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இணணயப் பழங்குடிகள்
முன்கைப்லோதும் இல்லாதளவு ஒருவருரைய அந்தைங்கத்ரதக் கிஞ்சித்தும் மதிக்காமல் லவடிக்ரகப் கோருகளைப்
ேகிைங்கப்ேடுத்தும் ஓர் இைக்கமற்ற விஞ்ஞாை யுகத்தில் வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கிலறாம். அது ேிைேல நடிரக ைாதிகா

ஆப்லதயின் கசல்ஃேிலயா, முகமறியாப் கேண் ைாகவியின் கசல்லேசி உரையாைலலா, விதிவிலக்கின்றி கணங்களில்
உலகச் சுற்றுக்கு விைப்ேடுகிறது. வாட்ஸாப், ட்விட்ைர், ஃலேஸ்புக், யூட்யூப், சவுண்ட்க்களௌட் எை கதாழில்நுட்ேச்

சாத்தியங்கள் அதிகரிக்ரகயில் தைிமைித வாழ்வுக்குள் எட்டிப்ோர்க்கும் லவட்ரகயும் கேருகியேடிலய இருக்கிறது.
உண்ரமயில் எந்தக் குற்றவுணர்வுலம இன்றி மிக இயல்ோக இந்தப் ேகிைல் நரைகேறுகிறது. அனுப்புவர், கேறுேவர்

எவருலம அது குறித்து ஆட்லசேரை எழுப்புவதில்ரல. கமௌைித்திருப்ேதும் அதில் ேங்கு ககாள்வதற்குச் சமாைலம.
இவற்ரறப் ேகிர்தல் அறமா என்கிற தத்துவார்த்தக் லகள்விரயக் கண்டுககாள்ளாமல் விட்ைாலும் நம் குடும்ேத்துப்
கேண் அதில் சம்மந்தப்ேட்டிருந்தாலும் இலத ஆர்வத்துைன் ேகிர்லவாமா என்ற நீதிக்லகள்விரய எப்ேடி உதாசீைம்

கசய்ய முடியும்? ஒலை காைணம் நம் குடும்ேத்துப் கேண்ணுக்கு இதுலோல் லநைாது என்ற குருட்டு நம்ேிக்ரக தான்.
தவிை, அடிப்ேரையிலலலய நமக்கு அடுத்தவர் ேடுக்ரகயரறயின் சாவித்துவாைத்தில் கண் ரவக்கும் கவறி உண்டு.
அச்சு, ஒளி, இரணய ஊைகங்கள் தாம் முன்பு இரதச் கசய்து ககாண்டிருந்தை. இப்லோது நவை
ீ
வளர்ச்சியின்
ேயைாய் தைிமைிதர்கலள அரதக் ரகயிகலடுத்துக் ககாண்டு விட்ைார்கள். மீ டியாக்கள் இப்லோது இயல்ோய்

கநஞ்ரச நிமிர்த்திக் ககாண்டு "goes viral" எை கசய்திச் சாக்கு ரவத்துக் ககாண்டு அதற்கு கவளிச்சமிடுகிறார்கள்.
புரகப்ேைங்கள், உரையாைல்கள், வடிலயாக்கள்
ீ
எல்லாம் ஒருவைது தைிப்ேட்ை ோத்தியரத. அவைது முரறயாை

அனுமதியில்லாமல் அரதப் ோர்ப்ேதற்லகா லகட்ேதற்லகா நமக்கு உறுத்த லவண்டும். அதில்ரல எைினும், அரதப்
ேகிர்வது சட்ைத்துக்குப் புறம்ோை கசயல். அனுப்புேவர் மட்டுமின்றி கேறுேவருக்கும் இக்குற்றத்தில் ேங்குண்டு.

நடிரக என்ேது அவைது அந்தைங்கத்ரத ஊடுருவ எந்தச் சலுரகரயயும் நமக்குக் ககாடுத்து விைாது. அவர் தான்

நடிக்கும் திரைப்ேைங்களில், விளம்ேைங்களில் உைரல முன்ரவப்ேவைாகலவ இருந்தாலும் அவைது அனுமதியின்றி

எடுக்கப்ேடும் / ேகிைப்ேடும் விஷயங்கள் ேிரழலய. நாம் இளக்காைமாய்க்கருதும் நடிரகயிைலம இக்கண்ணியத்துைன்
நைக்க லவண்டும் எனும் லோது யாலைா ஒரு சாதாைணப் கேண்ணிைம் இன்னும் கோறுப்பு கூைத்தாலை லவண்டும்!

ஒரு கேண் ககட்ைவளா, நல்லவளா, அவளது ேின்புலம் என்ை என்ேகதல்லாம் இதில் கோருட்லை இல்ரல. அவள்

தைிரமயில் ஒருவரை நம்ேிச் கசய்த விஷயம் துலைாகத்தாலலா, கவைமின்ரமயாலலா கவளிலய கசிந்து விட்ைது.
நம் எல்லலாரையும் லோல் தாலை அவர்களும் நைந்து ககாள்கிறார்கள். கதாந்தைவு கசய்யாமல் அரத அப்ேடிலய

அரமதியாய்க் கைந்து விைலாலம! அஃதல்லாமல் அரத ரவத்துப் கோழுதுலோக்க என்ை இருக்கிறது? கலவியில்
ஈடுேடும் நாய்கரளக் கல்லால் அடித்துத் துன்புறுத்தி மகிழும் லசடிஸத்துக்கு சற்றும் குரறந்ததில்ரல இது.

ஒரு ஸ்லகண்ைலில் சம்மந்தப்ேட்ைவருக்கு நாம் கசய்யும் ஆகச்சிறந்த உேகாைம் அரதப் ேைப்ோமல் இருப்ேலத.
லோலலவ கேண்களும் கணவன் உள்ளிட்ை யாரையும் நம்ேி ேிைச்சரைக்குரிய எரதயும் ேகிைாதிருப்ேலத நலம்.

இப்லோரதக்கு இதில் கேரும்ோலும் ோதிக்கப்ேடுவது கேண்கலள என்றாலும் ஆண்களும் சமமாய் அதிர்ச்சியுறும்

காலம் கதாரலவில் இல்ரல (ஏற்கைலவ ஓர் அசிஸ்கைண்ட் கமிஷைரின் கைலிஃலோன் உரையாைல் இருக்கிறது).
இரணயத்ரதப் கோறுத்தவரை நாம் இன்னும் ேழங்குடி வாழ்க்ரக தான் வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கிலறாம். அதிலும்

நாகரீகத்ரத லநாக்கி நகை முயற்சிக்க லவண்டும். ‘நான்’ என்ேது ஒழுங்காைால் ‘நாம்’ என்ேது தாைாய்ச் சரியாகும்.
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லீனா மணிகமகணை கவிணதகள்

நட்சத்திரத் தூசி
இன்று முன்விழித்லதன்

உறங்கும் அவரைக் கண்ககாட்ைாமல் ோர்க்கிலறன்.
சற்று திறந்திருக்கும் அவன் உதடுகள்

இன்னும் என்னுைன் லேசிக்ககாண்டிருக்கின்றை
இைது விழியில் கசிந்திருக்கும் நீர்க்லகாட்டில்
ஒரு நிம்மதியற்ற நிம்மதி

இைண்டு நாள் தாடியின் கவள்ளி கூடிய முகத்தில்
லநற்ரறய இைவின் நட்சத்திைத் தூசி

அதிைாத மூச்சில் ஏறி இறங்கும் கூடு
சிறுகாற்றில் ஆடும் கநஞ்சுமயிர்

என் கழுத்தில் கிைந்த அவன் ரககளில்
மூன்று விைல்கள் என்ரை உைசிக்ககாண்டும்

இைண்டு விைல்கள் அவரைச் சுட்டிக்ககாண்டும்
இருந்தை லோன்று லதான்றியது

அவன் கேயரைச் கசால்லி அரழத்லதன்
எைக்லக லகட்கவில்ரல

திரைச்சீரல கசித்த சூரியைால்
அவைின் நிச்சலைம்
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சித்திைத்தன்ரமரய அரைந்து ககாண்டிருந்தது
எழுந்தவுைன் அவன் கால்விைல் நகங்கரளச் சீைாக கவட்டிவிை லவண்டும்
நீ எைக்கு யாைைா என்ற லகள்விரய இப்லோரதக்கு ஒத்தி ரவக்கிலறன்.
*
இணைசவேி
திரையைங்க இருளில் தான்

அவன் முதன்முதலாக முத்தமிட்ைான்

சட்கைை ஒளி ககாத்தி எடுத்தது லோல
கண்கள் மூடி மூடித் திறந்தை

உைசிக்ககாண்டிருந்த விைல்கரள
இறுக்கிக் ககாள்ளவும் லதான்றவில்ரல
உைகலான்றும் மைகமான்றுமாய்

சிமிக்ரஞகரள சிதறிக்ககாண்டிருந்தை

அவன் இன்னும் என்ரைப் ோர்த்துக்ககாண்டிருந்தது

என் கண்களின் கரைக்லகாடி இரம முடிகளில் அரசந்தது

அவன் உதடுகளின் சுைசுைப்ரே அரசலோட்டு முடிக்கும்வரை
திரும்ேி முகம் ோர்க்க ஏலாது என்று லதான்றியது

முந்ரதய காதல் முதல் முத்தத்லதாடு முற்றுப் கேற்ற நிரைவில்
அச்சங்கள் உயிர் கேற்றை
ஓடிக்ககாண்டிருந்த ேைம்
கூடுதல் இரைச்சலாைது

காட்சி கரலந்ததா மக்கள் கரளந்தைைா
கதரியவில்ரல

ஒரு குறுகிய கதருவில் நைந்துக்ககாண்டிருந்லதாம்
மித ஒளியில்

மிக அருகருகில்

ஆைால் கதாைவில்ரல

எப்ேடியிருந்தது எைக் லகட்ைான்

ஒலிக்கத் கதாைங்கியிருந்த நடுநிசி பூச்சியின் ரீங்காைம்
முடியும் வரை காத்திருந்து

ஒலை சத்தமாக இருந்தது என்லறன்

எப்ேடியிருந்தது எைத் திரும்ேவும் லகட்ைான்
இப்லோது பூச்சி காத்திருந்தது

முகத்ரத ஏறிட்டுத் திருத்தமாகப் ோர்த்லதன்
அவன் ோர்ரவரயத் தாழ்த்தவில்ரல
சற்று எக்கி முத்தமிட்லைன்

திறந்திருந்த அவன் கண்கரள
கமன்ரமயாக மூடிலைன்

நடுக்கம் ஒரு லைரக லோல
உயிரின் குறுக்லக ஓடியது

ஆயுள் ஓர் இைண்ைக நிரல.
***
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அவ்வாசைனில் இது ஏன் இவ்வாறு நிகழ்ந்தது?

(ரநஜீரிய நாட்டுச் சிறுகரத)

மூைம் - சினுவா ஆச்சுபி | தமிழில் - எம்.ரிஷான் சஷரீப், இைங்ணக
"இனிய மாலை வணக்கம்"

எனக் கூறியபடி ஓபி கதலவத் திறந்தார்.

"இனிய மாலை வணக்கம். நீங்கள்தான் ஒககான்ககா ஐயாவா?" எனப் புதியவர் வினவினார்.
ஆமாகமன ஓபி க ான்னதும் வட்டுக்குள்
ீ
நுலைந்த மனிதர், தன்லன ஓபிக்கு அறிமுகப்படுத்திக் ககாண்டார்.
அக்பாடா என அலைக்கப்படும் காவியுலடலய ஒத்ததும், நீண்டதும், விலை உயர்ந்ததுமான நவன
ீ
நாகரீகத்துடனான ஆலடகயான்லற அவர் அணிந்திருந்தார்.
"உட்காருங்க."
"நன்றி" எனக் கூறி விட்டு அமர்ந்த அப்புதியவர், தனது ஆலடக்குள்ளிருந்த லபக்குள் லகலய விட்டு நீண்ட
லகக்குட்லடகயான்லறகயடுத்து முகத்லதத் துலடத்துக் ககாண்டார்.

"ஐயாவுலடய கநரத்லத வணாக்க
ீ
நான் விரும்பை" எனக் கூறிய அவர் ஆலடக்குள்ளால் லகலய விட்டு இரு

லககளினதும் அக்குள்களில் படிந்திருந்த வியர்லவலயயும் லகக்குட்லடயால் ஒற்றித் துலடத்துக் ககாண்டார்.
"என்கனாட மகன், வர்ற க ப்கடம்பர்ை இங்கிைாந்து கபாறதுக்கு இருக்கான். அர ாங்கம் ககாடுக்குற

புைலமப்பரி ிகைான்லற அவனுக்கு எடுத்துக் ககாடுக்கணும்னு நான் விரும்புகறன். ஐயாவாை இலதச் க ய்ய
முடியும்னா, இகதா இருக்கு ஐம்பது பவுண்."

தனது ஆலடயின் முன்புறப் லபயிைிருந்து அவர் காசுத்தாள் கட்கடான்லற கவளிகய எடுத்தார். எனினும்
அவ்வாறான ஒன்லறத் தன்னால் க ய்யமுடியாது என ஓபி அவருக்குத் கதளிவுபடுத்தினார்.

"சுருக்கமா க ான்னா, புைலமப்பரி ில் ககாடுக்குறது நானில்ை. நான் க ய்ற ஒண்கண ஒண்ணுன்னா,

விண்ணப்பப்படிவங்களப் பார்த்து, நாங்க ககட்டிருக்கிற தலகலமகள் உள்ளவங்கலள புைலமப்பரி ில் குழுவுக்கு
ிபாரிசு க ய்றது மாத்திரம்தான்."

"அலதகயதான் ஐயா எனக்கும் க ய்யணும்." புதியவர் க ான்னார்.
"ஆனா நான்

ிபாரிசு க ஞ்க ன்கிறதுக்காக, குழு அலத ஏற்றுக் ககாள்ளுகமன நிலனக்ககைாது."

"அதப் பத்தி கயா ிக்காதீங்க. ஐயாகவாட பங்லக மட்டும் க ய்யுங்ககளன்."
ஓபி அலமதியானார். அந்தப் லபயனுலடய கபயர் ஓபிக்கு நிலனவிைிருக்கிறது. அவனுலடய கபயர் இறுதிப்
பட்டியலுக்குத் கதரிவாகியிருந்தது.

"ஏன் காசு க ைவைிச்சு அவலர அனுப்பை? உங்கக்கிட்டதான் காசு இருக்கக? இந்தப் புைலமப்பரிக ல்ைாம் காசு
இல்ைாத ஏலைப் ப ங்களுக்குத்தான்."
அதற்கு அப்புதியவர்

ிரித்தார்.

"இந்த உைகத்துை எவர்க்கிட்டயும் கா ில்ை" எனக் கூறியபடி அவர் எழுந்தார். காசுத்தாள் கட்லட ஓபி
முன்னாைிருந்த கமல

மீ து லவத்தார்.
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"இது ஒரு

ின்னப்பரிசு மாத்திரம்தான். எதிர்காைத்துை நாம நல்ை நண்பர்களாயிருப்கபாம். லபயகனாட கபயலர

மறக்க கவணாம். நான் கபாயிட்டு வாகறன். க்ளப்புகள் எதற்கும் வர மாட்டீங்கள்ை? நான் ஒருநாளும் கண்டதில்ை."
"நான் அதுை உறுப்பினரில்ை."
"உறுப்பினராகியிருக்க கவணாமா?" அவர் கதாடர்ந்தார். "கபாயிட்டு வாகறன்."
காசுத்தாள் கட்டு அன்லறய நாள் முழுவதும், விடியும் வலரயிலும் கூட அங்கககய கிடந்தது. ஓபி அதலன ஒரு
தாளால் மூடினார். கதலவ இறுகச்
க ால்ைிக் ககாண்டார்.

ாத்தினார். 'இந்த விடயகமன்றால் மிகவும் கீ ழ்த்தரமானது' அவர் தனக்குள்கள

அன்லறய நள்ளிரவில் அவர் திடுக்கிட்டு விைித்தார். அதன் பிறகு நீண்ட கநரமாக அவருக்கு உறக்ககம
வரவில்லை.
*
"நீ கராம்ப அைகா ஆடுகற."
அவள், அவரது உடலை இன்னுமின்னும் கநருங்கி வருலகயில் அவர் க ான்னார். கமல் கீ ைாக, மிகவும் கவகமாக
அவளது சுவா க் காற்று கவளிகயறியது. அதன்பிறகு அவர் அவளது கரங்கலளகயடுத்து தனது கதாள்கலளச்
சுற்றிப் கபாட்டுக் ககாண்டார். அப்கபாது அவளது இரு உதடுகளும், அவரது உதடுகளுக்கு ஒரு க ன்றிமீ ற்றர்
தூரத்திைிருந்தது. இல க்கப்பட்டுக் ககாண்டிருந்த
இப்கபாது இல்லை.

ஆரம்பத்தில் அவள்

ங்கீ தத்தின் தாளம் குறித்த கவனம் அவர்கள் இருவரிலடகயயும்

ற்று கநரத்திற்குப் பிறகு ஓபி அவலளத் தனது படுக்லகயலறக்கு அலைத்து வந்தார்.
ற்றுத் தயங்கினாலும் பிறகு அவள் அதற்கு அனுமதியளித்தாள்.

கதளிவாகச் க ான்னால், அவள் தற்கபாது பள்ளிக்கூட அப்பாவி மாணவிகயாருத்தியல்ை. தனது கடலமலய அவள்
மிகவும் அறிந்திருந்தாள். எவ்வாறாயினும், அவள் இறுதிப் பட்டியைில் கதரிவாகிகய இருந்தாள். எனினும் இங்கு
நலடகபற்றது மிகவும் அநீதமானது. அது அவ்வாறில்லைகயன கதளிவுபடுத்துவதில் அர்த்தமில்லை. ஒருவர்
குலறந்தபட் ம் தனக்கு மாத்திரமாவது கநர்லமயாக இருத்தல் கவண்டும்.

அவலளத் தனது வாகனத்தில் ஏற்றிச் க ன்று நகரத்தில் இறக்கி விட்டார்.

ற்று கநரத்துக்குப் பிறகு அவர்,

திரும்பி வரும் வைியில், இச்சுலவயான கலதலயப் பகிர்ந்துககாள்வதற்காக அவர், கிறிஸ்கதாபரின் வட்டுக்கும்
ீ
க ன்றார். அது பற்றி அவருடன் கைந்துலரயாடி,

ிரித்து மகிழ்ந்து, அதன் மூைமாக இறுதியில் அதலன

மறந்துவிட அவரால் இயலுமாக இருக்கும். எனினும் அன்று அவர் அக்கலதலயச் க ால்ைவில்லை.
'இன்னுகமாரு நாள் க ான்னாகைன்ன?' என அவருக்குத் கதான்றியது.
*
"ஒககான்ககா ஐயா நீங்கள்தானா?" அந்நிய மனிதகனாருவர் வினவினார்.
"ஆமா"

ஓபி பதிைளித்தார். அவராகைகய அறிந்துககாள்ள முடியாதளவிற்கு அவரது குரல் மாறிப் கபாயிருந்தது.
அலற சுைைத் கதாடங்கியது. அந்நிய மனிதர் எலதகயா வினவிக் ககாண்டிருந்தார். எனினும் காய்ச் ைில்

விழுந்தவனுக்கு ஏகதகதா குரல்கள் கதளிவற்றுக் ககட்பது கபாை அது கதாலைவிைிருந்து ஒைிக்குகமாரு குரைாகக்
ககட்டது.
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அந்நிய மனிதர், ஓபியின் உடலைப் பரிக ாதித்தார்.

ட்லடப்லபயிைிருந்த காசுத்தாள்கலளக் லகயிகைடுத்தார்.

அதலனத் கதாடர்ந்து அவர் எதலனப் பற்றிகயா வினவத் கதாடங்கினார். அைகியின் கபயரும் அதில் இழுபட்டது.
ரியாகச் க ான்னால் கிராமப்புறங்களில்

ட்டத்திற்குக் கட்டுப்படாது உசுப்கபற்றப்பட்ட காட்டுமிராண்டிகளின்

முன்னால், மாவட்ட அதிகாரி கைவரக் கட்டுப்பாட்டுச்

ட்டத்லத வா ிப்பது கபான்றது அது. இதற்கிலடயில்

இன்னுகமாரு மனிதர் ஓபியின் கதவருககயிருந்த கதாலைகப ிலய கநாக்கிச் க ன்று கபாைிஸாலர அலைத்தார்.
எவரும் தமக்குள்கள ககட்டுக் ககாண்ட ககள்விகயான்றிருந்தது. இது ஏன் இவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்பது அது.

கற்றறிந்த நீதவான் கூட, எம்லம முதன்முதல் கண்டகபாது வினவியது, படித்த மனிதகனாருவன் இவ்வாறான
ஒன்லற ஏன் க ய்தான் என்ற ககள்விலயத்தான்.
***
சினுவா ஆச்சிபி (16.11.1930 – 21.03.2013)

ினுவா ஆச் ிபி பற்றி

ிறியகதாரு குறிப்லப முன்லவப்பது கடினம். ஆபிரிக்க இைக்கியத்தின் பிதாமககனன இவர்

ககாண்டாடப்படுகிறார். 1958-ல் கவளிவந்த

ினுவா ஆச் ிபியின் 'Things Fall Apart' நாவைின் மூைமாககவ ஆப்பிரிக்க

நாவல் இைக்கியம் உைகத்தின் கவனத்துக்கு ககாண்டுவரப்பட்டது. இவரது முதல் நாவல் உைகம் முழுவதும் 8
மில்ைியனுக்கும் அதிகமாக விற்பலனயாகியிருப்பகதாடு, 45 கமாைிகளில் கமாைிகபயர்க்கப்பட்டுமுள்ளது.

'No Longer At Ease', 'Arrow of God', ' A Man of the People', 'The Anthills of the Savannah' ஆகியன இவர் எழுதிய ஏலனய
நாவல்களாகும். 'Girls at War and Other Stories' இவரது ஒகரகயாரு

ிறுகலதத் கதாகுப்பாகும்.

'Beware Soul Brother'

இவரது காவிய நூைாக உள்ளகதாடு, இவரது இைக்கிய மற்றும் விமர் னக் கட்டுலரகள் 'Morning Yet on Creation Day'
எனும் கபயரில் கதாகுப்பாக கவளிவந்துள்ளது. அகதகபாை இவர் லநஜீரிய அர ியல் குறித்து எழுதிய
பலடப்புக்கலளயும், இவரது

ிறுவர் கலதகலளயும் கூட கவனத்தில் ககாள்ள கவண்டும்.

லநஜீரியாவினதும், உைகில் ஏலனய நாடுகளினதும் பல்கலைக்கைகங்களில் கபரா ிரியராகக் கடலமயாற்றிய
இவருக்குப் பை நாடுகளின் பல்கலைக்கைகங்களினது கபரா ிரியர் பட்டம் கிலடக்கப்கபற்றுள்ளது. லநஜீரியாவின்
அதியுயர் விருதான லநஜீரியா கத ிய விருது கிலடத்துள்ளது. இவரது இைக்கியப் பலடப்புகள் குறித்து

எழுதப்பட்டுள்ளலவ ஏராளம். அவற்றுள் மிகவும் விகேடமானதாகக் குறிப்பிடப்படுவது, 1990-ல் இவரது 60வது
பிறந்த தினத்லத முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட

ர்வகத

விைாவில் முன்லவக்கப்பட்ட 'Eagle on Iroko' கதாகுப்பாகும்.

***

9

தமிழ்
அவரன்ைி யாரைிவார்?

கர்ணாசக்தி

மிகக் கலக்கமாை ஒரு மைநிரலயில் அந்தப் ோைரல ஒலிக்க விடுகிலறன்.
அது உரையாைலில் துவங்குகிறது, அந்த உரையாைல் குழந்ரதத்தைமாை அல்லது மைப்ேிறழ்வு ககாண்ை

ஒருவனுக்கும், மைகநரிவு ககாண்ை ஒருத்திக்கும் இரைலய நைக்கிறது. மைம் ககாண்டிருக்கும் கலக்கத்தினூலை
அப்லோரதய சூழலுக்கு ஏலதா ஒரு வரகயில் அந்த உரையாைல் மிருதுவாகப் கோருந்தவும் கசய்கிறது.
"இந்தா இத சாப்ேிடு"
"இத சாப்ேிட்ைா அேிைாமி வருவாளா?"
"முதல்ல தூக்கம் வரும்”
"அேிைாமி?"
"வருவா, நீ ேடு"
"தூக்கம் வைலிலய?"
"வரும் ேடு"
"தூங்கறதுக்கு இருட்டு வைலிலய"
"வரும், அதுவும் வரும்"
"ம்ம் காத்லத வைலிலய"
"அதுவும் வரும், ேடு"
"அத லோட்ைா சத்தம்தான் வரும்"
"வைாது"
"வருலம”
"வைாது, ேடு"
“அன்ைிக்கு வந்தலத, எப்ேடி கதரியுமா? வரும், வரும், வரும், வரும், வரும்ம்ம் வரும்ம்ம்ம் வர்ம் வர்ம் வர்ம்”
இலலசாை மின்விசிறியின் இரைச்சலுக்குப் ேிறகு அந்த அற்புதம் நிகழ்கிறது, புல்லாங்குழலிருந்து காற்று கசிகிறாற்
லோல் கேயர் கதரியாத எலதாகவாரு ைாகத்தில் ஜாைகியம்மாவின் குைல் ததும்புகிறது. ேிறகு கமலிதாக
ேியாலைாவும், தலேலாவும் உள்கநஞ்சில் உருள…

"உன்ரை நாைறிலவன், என்ரையன்றி யாைறிவார்?

கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என்ரையன்றி யார் துரைப்ோர்?
யாரிவர்கள்? மாயும் மாைிைர்கள்.
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ஆட்டிரவத்தால் ஆடும் ோத்திைங்கள்.
உன்ரை நாைறிலவன்.”

எை கநஞ்சுக்கூட்டிற்குள் லதவகாைகமான்று வயலின்களின் தந்தி வழியாக எறும்புகளின் லநர்த்தியாை

வரிரசலயாடு இைிரமயாை இரசரய கமலிதாக நிைப்ே நிைப்ே, இன்னுமின்னும் அந்தப் ேைவசம் நீளாதா எை

ஏங்கிக் ககாண்டிருக்கும் அரை கநாடிகளுக்குள்ளாகலவ அந்த மாயாஜால இரச காதுகரள அல்லது உணர்வுகரள
காதிதத்தில் கசய்த விமாைத்தில் ஏற்றியனுப்புவரதப் லோல லவகறாரு லதசம் லநாக்கி அனுப்புகிறது.

லகள்வி ஞாைம்தான். அவ்வளவு உறுதியாகத் கதரியவில்ரல. அது கஜல் லதசமாக இருக்கலாம். தலேலாவின் மீ து
ரககரளக் ககாஞ்சம் அழுந்த உைசியவாறு ஒரு கமன்ைாகம் கமாழிகள் புரியாத புைித லசாகம் ஒன்ரற

இரசக்கிறது. எங்கிருந்லதா நீள்கிற அந்த இைவின் லசாகம் இருண்ரமரய நீட்டித்து மிருதுவாக மைரத அதில்
ேிடித்து அழுத்துகிறது. எந்த எதிர்ப்பும் காட்ைத் லதான்றாமல் அதன் லோக்கில் இரசந்து மைம் அதில்
மூழ்கத்கதாைங்கியிருக்கும் லோலத. அடுத்த நகர்வு நிகழ்கிறது.

இது முன்ரேப் லோல கதன்றல் தீண்ைலாககவல்லாம் இல்ரல. என்ைகவை கசால்வது அரத? என்ை புரைரவ
இட்டு நிைப்புவது. திருவிழாத் கதாரலவா? ககாண்ைாட்ை உணர்வா? மதுவின் களிப்ோ? மகைந்தச் லசர்க்ரகயா?
எலதா ஒரு துள்ளல். ஒரு இைப்ேர் ேந்தின் எகிறரலப்லோல. வாைவில்லில் இைம்கிரைத்த ஒரு வண்ணத்தின்
மகிழ்ச்சிரயப்லோல. நரைந்து குளிரில் நடுங்கிக்ககாண்டிருந்தவரைப் ேிடித்து தைதைகவை இழுத்து வந்து

தீக்கட்டிகளின் முன் அமர்த்தியரதப் லோல. கவண்ணிலவின் ஒளியில் தகிக்கும் ஒரு காயலின் மீ து ஊர்ந்து
கசல்லும் ேைகில் மீ ைவர்களின் இரசயினூலை நகர்வரதப்லோல நங்ரககளின் குைலில் "ஒய்லாலலா அலை

ஒய்லாலலா" எை சுந்தைத் கதலுங்கில் ஒரு குத்தாட்ை இரச. அந்த ஆைம்ேக் கலக்கத்தின் மிகத் கதாரலவில்
இப்லோது மைம் மிதந்து ககாண்டிருக்கிறது. அடுத்த சில கநாடிகளில் நிகழ்கிறது இறுதி நகர்வு.

சாளைம் திறக்க முகத்தில் லமாதும் இதமாை ஒரு ஈைக்காற்ரறப் லோல, அன்புரைய ஒரு கநஞ்சம் கம்ேளி

லோர்த்தி விடுவரதப் லோல, இளஞ்சூட்டில் ஒரு கைம் மிருதுவாக தரலரய வருடி விடுவரதப் லோல, காதுகளில்
ஓவியம் தீட்டும் தூரிரகப் லோல, அன்ரை மடிலோல, மார் தட்டி உறங்க ரவக்கும் ரககள் லோல, மிதமாகத்
கதாட்டிரல ஆட்டுவிப்ேது லோல, நிரைவிலில்லாத தாலாட்ரைப் லோல ஒர் அன்ரையின் குைலில் வரணக்
ீ
கம்ேிகரள ஆசுவாசப்ேடுத்த லநைம் விட்டு மீ ட்டும் லாவகத்துைன் திரும்ேவும் ஒலிக்கிறது.
"உன்ரை நாைறிலவன். என்ரையன்றி யாைறிவார்?"
ஆம். என்ரை, என் லோன்ற நம்ரம, நம் உள்ளத்ரத, நம் உணர்வுகரள, நம் துக்கங்கரள, நம்

ககாண்ைாட்ைங்கரள இரச எனும் அச்சில் கமழுகாக உருக்கி நாலம அறியாத வண்ணம் நமக்குத் லதரவயாை
வடிவத்தில் அரமத்துத் தை இரளயைாஜாவன்றி யாைறிவார்?
***
குவிசயாேி

மகி (@veyilooraan)
96 – கேண்ணியம்.
Divorce என்ேது மணலநாய்.
கைியிருப்ே ... கவர்தல் முதலிைவு.
லதாற்ற மயக்கம் கஜயித்தவனுக்கு!
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உலகத்ரத ோர் என்றவன் தீர்க்கதரிசி!
சுடுகாட்டில் எல்லலாரும் நல்லவர்கலள.
அம்மா எழுதும் கவிரதகளுக்கு லகாலகமன்று கேயர்!
மரைவியுைன் உைன்ோடு இல்ரல என்றால் உைன்ேடு.
ஆணுக்கு arranged marriage லோன்றகதாரு அவமாைம் ஏதுமில்ரல.
வட்டுக்குச்
ீ
கசல்லாமல் கசாந்த ஊரைக் கைப்ேதும் கேருவலிதான்.
தாைழுது தாலை கண்துரைத்துக் ககாள்வது எத்தரை கேருந்துயைம்!
கல்யாணம் ஆைேிறகு தான் கேண்கள் ரசட்ைடிக்கலவ ஆைம்ேிக்கிறார்கள்!
அழகாக இருக்கும் எைது ரககயழுத்து அர்த்தமற்றுப் லோைது இரணயத்தில்.
இழவு வட்டில்
ீ
அழாமலிருக்கும் ேிணம்லோலலவ உன்னுரைய திருமணத்தில் நான்.
கேண்ணிைம் authentication கேறுவது கைாம்ேக் கஷ்ைம் ஆைால் authorization கைாம்ே ஈசி.
ேின்ைாளில் தவறு கசய்தால் கேண் ஏற்றுக்ககாள்வாள் என்று உணர்த்துவலத அம்மாதான்.
கண்ணாடியில் கோட்டு ஒட்ைப்ேட்டிருக்கும் லாட்ஜ் அரறயில் குளிக்க கவட்கமாயிருக்கிறது.
இது இந்தியாங்க... என்ேலத லோதுமாைதாய் இருக்கிறது எல்லாத் தவறுகரளயும் நியாயப்ேடுத்த!
எழுதப்ேைாத முதல் விதியாய் ேறிக்கப்ேடுகிறது தைியாகப் ேயணிப்ேவைின் ஜன்ைலலாை இருக்ரக.
கவயிலில் தவித்தவனுக்கு மட்டும் தான் மைநிழல் உன்ைதம்; முரளக்கக் காத்திருக்கும் விரதக்கு அல்ல.
ஆண் ைகசியம் காப்ோன் என்று கேண்ணும், கேண் உளறிவிடுவாள் என்று ஆணும் இன்னும் நம்ேி ஏமாந்து
ககாண்டிருக்கிறார்கள்

முன்கேல்லாம் ஊருக்கு லோலறன் என்றால் கசாந்தக்காைங்க வட்டுக்கு
ீ
லோகிலறாம் என்று கோருள்.
இப்லோது ஊருக்கு லோலறன் என்ேது கசாந்தவட்டிற்கு
ீ
லோவது.

ரூம்ல இருந்து கல்யாணமாகிக் லோைவன் எப்ேவாது ரூம் வரும்லோது, கோண்ணுங்க அம்மா வட்டுக்கு
ீ
வந்த மாதிரி ஃேீல் ேண்றானுங்க.

சாரலரயக் கைக்க, என் ரகலகார்க்காமல் நான் முன்கைடுக்கும் ோதுகாப்ோை நரையில் சில கநாடி
துரணயாக கைந்தவள் அந்நாளின் வைம்.

முக்கால்வாசி காதல் கவிரதகள் யார் ைசிக்க லவண்டுகமை எழுதப்ேடுகிறலதா அவர்களால்
வாசிக்ககூைப்ேடுவதில்ரல.
***
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இந்து அணையாேமிைி

கராஸாவசந்த்

ஏலதனும் ஒரு ேிைச்சரைரயத்கதாைர்ந்து ேைேைப்ோக ரவத்திருப்ேது ஊைகங்களின் இருப்ேிற்கு இன்றியரமயாதது;
வணிக நிர்ேந்தங்களற்ற, ேலதைப்ேட்ை மக்களின் தன்ைார்வப் ேங்களிப்ேிைாலாை இரணயத்தின் இயங்கியலிற்கும்,
கதாைர்ந்த ேைேைப்பு அவசியமாவது சுவாைசியமளிக்கிறது. இரணயத்தில் கவைிக்கப்ேடுவர்கள், இரு

எதிர்நிரலகளில் ஒன்ரறத் லதர்வு கசய்து, அரதப் ோதுகாத்து தர்க்கப்ேடுத்தும் கட்ைாயத்திலிருக்க, ேைேைப்புப்

ேிைச்சரையின் ேல ேக்கங்கரள அணுக ஆளிருப்ேதில்ரல. ேைேைப்ோை ேிைச்சரைகளில் கருத்து கசால்வரதத்

தவிர்க்க லவண்டும்' என்ற கருத்துரைய எழுத்தாளரும் ஒரு நிரலரயச் சார்ந்து கருத்து கசால்லிக் ககாண்டிருக்க,
வதவதகவை வரும் ேதிவுகளுைன் குறிப்ேிட்ை ேிைச்சரை கவற்றிகைமாக ஓடிக் ககாண்டிருக்கும்லோது, சிலைது
விலநாத நிரலோடுகள் அந்தப் ேைேைப்புக் கட்ைத்திற்குப் ேிறகு மறந்து சாதாைணமாகி விடுகிறது.

உதாைணமாக, இரணயகவளியில் ஒரு கேண் மீ து லமாசமாை வரசத் தாக்குதல் நைந்தால், நாகரீகம் லேணும்
அரைவரும் அரத நிேந்தரையின்றி கண்டிப்ோர்கள் என்றுதான் எதிர்ோர்ப்லோம். ஆைால் சற்றும் எதிர்ோைாத
வண்ணம் கேண்ணியம் லேசக்கூடிய ஒருவர் - அதிலும் கேண்ணியம் லேசக்கூடிய கேண் ஒருவர் – அந்தத்

தாக்குதரல நைத்தியவருக்கு ஆதைவாை நிரலோட்டுைன் ேதிவு எழுதி லேைதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்குவார். இந்தரகய
விலநாத அதிர்ச்சிகள் ஒவ்கவாரு ேைேைப்புப் ேிைச்சரையின் லோதும் எதிர்ககாண்டு சகஜமாை ஒன்றாகிவிட்ைது

என்றுதான் கசால்லலவண்டும். இரவ நிரலப்ோடு எடுப்ேவர்களின் ஓர்ரம சார்ந்த ேிைச்சரையா, நிரலப்ோடுகரள
கணிப்ேவரின் அளரவ சார்ந்த ேிைச்சரையா என்று துல்லியப்ேடுத்த முடியாத சிக்கல், இரணய ஊைகத்தின் ஒரு
சுவாைசியம்.

சமீ ேத்தில் அடித்து ஓய்ந்துவிட்ை 'மாகதாருோகன்' நாவல் ேிைச்சரைரய, சாதிய மற்றும் இந்துத்வச் சக்திகள் ஓர்
எழுத்தாளரின் சுதந்திைம் மீ து நைத்திய ஓர் அைக்குமுரற என்று புரிந்துககாண்ைால், சாதியத்திற்கும்

இந்துத்வத்திற்கும் எதிைாக எழுதிக் ககாண்டிருப்ேவர்களும், கட்ைற்ற எழுத்துச் சுதந்திைத்ரத அங்கீ கரிப்ேவர்களும்
நிேந்தரையின்றி கண்டிப்ோர்கள் என்று நியாயமாக எதிர்ோர்ப்லோம். குறிப்ோக நாவலில் ரமயப்ேடுத்தப்ேட்ை

ோலியல் ேிைச்சரைரயக் கவைத்தில் ககாண்ைால், எதிர்கலாச்சாைம், மாற்றுக்கலாச்சாைம், ோலியல் சுதந்திைம்
என்று லேசியவர்கள், இந்தக் கலாச்சாை வன்முரறரய லவறு உள்லநாக்கமின்றி எதிர்ப்ோர்கள் என்றுதான்

எதிர்ோர்க்க லவண்டும். அப்ேடிப் ேலர் தங்கள் எதிர்ப்ரேயும், கண்ைைத்ரதயும் கதரிவித்திருந்தைர்; இதன் மூலம்
உலகக் கவைம் கேறும் ேிைச்சரையாகவும் மாறியது. ஆைால் வழக்கம் லோல, நாம் எதிர்ோர்க்கலவ முடியாத

தர்க்க நிரலயிலிருந்து, ேிைச்சரைரயத் திரச திருப்புவதிலும், நீர்த்துப் லோகச் கசய்வதிலும் இவர்களில் சிலரும்
முன்ைணியில் நின்றார்கள். நல்லலவரளயாக கருத்தியல்ரீதியாகத் தர்மசங்கைம் கேரிதும் அளிக்காத வண்ணம்,
அைவிந்தன் நீலகண்ைன் லோன்ற இந்துத்வர்கள் துவக்கத்தில் கேருமாள் முருகைின் எழுத்துச் சுதந்திைத்திற்கு
ஆதைவாக லேசிைாலும், ேின்ைர் இந்துத்வ கோதுக்குைலுைன் ஐக்கியமாகிக் ககாண்ைார்கள். ஆயினும்

இந்துத்வாக்களின் லிேைல் லவஷம் கரலந்தது என்று தரலப்ேிடும் வாய்ப்ரே, குத்துத் திைாவிடியம் லேசிய சில

இரணயர்கள் தட்டிவிட்ைார்கள் என்ேது நரகத்துயைம். சுயலாேத்திற்காக எரத லவண்டுமாைாலும் லேசத் தயைாக

இருப்ேவர்கரளயும், தைிப்ேட்ை கடுப்புகளில் கருத்துருவ நிரலோட்ரை கசாதப்புவர்கரளயும் உரையாடிப் புரிந்து
ககாள்ள முயலும் அேத்தத்ரதத் தவிர்த்து, தங்கள் கருத்தியலுக்கு லநர்ரமயாக, கசாதப்ோத நிரலப்ோடுகரள
எடுக்கும் திறன் ககாண்ை இந்துத்வவாதிகரளயும் மற்றவர்கரளயும் புரிந்து ககாள்ள முயல்வது அறிவுப்ேயன்
ககாண்ை கசயல் என்று லதான்றுகிறது.

̀மாகதாரு ோகன்' நாவலின் திருவிழாவில் நைக்கும், அந்தக் குடும்ே உறவுகரள மீ றிய ோலுறவு நரைமுரற

உண்ரமயாைதுதாைா என்று ஆதாைங்கள் ககாண்டு உறுதி கசய்ய முடியாது; இப்லோதிருக்கும் அதீத சாதியக்
கண்காணிப்ேில் யாரும் அதற்கு கவளிப்ேரையாகச் சாட்சி கசால்லப் லோவதில்ரல. ஒருவரகயில் அந்தச்
சமுதாயத்ரதச் லசர்ந்த கேருமாள் முருகன், அப்ேடி சாட்சி கசால்லித்தான் இந்தப் ேிைச்சரையில் மாட்டிக்
ககாண்ைார். ஆதாைங்களற்ற சதித்திட்ைப் புரைவுகரளக் குப்ரேயில் லோட்டுவிட்டுப் ோர்த்தால், ேல்லவறு

கலாச்சாைத் தகவல்கரள உள்ளைக்கி எழுதப்ேட்டிருக்கும் நாவலில், தன் சமூகத்ரதப் ேற்றி இல்லலவ இல்லாத

ஒன்ரறப் புரைவாக்க, கேருமாள் முருகைின் உள்லநாக்கத்திற்காை காைணம் எதுவும் புலப்ேைவில்ரல. இந்தியச்
சமூகங்களில், திருவிழாக்களுைன் ோலியல் சார்ந்த ககாண்ைாட்ைங்கள் ககாண்டிருக்கும் கதாைர்ரே அறிந்த
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ேலருக்கும், லநைடியாகக் கண்டிருப்ேவர்களுக்கும், நாவலின் சம்ேவங்களும் அதன் விவரிப்புகளும் மிகுந்த

நம்ேகத்தன்ரம ககாண்ைது. இந்தக் குறிப்ேிட்ை வாய்கரதயின் உண்ரமத்தன்ரம ேற்றிய விவாதத்திற்குள் நான்
இறங்கவில்ரல; நாவரல முன்ரவத்து எழுப்ேப்ேட்ை ேல அேத்தமாை லகள்விகரளயும், சில நியாயமாை

லகள்விகரளயும் எதிர்ககாண்டு ேதில் கசால்லவும் முயலவில்ரல. இத்தரகய நரைமுரற - இருப்ேதற்கு

சாத்தியங்கள் ஏைாளமாக இருக்கும் நிரலயில் - இருந்ததாகக் கருதுலகாள் ககாண்டு, சில கருத்து நிரலகரள
மட்டும் கவைத்தில் ககாள்கிலறன்.

நாவலில் விவரிக்கப்ேடும், ேிள்ரளப்லேறில்லா தம்ேதிகள் எதிர்ககாள்ளும் நிந்தரைகளும், இழிவுேடுத்தல்களும்,
அதன் விரளவாகும் சண்ரைகளும், சமூகப் புறக்கணித்தல்களும் எல்லலாரும் நம்ேக்கூடிய யதார்த்தம்

ககாண்ைரவ; சமீ ேகாலம் வரை கூை இப்ேடி எத்தரைலயா லகள்விப்ேட்டிருப்லோம். அரசயாச் கசாந்த நிலம்

சார்ந்த விவசாயிகளாக, உறவிைர்கள் சுற்றத்தார்கள் என்று தன் இருப்ரே நிர்ணயிக்கும் சமூகத்ரத விட்டுத் தப்ே
முடியாத நிரலயில் அந்தக் குடும்ேம் இருக்கிறது. அப்ேடியாை விதிவசப்ேட்ை நிரலயில், எல்லா முயற்சிகளும்

ரகவிட்ை ேிறகு, ஒரு கநகிழ்வாை தீர்வாக திருவிழா நரைமுரற இருக்கிறது. நம் சமூகத்தின் இறுக்கமாை ேல
கநருக்குதல்களுக்கும், இப்ேடி ஏலதா ஒரு தீர்வுக்காை கநகிழ்வு இருப்ேரத காணலாம். அந்த வரகயில் இந்து

சமூகத்தின் ஒரு கநகிழ்வாை தன்ரமரயலய நாவல் ரகயாளுகிறது. இன்கைாரு ேக்கம் சமூகத்தின் தந்ரதவழி
சமூகக் கற்பு மதிப்ேீடுகளுக்கு எதிைாக, அந்த சமூகத்தினுள்லளலய இருக்கும் ஒரு கூறாகவும் இந்த
நரைமுரறரயக் காணமுடியும்.

சாதியும், அது சார்ந்த கேருமிதங்களும் என்றும் உள்ளரவ; சமூக அைசியரல அரவ எப்லோதும் ோதித்து

வந்தாலும், கைந்த ேத்தாண்டுகளில் கவளிப்ேட்ைது லோன்ற, மிக கவளிப்ேரையாை சாதியப் கேருரமகளும்

சாதித்திமிர்களும் ககாண்ை லநைடி அைசியல், தமிழகத்தில் முன்ைால் இருந்ததில்ரல. லநைடிச் சாதிய அைசியலில்
வன்ைியர் சங்கமாக ோமக முதலில் துவங்கிைாலும், துவக்கத்தில் அதன் அைசியல் மற்ற ஒடுக்கப்ேட்ைவர்கரள
உள்ளைக்குவதாகவும், குறிப்ோக தலித் அைசியரல அங்கீ கரிப்ேதாகவும் குறியீைாகலவனும் இருந்தது.

கதாண்ணூறுகளில் எழுந்த தைித்துவமாை தலித் அைசியலுக்கு எதிர்விரையாக, ோமக மட்டுமின்றி லவறு

சாதிகளும், சாதிப் கேருமிதமும் தலித் எதிர்ப்பும் ககாண்ை அைசியரலக் ரகககாண்ைது. லதவர் மகன், சின்ை
கவுண்ைர் லோன்று, அதற்கு முன் இல்லாத, லநைடியாக சாதியரையாளப் கேருரம லேசும் ேைங்கள், இந்த

அரையாள அைசியலுக்குக் கருப்ேடிம உந்துதலாக அரமந்தை. அலத கதாண்ணூறுகளில், கஜயலலிதா ஆட்சியில்,
அகலமாகக் கால் ஊன்றிய இந்துத்வமும் இந்த அைசியலுக்கு உறுதுரண கசய்தது. இந்த அைசியலின் ஒரு

ேகுதியாக சாதியப் கேருரம கசால்லும் வைலாறுகளும், தூய்ரமக் கற்ேிதங்களும், அரதக் காக்கும் ேைப்புரைகளும்,
அது சார்ந்த கண்காணிப்புகளும் உருவாைது. கவுண்ைர் சாதி இதில் ஒரு முக்கிய உதாைணப் ோத்திைத்ரத
வகிக்கிறது.

(முற்லோக்கு கசால்லாைல்களில் மயங்கி, சாதி எதிர்ப்ேைசியல் லேசிய சிலர் ோமகரவ ஆதரிக்கும்

வைலாற்றுத் தவரற ஆைம்ே கட்ைத்தில் கசய்தாலும், மற்ற ஜாதி விஷயத்தில் கசய்யவில்ரல.) இந்த அைசியல்
வளர்ந்த உச்சக்கட்ைமாை இன்றய நிரலயில், திருச்கசங்லகாட்டு மக்களிைம் லவறு எந்த வரக

எதிர்விரைகரளயும் எதிர்ோர்க்க முடியாது. ஓட்டுகமாத்த சாதியிைரின் ேிறப்ரேயும் இழிவு கசய்துள்ளதாை
கோய்ப்ேைப்புரை எடுேட்ைதில் ஆச்சரியம் ஏதுமில்ரல.

திைாவிைர் கழகம் லோன்ற அரமப்புகள் கேருமாள் முருகனுக்கு ஆதைவு கதரிவித்தது என்றாலும், இந்தத்

திருவிழாச் சமாச்சாைத்ரத சமூகத்தின் ஒரு ஆலைாக்கியமாை கூறாக இவர்கள் ோர்க்கவில்ரல. முக்கால்

நூற்றாண்ைாக, இந்த ̀சாமி ககாடுத்த ேிள்ரள' திருவிழா விஷயத்ரத அசட்டுக் கவிரதகளாக, வரசகளாக, ஆோச
நரகச்சுரவகளாக கசால்லிச் சிரித்து வருேவர்கள் இவர்கள். முைட்டு நாத்திக ோர்ரவயில் இரத ஒரு சமூக
ஆோசமாக, அந்த ஆோசத்ரத நாவல் கவளிககாணர்ந்ததாகக் கருதிலய, இவர்கள் கேருமாள் முருகனுக்கு

ஆதைவாக நின்றார்கள். நாவலின் சித்தரிப்பு அப்ேடி இல்ரல என்ேது இவர்களுக்கு புலப்ேட்டிருக்குமா என்ேது

சந்லதகலம. திருவிழாவில் தைியாய் விைப்ேடும் கோன்ைா தன்ரை விடுதரல கேற்றவளாக, தைக்காை கவளி
கட்டுோைற்று விரிவதாக, ேல்லவறு லதர்வுகளும் வாய்ப்புகளும் ககாண்ைதாக மாறியதாக உணர்கிறாள்; நாவல்
கோன்ைாவின் விடுதரல உணர்ரவயும், அவள் கசய்யும் சுதந்திைமாை லதர்ரவயும் விவரிக்கிறலதயன்றி
ஆோசத்ரத அல்ல.

திருகசங்லகாடு மக்களும், திகவிைரும் நிரலோட்ரைத் தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் குழப்ேம் எதுவும் ஏற்ேைாத
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தமிழ்
கதளிவாை கருப்பு கவள்ரள நிறத்தில் ககாண்டிருப்ேவர்கள்; மாறாக இந்துத்வர்கள் வாைவில் வண்ணங்கரளக்
ககாண்டிருக்கிறார்கள். கோதுவாை கட்ைத்தில் இப்ேடிப் ேல்லவறு நிறநிரலகளில் இருப்ேரதப் லோல்

லதாற்றமளித்தாலும், ேிைச்சரை ஓர் உச்ச கட்ைத்ரத அரையும்லோது கதளிவாக எல்லலாரும் ஒலை ஒரு நிறம்

மட்டுலம காட்டுகிறார்கள். சுதந்திைவாதம் லேசுவதாக கசால்லிக்ககாள்ளும் இந்துத்வர்கள், நாவல் இந்துமதத்ரதலயா
குறிப்ேிட்ை மக்கரளலயா இழிவுேடுத்தவில்ரல என்று முதலில் கசான்ைார்கள்; புத்தகத்ரத எரித்தரதக்

கண்டித்தார்கள்; இந்துத்வவாதிகள் நாவல் எதிர்ப்ேில் ஈடுேைவில்ரல, புத்தகத்ரத எரிக்கவில்ரல என்றார்கள்.

ஆைால் உள்ளூர் ஆர்எஸ்எஸ், ோஜகவின் ேங்கு என்று கவளிவைத்கதாைங்கி, ஊைகங்களிலும் இந்த எதிர்ப்ரே

இந்துத்வ அரமப்புகள் முன்கைடுக்க, கேருமாள் முருகனுக்காை ஆதைவுக் குைல் ேைவலாகி ேலமாகிவிட்ை ஒரு
கட்ைத்தில், ஒட்டுகமாத்தமாக எல்லா இந்துத்வவாதிகளும் திருச்கசங்லகாட்டுக் குைரலலய ஒலித்தார்கள்.

அைசியல்ரீதியாை அரையாள ஐக்கியம் என்று மட்டுமில்லாமல், கருத்தியல்ரீதியிலும் ̀ஒரு சமூகலம ஒரு
அப்ேனுக்கு ேிறக்காத' என்ேது லோன்ற மதிப்ேீடுகரளயும் கோய்வாசிப்புகரளயும் லேசும் இைத்திற்கு வந்து
லசர்ந்தார்கள். (இதில் வலதுசாரி தமிழ்த் லதசியர்களும் லசர்ந்துககாண்ைார்கள்.)

இந்துத்வ இயக்கங்கள் ஒழுக்க அரைப்ேரைவாதமாக காதல் மீ தும், இரளஞர்களின் ோலீர்ப்ேின் மீ தும், கலாச்சாை
மீ றல்கள் என்று அவர்கள் கற்ேிப்ேவற்றின் மீ தும் நிகழ்த்தியுள்ள அைாஜகத் தாக்குதல்கள் கணக்கற்றரவ; அரவ
குறித்து இங்கு லேசவில்ரல.

ேிறமத அைசியலில் இல்லாத அதிசயமாக, லிேைல்களாக ஆணாதிக்க எதிர்ப்பு

என்றும் ஓர் ோலுறவு சுதந்திைம் என்கறல்லாம் கூை லேசிய சில நவை
ீ
இந்துத்வவாதிகளால், இந்துச் சமூகத்தின்

கநகிழ்வாை ஒரு நரைமுரறரய, லநர்மரறயாக கமாழியும் நாவலுக்கு ஆதைவாக, ஒரு வைலாற்றுக் கட்ைத்தில்
ஏன் முைணின்றி நிற்க முடியவில்ரல?

கஜயலமாகனும் நாவலின் இந்த கதளிவாை கூரறப் கோதிவாக அணுகவில்ரல. சாருவின் கருத்து ஒன்ரற

அங்கீ கரித்து தைது தைத்திலிருந்து இறங்கி எழுதி அழித்த ேதிவு தவிை, வார்த்ரதகளில் குழப்ோமல் கதளிவாக

கேருமாள் முருகனுக்கு ஆதைவாகத்தான் எழுதி வந்தார். ஆைால் அது எழுத்து சுதந்திை ஆதைவாக இருந்தலத தவிை,
இந்து சமூகத்தின் கநகிழ்ரவ எடுத்துகாட்டும் ஒரு முக்கிய வாய்ப்ரேப் ேயன்ேடுத்திக் ககாள்வதாகவும், அரத
இலக்கியத்தில் கமாழிந்தரதப் ோைாட்டும் முகமாகவும் இல்ரல. புரைவாகக் ரகயாளப்ேட்ைரத ேைந்த

கோதுகவளியில் நாறடிக்கிறார்கலள என்றார்; ேைவலாகத் கதரியாதரத விளம்ேைப்ேடுத்தி, திருச்கசங்லகாடு மக்கள்
தங்கரளத் தாங்கலள அசிங்கப்ேடுத்திக் ககாள்வதாகவுலம எழுதிைார். சாதியப் கேருமிதம், தீண்ைாரம, ேிள்ரளப்

லேறின்ரமக்காக ஒரு குடும்ேத்திற்கு நிகழும் ஒதுக்கம் - இரவ லோன்றரவதாலை சமூகத்தின் அசிங்கங்கள்? இந்த
சமூக ஒடுக்குமுரறகளுக்கிரையில் கநகிழ்வாக இருக்கும் இந்தத் திருவிழா சமாச்சாைம் எந்த விதத்தில்
அசிங்கமாைது? அரத அசிங்கமாகக் குறிப்ேிடுவதன் மதிப்ேீடு என்ை?

இந்து மதத்திற்காை வரையரற ேற்றிய அலுத்துப்லோை விவாதங்கரள விடுத்து, இந்தியச் சமூகத்தின் எல்லா

வழிோட்டுமுரறகள், நம்ேிக்ரககள், ககாண்ைாட்ைங்கள், சைங்குகரள அவ்வாறு அரழப்லோகமைில், அது மிகுந்த
முைண்ோடுகள் ககாண்ை ேன்ரமக் கலாச்சாை வளமாகும். சாதி லோன்ற ககாடூை சமூக ஒடுக்குமுரறயிலிருந்து,
கஜுைால

ா கரல வரை அதில் அைக்கம். இரத ஒற்ரற அரையாளமாகக் கற்ேிதப்ேடுத்த முயலும் இந்துத்வம்,

இந்தக் கலாச்சாை வளத்தின் முக்கிய எதிரி. இந்துக் கலச்சாை வளத்தின் விரளச்சல் மீ தும், ேக்கவிரளச்சல் மீ தும்
லநைடியாகத் தாக்குதல் கதாடுக்கும் இந்துத்வ லும்ேன்தைம் எளிதாை புரிதலுக்கு உட்ேட்ைது; ஆைால் எளிதில்

ரகயாளமுடியாத சிக்கல், இந்தக் கலாச்சாை வளத்ரதலய தைது அைசியலுக்காை கவர்ச்சி விளம்ேைமாகக் ககாண்ை
இந்துத்வ அறிவுஜீவித்தைம் இதனுைன் கலந்து நிற்ேது. ஒரு ேக்கம் இந்து மதத்தின் ேன்ரமத்தன்ரமரய
விளம்ேைமாகக் ககாள்வார்கள்; இன்கைாரு ேக்கம் ேல்லவறு ைாமாயணங்கள் இருப்ேரதக் கூை கோறுக்க

மாட்ைார்கள். ஒரு ேக்கம் இந்துமதத்தின் சகிப்புத்தன்ரம ேற்றிப் லேசுவார்கள்; கைந்த 25 ஆண்டுகளில் நைந்த
இந்துத்வத்தின் சகிப்புதன்ரமயற்ற கசயல்கரளப் ேட்டியலிை இரணயம் லோதாது. ஒரு ேக்கம் நாத்திகமும்

இந்துமதத்தின் ஒரு ேகுதி என்ோர்கள்; மூைநம்ேிக்ரககளுக்கு எதிைாகப் ேைப்புரை கசய்த நலைந்திை தலோல்கர்
லோன்றவர்கள் ககாரல கசய்யப்ேடுவார்கள். இந்து மதம் மதமாற்றப் ேைவுதலில் ஈடுேைாதரத அதன் ஒரு
சிறப்ேியல்ோகச் கசால்வார்கள்; கர்வப்சிரய நிரறலவற்றுவார்கள்.

இந்துத்வத்தின் ோசிசக் கூறுகளுக்கும், கவறுப்புப் ேிைச்சாைத்திற்கும், இதை கலாச்சாைங்கள் மீ தாை

தாக்குதல்களுக்கும் உதாைணப் ேஞ்சலம இல்ரல; கவடிகுண்டு ேயங்கைவாதம்வரை வந்தாகிவிட்ைது. இதற்கு
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நடுவில் ஓர் அறிவு சார்ந்த, காந்திரய அம்லேத்காரை ஏற்கும், சீர்திருந்திய இந்து மதம் சார்ந்த ஒரு முகத்ரதயும்
காட்டிவருகிறது. உள்ளிருக்கும் ோசிச சக்திகரள இந்த முகம் ஒருலவரள ேலவைப்ேடுத்துவதாக
ீ
இருந்தால்,

இரத வைலவற்கலவ கசய்யலாம். மாறாக இந்துத்வ ோசிசத்ரத கவகுஜை கோதுமைம் எதிர்ககாள்வதன் தீவிைத்ரத
மழுங்கடிப்ேதாகவும், ோசிசம் கவளிேடும் லோகதல்லாம் அதற்குத் தர்க்க நியாயங்களும் சமாதாைங்களும்

தருவதாகலவ இந்த அறிவுமுகம் இருந்து வருகிறது. இந்துத்வ ோசிசத்தின் மிக லநைடி கவளிப்ோைாை 2002

குஜைாத்ரத இந்த அறிவுத் தைப்பு சிறுவிமர்சைம் கசய்ததில்ரல; மாறாக அந்நிகழ்வுகளுக்கு நியாயங்கள் தந்து

கைந்து லோைலதாடு, தன் மற்ற ஆதர்ச முன்லைாடிகரளப் புறம் தள்ளிவிட்டு, 2002ஐ நிகழ்த்திய தரலரமரயலய

இன்று அதிகாைத்திற்கும் ககாண்டு வந்திருக்கிறது. இந்த அறிவு முகம், இந்துத்வத்தின் உள்ளியங்கும் ோசிசத்திற்கு
விமர்சைம் மூலம் எதிரியங்கி, ஒரு சமரைக் ககாண்டு வரும் ேகுதி அல்ல என்ேதற்கு இந்த ஓர் உதாைணலம
லோதும்; இக்கருத்திற்காை மாற்று உதாைணம் ஒன்ரறயும் காண முடியவில்ரல; 2002இன் மீ து விமர்சைம்
இல்லாதவர்கள் 1992ஐக் ககாண்ைாடுவதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்ரல.

இந்து மதத்ரதக் கருப்கோருளாகக் ககாண்ை அைசியல் என்ற வரகயில், இந்துத்வத்ரத இந்து மதத்திலிருந்து
ேிரித்து அணுக முடியாது; ஆைால் இந்து சமூகத்தின் ேன்ரம வளத்தால், இந்துத்வம் கற்ேிக்க விரும்பும்

இந்துத்தன்ரமக்கு மாறாகவும் எதிைாகவும் யதார்த்தத்தில் இந்து சமூகம் இயங்குகிறது என்ேரதத்தான், ̀இந்துமதம்
லவறு, இந்துத்வம் லவறு' என்கிற ஒரு கருத்தாக கசால்லப்ேடுகிறது. இப்ேடி லவறுேடுத்துவரத ஏற்காமல்,

இைண்ரையும் எதிர்க்க லவண்டும், அழிக்க லவண்டும் என்ற அைசியல் ககாண்ைவர்களுக்கு அதற்காை நியாயங்கள்
தர்க்கப்ேடும்; ஆைால் இந்த இைண்ரையும் குழப்ேிக் ககாள்வலதாடு, இதில் ோர்ப்ேைியத்ரதயும், சாதியத்ரதயும்
கூை லசர்த்துக் குழப்ேிக் ககாள்கிறார்கள். இந்துத்வம் என்ேது வருணாஸ்ைம அரமப்ரேக் காக்கலவ ேிறந்ததாக
ேலர் தீவிைமாக நம்புகிறார்கள்; இந்து சமூகத்ரதச் லசர்ந்த கேரும்ோன்ரமயிைர் இந்துத்வக் கருத்தியரல

இத்தரை ஆண்டுகளாகத் தழுவிக்ககாள்ளாதரதக் கவைிக்க மறுக்கிறார்கள். ோர்ப்ேைியம், சாதியம், இந்து மதம்,

இந்துத்வம் என்று வசதிக்காகப் கேயரிட்டு அரழப்ேரவ ஒன்லறாடு ஒன்று கநருங்கிய கதாைர்பு ககாண்ைதாயினும்,
அதைதன் ேண்புகரள லவறுேடுத்திப் ோர்ப்ேதன் மூலலம அதைதன் இயங்கியரலப் புரிந்து ககாள்ள முயல
முடியும்.

சாதி என்ற ேடிநிரல ஒழுங்கு சார்ந்த அைக்குமுரற இந்து சமூகம் சார்ந்தது; இந்து மத ஆதாைங்களால்

நியாயப்ேடுத்தேட்ைது. ஆயினும் மற்றவர்களின் இருப்ரே முற்றிலும் புறக்கணிக்காத, அழிக்க விரும்ோத

சாதியத்ரத ோசிசம் என்று அரழக்கமுடியாது என்றுதான் நிரைக்கிலறன். வலிரமயாை ோைதம் என்ற இந்துத்வ
லட்சியத்திற்கு சாதியரமப்பு கேரும் தரையாக இருப்ேதால், நவை
ீ
இந்துத்வ மைம் சாதியத்திற்கு எதிைாக

நிரலோடு ககாண்டிருக்க லவண்டியது காலத்தின் கட்ைாயம். வர்ணாஸ்ைம தர்மத்ரத நியாயப்ேடுத்தும் விஸ்வ
இந்து ேரிஷத் லோன்ற அரமப்புகளின் ேிைதிகரள வாசித்திருக்கிலறன்; ஆைாலும் ஆர்எஸ்எஸ் சார்ந்த நவை
ீ
இந்துத்வம் நிரலோட்ைளவில் சாதியத்திற்கு எதிைாகலவ இருக்கிறது; சாவர்கரின் சில சாதிய எதிர்ப்பு

கசயல்ோடுகரள அம்லேத்கலை ோைாட்டியிருக்கிறார். ஆைால் இந்திய சாதி அரமப்பு, இதுவரையிலாை

எத்தரைலயா தாக்குதல்களால் நிரலகுரலவதற்கு ேதில், இன்னும் வலிரமயாகிக் ககாண்டிருக்கிறலதா என்று
லதான்றுமளவு, மிகச் சிக்கலாை இயங்கியரலக் ககாண்டிருக்கிறது; கவறும் மைம் மாறக்லகாரும்

நிரலப்ோடுகளால் அதில் சிற்றரலகரளக் கூை உருவாக்க முடியாது. சாதிய முைண்ோட்ரை மறுத்தாலும், ஆதிக்க
ஜாதியிைரின் கலாச்சாைத்ரதப் கேருமித அரையாளமாகவும், ஆதிக்க ஜாதியிைர் ேங்களிப்ரேப்

கேரும்ோன்ரமயாகவும் ககாண்ை இந்துத்வம், ஆதிக்க ஜாதியிைரின் மைமாற்றத்ரதக் லகாரும் ோவரை

நைவடிக்ரககரளத் தாண்டி, எந்தத் தாக்குதரலயும் இறுகிய சாதியரமப்ேின் மீ து நிகழ்த்த இயலாது. இந்துக்கள்

ஒன்று லசர்வதற்குத் தரையாக உள்ள உள்முைண்ோைாை சாதியரமப்ரே நிரலோட்ைளவில் எதிர்த்தாலும், அரத
எதிர்த்துத் தீவிைமாகப் லோைாடுவதால் உருவாகப்லோகும் இன்னும் தீவிைமாை உள்முைண்ோட்ரைக் கணக்கில்

ககாண்டு, இந்துத்வத்தின் சாதிய எதிர்ப்பு லேச்சளவிலும் நிரலப்ோட்ைளவிலும் மட்டுலம இருக்கவும் முடியும்;

கசால்லிக் ககாள்வதற்காக உருவாக்கப்ேட்ை வலிந்த சில அரையாள உதாைணங்கள் மட்டுலம கசயலாக இருக்கும்.
கைவுள் நம்ேிக்ரகயற்றவைாக தன்ரை அறிவித்து ககாண்ை இந்துத்வப் ேிதாமகர் சாவர்கர், இந்துமதமும்

இந்துத்வக் கருத்தியலும் லவறு லவறு என்ேதாகலவ கற்ேிக்கிறார். ஆைால் கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கரள தங்கள் அரையாள நிேந்தரைகரள ஏற்காத நிரலயில் - அந்நியைாகக் கற்ேிக்கும், ோைத சமுதாய வைலாற்றுப்
கேருமிதம் மூலம் அரையாளம் கேறும் இந்துத்வம், இந்து சமூகத்தின் சாதியத்ரத விை ஆேத்தாை ோசிசக்
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கருத்தியலாகிறது. அரையாளக் கற்ேிதத்திற்கு வைலாற்றுத் கதான்ரமரய அடித்தளமாகக் ககாண்ை வரகயில்,
ேழரமவாதமும் அடிப்ேரைவாதமும் கலந்திருந்தாலும், மற்ற மத அடிேரைவாத அைசியல் லோல் அல்லாமல்,
ஒரு நவை
ீ
அைசியல் சிந்தாந்தமாகலவ இந்துத்வம் எழுந்தது. சுய அழிவுத்தன்ரம குரறவாக இருப்ேதற்கு

அதனுரைய நவைத்தன்ரம
ீ
ஒரு காைணம்; அலத லநைம் ரகயாளச் சிக்கலாக இருப்ேதும், ேழரமவாததரத விை
ஆேத்தாக இருப்ேதும் இந்த நவைத்தன்ரமயால்தான்.
ீ

தமிழகத்தில் இந்துத்வச் சக்திகள் அைசியல்கவளிரயப் கேருமளவில் ரகப்ேற்ற இயலாததற்குத் திைாவிை அைசியல்
முக்கிய காைணம். இந்துத்வ எதிர்ப்ேில் இைதுசாரி அைசியலின் ேங்கும் அளப்ேரியது. ஆைால் அகில இந்திய
அளவில் காந்தியமும், அதனுைன் இரயந்த - ஆைால் சமூக, கோருளாதாைப் ோர்ரவயில் எதிைாை -

லநருவியமும், இந்து மதத்தின் கவகுஜைத்தன்ரமயும்தான், நவை
ீ
இந்துத்வ அைசியல் அதிகாைத்ரத ேிடிப்ேதில்
இருந்து ஐம்ேது ஆண்டுகள் இந்தியாரவ காத்தது; இப்லோதும், கேௌத்தப் லேரிைவாதம் இலங்ரகயிலும்

ேர்மாவிலும் நிகழ்த்தியது லோலலவா, இஸ்லாமிய அடிப்ேரைவாதம் லோலலவா, உலகில் நாம் கண்ை ேல
அழிவுகளுக்கு இந்துத்வத்தின் ோசிசத்தன்ரம இட்டுச் கசல்லாமல் இந்து சமூகத்தின் ேன்ரம வளமும்
மதசகிப்புத்தன்ரமயும் காக்கிறது.

இந்து மதத்தின் ேன்ரமத்தன்ரம, மதம் சார்ந்த சகிப்புத்தன்ரமரயப் லேசிைாலல சிலர் - குறிப்ோக கேரியாரியர்கள்
- அரதயும் ஓர் இந்துத்வ உத்தியாகப் ோர்க்கிறார்கள்; சாதி சார்ந்த சகிப்ேின்ரமரயக் ககாண்டு வந்து

குழப்புகின்றைர். ஓர் உரையாைலின்லோது, "இந்து மதத்தப் ேத்தி நல்லதா கசால்லப்லோறீங்களா?" என்று

விஷயத்ரதத் கதாைங்கும் முன்லே லகாேப்ேட்டு முற்றுப்புள்ளி ரவத்தார் ஒரு நண்ேர்; இன்கைாரு நண்ேர்

கோறுரமயாகக் லகட்டு "இரதத்தான்யா ஆகைஸ்கஸஸ்காைனும் கசால்றான்" என்று லமரஜரயக் குத்திைார்.

(இருவரும் வழரமயாை திகவிைர் அல்ல.) எவகைவன் எதகைரதச் கசான்ைாலும் அதைரத ஆய்ந்து முடிவுக்கு
வருவதுதாலை அறிவு? நாம் ஏற்காதவர்கள் கசான்ைதாலலலய ஒரு விஷயம் ஏற்கத்தகாதது ஆகிவிைாது என்ேது
எத்தரை முரற கசான்ைாலும் அர்த்தம் ரநந்து லோகாத ஒரு வாக்கியம். இந்துத்வர்கள் இந்து மத்தின்

ஆலைாக்கியமாை ஒரு விஷயத்ரத விளம்ேைப்ேடுத்தத்தான் கசய்வார்கள்; அந்த ஆலைாக்கியத்திற்கு அவர்களால்
வரும் நன்ரம தீரமகரளயும், அந்த ஆலைாக்கியத்ரதக் ககடுக்கும் லநாய்களுக்கு என்ை எதிர்விரை

ரவத்திருக்கிறார்கள் என்ேரதயும் ரவத்துத்தான் அவர்கரள மதிப்ேிை முடியும். இந்து மதம் என்று எதுவும்

வரையறுக்கப்ேைாதரத ஒரு குரறயாக கேரியாரியர்கள் 80 வருைங்களாகச் கசால்லிவருகிறார்கள்; இவ்வாறு
வரையறுக்கப்ேைாமல் இருப்ேதுதான், இந்துத்வம் விரும்பும் இயல்புக்கு எதிைாை விலசைப் ேண்பு என்று
அவர்களுக்குப் புரியவில்ரல.

ஆைாலும் இந்த இந்து X இந்துத்வா விஷயம் கைாம்ேக் குழப்ேமாகத்தான் இருக்கிறது. இந்துவாகத் தன்ரை

உணர்ந்த ஒருவர்தாலை இந்துத்வவாதியாகிறார்? இந்து மதத்தவைாகத் தன்ரை உணரும் ஒருவர் இந்துத்வத்திற்கு
எதிைாக இயங்குவது சாத்தியகமைில், எந்த நிரலயில் சாத்தியம்? இந்தச் சகிப்புதன்ரம சமாச்சாைம்

உண்ரமகயைில் எப்ேடி இத்தரை கலவைங்கள், அைாஜகங்கள் நிகழ்ந்தை? குஜைாத் கலவைத்தில் ஈடுேட்ை சாதைண
இந்துக்கள், லகால்வால்கரைப் ேயின்று இந்துத்வ அைசியல் லதர்ச்சி கேற்றவர்கள் அல்லலவ? முழுவதும் இந்துத்வ

அைசியல்மயமாகாத ஒரு கவகுஜை இந்துவிைம் இருக்கும் இஸ்லாமிய கவறுப்ரே எப்ேடிப் புரிந்து ககாள்வது? சில
உதாைணங்கரள ரவத்து இரதப் புரிந்து ககாள்ள முயற்சிக்கலாம்; அல்லது இன்னும் குழப்ேிக் ககாள்ளலாம்.
கேரியாரின் இயக்கமும், திமுகவிற்காை மக்கள் ஆதைவும் உச்சத்தில் இருந்த 1971 தமிழகத்தில், இந்து மத

நம்ேிக்ரகயிலிருந்து விடுேட்ை நாத்திகர்களாக, ஒரு ேத்து லட்சம் மக்கள் கூை இருந்திருக்க மாட்ைார்கள்; கைாம்ே
மிரகயாை மிரகப்ேடுத்தலாக இப்ேடிச் கசால்கிலறன், உண்ரமயில் இப்லோதிருப்ேரத விை அதிகமாக அப்லோது

ைாமரை(யும்) ஒரு கைவுளாகத்தான் கேரும்ோன்ரம கவகுமக்கள் நம்ேியிருப்ோர்கள். தமிழக மக்கள் கதாரகயில்
கதாண்ணூற்ரறந்து விழுக்காடுக்கு லமல் இந்து மத நம்ேிக்ரக ககாண்டிருந்த காலத்தில், நாத்திகம் லேசிய

இயக்கத்திற்கு ஆதைவு அளித்தது மட்டுமின்றி, முருகன் உட்ேை எல்லா இந்துத் கதய்வங்கரளயும் ஆோசமாகச்

சித்தரித்திருந்த கேரியாைது ஊர்வலத்தில், ைாமர் ேைத்ரதச் கசருப்ோல் அடித்த நிகழ்ரவ சாதாைணமாக எடுத்தது
மட்டுமின்றி, அது ஒரு லதர்தல் ேிைச்சரையாகியும் மீ ண்டும் அலமாக ஆதைலவாடு திமுகரவலய

லதர்ந்கதடுத்தார்கள். தமிழக மக்களின் திைாவிை இயக்க ஆதைவிற்கு - ோர்ப்ேை எதிர்ப்பு உட்ேை - ேல காைணங்கள்
இருந்தாலும், மத நம்ேிக்ரக என்ற தைிப்ேட்ை காைணம் அந்த ஆதைவு நிரலரயப் ோதிக்கவில்ரல என்ேதுதான்
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தமிழ்
கவைிக்க லவண்டியது.

ைாமர் ேைத்ரதச் கசருப்ோல் அடித்தவரை அடிக்கும் லேச்கசல்லாம் இந்துத்வா 2014இல்தான்

கோதுகவளியில் லேசுகிறது.

ைாமர் ஒரு தைிப்ேட்ை உதாைணம் இல்ரல; இந்துச் சாமிகளின் மீ து திக நைத்தாத

தாக்குதல் இல்ரல; இந்துக் கைவுள்கரள ஆோசமாகப் லேசும் திகவின் A ேட்டிமன்றங்களுக்லக, இந்துத்வம் ஓர்

அைசியலாகக் காலூன்றிய ேிறகுதான் எதிர்ப்பு வருகிறது. லகாவில்களுக்கு அருகிலலலய ̀சிறுநீர் கழி, சிவரை ஒழி'
என்று திகவிைர் எழுதிய வாசகம் வருஷக்கணக்கில் அழிக்கக்கூைப்ேைாமல் இருந்தரத 80களில் கண்டிருக்கிலறன்;

அந்த திருகநல்கவலி மீ ைாட்சிபுைத்தில், கமாத்தமாக 5 திக குடும்ேங்கள் இருந்திருந்தால் கூை ஆச்சரியலம. 90களில்
தமிழக மக்கள் திைாவிைக் கருத்தியலில் இருந்து ேக்திரய லநாக்கிச் கசன்றதாக, யாலைா எழுதிய புத்தகத்ரதப்
ேற்றிக் லகள்விப்ேட்டு சிரிப்புதான் வந்தது. தமிழகம் கேரியாரை மதித்தாலும், திமுகரவ ஆதரித்தாலும், மிகப்

கேரும்ோன்ரமயாக கைவுள் நம்ேிக்ரகயுைலைலய அன்றும் இருந்திருக்கிறது. 70கள் வரை இருந்த தீவிை ேக்திப் ேை
லமாகம் 80களில்தான் குரறயத் கதாைங்கியது. இப்ேடிப் கேரும்ோன்ரமயிைரின் மத நம்ேிக்ரக மிதிக்கப்ேடும்

லோது, புண்ேைக்கூை கசய்யாமல் இருந்த நாகரிகச் சமூகம், லவறு எங்கும் சாத்தியமாைதாகத் கதரியவில்ரல.

நிச்சயமாக இஸ்லாமிய சமூகங்களில் சாத்தியமில்ரல; கிறிஸ்தவப் கேரும்ோன்ரம நாடுகளில் சாத்தியமாவதற்கு
அவர்கள் நவைமாகியதும்,
ீ
மதம் தைிப்ேட்ை கவளியில் கட்டுண்டிருக்க, சமூக கவளியிலிருந்து மதத்ரத
முற்றிலும் விடுவித்த அவர்களின் மதச்சார்ேின்ரமலய காைணமாகும்.

அண்ரமயில் ஶ்ரீைங்கத்தில் அணுகுதலுக்காை இன்கைாரு உதாைணம் ஒன்ரற ோர்த்லதன். 2006இல் ைாஜலகாபுைம்
முன்ோை கேரியார் சிரல இந்து மக்கள் கட்சிரய சார்ந்த சிலைால் லசதப்ேடுத்தப்ேட்ை ேின்ைர், தடுப்புகளுக்குப்
ேின், லோலீஸ் ோதுகாப்புைன், தைது ̀கைவுள் இல்ரல' வாசகங்களுைன் கேரியார் ோதுகாப்ோக இருக்கிறார்;
ஆைால் ைாஜலகாபுை வாயிலருகிலும், லகாவிரல சுற்றிய கதருக்களிலும் திக ககாடிகள் நைப்ேட்டிருந்தரத

காணமுடிந்தது. ஆயிைக்கணக்கில் ேக்தர்கள் புழங்கும் இைத்தில், எந்தப் ோதுகாப்புமற்று, நாட்கணக்கில் நான் ோர்த்த
அந்தக் ககாடிகள் இன்றும் கூை இருக்கலாம். இரத இந்து மதச் சகிப்புத்தன்ரமயாக - அல்லது விருப்பு

கவறுப்ேற்ற அக்கரறயின்ரமயாக - ககாண்ைால், இரதக் லகாரழத்தைம் என்று, இந்துமதத்தின் கவட்கப்ேை
லவண்டிய ஒரு ேண்ோகத்தான் இந்துத்வம் கருதும். கேரியார் சிரல லசதப்ேடுத்தப்ேட்ைதற்கு, இந்து மக்கள்

கட்சியிைரை ேதிலுக்கு திகவிைர் தாக்கியிருந்தால், அந்தப் ேழிவாங்கலில் அர்த்தம் இருந்திருக்கும்; மாறாக
தங்கரளச் சகிக்கும் ேக்தர்களின் லகாவில்களுக்குள் புகுந்து சிரலகரள உரைப்ேதில் ஈடுேட்ைைர்.

தமிழகம் ஒரு தீவிை விதிவிலக்கு உதாைணம்தான்; ஆைால் தமிழகத்தில் மட்டும் திைாவிை இயக்கத்தால் இது

நிகழ்ந்ததாக நிரைக்க முடியாது. சமீ ேத்தில் ேீலக ேைத்திற்காை இந்துத்வ எதிர்ப்ரேக் கண்லைாம்; ஆைால் கன்ைை,
கதலுங்கு, இந்திப் ேைங்களிலும், தமிழ்ப் ேைங்கரள லோலலவ, இந்துக் கைவுள்கள் எவ்வளலவா - இந்துத்வ
எதிர்ப்ேைசியல் ேைவலாகித் தரலயிடும் முன் - கிண்ைல் கசய்யப்ேட்டுள்ளைர். காதலன், காதலி இந்துக்

கைவுள்களாகத் தங்கரளக் கற்ேரை கசய்வதும், ஒப்ேிட்டுக் ககாள்வதும், கேௌத்த நாடுகளில் கூை புத்தரைப்
ககாண்டு கசய்யமுடியாது.

இந்து ேக்திப் ேைங்களில் - இந்துத் திருவிழாக்கரளப் லோலலவ - ோலியல்

சமாச்சாைங்கள் தூக்கலாக இருப்ேது லோல், லவறு எந்த மதம் சார்ந்த திரைப்ேைத்திலும் சாத்தியமில்ரல. இன்றும்
லகாவில் வளாகங்களில் இஸ்லாமியர்கள் கரை ரவத்திருப்ேதும், தர்காவிற்குச் கசல்வதில் இந்துக்களுக்கு

மைத்தரை இல்லாதிருப்ேரதயும் காணலாம்; உஸ்தாத் ேிஸ்மில்லாகான் தன் இஸ்லாமிய அரையாளத்துைன்
அல்லாவின் கேயரைச் கசால்லித் கதாழுத ேின், அலகாோத் மாக்லமளா திருவிழாவில் வருைந்லதாறும்
வாசிப்ேரதக் லகட்டிருக்கிலறன். நாகூர்
ோர்த்திருக்கிலறன். (

ைிஃோவின் ோைல்கரள ைசித்து லகட்கும் ரவதிக ேிைாமணர்கரளப்

ைிஃோவின் திமுக ோைல்கள் அவர்களுக்குக் கடுப்ோக இருக்கலாம்.) இந்துத்வத்திற்கும்

வகாேிசத்திற்கும்தான் இந்த வழரமகள் உவப்ோக இல்ரல. இந்து தாந்திரிக மைரேச் சார்ந்த எம்.எஃப்

இருக்க விைாமல் கசய்ததும், ஃேயர், வாட்ைர் லோன்ற ேைங்கரளத் தாக்கியதும், குலாம் அலி காரைத்

ுலசரை

தாக்கியதும், சூஃேி தலங்கரளத் தாக்கியதும் இந்து மைநிரலக்கு எதிைாை இந்துத்வ அைசியல்.
இன்னும் எவ்வளலவா உதாைணங்கரள அடுக்கலாம்; ேல ேரிமாணங்களில் அணுகலாம். விமலாதித்த மாமல்லன்

ோேர் மசூதி இடிக்கேட்ை லோது மாமி ஒருவர் ̀அதுவும் லகாவில்தாலை, லகாவிரல இடிக்கறது சாமி கும்ேைறவன்
கசய்யற காரியம் இல்ரல' என்று கசான்ைரதப் ேதிவு கசய்திருப்ோர். இலத லோன்ற உதாைணங்கரள நானும்
சந்தித்திருக்கிலறன். ரவதிக ேிைாமணப் கேண் அைசியல்மயப்ேைாத ஓர் இந்து; மடி ஆசாைம் என்ற தீண்ைாரம
வடிவங்கரள லேணும் ஒரு ரவதிக மைம், மசூதி இடிப்ரே ஏற்காதது லமலலாட்ைமாை இந்துத்வ எதிர்ப்புப்
புரிதலுக்கு உட்ேட்ைது அல்ல.
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இந்துத்வத்திற்கு எதிைாை இந்துத் தன்ரமயாக, மிக லமலலாட்ைமாை உதாைணங்கரள மட்டும், ஒரு கலாச்சாை

ஆய்வாளன் என்று துரற சார்ந்து கசால்ல முடியாத அரமச்சூர் அவதாைிப்ோளைாகக் ரகயாண்டுள்லளன்; இந்து
சமூகத்தின் அ-இந்துத்வ ேண்புகள் மிக விரிவாை சமூகச் லசாதரைகள், தகவல் திைட்ைல்கள் மூலம் ஆைாயப்ேை
லவண்டியது என்று நிரைக்கிலறன். இப்ேடியாக, கதாைாத ேல ேரிமாணங்கள் இருக்க, இந்து மைமும் இந்துத்வ
மைமும் லவறாைது என்று கோத்தாம் கோதுவாகச் கசால்லி, இந்துத்வ அைசியலுக்கு ஆட்ேைாத இந்து மைரத
சாத்விகச் சாகைமாக உருவகப்ேடுத்துமளவு விஷயம் எளிதாைதும் அல்ல; ஒரு கருத்தியலாக கவர்ச்சிகைமாக

இருக்கும் இந்த ஐடியா, ஒருவரகயில் கற்ேைா உணர்ச்சி வாதமாகும். இவ்வாறு சாத்விகமாக இந்து மைரத

மிரகக் கற்ேிதப்ேடுத்தும் ேலர், இந்துத்வ ஆதைவாளர்களாக இருப்ேரதயும் கவைிக்க லவண்டும். இந்துமதத்தின்
மற்றரத ஏற்கும் சகிப்புத்தன்ரமரய கைாமாண்டிரசஸ் கசய்துககாண்லை, இவர்கள் லமாடிரய ஆதரிக்கும்

முைண்நரகரய எப்ேடிப் புரிந்து ககாள்வது? அரத விை கவகுஜை இந்துக்கலள லமாடிக்கு லேைாதைவு அளித்தரத
எப்ேடிப் புரிவது? கவகுஜை இந்துக்கள் ேல கலவைங்களில் ஈடுேட்ைரதயும், முஸ்லீம்கள் தாக்கப்ேடுவரத

ஆதரிப்ேரதயும் எப்ேடிப் புரிந்து ககாள்வது? ஆரகயால் இது லோன்ற மிரகக் கற்ேித ோர்ரவகரள விளக்க லவறு
சில மாற்று உதாைணங்கரளக் ககாண்டு குழப்ேிக் ககாள்லவாம்.

இஸ்லைலின் ககாடூைமாை தாக்குதரல மைித லநய உலகம் கண்டித்துக் ககாண்டிருந்த லநைத்தில், இஸ்லைலின்
நியாயங்கரளத் தீவிைமாக லேசும் ஒரு கட்டுரையில், ̀இந்தியாவிலும், ோகிஸ்தாைிலும், ேங்களாலதஷிலும்

இருக்கும் சாதைண முஸ்லீம்கள் ஏன் எந்தச் சம்ேந்தமும் இல்லாத யூதர்கரள கவறுக்க லவண்டும்?' என்று கைாம்ே
ஆச்சர்யப்ேட்டு ̀திண்ரண'யில் சின்ைக்கருப்ேன் என்ற எழுத்தாளர் லகட்டிருப்ோர்; குைாைில் இருக்கும் யூத

கவறுப்புதான் இதற்கு காைணம் என்று அவலை ேதிரலயும் கசால்லியிருப்ோர். அப்ேடியும் இருக்கலாம், ஆைால்
எந்த கவகுஜைக் கூட்ைமும் ஒட்டுகமாத்தமாக தன் மதப்ேிைதிகரள வார்த்ரதக்கு வார்த்ரத உள்வாங்கி
வாழ்வதில்ரல; வாழ்வது சாத்தியமுமில்ரல. யூதர்களும் தம்ரமப் லோல

லாலாக உண்ேரதயும், சுன்ைத்

கசய்வரதயும், ேன்றி உண்ணாதரதயும் ரவத்து தங்களுைன் அரையாளம் கண்டுககாள்ளும், யூத கவறுப்பு
இல்லாத முஸ்லீம்கரளயும் ோர்க்க முடியும்; கவறுப்ேவர்கரளயும் ோர்க்க முடியும். கவறுப்ேவர்கள்

ோலஸ்தீைத்தில் ோதிக்கப்ேடும் முஸ்லீம்கரள, மதரீதியாக தங்களவைாக அரையாளம் கண்டு, இஸ்லைலியர்கரள
கவறுக்கிறார்கள் என்ேது லநைடியாை எளிய ேதிலாக இருக்கும். ஆைால் லகட்கலவண்டிய முக்கியமாை ஆச்சர்ய

லகள்வி அதுவல்ல; இைரீதியாகவும், மதரீதியாகவும் எந்த சம்ேந்தமும் இல்லாத இந்திய நாட்டின் இந்துக்கள் ேலர்,
எதற்காக யூதர்கரள தீவிைமாக ஆதரிக்கிறார்கள்? ோர்ப்ேைர்கள் திைாவிை இயக்கத்ரத கவறுப்ேதற்கும் அண்ணா
திமுகரவ ஆதரிப்ேதற்கும், முஸ்லீம்கள் ோஜகரவ கவறுப்ேதற்கும் ேட்ைறிவின் மூலம் எளிதாை விரைரய

அரையமுடியும். ஆைால் எங்லகா நைக்கும் ஒரு ேிைச்சரையில், இந்திய இந்துக்களிைம் கவளிேடும் ோலஸ்தீை
கவறுப்ேிற்கும் இஸ்லைல் ஆதைவிற்கும், மதம் இைம் என்று அரையாளம் சார்ந்த காைணங்கள் எதுவுலம

கசல்லுேடியாகாது; அவர்களின் லவதங்களிலும், மத நூல்களிலும் கசால்லப்ேைவுமில்ரல. இஸ்லாமிய எதிர்ப்ேின்
காைணமாக, இஸ்லைல் ஆதைவு நிரலககாண்ை இந்துத்வ அைசியல் இதற்குக் காைணம் என்ேலத ஒலை ேதில்.
திருவல்லிக்லகணி ோர்த்தசாைதி லகாவில் ேிைகாைத்தில், அர்ச்சகர் ஒருவர் இஸ்லைரல ஆதரித்து

லேசிக்ககாண்டிருந்தரத ஒருமுரற லகட்லைன். ஒரு ரவதிக மைம் ககாண்ை கலாச்சாை இந்து, எதற்காக

வாழ்க்ரகயில் சந்திக்கலவ சாத்தியமில்லாத யூதர்கரள ஆதரிக்கிறார்? அவர் ஆதரிப்ேது கஜர்மாைிய யூதர்கரள

அல்ல, இஸ்லைலிய யூதர்கரள மட்டுலம. இது லோகிற லோக்கிலாை ஓர் உதாைணம் மட்டுலம. நகர்ப்புற ையிலிலும்,
லேருந்துகளிலும் சாதைண மக்களிைம் எவ்வளலவா இந்துத்வ அைசியல் ககாண்ை கருத்துகரளச் சகஜமாகக்

லகட்கலாம். இஸ்லாமியர் மீ தாை முன்முடிவுகளும், முஸ்லீம்கள் ோைம் கற்கலவண்டும் என்ற மலைாோவமும்
எத்தரைலயா சாதாைண இந்துக்களிைம் அன்றாைம் கவளிப்ேடுகிறது.

ஆரகயால் இந்துத்வம் கட்ைரமக்க முயலும் இந்துதன்ரமக்கு எதிைாக ஓர் இந்து இயங்குவதும், இந்துத்வ

அைசியலின் ோதிப்புகரளக் ககாண்டிருப்ேதும் ஒலை தைப்பு மக்களிைம் நிகழ்கிறது. இந்துக்கள் என்றரழக்கப்ேடும்
மக்கள் கூட்ைத்தின் ஒரு ேகுதி இந்துத்வாவிற்கு எதிைாை மைநிரலயுைனும், இன்கைாரு ேகுதி இந்துத்வ

அைசியலுக்கு ஆட்ேட்ைதாகவும் கசால்ல வைவில்ரல. இந்துவாக இந்துத்வத்திற்கு எதிைாக இயங்கும் ஒரு

தைிப்ேட்ை ஆளுரமலய, இந்துத்வ மைரதயும் கவளிப்ேடுத்தும் முைண் நிகழ்கிறது. நம்ேிக்ரககள், சைங்குகள்,
வழிோடுகள் என்று வாழ்க்ரகமுரற மற்றும் சமூக இயக்கம் சார்ந்து இயங்கும் இந்துமைம், இந்துத்வ

அைசியலுக்கு ஆட்ேைாதலதாடு, தன்ரையுமறியாமல் எதிைாகவும் உள்ளது. ஆைால் முஸ்லீம்கள், கிறிஸ்தவர்கள்
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லோன்ற மற்ற மதத்தவர்கரள எதிர்ரவத்து, தன்ரை இந்து என்று அரையாளப்ேடுத்திக் ககாள்ளும் இந்து மைம்

இந்துத்வ மைநிரலக்கு ஆட்ேடுகிறது. இந்துத்வக் கற்ேிதங்களுக்கு எதிைாக இயங்கும் அரையாளப் ேிைஞ்ரஞயற்ற
இந்து, இந்துவாக மற்றரத முன்ரவத்து தன்ரை அரையாளப்ேடுத்திக் ககாள்ளும் லோது இந்துத்வம் சுைக்கிறது.
இந்து சமூகக் கூட்ைத்தின் ஒரு தைி ஆளுரம, கேரும்ோன்ரம நிகழ்தகவுைன் அரையாளப் ேிைஞ்ரஞயற்ற

இந்துவாகவும், ஆங்காங்லக அவ்வப்லோது இந்துத்வ அைசியல் கூறுகள் ககாண்டும் குழப்ேமாக இருப்ேதால்தான்,
இந்துத்வ ோசிசம் அதிகாைத்திற்கு வந்தாலும் அகஜண்ைாரவச் கசயல்ேடுத்த முடியாமல் இருக்கிறது.
̀இந்து லவறு, இந்துத்வம் லவறு' என்கிற வடிவாை வாதத்திற்கு இருக்கும் சவலாை லகள்விலய, ஏன்

இந்துக்களுக்காை எந்த அைசியலும், இந்துத்வம் என்று நாம் அறியும் சட்ைகத்தின் கவளிலய இயங்க முடியவில்ரல
என்ேது. இந்துவிற்காை அைசியல் என்ேது, மற்ற மதத்திைரின் இருப்ரே முன்ரவத்து தன்ரை இந்துவாக
அரையாளப்ேடுத்திக் ககாண்டு, தான் வஞ்சிக்கேடுவதாகவும் ோதுகாப்ேற்று இருப்ேதாகவும் கருதுவதால்

உருவாவது. அவ்வாறு கருதுவதற்காை காைணங்கரளப் கோய்யாகவும், நியாயமாகவும், கற்ேிதமாகவும் சமூக
யதார்த்தம் வழங்குகிறது. அைசியல் சட்ைம் என்ேது நாட்டின் எல்லா மக்களுக்கும் கோதுவாை நியாயத்ரதக்

ககாண்டிருக்க லவண்டும் என்ேது மதசார்ேின்ரமவாதிகளின் லகாரிக்ரகயாகத்தான் இருக்க முடியும். ஆைால்
எங்குமில்லா அதிசயமாக இந்துத்வவாதிகள் மட்டுலம இந்தியாவில் அப்ேடிக் லகாருகிறார்கள்; எல்லாவரக
மதச்சார்ேின்ரம அைசியரலச் லசர்ந்தவர்களும் அரத எதிர்க்கிறார்கள்.

இந்த ஓர் உதாைண விஷயத்ரதக்

ககாண்லை, இந்துத்வ அைசியரல கோய்யாை, நியாயமாை, கற்ேிதமாை காைணங்களால் சரமக்க முடியும்.

ஆரகயால் இந்து என்ற அரையாளம் ககாண்ை அைசியல் அரைத்தும் தவிர்க்க முடியாமல் இந்துத்வத்தின்
ேகுதியாகத்தான் இருக்குமா என்று லகட்ைால், அதற்கு ஒலை விதிவிலக்காக இருப்ேது காந்தியம்.

காந்தி தன்ரை முழுரமயாக இந்துவாக அரையாளப்ேடுத்திக் ககாண்ைவர்; ஆைால் மற்ற அரையாளத்தின்

எதிர்வாக தன் இந்துத்தன்ரமரயக் கற்ேிதப்ேடுத்திக் ககாள்ளவில்ரல. மற்றரத உள்ளைக்குவதன் மூலமாகலவ
தன்ரை இந்துவாக அரையாளப்ேடுத்திைார். சமணத்தின் அகிம்ரசரயயும் சத்யாகிைக வழிமுரறரயயும்

தழுவுவதும், ஈஸ்வை அல்லா லதலை நாம் என்ேதும் அவருக்கு இந்துத்தன்ரமதான். அரையாள இறுக்கமற்றும்,
ேன்ரமத்தன்ரம ககாண்டும், மற்றரத உள்வாங்கியும், காலத்திற்கும் சிந்தரைக்கும் ஏற்ே மாற்றத்ரத ஏற்றுப்

ேரிணமிப்ேரதயும் அவர் இந்துத்தன்ரமயாகக் கற்ேித்தார். இரத எல்லாம் விை, கேரும் நாசங்கரள ஏற்ேடுத்திப்
ேிரிந்து லோகும் ோகிஸ்தாரை கவறுக்கக் கூை அவைது அைசியலில் இைம் இல்ரல. இந்திய அைசியலில்

உண்ரமயாை முழுரமயாை ஒலை இந்து அவர்தான்; அவைது இந்துத்தன்ரம இந்துத்வாவிற்கு இயல்ேில் எதிைாைது
என்ேதால்தான், இந்துத்வர்கள் ேிரிட்டிஷார்கரள விை அவரை கவறுத்தைர்.

இந்துவாக தன்ரை அரையாளம் கண்டு அைசியல்ேடுத்திக் ககாண்ைாலும், அரத இந்துவிற்காை அைசியலாக காந்தி
மாற்றிக் ககாள்ளவில்ரல; அதாவது இந்து அரையாளத்ரத அைசியல்மயப்ேடுத்தவில்ரல. அதைாலலலய, மற்ற
லநைடி இந்துத்வ எதிர்ப்பு அைசியரல காட்டிலும், காந்தியம் இந்துத்வத்திற்கு கேரும் சவலாக இருந்தது. ஆைால்

காந்தியமும் ஒரு மித இந்துத்வம்தான் என்று சிலர் புத்தகம் எழுதுகிறார்கள்; காந்தியம் இந்துத்வத்தின் முந்தய ேடி
என்று நானும் ேத்தாண்டுகளுக்கு முன்ைால் நிரைத்திருந்லதன். இந்தப் ோர்ரவரய முழுக்க அேத்தமாைதாக

இப்லோதும் கருத முடியவில்ரல. மார்க்சிய கேரியாரிய கசால்லாட்சிக் கருத்தாளைாை அ.மார்க்ஸ் கூை காந்திரய

முன்ரவக்கும் காலகட்ைம் இது. காந்தியம் லேசுவது ேின்நவை
ீ
லமாஸ்தைாகிப் லோைலதா என்று லதான்றும் இந்தக்

கட்ைத்தில், காந்திய அைசியரலக் கறாைாக ேரிசீலிக்கும் லதரவ உள்ளது. இந்தக் கட்டுரையின் லநாக்கம் அதுவல்ல;
காந்தியத்ரத இந்துத்வம் உள்ளைக்கிக் ககாள்ளும் லதாற்ற மயக்கம் ேற்றி மட்டும் கவைிப்லோம்.

காந்தியத்தின் ோதிப்பு இன்றும் எல்லாவரகயிலும் இருந்தாலும், சில உதிரி உதாைணங்கரளத் தவிர்த்து, காந்திய
அைசியலின் ஆளுரக இந்திய அைசியல் கவளியில் காந்தியுைன் முடிந்து லோைது. கேரியாருக்கு திைாவிைர்

கழகமும் திமுகவும் லோல், காந்தியின் அைசியல் அவைது வழிலதான்றல்களால் ேைவலாக அைசியல் கவளியில்
கதாைைப்ேைவில்ரல. கேரியார் இரையில் ஒரு ேத்து ஆண்டுகளுக்கு லமல் திமுகவிைரை திட்டி வந்தாலும்,

திமுகவின் அைசியல் கசால்லாட்சிகள் கேரியாரிைம் இருந்து ேிரிக்க முடியாதரவ; அப்ேடி ஒரு உறவு காங்கிைசிற்கு
- காந்திரயப் ேயன்ேடுத்திக் ககாள்ளும் லமம்லோக்கு ோவரைகரளத் தாண்டி - கிரையாது. முழுப் புைட்சிக்கு

அரழத்த லசாசியலிஸ்ைாை கஜயேிைகாஷ் நாைாயணைின் இயக்கம், காந்தியத்தின் ோதிப்ரேக் ககாண்டிருந்தாலும்,
இந்துத்வத்தின் இருப்ரேக் லகள்விக்கு உள்ளாக்கவில்ரல; மாறாக சர்வாதிகாைத்திற்கு எதிைாை கிளர்தலில்,
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இந்துத்வத்ரதச் சமைசத்துைன் உள்ளைக்கிக் ககாண்ைது. இவ்வாறாக காந்தியம் இந்திய அைசியல் கேருகவளியில்

லநைடிச் சவாலாக இல்லாத நிரலயில், ஆைால் அதன் ோதிப்பு சமூகம் முழுக்க இருக்கும் நிரலயில், இந்துத்வம்

தைக்குள் காந்தியத்ரத கரைத்துக் ககாள்வது ஒர் அணுகுமுரற அவசியமாைது. இவ்வாறாக நிகழும் ேின்காந்திய
கூத்துக்கரளத்தான் காந்தியம் என்று நாம் இன்று தமிழ் இரணயச் சூழலில் ோர்த்து வருகிலறாம். காந்திரய
ஆதர்சமாக முன் ரவக்கும் சின்ைக்கருப்ேன் லமாடிரய ஆதரிக்கிறார்; இஸ்லைலின் ககாடூை ஆக்ைமிப்ரேயும்

அைக்குமுரறகரளயும் நியாயப்ேடுத்துகிறார். காந்தி முழுரமயாக ோலஸ்தீைர்களின் நியாயத்ரத ஆதரித்து
எழுதிய கட்டுரைரய இங்கு ஒப்ேிட்டுப் ோர்க்கலாம்; காந்தி இருந்திருந்தால் ோலஸ்தீைத்தின் லோைாட்ை
வன்முரறரய நிைாகரித்தாலும், லோைாட்ை நியாயத்ரத இன்றும் நிச்சயம் அங்கீ கரித்திருப்ோர்.

இந்துத்வத்தின் அறுதிப் கேரும்ோன்ரம ஆட்சியில், லகாட்லசக்கு சிரல ரவக்கும் முயற்சிகள் நைந்தால், அரத

எதிர்க்கும் எந்த ஒரு தார்மிக எழுத்தாளரும், ஆட்சி அதிகாைப் ேின்ைணிரயயும் இந்துத்வத்ரதயும்தான் முதலில்
கண்டிப்ோர். கஜயலமாகன் மட்டுலம அதற்கும் இைதுசாரிகரளயும், கேரியாரியர்கரளயும் திட்டுவார். இைதுசாரி

அைசியலும், கேரியாரியமும், அம்லேத்கரியமும் ேைஸ்ேை உறவில் காந்தியின் அைசியலுக்கு எதிைாைது. அவர்கள்
காந்திரய விமர்சிப்ேதிலும் எதிர்ப்ேதிலும் எந்த ஆச்சர்யமும் இல்ரல; லநர்ரமயின்ரமயும், நரகமுைணும்

இல்ரல. காந்திய எதிர்ப்ேில் அவர்கள் ககாண்டிருக்கும் மூர்க்கத்ரத லவண்டுமாைால் விமர்சிக்கலாம்; ஆைால்
இந்துத்வத்திற்கும் காந்தியத்திற்குமாை முைண் தீவிைப்ேடும் தருணங்களில் எல்லாம், அவர்கள் லநர்ரமயுைன்

காந்தியத்திற்கு ஆதைவாக நின்றிருக்கிறார்கள்; அரத இந்துத்வத்திற்குள்ளாை சலகாதைச் சண்ரை என்று லவடிக்ரக
ோர்க்கக் கூை முரையவில்ரல. இப்ேடி இருக்ரகயில் ஒரு காந்தியவாதி அரதவிை உண்ரமயாக லநர்ரமயாக

காந்தியத்தின் ேக்கம் நின்று இந்துத்வத்ரத எதிர்க்க லவண்டும்; ஆைால் காந்தியவாதியாக தன்ரை முன்ரவக்கும்
கஜயலமாகன், ரமய இந்துத்வம் காந்திரய மதித்து உள்வாங்கியுள்ளதாகவும், ஏலதா சில விளிம்பு முரை

இந்துத்வங்கள் மட்டுலம உதிரிகளாக காந்திரய எதிர்ப்ேதாக எழுதுகிறார்; திருகல்வாதமாக லகாட்லசக்கு சிரல
ரவக்கும் முயற்சிகளுக்கு, காந்திரயத் திட்டும் இைதுசாரிகள் கேரியாரியர்கள் ேக்கம் ேழிரயத் திருப்புகிறார்.
உண்ரமயாை காந்தியவாதியாை காந்தி, தன்ரைத் கதாைர்ந்து தாக்கி வந்த அம்லேத்கர் குறித்து எந்தக்

குற்றத்ரதயுலம கசால்லாதரதயும், தருணம் அரமயும்லோது கேரியாருைன் உரையாைல் நிகழ்த்தியரதயும் இந்த
அணுமுரறயுைன் ஒப்ேிட்டுக் கவைிக்க லவண்டும்.

லகாட்லச காந்திரயக் ககான்ற ேிறகு, ேல இைங்களில் ஆர்எஸ்எஸ் அரமப்ேிைர் இைிப்பு வழங்கிக் ககாண்ைாடிய
கசய்திகள் உண்டு. 1964இல் லகாோல் லகாட்லச விடுதரலயாைதற்காை ககாண்ைாட்ைங்களின் விரளவாய் நைந்த
கபூர் கமிஷன் விசாைரண, 'சாவர்கருக்கு காந்தியின் ககாரலயில் ேங்கிருப்ேதாை கரதயாைரலத் தவிை மற்ற
அரைத்ரதயும் ஆதாைங்கள் தகர்கின்றை' என்று இறுதியாக எழுதியது. இரவகரள மறுத்து இந்துத்வவாதிகள்
வாதிை முடியும். அது எப்ேடி இருந்தாலும், இந்துத்வாதிகளில் கேரும் எண்ணிக்ரகயிைர் காந்திரய

கவறுப்ேரதயும், ககாரலரய நியாயப்ேடுத்துவரதயும் தைிப்ேட்ை கதாைர்புகள் மூலம் எளிதாக அறியமுடியும்.
இரணயம் மூலம் அறிமுகமாை அைவிந்தன் நீலகண்ைன் லோன்றவர்கள் காந்திரயப் ேற்றி நல்லவிதமாகலவ

கசால்லிவந்தாலும், சிறு வயதில் இருந்து நான் தைிப்ேட்ை முரறயில் அறிந்த அத்தரை ஆர்எஸ்எஸ்காைர்களுலம,
ஏதாவது ஒரு கட்ைத்தில் காந்தியின் ககாரலக்கு நியாயம் கற்ேித்தவர்கள்; ஐந்து வருைங்கள் முன்பு கதாைர்பு
மீ ண்டும் ஏற்ேட்ை என் இந்துத்வ ேள்ளித்லதாழரை, அண்ரமயில்தான், காந்தி ககாரலரய நியாயப்ேடுத்தி
எழுதியதற்காக, ஃலேஸ்புக் நட்புப் ேட்டியலில் இருந்து நீக்கிலைன். காந்திரயக் ககால்லும்லோது லகாட்லச
ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் ஒரு உறுப்ேிைைா, ககால்லும் முன் சாவர்கரை சந்தித்து ஆசி கேற்றது உண்ரமயா,

ஆர்எஸ்எஸ்ஸிற்கு சதித்திட்ைத்தில் ேங்கு உண்ைா என்ற ஆைாய்ச்சிகளின் உதவியின்றி எளிரமயாை ஒரு

முடிவிற்கு வைமுடியும்; சாவார்கரும், லகால்வால்கரும் மிகத் கதளிவாக முன்ரவத்த காந்திய எதிர்ப்பு என்ற
அைசியல் கருத்தியல்தான் காந்திரயக் ககான்றது; லகாட்லச அரத நிகழ்த்திய கருவி மட்டுலம. அவர்களுக்குச்
சதித்திட்ைத்தில் லநைடி கதாைர்ேிருந்ததா என்ேது இந்த கருத்தியல் உண்ரமக்கு முன் மதிப்ேில்லாதது.

இந்துத்வ கருத்தியல் ககாண்டு, அலத லநைம் காந்திரயயும் மதிக்கும் ஒரு தைப்பு இருப்ேதற்காை வாய்ப்ரே நான்
மறுக்கவில்ரல; ஆைால் அந்தத் தைப்பு காந்திரய கவறுக்கும் தைப்புைன் எப்லோதுமாை சமைசத்துைலைலய

இருக்கும். ஆைால் ஒரு காந்தியவாதி நிச்சயமாக அந்தச் சமைசத்ரதச் கசய்யமுடியாது. கோத்தாம் கோதுவாை

தர்க்கத்தின் மூலம், இந்துத்வத்ரத காந்தி ககாரலயில் இருந்து விடுதரல கசய்வது, கஜயலமாகன் முன்ரவக்கும்
காந்தியத்ரதக் காவிப்ேடுத்துகிறது. கஜயலமாகன் கருத்துக்களில் எடுத்தாண்ை, காந்திரய முன்ரவக்கும்
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ா, எந்தச் சமைசமும் இன்றி இந்துத்வாரவத் தீவிைமாக எதிர்ப்ேரத எத்தரைலயா கட்டுரைகளில்

ேதிவு கசய்திருக்கிறார். இந்து மதத்திற்கும், இந்துத்வாவிற்குமாை லவறுோடுகரள கேரிதும் கவைப்ேடுத்திய,

காந்திரய முன்ரவக்கும் அஷீஷ் நந்தி, இந்துத்வ எதிர்ப்ரே மைசுக்குள் கசய்வதில்ரல; 2002 நிகழ்வதற்கு ேத்து
ஆண்டுகளுக்கு முன், லமாடிரயப் லேட்டி எடுத்த அவர், 'ஒரு text book fascistஐ, எதிர்கால கேருங்ககாரலகாைரை'
சந்தித்ததாகச் கசால்கிறார். கஜயகாந்தன் உதிர்த்த ேல அைசியல் கருத்துக்கரளயும் இந்துத்வத்திலிருந்து
லவறுேடுத்தி ோர்க்கமுடியும்.

காந்தியத்திற்கும் இந்துத்வத்திற்குமாை லவறுோட்ரை கோதுப்புத்தி புரிந்து ககாள்ள லவண்டுகமைில், அப்ேடி ஒரு
வித்தியாசம் யதார்த்தத்தில் இருந்தாக லவண்டும். ஆைால் இந்துத்வப் புரை சூழ, கஜயலமாகன் காந்திரய
முன்ரவக்கும்லோது, இந்துத்வ எதிர்ப்பு அைசியல் காந்தியத்ரத லநர்மரறயாக அணுகுவரதத் தடுக்கிறது;

காந்தியம் இந்துத்வத்தின் மிதமாை ஒரு ேகுதிதான் என்கிற கச்சா நிரலோட்டிற்கு இந்துத்வத்திற்கு எதிைாை
கோதுப்புத்திரயத் தள்ளுகிறது. இன்றய லதரவயாை காந்தியப் ேைவலுக்கு, இவ்வாறாக கஜயலமாகன் ஊறு

விரளவிக்கிறார். அவைது லநாக்கம் அதுதான் என்று நான் சாைம்சப்ேடுத்தவில்ரல; அவர்தான் தன் சாைாம்சத்ரத
ேரிசீலித்துக் ககாள்ளலவண்டும்.

அரையாளம் சார்ந்த எந்த அைசியலுக்கும் ஒரு ோசிச ேரிமாணம் இருந்லத தீரும்; ஏலதா வரகயில் ஒடுக்கப்ேடும்
ஓர் அரையாளம் சார்ந்து அந்த அைசியல் கட்ைரமக்கப்ேடும் லோது, ஒடுக்குமுரறயின் தீவிைத்திற்கு ஏற்ே, இந்த

ோசிசப் ேரிமாணம் மழுக்கடிக்கப்ேடும். கேரும்ோன்ரம மக்களின் அரையாளம் சார்ந்த லதசியம், உள்முைண்களால்
தரைேைாதலோது, ோசிசமாகப் ேரிணமிக்கலவ தவிர்க்க முடியா சாத்தியங்களிருக்கும். அவ்வாறாை திைாவிை

இயக்கம், அதிகாைத்தில் இருந்தும், சில உதிரி சம்ேவங்கள் தவிர்த்து, ோசிசமாகப் ேரிணமிக்காத வைலாற்ரற,
இன்கைாரு கட்டுரையில்தான் அணுகலவண்டும்.

புறக்கணிக்கப்ேடுவதாகத் தங்கரளக் கருதும் கேரும்ோன்ரம மக்கள், தங்களுக்காை அைசியரல உருவாக்குதல்

லதரவயா என்றால் - சிறுோன்ரமயிைரின் அதிகாைம் ஜைநாயகமற்ற முரறயில் இல்லாத நிரலயில், லதர்தல்
ஜைநாயகம் மூலம் லேைம் லேசுவதன்றி ஒட்டுகமாத்த அதிகாைத்ரத அவர்கள் ரகப்ேற்றச் சாத்தியமில்லாத

நிரலயில் - லதரவயில்ரல என்ேலத ேதில். இந்த ‘ோதிக்கப்ேடுவது’ என்கிற கற்ேிதலம ேல சந்தர்ப்ேங்களில்
கோய்யாைது. உதாைணமாக ஷா ோனு வழக்கின் தீர்ப்ரே ோைாளுமன்றத்தின் மூலம் காங்கிைஸ்

கசல்லுேடியற்றதாக்கி, இஸ்லாமிய மதவாதத்திற்குச் சார்ோக நிரல எடுத்ததில், ோதிக்கேடுவது இஸ்லாமியப்
கேண்கலள தவிை கேரும்ோன்ரம இந்துக்கள் அல்ல; இஸ்லாமியப் கேண்களுக்கு நிகழ்ந்த அநியாயம்,

இந்துக்களுக்கு நிகழ்ந்த ோைேட்சமாக அைசியலாக்கப்ேட்ைது. அண்ரமயில் அல்லலால கல்லலாலப்ேட்ை வைமணி
ீ
லேட்டியில் 'தாலிரய ேற்றிப் லேசும் நீங்கள் ேர்தாரவப் ேற்றி லேசுவர்களா?'
ீ
என்று லகட்ைரத மாகேரும்

ோயிண்ைாக இரணயத்தில் லேசிைார்கள். கேண் விடுதரல லேசும் ஒருவர், தாலிரய ேற்றிப் லேசி ேர்தாரவப்

ேற்றிப் லேசவில்ரலகயைில், அதற்காை காைணம் என்ைவாக இருந்தாலும், அவர் இந்துப் கேண்களின் விடுதரல

ேற்றி மட்டும் லேசுகிறார், முஸ்லீம் கேண்களுக்காக லேசத் தயைாக இல்ரல என்று மட்டுலம அர்த்தப்ேடும். இதில்
ோைேட்சம் நிகழ்வது இஸ்லாமிய கேண்களுக்லக ஒழிய இந்துக்களுக்கு அல்ல; இந்தக் லகள்விகரள

முன்ரவப்ேவர்கள் தந்ரத வழிச் சமூக மதிப்ேீடுகரளத் தீவிைமாகக் ககாண்ைவர்கள் என்ேதால், இந்துக்களுக்கு
எதிைாைதாக அவர்களால் கோய்யாகக் கற்ேிக்கப்ேடுகிறது. 'இந்து மதத்தின் அநீதிகரள மட்டும் லகள்வி

லகட்கிறாலய, மற்ற மத அநீதிகரளக் லகட்ேதில்ரலலய' என்று இந்துமத அநீதிகரள எதிர்க்கும் ஒருவைால்

லகட்கமுடியாது. அன்ைிய நிதி சார்ந்த மதமாற்றம் லோன்ற உதாைணங்களில், இந்துக்களுக்கு அநீதி நிகழ்வதாகக்
கருதிைால், அரத லநைடியாக அரையாளச்சுரம இன்றிலய எதிர்க்க முடியும்; அதற்காை எதிர்விரையாக இந்து
அரையாளம் சார்ந்த அைசியரலக் ரகயில் எடுக்கும்லோலத, எதிர்க்கும் தார்மிகம் விட்டுப்லோகிறது. இந்து

அரையாளத்ரத அைசியல்ேடுத்திக் ககாள்ளாத காந்தி, மதமாற்றத்திற்கு எதிைாகலவ நிரலோடு ககாண்டிருந்ததும்,
எதிர்விரை ஆற்றியதும் கவைத்திற்குரியது. ஆைாலும் இைதுசாரிகளும், கேரியாரியர்களும் மற்ற மத

அடிப்ேரைவாதத்ரத விமர்சிக்காமல், சில சந்தர்ப்ேங்களில் நியாயத்ரதயும் அதற்கு அளிப்ேது, இந்துத்வ அைசியல்
ேலம் கேறலவ உதவும். மற்ற மத அடிப்ேரைவாதத்ரத நிைாகரித்துக் கருத்துச் கசால்ல, நாம் கசாந்த மத
அரையாள அைசியரலத் தழுவ லவண்டிய லதரவயும் இல்ரல.

தமிழகத்தில் இந்துத்வம் வலிரமயற்று இருப்ேதற்கு திைாவிை அைசியல் காைணமாயினும், தைிப்ேட்ை ஓர் இந்து
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தைக்காை மத அரையாள உணர்வற்று இருப்ேது முக்கிய காைணம். இந்துக் கைவுள்கரள நம்பும் இவ்வளவு கேரிய
மக்கள் கூட்ைம், திைாவிை அைசியரல மைத்தரையின்றி ஆதரித்து வந்ததற்கும், வருவதற்கும் கூை, இந்து
அரையாள உணர்வின்ரம ஓர் அடிப்ேரை காைணம். இந்து அரையாள உணர்வு, மற்ற மத இருப்ேின்

எதிர்ேிைஞ்ரஞ சார்ந்து உருவாவது; தமிழகம் லோலல்லாது, வை இந்தியாவில் கேருமளவு இந்துக்களின்

ேிைஞ்ரஞயில் இந்து என்ற அரையாளவுணர்வு கலந்திருப்ேதற்கு, நூற்றாண்டுகளாக இஸ்லாமிய ஆட்சிரயக்
ககாண்டிருந்த அவர்களின் வைலாறு முக்கிய காைணம். தமிழகம் முழுவதும் ேைவலாக இஸ்லாமியர்களும்,

கிறிஸ்தவர்களும் இருந்தாலும், அவர்கரள இன்னுகமாரு சாதியாகலவ - குறிப்ோக கிைாமப் ேகுதிகளில் - கருதி,
உறவு ககாண்டிருந்தரத அறியலாம். மற்கறாரு சாதி மற்கறாரு கைவுரள வணங்கி, லவறு சைங்குகரளக்

ககாண்டிருப்ேது ேழகி ஏற்றுக்ககாண்ை ஒன்று என்ேதால், மற்ற மதத்தவரின் இருப்பு இந்து என்ற அரையாள
உணர்ரவக் கிளறுவதில்ரல. தமிழகத்திற்கு கவளியிலிருந்து இறக்குமதியாை இந்துத்வ அைசியல், நீண்ை
ேிையத்தைத்திற்கு ேின் 90களில் வலுகேற்று, இந்து அரையாள உணர்ரவ ஊட்டி வருகிறது. ஆயினும்,

லகாயம்புத்துர் கவடிகுண்டு லோன்ற சம்ேவங்கள் நைந்த ேின்னும், இந்துத்வம் எதிர்ோர்த்த அளவு தமிழக மக்கரள
தங்களுைன் அணிலசர்க்க முடியவில்ரல.

ஒரு தைிப்ேட்ை தமிழ் இந்து தைது ேிைஞ்ரஞயில் ககாண்டிருந்தது சாதிய அரையாளம். ேைம்ேரை வைலாற்றுச்
கசால்லாைல்களால் ரகயளிக்கப்ேடும் அந்தச் சாதிய அரையாளம் ேழரமவாதத்தன்ரமரயக் ககாண்ைது;

சாதியரமப்ேில் தன் ேடிநிரலக்கு ஏற்ே ஆதிக்க உணர்ரவயும், கீ ழ்ேடிதல் உணர்ரவயும் ஒருங்லக ககாண்ைது.

திைாவிை இயக்கப் ோதிப்ேில் கீ ழ்ேடிதலில் இருந்து விடுேட்ை, ஆைால் ஆதிக்க உணர்ரவ தக்கரவத்துக் ககாண்ை
இரைநிரல ஜாதிகள், சாதிய அரையாளத்ரத காலத்திற்கு ஏற்ே நவைேடுத்திக்
ீ
ககாண்ைது. இந்த நவைமாை
ீ

சாதிய அரையாளம், இந்துத்வத்தன்ரம கலந்தது; ேழரமயாை அரையாளத்தில் இல்லாத ோசிசதன்ரமரயக்

ககாண்ைது. இந்தச் சாதிய அரையாள அைசியல், கதாண்ணூறுகளில் கதாைங்கி இைண்ைாயிைத்திற்குப் ேிறகு தீவிைம்
அரைகிறது. இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ எதிர்ப்ேின் மூலம் இந்துக்கரளத் தங்களுைன் அணி லசர்க்க முடியாத

இந்துத்வம், இந்தச் சாதிய அைசியலுக்கு உறுதுரணயாக இருந்து, அந்தந்த சாதியின் இருப்ரே உறுதி கசய்வதன்
மூலம், இந்துக்கரளத் தன்னுைன் அணிதிைட்ை முயன்று வருகிறது.

துவக்கத்தில் ஆதிக்க சாதி எதிர்ப்புச் கசால்லாைல்கரள உதிர்த்த ோமக இதில் அகப்ேைவில்ரல; சாதியத்ரத
எதிர்த்த முற்லோக்கிைர் ோமகரவ ஆதரிக்கும் வைலாற்றுத் தவறும் நிகழ்ந்தது. தலித்களுக்கு எதிைாக எல்லா

இரைநிரலச் சாதிகரளயும் ஒன்று லசர்க்கும் முயற்சிரய ோமக 2013இல் முதன்முரறயாக நைத்தவில்ரல;
2000த்தின் துவக்கத்திலலலய நைந்தது. அதற்குப் ேின்ைாை அைசியல் ஆட்ைத்திைிரையில் விடுதரலச்

சிறுத்ரதகளுைன் சமைசமாகி இரணந்து உருவாக்கிய தமிழ் சார்ந்த அைசியலில் இது மறந்து லோைது; மற்ற

முற்லோக்குகளுைன் தமிழ்த் லதசியத்ரதயும் லேசிய சிலர் மீ ண்டும் இந்த அைசியரல ஆதரித்தைர். இப்லோது
எல்லா லவஷமும் கரலந்து, தூய சாதியப் ோசிசமாக ோமக தன்ரை கவளிப்ேடுத்திய ேின், இந்துத்வம் தன்
ஆளுரகக்குள் ககாணை எல்லா வாயில்களும் திறந்துள்ளை.

நீண்ை கால ேிையத்தைங்கள் எதிர்ோர்த்த ேயன்கரளத் தைாததால், இந்துத்வம் இப்லோது ககாண்டிருக்கும்

நம்ேிக்ரக, இந்தச் சாதிய அரையாள அைசியல் சார்ந்த இந்து ஒருங்கிரணப்பு. இதைால்தான் ̀இந்து ஆன்மிக

லசரவக் கண்காட்சி' என்ற கேயரில் கவளிப்ேரையாகக் சாதிகளின் கண்காட்சிகரள நைத்திக் ககாண்டிருக்கிறது.
இந்துத்வத்தின் இந்த முன்கைடுப்பும் அதன் அணிச்லசர்க்ரகக்குப் ேயைற்று லோகும் என்று நான் கணித்தாலும்,
இந்த அைசியல் சமூகத்தில் ஏற்ேடுத்தப் லோகும், ஏற்ேடுத்திக் ககாண்டிருக்கும் ோதிப்புகள் சாதைணமாைதல்ல.
கதாைரும் சாதியரமப்பு, அதன் ஏற்றத்தாழ்வு இரசவுகளுக்கு எதிைாக காலமாற்றத்தால் அழுத்தப்ேடும்

நிர்ேந்தங்களுக்கு எதிர்விரையாக, கேரும் வன்முரறகரள இந்தியா முழுக்க நிகழ்த்தி வருகிறது; சாதி அைசியல்
லதர்தல் அைசியலுைன் ேிரணந்தும் உள்ளது. ஆைாலும் தமிழ்நாட்டில் தற்லோதய லநைடிச் சாதிய அைசியல்

அரமப்புரீதியாக பூதாகாைமாகி, அதன் கண்காணிப்புகளும் வன்முரறகளும் அனுதிைமும் கவளிேடுவது லோன்ற
லமாசமாை நிரலரம, இந்தியாவில் லவறு எங்கும் இருப்ேதாகத் லதான்றவில்ரல. கருத்து கவளியில் இந்த
அைசியலின் சில கவளிோடுகளாக ̀மாகதாரு ோகன்' நாவல் ேிைச்சரையாக்கப்ேட்ைது; கண்ணன் என்ற

எழுத்தாளரின் முழு நூலகமும் எரிக்கப்ேட்ைது; தலித் எழுத்தாளர் துரை குணா சமூக ஒதுக்கம் கசய்யப்ேட்ைார்.
இந்த அைசியலுைன் இயல்ோை லதாழரமயாய் இப்லோது இந்துத்வமும் இரணந்திருக்கிறது.
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இந்துத்வ அறிவுத்தைப்பு ̀ஆன்மிகச் லசரவ கண்காட்சி'யில் ̀விமர்சைத்துைன்' ேங்ககடுத்தது லோல், ̀மாகதாரு ோகன்'
ேிைச்சரையிலும் விமர்சைங்களுைன் ேங்ககடுத்துக் ககாண்ைது.

̀மாகதாரு ோகன்' நாவலில் ஒரு ேகுதியில்

விவரிக்கப்ேடும் திருவிழா நரைமுரற, அதன் மற்ற ேகுதில் வரும் விவரிப்புகரளப் லோலலவ, இந்துச் சமூகத்தின்
ஒரு ேகுதிதான். ஆழமாை கற்பு மதிப்ேீடுகரள ககாண்ை அலத மக்களால்தான், ஒரு மீ றலாக இதுவும்

அங்கீ கரிக்கப்ேட்ைது; ேரழரமவாத மைம் ககாண்ை ஓர் இந்துவிற்கு - குறிப்ோகத் தைக்கு அதனுைன் லநைடி

சம்ேந்தமில்லாத லோது - அந்த நரைமுரற அரையாளம் சார்ந்த கநருைரல ஏற்ேடுத்துவதில்ரல; திண்ரணயில்
உட்கார்ந்து கிசுகிசுப்ேதற்கு லமல் அதில் எதுவுமில்ரல. இந்து என்ற அரையாளமிலி கதாரலந்து, இந்துத்வம்
கலந்த சாதிய அைசியல் அளிக்கும் அரையாளத்தின் தூய்ரமக் கற்ேிதம் சார்ந்தது இந்தப் ேிைச்சரை.
***
ைஜ்ஜா : மதவாதத்தின் வன்முணை

கைகா இராமசுப்ரமணியன்

"இரண்டு மதங்களுக்கு இணைகய நிகழ்வகத கைவரம் என்பவர்ககோடு எனக்கு உைன்பாடில்ணை. என்னேவில்
கைவரம் என்பது கண்மூடித்தனமான நம்பிக்ணககளுக்கும், தீவிர சிந்தணனவாததிற்கும் இணைகய நிகழ்வது."
Religion is the opium of masses என்றார் காைல் மார்க்ஸ். அதன் அர்த்தத்ரத முழுரமயாய் உணர்த்துவதாை ேரைப்பு
தஸ்லிமா நஸ்ரிைின் லஜ்ஜா நாவல். தஸ்லிமா மத ஒடுக்குமுரறகளுக்கு எதிைாகவும், கேண்ணியச் சுதந்திைம்
மற்றும் மைித உரிரமகளுக்கு ஆதைவாகவும் கதாைர்ந்து லோைாடும் முற்லோக்குச் சிந்தரையாளர், எழுத்தாளர்.

லஜ்ஜா நாவலில் மதவாதிகளுக்கு எதிைாக முன்ரவத்த கருத்துக்களுக்காக வங்கலதசத்தில் இருந்து கவளிலயற்றப்

ேட்ைவர். "கேண்களுக்கு எதிைாகச் கசயல்ேடும் எந்தகவாரு மதமும் ஜைநாயகத்திற்கும், கருத்து சுதந்திைத்திற்கும்,
மைித உரிரமக்கும் எதிைாைலத." எைக் கூறும் தஸ்லிமா அடிப்ேரைவாதத்திற்கு எதிைாை தன் லோைாட்ைத்ரதத்
கதாைர்ந்து நைத்தி வருகிறார். 1993ல் கவளிவந்த இந்நாவல் 20 ஆண்டுகள் கழித்தும் அதன் கருத்தாக்கதிற்காய்

இன்றும் விவாதிக்கப்ேடுகிறது. லமலும் இருேதற்கும் லமற்ேட்ை உலக கமாழிகளில் கமாழிகேயர்க்கப்ேட்டுள்ளது.
1992ம் ஆண்டு இந்தியாவில் ோேர் மசூதி இடிக்கப்ேட்ை சம்ேவத்திற்குப் ேிறகாை வங்கலதச மதக்கலவைங்கரள

அடிப்ேரையாகக் ககாண்டு எழுதப்ேட்டுள்ளது தஸ்லிமாவின் லஜ்ஜா. நாவரலக் குறித்து விரிவாகப் லேசுவதற்கு

முன் ேங்களாலதஷ் ேிரிவிரை குறித்துக் ககாஞ்சம்: 1947ல் இந்தியா சுதந்திைம் கேற்ற ேின்பு இைண்ைாகப் ேிரிந்தது.
அதில் வங்கலதசம் (கிழக்கு வங்காளம்) ோகிஸ்தாைின் அங்கமாய் இருந்தது. 1971ல் நிகழ்ந்த மக்கள் புைட்சிக்குப்
ேின் சுதந்திை நாடு அந்தஸ்து கேற்று வங்கலதசம் ஆைது. ேின்ைாளில் மதசார்ேற்ற அைசியல் சாசைம் மாற்றி

அரமக்கப்ேட்டு இஸ்லாமிய லதசமாக அறிவிக்கப்ேட்ைது. ஆயினும் தரலமுரற தரலமுரறயாய் வங்காளத்தில்
வாழ்ந்து வரும் இந்துகள் தம் தாய்நாட்ரை விட்டு விலகாது அங்கு வசித்து வருகின்றைர்.

"தன் பிைப்ணப மைந்தவனால் மட்டுகம தன் பிைப்பிைத்ணத மைக்க முடியும்."
1992ல் இந்தியாவில், ோேர் மசூதி இடிக்கப்ேட்ைத்திற்கு மறுநாள் வங்கலதசத்தில் ஓர் இந்துக் குடும்ேத்தின் கலவை
மைநிரலரய கண்முன் ககாண்டு நிறுத்தும் விவரிப்புகலளாடு துவங்குகிறது நாவல். மருத்துவர் சுதாமய் தன்

தாய்நாைாை வங்காள லதசத்தின் மீ து அரசக்க முடியாப் ேிரியம் ககாண்ைவர். மரைவி கிைண்மயி, மகன் சுைஞ்சன்,
மகள் மாயா எை எளிய குடும்ேம் அவருரையது. அவர்கள் ஒவ்கவாருவருக்கும் அந்த லதசத்தில் கதாைர்ந்து

வாழ்வது குறித்து கவவ்லவறு எண்ணங்கள் உள்ளை. மதத்தின் காைணமாய் அந்த லதசதில் ேல்லவறு துன்ேங்கரள

கைந்து வந்தவள் கிைண்மயி. தன் உறவிைர்கரளப் லோல லமற்கு வங்கத்திற்கு குடிகேயர்த்து லோய்விைத் துடித்துக்
ககாண்டிருக்கும் குடும்ேத் தரலவி. கணவரைச் சார்ந்து இருப்ேதால் அவள் விருப்ேம் எப்கோழுதும் கைலவ.

மகள் மாயாவிற்லகா ககால்கத்தா நகரின் மீ து கேரிய ஆர்வம் இல்ரல. இஸ்லாமிய இரளஞன் ஒருவரைக்

காதலிக்கிறாள். அவள் அறிந்த வரையில் அந்த லதசத்தில் ேயம் ககாள்ளும் அளவுக்கு எதுமில்ரல. ஆேத்தில்
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தமிழ்
இருந்து அவரள ோதுகாக்க இஸ்லாமிய நண்ேர்கள் அவளுக்குண்டு. கரத நாயகைாய் வலம் வரும் சுைஞ்சன்,

அப்ோரவப் லோலலவ தாய் நாட்டின் மீ து ேற்று ககாண்ைவன். புத்தக ஆர்வத்தில் மதச்சார்ேற்ற ககாள்ரககரள
லமரைகளில் லேசித் திரியும் இரளஞன். ோேர் மசூதி குறித்லதா, அது இடிக்கப்ேட்ைதற்காை காைணம் குறித்லதா
முழுரமயாய்த் கதரியாத நிரலயில் அவைால் அங்கு நிகழும் வன்முரறகரள நம்ே இயலவில்ரல.

கலவை வதிகளில்
ீ
தைிகயாருவைாய்ச் சுற்றி வருகிறான். இஸ்லாமிய நண்ேர்கலளாடு ரகலகார்த்து திரிந்த

கதருக்கள் இன்று அச்சம் தருவதாக உருமாறியுள்ள உண்ரமரய அவைால் ஜீைணித்துக் ககாள்ள முடியவில்ரல.

கால் லோை லோக்கில் நண்ேர்கரளத் லதடி அரலகிறான். கலவைக்காைர்கள் வடுபுகுந்து
ீ
அவன் தங்ரகரயக் கைத்திக்
ககாண்டு லோை ேின் அவன் கசயல்கள் ரேத்தியகாைத்தைத்தின் உச்சத்ரத அரைகிறது. தைித்து விைப்ேட்ை

லதசத்தில் குடும்ேத்ரதப் ோதுகாக்க இயலாத ரகயறு நிரல. ேிறந்து வளர்ந்த அன்ரை பூமியில் இன்று மதத்தின்
கேயைால் துண்டிக்கப்ேட்டு சீைழிவது அவன் கைவிலும் நிரைக்காதது. சுைஞ்சைின் மைலவாட்ைங்கள் மதத்தின்
கேயைால் வாழ்வு சூைியமாகிப் லோை எத்தரைலயா இரளஞர்களின் குைலாக ஒலிக்கின்றது.

"எல்ைா மதங்களுகம அணமதிணய எப்படி அணைவதுன்னு தான் கபாதிக்குது. ஒரு அவைம் என்னன்னா,

அதிகபட்ச அணமதிக் குணைவு மதத்தின் சபயரால் தான் நைக்குது."

1960களின் துவக்கத்திலல இருந்லத அங்ககான்றும் இங்ககான்றுமாய் நிகழ்ந்து ககாண்டிருந்த மதக்கலவைமாைது

ோேர் மசூதி இடிப்ேிற்குப் ேிறகு கேரும் அளவில் லதசம் முழுவதும் கவடித்ததாகச் கசால்லப்ேடுகின்றது. அதற்கு

ஆதாைமாக இந்துகள் மீ தாை ேல்லவறு தாக்குதல் சம்ேவங்களின் அறிக்ரகத் தகவல்கரளச்சமர்ப்ேிக்கிறார் தஸ்லிமா.

கற்ேழிப்பு, ககாரல, ககாள்ரள, கசாத்து அேகரிப்பு எை மதத்தின் லேைால் நிகழ்த்த அத்தரை நிகழ்வுகரளயும் லததி
குறிப்ேிட்டுச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். இதன் காைணமாக நாவலில் கதாைிக்கும் ஆவணத்தன்ரமரயத் தவிர்க்க

இயிலவில்ரல. நீளும் அந்தக் குற்றப்ேட்டியல் மதசார்ேற்ற சமூகம் மீ தாை நம் நம்ேிக்ரகரய அரசத்துப் ோர்ப்ேது.
மதக்கலவைத்தின் லகாைவிரளவுகரள ஒரு குடும்ேத்தின் கரத ககாண்டு விளக்க முயன்று கவல்கிறார் தஸ்லிமா.
இந்துப் கேண்கள் கோட்டு ரவத்துக் ககாள்ளவும், ேிடித்த உரைரய உடுத்தவும், சங்கீ தம் ேயிலவும் எதிர்ககாண்ை
இைறல்கரள சிறுோன்ரமயிைத்தின் மீ தாை வன்முரற என்று வரகப்ேடுத்துகிறார். லோலலவ சுதாமய் ேதவி
உயர்வு கேறாமல் ஓய்வு கேறுவரதயும், சுைஞ்சன் 30 வயரத கைந்து லவரலயில்லாமல் இருப்ேரதயும்.
1970களில் நிகழ்ந்த வங்கலதச சுதந்திைதிற்காை லோைாட்ைத்தில் தான் ேங்கு கேற்ற நிரைவுகரள சுதாமய்

மீ ட்கைடுத்துக் ககாள்வது சுவாைஸ்யம். ரகதிகள் முகாமில் மிகுந்த சித்ைவரதக்குள்ளாை சுதாமய், வங்கலதச

விடுதரலப் லோரில் உயிரைப் கோருட்ேடுத்தாது லோைாடியவர். அப்ேடியாைவர் இன்று பூர்வகச்
ீ
கசாத்துக்கரள
இழந்து, மரைவி மக்கலளாடு ேரிதாே நிரலயில் உழன்று நிைந்தை லநாயாளி ஆகிறார், லதசம் அவரை

முற்றிலுமாய் ரகவிட்ைதின் காைணி மதம் மட்டுலம. இத்தரை சம்ேவங்களுக்குப் ேிறகும் அந்தத் லதசத்ரத விட்டு
கவளிலயறத் தயாைாக இல்லாத அவரின் மைநிரல கநகிழச் கசய்வது.

லமலலாட்ைமாகப் ோர்த்தால் இந்நாவல் குறிப்ேிட்ை மதச்சார்பு ககாண்ைதாகத் லதான்றலாம். உண்ரமயில்
தஸ்லிமாவின் இப்ேரைப்பு கமாழி, இைம், லதசம் எைப் ோகுோடுகளற்று, எல்லலாருக்குமாை நாவல்.

வசீகரிக்கும் இலக்கிய நரைலயா, சுவாைஸ்ய கரத கசால்லலலா இல்லாதது நாவலின் மிகப்கேரிய குரற.
இருப்ேினும் மதக் கலவைங்களுக்கு எதிைாகவும் அரதத் தூண்டி விடும் அைசியல் கட்சிகளுக்கு எதிைாகவும்
ஆதாைப்பூர்வப் ேரைப்ரேச் சமர்ப்ேித்துள்ள தஸ்லிமாவின் துணிச்சல் ேிைமிக்க ரவப்ேது.
மதத்தின் கேயைால் நிகழும் வன்முரறகளுக்கு எதிைாை கருத்துக்கரள மிகுந்த கோறுப்புணர்ச்சிலயாடு உைத்துப்
லேசுவதால் இந்நாவல் வாசித்லத தீை லவண்டிய ேட்டியலில் லசர்கிறது.
லஜ்ஜா | தஸ்லிமா நஸ்ரின் | தமிழில் - லக.ஜி.ஜவ

ர்லால் | ேக்கங்கள்: 232 | விரல: ரூ.200 | கவளியீடு: கிழக்கு

***

25

தமிழ்
சமாழி

சசல்வராஜ் சஜகதீசன்
ஆர்ைர் கசய்திருந்த லதாரசகள் வந்து நாங்கள் சாப்ேிை ஆைம்ேித்த லோதுதான் அந்தக் குைல் லகட்ைது.
"ஒன் கமௌத் லேேி. ஒன்லி ஒன் கமௌத்"
எங்களுக்கு அடுத்த லமரஜயில் ஒரு சிறு கேண்ணுக்கு தட்டில் இருந்த இட்லிரய அவள் அம்மா ஊட்டிக்
ககாண்டிருந்தாள். நான் அவர்கள் இருந்த லமரஜரய ோர்த்தேடி அமர்ந்திருந்லதன்.

"ஒரு வாய்மா" என்றாள் அந்த சிறுமியின் ேக்கத்தில் இருந்த ோட்டி. அந்தச் சிறுமியின் அம்மாவின் அம்மாவாய்
இருக்கலாம்.

"அம்மா, ககாஞ்சம் சும்மா இரும்மா" என்ற சிறுமியின் அம்மா, மறுேடியும் "ஒன் கமௌத் லேேி" என்றேடி ஊட்ை
ஆைம்ேித்தாள்.

சமீ ேத்தில் அந்தச் சிறுமி ேடிக்கும் ேள்ளியின் கேற்லறார் ஆசிரியர் கூட்ைத்திற்குப் லோய் வந்திருப்ோள் என்று

நிரைத்து ககாண்லை, என் ேக்கத்தில் சாப்ேிட்டுக் ககாண்டிருந்த இரளயவரைப் ோர்த்லதன். அவனுக்கு அந்தச்
சிறுமிரய விை ஒரு வயது கூை இருக்கும். அந்தச் சிறுமிரயலய ோர்த்துக் ககாண்டிருந்தான். எதிலை என்

மரைவிக்குப் ேக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த கேரியவன் சாப்ேிடுவதில் மும்முைமாய் இருந்தான். ோர்ரவரயச்
சின்ைவரை லநாக்கித் திருப்ேிலைன். அவன் ோர்ரவ அந்தச் சிறுகேண் மீ லத இருந்தது.

நாங்கள் அவரைப் ேடுத்தி எடுத்த காலங்கரள நிரைத்துக் ககாண்டிருக்கிறாலைா? ஒரு வருைம் முன்ைால்

நைந்தரவகள் ஐந்து ஆறு வயதுச் சிறுவர்களின் நிரைவில் தங்கிப் லோய் இருக்குமா என்று என்ைால் ஊர்ஜிதப்
ேடுத்திக்ககாள்ள முடியவில்ரல. "தட்ரைப் ோர்த்துச் சாப்ேிடுறா" என்று அவன் கவைத்ரதத் திரச திருப்ே

முயன்லறன். நான் கசான்ைதற்காக ஒருமுரற தரலரயத் தாழ்த்தி தட்ரைப் ோர்த்து ஒரு லதாரச விள்ளரல
ரகயில் எடுத்தவன் மறுேடியும் அந்தச் சிறுமி இருந்த திரசயில் ோர்ரவரய ஓை விட்ைான்.

அந்தச் சிறுமியின் ேக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த ோட்டியின் நிரலரம குறித்து நான் லயாசித்துக் ககாண்டிருந்லதன்.

இைண்டு அல்லது மூன்று மாதச் சுற்றுலா விசாவில் கவளிநாட்டில் இருக்கும் மகரைலயா மகரளலயா ோர்க்க
வரும் ோட்டிகளுக்கு கேரும்ோலும் என்ைவிதமாை எதிர்ோர்ப்புகள் இருக்கும். லேைலைா அல்லது லேத்திலயா
அவர்கலளாடு ககாஞ்சிப் லேசி மகிழ்வதிலா அல்லது ஊர் சுற்றிப் ோர்ப்ேதிலா?

ஆைால், இங்லக நைந்து ககாண்டு இருப்ேது என்ை? ோசத்துைன் தாய்கமாழியில் ககாஞ்சிப் லேசி உணவு கூை
ஊட்ை முடியாதேடி சிறுமியின் அம்மா ோட்டிரயத் தடுக்கிறாள்.

அவரளயும் குற்றம் கசால்ல முடியாது. அவளுக்கு அந்த மாதிரி ேள்ளியில் கசால்லப்ேட்டிருக்கும். இரளயவைின்
ேள்ளிக்கு நான் லோயிருந்த லோது எைக்குச் கசால்லப்ேட்ைது மாதிரி.

"வட்ல
ீ
ரேயன் கிட்ை என்ை லாங்க்லவஜ் லேசறீங்க?" என்ற லகள்வி என் முன்ைால் ரவக்கப்ேட்ை அன்று என்ை
ேதில் கசால்ல என்று ஒரு கணம் லயாசித்தது இப்லோதும் நன்றாக நிரைவில் இருக்கிறது.
ேதில் கசால்ல முரைவதற்குள், "எதுவாருந்தாலும் இைிலம ஆங்கிலத்திலலலய லேசுங்க. நான் லேசுறது எதுவுலம
புரியாத மாதிரிலய இருக்கான். இப்ேடிலய லோைா கிளாஸ்ல லகாப்அப் ேண்றது கஷ்ைம்" என்று இன்ைமும்
விளக்கமாகச் கசான்ைாள் இரளயவைின் வகுப்பு ஆசிரிரய.
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"உங்க வட்ல
ீ
உங்க குழந்ரதக் கிட்ை என்ை லாங்குலவஜ்ல லேசுறீங்க" என்று லகட்க நிரைத்தவன் "ஓலக லமைம்"
என்று கசால்லிவிட்டு எழுந்து ககாண்லைன். எைக்குப் ேின்ைால் இன்னும் எட்டு ஒன்ேது லேர் தன் வாரிசுகலளாடு
இலத லோலலவா ககாஞ்சம் லவறு மாதிரிலயா உேலதசம் கேற்றுப் லோகக் காத்துக் ககாண்டிருந்தைர்.

“சூப்ேர்ரவசரை ககாஞ்சம் ோர்த்துட்டுப் லோயிடுங்க" என்று இரளயவைின் கேயரை ஒரு துண்டுச் சீட்டில் எழுதி
நீட்டிைார் அந்த வகுப்பு ஆசிரிரய. சூப்ேர்ரவசர் ரூம் எங்லக என்று லகட்டுக் ககாண்டு அரத லநாக்கி நைந்லதன்.
சூப்ேர்ரவசர் அரறயில் உள்லள ஒருவர் தன் மகலைாடு சூேர்ரவசர் கசான்ைரத கமௌைமாகக் லகட்டுக்
ககாண்டிருந்தார். அவைது தரல அவ்வப்லோது லமலும் கீ ழும் அரசந்து ககாண்டிருந்தது.

வாசலில் லோைப்ேட்டிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்லதன். சின்ைவரை கூட்டிக் ககாண்டு வைாதது நல்லது என்று

லதான்றியது. வந்திருந்தால் இரத எல்லாம் லகட்டு விட்டு, அதிலிருந்து அவன் லகட்கும் லகள்விகளுக்கு எல்லாம்
ேதில் கசால்லி மாளாது.

அரலலேசியில் மரைவி அரழத்து "என்ைாச்சு, ோர்த்து முடிச்சாச்சா?" என்றாள். "இன்னும் இல்ரல, முடிச்சதும்
கூப்புைலறன்" என்று ரலரைக் கட் ேண்ணிலைன். அரலலேசி மறுேடி ஒலித்தது.
"ஸ்லகார் என்ைாச்சு" என்றது நண்ேன் ைாமின் குைல். "ஸ்கூல்ல ஓேன் அவுஸ்ல இருக்லகன்" என்லறன்.
"ஸ்கூல்ரலயா. லயாவ். இந்தியா ோகிஸ்தான் லமச் லோயிட்ருக்கப்ே ஸ்கூல்ல என்ைய்யா ேண்ற?"

"ஆேீஸ் வந்ததும் கூப்புடுலறன்" என்று அந்த ரலரை கட் ேண்ணவும் "கம் இன்" என்று உள்ளிருந்து அரழப்பு
வைவும் சரியாக இருந்தது.

அடுத்த நிமிைம் சூேர்ரவசரின் எதிலை இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தவன், கிளாஸ் டீச்சர் ககாடுத்த துண்டுச்

சீட்ரைப் ோக்ககட்டில் இருந்து எடுத்து நீட்டிலைன். சூேர்ரவசைாை அப்கேண்ணின் முகம் நல்ல கடுப்ேில் இருந்தது.
எைக்கு முன்ைால் லேசிப் லோைவரின் மகன் விஷயத்தில் என்ை ேிைச்சரைலயா? எதுவாயிருந்தாலும் அடுத்து
வந்து அமர்ந்திருப்ேவரிைமும் அலத கடுப்பு லதரவதாைா? அதுவும் ஆைம்ேிக்கும் முன்ைலம?

சூேர்ரவசர் அவைது இைது புறத்தில் இருந்த சின்ை லமரஜயில் இருந்து ஒரு லநாட்ரை உருவி எடுத்து, ேிரித்து
என்கைதிலை லமரஜயில் லோட்ைார். ரவக்கவில்ரல. ஏறக்குரறய லோட்ைார்.

நான் சற்று முன்லை குைிந்து லநாட்ரைப் ோர்த்லதன். ஆங்கில எழுத்துகள், சற்றுக் லகாணலாக கநளிவுகலளாடு
எழுதப்ேட்டிருந்தை. ேக்கத்தின் இைது ஓைத்தில் "நீட் இம்ப்ரூவ்கமண்ட்" என்று எழுதியிருந்தது.

நான் என் முரறக்குத் தயாைாலைன். கவகு அழகாை ஆங்கிலத்தில் ஆைம்ேித்தது சூேர்ரவசரின் உரை.
"ரககயழுத்ரதப் ோர்த்தீங்களா? எப்ேடி கிறுக்கி கிறுக்கி எழுதியிருக்கான். வட்ல
ீ
நீங்க லேைன்ட்ஸ் என்ைதான்

ேண்றீங்க? கிளாஸ் டீச்சர் எவ்வளவு கஷ்ைப்ேை லவண்டியிருக்குன்னு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? எவ்வளவுதான்
திருப்ேித் திருப்ேி கசால்லிக் ககாடுக்கிறது? கசால்லுங்க."

"அதற்குத்தாலை ஆசிரியர் ஆகிய நீங்கள் எல்லாம் இருக்கிறீர்கள். தவிைவும் இதுதாலை உங்களின் லவரலயும்"
என்று உள்ளுக்குள் லதான்றிய எரதயும் முகத்தில் காட்ைாமல் லகட்டுக் ககாண்டிருந்லதன்.
"ஸீ. இந்த லநாட்ரைப் ோருங்க. இவனும் உங்க ரேயன் கிளாஸ் தான். எவ்வளவு நீட்ைா இருக்கு." என்று
கசான்ைேடி லமரஜயில் இருந்த இன்கைாரு லநாட்ரைப் ேிரித்துக் காட்டிைார். யுலகஜிக்கு ககாஞ்சம்

அதிகப்ேடியாகலவ முத்து முத்தாக அழகாக இருந்தது. எல்லலாரிைமும் இந்த லநாட்டு காட்ைப்ேட்டிருக்கும் என்று
நிரைத்துக் ககாண்லைன்.
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"நீங்க என்ை ேண்ணுவங்கலளா
ீ
கதரியாது. இன்னும் ஒரு மாசத்துல, எைக்கு இம்ப்ரூவ்கமண்ட் கதரியனும்."
என்றார், முகத்தில் கடுப்பு இன்னும் ககாஞ்சம் கூடுதலாய்.

"ஓலக?" என்றவரிைம் "ஸுயூர் லமைம், வி வில் டூ அவர் கேஸ்ட்" என்று கசால்லிவிட்டு எழுந்து கவளிலயவந்லதன்.
சூேர்ரவசர் கசான்ை எல்லாவற்ரறயும் கிளாஸ் டீச்சலை கசால்லியிருக்கலாலம என்று ஸ்கூல் காம்கேௌண்ட்
விட்டு கவளிலய வந்ததும் லதான்றியது.

மகைின் ரககயழுத்ரதச் சரி கசய்ய என்ை கசய்யலாம் என்று லயாசித்தவனுக்கு இவர்கள் எவ்வளலவா லமல்
என்று லதான்றியது. இதற்கு முன்ைால் எல்லகஜி ேடித்த ேள்ளியில் கசான்ைதற்கு முன்ைால் இதுகவல்லாம்
ஒன்றுலம இல்ரல.

"கேன்சிரல சரியாகலவ விைல்களில் ேிடிக்க மாட்லைன் என்கிறான். ஒரு சின்ை

ட்
ீ கதைேி ககாடுத்தால் சரியாகி

விடும். அரதப்ேற்றி உங்களிைம் லேசலவண்டும், எப்லோது உங்களுக்கு வை வசதிப்ேடும்?" என்று கதாரலலேசியில்
லகட்ை அந்தப் கேண் குைரல எப்ேடி அவ்வளவு சீக்கிைத்தில் மறக்க முடியும்?

"அஞ்சு வயசுப் ரேயனுக்கு ரகயில சூடு ரவக்கனும்னு கசால்ற உங்கரள கண்டிப்ோ நானும் ோர்க்கணும்" என்று
ஆைம்ேித்து, நான் அவ்வளவு கத்திப் லேசியரத, அதுவரை யாருலம ோர்த்ததில்ரல என்று ஒவ்கவாருவரும்
ேின்ைால் கசால்லிச் கசன்றார்கள்.

அதற்குப் ேின், ஆைம்ேித்துத் லதடி, ககாண்டு லசர்த்த இந்தப் ேள்ளியில், அப்ேடி என்ை கேரிதாய் கசால்லி

விட்ைார்கள். நன்றாக எழுதப் ேயிற்சி ககாடுக்கச் கசால்கிறார்கள். கசய்து விட்ைால் லோகிறது. நம் குழந்ரதக்கு
நாம் கசய்யாமல் லவறு யார் கசய்வார்கள்?

"ைாடி, ேில் வந்திருச்சி." என்ற கேரியவைின் குைலில் நிரைவுகளில் இருந்து திரும்ேியவன், ேில்ரல கசட்டில்
கசய்துவிட்டு கவளிலய வந்லதாம்.

"ஒன் கமௌத் லேேி" எங்கள் ேின்ைால் கமலிதாய் காற்றில் கரைந்து ககாண்டிருந்தது.
*
மறுநாள், நாவல் ஒன்ரறப்ேடித்துக்ககாண்டிருந்த என்ைருலக வந்த கேரியவன் "ைாடி, இது தமிழ் தாலை?" என்றான்.
"ஆமாம்"
"இகதல்லாம் நான் எப்ேப் ேடிக்கறது"
"அதுக்கு தமிழ் ேடிக்க கத்துக்கனும்ைா முதல்ல."
"ஏன் ஸ்கூல்ல தமிழ் கசால்லித் தைமாட்றாங்க?'
"இந்த ஊர் லாங்க்லவஜ் அைேிக் இல்ரலயா. அதுதான் அைேிக் கசால்லித் தைாங்க."
"எைக்கு ஒரு ஐடியா. இந்த புக்ரஸ எல்லாம் ஸ்லகன் ேண்ணி, அப்ேடிலய இங்கிலிஸ்ல மாத்தற மாதிரி ஒரு
ஸ்லகைர் இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல?"

"ககாஞ்சம் கோறு. இங்லக ஒரு இைத்தில தமிழ் டியூசன் கசால்லித் தைாங்களாம். விசாரிச்சுப் ோர்த்துட்டு லசைலாம்"
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"சரி"
அபுதாேியில் இந்தியக் கலாச்சாை ரமயம் என்று ஓர் அரமப்ேில் தமிழ் வகுப்புகள் நைத்தப்ேட்டு வருவதும்

அலுவலக நண்ேர்களின் ேிள்ரளகள் அந்த வகுப்புகளுக்குப் லோய் வருவதும் ககாஞ்ச நாட்களுக்கு முன்புதான்
எைக்குத் கதரிய வந்தது. விசாரித்ததில், குரறந்தேட்சம் மூன்றாவது வகுப்ோவது ேடித்திருக்க லவண்டும்.
அப்லோதுதான் நாங்கள் கசால்லிக் ககாடுப்ேரதப் புரிந்து ககாள்ள முடியும் என்று கசான்ைார்கள்.

கேரியவரை மட்டும் லசர்க்கலாம் என்று ேதிவு கசய்லதன். ேள்ளித் லதர்வுகள் முடிந்து, விடுமுரறயில் வகுப்புகள்
கதாைங்கும். லதர்வுக்கு இன்னும் இைண்டு வாைங்கலள இருந்தை. அைேி, இந்திக்கு என்று மாறி மாறி டியுசன்

வகுப்புகளுக்கு லோய் வந்து ககாண்டிருந்தான் கேரியவன். டியூஷன் வாத்தியார் வடுகளுக்கு
ீ
ககாண்டு லோய்
விடுவதும் வகுப்பு முடிந்ததும் திரும்ே அரழத்துக் ககாண்டு வருவதும் அப்ோக்களின் லவரல.
அப்ேடி ஒரு நாள் இந்தி டியூஷன் லோய்விட்டு வந்த ஒரு நாள் கேரியவன் கசான்ைான்:
"ைாடி, இந்தி டீச்சர் வட்ல
ீ
ஒரு கேரிய ைாக் இருக்கு ைாடி. உள்லள லோகும்லோலத வள்ளுன்னு கிட்ை வரும். ஆைா
இந்தி டீச்சர் சுப் கலைானு கசான்ைவுைலை கம்முனு லோய் ஒரு மூரலயில உட்கார்ந்துக்கும் ைாடி."
"ஜாலியாய் இருக்கும்னு கசால்லு”
"ஜாலியா? முதல்ல ேயமா இருந்துச்சு. இப்ே ஓலக."
"சரி"
"ைாடி. ஒரு ைவுட்டு"
"கசால்றா"
"ைாகுக்கு இந்தி கதரியுமா?" டீச்சர் சுப் கலைானு கசான்ைவுைலை கம்முனு லோயிடுது?"
***
ச. முத்துகவல் கவிணதகள்
இரும்புக்கரம் ககொண்டு அடக்கப்படும்!
இரும்புக் கரம் எப்கபாதும்
தன்

க்திலயப் பரிக ாதித்து

நிறுவிக்ககாண்கடயிருக்கிறது
ககாட்டும் மலையில்
கதாட்டத்துச் க டிகளுக்கு
ஒழுகும் க ாம்பில் தண்ண ீர் முகந்து
ஊற்றும்படி ஆலணயிடுகிறது
ஊற்றுகவார் இலையில்
ஒரு கதாலடக்கறி லவக்கிறது
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எதிரில் எதிரில் வந்தும்
ைாம் கபாடாத லககளுக்கு
விைங்கு பூட்டி உள்கள தள்ளுகிறது
கண்ணாடிச் சுவர்களின் எல்லைகளுக்குள்
நீந்திக்ககாண்டிருக்கும் மீ ன்கள் பார்க்க
ஒரு மீ லன அள்ளி சுடுமணைில் கபாடுகிறது
உன் வாயில் திணிப்பதற்காக
அதுகவ மைத்லதயும் அள்ளுகிறது
அடுத்த முகூர்த்தத்தில் தாைி கட்டுவதாகச் க ால்ைி
எல்ைாவற்லறயும் உருவிக்ககாண்டு
விபச் ாரிப் பட்டமிட்டு கற்கலள எறிகிறது
உரறப்புக்கு உனது தன்மானமும்
உப்புச்சுலவக்கு உனது கண்ணலரயும்
ீ
க ர்த்து வதக்கிய இதயங்கலள
ப்புக்ககாட்டித் தின்கிறது
தான் இழுத்த இழுப்புக்ககல்ைாம்
வலளயவரும் நீதிதான்
அதன் ஆல க்குரிய கள்ளக் காதைி
கவகறங்கும்

நகரவிடாமல்

உன்லனப் பந்தாக்கி ஓயாமல் விலளயாடுகிறது
வி ாரலணக் லகதியாக்கி வண்கஞ்
ீ
ி ஊத்தி
இறுதித் தீர்ப்பு வலரக் காத்திருக்காமல்
கண்கலளயும் லககலளயும் கட்டி
மண்டியிட்ட நிர்வாணத்தின்
முதுகில் கதாட்டாக்கலளச் க ருகியது
உனது கநஞ்சுக்கு வந்த தங்க கமடலை
குறுக்கில் புகுந்து தன் கநஞ் ில் வாங்கிக்ககாள்கிறது
அதன் ஆட்காட்டி விரைிைிருந்து
ீறிவரும் கதாட்டா கண்டு திலகத்து முடிவதற்குள்
குண்டு உன் கநஞ் ில் நுலைந்தது.
*
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பலரும்
பைரும் காதைிப்பலதப் பார்த்து
பைரும் காதைிக்கிறார்கள்
கல்யாணத்துக்குப் பிறகும்
பைரும் காதைிப்பலதப் பார்த்து
பைரும் காதைிக்கிறார்கள்
*
கலவி உரரயொடல்கள்
1
நட்பு பக்தி பா ம்
இலவகயல்ைாம் காதைில் க ராது காமம் துளியாகிலும் கைக்காமல்
காதல் இல்ைகவயில்லை.
2
உன்லனத் கதாட்டுக்ககாண்கடயிருக்க
அலைந்து தவிக்கிகறன் என்பது உண்லமதான்
கதாட்ட சுகம்
கதாடவிருக்கும் சுகம்
எல்ைாம் கனவில் நிைலை அலணப்பது
கதாடும் சுகம்
கதாட்டுக்ககாண்டிருக்கும்கபாது மட்டும்தான்.
3
இன்கறல்ைாம் உன்லனப்
பார்க்கமுடியாது
குரல் ககட்கமுடியாகதன்பது உறுதியாகிவிட்டது
உன்னுலடய புலகப்படத்லதகய
கராம்ப கநரம் உற்றுப் பார்த்துக்ககாண்டிருந்கதன்
உனக்கு இலதச் க ால்ைியாககவண்டும்
புலகப்படத்தில்தான் உன்லன
என் கவனம்

ிந்தாமல்,

ிதறாமல்

பார்க்ககவ முடிகிறது.
***
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மணிவண்ணன் : சமூகப் புரட்சியின் கணைஞன்

முரேிகண்ணன்
இைண்ைாண்டுகளுக்கு முன்ைர், உறவிைர் ஒருவரின் வட்டு
ீ
நிகழ்வில் இருந்தலோது, அந்தத் தகவல் வந்தது. இந்த,
காகமடியா நடிப்ோலை மணிவண்ணன் அவரு இறந்துட்ைாைாம் என்று. கேரிய அதிர்ச்சி எைக்கு. மணிவண்ணன்
இறந்தரத விை, 50 ேைங்கள் இயக்கிய ஓர் இயக்குநரை காகமடி நடிகர் என்ற வட்ைத்தில் அரைத்து விட்ைார்கலள
என்று. 90களுக்குப் ேின் ேிறந்த தரலமுரற லவண்டுமாைால் அவரை காகமடி நடிகர் என்லறா அல்லது எங்கள்
கிைாமப்ேகுதிகளில் வழங்கப்ேடும் “ரசடு ஆக்ைர்” என்ற ேதம் ககாண்லைா அரழத்துக் ககாள்ளட்டும். ஆைால்
80கரளச் லசர்ந்தவர்கள் கூை அவர் ஓர் இயக்குநர் என்ேரத மறந்துவிடுகிறார்கள்.
30 வருைங்களுக்கு முன்ைால், கோழுதுலோக்கிற்குத் திரைப்ேைங்கரள மற்றுலம நம்ேியிருந்த சிற்றூரில் இருந்த
எைக்கு இைண்டு வரகயாை திரைப்ேைங்கள் மட்டுலம காணக்கிரைத்தை. ஒரு வரகயில் ோைதிைாஜா, ோலசந்தர்
லோன்ற இயக்குநர்களின் இயக்கத்தில் கவளிவந்த திரைப்ேைங்கள். கரதக்களன் நன்கு அரமந்திருக்கும் இந்த
வரகத் திரைப்ேைங்களில் நாயகர்களுக்கு கேரிய லவரல இருக்காது. இன்கைாரு முரையில் நாயகர்கரள
உயர்த்திப் ேிடிக்கும் மசாலா ேைங்கள். இந்த இைண்டும் வரகயும் எைக்குப் ேிடித்தமில்ரல. கரலப் ேைங்களுக்கும்
வணிகப் ேைங்களுக்கும் இரையில் லேைலல் சிைிமா என்று ஒன்று இருப்ேதுலோல, வணிகப் ேைங்களிலலலய
கரதரய அடிப்ேரையாக ககாண்ை ேைலம அந்த வயதில் எைக்கு லதரவப்ேட்ைது.
அப்கோழுது ேள்ளியில் ேடித்துக்ககாண்டிருந்லதன். ேள்ளிக்குச்கசல்லும் வழியில் ஒட்ைப்ேட்டிருந்த ஒரு திரைப்ேைச்
சுவகைாட்டி கவைத்ரத ஈர்த்தது. ோக்யைாஜும் தாடி ரவத்த ஒருவரும் கம்புகரள ரவத்து சண்ரைப் லோட்டுக்
ககாண்டிருப்ேது லோலவும், அரத ோைதிைாஜா ோர்த்துக் ககாண்டிருப்ேரதப் லோலவும் அடியில் சிறந்த சிஷ்யன்
யார் என்ற லோட்டிக்லக சண்ரை என்ேரதப் லோலவும் ஒரு வாசகம் இைம் கேற்றிருந்தது. அது மணிவண்ணன்
இயக்கிய முதல் ேைமாை “லகாபுைங்கள் சாய்வதில்ரல”க்காை விளம்ேைம். எங்கள் ஊருக்கு, கவளியாகி 100 நாட்கள்
கழித்லத எந்தப் ேைமும் வரும். இந்தப் லோஸ்ைர் 100 நாட்கள் ஓடியேின் அடிக்கப்ேட்ை லோஸ்ைர் என்ேதாலும்
அப்லோது எந்தச் சமூக வரலத்தளமும் இல்லாததாலும் யாரும் அரதக் கிண்ைல் கசய்யவில்ரல. அந்த
லோஸ்ைருக்காை நியாயத்ரதச் சிறப்ோகலவ கசய்தவர் மணிவண்ணன். ஆைாலும் ேைம் ோர்க்கும் ஆவல்
வைவில்ரல. அதன்ேின் அவர் இயக்கி கவள்ளி விழா கண்ை “இளரமக் காலங்கள்” ேைத்ரதயும் ோர்க்கவில்ரல.
சத்யைாஜுக்கு அரையாளம் ககாடுத்த நூறாவது நாள் திரைப்ேைம் வந்தலோது, இரைலவரளக்குப் ேிந்ரதய
காட்சிகள் ேைேைப்ோகப் லேசப்ேட்ைை. சில திலயட்ைர்களில் கேண்கள் மயங்கி விழுந்தார்கள், எைலவ இரைலவரள
முடிந்து ேைம் ஆைம்ேித்து சிறிது லநைம் கழித்து ஒரு லசாைாரவ உரைத்து கைடியாக ரவத்துக் ககாள்வார்கள்
என்கறல்லாம் கசய்தி ேைவியது. ேைம் ேிடித்திருந்தது. கதாைர்ந்து வந்த 24 மணி லநைமும் ஓக்லக ைகம். அதன்ேின்
மணிவண்ணன் ேைங்கள் என்றாலல ஒரு ஆவல் ேிறந்தது.
ோைதிைாஜாவின் ேைத்ரதப் புகழ்ந்து கடிதம் எழுதி, அவரிைம் உதவி இயக்குநைாகச் லசர்ந்தவர் மணிவண்ணன்.
ஐந்து கேரிய கவற்றிப்ேைங்களுக்குப் ேின் நிழல்கள் ேைத்தில் தான் தன் முதல் லதால்விரயச் சந்தித்தார்
ோைதிைாஜா. அது மணிவண்ணைின் கரத. இருந்தும் தன் அடுத்த ேைத்திற்கு மணிவண்ணன் கசான்ை கரதரயலய
எடுத்தாண்ைார். அதுதான் கேரிய கவற்றி அரைந்த அரலகள் ஓய்வதில்ரல. காதல் ஓவியம் வரை
ோைதிைாஜாவிைம் ேணியாற்றிைார். அதன்ேின்ைர் லகாபுைங்கள் சாய்வதில்ரல ேைத்ரத இயக்கிைார்.
மணிவண்ணைின் சிறப்லே எல்லா வரகயாை கரதக் களங்கரளயும் ரகயாண்டு எல்லாவற்றிலும் கவற்றிரயக்
கண்ைவர் என்ேதுதான். காதல் என்றால் இளரமக் காலங்கள், இங்லகயும் ஒரு கங்ரக. குடும்ேக் கரதகள் எைில்
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லகாபுைங்கள் சாய்வதில்ரல, அம்ேிரக லநரில் வந்தாள். திரில்லர் என்றால் நூறாவது நாள், 24 மணி லநைம்,
விடிஞ்சா கல்யாணம், மூன்றாவது கண். சமூக சீர்திருத்தம் என்றால் முதல் வசந்தம், வாழ்க்ரகச் சக்கைம்.
ஜைைஞ்சகமாை ேைங்கள் எைில் ஜல்லிக்கட்டு, சின்ை தம்ேி கேரிய தம்ேி, சந்தைக்காற்று. அவர் எக்காலத்திலும்
நிரைவு ககாள்ளப்ேடும் அைசியல் விமர்சைப் ேைங்கள் எைில் ோரலவை லைாஜாக்கள், இைி ஒரு சுதந்திைம்,
அரமதிப்ேரை. தமிழில் மட்டுமல்லாமல் கதலுங்கு, இந்தியிலும் ேைங்கரள இயக்கியவர் மணிவண்ணன்.

மணிவண்ணன் இயக்கிய ேைங்களில் கதாழில் நுட்ேம் ஆச்சர்யமூட்டுவதாக இருக்காது. நைைம், சண்ரைக்
காட்சிகள் மைரத கவைாது. அவருரைய ேலலம சுவைாசியமாை கரத. நல்ல கதாசிரியர்கரள அவர் தைது
ேைங்களில் கதாைர்ந்து உேலயாகித்துக் ககாண்ைார். லகாபுைங்கள் சாய்வதில்ரல, முதல் வசந்தம், இங்லகயும் ஒரு
கங்ரக ேைங்களில் கரலமணி, சின்ை தம்ேி கேரிய தம்ேி, உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் ேைங்களில் ஷண்முக
ேிரியன், ஜல்லிக்கட்டு ேைத்தில் வியட்நாம் வடு
ீ சுந்தைம் எைத் லதர்ந்த கதாசிரியர்களின் துரணலயாடு இயக்கிைார்.
அந்தக் கரதக்கு ஏற்றார் லோல அன்றாை வாழ்வில் இருந்து எடுக்கப்ேடும் லகைக்ைர்கள், அந்தக் லகைக்ைர்கள் லேசும்
சமூகத்ரதக் லகள்வி லகட்கும் வசைங்கள் தான் மணிவண்ணைின் சிறப்பு. அந்த லகைக்ைர்களும் மணிவண்ணைின்
குைலாகலவ ஒலிக்கும். மணிவண்ணைின் இன்கைாரு ேிளஸ் ோயிண்ட் நரகச்சுரவ. அவரின் முதல் ேைமாை
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லகாபுைங்கள் சாய்வதில்ரல கதாைங்கி கரைசிப்ேைமாை நாகைாஜ லசாழன் எம்ஏ எம்எல்ஏ வரை மீ ண்டும் மீ ண்டும்
ைசிக்கும்ேடியாை நரகச்சுரவ அரமந்திருந்தது (சில த்ரில்லர் ேைங்கரளத் தவிை).
கவுண்ைமணியுைன் இரணந்து அவர் ேணியாற்றிய வாழ்க்ரகச் சக்கைம், புது மைிதன், கதற்கு கதரு மச்சான்
ஆகிய ேைங்களில் சிறப்ோை நரகச்சுரவ காட்சிகள் அரமந்திருக்கும்.
மணிவண்ணின் இயக்கிய சமூகக் கருத்துள்ள ேைங்களில் முக்கியமாைது முதல் வசந்தம். அதுவரை வந்த
ேைங்களில் கேரும்ோலும் ேிைாமணர், முதலியார், கசட்டியார் லோன்ற எளிதில் கதருவில் இறங்கி சண்ரைக்கு
வந்துவிைாத வகுப்ேிைலை தங்கரள விை ஜாதி அடுக்கில் குரறவாைவர்களுைன் ஏற்ேடும் காதரல எதிர்ப்ேதாகக்
காட்சிப்ேடுத்துவார்கள். சில திரைப்ேைங்களில் லதவர் சமூகத்திைரை காட்சிப்ேடுத்தி இருப்ேர். மிக அரிதாக
”மைிதரில் இத்தரை நிறங்களா” என்ற ேைத்தில் தாழ்த்தப்ேட்ைவர்களுக்கு உள்லளலய அடுக்குகளில் இருக்கும்
தீண்ைாரமரயக் காட்டி இருப்ோர்கள். கவுண்ைர் சமூகத்திைரின் தீண்ைாரமரய லநைடியாக கேயர்களுைன் ேதிவு
கசய்தது ”முதல் வசந்தம்” ேைம்தான். லவட்ரைக்காைக் கவுண்ைர் (மலலசியா வாசுலதவன்), குங்குமப் கோட்டுக்
கவுண்ைர் (சத்யைாஜ்) எை லநைடியாை கேயர்களுைன் குறிப்ேிைப்ேட்டிருக்கும். இருவரும் எதிரிகள். இருந்தாலும்
லவட்ரைக்காைக் கவுண்ைர், தன் லவரலயாட்கள் குங்குமப் கோட்டுக் கவுண்ைரைத் திட்டுவரத கோறுத்துக்
ககாள்ளாத அளவுக்கு ஜாதிப்ோசம் ககாண்ைவர். தன் மகள் தாழ்த்தப்ேட்ை ஜாதிக்காைரைக் காதலிக்கிறார் என்று
கதரிந்ததும் எதிரியாை குங்குமப் கோட்டுக் கவுண்ைருக்லக மணமுடிக்கத் திட்ைமிடுவார்.
வாழ்க்ரகச் சக்கைம் ேைத்தில் வைதட்சரணப் ேிைச்சிரைரய கதாட்டு இருப்ோர். இப்கோழுது வைதட்சரணப்
ேிைச்சிரை என்ேது குரறந்து விட்ைது. கேண் கிரைத்தால் லோதும் எைப் ேலரும் கசால்ல லகட்க லநரிடுகிறது.
ஆைால் அந்தக் காலகட்ைத்தில் அந்தப் ேிைச்சிரை கவகுவாக இருந்தது. மற்ற இயக்குநர்கள் எல்லாம்
வைதட்சரணப் ேிைச்சிரைரய மார்க்ககட் இழந்த நடிகர்கரள ரவத்து, நாைகப் ோணியில் எடுப்ோர்கள். ஆைால்
மணிவண்ணன் ஆக்சன்

ல
ீ ைாவாக அப்லோது இருந்த சத்யைாரஜ ரவத்து இந்தப் ேைத்ரத எடுத்து, மக்களிைம்

ககாண்டு லசர்த்தார். வட்டில்
ீ
காசு இல்ல, ஆைாலும் கவுைவத்துக்காகக் கைன் வாங்கி கேட்லைால் லோட்டு லயன்ஸ்
கிளப் லோலறன் என்று வாழ்ந்து ககட்ைவர்கரளக் காட்சிப்ேடுத்தி இருப்ோர்.
மணிவண்ணன் ஒரு தீவிை வாசிப்ோளர். கோது உரைரம தத்துவங்களிலும், கேரியாரின் கருத்தியலிலும் ஆழ்ந்த
ேற்றுள்ளவர். இது அவைது அைசியல் ேைங்களில் கவளிப்ேடும். ோரலவை லைாஜாக்களில் சத்யைாஜ் லநர்ரமயாை,
அைசியல் தவறுகரள எதிர்க்கும் ேத்திரிக்ரக ஆசிரியர், லட்சுமி மாவட்ை ஆட்சியர். வசைம் அப்லோது எதிர்க்கட்சி
தரலவைாக இருந்த கருணாநிதி. 80களில் கவளிவந்த அரிதாை அைசியல் ேைங்களில் இந்தப்ேைமும் ஒன்று. அடுத்த
ஆண்டில் ஒரு சுதந்திைப் லோைாட்ைத் தியாகியின் அவலத்ரதச் கசால்லிய “இைி ஒரு சுதந்திைம்”. இப்ேைம் லகாமல்
சுவாமிநாதைின் நாைகம் ஒன்ரற தழுவியது. 94ஆம் ஆண்டு மணிவண்ணன் இயக்கிய “அரமதிப்ேரை”. தமிழ்
சிைிமாவில் அைசியல் லேசிய மிகச்சிறந்த ேைங்களில் ஒன்று. ேைம் கவளியாகி 20 ஆண்டுகள் கழிந்த ேின்னும்
இக்காலச் சூழ்நிரலக்கு கோருந்தும்ேடி இருக்கிறது இந்தப்ேைம். மணிவண்ணன் இயக்கிய லதாழர் ோண்டியன்,
வைப்ேதக்கம்
ீ
ஆகிய ேைங்களிலும் கோது உரைரம மற்றும் சுயமரியாரதக் கருத்துகள் இைம்கேற்று இருந்தை.
மணிவண்ணன் இயக்கிய ஜல்லிக்கட்டு (சிவாஜி, சத்யைாஜ்), சின்ை தம்ேி கேரிய தம்ேி (ேிைபு, சத்யைாஜ்),
சந்தைக்காற்று (விஜயகாந்த்) ஆகிய ேைங்கள் நல்ல வசூரலத் தந்த ேைங்கள். சத்யைாரஜ ரவத்து அவர்
கதாைர்ந்து இயக்கிய புது மைிதன், கதற்கு கதரு மச்சான் ஆகியரவயும் முதலுக்கு லமாசமில்லாத ேைங்கள். கைம்
லகார்ட்ைார் அவர்கலள என்னும் ேைம் மட்டும்தான் வர்த்தக ரீதியாக அந்நாட்களில் லதால்வி அரைந்தது. இந்தப்
ேைங்களிலும் மணிவண்ணன் தன்னுரைய அைசியல் கருத்துக்கரள வாரழப்ேழத்தில் ஊசி ஏற்றுவது லோல
கசால்லிவந்தார். கதற்கு கதரு மச்சான் ேைத்தில் காவிரி நீர்ப் ேிைச்சிரைரய லலசாகத் கதாட்டுக் காட்டி இருப்ோர்.
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விஜயகாந்த், லமாகன், சத்யைாஜ், ேிைபு ஆகிலயார் மணிவண்ணைின் ேைங்களில் கதாைர்ந்து நடித்தவர்கள்.
சிவகுமார், சந்திைலசகர் ஆகிலயாரும் தவறாமல் மணிவண்ணன் ேைங்களில் இைம் ேிடிப்ோர்கள். சிவாஜி
கலணசரையும் இயக்கிய மணிவண்ணன் ஏலைா கமல்

ாசன், ைஜிைிகாந்த் மற்றும் கார்த்திக்குைன் இரணந்து

ேணியாற்றவில்ரல. இத்தரைக்கும் ைஜிைிகாந்துைன் ககாடி ேறக்குதுவில் வில்லைாகவும் நடித்து நல்ல
அறிமுகமும் ககாண்ைவர். மணிவண்ணன்,

ல
ீ ைாக்கரள நம்ேி ேைம் எடுத்தவர் அல்ல. அவர் ஸ்கிரிப்ரை நம்ேி

ேைம் எடுத்தவர். அதைால்தான், தான் எடுக்கப்லோகும் கரதக்குத் லதாதாை நடிகர்கரளலய உேலயாகப்ேடுத்திைார்.
அதைால்தான் அவர் உருவாக்கிய அருக்காணி, அமாவாரச, ஆோயில் ஆறுமுகம், லவட்ரைக்காைக் கவுண்ைர்,
குங்குமப் கோட்டுக் கவுண்ைர் எல்லாம் அரைவர் நிரைவிலும் நிற்கிறார்கள்.
மணிவண்ணைிைம் உதவி இயக்குநர்களாக இருந்தவர்களும் லசாரை லோைவர்கள் அல்ல. திரைப்ேைக்
கல்லூரியில் ேடித்துவிட்டு வந்த ஆர்லக கசல்வமணி, விக்ைமன், ரவகாசி கோறந்தச்சு ைாதா ோைதி, சுந்தர் சி,
கசல்வ ோைதி, சீமான், ஈ ைாமதாஸ், மாயாண்டி குடும்ேத்தார் ைாசுமதுைவன் எை குறிப்ேிைத்தக்க இயக்குநர்கள்
மணிவண்ணைின் ேிைதாை உதவியாளர்களாக இருந்தவர்கள். மணிவண்ணன் ேைங்கள் எப்ேடி கவரைட்டியாக
இருக்குலமா அப்ேடித்தான் அவர் உதவியாளர்களும். ேீல்குட் குடும்ேப் ேைங்கள் எைில் விக்ைமன், அைசியல்
ேின்புலம் எைில் கசல்வமணி, சீமான், ஈ ைாம்தாஸ், ைப்ேிங் ேைங்கள் எைில் கசல்வோைதி, கிைாமத்து குடும்ேத்துக்
கரதகள் எைில் ைாசுமதுைவன், சுந்தர் சிரயப் ேற்றிச் கசால்லலவ லவண்ைாம்.
மணிவண்ணன் 1994 வரை ேிஸியாை இயக்குநைாகலவ இருந்தார். அந்த ஆண்டிலலலய அவருரைய நான்கு
ேைங்கள் கவளிவந்தை. ேின் 1995ல் கங்ரகக்கரைப் ோட்டு ேைத்ரத இயக்கிய ேின்ைர், உைல்நிரல ோதிப்ேின்
காைணமாக தற்காலிகமாகப் ேைங்கரள இயக்குவரத நிறுத்திக் ககாண்ைார்.
மணிவண்ணன் ஈழ லோைாட்ைத்தின் மீ தும், விடுதரலப் புலிகள் அரமப்ேின் மீ தும் ஈடுோடு ககாண்டிருந்தார்.
அதைால்தான், ரவலகா மறுமலர்ச்சி திைாவிை முன்லைற்ற கழகத்ரத ஆைம்ேித்த லோது அதில் இரணந்தார்.
மதிமுக, 1998ஆம் ஆண்டு நாைாளுமன்றத் லதர்தலில் அதிமுக, ோஜக உைன் கூட்ைணி ரவத்த உைன் சற்று மைம்
தளர்ந்தார். 2007க்குப் ேின் தமிழ்நாட்டில் ஈழ லோைாட்ைத்துக்கு ஆதைவாகக் குைல்கள் எழுந்தது. ோைதிைாஜா, சீமான்,
அமீ ர் ஆகிலயார் சில லோைாட்ைங்கரள நைத்திைார்கள். இவர்களுக்கு மணிவண்ணன் தார்மீ க ஆதைரவ அளித்தார்.
ேிைசாந்த், கஜயா லை, மும்தாஜ் நடித்த சாக்லலட் ேைம் கவற்றிகேற்ற ேின்ைர் கஜயா லைவுக்கு வாய்ப்லே
வைவில்ரல. மரல மரல ோட்டுல எல்லா கல்ரலயும் மும்தாலஜ எடுத்துட்டுப் லோயிட்ைாங்க, எைக்கு
கூழாங்கல் கூை கிரைக்கல என்று அவர் நிருேர்களிைம் வருத்தப்ேட்ைாைாம். அதுலோல இந்தப் லோைாட்ைங்களில்
புகழ் கேரும்ோலும் சீமானுக்லக லசர்ந்தது. இதில் ோைதிைாஜா சற்று மைவருத்தம் ககாண்டு விலகிக்ககாண்ைார்.
ஆைால் மணிவண்ணன், சீமான் அணியிைருைலை இருந்தார். இதன் காைணமாக ோைதிைாஜாவுக்கும்,
மணிவண்ணனுக்கும் இரைலய சற்று மைவிலக்கம் ஏற்ேட்ைது.
ேிஸியாை இயக்குநைாக இருந்து, குணச்சித்திை, நரகச்சுரவ நடிகைாக மாறிய மணிவண்ணன் அதிலும் தன்
முத்திரைரயப் ேதித்தார். முதலில் கூறியரதப் லோல 90களில் ேிறந்தவர்களுக்கு அவரை ஓர் இயக்குநைாக
கதரிவரத விை நடிகைாகத்தான் கதரியும். தான் நம்ேிய அைசியலுக்கு மாறாக நிஜ வாழ்க்ரகயிலும் சரி,
சிைிமாவிலும் சரி நைக்காத மணிவண்ணன் ஒரு சமூகப் லோைாளிக்கு உரிய மரியாரதலயாடு வழியனுப்ேப்ேட்ைார்.
***
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பூமிகாவுக்கு உதவிய பூ
(சிறுவர் இலக்கியம்)

என். சசாக்கன், என். நங்ணக, என். மங்ணக | ஓவியம் பிரதம் புக்ஸ்

ஓர் அழகாை கிைாமம். அங்லக மிருதுளா என்ற கேண் குடும்ேத்துைன் வாழ்ந்துவந்தார்.
அவர் திைமும் தண்ண ீர் எடுப்ேதற்காக ஆற்றுக்கு நைந்து கசல்வார். அப்லோது அவர் தரலயில் ஒரு குைம்,
இடுப்ேில் ஒரு குைம்!

ஒருநாள், ஆற்றுக்குச் கசல்லும் வழியில் மிருதுளா ஒரு சிறுமிரயச் சந்தித்தார். அவள் கேயர் பூமிகா.
அவரளப் ோர்த்து மிருதுளா லகட்ைார், ’கேண்லண, நீ யார்? கைாம்ே ேதற்றமா இருக்கிலய, என்ைாச்சு?’
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பூமிகா கசான்ைாள், ‘ஒரு நரி என்ரைத் துைத்திகிட்டு வருது!’
மிருதுளா ேதறிைார், ‘நரியா? எங்லக?! எங்லக?!’

‘இங்லக இல்ரல, எங்க ஊர்ல!’ என்றாள் பூமிகா.
‘அப்ேடியா?’
’ஆமா, அந்த நரி என்ரைச் சாப்ேிைப் ோர்த்துச்சு. நான் லவகமா ஓடி அதுகிட்லையிருந்து தப்ேிச்சுட்லைன்.’
‘அை, நீ ரதரியமாை கோண்ணுதான்’ என்று பூமிகாரவத் தட்டிக்ககாடுத்தார் மிருதுளா.
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’ஆைா, இப்லோ நான் எப்ேடி என் வட்டுக்குத்
ீ
திரும்ேிப் லோறது? எைக்கு வழி கதரியரலலய!’ என்று கவரலலயாடு
லகட்ைாள் பூமிகா.

‘உங்க கிைாமம் எங்லக இருக்கு?’ என்று லகட்ைார் மிருதுளா.
‘அதுதான் எைக்குத் கதரியரல’ என்றாள் பூமிகா, ‘அங்லக அழகாை ேண்ரணகள் இருக்கு, ஆடுகள், ேசுக்கள்,

கதன்ரை மைங்கள், குைங்குகள் எல்லாம் இருக்கு, அப்புறமா, நான் வளர்க்கற ஒரு லகாழி, அலதாை லேரு க்ளக்கி,
அது நல்லா உயைமா தாவிக் குதிக்கும், எங்கப்ோலவாை மாமைத்ரதலய தாண்டிடும்!’

’இரத கவச்சு உன் கிைாமத்ரத எப்ேடிக் கண்டுேிடிக்கிறது? கஷ்ைமாச்லச!’ கவரலலயாடு கசான்ைார் மிருதுளா.

அப்லோது, அருலக புதரில் இருந்த ஒரு மலர் லேசியது, ‘பூமிகா, கவரலப்ேைாலத, உன் கிைாமம் எங்லக இருக்குன்னு
எைக்குத் கதரியும்!’
‘அை, உைக்கு எப்ேடித் கதரியும்?’
‘என் அத்ரத ரேயன் அங்லக இருக்கான், அவன் எைக்கு லதை ீகமயில் அனுப்பும்லோது, உன்லைாை
க்ளக்கிரயப்ேத்தி நிரறய கசால்லியிருக்கான்.’
’லதை ீகமயிலா? அப்ேடீன்ைா என்ை?’
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‘அது உைக்குத் கதரியாதா? லதை ீக்கள் பூவுக்குப் பூ லதன் எடுக்கப் லோகும்லோது, எங்க உறவுக்காைங்க,
சிலநகிதங்ககிட்லையிருந்து இதுலோல கசய்திகரளயும் ககாண்டுவரும், அதுதான் லதை ீகமயில்.’

’உங்க கிைாமம் எங்லக இருக்குன்னு லதை ீக்கள் எைக்குச் கசால்லியிருக்கு’ என்றது அந்த மலர்.
‘எங்லக? எங்லக? சீக்கிைம் கசால்லு!’
’இலதா, இந்த ஆறு இருக்லக, இந்தத் தண்ணி ஓைற திரசயிலலலய ககாஞ்ச லநைம் நீந்திைா உங்க ஊர் வந்துடும்!’
சட்கைன்று பூமிகாவின் முகம் வாடியது. ’ஆைா, எைக்கு நீந்தத் கதரியாலத!’
‘கவரலப்ேைாலத பூமிகா’ என்றார் மிருதுளா. ’நான் அதுக்கு ஒரு வழி கசய்யலறன்.’
உைலை, அவர் அங்கிருந்த சில குச்சிகரள எடுத்தார். அவற்ரற ஒழுங்குேடுத்திக் கட்டிைார். ேைேைகவன்று சில
நிமிைங்களில் பூமிகாவுக்கு ஓர் அழகாை கதப்ேம் தயார்.
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பூமிகா அந்தத் கதப்ேத்தில் ஏறிக்ககாண்ைாள். மிருதுளாவுக்கும் பூவுக்கும் நன்றி கசால்லிவிட்டுக் கிளம்ேிைாள்.
ஆறு கமதுவாக அவரள அரழத்துச் கசன்றது. பூமிகாவுக்கு அந்தப் ேயணம் மிகவும் ேிடித்திருந்தது. தன்ைருலக

வந்து நீந்திய மீ ன்கரள ஆர்வத்துைன் ோர்த்தாள். தன் தந்ரத, தாரயக் காண்ேதற்கு அவள் ஆவலாக இருந்தாள்.

பூமிகா வருவரத அவள் தந்ரத ோர்த்துவிட்ைார். மகிழ்ச்சியில் துள்ளியேடி வந்து அவரளக் கட்டிக்ககாண்ைார்.
அவரளப் ோர்த்து ஊரில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி, குறிப்ோக, அவளுரைய கசல்லம் க்ளக்கிக்கு!
***
அன்று

நவினன்
“உள்ள ஏறி வாங்க, இல்லாட்டி இறங்கிக்லகாங்க”
“சார், இந்த லேக ககாஞ்சம் வச்சிக்க முடியுமா?”
”இடிக்காம நில்லுப்ோ”
“இன்னும் ேத்து நிமிசத்துல அங்க இருப்லேன்”
“ேல்லாவைம் லோகுமா?”
லமற்கண்ை உரையாைல்கரளக் ககாண்டு இது ஒரு லேருந்துப் ேயணம் ேற்றிய கரத எை ஊகித்திருப்ேீர்கள்.

நானும் அப்ேடித்தான் நிரைத்திருந்லதன். அவன் (இல்ரல இல்ரல, இப்லோரதக்கு அவர்) வந்து என் அருலக

உட்காரும் வரை. இதுவரை ேடித்ததிலிருந்து உங்களுக்குத் கதரிந்திருக்கும் நான் அவசியமின்றி எரதயும் கசால்ல
மாட்லைன் எை. அதைால் அவர் எப்ேடி இருந்தார் என்கறல்லாம் கசால்லவன் எை எதிர்ோர்க்காதீர்கள்.

சிவைாஜ் சித்த ரவத்திய ேைம்ேரையில் எப்ேடி வரிரசயாக ஆண் வாரிசுகளாகலவ ேிறக்கிறார்கள் எைத் தீவிைமாய்
லயாசித்துக் ககாண்டிருக்கும் லோது தான் அவர் குைல் லகட்ைது, “எங்கருந்து தம்ேி வர்றீங்க”
“கந்தன் சாவடி சார்”
சரி நாமும் லகட்டு ரவப்லோம், “நீங்க எங்கிருந்து சார் வர்றீங்க?”
“கஜயில்ல இருந்து தம்ேி”
இங்லக நான் அதிர்ச்சி அரைந்திருப்லேன் எை நீங்கள் நிரைத்திருக்கக்கூடும். இல்ரல, எைக்கு இகதல்லாம் ேழகி
விட்ைது, சத்தியமாக இந்த ஏரியாவில் கஜயில் இல்ரல, கண்டிப்ோக இவரும் என்ரைப் லோல் ஓர் ஐடி

நிறுவைத்திலிருந்து தான் வந்திருக்க லவண்டும், அரதத் தான் கிண்ைலாகச் கசால்கிறார் லோலிருக்கிறது. இன்னும்
இகதல்லாம் லஜாக் எை நம்ேிக் ககாண்டிருக்கிறார்கள் எை நிரைத்துக் ககாண்லைன்.
“ஏன் சார் கஜயிலுக்கு லோைிங்க?”
“ஒருத்தை ககால கசஞ்சிட்லைன் அதான்”
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ககாரலகாைைா? ஒருலவரள நிஜமாகத் தான் கஜயிலுக்கு லோய் வந்ததாகச் கசால்கிறாைா? இங்லக இருந்து இைி
'அவர்' இல்ரல; 'அவன்' தான்.
”எதுக்கு?”
”ககாடுத்த கைை திருப்ேி லகட்டு ஒலை கதால்ரல, அதான்”.
“இப்லோ யாை சார் ோக்க லோறீங்க?”
“கதரியலப்ோ”
”ஏன் சார் வட்லலாம்
ீ
இல்ரலயா?”
”நான் கஜயிலுக்கு லோம் லோது கோண்ைாட்டியும், ரேயனும் இருந்தாங்கப்ோ”
இருந்தார்களா! அவர்கரளயும் இவலை எதாவது கசய்து விட்ைாைா எை லயாசிப்ேதற்குள் நைத்துைர் டிக்ககட் லகட்க
வந்து விட்ைார். ேத்து ரூோரய நீட்டி, கேருங்களத்தூர் ஓண்ணு”
“மூணு ரூவா தாப்ோ”
“சில்லரற இல்லண்ணா”
”தம்ேி டிக்ககட் ேதிமூணு ரூோ”.
அவலை லேச ஆைம்ேித்தான்.
“ஒரு தைம் என் ரேயன் ேஸ்ல வந்திட்ருந்தான், அவன் ேக்கத்துல உட்கார்ந்திருந்தவர் முகம் லவர்த்து லோயிருக்க
இவன் ஏன் சார்னு லகட்ருக்கான், உன்ை ோத்தா நல்லவைா கதரியுது நான் ஒரு திருைன் தம்ேி, ககாஞ்சம் காசு

திருடி ரேயில வச்சிருக்லகன், லோலீஸ் துைத்துதுன்னு கசால்லிருக்கார், ககாஞ்ச லநைம் கழிச்சி தம்ேி இந்த ேணத்த
ககாஞ்ச நாள் வச்சிருக்க முடியுமா, நான் வந்து வாங்கிக்கிலறன், கால்வாசி உைக்கு தர்லறன்ைிருக்கார், இவனும்
சரின்னு வாங்கிக்கிட்ைான், மறுநாலள வட்ல
ீ
ைத்தம் கக்கி கசத்துட்ைாம்ப்ோ”

தாங்க முடியாமல், லேருந்தின் சன்ைல் வழி எட்டி குதித்து விைலாம் எைப் ோர்த்லதன். அப்லோது ேின்ைால்

ஒருவன் தன் மரைவியுைன் வண்டியில் வருவரதப் ோர்த்து விட்டு முடிரவ மாற்றிக் ககாண்லைன் (இந்த ஆள்

கசால்லிக் ககாண்டிருக்கும் கரதரய நம்பும் நீங்கள் அந்த வண்டியில் அவனுைன் வருவது அவன் மரைவி தான்
என்ேரதயும் நம்புவர்கள்
ீ
எை எைக்கு கதரியும்).

அப்லோது தான் அந்த சுவகைாட்டிரயயும் ோர்த்லதன். லைஷ்மாவின் “ைகசியம்” லநஷைல் திரையைங்கில்

லோட்டிருக்கிறார்கள், லோை முரற லைஷ்மா நடித்த “இளரமக்கன்ைி” லோட்ருந்தார்கள், கதாைர்ந்து லைஷ்மா நடித்த
ேைங்காகலவ லோடுவதன் ைகசியத்ரதக் கண்டுேிடிக்க லவண்டும் எை நிரைத்துக் ககாண்லைன்.
அந்தம்மாவுக்கு என்ை ஆயிற்று எை நான் லகட்கவில்ரல எைிலும், இது அவன் மரைவி ேற்றிய விஷயம்
என்ேதால் திரும்ேவும் அவலை தான் கசால்ல ஆைம்ேித்தான்.

”ஒரு நாள் என் கோண்ைாட்டி ேஸ்ல வந்திட்ருந்தா தம்ேி, அவ ேக்கத்துல ஒருத்தன் வந்து உட்கார்ந்தான்,

மாமண்டூர் ஓட்ைல்ல ேஸ் நிக்கும்லோது அவன் ஒரு ரேய என் கோண்ைாட்டிக்கிட்ை ககாடுத்து ோத்துக்லகாங்க டீ
சாப்ேிட்டு வந்துடுலறன்னு கசான்ைான், லோைவன் திரும்ே வைலவ இல்ல. என் கோண்ைாட்டி ரேய எடுத்துக்கிட்டு
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வந்துட்ைா. அன்ரைக்கு சாயந்தைலம அவ ைத்தம் கக்கி கசத்துட்ைாப்ோ. அவன் யாருன்னு கதரியல ஆைா அந்த
ேஸ்ல கூை வந்தவனுங்க கைண்டு லேருக்கும் கழுத்துல சின்ைதா ஒரு தழும்பு இருந்தது அத வச்சித்தான் என்

ரேயன், கோண்ைாட்டி கூை உக்காந்து வந்தது ஒலை ஆள் தான்னு கண்டுேிடிச்லசன், இதுல ஆச்சர்யம் என்ைன்ைா
நான் ஒருத்தை ககான்லைன்ல அவனுக்கும் அலத மாதிரி கழுத்துல சின்ைதா ஒரு தழும்பு இருந்ததுப்ோ”

இன்னும் ககாஞ்சம் லநைம், இவன் லேசிைால் நாம் தான் ைத்தம் கக்கி சாக லவண்டி இருக்கும் எை நிரைக்கும்
லோலத ஒரு சந்லதகம் எழுந்தது.

"ஆமா, நீங்க தான் கஜயில்ல இருந்திங்கலள, இகதல்லாம் உங்களுக்கு எப்ேடி கதரியும்?"
இரதக் லகட்க வாகயடுக்ரகயில் அவன் லகட்ைான்.
“தம்ேி, கீ ழ நூறு ரூவா லநாட்டு விழுந்து கிைக்குலத உங்களுதா ோருங்க”,
இந்தியப் கோருளாதாைத்ரதக் காப்ேதற்காக ஐம்ேது ரேசா கீ லழ கிைந்தாலல அரத எடுத்துப் புழக்கத்தில் விடும்
நான் அரதக் குைிந்து எடுத்து விட்டு நிமிர்ந்லதன் அவன் லேருந்ரத விட்டு இறங்கிப் லோயிருந்தான்.

இப்லோது லயாசித்தால் அவனுக்கு கழுத்தில் சின்ைதாக ஒரு தழும்பு இருந்தது லோல் தான் லதான்றுகிறது!
***
நிழகைாவியம்

புணகப்பைம்: புதியவன்

***
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"அந்தரத்தில் இருக்கும் தனியன் நான்!"

கநர்காணல் : யுவன் சந்திரகசகர்
(ஒற்ரறக் ரகயின்) விைல் விட்டு எண்ணுமவு கசறிவாை சமகாலத் தமிழ் எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர் யுவன்
சந்திைலசகர். புரைவு, கவிரத, கமாழிகேயர்ப்பு எைப் ேைந்துேட்ை தளத்தில் அரமந்தது அவைது ேரைப்புலகம்.
விமர்சைம், கருத்துரை எை இன்று ேைேைப்ரே இழுத்து வரும் எதிலும் அதிகம் இவர் ேங்களித்ததில்ரல.
அதைாலலலய அதிகம் கவைிக்கப்ேைாத, விவாதிக்கப்ேைாதவைாக இருக்கிறாலைா எைத் லதான்றுகிறது.
தமிழ் இதழுக்காக அவரை ஒரு ஞாயிறுக்கிழரம கசன்ரையில் அவைது இல்லத்தில் சந்தித்லதன். மிக இயல்ோக
நீண்ை அவருைைாை சுமார் ஆறு மணி லநை உரையாைலில் லதர்ந்கதடுக்கப்ேட்ை விஷயங்களின் கதாகுப்பு இது.

1. இந்கநர்காணணை மின்னஞ்சல்வழி பை சுற்றுக்கேில் முழுணமயான மின்காணைாகத் திட்ைமிட்கைன். முதல்
இதழில் சவேியான சஜயகமாகனின் கநர்காணல் அப்படி எடுக்கப்பட்ைதுதான். ஏற்கனகவ சசான்னது கபால்
அப்படி எழுதச் சசய்வது எழுத்தாேன் மனதில் இருப்பணத உகந்த சநருக்கமான சசாற்கேில் சவேிப்படுத்த,
கதணவப்பப்பட்ைால் திருத்தங்கள் கசர்க்க ஏதுவாய் இருக்கும் என்பதால். சஹமிங்கவ தன் சநாகபல்
ஏற்புணரயில் இப்படிச் சசால்கிைார்: A writer should write what he has to say and not speak it. ஆனால் உங்கள்
கநரமின்ணம சபாருட்டு நாம் சந்தித்திருக்கிகைாம். இதுதான் என் முதல் கநர்காணல். கநர்காணல் வடிவில்
ஒரு நாவணைகய (நிணனவுதிர் காைம்) எழுதி இருக்கிைீர்கள். அப்படிப்பட்ைவணர கநர்காணல் சசய்யும் ஓர்
கற்றுக்குட்டி எழுத்தாேனுக்கு / இதழாசிரியனுக்குப் பதற்ைம் இருக்ககவ சசய்யும். எனக்கு இருக்கிைது.
லகட்ேதும் ஒலை ஆள், ேதில் கசால்வதும் ஒலை ஆள் என்றால் லநர்காணரல ேிைமாதமாகச் கசய்து விைலாம்!
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2. எதற்கு எழுதுகிைீர்கள்? சிைர் புகழ் என்பர். சிைருக்கு ஈககா. சிைருக்கு சுயகதைல். உங்களுக்கு எது?
கைாம்ே லநைடியாை ேதில். எைக்கு வாசிக்கப் ேிடித்திருந்தது, வாசித்துக் ககாண்டிருந்லதன். எழுதப் ேிடித்திருக்கிறது,
எழுதிக் ககாண்டிருக்கிலறன். எகதல்லாம் எழுத லவண்டும் எைத் லதான்றுகிறலதா அவற்ரற எல்லாம்
எழுதுகிலறன். இதில் குறிப்ோக ஒரு விஷயம் கசால்ல லவண்டுகமன்றால் கேரும்ோலும் எைக்குள்லள என்ை
லதான்றுகிறலதா அரதத் தணிக்ரக கசய்யாமல் அப்ேடிலய எழுத லவண்டும் என்ற ஆரச உண்டு. அரதச் கசய்து
ககாண்டிருக்கிலறன்.

3. உங்கேின் உங்கள் பூர்வகம்,
ீ
சபற்கைார், இேணமக் காைம், இைக்கிய ஆர்வம் பற்ைிச் சசால்லுங்கள்?
இது ஒரு கேரிய vistas-ஐ என்ைிைம் லகாருகிறது. அவ்வளவு எல்லாம் குடும்ேம் ேற்றிப் லேச லவண்டும் எை நான்
நிரைக்கவில்ரல. என் அப்ோ எைக்குப் கேரிய inspiration. மூன்றாம் வகுப்பு வரைதான் ேடித்தவர். அவருக்குப் ேல
கமாழிகள் கதரியும். கிைாமத்தில் ஒரு சிறிய உணவகம் நைத்திக் ககாண்டிருந்தார் – one man hotel. அதில்
இருந்துககாண்லை அவருக்குப் கேரிய இலக்கிய ஆர்வம் இருந்தது. கம்ேைாமாயாத்தில் அவர் ஒரு authority.
ேின்ைாட்களில் கிருோைந்த வாரியார் லோன்றவர்களின் உேன்யாசங்கரளக் லகட்கும் லோது இவர்கரள எல்லாம்
விை என் அப்ோ நன்றாகக் கரத கசால்வார் எைத் லதான்றி இருக்கிறது.
கம்ேைாமாயணத்ரத மைப்ோைமாகச் கசால்வார். அதிலிருக்கும் அத்தரை கசய்யுள்களும் அவருக்குப் ோை
லேதங்கலளாடு மைப்ோைம். சில இைங்களில் ோடியும் காட்டுவார். ைாமாயணம், மகாோைதம் லோன்ற structured
கரதகளுக்கு கவளிலய இருக்கக்கூடிய உதிரிக்கரதகள் ேலவற்ரற எைக்குச்கசால்லி இருக்கிறார். கரத லகட்ேதும்,
கரத கசால்வரதப் ோர்ப்ேதுமாை இைட்ரை அனுேவம் அப்ோவுைன் எைக்கு இருந்தது. என்னுரைய
ேதிகைான்றரை வயதில் அவர் தவறிப் லோைார். அதன் ேிறகு இன்று வரை அவர் எைக்குத் திைமும் கரத
கசால்லிக் ககாண்டிருப்ேதாகத்தான் நிரைக்கிலறன். அதைால் அவர் தான் major inspiration.
அவருக்கு உருதுகூை எழுதப்ேடிக்கத் கதரியும்.

கிைாமத்துச் சூழலில், வட்டில்
ீ
கசாந்தமாக லைடிலயா கூை

ரவத்துக்ககாள்ள முடியாத கோருளாதாை நிரலயில், அவருக்கு ேிஸ்மில்லா கான் கதரிந்திருந்தது. நிலப்ேைப்பு
ரீதியாக அந்த கிைாமம் வரை ேிஸ்மில்லா கான் வருவதற்குரிய எந்த நியாயமும் கிரையாது. எதிர்ப்புறம் இருந்த
மிலிட்ைரி ல

ாட்ைலில் லோய் அமர்ந்து இைவு ஒன்ேதரை மணிக்கு லமல் அகில ோைத சங்கீ த சம்லமளைக்

கச்லசரி லகட்டு முடித்து விட்டுத்தான் வட்டுக்குத்
ீ
திரும்புவார். என் அம்மா, அக்கா எல்லலாரும் லகலி கசய்வார்கள்,
“கஷைாய் லகட்கப் லோயிருக்கார்” எை.
அவரிைம் இருந்துதான் கரத கசால்லும் ஆரச எைக்கு வந்தது எை நான் நிரைக்கிலறன். ஆைால் அப்ேடி ஒரு
ஆரச என்னுள்லள இருக்கிறது என்ேரதக் கண்டுககாள்ள அவர் இறந்து ேத்து, ேன்ைிைண்டு ஆண்டுகள் காத்திருக்க
லவண்டி இருந்தது.

புதுரமப்ேித்தன், கி.ைாஜநாைாயணன், கல்கி லோன்றவர்கரள வாசிக்க ஆைம்ேித்த ேின் அந்த

ஆரச கவளிப்ேரையாக மலர்ந்தது.

4. சஜயகமாகன், சாரு நிகவதிதா இருவரும் தீவிரமாய் இணணயத்தில் இயங்குகிைார்கள். இவர்கள் அேவு
இல்ணை என்ைாலும் எஸ்.ராமகிருஷ்ணனும் சசால்ைிக் சகாள்ளுமேவு இணணயத்தில் எழுதுகிைார்.
ஒருவணகயில் பரவைான, புதிய, ஓரேவு நல்ை வாசகர்கணே அணைய இன்று இணணயம் கதணவயாய்
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இருக்கிைது என்பகத என் அபிப்பிராயம் (தமிழ் மின்னிதழாய் வருவதன் கிணேக் காரணங்களுள் அதுவும்
ஒன்று). நீ ங்கள் ஏன் இணணயத்தில் எழுதுவகத இல்ணை? இணணயத்தில் எழுதத் சதாைங்கினால் உங்கள்
எழுத்தில் சதைிக்கும் வாசிப்பின்பத்துக்கு தமிழ்ச் சூழைில் நீங்கள் ஸ்ைார் எழுத்தாேர் ஆகி விைக்கூடும்.
புரைகரதகரள, கவிரதகரள நான் எழுதும் முரற ேற்றி முதலில் கசால்லலவண்டும். இன்று எழுதியரத
நாரள திருத்தி எழுதி, அரத அடுத்தநாள் திருத்தி, அப்புறம் ஆறுமாதம் லோல ஆறப்லோட்டு, மீ ண்டும்
லதாண்டிகயடுத்துத் திருத்தி எழுதி என்கிற மாதிரி ஒருவித இடியாப்ே முரற அது. அதன் காைணமாகலவ,
இன்றுவரை உருப்ேடியாை back-up எரதயும் என் எழுத்துக்குப் லேண முடிவதில்ரல. ஆக, அவற்ரற எழுத எழுதத்
தைலவற்றுவது என்ேது – என்ைளவில் – சாத்தியமாை லவரல அல்ல.
அ-புரைவுகரளப் கோறுத்தவரை, இயல்ோகலவ எைக்கு ஆர்வம் குரறவு. கருத்துக்கள் இன்று இருக்கும் - இன்லற
கூை மாறிவிடும் என்கிற மாதிரி நிைந்தை நிரலயாரம ககாண்ைரவ என்று கருதுகிலறன். அவற்ரறப் ேதிவு
கசய்வதும், அடுத்த சந்தர்ப்ேத்தில் எைது முைண்ோடு விமர்சைத்துக்குள்ளாவதுமாை லகாமாளித்தைங்கரளத்
தவிர்த்துவிைலாலம என்றுதான் எப்லோதும் லதான்றும்.
தவிை, நான் முழுலநை எழுத்தாளன் அல்ல. கிரைக்கும் அவகாசம் மிகமிகக் குரறவு. இரணயத்தில் ஏற்கைலவ
ககாட்டிக்கிைக்கும் அக்கப்லோர்களில் எைது ேங்காகக் ககாஞ்சம் லசர்க்க விருப்ேமில்ரல.
ஆைால், இவ்வளவும், இன்ரறய மலைாநிரல. நாரளலயா, அடுத்த வருைலமா என்ை லவண்டுமாைாலும்
நைக்கலாம்!
ஸ்ைார் எழுத்தாளன் ஆவதற்காை விரழவு ஆைம்ே காலத்திலிருந்லத எைக்குக் கிரையாது. ஆைம்ேித்த காலத்தில்
எைது கைவுகள் இைண்லைதான். ஒன்று, நான் விரும்ேி வாசிக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கு என்னுரைய எழுத்து
கோருட்ேடுத்தத் தக்கதாக இருக்க லவண்டும். முந்ரதய தரலமுரறரயச் லசர்ந்தவர்களும், என் சமகாலப்
ேரைப்ோளிகளும் அவ்வப்லோது கசால்லும் அேிப்ேிைாயங்கரளக் லகட்கும்லோது, அந்த எல்ரலரயக் கிட்ைத்தட்ை
கநருங்கிவிட்லைன் என்லற லதான்றுகிறது!
இைண்ைாவது, ஒரு சீரிய வாசகன், எைது கேயரைப் ேத்திரிரகயில் காணும்லோது அரதத் தாண்டிப் லோகக் கூைாது
என்னும் ஆரச. இது நியாயமாைது என்லற இப்லோதும் ேடுகிறது. இரத எட்டிவிட்லைைா என்ேரத அறிவது
அவ்வளவு சுலேமாை விஷயம் இல்ரல – புத்தக விற்ேரை எண்ணிக்ரகரய ரவத்து அளவிைக் கூடியதும்
இல்ரல. அடுத்த முரற மத்திய அைசாங்கம் மக்கள்கதாரகரயக் கணக்ககடுக்கும் லோது லவண்டுமாைால்,
தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமாக, இந்த ஒரு லகள்விரயயும் ஒரு ஷைத்தாகச் லசர்த்துக்ககாள்ள விண்ணப்ேிக்கலாம்!

5. உங்கள் மகன் சகட்டுப் கபாய் விடுவான் என இணணயம் பயன்படுத்துவதில்ணை என கநர்ப்கபச்சில் நீங்கள்
குைிப்பிட்ைதாக சாரு நிகவதிதா ஓரிைத்தில் எழுதி இருக்கிைார். இப்கபாதும் உங்கள் நிணைப்பாடு அகத தானா?
இணணயம் அப்படி புதிய தணைமுணைணயக் காவு வாங்குமேவு கமாசமானசதன எண்ணுகிைீர்கோ?
திரு. சாரு நிலவதிதாவுக்கு நான் மிகவும் நன்றிக்கைன் ேட்டிருக்கிலறன். மரியா வர்காஸ் லலாஸா, கைாஆல்ட்
ைால், கஜர்ஸி ககாஸின்ஸ்கி, அகலலஜா கார்ப்கேந்த்தியர் லோன்று தமிழ்ச்சூழலில் அவ்வளவாக அறியப்ேைாத
மிகப் ேல கேயர்கரள எைக்கு அறிமுகப்ேடுத்தியவர் அவர். என்னுரைய ஆைம்ேநாள் கரதகரள நான் எழுத எழுத
வாசித்து, எைக்கு அளப்ேரிய உற்சாகம் தந்தவர். மைோை சிறுகரத வடிவத்ரதக் கரலத்துப் ோர்க்கும் ரதரியம்
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எைக்குக் கிரைத்ததற்கு அவருரைய நட்பு ஒரு முக்கியமாை காைணம். நண்ேர்களுைைாை விரளயாட்டுப்
லேச்சுக்களுக்கு வரையரற உண்டு என்ற ஞாைம் சித்தித்ததற்கும்தான்!
உறவில் விரிசல் என்று ஏற்ேட்ை ேிறகு, சற்றுக் குரறத்லதா திரித்லதா லேசுவது சகஜம்தாலை. ஆைால், ஒரு நட்பு
முறியும்லோது எைக்குள் உருவாகும் கவற்றிைம் நிைந்தைமாைது என்லற உணர்ந்து வந்திருக்கிலறன். இன்கைாரு
புதிய நண்ேர் வந்து நிைப்ேிவிைக் கூடியதல்ல அது. ேரழய நாட்கரள அவற்றின் இைிரமக்காக மட்டுலம
நிரைவுகூை விரும்புகிலறன். இன்ரறய எதிர்நிரல லோன்லற, முந்ரதய ேிரியமும் நிஜமாைது என்லற நம்ே ஆரச!
தவிை, எைக்கும் எைது குழந்ரதகளுக்கும் ஏன், மரைவிக்குமாை உறவுநிரல என்ேது கோதுகவளியின் விவாதப்
கோருள் அல்ல. எைது ேரைப்புகள் மட்டுலம வாசகத்தைப்பு கோருட்ேடுத்த லவண்டியரவ.
மிக அதிகமாை ோர்ரவக் குரறோட்ரை முன்ைிட்டு, தடித்த கண்ணாடி அணிந்திருந்தவன் நான். ேின்ைர் அறுரவ
சிகிச்ரச மூலம் அரத ஓைளவு சரிகசய்துககாண்லைன். ஆைாலும், அதிகாரலயில் கண்விழித்த மாத்திைத்தில்
ோர்ரவ துலக்கமாய் இருக்காது. அது கமல்ல இயல்புநிரலக்கு மீ ளும்வரை, கிட்ைத்தட்ை முக்கால் மணிலநைம்,
ஒளிரும் திரைரயப் ோர்ப்ேது தவிை லவறு வழியில்ரல. அந்த லநைத்தில் இரணயத்ரத ஆர்வமாய்
லமய்ந்துககாண்டிருப்லேன். அபூர்வமாை சாஸ்திரீய இரசத் கதாகுப்புகளும், மின் நூல்களும் அகப்ேடும். அந்த
நாரள உற்சாகமாைதாக ஆைம்ேிக்க வரக கசய்யும்.
எைலவ, நான் இரணயவிலைாதி அல்ல!

6. எழுத்தாேர்கள் சபாதுவாய் இைக்கியம் தாண்டி அரசியல், சமூகம் குைித்த தங்கள் கருத்துக்கணேத்
சதாைர்ந்து பதிவு சசய்வது தமிழ் சிற்ைிதழ் வழக்கம். அகசாகமித்திரன், சுந்தர ராமசாமி சதாைங்கி தற்கபாது
சஜயகமாகன் வணர இது சதாைர்கிைது. ஆனால் நீங்கள் உங்கள் புணனவுைகம் தாண்டி கவறு கபசிகயா
எழுதிகயா அைிந்ததில்ணை. ஏன் அப்படி ஒரு சமௌனம்? அது திட்ைமிட்டு கமற்சகாண்ை முடிவா?
சிற்றிதழ் வழக்கம் என்று நீங்கள் குறிப்ேிட்ைதால், இலக்கியம் தவிை லவறு எதுவுலம எழுத்தில் ேதிவுகசய்யாத
எைது முன்லைாடிகளின் கேரும் ேட்டியல் நிரைவுக்கு வருகிறது! மணிக்ககாடி எழுத்தாளர்களில்
கேரும்ோலாைவர்கள் அன்ரறய அதிதீவிை சமூக கநருக்கடியாை சுதந்திைப் லோைாட்ைம் ேற்றி எரதயுலம
எழுதவில்ரல என்ேதுவும்தான்.
எழுத்தாளைின் ேரைப்புச் கசயல்ோட்டுக்கும், இதுலோன்ற நிரலப்ோட்டுக்கும் லநைடித் கதாைர்பு இருக்கிறது என்லற
நிரைக்கிலறன். அவனுரைய கவைம் குவியும் ேிைலதசம் எது என்ேரதப் கோறுத்தது அது.

7. சமூகம், அரசியல் கபான்ை விஷயங்கணே விடுங்கள். இணச, நைனம், சினிமா உள்ேிட்ை நிகழ்த்து கணைகள்
தனிநபர் அனுபவம் சார்ந்தணவ, அதனால் அணவ குைித்து எழுதுவதில்ணை என ஒருமுணை
குைிப்பிட்டிருக்கிைீர்கள். இைக்கிய உைகம் பற்ைிக் கூை நீ ங்கள் மூச்சு விடுவதில்ணைகய? சமகாைப்
பணைப்புகணே வாசிக்கிைீர்கோ? அது பற்ைிய உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன? உங்கணேக் கவர்ந்த இேம்
எழுத்தாேர்கள் யார்? இைக்கிய விமர்சனம் எழுதினாகை குழு அரசியல் முத்திணர விழுகிைதா?
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கரைசிக் லகள்விக்குத் தான் முதலில் ேதில் கசால்ல லவண்டும். ஆமாம் விழுகிறது. அப்புறம் இன்கைாரு
விஷயம் - இலக்கிய விமர்சைம் எழுதாவிட்ைாலும் குழு முத்திரை விழத்தான் கசய்கிறது. அது தமிழ்ச் சூழலில்
தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. அதைால் அப்ேடி முத்திரை விழுவரதப் ேற்றி சீரிய எழுத்தாளன் கோருட்ேடுத்த
மாட்ைான். அவனுக்குச் கசால்ல ஒரு விஷயம் இருக்கிறது, கசால்லும் ஒரு விதம் இருக்கிறது.

இைண்டிலும்

அவன் ேிடிவாதமாக இருப்ோன் எை நிரைக்கிலறன்.
வாசிப்பு updation ேற்றிக் லகட்டீர்கள். இன்று அப்ேடி இருப்ேது சாத்தியலம இல்ரல. நான் எழுத வந்தலோது இைண்டு
அல்லது மூன்று ேதிப்ேகங்கலள இருந்தை. க்ரியா, அன்ைம் லோல். வருைத்துக்கு மூன்று அல்லது நான்கு
புத்தகங்கள் லோடுவார்கள். ேல தரைகரள, ேல சல்லரைகரளத் தாண்டித் தான் ஒரு புத்தகம் அச்சுக்கு வரும்.
அவற்ரற உைைடியாகப் ேடித்து விடுலவாம். ’ேிறகு’ வந்தகதன்றால் அதற்கு அடுத்த மாதம் ேடித்திருப்லேன். ’லஜலஜ
- சில குறிப்புகள்’ வந்தகதன்றால் அதற்கு அடுத்த மாதம் ேடித்திருப்லேன். அலசாகமித்திைன் கதாகுப்பு
வந்தகதன்றால் அதற்கு அடுத்த மாதம் ேடித்திருப்லேன். இந்த மாதிரி உைைடியாக ஒரு updation சாத்தியமாய்
இருந்தது. அந்தக் காலகட்ைத்தில் கி.ைாஜநாைாயணன், அலசாகமித்திைன் எழுதிய அத்தரையுலம வாசித்திருக்கிலறன்.
தி.ஜாைகிைாமன், ஜி.நாகைாஜன் எை update கசய்து ககாள்ள முடியும். இப்ேடி ஓர் எழுத்தாரளரைலயா, அந்த ஆண்டு
கவளியாை புத்தகங்கரளலயா update கசய்து ககாள்ள முடியும்.
இன்று அப்ேடி இல்ரல. நூற்றுக்கணக்காை புத்தகங்கள் கவளியாகின்றை. அதைால் இதில் லதர்வு என்ேது
ேிைச்சரையாக இருக்கிறது. புதிதாக ஒரு கேயர் வந்தகதன்றால் முதல் ேத்து ேக்கங்களில் அது எைக்கு
நம்ேகமாைதாக இருக்க லவண்டும். நான் அப்ேடி வாங்கி, ேத்து ேக்கம் ேடித்து, இருேது ேக்கம் ேடித்து, இருநூறு
ேக்கம் ேடித்து, லநைம் விையம் ஆகிறது, லவண்ைாகமை கீ லழ ரவத்த புத்தகங்கள் நிரறய உண்டு. கேயர்கள்
கசால்லலாம். ஆைால் அதைால் லவண்ைாத அகசௌகர்யங்கள் லகட்ேவர்களுக்கு வரும்.
மற்றேடி, இளம் ேரைப்ோளிகரளத் கதாைர்ந்து வாசித்துக் ககாண்டுதான் இருக்கிலறன். ேல லேர் சம்மந்தமாக
அதில் ஏமாற்றங்கரளச் சந்தித்துக் ககாண்டுதான் இருக்கிலறன். ஏமாற்றம் எதைால் வருகிறகதைில் ஒன்று ஒரு
புத்தகத்துக்குள் consistency இருக்க லவண்டும் அல்லது அவைது ேரைப்புலகத்துக்குள் consistency இருக்க லவண்டும் சீர்ரம என்ற வார்த்ரதரய இங்லக உேலயாகிக்கலாம். அல்லது அந்த வடிவம் சம்மந்தமாக அவருக்கு முழுப்
ேிைக்ரஞ இருப்ேதாக அப்புத்தகத்திலிருந்து கதரிய வை லவண்டும். இந்த மாதிரியாை நம்ேகத்தன்ரம ககாண்ை
இளம் எழுத்தாளர்கள் மிகக் குரறவாகலவ இருக்கிறார்கள்.
இப்லோது இைண்டு, மூன்று கேயர் குறிப்ேிை முடியும். ஆைால் அடுத்தடுத்த ேரைப்புகளில் அவர்கலள அந்த
நம்ேிக்ரகரய முழுக்க உரைத்து விடும் அோயம் இருக்கிறது.
அடுத்த விஷயம் ஒரிஜிைல் குைல் லகட்ேது மிக அபூர்வமாக இருக்கிறது. கஜயலமாகன் சாயல் இருக்கிறது,
லகாணங்கி சாயல் இருக்கிறது. சாரு நிலவதிதா சாயல் இருக்கிறது, எஸ்.ைாமகிருஷ்ணன் சாயல் மிக நிரறய
இருக்கிறது. இதுலோல நிழல்கள்தாம் நிரறய நைமாடுகின்றை.
இதில் ஒரிஜிைலாக ஒரு குைரலக் லகட்டு விை மாட்லைாமா எை மிக ஆரசயாக இருக்கிறது. சில லநைம் எைக்கு
ஒரு தயக்கம் வருகிறது. எைக்கு வயதாகிக் ககாண்டிருக்கிறலதா? இக்குைல்களில் புதிதாக ஏதும் எைக்குக் லகட்கக்
கதரியரலலயா எைத் லதான்றுகிறது. ஆைால் வருைத்திற்கு மூன்று, நான்கு ஆங்கில எழுத்தாளர்கள் புதிய
குைல்களாக எைக்கு அறிமுகம் ஆகிறார்கள். 3 வருைங்கள் முன்பு தான் இஸ்மாயில் காதர் என்ற கேயலை எைக்கு
அறிமுகம். ஆைால் அவர் மீ து கசாக்கிக் கிைக்கிலறன். அவரை முழுக்கப் ேடித்து விை லவண்டும் எை
ஆரசப்ேடுகிலறன். அப்ேடி ஒன்று இங்லக கிரைக்க மாட்லைன் என்கிறது.
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இத்தரைக்கும் அவர்கள் எல்லலாரும் ஆங்கிலம் வழியாகக் கிரைக்கிறார்கள். கவவ்லவறு கமாழியில்
எழுதுேவர்கள். சிலலவிலிருந்து ஒருவர், கேருவிலிருந்து ஒருவர், அர்கஜன்டிைாவிலிருந்து ஒருவர். இவர்கள்
எல்லலாரிைமும் ஒரிஜிைலாக ஏலதா ஒன்று எைக்குக் லகட்கக் கிரைக்கிறது.
இது ஆங்கிலம் மீ தாை மயக்கம் அல்ல. இன்னும் கசால்லப் லோைால் ஒரு கமாழிகேயர்ப்ரே விை இன்கைாரு
கமாழிகேயர்ப்பு லமாசமாக இருப்ேரத அரையாளம் காண முடிகிறது. உதாைணமாய் லோர்ல

ஸுக்லக

ஜிலயாவாைி ககலக்ஷன்ஸ்தான் தைமாை கமாழிகேயர்ப்பு என்ற ேிைரம எைக்கு உண்டு. அதைால் ஆங்கிலம்
என்று இரதக் குறுக்கிப் ோர்த்து விை முடியாது.
அப்ேடி ஒரு அகலமாை, ேைந்துேட்ை அசல் குைல்கரளத் தமிழில் லகட்ேதற்குக் காத்திருக்கிலறன்.
சமீ ேத்தில் கவிரதகளில் இரசயின் குைல் எைக்கு மிகப் ேிடித்திருக்கிறது. அக்குைல் மிக வித்தியாசமாய்
இருக்கிறது.

முதிைா மைத்தின் முதிர்வு ஒன்று அதில் கதாைர்ந்து ஒலித்துக் ககாண்லை இருக்கிறது. ஆைால்

இன்னும் ேத்து வருைம் கழித்தும் இரச கதாைர்ந்து இப்ேடிலய எழுதிக்ககாண்லை இருப்ோர் என்றால் அவர் எைக்கு
என்ை மாதிரியாை திருப்திரயக் ககாடுப்ோர் எை இப்லோது கசால்ல முடியவில்ரல.
அதுலோலலவ எஸ்.கசந்தில்குமாரின் கரதகளில் மிக அபூர்வமாை தருணங்களும், கரதக்கள லவறுோடுகளும்
காணக் கிரைக்கின்றை. ஆைால் அவர் எஸ்.ைாமகிருஷ்ணைின் கமாழிக்குள் சிக்கிக் ககாண்டிருக்கிறார்.
அவருரைய ஒரிஜிைல் வாக்கியம் ஒன்ரற எழுதி, ேடித்துப்ோர்க்க லவண்டும் எை ஆரசயாய் இருக்கிறது.
இலக்கிய விமர்சைம் ஏன் கசய்வதில்ரல என்ேது ேற்றி. நான் விமர்சகன் அல்ல. எைக்கு எல்லாவற்றின் மீ தும்
விமர்சைம் உண்டு. ஆைால் விமர்சகைாய்ச் கசயல்ேை விமர்சை அறிவு மட்டும் லோதாது, அரதப் ேதிவு
கசய்வதற்காை ஒரு கமாழி நரையும் ஒரு conviction-ம் லவண்டும். என் கருத்துக்கள் மீ து எைக்குத் தீவிைமாை ேற்று
கிரையாது. இப்லோது ஒன்று நிரைத்து, அடுத்த நிமிைம் அரத மாற்றிக் ககாள்ளத் தயாைாய் இருக்கும் volatile-ஆை
மைம் என்னுரையது. இந்த அளவில் இருந்து விமர்சைம் கசய்யக்கூைாது. சில மதிப்புரைகள் எழுதி இருக்கிலறன்.
நாலை அவற்ரறப் கேரிதாக எடுத்துக் ககாள்வதில்ரல.

8. உங்கள் எழுத்து எப்படி நிகழ்கிைது? திட்ைமிட்டு ப்ரக்ணஞப்பூர்வமாகவா அல்ைது உங்கணே மீ ைிய ஒரு
சபருசவடிப்பாகவா? சஜயகமாகன் இரண்ைாவது வணகயிகைகய எழுதுவதாகச் சசால்கிைார். நிணனவுதிர்
காைம் நாவைில் ஸ்ரீ ஹரிசங்கர் தீட்சித் ஒரு கட்ைத்துக்கு கமல் உங்கணே மீ ைி / விடுத்து தானாககவ கபச
ஆரம்பித்தார் என்று குைிப்பிட்டிருக்கிைீர்கள். சபாதுவாய் வாசித்தணத ணவத்து எனக்கு உங்கள் எழுத்து
ரஹ்மானின் இணச கபால் ஒரு craft-ஆகப் படுகிைது. சவேிக்சகாணர்வதற்கும் சவேிப்படுவதற்கும் இைக்கிய
அந்தஸ்தில் ஏகதனும் வித்தியாசம் இருப்பதாக நிணனக்கிைீர்கோ?
நல்ல லகள்வி. Spontaneity என்ற கசால்லும் craft என்ற கசால்லும் ஒன்றுக்ககான்று எதிைாைது என்ேது லோல் நாம்
புரிந்து ரவத்திருக்கிலறாம். எந்தகவாரு spontaneity-க்குப் ேின்ைாலும் ஒரு craft இருக்கும். எந்தகவாரு craft-க்கும்
ேின்ைால் ஒரு spontaneity இருக்கும். அரவ இைண்டும் நாணயத்தின் இரு ேக்கங்கள் லோல. முதுககாட்டி இருக்கும்
சயாமீ ஸ் இைட்ரையர் லோல. Spontaneity எைக்குள் தன்ைிச்ரசயாக இயல்ோக ஒரு கருத்து உருவாகும் லோக்ரக
அனுமதிக்கும். ஆைால் எங்லக ஆைம்ேித்து எங்லக முடிக்கப் லோகிலறன் என்ேரத நான் தான் ேிைக்ரஞப்பூர்வமாக
முடிவு கசய்கிலறன் - கவிரத, சிறுகரத, நாவல் எதுவாய் இருந்தாலும்.
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ஒரு நாவலின் கரைசி வரிரய நான் அறிந்லத தீர்மாைம் கசய்கிலறன். என்ரை அறியாமல் என் லேைா
தாைாககவல்லாம் நிற்காது.
80களின் முடிவில், 90களின் துவக்கத்தில் automatic writing என்ற விஷயம் ஒரு concept-ஆகத் தமிழுக்கு வந்தது.
Automatic writing எைில் சைஸ்வதி நாக்கில் எச்சிற் தம்ேலம் துப்ேி, அதிலிருந்து கலகலகவை எழுத்து ககாட்டும்
என்ேதாக நான் புரிந்து ககாள்ளவில்ரல. ஒரு thread ஆைம்ேிக்ரகயில் மைத்தின் லவகம் அேரிமிதமாய்ப் கோங்கி,
ேல வரிகள், ேல ேக்கங்கள் மைத்தரை இன்றி கதாைர்ந்து எழுதிக் ககாண்லை லோைால் அரத நான் automatic writing
என்லேன். நகுலைின் ேல ேரைப்புகள் atomatic writing லோலத் லதான்றும். அப்ேடி அல்ல. Automatic writing-ல் உரிய
இைத்தில் ஓர் உரிய வார்த்ரதப் ேிைலயாகம் வந்து விழுகமை நான் நிரைக்கவில்ரல. மைம் அதற்காை ேத
நிரலயில் இருக்கிறது, அதற்காை ேயிற்சியில் கதாைர்ந்து காலங்காலமாக இருக்கிறது. இந்தச் சந்தர்ப்ேத்தில் அது
கட்ைற்றுத் தன்ரைத் திறந்து ககாள்கிறது.
இப்லோது உங்களுக்குச் கசால்லிக் ககாண்டிருக்கும் ேதில்கள் எதுவும் ஒத்திரக ோர்க்கப்ேட்ைது அல்ல;
உங்களிைமிருந்து இந்தக் லகள்விகள் வரும் என்று எைக்குத் கதரியாது. ஆைால் நீங்கள் லகட்ை மாத்திைத்தில்
தரையில்லாமல் லேசிக் ககாண்லை லோகிலறன் அல்லவா, இது லோன்றதுதான் Automatic writing எை நிரைக்கிலறன்.
அலத லோல் Autofiction. இந்த auto என்ற முன்கைாட்டு லசரும் எல்லாவற்றிலும் குழப்ேம். Autofiction என்றால் ரைரி
எழுதுவது எை நிரைத்துக் ககாண்டிருக்கிறார்கள். அப்ேடி இருக்கும் எழுத்தாளர்கலள உண்டு. அது அப்ேடி இல்ரல.
நாட்குறிப்பு லோல, சுயகுறிப்பு லோலத் கதன்ேைக்கூடிய புரைகரதகள்.
என்னுரைய எழுத்துக்கள் ேலவற்ரற வாசித்து விட்டு கிருஷ்ணனும் வங்கியில் லவரல கசய்கிறான்,
அப்ேடியாைால் அவைது கரதகள் எல்லாம் உன்னுரைய அனுேவங்களா? எைக் லகட்கிறார்கள். இதுவரை எழுதிய
கிருஷ்ணன் கரதகள் அரைத்ரதயும் நான் வாழ லவண்டும் என்றால் நான் மூன்று கஜன்மங்கள் வாழ்ந்தாக
லவண்டும், குரறந்தது ேத்து முரற தற்ககாரல கசய்து ககாள்ள லவண்டும். அவ்வளவு எளிரமயாகத் தமிழ்
வாசக மைம் லயாசிக்கிறது என்ேது சில சமயங்களில் சலிப்ோக இருக்கிறது.
ஒரு கசாற்கறாைரைத் தவறாகப் புரிந்துககாண்டு எழுத்தாளன் லமல் லோட்டுப் ோர்ப்ேது கோறுப்ேற்ற கசயல். அந்த
கசாற்கறாைரைத் தன்ைளவில் புரிந்துககாள்ள முயல லவண்டும். அப்ேடி அல்லாமல் abuse-ஆை வார்த்ரதகள் தமிழ்
ேரைப்புச் சூழலில் ககாட்டிக் கிைக்கின்றை. உதாைணமாக ேடிமம், ப்ைக்ரஞ, கவளி. இப்ேடியாை கசாற்கள் எல்லாம்
கவைமின்றி உதிர்க்கப்ேடும் வார்த்ரதகளாக இருக்கின்றை.
ஒரு ேரைப்ேின் கரு உருவாகும் விதம் இன்ைமும் மர்மமாைதாய்த்தான் இருக்கிறது. ஆைால், அது சற்றுத்
கதளிவுறும்விதமாகத் திைண்ை ேிறகு, அதற்கு ஓர் உருவம் அளிப்ேதில் ேிைக்ரஞபூர்வமாை கசயல்ோட்டின் ேங்கு
அதிகம். ஆைாலும், ஒரு குறிப்ேிட்ை விகிதம் ஆழ்மைச் கசயல்ோடும் அதில் கலந்திருக்கிறது. உதாைணமாக, ஒரு
தரிசைம் லோல வாய்க்கும் கருவுக்குக் கதாோத்திைங்கரளயும், கரதச் சூழரலயும் லகாக்கும் ேணியில் மைத்தின்
இைண்டு தளங்களுலம ஈடுேடுகின்றை. எதிர்ப்புறத்தில், ஒரு கதாோத்திைத்ரத, அல்லது கரதக்காை சூழல்
தன்ைிச்ரசயாக உதித்து, அதன் ஆதாைப் புள்ளிரயத் லதடும் வாக்கியங்களின் வழி ேயணம் கதாைரும்லோதும்
இதுலவதான் நிகழ்கிறது. முழுவதும் எழுதி முடிக்கப்ேட்ை ேிறகு, நான் உத்லதசிக்கும் இலக்குக்கு மிக கநருக்கமாக
அரத நகர்த்திக்ககாண்டு லோவதில்தான் ேரைப்ேின் கவற்றி என்று நான் கருதும் அம்சம் உரறந்திருக்கிறது.
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ஆக, கருரவத் தரித்த அலத ஆளுரமரய வாசகர் சந்திப்ேதற்காை வாய்ப்பு மிகவும் குரறவுதான். உருவம்
ககாடுக்கும்லோது கசயல்ேடுகிற கதாகுப்ோளனுைன்தான் வாசகனுக்குப் புழங்கக் கிரைக்கிறது. மிகலமாசமாை
எழுத்து நரைககாண்ை நல்ல கருக்களுக்கும், மிக நல்ல நரை ககாண்ை சைாசரி எழுத்துக்களுக்கும் தமிழில்
ேஞ்சலம இல்ரல. எல்லா எழுத்தாளர்களுக்குமாை ஒரு கோது எழுத்து உத்திரயக் கண்டுேிடித்துவிை/
வரையறுத்துவிை முடியும் என்று லதான்றவில்ரல!
என்னுரைய எழுத்ரதப் கோறுத்தவரை நான் எப்ேடி எழுதுகிலறன் என்ேரதத் தீர்மாைமாகச் கசால்ல முடியாது.
எம்எஸ் விஸ்வநாதன் லோன்ற இரசயரமப்ோளர்கள் கசால்கிறார்கள் - சில சமயம் கமட்டுக்குப் ோைல்
எழுதுகிறார்கள், சில சமயம் ோைலுக்கு கமட்டு அரமக்கிலறன் எை. அது லோல் சில சமயம் ஒரு ourline தயார்
ஆகிவிடும். அதனுள் colouring மட்டும் கசய்து ககாண்லை லோலவன். இது ஒரு process, சில சமயம் லவகறாரு process
இருக்கிறது. இஷ்ைம் லோல் தீட்ை ஆைம்ேித்து அது தாைாய் ஒரு வடிவத்ரத வந்தரைவது. அப்லோது அந்த
வடிவத்ரதச் சிரதக்காதேடி அதன் லமலல ஒரு frame-ஐப் கோருத்திப்ோர்ப்ேது.
குறுநாவல் அளவிலாை 60 - 70 சிறுகரதகள், ஐந்தாறு நாவல்கள் எை நான் எழுதியிருக்கும் அரைத்துக்குலம ஒலை
மாதிரியாை ேரைப்பூக்கம், ேரைப்புப் ோணி இருக்கும் எை எதிர்ோர்ப்ேலத சரியில்ரல. ஒவ்கவான்றுலம
ஒவ்கவான்ரற demand கசய்யும். அந்தக் கரத அல்லது நாவல் என்ை லகாருகிறலதா அரதக் ககாடுக்கத்
தயாைாகலவ இருக்கிலறன். ஒருலவரள தயார் நிரலயில் இல்ரல எைில் தயார்ேடுத்திக் ககாள்லவன்.
உதாைணமாக என் கரதயில் வரும் ஒரு லேைாசிரியர் ோத்திைம் புறநானூற்றுப் ோைரல லமற்லகாள் காட்டிைால்
நன்றாய் இருக்கும், ேழந்தன்ரம லசரும் எை நிரைத்தால் அதற்குத் லதரவயாை அளவு மட்டும் புறநானூற்ரற
வாசிப்லேன். சமீ ேத்தில் ஒரு கரதயில் திரிகடுகத்திலிருந்து ஒரு ோைரல லமற்லகாள் காட்டி இருந்லதன்.
இதற்காகத் லதடி திரிகடுகத்ரதப் ேடித்ததுதான் - என் அப்ோ திரிகடுகம் கசால்லிக் ககாடுத்து, அது என் ஞாேகத்தில்
இருந்து கரதயில் நுரழந்தது என்ேதல்ல. ஆைால் அது லோல் கதாைிக்க ரவப்ேதுதான் எைக்காை சவால்.
வாசிப்ேவருக்கு அப்ேடித் லதான்றிைால் அதில் நான் கஜயித்ததாக அர்த்தம்.

9. ஒரு நல்ை எழுத்தாேனால் காமத்ணத எழுதாமல் இருக்க முடியாது என்பது என் அபிப்பிராயம். காமம்
தாண்டி சமூக விதி மீ ைிய உைவுகள் சதாைர்ந்து உங்கள் புணனவுகேில் கபசப்படுகிைது. சமூகத்ணத ஊடுருவிப்
பார்க்கும்கபாது நம்ணமச் சுற்ைி இசதல்ைாம் நைந்து சகாண்டிருக்கிைது என்பது புைப்படும். அவ்வேவு ஏன்,
தினத்தந்திணய ஒரு வாரம் வாசித்தாகை கபாதும். நாகம கள்ேக்காதைில் இருப்பதான பிரணம தட்டும். உங்கள்
எழுத்தின் முக்கியக்கூைாக இந்த விதி மீ ைல் குைித்த விஷயங்கணேப் பார்க்கிகைன்.
சுவாைஸ்யமாை லகள்வி. என் எந்தப் ேரைப்ரேயும் வாசிக்காமல், இந்த லநர்காணலின் மற்ற லகள்விகரளயும்
வாசிக்காமல் இரத மட்டும் ேடிக்கும் ஒரு வாசகருக்கு நான் முழுக்க முழுக்க ககாக்லகாகம் எழுதும் ஒருவன்
என்ேதாய்த் லதான்றும். உண்ரமயில் நான் அவ்வளவு எழுதி இருப்ேதாகத் லதான்றவில்ரல. நான் எழுத
லவண்டும் எை ஆரசப்ேடுளமவு கூை இன்னும் எழுதவில்ரல.
இன்னும் நிரறய எழுதுலவன். ஒருலவரள வயது கூைக்கூைக் காமம் ேற்றிய இன்னும் லவறு ோர்ரவப் புள்ளிககள்
கிட்டுலமா என்ைலவா. அப்லோது அவற்ரறயும் எழுதிப் ோர்ப்லேன்.
எழுத்தாளைால் காமத்ரத எழுதாமல் இருக்க முடியாது எை ஒப்புக் ககாள்கிலறன். அலத லோல் எழுத்தாளைால்
உறவுகரளக் குறித்தும் எழுதாமல் இருக்க முடியாது.
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உறவு என்றால் என்ை? ஒன்று சக ஆணுைைாை உறவு அல்லது சக கேண்ணுைைாை உறவு. இதில் நான்
முதலாவரதத்தான் நிரறய எழுதி இருக்கிலறன். ோலுறவு சார்ந்த உறரவச் கசால்லவில்ரல. ஆணுக்கு
ஆலணாடு இருக்கும் நட்ரேயும், நட்பு சிரததரலயும் திரும்ேத் திரும்ே எழுதி இருக்கிலறன். அலதலோல
ஆணுக்குப் கேண்லணாடு இருக்கும் நட்ரேயும், நட்பு சிரததரலயும் எழுதி இருக்கிலறன். ஒலை வித்தியாசம்
கேண்ணுைைாை நட்பு இயல்ோகலவ அடுத்த நிரலக்கு நகர்வதற்காை வாய்ப்பு இருக்கிறது.
நான் காமத்ரதப் ோலுணர்வுச் சித்திைமாக மட்டும் என் கரதகளில் ேதிவு கசய்யவில்ரல. எந்த அளவில் காமம்
எழுதப்ேை லவண்டியதாக இருக்கிறலதா, அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் எழுதி இருக்கிலறன். அரதத் தாண்டி,
கிளுகிளுப்பு ஊட்டுவது லோல் ஓரிைத்தில் கூை லோகவில்ரல எை உறுதியாகச் கசால்ல முடியும்.
காமம் கதாைர்ோை விசாைரணரய உருவாக்கும் விதமாகலவ நான் சில ோத்திைங்கரள, சந்தர்ப்ேங்கரள
கரதகளில் உருவாக்கி இருக்கிலறன். உதாைணமாக காரள மாட்டுக்குப் ேசுவின் மீ து உண்ைாகக்கூடிய காதல்
என்ேது அதன் மடுரவப் ோர்த்து அல்ல எை ஓரிைத்தில் எழுதி இருக்கிலறன். ோலுணர்வு என்ேது மற்ற
உயிரிைங்களுக்கு எல்லாம் உைல் சார்ந்ததாக மட்டும் இருக்கும்லோது. மைிதனுக்கு மட்டும் மைம் சார்ந்ததாகவும்
மாறுவது கதாைர்ோை ஆச்சர்யம் எப்லோதும் இருந்து ககாண்லை இருக்கிறது.
ேருவம் தவறி ஒரு நான்கு கால் ேிைாணி இன்கைாரு நான்கு ேிைாணிரய இரணயாகத் லதடி ஓைாது. ஆைால்
மைிதனுக்கு வருைத்தின் எல்லா நாளுலம காமத்துக்கு இரசந்த நாளாக இருக்கிறது. இது ஓர் ஆச்சரியம். இது
எப்ேடி நைந்தது? ஏன் நைந்தது? அப்ேடியாைால் அது உைலின் லதரவயால் மட்டுமல்ல, மைதில் ேதிந்திருக்கும்
ேிம்ேங்களின் காைணமாகவும்தான். காமம் கதாைர்ோை ஒரு மாறாத ேிம்ேம் நம் மைதில் இருக்கிறது, அப்ேசிரயத்
தீர்ப்ேதற்காை இைத்ரத லநாக்கி லோய்க்ககாண்லை இருக்கிறது மைித குலம்.
இரதப் ேற்றித்தான் லேச நிரைக்கிலறன்.

10. சசன்ை ககள்வியின் சதாைர்ச்சியாக ஒரு விஷயம். காமத்ணத, விதிமீ ைல்கணேப் பற்ைியதாக இருந்தாலும்
ஜி. நாகராஜன் கபாை விேிம்புநிணை மனிதர்கணேப் பற்ைியதாக அல்ைாமல் நாம் தினசரி சந்திக்கக்கூடிய
மனிதர்கள் குைித்ததாக உங்கள் புணனவுகள் அணமகின்ைன. ஓர் ஆரம்ப நிணை வாசகனுக்கு உங்கள் எழுத்து
தரும் அதிர்ச்சிகய அதுதான். ஒருவணகயில் அதுகவ அவனுக்கான வசீகரமும் கூை. மிக மிக கமகைாட்ைமாக
ஒப்பிட்ைால் கக.பாைச்சந்தர் சினிமாவில் இணதத்தான் சசய்தார். இணதக் கனமான கூைாக் கருதுகிைீர்கோ?
இதில் இைண்டு கேயர்கள் ேயன்ேட்டிருக்கிறது. ஒன்று ஜி. நாகைாஜன், இன்கைான்று லக. ோலசந்தர். இவர்கள்
இருவரும் ஒலை லகள்வியில் இைம்கேறும் சந்தர்ப்ேம் ேத்து வருைங்கள் முன் சிற்றிதழ்ச் சூழலில் இருந்திருக்குமா
எைக் லகள்வி எழுகிறது எைக்குள்!
ஜி.நாகைாஜன் எழுத்திலிருக்கும் சைளத்தன்ரம, so-called ேிறழ்வுகள், லக.ோலச்சந்தர் ேைங்களிலிருக்கும்
சைளத்தன்ரம, ேிறழ்வுகரளக் காட்டும் ரதரியம் - இந்த இைண்டு தவிை இவர்களுக்குள்லளலய எந்த ஒற்றுரமயும்
இல்ரல. என்ைிைம் இக்லகள்வி வருவரதயும் அப்ேடிலயதான் ோர்க்கிலறன். என் எழுத்தில் இருக்கும்
சைளத்தன்ரமயும் ேிறழ்வுகரள நான் காட்டிய கதாைியும் காைணமாக இருக்கலாலமா என்று லதான்றுகிறது.
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இைண்டு ேகுதியாக ேதில் கசால்லலாம் எை நிரைக்கிலறன். ஜிநாகைாஜன் எைக்கு மிக அேிமாைமாை எழுத்தாளர்.
மதுரைரயப் ேற்றி மிக அழகாகச் சித்தரித்த எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர். மதுரை வட்ைாைத்ரதக் களமாக ரவத்து
எழுதும் ரதரியத்ரத எைக்கு அளித்தவரும் அவர்தான்.
ஜி.நாகைாஜன் விளிம்பு நிரல மைிதர்கரளப் ேற்றி எழுதி இருந்தாலும் அவரிைம் ஒரு wishful thinking இருந்தது இகதல்லாம் இப்ேடி இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்குலம! என்கிற மாதிரி.
குறத்தி முடுக்கில் தங்கம் கசால்வாள் – “நைந்தகதல்லாம் நைக்காம இருந்திருக்கணுங்க”. இதுதான் நாகைாஜைின்
கமாத்தக் கரதயுலகத்தின் அடிலயாட்ைம். அதன் லமல் அவருக்குப் புகார் இல்ரல. ஆைால் அனுதாேம் உண்டு.
அந்த அனுதாேம் எங்கிருந்து வருகிறகதன்றால், அது அல்லாத மாற்று உலகத்தில் எல்லாலம சுேிட்சமாகவும்,
லநர்ரமயாவும், லநர்மரறயாவும், நன்றாகவும் இருக்கும்லோது இது மட்டும் இப்ேடிக் கழிசரையாக இருக்கிறலத,
ஐலயா ோவம் என்ற ேச்சாதாேம்தான் நாகைாஜைின் அடிலயாட்ைம்.
லக.ோலசந்தரிைம் இகதல்லாம் காட்டி இன்னும் ககாஞ்சம் கிளுகிளுப்பு ஏற்றலாம் என்ற நம்ேிக்ரகதான்
இருக்கிறது. அரதத் தாண்டி அது கதாைர்ோை அக்கரறயும், சரி கசய்ய லவண்டும் என்ற ஆரசயும்,
குரறந்தேட்சம் ேச்சாதாேமும் இருப்ேதாய் நான் நிரைக்கவில்ரல.
என்னுரைய ேரைப்புலகத்ரத இவர்கள் இருவரையும் ஒப்ேிட்டுக்லகட்கும்லோது நான் எங்லக வித்தியாசப்
ேடுகிலறன் என்றால், என்னுரைய உலகம் amoral ஆைது. நான் அறத்ரதயும் லேசவில்ரல, அறப்ேிறழ்ரவயும்
லேசவில்ரல. அறத்ரதயும் முன்ரவக்கவில்ரல, அதற்கு எதிைாக நைந்து ககாண்டிருக்கிறலத என்ற
ஆதங்கத்ரதயும் முன்ரவக்கவில்ரல. இப்ேடி இைண்ைாகப் ோர்க்க லவண்டியலத இல்ரல என்ற ஒரு தளம்
உண்டு, ஒரு neutrality உன்டு. நான் அங்கிருந்துதான் லேச முயல்கிலறன்.
அங்கிருந்து லேசுரகயில் நான் அறத்தின் ஆளாகவும் இல்லாமல் அறமின்ரமயின் ஆளாகவும் இல்லாமல்
இருப்ேதுதான் நீங்கள் கசால்லும் அந்தப் புது வாசகர்கரள அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்குகிறது. இவன் என்ைதான்
கசால்லவருகிறான் என்ற குழப்ேத்ரதத் தருகிறது. இந்த amorality புதிய வாசகனுக்கு வசீகைமாய்ப் ேடுகிறது
என்றால் சந்லதாஷலம. ஏகைைில் அறத்தின் சார்ோகப் லேச ஆைம்ேித்தால் அதற்குத் தகுந்தாற் லோல்
சம்ேவங்கரள, அவற்றினுள் ஓடும் உணர்லவாட்ைங்கரளத் திருக ஆைம்ேிப்லேன். இந்த நிகழ்வுக்கு எதிைாை ஒரு
மைப்லோக்ரக நிறுவும் ஆளாக இருப்லேன்.
ஒருலவரள அறமின்ரம - அதுதான் ேின்நவைத்துவம்
ீ
எை நம்புகிலறன் எைில் இரத ஒரு கேரிய celebration-ஆக
“ோர்த்தியா! அவன் தப்பு ேண்ணிட்ைான், இவன் தப்பு ேண்ணிட்ைான், வா நாமும் தப்பு ேண்ணுலவாம், தப்புதாலை,
யார் கசய்தால் என்ை?” என்ேது மாதிரியாை கிளுகிளுப்ரே, ேைேைப்ரே உருவாக்கும் ஆளாக இருந்திருப்லேன். நான்
இைண்ரையுலம கசய்யவில்ரல.
இந்த amoralityயில் ோர்ப்ேவன் கண்களிலிருந்து ஒரு நிறம் நிகழ்வின் மீ து ேீய்ச்சி அடிக்கப்ேட்டு அந்த நிறம்
தைக்குத் கதரிவது லோன்றதாை ஒரு ோவரை இருக்கிறது. அரத லநாக்கித்தான் லேசுகிலறன்.
உண்ரமயில், புற உலகின், உறவுகளின் சகல அலகுகளுலம நிறமற்றுத்தான் இருக்கின்றை - ோர்க்கும் கண்கள்
வழங்கும் வண்ணத்ரதயும் கேறுமாைத்ரதயும் ஏற்கும் விதமாக. மட்ஸுலவா ோலஷாவின் கவிரத ஒன்று,
எைக்கு மிகவும் ேிடித்தது: லநற்றிைவும் அல்ல / இன்று காரலயும் அல்ல – / பூசணிப் பூக்கள் மலர்ந்தது.
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11. உங்கள் எழுத்தில் பிடித்ததற்கு பிைகு வருகிகைன். முதைில் பிடிக்காதது. உங்கள் முதல் நாவைான
குள்ேச்சித்தன் சரித்திரம். மாற்றுசமய்ணம அதன் ணமயச்சரடு என்பது ஒரு நாத்திகனான எனக்கு அத்தணன
உவப்பானதல்ை என்பணத ஒரு காரணமாகக் சகாண்ைாலும், அணதயும் தாண்டி கைாப்பூர்வமாகவும் அதன்
மீ து விமர்சனங்கள் உண்டு. சஜயகமாகன் சசால்வது கபால் மாய யதார்த்தப் பணைப்பாக அணத என்னால்
பாவிக்க இயைவில்ணை. அதன் சிை யுவன் சந்திரகசகர் பாணிச் சம்பவங்கள் மற்றும் நணை தவிர அது ஒரு
மாய மந்திரப் புணனவாககவ எனக்குத் கதான்றுகிைது. உங்களுக்கு அது திருப்தியேித்த பணைப்பா? முதல்
நாவைாக எழுத ஏன் அணதத் கதர்ந்சதடுத்தீர்கள்? இன்று அதன் இைம் என்ன என நிணனக்கிைீர்கள்?
ஒரு லகள்விக்குள் ேன்ைிைண்டு லகள்வி இருக்கிறது!
நாத்திகம் என்ேது ேற்றி முதலில் லேசுலவாமா? நீங்கள் உங்கரள நாத்திகர் எைப் ேிைகைப்ேடுத்திக் ககாள்கிறீர்கள்.
ரவதீகப் ேழமாகத் துலங்கும் இன்கைாருவர் தன்ரை ஆத்திகர் எைச் கசால்லிக் ககாள்கிறார். இைண்டு
எல்ரலகளுலம ோக்கியவான்களுக்கு உரியரவ. இைண்டு லேரையும் ோர்த்தால் கோறாரமயாக இருக்கிறது.
எல்லாவற்றிலுலம இைண்டுங்ககட்ைான்களாக இருக்கும் தீைர்களின் கேருந்கதாகுப்ேில் இருக்கும் கரைசி ஆள்
என்லற என்ரைக் கருதிக்ககாள்கிலறன்.
இப்ேடி ஒரு determination, ஒரு தீர்மாைத்திற்கு வந்து விட்லைாம் எைில் காரியங்கரள அதற்குத் தக்கவாறு நைத்திக்
ககாண்லை லோகலாம். இைண்டின் லமலலயும் அவநம்ேிக்ரக இருக்கக்கூடிய ஆரள எங்லக கோருத்துவது?
சார்ந்திருக்க எதுவுலம இல்லாதிருக்கும் ஒரு தைியன் - அவரை எங்லக கோருத்துவது?
அறிவியல், ஆன்மீ கம் - எதன் மீ தும் சாய்ந்து நிற்காத ஓர் ஆள்தான் என் எழுத்தில் ேதிவாகிக்ககாண்லை
இருக்கிறான். இப்ேடி ஒரு மைநிரலதான் அந்தக் கதாோத்திைங்கரளயும், அவர்களுரைய கிலலசங்கரளயும்,
ேீதிகரளயும், சந்லதாஷங்கரளயும், நிரறவுகரளயும் உற்ேத்தி கசய்கிறது.
அரதக் லகள்விக்குட்ேடுத்த முடியாது என்றுதான் லதான்றுகிறது. இந்தியாவின் ேிைதம மந்திரி ஒருவர் தன்ரை
agnostic என்று கசால்லிக் ககாண்ைார். ஆைால் ஓர் சாதாைண எழுத்தாளனுக்கு அந்தச் சலுரக இல்ரல என்ேது
ேயமாக இருக்கிறது. நாம் என்ை கசய்து ககாண்டிருக்கிலறாம்?
ஒரு விஷயத்ரத அழுத்திச் கசால்லலவண்டும். நான் எரதயும் சாைாதவன். நரைமுரறத் லதரவகள்,
நிர்ப்ேந்தங்களின் கோருட்டு லவறு லவறு அரமப்புகளுக்குள் சிக்கியிருக்கிலறன். மற்றேடி, அந்தைத்தில் இருக்கும்
தைியன் என்ற உணர்லவ எைக்குள் எந்லநைமும் லமலலாங்கியிருப்ேது.
அடுத்து, குள்ளச்சித்தன் சரித்திைம் ேற்றிச் கசால்ரகயில் அதில் யுவன் சந்திைலசகர் ோணிச் சம்ேவங்கள் என்ற
phrase-ஐப் ேயன்ேடுத்திை ீர்கள். அப்ேடி ஒரு ோணிச் சம்ேவங்கரள தமிழ் எழுத்துலகத்தில் நான் புழங்க
விட்டிருக்கிலறன் எைக் லகட்கலவ உற்சாகமாக இருக்கிறது, ஆச்சரியமாகவும் இருக்கிறது.
நல்லலவரள, நீங்கள் அப்ேடிச் கசான்ை ீர்கள். சிலர் அரத லசஷாத்ரி சுவாமிகள் ோணி சம்ேவங்கள்,
லஜ.கிருஷ்ணமூர்த்தி ோணி சம்ேவங்கள் என்கறல்லாம் கசால்கிறார்கள். அரவ நரைமுரற அறிவியல்
மலைாோோவத்திற்கு மாற்றாய் இருக்கும் சம்ேவங்கள் என்ேலத என் கருத்து.
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இது லோல் மாற்றாய் இருக்கும் சம்ேவங்கரளப் ேற்றிப் லேச இைண்டு துரறகளுக்குத்தான் அருகரத உண்டு.
ஒன்று அறிவியல். அது தான் கட்ைரமத்த நம்ேிக்ரகப் புலத்ரதத் தாலை மீ றிப் ோர்க்கும் ரதரியமும், ஆர்வமும்
ககாண்ைது. அதன் விசாைரண முரறயின் தன்ரமலய அதுதான். அடுத்தது ஆன்மீ கம்.
அறிவியல் ஒரு கால, கவளிச் சட்ைகத்ரத எைக்கு நிறுவிக் ககாடுத்திருக்கிறது. அரத நான் நம்புகிலறன்.
உதாைணமாக இன்று ஞாயிற்றுக்கிழரம. இதற்குப் ேிறகு திங்கட்கிழரமதான் வரும். ஒருலோதும்
கசவ்வாய்க்கிழரமலயா சைிக்கிழரமலயா வைாது என்ேது இந்த அறிவியல் மலைாோவம் வடிவரமத்துக் ககாடுத்த
தர்க்கப்பூர்வமாை கிைம சட்ைக முரற. இரத மீ ற ஓர் அறிவியலாளன் முயற்சி கசய்யலாம். Time travel.
எதிர்காலத்திற்லகா ேழங்காலத்துக்லகா லோவதற்காக ஓர் எந்திைத்ரத வடிவரமப்ேது. அங்லக லோகும் லோது
இருக்கும் மலைாநிரல, அச்சங்கள், கிளர்ச்சிகள் ேற்றி அவன் லேச முயற்சிக்கலாம்.
ஆன்மீ கமும் இரத முயற்சி கசய்யலாம். ஆன்மீ கம், தத்துவம் லோன்றரவதாம் மைத்தின் இண்டு இடுக்குகள்
ேற்றிப் லேசுகின்றை. உளவியல் என்ற சட்ைகத்தின் வழி அறிவியல் மைம் ேற்றி லேச ஆைம்ேிக்கும் லோது கைந்த
காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்ற முப்ேட்ரை அரமப்பு; அங்லக x இங்லக என்ற கவளித் கதாரலவு - இரவ
இைண்ரையும் மாறாமல் ரவத்துக்ககாண்டு அரத ஆைாய முரைகிறது. இகதல்லாலம இல்ரல என்று கசால்ல
ஆன்மீ கத்துக்கும் தத்துவத்திற்கும் ரதரியம் உண்டு. ஏகைைில் அரவ தர்க்கப்பூர்வமாய் எரதயும் நிறுவிக்காட்டும்,
அல்லது கசய்துகாட்டும் நிர்ப்ேந்தத்துக்குள் சிக்கிக் ககாள்ளவில்ரல.
புரைவுப் ேீறல்கரள நிஜம் லோலலவ கசால்லிக் காட்ைலாம். அப்ேடி நைந்தால் உள்லள நிரலப்ேட்டிருக்கும் கால
அரமப்பு, இை அரமப்பு என்ைவாகத் கதன்ேடும்? ரிச்சர்ட் ோக்கின் Illussions நாவல் ேடித்த லோது எைக்குக் கிரைத்த
ஓர் அனுேவம்:

ஒரு கதாோத்திைம் சுவரை அப்ேடிலய துரளத்துச் கசல்லும். கேௌதீக அறிவுப்ேடி சுவர் என்ேது

திைப்கோருள். அப்ேடியாை அஃறிரணப் கோருரள ஓர் உயிர்ப்கோருள் ஊடுருவிச் கசல்ல முடியாது.

ோரறரய

இளக்கி கசடி நீள்கிறதுதான் – ஆைால் அதற்கு எடுக்கும் காலம் எவ்வளவு! Illuusions ஸிலலா, ஒருவன் சுவரை
ஊடுருவிப் லோய்விட்ைான். எழுத்தாளன் கசால்லி விட்ைான் என்றால் நம்ேித்தான் ஆக லவண்டும்.
அந்நம்ேிக்ரகயின் லேரில் எைக்குள் ஸ்திைப்ேட்டிருக்கும் என்னுரைய இை, கால அரமப்பு என்ைவாகிறது என்கிற
லகள்வி மிக முக்கியமாைது. இந்தக் லகள்விரய முன் ரவக்க மாயாதீத சம்ேவங்களின் வழிலய ேயணப்ேை
லவண்டி இருக்கிறது.
மாயமந்திைப் புரைவுகளின் ஒரு குறிப்ோை, சிறப்ோை அம்சம் – கோதுவாை, நிறுவப்ேட்ை கால – கவளிக்
கட்ைரமப்ரே அரவ அரசத்துப் ோர்க்கின்றை என்ேது.

தமிழ்ச் சூழரலப் கோறுத்தவரை ஒரு விசித்திைமாை

வயிற்கறரிச்சல் என்ைகவைில் ஆன்மீ கம் என்ற கசால் விழுந்தவுைலை அது ஒரு மதத்துைன் லோய் ஒட்டிக்
ககாள்கிறது. உலகில் லவறு எங்குலம அப்ேடிப் ோர்ப்ேதாகத் கதரியவில்ரல.
கார்லலாஸ் காஸ்ைகநைா, ககன் வில்ேர், ரிச்சர்ட் ோக் லோல் ஆட்கள் ஆன்மீ க விவாதங்களில் இறங்கும் லோது
அவர்கள் மீ து கிறிஸ்துவத்ரதப் லோட்டுப் ோர்ப்ேதில்ரல. ஒரு சூஃேி ஞாைியின் கசாற்கள் காதில் விழுரகயில்
அதன்மீ து இஸ்லாமியத்ரதப் லோட்டுப் ோர்ப்ேதில்ரல. கஜன், தாலவா கதாைர்ோகப் லேசும் லோது அரத
கேௌத்தத்துைன் லநைடியாக இரணத்துப் ோர்ப்ேலத இல்ரல. கஜன்ைில் உள்ள புதிர்த்தன்ரமரய மட்டும் தமிழ்
மைம் ஆரசயாய்ப் லேசுகிறது. ஆைால் ஆன்மீ கம் என்ற கசால்லுக்கு தமிழில் இப்ேடிகயாரு connotation
வந்திருக்கிறது. இதன் காைணமாக இதற்குள் மட்டும்தான் நீ லேச லவண்டும், இந்தச் சட்ைகத்துக்கு மட்டும்தான் நீ
விசுவாசமாகப் லேச லவண்டும் எை ஓர் எழுத்தாளரை நிர்ப்ேந்திப்ேது தான் நைக்கிறது.
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’ேிைம்மாண்ைமாை சிறகுகள் ககாண்ை கிழவன்’ எை மார்க்லகஸ் கரத எழுதி விை முடிகிறது. ேிலைதத்தின் உைலில்
லைாமம் வளரும் கால அலகு ேற்றிப் லேச முடிகிறது. அவற்ரற கிறித்தவ நம்ேிக்ரககலளாடு யாரும் உழப்ேிக்
ககாள்வதில்ரல. கிறித்துவத்தில் இருக்கும் லதவரதகள் லோல இந்தக் கிழவன் என்ற interpretation இருப்ேதாக
எைக்குத் கதரியவில்ரல.
ஆைால் தமிழ்ச்சூழலில் மட்டும் இகதல்லாம் நைக்கும். இரத எல்லாம் கோருட்ேடுத்திைால் காலம்
கதாைர்ோகவும், இைம் கதாைர்ோகவும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய குழப்ேங்கள், நரைமுரற விசாைரணகள் இவற்ரற
எப்ேடித்தான் எழுத்தில் கசய்து ோர்ப்ேது? இரதப் கோருட்ேடுத்த லவண்டிய அவசியம் இல்ரல என்ற முடிவுக்கு
ேத்தாண்டுகள் முன்லே நான் வந்தாயிற்று, இன்று வரை கசய்து ககாண்டிருக்கிலறன்.
குள்ளச்சித்தன் சரித்திைம் ேற்றி நீங்கள் லகட்கிறீர்கள். ’சித்தர் மைபு இப்ேடி எல்லாம் கசய்யாலத, இது சித்தர் மைபு
சார்ந்த புத்தகம் அல்ல’ எை ஒரு நண்ேர் லகாேமாக என்ைிைம் வாதிட்ைார்.

சித்தர் மைபு சார்ந்த புத்தகம் எை எந்த

இைத்திலாவது கசால்லப்ேட்டிருக்கிைதா? சில சித்தர்கள் வந்து லோைார்கள் என்ேதால் அது சித்தர் மைபு சார்ந்த
புத்தகம் ஆகாது. அப்ேடிப் ோர்த்தால் நகைத்தார்தான் இதன் ேிைதாைமாை கரதமாந்தர்.

அதற்காக இது நகைத்தார்

ேற்றிய நாவல் எை ஒருவர் எடுத்துப் லேச முடியுமா என்ை? அேத்தமாக இருக்கிறது. நாவல் என்ேது ஒரு totality.
அந்த முழுரமக்குள் உங்களுக்கு வாகாை ஒரு ேகுதிரய மட்டும் எடுத்துக்ககாண்டு இப்ேடி இல்ரலலய, அப்ேடி
இருக்கிறலத என்று லேசுவது எைக்கு நியாயமாகப் ேைவில்ரல. அது ஒரு விமர்சைம் என்றும் லதான்றவில்ரல.
கரைசியாக, நீங்கள் லகட்ைது. இரத ஏன் முதல் நாவலாகத் லதர்ந்கதடுத்தீர்கள். நான் ஆைம்ேத்திலிலலலய
கசான்லைலை, லதான்றுவரத, லதான்றும்லோது, லதான்றும் விதமாக எழுதுவது என்னுரைய சுதந்திைம் என்று
நம்புகிலறன். அதற்காகத்தான் ோப்புலர் மீ டியாவின் ேக்கம் லோகாமல் இருக்கிலறன். அங்லக லோைால் இந்த
சுதந்திைம் குன்றும் என்று லதான்றுகிறது. அதற்காை அவசியம் இல்ரல. அதற்காை புறத்லதரவலயா
அகத்லதரவலயா இல்ரல என்ேதால் இவ்விதமாக கசயல்ேட்டுக்ககாண்டிருக்கிலைன். குள்ளச் சித்தன் சரித்திைம்
முதல் நாவலாக வந்தது எலதச்ரசயாை விஷயம். அரதத்தான் முதல் நாவலாக எழுத லவண்டும் என்று
திட்ைமிட்கைல்லாம் நைக்கவில்ரல.

12. இந்தக் ககள்வி ககட்ைதன் காரணம் நான் என்னுணைய முதல் கவிணதத் சதாகுப்பு எதுசவனத் தீர்மானிக்க
கவண்டி வந்த கபாது என் முன் மூன்று முழுணமயான சவவ்கவறு சதாகுப்புகள் இருந்தன. முதல் கவிணதத்
சதாகுப்பு என்பது என் அணையாேத்ணதத் தீர்மானிப்பதாக அணமயும். நான் பரத்ணத கூற்ணை அதன் சமூக
ப்ரக்ணஞக்காகவும், அதிர்ச்சி மதிப்புக்காகவும் கதர்ந்சதடுத்கதன். அணத ணவத்துக் ககட்கிகைன்.
அதிர்ச்சி மதிப்ேீடு, அல்லது ஒன்றின் மூலமாக அறியப்ேடுவது இரவ குறித்து ஒன்று கசால்ல நிரைக்கிலறன்.
என்னுரைய மிக நல்ல கவிரத எை நான் நிரைக்கும் ஒன்று ஒரு சின்ைப் ேத்திரிரகயில் ேிைசுைம் கண்ைது.
புதுக்லகாட்ரையிலிருந்து ’ஒரு’ என்ற ேத்திரிரக. அப்லோது நான் மதிக்கும் ஒரு தமிழ்க்கவிஞர் ’என்ைய்யா “இந்தக்
கவிரதரயப் லோய் அந்தப் ேத்திரிக்ரகக்குக் குடுத்துட்லை, காலச்சுவடுக்குக் ககாடுத்திருக்கலாலம?” எைக் லகட்ைார்
(அப்லோது சுந்தை ைாமசாமியின் ஆசிரியத்துவத்தில் காலச்சுவடு கவளிவந்து ககாண்டிருந்தது.).
எைக்கு அப்ேடித் லதான்றலவ இல்ரல. என் ரகயில் ஒரு கவிரத இருக்கிறது. யாலைா ஒரு நண்ேர் லகட்கிறார்,
ரகயிலிருப்ேரத அனுப்புகிலறன், அவ்வளவுதான். ேிறகு சுந்தை ைாமசாமி லகட்கும்லோது, அல்லது அவருக்கு
அனுப்ேத் லதான்றும்லோது, அந்தச் சமயம் ரகயிலிருக்கும் ஒன்ரற அனுப்புலவன். இரத இங்லக அனுப்ேிைால்
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க்ளிக் ஆகும் என்ேது லோன்ற கணக்குவழக்குகள் இன்று வரை என்ைிைம் இல்ரல. கரைசிவரை இருக்காது
என்லற நம்புகிலறன்.
என்னுரைய முதல் கதாகுப்ரே with a bang ககாண்டு வை லவண்டும் எை ஆரசப்ேட்டிருந்தால் அந்தத் கதாகுப்ரேக்
ககாண்டு வந்திருக்கலவ மாட்லைன். அது வைவில்ரல என்றால் அடுத்த கதாகுப்பும் வந்திருக்காது. முதல் கவிரதத்
கதாகுதி வந்த லோது ரககயழுத்துப் ேிைதியில் 200 கவிரதகள் வரை எழுதி ரவத்திருந்லதன். அப்லோது கவிரத
மட்டுலம எழுதிக் ககாண்டிருந்லதன். அேரிமிதமாை எண்ணிக்ரகயில்.

200ல் 60 கவிரதகள் வரை ேிைசுைமாகி

இருந்தை. அவற்றில் 30 - 35 கவிரதகள் லதர்ந்கதடுத்துத் கதாகுப்ோகக் ககாண்டு வந்லதன். காணாமல் லோை 25 30 கவிரதகள் ேிைசுைமாைரவ தான் ஆைாலும் கதாகுப்ேில் லசர்த்துக் ககாள்ளவில்ரல. ஏன் எை இப்லோது
கசால்லத் கதரியவில்ரல. ஆைால் ஏலதாகவாரு கதளிவு அல்லது தீர்மாைம் (அல்லது குழப்ேம்!) காைணமாக
அவற்ரறச் லசர்க்கவில்ரல.
அதுலோலலவ, இன்னும் கதாகுப்ோக கவளிவைாத ஆைால் ேிைசுைமாை சுமார் ேத்து சிறுகரதகள் இருக்கிறது.
அப்ேடி ஒரு கரத எழுதிலைாம் அல்லவா என்ற அளவில் ஞாேகம் இருப்ேரவ. யுவன் சந்திைலசகர் என்கிற
ஆளுரைய எழுத்துப் ேைப்ேின்கவளி ஓைத்தில் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அல்லது இந்த எழுத்துப்ேைப்புக்கு
தூண்டுலகாலாக இருக்கும் ஒரு spring board எனும் அளவில்தான் அவற்றுக்கு முக்கியத்துவம்.
அவற்ரறப் கேரிதுேடுத்த லவண்டியதில்ரல.

13. சிை சிறுகணதகேிலும் (உதா: நான்காவது கனவு) குள்ேச்சித்தன் சரித்திரம், சவேிகயற்ைம் கபான்ை
நாவல்கேிலும் சதாைர்ந்து மாற்று சமய்ணம பற்ைி எழுதி இருக்கிைீர்கள். சஜயகமாகன் நிழல்சவேிக்
கணதகள் எழுதி இருக்கிைார் என்ைாலும் அவர் அவற்ைில் நம்பிக்ணக சகாண்ைதான பிம்பம் வரவில்ணை.
சதாைர்ந்து அவரது ஆன்மீ க நிணைப்பாடுகள் பற்ைி அவர் எழுதி வருவது காரணமாக இருக்கைாம். நீ ங்கள்
அவற்ணைத் சதேிவுபடுத்தைாம். சவேிகயற்ைம் நாவைின் பின்னுணரயில் மாற்று சமய்ணம கபான்ை
விஷயங்கணே நம்புவதாகக் குைிப்பிட்டிருந்தீர்கள். அணதப் பற்ைிய உங்கள் அனுபவங்கணேச் சசால்லுங்கள்.
என் ேரைப்புகள் ேற்றி விரிவாகப் லேசுவதில் எைக்கு அவ்வளவாக ஆர்வம் கிரையாது. ஆைால் வாகாக இருக்கும்
என்ேதால் ஓரிண்டு கரதகரள லமற்லகாள் காட்டுவதில் தவறில்ரல எை நிரைக்கிலறன். குறிப்லேடு என்ற
கரதயில் கவள்ரளக்காை துரையின் அரறக்கு ஒரு கேண் ஆவி ரூேத்தில் வந்து லோவாள், மறுநாள் ககாலுசு
மட்டும் அங்லக கிைக்கும். இதுலோல் நைக்க சாத்தியம் உண்ைா எைக் லகட்ைால், ’இதற்கு அப்ேைாைகதல்லாம்
எைக்லக நைந்திருக்கிறது’ என்று உங்கள் ேக்கத்து வட்டுக்காைலை
ீ
சாட்சியம் கசால்வார்.

இந்திய மண்ணில்

ஊறியிருக்கும் நம்ேிக்ரககள் மற்றும் குறளிகளின் தன்ரமயும் வச்சும்
ீ
அத்தரகயது. கால - கவளி நிர்ணயம்
கதாைர்ோக எழும் ஐயங்கரளப் லேசுவதற்கு வாகாக இருக்கக்கூடியரவ.
இப்லோரதய எழுத்துமுரறயில், முதன்முதலாக நான் எழுதிப் ேிைசுைமாை புரைகரத 23 காதல் கரதகள். அதில்
இது லோன்ற மாற்று கமய்ரம சமாசாைம் ஏதும் இருந்த நிரைவில்ரல. ஆைால் அதற்கு நிகைாை, ஃலேண்ட்ைஸி
லோலலவ கதன்ேடுகிற அம்சம் ககாண்ை கரத ஒன்று உண்டு. அதன் கரைசிக்கரத. கிருஷ்ணன் ஒரு கேண்ணிைம்
நாம் திருமணம் கசய்து ககாள்ளலாமா’ என்று லகட்டிருப்ோன். அவள் ’லவண்ைாம், நண்ேர்களாகலவ இருப்லோம்’
எை அந்தக்கால கைாமான்டிக் நாயகியின் ோணியில் கசால்லி விடுவாள். இவனுக்குத் திருமணம் எல்லாம் ஆை
ேிறகு அவரள ஒரு கோருட்காட்சியில் சந்திக்கும் லோது அவள் கசால்வாள்: “அன்று திருமணத்துக்கு ஒப்புதல்
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கசால்லக் கிளம்ேி வந்லதன், ஆைால் இந்திைா காந்திரய சுட்டுக் ககான்று விட்ைதால் கலவைம், கரையரைப்பு,
திரும்ேிப் லோய்விட்லைன்”.
இதில் உள்ள ஃலேண்ட்ைஸித்தைமாை அம்சம் என்ைகவன்றால், கரதகசால்லியாை கிருஷ்ணன் இருக்கிறான்,
அலத ஊரில் நான்கு லேருந்து நிறுத்தம் தள்ளி அவளும் இருக்கிறாள். தன் வாழ்க்ரகயின் மிக முக்கியமாை
முடிரவச் கசால்ல வந்து ககாண்டிருக்கிறாள். எங்லகா கைல்லியில் ேிைதம மந்திரி ககால்லப்ேட்ைதிைால் இந்தியா
முழுக்க ஒரு restlessness உருவாகிறது. அதன் ஒரு கசாட்டு, ஒரு தைி மைிதைின் வாழ்க்ரகயில் வழ்ந்து
ீ
இப்ேடி
ஒரு நிைந்தை மாறுோட்ரை உருவாக்கி விடுகிறது. கமாத்தமாக மரை மாற்றி விட்டுவிடுகிறது. இதற்குப் ேின்ைால்
இருக்கக்கூடிய வரலப்ேின்ைரல சாதாைணமாக ஒருவர் யூகிக்க முடியாது. ஆைால் இது நிஜமாகலவ நைந்தேின்
“அலையப்ோ!” என்று ேிைமிக்கலாம்!
இன்கைாரு விஷயமும் கசால்லலாம். இங்கிருந்து லகாவில்ேட்டிக்கு லதவதச்சரைச் சந்திக்கப் லோகிலறன்
என்றால்

என்கைன்ை அம்சங்கரள எல்லாம் கணக்கில் எடுப்லேன்? அலுவலகத்தில் எத்தரை நாள் விடுமுரற

எடுக்க முடியும்? என்ை விதமாை கசௌகர்யங்களுைன் நான் ேயணித்தால் அடுத்த நாள் அவருைன் நிம்மதியாய்
அமர்ந்து லேச முடியும்? என் ரேயில் எவ்வளவு ேணம் இருக்கிறது? என் ஆலைாக்கியம் எப்ேடி இருக்கிறது?
அப்லோரதய தட்ேகவப்ேம், இப்ேடி எத்தரைலயா விஷயங்கரள லயாசித்து கணக்கில் ககாண்டு ஒரு முடிகவடுத்து
ேயணச்சீட்டு எடுத்து வண்டி ஏறி விடுகிலறன். ஆைால் திருச்சி ேக்கம் என் ையில் தைம் புைண்டு விடுகிறது.
மறுநாள் மதியம்தான் லகாவில்ேட்டி லோய்ச் லசருகிலறன்.
இதன் ேின்ைாலலயும் ஒரு statistics கசயல்ேட்டிருக்கிறது, இந்தியாவில் இத்தரை ஆயிைம் ையில்களுக்கு ஒரு ையில்
தைம் புைள்கிறது என்று துல்லியமாை புள்ளி விவைம் இருக்கிறது. எடுத்துப் ோர்த்தால் அதற்காை due date அது.
அந்த ையிலில்தான் நான் லோயிருக்கிலறன். ஆைால் அது எைக்குத் கதரியாது.
இது லோல் அறிவியல்பூர்வமாை, புள்ளிவிவைப்பூர்வமாை ஒரு தற்கசயல் நிகழ்வு நைக்கும் லோது அதற்குப்
ேின்ைாலிருக்கும் வரலப்ேின்ைல் கதரிய ஆைம்ேிக்கிறது. அது ேற்றிய லயாசரை ஆைம்ேிக்கிறது. அதன் மூலம்
அந்த வரலப்ேின்ைரல நான் சார்ந்திருப்ேவன், முழுக்க நம்புேவன் எை அர்த்தம் ஆகி விடுகிறது.
நரைமுரறயாை சம்ேவங்களுக்குக் கூை குறி லகட்கப்லோகும் நண்ேர்கள் இருக்கிைார்கள். நான் அது லோல் ஏதும்
கசய்வதில்ரல. அப்ேடிச் கசய்வதுதான் இதற்காை நிரூேணம் என்றால் நான் அரதச் சார்ந்தவன் இல்ரல என்றாகி
விடுகிறது. ஆைால் அவற்ரறக் கரதயாக எழுதுகிலறலை, நம்ோமல் அரத எழுதுலவைா எைக் லகட்ைால் முழுக்க
அதில் நம்ேிக்ரக உள்ளவன் ஆகி விடுகிலறன்.
நான் இதில் நம்ேிக்ரக இருப்ேவைாகலவா இல்லாதவைாகலவா இருப்ேது வாசகனுக்கு ஒரு கோருட்லை கிரையாது
என்றுதான் நிரைக்கிலறன். மிஞ்சிப் லோைால், இன்னும் 20 - 30 வருைம் இருப்லேைா? ஆைால் என் புத்தகம்
அதற்குப் ேின்னும் இருக்க வாய்ப்ேிருக்கிறது என்லற நிரைக்கிலறன். அந்தத் தரலமுரற வாசகன் அன்று நிலவும்
ஆன்மீ க அறிவியல் நம்ேிக்ரககள் சார்ந்து அப்புத்தகத்ரத அணுகும்லோது சில திறப்புகள் அவனுக்குக் கிரைக்குமா
அல்லது அரத நிைாகரிக்கக்கூடிய நிரல வருமா என்ேதுதான் லகள்வி.
இது முழுக்க முழுக்க லவகறாரு விசாைரணயின் ேயணம். தமிழகத்தின் ஓர் ஓைத்தில் இருந்து எழுதிக்
ககாண்டிருப்ேதால் நான் மட்டும் தைியாக இரதச் கசய்து ககாண்டிருப்ேதாக நிரைக்க லவண்ைாம். உலகம்
பூைாவும் இது மாதிரியாை சிந்தரைகள் இருக்கிறது. லோர்ல

ஸிைம் இருக்கிறது. மார்க்லகஸிைம் இருக்கிறது.
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லோர்ல

ஸின் ஒரு கரதயில் ஒரு நாைக ஆசிரியரை கலகக்காைன் எைக் குற்றம்சாட்டிக் ககால்வார்கள்.

அப்லோது துப்ோக்கியின் குதிரை அமுக்கப்ேட்டு, லதாட்ைா விடுேட்டு, அவன் கநற்றிரய அரையும் அந்த fraction of a
second-ல் அவன் ஒரு முழு நாைகத்ரத எழுதி, ஒத்திரக ோர்த்து, அைங்லகற்றி இறந்தான் எை எழுதுகிறார். அரத
நம்ேிைாைா அவர்? அந்த நாைகத்ரதப் ோர்த்தாைா? மின்ைலின் தசம ோகத்திலாை லவகத்தில், அந்த அவகாசத்தில்
இது நைந்தது எை லோர்ல

ஸ் எங்லக இருந்து conceive கசய்தார்?

ஃலேண்ைஸி ேற்றி இன்னும் ஒன்று கசால்லலாம் எைத் லதான்றுகிறது. ஆலிவர் சாக்ஸ் என்று ஒரு சமகால
உளவியல் மருத்துவர். நிரறய புத்தகங்கள் எழுதி இருக்கிறார். The man who mistook his wife for a hat என்ற அவைது
புத்தகத்தில் ஒருவருக்கு குறிப்ேிட்ை நிகழ்வுைன் உள்ளுக்குள் காலம் நின்று லோகிறது. இந்த இைத்தில் அவர்
இருக்கிறார். எல்லாலம அதற்கு முன்பு உள்ளதுதான். இரத எப்ேடி உள்வாங்கிக் ககாள்வது எைத் கதரியவில்ரல.
இன்கைாருவருக்கு விழித்திரையில் ஏற்ேட்ை ேிைச்சரையால் கசம்ோதி உலகம் தான் கதரியும். அதன் கீ லழ
உள்ளது கதரியாது. கீ லழ ோர்த்தால் லமல் ோதி காணாமல் லோய்விடும்.
ேைம்

ம்ஸ லயாகாநந்தாவின் Autobiography of a yogi-யில் ஒரு குருநாதர் தன் சீைரை கநஞ்சில் தட்டுகிறார் -

ஒலிகலள லகட்ேது சைாகைன்று நின்றுவிடுகிறது. இரத ஒரு neurotic effect எை உளவியல் கசால்லலாம்.. அது
ஏற்கைலவ ஒரு சட்ைகம் தயார் கசய்து ரவத்திருக்கிறது. எல்லாவற்ரறயும் அதில் லோட்டுப் லோட்டு, அந்த pigeon
hole-ஐ நிைப்ேிைால் நிம்மதி ஆகிவிடும். ஆன்மீ கம் இரதச் கசய்யாது. இந்நிகழ்ரவ இதன் அற்புதத்லதாடு தக்க
ரவத்துக்ககாள்ள முயற்சி கசய்யும். அரத விசாைரணக்குரியதாக, ஆைாய்ச்சிக்குரியதாக ஆக்காது. இப்ேடி ஒன்று
இருக்கிறது ோர் என்று கசால்லி விட்டு விடும். ஒருலோதும் காைண காரியங்கள் கற்ேிக்காது.
காைண காரியங்கள் கற்ேிப்ேலதா அரத நிவர்த்திப்ேதற்காை சைங்குகரள முன்ரவப்ேலதா மதம். ஆன்மீ கம் அல்ல.
இந்தப் ேிரிக்கும் லகாட்ரை நாம் கதளிவாகத் கதரிந்துககாள்வது நல்லது எை நிரைக்கிலறன்.
இந்த ஃலேண்ைஸி எல்லாவற்றுக்கும் ேின்ைால் லவறு ஏலதா இருக்கிறது. அது காலத்ரத, இை அரமப்ரே
விசாரிக்கும் ஒன்றாக இருக்கிறது. காலம், இைம் என்றதும் ஏலதா கேரிய விஷயங்கள் லேசுவதாை ேிைரம வந்து
விடுகிறது. அது கேரிய ஆட்கள் லேசுவது நாம் எல்லாம் லேசலாமா எை. அப்ேடி எல்லாம் இல்ரல.
நான் உங்களிைம் உட்கார்ந்து லேசிக் ககாண்டிருக்கிலறன். சம மட்ைத்தில் லேசிக் ககாண்டிருக்கிலறன். மாடியில்
இருந்லதன் எைில் நீங்கள் எைக்கு ஆழத்தில் இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் மாடிக்குப் லோைால் எைக்கு உயைத்தில்
இருக்கிறீர்கள். எைக்கு இைப்ேக்கம் உள்ளது, நான் 180 கிடிரி திரும்ேிை உைலை வலப்ேக்கம் இருப்ேதாக மாறி
விடுகிறது. அவ்வளவு தன்ைியல்ோக, சுலேமாக, சைளமாக நைக்கும் ஒன்றுதான் இது.
அதன்லேரில் நமக்கிருக்கும் மைத்தரையின் காைணமாக அது லவறு எை ஒத்திப் லோடுகிலறாம். நான் உங்களிைம்
லேசிக் ககாண்டிருக்கும்லோது என் அப்ோரவப் ேற்றி refer கசய்லதன். அப்லோது நான் என் மைக்கண்ணில் என்
அப்ோரவப் ோர்த்துக் ககாண்டுதாலை இருந்லதன். அவைது தாட்டியமாை உருவம், அவைது நிறம், ஒரு வாை
முட்தாடி - இரவ எல்லாலம எைக்குத் கதரியத்தான் கசய்தது. நான் ோர்த்த அந்தக் காட்சிரய நீங்கள் ஒருலோதும்
ோர்க்கவில்ரல. அப்ேடி என்றால் நம் இருவருக்காை இரைகவளி என்ேது கிட்ைத்தட்ை அரை நூற்றாண்டு. இந்த
அரறக்குள் ஓர் அரை நூற்றாண்டு இரைகவளி இப்லோலத இருந்தது - ஒரு ஆள் ோர்த்தார், இன்கைாருவர்
ோர்க்கவில்ரல என்ற லேதத்தின் வழியாக. அது ஒரு தைிநேர் அனுேவமாக இருந்தலத, அரத நான் எப்ேடிப்
ேகிர்ந்து ககாள்ள முடியும்? என்ற நியாயமாை

லகள்வி எழத்தான் கசய்யும். ஆைால், அரத நான் கசால்ல

ஆைம்ேித்ததுலம அது கோது அனுேவம் ஆகி விடுகிறது.
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நான் என் அப்ோரவப் ேற்றிச் கசால்லிக் ககாண்டிருக்கும் லோது உங்களுக்குள் ஓர் மைித உருவம் வந்திருக்கும்.
இந்த உருவத்திற்கிருந்த இலத குணாம்சங்கள் அந்த உருவத்திற்கு இருந்திருக்க வாய்ப்ேில்ரல. நான் மைம் என்று
கசாைால் நீங்கள் ோரறரய நிரைத்துக் ககாள்வதில்ரல. நான் குதிரை என்று கசான்ைால் நீங்கள்
பூரைக்குட்டிரய நிரைத்துக் ககாள்வதில்ரல. இது எங்கிருந்து வந்தது? கமாழி சார்ந்து நமக்குள் ஒரு கோது
ஒப்ேந்தம் உருவாகி இருக்கிறது. நான் குதிரை என்றதும் உங்கள் மைதில் ஒரு குதிரை ேிம்ேம் வந்து விடும். அந்த
ேிம்ேத்துக்கு விசுவாசமாக கதாைர்ந்து லகட்க ஆைம்ேிப்ேீர்கள். நாலைா நான் ோர்த்த குதிரைக்கு விசுவாசமாகப் லேச
ஆைம்ேிப்லேன். நாம் இருவரும் லேசுவது ஒலை குதிரைரயப் ேற்றி அல்ல; ஆைால் குதிரைரயப் ேற்றி. இந்தத்
கதளிவு கமாழி மட்ைத்தில் நமக்கு உண்டு.
அலத லோல் ஆன்மீ க சமாச்சாைங்களுக்கு, தைவுகளுக்கு ஒப்ேந்தம் இருக்குமாைால் ஒரு குழப்ேமும் கிரையாலத.
ஒரு லஜாதிைர் ேன்ைிைண்டு கட்ைங்கரளப் ோர்த்து என்கைன்ைலமா கசால்கிறார். அவரிைம் உட்கார்ந்து அரதக்
லகட்ேவருக்கு அதில் ஒரு குழப்ேமும் இல்ரல. ஒரு அவநம்ேிக்ரகயும் இல்ரல. ஏகைன்றால் அவர்களுக்குள்
கோது ஒப்ேந்தம் இருக்கிறது. கட்ைங்களுக்குள் ஏகப்ேட்ை சூத்திைங்கள் ஒளிந்திருக்கிறது - அரதப் ோர்க்கத் கதரிந்த
ஒருவர் கசால்லிக் ககாண்டிருக்கிறார், லகட்க ஆரசப்ேடும் ஒருவர் லகட்டுக்ககாண்டிருக்கிறார்.

இந்த ஒப்ேந்தத்தின்

லேரில் அது சுமுகமாக நைந்து முடிகிறது.
இந்த நிரலரய எட்டுவதுதான் விஷயம். இந்தப் கோது ஒப்ேந்தம் கசயல்ேைாத ஏகப்ேட்ை மாற்று கமய்ரமகள்
இருக்கின்றை. அவற்றில் ஒரு ேிைாந்தியத்ரத நாம் புழங்கிப் ோர்க்கிலறாம்.
அடுத்தது இரதகயல்லாம் நீ நம்புகிறாயா என்ற லகள்வி. நம்ேிக்ரக முக்கியலம இல்ரல. ஏகைைில் நம்ேிக்ரக
நிைந்தைமாைது கிரையாது. நிைந்தைமாைதாக ஒரு நம்ேிக்ரக இருக்குமாைால் நாம் அந்த அளவுக்கு மூரளச்சலரவ
கசய்யப்ேட்டிருப்ேதாக அர்த்தம். நாம் ஏன் ஒவ்கவாரு கணத்துக்கும் நம் மைரத, நம் கருத்துப் புலத்ரதத் திறந்து
ரவக்கக்கூைாது? அதீத சுதந்திைத்துைன் ஏன் எல்லாவற்ரறயும் சந்திக்கக்கூைாது? காலங்காலமாக
கசால்லப்ேட்ைதின், நம்ேப்ேட்ைதின் வழியாக மட்டுலம இந்நிமிைத்தின் வாழ்க்ரகரய நைத்த லவண்டுமா என்ற
லகள்வி இருந்துககாண்லை இருக்கிறது.
மணற்லகணி கதாகுப்ேில் ஒரு கரத இருக்கிறது. கிருஷ்ணன் எக்லமார் மின் ையிலில் ஒரு நண்ேரைப் ோர்ப்ோன்.
ையில் புறப்ேடும் லநைத்தில் ரகயரசப்ோன். அக்கரதயில் எல்லாலம பூைகமாக இருக்கும். அவன் கிருஷ்ணரைப்
ோர்த்துத்தான் ரகயாட்டிைாைா என்ேது குழப்ேமாக இருக்கும். அவன் ரகயாட்டிய திரசயில் கிருஷ்ணன்
நின்றான் என்ேது மட்டுலம உண்ரம. அந்த முகம் அவனுக்குத் கதரிந்த முகமாக இருக்கிறது என்ேதும் உண்ரம.
ஆைால் அலத முகம்தாைா அது என்ேதற்கு எந்த நிரூேணமும் இல்ரல. வடு
ீ திரும்ேியதும், அலத நண்ேன்
மதுரையில் இறந்து விட்ைதாகத் கதாரலலேசித் தகவல் வரும்.
இது சாத்தியமா என்ற லகள்வி கோருத்தமற்றது.

நான் ஏற்கைலவ கசான்ைது லோல், எல்லாலம நரைமுரற

சாத்தியமாக நைந்துககாண்டிருக்கும் விஷயங்கள்தாம். இதற்குப் ேின் ஏலதா இருக்கிறலதா, நைந்து ககாண்டிருப்ேது
ஒரு திரையின் மீ தாை ஒளிப்ேைம்தாலைா என்ற சந்லதகம் இருக்கிறது. அரத உருவாக்குவது மட்டும்தான் என்
லநாக்கம். அதற்கு இந்த உேகைணங்கள் வசதியாக இருக்கின்றை.
என் குடும்ேப் ேின்புலம், வாசிப்புப் ேின்புலம், இந்தியப் ேின்புலம் சார்ந்து இகதல்லாம் வாகாக இருக்கிறது.
இருக்கக்கூடிய கருவிகரள நான் ேயன்ேடுத்துகிலறன். அவ்வளவுதான். ஒரு ேட்ைரறயில் லோய் உளி, சுத்தியல்
எல்லாம் நாலை தயார் கசய்து தச்சுலவரல கசய்வதற்குப் ேதிலாக ஏற்கைலவ இருக்கும் உளிரயயும்
சுத்தியரலயும் ககாண்டு என் ரகக்குக் கிரைத்த மைத்தில் வரைய ஆைம்ேிக்கிலறன்.
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14. சுமார் ஐந்நூறு பக்கங்கள் நீளும் சவேிகயற்ைம் நீங்கள் எழுதியதிகைகய சபரிய நாவைாக இருக்கும் என
நிணனக்கிகைன். இதிலும் மாற்று சமய்ணம கணிசமாய் இைம் சபற்ைாலும் என் வாசிப்பில் பிரதானமாய்
வட்ணை
ீ
விட்டு சவேிகயறுபவர்கள் குைித்த கணத தான் இது. அதனாகைகய குள்ேச்சித்தன் சரித்திரம் கபால்
அல்ைாமல் இது எனக்குப் பிடித்தமான நாவைாககவ இருக்கிைது. சவேிகயற்ைத்தில் மட்டும் அல்ைாது
சபாதுவாககவ உங்கள் பாத்திரங்கள் சதாைர்ந்து சவேிகயைிக் சகாண்கை இருக்கிைார்கள். வாழ்க்ணகணய
விட்டு, வட்ணை
ீ
விட்டு, சபாறுப்புகணே விட்டு, உைவுகணே விட்டு. இயல்பு மீ ைிய அதன் அைர்த்திணய உங்கள்
பணைப்புகேில் காணும் கபாது அப்படி சவேிகயறுதல் சதாைர்பான ஒரு charm உங்களுக்கு இருப்பதாகப்
படுகிைது. பிரச்சணனகளுக்கான தீர்வு என்ை கட்ைம் தாண்டி சவேிகயறுதணை ஒரு சாகஸமாகப் பார்ப்பது
கபால் கதான்றுகிைது. அது குைித்துச் சசால்லுங்கள். உங்களுக்ககா அல்ைது சநருக்கமானவர்களுக்ககா
நிகழ்ந்த அனுபவங்கேின் சவேிப்பாடுதான் இந்த சவேிகயற்ைங்கோ? சவேிகயை விரும்புகிைீர்கோ?
லதசாந்திைம் லோவது என்ேது சர்வசாதாைணமாக நைந்து ககாண்டிருக்கிறது. அதற்காை லவட்ரக என்ேது தப்ேித்து
ஓடும் லவட்ரகயாகச் சிலருக்கும், தப்ேித்தலாக அல்லாமல் - எைக்கு இதன்லமல் ஏதும் புகார் இல்ரல, ஆைாலும்
கவளிலய லோக லவண்டும் லோல் இருக்கிறலத என்ேதாக - கவளிலய லோகும் விரழவாக சிலருக்கும் எை
இைண்டும் தைப்பு இருக்கிறது. கவளிலயற்றம் நாவலில் இைண்டுலம வருகிறது.
ஒருவைது ரகரய கவட்டி விட்டு தப்ேித்து ஓடும் ஒருவன், ஒருவைது மைணத்துக்குப் ேிறகு அவ்வட்டில்
ீ
இருக்க
முடியாமல் கவளிலயறும் ஒருவன், அலத மைணத்தின் காைணமாக தன் தாய் லவகறங்லகா இருப்ேதாக நம்ேித்
லதடிப் லோகும் ஒருவன் - இப்ேடி லவறு லவறு மைிதர்கள்.
குள்ளச்சித்தன் சரித்திைம் ேடித்து விட்டு அது லோன்ற விஷயங்களில் நம்ேிக்ரக இருக்கிறதா எைக் லகட்டீர்கள்
அல்லவா, மிக வலுவாை நம்ேிக்ரக கதாைிக்கக்கூடிய ஒரு நாவலாக கவளிலயற்றத்ரதப் ோர்க்கிலறன். மிக
உறுதியாக நம்ேிக்ரக கதாைிக்கிறது எை நான் நம்பும் புத்தகம் உங்களுக்குப் ேிடித்ததாகவும், அப்ேடி எல்லாம்
இல்ரல, ோைதூைமாகத்தான் இருக்கிறது எை நான் நிரைக்கும் புத்தகத்ரத இது எைக்கு லவண்ைாம் என்றும்
நீங்கள் கசால்வதும் எைக்கு சுவாைஸ்யமாக இருக்கிறது.
அடுத்தது இதில் லதசாந்திைம் லோைவர்கள் அரைவரும் கதாரலத்கதாைர்பு கசௌகர்யங்கள் இவ்வளவு இல்லாத
காலத்தில் லோைவர்கள். இன்று ஒருவன் இமயமரலக்குப் லோய் உட்கார்ந்து ககாண்ைால் எங்லக லோைாலும் நான்
வந்து ேிடித்து விடுலவன் தம்ேி, எங்லக லோய்விைப் லோகிறாய் என்ற குைல் லகட்கும்.
ஐந்நூறு ேக்கங்கள் விரியும் ஒரு நாவரலத் கதாகுத்து ஒரு synopsis எழுதிக் ககாள்ள ஒரு வாசகருக்கு முடியும்.
இன்கைாரு வாசகர் அதற்கு இன்கைாரு synopsis எழுத முடியும். இலத நாவரல ஆன்மீ கப் ேிையாணங்கள்
சம்ேந்தமாைது என்று ஒரு நண்ேர் கசான்ைார். . எல்லா அத்தியாயங்களிலும் மைணத்ரதப் ேற்றிப் லேசப்ேட்டுக்
ககாண்லை இருக்கிறது என்ேதால் மைணம் ேற்றிய நாவல் என்றார் இன்கைாருவர்.

இது லோலாை இந்தியத்தன்ரம

உள்ள multiplicity (ேன்முகத்தன்ரம) என்னுரைய ேரைப்புகளில் உண்ைாக லவண்டும் என்ேது என் ஆரச.
நைந்திருக்கிறதா எைச் கசால்லத் கதரியவில்ரல. மற்றேடி ஓரிைத்தில் ஆணியடித்து அரத மட்டுலம சுற்றி
வருவதில் எைக்கு நம்ேிக்ரக இல்ரல.
கோதுவாக தமிழ் இலக்கியப்ேைப்ேில் புதுரமப்ேித்தன், லா.ச.ைாமாமிருதம், கு.ே.ைாஜலகாோலன் எைப் கேரிய
ேட்டியரல எடுத்துப் ோர்த்தால் இவர்கள் குடும்ேக்கரததான் எழுதி இருக்கிறார்கள். லா.ச.ைா. குடும்ேத்ரத விட்டு
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கவளியிலலலய லோகவில்ரல. தி.ஜாைகிைாமைாவது திண்ரண வரை வந்து கதருரவயும் லசர்த்து தன்
கரதகரளக் கட்ைரமத்தார். லா.ச.ைா. அய்யர் வட்டு
ீ
அடுக்கரளரய விட்டு கவளிலய வைவில்ரல. இரத நான்
ஒரு புகாைாகச் கசால்ல மாட்லைன். அவர் தாம் நன்கு அறிந்த, தமக்குள் சதா உறுத்தலாக இருந்த ஒரு களத்ரத
முன்ரவத்துத் தன் ேிையாணத்ரத நிகழ்த்திைார்.
ஜி. நாகைாஜன் கரதகளில் யாைாவது குடும்ேத்தில் சம்ேந்தப்ேட்ைவர்கள் இருக்கிறார்களா? ஆைால் குடும்ே
உறவுகலளாடு ஒப்ேிட்டுக் ககாண்லைதான் அவர் கரதகள் நைக்கின்றை. ஒரு குலஸ்த்ரீக்கு இது நைக்குமா
ஆதங்கம் அவர் உருவாக்கியுள்ள ஒவ்கவாரு தாசிக்குப் ேின்ைாலும் திரையாகத் கதாங்குகிறது. ஆைால் யாருலம
அதிலிருந்து கவளிலயறவில்ரல. கதாழில் கசய்து ககாண்டிருந்து அதிலிருந்து கவளிலயறுவதாக நமக்குக்
கிரைக்கும் ஒலை ஆள் தங்கம்தான். அவளும் தான் எந்த இைத்திலிருந்து வந்தாலளா அங்லக மீ ண்டும் லோய்ச்
லசர்கிறவளாக இருக்கிறாள். இது மாதிரியாை குடும்ேக்கரதகள் தான் திரும்ேத் திரும்ே நாம் ேடித்துக்
ககான்டிருக்கிலறாம். அல்லது குடும்ேத்தின் ேகுதியாக இருந்தவாலற கதருவுக்குப் லோைவர்கரளப் ேற்றி.
முழுக்க முழுக்க கவளிலய லோக லவண்டும் என்கறண்ணும் கதாோத்திைங்கள் கதாகுக்கப்ேடும்லோது அது
எைக்காை charm-ஆகத் கதரிகிறது. இது எல்லலாருக்கும் இருக்கும் charm தாலை. இருக்கும் இைம் புளிப்ேகதன்ேது
எல்லலாருக்கும் நைக்கும் விஷயம்தான். கவளிலயறலாம் எைச் சிலர் முடிகவடுக்கிறார்கள்.
நீங்கள் கேங்களூரிலிருந்து என்ரைப் லேட்டி எடுக்க வந்திருக்கிறீர்கள். இது கவளிலயறுதல் இல்ரலயா?
உங்களுக்ககை ஓர் இைம் இருக்கிறது, விடுமுரற நாள் இருக்கிறது, வட்டில்
ீ
ஆைந்தமாகப் ேடுத்துக் ககாண்டு world
cup finals ோர்த்திருக்கலாலம. You chose to come here to meet me. இதற்குப் ேின்ைாலிருப்ேது என்ை?
எழுத்தாளன், எழுத்து எை வந்துவிட்ைாலல நீர்மட்ைத்துக்கு லமல் தரலரய மட்டுமாவது லமலல ரவத்துக்
ககாள்ள லவண்டும் என்ற தவிப்பு. இதன்லேரில் தான் இத்தரை லவரலயும் நைக்கிறது. இவற்ரறக் காத்திைமாக
ஓரிைத்தில் ேதிவு கசய்ரகயில், அதன் மீ து கவைம் குவிரகயில் இதுலோல் லகள்விகள் வரும்.
மற்றேடி கவளிலய லோக லவண்டும் என்ேது எைக்கு ஆரசதான். கதாைர்ந்து லோய்க் ககாண்டும் இருக்கிலறன்.
ஆைால் இங்லக இருந்துககாண்லை கவளிலய லோய்க் ககாண்டிருக்கிலறன் எைலாம். இதன் லமல் புகார் இருந்தால்
இரதயும் விட்டுவிட்டுப் லோகலாம். எைக்கு இது புகார் தருவது மாதிரி இல்ரல. ஏகைைில் ேல நூற்றாண்டு
காலமாக ேரிலசாதிக்கப்ேட்டு, லோதுமாை அளவுக்கு கவற்றி கண்ை ஓர் அரமப்பு இது. இந்த அரமப்பு நன்றாக
இருக்கிறகதன்லற நிரைக்கிலறன். இந்த அரமப்ேில் இருக்கும் சில குரறகரள நிவர்த்திக்க முயற்சி கசய்யலாம்.
அது அந்தந்தத் தைி மைிதன் அவைவன் அளவில் கசய்ய லவண்டிய விஷயம். இரத ஒரு சமூக இயக்கமாக
எல்லாம் ஆைம்ேித்துச் கசய்ய முடியாது.

15. உங்கள் நாவல்களுள் எனக்குப் மிகப் பிடித்தது பகணையாட்ைம். குைிப்பாய் கபாணதயூட்டும் சமாழிநணையில்
அணமந்த அதன் பூர்வ கிரந்தப் பகுதிகள். நாவல்கேில் கவித்துவத்தின் சாணய கசர்ந்தால் சரிப்பைாது என்பது
என் அபிப்பிராயம். ஆனால் அணதயும் மீ ைி பகணையாட்ைம் சிைப்பான நாவல். உங்கள் நாவைில் நான் முதைில்
வாசித்ததும் அதுகவ என நிணனவு. கல்லூரி காைத்தில் ஐந்நூறு ரூபாய் ணவத்துக் சகாண்டு புத்தகக்காட்சிக்கு
வரும் புதிதாய் வாசிக்கத் சதாைங்கும் நண்பர்களுக்கு தைா ரூ.100 விணையில் ஐந்து நூல்கள் சிபாரிசு
சசய்வது வழக்கம். அதில் பகணையாட்ைமும் ஒன்று. சதாைர்ந்து நீ ங்கள் சவவ்கவறு பின்புைங்கேில்
அடுத்தடுத்த நாவல்கணே சிைப்பாக எழுதி விட்ைாலும் இதுவணர பகணையாட்ைத்ணத முைியடிக்கும் வணகயில்
இன்சனாரு நாவல் எழுதவில்ணை என்பகத என் அபிப்பிராயம். உங்கள் மற்ை நாவல்கள் அணனத்திைிருந்தும்
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இது முழுணமயாக கவறுபட்ை வணகணம - Fantasy. அதன் சுவாரஸ்யமான திருப்பங்கணேக் சகாண்டு
பார்க்ணகயில் ஒரு பிரம்மாண்ை சினிமாவாய் எடுக்கைாம் அணத. அது பற்ைிச் சசால்லுங்கள்.
கோதுவாக என் எழுத்து கதாைர்ோக விமர்சைப்பூர்வமாக, எதிர்மரறயாக கசால்லப்ேடும் கருத்துக்கள் என்ரை
ஒருலோதும் உணர்ச்சிவசப்ேடுத்தாது. ஆைால் ோைாட்ரைத் தாங்கிக் ககாள்வது கஷ்ைமாக இருக்கிறது.
அந்லநைத்தில் அப்ேடித் லதான்றியது, அப்ேடி எழுதிலைன் என்று கசால்லலாம்.
ேகரையாட்ைத்ரத முதலில் ஒரு சிறுகரதயாகத்தான் எழுதிலைன். என்னுரைய ஸ்ரைலில் 10 - 12 ேக்கங்கள்.
என் நண்ேன் தண்ைோணி அரதப் ேடித்து விட்டு “ஏன் அவசைப்ேட்டுட்லை? இரத ஒரு நாவலாக எழுதலாலம, ஒரு
நாவலுக்காை potential இருக்லக!” என்றான். இப்லோது நீங்கள் கசால்கிறீர்கலள இதில் சிைிமாவுக்காை potential இருக்கு
எை. அலதலோல். இருக்கலாம்.
அவன் இன்கைான்றும் கசான்ைான். “கஜயகாந்தன் அக்கிைிப்ேிைலவசம் என்ற சிறுகரத எழுதிைார். ேிறகு அரதலய
சில லநைங்களில் சில மைிதர்கள் எை நாவலாக விரித்து எழுதிைார். நீ அப்ேடி எல்லாம் கசய்ய மாட்ைாய். ரிேீட்
கசய்யக்கூைாது என்ற ேிடிவாதம் இருக்கும். அதைால் சிறுகரதயாகப் ேிைசுைம் கசய்யாலத” என்றான். நான் எழுதி
முடித்து ேிைசுைம் கசய்யாத ஒரு முழுச் சிறுகரத அது.
கதற்கில் ஒரு ேயணம் கசன்றிருந்தலோது மதுரையில் ஒரு நாள் அவனுைன் தங்கியிருக்ரகயில் லமற்ேடி
உரையாைல் நைந்தது. ேயணத்தின் கதாைர்ச்சியாக திருகநல்லவலி கசன்லறன். ேரழய புத்தகக்கரை ஒன்றில்
Auschwitz ேற்றி, அதன் கோறுப்ோளைாக இருந்த ஒருவர் (கைாம்ே வருைம் ஆயிற்று, கேயர் மறந்து விட்ைது) எழுதிய
புத்தகம் கிரைத்தது. அலத சமயத்தில் க

ய்ன்றிக்

ாைர் எழுதிய 7 years in Tibet புத்தகம் ேடிக்கக் கிரைத்தது.

ேின்ைால் ேிைாட் ேிட் நடித்து நல்ல திரைப்ேைமாக கவளிவந்தது அது.
தண்ைோைி கசான்ை லயாசரை கதாைர்ந்து உள்லள உருண்டுககாண்லை இருந்தது. ேிறகு நாவலாக விரித்து
எழுதிலைன்.

ஏற்கைலவ எழுதிய சிறுகரத ஓர் அவுட்ரலைாக இருந்ததால் எழுதுவதற்குப் கேரிய ேிையாரச

எல்லாம் இல்ரல.
குள்ளச்சித்தன் சரித்திைம் உங்களுக்கு அப்ேீல் ஆகவில்ரல என்றும் அதற்கு அடுத்து எழுதிய ேகரையாட்ைம்
ேிடித்திருக்கிறது என்றும் கசால்வது திரும்ேவும் எைக்கு ஓர் ஆச்சரியம் தருகிறது. அதிலும் குறிப்ோக அந்த பூர்வ
கிைந்தப் ேகுதி ேிடித்திருப்ேதாகச் கசால்கிறீர்கள்.
அந்த பூர்வ கிைந்தத்தில் நான் எகதல்லாம் லேசி இருக்கிலறலைா அரதலயதான் குள்ளச்சித்தன் சரித்திைத்திலும் லேசி
இருக்கிலறன். பூர்வ கிைந்தத்தில் திரும்ேத்திரும்ே காலம், கவளி ேற்றிய வர்ணரையும், விசாைரணயும்
லோய்க்ககாண்லை இருக்கும். இது அப்ேடி எைில் அது இப்ேடி; அது இப்ேடி எைில் இது அப்ேடி என்று சூத்திைங்கள்
உருவாகிக்ககாண்லை இருக்கும். அரவ யாவும் ஒருவித சுலலாகச் சாயல் ககாண்ை கமாழியில் உள்ளரவ.
அரதலய நரைமுரறயாய் எழுதப்ேட்ை குள்ளச்சித்தன் சரித்திைத்தின் மீ து உங்களுக்கு resistance வருகிறது.
காைணம் என்ைகவன்று எைக்குப் ேடுகிறகதன்றால், சூத்திைமாய் இருக்கும்வரை அரதக் காலம், கவளி ேற்றிய
வாதமாக உங்களால் ோர்க்க முடிகிறது. கதாோத்திைங்கள் மீ து ஏற்றிப் ோர்க்கும்லோது அவற்ரற வாழ்வில் நைந்த
சம்ேவங்களாகப் ோர்க்கத் லதான்றுகிறது. அப்லோது ஒரு மைத்தரை வந்து விடுகிறது.
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என்னுரைய நாவல்கள் ஒவ்கவான்றும் கவவ்லவறு களத்தில், கவவ்லவறு மாதிரி இருக்க லவண்டும் என்றுதான்
நான் ஆரசப்ேட்டிருக்கிலறன். ேகரையாட்ைத்திற்குப் ேிறகு காைல் நதி எழுதிலைன். அது முழுக்க லவகறாரு களம்,
லவறுேட்ை புலம். ேயணக்கரத கசால்லலாம், மணற்லகணி கசால்லலாம்.
நீண்ை ேரைப்பு ஒன்று உருவாகும்லோது ஆைம்ேத்தில் ஒரு உத்லதசம் இருக்கிறது, ேிறகு அது கூட்டிப் லோகும்
விதத்தில் மைம் கசல்கிறது. இன்று என்ரைக் லகட்ைால் ேகரையாட்ைம் லோன்ற ஒரு நாவரல நான் இப்லோது
எழுத மாட்லைலைா என்றுதான் லதான்றுகிறது. ஏகைைில் அந்த நாவலில் ஒரு ஐலைாப்ேியத்தன்ரம இருக்கிறது.
இன்று நான் லவறுவிதமாக எழுதிப் ோர்க்கலாம், ஒருலவரள. அந்த வயதில் இருந்த ஒரு சாகஸ லவட்ரக
(எழுத்துக்குள்) அதுவும் லசர்ந்து தான் அந்த நாவல் உருவாைகதை நிரைக்கிலறன்.
என்னுரைய நாவலில் முக்கியமாைகதை நான் ேகரையாட்ைத்ரத நிரைக்கவில்ரல. அது லமாசமாைது எைச்
கசால்ல வைவில்ரல. அது தன்ைளவில் முக்கியத்துவமும் கசறிவும் ககாண்ை நாவல்தான். ஆைால் அதில்
இருக்கும் thriller அம்சத்ரத இன்று எழுதி இருந்தால் mysterious-ஆக மாற்றி இருப்லேன். அதன் மர்மம் அல்ல
விஷயம்; அதன் மாயத்தன்ரமதான் விஷயம் எை அழுத்தத்ரத லவகறாரு ேக்கம் ககாடுப்லேன்.
அப்புறம் இன்கைாரு விஷயம். கோதுவாகப் ேல லேட்டிகள் ககாடுத்திருக்கிலறன். ஆைால் நீங்கள்
எல்லாவற்ரறயும் ேடித்துவிட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் என்ேது சந்லதாஷமாக இருக்கிறது.

16. சஜயகமாகன் உங்கணே சிைிய விஷயங்கேின் எழுத்தாேர் எனக் குைிப்பிடுகிைார். அதற்கான சிைப்பான
உதாரணம் மணற்ககணி. ஒவ்சவாருவரும் கைந்து கபாயிருக்கக்கூடிய பல்கவறு சுவாரஸ்ய கணங்கணேக்
ககார்த்திருக்கிைீர்கள். இணவ இக்குறுங்கணதத் சதாகுப்புக்சகன எழுதப்பட்ை கணதகோ அல்ைது சிறுகணதயாய்
நீ ேவியைாமல் மனதிகைா காகிதத்திகைா கதங்கி நின்ைவற்ணைத் சதாகுத்து விட்டீர்கோ?
என்னுரைய சிறுகரதகள் யாவும் குறுங்கரதகளின் கதாகுப்புதான் என்கறாரு ோர்ரவ உண்டு. அதைாலலலய
அரவ சிறுகரத கிரையாது என்றும் கசால்கிறார்கள். கரதக் ககாத்து என்ேது நான் கண்டுேிடித்த விஷயம் அல்ல;
இந்தியக் கரத மைேில் ஏற்கைலவ இருக்கும் விஷயம்தான். மகாோைதம், மதைகாமைாஜன் கரதகள்,
விக்ைமாதித்தன் கரதகள் இரவ யாவும் குறுங்கரதகளின் கதாகுப்ோக இருக்கும் கேருங்கரதகள். இது
இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கிறது என்றில்ரல. கோதுவாக கீ ரழ மைத்தின் விஷயம் என்று கசால்லலாம்.
உதாைணம் ஆயிைத்லதாரு இைவுகள்.
இந்த உத்தியில் கரத கசால்லும்லோது கரதகசால்லி ஒரு நிரலப்ோட்டிரை எடுத்துக் ககாள்ளும் நிர்ப்ேந்தம்
இல்ரல. ஒற்ரறச்சைடில் ஒரு கரதரய எழுதும்லோது சார்புத்தன்ரம கதாைிக்கத்தான் கசய்யும். அரத முறிக்க
அதற்கு லநர் எதிைாை சம்ேவத்ரத juxtapose கசய்ரகயில் இவ்விைண்டும் லசர்ந்து லவகறாரு மைநிரலரய,
அறிதரல உருவாக்க வாய்ப்புண்டு. என் கரத எல்லாவற்றிலும் இது நைக்கிறது எை கசால்லவில்ரல. ஆைால்
இதற்காை வாய்ப்பு உண்டு.
எைக்கும் அப்ேடிச் கசால்லத்தான் ேிடித்திருக்கிறது. அதற்குக் காைணம் எைக்கு ஆைம்ேத்தில் வாசிக்கக் கிரைத்த
எழுத்தாளர்கள் நரைமுரறக் கணத்தின் மீ து கவைத்ரதச் கசலுத்து எை திரும்ேத் திரும்ேச் கசால்கிறார்கள்.
முந்ரதய கணம் என்ைாகிறது? நரைமுரறக் கணத்தின் வழியாக அதற்கு ஒரு மதிப்ேீடு, கேறுமாைம்
கிரைக்கிறது. நரைமுரறக்கணம் அடுத்த கணத்ரதத் தீர்மாைிக்கிறது. முன்ேின் இருக்கும் கணங்கரள அறுத்து
விட்ைால் நடுவில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்கணம் என்ைவாக இருக்கும்? நிகழ்கணம், அடுத்த நிகழ்கணம், அதற்கடுத்த
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நிகழ்கணம். ஆக வந்து ககாண்டிருப்ேது எல்லாலம நிகழ்கணங்களாக மட்டுலம இருக்கும். அறுேட்ை இந்தத்
துண்டுநிரல அரமப்ரேக் கரதக்குள் கசய்து ோர்த்தால் என்ை?
கவிரதகளில் இரத முதலில் கசய்து ோர்த்திருக்கிலறன். ஒன்றுக்கும் லமற்ேட்ை ேடிமங்கள். தமிழ்க் கவிரத ஒரு
ேடிமத்ரத அல்லது ஒரு உருவகத்ரத எடுத்துக் ககாண்டு, அரதப் கேரியதாக இழுத்து elasticize கசய்து
வந்திருக்கிறது - சமயங்களில் அது அறுந்து விடும்! ஒன்றுக்கும் லமற்ேட்ை, ஒன்றுக்ககான்று சம்ேந்தமற்ற
ேடிமங்கரள அருகருலக ரவப்ேதன் மூலமாக என்ை விதமாை கிளர்ச்சி, என்ை விதமாை வாசிப்பு முரற
உருவாகிறது என்று கசய்து ோர்த்திருக்கிலறன். அலத மாதிரியாை முயற்சிரய ேிற்ோடு சிறுகரதகளில் கசய்து
ோர்த்லதன் என்று கசால்லலாம்.
கஜயலமாகன் சிறிய விஷயங்களின் கரதகசால்லி என்று என் எழுத்ரதப் ேற்றிச் கசால்லியரதப் ேற்றிக்
குறிப்ேிட்டீர்கள். தமிழில் என் ேரைப்புகரளப் கோருட்ேடுத்தி மிக அதிகமாகப் லேசிய ஒருவர் கஜயலமாகன்.
நண்ேன் என்ேதற்காக அவன் அரதச் கசய்ததாக நான் நிரைக்கவில்ரல. அவனுக்கு நிஜமாகலவ ேிடித்திருக்க
லவண்டும். கோருட்ேடுத்த லவண்டியதாக எண்ணியிருக்க லவண்டும்.
கஜயலமாகன் இந்த மாதிரி கசான்ைதால் புண்ேட்ை நண்ேர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒருவர் மதிப்புரை எழுதி இருந்தார்.
ஆமாம், யுவன் சந்திைலசகர் சிறிய விஷயங்கரளப் லேசக்கூடியவர்தான். காலம், ேிைேஞ்சம் லோன்ற சிறிய
விஷயங்கள் என்று தன் கட்டுரைரய முடித்திருந்தார். நான் அப்ேடி நிரைக்கவில்ரல. சிறிய விஷயங்கள் எைில்
இகதல்லாம் மதிப்புக் குரறவாைது என்ற அர்த்தத்தில் கஜயலமாகன் கசால்லவில்ரல. வண்ணதாசைின் எழுத்தில்
நீங்கள் ோர்க்கலாம். ஒரு நுட்ேமாை விவரிப்பு இருந்து ககாண்லை இருக்கும். சாதாைண கோதுப் ோர்ரவக்குத்
தவறக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாலம முக்கியத்துவத்துைன் இருக்கும். அது எப்ேடி எைில் pixel அதிகமாை
லககமைாவில் புரகப்ேைம் எடுத்தால் அந்தப் புள்ளிகள் எல்லாம் இன்னும் திருத்தமாகத் கதரிவது மாதிரியாை
விஷயம். அப்ேடித்தான் கஜயலமாகன் கசால்ல வருகிறான் எை நான் எடுத்துக் ககாள்கிலறன்.
அடுத்து அனுேவத்தின் அடிப்ேரையில் சின்ை விஷயம், கேரிய விஷயம் என்கறல்லாம் ஏதும் இல்ரல.
அனுேவத்ரதத் கதாகுத்துக் ககாள்ளும்லோது ’அைைா, லநற்றிருந்லதாம் அந்த வட்டிைிலல’
ீ
என்று கசால்லும் லோது
மைம் துக்கமாகி விடுகிறது. இதுலவ லநற்று இருக்கும்லோது

அது கைாம்ேப் கேரிய விஷயம் கசத்திருப்லோம்

என்று ஒரு ேயம் உள்லள இருக்கிறது அந்தப் புயல் அடிக்கும்லோது. இன்று ஞாேகப் கோருளாக அது
மீ ண்கைழும்லோது, வரியத்தின்
ீ
மாற்று குரறகிறது – அதற்காக, லநற்ரறய அனுேவத்ரத சிறியது என்று
கசால்லவாமா என்ை!
மணற்லகணிரயயும் ேகரையாட்ைத்ரதயும் ேக்கத்தில் ேக்கத்தில் ரவத்துப் ோர்த்தாலல கஜயலமாகன் என்ை
கசால்ல வருகிறான் என்ேது புரிந்து விடும்.

17. கிருஷ்ணனுக்கும் உங்களுக்குமான இணைசவேி குணைந்த பணைப்பும் மணற்ககணி. பிடித்திருப்பது தாண்டி
ஒப்பீட்ைேவில் உங்கள் நாவல்கேில் கநரடித்தன்ணம வாய்ந்த எேிணமயான புணனவாகவும்
மணற்ககணிணயகய பார்க்கிகைன். எல்கைாருக்கும் இது பிடிக்கக்கூடியது. அைிந்கத சசய்தீர்கோ?
ஏற்கைலவ கசான்ைது லோல் அறிந்து கசய்தாயா அறியாமல் கசய்தாயா என்ற லகள்விரயலய எழுதியவைிைம்
லகட்கக்கூைாது எை நிரைக்கிலறன். ஏகைைில் சந்தர்ப்ேத்திற்லகற்றாற் லோல் அவன் கோய் கசால்லவும்
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வாய்ப்புண்டு. கைாம்ே நல்லா இருக்கு என்றால் மிகத் திட்ைமிட்டுச் கசய்லதன் என்றும் சரியா வைலலய என்றால்
நான் நிரைத்லதைா இப்ேடி வரும்னு என்றும் கசால்லி விைக் கூடும்! அதைால் அப்ேடிக் லகட்ேது சரியில்ரல.
அந்த விஷயம் தான் அரத முடிவு கசய்யும். உதாைணமாகப் ேகரையாட்ைத்தின் பூர்வ கிைந்தப் ேகுதிகரள
நரைமுரற கமாழியில் எழுத முடியாதல்லவா? கமாழி மிக முக்கியமாை விஷயம். ஒரு கசய்தித்தாள்
கமாழியில், ஒரு விமர்சகன் வாசிக்கும் கட்டுரை கமாழியில் எழுதலாம். நான் அது லோல் எல்லாம் கசய்து
ோர்த்திருக்கிலறன். லசாம்லேறியின் நாட்குறிப்பு என்ேது சீைாவிலிருந்து ஒரு தத்துவ ஞாைி ேற்றிய வர்ணிப்பு
உள்ள கரத. அது முழுக்க முழுக்க ஒரு யுைிவர்சிட்டி லேப்ேர் லோல் இருக்கும்.
லமாசமாை கமாழியில் கசால்லப்ேட்ை நல்ல கரத, நல்ல கமாழியில் கசால்லப்ேட்ை லகவலமாை கரத எை
சிறுகரதகளில் இருக்க முடியும். கவிரதகளில் சாத்தியமில்ரல. கவிரதரயப் கோறுத்தவரை கமாழியும் அதன்
இரறச்சிப் கோருளும் ஒன்றுக்ககான்று ேிரிக்க முடியாமல் ேிரணந்திருக்கிறது.
சிறுகரதயில் அப்ேடி இல்ரல. ஆகலவ, சிறுகரதயில் கமாழி சம்ேந்தமாை கவைம் அதிகம் ககாள்ள லவண்டி
இருக்கிறது. கவிரத தன் கமாழிரயத் தாலை முடிவு கசய்துககாள்ளும். சிறுகரத மிக சுதந்திைம் அளிப்ேதாகத்
லதான்றும், அதைாலலலய அதில் கவைமாக இருக்க லவண்டி இருக்கிறது; கமாழி கதாைர்ோக லமலதிக ப்ைக்ரஞ
சிறுகரதக்குத் லதரவப்ேடுகிறது.

18. பயணக்கணதயும் எனக்கு உவப்பான நாவகை. ஆனால் மூன்று கபர் சசால்லும் சவவ்கவறு கணதகணே
(ஒரு மாதிரி குறுநாவல்கள் எனச் சசால்கவன்) வலுக்கட்ைாயமாய்ச் கசர்த்து நாவைாக்கி இருப்பதாய்த்தான்
என்னால் எடுத்துக் சகாள்ே முடிகிைது. ஒரு கணதக்கும் மற்சைான்றுக்கும் ஆங்காங்கக சமல்ைிய
ஒற்றுணமகணே / கவறுபாடுகணேச் சுட்டும் அடிக்குைிப்புகணேச் கசர்த்திருந்தாலும் அடிப்பணையில் அணத
நாவைாக ஏற்கவில்ணை. மாைாக நீ ங்ககே சவேிப்பணையாக மறுத்து விட்ை மணற்ககணிணய குறுங்கணதத்
சதாகுப்பாக அல்ைாமல் நாவைாககவ பார்க்கிகைன். பணைப்பாேியிைம் பணைப்புக்கு விேக்கம் ககட்பணத விை
அசந்தர்ப்பம் கவைில்ணை. ஆனாலும் ககட்கிகைன். நாவல் எனில் இது கபசும் ணமய விஷயம் என்ன?
ஏற்கைலவ கசான்ைது லோல் என்னுரைய ேரைப்புகளுக்கு நாலை வியாக்கியாைம் கசால்வதற்குக் கூச்சமாகவும்,
தயக்கமாகவும் இருக்கிறது. சில சமயம் இந்த வியாக்கியாைத்ரத விைவும் அதிகமாய் ஒருவருக்குப்
ேிடித்திருக்கலாம், அரத நாமாகப் லோய் ஏன் கரலக்க லவண்டும்!
ஆைால் நீங்கள் இைண்டு நூல்கரள அருகருகில் ரவத்துக் லகட்ேதால் ேதில் கசால்லத் லதான்றுகிறது.

நூறு

கண்ைங்களாக நூறு துணுக்குகளாக சிதறி இருக்கும் ஒரு புத்தகத்ரத உங்களால் ஒரு நாவலாகக் லகாத்துப்
ோர்த்துக்ககாள்ள முடிகிறது. ஆைால் மூன்லற மூன்று துண்டுகளாக இருக்க்கூடிய புத்தகத்ரத நாவலாகப் ோர்க்க
முடியவில்ரலலய, ஏன்? என்று நான்தான் உங்களிைம் லகட்க லவண்டும்!

19. ஒரு காரணம் கிருஷ்ணன் என்ை கணதசசால்ைி மணற்ககணி முழுக்க வருகிைான். கிருஷ்ணன் என்கிை
characterization இதில் வலுவாக உருவாகிைது. அவன் மட்டுமின்ைி அவன் அப்பா உள்ேிட்ை சிை பாத்திரங்களும்
சதாைர்ந்து இதில் வருகிைார்கள். அதனால் அணதக் கிருஷ்ணனின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த சம்பவங்கேின்
சதாகுப்பு என்பதாக ஒற்ணைப்பணையாக எடுக்க முடிகிைது. மாைாக பயணக்கணதயில் அப்படி ஏதும் இல்ணை.
கிருஷ்ணன், இஸ்மாயில், சுகவனம் என்ை மூன்று சவவ்கவறு கதாபாத்திரங்கள் சசால்லும் மூன்று
சவவ்கவறு கணதகள்தான் அந்நாவல். அந்தக் கணதகளுக்கு இணைகய காைம், இைம், கதாபாத்திரங்கள் என
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எவ்வணகயிலும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ணை. முற்ைிலும் கவறுபட்ை கணதகள். அந்த மூன்று கணதகளுக்கான
இணணப்புக்கண்ணி பிடிபைவில்ணை. அவற்ணைச் சுற்ைி பயணக்கணத ஒரு wrapper கபால் சதன்படுகிைது.
அது கபாக, தர்க்கப்பூர்வமாகப் பிரித்து நிறுவாமல் பணைப்ணப படித்து முடிக்ணகயில் ஏற்படும் உணர்வு.
மணற்ககணி படித்து முடித்த கபாது ஒரு நாவல் நிணைந்த திருப்தி. மாைாக பயணக்கணத படித்து முடித்த
கபாது மூன்று சவவ்கவறு கணதகணே படித்த உணர்வு மட்டும்தான் ஏற்பட்ைது. அதன் அடிப்பணையிலும்
எழுந்த ஒப்பீடுதான் இது. Infact, மணற்ககணி பின்னுணரயில் அணத வாசித்தவர்கள் அணத நாவல் என்று
சசால்வதகாவும் ஆனால் நீ ங்கள் நாவலுக்குரிய விஸ்தாரப் பார்ணவ அதில் இல்ணை என்றும் மறுத்ததாகக்
குைிப்பிட்டிருக்கிைீர்கள். அணதப் படித்த பின்புகம கூை மணற்ககணி நாவைாககவ படுகிைது. அவ்வேவு கைார்
அேவுககால் சகாண்ை நீங்கள் பயணக்கணதணய நாவல் என claim சசய்கிைீர்கள். அதனால்தான் இக்ககள்வி.
ஏற்கனகவ சசான்னது கபால் எழுத்தாேனிைகம கபாய் அவன் எழுத்துக்கு ககானார் கநாட்ஸ் ககட்பது
சங்கைம் தான். இணத நான் சக வாசகர் ஒருவரிைம்தான் விவாதித்துத் சதேிய கவண்டும். ஆனால் யுவன்
சந்திரகசககர யுவன் சந்திரகசகரின் ஒரு வாசகராக இருப்பார் என்பதால் அந்த வாசகர் பயணக் கணதணய
எப்படி நாவைாகப் பாவிக்கிைார் என்ை அடிப்பணையில் கூை இக்ககள்விணய அணுகைாம்.
ஆமாம். சந்லதகலம இல்ரல. கைாம்ே அக்கரறயாை வாசகர்!
முதலில் மணற்லகணி உங்களுக்கு ஏன் நாவலாகத் லதான்றுகிறது எைப் ோர்க்கலாம். அதில் ஒரு கதாைர்ச்சி
இருக்கிறது. முதல் கரதயில் வந்த அலத கதாோத்திைம் நூறாவது கரதயிலும் இருக்கிறது. அப்ேடி இல்லாமல்
முதல் கரதயில் யுவன் சந்திைலசகர், மூன்றாவது கரதயில் சந்தாைைாஜ், எட்ைாவது கரதயில் க
லைைியல், அறுேத்கதட்ைாவது கரதயில் அப்ோஸ் இப்ைா

ன்றி

ிம் இப்ேடி வந்திருந்தால் அது உங்களுக்கு நாவலாகத்

கதரிந்திருக்குமா? இலத சம்ேவங்கள்தாம். இலத சூழல்தான். அப்லோது அரவ குறுங்கரதகளாக மட்டுலம
உங்களுக்குத் லதான்றி இருக்கலாம் அல்லவா?
கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு அப்ோ இருந்தார். க

ன்றி லைைியலுக்கு அப்ோவாக ஒரு லஜாசஃப் கசல்வைாஜ்

இருந்திருக்கலாம். ஆக, தன்ரம ஒருரமயில் கசால்லப்ேட்ைதிைாலலலய இது ஒரு நாவல் என்ற லதாற்றம்
கிரைத்துவிடுகிறது. ஆைால் அக்குறுங்கரதகள் வழியாக ஒட்டுகமாத்தமாை வாழ்க்ரகப்ோர்ரவ, விசாைரண
ஏதும் முன்ரவக்கப்ேைவில்ரல. அரவ ஒரு நடுத்தை வாழ்க்ரகயின் சிறுசிறு சித்திைங்கள். கதாசிரியைின் சாயல்
ககாண்ை ஒலை ோத்திைத்தின்வழி கசால்லப்ேடுவதால் நாவல் என்ற ேிம்ேம் ஏற்ேடுகிறது.
வாழ்க்ரக என்ேது ஒரு நீண்ை லகாடு அல்ல; ஒன்லறாடு ஒன்று இரணக்கப்ேட்ை நூறு புள்ளிகளின் சைடு என்று
ோர்த்தால் அதற்கு ஒரு நாவலுக்காை லதாைரண கிரைக்கும். ஆைால் கிருஷ்ணன் அதில் எரதயாவது லதடிப்
லோகிறாைா? எரதயாவது அரைகிறாைா? அப்ேடி எதுவுலம இல்ரல. அப்ேடி ஒரு கண்ைரைதரல லநாக்கி ஒரு
நாவல் ேயணப்ேை லவண்டும் எை நிரைக்கிலறன். அப்ேடி அதில் நைக்கவில்ரல என்ேதால் அரதக் குறுங்கரதத்
கதாகுப்பு என்று கசால்கிலறன்.
நீங்கள் கசால்லி விட்ைதால் ஒரு வாசக சுதந்திைம் எடுத்துக்ககாண்டு ேயணக்கரத ேற்றியும் லேசலாம்.
ேயணக்கரதரய நான் வாசித்தால், அந்த மூன்று குறுநாவல் அல்ல ேயணக்கரத எனும் நாவல்; அதற்கு ஒரு
முன்னுரை இருக்கிறது, மூன்று நண்ேர்கரளயும் அறிமுகப்ேடுத்துவதில் கதாைங்கி அடிக்குறிப்புகள் வழியாகப்
லோவதுதான் நாவல் என்லற புரிந்துககாள்லவன். . ஆக நாவல் கமாத்தலம இருேது ேக்கங்கள் தான். 98
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அடிக்குறிப்புகள் இருக்கின்றை எை ஒரு நண்ேர் ேடித்து விட்டுச் கசான்ைார். அந்த 98 அடிக்குறிப்புகளும்
முன்னுரையும்தான் நாவல். அந்த நாவலுக்கு substantiate கசய்யும் உேகரதகள்தாம் லமலல இருக்கும் மூன்று
குறுநாவல்களும். இந்த லோதத்லதாடு ேடித்தால் அது லவறு ஒன்றாகத் கதரிய வாய்ப்ேிருக்கிறது.
அடுத்து ேயணக்கரத என்ற கேயரில் நாம் கோதுவாகப் ோர்ப்ேரவ. ஓரிைத்திற்குப் லோைார்கள், அந்த இைத்ரதப்
ேற்றிய reportage என்ேதாகத் தான் ேயணக்கரத என்ற கசாற்கறாைர் தமிழில் இதுவரை இருந்திருக்கிறது. ஆைால்
இந்தப் ேயணக்கரதயில் ஏலதனும் reportage இருக்கிறதா? எங்லகலயா லோய்ச் லசர்ந்தார்கள் அல்லவா, அந்தப்
ேயணத்தில்தாலை எல்லாவற்ரறயும் லேசுகிறார்கள். லசரும் இைத்ரதப் ேற்றி ஏலதனும் கசால்லப்ேடுகிறதா?
இல்ரல. எைில் இதில் கசால்லப்ேடும் ேயணம் எது?
கவளிலயற்றத்தில் எல்லலாரும் வட்ரை
ீ
விட்டு கவளிலயறுகிறார்கள் என்ேது சுலேமாகப் ோர்க்கக் கிரைக்கிறது
அல்லவா? அலத லோல் ேயணக்கரதயில் எல்லலாருலம ேயணத்தில் இருக்கிறார்கள் என்ேது ோர்க்கக் கிரைத்து
விடுமாைால் அரத என் கவற்றி எைச் கசால்லலாம். அப்ேடிக் கிரைக்கவில்ரல எைில் அரத என் லதால்வியாகக்
ககாள்ள லவண்டும். நான் சரியாகக் காட்ைவில்ரல என்று அர்த்தம்.
அது தான் அதன் ேின்புலம். எல்லலாருலம அதில் ேயணத்தில் இருப்ோர்கள். ஒருவன் ேத்திரிக்ரகயாளைாக
இருப்ோன், கதாைர்ந்து ேயணத்தில் இருப்ோன். அவன் கேங்களூரிலிருந்து திருவைந்தபுைத்துக்கு ையிலில்
லோரகயில் ஒரு சம்ேவம் நைக்கும். இப்ேடி கதாைர்ந்து கேரும்ோலாை சம்ேவங்கள் நிஜப் ேயணங்களும், virtual
ேயணங்களும், அகரீதியாை ேயணங்களுமாக இருந்து ககாண்லை இருக்கும்.
கரைசிக்கரதயில் ஒரு தாசி வருவாள். மூன்றாம் தரலமுரறயிலிருந்து அவள் ேயணம் கதாைங்குகிறது. ஒரு
குரு இருப்ோர், அவருரைய குருவின் குருவிலிருந்து அவைது ேயணம் கதாைங்குகிறது. திவானுக்கு ஏலதா ஒரு
ேயணம் இருக்கிறது. வண்டிலயாட்டிக்கு ஒரு ேயணம் இருக்கிறது. அவைது தந்ரதக்கு ஒரு ேயணம் இருக்கிறது.
இப்ேடி எல்லாரும் இைம் மாறிக்ககாண்லை இருக்கிறார்கள். எல்லாவற்றிலும் ஒரு ேயணம் இருக்கிறது. Big Bang-ல்
ஆைம்ேித்து ேிைேஞ்சம் ஒரு கேரும் ேயணத்தில் இருக்கிறதல்லவா அது மாதிரியாை ஒரு grandeur-க்கு நகர்த்த
முடிந்தால் இரத கவற்றி கேற்றதாகக் ககாள்ளலாம்.
எவ்வளலவா சிறுகரதகள் சிதறலாக எழுதி இருக்கிலறன். அவற்ரறத் கதாகுத்து உள்வாங்கி நன்றாக
இருக்கிறகதைச் கசால்லிய நண்ேர்கள் இருக்கிறார்கள். இதில் இன்னும் அதிகமாக சிதறி இருக்கிலறன்
லோலிருக்கிறது.

லகாத்துப் ோர்க்க இன்னும் அதிகப் ேிையாரச லதரவப்ேடுகிறகதை நிரைக்கிலறன். அல்லது

எைக்கு இன்னும் முரறயாகக் லகாத்துத் தைத் கதரியவில்ரலலயா என்ைலவா!

20. தமிழில் இணசணயக் சகாண்டு புணனசவழுதியவர்கள் நானைிந்த வணர ைா.ச.ரா.வும், தி.ஜா.வும் மட்டும்
தான். பிைகு நீ ங்கள். கானல் நதி, நிணனவுதிர் காைம் என்ை இரு நாவல்கள். அவர்கள் கூை இணசணய
ணமயமாய் ணவத்துப் பணைப்புகள் எழுதியதில்ணை. அவர்கேின் கதாபாத்திரம் இணச அைிந்தவர்கோக
இருப்பார்கள். அல்ைது சம்பவத்திற்கு கமலும் வலுகவற்ை அவர்கள் அைிந்த இணசணயப் பயன்படுத்தி
இருப்பார்கள். அப்படி அல்ைாது இணசக் கணைஞர்கணே, அவர்கேின் இணச வாழ்க்ணகணய சநருக்கமாக
அணுகிப் புணனவு எழுதியது என்ைால் நீங்கள் மட்டும்தான் மிஞ்சுகிைீர்கள். (இவ்வணகயிலும் நீ ங்கள் கக.
பாைச்சந்தணர நிணனவு படுத்துகிைீர்கள்!) அந்நாவல்கணேப் பற்ைிக் சகாஞ்சம் சசால்லுங்கள். இணசக்
கணைஞர்கள் பற்ைி எழுத கமலும் விஷயம் உள்ேது என நிணனக்கிைீர்கோ? இன்சனாரு நாவல் வருமா?
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லக.ோலச்சந்தர் கைாம்ேத் கதாந்தைவு கசய்கிறார்! அவர் நாவல் எழுதவில்ரல. நான் திரைப்ேைம் இயக்கவில்ரல –
ேின் எதற்காக இந்த ஒப்ேீடு. ஆைம்ேத்தில் நான் எழுதிய கவிரத ஒன்று ேற்றி நண்ேர் ஒருவர் கதரிவித்த
அேிப்ேிைாயம் நிரைவு வருகிறது: ‘இந்தக் கவிரத ஶ்ரீைிவாசன் எழுதிய கவிரதலயதான்.’ லலசாை ேைேைப்லோடு,
ஏன் அப்ேடிச் கசால்கிறீர்கள் என்று லகட்லைன். இைண்டு கவிரதகளிலுலம ஒரு ேன்றி சாகிறதாம்!
இரசரய அடிப்ேரையாகக் ககாள்ளாத கசால்லத்தான் நிரைக்கிலறன் ேைத்திற்கும் இரசரய அடிப்ேரையாகக்
ககாண்ை அபூர்வ ைாகங்கள் ேைத்துக்கும் ஏலதனும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா என்ை? இரசரய மட்டுலம
அடிப்ேரையாக ரவத்து எடுத்த அபூர்வ ைாகங்கள் ேைத்திற்கும் சிந்து ரேைவி ேைத்துக்கும் ஏலதனும் சம்ேந்தம்
இருக்கிறதா என்ை? அப்ேைங்களில் களம் – setting - ஆக இரசக் கரலஞர்கள் இருக்கிறார்கள்., அவ்வளவுதான்.
இரச வாழ்க்ரக சம்ேந்தமாை விவாதங்கள் அல்ல அல்ல அந்தப் ேைங்கள். அதைால் நமக்கு உைைடியாகத்
கதரியக்கூடிய உதாைணங்கரள மறுேரீசிலரை கசய்வது நமது கைரம எை நிரைக்கிலறன்.
லமலலாட்ைமாை ஒப்ேீடுகள் வழி நாம் இலக்கியத் தைவுக்கு வந்து லசர்கிலறாம் என்ேது ஓர் அவசைம்தான். அல்லது
அந்தைங்கமாக ஏலதா ஒரு புரியாரம இருக்கிறது.
ஓர் இரசக்கரலஞன், அவைது நிம்மதியின்ரம, கரைசிவரை அதற்கு எந்தக் காைணமுலம கண்டுேிடிக்க
முடியாமல் லோவதுதான் காைல் நதியின் அடிலயாட்ைம். இரசயிைால் லதால்வி அரையவில்ரல, காதலிைால்
லதால்வி அரையவில்ரல. எதைால் லதால்வி அரைந்தான் எைக் கரைசி வரை கதரியாதலத அந்நாவலின் mystery.
இதைால்தான் லதால்வி அரைந்தான் என்றால் அவன் இப்ேடிச் கசய்து ோர்த்திருக்கலாலம என்று ஆலலாசரை
கசால்ல ஆைம்ேிப்லோம். அப்ேடி இல்ரல. அவரை எது துைத்தியகதன்லற கதரியாது. மனுஷ்யபுத்திைன்தான் அந்த
நாவரலப் ேதிப்ேித்தார். ஒருமுரற அவர் கசான்ைார் - “அவரை எது துைத்துச்சுன்லை கதரியல சந்திைலசகர்,
அதுதான் சந்லதாஷமா இருந்துச்சு ேடிக்கறதுக்கு.”
காைணம் கதரிந்து விட்ைால் solution என்ைிைம் இருக்கிறது. இல்ரல. காைணலம இல்ரல. அவனுரைய மை
அரமப்பு அப்ேடி இருந்திருக்கிறது. அது ஏன் அப்ேடி இருந்தது? அதற்கு ஏலதனும் genetic காைணங்கள்
இருந்திருக்குமா என்ேகதல்லாம் நாவலின் கவளிலய இருக்கும் விஷயங்கள்.
நிரைவுதிர்காலத்ரதப் கோறுத்தவரை ஒதுக்கப்ேட்ை, நிைாகரிக்கப்ேட்ை ஓர் ஆளுக்குள் இயல்ோக இருக்கும் இரச
லவட்ரக. அது கவற்றியாகப் ேரிணமிப்ேது. ஆைால் காைல் நதி தான் உணர்ச்சிப்பூர்வமாை நாவல்.
நிரைவுதிர்காலம் இரச உலகம் ேற்றிய ஒரு சித்திைத்ரத உருவாக்க முயன்றது. அவைது தைி அனுேவம் தைிப்
ேிையத்தைங்கள் ேற்றி அதிகமாகச் கசால்லப்ேைவில்ரல. இரச உலகம், அதில் இருக்கும் மைித மைங்கள்
ஒன்லறாடு ஒன்று கதாைர்பு ககாள்ரகயில் என்ை நிகழ்கிறது, அதிலிருக்கும் alchemy, openness, குழப்ேங்கள், உள
அைசியல் ேற்றி.
என் நண்ேர் ஓர் இரசக்கரலஞர். இந்நாவரலப் ேடித்து விட்டு மிகப் ேிடித்திருக்கிறது, நிரறய இைங்களில்
தன்ரை ஞாேகப்ேடுத்துகிறது என்று கசான்ைார். அரத ஒரு compliment-ஆக எடுத்துக் ககாள்கிலறன்.
காைல் நதிரயப் கோறுத்தவரை எைக்கு மிகத் திருப்தியாை விமர்சைம் ஒன்ரற ஒரு நண்ேர் கசான்ைார். அவர்
கேரிய வாசகரும் அல்ல; கேரிய இரச ைசிகரும் இல்ரல. ஆைால் வாசிப்ேவர், வாசிப்ரேப் ேற்றி உருப்ேடியாை
அேிப்ேிைாயங்கள் கசால்ேவர். ஏகைைில் அவருக்கு ேிம்ேம் உருவாக்க லவண்டிய அவசியம் இல்ரல. மைத்தில்
ேட்ைரதச் கசால்லலாம். அேிப்ேிைாயம் கசால்வரத கசஸ் விரளயாடுவது லோல் கசய்ய மாட்ைார். இரசயும்

68

தமிழ்
லதாய்ந்து லகட்ோர். தைக்கு என்ை லதான்றுகிறலதா கசால்வார். துருேத் சங்கீ தம் லகட்டு அவர் கசான்ைது நிரைவு
வருகிறது “என்ைங்க, இந்த அரை எல்லாம் அரைச்சா தாங்க முடியாதுங்க”.
காைல் நதி வாசிப்ேது

ிந்துஸ்தாைியில் ஒரு ேந்திஷ் (கீ ர்த்தரை) லகட்ேது லோல் இருக்கிறது என்றார். அது

அப்ேடித்தான் கமதுவாகத் துவங்கும். அந்த நாவலில் ோர்த்தால் துவக்கத்தில் ஒரு ஊருக்குப் லோய்ச் லசருவது
எப்ேடி என்ற வர்ணரை நீளமாக வரும். மிக கமதுவாக ஓர் ஆலாப் ஆைம்ேித்து, மத்திய காலத்துக்கு வந்து ேின்
கைாம்ேத் துரிதமாக நகரும். இரதத்தான் அந்த நண்ேர் குறிப்ேிட்ைார். அதுதான் அந்த நாவலுக்குக் கிரைத்த best
compliment எைக் கருதுகிலறன்.
இரச ேற்றி லமலும் எழுதுவர்களா
ீ
எைக் லகட்டீர்கள். இன்னும் ேத்து நாவல் எழுதலாம் இரசரயப் ேற்றி. அப்ேடி
எழுதுரகயில் கதாைர்ந்து இரச லகட்லேன். அது இன்னும் என்கைன்ைலவா ககாடுத்து விடும்.
இரசயின் மூலமாக எைக்குக் கிரைப்ேது கவறும் துய்ப்பு இன்ேம் மட்டும் அல்ல என்று நிரைக்கிலறன். அது
லவறு என்ை என்ைலவா உள்லள ககாடுக்கிறது. அதிகாரலயில்

ிந்துஸ்தாைி குைல் சங்கீ தத்ரதக் லகட்ைால்

மிகப்கேரிய கவளியில் இறக்ரக விரித்துக் கிளம்புவது லோல் ஓர் உணர்வு கிரைக்கிறது. அந்த உணர்வில்தான்
என்னுரைய ேல ேரைப்புகரள எழுதி இருக்கிலறன். எந்லநைமும் அதலைாடுதான் இருந்து ககாண்டிருக்கிலறன்.
இப்லோது நீங்கள் வரும்வரைக்கும்கூை புல்லாங்குழல் லகட்டுக்ககாண்டிருந்லதன். அது என் ேின்புலமாக இருந்து
ககாண்லை இருக்கிறது. அப்ேடி ஒரு ரீங்காைம் லவண்டி இருக்கிறது. ஒருலவரள அந்த அளவு நிம்மதியற்ற
மைலமா என்ைலவா கதரியவில்ரல. அதைால் அரதச் சமைப்ேடுத்தும் ஓர் அம்சம் ேின்ைால் லதரவயாய்
இருந்துககாண்லை இருக்கிறலதா என்ைலவா.

21. இரு நாவல்களுகம ஹிந்துஸ்தானி சங்கீ தக்காரர்கணேப் பற்ைியது. அதற்கான காரணத்ணத நாவல்கேின்
பின்னுணரகேில் கமகைாட்ைமாய்ச் சசால்ைி இருந்தீர்கள். அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் கர்நாைக
இணசணய விை ஹிந்துஸ்தானி இணச இைக்கணத்ணத உணைத்து கமகை சசல்ை இைம் அேிக்கிைது என்பது.
அது இணச வணகணமயின் குணைபாைா அல்ைது இணசக்காரர்கள் அணதச் சசய்வதில்ணையா? அது பற்ைிப் கபச
முடியுமா? சஞ்சய் சுப்ரமணியன் உள்ேிட்ை உங்கள் கர்நாைக இணச நண்பர்கேிைம் அணதச் சசால்ைியதுண்ைா?
இரச வரகரமயின் தன்ரம அது எைச் கசால்லலாம். குரறோடு எைச் கசால்ல நமக்கு என்ை அருகரத
இருக்கிறது? இது ஒரு வரகரம, அது இன்கைான்று.

இங்லகலய கூை துக்கைா ோட்டுப் ோடுரகயில் எழுந்து

லோகக்கூடிய அதிதீவிைமாை இரச ைசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ைாகம், தாைம், ேல்லவி மட்டும்தான் ோை
லவண்டும் என்ோர்கள்.

ிந்துஸ்தாைி சங்கீ தத்திலுலம கயால் சங்கீ தம் என்ற சாதாைணமாய், சைளமாய்ப் ோடும்

முரற குரறவாைது, துருேத் இரசதான்

ிந்துஸ்தாைி சங்கீ தத்தின் லநாக்கத்துக்கு மிக அருகில் இருக்கிறது

என்ோர்கள் சில ைசிகர்கள்.
நமக்குத்தான் ஒரு தரையும் கிரையாலத, ேிடித்தகதல்லாம் லகட்கலாம். இரதத்தான் லகட்க லவண்டும் எை
வரையறுத்துக் ககாள்ளவில்ரல.

ிந்துஸ்தாைியில் சஞ்சாைம் அதிகம் இருக்கிறது என்று லதான்றுகிறது.

இலக்கணத்தின் ேிடிமாைம் உரையும் இைங்கள் நிரறய இருக்கிறது எை நிரைக்கிலறன். எைக்கு அது
ேிடித்திருக்கிறது. ோைகர்கரளப் கோறுத்தவரை அவர்களின் voice culture-ஐ ரவத்துப் ோர்க்கும் லோது கர்நாைக
சங்கீ தம் அதன் ேக்கத்திலலலய லோக முடியாது எை நிரைக்கிலறன்.
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சஞ்சய் சுப்ைமணியன் லோன்ற நண்ேர்களிைத்தில் இதுேற்றி மட்டுமல்ல எரதப் ேற்றி லவண்டுமாைாலும் லேசலாம்.
நிரறயப்லேசி இருக்கிலறன். அவர் கிண்ைலாகச் கசால்வார் “வருைாவருைம் பூலை லோய் விடுவார் கச்லசரி லகட்க,
இவர்

ிந்துஸ்தாைிதான் லகட்ோர்” என்லறல்லாம். ஏலதா ஒரு லேட்டியில் காைல் நதி அவருக்குப்

ேிடித்திருந்ததாகச் கசால்லி இருந்தார். அப்லோதுதான் எைக்கு அது கதரியும். அப்லோது நான் நிரைத்துக்
ககாண்லைன். இரச சம்ேந்தமாை அனுேவங்கரள எழுத்தாக்கப் லோகும்லோது அதிகம் உளறவில்ரல
லோலிருக்கிறது. அவர் கோறுத்துக்ககாள்ளுமளவு உளறி இருக்கிலறன்!
எழுத்தாளைிைம் லோய் அவனுரைய எழுத்ரதப் ேற்றிக் லகட்கத் தயக்கமாக இருக்கிறது எைச் கசான்ை ீர்கள்.
அலதலோல்தான் சஞ்சயிைம் அவருரைய இரசரயப் ேற்றி நான் அதிகமாகப் லேச மாட்லைன். ோர்க்கப்லோைால்,
இரச ேற்றிலய அதிகம் லேச மாட்லைன். எைக்கு அவ்வளவு கதரியாது. கதரியாத விஷயத்ரத அவரிைம் ஓர்
இலமஜ் create ேண்ணுவதற்காகப் லேசுவது சரியில்ரல. “இல்ரல சஞ்சய், இது எைக்கு ஏலைா அப்ேீல் ஆகலலய!”
என்ேதுலோல லமலலாட்ைமாகத்தான் அேிப்ேிைாயம் கசால்லவன்.
அவர் எைக்கு இரசக்கரலஞைாக அறிமுகம் ஆைார். இன்றுவரை என் அேிமாை இரசக்கரலஞர் அவர். ஆைால்
அவரிைம் லநரில் ேழகும்லோது நான் ஒரு நண்ேைாகத்தான் உணர்கிலறன். அவர் அந்த மாதிரியாை மலைாோவம்
ககான்ைவர்.

22. சபாதுவாய் இரண்டு நாவல்கேிலுகம கண்ை க்ே ீகஷவான ஒரு விஷயம் எந்த ஓர் அபாரமான சங்கீ த
வாசிப்புக்கும் பின்பும் அணதக் ககட்கும் சங்கீ தம் அைிந்த பாத்திரங்கள் "கண்கள் கசிகின்ைன". அணதக்
சகாண்கை அவ்விணசணய உயர்த்திச் சசால்ை முற்படுகிைீர்கள். நல்ை இணசக்கு கண்கள் கசிவதுதான்
அேவுககாைா? அல்ைது உங்கணே அைியாமல் மறுபடி மறுபடி நிகழ்ந்து விட்ை ஒன்ைா!
கண் கசிவது என்ற அம்சத்ரத உங்கள் சுயம் தன் ேிடிமாைத்ரத விட்டு கநகிழ்கிறது என்றுதான் ோர்க்கிலறன்.
துக்கம் கோங்குகிறது, ஆைந்தக் கண்ண ீர் வருகிறது என்ற கோருளில் கசால்லவில்ரல.
அரியக்குடிலயா அது லோல் யாலைாலவா கசான்ைதாக சஞ்சய் தன் லேட்டியில் கசால்கிறார்: “லகட்கறவன்
அழணும்ைா, ோைறவன் அழப்ேைாது”. லகட்ேவன் அழ லவண்டும் என்ேது ஒரு scale லோலிருக்கிறது.
கதாோத்திைங்களுக்கு மட்டுமல்ல, நிஜமாை இரச ைசிகர்களுக்கும் இது இருக்கிறது. தி.ஜா.வும், லா.ச.ைா.வும் கூை
இந்தக் கண் கசிவரதப் லேசி இருக்கிறார்கள். அது ஒரு state.
ோர்க்கப்லோைால் ஓரிைத்தில் இரச லகட்க நூறு லேர், ஆயிைம் லேர், ேத்தாயிைம் லேர் கூடும்லோது என்ை ஆகிறது
என்று நிரைக்கிறீர்கள்?

கச்லசரி ஆைம்ேிப்ேதற்கு முன் ஒவ்கவாருவருக்கும் இருந்த தைி அரையாளங்கள்

எல்லாவற்ரறயும் கமாத்தமாக ஓர் அண்ைாவுக்குள் லோட்டு கரைத்தாயிற்று. ேிறகு உருவாகும் ஒற்ரற
அரையாளம்தான் உைம்பு முழுக்க காதாக ஆகி சங்கீ தம் லகட்கிறது.
அப்புறம் எல்லா ைாகமும் கசிய ரவக்கும் எை நான் நம்ேவில்ரல. சில ைாகங்களுக்கு கசிய ரவக்கும் தன்ரம
இருக்கிறது. உதாைணமாக லதஷ், சிந்து ரேைவி, ைஞ்சைி. இந்த ைாகங்கரள எல்லாம் கைாம்ே சுமாைாை ஒரு ோைகர்
ோடிைாலும் ஆதாை ரமயமாை ஓர் இைத்ரத அவர் ேிடித்து விட்ைாகைைில் ‘மளுக்’ எை உள்லள ஏலதா ஒன்று
முறியத்தான் கசய்யும்.
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23. நீ ங்கள் இணச ரசிகர் மட்டும்தானா? அல்ைது இணசக் கருவி அல்ைது வாய்ப்பாட்டில் அைிமுகம் உண்ைா?
இணச குைித்த ஏகதனும் நிணைகவைாத கனவு உண்ைா உங்களுக்கு? அப்படித் கதான்றுகிைது.
நான் இரு நாவல்கரள இரசரயக் கருப்கோருளாக ரவத்து எழுதி இருக்கிலறன் என்ேரதத் தவிை இரச
கதாைர்ோை லகள்விகள் எதற்குலம ேதில் கசால்ல மாட்லைன் எை மிகப் ேிடிவாதமாக இருக்கிலறன்.
யாைாவது முக்கியமாை இரசக்கரலஞர்கள் இறந்தால் என்ைிைம் அஞ்சலிக் கட்டுரைகள் லகட்ேதுண்டு. நான்
மறுத்து விடுலவன். ேீம்கஸன் லஜாஷி இறந்த லோதுகூை நான் அவர் குறித்து ஏதும் எழுதவில்ரல.
அவ்வளவுதான். இந்த அளவுக்கு ஓர் உணர்வுப்பூர்வமாை ைசிகன் என்ற இைத்திலிருந்து இரசரயப் ேற்றிப்
லேசிைால் லோதும் எை நிரைக்கிலறன். எைக்குக் கருவிகள் ஏதும் வாசிக்கத் கதரியாது. ோத்ரூம் சிங்கர் தான்.
உல்லாசமாை மைநிரலயில் இருக்கும்லோது ோடுலவன். இப்லோது அரதயும் குரறத்துக் ககாண்ைாயிற்று.

நல்ல

சங்கீ தம் நிரறயக் லகட்கக் லகட்க ோை லவண்ைாம் என்று லதான்றிவிட்ைது.

24. எழுத்தும் கூை அப்படித்தாகன!
இல்ரல, அப்ேடி இல்ரல. அை, இகதன்ை நாம் கதாை முடியாத எல்ரலயா? கதாட்டுப் ோர்த்து விைலாலம எைத்
லதான்றிவிடும். இசகேல் அகலண்லை ஒரு லேட்டியில் கசால்கிறார்: மார்க்லகஸின் One hundred years of solitude –
ேடித்தவுைன், ‘இவர் இரதச் கசய்ய முடியுகமன்றால் நானும் ஏன் கசய்ய முடியாது’ என்று அவருக்குத்
லதான்றியதாம்.
என் துரற இது என்ற தீர்மாைம், வரையரற இருந்தகதன்றால் அரத ஒரு சவாலாக எடுத்துச் கசய்து
ோர்க்கலாம். இரச என் துரற கிரையாது. அங்லக நான் ைசிகன் மட்டும்தான். உதாைணமாக திைசரி ையிலில்
லோகிலறன். ஒருநாளாவது ையில் ஓட்டிப் ோர்க்க லவண்டும் எை நிரைப்லேைா!
ஆைால், என் ோல்யக் கைவுகளில் நான் ஒரு கேரிய ோைகைாக லவண்டும் எை நிரைத்திருக்கிலறன்.
எழுத்தாளைாக லவண்டும் எை எண்ணியலத இல்ரல. இப்ேடித்தான் நிரைப்ேது நைக்காது; நிரைக்காதது நைக்கும்!

25. இணச பற்ைி இத்தணன எழுதியதால் ககட்கிகைன். சாஸ்திரிய சங்கீ தம் தாண்டி சினிமாப் பாைல்கள்
ககட்பதுண்ைா? இணேயராஜாவின் தீவிர ரசிகன் நான். அவரது வாழ்க்ணக வரைாற்ணை எழுதுவதாக ஒரு
பதிப்பகத்திைம் ஒப்புக்சகாண்டு பல்கவறு காரணங்கோல் தள்ேிப் கபாய்க் சகாண்டிருக்கிைது. கானல் நதி
வாசித்த கபாது இணேயராஜாவின் வாழ்க்ணகணய அப்படி எழுதிப் பார்க்க கவண்டும் என்ை ஆணச வந்தது.
நிணனவுதிர்காைம் வாசித்தகபாது இணேயராஜாணவ அப்படி ஒரு கநர்காணல் சசய்ய கவண்டும் என ஆணச
ஏற்பட்டிருக்கிைது. இப்படி தனிப்பட்ை முணையில் எனக்கு அேவுக்கு மீ ைிய பாதிப்ணப ஏற்படுத்தி விட்டீர்கள்.
சிைிமாப் ோைல்களில் நிரறய ஆரச உண்டு, நிரறயக் லகட்டிருக்கிலறன். In fact. நான் சாஸ்திரிய சங்கீ தம் லகட்க
ஆைம்ேித்தது வாலிேைாை ேிறகுதான். 26, 27 வயதில் கதாைங்கிலைன். அதற்கு முன் அப்ோ அகில ோைத சங்கீ த
சம்லமளைம் லகட்க ரவப்ோர். சில கேயர்கள் மைத்தில் ேதிந்தலத ஒழிய இரச ஏதும் கேரிதாக மைதில்
ேதியவில்ரல. ஆைால் சிைிமாப்ோைல் குழந்ரதயாக இருந்ததிலிருந்லத லகட்கிலறன். ேரழய சிைிமாப்ோைல்களின்
அபூர்வமாை கதாகுப்பு என்ைிைம் இருக்கிறது. ஆரசயாகக் லகட்லேன்.
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நான் இரளயைாஜாவின் ேைமைசிகன். தமிழ் சிைிமா சங்கீ தத்தில் மிக முக்கியமாை ேல லவரலகள்
ோர்த்திருக்கிறார். குறிப்ோக எழுேதுகளின் கதாைக்கம் முதல் இறுதிப்ேகுதிவரை காணாமல் லோயிருந்த melody-ரய
திரும்ே retintroduce கசய்தது இரளயைாஜாதான் என்ேதில் சந்லதகலம இல்ரல. எைக்கு மிக அேிமாைமாை ஓர்
இரசயரமப்ோளர். அவரைப் ேற்றி அப்ேடி ஒரு புத்தகம் எழுதலாம்தான். எழுதப்ேை முழுத் தகுதி உள்ளவர். அவர்
லமல் எைக்கு மிகப் கேரிய மரியாரதயும் அேிமாைமும் ேிரியமும் இருக்கிறது.
நான் ைசிக்கக்கூடிய அவைது மிக நல்ல ோைல்கள் ேலவும் கோதுத்தளத்தில் காணாமல் லோய்விட்ைது, அதிகம் லேர்
லகட்காமல்

ிட் ஆகாமல் லோய் விட்ைது என்ற வருத்தம் உண்டு. சமீ ேத்தில்கூை நண்ேர்கள் ேரழய ோைல்கள்

ேற்றிப் லேசிக் ககாண்டிருக்ரகயில் கரும்பு வில் ேைத்தில் இரளயைாஜா கமட்ைரமத்து மலலசியா வாசுலதவன்
ஜாைகி ோடிய ’மலர்களிலல ஆைாதரை’ ோைல் ேற்றி லேச்சு வந்தது. அப்லோது உணர்ச்சிவசப்ேட்டுச் கசான்லைன்:
“முக்கியமாை ோட்டு அது, கர்ணன் ோைல்களுக்குப் ேக்கத்தில் ரவக்க லவண்டிய ோைல்” என்லறன். அது
மாதிரியாை classical heights எல்லாம் அவர் சிைிமாப் ோைல்களில் ககாடுத்திருக்கிறார். கைாம்ே melodious ோைல்கள்
தந்திருக்கிறார். நிழல்கள் ேைத்தில் ’தூைத்தில் நான் கண்ை உன் முகம்’ என்ற ோைல் (ேைத்தில் இல்ரல). அந்தப்
ோைல் இப்லோதுவரை லகட்கும்லோகதல்லாம் ஒரு க்ளாஸிக்கல்

ிந்துஸ்தாைி ககாடுக்கக்கூடிய அலத

நிரறரவத் தரும். அதில் அந்தத் தந்திவாத்தியம் எப்ேடி இரறஞ்சும்!

26. உங்கள் பிரதான பைம், பணைப்பு வாகனம் சிறுகணத என்பதாக அவதானிக்கிகைன். மணற்ககணி,
சவேிகயற்ைம் கபான்ைணவ கூை ஒருவணகயில் சிறுகணதகோல் ஆன நாவல்ககே. கநரடியாகவும்,
மணைமுகமாகவும் தமிழில் இத்தணன வேமாய் சிறுகணத எழுதித் தள்ேிய இன்சனாருவணரத் கதை கவண்டும்.
ஏன் சிறுகணத? மற்ை வடிவங்கணே விை அது உங்களுக்கு சநருக்கமானதாக ஆனகதன்?
நீங்கள் இவ்வளவு தூைம் நாவல்கள் ேற்றிப் லேசியரத ரவத்து நாவல்கள்தான் எைது ேிைதாை ேலலமா என்ேதாை
ஒரு ேிைரம எைக்லக ஏற்ேட்டிருந்தது! இப்லோது இப்ேடிக் லகட்கிறீர்கள்.
சிறுகரத வடிவத்ரத என்னுரைய ேலம் என்று நீங்கள் கருதுவலத மிகவும் மகிழ்ச்சி தருகிறது.
சமீ ேத்தில்தான் எைது மிக கநருங்கிய நண்ேர், ஒரு கசய்தி கசான்ைார்: “அவரைப் ேத்தி என்ைய்யா விலசஷமாச்
கசால்றீங்க? அவனுக்கு சிறுகரத வடிவலம ேிடிேைல. ஒரு கரதரயயும் ஒழுங்கா ஆைமிக்கத் கதரியகல.
முடிக்கவும் கதரியகல. வளவளன்னு எழுதுறான்.” இப்ேடிச் கசான்ைவர், நான் மிகவும் மதிக்கும், மூத்த
தரலமுரற எழுத்தாளர். எைது கரதகள் ேற்றி இப்ேடி ஒரு கருத்தும் நிலவுகிறது என்ேரத நீங்கள்
அறியலவண்டும் என்ேதற்காகக் குறிப்ேிட்லைன்!
என்ரைப் கோறுத்தவரை, வடிவ விசுவாசம் முக்கியம் அல்ல. அந்த அக்கரறரயயும், கறார்த்தைத்ரதயும்
கவிரதயிைம் ரவத்துக்ககாள்லவன். எைது கரதகரள, சிறுகரதகள் என்று நான் குறிப்ேிடுவதில்ரல. அரவ
கரதகள். நவைத்துவத்தின்
ீ
எழுச்சி காைணமாக உலககமாழிகளில் எழுதப்ேட்டிருக்கும் சிறுகரதகள் அரைத்துக்கும்
ஓர் சமத்தன்ரம இருக்கிறது. தற்லோரதய தரலமுரற அரதக் குரலத்துப் ோர்க்க முயல்கிறது. லநர்லகாட்ரை
இஷ்ைம்லோல ஒடித்து, புதிய கசால்லல் வடிவங்கரள உருவாக்குவது இந்திய மைேின் கரதகசால்லலுக்கு
அந்நியமாைதல்ல. எைக்கு இந்த ோணியில் கரதகசால்லப் ேிடித்திருக்கிறது!
கல்லூரியில் எைது லேைாசிரியைாக இருந்தவர் கசால்வார் – ’சிறுகரத என்ேது மூன்லற அம்சங்களிைால் ஆைது,
எடுப்பு, கதாடுப்பு, முடிப்பு.’ அப்ேடியாை ஓர் அறிதல்தான் ேைவலாக இருக்கிறது.
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’உங்கள் கரதகள் எல்லாலம கரதக்ககாத்துகளாகலவ இருக்கின்றைலவ?’ என்று ஆதங்கப்ேட்ை நண்ேரிைம்
கசான்லைன்: ’மைோை சிறுகரத வடிவத்தில் ேல்லாயிைக்கணக்காை கரதகள் எழுதப்ேட்டிருக்கின்றை – அந்த
எழுத்தாளர்களிைம் ஏன் ஒலை மாதிரி எழுதுகிறீர்கள் என்று யாரும் லகட்ேதில்ரல! ஏலதா ஒரு மாற்று முரறயில்
ஆரசரவத்து முயற்சிக்கிறவரைப் லோய் இப்ேடிக் லகட்கிறீர்கலள!’
ஆைால், முழுக்க முழுக்க, சிறுகரதயின் கசால்லப்ேட்ை இலக்கணத்துக்கு ஒத்த கரதகளும் ஒரு சில
எழுதியிருக்கிலறன் – உைைடியாக நிரைவு வரும் இைண்டு கரதகள், தேஸ்விைி, விருந்தாளி.
மற்றேடி, அவ்வப்லோரதய மைநிரலயின் ேிைகாைம், லதான்றும் உந்துதலின் ேிைகாைம், ஏலதாகவாரு வடிவத்ரதத்
லதர்கிலறன் – அல்லது லேச எடுத்துக்ககாள்ளும் சமாசாைம், தைது கவளிப்ோட்டு வடிவத்ரத
முடிவுகசய்துககாள்கிறது.

எைது ேிற ேரைப்புகரளவிைவும் சிறுகரதகள் உங்கரள கவகுவாகக்

கவர்ந்திருக்கின்றை என்று புரிந்துககாள்கிலறன்.

27. ஒேி விைகல், ஏற்கனகவ இரண்டும் மிகச் சசைிவான சிறுகணதத் சதாகுதிகள். வடிவ பரிகசாதணன
முயற்சிகேில் ஆகட்டும், உள்ேைக்கத்தின் புதுணமயிைாகட்டும் அணவ மிக முக்கியமான ஆக்கங்கள். அதிலும்
ஆச்சரியகரமாய் அணவதாம் உங்கள் முதல் புணனவு முயற்சிகள். சுந்தர ராமசாமிகய தன் ஆரம்ப
காைக்கணதகள் சிைவற்ணைப் பைவனமானணவ
ீ
எனக் கருதி தன் முழுத் சதாகுதியிைிருந்து நீ க்கி இருக்கிைார்.
அப்படி அல்ைாமல் உங்கள் ஆரம்பக் கணதககே எப்படி தனித்துவம் சகாண்ைன?
நீங்கள் அப்ேடி நிரைப்ேது சந்லதாஷமாக இருக்கிறது. ஆைால் நான் அப்ேடி நிரைக்கவில்ரல. இந்த இரு
கதாகுப்புகளுக்குப் ேிறகு வந்த கைல் ககாண்ை நிலம், நீர்ப்ேறரவகளின் தியாைம் கதாகுப்புகளிலும் அலத
மாதிரியாை கரதகள் இைம் கேற்றிருப்ேதாக நிரைக்கிலறன். அதிலும், கைல் ககாண்ை நிலம் எைது அேிமாைத்
கதாகுப்பு. என்னுரைய ஆைம்ேகாலக் கரதகள் சிலவற்ரறத் கதாகுப்புகளில் லசர்க்கவில்ரல, இத்தரைக்கும்
அரவ ேிைசுைமாைரவதாம்.

சுந்தை ைாமசாமி கரதகள் சம்ேந்தமாகச் கசய்தரத நான் என் கவிரதகளில்

கசய்லதன் எை ஏற்கைலவ கசால்லி இருக்கிலறன். நீங்கள் குறிப்ேிடும் கதாகுப்புகள் குறித்து கேரிய அதிப்ருதி ஏதும்
எைக்கு இதுவரை வைவில்ரல.

28. இருபத்து மூன்று காதல் கணதகணேப் பற்ைிச் சசால்ைாமல் விடுத்தால் இந்கநர்காணல் நிணையாது. ஒரு
விஷயம் சசால்கிகைன். அப்கபாது 20 வயது இருக்கும். அந்தக் கணதயின் பக்கங்கணே மட்டும் ஒேிநகல்
சசய்து அப்கபாது காதைியாக இருந்த என் மணனவிக்கு வாசிக்கக் சகாடுத்திருக்கிகைன். அந்தக் குறுநாவல்
பற்ைி ஏகதனும் சசால்ை விஷயமிருக்கிைதா? அப்கபாகத அது அேவில் அங்கீ காரம் சபற்ை கணத தாகன?
அது ேற்றிச் கசால்ல சுவாைஸ்யமாை சில சம்ேவங்கள் இருக்கின்றை.
சாரு நிலவதிதாவும் நானும் திைசரி சந்தித்துக் ககாண்டிருந்த காலம். கைட்டுப்ேட்டியில் நான் சிறுவைாக இருந்த
சமயம் நைந்த ஏலதா ஒரு சம்ேவம் ேற்றி அவரிைம் கசால்லிக் ககாண்டிருந்லதன். அப்லோது ஏலதா ஒன்ரற நான்
அவருக்கு வார்த்ரதகளில் கசால்லி விளங்க ரவக்க முடியவில்ரல எை தரையில் காலால் லகாடு லோட்டு, இந்த
இைத்தில் அவர் நின்றிருந்தார் அந்த இைத்தில் நான் நின்றிருந்லதன் என்ேது லோலச் கசால்லி முடித்தவுைன் சாரு
கசான்ைார்: “நீங்க ஃேிக்ஷன் எழுதலாலம, ஏன் எழுதாம இருக்கீ ங்க?”.
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அதற்கு அடுத்த நாள் வசந்தகுமார், ேஷீர், நான் மூவரும் நின்று லேசிக் ககாண்டிருந்லதாம். ஏலதா ஒன்ரற
விலாவாரியாகச் கசால்லிக் ககாண்டிருந்லதன் வசந்தகுமாரிைம். அப்லோது வசந்தகுமார் லகட்ைார், "ஏன் லசகர், நீங்க
கரத எழுத மாட்லைங்கறீங்க?”. ஓ! நாம் கரத எழுதலாம் லோலிருக்கிறது எைத் லதான்றியது.
அதற்கு முன்ைால் ேத்து, ேன்ைிைண்டு சிறுகரதகள் எழுதி ேிைசுைமும் கண்டிருந்தை. ஆைால் நான் மதிக்கும்
இைண்டு லேர் என்ைிைம் ’கரத எழுதலாலம’ என்று முதலில் கசான்ை சந்தர்ப்ேம் அது.
அந்த சமயத்தில் நண்ேன் தண்ைோணி வந்திருந்தான். என் எழுத்துக்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ேின்ைால் இருப்ேவன்.
அவரை வழியனுப்ேப் லோைலோது, ரகயில் சில காதல் கரதகள் எழுதலாம் எைத் லதான்றுகிறது எைச்
கசான்லைன். “அப்ேடியா! கரத எல்லாம் எழுதப் லோறியா நீ?” எை ஆச்சரியமாகக் லகட்ைான். “ஆம், tentative-ஆக
ஒரு தரலப்பு கூைத் லதான்றி இருக்கிறது” என்லறன். இருேத்தி மூன்று காதல் கரதகள். ஏன் 23 என்று அவனும்
லகட்கவில்ரல. நானும் கசால்லவில்ரல. இப்லோதுவரை எைக்கும் கதரியாது!
இப்ேடித்தான் அரத எழுத ஆைம்ேித்லதன். முதல் இரு கரதகள் எழுதி முடித்ததும் சாரு நிலவதிதாவிைம் ேடிக்கக்
ககாடுத்லதன். “இதுதான் post-morden. கதாைர்ந்து எழுதுங்க” என்றார். அப்புறம் இருேத்தி மூன்று காதல் கரதகள்
எழுதி முடித்தவுைன் அவர் மிகவும் மதிக்கும் ஒரு லோஸ்ட் மார்ைைிஸ விமர்சகரிைம் ககாடுக்கச் கசால்லி
சிோரிசு கசய்தார். நான் ககாடுத்லதன். அவர் வாசித்து விட்டு அது கமாத்தமும் குப்ரே என்று கசான்ைார். அரதக்
லகட்டு எைக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாகிவிட்ைது. உைைடியாக. அரதப் ேிைசுைம் கசய்லதன்!
ஆைண்யம் இதழில் அது ேிைசுைமாைது. ஶ்ரீேதியும் சுலதசமித்திைனும் அதன் ஆசிரியர்கள். சாரு நிலவதிதா மூலமாக
அவர்கள் அறிமுகம். அவர்கள் அரதப் கேரும் ககாண்ைாட்ைத்துைன் ேிைசுைம் கசய்தார்கள். அதற்கு அடுத்த இதழில்
அக்கரத ேற்றிய லதா ைாமகிருஷ்ணைின் 3 ேக்கக் கட்டுரை ஒன்று வந்தது.
அக்கரதரயப் ேிைசுைம் கசய்ததில் ஒரு விேத்து லநர்ந்து விட்ைது. நண்ேருக்காை ஒரு கடிதம் என்ேலதாடு அக்கரத
முடியும். “நண்ேலை, இருேத்தி மூன்று காதல் கரதகரள இத்துைன் இரணத்திருக்கிலறன், உங்கள்
அேிப்ேிைாயத்துக்குப் ேின்புதான் இரதப் ேிைசுைம் கசய்லவன்” என்று கசால்லும் கடிதம். அதாவது ேிைசுைம் ஆை
கரதயில் இைிலமல்தான் இரதப் ேிைசுைம் கசய்யப் லோகிலறன் என்று. அப்லோதிருந்த ஒரு லகளிக்ரக, லவடிக்ரக,
சாகச மைநிரலயில் கசய்தது. அந்தக் கடிதம் “இப்ேடிக்கு கிருஷ்ணன்” என்று முடியும்.
ஓவியம் லோட்டிருந்தார்கள்.

அவர்கள் கரதக்கு ஓர்

ஓவியத்தின் லகாடு கிருஷ்ணன் மீ து அழுத்தமாய்ப் ேடிந்து, ோர்த்தால் “இப்ேடிக்கு”

என்ேலதாடு நின்றுவிட்ைது லோல் லதாற்றம் உண்ைாக்கி விட்ைது. அரத “இப்ேடிக்கு யுவன் சந்திைலசகர்” என்று
எடுத்துக் ககாண்ைார் லோல லதா ைாமகிருஷ்ணன். அதாவது, ஆைண்யம் இதழ் ஆசிரியருக்கு யுவன் சந்திைலசகர்
எழுதிய கடிதம் என்று.
அக்கட்டுரையில் என்ரை வசவாை வசவு.

’இது உங்களின் Literary Catharsis-ஸா யுவன்?’ என்று முடிந்திருந்தது.

அக்கட்டுரைக்குப் ேக்கத்திலலலய அலத கரத ேற்றி முருலகச ோண்டியைின் ஒன்றரைப் ேக்கக் கட்டுரை
ஒன்ரறயும் கவளியிட்டிருந்தார்கள். அவர் இரதக் ககாண்ைாடித் தள்ளி இருந்தார். எைக்கு இைண்டுலம
புரியவில்ரல. இரவ ஒலை இதழில் அடுத்தடுத்து இருந்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது. யலதச்ரசயாக, ஒரு
கடிதத்தில் எழுப்ேப்ேட்ை லகள்விகளுக்கு, மற்றதில் ேதில் இருந்ததும் சுவாைசியமாக இருந்தது.
அதில் ஒரு குறிப்ேிட்ை கரதரய அம்ரே ேடித்துவிட்டு ஓர் அதிகாரலயில் கதாரலலேசியில் அரழத்தார்,
“கைாம்ேப் ேிைமாதமாை கரத. நான் எழுதி இருக்க லவண்டிய கரத அது” என்றார். அம்ரேக்கும் எைக்குமாை நட்பு
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மிக அபூர்வமாைது. ேல வருைங்கள் கழித்து சந்தித்துக்ககாள்லவாம். விட்ை இைத்திலிருந்து லேச ஆைம்ேிப்லோம்.
ஒரு கநருக்கமாை, அபூர்வமாை சிலைகிதியாகத்தான் அம்ரேரய நிரைக்கிலறன்.
அச்சமயம் தமிழிைி மாநாடுக்கு அம்ரே வந்திருந்தார். இரையில் லதா ைாமகிருஷ்ணைின் கட்டுரை
ேிைசுைமாகியிருந்தது. அம்ரேயிைம் லகட்லைன், “நீங்கள் கேண்ணியவாதி, உங்களுக்கு இந்தக் கரத ேிடித்திருக்கிறது.
லதா ைாமகிருஷ்ணனும் கேண்ணியவாதி அவர் திட்டுகிறாலை!” “நீ சின்ைப் ரேயன். கேண்ணியத்தில் நிரறய
கவரைட்டி இருக்கு, உைக்குப் புரியாது” என்று கசால்லிச் சிரித்தார் அவர்!
அப்புறம் அது என் ரைரிக்குறிப்பு, அதில் 23 கேண்களுைன் நான் ேழகி அவர்கரள ஏமாற்றி விட்லைன் என்ேது
மாதிரியாை ஓர் அறிதல் முரற அப்லோது தமிழில் இருந்தது. அதில் ஒரு ோட்டி இருப்ோர். ோர்க்கின்ஸன்ஸ்
வியாதியால் ேீடிக்கப்ேட்ைவர். அவருக்குப் புைரவ கட்ை முடியாது. அவர் கணவர் கட்டி விடுவார். ’அதுவும் கூை
நான்தான் எை நிரைக்கிறார்கள் லோலிருக்கிறது. அந்தக் கிழவிரயயும் நான்தான் ரகவிட்டுவிட்லைலைா!’ என்று
நண்ேர்களிைம் லகட்டுச் சிரித்தது நிரைவு வருகிறது.
எைக்கு மிகப் ேிடித்த ஒரு குறுநாவல் அது. நான் எழுதிய முதல் குறுநாவல். ஆைால் அரதக் குறுநாவல் எை
இன்றுவரை நான் மட்டும்தான் கசால்லிக் ககாண்டிருக்கிலறன்! அலநகம் லேர் அவற்ரற உதிரிக்கரதகள் என்லற
கருதுகிற மாதிரி இருக்கிறது. நாம் குறுநாவல், சிறுகரத ேற்றியும் திரும்ே விவாதிக்கத்தான் லவண்டும்.

29. எந்த ஓர் எழுத்தாேணரயும் கபால் கவிணதகேில்தான் நீ ங்களும் துவங்கி இருக்கிைீர்கள். ஒரு
பணைப்பாேியாக கவிணதக்கும் புணனவுக்குமான கவற்றுணம என்ன? கவிணதயிைிருந்து புணனவுக்கு நகர்ந்த
பயணம் எப்படி இருந்தது? கவிஞன் - எழுத்தாேன் எந்த அணையாேத்ணத விரும்புகிைீர்கள்?
ஒன்றுக்கும் லமற்ேட்ை வடிவங்களில் புழங்கியவர்கள் எை தமிழில் குரறந்தது ேத்து, ேதிரைந்து லேர்
இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களில் நானும் ஒருவன். நான் இத்தரை சிறுகரதகளும் நாவல்களும் எழுதிய ேிறகும்
இன்றுவரை ேிடிவாதமாக என்ரைக் கவிஞர் யுவன் என்று கசால்லிக் ககாண்டிருப்ேவர்கள் இருக்கிறார்கள்.
’அடுத்து, கவிஞர் யுவன் லேசுவார்’ என்ோர்கள். நானும் எழுந்துலோய்ப் லேசிவிட்டு வருலவன்!
குறிப்ோக இந்த அரையாளம்தான் லவண்டும் எை நான் நிரைக்கவில்ரல. என்ரைப் கோறுத்தவரை இந்த இரு
வடிவங்களுக்கு இரையில் நான் எதாவது காத்திைமாை, கோருட்ேடுத்தத்தக்க வித்தியாசத்ரத உருவாக்கிக் காட்டி
இருக்கிலறைா என்ேதுதான் லகள்வி. என்னுரைய கவிரதகள் எதுவுலம ஒரு நாவலில் ஒரு சிறுகரதயில் அதாவது உரைநரைப் புரைவில் இைம் கேறக்கூடியது என்று

நான் கருதவில்ரல. அந்த விதமாக மட்டுலம

எழுதப்ேை முடிந்த விஷயங்கரள மட்டுலம நான் கவிரதயாக எழுதி இருக்கிலறன்.
சிறுகரதயில் அல்லது நாவலில் கவிரதக்கூறுகள் உள்ள இைங்கள் இருந்திருக்கலாம். ரகப்ேழக்கத்தில் வந்ததாக
இருக்கும் அது. ஆைால் அகதல்லாம் கவிரத எை நாலை claim கசய்ய மாட்லைன். கவிரதகளில் புரைகரத
அளவுக்கு நான் சுதந்திைமாக உணைவில்ரல. என் சிறுகரதத் கதாகுப்ேின் முன்னுரையில் அரதச் கசால்லி இருந்த
ஞாேகம். புரைகரத ககாடுக்கக்கூடிய கசௌகர்யம், இை விஸ்தாைம் லவறு.
ஒருலவரள கவிரத என்ேரத மிகத் தீவிைமாை விஷயமாக நான்தான் ோர்த்துக்ககாண்டிருக்கிலறலைா என்ைலவா!
கவிரத கதாைர்ோக எைக்குள் இருக்கும் லகாட்ோடு அத்தரகய தீவிைத்தன்ரமரயக் லகாைக்கூடியதாக
இருக்கிறலதா என்ைலவா! இப்ேடி அது என் ேிைச்சரையாகவும் இருக்கலாம்.
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ஏகைைில் மிக சைளமாை, கநகிழ்வாை மிகப்ேல கவிரதகள் இருக்கின்றை. உதாைணமாக கல்ேற்றா நாைாயணன்
எழுதும் கவிரதகள். தமிழில் ஞாைக்கூத்தன் எழுதும் மிகப்ேல கவிரதகள் எைக்கு அத்தரகய கிளர்ச்சிரயக்
ககாடுத்திருக்கின்றை.

கவிதாம்சமும் ஓங்கியிருக்கும். ேகடியும் நிரறந்திருக்கும்.

ஆைால் எைக்கு அப்ேடி எழுதத்

கதரியவில்ரல. நான் அப்ேடி எழுத லயாசிக்கவும் இல்ரல.
மற்றேடி, இைண்டும் இரு கவவ்லவறு வடிவ ஒழுங்கு ககாண்ைரவ என்ேதில் சந்லதகம் இல்ரல. கவிரத
இன்ைமும் நுட்ேமாைது எை நிரைக்கிலறன்.

30. நீ ங்கள் கணைசியாய்க் கவிணத எழுதி ஆகைழு ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடும் அல்ைவா! பிற்பாடு ஏன்
கவிஞராகத் சதாைரவில்ணை? அல்ைது முன்கபாைத் தீவிரமாக இயங்கவில்ணை? அது ஏதும் மனநிணை
சதாைர்புணைய விஷயமா? புணனகவ உங்கள் இயல்பான சவேிப்பாட்டு முணை என நிணனக்கிைீர்கோ?
இன்ணைய இைக்கிய உைகம் புணனவுக்கிணணயாய் கவிணதக்கு முக்கியத்துவம் அேிக்கவில்ணையா?
இந்தக் கரைசிக் லகள்விரய நான் நிைாகரிக்கிலறன். இன்று உலகில் எது saleable-ஆக இருக்கிறது என்று ோர்த்து
எழுத்தாளன் கசயல்ேை மாட்ைான். நான் அப்ேடிச் கசயல்ேைவில்ரல.
நான் இப்லோது கவிரத எழுதவில்ரல எை நீங்கள் நிரைத்துக் ககாள்கிறீர்கள்.

ஒரு கதாகுப்பு லோடுமளவு

கவிரதகள் என்ைிைம் இருக்கிறது. நான் ேிைசுைம் கசய்யவில்ரல. இருநூற்ரறம்ேது வரிகள் ககாண்ை ஒரு
நீள்கவிரத கூை எழுதி ரவத்திருக்கிலறன். அரத எழுதி மூன்று, நான்கு வருைங்களாகிறது.
கவிரதகளில் லவகறாரு விதமாை எழுத்துமுரறக்கு, உருவ முரறக்கு மாற லவண்டும் எை நிரைத்துக்
ககாண்டிருக்கிலறலைா என்றுகூைத் லதான்றி இருக்கிறது. புரகச்சுவருக்கு அப்ோல் கதாகுதிரயயும் லதாற்றப்ேிரழ
என்ற கதாகுதிரயயும் ஒப்ேிட்ைாலல இந்த வித்தியாசம் புலப்ேடும். இன்னும் கநகிழ்வாை, இன்னும் சைளமாை ஒரு
கசால்முரறரய லநாக்கி நகரும் விரழவு உள்லள இருந்து ககாண்லை இருக்கிறது. அது முழுக்க திருப்திப்ேட்ை
ேிறகு அக்கவிரதகரள நான் ேிைசுைம் கசய்லவன்.
புரைகரத எழுதுவதற்கும் கவிரத எழுதுவதற்கும் என்ைளவில் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. நான் கவிரத எழுதும்
முரறயில் எைக்கு ஒரு கவிரத முழுரமயாய் உள்லள லதான்றி விடும். அரதக் காகிதத்துக்கு நகர்த்தி விட்டு,
அதன் வடிவச் கசறிவு சம்ேந்தமாகச் சில லவரலகள் கசய்லவன். அப்ேடித்தான் நான் எழுதும் முரற இருக்கிறது.
எப்லோதும் கவிரதரய கைவுக்கு ஒப்ேிட்டு நண்ேர்களிைம் லேசுவது வழக்கம். கைவு முழுரமயாகலவ வரும்.
இன்று ககாஞ்சம் வந்து, நாரள மீ தி கதாைைாது. சிறுகரத அப்ேடி இல்ரல. இன்று ககாஞ்சம் லதான்றும். நாரள
ககாஞ்சம் வளர்க்கலாம், சில விஷயங்கள் லசர்க்கலாம், நீக்கலாம். இதுலோல் ஓர் எடிட்டிங்கிற்கு சாத்தியம்
ககாண்ை விஷயம் புரைகரத. ஆைால் கவிரத முழுரமயாகி விட்ைது எை மைத்தில் லதான்றாத வரை அரதக்
காகிதத்துக்கு நகர்த்துவதில்ரல எைத் தீர்மாைமாக இருக்கிலறன்.
கவிரத லமல் கேரும் ஆரச உண்டு. எப்லோதுலம இவ்வளவுதான் எழுதி வந்திருக்கிலறன். வருைத்துக்குப் ேத்து
கவிரத. மூன்று அல்லது நான்கு வருஷத்துக்கு ஒரு கதாகுப்பு. அலத விகிதத்தில் இன்ைமும் எழுதிக்
ககாண்டிருக்கிலைன். இப்லோது உேரியாக கவிரத ேற்றிய கட்டுரைத்கதாைர் ஒன்று காலச்சுவடில் எழுதிக்
ககாண்டிருக்கிலறன். இரதச் கசய்லவன் எை நான்கு வருைங்களுக்கு முன் கதரியாது. இப்லோது லதான்றி
இருக்கிறது. கசய்கிலறன்.
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31. தமிழில் சஜன் கவிணதகள் குைித்து யார் சதாைக்கப் புள்ேி ககட்ைாலும் சபயரற்ை யாத்ரீகன் நூணைகய
முதன்ணமயாகக் குைிப்பிடுவது என் வழக்கம். அந்த முயற்சி பற்ைிச் சசால்லுங்கள்.
உயிர்ரம ேதிப்ேகம் ஆைம்ேித்திருந்த லநைம். அதற்குக் ககாஞ்சம் நாட்கள் முன்ைால் காலச்சுவடில் 10 - 12
ஜப்ோைியக் கவிரதகள் - அதில் கஜன் கவிரதகளும் அைக்கம் - என் கமாழிகேயர்ப்ேில் கவளியாகிை.
மனுஷ்யபுத்திைன் உயிர்ரமக்கு ஏதாவது புத்தகம் ககாடுங்கள் எைக் லகட்ைார். ’ஏற்கைலவ’ கதாகுப்ேின் அத்தரை
கரதகளும் அப்லோது தயாைாக இருந்தை. அரதக் ககாடுத்லதன்.
அவர் எைக்கு நண்ேர். அதைால் ஒரு புத்தகத்லதாடு நிறுத்தக்கூைாது எைத் லதான்றி, “கஜன் கவிரதகள் ஒரு
கதாகுப்பு லோைலாமா

மீ து?” என்று லகட்லைன். நாங்கள் இருவரும் லசர்ந்து அதற்காை லவரலகரளத்

கதாைங்கிலைாம். அவர் இரணயத்தில் இருந்தும், புத்தகங்களில் இருந்தும் வண்டி வண்டியாக கஜன் கவிரதகள்
எைக்கு எடுத்துத் தருவார் (இப்லோதுகூை அது என்ைிைம் சிடியாக இருக்கிறது). கிட்ைத்தட்ை இைண்ைாயிைம்
கவிரதகள் அப்ேடி லசகரித்லதாம். அதில் 250 கவிரதகரள shortlist கசய்து கமாழிகேயர்த்லதன். அதில் 175
மட்டும்தான் அப்புத்தகத்தில் இைம்கேற்றிருக்கிறது.
ஒவ்கவாரு ேக்கத்திலும் இரணயத்திலிருந்து ேைங்கள் லதடிப் லோடுவதில் கதாைங்கி, அந்தப் புத்தகத்தின்
ஆக்கத்தில்

மீ து எல்லாவற்ரறயும் கைாம்ே ஆரசயாகச் கசய்தார். அழகாை புத்தகமாக அது கவளியாைது.

அந்தப் புத்தகத்துக்கு மட்டும்தான் அவர் ேதிப்ோளர் குறிப்பு எை ஒன்று எழுதி இருக்கிறார். அப்லோது கசான்ைார்,
“இப்புத்தகத்தில் நானும் இருக்கணும்னு ஆரசப்ேைலறன் சந்திைலசகர், அதைால்தான்”.
மனுஷ்யபுத்திைனுைைாை என் உறவு கைந்த சில வருைங்களாக அவ்வளவு சீைாக இல்ரல. அதைால் அப்புத்தகம்
மறுேதிப்பு காண்ேதற்காை வாய்ப்பும் இல்ரல. நான் என்னுரைய ஒரிஜிைல் ேரைப்புகரள விைவும் அதிக காலம்
உயிருைன் இருக்கும் என்று நான் நிரைத்த புத்தகம். ஆைால் அதற்கு இப்ேடி ஒரு அற்ே ஆயுள் வாய்த்தது என்ேது
சற்று வலிக்கத்தான் கசய்கிறது. மனுஷ்யபுத்திைனுைைான் நட்ேில் லதக்கம் உண்ைாைதும் வருத்தமாை
விஷயம்தான்.
ஆைால் இப்லோது லயாசிக்கும்லோது இலக்கிய வாழ்க்ரகயில் இதுலோல நிரறய நண்ேர்கள் வந்து தங்கி, என்
காைணமாகலவா அவர்கள் காைணமாகலவா விலகிப்லோய் இருக்கிறார்கள். அப்ேடிக் காணாமல் லோை நண்ேர்களில்
நான் இன்றுவரை ஒரு வலியாக உணர்வது மனுஷ்யபுத்திைரைத்தான். அந்த அளவு அவரிைம் அேிமாைமாக,
கநருக்கமாக இருந்லதன். அவலைாடு இருந்த நாட்களில் நான் மிக உற்சாகமாகவும் உல்லாசமாகவும் இதமாகவும்
உணர்ந்லதன் என்ேரதயும் கசால்லத்தான் லவண்டும். என் ஞாேகத்தில் இருக்கும்

மீ துைன் எைக்கு இருக்கும்

நட்பு ககைலவ இல்ரல. இன்றுவரை அலத லநசத்துைன் இருந்து ககாண்டிருக்கிறது.
இன்றிருக்கும்

மீ து நான் கநருங்க முடியாத கதாரலவில் இருக்கிறார் எை நிரைக்கிலறன்.

ஓர் உறவு காணாமல் லோைவுைன் ஒன்றாய் இருந்த அந்த காலகட்ைமும் லசர்ந்து காணாமல் லோகாது. ஆைந்தின்
ஒரு கவிரத உண்டு. சற்ரறக்கு முன் / ஜன்ைல் சட்ைமிட்ை வாைில் / ேறந்து ககாண்டிருந்த / ேறரவ / எங்லக? /

அது / சற்ரறக்கு முன் / ேறந்து ககாண்டிருக்கிறது.
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நீங்கள் திரும்ே அந்தப் ேறரவரயப் ோர்க்கப் லோை ீர்கள் என்றால் அந்தக் கணத்லதாடு லசர்ந்துதான் இருக்கும்.
நான்

மீ து சம்ேந்தமாய் அப்ேடித்தான் உணர்கிலறன். அந்த நாட்கள் நிஜமாகலவ அன்பு மிகுந்தரவ.

32. அந்த சமாழிசபயர்ப்பு ஒரு முக்கியமான பங்கேிப்பு. சஜன் மீ தான உங்கள் ஆர்வத்ணதப் பற்ைிப் கபசுங்கள்.
அது இைக்கியம் சார்ந்ததா அல்ைது ஆன்மீ கம் சார்ந்ததா இரண்டுமா?
கஜன் இலக்கியம் சார்ந்ததா எைக் லகட்ைால் ஆம். ஒரு முக்கியமாை கவிரத உருவம் அது. கஜன் கவிரத
என்றதுலம ேலரும் ர

க்கூ என்று புரிந்து ககாள்கிறார்கள். ர

க்கூ மட்டுமில்ரல, இன்னும் அலநக கஜன்

கவிரத உருவங்கள் இருக்கின்றை. நீளக்கவிரதகள், குறுவடிவங்கள், ர

க்கூரவ விைவும் கூை குறுகலாக

இருப்ேரவ எல்லாம் இருக்கின்றை.
ஆன்மீ கமாைதா எைக் லகட்ைால் ஆம். அதுவும்தான். கஜன் என்ேது ஒரு ோர்ரவக் லகாணம். விடுகரத லோல்,
புதிர் லோல் லதாற்றம் தந்து நுட்ேமாை விஷயங்கரளப் லேசும் ஒரு வடிவம் அது.
அதில் எைக்குப் ேிடித்தது அதிலிருக்கும் ஓர் உைைடித்தன்ரம. வாசகரைத் தயார் கசய்து அக்கவிரதகள்
அவைிைம் லேசுவதில்ரல. ஓர் எரி நட்சத்திைம் லோல அக்கணம் லேசி, அக்கணலம முடிந்து விடும். வாங்கிைால்
சரி, இல்ரல எைில் வாங்கிக் ககாள்ள முடியாது. அதற்காக அது எப்லோதுலம புரியாமல் இருந்துவிடுமா? இல்ரல.
ேத்து வருைம் கழித்து லவகறாரு context-ல் திரும்ே அவ்வரிகள் ஞாேகம் வரும்.
உைலை முடிந்து விடும் என்ற ஒரு instantanity அதில் இருக்கிறது. நிகழ்கணத்தின் அந்தைங்கத்ரத அது
நிகழும்லோலத ேிடித்து விடுவது என்ேலத கஜன்ைின் சாைம். High-end photography மாதிரியாை விஷயம் அது.

33. நீ ங்கள் சசய்த இன்சனாரு சமாழிசபயர்ப்பு ஜிம் கார்சபட்டின் ’எனது இந்தியா’. ஏன் அந்நூல்?
நான் லவட்ரை இலக்கியம் கதாைர்ோய் இைண்டு நூல்கள் ேடித்திருந்லதன். ஒன்று ஜிம் கார்கேட்டின் குமாவும்
புலிகள். தி.ஜ. ைங்கநாதன் கமாழிகேயர்ப்ேில். இன்கைான்று ககன்ைத் ஆன்ைர்ஸைின் சீவைப்ேள்ளியின்
கருஞ்சிறுத்ரத. கமாழிகேயர்ப்பு எஸ்.சங்கைன். 1996-97ல் ேடித்தது.
இவ்விரு புத்தகங்களுக்கும் இரைலய மிகத் துலக்கமாக இைண்டு வித்தியாசங்கள் கதரிந்தை. ஒன்று; ஒரு நூரல
கமாழிகேயர்த்தவர் தி.ஜ. ைங்கநாதன் என்ற நவைப்
ீ
ேரைப்ேிலக்கியவாதி. இன்கைாரு நூரல கமாழிகேயர்த்த
எஸ்.சங்கைன் ேரைப்ேிலக்கியம் சார்ந்தவைா என்று எைக்குத் கதரியாது.

ஆைால், கமாழிகேயர்ப்ேில் வித்தியாசம்

இருந்தது. ஒன்று ஒரு புரைகரத ேடிப்ேதுலோல் இலகுவாை, சுவாைஸ்யமாை கமாழிநரையில் இருந்தது.
அடுத்தது விவைரணகள் லநர்த்தியாய் இருந்தாலும் ஒரு புரைகரதக்காை லதாைரண இருக்கவில்ரல.
இரத கமாழிகேயர்ப்ோளர்கள் இரைலயயாை வித்தியாசம் மட்டும் எை நான் நிரைக்கவில்ரல. எழுதிய ஜிம்
கார்கேட்டின் ஆளுரமக்கும் ககன்ைத் ஆண்ைர்கசன் என்ற லவட்ரைக்காைருக்குமாை வித்தியாசம்.
காலச்சுவடு கண்ணன் என்ைிைம் ஜிம்கார்கேட்டின் புத்தகம் கமாழிகேயர்ப்பு கசய்து தருகிறாயா? என்று
லகட்ைலோது எைக்கு குமாவும் புலிகள் ஞாேகத்தில் இருந்ததால் சந்லதாஷமாய் ஒப்புக்ககாண்லைன்.

78

தமிழ்
அந்த கமாழிகேயர்ப்ரே லமற்ககாண்ைலோது ஜிம் கார்கேட் ேற்றி நான் ஏற்கைலவ ககாண்டிருந்த அறிதல்
கசறிவரைந்தது. மைித உறவுகள், காட்டு வாழ்க்ரக, பூர்வகுடிகள், விலங்குகள் கதாைர்ோக ஜிம் கார்கேட்டுக்கு
இருக்கும் ோர்ரவ முக்கியமாைது. அது கோதுவாய் ைாஜாக்களும் ஜமீ ந்தார்களும் துப்ோக்கியுைன் காட்டுக்குப்
லோகும் லவட்ரைக்காை மைநிரல அல்ல.
அவைது கூைாைத்துக்கு வந்து தங்கிச் கசன்ற மரலப்ோம்பு ேற்றி அவர் எழுதி இருப்ேகதல்லாம் வாசிக்கும் லோலத
கநகிழ்ச்சி தரும் சம்ேவங்கள். அது கூைாைத்தில் தங்கி இருந்தலோது அங்கிருந்த மற்ற உயிரிைங்கரளத்
கதாந்தைலவ கசய்யவில்ரல என்று எழுதியிருப்ோர்.
அப்புத்தகத்ரத கமாழிகேயர்த்தது எைக்கு மிகுந்த திருப்தி அளித்தது. அந்த நூலின் வழியாக எைக்கு லவகறாரு
அவதாைமும் கிரைத்தது. 50 வருைம் கழித்து ஜிம் கார்கேட்டின் ஒரு நூல் தமிழில் கமாழிகேயர்க்கப்ேட்டு
கவளியாகிறது. தி.ஜ. ைங்கநாதன், யுவன் சந்திைலசகர் இருவரும் 50 வருை இரைகவளியில் ஒலை எழுத்தாளரின்
நூரலத் தமிழாக்கும்லோது தமிழ்ப் புரைவுகமாழியில் எவ்வளவு ோைதூைமாை வித்தியாசங்கள் உருவாகி
இருக்கின்றை என்று ஒருவர் லவறுேடுத்திப் ோர்க்க முடியும்.
இப்லோது தஞ்சாவூர்க் கவிைாயர் என்ேவர் The man-eater of Rudraprayag என்ற நூரலத் தமிழுக்குக் ககாண்டு
வந்திருக்கிறார். இன்னும் ேடிக்கவில்ரல. ேடித்தால் தி.ஜ. ைங்கநாதன், யுவன் சந்திைலசகர், தஞ்சாவூர்க் கவிைாயர்
இந்த மூன்று புள்ளிகளில் ஏதும் ஒற்றுரம இருக்கிறதா, எந்த இைத்தில் லவறுேடுகிறார்கள் என்று ோர்த்தால்
சுவாைஸ்யமாக இருக்கும் எைத் லதான்றுகிறது.

34. பிைசமாழியிைிருந்து புணனகணதகள் கூை சமாழிசபயர்த்திருக்கிைீர்கள் அல்ைவா?
கசன்ற வருைம் ’குதிரை லவட்ரை’ என்ற நார்லவஜியன் நாவரல கமாழிகேயர்ப்பு கசய்லதன்.
நைலவாரை என்ற உத்தி தமிழில் கசயல்ேடும்லோகதல்லாம் சிடுக்காை, குழப்ேமாை கமாழிப் ேிைலயாகம், வாக்கிய
அரமப்புகள், சிந்தரை முரற வழியாகத்தான் நைந்திருக்கிறது. உதாைணமாக ஜி.நாகைாஜரைலயா,
தி.ஜாைகிைாமரைலயா சைளமாகப் ேடிப்ேது லோல் நகுலரைப் ேடித்து விை முடியாது. புதுரமப்ேித்தைின் கைவுளும்
கந்தசாமிப்ேிள்ரளயும் ேடிப்ேதுலோல கயிற்றைவு ேடிக்க முடியாது. ஒரு கட்ைத்தில் நைலவாரை என்ேதற்கு
கயிற்றைவு என்ற கேயலை தமிழ் ேரைப்புச் சூழலில் புழங்கியது.
’குதிரை லவட்ரை’யில் அப்ேடி அல்லாமல் அலசாகமித்திைன் கரத கசால்வதுலோல் லநைடியாை ோணியில்
நைலவாரை எழுதப்ேட்டிருக்கிறது என்ேது முதல் சுவாைஸ்யம். நான் கரத கசால்லும் முரறக்கும் அந்நாவலின்
கரத கசால்லும் முரறக்குமாை ஒப்புரம மைதில் ஓடிக்ககாண்லை இருந்தது. அவரும் என்ரைப்லோலத்தான்.
ோல்ய காலத்தில் ஒன்ரறச் கசால்லி, நரைமுரறக் காலத்துக்கு வந்து, மீ ண்டும் ோல்ய காலத்துக்குப் லோய்
என்று மாறி மாறி வருகிறது. என் கரதகளில் இருப்ேதுலோலலவ, தகப்ேைாருைைாை உறவு திரும்ேத் திரும்ே
அந்தக் கரதயில் கசால்லப்ேட்டிருக்கிறது. அகதல்லாம் லசர்ந்து அரத கமாழிகேயர்த்தது ஒரு சுவாைஸ்யமாை
அனுேவமாக இருந்தது.
இந்தியக் கரதகள் ேடிப்ேதற்கும் ஐலைாப்ேியக் கரதகள் ேடிப்ேதற்கும் வாசகநிரலயிலலலய நிரறய
வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றை. முழுக்க முழுக்க லவறாை கலாசாைப் ேின்ைணி, சீலதாஷ்ணப் ேின்ைணி, அரதச்
சார்ந்த உணவு, உரை முரறகள், அங்கிருக்கும் வாழ்முரற, உறவுமுரற, இரவ யாவும் கிளர்ச்சி தருவதாகவும்,
நூதைமாைதாகவும், எளிதில் புரிந்துககாள்ள முடியாததாகவும் இருக்கிறது.
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குதிரை லவட்ரையில் ஒரு நீளப் ேத்தி, வாசிக்கும்லோதும் கமாழிகேயர்க்கும்லோதும் மிகவும் சிைமப்ேட்லைன்.
ேிறகுதான் புரிந்தது அவர்கள் ஒரு ரவக்லகால் லோர் கட்டுகிறார்கள் எை. நம்மூரில் தாள்கரள முடிச்சிட்டு,
மூட்ரையளவு லசர்ந்த ேின் ஒரு கட்டுப் லோட்டு, ஒன்றில் லமல் ஒன்றாக அடுக்கி ரவக்லகால் லோர் அரமப்லோம்
அல்லவா. அவர்கள் அப்ேடிச் கசய்வதில்ரல. ேலரககள் அடித்து, லவலி அரமத்து, கதாட்டிலோன்ற ஒரு
சட்ைகத்ரத உருவாக்கி, அதற்குள் தாள்கரள நிைப்ேி, ரவக்லகால் லோர் அரமக்கிறார்கள். அந்தப் ேத்தி
ரவக்லகால் லோர் அரமப்ேரதப் ேற்றித்தான் லேசுகிறது என்ேது ேிடிேை கிட்ைத்தட்ை ஒரு வாைம் ேிடித்தது எைக்கு.
அந்தக் குறிப்ேிட்ை ேத்திரய திரும்ேத் திரும்ேப் ேடிக்க லவண்டி இருந்தது.
கோதுவாய் கமாழிகேயர்ப்பு நூல்களில் ஒரு ேரைப்கேழுத்தாளனுக்கு என்ை அனுகூலம் கிரைக்கிறது? அவன் ஏன்
தன் லநைத்ரத அதற்கு ஒதுக்க லவண்டும் என்ேது எப்லோதுலம லகட்கப்ேடும் லகள்வி.
தண்ைோணி கூை அடிக்கடி இரதச் கசால்வான்.

நான் அப்ேடி நிரைக்கவில்ரல. ேயன்ேடுத்தப்ேைாமல்

உள்ளுக்குள் லசகைமாகி இருக்கும் நிரறயச் கசாற்கள் ஆழ்மைக்கிைங்கில் இருக்கின்றை. அரதக் கிளறி விை இந்த
கமாழிகேயர்ப்பு முயற்சி ேயன்ேடும். கதரியாத வார்த்ரதகள் கற்கலாம், புது வாக்கியக் லகாரவகள் சாத்தியப்ேடும்.
சில சமயம் புதிய வார்த்ரதகரள உருவாக்க லவண்டி இருக்கும். காைணம் லவறு கலாசாைப் ேின்ைணியிலிருந்து
வரும் ஏலதா ஒரு கோருளுக்குத் தமிழில் வார்த்ரதலய இருக்காது.
இப்ேடி சவால்கள் இருக்கின்றன். அவற்ரற எதிர்ககாள்வதன்மூலம் எைக்குள் ஸ்திைப்ேட்டிருக்கும் கமாழிப்ேைப்ரே
முழுக்கக் கிளறி fresh ஆக்கிவிட்ை மாதிரியாை உணர்வு கிரைக்கும். இது என் அடுத்த ேரைப்புக்கு நகர்ரகயில்
என் கமாழிரயக் ரகயாள்வதற்கு அனுகூலமாக இருக்கும். என் கசால் முரறயில் நுட்ேங்கரள மாற்றங்கரள
உருவாக்குவதற்கு உதவியாக இருக்கும். அதைால் கமாழிகேயர்ப்பு நான் ஆரசயாகத்தான் கசய்கிலறன்.
இப்லோதுகூை ஸ்ோைிய கமாழித் கதாகுப்ேின் உட்ேிரிவாை கட்ைலன் என்ற கமாழியில் சுமார் அறுேது
ஆண்டுகளுக்கு முன் கவளிவந்த ஒரு நாவரலப் கேரும் லோைாட்ைத்திற்குப் ேிறகு கமாழிகேயர்த்து
முடித்திருக்கிலறன். இதில் எைக்கு இருந்த சவால்கள் ேலவிதமாைரவ. ஒன்று அதன் ப்கைஞ்ச், ஸ்ோைிய,
கஜர்மாைிய கலாசாைப் ேின்ைணிகள், அரவ ஒன்லறாகைான்று ஊைாடும் விதமும் அந்த நாவலில் சைளமாக
கவளிப்ேட்டிருக்கிறது. அடுத்தது அது ஓர் இரறயியல் நாவல். ரேேிள் சம்ேந்தமாை கதளிவு இருக்கும்
ஒருவர்தான் அரத வாசித்துப் புரிந்துககாள்ள முடியுலமா என்னுமளவு ஓர் அழுத்தத்ரத உள்லள உண்டு
ேண்ணக்கூடிய நாவல்.

35. சமீ ப ஆண்டுகேில் சதாைர்ச்சியாய் கிட்ைத்தட்ை வருைம் ஒரு நாவல் என்ை கணக்கில் எழுதிக்
சகாண்டிருக்கிைீர்கள் (மணற்ககணி, சவேிகயற்ைம், பயணக்கணத, நிணனவுதிர் காைம்). அதற்கு முந்ணதய
ஆண்டுகேில் ஒப்பீட்ைேவில் இத்தணன கவகம் இல்ணை. இணதத் தற்கபாணதய காைகட்ைத்தில்
பணைப்பூக்கத்தின் உச்சநிணையில் நீ ங்கள் இருப்பதாகக் சகாள்ேைாமா அல்ைது பதிப்பக ஊைகச் சூழல்
தற்கபாது சாதகமாய் இருப்பதால் கிணைக்கும் தூண்டுதைாக எடுக்கைாமா?
ேதிப்ேக ஊைகச் சூழல் எல்லலாருக்கும்தாலை சாதகமாய் இருக்கிறது! எல்லலாருலம எழுதிக் குவிக்க லவண்டுலம!
அப்ேடி நைப்ேதில்ரலலய!
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36. பதிப்புச் சூழல் சாதகமாககவா எதிர்மணையாககவா இருப்பது ஒருவனின் பணைப்பூக்கத்ணத பாதிக்கும்
வாய்ப்புண்டு அல்ைவா! எழுதினாலும் வாசகணனப் கபாய்ச் கசருமா என்ை சந்கதகம் இருக்கும் சூழைில்
சரக்கும் முயற்சியும் சகாண்ைவன் கூை ஒரு கட்ைத்தில் ஊக்கமிழக்கக்கூடும்.
நான் அப்ேடி நிரைக்கவில்ரல. நான் 90களின் ஆைம்ேத்தில் எழுத வந்தலோலத ேதிப்ேகங்கள் ஓைளவு
நிரலகேற்றுத்தான் இருந்தை. சீரியஸ் புத்தகங்கள் வைமுடியும் என்ற சூழல் வந்தாயிற்று. இப்லோது இன்னும்
ேைவலாகியிருக்கிறது.
நான் திைசரி எழுதுகிலறன். இது புரைகரத எழுதும் யாருலம கசய்வதுதான். அப்ேடிச் கசய்ரகயில் ஆறு
மாதங்களில் ஒரு நாவல் தயாைாகி விடும். ஒரு டிசம்ேரில் எழுதி முடிக்கப்ேட்ை ஒரு நாவல் அடுத்த
டிசம்ேரில்தான் கவளிவரும். அதாவது நான் எழுத ஆைம்ேித்து இைண்டு வருைங்கள் கழித்துத்தான் ஒரு நாவல்
கவளிவரும். இப்லோது நீங்கள் ோர்க்கும் நாவல் இைண்டு வருைங்களுக்கு முன் நான் எழுதியது.
என்னுரைய 36வது வயதில்தான் என் முதல் கவிரதத்கதாகுப்பு கவளியாைது. 38ல் அடுத்தது. அப்லோது
கவிரதகரள வாசகர்கள் அலமாகமாக வாங்கிக் குவித்ததாக அர்த்தமா? அப்ேடி இல்ரல. அந்த லநைத்தில் அது
லதான்றியது, எழுதிலைன். லவகத்துக்கும் சூழலுக்கும் சம்மந்தமில்ரல.
ேரைப்பூக்கத்தின் உச்சமா எைக் லகட்ைால், திரும்ேிப் ோர்த்தால் ’ஒளி விலகல்’ கரதகள் எழுதிய காலத்தில்தான்
அப்ேடி இருந்லதன் என்லேன். அந்தத் கதாகுப்ேின் கமாத்தக் கரதகளும் ஆலற மாதத்தில் எழுதப்ேட்ைரவ.
’லவகறாரு காலம்’ கவிரதத்கதாகுப்பு என் அேிமாை நூல். அரத எழுதிய காலகட்ைமும் உச்சமாை ஒரு
காலகட்ைம்.
கவிரத மட்டுலம எழுதிக் ககாண்டிருந்த நாட்களில் மிகுந்த லசாம்லேறி நான். அவ்வளவு லசாம்ேல் இருந்தால்தான்
அந்த மாதிரியாை கவிரதகள் எழுத முடியுலமா என்ைலவா! என்னுரைய உலகத்தில் என்ரை மறந்து
தைிரமயில் இருக்கும்லோது உருவாகும் வாக்கியங்கள் கவிரதக்காை ஸ்திதிக்கு லவகமாய் நகரும்.
மற்றேடி கவளியில் நிலவுகிற சூழல் அனுகூலமாய் இருக்கிறது என்ேதில் சந்லதகமில்ரல. ஆைால் அது தான்
என்ரை எழுத ரவக்கிறது என்றில்ரல. எைக்கு மிக அதிகமாக எழுதப் ேிடித்திருக்கும் காலகட்ைம் இது எைலாம்.

37. தமிழில் சமகாைத்தில் மிகப் பிரபைமான இைக்கிய / இதழ்கோக மற்றும் பதிப்பகங்கோகத் திகழும்
காைச்சுவடு, உயிர்ணம இரண்டிலுகம மாற்ைி மாற்ைி எழுதின ீர்கள். சபாதுவாய் குழுக்கோய் பிரிந்துநின்று
எதிசரதிராய் இயங்கும் தமிழ் சிற்ைிதழ்ச்சூழைில் இது அபூர்வம். எப்படி சாத்தியப்பட்ைது? சபாதுவாய் நீங்கள்
சண்ணைகேற்ை ஓர் (ஒகர?) எழுத்தாேனாய் இங்கக இருப்பதாய்த் கதான்றுகிைது.
அப்ேடி ஒரு லதாற்றத்ரத உண்ைாக்கி இருக்கிலறன் என்ேது லகட்க நன்றாய்த்தான் இருக்கிறது. ஆைால் இப்லோது
அதிகம் ேத்திரிக்ரககளில் எழுதுவதில்ரல அல்லவா! இப்லோதிருக்கும் மைநிரலயில் லகட்ைால் ககாடுக்கலாம்
என்றுதான் இருக்கிலறன். உயிர்ரமயில் என்ரை அரழத்து கரத ககாடு என்று லகட்ைால் ககாடுப்லேன்.
உயிர்ரமயில் மசி கூை உதற மாட்லைன் என்ேது லோன்ற ேிடிவாதகமல்லாம் ஏதுமில்ரல!
தமிழில் முக்கியமாக எழுதும் எல்லா எழுத்தாளர்களும் ஒலை ேத்திரிக்ரகயில் எழுதக்கூைாது என்று கசால்ல
எந்தக் காைணமும் இல்ரல. ஆளுரம உைசல்கள் தவிை அவர்கள் லகாட்ோட்டு ரீதியாக கைாம்ேவும் ேிரிந்து
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கிைப்ேதாக நான் நிரைக்கவில்ரல. கேரும்ோலாை எழுத்தாளர்கள் ஒலை ேத்திரிக்ரகயில் எழுத முடியும், ஒலை
லமரையில் லேச முடியும், ஒலை விஷயம் சம்ேந்தமாக இப்லோது இருக்கும் தகைாறுகள் இல்லாமல் விவாதிக்க
முடியும், அப்ேடி எல்லாம் தமிழில் முன்பு இருந்தது.
ஒருலவரள அப்ேடி எல்லலாரும் இரணந்து கசயல்ேட்டிருந்தால் தமிழில் இருக்கும் வணிகப் ேத்திரிக்ரகச்
சூழலுக்கு எதிைாக காத்திைமாை ஓர் இயக்கம் இங்லக உருவாகி இருக்கும். அப்ேடி நைக்காமல் லோைதற்குக்
காைணம் இந்த விலகல்களும் விரிசல்களும்தான்.
என்ரைப் கோறுத்தவரை நேர்களுைைாை உறவும், எழுத்துைைாை உறவும் ஒன்லறாகைான்று ேிரணந்து
இருப்ேதாக நிரைக்கவில்ரல. இைண்டும் தைித்தைி.
ஒருலவரள, முழுக்க இைதுசாரிச் சார்புள்ள ஒரு இதழில் என்ைிைம் ேரைப்பு லகட்க மாட்ைார்கள்.

38. இங்கக தமிழ் இதழ் பற்ைி ஒருவிஷயம் குைிப்பிை விரும்புகிகைன். எனக்கு ஒப்புதல் நிணைப்பாடு சகாண்ை
விஷயங்கணே மட்டும் தமிழ் இதழில் எழுதப்பை கவண்டும் என நான் நிணனக்கவில்ணை. மாற்று அல்ைது
எதிர்ச் சிந்தணனகளுக்கும் கேமாக இருக்க கவண்டும் என நிணனக்கிகைன். அதன் வழி ஒரு கநர்ணமயான,
கநர்மணையான பன்முகத்தன்ணமணய இவ்விதழ் தக்க ணவத்துக் சகாள்ேகவண்டும் என விரும்புகிகைன்.
பல்கவறு துணைகேில் பிராமணர்கள் புைக்கணிக்கப்படுகிைார்கள் அல்ைது ஒதுக்கப்படுகிைார்கள் என்ை
சபாருேில் கிழக்கு பதிப்பக அதிபர் பத்ரி கசஷாத்ரி சமீ பத்தில் எழுதிய சிை கட்டுணரகள் விவாதத்துக்கும்
சர்ச்ணசக்கும் உள்ோனது. ஓர் எழுத்தாேராக நீ ங்கள் அப்படி ஒதுக்கப்படுவதாகக் கருதுகிைீர்கோ?
நான் ேிைாமண எழுத்தாளன் என்ேதால் புறக்கணிக்கப்ேடுகிலறன் எை கஜயலமாகன் ஒரு கட்டுரை எழுதி இருந்தார்.
அரத லமற்லகாள் காட்டி சுகுமாைன் ஒரு லமரையில் லேசிைார்.
நான் அப்ேடி நிரைக்கவில்ரல. தமிழ் வாசக சமூகம் அப்ேடிச் கசய்யும் எை நான் ககாஞ்சம்கூை நம்ே மாட்லைன்.
என் மாதிரியாை எழுத்து முரறக்கு, என்லோன்ற சுோவம் உள்ள ஒருவனுக்கு, இவ்வளவுதான் அங்கீ காைம்
கிரைக்கும். என் முந்ரதய தரலமுரறயில் அவ்வளவுதான் கிரைத்தது, அதற்கு முந்ரதய தரலமுரறயிலும்
அப்ேடித்தான்.
வாசகப்ேைப்பு மிகப் கேரிதாகி விட்ைதாை ஒரு நிரைப்பு இருக்கிறது. எஸ்.ைாமகிருஷ்ணன் ஆைந்த விகைைின்
எழுதிய விஷயங்கள் புத்தகமாக வரும் லோது நிரறய விற்கலாம். ஆைால் உயிர்ரமயில் எழுதும் புத்தகங்கள்
இலத அளவுதான் விற்கும். ஒருலவரள அதன் மூலம் கிரைத்த ேிைேலத்தின் காைணமாக கூை ஐந்நூறு அல்லது
ஆயிைம் ேிைதிகள் விற்கலாம். விகிதாச்சாைம் அலததான். இத்தரை லகாடிப் லேரில் இத்தரை நூறு சீரிய வாசகர்கள்
என்ற அடிப்ேரையிலாை கேருக்கம்தான். இரதப் கேரிய முன்லைற்றம் என்கறல்லாம் நான் நிரைக்கவில்ரல.
என் வரகயாை எழுத்துக்கு இவ்வளவுதான் அங்கீ காைம் கிரைக்கும். நான் புறக்கணிக்கப்ேட்ை எழுத்தாளைாக
ஒருலோதும் உணர்ந்ததில்ரல. அப்ேடி உணர்ந்திருந்தால் நான் இவ்வளவு எழுதி இருக்க முடியாது.
நான் எைக்குப் ேிடித்தரத எழுதுகிலறன். வாசகன் அவனுக்குப் ேிடித்தரத வாங்கி வாசிக்கிறான்.
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39. இருவிஷயங்கள் இருக்கின்ைன. ஒன்று புைக்கணிப்பைாதிருத்தல், இன்சனான்று புைக்கணிக்கப்பட்ைாலும்
அணதக் கண்டுசகாள்ோது எழுதுதல். ஒருகவணே அதுவா?
இல்ரல. நான் புறக்கணிக்கப்ேட்ைதாகலவ நிரைக்கவில்ரல.
கிழக்கு ேதிப்ேகத்தில் என் புத்தகம் ஒன்று கசன்ற ஆண்டு 600 ேிைதிகள் விற்றிருக்கிறது என்றார்கள். எைக்கு ஒலை
ஆச்சரியம். அவ்வளவு லேைா வாங்கிப் ேடிக்கிறார்கள். எத்தரைலயா தரலப்புகளில் எத்தரைலயா நூல்கள்
கவளியிட்டுக் ககாண்டிருக்கும் கிழக்கு ேதிப்ேகத்தில், மறுேதிப்பு காணும் என் முந்ரதய நூல்களுக்கு இத்தரகய
வைலவற்பு இருப்ேது ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கிறது.
கதருமுரை ேலைாட்ைாக்கரையில் இருக்கும் அலத அளவு கூட்ைத்ரத நட்சத்திை ஓட்ைலில் எதிர்ோர்க்க முடியாது
அல்லவா! அதற்காை takers லவறு, கசலவு லவறு. எல்லாம் லசர்ந்ததுதான்.

40. எனக்குப் பிடித்த உங்களுணைய ஒகர பணைப்ணப மட்டும் சசால்ை கவண்டுசமனில் உங்கள் முழு
சிறுகணதத் சதாகுப்ணபச் சுட்டுகவன். உங்களுக்குப் பிடித்த உங்களுணைய பணைப்பு எது? ஏன்?
நீங்கலள மூன்று புத்தகங்கரள அல்லவா கசால்லி இருக்கிறீர்கள். ஒளிவிலகல், ஏற்கைலவ, கைல் ககாண்ை நிலம்
ஆகிய மூன்று நூல்களின் கதாகுப்புதான் அந்த சிறுகரதத் கதாகுப்பு.
எைக்கு எல்லாப் ேரைப்புகளுலம ேிடித்தரவதாம். ேிடித்தரத மட்டும்தாலை எழுதுகிலறன்!
இப்லோது ஒரு விஷயம் எழுதிக் ககாண்டிருக்கிலறன் அல்லவா, இது கதாைர்ோை லயாசரைகளும் ேதற்றங்களுலம
எப்லோதும் மீ றி இருக்கும். முன்பு வந்த நூல்கள் எல்லாம் எழுதி முடித்தாயிற்று. அது என் ோல்ய காலத்ரதப்
ேற்றி விசாரிப்ேரதப் லோன்றது. ஒரு புத்தகத்ரத முடித்து அடுத்ததற்குள் லோகும் லோது நான் ஒரு ேருவம்
முடிந்து அடுத்த ேிைாயத்துக்குள் நுரழவதாய்த்தான் அர்த்தம். ஆக எைக்கு கைாம்ேப் ேிடித்த புத்தகம் என்றால்
இப்லோது எழுதிக் ககாண்டிருப்ேதுதான்!

41. உங்கள் முன்கனாடிகள் என யாணரக் கருதுகிைீர்கள்? இரண்டு வணகணமகேில். ஒன்று உங்கணே எழுதத்
தூண்டியவர் என்ை அடிப்பணையில். இன்சனான்று எழுத்து பாணியின் அடிப்பணையில்.
கைாம்ேப் கேரிய ேட்டியல் அது. என் மீ து கசல்வாக்கு உள்ள, என்ரை எழுதத் தூண்டியவர்கள் நிரறயப் லேர்.
சுப்ைமணிய ோைதியில் கதாைங்கி இன்று புதிதாய் வந்திருக்கும் இரச வரையில் நிரறயப் லேரிைம் நிரறய
விஷயங்கள் நான் வாங்கிக் ககாள்கிலறன். ஆைால் லநைடியாக என் எழுத்து வாழ்க்ரகக்கு உறுதுரணயாக
இருந்தவர்கள் என்றால் நாரலந்து லேரைச் கசால்லலாம்.
ஒன்று சுந்தை ைாமசாமி. அவருரைய ேரைப்புக் களத்துக்கும் என்னுரையதற்கும் ஏகப்ேட்ை வித்தியாசங்கள் உண்டு.
உதாைணமாக குள்ளச்சித்தன் சரித்திைம் மாதிரியாை ஒரு நாவரல சுந்தை ைாமசாமி எழுதவும் மாட்ைார், அரத
அங்கீ கரிக்கவும் மாட்ைார். ஆைால் அவர் எைக்கு அறிமுகமாை நாளிலிருந்து அவைது இறுதி நாட்கள் வரை
என்ைிைம் மிகப் ேிரியமாகவும் கநருக்கமாகவும் இருந்தார். என் எழுத்து, உைல்நிரல, மைநிரல ேற்றி அக்கரற
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ககாண்ைவைாக இருந்தார். சக எழுத்தாள நண்ேர்களுைன் சுமுகமாக இருப்ேது என்ற விஷயத்ரத நான்
அவரிைமிருந்துதான் கற்றுக் ககாண்லைன். அப்ேடி இல்ரல எைில் நான் வண்
ீ
சண்ரை லோடும் ஒருவைாகலவ
இருந்திருப்லேன் எைத் லதான்றுகிறது.
அடுத்தது லதவதச்சன். லகாவில்ேட்டியில் லதவதச்சைின் ரககளில் நான் லோய்ச் லசர்ந்த ேிறகுதான் நான்
எழுத்தாளைாக உருவாதற்காை லசர்மாைங்கள் காைணிகள் அத்தரையும் எைக்கு வந்தது என்று நிரைக்கிலறன்.
அவருக்கு நான் முழுக்க நன்றிக்கைன் ேட்டிருக்கிலறன். அடுத்தது ஆைந்த். அவரும் லதவதச்சனும்
அக்காலகட்ைத்தில் எைக்கு மிக உறுதுரணயாக இருந்தவர்கள்.
அடுத்தது சாரு நிலவதிதா. அவர் ககாடுத்த ஊக்கம் இல்ரல எைில் நான் சிறுகரதத் துரறயில் இவ்வளவு
ஆர்வமாக ஈடுேட்டிருக்க மாட்லைன் என்று தான் நிரைக்கிலறன். அவருக்கு நான் மிகவும் கைன்ேட்டிருக்கிலறன்.
என் கவிரதகரள ரகப்ேிைதிகளிலலலய ஆரசயாய் வாசித்தும், அேிப்ேிைாயம் கசால்லியும், தன் ேத்திரிரகயில்
ேிைசுரித்தும் கைாம்ே கநருக்கமாக இருந்தவர் மனுஷ்யபுத்திைன்.
கஜயலமாகன் கசால்லலவ லவண்டியதில்ரல. என் எல்லா எழுத்துக்கரளயும் ேடித்து கதாைர்ந்து அேிப்ேிைாயங்கள்
கசால்லிக் ககாண்லை இருக்கும் ஒரு மிக முக்கியமாை ஆளுரம அவன்.
கைந்த சில ஆண்டுகளாக சுகுமாைன். நிரைவுதிர்காலம் எழுதிவந்தலோது, மைத்தரைக்கு ஆட்ேட்டு அது ோதியில்
நின்றிருந்தது. சுகுமாைன் அளித்த ஊக்கம் மட்டும் இல்லாவிட்ைால், அந்த நாவல் ஒருலவரள கவளிவந்லத
இருக்காது.
இவர்களுக்ககல்லாம் மைப்பூர்வமாை நன்றிரயச் கசால்ல லவண்டும். இப்லோது நீங்கள் லேட்டி எடுக்க
வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கரளயும் அந்தக் கணக்கில் ரவக்கத்தான் லவண்டும்.

42. கமற்கு இைக்கியத்தில் உங்கள் பரிச்சயம் பற்ைிச் சசால்லுங்கள். எழுத்தாேனுக்கு வாசிப்பு அவசியகம.
ஆனால் உைக இைக்கியங்கேின் அைிமுகம் எந்த அேவு முக்கியம் என நிணனக்கிைீர்கள்? உங்கள் எழுத்தில்
உங்கள் வாசிப்பின் பாதிப்பு இருக்கிைதா? குைிப்பாய் உைக இைக்கியங்கள்?
உலக இலக்கியம் என்ற கசாற்கறாைர் லோட்ைவுைன் நான் மிகப் கேரிய வாசகன் என்ேது மாதிரியாை ஒரு ேிம்ேம்
உருவாகிறது. அப்ேடி எல்லாம் நான் claim ேண்ண மாட்லைன். ஆைால் நீங்கள் முக்கியம் எைக் கருதும் உலக
எழுத்தாளர்களில் கேரும்ோன்ரமயாைவர்களின் ஒரு புத்தகமாவது நான் வாசித்திருப்லேன்.
இலக்கியத்துக்கு கவளிலயயும் எைக்குப் ேிடித்த எழுத்தாளர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். உதாைணமாக, ோப்புலர்
சயின்ஸ் எழுதும் மிகப்ேல எழுத்தாளர்களிைம் நான் கசாக்கிக் கிைந்திருக்கிலறன். Richard Feynman, Gary Zukav, Eric
Berne, Oliver Sacks, Richard Dawkins லோல. ஆைால், இதுலோலப் கேயர்கள் உதிர்ப்ேதில் தயக்கம் இருக்கிறது.
இலக்கியத்துக்கு கவளிலய என்றால் ஆன்மீ கம், அறிவியல் ஆகிய வரகரமகளில் வாசித்திருக்கிலறன். நான்
அறிவியல் மாணவன் அல்ல. அரதப் ேற்றி எதுவுலம கதரியாது. ஆைாலும் இயற்ேியல் ேற்றிய சில கடிைமாக
புத்தகங்கரளக் கூை வாசிக்க முயற்சி கசய்திருக்கிலறன். அறிவியரல அறிந்து ககாள்வதற்காக அல்ல. அந்த
கசால்முரறயில் ஒரு தர்க்கம் கசயல்ேடுகிறது. அந்த தர்க்கத்ரத அவர்கள் வளர்த்துக் ககாண்டு லோகும் விதம்,
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தங்களின் வாதங்கரள அவர்கள் அடுக்கிக்ககாண்டு லோகும் விதம் எைக்குப் ேிடிக்கும். அதைால் தர்க்கப்பூர்வமாை
புத்தகங்கரள வாசிக்க லவண்டுகமைில் அறிவியல் புத்தகங்கரள வாசித்துத்தான் ஆக லவண்டும். அப்புறம் அதில்
அவர்கள் லோகிறலோக்கில் உதிர்த்து விட்டுப் லோகும் வாக்கியத் கதறிப்புகள் எைக்கு கவிரதகளுக்கும்
சிறுகரதகளுக்கும் மிக உேலயாகமாக இருந்திருக்கிறது.
CG.Jung எழுதிய Memories, Dreams, and Reflections புத்தகத்தில் ஒரு வரிரயப் ேடித்தலோதுதான் ’ஏற்கைலவ’ என்ற
சிறுகரதரய எழுதத் லதான்றியது. இத்தரைக்கும் அதில் நான் முன்ரவத்திருக்கும் Déjà vu என்ற விஷயத்ரத
சுஜாதா உட்ேை நிரறயப்லேர் லேசி இருக்கிறார்கள். அந்த அனுேவம் எல்லலாருக்குமாை அனுேவம்தான். எைக்கும்
ேலமுரற நைந்திருக்கிறது. ஆைால் அரத ஒரு சிறுகரதக்குள் ககாண்டு வை லவண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த
ஒரு வாசகத்தால்தான். எந்த வாசககமை இப்லோது குறிப்ோய் நிரைவிலில்ரல.
இதுலோன்ற ஒரு வாசிப்பு எழுத்தாளனுக்கு அவசியம் என்றுதான் நிரைக்கிலறன். சிைமப்ேட்ைாலும் அவர்கரளக்
கூடுமாைவரை ஆங்கிலத்திலலலய வாசித்து விடுவது நல்லது. ஏகைைில், கமாழிகேயர்ப்ேில் அவர்கள்
கிரைக்கும்லோது மிகக் ககாடூைமாக இருக்கிறார்கள் அலநக சந்தர்ப்ேங்களில். அணுக முடியாதவர்களாக
இருக்கிறார்கள். உதாைணமாய் மார்க்லகஸ் ேற்றித் தமிழில் எழுதப்ேட்ை எல்லா வரிகரளயும்விை மார்க்லகஸின்
ஒரிஜிைல் ேரைப்புகள் நட்ோைரவ, கநருக்கமாைரவ. சைளமாக வாசிக்கலாம். ஆைால் அவர் ேற்றி
எழுதப்ேட்ைரவ யாவும் அவ்வளவு சைளமாைரவலயா, நட்புரீதியாைரவலயா, வாசகன் லமல் கரிசைம்
ககாண்ைரவலயா அல்ல என்ேலத என் அேிப்ேிைாயம்.

43. சுஜாதாவிைம் அவர் ககணஷா வசந்த்தா எனக் ககட்ைதற்கு இரண்டின் தீற்ைல்களும் தனக்குள் உண்டு
என்ைார். கிருஷ்ணன், இஸ்மாயில், சுகவனம் மூவரில் நீங்கள் யார்? என் புரிதல் சமனப்பட்ை கிருஷ்ணன்
நீ ங்கள். உங்கள் ஆல்ைர்ஈககாவின் இரு அதீத முணனகள் இஸ்மாயிலும் சுகவனமும். உங்கள் ஆதர்சமாகவும்,
நீ ங்கள் சவறுக்கும் ஒருவராகவும். மிடில்க்ோஸுக்கு பணக்காரணனயும் ஏணழணயயும் கபாை. இஸ்மாயிலும்,
சுகவனமும் கிருஷ்ணணன விை சவவ்கவறு ககாணங்கேில் கநர்த்தி எனச்சசால்ைிக் சகாண்கை கிருஷ்ணகன
நணைமுணைக்கு உகந்தவன் எனத் சதாைர்ந்து நிறுவ முயல்வது (உங்களுக்கு நீ ங்ககே?) கபால் கதான்றுகிைது.
இந்த மூவர் என்றில்ரல, நான் உருவாக்கும் சகல ோத்திைங்களிலுலம, என் அந்தைங்கத்தின் லநைடியாை அல்லது
கதாரலதூை விரழவின் துளி இருக்கத்தான் கசய்யும். சிலலவரளகளில் லநர்மரறயாக, சிலலவரளகளில்
எதிர்மரறயாக. கூடுவிட்டுக் கூடு ோயும் வித்ரத ரகவைப் கேறாதவன் எழுத்த்துக்காைைாக இயங்க முடியாது
என்லற லதான்றுகிறது.
இல்ரல, அது கோம்மலாட்ைம் நிகழ்த்துவது லோலத்தான் என்று கசால்ேவர்களும் இருக்கிறார்கள். இைண்டுவரக
எழுத்துக்கும் உள்ள அடிப்ேரை வித்தியாசம் வாசிக்கும்லோலத விளங்கக் கூடியது.
குள்ளச்சித்தன் சரித்திைம், கவளிலயற்றம் எழுதிய ஆள் ேகரையாட்ைத்ரதயும் எழுதப் லோகும்லோது இந்த
மூன்ரறயும் எழுதும் ஒலை மலைாோவத்ரத எப்ேடிப் புரிந்து ககாள்வது? அதுலோல் தான் இது.
அப்புறம் உங்களிைம் ஒரு லகள்வி. தீவிைமாை எழுத்தில் ஈடுேட்ை எண்ணற்ற எழுத்தாளர்கள் இருக்கும் லோது
சுஜாதா வழியாக என்ரை அளக்க முற்ேடுவதுலோல் லதான்றுகிறது. இதன் காைணம் என்ை?
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44. நிச்சயம் இது எழுத்தின் வணகணம அல்ைது தரம் குைித்த ஒப்புணம அல்ை. கதாபாத்திரத்துக்கும்
எழுத்தாேனுக்குமான குண ஒற்றுணம குைித்த ஒப்புணம முயற்சி மட்டுகம. வாசகர் மனதில் இைம் சபற்ை
கதாபாத்திரங்கள் என்ைால் ககணஷ் - வசந்ணதத் தான் சட்சைனச் சசால்ை முடியும்.
ஏன், தி.ஜாைகிைாமைின் ோபு - யமுைா இருக்கிறார்கலள!

45. கமாகமுள் எனக்கு அத்தணன உவப்பான நாவல் அல்ை. அதனால் அணத விட்டு விைைாம்.
கைாம்ே முக்கியமாை நாவல் அது.

46. சுந்தராமசாமியின் கஜகஜணவச் சசால்ைைாம். அணத விைவா பிரபைமான பாத்திரம் இருக்க முடியும்!
ஆனால் நான் சசால்வது சதாைர்ச்சியாய் சவவ்கவறு கணதகேில் ஒகர கதாபாத்திரம் வருவது. அணத தன்
துப்பைியும் புணனவுகேில் ககணஷ் - வசந்த் என சுஜாதா சசய்திருக்கிைார். விஞ்ஞானப் புணனவுகேில் ஆத்மா
- நித்யா எனச் சசய்திருக்கிைார். கிருஷ்ணன் - பத்மினி - இஸ்மாயில் - சுகவனம் என நீ ங்கள் சசய்கிைீர்கள்.
அந்த அடிப்பணையில்தான் அக்ககள்வி எழுந்தகத ஒழிய சுஜாதாவுக்கும் உங்களுக்குமான ஒப்பீைாய் அல்ை.
அலசாகமித்திைன் எழுதும் புரைவுகளில் வரும் ‘நான்’ ஒலை ஆள் எைத் லதான்றியதில்ரலயா? அதுலோலலவ
ஜி.நாகைாஜன், லா.ச.ைாமாமிர்தம், வண்ணதாசன் ஆகிலயார் புரைவுகளில் வரும் ‘நான்’ என்ேதும்.
ஓர் எழுத்தாளன் தன்ரம ஒருரமயில் எப்லோகதல்லாம் கரதகள் எழுதுகிறாலைா அப்லோகதல்லாம்
அக்கரதகளில் வரும் அந்த ‘நான்’ கிட்ைத்தட்ை ஒன்றுதான். அவர்களிைம் எல்லாம் அந்தக் லகள்விரயக் லகட்கத்
லதான்றவில்ரலலய உங்களுக்கு? என் கரதகளில் நான் கிருஷ்ணன் என்ற ஒலை கேயரைப் ேயன்ேடுத்துவதால்
அது கவளிப்ேரையாகத் கதரிகிறது. அவ்வளவுதான்.

47. நாவல்களுக்கு எப்கபாதும் முன்னுணர எழுதாமல் பின்னுணர எழுதுவகதன்? இணத திட்ைமிட்டுச்
சசய்வதாகத் சதரிகிைது. முன்னுணரயில் நாவைின் உள்ேைக்கம் குைித்துப் கபசினால் அதன் வசீகரம்
குணையும் என்பதாக நிணனத்துக் சகாள்கவன். ஆனால் இன்சனாருபுைம் நாவணை வாசித்தவணன மட்டுகம
நான் சந்திப்கபன் என்ை அர்த்தமுள்ே புைணமச்சசருக்காகவும் படுகிைது. அப்படித்தானா?
இைண்ைாவது கசான்ைது உங்கள் புரிதல். எப்ேடி லவண்டுமாைாலும் இருக்கலாம். அரத விட்டு விைலாம்.
ேின்னுரை ஏன் எழுதுகிலறன் என்றால், நாவரல இப்ேடி எல்லாம் வாசிக்க லவண்டும் என்று ஒரு ப்ளூப்ரிண்ட்
லோட்டுக் ககாடுக்கக்கூைாது எை நிரைக்கிலறன். வாசகன் தன்ைிச்ரசயாக, சுதந்திைமாக ஒரு ேரைப்ரே ேடித்த
ேின் அது குறித்து அந்த ஆசிரியருக்கு ஏலதனும் கசால்ல இருந்தால் லகட்டுக் ககாள்ளலாம் அல்லது லகட்காமலும்
லோகலாம்.
நான் மிக மதிக்கும் ஒரு நண்ேர் கவளிலயற்றம் ேற்றிச் கசான்ைார். “அந்தப் ேின்னுரைரய நீ எழுதாமல்
இருந்திருக்கலாம். மிக நன்றாக இருந்திருக்கும் நாவல்”. அது அவர் அேிப்ேிைாயம். ஆைால் முன்கூட்டிலய
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வாசகரை நாவலுக்குத் தயார்ேடுத்த லவண்டும் என்று நான் நிரைக்கவில்ரல. மாறாய் என் கவிரதத் கதாகுதிகள்
அரைத்துக்கும் நான் முன்னுரை எழுதியிருப்ேரதயும் நீங்கள் கவைத்தில் ககாள்ள லவண்டும்.
ஆைால் ேின்னுரைரயப் ேடித்து விட்டுத்தான் நாவரலலய ேடிப்லேன் என்ேவர்கள் இருக்கிறார்கள். அது அவர்கள்
இஷ்ைம்.

48. இன்சனான்றும் கதான்றுகிைது. சிை சமயம் நாவணைகய ஒரு பாத்திரம் எழுதுவதாக இருக்கும் (உதா:
கானல் நதி, நிணனவுதிர் காைம்). அதனால் அங்கக அந்தப் பாத்திரம் எழுதும் முன்னுணரதான் வரும். அங்கக
நிஜமாய் நாவணை எழுதும் யுவன் சந்திரகசகர் முன்னுணர எழுத முடியாது அல்ைவா!
அப்ேடி எல்லாம் ஒலையடியாய் நீங்கள் நிம்மதியாய் இருந்து விைக் கூைாதல்லவா, அதைால் இப்லோது எழுதிக்
ககாண்டிருக்கும் நாவலில் ோத்திைத்தின் ேின்னுரை, என்னுரைய ேின்னுரை இைண்டும் இருக்கிறது!

49. உங்கள் எழுத்தின் புைவடிவத்தில் காணும் முக்கிய வித்தியாசம் பாத்திரங்கேின் வசனங்கணே கமற்ககாள்
குைிகேின்ைி பத்திக்கு increased indent விடுவதுகபால் எழுதுகிைீர்கள். அதற்கு ஏகதனும் குைிப்பிட்ை காரணம் /
சபாருள் உண்ைா? அல்ைது கமகைாட்ைமான வித்தியாசத்துக்குச் சசய்வதா?
யலதச்ரசயாக ஆைம்ேித்த வழக்கம்தான் அது. ஆைம்ேகாலத்தில் நான் ேயன்ேடுத்திய Mylai-plain என்ற எழுத்துருவில்
நிறுத்தற்குறிகளின் ேயன்ோடு ககாஞ்சம் சிைமம் தைக்கூடியது. சில கரதகரள இப்லோதிருக்கிற விதமாக எழுதிய
ேிறகு, அதில் ஒரு தைித்துவம் இருக்கிற மாதிரி, எைது உத்லதசத்துக்கு அருகில் வந்துவிட்ைது மாதிரி ஒரு ேிைரம
ஏற்ேட்ைது. அரதலய கதாைர்கிலறன், இன்றுவரை.
கசால்முரறயில் ஒரு வித்தியாசம் புலப்ேை ரவக்கும் என்ேதில் ஐயமில்ரல. ஆைால், நீங்கள் கரைசியாய்க்
குறிப்ேிட்டிருப்ேது லோல, அது லமலலாட்ைமாைதுதான்.

50. எதிர்காை எழுத்துத்திட்ைங்கள் என்ன? ஏகதனும் பிரம்மாண்ை விஷயம் மனதில் இருக்கிைதா? சமாழியின்
உச்ச வடிவம் காவியம் என்கிைார் சஜயகமாகன். காவிய முயற்சி ஏகதனும் சசய்வர்கோ?
ீ
நான் ஒரு சாதாைண எழுத்தாளன். காவியகர்த்தா அல்ல. அதைால் அந்த முயற்சி எல்லாம் கசய்ய மாட்லைன்.
அதற்காை வலு, ஞாைம், ஆரச, ஆர்வம் எதுவும் இல்ரல. இப்லோது நீங்கள் லேட்டிரய முடித்து விட்டுப் லோை
ேிறகு என்ை கசய்யப் லோகிலறன் என்ேலத எைக்குத் கதரியாது. அதைால் நாரளக்கு, அடுத்த வருைம் என்ை
கசய்யப் லோகிலறன் என்கிற மாதிரி நீண்ை காலத் திட்ைம் எல்லாம் ரவத்துக்ககாண்டு கசயல்ேடுவதில்ரல.
லதான்றிைால் எழுதுலவன்.
என்றாவது ஒருநாள் எழுத லவண்ைாம் என்று லதான்றிைால் abrupt ஆக நிறுத்திவிட்டு கவளிலயறி விடுலவன்.
அதற்காை சுதந்திைத்ரதயும் என்ைிைம் தக்கரவத்துக் ககாண்டிருக்கிலறன்.
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51. இந்தக் ககள்வியின் பின்னணி பகணையாட்ைம்தான். கமகைாட்ைமாய் அது ஒரு த்ரில்ைர் என்ைாலும் ஒரு
காவியம் எழுதும் potential சகாண்ை ஓர் ஆேின் எழுத்தாகத் கதான்றுகிைது. கிரந்தப் பகுதிகள் காவிய
பாவணன தாகன! அதனால் வலு இல்ணை என்று நீ ங்கள் சசால்வணத மட்டும் நான் ஏற்கவில்ணை.
ஆைால் அப்ேடி ஏதும் திட்ைமில்ரல.

52. சஜயகமாகனுைனான உங்கள் நட்பு குைித்து சசால்லுங்கள். அவரது எழுத்துக்கள் பற்ைியும்.
கஜயலமாகனுைன் எைக்கு நட்பு ஏற்ேட்ைது 1989ல். குற்றாலம் இலக்கியப் ேட்ைரறயில் சந்தித்லதாம். சந்தித்த
மூன்று நிமிைங்களில் நண்ேர்களாகி விட்லைாம். இன்றுவரை அந்த நட்பு ஆலைாக்கியமாகத் கதாைர்ந்து
ககாண்டிருக்கிறது. எல்லா நட்புகரளயும் லோல் இதிலும் ஏற்றத்தாழ்வுகள், சமைசங்கள், ஊைல்கள் இருக்கத்தான்
கசய்யும். அகதல்லாம் இல்லாமல் இைண்டு உருரளக்கிழங்குகள் ஒரு மூட்ரைக்குள் இருப்ேதுலோல் இைண்டு
நண்ேர்கள் இருக்க முடியாது. என் எழுத்து ேற்றி கஜயலமாகனுக்கு அேிப்ேிைாய லேதங்களும், அவன் எழுத்து ேற்றி
எைக்கு அேிப்ேிைாய லேதங்களும் இருக்கலவ கசய்யும்.
கஜயலமாகன் தைக்குத் லதான்றும் எல்லாவற்ரறயும் ேதிவு கசய்ேவன். நான் அப்ேடிப் ேதிவு கசய்ேவன் இல்ரல
என்ேதால் இந்த அேிப்ேிைாயங்கரளயும் ேதிவு கசய்ய மாட்லைன். அேிப்ேிைாயம் கசால்வதில் ஒரு முக்கியமாை
விஷயம் இருக்கிறது. எதிர்முகம் அரத எப்ேடி வாங்கிக்ககாள்ளும் என்ேது ேற்றிய உங்கள் அனுமாைம்.
இதன்லேரில் சிலவற்ரறச் கசால்லவாம், சிலவற்ரறத் தவிர்ப்லோம்.
இத்தரலமுரறயின் முக்கியமாை எழுத்தாளன் கஜயலமாகன். அதில் எைக்கு எந்தச் சந்லதகமும் இல்ரல.
அவைது லவகமும் வச்சும்
ீ
அப்ேடிப்ேட்ைது. ஆைால் இவ்வளவு லவகமும் அவசைமும் இருக்கும்லோது கால்
இைறுவதற்காை சந்தர்ப்ேங்களும் நிரறய இருக்கும்.
உதாைணமாக அறம் சிறுகரதத் கதாகுப்ரே எல்லலாரும் உற்சாகமாகக் ககாண்ைாடிைார்கள். ஆைால் நான் அதில்
ேல கரதகள் கட்டுரைகளாக எழுதப்ேட்டிருக்கின்றை எை நிரைக்கிலறன். அதில் எல்லாக் கரதகளுக்கும் ஒலை
மாதிரியாை உணர்ச்சிப் ேிைவாகம் மட்டுலம ேின்ைணியாக இருக்கும். நீங்கள் ஏற்கைலவ லகட்டீர்கலள அதுலோல்
craft அதிகமாகச் கசயல்ேடுகிறது, எழுத்து தன்ைிச்ரசயாை ஒரு ோய்ச்சலுக்கு இைம் ககாடுக்காமல் லோகிறது
என்ேது என் அேிப்ேிைாயம்.
இதுலோல் கஜயலமாகைின் ஒவ்கவாரு ேரைப்பு ேற்றியும் சில அேிப்ேிைாய லேதங்களும், ஆதாைவாை
கருத்துக்களும் இருப்ேது சகஜம்தாலை.

53. விழாக்கள், இைக்கியச் சந்திப்புகள், சுற்றுப்பயணம் உள்ேிட்ை பல்கவறு விஷ்ணுபுரம் வாசகர் வட்ை
நிகழ்வுகேில் உங்கணேப் பார்க்க முடிகிைது. வட்ைத்தின் சசயல்பாடுகேில் உங்கள் பங்கேிப்பு என்ன?
சமீ ேகாலமாக விஷ்ணுபுைம் வாசகர் வட்ைத்தின் கூட்ைங்களில் நான் அதிகமாகத் கதன்ேடுகிலறன் என்றால்,
கூப்ேிடுகிறார்கள், லோகிலறன். எைக்கு மைதில் ேடுவரதப் லேசுகிலறன். இலதலோல் காலச்சுவடு கூட்ைங்களில்
நான் லேசிக்ககாண்டுதான் இருக்கிலறன். உயிர்ரமயில் எஸ்.ைாமகிருஷ்ணன் நூல் கவளியீட்டிற்கு அரழத்தார்கள்
லோய்ப் லேசிலைன். ஒரு காலகட்ைத்தில் உயிர்ரம நைத்திய அத்தரை கூட்ைங்களிலும் நான் லேசி இருக்கிலறன்.
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இது தவிை அரமப்புகளுக்கு கவளிலய லேச அரழத்தாலும் லோகிலறன். உதாைணமாக அேிலாஷின் கால்கள் நாவல்
ேற்றிப் லேச அரழத்தார்கள், லோலைன்.
நான் விஷ்ணுபுைம் வாசக வட்ைத்தின் அங்கத்திைன் கிரையாது. அவர்களின் குழுச் கசயல்ோடுகள் எதிலும்
எைக்குப் ேங்கு கிரையாது. அவர்கள் எல்லாம் லசர்ந்து ஒரு டூர் லோைால் என்ரையும் அரழத்தால் நானும்
லோலவன். அவர்கள் ஒரு கூட்ைம் நைத்தி அதில் என் ேங்களிப்பு அவசியப்ேடும் எை நிரைத்து அரழத்தால் லேசப்
லோலவன். என்ரை அரழக்காமல் அவர்கள் நைத்திய மிகப்ேல விவாத அைங்குகள் இருக்கின்றை. அது ேற்றி
எைக்குப் புகாரும் இல்ரல. கூப்ேிட்ைால் லோலவன். இல்ரல என்றால் இல்ரல. அந்த அரழப்பும் தன்ைியல்ோக
இருக்கிறது. என் ஏற்பும் தன்ைியல்ோக இருக்கிறது. அரமப்பு நைத்தும் கூட்ைங்களுத்தான் இப்ேடி.
கஜயலமாகன் தைி நேைாக இருந்து நைத்திய கூட்ைங்கள் அரைத்திலுலம ேங்லகற்றிருக்கிலறன் – அவற்றில் நான்
ேங்லகற்காமலிருந்தாலலா, ேங்லகற்றவற்றில் ஊக்கமாகப் லேசாமல் இருந்தாலலா கஜயலமாகன் வருத்தமரைந்த
சந்தர்ப்ேங்களும் உண்டு.

54. உங்கள் எழுத்து பரவைான வாசகர்கணே அணைய சஜயகமாகன் உதவி இருக்கிைார் என நான்
நிணனக்கிகைன். அது குைித்து?
நிச்சயமாக. என் எழுத்து ேைவலாக வாசிக்கப்ேை லவண்டும் என்ற அக்கரற ககாண்ை மிக முக்கியமாை ஆள்
கஜயலமாகன். அலைகமாக எைது எல்லா நூல்கள் ேற்றியுலம கஜயலமாகன் எழுதி இருக்கிறான். என் ேரைப்புலகம்
ேற்றிய கோதுவாை கட்டுரைகளும் நிரறய எழுதி இருக்கிறான். ஆைால் அவனுக்கு நிஜமாகலவ என் எழுத்துக்கள்
ேிடித்திருந்து, இரதப்ேற்றி எல்லாம் லேச லவண்டும் எை நிரைத்தால் லேசுவதுதான் நியாயம் அல்லவா! அதைால்
நட்ேின் அடிப்ேரையில் நன்றி எல்லாம் கசால்லக்கூைாது.

55. சாரு நிகவதிதா ஆரம்ப காைத்தில் உங்கணே எழுதத்தூண்டியவர் எனக் குைிப்பிட்டிருக்கிைீர்கள்.
அவருைனான உங்கள் நட்பு பற்ைி? என் முதல் கவிணதத் சதாகுதிணய சவேியிட்ைவர் அவர்.
கோதுவாகலவ நான் நண்ேர்கள் ேிரிந்துலோை ேின் அவர்கரள கஜன்மவிலைாதிகளாகக் கருதுவதில்ரல. முன்பு
கசான்ை ஆைந்தின் கவிரததான் மறுேடி நிரைவுக்கு வருகிறது.
2000 மற்றும் அரதச் சுற்றிய இைண்டு மூன்று வருைங்கள். நானும் சாரு நிலவதிதாவும் லசத்துப்ேட்டு ையில்
நிரலயத்திலலா, லகாைம்ோக்கம் ையில் நிரலயத்திலலா ஓவர்ப்ரிட்ஜ் ேடிக்கட்டுகளில் உட்கார்ந்து மணிக்கணக்காகப்
லேசி இருக்கிலறாம்.
சில சமயம் சிலரை நான் சந்திக்க லவண்டும் எை ஆரசப்ேட்டு அவர் அரழத்துப் லோயிருக்கிறார். சில
இைங்களில் கசௌகர்யமாகவும், சில இைங்களில் அகசௌகர்யமாகவும் இருந்திருக்கிலறன். அவலைாடு நான்
கநருக்கமாக இருந்தது ஏற்கைலவ என்னுைன் கநருக்கமாக இருந்த ேல நண்ேர்களுக்கு உறுத்தலாக இருந்தது.
அரதப் கோருட்ேடுத்தாமல்தான் அவலைாடு நட்புைன் இருந்லதன். அலதலோல, என்லைாடு அவர் கநருக்கமாக
இருந்தது ஏற்கைலவ அவருைன் கநருக்கமாக இருந்த நண்ேர்களுக்கு உறுத்தலாக இருந்திருக்கலாம். ஆைால்
அவற்ரற எல்லாம் மீ றி நாங்கள் நல்ல நண்ேர்களாக இருந்லதாம்.
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இப்லோதும் லநரில் ோர்க்கும் சந்தர்ப்ேங்களில் நான் முகம் திருப்ேிப் லோலவன் எை நிரைக்கவில்ரல. அப்ேடிச்
கசய்ய மாட்லைன். எப்லோகதல்லாம் சிறுகரத கதாைர்ோக யாலைனும் என்ரைப் ோைாட்டி ஒரு வார்த்ரத கசால்லக்
லகட்கிலறலைா அந்த வார்த்ரதக்குப் ேக்கத்தில் சாரு நிலவதிதா கட்ைாயம் இருப்ோர்.
அவருக்கு நன்றிக்கைன் ேட்டிருக்கிலறன். சந்லதகலம கிரையாது.

56. உணரயாைல் அணமப்பு நைத்திய சிறுகணதப் பட்ைணை கபான்ை நிகழ்வுகள் இேம் எழுத்தாேர்கணே
ஊக்குவிக்குசமன நிணனக்கிைீர்கோ? மறுபடி அதுகபால் ஏதும் சசய்யவில்ணைகய?
அதில் ேங்லகற்றது எைக்கு மிக உற்சாகமாை அனுேவமாக இருந்தது. நிரறய நண்ேர்கரள ஒலை இைத்தில் ோர்த்த
மாதிரியாை சந்லதாஷம். நானும் மைம் திறந்து அவர்களிைம் லேசிக் ககாண்டிருந்லதன். என்ைகவல்லாம் லேசிலைன்
என்ேது நிரைவில் இல்ரல. ஆைால் அந்த கசஷைில் எல்லலாருலம சந்லதாஷமாக சிரித்துக் ககாண்டிருந்தது
நிரைவிருக்கிறது.
அது இளம் எழுத்தாளர்களுக்கு உேலயாகமாக இருக்குமா எைக் லகட்ைால் அரத இளம் எழுத்தாளர்களிைம் தான்
லகட்க லவண்டும். அதற்குப் ேின் அப்ேடி ஒரு ேட்ைரற ஏன் நைத்தவில்ரல என்ேரதயும் நீங்கள் சிவைாமைிைமும்
ஜ்லயாவ்ைாமிைமும்தான் லகட்க லவண்டும். அவர்கள் நைத்திைார்கள், என்ரை அரழத்தார்கள், நான் லோய்ப்
லேசிலைன். நான் நைத்தவில்ரல.

57. அந்நிகழ்வில் நான் கைந்து சகாள்ேவில்ணை. அதில் எழுத்து, இைக்கணப்பிணழகள் மைிந்து எழுதுவணத
ஆகவசமாகக் கண்டித்தீர்கள் எனக் ககள்விப்பட்கைன். இன்று இணணயத்தில் எழுதும் பைருக்கும் உள்ேைக்கம்
இருந்தும் இவற்ைில் ககாட்ணை விடுகிைார்கள். அவர்களுக்கு உங்கள் சசய்தி?
மிக மிக நல்ல லகள்வி.
சந்திப்ேிரழகள், எழுத்துப்ேிரழகள் ேைவலாக இருப்ேது குறித்து தமிழ்லமல் நிஜமாை ஆரச இருப்ேவர்கள்
துக்கப்ேை லவண்டும். இலக்கண ஒழுங்கு என்ேது ஓர் அதிகாைச்கசயல்ோடு என்ேதாக நிரைத்துக்
ககாண்டிருக்கிலறாம். அரத மீ றுவதாக நிரைத்து நம் கசௌகர்யம்லோல் லேசவும் எழுதவும் கசய்கிலறாம். அப்ேடி
இல்ரல.
கமாழி இன்கைாரு கமாழியுைன் உைசப்லோரகயில் அதிகாைத்ரதக் ரகயில் எடுத்துக்ககாள்ளுமாயிருக்கும். தன்
ோைம்ேரியம், வைலாறு சார்ந்து, தன்ரைப் லேசக்கூடிய ஜைத்கதாரக சார்ந்து ஒரு கமாழி அதிகாைப் ேைப்ோக
ஆகலாம். ஆைால் தன்ைளவில் ஒரு கமாழி எப்ேடி ஒரு அதிகாைப்ேைப்ோக இருக்க முடியும்?
கமாழி தைக்லக உரிய அழகுகரளயும் ேலவைங்கரளயும்
ீ
ககாண்ை ஒரு நிரல. அதில்கூை கவைம் கசலுத்த
முடியவில்ரல என்றால் நாம் கமாழிரய உதாசீைம் கசய்வதாகத்தான் அர்த்தம். உதாைணமாக ‘அரவகள்’, ‘அது
எடுத்துச் கசல்லப்ேட்ைை’ என்கறல்லாம் எழுதுகிலறாம்.
குழந்ரதக்கு அந்தச் சலுரக உண்டு. ‘நாரளக்கு வந்லதன்’ என்று கசால்லும். அது குழந்ரதரமயின் ஒரு
கவளிப்ோடு. வாலிேைாை ேிறகு காமம், அைசியல், புைட்சி, சாதி, இன்னும் எரத எல்லாலமா ேற்றி வைாலவசமாை
ீ
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கருத்துக்கள் உதிர்ப்லேன், ஆைால் லமாசமாை கமாழியில் உதிர்ப்லேன் என்ேது கவகுளித்தைம் சார்ந்தது அல்ல;
கமாழி மீ தாை உதாசீைம்தான்.
இந்த கமாழிதான் என் கவளிப்ோட்டு சாதைம், இதன் வழியாகத்தான் நான் கசால்லி ஆக லவண்டும் எனும் லோது
அரதச் சரியாகப் புழங்க லவண்டும் என்ற ஆரசயும் ஒருவருக்கு இருக்க லவண்டும்.
எைது இந்தியா புத்தக கவளியீட்டு விழாவில் ம.இகல. தங்கப்ோ லேசிைார். அவர் ஒரு தமிழ்ப் லேைாசிரியர். தமிழ்க்
கவிஞரும் கூை. கமாழிகேயர்ப்ரேப் ேற்றிப் லேசி விட்டு, “கைாம்ே நாரளக்குப் ேிறகு ஒற்றுப் ேிரழ இல்லாத நூல்
வாசிக்கக் கிரைத்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது” என்றார். அரவ ரக தட்டியது.
கரைசியாய் ஏற்புரை ஆற்ற வருரகயில் நான் கசான்லைன்: “ஒற்றுப் ேிரழ இல்லாத நூல் வாசிக்கக் கிரைத்தது
மகிழ்ச்சியாக இருந்தது என்று அவர் கசால்கிறார். நாகமல்லாம் ரக தட்டுகிலறாம். நாம் இதற்குத் தரலகுைிய
லவண்ைாமா? ஏகைைில் ஒரு புத்தகம் ஒற்றுப்ேிரழ இல்லாமல் வந்திருக்கிறது என்றால் அத்தரை புத்தகங்கள்
ஒற்றுப்ேிரழலயாடு வந்து ககாண்டிருக்கின்றை என்று அர்த்தம். நாம் கவட்கப்ேை லவண்டிய விஷயம் இது.
இன்னும் ககாஞ்சம் காலம் கழித்து இலக்கண ஒழுங்கு ககைாமல் ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது, அது மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறது எை ஒருவர் கசால்வார். அப்லோதும் நாம் ரகதட்டுலவாம். ரக மட்டுலம தட்டிக் ககாண்டு இருப்லோம்.”
என்று ஆதங்கமாகச் கசான்லைன்.
தமிழின் சிறப்புகளில் ஒன்று சந்தி. ஒற்றுக்கு அவசியம் இருக்கிறது. ஒற்று இருப்ேதால்தான் வர்க்க எழுத்துக்கள்
இல்லாமலலலய தமிழ் இத்தரை காலம் உயிர் வாழ்ந்து ககான்டிருக்கிறது. ேக்கத்திலிருக்கும் மரலயாளம்,
கதலுங்கு, கன்ைை கமாழிகளில் வர்க்க எழுத்துக்கள் இருக்கின்றை. ஒரு 'க'ரவயும் ஒரு ’ச’ரவயும்
ரவத்துக்ககாண்லை நாம் இத்தரை நூற்றாண்டுகரள ஓட்டி விட்லைாம் என்ேது ஒற்று இருப்ேதைால்தான். ஒற்று
இருப்ேதால் 'க'வின் உச்சரிப்பு தன்ைால் வித்தியாசப்ேடுகிறது.
உச்சரித்துப் ோர்த்து எழுதிைால் லோதும். இந்த ஒற்றுப்ேிரழகள் எல்லாம் காணாமல் லோகும். “என்றுச்
கசான்ைான்” எை எழுதுகிறார்கள். வலிக்கிறது. “என்று கசான்ைான்” தாலை வரும்? உச்சரித்துப் ோர்த்தாலல
கதரியுலம! அவ்வளவு கிட்லை இருக்கும் விஷயம். அப்புறம் தமிழின் சிறப்பு ழகைம். அது கிட்ைத்தட்ைக் காணாமலல
லோய் விட்ைது. ‘ழ’ எை உச்சரிக்கக்கூடியவர்கள் அலநகமாய் இல்ரல - லேைாசிரியர்கள் உட்ேை, லமரைப்
லேச்சாளர்கள் உட்ேை. நாமும் லகட்டுக் ககாண்டிருக்கிலறாம்.
சமஸ்கிருதச் கசாற்கரள எழுத மாட்லைன் என்று ேிடிவாதமாகச் கசால்ேவர்கள் கூை தமிரழச் சரியாக
எழுதுலவன் என்று கசால்வதில்ரல. அது என்ைவிதமாை கமாழிப்ேற்று என்று கதரியவில்ரல.

58. சமீ ப காைமாய் தமிழ்நாட்டில் எழுத்தாேர்கள் பணைப்புகளுக்காக பிற்கபாக்கு சக்திகோல் மிரட்ைலுக்கு
உள்ோகும் கபாக்கு அதிகரித்து வருகிைது. அணதப் பற்ைி என்ன நிணனக்கிைீர்கள்? எழுத்தாேனுக்கான
எல்ணைகள் என்ன? சாதி, மதம், இனம், இைம் கபான்ைவற்ணைக் குைிப்பிட்டு எழுதுவணதத் தவிர்த்து விை
கவண்டுமா? இணத ஊக்குவித்தால் நாணே பச்ணச சட்ணை கபாட்ைவன் சகாணை சசய்தான், மூக்கருகக மச்சம்
சகாண்ைவள் கசாரம் கபானாள் என்று எழுதினால் கூை எதிர்ப்பு எழும் நிணை உருவாகக்கூடும். கருத்துச்
சுதந்திரத்தில் பணைப்புச் சுதந்திரமும் அைக்கம் தாகன? சமகாை தமிழ் எழுத்தாேன் இணத எப்படி
எதிர்சகாள்வது? இந்தச் சம்பவங்கள் உங்கள் எழுத்தில் ஏதும் மாற்ைத்ணதப் புகுத்தி இருக்கிைதா?
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கு.ே.ைாஜலகாேலன் சிறுகரதகள் எழுதிக் ககாண்டிருந்த லோது அவருக்கும் இந்த மாதிரியாை எதிர்ப்புகள் இருந்தை.
’என்ரைப் ேற்றியும் என் மரைவிரயப் ேற்றியும் நான் எழுதுவதாக நிரைத்துக் ககாள்கிறார்களா’ எை மிக
லவதரையாகக் லகட்ைதாக எலதா ஒரு கட்டுரையில் ேடித்திருக்கிலறன். ோைதிக்கும் புதுரமப்ேித்தனுக்கும் கூை
இந்தப் ேிைச்சரை இருந்தது.
இன்று இந்த சக்திகள் லவகமாக எழுந்திருக்கிறகதன்றால், நான் எழுத்தாளனுக்குத் தான் ஆலலாசரை கசால்லவன்.
அந்த சக்திகரளப் ோர்த்துப் லேசும் திைாணியும் வலிரமயும் எைக்குக் கிரையாது.
யதார்த்தவாத எழுத்து இம்மாதிரியாை இைர்கரளக் ககாண்டு வருகிறது என்றால் நாம் ஏன் லமஜிகல் ரியலிசம்
உள்ளிட்ை லவறு முரறகரள முயற்சித்துப் ோர்க்கக்கூைாது?
ஈசாப் நீதிக்கரதகள் எழுதப்ேட்ை சூழல், காைணம் ஆகியற்ரறத் கதரிந்துககாண்ைால் ஒருலவரள உேலயாகமாய்
இருக்கக்கூடும். ஏன் மைிதர்களின் இயல்புகரள மிருகங்கள் மீ லதற்றி அவற்ரற வாதம் கசய்ய ரவத்தார்கள்?
நான் எழுதுேரவ லநைடி சமூக விரழவுகள் குறித்து ஆைாய்ச்சி கசய்ேரவ அல்ல. இந்த எழுத்துக்களில் லவகறாரு
புலம் கசயல்ேடுகிறது. அதைால் எைக்கு எழுத மைத்தரை ஏதும் ஏற்ேடும் எைக் கருதவில்ரல.
சுமார் முப்ேது ஆண்டுகள் முன்புவரையில் தமிழில் யதார்த்தவாதப் ேரைப்புகளின் கதாோத்திைங்களுக்கு
இயல்ோை அரையாளம் இருந்தது. அவர்களின் சமூகப் ேின்ைணியும் லசர்த்லத லேசப்ேடும். அந்தக்
கதாோத்திைங்களுக்கு வழங்கப்ேை லவண்டிய சமூக நீதி ேற்றிய விவரிப்பும் லகாரிக்ரகயும் இருந்தது.
இப்லோது அரதத் தவிர்த்த எழுத்துக்கள் வருமாைால் ேரைப்புகள் ஒரு கமாரஸக் தன்ரமக்குள் லோய் விடும்.
குறிப்ோை அரையாளம் இல்லாத கதாோத்திைங்கள் வழியாகக் கரத நிகழ்த்துதல் நைக்கும். அது எழுத்திலக்கியம்
இன்னும் சீக்கிைமாக மைணமரைவதற்கு வழி வகுக்கும் என்றுதான் நிரைக்கிலறன்.
ஆைால் லவறு விதமாை உத்திகளில் எழுத்தாளர்கள் எழுதிப் ோர்க்கலாம். எழுத்துக்கு சாதிக்குறிப்புகள் ஒரு
தரையாக இருக்க லவண்டிய அவசியமில்ரல என்றுதான் நிரைக்கிலறன். சமூகத்தின் எல்லா அலகுகளிலும்
சாதிரயயும் அதன் அேத்தங்கரளயும் ரவத்துப் லேணிக்ககாண்டு, எழுத்திலக்கியத்தில் மட்டும் கழுவிச்
சுத்தமாக்கிவிட்ைால், இலக்கிய வாசரை இருக்காது. ஃேிரைல் கநடிதான் அடிக்கும்!

59. 20 வருைங்கோக எழுதிக் சகாண்டிருக்கிைீர்கள். தமிழ் வாசக உைகம் உங்கேின் சரியான இைக்கிய
ஸ்தானத்ணதக் கண்ைைிந்து உரிய மரியாணத சகாடுத்து அங்கீ கரித்து விட்ைதாகக் கருதுகிைீர்கோ? இன்னும்
உங்களுக்குக் காைமிருக்கிைது என்ைாலும் சாகித்ய அகாதமி உள்ேிட்ை எந்த விருணதயும் அரகசா
அணமப்புககோ அேிக்கவில்ணை என்ை ஆதங்கம் எனக்குண்டு. என்ன நிணனக்கிைீர்கள்?
என்னுரைய எழுத்துக்கள் மீ து உங்களுக்கு இருக்கும் அேிமாைத்திற்கு நான் நன்றி கசால்கிலறன்.

60. தமிழில் சீரியஸ் எழுத்தாேர்கள் சினிமாவில் பரவைாய்ப் பங்கேிக்கும் காைம் இது. நீ ங்கள் ஏன்
சினிமாவில் பங்ககற்கவில்ணை? உங்கள் கணதகேில் வரும் நிணைய சம்பவங்கள் fresh ஆனணவ, potential
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சினிமா காட்சிகள். உங்கள் எழுத்துக்கணேப் படித்த இயக்குநர்கள் நிச்சயம் உங்கணே அணுகி இருப்பர் என்கை
நிணனக்கிகைன். ஒருகவணே சினிமா உைகினுள் நுணழய விரும்பவில்ணையா?
நீங்கள் கசால்வதுலோல் என் எழுத்தில் வைக்கூடிய சம்ேவங்கள் fresh-ஆகவும் potential-ஆகவும் இருக்கிறது என்று
அந்த எழுத்ரத வாசித்து, ஆரசப்ேட்டு என்ரை ஓர் இயக்குநர் கூப்ேிடுவார் என்றால் அவலைாடு உட்கார்ந்து
விவாதம் கசய்யலாம். இதற்கு முன் சில அரழப்புகள் வந்திருக்கிறது. நான் மறுத்திருக்கிலறன்.
ஒன்று என்ரை அரழத்தவர்கள் என் எழுத்துக்கரளப் ேடித்திருந்தார்களா எைத் கதரியவில்ரல. இந்த மாதிரியாை
ஆள் லவண்டும் எை அவர்கள் நிரைத்தார்களா எைத் கதரியாது. யார் மூலமாகலவா என் கேயர் சிோரிசு
கசய்யப்ேட்டு இப்ேடி ஒரு ஆள் எழுதிக் ககாண்டிருக்கிறான், கூப்ேிட்டுப் ோர்க்கலாலம எை அரழத்தால் அவருைன்
லோய் லவரல ோர்க்க நான் தயாரில்ரல.
அடுத்து இப்லோதிருக்கும் தமிழ் சிைிமாச் சூழலில் நான் லோய் புதிதாக ஏதும் கசய்து விை முடியும் எை எைக்கு
நம்ேிக்ரக இல்ரல. ஏற்கைலவ இருப்ேதில் சிறுசிறு மாற்றங்கரள ஏற்ேடுத்த என்ரைப் ேயன்ேடுத்திக்
ககாள்வார்கள் என்றுதான் லதான்றுகிறது. அதற்கு நான் லதரவ இல்ரல.
ஒருலவரள என் ேரைப்புலகத்ரத முழுக்க வாசித்து ஈடுோடு ககாண்டு என்லைாடு இரணந்து லவரல கசய்ய
லவண்டும் எை ஓர் இயக்குநர் - அவர் முதியவைாகலவா இரளஞைாகலவா புதியவைாகலவா ேரழயவைாகலவா
இருக்கலாம் - யாைாவது கூப்ேிட்ைால் அவர்கலளாடு உட்கார்ந்து லேசிப் ோர்த்து அவர்களின் லதரவகள் என்ை,
என்ைிைம் இருக்கும் சைக்கு என்ை, இரத எல்லாவற்ரறயும் லசர்த்து ரவத்து ஒரு முடிவுக்கு வைலாம். அப்ேடி
எல்லாம் நைக்கும் எை நிரைக்கிறீர்களா என்ை!

61. நிஜமான பத்மினி பற்ைிச் சசால்லுங்கள். உஷா என்பது அவரது சபயர் என நிணனக்கிகைன். சவவ்கவறு
இைங்கேில் மனதிற்குகந்த இணண என அவர் குைித்து நீ ங்கள் எழுதியணத வாசித்த நிணனவு. சபாதுவாய்
எழுத்தாேர்களுக்கு இத்தணகய விஷயம் சகாடுப்பிணன.
ேத்மிைியின் கேயர் உஷா என்றால் உஷா என்லற எழுதி இருப்லேலை! எதற்கு ேத்மிைி எைப் கேயர் ரவக்க
லவண்டும்!

62. பத்மினி 100% உஷா அல்ை; எப்படி கிருஷ்ணன் 100% யுவன் சந்திரகசகர் இல்ணைகயா அகத கபால். ஒரு
வலுவான பாதிப்ணப யுவன் சந்திரகசகர் கிருஷ்ணனுக்குக் சகாடுத்தணதப் கபால் உஷா பத்மினிக்குக்
சகாடுத்திருக்கைாம் என்ை அடிப்பணையில் ககட்கிகைன்.
யுவன் சந்திைலசகர் உஷாரவப் ேற்றிப் லேசலாம். என்ை இருந்தாலும் ேத்மிைி அடுத்தவன் கேண்ைாட்டி
இல்ரலயா! (சிரிக்கிறார்) அவரைப் ேற்றி அேிப்ேிைாயம் கசால்வது முரற இல்ரல எை நிரைக்கிலறன்!
எங்களுரையது கேற்லறார்கள் ோர்த்துச் கசய்து ரவத்த திருமணம். ஆைால் இன்றுவரை நாங்கள் மைப்பூர்வமாை
காதலர்கள். என் மணவாழ்க்ரகயின் ஒவ்கவாரு கணத்ரதயும் மிக ஆைந்தமாகக் ககாண்ைாடிக் ககாண்டுதான்
இருக்கிலறன். அவருக்கும் அப்ேடித்தாைா எை நீங்கள் அவரை ஒரு ஐம்ேது ேக்க லேட்டி எடுத்துத்தான் கதரிந்து
ககாள்ள லவண்டும்!
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63. அவர் உங்கணே வாசிக்கிைாரா?
என்னுரைய சில சிறுகரதகரள வாசித்திருக்கிறார். ஆச்சரியகைமாக கவளிலயற்றம் நாவரல முழுக்க
வாசித்துவிட்டு உணர்ச்சிப் ேைேைப்லோடு லேசியது ஞாேகம் இருக்கிறது. ஆைால் அவைது அேிமாை எழுத்தாளன்
நான் இல்ரல! அவர் வாசிக்கக்கூடியவர்தான். அவருரையது லவறுவிதமாை வாசிப்பு.

64. உங்கள் தற்கபாணதய வாழ்க்ணக, சதாழில், குடும்பம் பற்ைிச் சசால்லுங்கள். வட்டில்
ீ
- குைிப்பாக மணனவி,
பிள்ணேகேிைம் - உங்கள் இைக்கியப் பணி பற்ைிய புரிதலும் உதவியும் உண்ைா?
இக்லகள்விகளுக்கு ேதில் கசால்வதில் இயல்ோகலவ தயக்கம் இருக்கிறது.
நான் ஏதாவது கசால்லப் லோக, ேத்து வருைம் கழித்து ஒருவர் அரத வாசித்துவிட்டு வந்து உங்கள் குடும்ேத்ரதப்
ேற்றி இப்ேடிச் கசான்ை ீர்கலள ஏன் இப்ேடி ஒரு முைட்டு ஆணாதிக்கவாதியாக, கவறியைாக, முட்ைாளாக
இருந்திருக்கிறீர்கள் எைக் லகட்டுவிைக்கூைாலத என்று கவரலயாக இருக்கிறது.
என் குடும்ேம் இணக்கமாக இல்ரல என்றால் நான் இவ்வளவு எழுதி இருக்க முடியுமா என்ை? என் மகன்
கேங்களூரில் ஒரு கமன்கோருள் நிறுவைத்தில் லவரல ோர்க்கிறார். என் மகள் மும்ரேயில் எம்கைக் ேடிக்கிறார்.
அவர்களுக்கும் எைக்குமாை உறவு எப்லோதுலம எைக்கு வாஞ்ரச நிைம்ேியதாக, திருப்திகைமாக இருந்திருக்கிறது.
அவர்களுக்கு எப்ேடி எை அவர்களிைம்தான் நீங்கள் லகட்க லவண்டும்.
அவர்கள் கோதுவாய் என் புத்தக கவளியீட்டு விழாக்களுக்குக் கூை வருவதில்ரல. அவர்கள் அவர்களுரைய
லோக்கில் இருப்ோர்கள். நானும் அவர்களின் லோக்கில் தரலயிடுவதில்ரல. அது லோன்றதாை ஒரு நல்ல
ேைஸ்ேைப் புரிந்துணர்வின் மீ துதான் இந்தக் குடும்ே வாழ்க்ரக நைந்து ககாண்டிருக்கிறது. நான் ஒரு லதசிய மய
வங்கியில் லவரல ோர்த்துக் ககாண்டிருக்கிலறன்.
கோதுவாகலவ எழுத்தாளைின் அந்தைங்க வாழ்க்ரக, கசாந்த விவகாைங்கள் ேற்றி எல்லாம் வாசகர்கள் அதிகமாகத்
கதரிந்து ககாள்ள லவண்ைாம் என்றுதான் நிரைக்கிலறன். ேரைப்புகளின் மூலமாக உருவாகும் ஆளுரமதான்
முக்கியம். அரத அறியும்லோது எழுத்தாளன் ேற்றிக் கிரைக்கும் சித்திைம் லோதுமாைது.
இது reverse-ஆக நைக்கும் லோது இதன் வலி கதரியவரும். கேருமாள் முருகன் என்ற லேைாசிரியர் எந்தளவுக்கு
மாணவர்களுக்கு உறுதுரணயாக இருந்திருக்கிறார், எந்தளவு சமநிரலயாக ஆைாய்ச்சிக் கட்டுரைகள் எழுதி
இருக்கிறார், எந்தளவு தமிழுக்காக உரழத்திருக்கிறார் என்று கதரிந்திருந்தால் ஒரு கும்ேல் இப்ேடி வந்து தகைாறு
கசய்திருக்காது.
எழுத்தாளன் ேற்றித் கதரிந்து ககாள்ள லவண்டிய சமாச்சாைங்கள் லவறாக இருக்கிறது. அகதல்லாம் கதரிந்து
ககாள்ள லவண்டும் என்ேது முக்கியம். அவற்ரற அவன் எழுத்துக்கள் மூலமாக கதரிந்து ககாள்ள லவண்டும்.
அதுேற்றி எதுவுலம கதரியாமல் அவைது கசாந்த வாழ்க்ரக ேற்றிய தகவல்கள் வருவது ேிம்ேத்ரத
உருவாக்குவதற்கும் ேிம்ேத்ரத நிர்மூலம் கசய்வதற்கும்தான் ேயன்ேடும்.
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அது லவண்ைாம் என்லற நிரைக்கிலறன்.

65. வங்கியில் பணிபுரிந்துசகாண்டு வங்கிப் பின்புைத்ணத ணவத்து ஏன் நீங்கள் எழுதவில்ணை? அப்படிகய
வந்தாலும் அந்தப் பாத்திரம் வங்கியில் பணிபுரிவதாக ஒரு சசய்தி மட்டும் வரும். அவ்வேவுதான். அது
தாண்டி வங்கி என்பணத ணமயமாக்கி புணனவுகள் அதிகம் எழுதவில்ணை. இதழியல் அனுபவம் சகாண்ை
சுகுமாரன் அணதக் சகாண்டு நிணைய நல்ை புணனவு எழுதி இருக்க முடியும் என தனிப்கபச்சில் சசான்ன ீர்கள்.
அகத பாணதயில் இக்ககள்விணய எடுத்துக் சகாள்ேைாம்.
நல்ல லகள்வி.
ஒரு முதிய தரலமுரற எழுத்தாளரிைம் லேசிக்ககாண்டிருந்தலோது கசான்லைன், “இலக்கியம் மட்டும் ேடித்து
எழுத்தாளைாகிை லவண்டும் எை நிரைப்ேவர்கள்தான் நிரறயப் லேர். அது ேிைலயாஜைமில்ரல. ஒரு
கிணற்றிலிருக்கும் தண்ணரைப்
ீ
ேம்ப் கசய்து கவளிலய எடுத்து, திரும்ே அந்தக் கிணற்றுக்குள்லளலய
விடுவதுலோன்றது.

கோதுவாக எழுத்தாளனுக்கு லவலறலதா ஒரு துரற மீ து ஆரச இருக்க லவண்டும். வைலாறு,

அறிவியல், தத்துவம், உளவியல் எை மற்கறாரு துரற மீ து ஆர்வம் இருந்து, அது கதாைர்ோக வாசித்துக்
ககாண்டிருந்து, லயாசித்தும் ககாண்டிருந்து, அதில் கிரைக்கும் கேறுகோருட்கரள இலக்கியத்துக்குள் ோய்ச்சலாம்.
அது இலக்கியம், வாசகன் இருவருக்கும் உேலயாகமாைது.”
அப்லோது அவர் லகட்ைார், “இப்லோது நீங்கள் வங்கியில் இருக்கிறீர்கள், இரத ரவத்து எழுதக்கூைாதா?”.
நான் கசான்லைன். அறிவுத்துரற என்ேது கதாைர் கசயல்ோடு. அது சில அடிப்ேரைக் லகள்விகரளக் ரகயில்
ரவத்திருக்கிறது. அவற்றுக்குப் ேதில் லதடும் முயற்சியில் கதாைர்ந்து லோய்க் ககாண்டிருக்கிறது. உதாைணமாக
கோருள் என்றால் என்ை என்ற அடிப்ேரைக்லகள்வி இயற்ேியலுக்கு இருக்கிறது. அது விதவிதமாகக்
கண்டுேிடிக்கிறது. அணு என்கிறது, அணுக்குள் இருக்கும் ப்லைாட்ைான், எலக்ட்ைான், ந்யூட்ைான் என்கிறது, அரதயும்
ேிரித்து க்வார்க் என்கிறது. விதவிதமாகப் லோய்க் ககாண்லை இருக்கிறது. கரைசிவரை அது கண்டுேிடிக்கப்
லோவதில்ரல என்ேது இப்லோலத கதரிகிறது. ஆைால் ஏலதா ஒன்ரறத் லதடிக்ககாண்லை இருக்கும். அதன் லகள்வி
ஒரிஜிைல் என்ேதால் அதன் லதைல் ஒருலோதும் நிற்காது.
தத்துவத்ரத எடுத்துக் ககாண்ைால் நான் யார் என்ற லகள்வி. நான் அதில்ரல இதில்ரல அதில்ரல இதில்ரல...
என்று லோய்க்ககாண்லை இருக்கிறது. கரைசிவரை நான் என்ேது யார் என்று அது கசால்லப் லோவலத இல்ரல.
இப்ேடி ஒரிஜிைல் லகள்வியின் தகிப்ரேக் ரகயில் சுமந்து ககாண்டிருப்ேது என்ேது லவறு. வங்கி லோன்ற அரமப்பு
(சிஸ்ைம்) என்ேது லவறு.
அரமப்பு மாறுேடும். உதாைணமாக முன்பு எல்லாவற்றுக்கும் வங்கிக்குப் லோக லவண்டியது இருந்தது. இரையில்
காலசாரலகள் இருந்தை. இப்லோது ஓர் அட்ரை இருந்தால் லோதும். இன்னும் ககாஞ்சம் நாள் லோைால்
கேருவிைல் இருந்தால் லோதும் எை வைக்கூடும். இப்ேடி எல்லாலம மாறி விடும்.
ேணத்ரதக் ரகயில் கதாைாமலலலய வாழ்நாள் முழுக்கக் கழித்து விை முடியும் என்கிற மாதிரி, ேண்ைமாற்று
காலத்தில் இருந்தது மாதிரியாை ஓரிைத்ரத நாம் கநருங்கிக் ககாண்டிருக்கிலறாம். இப்ேடி அந்த சிஸ்ைம் மாறிக்
ககாண்லை இருக்கிறது. அதைால் இரத அறுதியாைதாக எடுத்து, இதில் ஒரு லதைல் இருப்ேதாகக் கருதி, ஓர் ஆள்
இதிலிருந்து கசயல்ேை முடியாது.
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ஆைால் லமற்கிலிருந்து வரும் நூல்களில் கோருளாதாைம், மருத்துவத் துரற, ஏலைாைட்டிக்ஸ் இப்ேடி விதவிதமாை
ேின்புலங்கரள ரவத்து எழுதுகிறார்கள் என்றால் அவற்றில் கேரும்ோன்ரம ேல்ப் ரைட்டிங்தான்.
துரறரயக் களமாக ரவத்துக் ககாண்டு அவர்கள் ஒரு ேல்ப் எழுத்து எழுதுவார்கள். அதில் விசாைரண இருக்காது.
மைித குலம் சம்ேந்தமாை கேரும் கரிசைம், அக்கரற இருக்காது. ோர்க்கப் லோைால் திரைத்துரறரய ரவத்து
ஆங்கிலத்தில் வந்திருக்கும் மிக நல்ல புத்தகம் என்றால் சார்லி சாப்ளின் சுயசரிரதரயத் தான் கசால்ல
லவண்டும். அதில் சிைிமா இருக்கும், சிைிமாவில் இருக்கும் மைிதர்கள் ேற்றியும் இருக்கும். அது லோன்ற ஓர்
உயைத்தில் எழுதப்ேட்ை துரறசார் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்திலலலய குரறவாகத்தான் இருக்கிறது. சார்லிசாப்ளிரை
முன்மாதிரியாக ரவத்து ஸிட்ைி கஷல்ைன் எழுதிய A Stranger in the Mirror ேடித்தால் கதரியும், மகத்தாை நாயகன்
ஒருவன் வணிக எழுத்தின் கதாநாயகைாக உருவாகும்லோது எப்ேடிச் சக்ரகயாக மீ ந்துவிடுகிறான் என்ேது.

66. உங்கள் புணனசபயர்கேில் - யுவன் சந்திரகசகர் / எம். யுவன் - இருக்கும் யுவன் பற்ைிச் சசால்லுங்கள்?
நீ ங்கள் ஆர். சந்திரகசகரன்தாகன? ஆனால் அசதன்ன எம். யுவன்?
உங்களுக்கு இந்த இைண்டு கேயர்கள்தான் கதரியும் என்ேதால் இக்லகள்விரயக் லகட்டுவிட்டீர்கள். இது லோக நான்
ேல கேயர்களில் எழுதி இருக்கிலறன். அரதகயல்லாம் யாருக்கும் ஒருலோதும் கதரியப்ேடுத்த மாட்லைன். அரவ
யாவும் சீரியஸ் ேத்திரிரககளில் சீரியஸ் கட்டுரைகளாக, சீரியஸ் கமாழிகேயர்ப்புகளாக வந்திருக்கிறது என்ேரத
மட்டும் கசால்லிக்ககாள்கிலறன்!
இரளஞைாக இருந்தலோது யுவன் என்ற கேயர் ரவத்துக்ககாண்லைன். (சிரிக்கிறார்). கதாைர்ந்து
இரளஞைாகத்தான் இருக்கிலறன்! சி.மணி என்ற கவிஞர் லவ.மாலி என்கறாரு கேயரில் எழுதி இருக்கிறார்.
அதுலோல ஆர்.சந்திைலசகைன், எம்.யுவன் என்று ரவத்துக்ககாண்லைன்.

67. உங்களுக்குப் பிடித்த சங்கீ தக்காரர்கள் யார்? கர்நாைக சங்கீ தம், ஹிந்துஸ்தானி இரண்டிலும். கமற்கத்திய
இணசணயக் ககட்பதுண்ைா? அதில் என்ன பிடிக்கும்?
லமற்கத்திய இரச லகட்ேதற்காை காதுகள் எைக்கில்ரல. இரைகவளி (ஸ்லேஸ்)யும் லசர்ந்ததுதான் அவர்களின்
சங்கீ த முரற என்று நிரைக்கிலறன். அந்த இைங்கள் கமௌைமாகலவ இருப்ேரவ. இந்திய சாஸ்திரிய சங்கீ தத்தில்
இருப்ேது லோல் ஒரு கதாைர் ஓட்ைம் அதில் இல்ரல. இங்கிருப்ேதுலோல் தாள லயம் சார்ந்த சங்கீ தம் இல்ரல
அது. அவர்களுரையது மாத்திரைக்கணக்கு சார்ந்த லவகறாரு தாள முரற. அலதாடு ஒன்றி ஓை எைக்குத்
கதரியவில்ரல. உரிய காலத்தில் கற்றுக் ககாண்டிருந்திருக்கலாம். அப்ேடி ஓர் ஆரச இருந்ததில்ரல.
ஆைால் ஃப்யூஷன் சங்கீ தங்கள் நிரறயக் லகட்டிருக்கிலறன். உதாைணமாக அலைேிய, ோைசீக இரசயுைன் இந்திய
சாஸ்திரிய இரச லசரும்லோது என்ைால் அரதக் லகட்க முடிகிறது. ஜார்ஜ் ப்ரூக்ஸ் லோன்ற ஒருவர் ஜா

ர்
ீ

ுரஸன் லோன்ற ஒருவருைன் லசர்ந்து ஒரு ஃப்யூஷன் ககாடுக்கும்லோது அரத என்ைால் ைசிக்க முடியும்.
கசௌைாஸியாலவா சுல்தான் காலைா லமற்கத்திய, அலைேிய, ஆப்ேிரிக்க இரசக் கரலஞர்களுைன் லசர்ந்து
வாசிக்கும்லோது லகட்க முடியும். இவர்களின் வழியாக அவர்கரள என்ைால் அணுக முடிகிறது.
அப்ேடி இல்லாமல், என்னுரைய கவளிநாட்டு நண்ேர்கள் ககாடுத்த தூய லமற்கத்திய சங்கீ தத்ரத நாரளக்கு
நாரளக்கு எை ஒத்திப் லோட்டுக் ககாண்டிருக்கிலறன். என்றாவது ஒருநாள் லகட்ைாலும் லகட்டுவிடுலவன்!
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ஏற்கைலவ கசான்ைது லோல் இந்திய சாஸ்திரிய சங்கீ தத்தில் எைக்கு கர்நாைக சங்கீ தத்ரத விை
சங்கீ தம் ேிடிக்கும்.

ிந்துஸ்தாைி

ிந்துஸ்தாைி சங்கீ தம் எைக்குக் ககாடுக்கக்கூடிய கிளர்ச்சிக்கு நிகைாை ேைவசத்ரத எைக்குத்

தைக்கூடிய மதுரை மணி ஐயர், டிலக ேட்ைம்மாள், எம்டி ைாமநாதன், டிஆர் ம

ாலிங்கம், இன்ரறய

தரலமுரறயில் சஞ்சய் சுப்ைமணியன் ஆகிலயார் என் மைத்துக்கு கநருக்கமாை இரசக்கரலஞர்கள்.
இவர்கரள நான் கதாைர்ந்து லகட்கிலறன். டிஆர் ம

ாலிங்கத்ரத நிரறயக் லகட்டிருக்கிலறன். அவைது வாசிப்ேில்

இருக்கும் தறிககட்ை தன்ரம எைக்கு மிக கநருக்கமாைது. கோதுவாகலவ குைல்கரளப் கோறுத்தவரை
வழுவழுகவை ஒரு மாதிரி round-off ஆகியிருக்கும் குைல்கள் லகட்கப் ேிடிக்காது. ககாஞ்சம் கசாைகசாைப்ோக,
கைடுமுைைாக இருக்கும் குைல்கள்தான் ேிடிக்கும். உதாைணமாக எம்டி ைாமநாதனுரைய குைல். அக்குைல் ோை
ஆைம்ேிக்கும்லோது இது எப்ேடி சங்கதி லோைப் லோகிறது, எப்ேடி ஜாலம் கசய்யப் லோகிறது எை மரலப்ோக
இருக்கும். ஆைால் லோகப்லோகத் தான் கதரியும். அப்ேடி ஒரு குைலிலும் ஜாலங்கள் கசய்ய முடியும், லகட்கும்
மைத்தில் ஒரு நூதைமாை சாந்தத்ரத ஏற்ேடுத்த முடியும் எைத் கதரிய வரும்.
ிந்துஸ்தாைி சங்கீ தத்ரதப் கோறுத்தவரை லகள்விலய கிரையாது. ேீம்கசன் லஜாஷி, ேீம்கசன் லஜாஷி, ேீம்கசன்
லஜாஷி … எை ஒரு நூறு தைரவ கசால்லி விட்டு, அதன் ேிறகு குமார் கந்தர்வாரவ அப்ேட்டியலில் லசர்ப்லேன்.
குமார் கந்தர்வாவின் மகன் முகுல் ஷிவ்புத்ைாவும் எைக்கு அேிமாைமாை ோைகர். அவர் அதிகம் ோடியதில்ரல.
ஆைால் கைாம்ே முக்கியமாை ோைகர். கிலஷாரி அலமாங்க்கர் ேிடிக்கும். மாலிைி ைஜுர்க்கரைக்
லகட்கும்லோகதல்லாம் எைக்கு டிலக ேட்ைம்மாரளக் லகட்ேது லோன்ற நிரறவு ஏற்ேடும். இன்ரறய
தரலமுரறயில் தார்வாட் இரசக்கரலஞர் கவங்கலைஷ் குமாரைப் ேிடிக்கும். ைஷீத் கான் ேீம்கசன் லஜாஷிக்குச்
சமமாை குைல்வளமும் கற்ேரை வளமும் ஆறுதலும் ககாண்ை இன்கைாரு கரலஞர். லஜாஷிக்கு நிகைாக நான்
அடிக்கடி லகட்ேது ஸி ஆர் வ்யாரஸ. இத்தரைக்கும் அவருரைய ஆல்ேங்கள் நாரலந்து மட்டுலம என்ைிைம்
இருக்கின்றை. மைம் கதாய்யும் சமயங்களில் வியாஸ் என் தகப்ேைார் லோலலவ கதன்ேடுவார்.

68. சினிமா பார்ப்பதுண்ைா? தமிழ் சினிமாணவக் கவனிக்கிைீர்கோ? எப்படி இருக்கிைது?
சிைிமா அலைகமாகப் ோர்ப்ேதில்ரல என்றுதான் கசால்லலவண்டும். அதற்காை அவகாசம் இருப்ேதில்ரல.
எப்லோதாவது அவகாசம் இருக்ரகயில் ஏகப்ேட்ை சிோரிசுகலளாடு வந்து லசரும் ஏலதா ஒரு இைாைியப்
ேைத்ரதலயா கஜர்மாைியப் ேைத்ரதலயா துருக்கியப் ேைத்ரதலயா ோர்க்கப் ேிடிக்கும். சமீ ேத்தில் அப்ேடித்தான் once
up on a time in Anatolia என்ற ேைம் சமீ ேத்தில் ோர்த்லதன். மிகவும் ேிடித்திருந்தது. சிைிமா என்ேது தைிப்ேட்ைலதார்
கமாழி என்ேரத இன்கைாரு முரற எைக்குத் கதரிய ரவத்த ேைம். அப்ேைத்தில் கவளிச்சத்ரதப் ேயன்ேடுத்தி
இருக்கும் முரற மிகப் ேிைமாதமாக இருக்கும்.
தமிழில் மிகப் லேசப்ேட்ை ேைங்கள் ோர்த்திருக்கிலறன். கமாழி எைக்குப் ேிடித்த ேைம். அப்ேைம் ஏன் ேிடித்திருந்தது
என்றால், ஊைமுற்றவர்கரள லகலிப் கோருளாகலவா ேரிதாேத்துக்கு உரியவர்களாகலவா மட்டுலம நாளதுவரை
காட்டி வந்திருந்தது தமிழ் சிைிமா. கமாழி ேைம் அந்த மைரே உரைத்தது. அந்தப் கேண் மீ து எைக்கு மிகப் கேரிய
அேிமாைம் உண்ைாயிற்று. எவ்வளவு ரதரியமாக, சுதந்திைமாக இருக்கிறாள். எவ்வளவு தன்ைியல்ோக ஒரு
காதரல நிைாகரிக்கிறாள், ேிறகு எவ்வளவு தன்ைியல்ோக அரத உணர்ந்து ஏற்றுக்ககாள்ளவும் கசய்கிறாள்! எைக்கு
மிகச் சந்லதாஷமாக இருந்தது. அந்தப் ேைத்திற்காக லஜாதிகாவுக்கு மிகப் கேரிய அளவில் அங்கீ காைமும்
விருதுகளும் கிரைக்க லவண்டும் எை நான் ஆரசப்ேட்லைன்.

Sterling Performance அது.
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அப்புறம் ஆடுகளம் கைாம்ே திருப்தியாை ஒரு ேைமாக இருந்தது. அப்ேைம் ேற்றி நண்ேர்களிைம் இப்லோது வரை
லேசிக்ககாண்லை இருக்கிலறன். அந்த இயக்குநரின் இன்கைாரு ேைம் ோர்த்லதன். கோல்லாதவன். அந்தப்ேைம்
எடுத்தவைா இரத எடுத்தார் எை ஆச்சரியமாக இருந்தது! அந்த அளவு ஆடுகளம் என்ரை impress ேண்ணியது. .
ஜி.நாகைாஜன் கரதகரளப் ேடிக்கும்லோது ஏற்ேடும் திருப்தி அப்ேைத்ரதப் ோர்த்த லோது இருந்தது. குறிப்ோக,
நண்ேர்களாக இருந்து விலைாதிகளாக மாறும் இருவரும் லசவல்களாக மாறி உயர்ந்து உரறந்து நிற்கும் இைம்
நிஜமாகலவ அந்த இயக்குநரின் vision-ஐக் காட்ைக்கூடியதாக இருந்தது. லசவல்கள்லோல உயரும் அந்தக் காட்சி
கண்ணுக்குள்லளலய நிற்கிறது. வ.ஐ.ச.கஜயோலைின் நடிப்ரேயும் அதில் குறிப்ேிட்டுச் கசால்ல லவண்டும்.
கைாம்ே கைாம்ே சந்லதாஷமாக இருந்தது. அதன் ேிறகு இப்லோதுவரை ஒரு தமிழ்ப் ேைம் கூைப் ோர்க்கவில்ரல
என்ேது இப்லோது கசால்லும்லோதுதான் ஞாேகத்துக்கு வருகிறது!

69. ஒருகவணே மதுணரப் பின்புைம் என்பதால் உங்களுக்கு அப்பைம் பிடித்திருக்கிைதா?
அப்ேடிச் கசால்ல முடியாது. மதுரைப் ேைங்கள் நிரறய வந்திருக்கின்றை. அளவுக்கு மீ றி வந்திருக்கின்றை.
திகட்ைத் திகட்ை வந்திருக்கின்றை. சுப்ைமணியபுைத்தில் கதாைங்கியது எை நிரைக்கிலறன்.

70. பருத்தி வரன்
ீ
என நிணனக்கிகைன்.
ஆம். ஆடுகளத்தில் என்ரைக் கவர்ந்த இன்கைாரு அம்சத்ரதயும் கசால்ல லவண்டும். யாருலம ககட்ைவர்கள்
கிரையாது. சூழ்நிரலயிைால் ஒரு சிறுமைப்ேிறழ்வு வருகிறது. உதாைணமாக லேட்ரைக்காைைாக வரும் அந்தக்
கிழவைாருக்கு லவறு யாரிைமும் விலைாதலம கிரையாது. அவர் வில்லன் கிரையாது. இவர்கள் இருவருக்கிரைலய
ஒரு ேிைச்சரை. அதில் அவர் ஒரு முடிகவடுக்கிறார். யாரிைமும் லமாசமாகவும் நைந்து ககாள்ளவில்ரல.
இவருக்கு ஆதைவாகப் லேசுவதால் தான் தன் மரைவிரயயும் துைத்தி விடுகிறார். அவர் மைித விலைாதியாக மாறி
விடுவதில்ரல. இது மிக முக்கியம் எை நிரைக்கிலறன். சா. கந்தசாமியின் தக்ரகயின் மீ து நான்கு கண்கள்
கிட்ைத்தட்ை இலத விஷயத்ரதப் லேசும் கரத.

71. வழக்கமான விணைசபைல் ககள்வி. இேம் எழுத்தாேர்களுக்கான உங்கள் சசாற்கள்?
எைக்கு வயதாை ேிறகு கசால்கிலறன்!

72. சரி, சக இேம் எழுத்தாேர்களுக்கு ஏகதனும் சசால்ைைாகம!
சக எழுத்தாளர்கள் என்ரை எப்ேடி நிரைக்கிறார்கள் என்று கதரியாது; நான் அவர்கள் அரைவரையும் எைக்குச்
சமமாகலவ நிரைக்கிலறன். அவர்களுக்கு புத்தி கசால்லுமளவு எைக்கு லயாக்கியரத கிரையாது!
***
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சசந்தில்சிபி
அப்ோலவாை கசாந்த ஊர் ேற்றி முதல்ல கசால்லிைலறன். கேருந்துரற ஆர்எஸ் அருலக புத்தூர்க்கும்

புங்கம்ோடிக்கும் நடுலவ இருக்கும் சாலப்ோரளயம். சின்ை ஊர். கமாத்தலம 200 குடும்ேங்கள் தான் இருக்கும். ஒலை
ஒரு மளிரகக்கரை. ஈலைாடு அல்லது கசன்ைிமரல லோக காரலயில் ஒரு ேஸ்; மாரலயில் ஒரு ேஸ்.

சாலப்ோரளயத்தில் இருந்து 1 கிமீ தூைத்தில் புங்கம்ோடி வாய்க்கால். அந்த மாதிரி அகலமாை வாய்க்காரல நான்
ோர்த்தலத இல்ரல. கோதுவா வாய்க்கால் அகலம் மிைிமம் 6 அடி லமக்சிமம் 18 அடி தான் இருக்கும். ஆைா இந்த
வாய்க்கால் அகலம் கிட்ைத்தட்ை 30 அடிக்கும் லமல் இருக்கும். அைச்சலூர், கவள்லளாடு, கசன்ைிமரல

வாய்க்கால்ல ஓடி வந்து கத்தி அடிச்சா ஜம்ப் ஆகி தண்ணிரய ைச் ேண்ணும் லோது ோதி வாய்க்கால் க்ைாஸ்
ஆகிடும். கத்தி அடிச்ச லவகத்தில் மீ தி தூைமும் கிைாஸ் ஆகி கரைரய உைலை கதாட்டுைலாம்.

ஆைா சாலப்ோரளயம் – புங்கம்ோடி வாய்க்கால்ல கத்தி அடிச்சா அதுக்குப்ேின் 2 நிமிசம் நீந்திை ேின் தான்
அக்கரை லசை முடியும். வாைா வாைம் சன்லை வாய்க்கால்க்கு கூட்டிட்டுப்லோவார் அப்ோ. ஆைம்ேத்தில் சுைப்ேைரை

கட்டி நீச்சல் ேழக்கிைார். சுரைக்காயக் காய கவச்சு கைடி ேண்ணிை அக்கால நீச்சல் மிதரவ சாதைம் அது. அரத

இடுப்ேில் கட்டிக்கிட்ைா தண்ணில குதிச்சதும் ஆரள லமலல இழுத்துட்டு வந்துடும். ககாஞ்ச நாள் கழிச்சு இடுப்ேில்
கயிறு கட்டி அவர் ஒரு முரையில் ேிடிச்சு மறுமுரைரய என் இடுப்ேில் கட்டி நீச்சல் ேழக்கிைார். 3 வாைத்தில்
நீச்சல் ேழகியாச்சு. இந்த மாைர்ன் உலகில் ஸ்விம்மிங் பூலில் 6 மாச லகார்ஸ் நைத்தி ஃேீஸ் புடுங்கறாங்க.

அப்ோவிைம் நான் கற்ற முதல் நல்ல குணம் அவைவர் துணிரய அவைவலை துரவக்கனும் என்ேலத. திங்கள் டூ

சைி நாம் லோட்ை டிைரச சன்லை அன்ரைக்கு வாய்க்கால் எடுத்துட்டு வந்து கல்லில் அடிச்சுத்துரவச்சு அலசிக்

காய ரவக்கனும். வட்டில்
ீ
ஒரு ேக்ககட்டில் அலசுவதற்கும் வாய்க்காலில் அலசுவதற்கும் ேயங்கை வித்தியாசம்.
வண்ணான்கள் துரவக்கும்லோது ஒரு சவுண்ட் வுடுவாங்க உஸ்உஸ் எை. கைாம்கைாம்னு குதிச்சு நீச்சல் அடிக்கும்
லோது கோண்ணுங்க சத்தம் லோடுவாங்க. அவங்ககிட்லை திட்டு வாங்குவதற்காகலவ ேசங்க லவணும்லை அவங்க
லமல தண்ணி ேடுவது லோல் குதிப்ோங்க. லவட்டிரய விரிச்சு மீ ன் ேிடிக்க ஒரு கூட்ைம் இருக்கும். ோலத்தின்
லமல் நின்று ேல்டி அடிப்ேது இன்ைேிற சாகச லவரலகரள எல்லாம் ேசங்க மூலம் கத்துக்கிட்ைாச்சு.

அப்ோவிைம் அடுத்துப் ேழகிய ேழக்கம் கட் அடிச்சிட்டு சிைிமா ோர்த்தல். அப்ோவுக்குத் கதாழில் கநசவு, ரகத்தறி.
துண்டு, ஈைல் துண்டு எைப்ேடும் ஈரிரழத் துண்டு, கேட்ஷீட் கநய்வார். வாைம் ஒரு முரற அவர் வட்டுக்குத்
ீ

கதரியாம ரசக்கிள்லலய ஈலைாடு லோய் சிைிமா ோர்ப்ோைாம். அதுவும் கசகண்ட் லஷா. ரநட் 9 மணிக்கு கட்டிலில்
2 தரலயரண லோட்டு கேட்ஷீட் மூடி ஆள் ேடுத்திருப்ேது லோல் கசட்ைப் ேண்ணிட்டு ரசக்கிள் எடுத்து மாங்கு
மாங்குன்னு 20 கிமீ ரசக்கிள்ல மிதிச்சு ஈலைாடு லோய் ேைம் ோர்த்திருக்கார்.

அப்ோ தீவிைமாை எம்ஜிஆர் ைசிகர். சிைிமா ேைம் ரிலீஸ் ஆகும் முன் அந்தக் காலத்தில் எல்லாம் ோட்டு புக்
விப்ோங்க. 10 ரேசா அல்லது 15 ரேசா. அதில் கரதச்சுருக்கம்னு லோட்டு ஒரு ேக்கம் கரத ேத்தி 4 ோைா
இருக்கும்.

ேின் ஒவ்கவாரு ோட்டும் ேிரிண்ட் ஆகி இருக்கும். இந்தப் ோட்டு புக் ககலக்சன்ஸ் எல்லாம் ரேண்டிங்

ேண்ணி கோக்கிஷமாப் ோதுகாத்து கவச்சிருக்கார். நான் அரத இன்னும் அவர் நிரைவா கவச்சிருக்லகன்.
அப்ோ ோர்க்க சிைிமா

ல
ீ ைா லோல் இருப்ோர் சிைிமாவில் நடிக்க கேருமுயற்சி எல்லாம் கசஞ்சு கசன்ரை லோய்

லமக்கப் கைஸ்ட் வரை லோய் ேின் ஏலதா சில காைணங்களால் திரும்ேி வந்துட்ைாைாம்.
அப்ோவிைம் மூன்றாவதாக நான் ேழகிய ேழக்கம் அவைது எளிரம.

கைாம்ேச் சாதாைணமாக இருப்ோர். கசயின், ேிலைஸ்கலட் எதுவும் லோை மாட்ைார். அதற்காை காைணம் ஏதாவது
இருந்திருக்கும். ஆைால் அது ேற்றி நான் ஏதும் அவரிைம லகட்ைதில்ரல. கிைாமங்களில் ேலரும் பூப்லோட்ை

ைாமைாஜன் சட்ரை அணிவார்கள். ஜிகுஜிகு ேளேளக்கும் சட்ரை அணிவார்கள். ஆைால் அப்ோ கைாம்ே நீட்ைாக
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கவள்ரள அல்லது கலர் எதுவாகினும் கதர் சட்ரை தான் அணிவார். கசருப்பு சாதா ைப்ேர் கசருப்பு தான். 10

ரூோய்க்கு லமல் லோகாது. கசருப்புக் கரையில் நான் ஒரு தைரவ 200 ரூோய்க்கு காஸ்ட்லியாக வாங்கிட்டு
வந்துட்லைன். அப்லோ அவர் அரத ேிைமிப்ோகப் ோர்த்தது இன்னும் என் கண்ணுக்குள் இருக்கு.

நம் அம்மா – அப்ோ அனுேவிக்காத அறிவியல் சாதைங்கள், வசதிகள் இவற்ரற எல்லாம் அனுேவிக்கும் லோது
நமக்குள் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வரும்.

ஸ்கூலில் என் ேடிப்பு எப்ேடி என்ேரத எல்லாம் அம்மா தான் கண்டிப்ோக ோர்த்துக்கிட்ைாங்க. அப்ோ அது ேத்தி

கேருசா அலட்டிக்க மாட்ைார். கிைாமத்தில் கள்ளு குடிக்காத ஆட்கரள விைல் விட்டு எண்ணிைலாம். அதில் அப்ோ
முக்கியமாைவர். எந்தக் ககட்ை ேழக்கமும் இல்லாதவர்.

கால் காசு உத்திலயாகமா இருந்தாலும் கவர்கமண்ட் காசா இருக்கனும்ைா எை அடிக்கடி கசால்வார். அவர்
உள்மைதில் அைசாங்க உத்லயாகத்தின் வசதிகள் ஏக்கமாகப் ேதிந்திருக்கக்கூடும்.

அப்ோ ஒரு கருப்ேட்டிப்ேிரியர். ேரை கவல்லத்ரத, ேைங்கற்கண்ரை, கருப்ேட்டிரயக் காய்ச்சும் அடுப்புகள் ோர்க்க
ேிைமிப்ோ இருக்கும். அங்லக எல்லாம் கூட்டிச்கசல்வார். நுங்கு ஏைாளமா கிரைக்கும். சீவிை கநாங்கு, எடுத்த
கநாங்கு எை எல்லாலம சல்லிசாக்கிரைக்கும். ேைங்கிழங்கு லவக கவச்சு சாப்ேிடுலவாம்.
அப்ோவிைம் நான் கற்ற அடுத்த நல்ல ேழக்கம் விட்டுக்ககாடுத்தல்.
அப்ோவுைன் கூைப்ேிறந்தவங்க அண்ணன் 1 தம்ேி 1. இவர் நடுநாயகன். தாத்தா ோட்டி இறந்த ேின் கசாத்து

ேிரிக்கும் ேைலம் நைந்தது. மூவருக்கும் வடு,
ீ
நிலம் இவற்ரறப் ேகிரும் லோது அண்ணன் தம்ேிக்குள் ேிைச்சரை 2

கசண்ட் நிலத்திற்காக. ோகப்ேிரிவிரைரய நிறுத்துங்க. சாலப்ோரளயம் வடு
ீ நிலம் எல்லாம் இைண்ைாகப் ேிரித்து
நீங்க 2 லேருலம கவச்சுக்குங்க. நான் கசன்ைிமரல லோலறன்னு கிளம்ேி கசன்ைிமரல வந்துட்ைார்.

அவர் அடிக்கடி கசால்லும் வரி – நாம சம்ோதிப்ேது தான் நமக்குச் கசாந்தம். பூர்வகச்
ீ
கசாத்து அடுத்தவங்க

கசாத்து, இதுக்ககல்லாம் ஆரசப்ேைக்கூைாது. இது என் மைசில் நல்லாலவ ேதிந்து விட்ைது. அன்றிலிருந்து இன்று
வரை நான் கசாத்தில் அக்கரற ககாள்ளவில்ரல.

அம்மாவுக்கும் அப்ோவுக்கும் மிக நல்ல புரிதலிருந்தது. ஆைால் பூர்வகச்
ீ
கசாத்ரத விட்டுக் ககாடுத்து வந்தது

மட்டும் அம்மாவுக்குப் ேிடிக்கவில்ரல. ஆைா அப்ோ அடிக்கடி அம்மாரவ சமாதாைப்ேடுத்தும் லோதும் கசால்லும்
வரி – அவங்களுக்கு கசாத்து கிரைச்சுது. ஆைா நம்ம ரேயன் கோண்ணு நல்லா ேடிக்கறாங்க, சைஸ்வதியும்
லட்சுமியும் ஒலை வட்டில்
ீ
இருக்க மாட்ைாங்க என்ோர்.

நான் டிகிரி முடித்து தைியாக கார்கமண்ட்ஸ் ரவக்கலாம் எை முடிவு எடுத்தலோது லேங்க்கில் ேிரைம் மிைிஸ்ைர்

லைாஜ்கார் லயாஜ்ைாவில் லலான் வாங்க முயற்சி கசய்லதன். அப்லோ கசக்யூரிட்டிக்காக வட்டுப்ேத்திைம்
ீ
லவணும்னு
லகட்ைாங்க. அம்மாவுக்குத் கதரியாம ேத்திைம் எடுத்துக் ககாடுத்தார். அரத கவச்சுத்தான் லலான் வாங்கிலைன்.

அம்மாவுக்குத் கதரியாம ஏன் இரத மரறச்சார்ன்ைா முதல் காைணம் நான் கோறுப்ேில்லாத ரேயன், சிறுேிள்ரள
கவள்ளாரம வடு
ீ வந்து லசைாது என்ேதாலும் ஆல்கைடி பூர்வகச்
ீ
கசாத்தும் லோச்சு, இதுவும் லோய்ட்ைா என்ை
ஆவது என்று நிரைச்சிடுவாங்க என்ேதால் தான்.
ஆைால் இந்த லமட்ைர் 3 வருைத்திலலலய அம்மாவுக்குத் கதரிஞ்சிடுச்சு. லலான் ட்யூ கதாரகரய நான் சரி வைச்

கசலுத்தாமல் வட்டிலயாடு ஒரு லட்சம் ரூோ கைன் 1,46,000 ஆகி இருந்தது. லேங்க் ஆஃேீசர்ஸ் ஜீப்ேில் வந்து வட்டு
ீ
வாசல் முன் நிறுத்தி உங்க ரேயன் ட்யூ கட்ைரலன்னு கசால்லும்லோது அக்கம் ேக்கம் ஜைங்க லவடிக்ரக

ோர்த்ததில் அம்மா அப்ோ கூைிக் குறுகிட்ைாங்க. அம்மாவுக்கு 2 வரகயில் லகாேம். முதல் லகாேம் ரேயைால்
கிரைத்த அவமாைம், 2வது லகாேம் தன் புருசலை தன் கிட்ை கசால்லாம மரறச்சிட்ைாலை என்ேது.
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ேல வருைங்கள் இந்த ஒலை லமட்ைரில் அம்மா அப்ோ இரைலய ேிைச்சரை வந்தது.
குமுதத்தில் காலவரி நீர்ப் ேிைச்சரைரயத் தீர்க்க என்ை வழி? எை ஒரு கட்டுரைப் லோட்டி கவச்சிருந்தாங்க.

அதில் எைக்கு ஒரு லட்சம் ேரிசு கிரைச்சுது. அப்ோவுக்கு கசால்கலாணா மகிழ்ச்சி, ஊகைல்லாம் கசால்லிட்டு
இருந்தார். லைக்ஸ் எல்லாம் லோக 65,000 ரூோய் தான் கிரைச்சுது. இருந்தாலும் அந்த சமயத்தில் லலாரை
அரைக்க அது லேருதவியா இருந்தது. லலாரை அரைச்சு வட்டுப்
ீ
ேத்திைத்ரத மீ ட்டு அப்ோவிைம் திரும்ேக்

ககாடுத்த கணம் என்ைால் மறக்க முடியாத தருணம். யாரிைமும் எதற்காகவும் நாம் கைன் வாங்கக்கூைாது,
கைன்ேட்டு நிற்கக்கூைாது என்ற குணம் என் ைத்தத்தில் ஊறி விட்ைது.

கார்கமண்ட்ஸ் கதாழிலில் 5 வருைம் சம்ோதிச்சாலும் திருப்பூரில் ஒரு கம்கேைி, கரூரில் ஒரு கம்கேைி

ஷிப்கமண்ட் டிலலவால் லகன்சல் ஆை எக்ஸ்லோர்ட்ஸ் ஐட்ைத்தால் வைலவண்டிய 3 லட்சம் ரூோ ஸ்வா
ஆைது. ேிஎகஸன்எல்லில்

ிந்தி ட்ைான்ஸ்லலட்ைர் ஜாப் கிரைச்சதும் மகனுக்கு கவர்கமண்ட் ஜாப்

ா

கிரைச்சதுன்னு மிக மகிழ்ச்சியா இருந்தார். அதுவும் 2 வருசம் தான்.

ஊரில் ஒரு லவ் லமட்ைரில் விழுந்திருந்லதன். கேரிய இைம். திமுக கசயலாளர் ஒருவர் அப்ோரவக் கூப்ேிட்டு

மிைட்டி இருக்கிறார். அப்ோ ரேயன் உயிர் தப்ேிைா லோதும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்தார். ைவுடி கும்ேல் சுமார் 500
லேரைத் திைட்டி வட்டுக்கு
ீ
வந்து மிைட்டிைர். அதில் அப்ோவுக்கு மிகவும் அவமாைமாகப் லோய் விட்ைது.

அப்ோவுக்காகக் காதரல இழக்கச் சம்மதித்லதன். அம்மா - அப்ோ ோர்த்த இைத்தில் திருமணம் நிகழ்ந்தது.
இப்லோ லயாசிச்சுப் ோர்த்தா அப்ோவுக்காக நாம எதுவுலம கசய்யரலலயன்னு அடிக்கடி லதாணிட்லை இருக்கும்.
யம

ா க்ைக்ஸ் ரேக் வாங்கிலைன். அதில் அப்ோரவ உட்காை ரவத்து உலாப்லோலைன். சின்ைப் ரேயைா

இருக்கும் லோது அப்ோ என்ரை ரசக்கிளில் உட்காை கவச்சு அழகு ோர்ப்ோர். எைக்குத் கதரிஞ்சு அப்ோவுக்காக
நான் கசய்த அதிகேட்ச நல்லது இதுதான்.

கசன்ைிமரலயில் கசாந்த வைா
ீ
இருந்தாலும் ஓட்டு வடு
ீ என்ேதாலும் மிசஸ் ஈலைாட்டில் ஸ்கூல் டீச்சர்

என்ேதாலும் நான் ஈலைாட்டில் குடி லோகும் சூழ்நிரல. மிகவும் தர்மசங்கைமாை சூழல். வட்டில்
ீ
இருந்த லைப்

ரிக்கார்ைர் லகசட்ஸ், துணிகள் எல்லாம் எடுத்து வாைரகக் காரில் ரவத்து நான் கிளம்பும்லோது அப்ோ அழாத
குரற. அழுரகரய மிகவும் அைக்கி இருந்திருப்ோர்.

7 வருைங்களுக்கு முன் நிகழ்ந்த சம்ேவம். நான் ஈலைாட்டில் இருக்லகன். அப்ோ கசன்ைிமரலயில் இருக்கார்.

மாரல 6 மணிக்கு உைல்நிரல சரி இல்ரல எைச் கசால்லி ேடுத்திருக்கார். நள்ளிைவு 12 மணி சுமார் இருக்கும்.
உைம்கேல்லாம் லவர்த்துக் ககாட்டுது. ைாக்ைர்ட்ை கூட்டிட்டுப்லோன்னு அம்மாட்ை கசால்லி இருக்கார். அந்த
லநைத்தில் அடிச்சுப் ேிடிச்சு ஆட்லைா ேிடிச்சு அம்மா
கூட்டிட்டுப் லோங்கனு கசால்லி இருக்காங்க.

ாஸ்ேிைல் லோைதும் இது

ார்ட் அட்ைாக் உைலை ஈலைாடு

காரில் ஈலைாடு அரழத்து வரும் லோது கவள்லளாடு அருலகலய உயிர் லோய் விட்ைது. அது அம்மாவுக்குத்
கதரியரல. மயக்கம்னு நிரைச்சிட்ைாங்க. ஈலைாடு வந்து
உயிர் லோய் அரை மணி லநைம் ஆகிடுச்சு என்றாைாம்.

ாஸ்ேிைலில் லசர்க்கும் லோது ைாக்ைர் கசக் ேண்ணி

கரைசி லநைத்தில் அப்ோவிைம் எதுவும் மைம் விட்டுப் லேச முடியரல. உயிலைாடு இருக்கும் லோது அந்த அருரம
நமக்குத் கதரியாது. உைல்நிரல சரி இல்லாமல் ேடுத்திருந்து உயிர் விட்டிருந்தால் நம் மைம் அந்த மைணத்ரத
ஏற்கத் தயார் ஆகி இருக்கும். ஆைா திடீர் மைணம் மைசு கைாம்ேலவ வலிக்கும்.

அப்ோவுக்காக நான் எதுவுலம கசய்யவில்ரல. ககாள்ளி மட்டும் தான் கவச்லசன்.
***
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ராஜா சந்திரகசகர் கவிணதகள்
ககட்கத் கதான்ைியது
தற்ககாரல கசய்து ககாண்ை
இளம் கேண்ரண

லமரஜயின் லமல்

கிைத்தி இருந்தார்கள்
உதிர்ந்த வாைவில் லோலிருந்தாள்
அழுது ககாண்டிருந்த
அவள் குழந்ரதரய

யாலைா ரகயில் ரவத்திருந்தார்கள்
கசய்திக்குத் லதரவயாை
சில புரகப்ேைங்கரள

எடுத்துக் ககாண்டு திரும்ேிய லோது
லவகமாகத் திரும்ேிப் லோய்

அவள் ரகரயப் ேிடித்துக்ககாண்டு
ஏம்மா இப்ேடி கசஞ்சிட்ை?

எைக் லகட்கத் லதான்றியது.
*
குறுங்கவிணதகள்
1

கசாற்கரள ரவத்து

பூச்சாண்டி காட்டுகிறீர்கள்

ேயப்ேைவும் முடியவில்ரல
ேடிக்கவும் முடியவில்ரல.
2

ஒலை கைவுள்

லவறு லவறு கேயரில்
இருந்தார்

ஒலை மைிதன்

லவறு லவறு ேசியில்
இருந்தான்.
3

அரமதியாகப் லோகிறது லேருந்து
இந்த வழித்தைத்தில்தான்

லோை இைவு ஒரு கேண்ரண

வன்புணர்ச்சி கசய்திருந்தார்கள்.
***
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சான்ைல்வுட்டின் ைாரன்டீகனா

அதிஷா
தமிழ்நாட்டில் கன்ைைப்ேைங்கள் ோர்க்கிறவர்கள் எண்ணிக்ரக என்லைாடு லசர்ந்து இருநூற்றி ஒன்றாக
இருக்கலாம். எப்லோதாவது ரீசசன் காலத்தில் கசன்ரையில் சில திரையைங்குங்களில் கன்ைைப்ேைங்கள்
திரையிைப்ேடுவதுண்டு. லைாலிவுட்டும் மல்லுவுட்டும் இங்லக லகாலலாச்சுகிற அளவிற்கு சான்ைல்வுட்டிற்கு
வைலவற்ேில்ரல. கன்ைை

ல
ீ ைாயின்கலளா அதன் கமாழிலயா இதற்கு காைணமாக இருக்கலாம். அது எளிதில்

காணக்கிரைப்ேதில்ரல என்ேதும் காைணமாயிருக்கலாம்.
கரைசியாக சத்யம் திலயட்ைரில் விஷ்ணுவர்தன் ேைகமான்று கவளியாை நிரைவு. ோர்க்க நிரைத்துப் ோர்க்க
முடியாமல் லோை ேைம். முன்பு சாய்குமார் நடித்த சில கன்ைைப்ேைங்கள் தமிழ் ைப்ேிங்கில் கவளியாகும். எல்லா
ேைங்களிலும் அவர் லோலீஸாக நடித்திருப்ோர். ககட்ை வார்த்ரதகரள மாைாவாரியாக வாரியிரைப்ோர். கன்ைை
ேக்திப்ேைங்கள் கூை அடிக்கடி ைப்ேிங் ஆவதுண்டு. ஆைால் அரவ கதலுங்கா கன்ைைமா என்று குழப்ேத்லதாடுதான்
காட்சி தரும் (எஸ்ேிேி, கநப்லோலியன் நடித்த சாய்ோோ ேைம் கூை ஒன்று உண்டு).
சில வாைங்களுக்கு முன்பு கூை முைட்டுக்ரகதி என்கிற ேைம் கவளியாகி சக்ரகப்லோடு லோட்ைதாக திைத்தந்தியில்
லோட்டிருந்தார்கள். அதற்கு முன்பு தண்டுோல்யா என்கிற ேைத்ரத கரிலமடு என்கிற கேயரிலும் கவளியிட்ைார்கள்.
அவ்வளவுதான் நமக்கும் சான்ைல்வுட்டுக்குமாை கநருக்கம்.
இவற்ரறத் தவிர்த்து திரைப்ேை விழாக்களில் திரையிைப்ேடும் கிரிஷ் கர்ைாட், காசைவள்ளி வரகயறா ேைங்கள்
அறிவார்ந்த சமூகத்திற்கு கநருக்கம். உலேந்திைா, நான் ஈ சுதீப், வைப்ேன்
ீ
கைத்தியதால் ைாஜ்குமார், அவர் மகன்
சிவைாஜ்குமார், விஷ்ணுவர்தன் எை நமக்குத் கதரிந்த கன்ைை உலகம் கைாம்ேலவ சின்ைது. ஆைால் அங்கும்
கவற்றிமாறன்களும், ககௌதம் லமைன்களும், நலன் குமாைசாமிகளும் இருக்கலவ கசய்கிறார்கள்.
லூசியா அதற்கு நல்ல உதாைணம். அது லோலலவ அங்கு கவவ்லவறுவிதமாை மாற்றுமுயற்சிகள் கதாைர்ந்து
நைந்துககாண்டிருக்கின்றை. புதிய இரளஞர்கள், வித்தியாசமாை களங்கள், இதுவரை எடுத்துக்ககாள்ளாத
ேின்ைணி, ேைமாக்கலில் உலகத் தைத்ரத எட்டுதல் என்று இரளஞர்கள்தான் அங்லக ைாப் அடித்துக்
ககாண்டிருக்கிறார்கள். 2014ல் கவளியாகி சூப்ேர்

ிட் ஆை ேைங்களில் ோதி கேரிய நடிகர்கள் இல்லாத புதிய

இயக்குைர்கள் இயக்கிய புதுமுகங்களின் ேைங்கலள.
‘உளிைவரு கண்ைன்லை (Ulidavaru Kantante) கசன்ற ஆண்டு துவக்கத்தில் கவளியாை கன்ைைப்ேைம். 2014ன் எல்லா
ைாப் கைன் கன்ைைப்ேை ேட்டியல்களிலும் இைம்ேிடித்திருந்த ஒரு சூப்ேர் ஃப்ளாப் இது! ஆைால் ேைத்தின்
இயக்குைர் ைக்சித் கஷட்டிரய கர்நாைகாவில் ககாண்ைாடி ககாலு ரவத்திருக்கிறார்கள். தமிழில் கவளியாை
ஆைண்ய காண்ைம் மாதிரியாை வித்தியாசமாை கலாபூர்வமாை கமர்ஷியல் ேைம் இது. அதைாலலலய
சான்ைல்வுட்டில் லதால்வியரைந்தாலும் விமர்சகர்களின் ஏலகாேித்த ஓலகாேித்த ஆதைரவ கேற்றது.
ேைம் கவளியாை சமயத்தில் இப்ேைத்திரைக் காண கேங்களூருவுக்கு ேஸ் ஏறிவிைவும் முடிகவடுத்திருந்லதன்.
ஆைால் கேங்களூருவில் இப்ேைம் சப்ரைட்டிலலாடு திரையிைப்ேைவில்ரல என்ேதால் திட்ைம் ரகவிைப்ேட்ைது.
ேைத்தின் திருட்டு விசிடி கிரைக்குமா எை சல்லரைலோட்டு லதடிலைன். சகல எழுத்தாளர்களுக்கும்
இயக்குைர்களுக்கும் திரைப்ேை ஆளுரமகளுக்கும் சிடி விற்கிற ோர்சன் லமைர் ேஷிரிைமும் இப்ேைத்தின்
குறுந்தகடு கிரைக்கவில்ரல. ேஷிரிைம் கிரைக்காத குறுந்தகடு தமிழ்நாட்டின் எந்த மூரலயிலும் இண்டு
இடுக்கிலும் கிரைக்காது. இப்ேடி எங்குலம அப்ேைம் காணக்கிரைக்காத நாளில் அப்ேைத்ரத நண்ேர் ஒருவர்
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எங்லகா இரணயத்தில் தைவிறக்கி ககாண்டு வந்து தந்தார் – சப்ரைட்டில் உைன். ஆர்வத்லதாடு ேைத்ரதப் ோர்க்க
ஆைம்ேித்லதன். எதிர்ோர்ப்ரே ஒரு துளிகூை ேைம் ஏமாற்றவில்ரல. நிச்சயமாக கன்ைை ஆைண்யகாண்ைம் தான்!
ஒரு ககாரல நைக்கிறது. அரதச் கசய்தவர் யார் என்கிற விசாைரணயில் கவவ்லவறு நேர்களால் கசால்லப்ேடும்
ஐந்து கரதகள், ைஷலமான் ோணியில் கரத கவவ்லவறு ோர்ரவகளில் கசால்லப்ேடுகிறது. ‘’உளிைவரு
கண்ைன்லை’’ என்றால் as seen by the rest என்று அர்த்தம். ஐந்து கரதகளும் கவவ்லவறு விதமாை குணங்களில்
நிறங்களில் திரைக்கரத அரமப்ேில் வித்தியாசப்ேடுத்தப்ேட்டு ேரைக்கப்ேட்டிருக்கின்றை.
மால்லே என்கிற எழில்மிகு கைற்கரை கிைாமம்தான் ேின்ைணி. அங்குள்ள எளிய மைிதர்கரளயும் அதன்
சைங்குகரளயும் இரசரயயும் வாசரை மாறாமல் லநர்த்தியாக காட்சிப்ேடுத்தியிருக்கிறார்கள். ோத்திைத்லதர்வும்
அவர்களுரைய மிகச்சிறந்த நடிப்பும் ேைத்திற்கு ேலம். எண்ணற்ற உலகப்ேைங்களிைால் உந்தப்ேட்டு அலத
ோணியில் இப்ேைத்ரத எடுத்திருப்ோர் லோல இயக்குைர். ஏகப்ேட்ை உலகப்ேை முன்மாதிரிகரள ோர்க்க முடிந்தது.
ஒரு ேகுதி கமாத்தமும் ‘’சின்சிட்டி’’ ேைத்தின் ோணியில் எடுக்கப்ேட்டிருந்தது. ேைத்தின் வசைங்களும் ேல
காட்சிகளும் க்வான்டின் ைாைன்டிலைாவின் ோதிப்ேில் உருவாக்கப்ேட்டிருப்ேரத ைாைன்டிலைா ைசிகர்களால் எளிதில்
உணைமுடியும். ேைத்தின் க்ரளமாக்ஸ் கமாத்தமும் ஒரு ோைலில் ரவத்திருந்ததும் ேிடித்திருந்தது.
இப்ேைத்தின் திரைக்கரத கேரிய அளவில் லேசப்ேட்ைது. காைணம் ேைத்தின் கரத அத்தரை சிக்கலாைது. இதற்கு
திரைக்கரத ேண்ணுவது எளிதாை காரியம் இல்ரல. லநர்லகாட்டில் அரமயாத கரத கசால்லல் லவறு! இந்த
முறுக்குப் ேிழிகிற திரைக்கரதரய எவ்வித குழப்ேங்களும் இல்லாமல் ககாடுத்ததற்காகலவ ேைம் நிரறய
விருதுகரளயும் கவன்றிருக்கிறது. ேைத்தின் திரைக்கரதரய முழுரமயாக ஆங்கிலத்தில் கமாழிகேயர்த்து
அப்ேைத்தின் அதிகாைப்பூர்வ இரணயதளத்திலலலய கவளியிட்டிருக்கிறார்கள்.
இவ்வளவு நல்ல ேைத்தில் நாயகன் மட்டும் திருஷ்டிலோல இருந்தார். ஓவர் ஆக்டிங். அலட்டிக்ககாள்ளாமல் நடிக்க
முயற்சி கசய்து கைாம்ேலவ அலட்டியிருக்கிறார். நல்ல ேைத்திற்கு ஏன் இப்ேடி ஒருவரைப் ேயன்ேடுத்திைார்கள்
என்று லதடிைால் அவர் தான் ேைத்தின் இயக்குைர்! ைக்சித் கஷட்டி. இதுதான் அவர் இயக்கிய முதல்ேைம்.
இதற்குமுன்பு அவர் நிரறய ேைங்களில் நடித்திருக்கிறார். அவர் நடித்த ‘’சிம்ேிள் ஆகி ஒந்த் லவ்ஸ்லைாரி’’ சூப்ேர்
டூப்ேர்

ிட். ‘’லூசியா’’ கவளியாை அலத சமயத்தில் கவளியாகி சக்ரகலோடு லோட்ை கைாமான்டிக் திரைப்ேைம்

இது. மிகக்குரறவாை ேட்கஜட்டில் எடுக்கப்ேட்ை இப்ேைம், முழுக்க புதுமுகங்கள் மட்டுலம ககாண்ைது. ோக்ஸ்
ஆேீஸில் ேல கைகார்டுகரள தகர்த்திருக்கிறது. இப்ேைத்ரதயும் லதைத்துவங்கிலைன். கரைசியில் அந்த ‘’நண்ேர்
ஒருவர்’’ தான் அரதயும் தன்னுரைய ைகசிய இரணயதளத்தின் வழி தைவிறக்கிக் ககாடுத்தார்.
அழகழகாை வசைங்கள்தான் ேைத்தின் ேலலம. மிகச்சில இைங்கள் தவிர்த்து. ஒரு நிமிைம் கூை அலுப்புதட்ைாமல்
கசல்லுகிற கமன்ரமயாை காதல்கரத. இப்ேடிகயல்லாம் தமிழில் காதல்கரதகள் எடுக்கப்ேடுவலதயில்ரல.
Romcom வரகயறா ேைங்கரள தமிழ் சிைிமாவில் வழக்ககாழிந்துவிட்ைை. குட்டிக் குட்டியாக க்யூட்ைாை
விஷயங்களின் லகார்ரவயாக புன்ைரகக்க ரவக்கும் காட்சிகள். எல்லாவற்ரறயுலம லகலியுைன் சித்தரிக்கும் ஒரு
சிறுேிள்ரளத்தைம். வசைங்களில் யதார்த்தமாக கதாைிக்கும் கவித்துவம். கமௌைைாகம் லைவதி - கார்த்திக்
மாதிரியாை நாயக- நாயகியின் ோத்திைப்ேரைப்பு! எை எல்லாலம ஈர்த்தது. இைண்லை கதாோத்திைங்கரள மட்டுலம
ரவத்துக்ககாண்டு ககாஞ்சம் கூை லசார்வரைய ரவக்காத இைண்டு மணிலநை சுவாைஸ்யம் இத்திரைப்ேைம்.
ேைத்தின் இயக்குைர் சுைி ரீலமக் உரிரமரய தமிழில் யாருக்கும் தந்துவிைக்கூைாது எை லவண்டிக்ககாண்லைன்.
***
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யுவகிருஷ்ணா
இந்தியா சுதந்திைம் வாங்கிய அலத ஆண்டில் அகமரிக்காவின் CBS லைடிலயாவில் ஒலிேைப்ோை candid microphone
தான் உலகின் முதல் ரியாலிட்டி கன்கைண்ட். Allen Funt என்ேவர் தான் நிகழ்ச்சியின் தயாரிப்ோளர். Candid microphone
என்கிற வாகைாலி நிகழ்ச்சி 1950களில் Candid camera என்கிற கேயரில் கதாரலக்காட்சி நிகழ்ச்சியாக தயாரிக்கப்ேட்ை
அகமரிக்காவின் ABC மற்றும் NBC கதாரலக்காட்சிகளில் ஒளிேைப்ோைது. லகமிைாரவ மரறவாை இைத்தில்
ரவத்துவிட்டு சாதாைண மக்களின் அன்றாை சுவாைசியங்கரளப் ேைம் ேிடிப்ேலத நிகழ்ச்சியின் லநாக்கம். ஒரு
கதாகுப்ோளர் களத்தில் புகுந்து விசித்திைமாக நைந்துக் ககாள்வதும் அரதப் ோர்க்கும் கோதுமக்களின் விலசஷ
ரியாக்ஷன்கரள ேைம் ேிடிப்ேலத லநாக்கம். முழுக்க நரகச்சுரவ அடிப்ேரையில் தயாரிக்கப்ேட்ை நிகழ்ச்சி இது.
அகமரிக்க அதிேைாக இருந்த ல

ரி ட்ரூகமன் வதியில்
ீ
லோகிறவர்களின் மணி என்ை என்று லகட்கும்லோது அரத

லவடிக்ரக ோர்க்கும் கோது மக்களின் விலைாத முகோவங்கள் ேிைேலம். 1950களில் கதாைங்கிய இந்நிகழ்ச்சியின்
ஒளிேைப்பு 2004ம் ஆண்டு வரை கதாைர்ந்திருக்கிறது. 1960களில் இங்கிலாந்திலும் அகமரிக்காவிலும் குடும்ேங்களில்
அன்றாை நிகழ்வுகரள ேைம் ேிடித்து நிகழ்ச்சியாக்கும் ரேத்தியம் ேிடித்தது. The American Family என்ற நிகழ்ச்சிரய
ஒரு கதாைக்கம் எைலாம். 1970களில் காவல்துரறயின் நைவடிக்ரககரள லநாக்கி ரியாலிட்டி லகமைா திரும்ேியது.
அதுவரை நரகச்சுரவரய மட்டும் ரமயப்ேடுத்திய ரியாலிட்டி தயாரிப்ோளர்கள் ககாரல, ககாள்ரள, விசாைரண
எை இன்கைாரு ரமதாைத்தில் விரளயாைத் கதாைங்கிைார்கள். ேல மணி லநைம் ேைம் ேிடிப்ேரத எடிட்டிங்
கசய்வதுதான் கேரிய தரலவலியாக இருந்தது. 1980களில் கண்ைறியப்ேட்ை புதிய ேைத்கதாகுப்பு கதாழில்நுட்ேங்கள்
இந்தப் ேணிரயயும் எளிரமயாக்கிை. 1990களில் ரியாலிட்டி வட்ைத்திற்குள் இரசக்கு முக்கியத்துவம் ககாடுக்க
லவண்டும் என்கிற எண்ணம் ேிறந்தது. Pop Idol என்ற talent reality நிகழ்ச்சி உருவாக்கிய ோட்டுப் லோட்டி லமரையும்
நாட்ைாரம நடுவர்களும் ஆைவாை ோர்ரவயாளர்களும் இன்று உலககங்கும் கரைேிடிக்கப்ேடும் வடிவமாகிவிட்ைது.
இந்த நிகழ்ச்சிரயத் தயாரித்த Freemantle Media என்கிற தயாரிப்பு நிறுவைம், நைசிம்மைாவின் புதிய கோருளாதாை
ககாள்ரகயின் உதவிலயாடும் தைியார் கதாரலக்காட்சிகளின் விஸ்வரூே வளர்ச்சிரயப் ேயன்ேடுத்தியும் 2004ம்
ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் Pop Idol என்கிற தங்கள் நிகழ்ச்சியின் இந்தியப் ேிைதியாை Indian Idolஐ தயாரித்து
அைங்லகற்றியது. தைி நிறுவைமாக இல்லாமல் ேல துரண தயாரிப்பு நிறுவைங்களின் உதவிலயாடு இரதச்
கசய்தது. தயாரிப்பு அவ்வப்லோது ரகமாறிைாலும் Idol நிகழ்ச்சி வடிவத்தின் உரிரம அவர்களுரையலத. Indian Idol
நிகழ்ச்சி வந்த அலத வழியில் India’s Got Talent நிகழ்ச்சியும் வந்தது. வை இந்திய ஊைகங்கள் உள்வாங்கிய
கவளிநாட்டு நிகழ்ச்சி வடிவங்கள் விற்ேரை மாறி ஒப்ேரை மாறி சப்தஸ்வைங்கள், சூப்ேர் சிங்கர், மாைாை
மயிலாை, தமிழகத்தின் லசம்ேியன் என்று தமிழ் கதாரலக்காட்சிகளிலும் ேிைதிேலிக்கத் கதாைங்கியது.
ஸ்ைாப்.. ஸ்ைாப்.. ஸ்ைாப்.. நீங்கள் வாசித்துக் ககாண்டிருப்ேது விக்கிப்ேீடியா தரும் விவைங்கள் அல்ல. ஒரு தமிழ்
நாவலின் கரதப்லோக்கில் கிரைக்கக்கூடிய தகவல்கள். நாவல் என்ேது, சித்தரிக்கப்ேட்ை ோத்திைங்கள்,
சம்ேவங்கரள உள்ளைக்கிய நீண்ை கரத வடிவம் என்கிற நீண்ைகால தமிழ் நாவல் மைபு உரைந்துக்
ககாண்டிருப்ேதன் முக்கியமாை அரையாளமாக கேிலன் ரவைமுத்து எழுதியிருக்கும் ‘கமய்நிகரி’ரயப் ோர்க்கலாம்.
இன்ரறய தரலமுரறக்கு கரத லகட்ேரத / வாசிப்ேரத காட்டிலும், தகவல்கரளப் கேறுவதில் ஆர்வம் அதிகம்.
கமகாசீரியல்களுக்கு மவுசு குரறந்து ரியாலிட்டி லஷாக்கள் கதாரலக்காட்சிகளில் கேருகிவருவரத இதன்
நீட்சியாகப் ோர்க்கலாம். தகவல்கரள கதரிந்துக் ககாள்வது என்ேது கவறுமலை ேரிட்ரசக்கு ேடிப்ேதாக இல்லாமல்,
கோழுதுலோக்லக அதுதான் எைக்கூடிய infotainment சூழல் கதாைங்கியிருக்கிறது. தகவல் கதாழில்நுட்ே யுகத்தில்
இந்த மாற்றம் இயல்ோைதுதான். அரத காட்சி ஊைகம் ேற்றிய கரத விவாதம் எை ‘கமய்நிகரி’ முன்ரவக்கிறது.
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காட்சி ஊைகம் என்று கசால்லக்கூடிய கதாரலக்காட்சித் துரற குறித்த சித்தரிப்பு தமிழ் நாவல்களில் மிகக்
குரறவு. சமீ ேத்தில் விநாயக முருகன் எழுதி கவளிவந்திருக்கும் ‘கசன்ரைக்கு மிக அருகில்’ என்கிற நாவலில்
ஒரு ேகுதி காட்சி ஊைகத்ரத ேிைதாைப்ேடுத்துகிறது. எைினும் அந்நாவலின் ரமயம் லவறு எனும்லோது இப்ேகுதி
மிகக்குரறந்த அளவிலாை கவளிப்ோட்ரைலய ககாண்டிருக்கிறது.
விநாயக முருகன் லநைடியாக கதாரலக்காட்சி நிறுவைங்களில் ேணியாற்றியவர் அல்ல என்ேதால் தான்
லகள்விப்ேட்ை, வாசித்த, யூகித்த விஷயங்கரள புரைவாக்கி இருக்கிறார். ரியல் எஸ்லைட் விளம்ேைங்களின்
ேின்ைணி அைசியரல சாக்காக ரவத்துக்ககாண்டு அதில் சம்ேந்தப்ேட்ை ோத்திைங்கரள நாவலுக்குள் ககாண்டு
வந்திருக்கிறார். கூடுதலாக சில ஆண்டுகளுக்கு முன்ோக ேைேைப்ோக லேசப்ேட்ை நித்யாைந்தா வடிலயா
ீ
விவகாைத்ரத புரைவின் சட்ைகங்களுக்குள் நுரழக்க முயன்றிருக்கிறார். அந்த வடிலயா
ீ
ஏன் கவளிவந்திருக்கலாம்
என்கிற தன்னுரைய யூகத்ரத நாவலின் களத்துக்கு ஏற்புரையதாக மாற்ற முயன்றிருக்கிறார்.
‘கமய்நிகரி’ முற்றிலும் லவறாை களத்தில் இயங்குகிறது. கேிலன் ரவைமுத்துவுக்லக கதாரலக்காட்சி நிறுவைத்தில்
ேணியாற்றிய அனுேவம் இருப்ேதால், அவருக்கு இத்துரற குறித்த துல்லியமாை சித்தரிப்புகரள உருவாக்க
முடிகிறது. ‘இடியட் ோக்ஸ்’ எப்ேடி லகாடிக்கணக்காைவர்கரள இடியட்டுகள் ஆக்கிக் ககாண்டிருக்கிறது என்கிற
லதவைகசியத்ரத கவளிப்ேரையாக லோட்டு உரைத்திருக்கிறார். ஒருவரகயில் கசாந்த கசலவில் சூைியம் என்று
கூை கசால்லலாம். சிைிமா எப்ேடி எடுக்கப்ேடுகிறது என்ேரதக் குறித்து சிைிமா எடுக்கப்ேடுவரத எம்.ஜி.ஆர்
அந்தக் காலத்தில் கடுரமயாக எதிர்த்த சம்ேவம் ஏலைா நிரைவுக்கு வருகிறது.
கைைன்ஸ் ோல், கமய்நிகரியின் நாயகன். மாைப்புறா கதாரலக்காட்சியில் எடிட்ைைாகப் ேணியாற்றியவன். ையரி
எழுதுவரத லோல தன்னுரைய வாழ்க்ரக அனுேவங்கரள காட்சித் கதாகுப்ோக ஆவணப்ேடுத்தி ேத்திைப்ேடுத்தும்
ேழக்கம் ககாண்ைவன். கைந்த இைண்டு ஆண்டுகளில் அவன் எடுத்த புரகப்ேைங்கள், கசல்லோன் வடிலயாக்கரள
ீ
எடிட் கசய்து அடுக்குகிறான். இந்த ேைத்தின் ேின்ைணியாக தன்னுரைய voice over மூலம் வருணரை தருகிறான்.
கைைன்ஸ் ோலின் குைலாகலவ ‘கமய்நிகரி’ வாசகர்களுக்கு வழங்கப்ேடுகிறது.
மாைப்புறா கதாரலக்காட்சி ஒரு புதிய ரியாலிட்டி லஷாரவ உருவாக்க முயற்சிகரள முன்கைடுக்கிறது. அதன்
கோறுப்புகளின் ஒரு ேகுதி கைைன்ஸிைம் வழங்கப்ேடுகிறது. ஏற்கைலவ இருக்கும் ேணியாளர்கரளப்
ேயன்ேடுத்தாமல், இதற்ககன்று ஒரு புதிய குழுரவ கைைன்ஸ் உருவாக்கிக் ககாள்ள லவண்டும். லநர்முகத்லதர்வு
நைத்தி ைாகவன், கேைாசிர், மாைசா, நிலாசுந்தைம் ஆகிலயாரை லதர்ந்கதடுத்து தைக்காை குழுரவ
உருவாக்குகிறான்.
இந்தக் குழு புதிய லஷாவுக்காை ஐடியாக்கரள உருவாக்குவதில் கதாைங்கி, அது கதாைர்ோை நிர்வாகத்தின்
சம்ேிைதாயங்கள் முடிந்து, நிகழ்ச்சிரய வடிவரமப்ேது, ேின்ைணி ேணிகள், ேைப்ேிடிப்பு, எடிட்டிங் என்று ஒரு
ரியாலிட்டி லஷா எப்ேடி உருவாகிறது என்ேதன் முழுரமயாை கசய்முரறலய கமய்நிகரி நாவல்.
இதற்கிரைலய கைைன்ஸுக்கு, அந்த குழுவில் இைம்கேற்றிருக்கும் கேைாசிர் மீ து ஏற்ேடும் காதல். ைாகவனுக்கும்,
கைைன்ஸுக்கும் நைக்கும் சண்ரை. குழுவிலலலய உள்ரக ஒன்று கசய்யும் துலைாகம். கோதுமக்கள் அைசல்
புைசலாக லகள்விப்ேட்டு லேசிக்ககாள்ளும் கதாரலக்காட்சித் துரற ோலியல் சுைண்ைல்கள். நிறுவை
உரிரமயாளர்களுக்கு இரைலயயாை ஈலகா லமாதல். அல்லக்ரககளின் ஆட்ைம் என்று நாவலின் ஒவ்கவாரு
ேக்கமும் கரதயின் லோக்கில் தகவல்கரள அள்ளித் கதளித்துக்ககாண்லை லோகிறது.
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சர்வலதச அளவிலலலய ேரைப்ோளிகளுக்கும், மார்க்ககட்டிங் ஆட்களுக்குமாை லமாதல்தான் இன்ரறய உலகின்
அறிவிக்கப்ேைாத மூன்றாம் உலகப்லோர். எல்லா துரறகளிலும் கிரிலயட்டிவ்வாக சுதந்திைமாக சிந்திப்ேவர்களுக்கும்,
கூவி கூவி சந்ரதயில் விற்ேவர்களுக்கும் நைக்கும் சண்ரை மீ டியாவில் சற்லற அதிகம்.
நிகழ்ச்சியின் தரலகயழுத்ரத மட்டுமின்றி, அரத உருவாக்கிய கிரிலயட்ைர்களின் விதிரயயும் இன்று
மார்க்ககட்டிங் தயவுதாட்சணியமின்றி தீர்மாைிக்கும் லோக்கிரைத் தகுந்த சம்ேவங்களின் துரணலயாடு மிக
எளிரமயாக முன்ரவக்கிறார் கேிலன். Programs are effective support systems for the sponsor economy என்ேதுதான் இன்று
கதாரலக்காட்சிகரள ஆளக்கூடிய கருத்தாக்கம் என்றால் ேரைப்ோளியின் இைம் இங்லக எதுகவன்று நாலம
புரிந்துக்ககாள்ள லவண்டியதுதான்.
‘டிஆர்ேி’ என்கிற கசால் அதன் அர்த்தம் புரிந்லதா, புரியாமலலலயா இன்று அரைவைாலும் உச்சரிக்கப்ேைக்கூடிய
ஒன்றாக இருக்கிறது. இதன் கதாைர்ேிலாை TAM குறித்த விளக்கமும் விரிவாக நாவலில் வாசிக்க கிரைக்கிறது.
இந்தியாவில் ஒரு கதாரலக்காட்சி நிகழ்ச்சிரய எத்தரை லேர் ோர்க்கிறார்கள் என்று கணக்கிடுவதற்கு தூர்தர்ஷன்
ஆைம்ேத்தில் ஏற்ேடுத்திய அரமப்லே DART – Doordarshan Audience Research Team. முப்ேத்தி மூன்று நகைங்கள் மட்டுலம
அதன் இலக்கு. கதாழில்நுட்ேம் வளைாத அந்த காலக்கட்ைத்தில் மைிதர்கரள மைிதர்கலள சந்தித்து லநைடியாக
லேசி ஒரு கணக்கீ டு எடுத்துக் ககாண்டிருந்தார்கள்.
1994ல் Indian National Television Audience Measurement என்கிற INTAM, 1997ஆம் ஆண்டு A.C.Nielsen துரணலயாடு உருவாை
TAM – எை இைண்டு அரமப்புகள் TAM என்கிற கேயரிலலலய ஒருங்கிரணந்து ோர்ரவயாளர்கள் எண்ணிக்ரகரய
கணக்கிடும் தைிகேரும் தைியார் நிறுவைங்களாக வளர்ந்தது. இவர்கள் கணக்கீ ட்டுக்கு people meter என்கிற
கருவிரய ேயன்ேடுத்திலய ஒரு நிகழ்ச்சியின் கவற்றி, லதால்விரய கணக்ககடுக்கிறார்கள். இவர்கள் அறிவிக்கும்
முடிரவ நம்ேிதான் இந்தியாவில் கதாரலக்காட்சி உலகலம இயங்குகிறது. கதாரலக்காட்சிகளுக்கு விளம்ேைம்
தருேவர்களும் இவர்களது கணக்ககடுப்புக்கு முக்கியத்துவம் ககாடுத்லத ேல்லாயிைம் லகாடி ரூோரய
கசலவிடுகிறார்கள். இது குறித்த முழுரமயாை வைலாற்ரற இைண்லை ேக்கங்களில் கதாோத்திைங்கள் ஒருவரிைம்
ஒருவர் லேசிக்ககாள்ளும் வசைங்களில் வாசகர்களுக்கு புரியரவக்கிறார் கேிலன்.
நாவலின் கரைசி ஒன்றரை ேக்கம் ேக்கா மங்காத்தா – இந்த ஒருவரி விமர்சைத்துக்கு அர்த்தம் புரிய
லவண்டுமாைால் நீங்கள் நாவரல முழுக்க வாசித்துதான் ஆகலவண்டும்.
டிவி என்கிற துரற இன்று கைவுத்துரறயாக மாறிக் ககாண்டிருக்கிறது. கவறுமலை டிவி ோர்த்து டிவியில்
லவரல ோர்க்க ஆரசப்ேடுகிறார்கள் நம் இரளஞர்கள். எப்ேடிலயா அடித்து ேிடித்து லவரலக்கு லசர்ந்தேிறகுதான்
நிரைத்த மாதிரியாக இல்ரலலய என்று கநாந்துப் லோகிறார்கள். அம்மாதிரி இரளஞர்களுக்கு ஒரு டிவி
நிறுவைம் எப்ேடி கசயல்ேடும் என்று கோறுரமயாக தம்மும், டீயும் சாப்ேிட்ைேடிலய கரதயாக கசால்கிறார்
கேிலன். இந்த நாவலுக்கு என்று எந்தவிதமாை முஸ்தீபுகளும் கசய்துக் ககாள்ளாமல், நரைரயப் ேற்றிகயல்லாம்
கைாம்ே கமைக்ககைாமல், டிவி நிகழ்ச்சி கதாகுப்ோளர்கள் ேயன்ேடுத்தும் freakyயாை தமிரழலய ேயன்ேடுத்துகிறார்.
தமிழிலும் லசத்தன் ேகத்துகள் சாத்தியலம என்கிற நம்ேிக்ரக ஒளிக்கீ ற்ரற கேிலைின் ‘கமய்நிகரி’ அளிக்கிறது.
கமய்நிகரி | கேிலன் ரவைமுத்து | ேக்கங்கள்: 152 | விரல: ரூ.125 | கவளியீடு: கிழக்கு ேதிப்ேகம் | www.meinigari.com
***
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அபயம்

ஹரன் பிரசன்னா
அரவ யாருரைய கண்கள் என்ேதில் லைைியல் சுைரலயப்ேனுக்கு கேரிய குழப்ேம் இருந்தது. கசால்லமுடியாத
ஒரு ேதற்றம் உைகலங்கும் ேைவி, யாரிைம் இரதப் ேற்றிக் லகட்கலாம் என்று லயாசித்துக்ககாண்டிருந்தான்.

எதுவுலம நைக்காத மாதிரி அவைது மூன்று வயது மகள் லதன்கமாழி உறங்கிக்ககாண்டிருந்தாள். மகள் கருப்பு

நிறம் என்றாலும் கண்ரணக் கவரும் கரள ககாண்ைவள் என்று அடிக்கடி நிரைத்துக் ககாள்வான் அவன். கருப்பு

நிறத்தில் ஒரு லைாஜா இருக்குமா? இப்லோதும் கூை கண்மணிரய எழுப்ேி இரதக் லகட்கலாம். லகட்ைவுைன் கட்டிக்
ககாள்வாள். கண்மணி நிறமும் தன் நிறமும் கலந்து ஒரு சிரலகயைப் ேிறந்தவள் லதன்கமாழி என்ேது

லைைியலுக்குப் கேருரமயாகலவ இருக்கும். நரக லோட்டுப் ோர்த்தால் அப்ேடி கஜாலிப்ோள் என்று கசால்லி
கண்மணி லதன்கமாழிரய கநட்டி முறிப்ோள். ஆைால் அரவ யாருரைய கண்கள்?

ஐந்து நிமிைங்களுக்கு முன்பு ேடுக்ரகயில் லதன்கமாழிரயக் காணவில்ரல. கண்மணி லவறு ஏலதா உலகத்தில்
வாய் ேிளந்து உலவிக்ககாண்டிருந்தாள். மகள் எங்லக லோயிருப்ோள் என்று லயாசித்துக்ககாண்லை

ாலுக்கு வந்து

விளக்ரகப் லோட்டுவிட்டு லதன்கமாழி எை அரழத்துக் ககாண்லை வந்த லைைியல், ோத்ரூமில் விளக்ககரிவரதப்

ோர்த்தான். “என்ைம்மா ேண்ற?” என்று லகட்டுக்ககாண்லை உள்லள கசன்று ோர்த்தான். லதன்கமாழி ஒரு ஸ்டூரலப்
லோட்டு அதன் மீ து ஏறி நின்று நிரலக்கண்ணாடிரயப் ோர்த்துக்ககாண்டிருந்தாள். அந்த நடுஇைவில் அவள் ஏன்
இப்ேடிச் கசய்கிறாள் என்ற எண்ணலம அவனுக்குப் ேயத்ரதத் தந்தது.

“ஏய், என்ை ேண்ற? வா!” என்று அவரள இழுத்தலோது அவள் அவரைப் ோர்க்கலவ இல்ரல. நான்ரகந்து முரற
சத்தம் லோட்ைதும் சட்கைன்று அவரைத் திரும்ேிப் ோர்த்தாள். அந்தக் கண்கள் சிரித்துப் கோங்கும் ஒரு

குழந்ரதயின் கண்கள் அல்ல. ஒரு நிமிைம் ேின்வாங்கி நின்றான் லைைியல். ேின்பு ேயத்ரத அைக்கிக்ககாண்டு,

“இது என்ை ேழக்கம்? வாம்மா” என்றதும் அவள் “அப்ோ” என்று கசால்லிக்ககாண்லை அவனுைன் வந்துவிட்ைாள்.
அவன் அருகில் ேடுத்துக்ககாண்டு அவரைக் கட்டிக்ககாண்டு ஒரு நிமிைத்தில் உறங்கியும் விட்ைாள்.

இதுவரை இப்ேடி இவள் நைந்துககாண்ைதில்ரல என்று லைைியல் நிரைத்துக்ககாண்ைான். கண்மணியும் இப்ேடி
எதுவும் கசான்ைதில்ரல. ஒருலவரள தங்களுக்குத் கதரியாமல் இப்ேடி கண்ணாடிரயப் ோர்த்துக்

ககாண்டிருந்திருப்ோலளா என்ற எண்ணம் வந்தது. நாரளலய ைாக்ைரிைம் காண்ேிக்க லவண்டும் என்று நிரைத்துக்
ககாண்ைான். லவலறலதா எண்ணங்கள் அவனுக்குள் மின்ைி ஓடிை. அந்தக் கண்கரள அவன் எங்லகலயா

ோர்த்திருக்கிறான். நிச்சயம் அது லதன்கமாழியின் கண்களல்ல. தான் திைமும் மிக அருகில் காணும் கண்மணியின்
கண்களும் அல்ல. சட்கைை எழுந்து கண்ணாடி முன் நின்று தன் கண்ரணப் ோர்த்தான். அவன் கண்களும் அல்ல.
ேின் யார் கண்கள்? அந்தக் கண்கள் அவன் மைதுக்குள் எங்லகா அடி ஆழத்தில் உள்ளரவதான். யாருரையரவ?
அன்று இைவு முழுவதும் அரதலய லயாசித்ததில் ேல்லவறு லதரவயற்ற நிரைவுகள் அவனுக்குள் புைண்ைை.
கிட்ைத்தட்ை அவன் வாழ்க்ரகரயலய அவன் திருப்ேிப் ோர்த்துவிட்ைான். மகரள நிரைத்துக் ககாஞ்சம்

கவரலயாகவும் இருந்தது. கமல்ல கநருங்கி காய்ச்சல் அடிக்கிறதா என்று லதன்கமாழிரயத் கதாட்டுப் ோர்த்தான்.
அவள் சிணுங்கிவிட்டு புைண்டு ேடுத்து தூங்கத் கதாைங்கிைாள். எந்த மாற்றமும் இல்ரல, எப்லோதும் லோல்தான்
இருக்கிறாள். இரத கண்மணியிைம் இப்லோரதக்குச் கசால்லலவண்ைாம் என்று நிரைத்துக் ககாண்ைான்.

மறுநாள் அலுவலகத்திலிருந்து வந்ததும் வைாததுமாக, அவசைமாக ஒரு லவரலயாக திருச்கசந்தூர் வரை லோக
லவண்டி இருக்கிறது என்று கண்மணியிைம் கசால்லிவிட்டு, ஒலை ஒரு லேண்ட் சட்ரைரய மட்டும் எடுத்துக்

ககாண்டு, லதன்கமாழிக்கு ஒரு முத்தம் ககாடுத்துவிட்டு, லவகலவகமாகக் கிளம்ேிைான். அவரை ஆச்சரியத்துைன்
ோர்த்தாள் கண்மணி. கல்யாணமாை ஐந்து வருைத்தில் இப்ேடி ஒரு நாளும் ஒரு ஊருக்கும் அவன் ஓடியதில்ரல.
உண்ரமயில் அவனுக்கு கசன்ரைரயத் தவிை எந்த ஊரும் ேிடித்ததில்ரல. கசன்ரையின் தூசி, லவகம், புரக,

கட்ைைங்கள் எல்லாலம கசார்க்கம் என்ோன். இத்தரைக்கும் குலலசகைேட்ைணத்தில் ேிறந்து வளர்ந்தவன் அவன்.
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திருச்கசந்தூரில் இறங்கி ஒரு ஆட்லைா ேிடித்து குலலசகைேட்ைணத்துக்குச் கசல்லும்லோது நன்றாகலவ விடிந்து

விட்டிருந்தது. அங்ககான்றும் இங்ககான்றுமாக சில மாடுகள் தார்ச்சாரலயில் அரலந்துககாண்டிருந்தை. கசல்லும்
வழிகயங்கும் இரு ேக்கமும் ோர்த்துக்ககாண்லை வந்தான். ஊரில் ஒரு மாற்றமும் இல்ரல. கூரை லோட்ை
டீக்கரை ஒன்று வைவும் ஆட்லைாரவ நிறுத்திவிட்டு இறங்கிக்ககாண்ைான்.

டீக்கரைக்குள் கசல்லவும், “என்ைலை அதிசயம் இது?” என்றார் கன்ைியப்ேன் மாமா. “சும்மாதான் மாமா, என்ைலவா
லதாணுச்சு” என்று கசால்லிவிட்டு, “ஒரு டீ தாங்க” என்றான்.

ஃலோைில் கண்மணிரய அரழத்து குலலசகைேட்ைணம் வந்துவிட்ைதாகச் கசான்ைான். “இப்ேம் எதுக்கு அங்க?”

என்றாள். “நானும் வந்திருப்லேம்லா” என்றும் கசான்ைாள். “சும்மாதான்” என்று கசால்லிவிட்டு, “லதன்கமாழி எப்ேடி
இருக்கா?” என்று லகட்ைான். “அவளுக்ககன்ை, வட்ரைலய
ீ
கலங்கடிக்கா” என்றாள்.

ககாஞ்சம் லயாசித்துவிட்டு, “ேதட்ைப்ேைாம லகட்டுக்லகா” என்று கதாைங்கி, அவளிைம் முதல்நாள் இைவு நைந்தரதச்
கசான்ைான். அவன் கசால்லி முடிக்கவும் “ஒங்களுக்ககன்ைா லகாட்டியா ேிடிச்சிருக்கு? இதுக்கா ேயந்து ஊருக்கு
ஓடிை ீங்க? அவ எப்ேவும் கசய்யறதுதான். கண்ணாடி ோக்க ேிடிக்கும் ோப்ோவுக்கு, ோத்திருக்கா, இதுக்ககன்ை
இம்புட்டு ேதட்ைம்?” என்றாள். இத்தரை எளிதாை விஷயமா இது? என்ற சந்லதகம் வந்தது லைைியலுக்கு.

இல்ரல, அவள் கண்கரள கண்மணி ோர்க்கவில்ரல. இவனும் அரதப் ேற்றி ஏதும் கசால்லி இருக்கவில்ரல.

“சரி விடு, ஒண்ணுமில்லலன்ைா நல்லதுதான். என்ைலமா லதாணுச்சு ஊருக்கு வந்லதன், நாரளக்கு வந்துருலவன்”
என்று கசால்லிவிட்டு லோரை ரவத்தான்.

கவளிலய வந்து ோர்த்தான். சில வருைங்களுக்கு முன்பு அந்த இைவில் இலத கரைக்கு முன்பு ேைேைப்புைன்

ரேக்கில் வந்து நின்றலோது இப்ேடி கவறிச்லசாடி இருக்கவில்ரல. அப்லோது கல்யாணம் ஆகியிருக்கவில்ரல.

தசைா கூட்ைத்தில் விதவிதமாக கேண்ரளப் ோர்க்கலாம் என்று நண்ேர்கள் அரைவரும் அந்த டீக்கரைக்கு வந்து
உட்கார்ந்துககாள்வார்கள். சிரித்தேடிலய என்ை என்ைலவா லேசிக்ககாண்டிருந்தாலும் கண்கள் மட்டும் கைந்து

கசல்லும் கேண்களின் உைல்கரளக் காண்ேதிலலலய இருக்கும். ஆரசயும் கேண்களும் நிரறத்துக் கிைந்த வயது.
ரேக்ரக ஓட்ைமுடியாதேடி தசைா கூட்ைம் குவிந்திருந்தது. லட்சக்கணக்காை மக்கள் நைந்துககாண்டிருந்தார்கள்.
ஊருக்கு கவகு தூைம் முன்ோகலவ ேஸ் லவன்கள் எல்லாம் நிறுத்தப்ேட்டிருந்தை. நைந்துதான் ஊருக்குள்
கசல்லலாம். ரேக்கில் ஊர்ந்து ஊர்ந்து கசல்லலாம். விதவிதமாை லவஷம் லோட்டுக்ககாண்டு ேலர்

நைந்துககாண்டிருந்தார்கள். ஊகைங்கும் சாயம் தூவி விைப்ேட்ைது லோன்ற நிறத்தில் கதருக்ககளல்லாம் கோங்கி
வழிந்தை. காளிரயப் லோல லவஷம் லோட்ைவரைச் சுற்றி சிறுவர்கள் சிரித்துக்ககாண்லை கசன்றார்கள்.

ஏலதா லவரலயாக திருச்கசந்தூர் கசன்றவன், இந்தக் கூட்ைத்திலிருந்து தப்ேிக்க சிலருக்கு மட்டுலம கதரிந்த ஒரு
குறுக்குப் ோரத வழியாக ஊருக்குள் வந்தான். அங்கிருந்து தார்ச்சாரலயில் ஏறி ஒரு அழுத்து அழுத்திைால்
கன்ைியப்ேன் மாமா டீக்கரைக்கு வந்துவிைலாம். அங்லக நண்ேர்கள் காத்திருப்ோர்கள். லலசாக இருட்ைத்

கதாைங்கிவிட்ைது. திருவிழா கரள கட்டும் லநைம் அதுதான். எத்தரை அழகாை கேண்கரளப் ோர்க்காமல்

விட்லைலைா என்று நிரைத்துக்ககாண்லை ரேக்ரக விைட்டிக்ககாண்டிருந்தான். மண்ணும் கல்லும் முள்ளும் கிைந்த
அந்தப் ோரதயில் ரேக்கில் வந்தலோது எங்கிருந்லதா ஒரு கேண்ணின் குைல் அலறலாகக் லகட்ைது.

சட்கைன்று ரேக்ரக நிறுத்தி குைல் வந்த ேக்கம் ோர்த்தான். ஒன்றும் கதன்ேைவில்ரல. ஆைால் குைலின் லவகம்

அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. காப்ோத்துங்க என்று கத்துவதும் ஆ ஓ என்று அலறுவதும் லகட்ைது. உைலை அந்த
இைத்தில் இருந்து ஓடிவிைலவண்டும் என்ற எண்ணலம அவனுக்குத் லதான்றியது. ஒரு சில நிமிைங்களுக்கு எந்தச்
சத்தமும் இல்ரல. முதலில் சத்தம் வந்த இைத்ரதக் கூர்ந்து ோர்த்தான். புதர் லோல சில கசடிகள்
மண்டியிருந்தரதத் தவிை எதுவும் கண்ணில் ேைவில்ரல.

இப்லோது “காப்ோத்துங்க” என்ற சத்தம் அவன் ேின் ேக்கம் இருந்து வந்தது. ேயந்து திரும்ேிப் ோர்த்தான். ஒரு
சிறிய கேண் ோவாரையுைன் லமலல உரை எதுவும் இல்லாமல் மார்பு குலுங்க ஓடி வந்துககாண்டிருந்தாள்.
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அவரளப் ோர்க்கவும் அவன் எரதயுலம லயாசிக்காமல் உைலை ரேக்ரக எடுத்துக்ககாண்டு அந்த இைத்ரத விட்டு
விரைவாக நீங்கிைான். அவன் ேின்லை “காப்ோத்துங்க” என்னும் குைல் காற்றில் கரைந்தது.

டீக்கரைக்கு வந்ததும்தான் அவனுக்குத் தன்னுணர்வு வந்தது. கன்ைியப்ேன் மாமா அவரைப் ோர்த்து “என்ைலை
லேயரறஞ்ச மாதிரி இருக்க? என்ைத்த ோத்த?” என்றார். அவன் நண்ேர்கள் சிரித்தார்கள். அவன் ஒன்றுலம

கசால்லாமல் அரமதியாக இருந்தான். அவனுக்குள் ேல எண்ணங்கள் அரலயடித்தை. நண்ேர்களிைம் கசால்லி

அவர்கரள அரழத்துக்ககாண்டு அங்லக கசன்று ோர்க்கலாமா எை லயாசித்தான். ஆைால் அப்ேடிச் கசய்யவில்ரல.
சில நாட்களில் கமல்ல அரத மறந்துலோைான். கரைசிவரை யாரிைமும் அவன் அரதச் கசால்லவில்ரல. அந்தப்
கேண்ணின் முரலகள் அதிர்ந்தது மட்டுலம அவன் மைத்தில் மரறயாத ஒன்றாக நின்று லோைது.

“என்ைலை ேலமாை லயாசரை? டீரயக் குடி” என்றார் கன்ைியப்ேன் மாமா. “ஒண்ணுமில்ல மாமா” என்று

கசால்லிக் ககாண்லை டீரயக் குடித்தான். அவன் நண்ேர்கள் ஒவ்கவாருவரைப் ேற்றியும் கன்ைியப்ேன் மாமா

விசாரித்தார். அவன் அதற்ககல்லாம் ேதில் கசால்லிக்ககாண்டிருந்தாலும் அவன் நிரைப்கேல்லாம் லவகறதிலலா

இருந்தது. சட்கைை அவரை இரைமறித்து, “மாமா, நா ஒண்ணு உங்ககிட்ை கசால்லணும்” என்றான். “கசால்லுலை,
கசால்றதுக்ககன்ை. யார் இங்க வாைா. லேசதுக்கு கூை ஆளில்ரல ோத்துக்லகா. கசால்லுலை” என்றார்.
அன்று நைந்தரதச் கசான்ைான். கன்ைியப்ேன் மாமா ககாஞ்சம் அதிர்ச்சி அரைந்து அவன் ேக்கத்தில் வந்து

உட்கார்ந்துககாண்ைார். “கசால்லிருந்லதன்ைா எல்லாரும் லோய் ோத்திருக்கலாலமலை” என்றார். அவன் தரல

குைிந்து அமர்ந்திருந்தான். “இப்ேம் என்ை அது ேத்தி லயாசரை?” என்று லகட்ைார். “இங்க வந்ததும் அது ஞாேகம்
வந்தது, லவற ஒண்ணும் இல்ரல” என்று கசால்லிவிட்ைான். “அந்தப் கோண்ணு யாரு கதரியும்லா’ என்று
லகட்ைார். அவன் ககாஞ்சம் ஆர்வமாகி, “உங்களுக்குத் கதரியுமா?” என்று லகட்ைான்.

“அது கேரிய கரதல்லா” என்றார். “அவ லேரு சட்டுன்னு மறந்துட்டுலை இப்ே. அப்புறம் லயாசிச்சு கசால்லுலதன்.

சட்டுன்னு எப்ேவாச்சும் கநரைப்பு தட்டும். ஒரு வரகல எைக்கு கசாந்தக்காைப் கோண்ணுதான். கைாம்ே தூைத்துச்
கசாந்தம்னு கவய்யி. சின்ை வயசாைாலும் நல்லா இருப்ோ. வாளிப்ோை ஒைம்புல்லா. ேதிைாறு வயசுன்னு

கசால்லலவ முடியாது ோத்துக்லகா. அப்ேடி இருப்ோ. சரியாை வாய். யாரு என்ைான்னு ோக்கமாட்ைா, என்ை

லவணா லேசிருவா. ோவம், நல்லா வாழலவண்டியவ, என்ைலமா இப்ேடி ஆயிட்டு. யாருங்க, எல்லாம் ேக்கத்து

ஊர்க்காைப் ேயலுவளுதான். மூணு லேர் லசந்து இப்ேடி ேண்ணிட்ைானுவளு. அதுவும் அவ்லளா கூட்ைம் இருக்கப்ே,

ைாத்திரிகூை ஆவரல ோத்துக்லகா. ஒைக்குத்தான் கதரியுங்கிலய. அங்கலய அவ கசத்துட்ைா. அவ கசத்தது ஒைக்கு
கதரியாதுல்ல” என்றார். அவன் அரமதியாக இருந்தான். “ஓ, கதரியுமா! சரி, அவரள இப்ேடி ஆக்கிைவனுங்க

அலத தசைா நாள்ல வருசத்துக்ககாருத்தைா கசத்தாம்லா, அது கதரியுமா?” என்றார். “அப்ேடியா?” என்று லகட்ைான்.
“ேின்ை! ஊரு முழுக்க அதுல்லா ஆச்சரியம். முத்தாைம்மலை நின்னு நீதி லகட்டுச்சுன்னுல்லா இப்ேவும் லேச்சு.”
“லகக்கலவ ஆச்சரியமாத்தான் இருக்கு” என்றான். “ஒரு வார்த்ரத கசால்லிருந்தா ககாஞ்சம் லோய்

ோத்திருக்கலாலமலை” என்றார் மீ ண்டும். “என்ைலவா ேயம் மாமா. அந்த வயசு அப்ேடி. நைந்து ஒரு ேத்து வருஷம்
இருக்கும்லா” என்றான். “இருக்கும். நீயும் என்ை ேண்ணுவ, சின்ைவன் அப்ே. சரி விடு, விதி” என்றார்.

“ஒண்ணு கசால்லணும்லை, முத்தாைம்மன் சும்மா இல்ரல. கணக்ரக எழுதி வாங்கிட்ைாள்லா. அவரள நான்
ோத்திருக்லகன். ஒரு நாலஞ்சுதைரவ லேசிருக்கா. கருப்ோ இருந்தாலும் கரளயா இருப்ோ. அவ நரைலய

கம்ேீைமாத்தான் இருக்கும். முத்தாைம்மன் நைக்க மாதிரின்னு கவச்சிக்லகா. அவ கண்ணு இருக்கு ோரு, அப்ேடிலய
முத்தாைம்மனுக்க கண்ணுதான் ோத்துக்லகா. அப்ேடி ஒரு தீர்க்கம்’ என்றார்.

அதற்குப் ேின் அவர் கசான்ைது எதுவுலம அவனுக்குக் காதில் விழவில்ரல. தரல சுற்றிக் கீ லழ விழுந்துவிைாமல்
இருக்க, தான் உட்கார்ந்திருந்த மை கேஞ்ரசப் ேிடித்துக்ககாண்ைான்.
***
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அராத்து

நாட்டில் நைக்கும் ேல விஷயங்கள் நமக்கு புரிவதில்ரல. என்ை கசய்வது எைத் கதரியாமல் கருத்து கசால்வதன்
மூலம் கைந்து கசல்கிலறாம். கதரிந்லதா கதரியாமலலா ஏலதா கருத்ரதச் கசால்லிவிட்டு, நாம் கசால்லிய கருத்து
என்ேதால் அரதப் ேிடித்துத் கதாங்கிக்ககாண்டு சண்ரையிட்டுக் ககாள்கிலறாம். ோருங்கலளன், நானும் ஏலதா

கருத்து கசால்வதாக நிரைத்துக்ககாண்டு சீரியஸாை கமாழி நரையில் இந்தக் கட்டுரைரய ஆைம்ேிக்கிலறன்.
ேல விஷயங்கள் புரிவதில்ரலன்னு கசான்லைைா? அதுல ஒண்ணு, வன்புணர்ச்சி நைக்கும் இைத்ரத ரவத்து

அதற்குக் கூடும் மதிப்பு, சாரி அதற்கு எதிைாக எழும் எதிர்ப்பு. திட்ைக்குடிக்கு ேக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு கிைாமத்தில்
கற்ேழிப்பு (கோலிட்டிகல் கைக்ட்ைஸ் ரமண்ட்ல இருந்தா கட்டுரை எழுத வை மாட்லைங்குது) நைந்தால், அது
திைத்தந்தியில் இைண்டு ேத்திச் கசய்தியாக வந்தால், நம்ரம அந்தச் கசய்தி கதாந்தைலவ கசய்வதில்ரல.

ஆக்சுவலாக, இரதப்லோன்ற சாதாைணக் கற்ேழிப்புச் கசய்தி ேத்திரிக்ரககளில் கூை வைாது. அந்தக் கற்ேழிப்ேில்
ஏலதனும் ஸ்கேஷல் இருக்க லவண்டும், சுவாைசியம் இருக்க லவண்டும், அப்லோதுதான் இைண்டு ேத்திச் கசய்தி

வரும். அதுவும் நம் உணர்ச்சிகரள எல்லாம் ககாந்தளிக்கச் கசய்யாது. இதுலவ கைல்லியிலலா, மும்ரேயிலலா,
கேங்களூரிலலா, தற்லோது லோைால் லோகட்டும் என்று கசன்ரையிலலா கற்ேழிப்பு நைந்தால் நம்ரம மீ றி

லகாேப்ேட்டுக் ககாந்தளிக்கச் கசய்கிலறாம். ஏன் இந்த கமட்லைாோலிட்ைன் கற்ேழிப்பு மட்டும் நம்ரம ககாந்தளிக்கச்
கசய்கிறது? நம் சலகாதரிகளும், காதலிகளும், மரைவிகளும் - சரி சரி, மரைவியும் - நகைத்தில் வசிப்ேதாலா?
அல்லது நகைத்தில் வசிக்கும் கவள்ரளத் லதாலுள்ள நவநாகரீக நங்ரக கமன்ரமயாைவள், அவளுக்குத்தான்

கிைாமத்துப் கேண்ரண விை அதிகமாக வலியும் இழப்பும் எை ஆழ்மைதில் நமக்லக கதரியாமல் நிரைக்கிலறாமா?
நகைலமா கிைாமலமா, கவறும் கற்ேழிப்பு மட்டும் நைந்தால் கேரும் அதிர்வரலகள் கிளம்புவதில்ரல. கற்ேழிப்புைன்
லசர்த்து வன்முரற, ககாரல, சம்மந்தப்ேட்ை கேண்ரணத் தாக்கி அப்கேண்ணிற்கு உைல் ரீதியாக ஏலதனும்

நிைந்தை ஊைம் அல்லது உயிரிழப்பு ஏற்ேட்ைால் மட்டுலம நமக்குப் ேரிதாேமும் அதன் காைணாமாக ககாஞ்ச லநைம்

கழித்துக் ககாந்தளிப்பும் ஏற்ேடுகிறது. அதாவது கற்ேழிப்புைன் லவறு ஏலதனும் க்ரைம் லசர்ந்து இருந்தால் மட்டுலம

நாமும் மீ டியாவும் சிலிர்த்துக்ககாள்கிலறாம். கற்ேழிப்லே கேரிய க்ரைம் என்று நம் மூரளக்கு உரறப்ேலதயில்ரல.

அது நம் தவறும் இல்ரல, நம் வளர்ப்பு அப்ேடி! இதுவரை நாம், நம் என்று கசால்லிி்யகதல்லாம் ஆண்கரளத்தான்.
ஓர் ஆணுக்குக் கற்ேழிப்பு என்றால் லநைடியாக புரிந்து ககாள்ள முடியாது. ஓர் ஆணாக இருந்து ககாண்டு கற்ேழிப்பு
ஒரு கேண்ணுக்கு மைரீதியாக ககாடுக்கும் அதிர்ச்சிரயலயா, வலிரயலயா, அருவருப்ரேலயா புரிந்து ககாள்ளலவ
முடியாது. ஏகைன்றால் தன்ரைலய யாலைனும் கேண் கற்ேழித்தால் கூை அரதப் கேருரமயாக கவளியில்

கசால்லிக் ககாண்டு திரியும் மை அரமப்பு கேற்றவன் ஆைவன். அவன் லநைடியாக அல்லாமல் ஒரு மாதிரி

கற்ேழிப்ரே எப்ேடிப் புரிந்து ககாண்டு ககாந்தளிக்கிறான் என்றால், தன் சலகாதரிரயலயா, மரைவிரயலயா ஒரு

ைவுடி கற்ேழிப்ேதாகக் கற்ேரை கசய்து ோர்த்துதான் கற்ேழிப்ேின் ககாடுரமரய உள்வாங்கிக்ககாண்டு, ஒரு மாதிரி
புரிந்து ககாண்டு ககாந்தளிக்கிறான். இதில் முக்கியமாை விஷயம் கற்ேழிப்ோல் ோதிக்கப்ேடும் கேண் தன் தங்ரக
லோலலவா, மரைவி லோலலவா இருக்க லவண்டும். அதாவது அந்தஸ்தில், அழகில், க்ளாஸில்….

இதில் கோத்தாம் கோதுவாக எப்ேடி ஆண்கள் எல்லாம் இப்ேடி எை கசால்லப்லோச்சி எை சிலர் லகாேிக்கலாம்.
எதிலும் விதிவிலக்குகள் உண்ைல்லவா? அதைால் மன்ைித்து விடுங்கள், சில விதி விலக்குகரள - மீ ண்டும்

மன்ைிக்கவும், சிலரைத்தான் - குறிப்ேிை முடியும். ஏகைன்றால் கட்டுரையின் லநாக்கம் அதுவல்ல! விதிவிலக்குகள்:
கஜயலமாகன் மற்றும் அவரின் தீவிை வாசகர்கள், முக்கியமாக எஸ்ைா, சுகி சிவம், ககஜ்ரிவால், அன்ைா

ஸாலை,

ஏ.ஆர். ைஹ்மான், நீதியைசர் சந்துரு, சாலமன் ோப்ரேயா, டி.ைாலஜந்தர் மற்றும் அரைத்து அைாத்து கவறுப்ோளர்கள்.
இந்தியாரவலய குலுக்குமளவு ஒரு சிறப்புக்கற்ேழிப்பு நைந்து முடிந்தவுைன் மீ டியா, விஐேிகள், கேண்ணியவாதிகள்,
கேண்ணியவாதிகவர் கள்வன்கள், லசாஷியல் கநட்கவார்க்கிங்க் ரசட் எை அரைவரும் அரதப் ேற்றிப் லேச

ஆைம்ேிக்கிலறாம். அதிலும் இந்தக் கற்ேழிப்ேில் ஏலதனும் வித்தியாசமாை கருத்ரதச் கசால்லி விை லவண்டும் எை
அரைவரும் தரலப்ேடுகின்றைர். மூரளரயக் கசக்கி ஆளுக்ககாரு வித்தியாசக் கருத்ரத கசால்லி விடுகின்றைர்.
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கற்ேழிப்ேில் என்ை கேரிய கருத்து லவறுோடு இருக்க முடியும்? மைநிரல ோதிக்கப்ேட்ைவர்கள் மற்றும்

ரசக்லகாக்கரளத் தவிை மற்ற அரைவருக்கும் ஒலை கருத்துதான் இருக்க முடியும். தன்ைால் ஏதும் கசய்ய

முடியாது என்ற நிரலயில் ஓர் ஆதங்கத்தில், அட்லீஸ்ட் ோதுகாப்ோக இருக்கலாம் எை சிலர் அக்கரறயுைன்
ஆலலாசரை வழங்குகிறார்கள். அதுவும், உரைக்கட்டுப்ோடு ேற்றியது அல்ல. இைவு லநைத்தில் யாருமில்லாத
இைத்திற்குத் தைியாகச் கசல்வரதத் தவிர்க்க லவண்டும். ோய் ஃேிைண்டு உைன் வந்தால் கூை தைியாை

ேங்களாவுக்லகா, வைம் சார்ந்த இைங்களுக்லகா, இருளாை மக்கள் நைமாட்ைம் இல்லாத ேீச்சுக்லகா கசல்லலாகாது
என்று ஆலலாசரை கசான்ைால், குற்றவாளிரய விட்டு விட்டு, இரதத் தடுக்க என்ை கசய்யலாம் என்ேரத

விடுத்து, அைசாங்கத்ரத மறந்து விட்டு, ஆலலாசரை கசான்ைவர்கரளக் கடுரமயாகத் திட்ை ஆைம்ேிக்கிறார்கள்.
உைக்கும் கற்ேழித்தவனுக்கும் ஒலை மைநிரல, லவறுோடு இல்ரல என்ேதில் கதாைங்கி, நீயும் ஒரு லைப்ேிஸ்ட்

தான் எை முடித்து ரவக்கிறார்கள். கேண்ணியவாதிகளிைமும், அவர்கவர் கள்வன்களிைமும் சைமாரியாகத் திட்டு
வாங்கியவனுக்குச் சமயத்தில் தானும் உண்ரமயில் ஒரு லைப்ேிஸ்ட்தாலைா எைச் சந்லதகலம வந்து விடுகிறது.
கற்ேழிப்ரேத் தடுப்ேதில் அைசாங்கத்துக்கு கேரும் ேங்கு இருக்கிறது, மறுப்ேதற்கில்ரல. இந்த விஷயத்தில்

மட்டுமல்ல, லவறு எந்த விஷயத்தில் நம் நாட்டு அைசாங்கம் மிகச் சரியாக கோறுப்புைன் நைந்து ககாள்கிறது? மிக

முக்கியமாை குழந்ரதகள் விஷயத்தில் அைசு என்ை கசய்து ககாண்டு இருக்கிறது? எத்தரை குழந்ரதகள் லவைில்
இருந்தும், ஆழ் குழாய் சாக்கரையிலும் விழுந்து கசத்துக்ககாண்டு இருக்கிறார்கள்? ேள்ளியிலலலய குழந்ரதகள்

எரிந்து சாம்ேலாை ேிறகு நம் அைசு எடுத்த நைவடிக்ரக என்ை? இந்த விஷயத்தில் அைசுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும்
உைல் சுைரணயும் கிரையாது, அறிவுச் சுைரணயும் இல்ரல. நிரலரம இப்ேடி இருக்ரகயில் முதல் கட்ைமாக

நாம்தான் நம் ோதுகாப்ரே உறுதி கசய்துக்ககாள்ளக்கூடிய நிரலயில் உள்லளாம். இந்த விஷயத்தில் ஆண், கேண்
என்கறல்லாம் ேிரித்துப் ோர்த்துச் சண்ரையிட்டுக் ககாள்வதில் அர்த்தம் இல்ரல, அது முட்ைாள்த்தைமாைதும்

கூை. அைசுக்குப் ேிறகு சமூகத்துக்கும் குடும்ேத்துக்கும் கற்ேழிப்ரேக் குரறப்ேதில் கேரும் ேங்கு இருக்கிறதுதான்.
அது என்ை? ஆண் குழந்ரதக்கு சிறு வயதிலலலய கேண்கரள அலட்சியமாக அணுகக் கூைாது, கேண்களுக்கு
கதாந்தைவு ககாடுக்கக்கூைாது, விருப்ேமில்லாமல் கதாைக்கூைக் கூைாது என்ேரத, திருைக்கூைாது, கோய்

கசால்லக்கூைாது என்று கசால்லித் தருவது லோல கசால்லித்தைலவண்டும் எைச் கசால்கிறார்கள். யார் கசால்லித்
தருவது? திரும்ேவும் அம்மாதான் கசால்லித் தந்தாக லவண்டி இருக்கிறது. லவகறான்றுமில்ரல, அம்மா

கசான்ைால்தான் குழந்ரத மைதாை ஓைளலவனும் லகட்கும். கோய் கசால்லக்கூைாது, திருைக்கூைாது என்றுதான்

ேல வடுகளில்
ீ
கசால்லிக்ககாடுத்து வளர்க்கிலறாம். குழந்ரத கேரியவைாைதும் அரதக் கரைேிடிக்கிறதா என்ை?
அப்புறம் என்ைதான் கசய்வது? ேிைச்சரை இங்கு இல்ரல. ஒரு குடும்ேச் சூழ்நிரலயில் வளரும் 99 சதவதம்
ீ
ஆண்கள் கற்ேழிப்ேில் ஈடுேடுவதில்ரல. கற்ேழிப்ரேப் ேற்றி நிரைத்துக்கூைப் ோர்ப்ேதில்ரல என்ேதுதான்

உண்ரம. சிலர் அதிகேட்சமாக தம் மரைவிரயக் கற்ேழிப்ோர்கள், மரைவிகளும் மன்ைித்து விட்டு விடுவார்கள்.
உணர்ச்சிவசப்ேைாமல் லயாசித்தால் கற்ேழிப்ேவர்கள் உருவாவதற்கு நாம் அரைவரும் நம்ரம அறியாமாலலலய
காைணகர்த்தாக்கள்தான். தைக்கு முன்ேின் கதரியாத கேண்ரணக் ககாடூைமாகக் கற்ேழிப்ேவன் ேின்ைணிரய

எடுத்துப் ோர்த்தால் மிகவும் ேின்தங்கிய நிரலயில் இருக்கிறான். குடும்ேம் இருக்காது அல்லது சிங்கிள் மதர்
ரசல்ைாக இருப்ோன். இருப்ேிைம் இல்லாமல் ேிளாட்ஃோர்மில் இருப்ேவன், ேடிப்ேறிவில்லாதவன், ஏலதனும்

சாக்கரைக்குப் ேக்கத்தில் குழுவாக வாழ்ேவர்கள் - இப்ேடி நம் வாழ்ரகக்குச் சற்றும் சம்மந்தம் இல்லாதவர்கள்.
நாமும் அைசாங்கமும் அவர்கரளக் கண்டு ககாள்வலதயில்ரல. அவர்களும் நம்மிரைலயதான் வாழ்கிறார்கள் என்ற
எண்ணம் கூை நம்மிைம் இல்ரல. அவர்களும் நம் சமூகத்தின் அங்கம் என்ேரத வசதியாக மறந்து விட்டு

கைாமாண்டிரசஸ் கசய்து ககாண்டு இருக்கிலறாம். அைசும் ஆரள விடுைா சாமி எைக் கண்ரண மூடிக்ககாள்கிறது.
இந்த மாதிரியாை மக்களின் மைநிரல என்ை? அவர்களின் எதிக்ஸ் என்ை? லவல்யூஸ் என்ை? அவர்கள் நம்ரமப்
ேற்றி என்ை நிரைக்கிறார்கள்? அவர்களின் வாழ்க்ரக முரற என்ை? அவர்களின் தைிப்ேட்ை நியாய தர்மங்கள்
என்ை? இரதப்லோன்ற லைட்ைா ஏதும் நம்மிைலமா அைசிைலமா இல்லலவயில்ரல.

இது இல்லாமல் ேணத்திமிரில் தன்கீ ழ் லவரல கசய்ேவரளக் கற்ேழிப்ேவன், காதலிரயக் கற்ேழிப்ேவன், அைசியல்
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மற்றும் ஏலதனும் கசல்வாக்கு ககாடுக்கும் திமிரில் கற்ேழிப்ேவன் லோன்றவர்கரள ரசக்லகா லகட்ைகிரியில்தான்

ரவக்கிலறன். இவர்களின் ககாட்ரைரய நசுக்கி குஞ்ரச அறுத்து காக்காய்க்கு லோடுவதில் மாற்றுக் கருத்தில்ரல.
லைப்ேிஸ்டுகள் வழக்கமமாகச் கசால்லும் கவர்ச்சியாை உரையணிந்து இருந்தாள், இைவு லநைத்தில் லலட்ைாகச்

சுற்றிைாள், அதைால் கற்ேழித்லதாம் என்று கசால்வகதல்லாம் சுத்தப் லேத்தல். அரத ஒதுக்கி விைலாம். அழகாக

உரையணிந்தால் ைசிக்கலாம். கைாம்ேக் கவர்ச்சியாக ஆோசமாக உரையணிந்தால் அருவருப்புதான் வருலம ஒழிய
உைலுறவு ககாள்ளுமளவுக்கு கவறி லதான்றாது. சில வக்கீ ல்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் கேண்கள் உரை

கவர்ச்சியாக அணிவதால்தான் கற்ேழிக்கிறார்கள் எை ஒத்து ஊதுவரதப் ோர்க்க முடிகிறது. அவர்களுக்கு கேண்கள்
கவர்ச்சியாக உரை அணிவது ேிடிக்கவில்ரல. கடும் ேிற்லோக்குவாதிகள். தங்கள் கருத்ரத நிரல நாட்ை

லைப்ேிஸ்டின் ஸ்லைட்கமண்ரை துரணக்கு இழுத்து, கேண்கரளப் ேயமுறுத்துகிறார்கள். இவர்களிைம் விவாதம்
கசய்வது கவட்டிப்ேயன். இவர்களின் அங்கீ காைம் யாருக்குத்லதரவ? கேண்கள் தங்களுக்கு விருப்ேமாை

உரைரயத் துணிந்து அணியலாம். ோதுகாப்புக் காைணிகரள மைதில் இருத்திக்ககாண்ைால் லோதும். எந்த உரை

லோட்டிருந்தாலும் லைப்ேிஸ்ட் கற்ேழிக்க முயலுவான். அவனுக்கு ோட்டிக்கும் சிறுமிக்கும் வித்தியாசம் கதரியாது.

மருத்துவமரையில் உயிருக்கு லோைாடிக்ககாண்டிருக்கும் வயதாை லநாயாளிரயக் கூை விட்டு ரவக்க மாட்ைான்.
அவனுக்குத் லதரவ கநஞ்சில் ககாஞ்சம் சரதயும், இடுப்புக்கு கீ லழ ஓர் ஓட்ரையும்தான்.
என்ைதான் கசய்தாலும் கற்ேழிப்ரே கமாத்தமாகத் தடுத்து விை முடியாது என்ற கசப்ோை உண்ரம முகத்தில்
அரறந்தாலும், அரதக் குரறப்ேதற்கு நம்மாலாை முயற்சிகள் எடுக்கலாம். சில ோதுகாப்பு விதிகரளப்

ேின்ேற்றுவதில் தவலறதும் இல்ரல. கவட்டியாக ஏத்தி விடும் லோலி கேண்ணியவாதி ஆண்கரள நம்ோதீர்கள்
கேண்கலள. இங்லக ஃலேஸ்புக்கில் உங்கரள ஏற்றி விட்டு விட்டுத் தங்கள் வட்டு
ீ
கேண்களிைம் என்ை
கசால்கிறார்கள், எப்ேடி நைந்து ககாள்கிறார்கள் என்று ோர்த்தால் அதிர்ச்சிதான் மிஞ்சும்.
1) ோய் ஃேிைண்ட் / காதலரைக் கூை நம்ோதீர்கள்.
2) காதலனுைன் கைாமான்ஸ் கசய்ய லவண்டும் எைில், அவன் வட்டிலலா
ீ
அல்லது உங்கள் வட்டிலலா,
ீ
யாரும்
இல்லாத லோது கைாமான்ஸ் கசய்து ககாள்ளுங்கள். ல

ாட்ைலில் கூை ரூம் லோட்டு கைாமான்ஸ் கசய்யலாம்.

இதுவும் காதலைின் நம்ேகத்தன்ரமரய கோறுத்தது. ஆைால் ஆளைவமற்ற இைங்கரளக் கண்டிப்ோகத் தவிர்க்க
லவண்டும். காடு, இருட்ைாை ேீச், ோழரைஞ்ச ேங்களாவுக்கு லோறது எல்லாம் அதிக அளவு ரிஸ்க் ககாண்ைது.
3) ரூம் லோைக் ரகயில் காசு இல்ரல எைில் ேல அைசாங்க அலுவலக வளாகங்கள் இருக்கும். ோதுகாப்ோக

அங்லக கைாமான்ஸ் கசய்யலாம். உதாைணத்திற்கு கசன்ரையில் ேிர்லா லகாளைங்கம் கைாமான்ஸ் கசய்ய ஏற்ற
இைம். கன்ைிமாைா நூலக வளாகம், கசன்ரை ேல்கரலக்கழக வளாகம், அைசிைர் லதாட்ைம் லோன்றரவகளில்
எந்த ேிைச்சரையும் வைாது. ர

லகார்ட் வளாகம், கமிஷைர் அலுவலக வளாகம் லோன்றரவ ோதுகாப்ோைரவ!

4) தைியாகச் கசல்ரகயில் கூடுமாைவரை இைவு 9 மணிக்குள் லவரலரய முடித்து வட்டுக்கு
ீ
வருவது லோல

ோர்த்துக்ககாள்ளவும். இயலவில்ரல எைில் தகுந்த துரணயுைன் வைவும். நண்ேரை / உறவிைரை அரழயுங்கள்.
5) நமக்கா நைக்கப்லோகுது என்கறண்ணாமல் ரகயில் கேப்ேர் ஸ்ப்லை, சின்ை கத்தி லோன்றரவ ரவத்திருக்கலாம்.
6) சிறிய அளவிலாவது தற்காப்பு ேயிற்சி கற்றுக்ககாள்ளலாம். ேள்ளிகளிலலலய இரத அறிமுகப்ேடுத்தலாம்.
7) யாருமில்லாத கம்ோர்ட்கமண்டில் ஏறுவது, நள்ளிைவில் தைியாக ைாக்ஸியில் கசல்வரதத் தவிர்க்கலாம்.
8) ஆண்களுக்கு ககாட்ரையில் நங்ககன்று உரதத்தால் தாங்க முடியாது. இருவர்தான் எதிரி எைில் ரதரியமாக
உரதக்க முயற்சி கசய்யலாம்.

9) லவரல கசய்யும் அலுவலக்த்தில் இருந்து கவளிலயறும் வழி ோதுகாப்ோைதாக இல்ரலகயைில், தயங்காமல்
நிர்வாகத்திைம் சீரியஸாக கசால்லவும்.
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10) சைார் ேைாகைை யாரிைமும் கசல்லோன் நம்ேரையும் மைரதயும் ேறி ககாடுக்காதீர்கள். சாட் மூலம், லோன்
மூலம் லேசியரத ரவத்து தைியிைத்தில் ஒருவரை சந்திக்கச் கசல்லாதீர்கள். நம்மாளு அப்ேடி
இல்ரலகயன்றுதான் லதான்றும். லைப்ேிஸ்டும் யாருக்லகா நம்மாளுதான்.

1ஓவியம் : ைாமி
அரைத்து நாடுகளிலும் ஆண்கள் ஒலை லோலத்தான் இருக்கிறார்கள். கேண்கரளப்ேற்றி கிட்ைத்தட்ை ஒலை

மாதிரியாை எண்ணங்கரளலய ககாண்டிருக்கின்றைர். அரைத்து விஷயங்களிலும் நம்ேர் 1 கோசிஷைில் இருக்கும்
அகமரிக்கா ேழக்க லதாஷத்தில் கற்ேழிப்ேிலும் முன்ைணியிலலலய இருக்கிறது என்று தைவுகள் கதரிவிக்கின்றை.

இந்தியாவுக்கு ஐந்தாவலதா ஆறாவலதா இைம். ேைவால்ரல, அகமரிக்காவிலலலய நிரறய கற்ேழிப்பு இருக்கு, நம்ம
நாடு எவ்லளா லதவலாம் என்கறல்லாம் கேருரமப்ேட்டுக்ககாள்ள முடியாது. நம் நாட்டில் கேரும்ோலாை

கற்ேழிப்புகள் ேதிவாவலதயில்ரல. ஏலதா ககாஞ்சூண்டு ேதிவாை புகார்கரள ரவத்லத நமக்கு ஐந்தாம் இைம்.

அரைத்து கற்ேழிப்புகரளயும் ரதரியமாக புகார் அளித்து லகஸ் ஆடிைால், நிச்சயமாக கசால்ல முடியும் இந்த
விஷயத்தில் நாம் அகமரிக்காரவ முந்தி ேழிப்பு காட்ைலாம். ஏன் புகார் ேதிவாவதில்ரல என்ற விஷயம்

குழந்ரதக்கு கூை கதரியும். கற்ேழிப்ேில் ோதிக்கப்ேட்ை கேண்ரண எவனும் கல்யாணம் ேண்ண மாட்ைான். மீ றி
ேண்ற சில லேர் மீ டியா கவளிச்சத்துக்காக ேண்ணுவான்.

இங்லக கேண்ணியம் லேசிக்ககாண்டும், கேண்கரள புைட்சிகைமாக இருக்கச்கசால்லி ஏற்றி விட்டுக்ககாண்டிருக்கும்
ஆண்கலள, மைரதத் கதாட்டுச் கசால்லுங்கள், நீங்கள் காதலித்த கேண்லணா, வட்டில்
ீ
ோர்த்த கேண்லணா

கற்ேழிக்கப்ேட்டு, புகார் ககாடுத்து லகஸ் நைத்திக்ககாண்டு இருக்கிறாள் என்று கதரியவந்தால், உங்களில் எத்தரை
லேர் அரத ஒரு கோருட்ைாக மதிக்காமல் அந்தப் கேண்ரண திருமணம் கசய்வர்கள்?
ீ
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அலநகமாக விரை பூஜ்யம்தான் வரும். கேண்கலள, இந்த ஆம்ேரளப் ேசங்கரள நம்ோதீர்கள். உங்க ோதுகாப்ரே
நீங்கள்தான் உறுதி கசய்து ககாள்ள லவண்டிய சூழ்நிரலயிலும், அரதப் ேற்றி கிஞ்சித்தும் கவரலப்ேைாத

நாட்டிலும் வாழ்ந்து ககாண்டு இருக்கிலறாம் என்ேரத உணருங்கள். ஆண்கள் எல்லாம் ககட்ைவனும் இல்ரல,

கைாம்ே நல்லவனும் இல்ரல, சூப்ேர் லமனும் இல்ரல. ககாஞ்சம் ஆம்ேரளங்க உலகத்ரதயும் கதரிஞ்சிக்கலாம்.
இதுவரை நான் ேழகிய ஆண்கள் கூட்ைத்தில் யாரும் எந்தப் கேண்ரணயும் லைப் கசய்ய லவண்டும் என்று

விரளயாட்டுக்குக் கூை கசான்ைதில்ரல. அந்த எண்ணம் கூை இதுவரை வந்ததாகச் கசான்ைதில்ரல. ஆண்கள்

கூட்ைத்தில் என்ை லதான்றிைாலும் லேசலாம். அதைால் மைதில் ரவத்து கவளியில் கசான்ைதில்ரல என்று கூற
முடியாது. இரத ரவத்து, ேைவாயில்ரல கேரும்ோலாை ஆண்கள் உத்தம புத்திைர்கள் என்று நிரைத்து

விைலாகாது. கற்ேழிப்ரேத் தாண்டி எத்தரை வக்கிைமாகவும் சிந்திக்கிறார்கள் கேண்கரள எவ்வளவு லகவலமாக
நிரைக்கிறார்கள், எவ்வளவு இழிவாகப் லேசுகிறார்கள் என்ேரதச் சில உதாைணங்கள் மூலம் கசால்கிலறன்.

சம்மந்தலம இல்லாத கேண்கலளா, தன்னுரைய கல்லூரியில் ேடிக்கும் லதாழிலயா, அலுவலகத்தில் லவரல

கசய்யும் லதாழிலயா எல்லாம் ஒன்றுதான் ஆண்களுக்கு. கேண்களிைம் நாகரீகமாக வழிந்து ககாட்டி வழுக்கி
விழும் ஆண், ஆண்கள் கூட்ைத்தில் இருக்கும்லோது எப்ேடி லேசுவான்?
“அவளுக்கு கசம காய் மச்சி “
“ஒரு தைரவயாவது அவரளப் லோைணும் மாப்ள”
“லதன் மாதிரி இருக்கா மச்சி, ேீச் கைஸார்ட் கூட்டிப் லோய் நக்கி நக்கி ஒழ்க்கணும் மாப்ள”
உைல் ரீதியாக அவரள அனுேவிக்கும் ஆரசரய இப்ேடிச் சர்வ சாதைணமாக கவளிப்ேரையாகக் குழுவில்
கவளிப்ேடுத்தும் ஆண், எந்தப் கேண்ணுைைவாது சண்ரை வந்து விட்ைாலலா, லகாேம் வந்து விட்ைாலலா,
“லதவடியாச் சிறுக்கி “
“கண்ைவன்ட்ரையும் ேடுக்கறவதாலை “
“அது ஒக்காருன்ைா ேடுக்குற லகஸ் மச்சி “
“வாய்ல வுட்டு அடிக்கணும் மாப்ள அப்ேத்தான் சரிவரும்”
இன்னும் ேலவாறாக எழுத முடியாத அளவுக்கு சைமாரியாக திட்டுவான்.
காதலிக்கும்லோது தன் காதலிரயப்ேற்றி உயர்வாக தன் நண்ேர்களிைம் லேசுேவர்கள், காதலிரய லதவரத என்று
கசால்ேவர்கள், காதல் ஏலதா ஒரு காைணத்தால் முறிந்தவுைன் தன் நண்ேர்களிைம் லவறு மாதிரி லேசுவார்கள்.
“காரல விரிக்கிற நாய்க்லக இவ்லளா ககாழுப்புன்ைா லமல ேடுக்குற எைக்கு எவ்லளா இருக்கும்?”
“லோைா லோறா மச்சி, அவரள ஒழ்த்து கிழிச்சி எடுத்துட்லைன்”
“முட்டி லோட்டு பூரள ஊம்புைவதாலை, அவரள விை எைக்கு எவ்லளா திமிர் இருக்கும்”
கசக்ஸ் என்ேது அழகாை லஷரிங். இருவரும் மைமுவந்து தன் உைல் மீ து இருக்கும் மரியாரதரய தைது

துரணக்காக விட்டுக்ககாடுத்து அடி ஆழம் வரை இறங்கிப்ோர்த்து ைசித்துத் துய்ப்ேது. ஆைால் கேரும்ோலாை
ஆண்களுக்கு அது ஒரு உரைரமரய கவற்றி ககாள்ளும் கசயலாகலவா, தன் அதிகாைத்ரத

நிரலநாட்டுவதாகலவா ோர்க்கிறார்கள். இங்கு காதல், அன்பு, ோசம் ஏன் காமத்துக்குக் கூை இைமில்ரல. ஒழ்த்துக்
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கிழிச்சிட்லைன் எைப் லேசுேவைிைம் என்ை உணர்ச்சி இருந்திருக்கும்?
ஒரு கேண் அன்பு லமலலாங்க ஓைல் கசக்ஸில் ஈடுேடுவது எவ்வளவு கேரிய விஷயம்? இதற்லக நம்மூர்
ஆண்களின் ர

ஜீன் ேற்றியும், அழகுணர்ச்சி ேற்றியும் நமக்கு நன்கு கதரியும். கைட்ரை ஜரை லோடும் அளவுக்கு

ஆண்குறிப் ேிைலதசத்தில் மசிர் ரவத்திருப்ோர்கள். ஆண்குறிரயப் ேிதுக்கி சுத்தம் கசய்ய மாட்ைார்கள். கவளிலய
மட்டும் கைரமக்கு லக்ஸ் லசாப்ரே விபூதி லதய்ப்ேது லோல லதய்ப்ேலதாடு சரி. சிலருக்கு அந்தப் ேிைலதசத்தில்

சீரலப் லேன்கள் எல்லாம் இருக்கும். மரு, ேரு, ககாப்ேளம், கட்டி இன்ைேிற விசித்திை ஐட்ைங்கள் குறிரயச் சுற்றி
ஸ்தாேித்து இருக்கும். முதல் முரறயாக அந்த ஏரியாவில் முகத்ரத நுரழப்ேவளுக்கு எப்ேடி இருக்கும்?
லேைதிர்ச்சி அரைவாள். அரதயும் மீ றி காதலால் முன்லைறுேவளுக்கு அழுகிய ேிண வாரை முகத்தில்

அரறயலாம். எல்லாவற்ரறயும் மீ றித்தான் தன் காதலனுக்காக ப்லளா ஜாேில் ஈடுேடுகிறாள் ஒரு கேண். உலகில்
மிக மிக ரிஸ்காை விஷயம் முதன் முதலில் ஒரு இந்திய ஆண்மகனுக்கு ப்லளா கசய்வதுதான் எைலாம்.

இதில் முக்கியமாை விஷயம் என்ைகவன்றால் லமற்கசான்ை அரைத்து ேன்ச் ையலாக்குகளின் லோதும் அரைத்து
உரையாைல்களின் லோதும் மற்ற ஆண்களும் லசர்ந்து ககாள்வார்கள். எந்த ஆணும், கேண்கரள இப்ேடிப்

லேசக்கூைாது எை எதிர்த்துப் லேசமாட்ைான். மிஞ்சி மிஞ்சிப் லோைால் ஒரு ஆண் அதில் கலந்து ககாள்ளாமல்

அரமதியாக ோர்ரவயாளைாக இருப்ோன், அவ்வளவுதான். நாகைல்லாம் அப்ேடி இல்ரல என்று தயவு கசய்து
எந்த ஆம்ேரளயும் லஷால்ைரை தூக்கிகிட்டு வைலவண்ைாம். நீங்கள் அப்ேடி இல்லாமல் இருக்கலாம். உங்கள்

கேயரை எைக்கு கமயில் அனுப்ேிைால், உத்தம ஆண்கள் என்ற தரலப்ேில் லோைப்லோகும் லிஸ்டில் உங்கள்

கேயரை லசர்த்துவிடுகிலறன். முன்லே கூறியது லோல விதிவிலக்குகள் இருக்கலாம். கேரும்ோன்ரம இப்ேடித்தான்.
ஐயய்லயா ஆண்கலள இப்ேடித்தாைா எை மிைண்டு விை லவண்ைாம். இவர்கள் கூைவா வாழ லவண்டும் எை விைக்தி
அரைந்து கூகிளில் லோய் கலஸ்ேியரைப் ேற்றித் லதை லவண்டியதில்ரல. கோதுவில் மற்ற கேண்கரளப் ேற்றி
இப்ேடி லேசிைாலும் தன் மரைவி எை வரும்லோது கேண் புைிதவதி ஆகிவிடுவாள். கூடுமாைவரை நண்ேர்கள்
கூட்ைத்தில் எவ்வளவு குடி லோரதயிலும் மரைவிரயப் ேற்றிலயா, திருமணம் கசய்து ககாள்ளப்லோகும்

காதலிரயப் ேற்றிலயா மரியாரதக் குரறவாகப் லேசுவலதயில்ரல. கமைக்ககட்டு மரியாரத லசர்த்து அவங்க,

இவங்க, வட்டுக்காைம்மா
ீ
என்றுதான் விளிப்ோர்கள். அவ கசான்ைா, அவ ககாஞ்சம் லகாவக்காரி என்ேதாக அவ,
இவ என்று கூை கசால்வதில்ரல. மரைவி லமல் கேரிய மரியாரத எல்லாம் கிரையாது. இவன் லேசுவரதப்

ோர்த்து மற்ற நண்ேர்களும் அவ இவ எைப் லேசி விைப்லோகிறார்கள் என்று ேயம். அது மட்டுமல்லாமல் அவ, இவ
என்று கசான்ைால் ககாஞ்சம் கசக்ஸியாக ஃேீல் ஆகிறது என்ேது லோன்ற மைநிரலயில், லகட்டுக்ககாண்டு
இருப்ேவர்களும் தன் மரைவிரய கசக்ஸியாக நிரைத்து விைப்லோகிறான் என்ற எண்ணமும் காைணமாக
இருக்கலாம். வட்டுக்காைம்மா
ீ
என்று கசான்ைால், ரகயில் கதாரைப்ேக்கட்ரைலயாடு விம் ோர் கரற

லசரலலயாடு ஒரு கேண்மணி நின்று ககாண்டிருப்ேது கற்ேரையில் வருகிறது அல்லவா? அதுதான் காைணம்.
முக்கியமாக கேண்கள் இதிலிருந்து என்ை கதரிந்து ககாள்ள லவண்டும் எைில், உங்களுக்லகா, உங்களுைன் ேழகும்
ஆணுக்லகா திருமணம் கசய்து ககாள்ளும் எண்ணம் இல்ரலகயைில், உங்களின் அந்தைங்கத்ரத கோதுவில்

ரவக்கத் தயங்க மாட்ைான். அது நீங்கள் இருவரும் கநருக்கமாக எடுத்துக்ககாண்ை புரகப்ேைமாக இருக்கலாம்,
விடிலயாவாக இருக்கலாம். உங்கள் இருவருக்குள் நைந்த கசக்ஸ் உரையாைலாக இருக்கலாம். உங்கள்

இருவருக்குள்ளும் நைந்த உைல் உறரவக்கூை இன்ச் ரே இன்ச்சாக வர்ணிப்ோன். நீங்கள் கசான்ை காதல் கமாழி,

இன்ை ேிற காம கமாழிகரள மறக்காமல் மைப்ோைம் கசய்து நண்ேர்களிைம் கசால்லிப் புளகாங்கிதம் அரைவான்.
கேரும்ோலாை ஆண்கரளப் கோறுத்தவரை கசக்ஸ் என்ேது மைப்பூர்வமாை மை உைல் ேகிர்தல் அல்ல; சாகசம்.
குடும்ேப் ேின்ைணியில் வந்த ஆண் திருமணத்திற்கு முன் தான் கைக்ட் கசய்த கேண்லணா, இல்ரல தன்ரை

வலியைாக காதலித்த கேண்லணா, நான்ரகந்து கேண்களுைன் எதிர்ோைாத தருணத்தில் (ேடுத்துதான் இருந்லதாம்,

அப்ேிடிலய எப்ேிடிலயா இண்ைர்லகார்ஸ் ஆயிடிச்சி! - ஏண்ைா இது என்ை மூக்குக்குள்ள ரக வுட்ற விஷயமாைா?)
உைலுறவில் ஈடுேடுகிறான். கேரும்ோலாை உறவுகளில் திருமணம் கசய்து ககாள்வதாக உறுதி அளித்துத் தான்

உைலுறவு ககாள்கிறான். ேல லநைங்களில் ப்கைாஃேஷைலாகத் திட்ைமிடுகிறான். உதாைணாமாக, சும்மா காதலித்துக்
ககாண்டிருக்கும் கேண்ரண, மாமல்லபுைம் சுத்திப் ோத்துட்டு வைலாம் எை அரழத்துக்ககாண்டு லோய், முன்லே

திட்ைமிட்டுப் லோைப்ேட்டிருக்கும் அரறக்கு அரழத்துப்லோய், ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாக கநருங்கி, சூலைற்றி, ஆண்கள்
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ோரஷயில் கசால்வதாைால் லமட்ைரை முடிக்கிறான். சில லநைங்களில் சைக்ரக ஏத்தி விட்டும் கூை.
காதல் கண்றாவிரய விடுங்கள். உறவுகளிலலலய மாமன், சித்தப்ேன் கலாடுக்கன் கலாசுக்கன் எல்லாம் மடியில்

அமை ரவப்ேது, இடுப்ரேக் கிள்ளுவது, லலசாக அரணப்ேது லோன்ற கசயல்களின் மூலம் சின்ைப் கேண்கரளத்
தூண்டி விடுகின்றைர். கேண்கள் என்ை கமஷிைா? அதுவும் உணர்ச்சிகள் உள்ள உைல்தாலை? ககாஞ்சம் உைல்
கைடியாைதும், முத்தம், இறுக்கி அரணப்ேது, மாரைத் கதாடுவது எை முன்லைறி, உரை கரளவது வரை ஒரு

நீண்ை நாள் ப்ைாஸஸாகத் திட்ைமிட்டுச் கசய்து, கரைசியில் கவுத்து லமட்ைரை முடிக்கின்றைர். ப்ைாஜக்ட் சக்ஸஸ்.
இதில் கவைிக்க லவண்டிய விஷயம் என்ைகவைில், உைலுறவுக் கூத்து அைங்லகறும் லோது கேண் எதிர்ப்பு
கதரிவிக்க மாட்ைாள். கேண் விருப்ேத்துைலைலய நைக்கும். அவளும் அரத எஞ்சாய் கசய்வாள். தமிழ்ப்ேை

தாக்கத்தால் லமட்ைர் முடிந்ததும் குத்துக்காலிட்டு முகத்ரதப் புரதத்துக்ககாண்டு சில கேண்கள் அழுவர். ஏன்

எதிர்ப்பு கதரிவிப்ேதில்ரல என்றால் ஸ்லலா ோய்ஸன் லோல அந்த லமட்ைர் தருணத்திற்காக ேல நாட்கள் அவள்
திட்ைமிட்டு தயார் கசய்யப்ேடுகிறாள். 21 வயதுக்கு லமல் இருக்கும் கேண்கள் தன்ரையறியாமலலலய தன்ரை
இழந்ததாக எண்ணி முகத்ரதப் புரதத்து அழுவரத விட்டு விைலாம். என்ைதான் ஆண் ஏமாற்றி உைலுறவு

ககாண்ைாலும் தைக்கும் சுயபுத்தியும், என்ை கசய்கிலறாம் என்ற சுைரணயும் இருக்க லவண்டும். யாருக்கு நம்

மரியாரதக்குரிய கேருரமக்குரிய உைரல ேகிர்ந்து ககாள்ள ககாடுக்கிலறாம் என்ற கதளிவு இருக்க லவண்டும்.
சிறுமிகள் விஷயத்தில் இந்த ஆண்கள் நைந்து ககாள்ளும் விதம்தான் ககாடுரம மற்றும் கவரலக்குரியது.

இப்லோகதல்லாம் சிறு வயதிலலலய வயதுக்கு வந்து விடுகின்றைர். ப்ரைமரி ஸ்கூலிலலலய காதல், முத்தம்,

கட்டியரணப்ேது எல்லாம் கதரிந்து விடுகிறது. உண்ரம ககாஞ்சம் கசப்ோகத்தான் இருக்கும், ஐந்தாம் வகுப்பு

ேடிக்ரகயிலலலய என்ைகவை கதரியாமல் லவ் யூ கசால்லிக்ககாள்வது, முத்தமிட்டுக்ககாள்வது எல்லாம் சிறுவர்

சிறுமிகளுக்குள் நைக்கிறது. நாம்தான் இரதகயல்லாம் கண்டு ககாள்ளாமல் கண்ரண மூடிக்ககாண்டு கள்ளக்காதல்
கரதகரள ஆர்வமாக லகட்டுக்ககாண்டு இருக்கிலறாம். 10 வயது முதல் 17 வயது வரை உள்ள சிறுமிகளுக்கு

சிறுமிகளுக்லகயுரிய ஆர்வம் இருக்கும். உறவிைர்கலளா, நண்ேர்கலளா, முக்கியமாக அவரள ஏற்றிச்கசல்லும்

டிரைவர்கள், டியூஷன் மாஸ்ைர்கள், வழக்கமாகச் கசல்லும் கரைக்காைர், ஸ்லோர்ட்ஸ் லகாச், எதிர் வட்டுத்
ீ
தாத்தா
எை எவர் லவண்டுமாைாலும் அப்யூஸ் கசய்யலாம்.

அப்யூஸில் இைண்டு வரக உண்டு. எடுத்த உைலைலய அவளின் ேிரைலவட் ோர்ட்ரஸத் கதாட்டு தைாலடியாக
வன்முரறயாக அப்யூஸ் கசய்வது. இந்த வரகயில் மாட்டிைாலாவது அவள் வட்டில்
ீ
கசால்ல வாய்ப்புண்டு.
இைண்ைாவது வரகதான் லமாசமாைது, லமற்கசான்ைது லோல திட்ைமிட்டு கசய்யப்ேடுவது. சின்ை சின்ை

கதாடுதல் மூலம் அவள் உைரல மலைச்கசய்து, அவளுக்லக அரதப் ேிடிக்க ரவத்து, அதில் அவளுக்கு ஆர்வத்ரத
உண்ைாக்கி, ேடிப்ேடியாக முன்லைறி கட்டியயரணத்தல், முத்தமிடுதல் எை நகர்ந்து உைலுறவில் கூை

முடிப்ேவர்களும் இருக்கிறார்கள். 11 வயது சிறுமி ஒரு தடிமாட்ரை ப்லளா ஜாப் கசய்வரத உங்களால் கற்ேரை

கசய்து ோர்க்க முடிகிறதா? ேல இைங்களில் அதுவும் நைந்து ககாண்டிருக்கிறது என்ேலத உண்ரம. அவள் அதற்கு
ேழக்கப்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கிறாள் என்ேரதத் தாண்டி அவள் அதற்கு அடிரமயாக்கப்ேட்டிருக்கிறாள் என்ேதுதான்
லவதரையாை உண்ரம. அவலள அரத லகட்கும் நிரலரமக்கு தள்ளப்ேட்டு இருக்கிறாள். தயவு கசய்து

குடும்ேத்திற்குள் ககாஞ்சம் கண்கரளத் திறந்து ககாள்ளுங்கள். சிறுமிகளுைன் லநைம் கசலவு கசய்யுங்கள்.
குடும்ே ஆண்களுக்கு கசாந்தத்திலலா, காதல் மூலமாகலவா கேண்கள் ரகக்ககட்டும் துைத்தில் இருப்ேதாலும்,
சுலேமாகக் கிரைப்ேதாலும் திட்ைமிட்டு லமட்ைரை முடித்து தப்ேித்துக்ககாள்கின்றைர். முலகஷ் சிங் லோன்ற
ஆட்களுக்கு இரதப்லோல வாய்ப்பு இல்லாததால், நல்ல சந்தர்ப்ேம் அரமயும் லோது, எதிர்ப்ேடும் எந்தப்
கேண்ரணயும் வன்முரற மூலம் உைலுறவு ககாள்வது மற்றும் தாக்கிக் ககாரல கசய்யும் அளவுக்கு

லோகின்றைர். அழகழகா டிைஸ் லோட்டு லாத்திகிட்டு லோறாளுங்க, எவன் எவன் கூைலயா சுத்தறாளுங்க, நமக்கு
இந்த மாதிரி கோண்ணு கிரைக்கலலய என்ற எரிச்சலும் லகாேமும் இரதப்லோல கசய்யத் தூண்டுகிறலதா

என்ைலவா கதரியவில்ரல. லமட்ைர் என்ைகவன்றால் லமற்கசான்ை வரககளில் குடும்ே ஆண்கள் கைக்ட் கசய்து
லதத்தி லமட்ைர் முடிப்ேது, முலகஷ் சிங் கசய்த கற்ேழிப்புக்கு எந்த வரகயிலும் குரறந்ததல்ல என்ேதுதான்.
இந்த திட்ைமிட்ை ப்ைாஸஸில் வன்முரற இல்ரலகயன்ேதால் சமூகத்தில் கேரிய தாக்கத்ரதலயா,
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ககாந்தளிப்ரேலயா ஏற்ேடுத்துவதில்ரல. கவளிலய கதரிந்தாலும், இவளும்தாலை காட்லைஜுக்குப் லோைா என்ற

வரசலயாடு முடிவுக்கு வந்து விடுகிறது. உைலை முலகஷ் சிங்குக்கு ஆதைவாக லேசிட்ைான் எை துள்ள லவண்ைாம்.
கசால்ல வந்தது என்ைகவைில், ஏமாற்றி லமட்ைர் முடிப்ேவர்கள், திருமண உறுதியளித்து லமட்ைர் முடித்து
ஏமாற்றுேவர்கள் அரைவரும் முலகஷ் சிங்கலள, அரைவரும் லைப்ேிஸ்டுகலள!

முலகஷ் சிங் லோன்ற ஆட்களிைம் வன்முரற இருக்கிறது, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம்.
***
அமிை மணழ

சசாரூபா
'ஸ்ஸப்ோ.'
எரிந்தது காவிரயக்கு. ககாஞ்ச நாளாகத்தான் சிறுநீர் கழிக்ரகயில் இந்த எரிச்சல்.
'என்ை லகடு வந்தது எழவுக்கு?'
முணுமுணுத்தேடி கவளிலய வந்து ககாதித்துக் ககாண்டிருந்த ோலில் டீத்தூளும் சர்க்கரையும் லோட்டுவிட்டு ேிைஷ்
கசய்தாள். வடிகட்டிக் ககாண்டு லோய்

ரிரய எழுப்ேிைாள்.

"வாசல் கேருக்கப் லோைியா?"
"முரறவாசல் அடுத்த வாைம்"
“இன்னும் லநைமிருக்லக. ககாஞ்ச லநைம் ேடுத்திருக்லகன்"
"இல்ரல லவரலயிருக்கு. நீங்களும் எழுந்து வாங்க. ரைம் ஆய்டும்"
ேடுத்திருந்த மகரள ஒரு ோர்ரவ ோர்த்தேடி கவளிலய வந்தவன் கமாரேரலச் சார்ஜில் லோட்ைான்.
ஆன் கசய்து ோத்ரூமினுள் நுரழந்தான்.

ட்
ீ ைர்

‘கசாய்ங்'
லதாரசரய ஊற்றி ரவத்துவிட்டுப் லோய் மகரள எழுப்ேிைாள். குக்கரில் இருந்த குருமாரவக் கிண்ணத்தில்
ஊற்றி

ரி அருகில் ரவத்தாள்.

"மார்க்ககட் லோகணுமா?" தட்ரைப் ோர்த்தேடி லகட்ைான்.
"காகயல்லாம் இருக்கு. சீக்கிைமா குளிைா ஆர்த்தி குட்டி”
"உைம்பு சுைறாப்ல இருக்கு. லைாலலா இருக்கா?"
சட்கைை ஒரு கழிவிைக்கம் சூழப் ேதற்றமாய் அவன் கநற்றியில் ரக ரவத்தாள். கண்களில் நீலைாடு நிரைவுகளும்
திரையிட்ைை.

ேத்தாண்டுகள் லவரல ோர்த்த ஃலேப்ரிலகஷன் கம்கேைி மூைப்ேை, அலத துரறயில் கத்தாரில் லவரல ோர்க்கும்
நண்ேன் ஒருவன் சிோரிசின் லேரில் கசன்ரையில் கிரளயன்ட் இண்ைர்வியூ என்று அரழப்பு வந்தது.
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லநர்காணல் முடிந்து மாதம் 6,500 ரியால் சம்ேளத்தில் லவரல கிரைத்துவிட்ைது என்று அவன் அரலலேசியில்
ேகிர்ந்தலோது

ஜிவ்கவன்றிருந்தது. குைலில் கர்வம் வழிய வழிய அரதப் கேற்லறார்க்கும் தங்ரககளுக்கும்

கசால்லிச் சிரித்த நாள் அது.
“அம்மா லதாரச கருகுது"

ேழிப்பு காட்டியேடி ஆர்த்தி கசால்ல சட்கைை மீ ண்ைாள் காவிரய.
"லஞ்ச்க்கு என்ைம்மா?"
“சப்ோத்திைா. நிலவதாக்கு ஒண்ணு, ேவாைிக்கு ஒண்ணு, என்

கசல்லத்துக்கு மூணு. சரியா?"

அடுத்த ஐந்தாவது நிமிைத்தில் ஐடி கார்ட், லஞ்ச் ோக்ஸ், ரிப்ேன், ஷூ, சாக்ஸ் எல்லாம் அதைதன் இைங்களுக்குப்
லோய் உட்கார்ந்து ககாண்ைை.
முதுகில் ஸ்கூல் லேக்லகாடு ஓர் எட்டு எட்டி முத்தமிட்டுவிட்டு ஸ்கூல் ேஸ்சிற்கு ஓடிைாள் ஆர்த்தி.
வா

ிைி அம்மா, ப்ரீத்தி அம்மா வடுகள்
ீ
கைந்து ோல்கைிக்குச் கசன்று ஆர்த்திக்கு ைாட்ைா காட்டி விட்டு வடு
ீ

நுரழய நுரழய கமாரேல் அடித்து ஓய்ந்தது.
அவலை கூப்ேிட்ைான்.

ரி இைண்டு மிஸ்ட்கால்கள். இவள் ையல் கசய்யத்துவங்க,

"எங்க லோய்ட்ை?"
“ோல்கைிக்கு"
“இவ்வளவு லநைமா? ேக்கத்து வட்டு
ீ
ஆம்ேரளங்க வட்ல
ீ
இருக்கற கோழுதாச்லச?”
"ப்ச்"
"கம்கேைி ேஸ் ஏறிட்லைன். ோத்து ேத்திைமா இரு"
ோத்திைங்கரளக் கழுவிக் கவிழ்த்து வடு
ீ கேருக்கிைாள்.
"காவியா"
கீ ழிருந்து வட்டுக்காைம்மா
ீ
குைல் லகட்ைது.
"என்ைமா" என்றாள் எட்டிப்ோர்த்து
"பூ அறுக்கற கோண்ணுங்க இன்ைிக்கு வைல. வாைா, ஆளுக்கு ஒரு ரக ேறிக்கலாம்"
"வலைன்மா"
‘கசன்ரைக்கு மிக அருகில்’ உள்ள புறநகர். கீ லழ ஆறு லமலல ஆறு எை மும்மூன்று வடுகள்
ீ
எதிகைதிர் ோர்த்த

ேன்ைிைண்டு குடித்தைங்கள். ேின்ைால் அரை ஏக்கருக்கு கைகாம்ேைத் லதாட்ைம். ஊலை மா, கதன்ரை, எலுமிச்ரச,

முருங்ரக மைங்கள். இரு தரலமுரறக்கு முன் கிைாமத்திலிருந்து குடி கேயர்ந்தும் மைேணுவில் விவசாய லமாகம்
மிச்சமிருக்கும் கவள்ளந்தி.
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சை சைகவை பூக்கரளப் ேறித்து விைலிடுக்குகளில் லகார்த்துக்ககாள்வதும் அரவ நிைம்ேியதும் ககாத்தாக

கிண்ணத்தில் லோடுவதும் காவிரயக்கு ேிடித்தமாை லவரல. என்ை, அரவகளின் உயைத்துக்கு ககாஞ்சமாய்க்
குைிந்து ேறிப்ேதால் இடுப்பு விட்டுப்லோகும்.

நீர் அருந்திவிட்டு கமாரேரல எடுத்துக் ககாண்டு இவள் ேடியில் கால் ரவக்க வா

ிைி அம்மாவும் ப்ரீத்தி

அம்மாவும் லசர்ந்து ககாண்ைார்கள். வட்டுக்காை
ீ
அப்ோவும் அம்மாவும் லதாட்ைத்தின் கரைசியில் இருக்க, லேசிைால்
காதில் விழும் கதாரலவில் நின்றுககாண்டு மூன்று கேண்களும் ேறிக்கத் துவங்கிைார்கள்.
"சாம்ோர் வச்லசன். அவரைக்காய் வறுத்லதன். நீங்க?"
"சப்ோத்தி குருமா. மதியம் சாதம் கசய்யணும்"
"நான் தயிர்சாதம், உருரளக்கிழங்கு வறுவல்"
"அடுத்தவாைம் கல்யாண நாள் வருதில்ல உங்களுக்கு?"
“ஆமாம். புைரவ எடுக்கணும். ேிளவுஸ் கதக்கணும். கரைக்கு கூட்டிட்டுப் லோகச் கசால்லி லகட்டுக்கிட்லை
இருக்லகன். ஹ்ம்ம்"

"நம்ம கஷ்ைம் ஆம்ேரளங்களுக்குப் புரியாது ப்ரீத்தி அம்மா"
“ஆமாமாம்.”
காவிரயக்குக் குேீகைை சிரிப்பு வந்தது. அைக்கிக்ககாண்ைாள்.
"சீைியர் எஞ்சிைியர் லோஸ்ட். ஒரு வருஷம் விட்டுட்டு இருக்கணும். ேர்ஸ்ட் ஸ்ைாண்ைர்ட் ஆர்த்திய அங்லகலய
லசர்த்துைலாம்

கசலக்ட் ஆைவங்களுக்கு நாரளக்கு கமடிக்கல் கசக்கப். ரநட்டு ட்ரைன் ஏறிடுலவன்"

மூன்று வருைங்களுக்கு முன் திருச்சியில் ககாழுந்தன்கள் ஓர்ப்ேடிகள் மாமியார் எைக் கூட்டுக்குடும்ேமாய் வாழ்ந்த
காலகட்ைம். மூத்த மகைின் முன்லைற்றத்ரதக் குடும்ேம் ஸ்வட்
ீ கசய்து ககாண்ைாடியது.
மறுநாள் மாரல

ரி "கமடிக்கல் ரிப்லோர்ட் வந்திருக்கு காவியா" என்றான் உரைந்த குைலில்.

“ட்ரைன் எத்தரை மணிக்கு?”
“க

ச் ஐ வி ோசிடிவ்”

சத்தியமாய் பூமி ேிளக்க அருகிலிருந்த கதரவக் ககட்டியாக ேிடித்துக்ககாண்ைாள் காவிரய. வடு
ீ கமாத்தமாய்
டிவி சப்தத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது. இது யார்க்கும் கதரியக்கூைாது எை அவள் அறிவு கசால்ல, குைரலத்
தணித்துக்ககாண்டு.

"கிளம்ேி வாங்க, லேசிக்கலாம்" என்றுவிட்டு அழுதேடி லயாசிக்கத் கதாைங்கிைாள்.
அடுத்த ஒரு வாைம் அழாமல் நடித்து எல்லாரையும் சமாளித்த அவளின் மலைாதிைம் ேற்றித்தான் இன்ைமும்
அவளுக்கு ஆச்சர்யம்.

டிேியின் ஆைம்ே அறிகுறி. சரியாகட்டும் ோர்க்கலாம் என்றுவிட்ைார்கள் என்ற கோய்க்லக மாமியார் அழுதார்.
தம்ேிகள் இது உண்ரமயா என்று ஆைாயாமல் அண்ணனுக்கு ஈைல் லோடு எைக் கண்டிப்பு காட்டிைார்கள்.
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“She knows?”
ரிப்லோர்ட்ரை ோர்த்தேடி லகட்ைார் மருத்துவர்.
“கதரியும் சார். எப்ேடி இது?”
இைகசியம் கதரிந்த ஒலை மற்றவர் முன் சுதந்திைமாைகதாரு அழுரக வந்தது காவிரயக்கு.
லோரதப் ேழக்கம் உண்ைா என்ற லகள்விக்கும் இைத்தம் ஏற்றும் அவசியம் ஏதும் வந்ததா என்ற லகள்விக்கும்
இல்ரல என்று தரலயாட்டிைான்

ரி.

“கவல். ேடிச்சவங்க நீங்க. லமற்ககாண்டு என்ை கசய்யறதுன்னு லேசலாம். CD4 கவுண்ட் கசஞ்சுைலாம். மிைிமம்
200/mm3 இருக்கணும். எதுக்கும் நீங்களும் ஒரு கைஸ்ட் ோத்துடுங்கமா.”

ஒழுக்கம் குறித்த ஆய்கவன்று உலகம் நம்புவதால் லாேில் உயிர் லோைது காவிரயக்கு. CD4 கவுண்ட் 185/mm3
என்றும் இவளுக்கு க

ச்ஐவி கநகடிவ் என்றும் முடிவு வந்தது.

200/mm3 மிைிமம் என்று மருத்துவர் கசான்ைதால் ஒரு சவாலாய் அவரைக் கவைித்தாள் காவிரய. ேழங்கள்,

காய்கறிகள், தாைியங்கள், அரசவத்தில் அத்தரையும் எை ஒலை மாதத்தில் 230/mm3 ஐத் கதாட்ைது எண்ணிக்ரக.
“ஆகாைம் இப்ேடிலய கண்டின்யூ ேண்ணுங்க. ஆல்க

ால். சிகைட் நிறுத்துங்க. யூஸ் காண்ைம். ககட் லேக் இண்டூ த

நார்மல் ரலப். ஆல் தி கேஸ்ட்” விரை ககாடுத்தார் மருத்துவர்.

இயல்பு திரும்ேி கசன்ரையில் லவறு லவரல கிரைத்து, இந்த வடு
ீ வந்து லசர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் முடிந்து
விட்ைது. எப்லோலதனும் சூழும் இைம்புரியா கவறுரமயில் கதாரலந்து விைத் லதான்றும் காவிரயக்கு.

மதியம் சாதம் வடித்து ைசம் ரவத்தாள். சிறிது லநைம் தூங்கி எழுந்து முகம் கழுவப் ேின்ைால் வந்து சப்தமிைாமல்
கட்டிக்ககாண்ைது குழந்ரத.

திரும்ேி அரணத்து முத்தமிட்ைாள். உரை மாற்றப் ேணித்து சாதம் ேிரசந்து ரவத்தாள். உண்டு ககாண்லை ஆர்த்தி
டிவியில் மூழ்க இவள் ோல்கைியில் பூ கதாடுத்துக் ககாண்டிருந்த கேண்கலளாடு லோய் அமர்ந்து ககாண்ைாள்.

மறுவாைம் வைவிருக்கும் கல்யாண நாளுக்கு கசய்ய லவண்டிய ஸ்வட்,
ீ
நாக சதுர்த்தி, ேிள்ரளகளின் குறும்புகள்,
புருஷன்மார்களின் அசட்டுத்தைங்கள், கைண்ட் கட்டில் விட்டுப்லோை கமகா சீரியல் எை சிரித்துக் ககாண்டிருந்த
லோது

ரி ேடிலயறி வடு
ீ நுரழவது இங்கிருந்து கதரிந்தது.

“என்ை அண்ணன் சட்டுன்னு வந்துட்ைாரு?"
"கதரியரலலய. காரலலலய உைம்பு எப்ேடிலயா இருக்குன்ைாரு. லோய்ப் ோக்கலறன்"
எழுந்து வரும்லோது எதிர்ேட்ை வா

ிைி அப்ோ "ஆர்த்தி குட்டி வந்தாச்சாமா?" என்று லகட்ைார்.

"வந்தாச்சு அண்ணா" என்று புன்ைரகத்து விட்டு உள்லள வந்தாள்.
"ஏன் சீக்கிைம் வந்துட்டீங்க? உைம்பு என்ை ேண்ணுது?”
“காகலல்லாம் வலி. அதான் வந்துட்லைன். ோல்கைிக்குத் திைமுலம லோவியா?"
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“பூ கட்டிகிட்டிருந்தாங்க. அதான் லோலைன். குட்டி, ல

ாம் கவார்க் எடுத்து ரவைா. டீ ரவக்கவா?"

“ரவ. டிைஸ் மாத்தலறன். பூ அறுக்கவும் லோைியா?”
“ஆமாம். கவங்காய ேஜ்ஜி லோைவா?”
“லவண்ைாம். ப்ரீத்தி அப்ோ கரை திறக்க லலட்ைா தாலை லோவாரு. அவர் கூை லதாட்ைத்துக்கு

வருவாைா?”

“இல்ரல. கேய்ன் கில்லர் லவணுமா?”
“குடு. ோல்கைியில இருந்து நீ வரும்லோது கஜண்ட்ஸ் வாய்ஸ் லகட்டுச்லச”
"வா

ிைி அப்ோ. ஆர்த்தி வந்தாச்சான்னு லகட்ைாரு. ரைரி எடும்மா. என்ை ல

ாம்கவார்க்னு ோக்கலாம்"

“சிரிப்பு சத்தம் லகட்டுச்லச, லவற என்ை லகட்ைாரு?”
முதுகு காட்டி டீ ரவத்தேடி ேதிலளித்துக் ககாண்டிருந்தவள் திரும்ேி அவன் கண்கரளப் ோர்த்துச் கசான்ைாள்.
"ஒரு ஆணும் கேண்ணும் சிரிச்சு லேசிக்கறதாகலல்லாம் க

ச்ஐவி வைாதாம்.”

***
நா. ராஜூ கவிணதகள்
விணேயாடுதைின் குரூரம்
குைந்லதகயான்லறக்

கிள்ளி விட்டுப் பின்பு

அள்ளிக் ககாள்வலதப்

கபாைான இவ்விலளயாட்டு
பிடித்திருக்கிறது.

துகராகக் லகப்பிடி ககாண்ட
கத்திகயா

பிரியத்திற்குரியவரின்
ககார மரணகமா
தீராப்பிணிகயா

விருப்பமில்ைாப் புணர்ச் ிகயா
புறந்தள்ளைின் க ாலககயா
தரவல்ை வைிலய

உங்களுக்குக் ககாடுத்தாலும்
கிள்ளி விடுவதும்

அள்ளிக் ககாள்வதுமான
இவ்விலளயாட்டு

எனக்குப் பிடித்கதயிருக்கிறது.
இப்படிகயாரு

விலளயாட்டின் க ப்பான கபாலத
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எல்ைாத் திருப்பங்கலளயும்

கபாைன்றி எந்தத் திருப்பத்திலும்
ஒளிந்திருக்கைாம்
உங்களுக்காக!

அப்கபாது நாமிருவருகம

இலணந்து விலளயாடக் கூடும்.
கபாைகவ பிரிந்தும்.
*
இரட்சித்தைின் சபாருட்டு நிகழும் சுவிகசஷம்
இயல்பினும்

இயல்பாக இயங்கும்
இக்ககாலைக்களம்
கமல்ை கமல்ை

நிைமிறங்கும் முற்பகல்

கவயிலை ஒத்திருக்கிறது.
எதன் கபாருட்டும் இதுவலர
க ாற்கலளச்

ிந்தியிராத

நம் அபிமானக் கடவுள்

இங்குதான் காத்திருக்கிறார்.

அவரின் உச் க் கிளர்த்தகை

நம் ஒவ்கவாருவருக்குமான
மரண

ா னம்.

விடுமுலறயும் ஓய்வும்
வைக்கில் இல்லை.

ிறிதும் வைியுணராமல்

உயிர் பிரித்து உய்ய

ிறப்பு வ திகளுக்கும்

குலறவில்லை.

பதற்றமில்ைாமல் காத்திருப்கபாம்.
*
தனித்தனி சூரியன்
ஒளி கலரயும் மாலைகளில்
அவள் திைலவப்
கப ிச்

ிரிக்கிறார்கள்

திண்லணக் கிைவிகள்
இயைாலமயின்

இரக ிய விகிதம்
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ற்கற தளும்பி நிற்க,
அவளின் உச் த்திகைா

பாலையின் ஆைங்கட்டிகயன

நாளது வலர கநருங்கி நின்ற
கதாடுவானக் காவல்
தகர்கின்றது.

அவரவர் இரவு

அவரவர்களுக்கு!
*
நீ
எழுதிக் ககாண்டிருக்கும்
கபனா முள்

பாம்பின் நாக்கிலனப் கபாைகவ
இரட்லடப் பிளவுகள்
ககாண்டிருக்கிறது.

உன் நிலனவுகலளத்தான்

விேமாக்கி ஊற்றியிருக்கிகறன்.
தீண்டும் கநாடிகள்

நீைமாகிப் பாரிக்கின்றன

காைம் அலத கவறும் ம ி
என்றாக்கைாம்.

பின்கனாரு நாள்

உதிர்ந்து காய்ந்த
பாம்பின் கதால்

ட்லட கபாை

பிரிந்தும் கபாகைாம்.
***

சாணைகயாரம்

பிரபாகரன்

அந்தி மஞ்சள் மாரலரய
ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாய்

விழுங்கிக் ககாண்டிருந்தை

நிர்மலமாை நீல லமகங்கள்
கண் மூடித் திறப்ேதற்குள்

கைந்து கசன்ற வாகைங்கரள
எண்ணத் லதான்றவில்ரல

அவசைங்களின் சந்லதாஷங்களிலலலய
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ேழகியவர்கரள

எதுவும் கசய்துவிை முடியாது
கதாரலந்து விட்ைரதத்
லதை வந்தது லோல

சுற்றிக்ககாண்டிருந்தது
ஒரு கவள்ரள நாய்
சற்று லநைம் கழித்து

நீ ோர்த்தாயா? என்று
லகட்ேரதப் லோல

என்ரைப் ோர்த்தது
யாருக்கு கதரியும் இவ்வளவு லவகத்தில் ேயணிக்கும்
இவர்களுக்கு மத்தியில்

கமல்ல நைக்க ஆரசப்ேடும்

என் சின்ைப் ேிரியத்ரதப் லோல
அதற்கும் ஏலதனும்

ஒரு ேிரியம் கதாரலந்திருக்கலாம்
எழுதிக் ககாண்டிருக்கும் என்ரை
லவடிக்ரக ோர்த்துக்

கைந்து கசல்ேவர்கரள

அவர்கரளப் லோலலவ

என்ைால் வித்தியாசமாய்ப்
ோர்க்க முடியவில்ரல

கசால்லப்லோைால் எைக்கு

அவர்கள் ஒவ்கவாருவரையும்
ேிடித்திருந்தது

இைண்டு யுவதிகளுைன்

நைந்து கசல்லும் ஒருவன்
ஏலதா கசால்ல,

திரும்ேி ோர்க்கும் இருவரும்

தங்களுக்குள் ஏலதா கசால்லி

சிரித்துக்ககாண்லை கசன்றார்கள்
ேக்கவாட்டில் கைந்து கசன்ற
கருப்புச் சட்ரை லோட்ை இரளஞி
எதிலை திரும்புரகயில் வந்த

ஒரு இருசக்கை வண்டிக்காைன்
சற்று நிரலதடுமாறி
ேின் சுதாரித்து

லகாேத்தில் லகட்ை லகள்விகள்
காற்றில் மட்டும்

அைல் வசிக்ககாண்டு
ீ
இருந்தை.
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அவள் காதுகளில்
காதல் வழிய

யாருைலைா லேசிப்

லோய்க்ககாண்டிருந்தாள்.
மூன்று மாடுகள்

கண்ணுக்குத் கதரிந்த புற்கரள

காங்கிரீட் மத்தியில் கதன்ேடும்
ேச்ரச நிறத்திரை சாப்ேிை

ேிையத்தைம் ககாண்டிருக்ரகயில்
கீ லழ கிைந்த

ேிளாஸ்டிக் கப்களின்
காய்ந்த ோைிபூரி

எச்சிலின் காைத்திரை

சுரவக்கத் கதாைங்கி இருந்தது
கசம்மி நாய் ஒன்று

பூ கட்டி விற்கும் ோட்டி
அன்ரறய இைவிற்காை

வாசரையின் நறுமணங்கரள
முழம் லோட்டு

விற்கத் கதாைங்கிைாள்

முகமுதிர்க்கும் புன்ைரக
உதிரிப் பூக்கலளாடு
ஏதும் லேசாமல்

கவகுலநைம் கமௌைமாய்
விழிலேசிய காதலின்

கோறுரம தாங்காமல்
இருவரையும் ோர்த்து

என்ைங்க லவணும்? என்ேரத

ிந்தியில் லகட்டுக்ககாண்டிருந்த

ோைிபூரிக் கரைக்காைரை
ோர்த்து எைக்குள்

சிரித்துக் ககாண்லை எழுந்லதன்
வாழ்க்ரகயின்
அழகாை ஞாேகங்கரளத் கதாரலத்து
நிரைவுகரள மட்டும்

சுமந்து ககாண்டிருக்கும்

மைதிரை இறக்கி ரவக்க மைமின்றி
நைந்து லோய்க்ககாண்டிருக்கிலறன்
என் அரற லநாக்கி.
***
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ஆண்டொளின் த ொழிகள்

சங்கர் கிருஷ்ணன்

நாைாயிர திவ்ய ப்ரபந்தம் தமிழுக்கு லவணவர்கள் அளித்த மிகப்கபரும் ககாலட. கிபி 6ம் நூற்றாண்டிைிருந்து 8ம்
நூற்றாண்டுவலர பக்தி இைக்கியங்கலளப் பலடப்பதில் ல வர்களுக்கும், லவணவர்களுக்கும் இருந்த
கபரும் பைனலடந்தவர்கள் நால்வர்.
நான் நம் எல்கைாரின்

ண்லடயால்

ிவன், விட்ணு, தமிைன்லன மற்றும் நாம். சுமார் 1200 ஆண்டுகளுக்குப் பின்,

ார்பாக அச் ண்லடக்கு நன்றியறிதலைத் கதரிவித்துக் ககாள்கிகறன்.

கிபி 8ம் நூற்றாண்டு வலரயில், ஆழ்வார்களின் பாடல்கள் அங்ககான்றும் இங்ககான்றுமாய்

ிதறிக்கிடந்தலத,

நாதமுனிகள் எனும் லவணவப்கபரியார் கதடிகயடுத்துத் கதாகுத்தார். கதாகுக்கும் கபாது பாசுரங்கலள இல ப்பா,
இயற்பா எனும் வலகயில் தனியாகப் பிரித்துத் கதாகுத்திருக்கிறார். அட்டவலண இங்கக:

பொடிதயொர்

நூற்கபயர்

பொசுரங்களின்
எண்ணிக்ரக

முதல் ஆயிரம் (10 பிரபந் ங்கள்)
1)

2)

கபரியாழ்வார்

ஆண்டாள்

திருப்பல்ைாண்டு

12

கபரியாழ்வார் திருகமாைி

461

திருப்பாலவ

30

நாச் ியார் திருகமாைி

143

3)

குைக கராழ்வார்

கபருமாள் திருகமாைி

105

4)

திருமைில யாழ்வார்

திருச் ந்த விருத்தம்

120

5)

கதாண்டரடிப்

திருமாலை

45

திருப்பள்ளிகயழுச் ி

10

கபாடியாழ்வார்
6)

திருப்பாணாழ்வார்

அமைனாதிபிரான்

10

7)

மதுரகவியாழ்வார்

கண்ணிநுண்

11

ிறுதாம்பு

ஆக, பிரபந்தங்கள் 10க்கு:

947

இரண்டொம் ஆயிரம் – கபரிய ிருக ொழி (3 பிரபந் ங்கள்)
1)

திருமங்லகயாழ்வார்

கபரியதிருகமாைி

1084

திருக்குறுந்தாண்டகம்

20

திருகநடுந்தாண்டகம்

30
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ஆக, பிரபந்தங்கள் 3க்கு:

1134

மூன்றொம் ஆயிரம் (10 பிரபந் ங்கள்)
1)

கபாய்லகயாழ்வார்

முதல்திருவந்தாதி

100

2)

பூதத்தாழ்வார்

இரண்டாம் திருவந்தாதி

100

3)

கபயாழ்வார்

மூன்றாம் திருவந்தாதி

100

4)

திருமைில யாழ்வார்

நான்முகன் திருவந்தாதி

96

5)

நம்மாழ்வார்

திருவிருத்தம்

100

திருவா ிரியம்

7

கபரிய திருவந்தாதி

87

திருகவழு கூற்றிருக்லக

1

6)

திருமங்லகயாழ்வார்

ிறிய திருமடல்

1

கபரிய திருமடல்

1

ஆக, பிரபந்தங்கள் 10க்கு:

593

நொன்கொம் ஆயிரம் (ஒதர பிரபந் ம்)
1)

நம்மாழ்வார்

திருவாய்கமாைி
ஆக, பிரபந்தம் 1க்கு:
24 பிரபந்தங்களுக்கும் கமாத்தப் பாசுரங்கள்:

1102
1102
3776

கமாத்தம் 3776 தான் வருகிறது? பல்கவறு லவணவப்கபரிகயார்கள் ஆழ்வார்களின் பாடல்களுக்குத் எழுதிய
தனியன்கள் (அறிமுகப்பாடல்கள்) மற்றும் திருவரங்கத்தமுதனார் இயற்றிய இராமானு

நூற்றந்தாதி (108

பாசுரங்கள்) அப்கபாது இலணக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. கமலும் மூவாயிரத்து எழுநூற்றி எழுபத்து ஆறு ப்ரபந்தம்
என நீட்டி முைக்கிச் க ால்வது கடினகமன்பதால், முழுலமயாக்கி “நாைாயிரம்” எனக் ககாண்டிருக்கைாம்.
நாதமுனிகள், ஆழ்வார்கள் வாழ்ந்த காைத்தின் முலறப்படி பாக்கலளத் கதாகுக்கவில்லை. அப்படியிருந்திருந்தால்
கபயாழ்வார், கபாய்லகயாழ்வார் மற்றும் பூதத்தாழ்வாரின் பாடல்ககள முதைிடம் கபற்றிருக்கும். கபரியாழ்வாரின்
பாடல்கலள முதைாயிரத்தின் முதைாகவும், அவர்

ீராட்டி, தமிழ் புகட்டி வளர்த்த ஆண்டாளின் பாடல்கலள

இரண்டாவதாகவும் லவத்தார். அதற்குப் கபாருளிருக்கிறது. ப்ரபந்தத்தில் எளிலமயும், அைகுணர்ச் ியும், படிப்பவர்
மனலதக் ககாள்லளயடித்துக் கட்டிப்கபாடும் பாடல்கலளயும் பலடத்தவர்கள் அப்புதல்வியும் தகப்பனுகம.
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இரு

ிறப்பான தமிைிைக்கிய வலககலள ஆழ்வார்கள் நமக்கு ப்ரபந்தத்தின் மூைம் அறிமுகம் கசய்திருக்கிறார்கள்.

ஒன்று பாலவயிைக்கியம் (ஆண்டாள்), பிள்லளத்தமிழ் இைக்கியம் (கபரியாழ்வார்). பன்னிரு ஆழ்வார்களில்
ஒகரகயாரு கபண்ணான ஆண்டாளின் பாசுரங்கள் ேற்றியது இக்கட்டுரை (அப்கபாது 8.33% இடஒதுக்கீ டு கபாை!)
*
பாலவயிைக்கியம் என்கறான்று ஆண்டாளுக்குப் பிறகக கதாடங்கியிருக்ககவண்டும். பாலவ கநான்பு என்பது
மார்கைி மாதத்தில் திருமணமாகாத கன்னிப்கபண்கள், மன்மதலன கநாக்கித் தவமியற்றி, தங்கள் மனதுக்குப்
பிடித்த ஆண்கலள தம்முடன் இலணத்து லவத்திட கவண்டும் என கவண்டி கநாற்பகதயாம்.

2ஓவியம் - நன்றி : தினமலர்.காம்
.
ஆண்டாள் தன் கதாைியருடன் கூடி, கநாற்று அலடய விரும்புவது None other than ( ாட் ாத்) திருவரங்கத்தம்மாலன.
கபரிய இடம். கபரிய லக. கபரிய க ங்கண். கபரிய கபருமாள். கபரியாழ்வார் தன் மகலளக் ககாடுக்க என்ன
பாடுபட்டிருப்பாகரா? அவர்

நம்கபருமானுக்குச்

ீராயளித்தது கபரிய கதாலக. 646 கைஞ்சு கபான்னளித்திருக்கிறார்,

தம் மககளாடு க ர்த்து. ஆதாரம் பட்டியைில். கமாத்தமுள்ள முப்பது பாடல்கலளக் கீ ழ்கண்டவாறு பிரிக்கைாம்:
1 - 5

பாலவ கநான்பு கநாற்கும் முலற, அதன் பைன்கள்

6 - 15

ககாலத தன் கதாைியலர ஒவ்கவாருவரின் இல்ைம் நின்று விைித்கதை விளிப்பது

16 - 20

கிருஷ்ணனின் தாய், தந்லத,

ககாதரன், அவன் மலனவி நப்பின்லன துயிகைைப் பாடுவது

21 - 23

கண்ணலனத் துயிகைழுப்புவது

24 - 30

கண்ணனின் கபருலமகலளயும், கநான்பின் நன்லமகலளயும் பாடுவது

நாம் பார்க்கப்கபாவது 6 – 15 பாசுரங்களில் வரும் ஆண்ைாளின் லதாழிகரள. ஒரு பணியிடத்தில் 67 ஆண்களும் 33
கபண்களும் அடங்கிய குழு ஒன்றிருப்பதாய் லவத்திககாள்கவாமானால், அதில் 5 ைிருந்து 6 ஆண் நண்பர்
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தமிழ்
குழுக்களும், 99 ைிருந்து ∞ (INFINITY) கபண்கள் குழுக்களும் உண்டு என்பது பணிபுரியும் நண்பர்கள் அறிவர்கள்.
ீ
ஆண்டாளின் காைத்திலும் இதுகபான்கற என்று திருப்பாலவலயப் படிக்கும் கபாது எனக்குத் கதான்றுவதுண்டு.
பொசுரம் – 06

புள்ளும் சிலம்ேிைகாண் புள்ளரையன் லகாயிலில்
கவள்ரள விளிசங்கின் லேைைவம் லகட்டிரலலயா
ேிள்ளாய் எழுந்திைாய் லேய்முரல நஞ்சுண்டு
கள்ளச் சகைம் கலக்கழியக் காலலாச்சி
கவள்ளத்தைவில் துயிலமர்ந்த வித்திரை
உள்ளத்துக் ககாண்டு முைிவர்களும் லயாகிகளும்
கமள்ள எழுந்தங் கரிஎன்ற லேைைவம்
உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்லதலலார் எம்ோவாய்.
முதல் கதாைி. விடியற்காலை தன் முதல் கதாைிலய
ஆண்டாலள விடச்
ஒைி

ற்று கபாறுலமயாககவ விளிக்கிறாள் ககாலத. அவளும்

ிறுவயதினள் கபாலும். எனகவ, “பிள்ளாய்” என்று வாஞ்ல கயாடலைக்கிறாள். பறலவகளின்

ிைம்கபாைிப்பது கபால் உள்ளது. கண்ணனின் ககாயிைில்

அரிஅரிகயன்னும் கபகரால

ங்கும் ஊதிவிட்டார்கள்.

ாமியார்கள் ஓதும்

வானில் எழுகிறது. “நீ வாராய்” என்று பாடுகிறாள் ககாலத நாச் ியார்.

பொசுரம் – 07

கீ சுகீ சு என்றுஎங்கும் ஆரைச்சாத் தன்கலந்து
லேசிை லேச்சைவம் லகட்டிரலலயா லேய்ப்கேண்லண
காசும் ேிறப்பும் கலகலப்ேக் ரகலேர்த்து
வாச நறும்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்திைால்
ஓரச ேடுத்த தயிைைவம் லகட்டிரலலயா
நாயகப் கேண்ேிள்ளாய் நாைா யணன்மூர்த்தி
லகசவரைப் ோைவும்நீ லகட்லை கிைத்திலயா
லதச முரையாய் திறலவலலார் எம்ோவாய்.
அடுத்து அவள் எழுப்புவது தலைலமப்பண்புகள் நிலறந்த கபய்த் கதாைிலய. இரண்டாவது வரியிகைகய “கபய்ப்
கபண்கண” என்று உரிலம ககாண்டு திட்டுகிறாள். “இக்கடுங்குளிரில் நாங்கள் குளித்து முடித்து, கண்ணனின்
நாமத்லதப் பாடிக்ககாண்டு வருகிகறாம். ஆனால் நீகயா, நாங்கள் பாடுவலதகயல்ைாம் படுக்லகயிகைகய படுத்துக்
ககட்டுக்ககாண்டு நிம்மதியாக தூங்குகிறாயா?” என்கிறாள். அதிலும் உள்குத்து கவறு. “நாயகப்கபண் பிள்ளாய்” என
அவலளத் தலைலமப்பண்பு மிக்கவகள என்று பாடிக் குத்திக்காட்டுகிறாள். ஆண்டாள் காைத்தில் கூட, தலைவர்கள்,
ககளாக் காதிகனாடு வாளாவிருப்பார்கள் கபாலும். இப்பாடைில் பறலவகளின் ஒைிகயாடு ஆய்ச் ியர் தயிர்கலடயும்
ஒல யும், அவர்கள் அவ்விதம் கலடயும் கபாது அவர்களின் லககளிலும், மார்புகளிலும் அணிந்துள்ள ஆபரணங்கள்
(காசும் பிறப்பும்) உராயும் கைகைக்கும் ஓல யும் க ர்ந்து ஒைிக்கிறதாம். தங்கம் தவிர்த்து கவறு உகைாகங்களும்
நலக க ய்யப் பயன்பட்டிருப்ேது கதரிகிறது. (தங்கம் ஒைிகயழுப்பாது until otherwise it belongs to திருஞான ம்பந்தர்).
பொசுரம் – 08
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தமிழ்
கீ ழ்வாைம் கவள்களன்று எருரம சிறுவடு
ீ
லமய்வான் ேைந்தைகாண் மிக்குள்ள ேிள்ரளகளும்
லோவான்லோ கின்றாரைப் லோகாமல்காத்துஉன்ரைக்
கூவுவான் வந்துநின்லறாம் லகாதுகலம் உரைய
ோவாய் எழுந்திைாய் ோடிப் ேரறககாண்டு
மாவாய் ேிளந்தாரை மல்லரை மாட்டிய
லதவாதி லதவரைச் கசன்றுநாம் லசவித்தால்
ஆவாகவன்று ஆைாய்ந்து அருலளலலார் எம்ோவாய்.
அடுத்த கதாைி மிகவும் குதூகை மனமுலடயவள். ஆண்டாளுக்கு மிகவும் பிடித்தவள். எனகவதான் இவளுக்காக
மற்ற கதாைிகலளயும் கபாகவிடாமல் பிடித்து லவத்திருக்கிறாள் (கபாவான் கபாகின்றாலரப் கபாகாமல் காத்து).
இவலள மிகவும் அன்புடன் துயிகைழுப்புகிறாள் ககாலத. ஆண்டாள் கபருமாலன நிலனத்து வருந்துங்காலை,
அவளுக்கு ஆறுதல் கூறி, கதற்றி, மகிழ்வூட்டும் வைக்கத்லத இத்கதாைி க ய்திருக்கக்கூடும். இப்பாடைில் ஒரு வரி
உண்டு. கண்ணன் “ஆவாகவன் றாராய்ந்து அருளுவான்” என்று (வாட்ஸாப்லப ஆக்கிரமித்துக் ககாண்டிருக்கும்
வடிகவைின்

நலகச்சுலவ விளியான (expression) “ஆஹாஆஆன்”னின் மூைம் இவ்வார்த்லதயாய் இருக்குகமா!).

பொசுரம் – 09

தூமணி மாைத்து சுற்றும் விளக்ககரியத்
தூமம் கமழத் துயிலரணலமல் கண்வளரும்
மாமான் மகலள மணிக்கதவம் தாழ்திறவாய்
மாமீ ர் அவரள எழுப்ேீலைா உன்மகள்தான்
ஊரமலயா அன்றி கசவிலைா அைந்தலலா
ஏமப் கேருந்துயில் மந்திைப் ேட்ைாலளா
மாமாயன் மாதவன் ரவகுந்தன் என்கறன்று
நாமன் ேலவும் நவின்லறலலார் என்ோவாய்.
அடுத்து க ல்வச்

ிறப்புமிக்க, க ல்ைமாய் வளர்க்கப்படும் கதாைிலய எழுப்புகிறாள். இத்கதாைி கவறு ஆண்டாளின்

க ாந்தக்காரப்கபண் (மாமான் மககள). இப்பாடைில் அவள் கதாைிலயக் கடிந்துககாள்வலத விட, அவள் தாலயக்
கடிந்து ககாள்ளுகிறாள் (மாமீ ர். அவலள எழுப்பீகரா). “மாமி, நீ உன் கபண்லணச் க ல்ைம் ககாடுத்துக் ககடுத்து
லவக்கிறாய். அவள் என்ன ஊலமகயா, க விகடா, லபத்தியகமா (அனந்தகைா) விடாது தூங்கும்படி மந்திரக்கட்டு
கபாடப்பட்டவகளா” என்று காட்டமாக ககட்கிறாள். அக்காைத்தில் தன் க ாந்தப்பிள்லளலய இன்கனாரு கபண்
பிள்லளத் திட்டுவலத (என்னதான் க ாந்தக்கார கபண்கணன்றாலும்) ஒரு தாயால் கபாறுத்துக்ககாள்ளவியலுகிறது
என்பகத ஆச் ரியம் தாகன. குடும்ப

ீரியல்களின்

ீரிய பணி இன்னும் என்கனன்ன பண்ணுகமா? நாராயணா.

பொசுரம் – 10

லநாற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மைாய்
மாற்றமும் தாைாலைா வாசல் திறவாதார்
நாற்றத் துழாய்முடி நாைாயணன் நம்மால்
லோற்றப் ேரறதரும் புண்ணியைால்
ேண்டுஒருநாள் கூற்றத்தின் வாய்வழ்ந்த
ீ
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கும்ே கருணனும் லதாற்றும் உைக்லக
கேருந்துயில்தான் தந்தாலைா ஆற்ற
அைந்தல் உரையாய் அருங்கலலம
லதற்றமாய் வந்து திறலவலலார் எம்ோவாய்.
இத்கதாைி ஆண்டாளுக்கு

ீனியர் கபாை. ஏற்கனகவ கநான்பு கநாற்று, நல்ை ஒரு திருமண வாழ்க்லகலய அடுத்த

லத மாதத்தில் எதிர் கநாக்கிக் காத்திருப்பவள். (கநாற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய்). எனகவ, ஆண்டாளின்
கநான்பில் ஈடுபாடு ககாள்ளாமல் இருக்கிறாள் கபாலும். எனகவ ஆண்டாள் இவ்வாறு இடித்துலரக்கிறாள். “வா ல்
தான் திறக்கவில்லை. Atleast, வகரன், வரைன்னு மறுகமாைி (reply) கூடவா க ால்ைமாட்ட?” என்று குலறபட்டுக்
ககாள்கிறாள் (மாற்றமும் தாராகரா. வா ல் திறவாதார்). கமலும் கடுப்பாகி, “கபருமானிடம் வழ்ந்து
ீ
மடிந்தாகன
கும்பகர்ணன், அவன் இறக்கும் தருவாயில், தூக்கத்லத உன்னிடம் தந்துவிட்டாகனா?” என்று பகடி க ய்கிறாள்.
பொசுரம் – 11

கற்றுக் கறரவக் கணங்கள் ேலகறந்து
கசற்றார் திறலழியச் கசன்று கசருச்கசய்யும்
குற்றம்ஒன் றில்லாத லகாவலர்த்தம்
கோற்ககாடிலய புற்றுஅைவு அல்குல் புைமயிலல லோதைாய்
சுற்றத்து லதாழிமார் எல்லாரும் வந்துநின்
முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் லேர்ோை
சிற்றாலத லேசாலத கசல்வகேண் ைாட்டிநீ
எற்றுக்கு உறங்கும் கோருலளலலார் எம்ோவாய்.
இப்கபாது ஆண்டாள் தன் கதாைிகளிடம்

ற்கற

ைித்துக்ககாள்ளும் பாவலனலய கமற்ககாள்கிறாள். “மிகச் ிறந்த

வரனின்
ீ
புதல்விகய.. பாம்பின் படம் கபான்ற இலட மற்றும் அல்குல் ககாண்டவகள. இத்தலன கபர் வந்து உன்
வட்டின்
ீ
முன் வந்து கண்ணன் கபயலரப் பாடிக்ககாண்டிருக்கிகறாம். இவ்வளவு ககட்டும் ஏன் இன்னும் உறங்கிக்
ககாண்டிருக்கிறாய்?”. இரு உள்ள ீடுகள் இப்பாடைில் இருப்பதாய் இங்ககனக்குத் கதான்றியது. கதாைிலய விளிக்கும்
பத்து பாடல்களில் இப்பாடைில் மட்டுகம, ஆண்டாள் தன் கதாைிலய அந்தரங்கமாக விளிக்கிறாள். கமலும் “உன்
வட்டினர்
ீ
அறியாமலும் அந்தரங்கத்கதாைியான எனக்குந்கதரியாமலும் நீ யாகராடும் காதற்ககாண்டலனகயா?
அதனால்தான் கநான்பிற்கு வராது உறங்கிக்ககாண்டிருக்கிலனகயா?” என்று ஐயத்கதானி கதறிக்கப் பாடுகிறாள்.
பொசுரம் - 12

கரைத்துஇளம் கற்கறருரம கன்றுக்கு இைங்கி
நிரைத்து முரலவழிலய நின்றுோல் லசாை
நரைத்துஇல்லம் லசறாக்கும் நற்கசல்வன் தங்காய்
ேைித்தரல வழநின்
ீ
வாசற் கரைேற்றிச்
சிைத்திைால் கதன்இலங்ரகக் லகாமாரைச் கசற்ற
மைத்துக்கு இைியாரைப் ோைவும்நீ வாய்திறவாய்
இைித்தான் எழுந்திைாய் ஈகதன்ை லேர்உறக்கம்
அரைத்துஇல்லத் தாரும் அறிந்லதலலார் எம்ோவாய்.
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இப்பாசுரத்தில் ஆண்டாள் தன் கதாைியின் க ல்வச்க ைிப்லப விவரிக்கும் பாங்கு அற்புதமானது. கரிய எருலமகள்,
தத்தம் கன்றுகலள நிலனத்து, தன் மடியிைிருக்கும் பாலை, தாமாககவ சுரக்கின்றனவாம். அதனால் இத்கதாைியின்
முற்றம் அலனத்தும் பால் கைந்த மண்க று ஆகிவிட்டனவாம். அப்படிப்பட்ட க ல்வமிகு தனயனின் தங்லககய,
ஏன் இப்படித் தூங்குகிறாய்? பனி எங்கள் தலைலய நலனத்துக்ககாண்டிருக்க, நாங்கள் உன்லன எழுப்பும்

த்தம்

ககட்டு, பக்கத்து, எதிர்வட்டில்
ீ
உறங்கிக் ககாண்டிருந்தவர்கள் கூட எழுந்துவிட்டனர். நீ இன்னும் உறங்குகிறாகய
என்று பரிகா ம் க ய்கிறாள் ககாலத. இத்கதாைி மிகவும் கூச்

சுபாவமும், மற்றவர்கள் தன்லனப் பற்றி தவறாக

நிலனக்க இடம் ககாடாதவளாகவும் இருக்கக்கூடும். அதனால் மற்றவர்கள் எழுந்துவிட்டலதக்காட்டி எழுப்புகிறாள்.
பொசுரம் – 13

புள்ளின்வாய் கீ ண்ைாரைப் கோல்லா அைக்கரைக்
கிள்ளிக் கரளந்தாரைக் கீ ர்த்திரம ோடிப்லோய்ப்
ேிள்ரளகள் எல்லாரும் ோரவக் களம்புக்கார்
கவள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று
புள்ளும் சிலம்ேிைகாண் லோதரிக் கண்ணிைாய்
குள்ளக் குளிைக் குரைந்துநீ ைாைாலத
ேள்ளிக் கிைத்திலயா ோவாய்நீ நன்நாளால்
கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்லதலலார் எம்ோவாய்.
இப்பாடைில் ஆண்டாள்

ிறிது கவகம், ககாபம் தணிந்து தன் கதாைிலய விளிக்கிறாள். கமலும் மிலகத்தகவைாக

ஒரு விண்ணியல் நிகழ்லவயும் ஒரு வரியில் க ால்ைியிருக்கிறாள். இவ்வரிலயக் ககாண்டு மு.இராகலவயங்கார்,
இச்க ய்திலயக் கணித்து மார்கைியின் இப்பதிமூன்றாம் நாள், கிபி.885ம் வருடம் நவம்பர் மாத நிகழ்கவன்று
குறிப்பிடுகிறார். இன்னும் ஆச் ரியமாக, இலணய கதாைர் ஒருவர் (மாதவிப்பந்தல்) இகத நிகழ்லவ, கடந்த 2008ம்
ஆண்டு, நவம்பர் 21ம் நாள் நிகழ்ந்ததாய் ஆதாரத்துடன் விளக்கியிருக்கிறார். ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில்
கபண்களுக்குக் கூட விண்ணியல் அ ாதரணமாகத் கதரிந்திருக்கிறது என்பகத நாம் உணரகவண்டிய விேயம்.
இத்கதாைி குறும்பும், கபடமும் ஒருங்கக அலமந்தவள். தூங்குவது கபால் பா ாங்கு க ய்பவள். கமலும், குளிர்நீரில்
குளித்து விலளயாடத்தயங்குபவள். அகனகமாக நீச் ல் அறியாதவளகவும் இருக்கக்கூடும். எனகவ, ஆண்டாள்
இவலள “உன் பாச் ா என்னிடம் பைிக்காது” என்கிறாள். கமலும், குறும்புத்தனமிக்க கபண்களுக்கு இயல்பாககவ
கபரிய கண்கள் (கபாதரிக் கண்ணினாய்) அலமந்துவிடுகின்றகதா? என்னகவா! கபண்களின் அவயங்களுக்கு
கற்பிதம் கூறும் பைக்கம், ஆண்டாளிடமும் இருக்கிறது, நம்லமப்கபான்ற ஆண்களிடமும் இருக்கிறது.
பொசுரம் – 14

உங்கள் புழக்கரைத் லதாட்ைத்து வாவியுள்
கசங்கழுை ீர் வாய்கநகிழ்ந்து ஆம்ேல்வாய் கூம்ேிைகாண்
கசங்கற் கோடிக்கூரை கவண்ேல் தவத்தவர்
தங்கள் திருக்லகாயில் சங்கிடுவான் லோதன்றார்
எங்கரள முன்ைம் எழுப்புவான் வாய்லேசும்
நங்காய் எழுந்திைாய் நாணாதாய் நாவுரையாய்
சங்லகாடு சக்கைம் ஏந்தும் தைக்ரகயன்
ேங்கயக் கண்ணாரைப் ோலைலலார் எம்ோவாய்.
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இத்கதாைிலய ஆண்டாள் ககாஞ் ம் அதிகமாககவ கைாய்க்கிறாள். இத்கதாைி தம் வட்டின்
ீ
பின்புறம் மிக அைகான
ிறுகுளத்லதக் ககாண்டிருக்கிறாள். அதில் சூரிய உதயத்லதக் கண்டு க ங்கழுன ீர் கமாட்டுக்கள் மைர்ந்து, ஆம்பல்
(அல்ைி) பூக்கள் கூம்பிக்ககாள்ள ஆரம்பித்துவிட்டனவாம். காவியுடுத்திய துறவிகள்

ங்லக முைக்கிக்ககாண்டு

தங்கள் ககாயிலுக்கு விலரகின்றனராம். “எங்கள் எல்ைாருக்கும் முன்னாடி விைித்கதழுந்து நாகன வந்து உங்கலள
எழுப்புகவன்னு

வடால் விட்டிகய, நாணமில்ைாத கபண்கண, நாக்கு மட்டும் உள்ளவகள. கிளம்பி வா” என்று

கடிகிறாள். ககாலத ககாபக்காரி கபாை. வார்த்லதத் தவறிய கதாைிக்கு ககாஞ் ம் அதிகப்படியான மண்டகப்படி.
பொசுரம் – 15

எல்லல இளம்கிளிலய இன்ைம் உறங்குதிலயா
சில்என்று அரழலயன்மின் நங்ரகயீர் லோதருகின்லறன்
வல்ரலஉன் கட்டுரைகள் ேண்லைஉன் வாய்அறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்கலள நாலைதான் ஆயிடுக
ஒல்ரலநீ லோதாய் உைக்ககன்ை லவறுரைரய
எல்லாரும் லோந்தாலைா லோந்தார்லோந்து எண்ணிக்ககாள்
வல்ஆரை ககான்றாரை மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லாரை மாயரைப் ோலைலலார் எம்ோவாய்.
இவள்தான் ஆண்டாள் கநான்புக்கு விளிக்கும் கலட ித் கதாைி. இப்பாடல் உலரயாடைாய் அலமந்திருக்கிறது.
ஆண்டாள்: ஏகை கதாைி.

ிறு கிளிகய. இன்னுமா உறங்குகிறாய்?

கதாைி: “ ில்”கைன்று கூச் ைிடாதீர். இகதா வருகிகறன்.
ஆண்டாள்: கநற்று நீ கபசுன கபச்சுக்கு, இந்கநரம் ககளம்பியிருக்கணுகம. நீ “வாயிைகய வலட சுடுபவள்”.
கதாைி: ஆமாம். உங்களுக்ககல்ைாம் கப கவ கதரியகதா. கலட ியில் நான் மட்டுந்தான் உனக்கு இளக்காரம்.
ஆண்டாள்: உனக்ககன்ன கவலை இருக்கிறது?

ீக்கிரமா வா! (அப்படிகயன்ன கவட்டிமுறிக்கிற கவலை உனக்கு?)

கதாைி: எல்ைாரும் வந்துட்டாங்களா?
ஆண்டாள்: வந்தாச்சு. கவணும்னா எண்ணிப்பார்த்துக்ககாள்.
இவ்வுலரயாடலைக் காணும் கபாது, இத்கதாைியும் ஆண்டாளும் ஒருவரைகயாருவர் மாற்றி மாற்றி பகடி க ய்து
ககாள்ளும் அளவுக்கு நட்பானவர்கள் என்று கதரிகிறது. (ககளம்பிட்டாருயா கவர்னரு.. க ால்ைிட்டாருப்பா
ககைக்டரு லடப்). இத்கதாைியும், வாய்த்துடுக்கும், க ாம்கபறித்தனமும் மிக்கவள் கபாை. ஆனால் ஆண்டாளிடம்
மாறாத அன்புககாண்டவள். அதனால்தான் மற்ற கதாைிகலளப்கபால் தூங்கிக்ககாண்டிருக்காமல் இவள் கவள்ளகன
எழுந்து, குளித்து உலடமாற்றிக் ககாண்டிருக்கிறாள. கதவின் பின் நின்று, ககாலதயிடம் இப்ேடி உலரயாடுகிறாள்.
இத்துலண அைகியலும், க றிந்த கருத்துகளும் உலடய திருப்பாலவ கபண்களுக்கு திருமணம் லககூடுவதற்காய்
பாடப்படுவகதை எண்ண கவண்டியதில்லை. நமக்கும் தமிழுக்கும் ஒருபந்தத்லத உருவாக்குவதாயும் ககாள்ளைாம்.
***
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மூைம்: பிரஷாந்த் பூஷண் | தமிழில்: ணசபர்சிம்மன்
(ஏப்ரல் 4, 2015 அன்று அரவிந்த் ககஜ்ரிவாலுக்கு ேிைசாந்த் பூஷண் எழுதிய பகிரங்கக் கடிதத்தின் முழு விவரம்)
அன்புக்குரிய அரவிந்திற்கு,
மார்ச் 28 அன்று நடந்த கத ியக் குழு கூட்டத்தில், நீங்கள் நிகழ்த்திய ஒருங்கிலணப்பாளர் உலரயில் கட் ியின்

நிலை மற்றும் எதிர்காைம் பற்றி கபசுவதற்குப் பதிைாக கயாககந்திராஜி, என் தந்லத மற்றும் என் மீ து தாக்குதல்

கதாடுத்து, எங்கள் மீ து கபாய்யான மற்றும் அவதூறான குற்றச் ாட்டுகலள அள்ளி வ ீ ின ீர்கள். உங்கள் கபச்சு பை
தில்ைி எம்எல்ஏக்கலள (கத ியக் குழு உறுப்பிப்பினர்களாக இல்ைாத கபாதும் அவர்கள் அலைக்கப்பட்டிருந்தனர்)

தூண்டிவிட்டு, நாங்கள் கவளிகயற்றப்பட கவண்டிய துகராகிகள் எனக் கூச் ைிட லவத்து ரவுடிகள் கபாை நடந்து
ககாள்ள லவத்தது. இந்த எம்எல்ஏக்கள் என் தந்லதலய கநாக்கி கூட்டமாக வந்த கபாது அவர்கள் காட்டிய

ஆகவ ம், அங்கிருந்து உயிகராடு கவளிகயற முடியாகதா எனும் அச் த்லத என் தந்லத மனதில் உண்டாக்கியது.
உங்கள் குற்றச் ாட்டுகளுக்கு பதில் அளிக்க எங்களுக்கு நீங்கள் வாய்ப்புக் கூட அளிக்கவில்லை. எம்எல்ஏக்கள்

மற்றும் மற்றவர்களின் கூச் லுக்கு நடுகவ மன ீஷ் எங்கலள நீக்குவதற்கான தீர்மானத்லத வா ித்தார் (நாற்காைி

இல்ைாமலும், வா ிக்க யாரும் அனுமதி அளிக்காமலும்). பின்னர் எந்த விவாதத்துக்கும் அனுமதி அளிக்காமல் லக
உயர்த்தச் கசால்லி இதன் மீ து வாக்ககடுப்பு நடத்தினார். இப்படிக் ககைிக்கூத்தாக மாறியதால் நாங்கள் கவறு
வைியில்ைாமல் கவளிகயறிகனாம்.

இது பைவிதங்களில் ககைிக்கூத்தானது. கத ியக் குழுவுக்குப் பை உறுப்பினர்கள் அலைக்கப்படவில்லை, அல்ைது
கைந்து ககாள்ள அனுமதிக்கப்படவில்லை. கூட்டத்தில் பங்ககற்றவர்களில் பாதி கபருக்கு கமல் உறுப்பினர்கள்

அல்ைாதவர்கள். எம்எல்ஏக்கள், நான்கு மாநிைங்களின் மாநிை, மாவட்ட ஒருங்கிலணப்பாளர்கள், கதாண்டர்கள்
மற்றும் அடியாட்களும் இதில் அடங்குவர். பை காரணங்களினால் கூட்டம் எந்த விதத்திலும் முலறயாக

நடக்கவில்லை. அங்கிருந்த பைர் ரவுடித்தனமாக நடந்துககாண்டனர். வடிகயாபதிவு
ீ
அனுமதிக்கப்படவில்லை,
கட் ியின் கைாக்பால் பங்ககற்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. இப்படிப் பை காரணங்கலள க ால்ைைாம்.

28ம் கததிக்கு பிறகு நடந்தலவ ககைிக்கூத்தின் உச் த்திற்குச் க ன்று கட் ிக்குள் ஸ்டாைினி ப் கபாக்கு
உண்டாகிறகதா என

ந்கதகிக்க லவத்தது. மிகுந்த மதிப்பும், சுகயட்ல தன்லமயும் ககாண்ட மனிதரான கட் ியின்

கைாக்பால், கூட்டதில் கைந்து ககாள்ள கவண்டும் என விருப்பம் கதரிவித்தாகைகய விதிமுலறகளுக்குப் புறம்பாக
நீக்கப்பட்டார். அவரது விருப்பம் என்னகவா நியாயமானது தான். கத ியக் குழுவின் மற்ற உறுப்பினர்களும்
விதிமுலறகளுக்குப் புறம்பாக இலடநீக்கம் க ய்யப்ப்பட்டுள்ளனர். கத ியக் குழுக் கூட்டத்தில் நடந்த
ரவுடித்தனங்களுக்கு பிறகு நாங்கள் நடத்திய க ய்தியாளர்கள்

ந்திப்பில் அவர்கள் பங்ககற்றனர் என்பகத காரணம்.

இதன் பிறகு கத ியக் குழுவில் நீங்கள் நிகழ்த்திய உலரயின் மிகக் கவனமாக எடிட் க ய்த பகுதிலய, எங்கள்
மீ தான குற்றச் ாட்டுகள் ககாண்டலத கவளியிட்டீர்கள். நடந்த ரவுடித்தனத்லத கவளிப்படுத்தும் பகுதி அதில்
கவனமாக நீக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பின்னணியில் உங்களுக்கு இந்தப் பகிரங்க கடிதத்லத எழுதுகிகறன்.

உங்கள் குற்றச் ாட்டுகளுக்குப் பதில் அளிக்கும் வலகயில் உங்களுடனான கவறுபாடு எனக்கு எங்கக இருந்து
ஆரம்பமானது என்பலத நான் க ால்ைியாக கவண்டும். உங்களுக்கு நிலனவு இருக்கும் என்றால், மக்களலவ
கதர்தலுக்குப் பின்னர், உங்கள் ஆளுலம மற்றும் குணாதி யத்தில் உள்ள இரண்டு முக்கியக் குலறகலள
கவளிப்படுத்தும் கதாடர்ச் ியான

ம்பவங்கள் நடந்தலதத் கதாடர்ந்து உங்களுடனான எனது கவறுபாடு

துவங்கியது. முதைில் கட் ியின் அர ியல் நடவடிக்லக குழு (பிஏ ி) அல்ைது கத ிய க யற்குழுவில்

கபரும்பாைாகனார் மாறுபட்ட கருத்து ககாண்டிருந்தாலும் கூட நீங்கள் உங்கள் முடிவுகலள எப்படியாவது

கட் ிக்குள் திணிக்கப் பார்த்தீர்கள். இவற்றில் கட் ியின் நைனுக்கு எதிரான மற்றும் கபாது நைனுக்கு எதிரான

முடிவுகளும் அடங்கும். இரண்டாவதாக உங்கள் முடிவுகலள நிலறகவற்றிக் ககாள்ள நீங்கள் அறம் மீ றிய மற்றும்
கிரிமினல் வைிகலளயும் நாடத் தயாராக இருந்தீர்கள்.
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மக்களலவத் கதர்தலுக்குப் பின் கட் ி முடிந்துவிட்டது என்றும் தில்ைியில் மீ ண்டும் ஒருமுலற ஆட் ி
அலமத்தால் தான அலதச்

ீரலமக்க முடியும் என நிலனத்தீர்கள். எனகவ கதர்தல் முடிந்தவுடன் நீங்கள்

தில்ைியில் ஆட் ி அலமக்க ஆதரவு ககாரி காங்கிரஸ் கட் ியுடன் கப த்துவங்கின ீர்கள். இந்தச் க ய்தி

கவளிவந்தவுடன் பிரித்வி கரட்டி, கமயன்க் காந்தி மற்றும் அஞ் ைி தமானியா உள்ளிட்ட கட் ியின் முக்கிய

பிரமுகர்கள் என்லனத் கதாடர்பு ககாண்டு இது நடந்தால் கட் ிக்குக் ககடாக விளங்கும் எனத் கதரிவித்தனர். நான்
அப்கபாது

ிம்ைாவில் இருந்கதன். உங்கலளத் கதாலைகப ியில் கதாடர்பு ககாண்டு கட் ியின் அர ியல்

நடவடிக்லக குழு அனுமதி இல்ைாமல் இலத நீங்கள் கமற்ககாள்ளக்கூடாது எனத் கதரிவித்கதன்.

நான் உடனடியாகத் திரும்பி வந்கதன். உங்கள் வட்டில்
ீ
பிஏ ி கூட்டம் நலடகபற்றது. அந்தக் கூட்டத்தில்

கபரும்பாலான உறுப்பினர்கள் (5:4) காங்கிரஸ் கட் ி ஆதரவுடன் ஆட் ி அலமக்க எதிர்ப்புத் கதரிவித்தனர்.

கபாதுமக்கள் முன் அறிவித்த நிலைலய மாற்றிக்ககாள்ள எந்த நியாயமான காரணமும் இல்ைத்தால் இது
ந்தர்ப்பவாதமாக பார்க்கப்படும் என்றும் சுட்டிக்காட்டிகனன். காங்கிரஸ்

ீக்கிரகம ஆதரலவ விைக்கிக் ககாள்ளும்

என்பதால் இந்த அரசு நீடிக்காது என்றும் கூறிகனன். அதன் பிறகு கட் ிலயப் புத்துயிர் கபற லவப்பது இன்னும்
கடினமாக இருக்கும் எனக் கூறிகனன்.

கபரும்பாைாகனார் முடிலவ ஏற்பதற்கு பதில், இது கபரும்பான்லமயான கருத்தாக இருந்தாலும் கூட கட் ியின்
ஒருங்கிலணப்பாளர் என்ற முலறயில் இறுதி முடிவு எடுக்கும் அதிகாரம் உங்களுக்கு இருப்பதாகக் கூறி,

காங்கிரஸ் ஆதரலவப் கபற முயற் ிப்கபன் என்று கதரிவித்தீர்கள். அப்கபாது நான் உங்களுடன் வாதிட்கடன்.
கட் ிலய இந்த முலறயில் நடத்த முடியாது என்றும்,

ிை ஜனநாயக முலறப்படி தான் க யல்பட கவண்டும்

என்றும் கூறிகனன். எனகவ கமலும் அதிக உறுப்பினர்கலளக் ககாண்ட கத ியக் குழுவிடம் இந்தப் பிரச் லனரய
விட முடிவு க ய்யப்பட்டது. இந்தக் குறிப்பு இகமயில் மூைம் கதரிவிக்கப்பட்டது. மறுநாள் காலை எல்கைாரும்
வாக்களிப்பு மூைம் முடிலவத் கதரிவிக்க இருந்தனர். மறுநாள் கத ியக் குழுவிலும் கபரும்பாைாகனார் இந்த
முடிவுக்கு எதிர்ப்பு கதரிவித்தனர். இருந்தும் ஆம் ஆத்மி கட் ி மீ ண்டும் அர லமக்கைாமா என்பது குறித்து
மக்களின் கருத்லத அறிய இருப்பதால் இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கு

ட்டமன்றத்லதக் கலைக்கக் கூடாது என

தில்ைி துலணநிலை ஆளுனருக்கு நீங்கள் ரக ியக் கடிதம் அனுப்பின ீர்கள்.

இந்தக் கடிதம் கவளியானவுடன் ஆம் ஆத்மி கட் ிலய ஆதரிக்கத் தயாராக இல்லை என்று காங்கிரஸ்

கவளிப்பலடயாக அறிவித்து நமது முகத்தில் கரிலயப் பூ ியது. இதன் விலளவாக நீங்கள் மறுநாள் க ான்னலதத்
திரும்ப கபற்று மன்னிப்புக் ககட்க கவண்டியிருந்தது. ஆனால் இலத மீ றி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவுடன்
அல்ைது காங்கிர ில் இருந்து விைகி வரும் உறுப்பினர்கள் ஆதரவுடன் ஆட் ி அலமப்பதற்கான முயற் ி
கதாடர்ந்திருக்கிறது. ராகஜஷ் கர்கின் ைகசியப் புலைாய்வு ஒலிநாைாவில் இருந்து இது கதளிவாகிறது.

பாஜகவால் ரூ.4 ககாடிக்கு விலைக்கு வாங்கப்பட்டதாக நீங்கள் குற்றம் ாட்டிய எம்எல்ஏக்கள் அதரவுடலை ஆட் ி
அலமக்க நீங்கள் தயாராக இருந்த்லத இந்த ஒலிநாைா உணர்த்துகிறது. இது கபான்றவர்களின் ஆதரவுடன் ஆட் ி
அலமக்க முயற் ிக்க எப்படி உங்களால் முடிந்தது?

ட்டமன்றம் கலைக்கப்படுவதற்கு முன் நவம்பர் வலர இது

கதாடர்ந்திருக்கிறது. நவம்பரில் நீங்கள் நிகில் கடலய கதாடர்பு ககாண்டு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளிக்க

ம்மதிக்க

லவக்க ராகுல் காந்தியிடம் கபசுமாறு கூறியிருக்கிறீர்கள். ஆனால் இது கதாடர்பாக ராகுைிடம் தன்னால் கப
முடியாது என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

இந்த உண்லமகலள உங்களால் மறுக்க முடியுமா? இலவ எல்ைாம் கபரும்பான்லமக் கருத்துக்கு விகராதமாகச்

க ல்ை, கட் ியின் ஜனநாயக விதிகலள மீ ற, உங்களால் ஊைல்வாதிகள் எனக் குற்றம் ாட்டப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள்

ஆதரலவக்ககாரத்தயாராக இருந்தலத உணர்த்துகின்றன. அதிகாரத்திற்காக எலதயும் க ய்யத்தயாராக இருந்தீர்கள்.
இதன் பிறகு ஆம் ஆத்மி கதாண்டர் நடவடிக்லக மன்றம் (ஏவிஏஎம்) மூைம் கதாண்டர்கள்

ிைர் கட் ிக்குள் தங்கள்

குரல் ககட்கப்பட கவண்டும் என விரும்பிய பிரச் லன தலை தூக்கியது. தாங்கள் அடிலமகள் கபாை

நடத்தப்பட்டதாக உணர்ந்த கதாண்டர்கள் மத்தியில் இது கிளர்ச் ியாக உருகவடுக்கும் அபாயம் இருந்ததாலும்
இலத அடக்க கவண்டியது அவ ியம் என நீங்கள் கருதியதாலும், ஏவிஏஎம்மிைம் இருந்து கட் ிக்கு ஒரு
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எஸ்எம்எஸ் வந்த்தாக காண்பிக்கப்பட்டது. அச்க ய்தியில் கதாண்டர்கள் பாஜகவில் க ர கவண்டும் என

கதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அலமப்பு பாஜகவின் ஏகஜண்டாக இருக்கிறது எனத் கதான்ற லவக்க முற்பட்ட
இந்த எஸ்எம்எஸ் க ய்திலய அலமப்பின் கபரில் கட் ிகய அனுப்பியிருந்தது.

இலத லவத்துக்ககாண்டு கூகுள் ஹாங்கவுட் மூைம் இவர்கள் துகராகிகளாகிவிட்டதாக அறிவித்தீர்கள்.
இதனடிப்பலடயில் ஏவிஏஎம்மின் தலைவரான கரண்

ிங் நீக்கப்பட்டார். அவர் நான் தலைலம வகித்த கத ிய

ஒழுங்கு நடவடிக்லகக் குழுவிடம் விண்ணப்பித்து இந்தச் க ய்திலய தான் அனுப்பவில்லை என்றும் இது குறித்து
வி ாரிக்க கவண்டும் என்றும் ககட்டுக்ககாண்டார். எனகவ நான் உங்களிடமும் திைிப் பாண்கட உள்ளிட்கடாரிடம்
இது குறித்து வி ாரிக்கக் ககாரினாலும் அது மறுக்கப்பட்டது.
இது கதாடர்பாக கரண்

ிங் எப்ஐஆர் தாக்கல் க ய்தார். கபாலீ ார் இது குறித்து வி ாரித்து தீபக்

வுத்ரி எனும்

கட் ி கதாண்டர் ஏவிஏஎம் கபயரில் ஓர் அலடயாளத்லத உருவாக்கி எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியதும் இவர் ஏவிஏஎம்
அலமப்லபச் க ர்ந்தவர் அல்ை என்றும் கதரிய வந்தது. ஓர் அலமப்பின் மீ து களங்கம் ஏற்படுத்தும் வலகயில்

இவ்வாறு கபாைி க ய்வது கிரிமினல் குற்றம் என நீங்கள் அறியகவண்டும் அரவிந்த் அவர்ககள. ஆனால் உங்கள்
கீ ழிருக்கும் இளம் கதாண்டர்கள் அர ியைில் இதுகபான்ற உத்திகள்
கபரிய தீலமலய ஒைிப்பதற்கான எந்த வைியும்

ரியானது க் என கற்றுக்ககாடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ரியானது எனும் உங்கள் வைிகாட்டுதகை இதற்குக் காரணம்.

இதன் பிறகு அரியானா மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநிைத் கதர்தைில் கட் ி கபாட்டியிட கவண்டுமா எனும் ககள்வி

எழுந்தது. இது மீ ண்டும் இகமயில் மூைம் கத ியக் குழுவிடம் விடப்பட்டு 15:4 எனப் கபரும்பாைாகனாரால் மாநிை
அலமப்புககள சுந்திரமாக இது பற்றி முடிவு எடுக்க கவண்டும் என தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த முடிலவ
க யல்படுத்த நீங்கள் அனுமதிக்கவில்லை. அதற்குள் கதர்தல் கநருங்கி விட்டதால்

ங்கூரில் நலடகபற்ற கத ியக்

குழுவில் இதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்றும் கதர்தைில் கபாட்டியிடுவலத மறந்துவிட கவண்டும் என்றும்
தீர்மானிக்கப்பட்டது.

தில்ைி கதர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு பிரச் ாரம் துவங்கிய கபாது 'பிரதமருக்கு கமாடி, முதல்வருக்கு ககஜ்ரிவால்'
எனும் பிரச் ாரத்லதத் துவக்கத் கதாண்டர்களுக்கு உத்தரவிட்டீர்கள். இது ககாள்லக இல்ைாதது என நான்

கூறிகனன். கமாடிக்கு முக்கிய எதிர்கட் ியாக முன்னிறுத்திக்ககாள்ளும் நிலையில் இது கமாடியிடம் மண்டியிடும்
க யல் என்று கூறிகனன்.
2015 தில்ைி

ட்டமன்றத்திற்கான கதர்தலுக்கான் கவட்பாளர் கதர்வு துவங்கிய கபாது அதில் கவளிப்பலடத்தன்லம

இல்ைாமல் இருப்பலதக் கண்கடன். முந்லதய நலடமுலறக்கு மாறாக கவட்பாளர்கள் கபயர் இலணயதளத்தில்
கவளியிடப்படவில்லை. கவட்பாளர்கலள அங்கீ கரிக்க கவண்டிய பிஏ ியிடம் கூட கவட்பாளர்கள் குறித்து

முன்கூட்டிகய ஆய்வு க ய்ய ஏற்ற வலகயில் அவர்கள் கபயர் மற்றும் விவரங்கள் அனுப்பி லவக்கப்படவில்லை.
கவட்பாளர் கதர்வு பற்றி விவாதிப்பதற்கான பிஏ ியின் இரண்டாவது கூட்டத்தில் இலத நான் சுட்டிக்காட்டிகனன்.

அந்த கூட்டத்தின் முன்கமாைியப்பட்ட இரண்டு கவட்பாளர்கள் குறித்து என்னிடம் புகார்கள் வந்திருந்தகத இதற்கு
காரணம். நீங்கள் ஆகவ மலடந்து "நாங்கள் எப்படி கமா மானவர்கலளத் கதர்வு க ய்கவாம் என நீங்கள்

நிலனத்தீர்கள்?” என ககட்டீர்கள். நான் அது அல்ை விேயம் என்றும் கவளிப்பலடயான தன்லம மற்றும் நல்ை
கதர்வு முலற கவண்டும் என்று கூறிகனன். இது கதாடர்பாக நம்மிலடகய வாக்குவாதம் உண்டானது. நான்

கூட்டத்தில் இருந்து கவளிகயறி நவம்பர் 27 இகமயிைில் கவளிப்பலடயாக இல்ைாத மற்றும் ககள்விக்குறிய

கவட்பாளர் கதர்வில் நான் ரப்பர் ஸ்டாம்பாக இருக்க மாட்கடன் எனக் கூறிகனன். அந்த இகமயில் இப்கபாது
கபாதுகவளியில் இருக்கிறது.
அதன் பிறகு அடுத்த பட்டியைில் உத்கத ிக்கப்பட்ட 10 கபரில் 4 கபர் ககள்விக்குரிய கதர்வாக இருந்தனர்.
கயாககந்திர யாதவ் மற்றும் நான் டி ம்பர் 10ம் கததி பிஏ ிக்கு இந்த நான்கு கபர் மீ தான

ந்கதகத்லத விவரித்து

எழுதியிருந்கதாம். கடந்த முலறயில் இருந்து இந்த முலற கவட்பாளர் கதர்வு மிகவும் மாறுபட்டிருப்பலதச் சுட்டிக்
காட்டியிருந்கதாம். இந்த முலற

ந்தர்பவாதம் காரணமாககவ கட் ியில் லசர்ந்திருந்த அர ியல் முலனகவார்

பைருக்குக் கட் ி டிக்ககட் வைங்கியிருந்தது. இவர்கள் கலட ி நிமிடத்தில் காங்கிரஸ், பாஜக அல்ைது பிஎஸ்பியில்
இருந்து தாவியிருந்தனர். கபாதுச் க லவக்காக அறியப்படாமல் இருந்தார்கள். அவர்கள் க ாத்துக்கான வருமான
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ஆதாரமும் கதளிவாக இல்லை.
இவர்களில்

ிைர் வாக்காளர்களுக்கு பணம்,

ாராயம் ககாடுப்பதாக அல்ைது நமது கதாண்டர்கலளத் தாக்கியதாக

நாகம புகார் க ய்தவர்கள். இவர்களில் ஒருவர் (வா ிபூருக்காக முதைில் அறிவிக்கப்பட்டவர்) கவட்பாளாராக

அறிவிக்கப்பட்ட 4 மணி கநரத்தில் பாஜகவிற்கு மீ ண்டும் க ன்று விட்டார். கமஹருைி கதாகுதிக்கான நீங்கள்

முதைில் கதர்வு க ய்த காண்டாலவ கலட ி நிமிடத்தில் நீக்க கவண்டியிருந்தது. அவர் ஒரு லகயில் துப்பாக்கி
மற்றும் ஒரு லகயில் மது லவத்திருந்த புலகப்படம் கவளியானகத காரணம். இருந்தும் அவரது

ககாதரருக்கு

டிக்ககட் அளிக்கப்பட்டது. இறுதியில் நமது கைாக்பால் அட்மிரல் ராமதாஸ் கடுலமயாக எதிர்ப்பு கதரிவித்ததால்
அவலர மாற்ற கவண்டியிருந்தது.

இதன் பிறகு ஆம் ஆத்மி கட் ி பிஏ ி கூட்டத்லதக் கூட்டுவலத அல்ைது அதன் அனுமதி கபற கவட்பாளர்கள்
கபயலர அனுப்புவலத நிறுத்திக் ககாண்டு தானாககவ கவட்பாளர்கள் கபயலர அறிவிக்க துவங்கியது. இலவ

நடந்த பிறகு "இதற்கு முற்றுப்புள்ளி லவப்கபாம். இது நிறுத்தப்படா விட்டால், கவட்பாளர் கதர்வில் நம்பகத்தன்லம
இல்ைாவிட்டால் நான் கட் ியில் இருந்து விைகுகவன் என்றும் அதற்கான காரணத்லத பகிரங்கமாக அறிவிப்கபன்"
என்றும் கூறிகனன். இதனால் ஜனவரி 4ம் கததி எனது வட்டில்
ீ
கயாககந்திர யாதவ் மற்றும் பிரித்வி கைட்டியால்
அவ ரக் கூட்டம் கூட்டப்பட்டது. நாடு முழுவதிலும் இருந்து 16-17 முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்ககற்றனர். அந்தக்
கட்ைத்தில் நான் ராஜினாமா க ய்தால் கட் ி பாைாகிவிடும் என்று வைியுறுத்தினர்.
அந்தக் கூட்டத்தில் "பாருங்கள், எல்ைா வலகயான

மர மும் கமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. பை தார்மீ க முலறகள்

மீ றப்படுகின்றன. கபாதிய ஆய்வு அல்ைது கவளிப்பலடத்தன்லம இல்ைாமல் கவட்பாளர்கள் கதர்வு

க ய்யப்படுகின்றனர். இது கபான்ற கவட்பாளர்களுடன் கபாட்டியிட்டால் அவர்கள் கவற்றி கபற்றாலும் கூட நீங்கள்
கமற்ககாள்ள கவண்டிய

மர ங்கள் கட் ியின் தனித்தன்லமலய, தூய்லமயான கவளிப்பலடயான, மாற்று

அர ியலுக்கானது கட் ி என்பலத அைித்துவிடும். இது கபான்ற கவட்பாளர்களால் கவற்றி கபறுவதற்கு பதில்

தூய்லமயான கநர்லமயான கவட்பாளர்கலள நிறுத்தித் கதாற்கைாம்" என்கறன். இந்த அறிக்லக நான் கட் ி கதாற்க
கவண்டும் என விரும்பியதாக திரிக்கப்பட்டது.

இது கபான்ற கவட்பாளர்கள் மற்றும் வைிமுலறகளால் கவற்றி கபறுவலத விட கநர்லமயான கவட்பாளர்கலள
நிறுத்தி கதாற்கும் அபாயத்லத எதிர்ககாண்டாலும் பரவாயில்லை என்கற கூறிகனன். ஏகனனில் இது கபான்ற

கவட்பாளர்களால் கவற்றி கபறுவது என்பது கட் ியின் ககாள்லகலய அைித்து நீண்ட காை கநாக்கில் கட் ிலயகய
அைித்துவிடும்.

கட் ி கதர்தைில் கதாற்க கவண்டும் என நான் விரும்பியிருந்தால் நான் அப்கபாகத ராஜினாமா க ய்து

எல்ைாவற்லறயும் கவளிப்படுத்தியிருப்கபன். கயாககந்திர யாதவ் கட் ி கதாற்க கவண்டும் என நிலனத்திருந்தால்
அவர் அந்த கூட்டத்லதக் கூட்டி நான் ராஜினாமா க ய்வலதத் தடுத்திருக்க மாட்டார். மாறாக அவர் கட் ிக்காக
முழுமனதுடன் பிரச் ாரம் க ய்தார். பை முலற டிவி விவாதங்களில் கட் ிக்கு ஆதரவாக வாதாடியிருக்கிறார்.
இருந்தும் என் மீ தும் அவர் மீ தும் கட் ிலயத் கதாற்கடிக்கும் வலகயில் க யல்பட்டதாக நீங்கள் குற்றம்
துணிந்துள்ள ீர்கள்.

ாட்டத்

இந்தக் கூட்டத்தின் முடிவில் உங்கள் கமன்லமயான ஒப்புதலுடன் ஒரு உடன்பாடு ஏற்பட்டது; அதாவது கதர்வு
க ய்யப்பட்ட கவட்பாளர்கள் மீ தான அலனத்து புகார்கலளயும் உடனடியாக கட் ியின் கைாக்பாைிடம்

கதரிவிப்கபாம் மற்றும் அவரது முடிகவ இறுதியானது என்பது தான் அது. கட் ியில் கவளிப்பலடயான தன்லம,
கபாறுப்கபற்பு, சுதந்திரம், உட்கட் ி ஜனநாயகம் கபான்ற அலமப்பு ரீதியிைான பிரச் லனகள் பற்றி கதர்தல்

முடிந்தவுடன் கவனத்தில் எடுத்துக்ககாள்ளவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதன்படி 12 கவட்பாளர்களுக்கு எதிரான
புகார்கள் கைாக்பாைிடம் கதரிவிக்கப்பட்டன. இலதப் பரி ிைிக்க கிலடத்த 4 நாட்களில் அவர் கதளிவான
ஆதாரங்கள் எதிராக இருந்த 2 கவட்பாளர்கலள நீக்கவும்,

ிை ஆதாரங்கள் இருந்த ஆறு கவட்பாளர்கலள

எச் ரிக்கவும், எஞ் ிய நான்கு கவட்பாளர்கள் கதாடரவும் உத்தரவிட்டார். இரண்டு கபர் இப்படி நீக்கப்பட்டனர்.
ஆனால் கதர்தல் முடிவுகள் கவளியான இரண்டு நாட்களுக்குள் பரி ிைிக்கப்பட ஒப்புக்ககாள்ளப்பட்ட
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தமிழ்
அலமப்புரீதியிைான பிரச் லனகள் விவாதிக்கப்படவில்லை. மாறாக நீங்கள் கைந்து ககாள்ள கவண்டாம் எனத்

தீர்மானித்த பிப்ரவரி 26 கத ிய க யற்குழுக் கூட்டம், நீங்கள் ராஜினாமா க ய்வதாக விஸ்வாஸ் அறிவித்ததுடன்
துவங்கி, உங்கள் ஆதரவாளர் குழுவால் என் மீ தும் கயாககந்திர யாதவ் மீ தும் முழுவச்
ீ ிைான தாக்குதைாக
நலடகபற்றது. உங்கள்

ார்பாக அவர்கள் கதரிவித்த க ய்தி கதளிவாக இருந்தது: நீங்கள் கதாடர கவண்டும்

என்றால் பிஏ ி மற்றும் கத ிய க யற்குழுவில் இருந்து நாங்கள் நீக்கப்பட கவண்டும். நான் பின்னர் பதிைளித்து
கமகை க ான்னவற்லற மற்றும் அலமப்பு ரீதியிைான

ீர்த்திருத்தங்கலளச் சுட்டிக்காட்டிகனன். ஆனால் அலவ

விவாதிக்கப்படவில்லை. நீங்கள் ஒருங்கிலணப்பாளராகத் கதாடர கவண்டுமா, இல்லையா என்பது பற்றி மட்டுகம
விவாதிக்கப்பட்டது.

நீங்கள் கதாடர கவண்டும் என எல்கைாரும் ஒப்புக்ககாண்கடாம். ஆனால் அதன் பிறகு ஒரு
வட்டிற்கு
ீ
வந்து உங்கலளச்

ிைர் உங்கள்

ந்தித்தனர். அப்கபாது நீங்கள் அல்ைது நாங்கள் யாகரனும் ஒரு தரப்பினர் நீக்கப்பட

கவண்டும் என்று வைியுறுத்தீனர்கள். அதன்படி நாங்கள் நீக்கப்பட முடிவானது. மார்ச் 4ல் நடந்த அடுத்த
கூட்டத்தில் இது தான் நடந்தது.

இந்தத் கதர்தைில் நான் கட் ிக்காக பிரச் ாரம் க ய்யவில்லை என்று என் மீ து ஒரு குற்றச் ாட்டு கூறப்பட்டது.
இந்த கவட்பாளர்களில் பைருக்காக என்னால் பிரச் ாரம் க ய்ய முடியாது என ஏற்கனகவ கூறியுள்களன். இந்த
கவட்பாளர்கள் கதர்வு க ய்யப்பட்ட விதத்லதப் பார்க்கும் கபாது, கவற்றி கபற்றால் தூய்லமயான அர ியல்

ககாள்லகலய முன்கனடுத்துச் க ன்று கபாது நைனுக்காகப் பாடுபடுவார்கள் என எனக்கு உறுதியாகத் கதரிந்த
கவட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக மட்டுகம நான் பிரச் ாரம் க ய்ய தயாராக இருந்கதன். நான் நல்ைவர்கள் என
நிலனத்த 5 கவட்பாளர்கள் பட்டியலையும்

மர்ப்பித்கதன். ஆனால் கபாது கூட்டங்களில் கப க் கட் ி எனக்கு எந்த

அட்டவரணலயயும் அனுப்பவில்லை. அதன் பிறகு என்லனத் தனிப்பட்ட முலறயில் அலைத்த பங்கஜ் புஷ்கர்
கபாதுகூட்டத்தில் கைந்து ககாண்கடன்.

என மீ தான இன்கனாரு குற்றச் ாட்டு மற்றவர்கள் ஆம் ஆத்மி கட் ிக்கு நன்ககாலட அளிப்பலதத் தடுத்கதன்
என்பது. மற்றவர்கள் என்னிடம் நன்ககாலட வைங்கைாமா எனக் ககட்ை கபாது "நீங்கள் நல்ைவர் மற்றும்

கநர்லமயானவர் என்று நம்பும் கவட்பாளர்களுக்கு நன்ககாலட அளியுங்கள்" என்று மட்டுகம கூறிகனன். நீங்களும்
உங்கள் ஆதரவு குழுவும் இகத குற்றச் ாட்லட எனது

ககாதரி ோைினி குப்தாவிற்கு எதிராகவும் கூறியுள்ள ீர்கள்.

நான் கூறியது கபாைகவ அவரும் தனக்கு கநருக்கமான வட்டாரத்தில் கூறியுள்ளார். உண்லமயில் பை தகுதி
வாய்ந்த கவட்பாளர்களுக்கு குகளாபல் க்ரூப் நன்ககாலட வைங்க அவர் ஊக்குவித்தார். அதனால் தான் பை
கவட்பாளர்களுக்கு என்ஆர்ஐகளிடம் இருந்து நிதி வந்தது.
உங்கள் ஆதரவாளர்கள் நானும் என் தந்லதயும்

ககாதரியும் கட் ிலயக் லகப்பற்ற முயல்வதாக குற்றம்

ாட்டியுள்ளார்கள். அரவிந்த், எங்களுக்ககா, நண்பர்கள் அல்ைது உறவினர்களுக்ககா கட் ியில் அதிகாரப்

பதவிலயகயா, கதர்தல் டிக்ககட்லைா கேற எங்களில் யாருக்கும் விருப்பம் இல்லை என்று உங்களுக்கு நன்றாக

கதரியும். நாட்டில் நம்பகமான மாற்று அர ியலுக்கான வாகனமாக கட் ி வலுவாக வளர ஒவ்கவாரு விதத்திலும்

உதவ கவண்டும் என்று மட்டுகம நாங்கள் விரும்பிகனாம். எனது தந்லத கட் ிக்கான ரூ.2 ககாடி நிதி அளித்ததுடன்
கட் ிக்காகக் கணக்கில்ைாத கநரம்,

ட்ட ஆகைா லன கபான்றவற்லற வைங்கியுள்ளார். கைாக்பால் மக ாதா

உருவாக்கத்தில் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளார். தனது எண்ணம், க யல், மூச்சு எல்ைாவற்றாலும் அவர்
கட் ிக்காக உலைத்துள்ளார். ஆம், பல்கவறு காரணங்களில்னால் கட் ிலய வைிநடத்த நீங்கள்

என அவர் உணர்ந்த கபாது அலத கவளிப்பலடயாகக் கூறியுள்ளார். கமகை க ான்ன தார்மீ கக்
கட் ியின்

ரியான நபர் அல்ை
மர ங்கள் தவிர

ட்டம் மற்றும் விதிகலள நீங்கள் கதாடர்ந்து மீ றி வருவலத, கட் ிக்கான எந்த அலமப்பும் உருவாவலத

அனுமதிக்காமல் இருந்தகதாடு (உங்கள் ஆதரவாளர் குழு தவிர) கட் ிக்கான ககாள்லககலள வகுப்பதில் ஆர்வம்
இல்ைாமல் இருப்பலதயும் அவர் கவனித்திருக்கிறார்.

இரண்டு ஆண்டுகளாக நாம் அலமத்த ககாள்லகக் குழுக்கள்

மர்ப்பித்த விரிவான அறிக்லககள், உங்களுக்கு கநரம்

இல்ைாத காரணத்தாகைா அல்ைது அந்த அறிக்லககலளப் படித்துப்பார்த்து தீர்மானிக்க மனம் இல்ைாததாகைா

புழுதி படிந்து கிடக்கின்றன. கிரண் கபடி மற்றும் அஜய் மககனுக்கு அடுத்தபடியாக முதல்வர் பதவிக்கு மூன்றாவது
கதர்வாக உங்கலளச் க ான்னதாக என் தந்லத மீ து குற்றம்

ாட்டுகிறீர்கள். உங்கள் குணாதி யத்தில் உள்ள
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குலறகலள எல்ைாம் கவனித்த பிறகு அவர் கூறிய கநர்லமயான கருத்து அது. இருந்தும் அலத நான்

கவளிப்பலடயாக மறுத்துள்களன். ஆனால் அதன் பிறகு நடந்தவற்லறப் பார்க்கும் கபாது குறிப்பாக கத ியச்
க யற்குழுவில் நீங்கள் கட்டவிழ்த்துவிட்ட திட்டமிட்ட கூச் ல் குைப்பங்கலளப் பார்க்கும் கபாது அவர்

ரியாகச்

க ால்ைியிருக்கிறார் என்கற கதான்றுகிறது.
எனது

ககாதரி ோைினி குப்தா மற்றும் கமலும் பை தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் தாங்கள் கவளிநாடுகளில் பார்த்துக்

ககாண்டிருந்த நல்ை கவலைலய விட்டு விட்டு, உைகத்தரம் வாய்ந்த அலமப்பாகத் திகழும் வலகயில்
முலறயான பிரிவுகள் மற்றும் ஆற்றலைக் ககாண்டிருக்கக் கூடிய

ிறந்த மற்றும் நம்பகமான அலமப்லப

உருவாக்க உங்களுக்கு உதவுவதற்காக வந்தனர். பைமுலற நீங்ககள நாட்டின் நைனுக்காக ோைிைிலய

கவலைலய விடச்க ால்ைி இருக்கிறீர்கள். அலமப்பு கமம்பாட்டு ஆகைா கராக அவரது கபாறுப்பு ஆகைா லன

கநாக்கிைானது மட்டுகம. அவர் நியமிக்கப்படுவதற்கு முன் பிஏ ியில் விவாதிக்கப்பட்டது கபாை கட் ியில் எந்த

அதிகாரமும் உள்ள பதவி அல்ை என்றும் நீங்கள் கூறியுள்ள ீர்கள். எனினும் காைப்கபாக்கில் இது கதாடர்பான எந்த
கதாைில்முலறயான ஆகைா லனயும் உங்களுக்குத் கதலவப்படவில்லை. மாறாக இது கபான்ற எந்தத்

கதாைில்முலற திறனும் இல்ைாத அசுலதாலே நீங்கள் கட் ியின் ஒவ்கவாரு பிரிலவயும் உங்கள் ஆதரவாளர்
குழுவின் நீட்டிப்பாகவும், உங்களுக்கு மட்டுகம கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் வலகயிைான
மாற்றுத் திட்டத்லத உருவாக்கித்தரக் ககட்டீர்கள்.

உங்கலளப்கபாை நான் கட் ிக்குத் கதாண்டாற்றவில்லை என்பது உண்லமதான் அரவிந்த். நான் உண்ணாவிரம்
இருக்கவில்லை.

ிலறக்குச் க ல்ைவில்லை. 2ஜி, க்கமால்ககட்,

ிபிஐ இயக்குனர், 4ஜி, ரிலையன்ஸ் ககஸ்

ககாள்லள, ஜிஎம் உணவுக்கு எதிராக, அணு உலைகள், ஆபத்தான நீர்மின் திட்டங்கள், 66ஏ பிரிவு, புலகயில்

மற்றும் குட்கா உள்ளிட்ட பல்கவறு ஊைல்களுக்கு எதிராக கபாதுநைன் கநாக்கிைான மனு தாக்கல் க ய்வதில்
தான் கவனம் க லுத்தியிருக்கிகறன். எனது மற்ற கநரத்லத கட் ிக்குச்
வைங்குவதிலும், நீதிமன்றங்களில் வைக்குகலளச்

ட்டரீதியான மற்றும் பிற ஆகைா லனகள்

ந்திப்பதிலும் க ைவிட்டிருக்கிகறன். கட் ியில் எந்த அதிகாரப்

பதவியிலும் நான் விருப்பம் ககாண்டதில்லை. கட் ி அதன் அடிப்பலடக் ககாள்லகக்கு உண்லமயாக இருப்பலத
உறுதி க ய்து ககாள்வலத மட்டுகம எனது கபாறுப்பாகக் கருதியிருக்கிகறன். இதன் காரணமாககவ அது
எப்கபாகதல்ைாம் பாலத மாறியிருக்கிறகதா அப்கபாகதல்ைாம் குரல் ககாடுத்திருக்கிகறன்.

அரவிந்த், இந்த கட் ி ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் ைட் ிய கநாக்கால் உருவாக்கப்பட்டது. குறிப்பாக மாற்று
அர ியலுக்கான வாகனமாகத் திகைக்கூடிய

தூய்லமயான மற்றும் கவளிப்பலடயான அர ியலைக் ககாண்டு

வரக்கூடிய ஒரு கட் ிலய உருவாக்க தங்கள் வியர்லவலயயும் கநரத்லதயும் ஆற்றலையும் பணத்லதயும்

க ைவிட்ட இலளஞர்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இக்ககாள்லககள் கட் ிலய இப்கபாது கட்டுப்பாட்டில்
லவத்திருக்கும் உங்கள் மற்றும் உங்கள் ஆதரவாளர் குழுவால் புறக்கணிக்கப்படுகிறது. இது தலைலம
கமைிட கட்டலளலயக் ககட்டு க யல்படும் கட் ியாக மாறிவிட்டது.
உங்களிடம் உள்ள 5 ஆண்டுகளில் தில்ைி அரல ச்

ிறப்பாக நடத்துவதன் மூைம் எல்ைாவற்லறயும்

ார்ந்த,

ரி க ய்து

விடைாம் என நீங்கள் நம்புகிறீர்கள். நீங்கள் நல்ை நிர்வாகத்லதக் ககாடுத்தால் கட் ிக்கு என்ன க ய்தீர்கள்

என்பலத மக்கள் மறந்துவிடுவார்கள் என நிலனக்கிறீர்கள். காங்கிரஸ், பாஜக கபான்ற வைக்கமான கட் ிகள் கூட
நிர்வாகத்லத ககாடுத்துள்ளன. ஆனால் நாம் துவங்கிய தூய்லமயான, ககாள்லக அடிப்பலடயிைான அர ியல்

மற்றும் ஊைல் இல்ைாத நிர்வாகம் எனும் கைவானது மிகவும் கபரியது. நீங்கள் நடந்து ககாண்ட விதம் மற்றும்
நீங்கள் கவளிப்படுத்திய குணாதி யப் பண்புகலள பார்க்கும் கபாது ஆம் ஆத்மி கட் ி உருவாக்கப்பட்ட

தூய்லமயான மற்றும் ககாள்லக அடிப்பலடயிைான அர ியல் எனும் இந்தக் கைவு ககாடுங்கைவாக மாறிவிடுகமா
என்ற அச் ம் எனக்கு இருக்கிறது. இருந்தாலும் நீங்கள்

ிறப்பாக க யல்பட வாழ்த்துக்கள்.

விலடகபறுகிகறன். நல்வாழ்த்துக்கள்.
பிரோந்த்
***
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யாத்திணர

சசௌம்யா

தாககமடுக்கிறது தரல வலிக்கிறது
நாசி நுரழந்த ஈ குறுகுறுக்கிறது

ஒப்ோரிச் சத்தம் எரிச்சலூட்டுகிறது

திறக்க விரழந்த விழி துவள்கிறது
கதாண்ரைக்குள் ஊற்றப்ேடும்

மண்கணண்கணய் குமட்டுகிறது

கால் கட்ரை விைல்கள் கட்டியது
விலைாத அவஸ்ரதயளிக்கிறது

ஆளுயை லைாஜா மாரலகயான்று
மார்ேில் கிைந்து அழுத்துகிறது

தாரை தப்ேட்ரை ககாட்டு முழக்கு
உைன் எழுந்தாை அரழக்கிறது

அழும் மரைவிரய அரணத்து

ஆறுதல் கூறக் ரக ேைேைக்கிறது

மகளின் நில்லாத்லதம்ேல் கண்டு

மைம் கசய்வதறியாது ேதறுகிறது
குத்தாய் இைப்ேட்ை வாய்க்கரிசிரயத்

துப்ேத்லதான்றித் லதாற்றுப் லோகிலறன்
சைங்குகரளயும் ஆயத்தங்கரளயும்

தடுக்கவியலாது ேடுத்துக் கிைக்கிலறன்
என்ை இயலாரமயிது எப்ேடி மீ ள்வது?
ஓகவன்ற லகவல் முடியாது ஓய்கிறது
மைணகமன்ேது இதுதாைாகவன்று

லயாசிக்ரகயில் சங்கூதுகிறார்கள்
அள்ளித்தூக்க, அரசய இயலவில்ரல

மயாை வழிரய மைம் கணக்கிடுகிறது

கேருங்குைகலடுத்த அழுரககள் ஓய்ந்து
ஆண் குைல்கள் மட்டும் சப்தித்திருக்க

மின்லமரையின் அதிலவகக் கதவரைப்ேில்
மறுத்துக் கதறி அலறவியலா அல்லலில்

எரியும் உைலில் கசய்த ஒவ்கவாரு ோவமாக
அரசலோட்ைேடி அழியத் கதாைங்குகிலறன்.
***
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