நூல்கள் தரும் புஸ்வாணத் தன்ைம்ேிக்னக
அல்ல இது. எனதயும் சாதித்துவிை முடியும் எைப் கோய்யுற்சாகம் தருேனவ அந்நூல்கள். உைக்குள் ஒரு
திறனம இருக்கிறது. அது உைக்கு எளிதாகக் னகவருவது என்று கசால்லி, இருப்ேனதக் கண்டுணர்த்தும்
ோைல் ஔனவயாருனையது.” இப்ேடி வாசிக்க எளிதாை தைிப்ோைல் நூல்களுக்குள் ஒருவர் நுனழவது
எளிது, அதன்ேிறகு அந்த உலகத்னதப் புரிந்துககாண்டு லமலும் வாசிப்ேதும், காவியங்களுக்குள் கசல்வதும்
சாத்தியம். அதற்கு ஓர் எளிய நுனழவாயினல இந்தப் ோைல்கள் திறந்துனவக்கின்றை.
ககாஞ்சம் மரபுப் ேயிற்சி உள்ள எவரும் இந்தப் ோைல்கனள எளிதில் எழுதிவிைலாம். உண்னமயில் தைிப்
ோைல்களின் சிறப்லே இதுதான். எவ்விதத்திலும் வாசிப்ேவருக்கு அந்நியப்ேைாமல் அவர்கலளாடு
உனரயாடுவதால், மற்ற எந்த இலக்கியத்னதவிை இவற்றில் வாசிப்னேத் கதாைங்குவது எளிது என்கிறார்
கேருமாள்முருகன். அங்கிருந்து ேிற இலக்கியங்களுக்குச் கசல்லலவண்டிய லதனவனய அவர்
மறுக்கவில்னல, இனவ லமலும் ககாண்ைாைப்ேைலவண்டும் என்கிறார்.
அலதசமயம், மற்ற ேல ோைல் சிலாகிப்பு நூல்கனளப்லோல் இக்கட்டுனரகள் ோைலின் கோருனள மட்டும்
விரித்துனரப்ேனவயாக இல்லாமல், அனத னமயமாக னவத்துக்ககாண்டு ேல தினசகளில் கசன்றுவிைாமல்,
ஒவ்கவாரு கட்டுனரயும் ஒரு விஷயத்னத மிக லநர்த்தியாகச் கசால்லி, அதன் ேின்ைணியில் ோைனல
விளக்குவதாக அனமந்திருப்ேது தைிச்சிறப்பு. உதாரணமாக, ஒரு கட்டுனர கசன்னை நகர்வாழ்க்னகனய
நுணுக்கமாக விவரிக்கிறது, இன்கைாரு கட்டுனர குயில்கள் ேற்றிய லநர்த்தியாை சித்திரத்னதத் தருகிறது,
ஒவ்கவாரு கட்டுனரனயயும் தைித்தைிலய வாசிக்கலாம், தைிப் ோைல்கனள இனணத்தும் வாசிக்கலாம்.
என்னுனைய தைிப்ேட்ை கருத்து, தைிப்ோைல் திரட்டுகள் சற்லற அலட்சியத்துைன்தான் ேதிப்ேிக்கப்
ேடுகின்றை. இந்த அளவு இல்லாவிட்ைாலும், ஓரளலவனும் அதற்கு உண்னமயாக உனர எழுதி, அதன்மீ து
ஆர்வம் உண்ைாக்குேவர்கள் குனறவு. கனதகளில் கவைம் இருக்கலவண்டும், அலதசமயம் அதனை
னமயமாக னவத்து இவற்னற வாசிக்கத் தூண்டும் ஆர்வத்னதயும் ஏற்ேடுத்த லவண்டும்.
ஆைால், இத்தனைனயயும் கசய்தேிறகும், தைிப்ோைல்கள் ேலருக்குச் ‘சாதாரண’மாகலவ லதான்றும். அதில்
தவறில்னல. அவற்னறப் புறக்கணிக்காது வாசிக்க லவண்டும் என்ேலத முக்கியம். மிகச் சாதாரணமாை
தைிப்ோைலும் வாழ்வின் ஒரு தருணத்தில் நமக்கு மிக கநருக்கமாகி ஈர்ப்னே உண்ைாக்கும் என்ேலத
இந்நூலின் னமயக்கருத்து. அது அனுேவத்தால் மட்டுலம சாத்தியமாகும்.
| வான்குருவியின் கூடு | கட்டுரர | சபருமாள்முருகன் | நற்றிரண பதிப்பகம் | ஜூரை 2012 | ரூ.80 |
***
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சபருமாள்முருகன் - பிற பரடப்புகள் / பங்கேிப்புகள்
இச்சிறப்ேிதழில் லேசப்ேட்டுள்ள புத்தகங்கள் லோக கேருமாள்முருகன் இன்னும் ேல முக்கியமாை
நூல்கனளப் ேனைத்துள்ளார். கதாகுத்தும், ேதிப்ேித்தும் உள்ளார். அவற்றின் முழுப்ேட்டியல் இது.

கவினத:
-

நிகழ் உறவு

-

லகாமுகி நதிக்கனரக் கூழாங்கல்

கட்டுனர:
-

ஆர்.சண்முகசுந்தரத்தின் ேனைப்ோளுனம

-

துயரமும் துயர நிமித்தமும்

-

கரித்தாள் கதரியவில்னலயா தம்ேி

-

ேதிப்புகள் மறுேதிப்புகள்

-

சகாயம் கசய்த சகாயம்

அகராதி:
-

ககாங்கு வட்ைாரச் கசால்லகராதி

கமாழிகேயர்ப்பு:
-

SEASONS OF THE PALM (கூளமாதாரி - கமாழிகேயர்ப்பு: வ.கீ தா)

-

CURRENT SHOW (நிழல்முற்றம் - கமாழிகேயர்ப்பு: வ.கீ தா)

-

ONE PART WOMAN (மாகதாருோகன் - கமாழிகேயர்ப்பு: அைிருத்தன் வாசுலதவன்)

ேதிப்பு:
-

ககாங்குநாடு (தி.அ.முத்துசாமிக் லகாைார்)

-

ேறனவகளும் லவைந்தாங்கலும் (மா.கிருஷ்ணன்)

-

சாதியும் நானும் (அனுேவக் கட்டுனரகளின் கதாகுப்பு)

-

கு.ே.ரா. சிறுகனதகள் (முழுத் கதாகுப்பு)

கதாகுப்பு:
-

ேிரம்மாண்ைமும் ஒச்சமும்

-

உனைந்த மலைாரதங்கள்

-

சித்தன் லோக்கு (ேிரேஞ்சன்)

-

ககாங்குச் சிறுகனதகள்

-

தலித் ேற்றிய ககாங்குச் சிறுகனதகள்

-

உ.லவ.சா. ேன்முக ஆளுனமயின் லேருருவம்

-

தீட்டுத்துணி (அறிஞர் அண்ணா)

இதழ்:
-

காலச்சுவடு (ஆசிரியர் குழு)

-

மைஓனச (ஆசிரியர் குழு)

-

குதினரவரன்
ீ
ேயணம் (ஆசிரியர் குழு)

***
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விரைமகள்

சசௌம்யா
வினலமகள் என்ேலத
முரணாக இல்னலயா!
வினலயிட்டு மகனள
நற்சமூகம் விற்குமா?
காமம் சலிக்காதிருக்க
காதல் லோதும் - காதல்
இல்லாக்காமம் ககாள்ள
காத்திர மைம் லதனவ
ஆதித்கதாழில் என்கிறார்கள்
கதாழிலாய்த் திரியும் முன்
மானுைத்னத உய்வித்திருந்த
ஆதிக்காதலும் இதுதாலைா!
எல்லலார் ோவங்கனளயும்
சுமக்கப் ேனைக்கப்ேட்ைாலளா!
சிலுனவயாய் அவதரித்து
சில லதகங்கள் சுமக்கிறாள்
துளியும் காதலில்னல
கள்ளக்காதலுமில்னல
ஒளிகவன்ற கேயரில்
துலராகங்கள் இல்னல
குற்றவுணர்ச்சி என்ேது
ககாஞ்சமும் கினையாது
ஒன்றிற்கு லமற்ேட்ைால்
எல்லாம் ேன்னமதான்
கவறுப்ேவர் முகஞ்சுளிப்ேவர்
அலைகர் - உனையவர் தவிர்த்து
எவர் உைனலயும் காமுற்று
ரசித்திருந்தால் நீயும் இச்சாதி
வறுனமலயா விரக்திலயா
விரும்ேிலயா வருேவளிைம்
காரணம் லகட்காதிருங்கள்
தழும்ோய் மாறி இருக்கும்
தாேகமாரு ேசிகயைில்
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தன்னைலய அமுதாக்கித்
திகட்ைப் புகட்டுேவனள
திட்டுக்களால் தீட்ைாதீர்
ேத்திைிகனளப் ேத்திரமாய்
ேத்திைிகளாகலவ காத்திை
சனத விற்கும் லதவனதனய
இழிேிறவிகயைத் தூற்றாதீர்
கண்ணகிகள் லதசத்தில்
மாதவிகள் விற்ேனைக்கு;
மணிலமகனலகள் நினல
அது அந்லதா ேரிதாேம்
மரத்திட்ை கசல்கனள
மலர்வித்த எவனுக்லகா
ேிரசவித்த மகனளலயனும்
தாலிக்கு அனுமதியுங்கள்!
***
ரஸ்கின் பாண்ட் - ஒரு சந்திப்பு

என். சசாக்கன்
னக குலுக்கியலோது கவைித்லதன், எத்துனண கமன்னமயாை னக!
குரலும் மிக கமன்னமயாைதுதான். தன்னுனைய எழுத்னதப்லோலலவ எளிய அலங்காரங்கள் நினறந்த
லேச்சு, ஆைால் துளி அலட்ைல் இல்னல. விநாடிக்கு நான்கு கனதகனள நினைவுக்குக் ககாண்டுவருவதும்
அதில் அவர் ககாள்ளும் கேருமகிழ்ச்சியும். அவர் கசால்வதில் எனவகயல்லாம் உண்னம எனவகயல்லாம்
கற்ேனை என்று நமக்குச் சிந்திக்கக்கூை லநரம் தராமல் அடுத்த கனதக்குச் கசன்று விடுகிறார்.
எண்ேனதக் கைந்த எழுத்தாளர் ரஸ்கின் ோண்ட் இந்தியாவின் மிக முக்கியமாை கனதகசால்லிகளில்
ஒருவர். சிறுவர்களுக்குதான் அதிகம் எழுதியிருக்கிறார் என்றாலும், எல்லாராலும் வாசிக்கப்ேடுகிறவர்.
குறிப்ோக மனலசார்ந்த ேிரலதசங்கள், அங்கு வாழும் மைிதர்கனள அடிப்ேனையாக னவத்து அவர்
எழுதியுள்ள கனதகள் ேல ஆண்டுகளாகியும் ஆயிரக்கணக்காலைாரால் திைமும் வாங்கப்ேடுகின்றை,
ஒவ்கவாரு தனலமுனறயிலும் புதிய வாசகர்கள் அவருக்குள்ளார்கள்.
அவரது அலமாரியில் ேிரதாைமாக நிற்கும் ‘சாகித்ய அகாகதமி’ விருது கதாைங்கி, சுவர்முழுக்க
நினறந்திருக்கும் குழந்னதகளின் வாழ்த்து மைல்கள்வனர அதற்குச் சாட்சி. ‘நான் எழுதிய முதல் கனதலய
என்னைச் சிக்கலில் மாட்டினவத்துவிட்ைது’ என்றுதான் லேச்னசத் கதாைங்கிைார் ரஸ்கின் ோண்ட்.
‘எைக்குக் கணக்கு வராது, நூற்றுக்கு இருேத்னதந்து எடுத்தால் அதிக மார்க். ஆகலவ, கணக்கு வாத்தியானர
கராம்ே கவறுத்லதன். அவனர னவத்து ஒரு கனத எழுதிலைன். அது அவருக்குப் ேிடிக்கவில்னல. அதைால்,
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எைக்கு அவர்கள் ேள்ளியிலிருந்து நன்ைைத்னதச் சான்றிதழ் அனுப்ே மறுத்துவிட்ைார்கள். இன்றுவனர அது
எைக்குக் கினைக்கவில்னல. இைிலமல் ஞாேகப்ேடுத்திைால் அனுப்ேினவப்ோர்கலளா என்ைலவா!’

கணக்குதான் இப்ேடி. ரஸ்கின் ோண்டுக்கு நல்ல ஆங்கில ஆசிரியர் கினைத்திருக்கிறார். ோைப்
புத்தகங்களுக்கு கவளியிலும் நினறய வாசிக்கச் கசால்லித்தந்திருக்கிறார். அதைால், நாகமல்லாம்
வகுப்னேக் கட் அடித்துவிட்டு சிைிமா கசல்வதுலோல, ரஸ்கின் ோண்ட் வகுப்ேிலிருந்து நழுவிப் ேள்ளி
நூலகத்துக்கு ஓடியிருக்கிறார். அவர் எந்லநரமும் அங்லகலய கிைப்ேனதத் தடுக்க இயலாமல் கடுப்ோகி,
‘நீலய இந்த நூலகத்னதப் ோர்த்துக்ககாள்’ என்று அவனர நூலகப் கோறுப்ோளியாக்கிவிட்ைார்களாம்.
டீலை ிலலலய நினறய ேடித்து எழுத்தின்மீ து ஆர்வம் ேிறந்திருக்கிறது. ஆைால் அவருனைய தாய் அனத
ஏற்றுக்ககாள்ளவில்னலயாம், ‘ஒழுங்காகப் ேடிக்காதவர்களுக்கு ராணுவம்தாலை கதி? நீ அங்லக லோய்ச்
லசர்ந்துககாள், எழுத்தாளைாவகதல்லாம் சரிப்ேைாது’ என்று கசால்லியிருக்கிறார்.
‘நல்லலவனள, நான் ராணுவத்தில் லசரவில்னல, லசர்ந்திருந்தால் ேீட்டில் கேய்லிலோல (ஒரு கார்ட்டூன்
கதாோத்திரம்) காகமடி ஆர்மிலமைாக இருந்திருப்லேன்’ என்று குலுங்கக் குலுங்கச் சிரிக்கிறார் ரஸ்கின்
ோண்ட், ‘ஆைால் நான் சின்ை வயதில்

ாக்கி வினளயாடியிருக்கிலறன், ட்கரக்கிங் லோயிருக்கிலறன்,

இப்லோனதய என் கதாப்னேனயப் ோத்துச் சந்லதகப்ேைாமல் நீங்கள் இனத நம்ேலவண்டும்!’
'யார் என்ை கசான்ைாலும் சரி, நான் எழுத மட்டுலம விரும்ேிலைன். அனதலய வாழ்க்னகயாக
அனமத்துக்ககாண்லைன்.’
‘எழுத்துக்கு அடுத்து, எைக்குப் ேிடித்த விஷயம், ஊர் சுற்றுதல். கேருநகரங்களில் கதாைங்கி இந்த மனலப்
ேிரலதசங்கள் வனர எங்கும் நைந்லத சுற்றியிருக்கிலறன். அதுதான் ேல விஷயங்கனளக் கற்றுத் தந்தது.’
‘உங்கனள எழுதத் தூண்டிய எழுத்தாளர் யார்?’ வந்திருந்த ஒரு சிறுவன் லகட்ைான்.
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‘ஆயிரக்கணக்காை புத்தகங்கனளப் ேடித்திருக்கிலறன். இப்லோதும் திைம் ஒரு புத்தகம் ேடிக்கிலறன்.
அவற்றில் ஒருவனரமட்டும் ஃலேவரிட் என்று எப்ேடிச் கசால்வது?’ என்றார் ரஸ்கின் ோண்ட். ‘ேல
எழுத்தாளர்கனளப் ேிடிக்கும். ஆைால், அவர்களுனைய எல்லா எழுத்தும் ேிடிக்காது.’
’அதற்கு என்ை காரணம்?’
‘எைக்கு மைிதர்கனளப்ேற்றிப் லேசும் புத்தகங்கள் ேிடிக்கும். ஆைால், சில எழுத்தாளர்கள் கசய்தித்தாள்
ேடித்த னகலயாடு அனதப்ேற்றி ஒரு கருத்து கசால்லலவண்டும் என்று எழுத உட்கார்ந்துவிடுகிறார்கள்.
அனவ இப்லோது வாசிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், ஐம்ேது வருைம் கழித்து அவற்றுக்கு எந்த
முக்கியத்துவமும் கினையாது. கராம்ே அந்நியமாக இருக்கும்.’
‘அதற்காக எழுத்தாளர்கள் சமூகப் ேிரச்னைகனள எழுதக்கூைாது என்ேதல்ல. சார்லஸ் டிக்ககன்ஸின்
கனதகனளப் ோருங்கள், அவற்னற வாசிக்கும்லோது நமக்குச் சம்ேந்தலம இல்லாத அன்னறய நாளின்
ேிரச்னைகனளத் கதளிவாக உணர இயலும். அதைால், என்னுனைய கட்சி, மைிதர்கனள எழுதுங்கள்
என்ேதுதான். அனவதான் என்னறக்கும் வாசிக்கக்கூடியனவயாக இருக்கும் என்று நம்புகிலறன்.’
அவர் கசால்லும்லோலத சுற்றிப் ோர்க்கிலறன். அவரது அலமாரியில் இருக்கும் புத்தகங்கள் கேரும்ோலும்
நாவல்கள், கனதகள்தான். ஆங்காங்லக சுயசரினதகள், வாழ்க்னக வரலாறுகள், காமிக்ஸ்.
சிறிது லநரம் கழித்து அவலர நான் கணித்தனத உறுதி கசய்கிறார், ‘நான் நினறய துப்ேறியும் கனதகள்
ேடிப்லேன், அப்புறம் ேனழய க்ளாசிக்ஸ், அவ்வப்லோது புதிய புத்தகங்கள், வாழ்க்னக வரலாறுகள்.
எனதயாவது ேடித்துக்ககாண்லை இருப்லேன், இப்லோதும் திைம் ஒரு புத்தகம் ேடிக்கிலறன். அது தரும்
மகிழ்ச்சிக்கு இனணலய கினையாது!’
‘குழந்னதகள் யானர வாசிக்கலவண்டும்?’
‘ஆலிஸ் இன் தி கவாண்ைர்லாண்டுக்கு இனணயாை சிறுவர் கனத கினையாது. அனத வாசிக்கச் சிரமமாக
இருந்தால், லவறு யானரயாவது வாசிக்கச் கசால்லலாம்.'
'அப்புறம், ைாம் சாயர். அனதச் கசான்ைதும், ஒரு விஷயம் ஞாேகத்துக்கு வருகிறது சில நாள் முன்பு ஒரு
கேண் என்னைச் சந்திக்க வந்தார், தன் மகன் ேள்ளியில் என்னுனைய கனதனயப் ேடிப்ேதாகச் கசான்ைார்.
நான் மகிழ்ச்சியுைன் எந்தக் கனத என்று லகட்லைன், அவன் ைாம் சாயர் என்றான். நான் தினகத்லதன்.
அவர்களிைம் அந்தக் கனதனய எழுதியவர் மார்க் ட்னவன் என்று உண்னமனயச் கசால்ல மைம் இல்னல.
ஆகலவ, ஆட்லைாகிராஃேில் மார்க் ட்னவன் என்று எழுதிக் ககாடுத்துவிட்லைன்.’
’இதுலோல் ேல நிகழ்ச்சிகள். அடுத்த லமாக்லி கனதனய எப்லோது எழுதுவர்கள்
ீ
என்று லகட்கிறவர்கள்
உண்டு. அனத நான் கோருட்ேடுத்துவதில்னல. யார் எழுதிைால் என்ை? கனத ேடித்தால் எைக்கு மகிழ்ச்சி!’
‘சிறுவர் கனதகள், கேரியவர் கனதகள். குழந்னதகள் விைாமல் வாசித்துக்ககாண்லை இருக்கலவண்டும்,
அப்லோதுதான் எழுத வரும்.’
‘உங்களுக்கு எழுத்துத் தனை ஏற்ேட்ைதுண்ைா?’
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‘உண்டு. ஆைால் அது அதிக நாள் இராது. எழுத உட்கார்ந்தேின் எழுத்துகள் விழுந்தால் லோதும், விஷயம்
ஏற்ககைலவ மைத்துக்குள் ஓடியிருக்கும். ஒரு தினரப்ேைம்லோல அது எைக்குத் கதளிவாக இருக்கும்.
எழுதிைால் லோதும்.’
‘னககயழுத்து கராம்ே முக்கியம். இப்லோகதல்லாம் சிறுவர்கள் லநரடியாக லாப்ைாப்புக்குச்
கசன்றுவிடுகிறார்கள். நான் இப்லோதும் னகப்ேைதான் எழுதுகிலறன். அதுதான் சரி என்ேதல்ல, அதுதான்
ேிடித்திருக்கிறது.’
‘எழுத்து லமன

அருலக ஒரு குப்னேத்கதாட்டி இருக்கலவண்டும். ேிடிக்காதவற்னற அதில் கிழித்து

எறிவனத கவறுப்ோக அல்ல, வினளயாட்ைாகலவ கசய்யலவண்டும். நினறய ேடித்து, நினறய எழுதிைால்,
நல்ல எழுத்து தாைாக வரும்!’
அவருனைய இல்லம் சிறியது. ேக்கத்தில் அவரது எழுத்து அனறனயக் காட்டுகிறார். இனதவிைச் சிறியது.
ஓரத்தில் ஒரு ேடுக்னக, நல்ல கவளிச்சம் வரும்

ன்ைல், எழுத்து லமன மீ து எண்ணற்ற காகிதங்கள்.

ன்ைனலக் காட்டி, ‘இந்த வழிலய குரங்குகள் அடிக்கடி வரும், என் சாப்ோட்னை, உனைகனளகயல்லாம்
எடுத்துச் கசன்றுவிடும்’ என்கிறார், ‘இதற்குமுன் வசித்த வட்டில்
ீ
இங்லக ஒரு மரம் இருந்து எைக்கு
கவளிச்சம் வராமல் தடுத்துக்ககாண்டிருந்தது. அதன் ஒரு கினளனய கவட்டித் தருமாறு ஒரு நண்ேனரக்
லகட்லைன். அவர் லகாைரி லதடியிருக்கிறார். கினைக்கவில்னல. சரி என்று ஒரு லோர் வானள எடுத்து
மரக்கினளலயாடு சண்னை லோட்டிருக்கிறார், வாள் உனைந்துவிட்ைது!’
மீ ண்டும் முன் அனறக்கு வருகிலறாம். அலமாரிகளில் எங்கும் ேிதுங்கி வழியும் ேல அளவுப் புத்தகங்கள்.
வட்டில்
ீ
எங்லக னக நீட்டிைாலும் காது குனையும் குச்சி அகப்ேடுவதுதான் சுகம் என்ேதுலோல் ஒரு கி.ரா.
கனதயில் வரும், அதுலோல முகசௌரியின் மிகச் கசங்குத்தாைகதாரு மனலப்ோனதயில் வசிக்கும் ரஸ்கின்
ோண்டின் சின்ைஞ்சிறிய வட்டில்
ீ
எங்லக னக நீட்டிைாலும் ஒரு புத்தகம் அகப்ேடுகிறது!
‘திைமும் எழுதுவர்களா?’
ீ
‘அப்ேடிதான் ஆனச. ஆைால் நான் கேரிய லசாம்லேறி, எழுதத் கதாைங்குவதற்லக சில நாளாகும். எழுத
ஆரம்ேித்தேின் கைகைகவன்று எழுதிவிடுலவன்’ என்கிறார், ‘உங்கள் குழந்னதகள் அடிக்கடி எழுதவில்னல
என்றால் கட்ைாயப்ேடுத்தாதீர்கள், என்னைப்லோல் அவர்கள் எழுத்னத ரசிக்கும் நாள் வந்தால் லோதும்,
அதன்ேிறகு தாங்கலள நினறய எழுதுவார்கள்.’
ஒரு சிறுவன் பூைாவில் கசய்த தின்ேண்ைம் ஒன்னற அவருக்குப் ேரிசளிக்கிறான். ‘இனதச் சாப்ேிட்ைால்
நான் ஃேிட் ஆகிவிடுலவைா?’ என்கிறார். இன்கைாரு சிறுவன் அவர் கசான்ை சிறந்த கோன்கமாழிகனள
எழுதி புக்மார்க்ஸ் தயாரித்து எடுத்துவந்திருக்கிறான். ‘நான் இவ்வளவு புத்திசாலித்தைமாக எழுதிய
நினைவில்னலலய!’ என்கிறார். என் மகள் அவனர ஓவியமாக வனரந்து தருகிறாள், ‘என் கண்ணாடிலமல்
இனத மாட்டிவிைப்லோகிலறன், இது அனதவிை நன்றாக இருக்கிறது’ என்கிறார்.
ரஸ்கின் ோண்டிைம் கசாற்கள் ககாட்டுகின்றை. சும்மா லேசுவது கினையாது. அவர் எனதச் கசான்ைாலும்
ரசமாகதான் இருக்கிறது. வரிக்கு ஒரு கனத இருக்கிறது. அனதக் லகட்ேதில் நாமனைந்த சிறுேிள்னள
மகிழ்ச்சினய மீ ட்டுத்தரும் மந்திரவாதி அவர்.
***
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காமத்தின் பரிணாமம்

அப்பு
குஷ்வந்த் சிங். இந்தப் கேயனர முதன் முதலாய் குமுதம் அரசு ேதில்களில் தான் ேடித்லதன். அப்கோழுது
அவர் எழுதிய Company of Women ேற்றி ஒரு ோராவுக்கு எழுதி இருந்தார்கள். சாண்டில்யைின் சரித்திர
நாவல்களில் அதுவனர ேடித்தது எல்லாம் ேிசாத்து எைத் லதான்றியது. அக்கணம், ஆங்கிலப் புத்தகங்கள்
ேடித்து ஆங்கில அறினவ (!) அகலமாக்கிக் ககாள்ளும் ஆர்வம் மைதில் மிகக் கைமாகக் குடிலயறியது.
நான் புத்தகப் புழுவாய் லமய்ந்து ககாண்டிருந்த நூலகத்தில் எல்லாம் தமிழ் புத்தகங்கள் தான். ஆங்கிலப்
புத்தகங்கள் எல்லாம் ேடிப்பு சம்ேந்தப்ேட்ைனவ. அனதயும் அலமாரியில் பூட்டி னவத்திருப்ோர்கள்!
இண்டு இடுக்குகளில் எல்லாம் இனணயம் இனழயாத இருண்ை காலம். ஆன்னலைாவது அலமசாைாவது!
காசு ககாடுத்தாலும் எங்கள் ஊரின் எந்தப் புத்தகக் கனையிலும் கினைக்காத காரணத்தால் ஆங்கிலப்
புத்தகம் ேடிக்கும் ஆர்வம் அப்கோழுலத அகால மரணமனைந்தது. காலம் வரும் வனர குஷ்வந்த் சிங்
காத்திருக்கட்டும் என்று கண் துனைத்துக் ககாண்லைன்.
கல்லூரி நுனழயும் முன்ைர் ஆர்ச்சர் அறிமுகமாகி இருந்தார். கல்லூரி காலங்களில் சிட்ைி கஷல்ைன்,
னமக்லகல் க்ரிக்ைன், ஸ்டீேன் கிங், ராேின் குக் எை ேலரும் அறிமுகமாைார்கள். கதான்னமயாைது
என்றாலும் கைாங்காகி விட்ைது எை தமிழுக்கு ைாட்ைா காட்டிக் ககாண்டிருக்னகயில் கண்லைன், கிண்டி
ேிளாட்ோர புத்தக் கனையில் Company of Woman!
அண்ணா, “அந்த புக் லவண்டும்” என்லறன். எது எைக் லகட்ை லோது லேனர கசால்லாமல் அது அது எைக்
குழந்னத லோல் னக காட்டிலைன். லேரம் லேசாமல் லகட்ை கானசக் ககாடுத்து நனைனயக் கட்டிலைன்.
ேடித்துப் ோர்த்த ேின் புஸ்வாணமாய் இருக்கிறலத என்று தான் லதான்றியது! காரணமாக குஷ்வந்னதக்
குற்றம் கூற முடியாது! குனற னவக்காமல் தான் எழுதி இருந்தார். கனதயும், கலந்திருந்த காமமும்
என்னைக் கவரவில்னல! அவ்வளவு தான்!
எல்லாம்

ரால்ட் ராேின்ஸால் வந்த வினை! வினைனய விவரமாகப் ோர்ப்ேதற்கு வரலாற்றில் சற்லற

ேின்லைாக்கிப் ேயணப் ேை லவண்டும். ஆங்கில அறினவ வளர்க்க அனண லோைப்ேட்ை காலத்தில்,
தத்கதடுத்த தாய்கமாழியாம் தமிழ் கமாழியாம் தங்கமாம் என்று நூலகத்தில் நாட்கனளத் தமிழ்
எழுத்தாளர்களுைன் கழித்துக் ககாண்டிருந்லதன்.
அப்ேடி ஒரு நாளில்

.ரா.சுந்தலரசன் எழுதிய மைஸ் நாவனலப் ேடித்து Nymphomaniac என்ற வார்த்னதயும்,

Harold Robbins என்று ஒரு நாவலாசிரியர் நன்றாக எழுதுவார் என்று ஞாைம் கினைத்தது.
எங்கள் ஊரிலும் கலண்டிங் னலப்ரரி இருக்கிறது. அங்கு அலமாரி என்ற அனண தடுக்காமல் ஆங்கில
புத்தகங்கள் இருக்கும். என் நண்ேன் ஒருவைின் வட்டில்
ீ
அங்கு புத்தகம் எடுப்ோர்கள் என்று லமலும்
ஞாைம் கினைத்தது. அவர்கள் வட்டுக்கு
ீ
லோய்,

ரால்ட் ராேின்ஸ் புத்தகம் கினைக்குமா என்று

லகட்ைதற்கு, Robin Williams ேைம் ோர்க்க லவண்டிய வயதில் Harold Robbins புத்தகம் லகட்கிறதா என்று
கசால்லி திருப்ேி அனுப்ேி விட்ைார்கள். அலதாடு இப்ேடி லகள்வி லகட்டும் அவர்கள் அடிக்காமல் விட்ை
ோவம் கழிய என்னை
என்றால் ம

ர

ர ம

ாதவா என்று

ேம் லவறு கசய்ய கசான்ைார்கள். (இப்கோழுது

ாலதவ்கியா என்று லகட்டு கடுப்ோக்கி இருக்கலாம்).
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கன்றுக்குட்டி கானளயாய் மாறிய லோது, கல்லூரி நூலகத்தில் ஒரு வழியாய்
லலா கசான்லைன். யாரந்த

ரால்ட் ராேின்ஸுக்கு

ரால்ட் ராேின்ஸ்? 25 best sellerகள், 32 கமாழிகள் எை அவரின் புத்தகங்கள்

சுமாராய் 750 மில்லியன் காப்ேிகள் விற்றிருக்கலாம் என்று கசால்கிறார்கள். இறந்த ேின்னும் அவர்
கேயரில் ghost writerகள் எழுதி தள்ளிக் ககாண்டிருக்கும் அளவு ேிராண்ட் இன்னும் உயிர் வாழ்ந்துக்
ககாண்டிருக்கிறது! விற்ேனை எல்லாம் சரி. அவரும், அவரின் சரக்கும் எப்ேடி?
“க

மிங்லவ சூப்ேராக சிறுகனத எழுதுவார். அவ்வளவு தான். நாவல் என்றால் அது நான் தான்.

ான்

ோல் சார்த்தரின் (Jean-Paul Sartre) சிறப்ேம்சம் என்றால் அது அவரின் மனைவி மட்டும் தான். என்
கனதகளில் கசால்லப்ேட்டிருக்கும் ககட்ை ஆட்ைங்கள் அத்தனையும் நான் ஆடியிருக்கிலறன் அனுேவித்து
எழுதி இருக்கிலறன்.” என்று அசராமல் லேட்டி அளிப்ோர்.
அவரின் கதாநாயகர்கள், வாத்சாயைருக்கு வாத்தியார்களாய் இருக்குமளவு தகுதி ேனைத்தவர்கள்! அவரின்
கதாநாயகர்களுக்கும் அவருக்கும் ஆறு வித்தியாசம் இருந்திருந்தால் ஆச்சரியம் தான். அவர் எழுதிய
கனதகனள விை அவர் எழுதாத அவரின் வாழ்க்னகக் கனத வசீகரமாைது என்றும் லேச்சு உண்டு!
“அவருனைய CarpetBaggers நாவல் கவளிவந்த லோது எைக்கு 8 வயது. புத்தகத்னத வாங்கிய ோட்டியும்
மற்ற கேரியவர்களும் லோர்னவக்கு அடியில் மனறத்து மனறத்து னவத்து ேடித்தார்கள். ேடித்து முடித்த
ேின் வயது வந்த ேிள்னளகள் னககளுக்கு கினைக்க கூைாது என்று குப்னேயுைன் லசர்த்து எரித்து
விட்ைார்கள்” எை
லோது

ரால்ட் ராேின்ஸின் மனைவி ஒரு லேட்டியில் கசான்ைார். அந்த மனைவினய மணந்த

ரால்ட் ராேின்ஸுக்கு வயது 76!

புத்தகத்னத எரிக்குமளவுக்கா என்றால் அந்தப் புத்தகம் தரும் ோதிப்பு அப்ேடி! ஒரு முனற அலுவலகத்தில்
ஒரு நண்ேருக்கு இலத புத்தகத்னத ேடிக்க ககாடுத்லதன். அடுத்த நாள் திருப்ேி தந்து விட்ைார். சரியாக
கசால்ல லவண்டுகமன்றால் முகத்தில் தூக்கிகயறிந்து விட்ைார். என்ை அவ்வளவு சீக்கிரமாக ஒலர இரவில்
ேடித்தாயிற்றா? நீங்கள் கமதுவாக அல்லவா ேடிப்ேீர்கள் என்லறன். புத்தகமா இது. முடியவில்னல.
ேக்கத்னத திருப்ேிைால் ேகீ கரன்று இருக்கிறது. சில ேல ஆங்கில புத்தகங்களில் அப்ேடி இப்ேடி எழுதி
இருப்ோர்கள். இதில் அப்ேடி மட்டும் தான் இருக்கும் லோலிருக்கிறது. அதுவும் இல்லாமல் எழுதப் ேட்ை
விதம், ேடு ேயங்கரம். மனைவி லவறு ஊரில் இல்னல. லவறு வினைலய லவண்ைாம் என்று ஒடி விட்ைார்!
ரால்ட் ராேின்ஸ் ஒரு நல்ல கனத கசால்லி. புத்தகத்னத ேடிக்க ேடிக்க ேக்கங்கள் நகர்ந்து ககாண்லை
இருக்கும். அவ்வளவு சுவாரஸ்யம். காதல் காமம் எல்லாம் கனதலயாடு கலந்து தான் வரும். ஏகைைில்
அவரின் கனத மாந்தர்கள் அப்ேடிேட்ைவர்கள்! காதல் காமம் கழித்தாலும் கனத கைல ாராகத் தான்
இருக்கும் என்ேது எல்லாம் என் கசாந்த அேிப்ராயம். அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும்.
குஷ்வந்தின் Company of Women-க்கு மீ ண்டும் வருலவாம். குமுதத்தில் அதற்கு ஏன் அவ்வளவு ேில்ைப்?
அப்ேடி என்ை கனத? கதாநாயகன் அகமரிக்க கறுப்ேழகியிைம் கற்னே இழப்ேதில் ஆரம்ேித்து
ோகிஸ்தாைியப் கேண், தமிழ்ப் கேண், லவனலக்காரப் கேண், ேல்கனலக்கழக ஆசிரியர் எை நிறம், இைம்,
கமாழி, லதசம், அந்தஸ்து எை அனைத்னதயும் கைக்கும் அவைின் காதல் களியாட்ைங்கனள கண் முன்
நிறுத்தும். அவ்வளவு தான். அனத எழுத ஆரம்ேித்த லோது அவருக்கு வயது 83. எழுதி முடித்த லோது 85!
அலத குஷ்வந்த், இந்தியா - ோகிஸ்தான் ேிரிவினைனய ேின்புலமாக னவத்து. மலைா மஜ்ரா என்ற ஒரு
கற்ேனை கிராமத்தில் நைப்ேதாக Train to Pakistan என்று ஒரு நாவல் எழுதி இருக்கிறார். மைிதர்களின்
கமல்லிய உணர்வுகனள னவத்து வினளயாடியிருப்ோர். கல்மைம் ககாண்ைவர்களுக்கும் கனைசி ேக்கத்தின்
கனைசி வரியில் கண்களில் கண்ண ீர் எட்டிப் ோர்க்கும்! அப்ேடி ஒரு Cult Classic!
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அனத எழுதிய லோது அவருக்கு வயது 41! முதலில் Train to Pakistan ேடித்து விட்டு Company of Women
ேடித்தாலும் சரி, Company of Women ேடித்து விட்டு Train to Pakistan ேடித்தாலும் சரி. இந்த னக தான் அனதயும்
எழுதியதா? இது லவற னக, அது லவற னக என்று தான் நிச்சயம் லதான்றும்!
கண்ைலத காட்சி ககாண்ைலத லகாலம் என்று இருந்த

ரால்ட் ராேின்ஸ் கசமுசா என்று கலந்து கட்டி

எழுதியதில் ஆச்சரியமில்னல. க்ளாசிக் எழுதிய குஷ்வந்த், காலம் லோை வயதில் ஏன் கன்ைாேின்ைா
என்று எழுதிைார். அதற்கும் குஷ்வந்த்லத ேதில் கசால்லி இருக்கிறார்.
“As a man gets older, his sex instincts travel from his middle to his head!”
ேி.கு: மைஸ் எழுதிய

.ரா சுந்தலரசன் தான் அப்புசாமி, சீதாப்ோட்டி கதாோத்திரத்னத உருவாக்கியவர்.

***
உயிர் தப்பிய கவிரத

ஷக்தி
அருகம்புல் லகாலலச்சும் நிலம் லோலாைதல்ல
இக்கவினத
பூக்கனளலயா ேைிதுளிகனளலயா விரும்ேியதில்னல
இக்கவினத
கைவுளர்கள் லகாலலச்சும் நரகத்திலிருந்லதா
சாந்தரூே கைவுளின் நந்தவைத்திலிருந்லதா
அது வந்திருக்கலாம்
காற்றின் லவகத்தில் கண்கள் காறியுமிழும் கண்ண ீருக்கும்
குரூரம் ஊறிய ஆதிக்க உமிழ்வுக்கும் லேதமறியவில்னலயது
ஊனமயின் கசால்ல முடியாத வார்த்னதயாய்
எந்தப் ேயனுமற்று வந்திருக்கலாம் அது
தர்மம் கதானலய சூது கவ்விய சமூகத்தின்
அேயக் குரலில் கமாழிப்ேயின்று
அக்கிைி மனழயில் நனைந்து உருக்குனலந்து
மீ ண்டும் காணாதிருக்க விழி ேிடுங்கிகயறிந்த
லோர்க்களத்தில் குற்றுயிராய் உயிர் தப்ேிய கவினதயிது
சவத்திற்கும் மயாைத்துக்கும் இனைலய சிக்கிய
நானளக்காை வார்த்னதக்கு ேதுங்குகிறது
மயாைத்தின் தாழ்வாரத்தில் எரிகிறது அது சவமாய்
அதன் அதிகேட்ச லதைகலன்ேது
ஓர் அரவனணப்பும் ஓர் ஆறுதல் வார்த்னதயும்
கசல்லலவா கசால்லலவா ஏதுமில்னல
உங்களில் யாராவது அரவனணக்க இயலுமா?
என் கவினதகனள.
***
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சசல்வமடி நீ சயனக்கு

சசாரூபா
"கல்யாண நாளாச்லச! என்ைடி ஸ்கேஷல் இன்ைிக்கு?"
"ஸ்கேஷலா? துக்கம் அனுஷ்டிக்கலறன்ைா. சாப்ோலை ஆக்கனல"
"உைக்கிருக்கற திமிர் இருக்லக. நான் ரவுண்ட்ஸ் லோகணும். னவடி லோை."
சிரித்தேடி கமானேனல அனணத்லதன். அவளும் சத்தமாய் சிரித்திருப்ோள்.
நான் நிர்மல். அவள் மலைா. மலைான்மணி.
மூன்றாம் வகுப்ேிலிருந்து இருவரும் ஒன்றாய் ேடித்லதாம். முப்ேது வருஷ நட்பு. கதாைக்கத்தில் ஓனலக்
ககாட்ைனககள் நான்னகந்து இருந்ததாய் நினைவு. நாங்கள் ேத்தாம் வகுப்பு முடித்து கவளிலயறும்லோது
தலா மூன்று தளங்களும் தளத்திற்கு ஐந்து வகுப்ேனறகளும் ககாண்ை ஆறு ேிளாக்களாய் வளர்ந்திருந்தது.
ிந்து ைான்ோஸ்லகா கமட்ரிகுலலஷன் ஸ்கூல் என்ேனத HDBM SCHOOL என்று லலேிளில் எழுதிைால்
லோதும் என்ேதுதான் மலைாவிைம் நான் முதன்முதலில் லேசியது. ஒன்றிரண்டு வார்த்னதகளில் ஆரம்ேித்து
சளசளகவன்று லேசத்கதாைங்கியலோது ஆறாம் வகுப்ேிலிருந்லதாம்.
இருோலர் ேள்ளியில் ோல்யம் வரம். 'வகுப்பு' அரசியல், தைிநேர் விலராதம், ேிள்னளக்காதல் எல்லாம்
தாண்டி கமல்லிய மின்சாரகமான்று சுழன்றேடி இருக்கும். ோல் ஈர்ப்பு ககாள்ளுமுன் அன்லயான்யம்
ேிறந்திருக்கும். அப்ேடிப் ேிறந்த அன்லயான்யம் யானரயும் உறுத்துவதில்னல. அதைாலலலய உலக்னகக்கு
அந்தப் ேக்கமாய் மலைா உக்கார்ந்திருக்னகயில் நான் இந்தப்ேக்கம் அமர்ந்து ரம்மி வினளயாடியனத அவள்
கேற்லறார் அனுமதித்திருக்கக்கூடும்.
தன் ேதினைந்தாவது ேிறந்தநாளில் ஆகாய வண்ணத் தாவணியும் கருநீல ேட்டுப்ோவானையும் தனல
நினறய மல்லினகயுமாய் அவள் வந்த லோது சின்ைதாய் வாய் ேிளந்து ோர்த்த ஞாேகம். உனை ககாண்டு
அவனள இரசித்தது அப்லோதுதான் முதலும் கனைசியும்.
அதன் ேின் ேிளஸ்டூவில் மார்க் குனறந்து கமடிக்கல் கட் ஆப் வராதது, காலலஜ் ராகிங்கில் எரிச்சலுற்றது,
உணவுக் குழாயில் கட்டி வந்து ஆேலரஷன் கசய்தது, ேி ியில் நுனழய இரு வருஷங்கள் லோராடியது,
லாவண்யா லோன்ற துன்ேங்களில் அதட்டி அைக்கி, இம்ப்ரூவ்கமண்ட் எழுதி கமடிக்கல் ஷீட் கிட்டியது,
வி யின் 'என்ைவலள' ோட்டுக்கு நைைமாடி அப்ளாஸ் வாங்கியது, ேி ியில் விரும்ேிய துனறயாை ஆப்தல்
கினைத்தது, கேில் ஆகிய இன்ேங்களில் சிரித்து மகிழ்ந்து… என் கூைலவ ேயணித்த மலைா அண்ைப்லேரழகி.
சுயஉணர்வு வந்தலோது இருேதாவது கேட் லேஷண்டின் கண்களில் ைார்ச் அடித்துக்ககாண்டிருந்லதன்.
லநற்று கசய்த கண்புனர அறுனவ சிகிச்னசகள். இன்னும் ேதிமூன்று லகசுகள் ோக்கி இருந்தை.
முடித்துக்ககாண்டு லோைால் ஓேி ஐம்ேது லைாக்கன் இருக்கும்.
"கண்ணு உறுத்துது ைாக்ைர்" என்றது அந்த கேட்.
"ம்"
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"னநட்கைல்லாம் ஒலர எரிச்சல்"
"ம்"
அடுத்த லகள்வி புறப்ேடுமுன் அடுத்த கேட்டுக்கு நகர்ந்லதன். இந்த ஏழு வருைங்களில் லநாயாளிகள் மீ தாை
அக்கனறயும் மரியானதயும் ேடிப்ேடியாய்க் குனறந்து இப்லோகதல்லாம் 'கேட்', ‘லைாக்கன்’தான்.
இதுவனர மூன்று மருத்துவமனைகள் மாறியாயிற்று. மரியானதக்குனறகவன்று ஒன்று, சம்ேளம்
லோதவில்னலகயை (எண்ேதாயிரம்) லாவண்யா கநாடித்தேடி இருந்ததால் அடுத்தது, மற்கறான்றில்
அவர்கலள லவண்ைாம் என்று விட்ைார்கள். லாவண்யா தரங்ககட்டுப் லேசியது அப்லோதுதான்.
என் ஆண்னமனய, என் கேற்லறானர, என் அக்கானவ, என் அக்கா மகனள (மதுமிதா என்று மலைா தான்
லேர் னவத்தாள் – “மது ன்னு கூப்ேிை நல்லாருக்கும் நிர்மல்”) தன்மாைம் சகட்டுலமைிக்கு தாக்கப்ேட்டு
மணவிலக்னகப் ேற்றி லேசியவனை, “கேினல விட்டு இருப்ேியா நிர்மல்? முடியாதில்ல? சிக்கலாக்கிக்காத.
விடுைா” என்று மிரட்டி அைக்கிைாள் மலைா.
ரவுண்ட்ஸ் முடித்து கீ ழிறங்கி என் கன்சல்டிங் அனறக்கு நைந்லதன். அமர்ந்திருந்தவர்களினைலய ஒருவித
ேரேரப்பு கதாற்றிக்ககாண்ைது. மருத்துவ மரியானத. இருேது லேர் இருப்ோர்கள். இன்னும் கூடும்.
ேிளட்ேிரஷர், ேவர்விஷன், இண்ட்ரா ஆக்யூலர் ேிரஷர் இம்மூன்றும் நர்ஸ்களால் ோர்த்து முடிக்கப்
ேட்ைவர்கள் ஒவ்கவாருத்தராய் உள்லள வர ஆரம்ேித்தார்கள். அடுத்தகட்ை ேரிலசாதனைகளாை ஸ்லிட்
லலம்ப் எக்ஷாமிகைஷன், கரடிைா கசக்கப் ோர்த்து ப்ரிஸ்க்னரப் கசய்யத் துவங்கிலைன்.
இரண்ைாவதாய் வந்த நடுத்தர வயது நேனர எங்லகா ோர்த்தது லோல் இருந்தது. அவரும் என்னை உற்றுப்
ோர்த்தார். வழக்கமாை ேரிலசாதனைகள் லமற்ககாண்ைதில் புனர முற்றி கண் ஆேலரஷனுக்காை சகல
தகுதிகளுைன் இருந்தது.
"லகட்ைராக்ட் முத்தியிருக்கு. உைலை ஆேலரஷன் கசஞ்சுக்கறது நல்லது"
"ைாக்ைர் உங்கள எங்கலயா ோத்திருக்லகன்"
"லம ேி. ட்ராப்ஸ் எழுதியிருக்லகன்" என்றுவிட்டு கேல்லடித்லதன்.
"நீ மலைா ேிரண்டு தாலை தம்ேி. நான் அவ ஒண்ணுவிட்ை சித்தப்ோ. மலைா கல்யாணத்தில ோத்தது.
ேதைஞ்சு வருஷம் இருக்கும்."
"இருேது வருஷம் ஆச்சு அங்கிள்" என்று சிரித்லதன். எைக்கும் ஞாேகம் வந்திருந்தது.
"இருக்கும் இருக்கும். நல்லா ேடிப்பு வந்திச்சி அந்த கோண்ணுக்கு. கைனமக்குன்லை கட்டிக்குடுத்துட்ைாரு
எங்கண்ணன்."
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"ம்ம். லகம்ப்ல வந்துட்டீங்கன்ைா ஆேலரஷன் ஃப்ரியாலவ கசஞ்சிக்கலாம் அங்கிள். எல்லாருக்கும் ஒலர
கவைிப்பு தான். உங்க நம்ேர தாங்க. எப்ே வரணும்னு கசால்லறன்" என்று வாங்கிக்ககாண்டு அவர்
சந்லதகங்கனளத் தீர்த்து அனுப்ேி னவத்லதன்.
ப்ளஸ்டூ முடித்த மறு வருஷலம மலைாவிற்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகி விட்ைது. கமடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ்
எக்ஸாம் க்காக கமட்ராசில் உறவிைர் வட்டில்
ீ
தங்கி ேடித்துக்ககாண்டிருந்தவனுக்கு இன்கலண்ட்
கலட்ைரில் தகவல் கசான்ைாள் மலைா. அதற்குள்ளா என்று அதிர்ச்சியாக இருந்தது. எைக்கும் ேத்து மாதம்
சிறியவள். லசலம் திரும்ேியதும் முதலில் அவள் வட்டுக்குத்தான்
ீ
ஓடிலைன். கசாந்தம்.

நல்ல இைம்

என்று ஏலதலதா காரணங்கள் கசான்ைார் அவள் அப்ோ.
"ேடிக்கணும்னு ஆர்வமிருந்தா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கூை ேடிக்கலாலம கண்ணு", அவள் அம்மா.
ேள்ளி நண்ேர்கள் எல்லாருலம விடிய விடிய மண்ைேத்தில் தங்கியிருந்து லவனலகனள இழுத்துப் லோட்டு
கசய்லதாம். மு

ூர்த்தம் முடிந்ததும் ஆளுக்கு ஐம்ேது நூறு லோட்டு அனரேவுைில் வாங்கிய

லமாதிரத்னதப் கேண்ணுக்கு ேரிசளித்து லோட்லைா எடுத்துக்ககாண்லைாம்
இதுவனர எல்லாம் அழகாகலவ நைந்தது.

இரண்டு நாட்கள் கழித்து மறுவட்டு
ீ
விருந்துக்கு மலைாவின்

அப்ோ அனழத்திருந்தாகரன்று லோை அன்றுதான் என் குடிமுழுகிப்லோைது.
நான் லோைலோது கேண்ணும் மாப்ேிள்னளயும் சாப்ேிட்டுக்ககாண்டிருந்தார்கள். ேரஸ்ேர நல விசாரிப்புகள்
முடிந்து லகலியும் கிண்ைலுமாய் லேச்சு லோய்க்ககாண்டிருக்க மலைாவின் அம்மா முத்துதிர்த்தார்.
"லமாதிரம் அவ விரலுக்கு கராம்ே லூசா இருக்கு கண்ணு"
"இனத அவன்கிட்ை கசால்லிலய ஆகணுமாம்மா? நூல் சுத்தி லோட்டுக்கலறலை" என்றாள் புதுப்கேண்.
லசரில் அமர்ந்திருந்தவன் எழுந்து லோய் அவள் இைதுனக ேற்றி லமாதிரத்னத கழற்றிப்ோர்த்து
“ஆமா. கராம்ேலவ லூசா இருக்லக" என்றேடி மீ ண்டும் அவள் விரலில் மாட்டி விட்லைன்.
"ப்ச். மாத்திைலாம்மா" என்று கசால்லிவிட்டு ககாஞ்சலநரம் லேசிக்ககாண்டிருந்து வடு
ீ திரும்ேிலைன்.
அன்றிரவு மலைாவிற்கும் அவள் கணவனுக்கும் விடிய விடிய சண்னை நைந்து மறுநாள் கேற்லறார் வடு
ீ
வந்தவள் மூன்று மாதங்கள் இருந்தாள். அன்கேன்ற கேயரில் அசட்டுத்தைம் கசய்து விட்ைது புரிந்தது.
ஆைால் மலைாலவா அவள் கேற்லறாலரா என்னைக் லகாேிக்கலவ இல்னல. மாப்ேிள்னள வட்ைார்க்கு
ீ
எங்கள் நட்னேப் புரிய னவக்க எடுத்துக்ககாண்ை முயற்சிகள் லதால்வியில் முடிய இைி எங்கள் சந்திப்பு
(கதரிந்து) நைக்காது என்று வாக்கு தந்து அவனள புருஷன் வட்டில்
ீ
ககாண்டுலோய் விட்டு வந்தார்கள்.
கணவனைப் ோர்த்ததும் ஓகவன்று அழுததாகவும் அவர் கநகிழ்ந்து லோைாகரன்றும் அது னகயாலாகததால்
வந்த அழுனககயன்றும் ேின்கைாரு நாள் கசால்லிச் சிரித்தாள் மலைா.
“கோண்ணுங்கலளாை சிரிப்புக்கும் அழுனகக்கும் காரணம் நீ நினைக்கறதாதான் இருக்கும்ன்னு இல்ல
நிர்மல்” என்ோள்.
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அவளின் மூத்த மகன் இந்த வருஷம் இஞ்சிைியரிங் முதலாண்டு. சின்ைவன் ேத்தாவது. என் மகன் கேில்
நான்காம் வகுப்பு ேடிக்கிறான்.
ேசித்தது. 44 லைாக்கன் ோர்த்து முடித்திருந்லதன்.
"இன்னும் எத்தனை லேர் இருக்காங்க சிஸ்ைர்?"
"எட்டு லேர் இருக்காங்க சார். சாப்டு வந்துைறீங்களா?"
"ம்ம்" என்றேடி எழுந்தலோது கமானேல் ஒளிர்ந்தது. அம்மா.
"கசால்லுமா" என்லறன்.
"அப்ோ வட்டு
ீ
ேடி ஏறும்லோது லவஷ்டி தடுக்கி விழுந்துட்ைாருைா. லமல் ோதம் வங்கிைாப்ல
ீ
இருக்கு"
என்றதும் ேகீ கரன்றது.
"லவஷ்டிய ககாஞ்சம் தூக்கி கட்டிைா என்ை? நான் வர்ற வனர உன் னக னவத்தியம் எதுவும் கசய்ய
லவண்ைாம். கானல அனசக்காம கவச்சிருக்கச் கசால்லு."
ேவர்விஷன் ேிரச்சனை இருந்லதானர மட்டும் வரச்கசால்லி ஸ்கேக்ஸ்க்கு எழுதித் தந்து விட்டு
மற்றவர்கனள முதல் லைாக்கைாய் மறுநாள் கானலயில் வரச் கசால்லி கவளிலய வந்து கானர எடுத்லதன்.
திருச்கசங்லகாட்டிலிருந்து நாற்ேது நிமிஷம் ேிடித்தது லசலம் ைவுனுக்குள் நுனழய. இனையில் அப்ோ
ஒருமுனற கால் கசய்து “கராம்ே வலிக்குதுப்ோ, கிளம்ேிட்டியா?” என்று லகட்ைார்.
வடு
ீ வந்ததும் கானர நிறுத்திவிட்டு உள்லள ஓடிலைன். லமல்ோதம் கோசுகோசுகவன்று வங்கியிருந்தது.
ீ
அப்ோவின் கண்கள் கலங்கியிருந்தனதப் ோர்க்க என்ைலவாலோல் இருந்தது. காரின் கதனவத் திறந்து
னவத்துவிட்டு நானும் அம்மாவும் ஆளுக்ககாரு னக ேிடித்து கமல்ல அனழத்துவந்து காரில் ஏற்றிலைாம்.
காரில் லோகும் லோது என் ஆர்த்லதா நண்ேன் சதீஷ்க்கு அனலலேசிலைன். வட்டில்
ீ
இருப்ேதாகவும் உைலை
கிளம்ேி வருவதாகவும் கசான்ைான். அவன் கிளிைிக் லோைதும் வல்லசர்
ீ
ககாண்டு வரச் கசால்லி
அப்ோனவ அமர னவத்து அவன் அனறக்கு கூட்டிச் கசன்லறன்.
ஊதுேத்தி மணம் இன்னும் மிச்சமிருக்க சுத்தமாக இருந்தது அனற. கன்சல்ட்டிங் ரூம், சிறிய கவயிட்டிங்
ால், எக்ஸ்லர ரூம், ேிஸிலயா கதரேிக்ககை ஒரு அனற. அவ்வளலவ. சர் ரி கசய்ய லவண்டி வந்தால்
லவகறாரு

ாஸ்ேிைலில் னவத்துக்ககாள்கிறான். ஒவ்கவாரு சண்னையின் லோதும் இவனை இழுக்காமல்

லாவண்யா இருந்ததில்னல. (உங்க கூை ேடிச்சவர் தாலை. அவர் சாமர்த்தியம் ஏன் உங்களுக்கு இல்ல?)
அவள் ேிடுங்கல் தாளாமல் மானல லநரங்களில் ோர்க்ககவை ஓர் அனற வாைனகக்கு எடுத்து, லதனவயாை
கமஷிைரீஸ் வாங்கி, வாரத்திற்கு ஒருவர் இருவகரை லேஷன்ட்டுகள் வர, இரண்டு மாதங்கள் சும்மா
லோய் வந்து அனத இழுத்து மூடியாயிற்று. நான்கு இலட்சம் மதிப்ேிலாை கோருட்கள் அப்ோவின் வட்டு
ீ
லமல் தளத்தில் தூசு அண்ைக் கிைக்கின்றை.
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சதீஷ் வந்ததும் எக்ஸ்லர ோர்த்தான். நான் நினைத்தேடிலய மயிரினழ முறிவு. "ேிளாஸ்ைர் லேண்லைல
லோட்றலாம்ைா. எலாஸ்டிக்ைா அப்ோ கம்முன்னு இருக்க மாட்ைாரு" என்றுவிட்டு எங்கள் அனுமதிக்கு
காத்திருக்காமல் உதவியாளனை அனழத்தான்.
கட்டு லோட்டு முடித்து அப்ோனவ வட்டில்
ீ
ேடுக்க னவத்துவிட்டு லசாோவில் அமர்ந்ததும் ககாடூரமாய்
ேசித்தது. மணி நாலாகி விட்டிருந்தது. இன்னும் ேத்து நிமிஷங்களில் கேிலின் ஸ்கூல்ேஸ் வந்துவிடும்.
லாவண்யானவப் லோய் அனழத்துவா என்றால் ஆயிரம் லகள்வி லகட்ோள்.
லவனலகளிலலலய சிரமமாைது ேதில் கசால்வது என்ேதால் அம்மாவிைம் மறுநாள் வருவதாக
கசால்லிவிட்டு கவளிலய வந்லதன். ஏதாவது கசால்லவகைன்று முகத்னத உற்று உற்றுப்
ோர்த்துக்ககாண்டிருந்த அவள் நான் எழுந்ததும் நீண்ை கேருமூச்கசான்னற கவளிலயற்றிைாள்.
ேஸ் ஸ்ைாப்ேில் குழந்னத இறங்கி நின்றிருந்தான். நல்ல வளர்த்தி. நான்காவது ேடிக்கிறான் என்றால்
யாரும் நம்புவதில்னல. என்னைப் ோர்த்ததும் முகம் ேிரகாசமாகி கண்கள் சிரிக்க முதுகிலிருந்த ஸ்கூல்
லேக்னக கழற்றித் தந்துவிட்டு காருக்கு ஓடிைான்.
என்றும் லோல் இன்றும் கேில் விழிவிரிய கசான்ை கிளாஸ்ரூம் கனதகனளக் லகட்டுக் ககாண்லை
வைனைந்லதன்.
ீ
கேில் இறங்கி லகட்னைத் திறந்துவிட்டு லமலல ஓடிைான்.

வுஸ்ஓைர் எட்டிப்ோர்த்து

சிரித்தார். கானர நிறுத்திவிட்டு ேதிலுக்கு புன்ைனகத்து லமலலறிலைன்.
அங்ககான்றும் இங்ககான்றுமாய் கேில் கழற்றி வசியிருந்த
ீ
ஷூக்கனள ஸ்ைாண்டில் னவத்துவிட்டு
உள்லள லோைலோது லாவண்யா கமானேலில் ககாரியன் சீரியல் ோர்த்துக்ககாண்டிருந்தாள். குழந்னத
உனைமாற்றிக்ககாண்டிருந்தான். நானும் கேட்ரூம் நுனழந்து லுங்கிக்கு மாறி லசாோவில் அமர்ந்லதன்.
கேில் குதித்துக்ககாண்டு வந்து லாவண்யாவிைம் இருந்து ரிலமாட்னை ேிடுங்கிைான்.
"சைியலை, லகட்ைால் தரமாட்லைன்?" என்றேடி எழுந்து கிச்சனுக்குள் லோய் ஸ்நாக்ஸ் ோக்னசக் ககாண்டு
வந்து டீோய் லமல் னவத்துவிட்டு மீ ண்டும் உள்லள லோைாள். டீ ககாதிக்கும் வாசம் வயிற்றில் விழுந்தது.
உருனளக்கிழங்கு சிப்னஸக் னகயில் ககாஞ்சம் எடுத்துக்ககாண்டு ோக்ககட்லைாடு கேில் னகயில் தந்லதன்.
கேிலுக்கு ோலும் எங்களுக்கு டீயுமாய் வந்தவள் என்ைருகில் அமர்ந்தாள்.
என்ைலமா லகட்கத் துடிக்கிறாள் என்று கதரிந்தது. அந்த நிமிஷம் அந்த கமௌைம் வழிதவறி வடு
ீ நுனழந்து
விட்ைத்தின் மூனலயில் தனலகீ ழாய்த் கதாங்கும் கருகரு வவ்வால் லோல் அசிங்கமாக இருந்தது.
"இன்ைிக்கு சர் ரி இருந்ததா?" என்று அம்கமௌைம் கனலத்தாள் லாவண்யா.
"இல்ல. லகம்ப் லகஸ்லாம் லநத்லதாை முடிஞ்சுது. இைி மண்லை தான்." என்லறன்.
ககாஞ்ச லநர அனமதிக்குப்ேின் "இந்த வாரம் சண்லை லகம்ப் எங்க?" என்றாள்.
" லகண்ைாபுரம்" என்றுவிட்டு எழப்லோலைன்.
"இருங்க. அப்ோ லோன் ேண்ணிருந்தாரு."
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"அதுக்ககன்ை" என்றுவிட்டு அவள் முகத்னதலய ோர்த்லதன்.
"இராசிபுரத்துல அப்ோ வட்டுக்குப்
ீ
ேக்கத்தில கரண்டு கசண்ட்ல ஒரு வடு
ீ வினலக்கு வருதாம். கமயிைாை
இைமாம். இப்ே வாங்கிப்லோட்ைா நாம கசாந்தமா இங்க கிளிைிக் கதாைங்கும் லோது அனத வித்துக்கலாம்.
மூணு மைங்கு வினல ஏறிடும்" என்றுவிட்டு என் முகோவனைனய கவைித்தாள்.
எைக்கு ஆயாசமாக இருந்தது. இரண்டு வருைங்கள் கழித்து இலாேம் வரும்தான். ஆைால் இப்லோது
ேணத்திற்கு என்ை கசய்ய என்ற அறிவு கூைவா இல்னல இவளுக்கு?
"ஓட்டு வடுன்ைாலும்
ீ
கரண்டு கசண்ட் இருேது இலட்சம் ஆகுலமம்மா. அவ்லளா ேணம் எப்ேடி புரட்ை?"
"லசவிங்க்ஸ்ல நாலு இலட்சம் இருக்குலம. மிச்சம் ககாஞ்சம் கைன் வாங்குங்க. எங்கப்ோ கிட்ையும்
க

ல்ப் லகக்கலாம்."

"லசவிங்க்ஸ்ல இருக்கற ேணம் உைக்கு லதர்ட் கசமஸ்ைர் (DGO) ேீஸ் கட்ை கவச்சிருக்லகன் லாவண்யா"
என்லறன் ேரிதாேமாக.
"இலட்ச இலட்சியமா கசலவு ேண்ணி ேடிக்க கவக்கலறன்னு கசால்லிக் காட்றீங்களா?"
மூக்கு உறிஞ்சிய லாவண்யா ஓர் ஆர்ப்ோட்ை அழுனகக்கு ஆயத்தமாக இயர் லோனை காதில்
கசாருகிக்ககாண்டு கேட்ரூமிற்கு நைந்லதன்.
மலைா கசால்வது லோல் மரேணுவில் மிச்சமிருக்கும் குழந்னதகளுக்காை சகிப்புத்தன்னம, கேற்லறார்
மைநிம்மதி, ஊர் ஏச்சுகள் எல்லாம் தாண்டி கைந்துவிட்ை இந்த ஒன்ேது வருை மண வாழ்க்னகனய
இன்கைாருத்திலயாடு மீ ண்டும் முதலிலிருந்து வாழ எைக்குச் லசாம்ேலாய் இருந்தது.
நானள இனதச் கசான்ைால் அட்ைகாசமாய்ச் சிரிப்ோள் மலைா.
***
நாராயணன்

முரேிகண்ணன்
எங்கள் நான்கு தனலக்கட்டு வட்டுப்
ீ
ேங்காளிகள் தங்கள் ேிள்னளகளின் திருமணத்திற்குக் கூை அவ்வளவு
முன் தயாரிப்புகளில் ஈடுேைமாட்ைார்கள். ஏன்? திருமணத்தின் அன்று கூை எந்தப் ேரேரப்புமின்றி இயல்ோக
இருப்ோர்கள். ஆைால் ஆடி மாதம் துவங்க ஒரு வாரம் இருக்கும் லோலத ேரேரப்ோகி விடுவார்கள்.
ஊரின் எல்னலயில் இருந்த கருப்ேணசாமி லகாவில் தான் எங்கள் குலகதய்வம். லகாவிலில் உள்ள
ேித்தனள அண்ைாக்கள், திருவாச்சி, கவண்கல ோத்திரங்கள், ஈய வட்னைகள், பூன

சாமான்கள்

லோன்றவற்னற எலுமிச்சம் ேழம், புளி இவற்னறக் ககாண்டு ேளேளகவை விளக்க ஆரம்ேித்து
விடுவார்கள். அனர அடியில் இருந்து ஆளுயுரம் வனர இருக்கும் அரிவாள்கனளப் ேட்னை தீட்ை அதற்குரிய
நிபுணர்கள் வந்துவிடுவார்கள். ஒரு குழு லகாவில், அதில் இருந்து 100 மீ கதானலவில் அனமந்திருக்கும்
ஆடுகள் அனைக்கப்ேடும் சாமியனற ஆகியவற்னற கவள்னள அடிக்க ஆரம்ேித்து விடும்.
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ஆடி ஒன்றாம் லததி கானல பூன

முடிந்ததும் லநான்பு ஆரம்ேித்து விடும். ேங்காளிகளின் வட்னைத்
ீ
தவிர

மற்ற வடுகளில்
ீ
அன்ைம், தண்ண ீர் புழங்க மாட்ைார்கள். இரவில் மணமாை ஆண்கள் லகாவிலில் வந்து
ேடுக்க லவண்டும். வட்டுப்
ீ
கேண்கள் மாதவிலக்காைால் சம்ேந்தி வடுகளுக்கு
ீ
அனுப்ேி னவக்கப்ேடுவார்கள்.
ஆடி 11-ஆம் லததி கேரிய பூசாரிக்குக் காப்பு கட்டும் னவேவம் நனைகேறும். அதனுைன் லசர்த்து
தனலக்கட்டுக்கு மூவர் வதம்
ீ
12 லேர் சாமியாடிகளாகத் லதர்வு கசய்யப்ேடுவர். கேரிய விதிமுனறகள்
எல்லாம் இல்னல. தனலக்கட்டில் கேரியவர், நல்ல இளந்தாரிகளாக இருவனரயும், நாற்ேதுக்கு
லமற்ேட்லைாரில் ஒருவனரயும் லதர்வு கசய்வார். கேரிய பூசாரிக்கு கவள்ளிக் காப்பும், சாமியாடிகளுக்குத்
தாமிர காப்பும் அணிவிக்கப்ேடும்.
காப்புக்கட்டு முடிந்ததும் பூன
பூன

சாமான்கள் வாங்க இரண்டு மூன்று குழுக்கள் களத்தில் இறங்கும். முக்கிய

சாமான் கவள்ளாட்டு குட்டிதான். கசம்மறி ஆகைல்லாம் கருப்ேணசாமிக்கு ஆகாது. ஆண் குட்டியாய்

இருக்க லவண்டும். ஒற்னற கவள்னள முடி கூை இல்லாத, கறுப்பு ஆைாய் இருக்க லவண்டும். ஒச்சம்
இருக்கக்கூைாது, ஏன் மச்சம் கூை இருக்கக்கூைாது. ஐந்து ஆறு கிலலா எனைக்கு மிகாமல் இருக்க
லவண்டும். மூன்று கிலலா இருக்கும் குட்டிகள் சிறப்பு.
இரண்டு, மூன்று நாட்களுக்குள் எப்ேடியும் 40 குட்டிகளாகவது அனமந்து விடும். ”கருப்பு துடியாை சாமிப்லே.
நாம ஒண்ணு கரண்டு ககாடுத்தா வருசம் பூரா ோர்த்துக்கிடுவாப்புல” என்ற நம்ேிக்னக சுற்று வட்ைார
கிராமப் ேகுதிகளில் இருந்தது. அதைால் சற்று வினல குனறத்து கூை ககாடுப்ோர்கள். எளிதில் கினைத்து
விடும். சில ஆடு வளர்ப்ேவர்கள், இந்த வருசம் நமக்கு குடுப்ேினை இல்னலய்யா என்று கூை வருத்தப்
ேட்டுக் ககாள்வார்கள். ஊரில் உள்ள சிலர் லநர்த்திக் கைைாகவும் ஆடு வாங்கிக் ககாடுப்ோர்கள். ஆடு
வளர்ப்ேவர்களிைம் கருப்ேணசாமிக்கு என்றாலல லோதும், சரியாை குட்டினய லதர்ந்கதடுத்து ககாடுப்ேர்.
ஆடி 18ஆம் லததி மானல ஆறு மணிக்கு லமல் லகாவில் நிர்வாகத்தால் வாங்கப்ேட்ை ஆடுகளும், லநர்த்திக்
கைன் ஆடுகளும் வர ஆரம்ேிக்கும். அனவ சாமியனறயில் அனைத்து னவக்கப்ேடும். இரவு உணனவ
முடித்து அங்காளி ேங்காளிகள், சம்ேந்தகாரர்கள், ஊரார், சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் எல்லாரும் சாரி
சாரியாக வர ஆரம்ேிப்ோர்கள். குனறந்த ேட்சம் மூவாயிரம் லேராவது வருவார்கள். லகாவிலின் முன்
சாமியாடுவதற்காக ேரப்ேப்ேட்டிருக்கும் ஆற்று மணனலச் சுற்றி ஆங்காங்லக குழுமி அரட்னையடிப்ோர்கள்.
10 மணி அளவில் ேதிலைாரு லசவல்கனள அடித்து சனமக்கப்ேட்ை உணனவ கருப்ேணசாமியின்
ேிரகாரத்தில் னவத்துப் ேனைத்து பூன

நனைகேறும். அது முடியலவ 11 ஆகிவிடும். அப்லோது

சாமியாடிகளுக்காை சிவப்பு லவட்டி முனறப்ேடி வழங்கப்ேடும். அதன்ேின் பூசாரியும், லகாவிலும் அவர்கள்
கட்டுப்ோட்டில் வந்துவிடும். 11 மணிக்கு கேரிய பூசாரிக்காை அலங்காரம் நனைகேறத் கதாைங்கும்.
தனலமுடி தவிர ஏனைய லராமங்கள் மழிக்கப்ேட்ை, லங்லகாடு மட்டும் கட்டிய உைம்ேில் சந்தைம்
பூசப்ேடும். ேின் மஞ்சள் ேட்டி னவத்த ேட்டு டிராயனர அணிவித்து அனத இறுக்குவதற்காக சிறு
நுணுக்கமாை கவள்ளி சலங்னககள் லகார்க்கப்ேட்ை கேல்னை அணிவிப்ோர்கள். கால்களில் சலங்னக.
முகத்தில் லலசாக சந்தை ேவுைர் ஒரு லகாட்டிங் ககாடுத்து, கண்னம இட்டு, கநற்றிக்குச் கசந்திலகம்.
அப்லோது தான் லகாைாங்கிகள் தன் ோட்னைத் கதாைங்க லவண்டும். டுடுடுடு டுண்டுண்டுண்டுண் டுடுடுடு
டுண்டுண்டுண்டுண் எைத் கதாைர்ச்சியாை தாளக்கட்டில் ஒருவர் வாசிக்க மற்கறாருவர் ஏலா கருப்ோ எை
ோைத் கதாைங்குவார். சில நிமிைங்களில் பூசாரிக்கு அருள் வந்துவிடும்.

ாங் எை கேரும் குரல்

எழுப்ேியவுைன் அவருக்கு 16 கிலலா எனை அளவுள்ள கசவ்வரளியால் கட்ைப்ேட்ை மானலனய இருவர்
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தூக்கி அணிவிப்ேர். இரவு 12 மணி அளவில் இந்த அலங்காரம் முடிந்து, லகாைாங்கி இடிகயை முழங்க,
ேிரகாரத்னத விட்டு திைலுக்கு கசவ்வானை அணிந்த 12 லேருைன் களமிறங்குவார் கருப்ேணசாமி சாமியாடி.
ாங் என்ற குரல் எழுப்ேிய உைன் சாமியனறயில் இருந்து இருப்ேதிலலலய இளங்குட்டினய எடுத்துக்
ககாண்டு ஓடி வருவார் ஒரு சிவப்பு லவட்டி. அனத இன்கைாருவர் வாங்கி வாகாக தனல அறுத்து
சாமியாடிக்குக் ககாடுப்ோர். அனத அப்ேடிலய வாயில் னவத்து ரத்தத்னத உறிஞ்ச ஆரம்ேிப்ோர் சாமி. ேைாத
ோடுேட்டு அவரிைம் இருந்து அனத ேிடுங்குவார்கள் சிவப்பு லவட்டிகள். குனறந்த ேட்சம் 40 குட்டிகளாவது
இருக்கும். எைலவ இரண்டு மணிலநரமாவது இது நனைகேறும். எனை கூடிய குட்டியாக இருந்தால் அதன்
ரத்தத்னத மட்டும் சிறு கவண்கல கசம்ேில் ேிடித்து சாமியாடி வாயில் புகட்டுவார்கள். சாமியாடி
முடிந்ததும் பூசாரி ேிரகாரத்திற்குள் கசன்றுவிை, சிகப்பு லவட்டிக்காரகள் மக்களுக்கு விபூதி வழங்குவார்கள்.
கேரிய பூசாரி ேதவி என்ேது அவர் முடியாமல் லோகும் வனர யாருக்கும் மாறாது. இந்த சிவப்பு
லவட்டிக்குத் தான் ேங்காளிகள் மிகவும் ஆனசப்ேடுவார்கள். அது ஊர் மக்களிைம் தங்களுக்கு ஒரு

ல
ீ ரா

அந்தஸ்னதக் ககாடுக்கும் எை நம்ேிைார்கள். எைக்ககல்லாம் அதில் அவ்வளவு நம்ேிக்னகயில்னல.
ஆைால் என் கேரியப்ோ மகன் நாராயைனுக்கு சிவப்பு லவட்டி கட்டி சாமியாை லவண்டும் என்ேது ஒரு
கைவு. அவனுக்கு நரம்புத்தளர்ச்சி இருந்ததால், அவனுக்கு அது மறுக்கப்ேட்டுக் ககாண்டு வந்தது.
அந்த நரம்புத்தளர்ச்சிக்கு காரணம் என் ோட்டிதான் எை அடித்துச் கசால்லவன். என் கேரியப்ோ லோஸ்ட்
ஆேிஸ் கிளார்க். ஓரளவு வசதியாை குடும்ேத்தில் இருந்து கேண்கணடுத்தார்கள். என் கேரியம்மாவுக்கு
இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக குழந்னதப் ோக்கியம் கிட்ைவில்னல. இந்த நினலயில் அவர் வட்ைாரும்
ீ
அடுத்த கல்யாணம், கசாத்து ேிரிப்பு, வியாோர நஷ்ைம் எை சிறிது கநாடித்து விட்ைார்கள். அதைால் என்
ோட்டி எப்லோதும் கேரியம்மானவ திட்டிக் ககாண்லை இருப்ோர். இந்நினலயில் என் தந்னத, அக்கா
மகனளலய திருமணம் கசய்து நானும் ேிறந்துவிட்லைன். என் அம்மா, லேத்தி என்ேதால் ோட்டியிைம்
இருந்து தப்ேித்துவிட்ைார். ஆைால் கேரியம்மா நரக லவதனைப்ேட்ைார்.
50 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் எல்லாம் மாமியார் திட்டிைால் மருமகள் என்ை கசய்ய முடியும்? ஐந்து
ஆண்டுகள் ஆகியும் குழந்னத ேிறக்காததால் தள்ளி னவத்து விட்டு என் கேரியப்ோவிற்கு லவறு
திருமணம் கசய்ய முடிகவடுத்தார் என் ோட்டி. அரசுப் ேணியில் அவர் இருந்ததால் லநக்காகச் கசய்ய
லவண்டும் எை அவர்கள் லயாசித்தார்கள். அந்த நினலனமயில் தான் கேரியம்மாவுக்கு நாராயணன்
உண்ைாைான். வனளகாப்பு வனர கரித்துக் ககாட்டிக் ககாண்லைதான் இருந்தார் என் ோட்டி.
ேயத்திலலலய குறுகி உட்கார்ந்திருப்ோர் கேரியம்மா. குழந்னத ேிறந்ததும் அவர்கள் வட்டில்
ீ
சரியாகச்
கசய்யவில்னலகயை ஒரு சண்னை. ”ோப்ோத்தி உப்புக் கண்ைத்துக்கு ஆனசப்ேட்ைது லோல 15 ேவுனுக்கு
ஆசப்ேட்டு உன்னைய என் மகனுக்கு கட்டி வச்சுட்ைலை” எை திட்டித்தீர்ப்ோர். கேரியம்மா மடியில்
ேடுத்திருக்கும் நாராயணன் மலங்க மலங்க விழித்துக் ககாண்டிருப்ோன்.
சிறு வயதில் அவனுக்கு முதலில் லேச்லச சரியாக வரவில்னல. திக்கித் திக்கித்தான் லேசுவான். எல்லாக்
குழந்னதகளுலம அவனை கிண்ைல் கசய்வார்கள். ஆடி 18ல் அவன் தந்னத சிவப்பு லவட்டி கட்டி ஆடு
தூக்கும் லோகதல்லாம் கண்கள் விரியப் ோர்ப்ோன். கேரியம்மா வட்டு
ீ
உறவிைர்கள் வந்து அவைிைம்
என்ை லவண்டும்? என்று லகட்ைால், “ஆட்டுக்குட்டி வாங்கித் தாங்க” என்ோன்.
கேரியம்மா அனைந்த லவதனைகளுக்ககல்லாம் உச்சமாக கேரியப்ோ ஒரு விேத்தில் திடீகரை இறந்து
லோைார். வலை
ீ
அவனர கரித்துக் ககாட்ை கதாைங்கியது. வாரிசு அடிப்ேனையில், அவருக்கு அட்கைண்ைர்
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தமிழ்
லவனல எங்கள் ஊர் லோஸ்ட் ஆேிசிலலலய கினைக்க, நாராயணனுைன் அவர் ஒரு ஒண்டுக்குடித்தை
வட்டுக்கு
ீ
குடி லோைார். அப்லோது நாராயணன் ேள்ளி இறுதி வகுப்ேில் இருந்தான்.
அடிக்கடி நரம்புத் தளர்ச்சியால் ோதிக்கப்ேடுவதாலும், திக்கு வாயாலும் ேலரின் லகலிக்கு உள்ளாைான்.
அதைால் கல்லூரி கசல்லாமல் வட்டிலலலய
ீ
இருந்து ககாண்ைான். கேரியம்மாவுக்கு சனமயலில்
உதவுவது, கனைக்குப் லோவது, ோத்திரம் விளக்குவது, துனவப்ேது எை எல்லா லவனலகளும் கசய்வான்.
அவர் லவனல முடிந்து திரும்பும்லோது டீலயாடு நிற்ோன்.
நான் தான் கோறுக்க மாட்ைாமல் என் நண்ேைின் துணிக்கனையில் லகஷியர் லவனலக்குச் லசர்த்து
விட்லைன். ேணி லநரம் லோகவும் வட்டு
ீ
லவனலகள் எல்லாம் கசய்வான். ஆடி மாதம் முழுவதும்
கேரும்ோலும் லகாவில் லவனலகனள இழுத்துப் லோட்டுச் கசய்வான். ஒவ்கவாறு ஆண்டும் சிவப்பு
லவட்டினய எதிர்ோர்ப்ோன். நான் கூை என் தந்னதயிைம், நீங்க கசால்லி அவனுக்கு வாங்கிக் ககாடுங்கப்ோ
என்லறன். அவலரா சாமியாடும் லோது ஏதாச்சும் எசகு ேிசகா ஆகிட்ைா எல்லாப் ேங்காளி குடும்ேமும்
ோதிக்கும்ைா. லவண்ைாம். எை மறுத்து விட்ைார்.
நாட்கள் ஓடியது. எைக்கு லவறு ஊரில் லவனல கினைத்தது. திருமணம் ஆைது. ஒரு நாள் கேரியம்மா
காய்ச்சலாய் இருப்ேதாகக் லகள்விப்ேட்டு ோர்க்கப் லோலைன். நாராயணன் கஞ்சி காய்ச்சி அவருக்குக்
ககாடுத்துக் ககாண்டிருந்தான்.
ஏம்ோ, என் சம்ேளம் ககாஞ்சம் லசர்த்திருக்லகன், இவனும் லவனலக்குப் லோறான், உங்கப்ோ வட்னை
ீ
அவர்
எடுத்துக்கிட்டு எங்க ேங்குக்கு ஈைா ேணம் தர்லறன்கிறார். இவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் எை ஆரம்ேித்தார்.
நாராயணன் திக்கியவாலற ஆலவசமாக மறுத்தான். கோண்ணு வாழ்க்னக வணாகிடும்
ீ
எை நாசூக்காய்ச்
கசான்ைான். கேரியம்மா உனைந்து அழத் கதாைங்கிைார். இவன் மைசு யாருக்கும் வராதுைா என்றார்.
நாராயணன் நான்கு வயதாய் இருக்கும் லோது, ோட்டி கேருங்லகாேத்தில் எதற்லகா கத்திக்ககாண்லை
இருந்தாராம். கேரியம்மா சுவலராரம் ேல்லி மாதிரி ஒட்டிக்ககாண்டு கண்ண ீர் உகுத்துக் ககாண்லை
யிருந்தாராம். நாராயணனும் அவரின் லசனலனயப் ேிடித்துக் ககாண்லை ஒட்டி நின்று கண்கலங்கிக்
ககாண்லை இருந்தாைாம். ோட்டி லோைவுைன், திக்கியவாலற “அம்மா, அழாதம்மா, நீ முறுக்கு சுட்டுக்
ககாடு நான் கதருவில லோயி வித்து நினறய காசு ககாண்டு வாலரன், அழாதம்மா” எை ஆறுதல்
ேடுத்திைாைாம். அந்த ஆறுதல்தான் நான் உயிலராடு இருப்ேதற்லக காரணம் எைச் கசான்ைார் கேரியம்மா.
நான் கேரியம்மாவிற்கு ஆறுதல் கசால்லிவிட்டு, இவன் இங்லகலய இருந்தா மைசு கஷ்ைப்ேட்டுக்கிட்லை
இருப்ோன், எைக்குத் கதரிஞ்ச கமஸ் ஓைர் ஒருத்தர், ஒரு இஞ்சிைியரிங் காலலஜ்ல

ாஸ்ைல்ல கமஸ்

காண்டிராக்ட் எடுத்துருக்கார். அங்க ககாஞ்ச நாள் இவன் இருக்கட்டும் எைச் கசால்லி அங்கு லவனலக்குச்
லசர்த்துவிட்லைன். நம்ேிக்னகக்குரிய ஆள் என்ேதால் அவர், அவனை சூப்ேர்னவசர் ஆக்கிக் ககாண்ைார்.
சில மாதங்களிலலலய அவர் நாராயணன் நல்ல னேயன்ோ, நம்ேி விட்டுட்டுப்லோக முடியுது என்று
கசால்ல எைக்கு மகிழ்ச்சி. மாதம் ஒருமுனற அவன் அம்மாவிற்கு லசனல முதல் கசருப்பு வனர, மிக்ஸர்
முதல் மருந்து வனர வாங்கிக் ககாண்டுலோய் ோர்த்து விட்டு வருவான். ஒரு முனற நான் அவனைப்
ோர்க்க காலலஜ்

ாஸ்ைலுக்கு லோை லோது னேயன்களுக்கு ேரிமாறிக் ககாண்டு இருந்தான். என்ைைா

இகதல்லாம் கசய்யுற எைத் தைிலய லகட்ைதற்கு, இவங்கல்லாம் ஸ்லோர்ட்ஸ் ேசங்கைா, லலட்ைா சாப்ேிை
வருவாங்க. சர்வர்களும் ையர்ைாகி இருப்ோங்க, அதான் என்றான்.
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தமிழ்
ாஸ்ைல் கமஸ் காண்ட்ராக்ட் மூன்று முனற மாறியது. ஒரு முனற கல்லூரி நிர்வாகலம நைத்தியது.
ஆைால் நாரயணனை யாரும் மாற்றவில்னல. எல்லலாருக்கும் அவன் லமல் அப்ேடி ஒரு நம்ேிக்னக.
மாணவர்கள் யாருக்காவது காய்ச்சல் என்றால் கஞ்சி னவத்துக் ககாடுப்ோைாம். ஸ்லைாரில் இருந்து
அத்தியாவசிய மாத்தினரகனள வாங்கி னவத்து அகால லவனளகளில் யாருக்காவது முடியவில்னல
என்றால் னகனவத்தியம் ோர்ப்ோைாம்.
கேரியம்மாவின் உைல் நினல கவனலக்கிைமாக இருக்கிறது எை என் தம்ேியிைம் தகவல் வந்ததும்
ஊருக்குப் லோயிருந்லதன். நாராயணனைப் ேற்றிய கவனல அவனர அரித்துக் ககாண்டிருந்தது.
கேரியம்மாவிைம் “அவனை என் தம்ேிக்கும் லமல வச்சிருக்லகம்மா, நான் அவனைப் ோர்த்துக்கிலறன்” எை
உறுதி அளித்லதன். அவர் என்ைிைம் “என் அப்ோ, என் அண்ணன் தம்ேிகள், என் வட்டுக்காரர்
ீ
யாருலம
என்னை கேரிசா எடுத்துக்கிட்ைதில்ல. எல்லாப் ோசத்னதயும் இவன் ஒத்த ஆளா என் லமல
காமிச்சிருக்கான். வட்டு
ீ
வாசப்ேடி இறங்க விைாம அப்ே இருந்து இப்ே வசதி ேன்ணி வச்சிருக்கான்.
நான் சாமி கும்புடும் லோது, அடுத்த எல்லாப் ேிறவியிலயும் நாராயணன் தான் எைக்கு மகைாப்
கோறக்கணும்னு லவண்டிக்கிட்டு இருக்லகன்யா” நீயும் அப்ேடிலய எைக்காக கும்புடுய்யா என்றார்.
லமலும் இந்தப் ேிறவில அவனுக்கு நான் எதுவும் கசய்யல, அடுத்தடுத்த ேிறவியில அவை
ராசகுமாரைாட்ைம் நான் வச்சுப் ோர்க்கணும்யா எை கண்ண ீர் விட்டு அழுதார்.
கேரியம்மாவின் இறப்புக்குப் ேின் மாதம் இருமுனறயாவது நாராயணைிைம் லேசி விடுலவன். கேரிய
ஆனசகயல்லாம் ஒண்ணுமில்ல அண்லண, ஒரு தைனவயாச்சும் சிவப்பு லவட்டி கட்டி சாமியாைணும்,
நானுகமாரு ஆள் தான்னு ஊருல நாலு லேரு நினைக்கணும்னு ஆனச என்ோன்.
திடீகரை ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழனம கானல, நாராயணன் இறந்து விட்ைதாக தகவல் வந்தது. ஊரில் இருந்த
தம்ேிக்கு லோன் கசய்து, “விேரத்னதச் கசால்லி லைய், லகாவில்ல இருந்து ஒரு சிவப்பு லவட்டி எடுத்துட்டு
வாைா, எவன் லகட்ைாலும் நான் லேசிக்கிலறன்” என்று கசால்லி விட்டுக் கிளம்ேிலைன்.

ாஸ்ைனல

கநருங்க கநருங்க ஏராளமாை கூட்ைம் இருந்தது.
அலங்காரத் லதர், தானர தப்ேட்னை எை ேலமாை ஏற்ோடுகள். ேடுக்க னவக்கப்ேட்டிருந்த நாராயணன் மீ து
சிவப்பு லவட்டினய லோர்த்திவிட்டு, அப்லோனதய காண்ட்ராக்ைனர அணுகிலைன்.
எைக்கு ஆறு மாசமாத்தாங்க ேழக்கம். இவர் இறந்த உைலை ேசங்க வாட்ஸப்ேில் கமலசஜ் லோட்டு
விட்டிருக்காங்க. 20 வருசமா இந்த

ாஸ்ைல்ல இருந்த னேயங்கள்ளாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு

வந்துட்ைாங்க. கவளிநாட்டு ேசங்கள்ளாம் அவங்க கசாந்தம், ேிரண்ட்ஸ் மூலமா லவட்டி, மானல, காசுன்னு
ககாடுத்து விட்டிருக்காங்க. சர்வரா இருந்த ேனழய ஆளுங்க, ஸ்வப்ேர்ஸ்னு
ீ
எல்லாம் லகள்விப்ேட்டு
வந்துட்ைாங்க. ேனழய கலக்சரர்கள் கூை நினறய வந்துட்ைாங்கப்ோ. கானலயில காலலஜ் லசர்மன் மகன்
வந்து மரியானத கசஞ்சுட்டு நல்லேடியா எடுக்கச் கசால்லிட்டுப் லோயிட்ைாருங்க. யார் மைசும் லகாணாம
நல்லது கசஞ்சிருக்கார்ப்ோ, தங்கமாை மனுஷன் என்றார். அைக்கம் முடிந்து

ாஸ்ைல் திரும்ேிலைாம்.

ஏராளமாை லவஷ்டிகள், மானலகளுக்கு இனைலய சிவப்பு லவட்டி ஒரு குப்னேனயப் லோல் கிைந்தது.
***
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‘கபாை’ கவிரதகள்

தமிழ்
1
அனல தழுவிய
ோதம் லோல
குளிர்கிறது
கநடுநாள் கழித்து
வடு
ீ திரும்ேிய
என் மைம்.
2
உறக்கமில்லாத
இரவுகளில் கசவினய
நினறக்கும் இனச லோலலவ
நினைவு அடுக்குகளில் இருந்து
மீ ட்கைடுத்த உன் நினைவுகளும்
மைனத நினறக்கின்றை.
3
மூடிய சன்ைலின்
ஏலதா ஒரு இனைகவளி வழிலய
நுனழந்து குளிலரற்றும்
சில்காற்னறப் லோல
லேசாது கழித்த
நாட்களுக்ககல்லாம்
லசர்த்து னவத்து
நியாயம் கசய்கிறது
அந்த அனலலேசிக் குரல்.
4
விரல் ேட்ைதும் எழும்பும்
இனச லோல
உன் குரல்
என்னை அனழக்னகயில்
அைிச்னசயாக
எழுந்து நைக்கின்றை
என் கால்கள்.
5
மனழத் தூறலின் நடுலவ
நின்று ேருகிய லதநீர் லோல
துளித்துளியாக உற்சாகம்
லசர்க்கின்றை உன் வார்த்னதகள்.
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6
எங்லகலயா லகட்டு
மறக்க முடியாத
சந்தப்ோைனலப் லோல
உதடுகள்
நினைத்த லோகதல்லாம்
முணுமுணுக்கிறது
உன் கேயனர.
7
முருங்னக இனல லசர்த்து
உருக்கிய கநய் வாசம் லோல
நினைக்னகயில் எல்லாம்
கநஞ்லசாடு கலந்துவிடுகிறது
கநடுநாள் கழித்து சந்தித்த
நண்ேைின் நினைவுகள்.
***
நிழகைாவியம்

பாைா

***
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கன்னி நிைம்

மீ னம்மா கயல்
“27 வயசு ஆகுது, இன்னும் எட்டு மணி வனரக்கும் தூங்கிட்டு இருந்தா வடு
ீ எப்ேடி உருப்ேடும்?

ககாஞ்சமாச்சும் கோறுப்பு லவணும், கேரியவங்கள மதிக்கறது கினையாது, கைவுள ேழிச்சு லேசறது, விளக்கு
கோருத்தச் கசான்ைா அதுல ஆயிரம் கநாரைாட்டியம், லோற இைத்துல இவனளயா கசால்வாங்க. என்ை
ேிள்ள வளத்துருக்கா ோருன்னு என்னைய தான் கசால்வாங்க.”

கானலயிலலலய அம்மா அர்ச்சனைனய ஆரம்ேித்துவிட்ைாள், விடுமுனற நாட்களின் அவஸ்னதகள் இது.
“ஏன்தான் லீகவல்லாம் விைறாங்கலளா, வட்ல
ீ
இருந்தாலல எதுைா ேிரச்சினை வந்துட்லை இருக்குது” என்று
புலம்ேிக் ககாண்லை ேடுக்னகனய விட்டு எழுந்தாள் மதுவந்தி.

இந்தப் புகார்கள் அனைத்தும் அப்ோவிைம் வாசிக்கப்ேட்டுக் ககாண்டிருந்தை. எனத ேற்றியும் கண்டு
ககாள்ளாமல் லோர்னவகனள மடித்து னவத்தாள்.
“இந்த கரண்டு நாள் தாை லீவ் அவனள எதுக்கு கரிச்சு ககாட்ைற?”
“காலலஜ்க்கு லோயிட்ைா மட்டும் கேரிய கோறுப்பு வந்திடுமாக்கும் உங்க மகளுக்கு? சம்ோதிக்கிலறன்ற
திமிர். லோற வட்ல
ீ
இப்ேடி இருந்தா நல்லா கமச்சுவாங்க.”
கேட்ரூமிலிருந்து மது கத்திைாள்.
“சம்ோதித்து என்ை நாைா வச்சு கசலவழிக்கலறன்? உங்க னகலதாை ககாடுக்கலறன். எல்லாத்துக்கும்

லோற வடு
ீ லோற வடுன்னு
ீ
கசான்ைா என்ை அர்த்தம்? ச்னச” என்று அங்கலாய்த்து கேட் மீ லத அமர்ந்து

ககாண்டு, “எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீதான்” எை அருகில் நின்று லவடிக்னக ோர்த்துக்ககாண்டிருந்த தங்னக
மீ து கரடி கோம்னமனய விசிறியடிக்கவும் அம்மா உள்லள வரவும் சரியாக இருந்தது.

“அவ கூை ஏன்டி சண்னைக்கு லோற? உைக்கு ஒரு கல்யாணம் காட்சின்னு ஆைாதாலை அவளுக்கு
காலகாலத்துல நல்லது நைக்கும்.”

இனளயவளுக்கும் 23 வயது கநருங்குவது அம்மாவுக்கு இன்னுகமாரு அச்சத்னத ககாடுத்திருந்தது.

மதுவுக்கு கல்யாணம் முடித்த னகலயாடு இனளயவளுக்கும் ஆறு மாதத்தில் வரன் ோர்க்க லவண்டும்,
மதுனவ லோல இவளுக்கு திருமணம் தள்ளி கசல்ல வாய்ப்லே இல்னல. யாராக இருந்தாலும் நீங்க
ோர்த்து கசஞ்சா லோதும் என்று கசால்லிவிட்ைாள். அம்மாவுக்கு அதிகலாரு நிம்மதி.
“உங்கூை ேிறந்தவ தாை இவளும், நீ மட்டும் ஏன்டி இப்ேடி திமிர் ேிடிச்சு திரியற?”
“ஆமா உங்களுக்கு நான் என்ை கசஞ்சாலும் தப்பு. நான் லவணா

ாஸ்ைல்ல லோயி தங்கிக்கலறன்.

உங்களுக்கு ஒரு கோண்ணு தான்னு கசால்லி அவளுக்கு முதல்ல கல்யாணத்த கசய்ங்க. என்ைலமா
எல்லா தப்பும் என் லமலதான்ற மாதிரிலய லேசறிங்க? வாறவன் பூரா நனகக்கு தான் ஆனசப்ேைறான்.

எவன் கோண்ணு நல்லா இருக்கா இல்லியான்னு ோர்க்கறான்? மைசு ோர்த்து இங்க ஒரு கல்யாணமும்
நைக்கறது இல்ல. எைக்கு இப்ேடி ேண்ற கல்யாணம் லவண்ைாம். என்னைய விட்ருங்க.”
இதற்கு லமல் அம்மாலவாடு விவாதம் கசய்ய அவள் தயாராக இல்னல. க

ட்கசட் லோட்டுக்ககாண்டு

ோைல் லகட்கலாைாள். இப்ேடி தான் தன் அதிகேட்ச எதிர்ப்னேக் காட்டுவாள். நீ என்ைமும் லேசிக் ககாள்,
அனத நான் லகட்ேதாக இல்னல என்றவாறு.
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“ஏங்க, இகதல்லாம் நீங்க என்ைன்னு லகட்க மாட்டிங்களா?”
அப்ோவுக்கு அதற்கு லமல் அங்கிருந்து இவர்கள் இருவருக்கும் ேஞ்சாயத்து கசய்ய முடியாது எை தன்
லவனலனயப் ோர்க்க கிளம்ேிவிட்ைார். ோத்திரக்கனை னவத்திருக்கிறார். வட்டில்
ீ
ஓரளவு வசதி தான்.
மிடில் கிளாசில் இருந்து சற்லற உயர்ந்த குடும்ேம் அது.

ஆரம்ேத்தில் அம்மாவின் லகாேங்கள் எல்லாலம நியாமாகவும் தன் மீ து அக்கனறயாகவும் உணர்ந்த

மதுமதிக்கு தற்லோகதல்லாம் அப்ேடியல்லாமல் தான் ஒரு சுனமயாக இந்த வட்டில்
ீ
இருக்கிலறாலமா எை
உணரத் கதாைங்கி விட்டிருந்தாள். அவளின் ேடிப்ேிலும் குனறவில்னல M.Sc Physics. அது கதாைர்ோக

கலக்சரர் லவனல. சம்ேளமும் மாதம் 24,000 வருகிறது. 23 வயதில் மாப்ேிள்னள ோர்க்கத் துவங்கி இன்னும்
சரியாை வரன் எதுவுலம அனமயாத விரக்தி அவள் கேற்லறாருக்கு.

ஒரு லவனள அவள் ஆரம்ேத்தில் னவத்த டிமாண்ட்கள் காரணமாக இருக்குலமா எை லயாசித்தால் அப்ேடி
ஒன்றும் அனவ ேிரமாதமாைனவ அல்ல. “என்னை விை மூன்று வயது மூத்திருக்கணும், கலர் ேிரச்சினை
அல்ல, ோர்க்க ககத்தா இருக்கணும். அவ்வலளாதான்.”
40

ாதகம் வந்து, அதில் 8 கோருந்தி, 5 நனக ேிரச்சினைகளில் கழன்று ககாள்ள, மற்ற மூவனர இவள்

ேிடிக்கவில்னல எை கசால்லிவிட்ைாள். இந்த மூவரும் மதுவுக்கு 23 வயது இருக்கும் லோது வந்த
வரன்கள். இதுதான் அம்மாவின் லகாேத்திற்கு முதல் காரணம்.

மதுவுக்லகா அம்மாவின் மீ து கவறுப்பு வரத்துவங்கியது இந்த நனக ேிரச்சினைகளில் தான். அவளின்

டிமான்ட்களுக்கு ஏற்ேில்லாதவன் என்றால் கூை சரி என்று சம்மதித்தாள். சரி எப்ேடியும் எவனையாவது
கட்டிக்கத் தாலை கசய்ய லவண்டும். இைி நமக்கு ேிடித்தவன் எங்லக வரப்லோகிறான். ககாஞ்சமாவது

matured-ஆக நைந்து ககாள்லவாம், வாழ்க்னகனய எதிர்ககாள்லவாம் என்ற முடிவில் தான் சம்மதித்தாள்.
கராம்ே நல்ல குடும்ேம். னேயனும் ோர்க்கக் லட்சணமா இருக்கான். இத்யாதி இத்யாதி என்று னேயன்
வட்டு
ீ
கேருனமகனள ேற்றி லேசி, நனக ேிரச்சினையில் தட்டிக் கழியும் லோது அந்த குடும்ேத்தின்
குனறகனள கசால்ல ஆரம்ேிப்ோள் அம்மா. இப்லோது தான் மதுவிற்கு லகாேம் வரும்.

“அப்லோ அந்த குடும்ேம்ல இவ்வலளா குனற இருக்குது. ஆைா என்னை அது ஒரு நல்ல குடும்ேம்ன்னு

ஏமாற்றித் தள்ளி விைத்தாலை ோக்கறீங்க?” மதுவிற்கு கதரிந்லத இருக்கிறது யாரும் 100% perfect இல்னல
என்று இருந்தாலும் அந்த இைத்தில் இப்ேடிக் கத்துவது ஒரு சமாதாைமாக இருந்தது.
மது எப்லோதும் லதாழிகலளாடு கசால்லிக்ககாண்லை இருப்ோள்.
''ஒருத்தன் வருவான். எந்த காரண காரியமும் இன்றி அவனை எைக்கு ேிடிக்கும். உயிரில் நினறவான்.
அப்ேடி ஒருவனை கல்யாணம் கசய்யணும்.”

ஒரு லவனள அப்ேடி ஒருவனை இவள் இன்னும் ோர்க்கவில்னலலயா?
கவளியில் சிரித்துப் லேசிக்ககாண்டு இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் உனைந்துதான் லோயிருந்தாள். எைக்கு
கல்யாணம் ஆகவில்னல என்று கவனலயாக இருக்கிறகதை எந்தப் கேண் தான் கவளிப்ேனையாகச்

கசால்வாள்? கூைப்ேடித்த கேண்கள் அனைவனரயும் குழந்னத சகிதம் ோர்க்க லநர்னகயில் அவர்கனள
சந்திப்ேனதத் தவிர்ப்ேனதத் தவிர லவறு வழியும் இல்னல.

உறவுக்காரர்களின் அறிவுனரகளுக்குப் ேதில் கசால்லி மாளவில்னல. அந்தக் லகாவிலுக்கு லோ, விளக்கு
லோடு, ேிரலதாஷ விரதம் இரு எை தைக்கு ஒத்து வராதனவகனளக் லகட்டு லகட்டுச் சலித்து

லோயிருந்தாள். அம்மாவுக்லகா இவள் கைவுள் லமல் கேரிய நாட்ைம் இல்லாதது தான் திருமணத் தனை
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தமிழ்
என்று தீவிரமாக நம்புகிறாள். அவள் நம்புவதற்கு ஏலதனும் ஒரு சாக்கு லவண்டும். கூைலவ அடுத்து
இருக்கும் தங்னகயின் வாழ்னகயும் துனண லசர அர்ச்சனைக்குக் குனறலவ இல்னல.

மதுனவ கோறுத்தவனர தான் எடுத்த முடிவுகள் தவலறா? என்ற மைநினலயில் எந்த சரியாை முடிவும்

தன்ைால் எடுக்க முடியாகதன்று நம்ே கதாைங்கி இருந்தாள். எைக்காை என் வாழ்க்னக துனணனய நான்
தீர்மாைிப்ேதில் தவகறன்ை இருக்கிறது? வரதட்சனண நனக நட்டு சமாச்சாரங்களில் துளி அளவும்

விருப்ேமில்னல. இருந்தும் அதற்குச் சம்மதித்லதன். என் ஆனசப்ேடி ஒருவன் வரப்லோவலத இல்னல
எவனைலயா கட்டிக் ககாள்ளலாம் என்ற முடிவும் இப்லோது எடுத்தாயிற்று. ஒன்று அம்மாஞ்சியாக
வருகிறான், இல்னலகயன்றால் முரைைாக வருகிறான்.

அம்மா எப்லோதும் சம்ேளத்னதயும் குடும்ே ேின்ைணியும் தான் ோர்க்கிறாள். எைக்கு ஏற்றவைா என்று

ோர்ப்ேலத இல்னல, எல்லாம் கூடி வருகமை ஒரு குடும்ேத்னதப் புகழ்கிறாள் இல்னலகயன்று ஆைதும்
இகழ்கிறாள். உண்னமயில் அவள் எைக்காகத் தான் இகதல்லாம் கசய்கிறாள். நான் காயப்ேட்டு

விைக்கூைாலத என்றுதான் கசய்கிறாள். ச்லச, இப்ேடி ஒரு நல்ல குடும்ேத்தில் நம்ம கோண்ணுக்கு வாழ
ககாடுத்து னவக்கவில்னலலய என்று கசான்ைால் நான் வருத்தப்ேைத்தாலை கசய்லவன். இது புரிகிறது

ஆைால் இது எைக்கு புரியாமல் இருக்கலவண்டும் என்லற விரும்புகிலறன். எைக்கு மட்டும் ஏன் இப்ேடி?
எைக்கு வரும் கணவன் முதலிரவில் என்னை தூங்க னவத்து அழகு ோர்க்க லவண்டுகமை ஆனசப்

ேடுகிலறன். ச்சீ, அகதப்ேடி முதல் நாலள கசக்ஸ் னவத்துக்ககாள்ள முடியும்? அதுகவல்லாம் ஒரு மனழ

நாளில் தாைாய் நிகழ லவண்டும். கல்யாண ஆனச என்றால் கசக்ஸ் னவத்துக்ககாள்வது தாலை! ஆைால்
அப்ேடி எந்த ஆனசயும் எைக்கு வரவில்னலலய! உண்னமயில் எைக்கு கல்யாண ஆனச இல்னலயா?

அல்லது அந்த வயனத தாண்டிவிட்லைைா? கூை ேடித்த கேண்கள் எல்லாம் அவைவன் கூை ஊர் சுத்தி
அங்க கதாட்ைான் இங்கு கதாட்ைான் என்ற கனதகள் லகட்டிருக்கிலறன். சிலர் ேடுக்னக ேகிர்ந்த கசய்தி
வனர கசால்லி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்ககல்லாம் நல்ல மாப்ேிள்னளயாக அனமகிறார்கள். எைக்கு

மட்டும் ஏன்? இவ்வளவு ஓழுக்கமாக இருந்தது யாருக்காக? ஒரு லவனள நானும் அவர்கள் லோல நினறய
ஆண்கலளாடு சுற்றி இருந்தால் எைக்கு கல்யாணம் என்ேது கேரிய விசயமாகலவ இருந்திருக்காது தாலை?
இப்லோது யானரயாவது காதலித்தால் என்ை? 27 வயசுல எப்ேடி காதல் வரும்? லகள்விகள் லகள்விகள்
லகள்விகள். எதற்கும் ேதிலில்னல அவளிைம்.

கல்லூரிக் காலத்தில் வந்த ப்ரப்லோசல்கள், தன் ேின்ைால் சுற்றிய ஆண்கள். லதாழன் ஒருவன்

விரும்புகிறான் என்று கதரிந்தும் அவனுக்கு அனதச் கசால்ல வாய்ப்பு ககாடுக்காமல் இருந்தது. எல்லாம்
நினைவில் ஆடியது, தை அழகிற்குக் கினைத்த அங்கீ காரமாகலவ நினைத்துக் ககாண்ைாள்.

ேனழய நண்ேர்கலளாடு தற்லோது வாட்சப்ேில் லேசிைால் எல்லாரும் தவறாமல் கசால்லும் வாக்கியமாக
''நான் கூை உன்னை விரும்ேிலைன்'' என்ேது இருக்கிறது. எைக்கு மட்டும் கல்யாணம் ஆகியிருந்தால்

இவர்கள் இப்ேடிச் கசால்வார்களா? ஆழம்தாலை ோர்க்கிறார்கள்? சரி, ேனழய நண்ேர்கள் தாலை என்ற

உரினமயில் சாட் கசய்து ககாண்டிருந்தாள். லதாழிகலளாடு அதிகம் லேசுவதில்னல. அவர்கள் அக்கனற
என்ற கேயரில் ஆறுதல் கசால்ல ஆரம்ேித்துவிடுகிறார்கள் ேனழய நண்ேர்கள் ேனழய நண்ேர்கலள.

அவர்களால் தற்லோது ேனழயேடி இருக்க முடியாது என்று கதரிந்லத னவத்திருந்தாள். எைில் ஆண்

நண்ேர்கலளாடு மட்டும் ஏன்? அவன் தான் அடிக்கடி ''நீ அழகு'' என்று கசால்கிறாலை! ககத்தாை கேண்

என்கிறான், லதவனத லோல் இருக்கிறாய் என்கிறான். உைனல வர்ணிக்கிறான், வரம்பு மீ றிைாலும் நாம்
என்ை ேதின்ேருவ கேண்ணா இதற்ககல்லாம் லகாேப்ேை என்று திடீகரை mature ஆகிறாள், இகதல்லாம்
லகட்ேதற்குச் சந்லதாசமாக இருக்கிறலத! சுயநலம் தான். ஆைால் இவள் ஏலதா தான்தான்

கேருந்தன்னமயாக அவர்களிைம் லேசிக்ககாண்டு இருப்ேதாக நினைத்துக்ககாண்டிருந்தாள்.
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தமிழ்
“சனமயலுக்கு கூை ஒத்தானச கசய்யாமல் கசல்லோனைலய கட்டிக்கிட்டு அழு” என்ற அர்ச்சனைலயாடு
குழம்பு தாளிக்கும் வாசனை.

மதியம் சாப்ேிை வந்த அப்ோ ஒரு கவனர இவளிைம் நீட்டி, “னேயன் கேயர் ஆகாஷ் கேங்களூரில் லவனல.
மாதம் 60,000 சம்ேளம். வயசு 29.
லேசியாச்சு,

உன் லோட்லைா எல்லாம் ோர்த்து ஒக்லக கசால்ட்ைாங்க, நனக

ாதகம் ஏக கோருத்தம் இருக்குது. நீ ோரு. உைக்கு சரின்ைா அவனை வரச் கசால்லவாம்.

இைி உன் லேச்சு லகட்காமல் எந்த வரனும் நம் வட்டிற்கு
ீ
வர மாட்ைாங்கைா.”

அப்ோவின் லேச்சு அவளுக்குச் சற்லற ஆறுதலாக இருந்தது. கவனலகனள கவளிக்காட்டிக் ககாள்ளாமல்
இருந்ததால் இவளுக்ககல்லாம் என்ை கவனல இருந்துவிை லோகிறது எதற்கும் அசரமாட்ைாள் என்று
தன்னை ேற்றிய ஒரு ேிம்ேம் ேடிந்துவிட்ைலதா எை லயாசித்தாள். நல்லலவனள அப்ேடியாகவில்னல.
ோர்னவயிலிருந்து அப்ோ மனறந்ததும் கவனரப் ேிரித்து ோர்த்தாள். முழுக்னக சட்னைனய மடித்து

விட்டுக்ககாண்லை தனல தாழ்த்தி, ோர்னவ உயர்த்தி, லலசாக சிரித்தேடி லோஸ். ப்னளன் ஒயிட் சர்ட்,
கதாப்னே இல்னல, முடியும் அைர்த்தியாக இருந்தது, கலர் மாநிறம் தான். கேரிய அழககல்லாம் இல்னல.
ஆைால் ஆண்னம நிரம்ேி இருந்தது அவைிைம். ோர்த்த மாத்திரத்தில் அந்த ககத்து ேிடித்துப்லோைது.
ஏக மைதாக முடிகவடுத்துச் கசான்ைாள், “சரி வர கசால்லுங்கப்ோ”.
அப்ோ சிரித்துக்ககாண்லை “சரி நானளக்கு சாயந்திரம் கவள்ளைலவ வட்டுக்கு
ீ
வந்திடு. அவங்க வர்றாங்க.”
ாதகம், நனக எல்லாமும் சாதகமாகலவ இருக்கிறது. புனகப்ேைம் ோர்த்து என்னைப் ேிடித்திருக்கிறது

என்று கசால்லிவிட்ைான். இவனை நானள வரச் கசால்வது கூை ஒரு சம்ேிரதாயம் தான். இவனைலய
கட்டிக் ககாள்ளலாம். என் எல்லா லகள்விகளுக்கும் வினை கினைத்து விட்ைது.

உைக்காகதாைைா இத்தனை நாள் காத்திருந்லதன். நானளக்லக பூனவத்து உறுதி கசய்தால் நன்றாக

இருக்கும். இவன் ககத்துதான். ஆைால் நான் கினைப்ேதற்கு இவன் ககாடுத்துனவத்திருக்க லவண்டும்.
அது சரி, அப்ோவுக்கு எப்ேடித் கதரியும் இவனை எைக்கு ேிடிக்குகமை? ஏற்கைலவ வரச் கசால்லிவிட்டுத்
தான் என்ைிைம் அனுமதி லகட்ைாரா? இந்தக் லகள்விகள் எல்லாம் இப்லோது அைாவசியமாகத்

லதான்றியது. உைலை FB ஒப்ேன் கசஞ்சு அவன் கேயர் லவனல கசய்யும் கம்கேைி ேடித்த கல்லூரி எை
ஒவ்கவான்றாக னைப் கசய்து அவன் அக்கவுன்ட் லதடி எடுத்துவிட்ைாள். அதில் அவன் ஒரு சுற்றுலாப்
ேிரியன், ரா ா ரசிகன் என்ேதும் அடிக்கடி FB உேலயாகிக்க மாட்ைான் என்ேதும் கதரிந்தது. அவைின்

லோட்லைாக்களில் ஏலதனும் கேண் கேயரில் ககமன்ட் இருக்கிறதா எைத் லதடிைாள் ஒலர ஒருத்தி மட்டும்.
அதுவும் ''கலக்கல் அண்ணா'' என்ற ககமன்ட். அதைால்தான் அவனள மன்ைித்தாள்.

அம்மாவின் திட்டு இல்லாமல் எந்த மைக்குழப்ேங்களும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல இரவு அவளுக்கு.

கல்யாணம் ேற்றிய அத்தனை லகள்விகளுக்கும் அவனைப் ேதிலாக்கிவிட்டு நிம்மதியாக தூங்கிைாள்.
மறுநாள் கானல அவனுக்காகலவ குளிப்ேது லோல உணர்ந்தாள். இந்த உைனல அவன் தான் ஆளப்
லோகிறாைா? ச்லச என்ை இது ஒரு கேண் ோர்க்கும் ேைலத்திற்லக இப்ேடி எல்லாம் லதான்றுகிறலத.

இல்னல இல்னல, இது கேண் ோர்க்கும் ேைலம் இல்னல. கல்யாணம் முன் கேண்ணும் மாப்ேினளயும்

சந்தித்து லேச ஒரு வாய்ப்பு. அப்ேடிதான் நான் நம்புகிலறன். அப்ோ தான் கசால்லிவிட்ைாலர, எல்லாமும்

ஒக்லக என்று. சும்மாவா நல்ல லநரம் ோர்த்து கேண் ோர்க்கலவ வரச் கசால்லுவார்கள்! ஏலதா இருக்கிறது!
எைக்கு கூை உள்ளுணர்வு கசால்கிறது, அவன் தான் கணவன் எை. யுகம் யுகங்களாய் எைக்காகலவ

காத்திருந்த ஒருவன். அப்ேறம் என்ை. லயாசிக்கலாம் தப்ேில்னல. எப்ேடி அவன் முன் முழு நிர்வாணமாய்
நிற்லேன்? ேீரியட்ஸ் னைமில் நாலம லோய்த்தான் நாப்கின் வாங்க லவண்டும். குளித்து முடிப்ேதற்குள்
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இரண்டு குழந்னதகளுக்குத் தாயாகிவிட்டிருந்தாள். கழுத்லதார ேல் தைம், உதட்டில் காயம். எல்லாம்

அவைால்தான். அனத எப்ேடி மனறப்ேகதன்று லசனல கட்டும் லோது லயாசித்து முந்தானைனயக் கழுத்னத
சுற்றிப் லோட்டு ோர்த்தாள். ஹ்ம்ம், இப்ே ஒக்லக யாருக்கும் காயம் கதரியாது. இடுப்புக் ககாசுவத்னத
கதாப்புளுக்கு லமலல ஏற்றிவிட்ைாள்,

ாக்ககட்லைாடு லசர்த்துச் லசனலனயப் ேின் கசய்து ககாண்ைாள்.

இைி அவனுக்கு மட்டும்தான் எல்லாலம.., அவன் மட்டும்தான் ோர்க்கணும்.
கல்லூரியில் எல்லா கண்களும் தன் அழனக ரசிப்ேதாகலவ எண்ணிக்ககாண்ைாள். எல்லா ஆண்கனளயும்
கோறுக்கி லோல ோர்த்துக் ககாண்டு. உங்களுக்கு இந்த அழகு கினைக்காது. அதற்கு ஒருவன் வரப்

லோகிறான். ஒரு சந்லதாஷக் குதூகலம் அதில் மனறந்திருந்தது. ஒரு விடுதனல உணர்வு இருந்தது.
மானல 3 மணிக்ககல்லாம் காலல ில் இருந்து கிளம்ேி வட்டுக்கு
ீ
வந்து விட்ைாள்.
அம்மா ஆச்சரியமாகப் ோர்த்து, “ஏன்டி, உன்னைய எங்கயும் திரியாம 5 மணிக்குத் தாை வரச்கசான்லைன்?”
“அை, லோம்மா இன்ைிக்கு எக்ஸாம் டியூட்டி இருந்துச்சி. அதான் சீக்கிரம் முடிஞ்சுட்டு.” எை வாயில் வந்த
கோய்னயச் கசால்லி மீ ண்டுகமாருமுனற குளித்து, அவனுக்காகலவ ேிரத்லயகமாகத் தயாராைாள்.

ேீலரா முழுக்க லசனல இருந்தாலும், கேண்களுக்கு, ேிடித்த லசனல என்று ஒன்றிரண்டு தான் இருக்கும்.
அப்ேடியாை ஒன்று - அதுவும் மயில் கழுத்து வண்ணப்ேட்டு - எடுத்து உடுத்திக்ககாண்ைாள், ஒலர ஒரு
டினசைர் கநக்லஸ். புதுக்கண்ணாடி வனளயல். ஐம்கோன் ககாலுகசை ஆர்வமாய்த் தயாராகிக்
ககாண்டிருந்தவனள அம்மா ோர்த்துச் சிரித்துவிட்டுக் கைந்தாள்.
ஆறு மணிக்கு வந்தார்கள்.
வாசலில் அப்ோவின் ''வாங்க எல்லாரும் வாங்க'' கசால் லகட்ைதுலம அடி வயிற்றில் ராட்டிைம் சுற்ற
ஆரம்ேித்துவிட்ைது. இதயம் ேைேைத்தது, எழுந்து நின்று ககாண்டு வரலவற்கத் தயாராைாள். முதலில்
அவன் கேற்லறார், ேின் ஒரு கேண் - அலைகமாக சித்தியாக இருக்கலாம். மரியானத நிமித்தமாய்ப்
புன்ைனகத்தாள்.

இவர்கனள எல்லாம் இப்லோது யார் லகட்ைது? எங்லக ஆகாஷ்? எங்லக என் ஆகாஷ்? அவனுக்கு வணக்கம்
கசால்லகவை ேயிற்சி எடுத்து இருந்தாள். னககள் அரூேமாய் அடிக்கடி வணக்கம் கசால்லிப்ோர்த்தது.
மின்ைகலை வந்தான்.

ன்
ீ ஸ் லேன்ட், கவள்னளக்கலர் கார்லகா சட்னை, முகம் முழுக்கப் புன்ைனக.

லஷவ் கசய்யாமல் ட்ரிம் கசய்து இருந்தான். கார் ோர்க் கசஞ்சுட்டு வந்லதன் என்ற காரணத்னத

அப்ோவிைம் கசால்லிக்ககாண்டிருந்தான். அவன் கண் ோர்த்து மார்புக்கூகைங்கும் ேட்ைாம்பூச்சி. வணக்கம்
கசால்ல மறந்தவளாய் தனலயனசத்துப் ோர்னவயால் வரலவற்றாள்.

இப்ேடி ஏன் என்னைத் தனலகுைிந்து உட்கார னவத்து இருக்கிறார்கள். இதற்கு முன் இப்ேடிப்ேட்ை

அனுேவம் உண்டு என்றாலும் அவர்கள் எல்லாரும் அம்மாஞ்சி மாப்ேிள்னள. இல்லன்ைா முரட்டு ஆசாமி.
அதைால் தான் எதுவுலம லதான்றியதில்னல. ஆைால் இவன் அப்ேடி அல்லலவ. கணவைாகப் லோகிறவன்
அல்லவா! அதைால்தான். இப்லோது இவனை எப்ேடிப் ோர்ப்ேது? அவன் கவைத்னதத் தன் ேக்கம் எப்ேடி
ஈர்ப்ேது என்ற லயாசனையில் இரண்டு முனற இருமிைாள். கண்ணாடி வனளயல் சலக் சப்தம், ேட்டுப்
புைனவச் சரினக எை ஒவ்கவான்றாய் அவனை இவள் ேக்கம் திருப்ேிை.

அவன் கேற்லறார்கள் லகட்ை லகள்விகளுக்கு ேதில் கசால்வதாய்த் தான் அவனை ஏகறடுக்க லவண்டி
இருந்தது. எலதச்னசயாை ோர்னவ தான் கண்களில் நினலககாண்ைது, ோர்னவயாலல வருடிைான். நீ

கராம்ே அழகு என்று ககாஞ்சிைான். ேதட்ைப்ேைாலத எை ஆற்றுப்ேடுதிைான். என்ை இது எைப் ேட்கைை
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கண்கனள விலக்கி, இைி அவன் ோர்க்காத லோதுதான் ோர்க்க லவண்டும் எை முடிவு கசய்து ஒருவனர
ஒருவர் ோர்த்துக்ககாள்ள லவகறங்லகா ோர்த்தேடி நடித்துக்ககாண்டிருந்தைர்.

கினைத்த சந்தர்ப்ேத்தில் எல்லாம் அவனை அணுஅணுவாய் ரசித்தாள். அவன் கசய்னக, உட்காரும் விதம்,

யாருக்கும் கதரியாமல் புருவம் உயர்த்தி ேிடிச்சிருக்கா எை லகட்ைது, ஒவ்கவான்றாய் அவனை உள்வாங்கி
விட்ைாள். இவளுக்கு அந்த இைத்தில் இருப்புக் ககாள்ளவில்னல.

ஐலயா, என்ை இவன், என்னை இப்ேடிப் ோர்கிறான். தின்று விடுவான் லோல. அவ்வளவு

ேிடித்திருக்கிறதாைா என்னை? இத்தனை வருைப் கேண்னம உைக்காகத்தான். அப்ேடி ோர்க்காலத, என்ைால்
எதிர்ககாள்ள முடியவில்னல. கால்கனள உள்ளிழுத்து லசனலயால் மனறத்துக்ககாண்ைாள். னககளும்,
கழுத்தும், முகமும், நிர்வாணமாக இருப்ேது லோல உணர்ந்தாள். உன் முன் ஐந்து ஆனை தரித்தாலும்
எல்லாம் வண்தான்
ீ
லோல.

சிரிக்க லவண்டும் லோல இருந்தது. அைக்கிய சிரிப்பு கன்ைத்தில் கவட்கமாக கவளிப்ேட்ைனத அவலள
உணர்ந்தாள். ஓ இப்ேடிதான் கவட்கம் இருக்குமா! நன்றாகத் தான் இருக்கிறது.
லநாக்காக்கால் தனை லநாக்கி கமல்ல நகும் கண்ணாமூச்சி ஆட்ைத்தில் ஒரு மணி லநரம் லயித்திருந்தாள்.
கிளம்பும் லோது வாசல் வனர வழியனுப்ே வந்து, அவன் ேட்கைைத் திரும்ேி மூச்சு சுடும் கநருக்கத்தில்

லோய்ட்டு வருகிலறன் என்று கசால்லும் லோது, ஒரு கணம் அதிர்ந்து ோர்னவயால் வினை ககாடுத்தாள்.
கசருப்பு லோடுவதில் துவங்கி கார் அருகில் கசல்லும் வனர திரும்ேி திரும்ேி ோர்த்தான். கண்களால் ஏலதா
கசான்ைான். சீக்கிரம் வருகிலறன் என்ேதாக மதுவுக்குப்ேட்ைது.

இவன்தான் இவன்தான் நான் எதிர்ோர்த்தவன் இவன்தான். இவலைாடுதான் என் மிச்சகாலம். என் எல்லா
அறினவயும் மழுங்கடித்து விட்ைான். லவகறதுவும் லயாசிக்கவிைாமல் கசய்துவிட்ைான்.

தங்னக லவறு கானத கடித்தாள். ''ஏய் எரும, அவன் உன்னை எப்ேடிப் ோர்த்தான் கதரியுமா?”
“ஆமாம் லோ.” தைக்கு இது ஒரு கேரிய விசயமில்னல என்ேதாகக் காட்டிக்ககாண்ைாள்.
மறுநாள் கானலயில் அப்ோ லோைில் லேசிக்ககாண்டு இருந்தார். அவர் சம்மந்தி சம்மந்தி என்று லேசுவனத
லகட்ேதற்லக அவளுக்கு ஆைந்தமாக இருந்தது.

“இல்ல சம்மந்தி. அது இப்ே எடுத்த லோட்லைா தான்.”
“லகாவிலுக்கு கூப்டு வந்தப்ே நீங்க ோர்த்திங்கல்ல, அப்ேறம் என்ை?”
“கோண்லணாை வயசு ஏற்கைலவ உங்களுக்குத் கதரிந்தது தாலை?”
“மாப்ள என்ை கசால்றார்?”
“வடு
ீ ோர்க்க வந்தப்ேலவ நீங்க கசால்லி இருக்கலாம்”
“சரிங்க, ேரவால்ல

ாதகத்த ப்லராக்கர்ட்ை ககாடுத்து விட்ருங்க.”

அப்ோவின் குரல் தள்ளாடியது. அம்மாவிைம் தன் ஆற்றானமனய காட்டிக்ககாண்டிருந்தார்.
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“இவன் லோைா லோறான். கேரிய மாப்ள. அவனும் அவன் கமாகனரயும் கோறுக்கி மாதிரி இருக்கான்.
கோண்ணு லோட்லைால ஒருமாதிரி இருக்காம் லநர்ல ஒரு மாதிரி இருக்காம். அவன் அப்ேன்தான்
லகாவில்ல வச்சு ோர்த்தான்ல. அப்ே கதரியலயாமா? என் கோண்ணு ராசகுமாரிடி.”

மதுவிற்கு என்ை நைந்து ககாண்டிருக்கிறது எை யூகிக்க முடிந்தாலும் அனத ஏற்றுக்ககாள்ளும் மைநினல
இல்னல. இதற்கும் காரணம் நான்தான் என்று திட்டிைால் நான் அழுதுவிடுலவன்.

இல்னல, நான் அழ மாட்லைன். னதரியமாக இருக்க லவண்டும். அவனுக்கு என்னை எப்ேடி ேிடிக்காமல்

லோகும் கண்ணால் லேசிைாலை? இல்னலகயைில் அது ஒப்ேீைா? அப்ோ கசால்வது லோல கோறுக்கியாக
இருப்ோலைா? இருந்தால் தான் என்ை? கண்ணாடினயப் ோர்த்தாள். நான் அழகாகத்தாலை இருக்கிலறன்?
இப்லோது யாராவது என்னை அழககன்று வர்ணித்தால் நன்றாக இருக்கும். னேத்தியம் ேிடித்து விடும்

லோல இருக்கிறது. அனறனயப் பூட்டிக்ககாண்டு அழலாம். இல்னல, எவலைா ஒருவன் கேண் ோர்க்கும்
சாக்கில் னசட் அடிச்சுட்டுத் தாை லோயிருக்கான் இதற்ககல்லாம் எதற்கு அழனும்? நான் அழக்கூைாது.
எதற்கும் கவனல இல்லாதவள் என்ற ேிம்ேம் தான் இந்தக் குடும்ேத்னத ககாஞ்சலமனும் நிம்மதியாக

னவக்கும். நான் ஒரு கலக்சரர். எைக்கு maturity அதிகம். இதற்ககல்லாம் அழுவதற்கு நான் என்ை சின்ை
ேிள்னளயா? என்று தன்னை தாலை சமாதாைப்ேடுத்திக்ககாண்டு இருக்கும்லோது,
அப்ோ உள்லள வந்து கசான்ைார்.
“மது...”
“என்ைப்ோ?”
“அழாதம்மா.”
கவடித்து அழத் கதாைங்கிைாள்.
***
குவிசயாேி

மகள் (@iAgarshana)
எைக்கு கனத கசால்லிக்ககாண்லை, அப்ோ தூங்கி லோகிறார்!
அப்ோவின் விரல் ேிடித்து நைக்கிலறன். சிறுவாளியால் கைனல அள்ளிவிை முடியாதா என்ை!
அப்ோவின் சிறுமுத்தம் ஆற்றுப்ேடுத்துகிறது, அழக்கூைாது எனும் நினைப்னே!
என் உனைகளும் என்னுைன் லசர்ந்து வளர்ந்தால் நன்றாக இருக்கும். ேிடித்த உனைகள் இழக்கிலறன்.
இப்லோகதல்லாம் எைக்கு ஊசிப்லோை ைாக்ைர் அங்கிள்தான் ேயப்ேடுகிறார்!
ேள்ளிலய கசல்லாத எைக்கும் ஞாயிகறன்றால் மகிழ்ச்சிதான், அப்ோ முழுதும் வட்டில்
ீ
இருப்ோர்!
பூச்சாண்டிக் கனதகனளயும் நான் ேயப்ேைாதேடி கசால்ல அப்ோவால் மட்டுலம முடியும்!
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லேஸ்ட் இைிப்ோக இருக்கயில் விழுங்காமல் ேல் துலக்க எப்ேடி முடியும்!
எங்க மிஸ்லஸாை கோண்ணு ோவம். அவளுக்கு வட்டுலயும்
ீ
மிஸ் இருப்ோங்க.
அப்ோவுைன் தங்க மீ ன்கள் கசன்லறன். எைக்குப் ேிடிக்கவில்னல, அப்ோனவலய அழ னவத்துவிட்ைது!
சுவாரஸ்யமாக கனத கசால்வதில் அப்ோ மிகவும் ககட்டிக்காரர், அதைாலலலய என்னைத் தூங்க
னவக்கமுடியாமல் லதாற்றுவிடுகிறார்.

அம்மா ோரேட்சமாக நைக்கிறாள். நான் மட்டும் அதிகமாகவும், அப்ோ அளவாகவும் சாப்ேிை
லவண்டுமாம். மாற்றிக்ககாண்ைால்தான் என்ை!

ோட்டியின் கண்ணாடியணிந்தால் நான் மிஸ் லோல் இருக்கிலறைாம். எங்கள் மிஸ்கூை கண்ணாடி
அணிந்தால் ோட்டி லோலதான் இருக்கிறார்.

வனளயல், லதாடு, ோசி, ககாலுசு எை எத்தனையிருந்தும் அப்ோவின் கதாளகதாள வாட்னசக் னகயில்
கதாங்கவிடும் லோதுதான் மகிழ்ச்சி!

அம்மா என்ைிைம் "சிலலட் கேன்சில் தின்ேதற்கில்னல, எழுத மட்டுலம" எைச் கசால்கிறாள். இனத
சிலலட்டிைம் அல்லவா கசால்லலவண்டும்!

கேரியவர்களாய் இருந்து என்ை ேயன், என்னைப் லோல் வாகயல்லாம் கிரீம் அப்ேிக்ககாண்டு லகக்
சாப்ேிைத் கதரியாமலிருக்கிறார்கள்!

சுவர் முழுவதுலம எைக்கு ஸ்லலட்ைாகத் கதரியும்லோது னகயைக்க ஸ்லலட்டுக்குள் முைங்கச்
கசால்கிறது ப்ரீலக ி!

அம்மானவப் லோல் அப்ோவுக்கு சரியாக ஊட்டிவிைத் கதரியாது. ோவம், அதைாலலலய அவரிைம்
அைம் ேிடிக்காமல் சாப்ேிட்டு விடுகிலறன்.

அப்ோவுைன் னேக்கில் முன்ைமர்ந்து கசல்லும்லோது ேிறர் அப்ோவிற்கு னவக்கும் வணக்கத்தில்
எைக்குதான் எவ்வளவு கேருமிதம்!

ேள்ளிப் லேருந்தில் ஏற்றிவிட்டு அது கிளம்பும்வனர ைாட்ைா காட்டிக்ககாண்லை நிற்கும் அப்ோனவவிை
ேள்ளி என்ை கற்றுத்தரும்!

நிலவில் ோட்டி வனை சுடுகிறாள். காகம் வனைனய திருடுகிறது. நரிக்கு எட்ைவில்னல. இனவ
மூன்றும் கவவ்லவறு கனதகளின் வரிகளாம்!

எருனம மாகைான்று முதுகில் சிட்டுக்குருவி சுமந்து வானல மிதமாக ஆட்டிக்ககாண்லை புல்
லமய்கிறது, ல

ாம்கவார்க் கவனலயில்லாமல்.

அப்ோவின் நண்ேராை லோலிஸ் அங்கிளின் துப்ோக்கியில் லரால் லகப் னவத்து சுைமுடியாதாம்.
ரிப்லேர் ஆைனதயா இவ்வளவு ோதுகாக்கிறார்!
***
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எண்ணியாங்கு என்சகாைல்

சவ. இராதாகிருஷ்ணன்
புதிய ஊர் ஒன்றில் புதிய பவடல முடிவாகி இருந்தது. தற்பபாது மசய்து மகாண்டு இருக்கும் பவடலடய
விைவும் சிறப்பானதாக, பிடித்தொனதாக இருந்தது உைபன பவடல ொற்றலுக்கு ஒப்புக் மகாள்ள ஒரு
காரணமாகி இருந்தது. இந்த பவடலயில் பசர்ந்து சில ொதங்கள் பின்னர் ெணமுடிப்பது என முடிவு

பண்ணப்பட்டு இருந்தது. புதிய ஊர் எப்படி இருக்கிறது எனப் பார்க்க முதல் முடறயாக புதிய ஊருக்குச்
மசன்ற பபாது வழியில் ஒரு தனி ெரத்தின் காட்சி ெனதில் ஒரு பிரியத்டத உண்டு பண்ணியது.

சாடலயில் இருந்து வண்டிப் பாடத ஒன்று அந்த ெரம் இருந்த நிலம் ஒட்டி மசல்கிறது. எதற்கு இந்த

ெரம் இங்கு இருக்கிறது, எவர் நட்டு டவத்தது என்கிற வரலாறு எவரும் எழுதவில்டல. அந்த ெரத்திற்கு

சற்று மதாடலவில் மதற்கு திடசயில் ஒரு வடு
ீ மதரிந்தது. அவ்வட்டில்
ீ
இருந்துதான் ஊபர ஆரம்பிக்கிறது.
அந்த ஊடரத் தாண்டிச் மசன்றால் தான் ொற்றலாகிச் மசல்லும் ஊர் ஐந்து கிெீ மதாடலவில் வரும்.
நிலம் குறித்து ஊரில் மசன்று விசாரித்ததில் குப்புசாெி நிலம் என்றும் அந்த ெரத்டதச் சுற்றி அடர

கிபலாெீ ட்ைர் சுற்றளவில் இருக்கும் அவரது நிலப்பரப்பிடன எவரும் பராெரித்து வருவதில்டல என்றும்

மசான்னார்கள். யார் அந்த குப்புசாெி என்று பகட்ைால் ஒரு வைற்ற
ீ
வடு
ீ ஒன்டறக் காட்டி, பட்ைணத்திற்குச்
மசன்று இருப்பதாக மசான்னார்கபளயன்றி எந்த ஊர் என்று மசால்லவில்டல. இதற்கு முன்னர் எப்பபாது
ஊருக்குள் வந்தார் என்று பகட்ைபபாது மூன்று வருைங்கள் இருக்கும் என்பற பதாராயொகச்

மசான்னவர்கள், எவரிைமும் அவர் பபசவில்டல என்று மசான்னார்கள். எப்பபாது ஊடரவிட்டுப் பபானார்

என்றபபாது பத்து வருைங்கள் இருக்கும் என கணக்கிட்ைார்கள். குப்புசாெியின் உறவினர்கள், பிள்டளகள்,
ெடனவி எவபரனும் உள்ளனரா என ஊரில் விசாரிக்டகயில் யாரும் இல்டல என டகவிரித்தார்கள்.
வைற்ற
ீ
வடு.
ீ
சுவர்கள் இடிந்து விழுந்து கிைந்தன, அங்கிருந்த கற்கடள எவபரனும் எடுத்துச் மசன்று

இருக்கலாம். வைற்ற
ீ
வட்டின்
ீ
நான்கு திடசகளிலும் மூன்று அடிகள் இைம் விைப்பட்டு இருந்தது. வைற்ற
ீ

வட்டிடனச்
ீ
சுற்றிச் சுற்றி வரத் லதான்றியது. சூரியனின் ஒளி பநரடியாக எல்லா பரப்பிலும் அந்த வைற்ற
ீ
வட்டில்
ீ
விழுந்து மகாண்டு இருந்தது. 400 சதுர அடியில் சதுர வடிவொக அவ்வடு
ீ அனமந்திருக்கலாம்.
அங்பக முட்மசடிகள் வளர்ந்து இருந்தன. ஆடுகள் சில அனதத் தெது இருப்பிைொகக் மகாண்டிருந்தை.

ெீ ண்டும் அபத தனி ெரம். ெரத்தின் இடலகள் கீ பழ விழுந்து மகாண்டு இருந்தன. அந்த இடலகளுக்கு
ெரத்தின் கிடளகள் ெீ து பிடிொனபொ அல்லது ெரத்தின் கிடளகளுக்கு இடலகள் ெீ து பிடிொனபொ

இல்லாது இருக்கலாம். அன்டறய தினத்தில் ெிகவும் கடுடெயான மவயில் அடித்துக் மகாண்டிருந்தது.

ெரத்தின் நிழல் தாண்டி கீ பழ விழுந்த இடலகள் மகாஞ்சம் மகாஞ்சொக ஏற்கனபவ இருந்த சருகுகளுைன்
சருகுகளாக ொறிக் மகாண்டிருந்தை. காற்று வசுகிறதா
ீ
இல்டலயா என்று ெரத்தின் இடலகள் பார்த்பதா
சருகுகள் பார்த்பதா மசால்ல இயலவில்டல. அத்தடன நிசப்தொக எல்லாம் நைந்து மகாண்டிருந்தன.

புதிய ஊர் மசன்று பார்த்து விட்டு அபத வழியில் திரும்புடகயில் சற்று மெதுவாக காற்று மவப்பத்டதத்

தூக்கிக் மகாண்டு வச
ீ ஆரம்பித்தது. பநரம் ஆக ஆக காற்றின் வச்சு
ீ
அதிகரிக்கபவ சருகுகள் காற்றில் எந்த

திடசயில் பறக்கிபறாம் என்கிற எண்ணம் ஏதும் இன்றிப் பறக்கத் மதாைங்கின. இனி அந்தச் சருகுகளுக்கும்
ெரத்திற்கும் எவ்விதத் மதாைர்பும் இல்டல.

இடலகள் உதிர்த்துவிட்ை ெரபொ எவ்விதப் பிரக்டஞயும் இன்றி பல வருைங்களாக இப்படிபய நின்று
மகாண்டு இருப்பதாகவும், எவரும் இதனுடைய பூக்கள், காய்கள், கனிகள் பறித்தபத இல்டல எனவும்

வருைம் பதாறும் தவறாெல் மூன்று முடற இடலகள் உதிர்த்தும், பூக்கள் உதிர்த்தும் கனிகள் உதிர்த்தும்
தனது காலத்டதத் தள்ளிக்மகாண்டு இருப்பதாகச் மசான்னார்கள். உதிர்ந்த கனிகடள எவரும் எடுத்துச்

மசன்றதாகத் மதரியவில்டல எனவும், இந்த ெரத்தில் எந்த ஒரு பறடவயும் வந்து உட்கார்ந்து மசன்றதாக
எவரும் மசால்லவில்டல. மபரும்பாலான கனிகள் அங்பகபய அழுகி ெட்கிப் பபானது உண்டு எனச்
மசான்னார்கள். ெரெற்ற ெரம்.

சுதந்திரம் - 2015

93

தமிழ்

குப்புசாெி குறித்து பல்பவறு இைங்களில் விசாரிக்கத் மதாைங்கியாகிற்று. சில வாரங்களின்

பதைலுக்குப்

பின்னர் முதிபயார் இல்லம் நைத்தி வரும் பகாவிந்தன் மூலம் குப்புசாெி இருந்த இைம் கண்டுபிடித்தாகி

விட்ைது. தளர்ச்சி அடைந்த உைல். கண்ணாடி அணியாத கண்கள். தடலயில் அைர்த்தி தளர்ந்தாலும் சடை
வளர்த்த முடி. முகச்சவரம் மசய்யாெல் நீண்ை தாடி வளர்த்து இருந்தார். பற்கள் சற்று உறுதியாகத்தான்
இருந்தன. பார்ப்பதற்கு எப்படியும் எழுபது வயது இருக்கும் என கணிக்க முடிந்தது. அவரிைம் மசன்று
வைற்ற
ீ
வடு,
ீ
ெரெற்ற ெரம் குறித்து விசாரித்த பபாது நிடனவுகள் இருக்கத்தான் மசய்தது.

வடும்
ீ
நிலமும் பவணுொ என்றபபாது பதில் மசால்ல முடியவில்டல. குரல் தளர்ந்து இருந்தது. உள்பள
மசன்று பத்திரப்படுத்தப்பட்ை பத்திரம் ஒன்டற எடுத்துக் மகாண்டு வந்து காட்டி இந்த பத்திரம்தாபன

பவணும், என்டனயவா எடுத்துக் மகாள்ளப் பபாகிறாய் என்பது பபால பார்டவ. சற்று ெனம் கனத்தது.

கண்களில் ஈரம் நிடறந்து மகாண்ைது. ஒரு நிெிைம் என்று மசால்லியபடி அந்த முதிபயார் இல்லத்டதச்
சுற்றி வந்து கால்கள் அவரிைபெ நின்றை. பகாவிந்தனின் அனுெதி மபற்று குப்புசாெிடய உைன்

அடழத்துச் மசன்று வைற்ற
ீ
வடும்,
ீ
ெரெற்ற ெரம் மகாண்ை நிலமும் கணிசொன மதாடக மகாடுத்து மபயர்
ொற்றம் மசய்தாகிவிட்ைது. முதிபயார் இல்லம்தனில் ெீ ண்டும் மசன்று பசர்ந்து மகாண்ைவர் அத்தடன
பணத்டதயும் பகாவிந்தனிைம் மகாடுத்தார். குப்புசாெி தான் இறப்பதற்கு முன்னர் இடதச் மசய்ய
பவண்டும் என்பற பபசிக் மகாண்டு இருந்ததாகச் மசான்னார் பகாவிந்தன்.

மரமற்ற மரம். நிலத்திடன அளந்து முடித்தாகிவிட்ைது. ஒரு சில தினங்களில் சுற்றி கற்கள் நட்டு பவலி
ஒன்று பபாைப்பட்ைது. அந்த நிலத்திடன ஒட்டிச் மசல்லும் வண்டிப் பாடதயில் இருந்து நிலத்திற்குச்

மசல்லும் பாடத ஒன்று அடெத்தாகி விட்ைது. ெரத்தில் இருந்த காய் ஒன்டற பறித்துக் கடித்த பபாது

கசப்பாக இருந்தது. மநல்லிக்காய் பபால கடித்து விட்டு தண்ண ீர் குடித்தால் இனிக்கும் என்ற எண்ணத்தில்
தண்ண ீர் குடித்தாலும் கசப்பு பபாகவில்டல. ெற்மறாரு கிடளயில் கனி இருந்தது. பறித்து கடித்த பபாது
அடத விைக் கசப்பாக இருந்தது. ஊரில் மசன்று பகட்ைபபாது சுற்று வட்ைாரத்தில் இப்படி ஒரு ெரம்

இல்டல எனவும் இம்ெரத்டத கசப்பு ெரம் என அடழப்பதாகவும் மசான்னார்கள். பட்டுப் பபான நிலத்டத
வாங்கினால் வாழ்க்டகப் பட்டுப் பபாகும் - குப்புசாெி பபால என ஊர் முழுக்க பபசத் மதாைங்கினார்கள்.

வைற்ற
ீ
வடு.
ீ
முட்மசடிகடள மவட்டியாகி விட்ைது. ஆடுகள் ஓடி ெடறந்தன. ஒரு சடெயல் அடற, சின்ன
வரபவற்படற, சின்னப் பூடஜ அடற, சின்ன கழிப்படற எனக் கீ பழயும், ொடியில் கழிப்படறகள் கூடிய

இரண்டு படுக்டக அடறகள். லமலல ஓடு பெய்ந்து கட்ை எத்தடன நாட்கள் ஆகும் என விசாரித்தபபாது

மூன்பற ொதங்களில் கட்டித் தருவதாக ஒரு மகாத்தனார் மசான்னார். இது நைக்கக்கூடியக் காரியொகத்
மதன்பைவில்டல என அங்கிருந்தவர்கள் பபசினார்கள். மகாத்தனாரிைம் உறுதி மகாடுத்தாகி விட்ைது.

கசப்பு ெரம். இந்த ெரத்தின் காய், கனி ஏன் இத்தடன கசக்கிறது என இடலகள் மென்று பார்த்தபபாது
வாயில் டவக்க இயலவில்டல, அனிச்டசச் மசயலாக அப்படிபய துப்பிவிை பவண்டும் பபாலிருந்தது.

இந்த ெரத்திடனச் பசாதித்துவிை பவண்டும் என எண்ணம் மகாண்டு இடலகள், காய், கனி என பறித்து

ஆராய்ச்சி மசய்து பார்த்த பபாது டபட்பைாஸ்டீரால் (Phytosterol) எனும் வடக சார்ந்த β-டசட்பைாஸ்டீரால்

(β-Sitosterol) ெற்றும் பகம்பஸ்டீரால் (Campesterol) மபருெளவில் இந்த இடலகள், கனி, காய்களில் இருப்பதாக
ஆய்வின் முடிவு வந்தது. 100 கிராம் எடுத்துக்மகாண்ைால் தவிட்டு அரிசியில் 1 கிராம், கருதுதனில் 900
ெில்லிகிராம், பகாதுடெயில் 500 ெில்லிகிராம், கைடலப்பருப்பில் 200 ெில்லிகிராம், மபரும்பாலான

காய்கறிகளில், பழங்களில் அதிகபட்சம் 25 ெில்லிகிராம் இனவ இருப்பது கண்ைறியப்பட்டுள்ளது. ஆனால்

இந்தக் கசப்பு ெரத்தின் இடலகள், கனிகள், காய்கள் என எடுத்துக் மகாண்ைால் 100 கிராெிற்கு இடலயில் 1
கிராம், கனியில் 5 கிராம், காய்தனில் 5 கிராம் என இருந்தது. இது மிக அதிகம்.
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β-டசட்பைாஸ்டீரால்

மகாலஸ்டீரால்

இந்த டபட்பைாஸ்டீராலுக்கும் நெது உைலில் உள்ள மகாலஸ்டீராலுக்கும் (Cholesterol) மூலக்கூறின்

வடிவடெப்பில் ஒற்றுடெ இருக்கிறது. இதன் காரணொக இந்த டபட்பைாஸ்டீரால் நெது உைல் மசல்கள்

மகாலஸ்டீராடல உறிஞ்சுவடதத் தடுத்து, இரத்தத்தில் உள்ள மகாலஸ்டீரால் அளவுதடன குடறக்கும் என
கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு நாடளக்கு இரண்டு கிராம் இந்த டபட்பைாஸ்டீரால் உட்மகாண்ைால்

நெக்கு இருத பநாய் வராெல் பாதுகாக்கும் எனவும் எல்டிஎல் (LDL - Low Density Lipoprotein) எனப்படும் புரதக்
மகாழுப்ேின் அளவு குடறயும் எனக் கண்ைறியப்பட்ைது. நெது உைலில் மகாலஸ்டீரால் நெது மசல்களின்
உடறக்கு ெிகவும் முக்கியொகும். பெலும் ரத்தநாளங்களின் உடற, பாலின ஹார்பொன்களின் உற்பத்தி
ஆகிவற்றுக்கும் அவசியொைதாகும். எப்படி இந்தக் மகாலஸ்டீரால் நெது உைலுக்குப் பயன்படுகிறபதா

அடதப்பபால தாவரங்களின் மசல்களின் உடற உருவாக்கத்திற்கு இந்த டபட்பைாஸ்டீரால் உதவுகிறது.
இந்த மகாலஸ்டீரால் கல்லீரலில் உற்பத்தி மசய்யப்பட்டு தானாக இந்த ரத்த நாளங்கள் மசல்ல இயலாத

காரணத்தினால் எல்டிஎல் (LDL) பபான்ற புரதக் மகாழுப்பு எடுத்துச் மசல்கிறது. அங்பக அளவுக்கு அதிகொன
மகாலஸ்டீரால் இருந்தால் அடத எச்டிஎல் (HDL - High Density Lipoprotein) எனும் புரதமகாழுப்பு ெீ ண்டும்
கல்லீரலுக்குக் மகாண்டுவந்து மகாலஸ்டீராடல சிடதவுொற்றம் மசய்கிறது.

LDL (Orlova EL et.al., 1998 PNAS vol 96 no 15

p8420-8425)

ெிக அதிகப்படியான மகாலஸ்டீரால் ெற்றும் டிடரகிளிசிடரடு இருந்தால் அடவ ரத்தநாளத்தில் படிந்து,

நாளத்திடன மூடி இருதய வலி ஏற்படுத்தி ெரணம் உண்டு பண்ணும் அளவு மசன்று விடும். எனபவ தான்
நெது உைலில் மகாலஸ்டீராலின் டிடரகிளிசிடரடு அளவு எப்பபாதும் கட்டுக்குள் டவத்திருக்க பவண்டும்.
அதிகொன எல்டிஎல் மகட்ைது எனவும் அதிகொன எச்டிஎல் நல்லது எனச் மசான்னாலும் இரண்டும்

பபாதிய அளவு பதடவ, அபத பவடளயில் மகாலஸ்டீரால் உற்பத்தி அளபவாடு இருக்க பவண்டும்.
மகாலஸ்டீரால் அளவுதடனக் குடறக்க ஸ்ைாடின் எனும் ெருந்து உபபயாகத்தில் உள்ளது.

இடவ

மகாலஸ்டீரால் உற்பத்திக்கு உதவும் விடனயூக்கிகடள தடுத்து நிறுத்தும் வல்லடெ மகாண்ைது.
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சிம்வசாடின்
டபட்பைாஸ்டீரால் இந்த ஸ்ைாடின் பபாலச் மசயல்படுவதில்டல. டிடரகிளிசிடரடு (Triglyceride <1.7mmmol/L)
எனப்படுவது நெது உைலில் பசரும் மகாழுப்பு. இது நெது உைலுக்கு சக்திடய வழங்கக்கூடியது. இது

அளவுக்கு அதிகொக அதிகொக இருதய சம்பந்தொன பிரச்சிடனகள் உண்டு பண்ணக் கூடியடவ ஆகும்.
அதிக மகாலஸ்டீரால் ெற்றும் அதிக டிடரகிளிசிடரடு உைலில் இருந்தால் அதிக பாதிப்பு உண்ைாகும்.

டிடரகிளிசிடரடு
இத்தடகய தன்டெ மகாண்ை இந்த ெரத்தின் விடதகடள எங்குபெ பரப்பி இருக்கவில்டல எனத்

மதரிகிறது. அபத நிலத்தில் பவறு ெரங்கள் உருவாகவும் இல்டல என்ற பபாது சற்று ஆச்சரியொக

இருந்தது. இந்த நிலத்தில் எங்பகனும் தண்ண ீர் இருக்கிறதா என ஆராய்ந்தபபாது நீர் ஓட்ைம் எங்கும்

இல்டல என மசான்னார்கள். இப்படி ெரெற்ற ெரத்தின் நிலத்தில் எல்லாவித ஆய்வும் நைந்து மகாண்டு
இருக்டகயில் ஊரில் நிடலெட்ைம் வடர வடு
ீ கட்ைப்பட்டுவிட்ைது.

மூன்று ொதத்தில் எப்படி வடு
ீ கட்டுவார்கள் என சவால் விட்ைவர்கள் மகாத்தனாரிைம் வடு
ீ ெடழக்கு,
காத்துக்கு விழப்பபாகுது என பகலி பபசிச் மசன்றார்கள். வடு
ீ பலெில்லாெல் கட்ைப்பைவில்டல என

மகாத்தனார் உறுதி மகாடுத்துக்மகாண்டு இருந்தார். புதிய மதாழில்நுட்ப முடறயில் கம்பிகள் மகாண்டு
கட்ைப்படுவதால் பல ஆண்டுகள் வடு
ீ உறுதியாக நிற்கும் என அவர் மசான்னபபாது அந்த வழியாகச்

மசன்ற ஒருவர் “அந்த கசப்பு ெரத்டத மவட்டிப் பபாடு, மவங்காயம்” என மசால்லிச் மசன்றார். அதற்கு
மகாத்தனார் எக்காரணத்டதக் மகாண்டும் அந்த ெரத்டத மவட்டிப்பபாை பவணாம் என அச்சத்தில்
மசான்னார். ெரம் உறுதியாக மவட்ைப்பைொட்ைாது

எனக் மகாத்தனாரிைம்

உறுதி அளிக்கப்பட்ைது.

இப்படி நைந்து மகாண்டிருந்த செயத்தில் தனிெரத்திடனப் பார்த்த 55வது நாளில் புதிய பவடலக்கு

பசர்ந்தாகிவிட்ைது. அவ்விைந்திலிருந்து பவடல மசல்ல மூன்று ெணி பநரம் கணக்கானது, ஆதலினால்
ஓரளவுக்கு முழுடெயாக கட்ைப்பட்ை வட்டில்
ீ
பால் காய்ச்சி பதடவயான மபாருட்களுைன்

தங்கியாகிவிட்ைது. பூச்சு பவடலகள் நைந்து மகாண்டிருந்தன. இன்னும் பத்து பதிடனந்து நாட்களில்

வண்ணம் தீட்டிவிைலாம் என மகாத்தனார் தன்னிைம் ஆள் இருப்பதாகச் மசால்லிக்மகாண்டு இருந்தார்.

கசப்பு ெரத்திற்கு பவறு ஒரு மபயர் பதடி டபட்பைா ெரம் என ஊரில் பரப்பிவிைப்பட்ைது. சிறுவர்களிைம்
மசால்ல அடத அவர்கள் டபட்பைா டபட்பைா என எப்பபாதும் மசால்ல ஆரம்பித்து இருந்தார்கள்.

உைல் மகாழுப்புதடன குடறக்கும் வல்லடெ மகாண்ை ெரம் இது என மெதுவாக பரப்பிவிைப்பட்ைது. இந்த
டபட்பைாஸ்டீரால் எந்த அளவுக்கு உைலுக்கு நல்லது என முழு விபரம் மதரியாத காரணத்தினால்
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பழங்கடள அளபவாடு உட்மகாள்வது நல்லது என மசான்னாலும் கசப்பு என்பதால் எவரும் எடுத்துக்
மகாள்ள முன் வரவில்டல. ஊரில் ஒருவர் மகாழுப்புச் சத்து தனக்கு அதிகம் இருப்பதாகவும் எந்த

ெருந்தும் கட்டுப்படுத்தவில்டல எனவும் மசான்னதால் பழத்திடன மபாடிப் மபாடியாக்கி மகாஞ்சம் தர

கண்கடள மூடி உட்மகாண்ைவர் தினம் மகாஞ்சம் மகாஞ்சம் தரபவண்டிக் பகட்டுக்மகாண்ைார். இப்படியாக
ஊரில் இருந்த சிலர் டபட்பைாெரத்தின் கனிகள் உட்மகாள்ள ஆரம்பித்தார்கள்.

வடு
ீ சரியாக எண்பதாம் நாளில் முடிவுக்கு வந்து பிரொதொக காட்சி அளித்தது.
பாடறகளில் இருந்துதான் இந்தக் கனிெங்கள்

சிதறி அடவ நிலத்தில் மூழ்கி பின்னர் தாவரங்கள்

உருவாக காரணொக இருந்தது என ஒரு தரிசு நிலம் பண்பட்ை நிலம் ஆன வரலாறு குறிப்பிடுகிறது.

அதுபபாலபவ பண்பட்ை நிலம் சரிவரப் பராெரிக்கப்பைாெல் பபானால் அது தரிசு நிலம் ஆகும் தன்டெ
மகாண்ைது என இந்த டபட்பைாெரத்தின் நிலம் வரலாறு எழுதிக்மகாண்டு இருந்தது.

எந்த நிலத்தில் நீர் ஓட்ைம் இல்டல என மசான்னார்கபளா அபத நிலத்தில் ஈரப்பதம் அற்ற நிலம் எனில்
இந்த ெரம் எப்படி இத்தடன நாட்கள் நிற்கும் என பவறு ஒருவர்

மசால்லிக்மகாண்பை நீர் ஓட்ைம்

இருப்பதாக காட்ைப்பட்ை இைத்தில் பதாண்ைப்பை ஐம்பது அடிகளில் தண்ண ீர் வரத்து உண்ைானது.

கல்லுதடர எைச் மசால்லி இத்தடன வருைங்கள் ெறுக்கப்பட்ை நிலொனது சிலர் மூலம் உழுது பபாை

முடிந்தது. அந்நிலத்தில் டபட்பைாெரத்தின் விடதகடள வரிடசப்படி எல்லாம் நட்டு டவத்தாகிவிட்ைது.

இனி இந்த விடதகள் வளரும் என்பறா வளராது என்பறா ஆருைம் மசால்ல இயலாது. பபாதிய கனிெங்கள்
இருக்கும் எனில் டபட்பைாெரம் அங்பக ஒரு பதாப்பாகும். பட்ை நிலம் இனி டபட்பைா நிலம் ஆகும்.
ஊரில் இருந்தவர்கள் மநருங்கி வந்து பபசத் மதாைங்கினார்கள். “ராசி இல்லாத வடு,
ீ
ராசி இல்லாத
நிலம்னு பபசிட்டுத் திரிஞ்பசாம்” என அங்கலாய்த்தார்கள். டபட்பைா கனிகள் உட்மகாண்ை சிலர்
மகாழுப்புச் சத்து கணிசொன அளவு குடறந்துவிட்ைதாக மசான்னார்கள். இருப்பினும் இந்த

டபட்பைாஸ்டீரால் குறித்த முழு ஆய்வு மவளியாகும்வடர கவனொக உைற்பயிற்சி, உணவு

எடுத்துக்மகாள்ளும் அளவு பபான்றடவகளில் கவனம் மசலுத்துவது நல்லது எனச் மசால்லப்பட்ைது.
பூெி ஒரு காலகட்ைத்தில் ஏதுெற்ற

நிலப்பரப்பாக இருந்ததுதான். கரியெிலவாயுடவ உட்மகாள்ளும்

முன்னர் டவரஸ் எனும் புரத அடெப்பு மகாண்ை நுண்ணுயிர் பதான்றி அதற்குப் பின்னர் பாக்டீரியாக்கள்
பதான்றி இந்த கனிெங்கள் தாவரங்கள் உருவாக்கி தாவரங்கள் விலங்குகள் உருவாக்கி ெனிதர்கள்

உருவாக்கி ெனிதர்கள் மதாழில்நுட்ப அறிவு வளர்த்து எத்தனபயா சாதடனகள் என இந்தப் பூெியில்

நிகழ்த்தி இந்த பிரபஞ்சத்தின் ரகசியம் கண்ைறிந்து மகாண்ைதாய் அறிவியல் எழுதிக்மகாண்டு இருக்கிறது.
எவரின் எண்ணப்படி இடவ எல்லாம் நைந்து மகாண்டு இருந்தது, இருக்கிறது! அந்தக் கசப்பு ெரம்
டபட்பைாெரம் ஆனது, வைற்ற
ீ
வடு
ீ ஒரு பிரொதொன வைாக
ீ
அதுவும் குறிப்பிட்ை தினங்களில்

உருவானது எவரது எண்ணப்படி? ஒரு ெனிதர் தனது வாழ்நாளில் அற்புதொன எண்ணங்கள் மகாண்டு
அந்த எண்ணப்படி வாழ்ந்திை எவருக்கு நன்றியுைன் இருத்தல் அவசியம்? என்மறல்லாம் பகள்விகள்
எழுந்து மகாண்டு இருந்தது. சில வாரங்களில் ஒரு மபண்ணுைன் திருெணம் நிச்சயம் ஆனது.

விடதகள் ஒன்றுகூை பசாடை பபாகாெல் முடளவிைத் மதாைங்கின. கசப்புத்தன்டெ மகாண்டிருப்பதால்
எந்த ஒரு விலங்பகா, பறடவபயா டபட்பைாெரத்தின் அருகில் மசல்லாெல் இருந்துதுள்ளை. ஆனாலும்

பநாய் தீர்க்கும் அபூர்வ குணம் மகாண்டு இருந்தது டபட்பைாெரம். இந்த ெரத்திற்கு இந்த எண்ணம் எவர்
மகாடுத்தது எனத் மதரியாது, எவருக்கு இந்த ெரம் நன்றி நவில பவண்டும் என ெரத்திற்கும் புரியாது.
***
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சஜர்மானிய இரேஞனின் கரத
(Adventure of the German Student)

மூைம்: வாஷிங்டன் இர்விங் | தமிழில்: நவனன்
ீ
அநார்க்கீ யன்
ேிரஞ்சுப் புரட்சியின் காலம். புயல் வசிக்
ீ
ககாண்டிருந்த ஒரு நள்ளிரவில் க ர்மாைிய இனளஞன் ஒருவன்
ோரிஸ் நகரத்தின் ேனழய ேகுதினயக் கைந்து தைது வட்டுக்குப்
ீ
லோய்க் ககாண்டிருந்தான். மின்ைகலாளி
வசியது;
ீ
லேரிடியின் ஓனச கதருக்கனள அதிர னவத்தது. உங்களிைம் இந்த க ர்மாைிய இனளஞனைப்
ேற்றி முதலில் கசால்ல லவண்டும்.

காட்ஃேிரிட் வுல்ஃப்காங் நல்ல குடும்ேத்னதச் லசர்ந்த இனளஞன். கட்டிங்கைில் சில காலம் ேடித்தான்.

கதானலலநாக்கும், சுறுசுறுப்பும் ககாண்ைவைாதலால் க ர்மாைிய மாணவர்கனளக் குழப்ேத்திலாழ்த்தும்

சில தத்துவக் லகாட்ோடுகளில் ஈடுோடு ககாண்ைான். அவைது தைியாை வாழ்க்னக, ஆழமாை சிந்தனை,
எப்கோழுதும் ேடிப்கேன்லற இருப்ேது லோன்ற விஷயங்கள் அவைது மைனதயும் உைனலயும் ோதித்தை.
உைல்நலம் ககட்டுப் லோக, மைநலமும் குன்றியது.

ஆன்மீ க சாரத்னதப் ேற்றிய கற்ேைாவாதத்தில் தன் மைத்தினைச் கசலுத்தி ஸ்வகைன்லோர்னகப்
ீ
லோல
தைக்ககை ஒரு நினறவாை உலகத்னதத் தன்னைச் சுற்றி உருவாக்கியிருந்தான். தீய சக்திகயான்று
தன்னை வனலயிலகப்ேடுத்தி நரகத்துக்கு லநராகக் ககாண்டு கசல்லும் லநாக்குைன் எப்கோழுதும்

கண்காணித்துக் ககாண்டிருப்ேதாக நினைத்தான். இந்த நினைப்பு அவனுக்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று

கதரியவில்னல. உைல் கமலிந்து மைம் நலிவுற்றது. அவைது நண்ேர்கள் இந்த மைப்லோக்னக அறிந்து

இைம் மாறுதலல இதற்காை மருந்து எைக் கருதி மகிழ்ச்சியின் நகராகிய ோரிசுக்கு அனுப்ேி னவத்தார்கள்.
புரட்சியின் கதாைக்கத்தில் வுல்ஃப்காங் ோரிசுக்கு வந்தான். ஆரம்ேத்தில் அவனுக்குப் புரட்சியில் ஈடுோடு
ஏற்ேட்ைது. அக்காலத்தில் உலவிய அரசியல், தத்துவக் லகாட்ோடுகளில் ஈடுோடு ககாண்ைவைாைான்.

ஆைால் புரட்சினயத் கதாைர்ந்த இரத்தப்கேருக்கு கதாட்ைாற்சிணுங்கி குணங்ககாண்ை அவனை அதிர்ச்சி

அனையச் கசய்தது; சமூகத்னதயும் உலகத்னதயும் அருவருப்லோடு லநாக்க னவத்தது. லமலும் தைித்தவன்

ஆகி லேஸ் லத்தீைில் இருக்கும் மாணவர் குடியிருப்ேிலுள்ள தைது அனறக்குள்லள நாட்கனளக் கழித்தான்.
லஸார்லோன் மைாலயத்திலிருந்து அதிக தூரமில்லாத இருள் நினறந்த கதருவில் தைக்குப் ேிடித்தமாை
தத்துவ ஆராய்ச்சிகனளத் கதாைர்ந்தான். ோரிஸின் கேருநூலகங்களில் ேல மணிலநரங்கனளக் கழித்து,

இறந்துலோை ஆசிரியர்களின் தூசிேடிந்து கண்டுககாள்ளப்ேைாமலிருக்கும் நூற்களின் மூலமாகத் தைது
ேசினயத் தீர்த்துக் ககாண்டிருந்தான். இவ்வனகயில் ஒரு இலக்கியப் ேிணந்தின்ைியாகலவ இருந்தான்.

தைியைாக இருந்தாலும் வுல்ஃப்காங் உணர்ச்சிகளால் நினறந்தவன்; ஆைால் அவன் கற்ேனைகளுக்குள்லள
இயங்கிைான். அறியானமயாலும், கவட்கத்தாலும் அவன் கேண்கனள லநாக்கி ஓரடி கூை எடுத்து னவக்க
வில்னல. ஆைால் அவன் கேண்ணழகின் ரசிகன். தைது தைியனறயில் அன்று கண்ை கேண்களின்
உைலுருனவயும், முகவடினவயும் எண்ணி உருகுவான். கற்ேனை இயல்ேில் காணாத அழகின்
ேிம்ேங்கனள அவனுக்காக உருவாக்கியது.

அவன் மைம் இப்ேடி ஒரு நினலயில் இருக்கும் லோது ஒரு கைவு அசாதாரணமாை வினளவினை
ஏற்ேடுத்தியது. அக்கைவில் அவன் மைித அழனகக் கைந்த ஓர் அழகிய கேண்ணின் முகத்னதக் கண்ைான்.
அக்கைனவ அவன் மீ ண்டும் மீ ண்டும் கண்ைான். ேகலில் அவனுனைய சிந்தனைகனளயும், இரவில்

அவனுனைய கைவுகனளயும் அம்முகலம ஆக்கிரமித்துக் ககாண்ைது; அக்கைவின் மீ து இைம் புரியாத ஒரு

லேரீர்ப்புக் ககாண்ைான். இது கவகுகாலம் நீடித்து, லசாகம் நினறந்த மைிதர்கனள ஆக்கிரமித்திருக்கும் ஒரு
சிந்தனை லோன்றும், னேத்தியக்காரத்தைம் லோன்றும் மாறியது.

இது தான் காட்ஃேிரிட் வுல்ஃப்காங். இது தான் அவன் வாழ்க்னக. புயல் வசும்
ீ
இரவில் அவன் கவகு
தாமதமாக ேனழய ோரிஸின் ேகுதியாை மராயின் கதருக்களில் நைந்து லோய்க் ககாண்டிருந்தான்.
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இடிமுழக்கம் அக்குறுகிய கதருவிலிருந்த கேரிய வடுகனள
ீ
அதிரச் கசய்தது. அவன் மரண தண்ைனை
நினறலவற்றப்ேடும் சதுக்கமாை ேிலளஸ் டி கிரீவுக்கு வந்து லசர்ந்தான்.
ல

ாட்ைல் டி வில்லின் உச்சிக்கூம்ேில் ேட்டு நடுங்கிய மின்ைலின் விரல்கள் அவன் முன்ைிருந்த கவட்ை

கவளியில் விழுந்தை. கில்லட்டினுக்கு அருலக வந்த அவன் ேயந்து நடுங்கிைான். ேயத்தின் ஆட்சி நைந்து

ககாண்டிருந்த காலம் அது. கில்லட்டின் எப்லோதும் தயாராக நின்று ககாண்டிருந்தது. நல்லவர்கள், னதரிய

சாலிகளின் இரத்தம் அதிலிருந்து நாள்லதாறும் ஓடிக்ககாண்டிருந்தது. அன்னறக்கும் தைது அழிவுப்ேணினய
முடித்து விட்டு தூங்கும் நகரத்தின் நடுலவ தைது அடுத்த ேலியாடுகளுக்காக அக்கருவி காத்து நின்றது.

வுல்ஃப்காங்கின் இதயம் அவனுக்குள்லள மிகத் தளர்ந்தது. நடுங்கிக் ககாண்லை அக்கருவினய விட்டு தன்

முகத்னதத் திருப்ேிைான். தண்ைனை லமனைக்குச் கசல்லும் ேடிகளில் உட்கார்ந்திருந்த நிழலுருவம் அவன்
கண்ணில் ேட்ைது. கதாைர்ச்சியாக வந்த மின்ைல்கள் அவ்வுருவத்தின் குணாதிசயங்கனளப் புலப்ேடுத்திை.
அவள் கறுப்புனை அணிந்த கேண். ககானல லமனையின் கீ ழ் ேடிகளில் உட்கார்ந்து ககாண்டிருந்தாள்.
அவளது முகம் மடியில் மனறந்திருந்தது; கனலந்த கூந்தலில் மனழநீர் விழுந்து வழிந்து ககாண்டிருந்தது.

வுல்ஃப்காங் அப்ேடிலய நின்றான். அவள் லமற்குடிப் கேண்னணப் லோலிருந்தாள். இறகுத் தனலயனணயின்
மீ து தனல னவத்துப் ேடுத்திருந்த ேல தனலகள் இந்தக் லகடு காலத்தில் தனல சாய்க்க இைமில்லாமல்
அனலவனத அவன் அறிவான். இவள் அக்ககானலக் கருவியால் துயரத்துக்குள்ளாக்கப்ேட்டு இதயம்
உனைந்துலோயிருக்கும் ஒரு கேண் என்று நினைத்தான்.

அவனள கநருங்கி இரக்கம் ததும்பும் குரலில் அவளிைம் லேசத் கதாைங்கிைான். அவள் தனல நிமிர்ந்து

அவனைக் லகாேத்துைன் லநாக்கிைாள். மின்ைலின் ேிரகாசமாை ஒளியில் அவன் அம்முகத்னதக் கண்ைான்.
அவன் கைவுகளில் வந்த அலத முகம். கவளிறிப்லோய் லசாகத்துைன், ஆைால் அழகாக இருந்தது.

முரண்ேடும் உணர்ச்சிகளுைன் நடுங்கியவைாய் வுல்ஃப்காங் மீ ண்டும் அவளிைம் லேசத் கதாைங்கிைான்.

நள்ளிரவு லநரத்தில், கடும்புயலின் நடுலவ அவளிருப்ேனதச் கசால்லி, தான் அவளுனைய நண்ேர்களிைம்
அவனளக் ககாண்டு லசர்ப்ேதாகச் கசான்ைான். அவள் கில்லட்டினைச் சுட்டிக் காட்டிைாள்.
"எைக்கு இப்பூமியில் நண்ேர்கலள இல்னல", என்றாள்.
"ஆைால் உைக்கு ஒரு வடு
ீ இருக்கிறது" என்றான் வுல்ஃப்காங்.
"ஆம், கல்லனறயில்".
இவ்வார்த்னதகனளக் லகட்ை அம்மாணவன் மைமுருகிைான்.
"என்னை அந்நியன் என்று தவறாக நினையாதிருந்தால் எைது எளிய இருப்ேிைத்னதத் தங்குமிைமாகவும்,

என்னைலய நண்ேைாகவும் ஏற்றுக்ககாள். எைக்குப் ோரிஸில் நண்ேர்கள் இல்னல. நான் இங்லக அந்நியன்
தான். எைது உயிரால் ஏலதனும் ேயனுண்ைாைால் அதுவும் உன்னுனைய உத்தரவுக்குக் காத்திருக்கிறது.
உைக்குத் தீங்லகா அவமாைலமா ஏற்ேைாமல் என்னுயிர் ககாடுத்துக் காப்லேன்" என்றான்.

அவனுனைய நைத்னதயிலிருந்த லநர்னம, அந்நிய உச்சரிப்பு, லேச்சுத் திறன் எல்லாலம அந்தப் கேண்ணிைம்
தாக்கத்னத ஏற்ேடுத்திை. அவள் அவனுனைய ோதுகாப்ேில் தன்னை ஒப்ேனைத்தாள்.

தள்ளாடி நைந்த அவனள அவன் லோன்ட் நியுஃப் ோலத்தில் தாங்கி நைந்தான். நான்காம் க
சினல

ன்றியின்

ைத்திரளால் ேிடுங்கிகயறியப்ேட்ை இைத்னதக் கைந்தான். புயல் கமதுவாக அைங்கியது. இடி

தூரத்தில் முழங்கிக் ககாண்டிருந்தது. ோரிஸ் முழுக்க அனமதியாக இருந்தது. மைித உணர்ச்சிகளின்

எரிமனல அடுத்த நாளின் கேருகவடிப்புக்காகத் கதம்லேற்றிக் ககாள்வதற்காய் தூங்கிக் ககாண்டிருந்தது.
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லேஸ் லத்தீைின் ேழந்கதருக்கனளயும், மங்கலாை லஸார்லோைின் சுவர்கனளயும் கைந்து தாைிருந்த

கேரிய, ோழனைந்த லதாற்றங்ககாண்ை குடியிருப்புக்கு வந்தான். அவர்கனள அக்குடியிருப்ேின் உள்லள
அனுமதித்த லவனலக்காரப் கேண் லசாக
ஆச்சரியத்துைன் லநாக்கிைாள்.

வ
ீ ியாை வுல்ஃப்காங் ஒரு கேண்ணுைன் வந்திருப்ேனத

தைது அனறக்குள் நுனழயும் லோது அதன் லோதானமனயயும், சுத்தமின்னமனயயும் எண்ணி அவன் முதல்
முனறயாக கவட்கப்ேட்ைான். அவனுக்கு ேனழய ோணியில் அனமந்திருந்த ஒலர அனற தான் இருந்தது.
முற்காலத்தில் அக்குடியிருப்பு லமற்குடியிைருக்குச் கசாந்தமாக இருந்த அவ்வனற இப்லோது

புத்தகங்களாலும், தாள்களாலும் மாணவனுக்குத் லதனவயாை ேிற விஷயங்களாலும் நினறந்திருந்தது.
அவைது கட்டில் அனறயின் மூனலயில் கிைந்தது.

விளக்ககாளி வந்த லோது அவனளத் கதளிவாக லநாக்குவதற்காை வாய்ப்பு அவனுக்குக் கினைத்தது.

அவளுனைய அழககனும் மதுவில் அவன் மயங்கிைான். அவளது முகம் கவளிறியிருந்தது. ஆைாலும்
ஒளிமிக்க கவண்னம அவளிலிருந்து வசி,
ீ அவளுனைய கருங்கூந்தலிலிருந்து முரண்ேட்டு அழகாகக்
காட்சியளித்தது. கண் கேரிதாகவும், ேிரகாசமாகவும் உணர்ச்சி ககாண்ைதாகவும் இருந்தது.

கறுப்புனை காண அனுமதித்த வனரயில் அவளுைல் கட்டுக்லகாப்ோைதாக இருந்தது. சாதாரண உனைலய

அவள் உடுத்தியிருந்தாலும் அவ்வுனை லேரழகாய்த் கதரிந்தது. அவள் அணிந்திருந்த ஒலர அணி அவளது
கழுத்னதச் சுற்றியிருந்த கறுப்புப் ேட்னை தான். அவ்வணி னவரங்களால் கழுத்தில் நினலகேற்றிருந்தது.

அவனுக்குக் குழப்ேம் ஏற்ேட்ைது. என்ை கசய்வகதன்று கதரியவில்னல. தன்னுனைய அனறனய அவளிைம்
ஒப்ேனைத்துவிட்டு லவகறங்காவது புகலிைம் லதடிக் ககாள்ளலாம் என்று நினைத்தாலும் அவளுனைய

அழகால் மயக்கப்ேட்டிருந்ததால் அவனள விட்டு நீங்க மைதற்றவைாய் நின்றான். அவளது நினலயும்
புதுனமயாைதாக இருந்தது. அவள் இப்லோது கில்லட்டினைப் ேற்றிப் லேசவில்னல. அம்மாணவைின்

நைத்னத முதலில் அவள் நம்ேிக்னகனயயும், ேின்பு அவளுனைய இதயத்னதயும் கவன்றிருக்க லவண்டும்.
ஆனசயும் ஈர்ப்பும் மிகுந்த அக்கணத்தில் வுல்ஃப்காங் அவளிைம் தன் உணர்ச்சிகனள கவளிப்ேடுத்திைான்.
தைக்கு வந்த மாயக்கைனவப் ேற்றியும், தான் அவனள லநரில் காணுமுன்லை அவள் தன் இதயத்னதக்
ககாள்னள ககாண்ைனதப் ேற்றியும் அவன் கூறிைான். அவள் அவனுனைய கசாற்களால் ோதிக்கப்ேட்டு,
அவன் மீ து தானும் காரணமற்று விருப்ேம் ககாண்ைதாகச் கசான்ைாள். ேனழய நம்ேிக்னககள் தகர்ந்து

லோை இைத்தில் "அறிவின் லதவனத" வந்து அமர்ந்திருந்த காலம். திருமணச் சைங்குகள் ஆைம்ேரமாகக்
கருதப்ேட்ைை. சமூக ஒப்ேந்தங்கள் ேிரேலமாயிை. வுல்ஃப்காங்கும் இப்லோக்கால் ோதிக்கப்ேட்டிருந்தான்.

"நாம் ஏன் தைியாக இருக்க லவண்டும்? நமது இதயம் ஒன்றாக இருக்கிறது. அறிவின் அடிப்ேனையிலும்,
மாண்ேின் அடிப்ேனையிலும் நாம் ஒன்றாகலவ இருக்கிலறாம். இனதக் காட்டிலும் நமது உயரிய
ஆன்மாக்கனளப் ேினணப்ேதற்கு லவறு சைங்குகள் எதற்கு?" என்றான்.

அவள் உணர்ச்சியுைன் அவன் கசால்வனதக் லகட்டுக் ககாண்டிருந்தாள். அவன் ஞாைம்கேற்ற அலத
ேள்ளியில் தான் அவளும் ேயின்றிருக்க லவண்டும்.

"உைக்கு வடுமில்னல,
ீ
குடும்ேமுமில்னல", எைத் கதாைர்ந்தான், "உைக்கு நான் எல்லாமாக இருக்கிலறன்.
லவண்ைாம், நாமிருவருலம நமக்கு எல்லாமாக இருப்லோம். சைங்கு லதனவகயன்றால் அனதயும்

கசய்கிலறன். இலதா என் கரம். என்னறக்குலம உைக்காக, உன்னுைன் இருப்ேதாக வாக்களிக்கிலறன்"
"என்னறக்குமா?" அவள் அனமதியாகக் லகட்ைாள். "என்னறக்கும்" மறுேடியும் கசான்ைான் அவன்.
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அவள் அவைது நீட்டிய கரத்தினைப் ேற்றிக் ககாண்ைாள். "இைி நான் என்றும் உன்னுனையவள்" என்று
கசால்லி அவன் மார்ேில் முகம்புனதத்தாள்.

அடுத்த நாள் கானலயில் அவள் உறங்கிக் ககாண்டிருக்கும் லோது புதுச்சூழலுக்கு ஏற்ே புது வகைான்னறக்
ீ
கண்டுேிடிக்க அவன் கவளிலயறிைான். அவன் மீ ண்டு வரும்லோது அந்தப் கேண்ணின் தனல கட்டிலுக்கு
கவளிலய கதாங்கிக் ககாண்டிருந்தது. அதன் லமல் அவளுனைய னகயும் இருந்தது. அவன் அவனளக்

கூப்ேிட்ைான். ேதிலலதும் இல்னல. அவனள எழுப்ே அவளது கரத்னதத் கதாட்ைான். அது சில்லிட்டிருந்தது.
அவளது முகம் கவளிறிப் லோய் ககாடூரமாக இருந்தது. ஒலர வார்த்னதயில் - ேிணம்.

ேயந்து லோைவைாய் அந்தக் குடியிருப்ேில் இருந்தவர்கனள அனழத்தான். குழப்ேம் நிலவியது. காவலர்கள்
அனழக்கப்ேட்ைைர். ஒரு காவலர் உள்லள வந்து ேிணத்னதப் ோர்த்துப் ேதறிைார், "கைவுலள, இந்தப் கேண்
எப்ேடி இங்லக வந்தாள்?"

"இவனளப் ேற்றி உங்களுக்கு ஏலதனும் கதரியுமா?" என்று அந்தக் காவலரிைம் லகட்ைான் வுல்ஃப்காங்.
"கதரியுமாவா? இவள் லநற்னறக்குக் கில்லட்டிைால் சிரச்லசதம் கசய்யப்ேட்ைவள்". காவலர் முன்ைகர்ந்து

கழுத்னதச் சுற்றியிருந்த கறுப்புப் ேட்னைனயக் கழற்றிைார். தனல தைிலய கழன்று தனரயில் உருண்ைது.
அம்மாணவன் ேயத்தில் அலறிைான். "ேிசாசு என்னைப் ேீடித்துக் ககாண்ைது. நான் என்னைலய இழந்லதன்".
அவர்கள் அவனை அனமதிப்ேடுத்த முயன்றார்கள். ஆைால் முடியவில்னல. அப்ேிணத்னத உேலயாகப்

ேடுத்தி ஒரு தீயசக்தி தன்னை ஆக்கிரமித்துக் ககாண்ைதாக நம்ேிைான். மைநலம் ேிறழ்ந்த நினலயில் ஒரு
னேத்தியக்கார விடுதியில் மரணமனைந்தான். இங்லக அந்தக் கிழவர் கனதனய முடித்தார்.
"இது உண்னமயிலலலய நைந்ததா?" என்று கிழவரிைம் லகட்ைார் அம்மைிதர்.
"எந்த சந்லதகமுமில்னல. அந்த மாணவலை என்ைிைம் கசான்ைனவ இனவ. நான் அவனை ோரிஸில் ஒரு
னேத்தியக்கார விடுதியில் சந்தித்லதன்".

குறிப்புகள்:

கில்லட்டின் - ேிகரஞ்சுப்புரட்சியின் லோது ேயன்ேடுத்தப்ேட்ை ககானலக்கருவி.

ஸ்வகைன்லோர்க்
ீ
- இனறவன் தன்ைிைம் கிறிஸ்தவத்னதச் சீர்திருத்தச் கசான்ைதாக நம்ேிய தத்துவஞாைி

***
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அஜ்னபி கவிரதகள்
லேராண்னம
தூரலதசத் லதாழனமயின்
லநர வலயம் அனுசரித்து
ேகலிரவு அனுமாைத்தில்
வாழ்த்துகள் கதாடுத்தும்
துயிற்கோழுதின் மணித்துளிகள்
கனரந்கதாழுகும் ஏகாந்த நிசியில்
திறன்லேசித் கதாடுதினரயின்
ஒத்தினசந்த ஒற்றல்களில்
முறுவற்குறி இனழத்தும்
கமய்ந்நிகர்கவளி வழி கநய்கிற
வசீகரக் கைாக்களின் உட்சரடு
கேருந்தினணகயன்றுணர்தலல
லேராண்னம என்ேது
அவதார் மாற்றிய
அறிலவார் துணிபு.
*
ேசி
ஆலறழு நிறுத்தங்களாய்
முனைப்புைன் சப்ேிக் ககாண்டிருந்த
அழுக்குச்சீனல சுனவ தீர்ந்து
ேசித்தழும் குழந்னத னகயில்
திணிக்கப்ேட்ை தின்ேண்ைத்துைன்
கனரந்கதாழுகிப் ேிசிறடிக்கிறது
கதாைருந்துப் ோைகியின்
லதசாேிமாைப் ோைல்.
***
கனவுகேின் நாயகன்

எஸ்.கக.பி. கருணா
அன்று மதியம் வகுப்பு இருக்கிறது அவருக்கு. அண்ணா ேல்கனலக்கழகத்தின் விருந்திைர் அனற
ஒன்றிைில் அமர்ந்து அதற்காை குறிப்புகனள எழுதிக் ககாண்டிருக்கிறார் லேராசிரியர் அப்துல் கலாம்.
புதிதாகப் கோறுப்லேற்ற சில காலமாக அந்த ஒற்னற அனறதான் அவரது தங்குமிைம். அப்லோது
துனணலவந்தர் அவனர அனழப்ேதாக அலுவலகப் ேணியாள் வந்து கூறுகிறார்.
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துனணலவந்தரின் அனறக்குள் 'லம ஐ கம் இன்' எைக் லகட்ைேடி கலாம் நுனழய, துனணலவந்தர் அவனர
வரலவற்று தன் முன் அமரச் கசய்கிறார்.
‘புகராஃப்ஸர்! ேி.எம். ஆஃேீஸில் இருந்த உங்கனளக் லகட்ைாங்க. உங்களிைம் லேசணுமாம்! இன்னும்
ககாஞ்சம் லநரத்தில் இங்லக கூப்ேிடுறதாச் கசான்ைாங்க’
‘அப்ேடியா? எைக்கு இப்லோது வகுப்பு இருக்கிறலத சார்’
‘இருக்கட்டும். ககாஞ்சம் லலட்ைாப் லோகலாலம!’
‘லநா! லநா! ஸ்டூைண்ட்ஸ் தாமதமா வரலாம். டீச்சர்ஸ் தாமதமா லோகலவ கூைாது’
‘நான் உங்கள் வகுப்புக்கு மாற்று ஆசிரியனர அனுப்ேி னவக்கிலறன். ேி.எம் ஆஃேீஸிலிருந்து மறுேடியும்
கூப்ேிடும்லோது, நீங்கள் இல்னலன்ைா நான் என்ை கசால்றது? ப்ள ீஸ் கவயிட்’
இருவரும் டீ அருந்தும் லவனளயில், துனணலவந்தர் கலாமிைம் லகட்கிறார்.
‘அப்புறம் ப்ரஃேஸர்! எப்ேடி இருக்கிறது உங்க டீச்சிங்

ாப்?’

‘புதுசா இருக்கு! நினறய கத்துக்குலறன்! கேங்களூர் ஐஐஎஸ்சியில் இருந்து கூை கூப்ேிடுறாங்க.
லயாசிச்சுட்டு இருக்லகன்’
‘லநா! லநா! நீங்க எங்லகயும் லோகக்கூைாது. எங்கலளாை மதிப்புமிக்க ஆசிரியர் நீங்கள். உங்களுக்கு என்ை
லவண்டுலமா கசால்லுங்கள். நாங்கள் இங்லகலய ஏற்ோடு கசய்து தருகிலறாம்’
அந்த லநரத்தில் கதானலலேசி மணி அடிக்கிறது.
துனணலவந்தர் எடுத்துப்லேசி விட்டு, கலாமிைம் தருகிறார். கலாம் அனத வாங்கி, எதிர் முனையில்
இருப்ேவரிைம் சில நிமிைங்கள் லேசுகிறார். இறுதியில், ‘சரி சார்! எைது நண்ேர்களிைம் கலந்து லேசி எைது
முடினவக் கூறுகிலறன்’ என்று கசால்லியேடி னவக்கிறார்.
துனணலவந்தர் அப்துல் கலாம் முகத்னதலய ோர்த்துக் ககாண்டிருக்க, கலாம் எதிரில் இருந்த டீ
லகாப்னேனய எடுத்து, மீ தமுள்ள டீனய அருந்திக் ககாண்லை கசால்கிறார்.
‘ேிரதமர் வாஜ்ோய் லேசிைார். இந்த

ைாதிேதி லதர்தலில் கோது லவட்ோளரா என்னை நிறுத்த

நினைக்கிறாராம். அதுக்கு என்லைாை சம்மதத்னதக் லகட்கிறார். நான் என்லைாை நண்ேர்கனளக் லகட்டு
கசால்கிலறன்னு கசான்லைன். நான் என்ை சார் ேதில் கசால்லட்டும்?’
அதுவனரயில் கவகு இயல்ோக அமர்ந்திருந்த துனண லவந்தர் கமல்ல எழுந்து நிற்கிறார்.
ேல்லவறு அரசுப் ேணிகளில் இருந்து ஓய்வு கேற்று விட்டு, இறுதியாக ஒரு ேல்கனலகழகத்தில் கவுரவப்
லேராசிரியராகப் ேணிக்குச் லசர்ந்த கலாம், இந்தியாவின் முப்ேனைகளுக்கும் கமாண்ைர் இன் சீஃப் ஆக,
உலகின் மிகப் கேரிய

ைநாயக நாட்டின் முதல் குடிமகைாக மாறிய அந்தக் கணம் தற்கசயல் என்றால்,

கைவுள் நிச்சம் கலானமத் தற்கசயலாகத்தான் கண்ைறிந்தார்.

சுதந்திரம் - 2015

103

தமிழ்

தைி கம ாரிட்டி இல்லாமல், கூட்ைணி ஆட்சி நைத்திக் ககாண்டிருந்த ோ கவுக்கு அந்த

ைாதிேதித்

லதர்தல் ஒரு லசாதனைக் கட்ைம். ஆளும் கூட்ைணி நிறுத்தும் லவட்ோளர் லதாற்றுப் லோைால், ஆட்சிலய
லோக லவண்டி வரும். எைலவ, ோ கவிற்குத் லதனவ அனைவரும் ஏற்கும் ஒரு கோது லவட்ோளர்.
ேிரதமர் வாஜ்ோய் அப்துல் கலாம் கேயனர அறிவித்தார்.
அனைவரும் ஏற்றுக் ககாள்ளும் வனகயிலாை ஒரு கோது மைிதனர அறிவித்த திருப்தி ோ கவுக்கு.
ோ க ஆட்சியில் ஒரு இஸ்லாமியனர

ைாதிேதியாக்கும் சூழலுக்கு அவர்கனளத் தள்ளிய திருப்தி

காங்கிரஸூக்கு. எந்தக் கட்சினயயும் சாராத ஒரு விஞ்ஞாைினய ஆதரிக்கிலறாம் என்ற திருப்தி ேிற
கட்சிகளுக்கு. ஆக, இந்தியாவின் ஏவுகனண மைிதர், லநர்னமயாளர், இஸ்லாமியர்

ைாதிேதியாகிறார்

என்று அரசியல் கட்சிகளும், இந்திய மக்களும் எண்ணிக் ககாண்டிருக்க, ஒரு லேராசிரியர்
ைாதிேதியாகிறார் என்ற நி த்னத அப்துல் கலாமின் மைம் மட்டுலம அறிந்திருந்தது.
நாட்டின் மிக உயரிய விருதாை ோரத ரத்ைானவப் கேற்றிருந்தாலும், இந்தியானவ ஏவுகனணத் கதாழில்
நுட்ேத்தில் மிக உயரத்தில் ஏற்றி னவத்திருந்தாலும், இந்திய விண்கவளி ஆராய்ச்சிக்கு ஆதார உந்து
சக்தியாக இருந்து எத்தனைலயா சாதனைகனளப் ேனைத்திருந்தாலும், கமாத்த இந்திய மக்களின் ஆதர்ச
நாயகைாக அவர் மாறத் கதாைங்கிய அந்தப் புள்ளி
ராஷ்டிரேதி ேவன் இவருக்கு முன்ைர் ேத்து

ைாதிேதி மாளினகயில் இருந்துதான் துவங்கியது.

ைாதிேதிகனளயும், ேற்ேல னவஸ்ராய்கனளயும்

கண்டிருந்தது. குடும்ே உறுப்ேிைர்களுைன் ஆர்ப்ோட்ைமாக உள்லள நுனழயும் வழக்கமாை காட்சிகளில்
இருந்து லவறுேட்டு, இரண்டு கேட்டிகனள மட்டும் எடுத்துக் ககாண்டு தன்ைந்தைியாக இந்த மைிதர்
வந்தனத ராஷ்டிரேதி ேவன் நிச்சயம் அதன் சரித்திரத்தில் ேதித்து னவத்திருக்கும். முந்நூற்று நாற்ேது
அனறகள் ககாண்ை அந்த மாகேரும் மாளினகயின் நாயகன் ஒரு தன்ைந்தைியாை ேிரம்மச்சாரி.
அதிலிருந்து அவர் குறித்து நமது நாடு லகள்விப்ேட்ை ஒவ்கவாரு கசய்திகளும், அதிகாரிகனள
ஆச்சரியப்ேடுத்திை! அரசியல்வாதிகனள குற்ற உணர்வுக்குள்ளாக்கிை! மக்கனளப் ேிரமிப்ேனையச் கசய்தை!
நாட்டின் முதல் குடிமகன், தைது மாளினகயின் ேிரம்மாண்ைமாை உணவு அனறக்குச் கசல்ல மறுத்து,
தைது அனறயிலலலய எளினமயாை உணனவ வரவனழத்து உண்ைார். அங்கிருந்த நூலகத்னத விரிவு
கசய்தார். ராஷ்டிரேதி ேவைத்தின் முக்கியப் கேருனமயாை கமாகல் கார்ைன் லரா ாத் லதாட்ைத்துக்கு
அருகில் இந்தியப் ோரம்ேரிய மூலினககனளக் ககாண்ை மூலினக வைத்னத உருவாக்கிைார்.
தைது வரலவற்ேனறனய ஒலி, ஒளி வசதிகள் ககாண்ை கான்ஃப்ரன்ஸ்

ாலாக மாற்றிக் ககாண்ைார்.

அங்கு வரும் விருந்திைர்களுக்கு, மது விருந்துகளுக்கு முன்ைதாக இந்திய நாட்டின் முன்லைற்றம் குறித்த
அவரது எதிரகாலத் திட்ைங்கனள ேிரகசண்லைஷைாக விளக்கிச் கசான்ைார். அகமரிக்க

ைாதிேதியாை

ார்ஜ் புஷ்ஷாகலவ இருந்தாலும் இலத நனைமுனறதான் அங்கு! கவளிநாட்டுத் தனலவர்கள் அவனரச்
சந்திப்ேதற்கு முன் அதிேர்களாக, ேிரதமர்களாக, அனமச்சர்களாக வந்து சந்திப்பு முடிந்தப் ேின் அத்தனைப்
லேரும் லேராசிரியர் அப்துல் கலாமின் மாணவர்களாகத் திரும்ேிச் கசன்ற அதிசயம் அங்லக நைந்தது.
நம் நாட்டுத் தனலவர்கள் குறித்து கவளிநாட்டிைருக்குப் கேரிய மதிப்னேயும், மரியானதயும் வரவனழக்க
லவண்டி ேல நூறு லகாடி ரூோய்கனள ேப்ளிக் ரிலலஷனுக்கு அதுவனரயில் கசலவிட்டு வந்த அரசாங்கம்,
முதன் முனறயாக, ஒற்னற ரூோய் கசலவின்றி கமாத்த இந்திய அரசின் மதிப்னேயும், மரியானதனயயும்
உலக அரங்கில் தைது

ைாதிேதியின் தைிப்ேட்ை கரிஸ்மா மூலம் உயர்த்திக் ககாண்ைது.
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ோனலவைத்தில் மனழ லோல, இந்திய

ைாதிேதி எப்லோலதா ஒரு முனறலய கவளிலய வரும் வழக்கம்

இருந்தது. அதுவும் கேரும்ோலும் கவளிநாட்டுப் ேயணத்துக்காகலவ இருக்கும். ஆைால், கலாம் கவளிலய
வந்தது நாட்டின் இளம் தனலமுனறயிைனரச் சந்திக்க! அவர் கசன்றது கல்விக் கூைங்களுக்கு!
அவரளவிற்கு உலகில் லவறு எந்தத் தனலவரும் தைது ேதவிக்காலத்தில் இத்தனை தூரம் சுற்றுப் ேயணம்
கசய்திருக்க மாட்ைார்கள். இத்தனை லட்சம் மாணவர்கனளச் சந்தித்து இருக்க மாட்ைார்கள். கலாமின்
'மாணவர் சந்திப்பு' என்ேது கவறுமலை சம்ேிரதாயப் லேச்சுைன் முடிவதல்ல. அவர் ஒவ்கவாரு சந்திப்புக்கும்
தைித்தைியாக ேிரகசண்லைஷன் தயாரித்துக் ககாண்டு கசன்றார். விளக்கமாகவும், கோறுனமயாகவும்
தைது எதிர்காலத்திட்ைத்னத மாணவர்களுக்கு விளக்கிச் கசான்ைார். எல்லாவற்றுக்கும் லமலாக,
ஒவ்கவாரு சந்திப்ேிலும், மாணவர்களுைன் லகள்வி - ேதில் நிகழ்ச்சியினை அனமத்துக் ககாண்ைார்.
மாணவர்கள் லகட்ைக் லகள்விகளும், அதற்கு அவர் அளித்த ேதில்களும் உலகப் ேிரசித்திப் கேற்றை.
அவரது ஒவ்கவாரு மாணவர்கள் சந்திப்பும், இளம் தனலமுனறயிைருக்கு கைவுகனள வினதத்த அற்புத
சுவிலசஷக் கூட்ைங்களாகிை. அந்த மாணவர்கள் மூலமாகலவ அப்துல் கலாம் அவர்களது கேற்லறார்கனளச்
கசன்றனைந்தார். ஒவ்கவாரு மாணவருக்கும் அந்த கூட்ைங்கள் முடிந்த ேிறகு வடுகளுக்குத்
ீ
திரும்ேிய ேின்
கேற்லறார்களிைம் அப்துல் கலாம் குறித்துக் கண்கள் விரியச் கசால்ல ஏகப்ேட்ைக் கனதகள் இருந்தை.
அதுவனரயில் நடிகர், நடினக ேைங்களும், கிரக்ககட் வரர்களின்
ீ
ேைங்களுலம தங்களின் ேிள்னளகளின்
அனறனய நிரப்ேியிருந்த காட்சி மாறி, கேரிய னசஸ் அப்துல் கலாம் ேைம் இைம் கேற்றனத கேற்லறார்கள்
கேருமிதத்துைன் கண்ைைர். தங்கனளப் லோலலவ தமது குழந்னதகள் லேரில் அன்பு, அக்கனற ககாண்டு
அவர்களின் கண்களில் எதிர்காலக் கைனவ வினதத்த அப்துல் கலாம் அவர்களின் கைவுளாகிப் லோைார்.
நாட்டில் இதுவனரயிலாை அரசியல் தனலவர்கள் எவரும் மக்களின் மைதிலல கதாை முடியாத ஒரு
இைத்னத அப்துல் கலாம் கதாட்ைார். அந்த இைம் மகாத்மா காந்திக்காைது. ஒவ்கவாரு லதர்தலிலும்
வாக்களிக்கும் லோது, இந்த முனறலயனும் ஒரு தன்ைலமற்ற தனலவர் இந்தத் லதசத்துக்கு கினைக்க
மாட்ைாரா எை ஏங்கி, ஏமாந்துப் புண்ேட்டிருந்த இைம் அது. எளினமனய வாழ்வியல் முனறயாகலவ
ககாண்டிருந்த அந்த லமனதயின் கரங்கள் ேட்ை மாத்திரத்தில் இந்திய மக்கள் அவர் மீ து மயக்கமுறத்
கதாைங்கிைர். சுதந்திர இந்தியாவில் முதன் முனறயாக அரசியல் கோறுப்ேில் இருக்கும் ஒரு தனலவர்
அனைவருக்கும் கோதுவாை மைிதராக ஏற்றுக் ககாள்ளப்ேட்ைார்.
தைக்கு கீ லழப் ேணிபுரியும் கசயலர்கள், ேணியாட்கள், ோதுகாவலர்கனள அவர் நைத்திய விதம்
உயர்ேதவியில் இருப்ேவர்களுக்கு ஒரு கேஞ்ச் மார்க்காக அனமந்தது. உண்னமயாை உள்ளத்து அன்லோடு
அவர்களிைம் ேழகியதால், அவர்களும் கலாமின் லவகத்துக்கு முழு ஒத்துனழப்பு தந்து ேணியாற்றிைர்.
ஒருமுனற தைது கசாந்தங்கனள ராலமஸ்வரத்தில் இருந்து தில்லிக்கு வரச் கசய்து

ைாதிேதி மாளினக

முதல் தாஜ்மகால் வனரயில் சுற்றிப் ோர்க்கச் கசய்து அவர்கனள திருப்திப்ேடுத்தி அனுப்ேி னவத்தார்.
அவர்கள் புறப்ேட்ை அடுத்தக் கணம், தைது கசயலனர அனழத்து அவர்களின் வருனகக்காை அத்தனை
கசலனவயும் தைது கசாந்தக் கணக்கில் இருந்து எடுத்துக் ககாள்ள லவண்டும் என்று ஒரு காலசானலனயக்
ககாடுத்து உத்தரவிட்ை கசயல் நாடு அதுவனரயில் காணாதது.
நடிகர்களின் ேைங்களும், சாதிக் கட்சித் தனலவர்களின் ேைங்களும் னவக்கப்ேட்டு, தங்கனள அனையாளம்
காட்டிக் ககாண்டிருந்த ஆட்லைா ஸ்ைாண்டுகளில் அப்துல் கலாமின் ேைம் னவக்கப்ேட்ைது. அவரது முகம்,
அந்த இைத்துக்கு ஒரு நம்ேிக்னகனயத் தந்தது. அவரது முகம், அங்கிருக்கும் ஓட்டுநர்கள் நல்ல மைசுக்
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காரர்கள் என்ற லதாற்றத்னதத் தந்தது. கமல்ல அவரது முகம் புனகப்ேைங்களாக, ேதானககளாக சுனம
தூக்கும் கதாழிலாளர்கள் சங்கம் முதல் கரயில்லவ ஊழியர்கள் நலச் சங்கம் வனரயிலும் இைம் கேறத்
கதாைங்கியது. கலாம் கேயரும், ேைமும் உள்ளது என்றால் அங்குப் கோறுப்பும், நம்ேிக்னகயும் இருக்கும்
என்று மக்கள் ஏற்றுக் ககாள்ளத் கதாைங்கியது உலகில் எந்தக் கைவுள்களுக்கும்கூைக் கினைக்காதப் லேறு.
இனத அவர் திட்ைமிட்டுச் கசய்யவில்னல. அவரது இயல்ோல் அது தன்ைாலல நைந்லதறியது. அவரது
ேண்பு, எளினம, கைவு எல்லாம் நாடு முழுவதும் மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் உள்ள இந்தியர்களிைம்
கசன்று லசர்ந்ததற்கு அவர்

ைாதிேதியாைது முக்கியமாை காரணம். அப்ேதவிக்காை அதிகாரங்கனள

நாட்டு மக்களின் நம்ேிக்னகனய வளர்த்கதடுக்க, இனளஞர் சமுதாயத்துக்கு வழிகாட்ை, அறிவியல்
கண்டுப்ேிடிப்புகள் கோது மக்கனள, மாற்றுத் திறைாளிகனளச் கசன்றனைய ேயன்ேடுத்திக் ககாண்ைார்.
இரண்ைாம் முனறயும் அவர்

ைாதிேதியாகும் சூழனல நாட்டில் என்றுமில்லாத வழக்குமாக கோது

மக்கலள முன்ைின்று உருவாக்கித் தந்தைர். அப்லோது ஆளுங்கட்சியாக மாற்றம் கேற்றிருந்த காங்கிரஸ்
கட்சிக்கும் லவறு வழியின்றி கலானமலய மீ ண்டும்

ைாதிேதியாக்க ஆலலாசிக்க லவண்டி வந்தது. ஆைால்

வலுக்கட்ைாயமாக யாருனைய ஆதரனவயும் கேற்று அதன் மூலம்

ைாதிேதி ேதவினய அரசியலுக்கு

உள்ளாக்க மாட்லைன் என்று கேருந்தன்னமயாக அவராகலவ லோட்டியில் இருந்து விலகிக் ககாண்ைார்.
அரசியல் கட்சிகளின்

ைாதிேதியாக உள்லள வந்தவர், மக்களின்

ைாதிேதியாக கவளிலயறிைார்.

கலாமின் மரணம் மக்கள் எதிர்ோராதது அல்ல! சில காலமாகலவ அவரது உைல் நினலக் குறித்துப்
ேல்லவறு கசய்திகள் வந்துக்ககாண்டுதான் இருந்தது. ஆைால், அவரது இயல்புக்கு மாறாக ஒரு
மருத்துவமனைப் ேடுக்னகயில் அவரது உயிர் ேிரியாமல், அவருக்குப் ேிடித்தமாை மாணவர்களுைன்
கலந்துனரயாைல் நிகழ்ச்சியின் லோது இறந்தது நாட்டு மக்கனள மிகவும் கநகிழச் கசய்தது.
இந்திய லதசம் இதற்கு முன் எப்லோதும் காணாத ஒரு லசாகத்னதக் கண்ைது. லவகறந்த இந்தியத்
தனலவருக்கும் இதற்கு முன்ைர் கினைத்திராத அளவுக்கு மக்களின் கண்ண ீர் அனைத்து ஊைகங்கனளயும்
நிரப்ேிக் ககாண்டு ஓடியது. யாரும் அனழக்காமலலலய கனைகள் முற்றிலுமாக அனைக்கப்ேட்ைை. ேள்ளி,
கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் தங்கள் ஆதர்ச நாயகனை இழந்த அதிர்ச்சியில் கதறி அழுதைர். மூகத்தின்
அனைத்துப் ேிரிவு மக்கனளயும் லேதங்கனளக் கைந்து மீ ண்டும் ஒன்றினணத்தது அவரது மரணம்.
மனறந்த அப்துல் கலாம் மீ து சில அறிவு

வ
ீ ிகள் ேரப்ேி வரும் அவதூறுகள் குறித்து எழுதுவனத இங்கு

கவைமாகத் தவிர்த்திருக்கிலறன். அவர் ஏன் இனதச் கசய்யவில்னல? அவர் ஏன் அனதப் லேசவில்னல?
என்ற லகள்விகள் எல்லாம் கவகு வினரவில் காற்றில் கனரந்து லோகும். மக்கள் அவரிைம் எதிர்ோர்த்தது
இந்த லதசத்தின் எதிர்காலம் குறித்த லகள்விக்காை ேதினல! தம் ேிள்னளகளின் எதிர்கால வாழ்க்னகனயக்
குறித்த நம்ேிக்னகனய! அனத அவர் தம் வாழ்நாகளல்லாம் வினதத்துக் ககாண்லை கசன்றார்.
அந்த நம்ேிக்னக ஒவ்கவாரு இந்திய இனளஞைின் கவற்றிகளின் மூலமாகவும் துளிர் விட்டு விருட்சமாகி
நிழல் ேரப்பும் என்ேது நிதர்சைம். அந்த விருட்சத்தின் கைிகள் ஒவ்கவான்றிலும் கலாம் இைிப்ோர்!
***
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சபான்னாஞ்சைி – 1

நாகராஜ்
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பா.சரவணன் கவிரதகள்
முரண் கதானக
நீ ஒரு லோலி இலக்கியவாதி என்கிறாள் கசல்லம்மா
நீ யாரடி அவனரச் கசால்ல என்கிறாள் கண்ணம்மா
என் லவட்டினய இறுகப் ேற்றிக்ககாள்கிலறன் நான்
காற்சிலம்னேக் ககாடுத்தவள் கண்ணகி
காைல் வரியில் கனரந்தவள் மாதவி
லகாவலன் எப்ேடிக் குற்றமற்றவன்
கேற்றவள் சரஸ்வதி
ஒருதனலக்காதல் லட்சுமியின் லமல்
வதியில்
ீ
அனலயும் கவினயக்
காப்ேவலளா ேராசக்தி.
*
ேசனலயுற்றவன்
தனல கனலந்திருந்தது
ஆனைகள் கசங்கி
உள்ளங்னககள் அழுக்லகறி கண்ணிப்லோயிருந்தை
லோனதயிலலலய ேழகிய கண்கள்
கசாருகியிருந்தை
ேல்லின் கனறகளுக்குப் ேல மூலங்கள்
கநஞ்சுக்குள் கேம்
வயிறும் ஒடுங்கிக் கிைந்தது
குறிேற்றி கசால்ல
குறிப்ோய் ஒன்றும் இல்னல
கரிகாலன் இல்னல எைினும்
கறுத்திருந்தை கால்கள்
ோதங்கனள மட்டும் சுத்தமாய் னவத்திருந்தான் எை
கட்னைவிரல்கனளக் கட்டும்லோதுதான் கதரிந்தது.
*
கவக்னக
ேட்ைாம்பூச்சிகளுக்கும் பூக்களுக்கும்
ேிரச்சனை ஒன்றுமில்னல
இந்த கவயில்தான்
அறம் அறகமன்று வாட்டுகிறது
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*
லமாகமுள்ளின் முனை
இதற்குத்தாைா எல்லாம்
என்றாள்
அவனை அழுத்திக்ககாண்டிருந்த ோரம்
விலகி
இலகுவாைான்
லகாவில் லகாபுரத்திலிருந்த புறாக்கள்
சைசைத்துப் ேறந்தை.
*
அற்ோயுளின் தாகம்
கமாட்னைமாடியில்
நீர்த்கதாட்டியின் கீ ழுள்ள விரிசலில்
வளரும் சிறு கசடி
தகிக்கும் வாைம் ோர்த்துத்
தளிர்க்கரம் நீட்டி தவம் கசய்கிறது
மனழ லவண்டி.
***
கடவுள் அரமத்து ரவத்த கமரட

ஜிரா
காற்னறக் காந்தமாக்கி நம் உணர்வுகனள ஈர்த்த கமல்லினச மன்ைர் இைிலமல் இனச வடிவில் மட்டும்
நம்லமாடு என்கறன்றும் இருக்கப் லோகிறார். மைிதர்கள் அனமத்து னவத்த லமனையில் இனச ோடிக்
ககாண்டிருந்தவர் கைவுள் அனமத்து னவத்த லமனையில் ோைச் கசன்றுவிட்ைார்.
தமிழ்த் தினரயினசயில் லவராக இருந்து ேல கினளகனளயும் மலர்கனளயும் உருவாக்கிய கேருனம
அவருனையது. ஒரு மூத்த ேிதாமகைாக அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்ேனத மற்ற இனச வல்லுைர்கள்
அவனரப் லோற்றுவதிலலலய புரிந்து ககாள்ளலாம்.
இவனரப் ேற்றி என்ைதான் நான் கேருனமயாகச் கசால்வது? கனர கண்டிருந்தால் ககாஞ்சம் கதளிவாகப்
லேசலாம். கைற்கனரயில் மணல் எண்ணும் நண்னைப் லோல் எைக்குத் கதரிந்தனதச் கசால்கிலறன்.
கருப்பு கவள்னளக் கட்னைகளிலிருந்து காவியப் ோைல்கனளக் கண்கைடுத்த கனலஞர் கமல்லினச மன்ைர்.
ஒருநாள் தவறுதலாக வட்டுக்கு
ீ
ஆட்லைாவில் அனுப்ேப்ேட்ை அவரது ஆர்லமாைியம் கதானலந்து விை,
கோம்னமனயத் கதானலத்த குழந்னத லோல் விைாமல் அழுதாராம். அவனரச் சமாதாைப்ேடுத்த அந்த
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ஆர்லமாைியலம வந்தால் தான் முடியும் என்ேதால், உைைிருந்தவர்கள் அனர மணி லநரத்துக்கு ஒரு
முனற வாகைாலியில் விளம்ேரம் கசய்திருக்கிறார்கள். அடுத்த நாள் கானல ஆர்லமாைியம் திரும்ேக்
கினைத்திருக்கிறது. மீ ண்டும் அழுனக. ஆைந்தக் கண்ணர்ீ மட்டுமல்ல, “உயிருக்குயிராை உன்னைத்
கதானலத்துவிட்லைலை” என்று மன்ைிப்புக் லகட்கும் கண்ணரும்
ீ
அதிலுண்டு.
தமிழ் கமாழிக்குக் ககாஞ்சமும் வலிக்காமல் இனசயனமத்த ஒரு இனசயனமப்ோளர் இவர். இந்த
வனகயில் இவனரப் லோல் இன்கைாருவர் இல்னல. ஒலரகயாரு எடுத்துக்காட்டு கசால்கிலறன். அடுத்து
நீங்கள் ோைல்கனளக் லகட்கும் லோகதல்லாம் உன்ைித்துக் லகளுங்கள். நான் கசால்வது புரியும்.
குறில், கநடில் என்றால் என்ைகவன்று உங்களுக்ககல்லாம் கதரிந்திருக்கும். குறிகலழுத்துகள் குறுகி
ஒலிக்கும். கநடிகலழுத்துகள் நீண்டு ஒலிக்கும். கமல்லினச மன்ைரின் ோைல்களில் குறில் தவறிக் கூை
நீண்கைாலிக்காது. அலத லோல் கநடில் மட்டுலம சந்தங்களில் கூை நீண்கைாலிக்கும்.
சரி. இன்னும் விளக்கமாகச் கசால்கிலறன். "எங்லக அவள் என்லற மைம் லதடுலத ஆவலால் ஓடி வா"
என்ற ோைனலக் லகட்டிருப்ேீர்கள். இந்தப் ோைனல அடுத்த முனற லகட்கும் லோது அனைப்புக்குறிக்குள்
இருக்கும் கநடிகலழுத்துகனள உற்றுக் லகளுங்கள். அப்லோது நான் கசால்வது புரியும்.

எங்[லக] அவள்

என்[லற] மைம் [லத]டு[லத] [ஆ]வ[லா]ல் [ஓ]டி [வா]!
இது லோல கமல்லினச மன்ைரின் மற்ற ோைல்கனளயும் லகட்டுப் ோருங்கள். நாம் இதுவனர ககாஞ்சமும்
உணர்ந்திராத மாகேரும் தமிழ்ப் ேணி நமக்குப் புரியும். மற்ற இனசயனமப்ோளர்களின் ோைல்களிலும்
இனதத் கதாைர்ந்து கவைியுங்கள். நான் கசால்வது இன்னும் கதளிவாகப் புரியும்.
தமிழ் கதரியாதவர்கள் தமிழ்ப் ேைங்களில் ோைத் லதனவயில்னல என்ேதில் கனைசி வனர உறுதியாக
இருந்தவர். அத்தான் என் அத்தான் ோைனலக் லகட்டு லதா மங்லகஷ்கர் தமிழில் இப்ேடியாை ோைல்கனளப்
ோை விரும்புவதாகச் கசான்ை லோது, "அவங்களுக்குத் தமிழ் கதரியாது. லவண்ைாம்" என்று ஒலர அடியாக
மறுத்து விட்ைார். "உலலம மாயம் வாழ்லவ மாயம்னு எழுதியிருக்லகன். ோடுறவன் உல்லக மாயம்
வால்லவ மாயம்னு ோடுறாலை" என்று உடுமனல நாராயண கவி கமல்லினச மன்ைரிைம் ஆத்திரப்ேட்ை
லோது தமிழ்த் தினரயினசயில் கண்ைசாலா காணாமற் லோைார்.
இன்று மாகேரும் ோைகராக இருக்கும் ோடும் நிலா ோலு அவர்கள் வாய்ப்புக் லகட்ை லோதும் தமிழ் ேடித்து
விட்டு வரச்கசால்லி திருப்ேி அனுப்ேிவிட்ைார். அவர் தமிழ் ேடித்து வந்த லோது கசான்ை கசால் மாறாமல்
"இயற்னக என்னும் இனளய கன்ைி" ோை னவத்தவரும் கமல்லினச மன்ைலர.
தினரப்ேைங்கள் வசைங்களால் நிரம்ேிய காலகட்ைமது. அந்தச் சூழ்நினலயிலும் எங்ககங்கு
வாய்ப்ேிருக்கிறலதா அங்கங்கு ேின்ைணி இனச இப்ேடிகயல்லாம் இருக்கலாம் என்று வினத லோட்ைவர்
எம்.எஸ்.விசுவநாதன். அவர் இனசயனமப்ேனதப் ோர்ப்ேதற்காக சலீல்தா என்று அனழக்கப்ேடும் சலீல்
கசௌத்திரி லநரில் வந்து ஒரு நாள் முழுவதும் இருந்து ோர்த்துத் கதரிந்து ோராட்டியிருக்கிறார்.
இனச ஞாைி இனளயரா ா தினரப்ேைங்களில் இனசயனமக்கத் கதாைங்கி ேிரேலமாகியிருந்த லநரம்.
அவனரப் ேற்றி கமல்லினச மன்ைரிைம் லகாள் கசால்லலாம் என்று சிலர் கசால்லியிருக்கிறார்கள். அந்தக்
லகாள் கசால்லிகள் அத்லதாடு கமல்லினச மன்ைருக்கு லவண்ைாதவர்களாகிப் லோைார்கள். "அந்தப்
னேயைப் ேத்தி எைக்குத் கதரியும். நீங்க ஒண்ணும் கசால்ல லவண்ைாம்" எைக்கடிந்து அனுப்ேியிருக்கிறார்.
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ஒய். ி.மலகந்திரைின் கதானலக்காட்சித் கதாைர்களுக்கு னைட்டில் இனச அனமத்தவர் கமல்லினச மன்ைர்.
அந்தத் கதாைர்களில் ஒன்றிலும் நடித்திருக்கிறார் அவர். அதில் கேண் லவைக் காட்சி லவறு. கேண் லவைம்
புனைந்ததும் அழத் கதாைங்கியிருக்கிறார். ஏகைன்றால் அந்த லவைத்தில் அவரது அன்னைனய அவர்
கண்ைது தான். தாய்ப்ோசம் மிகுந்தவர். நான்கு வயதில் தந்னதனய இழந்ததாலலா என்ைலவா தாயிற்
சிறந்த லகாயிலுமில்னல என்று வாழ்ந்திருக்கிறார்.
தாயின் கட்ைனளக்கு இணங்க லதவரின் ேைங்களுக்குக் கனைசி வனரயில் இனசயனமக்கவில்னல.
இத்தனைக்கும் சாண்லைா சின்ைப்ோ லதவர் கமல்லினச மன்ைரின் நண்ேர். தன்னுனைய இரண்ைாவது
ேைத்தில் கமல்லினச மன்ைனர இனசயனமக்க னவக்க விரும்ேிச் கசன்ற லோது எம்.எஸ்.வி
மறுத்திருக்கிறார். ஏகைன்றால் அவர் தாயார் கசால்லிக் ககாடுத்த நன்றி. கமல்லினச மன்ைர் எடுேிடி
லவனலகனளச் கசய்த காலத்தில் அலத ஆடிலயா கம்கேைியில் மாதச் சம்ேளத்திலிருந்த லக.வி.மகாலதவன்
ேண்டினகக்கு லவட்டியும் இரண்டு ரூோய் ேணமும் ககாடுத்திருக்கிறார். அந்த லக.வி.மகாலதவன் தான்
லதவரின் முதல் ேைத்துக்கு இனச. லதவர் வழங்கிய வாய்ப்னே ஏற்றுக் ககாண்ைால் லக.வி.மகாலதவனுக்கு
நன்றி ககான்றதாக ஆகிவிடும் என்ேதால் கமல்லினச மன்ைர் மறுத்திருக்கிறார்.
இவருனைய இனசயில் கவிஞர் லதசிய விருது வாங்கியிருக்கிறார். ோைகர்கள் லதசிய விருது
வாங்கியிருக்கிறார். நடிகர் லதசிய விருது வாங்கியிருக்கிறார். அவர் இனசயனமத்த தினரப்ேைங்கள் விருது
வாங்கியிருக்கின்றை. ஆைால் அவர் வாங்கவில்னல. அந்த அரசியல் நமக்குத் லதனவயில்னல.
விருதுகனளக் கைந்த சிறந்த கனலஞர் அவர்.
முதன் முதலில் தமிழில் ஸ்டிரிலயா ஆல்ேம் கவளியிட்ை கேருனம அவருக்லக உண்டு. திரில்லிங்
திலமட்டிக் டியூன்ஸ் (Thrilling Thematic Tunes) என்ற அந்த இன்ஸ்டிருகமண்ைல் ஆல்ேம் ஒரு அரிய
முன்லைாடி. இந்த ஆல்ேம் சமீ ேத்தில் சரிகமா நிறுவைத்தால் மறுகவளியீடு கசய்யப்ேட்ைது. ேத்து
விதமாை தீம்களுக்கு இனசயனமத்த அற்புதம். லகட்க லவண்டிய இனசயமுதம். கதன்ைிந்திய அளவில்
இதுதான் முதல் ஸ்டிரிலயா முயற்சி என்றும் முதல் இன்ஸ்டிருகமண்ைல் ஆல்ேம் என்றும் அறிகிலறன்.
கர்நாைக இனசயும் கமல்லினசயும் னகலகார்த்தால் எப்ேடியிருக்கும்? சுத்தமாை கர்நாைக சங்கதிகலளாடு
மகாரா புரம் சந்தாைம் ோடுவார். அதற்கு கமல்லினசக் கருவிகளிலிருந்து ேின்ைணி இனசயனமக்க
லவண்டியது கமல்லினச மன்ைர். இது லமனையில் லநரடிக் கச்லசரியாகலவ நைந்தது. ோடிக்
ககாண்டிருக்கும் லோலத மகாரா புரம் சந்தாைம் உணர்ச்சிவசப்ேட்டு "சோஷ் எம்.எஸ்.வி சார்" என்று
ோராட்டியனத இன்றும் ஆடிலயாவில் லகட்கலாம்.
இப்ேடிகயாரு கூட்ைணி இன்றும் புதுனமயாை முயற்சி. இன்னும் நினறய புதுனமகள் கசய்ய மகாரா புரம்
சந்தாைமும் எம்.எஸ்.விசுவநாதனும் திட்ைமிட்டிருந்தார்கள். காலம் கணிக்கும் காலன் ஒரு விேத்தில்
மகாரா புரம் சந்தாைத்னதக் ககாண்டு லோை ேிறகு இந்த முயற்சி முைங்கிப் லோைது.
தமிழ்த் தாய் வாழ்த்துக்கு இனசயனமத்த கேருனமயும் கமல்லினச மன்ைருக்லக உரியது. தமிழர்களால்
அது ோைப்ேடும் வனரயில் கமல்லினச மன்ைரின் புகழ் வாழும். அலத லோல இலங்னகக் கவிஞர் எழுதிய
உலகத் தமிழர்களுக்காை லதசியப் ேண்ணுக்கும் இனசயனமத்த கேருனம கமல்லினச மன்ைருக்கு உண்டு.
வாழ்ந்தவர் லகாடி மனறந்தவர் லகாடி மக்களின் மைதில் நிற்ேவர் யார்?
அது நமது எம்.எஸ்.வி என்று உறுதிேைக் கூறி கேருனமப்ேட்டுக் ககாள்கிலறன்.
***
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சபான்னாஞ்சைி – 2
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