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இருத்தல சியன் - வபவயான்

கறுகிிய பதருவUல் அகினற ரிமைனுனிதன
பரிமைல்ல வழிரிமைறிததச் பசல்கிிறறன
‘ஹபலற!’ எனக் பகிறபUதத உசுப்பத
தடுக்கிிறபதன உளளறரநத நறகிரிகிம்
‘பகிறஞ்சம் வழி வUடு’ எனச் பசறல்ல
வUடுவதில்மைல அறிவஜZவUக் மைகியறலறகிறததனம்
‘அப்படி எனன அவச் கட்டுரைம்?’
எனறு அவன பகிட்டுவUட்டறல்
எனன பதில் பசறல்லப்பபறகிிபறன?
யறருமைடய அனரததம் பபரித?
(என எப்படி நிரூபUப்பறபனன?)
பUறக நறன உணரகிிபறன:
இததறன என வறழக்மைகி
எத நடக்கி பவணடுபரிமைற
அததறன நடநதபகிறணடிருக்கிிறத
அவன உருட்டும் பறமைறமையவUட
முக்கிியரிமைல்ல நறனுருட்டுவத.
கறுகிிய பதருவUன அகினற ரிமைனுனிதனுனிடம்
ரிமைனதிற்கள பசறல்கிிபறன:
நணபற, நம் பறமைறகிளுனின அளவ
ஒனபற எனுனினும் உன
முக்கிியததவஙகிளுக்க முன
நறன சுருஙகிிப்பபறகிிபறன, வறழததகிள.
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இதழ் அற சிமுைம் - செபாறுப்பாச சிரியர் சனில் ர் சுனில் ை சிருஷ்ணன்  

எழததறளர சு.பவணபகிறபறல் சிறப்பUதழக்க 
பபறறுப்பறசிரியர எனும் முமைறயUல் தவUரக்கி முடியறத 
(ஒருகிறல் சரியறகி திட்டரிமைிட்டிருநதறல் 
தவUரததிருக்கிக்கடிய)  கிற் கட்டுரைணஙகிளறல் ஏற்பட்ட 
கிறலதறரிமைதததிற்க இதழக்க பஙகிளுனிப்பளுனிதத 
எழததறளரகிளுனிடமும் வறசகிரகிளுனிடமும் ரிமைனனுனிப்பு 
பகிறருகிிபறன.  எனுனினும் பநரகிறணமைலயம் 
கிட்டுமை் கட்டுரைகிமைளயம் வறசிததபபறத கிறலதறரிமைததமைத ரிமைமதத்தை மீறி 
ரிமைிகநத ரிமைன உவமைகி அளுனிததத.

பதறமைகி கிறலறணடு எழததறளர சிறப்பUதழின ரிமைிகி 
முக்கிிய அம்சம்,  அதில் இடம்பபறும் எழததறளரின 
ரிமைிகி வUரிவறன பநரகிறணல் தறன.  நறஞ்சில் நறடன 
அபனகி முமைற பநரகிறணல்கிள அளுனிததிருநதறலம்கட 
எநத பநரகிறணலிலம் பதிவறகிறத பல தகிவல்கிளும் 
பகிறணஙகிளும் பதறமைகி பநரகிறணலில் 
பதிவறகிியUருநதன.  பவணபகிறபறலின முதல் நறவல் 
நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிள பவளுனிவநத ஏறததறழ இருபத 
வருடஙகிள கிடநதவUட்டன.  தரிமைிழில் பதறடரநத 
இயஙகிிக் பகிறணடிருக்கம் முக்கிிய பமைடப்பறளுனிகிளுனில் 
ஒருவ் கட்டுரைறன பவணபகிறபறலக்க இததறன வUரிவறன 
முதல் பநரகிறணல் எனபதில் பதறமைகிக்க பபருமைரிமை 
எனபமைத தறணடி இத ஒரு அதிரச்சிகி் கட்டுரைரிமைறன 
சஙகிடரிமைறகிததறன இருக்கிிறத.

நறஞ்சிலடன பநரகிறணல் பசய்த த.  கிணணன, 
பகிறமைவ சுப் கட்டுரைஷ்,  ரிமைற்றும் தியறக புததகி நிமைலய 
நணபரகிள பலரதறன பவணபகிறபறல் பநரகிறணமைலயம் 
பசய்திருக்கிிறறரகிள.  உமை் கட்டுரையறடமைலப் பதிவ பசய்த 
அமைதக் பகிட்டு எழததறக்கிி,  பUனனர பUமைழதிருததி 
பலகிட்ட திருததஙகிள பசய்த பUனனர அத தன 
இனமைறய இறுதி வடிவதமைத அமைடநதிருக்கிிறத. 
ரிமைிகநத உமைழப்மைபக் பகிறரும்  இப்பணUமைய த. 
கிணணன ரிமைிகிச் சிறப்பறகிச் பசய்திருக்கிிறறர.  நற் கட்டுரைறயண 
பதசறய்,  நறஞ்சில் நறடன,  சு.பவணபகிறபறல் என 
அவருமைடய பநரகிறணல்கிமைள வறசிக்கம் பபறத 
அவருக்பகின பநரகிறணல் பறணU ஒனமைற 
அமைடநதிருக்கிிறறர எனபற பதறனறுகிிறத. 
பவணபகிறபறலின இளமைரிமைக்கிறல நிமைனவகிள, 
பவளறணமைரிமையடனும் ரிமைணணடனும் அவருக்கிிருக்கம் 
உறவ,  தரிமைிழறசிரியர பணU எனறு அவருமைடய 
தனுனிவறழவUன ஏற்ற இறக்கிஙகிமைள இயல்பறகி பதிவ 
பசய்கிிறத.  தி.ஜற,  லற.ச.் கட்டுரைற,  க.ப.் கட்டுரைற,  க.அழகிிரிசறரிமைி, 

பபறனற முனபனறடி ஆளுமைரிமைகிளுனின கிமைதகிமைள 
நுணகிி ் கட்டுரைசிததமைத வறசிப்பத ப் கட்டுரைவசரிமைறகி இருக்கிிறத. 
கறிப்பறகி தி.ஜற ரிமைமதத்தை மீத பபரும் ரிமைதிப்பUருக்கிிறத.  கி.நற.சு, 
பஜயகிறநதன,  தரிமைிழினுனி வசநதகரிமைறர என பல 
ஆளுமைரிமைகிமைளப் பற்றி வறஞ்மைசயடன பபசுகிிறறர. 
பவண எமைதயபரிமை எழதறத கில்லரி கிறலம் பதறட்பட 
தனமைன எழததறள் கட்டுரைறகிபவ உணரவதறகிச் பசறல்கிிறறர. 
அவர வறசிதத பரிமைறழியறக்கி நூல்கிமைள பற்றி, 
பதறகக்கிப்படறத அபுமைனவ கிட்டுமை் கட்டுரைகிமைளப் பற்றிச் 
பசறல்கிிறறர.  ரிமைிகி முக்கிியரிமைறகி அவருமைடய 
பமைடப்புகிமைளயம் அதன உருவறக்கிப் 
பUனனணUகிமைளயம் பபசுகிிறறர.  எல்லற வமைகியUலம் 
சு.பவணபகிறபறல் பற்றிய ரிமைிகி முக்கிியரிமைறன 
பநரகிறணலறகி இத இருக்கம் எனபதில் ஐயரிமைில்மைல.

சு.பவணபகிறபறல் இமைணயததில் புழஙகபவர அல்ல. 
அவருமைடய கிமைதகிள பலவம் இதழகிளுனில் 
பவளுனியறகிறரிமைல் பந் கட்டுரைடியறகிபவ புததகிஙகிளறகி 
பவளுனிவநதமைவ.  கிணUசரிமைறன எணணUக்மைகியUல் 
நறவல்கிளறகிவம் கறுநறவல்கிளறகிவம் எழதியதம் 
கிற் கட்டுரைணரிமைறகி இருக்கிலறம்.  பவணபகிறபறல் ரிமைமதத்தை மீதம் 
அவருமைடய பமைடப்புலகிின ரிமைமதத்தை மீதம் இனமைறய இமைணய 
வறசகிரகிளுக்க பரிச்சயம் ஏற்பட பவணடும் எனும் 
பநறக்கிில் இவ்வUதமைழ உருவறக்கி முமைனநபதறம்.

இமைணயததில் பவண சரியறகிச் பசனறு பச் கட்டுரைவUல்மைல 
எனும் எஙகிள எணணதமைத  உமைடக்கிிறத பறஸடன 
பறலறவUன கிட்டுமை் கட்டுரை.  இமைணயததில் பவணபகிறபறல் 
பற்றிய தகிவல்கிள,  கிட்டுமை் கட்டுரைகிள,  வUரிமைரசனஙகிமைள 
பதடித பதடி பதறகததிருக்கிிறறர. பஜயபரிமைறகின தவஙகிி 
ரிமைல்லிகிறரஜார்ஜுன வமை் கட்டுரை பல்பவறுபட்ட ஆளுமைரிமைகிள 
வறசகிரகிள வமைலதளஙகிளுனிலம் சமூகி வமைலகிளுனிலம் 
எழதியவற்மைற சுட்டிகிபளறடு அளுனிததிருக்கிிறறர. 
கி.பரிமைறகின் கட்டுரைஙகின,  பசல்பவநதி் கட்டுரைன,  ் கட்டுரைறதறக்ருஷ்ணன, 
பதரிமைஜற,  ஜ்பயறவ்ப் கட்டுரைறம் சுநதர என பலர எழதியதன 
பரிமைற்பகிறளகிமைள பகிறலறஜ் பபறல் பரிமைமைஜயUல் ப் கட்டுரைப்பU 
பவட்டி ஒட்டி வறசிக்கி சுவற் கட்டுரைசியரிமைறகி இருக்கிிறத. 
இததமைன கறிப்புகிமைள வறசிததவUட்டு பறஸடன பறலற 
இறுதியUல் அமைவகிமைளப் பற்றி தனனளவUல் ஒரு 
ரிமைதிப்ப்பீட்மைடயம் மைவக்கிிறறர.
 
சு.பவணபகிறபறலின பமைடப்புலகிதமைத பற்றி ஸ் கட்டுரைஙகிம் 
பரிமைறகின் கட்டுரைஙகின எழதியUருக்கம் வUரிவறன 
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கிட்டுமை் கட்டுரையUல் “இலக்கிியம் எனபத ரிமைனுனித உளளததின  
அகிததில் அமைடநதபபறய் வUட்டிருக்கம் கிcழமைரிமை,  ரிமைறசு,  
பகிடுதல் முதலியவற்மைறத தயவ தறட்சணயரிமைினறி  
பவளுனிப்படுததி,  ரிமைறுக்கி இயலறத கிவனததில் பகிறணடு  
வநத உணரவUல் நிறுததி,  அதனறல்,  ரிமைனுனித  
உளளதமைதத தூய்மைரிமையறச் பசய்யம் ஒரு ரிமைறரக்கிம்  
எனனும் பபறருளபட ‘Catharsis'  எனறு அரிஸடறடில்  
கறும் இயக்கிதமைத சு பவணபகிறபறலில்  
முழமைரிமையறகிக் கிறணலறம்”  எனகிிறறர.  பவணவUன 
பமைடப்புலகிிலிருநத இமை் கட்டுரைச்சலினறி உணரவ உச்சம் 
பகிறளளும் தருணஙகிமைள சுட்டிக் கிறட்டுகிிறறர.

பவணபகிறபறலின ஏழ கறுநறவல்கிமைள முனமைவதத 
சிவறனநதன நZலகிணடன எழதியUருக்கம் கிட்டுமை் கட்டுரை 
அவருமைடய பமைடப்புலகிில், கறிப்பறகி கறுநறவல்கிளுனில் 
உளள பபறத அம்சஙகிமைள அமைடயறளம் கிறணகிிறத. 
“அதறவத,,  கிறரிமைம் சறரநத பபறதவறன சமூகி ஒழக்கி  
வUதிகிமைள ரிமைமதத்தை மீறும்பபறத அதில் ஈடுபடும் அமைனவருபரிமை  
பறல்பபதரிமைினறி கற்றவணரச்சி பகிறளகிிறறரகிள.  
இனபம் தய்ததபUன வநத கிவUநத பகிறளளும்  
இக்கற்றவணரச்சிமையப் பபறக்கிிக்பகிறளள இயல்பறகி  
இருவருபரிமை ரிமைற்றவரதறன தனமைனப் பயனபடுததிக்  
பகிறணடறர எனறு கிருதிக்பகிறளவதறல் சுய  
இ் கட்டுரைக்கிததின மூலம் ஆறுதல் பகிறளள  
முயல்கிினறனர.,”  எனறு பரிமைறகின் கட்டுரைஙகினுனின பறரமைவக்க 
வல பசரக்கிிறறர. 
 
கிறலஙகிறலரிமைறகி இலக்கிிய உலகிில் நிகிழநதவரும் 
தறல்ஸதறயற?  தறஸதறபவஸகிியற?  யறர சிறநதவர 
எனும் வUவறதததிலிருநத தனத கிட்டுமை் கட்டுரைமையத 
தவஙககிிறறர ் கட்டுரைறஜ சுநதர் கட்டுரைறஜன.  அவ்வUனறவUற்க 
தறஸதறபவஸகிியUலிருநத தறல்ஸதறமைய பநறக்கிிய 
தன நகிரவUற்க சு.பவணபகிறபறலின எழததக்கிள 
எவ்வறறு கிற் கட்டுரைணரிமைறயUன எனபமைத வUளக்ககிிறறர.

1.  “பவபறறருவரும் இவமை் கட்டுரைப்பபறல் எதிரபறலினமை் கட்டுரை  
ஊடறுததக் கிறட்டும் நுணக்கிம் பபற்றிலர.”
2. “ரிமைனுனித ரிமைனததின கிcழமைரிமைகிமைளப் பற்றி எழதவதில்  
இவரக்க இமைண இவப் கட்டுரைதறன.”
3.  “ஆகி,  சு.பவ.யUன எழததகிள பரிமைபலறட்டரிமைறகிததறன  
சறதற் கட்டுரைணரிமைறனமைவ; உட்கிிமைடயUல் ரிமைிகி ஆழரிமைறனமைவ.” 

பரிமைற்கறிய மூனறு புளளுனிகிமைள தனத கிட்டுமை் கட்டுரையUல் 
உரிய பரிமைற்பகிறளகிபளறடு வUவறதிக்கம் ் கட்டுரைறஜ 
சுநதர் கட்டுரைறஜனுனின கிட்டுமை் கட்டுரை பவணபகிறபறலின 
பமைடப்புலகிில் புதிய திறப்புகிமைள அளுனிக்கி வல்லத.

‘பவணணUமைல’  பதறகப்மைப முனமைவதத 
பசநதில்நறதன எழதியUருக்கம் கிட்டுமை் கட்டுரையUல் 
“பவணபகிறபறலின கிமைதகிள பந் கட்டுரைடியறனமைவ.  
வUவ் கட்டுரைமைணகிள மூலம் கிமைதக்கிளமைனச் பசறிவ  
படுததபமைவ.  வUவசறயம் சறரநத அவ் கட்டுரைத  கிமைதகிளுனில்  
இமைவ சற்று அதிகிரிமைறகிபவ பதரியம்.  அநத  
வUவ் கட்டுரைமைணகிமைளபய படிரிமைஙகிளறக்கம் ் கட்டுரைசவறதம்  
இயல்பறகிபவ அவ் கட்டுரைத கிமைதகிளுனில் மைகிகடி வருகிிறத”," 
எனறு ் கட்டுரைறஜ சுநதர் கட்டுரைறஜமைன ஆபரிமைறதிக்கிிறறர. “அவருக்க  
முனபனறடியறகிச் பசறல்ல பவணடுபரிமைனறறல்  
அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைமைனத தறன பசறல்ல பவணடும்.  
ஆனறல் அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைன கிமைதகிளுனில் வரும் கிசப்புடன  
கடிய அஙகிததமைத பவணபகிறபறல் கிமைதகிளுனில் கிறண  
முடிவதில்மைல.” எனறும் எழதகிிறறர.
 
பசநதில்நறதமைனப் பபறலபவ எஸ.  சுப் கட்டுரைஷார்ஜும் 
பவணபகிறபறமைல அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைபனறடு இமைண 
மைவக்கிிறறர.  “கரமைரிமையறன அவதறனுனிப்பு,  
தனக்பகினபறறரு தனுனிப்பறணUயUல் அமைரிமைநத நமைட,  
வUலகில் பதறனுனி கிமைதபசறல்லல்,  பறததி் கட்டுரைஙகிளுனின  
ச் கட்டுரைறசரிததனமைரிமை-  இமைவ பவணபகிறபறலின எழதமைத  
அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைனுடன ஒப்பUடச் பசய்கிினறன.  வட்டற் கட்டுரை  
வழக்கிில் எழதகிிறறர எனற பரிமைம்பபறக்கிறன  
பவறுபறடு தவU் கட்டுரை ஆழரிமைறன பவபறறரு அடிப்பமைட  
பவறுபறடு இருக்கிிறத.  அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைன எப்பபறதம்  
ஒரு பறரமைவயறள் கட்டுரைறகிபவ இருக்கிிறறர.  அவர  
நிகிழவகிமைளப் பதிவ பசய்வபதறடு சரி,  அத கறிதத  
தன பறரமைவமைய பவளுனிப்படுததவத ரிமைிகி அரித.  
ஆனறல் பவணபகிறபறல் சமூகி உறவகிளுனின  
சிததரிப்பUல் ஒரு லட்சியவறதியறய் பதரிகிிறறர.”  எனறு 
அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைனுடன ஒப்பUட்டும் பவறுபடுததியம் 
கநதப்பமைன கறுநறவல் பதறகப்மைப முனமைவதத 
எழதியUருக்கிிறறர எஸ. சுப் கட்டுரைஷ்.
 
“வசcகி் கட்டுரைரிமைறன பரிமைறழியமைரிமைப்பபறடு எதறரததப்  
பUனனணUயUல் வறழவUன அவலஙகிமைள அவருமைடய  
சிறுகிமைதகிள முனமைவததன.  அழிநதபகிறணடிருநத  
வUவசறயம்,  வறய்ப்புகிளற்று கிருகிிச் சறம்பலறகிிப்  
பபறகம் திறமைரிமைகிள,  சநதரப்பஙகிள சறரநத  
நல்லவனறகிவம் பகிட்டவனறகிவம் ரிமைறறிரிமைறறி  
நிறம்பகிறணடு வறழம் தனுனிரிமைனுனிதரகிள,  எநதப் பபறத  
அறததக்கம் உட்படறத அவரகிளுமைடய ரிமைதிப்ப்பீடுகிள  
என பல்பவறு தளஙகிளுனில் ரிமைறறிரிமைறறி இயஙகிிவநத  
அவருமைடய சிறுகிமைதயலகிததின நம்பததகநத  
தனமைரிமையறபலபய,  அக்கிமைதகிள உடனடியறகி  
வறசகிரகிளுனின கிவனுனிப்மைபப் பபற்றன.”  எனறு 
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சு.பவணபகிறபறலின சிறுகிமைதகிமைள பற்றி பபசும் 
பறவணணனுனின கிட்டுமை் கட்டுரையUல் அவர கிமைதயலகிில் 
வU் கட்டுரைவU கிிடக்கம் வUசிததி் கட்டுரை ரிமைறநதரகிமைள அமைடயறளம் 
கிறட்டுகிிறறர.  ரிமைிகநத ் கட்டுரைசமைனபயறடு சில 
சிறுகிமைதகிளுனின வறசிப்பு சறததியஙகிமைள பகிறடிட்டு 
கிறட்டுகிிறறர.

ஜற.் கட்டுரைறஜபகிறபறலன சு.பவணபகிறபறமைலப் பற்றி 
எழதியUருக்கம் கிட்டுமை் கட்டுரையUல் அவருமைடய 
ஒட்டுபரிமைறதத பமைடப்புகிமைள பகிறணடு அவமை் கட்டுரை ஏன 
தறன ஒரு முதனமைரிமை பமைடப்பறளுனியறகி கிருதகிிறறர 
எனபதற்க மூனறு கிற் கட்டுரைணஙகிமைளப் பட்டியலிடுகிிறறர – 
பபசுபபறருமைளக் மைகியறளும் வUதம்,  கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிள,, 
எழததமுமைற என ஒவ்பவறனமைறயம் வUரிவறன 
உதற் கட்டுரைணஙகிபளறடு வUளக்ககிிறறர.  கறிப்பறகி 
இலக்கிியததில் கிறரிமைம் பபசுபபறருளறகி அமைடநதிருக்கம் 
பரிணறரிமைதமைதயம் அதில் சு.பவணபகிறபறலின 
பஙகிளுனிப்மைபயம் பபசும் இடம் முக்கிியரிமைறனத. “அவ் கட்டுரைத  
கிமைதரிமைறநதரகிள எவருபரிமை தரிமைத திரிபு நிமைலக்க  
நியறயம் கிற்பUப்பதில்மைல.  அமைத வலிநத  
பரிமைற்பகிறளளும் பறவமைனகிமைளக்  
பகிறணடிருப்பதில்மைல.  கிமைதரிமைறநதரகிள முட்பசடி  
உணணம் ஒட்டகி உவமைரிமைமைய நிமைனவப்படுததிக்  
பகிறணபட இருப்பததறன சு.பவணபகிறபறலத  
பறததி் கட்டுரைப் பமைடப்புகிளுனின பவற்றி,.”  எனும் 
அவதறனுனிப்மைப மைவக்கிிறறர ் கட்டுரைறஜபகிறபறல்.

ஆனற்ல் ரிமைறயக்கததன சு.பவணபகிறபறல் பற்றி 
எழதியUருக்கம் கிட்டுமை் கட்டுரையUல் “அஙகிcகிரிக்கிப்பட்ட  
உறவமுமைறகிளுக்க அப்பறல் ஏற்படும் பதறடரபு  
ரிமைறதிரியறன வUஷயஙகிளுனில் உளள கறுகறுப்பு  
இனனமும் எனக்கக் கமைறயவUல்மைல எனபதறல்,  
இநதக் கிமைதகிளுனில் இநத உறவகிளுனின பநறக்கிம் எனன  
எனபத புரியவUல்மைல.  பவணபகிறபறல் இததமைகிய  
உறவகிமைள நிமைறய எழதியUருக்கிிறறர.  ஆனறலம்,  
இவ்வறவகிளுனின கிற் கட்டுரைண கிறரியஙகிமைள அவர  
பபசவUல்மைல.  இநத உறவகிள இருக்கிினறன,  ஆனறல்  
திருரிமைண பநததமைத உமைடததக் பகிறணடு பபறகம்  
அளவUற்க ரிமைனுனிதரகிமைள ஈரப்பத எத?  கிறரிமைம்  
ரிமைட்டும்தறனற?  எதிரகிறலபரிமை தமைலகிcழறகிிவUடும்  
நிமைலயUலம் ரிமைனுனிதரகிள ஏன அதற்க தணUகிிறறரகிள?  
‘ஆட்டம்’  நறவலின ஒரு பபரும் புளளுனிபய இததறன  
எனறறலம்,  அஙகம் இதன தறக்கிம் ரிமைட்டுபரிமை  
பபசப்படுகிிறத.  ஏபனற,  எழததறளர இநத உறவகிமைள  
வUவறதிக்கிவUல்மைல.  அதனறல் அமைவ ஒரு  
கறுகறுப்மைப ஏற்படுததவபதறடு நினறுவUடுகிினறன.  

ஒரு உயUர இனபனறரு உயUமை் கட்டுரை அமைணததக் பகிறளள  
பவணடும் எனபத இயற்மைகித தடிப்புதறன.  ஆனறல்,  
நம் சமூகி உறவக் கிட்டுரிமைறனஙகிள இவ்வளவ  
பரிமைலிதறகிவற இருக்கிினறன?”  எனறு பகிளவU 
எழப்புகிிறறர.  

“பவண ரிமைனுனிதரகிமைள நம்புகிிறறர.  அவனுமைடய  
அததமைன சிடுக்ககிமைள ரிமைமதத்தை மீறி அவன இயல்பறகி  
வறழநதவUட முடியம் எனும் நனனம்பUக்மைகி  
அவருமைடய பமைடப்புகிளுனில் பதனபடுகிிறத.”  எனறு 
நிலம் எனும் நல்லறள நறவல் கறிதத நப் கட்டுரைறபற 
எழதியUருக்கம் கிட்டுமை் கட்டுரையUல் பவணபகிறபறல் நிலம் – 
பபண எனும் ரிமை் கட்டுரைபறன படிரிமைதமைத நவZன வறழக்மைகிச் 
சிக்கிலக்க எப்படி மைகியறணடுளளறர எனபமைத 
வUவரிக்கிிறறர.  பழனுனி எனும் தனுனிரிமைனுனிதமைன அலகிறகிக் 
பகிறணடு சமூகி ரிமைறற்றதமைதப் பதிவ பசய்திருக்கிிறறர, 
என கறும் நப் கட்டுரைறபற நறவல் ரிமைமதத்தை மீதறன வUரிமைரசனதமைதயம் 
பதிவ பசய்கிிறறர.
 
லணடன பU் கட்டுரைபு பவணபகிறபறலின சிறுகிமைதகிமைளப் 
பற்றி எழதியளள கிட்டுமை் கட்டுரையUல் அவர கிறட்டும் 
உலகிின இருள அமைரிமைதியUழக்கி பசய்தமைத பகிிரகிிறறர. 
“ரிமைிகிச்சில கிமைதகிளுனில் ரிமைட்டுபரிமை பவணபகிறபறல்  
யதறரதத உலகிின கிறல் தமைளகிமைள அறுதத சற்பற  
வறனுனில் எழகிிறறர.  ரிமைனுனித அற்பததனஙகிளுனின  
சகிதியUல் ஒரு ரிமைலமை் கட்டுரை முமைளக்கி மைவக்கிிறறர.  அத  
நம்ரிமைில் ஒரு  நம்பUக்மைகிமையத தளுனிரக்கிச் பசய்கிிறத.  
அதவம்கட இல்லறவUட்டறல் அவ் கட்டுரைத உலகிம் தறஙகிிக்  
பகிறளளபவ முடியறத இடரிமைறகி இருநதிருக்கம்.”  எனறு 
கிட்டுமை் கட்டுரைமைய முடிக்கிிறறர.

“வ் கட்டுரைலறற்றுப் பUனபுலததில்,  ஒட்டுபரிமைறதத தரிசனம்  
(vision)  அளுனிக்கம் நறவல்கிமைளவUட,  ஒரு மு் கட்டுரைமைண  
முனமைவதத நறுக்க பதறிததறற் பபறனற வடிவததில்  
எழதப்படும் சிறுகிமைதகிமைள வUட, சு பவணபகிறபறலின  
பமைடப்பூக்கிம் திறனுடன பவளுனிப்படுவத பநடுஙகிமைத  
வடிவததில்தறன எனச் பசறல்லலறம்.”  எனச் பசறல்லம் 
ஸதர நற் கட்டுரைறயறணன,  பவணபகிறபறலின பமைடப்புலகிில் 
‘நிமைறவUனமைரிமை’  எப்படிபயறரு முக்கிியரிமைறன 
பபறதச்ச் கட்டுரைடறகி பகிறரததச் பசல்கிிறத எனபறழதகிிறறர.

அ் கட்டுரைவUநத கிருணறகி் கட்டுரைன பவணணUமைல பதறகப்மைப 
முனமைவதத எழதியUருக்கம் கிட்டுமை் கட்டுரையUல் ஐப் கட்டுரைறப்பUய 
நவZனததவததிற்கம் இநதிய நவZனததவததிற்கம் 
உளள நுணணUய பவறுபறட்மைட பவணபகிறபறமைலக் 
பகிறணடு அலசுகிிறறர.  “கிறலததின பU் கட்டுரைம்ரிமைறணடததின  

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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முன ரிமைி் கட்டுரைணடு நிற்கம் தனுனியனறகி,  இச்மைசகிளுனின  
அமைலக்கிழிப்புகிளறல் மைகிவUடப்பட்ட ரிமைிருகிரிமைறகி அவர  
தனத கிமைதரிமைறநதரகிமைளக் கிறட்டவUல்மைல.  ரிமைறறறகி,  
சுட்படரிக்கம் பவயUலில் இருநத தனமைனயம்,  
தனமைனச் சறரநதவரகிமைளயம் ரிமை் கட்டுரைநிழலில்  
பசரததிவUடததடிக்கம்,  அதற்கிறகி சலிப்பபயUல்லறரிமைல்  
தினசரி ஓடும் ஒருவனுனில்,  புதிரததனமைரிமையடன  
“எப்படிபயற”  கடிபகிறளளும் கறுகிமைளச்  
சுட்டிக்கிறட்டபவ வUரும்புகிிறறர.  அரததரிமைிழப்பறலம்  
அதனறல் ஏற்படும் பசயலினமைரிமையறலம் ஒருவன  
உணரும் இருணமைரிமையணரமைவ அவர பபச  
வUமைழயவUல்மைல.  ரிமைறறறகி பசயலக்கித தளததில்  
ஒருவன உணரும் இருணமைரிமைமைய,  அவன திடீப் கட்டுரைன  
எதிரபகிறளளும் நிரக்கிதிமைய,  அமைத ரிமைமதத்தை மீறிச்பசல்ல  
தடிக்கம்பபறத அமைடயம் எழச்சிமையயம் சரிமைவயம்  
பசறல்லபவ முற்படுகிிறறர.”

ஆட்டம் கறுநறவமைல முனமைவதத ் கட்டுரைற.  கிிரித் கட்டுரைன 
எழதியUருக்கம் கிட்டுமை் கட்டுரை,  அநத கறுநறவமைல 
முற்றிலம் புதிய பகிறணததில் அணககிிறத. 
“பணமைடய கிறலம் முதல் கிற்பபனனும் பபரு பநருப்பு  
பபணகிளுனின இருப்மைபச் சூழநதிருநதறலம் நிமைற கமைற  
இல்லறத பபண எனறறல் தறய் எனும் அறிதல்  
சறதற் கட்டுரைணரிமைறகித பதறனறும் சிததி் கட்டுரைம் அல்ல.  
வடிபவலவUன தறய்,  ரிமைமைனவU கினகிம்,  கிறமைளயனுனின  
சிததி என அவமைனச் சுற்றியUருப்பபறர எல்லறருபரிமை  
கிற்பUழநத பபணகிள எனும்பபறத பதய்வததின  
சநநிதியUல் எல்லறருபரிமை கிணணகிிதறன என ஆசிரியர  
க் கட்டுரைல் நறவமைல பவபறறரு தளததக்க உயரததி  
வUடுகிிறத.”  எனும் கிிரியUன கிருதத பவணபகிறபறலின 
பமைடப்புலமைகி பற்றிய புரிதலக்க வல பசரக்கிிறத.    

கரிமை் கட்டுரைன கிிருஷ்ணனுனின கிட்டுமை் கட்டுரை பவணபகிறபறலின 
பரிமைறழியUல் ஊற்றறய்ப் பபருகம் கிவUததவதமைத,யம் 
அத சட்படன தததவ வUசற் கட்டுரைஙகிளுக்கள ஆழரிமைறகி 
இறஙகிிச் பசல்வமைதயம் அமைடயறளம் கிறட்டுகிிறத. 
“இப்படி பபணணக்கம் ரிமைணணக்கம் இமைடபய  
சுழலம்,  சிற்றினபச் சுழலில் உழலம் உளளததின  
ஊசலறட்டஙகிமைள நம்முன நிறுததவபத  
பவணபகிறபறலின பமைடப்புகிள.  அவரின சிறுகிமைத  
ரிமைற்றும் நறவல் கிட்டமைரிமைப்புகிளுனில் கறிப்பUடததக்கி  
பவறுபட்ட அடிப்பமைடக் பகிறணஙகிமைள நறம்  
கிணடமைடய முடியம்...  அவரின சிறுகிமைதகிள,  
பபணகிளுனின பறரமைவயUல்,  அவரகிமைளபய மைரிமையரிமைறக்கிி  
கிமைத பசறல்கிினறன.  அவரின கறுநறவல்கிபளற  
ஆணUன ரிமைனக்கிணணறடி வழிபய,  பபணமைணப்  

பபசுகிினறன,"”  எனறு புதிய பகிறணததில் 
பவணபகிறபறலின பமைடப்புலமைகிப் பபசும் முக்கிிய 
கிட்டுமை் கட்டுரை இத.

பசதபதி அருணறசலம் எழதிய கிட்டுமை் கட்டுரையUல் 
‘வட்டததிற்களபள’  ரிமைற்றும் ‘ரிமைறயக்கில்’  கிமைதகிமைள 
பற்றி வUரிவறகி பபசுகிிறறர.  ‘வட்டததிற்கிகளபள ஒரு 
பபண எப்படிபயல்லறம் சு் கட்டுரைணடப்படுகிிறறள எனபமைத 
வUவரிக்கிிறத.  பவண எழதிய ‘ரிமைறயக்கில்’ எனற ரிமைறய 
யதறரதத கிமைத.  பUற ரிமைறய யதறரதத கிமைதகிளுனிலிருநத 
எப்படி பவறுபடுகிிறத எனபமைத வUவரிக்கிிறறர. இ் கட்டுரைணடு 
கிமைதகிமைளயம் ஆஸதிப் கட்டுரைலியறவUல் தறன கிணடுணரநத 
யதறரததததடன பபறருததிப் பறரதத எழதியUருப்பத 
பவணபகிறபறலின பமைடப்புலகிததில் அவருமைடய 
அவதறனுனிப்புகிள ரிமைமதத்தை மீதறன நம்பகிததனமைரிமைமைய 
அதிகிரிக்கிிறத.
 
பறல்கினுனிகிள,  இமைழகிள ஆகிிய இரு கறுநறவல்கிமைள 
முனமைவதத கிடலர சcனு எழதிய கிட்டுமை் கட்டுரையUல் 
கிமைதயUன நுட்பரிமைறன இடஙகிமைள அதன சமூகி 
பUனனணUகிளுடன பபறருததிப் பறரதத ரிமைதிப்பUடுகிிறறர. 
பதறப்பUலின கிமைதமையயம் பஜயபரிமைறகினுனின 
வணஙகிறன கிமைதமையயம் இமைழகிளுடன ஒப்பUட்டு 
எழதகிிறறர.  பறல்கினுனிகிளுனின கிிட்ணறமைவ 
யதறரததவறதச் சிததரிப்பUன உச்சரிமைறகிவம் 
பஜயபரிமைறகின சிததரிக்கம் சிகிணடினுனிமைய கிறவUய 
உச்சரிமைறகிவம் ஒப்பUடும் இடமும் முக்கிியரிமைறனத.

ஒரு தவக்கி வறசகினறகி பவணபகிறபறமைலத தறன 
கிணடமைடநதமைதயம் அவமை் கட்டுரை வறசிததமைடநத 
இனபதமைதயம் அகிிலன தனனுமைடய கிட்டுமை் கட்டுரையUல் 
பகிிரநத பகிறளகிிறறர.  ஒரு தவக்கி வறசகிமை் கட்டுரையம் 
பதரநத எழததறளமை் கட்டுரையம் கிமைதயUன ஒப் கட்டுரை தருணஙகிள 
பசனறு மைதப்பமைத கிவனுனிக்கி முடிகிிறத.

இநத இதழில் பபபயறனுனின கிவUமைதபயறனறும் 
இடம்பபற்றிருக்கிிறத.
 
பறவணணன,  ஸ் கட்டுரைஙகிம் பரிமைறகின் கட்டுரைஙகின,  ் கட்டுரைறஜ 
சுநதர் கட்டுரைறஜன பபறனற முக்கிிய எழததறளரகிள பதறமைகி 
பபறனற இமைணய சிற்றிதழில் தஙகிள கிட்டுமை் கட்டுரைகிமைள 
பகிிரநத பகிறணடத பபரும் நிமைறமைவயம் 
ரிமைகிிழச்சிமையயம் அளுனிக்கிிறத.  அ் கட்டுரைவUநத கிருணறகி் கட்டுரைன, 
பசநதில்நறதன,  கிிரித் கட்டுரைன,  ஸதர நற் கட்டுரைறயணன,  கரிமை் கட்டுரைன 
கிிருஷ்ணன,  பசதபதி அருணறசலம்,  நப் கட்டுரைறபற, 
ரிமைறயக்கததன எஸ.சுப் கட்டுரைஷ், கிடலர சcனு, ் கட்டுரைறஜபகிறபறல், 
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சிவறனநதம் நZலகிணடன,  பறஸடன பறலற,  லணடன 
பU் கட்டுரைபு,  அகிிலன என பலரும் இமைணயததில் பதறடரநத 
எழதி கிவனம் பபற்றவரகிள.  பரிமைறததம் பதிபனட்டு 
கிட்டுமை் கட்டுரைகிளும் வUரிவறன பநரகிறணலம் உளள இநத 
இதழ பவணபகிறபறலின பமைடப்புலமைகி அணக்கிரிமைறய் 
புரிநதபகிறளள உதவகிிறத. வUரிமைரசனஙகிள, பறரமைவகிள, 
பநரகிறணலில் பவணபகிறபறலின பதில்கிள முயஙகிி 
ஒரு முழமைரிமைமைய அளுனிப்பதறகி பதறனறியத.  இநத 
இதழில் ‘நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிள பற்றி ஒரு 
கிட்டுமை் கட்டுரைகட இடம்பபறவUல்மைல எனபத ஒரு சிறிய 
கமைறயறகி எஞ்சுகிிறத.  நறஞ்சில் நறடன சிறப்பUதழ 
வநதபபறத பவறும் புகிழ பறடி வநததறகி வUரிமைரசனம் 
மைவக்கிப்பட்டத.  இநத இதழில் ரிமைறயக்கததன, 
எஸ.சுப் கட்டுரைஷ்,  ் கட்டுரைற.கிிரித் கட்டுரைன,  நப் கட்டுரைறபற ஆகிியவரகிளுனின 
கிட்டுமை் கட்டுரையUல் பவவ்பவறு அளவUலறன 
வUவறதததிற்கரிய வUரிமைரசனஙகிள இடம்பபற்றுளளன. 
ஓ் கட்டுரைளவ இநத வUரிமைரசனஙகிளுக்கிறன ரிமைறுத் கட்டுரைப்மைப 
பUறரின கிட்டுமை் கட்டுரைகிளும் பவணவUன பநரகிறணலம் 
அளுனிக்கிினறன.

ஒட்டுபரிமைறததரிமைறகி பதறமைகி சு.பவணபகிறபறல் 
கிறலறணடு சிறப்பUதழ நம் கிறலததின முக்கிிய 
பமைடப்பறளுனி ஒருவரின பமைடப்புலமைகி நுட்பரிமைறகி அதன 
ஆழ அகிலஙகிமைள பதிவ பசய்கிிறத.  பஙகிளுனிப்பளுனிதத 
சகி பதறமைகி நணபரகிளுக்கம் எழததறளரகிளுக்கம் 
ரிமைனரிமைறரநத நனறிகிள.
 
ஒரு இனுனிய நற்பசய்தியடன இநத அறிமுகி கறிப்மைப 
நிமைறவ பசய்கிிபறன.  அடுதத பதறமைகி கிறலறணடு 
இதழ,  டிசம்பர ரிமைறதம் நணபர ் கட்டுரைற.கிிரித் கட்டுரைனுனின 
பபறறுப்பUல்,  எழததறளர பறவணணன சிறப்பUதழறகி 
பவளுனிவ் கட்டுரைவUருக்கிிறத..

-  பதாகைக்ைாை, சனில் ர் சுனில் ை சிருஷ்ணன்

http://padhaakai.com/2015/09/07/intro-by-suneel/
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ந சிலம் சமந்தகலபவேன் -  ச. வவேணுவைாபாலுடன் ஒரு வபட்டி

 த ைண்ணன்
செவே. சவரேஷ்

த சியாக
அன்பழைன்

புஷ்யம சித்த சிரேன்
செசந்த சில்கமார்

ந சித்யா
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கற சிப்பு 

சு.பவணபகிறபறல் –  இருபத ஆணடுகிளறகிப் பல 
கிறததி் கட்டுரைரிமைறன இலக்கிிய ஆக்கிஙகிமைளப் பமைடதத 
வருபவர. கமுதம் நடததிய நறவல் பபறட்டியUல் முதல் 
பரிசு பபற்ற தனத முதல் நறவலறன ‘நுணபவளுனி  
கிி் கட்டுரைகிணஙகிள மூலரிமைறகி இலக்கிிய உலகிில் 
அறிமுகிரிமைறன பபறதம்,  இனனமும்,  தZவU் கட்டுரை 
இலக்கிியஙகிமைளத பதடி வறசிக்கம் வறசகிரகிளுனின 
சிறிய வட்டததக்கள ரிமைட்டுபரிமை பபரிதம் 
சிலறகிிக்கிப்படுபவ் கட்டுரைறகி இருக்கிிறறர.  பவணபகிறபறல் 
வUவசறயப் பUனனணUயUல் நிமைறயப் புமைனவகிள 
எழதியளளறர எனபமைத ரிமைட்டுபரிமை அவமை் கட்டுரைப் படிததளள 
வறசகிரகிள அறிவறரகிள.  ஆனறல் பவணபகிறபறல் யறர, 
அவ் கட்டுரைத பUனனணU எனன, அவ் கட்டுரைத ் கட்டுரைசமைன எததமைகியத, 
அவ் கட்டுரைத இலக்கிியப் பறரமைவ எனன,  பயணம் 
எததமைகியத, அவ் கட்டுரைத ஆதரசஙகிள யறர எனபத கறிதத 
அறிநதவரகிள ரிமைிகிச் சிலப் கட்டுரை.  இமைணய உலகக்க 
அவ் கட்டுரைத அறிமுகிம் முற்றிலரிமைறகிக் கிிமைடயறத எனபற 
பசறல்லலறம்;  இமைணய உலகிின அறிமுகிம் 
அவருக்கம் கிிமைடயறத.  அவமை் கட்டுரை இமைணய இலக்கிிய 
வறசகிரகிளுக்க வUரிவறன முமைறயUல் அறிமுகிம் 
பசய்யம் பநறக்கிில் இநத பநரகிறணமைல எடுதபதறம். 
நம்ரிமைிமைடபய உளள ஒரு முக்கிியரிமைறன பமைடப்பறளுனி, 
சு.பவணபகிறபறல் அளுனிக்கம் முதல் வUரிவறன 
பநரகிறணல் இததறன எனபத எஙகிளுக்கம் 
அதிரச்சியறகிததறன இருநதத;  அபதபவமைள,  இநத 
முதல் முயற்சியUல் நறஙகிள ஈடுபட்டிருக்கிிபறறம் 
எனபத ரிமைகிிழச்சியறகிவம் இருநதத.

பவணபகிறபறல் சிறுகிமைதகிள,  கறுநறவல்கிள, 
நறவல்கிள எனறு பல இலக்கிிய வமைகிமைரிமைகிமைள 
பநரததியறகிக் மைகியறணடிருக்கிிறறர.  ‘பூரிமைிக்கள  
ஓடுகிிறத நதி’,  ‘கிளவ பபறகம் பு் கட்டுரைவUகிள’, 
‘பவணணUமைல’  ஆகிிய சிறுகிமைதத பதறகப்புகிளும், 
பறல்கினுனிகிள,  கநதப்பமைன,  திமைசபயல்லறம் பநருஞ்சி 
ஆகிிய கறுநறவல் பதறகப்புகிளும்,  நுணபவளுனி  
கிி் கட்டுரைகிணஙகிள,  நிலம் எனும் நல்லறள,  ஆட்டம் ஆகிிய 
நறவல்கிளும் பவளுனிவநதளளன.  அவ் கட்டுரைத எழதத 
உக்கிி் கட்டுரைரிமைறகிவம் இருக்கம்; பரிமைனமைரிமையறகிவம் இருக்கம். 
அப்பட்டரிமைறய் முகிததிலம் அமைறயம்;  கரநத 
கிவனுனிததறல் ரிமைட்டுபரிமை புலப்படும் நுட்பஙகிபளறடும் 
இருக்கம்.  கிி் கட்டுரைறரிமைிய வறழக்மைகியUன அவலஙகிமைளயம் 
அழககிமைளயம் ஆழஙகிமைளயம்,  நகி் கட்டுரைததக்கப் 
பபயரநதவUட்டவரகிளுனின பபறக்ககிமைளயம் பல்பவறு 
தளஙகிளுனில் அவர எழதியளளறர.

இநத பநரகிறணமைல நடததிய நணபரகிளறன பவ. 
சுப் கட்டுரைஷ்,  தியறக,  அனபழகின,  புஷ்யரிமைிததி் கட்டுரைன, 
பசநதில்கரிமைறர,  நிதயற,  கிணணன ஆகிிபயறர பகிறணட 
எஙகிள கழவக்க பவணபகிறபறல் ஏற்கினபவ ரிமைிகிவம் 
பரிச்சயரிமைறனவரதறன.  பகிறமைவயUல் உளள தியறக 
நூலகிததில் சனுனிக்கிிழமைரிமைபதறறும் நிகிழம் இலக்கிிய 
உமை் கட்டுரையறடல்கிளுனில் அடிக்கிடி எஙகிபளறடு 
பவணபகிறபறலம் இமைணநதபகிறளவறர.  ஒரு 
பமைடப்பறளுனியறகி அவமை் கட்டுரை நறஙகிள பநசிக்கம் அளவக்க, 
ஒரு நணப் கட்டுரைறகி ஒவ்பவறருவரிடமும் தனுனிப்பட்ட 
முமைறயUல் பநசதபதறடும் ரிமைிகிநத அக்கிமைறபயறடும் 
நடநதபகிறளபவர அவர.

அததமைகிய ஒரு நணபப் கட்டுரைறடு, அபத தியறக நூலகிததில் 
ஒரு வUரிவறன பநரகிறணமைல நிகிழதத முடிநதத 
அமைனவருக்கம் இனுனிமைரிமையறன அனுபவம்.  ஐநத 
ரிமைணUபந் கட்டுரைம் பதறடரநத நிகிழநத இநத உமை் கட்டுரையறடலின 
பபரும் பகதிமையப் பதிவ பசய்தளபளறம். 
பவணபகிறபறல் சுவற் கட்டுரைசியரிமைறன பபச்சுக்கிற் கட்டுரைர. 
பசநதரிமைிழம்,  பபறடி வட்டற் கட்டுரைதத கிி் கட்டுரைறரிமைியப் 
பபச்சுவழக்கம்,  நகி் கட்டுரைததப் பறதிப்பும் ரிமைறறிரிமைறறி 
இயல்பறகி அவ் கட்டுரைத பபச்சில் பவளுனிப்படும்.  ஏற்ற 
இறக்கிஙகிளுடன,  உணரச்சிப் ப் கட்டுரைவசததடன, 
அவ்வப்பபறத நறடகிcய பறவமைனகிளுடன 
பபசக்கடியவர.  அவ் கட்டுரைத பபச்சின சுமைவமைய எழததில் 
முழமைரிமையறய்க் பகிறணடுவருவத சி் கட்டுரைரிமைரிமைறனததறன. 
இலக்கிியததின ரிமைமதத்தை மீத,  கறிப்பறய் தி.  ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன ரிமைமதத்தை மீத, 
பபரும் கிறதல் பகிறணடுளளவர எனபமைத நறஙகிள 
அறிபவறம்.  அமைதவUட ஆழரிமைறய்த தன ரிமைணரிமைமதத்தை மீதம் 
ரிமைனுனிதரகிளரிமைமதத்தை மீதம் அளப்பUலறப் பப் கட்டுரைனபு பகிறணடவர 
எனபதம் அறிபவறம்.  அவ் கட்டுரைத ஊரும் நிலமும் அவர 
எஙகிிருநதறலம் அவருள வறழநதபகிறணடுதறன 
இருக்கிினறன. நிலம் எனும் நல்லறள நறவலக்க அவர 
முதலில் மைவக்கி வUரும்பUய தமைலப்பு,  ‘நிலம்  
சுரிமைநதமைலபவன’  எனபமைதயம் அறிபவறம்.  அவரும் 
அவர சுரிமைநதபகிறணடு இருக்கம் நிலமும்,  இலக்கிியக் 
கினவகிளும் பறரமைவயம் இநத பநரகிறணலில் 
பவளுனிப்படும் எனறு நம்புகிிபறறம்.

இனுனி பநரகிறணல்.

சவரேஷ்: ப் கட்டுரைறம்ப நறளற முயற்சி பசய்த 
இனனுனிக்கததறன வநதிருக்பகிறம்.  உஙகிள கிமைதகிமைள 
நிமைறயப் படிச்சுட்படறம்.  நிமைறயப் பபசிட்படறம். 
உஙகிகடயம் பபசியUருக்பகிறம்.  எஙகிளுக்களபளயம் 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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பபசியUருக்பகிறம்.  எஙகிளுக்பகில்லறம் ஒரு ஆதஙகிம் 
எனனனனற,  பவணபகிறபறல் புமைனவகிளுனிபலபய 
நிறுததிட்டறப் கட்டுரை.  பபரிய பநரகிறணல்கிபளற, 
கிட்டுமை் கட்டுரைகிபளற பபரிசற பவளுனிய வ் கட்டுரைவUல்மைல. 
முக்கிியரிமைறய் இத இமைணயதள கிறலரிமைறய் இருக்க. 
பவறும் அச்சு ஊடகிததில் ரிமைட்டுபரிமை இருக்கிிற உஙகிள 
பரிமைல பபறதிய பவளுனிச்சம் வUழவUல்மைலபயற? அதனறல, 
இமைணயப் பததிரிக்மைகிகிளல வநதறல் இனனமும் 
உஙகிமைளப் ப் கட்டுரைவலற அறிமுகிப்படுததம்னு 
நிமைனக்கிிபறறம்.  அறிமுகிம் இல்மைல எனறில்மைல. 
பபரிய பரிசு வறஙகிினவர,  ப் கட்டுரைவலறன கிவனம் இருக்க 
எனபத பவறு.  அமைதயம் தறணடி,  இனனும் பகிறஞ்சம் 
எஙகிளுக்க சநபதறஷம் ஏற்படுததகிிற வமைகியUல, 
நZஙகிள பல்பவறு வUஷயஙகிமைளப் பததி எனன 
நிமைனக்கிிறZஙகி எனபத பவளுனிவ் கட்டுரைணம்;  இனனமும் 
அதிகிம் பவளுனிச்சம் வUழணம் எனபத எஙகிள ஆமைச. 
அதக்க பவணடிததறன இநத பநரகிறணல்.  இதக்க 
முனனறடி நறஞ்சில் நறடனகிிட்ட ஒரு பபட்டி 
பணணUயUருநபதறம்.  அத ஒரு ப் கட்டுரைவலறன கிவனம் 
பபற்றத.

ஆ் கட்டுரைம்பUக்கம் பபறபத,  சு.பவணபகிறபறல் யறர?  அவப் கட்டுரை 
பசறனனற நல்லறயUருக்கம்.

வவேணுவைாபால்:  சு.பவணபகிறபறல் எனகிிறவன ஒரு 
எழததறளன எனபமைதவUட வUவசறயU எனபத 
முக்கிியரிமைறன வUஷயம்.  முனனறடி பசறனனZஙகி,  ஏன 
non-fiction  எழதமைல?.  முக்கிியரிமைற வUவசறயம் பதறடரபற 
பபரிய பபரிய கிட்டுமை் கட்டுரைபயல்லறம் எழதியUருக்பகின. 
ரிமைமைழ எனற சிற்றிதழல பதறடரநத எழதிபனன. 
‘கிவரபரிமைணட் ரிமைறப்பUளமைளகிள’னு வநதச்சு. 
‘பட்டுதபதரிய நுட்பஙகிள’னு ஒரு பபரிய கிட்டுமை் கட்டுரை. 
அப்புறம் ‘முடிநதபபறய் வUட்டத 'உமைழப்பUன  
பரிமைனமைரிமை’ – எல்லறபரிமை முப்பத நறற்பத பக்கிம். மூனறு 
இதழகிபளறட ரிமைமைழ நினனுனிருச்சு. 

அத எனனனனற, கிட்டுமை் கட்டுரை எழதக்கடறத எனறில்மைல. 
வUவசறயம் அல்லத இலக்கிியம் பதறடரபற 
எழதச்பசறனனற எழதிகிிட்டு இருக்பகின.  எனக்கக் 
கிிமைடச்ச சினன பரிமைமைடகிளுனிபல சிறுகிமைத 
முனபனறடிகிள பற்றித பதறடரநத எழதிகிிட்டு 
இருநபதன.  உதற் கட்டுரைணரிமைற,  ‘் கட்டுரைசமைன’  பகிறயமுததூர 
வட்டததிபல வநத ஒரு சினன இதழதறன.  ரிமை் கட்டுரைபUன 
மைரிமைநதன முதமைதயற நடததினறர.  பதறடரநத பதத 
பபரசனறலிட்டியப் பற்றி எழதிபனன.  யறரயறரனற, 
சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைி பற்றி எழதிபனன,  பU் கட்டுரைபஞ்சமைனப் 

பற்றி,  அம்மைபமைய பற்றி.  அப்புறம் நறஞ்சில் நறடன, 
பூரிமைணU பற்றி எழதிபனன.  அபத ரிமைறதிரி,  ‘உஙகிள  
நூலகிததிபல’  வணணநிலவன பற்றியம் 
பசல்லப்பறமைவப் பற்றியம் எழதிபனன.  ‘புதப்புனல்’ல 
க. அழகிிரிசறரிமைி, ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன பற்றி எழதிபனன.

சவரேஷ்: திணமைணயUபல நறன பறரததிருக்கிிபறன.

வவேணுவைாபால்:  வணணதறசன பற்றி எழதணம் 
எனறு நிமைனக்கிிபறன.  ஆனற,  ஒரு அலப்பு,  எழதி 
எழதி மைவச்சு எனன பணறத.  இப்பபற க.ப.் கட்டுரைற.  பற்றி 
எல்பலறரும் ஒரு ரிமைறறுபட்ட கிருதத பசறல்லிகிிட்டு 
இருக்கிறஙகி.  அவருக்க ப் கட்டுரைறம்ப பUனதஙகிிய இடம்தறன 
எனகிிற கிருததகட இமைடயUல வநதச்சு.  சரிமைமதத்தை மீபததில 
தியறககிிட்டததறன அநதப் புததகிதமைத 
வறஙகிிட்டுப்பபறய் படிச்பசன.  பபருரிமைறள முருகின 
பதறகததத.  ஏற்கினபவ நம்ரிமை சதZஷ் பதறகததிருக்கிறர. 
கிறலவரிமைசப்படி நல்லறருக்கனனு பசறனனதினறபல, 
இமைதப்பபறய் வறஙகிிப் படிச்பசன.  படிக்கம்பபறத ஒரு 
கறிப்பு ரிமைறதிரி, ஒரு சினன பநறட்ல எழதி மைவச்பசன. 
ஆறு ஏழ பக்கிம் இருக்கம்.  அத பசறம்பபறிததனம் 
எனறில்மைல.  பரிமைமைட சறரநத இடஙகிமைள நறடிப்பபறறத 
இல்மைலஙகிிறததறன…எழதி ஒரு கிறலச்சுவடுக்பகிற, 
உயUரமைரிமைக்பகிற,  உயUப் கட்டுரைழததக்பகிற அனுப்புறதிபல, 
வ் கட்டுரைவ் கட்டுரை இப்பபற ஒரு அலப்பு;  எதக்க அனுப்பU,  அத 
பப்லிஷ் ஆயUடுச்சுனனற ப் கட்டுரைவறயUல்மைல,  பப்லிஷ் 
ஆகிறரிமைற் பபறறபபறத,  எதக்க இப்படிக் 
கிஷ்டப்பட்படறம்னு இருக்க.

உதற் கட்டுரைணரிமைற,  பஜயகிறநதமைனப் பற்றி ஒரு ஏபழட்டு 
வருஷததக்க முனனறடி ஒரு நல்ல கிட்டுமை் கட்டுரை 
எழதிபனன.  தமைலப்பு வநத,  ‘ரிமை் கட்டுரைமைபச் பசழமைரிமையறக்கி  
வநதவர’.  அநதக் கிட்டுமை் கட்டுரையப் படிச்சுட்டு புதப்புனல்ல, 
‘சறர,  நZஙகி அவ் கட்டுரைத பலம் பலவZனம் 
பசறல்லியUருக்கிcஙகி.  நறன அவருக்க பநருஙகிிய ஒரு 
நட்பறரநத வட்டததிபல இருநபதன.  நறனும் எம்.  ஜி. 
சுப் கட்டுரைஷ் எல்லறம்.  ஆனற இநதக் கிட்டுமை் கட்டுரை 
வரும்பபறழத அவர ரிமைனம் பகிறணபரிமை!  அமைதப் 
பU் கட்டுரைசு் கட்டுரைம் பணணறரிமை மைவச்சுக்கிிடலறபரிமை’  எனறு 
பசறனனறர.  ஒரு கிட்டுமை் கட்டுரையறல அவஙகி வUரும்புன 
நட்பு பகிடபவணறரிமைனனு நறனும் சரினனுட்படன. 
இம்ரிமைறதிரிபயல்லறம் இருக்க.

அதனறபலபய நறன-பUக்சன எல்லறம் எழதக்கடறத 
எனறில்மைல.  எழதணம்.  அமைத எழதறதினறபல தரிமைிழ 
இலக்கிியம் பUனதளளுனிப் பபறறதக்கிறன வறய்ப்பு 
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அதிகிரிமைற இருக்க.  கி.நற.சு.  அமைதபயல்லறம் நிமைனச்சுப் 
பணணமைல.  பUக்சன,  நறன-பUக்சன எமைதயபரிமை அவர 
வUடமைல.  பதறடரநத எழதிகிிட்டிருநதறர. 
வUரிமைரசனஙகிமைள அவர பதறடரநத பசய்தறர.  அநத 
வமைகியUபல பஜயபரிமைறகின கட ஓ் கட்டுரைளவ பசய்கிிறறர. 
நம்ரிமைளுக்க அதில கிருதத எனனவறகி 
இருநதறலம்கடத பதறடரநத பசய்கிிறறர.  ஆனறல், 
கி.நற.சு.  அளவல தறரரிமைமதத்தை மீகிரிமைறகி பசஞ்ச ஆட்கிள 
இனனுனிக்க வமை் கட்டுரைக்கம் யறருபரிமை இல்மைல.  பவஙகிட் 
சறரிமைிநறதபன கடப் பறரததZஙகினனற,  ஒரு இக்கிட்டு 
வரும்பபறத,  இமைத எழதனனு பசறல்லம்பபறததறன 
எழதியUருக்கிறர.  பதறடரநத பசய்யவUல்மைல.  கி.நற.சு. 
பதறடரநத பசய்தறர.  பU் கட்டுரைசு் கட்டுரைம் ஆகதற 
ஆகிவUல்மைலயறனனு பசறல்லி வUட்டுவUடவUல்மைல. 
நறன எழதறரிமைலில்மைல.  எழதி மைவச்சுருக்பகின. 
சிறுகிமைதகிள நறவல்ஙகிிறத வUடக் பகிறஞ்சம் 
கமைறநதபட்சரிமைற இருக்கத.  பதறடரநத 
பசய்யலறம்னுதறன நிமைனச்சுட்டு இருக்பகின.

அப்புறம், இமைணயதளததபல ஏன பபறகிவUல்மைலனனற, 
எனக்கக் கிணUனுனி சறரநத பயனபறடு இனனும் 
பதரியமைல.  அததறன முக்கிியரிமைறன கிற் கட்டுரைணம். 
இ் கட்டுரைணடறவத,  நணபரகிிட்ட பகிட்கம்பபறத, 
இமைணயதளததல வ் கட்டுரைலறரிமைற பவணறரிமைறஙகிிறதக்க 
இ் கட்டுரைணடு வUதரிமைறன கிருதத நிலவத.  நZஙகி 
அக்கிப்பபறரகிளுக்பகில்லறம் பதில் பசறல்லிகிிட்டு 
இருக்கிபவணடிய ஒரு கிறலகிட்டம் இருக்கத.  அபத 
சரிமையததபல,  இளம் ஆட்கிள நல்லற வரறறஙகி. 
அவஙகிமைள பதரிஞ்சுகிிடறதக்க ஒரு வறய்ப்பு 
இருக்கனனு பசறல்றறஙகி.  இருக்கிிற புததகிஙகிள 
படிப்பதற்க ரிமைமைலரிமைறதிரி கிிடக்க.  வறஙகிி மைவச்ச 
புததகிஙகிபள நூறு புததகிஙகிளுக்க பரிமைபல படிக்கிறரிமைல் 
இருக்க.  இத ஒரு கிற் கட்டுரைணம்.  அப்பபற,  இதல பபறய் 
இயஙகறத வUட,  முக்கிியரிமைறன புததகிஙகிள படிப்பத, 
எழத பவணடியத இருக்க.  அதனறபல,  இதல பபறய் 
நறன எனனதமைதச் பசறல்லிவUட முடியம்.  இத நம்ரிமை 
பந் கட்டுரைதமைதக் பகிறனனுறுபரிமைறஙகிிற ஒரு 
அச்சததனறபலகடத தளளுனிமைவச்சுட்படன. 
இமைணயததக்களளப் பபறகிக்கடறதஙகிிறதில்மைல. 
இநத இ் கட்டுரைணடு கிருதத இருக்கிிறதனறல,  இனனும் 
பகிறஞ்சம் தளளுனி இருக்கிட்டுபரிமை…பகிறஞ்ச நறள 
கிழிச்சுக்கட உளள நுமைழஞ்சுக்கிிடலறம் எனறு 
மைவச்சுட்படன.

த சியாக: இநத இடததில ஒரு பஜறக் அடிக்கிலறரிமைற.

வவேணுவைாபால்: பசறல்லஙகி, சிரிக்கிலறம்.

த சியாக:  “இமைணயதளததில் எழதபவரகிபளல்லறம் 
அக்கிப்பபறரவறசிகிளற,”  சு.பவணபகிறபறல் அறிக்மைகி. 
அப்படினு பபறட்டுறலறரிமைற?

வவேணுவைாபால்:  அப்படிச் பசறல்ல வ் கட்டுரைமைல..  தரிமைிழ 
இலக்கிியதமைத வளரதததில் சிற்றிதழகிளுக்க ஒரு 
பபரிய பஙக இருக்க.  ரிமைிடில் பரிமைகிசினனு பசறல்பறறம் 
–  அறுபதகிளல ஆனநத வUகிடனுக்க ஒரு பஙகிளுனிப்பு 
இருக்கனனு பசறல்பறறரிமைில்லீஙகிளற?  அத ரிமைறதிரி, 
எல்பலறருபரிமை எழதவதற்கிறன ஒரு பவளுனி இனனுனிக்க 
இமைணயதளததல கிிமைடச்சிருக்க.  அவஙகிவஙகி ஒரு 
ப்ளறக் பதறடஙகிி எழதலறம்.  அத சரியற இருக்கிற 
இல்மைலயற,  அத இ் கட்டுரைணடறவத.  ஒரு எழததறளனுக்க 
எழதவதற்க ஒரு பவளுனி கிிமைடக்கத,  இல்லீஙகிளற? 
அத ஒரு முக்கிியரிமைறன வUஷயரிமைறயUருக்க.  ஆனற, 
எழதறவஙகிளுமைடய இலக்கிிய ஆளுமைரிமை எனன 
எனகிிற பகிளவU இருக்க, இல்லீஙகிளற?

எனமைனபய ஒருததர எடிட் பணறத ஒரு நல்ல 
வUஷயம் எனறு பறரக்கிிபறன.  சரிமைமதத்தை மீபததல லற.ச.் கட்டுரைற. 
படிச்சிட்டிருநபதன.  பணபறட்டு ரீதியUபல,  கடும்ப 
உறவUபல ரிமைிகி நுட்பரிமைறன கிவUததவ இடஙகிமைள 
எழதினவர லற.ச.் கட்டுரைற.  அவரகிிட்டிபய,  சில –  பUமைழகிள 
எனறு பசறல்லமுடியறத –  ஆனறல்,  திருததிக்கிிடலறம் 
எனறு சில இடஙகிள இருக்கம்.  ஒரு இடம் 
பசறல்றபன-  அபூரவ ் கட்டுரைறகிஙகிள – நZஙகி படிச்சிருப்ப்பீஙகி – 
அநதக் கிமைதயUல,  ப் கட்டுரைணடு பபரு கிடற்கிமை் கட்டுரைக்கப் 
பபறகிலறம்னு நிமைனக்கிிறறஙகி.  ஒரு பப் கட்டுரைழகிி,  நZணட 
கநதல்,  கிருப்பறகி இருப்பறள.  ஆனற அழகிறகி 
இருப்பறள.  அவமைளக் கில்யறணம் பணணணம்னு 
முடிவ பணறறன.  அம்ரிமைற பசறல்றறள.  ‘ஏனடற அம்பU, 
பப் கட்டுரைழகிிபயல்லறம் வநதறஙகி.  நZ அவமைளபயல்லறம் 
வUட்டுட்டு,  இவளப்பபறய்,  ஒரு அட்டக்கிருப்பUய – 
பதறட்டற ஒட்டிக்கிிடும்.  இவளப்பபறய் கில்யறணம் 
பணணUக்கிிபறஙகிிறபய,’  அப்படினனு பகிட்கிிறறஙகி. 
கிருப்பற இருக்கிறஙகி.  ஆனற அழகிி.  கிருப்பUபல ஒரு 
அருமைரிமையறன அழக இருக்க.  அநதக் கநதல் ரிமைிகி 
அழகிறகி இருக்கம்.  அத ரிமைிகிவம் சற் கட்டுரைறம்சரிமைறன 
வUஷயம்.  ப் கட்டுரைணடு பபரும் எனன பணறறஙகினனற, 
‘இனனுனிக்கக் கிடற்கிமை் கட்டுரைக்கப் பபறலறரிமைற’னனற, 
பபறபவறபரிமை எனறு ரிமைமைனவU பசறல்கிிறறள. 
பபறபவறம்னு பசறல்லம்பபறத ரிமைமைழ 
பபறழிநதட்டிருக்க.  ரிமைமைழ பபறழியம் பபறத எப்படி 
நZஙகி கிடற்கிமை் கட்டுரைக்கப் பபறவZஙகி?  கிறற்றும் ரிமைமைழயற 
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இருக்க.  எப்படிப் பபறவZஙகி?  இத சினன இடம்தறன. 
அதற்கிறகி அநதக் கிமைதயUனுமைடய த் கட்டுரைதமைத நZஙகி 
கமைறச்சிடமுடியறத.  நZஙகி ஒரு எடிட்ட் கட்டுரைற இருநதற, 
‘சறர,  எனன இத ரிமைமைழ பபறழிஞ்சிட்டு இருக்க.  நZஙகி 
இநத மைடயததல பபறவZஙகிளற?’னு பகிட்ப்பீஙகி.  நறனற 
இருநதற,  எனன நிமைனப்பபனனற,  ‘கிடற்கிமை் கட்டுரைக்கப் 
பபறன பUனனறடி, அஙகி ரிமைமைழ பUடிச்சுகிிடிச்சு; நமைனஞ்சு 
வநதறஙகி.’  இத ஒரு எடிட்டர பசறல்ல பவணடிய 
பவமைலதறன.  இநதச் சினனச்சினன வUஷயஙகிளுக்கிறகி 
ஒரு எழததறளமை் கட்டுரை,  ‘இமைத எழதிட்டறரு,  ஒரு 
கமைறயளள சிறுகிமைத’ எனறு பசறல்லி வUட முடியறத. 
இத திருததிக்பகிறளளக்கடிய பUமைழதறன.

இமைணயததில் இம்ரிமைறதிரியறன பவமைலகிள நிமைறய 
இருக்கம்னு நிமைனக்கிிபறன.  உஙகிமைள ஜட்ஜ் 
பணறதக்க ஒரு ஆள பதமைவயUருக்க.  சிற்றிதழ, 
நம்பரிமைறட கிமைதகிமைள கிவUமைதகிமைள கிட்டுமை் கட்டுரைமையப் 
பU் கட்டுரைசு் கட்டுரைம் பணணதற பணணமைலயற எனபத 
இ் கட்டுரைணடறவத வUஷயம்.  எனத கிட்டுமை் கட்டுரை பU் கட்டுரைசு் கட்டுரைம் 
பணணவUல்மைல எனறறல்,  அதில் பல அ் கட்டுரைசியல் 
இருக்கிலறம்.  அத பவறு.  ஆனறல்,  ஒரு கிமைத நல்ல 
கிமைதயற பரிமைறசரிமைறன கிமைதயற எனபதற்க, அவன எனன 
எதி் கட்டுரைறளுனியறகி இருநதறலம்கட,  ஒரு இலக்கிியததக்கத 
தகதிப்பறடு இருக்கிற இல்மைலயறஙகிறதக்க,  ஒரு 
இலக்கிிய வறசிப்பு இருக்கிில்லீஙகிளற,  அத 
தமைணபகிறளளும்.  அத கிறலச்சுவடறகி இருக்கிலறம், 
அல்லத தZ் கட்டுரைறநதியறகி இருக்கிலறம்,  அல்லத புலரிமைறகி 
இருக்கிலறம்,  உயUப் கட்டுரைழதத, உயUரமைரிமை எதவறகிவம் 
இருக்கிலறம் –  எதிரமுகிரிமைறகிக் கட இருக்கிலறம்…
ஆனறல்,  இநதக் கிவUமைத,  இநதச் சிறுகிமைத நல்ல 
கிமைதயறகி இருக்கனு பசறல்றதக்க ஒரு வறசகி 
அனுபவம் இருக்கிில்லீஙகிளற –  அத பசய்யம்.  அநத 
இடம் இல்லறத பபறத,  நல்ல கிமைதகிளும்,  நல்ல 
பமைடப்புகிளும்,  ப் கட்டுரைறம்ப ப் கட்டுரைறம்ப சறதற் கட்டுரைணப் 
பமைடப்புகிளும்கட அஙகி வரும்.  எனனுமைடய 
பந் கட்டுரைதமைதக் பகிறல்லம் இல்லீஙகிளற.  நரிமைக்க 
இருக்கிிறத ப் கட்டுரைறம்பக் கமைறவறன பந் கட்டுரைம். சலிச்சு சலிச்சு 
நZஙகி தஙகிதமைத ரிமைட்டும்தறன பறரக்கி பவணடிய இடரிமைற 
இருக்க இப்ப பந் கட்டுரைம்.

சிஙகிப்பூரல சிறுகிமைதப் பபறட்டி,  தரிமைிழச்சஙகிம் சறரபற 
மைவப்பறஙகி.  அதில் 92-93  கிறலகிட்டததல,  சுநத் கட்டுரை 
் கட்டுரைறரிமைசறரிமைி பபறயUருநதறர.  இவரதறன நடுவர.  கிமைதயத 
பதரநபதடுதத,  எதக்க முதல் பரிசு இ் கட்டுரைணடறம் 
பரிசுனனு பசறல்லறரிமை,  சில கிமைதகிமைள ரிமைட்டும் 
எடுததக் பகிறடுததவUட்டு வநத வUட்டறர.  அப்பபற 

பபரிய வUவறதம் கட நடநதத.  ஏன வநத ஃபரஸட் 
ப்மை் கட்டுரைஸ பசகிணட் ப்மை் கட்டுரைஸனு பகிறடுக்கிமைலனு 
பசறல்லம் பபறத,  அநதத தகதி அநதக் கிமைதகிளுக்க 
இல்மைல எனறு கட ஒரு த் கட்டுரைம் எழதினறர. இனபனறரு 
வறரதமைதகடச் பசறனனறர –  கமுதததிபல வருகிிற 
சிறுகிமைதயUனுமைடய அளவக்கக்கடத த் கட்டுரைரிமைறகி இல்மைல 
எனறு எழதினறர.  அதற்கிறகி சிஙகிப்பூரிபல இலக்கிியம் 
வள் கட்டுரைக்கடறத எனறு இல்மைல.  ஆனற அப்படி ஒரு 
வUரிமைரசனம் தஙகிமைள உ் கட்டுரைசிப் பறரததக்பகிறளளக்கடிய 
நல்ல இடம்தறபன.

சிஙகிப்பூர கிமைதகிமைளப் படிக்கம்பபறத,  எனக்க எனன 
பதறணதனனற,  அவஙகி பவதமைனகிமைளபயற அல்லத 
உளளறரநத உறவச் சிக்கிமைலபயற எழதவத கிம்ரிமைியறகி 
இருக்க.  அவஙகி பநனப்பு பூ் கட்டுரைறபரிமை–  தரிமைிழநறட்டு 
பநனப்புபல நிமைறயக் கிமைதகிள எழதிகிிட்டு 
இருக்கிறஙகி.  இஙகிிருநத எப்படி மைரிமைக்ப் கட்டுரைசன 
ஆபனறம்னு இருக்க.  இனனுனிக்க எப்படி வறழகிிபறறம் 
எனகிிற இடரிமைிருக்கிில்மைலயற,  அநத இடததிற்க 
அவரகிள நகிரும்பபறத நல்ல கிமைதகிள கட வ் கட்டுரைலறம். 
உதற் கட்டுரைணரிமைறகி,  ரிமைபலசிய எழததறளர ப் கட்டுரை.கிறரததிபகிசு – 
அவர சில நல்ல கிமைதகிள எழதியUருக்கிறர.  அப்பபற, 
அநத பூரிமைியUபல அதற்கரிய வறழவUயல் 
பUனனணUபயறடு கினரிமைறன கிமைதகிள வருவதற்க ஒரு 
வUரிமைரசனம் பதமைவயற இருக்க,  இல்லீஙகிளற? 
இமைணயதளததிற்கக் கட வUரிமைரசகிர இருநதற நல்ல 
வUஷயம்தறன.  திரும்பத திரும்ப நம்ரிமைமைள 
வளரததக்கிிறதக்க…  நறன எப்படி வளரநத இருக்கி 
முடியம்,  எனமைன வUரிமைரசனம் பணணறபரிமை 
வளரநதிருக்கி முடியரிமைற? 

உதற் கட்டுரைணம் பசறல்கிிபறன. எனனுமைடய முதல் நறவல்ல 
இநத அபூரவ ் கட்டுரைறகிஙகிள ரிமைறதிரி ஒரு இடம்.  ஒரு 
கிணவன ரிமைமைனவU.  ஒரு பகிறமைல பசய்யப் பபறறறஙகி. 
அநதக் பகிறமைலக்கிறகி ஒரு ஆமைளக் பகிட்கிிறறன.  ஒரு 
இடததிபல,  கிிட்டததட்ட தன ரிமைகிமைனக் பகிறமைல 
பசய்வதற்கிறகி –  அவனுக்க இ் கட்டுரைணடு ரிமைமைனவUகிள – 
இ் கட்டுரைணடறவத ரிமைமைனவUகிிட்டக் பகிட்கிிறறன.  ஆனறல் 
அவள பரிமைமௌனம் சறதிக்கிிறறள.  பகிறடுக்கிிபறனனு 
பசறல்லமைல.  அவளுக்கம் ஆறு கழநமைதகிள இருக்க. 
ஒரு மைபயன வUமைளயறடிகிிட்டு இருக்கிறன.  இப்பபற 
இவஙகி பபசிகிிட்டு இருக்கிிறதப் பறரததகிிட்டு, 
மைபயமைன பவளுனிபய பபறய் வUமைளயறடுனனு பசறல்றற. 
ஆனற,  முநதின இ் கட்டுரைணடு பற் கட்டுரைறகிி் கட்டுரைறஃப் முனனறடி 
பவளுனிபய ரிமைமைழ தூறிகிிட்டு இருநதச்சுனனு 
எழதியUருநபதன.  ஆனற அவன பபறய் வUமைளயறடப் 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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பபறய்வUட்டறனனு அடுதத பற் கட்டுரைறகிி் கட்டுரைறஃப்.  ஒருபவமைள 
முதல் நறள எழதிவUட்டு இ் கட்டுரைணடறவத நறள இமைதத 
பதறடஙகிிபனனற எனனனு பதரியவUல்மைல. 
எனனுமைடய ஒனறுவUட்ட அணணன மைபயன – தூ் கட்டுரைதத 
உறவனனு மைவச்சுஙகிபளன –  பஙகிறளுனி.  அவருமைடய 
ரிமைகிள,  எட்டறஙகிிளறஸ படிக்கம்பபறத,  இநத 
நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிள படிச்சற.  படிச்சுட்டு,  திடீரனு, 
எனமைனக் பகிட்டற.  ‘அணணற,  பவளுனிய ரிமைமைழ 
பபறழியத.  நZஙகி கழநமைதயப் பபறய் வUமைளயறடச் 
பசறல்லறZஙகிபள.  எப்படி?  ரிமைமைழ வUழம்பபறத 
கழநமைதமைய வUமைளயறடச் பசறல்லவறஙகிளற?’ 
அப்படினனு பசறனனற.  இப்ப வ் கட்டுரைக்கடிய பசகிணட் 
எடிசனல அமைத நறன திருததபறன.

இதக்கிறகி பவணபகிறபறல் எழதமைத நZஙகி கமைறச்சு 
ரிமைதிப்பUடமுடியறத. இத வடிவ ரீதியறன ஒரு வUஷயம். 
இதற்கிப்பறல்,  கிமைதயUன த் கட்டுரைம்னு ஒனனு 
இருக்கிில்லீஙகிளற,  அத சறரநத,  கிருததியல் சறரநத, 
பறரமைவ சறரநத,  இநதக் கிமைத எனன பசறல்கிிறத 
எனறு இருக்பகி, அமைதயம் ரிமைதிப்பUடணம். இத அடுதத 
கிட்டம்.  பறரமைவ சறரநதத ரிமைட்டுரிமைில்மைல,  ஆளுமைரிமை 
சறரநத இவனுமைடய இடம் எனன?  இநத 
மை் கட்டுரைட்டருமைடய தனுனிததவம்,  ஆளுமைரிமை,  இவனுக்கரிய 
பரிமைறழியUனுமைடய வZச்சு,  இத எல்லறம் பசரநத 
ரிமைதிப்பUடலறம். ஒரு இமைணயதளம் எனன பணணலறம்? 
இநதப் பமைடப்மைபப் பU் கட்டுரைசு் கட்டுரைம் பணணலறம்,  பணண 
பவணடறம் எனறு முடிவ பணணலறம்.  எனபவ, 
ஒருவமைகியறன எடிட்டிங நல்லபதற? ஆனற, சுதநதி் கட்டுரைரிமைற 
எழதக்கடிய பவளுனி கிிமைடச்சிருக்கஙகிிறமைதயம் 
பசறல்ல பவணடும்.

அனபழகின: இமைணயததிலபய கிவUமைதபயற, புமைனபவற 
எழதபவணடியதில்மைல.  வUவசறயம் பற்றிச் 
பசறல்றZஙகி. வUரிமைரசனம் பசய்யறZஙகி. அமைதக்கட நZஙகி 
இமைணயததிபல பபறடலறம்.  கிமைத ரிமைட்டும் பப்ளுனிஷர 
கிிட்ட இருநத வ் கட்டுரைட்டும்.  நZஙகி நிமைறய தகிவல் 
மைவச்சிருக்கிcஙகி.

வவேணுவைாபால்:  இமைணயம் இனனும் எனக்கப் 
பழக்கிப்படவUல்மைல.  இனனுனிக்க வமை் கட்டுரைக்கம் 
மைகியUபலதறன நறன எழதிகிிட்டிருக்பகின.  அத ஒரு 
பU் கட்டுரைம்ரிமை வUதமைதபயல்லறம் கிிமைடயறத.  ஒரு 
பசறம்பபறிததனம் தறன. ஆறு ரிமைறசம் இநத கிம்பூயட்டர 
கிததகிிடறதக்கப் பதிலற ஆறு சிறுகிமைத எழதிடலறபரிமை 
எனகிிற மைரிமைணட்பசட்.  இநத ஆறு சிறுகிமைதகிள 
எழதப்பபறறதில்மைல.  அத பவற.  ஆனற,  இநத ஆறு 

சிறுகிமைத எழதற மைடம் பவஸட் 
பணணக்கடறதஙகிிறததறன…

சவரேஷ்:  மைஹ எனட் ஃபபறன வறஙகிறத கட 
இநதரிமைறதிரிததறன.  அத வறஙகிினற,  ஒரு ரிமைறசம் 
படிக்கிிறத பபறகபரிமை.

வவேணுவைாபால்:  இனபனறரு வUஷயம்.  இநத பசல் 
ஃபபறமைன,  தரிமைிழநறட்டிபலபய கிமைடசியற வறஙகிின 
எழததறளன – நறனறகிததறன இருப்பபன. அதவம் நறன 
வறஙகில.  பவணணUமைலக்கக் பகிறஞ்சம் முனனறடி – 
2004-2005 னனு மைவச்சுக்பகிறஙகி.  வசநதக்கரிமைறர வம்பற 
வநத ஒரு நம்பமை் கட்டுரை வறஙகிி,  என மைகியUபல 
திணUச்சுவUட்டுப் பபறயUட்டறர.  ஏனனற,  பUமைழததிருததம் 
பபறடணஙகிிறதக்கிறகி.  அப்படிததறன என மைகிக்க 
பசல்ஃபபறன வநதச்சு.

சவரேஷ்:  அடிக்கிடி கப்பUடறதக்கிறகி (சிரிப்பு) 
சு.பவணபகிறபறல்,  எழததறளர சு.பவணபகிறபறல் 
அப்படினனு எப்பபற முடிவ பணணUனZஙகி.  நZஙகி 
எழததறளரனு எப்பக் கிணடுபகிறணடீஙகி.

வவேணுவைாபால்:  வUவசறயம் சறரநத பUனனணUயUல 
இருநத வநதவன.  ஒரு சினனக் கக்கிி் கட்டுரைறரிமைம்.  அநதக் 
கக்கிி் கட்டுரைறரிமைததில எப்பபறதபரிமை,  லவட்ஸப்பீக்கிர இருக்கம். 
அதறவத ப் கட்டுரைடிபயற கழறய் எனறு பசறல்லவபரிமை, 
கில்யறணம்,  கிறதகதத,  சினனச் சடஙக 
எல்லறததக்கம் மைவப்பறஙகி.  இநத ரிமைறதிரி சரிமையததல 
ஊ் கட்டுரைவUட்டு,  பதறட்டததக்கப் பபறனZஙகினனற, 
பதறட்டததில அநதப் பறட்டு சததம் பகிட்கம்.  பறடல் 
ப் கட்டுரைறம்ப அழகிற இருக்கம்.  ஏனனற ஊருக்களள 
இல்லறரிமை,  பதறட்டததல வ் கட்டுரைப்புல உட்கிறரநத 
அமைரிமைதியற இமை் கட்டுரைச்சல் இல்லறரிமை இருக்கம்.  ப் கட்டுரைறம்ப 
பரிமைனமைரிமையற இருக்கம்..  எழபதகிளல வநத பறடல்கிள 
திரும்பததிரும்பப் பபறடுவறஙகி.  அநத வசநத ரிமைறளுனிமைகி 
வநதச்சற வ் கட்டுரைமைலயறனனு நரிமைக்கத பதரியறத. நZதிக்கத  
தமைலவணஙக – எம்.ஜி.ஆர படம் வநதச்சற வ் கட்டுரைமைலயற 
பதரியறத.  சினனப் மைபயன தறபன அப்ப – 
எழபதகிளுனின ஆ் கட்டுரைம்பததில,  நறன ஒணணறம் 
கிிளறஸகடப் பபறயUருக்கிரிமைறட்படன.  ஆனற அநதப் 
பறடல் எனமைன வசcகி் கட்டுரைம் பணணம்.  முக்கிியரிமைற 
கிணணதறசபனறட பறடல்கிமைளக் பகிட்பபறம்.  அப்ப 
அநதப் பறடமைலக் பகிட்கம்பபறத,  ஒரு ஈரப்பு. 
பகிறஞ்சம் பததறவத பனனுனி் கட்டுரைணடறவத வரும்பபறத, 
நம்ரிமை ஏன ஒரு கிணணதறசன ரிமைறதிரி ஆகிக்கடறத.
கிவUமைத ரிமைமதத்தை மீத ஒரு ஆரவம் இருநதத.  கிவUஞன 
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ஆகிணம்னுதறன எனக்க ப் கட்டுரைறம்ப ஆமைசயற இருநதத, 
ஆ் கட்டுரைம்பததில.  ரிமைிகி முக்கிியரிமைற,  கிணணதறசன ரிமைறதிரி 
ஒரு கிவUஞன ஆகிணம்கிிறததறன என ரிமைனசு 
வUரும்பUச்சு.  அப்பபற,  உததரிமைனனு ஒரு படம் வநத 
புதசு.  ஒரு பறடல்,.  சிமைல வடிக்கிக் கில்பலடுதபதன. 
சிற்றுளுனியறல் பசதக்கிி மைவதபதன.  சிமைலவடிதத 
முடியமுனபன,  தமைலபவடிததப் பபறனதம்ரிமைற.  நறன 
படிக்கிிறபத அஞ்சறஙகிிளறல், இல்ல ஆறறம் கிிளறஸனு 
மைவச்சுக்பகிறஙகி.  எனனபவற கிறதலி நம்ரிமைள 
வUட்டுட்டுப் பபறன ரிமைறதிரி,  அநத வரிகிள இருநதத. 
அப்பபற இவ்வளவ அழகிறகி எழதறறப் கட்டுரை,  நறமும் ஒரு 
இலக்கிியவறதியற வ் கட்டுரைணம்னு பதறணத.

ஆனறல்,  படிதத வரும்பபறத நம்முமைடய அனுபவம் 
எனன ரிமைறதிரி ஆகிிப்பபறச்சுனனற,  பகிறடூ் கட்டுரைரிமைறன ஒரு 
அனுபவம்.  முக்கிியரிமைற நZஙகி சநதிக்கிறத ஒரு 
அனுபவம்,  கிணணன சநதிக்கிறத ஒரு அனுபவம், 
அநதக் கிி் கட்டுரைறரிமைம் எனக்கக் பகிறடுததத.  அல்லத அநதப் 
பகிமைட ஆட்டததில் நறனும் ஒரு ஆளறகி இருநபதன. 
இநத ஆட்டததிபல நறன ஆடமைலனனற,  இநதக் கிறய் 
பவட்டப்பட்டிருக்கம்.  அல்லத,  நறன பல கிறய்கிமைள 
பவட்டியUருக்கிணம்.  அத ஒரு ஆட்டம் தறன. 
கிி் கட்டுரைறரிமைததபல,  அநத ஆட்டம் இருக்கிில்லீஙகிளற, 
எப்பவபரிமை இநத உயUரரிமைமதத்தை மீத ஒரு பயம்.  அல்லத 
பUறததியறர ரிமைமதத்தை மீத உளள பயம்.  அப்புறம் வZ் கட்டுரைன ரிமைறதிரி 
நடக்கிிபறஙகிிறத.  எப்பபறதபரிமை ஒரு ஐம்பத பபர 
பமைடபலதபதறடு இருநத என உலகிம்.  அநத உலகிம் 
பகிறடுததப் பல்பவறு ரிமைனுனிதரகிள.  சினனப் பசஙகி, 
எல்லறருமைடய,  அனுபவஙகிள –  இநத அனுபவஙகிள 
ஒரு கிவUஞனுக்கரிய அனுபவரிமைற இல்மைல.  அத 
அழகிறன பதனறல் வZசக்கடிய,  ஒரு பபரிய 
பநல்வயலல்ல, பநளுனிநத பசல்லபரிமை ஒரு ் கட்டுரைம்ரிமைியரிமைறன 
கிறட்சி,  அநதக் கிறட்சி அல்ல.  பசறும் சகிதியரிமைற, 
இருக்கிக்கடிய அநத நிலததக்களள நZஙகி ப் கட்டுரைம்படிக்கிிற 
ரிமைறதிரியறன ஒரு அனுபவம் வறய்ச்சத.  ப் கட்டுரைம்பு 
அடிக்கிணம்.  ப் கட்டுரைம்பு அடிக்கிிறவன கிவUமைத எழத 
முடியறத.  பதனறல் ரிமைறதிரி இருக்கிிற,  உலறப் 
பபறகிிறவனதறன கிவUமைத எழத முடியம்.

எனபவ இநத இடம் நம்ரிமைளுக்க 
வறய்ச்சிருக்கஙகிிறதனறபல,  இநத இடததக்க நறன 
வநபதன.  நம்ரிமை இடம் கிவUஞனற அல்லத ஒரு 
புமைனகிமைதயறளனற எனகிிற பபறத, 
அனுபவததினுமைடய ஏரியற இருக்பகி –  அநத அகினற 
ப் கட்டுரைப்பு,  ஏபதற ஒரு வமைகியUபல அத அநத இமைறவன 
பகிறடுதத ஒரு பசறதத.  கிசப்பறன அனுபவம் தறன. 

ஒரு எழததறளனுக்க எவ்வளவ கிசப்பறன அனுபவம் 
ஏற்படுபதற-  அத அவனுக்க உ் கட்டுரைம்.  பசறதத.  அத அநத 
கிி் கட்டுரைறரிமைததிபல.  எனக்கக் கிிமைடச்சத அதனறபல இநத 
அனுபவம் புமைனக்கிமைதக்கரிய ஒரு பபரிய பசறததறகி 
இருநதத.  கிவUமைதபய எழதமைலனனு இல்மைல.  சினன 
வயசில ப்ளஸ டூ முடிஞ்சவடபன பமைழய பநறட்ல 
எல்லறம் எழதிபனன.  அப்படி எழதம்பபறத,  அநதக் 
கிவUமைதலகட ஒரு சிறுகிமைதக்கரிய படறனதறன 
இருநதத.  ஆனற நறன அமைதக் கிணடுகிிட்படனனு 
பசறல்ல வ் கட்டுரைமைல.  நறன கிவUஞன அல்ல, 
சிறுகிமைதயறளனதறனனு அநத நிரிமைிடததில பதரியமைல. 
ஆனறல் அநத படறன,  ஒரு சிறுகிமைதக்கரிய படறன, 
ஒரு புமைனவக்கரிய படறனதறன அநதக் 
கிவUமைதக்களபளயம் இருநதச்சு.  அநத ரிமைறதிரிக் 
கிவUமைததறன எழதியUருப்பபன பநறட்ல.  அநத பநறட் 
கடத பதறமைலஞ்சு பபறயUருச்சு.

ம சித்த சிரேன்:  ஆரவம் சரி.  எழதத மைகிவசப்படும்னு எப்ப 
உணரநதZரகிள?

வவேணுவைாபால்:  மைகிவசப்படும் மைகிவசப்படறத – அநத 
ரிமைறதிரி எல்லறம் நிமைனக்கிமைல.  எடுதத உடபன,  எனன 
நிமைனதபதனனற,  நறன ஒரு எழததறளனதறனனு 
நிமைனச்பசன.  ரிமைனசுக்களள நறன எழததறளன. 
இததறன ஆகிமுடியம்.  இப்படி வச்சுக்பகிறஙகி –  சினன 
வயசுல பல்பவறு எணணஙகிள பதறணம் –  ஒரு 
நடிகினறகிலறம்,  மைட் கட்டுரைக்ட் கட்டுரைறகிலறம்னு பதறணம். 
இபதல்லறம் பதிபனட்டு வயசுல பதறணம்.  ஒரு 
பறடகினறப் பபறகிணம்னு பதறணம்.  எனக்க அநத 
ரிமைறதிரி எணணஙகிள எல்லறம் பதறணச்சு.

கிமைள பவட்டற இடததில நறல ரிமைணUக்க 
வநதட்படனனற ஒரு முப்பத பபர பதறட்டததல கிமைள 
பவட்டிகிிட்டு இருப்பறஙகி.  அவஙகி ஏதறவத சினுனிரிமைறப் 
படஙகிமைளப் பததிப் பபசிகிிட்டு இருப்பறஙகி.  நறன 
ஏதறவத ஒரு பஜறக் அடிச்சற,  அவஙகி ப் கட்டுரைறம்ப 
கிலகிலனனு சரிப்பறஙகி.  ‘ஏய் நZபயல்லறம் ஒரு 
நடிகினறப் பபறலறம்’னனு பசறல்வறஙகி.  இத ஒரு 
ஆரவம்தறன.  ஆனற இநத ரிமைறதிரி நம்ரிமைமைள நறரிமைபள 
அளநத பகிறளளக்கடிய ஒரு ஸபகில் இருக்பகி – 
முக்கிியரிமைற,  நறன ஒரு ் கட்டுரைறணவ வZ் கட்டுரைனற ஆகி முடியறத. 
அத எனக்பகி பதரியம். ஒரு நடிகினற ஆகிலறம். ஆனற, 
ஆகிறதக்க ஒரு முயற்சி இருக்க. ஆனற எநத நடிகினற 
ஆகிப்பபறகிிபறனகிிறத இருக்கிில்லீஙகிளற.  ஒரு 
கிதறநறயகினற ஆகிப்பபறகிிபறறபரிமைற,  வUல்லனற 
ஆகிப்பபறகிிபறறபரிமைற –  இபதல்லறம் பUனனறடி 
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பதறனறததறன.  நம்ரிமைளுக்கரியத எழததனு ஒனனு 
இருக்கிில்ல – அதக்க உய் கட்டுரைபரிமைற, கட்மைடபயற, நிறபரிமைற, 
பசறதபதற,  சுகிபரிமைற,  எதவபரிமை இதக்கிறன 
வUஷயரிமைில்மைல.  இபதல்லறம் ஒருவமைகியUல 
பயறசிக்கிறரிமைபல,  பகிறஞ்சம் பயறசிச்சனறனனு 
பதரியமைல,  இபதல்லறம் பசரநததறன நறன அமைதத 
பதரநபதடுதபதன.  அடிப்பமைடல எனக்க ஒரு 
எழததறளனறகிணம்கிிற கினவதறன இருநதத.

ைண்ணன்:  அனுபவஙகிளனு பசறனனZஙகிபள – 
கிி் கட்டுரைறரிமைததிபல உஙகிளுக்கக் கிிமைடச்ச அனுபவஙகிள, 
உயUருக்கப் பயப்படற அனுபவஙகிள –  அமைதப் பற்றிக் 
பகிறஞ்சம் பசறல்லஙகிள.

வவேணுவைாபால்:  எஙகி ஊர அம்ரிமைறப்பட்டி கிி் கட்டுரைறரிமைம். 
பபறடியUல இருநத ஆறு ஏழ கிிபலறரிமைமதத்தை மீட்டர 
தளளுனியUருக்கிக்கடிய கிி் கட்டுரைறரிமைம்.  எஙகிளுக்கப் பபரிய 
நகி் கட்டுரைம்னற பபறடிதறன.  அஙகிதறன பபறய்ப் படிக்கிணம். 
எஙகி ஊரல ஒணணறம் வகப்பUலிருநத ஐநதறம் 
வகப்பு வமை் கட்டுரை –  இமைளபயறர ஆதற் கட்டுரைப் பளளுனி – 
அஙகிதறன படிச்பசன.  அதக்கிப்புறம்,  ஆறிலிருநத 
பததறம் வகப்பு வமை் கட்டுரை ஒரு கிிபலறரிமைமதத்தை மீட்டர பபறய் 
படிச்சுட்டு வ் கட்டுரைணம்.  எஙபகி,  சில்லரிமை் கட்டுரைததப்பட்டில. 
எப்பவம் பசம்ரிமைரிக் கிிடற வளரததகிிட்பட இருப்பபன. 
அநதக் கிிடற வUததட்படறம்னற அடுதத ஒரு கிிடற 
இருக்கம். ஒரு பவளளறடு எப்பவபரிமை வZட்ல இருக்கம். 
அல்லத பசுக்கிள நிமைறய இருக்கம்.  ஏபதற ஒனமைறக் 
கிறமைலல  ஆறு ரிமைணUயUலிருநத ஒனபத 
ரிமைணUவமை் கட்டுரைக்கம் பதறட்டததல பபறய் 
பரிமைய்ச்சுகிிட்டிருப்பபன.  அஙபகி ஒரு புததகிதமைதக் 
மைகில மைவச்சுகிிட்டு இருப்பபன.  பறடம் 
பதறடரபறகிததறன.

பரிமைய்ச்சலக்க வUடுபவறம்.  அஞ்சு ஏக்கிர நிலததல 
கிடமைல இருக்கம்.  அநதக் கிடமைல வநத எப்பத 
பதறணணூறு நறமைளக்க பரிமைல ஆகபதற,  ஸடறரச் 
தயறரிக்கிறத அநத இமைல. அப்பபற, அநத ஆட்டுக்கட்டி 
வயல்ல வ் கட்டுரைப்புல இ் கட்டுரைணடு கிடிகிடிச்சுட்டு பரிமைஞ்சிட்டு 
இருக்கம்.  இ் கட்டுரைணடு கிிடற வளரக்கிிபறனனற,  அல்லத 
பசம்ரிமைரி ஆட்டுக்கட்டி வளரக்கிிபறனனற –  கிறமைலல 
பபறய்,  அமைதப் பனுனிபரிமைய்ச்சல்னு பசறல்லபவறம். 
பரிமைய்ச்சுட்டு,  பதறட்டததிபலபய பரிமைறட்டர ஓடிகிிட்டு 
இருக்கம்,  அஙகிிபய களுனிச்சுட்டு,  வZட்டில் வநத 
ஒனபத ரிமைணUக்க சறப்பUட்டு பளளுனிக்கடம் பபறனற 
பதத ரிமைணU ஆயUடும்.  ஒனபத ரிமைணUக்க வZட்டுக்க 
வருபவன.

அப்பபற,  ஆறு ரிமைணUயUல இருநத ஒனபத ரிமைணU 
வமை் கட்டுரைக்கம் பதறட்டததிபலபய  இருப்பபன. எல்பலறரும் 
பவமைல பசஞ்சுகிிட்டு இருப்பறஙகி.  பருததிக் பகிறழநத 
அடிச்சிகிிட்டு இருப்பறஙகி.  கிமைள பவட்டிகிிட்டு ரிமைருநத 
அடிச்சிட்டு இருப்பறஙகி.  தணணU பறய்ச்சிட்டு 
இருப்பறஙகி.  அப்பபற எஙகி பபரியப்பற –  பூரிமைிக்க ஒரு 
வணக்கிம் உணடு.  பதறட்டததல சூரிய நரிமைஸகிற் கட்டுரைம் 
பணணUட்டு –  இப்ப சூரிய நரிமைஸகிற் கட்டுரைம்னு 
பசறல்லக்கடறத இல்மைலயற –  களுனிச்சிட்டு இருப்பறர 
எஙகி பபரியப்பற.  இபதல்லறம் பறரததகிிட்டு வருபவன. 
ஒரு கிிபலறரிமைமதத்தை மீட்டர நடநத பபறகிணம்.  பபறய்ட்டு 
ரிமைறுபடியம் வZட்டுக்கத திரும்பU வருபவன.  வநத 
சறப்பUட்டுப் பபறபவன.

இதிபலனன பவடிக்மைகினற, கிறமைல ரிமைறமைல நறஙகிதறன 
தட்டுல பபறட்டு சறப்பUடணம்.  ஏனனற பபரிய 
வUவசறயக் கடும்பஙகிிறதனறல, அப்பற அம்ரிமைற ப் கட்டுரைணடு 
பபரும் பதறட்டததக்கப் பபறயUருவறஙகி.  நறஙகி 
அணணநதம்பU நறல பபரு.  எஙகி இ் கட்டுரைணடு அணணன 
ப்ளஸ ஒன முடிச்சிட்டறஙகி.  நறனும் இனபனறரு 
அணணனும் இருக்பகிறம்.  கிறமைலல வநத நறஙகிபள 
தட்டுல பபறட்டு சறப்பUட்டுத தட்மைடக் கிழவU 
மைவச்சிட்டுப் பபறபவறம்.  ரிமைதியம் பளளுனியUலிருநத 
வநத பவயUல்ல பனனுனிப் கட்டுரைணபட முக்கிறலக்க 
வUடறறஙகினனற,  கடுகடுனனு ஓடிவருபவறம். 
ஆணகிள பபணகிள எல்லறம் நடநததறன வருவறஙகி. 
வநத சறப்பUட்டுத திரும்ப அஙகி ஸகலக்கப் 
பபறபவறம்.  ரிமைறுபடியம் ரிமைறமைல நறலமை் கட்டுரை ரிமைணUக்க 
வநத மைபய மைவச்சுட்டு,  ஆட்டுக்கட்டிமைய ரிமைறுபடியம் 
ஓட்டிகிிட்டு பதறட்டததக்கப் பபறபவறம்.

நறபன பபறய் பரிமைறட்டர எடுததவUட்டு நறபன தணணU 
பறய்ச்சுபவன.  ஆட்கிள உணடு.  ஆனற நறன அமைத 
பUரியரிமைறச் பசய்பவன.  அல்லத ஒரு இருபத பபர 
கிமைள பவட்டிகிிட்டு இருக்கிறஙகினனற,  நறனும் 
இமைடயUபல ஒரு சறல் பUடிச்சு பவட்டுபவன. அத ஒரு 
இனுனிமைரிமையறன பபறழதறகிததறன இருநதத.  இநத 
வறழக்மைகிபயறட –  படிப்பும் வUவசறயமும் பUரிததறிய 
முடியறத ஒரு பUனனபலறடதறன நறன வளரநபதன. 
படிப்பு தனுனியற வUவசறயம் தனுனியற இருநததில்மைல. 
இத இளமைரிமைக்கிறல வறழக்மைகி.

இனபனறனனு,  அஙகிஙகி பகிறஞ்சம் நிலஙகிள 
இருநததனறபல என நணபரகிள எப்பவபரிமை கட 
இருப்பறஙகி.  உதற் கட்டுரைணரிமைற நூததிப்பதத நறள 
ஆயUடுச்சுனனற கிடமைலச் பசடிகிள பலசறப் பட 
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ஆ் கட்டுரைம்பUக்கம்.  அப்பபற அநதச் பசடிகிமைளப் 
பUடிஙகிிடலறம்.  ஏனனற அநதக் கிடமைல 
இததப்பபறயUடும்.  அநதச்பசடியப் பUடுஙகிினற கிடமைல 
இருக்கம்.  அதறவத இனனும் சறகிறத பசடிகிமைள 
வUட்டு,  படறத அல்லத கிறயறத பசடிகிமைளப் 
பUடுஙகிினற,  அடியUல பததிருபத கிடமைல இருக்கம். 
அதக்க நணபரகிள வருவறஙகி.  ஒரு நறமைளக்க 
இருபதமுப்பத கிடமைலச் பசடிகிமைளப் பUடுஙகிிட்டு 
வநத கிளததல மைவச்சு எல்லறரும் சறப்பUடுபவறம். 
நட்பு வட்டம் பதறட்டம் சறரநத இருநததனறபல, ஏமைழ 
எளுனியவரகிள எனபனறட கடவருவறஙகி.  அநதச் சினன 
வயசிபல அப்படி இருநதத.

அபத ரிமைறதிரி,  ஒரு கிி் கட்டுரைறரிமைம் சறதி மு் கட்டுரைணகிள 
இருக்கிில்மைலயற – அநத சறதி மு் கட்டுரைணகிள இருப்பதறபல, 
பதரிநபதற பதரியறரிமைபலற சறதி சறரநத இயஙகி 
பவணடி இருக்க. உதற் கட்டுரைணரிமைற உஙகி நணபமை் கட்டுரை ஒருததர 
அடிச்சிடுவறஙகி.  பவறுரிமைபன,  இனபனறருததர 
அடிக்கிிறறனனற நம்ரிமை பறரததகிிட்டு இருக்கிமுடியறத. 
நம்ரிமை பதிலடி பகிறடுததறகிணம்.  இப்பபற,  அநத பதிலடி 
பகிறடுததZஙகினனற,  இவன அடிச்சறன அவன 
அடிச்சறஙகிிறதில்மைல.  சறதி சறரநத ஆயUடும் –  அநதச் 
சறதி இவமைன அடிச்சிட்டறனனு ஆகிிவUடும்.  இத 
ரிமைறதிரி நிமைறய ஆகிியUருக்க. 

எப்பபறழதபரிமை நம்ரிமைள நம்பU ஒரு கட்டம் இருப்பறஙகி. 
ஒரு சினுனிரிமைறப் படம் பறரக்கிிற ரிமைறதிரினனு 
மைவச்சுக்பகிறஙகிபளன.  நம்ரிமை அவமைனக் மைகிவUட 
முடியறத. அவன நம்பU ஒரு இருபத பபர இருப்பறஙகி. 
அவன அவஙகிளக் மைகிவUட முடியறத.  படனட் 
திபயட்டர பபறனற, எஙகி பதறட்டததிலிருநத  வZட்டுக்க 
வநதற,  வZட்டிலிருநத பதறட்டததக்கப் பபறனற 
எப்பபறழதபரிமை ஒரு அச்சததலதறன இருக்கிணம். 
நம்ரிமைள அவன அடிச்சுருவறன.  நம்ரிமைள அவன 
அடிச்சுட்டற –  நறரிமை திருப்பU அடிச்பச ஆகிணம். 
நம்ரிமைளுக்க அடிக்கிபலனனறலம் நணபனுக்கிறகி 
அடிச்பச ஆகிணம்.  இநத ரிமைறதிரிப் பமைகிமைரிமை 
எப்பபறதபரிமை இருக்கம்.

ப் கட்டுரைறம்ப மு் கட்டுரைணபட்டு, நறன கில்லரி படிக்கிிற கிறலததல 
– நறன சம்பவஙகிள பசறல்லறரிமைல் பசறல்பறன – அப்படி 
ஆன கிறலததல ஒரு திட்டம் பபறடறறஙகி.  இவனத 
தூக்கிிட்படறம்னற நம்ரிமைளுக்க நல்லதனனு அவஙகி 
நிமைனக்கிிறறஙகி.  இநத தகிவல் நம்ரிமைளுக்க வருத. 
எப்படினனற எஙகி பதறட்டததல எப்பவபரிமை கிமைள 
பவட்டறறஙகிபள இருபத பபர – அவஙகி பகிட்டிரறறஙகி. 

ஒரு பறலததக்க அடியUபல சறப்பUட்டு இருக்கிறஙகி. 
அப்ப இதக் பகிட்டு அலறியடிச்சிட்டு ஓடிவரறறஙகி. 
இப்படிபய பறரசல் பணணU அனுப்பUடுஙகினனு 
வரறறஙகி.  நறன தூஙகிிட்டு இருக்பகின.  இ் கட்டுரைவ தணணZர 
பறய்ச்சுட்டு வநததனறபல.  அப்பபற அவஙகி பசறனன 
உடபன,  எழப்பறறஙகி.  பவளுனிபய வநத,  ‘உடபன 
சிவகிஙமைகிக்கக் கிிளம்பUப் பபறயUடு’ஙகிிறறஙகி.  ஏனனு 
பகிட்டற,  ‘கிிளம்பUப் பபற,  கிிளம்பUப் பபற’னனு 
பசறல்றறஙகி.  ‘முடியறத’.  எனக்கத தனரிமைறனப் 
பU் கட்டுரைச்சமைன.  நம்ரிமை பயநத பபறபனறஙகிிற ரிமைறதிரி 
ஆயUடும். தனரிமைறனப் பU் கட்டுரைச்சமைனயற இருக்க. அப்ப எஙகி 
வZட்ல எனன நிமைனக்கிிறறஙகினனற,  ‘ஐபயற,  நல்லற 
படிச்சு வரற மைபயன.  இநத மு் கட்டுரைணல சிக்கிிச் சc் கட்டுரைழியப் 
பபறறறன’.  அப்பபற அவஙகி என வUருப்பதமைத ரிமைமதத்தை மீறி 
எனமைன வளரதத,  என ஒனறு வUட்ட அக்கிற 
இருக்கிறஙகி.  அஙகி பகிறணடு பபறய் வUட்டுட்டறஙகி. 
அப்புறம் அதிலிருநத தப்பUதபதன.

நல்ல பவமைள,  என பபற்பறறரகிள அணணனகிள 
எல்லறம் எனமைனப் பறரசல் பணணU அனுப்பபலனனற, 
இநத மு் கட்டுரைணகிளல ஏதறவத நடநதிருக்கிலறம்.  அல்லத 
நறன ஏதறவத நிகிழததியUருப்பபன. இத நிகிழவத ஒரு 
சரவ சறதற் கட்டுரைண வUஷயம் தறன.  இத நறளபதறறும் 
நிகிழவததறன.  அத எனமைறக்கிிருநதறலம் ஒரு 
ஆபததஙகிிறதனறல,  எஙகி வZட்டில எல்லறரும் 
பகிறஞ்சம் பகிறஞ்சம் படிச்சிருக்கிறஙகி –  எஙகி அக்கிற, 
எஙகி கிி் கட்டுரைறரிமைததிலபய ப் கட்டுரைணடறவத டிகிிரி பஹறல்டர. 
எஙகி அதமைத பபறணண முதல்முதல்ல படிச்சறஙகி. 
அப்பற பகிறணடுபபறய் ப் கட்டுரைறசக்தி கிறபலஜ்ல வUடறறஙகி. 
அப்பபற எஙகி ஊரல எனன பசறல்றறஙகினனற, 
பபறட்டப் புளமைளயக் பகிறணடுபபறய் 
படிக்கிப்பபறடறதறனனு பசறல்றறஙகி.  அப்பற 
படிக்கிறதவர.  அவர பபறணண எப்படியறவத படிக்கி 
மைவக்கிணஙகிிறதக்கிறகி  பUயூசில பகிறணடுபபறய் 
வUடறறஙகி. 

இதரிமைறதிரி எஙகி அணணன எஸ.எஸ.எல்.சி.  படிச்சறன. 
இனபனறரு அணணனும் எஸ.எஸ.எல்.சி வமை் கட்டுரைக்கம் 
படிச்சறன.  எனக்க பநர மூததவன கில்லரி படிச்சறன. 
இப்படி இருக்கம் பபறத இவன இப்படி படிக்கிறரிமைப் 
பபறய்வUடுவறபனற.  ப்ளஸ டூபவறட,  இவன இநத 
சணமைட சச்ச் கட்டுரைவல பபறயUருவறபனஙகிிறதக்கிறகி, 
எனமைனக் பகிறணடுபபறய் சிவகிஙமைகியUல–  எனமைனத 
தூக்கிி வளரதத அக்கிறகிிட்ட வUட்டுட்டறஙகி–  ஒரு 
பகிறமைல சறரநத எஙகிள கடும்பதமைத அணடிப்பUமைழதத 
கடும்பம்–  புதப்பட்டியUபல ஒரு பகிறமைல 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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நடநதபபறய்வUடுத…ஒரு பணமைணயறர வZட்ல.  இவஙகி 
பணணயறர வZட்ல பவமைல பசஞ்சவஙகி.  அஙகிிருநத 
தப்பUததல்ல…அநதக் பகிறமைலமைய ஏற்றுக்பகிறளள 
முடியமைல .இறநத பபறனவன ப் கட்டுரைறம்ப நல்லவனறம்…. 
ஸகல் மைவச்சு நடததின கடும்பம்.  எஙகி வZட்டுக்க 
வரும்பபறழத,  எஙகி பகிறட்டம்,  பபரிய 
பகிறட்டரிமைறயUருக்கம்.  அநதக் பகிறட்டததல வZடுகிள 
இருக்கம்.  அநத வZடுகிளல அவஙகி வநத இருநதறஙகி. 
அப்ப நறன பUறநதிருக்பகின.  நறன பUறநதபபறத 
எனமைனத தூக்கிி அவஙகி வளரததிருக்கிறஙகி.  எஙகி 
அக்கிறளுக்கம் அவளுக்கம் ஒப் கட்டுரை வயசு.  பUமைழக்கி 
வநதவஙகி.  ஆனற இ் கட்டுரைவ பந் கட்டுரைததல எஙகி வZட்லதறன 
தூஙகவற.  ் கட்டுரைறசறததி அக்கிறனனு பபரு.  தூஙகம் பபறத 
எஙகி அக்கிற இப்படிப் படுததிருநதறஙகினனற,  அநத 
் கட்டுரைறசறததி அக்கிறவக்கம் இமைடயUலதறன நறன 
படுப்பபன.  எஙகி அக்கிறளவUட எனமைன ப் கட்டுரைறம்பப் 
பறசரிமைற வளரததற.  அவஙகிகிிட்டப் பபறய் எனமைன 
ஒப்பமைடச்சறஙகி.  அநதக் அக்கிறமைவக் பகிறணடுபபறய் 
சிவகிஙமைகில கிட்டிக்பகிறடுததறஙகி.  அதனறபல 
கில்யறணம் பணறவமை் கட்டுரைக்கம் எனக்க அவஙகி மூதத 
அக்கிறவற இருநதறஙகி.

கிி் கட்டுரைறரிமைததல பபணகிமைளயம் இமைளஞரகிமைளயம் ப் கட்டுரைறம்ப 
வசcகிரிதத மைபயன நறன.  ப் கட்டுரைணடு வUதரிமைறன பபரு 
இருக்க.  எதிர சறதியUனப் கட்டுரை எனன 
பசறல்லியUருக்கிறஙகினனற,  இநத ஊரலபய ஒரு 
பக்கவப்பட்ட ரிமைனுனிதர –  ஒரு வUவசறயU –  அவர 
பசறனனத –  எஙகிிட்ட பசறல்லமைல –  எனனுமைடய 
அக்கிற மைபயனகிிட்ட பசறனனத.  ‘இநத ஊரலபய 
எனக்க ப் கட்டுரைறம்ப பUடிக்கிறத மைபயன பவணபகிறபறல் 
தறனடற,’  அப்படினு பசறல்லிட்டு,  ‘ப் கட்டுரைறம்ப பUடிதத 
மைபயன அநதப் மைபயனதறன,’  அப்படினனு 
பசறனனற் கட்டுரைறம்.  ஒரு பதவர.  ‘ஏனனு பகிட்டீஙகினனற, 
அவன வநத தணUச்சலற,  எதனனறலம் சணமைடக்க 
நினனு தணUஞ்சு அடிச்சிட்டு பபறகிிறறன. அத எனக்கப் 
பUடிக்கிமைல.  ஆனற அவன வZ் கட்டுரைம் எனக்க ப் கட்டுரைறம்பப் 
பUடிச்சிருக்க.’  ப் கட்டுரைணடுபரிமை ஒப் கட்டுரை பதில்தறன.  இனபனறரு 
இடம்சறரநத டச் பணணம்பபறத அவஙகிளுக்க அத 
பவதமைனயற இருக்கத.  ஆனற அபத வZ் கட்டுரைதமைத 
ரிமைதிக்கிவம் பதரியத.  அதறவத அவனுக்கிறகி 
இல்மைலனறலம் ஏபதறபவறரு நியறயததக்கிறகி சணமைட 
பபறடறறன இல்மைலயற, அத பUடிக்கத.
த சியாக:  உஙகிகிிட்ட அவர தனமைன அமைடயறளம் 
கிணடுகிிட்டறரனு பசறல்லலறரிமைற.

வவேணுவைாபால்:  நிச்சயரிமைற இருக்கிலறம்.  அவரகட 

அப்படி இருநதிருக்கிலறம்.  அப்புறம் கிி் கட்டுரைறரிமைததல,  எநதப் 
பமைகிவனறக்கட இருக்கிலறம்.  அவனுமைடய சறகிசஙகிள 
எப்பவபரிமை எல்லறருக்கம் பUடிததரிமைறனதற இருக்கம். 
இனபனறரு சமூகிதமைதச் பசரநத பபணகிளுக்க, 
கழநமைதகிளுக்க,  ஆணகிளுக்க,  பபரியவரகிளுக்க 
எல்லறருக்கபரிமை பUடிக்கிததறன பசய்யத.  அப்படி 
அவருக்கப் பUடிததிருக்கிலறம்.  அப்படிததறன அநத 
அக்கிறகிிட்ட எனமைனக் பகிறணடுபபறய் மூண வருஷம் 
இருநத பUஏ டிகிிரி முடிச்பசன.

சுப் கட்டுரைஷ்: நZஙகி படிச்சத சிவகிஙமைகிமைலயற சறர?

வவேணுவைாபால்:  இல்ல,  இல்ல.  நறன அபரிமைரிக்கின 
கில்லரியUல படிச்பசன. அநதக் கில்லரி படிக்கம்பபறத 
இநதத தகி் கட்டுரைறறு எல்லறம் நடநதத.  ப்ளஸ டூ –  அத 
தறன ஒருவUதரிமைறன வUடமைலப் பருவம்.  தடிப்பற 
எமைதயம் பசய்யணம்.  தட்டிக் பகிட்கிணம்.  நியறயம் 
பகிட்கிணம்.  அநதப் பருவம் அமைதச் பசய்யத.  இப்பபற, 
ஒருததன அடிபட்டுட்டு இருக்கம்பபறத,  நZ ஏணடற 
அவமைன அடிக்கிிபறனனு நறரிமை பகிட்கி ரிமைறட்படறம். அப்ப 
பகிட்கிறரிமை இருக்கி முடியறத.  வயத அப்படி.  அத ஒரு 
அற்புதரிமைறன,  கிவUததவரிமைறன வயத.  அநத வயததறன 
நம்ரிமைள ரிமைனுஷனற ரிமைறற்றுத.  ஆனற இப்ப நறரிமை எனன 
நிமைனக்கிிபறறம்னற நZ ரிமைனுஷனற இருக்கிறத. 
பகிறபப்படறபதனனு பசறல்றZஙகி.  நியறயதமைதக் 
பகிட்கிறபதனனு பசறல்றZஙகி. 

எஙகி கிி் கட்டுரைறரிமைததல நறன நியறயரிமைற இருநதிருநதற ஒரு 
எம்.எல்.ஏ ஆயUருக்கிலறம்.  கமைறநதபட்சம்,  நறல ஊரு 
பசரநத ஒரு பஞ்சறயதத பபறரட் தமைலவ் கட்டுரைற நிச்சயரிமைற 
ஆகிியUருக்கிலறம்.  அதக்கிறன ஒரு வறய்ப்பு இருநதச்சு. 
ஆனற எம்.எல்.ஏ ஆகிறதக்க ஒருபபறதம் 
வறய்ப்பUல்மைலஙகிிறத  எனக்கத பதரியம்.  ஏனனற 
நறன வUரும்பUய கிட்சி எப்பவபரிமை பதறததகிிட்டுததறன 
இருநதச்சு (சிரிப்பு). அதக்கக் கிற் கட்டுரைணம் எஙகிப்பற அதல 
இருநதறரஙகிிறததறன.

ஒனனுரிமைில்மைல சறர – கிறரிமை் கட்டுரைறசர கிறஙகிி் கட்டுரைஸல எஙகிப்பற 
இருநதறரு.  அப்பற படிக்கிறதவரு.  அப்பற பததி ஒனனு 
பசறல்லிடபறன –  படிக்கிறதவர படிக்கிறதவரனு அப்பப்ப 
பசறல்லிட்பட இருக்பகினனற,  தறததற பபறய் ஸகல்ல 
பசரததவUட்டிருக்கிறரு.  பசரததவUட்டவடபன எனன 
பணணUயUருக்கிறஙகினனற,  இவரு ஏபதற கிcபழ 
பநறணடிகிிட்டிருக்கிறர.  வUவசறயU பUளமைளதறபன. 
கிவனுனிக்கிறரிமை இருக்கிறருனனு,  வறததியறர எனன 
பணணUயUருக்கிறரனற,  கச்சியUல ரிமைணமைடயUபல 
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தட்டியUருக்கிறர.  இத ஸகலக்கப் பபறய் ப் கட்டுரைணடறவத 
நறபளற முதல் நறபளற நடநத நிகிழச்சி.  தட்டினத, 
அடிச்சமைத அவரனறல தறஙகிிக்கி முடியல.  அஞ்சு 
வயபசற ஆறு வயபசற இருக்கிலறம்.  ரிமைறுநறள எனன 
பணறறரனற வZட்டுக்கப் பபறய் ஒரு கமைடல சறணU 
அளளுனிப் பபறட்டுட்டு வநத சனனலக்கப் பUனனறடி 
இருநத,  வறததியறர வநதவடபன சனனல் வழியற 
சறணUமைய வUட்டு எறிஞ்சிருக்கிறர.  அப்படி எறிஞ்சிட்டு 
அனனுனிபயறட முழக்கப் பபறட்டுட்டறர.  முழக்கப் 
பபறட்டுட்டு வUவசறயம் பறரததறர.  ஆனறல் பபப்பர 
படிப்பறர.  எனக்க ப் கட்டுரைணடறம் க்ளறஸ மூணறம் க்ளறஸ 
வமை் கட்டுரைக்கம் ஆனற ஆனற ஆவனனற 
பசறல்லிக்பகிறடுததத  எஙகிப்பற.  அவப் கட்டுரை எப்படிபயற 
கிததகிிட்டறர.  இநத அப்பறதறன அக்கிறமைவக் 
பகிறணடுபபறய் கிறபலஜ்ல வUடறறர. 

அவரு கிறரிமை் கட்டுரைறசர ரிமைமதத்தை மீத ப் கட்டுரைறம்பப் பUரியரிமைறகி இருப்பறர. 
அப்பபற எஙகி ஊரப்பக்கிம் சிலரிமை் கட்டுரைததப்பட்டில 
வUசுவறசபு் கட்டுரைம்னு இருக்க. இநத ஊருக்க வரும்பபறழத, 
அப்பற பரிமைமைடயUல எல்லறம் பபசரிமைறட்டறர. ஒரு பநதல் 
பபறடுறபதற,  பரிமைமைட பபறடுறபதற இபதல்லறம் 
இருநதிருக்க.  முனனறடி நினனு பசய்வறஙகிளறம். 
உதற் கட்டுரைணரிமைற ரிமைறமைல பபறடணம்னற கட பரிமைமைடக்க 
பரிமைல வ் கட்டுரைரிமைறட்டற் கட்டுரைறம். ‘பபறப்பற நZபய பபறய் பபறடப்பற,’ 
அப்படிம்பற் கட்டுரைறம்.

உஙகிப்பற கிறரிமை் கட்டுரைறஜர கிட்சி,  கிறரிமை் கட்டுரைறஜர கிட்சினு 
பசறல்லம்பபறத…பபரும்பறலம் சுயரிமைறவற சிநதிச்சு 
இநதக் கிட்சிக்கப் பபறபறறம்.  அப்பற திமுகில இருநதற 
மைபயன திமுகிவக்கப் பபறறறன.  அப்பற அதிமுகில 
இருநதற மைபயன அதிமுகிவக்கப் பபறறறன.  சுயரிமைறகிப் 
பபறறதில்ல.  அநத ரிமைறதிரிததறன பபறபனன.  ஆனறல், 
கில்லரிபயல்லறம் படிததபUனபு கிிட்டததட்ட அநத 
கிட்சியUபலபய ரிமைிகிப்பபரிய எதிரப்மைப சநதிதத 
ரிமைிகிப்பபரிய கிசப்மைப அனுபவUததவUட்டு நறனறகி அத 
ஒரு கிட்சியல்ல,  பரிமைறசரிமைறன அதிகிற் கட்டுரைம் பகிறணடத 
எனகிிற நிமைலமைரிமையUலிருநத வUலகிி சுயபுததிபயறடு 
பவளுனிபய வநதட்படனனும் பசறல்லணம்.  ் கட்டுரைஷ்யறவUல 
கிம்யூனுனிசம் பநறறுஙகிி நறடுகிள சிதறுனப்பபற ப் கட்டுரைறம்ப 
வருததப்பட்படன.  பரிமைல்ல கிம்யூனுனிசததினபறல் ரிமைனசு 
பபறச்சு.  பணபறட்டுத தளததத தக்கிவச்சுகிிட்டு கிம்யூன 
அமைரிமையணமுனனு ஆமைசப்பட்படன.  அதசறரநத 
படிச்பசன.

த சியாக:  வUவசறயம் சறரநத கிி் கட்டுரைறரிமைிய 
வறழக்மைகியUலிருநத நகி் கட்டுரைதமைத பநறக்கிி எப்ப 

நகிரநதZரகிள?

வவேணுவைாபால்:  ப்ளஸ டூ வமை் கட்டுரைக்கம் அம்ரிமைறப்பட்டி 
கிி் கட்டுரைறரிமைம்தறன.  ஒனனுல இருநத ஆறறம் வகப்பு 
வமை் கட்டுரைக்கம் ஊருக்களபளபயதறன.  பததவமை் கட்டுரைக்கம் 
பக்கிதத ஊர –  பபறய்ப்பபறய் வ் கட்டுரைணம்.  சும்ரிமைற ஒரு 
கிிபலறரிமைமதத்தை மீட்டரதறன.  சிலரிமை் கட்டுரைததப்பட்டிஙகிிறத.  ப்ளஸ டூ 
ஆறு கிிபலறரிமைமதத்தை மீட்டர –  திருரிமைலறவ் கட்டுரைம்னு இருநதச்சு. 
பபறடிக்களளபய ஒரு ஏரியற.  எஙகி ஊருக்க 
அஙகிிருநத வரறத பக்கிம்.  அதக்க அப்புறம் 
கில்லரிக்கப் பபறனதிபல, ஹறஸடல்ல இருநபதன.

த சியாக:  நகி் கட்டுரைம் உஙகிமைள எப்படி பறரததச்சு.  நZஙகி 
நகி் கட்டுரைதமைத எப்படிப் பறரததZஙகி?

வவேணுவைாபால்:  நறன கிி் கட்டுரைறரிமைததிலிருநத பவற எநத 
நகி் கட்டுரைததிலயம் பபறய் தஙகிினத கிிமைடயறத. 
எடுததவடபன அபரிமைரிக்கின கிறபலஜ்ஜார்ஜுக்கப் பபறபறன. 
அஙகி பசரநத பUறக எனனனனற –  கிி் கட்டுரைறரிமைததல,  நறன 
சறப்பUடற பந் கட்டுரைம் தவU் கட்டுரை,  வZட்டில இருநதபத கிிமைடயறத. 
அதறவத, இ் கட்டுரைவ எட்டு ரிமைணUக்க சறப்பUட்படனனற. எட்டு 
ரிமைணUக்க பரிமைல நணபரகிபளறட இ் கட்டுரைவ பந் கட்டுரைததல 
எஙகிிட்டறவத திருடப் பபறறத,  இல்மைலனற 
சினுனிரிமைறவக்கப் பபறறத, இததறன.

இப்ப உதற் கட்டுரைணரிமைற,  கிடமைல பபறட்டிருக்கிறஙகினனு 
மைவச்சுஙகிபளன.  கிடமைலல ப் கட்டுரைணடு வமைகியற 
இருக்கத.  நறட்டுக்கிடமைலனு இருக்கத,  கிம்பபனுனிக் 
கிடமைல இருக்க.  பபறதவற பரிமைட்டறஙகிறட்டுல அல்லத 
வறனறம்பறரி பநலததல பகிறடிக்கிடமைலதறன 
பபறடுவறஙகி.  நறஙகி நறட்டுக்கிடமைலனு பசறல்லபவறம். 
அநதப் பருவம் இருக்கம்.  அஙபகில்லறம் கழிக் 
கிணக்கதறன.  இஙபகிறரு நறல கழி,  இஙபகிறரு ஏழ 
கழி –  இத ரிமைறதிரி இருக்கம்.  அநதத பதறட்டதமைத 
சுததி எஙகி பதறட்டரிமைிருக்கம்.  திருடுவத எஙகிளுக்க 
ஈஸிி.  யறருபரிமை எனமைனத திருடனனு பசறனனபத 
கிிமைடயறத.  ‘இவனுக்பகிதக்கத திருடணம்? 
திருடணம்னு அவசியரிமைிருக்கிறபத.  ப் கட்டுரைறம்ப நல்ல 
மைபயனறச்பச.’ 

அப்ப இநத பதறட்டததிபல வநத ஒரு நறள கிடமைல 
பUடுஙகிிபனறம்.  கிடமைல பUடுஙகிினற சும்ரிமைற ப் கட்டுரைணடு 
கிடமைல மூண கிடமைல பUடுஙகிரிமைறட்படறம்.  ஒரு சுமைரிமை. 
எட்டுப் பபர பபறபறறம்.  ஒரு ஆள கிட்டித தூக்கிிற 
அளவக்கப் பUடுஙகபவறம்.  மூண அமைணப்பு பவணம். 
அஞ்சு பறததில பUடுஙகிணம்.  பUடுஙகிின பUனனறடி 
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அமைத பவட்டியUபலபயற,  கிக்கிததிபலபயற மைவச்சுகிிட்டு 
பவபறறரு இடததிபல இ் கட்டுரைபவல்லறம் வட்டரிமைற 
உட்கிறரநத சறப்பUட்டுட்டு,  அஙபகிபய பபறட்டுட்டுப் 
பபறபவறம்.  ப் கட்டுரைணடறவத நறள அநதத பதறட்டததிபல 
திருடபவ ரிமைறட்படறம்.  பறவரிமைில்மைலயற?  ஒரு தடமைவ 
பணணUயறச்சு.  அத அவ்வளவதறன.  கிடமைல எடுக்கிிற 
வமை் கட்டுரைக்கம் அத பணணரிமைறட்படறம்.  அடுதத பக்கிததத 
பதறட்டததில பணணரிமைறட்படறம்.  இதக்கச் 
சம்பநதரிமைில்லறரிமை ஒரு கிிபலறரிமைமதத்தை மீட்டர தளளுனி பவறு 
இடததக்கப் பபறபவறம் நறமைளக்க. அல்லத ஒரு நறள 
ப் கட்டுரைணடு நறள கிழிச்சி. ஏனனற கிறவலக்க இ் கட்டுரைபவல்லறம் 
இருப்பறஙகி.  பக்கிததத பதறட்டததக்கிற் கட்டுரைன இருப்பறன. 
அதனறல இஙகி பபறபவறம்.  இஙகி பபறய்ப் 
பUடுஙகிிபனறம்னற ஒரு ் கட்டுரைவணட் அடிச்சிட்டு வருபவறம். 
அநத சcசன முடியறதக்கம் கிப் கட்டுரைக்டற இருக்கம். இப்படி 
ஒரு வறழக்மைகி இருக்கத.

நறஙகி தூஙகிினத ப் கட்டுரைறம்பக் கமைறவறக்கட 
இருக்கிலறம்.  அதறவத,  பபரும்பறலம் பதிபனறறு 
ரிமைணUக்கததறன நறன தூஙகிினதற நிமைனக்கிிபறன. அபத 
ரிமைறதிரி,  ஏழமை் கட்டுரைக்க சறப்பUடணம்னு பதறணம். 
சறப்பUட்டறச்சுனனற,  எட்டு ரிமைணUக்கப் படம் 
பபறட்டுருவறஙகி.  இஙகிிருநத ஒனறமை் கட்டுரை கிிபலறரிமைமதத்தை மீட்டர 
பபறகிணம்.  கிறட்டுக்களள பபறட்டிருப்பறஙகி படணட் 
திபயட்டர.  உரிமைற ரிமைபகிஸவரினனு ஒரு படணட் 
திபயட்டர இருநதிச்சு.  அப்ப நணபரகிபளல்லறம் 
பசரநதட்டுப் படம் பறரக்கி ஓடுபவறம்.  அப்ப ஃபரஸட் 
பஷற எட்டு ரிமைணUக்கததறன பபறடுவறஙகி.  கிற் கட்டுரைணம் 
எல்லற கிி் கட்டுரைறரிமைததபலயம் பவமைல பசஞ்சு முடிச்சிட்டு 
களுனிச்சி சறப்பUட்டுதறன பபறவறஙகி.  நல்ல அற்புதரிமைறன 
கிறலஙகிள.  உஙகிளுமைடய பந் கட்டுரைதமைதத திஙகிறத. 
அஞ்சமை் கட்டுரை ஆறு ரிமைணUக்க கிமைள பவட்டிட்டு வZட்டுக்க 
வரறZஙகி.  பருததிபயடுததட்டு வரறZஙகி.  களுனிக்கிறZஙகி. 
சமைரிமைக்கிறZஙகி.  எல்லறருரிமைற பசரநத சறப்பUடறZஙகி. 
கடும்பதபதறட ஏபழ முக்கிறலக்க நடநத பபறவறஙகி. 
கிறல் ரிமைணU பந் கட்டுரைததல நடநத் கட்டுரைலறம்.  பபறய்,  படம் 
பறரததட்டு,  பதிபனறரு ரிமைணUக்க வநத தூஙகிி ஆறு 
ரிமைணUக்க,  அல்லத அஞ்சு ரிமைணUக்பகி அம்ரிமைற 
எநதிருச்சுருவறஙகி.

இப்ப நறன படததக்கம் பபறகிணம்.  ஏழமை் கட்டுரைக்க 
சறப்பUட்படனனற,  எஙகி வZட்ல ‘ஐபயற இவன படிக்கிறரிமை 
இப்படி இருக்கிறபன,  பகிட்டுப் பபறயUருவறபன’ம்பறஙகி. 
கிப் கட்டுரைக்டற,  எஸபகிப் ஆன உடபன,  ஆறு பபரு முக்கல 
நிற்பறஙகி.  ஆறு பபப் கட்டுரைறட அப்படிபய பபறபனறம்னற, 
படம் பறரக்கிிறத ரிமைட்டுரிமைில்ல –  அஙகி ரிமைிகிப்பபரிய 

சணமைட நடக்கம்.

நகி் கட்டுரைததக்கப் பபறன உடபன எனன நடநதபபறச்சுனனற, 
பபரதறன நறன அபரிமைரிக்கின கிறபலஜ்ல படிச்பசன, 
ஹறஸடல்ல இருநபதன.  அநத பகிறரிப்பறமைளயம் 
பதரு தவU் கட்டுரை பவறு எஙகியம் தனுனியற நடநத 
பபறனதில்மைல.  ஒரு கிற் கட்டுரைணம்-  ஒரு வருசம்வமை் கட்டுரைக்கம் 
எனக்க பஸ ஏறிப்பபறனற தப்பUப்பபறயUருபவறபரிமைற 
அப்படிஙகிிற பயம்.  ரிமைமதத்தை மீனறட்சியம்ரிமைன பகிறயUலக்கப் 
பபறகிணம்.  எஙகி இறஙகிி எப்படிப் பபறறத?  அல்லத 
தியறகி் கட்டுரைறஜன கிறபலஜ் இருக்பகி,  பதப்பக்களம் 
பக்கிததல.  பதப்பக்களததக்க எப்படிப் பபறறத? 
பசஙகிபளறட பபறகிணம்.  எல்லறம் ஹறஸடல்லதறன 
இருப்பறஙகி.  இத நரிமைக்க சிக்கிலற இருக்கம்.  எநத 
வணடில ஏறணம்?  இநத நிரிமைிடததல எனனபரிமைற 
ஆயUடுச்சுனற?

பவளுனிபய பபறறதவUட அமைறக்களபள அடஙகிிபனன. 
புததகிதமைதப் படிக்கி ஆ் கட்டுரைம்பUச்பசன. +2 வமை் கட்டுரைக்கம் நறன 
ஒனனும் வறசிச்சபத கிிமைடயறத.  பறடப்புததகிம் கட 
ஏபதற பறஸ பணணகிிற அளவக்கததறன 
படிச்சிருப்பபன. எநதக் கிமைதகிளும் படிச்சத கிிமைடயறத. 
ரிமைததவஙகி நூலகிததக்கப் பபறறத ஆச்சரியரிமைறகி 
இருநதத.  பக்கிததல சிலரிமை் கட்டுரைததப்பட்டியUல கிிமைள 
நூலகிம் இருநதத.  அநத நூலகிததக்கப் பபறய் 
உறுப்பUன் கட்டுரைற பசரவறஙகி. புததகிம் எல்லறம் எடுததகிிட்டு 
வருவறஙகி.  பஜயகிறநதன,  சறணடில்யன எல்லறம் 
அப்பபற பU் கட்டுரைபலரிமைற இருநதறஙகி.  ஆனற பபரிய 
ஆச்சரியம்.  நறன அப்படிப் பபறய் நூலகிததில் 
உறுப்பUன் கட்டுரைறகிச் பசரநத எல்லறம் படிச்சத கிிமைடயறத. 
எஙகி ஊரிபல நூலகிம் இல்மைல. அப்பபற கில்லரியUபல 
பவளுனிபய சுததத பதரியறததனறபல,  ஒரு சிறுகிமைதத 
பதறகப்பபற அல்லத ஒரு நறவபலற எடுதபதறரிமைறனற, 
அமைத இ் கட்டுரைபவல்லறம் படிக்கிிறத.  அப்படி ஒரு வறசிப்பு 
அனுபவம்,  உலகிதபதறடு ஒட்ட முடியறததறல் 
வறசிச்சிட்டு இருநபதன.

அன்பழைன்:  தரிமைிமைழப் பபறருதத அளவUபல,  முதலில் 
எமைத வறசிக்கி ஆ் கட்டுரைம்பUச்சcஙகி?
வவேணுவைாபால்:  நறன பதரநபதடுக்கம் பபறபத 
இலக்கிியம் பதறடரபறன கில்வUதறனனு 
பதளுனிவறயUட்படன.  ஏனனு பகிட்டீஙகினனற,  எனக்கக் 
கிணUதம் சுட்டுப் பபறட்டறலம் வ் கட்டுரைறத.  நறன 10th  பறஸ 
பணணUனபத எநத சறரிமைி புணணUயபரிமைற.  அமைத ஜம்ப் 
பணறதக்க நறன பட்ட கிஷ்டம்…கிணUதமும் 
ஆஙகிிலமும்…பபரிய கிஷ்டம்தறனனு மைவச்சுஙகிபளன. 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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+2  வரும்பபறத கிணUதம் இல்லறத ஒரு கரூப் 
எடுக்கிணம்னு பசறல்லிட்டு,  பசகிணட் கரூப் 
எடுதபதன.  அத ஒரு தப்பு பணணUட்படன.  அநத 
இடததிபல தரிமைிழ ரிமைமதத்தை மீடியமும் இருநதத.  ஆஙகிில 
ரிமைமதத்தை மீடியமும் இருநதத.  ஒருபவமைள ஆஙகிில ரிமைமதத்தை மீடியததல 
படிச்சிருநதற இனனும் பகிறஞ்சம் 
நல்லறயUருநதிருக்கபரிமைறனனு  நிமைனக்கிிபறன.

ஆஙகிில ரிமைமதத்தை மீடியததல ஃபரஸட் கரூப் ரிமைட்டும் இருநதத. 
பசகிணட் கரூப்பு இல்மைல. அதனறபல பசகிணட் கரூப் 
எடுததட்படன.  கிணக்கம் வ் கட்டுரைறத,  சரி தரிமைிழ ரிமைமதத்தை மீடியம் 
படிக்கிிபறறம்னு பசறல்லிட்டு.  ஆனற,  கில்லரி 
பபறகம்பபறத பதரநத எடுதபதன.  நறன ஒரு மை் கட்டுரைட்டர. 
ஒரு எழததறளன.  ஒரு வறரதமைதகட எழதமைல. 
ஆனற அப்படினனு நிமைனச்சுட்டு இலக்கிியதமைதத 
பதரநபதடுதபதன.

த சியாக:  எடுதத எடுப்பUபல எப்படி மை் கட்டுரைட்டரனு முடிவ 
பணணனZஙகி.  கிணணதறசன தறபன கினவUபல 
இருநதத.

வவேணுவைாபால்:  அப்படிததறன இருநதத. 
கிணணதறசபனதறனனு தல்லியரிமைற வமை் கட்டுரையறுக்கி 
முடியறத பருவம்.  அப்படித பதறணUச்சு.  பபணமைண 
பதவமைதயறப் பறரக்கற கிவUரிமைனம் கிணணதறசனகிிட்ட 
இருநதச்சு.  எஙகிிட்ட இல்ல.  நறன அப்படி நிமைனக்கில. 
தரிமைிழ எடுததற நிமைறய தரிமைிழ சம்பநதரிமைறகிப் 
படிக்கிலறம்.  அப்பபற தரிமைிழ படிக்கம்பபறத ஒரு 
மை் கட்டுரைட்டர ஆகிலறரிமைில்மைலயற.  அப்படிததறன அமைதத 
பதரநபதடுதபதன.  3  சறய்ஸகிளுனிலம் தரிமைிழ தரிமைிழ 
தரிமைிழனு தறன எழதிபனன.

ைண்ணன்:  உஙகிளுக்க யற் கட்டுரைறவத 
வழிநடததினறஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  இல்மைல.  வழிநடததபல.  நறன 
ரிமைனரீதியறகி இதப் பணணUபனன.  இததறன பதறதறகி 
இருக்கம்னு ரிமைனரீதியறபவ பதரநபதடுதபதன. 
எனமைனச் பசரதத வUட்டத,  அஙக ஏற்கினபவ படிதத 
அழபகிசன நநதபகிறபறலனு…அவர பறட்டனுனி படிச்சறரு. 
அவர கப்பUட்டுப் பபறய் அஙகி பசரததினறர.  அஙகி 
இருநத சிலபஸ நல்ல சிலபஸ.  நவZன 
இலக்கிியததக்க முக்கிியததவம் பகிறடுதத 
மைவச்சிருநதறஙகி.  கறிப்பற புதமைரிமைப்பUததன கிமைதகிள, 
பரிமைமௌனுனியUன கிமைதகிள…சும்ரிமைற ஒனறு இ் கட்டுரைணடு 
கிமைதகிள.  க.அழகிிரிசறரிமைி கிமைதகிள –  இநத ரிமைறதிரி 

மைவச்சிருநதறஙகி.  அப்புறம் நZல பதரிமைநறபனுமைடய 
தமைலமுமைறகிள,  ஃமைபல்கிளனு ஒரு சினன கறுநறவல் 
–  அபதல்லறம் பறடததிட்டததில் மைவச்சிருநதறஙகி. 
பஜயகிறநதனுமைடய உனமைனப் பபறல் ஒருவன 
மைவச்சிருநதறஙகி.  எடுதத உடபன,  17  வயசு முடிஞ்சு, 
18 வத வயசுல,  இநதத த் கட்டுரைததிலறன நறவல்கிள, 
சிறுகிமைதகிமைளப் படிச்பசன.  அப்பபற நZஙகி ஏற்கினபவ 
பகிட்டத ரிமைறதிரி,  நகி் கட்டுரைததக்களள நறன சுற்றப் பபறகி 
ரிமைறட்டனற,  நறலமை் கட்டுரை ஆயUடுச்சுனற,  மைலப்் கட்டுரைரில பபறய் 
ஒரு புததகிதமைத எடுததட்டு வருபவன. அநத டயததல 
ஒரு சினன ப்ப் கட்டுரைறக்் கட்டுரைறம் மைவச்சறஙகி.  எனனனனற, 
1986 ல பஜயகிறநதமைன அபரிமைரிக்கின கில்லரிக்க 
அமைழச்சிட்டு வரறறஙகி. சுதறனநதறனனு ஒரு ஆசிரியர 
இருநதறர. சறமுபவல் சுதறனநதற.

த சியாக:  பவணணUமைல புததகிம் அவருக்கததறன 
சரிமைரப்பணம் பசய்திருக்கிcஙகி.

வவேணுவைாபால்:  ஆரிமைற.  சுதறனநதற எனன 
பணணUனறரனற,  ‘பஜயகிறநதன வ் கட்டுரைப் பபறறறரு,’  –  6 
ரிமைறசததக்க முனனறடிபய,  பறருஙகி –  ‘நZஙகி எனன 
பணறZஙகினனற,  பஜயகிறநதனுமைடய பல நூல்கிள – 
சிறுகிமைத,  நறவல்,  கிட்டுமை் கட்டுரை எல்லறம் படிச்சிருக்கிணம். 
அவரகிிட்ட ஒவ்பவறரு ரிமைறணவனும் ப் கட்டுரைணடுமூண 
பகிளவU பகிட்கிணம்,’  அப்படினனு பசறல்றறரு.  அப்பபற, 
உனமைனப் பபறல் ஒருவன நறவல் இருநதத.  சிறுகிமைத 
இல்மைல. நறவல் மைவச்சதனறல, சிறுகிமைத மைவக்கிமைல. 
நறன மைலப்் கட்டுரைரிபல பதடிதபதடிச் சிறுகிமைத படிச்பசன.

ஒரு எழததறளர வருகிிறறர. பகிளவU பகிட்கிணம். அவர 
எப்படி இருப்பறர?  வரிமைச எல்லறம் நம்ரிமைளுக்கத 
பதரியறத-  நூலகிததில எத மைகில கிிமைடக்கபதற – 
‘பதவன வருவற் கட்டுரைற’,  ‘யகி சநதி’,  அப்புறம் கிமைடசிப் 
புததகிதமைத முதல்ல படிக்கிிபறன.  ‘சக்கி் கட்டுரைஙகிள  
நிற்பதில்மைல’தறன அவ் கட்டுரைத கிமைடசிச் சிறுகிமைதத 
பதறகப்பற இருக்கிலறம்.  ‘ஒரு பUடி பசறறு’,  ‘மைகி  
வUலஙக’.  அப்புறம் கறுநறவல்ல ‘பறவம் இவள ஒரு  
பறப்பறததி’,  ‘இநத பந் கட்டுரைததில் இவள’  –  இபதல்லறம் 
எடுததிட்டு வருபவன.  எடுததட்டு வநதற, அடுதத நறள 
வUடியக்கிறமைல கவUஸ மைவச்சிருப்பறஙகி.  பததக் 
பகிளவU பகிறடுதத வUமைட எழதணம்.  அல்லத ஒரு 
சினன படஸட் மைவச்சிருப்பறஙகி.  பறடததிலிருநத 
ப் கட்டுரைணடு பகிளவU –  ஒவ்பவறரு சப்பஜக்ட் 
மைவச்சிருப்பறஙகி. இனனுனிக்க ஒரு சப்பஜக்ட், நறமைளக்க 
ஒரு சப்பஜக்ட்..இப்ப இலக்கிணம்னற..நனனூல்னற 
நனனூல் இருக்கம்.  அல்லத நறடகிம்னற நறடகிம் 
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இருக்கம். இதற்க பகிளவU இருக்கம்.

நறன புததகிதமைத எடுததட்டு வநத படபUளல 
மைவச்சிருபவன.  வUடியக் கிறமைலல பரீட்மைச இருக்கம். 
எல்லறரும் எனன பணணவறஙகினனற படிச்சிட்டுத 
தூஙகவறஙகி.  நறன இப்பபற யகிசநதிமையப் படிச்சு 
முடிக்கிணம்.  யகிசநதியUபல 12  கிமைத இருக்கம்.  8 
ரிமைணUக்கச் சறப்பUட்டு உட்கிறரநபதனனற இ் கட்டுரைவ 1 
ரிமைணUக்க அல்லத 3  ரிமைணUக்கப் படிச்சு முடிச்சிடுபவன. 
அநத சினன புததகிதமைத.  நறமைளக்க படஸட் 
இருக்கிில்லீஙகிளற…உடம்பு எல்லறம் சூடறகிிவUடும். 
அதக்க அப்புறம்தறன படிப்பபன.  இத ஒரு நறள 
இல்ல. ஒவ்பவறரு முமைறயம் பசய்பவன. இப்படி நறன 
அபரிமைரிக்கின கில்லரியUபல இ் கட்டுரைணடு நறமைளக்க ஒரு 
புததகிம்னு படிச்பசன.  ‘கினகிறம்ப் கட்டுரைம்’  முனனட்மைட 
இல்லறரிமைப் படிச்ச ஞறபகிரிமைிருக்க.  இனபனறரு பபரிய 
பவடிக்மைகி,  கிமைதததமைலப்பு எனனனபன பதரியமைல – 
ஆனற அத எனமைன ப் கட்டுரைறம்பப் பறதிததத.  அட்மைட 
இல்மைல,  முனனுமை் கட்டுரை எல்லறம் கிிழிஞ்சு பபறச்சு. 
பUனனட்மைட பகிட்டியறகி இருக்க. முனனட்மைட பபறச்சு. 
அநதக் கிமைத எனக்க ப் கட்டுரைறம்பப் பதட்டதமைத 
உருவறக்கிிவUட்டத. 

ஒரு எழததறளன பசனமைன பபறனற ஒரு நகி் கட்டுரைததக்க 
வருகிிறறன.  ஒரு வZட்டிபல ஒரு அமைறயUபல கடி 
ஏறுகிிறறன.  பக்கிததிபல –  நறன கிcழ அமைறனு 
நிமைனச்சுகிிட்படன –  ஆனற அத பக்கிதத அமைற. 
நறளபதறறும் சணமைட நடக்கத.  ஒரு நறள,  கிணவன 
அடிக்கிிறறன.  ரிமைறுநறள இ் கட்டுரைவம் அடிக்கிிறறன. 
அவனறபல தறஙகிிக்கிிட முடியமைல.  ரிமைறுநறள கிதமைவத 
தட்டுறறன.

‘ரிமைிஸடர,  எனன ஒரு பபறம்பமைளப் புளமைளமையப் 
பபறட்டு இப்படி அடிக்கிறZஙகி.  ஓலம் பபறட்டறக்கடத 
திரும்பததிரும்ப அடிக்கிறZஙகி.?’

‘நZ யற் கட்டுரைடற இமைத பகிட்கி.’

‘இல்ல,  இல்ல.  இனுனிபரிமைல் மைகிமைவச்சcஙகினனற 
பகிட்டுததறன ஆகிணம்.’

‘எனனுமைடய ரிமைமைனவUமைய அடிப்பபன.  கததபவன.  நZ 
யறரு பகிட்கிிறதக்கஙகிிபறன’

‘நZஙகி அடிச்சcஙகினனற, நறன வநத திருப்பU அடிப்பபன’

‘ஓபகிற நZ வநத அநத அளவ வநதட்டீஙகிளற.’

இபதறட அநத முதல் மைடயலறக் முடியத. பபறயUறறன. 
ரிமைறுநறள இநதப் பU் கட்டுரைச்சமைன இனனும் கடுத.  ‘அத 
யறரு எனமைனத தட்டிக் பகிட்கிிறறன.  உனக்கம் 
அவனுக்கம் எனன’னு தகி் கட்டுரைறறு நடக்கத.  திரும்ப 
எனனனனற,  அநத மூனறறவத நறள அவன 
வருவதற்கத தறரிமைதரிமைறகிிவUடுகிிறத. இநதப் பபண அநத 
வZட்டிற்க பபறறறஙகி. உடபன அவன கிட்டிலில் இருநத 
எநதிருச்சு உட்கிறரறறன.

‘உஙகிபளறட ஒரு நிரிமைிஷம் பபசலறரிமைற?’

‘பபசலறம்.’

‘மைலட்ட அமைணச்சிருஙகி’ எனகிிறறள.

பசறனன உடபன, ‘ஏன மைலட் எரியட்டுபரிமை’ஙகிிறறன.

‘இல்லீஙகி மைலட் ஆப்ஃ பணணஙகி’

மைலட் ஆப்ஃ பணணகிிறறன.  அவள அவன ரிமைடியUபல  
தமைல மைவததறள.  அதிபல நுட்பரிமைறகி முததம்  
பகிறடுததறள எனறு இருக்கிற பதரியமைல.  ரிமைறுபடியம் 
இ் கட்டுரைணடறவத முமைற படிக்கிணம். ஆனறல், இப்ப மைலட் 
பபறடுஙகி எனறு பசறல்கிிறறள.  ஒப் கட்டுரை ஒரு நிரிமைிடம் 
அவளுமைடய கிணணZர,  சூடறன கிணணZர ரிமைடியUபல 
பட்டுச்சுனு எழதறறர. கிிளம்பUப் பபறயUட்டறஙகி.

இநதக் கிமைத ப் கட்டுரைறம்ப பயஙகி் கட்டுரைரிமைற பறதிததத.  ஏன 
இவமைன நறடி வநத அழகிணம்.  ஒரு வறரதமைத 
பசறல்கிிறறள.  ‘இநத ஒரு நிரிமைிஷம் தறன நூறு 
ஆணடுகிள வறழநததறகி வறழநத வUட்படன.’  ஒரு 
நிம்ரிமைதியறன பபருமூச்சு வUட்டறளனு இருக்கம் 
அதிபல.  பUனனறல் இதிபல பவவ்பவறு வUவ் கட்டுரைமைணகிள 
எல்லறம் இருக்கம்.  இநதக் கிமைத எனன கிமைதனு 
அப்பத பதரியமைல.  எனனுமைடய பதிபனட்டறவத 
வயதில் படிச்பசன.  இத ‘சிறித பவளுனிச்சம்.’ 
க.ப.் கட்டுரைற.வமைடயத.  எனனுமைடய சிறு வயதிபல இத 
ரிமைறதிரியறன கிமைதகிள படிச்பசன.

ைண்ணன்:  பஜயகிறநதன வநத பபசியதறகிச் 
பசறனனZஙகி.

வவேணுவைாபால்:  86 ல அவர வரறறரு.  இ் கட்டுரைபவல்லறம் 
நறன நிமைனக்கிிபறன,  நிமைறயக் பகிளவU பகிட்கிணம். 
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அப்புறம்,  நம்ரிமை ஒரு எழததறள் கட்டுரைற ஆகிணம்னு கினவ, 
இபதல்லறம் இருக்க.  அபத ரிமைறதிரி ஒரு ஆறு ரிமைறசம் 
கிழிச்சு அவர வரறறர.  வநதற அநத நிரிமைிடததல நறன 
கமைறநதபட்சம் நூறு கிமைத படிச்சிருப்பபன. 
எடுததவடபன பறருஙகி,  பஜயகிறநதன தறன 
படிக்கிிபறன.  +2  வமை் கட்டுரைக்கம் இலக்கிியம்னற எனனனனு 
சுட்டுப்பபறட்டறக்கட பதரியறத.  எனக்க வUவசறயம்னற 
எனனனு பதரியம்.  இநத ஆட்டுக்கட்டி நல்லற 
வளருரிமைற வள் கட்டுரைறதற அப்படினற பதரியம்.  இநதக் கிறல் 
ஊக்கிரிமைற இருக்க,  இத நல்லற வரும் அப்படீம்பபன. 
தமைலயப் பறரததச் பசறல்லிடுபவன.  இநதக் பகிறம்பு 
கிறமைதச் சுததிச் சுருளும்னு பசறல்லிடுபவன.  ஏனனற 
அத எனனுமைடய அனுபவம்.  ஆனற இலக்கிியம்னற 
எனனனு பதரியறத.

செசந்த சில்:  நZஙகி ஆ் கட்டுரைம்பUக்கம்பபறபத இநதப் படியUல 
இருநத ஆ் கட்டுரைம்பUக்கிறZஙகி.  அமைறக்களபளபய அமைடஞ்சு 
கிிடக்கிறZஙகி.  உஙகிகிிட்ட வUவறதிக்கிிறதக்பகிற, 
படிததமைதச் பசறல்லிப் பறரததக்கிிறதக்பகிற உஙகி கட 
யற் கட்டுரைறவத இருநதறஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  இல்மைல.  ஏனனற,  நூல்கிமைள 
எடுததிட்டு வருபவன.  பஜயகிறநதமைனப் படிக்கம்பபறத, 
முடிவ சறரநத கிமைதகிள இருக்கிில்லீஙகிளற –  ஒரு 
கிமைதல எனனனனற,  ஒரு பபணமைண முழக்கி 
நிரவறணரிமைறப் பறரக்கிணம்னு ஒருததன வUரும்பறறன. 
அநதப் பருவம் இருக்க இல்லீஙகிளற,  ஒப் கட்டுரை பதட்டரிமைற 
இருக்க.  இபதனனடறனனு பறரக்கிிபறறம்.  அப்படி 
நிமைனக்கிிற ஒரு கில்லரியUல் படிக்கிிற மைபயன. 
கிறமைல பந் கட்டுரைம் பவட்டிமைய உடுததறறன.  புததகிதமைத 
எடுததட்டு கிcபழ வரறறன.  கிcழ வரும்பபறழத ஒரு 
பபண –  ரிமைனநிமைல பறதிக்கிப்பட்ட பபண,  பதருவUபல 
நிரவறணரிமைற அழக்பகிறிய உடம்பபறடு பபறறற. அப்படிப் 
பறரதத உடபன,  அவன எனன பணறறன –  தனபனறட 
பவட்டிமைய எடுதத அவளுக்க உடுததிவUட்டு, 
கடுகடுனனு அவன தஙகிியUருக்கிக்கடிய அமைறக்க 
ஓடுறறன.  இப்படிபயறரு கிமைத பஜயகிறநதன 
எழதியUருப்பறரு.  இநதக் கிமைத முடிவ சறரநத 
இருக்கிில்லீஙகிளற.  இநத இளம் பருவம் எமைத 
பநறக்கிித தளளுத.  அதனுமைடய முடிவ நம்மைரிமை எநத 
வUதரிமைறகித திருப்பU அடிக்கத. ரிமைனுனிதன இநத கிறரிமைதமைத 
பநறக்கிிப் பபறகம்பபறத கட அவன,  சில கிணஙகிள, 
நகிரநத அற்புதரிமைறன ரிமைனுனிதனற ரிமைறறக்கடிய 
தருணஙகிள இருக்பகி, அநத ரிமைறதிரியறன இடஙகிளதறன 
பஜயகிறநதனுமைடய எல்லறக் கிமைதக்கம் 
இலக்கிணரிமைறக்கட நZஙகி பசறல்லலறம்.

யகிசநதி,  எநதக் கிமைதக்கம் இலக்கிணம்,  உஙகிமைள 
பவறு ஒரு ரிமைனுனிதனறகி ரிமைறற்றுவத.  புதமைரிமைப்பUததன 
பU் கட்டுரைச்சமைனமைய இத இப்படி இருக்கனு பசறல்லிட்டறர. 
ஆனற அநதப் பU் கட்டுரைச்சமைனக்க ஒரு நல்தZரப்பு,  ஒரு 
நல்வழிகிறட்டினு பசறல்பறறரிமைில்மைலயற,  ஒரு நல்ல 
பறமைதனு பசறல்பறறரிமைில்மைலயற,  அநதப் பறமைதமையக் 
கிறட்டினதல பஜயகிறநதனுக்க ஒரு பஙகிளுனிப்பு இருக்க. 
அம்ரிமைறதிரிததறன எல்லறக் கிமைதகிளும் வருத. 
‘அக்கிினுனிப் பU் கட்டுரைபவசம்’.  அவர பசறல்றறரில்மைலயற.  ஒரு 
பபரிய வUவறதம் வருகிிறபபறத,  பகிட்கிிறறஙகி – எப்படி, 
தணணUமையத பதளுனிச்சற,  பபண புனுனிதம் ஆகிிடுவறளற? 
அதற்க அவர பசறனன பதில்,  உனனுமைடய ரிமைகிள 
உனனுமைடய தஙமைகி இநத இடததிபல இருநதறல் நZ 
எப்படி இருநதிருப்பப.  நறன ஒரு தகிப்பன 
ஸதறனததிபல,  ஒரு அணணன ஸதறனததிபல அநதப் 
பபணமைணப் பறரக்கிிபறன.  இனபனறரு பதில் கட 
இபத பகிளவUக்க அவர பசறல்லியUருப்பறர.  79-80 ல 
ஏபதற கில்லரியUபல பபசும்பபறத,  நZ சறக்கிமைடல 
வUழநதிருக்பகினனு நறன மைகிமையக் பகிறடுதத பரிமைபல 
தூக்கிிவUடப் பறரக்கிிபறன.  நZ திரும்பத திரும்ப 
சறக்கிமைடபலபய வUழகிணம்னு நிமைனக்கிிறபயனு ஒரு 
பதிமைலச் பசறல்றறரு.  ‘எனக்க பரிமைல வ் கட்டுரை இஷ்டம் 
இல்மைல.  இதிலதறன பகிடப்பபன’னு பசறல்றZஙகிபள, 
உனக்க எப்படி அநதக் கிமைத புரியம்னு 
பசறல்லியUருக்கிறர.

பஜயன அற்புதரிமைற ஒரு இடததில பசறல்லியUருக்கிறர. 
அவகிிட்ட இருக்கிிற கழநமைதமைரிமைஙகிிறத,  வறய்க்களள 
bubble  gum  பரிமைனனுகிிட்டிருநதற,  வZட்டுக்கப் பபறய் 
களுனிக்கம்பபறதம் பரிமைனனுகிிட்டிருநதறனுனிருக்கம். 
அதக்கப் பல்பவறு அரததம் இருக்க.  அநத நிமைனமைவ 
அமைச பபறட்டுட்டிருநதறனனு இருக்க.  அப்புறம் ஒரு 
innocent ஆன பபறணணனனு இருக்க.  அமைத பஜயன 
ஒரு இடததிபல பசறல்லியUருக்கிறர.

சவரேஷ்:  இப்ப பஜயகிறநதன நிமைனவமை் கட்டுரை 
ஆற்றும்பபறதகட பசறனனறர.

வவேணுவைாபால்:  அப்பபற பஜயகிறநதமைனத 
பதறடரச்சியற, ஒரு 100-150 கிமைதகிள படிச்சிருப்பபன. 10-
15  கறுநறவல் படிச்சிருப்பபன.  வரிமைசக் கிி் கட்டுரைரிமைம் 
இல்மைல.  கிிமைடச்சத.  அபத ரிமைறதிரி,  நறவல்ல 
‘உனமைனப் பபறல் ஒருவன’,  ‘வறழக்மைகி அமைழக்கிிறத’, 
‘ஒரு ரிமைனுனிதன ஒரு வZடு ஒரு உலகிம்’,  ‘ஒரு நடிமைகி  
நறடகிம் பறரக்கிிறறள’ எல்லறம் படிச்பசன. ஆனற எடுதத 
உடபன பஜயகிறநதமைனததறன படிச்பசன. 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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படிச்சிட்டு,  பஜயகிறநதன வரும்பபறத –  அவருமைடய 
ஆளுமைரிமை பதரியரிமைில்லீஙகிளற,  பகிளவU பகிட்டற 
பந் கட்டுரைடியற பதில் பசறல்ல ரிமைறட்டறர. ஒரு பறப்பற பகிளவU 
பகிட்டற,  நறரிமை இனுனிமைரிமையற,  ரிமைனமுவநத பதில் 
பசறல்பவறம்.  அதறவத எனனுமைடய பலவZனஙகிளும் 
பசரதத.  ஆனற,  பஜயகிறநதன அப்படிச் பசறல்ல 
ரிமைறட்டறர.  பலவZனம் இருநதறக்கட அமைத கிம்ப்பீ் கட்டுரைரிமைற 
பரிமைபனஜ் பணணவறர.  ஒரு பபண-  ஆசிரியர, 
எநதிருச்சு பகிட்கிிறறஙகி, ‘எனனஙகி, இவ்வளவ பவகிரிமைற 
எழதிட்டு,  இப்பபல்லறம் நZஙகி கிமைதகிபளற 
நறவல்கிபளற எழதறபத இல்மைலபய.  ஏன எழதறரிமைப் 
பபறயUட்டீஙகி’.  அதக்க எனன பசறல்லலறம்,  ஏபதற 
ஒரு பதில் பசறல்லலறம்.  அவர பசறனன பதில், 
இனனும் எனக்க ஞறபகிரிமைறயUருக்க.  ‘நறன எழதியத 
எல்லறவற்மைறயம் நZ படிததவUட்டறயற?  முதலில் நறன 
எழதியவற்மைறப் படி,’  அப்படீனனறர.  இநத கிம்ப்பீ் கட்டுரைம் 
இருக்பகி,  திருப்பU அடிக்கிிறத.  இனபனறரு பகிளவU: 
‘நZஙகி ரிமைறரக்சியததிலிருநத தடம் ரிமைறறிப் 
பபறயUட்டீஙகி’னனு பகிட்டறஙகி.  ‘வறழக்மைகி எனபத 
பனமுகிப்பட்டத.  நZ பசறனன உலகிம் ரிமைட்டும்தறன 
உலகிம் எனபமைத நறன நம்பரிமைறட்படன,’ அப்படிஙகிிறறர. 

இநத ரிமைறதிரியறன பதில்கிள இருக்கிில்லீஙகிளற,  நம்ரிமை 
பகிளவU பகிட்டு,  நம்மைரிமைக் 
கிறயப்படுததிருவறப் கட்டுரைறஙகிிறதக்கிறகி நறன எநதக் 
பகிளவUயம் பகிட்கிமைல.  ஆனற,  அப்ப எல்லறரும் ஒரு 
பநறட்ல ஆட்படறகிி் கட்டுரைறப்ஃ வறஙகிினறஙகி.  நறன எனன 
நிமைனச்பசனனற,  பஜயகிறநதனுக்க நறன 
ஆட்படறகிி் கட்டுரைறப்ஃ பபறடக்கடிய கிறலம் வரும்னு 
நிமைனதபதன.  அதறவத நம்ரிமை பகிளவU பகிட்கி 
முடியமைல.  ஆனறல் பஜயகிறநதபனறடு எனமைறக்கிறவத 
ஒரு நறள உட்கிறரநத பபசக்கடய நிமைல வரும். 
அல்லத நறன ஒரு எழததறளன எனறு அவர 
கிணடுபUடிப்பதற்பகிற –  கிணடுபUடிச்சற் கட்டுரைற 
கிணடுபUடிக்கிமைலயற,  அத பவற –  ஆனற அத ரிமைறதிரி 
நறன வருபவனகிிறத எனனுமைடய ரிமைனசுல உருவறச்சு.

அவருமைடய உருவம்,  நமைட உமைட,  பபரும்பறலம் 
எனக்க அவரரிமைமதத்தை மீத – இப்படி மு் கட்டுரைட்டுததனரிமைறப் பபசறறப் கட்டுரை 
எனகிிறததறன இருநதபத தவU் கட்டுரை,  அவரரிமைமதத்தை மீத பபரிய 
கிறதல் எல்லறம் உருவறகிபல.  அவமை் கட்டுரைப் 
படிததிருநபதன இல்மைலயற,  எழததிலிருநத கிறதல், 
பந் கட்டுரைடியற இல்மைல.  எனமைன அ் கட்டுரைவமைணச்சுக்கிிடுவறரனு 
நிமைனச்பசன.  எனமைன உமைதச்சுத தளளுறதரிமைறதிரி 
இருநதத.  வறசகிமைன உமைதததத தளளுகிிற ரிமைறதிரி 

இருநதத.  ஆனறலம் படிச்சத பூ் கட்டுரைற அநத ரிமைறதிரிததறன 
படிச்பசன.  அப்புறம் ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன,  இநத ரிமைறதிரிப் 
படிச்பசன.

பசநதில்:  பகிிரநதக்கிிறதக்க யற் கட்டுரைறவத கட 
இருநதறஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  இல்மைல.  அபலக்ஸனு ஒரு மைபயன 
இருநதறன.  அவனும் படிப்பறன.  அவன பவற 
ஹறஸடல்ல இருநதறன.  அவன இத படிச்பசனனு 
பசறல்வறன.  ஆனறல் இத பகிிரநதபகிறளவதற்க என 
வயத ஒதத,  வறசிப்பUல் தZவU் கட்டுரைம் உளள ஒரு 
ரிமைறணவபனற ஆசி் கட்டுரையப் கட்டுரைற கட கிிமைடக்கிவUல்மைல. 
ரிமைணUரிமைறறன அய்யறனு ஒருததர இருநதறர.  அவருக்க 
இநத சிலபஸ உருவறக்கிறதக்க ஒரு பஙகிளுனிப்பு 
இருநதத.  சுதறனநதறவக்க ஒரு பஙகிளுனிப்பு இருநதத. 
நவZன இலக்கிியம் பதறடரபறகி.  ஆனறல் 
ஆசிரியரகிபளறட இமைதப் படிப்பதற்கிறன ஒரு வறய்ப்பு 
இருநதச்சறனனு பதரியல.  ஆனற,  இலக்கிியம் எனபத 
எப்படி நுட்பரிமைற,  ஒரு வரி எப்படி இலக்கிியரிமைறகிிறத, 
அநத வரிக்களள எப்படி ஒரு வறழக்மைகி வநத 
பசரகிிறத,  எனபமைத,  முதல் வரிமைய ஒரு நறள 
முழக்கி நடததிருக்கிறரு. சறமுபவல் சுதறனநதற. எப்படி 
நடததினறரனற,  ‘தஙகிம் பவகநறட்கிளுக்கப்பUன  
தமைலவறரிப் பUனனுனிக்பகிறளள பவணடும் எனறு  
ஆமைசப்பட்டறள.’ இததறன முதல் வரி.

சவரேஷ்: உனமைனப் பபறல் ஒருவனல.

வவேணுவைாபால்:  ஆரிமைறம்.  தஙகிம்  
பவகநறட்கிளுக்கப்பUன தமைலவறரிப் பUனனுனிக்பகிறளள  
பவணடும் எனறு ஆமைசப்பட்டறள. அப்ப இததமைன நறள 
தமைல வற் கட்டுரைமைலயற?  பவக நறளனு பசறல்றறரு. 
எததமைன நறளற?  ஏன ஆமைசப்படறற?  ஏன தமைலவறரிக் 
பகிறளளணம்?  அத உமைடநத சcப்பு.  இப் கட்டுரைணடற 
இருக்கம் அநத சcப்பு. இமைத பசறல்லிச்பசறல்லி, பபரிய 
ஒரு வறழக்மைகி பUனனறடி இருக்கத.  தமைலவறரிச் சcவ 
முடியறத அளவ ஒரு பவதமைன இருக்கத.  ஒரு 
வறழக்மைகி அற்றுப்பபறன,  ஒரு கியUறு அற்றுபபறய் 
கிிடக்கத.  இப்படி எல்லறம் இருக்கிில்லீஙகிளற,  இமைத 
அவர பசறல்லிக் பகிறடுததறப் கட்டுரை தவU் கட்டுரை,  சகிஜரிமைற 
உமை் கட்டுரையறடுவதற்க,  ‘இமைத வறசிதபதன,  இப்படிப் 
புரிஞ்சுகிிட்படன’னு உமை் கட்டுரையறடுவதற்க,  யறரும் 
இல்பலனனுதறன நிமைனக்கிிபறன.  17  வயசில 
பசறல்றZஙகி.  எம்.ஏ.  படிக்கிிற வமை் கட்டுரைக்கம்கட 
இல்பலனனுதறன நிமைனக்கிிபறன.
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செசந்த சில்:  உஙகிளுக்க ஆசிரியப் கட்டுரைறட பதரவ எப்படி 
நடநதத?  இதிலிருநத இதக்க நகிரறZஙகி.  எத 
இலக்கிியம்னு எப்படி கிணடு பகிறணடீரகிள?

வவேணுவைாபால்:  இல்ல,  நறன அப்படிபயல்லறம் 
கிணடுக்கிிடமுடியமைல.  வறசிச்சு வறசிச்சுததறன…இத 
நல்ல இலக்கிியஙகிிறத எனக்க அநத வயதில 
பதரியறத.  ஆனறல்,  எடுததவடபன நறன எமைதப் 
படிச்பசனனற –  பஜயகிறநதன படிச்பசன.  அடுதத 
‘அம்ரிமைற வநதறள’ படிச்பசன. எனனுமைடய 17-18 வயசில. 
இனனும் நறன திரும்பUப் படிக்கிபல.  இநதப் பபட்டிக்பகி 
ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன ஒரு தடமைவ ரிமைவஸ பணணUட்டு 
வ் கட்டுரைணம்னு நிமைனச்பசன.  ஆனற ஒரு வற் கட்டுரைரிமைற சரியறத 
தூஙகிமைல. அதற்கிறன வறய்ப்பு நZஙகிளும் பகிறடுக்கில.

சவரேஷ்:  அவசியம் இல்ல சறர.  ரிமைனதில் எப்பவபரிமை 
இருக்பகி.

வவேணுவைாபால்:  ‘அம்ரிமைற வநதறள’  படிக்கம்பபறத 
எனனறனனற,  எனக்க இனனுனிக்க வமை் கட்டுரைக்கம் ஒரு 
கிறட்சி இருக்கிில்லீஙகிளற,  அவன உருவறக்கிின 
கம்பபகிறணம் சிததி் கட்டுரைம் இருக்கிில்லீஙகிளற,  அமைத 
எனனறல ரிமைறக்கிபவ முடியறத.  அப்புமைவ ட்ப் கட்டுரைய்னல 
ஏததி,  பகிறணடுபபறய் பவதபறடசறமைலல வUட்டுட்டு, 
அவன திரும்பUன கிணம்.  அப்பற பபறன பUனனறடி- 
டறய்பலட் எல்லறம் அப்ப இருக்கிறத-  கிறட்டுப்பக்கிம் 
பபறய் ஒரு அ் கட்டுரைளுனிச்பசடி பUனனறடி ரிமைமைறஞ்சு அரிமைரநத, 
‘நம்ரிமை இஙகி வநத படிக்கிணரிமைற,‘  எனறு 
நிமைனக்கிக்கடிய இடஙகிளல இருநத…அவரு 
பகிறடுக்கற அநத சிததி் கட்டுரைஙகிள இருக்கிில்மைலயற, 
landscape  எனபத…ஒரு ரிமைனுனிதன எப்படி இயஙகவறன – 
அப்படிஙகிிறத. அநத நறவல் அப்படியUருநதத. 

அத ரிமைட்டுரிமைில்மைல –  பவறும் ஒரு புற 
உலகிததினுமைடய பUனனல் ரிமைட்டும் அதில் இல்மைல. 
பகி் கட்டுரைக்டமை் கட்டுரைபசசன பU் கட்டுரைரிமைறதரிமைறன பகி் கட்டுரைக்ட்டமை் கட்டுரைபசசன. 
இனமைனக்கம் எல்லறரும் அலஙகிற் கட்டுரைததம்ரிமைறமைளச் 
பசறல்பறறம்.  பரிமைறகி முள யமுனறமைவச் பசறல்பறறம். 
ஆனற,  உணமைரிமையUபலபய ப்ரில்லியணடறன பகி் கட்டுரைக்டர 
யறருனனு பசறனனZஙகினனற,  நறன அதில் வ் கட்டுரைக்கடிய 
இநதமைவப் பறரக்கிிபறன. சினன வUஷயம் தறன. ஆனற 
அவள பபரும் பகிட்டிக்கிறரி.  தன பவதமைனமைய 
அடக்கிிக்பகிறணடு,  அமைத கிடநதபசல்லக்கடிய ஒரு 
பபண.  அடுதத ஒரு வறழக்மைகிமைய 
பதரநபதடுக்கிக்கடிய ஒரு பதம்பு.  பப் கட்டுரைழக. 
அம்ரிமைறமைவப் பற்றி,  ‘தறய் தறய்னு பசறல்ற.  உஙகி 

அம்ரிமைற பயறக்கிியம் பதரியம்’கிிறமைத பசறல்லறரிமை 
பசறல்லக்கடிய இடம்.  இவன பபறய்கிிட்டு வநத 
பUனனறடி இவள எப்படி ஒரு பக்கவரிமைறன ஒரு 
பபணணஙகிிற இடம்.  எல்லறததக்கம்,  ஒரு சினனப் 
பபணண.  ஒரு 23-25  வயசு.  ஒரு வUதமைவ.  அநத 
வUதமைவஙகிிற பறததி் கட்டுரைதமைத இவ்வளவ அற்புதரிமைற 
உருவறக்கிினத,  எனனுமைடய ஆசறன ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன 
தறன.

அநதப் பதிபனட்டு வயசுல,  எனனுனிக்க ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைனத 
பதறட்படபனற-  பூ் கட்டுரைறப் புததகிதமைதயம் தளளுனிவUடுபவன 
(நூலகிததில்)…ஏதனற சிக்கிியUருக்கிறனனு –  அப்படி 
எடுதத ஒரு புததகிம்,  நளபறகிம்.  அதிபல அவளுக்கக் 
கழநமைத இல்லறரிமைல் இருக்கம்.  சமைரிமையற்கிற் கட்டுரைன-  இப்ப, 
பறற்கிடல் படிச்சிட்டிருநபதன.  லற.ச.் கட்டுரைற.  அதல ஒரு 
இடம்.  கட்டுக்கடும்பம் இப்ப இல்மைலனு ஆச்சு. 
கிமைடசி ரிமைருரிமைகிளற வரறறஙகி.  நறல ரிமைருரிமைகிளகிள 
இருக்கிறஙகி.  தZபறவளுனி வருத.  எனன நிகிழதனு 
பதரியமைல.  களுனிக்கிறறஙகி.  அடிக்கிடி பரிமைல பபறயUட்டு 
வரறறஙகி.  பரிமைல பறரததற –  நZஙகி பகிறட்டு  
பரிமைளதமைதயம் பசரததப் பறரததகிிடலறம். 
பகிறட்டுபரிமைளததில வ் கட்டுரைக்கடிய தஙகிச்சி பகி் கட்டுரைக்டருக்கம் 
இதக்கம் வறழக்மைகியUல ஏபதற ஒரு பதறடரபு 
இருக்கனு நறன நிமைனக்கிிபறன-  பறரக்கிறறஙகி. 
அவஙகிளுக்கத பதறணணூறு வயசு.  ரிமைறரிமைனறரும் 
ரிமைறரிமைியறரும் பபறய் வருவத,  ‘ஏபதற உச்சிப் 
பUளமைளயறமை் கட்டுரைத தரிசனம் பணணUட்டு வருகிிற ரிமைறதிரி 
இருக்கரிமை’னு பசறல்வற –  ‘அம்ரிமைறவம் அப்பறவம்’னு 
பசறல்வற அதில்.  ஒவ்பவறரு நறளும் இருக்கம்.  ஒரு 
நறள இ் கட்டுரைணடுபபரும் பஜறடியற இறஙகிி வநதறஙகி. 
வநதவடபன,  அம்ரிமைற நல்லற களுனிச்சு பலசற,  நல்லற 
பளபளக்கிக்கடிய அநத முடி,  அப்பறபவறட 
பநததியUபல இருக்கிக்கடிய அநத திருநZறு, களுனிச்சிட்டு 
ஆசcரவறதம் வறஙகிிட்டு வ் கட்டுரைக்கடிய அநத கிணததிபல, 
‘எனக்க எனன பதறனறுச்சுனற,  கிறமைலத பதறட்டுக் 
கம்பUட்படன.  அநதத பதறற்றம் எனமைனக் கம்பUடச் 
பசறல்லிச்சு,’  லற.ச.் கட்டுரைற.  எழதறறர…’அநதப் பப் கட்டுரைழகிி 
இருக்கிறபள,’- அநதக் கிிழவU, ‘அவளுமைடய ஆசிரவறதம் 
உஙகிள அப்பற வழியற வநத எனக்கம் பகிறஞ்சம் 
கிிட்டறதறனு நிமைனச்சு ஆசிரவறதம் வறஙகிிபனன.’ 
இநதக் கிறட்சி இருக்பகி,  இம்ரிமைறதிரியறன 
கிறட்சிகிளுனினுமைடய கிவUததவம் இருக்பகி,  இநத 
கிவUததவஙகிள லற.ச.் கட்டுரைற.கிிட்டப் பல்பவறு இடஙகிளுனில் 
இருக்க.

இம்ரிமைறதிரிதறன,  நளபறகிததில்,  அவன உமைழப்பறன. 
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அவனுனிடரிமைிருநத ஆசிரவறதம் பபற்றுக்பகிறளளக்கடிய 
ஒரு எணணம் இவளுக்கத பதறனறுகிிறபத,  அநத 
இடம் எனக்க ப் கட்டுரைறம்பப் கட்டுரைறம்பப் பUடிச்சத,  அநதக் 
கிறலததல.

அப்புறம்,  பரிமைறகி முளமைளப் பற்றிச் பசறல்லிடபறன. 
கில்லரியல படிச்சுகிிட்டிருக்பகின.  அப்பல்லறம் நூறு 
ரூபறதறன ஹறஸடல் ஃப்பீஸ இருக்கம்.  பசமௌ் கட்டுரைறஷ்டி் கட்டுரைற 
சநத,  அனனம் புததகி நிமைலயம் வநதிருக்கத. 
எனனதறன வUவசறயக் கடும்பரிமைற இருநதறலம்,  எஙகி 
வZட்ல ரிமைறசததக்க நூறு ரூபற அனுப்பறத ஒரு பபரிய 
வUஷயம்தறன.  ரிமைறசரிமைறசம் அனுப்பறதனனற…ஆறு 
ரிமைறசததக்க ஒருமுமைறதறன வருரிமைறனம் வரும்…அநத 
மைடயததல நZஙகி வறஙகிமுடியம்.  அப்ப நறல 
ரிமைறசததக்க பசரததததறன நZஙகி பணம் 
கிட்டபவணடியUருக்கம். 

அப்ப எனன பணணபவனனற,  நூறு ரூபறஙகிிறத 
இனனுனிக்க ஆயU் கட்டுரைம் ரூபறனனு மைவச்சுக்பகிறஙகிபளன. 
86 ல.  இறஙகிிப்பபறபவன.  நணபரகிபளறட பபறயU,  சநதக் 
கிணடுபUடிச்சு மைவச்சிருநபதன.  ரிமைமதத்தை மீனறட்சி அம்ரிமைன 
பகிறயUல்ல இருநத இப்படிப் பபறகிணம்,  பபறனவடபன 
சவ் கட்டுரைறஷ்ட் கட்டுரைற சநத,  இதல பபறகிணம்னு எப்படிபயற 
கிணடுபUடிச்சு பபறனற,  பரிமைறகி முள இருக்கம்.  அமைத 
அப்படிபய திருப்பUப் பு் கட்டுரைட்டிப் பறரப்பபன.  வUமைல 
பறரததற,  எணபத ரூபறனனு பபறட்டிருக்கம். 
கிிட்டததட்ட ஒரு ரிமைறதததினுமைடய பரிமைஸப்பீஸ ரூபற. 
பறரததட்டு பபருமூச்சு வUட்டுட்டுத திரும்பU 
வநதடபவன.  எனனுனிக்கிறவத வறஙகிிறலறம்னுட்டு. 
பறக்பகிட்ல முப்பத ரூபற,  நறற்பத ரூபற இருக்கம். 
திரும்ப ஒரு வற் கட்டுரைம் கிழிச்சு,  சனுனிக்கிிழமைரிமை பபறபவன. 
ஓடுபவன.  பபறனற,  அநத புததகிம் இருக்கிற,  மை் கட்டுரைட். 
புததகிம் வUற்கிறரிமை இருக்கம்.  அப்படிபய திரும்பU 
வநதடுபவன.  இப்படிபய அநதப் புததகிம் இ் கட்டுரைணடு 
ரிமைறசம் வUற்கிறரிமை இருநதத.  ஏனனற,  எணபத 
ரூபறஙகிிறத பபரிய வUஷயம்.  ஒரு நறள எப்படிபயற 
பசட்-அப் பணணU, ஏபதறபவறரு பதறமைகிபயறட பபறனற, 
புததகிம் இல்மைல.  அத ரிமைறதிரி எனக்க பவதமைன 
தநதத பவறு ஒனனுரிமைில்ல .பசகிணட் ரிலீஸ 
பபறட்டிருநதறஙகி –  தஙகிச்சு் கட்டுரைஙகிம்,  சிவறஜி கிபணசன 
படம்.  ‘15  ஆணடுகிளுக்கப் பUன’.  அலஙகிறர 
திபயட்டரல. நறன பகிஞ்சி, ‘படய் எனமைனக் கப்பUட்டுப் 
பபறஙகிடற.  எனக்க அநத இடம் பதரியறத’னனு 
பசறல்லிட்டு…இநதப் படபரிமைல்லறம் பறரக்கிறதிருநதற, 
அனனுனிக்பகி வறஙகிியUருக்கிலறபரிமை, அப்படி நிமைனச்பசன. 
அதற்க அப்புறம் நூலகிததிலிருநத எடுததப் படிச்பசன.

அப்புறம் இனபனறனறு.  பஜ.பஜ.  சில கறிப்புகிளுக்கிறகி, 
சஙகி் கட்டுரைன பகிறயUலக்க ஒரு நணபர வZட்டுக்கப் 
பபறயUருநபதன.  பபறகம்பபறத,  திருபநல்பவலி பஸ 
ஸடறனட்ல ஹிக்கிினபபறததம்ஸ இருக்கம். 
கிணணறடில பஜ.பஜ.சில கறிப்புகிள இருநதமைதப் 
பறரததிருக்பகின…எஙபகிற பபறகம்பபறத.  ‘அஙகி 
இருக்கடற’னனு,  இஙகிிருநத கிிளம்பUப் பபறபனறம். 
நணபருமைடய அக்கிற கில்யறணபரிமைற ஏபதற பபறயUட்டு. 
ஜஙசன பபறபறறம்.  பபறனற,  கிமைட லீவ. 
ஞறயUற்றுக்கிிழமைரிமை.  திரும்பU வநபதறம்.  பஜ.பஜ.சில  
கறிப்புகிள நூலகிததில எடுததப் படிச்பசன.

இநத ரிமைறதிரி,  அவருமைடய (ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைனுமைடய) 
கிமைதகிள படிச்பசன.  ஐநதிமைணப் பதிப்பகிம் 
பபறட்டறஙகிில்மைலயற.  தனுனிததனுனியறததறன படிச்பசன. 
பகிறட்டுபரிமைளம் தனுனிதபதறகப்பு.  ‘சிகிப்பு ரிக் ஷற’ 
தனுனிதபதறகப்பு.  அப்படிததறன படிச்பசன.  எப்ப நறன 
ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைமைனக் கிணடுபUடிச்சபனற,  பதடிதபதடி,  எனன 
கிிமைடக்கபதற அபதல்லறம் வறஙகிி வநதிருபவன. அநத 
ரிமைறதிரிததறன அடுதத அடிக்கப் பபறபனன. 
அதக்கிப்புறம் புதமைரிமைப்பUததனுக்க NCBT  பபறட்ட,  ஒரு 
ரிமைனுனிதன கனுனி இருக்கிிற ரிமைறதிரி ஓவUயம் 
இருக்கிில்லீஙகிளற…

ைண்ணன்:  எனகிிட்ட இருக்க.  ரிமைமதத்தை மீ.ப.பசறரிமைசுநத் கட்டுரைம் 
பதறகப்பு.

வவேணுவைாபால்:  ம்.  அவருமைடய 12  கிமைதகிள 
பபறட்டறஙகி.  புதமைரிமைப்பUததமைனப் படிச்பசன.  அப்பபற 
எனக்க க.அழகிிரிசறரிமைி கிிமைடக்கில.  ் கட்டுரைறஜற  
வநதிருக்கிிறறர,  அனபளுனிப்பு –  இநத ப் கட்டுரைணடு புததகிம் 
ரிமைட்டும் கிிமைடச்சத.  அநத நூலகிததிபல.  பபறய்த 
பதடுபவறம்.  சிலபஸல ஒரு கிமைத மைவச்சிருப்பறஙகி. 
அநத ஒரு கிமைத –  இதபவ,  இவ்வளவ அழகிற 
இருக்பகி,  அப்ப இனனும் படிக்கிலறம்கிிறமைத 
மைவச்சுதறன படிச்சபன தவU் கட்டுரை,  ஆசிரியரகிபளற, 
ரிமைறணவரகிபளற,  அல்லத சcனுனியரகிபளற,  யறருபரிமை 
மைகிகிறட்டல.

அப்புறம் நிகிழநதத எனனனனற,  ஒரு நறள ரிமைமதத்தை மீனறட்சி 
அம்ரிமைன பகிறயUலக்கப் பபறபறறம்.  மூண வருஷம் 
இருக்பகிறம்ல.  அப்பபற நகி் கட்டுரைததல பபறய்ப்பபறய்ப் 
பழகிபறறரிமைில்மைலயற. ஆறு ரிமைணUக்க பரிமைல தறன உளள 
பபறனற கட்டரிமைற இருக்கம்.  கில்லரி வUட்டவடபன, 
4.30  ரிமைணUக்க,  எதிர பவய்யUல் கிடுமைரிமையற இருக்கம். 
அஞ்சு ரிமைணUக்கப் பபறபனறம்னற,  ரீகில் திபயட்டரல 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 



  26 

அப்படிபய நடநத பபறனற,  ரிமைமதத்தை மீனறட்சி பகிறயUல் பUன 
பக்கிம்,  பநதறஜி சிமைல இருக்கம்.  அஙகி பமைழய 
புததகிக் கிமைடபயல்லறம் இருக்கம்.  எக்கிச்சக்கிரிமைற 
புததகிம் கிிடக்கம்.  கிமைணயறழிப் பததிரிக்மைகி,  பமைழய 
பததிரிக்மைகி, 1983 ல வநத நறமைலஞ்சு புததகிம் கிிடநதத. 
கிிடநதத எடுக்கிிபறன.  எடுததற,  அதில பரிமைறகி  
முளளுனினுமைடய பதறடர, 83 வத வற் கட்டுரைம் இருக்கிக்கடிய 
அநத புததகிம் இருக்க-  83 வத வற் கட்டுரைம்தறன 
சிக்கிலக்கரிய பதறடர.  அதல கி.நற.சு.  எழதியUருநதறர. 
தரிமைிழில் ரிமைிகிச்சிறநத நறவல்கிள,  இநதியறவUல் 
ரிமைிகிச்சிறநத நறவல்கிள, உலகிில் ரிமைிகிச்சிறநத நறவல்கிள. 
தரிமைிழில் ரிமைிகிச்சிறநத நறவல்கிள அதில் இருநதத. 
அதில ‘ஒரு புளுனிய ரிமை் கட்டுரைததின கிமைத’, ‘ஒரு ரிமைனுனிதன ஒரு  
வZடு ஒரு உலகிம்’,  ‘தமைலமுமைறகிள’,  ‘கிடல்பு் கட்டுரைததில்’, 
‘தமைலகிcழ வUகிிதஙகிள’,  இத ரிமைறதிரி பதத இருநதத. 
இநத லிஸட் பறரததவடபன,  இமைதத பதடிப் 
படிக்கிணபரிமை- அநத இடததக்கப் பபறபறன.

எனக்க கி.நற.சு.  ஒரு மைகிபடனஸ தறன.  மூண 
புததகிஙகிள பசட்டறக் கிிடநதத இல்லீஙகிளற,  இநதிய 
நறவல்கிள,  உலகி நறவல்கிள இருநதச்சு. 
வறசகிரகிளுக்கப் பUடிதத பதத பதத பபறட்டிருநதறஙகி. 
இமைத பதரநபதடுதத அததமைனயம் படிச்பசன. 
பதடிதபதடி எப்படியறவத படிச்பசன. 
ப.சிஙகிற் கட்டுரைததினுமைடய ‘புயலிபல ஒரு பதறணU’க்கிறகி, 
இஙகிிருநத பசனமைனக்க பபறயU,  திலீப் கரிமைறர 
வZட்டுக்பகில்லறம் பபறபனன. ரிமைநதபவளுனிஙகிளற?

த சியாக:  ் கட்டுரைறரிமைக்கிிருஷ்ணற ரிமைடததக்கப் பக்கிததல, 
ரிமைறடில.

வவேணுவைாபால்:  அவர வZட்டுக்கப் பபறயUருநபதன. 
‘ஒப் கட்டுரை ஒரு பU் கட்டுரைதிதறன இருநதச்சு.  வUததப் 
பபறச்பச’னனறர.

அன்பழைன்:  ப.சிஙகிற் கட்டுரைம் ரிமைதமை் கட்டுரைல தினததநதிலதறன 
பவமைல பறரததட்டிருநதறர.  நZஙகி அஙபகிபய 
பறரததிருக்கிலறம்.

வவேணுவைாபால்:  எனக்கத பதரியறதில்லீஙகிளற. 
கி.நற.சு.,  எனக்க,  ஒரு உமை் கட்டுரையறடமைல நிகிழததியதற்க, 
இனபனறரு இடததக்க தறணடினதற்க,  ஒருவமைகியறன 
இலக்கிிய முனபனடுப்புக்க,  நறன கி.நற.சு.மைவததறன 
பசறல்பவன.  அநத கிமைணயறழிமையக் கிணபடடுதபதன. 
அமைதத பதறடரநத படிச்பசன. இனனும் நகிரும் பபறத, 
சி.பரிமைறகினுமைடய கிட்டுமை் கட்டுரை புத யகிம் பUறக்கிிறதல 

கிிமைடச்சத.

நறன எம்.ஃபUல்ல சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைியUன திறனறய்வ பற்றி 
திறனறய்வ எடுததிருநபதன.  அப்பபற சுநத் கட்டுரை  
் கட்டுரைறரிமைசறரிமைியUன கிட்டுமை் கட்டுரைகிளனு,  8  கிட்டுமை் கட்டுரைகிள ஒரு 
சினன புஸதகிரிமைற க்ரியற பபறட்டத.  ஆனற ஒரு 
ஆய்வறளனுக்க அத பததறத.  நிமைறயக் கிட்டுமை் கட்டுரைகிள 
எழதியUருநதறர.  கிட்டுமை் கட்டுரைகிமைளத பதறகக்கிமைல. 
பவவ்பவறு சிற்றிதழகிளலதறன இருநதத, எனனுமைடய 
மைகிடுக்கம் அவ்வளவ பதரியறத.  தி.சு.நட் கட்டுரைறஜனதறன. 
அவர ஒரு முக்கிியரிமைறன மை் கட்டுரைட்டரனு 
பசறல்லியUருக்கிறப் கட்டுரை தவU் கட்டுரை,  இனனுனினன இடததல 
எழதியUருக்கிறரனு பதரியல.  ஆனற பறலசுநத் கட்டுரைம் 
எனகிிற பப் கட்டுரைறசிரியர வZட்ல சிற்றிதழகிள இருக்கனு 
பசறனனறஙகி.  அவர வZட்டுக்க,  ரிமைமதத்தை மீனறட்சிநகிர,  பதற்க 
வறசல் தறணடிப் பபறகிணம்.  வZட்மைடக் கிணடுபUடிச்சு 
அவரகிிட்ட அநத புததகிதமைத வறஙகிிபனன. ‘புத யகிம்  
பUறக்கிிறத’ கிிமைடச்சத.  அதல சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைி,  நறவல் 
பற்றிய சில கிட்டுமை் கட்டுரைகிள எல்லறம் எழதியUருக்கிறர. 
அதல,  சி.பரிமைறகின,  ‘நறவல் கிமைலயம் அதன  
அவசியமும்’  எனற கிட்டுமை் கட்டுரை எழதியUருநதறர.  1987 ல 
வநத கிட்டுமை் கட்டுரை.  நறன 90 லதறன அநத இதழ 
வறஙகிிபனன.  அதில தரிமைிழில் சிறநத நறவல் 
இல்மைலனு பபறட்டிருப்பறர.  தரிமைிழில் சிறநத நறவல்னு 
மூண –  ‘பரிமைறகி முள’,  ‘புயலிபல ஒரு பதறணU’, 
சம்பததினுமைடய ‘இமைடபவளுனி’.  அதற்கிடுதத நல்ல 
நறவல்கிளனு ‘பபறய்தபதவ’,  ‘ஒரு ரிமைனுனிதன ஒரு வZடு  
ஒரு உலகிம்’,  இநத ரிமைறதிரி ஒரு பதத.  கறிப்பUடததக்கி 
நறவல்கிளனு ஒரு 28.  இநத லிஸட் கிிமைடச்சத. 
இபதல்லறம் பதடி நறன படிச்பசன.  கி.நற.சுவக்க 
அப்புறம் சி.பரிமைறகினுமைடய அநதப் பட்டியல் எனக்க 
உதவUகி் கட்டுரைரிமைற இருநதத.

நறன படிக்கம்பபறபத,  பஜயகிறநதன,  ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன, 
க.அழகிிரிசறரிமைி,  புதமைரிமைப்பUததன,  சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைினு 
இப்படி பபறய்ட்படன.  இப்பபற எனன ஆயUடுச்சுனனற, 
பகிறவU ரிமைணUபசகி் கட்டுரைபனற,  அகிிலன ‘சிததி் கட்டுரைப் பறமைவ’பயற 
படிக்கி எனனறல முடியல.  அகிிலனுமைடய 
‘பவஙமைகியUன மைரிமைநதன’  படிச்பசன.  படிச்சுட்டு 
எனனறல ஒட்ட முடியல.  எனக்க ஈரக்கிமைல. 
கில்கிியUன சில சிறுகிமைதகிள ரிமைட்டும் படிச்பசன.  ஒரு 
எடிட்டர பதமைவயUருக்கனு நறன பசறனபனனுனில்மைலபய 
–  கில்கிிக்க ஒரு எடிட்டர கிணடிப்பற பதமைவ. 
கழநமைதததனரிமைறன சில பUமைழகிள எல்லறம் இருக்கம். 
பமைடப்புரீதியறன பUமைழகிள இருக்கம்.  ஏன 
பமைடப்புரீதியற பUமைழகிபள இருக்கிக்கடறதனனற – ஒரு 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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கழநமைத முழக்கி ஒரு ஜZவ தடிப்பற 
இருக்கிில்லீஙகிளற,  அதிபல நரிமைக்கத பதமைவயUல்லற 
ஒனனு ஒட்டிட்டு இருநதற நரிமைக்க எப்படியUருக்கம். 
அத கழநமைதக்கச் சம்பநதரிமைில்மைல.  அத ரிமைறதிரி,  ஒரு 
பமைடப்புக்கள ஒரு சினனப் பபறய்மைய 
எழதினZஙகினனற,  அநதப் பபறய் அற்புதரிமைறன 
கிமைதமையப் பபறட்டுக் கமைலச்சுடும்.  கிcபழ பகிறணடு 
பபறய்வUடும்.

த சியாக:  தற்கிறல இலக்கிியததில எழதறவஙகி இமைத 
கிவனுனிக்கிிறபத இல்மைல.  சரவசறதற் கட்டுரைணரிமைற பUமைழகிமைள 
ரிமைலிநத பகிறட்டிடறறஙகிபள?

வவேணுவைாபால்:  அநதப் பUமைழகிளனறபல,  அத 
பசறல்ல வநத அற்புதரிமைறன இடம் இருக்கிில்மைலயற, 
அத தறவபவ தறவறத.  அநத இடததக்கப் பபறகிபவ 
முடியறத.  ஏனனற,  ஒரு வறசகிமைன நம்ப மைவக்கிறத 
ஒரு பமைடப்பு ரிமைிகிப்பபரிய பதறல்வUயற்ற பமைடப்பு. 
ரிமைகிததறன கிமைலஞனறக்கட இருக்கிலறம்.  வறசகிமைன 
நம்பமைவக்கிறத,  வறசகினுமைடய உளளுணரமைவத 
பதறடறத ஒரு பமைடப்பு… எப்படித பதறடறதனனற – ஒரு 
சினன மைபயன வநத பகிட்பறன. ‘எப்படி ட்ப் கட்டுரைய்ன வநத 
க்் கட்டுரைறஸ ஆகம்.  ஆகிறதில்ல.  ப் கட்டுரைறபட இல்ல,  ட்ப் கட்டுரைய்ன 
எப்படி க்் கட்டுரைறஸ ஆகம்’னு ஒரு பகிளவU 
பகிட்பறனுனில்மைல?  இநதக் பகிளவU எல்லறம்-  ஒரு 
எடிட்டர கட பதமைவயUல்மைல.  ஒரு நல்ல வறசகிர- 
‘யப்பற,  இத எழதியUருக்பகின.  இமைத பசக் பணண’னு 
பசறல்லணம்.

சவரேஷ்: படிப்பறளுனி எப்பபற பமைடப்பறளுனி ஆகிிறறர?

வவேணுவைாபால்: இதக்க முனனறடி, எனபனறட மூண 
புததகி வறசிப்பச் பசறல்லிடபறன. +2 முடிச்ச பந் கட்டுரைததல, 
non-fiction  மூண நல்ல புததகிஙகிள படிச்பசன.  ஒனனு, 
கிணணதறசனுமைடய ‘வனவறசம்’.  இனபனறனனு, 
கிறநதியUனுமைடய சுய சரிமைத.  900  பக்கிம் இருக்கரிமைற? 
பU.் கட்டுரைறரிமைமூரததியமைடய ‘ஆரிய ரிமைறமையயற தி் கட்டுரைறவUட  
ரிமைறமையயற:  தி் கட்டுரைறவUடக் கிழகிததினுமைடய பதறற்றமும்  
இனமைறய பதய்வம்’.  அத ஒரு 700  பக்கிம் இருநதத. 
மூனறு புததகிஙகிளும் உணமைரிமையUபலபய ப் கட்டுரைறம்ப நல்ல 
புததகிஙகிள.

வனவறசதமைத நZஙகி சுயசரிமைதனு பசறல்லறரிமை,  ஒரு 
நறவலற கிற்பமைன பணணUப் பறருஙகி.  அமைதக் 
கிணணதறசன எழதல.  ஒரு கிணணன எழதினறரனு 
மைவச்சுக்கபவறம்.  கிணணன திமை் கட்டுரைப்படததமைற 

சறரநதவர அல்ல.  அதபற்றி அவருக்க எதவபரிமை 
பதரியறத.  ஆனற,  அத கிணணன எழதிய புததகிம்னு 
கிற்பமைன பணணUனZஙகினற,  அதிலிருக்கிக்கடிய 
உணமைரிமையUருக்கிில்லீஙகிளற,  எப்படி இவ்வளவ 
உணமைரிமைமைய எழதினறனனு ஆச்சரியப்படுவZஙகி 
இல்லியற,  அப்படி ஒரு ஈரப்பு அத பரிமைல இருநதத. 
ஒரு நறவல் இவ்வளவ உணமைரிமைமையப் பபசணம்னு 
நறன நிமைனச்பசன.  எப்படி நிமைனச்பசனனற,  ஒரு 
சுயசரிமைத அளவ,  ஒரு நறவல் ஒரு உணமைரிமைமையப் 
பபசணம்னு நிமைனச்பசன.  இவமைனவUடச் சிறப்பறன 
உணமைரிமைமையச் பசறல்லணம்னு நறன எடுததகிிட்படன. 
அதபவ உணமைரிமையறன ஒரு சுயசரிமைத.  இமைதவUடச் 
சிறப்பறன ஒரு உணமைரிமையச் பசறல்லணம்.

கிறநதியமைடய சுயசரிமைதக்க வறஙகி.  அதில கிமைடசி 
அததியறயம் இருக்பகி.  வUமைடபபற்றுக் பகிறளகிிபறனனு 
இருக்கம்.  அத படிச்சபUறக இ் கட்டுரைபவல்லறம் அழபதன 
நறன – ஏன இப்படி முடியத அப்படினனு பசறல்லி. 18 
வயசுஙகி.  ஏனனற அவ்வளவ பநசிச்சு பநசிச்சுப் 
படிச்பசன. உதற் கட்டுரைணரிமைற, ஆப்ரிக்கிறவUல இருக்கம் பபறத 
ஒரு பபணரிமைணU,  ‘நZஙகி கிிறிஸதவததல பசருஙகி,’ 
அப்படிம்பற.  ‘எனக்க கிிறிஸதவததினுமைடய பகிறளமைகி 
பUடிக்கத.  எனனுமைடய ஆனரிமைற ரிமைறற முடியறத’னு 
பசறல்லியUருப்பறர.  அநதப் பபண இவர பரிமைல 
அவ்வளவ அனபற இருப்பறஙகி. இவர திரும்பத திரும்ப 
அநத வUஷயதமைதச் பசறல்லிட்பட இருப்பறர.  அநத 
கிமைடசி பசப்டரல எனன எழதியUருப்பறரனற, 
‘எனனுமைடய அ் கட்டுரைசியல் வறழக்மைகி,  இதவமை் கட்டுரைக்கநதறன 
அறியப்படறத வறழக்மைகி.  இனுனிபரிமைல் திறநத புததகிம்.’ 
திறநத புததகிரிமைற இருக்க,  எல்பலறருக்கம் பதரிநத 
வறழக்மைகியற இருக்க, அதனறல எழதமைல அப்படினனு 
முடிப்பறர.  பUனனறடி,  ‘இல்மைல,  அதல பல அ் கட்டுரைசியல் 
இருக்கத,  அதனறல எழதல பபறலன’னு நறனற 
நிமைனச்சத உணடு.  ஏன அப்படி நிமைனச்பசனனற, 
பநதறஜி பரிமைல இருநத பற்றுனறல அப்படி நிமைனச்பசன. 
பட்டறபU சcதற் கட்டுரைறமைரிமையறமைவ நிப்பறட்டுவறர.  பட்டறபU 
சcதற் கட்டுரைறமைரிமையறவUன பதறல்வU எனனுமைடய பதறல்வUனு 
பசறல்றறரில்மைலயற.  அநத பந் கட்டுரைததில,  ஒரு ரிமைறபபரும் 
வZ் கட்டுரைமைன எதிரதத இவ் கட்டுரை ஏன நிப்பறட்டணம்? அவர ரிமைமதத்தை மீத 
இருக்கிக்கடிய ஒரு ரிமைிகிப்பபரிய பற்றுதல்.  அநத 
ரிமைறதிரி எதிரநிமைலபயல்லறம் பUனனறடி பதறணச்சு. 
ஆனறலம்,  அதக்க முனனறடி,  சுயசரிமைத ப் கட்டுரைறம்ப 
ப் கட்டுரைறம்ப எனமைனப் பறதிச்சத.  அப்ப எனன 
நிமைனச்பசனனற,  கிறநதிமைய வUட,  கிணணதறசமைனவUட 
ஒரு நறவலில் உணமைரிமை சறரநத எழதணம்.  ஒரு 
நறவலில் சுயசரிமைத தறணடிய ஒரு உணமைரிமைமைய 
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நறடணம்னு நிமைனச்பசன.  இத எனனுமைடய 
வறசிப்பUலிருநத நறன உணடறக்கிிக்பகிறணடத.

அதற்க அப்புறம் பதத வருசம் கிழிச்சுததறன நறன 
எழதபறன.  இத 18  வயசுல படிக்கிிறத – இநத மூனறு 
புததகிம்.  படிச்சுட்டு,  பU.ஏ.,  எம்.ஏ.  எம்.ஃபUல்.,  எல்லறம் 
முடிச்சுட்டு,  ஒரு வருஷம் ஒரு ஸகலக்கப் 
பபறபறன. கில்லரி முடிக்கிிற வமை் கட்டுரைக்கம் நறரிமை எதவம் 
ஒரு பபரிய அளவUல எழதமைல.  +2  முடிக்கம்பபறத 
ரிமைட்டும் ஒப் கட்டுரை ஒரு கிமைத எழதிபனன.  ப்் கட்டுரைறக்டிக்கில் 
பநறட்டில.  ஒரு வUவசறயக் கடும்பததல,  ஒரு தலித 
மைபயன அநத வUவசறயக் கடும்பம் சறரநத ஒரு 
பபணமைணக் கிறதலிச்சுடறறன.  இத பவளுனிய பதரிய 
வருத.  அவமைன எனன பணறறஙகினனற,  அநதக் 
பகிறட்டததல அடிச்சு தூக்கிிலிட்டுக் பகிறனனுரறறஙகி. 
இப்படி என முதல் கிமைதமைய எழதியUருக்பகின.

சவரேஷ்:  ப் கட்டுரைறம்ப prophetic ஆ இருக்கனனு 
பசறல்லலறபரிமைற.

வவேணுவைாபால்:  ஆரிமைற,  16-17  வயசில இததறன நறன 
எழதின முதல் கிமைத.  அநத பநறட்பட கிிமைடக்கிிமைல. 
இதக்க அப்புறம் எம்.ஃபUல் முடிக்கிிற வமை் கட்டுரைக்கம் 
ஒனனும் கிமைதகிபளல்லறம் எழதமைல.  கிவUமைத 
கிிறுக்கிிப் பறரதபதபன தவU் கட்டுரை எதவபரிமை எழதமைல. 
வறசிப்புக் கிடுமைரிமையற இருநதத. 

எப்ப நறன அபரிமைரிக்கின கிறபலஜ் நுமைழஞ்சபனற 
அப்பபறதிருநத,  எம்.ஃபUல் முடிக்கிிற வமை் கட்டுரைக்கம் 
பதடிதபதடிப் படிச்பசன.  சிறுகிமைதகிளும் நறவலம் 
பதடிதபதடிப் படிச்பசன.  படிச்ச பUனனறடி, 
பகிறமைடக்கிறனல்பல,  ஒரு ஸகலக்க தரிமைிழ டீச்ச் கட்டுரைறப் 
பபறபனன.  ஒப் கட்டுரை ஒரு வருஷம்.  அநத ஸகல்ல ஒரு 
பபரிய பவடிக்மைகி.  தூஙகவத தவUரதத எல்லற 
பந் கட்டுரைமும் கழநமைதகிளுக்கிறகி நZஙகி இருநதபகிறணபட 
இருக்கிணம்.  கிறமைலல நறல ரிமைணUக்க 
எநதிரிச்சிட்டீஙகினனற,  4  டூ 7  அநதக் களுனிரபல 
ஸபவட்டர பபறட்டுட்டு வரும் அநதக் 
கழநமைதகிபளல்லறம்.  அஙகி பபறய்,  கிறமைல ஸடடி 
நடக்கம். ஹறஸடல்ல. ரிமைறுபடி சறப்பUட்டுவநத இ் கட்டுரைவ 8 
ரிமைணUல இருநத 10  ரிமைணUவமை் கட்டுரைக்கம் நடக்கம்.  அப்பபற 
பதறடரநத அவஙகிமைளக் கிணகிறணUச்சுகிிட்பட 
இருக்கிணம். வUமைளயறடும்பபறத இநத க்ளறசுக்க நம்ரிமை 
டீச்ச் கட்டுரைற இருப்பபறம்.  ஞறயUறனறு ஏதறவத கிமைடக்கப் 
பபறனறஙகினனற கடப்பபறகிணம். எல்லறபரிமை இருக்கம். 
தூஙகவத தவUரதத இத நடநதகிிட்டுருக்கம்.  அப்ப 

எனக்க ஒரு பயம்.  ‘நறரிமை ஒரு பபரிய மை் கட்டுரைட்டர 
இல்மைலயற.  மை் கட்டுரைட்ட் கட்டுரைறகிததறபன பUறநபதறம்.  இபதனன 
இநத பவமைல பணபறறம்,  இத ஆகிறதடறன’னு 
பசறல்லிட்டு வநதட்படன. 

பதறட்டதமைதபயல்லறம் பறகிம் பUரிச்சறச்சு.  எனனுமைடய 
இ் கட்டுரைணடறவத அணணற கில்யறணம் பணணUன உடபன 
பறகிம் பUரிச்சறச்சு.  எனக்கிறன பசறததகிள எஙகி அம்ரிமைற 
பறரததகிிட்டிருநதறஙகி.  பவமைலயUன பபறருட்டு எஙகி 
ஒரு அணணன கிிட்ட ஒப்பமைடச்சுட்டுப் பபறயUருநபதன- 
ஒரு வருஷதபதறட முடிச்சுட்டு திரும்பU வநதட்படன. 
திரும்பU வநதற,  அணணஙகி பவளளறமைரிமை 
மைவச்சுருக்கிறஙகி. அப்பபற எனன பணணமுடியம்? நறன 
பவளளறமைரிமை பறரக்கிிபறனனு பசறல்ல முடியறத.  நறன 
பறட்டுக்க அநத அணணன வZட்ல,  இநத அணணன 
வZட்ல சறப்பUட்டு, சும்ரிமைற இருக்பகின. 

அநத சரிமையததல ஒரு அறிவUப்பு. தினரிமைணU அப்ப எஙகி 
வZட்ல வறஙகிிப் பபறட்டுட்டு இருநபதறம்.  சுஜறதற 
ரிட்மைடயர ஆகிி இஙகி வநதட்டறர.  கமுதததக்க 
ஆசிரிய் கட்டுரைற வரறறர.  அப்பபற அவருக்கம் ஒரு ஆமைச 
இருக்க.  கிமைணயறழியமைடய கிமைடசி பக்கிஙகிள 
படிச்சcஙகினனற,  அதல வ் கட்டுரைக்கடிய சுஜறதற பவற, 
கமுதம் ஆனநத வUகிடனல வரற சுஜறதற பவற.  ஒரு 
சcரியஸ மை் கட்டுரைட்ட் கட்டுரைத திரும்பததிரும்ப 
பசறல்லிட்டிருப்பறர.  மைநனற ் கட்டுரைறஜநற் கட்டுரைறயணனுமைடய 
‘பகிறபல்லகிி் கட்டுரைறரிமை’தமைதச் பசறல்லவறர.  ‘பஜபஜ சில  
கறிப்பு’கிமைளச் பசறல்லவறரு.  ஜி.நறகி் கட்டுரைறஜனுமைடய 
‘நறமைள ரிமைற்றுபரிமைறரு நறபள’மைவச் பசறல்லவறர. 
இபதல்லறம் முக்கிியரிமைறன பமைடப்புகிளனு பசறல்லவறர 
அவரு. இவர இஙகி ஆசிரிய் கட்டுரைற வரும்பபறத ஒரு நல்ல 
கிறரியம் பணறறரு.  நல்ல இலக்கிியதமைத 
வளரக்கிலறம்னு.  முக்கிியரிமைறன எழததறளரகிளகிிட்ட- 
உதற் கட்டுரைணரிமைற வணணதறசன, 
வணணநிலவனகிிட்டபயல்லறம் கிவUமைதகிளும் 
கிமைதகிளும் வறஙகிிப் பபறட்டுட்பட இருநதறர.  அபதறட, 
ஏன கமுதததக்க ஒரு பகிட்ட பபர இருக்க. 
இலக்கிியதமைத வளரக்கிறத பததிரிக்மைகி.  இதல சுஜறதற 
இருக்கிணரிமைற,  அப்படினு ஒரு எணணம் 
இருநநிருக்கிலறம்.  இமைத ஒரு நல்ல இடததக்க 
எடுததட்டுப் பபறகிணம்னு உணமைரிமையUபலபய அவர 
நிமைனச்சிருக்கிலறம்.  அநத பந் கட்டுரைததிபல ஒரு பபறட்டி 
மைவக்கிலறம்னு முடிவ பணணU,  ஒரு பபறட்டி 
மைவக்கிறறஙகி.  ஒரு நறவல் எழதி 
பவற்றியமைடஞ்சcஙகினனற நZஙகி அபரிமைரிக்கிற பபறகிலறம். 
ஒரு கறுநறவல் எழதினற லணடன பபறகிலறம்.  ஒரு 
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சிறுகிமைத எழதினற ரிமைபலசியற பபறகிலறம்.  ஒரு 
கிவUமைத எழதினற பகிறலறலம்பூர பபறகிலறம்.  இநத 
ரிமைறதிரி ஒரு திட்டம். ஏர இநதியறபவறட பசரநத. 

வZட்ல தினரிமைணU வறஙகம்பபறத நறன இநத 
வUளம்ப் கட்டுரைதமைதப் பறரதபதன.  இத ரிமைறதிரி கமுதததிபல 
ஒரு பபறட்டி மைவச்சிருஙகிறஙகினனு.  இஙகிிருநத சறர, 
ஆறு கிிபலறரிமைமதத்தை மீட்டர, அப்பபற எஙகி ஊருக்க, 2000 லதறன 
பஸபஸி வநதத.  மைசக்கிிளலதறன பபறடிக்கப் 
பபறகிணம். இல்மைலனற நடநத பபறகிணம். இஙகிிருநத 
நடநத பபறபனன.  வறஙகிறதக்க பவட்கிம்.  ஏனனற, 
பபறட்டில கிலநதக்கிப் பபறபறறரிமைில்மைலயற. பததிரிக்மைகி 
வUற்கிறதக்கனனு ஒரு கிமைட இருக்கம் பஸ 
ஸடறப்ல.  அஙகி இ் கட்டுரைணடு கமுதம் வறஙகிிப் பறரததற 
இநத வUதிமுமைறகிள எல்லறம் பபறட்டிருக்கிறஙகி. 
நறவல்,  சிறுகிமைத இதரிமைறதிரி.  அப்ப எனன 
பணணUட்படனனற,  சரி,  நறரிமை இதிபல எறஙகிிடணம்டற. 
ஏனனற,  வயசு இருவததியறறு ஆயUடுச்சில்பல. 
எனனவறப் பUறநதிருக்பகிறம்னு ஒரு இத பணணனும் 
இல்மைலயற.  அப்படினனு பசறல்லிட்டு,  அத 
வறஙகிினவடபன,  வறஙகிி மைவதத நறளல பசலக்ட் 
பணபறன.  கிவUமைத எழதலறரிமைற,  சிறுகிமைத எழதலறரிமைற, 
கறுநறவல் எழதலறரிமைற,  நறவல் எழதலறரிமைற- 
அப்படிஙகிிற ரிமைறதிரிததறன பறரதபதன. 

அபரிமைரிக்கிறனனற ஒரு பபரிய பரிமைறகிம் 
இருக்கிில்மைலயற-  பபறறபத பபறபறறம், 
அபரிமைரிக்கிறவக்கப் பபறபவறம்,  அப்படினனு பதறணUச்சு. 
ஊர உலகிததக்க அபரிமைரிக்கிற பபறபறறம்கிிறத ஒரு 
பபரிய வUஷயம் இல்மைலயற.  முனனறடி லணடனனற 
பபரிய வUஷயம்.  பட்டிக்கிறடற பட்டணரிமைறல சிவறஜி 
பசறல்வறரில்மைலயற,  ‘லணடன லணடன என 
ஜிஞ்சுனறக்கிிடி’னனு.  இப்ப அபரிமைரிக்கிறஙகிிறதல ஒரு 
உற்சறகிரிமைிருக்கிில்லீஙகிளற.  நறவல்ஙகிிறத நறனற 
ரிமைனசுக்களள பசலக்ட் பணணUகிிட்டு,  ரிமைறுநறள 
உட்கிறரநத எழதபறன. 

ஏனனற கில்லரி,  ஸகமைலயம் வUட்டறச்சு. 
வUவசறயமும் அணணனகிிட்ட பவளளறமைரிமை இருக்கத. 
சறப்பறடு அம்ரிமைற சமைரிமைச்சுப் பபறட்டுறுவறஙகி.  பகிட்டற 
பவமைலவறய்ப்பு இல்மைலனு பசறல்லிக்கிிடலறம் 
இல்மைலயற.  பசறல்லிட்டு உட்கிறரநபதன.  கிப் கட்டுரைக்டற 
எட்டு ரிமைறசம்.  முதல்ல ஆறு ரிமைறசம்னு பகிறடுததறஙகி. 
யறப் கட்டுரைற கிடிதம் பபறட்டிருப்பறஙகி பபறலத பதரியத. 
நறவலக்க ஆறு ரிமைறசம் பததறத,  அப்படினனு.  ரிமைமதத்தை மீணடும் 
ஒரு நறல ரிமைறசம் தளளுனி கிிட்டததட்ட பதத ரிமைறசம், 

கிணக்கக்க அவஙகி பகிறடுததிருநதறஙகி.  அப்ப 
நறவமைல பசலக்ட் பணணUயறச்சு.  ஆனற அதக்க 
முனனறடி எனன ஒரு நறவல் எழதணம்னு 
நிமைனச்சிருநபதனனற,  கில்லரி சறரநத ஒரு நறவல் 
எழதலறம்னு.  வறசிதத வநத ஒரு மைபயன 
இருக்கிறனுனில்லீஙகிளற…அப்பபற பஜ.பஜ.சில கறிப்புகிள 
படிதத அதன ரிமைமதத்தை மீத ரிமைிகிப்பபரிய ரிமையக்கிஙகிபளறடு 
இருநத ஒரு கிறலம். அதனறல அதரிமைறதிரி ஒரு நறவல் 
எழதணம்னு நிமைனச்சுட்டு இருநபதன. 

ஆனற இநத பபறட்டி வநதவடபன,  நறம் வறழநத 
நரிமைக்க அனுபவரிமைறன ஒரு உலகிததிலிருநத ஏன 
எழதக்கடறதனு பசறல்லிட்டு,  பூரவUகிரிமைற, 
கிரநறடகிததிலிருநத,  இஸலறரிமைியரகிளுமைடய 
தறக்கதலினறல்,  ஐநூறு வருஷததக்க முனபு, 
அஙகிிருநத தப்பUதத வநத இநதத தரிமைிழ ரிமைணணUல் 
கிறல்மைவதத,  இஙபகி தஙகிளுமைடய உமைழப்பUன 
மூலரிமைறகி,  அல்லத இஙக உருணடு,  இநத பூரிமைிபயறடு 
வUவசறயம் பணணU,  பூரிமைிமையச் சcரதிருததி,  இநத 
பூரிமைியUலிருநத வளரநத,  ரிமைணபணறட ரிமைனுனிதனற அவன 
ரிமைறறின இநத உலகிம் இருக்கிில்லீஙகிளற,  இமைத ஏன 
நம்ரிமை எழதக்கடறத,  அப்படினனு ஒரு கிணம் 
பதறனறின உடபன,  எனக்கத பதரிநத எனனுமைடய 
பUனபுலம் சறரநத ஒரு நறவல் எழதலறம்னுதறன அமைத 
எழதிபனன.  ஆனறல் எழதறதக்க முனனறடிபய சில 
கினவகிள எல்லறம் இருநதத. 

எனன இருநததனனற,  ஒரு நறவல் எனபத,  ஒரு 
சிறுகிமைத எனபத இனபனறரு பரிமைறழியUபல 
பரிமைறழிபபயரக்கிபவ முடியறத அளவ அதனுமைடய 
ஆற்றல் அதிபல தஙகிி இருக்கிணம்.  அதறவத ஒரு 
நறவல் இனபனறரு பரிமைறழியUபல எளுனிமைரிமையற 
பரிமைறழிபபயரக்கிக்கடிய வUஷயம் அல்ல. 
பரிமைறழிபபயரக்கிபவ முடியறத அளவ அநத 
பணபறட்டினுமைடய இமைழகிபளறடு பUனனுனியUருக்கி 
பவணடும்.  அப்படினு நறன நிமைனச்பசன.  அப்படி 
நிமைனச்சுட்டு அநத நறவமைலத பதறடஙகிிபனன. அதிபல 
எடுததவடபன இப்படி ஆ் கட்டுரைம்பUக்கம்னு நிமைனக்கிிபறன. 
‘அறுதறள அறுததப் பட்படரி பபறட்டும் பபறடறரிமைலம்  
இருக்கிக்கடிய பநல்வயல்கிளுனிமைடபய கதிமை் கட்டுரைகிள  
த் கட்டுரைததி வநதன’- அப்படினு இருக்கம்.

நறன எனன எழதப்பபறபறனபன பதரியமைல.  ப் கட்டுரைறம்பத 
பதற் கட்டுரைறயரிமைறகிக்கட பதரியமைல.  இநத பUனபுலததிபல 
எழத பவணடும்னு ரிமைட்டும் எனக்கத பதரிஞ்சத.  நறன 
வறழநத வறழக்மைகியUலிருநத.  ஆனற எழத எழத 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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ஊற்று ரிமைறதிரி,  அஙகிஙபகி கததினற எப்படித தணணZர 
ப்பீரீட்டு வருபரிமைற,  தனமைனததறபன நகிரததிக் பகிறணடு 
பபறச்சு.  அதிபல ஒனபன ஒனனு,  எனக்கக் 
மைகிபகிறடுததத எனனனனற,  ஒரு சினன கிரண 
ப் கட்டுரைம்பமை் கட்டுரைக் கிமைத நம்ரிமைமைளத தளளுனிவUட்டுச்சு. 
தளளுனினவடபன சில வணடிவநத ஸடறரட் ஆகிி 
அதபறட்டுக்க ஓடிடுரிமைில்ல,  அநத ரிமைறதிரி.  அப்படிததறன 
அநத நறவமைல எழதிபனன.  அநத நறவல் ரிமைனசு தவU் கட்டுரை 
பவறு எதவபரிமையUல்மைல. அதவறகிபவ நறன இருநபதன 
அநத எட்டு ரிமைறசமும்.  அப்பபற ஒரு பவட்கிம் பவற…
யறருக்கம் பதரியக்கடறதஙகிிறதக்கிறகி.  எல்லறரும் 
தூஙகிினதக்க பUனனறடி எழத ஆ் கட்டுரைம்பUச்பசன.  ‘எதக்க 
இவன ஸகலக்கப் பபறகிறரிமை நல்ல வறய்ப்மைபக் 
பகிடுததட்டு இருக்கிறன’னு எஙகி அம்ரிமைற 
பசறல்வறஙகினனு பசறல்லிட்டு,  பதத ரிமைணUக்க பரிமைல, 
வUடியக்கிறமைல அஞ்சு ரிமைணU வமை் கட்டுரைக்கம்,  இ் கட்டுரைவ 
பந் கட்டுரைததலதறன அதிகிரிமைற எழதிபனன. 

எனனுமைடய நணபன மைவ் கட்டுரைரிமைணUனனு,  அவன எனன 
பணணவறனனற,  பபறடிக்க ஒரு ட்் கட்டுரைறக்டர ட்மை் கட்டுரைவ் கட்டுரைற 
இருநதறன.  இஙகிிருநத பபறகம்பபறத,  ஒரு அஞ்சு 
ரூபறய்க்க பதத ரூபறய்க்க நூறு பபப்பரு,  அம்பத 
பபப்பரு இப்படி வறஙகிிட்டு வநத தருவறன.  அநத 
நறவல் அவனுக்கததறன சரிமைரப்பணம் பணணUபனன. 
ஏனனற,  அவனதறன எனக்க எருமைரிமை ரிமைறட்டுபரிமைல 
சவறரி பணறதக்கப் பழக்கிிவUட்டத.  ஆறறவத 
வமை் கட்டுரைக்கம் எனகடப் படிச்சறன.  அவன பபப்பர 
வறஙகிிததருவறன.  ‘படய் இநத இடததக்க பரிமைய்க்கிப் 
பபறபறனடற’னனு அவன எனமைனக் கப்பUட்டுப் 
பபறவறன. அத ரிமைறதிரி ஒரு சினன உதவU. ஆனற எழத 
ஆ் கட்டுரைம்பUச்சவடபன அத தனமைனத தறபன நகிரததிகிிச்சு. 

டிசம்பர 26, 28 ம் பததி முடிச்பசன. ஏனனற, அப்பல்லறம் 
பஜ் கட்டுரைறக்ஸ கிமைட பபறடியUல கிிமைடயறதஙகி. இஙகிிருநத 
மைசக்கிில்ல 16  கிிபலறரிமைமதத்தை மீட்டர –  பதனுனிக்க வநத,  அப்ப 
ஒரு பஜ் கட்டுரைறக்ஸ 2 ரூபறபயற ஒரு ரூபறபயற, பஜ் கட்டுரைறக்ஸ 
எடுதத,  400  பக்கிதமைத எடுதத மைவச்சுட்டு, 
கிசறமுசறனனு இருக்கம்.  அத ஒரு ரீமை் கட்டுரைட் கட 
பணணமைலஙகி.  ஒப் கட்டுரை அரிமைரவல எழதிபனறரிமைில்மைலயற. 
அமைதததிரும்பU ஒப் கட்டுரை ஒரு முமைற படிபயடுதபதன – 
அதறவத இப்படி எழதிப்பபறட்டத திரும்ப கிடகிடனனு 
ஒரு முமைற எழதிபனபன தவU் கட்டுரை,  அமைதத திரும்பUப் 
படிச்சுப்பறரக்கிமைல.  அப்படிபய ஒரு பபரிய பறரசல்ல 
பபறட்டு,  28 ம் பததி அனுப்பUபனன.  ஆனற,  எனன 
பசறல்றத,  அநத ் கட்டுரைஜினுனி பறட்டு ரிமைறதிரி,  ‘பசறல்லி 
அடிப்பபனடி’னனு.  என நணபரகிளகிிட்ட ரிமைட்டும் 

பசறனபனன.  கி் கட்டுரைமைணக்கத தணணU 
பறய்ச்சிட்டிருநதறன,  பழனுனிச்சறரிமைினனு,  அவனகிிட்டப் 
பபறய் பசறனபனன:  ‘ரிமைச்சறன,  நறன அபரிமைரிக்கிற 
பபறகிப்பபறபறன’,  அப்படினனு.  ‘எனனடற,  பசறல்பற,’ 
அப்படினனறன.  ‘அபரிமைரிக்கிற பபறபறனடற’னபனன. 
அப்படிச் பசறனபனன நறன. எப்ப பசறனபனனனற, அநத 
அறிவUப்பு வநத நறளல பசறனபனன.

94  முடிஞ்சுச்சு. 95  பரிமை,  ஜூன வறக்கிிபல ஒரு கிடிதம் – 
கிணUனுனிலதறன தட்டச்சுப் பணணU,  சுஜறதற 
அனுப்பUயUருக்கிறர.  ரிமைதிய பந் கட்டுரைம் தணணU பறய்ச்சிட்டு 
வரபறன.  எஙகி அம்ரிமைற முனஙகத,  ‘இவன எனன 
இவன, இப்படிபய ஊமை் கட்டுரைச் சுததிகிிட்டு இருக்கிறன.’ எஙகி 
அம்ரிமைற சறப்பறடு பபறட்டிருக்கத,  நறன சறப்பUடலறம்னு 
உட்கிறரபறன.  ஒனறமை் கட்டுரைக்கததறன கிி் கட்டுரைறரிமைஙகிளுனிபல 
தபறல் வரும்.  அவன பகிறணடுவநதவடபன, 
பறரததவடன கிணடுபUடிச்சுட்படன. கமுதததில இருநத 
வநதிருக்க.  உமைடச்சுப் பறரததற அதில இருக்க, 
‘உஙகிளுமைடய நறவல் முதல் இடததில் பதரவ 
பசய்யப்பட்டிருக்கிிறத.’  உடபன கிிளம்பU பசனமைனக்க 
வ் கட்டுரைணம்.  கினஃபரம் பணணUயறச்சு.  நறசூக்கிற-  பU் கட்டுரைஸல 
ஏதறவத சிக்கில் வருரிமைில்மைலயற…இனன நறள 
வறஙகினனு பசறல்லியUருநதறஙகி.  அப்ப,  மைகில 
சறப்பUட்ட சறப்பறபடறட,  எஙகி அம்ரிமைறகிிட்ட,  (வU் கட்டுரைமைலச் 
சுணடி) ‘அம்ரிமைற,  உம் ரிமைகிம்ரிமைற,  அபரிமைரிக்கிற பபறறறம்ரிமைற. 
பறருரிமைற,’னு உற்சறகிததல பசறனபனன.  அதக்க 
ஒனனும் வUளஙகிமைல.  ‘எத இவன 
அபரிமைரிக்கிறஙகிிறறன.  அத எனனஙகிிறறன.’ 
அப்படிததறன வUளஙகிறரிமை முகிச்சுழிப்பபறட சிரிக்கத. 

பUறக அஙகி பபறபனன.  எனமைனப் பறரதததம் சுஜறதற 
எனன பசறனனற் கட்டுரைனனற,  ‘இவ்வளவ சினனப்மைபயனற 
இருக்கிிபய,  நறன 45  வயத கிடநதவர இநத நறவமைல 
எழதியUருப்பறருனனு பநனச்பசன,’  அப்படினனறர. 
சுஜறதறகிிட்ட பந் கட்டுரைடியறக் பகிட்கம்பபறத,  இதில் 
பல்பவறு பறததி் கட்டுரைஙகிள இருக்க –  இப்ப தமைலகிcழ  
வUகிிதஙகிளனற ப் கட்டுரைணடு பகி் கட்டுரைக்டர.  அமைத பநறக்கிிப் 
பபறகம்.  இத பனமைரிமைததவரிமைறன நறவல்.  பல்பவறு 
வUஷயம்.  கிலறச்சற் கட்டுரைதமைதப் பற்றிப் பபசும்.  ஒரு 
பகிறமைலமையப் பற்றிப் பபசும்.  பல பகி் கட்டுரைக்டமை் கட்டுரைப் பற்றிப் 
பபசும். ஒரு லவ்மைவப் பற்றிப் பபசும். உழமைவப் பற்றிப் 
பபசும்.  பதறனரிமைததப் பற்றிப் பபசும். 
வறழக்மைகியUலிருநத பல்பவறு வUஷயஙகிபளறடு அத 
இருநததனறல,  அவர எனன பசறனனறரனற,  27 
வற் கட்டுரைஙகிள கிமைதயம்சதபதறடு பதறட் கட்டுரைற வரறரிமைறதிரி 
பபறட்டுக்கிிடலறம்னு பசறனனறர. சரினனு வநதட்படன. 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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வUகிடனல இருநத பபட்டிக்க வநதறஙகி.

சவரேஷ்: கமுதததில பவளுனிபய அறிவUச்சுட்டறஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  அறிவUப்பு வநதறச்சு.  நறன பரிமைட்் கட்டுரைறஸ 
பபறயUட்டு வநதறச்சு.  பUறக பல்பவறு கிற் கட்டுரைணஙகிளறல 
கமுதததில அத பதறட் கட்டுரைற வ் கட்டுரைமைல.  ஆனற,  அபரிமைரிக்கிற 
பபறயUட்டு வநபதன.  அப்புறம் பறமைவச் சநதி் கட்டுரைனுமைடய 
புதிய பறரமைவனு ஒரு இதழ வநதிச்சு இல்லீஙகிளற, 
் கட்டுரைவUனனு இப்ப சினுனிரிமைறவல இருக்கிறர –  எனனுமைடய 
நணபர –  அவர அனுப்பU,  அதல பதறட் கட்டுரைறப் 
பபறடபறனனு பசறனனறர.  நறன எனன 
நிமைனச்பசனனற,  முதல்லிபய ஆறு ரிமைறசம்,  எட்டு 
ரிமைறசம் சும்ரிமைற இருநதத.  ஒரு புததகிரிமைறக் பகிறணடு 
வ் கட்டுரைலறபரிமைனனு பசறனபனன.  அவரும் ‘அதவம் 
நல்லததறன’னறர.  அதவம் பகிறஞ்சம் தளளுனிததளளுனிப் 
பபறய் இ் கட்டுரைணடு வருசம் கிழிச்சுததறன வநதத.

சவரேஷ்:  ஆனற அதக்க முனனறல சிறுகிமைதகிபளற 
எதவபரிமை எழதல?  முதல்ல எழதினபத நறவல்தறன. 
ஜறக்பறட்தறன.  பசறல்லி அடிச்சிருக்கிcஙகி.  வடிவம் 
சறரநத யறரகிிட்டியறவத கிலநதகிிட்டீஙகிளற?.

வவேணுவைாபால்:  வடிவம் சறரநத எனன வUஷயம்னற, 
ஒனனு,  வறசிப்பு.  வறசிப்புத தனமைன தறபன ஒரு 
வடிவதமைதக் கிணடமைடயம்.  இப்ப,  அம்ரிமைற வநதறளக்க 
ஒரு வடிவம் இருக்கிற,  இல்மைலயற?  மைபயன 
அஙகிிருநத கிிளம்பU வரறறன,  பல்பவறு வUசயதமைதச் 
சநதிக்கிிறறன.  திரும்பUப் பபறறறஙகிிறத ஒரு வடிவம் 
இருக்கிில்லீஙகிளற.  இதக்களபள அவனுமைடய 
ஒட்டுபரிமைறதத உலகிதமைத,  அம்ரிமைறமைவப் பற்றிய 
சிததி் கட்டுரைஙகிள,  தணடபறணU பற்றிய சிததி் கட்டுரைஙகிள,  சிவசு 
பற்றிய சிததி் கட்டுரைஙகிள,  அக்கிற ஏன வ் கட்டுரைறரிமை இருக்கிறஙகி, 
இநத ஏன இமைத இததமைன நறள பசறல்லமைல,  எப்படி 
இநத வUஷயம் இநதவக்கத பதரிஞ்சுத,  இததமைன 
இருக்கிில்லீஙகிளற. இததமைனயம் ஒரு ட்் கட்டுரைறவல்ல வநத 
முடிக்கிிறறர இல்ல?  இநதக் கிணடுல இநத நூமைலக் 
கிப் கட்டுரைக்டற சுற்றியUருக்கிறரில்ல.  படிக்கம்பபறத,  ஒரு 
வடிவததக்கிறகிப் படிக்கிிறதவUட,  ஒரு நறவமைல 
வறசிதத வறசிதத அதனுமைடய வடிவதமைத நZஙகி 
கிணடமைடயறத ஒரு நல்ல வUஷயம் தறன. 

இப்ப நம்ரிமை பறடததிட்டததில இருநததில்லீஙகிளற, 
தமைலமுமைறகிள நறன படிச்பசன. அத கிிட்டததட்ட ஒரு 
இனக்கழ சறரநத நறவல்.  மைநனறவமைடய பகிறபல்ல  
கிி் கட்டுரைறரிமைம் படிச்பசன.  அதில் பவபறறரு வUதரிமைறன 

கிமைதபசறல்லல் –  அடுக்கிடுக்கிற இருக்கம்.  பவவ்பவறு 
தமைலமுமைறகிளுமைடய அடுக்ககிள அதிலிருக்கம். 
அதில் ஒரு பதறற்றம் இருக்கம்.  கிறமைலச் சூரியன 
உதிக்கிறதில் இருநத ஆ் கட்டுரைம்பUச்சு,  நறவல் 
முடியறபபறத,  அநத பசவ்வறனம் ரிமைமைறநத ரிமைடியற 
ரிமைறதிரி முடியம்.  தற்பசயலற அவர இதப் 
பணணUயUருக்கிறர.  கிறமைலல சூரியன எழறதக்க 
முனனபரிமை,  உழவமைடக்கப் பபறவறஙகி,  உழகிப் 
பபறவறஙகினனு ஆ் கட்டுரைம்பUக்கம்.  ஆனற அத ஒரு சினன 
மைரிமையரிமைறன ஒரு புளளுனிதறன.  அநத நறவலமைடய 
மைரிமையரிமைறன இடம், அவன திருடிட்டறன – தஙகிததக்கிறகி 
ஆமைசப்பட்டு,  தணணUக்களள மைவச்சு பகிறனனுட்டறன. 
இவனுக்கத தணடமைன.  இததறன இருக்க.  இமைத 
மைவததக்பகிறணடு எனன பணறறர,  முழக்கிமுழக்கி 
ஒரு பூரவUகி வ் கட்டுரைலறமைறச் பசறல்றறர.  அப்ப இநத 
வறசிப்பUல இருநத,  நறனற ஒரு வடிவதமைதக் 
கிணடமைடஞ்சிருக்பகின. 

இதக்க ஒரு வடிவதமைத நறன எப்படிக் 
கிணடமைடஞ்சிருக்கிலறம்னற,  எடுதத உடபன ஒரு 
myth ஐததறன ஆ் கட்டுரைம்பUச்பசன.  எப்படி ரிமைிததனற, 
இவனுக்கக் கினவUலிருநத வUழிக்கிிறதக்க முனனறடி, 
கினவல வரறததறன நறவலமைடய பதறடக்கிம்.  ஒரு 
பதத பக்கிம். வறசிப்பவனுக்க ஒரு இடறலற இருக்கம். 
எனனடற இத,  ஒரு கினவத தனமைரிமையற இருக்பகினனு. 
ஆனற ஒரு பததறஙகிிளறஸ படிக்கிிற மைபயனுக்க 
அவன பறட்டி தறததற பசறனன வUஷயஙகிள 
பவவ்பவறு ரூபஙகிளற வநதிருக்கஙகிிறத வறசகின 
பUடிச்சுக்கிிடலறம்.  இவனுமைடய கிறலம்,  இவன 
இஙகிிருநத,  வளரநத,  கில்லரி பபறகிக்கடிய அநதக் 
கிறலததக்கள,  இ் கட்டுரைணடு மூனறறணடு ஆணடுகிள 
நடக்கிக்கடிய வUசயஙகிமைள,  ஒரு ரிமைிகிப்பபரிய 
பநறயUலிருநத ரிமைமதத்தை மீணடு பபறறத,  இதக்களள ஒரு 
ரிமைிகிப்பபரிய கடும்பததினுமைடய சரிவ, 
வUவசறயததினுமைடய சரிவ,  ஏற்றம் இறக்கிம், 
கடும்பததக்களள பவவ்பவறு பபணகிளுமைடய 
ஓலஙகிள,  இபதல்லறபரிமை இநதக் கிறலததக்களபள 
தனனறபல முடிஞ்சிருச்சு.  இப்படி ஆ் கட்டுரைம்பUச்சு அவன 
கிி் கட்டுரைறரிமைதமைத வUட்டு நகிரநத பபறற அளவUபல,  எல்லறம் 
இழநத,  அநத கிி் கட்டுரைறரிமைதமைதவUட்டு –  அப்பயம் பறருஙகி, 
பகிறயமுததூரனுதறன எழதியUருநபதன (சிரிப்பு) 
பகிறயமுததூர,  கிணபதி பபறறறனனு எழதியUருநபதன. 
இப்ப,  பகிறயமுததூருக்பகி வநதட்படன. 
கிி் கட்டுரைறரிமைதமைதவUட்டு பவளுனிபயறின உடபன நறவல் 
நினனுறுரிமைில்மைலயற,  அநத அளவ,  தனமைனததறபன 
ஒரு வடிவம்,  அத அமைடஞ்சத.  இத வறசிப்பUனறல் 
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நறன கிணடமைடநதததறன. 

அபத சரிமையததில,  பஜயபரிமைறகினுமைடய நறவல்ஙகிிற 
புததகிம் 94 ல வநதிறத. அப்பபற, வUவறதஙகிள நடநதத. 
ஆனற,  நறன 94 ல நறவல் எழதிட்படன –  டிசம்பப் கட்டுரைறட. 
அத அநத மைடயததல வநதத.  அநத 
பனமைரிமைததனமைரிமைனு பசறல்பறறரிமைில்மைலயற, ஒரு நறவல் 
எனபதில் பவவ்பவறு வUதரிமைறன தமைலமைரிமைப் 
பறததி் கட்டுரைஙகிள இருக்கிலறம்.  ஒரு தமைலமைரிமைப் பறததி் கட்டுரைம் 
இல்மைல,  பவவ்பவறு தமைலமைரிமைப் பறததி் கட்டுரைஙகிள 
இருக்கிலறம்.  அத தற்பசயலற அதல இருநதத. 
இதற்க கிற.ந.சு.வக்க ஒரு நனறி பசறல்லணம்.  அவர 
பபறய்தபதவல அநத ரிமைறதிரி இடஙகிமைள –  பசறமுப் 
பணடற் கட்டுரைம்னு ஒரு பகி் கட்டுரைக்டர இருக்கம்,  இஙபகிறனனு 
இருக்கம். ஏன, பரிமைறகி முளபள நZஙகி மைவச்சுக்கிிடலறம். 
நறமைலஞ்சு முக்கிியரிமைறன பறததி் கட்டுரைஙகிள.  தஙகிம்னு ஒரு 
பறததி் கட்டுரைம் இருக்கம்.  பறபுபவறட அப்பற நல்ல ஒரு 
பகி் கட்டுரைக்டர.  யமுனற.  அம்ரிமைற.  இப்படிப் பல்பவறு 
பகி் கட்டுரைக்டரகிள. 

இநத நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிள நறவல் படிச்ச 
வறசகிரகிள இத உணமைரிமையUபல நடநததனனு 
நம்புனறஙகி.  சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைி பசறனனறர,  ‘பசறநத 
வறழக்மைகி நறவலறகிறத’னனு.  எனன பவடிக்மைகி 
பதரியரிமைற?  அப்படி அவ் கட்டுரை நம்ப வச்பசன எழததில. 
அநத நறவல் என வறழக்மைகிக்பகிற என கடும்பதத 
வறழக்மைகிக்பகிற தளுனிகட சம்பநதரிமைில்ல. அனுபவததின 
சற் கட்டுரைம் இருநதத.  பணபறட்டுக் கறுகிள ரிமைட்டும்தறன 
உணமைரிமை.  வறழக்மைகி முழக்கிக் கிற்பமைன. 
உணமைரிமையUபலபய சிததய்யனபகிறட்மைட எனகிிற ஊருல 
நடநததற உருவறக்கிிபனன.  அமைத வறசகிரகிள 
அப்படிபய நம்பUனறஙகி.  பசமௌடம்ரிமைற இருக்கிறஙகிளற? 
எஙகி இருக்கிறஙகி?  ரிமைல்மைலயற பற்றி பவற கறிப்புகிள 
இருக்கிற?  சிததய்யனபகிறட்மைட வZட்டப் பறக்கிணம். 
இப்படிப் படிச்சவஙகி எல்லறம் பகிட்டறஙகி. 
உணமைரிமையUல இத அததமைனயம் பறக்கிணம்ரிமைனனற 
எம் ரிமைனசுக்களளதறன பறக்கிணம்.  புற உலகிததில 
பறக்கி முடியபவ முடியறத.  சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைிமைய 
இப்படிததறன ஏரிமைறததிபனன.  இப்படி வறசகி் கட்டுரை 
நம்பவச்பசன பறருஙகி –  அததறன வடிவம்.  அததறன 
கிமைல.  இநத ் கட்டுரைகிசியதத இப்பததறன முதன முதல்ல 
பசறல்பறன.  ஏனனற,  அநத நறவல் உணமைரிமையUபலபய 
நடநததனனு வறசகிரகிள நம்பட்டும் அப்படிஙகிிற ஆமைச 
இப்பவம் இருக்கத.

சவரேஷ்: புளுனியரிமை் கட்டுரைததின கிமைதயம் அப்படிததறபன.

வவேணுவைாபால்:  புளுனியரிமை் கட்டுரைததின கிமைத அப்பப் 
படிச்சுட்படன.  அநத பனமைரிமைததனமைரிமைபயறட 
எழதணம்கிிறத நறன நிமைனச்பசன.  அநத 
வடிவதமைதயம் நறன அப்படிக் கிற்பமைன பணணUபனன. 
நறன எழதினப்புறம், பஜயபரிமைறகினுமைடய அநத புததகிம் 
வநத பUனனறடி,  அபதறடு ஒப்பUட்டும் பறரதபதன. 
அதக்கிப்புறம் –  அதறவத பரிபசல்லறம் வறஙகிியறச்சு – 
அதக்கிப்புறம் பதிப்பUக்கிறதக்க முனனறடி இனனும் 
பகிறஞ்சம் சினன சினன பசப்டரகிள –  பததிருபத 
பக்கிம்கட அதில எழதியUருக்கிலறம்.  அப்படிபய 
வUட்டுட்படன.

சவரேஷ்:  பபறதவறகிபவ பவணபகிறபறலமைடய 
பமைடப்புகிளுனிபல,  ஒரு கிட்டற்ற தனமைரிமை இருக்பகி. 
பறசிட்டிவறகிததறன பசறல்பறன.

வவேணுவைாபால்:  அத ஒரு நல்ல வUசயம் தறன. 
அருணனு பசறனபனனுனில்மைலயற.  அருணகிிட்ட 
வசநதகரிமைறர பகிட்கிிறறர. ‘தரிமைிழல ப் கட்டுரைணடு ஆளுமைரிமைகிள 
இருக்கிறஙகி.  ஒனனு பஜயபரிமைறகின.  இனபனறனனு 
பவணபகிறபறல்னு பசறல்லபவன.  பசறல்லிட்டு –  நZஙகி 
இ் கட்டுரைணடு பபமை் கட்டுரையம் படிச்சிருக்கிcஙகி இல்மைலயற, 
இவஙகி இ் கட்டுரைணடு பபருக்களளும் உளள 
எழததினுமைடய வUததியறசம் எனன,’ அப்படீனனு அவர 
பகிட்டறர.  பகிட்டபபறத,  அவர ஒப் கட்டுரை ஒரு பதில் 
பசறனனறர.  ‘பஜயபரிமைறகின பதறப்பUல இருக்கிிற 
எல்லறத பதனமைன ரிமை் கட்டுரைததக்கம் ட்ரிப்பக் கிப் கட்டுரைக்டற 
பபறட்டுறுவறர.  பவணபகிறபறல் அநதத பதறப்புக்க 
ரிமைமைடமையத திறநத வUடுவறர,’ அப்படினனு ஒரு பதில் – 
நறன கிம்முனனு உட்கிறரநதிருநபதன –  அருண 
பசறனனறர. 

கிட்டற்ற தனமைரிமைனு நறன எனன நிமைனக்கிிபறனனற, 
புற உலகிததினுமைடய அததமைன பகிறலஙகிமைளயம் – 
ஒரு ரிமைனுனிதன,  அவனுமைடய அனுபவஙகிள எனபத 
ரிமைட்டும் அல்ல –  அநதப் புற உலகிம்,  அவமைனச் 
சறரநதிருக்கிக்கடிய எல்லறவUதரிமைறன – கிறற்று, பவப்பம் 
அல்லத வறட்சி எல்லறபரிமை இமைணநதிருக்கிணம்னு 
என ரிமைனசு அப்படி பசறல்லம்.  அதனறபல கட 
இருக்கிலறம். 

அப்புறம் இனபனறனனு,  இபத வUஷயதமைத நறன 
லற.ச.் கட்டுரைற.கிிட்ட பறரததிருக்பகின.  ஒரு சினன கிட்டற்ற 
தனமைரிமை எப்படியUருக்கனனற,  நவZனததவம்ஙகிிற 
அழகிியல் இருக்கிில்லீஙகிளற, அஙகி ஒரு வடிவபநரததி, 
அதறவத,  கிச்சிதம் இருக்கம்.  எப்படினனற,  அநத 
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ஒருமைரிமை.  நறன பசறல்லவநத வUசயம் மைரிமையரிமைறன 
வUஷயம்.  அநத மைரிமையரிமைறன வUஷயதமைத நZஙகி 
வமை் கட்டுரைநத வமை் கட்டுரைநத வமை் கட்டுரைநத ..நறரிமை ஒரு களததில 
கில்மைலப் பபறட்படறம்னற,  ஒப் கட்டுரை அமைல அப்படிப்பபறய் 
அப்படி முடியதில்லீஙகிளற,  இனபனறரு அமைல 
வ் கட்டுரைக்கடறத.  அப்படியறன ஒரு வட்டதமைத அத 
வUரிச்சுகிிட்பட பபறகம், நவZனததவ அழகிியல். 

ஆல்பரட் கிறம்யூவ பசறல்லலறம்.  அநநியபனற, 
வZழச்சிபயற படிச்சறபலற,  கிறஃப்கிறவமைடய 
வUசற் கட்டுரைமைணபயற,  உருரிமைறற்றபரிமைற எத படிச்சறலம் அநத 
நவZனததவததினுமைடய அழகிியல் –  பU் கட்டுரைச்சமைன, 
நவZனததவததினுமைடய பU் கட்டுரைச்சமைன,  இநத ரிமைனுனிதன ஏன 
இப்படி ஈ் கட்டுரைரிமைற்றுப் பபறனறன. ஏன இவ்வளவ பகிறடூ் கட்டுரைரிமைற 
இருக்கிறன.  அதற்கிறன கிற் கட்டுரைணம் எனன.  ஏன நட்பறரநத 
கிருமைண இல்லறரிமைப் பபறச்சு.  இநத பகிளவUகிபளறட 
அநத அழகிியல் இருக்கம். 

ஆனறல்,  லற.ச.் கட்டுரைற.வக்க ரிமைனபச ஒரு கிறவUய ரிமைனம், 
ஒரு வUஷயதமைதச் பசறல்லிட்டிருக்கம்பபறபத,  அமைத 
பரிமைலம் பகிறஞ்சம் அழகபடுததிச் பசறல்லிடலறம்னு 
ஒரு எணணம் பதறணம்.  இப்ப எனன பணணவறரனற, 
ஒரு கிறட்சிமைய பசறல்லியறச்சு.  கழநமைதகிபளறட 
வUமைளயறடற கிறட்சி பசறல்லியறச்சு.  அதக்க அடுதத 
ஒரு இ் கட்டுரைணடு வரி எழதவறர.  எனன எழதவறரனற, 
ஒரு பபறணண இருக்கிற –  பயறகிம்கிிற கிமைதயUல – 
ஒரு பரிமைதமைத ரிமைறதிரி ரிமை் கட்டுரைததடியUல பசதமைத இருக்க. 
அதில பபறய் வUழநத பு் கட்டுரைளறற.  ஒரு 18  வயசுப் 
பபறணண.  ஒருததன பகிடுதத,  கிரப்பUணU ஆயUடுவற. 
அவர பசறல்றறர, ‘சில சரிமையம் பபரிய ரிமைனுனிதரகிள கட 
கழநமைதயறகிி உருள பவணடும் எனகிிற ஆமைச 
இருநதபகிறணடுதறபன இருக்கிிறத.’  இப்ப நம்ரிமைபள 
இருக்பகிறம்…யறருபரிமை இல்மைலனற,  திடீரனு ஒரு பறட்டு 
பறடபறறம்னு மைவச்சுபகிறஙகிபளன.  ப் கட்டுரைணடு கதி 
கதிப்பபறம். இத இயல்பறன வUஷயம் தறபன.

சவரேஷ்:  இமைதததறன தZம் பறரக்லபயல்லறம் நல்லற 
பயனபடுததிக்கிிறறஙகி.  பரிமைல இருநத வUழறத அநத 
ரிமைறறி வUமைளயறட்டுக்கிள வழியற …

வவேணுவைாபால்:  இநத ரிமைறதிரி தனனுனியல்பபறட அநத 
இடததக்களள பபறகம்பபறத,  (கிட்டற்றததனமைரிமை) 
இருக்கிலறம்.  அநத மைரிமையப் பU் கட்டுரைச்சமைனக்க ப் கட்டுரைறம்பத 
தளளுனிப் பபறயUடக்கடறத.

சவரேஷ்:  பசறல்லப்பபறனற இநத இயல்புதறன 

நவZனததவதமைதவUட நம்ரிமை ரிமை் கட்டுரைபுக்க பநருக்கிரிமைறனத. 
வUக்் கட்டுரைரிமைறதிதயன கிமைத,  ரிமைதனகிறரிமை் கட்டுரைறஜன கிமைத, 
ரிமைகிறபற் கட்டுரைதம் எல்லறததிலயம் இத அதிகிரிமைற இருக்க.

வவேணுவைாபால்:  நம்ரிமை தறததற கிமைத பசறல்லம் 
பபறத,  முக்கிியரிமைறனத பசறல்லிட்டிருக்கம் பபறத 
அமைத வUட்டுட்டு,  ‘இப்படி நடநதிட்டிருக்கம் பபறத,‘ 
அதவம் ஒரு பவததமைலமையப் பபறட்டுட்டு,  அனனுனிக்க 
ரிமைமைழ வநதமைதச் பசறல்வறர.  நம்ரிமைளுக்கக் கிமைதமைய 
அஙகி பகிறணடு பபறகிணம்.

‘அனனுனிக்க அப்பற, பயஙகி் கட்டுரை ரிமைமைழ,‘

‘தறததற அமைதச் பசறல்ல.‘

‘இரு வரபறன’

ரிமைமைழக்கம் கிமைதக்கரிமைறன ஒரு பதறடரபு இருக்கம்.

அன்பழைன்:  ‘ரிமைணமைணத தினறவன’னு ஒரு கிமைத 
எழதியUருக்கிcஙகி.  அதன முடிவலதறன சறதிமையப் 
பற்றிச் பசறல்றZஙகி.  ஆ் கட்டுரைம்பததல பவறு ஏபதபதற 
பபறய்கிிட்டு இருக்கம்.  வUவசறயததல பதறல்வU 
அமைடஞ்சத,  பவமைலக்க இனடரவ்யூ பபறனத,  கடப் 
படிச்சவனுக்க உதவU பணறத…கிமைத முடியற இடததில 
தறன சறதி வருத. அததறன மைரிமையக் கிருதத.

த சியாக:  ஒப் கட்டுரை வரி.  உஙகி பபர எனனனனற,  இசக்கிி. 
இசக்கிி எனற பசறல் பகிட்டவடபன ரிமைலதமைத ரிமைிதிதத 
ரிமைறறிச் சுருஙகிினறரனு பசறல்லி,  அவன தலிதஙகிிறதக் 
பகிட்டு அவன சுருஙகிிறத பசறல்லிருவUஙகி –  கிமைடசி 
ப் கட்டுரைணடு வரிதறன.

வவேணுவைாபால்:  ஒரு பமைடப்பறளுனிக்கப் பறரமைவனனு 
பசறல்பறறரிமைில்லீஙகிளற –  இப்பபற எல்லறருக்கம் 
பந் கட்டுரைக்கடிய ஒரு வUஷயம்தறன.  ஒரு பவஙகிறயம் 
மைவக்கிிபறறம்.  பகிப்மைப மைவக்கிிபறறம்.  பருததி 
மைவக்கிிபறறம்.  அல்லத ரிமைக்கிச்பசறளம் நடுபறறம்.  நறம் 
மைவதத அநத பவளளறமைரிமை வநத பசரும்பபறத வUமைல 
வZழச்சியUனறபல ஒரு பபரிய சரிவ.  நறரிமை 20000  ரூபறய் 
பபறட்டிருப்பபறம்.  அதல வரறத 3000  தறன வரும். 
இவன நறல ரிமைறசம் பறடுபட்டிருப்பறன.  இவனுமைடய 
சம்பளமும் பபறச்சு.  அநத 17000 மும் பபறச்சு.  அப்ப, 
மைகிக்கிறமைசயம் பசரததததறபன கிணக்கப் பணணனும். 
இருபதறயU் கட்டுரைதபதறட அவன நறனக ரிமைறசம் சம்பளம் – 
அனனுனிக்க ஒரு 5000  –  நறமைலஞ்சு இருபத.  அப்ப 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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நறற்பதறயU் கட்டுரைம் நஷ்டம் வருத.  இத எல்லற 
வUவசறயUக்கம் நிகிழக்கடியத. 

சரி,  இமைதச் பசறல்லிட்டீஙகி.  இதக்க பரிமைல 
வUவசறயததின ரிமைமதத்தை மீதறன இனனும் கடுதலறன ஒரு 
பரிரிமைறணதமைதச் பசறல்ல பவணடியUருக்கிில்ல. 
அததறன அநதப் பறரமைவ.  இதபவ ஒரு தலித 
வUவசறயUக்க நடநதற எனன ஆயUருக்கம்கிிற ஒரு 
பகிளவU இருக்கிில்மைலயற?  அநத இடம் வமை் கட்டுரைக்கம் 
மை் கட்டுரைட்டு –  அதக்கிப்பறல் இமைத மைவதபதறபரிமைனறறல் 
இதன பரிரிமைறணம் இனனும் கடும். இதக்கததறன ஒரு 
வறசிப்பு பவணம்,  பதறடரநத வUவறதம் பவணம். 
பமைடப்பு பற்றிய ஒரு சிநதமைன பவணம்.  இநத 
இடஙகிளனறபல தறன அத நிக்கத.  அத 
ரிமைனுனிதனுமைடய ஊனப்பட்ட,  அல்லத ரிமைனுனிதமைனக் 
கறுகிச்பசய்த இடம்,  எஙபகிபயற கறுகிச் 
பசஞ்சிருக்கிலறம்.  ஆனற அநதக் கறுகிச் பசஞ்ச இடம், 
இநத பUனனணUயம் கறுகிச் பசய்த இடமும் இமைணயம் 
பபறததறன அதக்க அவ்வளவ பலரிமைற இருக்கத. 

அமைத ரிமைட்டும் பசறல்லியUருநபதனனற நZஙகி 
பபறருட்படுததவZஙகிளற?  ஆனற இத முழக்கி முழக்கி 
உடலற இருக்க.  அநத வUவசறயம் பசய்ய அநத ப் கட்டுரைப்பு 
இருக்கிில்லீஙகிளற,  அத முழக்கி முழக்கி ் கட்டுரைததமும் 
சமைதயரிமைறன உடல்.  ஆனற அதக்களள இருக்கி சினன 
உயUரதறன அநத இடம்.  பமைடப்புக்கரிய இடம். 
அததறன அநத ரிமைணமைணத தினறவன. 

பமைடப்பறளுனிக்கப் பறரமைவ எனபத முக்கிியரிமைறன 
வUஷயம்.  சிறுகிமைத எழதவத கிம்பU பரிமைல வUதமைத 
ரிமைறதிரிததறன.  அநதப் பறரமைவ இல்லறத பபறத,  அத 
பவறுரிமைபன கிமைதயற இருக்கம்.  நிமைறயப் பபர கிிட்ட – 
இப்பபற முற்பபறக்க எழததல பறரததZஙகினனற,  ஒரு 
பU் கட்டுரைச்சமைன இருக்கம்.  அத பதரிஞ்ச பU் கட்டுரைச்சமைன தறன. 
அத தரிசனரிமைற இல்மைல.  அவமைன,  தனமைனததறபன 
கிணடமைடயக்கடிய இடம் – நம்மைரிமை இப்படிததறன இநத 
உலகிம் பறரக்கதற,  அல்லத,  அநத அம்ரிமைணUக்பகிகட 
எனன பU் கட்டுரைச்சமைனயற இருக்க.  பச,  இவனப் பபறய் 
இப்படி பசறல்லிட்டரிமைற?  இப்பபற ப் கட்டுரைணடு பபரும் 
ப் கட்டுரைணடு வUதரிமைற –  தZமைரிமைமையயம் கிணடுபகிறளகிிபறறம். 
நனமைரிமை சறரநத ஒரு இடததில தZமைரிமை 
திணUக்கிப்படுகிிறதஙகிிறமைதயம்  கிணடுபகிறளகிிபறறம். 
பமைடப்பUனுமைடய வZச்சு எஙகி வரும்னற அநதப் 
பறரமைவக்கம் ஒரு பஙகிளுனிப்பு இருக்க.  பவறுரிமைபன 
பறரமைவ ரிமைட்டுபரிமை பமைடப்பறகிவம் ஆகிறத.

சவரேஷ்:  உஙகி கிமைதயலகிம் ப் கட்டுரைநதபட்டதற இருக்க. 
நிமைறயப் பU் கட்டுரைச்சமைனகிள.  பறரக்கிிறத எல்லறபரிமை 
உஙகிமைளப் பறதிக்கத.  திமைசபயல்லறம் பநருஞ்சி 
எடுததற அத ஒரு கிளம்.  அதிலபய உருரிமைறல்கிட்டு – 
பவறு ஒனறு.  இப்படி நறன வகததக்கிிபறன.  அநத 
திமைசபயல்லறம் பநருஞ்சி பதறகப்பப பறரததறல், 
அதல நறல பU் கட்டுரைச்சமைனகிள.  முதல்ல சறதிக்களள 
இருக்கிிற பபறருளறதற் கட்டுரை ஏற்றததறழவ, 
கிி் கட்டுரைறரிமைஙகிளுக்களபள இருக்கிிற சறதி ஏற்றததறழவ – 
இத எப்படி? இதல ஒரு திட்டரிமைிடல் இருக்கிற?

வவேணுவைாபால்:  எனக்கப் பபரும்பறலம்,  90  சதம் 
தற்பசயல் நிகிழவகிளதறன.  இமைத எழதணம் இமைத 
எழதக்கடறதஙகிிறததறன.  எப்படினற,  எனக்க 
எழதம்பபறபத பதத கிமைத எழதணம்னு ஒரு லிஸட் 
தறன பதறணம்.  அய்பயற,  இப்படிததறன பதறணம்.  எத 
முனனறடி எழதபறன,  எத பUனனறடி எழதபறனனு 
நறபன கட வகக்கிமுடியறத. இப்படிபயறரு வUஷயம் – 
இமைத எழதபவறம்னுதறன நிமைனச்சிருப்பபன தவU் கட்டுரை…
ஆனற அத எனனபவற பதரியமைல,  பவமை் கட்டுரைட்டியற 
வUழநதிருக்க.  ஒருவமைகியUல தற்பசயல்தறன. 
பUற்கிறலததலதறன நறன எனன பணபறன – 
நZஙபகில்லறம்,  வUரிமைரசகிரகிள பசறல்லச்பசறல்லததறன 
நறன பவமை் கட்டுரைட்டியற எழதணபரிமைற அப்படிஙகிிற 
இடததக்க வநபதன. 

அப்படி இல்லறரிமைபல,  முதல் பதறகப்பு 
இருக்கிில்லீஙகிளற,  ‘பூரிமைிக்கள ஓடுகிிறத ஒரு நதி’  – 
அநதத பதறகப்மைப முதனமுதல்ல எனனுமைடய 
கில்யறணததனறு பகிறணடு வ் கட்டுரைலறம்னு ஆமைசப்பட்டு, 
இநதத பதறகப்மைப எஸ.சஙகி் கட்டுரைநற் கட்டுரைறயணனகிிட்ட 
பகிறடுததிருநபதன.  அவர எனன பணணUனறரனற, ‘நறன 
மைடப் அடிச்சு,  பசனமைனயUல இருக்கிிறதனறபல 
பகிறணடுவநதடலறம்’னு பசறனனறர.  2000  ரூபறய் 
பசலவழிச்சு மைடப் அடிச்சறர.  2000  ரூபறய் எனனறல 
அப்ப பகிறடுக்கி முடியமைல. பகிட்டுட்பட இருநதறர. ஏய், 
பகிறடுப்பற பகிறணடு வநத் கட்டுரைலறம்னறரு.  அத 
தளளுனிததளளுனிப் பபறயUடுச்சு. பகிறணடு வ் கட்டுரைமுடியமைல. 
அப்பபற எனன பணணUபனனனற,  அவர மைடப் அடிச்ச 
வறக்கிிபல மைவச்சிருநதறரு.  வசநதகரிமைறர அப்பததறன, 
98  –  அநத கிறலததலதறன வரறறரு.  வநதவடபன, 
நணபரகிள –  பறஸகிர சக்தி,  அவப் கட்டுரைல்லறம் எஙகி 
பக்கிதத ஊர.  லட்சுரிமைிபு் கட்டுரைம்.  நறன ‘நுணபவளுனி  
கிி் கட்டுரைகிணஙகிள’  பரிசு வறஙகிி கமுதததிபல வநத அநத 
வUளம்ப் கட்டுரைததின வழியறகி இவஙபகில்லறம் என வZடு 
பதடிவநத பபச ஆ் கட்டுரைம்பUச்சறஙகி.  முற்பபறக்க 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 



  35 

எழததறளர சஙகிததில இருநத எல்லறம் வநதறஙகி. 
அவஙகி பசறல்லியUருக்கிறஙகி.  பவண இப்படி ஒரு 
பதறகப்பு பதறகததறன.  அத இனனும் வ் கட்டுரைறரிமைபல 
இருக்கனனு.  உடபன இவர பபறயU,  எனமைன 
யறருனனு பதரியறரிமைபல, அமைத வறஙகிிட்டு பநப் கட்டுரை எஙகி 
வZட்டுக்க வநதிருநதறர.  வநத,  உனனுமைடய 
பதறகப்மைப நறன பபறடபறனனறர.  பசறல்லிட்டு – அவர 
பசறனனத –  நறன சரிமைமதத்தை மீபததல,  2000 க்க ஒட்டி 
எழதவநத ஆட்கிளல இவ்வளவ பவமை் கட்டுரைட்டியற 
எழதக்கடிய மைபயன இவன ஒருததனதறன.  அதனறல 
இவமைனப் பபறடுபறனனு பறஸகிர சக்திகிிட்ட 
பசறனனற் கட்டுரைறம். அப்படி நிமைனச்சு எழதமைல. பவவ்பவறு 
வUஷயஙகிமைள நறரிமை பசறல்லணம்னுதறபன 
பதறணUயUருக்கம். பசறனனபத பசறல்றமைதவUட.

சவரேஷ்:  இத ப் கட்டுரைறம்பக் கிவரநத வUஷயம்தறன.  அதற்க 
முனனறல இனபனறரு பதறகப்பு –  எனக்கப் பபயர 
ஞறபகிம் வ் கட்டுரைல.  அதில முதல் கிமைதல 
கிடனபகிறடுக்கிவநத ரிமைதரிமைறற்றப் பU் கட்டுரைச்சற் கட்டுரைம் 
பணணவறஙகி.

ைண்ணன்: கிணணUகிள.

வவேணுவைாபால்:  இப்ப வUவசறயம் பதரியம். 
கிணணUகிளனற ஒரு வUலஙக,  பறமைவ வநத அதல 
ரிமைறட்டிக்கிிடறத. 

இதல இனபனறரு பU் கட்டுரைச்சமைன இருக்க.  ஒரு 
பமைடப்பறளுனிக்கப் பல்பவறு சுதநதி் கட்டுரைம் இருக்க.  அவன 
தன பசறநத சறதிக்களள நடக்கிக்கடிய 
அபயறக்கிியததனதமைதயம் பசறல்வறன.  அபத 
சரிமையததல,  ரிமைறற்று சறதியUல நடக்கிிறமைதயம் 
பசறல்வறன.  இனனுனிக்க எனன பபரிய பU் கட்டுரைச்சமைனனற, 
ரிமைறற்று சறதில நடக்கிிறமைத பசறல்றதக்க,  ரிமைறற்று 
ரிமைததமைதச் பசறல்றதக்கப் பபரிய அச்சரிமைற இருக்க. 
ஒரு இநத ரிமைததமைத ஒரு கிிருததவன எழதறத 
அச்சரிமைறததறன இருக்க.  ஒரு முஸலிம் வநத எழத 
முடியறரிமை இருக்கிலறம்.  இல்ல நறன வநத ஒரு 
முஸலிமுமைடய பU் கட்டுரைச்சமைனமைய இக்கிட்மைட 
பசறனபனனனற,  இவன யறரு வநத 
பசறல்றதக்கம்பறஙகி.  ஆனற அநத அச்சபரிமைல்லறம் 
அப்ப எனக்க இல்மைல.  இனனுனிக்கததறன அநத 
பநருக்கிடிபயல்லறம் ஜறஸதியற இருக்க. 
பதறணணூறுல நறன எழதவநத கிறலததல 
எழததறளருக்பகில்லறம் ஒரு சுதநதி் கட்டுரைம் இருநதத. 
நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிள என பசறநத சறதி இப்பப் 

படிக்கிறரிமை இருக்கிிறத நல்லதனனு நிமைனக்கிிபறன. 

கிணணUகிள எனனனனற,  எஙகி ஊரப்பக்கிம் நறன 
பபறகம் பபறழத –  +2  படிக்கிிற வமை் கட்டுரைக்கம், 
கிிருஸதவம்னற எனனனனற பதரியறத எனக்க.  எஙகி 
ஊரு,  முழக்கி முழக்கி வUவசறயக் கடும்பஙகிள 
நிமைறநதத,  சறர.  ஒரு முஸலிம் இல்லறத ஊரு,  ஒரு 
கிிருஸதவர இல்லறத ஊரு.  பல்பவறு சறதிகிள 
இருக்கத.  சரீஙகிளற?  அப்படிப்பட்ட ஊருல – 
பகிளவUப்பட்டிருக்கிலறம் –  ஆனற,  ஏசுமைவ எப்படி 
வணஙகவறஙகி,  அதக்கிறன நம்பUக்மைகி எனன, 
சடஙககிள எனன,  எதவபரிமை பதரியறத.  அப்படிபயறரு 
சரிமையததல,  எஙகி ஊருக்க வநத தணடுப் பU் கட்டுரைசு் கட்டுரைம் 
பகிறடுப்பறஙகி.  முக்கிியரிமைற ரிமைறமைல பந் கட்டுரைததல, 
தலிததகிமைள பநறக்கிி வருவறஙகி.  இப்படி 
வநதிருக்கிறஙகி,  கிிட்டததட்ட எஙகி உறவக்கிற் கட்டுரைஙகி 
எல்லறம் பதனுனியUல இருநத,  கடலர வமை் கட்டுரைக்கம். 
அஙகி இநத ரிமைறதிரிப் புதசற வநதகிிட்டிருநதறஙகி.  சில 
மைடம் இப்படிப் பணததக்கிறகி ரிமைறறியUருக்கிறஙகி.  எஙகி 
இதல ஒரு பறட்டி இப்படிப் பணததக்கிறகி ரிமைறறிச் 
சறரிமைியறடியUருக்கிறஙகி.  மூண ஞறயUற்றுக்கிிழமைரிமை 
பபறயUருக்கிறஙகி.  பறட்டி கறிபயல்லறம் பசறல்வறஙகி. 
அநதப் பறட்டிக்க மூண ஞறயUற்றுக்கிிழமைரிமைக்க பரிமைல 
தறஙகி முடியல –  பபறடற நZயம் ஒஞ்சறரிமைியம்னு 
திரும்பU ரிமைறரியறததறகிிட்டபய வநதட்டறஙகி.  இநதப் 
பறட்டி தனக்க ஒரு சினன பவர இருக்கனனு நம்புத – 
தனமைன நறடி எல்லறரும் வருவறஙகி.  கறி 
பசறல்வறஙகி.  இபதல்லறம் வUட்டுப்பபறகி,  அதக்க 
ரிமைனரிமைில்ல.  திரும்பUத தறய் ரிமைதததக்பகி –  பபறட்டறச்சு, 
வநதறச்சு. 

இத எஙகி ஊரல நடநத ஒரு வUஷயம். இத அப்ப நறன 
ஒரு புனனமைகிபயறடதறன பறரதபதன.  ஒரு 
பமைடப்பறளுனியற புனனமைகிபயறட பறரக்கி முடியல.  இநத 
இக்கிட்டுல,  பணததக் பகிறடுததக்கட ரிமைறற்றுவதற்க 
இத நடநதத.  அநத வUஷயதமைத ஏன நறரிமை ஒரு 
பமைடப்பறளுனியற எழதக்கடறத,  அப்படினனு பதறணUச்சு. 
உதற் கட்டுரைணரிமைற,  தலித தனக்கரிய சுயரிமைரியறமைத, 
கிணணUயம்,  ரிமைனுனிதமைன ரிமைனுனிதன பநசிக்கிக்கடிய ஒரு 
ஏக்கிம்,  இநத ஏக்கிதமைத ரிமைனதினுனில் பதக்கிின ஒரு 
கினவனறல,  அவன எனன பணணலறம்,  அவன அநத 
இடததக்கப் பபறகிலறம்.  ஒரு இமைடப்பட்ட சறதி 
ரிமைறறுறறனனற அதல ஒரு உளபநறக்கிம் இருக்க. இதல 
பணம் இருக்கஙகிிற ஒரு வUஷயம் இருக்கிில்லீஙகிளற. 
முக்கிியரிமைற,  இமைடச்சறதிமைய நZஙகி ரிமைறததினZஙகினற, 
இமைடச்சறதிமையச் சறரநத எல்பலறரும் ரிமைறறுவதற்கிறன 
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ஒரு வறய்ப்பு இருக்க.  அநத இடம்,  முக்கிியரிமைற, 
புதப்பட்டியUல,  முயனறு பறரததறரகிள.  ரிமைறறனறஙகிளற 
ரிமைறறமைலயறஙகிிறதில்மைல…முயனறு பறரததறரகிள. 
இநதச் பசய்தி எனக்பகிறரு பசய்திதறன.  ஆனற 
நரிமைக்கததறன பதரியபரிமை,  வUவசறயUனனு நறன பபனற 
எடுததட்படனனற அதக்களள இநத வUஷயம் 
வநதடும். இதவம் ஒரு பறரமைவ சறரநத வUஷயம்தறன.

ைண்ணன்:  இப்ப நZஙகி இத பசய்தியற வநததனனு 
பசறல்றZஙகி.  எநத அளவ உஙகிளுமைடய பந் கட்டுரைடி 
அனுபவஙகிமைள எழதறZஙகி.?

வவேணுவைாபால்:  இத ஒரு நல்ல வUஷயம் கிணணன. 
நறன இதவமை் கட்டுரைக்கம் கிிட்டததட்ட,  ஒரு 90  சதம் என 
பசறநத அனுபவததல இருநத எழதபவ இல்மைல.

ைண்ணன்: எழதபவ இல்மைலஙகிறZஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  ச் கட்டுரைக்கிிருக்க.  இனனும் 
மைவச்சிருக்பகின.  90  சதம் எழதமைல.  10  சதம் என 
வறழக்மைகியUல இருநத எழதியUருக்கிலறம்.

ைண்ணன்:  தி.ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைமைன ஆசறனனு பசறல்றZஙகி. 
‘என பசறநத அனுபவததில் பதரிநதமைதததறன நறன 
பசறல்லபவன,’னு அவர பசறல்றறப் கட்டுரை.

வவேணுவைாபால்:  அமைத இனபனறரு பகிளவUயற 
மைவச்சுக்பகிறஙகி.  இப்ப,  நZஙகி பகிளவU பகிட்கிலறம், ‘ஏன 
உஙகி நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிபள உஙகி வறழக்மைகிமையச் 
சறரநததறபன எழதினZஙகி?’  உஙகி பUனபுலம் சறரநத 
எழதறத பவற.  பதறழில் சறரநத எழதறத பவற. 
ஆனற எனன ஒரு பபரிய பவடிக்மைகினற,  பசறநத 
அனுபவஙகிள,  பசறநத கிஷ்ட நஷ்டஙகிள 
இருக்கிில்மைலஙகிளற –  இனபனறருததருமைடய 
வறழக்மைகியமைடய ஒரு சினன கறு கிிமைடச்சவடபன, 
அநத வறழக்மைகிமைய ரிமைிகிப்பபரிய அளவUபல வUரிததப் 
பயணப்படுகிிபறன.  இப்ப ஒரு சிலநதி,  இமை் கட்டுரை வநதறல், 
அப்படிபய அநத இமை் கட்டுரைமைய பநறக்கிி,  வமைலமையச் 
ச் கட்டுரைச் கட்டுரைனனு பUனனுனிக் கிட்டுதில்லீஙகிளற,  அத ரிமைறதிரி, 
ஒரு பசய்திமைய எனனுமைடய பசறநத 
அனுபவததினுமைடய அநத மூலக்கறுனனறபல அமைத 
அப்படிபய,  கிமைதயறப் பணபறன.  அததறன அனுபவரிமைற 
இருக்பகி தவU் கட்டுரை,  அநதப் பU் கட்டுரைச்சமைன,  அதனுமைடய 
மைரிமையரிமைறன கிருதத,  எனனுமைடய கிருதத அல்ல. 
அதனறல,  இநத அனுபவஙகிள ஏபதற ஒரு வமைகியUல, 
அநதக் கிமைதமைய உநதித தளளுனிகிிட்டிருக்க.  அநதக் 

கிமைதமைய ஒரு கிருவற்ற கழநமைதயற ரிமைறற்றுவதற்கிறன 
ஒரு முமைனப்பு இருக்கிில்லீஙகிளற.  ஆனற கிரு 
எனனுமைடய கிருவல்ல.  அமைத வளரததத வUட்டத 
பூ் கட்டுரைற நறன.  நறன சறப் கட்டுரைறட கிருமைவ வயUற்றில் 
தறஙகிியUருக்பகின.  அநதக் கிருமைவ எனபனறட ் கட்டுரைதத 
நறளஙகிளறல் வளரக்கிிபறன.  அத ரிமைறதிரிததறன 
எனனுமைடய பஙகிளுனிப்பு எனபத –  நறன அமைத 
வளரதபதன எனபததறன. 

எனனுமைடய பசறநத வறழக்மைகி ஒரு 10  சதவUகிதம் 
இருக்கிலறம்.  அபத சரிமையததல என நணபரகிள சறரநத, 
நறன பறரததக் பகிளவUப்பட்டத ஒரு 20-30  சதவUகிிதம் 
இருக்கிலறம்.  ஒரு 40  சதம் உணமைரிமையம்,  60  சதம் 
புமைனவம்தறன எனனுமைடய பமைடப்புனனு 
பசறல்லலறம்.  இனனும் பகிறஞ்சம் பநருக்கிிப் 
பUடிச்சcஙகினனற ஒரு 35  சதம் உணமைரிமை,  65  சதம் 
புமைனவம்,  அநதப் புமைனவ எனபத எனனனனற, 
எனனுமைடய அனுபவததனுமைடய சற் கட்டுரைறம்சம்னு 
மைவச்சுக்பகிறஙகி.  இநத வUஷயம் இப்படிததறணடற 
நடநதிருக்கம் – பசறல்பறறரிமைில்மைலஙகிளற. அத ஏனனற, 
எனனுமைடய அனுபவம் அப்படி. 
கிணடறிஞ்சிருப்பபனுனில்ல?  எனனுமைடய 
அனுபவததினுமைடய சறறுதறன இப்படி 
வழிநடதததனனு நிமைனக்கிிபறன. இப்படிததறன அநதப் 
பமைடப்பு இதவமை் கட்டுரைக்கம் உருவறகிியUருக்க.

ைண்ணன்: தி. ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன பற்றிக் பகிட்படன.

வவேணுவைாபால்:  இத ஒரு பபரிய பவடிக்மைகிதறன. 
இநத நறவல் வநதபபறத சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைி படிச்சறர. 
அவர எனன பசறனனறரனற –  ‘ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன 
உமை் கட்டுரையறடல்ல ரிமைிகி பகிட்டிக்கிற் கட்டுரைர.  நZஙகிகட,  உஙகி 
உமை் கட்டுரையறடல் பகிறஞ்சம் பகிறஞ்சம் அநத இடததில 
இருக்க.’  இத ஒரு வUஷயம்.  வசநதகரிமைறர, 
‘உஙகிளுக்க யறர பUடிக்கம்’னு பகிட்டறர.  ‘இப்பபறதம் 
எப்பபறதம் எனனுமைடய ரிமை் கட்டுரைணம் வமை் கட்டுரைக்கம் 
ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன தறன எனனுமைடய கரு,’  அப்படினனு 
பசறனபனன.  அப்படிச் பசறல்லம்பபறத,  ‘அவருமைடய 
ஒரு அமைடயறளம் கட,  பமைடப்பUல 
இல்மைலபயப்பற,’னனறர.  ‘'ஒரு அமைடயறளம் கட 
இல்மைலபய.' 

இநத பதில் எனக்க ப் கட்டுரைறம்ப சநபதறஷரிமைறன பதிலற 
இருநதத.  எனக்க கரு அவரதறன.  சில மைடயததல 
கரு பறடியதரிமைறதிரிபய சிஷ்யன பறடரிமைறட்டறன. 
இதக்க நறன எனன கிற் கட்டுரைணம் பசறல்பறனனற –  அவர 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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பUறநதத ஒரு பU் கட்டுரைறரிமைணப் பUனனணU.  ஒரு சஙகிcதப் 
ப் கட்டுரைம்பமை் கட்டுரை.  அவ் கட்டுரைத கிலறச்சற் கட்டுரைம் –  ஒரு பவமைலவறய்ப்பு 
சறரநத அமைத நம்பU வறழக்கடிய ஒரு உலகிம். 
கிணடிப்பற,  ‘உததிபயறகிம் புருஷ லட்சணம்’னு 
பசறல்வZஙகி இல்லீஙகிளற –  அநத இடதமைதச் சறரநத 
பபறகிக்கடிய ஓர உலகிம்.  எனனுமைடயத 
சறதிப்பUனனலறல் ஆன ஒரு உலகிம்.  வUவசறய 
உலகிம்.  அநத இடததில இருநத பவறுபட்ட உலகிம். 
தஞ்மைசயUலயம் பU் கட்டுரைறரிமைணரகிள எல்லறம் நிலஙகிள 
மைவச்சிருநதறஙகி.  ஆனற அவஙகி எல்லறதமைதயம் 
அடுததவஙகிள வUவசறயம் பணணவUட்டுட்டு,  அதிபல 
பதறற்று,  அல்லத வருரிமைறனம் சரியற வ் கட்டுரைறரிமை,  அநதப் 
பஙகதபதறமைகி வ் கட்டுரைறரிமை வUட்டுட்டுப் பபறயUட்டறஙகி, 
எல்லறருபரிமை.  ஆனற நறன கிளததல இறஙகிி பவமைல 
பசஞ்பசன.  எனபவ இ் கட்டுரைணடு சமூகிமும் பவவ்பவறு 
சமூகிம்.  எனபவ எனனுமைடய ் கட்டுரைததததிலிருநததறன 
என கிமைதமைய எழதமுடியம்.  ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன 
அவருமைடய ் கட்டுரைததததிலிருநததறன அவர கிமைதமைய 
எழதமுடியம்.  ஆனற அவர பறரதத ரிமைனுஷஙகி 
இருக்கிறஙகி இல்லீஙகிளற,  அத ரிமைறதிரி எனனுமைடய 
ரிமைனுஷஙகிள நறன பறரக்கிலறஙகிிறத இருக்க 
இல்லீஙகிளற. எனக்கம் ஒரு ரிமைனுஷன இருக்கிறன. 

இதல பசமௌடம்ரிமைறனனு ஒரு ரிமைனுஷி இருக்கிற 
இல்லியற.  நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிளல ஒரு ரிமைனுஷி 
வரறற இல்ல.  அபத ரிமைறதிரி கநதப்பமைனல 
சுப் கட்டுரைநதி் கட்டுரைனனு ஒரு ரிமைனுஷன வரறறன இல்லியற. 
நிலபரிமைனனும் நல்லறளல கிமைடசில வறமைழததறப் கட்டுரைறடு 
ஒரு ரிமைனுஷி வரறற இல்மைல.  நறன எனனுமைடய 
ரிமைனுஷிமைய எழதிபனன,  பவண.  நZ உனனுமைடய 
ரிமைனுஷிய எழதனனு எனக்க ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன 
பசறனனதறகி நறன எடுததக்கிிபறன.  அப்படிததறன 
அவர எனனுமைடய கரு.  ஆனற இனபனறருததருமைடய 
சிக்கிமைல நறன என பசறநத அனுபவரிமைற ரிமைறததி 
எழதபறன. அத பரிமைட்் கட்டுரைறசில நடநதறலம் சரி. அதறவத 
நZஙகி ஒற்மைற வரியUல ஒரு ரிமைறனுட சிக்கிமைலச் 
பசறல்றZஙகி.  அத எனக்கப் புதசற இருக்கம்.  அநத 
ஒற்மைற வரிமைய என அனுபவரிமைற ரிமைறற்றி,15  பக்கிம் 
கிமைத எழதபறன.

சவரேஷ்:  நணபர சுனுனில் கிிருஷ்ணன ஒரு பகிளவU 
பகிட்டிருநதறர.  நZஙகி பஜயகிறநதமைனப் பற்றிப் 
பபசும்பபறத,  அநதக் பகிளவUயமைடய validity  கடின 
ரிமைறதிரி இருநதத..,  சரிமைமதத்தை மீபததில உஙகிளுமைடய 
ஆட்டமும்,  நிலபரிமைனனும் நல்லறளும் படிச்சிருக்கிறர. 
படிச்சதிலிருநத அவர எனன பகிக்கிறறரனற , கிமைதயUன 

ஒட்டுபரிமைறதத பபறக்கக்க எதி் கட்டுரைற பறசிட்டிவ்வற 
முடிக்கிணம்னு முடிச்ச ரிமைறதிரி இருக்கஙகிிறறர.  இப்ப 
நZஙகி பஜயகிறநதன பற்றி பசறல்லம்பபறத பசறனனZஙகி. 
ஒரு பU் கட்டுரைச்சமைனமைய எடுக்கிிறறர.  ப் கட்டுரைணடு த் கட்டுரைப்மைபயம் 
உட்கிறரநத பபசறறர.  ஆனற அவருமைடய முடிவகிள 
எப்பபறதம் முற்பபறக்கிற,  எத அதிகிரிமைற ரிமைனுனித 
கலததக்க நனமைரிமைதரும் –  அமைத நவZனததிலிருநத 
எடுததக்கிிறதக்கத தயஙகிறரிமை ஒரு முற்பபறக்கிறததறன 
முடிக்கிிறறர அப்படீனனு.  இப்ப உஙகி கிமைதகிளல. 
அதபனறட பறதிப்பு இருக்கிற.  எனக்க இதவமை் கட்டுரைக்கம் 
அப்படிப் படல.  ஆனற அப்படி ஒரு த் கட்டுரைப்பு இருக்க. 
அவஙகி நணபரகிளுக்களள வUவறதிச்சிருப்பறஙகி 
பபறலிருக்க.  நZஙகி பஜயகிறநதன பற்றி இநதக் 
கிருதமைதச் பசறனனப்பபற நணபர பசறனனதல ஏபதற 
ஒரு element of truth இருக்பகிறனனு பதறணத.

வவேணுவைாபால்:  நறன அறுபத எழபத கிமைதகிள 
எழதியUருப்பபன.  அதிபல ஒரு ஐம்பத கிமைதகிள 
நி் கட்டுரைறத் கட்டுரைவறன வUஷயதமைதக் கிறட்டியUருப்பபன. 
பவணணUமைலபன மைவச்சுக்பகிறஙகி. புததயUரப்புனு ஒரு 
கிமைத –  பஜயனுக்கப் பUடிச்ச ஒரு கிமைத.  அநதப் பசு 
ரிமைறடுக்கத தZவனம் பதடிப்பபறறறர இல்லீஙகிளற – 
கிமைடசில திருடறறர இல்லீஙகிளற…தற்பகிறமைலக்கப் 
பபறறறர இல்லீஙகிளற –  அதல ஒரு கழநமைத 
பUறக்கதஙகிிறதத தவU் கட்டுரை பவற ஒணணம் இல்மைல. 
அவ ரிமைறசரிமைற இருக்கிற,  கிரப்பUணUயற இருக்கிற, 
கிிட்டததட்ட பதத நறமைளக்கப் பUனனறல 
பUறக்கிபவணடியத அநதப் பதற்றததல 
முனகட்டப்பUறக்கிிறற.  பனுனிக்கடம் 
இறஙகிிடுதஙகிிறனறபல பUறக்கிிறற.  வறழக்மைகியUபல 
பநரநிமைல உச்சஙகிளும் உணடு.  ரிமைமைலயUலிருநத 
சரிநத உருணடு வUழநதவUட்டு எழபவ முடியறப் 
பளளததறக்கிில் வUழநத எலம்புக்கடறன 
சம்பவஙகிளும் உணடு.  யறருபரிமை பறரக்கி முடியறரிமைல். 
இ் கட்டுரைணடுபரிமை வறழக்மைகியUபல இருக்க.  இநத உச்சஙகிள 
ப் கட்டுரைறம்ப அபூரவரிமைறனமைவ. 

உதற் கட்டுரைணரிமைற,  நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிமைள எடுததகிிடுஙகி. 
முடிவ எனன?  அபத ரிமைறதிரி திமைசபயல்லறம்  
பநருஞ்சியUல் அநத நறவUதனுமைடய முடிபவனன? 
ஆனறல் வறழக்மைகியUனுமைடய ஒரு பப் கட்டுரைறற்றிபல 
பபரும் ப் கட்டுரைப்பUபல நல்ல ரிமைனுனிதரகிள வநதடுவறஙகி. 
இததமைன பபர லஞ்சம் வறஙகம்பபறத ஏன நZஙகி 
வறஙகிறரிமை இருக்கிcஙகினனு ஒரு பகிளவU 
இருக்கிில்லீஙகிளற?  கிணணனகிிட்ட, 
வரும்பபறபதல்லறம்,  ‘கிணணன,  உலகிபரிமை –  லஞ்ச 
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லறவணயம் இவ்வளவ ஆயUபபறயUடுச்சு கிணணன. 
தறஙகிபவ முடியமைல,’  அப்படினனு பசறல்லிட்டு 
வநபதன.  ஆனற,  அத 90  சதம் இருக்கத,  99  சதம் 
இருக்கத.  பவறு ஒரு சதம் இருக்கபத.  இத 
ரிமைறதிரிததறன கிமைதகிளுக்களபளயம் ரிமைனுனிதனுமைடய 
நல்லியல்புகிள அஙகிஙபகி வ் கட்டுரைக்கடிய இடஙகிள 
இருக்க.  நல்ல ரிமைனுனிதரகிமைளச் சநதிக்கிக்கடிய 
சநதரப்பஙகிளும் இருக்க. கிணணUகிளபல பவறு ஒனறற 
இருக்க.  ஆனற இநதக் கிமைதல இப்படியUருக்க. 
இனபனறனனு –  அத முடிவ சறரநத வUசயம் அல்ல. 
அத அநத பறததி் கட்டுரைம் கிறலனறுவதற்கிறகித தததளுனிதத 
தததளுனிப்பUனுமைடய முடிவ அத.  அமைத அப்படிததறன 
பறரக்கிணம்.

சுப் கட்டுரைஷ்: நிலம் எனும் நல்லறளபலயம்…

வவேணுவைாபால்:  அவன,  இநத பகிறயமுததூரல கிறல் 
ஊனற பவணடறரிமைற?  அவனுக்க எனன ஆத் கட்டுரைவ?  நZஙகி 
பசறல்லக்கடிய ஆத் கட்டுரைவ கிிமைடயறத.  நZஙகி 
பசறல்லக்கடிய பவமைலகிள சம்பநதரிமைறகிபவற,  நZஙகி 
பசறல்லக்கடிய கிலறச்சற் கட்டுரைம் சறரநபதற அல்ல.  அவன 
அவன இழநத ரிமைணமைணவUட்டு பUச்சு எடுக்கி 
முடியவUல்மைல.  அநத ரிமைணமைண இழநத 
அவனுமைடய..ஒரு தவUப்பு.. அத கிிட்டததட்ட அவமைனக் 
கிறய் அடிச்சத ரிமைறதிரினனு மைவச்சுக்பகிறஙகி.  அமைதத 
பதடணம் இல்மைலயற. எப்படி அம்ரிமைற வநதறளல ஏபதற 
ஒனமைறத பதடுறறஙகி இல்மைலயற.  அவன பதடுறறன. 
கிறல் ஊனற,  at  least,  நறவல்மைலயறவத கிறல் 
ஊனறணரிமைில்மைலயற?  கமைறநதபட்சம், 
நறவல்மைலயறவத கிறல் ஊனறணரிமைில்மைலயற?

ைண்ணன்:  அமைத இயற்மைகி மூலரிமைறகிததறன 
பசய்யறZஙகி,  இல்மைலயற?  இயற்மைகி மூலரிமைறகிததறன 
அநதக் கிறலனறமைல இஙபகி பசய்யறZஙகி. 
கநதப்பமைனயUபலயம் கிிட்டததட்ட அபத ரிமைறதிரிததறன. 
அநத வறட்சியUல ரிமை் கட்டுரைததக்க தணணU ஊற்றுவதன 
மூலரிமைற.

வவேணுவைாபால்:  ஆரிமைற.  ஏபதற ஒரு வமைகியUல அவன 
கிறலனறணரிமைில்ல?  அவன ஆணமைரிமையற்றவன. 
ஆணமைரிமையற்றவன எனபதற்கிறகி இநத உலகிததில் 
நி் கட்டுரைறகிரிக்கிப்பட்டவன.  நம்ரிமைளுக்க,  ஒரு லட்சம் வருட 
ரிமை் கட்டுரைபுத பதறடரச்சி உணடு.  உஙகி தறததறவக்க 
முனனறடி தறததறவக்க முனனறடி தறததறவக்க 
முனனறடில இருநததறன நZஙகி இஙகி வநத 
உட்கிறரநதிருக்கிறZஙகி.  பறற்கிடல்ல ஆசcரவறதம் 

வறஙகிின ரிமைறதிரிததறன.  நறன எனனுமைடய ஓ் கட்டுரைறயU் கட்டுரைம் 
ப் கட்டுரைம்பமை் கட்டுரைல முனபனறடியUருநததறன வநதிருக்பகின. 
நறன எஙபகிஙபகிபயற ஓடியUருக்கிலறம். 
எஙபகிஙபகிபயற அடிபட்டு எனனுமைடய முனபனறரகிள 
வநதிருக்கிலறம்.  ஆனற நறன இஙகி வநத 
உட்கிறரநதிருக்கிிபறனனற,  ஒரு ரிமை் கட்டுரைபுதபதறடரச்சி 
இருக்கத. உஙகிளுக்க இருக்க, அவஙகிளுக்க இருக்க. 
இநத ரிமை் கட்டுரைபுதபதறடரச்சி அறுநத பபறவதற்க எப்படி நறரிமை 
வUடமுடியம்.  அவன அநத இடததிலிருநத 
வநதறனுனில்மைலயற?  அநத ரிமை் கட்டுரைமைபப் 
பUடிக்கிணரிமைில்மைலயற? 

ரிமை் கட்டுரைபுனனற,  பரிமைறணமைணயற,  பழமைரிமைஙகிிறத நறன 
பசறல்லமைல.  அவனுக்கரிய ஆதற் கட்டுரைம்,  சுருதினனு 
ஒனறு இருக்கிில்மைலயற?  அநத சுருதிமைய அவன 
பUடிக்கிணம்.  உஙகிளுக்க உஙகி பறப்பற இருக்கத. 
அவனுக்க இபதறட அறுநத பபறகிிறத. ரிமை் கட்டுரைபு. யறருக்க? 
அநத கநதப்பமைனயUபல வ் கட்டுரைக்கடியவன.  அவன அநத 
ரிமை் கட்டுரைஙகிளுனின வழியறகி,  அநத தணணZர ஊற்றுவதன 
வழியறகி,  அவன ஒரு ரிமை் கட்டுரைபுத பதறடரச்சி 
உருவறக்கறறன. அவனுக்க ஆமைச இருநதிருக்கிறதற? 

இனபனறனனும் பசறல்பறன.  எஙகி ஸகல் அஞ்சறம் 
கிிளறஸ வமை் கட்டுரைக்கம் இருக்கிில்ல,  சறர,  அஙகி படிக்கிிற 
கிறலததல,  அழகிற இருக்கம் சறர,  அநத ஸகல. 
பரிமைறததபரிமை,  மூபண மூண கிட்டடம்தறன.  உஙகி ஊர 
பக்கிம் இருக்பகி,  ஓட்டு வZடு –  எனன ஓடு –  ஓசூர 
ஓபடற எனனபவற பசறல்வZஙகிபள,  அநத ஓடு தறன 
ஒரு பக்கிம் இருக்கம்.  அத பமைழய கிட்டடம்.  இநதப் 
பக்கிம் அஞ்சறம் கிிளறஸக்க புதக்கிட்டடம்.  ப் கட்டுரைணடறம் 
கிிளறஸ மூணறம் கிிளறஸ சிபரிமைணட்டு.  மைரிமையததல 
நல்ல கிி் கட்டுரைவணட்.  அருமைரிமையற இருக்கம்.  அத எஙகி 
கிி் கட்டுரைறரிமைததல யறரு பகிறடுதததனனு பதரியமைல.  நறல 
ரிமைணUக்க வUட்டறஙகினனற,  ஒரு ரிமைணUபந் கட்டுரைம் 
வUமைளயறடுபவறம்.  அப்ப,  ் கட்டுரைறசுனனு ஒருததர ப்யூனற 
வநதறர.  அவர எனன பணணUனறரனற,  சுததி ரிமை் கட்டுரைம் 
மைவக்கிலறம்,  அப்படினனறர.  ரிமை் கட்டுரைம் மைவச்சத 
ரிமைட்டுரிமைில்லறரிமை,  இநத ரிமை் கட்டுரைம் கிணணனும் 
பவணபகிறபறலம் பசரநத வளரக்கி பவணடியத.  இநத 
ரிமை் கட்டுரைம் தியறகவம் சுப் கட்டுரைஷூம் பசரநத 
வளரக்கிபவணடியத –  அப்படி பநநதவUட்டறர.  நறஙகி, 
பநநதவUட்டதனறபல,  அநத ரிமை் கட்டுரைததக்க தணணU,  பவர 
பUடிக்கிிற வமை் கட்டுரைக்கம்,  உதற் கட்டுரைணரிமைற,  மூணறங 
கிிளறஸலபய  பநரநத வUட்டறஙகி –  மூண வருஷம் 
பறரததக்கிிடுபவறரிமைில்மைலயற –  அத ரிமை் கட்டுரைரிமைறயUடுச்சு. 
இனனுனிக்க வமை் கட்டுரைக்கம் அநத ரிமை் கட்டுரைம் இருக்க,  சறர.  நறன 
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வளரதத ரிமை் கட்டுரைம்.  இனனுனிக்க நடநதபபறகம் பபறத,  அநத 
ரிமை் கட்டுரைதமைதப் பறரக்கிறரிமைப் பபறகிரிமைறட்படன.

ைண்ணன்: அநத ரிமைறதிரியறன பUனனணUதறன உஙகிமைள 
இநத ரிமைறதிரி முடிவ எடுக்கி மைவக்கதற?

வவேணுவைாபால்:  இல்ல,  இல்ல.  இத unconscious ஆ 
பதறழிற்பட்டிருக்கபரிமைறனனு நிமைனக்கிிபறன. 
நிஜரிமைறகிபவ,  இப்ப நZஙகி பகிட்ட பUனனறடிதறன 
பயறசிக்கிிபறன.

ைண்ணன்:  இத இ் கட்டுரைணடுக்கம் ஒப்புமைரிமை 
இருக்கிிறதகட உஙகிளுக்கத பதறனறியUருக்கிறத.

வவேணுவைாபால்:  இல்மைல.  நறவல் எழதம்பபறத 
நிமைனச்சதில்மைல.  இப்பவமை் கட்டுரைக்கம் நிமைனச்சதில்மைல. 
ஆனற, unconscious அத இருநதிருக்கிலறம்.

த சியாக:  இமைத unconscious ஙகிிறZஙகி.  அபத கிமைதயUல, 
கநதப்பமைனயUபல,  பபணமைண நணபருக்க 
ரிமைறற்றிக்பகிறடுக்கிிறத – அநத நிமைலமைரிமை வரறத பபரிய 
வUஷயம்.  பபறதவற அதரிமைறதிரினனற தற்பகிறமைல 
பதறணம்,  பபறறறமைரிமை பதறணம்,  பகிறவம் பதறணம், 
அவஙகிளக் பகிறல்லணம்னு பதறணம்.  இநத 
ரிமைறதிரிததறன இருக்கம்.  இமைதததறணடி இப்படிபயறரு 
நிமைலமைரிமை வரறதக்க எனன கிற் கட்டுரைணம்?

வவேணுவைாபால்:  அப்படியறன ஒரு ஆள இல்மைலனு 
நZஙகி நிமைனக்கிறZஙகிளற?  சறததியம் ப் கட்டுரைறம்பக் கமைறவ. 
இப்பபற இநத முடிவ எடுப்பதற்க ரிமைிகிப்பபரிய 
ரிமைனப்பபற் கட்டுரைறட்டஙகிள பவணம்.  ஆனற ஒரு 
அசறல்டறததறன எடுக்கிிறறன.  இவனரிமைமதத்தை மீத ஒரு 
நம்பUக்மைகி.  இவனரிமைமதத்தை மீத ஒரு கினுனிவ.  அவன அநதக் 
கடும்பததல ரிமைிகி முக்கிியரிமைறன நணபனறததறன 
இருக்கிறன.  கடும்பம் அழிஞ்சு பபறகிணம்,  கடும்பம் 
பகிட்டுப் பபறகிணம்னு நிமைனக்கிக்கடிய நணபன 
கிிமைடயறத.  ஆனறல்,  அவளுக்கனனு ஒரு 
இடரிமைிருக்கிில்மைலஙகிளற.? 
இ் கட்டுரைணடு வUதரிமைறன இயக்கிஙகிள உணடு.  ஒனறு, 
உறவரீதியறனதற இருக்கிலறம்.  தறய்மைரிமைரீதியறக்கட 
இருக்கிலறம்.  தனமைனச் சறரநத,  ஒரு பபண வறழக்மைகி 
பூ் கட்டுரைறவம் இழநத பகிறணடிருக்கிக்கடிய ஒரு இடம் 
இருக்க.  ஒரு எழததறளனுமைடய கினுனிவறக்கட நZஙகி 
எடுததக்கிலறம்.  இத ஒரு சினன வUஷயம்தறன. 
ஆனறல், ஏன மூனறு பபர பசரநத வறழக்கடறத? ஒரு 
நணபன.  அவன பவறுதத ஒதக்கிமைல.  திருரிமைணம் 

பணணUக்கிிடட்டும்.  நறனும் கட இருக்பகிஙகிிறததறன. 
அத நிகிழநதபUன தறன ரிமைனுனிதனுமைடய ஆட்டம் 
பவறுவUதரிமைறகித பதறடஙககிிறத.  எனமைன ரிமைதிக்கிமைல. 
எனமைன avoid பணறற.

த சியாக:  அததறன இயல்பு.  ஆனற இத வநத இயல்பு 
இல்மைலனு பதறணத.

வவேணுவைாபால்: அநத இடததக்கப் பபறறத. அதறவத, 
அநத மைபயனுக்கக் கிட்டிக்பகிறடுக்கிிறதனனு 
பசறல்லிட்டு – அநதப் பபண பதளுனிவறகி இருக்கிற.  அத 
அல்ல –  இப்படிபய இருநத் கட்டுரைலறம்னுதறன நிமைனக்கிிறற. 
அநதப் பபணமைணப் பற்றி நறம் ஒரு பறய்ணட்கடக் 
கற்றம் பசறல்லமுடியறத அளவக்க நல்லவ தறன. 
பநரநதறச்சு.  இவமைனக் கில்யறணம் பணணUயறச்சு.  இத 
ஒரு முக்கிியரிமைறன வUஷயம் அல்ல.

த சியாக:  இநதப் பபணணக்கததறன கில்யறணததக்க 
அப்புறம் ரிமைறற்றம் வருத. She has totally changed.

வவேணுவைாபால்:  ஆங…  இததறன 
பமைடப்பறளுனியUனுமைடய பயணம்னு பசறல்றத.  இஙபகி 
அப்படிததறன நிகிழம்னு நறன நிமைனக்கிிபறன.  நறன 
யூகிிக்கிிபறன.
சவரேஷ்: இநத இடததில நZஙகி இனபனறரு பகிறணதமைத 
வUட்டுட்டீஙகிபளறனனு பதறணத.  பபறதவற நம்ரிமை 
சமூகிததில திருரிமைணம்கிிறத ப் கட்டுரைணடு பபர 
சம்பநதப்பட்டத ரிமைட்டுரிமைில்மைல.  கடும்பஙகிள 
சம்பநதப்பட்ட வUஷயம்.  நZஙகி அநத இடததில அநதப் 
பபணபணறட தறயறர தகிப்பனறமை் கட்டுரைபயற இவபனறட 
தறயறர தகிப்பனறமை் கட்டுரைபயற கிவனரிமைறத 
தவUரததிட்டீஙகிபள.  உஙகி பசறல்லிபலபய,  நZஙகி 
‘பசஞ்சிட்டீஙகிபளற’ – அநத இடததிபல.

வவேணுவைாபால்:  இல்மைல.  இநத மூனறு பபருபரிமை 
இருக்கிக்கடியத அவரகிளுமைடய கிி் கட்டுரைறரிமைததில் அல்ல.

சுப் கட்டுரைஷ்: திருப்பூரல.
வவேணுவைாபால்:  பவமைலக்க வநத இடம்.  இத 
அவஙகிளுக்க ஒரு வசதி அல்லவற.

த சியாக: ஆட்டததிபலயம் இப்படிததறன.

சவரேஷ்:  ஆட்டததிபல இயல்பற நடக்கத.  அவ 
பபறயUடறற.

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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வவேணுவைாபால்:  இதக்க இனபனறனனு பசறல்பறன. 
ஒரு நணபர,  இப்படி நடநதிருக்கனனு ஒரு சினன, 
பசவUவழிச் பசய்தி பசறனனறர.  இநத ரிமைறதிரி, 
நணபனுக்க அவர திருரிமைணம் பசய்த மைவததறர, 
அப்படினு ஒரு பசய்தி.  இநதச் பசய்திதறன எனக்க 
இதற்கிறன கிரு.  ஒரு சினன ஒரு வரிச் பசய்தி.  இநதச் 
பசய்தியUனுமைடய ஆதற் கட்டுரைம் – 

இமைத மைவததக்பகிறணடு –  நறன 
பசறனபனனுனில்லீஙகிளற,  பசய்திவநத நறவலற, 
கறுநறவலற ரிமைறறியUருக்கனு பசறல்பறனுனில்ல. ஆனறல், 
முழக்கி முழக்கி உடல் எனனுமைடய உடல்தறன. 
இதபல,  ஒரு பபரிய பவடிக்மைகி எனன 
பசறல்லணம்னற,  ஒரு நணபர –  பநடுஞ்சறமைலயUல 
பணUயறற்றுறறர. பஜயகிறநதன ரிமைறதிரி ஒரு பபரு – ஒரு 
வறசகி் கட்டுரைற இருநதறர.  தயஙகிித தயஙகிி எனனுனிடம் 
வநதறர. ‘சறர,  உஙகிகிிட்ட ஒனனு பகிட்கிலறரிமைற?‘னனறர. 
பகிளுஙகினபனன.  “கநதப்பமைனமையப் பற்றி 
பகிட்கிலறரிமைற?”  பகிளுஙகினபனன.  “தப்பற ஒனனும் 
நிமைனச்சுக்கி ரிமைறட்டீஙகிபள?”  இல்மைல,  நிமைனச்சுக்கி 
ரிமைறட்படன.  ‘சறர,  உஙகிளுக்க ஆணமைரிமை இல்மைலயற?’ 
நறன மைகிமையப் பUடிச்சுக் கலக்கிிபனன.  அதறவத 
எனனனனற,  அத நறனறகிபவ ரிமைறறியUருக்பகின.  ஒரு 
பமைடப்பு வநத –  அப்படிக் பகிட்டறரு.  அததறபன 
பமைடப்பு.

த சியாக: எழததறளனுனின பவற்றி.

சவரேஷ்:  இத பறல்கினுனிகிளுக்க இனனும் பபறருததரிமைற 
இருக்கனன பசறல்லலறரிமைற (சிரிப்பு)

வவேணுவைாபால்: ‘பறல்கினுனிகிள’ படிச்சிட்டு வசநதகரிமைறர 
அணணற பசறனனறர, ‘இத திருநஙமைகிகிளுமைடய பவத 
புததகிமுனனு.  இமைத அவர பசறனனபபறததறன 
பநனச்பசன,  இனனும் ஆழரிமைற 
பயணப்பட்டிருக்கிலறபரிமைறனனு.  ஏனனற,  இவ்வளவ 
பபரிய வறரதமைத கிிமைடக்கிிறபபறத –  கிிமைடக்கம்னனு 
பநனச்சு எழதல்ல.  கிிமைடச்சுருச்சு.  அப்ப இனனும் 
பல்பவறு பரிரிமைறணஙகிபளறட 
பணணUயUருக்கிலறபரிமைனனு  ஆரவம் பதறணத.

இனுனி ‘கநதப்பமைன’க்க வரபறன. ஒரு பதரநத வறசகின, 
நல்ல ஆளுமைரிமை –  பஜயன வநத எனன 
பணணUனறரனற,  பவணவUனுமைடய ஒரு ரிமைகிததறன 
கிவUததவ உச்சம்னு எழதியUருக்கிறர.  எனன 
வUசயம்னற,  அவருக்கத பதரியம்,  பவண எப்படி 

மு் கட்டுரைட்டுப் மைபயனனு.  ஆனறல்,  இவரு ஒரு வறசகின, 
எனமைன யறருனனு பதரியறத அளவUல வநதிருக்கிறர. 
இநதக் பகிளவU பகிட்டறர.  அப்பனனற,  அநத 
பவதமைனமைய,  அவனுமைடய பவதமைனமைய –  அநத 
ஆணமைரிமையற்றவனுனின பவதமைனமைய ஒரு 
இலக்கிியவறதியற,  ஒரு பமைடப்பறளுனியற,  ஒரு 
ரிமைனுஷனற பநருஙகிி இருக்பகினகிிறத 
இருக்கிில்மைலயற.  இப்ப வறஙகி.  இப்ப புதசற 
எழதவ் கட்டுரைக்கடிய பUனநவZனததவம்னு 
பசறல்பறறரிமைில்மைலயற,  இநத இதயததினுமைடய 
பநருக்கிதமைத அநத எழதத அமைடயதற,  இல்ல 
பசக்மைஸி அமைடயதறனனுதறன நறன பகிட்கிிபறன. 
உஙகிளுமைடய பநறக்கிம் எனன?  இத பசக்ஸ 
பU் கட்டுரைச்சமைனதறன.  ஆனறல்,  ஆனரிமைறவUனுமைடய கிணணZர 
அல்லவற?  ஒரு இதயததினுமைடய கிணணZர அல்லவற? 
நZஙகி,  ரிமைறுபடியம் பறருஙகி.  ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன எப்படி 
ஆசறன ஆகிிறறர எனறு.  அவர எல்லறம் பசக்ஸ 
கிமைததறன எழதினறரு – அப்படி பசறல்லமுடியரிமைற.

சவரேஷ்: அப்படி ஒரு கற்றச்சறட்டு இருநதறலபரிமை…

வவேணுவைாபால்:  இநதவக்கத பதமைவ எனனத?  ஒரு 
வறழக்மைகி அல்லவற?  பறற்கிடலிபல ஒரு பகிளவU 
இருக்கிில்லீஙகிளற.  நZ ரிமைகிமைன இழநதமைதப் பற்றிததறன 
பபசியUருக்கி.  நறன புருஷமைன இழநதிருக்பகிபன! 
அப்படிச் பசறனனவடபன அநதக் கழநமைதமைய 
இறக்கிிவUட்டுட்டுக் கிட்டிப்பUடிச்சுக்கிிறற இல்மைலயற, 
அதக்கம் இநதவக்கரிமைறன ஒரு உறவ இருக்கிற 
இல்மைலயற?  ஒரு பமைடப்பறளுனி,  அநத வறசிப்பு 
அனுபவதமைதக் கிணணZர சறரநத பநருஙகிறததறபன 
ஒரு முக்கிியரிமைறன வUசயம்.  ஒரு பபணணமைடய 
கிணணZர.  ஒரு ஆணUனுமைடய கிணணZர.  அததறன 
உலகிம் முழக்கி இலக்கிியரிமைற இருநதிருக்க.

சவரேஷ்:  நZஙகி ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன பற்றிச் பசறனனதினறல, 
ஒரு முக்கிியரிமைறன பவறுபறடு.  உதற் கட்டுரைணரிமைற,  பறலறவ 
ரிமைமதத்தை மீறல் கிமைதகிள இருக்கிில்மைலயற,  பநறிப்படுததப்பட்ட 
உறமைவ ரிமைமதத்தை மீறி நிகிழகிிற உறவ இருக்கிில்மைலயற – 
் கட்டுரைட்சணயம், அபறயச் சஙக,…

ைண்ணன்: உளநினறு உடற்றும் பசி.

சவரேஷ்:  ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன இதரிமைறதிரியறகி நிகிழகிிற 
இடதமைத ப் கட்டுரைறம்ப பூடகிரிமைறகிச் பசறல்லிட்டுப் பபறறறர. 
நZஙகி அமைத பகிறஞ்சம் explicit ஆபவ பசறல்றZஙகி. 
கிறலரிமைற?
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வவேணுவைாபால்:  கிறலம் தறன.  அதறவத,  ஒரு 
எழததறளனுமைடய சுதநதி் கட்டுரைம் ஒனனு.  அப்புறம் அநதக் 
கிறலததக்க அதக்க பரிமைபல அவ் கட்டுரைறல…பசறல்லியUருக்கி 
முடியம்.  ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைனறல பசறல்லியUருக்கி முடியம். 
ஏன,  அம்ரிமைற வநதறளல பரிமைறட்மைட ரிமைறடியUல அவஙகி 
படுததிருக்கிிற வUஷயதமைத பகிட்ட வறரதமைதலகடச் 
பசறல்வறர.  பதவடியறனபனற ஏபதற ஒரு வறரதமைதய 
பயனபடுததவறர, இல்லீஙகிளற?

த சியாக: அவர கிறலததக்க அதபவ ரிமைிகிப் பபரியத.

வவேணுவைாபால்:  அவர பநறக்கிம் இமைத 
எழதக்கடறதனனு இல்மைல.  ஆனறல் இமைத எழதினற 
இவஙகி நம்ரிமைமைள பவபறறனனற ரிமைதிச்சிருவறஙகி. 
இலக்கிியததினுமைடய தமைகிமைரிமையUலிருநத பUன 
தளளுனிடுவறஙகிஙகிிற  ஒரு அச்சவணரவUனறபல அப்படி 
எழதியUருக்கிலறம்.  நம்ரிமைளுக்க கிறலச் சுதநதி் கட்டுரைம் 
இருநதத.  இருக்கத.  அதனறலதறன அநத இடம் 
எழதிபனன.  ஆனறலம்கட நறன எநத அளவ அமைதப் 
பயனபடுததணம்,  எதக்கிறகிப் பயனபடுததபறனகிிறதம் 
இருக்க.  அளவ கட இல்மைல.  அதனுமைடய பநறக்கிம் 
எனன?  அளவக்க ஒரு பக்கிம்,  ப் கட்டுரைணடு பக்கிம் கட 
எழதலறம்.  அநத ப் கட்டுரைணடு பக்கிததக்கிறன பநறக்கிம் 
இருக்கிறஙகிிறததறன பகிளவU.

அன்பழைன்:  உஙகி பறல்கினுனிகிளபல திருநஙமைகிகிள 
பற்றி வருத.  முடிவ பகிறஞ்சம் பபறருததரிமைறத 
பதரியமைல.  இதபவ மைநனற வநத பகிறரிமைதினு ஒரு 
சிறுகிமைத எழதறறர. அதல முடிவ கிச்சிதரிமைற இருநதத. 
பறல்கினுனிகிள கறுநறவல்.  எனக்க ஏபதற முழமைரிமை 
பபறமைலபயறனனு பதறணத.  ஒரு கழநமைதமையத 
ததபதடுக்கிிறத ரிமைறதிரி –  எனக்பகினனபவற 
பசயற்மைகியறத பதரிஞ்சத.

வவேணுவைாபால்:  திருநஙமைகிமையப் பற்றி எழதவமைதப் 
பற்றி இப்ப நறன எனன நிமைனக்கிிபறனனற,  ஒரு 
திருநஙமைகிபயறடு ஒட்டி உறவUருநதிருநதற இனனும் 
நல்லற எழதியUருப்பபபனற?  நட்பறததறன பசறல்பறன. 
ஒரு பமைடப்பறளுனியற,  ஒரு திருநஙமைகியமைடய நட்பு 
இருநதிருநதற இனனும் நல்லறயUருநதிருக்கபரிமைறனனு 
பதறணத.  ஆனறல்,  எனக்க திருநஙமைகிகிமைள ஒரு 
எல்மைலவமை் கட்டுரை பறரக்கிக்கடிய வறய்ப்பு இருநதத. 

சினன வயசிபல,  எஙகி பக்கிதத ஊரல கிிருஷ்ணனனு 
ஒரு மைபயன இருநதறன.  டி் கட்டுரைறரிமைற பபறடுறதக்க ஒரு 

பபறம்பளப்புளள ரிமைறதிரி ஆளத பதடிகிிட்டு இருநபதறம். 
நறன அப்ப,  பததறவத படிச்சிட்டிருக்பகின.  அப்ப, 
ஞறனபசகி் கட்டுரைனனு ஒருததர பறக்கிிய் கட்டுரைறஜ் ரிமைறதிரி ஒரு 
பபரிய மைட் கட்டுரைக்டர ஆகிணம்னு பபரிய கினவல 
இருநதறர.  அவர எனன பணணவறர,  சினனச் சினனக் 
கிமைதபயழதி, ஒரு கிறளுனியம்ரிமைன பகிறயUல், இநத ரிமைறதிரி 
இடஙகிளுனில் நறடகிம் பபறடுவறர.  அவர அப்பபறததறன 
டிகிிரி முடிச்ச பந் கட்டுரைம்.  அப்ப பபறம்பமைளப்புளள ரிமைறதிரி 
சறயல் பவணபரிமைஙகிிறதக்கிறகி பக்கிதத ஊரல இருநத, 
கிிருஷ்ணமைனப் பUடிச்சிட்டு வநதறர.  நறஙகி அப்ப 
சினனப் பசஙகி.  அவமைனப் பறரததிருக்பகிறம் –  நமைட 
உமைட சறயல் பறவமைனனு.  இயல்பUபலபய அவஙகிளக் 
கரநத பறரக்கம்பபறத,  அவஙகிள ரிமைறதிரிப் பபசுபவன 
நறன.  ‘யக்கிற,  வணக்கிம்கிற,  எப்படிக்கிற பபறறZஙகி’ 
அப்படினனு பபசுபவன (சிரிப்பு). சினன சினன தூ் கட்டுரைததில 
இருநத பறரதத அனுபவம் இருக்கத. 

இநத திருநஙமைகிக்க,  அவனுமைடய 
ப் கட்டுரைப்பUருக்கிில்லீஙகிளற,  எநத பந் கட்டுரைததில எஙகி 
இருப்பறனனு பசறல்ல முடியறத.  இநத பந் கட்டுரைததில 
இஙகிிருப்பறன.  நறமைளக்க ட்ப் கட்டுரையUனல பபறயUட்டு 
இருப்பறன.  பயண சறததியம் வநத நம்ரிமைள வUட 
ஜறஸதி.  ஏனனற கடும்பதமைத வUட்டு இருக்கிறன.  எநத 
இடததிபலயம் இருக்கிலறம். இத ஒனனு. நறன பறரதத 
திருநஙமைகியUலிருநத அவஙகிளுமைடய உளளததக்க 
நறன பகிறஞ்சம் தறவபறன.  நறன ஒரு திருநஙமைகியற, 
எப்படி நறன கநதப்பமைனல ஆணமைரிமையற்றவனற ரிமைறற 
முயற்சி பசய்யறபனற,  அத ரிமைறதிரி திருநஙமைகியற 
ரிமைறறினனற ரிமைறறமைலயறஙகிிறத ப் கட்டுரைணடறவத.  ஆனற 
ஒரு பமைடப்பறளுனிக்க கடு வUட்டுக் கடு பறயக்கடிய 
ஒரு தனமைரிமை பவணம்.  ஆனற எஙபகிபயற ஒரு 
இடததிபல,  திருநஙமைகிகிள ஒரு கழநமைதமையத தூக்கிி 
வளரததமைலஙகிிறமைத  நZஙகி பசறல்ல முடியரிமைற?

அன்பழைன்:  அப்படிச் பசறல்லமைல.  பகிறஞ்சம் 
பசயற்மைகியறத பதரிஞ்சதனனுதறன பசறல்பறன.

வவேணுவைாபால்:  சரி.  ஆனறல்,  அப்படி நறன 
பறரததிருக்கிிபறன.  மைசக்கிிளல ஒரு பபறணண –  ஒரு 
திருநஙமைகி –  ஒரு கழநமைதமைய எடுதத வளரததறத 
நறன பறரததிருக்பகின.  பறரததிருக்பகினனற,  ஒரு fraction 
of  a  second  தறன.  நறன பகிட்படன.  எனன,  இநத 
கழநமைதபயறட.  ‘அவ வளரக்கிிறறப்பற,’  அப்படினு 
பசறனனறஙகி.

அப்புறம்,  இனபனறனனு,  நறன திருநஙமைகிக்கரிய 
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உணரவUருக்கிில்லீஙகிளற அத ப் கட்டுரைறம்ப கிவனரிமைற 
மைகியறணடிருப்பபன,  அவ வறழவதற்கிறன ஒரு வழி 
அத.

சவரேஷ்: அத ஒரு கிவUததவரிமைறன இடம்தறன. கழநமைத 
பபற்றுக்பகிறளள முடியறத ஒருததர, ஒரு கழநமைதமைய 
எடுதத வளரததி தறயறகிிற உணரச்சில,  sublimation னு 
ஒனனு இருக்கிில்மைலயற. எனக்க அநதக் கிமைத ப் கட்டுரைறம்ப 
திருப்தியற இருநதத.  ‘இமைழகி(ள)’ளுபரிமை ப் கட்டுரைறம்ப 
முக்கிியரிமைறன ஒரு கிமைத. தலிதபதறட பறடு இமைழகிளல 
இனனும் நல்லறயUருக்கம்.  ரிமைமைலக்கப் பயணம் 
பபறறறனுனில்மைலயற, ப் கட்டுரைறம்ப அற்புதரிமைற இருநதத. இவன 
பபறறறன,  பசஙகி அவமைன வUட்டுட்டு முனனறடி 
பபறயUடறறஙகி.  அப்ப அவன நிமைனச்சுக்கிிறறன,  எனக்க 
எப்படித பதறணறரிமை இருநதத.  ஒரு பயணம் பபறறறஙகி. 
ஒரு பUக்னுனிக் பபறறறஙகி.  நம்ரிமைள எப்படி அவஙகி 
கட்டிட்டுப் பபறவறஙகினனு நிமைனச்பசனனு பசறல்லிக் 
கமைரிமைஞ்சுட்டு பபறறத…ப் கட்டுரைறம்ப நல்லறயUருநதத.

வவேணுவைாபால்:  அநதக் கிமைதமையப் படிச்சுட்டு, 
இப்பபற நறரிமை பறரதபதறரிமைில்மைலயற,  லிஙகிம்னு 
ஒருததர.  அநதச் பசப்டரஸ படிச்சுட்டு,  வUக்கிிவUக்கிி 
அழதறறறம்.  பபறனல பபசும்பபறபத மைகிநடுஙகி 
அழகிறறர. வசநதகரிமைறர அணணறகிிட்ட பபறன பணணU, 
இநத இமைழகிள நறன படிச்சுட்படன.  அநத பUரியறணU 
சறப்பறடு வறஙகிிட்டு வரறறன இல்மைலயற,  வறஙகிிட்டு 
வநதவடபன அதல கிறி இருக்கிறத.  பவறுரிமைபன 
பUரியறணUதறன இருக்கம்.  ‘எஙபகிம்ரிமைற பUரியறணU’னு 
அவன பகிட்பறன.  அமைதப் படிக்கம் பபறத அவ் கட்டுரைறல 
தறஙகி முடியல…அழதட்டறர.  அதக்கததறன,  கிணணன, 
நறன வரும்பபறபதல்லறம் சறப்பறடு வறஙகிிக் 
பகிறடுப்பறரு.  அவர சினன வயசில பட்ட அவரிமைறனம்…
ப் கட்டுரைறம்ப ஏழமைரிமையUல வளரநதவரு..  தலித –  அவர 
பசறனனறரு, ‘  தலித எழததறளமை் கட்டுரை வUட நZதறன தலித 
கிமைதமைய எழதியUருக்பகி’  அப்படினனு.  ஒரு தலித 
பசறனன வறசகிம்.  ஒரு தலித வறழக்மைகிமைய தலித 
எழததறளமை் கட்டுரை வUட கிவUததவரிமைற பசறனனத நZ 
ரிமைட்டும்தறனனு.  ஒரு நல்ல வறசகிர. 
ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைனுமைடய ் கட்டுரைசிகிர.  பபரிய படிப்பறளுனி. 
தஸதபயவ்ஸகிி,  டறல்ஸடறய்,  ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன 
மூவமை் கட்டுரையம் பகிறணடறடுகிிறவர. 65  வயசிலயம் தினம், 
தினம் புதசுபுதசறப் படிக்கிிறறர.

ைண்ணன்:  நZஙகி இ் கட்டுரைணடு extreme பலயம் இருக்கிறZஙகி. 
ஒரு பக்கிம் ப் கட்டுரைறம்ப பந் கட்டுரைடியற,  ப் கட்டுரைறம்ப உக்கிி் கட்டுரைரிமைறச் 
பசறல்றZஙகி.  ஒரு பக்கிம் ப் கட்டுரைறம்ப கிவனரிமைறப் 

பறரததறததறன பதரியத.  இப்பபற,  ‘புற்று’  கிமைதயUபல 
ஒரு பபண சிசுவமைத பற்றியதறகிததறன நறன 
புரிஞ்சுகிிட்படன.  கழநமைதகிள,  நறமையப் பற்றிய 
கிமைதயறகிபவ பபறயUட்டிருக்கம்.  கிமைடசிலதறன ஒரு 
பபண கழநமைத ரிமைமதத்தை மீதறன ஒனறறகி பவறு ஒரு 
பரிரிமைறணம் எடுக்கிிற ரிமைறதிரி இருக்க.  ‘உளளுனிருநத  
உடற்றும் பசி’யUலம் கிமைடசிபல ரிமைட்டும்தறன ஒரு 
டயலறக்ல பவளுனிவரும்.

வவேணுவைாபால்:  ஒரு பமைடப்பறளுனி ஒரு வUஷயதமைத 
எழதம்பபறபத பதரநபதடுக்கிிறறன.  யறருமைடய 
பறரமைவயUலிருநத எழதலறம்.  ரிமைிகி முக்கிியரிமைற 
சிறுகிமைதயUல்.  நறவமைல நZஙகி கிமைலச்சுப் 
பபறட்டுறலறம்.  யறருமைடய பறரமைவயUலிருநதம் நZஙகி 
அததியறயஙகிளற எழதலறம்.  ஒரு சுதநதி் கட்டுரைம் இருக்க. 
சிறுகிமைதல ப் கட்டுரைறம்ப கிவனரிமைற இருக்கிணம்.  அததறன 
ஒரு எடிட்டர பவணம்னு பசறனனதகட. 
லற.ச.் கட்டுரைற.கிிட்ட –  அவனனு பசறல்லிட்டிருப்பறர.  திடீரனு 
நறனனு கட வநதரும்.  அதக்கிறகி அபதல்லறம் 
கமைறனனு இல்மைல.  நம்ரிமை எடிட் பணணUறலறம். 
இபதல்லறம் ஒரு பபரிய கமைற கிிமைடயறத. 

இப்ப எனனனனற,  அநதக் கிமைதக்களள ஒரு 
கழநமைதயUனுமைடய பறரமைவதறன இருக்க.  ஒரு 
சினனப் பறப்பறவமைடய பறரமைவல பபறகத.  அவ 
நறய்க்கட்டி வளரக்கிிறற.  நறய்க்கட்டி எநதக் கட்டியம் 
வளரக்கிலறம்னுதறன அவ நிமைனப்பற.  ஆனற 
சமூகிததல எஙகி பறரததறலம் பபணகட்டிமைய நறரிமை 
எடுதத வளரக்கிிறபத இல்மைல.  ஆண கட்டிதறன. 
பநற்றுக்கட ஒரு நறய்க்கட்டி என மைபயனுக்கப் 
பUனனறல ஓடிவநதச்சு.  ‘அம்ரிமைற இமைத எடுதத 
வளரக்கிலறரிமைற’னனு அவன பசறனனறன.  அப்புறம் 
பறரததற,  பக்கிதத வZட்டுக்கிற் கட்டுரைஙபகில்லறம் அத 
பபணகட்டினு பசறல்றறஙகி.  பநததக்கட நடநதத. 
இயல்பறன வUஷயம்தறன.  இனனும் கிி் கட்டுரைறரிமைததல தறய் 
நறய்,  பபண நறய் ஆறு கட்டி,  ஏழ கட்டி 
ஈனறுச்சுனனற,  நறல பபறட்மைடக்கட்டி இருக்கம். 
ப் கட்டுரைணடு ஆண கட்டி இருக்கம்.  அல்லத சரிமைரிமைறததறன 
இருக்கம்.  இத மூண அத மூண இருக்கம்.  இநத 
மூமைணயம் எடுததட்டுக் பகிறணடுபபறய் புற்றுல உளள 
வUட்றுவறஙகி.  பரிமைறட்டுக் பகிணறு.  இத எஙகி 
கிி் கட்டுரைறரிமைததல நடக்கிிற ஒரு வUஷயம். 

இப்பபற,  அநதக் கிமைத யறருமைடய point  of  view ல 
பசறல்பறனனற,  அநத சிறுரிமைியமைடயத –  ஒரு 
மூணறஙகிிளறஸ நறலறஙகிிளறஸ பபறகிக்கடியவ. 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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அவளுக்க எநத அளவக்க இபதல்லறம் பதரியம் – 
பபண கட்டிமைய புற்றில பபறடுவறஙகிளற,  கிிணற்றில 
வUடுவறஙகிளறனபனல்லறம்  பதரியறத.  அவளுக்க 
ஒரு கட்டிஙகிிறததறன ரிமைிகி முக்கிியரிமைறனதற 
இருநதச்சு.  ஒனனு.  அவளுக்க ஒரு இபரிமைஜ் 
வநதகிிட்பட இருக்க.  தம்பUக்க முனனறடி ஒரு பபண 
பUறநதறளற,  அப்படினனு.  ஒரு ப் கட்டுரைணடு மூண வருஷம் 
முனனறல கிட்டில்ல ஒரு கழநமைத உருணடுகிிட்டு 
இருக்கிிற ரிமைறதிரி பதறற்றம் வநதகிிட்பட இருக்க. 
பகிட்டற,  பதிலில்மைல.  இப்பபற ஒரு பகிளவU பகிட்கிிறற. 
பகிட்கம்பபறத,  பக்கிதத வZட்டுக்கிற் கட்டுரைஙகி யறரும் 
பசறனனறளற,  அப்படினனு ஒரு எபரிமைறஷன வரும். 
இல்மைலம்ரிமைறஙகிிறற.  இவளுக்க அநத இபரிமைஜ் 
வநதகிிட்பட இருக்க.  அதபவ ஒரு வறசகின 
புரிஞ்சுக்கிிடலறம்.  நறன பபறய் வUளக்கி 
பவணடியதில்மைல.  இஙகிதறன ஒரு முற்பபறக்க 
எழததறளனுக்கம் ஒரு கிமைலஞனுக்கம் உளள 
வUததியறசம். பபறதம். அத வறசகினுக்கத பதரிஞ்சிடும். 
அப்புறம் கழநமைதயUனுமைடய பறரமைவயUல 
பசறல்பறஙகிிறத முக்கிியரிமைறன வUஷயம்.  அதனறல 
அஙக கமைறநதபட்சரிமைற இருக்க.

உளளுனிருநத உடற்றும் பசி கட கிமைடசில அநத 
பதிபனட்டு வயசுப் பபணணUனுமைடய பகிறணததிலதறன 
பசறல்பறன.  அணணனுமைடய உமைழப்பு…இத ஏன 
பதரியறத –  நம்ரிமை கிி் கட்டுரைறரிமைஙகிளுனிபல,  சில ரிமைமதத்தை மீறல்கிள 
அக்கிற தஙகிச்சிக்களள நடக்கதனனற,  கிமைடசிலதறன 
நரிமைக்க அநதச் பசய்தி வநத பசரும்.  நணபரகிளுக்கத 
பதரிஞ்சிருக்கம்.  இநதியச் சமூகிததில அப்படிததறன 
இருக்கிமுடியம்.  அததறன பமைடப்பறளுனி,  பணபறட்டு 
இமைழயUனுமைடய ரிமைபனறபறவததல 
எழதணஙகிிறதக்கக் கிற் கட்டுரைணம் அததறன.  இநத 
ரிமைபனறபறவததில நZஙகி ஒரு வUஷயதமைதச் 
பசறல்லணஙகிிறத.  இப்ப அநத பறப்பறவக்க எப்பத 
பதரிஞ்சிருக்கம்.  ஒரு கினவ ரிமைறதிரிததறன இருக்க. 
கிறமைலத பதறடற ரிமைறதிரி இருக்கத.  உலக்கிி வUழநதற, 
அவனும் ஒனனும் இத பணணமைல.  ஒரு மைடயலறக் 
தறன, ‘அக்கிற அவஙகி பசறல்லமைலயற?’
சவரேஷ்:  ப் கட்டுரைறம்ப உக்கிி் கட்டுரைரிமைறததறன இருநதத.  அக்கிற 
எல்லறம் பசறல்லமைலயறஙகிிறத.

வவேணுவைாபால்: அதவம் தமைலகனுனிநத பகிறணடுதறன 
பசறல்றறன.  ‘அக்கிற அவஙகி பசறல்லமைலயற?’  இதக்க 
ஒரு கிணணUயம் இருக்கிில்லீஙகிளற?  ஒரு இடம் 
இருக்கிில்லீஙகிளற?  இமைத பசக்ஸ கிமைதனு 
பசறல்வZஙகிளற நZஙகி?  பUன நவZனததவம்னு 

பசறல்றZஙகிபள,  அநத பUன நவZனததவததினுமைடய 
ரிமைிகிப் பபரிய பU் கட்டுரைச்சமைன அல்லவற இத?

சவரேஷ்:  இத ஒருவமைகியறன starvation  பற்றிய கிமைத 
தறபன.
வவேணுவைாபால்:  இதில யற் கட்டுரைக் கற்றம் பசறல்வZஙகி? 
கற்றச்சறட்டு மைவக்கிமுடியரிமைற…எனற பகிளவU 
இருக்கிில்மைலயற.  இமைத பதரிவUப்பத தறன 
எனனுமைடய பநறக்கிம் – இப்படி ஒரு சிக்கில் இருக்கத. 
சமூகிததிபல உளபள நுமைழஞ்சிருக்க.

கிணணன:  இதிபல இவ்வளவ நறசூக்கிற பசறல்லிட்டுப் 
பபறறZஙகி. பட்டும் படறரிமை. ஆனற இ் கட்டுரைட்சணUயம் எல்லறம் 
ப் கட்டுரைறம்ப explicit ஆ இருக்பகி.

வவேணுவைாபால்:  அத அல்ல.  பசறல்றபத அவன 
தறபன.  அநத ் கட்டுரைட்சணUயததிபல,  +2 ல ஃபபயUலறனதற்க 
எனன கிற் கட்டுரைணம்னு பதடறறனுனில்ல. +2  ஃபபயUலறகிிறறன. 
ஃபபயUலறகிிறத இயல்புதறன. பவறு நிமைனவகிள ஓடுத. 
அனுபவப்பட்டவபன இவனதறபன.  தனனுமைடய 
அனுபவதமைதத தறபன அவன பசறல்றறன.  இப்பபற, 
அமைதக் கிணணனுமைடய பறரமைவல பசறல்றதனனற, 
அதக்க ஒரு லிரிமைிட்படசன இருக்கனனு பசறல்ல 
வப் கட்டுரைன.

ைண்ணன்:  இல்மைல,  இதில் ப் கட்டுரைறம்ப அதிகிபட்சரிமைற 
இருக்பகினனு பகிட்கிிபறன. ஒரு 17 வயத மைபயனுக்க, 
அவ்வளவ அனுபவஙகிள,  அதவம் பவவ்பவறு 
ரிமைனுனிதரகிபளறடு சறததியறரிமைற?

வவேணுவைாபால்:  கிப் கட்டுரைக்ட் கிப் கட்டுரைக்ட்.  இத ஒரு 
நியறயரிமைறன பகிளவUதறன.  நZஙகி பசறல்றமைத நறன 
இப்படி எடுததக்கிபறன.  ஒரு கிமைத பசறல்கிிற அளவ 
இவனுக்க அவ்வளவ அனுபவம் இருக்கரிமைற.

ைண்ணன்:  அனுபவஙகிளஙகிிற பபறத,  ஒருததர 
ப் கட்டுரைணடுபபரனறக்கட ப் கட்டுரைவறயUல்மைல.  நிமைறயப்பபரகட 
இததமைன அனுபவஙகிள சறததியரிமைறஙகிிறததறன 
எனனுமைடய பகிளவU?

வவேணுவைாபால்: ப் கட்டுரைணடு பபர தறன.

சவரேஷ்:  அவனுமைடய சிததி முமைறயறகிக்கடிய 
ஒருததரும், பஜய் கட்டுரைறணUயம்.

வவேணுவைாபால்:  அநத +2  மைபயனுமைடய 
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அனுபவதமைதததறன அநதக் கிமைதல பசறல்பறன.

சவரேஷ்:  அமைதச் பசறல்லம்பபறத,  அவனுக்க 
அதிலிருக்கிக்கடிய தரில் தZ் கட்டுரைறத ஒரு இடததிபலபய 
பசறல்வறன.  தரில் தZ் கட்டுரைமைல அவனுக்க இனனும். 
அமைதத தறணடமைல.  அநத வயசுக்கரிய தரில்மைலயம் 
அவன பசறல்றறன.

வவேணுவைாபால்:  ஆரிமைறம்.  தரில் தறணடமைல.  அமைத 
அவன அமைடயமுடியரிமைறனு பதரியமைல.  அத going  on. 
progress  நடநதகிிட்டு இருக்க.  ஆனறல் அநதப் மைபயன 
இருக்கிறனுனில்லீஙகிளற,  அவனுக்க நZஙகிதறன ஒரு 
ரிமை் கட்டுரைமைப மைவச்சிருக்கிcஙகி.  ஒரு அஞ்சு வயசுப் 
மைபயனுக்க,  அம்ரிமைறவக்க இப்படியறன ரிமைமதத்தை மீறல்கிள 
இருக்கிிறதனறல,  அம்ரிமைறமைவ அவன ஒனனும் 
கமைறவறச் பசறல்லிடமுடியறத.  அம்ரிமைறவUன 
பநசிப்புக்கரிய ஆளனு அவமைனயம் கமைறயறகிச் 
பசறல்லிடமுடியறத.  அவன இனனும் பகிறஞ்சம் 
பக்கவப்பட்ட வயத –  ஒரு 13,14  வரும்பபறததறன 
அம்ரிமைறமைவப்பற்றிய,  அவரிமைறனததக்கரிய 
வUஷயரிமைறயUருக்கம்.  ஆனற,  அவன கிணணZமை் கட்டுரை வநத 
தமைடக்கிிறறன இல்லீஙகிளற,  ‘என கிணணZ் கட்டுரைறல் உன  
தய் கட்டுரைதமைதக் தறஙகபவன.’

ைண்ணன்: முடிவ நல்லற இருக்கம்.

வவேணுவைாபால்:  நறன அபரிமைரிக்கின கிறபலஜ்ல 
சூப்பU் கட்டுரைணடற இருநபதன. எனனுமைடய அமைறயUபல ஒரு 
கிறலணடர பதறஙகிிட்டு இருநதச்சு.  அநத கிறலணடரல 
மைபபUளுனுமைடய சில வறசகிஙகிள இருநதச்சு.  அநத 
ஒரு வறசகிம் அநதக் கிமைதயற உருவறகச்சு.  ‘என  
கிணணZ் கட்டுரைறல் உன தய் கட்டுரைதமைதக் தறஙகபவன.’  அநதப் 
மைபயன பசறல்றதில்மைல.  நறனதறன அதில 
பசறல்பறனனு மைவச்சுகிிடுஙகி.  இம்ரிமைறதிரியறகிக்கட 
ஒரு பமைடப்புக்கிறன வUஷயம் கிிமைடக்கம்.  ஆனற அநத 
+2  மைபயனுமைடய அனுபவததில இருநததறன பசறல்ல 
வரபறன.

ைண்ணன்:  ஆனறல் நZஙகி கிிருஸதவரகிமைளப் 
பனனுனி் கட்டுரைணடறவத வமை் கட்டுரை பறரததபத இல்மைலனு 
பசறல்லிட்டு,  ப் கட்டுரைணடு மூண கிமைதகிளல 
பயனபடுததியUருக்கிcஙகி –  நிரூபணம் கட ஒரு 
மைபப்ளுனிக்கில் முடிவதறன.

வவேணுவைாபால்:  அபரிமைரிக்கின கிறபலஜ்லதறன 
படிச்பசன. ப் கட்டுரைணடு extreme லயம் இருநதிருக்பகின.

சவரேஷ்: ப் கட்டுரைறம்ப ஆதபதனடிக்கிற வநதிருக்க.

வவேணுவைாபால்:  ் கட்டுரைட்சணயம் பற்றி இ் கட்டுரைணடு 
பவடிக்மைகி.  ஒரு புததகிக் கிணகிறட்சில ஒருததர 
வநதிருக்கிறர.  வநதவடபன –  அத திமைசபயல்லறம்  
பநருஞ்சில தறபன இருக்க?  –  ‘இவபனல்லறம் ஒரு 
எழததறளனற,  ப் கட்டுரைறம்ப பரிமைறசரிமைறன எழததறளன’னு 
பசறல்லிருக்கிறர.  வசநதகரிமைறர அணணறதறன அஙகி 
கிமைடயUல உட்கிறரநதிருக்கிறர.  ‘யப்பற,  இஙகி வறப்பற. 
நறன இவனததறம்பற உலகிததிலபய ரிமைகிற 
எழததறளனனு நிமைனச்சுகிிட்டு இருக்பகின.  நZ 
எழததறளபன இல்மைலஙகிிற’னனறர. ‘இல்ல சறர,  நZஙகி 
இபதல்லறம் பப்ளுனிஷ் பணணக்கடறத’ 
அப்படினறக்கிறரு.  ‘சரி,  இலக்கிியம்னற எனன’னு 
அவரும் பபசியUருக்கிறர.  அவன எநத ரிமைனசுக்கம் 
ஆட்படவUல்மைல.  ஒரு கிிருஸததவ 
சமுதறயததினுமைடய வUதிரிமைமதத்தை மீறல்கிமைள இவன 
பசறல்லிட்டறனகிிறததறன  அவருக்க.  கிமைடசில தறன 
‘உன பபர எனனப்பற’னு அவர பகிட்டிருக்கிறர.  அவர 
பஜறசப்னு பசறல்லிருக்கிறர.  ‘அப்ப சரிதறன,  உனக்க 
பUடிக்கிறத.’  அவர ஊழியதமைத நம்பக்கடிய ஒரு 
கிிருஸதவ் கட்டுரைற –  கிிருஸதவனனு பசறல்லக்கடறத. 
கிிருஸதவம் நரிமைக்க நிமைறய பகிறடுப்பUமைன 
பசஞ்சிருக்க-  ஊழியதமைத நம்பக்கடிய ஒரு 
கிிருஸதவ் கட்டுரைற இருக்கிலறம்.

இனபனறரு நணபர – இநத லிஙகிம்னு பசறல்பறனுனில்ல. 
அவஙகி ஊரல –  பவலரல் –  எல்லறபரிமை தலிததகிள, 
அதிகிரிமைற கிிருஸதவரகிள இருப்பறஙகி.  அவர 
பசறனனறரு, ‘பவண,  எப்படி இவ்வளவ ச் கட்டுரைளரிமைற வருத 
– ஒரு கிிருஸதவன கட இவ்வளவ ஸபலறகிஙகிமைளச் 
பசறல்ல வ் கட்டுரைறபத.  இமைத எப்படிப் பணணUனZஙகி’ 
அப்படீனனறர.  நறன ஞறயUற்றுக்கிிழமைரிமை அபரிமைரிக்கின 
கிறபலஜ் வUட்டவடபன,  டிசம்பர ரிமைறசததக்க முனனறடி, 
கிிருஸதவக் கட்டம் நடக்கம்.  அப்பததறன தினகி் கட்டுரைன, 
பறல் தினகி் கட்டுரைன எல்லறம் பறரததிருக்பகின.  அஙகி பபறய் 
நினனு பவடிக்மைகி பறரக்கி – மைசட் அடிக்கிப் பபறபவறம். 
பபணகிள கட்டம் கட்டரிமைற வருவறஙகி. ப் கட்டுரைறம்ப அழகிற 
இருப்பறஙகி.  ரிமைறமைல பந் கட்டுரைம்,  ஒரு அஞ்சு ரிமைணUக்க 
அப்படிபய கட்டம் பசரநதகிிட்பட இருக்கம்.  8 
ரிமைணUக்க பசறற்பபறழிவ நிகிழதத ஆ் கட்டுரைம்பUச்சறஙகினனற, 
11  ரிமைணU வமை் கட்டுரைக்கம் இருக்கம்.  பபணகிமைள மைசட் 
அடிக்கிறதக்கிறகி நறஙகி பபறகம்பபறத ஓ் கட்டுரைததல 
நினனுக்கிிடுபவறம்.  அப்பபற,  அஙகிிருநத தினகி் கட்டுரைன 
பசறல்வறர.  ‘இஙபகி வநதிருக்கம் ரிமைற்ற 
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ரிமைதததக்கிற் கட்டுரைருக்கம் இமைறவன அருள புரிவற் கட்டுரைறகி. இநத 
இடததிபல கிரததர ஆசிரவதிப்பறர.’  பகிட்கிிறதக்கப் 
புதசற இருக்கம். எனக்க இத புததம்பத உலகிம். புதிய 
பணபறடு.  ஆனற எல்லறம் தரிமைிழரகிள.  அதற்கரிய 
பணபறட்டு அம்சதபதறடதறன அநதப் புதிய உலகிதமைதப் 
பறரக்கிிபறன.  உளவறஙககிிபறன.  பவடிக்மைகி 
ரிமைனதபதறடதறன பபறபனன.  ஆனற,  புதிய பணபறட்டு 
முமைறய அறிஞ்சுக்கிிரபறன.  என கிி் கட்டுரைறரிமைததில பறக்கிறத, 
கிிட்டறத உலகிம் இத.  இப்பபற,  அநத ஸபலறகிமும் 
நம்ரிமைளுக்கக் கிறதல வUழநதகிிட்டு இருக்கம்.  அப்புறம் 
கிறபலஜ் பசப்பல் (chapel)  இருக்கத.  நறளபதறறும் அஙகி 
பபறதமைன நடக்கம்.  இபதல்லறம் கிறதல வUழநததமைத 
மைவததக்பகிறணடு அமைதப் பணறததறன.

அன்பழைன்:  நZஙகி பவமைல பறரக்கம் பபறத சறலரிமைன 
பறப்மைபயற இருநதற் கட்டுரைற?

வவேணுவைாபால்:  இல்ல,  எனக்க அவர ஆசிரியர. 
98 பலபய ரிட்மைடயர ஆயUட்டறர.

த சியாக:  கிறரிமைமும் கிணணZரும் கிலக்கிிறத எப்படி? 
உதற் கட்டுரைணரிமைற பவணணUமைலல பதறடக்கிததில 
கிறரிமைப்பறரமைவபயறட அநதப் பபணமைணப் பறரப்பறன. 
முடியம்பபறத படிக்கிிறவஙகி யறர கிணணUபலயம் 
கிணணZர வநதரும். இநத ் கட்டுரைசவறதம் எப்படி?

வவேணுவைாபால்:  கிறரிமைம் எனபத எல்லறருக்கம் 
இருக்கிக்கடிய வUஷயம்.  ஒரு மு் கட்டுரைட்டறன ஆளு, 
பரிமைறசரிமைறன ஆளுகிிட்டக்கட இருக்கிததறன பசய்யம். 
நல்லவனுக்க ரிமைட்டும் இருக்கம்,  பகிட்டவனுக்க 
இல்மைல,  அப்படிபயல்லறம் கிிமைடயறத.  கிறரிமைம் எனபத 
கிறரிமைன (common  )  ஆன ஒரு வUஷயம்.  ஆனறல் 
மு் கட்டுரைட்டுததனரிமைறன ஆட்கிளுக்கக் கட,  அவன ஒரு 
தய் கட்டுரைதமைதப் பறரததட்டறனனற,  அநத இடததல 
கிறரிமைதமைதவUட தய் கட்டுரைததக்க ரிமைிகிப் பபரிய இடம் 
பகிறடுப்பறன.  தனக்களபள ஒரு புத ரிமைனுசன அவன 
கிணடமைடயறறன.  கிறரிமைவயப்பட்டவனுக்களள  ஆனரிமைற 
புததயUரப்பு பபறுத.  அநத ஆனரிமைற கிறரிமைதத ரிமைமதத்தை மீறிக் 
கிணணZ் கட்டுரைறப் பபறஙகிமைவக்கத.  அநத இடததல பவற 
ஒரு முடிவ எடுப்பறனறஙகிிறத இல்மைல.  இநதக் 
கிமைதயUல வ் கட்டுரைக்கடியத,  சும்ரிமைற பபணகிமைளப் 
பறரக்கிணம் பபறகிணம் அப்படிஙகிிறததறன. 
பபறகம்பபறத கட அநதப் பபறணண நினனு 
பறரததகிிட்டுததறன இருக்கிற.  பவற படததக்கப் 
பபறறறஙகி.  அப்ப அநதப் படம் பபறடமைல.  திரும்பU 
வரறறனுகி.  இபதல்லறம் இருக்கத.  ஆனற அவள 

பநறக்கிம்,  ‘பஜ் கட்டுரைறக்ஸ கிமைடயUல இநதப் பசஙகிளப் 
பறரததிருக்கிபன, பறரததிருக்கிபன’னு நிமைனக்கிிறற.

இனபனறனனு சறர,  ஒரு 18 -25  வயசுளள மைபயனுக்க 
ரிமைகிததறன எணணஙகிள அதிகிரிமைற இருக்கம். நம்ரிமைளுக்க 
ரிமைகிததறன எணணஙகிள பகிட்டிதட்டிப் பபறயUரும். 
வயத ஏறஏறஏற,  எனக்கச் சினன வயதிலிருநத 
சமூகித பதறணடனற ரிமைறறணம்கிிற பபரிய வUஷயம் 
இருநதச்சு இல்லீஙகிளற,  இப்ப பலரிமைடஙக 
இறஙகிியUருச்சு.  இனனுனிக்கிறன சறப்பறடு எனன,  எப்படித 
தகிவமைரிமைததக் பகிறளவதஙகிிறதில தறன இருக்பகின. 
‘எனமைன அடிச்சுட்டறன,  தூக்கடற’னனற, 
தூக்கிிருக்பகிபன.  நறன பயறசிக்கிமைலபய.  பசிக்கிறகி 
நறன திருடியUருக்பகிபன.  எனனுமைடய பசிக்கிற 
இல்மைல.  எனனுமைடய நணபனுமைடய பசிக்கிறகி 
திருடிருக்கிபன.  திருட பவணடிய அவசியம் இல்மைல. 
ஆனற,  வZட்டில பகிறணடுபபறய் சறப்பறடு எடுதத 
தட்டுல பபறடமுடியறத. ஏனனற, அவன வநத, அவஙகி 
அம்ரிமைற இனபனறருததப் கட்டுரைறட ஓடிப்பபறனவஙகிபளறட 
மைபயன.  தறததறவமைடய வளரப்பUல இருக்கிறன. 
அவமைன வZட்டில பபறய் தட்டு எடுததப் பபறட்டம்னற 
எஙகி அம்ரிமைற,  இவபனறட எல்லறம் 
பசரநதகிிட்டிருக்கிியறனனு அடிக்கம்.  அப்ப எனன 
பணறத . அவனுக்கிறகிப் பபறய் பதஙகிறய் திருடிபனன . 
இத ரிமைறதிரி ஒரு நூறு கிமைத.  நறன 
பசறனபனனுனில்மைலயற,  என பசறநத வறழக்மைகிமைய 
எஙபகியபரிமை எழதமைலனு.  ஆனறல்,  இநத சம்பவஙகிள, 
ஒரு திருடமைனப் பற்றி எழதம்பபறத,  எனக்க அநத 
உக்கிி் கட்டுரைமும் அநத அனுபவமும்,  அவன எனன 
பட்டிருப்பறன,  எனன திருடியUருப்பறன,  எனன 
பநறக்கிததில வநதிருப்பறனகிிறத எனக்க பதரியம்னு 
பசறல்பறன.

ைண்ணன்:  அததறன புததயUரப்பு கிமைதயUல் திருட்டு 
ததரூபரிமைற வருதற?

வவேணுவைாபால்:  புததயUரப்புல பவறு ரிமைறதிரி வரும். 
அத பசுவக்கிறகி, தZவனததக்கிறகி திருடறத. சகிஜம்தறன 
சறர,  கிி் கட்டுரைறரிமைததல.  எஙகி வZட்டில,  இப்ப எஙகி படப்பு 
இருக்கம். எஙகி அணணன அழகிற, ப் கட்டுரைறம்ப ் கட்டுரைம்ரிமைியரிமைறப் 
படப்மைபப் பணணவறன.  எப்படினற,  12  கிறமைல 
ஊனடுவறன.  நல்ல உய் கட்டுரைததக்க ஊனடுவறன.  பரிமைல 
பலமைகி பபறட்டு,  அதக்க பரிமைல நறதத –  நறததனற, 
ரிமைறட்டுக்கிறன நறதத,  இரும்புச்பசறள நறதத-  ஒரு 25 
வணடி நறதமைத,  இஙகிிருநத ஒரு 6  பறகிததிற்க ஏற்றி, 
அமைத நல்லற பநநத,  ஒரு ரிமைறசம் பறரததகிிட்பட 
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இருப்பறன.  அதல எவனறவத ஏறித திருடிட்டற 
எப்படியUருக்கம்?  அபத ரிமைறதிரிக் கிcபழயம் பபறடுவறன. 
கிcழ மூஙகிிமைலப் பபறட்டு,  ஒரு சினன சநத 
வUட்டிருப்பறன –  ஏனனற,  கிமை் கட்டுரையறன ஏறக்கடறத. 
பகிறட்டததக்க பவளுனிப்புறரிமைற பபறட்டு 
மைவச்சிருநபதறம்னற,  பயஙகி் கட்டுரைரிமைற இருக்கம்.  இதல 
எவனறவத பததிருபத முடிமையத திருடிட்டுப் 
பபறயUடுவறன. இபதல்லறம் நிகிழக்கடியத தறன. எஙகி 
படப்புனனு இல்ல, எல்லறப் படப்பUபலயம் நிகிழம்.

சவரேஷ்: ரிமைனநிமைல பUறழநதவரகிளும் உஙகி கிமைதகிளல 
முக்கிியரிமைறன பறததி் கட்டுரைஙகிளல வரறறஙகி.

ைண்ணன்:  பவகளுனியறன பறததி் கட்டுரைஙகிளும் இருக்கிறஙகி. 
மைபததியஙகிளும் இருக்கிறஙகி.

சவரேஷ்:  இ் கட்டுரைணடு கிமைத ஞறபகிம் வருத.  அநத 
கழநமைதமையக் பகிறனனுடற ஒரு மைபததியம்.  அப்புறம் 
பரிமைததப் படிச்ச மைபததியம் ஒனனு.

வவேணுவைாபால்:  இநத பரிமைததப் படிச்சமைத நறன 
பசறல்லிடபறன.  நறனும்,  எனனுமைடய நணபன 
பஜய் கட்டுரைறஜார்ஜும் –  இப்பவம் பபறனற,  அவபனறடதறன 
சுததபவன.  அவன ரிமைதமை் கட்டுரைபலபய பUறநதவன. 
பUரிட்படற ஸகல்ல தரிமைிழறசிரிய் கட்டுரைற இருக்கிறன.  ஒரு 
வருடம் எனக்க இமைளயவன.  ஆனறல் ப் கட்டுரைணடு பபரும் 
ஒதத நணப் கட்டுரைற, ஒப் கட்டுரை க்ளறஸபரிமைட் ரிமைறதிரி ஆயUட்படறம். 
ஒரு நறள ஆ் கட்டுரைப்பறமைளயததல, பஸமைஸிவUட்டு இறஙகிி 
–  அவன வநதிருநதறன.  வணடிய நிப்பறட்டி,  கிcழ இநத 
யறமைனக்கில் பறலம் இருக்கிில்லீஙகிளற,  கிcழப்பறலம்னு 
இருக்கம். தணணZர வநதற பரிமைல பபறகம். மைவமைகியUன 
பரிமைல நZர பபறகம்.  ஆனற அனனுனிக்க பகிறஞ்ச 
பந் கட்டுரைம்தறன.  திரும்பU வநதிட்டிருநபதறம்.  எனனுமைடய 
சcனுனியர வUசுவநறதனனு ஒருததர.  அவர அநதப் 
பக்கிரிமைறப் பபறயUட்டிருக்கிறர. அவனறப் பபசிட்டு, அவனற 
உளறிட்டு,  ப் கட்டுரைணடு பக்கிமும் பபறயUட்டு,  திரும்ப 
வநதிட்டிருநதறன.  அப்படி,  இப்படி,  பUறக நினனறன, 
கில் எடுததட்டுப் பபறயUட்டிருநதறன.  அவன பU.எச்டி. 
படிச்சு முடிச்சவன.  இநத ஒரு கிறட்சிமையப் பறரதபதன. 
இவ்வளவதறன.  இநதக் கிறட்சிமையப் பறரததவடபன, 
அமைத மைவததக்பகிறணடு, நரிமைக்க…

சவரேஷ்: பபணணற ரிமைறததிட்டீஙகி.

வவேணுவைாபால்:  பபணணற ரிமைறததபறறம்.  அதற்கிறன 
சறததியஙகிள இருக்கிில்ல.  பபணணக்கச் 

பசறல்லம்பபறத,  ஒரு ஆணUனுமைடய தய் கட்டுரைதமைதவUட 
ஒரு பபணணUனுமைடய தய் கட்டுரைம் எவ்வளவ பபரிய 
வUஷயம்.  ஏனனற,  அவஙகி தறபன நசுக்கிப்பட்டவரகிளற 
இருக்கிறஙகி.  அல்லத சு் கட்டுரைணடப்பட்டவரகிளற 
இருக்கிறஙகி.  அப்பபற அநத இடதமைத நறரிமை 
பUடிக்கம்பபறத –  ஒரு பதரவதறன.  எழததறளனுமைடய 
பதரவதறன.

அன்பழைன்:  பபணணனு பறரக்கம்பபறத,  உஙகிபளறட 
இனபனறரு கிமைத –  ரிமைமதத்தை மீதரிமைிருக்கம் பகிறதம் கிறற்று. 
அதல ஒரு வUபச்சறரிமைய,  அநத அளவக்க – 
அவஙகிபள பசறல்ல முடியறத.  அவஙகி பவதமைன, 
அவஙகி ் கட்டுரைணம்.

சவரேஷ்:  பலத் கட்டுரைப்பட்ட ரிமைனுனிதரகிள.  நிமைறய பவமை் கட்டுரைட்டி 
இருக்க உஙகிள கிமைதகிளல.

வவேணுவைாபால்:  இத அனுபவம் சறரநததில்மைல. 
பமைடப்புஙகிிறத எனக்பகி பவடிக்மைகியற இருக்க. மூண 
பகிளவU இருக்க.  ஒனனு –  வUபச்சறரிமைய உனக்கத 
பதரியரிமைற?  எனக்கத பதரியறத.  வUபச்சறரிபயறட 
உனக்கத பதறடரபு இருக்கிற?  அதவம் இல்மைல. 
வUபச்சறரிபயறட தனப தய் கட்டுரைஙகிமைள அருகிிலிருநத 
பறரததிருக்கிிறறயற?  அதவம் இல்மைல.  ஒரு 
எழததறளனகிிறத ரிமைட்டும்தறன.  வறசிப்பும் இருக்க. 
நறன எழததறளனறகி உருவறயறச்சு.  அதறவத 
நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிள வநதறச்சு.  அப்பபற 
எனனுமைடய நணபரகிள –  பதனுனி ரிமைறவட்டம் சறரநத, 
அஙகிிருக்கிிற நணபரகிள –  பறலசுப்பU் கட்டுரைரிமைணUயனனு ஒரு 
மைபயன இருநதறன.  ஆசிரிய் கட்டுரைற இருநதறன.  அப்புறம் 
ஆனநத வUகிடனல மைவததினனு இருநதறரு.  பறஸகிர 
சக்தி.  நறஙபகில்லறம் ஒப் கட்டுரை வயசுக்கிற் கட்டுரைஙகி.  அவஙகிளும் 
ஒவ்பவறரு கிமைதகிள எழதின கிறலம்.  எனமைனத பதடி 
வரறறஙகி.  பதடி வரும்பபறத பகிறஞ்சம் பகிறஞ்சரிமைற 
இலக்கிிய சரச்மைசகிள பபச்சு இதரிமைறதிரி இருக்க. 

ஒரு நறள முற்பபறக்க எழததறளர சஙகிததிபல ஒரு 
சினன பதறகப்பு பபறடுறறஙகி.  ‘யறமைனத தடம்’னு 
பகிறணடுவரறறஙகி.  அமைத நZஙகி வUரிமைரசனம் 
பணணனும்னறஙகி.  நம்ரிமை அப்பததறன எழத 
வநதிருக்பகிறம்.  ஒரு நறவல் 
எழதியUருக்பகிறம்கிிறததறன. நணபரகிளுமைடய கிமைதகிள 
ப் கட்டுரைணடுப் கட்டுரைணடற ஒரு எட்டு கிமைதகிள பசரததத 
பதறகததறஙகி.  அதல பதனுனி சcருமைடயறனுமைடய 
ப் கட்டுரைணடு கிமைத இருநதச்சு.  ஒரு கிமைத ஒரு 
ப்் கட்டுரைறஸடிட்யூட்மைடப் பற்றியத.  அவ பதனுனியUல் நகி் கட்டுரைத 
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பதருக்கிளுனில் அமைலயறற.  அவளுக்கப் பசிக் பகிறடுமைரிமை. 
அனறு ஒரு லறட்ஜ்ல கிறததிக்கிிட்டிருக்கிற.  அனனுனிக்க 
ஒரு ஆடவன கிிமைடக்கிபவ இல்மைல.  ஆனறல், 
அனமைறக்கததறன அவள நிம்ரிமைதியறகி ஒரு நல்ல 
தூக்கிதமைதத தூஙகிினறள,  அப்படினனு ஒரு கிமைத. 
இமைத நறன கிடுமைரிமையற எதிரதபதன.  அவர 
பதருபவற் கட்டுரைததில ஆப்பUள பழக்கிமைட மைவச்சிருநதறர. 
பகிட்கிிபறன,  ‘நZஙகி,  இனனுனிக்க இநதக் கிமைட 
மைவச்சிருக்கிcஙகி.’  ஸடூல் ரிமைறதிரிததறன பபறட்டிருப்பறர. 
‘பழஙகிமைளபயல்லறம் தமைடச்சுத தமைடச்சு 
மைவக்கிறZஙகி.  ஆப்பUள,  ஆ் கட்டுரைஞ்சுகிள இபதல்லறம் 
மைவச்சிருக்கிcஙகி.  இனனுனிக்கப் பகிபலல்லறம் அமைத 
மைவச்சுட்டு,  இ் கட்டுரைவ 9  ரிமைணUவமை் கட்டுரைக்கம் ஒரு பழமும் 
வUற்கிறரிமை உட்கிறரநதிருநதறல்,  அப்பறடற இனனுனிக்கக் 
மைகிகிறல் எல்லறம் வலிக்கிபவ இல்மைல,  நிக்கிக்கட 
இல்மைல, அப்படினனு நிமைனப்ப்பீஙகிளற?’

‘இல்மைல பவண, அத எப்படி நிமைனப்பபன?’

‘அபததறன சறர.  நZஙகி ஒரு கிமைத இப்படிபயல்லறம் 
எழதலறரிமைற?  ஒரு உளளததக்க ரிமைிகிப்பபரிய தப் கட்டுரைறகிம் 
பசஞ்சுட்டீஙகி,’  அப்படினனு பசறல்லிட்டு அபத 
பவகிததில வநத ஒரு கிமைத எழதிபனன. இநதக் கிமைத 
அதற்க எதி் கட்டுரைற எழதின கிமைத.  மைவததி எனன 
பணணUனறனனற,  அப்பபற நறன கமுதம் வUருதனறபல 
ஓ் கட்டுரைளவ ப் கட்டுரைவலற அறியப்பட்டிருநபதன.  வUகிடன 
ஆசிரியர பறலசுப்பU் கட்டுரைரிமைணUயன,  ‘இநதப் மைபயனகிிட்ட 
ஏதறவத கிமைத இருநதற பகிளப்பற’  அப்படினனு 
பசறல்லியUருக்கிறர.  மைவததி பபறன அடிக்கிிறறன. ‘படய் 
அவப் கட்டுரை பந் கட்டுரைடியற ஒரு கிமைத பகிட்கிிறறரடற. 
கடுறற,‘னனு பகிட்கிிறறன.  சரினனு இநதக் கிமைதமையக் 
பகிறடுதபதன. படிச்சுப் பறரததட்டு ஒனனும் பசறல்லறரிமை 
திருப்பUக் பகிறடுததிட்டற் கட்டுரைறம்.  வUகிடனல இமைதப் பபறட 
முடியறத.  இனபனறரு நணபர,  ‘ஏய்,  உன கிமைதமைய – 
எல்லறம் உட்கிறரநத சறப்பUட்டு இருநபதறம்.  படிச்ச 
உடபன வறநதி வருதப்பற,’  அப்படினனு பசறனனறன. 
ஆனறல்,  சில பபர ரிமைட்டும்தறன பசறனனறஙகி,  ‘ஒரு 
வUபச்சறரிமைய இவ்வளவ கிருமைணபயறடும் இவ்வளவ 
பவதமைனபயறடும் எழதியUருக்பகி’னனு.

சவரேஷ்:  இஙபகியம் பகிறபு் கட்டுரை வUளக்க எஙபகிபயற 
எதிப் கட்டுரைறலிக்கிமைல?  ஆனறல்,  இத பவற தளம். 
பயஙகி் கட்டுரைரிமைற எழதியUருக்கிறர.

வவேணுவைாபால்:  இநதக் கிமைதக்க நனறி 
பசறல்லனும்னற, பதனுனி சcருமைடயறனுக்கததறன

இப்பபற,  ஒரு பகிளவUஙகி.  பவணபகிறபறல்க்க 
அனுபவரிமைில்மைல.  ஏபதற பஸ ஸடறணட்ல 
பறரததிருக்கிலறம்.  ஆனற இநதக் கிமைத எப்படி அநத 
இடததக்கப் பபறகிமுடிஞ்சத.  இபதல்லறம் ஆ் கட்டுரைம்ப 
கிறலக் கிமைதகிள.

சவரேஷ்:  உஙகி எழதத முமைற எப்படி.  பந் கட்டுரைம் ஒதக்கிி 
எழதவZஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  சிலர வநத கிறலதத systematic ஆ 
வச்சு இருக்கிிறதற பசறல்றறஙகி.  அப்படி இருநதறததறன 
அவஙகி எழத முடியம்.  பல இதழகிளுக்க எழதணம். 
எனக்க சிஸடபரிமைடிக்பகி இல்மைல,  சறர. 
பவணணUமைலக்க அப்புறம் கிமைதபய எழதமைலனற 
பறருஙகி.  மூண சினன நறவல் தறபன எழதிபனன. 
ஆனற,  படிப்பபன,  நறளபதறறும் படிப்பபன. 
கிிறுக்கததனரிமைற படிப்பபன.

த சியாக:  வUவசறயததல நல்லற வநத ஒரு ரிமை் கட்டுரைதமைதப் 
பUடுஙகிி,  இனபனறரு இடததில நட்டற,  பவர 
ஊனுனிக்கதற?

வவேணுவைாபால்:  இல்மைல.  இப்ப சிஸடம் எல்லறம் 
வநதிருக்க.  பதறணடி பகிறணடுப் பபறய் மைவக்கிிறறஙகி. 
அத ஒரு பசயற்மைகியறததறன இருக்க. பபருரிமை் கட்டுரைஙகிமைள 
நடுவத சி் கட்டுரைரிமைரிமைறகிததறன இருக்கத.

த சியாக: அப்ப பவணபகிறபறல் இனனும் ஊனமைலபயற?

வவேணுவைாபால்:  ஊனமைலனுதறன நிமைனக்கிிபறன. 
எப்படி ஊனமைலனு பகிட்டீஙகினனற,  ரிமைிகி முக்கிியரிமைறன 
ஒரு வUஷயம் –  அம்ரிமைறப்பட்டியUல எனக்க நணபரகிள 
வட்டம் பபரிசு.  சினனக் கழநமைதயUலிருநத,  30  வயத 
வமை் கட்டுரைக்கம் நணபர வட்டஙகிபளறடுதறன இருநபதன. 
பதறட்டம் சறரநத,  ஒரு கில்யறணம் சறரநத,  அல்லத 
ஒரு சணமைட சறரநத,  அல்லத ஒரு வUயறபற் கட்டுரைம் 
சறரநத – நறன பருததி பகிறணடு பபறபறனனற, எனகட 
பதத பபர வருவறஙகி. ‘படய், கிரிமைிஷன கிமைடல பபறய்ப் 
பறரு.  பருததி எடுததட்டுப் பபறகிணம்.  நறன 
வ் கட்டுரைமுடியறத,’  அப்படியனனற ஏனனு பகிட்கிறரிமைக்கட 
என நணபன ஒருவன பபறய் நிப்பறன.  ஒரு பரிமைறட்டர 
இறக்கிணம்னற நறல பபர பவணம். இனனுனிக்பகில்லறம் 
நறரிமை தணணUக்களள பபறட்டுபறறம்.  அப்ப இறக்கிி 
ஏததறத பபரும் பறடு.  கியUதமைதப் பபறட்டு.  எப்பவபரிமை 
பதத பபர ஒரு வUவசறயU வZட்டில இருக்கிணம். அப்படி 
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இருப்பபறம்.  இனபனறரு பதறட்டததக்க நறன 
பபறகிணம். 

இப்படி இருநத ஒரு உலகிம் இருக்கிில்லீஙகிளற, 
எப்பபறதபரிமை ரிமைனுனிதரகிபளறடு இருநபதன.  இனனும், 
சினன வயசில கிமைள பவட்டும்பபறத, 
பசறனபனனுனில்மைலயற,  பளளுனிக்கடதமைத வUட்டு 
வநதட்டனனற,  30  பபரு கிமைள பவட்டிகிிட்டு 
இருப்பறஙகி.  கிcபழ சறல் பUடிச்சு நறனும் பவட்டுபவன. 
அப்படி பவட்டும்பபறழத,  அவஙகி பசறல்லக்கடிய 
கிமைதகிள இருக்கிில்ல, அப்ப எனன பசறல்வறஙகினனற – 
படய் நZ இப்படிபய பவட்டி வநபதனற என சம்பளததல 
பறதி தரபறனடற,  அப்படிம்பறஙகி.  இப்படி அழகிற 
பவட்டுமைறபயனனு ஊக்கவUப்பறஙகி.  அவஙகி 
பசறல்லக்கடிய கிறதல் கிமைதகிள,  கிணணZர கிமைதகிள – 
எனக்க ப் கட்டுரைறம்ப வசcகி் கட்டுரைரிமைறனத பபணகிள 
கிமைதகிளதறனனு நிமைனக்கிிபறன.  இப்பபற 
நிமைனவUருக்பகிற இல்மைலபயற,  ஏபதற ஒரு கிமைத 
பசறல்லி இருப்பறஙகி. 

ய.ஆர.அனநதமூரததி அடிக்கிடி பசறல்வறர.  பபணகிள 
பபறறணU பபசுவமைத உற்றுக் பகிளுஙகிளனு.  ஏனனற, 
அதில ஒரு உணமைரிமை, ஒரு தய் கட்டுரைம், அவஙகிளுக்க அத 
பபறறணUயற இருக்கிலறம்.  சறரநத ஒருவருக்க ஒரு 
தனபரிமைற இருக்கிலறம்.  நறன எனன 
எடுததக்கிிபறஙகிிறததறபன இருக்கத.  எனக்க ஒரு 
தகிவல் வருதில்மைலயற.  இவஙகிபளறடபவ இருநபதன. 
பபணகிபளறட,  நட்பு வட்டதபதறடு,  சினுனிரிமைற எதவறகி 
இருநதறலம்.  இஙபகி வநத அமைறமைய வUட்டு –  அநத 
நணபரகிள இல்மைல, சறர – ‘அப்படிபய வறஙகி சறர, ஒரு 
் கட்டுரைவணட் அடிச்சிட்டு வ் கட்டுரைலறம்’னு எப்படி சுப் கட்டுரைமைஷக் 
கப்பUடறத.  சுப் கட்டுரைஷூம் நறனும் பழகிறபத ஒரு பபரிய 
பU் கட்டுரைச்சமைனயற இருக்பகி.  பபறளுவறம்பட்டிக்களள வநத 
ஏழ வருஷரிமைற அநத அமைறதறன எனனுமைடய நணபன. 
அல்லத அநத வZடுதறன எனனுமைடய நணபன. 
எனபனறட பறல்யதத வளதபதடுதத ஊரு இத 
இல்மைலபய.  பவறுப்மைபயம்,  கப் கட்டுரைறததமைதயம், 
கிருமைணமையயம்,  கினுனிமைவயம் இநத ரிமைக்கிளுனிடரிமைிருநத 
நறன பபறமைலபய!  சும்ரிமைற வணக்கிம் மைவக்கிிறவஙகிள 
நறன எப்படி நணபனனு பசறல்லிக்கிிடமுடியம்?

சவரேஷ்: பபறளுவறம்பட்டி ஒரு கிி் கட்டுரைறரிமைம்தறபன.

வவேணுவைாபால்:  இல்மைல இல்மைல.  நறனற நடநத 
பபறபறன.  எனக்க நணபன இல்மைல,  சறர.  நறன 
திருடுவதற்க ப் கட்டுரைடி.  நZஙகி வரறZஙகிளற?  உஙகிளுமைடய 

பசிக்க நறன திருடுவதற்க வரபறன.  அநத நணபன 
இல்மைலபய எனக்க.

அன்பழைன்:  இப்ப ஊரல,  அநத நணபரகிள 
இருக்கிறஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  அத இல்ல,  சறர.  எனனுமைடய 
வயசுல அவஙகி இருக்கிறஙகி.  பவவ்பவறு பவமைலயUல 
இருக்கிலறம்.  ஒருததன வUவசறயUயற இருக்கிறன. 
ஒருததன ட்மை் கட்டுரைவ் கட்டுரைற இருக்கிறன.  இப்பபற ரிமைறதததல 
பதத நறள பதனுனி டூ திருவனநதபு் கட்டுரைம் ச் கட்டுரைக்க 
ஏததிக்பகிறணடுபபறய்க் பகிறடுததட்டு வ் கட்டுரைறன.  நறன ஆ. 
ரிமைறதவமைனப் பபறய் ஒரு நறள பறரததட்டு வநதமைதச் 
பசறனபனன.  கிமைடதபதருக் கிமைடயUல பபறய் 
சுததியடிச்சுட்டு வநதமைதச் பசறனபனன.  அத ஒரு 
பபரிய கிமைத. ‘படய் ஒருநறள உஙகட வரபறன. பபறய் 
நம்ரிமை ப் கட்டுரைணடு பபரும் எனன பணபறறம்னற அநத 
பசல்வU கிமைடயUல உட்கிறரநதட்டு பபசிட்டு 
வருபவறம்டற,’  அப்படினு பசறல்லியUருக்பகின.  எனக்க 
இனனுனிக்கம் கட ஆரவம் இருக்க.  படய் எப்படற 
வரபற அப்படிஙகிிறறன.  எட்டறஙகிிளறஸ படிச்ச 
மைபயன.

த சியாக:  இநத ஒட்டறமைரிமை,  பகிறயமுததூரிபல 
பதியப்படறத தனமைரிமை உஙகிள வறழக்மைகி அனுபவம், 
நிலபரிமைனனும் நல்லறளல பபருரிமைளவ இருக்க.

வவேணுவைாபால்:  அநதச் சற் கட்டுரைறம்சம் இருக்கிலறம். 
இப்படி மைவச்சுக்கிஙகி.  எனக்க அநநியப்பட்ட ஒரு 
பவதமைன இருக்கிில்லீஙகிளற,  ஏபதற 
தனுனிமைரிமைப்பட்டுட்படறபரிமைறனனு.  அநதப் பUரிவ இமைத 
எழதத தூணடுத.  அப்படிபய எழதினறலம்,  ஒரு 
பமைடப்பறளுனியற இல்லறரிமை,  பவணபகிறபறல்ஙகிிற 
ரிமைனுனிதனற வநத பணணUனற,  அதபனறட முடிவ 
பவறயறததறன இருக்கம்.  ஆனறல் பவணபகிறபறல் 
எனகிிறவன அநத அனுபவதபதறடு ஒரு பமைடப்பறளுனியற 
ரிமைறறும்பபறத,  உலகிதமைத நZஙகி ஏற்றுக்பகிறணடுதறபன 
ஆகிணம்.  ஒரு பயணம் எனபமைத,  ஒரு இடரிமைறற்றம் 
எனபமைத ஏற்றுக்பகிறணடுதறபன ஆகிணம்.  எனக்க 
வUருப்பரிமைில்லறரிமைல் இருக்கிலறம்.  ஆனற இஙகி, 
தஞ்சறவூரல இருநத எததமைன பU் கட்டுரைறரிமைணரகிள 
ரிமையUலறப்பூருக்கப் பபறனறஙகி.  எப்படிப் பபறனறஙகி? 
இஙகிிருநத டில்லிக்க எப்படிப் பபறனறஙகி?  பபறயUட்டு 
இருநதறஙகிபள!  இத எனக்கப் பUடிக்கிறரிமைல் 
இருக்கிலறம்.  ஆனறல் எல்லற ரிமைனுனிதனுக்கம் பUடிக்கிறரிமை 
இருக்கரிமைற எனகிிற ஒரு பகிளவU இருக்கத. அப்பபற, நZ 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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எனன பசய்யப் பபறபற?  ஏபதற ஒரு வமைகியUல 
உனமைன அமைடயறளப்படுதத பவணடிய சூழல் 
இருக்கிில்லீஙகிளற?

ைண்ணன்:  கிலறச்சற் கட்டுரை பவறுபறடுகிமைள ப் கட்டுரைறம்ப நுட்பரிமைற 
அதில பசறல்றZஙகி.  உதற் கட்டுரைணரிமைற,  தணணZர சறரநதத – 
இஙகி தணணZர நிமைறய இருக்க,  அஙகி தணணZர 
இல்மைல. அதனறபல பயனபடுததகிிற வUதம் ரிமைறறுத.

வவேணுவைாபால்:  கிணணன,  ஒரு பவடிக்மைகி எனன 
பதரியஙகிளற?  இநத ஊருக்க வரும்பபறத எஙகி 
ரிமைறரிமைனறர எஙகி பதறட்டததிபல இருநதறர.  உழத 
பபறட்டிருக்பகிறம்.  ரிமைக்கிறச்பசறளம் நடலறம்னு 
இருக்பகிறம்.  எனன பறர பபறடமைலயறனனறரு.  ‘பறர 
பபறடமைலயறவற?  அதறன பறததி பபறட்டிருக்பகிறரிமைில்ல.’ 
எஙகி ஊரல பறததிதறன பபறடுபவறம்.  ‘ஹிம். 
நZஙபகில்லறம் வUவசறயம் பணன லட்சணதமைத 
பறரததற.  பறர பபறடறத வUவசறயரிமைற.  உஙகி 
வUவசறயதமைதக் பகிறணடு பபறஙகி. கப்மைபல பபறடுஙகி,’ 
அப்படினனறர.  எனக்க உயUப் கட்டுரை பபறச்சு.  அத 
அவனுமைடய முமைற.  பகிப்மைப பறததி பபறட்டுததறன 
நடணம்.  ஏனனற,  நிமைறய நடமுடியம்.  அப்ப,  அவன 
பறததிமையக் கிணடுபUடிச்சிருக்கிறன.  இநத பறரனற 
ரிமைணண பபறதபபறதபபறதனு இருக்கம்.  ரிமைஞ்சளுக்க 
அமைணகிட்டுவதற்க –  அநத ரிமைணண 
பதமைவயறயUருக்க.  ரிமைஞ்சளுக்கரியத தறன பறர. 
கிரும்புக்கப் பறர.  அதிபல எனன பணணUட்படறம் – 
பருததி எல்லறதமைதயம் அதல நட்டறஙகி. எஙகிளுக்கப் 
பறருனனறபவ எனனறனனு பதரியறத.  ஆனற அமைத 
நறன மைகிக்பகிறளளமைலஙகிிறதக்கிறகி  ஏளனததக்கரிய 
வUஷயம் இல்மைல அத.  நறன அதிசயரிமைற பறரப்பபன. 
ஓ,  இப்படிபயறரு முமைறயUருக்கிற.  நறன பறரக்கிிற 
பறரமைவஙகிிறத பவற.  ஆனற அவஙகி பறரக்கிிற 
பறரமைவ –  இமைத தறஙகிிக்கிிட முடியறத.  அப்ப நம்ரிமை 
ஓபகிறனனு வUவசறயம் பணணUபனறபரிமை,  நம்ரிமைள 
வUவசறயUபய இல்மைலஙகிிற ரிமைறதிரியUல்ல பறக்கறறரு. 
இத ஒரு முமைற.  அத ஒரு முமைற.  நறன தப்பற 
பசறல்லமைல.  அவஙகி வUளஙகிிக் பகிறணடத அப்படி. 
நறரிமை நிமைனக்கிிபறறம்,  ஒரு இலஙமைகித தரிமைிழன 
இநதியறவக்க வநதறல் ரிமைட்டும் ஒரு அநநியததனமைரிமை 
இல்மைல.  அல்லத ஒருததன இஙகிிருநத அபரிமைரிக்கிற 
பபறனற ரிமைட்டும் அநநியரிமைறகிிறதில்மைல. ஒரு ரிமைறவட்டம் 
வUட்டு ரிமைறவட்டம் வரறதகட அநநியப்படறததறன. 
அதவம் ஒரு வUவசறயக் கடும்பததிலிருநத வருவத 
ப் கட்டுரைறம்பக் கிடினரிமைறன பவமைல.

சவரேஷ்:  உஙகி ஆசிரியர பணUமையப் பற்றிச் 
பசறல்லஙகி.  அத உஙகிளுக்கத திருப்தி அளுனிதததற? 
திருப்பUயம் ஆசிரியப் பணUக்கச் பசல்வதற்க நறட்டம் 
உணடற?

வவேணுவைாபால்:  நறன படிதததின பநறக்கிம், 
பதரநபதடுததக்பகிறணட வUஷயம்,  நறனற எனமைன 
உருவறக்கிிக் பகிறணடத எல்லறபரிமை ஒரு பமைடப்பு 
சறரநததறன.  பதளுனிவறகி.  எனனுமைடய ரிமைனசும் 
அப்படிததறன இருநதத.  அதற்கிறன ஒரு 
பதடபலறடுதறன,  அநதக் கில்வU உதவபரிமைறனனுதறன 
அமைதப் பணணUபனறம்.  அதல எம்.ஏ.  படிக்கிணம், 
எம்.ஃபUல்.  படிக்கிணம்,  பU.பஹச்டி.  படிக்கிணஙகிிறத 
எல்லறம் ஒரு கில்வU தகதிக்கிறகி. பமைடப்புக்கிறகி அல்ல.

சவரேஷ்:  பறரக்கிப்பபறனற தரிமைிழ இலக்கிியததிபலபய 
பரிமைததப் படிதத பமைடப்பறளுனி நZஙகிதறன.

வவேணுவைாபால்:  ஐபயற.  ஒருபபறதம் இவர இநதப் 
படிப்புப் படிச்சிருக்கிறருனனு பசறல்லபவ பவணடறம்.

ஆசிரியரப் பணU எனனறனனற,  ஆசிரியர பணU 
பறரக்கிணஙகிிறதக்கிறகி நறன பசய்யமைல.  ஒரு 
பறதகிறப்புக் கிருதி எடுததகிிட்படன.  இலக்கிிய 
ரிமைறணவன பதறடரநத படிக்கிலறம், அதன எல்மைலவமை் கட்டுரை 
படிக்கிலறஙகிிறத ஒனறுதறன.  நறன பணUயறற்றியத 
ஒப் கட்டுரை ஒரு பளளுனி,  அப்புறம் எல்லறம் கில்லரிகிள. 
பபறதவறபவ,  பவணபகிறபறல் நல்ல ஒரு, 
ப்ரில்லியணட் ஆசிரியர,  வசcகி் கட்டுரைரிமைறன ஆசிரியர, 
ப்ரில்லியணட்ஙகிிறவUட ஒரு ஈரப்பற 
பசறல்லிக்பகிறடுப்பறனகிிற பபர இருக்கம்.  ஒரு 
பறடதமைத எனனுமைடய பசறநத அனுபவஙகிளுனில் 
இருநத பசறல்லிததருபவன.  அத அவஙகிளுக்கம் 
ப் கட்டுரைறம்ப ஈரப்பற இருக்கம்.  ஏனனற,  அத பறடததல 
இல்மைல. பறடதபதறட பதறடரபுமைடய ஒனறற இருக்கம். 
எல்லறப் பசஙகிளும் ப் கட்டுரைறம்ப பUமைணப்பற இருப்பறஙகி. 
அபரிமைரிக்கின கிறபலஜ்ல இருக்கம் பபறத,  நறன 
ஹறஸடல்ல இருநதறலம்,  ஒரு பதத பபர 
கடிக்கிிடுவறஙகி. பகிணடீன பபறனற இருபத பபர. நறல 
ரிமைணUக்க கில்லரி முடிஞ்சற ஏழ ரிமைணUவமை் கட்டுரைக்கம் 
பகிணடீனல சுததி உட்கிறரநதிருப்பறஙகி.  இ் கட்டுரைபவல்லறம் 
பபசிட்டிருப்பபறம்.  அப்படிததறன இருநதத.  எனபவ 
கில்வUயUல நறன பகிிரநதக்கிிறதக்பகிற 
பசறல்லிததரறதக்பகிற நல்ல இடம்தறன.  ஒரு 
வருரிமைறனம் தறன.  ஆனறல்,  பமைடப்பு சறரநத ஒரு 
உருவறக்கிததக்க எநத வமைகியUலம் அதில் ஒரு 
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பயனபறடு இல்மைல.  ஏனனற,  ஒரு பணUப்பளு இருக்க. 
இபதல்லறம் எழதணம்னற பந் கட்டுரைம் இருக்கிறத. 
படிப்பUருக்கம்.  பதரநத படிக்கிலறம்.  பசறல்லிதத் கட்டுரைலறம். 
பமைடப்பபல்லறம் பUனதஙகிிப் பபறகபதஙகிிற ஒரு 
ஏக்கிம் இருநதத.  அதனறல தறன அநதப் பணU 
பவணறம்னு நிமைனக்கிிபறபன தவU் கட்டுரை பணU 
ஆற்றக்கடறதஙகிிறதில்மைல.

சவரேஷ்:  ஆற்றின வமை் கட்டுரைக்கம் ரிமைறணவரகிளகிிட்டப் 
பபசுவதற்க நிமைறய இருநதிருக்கம்.
வவேணுவைாபால்:  இதவமை் கட்டுரைக்கம் 13  வருஷ 
ரிமைறணவரகிள –  அமைழக்கிறத ரிமைறணவரகிள இல்மைல. 
ரிமைறணவரகிள எல்லறரகிிட்டயம் இப்ப எனனுமைடய 
பசல்பபறன நம்பர இருக்க.  எப்பபயற படிதத 
ரிமைறணவரகட எனக்க பபறன பணணU 
பபசக்கடியதிருக்கம். அதனறபலபய பபறமைன ஸவUட்ச் 
ஆப் பணணUடுபவன நறன.  ஏனனற ஏபதற ஒரு 
மூமைலயUலிருநத ஒரு ரிமைறணவன பபசுவறரு. அவருக்க 
ஒரு நல்ல பதில் பசறல்லணபரிமை.  எனக்க எனனனனற, 
அநதப் பணU நல்ல பணUதறன.  ஆனறல் நறன பறரததத 
பூ் கட்டுரைறவபரிமை self-finance.  சனுனி ஞறயUறு கட வUடுமுமைற 
இருக்கிறத.  ஞறயUற்றுக்கிிழமைரிமை இருநதறக்கட 
அதசறரநத ஏதறவத பணU இருக்கம்.  பபப்பர 
திருததறபதற,  ரிமைறரக் எனட்ரி பணறபதற,  வUனறததறள 
தயறரிக்கிிறபதற,  அமைத மைடப் அடிக்கிிறபதற,  இத 
ரிமைறதிரி பல்பவறு பவமைல பதறடரநத இருக்கம். 
இனனுனிக்க இதபதறடு முடிஞ்சதனற,  நறமைளக்க ஒரு 
பவமைல இருக்கம்.  எனபவ அநதப் பணU பதறடரநத 
இருக்கிிறதனறபல,  பமைடக்கிணஙகிிற வUருப்பம் 
நிமைறபவறறரிமைப் பபறகபதஙகிிற ஏக்கிததினறலதறன 
பணUக்க பவணறனு பசறனபனபன தவU் கட்டுரை,  அநத 
ஆசிரியப் பணUயUபல ஒரு ஆசிரியனற 
நிமைறவமைடயக்கடிய ஒரு இடம் இருக்க. 
பமைடப்பறளுனியற நிமைறவமைடயபவ முடியமைல.  தமைடயற 
இருநதத பந் கட்டுரைம்.

அன்பழைன்:  அ் கட்டுரைசுப்பணUக்கத பதரவ எழதமைலயற 
நZஙகி?
வவேணுவைாபால்:  அத ஒரு பபரிய கிமைத.  நறன படிதத 
கிறலததிபல எம்.ஃபUல் பபறதரிமைறனதற இருநதச்சு. அமைத 
பநறக்கிியUருக்கம் பபறத,  பU.எச்டி பவணம்னறஙகி. 
பU.எச்டி முடிச்சவடபன பநட் பவணம்.  இப்படி 
எனனுமைடய கிறலததிபல ஒரு வUதி வUமைளயறடிகிிட்பட 
இருக்கத.  நறன ஆடி ரிமைறசம் பUறநபதன.  அதனறல 
சூ் கட்டுரைக்கிறதத அடிச்சுகிிட்பட இருக்க (சிரிப்பு). சறகிிற 
வமை் கட்டுரைக்கம் அடிக்கம்பபறல இருக்க.  எஙகி அம்ரிமைற 

பசறல்வறஙகி –  ஆடி ரிமைறசம் பUறநத ப் கட்டுரைறம்ப அமைசச்சுப் 
பபறட்டிபயடற. எம்பரிமைல ப் கட்டுரைறம்பப் பUரியரிமைற இருக்கிறஙகி, 
இப்ப.  இருக்கிிற ரிமைகினகிளுனிபலபய நறனதறன 
அவஙகிளுக்கப் பUடிதத ரிமைகின.

நZஙகி இப்ப பவமைல பதடுவதிபல எனன தயக்கிம், 
ஆசிரியர பவமைல பUடிக்கிமைலயறனு பகிட்கிறZஙகி. 
லற.ச.் கட்டுரைற.மைவ படிச்சcஙகினனற,  அநதக் கிமைதமையப் 
படிக்கம்பபறத நறம் ஏபதற ஒருவமைகியUல்,  ஒரு 
வறசகின,  ஒரு வமைகியUல்,  இநதக் கடும்பததக்கத 
தப் கட்டுரைறகிம் பணபறறபரிமைற,  ஒரு பபறறுப்பUனமைரிமை 
எனக்கிிருக்கபதற,  எனன இநதப் பபண இவ்வளவ 
உமைழச்சிகிிட்டிருக்கிற,  பUளமைளகிளுக்கிறகி, 
அவஙகிளுக்கிறகி,  நறன பபறறுப்பUனமைரிமைபயறட 
இலக்கிியம் இலக்கிியம்னு இநத புடுஙகிிற பவமைல 
பசஞ்சிட்டிருக்கிபன, இத நியறயரிமைற இல்மைல, அப்படினு 
பதறணத சறர.  இலக்கிியரிமைற வறழக்மைகியறனற, 
வறழக்மைகிமைய நZ முதல்ல பறருஙகிிறத 
முக்கிியரிமைறப்படுத.  ஆனற எததமைன தடமைவ பசருப்பUல 
அடிச்சறலம் இநத பமைடப்பறளுனி,  திரும்பதத திரும்ப 
புதமைரிமைப்பUததன பவடம் பபறட்டுகிிட்டு டறனஸ 
ஆடுவறஙகிபள தவU் கட்டுரை ரிமைறுபடியம் அஙகி பபறகிபவ 
ரிமைறட்டறஙகி.  இத இமைளஞரகிள பரிமைல பபறறறமைரிமைல 
பசறல்லமைல.  நறன கட புதமைரிமைப்பUததன 
பபறறறமைரிமைனறல பசறனனற் கட்டுரைற,  க.அழகிிரிசறரிமைிமையயம் 
் கட்டுரைகநறதமைனயம் பறரதத,  இமைத வநத ஒரு மைடம்-
பறஸிற மைவச்சுக்பகிற,  வறழக்மைகி முக்கிியம் அப்படினு 
ஒரு தடமைவ பசறல்றறரு.  இ் கட்டுரைணடறவத இடததில நZ 
இலக்கிியதமைத மைவச்சுக்பகிற அப்படினு பசறல்றறரு. 
அவப் கட்டுரைற இவ்வளவ பபரிய ரிமைறஸடரப்பீஸ எழதிட்டு, 
இவஙபகில்லறம் ரிமைறஸடரப்பீஸ எழதறரிமைப் பபறகிட்டும்னு 
நிமைனச்சு பசறல்லிருப்பறப் கட்டுரைற…never  sir.  ஒரு பபறதம் 
ஒரு பமைடப்பறளுனி அப்படிச் பசய்யரிமைறட்டறன. 

நZ பமைடப்பறளுனியறத தரிமைிழச்சமூகிததில இருக்கிிறத 
ரிமைிகிரிமைிகிச் சிக்கிலறன ஒரு பசயல்.  பமைடப்பறளுனினற 
எல்லறருபரிமை பஜயகிறநதமைனபயற,  பஜயபரிமைறகிமைனபயற 
ஒப்பUடக்கடறத.  பமைடப்பறளுனினற பல்பவறு பமைடப்பறளுனி 
இருக்கிறஙகி.  பமைடப்பறளுனியற இஙகி வறழறத,  பல்பவறு 
அ் கட்டுரைசியல், நZஙகி ஒரு பமைடப்மைபப் பமைடச்சுட்டீஙகினனற, 
அத நல்ல பமைடப்பற இருநதறல்கட இமைத யறர 
பப்ளுனிஷ் பணணவறஙகினனு பறரக்கிணம்,  அவனுக்க 
நZஙகி ஜறல்் கட்டுரைற பபறட்டிருக்கிணம், இநதப் பததிரிக்மைகிக்க 
அநதப் பததிரிக்மைகிக்க ஜறல்் கட்டுரைற பபறட்டிருக்கிணம், 
இதரிமைறதிரி ஒருவமைகியறன வமைலகிள இருக்க. 
இமைதபயல்லறம் ரிமைமதத்தை மீறி,  நZஙகி வ் கட்டுரைணம்.  லற.ச.் கட்டுரைற. 
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படிக்கம்பபறத, அவர பசறல்றத கிப் கட்டுரைக்டறதறன இருக்க. 
எவ்வளபவற இழநத வரபறறம்,  இலக்கிியம் 
இலக்கிியம்னு பசறல்லிட்டு எனனதத நறரிமை 
சறதிச்ட்படறம். உருப்படியற ஒரு கடும்பததக்க நல்லத 
பசஞ்சற ஒரு நனறி உணரவறவத இருக்கம்.  ப் கட்டுரைணடு 
பசஙகிள நல்லற வளரததறனனு.  ஆனறல்,  இபதல்லறம் 
வUட்டுட்டு இலக்கிியம்கிிறத ரிமைிகிப்பபரிய தப் கட்டுரைறகிம் 
அப்படினு பதறணம் சறர.  அதறவத, 
இனபனறருததருமைடய பமைடப்மைப நறன வறசகினறய் 
இருநத படிக்கம்பபறத பதரியத –  எனக்பகி இத 
பதரியமைல, நறன தப் கட்டுரைறகிம் பணபறனனு. இத சரியறன 
பறமைத அல்ல, அப்படிஙகிிறத.

இமைதத தவU் கட்டுரை எனக்க பவறு வழி பதரியமைல.  எனக்க 
இ் கட்டுரைணடு வமைகியறகி பதரியத.  எனமைன நZஙகி ரிமைறடு 
பரிமைய்க்கிச் பசறல்லஙகி.  நறன சநபதறசரிமைற 
பரிமைய்ச்சுருபவன.  அல்லத ஒரு பதறட்டதமைதப் பறரக்கிச் 
பசறல்லஙகி,  நறன சநபதறசரிமைறச் பசய்திடுபவன. 
அறுவமைடல நZஙகி ‘பவண இப்படி அறுவமைடக்கக் 
பகிறணடுவநத நிப்பறட்டிட்டறன’னு பசறல்லிடுவZஙகி. 
எனமைனப் பபறய் சம்பறதிக்கிப் பபறஙகி,  பணததக்கப் 
பபறஙகினனற முடியமைலனு பசறல்ல வரபறன. 
தரிமைிழநறட்டில ரிமைகிததறன பமைடப்பறளுனியனனற,  அவன 
எல்லற அவரிமைறனஙகிபளறட பசததத பதறமைலயணம். 
அததறன தரிமைிழநறட்டுப் பமைடப்பறளுனிக்க வUதிச்சிருக்கி 
வUதி. அத இனுனி எவனறலயம் ரிமைறதத முடியறத.

ைண்ணன்:  நZஙகி ஒரு பதறட்டதமைதப் பறரததட்டு 
இலக்கிியததில் ஈடுபடறத இனனும் சறததியம் தறபன?

வவேணுவைாபால்:  அநதச் சுழல் இருக்கிில்ல சறர, 
வறததியறர சுழமைலவUட பU் கட்டுரைம்ரிமைறணடரிமைறன சுழல்.  இத 
சினன அமைலனற,  அத சுனறரிமைி.  வUவசறயம் இனனுனிக்க 
ஒரு சுனறரிமைி. சுருட்டிப் பமைனரிமை் கட்டுரைததளவக்க ஒரு சுழட்டு 
சுழட்டி ஒப் கட்டுரை அடி அடிச்சிரும்.  அதல நZஙகி 
உருணடுகிிட்பட இருக்கிணம்.  அத பவறு வUதரிமைறனத. 
ஆனறல் அத ஒரு பமைடப்பறளுனிக்கப் 
பப் கட்டுரைனுபவஙகிமைளத த் கட்டுரைக்கடியத.  ஒவ்பவறரு 
நிரிமைிடமும் ஒவ்பவறரு வUதரிமைறன அனுபவதமைதத 
தநதகிிட்பட இருக்கம்.  ஓ் கட்டுரைளவ routine  அனுபவம்தறன 
இத (வறததியறர பவமைல).  ஆனறல்,  வUவசறயம் 
ஒவ்பவறரு பவளளறமைரிமைக்கம் நZஙகி உறுதியறச் 
பசறல்ல முடியறத.  ஆணபUளமைளயற 
பபணபUளமைளயறனனு பசறல்ல முடியறத.  எநத 
நிரிமைிடததிலம் அத உஙகிமைள வZழததிடும்.  ஏச்சிடும், 
சரிச்சுப் பபறடும்,  அல்லத ஏரிமைறததிப்பபறடும்,  அல்லத 

பகிறணடறட மைவக்கம்,  எல்லறபரிமை நடக்கம்.  ஆனறல், 
இனனுனிக்க இருக்கிிற சூழல்ல வUவசறயU பவற்றி 
அமைடவத ஜZப் கட்டுரைற சதரிமைற இருக்க.

ைண்ணன்: நகி் கட்டுரைரிமையரிமைறதமைல சில நுட்பரிமைறன வழிகிளுனில் 
நZஙகி பசறல்ற ரிமைறதிரித பதரியத.  உதற் கட்டுரைணரிமைற – 
பபயரகிள.  சில பபயரகிள ப் கட்டுரைறம்ப நவZனரிமைற 
மைவக்கிறZஙகி.  உயUரச்சுமைனமைலபய பறரதபதறம்னற, 
நிதின,  உரிமைற,  பUருநதற இத ரிமைறதிரி நகி் கட்டுரைம் சறரநத 
பபயரகிளற இருக்க.

வவேணுவைாபால்:  கிறலம்.  பமைடப்பறளுனிக்கத 
பதரியரிமைில்மைலயற,  இத இநதக் கிறலததல 
எழதபறறம்கிிறத.

ைண்ணன்:  கிமைதகிமைளப் பபறருதத ரிமைறறிட்பட வருத. 
இமைதத திட்டரிமைிட்டு மைவக்கிறZஙகிளற.

வவேணுவைாபால்:  பயறசிச்சுனனு இல்மைல.  ஒரு 
புழக்கிததில இருநத தறன வருத.  இநத இடததிபல, 
இநத கிறலததிபல,  இநத ட்ப் கட்டுரைணட்ல எனன 
இருக்கஙகிிறததறன.  இனனுனிக்க ஒரு சினன 
கழநமைதமைய நறன கப்புசறரிமைினனு பசறனனற அத 
சறததியரிமைில்மைல.  கழநமைதக்க யறருபரிமை கப்புசறரிமைினனு 
மைவக்கிிறதில்மைல.

ைண்ணன்:  அத உஙகிளுதல தனுனிததவரிமைறத பதரியத. 
சினுனிரிமைறவUலபய இப்ப கிி் கட்டுரைறரிமைததப் படஙகிளுனிபலல்லறம் 
பறரததறல்,  பமைழய பபயரகிளறததறன இருக்க. 
பபரும்பறலம் இமைத யறரும் இனனும் 
கிவனுனிக்கிிறதில்மைல.  கிி் கட்டுரைறரிமைம்னு வநதறபல கிி் கட்டுரைறரிமைததப் 
பபய் கட்டுரைற மைவக்கிறறஙகி. ஆனற கிி் கட்டுரைறரிமைததில யறரும் இப்ப 
அநதப் பபயரகிமைள மைவக்கிிறத இல்மைல.  சில 
கிமைதகிளல,  பதறழில்ரிமையரிமைறகிிற இடததில 
பறதிக்கிப்படுகிிற ரிமைறதிரி வரற கிமைதகிளுனில் எல்லறபரிமை 
நவZனரிமைறன பபயரகிள மைவச்சிருக்கிcஙகி.

சுப் கட்டுரைஷ்:  அதி நவZனரிமைறன பபயரகிளனு கடச் 
பசறல்லலறம். நிதன, பூரிமைிகிற,..

ைண்ணன்:  சிறிய கிி் கட்டுரைறரிமைம்,  சிறு நகி் கட்டுரைம்னு பறரதத 
மைவக்கிறZஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  தமைலமுமைறதறன.  முன 
தமைலமுமைறல எனன பபயர மைவச்சிருநதறஙகி. 
இனமைறக்க எனன பபயர மைவக்கிிறறஙகி. 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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தமைலமுமைறகிளதறன பயறச்சிச்பசன நறன.  அப்புறம் 
இடம் சறரநதம் பயறசிக்கிிபறன.

சவரேஷ்:  அப்புறம் தற்கிறலரிமைற எழதறபத தரிமைிழல 
கமைறஞ்சு பபறச்சு.  அப்படி எழதம்பபறத நகி் கட்டுரைததக்க 
வநதடறறஙகி.  பஜயபரிமைறகின ரிமைறதிரியறனவஙகி 
சிறுகிமைதகிள எழதினறக்கட நறற்பதகிள,  ஐம்பதகிள, 
அறுபதகிளல மைவச்சுததறன எழதறறஙகி. 
பதறணணூறுகிளல,  2000 ஙகிளல நடக்கிிற ரிமைறதிரியறன 
கிமைதகிள எல்லறம் பவணபகிறபறல்தறன 
எழதிகிிட்டிருக்கிறர.  கிறலம் ப் கட்டுரைறம்பப் பU் கட்டுரைதறனரிமைற 
இல்மைல, ஆனற நம்ரிமைறல புரிஞ்சுக்கிக்கடியதற இருக்க.

அன்பழைன்:  வUவசறயப் பUனபுலம் சறரநததறன 
பபரும்பறலறன சிறுகிமைதகிள வருத.  கிி் கட்டுரைறரிமைததிலபய 
இருநதிருக்கிcஙகி.  பறமைவக்கதபதல்லறம் நடக்கம். 
அபதல்லறம் பதறட்டுப் பறரக்கிலறபரிமை.  ஒரு மைசக்கிிள 
சறம்பUயன மைசக்கிிள ஓட்டுவறரு. இபதல்லறம் அதிகிரிமைற 
யறருக்கம் பதரியறபத.

வவேணுவைாபால்:  அடிப்பமைடல எனன பதறணம்னற, 
வயசிருக்கத –  ஆனற உணமைரிமையUலபய அத இல்ல 
சறர –  அப்படினு ஒரு கிற்பமைனலபய, 
எழததறளனுக்கரிய ஒரு கிற்பமைனலபய வUட்டுறபறன. 
உதற் கட்டுரைணரிமைற,  பநறஙக வUததகிிட்டு வருவறஙகி.  நூறு 
பநறஙகிப் பறமைனயUல சுரிமைநதகிிட்டு வருவறஙகி. 
கிறய்கிறிகிள வUற்பறஙகி.  கிறடறத தணUமையக் 
பகிறணடுவநத ஏலம் வUடுவறஙகி.  தரபறர ஏலம் 
வUடுவறஙகி –  வறழக்மைகியUல ஒப் கட்டுரை ஒரு த் கட்டுரைம் 
பறரததிருக்பகின, சினன வயசில. அதறவத நZஙகி பகிட்ட 
வUமைலக்கக் கடுததறணம்.  ஒரு ரூபறய்க்கக் 
பகிட்டறலம் கடுததறணம்.  அநத ரிமைறதிரி.  இநத 
ஏலபரிமைல்லறம் உளபள வ் கட்டுரைமைல.

இநத ரிமைறதிரி ஆட்கிமைள நம்ரிமை எழதம் பபறத,  நறன 
எனன நிமைனக்கிிபறனனற,  அவனுமைடய வறழக்மைகிமைய 
எழதணஙகிிறபபறத நறன ஒரு பறரமைவயறளனற 
எழதக்கடறத.  அவனுமைடய வறழக்மைகியUல நறன 
பயணப்படணம்.  அதக்கிறன பந் கட்டுரைம்,  அநதப் பபறறுமைரிமை 
எஙகிிட்ட இல்மைலஙகிிபறன.  ஆனறல் ஒரு பபரிய 
நறவலக்களள அவஙகி சறதற் கட்டுரைணரிமைற வநத 
பபறயUடலறம்.  ஏனனற,  பவறு ஒரு கிளம் அஙகி 
நடநதகிிட்டிருக்க.  இமைடயUபல ஒரு பகிறயUல் 
கம்பUடறறஙகி. அனனுனிக்க அவன வநத பபறனறனகிிறத 
பபறதம்.  அவன அஙகிிருநத நகிரநதவநத இநத 
கிி் கட்டுரைறரிமைதமைதத பதரநபதடுதத,  மூனறு நறள இருநத 

பபறனறனனற,  அநத வறழக்மைகி இருக்கனனற நறன 
அதற்களள அநதப் பயணம் பணணனும். 
கிமைழக்கததறடிகிள இருக்கிறஙகி –  பவறுரிமைபன 
அவஙகிமைள எழதறத கடறத.  அவஙகி கிமைலமையயம் 
பசரததததறன எழதணம்.  கிமைழக்கததறடி பறர (bar) 
வUமைளயறட்டு வUமைளயறடுறறனனற,  அநத பறர 
வUமைளயறட்மைட நறன பவமைளயறடணம்னு பசறல்பறன. 
வUமைளயறட முடியமைலனற நZ அமைத எழதக்கடறத.

நறன ஒரு கிமைத –  ஒயUலறட்டக் கிமைலஞமைனப் பற்றி 
எழதியUருக்பகின.  அபநகிரிமைற பவணணUமைலபல 
இருக்கம்னு நிமைனக்கிிபறன.  பகிறம்பும் பகிறடியம்.  ஒரு 
கடிகிற் கட்டுரைன,  கடிகிற் கட்டுரைனுமைடய ரிமைமைனவU,  ரிமைறரிமைனறர –  24 
ரிமைணUபந் கட்டுரைம் மைபயன கடிச்சிட்டிருப்பறன.  கட்டுறவ 
வஙகிிபல பவமைல பறரப்பறன.  அரிசி பபறடறத 
ரிமைணபணணமைண ஊததறதல ஏரிமைறததி இருப்பறன.  ஒரு 
நறல தடமைவ இத பணணலறம்.  கிணக்க படலி 
ஆகிமைலனனற பபறய்க் கிட்டணம்.  எததமைன தடமைவ 
அநத பபறணண இமைதப் பணணUட்பட இருப்பற. 
ரிமைறரிமைனறர பரிமைல ஒரு பUரியம் வரற ரிமைறதிரி ஒரு கிமைத 
பகிறம்பும் பகிறடியம். அதல ரிமைறரிமைனறர ஒரு ரிமைிகிப்பபரிய 
ஒயUலறட்டக் கிமைலஞர.  அநத ஒயUல் ஆடுவறர.  அநத 
ஒயUலறட்டததினுமைடய நுட்பஙகிமைளயம் அதில 
எழதியUருக்பகின.  ஏனனற ஒயUல் கிமைல எனக்கக் 
பகிறஞ்சம் பதரியம்.  அநதக் கிமைல தருததிகிிட்படற, 
ஸடிக்கிர பபறட்டு ரிமைறதிரி ஒட்டிக்கிிட்படற இருக்கிக் 
கடறத.  வறழமைகியUனுமைடய ஒரு அம்சரிமைறகி 
வநதறல்தறன.  ஒயUலறட்டம்னற பதறழிலற பசய்யற 
ஆள இல்மைல;  ஓய்வ பந் கட்டுரைததில் ஆடுகிிற 
கிமைலஞனதறன.  எநதக் கிமைலஞமைன 
பதரநபதடுக்கிிபறறம்கிிறத –  நல்ல கிமைலஞன,  கிபடி 
ஆட்டததிலில்மைலயற,  ஒயUலறட்டததில் இல்மைலயற, 
கிறவடி சுததறறஙகிில்மைலயற,  பU் கட்டுரைரிமைறதரிமைற கிறவடி 
சுததவறன.  இஙகிிருநத பகிறணடுபபறய்,  பநரததிக்கிடன 
முடஞ்சவடபன ரிமைறுநறள பசுரிமைறட்மைடப் பUடிச்சுகிிட்டு 
பரிமைய்க்கிப் பபறயUடுவறன.  அநத நிரிமைிடம்தறன அவன 
கிறவடியறட்டக் கிமைலஞன.  எமைத எடுக்கிிபறறம்னு 
இருக்க.  அமைத சரியறவம் பசய்யணம்.  அவனுக்கரிய 
ஒரு வறழக்மைகி இருக்கிில்லீஙகிளற,  அவனுமைடய 
கிணணZர எனன, அவனுமைடய பU் கட்டுரைச்சமைன எனன,…

த சியாக:  இலக்கிியப் பபருவழியUல் பபருநதமைடகிள 
ஏதறச்சியம் இருநததற?

வவேணுவைாபால்:  எநத ஒரு பமைடப்பறளுனியம் அநதக் 
கினவகிபளறட இருப்பறபன,  சறர.  இப்பபற நறன 
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பவமைலக்கப் பபறறதற அல்லத பபருநதிட்டதமைத 
தயறர பணறதறனற,  பபரும்திட்டதமைதச் பசஞ்சு 
முடிக்கிமைலஙகிிறதக்கிறகிததறன  கப்பUடற கிறபலஜ்கட 
பபறகிறரிமை இருக்பகின.  வறழக்மைகி எனன கிஷ்டதமைதக் 
பகிறடுததறலம் அமைத பசஞ்சிடலறம்.

ைண்ணன்:  உஙகி கறுநறவல்கிமைளபய வUரிச்சு 
எழதியUருக்கிலறம்னு பதறணரிமைற?

வவேணுவைாபால்:  நியறயரிமைற அததறன 
பணணUருக்கிணம்.  ஆனற,  இமைடயUல ஏபதற ஒனறு 
வ் கட்டுரைட்டுபரிமை,  ப் கட்டுரைறம்பத தளளுனிப் பபறயUருச்பச,  இதவறவத 
வ் கட்டுரைட்டுபரிமைனனு தூக்கிி அப்படிபய பகிறடுததறததறன.

இனபனறனறு.  கறுநறவலம் சிறுகிமைத ரிமைறதிரி ஒரு 
perfect ஆன வடிவம்தறன.  இநத வUஷயதமைத இவ்வளவ 
பசறிவறகிவம் இவ்வளவ வUரிவறகிவம் இதக்களள 
பசறல்லியறச்சு.  அதக்க பரிமைல பசறல்லணம்னற அத 
பவற ஒரு நறவலக்கரிய அம்சரிமைறயUருக்கம்.  எனபவ 
அமைத நறரிமை வUரிக்கிபவணடிய அவசியம் இல்மைல. 
அதபவ ஒரு இலக்கிியப் பU் கட்டுரைதி எனகிிற தகதி 
பபறும்பபறத, சரி வ் கட்டுரைட்டும்ஙகிிறததறன.

ஆனறல் நறவல் எனபத கறுநறவல் அல்ல.  அத ஒரு 
ரிமைிகிப்பபரிய இடம்.  கழநமைதகிள வரறறஙகி.  இயற்மைகி 
வருத.  வறுமைரிமை வருத.  வறட்சி வருத.  வறட்சிபய 
ஒரு பறததி் கட்டுரைரிமைற இருக்கத.
த சியாக:  உஙகி நிலபரிமைனனும் நல்லறள இநத 
அம்சஙகிமைளபயல்லறம் பகிறணடிருக்க.

ைண்ணன்:  இத நறபன பகிட்கிணம்னு நிமைனச்சத. 
உஙகிள பமைடப்புகிமைள ஒரு பதறகப்பறய்ப் 
பறரக்கம்பபறத,  வறட்சி ஒரு பறததி் கட்டுரைரிமைறத பதறடரநத 
வநதகிிட்படதறன இருக்க.
வவேணுவைாபால்: ஒரு நல்ல பமைடப்பறளுனிக்க கினவகிள, 
சவறலறன வUஷயம்,  ஒரு தஸதபயவ்ஸகிி ரிமைறதிரி 
டறல்ஸடறய் ரிமைறதிரி அனனற கிரினZனற எழதணம், 
கி் கட்டுரைரிமைபசறவ் ப்் கட்டுரைதரஸ எழதணம்.  எழதணம்தறன. 
ஆனறல் அவனுமைடய பUனபுலம்னு ஒனனு இருக்க. 
வறழக்மைகி பற்றி ஒரு பUனபுலம்.  அவன சரியற கிறல் 
ஊனறமுடியதற.  அவனுக்க ஒரு அவரிமைறனம் 
இல்லறரிமைல் அமைதச் பசய்ய முடியதற.  தரிமைிழ 
எழததறளரகிளுக்க ப் கட்டுரைறம்ப அதிகிரிமைற இருக்க.  சுநத் கட்டுரை 
் கட்டுரைறரிமைசறரிமைி கிவUமைத தறன பசறல்லணம்.

பநறபவடுததச் சி் கட்டுரைம் இறஙகம் பவமைள

தமைடகிள பUமைணததக் கிட்ட
கியUறுணடு உன மைகியUல்.

வறளுணடு என மைகியUல்
வறனரிமைற்ற பவளுனியUல் நினறு
ரிமைினனமைல வUழஙகிிச் சூலறும்
ரிமைனவலியணடு

ஓய்நபதன என ரிமைகிிழறபத
உறக்கிரிமைல்ல தியறனம்
பUனவறஙகில் அல்ல பதஙகில்.

எனத வZமைணயUன ரிமைமதத்தை மீட்டலில்
கிிழிபடக் கிறததக் கிிடக்கிினறன
உனக்க நமை் கட்டுரைபயற்றும் கிறலஙகிள.

எனத பகிறடி பறக்கிிறத
அடி வறனததக்க அப்பறல்

இநதக் கிவUமைதல முதல் இ் கட்டுரைணடு வரிகிமைள ரிமைட்டும் 
எடுததப் பறருஙகி.  பநறபவடுததச் சி் கட்டுரைம் இறஙகம்  
பவமைள தமைடகிள பUமைணததக் கிட்ட கியUறுணடு உன  
மைகியUல்.  வறளுணடு என மைகியUல்.  ஒரு பபண 
பU் கட்டுரைசவம் பணணம்பபறத,  கிறமைல இறுக்கிிக் கிட்டினற, 
எனன ஆகம்.  ஆனறலம்,  அநதக் கிட்டுற கியUற்மைறயம் 
பவட்டுபவன,  கழநமைதமையயம் பபற்பறடுப்பபன – 
அநத நிமைலமைரிமைதறன எல்லறத தரிமைிழ எழததறளருக்கம்.

இநதக் கிவUமைத வநதபபறத,  சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைி சில 
வருடஙகிள எழதறரிமை இருநதறரில்மைலயற,  அவப் கட்டுரை 
பசறல்லியUருக்கிறரு,  நறன ஒரு தியறனததிபலல்லறம் 
இல்மைல,  கடும்ப பவமைலகிள,  ஜவளுனிக்கிமைடமையப் 
பறரக்கிிறதனு பதறழில் சறரநததறன இருநபதன.  ஏபதற 
ஒரு சினன பதறய்வ.  ரிமைறுபடியம் எழதம் பபறத 
எதிரபறரப்பு –  இப்படி வளரநத வநதவர இல்லறரிமைல் 
பபறயUட்டறப் கட்டுரைனு எல்லறரும் ப் கட்டுரைவலறப் பபசுவறஙகி.

இப்ப நZஙகிபள அநதப் பபருநறவல் எனனறச்சுனு 
பகிட்கிறZஙகி.  இத சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைியமைடய கிவUமைதயற 
இருநதறலம்,  பவணபகிறபறலமைடய கிவUமைதயற 
அல்லத பஜயபரிமைறகினுமைடய கிவUமைதயற ரிமைறறிகிிட்பட 
இருக்க.  எல்லற எழததறளருமைடய கிவUமைதயற 
இருக்க.

அநதக் கிவUமைதபயறட அவர வரறறரு.  பல்லக்க  
தூக்கிிகிள இபதல்லறம் வருத.
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சவரேஷ்:  பUறபரிமைறழி இலக்கிியஙகிளல எவ்வளவ 
ஈடுபறடு?  உலகி இலக்கிியஙகிள,  இநதியப் பUறபரிமைறழி 
இலக்கிியஙகிள இபதல்லறம் நிமைறயப் படிப்ப்பீஙகிளற?
வவேணுவைாபால்:  இதக்கம் கி.நற.சு.மைவ.தறன 
பசறல்லணம்.  எனக்க முதல்பல வறசிப்புனு ரிமைட்டும் 
இல்மைல – நம்ரிமை ஒரு மை் கட்டுரைட்ட் கட்டுரைற இருக்பகிறம். ஏற்கினபவ 
படிதத வரும்பபறபத பதரியத, எநத த் கட்டுரைம்ஙகிிறத. இப்ப 
பஜயகிறநதனுக்க ஒரு த் கட்டுரைம் இருக்கதனற, 
அதக்கபரிமைல க.அழகிிரிசறரிமைிக்க ஒரு த் கட்டுரைம் இருக்க. 
அதக்க பரிமைல தி.ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைனுக்க ஒரு த் கட்டுரைம் இருக்க. 
இபதல்லறம் நறரிமை பறரக்கிிபறறம்.  அநத எழததினுமைடய 
ஆளுமைரிமைமையப் பறரக்கிிபறறம்.  அத ரிமைறதிரி உலகி 
இலக்கிியம் உலகி இலக்கிியம்னு பசறல்றறஙகிபள 
எனறு உலகி இலக்கிியதமைதயம் பதடிப் 
பபறகிபவணடியதற இருக்க.  அதக்க கி,நற.சு 
பபறனறவரகிள வழிததடம் பபறட்டிருக்கிிறறரகிள. 
இநதிய நறவல்னு பசறல்றறரு.  உலகி நறவல்னு 
பசறல்றறரு.  இத எனனுமைடய 18,  19  வயசிபலபய 
பசவUவழியற கிறதல வUழகத.  உலகி நறவல்னற 
எப்பUடியUருக்கம்னு நறரிமை ஆஙகிிலததில உடபன படிக்கி 
முடியறத.  அப்பபற பரிமைறழிபபயரப்பு ஏதறவத 
இருக்கரிமைற.  அப்படி எனக்கக் கிிமைடதத பரிமைறழிபபயரப்பு 
எனனனனற, ஒரு பமைழய புததகிக்கிமைடயUல பறரததட்டு 
இருநபதன.  ரிமைமதத்தை மீனறட்சி பகிறயUலக்கப் பUனனறடி ,  அநத 
ஒரு சநத முழக்கிப் பமைழய புததகிரிமைறகி அடுக்கிி 
மைவச்சிருப்பறஙகி.  அதில ஒரு கிமைடல…அவன 
பசறல்வறன…சறர இத பவணரிமைற அத பவணரிமைற…
அவனகிிட்டப் பபசிட்டிருநதற ஒனனும் முடியறத. 
நம்ரிமைளறத பதடணம்,  நம்ரிமைளுக்க எத 
பUடிச்சிருக்கனனு. 

அப்ப,  ரிமைதகரு இருநதத.  பசல்ரிமைற லறகிரபலவ் (Selma 
Lagerlof)  எழதினத.  ரிமைதகரு பறரததவடபன நரிமைக்க 
அவ்வளவ ஒரு உணரச்சி… கி.நற.சு. பசறல்லியUருக்கிறப் கட்டுரை. 
உலகிததினுமைடய பதத சிறநத நறவல்கிளுனில் 
ஒனனுனனு.  இமைதப் பறரததவடபன இமைத 
எப்படியறவத வறஙகிிடணம்னு அநத புததகிதமைத 
எடுக்கிபறன.  எடுததற 3.80  மைபசற அநத புக்க. 
இவ்வளவ பபரிய,  800  பக்கிம் உளள ஒரு புததகிம். 
அவன எனன பணணUருக்கிறன –  முனபக்கிததிபல 
திருததி,  50  ரூபறபயற ஏபதற பபறட்டிருக்கிறன.  பUன 
அட்மைடயUபல திருததறரிமை வUட்டுட்டறன.  பUறக 
பசறல்பறன.  மூனறு ரூபறனனு இருக்பகி.  ‘சறர,  யறர 
சறர மூனறு ரூபறவக்கத தருவறஙகி’னு ஏபதற 
பசறல்றறன.  பUறக ஏபதற பகிறடுதத வறஙகிிபனன. 

அநத நறவல்,  இனனுனிக்க வமை் கட்டுரைக்கம் ரிமைிகிச் சிறநத 
நறவல்கிளுனிபல ஒனனு.  பகிஸடற பபரலிங சறகிற (Gosta  
Berlings Saga). அநதப் பபண பநறபல் பரிசு வறஙகிினறஙகி. 
இனனும் எனக்க நிமைனவUருக்க.  ஒரு முனனுமை் கட்டுரை 
இருக்க. ‘இநத நறவமைல ரிமைட்டும் ஐம்பத முமைறயறவத 
படிச்சிருப்பபன.  முதனமுதல்ல கில்கிததற இம்ப்பீரியல் 
மைலப்மை் கட்டுரைரில படிச்சிச்பசன.  ஒவ்பவறரு 
அததியறயதமைதயம்,  திரும்பத திரும்ப அஞ்சு தடமைவ, 
ஆறு தடமைவ படிச்சுப்படிச்சு ் கட்டுரைசிச்சிருக்பகினனு 
எழதறறரு (கி.நற.சு.).  கி.நற.சு.மைவப்பற்றி ஒருததர எனன 
பசறல்லியUருக்கிறரனற,  உலகிததிபலபய ஒரு பபயர 
பதரியறத ரிமைனுனிதன,  இநதப் பபணமைணக் 
கிறதலிததிருநதறரனற,  அத கி.நற.சு.வறததறன இருக்கம். 
அவ்வளவ பநசிச்சு பநசிச்சு அநத நறவமைல 
பரிமைறழிபபயரததிருக்கிறர.  பபறதவற பரிமைறழிபபயரப்புல 
சில கற்றச்சறட்டுகிள எல்லறம் உணடு.  பதற் கட்டுரைறயறரிமைற 
பரிமைறழிபபயரததிருவறர.  ஆனற,  இநத பரிமைறழிபபயரப்பு 
அவ்வளவ சிறப்புஙகி.  அத அவ்வளவ அற்புதரிமைறனத. 
அநநியரிமைறன,  திருட்டுததனரிமைறன நறனக நணபரகிள 
கிிருஸதவததறல் பறதிக்கிப்பட்டு பரிமைல்ல பரிமைல்ல பவறு 
ஒரு ரிமைனுனிதனறகி பவறு ஒரு உனனத ரிமைனுனிதனறகி 
ரிமைறறக்கடியத தறன அநத நறவல்.  அநதக் களுனி் கட்டுரையம் 
அநத பவடபவடப்பயம் –  இனனுனிக்கப் படிச்சறக்கட 
எனக்கக் களுனிரும்.  அநத ரிமைறதிரி எழதியUருக்கிறர.  ஒரு 
பபணணUனுமைடய தறக்கிததினறபல அப்படி ரிமைறறுவறஙகி. 
எனமைன ப் கட்டுரைறம்பப் பறதிச்ச நறவல்.

அப்புறம்,  அனபு வழினு பபர லறகிரகவUஸடு (Par 
Lagerkvist)  எழதின ஒரு நறவல்.  அமைத,  எல்லறரும் 
அனபு வழி அனபு வழினு பசறல்றறஙகிபள,  அப்ப 
சுபரிமைஙகிளற எல்லறம் வநத புதசு.  அனபு வழி ரிமைறதிரி 
ஒரு நறவமைல என வறழக்மைகில எழதிட்படனனற 
நிம்ரிமைதியற இருப்பபனனு நம்ரிமை வணணநிலவன 
பசறனனபதல்லறம் இருக்க. அநத மைடயததில பறருஙகி 
–  பநய்பவலி பவரகிள இலக்கிிய ரிமைனறததிலிருநத 
பற் கட்டுரைபறஸனு (Barabbas)  பபறட்டுட்டறஙகி.  பவற ஒரு 
பபரல.  பற் கட்டுரைபறமைஸி வறஙகிிப் படிச்பசன.  கி.நற.சு. 
பரிமைறழிபபயரததத.
தகிறரட் (Roger Martin du Gard)  உமைடய தபறல்கிற் கட்டுரைன (The 
Postman – Vieille France) படிச்பசன. ஒரு தபறல்கிற் கட்டுரைன ஒரு 
கிி் கட்டுரைறரிமைததல ஊரினுமைடய அததமைன வUதரிமைறன 
ரிமைனுனிதரகிமைளயம் எழதியUருப்பறன.  கடி,  கதத, 
பபறரினறல் பவளுனியூரிலிருநத பU் கட்டுரைறனசுக்க வநதத – 
ப் கட்டுரைறம்ப அற்புதரிமைற, இனனுனிக்க வமை் கட்டுரைக்கம் படிக்கிக்கடிய 
அளவ ஒரு ஃபUப் கட்டுரைஷ்ஷற அவ்வளவ புதமைரிமையற 
இருக்கம்.  அப்புறம் அனனற கிரீனுனினறமைவச் சினன 
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வயசிபலபய படிச்பசன.  டி.எஸ.பசறக்கிலிஙகிம் தறபன 
பரிமைறழிபபயரததத?  அவரதறன நிமைனக்கிிபறன.  நZஙகி 
பகிட்கிிறZஙகிில்ல,  கிறரிமைதமைத இப்படி எழதிட்டீஙகிபளனு, 
எனக்பகில்லறம் அவன முனபனறடியற இருக்கிறன. 
அவன அநத இடதமைத அமைடஞ்சிருக்கிறன.  அப்ப 
நரிமைக்க ஒரு மைதரியம் வருதில்லீஙகிளற.  டறல்ஸடறய் 
எழதம்பபறத பவணபகிறபறலம் எழதலறம்.  இநத 
எல்மைல வமை் கட்டுரைக்கம் எழதலறம். அனனற கிரீனுனினறமைவப் 
படிச்பசன.  எனக்க முனபனறடிகிளுக்க நறன நனறி 
பசறல்லணம்.  கி.நற.சு.வக்கக் கிணடிப்பற இநத 
வமைகியUல தமைலதறழநத,  சி் கட்டுரைம்தறழநத ஒரு 
எழததறளனற நனறி பசறல்லணம்.  ஆஙகிில வழியறப் 
படிக்கிிறமைதவUட பரிமைறழிபபயரப்பUன வழியற 
படிக்கிிறதில பகிறணடு பசலததினதில் அவருக்க ஒரு 
பஙக இருக்க.  அவர பரிமைறழிபபயரதத வUருநதறளுனி – 
ஆல்பரட் கிறம்யூ,  அற்புதரிமைறன கறுநறவல்.  வUருநதறளுனி 
பதறகப்புல ஒரு 4-5 கிமைதகிள. அப்படிப் படிச்பசன. 

அப்புறம் ஒரு முமைற பபறகம்பபறத,  பறருஙகி நம்ரிமை 
நணபரகிபளல்லறம்,  நம்ரிமை முனபனறடிகிள –  பகிறணஙகிி 
ரிமைறதிரி இருநத அநத இமைளஞரகிபளல்லறம் ரிமைமதத்தை மீட்சினு 
ஒரு இதழ பகிறணடு வநதறஙகி.  ஆர.சிவகரிமைறர, 
நணபரகிபளல்லறம் பசரநத ஒரு கிழக படம் பபறட்ட 
லததZன அபரிமைரிக்கிச் சிறுகிமைதகிளனு வநதச்சு.  அமைத 
நறன பதருவUலதறன எடுதபதன.  அநதத பதறகப்பUல 
ஒரு அற்புதரிமைறன கிமைத –  பசவ்வறய்க்கிிழமைரிமை  
பகில்தூக்கிம்னு பசறல்லிட்டு.  அதிபலதறன கிறரசிய 
ரிமைறரபவஸஸிார்ஜுமைடய ரிமைிகிப்பபரும் சிறககிளுமைடய  
வபயறதிகின படிச்பசன.  பசவ்வறய்க்கிிழமைரிமை  
பகில்தூக்கிம் வணணநிலவன பரிமைறழிபபயரததிருநதறர. 
பறமைவ நிகிழததிய அற்புதம்,  ரிமைிகிப்பபரும்  
சிறககிளுமைடய வபயறதிகின ஆர.சிவகரிமைறர 
பரிமைறழிபபயரததிருநதறர.  அபதல்லறம் எனக்க,  ஒரு 
பரிமைஜிக்னற (பரிமைஜிக் ரியலிசம்னற)  இவ்வளவ அழகிற 
இருக்கம்னு கிறணபUச்சத. 

இனனுனிக்க பரிமைஜிக்னு பசறல்லிட்டு எவனுபரிமை பரிமைஜிக் 
கிமைத எழதமைல சறர.  நறன பரிமைஜிக்மைகிப்பற்றி 
நம்பறதவன.  நறன பரிமைஜிக் கிமைத எழதியUருக்பகின. 
கிளவ பபறகம் பு் கட்டுரைவUகிள பசறல்லலறம். 
இருட்கமைகிக்கள வUரியம் ஒளுனிப்புமைகி பசறல்லலறம். 
எனமைனவUட பரிமைஜிக்பற்றிபய பபச்சுமூச்சு இல்லறத 
கிறலததில,  லற.ச.் கட்டுரைற.  எழதியUருக்கிறர.  ஜனனுனி படிச்சுப் 
பறருஙகி.  ் கட்டுரைறஜகரிமைறரியப் படிச்சுப் பறருஙகி.  ் கட்டுரைறஜகரிமைறரி 
கிறவUரி ஆற்மைற,  ஒரு ப் கட்டுரைதமைதயறக் பகிறணடுவநத, 
ப் கட்டுரைதமைதயUனுமைடய பப் கட்டுரைனபUனறல் பபருக்பகிடுதத ஓடி, 

அததமைன ஆட்கிமைளயம் உடல்ரீதியறகிவம் 
உளளததிபலயம் பதறட்டமைத எழதியUருக்கிறர – 
் கட்டுரைறஜகரிமைறரில.  நறரிமை எல்லறரும் அவமை் கட்டுரைக் கடும்பக்கிமைத 
எழதறவரனு பசறல்லிட்டிருக்பகிறம்.  அதிகிம் அததறன 
எழதினறர.  ஆனறல்,  ் கட்டுரைறஜகரிமைறரி எழதியUருக்கிறர. 
பபரும் புமைனவ.  அபத ரிமைறதிரி ஜனனுனி.  ஒரு பபண, 
சக்தி எனபவள,  திரும்ப ஒரு பபணணமைடய உடலில் 
பUறநத ரிமைனுஷியற வறழநதற 
எப்படியUருக்கம்கிிறததறன.  கிிட்டததட்ட 
புதமைரிமைப்பUததன கிடவளும் கிநதசறரிமைியம் எழதினறப் கட்டுரை – 
ஆனற அதரிமைறதிரி கிிமைடயறத.  அதல எளளல்தறன 
அதிகிம்.  இதல ஒரு பவதமைனமையக் பகிறணடு 
வநதிருப்பறர.  ஒரு பபண பபறக்கடிய அததமைன 
அவரிமைறனஙகிமைளயம் அநத சக்தி படறற. 
பUறநததிலிருநத.  பUறக்கம்பபறபத,  illegal ஆ பUறக்கிிறற. 
ஆணடறள ரிமைறதிரி,  அவன தூக்கிிட்டு வநத 
வளரக்கிிறறன.  கழநமைதயUல்லறதவன.  பU் கட்டுரைம்ரிமைறதரிமைறன 
பரிமைஜிக் கிமைதகிள. 

பரிமைஜிக் எனபத பரிமைஜிக்ல இல்ல.  வறழக்மைகியUல 
இருக்க. எனபவ எல்லறக் கிமைதயUபலயம் ஆதற் கட்டுரை சுருதி 
ரிமைனுனிதனுமைடய நறடிந் கட்டுரைம்புகிமைள இதயதமைதத 
பதறடக்கடிய கிமைதகிளதறன.  வடிவம்தறன சறர, 
பரிமைஜிக்னு பசறல்பறறம்.  உருவகிக் கிமைதகிளனு 
பசறல்பறறம்.  metaphor னு பசறல்பறறரிமைில்ல.  படிரிமைம் 
படிரிமைம்னு பசறல்றZஙகி.  இனனுனிக்கப் படிரிமைம் ரிமைட்டுபரிமை 
ஒரு உததியற?  பU் கட்டுரைரிமைிள படிரிமைக் கிவUஞரனு 
பசறல்லிட்டிருக்பகிறம்.  படிரிமைம் எனபத ஒரு உததி. 
அமைதப் பUடிததக்பகிறணடு பதறஙகிிகிிட்டு 
இருக்கிமுடியறத.  எனபவ இபதல்லறம் 
இருக்கிில்மைலயற –  பரிமைறழிபபயரப்பUல இபதல்லறம் 
எனக்கப் பபரிய பகிறடுப்பUமைன. 
தஸதபயவ்ஸகிியமைடய கி் கட்டுரைரிமைசறவ் சபகிறத் கட்டுரைரகிள 
படிச்பசன.  அத படிக்கம்பபறததறன –  எனக்க 
இயல்பUபலபய உளவUயல்,  ரிமைனுனிதன இநதிநத 
வUசயததிபல இப்படிததறன நிமைனப்பறனகிிறத, 
தஸதபயவ்ஸகிியப் படிக்கிிறதக்க முனனறடிபய, 
இயல்பUபலபய ஒரு கிமைலயறகி எனக்க இருநதிச்சு- 
ச் கட்டுரைஸவதி நறக்கல எழதின ரிமைறதிரினு மைவச்சுக்பகிறஙகி. 

நறன முனனறடி பசறனபனனுனில்மைலயற, 
கிணணதறசமைனவUடப் பபரிய உணமைரிமைமைய 
எழதணம்னு பசறல்லிட்டு.  கிறநதிமைய வUட.  அநத 
இடதமைத நறன எடுததகிிட்படன.  இமைத ஒரு வடிவரிமைற 
எடுததிட்படன. ஒரு இலக்கிிய அறிவற எடுததகிிட்படன. 
இநத உளளததினுமைடய உணமைரிமைமைய –  இவமை் கட்டுரைப் 
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பற்றிததறன எழதபறன.  ஆனற இவர எனன 
நிமைனச்சிருப்பறரு.  எநத எல்மைலக்கப் 
பபறவறருஙகிிறமைத நறன ட்் கட்டுரைறவல் பணபறன. 
இதக்பகில்லறம் டறல்ஸடறயமைடய அனனற கிரீனுனினற 
இருக்க.  அநதப் பபணமைண,  நம்ரிமை ஊரல இருநதற 
எனன நிமைனப்பபறம்.  அப்படிததறன பதறடஙகிி,  அநதப் 
பபணணUனுமைடய ரிமைறபபரும் கிறதமைல இழநத,  இநத 
உலகிம் கிறதலக்கிறன இடபரிமை இல்மைலஙகிிறமைத 
உணரகிிறற இல்மைலஙகிளற,  ் கட்டுரையUல்ல பசததப்பபறறற 
இல்லீஙகிளற,  அப்பபற அவளுமைடய தய் கட்டுரைதமைத நறரிமை 
அமைடயபறறரிமைில்மைலயற,  அப்பபற அநத 
பரிமைறழிபபயரப்பபல்லறம் எனக்க ப் கட்டுரைறம்ப உதவUகி் கட்டுரைரிமைற 
இருநதத. 

ஒருவமைகியUபல நறன ஒரு கமைறபறடு உமைடயவன. 
எல்லறமை் கட்டுரையம் படிச்சு நறன வநதிருக்கிணம். 
உதற் கட்டுரைணரிமைற பறலகரிமைற் கட்டுரைமைனப் படிச்சிருக்கிணம், 
சிவசஙகிரிமைய,  சுஜறதறமைவப் படிச்சு வநதிருக்கிணம், 
அண் கட்டுரைறதற ் கட்டுரைரிமைணமைன,  ் கட்டுரைறஜம் கிிருஷ்ணமைனப் படிச்சு 
வநதிருக்கிணம்,  ஒனபனறனனு ஏதறவத 
படிச்சிருக்கிலறம்.  ஆனறல் வறசிப்பப இப்படிப் 
பபறயUடுச்சு.  உலகி இலக்கிியஙகிளஙகிிற பபறத –  நறரிமை 
அபதல்லறதபதறடும் பதறடரபு படுததிப் பறரக்கிிபறறம். 
நம்ரிமை புதமைரிமைப்பUததனுக்க எனன இடம். 
ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைனுக்க எனன இடம்... 

ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைனுக்க எனமைன ரிமைறதிரியறன ஒரு வறழக்மைகி 
கிிமைடச்சிருநதற,  பவணபகிறபறலமைடய வறழக்மைகி 
கிிமைடச்சிருநதற தஸதபயவ்ஸகிி,  டறல்ஸடறமைய 
ரிமைிஞ்சியUருப்பறனனு நறன பசறல்பவன.  அவருமைடய 
வறழக்மைகி,  அவருமைடய அனுபவம் ஒரு 
எல்மைலப்பட்டத.  எழததின வZச்சு அப்படியUருக்க. 
அவருக்க இத வறய்ததிருநதறல்,  ரிமைனப்பூரவரிமைற 
எழதியUருப்பறர. அவர எப்பபறதபரிமை ரிமைமைறக்கிிறதில்மைல. 
அவர ரிமைறதிரி ஒரு பபணமைணக் கிறருணயம்,  பப் கட்டுரைனபு 
பகிறணடு எழதினவர யறருரிமைில்மைல.  அத எநதப் 
பபணணற இருநதறலம்கட,  பநகிட்டிவ் பகி் கட்டுரைக்டர, 
பறசிட்டிவ் பகி் கட்டுரைக்டர எதனறலம் பப் கட்டுரைனபு பகிறணடு 
எழதவறர.  ப் கட்டுரைறம்பக் கிருமைணபயறடு பறரதத ஒரு 
ரிமைனுஷன.  இத ஒரு பமைடப்பறளுனிக்க அடிப்பமைட 
வUஷயம்.  எஙகி அம்ரிமைற எஙகட சணமைடப் பபறடலறம். 
இனபனறரு வமைகியUல எனக்க அம்ரிமைற தறபன. 

எனபவ உலகி இலக்கிியக்கிியஙகிள இநத ரிமைறதிரி 
நல்லறப் படிச்பசன.  ஆல்பரட் கிறம்யூபவறட ‘அநநியன’, 
நதறனுனிபயல் ஹதறரனனுமைடய ‘அவரிமைறனச் சினனம்’ 

(Nathaniel  Hawthorne,  The  Scarlet  Letter),  கிறஃப்கிறபவறட 
‘வUசற் கட்டுரைமைண’,  ‘உருரிமைறற்றம்’,  பஹரிமைிஙபவபயறட 
‘கிிழவனும் கிடலம்’,  கிிப் கட்டுரைசியற படலடறபவறட 
‘அனமைன’  (Grazia  Deledda,  La  Madre)  –  இப்படி நிமைறயப் 
படிச்பசன.  இநதிய நறவல்கிளுனில 
யூ.ஆர.அனநதமூரததிபயறட ‘சம்ஸகிற் கட்டுரைற’,  பஷZப் கட்டுரைறட 
‘பறல்யகிறல சகிி’,  தகிழிபயறட ‘பசம்ரிமைமதத்தை மீன’,  இப்படிப் 
படிச்பசன.  சிறுகிமைதகிள எக்கிச்சக்கிரிமைற படிச்பசன. 
புதமைரிமைப்பUததன ஒரு 46  கிமைத பரிமைறழிபபயரதத 
இருக்கிறரில்லீஙகிளற,  அபதல்லறம் பதடிதபதடிப் 
படிச்பசன.  புதமைரிமைப்பUததன ஒரு முனனுமை் கட்டுரையUல 
எழதறறரு,  ‘இதிலிருக்கிிற ஒரு நறற்பத கிமைதகிள 
வறசகிரகிளுக்கிறனத,  இ் கட்டுரைணபட இ் கட்டுரைணடு கிமைத 
எனக்கிறனத.’  தZமூட்ட அப்படினு ஒனனு.  ஜறக் 
லணடனுமைடய கிமைத.  நறன எனன பணணபவனனற, 
அவருக்க ரிமைட்டுபரிமை பUடிதத கிமைத இருக்கிில்லீஙகிளற, 
அமைதததறன முதல்பல படிப்பபன.  ஒரு பதரவUபலயம் 
இனபனறரு பதரவ.

இப்பபற ய.ஆர.அனநதமூரததி,  இல்மைலனற ஏபதற 
ஒனனு கிிமைடச்சுதனனு மைவச்சுக்கிஙகி,  சூரியன  
கதிமை் கட்டுரைனு ஒரு கிமைத இருக்கம்.  அநதக் கிமைத எனக்க 
ப் கட்டுரைறம்பப் பUடிதத கிமைத.  இநதியக் கிமைதகிளகட 
கிிமைடக்கிிற பதறகப்புகிளல இருநத படிப்பபன.  அபத 
ரிமைறதிரி ரிமைமைலயறளக் கிமைதகிள.  கிரிமைலற தறஸ 
இருக்கிறஙகிில்ல,  ரிமைறதவUக்கட்டி –  அவஙகி ஒரு  
பட்சியUன வறசமைனனு பU் கட்டுரைரிமைறதரிமைறன ஒரு கிமைத 
எழதியUருக்கிறஙகி.  அவஙகி இறநதபபறத பசறனனறஙகி, 
ரிமைமைலயறளததிலிருநத ரிமைிகிச்சிறநத மூனறு கிமைதகிள 
எடுக்கிணம்னற,  ரிமைறதவUக்கட்டியUனுமைடய பட்சியUன  
வறசமைன இருக்கரிமைனனு.  அமைத நறன படிச்சிருக்பகின. 
நZல பதரிமைநறபனுமைடய பரிமைறழிபபயரப்பUல்.  உடபன 
ரிமைறுபடியம் எடுததப் படிச்பசன.  ஆங,  இநதக் 
கிமைததறன,  ஆரிமைறம்னு பசறல்லிட்டு வச்பசன.  பஷZரின 
கிமைதகிமைளப் படிச்பசன.  அபத ரிமைறதிரி 
எம்.டி.வறசுபதவன நறயர –  நம்ரிமை பற.பஜயப்பU் கட்டுரைகிறசம் 
ஒரு கிமைதல இ் கட்டுரைவ பந் கட்டுரைததல பதவர வZட்டில வநத 
இ் கட்டுரைவறடிகிள ஆடுவறஙகிில்மைலயற,  ஒரு கிமைத, 
‘அம்பலக்கிற் கட்டுரைர வZடு’  –  அநதக் கிமைதமைய ஒட்டி 
நறயறடிகிள,  இதரிமைறதிரி ஒரு வம்சம் இருக்கிில்மைலயற, 
அமைத மைவதத எம்.டி.வறசுபதவன நறயர எழதின 
கிமைத,  ப் கட்டுரைறம்ப சினன வயசில படிச்பசன.  யறப் கட்டுரைற 
நணபர பகிட்டிருநதறரனு அநதக் கிமைதமையச் 
பசறனபனன நறன.  அவர எழதின கிமைதமைலபய 
இததறன பபஸட் எனபறன. 
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சிவசஙகிரி தினரிமைணUக்கிதிரல இநதிய எழததறளரகிள 
பபட்டிகிளனு கடபவ ஒரு சிறுகிமைதமையயம் 
பகிறடுததக்கிிட்டு வநதறஙகில்ல,  அமைதத பதறடரநத 
படிச்பசன.  அப்பபற நறன கில்லரியUல படிக்கிிபறன. 
இநத வறசிப்பு இருக்கிில்லீஙகிளற,  பரிமைலறன 
பமைடப்புகிளுனின வறசிப்பு,  நறரிமை எமைத எழதினறலம்,  அத 
தனனுனியல்பற பரிமைலறனதறப் பபறயUரும்.  அதறவத, 
சி் கட்டுரைரிமைப்படபவணடியபத இல்மைல –  எநத சப்பஜக்ட் 
எடுததறலம்,  அத ஒரு முக்கிியரிமைறன இடதமைத 
அமைடஞ்சிடும்.  ஏனனற,  நம்ரிமை வறசிப்பு நரிமைக்கக் 
மைகிபகிறடுக்கபதறனனு நிமைனக்கிிபறன.

சவரேஷ்:  உஙகி சரிமைகிறல பமைடப்பறளுனிகிள,  அடுதத 
தமைலமுமைற பமைடப்பறளுனிகிள பற்றி எனன 
நிமைனக்கிறZஙகி.

வவேணுவைாபால்:  தூ் கட்டுரைன கணறனு ஒருததர,  சில நல்ல 
கிமைதகிள எழதியUருக்கிறர.  யறருனனு பதரியறத.  கிரண  
ரிமைகிற் கட்டுரைறசனு ஒரு கிமைத படிச்பசன.  ப் கட்டுரைறம்ப 
நல்லறயUருநதத.  பகிறணஙகிியமைடய கில்கதிமை் கட்டுரைல 
(தூ் கட்டுரைன கணறவUன)  எட்டறவத கினனுனி,  ப் கட்டுரைறம்ப நல்ல 
கிமைத.  ஒரு நறவUதப் பபண,  கிவணடர ஊருக்க வநத 
எனனறனறஙகி அப்பUடஙகிிறத.  அசதற ஒரு கிறதல் 
கிமைத,  பU் கட்டுரைரிமைறதரிமைறன கிமைத –  அக்கிறரடியனனு முடியம் 
(இமைசக்கிறத ரிமைமதத்தை மீனகிளுனின அக்கிறரடியன),  அத ப் கட்டுரைறம்ப 
பU் கட்டுரைரிமைறதரிமைற எழதியUருக்கிறர.  சிவக்கரிமைறர 
முததய்யறனனு ஒரு மைபயன,  ‘பசறவUகிளுனின  
வருமைகி’னனு ஒரு நல்ல கிமைத எழதியUருக்கிறர. 
பற.திருச்பசநதறமைழ ‘ஆணகிள வUடுதி:  அமைற எண 12’ 
அப்படினனு நுட்பரிமைறன ஒரு கிமைத எழதியUருக்கிிறறர. 
கிறலமைப் கட்டுரைவனுமைடய ‘பட்டித பதரு’மைவ உயUப் கட்டுரைழததில 
படிச்பசன.  நல்ல கிமைத.  அவப் கட்டுரைறட ‘புலிப்பறனுனி  
பஜறதிடர’  இனனும் பரிமைலறனத.  சில பபரு இப்ப 
சட்டுனனு ஞறபகிததக்க வ் கட்டுரைல.  பவஙகிபடசன – 
நரிமைக்பகில்லறம் சcனுனியர –  கில்கதிமை் கட்டுரைல 
பகிறமைலயறளுனிகிள மூனறு பபர ஒரு இ் கட்டுரைவ பந் கட்டுரைததில 
பபறவறஙகி,  அப்ப மூண பபருக்கம் ஒரு சநபதகிம் 
வரும்.  ஒருததன மைகில ரிமைிகிப்பபரிய ஆயதம் 
இருக்கம்.  அவஙகி மூண பபரும் இநதக் கிததிமைய 
ரிமைறததி ரிமைறததி பUடிச்சுட்டு பபறவறஙகினனு ஒரு கிமைத 
எழதியUருப்பறர. பற.பவஙகிபடசன.

சவரேஷ்:  ் கட்டுரைறஜன ரிமைகிள,  தறணடவ் கட்டுரைறயன கிமைத எல்லறம் 
எழதியUருக்கிறர.

வவேணுவைாபால்:  ் கட்டுரைறஜன ரிமைகிள ப் கட்டுரைறம்ப நல்ல 

கிமைததறன.  ஆனற அவப் கட்டுரைல்லறம் எனக்க சcனுனியர. 
எனனுமைடய சரிமைகிறலததல,  வUசும்புனு ஒருததர, 
பகிறரிமைருனனு ஒரு நல்ல கிமைத எழதியUருக்கிறர. ஆனற, 
contemporary ஆ அவருமைடய பஙகிளுனிப்பு எனனஙகிிற 
பகிளவU எழத. சில பபர ஒவ்பவறரு கிமைதமைய ப் கட்டுரைறம்ப 
அற்புதரிமைற எழதியUருக்கிறஙகி.  அசதற ஒரு கிமைத 
ரிமைிகிப்பU் கட்டுரைரிமைறதரிமைறன கிமைத எழதியUருக்கிறர.  ஆனறல், 
சிறுகிமைத ஆளுமைரிமைஙகிிற இடததில இப்ப 
புதமைரிமைப்பUததன,  பஜயபரிமைறகின,  வணணதறசன, 
வணணநிலவனனு பசறல்றZஙகிில்ல,  க.அழகிிரிசறரிமைினு 
ஒரு ஆளுமைரிமை பசறல்றZஙகிில்ல,  அநத வரிமைசல 
இவஙகிளுமைடய இடபரிமைனன?  அதக்க இநதச் 
சில்லமைறச் சகிறயஙகிள,  சில்லமைற பரிமைறகிஙகிள, 
இபதல்லறம் வUட்டறரிமைட்டும்தறன அநத இடதமைத 
அமைடயமுடியம்.  இலக்கிியம்கிிறமைத ரிமைட்டும் ஒரு 
பபரிய கினவறக் பகிறணடற,  இநத இடதமைத 
அமைடயலறம்.

த சியாக:  சரிமைகிறல இலக்கிியததல பபரும்பறலம் 
சில்லமைற பரிமைறகிததில தறன தவழநதட்டு 
இருக்கிறஙகினனு பசறல்றZஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  பவணறம்னு பசறல்பறன. 
இலக்கிியம்னற உஙகிளுக்க அநதத திறமைரிமை இருக்கத. 
இநத இடதமைத அமைடஙகினனு பசறல்பறன.  இவஙகி 
கிறரிமைததக் மைகியறளற வUதம் இலக்கிியரிமைற இல்ல.  எநத 
லறஜிக்கம் இல்ல. பமைடப்பறளுனி பநனச்சற அநதப் பபண 
கிதறப்பறததி் கட்டுரைம் படுக்கறற.  பநமைனச்சற சிரிப்பற இருக்க. 
இவஙகி பபணணப் புரிஞ்சுகிிட்ட வUதம்.

த சியாக:  அமைதத தறணடி 
வ் கட்டுரைரிமைறட்படஙகிிறறஙகிஙகிிறZஙகி.

வவேணுவைாபால்:  ஆரிமைறம்.  நிமைறய பபர இருக்கிலறம். 
பபரிதற ஈரக்கிமைல.  அஙகிஙகி நல்ல கிமைதகிள 
எழதினறலம்,  பனனுனிப் கட்டுரைணடு கிமைத எழதினற 
பனனுனிப் கட்டுரைணடும் முததஙகிிற ரிமைறதிரி இருக்கிில்மைலயற, 
அமைத க.அழகிிரிசறரிமைிகிிட்டததறன பறரக்கிமுடியம். 
அவன எழதின நூறு கிமைதயம் முததடற.  பவவ்பவறு 
பவமை் கட்டுரைட்டிடற,  அநத முததக்கிளுனினுமைடய வUமைலகிள 
பவணற பகிறஞ்சம் முனனப்பUனன இருக்கிலறம். 
அவனததறன பமைடப்பறளுனியற நறரிமை பகிறணடறடுபறறம்.

கிணணன:  கிமைத பசய்தல் பற்றி நZஙகி கிடுமைரிமையற 
வUரிமைரசனம் மைவக்கிறZஙகி.
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வவேணுவைாபால்:  கிமைத பசய்தல் எனபத ஒரு 
வUஷயம் பசய்தியUபலபயற,  உஙகி ஊரலபயற நடநதத 
மைவச்சுட்டு,  அப்படிபய பகிறணடுபபறய் மைவக்கிறZஙகி 
இல்மைலயற,  அததறன இனனுனிக்க வநதட்டு இருக்க. 
ஆனறல்,  அதற்கிறன பவர எனன,  அதற்கிறன 
உளளததினுமைடய பகிறதிப்பு எனன,  இநத இடததக்க 
ஏன வநதறஙகி,  இவனுமைடய ஒரு பபரிய பமைடப்பு, 
ஒரு கிரப்பதமைத வளரததற ரிமைறதிரி,  இநத 
இடததிலதறன அத எல்லறபரிமை பசழிதத, ஒரு உருவரிமைற 
உருவறகத.  அநத இடம் அஙகி இல்மைலபயறனனு 
நிமைனக்கிிபறன.  அத தனுனியற ஒட்டிகிிட்டு இருக்கம். 
இத பசய்யப்பட்டதனு பதரியம்.  இத ஒரு 
ப் கட்டுரைப் கட்டுரைப்புக்கிறகி ஒட்டப்பட்டதனு பதரியம்.  உதற் கட்டுரைணரிமைற, 
கிறரிமைம் எப்படி பசயற்மைகியற பசரக்கிப்பட்டதனு நZஙகி 
பசறல்லிறலறம். ஒரு பசப்டர இத, ஒரு பசப்டர இதனு 
மைவக்கிிற பரிமைதபதட் நZஙகி பகிறணடுவருவZஙகி.  ஏபதற 
ஒரு சcரியசற பசறல்ற ரிமைறதிரியம், அப்புறம் உஙகிளுக்க 
கிிலகிிலப்புப் பணறரிமைறதிரியம்,  உஙகிள சரிமைறதறனப் 
படுததற ரிமைறதிரி,  இப்படியறன ஒரு படக்னுனிக் எல்லறம் 
பதிப்பகிம் சறரநதம் வருத.

த சியாக:  இத ஒரு பறரமுலறக் கிமைதஙகிிறத 
பதரிஞ்சுரும்.

வவேணுவைாபால்: ஆரிமைறம். இபதல்லறம் பசய்யப்பட்டதற 
இருக்கம்.  நறன இனபனறனனும் பசறல்பறன.  ஒரு 
கிமைத,  ஒரு சிறுகிமைத,  புமைனவ தறஙகி.  ஆனறல்,  அத 
உணமைரிமையUபலபய நடநததனு நZஙகி நம்பணஙகி. 
அப்படி நம்ப மைவக்கிக்கடிய அநதத தி் கட்டுரைறணUதறஙகி 
பமைடப்பு.

சவரேஷ்: பகிளவUகிளுக்க இடரிமைளுனிக்கிறரிமை நம்பUக்மைகிமையத 
பதறற்றுவUக்கிணம்.

வவேணுவைாபால்:  ஒரு வறரதமைதகட தவறக்கடறத. 
புமைனவதறஙகி.  உணமைரிமையUபலபய இத சிததறபுதூரல 
நடக்கில.  நZஙகி எழதியUருக்கிcஙகி.  ஆனறல் அத 
உணமைரிமையUபலபய சிததறப்புதூரல,  இனன பதருவUல, 
இனன இடததல நடநததனு பசறல்லி நறன நம்பU, 
அநத அம்ரிமைறமைவ எஙகி பறரததZஙகினு நறன பகிட்கிணம். 
அததறன அநத பமைடப்பறளுனியUனுமைடய பஙகிளுனிப்புனு 
பசறல்லலறம்.

சவரேஷ்:  உஙகி பப்ளுனிஷர (தரிமைிழினுனி வசநதகரிமைறர)  பற்றி 
பசறல்லஙகி.  அவர வUரும்புவற் கட்டுரைறனனு பதரியமைல. 
ஆனற,  உஙகிளுமைடய பமைடப்புகிளல அவருக்க ஒரு 

முக்கிியரிமைறன பஙக உணடு இல்மைலயற.  உஙகிமைள 
வழிநடததினவரனு பசறல்லலறரிமைற?

வவேணுவைாபால்:  நிச்சயரிமைற.  நறன ஒரு எடிட்டர 
பவணரிமைினனு பசறனபனன இல்லீஙகிளற.  புற 
உலகிததக்கச் சற் கட்டுரைறத ஒரு தவமைறயம் பசஞ்சிட 
ரிமைறட்படன.  இப்படி நடநத பபறறறனனற,  பபறயUருக்கி 
முடியறதஙகிிற அநத தவமைறச் பசஞ்சிருக்கி ரிமைறட்படன. 
எனன பணணவறரனற,  ‘பவண,  உனனுமைடய ஆற்றல் 
இத அல்ல’ அப்படிம்பறர. 

23  கிமைதகிள எழதின ஒரு பபரிய பவடிக்மைகி இருக்க. 
23  நறமைளக்க 23  கிமைதகிள எழதிபனன.  அத தறன 
பவணணUமைல.  இஙகிிருநத பகிறல்லி ரிமைமைலக்கக் 
கிிளம்பUபனறம்.  ட்ப் கட்டுரைய்னனற நறன பயப்படுபவன. 
எனமைனக் பகிறணடுவநத,  டிக்பகிட் எடுதத,  உட்கிற் கட்டுரை 
மைவக்கிணம்.  ஏனனற,  ரிமைறறி ட்ப் கட்டுரைய்ன ஏறிடுபவனகிிற 
பய உணரச்சி.  அநத நZளம் எல்லறபரிமை ஒரு பயம். 
பஸனற நறரிமை ஏறி உட்கிறரநதி் கட்டுரைலறம்,  இநதறஙகி 
டிக்பகிட்டுனு பகிறடுததி் கட்டுரைலறம்.  பரிமைட்் கட்டுரைறஸல 
இறக்கிிவUட்டுருவறஙகி.  ஆனற,  ட்ப் கட்டுரைய்ன எநத 
கிம்பறரட்பரிமைனட்ல ஏறணம் S1,  S2  இபதல்லறம் 
நம்ரிமைளுக்க சறததியப்படறத வUஷயம்.  இவர எனன 
பணணUட்டறரனற,  இஙகிிருநத கிிளம்பU வற 
அப்படினுட்டறர.  பகிறபறல் (எம்.பகிறபறலகிிருஷ்ணன) 
தறன இஙகிிருநதறர.  பகிறபறலம் நZயம் பசரநத 
வநதருனனறர.  கிறமைலல உழவர சநமைத 
வணடியUருநதச்சு.  நZ பகிறபறல் வZட்ல 
தஙகிிக்பகிறனனறர.  அத எதக்க அவருக்க பதறநத் கட்டுரைவற 
இருக்கம்னு கிறமைலயUபலபய வநதட்படன.  நறன 
பபறய்,  ஆறமை் கட்டுரை வணடிக்க அஞ்பசமுக்கிறலக்பகி வநத 
நினனுட்படன. அப்பததறன பசல் (cellphone) வநத மைடம். 
அடிச்சு அடிச்சு அடிச்சுப் பறரக்கிிபறன. வ் கட்டுரைபவ இல்மைல. 
இனபனறரு நணபர அஙகி வநதறர.  டிக்பகிட் எடுததத 
தரபறனு பசறனனறர.  நறன பவணடறனுட்படன. 
ரிமைமைனவU கழநமைதபயல்லறம் எனகிிட்டததறன 
வUட்டுட்டுப் பபறய் அவருக்க எடுததட்டு வநதறர. 6.05, 
6.10  அதவமை் கட்டுரைக்கம் கிறபணறம்.  பபறன அடிச்சு அடிச்சுப் 
பறரக்கிிபறன.  சுவUட்ச் ஆப்னு வருத.  திடீரனு பறரததற, 
ஆபறகிறல்.  எனக்க கிறல் வருத.  ‘பவண,  நறன 
ட்ப் கட்டுரைய்னல ஏறி உட்கிறரநதட்படன. நZ பதிபனறனனறவத 
கிம்பறரட்பரிமைனட்ல வநதரு.  எஙகிிருக்கி’னனறர. 
‘உஙகிளுக்கிறகி பவய்ட் பணணUட்டு இருக்பகின,‘பனன. 
பகிறபறல் எனன பணணUட்டறரனற,  அஙகி ஏறி 
உட்கிறரநதட்டறர.  எனனடற இதறயUப்பபறச்பசனு 
பசறல்லிட்டு,  முழிச்சுட்டு இருநபதன.  எனனுமைடய 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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இநத பலவZனஙகிள அவருக்கத பதரியறத.  இனனும் 
டிக்பகிட் எடுக்கிமைலஙகிிபறன.  ப் கட்டுரைவறயUல்மைல, 
வறஙகிிறறர.

எனனறல முடியமைல.  எனனடற இப்படிப் 
பணணUட்டறப் கட்டுரைனு இருநபதன.  இநத வUசயததல 
எனமைனக் மைகிக்கழநமைத ரிமைறதிரி அணச்சுக்கிிட்டுப் 
பபறகிணம்.  இநதப் பழக்கிம் இநதக் கிறலததில ஒதத 
வ் கட்டுரைறததறன.  இத ஒரு பலகிcனம்.  இத பகிறபறலக்கத 
பதரியறதில்மைலயற.  நறன நிமைனச்சிருநதற,  ரிமைறுபடியம் 
கிறநதிபு் கட்டுரைம் வநத பசலம் பஸமைஸிப் பUடிச்சு ஒரு 
ரிமைணUபந் கட்டுரைம் ப் கட்டுரைணடு ரிமைணUபந் கட்டுரைம் முனனப்பUனன ஆகம். 
வநதிருக்கிலறம்.  ஃபபறமைன ஸவUட்ச் ஆப் பணணUட்டு 
அப்படிபய வநத ந் கட்டுரைசிபு் கட்டுரைம் பபறயUட்படன. 
பபறனவடபன,  25  நறள லீவ் இருநதச்சு.  ஒவ்பவறரு 
நறமைளக்க ஒவ்பவறரு கிமைத எழதிபனன.  கிமைத 
எழதிட்டு இனனுனிக்க பபறஸட் பணணUனற,  அவருக்க 
பதத ரிமைணUக்கச் பசரநதரும்.  கிப் கட்டுரைக்டற ப் கட்டுரைணடு 
ரிமைணUக்க பபறன அடிப்பறரு.  ‘ப் கட்டுரைவறயUல்ல,  பவண,’ 
அப்படிம்பறர.  அடுதத கிமைத.  அடுதத கிமைத.  ‘பகிறஞ்சம் 
ப் கட்டுரைவறயUல்மைல. அமைதவUட பபட்டர, அமைதவUட பபட்டர,’ 
இப்படிபய பசறல்லிட்பட வருவறர.  கிமைடசில பநருஙகி 
பநருஙகி,  ‘இனனும் எததமைன கிமைத உனனறல எழத 
முடியம்.’  ‘எததமைன கிமைத பவணம்னறலம் 
எழதிடலறம்.  ஆனற இனனும் அஞ்சறறு நறள தறன 
லீவUருக்க.’

‘உனக்கனு ஒரு தனுனிததவம் இருக்க.  உனக்கனு ஒரு 
தனமைரிமை இருக்க.  அநதக் கிமைதமையக் கிறபணறபரிமை’ம்பறர. 
‘அப்படிஙகிளறணபண’னு பசறல்லிட்டு,  ஒரு கிமைத 
எழதிபனன.  ‘தனுனிததவம் இருக்கத.  ஆனற 
உனனுமைடய வZச்சு இல்மைலபய.’  சரி.  ‘தனுனிததவமும் 
இருக்க.  வZச்சும் இருக்க.  உனனுமைடய பபறயட்டிக் 
பசனஸ அமைடயமைலபய.’  ஓ,  அப்படிபவற 
எஙகிமைதக்களள இருக்கிற?  அப்புறம் அடுதத கிமைத. 
‘ப் கட்டுரைவறயUல்மைல.  ஆனற,  உனக்கத தனனுனியல்பபறட ஒரு 
எழச்சி இருக்கரிமைில்ல. அத வ் கட்டுரைமைல.’ 

இப்படிபய 20  கிமைத எழதியறச்சு.  இத எனனடறனனு 
பறரததற,  ‘அணபண,  நறன ஒரு கிமைத எழதலறம்னு 
பறரக்கிிபறன.  ஆனற,  மைநனற இநதக் கிமைதமைய 
அட்படம்ப்ட் பணணUயUருக்கிறரபண’‘  மைநனற 
அட்படம்ப்ட் பணணUனற,  அத மைநனறவமைடய கிமைத.  நZ 
உனனுமைடய கிமைத எழதபவணடியததறபன’னனறர. 
சரினனு பசறல்லிட்டு,  அநதக் கிமைதமைய ஒருநறள 
கிடகிடனனு எழதிட்டு –  பரிமைறதல்ல ் கட்டுரைப்ஃபற ஒரு 

பஜ் கட்டுரைறக்ஸ எடுததட்டு அனுப்பUட்படன.  பபறதவற 2 
ரிமைணUக்க அடிப்பறர.  10  ரிமைணUக்க வறஙகிி,  பததமை் கட்டுரைக்க 
அடிச்சறர.  ‘பபஸட் டற,‘  அப்படினனறர.  அததறன 
பதறப்புள பகிறடி.  நZஙகி பசறனனZஙகிபள கிிறுக்கிி கிமைத. 
தி பபஸட் அப்படிம்பறர.  இத பயநத பயநத 
எழதிபனன.  இம்ரிமைறதிரி ஒரு உற்சறகிமும் அவரகிிட்ட 
கிிமைடச்சத.

அப்புறம்,  ஒரு பமைடப்பு –  ஆட்டம்ல இருக்கத.  இநத 
ஆட்டதமைதப் பற்றி நம்ரிமை எழதிட்பட வரபறறம். ‘ஏம்பற, 
அநத வZ் கட்டுரைபறணடித திருவUழறவக்பகில்லறம் நZ நூறு 
முமைற பபறயUருக்கி. ஒரு வரிதறன வருத. இநதப் பகதி 
இனனும் பகிறஞ்சம் வUரிவ பணணற நல்லற 
இருக்கபரிமை,‘  அப்படினு பசறல்லவறர. ‘அப்படியறணபண, 
நறனு பவற ஒரு நறவலக்க எழதலறம்னு ரிமைனசில 
மைவச்சிருநபதன‘னு பசறல்பவன.  ‘எல்லற 
எல்லறததமைலயம் –  இனபனறரு நறவலிபலயம் 
எழதலறம்பற,‘  அப்படி அநத இடதமைதச் சுட்டிக் 
கிறட்டுவறர.  இநத இடததில இமைத மைவச்சற 
நல்லறயUருக்கபரிமை.  சரியறன பபறருததப்பறபடறட அமைத 
எழதம் பபறத இனனும் அதனுமைடய பரிரிமைறணம் 
கடும்.  அம்ரிமைறதிரி பசய்வறர.  சினனச்சினனத 
திருததஙகிள,  இவன இப்படி நிமைனப்பறனற,  ஒரு பபண 
இப்படி நிமைனக்கரிமைற,  –  ‘ஆரிமைறணபண,  ஏபதற 
அவச் கட்டுரைததல எழதியUருக்பகின.’  அநத கிப் கட்டுரைக்சமைனயம் 
பசறல்வறர. 

எனபவ ஒருவமைகியUபல அநத பமைடப்மைப 
பசம்மைரிமைப்படுததனதிபல,  அழகபடுததினதிபல, 
வZச்மைசக் கட்டினதிபல,  நிச்சயரிமைற அவருக்க ஒரு 
பஙக இருக்க.  நறன எனன நிமைனக்கிிபறனனற,  அவர 
அடிப்பமைடயUபல ஒரு பமைடப்பறளுனியறததறன 
வ் கட்டுரைணம்கிிற கினவல இருநத ஒரு ரிமைனுனிதர.  நல்ல 
பபரும் வUவசறயக் கடும்பததில பUறநதவர. 
சினுனிரிமைறததமைற சறரநதகட பபறகிணம்னு 
வUரும்பUயUருக்கிறர.  அவர பசனமைனயUல பறரதத 
படஙகிபளல்லறம் உலகிதத் கட்டுரைரிமைறன சினுனிரிமைற.  உலகிததின 
த் கட்டுரைரிமைறன மைட் கட்டுரைக்டரகிமைளத பதரநபதடுததப் பறரப்பறர. 
அவருக்க இநத அனுபவம் இருக்கிில்மைலயற,  ஒரு 
திமை் கட்டுரைப்படததினுமைடய வடிவம் – அத இலக்கிியததிற்க 
ஏபதற ஒரு வமைகியUபல அவருக்கப் பயனபடுதனனு 
நிமைனக்கிிபறன. 

அபத ரிமைறதிரி ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன,  புதமைரிமைப்பUததன, 
அழகிிரிசறரிமைி பரிமைல அவருக்கிிருக்கிிற அபரிரிமைிதரிமைறன 
ரிமைதிப்பு, எனகிிட்ட நிமைறய பசறல்லியUருக்கிிறறர. வUக்டர 
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ஹ்யூபகிற எப்படி பகிட்டிக்கிற் கட்டுரைன.  பறதசறரி எப்படி 
பரிமைறழியUல பகிட்டிக்கிற் கட்டுரைன,  பசக்ஸபUயப் கட்டுரைறட 
பசறல்வZச்சின உக்கிி் கட்டுரைம் எப்படியUருக்க.  நவZன 
ஒட்டுபரிமைறதத கிவUஞரகிமைளவUட பஜயபரிமைறகின 
‘பகிறற்றமைவ’யUல அடஞ்சிருக்கிிற இடம் எனன?  இப்படி 
ப் கட்டுரைறம்ப கினரிமைறப் பபசியUருக்கிறர.  எஙகிிட்டததறன 
ரிமைனம்வUட்டுப் பபசியUருக்கிறரனனு பநமைனக்கிிபறன. 
கிறரிமைபரிமைல்லறம் அவருக்க இ் கட்டுரைணடறம் பட்சம்தறன. 
வறழக்மைகியUல,  இலக்கிியததிபல பநரகிிற கிவUததவ 
உச்சஙகிள முதனமைரிமையறப் பறரக்கிிற ரிமைனம் 
அவருக்களள நZக்கிரிமைற இருக்க. இநத வறசிப்பு, சினுனிரிமைற 
அனுபவம்,  அவருக்பகி இருநத பமைடப்பு ரிமைமதத்தை மீதறன ஒரு 
நறட்டம்,  இபதல்லறம்தறன நம்மைரிமை அளவZடு பசஞ்சு 
அமைத பநரததிப் படுததியUருக்க.  நிச்சயரிமைற எனபனறட 
பமைடப்மைபச் பசறிவறக்கிினதிபல,  அழகபடுததினதிபல, 
வZச்மைசத தூணடிவUட்டதிபல,  அவருக்கம் பபரும் 
பஙகிிருக்க.

ந சித்யா:  வUவசறயம் சறரநத வறழநதிருக்கிcஙகி. 
வUவசறயம் கறிதத நிமைறய நுணக்கிஙகிமைளப் 
பகிிரநதக்கிறZஙகி.  ஏன அத சம்பநதரிமைற கறிப்புகிள 
ரிமைறதிரி,  கிட்டுமை் கட்டுரைகிள மூலரிமைற அடுதத தமைலமுமைறக்க 
அறிமுகிப்படுததக்கடறத?

வவேணுவைாபால்:  ஏற்கினபவ சில கிட்டுமை் கட்டுரைகிள 
எழதியUருக்பகின. ஆனற பதிப்பUக்கிமைல.

நறபன ஒரு எஞ்சினுனியர ரிமைறதிரி பயறசிப்பபன.  ஒரு 
பவளளறமைரிமை மைவக்கிிபறறரிமைில்மைலயற,  தவமை் கட்டுரை 
மைவக்கிிபறறம்.  தவமை் கட்டுரை மைவச்பசறம்னற,  அதலபய பல 
பவமை் கட்டுரைட்டி இருக்கம்.  கிருப்புத தவமை் கட்டுரை இருக்கம். 
பவளமைளத தவமை் கட்டுரை இருக்கம்.  அத ஊடுபயU் கட்டுரைறததறன 
பபறடுவறஙகி.  ஆனற முழசற வUவசறயம் 
பணணலறம்னு பசறல்பறன.  தவமை் கட்டுரைல நறன 
கிணடுபUடிச்சத எனனனனற,  அநத கிம்பபனுனித 
தவமை் கட்டுரையUபலயம்,  கறுகிிய நறளல பூபவடுதத 
வUமைளயறத இருக்கத.  ஒரு ரிமைறசம் கிழிச்சு 
வUமைளயறதம் இருக்க.  ஆனறல்,  ஒரு ரிமைறசம் கிழிச்சு 
வUமைளயற அநதத தவமை் கட்டுரைல,  அதிகிரிமைறகிக் கிறய்க்கத. 
அநத ஒரு ரிமைறசததக்க முனனறடி பூபவடுக்கத 
இல்மைலயற,  அதல ஆக்மைகிகிள பகிறஞ்சம் 
கிறற்பறறட்டரிமைற இருக்கம்.  கிறற்பறறட்டம்னற,  அடரததி 
இல்லறத இருக்கம்.  அதல கமைறவற இருக்கம். 
மூனறு ரிமைடஙக அநத ஒரு ரிமைறசததக்கப் பUனனறடி 
வரறத பகிறடுக்கிிறதம் இருக்க.  தவமை் கட்டுரை நம்ரிமை எப்ப 
வUமைதக்கிிபறறம்னற,  சிததமை் கட்டுரை ரிமைறசம் வUமைதக்கிிபறறம். 

நறன எனன பசறல்பறனனற,  சிததிமை் கட்டுரை ரிமைறசம் – அநதத 
தவமை் கட்டுரை வரும்பபறத வUமைல வZழச்சினு 
பசறல்லிடறறஙகி.  ஆனறல் வUமைல வZழச்சிபயற வUமைல 
ஏற்றபரிமைற வUமைளச்சல் சறரநததல்ல.  நம்ரிமைளற 
மைவச்சுக்கிிடறததறன.  இருநதறலம்,  ஒரு வUவசறயUக்க 
ஒரு தவமை் கட்டுரைல கிறய்க்கிிறமைதவUட,  இத ரிமைறதிரி மூனறு 
ரிமைடஙக கிறய்க்கிிறததறன நல்ல வUஷயம். இமைத எனன 
பணணலறம்னற,  பவளமைளததணU கிட்டி கிட்டிமைவச்சு, 
நல்லற வUமைளகிிற தவமை் கட்டுரைமைய ரிமைட்டும் எடுதத 
பக்கவப்படுததி மைவக்கிலறம்.  வUமைதக்கிிற பபறத ஒரு 
ரிமைறசம் முனனறடி வUமைதக்கிலறம்.  அதறவத சிததிமை் கட்டுரை 
ரிமைறசம் வUமைதக்கிிறதக்கப் பதில் பஙகனுனி ரிமைறசததல 
வUமைதக்கிலறம்.  கிப் கட்டுரைக்ட்டற கிறரததிமைகி பUறக்கம்பபறத 
பூபவடுததிடும்.  ரிமைறரகிழி முடியம்பபறத பUஞ்சு வUட்டு 
ஆ் கட்டுரைம்பUச்சு ஒரு ரிமைறசததல கிறயறயUடும்.  இப்ப 
எடுததபUனனறடி நம்ரிமை அமைதப் பக்கவப்படுததி 
மைவக்கிணரிமைில்லீஙகிளற.  நல்லற கிறயமைவச்சு,  அதக்க 
பசம்ரிமைண கமைலச்சுப் பு் கட்டுரைட்டிக் பகிறணடுவநத,  நல்லறக் 
கிறய்ஞ்சுடும்,  தணணZர சதபதல்லறம் இறஙகிிடும். 
தணணZர சதத இருநதற ரிமைடிவ வறமைட அடிக்கம் – 
வUமைத முமைளச்சுக் கிருகிிப் பபறயUடும்.  வUமைத 
முமைளப்பு வ் கட்டுரைக்கடறத.  வUமைதப்புல பபறட்டறததறன 
வUமைளக்கிணம்.  கில்ல ரிமைறதிரி இருக்கிணம்.  ஈ் கட்டுரைம் 
இருநதிச்சுனற முமைளச்சிரும்.  நிலக் கிடமைலயம் 
அப்படிததறன.  பறசிப்பயUரில நல்லற பசம்ரிமைண பபறட்டு, 
உருட்டி,  கடுமைவயUல பபறட்டு மைவச்சுட்படறம்னற, 
அடுதத வருசம் வமை் கட்டுரைக்கம் –  அஞ்சும் வருசம்னறலம் 
சரி,  இருபத வருசம்னறலம் சரி,  வணடு பரிமைறய்க்கிபவ 
பரிமைறய்க்கிறத.  எஙகி அம்ரிமைற பசய்யறமைத நறன 
பறரததிருக்பகின.  நறனும் கடரிமைறட அமைத 
உருட்டியUருக்பகின. இத ரிமைறதிரி – இப்பத தவமை் கட்டுரைக்கனு 
இல்ல,  அவமை் கட்டுரை வUமைதமையயம் அநத ரிமைறதிரி 
எடுததமைவப்பபறம்.

இப்படி ஒரு வUவசறயUயறகி நறன கிவனுனிததமைத,  எஙகி 
அப்பற அம்ரிமைற பசய்யம்பபறத, கட இருநத பறரததமைத, 
அநத பதறழில்நுட்பஙகிமைளப் பற்றிபயல்லறம் 
எழதலறம்.  தவமை் கட்டுரை,  பதனமைன,  பநல் பற்றிபயல்லறம் 
யற் கட்டுரைறவத எழதியUருக்கிறஙகிளறனனு பதரியமைல.

சவரேஷ்:  உஙகிளுமைடய கிட்டுமை் கட்டுரைத பதறகப்பு ஒனறு 
வ் கட்டுரைணம்.

வவேணுவைாபால்:  பதறகததிடலறம்.  நறன எழதிட்டு 
வப் கட்டுரைன.  க.ப.் கட்டுரைற.  ந.பUச்சமூரததிமையப் படிச்பசன.  அநத 
உய் கட்டுரைததக்கப் பபறகிமைல.  நல்ல மை் கட்டுரைட்டர தறன.  ஆனற 
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க.ப.் கட்டுரைற.  அளவUல்மைல.  க.ப.் கட்டுரைற.மைவயம் லற.ச.் கட்டுரைற.மைவயம் 
ரிமைனரீதியற திடீரனு ஒப்பUடணம்பபறலத பதறனறுச்சு. 
க.ப.் கட்டுரைற.  எநத இடததில பரிமைஜஸடிக்கிற இருக்கிறரனற, 
பபணகிளுமைடய கமுறுமைல,  தன கிணவபனற 
ரிமைறரிமைிபயறப் கட்டுரைற ரிமைறரிமைனறப் கட்டுரைற, ஒரு ஆண, ரிமைிகி முக்கிியரிமைற, 
எதிர பறல்,  பநருக்க பந் கட்டுரைற கமுறுயUருக்கிற சறர. 
வறய்ப்பு வரும்பபறத தனனுமைடய உளளக்பகிறதிப்மைபக் 
கமுறியUருக்கிற.  லற.ச.் கட்டுரைற.  அநதக் கமுறமைலச் 
சறநதப்படுததியUருக்கிறர.  அமைத பநருக்க பந் கட்டுரைற பபண 
ஆணக்க முனனறடி மைவக்கிமைல.  அநதக் கமுறமைல 
இயல்பறன ஒனனுதறபனனு –  ஒரு கிமைதக்களள – 
ஆனற அப்படி இருக்கிமுடியறத.  உணமைரிமைக் 
கிற் கட்டுரைணதமைத யறர அதிகிரிமைறச் பசறல்லியUருக்கிறஙகினனற 
க.ப.் கட்டுரைற. பசறல்லியUருக்கிறர. இவரகிிட்ட (லற.ச.் கட்டுரைற) எனன 
அழக வருதனனற,  அத ஆறின பUனனறடி ஒரு 
தனனுனியல்பபறடு ஒரு நகிரவ வருரிமைில்மைலயற,  இதவம் 
கிடநத பசல்லம்னு –  அநத இடததிலிருநத கிமைதமைய 
ஆ் கட்டுரைம்பUக்கிிறறர.  அநத பவதமைன இப்ப சறநதப்பட்டு 
நகிருத.  ஒருவமைகியறன நிமைனபவறட்டததிலதறன 
எல்லறக் கிமைதமையயம் பசறல்லவறரு.  க.ப.் கட்டுரைற. 
அப்படியUல்மைல.  பநருக்க பந் கட்டுரைற நிகிழநதகிிட்டு 
இருக்கத.  இநதச் சம்பவம் இநத கிணததில் 
நிகிழநதகிிட்டிருக்க.  அநத கிணததினுமைடய உச்சம் 
அவன வரும்பபறத பவடிக்கத.  ‘வUடியரிமைற’  கிமைதயUல 
‘எனனடற அம்பU,  அவப் கட்டுரைறட எனனடற வறழநபதன. 
நறளபதறறும் சணமைட.  ஒவ்பவறரு நறளும் சச்ச் கட்டுரைவ. 
நறன எனனதத வறழநதட்படன,’  அப்படினு ஒரு 
வசனம் வருதில்மைலயற,  அடிச்சுட்டற இல்லீஙகிளற, 
அநத கிணததில.  இம்ரிமைறதிரி எல்லறததிலயம் இருக்க 
க.ப.் கட்டுரைற.கிிட்ட. பபண சறரநத, வUதமைவபயற, கிணவமைனப் 
பUரிநத இருப்பவபளற,  ரிமைறரிமைியறரனறல பUரிநத 
இருப்பவபளற, எல்லற இடததிபலயம் அத இருக்க.

லற.ச.் கட்டுரைற.வமைடய ஒரு கிமைதல –  ஒருததன மைசக்கிில்ல 
பபறறறன.  நடுப் கட்டுரைறட்ல ஒரு ஆடு படுததிருக்க.  வநத 
பவகிததல அடி,  நடு முதகல வUட்டுட்டுப் 
பபறயUடறறன.  முதக ஒடிஞ்சு பபறயUருத.  ஆடு 
எநதிரிச்சு நிக்கி ரிமைறட்படஙகத.  நிக்கத.  பபறததனு 
வUழகத.  அப்பபற அதபனறட கட்டி பறல் கடிக்கிச் 
சுததிசுததி வருத.  அப்படினு எழதறறர.  பபறயட்டிக்னு 
பசறல்பறறரிமைில்ல சறர,  இநத இடதமைதததறன நறன 
பபறயட்டிக் பபறயட்டிக்னு பசறல்லிட்பட இருக்பகின. 
இத வலிநத பசறல்லக்கடறத.  தனனுனியல்பபறட 
அநதக் கிமைதல வநதட்டிருக்க.  இதரிமைறதிரி கிறட்சிகிள 
இருக்கிில்லீஙகிளற,  சில இடததல பU் கட்டுரைரிமைறதரிமைற 
பபறட்டிருப்பறர.  இநதப் பபறயட்டிக்கிறன இடம் 

க.ப.் கட்டுரைற.வக்க இல்மைல.  கிற் கட்டுரைணம்,  லற.ச.் கட்டுரைற.வக்க ரிமை் கட்டுரைபு 
பகிறடுதத மைகி. இநதியப் பணபறட்டு ரிமை் கட்டுரைபு இவமை் கட்டுரை அநத 
இடததக்பகில்லறம் பகிறணடு பபறகத. வடிவதமைத ரிமைமதத்தை மீறி 
அவர பபறவறரனற,  அத கிறவUய ரிமை் கட்டுரைபுதறன. 
நவZனததவததில அத வ் கட்டுரைறத.  இநதக் கிறருணயதத 
அவஙகி neglect  பணணவறஙகி.  எல்லறபரிமை 
கிசப்பறனததறன.  எல்லறபரிமை சநபதகிததக்க 
உரியததறன,  அப்படினு ஒரு பறரமைவ இருக்க. 
சநபதகிததக்கரியத தறன.  ஆனறலம் இம்ரிமைறதிரியம் 
நடநதறுத.

சவரேஷ்:  நZஙகிளும் பஜயபரிமைறகின ரிமைறதிரி,  உஙகி 
முனபனறடிகிள பற்றி ஒரு பதறகப்பு எழதணம்.  இப்ப 
சறருவம் எழதறறர.

வவேணுவைாபால்:  நறன ஏற்கினபவ ஒரு முப்பத 
கிட்டுமை் கட்டுரைகிளுக்க பரிமைல எழதி மைவச்சிருக்பகின. 
பல்பவறு சிதறிக் கிிடக்கத.  பதறகததப் பபறடணம். 
நZஙகி பசறல்றதரிமைறதிரித பதறடரநத எழதபறன.

இப்பபற யவன சநதி் கட்டுரைபசகிர கட கிவUமைதகிமைள 
முனமைவதத ஒரு பதறடர எழதிட்டு வரறறர.

ஒரு கிட்டுமை் கட்டுரை எழதறத இருக்கிில்லீஙகிளற,  முழக்கி 
ஒருததமை் கட்டுரைப் படிச்சிட்டு,  வணணநிலவமைனபயற, 
வணணதறசமைனபயற,  கிி.் கட்டுரைற.மைவபயற,  பூரிமைணUயபவற, 
புதமைரிமைப்பUததமைனபயற, ஒருததமை் கட்டுரைப் படிக்கிிறதக்க ஒரு 
பதத நறள,  எழதறதக்க ஒரு ப் கட்டுரைணடுமூண நறள 
பவணம்.  பயறசிச்சுப் பறரததற,  15  நறள இதக்கிறகி 
உட்கிறரநதிருக்பகிறம்,  ஒரு சிறுகிமைத 
எழதியUருக்கிலறபரிமைற – அப்படிஙகிிற ரிமைறதிரித பதறணத. 
ஆனற, எழதினமைதயறவத பதறகததப் பபறட்டு் கட்டுரைலறம்.

எனனுனிடம் இனபனறரு வUஷயம் எனனனனற,  ஒரு 
பததிரிக்மைகியறளமைன நறன நறடிப் 
பபறகிணரிமைறஙகிிறததறன.  உதற் கட்டுரைணரிமைற,  ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைமைனப் 
பற்றி ஒரு 35  பக்கிம் பதத வருஷததக்க முனனறடி 
எழதியUருக்பகின.  அதல ஒரு சினன ப்பீமைஸிததறன 
புதப்புனல் பபறட்டறஙகி.  ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைமைனப் பற்றிக் 
பகிறடுஙகினு பகிட்டபபறத,  ஒரு அஞ்சு பக்கிததக்க – 
அநதக் கிட்டுமை் கட்டுரைல இருநத எழதமைல.  அநதக் 
கிட்டுமை் கட்டுரைமையக் கிறலச்சுவடுக்க அனுப்பUபனன.  ஆனறல், 
அதல நறன ஒரு ரிமைதிப்ப்பீடு பணணUயUருநபதன – 
தரிமைிழில் நறனபகி நறனக பபரதறன ரிமைிகிப்பபரிய 
சிறுகிமைத எழததறளரகிள.  பUறர இருநதறஙகி.  ஆனற, 
ரிமைிகிப்பபரிய ஆளுமைரிமைகிள நறனக பபரதறனனு அதில் 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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எழதியருநபதன:  புதமைரிமைப்பUததன,  க.அழகிிரிசறரிமைி, 
ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன,  ஆ.ரிமைறதவன.  ரிமைற்ற ஆட்கிள ஒரு 
சிறுகிமைதமைய வUஸதZ் கட்டுரைணம் பணணUனவஙகி –  இதல 
சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைிபயற ரிமைற்றவரகிபளற ஒரு எல்மைல 
வமை் கட்டுரைக்கம் பபறயUருக்கிறஙகி.  இநத லிஸட்ல அவஙகி 
எல்லறம் வ் கட்டுரைரிமைறட்டறஙகினனு அனமைறய ரிமைனநிமைலயUல் 
எழதியUருநபதன.  அப்படினுதறன அநதக் கிட்டுமை் கட்டுரைபய 
பதறடஙகத.  பதத வருஷததக்க முனனறடி.  அதல 
அவரகிள ஏற்றுக்பகிறளள முடியறத ஒரு வரி 
இருக்கிில்லீஙகிளற.  எனனுமைடய ரிமைதிப்ப்பீடு இத.  நZஙகி 
நிறுவஙகி அவர ரிமைிகிவம் முக்கிியரிமைறன மை் கட்டுரைட்டரனு. 
ஆனறல்,  அநதக் கிட்டுமை் கட்டுரைமையப் பபறடபவ இல்மைல. 
பக்கிம் அதிகிரிமைற இருக்கனனற எடிட் பணணUப் 
பபறடலறம்.  அதவல்ல வUஷயம்.  ஒவ்பவறரு 
பததிரிக்மைகிக்கம் ஒரு அ் கட்டுரைசியல்,  ஒரு நிமைலப்பறடு 
இருக்க இல்லீஙகிளற.

சவரேஷ்: அதக்கததறன ப்ளறக் ரிமைறதிரி வUஷயஙகிள.
வவேணுவைாபால்:  அததறன முனனறடிபய பசறனபனன. 
அத ரிமைிகிப்பபரிய பவளுனியற இருக்க. பசய்பவறம்.

ைண்ணன்:  கிமைத பசறல்லம் முமைறயUல நZஙகி சில 
பசறதமைனகிள எல்லறம் பசய்த பறரததிருக்கிcஙகி.  தZ் கட்டுரைறக்  
கமைறயUல,  முழக்கி முழக்கி அநத பறட்டி பபசுற 
ரிமைறதிரி இருக்க.

வவேணுவைாபால்: பரிமைறபனறலறக். ஒற்மைறக் க் கட்டுரைல்ல.

கிணணன:  அநத வடிவதமைத எப்படி அமைடயறZஙகி. 
கிிடநத பகிறலம்ல இமைடயUல இமைடயUல அவள 
சிநதிக்கிிற ரிமைறதிரி அவளுமைடய எணணபவறட்டம் 
தனுனிபய வரும்.  கிமைத பசறல்லிட்பட வரறZஙகி. 
இமைடயUபல டக்கனு அத வரும்.  ரிமைறுபடி கிமைதமையத 
பதறடரநத பசறல்வZஙகி.

வவேணுவைாபால்:  கிிடநத பகிறலததல வருவத 
எல்லறருக்கம் பநரவத தறன.  தற்சரிமையம் ஒனனு 
நிகிழநதகிிட்பட இருக்கம்.  ஆனற பழசு பபறய்ட்டு 
வரும்.  இத ஒரு ஊசலறட்டம் ரிமைறதிரிததறன.  ஆனற 
அநத ஒற்மைறக்க் கட்டுரைல் எனனனனற,  ஒரு பறட்டிமைய 
எஙபகியறவத பறரததZஙகினனற,  உட்கிறரநதட்டீஙகினனற, 
அத ஒரு கிமைத பசறல்லம்.  ‘இப்படி வநதறனற,  அமைத 
ஏன பகிட்கிிற’  அப்படீனு பசறல்லம்பபறத,  இநதக் 
க் கட்டுரைமைல நறன எடுததகிிட்படன.  ஒரு பறட்டி நறரிமை 
பபசறரிமை இருநதற எனன பசறல்லிமுடிக்கபரிமைற,  நரிமைக்க 
பந் கட்டுரைம் இருக்க,  பஸ வநத் கட்டுரைட்டும்,  சரி பபசட்டும்னு 

வUடபறறரிமைில்ல,  ஒற்மைறக் க் கட்டுரைலக்களள இததமைனயம் 
வநதரும்.  ‘வறப்பற,  வறப்பற,  உட்கிறருப்பற, 
இனனறருக்க…’  அப்படினு அத பசறல்லரிமைில்மைலயற, 
இநத வடிவதமைத அநத பறட்டியUடரிமைிருநத 
எடுததகிிட்படன.  பவறு சிலர கட முயற்சி 
பணணUயUருக்கிலறம் –  இநத ஒற்மைறக் க் கட்டுரைமைல.  ஆனற 
அத அம்சரிமைற இருக்கத.  ஒற்மைறக் க் கட்டுரைல்ல 
பசறல்லிட்டீஙகினற,  சிறுகிமைதயUனுமைடய ஒருமைரிமை 
கடிவருவத பU் கட்டுரைரிமைறதரிமைற ஆயUடும்.  அவ எவ்வளவ 
பசறல்லமுடியம்கிிற எல்மைல இருக்கரிமைில்மைலயற,  அநத 
எல்மைலக்களள நறரிமை பசறல்லிமுடிக்கிணம்.  மைடரிமைிங 
இருக்கத.  அவன வநதிருக்கிறன ஊருக்க. 
பபரியம்ரிமைறமைவப் பறரததட்டுப் பபறகிணம்னு வரறறன. 
ப் கட்டுரைறம்பப் பUரியரிமைற இருக்கிறன.  இவனகிிட்ட பகிறட்டித 
தZரக்கிணம்.  எநத அளவக்கக் பகிறட்டித தZரக்கிிறத. 
நம்ரிமைளுக்கம் ஒரு எல்மைல இருக்க.  இமைத பசறல்லி 
முடிச்சுட்டற கிமைதமைய நிப்பறட்டிக்கிிடலறம். அநத இடம் 
கிிமைடச்சவடபன,  உததி ஃப்ளறஷ் ஆன இநதக் 
கிமைதமைய எழதிறலறம்னு பதறணச்சு.

ைண்ணன்:  முதல்ல உஙகிளுக்க வடிவம் தறன 
பதறணரிமைற?

வவேணுவைாபால்:  இ் கட்டுரைணடும் பதறணம்.  சில பந் கட்டுரைததல, 
ப் கட்டுரைணடும் சரியறன பந் கட்டுரைததல பதறணம். 
இருட்கமைகிக்கள வUரியம் ஒளுனிப்புமைகி.  –  அத எப்படித 
பதறணச்சுனற,  ஒரு நறள திடீரனு எனன 
நிமைனக்கிிபறனனற,  ரிமை் கட்டுரைபு ரீதியற அசரீரினு ஒனனு 
இருக்க.  இப்ப நறரிமை பபசிட்டிருக்கிிறபதல்லறம் அசரீரி 
பகிட்டுட்டிருக்கம்.  நம்ரிமைள யற் கட்டுரைறவத தூக்கிிட்டுப் 
பபறனற அசரீரி அவஙகிகிிட்ட பபசும்.  இத நம்ரிமை தரிமைிழ 
இலக்கிியம் படிக்கிிறதனறலபயற,  ரிமைணUபரிமைகிமைல 
படிப்பதறபலற,  பபறதவறபவ தரிமைிழநறட்டில அசரீரிஙகிிற 
ஒரு வUஷயம் நம்ரிமைளுக்கத பதரியம்.  ஒருததன 
இறநதற பசறரக்கிததக்கப் பபறறறனனு பசறல்றறன. 
எவ்வளவ பந் கட்டுரைததல பசறரக்கிததக்கப் பபறலறம். 
பகிறஞ்ச பந் கட்டுரைம் ப் கட்டுரைஸட் எடுக்கிலறரிமைற.  இறநதபUறக 
அவன உயUர அப்படி நினறு இநத உலகிதமைதப் பறரததற 
எப்படியUருக்கம்.  அத தறன இருட்கமைகிக்கள வUரியம்  
ஒளுனிப்புமைகி.  தனமைனப்பற்றி  நணபரகிள,  அவன இவன 
எனன நிமைனக்கிிறறஙகினு அநத ஒளுனி உஙகி 
பநஞ்சுக்களள பபறகத.  நZ எனன நிமைனக்கிிற. 
ஒருததன நிமைனக்கிிறறன,  ‘படுபறவU பசததத 
பதறமைலஞ்சறனடற.’  அவனுக்க ஒரு சநபதகிம் 
இருக்கத.  ஒரு சcன இருக்கம்.  பசறளக்கிறட்டுக்களள 
ஒரு தலித பபணண ஒரு முதலறளுனிமைய பசருப்பறல 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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டப்பு டப்புனு அடிப்பற.  எதக்க அடிச்சிருப்பறனு 
பயறசிச்சுப் பறருஙகி.  அத பசறல்லியறச்சு.  அதக்க 
பரிமைல நZஙகி பசறல்ல பவணடியதில்மைலஙகிிற  ரிமைறதிரி 
ஜம்ப் பணணUப் பபறறதக்க,  இநத வடிவம் உதவத. 
இவமைனக் களுனிப்பறட்டித தூக்கிி பூத உடமைல அடக்கிம் 
பணற வமை் கட்டுரைக்கம் அப்படிபய பறரக்கிிறறன.  அப்படிபய 
அநதப் புமைகி தனத இறுக்கிம் தளரநத தளரநத 
பரிமைகிரிமைறகி –  பரிமைகிமும் சில சரிமையம் அப்படிபய 
சனனரிமைறகிிக் கிமை் கட்டுரைஞ்சு பபறயUடும்.  அநத பரிமைகிம் 
எனனுமைடய இபரிமைஜ்ல இருநத அப்படிபய புமைகியறய் 
ஒனனுரிமைில்லறரிமைக் கிமை் கட்டுரைஞ்சுடுவறன.  அநத வடிவதமைதக் 
பகிறடுதபதன.

ைண்ணன்:  உஙகிளுமைடய அ் கட்டுரைசியல்,  பவறு ஏதறவத 
நிமைலப்பறட்மைட ரிமைமதத்தை மீறி,  பவறு ஒரு நிமைலப்பறட்மைட 
பமைடப்பUல் எடுக்கிிற ரிமைறதிரியறன இடஙகிள இருக்கிற?

வவேணுவைாபால்:  பணணUயUருக்பகின.  ஆட்டததிபலபய 
அநத ரிமைறதிரி ஒரு இடம் வருத.  எனக்க திமுகி ரிமைமதத்தை மீத 
கிடுமைரிமையறன வUரிமைரசனஙகிள உணடு.  ஆனற 
கடிச்சுப்பபறட்டு ஒருததன அல்லறடிகிிட்டுச் 
பசறல்லவறன,  ‘ரிமைறுபடியம் எஙகி தமைலவன 
வருவறனடற.’  ரிமைனப்பூரவரிமைற ஒரு திமுகி 
பதறணடனுமைடய ரிமைனநிமைலயUல் இருநததறன 
பசறல்பறன.  எநத வUதரிமைறன வUரிமைரசனமும் இல்லறரிமை…
ஒரு 60-65  வயசு ரிமைனுனிதன,  அப்படி அநத இடம் 
பசறல்லியUருக்பகின.  அபத ரிமைறதிரி அதிமுகிமைவ பவறு 
வமைகியற பசறல்லியUருக்பகின.  கிமை் கட்டுரைபவட்டி 
கிமை் கட்டுரைபவட்டினு கட வரும்.  நறன எப்பபறதபரிமை 
கிட்சிமைய மைவததக்பகிறணடு ஒரு ரிமைனுனிதமைன 
எமைடபபறடுவபத இல்மைல.  நறன திரும்பவம் 
பசறல்பறன,  ஒரு கிம்யூனுனிஸடுகிற் கட்டுரைன கிிட்டயம் ஒரு 
அற்புதரிமைறன ரிமைனுனிதன இருக்கிறனனு தறன பசறல்பறன. 
அத தூய கிமைலயUலக்கிியவறதிகிள  இனஙகிறணல. 
நறன அதத தூக்கி நிமைனப்பபன.

சவரேஷ்:  கிம்யூனுனிஸடுகிற் கட்டுரைன தறன அற்புதரிமைறன 
ரிமைனுனிதனனு நிமைனக்கிிறவஙகிதறன அதிகிம் (சிரிப்பு)
வவேணுவைாபால்:  பமைடப்புக்களள ஒரு வUரிமைரசனம் 
இருக்கிில்ல,  அதக்கிறகி நறன பசறல்பறன.  அதறவத, 
ஒரு கிம்யூனுனிஸடுகிற் கட்டுரைன தறன,  அவன சம்பறதிக்கிப் 
பபறறறன,  ஒரு வZடு கிட்டிட்டறன,  ஒரு பலமௌகிிகி 
தளததில எல்லறருக்கம் இருக்கிிறததறன.  இமைத 
மைவச்சு ஒரு கிம்யூனுனிஸடுகிற் கட்டுரைமைனச் சறரஜ் (charge) 
பணணறதZஙகினனு பசறல்பறன.  நZ வZடு கிட்டுற, 
அப்புறம் அவன வZடு கிட்டக்கடறதற? நறரிமை எல்லறருபரிமை 

நல்ல பரிமைட்ரிக்கபலஷன பகிறணடுபபறய் பபறடுபறறம். 
அவர பகிறணடுபபறய் பபறட்டவடபன ஒரு சறரஜ் 
இருக்க.  இனனும் பகிறஞ்சம் திருப்பUப் பபறடுஙகி.  ஒரு 
தரிமைிழ பற்றறளர,  ஒரு இஙகிிலிஷ் ரிமைமதத்தை மீடியததல 
பபறட்டறரனற,  கிறலததினுமைடய கிட்டறயம்.  இமைத 
மைவததக்பகிறணடு,  தரிமைிழ பற்றறளரனு ஏததக்கி 
ரிமைறட்படஙகி முடியறத.  கிிணடல் அடிக்கிலறம்.  ஆனற 
அவனுக்கம் ஒரு சுதநதி் கட்டுரைம் இருக்கம்கிிறமைதயம் நறன 
பசறல்பறன.  பமைடப்புனு வரும்பபறத இப்படி. 
தனுனிப்பட்ட முமைறல எனக்க வUரிமைரசனஙகிள உணடு. 
பல்பவறு கிட்சிகிள ரிமைமதத்தை மீத.  பமைடப்புனு வரும்பபறத, 
முதல்ல அவன ரிமைனுஷன.  நல்லவனற இருக்கிலறம், 
பகிட்டவனற இருக்கிலறம்.

ைண்ணன்:  நZஙகி தரிமைிழ படிச்சதனறல,  பழநதரிமைிழ 
இலக்கிியஙகிளுனின தறக்கிம் ஏபதனும் உஙகி பமைடப்பUல 
இருக்கிற?

வவேணுவைாபால்:  முனனறடி,  ஒரு கிருதமைதக் கி.நற.சு. 
மைவததறர.  தரிமைிழ இலக்கிியம் படிததவரகிளுக்க 
இலக்கிியம் பமைடக்கித பதரியறதனனு.  பஜயனகட 
பதறடரநத இமைதக் பகிறஞ்ச நறள பசறல்லிட்டு 
இருநதறர.  அப்புறம் நறபனல்லறம் எழத வநத 
பUனனறடி அமைதக் பகிறஞ்சம் ரிமைறததிகிிட்டறரனு 
மைவச்சுக்பகிறஙகி.  அதக்கக் கிற் கட்டுரைணம் எனனனனற,  அநத 
கிறலததல எழதினத,  மு.வ.  பபறனறவரகிள எழதின 
இலக்கிியம்,  திருக்கறளுக்க ஒரு உமை் கட்டுரை எழதின 
ரிமைறதிரிததறன.  ஒரு கறளுக்க ஒரு பறததி் கட்டுரைதமைத 
உருவறக்கிின ரிமைறதிரிததறன.  பபறய்மைரிமையம் 
வறய்மைரிமையUடததனனற,  அதக்க ஒரு பறததி் கட்டுரைம்.  பசறநத 
அனுபவஙகிளுனிலிருநத,  வறழக்மைகியUலிருநத அவஙகி 
எதவபரிமை எழதமைல.  சமூகிததிலிருநத ஒரு கிமைதமைய 
இனமைறக்கிறன ஒரு பபறருளபடும்படி,  இனனுனிக்க 
வறழக்மைகிக்க அரததம் தரும்படியற ஒனனும் 
எழதமைல.  திருக்கறளல இருக்க –  அதக்க ஒரு 
வடிவம் தரறறரு. அதனறல அவர அப்படிச் பசறனனறரு.

ஆனறல்,  எனக்க தரிமைிழ இலக்கிியததினுமைடய எநத 
பறதிப்பும் இல்லறரிமைல் பபறச்சுஙகிிறததறன நZஙகி 
எனமைனப் படிக்கிிற பபறத பறரக்கிபவணடியUருக்க. 
சிலப்பதிகிற் கட்டுரைம் படிச்சிருக்பகின.  கிம்ப ் கட்டுரைறரிமைறயணம் 
படிச்சிருக்பகின. சஙகி இலக்கிியம் படிச்சிருக்பகின. நZஙகி 
பயறசிச்சுப் பறரததZஙகினனற,  எநத பறதிப்புபரிமை 
இருக்கிறத.  நம்ரிமை முததலிஙகிததினுமைடய  பழநதரிமைிழ 
இலக்கிிய பறதிப்பு நல்லற இருக்கம்.  பதவற் கட்டுரைமும், 
திருப்பறசு் கட்டுரைஙகிளும் எல்லறபரிமை வUழநதிட்டிருக்கம். 
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சுஜறதற கிமைதலகட அவ்வப்பபறத வரும்.  நறஞ்சில் 
கிமைதகிளல வரும்.

ைண்ணன்: உஙகிளுத தமைலப்பUலதறன இருக்க.

வவேணுவைாபால்:  தமைலப்புகட நணபரகிளுமைடய 
வற்புறுததலினறல் இருக்கம்.  எனக்கப் பழநதரிமைிழ 
இலக்கிிய பறதிப்பு இல்மைலஙகிிற ரிமைறதிரிததறன 
பதறணத எனக்க.  நறன raw வறகிததறன 
வறழக்மைகியUலிருநத எழதிகிிட்டிருக்பகின.

சவரேஷ்:  இருநதற நல்லறயUருக்கம்னு 
நிமைனக்கிிறZஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  இருக்கிணம்.  கிணடிப்பற. 
சிஙகிற் கட்டுரைதமைதபயல்லறம் நறரிமை படிக்கம்பபறத…அத எனன 
பசறல்றத.

ைண்ணன்:  சிஙகிற் கட்டுரைம் கமைறவறகிததறன படிச்சிருக்கிறரு. 
ஆனறல் அமைதயம் சரியறப் பயனபடுததியUருக்கிறர.

வவேணுவைாபால்:  ஆரிமைறம்.  பணணUயUருக்கிறர.  ஒரு 
எளளல் பதறனுனிக்கம்,  இனனுனிக்க இருக்கிிற தரிமைிழச் 
சமூகிமும்,  பமைழய தரிமைிழச் சமூகிமும்னு பசறல்லிட்டுப் 
பபறகம் பபறத,  இலக்கிியததின பறதிப்பு பU் கட்டுரைரிமைறதரிமைற 
இருக்க.  அநதக் கிமைதக்க இனபனறனனு இருக்க. 
தரிமைிழ இலக்கிியம் படிதத,  அல்லத அநதப் 
பற் கட்டுரைம்பரியததில வநத பறததி் கட்டுரைரிமைறகி இருநதறல் சரியறகிப் 
பபறருநதம்.  நறன எழதினத சறதற் கட்டுரைண ஒரு ஆள. 
அவனுக்க இலக்கிியம் பதரியறத.  இப்படி 
மைவச்சுக்கஙகிபளன.  ஒரு தரிமைிழறசிரியன ரிமைறதிரி 
ஒருததன நறவலக்களள வநதறனனற,  நறரிமை 
பசறல்லக்கடிய எல்லற இடதமைதயம் அமைடஞ்சிடணம். 
இப்பபற,  ஒரு பகிளவU.  நறஞ்சில் பசறனனதக்க,  ஒரு 
பகிளவU வருதில்மைலஙகிளற,  நறஞ்சில் பசறல்றற் கட்டுரைற, 
பகி் கட்டுரைக்டர பசறல்லதறஙகிிறத இருக்கிில்லீஙகிளற? 
பறததி் கட்டுரைததக்கததறன நறன முக்கிியததவம் 
பகிறடுப்பபன.  எனக்க நறன எநத இடததிபலயம் 
முக்கிியததவம் பகிறடுக்கிிறதில்மைல. 
பவணபகிறபறலக்க முக்கிியததவம் பகிறடுதத 
எழதப்பட்ட ஒரு சிறுகிமைதனு பசறல்லஙகி, இல்ல ஒரு 
பமைடப்புனு பசறல்லஙகி.

இனபனறனனு கடச் பசறல்லலறம்.  எனமைன 
அவரிமைறனப்படுததிக் பகிறளவதற்க நறன தயற் கட்டுரைற 
இருக்பகின. ஒரு பமைடப்பறளுனிக்க அத ப் கட்டுரைறம்ப பவணம் 

சறர.  அல்லத தனமைனச் சிமைதச்சுக்கிிறதக்க நZஙகி 
தயற் கட்டுரைற இருக்கிணம். அடிக்கிடி பசறல்றததறன – பசறநத 
வறழக்மைகிமைய நறரிமை பபசறரிமை இருக்கிிறத நல்லத.

ைண்ணன்:  இதவமை் கட்டுரைக்கம் நறஙகி பகிட்கிறரிமைல்,  நZஙகி 
பபசறரிமைல் வUட்டுப் பபறனத ஏதறவத பசறல்ல 
வUரும்பறZஙகிளற?

வவேணுவைாபால்:  நிமைறய இருக்க.  ஒரு நறலஞ்சு 
வருசததக்க முனனறடி.  திடீ் கட்டுரைனனு அம்மைப பபறனல 
கப்பUட்டறர. 2000 க்கப் பUனனறடி எழதிகிிட்டு இருக்கிிற 
இமைளஞரகிளல நZஙகி பவரபுல்லறன மை் கட்டுரைட்டரனனு 
பசறனனறஙகி.  சநபதறசம்ரிமைற அப்படினபனன.  அவஙகிள 
அதவமை் கட்டுரைக்கம் பறதததகடக் கிிமைடயறத.  பபசுனதம் 
கிிமைடயறத.  அவஙகி பசறனனறஙகி,  ‘எஙகி ஸபறப் கட்டுரைற 
அமைரிமைப்பு வழியற உஙகிள ரிமைிகிச்சிறநத இளம் 
எழததறளரனு பகிமௌ் கட்டுரைவUக்கிலறரிமைனனு 
பதரநபதடுததிருக்பகிறம்.’ சநபதசம்ரிமைறனனு பசறல்லிட்டு, 
உஙகி ‘அம்ரிமைற ஒரு பகிறமைல பசய்தறள’  கிமைத சினன 
வயசில படிச்சத இனனும் பசுமைரிமையற இருக்கனபனன. 
அப்புறம் அமை் கட்டுரைரிமைணUபந் கட்டுரைம் கிழிச்சுக் கப்பUட்டறஙகி. 
எஙகி அமைரிமைப்பUல இருநத பதரநபதடுக்கில,  சும்ரிமைற 
அப்படிச் பசறனபனன,  அப்படியனனறஙகி.  சரிம்ரிமைற, 
அதனறல எனன அப்படியனபனன.  அப்புறம் ஒரு 
ரிமைணUபந் கட்டுரைம் கிழிச்சு பவண உஙகிளததறன 2000 க்கப்பUன 
வநத சிறநத எழததறள் கட்டுரைனனு பதரநபதடுததிருக்பகிறம், 
அப்படினனறர.  நறன ஒரு சிரிப்பு ரிமைட்டும் சிரிச்பசன. 
ஒப் கட்டுரை நறளல மூணரிமைணU பந் கட்டுரைததக்களள எனபனனன 
ரிமைறற்றம். அப்புறம் அத எனனறச்சுனனு பதரியல. இஙகி 
எனன நடக்கத?  இத நடநத அஞ்சு வருசரிமைறச்சு. 
எஙகியம் பசறல்லல.  இத ரிமைறதிரி நிமைறய இருக்க. 
கிணணன,  நறன சுயம்புவற வநதவன,  கிணணன. 
சுயம்புவறகிபவ எழநத நிப்பபன.  அததறன 
அவஙகிளுக்க முனனறடி நறன பசய்யபவணடிய 
கிறரியம்.

த சியாக:  தரிமைிழகறும் நல்லலகக்க உஙகிள பசய்தி 
(சிரிப்பு)

வவேணுவைாபால்:  இததறன முதல் பபட்டி. 
வறழக்மைகியUபலபய.  இமைணயபரிமை பதரியறத 
ஒருததமைனப் பற்றி இமைணயததல பபறடறZஙகி.

உலகிப் பமைடப்பறளுனிகிள பூ் கட்டுரைறவபரிமை,  தனமைனயம் தன 
சமூகிதமைதயம் கிமைடநத கிமைடநத,  அமுததமைதயம் 
வUஷதமைதயம் கிறட்டி,  ஏபதற ஒரு வமைகியUல 
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சமூகிதமைத முனபனடுததததறன பகிறணடு 
பபறயUருக்கிறன.  எல்லறப் பமைடப்பறளுனியம்.  வறல்ரிமைமதத்தை மீகிி 
பமைடப்பறளுனி ஆகிமைலனற,  அவர பவற ஒனனற 
இருப்பறர.  நறனும் கட அப்படிததறன.  ஆனறல் அநதப் 
பமைடப்பு ரிமைறனுட சமூகிததக்க எப்பபறதபரிமை ஒரு 
கினுனிவ,  அல்லத ஒரு தறய்மைரிமைமையச் சு் கட்டுரைநத 
பகிறடுததகிிட்படதறன இருக்கம்.  அமைத பநறக்கிததறன 
எல்லற பமைடப்பறளுனியம் –  பரிமைஜர,  ரிமைிகி முக்கிியரிமைறன, 
ஆளுமைரிமையறன பமைடப்பறளுனியறகி இருப்பவன – 
ரிமைணUபரிமைகிமைலல,  அநத பமைடப்புல எததமைன 
கமைறபறடுகிள இருநதறல் கட,  அதல அமுதசு் கட்டுரைபU 
எனகிிற ஒரு கிற்பமைன வடிவம் இருக்கிில்லீஙகிளற, அத 
நறரிமை எஙகி பசிமையப் பறரததறலம்,  நறரிமை ஒரு ரூபறய் 
எடுததப் பபறடுபறறரிமைில்ல,  அத அமுதசு் கட்டுரைபUதறன. 
ஏபதறபவறரு பகிறட்பறடு அதல.  இமைத சcததமைலச் 
சறததனறர கிணடுபUடிச்சறர. 
அபத ரிமைறதிரிததறன ரிமைனுனிதன எனபவன –  ஒரு சினன 
சுவருக்களள அமைடக்கி முடியறத.  ஆயU் கட்டுரைம் வறசல் 
அவனுக்கிிருக்க.  அவனுமைடய வZச்சு 
பU் கட்டுரைம்ரிமைறணடரிமைறனதஙகிிறத தஸதபயவ்ஸகிி 
பசறல்லிருக்கிறரு.  இநதக் கினவ இருக்கிில்மைலயற, 
பற் கட்டுரைதியம் அப்படிததறன பசறல்லிருக்கிறர.  தனமைனப் 
பற்றிச் பசறல்லம்பபறத கட,  பரிமைறகிதமைதக் 
பகிறனறுவUடு அல்லறல் எநதன மூச்மைச நிறுததிவUடுனு 
பசறல்றறர.  எல்லறபரிமை ஒரு சுயபரீசலமைனதறன. 
எனபவ, இநத உலகிததினுமைடய பபரும்கினவகிள, இநத 
சமூகிததின ரிமைமதத்தை மீதறன ரிமைறபபரும் அக்கிமைறயUனறல்தறன 
இநதப் பமைடப்பறளுனிகிபளல்லறம் இனனுனிக்க முனனறடி 
நிற்கிறறஙகி.  அநதக் கினவகிபளறட ஒரு பமைடப்பறளுனி 
எணணம்பபறததறன,  இனனுனிக்க இல்மைலனறலம் ஒரு 
ஐம்பத வருஷம் கிழிதத அவன பபசப்படுவறன. 
அப்படிததறன புதமைரிமைப்பUததமைனப் பபசிட்டிருக்பகிறம். 
அப்பபற,  அநத தறரரிமைமதத்தை மீகி உணரவUருக்கிில்லீஙகிளற, 
அபதறட எநத பமைடப்பறளுனியம் பசயல்படணம்.  சில 
அற்ப சநபதறசஙகிள வரும் பபறகம்.  அவன 
அஙகிcகிரிக்கிமைல,  இவன அஙகிcகிரிக்கிமைல,  இவன 
பப்ளுனிஷ் பணணமைல,  இமைதப் பற்றிக் கிவமைலப்படறரிமை, 
அமைத பநறக்கிிப் பபறயUட்பட இருக்கிபவணடியததறன. 
படிக்கிிறவன படிக்கிட்டும்.  படிக்கிறதவன பபறகிட்டும். 
ஆனறல்,  ரிமைறபபரும் அநத இடதமைத 
தரிசிக்கிணம்கிிறததறன  எனபனறட கினவ.

oOo http://padhaakai.com/2015/09/07/interview-with-su-venugopal/
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வவேணுவைாபால் என்னும் இலக்ை சிய வமகதகம - ஸ் கட்டுரைஙகிம் வU பரிமைறகின் கட்டுரைஙகின

தரிமைிழ இலக்கிியம்,  கறிப்பறகி சிறுகிமைத,  கிவUமைத, 
நறவல் பபறனற தமைறகிளதறம் எததமைண 
முனபனற்றம் கிணடுளளன!  எததமைகிய உயUர 
வUகிறசஙகிள பபறலிய தரிமைிழ பரிமைறழியUன பசறிவUல் 
வமைகிபறடுகிள கடுபூரிக்கிினறன!  இவ்வணணம் நறன 
வUயக்கிக் கிற் கட்டுரைணரிமைறய் இருநதவரகிள சிலர.  அதவம் சு 
பவணபகிறபறமைலப் படிதததம் இநத எணணம் உ் கட்டுரைதத 
எழகிினறத.  இதவமை் கட்டுரை பவகசில இலக்கிிய 
ஆளுமைரிமைகிபள சறதிததிருக்கம் அளவUற்க உணரவUன 
தல்லிய தலறக்பகிறல் தடிப்பUல் சனனததரிமைறகிி எழம் 
எழததின கிச்சிதம், இலக்கிியததிற்கம் வறழவUற்கரிமைறன 
ஊடறட்டப் புணரவ சு பவணபகிறபறலில் 
சறததியப்படுகிிறத.

யதறரததரிமைறன ரிமைறனுனிடததின இயல்பறன எழச்சியம், 
பUறழவம்,  பநறடிப்பும் பறவமைன இனறி பவளுனிப்படும் 
எழதத திரு பவணபகிறபறலின எழதத.  படிப்பவரகிள 
அவர எழததின புதினபவளுனியUல் 
இருக்கிினறறரகிளதறன,  சகி ரிமைனுனிதரகிளறகி ரிமைட்டுபரிமை. 
அவரகிள,  பறரமைவயறளரகிளறகிபவற,  ் கட்டுரைசிகிரகிளறகிபவற, 
ஆபரிமைறதிப்பபற,  ரிமைறுதலிப்பபற தரும் 
முகிறநத் கட்டுரைஙகிளறகிபவற அவருமைடய எழதத 
ஏற்படுததம் உலகிில் இடம் பபறுவதில்மைல.  அவ் கட்டுரைவர 
கிவமைலகிளுனில் வUமை் கட்டுரைநதவணணம் வறழவUல் பஙக 
பகிறளளும் யதறரததரிமைறன சகி ரிமைனுனிதரகிளறகி ரிமைட்டுபரிமை 
வறசகிரகிமைள அவருமைடய எழதத வமைகிப்படுததிக் 
பகிறளகிிறத.  அதவம் அவர கிருதிச் பசய்வத எனறு 
இல்லறரிமைல்,  அவர தரிமைக்க இயல்பறன இடதமைத 
இயற்மைகியUல் தம் எழததில் இணஙகிி அரிமைரவதறல், 
வறசகிரகிளும் அவரகிளுக்பகியறன இயல்பறன 
இடஙகிளுனில் சுதநதி் கட்டுரைரிமைறகி வUடப்படுகிிறறரகிள. 
அவருமைடய பநறக்கிிலம், கிருததிலம் எதிரபறரப்புகிளுனின 
பரிமைமைடகிபளற,  திமை் கட்டுரைகிபளற இல்லறத கிற் கட்டுரைணததறல், 
பறவமைனயற்ற எழததின பவட்ட பவளுனியUல் 
வறசகிரகிள இயல்பறகி நடரிமைறட முடிகிிறத.

சு பவணபகிறபறலின ‘உற்பததி’  சிறுகிமைத பல முமைற 
படிததத எனறறலம் வUட்டுப் பபறன ஒரு பகிறணம் 
பதறட்டுக் பகிறணபட இருக்கிிறத.  சிறுகிமைத எனற 
இலக்கிிய வடிமைவக் கிச்சிதரிமைறகிக் கிமைடநத 
வமைனவதில் ஓர அநறயறசரிமைறன நிபுணன பவண. 
அழகிறகித பதறனறும் வறழக்மைகி எஙபகிற ஓர ஓ் கட்டுரைததில் 
வUகிற் கட்டுரைம் அமைடவமைதயம் வக்கிி் கட்டுரை வUளம்ப் கட்டுரைததனம் 

இனறி இயல்பUன பவரப்பற்று பUசகிறரிமைல் பசறல்வதில் 
பவணபகிறபறலக்க இமைண கிிமைடயறத.  இமை் கட்டுரைமையத 
பதடும் ரிமைிருகிததின அமைசவகிளுனில் பதரியம் 
அமைரிமைதியறன தயவதறட்சணயரிமைினமைரிமை 
பரிமைறழிநமைடயUல் தலஙகி வரிகிமைள வUமைதததச் 
பசல்கிிறறர பவண.

நிலததடி நZரும் நிலஙகிமைள வமைளததப் பபறட்டு 
அநநிய முதலீடு கிட்டிய பதறழிற்சறமைலக் கிழிவகிளும் 
பசறல்லின பரிமைமௌனக் கிமைதயUன பறததி் கட்டுரைஙகிள. 
இயற்மைகியம்,  ரிமைனுனிதரும்,  பதறழிற்சறமைல பநறக்கம் 
ஒனபறறடு ஒனறு பச் கட்டுரைறத பUணக்கிில் நிலததடி நZர 
பலியறகிிறத.  அதன இறப்மைபத தறவ் கட்டுரைஙகிளும், 
பறமைவகிளும்,  வUலஙககிளும் தம்ரிமைில் நிகிழக் 
கிறட்டுகிினறன.  இயற்மைகி எஙகம் ரிமையறன அமைரிமைதி 
பரிமைய்ப்பறடு பகிறளளும் எனபமைதச் பசம்பூததகிளும் 
பவகவறகி முயனறு கிறட்டிவUட்டுச் சறகிினறன.  தன 
எழததின ஒவ்பவறரு கிட்டததிலம் நம்ரிமைில் ஏபதற 
ஒனறு,  இறப்மைப பவற்றி பகிறளளப் படும் 
அவஸமைதமைய உக்கிி் கட்டுரைரிமைறக்கிிக் கிமைடசியUல்

‘இறககிள சிலிரதத தமைல பகிறணஙகிிய 
பசம்பூதமைதக் கிட்டுக்கிறப்பUல் 
பபறட்டுவUட்டு பவநத புல்வ் கட்டுரைப்பUல் 
நடநபதறம்.  மைகியகில நிலததிபல ஆதி 
ஜZவனகிள அழியத பதறடஙகிிவUட்ட கிறலம் 
பதரிநதத.  ஓமைடக்கிமை் கட்டுரையUல் ஏறியபடி 
அதிகிம் பபசறத மைநனற “ஹிப் கட்டுரைறசிரிமைறவUல் 
அணகணமைட பரிமைலிருநத பபறட்டறனனற 
எல்லற எடததிலயம் அப்பUடிதறன 
பபறடணபரிமைஙகிிறதில்ல.  சததரிமைில்லறரிமை 
கிcழ இருநதம் பபறடலறம்.  பூரிமைறபதவU 
பசததப் பபறச்சுனனு பதறணத”  எனறறர. 
கிருகிிய கிறகிித வறரதமைதகிளறய் கிறற்றில் 
பநறறுஙகிிப் பபறனத மைநனற பசறனனதம். 
பறதச்சுவட்டில் பநமுறும் கறுரிமைணல் 
ஓமைசபயறடு ஓமைடயUல் நடக்கிலறபனறம். 
கிமை் கட்டுரையUல் ஏறி நினறதம் 
பதறழிற்சறமைலயUன சஙக ஆஙகிற் கட்டுரைரிமைறய் 
ஒலிக்கித பதறடஙகிியத.”

எனறு முடிக்கம் பபறத சஙபகிறலியUன பரிமைய்ப்பறடு, 
அததமைன பவதமைன,  வU் கட்டுரைசம்,  வறழவUன பதறல்வU, 
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நZரின பகிடு எனறு வநத பவமைல முடிநத எக்கிறளரிமைறய் 
நம் சினததில் சூல் பகிறளகிிறத.  (சிறுகிமைத கறிப்பு: 
‘உற்பததி’,  பூரிமைிக்கள ஓடுகிிறத நதி –  சு 
பவணபகிறபறல், தரிமைிழினுனி, டிசம்பர 2000)

’ரிமைமைறநத சுவடுகிள’  எனனும் சிறுகிமைத,  சிறுகிமைதயUல் 
ரிமைட்டுபரிமை சில பU் கட்டுரைக்மைஞகிமைள எட்ட முடியம் எனபமைத 
நிரூபUக்கம் ஒனறு.  கிவUமைத எனனும் பரிமைறழியUன 
சுயரிமைறரநத இயக்கிதபதறடு பபறட்டி பபறடக்கடிய தகதி 
சிறுகிமைதக்க ரிமைட்டுபரிமை உணடு எனபமைதயம் ’ரிமைமைறநத 
சுவடு’கிளுனில் வரும் ஞறன வளளுனி எனனும் வமை் கட்டுரைவ 
சறனறு பகிரகிிறத.

கிறதலன ஏரிமைறற்றியதறல் ஒரு வUத வக்கிி் கட்டுரைரிமைறன 
பழிவறஙகம் முமைனப்பறகி தன அழிப்பு எனபமைதபய 
பதரநபதடுக்கம் மூரக்கிம் மைகியறலறகிறத நிமைலயUல் 
தளளப்படும் பபணணக்கச் சில சரிமையம் ஏற்படலறம். 
அப்படி ஏற்படும் பபறத அத எததமைகிய உள 
பவதமைனயUல் வறடுகிிறத எனபமைதத பதறனுனிப் 
பபறருளறகிபவ ரிமைட்டும் கிறட்டி ரிமைிகித திறமைரிமையறகி 
அமைரிமைகிிறத ஆசிரியரின பரிமைறழிதல் ஓட்டம்.  ரிமைனுனித 
வறழக்மைகியறகிிய கிி் கட்டுரைறரிமைததில் சறததியப்படும் எததமைன 
வUதரிமைறன உளளம் எனனும் நிஜததின முமைனகிமைளத 
பதறட்டு கிறட்ட முடிகிிறத திரு பவணபகிறபறலறல் 
எனபத எனமைன ரிமையக்கம் சிநதமைனயறகி இருக்கிிறத.

கழநமைதமைரிமையUலிருநத தனமைனத தூக்கிிக் 
பகிறஞ்சியவள எனனும் பபறதம்,  அவள எழில் 
கிட்டுடன இருக்கிக் கிறணமைகியUல் தழவத தடிக்கம் 
ஆண ரிமைனம்,  பநறயUல் படுதத உருக்கமைலநத 
கிறணபதற்க ஆள வUட்டனுப்பU,  பசரநத பவளுனியUல் 
சற்றுக் கிறற்றறடப் பபறய் வ் கட்டுரைபவணடும் எனறு 
பவட்கஙகிறல் ஊரப்பறரமைவக்க நறணU அவமைளத 
தவUரக்கி பவணடி சினுனிரிமைறவUற்கச் பசனறு தப்பும் 
பந் கட்டுரைததில்,  பகிஞ்சிய அவளுனின உயUர பUரிகிிறத எனறு 
கிறட்டும் பபறத தயக்கிம் இனறி முகிம் சுளுனிப்பு இனறி 
ரிமைன பரிமைய்ம்மைரிமையUன ் கட்டுரைணஙகிமைள அறுமைவக் கிததியறல் 
பநரததியறகிக் கிிழிததக் கிறட்டும் உள இயல் 
ரிமைருததவ் கட்டுரைறகித பதறற்றம் தருகிிறறர பவண.

‘ஏஙகி பசறல்லிட்டுப் பபறகி பவணறரிமைற?… 
என கிிருஷ்ணறமைவ இனனும் 
கிறணமைலபயனனு,  பஸகிளல 
அடிபட்டிட்டறபனறனனு அழகி 
ஆ் கட்டுரைம்பUச்சுடுச்சு.  சறகறப்ப யறருபரிமை 
இல்லிஙகி,’

ஞறன வளளுனி இறநதவUட்டறள.

சு பவணபகிறபறல் இப்படி இநதச் சிறுகிமைதமைய 
முடிக்கிிறறர –

“வறழநததற்கிறன சுவடற்றுப் பபறகம் 
வறழக்மைகி.  வ் கட்டுரைலறற்றில் கிறல் பதியறத 
ஓடும் பதறனரிமை நதியUல் கிலநத 
பகிறடறனுபகிறடி ஜZவனகிளுனில் ஒருததி.”

பபரும் பபரும் சிததறநதஙகிளுக்பகில்லறம் 
பரிநதபகிறணடு திரு பவணபகிறபறலின எழதத 
எழவதறகித பதரியவUல்மைல.  அவருக்க எனறு 
தனுனிப்பட்ட சிததறநதப் பUடிப்புகிளும் இருக்கிலறரிமைறகி 
இருக்கம்.  ஆனறல் அவருமைடய எழதத எஙகம் 
எதற்கம் அடரிமைறனரிமைறகிப் பபறகிறத எழதத எனறு 
அவ் கட்டுரைத ஒவ்பவறரு கிமைதயUன மூச்சிமை் கட்டுரைப்பUலம் சறனறு 
படுகிிறத.  கிமைதகிளறகி முருடு தட்டிப் பபறகம், 
வறழக்மைகியUல் வUதியUல் மு் கட்டுரைணகிளறகிவம் 
் கட்டுரைணஙகிளறகிவம் பவடிக்கம் பவதமைனகிமைளயம், 
கிcழமைரிமைகிமைளயம் அவற்றின பகிறதிபயறடு இலக்கிியம் 
ஆக்கவத கிருதிச் பசயல் எனபமைதவUடத தனனுள 
நடக்கம் இயக்கிரிமைறகி பவளுனிப்பறடு கிறணகிிறறர சு 
பவணபகிறபறல் எனறுதறன பதறனறுகிிறத.  இமைத 
சிததறநதப்படுதத முடியறத எனபததறன இநத 
பவளுனிப்பறட்டின வலிமைரிமை. வறழக்மைகி எதிலம் கறுபடக் 
கடுபரிமைனுனில் இதவம் கடுரிமைறகிலறம்.  இப்படியம் 
இருக்கபரிமைற எனறு ஐயம் எழரிமைறனறல் நிச்சயம் 
அவ் கட்டுரைத ‘பவணணUமைல’  பதறகதி அதற்கிறன 
வUளக்கிரிமைறகி இருக்கம்.  ‘பதறப்புளபகிறடி’யUல் ரிமைனநிமைல 
பUறழநத திரியம் பபணணUன கிருவறய்தத 
கழநமைதமையப் பபணவதறகி நிமைனதத அத 
இறநதபUனனும் தூக்கிித திரியம் தறய்மைரிமையUன 
பதறப்புள பகிறடியம்,  ’பவணணUமைல’  யUல் இறநத 
தநமைதயUன உடமைல எடுததச் பசல்ல உதவU நறடி 
நிற்கம் பபணணம் பவறும் கிமைதயறகி ஒரு நறளும் 
ஆகிிவUட முடியறத உணரவUன உறுததல்கிள. 
அவற்மைறயம்,  அத பபறல் பலவற்மைறயம் தன 
எழததறல் மைகிபபறறுக்கம் சூடறகி ஆக்கிறரிமைல் எப்படி 
முழ பரிமைய்மைரிமையடன திரு பவணபகிறபறலறல் த் கட்டுரை 
முடிகிிறத எனபத வUயப்புதறன.

அவருமைடய நூல்கிள ‘பூரிமைிக்கள ஓடுகிிறத நதி’, 
’பவணணUமைல’,  திமைசபயல்லறம் பநருஞ்சி,  ஒரு தளுனி 
தய் கட்டுரைம்,  பறல்கினுனிகிள, ‘ஆட்டம்'’ (எனனுனிடம் இருப்பமைவ, 
சில வUடுபட்டிருக்கிலறம்)  எனனும் எநதத 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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பதறகப்பUலபரிமை,  எநதக் கிமைதயUலம்,  கறுநறவலிலம் 
அவருமைடய இலச்சிமைன ரிமைறற்றுக் கமைறவ இல்லறரிமைல் 
அமைவயமைவ தனனுனிச்மைசயறய் இயல முடிநதத எனபத 
அவருமைடய இலக்கிிய பரிமைமைதமைரிமை எப்படி வறழவUன 
ஊற்றுக்கிணணUல் பவர வUட்டு நிற்கிிறத 
எனபமைதததறன கிறட்டுகிிறத பபறலம்.

இலக்கிியம் எனபத ரிமைனுனித உளளததின அகிததில் 
அமைடநதபபறய் வUட்டிருக்கம் கிcழமைரிமை,  ரிமைறசு,  பகிடுதல் 
முதலியவற்மைறத தயவ தறட்சணயரிமைினறி 
பவளுனிப்படுததி,  ரிமைறுக்கி இயலறத கிவனததில் பகிறணடு 
வநத உணரவUல் நிறுததி,  அதனறல்,  ரிமைனுனித 
உளளதமைதத தூய்மைரிமையறச் பசய்யம் ஒரு ரிமைறரக்கிம் 
எனனும் பபறருளபட ‘Catharsis’  எனறு அரிஸடறடில் 
கறும் இயக்கிதமைத சு பவணபகிறபறலில் 
முழமைரிமையறகிக் கிறணலறம்.

சு பவணபகிறபறமைலப் படிக்கிறரிமைல் நம்கிறலததத தரிமைிழ 
இலக்கிியம் படிததிருப்பதறகி ஒருவர பசறனனறல் 
அவருமைடய நவZன தரிமைிழிலக்கிியப் படிப்பு முழமைரிமை 
பபறவUல்மைல எனறுதறன பசறல்ல பவணடும். கிற் கட்டுரைணம் 
திரு பவணபகிறபறலமைடய இலக்கிியப் பமைடப்பு எனபத 
வறழவ எனனும் முடிவற்ற மூலக்கிருவUலிருநத 
முகிச்சறயம் கடப் பூசறரிமைல் உருபவடுதத வநத 
நம்மைரிமைச் சநதிக்கம் சுய பகிமௌ் கட்டுரைவம் ரிமைிக்கி எழததகிள. 
ஏபதற வழிவழியறகிச் பசறல்லிச் பசறல்லிப் பலரும் 
பலருக்கச் பசறல்லச் பசறல்லி வநத பசரநத 
பு் கட்டுரைறணஙகிளுனில் உருவUபயடுதத,  அவற்றுக்க அரிதற் கட்டுரைம் 
பூசி உலவ வUடும் எழததகிள ரிமைலிநத பபறன வழிவழி 
இலக்கிியச் சூழல்கிளுனில் உணமைரிமையம்,  உணரச்சிகிளுனின 
பவதமைனயம் உளளததில் அருளும் வறழவUல் வUதியம் 
ரிமைனுனித அறிவUன எல்மைலகிளும் ஒனறுற முயஙகம் 
கிணததில் கடு பபறரிதத உயU் கட்டுரைறன எழததகிளறய் 
அமைவ நம்மைரிமை பநறக்கிி வUழிக்கிினறன.  அநத 
யதறரததததின பசுமைரிமை நம் நிமைனவUலம் படரகிிறத. 
அனறறட வறழக்மைகியUன தனமைரிமைமையப் புதப்பUததத 
பபறனற ஒரு நிம்ரிமைதி படிப்பUன பUற்மைற நிமைலயறய் 
நறம் உண் கட்டுரைக் கிிமைடக்கிிறத.

சிறு கழநமைதகிள நறய்க்கட்டிகிமைளக் கிணடறல் 
அவற்மைறக் பகிறஞ்சுவதம் வளரக்கி வUமைழவதம் 
இயல்பு.  அவ்வறறு இய்லபறன ஒரு கிணதமைதததறன 
பூரிமைிகிற எனனும் பபண கழநமைதயUன ரிமைழமைலயUல் 
நரிமைக்கக் கிறட்டுகிிறறர ‘புற்று’  எனனும் சிறுகிமைதயUல். 
ஆனறல் பபணணUயம் இதவமை் கட்டுரை உணரததிவUட 
முடியறத கிடுமைரிமையடனும் பரிமைய்மைரிமையடனும் 

கிணUசரிமைறன சமுதறயம் பபண கழநமைதமைய எப்படி 
பநறக்ககிிறத எனபமைத பூரிமைிகிறவUடரிமைிருநத நயரிமைறகி 
அநதப் ‘பபண நறய்க் கட்டிமைய’  பூரிமைிகிறவUன ரிமைறரிமைற 
வறஙகிி ஓடும் வணடியUலிருநத வUட்படறியம் 
கிணததில்,  அப்பபறழத பூரிமைிகிற படும் பவதமைனயUல், 
அதற்க ரிமைறரிமைற பசறல்லம் அலட்சியரிமைறன பதற்றுதலில் 
பசறல்லறரிமைல் உணரததிவUட முடிகிிறத பவணவறல் 
எனறறல் இலக்கிியம் எஙக இருக்கிிறத ! —

“தஙகிம்,  பபறட்ட கட்டிய யற் கட்டுரைறவத வளப்பறஙகிளறடற?  
வZட்டுக்க வZ் கட்டுரைரிமைற ஆண கட்டிய வளக்கறதவUட்டு….”

…………

கிி் கட்டுரைறரிமைஙகிளுனில் பபறட்மைடக் கட்டிகிமைள புற்றில்  
வUடுவதணடு. …

……………………

பUனகிதமைவத திறநதவடன கிறலறல் சட்படன  
எததிவUட்டறன.  கட்டி கி் கட்டுரைணரிமைடிதத வUழநத வZச்பசன  
கிததியத.  சட்படன எழநத வணடிக்கப் பUனனறகி ஓடி  
வ் கட்டுரை முயனறத,  பூரிமைிகிறவக்க பசததப்பபறய்  
வUடலறபரிமைனக் கமுறியத ரிமைனசு.  வ் கட்டுரைவ் கட்டுரை பUன தஙகிிப்  
பபறகம் கட்டிமையப் பறரததப் பறரதத பதம்பUத பதம்பU  
அழதறள. “எஙகியறவத பகிறயUல்ல வUடு ரிமைறரிமைற. பசிக்க  
அத எனன பணணம்?  பறவம் ரிமைறரிமைற.  அதக்க  
யறருரிமைில்ல.  பயப்படும் ரிமைறரிமைற”  உதடுகிள பகிறணU  
தழதழததத.

……………….

பூரிமைிகிறமைவ அம்ரிமைறவறல் சரிமைறதறனப்படுதத  
முடியவUல்மைல…..

“அம்ரிமைற நறன ஒஙகடபய இருக்பகிம்ரிமைற.  எனமைனய  
பதறலச்சிடறதம்ரிமைற”

:”பூரிமைிகிற எங கிணணல்ல…  நZ அம்ரிமைற பசல்லநதறன…  
எனனறச்சு உனக்க… அழக்கடறத” வறரிபயடுததறள.

“பசறல்லரிமைற,  எனமைனய எஙகியறவத  
தளளுனிவUட்டுறரிமைறட்டபய.  சறகநதணடியம் ஒஙகடபவ  
இருக்பகிம்ரிமைற. ப்ளZஸரிமைற”

வறழக்மைகியUன தயவதறட்சணயரிமைற்ற ஆட்டதமைதக் 
கிபடியறட்டததினறல் கறிய்பீடறக்கிிக் கிறட்டும் கறுநறவல் 
சு பவணபகிறபறலின ’ஆட்டம்.’  திறமைரிமையUன 
பவளுனிப்பறட்டில் திமைளக்கம் வடிபவல் கிறதல், 
ரிமைமைனவறழக்மைகி,  ரிமைமைனவUயUன தப் கட்டுரைறகிம் எனற 
வமைளக்கம் சுழலில் ரிமைறட்டி, வZழ வUரும்பறத வZ் கட்டுரைரிமைறய்த 
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தனமைன ரிமைமதத்தை மீட்படடுக்கம் முயற்சியUல் படும் அவஸமைத. 
இயல்பறன ஆட்டம் கடிவ் கட்டுரை,  கிறலததறல் தறன 
வUழநதவUட்ட பளளததினுனினறும் பசஙகதத ஏற்றரிமைறய், 
பமைழய நிமைனவகிளுனின சறகிசரிமைறய்ப் படுததம் பவதமைன. 
வUட்டவமைள ரிமைமதத்தை மீணடும் பUடிக்கி வUமைளயறட்மைடப் பயன 
பகிறளள முயலஙகிறல் அத வUமைனயறட்டறய் ரிமைறறி 
நிற்கம் மு் கட்டுரைண.  கினகிம் ரிமைமதத்தை மீணடும் தனனுனிடம் 
வ் கட்டுரைபவணடும் எனபத தன ஆணமைரிமைக்பகி சவறல் 
எனனும் பபறத, ‘ரிமைமதத்தை மீணடும் அம்ரிமைற வநதடுவறஙகிளறப்பற’ 
எனறு பகிட்கம் கழநமைதகிளுனின க் கட்டுரைலம் தன 
பவதமைனப்படும் ரிமைனததின இமைடபவளுனிகிளுனின ஊபட 
நுமைழநத ஒலிக்கம் உளளததின ஏக்கிம்தறன எனபமைத 
உணரும் கிணம்;  தறமையப் பபறல் தற் கட்டுரைம் எனற 
பழபரிமைறழியUன எதிரநZச்சுபபறல் தற் கட்டுரைதமைதப் பபறலபவ 
நிகிழநத தறயUன வறழவUலம் ஒரு ரிமைிச்சம்,  தனமைன 
ஆத் கட்டுரைம் கிறட்டும் அக்கிறவUன அனபறய்த தZச்சட்டி 
எடுக்கம் வறழவUன ஒரு புத பகிறணம்; 
உடலிலிருநததறன பமைழய தனமைன ரிமைமதத்தை மீட்படடுக்கி 
பவணடும் எனபமைத உணரும் கிணததிபலபய,  உடல் 
தனக்பகினறு கிற்பமைனச் சுகிவழியறய்க் கினவ கிறணம் 
நறகிரிமைணUபயனனும் கிறரிமைப் புமைதகழியUன சறததியம்; 
தயவதறட்சணயரிமைினறிப் பUரிக்கிப்படும் தறய்மைரிமைக்கம் 
பசய்க்கம் இமைடபய வலிகிணடு திரியம் நறயUன 
முனபகிறலம்,  பவகஅலட்சியரிமைறகித தறய்மைரிமையறல் 
பபணமைணக் கிழபவற்றித தூக்கிிலிட்டுக் கிவமைலபய 
இல்லறரிமைல் தனவழிபய பபறகம் ஊரவறய்,  –  எனறு 
வறழக்மைகியUன கிருமைணயற்ற கிபடியறட்டதமைத பநடுகி 
சுழல் ஆட்டரிமைறகிக் கிறட்டும் திரு பவணபகிறபறலின 
திறன வUயப்பUற்கரியத.  இதில் அவ்வப்பபறழத 
ஆசிரியரின க் கட்டுரைலறகி,  ரிமைனுனித வUழரிமைியஙகிமைளப் பற்றிய 
பசறல்லறடல் கிமைத உலகிததிற்கச் சற்று அநநியப்பட்டு 
ஒலிப்பத பபறல் பதறனறினறலம்,  அமைதயம் 
திருவUழறவUல் ஒலிக்கம் கிி் கட்டுரைறரிமைபபறன ஒலியறக்கிி 
நகிரகிிறத சற்றும் கமைறயறத மூரக்கிததடன கிமைத 
அணUயUன ரிமைறறு ஆட்டம்.

திரு பவணபகிறபறல் அவரகிளுனின இலக்கிிய 
பரிமைமைதமைரிமைக்க ஓர உதற் கட்டுரைணம் அவருமைடய 
‘பறல்கினுனிகிள’  எனனும் நூல்.  இரு கறுநறவல்கிள – 
பறல்கினுனிகிள' இமைழகிள,  இ் கட்டுரைணடும் பசரநத நூல். 
இ் கட்டுரைணடிலம் அவர எடுததக்பகிறணடு 
புதினரிமைறக்கிியUருக்கம் பபறருள ரிமைிகிவம் உருக்கம் 
சமுதறய அவலஙகிள.  ட்் கட்டுரைறனஸபஜணடர எனப்படும் 
ரிமைறற்றுப் பறலியல் பUறவUயர கறிதத ரிமைிகி நுட்பரிமைறன 
தய் கட்டுரை வறழக்மைகிமையப் பற்றிய கிவனதமைத ‘பறல்கினுனிகிள’ 
எனபதில் தருகிிறறர.  கடப் பUறநத சூழல்கிபள, 

சமுதறயபரிமை,  பவமைல வறய்ப்பு தருபவறப் கட்டுரை 
அவரகிளுமைடய வறழக்மைகிமைய எவ்வளவ 
ரிமைனுனிதததனமைரிமை அற்ற வUதததில்,  ரிமைரியறமைதயம் 
இ் கட்டுரைக்கிமும் இனறி நலிகிிறறரகிள எனபமைதத தரிமைக்பகி 
உரிய இலக்கிிய லறகிவதபதறடு திரு பவணபகிறபறல் 
படிப்பவரகிளுனின உச்ச பட்ச அக்கிமைறக்க இலக்கிறகி 
ஆக்கிிவUடுகிிறறர.

ரிமை் கட்டுரைபுகிளறலம்,  வழிவழிச் சமுதறயததறலம் சறதி எனற 
பபய் கட்டுரைறல் தறழததப்பட்ட கலததில் பUறநத ஒரு 
பளளுனியறசிரியர எப்படிப்பட்ட சூழல்கிளுனில் தம் 
வறழக்மைகியUன கிதிபயறடு தவணடு, நிரிமைிரநத, பபறருத, 
நிதறனுனிதத,  தறஙகிி நடததிச் பசல்ல 
பவணடியUருக்கிிறத எனபமைத ரிமைிகி பநருக்கிரிமைறன 
பறரமைவயறகிக் கிறட்டி,  படிப்பவரகிளுனின நியறய 
உணரமைவத தூணடி வUடுகிிறறர.

வளரநத வரும் பருவதத ரிமைறணவன,  உடற்கறில் 
வUழிதபதழம் பறலியல் உணரவகிள,  கில்வUயUன 
கிடமைரிமை,  பயசுவUன இ் கட்டுரைட்சணயததில் வUசுவறசிதத 
கடும்பம்,  மைபபUளுனிலிருநத உபபதசிக்கம் பறஸட் கட்டுரைறகித 
தநமைத,  ஒனறுவUட்டு ஒனறு திறநத பகிறணபட 
இருக்கம் பறபததின வறயUல்கிள,  இவற்றின ஊடறகி 
இ் கட்டுரைட்சணயததின கி் கட்டுரைம் எதிரவZட்டு பஜப் கட்டுரைறணUயUன 
கழநமைதயUன கி் கட்டுரைரிமைறகி வருவமைத அமைரிமைக்கம் வUதம் 
‘இ் கட்டுரைட்சணயததின’  அழக.  இதற்கம்,  முனனறல் ரிமைரிதத 
கழநமைதயUன நிமைனவ ரிமைமதத்தை மீணபடழமைகியறய்,  கிணணZர 
தமைடக்கம் கழநமைதயUன கி் கட்டுரைம் இ் கட்டுரைட்சணயரிமைறகி 
ஆகிிறத எனறு கிறட்டும் நுட்பம் பவணவUற்பகி 
மைகிவநத கிமைல.

ரிமைிகி யதறரததரிமைறன கிி் கட்டுரைறரிமைததின ரிமைறற்றக் பகிறடுகிமைள 
‘உருரிமைறல்கிட்டு’  பதளுனிவறக் கிறட்டுகிிறத.  கிி் கட்டுரைறரிமைததின 
இயற்மைகிவறய்ப்புகிள கமைறய புதிய வறழவUன 
கிதவகிமைளக் கில்வU திறக்கி,  மூடும் எனறு நிமைனதத 
படல்கிள திறக்கிினறன.  திறநத வறயUல்கிளும் மூடவம் 
கடும் எனபமைத கபபநதி் கட்டுரைன ரிமைறரிமைனரிமைறரகிமைள 
அமைழப்பதில் மைவததக் கிறட்டுகிிறறர.  ‘இனுனி எனன 
பUடிவறதம் பவணடிக் கிிடக்க’  எனனும் ரிமைறரிமைனகிளும், 
‘பநறப்பரிமைற இருக்கிணம்டற…  எத எக்பகிடு பகிட்டுப் 
பபறனற நரிமைக்பகினன?’  எனனும் அப்பறவம் கிி் கட்டுரைறரிமைததின 
ரிமைறற்ற ஓட்டததின இரு சுழிகிளறய்,  படிப்பUல் 
பரிமைய்ப்பறடு பகிறளளமைவக்கிிறறர சு பவணபகிறபறல்.

சறதியUன ஈவ இ் கட்டுரைக்கிரிமைற்ற பகிறடிய முகிதமைதத 
தயவதறட்சணயரிமைினறி,  பநதம் பகிறளுததிக் கிறட்டுபவர 
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பவண.  இதற்க அருமைரிமையறன உதற் கட்டுரைணம் அவருமைடய 
‘திமைசபயல்லறம் பநருஞ்சி’.  ‘எப்படி இவரகிள இதில் 
ரிமைட்டும் ஒற்றுமைரிமையறகி ஒரு பக்கிம் 
நினறுபகிறளகிிறறரகிள எனறு வUளஙகிவUல்மைல’  எனறு 
பழநி பசறல்வத இநதிய சமுதறய அவலஙகிளுனின 
வ் கட்டுரைலறற்றின ரிமைமதத்தை மீபத ஒட்டு பரிமைறதத கிறயம் க் கட்டுரைலறகி 
ஒலிப்பத,  படிப்பUல் யபதச்மைசயறகி நிகிழம் 
உருபவளுனிதபதறற்றரிமைனறு,  உளளபடியறன ஒனறினபறல் 
உறுதத எழம் சcற்றததின பகிறட்டுச் சிததி் கட்டுரைம்தறன. 
சமுதறய அவலஙகிளுக்க உளளறன கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிமைள 
வமை் கட்டுரையம் பபறழபதல்லறம் தம் எழததில் நடுநிமைலப் 
பறவமைனமையச் பசய்ய ரிமைறுக்கம் திரு 
பவணபகிறபறலின அறச்சcற்றம் அவருமைடய 
உளளததிற்கப் பபறய்க்கிறத எழததின நறடி அதிரவறய்த 
தடிக்கிிறத.  சறனறறணமைரிமை ரிமைிக்பகிறனுனின க் கட்டுரைலறகிப் 
படிப்பவரகிளுனின உளளததில் பதிவறகிிறத.

பபறதவறகி பவண அவரகிளுனின கிமைதகிள கிவனததின 
கரமைரிமையUல் வUரியம் கிமைதகிளறய் இருக்கிினறன. 
கிற்பமைனயUன புமைகி மூட்டஙகிளுனில் ரிமைமைறநத யூகி 
பUம்பஙகிளறய் ரிமையக்கவமைத வUட அவ் கட்டுரைத கிமைதகிள 
வUடியலில் ஸவச்சரிமைறகித பதரியம் கிறய்நத நிலததில் 
பட்டுப் பபறகி ரிமைறுதத மூரக்கிரிமைறகி நினறு முமைறக்கம் 
பசடிகிளுனின பழப்பு கிலநத பசுமைரிமையUன பல பவறு 
அனுரிமைறனஙகிளறய் நம் பநஞ்சில் பதிகிினற கிறட்சிகிள. 
அமைவ ஆகிறயதமைத நிலததின,  அதவம் கிறய்நத 
பவடிதத நிலததின அததமைன முருடுகிள,  பநளுனிவகிள, 
முறிவகிள,  அததமைனபயறடும்தறன கிலநத ஒரு 
சறததிய பவளுனியறய்ப் பறரக்கிினறன.  நிலதமைதபய 
ரிமைறநத பநட்டுக் கததப் பறரமைவயUல் ஒப் கட்டுரை பறஙகிறய் 
கிணணUல் பூசும் வறன பவளுனி அனறு அவருமைடய 
கிமைதகிள கிறட்ட முமைனவத.  பவணவUன கிமைதகிமைள 
நிமைனக்கம் பபறத,  Classic  Short  Story  எனனும் நூலில் 
Florence  Goyet  கறும் கிருததக்க பநர எதிரரிமைறறறன 
சிததி் கட்டுரைம்தறன பதறனறுகிிறத.

The  objective  social  distance  which  we  have 
identified between the readers of short stories and 
their characters is galvanized in the feeling of that 
distance.  In  their  ferocious  and  ludicrous  struggle 
for a grotesque object, the characters establish their 
distance  from  the  reader  who  would  not  for  the 
world  have  it  cluttering  his  room.  (pp  123)  (The 
Classic  Short  Story1870  -1925,  Florence  Goyet, 
Open Book Publishers)

பவணவUன கிமைதகிள நம் அமைறக்கள வநத அமைடபட 
ரிமைறுக்கிினறன.  அவற்றின புற பரிமைய்மைரிமையUலம் அமைவ 
நம் கிணணக்கப் பட்டும் படறரிமைலம் பபறக்க 
கிறட்டுகிினறன.  ஆனறல் அவருமைடய புதினபவளுனியUல் 
அமைவ கிட்டறநதமை் கட்டுரைமைய வUட கினதத பரிமைய்மைரிமையடன, 
நம் கிவனததின கரமைரிமையUல் வUரிய,  பல்பவறு 
பதறடரப்பறடுகிளுனில் சஙகிதிகிமைளச் பசறல்லிய வணணம் 
நரிமைக்கிறகி எனறும் கிறததிருக்கிினறன.

oOo

http://padhaakai.com/2015/09/07/srirangam-v-mohanarangan-on-su-
venugopal/
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இகணயத்த சில் ச வவேணுவைாபால் - பறஸடன பறலற

சு பவணபகிறபறமைலக் கறிதத இமைணயம் எனன 
பசறல்கிிறத?  எநதப் புததகிஙகிமைள வUரிமைரசிதத 
இருக்கிிறறரகிள?  எநதச் சிறுகிமைதகிமைள சிலறகிிததப் 
பபசுகிிறறரகிள? ஒரு பதறகப்பு.

பரிமைபல சுட்டி ரிமைமைழக்கள பசல்வதற்க சில 
முன்கற சிப்புைள்:

அ)  இஙபகி முழப் பதிவம் த் கட்டுரைவUல்மைல.  சில வரிகிள 
ரிமைட்டுபரிமை பரிமைற்பகிறள பகிறடுக்கிப்பட்டிருக்கிினறன.
ஆ)  பதறடரபுமைடய பதிவகிமைள ஒரு பச் கட்டுரைக் 
பகிறடுததிருக்கிிபறன;  சில இடஙகிளுனில் வUரிமைரசகிமை் கட்டுரைக் 
பகிறணடு பதறகததிருக்கிிபறன.
இ)  இத முழமைரிமையறனத பதறகப்பு அல்ல.  உஙகிள 
கிணணUல் பட்டமைதயம்,  வUடுபட்டமைதயம் 
ரிமைறுபரிமைறழியUல் பசறல்லவம். 
ஈ)  அச்சு ஊடகிஙகிளுனில் கிிமைடக்கம் வUஷயஙகிமைள, 
புமைகிப்படரிமைறகிக் பகிறடுததறல், தட்டச்சுபவன.
உ)  ஃபபஸபுக் பபறனற பதட இயலற இடஙகிளுனில் 
கிிமைடக்கம் ரிமைதிப்புமை் கட்டுரைகிமைளக் பகிறடுததறல் 
தனயனறபவன.

உ் கட்டுரைல்கிளுனில் பதறமைலவதற்க முன உரிகமதுறப்பு:

பஜயபரிமைறகினுனின நறவல்கிமைள, முனனுமை் கட்டுரை வறசிக்கிறரிமைல் 
வறசிக்கித தவஙகி பவணடும் எனபமைத ‘கிறடு’ 
முனனுமை் கட்டுரை வறசிததபUறக அறிநபத இருநபதன. 
இருப்பUனும் இமைணயததில்,  திணமைணயUல் சு. 
பவணபகிறபறல் எழதிய "ஆறுகிள   -    கிழிவ ஓமைடகிள   :  
பஜயபரிமைறகினுனின புத நறவல் ஏழறம் உலகிம்" 
மூலரிமைறகிபவ எனக்க இவர அறிமுகிம் ஆனறர.

ச.வவேணுவைாபால சின் பகடப்புைள்:

கமுதம் நடததிய நறவல் பபறட்டியUல் முதல் பரிசு 
பபற்று, இலக்கிிய உலகிததில் நுமைழநதிருக்கிிறறர. 

1. நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிள (நறவல்) - 1997
2. பூரிமைிக்கள ஓடுகிிறத நதி (சிறுகிமைதகிள) - 2000
3. கிளவ பபறகம் பு் கட்டுரைவUகிள (சிறுகிமைதகிள) - 2001
4. கநதப்பமைன (சிறுகிமைதகிள) - 2001
5. பவணணUமைல (சிறுகிமைதகிள)  - 2006
6. திமைசபயல்லறம் பநருஞ்சி (கறுநறவல்கிள) - 2006

7. பறல்கினுனிகிள
8. ஆட்டம்
9. நிலம் எனும் நல்லறள

வேகலயப்பில் ை சிகடக்கம் பகடப்புைள்:

i) "தZ் கட்டுரைறக்கமைற", புதிய கிறற்று - பUப்் கட்டுரைவரி 2006
ii) உயUரச்சுமைன, புதிய கிறற்று - பUப்் கட்டுரைவரி 2006

செவேண்ணப்பிகல புத்தைம் -  ச சிறுைகதத் செதாகப்பு: 
பப்பின்னில் ட்கட கற சிப்புைளர் சுனில் இருந்து:

சுதநதி் கட்டுரை இநதியறவUன ஆட்சியறளரகிளறல் முற்றறகிப் 
புறக்கிணUக்கிப்பட்ட வUவசறயம், ரிமைறறிவரும் பணபறட்டுச் 
சூழல் ஆகிியவற்மைற பUனபுலரிமைறகி பகிறணடமைவ 
இக்கிமைதகிள.  வறழக்மைகியUன பகிறதிநிமைலத 
தருணஙகிமைள வUரிவறன சிததரிப்புகிளுடன உளவUயல் 
நுட்பததடன வUவரிக்கிினறன. 
பபரிலக்கிியவறதிகிளுனிடரிமைிருநபத ரிமைபனறதததவ 
அறிஞரகிள தஙகிள கிருதபகிறளகிளுக்கிறன மூல 
வUமைதமையப் பபறுகிிறறரகிள.  உளவUயல் வமைகிப்படுதத 
இயலறத திமைகிதத நி்ற்கம் புதிரகிளுனிலிருநபத தனத 
இலக்கிியப் பயணதமைதத பதறடஙகவமைத இயல்பறகிக் 
பகிறணடிருக்கிிறறர பவணபகிறபறல்.

அர்ப்பணப்பிப்பு-

நவZன இலக்கிியம் கிற்பUதத எனத ஆசறன
முமைனவர டி. சறமுபவல் சுதறனநதறவUற்க

ம சிருணா:

சு.பவணபகிறபறலின ஒரு தளுனி தய் கட்டுரைம் 14 
சிறுகிமைதகிளுனின பதறகப்பு. 
கிமைதகிளுனின பரிமைறழி நமைட ரிமைண வறசமைனபயறடு, 
இயல்பறகி உளளத.  இறுக்கிரிமைறகிவம் உளளத. 
தZ் கட்டுரைறக்கமைற கிமைதயUல் ரிமைட்டும் dramatic  monologue  எனும் 
ஒருவர  பபச்சில் சூழல் பசறல்லப்படும்,  எதி் கட்டுரைறளுனியUன 
பபச்சு ஊகிிக்கிப்படும் உததி மைகியறளப் பட்டுளளத. 
கிமைதயUன ரிமைனுனிதரகிள சூழலின பவம்மைரிமையUலிருநத 
தப்பUக்கி பபரும்பறலம் நனவரு கிற்பமைனயUல் (fantasy) 
மூழககிிறறரகிள.  கிிடநத பகிறலம் கிமைத கிநதரவனுனின 
இ் கட்டுரைணடறம் ஷிப்ட் கிமைதமைய நிமைனவறுததகிிறத 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 

http://keetru.com/puthiyakaatru/aug06/venugopal.php
http://keetru.com/puthiyakaatru/feb06/venugopal.php
http://www.thinnai.com/index.php?module=displaystory&amp;story_id=60402191&amp;edition_id=20040219&amp;format=html
http://www.thinnai.com/index.php?module=displaystory&amp;story_id=60402191&amp;edition_id=20040219&amp;format=html


  72 

தவUரக்கி இயலறரிமைல்.  கறு பகிட்டவன கிமைதப்பU் கட்டுரைதியUல் 
தறஸபதறவ்ஸகிியUன இடியட் ரிமைினனுனி ரிமைமைறகிிறறன. 

இநத கிமைதகிள அமைனததக்கம் ரிமைறறறகி அக்கபறரிக்  
கிிழவUயUன அட்டகிறசஙகிள  கிமைத உளளத.   அத 
உடல் கறிதத நனவணரவ அற்ற நிமைலயUலம் 
முதியவள ஒருவள பசறதத வUஷயததில் ரிமைகிளுக்க 
இமைழக்கிப்பட்ட அநியறயததிற்கிறகி அவளுக்பகி உரிய 
் கட்டுரைகிசியதபதறடு...

ச.வவேணுவைாபால சின் ஒரு துளர் சுனி துயரேம்  :    வேப்பிரியும் 
ைடல், 

கம்க்ை சி: 

ஒரு தளுனி தய் கட்டுரைம் ரிமைற்றும் பவணணUமைல இ் கட்டுரைணடிலம் 
ஒப் கட்டுரை கிமைதகிள இடம்பபற்றுளளன.  பவணணUமைல 
நவ.2006.  யமைனட்டட் மை் கட்டுரைட்டரஸ.பரிமைறததம் 
23 சிறுகிமைதகிள.
ஒரு தளுனி தய் கட்டுரைம் பரிமை.2008.  பரிமைறததம் 15  சிறுகிமைதகிள. 
பவணணUமைலயUல் இருப்பதிலிருநத 13 
சிறுகிமைதகிமைளயம் பரிமைற்பகிறணடு 3  சிறுகிமைதகிமைளயம் 
பதறகதத தரிமைிழினுனி 2008 ல் பவளுனியUட்டுளளறரகிள. 

கிமைதகிள வறசிப்பபனபத எப்பபறதம் உளளுக்கள 
ஓடும் ரிமைவன கிறட்சிகிளறய்  தததம் அனுபவம் சறரநத 
ரிமைனம் ஒப்பUட்டுக்பகிறணபடயUருக்கம்.  அநத வமைகியUல் 
பறசறஙகிற்ற எளுனிய ரிமைனுனிதரகிளுனின அததமைன 
சுகிதக்கிஙகிளும் சு.பவணபகிறபறலின  எழததக்கிளுனில்... 
தய் கட்டுரைஙகிள நி் கட்டுரைம்பUய வறழவ தரும் அயற்சி பசறல்லி 
ரிமைறளறத பபறலிருக்கிிறத.

-ஜூமைல   20, 2012

அைநாழ சிகை செபான். வோசவதவேன்

பமைடப்பு ரிமைனநிமைல எனபபத சுயவமைததறன. 
வலியUருக்கிிறவரகிளறல் ரிமைட்டுபரிமை ஆகிச்சிறநத 
பமைடப்புகிமைள பவளுனிக் பகிறண் கட்டுரை முடிகிிறத. 
சநபதறஷதமைத வறசிக்கிிறதக்கம் வலிமையப் பற்றி 
வறசிப்பதக்கரிமைறன ரிமைனநிமைல பவவ்பவறறனத.  இதில் 
வறழவUன வலிகிமைளப் பற்றி வறசிப்பதம், 
அததய் கட்டுரைததினுளளறழநத பபறவதபரிமை எப்பபறதம் 
பUடிததரிமைறனதறகி இருக்கிிறத.  வறழக்மைகியUன 
கரூ் கட்டுரைரிமைறனப் பக்கிஙகிமைள தய் கட்டுரை ரிமைனநிமைலயUலறன 
எழததகிளதறன சரியறன முமைறயUல் 

பவளுனிப்படுததகிினறன. 

தயமை் கட்டுரையம் தயரக்கிற் கட்டுரைணஙகிமைளயம் நுட்பரிமைறன 
முமைறயUல் வUவரிப்பமைவ சு.பவணபகிறபறலின 
பமைடப்புகிள. நி் கட்டுரைறத் கட்டுரைவறன நிமைல, மைகியறு தருணம் என 
நம் அனறறட வறழவUன பல்பவறு கிட்டஙகிளுனில், 
உறவகிளுனிலம்,  பழகம் ரிமைனுனிதரகிளுனிடமும்,  பUரியம் 
பகிறளகிிறவரகிளுனிடமும் கிறண பநரகிிற பபறலிததனம், 
சுயநலம் பபறனறவற்மைற எதிரபகிறளள பநரகிிற 
அவலதமைதச் பசறல்லி நரிமைக்களளறகி அபத 
உணரவகிமைளக் கிடததகிிறறர சு.பவணபகிறபறல். 

கமுதம் -  ஏர இநதியற பபறட்டியUல் முதல் பரிசு 
பபற்ற ‘நுணபவளுனிக் கிி் கட்டுரைகிணஙகிள‘  நறவமைல வறசிதத 
அதிரவகிள அடஙகவதற்க பல நறட்கிளறகிியத. 
அப்பபறழபத ‘புதிய பறரமைவ‘  அலவலகிததிற்க 
வநதிருநத அவமை் கட்டுரை சநதிதபதன.  தனுனிததவரிமைறன 
எழதத நமைட அவருமைடயத. ‘கநதப்பமைன‘ நுட்பரிமைறன 
பறலியல் அகிச்சிக்கில்கிமைள தலக்கம்படியறன 
எழததவமைகி.  அவ்வமைகி எழததில் கறிப்பUடததகநத 
பமைடப்பு. 

-பரிமை   2013

செெயவமாைன்

திருப்பூர கிமைல இலக்கிியப்பப் கட்டுரைமைவயUன வUருதகிள 
இவ்வருடம் சிறுகிமைதக்க சு.பவணபகிறபறல் எழதிய 
‘பவணணUமைல‘  பதறகப்புக்க வழஙகிப்பட்டிருக்கிிறத. 
ரூபறய் பதிமைனநதறயU் கட்டுரைம் பபறுரிமைறனமுளள வUருத 
இமைவ.

‘பவணணUமைல‘மைய தரிமைிழின சிறநத 
சிறுகிமைததபதறகதிகிளுனில் ஒனறு எனறு 
ஐயரிமைறக்கறலறம்.  முற்றிலம் யதறரதத தளம் சறரநத 
பந் கட்டுரைடியறன கிமைதகிள இமைவ.  ஆனறல் ரிமைணணறல் 
மைகிவUடப்பட்ட எளுனிய வUவசறயUகிளுனின வறழவUன 
படிப்படியறன சரிமைவ தZவU் கட்டுரைரிமைறகிச் பசறல்வதன 
வழியறகி சரிமைகிறல வ் கட்டுரைலறற்றின பதிவறகி 
நிமைலபகிறளகிினறன.  அததடன ரிமைணமைண இழநத 
வUவசறயUயUன ஆனரிமைமதத்தை மீகிரிமைறன வZச்சிமையச் பசறல்வதன 
மூலம் பபரிலக்கிியததகதி பபறும் சில கிமைதகிளும் 
இதபதறகப்பUல் உளளன.
- பபப்் கட்டுரைவரி   18, 2009

ச.வவேணுவைாபாலுக்க பாஷா ா பரிஷா த் வேப்பிருது

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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இநத வருடதமைதய பற் கட்டுரைதிய பறஷற பரிஷத வUருத 
சு.பவணபகிறபறல் எழதிய பவணணUமைல சிறுகிமைதத 
பதறகதிக்க வழஙகிப்பட்டுளளத. 

- December 22, 2011

ரோெைாந்தன்

பதறணணூறுகிளுனின இறுதியUல் பவளுனிவநத 
அவருமைடய நுணபவளுனி கிி் கட்டுரைகிணஙகிள நறவமைல 
வறசிததபபறத நறவல் கறிதத ரிமைதிப்புமை் கட்டுரை அல்லத 
வUரிமைரசனஙகிமைள சிறுபததிரிமைகிகிளுனில் பதடிபனன.  தி.சு. 
நட் கட்டுரைறஜன நிகிழில் எழதியUருநதமைதததவU் கட்டுரை பவறு 
எமைதயம் கறிப்பUடும்படியறகி கிறணமுடியவUல்மைல. 
ஒரு முக்கிிய பமைடப்பறளுனி பபறதிய அளவUற்க 
கிவனப்படுததப்படறரிமைல் வUடப்பட்டத வருததம் 
அளுனிததத.

- December 8, 2009

செெயவமாைன் த சிறனில் ாய்வ

சு  .  பவணபகிறபறலின ரிமைண-

தன நுட்பம்ரிமைிக்கி வறழக்மைகிச் சிததரிப்பு கிற் கட்டுரைணரிமைறகிபவ 
பவணபகிறபறல் சரிமைகிறல இளம் தரிமைிழப் 
பமைடப்பறளுனிகிளுனில் முக்கிியரிமைறனவர ஆகிிறறர.

அவ் கட்டுரைத புமைனவலகக்கள நுமைழயம் வறசகின அவ் கட்டுரைத 
அபற் கட்டுரைரிமைறன யதறரதத உலகிின வUரிமைவயம் 
நுட்பஙகிமைளயம் கிணடு அதில் ஆழநத பபறவறன. 
ரிமைனுனிதரகிளுனின உயUரப்பபற் கட்டுரைறட்டததின பவகிதமைதயம் 
வலிமையயம் இததமைன உக்கிி் கட்டுரைரிமைறகி பந் கட்டுரைடியறகிச் 
பசறனன சரிமைகிறலததப் பமைடப்பறளுனி பUறிபதவரும் 
இல்மைல எனபற பசறல்லலறம்.  உப்பு கிசியம் 
உயUரநிலம் பபறனறத அவ் கட்டுரைத புமைனவபவளுனி.

இக்கிமைதகிளுக்க முனனுதற் கட்டுரைணரிமைறன கிமைதகிள 
எனறறல் ் கட்டுரைறபஜநதி் கட்டுரை பசறழன எழதிய கிமைதகிளதறன. 
அப்பட்டரிமைறன யதறரதததமைதச் பசறனனபடி கிறரிமைததின 
நுணணUய அகி இயக்கிஙகிளுக்கள பசனற பமைடப்புகிள 
அமைவ.

புற உலகிம் ரிமைமதத்தை மீத இநத அளவக்க அபற் கட்டுரைரிமைறன 
கிவனுனிப்புளள தரிமைிழக் கிமைதபசறல்லிகிள ரிமைிகி அபூரவம். 
தரிமைிழில் இவ்வUஷயததில் சு பவணபகிறபறலக்க 

முனனுதற் கட்டுரைணரிமைறகிச் பசறல்லததக்கி பமைடப்பறளுனி எனறு 
அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைமைனபய கறிப்பUட முடியம்.

நZளரிமைறன கிமைதயறகிிய புததயUரப்பு ஒருவமைகியUல் 
பவணபகிறபறலின கநதப்பமைன கிமைதக்க 
சரிமைறனரிமைறனத.  உச்சகிட்டதத கிவUததவததறபலபய 
தனமைன நிகிழததம் இக்கிமைதபய பவணபகிறபறலின 
ஆகிச்சிறநத பமைடப்பு.  தரிமைிழில் எழதப்பட்ட ரிமைிகிச்சிறநத 
இருபத கிமைதகிளுனில் ஒனறறகிவம்,  புதிய 
தமைலமுமைறயUல் எழதப்பட்ட ஆகிச்சிறநத ஐநத 
கிமைதகிளுனில் ஒனறறகிவம் இமைத நறன கறுபவன. 
எனனுமைடய பரிநதமை் கட்டுரையUன பபரில் இக்கிமைத 
கினனடததில் பரிமைறழியறக்கிம் பசய்யப்பட்டுளளத.

இ் கட்டுரைணடறம் பகதி  - 

பவணபகிறபறலின நமைட எழததறளனுமைடயதல்ல. 
வUவசறயUயUனுமைடயத.  தரிமைிழின முக்கிியரிமைறன 
கிமைலஞனறகி அவமை் கட்டுரை நிமைலநறட்டுவபத இநத 
அம்சம்தறன.  அவர எப்பபறதபரிமை கிமைதக்கிளமைன 
வருணUப்பதில்மைல,  ஒரு வUவசறயU அளுனிக்கம் பந் கட்டுரைடி 
அறிக்மைகிமைய அளுனிக்கிிறறர. அவர அளுனிக்கம் தகிவல்கிள 
எப்பபறதபரிமை வUவசறயUயறல் கிணடமைடயப்படுபமைவ. 
ஒருமுமைற பபருநதில் பசல்லம்பபறத ஒரு வ் கட்டுரைணட 
ஏரிமையக் கிடநத பசனபறறம்.  நறன அநத ஏரியUன 
பவடிதத சருரிமைதமைத முதமைரிமையUன சருரிமைம் பபறல ஒரு 
ரிமைறபபரும் சிலநதி வமைலபபறல எணணUக்பகிறணபடன. 
அநத வமைல நடுபவ ஒரு ரிமைறடுபரிமைய்க்கம் பபண 
ரிமைறட்டிக்பகிறணடிருப்பவள பபறல அரிமைரநதிருநதறள.

ஆனறல் எனனருபகி அரிமைரநதிருநத வUவசறயU 
தனக்களளறகி ‘எளவ முளளுமுளளற கிறஞ்சு பபறச்சு” 
எனறறர.  அப்பபறததறன ஏரிக்கிமை் கட்டுரை அருபகி நினற 
கிருபவலஙகிளும் கிறய்நதிருப்பமைதக் கிணபடன.  நறன 
கிணடமைதவUட பபரிய வ் கட்டுரைட்சிமைய அவர 
கிணடிருக்கிிறறர என உணரநபதன.  சுரிமைறர நூறடி 
ஆழததில்கட நZரில்மைல எனபமைத அநத ரிமை் கட்டுரைம் 
அவருக்கக் கிறட்டிவUட்டிருநதத!  இததறன 
எழததறளனுனின பறரமைவக்கம் வUவசறயUயUன 
பறரமைவக்கம் இமைடபய உளள பவறுபறடு.

ச.முத்துவவேல்

ரிமைதமை் கட்டுரையUல் இவ்வறணடு நடநத கிடவ நிகிழச்சிக்கச் 
பசனறிருநதபபறத சு.பவணபகிறபறல் அவரகிமைளப் 
பறரக்கிமுடிநதத.

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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...அவர கநதல்பமைன ,  பமைனரிமை் கட்டுரைம் தறன எனறும் 
பறரக்கித பதனமைனரிமை் கட்டுரைம் பபறலிருக்கம் எனறு ரிமைட்டும் 
பசறனனறர.  பரிமைலம்,  நறனுனிருக்கம் இடததிலிருநத சில 
கிிபலறரிமைமதத்தை மீட்டரகிள தளளுனி ,ஒப் கட்டுரைபயறரு கநதப்பமைன 
ரிமைட்டும் இருக்கம் இடதமைதச் சுட்டிக்கிறட்டிச் 
பசறல்லியUருநதறர.  நறனும் பசனறு பறரதபதன.  ரிமைற்ற 
பமைனரிமை் கட்டுரைஙகிள அடிமுதல் முடிவமை் கட்டுரை ஒல்லிக்கச்சியறகி, 
நிக நிகபவன நினறிருக்கி இநத ஒனறுரிமைட்டும் 
தடிதததம்,  ரிமைிகி உய் கட்டுரைரிமைறகிவம்,  தணடின நிறததில் 
சிறித கிருமைரிமை நZஙகிி சறம்பல் நிறததிலம், 
இமைலகிளுனிலம் கடுதல் வனப்பும் பகிறணடதறகித 
பதனபட்டத. 

http://thooralkavithai.blogspot.com/2009/12/blog-post_16.html

கூந்தப்பகனில் 

சு.பவணபகிறபறல் தன கிமைதயUல் ஆணமைரிமை இல்லறத 
ஒருவனுனின அவலதமைதச் சிததரிக்கிிறறர.  கிறரிமைததின 
இயலறமைரிமை எனற ரிமைறனுடச் சிக்கிமைல இததமைன 
தZவU் கட்டுரைரிமைறகி பவளுனிப்படுததிய கிமைதகிள கமைறபவ.

தனமைன பயனற்றவனறகி பபறருளற்றவனறகி 
உணரகிிறறன.

அப்பயணததில் ஒரு தனுனிதத ரிமைணல்பதரிரிமைமதத்தை மீத அவன 
ஒரு கநதப்பமைனமைய கிறணகிிறறன.   அவனுக்க ஒரு 
தரிசனம் கிிமைடதததறகி பதறனறுகிிறத.  அநத பரிமைட்டில் 
ஓர ஊற்று சு் கட்டுரைப்பமைதயம் கிறணபநரகிிறத.  கிமைதயUன 
உச்சம் அத.
- பஜயபரிமைறகின

மு.ைஸ்தூரி

ரிமைறற்றுபவளுனி  ,   ஜூன   2012

சு.பவணபகிறபறல் மூனறு சிறுகிமைத பதறகப்புகிளுனில் 58 
சிறுகிமைதகிமைள எழதியளளறர.  இவருமைடய முதல் 
சிறுகிமைதத பதறகப்பறன பூரிமைிக்கள ஓடுகிிறத நதியUல் 
18  சிறுகிமைதகிள உளளன.  கிளவ பபறகம் பு் கட்டுரைவUகிள 
பதறகப்பUலளள 17  சிறுகிமைதகிளுனில் 9  கிமைதகிள 
சிறுபததிரிக்மைகிளுனில் பவளுனிவநதளளன.
இவருமைடய கிமைதகிள பபரும்பறலம் பபணகிளுனின 
வறழவUயல்,  ஆண-பபண உறவமுமைற,  கழநமைத 
ரிமைனஙகிளுனின பவளுனி,  வUவசறயம்,  ரிமைறறிவரும் 
பணபறட்டுச் சூழல் ஆகிியவற்மைறப் பUனபுலரிமைறகிக் 

பகிறணடுளளன. 

பூரிமைிக்கள ஓடுகிிறத நதி பளளர,  பதவர சமூகிததில் 
நிலவம் சறதியக் கிலவ் கட்டுரைஙகிமைள முனனுனிறுததி 
நகிரகிிறத. 

ரோதாை சிருஷ்ணன்

இவர கிமைதயUல் வரும் சிறுவர சிறுரிமைிகிளுனின உலகிம் 
நம்மைரிமையம் அவரகிபளறடு அமைலயம் சிறுவரகிளறகி 
ரிமைறற்றி வUடுகிிறத. எவ்வளவ அற்புதரிமைறன கழநமைதகிள, 
தன அம்ரிமைறவUற்க பதரியறரிமைல் தன ஊருக்க வரும் 
தறததறவUற்க உணவ பகிறணடு வரும் சிறுரிமைி,  தன 
தநமைத தன ஹறஸடலில் கிறண வரும் பபறத 
அப்பறவUன கிசஙகிிய சட்மைடயUமைன கிணடு நறன 
பவமைலக்க பபறனதம்  உனக்க சட்மைட வறஙகிித 
தருகிிபறன எனறு பசறல்வத ....,  இநநூலில் வரும் 
சிறுவர சிறுரிமைியமை் கட்டுரை கிறணம் பபறத இவரகிமைள 
சுயநலம் உமைடயவரகிளறகிவம் பவறுப்பு 
பகிறணடவரகிளறகிவம் ரிமைறற்றும் நம் சமூகிசூழல் ரிமைமதத்தை மீத 
பகிறபம் வருகிிறத .

கதிமை் கட்டுரை ரிமைசறல் தறததற எனும் சிறுகிமைத ஊர ஊ் கட்டுரைறகி 
பசனறு ரிமைறடுகிளுக்க மைவததியம் பறரக்கம் ஒரு 
முதியவமை் கட்டுரை பற்றி பபசும் கிமைத. இநத பதறகப்பUபலபய 
வUரிவறன சிததி் கட்டுரைஙகிளுடன ரிமைிகநத வறஞ்மைசபயறடு 
பமைடக்கி பட்ட பறததி் கட்டுரைம் இததறன.

இனபனறரு கிமைத நிரூபணம்,  இநத கிமைத எனக்க ரிமைிகி 
பUடிதத கிமைதகிளுனில் ஒனறு ,நமைடமுமைறயUல் 
கிிருததவம் எவ்வளவ தூ் கட்டுரைம் கிிறிஸதவUடம் இருநத 
வUலகிிவUட்டமைதயம்,  ஒரு சிறுவன இமைதபயல்லறம் 
வUட்டு தன கழநமைத ரிமைனதறல் தன பசயலறல் 
கிிறிஸத பசறல்லம் கணததிமைன தன இயல்பUபலபய 
பபற்றிருக்கிிறறன எனபமைதயம் பசறல்லம் கிமைத இத 

- 29   ஆகிஸட்  , 2012

பா.வசரேலாதன்

இநதப் புததகிததின பUன அட்மைடயUல் எனக்கத 
பதரியறத பல பபப் கட்டுரைறடு இவமை் கட்டுரை ஒப்பUட்டிருநதறரகிள.
ஒவ்பவறரு சிறுகிமைதயம் ரிமைனதில் ஒருவUத 
அழதததமைத உருவறக்கிி,  நம்மைரிமை உருக்கமைலததப் 
பபறட்டுவUடுகிிறத.  சுஜறதறவUடம் நறன கிணட அபத 
Climax  Punch,  இவரிடமும் இருக்கிிறத.  ஆனறல் 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 

http://radhakrishnankuttan.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
http://keetru.com/index.php/2009-10-07-12-27-44/2012-sp-876771754/20445-2012-07-13-02-59-05
http://www.jeyamohan.in/6063
http://thooralkavithai.blogspot.com/2009/12/blog-post_16.html
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இருவரின நமைட ரிமைற்றும் கிமைதக்கிரு ஆகிியமைவ 
முற்றிலரிமைறகி பவறுபட்டிருக்கிினறன.

உதற் கட்டுரைணததிற்க, “ரிமைமதத்தை மீதரிமைிருக்கம் பகிறதம் கிறற்று” எனும் 
ஒரு சிறுகிமைத. 6  பக்கிஙகிளுக்பகி நZளும் இநதக் கிமைத, 
“சுகிிரதற”  எனும் “சுப்பம்ரிமைறள”  எனற ஒரு 
வUமைலரிமைறதவUன ஓர இ் கட்டுரைமைவ வUளக்கிி நம்மைரிமை 
நிமைலகமைலய மைவததவUடுகிிறத.  இத பபறனற 
கிருக்கிமைள சுஜறதறவUடம் படிதததறகி ஞறபகிம் இல்மைல.

- கிளவ   பபறகம் பு் கட்டுரைவU  கிள

மு. இளநங்கை

சு.பவணபகிறபறலின சிறுகிமைதகிளுனின ஊடறகிப் 
பயணUக்கம்பபறத எதிரபடும் வUடயஙகிள சமூகிதபதறடு 
பந் கட்டுரைடி பதறடரபு பகிறணடமைவயறகிவம் வறழவUன 
தினசரி நிகிழவகிளுனின பதிவகிளறகிவம் 
அமைரிமைநதளளமைரிமைமைய அவதறனுனிக்கி முடிகிிறத. 

- முமைனவரபட்ட ஆய்வறளர ச் கட்டுரைவணன   -   சற் கட்டுரைதி

இனமைறய எழததறளரகிளுனில் பலர பUன நவZனததவம், 
வUளுனிம்புநிமைல பற்றிபயல்லறம் பபசுகிிறறரகிள.  அநத 
எழததகிள பபரும்பறலம் அதிரச்சி ரிமைதிப்ப்பீடுகிள 
சறரநதமைவ.  வறசகிமைன ஒரு அறியற உலகிில் 
நுமைழதத,  பகிளவUப் படறத சம்பவஙகிமைள (அ)  நடக்கி 
சறததியரிமைற்ற சம்பவஙகிமைள வUளக்கிி எழதப்படும் 
பமைடப்புகிளதறன அதிகிம்.  அநத சம்பவஙகிள 
பமைடப்மைபவUட்டு பவளுனிபய தருததியபடி இருப்பமைத 
உண் கட்டுரைலறம்.  ஆனறல் சு.பவணபகிறபறலின இநத 
சிறுகிமைதத பதறகப்பு வUளுனிம்பு ரிமைனுனிதரகிமைள/  வறழமைவ 
அவரகிளுனின தளததில் இருநபத வUளக்ககிிறத. 

கிளவ பபறகம் பு் கட்டுரைவUகிள  ,   ஜ்பயறவ்் கட்டுரைறம் சுநதர

பஜ பU சறணக்யறவUன ஒரு கிமைத :  ஊரில் இருக்கம் 
சிறிய உணவக் கிமைடயUல் பவமைல பசய்வறன ஒருவன 
(சினன வயதிபலபய வZட்மைட வUட்டு ஓடி வநத 
பவமைல பசய்த பகிறணடிருப்பறன).   அநத ஊரில் 
வசிக்கம் கழநமைத கட்டிகிள உளள ஒரு 
பபணரிமைணUபயறடு அவனுக்கத பதறடுப்பு 
ஏற்பட்டுவUடும்.   அவள கிணவன அநதப் 
பபணரிமைணUமையப் பபறட்டு அடிப்பறன.  ஆனறலம் உறவ 
பதறடரநத பகிறணடிருக்கம்.  ஒரு கிட்டததில் அவன 
பநருப்பு மைவததக் பகிறணடு தற்பகிறமைல பசய்த 

பகிறளவறன.  அவன வZட்டறருக்கத த் கட்டுரைப் படபவணடிய 
இழப்ப்பீட்டு பதறமைகி அத இதபவனறு கிமைத பபறகம். 
(கிமைதயUன தமைலப்பு ஞறபகிரிமைில்மைல,  பதடிப் 
பறரக்கிணம்).

ஏன இத எனகிிறZரகிளற?

பபறதமைனக் கிமைதகிளுனிலிருநத இலக்கிியததிற்க 
அல்லத சு பவணபகிறபறலிலிருநத பஜ பU 
சறணக்யறவக்க எனற தமைலப்பUல் ஒரு கறிப்பு 
எழதலறபரிமைன மைகி ப் கட்டுரைப் கட்டுரைக்கிிறத.

- ஏப்் கட்டுரைல்   26, 2014

எப்படித தன வUநதினமூலம் ஒரு வறரிமைச உருவறக்கி 
முடியறதவன,  இயற்மைகியUன வழி ஒரு சமூகிதமைதபய 
ரிமைகிிழவUக்கிிறறன எனற கிமைதயறகி இநதப் பU் கட்டுரைதிமைய 
நறன படிதபதன. 

பபறதமைன இல்மைல,  பவற்றுப் பU் கட்டுரைகிடனஙகிள இல்மைல, 
ஆனறல் உயUரப்பு இருக்கிிறத. 

ஐ லவ் யூ பவணபகிறபறல்!

அபறயச் சஙக கறுநறவலில் ஒவ்பவறரு முடிச்சிலம் 
அவர எழதிய வரிகிள பUடிததிருநதன. 
ஒட்டுபரிமைறததரிமைறகிப் பUடிக்கிவUல்மைல.  முதல் கிமைதயUல் 
இருநத கிிறிஸதவ பவறுப்பும் சஙகிடரிமைறயUருநதத.  

- ஏப்் கட்டுரைல்   29, 2014

அண்ணாைண்ணன்

தரிமைிழில் புததகி ரிமைதிப்புமை் கட்டுரைகிளுக்கிறன பபறட்டி எனபத 
அரிதறனத.  02.02.2014  அனறு முகிநூலில் ஃபUரதவ்ஸ 
் கட்டுரைறஜகரிமைற் கட்டுரைன அவரகிளுனின பக்கிததில்,  அவர,  டீக்கிமைட 
கழரிமைம் நடததிய புததகி வUரிமைரசனப் பபறட்டியUல் 
மூனறு நடுவரகிளுனில் ஒருவ் கட்டுரைறகிப் பஙபகிற்றதறகிவம் 
அதன முடிவகிமைளயம் அறிவUததிருநதறர. 
இமைணயததில் பதடியபபறத,  அநத் கட்டுரைபவளுனிகிள 
கழரிமைததில் 18.08.2010  அனறு ரிமைினனல் பவளுனியUட்ட 
இநத அறிவUப்பு, பதனபட்டத: 

அநத் கட்டுரைபவளுனிகிள கழரிமைததின முதலறரிமைறணடு 
வUரிமைரசனப் பபறட்டிக்கிறன புததகிரிமைறகி இநத ஆணடு 
சு.பவணபகிறபறலின,  “ஒரு தளுனி தய் கட்டுரைம்” 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 

https://plus.google.com/115511813610845200164/posts/46uhUf63dZq
https://plus.google.com/115511813610845200164/posts/eLEuPgACZzz
http://saravanansarathy.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
http://saravanansarathy.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
http://inthiya.com/?p=20017
https://puththakam.wordpress.com/2006/03/23/2-%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%81-%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/
https://puththakam.wordpress.com/2006/03/23/2-%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%81-%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/
https://puththakam.wordpress.com/2006/03/23/2-%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%81-%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/
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எடுததக்பகிறளளப்படுகிிறத.  இதில்,  இநத ஒப் கட்டுரை நூமைல 
ரிமைட்டும் வUரிமைரசிக்கரிமைறறு பகிட்டுளளறரகிள.  நுமைழவக் 
கிட்டணரிமைறகி ரூ.50 பபற்றுளளறரகிள.

- புததகி ரிமைதிப்புமை் கட்டுரை பபறட்டி

பத்மொ நாரோயணன்

கிமைதயUன நறயகின கிமைடசில் தனக்கத தறபன 
உணரநத பகிறளவத பபறல் “ஓடுவதில் இல்மைல 
பவற்றி பதறல்வU.  ஓடறரிமைல் நிற்பத தறன பதறல்வU ” 
ஆம் ஆட்டம் நிற்மைகியUல் அமைனததம் நினறு பபறய் 
வUடுகிினறன.  சு.  பவணபகிறபறலின ப் கட்டுரைரிமை வறசகிி நறன. 
அவரின ஆட்டம் படிதத முடிதத பUன கிமைலயம் 
பரிமைகிஙகிபளன இம்சிக்கம் எணணஙகிமைள 
சிமைறபUடிக்கம் முயற்சி இத. 

- பரிமை   9, 2014

உஷா ாதீபன்

ஒழஙகிறப் படிப்பUயற?  இல்ல ஒன அப்பமைனப் பபறல 
் கட்டுரைவடியற இருக்கிப் பபறறியற?  எனறு வயUற்பறரிச்சலில் 
மைபயமைன அப்பபறதம் பரிமைறததகிிறறள.  பவதமைனயUல் 
கிதறுகிிறறள.  அனறு ஞறயUற்றுக் கிிழமைரிமை 
பதவறலயததிற்கப் பபறகிணம் எனகிிற அவச் கட்டுரைததில் 
கிிணடி மைவததிருநத தக்கிறளுனி சறததமைத அவன 
வறயUல் தினனு தினனு எனறு திணUக்கிிறறள.

கிிளம்புமைகியUல் உணடியலில் பபறட எனறு பதத 
ரூபறமைய அவன சட்மைடப் மைபயUல் மைவக்கிிறறள. 
அடிகிமைளயம்,  திட்டுகிமைளயம் வறஙகிியபடி எபU அம்ரிமைற 
பUனனறல் ஓடுகிிறறன.  பசல்லம் வழியUல் அவன 
ஏற்கினபவ படிதத,  தற்பபறத மூடப்பட்டுளள பளளுனி 
வருகிிறத.

நல்ல ஸகலதறனம்ரிமைற இத. இஙகி படிச்சற நற ஃபஸட் 
் கட்டுரைறஙக் வறஙகபவனலம்ரிமைற…எனமைனய அடிக்கி 
ரிமைறட்படல்லம்ரிமைற….  முததநதறனம்ரிமைற பகிறடுப்பப….  –
ரிமைழமைலயறய் பகிஞ்சுகிிறறன தறயUடம்.

ஆரிமைறணடற எஞ்பசல்லம் எனறு தறயம் அவனுனின 
அழகப் பபச்சில் கிமை் கட்டுரைகிிறறள.

எதிர சுவரில் சறக்கிமைட பரிமைட்டில் ஒரு பUச்மைசக்கிற் கட்டுரைன. 
மைகி ஏநதியவறபற.  இடுப்பUற்கக் கிcழ ஆமைடயUனறி, 

உறுப்புக்கிள வUகிற் கட்டுரைரிமைறகித பதரிய,  அழக்பகிறி 
வற்றிப்பபறய்க் கிிடக்கிிறறன.  அவமைனபய கனுனிநத 
நினறபரிமைனுனிக்க அப்படிபய பறரததக் 
பகிறணயடிருக்கிிறறன எபU.  இநதத தறததறவக்க 
யறப் கட்டுரைனும் உதவU பசய்வறரகிளற?  எனறு அவன ரிமைனம் 
எணணகிிறத.  தூ் கட்டுரைததிபலபய பலரும் முகிதமைதத 
திருப்பUக் பகிறணடு பபறகிிறறரகிள.

அநதத தறததறவப் பறரததற பறவரிமைற இருக்கம்ரிமைற… 
எனகிிறறன அம்ரிமைறவUடம்.

அட,  எழபவடுததவபன பபசறரிமை வற…எனகிிறறள தறய். 
பதவறலயததில் கழப்பறடல் பகிட்கிிறத.  உளபள 
நுமைழநத கிணமூடி ரிமைணடியUட்டு பஜபUப்பதில் 
ஈடுபடுகிிறறள.  எபU ஓட்டரிமைறய் ஓடி அநதப் 
பUச்மைசக்கிற் கட்டுரைன இருக்கரிமைிடதமைத அமைடகிிறறன.  நினறு 
பவதமைனபயறடு பறரக்கிிறறன.  அவன ரிமைனமைத 
எனனபவற பசய்கிிறத கிறணம் கிறட்சி.  கிமைடக்க ஓடி 
பUஸகிட் வறஙககிிறறன.  திரும்பU வநத அமைத அநதப் 
பUச்மைசக்கிற் கட்டுரைனுனிடம் பகிறடுக்கிிறறன.

பUச்மைசக்கிற் கட்டுரைன Jesus  Christ  never  fails  to  feed  his  followers…
எனகிிறறன ஆஙகிிலததில்..  He  lives  with  children  எனறு 
அவன வறய் முனககிிறத.  எபUக்கப் புரியவUல்மைல. 
அம்ரிமைற பஜபதமைத முடிததத பதடினறல்?  எனறு 
திரும்புமைகியUல் பகிறயUல் உணடியலில் கிறசு 
பபறட்டறயUற்று எனறு பசறல்லிவUடலறரிமைற எனற 
பயறசமைன வருகிிறத எபUக்க. 

- 15   ஜனவரி   2012

யாழ சிகச வலைா

அபறய சஙக பதறல்வUயUன பUடியUல் பதறடரநத 
உழலம் நறயகினுனின கழப்பம் நிமைறநத 
ரிமைனபவறட்டஙகிமைள பநரததியறகிவம் பவக 
அழததரிமைறகிவம் பகிிரகிினறத இக்கிமைத.  கிறதல்,  கிறரிமைம், 
பவமைலயUல்லற தறழவணரச்சி,  ஏரிமைறற்றஙகிள என 
பரிமைறததரிமைறய் தமைலரிமைமதத்தை மீபதரும் சஙகிடஙகிள 
பநருக்கிடியறய் ரிமைறறி வUபரீத முடிவUற்க நறயகிமைன 
தளளுகிினறன.பவமைல பதடும் பபறழதகிளுனின தனுனிமைரிமை 
தய் கட்டுரைம் பகிறடூ் கட்டுரைரிமைறனத எனபமைத உணரததம் 
வணணதறசனுனின பறப்பதற்க முனபு பகிறஞ்சம்  
புழக்கிளறகி எனனும் சிறுகிமைதமைய நிமைனவூட்டியத

- பபப்் கட்டுரைவரி   16, 2010

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 

http://yalisai.blogspot.com/2010/02/blog-post_16.html
http://puthu.thinnai.com/?p=7873
http://nadappu.com/su-venugopals-attam-novel
http://madhumithaa.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
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மல்ல சிைார்ெ்ஜுனில் ன் 

உயUரச்சுமைன:கிி் கட்டுரைறரிமைததில் வUவசறயம் பசய்யம் 
ரிமைக்கிளுக்க நZர ஆதற் கட்டுரைம் ரிமைிகி அவசியரிமைறனத. 
வறட்சியறன கிறலததில் ரிமைிதரிமைிஞ்சிய உறிஞ்சுதலின 
கிற் கட்டுரைணம் கிிணறுகிள வற்றி வUட பபறர பபறட்டுக் 
பகிறளளலறம் என முடிபவடுக்கிிறறர ஒரு பபரியவர. 
அவருக்க இரு ரிமைகிளகிள.  மூததவள,  பளளுனி ஆசிரிமைய. 
அவளுக்க திருரிமைணரிமைறகிி நிதின எனபறறரு ரிமைகின. 
இமைளயவளுக்க திருரிமைண பசய்ய பவணடிததறன பபறர 
பபறட முடிபவடுக்கிிறறர பபரியவர.  மூததவளுனிடம் கிறசு 
வறஙகிி பபறர பபறடுகிிறறர.  கிறசும் வZணறகிி,  தணணZரும் 
வ் கட்டுரைறரிமைல் வZட்டிற்க பபருஙகிஷ்டம் ஏற்படுகிிறத.  அநத 
பசறகிம் நம்மைரிமையம் தறக்ககிிறத.

இநதக் கிமைதயUல் முக்கிியரிமைறன அம்சபரிமை பப் கட்டுரைன 
நிதிமைன முக்கிியரிமைறன பறததி் கட்டுரைரிமைறகி சிததரிப்பத

- 26   நவம்பர   2012

ைமல சி பன்னில் ீர்செசல்வேம் சவோம சிநாதன்

சதZஷ் தஙகிி இருக்கம் வUடுதியUல் அவனுடன பபசி 
பகிறணடு இருக்கம் அநத கிிழவன பகி் கட்டுரைக்டர பசரிமை. 
சநபதறசம் பற்றி அவர பகி் கட்டுரைக்டர வறயUலறகி ஆசிரியர 
பசறல்லம் அததமைனயம் படு யதறரததம்.

"சறவ எனபத பப் கட்டுரைமைரிமைதி"  இறநதகிறல இயக்கிததிற்கம் 
எதிரகிறல இயக்கிததிற்கம் இமைடயUல் கிிடக்கம் ஓய்பவ 
சறவ வUழிக்கிறதிருநதறல் நிமைனவகிளுனின சறவ,  நறன 
இறநதபUனனும் உலகிம் இயஙககிிறத எனற வரிகிள 
அழக.

’அவ் கட்டுரைவர நிமைலயUல் நிற்கம்பபறத வறழக்மைகி 
மைவததிருக்கம் சிக்கில்கிள உணமைரிமையறகி இருக்கிினறன. 
அநத சிக்கில்கிளுனில் பயமும் சுயபகிமௌ் கட்டுரைவஙகிளும் 
உளளுக்கள கிண வUழிததிருக்கிினறன.’

- 26   நவம்பர   2014
ரோெ சந்தரே ரோென்

“ஆட்டம்” நறவலில் ஒரு அக்கிற கிமைத வருகிிறத. 

கிமைதபசறல்லலில் ஆனறல் அநதக் கிறலததக்கம் 
இநதக் கிறலததக்கம்,  நிகிழவகிளுக்கம் 
நிமைனப்புகிளுக்கரிமைறகி ஒரு கிபடி ஆட்டம் இருக்கம்.

இமைடபய,  ||பசஙகனறம் ஏற இநத நதி வழி பபறன 
கிணணகிி...||  எனறு பதறடஙகிி,  ||...  பநருப்புள தZமைரிமை 
தஙகிறத.  கிபடம் தப்பU வUடறத.  உணமைரிமைபய சுடர. 
உணமைரிமைபய சுடரும்.  பதய்வததின சனனதியUல் 
எவளும் கிணணகிிதறன.  சரி தவறு,  நிமைற கமைற,  கிற்பு 
கிமைற எதவம் பபணணUற்கிில்மைல.  அவள தறய். 
அவ்வளவதறன.  தறயUடம் பUறநத தறயறகிியவள.|| 
எனறு முடியம் ஒரு பததி உணடு. (பக். 97)

- பபப்் கட்டுரைவரி   20, 2014

ச. வவேணுவைாபால் வபச்ச

"கிறவல் பகிறட்டம்”  நறவலக்க சறகிிதய அகிறபதரிமைி 
வUருத கிிமைடததத 
கறிதத சிறு சரச்மைச எழநதளளத. 
பமைடப்பறளுனிமையவUட,  அவர பமைடததளள 
பமைடப்மைபயம்,  அவருமைடய 10  ஆணடு கிறல 
உமைழப்மைபயம்தறன நறம் கிவனததில் 
பகிறளளபவணடும்.  இதபபறனறு சரச்மைசகிமைள 
எழப்புவரகிள,  தறஙகிள கறும் நூலடன இநத 
நறவமைல ஒப்பUட்டு ஆப் கட்டுரைறக்கிியரிமைறன வUவறதம் நடதத 
தயற் கட்டுரைறகி இருக்கிிபறறம்.  அவ்வறறு வUவறதததக்க 
வருபவர பவற்றி பபற்றுவUட்டறல்,  இநத வUருத 
மூலம் சு.  பவஙகிபடசனுக்க கிிமைடக்கம் பரிசுத 
பதறமைகி ரூ.  1  லட்சம் உடனடியறகி அவரிடரிமைிருநத 
பபற்றுத த் கட்டுரைப்படும் எனறறர.

- ஜனவரி   5, 2012

பசி பற்றிய பமைடப்புகிளதறன நறஞ்சில் நறடனுனின 
பபரும்பறலறன பமைடப்புகிளுனின கிருவறகி இருக்கம். 
எழததக்க எழதத,  வரிக்க வரி இருக்கம் 
பசறிவதறன அவ் கட்டுரைத பமைடப்புகிமைள நகிரததிச் 
பசல்கிினறன.  கிணணZரக் க் கட்டுரைலம்,  பவதமைனக் க் கட்டுரைலம் 
நறவல்கிளுனில் ரிமைிகநதிருக்கிினறன.  எல்லறவற்மைறயம் 
பயணம்தறன கிற்றுக் பகிறடுததிருக்கிிறத எனபமைத 
நறஞ்சில் நறடனுனிடம் இருநத புரிநத பகிறளளலறம். 
ரிமை் கட்டுரைமைபச் சரியறகிக் மைகிக்பகிறளளும் திறனும் 
அவரிடம்தறன வறய்ததிருக்கிிறத எனறறர அவர.

- ரிமைறரச்   14, 2011

ைண்மணப்பி கணவசைரேன்

சு.  பவணபகிறபறல் எழதிய ‘நிலபரிமைனும் நல்லறள’ 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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நறவமைலச் சரிமைமதத்தை மீபததில் படிதபதன.  நிலதமைத,  பயUரப் 
பச்மைசகிமைள,  கடும்ப உறவகிமைள வUட்டுவUட்டு, 
ரிமைமைனவUயUன வZட்டில் வறழ பநரும் ஒருவனுனின 
கிமைதபய இநத நறவல்.  அநதக் கடும்பதபதறடு 
அவனறல் இமைணநத வறழ முடியறத ரிமைன 
உமைளச்சல்கிள,  பதறல்வUகிள,  பபற் கட்டுரைறட்டஙகிபளன 
அவனத அவல வறழமைவச் பசறல்லம் இநத நறவல் 
எனமைனக் கிலஙகிடிததத.

- ஏப்் கட்டுரைல்   11, 2015

செசல்வவேந்த சிரேன்

ஆட்டம் இச்மைசகிளுனின பபரும் கிபடி-: 
வUமைளயறட்டிற்கததறன வUதிகிள உணடு.  ரிமைறனுட 
இச்மைசகிளுக்க இல்மைல.  கிறமைல வறறி வUட 
மைகிபகிறரதத கிறததிருக்கம் கிறரிமைததின ரிமைறய அ் கட்டுரைமைணத 
தறணடி உப்புக்பகிறட்மைடத பதறட்டுத திரும்புவத 
சறரிமைறனயம் அல்ல.

எநத கிதறபறததி் கட்டுரைததின ரிமைமதத்தை மீதம் பகிறபம் பகிறளள 
முடியறத மைகியறு நிமைலதறன வறசகினுக்க.  வறழவUன 
வUசிததி் கட்டுரைஙகிளுக்கக் கிற் கட்டுரைணபரிமை கிிமைடயறத. 
எல்பலறரும் சூழலின மைகிதிகிபள.

நறவபலஙகம் ஒரு நறய் தன கட்டிகிமைளத பதடி கிறடு 
பரிமைபடஙகம் அமைலநத பகிறணபட இருக்கிிறத. 
அப்பபறததறன ஈனற கட்டிகிமைள யறப் கட்டுரைற ஒரு கட்டி 
கட வUடறரிமைல் தூக்கிிச் பசனறிருப்பர.  நறவபலஙகம் 
கிிமைளப் கட்டுரைப்பUயUருக்கிிற தறய்மைரிமையUன பரிதவUப்மைப இநத 
நறய் ஊமைரிமைவலியறகி வறசகினுக்கக் கிடததகிிறத.

 "அவ் கட்டுரைவருக்கத பதரிநத வUதததில் ஆடுகிினறனர; 
பதரியறரிமைல் ஆடித பதரிநதம் பகிறளகிினறனர. 
ஆடறதவரகிளுக்க வறழக்மைகியUல்மைல.  வறழக்மைகியUல் 
ஆடறதவரகிள இல்மைல.  ஆட்டபரிமை வறழக்மைகி. 
வறழக்மைகிபய ஆட்டம்.  ரிமைறனுட ஆட்டம்!”  எனும் 
வரிகிபளறடு அநத அததியறயம் முடிகிிறத. - பரிமை   9, 2014
அரேசன் வச

"திமைசபயல்லறம் பநருஞ்சி".  தமைலப்பப கிவUமைத 
பபசியமைரிமையறல் தறன இநநூமைல வறஙகிிபனன. 
சரிமைமதத்தை மீபததில் நறன வறஙகிியப் புததகிஙகிளுனில் சிறநதத 
எனறு இநநூமைலச் பசறல்பவன.  இநநூமைல வறசிக்கி 
ஐநத ரிமைணUபந் கட்டுரைம் பபறதபரிமைனறு நிமைனக்கிிபறன,  நறன 
ஒப் கட்டுரை இ் கட்டுரைவUல் வறசிதத முடிதபதன. இநநூலில் மூனறு 

கிமைதகிள அடஙகிியUருக்கிிறத,  ஒவ்பவறனறும் 
பவவ்பவறு உணரவகிமைள தறஙகிியUருக்கிினறன. 
பகிறஞ்சம் பUசகிி இருநதறலம் "இ் கட்டுரைட்சணUயம்"   கிமைத 
பUட்டுக் கிமைதகிள வரிமைசயUல் அடஙகிிவUடும் 
அபறயரிமைிருநதம் பநரததியறகி எழதியUருப்பத.

- டிசம்பர   4, 2014

ஆட்டம் தனபனறட புததிசறலிததனஙகிமைள 
பவளுனிக்பகிறணரும்,  வழியறய் புததகிம் பவளுனியUடும் 
முமைறமைய தவக்கிியUருக்கம்  சில எழததறளரகிளுக்க 
ரிமைததியUல்,  எவ்வUத ஆடம்ப் கட்டுரைமுரிமைினறி,  தனமைன சுற்றி 
நிகிழநத எளுனிய நிகிழவகிமைளபய கிமைதக்கிளனறக்கிி 
பநரததியறய் ஒரு நறவமைல புமைனநதிருக்கிிறறர 
ஆசிரியர. 

சு.  பவ வUன பமைடப்பு யக்தி ஒனறும் புதியத எனறு 
பசறல்லிவUட முடியறத,  இவரின பமைடப்புகிளுனில் வரும் 
கிமைத ரிமைறநதரகிள எவரும் நம்பரிமைறடு ரிமைறறுபட்டு 
நிற்கிவUல்மைல,  திடீர புததிசறலிகிளறகி உருரிமைறறி நரிமைக்க 
வகப்பபடுப்பதரிமைில்மைல.  நம்மைரிமை வUடவம் ரிமைிகி 
எளுனிமைரிமையறகிபவ இருக்கிிறறரகிள, நிதரசனதமைத தளுனியம் 
ரிமைமதத்தை மீறுவதில்மைல.  கிமைத ரிமைறநதரகிளறகி வருகிிறவரகிள, 
கிமைத ரிமைறநதரகிளறகிபவ பசல்கிினறனர.  தரிமைத 
பறததி் கட்டுரைஙகிள இயல்பUமைன ரிமைமதத்தை மீறிவUடறரிமைல் ரிமைிகித 
தZவU் கட்டுரைரிமைறகி பறரததக் பகிறளகிிறறர சு.  பவணபகிறபறல்! 
இமைத மைவதபத பசறல்லிவUடலறம் இவருக்க எழததின 
ரிமைமதத்தை மீதளள பற்மைறயம், கிறதமைலயம்! 

- ஜூமைல   2015

கங்கமம்

ரிமைமைலயம்,  ரிமைமைலசூழ நிலமுரிமைறன பதனுனிக்க அருகிில், 
சில்ல ரிமை் கட்டுரைததப்பட்டி எனற பசுஙகிி் கட்டுரைறரிமைததில் தமைலயUல் 
முணடறசும்,  மைகிகிளுனில் கிறஙபகியம் கிறமைளகிளுரிமைறகி 
உலவUத திரிகிிறறர பவணபகிறபறல். பபச்சில் பதனுனிக்பகி 
உரிததறன பவளளநதிததனம். 

‘‘எல்லறம் அப்பற சுருளபவபலறட சம்பறததியம். 
் கட்டுரைறப்பகில் பறரக்கிறத உமைழப்பறல 5  ஏக்கிமை் கட்டுரை 30  ஏக்கி் கட்டுரைற 
ரிமைறததினவர.  அவருக்க இமைளப்புத பதறல்மைல 
இருநதச்சு.  ‘நல்ல சcமைரிமைச்ச் கட்டுரைக்கிற வறஙகிி தினமும் 
ப் கட்டுரைணடு கிிளறஸ அடிச்சினனற சரியறயUரும்’னு யறப் கட்டுரைற 
ஒரு புணணUயவறன பசறல்லியUருக்கிறரு.  கிிளறமைஸித 
பதறட்டவரு,  சற் கட்டுரைறயம் அவமை் கட்டுரைக் கடிக்கிிற வமை் கட்டுரைக்கம் 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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வUடபல.  இனமைனக்க இலக்கிிய சநதிப்புகிளல தணணU 
அடிக்கி நிரப்பநதிக்கிிறவஙகிகிிட்ட,  ‘எனக்கம் பசதத 
எஙகி அப்பறபவ கடிச்சிட்டறர’னு பசறல்லி நறன 
தவUரக்கிிறதணடு. 

ப் கட்டுரைறம்ப சcக்கிி் கட்டுரைபரிமை அப்பற எஙகிமைள வUட்டுப் 
பபறயUட்டறர.  அப்புறம் எல்லறம் அம்ரிமைற 
பபறனனுததறயUதறன.  சிறநத நிரவறகிி. 
படிச்சபதனனபவற அஞ்சறவததறன.  பணமைணயUல 
பவமைல பசய்யUற 50  பபப் கட்டுரைறட கிணக்க வழக்மைகி 
ரிமைனனரிமைற பபறட்டுச் பசறல்லம்.  பரிமைறததம் நறஙகி 5 
புளமைளஙகி. நறன கிமைடக்கட்டி. 

ரிமைறடு இல்மைலனனற வUவசறயம் இல்மைல. 
வUவசறயததக்க உகிநதத கிறஙபகியம் கிறமைளகிளதறன. 
இப்பபறதறபன ரிமைினசற் கட்டுரை பரிமைறட்டறர எல்லறம். 
அநதக்கிறலததல கிரிமைமைலயUலதறன ரிமைறடு கிட்டி தணணU 
இமைறக்கிணம்.  ஒரு பகிறழவல 500  லிட்டர தணணU 
எடுக்கிலறம்.  அப்படி கிிணததல இருநத எடுக்கிிறதக்க 
ஓஙகதறஙகிறன ரிமைறடுகி பவணம்.  உழம்பபறத 
கிலப்மைபக்க பரிமைல ஒரு கில்மைல வச்சு,  அதக்க பரிமைல 
ப் கட்டுரைணடு பபமை் கட்டுரை நிக்கி வச்சு உழவறஙகி.  ஆழ 
உழதறததறன வUமைளச்சல் பUடிக்கம்.  அதக்பகில்லறம் 
கிறஙபகியம் கிறமைளதறன சரிப்பட்டு வரும். 
வUவசறயததக்கிறகி வறஙகனறலம் அப்பறவக்க 
ரிமைறடுகிபரிமைல பUளமைளப்பறசம்.  வமைதச்சு பவமைலவறஙகி 
ரிமைறட்டறரு.  ரிமைறட்படறட பரிமைறழியம் கட அவருக்க 
அததப்படி. 

அப்பறமைவப் பறததததறன வUவசறயதத பரிமைலயம், 
ரிமைறடுகி பரிமைலயம் எனக்க ஆமைச வநதச்சு.  கிறமைலயUல 
6  ரிமைணUக்க எழநதிரிச்சு,  ஆடு,  ரிமைறட்மைட ஓட்டிக்கிிட்டு 
பரிமைய்ச்சலக்கக் கிிளம்பUருபவன.  8  ரிமைணU வமை் கட்டுரைக்கம் 
பரிமைய்ச்சுட்டு வநத பளளுனிக்கடம் பபறபவன.  அதக்க 
‘பனுனிபரிமைய்ச்சல்’னு பபரு.  சறயநதி் கட்டுரைம் வநததம் 
பகிறட்டததக்கததறன பபறபவன.  ஆடு,  ரிமைறட்மைட பரிமைய 
வUட்டுட்டு,  வ் கட்டுரைப்புல உக்கிறநத படிப்பபன.  முப்பதக்கம் 
பரிமைல பணமைணயறட்கிள இருநதறலம்,  அவஙகிபளறட 
பசநத நறனும் கிமைள பவட்டுபவன.  தணணU பவட்டி 
வUடுபவன.  தறட்டு சுரிமைப்பபன.  நிலக் கிடமைல,  பருததி, 
பகிறவUல்பட்டி பசறளம்,  ரிமைஞ்சளனு எக்கிறலமும் கிறடு 
பச்மைசபரிமைனுனியறக் கிிடக்கம்.

பளளுனிக்கிறலஙகிளலபய கிணணதறசன பறடல்கிள பரிமைல 
பரிமைறகிம் வநதிருச்சு.  எப்படி இநத ரிமைனுஷனறல 
இவ்வளவ பறடல்கிள எழதமுடியதனனு 

வUயநதபபறபவன.  பறடல்கிபளறட பபறருள புரியத 
பதறடஙகிினபUறக,  ் கட்டுரைகிசியரிமைற எனக்களள ஒரு ஆமைச 
அரும்புச்சு. ‘நறனும் கிணணதறசனறகிணம்’..!

கில்லரிக்கப் பபறனதம் தரிமைிழ இலக்கிியம்தறன 
படிப்பபனனு அடம்புடிச்சு பசநதட்படன.  என 
பதடலக்கத தகநத கிளரிமைற கில்லரி இருநதச்சு.  ஒரு 
லட்சம் புததகிஙகிள அடஙகிின ரிமைிகிப்பபரிய நூலகிம் 
அபரிமைரிக்கின கில்லரியUல இருக்க.  கிணணதறசன 
புததகிஙகிமைளத பதடிதபதடி வறசிச்பசன.  ஒருமுமைற 
கில்லரி இலக்கிிய வUழறவக்க பஜயகிறநதன வநதறர. 
அவமை் கட்டுரைக் பகிளவUகிளறல திணறடிக்கிணஙகிிற 
ஆரவததல நூலகிபரிமை கிதியறக் கிிடநத படிச்பசன. 
நிகிழச்சி நறள வநதச்சு.  கிம்ப்பீ் கட்டுரைரிமைற,  ஒரு ரிமைத யறமைன 
ரிமைறதிரி வநத உக்கிறநதறர பஜயகிறநதன. 
ஒவ்பவறருததரும் ஒவ்பவறரு பகிளவU பகிக்கறறஙகி. 
எல்லற பகிளவUகிமைளயம் எதிரபகிறணடு மூஞ்சியUல 
அடிச்சரிமைறதிரி பதில் பசறல்றறர.  ‘புதசற எனன 
எழதப்பபறறZஙகி’னனு ஒரு பபண பகிளவU பகிட்டுச்சு. 
‘இதவமை் கட்டுரைக்கம் நறன எழதன எல்லறதமைதயம் 
படிச்சிட்டியற..?’னனு எதிரக்பகிளவU பகிட்டறர.  அநத 
ரிமைி் கட்டுரைட்சியUல,  பதறணமைடபயறட என பகிளவUகிள 
நினனுபபறச்சு.  ஆனற அப்பபற இனபனறரு ் கட்டுரைகிசிய 
ஆமைச உருவறச்சு. ‘நறரிமை பஜயகிறநதனற ஆகிணம்’..!

எம்.ஃபUல் முடிச்பசன.  என நணபரகிளல சில பபர 
சினுனிரிமைறவக்கப் பபறனறஙகி.  சில பபர கில்லரி 
பவமைலக்கப் பபறனறஙகி.  நறன வUவசறயம் பசய்யப் 
பபறயUட்படன.  என அப்பற 5  ஏக்கிமை் கட்டுரை 30  ஏக்கி் கட்டுரைற 
ரிமைறததனறர; 45 ஏக்கி் கட்டுரைற ரிமைறததணம்ஙகிிறத என திட்டம். 
பகிறவணதமைதக் கிட்டிக்கிிட்டு வயக்கிறட்டுல 
இறஙகிிட்படன.  கிறஙபகியம் கிறமைளகிபளறட வறழத 
பதறடஙகபனன.  ப் கட்டுரைக்ளற ப் கட்டுரைஸ,  ஜல்லிக்கிட்டுனனு 
வறழக்மைகி சுவற் கட்டுரைஸயரிமைற ஓடுச்சு.  

- பவ  .  நZலகிணடன 

பப்பின் கற சிப்பு

இநதத பதடலின பபறத பல பதிவகிமைள படிதத 
முடிததவடன பதறனறியமைவ:

1.  பலர அப்பட்டரிமைறகி கிறப்பU அடிக்கிிறறரகிள.  கறிப்பறகி 
திணமைண,  கிcற்று பபறனற இமைணய சஞ்சிமைகிகிளுனில் 
பவளுனியறன சில -  ஒப் கட்டுரை பU் கட்டுரைதிமைய ரிமைமதத்தை மீணடும் பU் கட்டுரைதி 
எடுததமைவ.  சில பததிகிள பஜயபரிமைறகினுனிடம் இருநத, 
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சில பததிகிள பவட்டி ஒட்டியமைவ எனறு முழக்கி 
முழக்கி சுட்டமைவ.  இநத ரிமைறதிரி கிட்டுமை் கட்டுரைகிள 
எம்.ஃபUல்.,  முமைனவர பட்டம் பபற உதவகிினறன. 
எததமைன இடஙகிளுனில் உஙகிள கிட்டுமை் கட்டுரை பவளுனியறகிி 
இருக்கிிறத எனபமைத நிரூபUக்கிவம்,  கினரிமைறன 
இதழகிளுனில் தஙகிளுமைடய ஆய்வ பவளுனியறகிி 
இருக்கிிறத எனபதற்கிறகிவம் இநத இதழகிள 
பயனபடுகிினறன.

2.  பல வUரிமைரசனஙகிளுனில் கிமைத சுருக்கிதமைதச் பசறல்லி, 
முடிமைவச் பசறல்லி தஙகிள வUரிமைரசனதமைத,  புததகி 
அறிமுகிதமைத முனமைவததறரகிள.

3. கிறல ஓட்டததில் சு பவணபகிறபறலின இடம் எனன? 
தரிமைிழகிததின எநத நிலப்ப் கட்டுரைப்மைப,  எநத கிறலகிட்டதமைத, 
எவ்வUதச் சூழமைல அவருமைடய பமைடப்புகிள 
அமைடயறளம் கிறட்டுகிினறன?  அவருமைடய 
பமைடப்புகிமைள கிறலவரிமைசப்படி படிததறல்,  நிகிழம் 
புமைனவறக்கி ரிமைறற்றஙகிள எனன?  இத பபறனற 
பகிளவUகிளுக்க இனனும் சரியறன வUமைடகிமைள நறன 
வறசிக்கிவUல்மைல.

oOo
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வவேணுவைாபால சின் வவேசெரேழுத்துக்ைள் - ச சிவோனில் ந்தம் நீலைண்டன்

\ஐநதறறு வருடஙகிளுக்கமுன பஜயபரிமைறகின 
கநதப்பமைன பற்றி எழதிய கிட்டுமை் கட்டுரைகிளுனின 
மூலரிமைறகிததறன சு.பவணபகிறபறல் எனற பபயர எனக்க 
அறிமுகிரிமைறகிியத.  ஓர உநததல் அப்பபறத எழநதம் 
பUறக வறசிததக் பகிறளளலறம் எனறு வUட்டுவUட்டத 
ஆகிப்பபரிய தவபறனறு சரிமைமதத்தை மீபததில் ஒப் கட்டுரை மூச்சில் 
அவ் கட்டுரைத ஏழ கறுநறவல்கிமைளயம் பதிமைனநத 
சிறுகிமைதகிமைளயம் வறசிததபபறத புரிநதத.   அவ் கட்டுரைத 
கறுநறவல்கிமைள முனமைவதத இக்கிட்டுமை் கட்டுரைமைய 
எழதகிிபறன.

சரிமைமதத்தை மீபததில் ஒரு பதறமைலக்கிறட்சி நிகிழச்சியUல் பபசிய 
கிணரிமைணU கணபசகி் கட்டுரைன, "பதறடிப்புழதி கிஃசற உணக்கிின  
பUடிதபதருவம் பவணடறத சறலப்படும்"  எனற கறமைள 
வUளக்கிிப் பபசுமைகியUல் வளளுவர ஒரு 
வUவசறயUயறகிததறன இருநதிருக்கிக்கடும் எனறு 
ஊகிிததறர.  புழதியடிப்பமைதப் பற்றி அநத அளவக்க 
நுட்பரிமைறன பசய்திமையக் பகிறணட கறளத.  'நிலம்  
எனும் நல்லறள'  கறுநறவல் வறசிக்மைகியUல் 
பவணபகிறபறமைலப் பற்றியம் அப்படிபயறரு  சநபதகிம் 
எழநதபகிறணபட வருவமைத வறசகிர 
தவUரக்கிவUயலறத.  பருததிபயற,  தவமை் கட்டுரைபயற, 
ரிமைிளகிறபயற,  சூரியகிறநதிபயற,  நிலக்கிடமைலபயற, 
வயற்கிறடுகிமைளயம் அவற்றின பயUரகிமைளயம் 
வUமைதயUலிருநத,  வUமைதப்பதிலிருநத,  வUமைளச்சமைலக் 
கிறசறக்கவதவமை் கட்டுரை எவ்வளவ ஆழததிற்கப் பபறய் 
எழததில் சிததரிததவUடமுடியம் எனறு கரிமை் கட்டுரைன 
பறததி் கட்டுரைததின வழியறகிக் கிறட்டியUருக்கிிறறர.  ரிமைணணUன 
ரிமைமதத்தை மீத மூரக்கிரிமைறன கிறதல்பகிறணட -  ரிமைணமைணக் 
பகிறஞ்சம் சறப்பறட்டில் பபறட்டுச் சறப்பUடும் - 
இக்கிதறபறததி் கட்டுரைததின வறழவ ரிமைணணUபலபய அற்ப 
ஆயளுனில் முடிநதபபறயUனும் வறசகிர ரிமைனஙகிமைளவUட்டு 
அவ்வளவ வUமை் கட்டுரைவUல் நZஙகிறத. 

வயல்பவளுனிகிமைள எழததறளரகிள வறசகிருக்கப் 
பலவUதரிமைறகிக் கிறட்டிதத் கட்டுரைமுடியம்;  தூ் கட்டுரைதத பரிமைடுகிளுனில் 
நினறு சுட்டுவU் கட்டுரைல்கிமைள நZட்டிப் பசுமைரிமைமைய ரிமைட்டும் 
கிறட்டிச் பசல்லலறம்.  கட அமைழததச்பசனறு 
வ் கட்டுரைப்புகிளுனில் நடநத இமைல,  கிறய்கிமைளத 
தடவச்பசய்யலறம்.   ரிமைறடுகிளுனின பUனனறபலபய 
கிலப்மைப பUடிதத முழஙகிறல் அளவ பசற்றில் நடக்கிச் 
பசய்யலறம்.  இனனும் எததமைனபயற வழிகிளுனிலம். 
ஆனறல் பவணபகிறபறல் நரிமைக்கக் கிறட்டிததருவத 

பவளுனிபய பதரியறத அப்பயUரகிளுனின பவரகிமைளததறன. 
பயUரகட ஓரிடததிலிருநத பறிதத பவபறஙபகிற 
நடப்படும்பபறதம் சூழநிமைலக்கததக்கி தனமைனத 
தகிவமைரிமைததக் பகிறணடு தமைழததவUடுகிிறத.  ஆனறல் 
வUவசறயக் கடும்பததில் பUறநத ரிமைணணUன 
அருகிறமைரிமைமைய அனுபவUததவUட்டுப் பல்பவறு 
கிற் கட்டுரைணஙகிளறல் புலம்பபய் கட்டுரை பநரிடும் ஒருவனுக்கக் 
கிமைடசிவமை் கட்டுரை -  அதன கிஷ்ட நஷ்டஙகிமைள முற்றிலம் 
உணரநதிருக்கம் பபறதிலம் -  எனபறற ஒருநறள 
பசறநதரிமைணணக்க ரிமைமதத்தை மீணடும் திரும்புபவறம் எனற 
ஆமைச அழிவதில்மைல.  பபறதவறகி புலம்பபயரதமைல 
பவளுனிநறடுவறழ தரிமைிழரகிளுக்கிறனதறகிபவ 
பறரததிருக்கம் பபறதப்புததி,  இநநறவலில் 
ரிமைதமை் கட்டுரையUலிருநத பசனறு பகிறயம்புததூரில் பவரபUடிக்கி 
ரிமைனரிமைில்லறரிமைல் திணறும் பழனுனிக்கரிமைறமை் கட்டுரைப் பறரததறல் 
திமைகிக்கிக்கடும்.  பபசும் பரிமைறழியUன நுணணUய 
பவறுபறடுகிளகட வUருப்பு பவறுப்புகிமைள 
ரிமைறற்றியமைரிமைக்கி முடிவமைதயம் நறவல் பதிவபசய்கிிறத. 

ரிமைறரிமைியறர- ரிமைருரிமைகிள பU் கட்டுரைச்சமைனமைய ஆசிரியர அணகம் 
வUதம் அலறதியறனத.  'உஙகி அம்ரிமைற ஒணணக்கப் 
பபறயUட்டு ஏன பததம் பததறததரிமைற தணணU ஊததிட்டு 
வ் கட்டுரைறஙகி?  தணணUக்க எனன பஞ்சரிமைற?  சுததம்னற 
எனனனனு பதரியபவணடறரிமைற?'  எனறு பபறருமும் 
ரிமைமைனவUயUன புகிறமை் கட்டுரைத தன புகிற் கட்டுரைறகி ரிமைறற்றி 
அனமைனயUடம் பசறல்லம் பழனுனிக்கரிமைறருக்க, 
'கிஙகிறபதவUய அப்பUடி கிணடபடி பசலவபணணக் 
கடறதப்பற'  எனறு அறிவமை் கட்டுரை கிிமைடக்கிிறத.  'ஏன 
பமைழய புடமைவமைய ஒட்டுப்பபறட்டுக் கிட்டிக்பகிறணடு 
திரிகிிறறரகிள? அவரிமைறனம்'  எனற புகிறருக்க, 'எவ்வளவ 
நறள நரிமைக்க உமைழச்சத.  அப்படி தூக்கிிப்பபறட ரிமைனசு 
வல்லப்பற'  எனற பதில் கிிமைடக்கிிறத.  அவ் கட்டுரைவருக்க 
அவ் கட்டுரைவர நியறயஙகிள இருக்கிததறன பசய்கிினறன. 

ஆனறல் பநருநல் உளபனறருவன இனறில்மைல 
எனனும் பபருமைரிமை பமைடதததறயUற்பற இநத உலகிம். 
யறமை் கட்டுரையம் தன பபறக்கிில் பசல்ல அத 
வUட்டுவUடுவதில்மைல.  பநற்றிருநதறன இனறு இல்மைல 
எனறு பபறருளபகிறளவமைதவUட பநற்றிருநதமைதப் 
பபறல் அவன இனறு இல்மைல எனறு 
பபறருளபகிறளவத நிமைலயறமைரிமைமைய இனனும் 
ஆழப்படுததபவ பசய்கிிறத.  ஏபதற ஒரு எதிரபற் கட்டுரைறத 
நிகிழச்சியUன மூலம் நம்பUக்மைகி தளுனிரக்கிக்கடும். 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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அப்படி அவனுக்கம் நடக்கிிறத.  கடும்பத 
தமைலவனுனில்லறத ஓர ஏமைழக்கடும்பததின 
எதிரகிறலரிமைறகி நிற்கிிறத ஒரு சிமைனயறடு. 
வயUற்றிபலபய கட்டிகிள இறநதவUட்டதறல் கிறல்நமைட 
ரிமைருததவ் கட்டுரைறல் மைகிவUடப்பட்ட அநத ஆட்மைடப் 
பUமைழக்கிச்பசய்வதன மூலம் அக்கடும்பதமைதப் 
பUமைழக்கிச்பசய்யம் அவனுக்க நனறிக்கிறகிச் 
பசலததப்படும் ஒரு வறமைழததறர வறசகிர கிணகிளுனில் 
நZ் கட்டுரைரும்பச் பசய்வபதறடு பழனுனிக்கரிமைறருக்கம் பவற்று 
ரிமைணணUல் பவரவUட ஒரு புதிய தவக்கிதமைதக் 
பகிறடுக்கிிறத.  ஆட்மைடப் பUமைழக்கிச் பசய்ய 
பழனுனிக்கரிமைறர எடுக்கம் முயற்சியUல் அவனும்,  ஆடும், 
அக்கடும்பமும் படும் பறடுகிமைள வறசிக்மைகியUல் 
நரிமைக்கக் மைகிகிறல்கிள பவலபவலததப் பபறகிினறன. 
கிறட்சிகிள அவ்வளவ ததரூபம். 

'ஆட்டம்" எனபறறரு கறுநறவல்.  ஒருமுமைற முழதறகி 
வறசிததத பபறதறரிமைல் ஆஙகிறஙபகி தறவUததறவU சில 
பகதிகிமைள ரிமைமதத்தை மீணடும் ரிமைமதத்தை மீணடும் வறசிக்கிமைவததத. 
கறிப்பறகிக் கிபடி ஆட்டம் நிகிழம் ஓர அததியறயம் 
ஆட்ட நுணக்கிஙகிளுனின அரிய ஆவணம். 
எப்படிபயல்லறம் வUதவUதரிமைறகிப் பறடிச்பசல்வறரகிள 
எனபதமுதல் வUழநதபு் கட்டுரைணடபUன கிறயஙகிளுனில் 
ஒட்டியUருக்கம் நுணகிற்கிமைள களுனிக்கம்பபறத 
கிவனரிமைில்லறரிமைல் பதய்ததவUட்டறல் கிறநதல் 
எடுததவUடும் எனபதவமை் கட்டுரை வரிக்க வரி 
தகிவற்கவUயல்கிள.  அவற்மைறத 
தருததிக்பகிறணடிருக்கம் ஒட்டுததகிவல்கிளறகி 
இல்லறரிமைல் வடிபவல் கிதறபறததி் கட்டுரைததின மூலரிமைறகி 
இயல்பறகிப் பதிவபசய்த வறசகிர கிணமுனபன கிபடி 
ஆட்டமும் சூடுகமைறயறரிமைல் நிகிழச்பசய்தத 
ரிமைமைலக்கிச்பசய்த எழதத பநரததி. 

இனபனறரு வமைகியUல் கிறரிமைம் நம் அமைனவரின ரிமைமதத்தை மீதம் 
கிபடி ஆடிவUட்டுச் பசனறுவUடுவமைதயம் 'ஆட்டம்' 
சிததி் கட்டுரைரிமைறகி வமை் கட்டுரைநத கிறட்டுகிிறத.  உயUப் கட்டுரை அவளதறன 
எனறு வடிபவமைல நிமைனக்கிச்பசய்வதம் சரி,  ஒரு 
கிட்டததில் அவள உயUமை் கட்டுரை எடுததவUட்டறல் எனன 
எனறு பவம்பச்பசய்வதம் சரி பவவ்பவறு இடஙகிளுனில் 
உயUரபகிறளளும் கிறரிமைததின பவரகிபள.  உயUரின 
பசயல்பறடுகிள அமைனததக்கம் உநதவUமைசயறவத 
இநத ஆதற் கட்டுரைக் கிறரிமைம். ரிமைற்ற உயUரகிமைளப் பபறலல்லறத 
சமூகி வUலஙககிளறன ரிமைனுனிதரகிள தஙகிளுக்கிறகித 
தறஙகிபள உருவறக்கிிக் பகிறணடுளள அற,  ஒழக்கி 
வUதிகிளுக்கட்பட்டு அநத உயUரியல் வUமைசயUன 
பகிறநதளுனிப்புக்க ஈடுபகிறடுக்கி பவணடியளளத. 

ஒருபக்கிம் ரிமைமைலப்பறமைறகிளுனில் சு் கட்டுரைநத பவளுனிபயறும் 
நZரூற்றுபபறல் பU் கட்டுரைவறகிிக்கம் கிறரிமைததின அளப்பரிய 
ஆற்றல்.  ரிமைறுபக்கிம் அதன ரிமைனவUகிற் கட்டுரைஙகிமைளத தவறு, 
பகிட்டத,  பறவம்,  கற்றம்,  சுற்றம் எனறு பல 
அமைணகிமைளக் கிட்டித பதக்கம் ரிமைனுனிதனுனின முயற்சி. 
பல சரிமையஙகிளுனில் முனனத பவல்கிிறத.  சில 
பந் கட்டுரைஙகிளுனில் பUனனத உதவகிிறத.  வறழக்மைகி 
ஆடிததZரததவUட முடியறத ஆட்டம் எனபமைதயம் அநத 
ஆட்டததிலிருநத வUலகிிக்பகிறளள நிமைனப்பத 
எவ்வளவ அபததம் எனபமைதயம் பல பறததி் கட்டுரைஙகிளுனின 
வழியறகி உக்கிி் கட்டுரைம் கமைறயறரிமைல் 
எழதிக்கிறட்டியUருக்கிிறறர. 

'இ் கட்டுரைட்சணUயம்'  கறுநறவலிலம் கிறரிமைம் பபசப்படுகிிறத, 
பதிபனட்டு வயதப் மைபயனுனின ரிமைனம் வழியறகி. 
கிிறிஸதவக் கடும்பததில் பUறநத அவனுக்கள 
இயல்பறகிப் பபறஙகம் கிறரிமைம் கிcழதத் கட்டுரைரிமைறன பறவம் 
எனறு பபறதிக்கிப்படுவதறல் அவன கிடும் கற்ற 
உணரச்சிக்கிறளறகிிறறன.  களுனியலமைறயUல் எட்டிப்பறரக்கி 
முயனறு முடியறத நிமைலயUல் பபணணUன 
உடமைலதபதறட்டு வழிநதவரும் தணணZமை் கட்டுரைப் 
பறரதததபரிமை அவனுக்க உடல் கினனறு தகிிக்கிிறத. 
சினுனிரிமைறவUல் எப்படிக் கிறதலனும் கிறதலியம் அருகிருபகி 
அரிமைரநத சறதற் கட்டுரைணரிமைறகிப் பல வUஷயஙகிமைளப் 
பபசிக்பகிறளகிிறறரகிள?  தனக்க ரிமைட்டும் ஏன 
எநதப்பபணமைணப் பறரததறலம் கிறரிமைம் ப்பீரிட்டுக் 
கிிளம்புகிிறத?  பபறனற பகிளவUகிள அவமைன 
வமைதக்கிினறன.  +2  பதரவUல் பதறல்வUயமைடவத கட 
ஒருபவமைள இநத பறவததின சம்பளரிமைறகி இருக்கபரிமைற 
எனறு அவனுக்கத பதறனறுகிிறத. 

இநத நறவல் எனமைனக் கிவரநதத பவபறறரு தளததில். 
பதினவயத கிறரிமைக் கிிளரச்சிமைய அதன பதறிப்புகிளுடன 
பதிவ பசய்திருக்கம் ஆசிரியர,  கிவனரிமைறகி வறசகிர 
அதில் தனமைன இழநதவUடறரிமைல் அபதபந் கட்டுரைம் 
புறவயரிமைறகிக் கிறரிமைதமைத உற்றுபநறக்கி வறய்ப்புகிமைள 
ஏற்படுததித தநதிருக்கிிறறர.  கிறரிமைததக்கக் 
கிட்டுப்பறடுகிள பதமைவதறன எனறு வறசகிப் கட்டுரை 
வUழிப்புடன ஒரு முடிமைவ பநறக்கிி பரிமைல்லச் 
பசல்லமைவக்கம் வமைகியUல் சம்பவஙகிமைள 
அமைரிமைததிருக்கிிறறர.  பறவம் கறிதத பபறதமைனகிள 
கிறரிமைதமைதக் கிட்டுப்படுதத பயனபடறரிமைல் பபறகம் அபத 
தருவறயUல் வUழிப்புடன கிறரிமைதமைதப் புரிநதபகிறளள 
வறசகிமை் கட்டுரைபய சறட்சியறக்கிியUருக்கிிறறர.  கிம்பUபரிமைல் 
நடப்பதபபறனற கிவனதமைதக் பகிறரும் இக்கிமைத கிcபழ 
வUழநதவUடறரிமைல் சறதரயரிமைறகி கிறப்பறற்றியUருக்கிிறறர.

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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'உருரிமைறல் கிட்டு' கறுநறவல் கிி் கட்டுரைறரிமைதத ரிமைனுனிதரகிளுனின 
ஆசறபறசஙகிமைள,  ஒரு கறிப்பUட்ட சறதியUன திருரிமைண 
முமைறகிமைள,  பபசுகிிற சறக்கிில் ஒரு முக்கிியரிமைறன 
பகிளவUமையயம் பகிட்கிிறத.  கிறலம் யறர யறமை் கட்டுரைபயற 
பரிமைபல தூக்கிிச்பசல்கிிறத.  அதில் ஏன ஒரு 
வUவசறயUமையக்கடக் கிணபகிறணடு கிறணவUல்மைல? 
யறர பUமைழ அத?  பமைழய கடும்பப்பமைகிமைய 
ரிமைனதிற்பகிறணடு எப்படிப்பபறஙகிி பவடிப்பறப் கட்டுரைற எனறு 
பலவUத ஊகிஙகிளுடன தன திருரிமைண உருரிமைறல்கிட்டுக்க 
பததிரிமைகி மைவக்கிப்பபறகம் கபபநதி் கட்டுரைமைனத தறய்ரிமைறரிமைற 
கிதி் கட்டுரைய்யற வZட்டுக்கள அமைழததச்பசனறு,  படிதத 
பவமைலயUல்லறரிமைல் இருக்கம் தன பப் கட்டுரைமைன 'பரிமைட்் கட்டுரைறஸ 
பக்கிம் ஏதம் பதரிஞ்ச கிம்பபனுனியUல பசரததவUட'க் 
பகிறரிக்மைகி மைவக்கம்பபறத அவன ரிமைனதில் 
கடிபகிறணடிருநத அவ் கட்டுரைத கிம்ப்பீ் கட்டுரைம் பநறறுஙககிிறத. 
அக்கிணததில் அவனுக்கள பUறக்கம் பகிளவUபய அத. 
பபரிய சம்சறரிகிமைளயம் கலிபவமைல 
பசய்யமைவததவUடுகிிறபத கிறலம்.  வUவசறயக் 
கடும்பததப் மைபயனகிள படிததத தகதியUருநதம் 
அ் கட்டுரைசறஙகி பவமைலமையக்கட அடிமைரிமைத பதறழிலறகி 
நிமைனதத கிறலம் எப்படி இவ்வளவ வUமை் கட்டுரைவUல் -  ஒப் கட்டுரை 
தமைலமுமைறயUல் - தமைலகிcழறகிிப் பபறனத? 

'நறமைளக்க ஒரு பசழிப்பு வ் கட்டுரைறரிமையற பபறகம்'  எனற 
எதிரபறரப்பUல் ரிமைட்டுபரிமை இவரகிள வறழவ நகிரநத 
பகிறணடிருப்பமைதக் கிமைதயறக்கிியளளறர.  ஏழமைரிமை, 
முறுக்களளவரகிமைளப் பணUயச்பசய்கிிறத.  பணம், 
அறிவறளுனிகிமைளக்கட சுயநலவறதிகிளறக்கிி வUடுகிிறத. 
பணரிமைிருநதறலம் பசறநதபநதஙகிமைள வUட்டுவUடறரிமைல் 
நடக்கிிறறர எனறு அவன நிமைனததிருநத அப்பறவம்கட 
ரிமைனதற் கட்டுரை ரிமைற்ற பசறநதஙகிள பபறருளறதற் கட்டுரை ரீதியறகி 
முனபனறுவமைத வUரும்பவUல்மைல.  தன நல்ல 
நிமைலமைரிமைமைய பவளுனிக்கிறட்டிக்பகிறளள அவருக்க 
அவரகிள பதமைவப்படுகிிறறரகிள.  அமைதப் பகிட்டறகிச் 
பசய்யறரிமைல் பக்கவரிமைறகிச் பசய்கிிறறர அவ்வளவதறன.

'திமைசபயல்லறம் பநருஞ்சி'  நறவல் இருபதமைதநத 
பக்கிஙகிளுக்கள இவ்வளவ பசறல்லமுடியரிமைற எனற 
வUயப்மைபததறன முதலில் தநதத.  பவணபகிறபறலின 
அமைனதத நறவல்கிளுனிலம் கிி் கட்டுரைறரிமைஙகிள உணடு. 
கிி் கட்டுரைறரிமைஙகிளுனின சில அம்சஙகிமைள அவர ரிமைறுப்பபதற 
ரிமைறற்றுவபதற இல்மைல.  சறதி அதில் ஒனறு.  கிமைதயUன 
மைரிமையததிபலற ஓ் கட்டுரைததிபலற சறதி அதன வZச்பசறடு 
கிறணபUக்கிப்பட்டுவUடுகிிறத.  கிணட இடஙகிளுனில் 
ரிமைலஜலம் கிழிதத மைவததிருப்பத ரிமைற்பறறனறு.  நறன 
வறசிதத ஏழ நறவல்கிளுனிலம் ஒருவரிபயனும் 

இமைதக்கறிதத வரணமைன இல்லறரிமைலில்மைல.  அதனறல் 
நறம் கினவகிறணக்கடிய உட்படறப்பUய 
கிி் கட்டுரைறரிமைஙகிளல்லறத நிஜ கிி் கட்டுரைறரிமைஙகிள கிணமுன 
வUரிகிினறன.  இமைவ எழததின நம்பகிததனமைரிமைமையயம் 
கட்டுகிினறன. 

கிி் கட்டுரைறரிமை நறவUதன பழநி அநத ஊருக்க வநத இருபத 
வருடரிமைறனறலம் அவன -  சறதியUன பபறருட்டு - 
அவரகிளுனில் ஒருவனல்ல எனபமைதக் கிறட்டக் 
கிிமைடக்கம் சிறுவறய்ப்புகிமைளயம் ஊரக்கிற் கட்டுரைரகிள யறரும் 
நழவ வUடுவதில்மைல.  அவரகிளுனில் சிலருக்கக் கிடன 
பகிறடுக்கம் நிமைலயUல் தறன வளரநதிருப்பமைதக் 
கறிதத உளளூ் கட்டுரை அவனுக்கப் பபருரிமைிதரிமைிருநதறலம் 
பணதமைதத திரும்பக் பகிட்பமைதக்கடக் 
கறுகிிரிமைருகிிததறன பசய்ய பவணடியUருக்கிிறத. 
ஏச்சுக்கிமைளயம் வறஙகி பவணடியUருக்கிிறத.  பகிறடுதத 
கிறமைசக் பகிட்டதற்க ரிமைமைனவUமையக் கறிதத 
இழிபசறற்கிளுடன அமைறயப்படும்பபறத ஆததி் கட்டுரைததில் 
பழநி தனனுனிமைல இழநத திருப்பUயடிததவUடுகிிறறன. 
உடபன இஙக சறதி நுமைழநதவUடுகிிறத.  ரிமைற்ற 
நியறயஙகிள பUனனுக்கத தளளப்பட்டு அம்பட்மைடயன 
எப்படி நம்ரிமைில் ஒருவமை் கட்டுரை அடிக்கிலறம் எனபபத 
பU் கட்டுரைதறன பU் கட்டுரைச்சமைனயறகிி ஊமை் கட்டுரைவUட்டுப் பபறய்வUட 
அவனுக்கக் பகிடு வUதிக்கிப்படுகிிறத.  அவன 
நிமைனவகிள வழியறகி ஊ் கட்டுரைறரகிளுக்கக் மைகிமைவததியம் 
பசய்த வUயறதிகிள தZரததத முதல் மைகிகிறல் 
வUழநதபபறன இமைளஞனுக்க அநத் கட்டுரைஙகிப் பகதிகிளுனில் 
சுததம் பசய்தவநதத வமை் கட்டுரை அமைனததம் நரிமைக்கச் 
பசறல்லப்படுகிிறத.  இவ்வளவ பசய்தபகிறணடிருக்கம் 
ஒருவமைனச் சறதி எனற ஒனறுக்கிறகி -  பலருக்க 
வUருப்பரிமைில்லறவUட்டறலம் -  ஏன தூக்கிிபயறியத 
தயற் கட்டுரைறகி இருக்கிிறறரகிள எனற பகிளவUமைய வறசகிர 
தறனறகிபவ வநதமைடயட்டும் எனறு வUட்டிருக்கிிறறர. 

'பறல்கினுனிகிள'  கறுநறவல் ஆணறகிப்பUறநத பபணணறகி 
ரிமைறற்றரிமைமைடயம் ஒருவரின கிமைதமையப் பபசுகிிறத. 
அதன ஒவ்பவறரு கிட்டதமைதயம் உடல்,  ரிமைன,  கடும்ப, 
சமூகிக் பகிறணஙகிளுனில் நுணக்கிரிமைறகி எழதியUருக்கிிறறர. 
எனனதறன கிற்பமைன வளரிமைிருநதறலம் பவறும் 
பசய்திகிமைள ரிமைட்டும் மைவததக்பகிறணடு ஒருவர 
இவ்வளவ உணரவபூரவரிமைறகி எழதிவUட இயலரிமைற 
எனறு ரிமைமைலப்பு தட்டுகிிறத.  உணமைரிமையUல் அநத 
ரிமைமைலப்பு நறன வறசிதத ஆசிரியரின எல்லற 
நறவல்கிளுனிலபரிமை உணடறனத;  அதன அளவUல் 
பரிமைல்லிய பவறுபறடுகிள அவ்வளவதறன.  எமைதயம் 
எளுனிதறகித தளளுனிவUட முடியவUல்மைல. 
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‘பறல்கினுனிகிள’  கிமைதயUல் வரும் திவ்யற பறல்கடி 
ரிமைறக்கிறத தன பUளமைளமைய வZட்டில் வUட்டுவUட்டு 
அலவலகிம் பசல்லம் முதல் நறள படும் 
அவஸமைதகிள அணஅணவறகி வUவரிக்கிப்படுகிினறன. 
இதற்கபரிமைல் முடியறபதனறு அலவலகிததிலிருநத 
புறப்பட்டு வZட்மைட அமைடமைகியUல்,  ரிமைஞ்சுளறவறகி 
ரிமைறறிக்பகிறணடிருநத தன தம்பU கிிட்ணன கழநமைதக்க 
முமைலயூட்டிக் பகிறணடிருப்பமைதக் கிறணம் 
இடததிபலபய கிமைத உச்சரிமைமைடநத வUடுகிிறத. 
தனனுமைடய பறல் இதபவனறு உணரும் அவன, அதன 
நியறயதமைதத தனக்கள சு் கட்டுரைக்கம் தறய்மைரிமையUலிருநத 
பபறுகிிறறன.  வZட்மைடவUட்டுத த் கட்டுரைததப்பட்டுப் 
பUனனறளுனில் திவ்யறமைவ எதிரபற் கட்டுரைறரிமைல் கிணடு 
பபசும்பபறத,  'ஏரிமைறததறததறனக்கிற ரிமைனுசபனறட 
இயல்பு'  எனறு அவளுக்பகி சரிமைறதறனம் 
பசறல்லம்பபறதம்,  'எனபனறட பவதமைனமைய 
பசறனனறலம் யறருக்கம் புரியறதக்கிற'  எனறு 
கமைரிமையம்பபறதம்,  வறழக்மைகிமைய இப்படி பவறும் 
ந் கட்டுரைகிரிமைறகி ரிமைட்டுபரிமை அனுபவUக்கி இவரகிள பசய்த 
கற்றபரிமைனன எனற பகிளவU பதறக்கிி நிற்கிிறத. 
இக்கிமைதமைய வறசிக்கம் ஒருவர திருநஙமைகிகிமைளக் 
பகிலிப்பபறருட்கிளறகிப் பறரக்கம் பபறதப்புததியUன 
பகதியறகி இருநதமைத எணணU பவட்கிரிமைமைடயக்கடும். 
அதபவ ரிமைறற்றததின வUமைத.

'இமைழகிள'  கிcழச்சறதியUல் பUறநத,  எததமைனபயற கிஷ்ட 
நஷ்டஙகிளுக்கிிமைடயUல் படிதத ஆசிரிய் கட்டுரைறகிி,  ஓய்வ 
பபறப் பபறகம்பபறத நல்லறசிரியர வUருத 
பபற்றுவUடும் ஒருவரின கிமைத.  உளவUயல் தளததில் 
சிநதமைனப் பறய்ச்சல்கிள நிகிழநதளள கிமைத இத. 
வUருதபபற்ற பசய்திமையக் பகிளவUப்பட்டவடன 
ஓடிப்பபறய்ச் பசய்திமைய அச்சில் பறரததவUட ஆவல் 
தடிப்பUனும்,  பநஞ்சு படபடக்கி ஆனறல் 
பபறறுமைரிமையறகிச் பசனறு பசய்திததறமைள சததம் 
வ் கட்டுரைறரிமைல் பு் கட்டுரைட்டிப் பறரப்பதிலிருநத பதறடஙககிிறத 
பவணபகிறபறலின உளவUயல் அவதறனுனிப்புகிள. 
அடுததவரகிளுக்கக் கிிமைடதத பபறபதல்லறம் வUருமைத 
இழிததமை் கட்டுரைதத ரிமைனம் தற்பபறத பபருரிமைிதததில் 
வUம்முகிிறத.  தனக்கப் பபருமைரிமை கிிமைடததவடன 
அமைதப் பகிிரநதபகிறளள ஆட்கிமைள எணணததில் 
வரிமைசப்படுததம் ரிமைனம்,  அடுதத கிணம் தறன 
அவரகிமைள உறிஞ்சி வளரநதமைதத தவU் கட்டுரை அவரகிளுக்க 
எதவபரிமை பசய்யவUல்மைலபயற எனற கற்ற உணரச்சி 
பரிமைலிட்டுவUடுவதறல் அவதியறுகிிறத.  நல்லறசிரியர 
எனறவடன தறன உணமைரிமையUல் நல்லவனதறனற எனற 
பகிளவU எழநத வறலிபததில் சநதரப்பவசததறல் பசய்த 

கிறரியஙகிமைளக்கட அமைசபபறட்டுப் பபருமூச்பசறிய 
மைவக்கிிறத.  அம்ரிமைறவUன நிமைனவ வரும்பபறபதல்லறம் 
அவள ஆடுகிளுடன வரும் உருவம்தறன பதரிகிிறத. 
அவள உயUரக்கயU் கட்டுரைறன அவ்வறடுகிமைள ஆசிரியப் 
பயUற்சிப் படிப்புக்க அவச் கட்டுரைத பதமைவ எனறு 
பபறய்பசறல்லி வUற்கிமைவததத இப்பபறத கததகிிறத. 
'நறனும் வறஙகிிட்டணடற' எனறு சில சறதிப்பUததரகிளுனின 
முனனறல் இறுரிமைறப்புடன நடக்கிமுடியம் எனற 
ஒனமைறததவU் கட்டுரை உளளுக்கள எல்லறம் பநருடலறகிபவ 
இருக்கிிறத.  ஆசிரிய் கட்டுரைறகி இருநத ஜனறதிபதியறன 
் கட்டுரைறதறகிிருஷ்ணமைனப் பற்றி ஏதறவத பகிறஞ்சம் 
பதரிநதபகிறளள பவணடும்.  நல்லறசிரியர வUருத 
வறஙகிியUருக்கிcஙகி ஆனற இத பதரியறரிமை இருக்கிcஙகி 
எனறு யறரும் பகிட்டுவUடக்கடும் எனற பயமும் 
எழகிிறத.

நறவல்கிளுனில் பபறதவறகி சில அவதறனுனிப்புகிமைளச் 
பசய்ய முடிநதத.  பறல்கினுனிகிமைளத தவU் கட்டுரை ரிமைற்ற 
கறுநறவல்கிள ஆண கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிளுனின வழியறகிச் 
பசறல்லப்படுபமைவ.  இதன கிற் கட்டுரைணரிமைறகிபவற எனனபவற 
அக்கிமைதகிளுனில் கிறரிமைம் பபசப்படும் இடஙகிபளல்லறம் 
பபரும்பறலம் பபணகிபள முதல் தூணடிலறகிபவற 
தூணடுதலறகிபவற இருக்கிிறறரகிள.  ஒருவமைகியUல் 
அப்படி தூணடப்படும் ஆணகிள தறம் பயனபடுததப்பட்டு 
வUட்படறம் எனற உணரமைவ பUனனறளுனில் 
வநதமைடகிிறறரகிள.  அபதசரிமையம் பறல்கினுனிகிள பபண 
கிதறபறததி் கட்டுரைம் வழியறகிச் பசறல்லப்படுமைகியUல் 
ஆணகிள தூணடுகிிறறரகிள;  திருநஙமைகி 
பயனபடுததப்பட்டதறகி உணரகிிறறர.  இமைதப் 
பபறருநதறக் கிறரிமைததின இயல்மைபக் கறிதத ஆசிரியர 
கிறட்டும் உட்கறிப்பறகி எடுததக்பகிறளளலறம்.  அதறவத 
கிறரிமைம் சறரநத பபறதவறன சமூகி ஒழக்கி வUதிகிமைள 
ரிமைமதத்தை மீறும்பபறத அதில் ஈடுபடும் அமைனவருபரிமை 
பறல்பபதரிமைினறி கற்றவணரச்சி பகிறளகிிறறரகிள. 
இனபம் தய்ததபUன வநத கிவUழநத பகிறளளும் 
இக்கற்றவணரச்சிமையப் பபறக்கிிக்பகிறளள இயல்பறகி 
இருவருபரிமை அமைத ரிமைற்றவரதறன தனமைனப் 
பயனபடுததிக்பகிறணடறர எனறு கிருதிக்பகிறளவதறல் 
சுய இ் கட்டுரைக்கிததின மூலம் ஆறுதல் பகிறளள 
முயல்கிினறனர.

தரிமைிழில் சறதி பபசப்படும் புமைனவகிளுனில் உக்கிி் கட்டுரைம் 
நZரததப் பபறய்வUடக்கடறத எனறு கிருதிபயற அல்லத 
பவறு கிற் கட்டுரைணஙகிளுக்கிறகிபவற பபறதவறகி 
பரிமைல்சறதியUலிருநத ஒரு நல்ல உளளம்கட இல்லறத 
நிமைல இருப்பதபபறலபவ கிமைதக்கிளஙகிமைள 
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அமைரிமைக்கிிறறரகிள.  உணமைரிமை நிமைல அதவல்ல எனபத 
அமைனவருக்கம் பதரியம்.  பவணபகிறபறல் 
எழததக்கிளுனில் தன சறதிக்க எதி் கட்டுரைறகித தணUநத 
பபசமுடியறத அபதபந் கட்டுரைம் ரிமைனசறட்சிக்க வUப் கட்டுரைறதரிமைறகி 
நியறயததக்க எதி் கட்டுரைறகிச் பசயல்படவம் முடியறத 
மைகியறு நிமைலயUல் தளளப்படும் பரிமைல்சறதிக்கிற் கட்டுரைரகிள 
அமைடயறளம் கிறட்டப்படுகிிறறரகிள.  நியறயதமைதப் பபச 
வUரும்பும் பமைடப்பறளுனிகிள எல்லறத த் கட்டுரைப்பUன 
இணடுஇடுக்ககிளுனிலம் ரிமைமைறநதளள நிதரசனதமைதயம் 
பதடிப்பற் கட்டுரைதத பபசுவததறன நியறயம்.  அதபவ சறதி 
பவற்றுமைரிமைகிமைளக் கறிதத தறரரிமைமதத்தை மீகிக் பகிறபம் 
பகிறளவதற்கிறன அடிப்பமைடத தகதியம் கட.

ரிமைற்றவற்மைறவUட முக்கிியரிமைறன ஒரு பபறத அம்சம் - 
பலவUதரிமைறன சிக்கில்கிள பபசப்பட்டறலம் நம்பUக்மைகிக் 
கிcற்பறறடு நறவல்கிமைள முடிப்பததறன. திமைசபயல்லறம்  
பநருஞ்சியUல் ரிமைட்டும் முடிதிருததம் பழநி கிமைடசியUல் 
ஊர தனமைன ஏற்றுக்பகிறணடுவUடும் எனற 
நம்பUக்மைகிமைய இழநதவUடுகிிறறன.  ஆயUனும் அவன 
ரிமைமைனவU நம்பUக்மைகி இழக்கிறதவளறகிபவ இருக்கிிறறள. 
கழநமைதகிளுக்க அம்மைரிமை பபறட்டுவUடுவமைதக்கட 
அநநிமைலயUல் ஊமை் கட்டுரைக் கிறலிபசய்யச் பசறல்ல 
ரிமைறட்டறரகிள எனபதறல் சறதகிரிமைறன வUஷயரிமைறகிப் 
பறரக்கிிறறள.  ரிமைறனுடததின சிக்கில்கிளுக்க ரிமைகிததறன 
ஒப் கட்டுரை பபறதததZரவ இருக்கிக்கடுபரிமைனறறல் அத 
அச்சிக்கில்கிமைளத தZரததவUடமுடியம் எனற நம்பUக்மைகி 
ரிமைட்டும்தறன அல்லவற?

நறஞ்சில் நறடனுனின 'பறம்பு' சிறுகிமைத புகிழபபற்றத. ஒரு 
தரிமைிழப்பப் கட்டுரைறசிரியரின வZட்டிற்கள நுமைழநதவUடும் 
பறம்பு ஒனறு அவருமைடய ஓர ஆ் கட்டுரைறய்ச்சிக் 
கிட்டுமை் கட்டுரைமையப் படிக்கி பநரநத,  பதறல்தரிமைிழக்கடிக்கச் 
பசய்யம் பசமைவயறகி இருக்கிட்டும் எனறு 
முடிபவடுதத,  'வக்கிறளுனி வ் கட்டுரைட்டும்'  எனறு 
கிறததிருப்பதறகி அநதக் கிமைதமைய முடிததிருப்பறர. 
தரிமைிழப் பப் கட்டுரைறசிரியரகிளுனின எழததக்கிள அநத 
அளவக்கப் பமைடப்பறளுனிகிமைள பறதிததிருக்கிினறன. 
அவ்வமைகியUல் பபருரிமைறளமுருகின வUதிவUலக்க என 
நறன நிமைனததக் பகிறளவதணடு.  சு.பவணபகிறபறலம் 
தரிமைிழப் பப் கட்டுரைறசிரிய் கட்டுரைறகி பணUபுரிவமைத அறிநத 
ரிமைகிிழநபதன.  தரிமைிழ இவர வறரதமைதகிளுனில் இனனும் 
ஆழரிமைறகி பவரபUடிக்கிிறத.  ஏன வம்பு எனறு 
பதறடறரிமைபலற அல்லத பட்டும்படறரிமைபலற 
பசறல்லிப்பபறகிப்படும் வUஷயஙகிமைள ஆதியநதரிமைறகி 
அணகம் இவரின பவப் கட்டுரைழததக்கிள ஊடுருவம் 
ஆழஙகிள பசறற்கிளுனில் வUவரிக்கி முடியறததறகி 

இருக்கிிறத.  தரிமைிழ வறசகிப்ப் கட்டுரைப்பும் பமைடப்பறளுனிகிளும் 
இவ்பவழததக்கிமைளக் கரநத கிவனுனிததறல் தரிமைிழம் 
புமைனவம் பரிமைலம் வளம்பபறும்.
oOo

http://padhaakai.com/2015/09/07/sivanantham-neelakantan-on-su-
venugopal/

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 

http://padhaakai.com/2015/09/07/sivanantham-neelakantan-on-su-venugopal/
http://padhaakai.com/2015/09/07/sivanantham-neelakantan-on-su-venugopal/


  86 

ச.வவேணுவைாபால் எழுத்த சின் எல்கை - ரோெ சந்தரேரோென்

டறல்ஸடறய் சிறநத எழததறள் கட்டுரைற,  அல்லத 
பதறஸபதறபயவ்ஸகிியற?  இப்படி ஒரு கிணUப்புச்சிக்கில் 
உலகிில் உணடு. 

பதறஸபதறபயவ்ஸகிியUன எழததில் ஒரு பதருரிமை் கட்டுரைல் 
(thriller)  இயல்பு உணடு;  டறல்ஸடறயUல் அப்படியல்லறத 
ஓர ஒழஙகிமைரிமைதி.  அதனறல்,  டறல்ஸடறபய சிறநத 
எழததறளர எனபத ஒரு கிணUப்பு. 

நறன ஆனறல் பதறஸபதறபயவ்ஸகிியUன ஆள. 
முதனமைரிமையறகி அவருமைடய கணவறரப்புகிளுனின 
ரிமைனச்சிடுக்ககிபள கிற் கட்டுரைணம் எனறறலம் அதற்கம் 
அப்பறல் அவருமைடய பசறல்முமைறயறல் 
ஈரக்கிப்பட்டவன.  இனமைறக்க நறபரிமைல்லறம் 
எழதகிிபறறபரிமை,  வறசிக்கிிபறறபரிமை,  வUமைளமைவ 
முனபசறல்லி வUமைனமையப் பUனபசறல்லம் -  அதறவத 
‘the  effect  first  and  the  cause  thereafter’  பறணU -  அமைத 
உலகக்பகி முதனமுதலில் உருவறக்கிித தநதவர 
பதறஸபதறபயவ்ஸகிி எனபத வ் கட்டுரைலறறு.  நிகிழச்சி 
வரணமைனகிள ரிமைட்டுரிமைல்ல,  அவ் கட்டுரைத வறக்கிியஙகிள 
ஓப் கட்டுரைறனறுபரிமை அப்படியறனபதறரு கிட்டுரிமைறனததில் 
அமைரிமைநதமைவ.  (பரிமைறழிபபயரப்பUல் அமைத 
இழநதிருப்பபறம்).  அததமைகியபதறர எழததநமைட 
கிற் கட்டுரைணரிமைறகிபவ, அவ் கட்டுரைத எழததில் அநத நறடகிவழக்க.

பரிமைறழிவUமைளயறட்டில் ஈரப்புளள நறன,  அப்படி, 
பதறஸபதறபயவ்ஸகிியUன ் கட்டுரைசிகினறகி இருநததில் 
வUயப்பபறனறும் இல்மைல.  ஆனறல் அத 
சு.பவணபகிறபறமைல வறசிக்கிிற வமை் கட்டுரைக்கம்தறன. 

சு.பவ.  ஒனறும் எழததில் சிலம்பறடுகிிறவர அல்லர. 
ரிமைிகிச் சறதற் கட்டுரைணரிமைறன எழததநமைட அவருமைடயத. 
ஆனறல் அவமை் கட்டுரை வறசிக்கிவறசிக்கி,  டறல்ஸடறயUன 
சிறப்பு எனன எனபத அதவறகிபவ புலரநத வUடிநதத. 
படிததவற்றில் இருநதல்லறரிமைல் பட்டவற்றில் இருநத 
எழதகிிறறப் கட்டுரை அதவற எனறறல், ‘் கட்டுரைஷ்யன ரிமைறஸட்டரஸ’ 
எல்லறருபரிமை அப்படிததறபன? இத பவறு வUசயம்.

சு.பவ.யUன எழததநமைட ரிமைிகிச் சறதற் கட்டுரைணரிமைறனத 
எனபறனற?  எனறறல் அத சற்று 
எளுனிமைரிமைப்படுததல்தறன.  தல்லியதமைத வUவ் கட்டுரைமைணயUல் 
அணகம் பஜயபரிமைறகினுமைடய,  அல்லத கட்மைடமையக் 
கழப்பU அகிததளளமைத புறப்ப் கட்டுரைப்பUல் வறய்பUளக்கி 

எழப்பும் பகிறணஙகிியUனுமைடய எழததநமைட 
பபறனறபதற அல்ல சு.பவ.யUனுமைடயத எனறுதறன 
பசறல்லவநபதன.

இநத இடததில்,  சு.பவ.யUன “சறபநிமைனவகிள”  கிமைத 
நிமைனவக்க வருகிிறத.  ”ப்பீம்ப்பீடகிற பறமைறயUல் 
உருகிிவரும் நZரமுளளுனிச்சறறு பறமைறக் கிததியUல் பட்டுப் 
பளபளக்கிப் பறயம் கில்கதிமை் கட்டுரை வZ் கட்டுரைனுனின பUதஙகம் 
கிணகிளுனில் ப்பீறிடும் ஒளுனிபயன தமைலமுடியUல் புகநத 
நமை் கட்டுரைக்கிிறத...”  எனறிப்படிப் புறததவரும் அநதக் 
கிமைதநறயகிியUன கற்றுகிள,  ஒரு பகிடி பபறனறு, 
யறமை் கட்டுரைச் சுட்டுகிினறன எனபமைத யூகிிக்கி முடியம். 
ஆனறல் அமைவ பகிடி அல்ல;  ஒரு பரிமைமைத,  பபறதறமைரிமை 
ரிமைிக்கி இச் சமூகிச் சூழலில்,  எப்படி அநநியப் பட 
பநரகிிறத எனபதறன இதயததின ் கட்டுரைததக்கிசிவகிள.

அபததறன,  சு.பவ.யUன எழததகிள எதவபரிமை ஒற்மைறப் 
பரிரிமைறணததிலறனத இல்மைல.  “வட்டததிற்களபள”, 
அதன நறயகிி ‘வயர கமைட’  பUனன முடியறதமைதப் 
பற்றிய கிமைதயனறு,  அத உலகி வறழக்மைகிக்க 
வறக்கிப்பட்ட ஒரு கிமைலஞனுனின பதறல்வU பற்றியத. 
அப்படி வறசிததறல்தறன அதில் வரும் 
கிருக்கிமைலப்புகிள இ் கட்டுரைணடும் கடுதல் அரததம் பபறும். 
அப்படி வறசிக்கித பதரியறத வறசகிரகிளுக்க சில 
கிமைதகிள பரிமைறட்மைடயறய் முடிவன பபறலவம் 
பதறற்றம்த் கட்டுரைக் கடும்.

ஆகி,  சு.பவ.யUன எழததகிள பரிமைபலறட்டரிமைறகிததறன 
சறதற் கட்டுரைணரிமைறனமைவ; உட்கிிமைடயUல் ரிமைிகி ஆழரிமைறனமைவ.

அப்புறம்,  சு.பவ.  பவளறண பதறழில்சறரநத 
எழததகிளுனில் வல்லவர எனபறறரு படிரிமைம் 
உருவறக்கிித த் கட்டுரைப்படுகிிறத.  ஒரு பகிறணததில் அத 
உணமைரிமை எனறறலம்,  அவர பவளறணமைரிமைச் சூழமைல 
எதற்கிறன கிருப்பபறருளறகிப் பயனபடுததகிிறறர எனறு 
புரிநதபகிறளளும் ‘ஐபவசு’  உளளவரகிளறல் ரிமைட்டுபரிமை 
அதன ஆழததக்கள பபறகி முடியம்.  எடுததக்கிறட்டறகி, 
ஒரு பதறட்டததில் ரிமைிளகிறய்ச் பசடிகிள இமைலகிறுததச் 
பசழிதத நிற்கிினறன.  ஒரு தறய் அவற்மைறப் 
பறரக்கிிறறள. தன முமைலகிமைளக் கிட்டவUழதத, நZப் கட்டுரைறடிப் 
பறயம் வறய்க்கிறலில் பறல் ப்பீய்ச்சி வUடுகிிறறள. 
அக்கிணபரிமை பதறட்டததின அததமைன பசடிகிளும், 
வறனநிமைறநத தற் கட்டுரைமைகிகிள என,  பூததப் பபறலிகிினறன. 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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இத பரிமைஜிக்கில் ரியலிசம். ரிமைறரக்கபவமைஸி பரிமைற்பகிறள 
கிறட்டுவதனறி பவபறறனறும் சறதிக்கி முடியறதவரகிள 
பவட்கிப்படததக்கி ‘ஒரிஜினல் இநதியன பரிமைஜிக்கில் 
ரியலிசம்’.  ஆனறல் சு.பவ.  அப்படி ஓர இலக்கிியக் 
பகிறளமைகிக்கிறகி வலிநத இமைத எழதவUல்மைல எனபத 
வUசயம் அறிநதவரகிளுக்க ரிமைட்டுபரிமை பவளுனிச்சம்.  (1) 
ரிமைிளகிறய்ச்பசடி பூக்கிறரிமைல் இமைலகிறுததச் 
பசழிததக்பகிறணபட பபறனறல் அதன வUமைளச்சல் 
பற்றிய கிவமைல எநத ஒரு பதறட்டக்கிற் கட்டுரைமைனயம் 
பதறற்றிவUடும்.  (2)  பபறலபவ,  உடல்பசழிததம் 
பூப்பபய்தறத பபணகிள பற்றிய கிவமைலயம். 

ஆகி,  சு.பவணபகிறபறலின அக்கிமைறயம் 
பபறருளமுடிபும் பவறு.

கிறநதறலட்சுரிமைி அம்மைரிமையறரின பபணணUயதமைத 
ஆதரிததப் பபசும் “சப்மைபக்கிட்டு”  கிமைத நறயகின,  தன 
நணபரின ரிமைகின அநத அம்மைரிமையறரின ரிமைகிமைளப் 
பபணபறரக்கி வநத நிற்மைகியUல்,  “பபறம்பள ் கட்டுரைறஜ்ஜியம் 
பUடிச்ச கடும்பம்டற.  ஆணறதிக்கிம் அத இதம்பறளுகி... 
பவற நல்ல எடரிமைற பறரக்கிலறம்.”  எனறு பவட்டி 
வUடுகிிற அநத இடததில் கிமைத முடிகிிறதில்மைல. 
‘திடீப் கட்டுரைன பநற்மைறய கினவ நிமைனவக்க வநதத,’ எனறு 
இனபனறரு ரிமைட்டததக்க நகிரநத முடியம்பபறத, ரிமைனுனித 
ரிமைனததின கிcழமைரிமைகிமைளப் பற்றி எழதவதில் இவரக்க 
இமைண இவப் கட்டுரைதறன எனறு நரிமைக்கத பதறனறிவUடும்.

ஒரு சக்கிிலியக்கடி ரிமைறணவன தனபனறடு படிக்கம் 
பஜயசுதறவUன முன நல்ல உடுப்பு உடுததி 
அசததபவணடும் எனறு ஆமைசப்படுகிிறறன.  (எவ்வளவ 
இயல்பறன ஆமைச பறருஙகிள!)  ஆனறல் அதற்கிறகி தன 
அம்ரிமைற ஆமைசயறகி வளரக்கம் ஆடு கட்டிகிமைள 
வUற்கம் அளவக்க படிப்புக்கப் பணம் பவணடும் எனறு 
பபறய்க்கிற் கட்டுரைணம் பசறல்கிிறறன.  அநத ஆடு,  கட்டிகிள 
பற்றிய வரணமைனக் கிறட்சிகிமைளப் பறருஙகிள:

||கட்டிகிள பதருவUல் ஏறி இநதப் பக்கிமும் 
அநதப் பக்கிமும் பறரததக் கிததின. 
ஓட்டமும் நமைடயரிமைறகிக் கட்டிகிமைளப் 
பறரததக் கிததிக்பகிறணபட நிமைறநத 
வயUற்மைறத தூக்கிி நறலகிறலில் 
தடக்தடக்பகின தறணடிததறணடி 
ஓட்டததில் வநதத தறயறடு.  பனஙகிறய் 
பபறனற கினதத ரிமைடியம் புமைடதத 
கிறம்புகிளும் பதறமைடயUல் இடிதத இடிதத 
பவகிதமைதத தடுததன.  ஓடிவநத ஆடு 

அடிதபதறணமைடயUலிருநத வநதவUட்படன 
வநதவUட்படன எனற க் கட்டுரைமைல எழப்பUயத. 
தவ்வறளரிமைிட்டுச் பசனற கட்டிகிள, 
நடுதபதருவUல்,  தறய்ரிமைடியUல் முட்டி 
ரிமைணடியUட்டன.  கிறல்கிமைள முட்டுக்க 
ஏற்ற வUதததில் அகிட்டி மைவதத ஆடு, 
கட்டிகிளுனின ஆடுகிினற வறமைல முகிரநத 
நக்கிியத.  கட்டிகிள ரிமைணடியUட்டு 
கிறம்புகிமைள உறிஞ்சின.||

||”என படிப்பப பபறச்சு.  ஆடு ஆடுனனு 
சறவபற.  நறன நறசரிமைறப் பபறபறன,”  எனறு 
சணமைடயUட்டறன.||

||750  ரூபறய்க்க தறபயறடு கட்டிகிமைள 
பசரதத வUற்று,  கியUறு ரிமைறற்றி,  “நல்லற 
இருக்கிணம்;  பல்கிிப் பபருகிணம்!”  எனறு 
வறஙகிியவருக்க வறழததச் பசறல்லித 
தநதறள.  அம்ரிமைறவUன உதடுகிள 
பகிறணUக்பகிறணடன. வறஙகிியவன இழக்கி 
இழக்கி அவன பUனனறல் பசல்லறரிமைல் 
அம்ரிமைறமைவப் பறரததக் கிழதமைத இழததக் 
கிததியத கிருஙகிணணU.  பதறமைடப்பக்கிம் 
பUடிகியUற்மைற பபறட்டு இழததச் பசல்ல 
பUனனஙகிறல்கிமைளத பதக்கிிக்பகிறணபட 
முகிதமைத ரிமைட்டும் அம்ரிமைற பக்கிம் திருப்பU, 
பற பற எனறு கிததிக்பகிறணடு பபறனத.||

||அம்ரிமைறவUன அடிவயUறு பவட்டிபவட்டித 
தடிததத.  பற்கிளுனிமைடபய எச்சில் நூல் 
பUமைணய பரிமைல்ல வறய்திறநத அழத 
பரிதவUததறள.  ஒரு மைபசற பதறடறரிமைல், 
“மைநனற,  பறரததச் பசலவ பணணடற! 
தம்பU தஙகிச்சி எல்லறம் ஒனன நம்பU 
இருக்க மைநனற!  நல்லறப் படிக்கிணம் 
மைநனற!” எனறு தநதறள.||

இமைத,  “இமைழகிள”  கறுநறவலிலிருநத, 
இமைடப்பகதிகிமைள பவட்டிபவட்டிததறன 
ஒட்டியUருக்கிிபறன.  அப்படியம் கிணணUல் 
நZரபசற் கட்டுரைததறன தட்டச்சி முடிதபதன. 

இபத பபறல “ஆட்டம்”  நறவலில்,  ஒப் கட்டுரை தறய்க்க 
இனபனறரு தநமைதயUல் பUறநதவள எனறறலம் அக்கிற 
எனபறறரு உறவ வருகிிறத.  வறசிக்மைகியUல் தவUததப் 
பபறபவறம்.  ஆனறல்,  ஓர ஆண எழததறளரக்க அம்ரிமைற 
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அல்லத அக்கிற பற்றி எழதவதம் ஒரு பபண 
எழததறளரக்க அப்பற (“பமைழயன கிழிதலம்” நறவலின 
அப்பற கணவறரப்புக்கிறகி சிவகிறரிமைிமையப் 
பற் கட்டுரைறட்டுகிிபறன) அல்லத அணணன பற்றி எழதவதம் 
பபரிய சறதமைன ஆகிறத எனறுதறன கிருதகிிபறன. 

இநத எல்மைல வUளுனிம்பUல்தறன சு.பவணபகிறபறல் ஒரு 
பநடுநதறவல் தறவகிிறறர.  “ஆட்டம்”  நறவலில் 
கறவரகட்டம் பற்றிய வரணமைனகிள, பரிமைலம் ஒப் கட்டுரைறரு 
கிமைதகிளுனிலம் பபணகிளுனின பU் கட்டுரைச்சமைனகிளுக்கள 
உளளுனிறஙகவத;  ரிமைறதவUடறய்,  பபறுகிறலம், 
கிருக்கிமைலப்பு,  பறல்கிட்டிக்பகிறளளுதல் இனன 
சிக்கில்கிள ரிமைட்டுரிமைல்ல,  கிததிபரிமைல் நடப்பத பபறனற 
ஆகம் ஆகிறத ‘பதறடுப்பு’கிளுக்கள வUழநத நம்மைரிமை 
அமைலக்கிழிப்பதின வழியறகி இநத சமூகி அமைரிமைப்பUன 
சிக்கிலறன இருட்டு மூமைலகிமைளயம் சுட்டிக் 
கிறட்டுகிிறறர.  “நிலம் எனனும் நல்லறள”  கிறட்டும் 
ரிமைமைனவUதறன இனமைறக்க நமைடமுமைற உணமைரிமை. 
ஆனறல் நம்மைரிமைப் பமைழமைரிமைக்கள வற்புறுததறரிமைல், 
பமைழமைரிமை பதறட்டு,  நிகிழகிறலததக்கள 
ஆற்றுப்படுததகிிறறர பறருஙகிள,  அஙகதறன 
சு.பவணபகிறபறல் இனறியமைரிமையறமைரிமை எனனும் 
நிமைலமைய எட்டுகிிறறர.

புதமைரிமைப்பUததன பபறனற பரிமைமைதகிள கிமைத எழதிய 
பரிமைறழி இத.  பதறனறுபதறட்டு வநத தரிமைிழக்கடிகிளுனில் 
பUறநத வநதவரகிள ரிமைட்டுரிமைனறு,  வநபதறிய பUறக 
இதமைனத தம் பரிமைறழியறகி வரிததவரகிளும் 
எழதிவருகிிறறரகிள. “நிலம் எனனும் நல்லறள”,  அப்படி, 
பதலஙகிரகிமைளப் பற்றிய கிமைத.  ஆனறல் அநதக் 
கிமைதரிமைறநதரகிளுமைடய நிலப்பற்று,  பவட்மைகிமையப் 
பறருஙகிள!

சு.  பவணபகிறபறலின தறய்பரிமைறழி இனனபதனறு 
அறிபயன.  ஆனறல் இனறுவமை் கட்டுரை எழதிய தரிமைிழ 
எழததறளரகிளுனில் இவருக்க இமைண எனறு பசறல்ல 
எவரும் இல்மைல எனபற பதறனறுகிிறத.  கிற் கட்டுரைணம், 
பவபறறருவரும் இவமை் கட்டுரைப்பபறல் எதிரபறலினமை் கட்டுரை 
ஊடறுததக் கிறட்டும் நுணக்கிம் பபற்றிலர. 
க.அழகிிரிசறரிமைி ஓ் கட்டுரைளவக்கத பதறுகிிறறர; 
தி.ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன தன பவட்மைகிகிமைள எதிரபறலில் 
ஏற்றியவர அவ்வளபவ. 

பதறஸபதறபயவ்ஸகிியUன கருபஷஙக்கிற பதருகிிறறள; 
ரிமைற்பறறரு பபணணம் என நிமைனவUல் இல்மைல. 
ஆனறல் டறல்ஸடறயUன அனனற,  கிிட்டி,  ரிமைரயற, 

நடறஷற, பஸிறனயற இப்படி... 

இப்படிததறன டறல்ஸடறய் சிறநத எழததறளர எனனும் 
முடிவக்க வநபதன.       

-oOo-   
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ச வவேணுவைாபால சின் செவேண்ணப்பிகல - செசந்த சில் நாதன்

பவணணUமைல சிறுகிமைதத பதறகப்பு படிப்பதற்க முன 
அநத வறரதமைதமைய  நறன அறிநததில்மைல.  அகி் கட்டுரைறதி 
பவணணUமைல எனறறல் ஈடுகிறட்டறத வறஙகிப்பட்ட 
கிடன (unsecured  loan)  எனகிிறத.  சு.  பவணபகிறபறல் 
கிமைதயUல் மைகியறுநிமைல எனற பபறருளுனில் 
உபபயறகிப்படுததியUருக்கிிறறர. 

பவணபகிறபறலின இநத சிறுகிமைதத பதறகப்பUல் வரும் 
எளுனிய ரிமைனுனிதரகிள முக்கிறல்வறசிப் பபர 
மைகிவUடப்பட்டவரகிளதறன.  வUவசறயம் பநறடிததப் 
பபறய் எனன பசய்வபதனறு பதரியறரிமைல் 
திமைகிப்பவரகிள,  கடிகிற் கட்டுரைக் கிணவமைன வUட்டுச் பசல்ல 
வழி பதரியறரிமைல் தவUப்பவரகிள, வறழநத பகிட்டவரகிள, 
பரிமைட்ரிகபலஷன பளளுனியUன அமை் கட்டுரைகமைற 
ஆஙகிிலததக்கத தடுரிமைறறும்  கழநமைதகிள என 
அமைனவரும் மைகிவUடப்பட்டவரகிளதறன. 

ஆனறல் யறரும் நம்பUக்மைகி இழப்பதில்மைல. 
எப்பறடுபட்டறவத முனபனறி வUடலறம் எனறு 
நம்புகிிறறரகிள. ஆழதமைளக் கிிணறுகிள மூலம் தணணZர 
வநத வUடும் எனறும்,  ஆஙகிில வழிக் கில்வU கிற்பதன 
மூலம் கழநமைதகிள  முனனுக்க வநதவUடுவறரகிள 
எனறும்,  தன சறதி அ் கட்டுரைசியல் தமைலவர மூலம் 
அ் கட்டுரைசியல்வறதியறகிிவUடலறம் எனறும்,  வறழம் கிமைல 
கிற்பதன மூலம் தன கிஷ்டஙகிளுக்க வUடிவ 
கிிமைடக்கம் எனறும்  நம்புகிிறறரகிள.  ஆனறல் அவரகிள 
நம்பும் வUடிபவளளுனிகிள அவரகிமைளக் 
மைகிவUட்டுவUடுகிினறன.  அமைதயம் அவரகிள 
தறஙகிிக்பகிறணடு வறழக்மைகிமையத பதறடரகிிறறரகிள.

பவணபகிறபறலின கிமைதகிள பந் கட்டுரைடியறனமைவ. 
வUவ் கட்டுரைமைணகிள மூலம் கிமைதக்கிளமைனச் 
பசறிவபடுததபமைவ.  வUவசறயம் சறரநத அவ் கட்டுரைத 
கிமைதகிளுனில் இமைவ சற்று அதிகிரிமைறகிபவ பதரியம். அநத 
வUவ் கட்டுரைமைணகிமைளபய படிரிமைஙகிளறக்கம் ் கட்டுரைசவறதம் 
இயல்பறகிபவ அவ் கட்டுரைத கிமைதகிளுனில் மைகிகடி வருகிிறத.

’உயUரச்சுமைன’  பபரியரிமைகிளுனிடம் கிடன வறஙகிி 
பபறரபவல் பபறடும் ஒரு சம்சறரியUன கிமைத.  அவள 
கிணவனுக்கத பதரியறரிமைல் எடுதத பகிறடுதத பணம். 
பக்கிதத ஊரில் பகிறலற கிம்பபனுனி ஆ் கட்டுரைம்பUதத பUறக 
கிிணறு வற்றி வUடுகிிறத.  பபறரபவல் பபறட்டறலறவத 
நZர கிிமைடக்கரிமைற எனறு முயற்சி பசய்கிிறறர.  முயற்சி 
வZணறகிிறத.  பணமும் பபறய்வUட்டத.  எல்லறரும் 

நிமைலகமைலநத கிிடக்மைகியUல் பப் கட்டுரைன கிcபழ வUழநத 
அழகிிறறன. யறரும் அவமைனக் கிணடுபகிறளளவUல்மைல. 
“நறன பசததப்  பபறபறன”  எனறவறறு பபறகிிறறன. 
அமைதக் பகிட்டு அவன அம்ரிமைற ஓடிவநத தூக்ககிிறறள. 

உயUரச்சுமைன வற்றி வUட்டறல் வUவசறயU எனன 
பசய்வறன?  ஒவ்பவறருவ் கட்டுரைறய் வயல் வ் கட்டுரைப்மைப வUட்டு 
சிறு நகி் கட்டுரைஙகிளுக்கம் வணUகிததக்கம் நகிரும் அவலம் 
இநதக் கிமைதயUல் அழததரிமைறய்ப் பதியப்படுகிிறத. 
பரிமைட்ரிகபலஷன பளளுனியUல் இ் கட்டுரைணடறயU் கட்டுரைம் ரூபறய்க்க 
ஆசிரியர பவமைல பறரக்கம் ரிமைகிள,  கிணணப்பரின 
பப் கட்டுரைன பபயர நிதின எனறு வUவ் கட்டுரைஙகிள மூலம் சமூகி 
ரிமைறற்றஙகிள உணரததப்படுகிினறன.  கிணணப்பர, 
திருரிமைணததிற்க நிற்கம் அவ் கட்டுரைத இமைளய ரிமைகிள, பப் கட்டுரைன 
நிதின எனறு மூனறு பபர பறரமைவயUல் இநதக் கிமைத 
பயணUக்கிிறத,  கிமைதயUல் எனமைனப் பறதிதத வரிகிள 
இமைவ

ரிமை் கட்டுரைஙகிள ஒரு பநறடியUல் கிறணறரிமைல் பபறனறல் கடப்  
ப் கட்டுரைவறயUல்மைல.  கிணபணதிப் கட்டுரை சிறுகிச் சிறுகி சறவUல்  
தடிப்பமைத தினமும் பறரததத பதறமைலப்பத தறன  
பவதமைன.  இபதனன பஜனரிமை பறவபரிமைற-  வUவசறயU 
ஒருவரின அப்பட்டரிமைறன பவதமைனமையப் பU் கட்டுரைதிபலிக்கம் 
க் கட்டுரைல். 

’புததயUரப்பு’  கிமைத இநதத பதறகப்பUல் சிறநத 
கிமைதகிளுனில் ஒனறு.  வறட்சியUனறல் சிமைன ரிமைறட்டுக்க 
மைவக்பகிறல் மைவக்கி முடியறரிமைல் ஊப் கட்டுரைல்லறம் பதடி 
அமைலகிிறறன.  வZட்டில் அவன ரிமைமைனவUயம் நிமைற 
ரிமைறதக் கிரப்பUணUயறய் இருக்கிிறறள.  ரிமைறட்மைட 
வUற்றுவUட அவன ரிமைனம் ரிமைறுக்கிிறத.  பவறு 
வழியUல்லறரிமைல் நளளுனி் கட்டுரைவUல் தZவனம் திருட முயனறு 
ரிமைறட்டிக்பகிறளகிிறறன.  ரிமைறுநறள பஞ்சறயததில் நிற்கி 
பநரிடும் எனறு பயநத பூச்சி ரிமைருநத கடிததத 
தற்பகிறமைலக்க முயனறு கிறப்பறற்றப்படுகிிறறன. இநதக் 
கிபளப் கட்டுரைததில் அவன ரிமைமைனவUக்கக் கமைறப் 
பU் கட்டுரைசவததில் பபண பUளமைள பUறக்கிிறத. 

`”பகிறஞ்சம் கட இ் கட்டுரைக்கிம் கிறட்ட 
ரிமைறட்படஙகிிற பரிமைல பபறகிிற பகிவறபன!. 
இநதற இநதப் பUஞ்சப் பறரு”  எனறு 
ஆகிறயதமைதப் பறரதத பசறனனறள 
கினகி் கட்டுரைறஜின அம்ரிமைற.  பUசுபUசுக்கம் 
கழநமைதமையப் பறரததறள.  அவச் கட்டுரை 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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அவச் கட்டுரைரிமைறகி உலமைகிப் பறரக்கி வநதிருக்கம் 
அதன உருமைவப் பறரதத ‘தணUச்சலகிறரி’ 
எனறறள.  பசமைலயUன கிடவறய் ஓ் கட்டுரைததில் 
நுமை் கட்டுரைதத எச்சிலில் சூரியன ஒடுஙகிி 
ஒளுனிரநதறன.  சிசுவUன புனமுறுவலில் 
சூரியன நடுஙகிியத’

அநதக் கிமைடசி இ் கட்டுரைணடு வரிகிளுனில் உளளத புததயUரப்பு. 
எவ்வளவ வறணடறலம் உயUர எனபத எப்பபறதம் 
தனமைனப் புதப்பUததக் பகிறளளப் பபற் கட்டுரைறடும்.  அநதப் 
பபற் கட்டுரைறட்டததில்தறன இநத உலகிம் இயஙககிிறத.

இநதத பதறகப்பUல் உளள கிமைதகிமைள வUவசறயக் 
கிமைதகிள,  சிறு நகி் கட்டுரைக் கிமைதகிள எனறு இ் கட்டுரைணடறகிப் 
பUரிததவUடலறம்.  சிறு நகி் கட்டுரைக் கிமைதகிள பபரும்பறலம் 
பபணகிள சுரிமைக்கம் பற் கட்டுரைதமைதப் பற்றியமைவபய. 
பவணபகிறபறல் தன கிமைதகிளுனில் வரும் பபணகிமைளக் 
கிரிசனததடபனபய பமைடக்கிிறறர.  கடிகிற் கட்டுரைக் 
கிணவனுனிடம் அடி வறஙகம் பபணகிள,  பவமைலக்கப் 
பபறகரிமைிடததில் மைகி பUடிதத இழக்கிப்படும் பபணகிள 
அவர கிமைதகிளுனில் அடிக்கிடி வநத பபறகிிறறரகிள.

தமைலப்புக் கிமைதயறன ’பவணணUமைல’  அப்படிப்பட்ட 
ஒரு பபணமைணப் பற்றியத.  பறலியல் கிிளரச்சிக்கிறகித 
திமை் கட்டுரை அ் கட்டுரைஙகக்கச் பசல்லம் வழியUல் 
சறமைலபயற் கட்டுரைததில் நிற்கம் பபணமைணப் பறரக்கிிறறன 
அவன.  முதலில் அவமைளத தவறறகி நிமைனக்கிிறறன 
பUனனர நகிபலடுக்கம் கிமைடயUல் பவமைல பறரதத 
பபண எனறு ஞறபகிம் வருகிிறத.   அவமைளச்.  சில 
முமைறதறன பறரததிருக்கிிறறன.  எதற்கிறகி சறமைலயUல் 
கிறதத நிற்கிிறறள எனறு அவளுனிடம் பகிட்கம்பபறத, 
அவள அப்பற அருகிில் உளள ரிமைருததவரிமைமைனயUல் 
இறநத வUட்டதறகிவம் அவர உடமைலப் பபற 
கிறசில்லறததறல் பதரிநதவரகிள யறரும் வருகிிறறரகிளற 
எனறு கிறததிருநததறகிவம் கறுகிிறறள. 
அணணனகிளறல் வU் கட்டுரைட்டப்பட்டு ஊருக்கப் புதிதறய் 
வநதவரகிள.  நகி் கட்டுரைததில் யறமை் கட்டுரையம் பதரியறத.  பவமைல 
பறரதத இடததிலம் முதலறளுனி மைகிமையப் பUடிதத 
இழதததறல் பவமைலமைய வUட்டு நினறுவUட்டறள. 
இப்படிப்பட்ட மைகியறுநிமைலயUல் நிற்கம் பபணமைணத 
தவறறகி நிமைனததவUட்படறபரிமை எனறு இவன ரிமைனம் 
பதறுகிிறத.  இறுதிக் கிறரியததக்க பவணடிய 
ஏற்பறடுகிமைளச் பசய்யத பதறடஙககிிறறன. 

உடமைல வZட்டிற்கக் பகிறணடு வநததம் 
எனமைனப் பறரதத அவள கம்பUட்டத 

உளபள கிிடநத கமைடநதத.  அவள 
மைகிகிளுனில் இருநத நடுக்கிம் முளளறய்க் 
கததத பதறடஙகிியத

எனறு முடிகிிறத கிமைத.  சுஜறதறவUன புகிழ பபற்ற 
’நகி் கட்டுரைம்’  கிமைதக்கச் சரிமைரிமைறகி இநதக் கிமைதமையச் 
பசறல்லலறம்.

’பபரிளம் பபண’  கிமைத கிண முனபன கிமை் கட்டுரைநத 
பகிறணடிருக்கம் தன இளமைரிமைமையத தக்கி மைவக்கிப் 
பபற் கட்டுரைறடும் பபணமைணப் பற்றிய கிமைத.  சடஙக 
வUழறவUற்கப் பபறகிிறவள அஙக எல்லறரும் தனமைனப் 
பறரக்கி பவணடும் எனறு எடுப்பறய் அலஙகிற் கட்டுரைம் பசய்த 
பகிறணடு அஙக இருக்கம் சினனப் பபணகிளுடன 
தனமைன ஒப்பUட்டுப் பறரக்கிிறறள.  இவள1  பபணபணற 
நிமைறரிமைறத கிரப்பUணUயறய் வZட்டில் இருக்கிிறறள.  இ் கட்டுரைவ 
வUழறவUற்க அலஙகிரிததக் பகிறளள எல்லறம் தயறர 
பசய்த பகிறணடிருக்கம்பபறத  பபணணUற்கப் பU் கட்டுரைசவ 
வலி வநத வUடுகிிறத.  இவளுக்கப் பபண பரிமைல் 
பகிறபம் பகிறபரிமைறய் வருகிிறத. பபறதவறகிக் கிமைதகிளுனில் 
கிறணக்கிிமைடக்கம் தறய்மைரிமைக்கம் நிஜ வறழக்மைகிக்கம் 
உளள மு் கட்டுரைமைணக் கிறட்டுகிிறத இநதக் கிமைத. 

பவணபகிறபறலின கிமைதகிளுனில் வரும் கழநமைதகிள 
இயல்பு ரிமைறறறதவரகிளறகிபவ இருக்கிிறறரகிள. 
’நிரூபணம்’  கிமைதயUல் வரும் எபபனசர இதற்க 
நல்லபதறரு எடுததக்கிறட்டு.  கடிகிற் கட்டுரைத தநமைத, 
அதனறல் எரிச்சலில் இருக்கம் தறய்,  பயமுறுததம் 
ஆஙகிில வழிக் கில்வU எனறு அவன உலகிம் 
பயததறl லறனதறகி இருக்கிிறத.  கட வUமைளயறடும் 
மைபயன பகிட்ட வறரதமைத பசறல்லித திட்டும்பபறத 
பதிலக்கத திட்டவம் முடியவUல்மைல (ஜZசஸ மைகிவUட்டு 
வUடுவறர எனறு அவன அம்ரிமைற பசறல்லியUருக்கிிறறள). 
இததமைன பU் கட்டுரைச்சமைனகிளுக்க நடுவUல் சரச்சுக்கப் 
பபறகம் வழியUல் அநறத் கட்டுரைவறய் கிிடக்கம் பUச்மைசக்கிற் கட்டுரைத 
தறததறமைவப் பறரததப் பரிதறபப்பட்டு  பUஸபகிட் 
வறஙகிிக் பகிறடுக்கிிறறன. 

பUஸபகிட்மைட வறஙகிியவன ,”Jesus Christ never fails to feed 
his followers” எனறறன ஆஙகிிலததில். “He lives with Children” 
எனறு புனனமைகிததபடி பரிமைரி பகிறல்டு உமைறமைய 
ஆரவரிமைறகிப் பUரிததறன
’புற்று’  கிமைதயUல் வரும் சிறுரிமைி பூரிமைிகிறவம் 
பயப்படுகிிறறள.  கிமைத அவளும் அவள சிபநகிிதிகிளும் 
நறய்க்கட்டி வறஙகி முயற்சிப்பதில் ஆ் கட்டுரைம்பUக்கிிறத. 
வUமைல அதிகிமுளள நறய்க்கட்டிமைய வறஙகி 
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முடியறரிமைல் தவUப்பவள,  பதருவUல் வளரும் 
நறய்க்கட்டி ஒனறிமைன வZட்டுக்க எடுததச் பசல்கிிறறள. 
பபட்மைட நறய்க்கட்டிமைய வளரததறல் கட்டி பபறட்டுத 
தளளும் எனறு அவள ரிமைறரிமைற பசறல்கிிறறன. பூரிமைிகிறமைவ 
ஏரிமைறற்றி கட்டிமைய எடுததக் பகிறணடு பபறய் 
நடுப் கட்டுரைறட்டில் தளளுனிவUட்டு வUடுகிிறறன.  தூக்கிி 
எறியப்பட்ட நறய்க்கட்டி,  பரிமைல்வZட்டில் இருநத அக்கிற 
கில்யறணம் எனற பபயரில் இனபனறருததர வZட்டுக்கத 
தளளுனி வUடப்பட்டத,  தனக்க அடுததப் பUறநத சில 
நறட்கிளுனில் தவறிப்பபறன தஙமைகியUன  நிமைனவ 
எல்லறம் பசரநத பூரிமைிகிறமைவப் பயமுறுததகிிறத. 
அவள அம்ரிமைறவUடம் பகிஞ்சிகிிறறள

”பசறல்லரிமைற.  எனமைனய எஙகியறவத 
தளளுனி வUட்டுறரிமைறட்டபய.  சறகநதணடியம் 
ஒஙகடபவ இருக்பகிம்ரிமைற.  ப்ளZஸரிமைற” 
பநஞ்சு எனனபவற அதிரநதத 
அம்ரிமைறவUற்க.

ஆண பபண உறவUன சிக்கில்கிமைள இரு கிமைதகிளுனில் 
பதறட்டுச் பசல்கிிறறர பவணபகிறபறல்.  அவற்றில் 
’உளளுனிருநத உடற்றும் பசி’  அதிரச்சி ரிமைதிப்ப்பீட்மைடயம் 
ரிமைமதத்தை மீறி முக்கிியரிமைறன கிமைத.  கிமைதயUன தமைலப்பு 
திருக்கறளுனில் இருநத எடுக்கிப்பட்டத.

வUணஇனறு பபறய்ப்பUன வUரிநZர வUயனுலகிதத
உளநின றுடற்றும் பசி

எனபத கறள.  பவணடிய கிறலததில் ரிமைமைழ 
பபய்யறவUட்டறல் நZ் கட்டுரைறல் சூழநத இவ்வலகிததின 
உயUரகிமைள வருததம் பசி.

கிமைத மூனறு தஙமைகிகிமைளக் கிமை் கட்டுரை பசரக்கம் 
அணணமைனப் பற்றியத.  சினன வயதிபலபய அப்பற 
வUட்டுவUட்டுப் பபறய்வUட்டறர.  அம்ரிமைறவம்  இறநத 
பபறகி,  கலி பவமைல பசய்த தஙமைகிகிமைளக் 
கிறப்பறற்றுகிிறறன அணணன.  கிமைத கிமைடசித 
தஙமைகியUன பறரமைவயUல் பசறல்லப்படுகிிறத. 
இ் கட்டுரைணடறம் அக்கிற கில்யறணம் ஆகிிப் பபறன பUறக 
இவள தஙகிளுக்கிறகி தன இளமைரிமை முழவதம் 
பசலவழிதத அணணமைன நனறறகிப் பறரததக் பகிறளள 
பவணடும் எனறு நிமைனக்கிிறறள.  பவமைல பறரக்கம் 
தணUக்கிமைடயUன வறசலில் நினறு தனமைன பநறட்டம் 
வUடும் பஜயக்கரிமைறர பரிமைல் வரும் ஈரப்மைப  இனுனி 
தணடிததக் பகிறளள பவணடும், அணணன பசறனனபடி 
பகிட்கி பவணடும் எனறு உறுதி பகிறளகிிறறள.  அனறு 

இ் கட்டுரைவ அணணனுக்க சமைரிமைததப் பபறட்ட பUன 
உறஙகம்பபறத கினவUல் பஜயக்கரிமைறர வருகிிறறன. 
அவன உடல் சூடு அவள பரிமைல் ப் கட்டுரைவகிிறத.  வUழிததப் 
பறரததறல்  நிஜரிமைறகிபவ ஒரு மைகி அவள பரிமைல் 
இருக்கிிறத.  அதிரநத நகிரகிிறறள.  எனன 
நடக்கிிறபதனபற புரியவUல்மைல. 

"தமைல கனுனிநதவறபற முனகிமைலப் பபறல  
அவன பகிட்டறன,  ”அக்கிற அவஙகி  
ஒஙகிிட்ட பவற ஒணணம்  
பசறல்லமைலயற.?"

இநத ஒற்மைற வரியUல் அவனத இயலறமைரிமை,  பவறு 
வழியUல்லறத நிலமைரிமை,  அசூமையமைய ரிமைமதத்தை மீறி அவன பரிமைல் 
பரிதறபம் என அமைனதமைதயம் பகிறணடு வநத 
வUடுகிிறறர பவணபகிறபறல்.  பந் கட்டுரைதபத ரிமைமைழ 
பபய்யறவUடின நZர சூழநத உலகிததின உயUரகிமைளப் பசி 
வருததம்.

எளுனிய ரிமைக்கிமைளயம் அவரகிள பU் கட்டுரைச்சமைனகிமைளயம் 
கிரிசனதபதறடு அணகிியளளறர பவணபகிறபறல். 
அவருக்க முனபனறடியறகிச் பசறல்ல 
பவணடுபரிமைனறறல் அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைமைனததறன பசறல்ல 
பவணடும்.  ஆனறல் அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைன கிமைதகிளுனில் 
வரும் கிசப்புடன கடிய அஙகிததமைத பவணபகிறபறல் 
கிமைதகிளுனில் கிறண முடிவதில்மைல.   பநருஞ்சி முள 
மைததத பவக பந் கட்டுரைததிற்கப் பUனனும் வலிப்பத பபறல் 
இநதக் கிமைதகிள ஏற்படுததம் அதிரவகிள பவக பந் கட்டுரைம் 
நம்மைரிமைத பதறடரகிினறன.  தரிமைிழின முக்கிியச் சிறுகிமைத 
எழததறளரகிள வரிமைசயUல் பவணபகிறபறலக்க முதல் 
வரிமைசயUல் எனறும் இடமுணடு.
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ச. வவேணுவைாபால சின் தனில் ர் சுனிப்பார்கவே - எஸ். சவரேஷ்

எனனுனிடமுளள "கநதப்பமைன"  பதறகப்பUல் சு 
பவணபகிறபறலின நறனக கறுநறவல்கிள 
இருக்கிினறன-  "கிணணUகிள",  இதிலளள முதல் 
கறுநறவல்.

யறருக்கம் பதரியறரிமைல் கிி் கட்டுரைறரிமைததிலளள தன 
வZட்டுக்கப் பபறய்ச் பசரநதவUட பவணடும் எனறு 
பபறகம் ஒருவமை் கட்டுரை நறம் கிணணUகிள கிமைதயUன 
தவக்கிததில் கிறணகிிபறறம்-  அவமை் கட்டுரை யறப் கட்டுரைற நனறறகி 
அடிததிருக்கிிறறரகிள,  அநத அவரிமைறனம் யறருக்கம் 
பதரியக்கடறத எனறு அவர நிமைனக்கிிறறர.  இநத 
இடததில் தவஙகிி,  பதறல்வUகிளும் கிடனகிளும் 
வUழஙகம் அவ் கட்டுரைத பUனகிமைதமைய வUவரிக்கித 
தவஙககிிறறர பவணபகிறபறல்.  தன ஆற்றலக்க 
அப்பறற்பட்ட சக்திகிளுடன பபற் கட்டுரைறடும் அவர இறுதியUல், 
கிநதவட்டிக்கிற் கட்டுரைர ஒருவரிடம் சிக்கிிக் பகிறளகிிறறர. 
அவ் கட்டுரைத இரும்புப்பUடிகிளுனில் இருநத தப்பும் 
முயற்சியUல்தறன அவர கிநதவட்டிக்கிற் கட்டுரை் கட்டுரைறல் 
தறக்கிப்படுகிிறறர.  இப்படி அடி வறஙகிியதறல் தன 
பகிமௌ் கட்டுரைவம் பகிட்டுவUட்டத எனறு கமுறலில் அவர 
முழமைரிமையறகி நிமைலகமைலநத பபறகிிறறர.  இப்பபறத 
அவ் கட்டுரைத ரிமைறனதமைதக் கிறப்பறற்றி உதவம் கி் கட்டுரைம் ஒனறு 
நZளகிிறத.  ரிமைிகநத நம்பUக்மைகியடன அமைதப் 
பற்றிக்பகிறளகிிறறர அவர.  ஆனறல் பநருஙகிிச் 
பசல்லம்பபறததறன அவருக்க தறன பகிறடுக்கி 
பவணடிய ரிமைிகிப்பபரிய வUமைல எனனபவனறு 
பதரிகிிறத.  கறுநறவல் எனறு பசறல்வமைதவUட இமைதச் 
சிறுகிமைத எனறு பசறல்லலறம்,  ஆனறல் இநதக் கிமைத 
நம் ரிமைமதத்தை மீத ஆழரிமைறன தறக்கிதமைத ஏற்படுததகிிறத. 

அடுதத கறுநறவல் "பவதறளம் ஒளுனிநதிருக்கம்".  இத 
நுணமைரிமைகிள நிமைறநத,  எணணபவறட்டததின வழி 
பசறல்லப்படும் கிமைத. இதில் பபரியவ் கட்டுரைறகி ரிமைதிக்கிப்படும் 
ஒருவர,  ஒனறுக்கம் உதவறதவன ஒருவனுனின சறரபறகி 
அவமைனப் பUரிநத தன சபகிறத் கட்டுரைன வZட்டில் வசிக்கம் 
அவனத ரிமைமைனவUயUடம் பபசப் பபறகிிறறர.  எநத 
அளவக்க அநத உதவறக்கிமை் கட்டுரை பற்றி பபசுகிிறபதற, அபத 
அளவக்க இநதப் பபரியவர கறிதத பபசுகிிறத 
கறுநறவல்.  உதவறக்கிமை் கட்டுரையUன ரிமைமைனவUமையச் சநதிக்கிச் 
பசல்லம் பஸ பU் கட்டுரையறணபரிமை நறவலின மைரிமையரிமைறகி 
இருக்கிிறத.  சிற்றூர பபருநதப் பயணமும் அதனுள 
நிகிழம் அனுபவஙகிளும் நறவலில் 
வUவரிக்கிப்படுகிினறன.  இநதப் பயணமும் இதன 

முடிவUல் உதவறக்கிமை் கட்டுரையUன ரிமைமைனவUமையச் சநதிப்பதம், 
பபரியவருக்கத தன வறழமைவக் கறிதத புரிதமைலயம் 
அளுனிக்கிினறன.  முடிவ ரிமைட்டும் சற்பற படிப்பUமைன 
புகிட்டும் பதறனுனியUல் அமைரிமைநதிருக்கிிறத.

"அபறயச் சஙக"  எனற அடுதத கறுநறவல்,  சுப் கட்டுரைநதி் கட்டுரைன 
எனற இமைளஞனுனின வறழவUன ஒரு பகதிமைய 
வUவரிக்கிிறத.  அவன வறழவUன பகிறநதளுனிப்பறன 
கிணஙகிமைள அடுததடுதத நறம் கிடநத பசல்கிிபறறம்: 
நனனம்பUக்மைகிக்க இடம் அளுனிக்கம் அவன வறழவUன 
நற்பபறதகிளும்,  அவனத கிட்டுப்பறட்மைட இழநத 
வறழக்மைகி தறிபகிட்டுச் பசல்லம் வZழச்சிகிளும் 
அவற்றுக்கரிய உணரவகிபளறடு சிததரிக்கிப்படுகிினறன. 
அவன வZட்டுக்க அருகிில் இருக்கம் அவமைனவUட 
வயத முதிரநத ஒரு பபணணடன அவனுக்க உறவ 
ஏற்படுகிிறத.  முதலில் அமைத அவன பவற்றியறகிப் 
பறரக்கிிறறன,  ஆனறல் அநத உறவ தன வறழமைவச் 
சிமைததத தனமைன வZழததியUருப்பமைத பரிமைல்ல 
பரிமைல்லபவ உணரகிிறறன.  தனமைன இருணமைரிமையUல் 
ஆழததி தன வறழமைவ நசிக்கம் நச்சுணரவகிளுனிலிருநத 
வUடுபட முடியறத அவன,  இறுதியUல் அதிரச்சி 
முடிபவடுக்கிிறறன. 

பதறகப்பUலளள கிமைடசி கறுநறவல்தறன புததகிததின 
பபய் கட்டுரைறகிவம் அமைரிமைநதிருக்கிிறத,  "கநதப்பமைன". 
ஆணமைரிமையUல்லறத ஒருவன பற்றிய சுவற் கட்டுரைசியரிமைறன 
இநதக் கிமைதயUல் அவன தறன வUரும்பUய பபணமைண 
ரிமைணமுடிதத பUனனப் கட்டுரை அவளுக்க உடலறவUல் நிமைறவ 
அளுனிக்கி முடியறதவனறகி தறனுனிருப்பமைதயம்,  அத 
அவளுக்க அளுனிக்கம் ஏரிமைறற்றதமைதயம் உணரகிிறறன. 
அவளத பசறகிதமைதத தறஙகிிக் பகிறளள முடியறரிமைல் 
அவன,  அவளத தயக்கிஙகிமைள ரிமைமதத்தை மீறி தன நணபனுக்க 
அவமைள ஏறததறழ கிட்டறய திருரிமைணம் பசய்த 
மைவக்கிிறறன.  இத அவன வறழமைவ ரிமைறற்றிவUடுகிிறத. 
இப்பபறத அவன தனத ஆணமைரிமையUனமைரிமைமைய ஏளனம் 
பசய்யம் சமூகிதமைத எதிரபகிறணடறகி பவணடும். 
இறுதியUல் அவன வறழக்மைகியUல்,  பகிறடுததல் எனபத 
ரிமைனுனிதரகிமைள வறழ மைவததல் ரிமைட்டுரிமைல்ல எனறு 
உணரகிிறறன இதனறல் அவனத உணரச்சிக் 
பகிறநதளுனிப்புகிள அடஙகிி அவன அமைரிமைதி கிறணக்கடும். 

நZஙகிள இநதக் கிமைதகிமைள வறசிக்கி பவணடும் எனறு 
நறன வUரும்புவதறல்தறன கிமைதச்சுருக்கிஙகிமைள ரிமைிகி 
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எளுனிய வடிவUல் தநதிருக்கிிபறன.  இநதக் 
கறுநறவல்கிளுனில் பசறல்லப்படும் கிமைத எனன எனபத 
எநத அளவ முக்கிியபரிமைற,  அபத அளவக்க அமைவ 
எவ்வறறு பசறல்லப்படுகிினறன எனபதம் முக்கிியம். 
கிமைத எனன எனபத அல்ல,  கிமைத எப்படிச் 
பசறல்லப்படுகிிறத எனபபத அமைத சு பவணபகிறபறல் 
கிமைதயறக்ககிிறத. 

பவணபகிறபறமைல ஒரு ஸமைடலிஸட் எனறு 
பசறல்லலறம்,  அநத அளவக்க பசறற்பதரவUல் ஒரு 
அழக பதரிகிிறத.  அவ் கட்டுரைத வறக்கிியஙகிள,  கிமைதயUன 
அப்பபறமைதய உணரவகிமைள பபறருததரிமைறன வமைகியUல் 
பவளுனிப்படுததகிினறன.  இநதக் கிமைதகிள பலவற்றிலம் 
அவர முடிவக்க அருபகிதறன கிமைதபசறல்லத 
தவஙககிிறறர,  அதனபUன பரிமைல்ல பரிமைல்ல பUனகிமைத 
வUரிகிிறத.  இஙக நறன பசறல்வமைதத தவறறகிப் 
புரிநதபகிறளள பவணடறம்.  ரிமைரரிமைக் பகிறமைல பற்றிய 
கற்றப்புமைனவ எழதபவரின உததி பபறனறதல்ல இத. 
பபரும்பறலறன கற்றப்புமைனவகிள தவக்கிததிபலபய 
உச்சகிட்டததக்க உரிய ப் கட்டுரைப் கட்டுரைப்புடன தவஙகிி நம்மைரிமை 
உளளுனிழததக் பகிறளகிினறன.   பவணபகிறபறல் 
முடிவக்க அருகிில் தவஙகிினறலம் அதில் ப் கட்டுரைப் கட்டுரைப்பறகி 
எதவம் இல்மைல.  எனன நடநதத எனறு பகிட்கிச் 
பசய்கிிறத, அவ்வளவதறன. அதனபUன பரிமைல்ல பரிமைல்ல 
நறயகினுனின உணரவகிளுக்கப் பரிவறன வமைகியUல் 
நறமும் வறசிக்கித தவஙககிிபறறம்.  இததமைகிய கிமைத 
பசறல்லம் முமைறயUல் பவணபகிறபறலின பலம், 
பலவZனம் இ் கட்டுரைணடுபரிமை பவளுனிப்படுகிினறன.  முதலில் 
நிமைனததப் பறரப்பதறகிச் பசல்லம் கிமைத,  பUனனர 
கிறலததில் முனனும் பUனனும் பயணUதத ஏபதற ஒரு 
முடிமைவ பநறக்கிிச் பசல்கிிறத-  இநத முடிவ சில 
சரிமையம் திறநத தனமைரிமை பகிறணடதறகிவம் இருக்கிிறத. 

நிமைறய உமைழப்பும் கிவனமும் பசலவUட்டு ஒவ்பவறரு 
கிமைதமையயம் பவணபகிறபறல் பசய்திருக்கிிறறர, 
ஆனறல் பதளுனிவறன நமைடயம்,  பவகிரிமைறன 
உணரவகிளும் கிமைதமைய நகிரததிச் பசல்வதறல் இதன 
பUனனுளள சிநதமைன பவளுனிபய பதரிவதில்மைல, 
இயல்பறகி,  ரிமைனதக்கத பதறனறியமைதபயல்லறம் 
எழதிய உணரவ கிிமைடக்கிிறத. கிமைதகிளுனின கிவனரிமைறன 
கிட்டமைரிமைப்பUல் அவ் கட்டுரைறல் ரிமைிகி இயல்பறன வடிவUல் 
கிமைத பசறல்ல முடிகிிறத.  நிகிழவகிளும் அமைவ 
கறிதத உளபநறக்கிிக் கவUயம் எணணபவறட்டஙகிளும் 
கிச்சிதரிமைறய் கிமைதபசறல்லலில் மைகிகடுகிினறன- 
பவபறறரு எழததறளர,  இபத நிகிழவகிமைளக் பகிறணடு 
ப் கட்டுரைப் கட்டுரைப்பறன ஒரு கிமைதயறகிபவற,  அல்லத இபத 

உணரவகிமைளயம் அமைவ சறரநத எணணஙகிமைளயம் 
பகிறணடு அலப்பூட்டும் அளவ பதறய்வளள புததிப்பூரவ 
கிமைதபயற எழதியUருக்கிக்கடும்,  ஆனறல் 
பவணபகிறபறல் எழததில் சரிமைநிமைல கமைலயறத, 
நிகிழவகிளும் உணரவகிளும் ஒருஙகிிமைணநத ஒரு 
நல்ல கறுநறவமைலப் படிதத உணரவ நரிமைக்கக் 
கிிமைடக்கிிறத.. 

சுப் கட்டுரைநதி் கட்டுரைனுனின கினவ பபறனற ரிமைனநிமைலமைய 
வUவரிக்மைகியUலம் அவன தனமைன வறதிக்கம் 
நிமைனவகிமைள எதிரபகிறளமைகியUலம் பவணபகிறபறலின 
பரிமைறழி நுட்பரிமைறன வமைகியUல் பவபறறரு பதறனுனியUல் 
ஒலிக்கிிறத.  சுப் கட்டுரைநதி் கட்டுரைனும் ் கட்டுரைதனம்ரிமைறளும் கடும்பபறத 
பவணபகிறபறல் அளுனிக்கம் கிவUததவ வUவ் கட்டுரைமைணகிள 
எனக்கச் சற்பற பசயற்மைகியறனமைவயறகி ஒலிததன. 
பபறதவறகி பந் கட்டுரைடியறகிக் கிமைத பசறல்லம் 
பவணபகிறபறல் இத பபறனற இடஙகிளுனில் சற்பற 
பவறுபட்ட உயரகிவUததவ பரிமைறழிக்க ரிமைறறுகிிறறர. 
இமைத ் கட்டுரைசிக்கி முடியம் எனறறலம் பபறதவறன 
கிமைதப்பபறக்கிில் இத பபறனற இடஙகிள தனுனிதத 
தம்மைரிமை பவளுனிப்படுததிக் பகிறளவத,  கிமைதயUன 
சcரமைரிமைமையக் கமைலப்பதறகி நிமைனக்கிிபறன.

பவணபகிறபறலின இநதக் கறுநறவல்கிளுனில் 
கிறணப்படும் பறததி் கட்டுரைஙகிள அமைனவரும் 
சறதற் கட்டுரைணரிமைறனவரகிள.  ஏன,  இனனும் ஒருபடி பரிமைபல 
பபறய்,  இவரகிள எல்லறம் எநத ஒரு தனுனிததிறமைரிமையம் 
இல்லறதவரகிள எனறு பசறல்லலறம்.  தம் கமைறபட்ட 
திறமைரிமைகிமைளக் பகிறணடு கிறலம்தளளப் பறரப்பவரகிள. 
இவரகிள அமைனவரும் தததம் சமூகிப் பUனபுலததில் 
சிததரிக்கிப்பட்டிருக்கிினறனர-  இவரகிளுக்க எனறு எநத 
ஒரு தனுனிப்பட்ட பதடபலற இருததல் கறிதத 
சிக்கில்கிபளற இருப்பதறகித பதரியவUல்மைல எனற 
பபறருளுனில் இமைதச் பசறல்கிிபறன.  இவரகிள தம் தனுனி 
ஆளுமைரிமையUன சுதநதி் கட்டுரைதமைதப் பற்றிக் 
பகிறளவதரிமைில்மைல,  அதற்கரிய இருப்பUயல் 
சிக்கில்கிமைள எதிரபகிறளவதரிமைில்மைல.  இவரகிள 
இருக்கம் சூழலில் எதிரப்படும் தமைடகிளுனில் முட்டிக் 
பகிறணடு நிற்பவரகிள. அதன பகிளவUகிளும் அவற்றுக்க 
வUமைட கிறண இயலறத பபறதறமைரிமையபரிமை இக்கிமைதகிளுனின 
முக்கிிய சிக்கில்கிளறகிினறன. 

இநதக் கறுநறவல்கிளுனில் உளள ஒவ்பவறரு 
பறததி் கட்டுரைதமைதயம் சமூகிச் சுமைரிமை அழததகிிறத, 
அதிலிருநத வUடுபடும் வழி பதரியறத இவரகிள 
தம்ரிமைறலியனற சரிமை் கட்டுரைசம் பசய்த பகிறளகிினறனர. 
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எக்கிறலததக்கம் உரிய உணமைரிமை எனபத பபறனற 
பதடல்கிள எதவம் இவரகிளுக்க இல்மைல.  ் கட்டுரைததமும் 
சமைதயரிமைறன இவரகிளத ரிமைறனுடம் உறுதியறனத, உடல் 
ரிமைற்றும் உறவகிமைளபயற அமைவ சறரநத 
உணரவகிமைளபயற கிடநத பசல்ல பவணடும் எனற 
ஆனரிமைமதத்தை மீகிததக்கரிய வUடுதமைல ஏக்கிபரிமைற,  தம்மைரிமைக் 
கிறட்டிலம் உயரநத ஒனறில் தம்மைரிமைக் கிமை் கட்டுரைததக் 
பகிறளளும் லட்சியவறதபரிமைற இவரகிளுனின பதடமைல 
பவளுனிச்சரிமைிடுவதில்மைல.  நம்மைரிமைப் பபறனற 
சறதற் கட்டுரைணரகிளறன இவரகிளும் பகிமௌ் கட்டுரைவரிமைறகி வறழ 
வUரும்புகிினறனர,  தம் கழநமைதகிள வறழக்மைகியUல் 
முனபனற பவணடும் எனறு ஆமைசப்படுகிினறனர. 
முதல் கிமைதயUல வரும் வUவசறயU ் கட்டுரைஙகி் கட்டுரைறஜன இதற்க 
நல்லபதறரு உதற் கட்டுரைணம்.  இதிலளள அமைனதத 
கிமைதகிளுனிலம் இப்படிதறன.  உதவறக்கிமை் கட்டுரை 
வUஸவநறதனுனின ரிமைமைனவUக்க அவன கடிததவUட்டு 
வநத தனமைன அடிப்பத பகிமௌ் கட்டுரைவக் கமைறச்சலறகி 
இருக்கிிறத,  அமைத அவள இழிவறகிக் கிருதகிிறறள. 
கநதப்பமைன சதZஷ் தன ஆணமைரிமையUனமைரிமை கறிதத 
பசய்தி பவளுனியUல் ப் கட்டுரைவத தவஙகம்பபறத தனக்கரிய 
ரிமைரியறமைத கமைறவதறகி உணரகிிறறன. சமூகி பவளுனியUல் 
தமைல நிரிமைிரததி நடக்கிபவ அமைனவரும் 
வUரும்புகிிறறரகிள,  ஆனறல் வறழவUன சுமைரிமை அவரகிள 
பதறள வUட்டு இறஙகிறத சிலமைவயறய் அவரகிமைள 
அழததகிிறத.

இநதக் கறுநறவல்கிளுனின கிளம் சிறுநகி் கட்டுரைஙகிள. 
அவற்றின தனுனிததனமைரிமைமைய ரிமைிகி அருமைரிமையறகிக் 
மைகிப்பற்றி வUவரிததிருக்கிிறறர பவணபகிறபறல். 
ஒவ்பவறரு வUவ் கட்டுரைமைணயUலம் எழததறளரின 
வறழவனுபவம் புலப்படுகிிறத எனபதறல் இவர 
வUவரிக்கம் புறச்சிததி் கட்டுரைஙகிள தம்ரிமைளவUபலபய 
நம்பகிததனமைரிமை பகிறணடமைவயறய் இருக்கிினறன. 
இமைவ சிற்றூரகிளறய் இருநத,  நகி் கட்டுரைரிமையரிமைறக்கிததின 
வUமைச கிற் கட்டுரைணரிமைறகி சிறுநகி் கட்டுரைஙகிளறகி வளரநத 
வருபமைவ.  வUவசறயம் பசய்ய ஆள பற்றறக்கமைற, 
வUவசறயUகிளுனின கிடனசுமைரிமை,  பவமைலயUனமைரிமை, 
ரிமைதரிமைறற்றம் எனறு சிறுநகி் கட்டுரைஙகிள எதிரபகிறளளும் 
சவறல்கிள இதிலளள கறுநறவல்கிளுனில் 
ஆவணப்படுததப்படுகிினறன. 

இனனும் சிற்றூரகிளுக்கரிய ஒழக்கி நியறயஙகிளும் 
பழக்கி வழக்கிஙகிளும் ரிமைறறவUல்மைல,  அமைவ 
இவரகிமைள இயக்கம் உநதவUமைசயறய்ச் 
பசயல்படுவதம் ரிமைறறவUல்மைல.  தன சபகிறத் கட்டுரைனுக்கம் 
சபகிறதரிக்கம் தறன ஒரு சுமைரிமையறய் இருக்கிக்கடறத 

எனறு வUசுவநறதனுனின ரிமைமைனவU திரும்பபவ 
பசய்கிிறறள-  அவள எதிரபகிறளளும் சூழலில் அவளத 
சரிமை் கட்டுரைசம் தவUரக்கிப்பட இயலறதத.  உயரகில்வU படிதத 
சுப் கட்டுரைநதி் கட்டுரைனுக்க கரிமைறஸதற பவமைல கிிமைடக்கிிறத, 
பUனனர அமைத இழநத பவறு பவமைலயUனறி 
தவUக்கிிறறன,  நகி் கட்டுரைஙகிள அளுனிக்கம் வறய்ப்புகிள 
சிறுநகி் கட்டுரைஙகிளுனில் இல்மைல.-  கறிப்பறகி,  பவணபகிறபறல் 
இக்கிமைதமைய எழதிய கிறலஙகிளுனில்.  சிறுநகி் கட்டுரைச் 
சிததரிப்பு ரிமைிகிச் சிறப்பறகி பவளுனிப்படுவத பபரியவரும் 
வUசுவநறதனும் பரிமைற்பகிறளளும் பஸ 
பU் கட்டுரையறணததில்தறன.  உலரநத நமைகிச்சுமைவ வU் கட்டுரைவUயளள 
இநதப் பயணமும் பபரியவரும் வUசுவநறதனும் பபசிக் 
பகிறளவதம் ஒரு சிறுநகிரின ஆனரிமைறமைவ எவ்வளவ 
அழகிறகிவம் கிச்சிதரிமைறகிவம் உணரதத முடியம் 
எனபதற்க ரிமைிகிச் சிறநத எடுக்கிறட்டுகிளறய் 
அமைரிமைகிினறன. 

கரமைரிமையறன அவதறனுனிப்பு,  தனக்பகினபறறரு 
தனுனிப்பறணUயUல் அமைரிமைநத நமைட,  வUலகில் பதறனுனி 
கிமைதபசறல்லல்,  பறததி் கட்டுரைஙகிளுனின ச் கட்டுரைறசரிததனமைரிமை- 
இமைவ பவணபகிறபறலின எழதமைத 
அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைனுடன ஒப்பUடச் பசய்கிினறன.  வட்டற் கட்டுரை 
வழக்கிில் எழதகிிறறர எனற பரிமைம்பபறக்கிறன பவறுபறடு 
தவU் கட்டுரை ஆழரிமைறன பவபறறரு அடிப்பமைட பவறுபறடு 
இருக்கிிறத.  அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைன எப்பபறதம் ஒரு 
பறரமைவயறள் கட்டுரைறகிபவ இருக்கிிறறர.  அவர நிகிழவகிமைளப் 
பதிவ பசய்வபதறடு சரி, அத கறிதத தன பறரமைவமைய 
பவளுனிப்படுததவத ரிமைிகி அரித. ஆனறல் பவணபகிறபறல் 
சமூகி உறவகிளுனின சிததரிப்பUல் ஒரு லட்சியவறதியறய் 
பதரிகிிறறர.  நறன பசறல்வத ரிமைிகிவம் 
பபறதமைரிமைப்படுததவதறகி இருக்கிலறம்-   இதிலளள 
நறனக கறுநறவல்கிளுனில் இ் கட்டுரைணடு தயரில் முடிகிினறன. 
ஆனறல் இநத நறவல்கிள முழவதிம் பவணபகிறபறல் 
வUலகிிய பதறனுனியUல் வUவ் கட்டுரைமைணகிமைள 
அளுனிததறலம்கட,  அவர இநதச் சறதற் கட்டுரைணரகிள த் கட்டுரைப்பUல் 
பபசுவமைத உண் கட்டுரை முடிகிிறத.  இவரகிளுமைடய 
பபற் கட்டுரைறட்டஙகிமைள பவணபகிறபறல் ரிமைிகி நனறறகி 
அறிநதிருக்கிிறறர,  புரிநதணரபவறடு அவற்மைறப் பதிவ 
பசய்கிிறறர. 

எவ்வளவ சறதற் கட்டுரைணரிமைறனவனறகி இருநதறலம் சரி, 
அவன தன கமைறகிமைள ஏற்றுக்பகிறளவதனவழி 
அவற்மைறக் கிடநத, தறன வறழம் சமூகிததில் ஒரு சிறு 
தறக்கிதமைதயறவத ஏறபடுதத முடியம் எனறு 
பவணபகிறபறல் நம்புவதறகித பதறனறுகிிறத. 
இதனறல்தறன கநதப்பமைன அவ்வளவ அழகிிய 
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கிமைதயறகிிறத,  பவதறளம் கிறததிருக்கம் எனற 
கறுநறவலின பசய்தி சற்பற தருததிக் பகிறணடு 
நிற்கிிறத.  எநத ஒரு எழததறளனும் தன கிமைதகிமைளக் 
பகிறணடு அவற்மைறவUடப் பபரிய பசய்தி ஒனமைறச் 
பசறல்ல முயற்சி பசய்வதில் இநத ஆபதத இருக்கிபவ 
பசய்கிிறத.  பவணபகிறபறலின பறததி் கட்டுரைஙகிள அ் கட்டுரைசியல் 
சறரபற்றவரகிள, அவ் கட்டுரைத கிமைதகிளுனில் அ் கட்டுரைசியல் இல்மைல, 
ஆனறல் அ் கட்டுரைசியல்படுதத வUரும்புபவரகிளுக்க முதல் 
கிமைதயUல் வUஷயம் கிிமைடக்கிலறம்.  ஆனறல் 
பவணபகிறபறலக்க ஓர அ் கட்டுரைசியல் சறயம் பூச 
பவணடியத அவசியம் எனறு நZஙகிள நிமைனததறல், 
முதலம் முடிவரிமைறய் ரிமைறனுடதமைத பநசிப்பவர அவர 
எனறு பசறல்வபத சரியறகி இருக்கம்- 
பவபறமைதயம்வUட உயUர பவட்மைகிபய அவருக்க 
முக்கிியரிமைறகி இருக்கிிறத,  அவ் கட்டுரைத கிமைதகிளுனில் அத 
உறவகிளுனின ஊடறட்டததில் பவளுனிப்படுகிிறத.

இததமைன எழதவதம் அவ் கட்டுரைத நறனபகி நறக்க 
கறுநறவல்கிமைள படிததவUட்டுதறன.  பவறு 
பமைடப்புகிமைளப் படிக்கம்பபறத இநத என கிருதத 
ரிமைறறலறம்.  ஆனறல் அப்பபறதம்கட உறவகிமைளப் 
பபசுவதில் அவ் கட்டுரைத லட்சியவறதமும் சமூகிதமைதப் 
பபசுவதில் அவ் கட்டுரைத ரிமைறனுட பநசமும் எப்பபறதம் 
ரிமைறறறத எனறு பதறனறுகிிறத.  சறதற் கட்டுரைணரகிள தம் 
கமைறகிளறல் கமைறபட்டவரகிளறய் நில்லறரிமைல், 
அவற்மைறக் கிடநத தம் சமூகிததக்க தம்ரிமைறலியனற 
ஒரு சிறு பஙகிளுனிப்பு பசய்ய முடியம் எனற 
நம்பUக்மைகியUல் பவணபகிறபறலின லட்சியவறதமும் 
ரிமைறனுடபநயமும் இமைணகிினறன எனறு நிமைனக்கிிபறன.

oOo
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எத்தகனில்  எத்தகனில்  மனில் ர் சுனிதர்ைள் - பாவேண்ணன்

பதறணணூறுகிளுனின பUற்பகதியUல் சு.பவணபகிறபறல் 
எழதத பதறடஙகிியபபறத,  தரிமைிழச்சிறுகிமைதகிள ஒரு 
கறிப்பUட்ட உய் கட்டுரைதமைதத பதறட்டுவUட்டிருநதன. 
அவற்றின பசழமைரிமையம் வளமும் எனபறனறும் 
பபறற்றக்கடிய தனமைரிமையடன இருநதன.  சிறுகிமைதகிள 
புதிய தளஙகிமைளக் கிடநத,  புதிய எல்மைலகிமைளத 
பதறட்டிருநதன.  கறிப்பUடததக்கி ஆளுமைரிமைகிள உருவறகிி 
நிமைலபபற்றிருநதறரகிள.  அமைரிமைப்பUயல்வறதம், 
பUனநவZனததவம் பபறனற பசறல்லறடல்கிள 
உருவறக்கிிய நட்பற்ற சூழமைலக் கிடநத,  சc் கட்டுரைறன 
இமைடபவளுனிகிளுனில் ரிமைிகிச்சிறநத சிறுகிமைதகிள 
பவளுனிவநதவணணம் இருநதன.  கிரிய ஏளனம் படிநத 
கறுநமைகிகிள பதறனறிதபதறனறி நி் கட்டுரைறமைசக்களளறக்கிி 
வநத ஒருவUத இறுக்கிரிமைறன சூழலில்,  ரிமைன உறுதியம் 
தZ் கட்டுரைறத பவட்மைகியம் பகிறணடவரகிள ரிமைட்டுபரிமை 
பமைடப்புகிளுனில் தம்மைரிமை இமைடவUடறரிமைல் பவளுனிப்படுததி 
வநதறரகிள. 

’நுணபவளுனிக் கிி் கட்டுரைகிணஙகிள’  எனனும் நறவல் வழியறகி 
பதறடக்கிததில்  தனமைன அமைடயறளப்படுததிக்பகிறணட 
சு.பவணபகிறபறல்,  அடுததடுதத சிறுகிமைத 
முயற்சிகிளுனிலம் ஈடுபட்டறர.  வசcகி் கட்டுரைரிமைறன 
பரிமைறழியமைரிமைப்பபறடு எதறரததப் பUனனணUயUல் 
வறழவUன அவலஙகிமைள அவருமைடய சிறுகிமைதகிள 
முனமைவததன.  அழிநதபகிறணடிருநத வUவசறயம், 
வறய்ப்புகிளற்று கிருகிிச் சறம்பலறகிிப் பபறகம் 
திறமைரிமைகிள,  சநதரப்பஙகிள சறரநத நல்லவனறகிவம் 
பகிட்டவனறகிவம் ரிமைறறிரிமைறறி நிறம்பகிறணடு வறழம் 
தனுனிரிமைனுனிதரகிள,  எநதப் பபறதஅறததக்கம் உட்படறத 
அவரகிளுமைடய ரிமைதிப்ப்பீடுகிள என பல்பவறு தளஙகிளுனில் 
ரிமைறறிரிமைறறி இயஙகிிவநத அவருமைடய 
சிறுகிமைதயலகிததின நம்பததகநத தனமைரிமையறபலபய, 
அக்கிமைதகிள உடனடியறகி வறசகிரகிளுனின கிவனுனிப்மைபப் 
பபற்றன.  சிறநத இளம்பமைடப்பறளுமைரிமைகிமைள 
அமைடயறளப்படுததம் வமைகியUல் ஒரு பததிமைய 
பதறடரநத நறன அப்பபறத கிறலச்சுவடு இதழில் எழதி 
வநபதன.  அநத வரிமைசயUல் நறன கறிப்பUட்டு எழதிய 
அமைனவருபரிமை இனறு ஆளுமைரிமைகிளறகி 
ரிமைலரநதிருப்பமைதப் பறரக்கம்பபறத ரிமைகிிழச்சியறகி 

இருக்கிிறத.  என கிணUப்பு பரிமைய்யறகிியளளத எனபதில் 
என ரிமைனம் நிமைறவமைடகிிறத.  அநதப் பட்டியலில் ஒரு 
பபயர சு.பவணபகிறபறல். 

சு.பவணபகிறபறலின பபரும்பறலறன சிறுகிமைதகிள 
இதழகிளுனில் பU் கட்டுரைசு் கட்டுரைரிமைறகிறரிமைல் பந் கட்டுரைடியறகி புததகி 
உருவததில் பவளுனிவநதமைவ.  வறழக்மைகி கறிதத 
ஆழரிமைறன பறரமைவமைய அவருமைடய பமைடப்புகிள 
பகிறணடிருக்கிினறன.  சம்பU் கட்டுரைதறயரிமைறன 
கிமைதக்கிளஙகிமைள நி் கட்டுரைறகிரிதத,  முற்றிலம் புதிய 
கிளஙகிமைள அவர கிட்டிபயழப்பUக்பகிறளகிிறறர. 
உமை் கட்டுரையறடல்கிள வழியறகி கிமைதயUன மைரிமையதமைத 
பநறக்கிி அவர நிகிழததம் பU் கட்டுரையறணம் ரிமைிகிவம் 
சுவற் கட்டுரைசியரிமைறனத. வறழக்மைகியUல் ரிமைிகிரிமைிகி இயற்மைகியறகி 
ரிமைனுனிதரகிளுனின பரிமைனமைரிமை பவளுனிப்படும் தருணஙகிமைள 
அமைடயறளப்படுததவதபபறலபவ, ரிமைனுனிதரகிளுனின கிcழமைரிமை 
பவளுனிப்படும் தருணஙகிமைளயம் அவருமைடய 
பமைடப்புகிள முனமைவக்கிினறன.  பரிமைனமைரிமைகிமைளயம் 
கிcழமைரிமைகிமைளயம் எவ்வUத சறரபுகிளும் அற்று 
ரிமைதிப்பUடும் பக்கவமும் முனமைவக்கம் பதரச்சியம் 
அவரிடம் ஒருஙபகி கிறணப்படுகிினறன.  அநதக் 
கணபரிமை,  தரிமைிழில் அவமை் கட்டுரைச் சிறநத பமைடப்பறளுனியறகி 
அமைடயறளப்படுதத உதவம் பணபறகி இருக்கிிறத. 

எதிரகிறலததில் சு.பவணபகிறபறலின பபயமை் கட்டுரை 
நிமைலநிறுததப் பபறகம் சிறுகிமைதகிளுனில் ஒனறு 
’புததயUரப்பு’  எனனும் சிறுகிமைத.  தல்ஸபதறய் 
அமைடயறளப்படுததம் புததயUரப்பு பவறு. 
சு.பவணபகிறபறல் அமைடயறளப்படுததம் புததயUரப்பு 
முற்றிலம் பவபறறரு தளதமைதச் சறரநதத. 
ரிமைமைழபபறய்தத பூரிமைிபய வறணடுபபறன ஒரு கிி் கட்டுரைறரிமைம். 
ஆறும் கிறடும் வயல்கிளும் சூழநத கிி் கட்டுரைறரிமைபரிமைனறறலம், 
எஙகம் ஒரு பசறட்டு தணணZர இல்மைல.  ஒப் கட்டுரை ஒரு 
பச்மைசப்புல் கட இல்மைல.  எஙபகிஙகம் வறட்சி.  இநத 
வறட்சியUன பUனனணUயUல் இயஙகம் ஓர 
வUவசறயக்கடி இமைளஞன பகிறபறலின  இறுதிநறள 
வறழமைவப் படம்பUடிக்கிிறத இக்கிமைத.  ஒருபுறம் 
பUளமைளததறய்ச்சியறன ரிமைமைனவU.  இனபனறருபுறம், 
கினறZனுவதற்கிறகிக் கிறததிருக்கம் வZட்டுப் பசு. 
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பசுவக்கத தZவனம் பகிறடுக்கி இயலறத ஊரக்கிற் கட்டுரைரகிள, 
வநத வUமைலக்க அமைத வUற்றுவUடுகிிறறரகிள.  ஆனறல், 
முதல் ஈததில் பதிபனழ லிட்டர பறல் கிறநத பசு, 
இ் கட்டுரைணடறவத ஈததில் அதற்கக் கமைறயறரிமைல் கிறக்கித 
பதறடஙகிிவUட்டறல் தறன பட்ட கிஷ்டபரிமைல்லறம் 
கிமை் கட்டுரைநதபபறய்வUடும் எனற எணணததில் புல்லக்கம் 
மைவக்பகிறலக்கம் அமைலவமைதபய வறழக்மைகியறகி 
பகிறணடிருக்கிிறறன பகிறபறல்.  வUமைலக்கக்கட 
அவனறல் மைவக்பகிறமைல வறஙகிமுடியவUல்மைல. 
ஒருநறள முழதம் அமைலநத திரிநதம் பவறும் 
மைகிபயறடு திரும்ப பநரகிிறத.  பசிபயறடு பசு 
நிமைலபகிறளளறரிமைல் தவUப்பமைத அவனறல் பநருக்கபநர 
பறரக்கிமுடியவUல்மைல.  ஒரு பவகிததில் நளளுனி் கட்டுரைவUல் 
யறருக்கம் பதரியறரிமைல் கிவணடர பதறட்டததக்கச் 
பசனறு மைவக்பகிறல் பபறரில் மைவக்பகிறமைலத திருடி 
எடுததவ் கட்டுரை முயற்சி பசய்தபபறத பUடிபட்டு 
உமைதபடுகிிறறன.  அநத அவரிமைறனததில் 
பூச்சிக்பகிறல்லிமைய எடுததக் கடிததவUட்டு தற்பகிறமைல 
பசய்தபகிறளள முயற்சி பசய்கிிறறன.  அப்பபறததறன 
அவன ரிமைமைனவUக்கப் பU் கட்டுரைசவ வலி வநத ஒரு 
பபணகழநமைதமையப் பபற்பறடுக்கிிறறள. 
பறசப்பபற் கட்டுரைறட்டதமைதயம் பசிப்பபற் கட்டுரைறட்டதமைதயம் 
ரிமைனப்பபற் கட்டுரைறட்டதமைதயம் ஒப் கட்டுரை பகிறட்டில் பகிறணடு 
வநத சிததரிததிருக்கம் வUதம் சு.பவணபகிறபறலின 
திறமைரிமைக்கச் சறனறறகம். 

இக்கிமைதயUன இறுதியUல்,  பUறநத கழநமைதமைய 
பவயUல் படும்படி சிறித பந் கட்டுரைம் பUடிததிருக்கம் 
சடஙமைகிபயறட்டி நகிரும் சில கிணஙகிள 
ரிமைிகிமுக்கிியரிமைறனமைவ.   அநதக் கழநமைதமைய பவயUல் 
படும்படி பUடிததிருக்கம் ஒருததி,  சுட்படரிக்கம் 
சூரியமைனப் பறரதத ”பகிறஞ்சம்கட இ் கட்டுரைக்கிபரிமை 
இல்லறரிமைல் பரிமைபல பபறகிிற சூரியபன,  இநதற இநதக் 
கழநமைதமையப் பறரு”  எனறு ரிமைனவருதததபதறடு 
பசறல்கிிறறள.  அததருணததில் அக்கழநமைத உடமைல 
வமைளதத மைகிமையயம் கிறமைலயம் அமைசக்கிிறத. 
உதட்படற் கட்டுரைம் ஒரு புனனமைகி படரகிிறத.  அநதச் 
சிரிப்மைப கிடவமைளப் பறரதத பகிலியடன கழநமைத 
சிரிக்கம் சிரிப்பு எனறு எழதகிிறறர பவணபகிறபறல். 
அமைதபயறட்டி,  ஒரு ரிமைன எழச்சியUன பவகிததில் 
“கழநமைத பதய்வததின பதய்வம்,  அத ஒருபபறதம் 
எநத அதிரச்சிமையயம் கிணடு பUனவறஙகவதில்மைல” 
எனறு ஒரு வறக்கிியதமைத எழதி கிமைதமைய 
முடிததக்பகிறளகிிறறர.  தனனுனிச்மைசயறகி வநத 
வUழநதிருக்கம் இநத வரிதறன புததயUரப்பு கிமைதயUன 
மைரிமையம் அல்லத கிமைத நிகிழததம் அனுபவம் எனறு 

பசறல்லலறம்.  கழநமைத எநத அதிரச்சிமையயம் கிணடு 
பUனவறஙகவதில்மைல.  ஆனறல் ரிமைனுனிதரகிள 
பUனவறஙககிிறறரகிள.  பகிறபம் பகிறளகிிறறரகிள. 
அடிததக்பகிறளகிிறறரகிள.  ஒரு கிட்டததில் 
பகிறமைழகிளறகி உயUமை் கட்டுரை ரிமைறய்ததக்பகிறளள முயற்சி 
பசய்கிிறறரகிள.  ஒருகிணம்,  ஒப் கட்டுரை ஒரு கிணம் கழநமைத 
உளளதபதறடு அவரகிள சூழமைல எதிரபகிறணடிருநதறல், 
அவரகிள பUனவறஙகிறரிமைறல் முனபனறக்கிி 
நகிரநதிருக்கிக்கடும்.  எனுனினும் அகிம் பகிறநதளுனிக்கம் 
ரிமைறனுடம் எனபபத உலகி நியதியறகி இருக்கிிறத.  

வறட்சியUன பகிறடுமைரிமைமையச் சிததரிக்கம் 
’உயUரச்சுமைன’யம்  முக்கிியரிமைறன ஒரு சிறுகிமைத. ரிமைமைழ 
இல்லறததறல் கிிணற்றில் நZரரிமைட்டம் கமைறநதகமைறநத 
ஒருநறள இல்லறரிமைலறகிிவUடுகிிறத.  இனனும் சில 
அடிகிள பதறணடி கழறய்கிமைள இறக்கிினறல் 
ஒருபவமைள நZர வ் கட்டுரைலறம் எனனும் நம்பUக்மைகி 
பபரியவரிடம் இருக்கிிறத.  பசறநத ரிமைகிளுனிடபரிமை கிடன 
வறஙகிி,  அநத வUஷப்பரீட்மைசயUல் இறஙககிிறறர.  அவர 
எதிரபறரதததற்க ரிமைறறறகி பதறல்வU அமைடநதவUடுகிிறறர. 
பதறடக்கிததில் நZர வருவதபபறல சில கிணஙகிள 
இமைறததறலம் அடுதத சில கிணஙகிளுனிபலபய 
நினறுவUடுகிிறத.  தறததற தக்கிததில் உமைறநத 
உட்கிறரநதவUடுகிிறறர.  கிடன பகிறடுதத ரிமைகிள 
பகிறபததில் பவடிக்கிிறறள.  திருரிமைணததக்கக் 
கிறததிருக்கம் இனபனறரு ரிமைகிள அவநம்பUக்மைகியடன 
பரிமைளனம் பகிறளகிிறறள.  யறரும் கிவனுனிப்பற் கட்டுரைற்ற 
சூழலில் கிcபழ வUழநத சி் கட்டுரைறய்ப்புடன அழதபடி 
எழநதவரும் பப் கட்டுரைக்கழநமைதமைய அக்கிமைறபயறடு 
வUசறரிக்கி யறருரிமைில்மைல.  யற் கட்டுரைறவத தன 
சி் கட்டுரைறய்ப்மைபப்பற்றி வUசறரிக்கிக்கடும் என நிமைனதத 
சிறுவன ஒவ்பவறருவரிடமும் பசறல்ல முயனறு, 
பதறல்வUயUல் தவணடு,  அழமைகியடன நகிரநத 
அஙகிிருநத நறய்க்கட்டியUடம் பசறல்லி அழகிிறறன. 
இறுதியUல் பசறல்லின பபறருள புரியறரிமைல் ‘நறன 
பசததப்பபறவப் பபறபறன’  எனறு அக்கட்டியUடம் 
பசறல்லிவUட்டு நடநதபபறகிிறறன அச்சிறுவன. 

புததயUரப்பு சிறுகிமைதயUல்  இடம்பபற்றிருநத 
கழநமைதயUன பறததி் கட்டுரைததக்க இமைணயறகி, இக்கிமைதயUல் 
சிறுவனுனின பறததி் கட்டுரைம் இடம்பபற்றிருக்கிிறத. 
பபரியவரகிளுனின தக்கிம் ஒரு முமைனயUலம் சிறுவனுனின 
தக்கிம் ரிமைற்பறறரு முமைனயUலம் உளளத. 
பபரியவரகிள தம் தக்கிதமைத யறரிடமும் 
பகிிரநதபகிறளவதில்மைல.  ஏபதற ஒரு தமைட 
அவரகிமைளத தடுக்கிிறத.  உளளுக்களபளபய சுரிமைநத 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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வருநதகிிறறரகிள.  பற் கட்டுரைம் பரிமைனபரிமைலம் அதிகிரிக்கி 
வருததததில் மூழககிிறறரகிள.  தமைட எதவம் இல்லறத 
சிறுவன தன தக்கிதமைதப் பகிிரநதபகிறளள 
ஒவ்பவறருவமை் கட்டுரையம் நறடுகிிறறன.  ஆயUனும் அமைத 
கிறதபகிறடுததக் பகிட்கி யறரும் தயற் கட்டுரைறகி இல்மைல. 
அதனறபலபய அவன ரிமைனபற் கட்டுரைம் இனனும் 
அதிகிரிக்கிிறத.  இருவUத உயUரச்சுமைனகிமைள சிறுகிமைத 
அமைடயறளம் கிறட்டுகிிறத.  ஒனறு பூரிமைியUன ஆழததில் 
உளள உயUரச்சுமைன.  இனபனறனறு ரிமைன ஆழததில் 
உளள பரிபவனனும் உயUரச்சுமைன.  ஒனமைறக் கிறட்டும் 
வUதததில் இனபனறனமைறயம் உண் கட்டுரைமைவக்கம் ரிமைறயம் 
இச்சிறுகிமைதயUல் நிகிழகிிறத. 

இனபனறரு அழகிறன சிறுகிமைத ‘வறழம் கிமைல’. 
பவமைலயற்ற கிணவமைனயம் பவமைல பசய்யம் 
ரிமைமைனவUமையயம் பகிறணட ஒரு கடும்பம்.   ஒரு 
கிறலததில் பவமைல பசய்த சம்பறதிததவன அவன. 
இப்பபறத பவமைல இல்மைல.  அத ஒனபற,  அவன 
ரிமைமைனவUக்க அவமைன பவறுக்கிவம் கிணடபடி பபசவம் 
பபறதரிமைறன கிற் கட்டுரைணரிமைறகி இருக்கிிறத.  அவனுமைடய 
பபட்டிமையத தூக்கிி பவளுனிபய வZசுகிிற அளவக்க அநத 
பவறுப்பு வளரநதவUடுகிிறத.  பணரிமைில்லறதவன பUணம் 
எனறு அவள பசறனன பசறல் அவமைனச் சுடுகிிறத. 
ரிமைனம் பவறுதத சூழலறல்,  அமைரிமைதியறன இடம் பதடி 
பவளுனிபய பசல்கிிறறன அவன. வறழம் கிமைலமையப்பற்றி 
ஆழரிமைறன கிருததகிமைளக் பகிறணட உமை் கட்டுரைமையக் 
பகிட்டறியம் ஆவபலறடு கிருதத் கட்டுரைஙகிக்கடதமைத அவன 
பநருஙகிிய சரிமையததில் நுமைழவக்கிட்டணம் 
கிட்டுகிிறவரகிளுக்க ரிமைட்டுபரிமை அஙபகி அனுரிமைதி உணடு 
எனகிிற உணமைரிமை உணரததப்பட்டதம் அவரிமைறன 
உணரச்சிபயறடு அஙகிிருநதம் பவளுனிபயறுகிிறறன. 
ஏற்கினபவ ரிமைமைனவUயறல் வUமைளநத அவரிமைறன 
உணரச்சி.  பUறக அநதக் கிருதத் கட்டுரைஙகி அமைரிமைப்பUன் கட்டுரைறல் 
வUமைளநத அவரிமைறன உணரச்சி.  ரிமைனம் பகிறநதளுனிக்கி 
நடநதபசல்பவனுனின கிவனதமைத பதருபவற் கட்டுரைம் 
நமைடபபறும் கிமைழக்கததறட்டம் கிவரகிிறத.  பநருஙகிிச் 
பசனறு பவடிக்மைகி பறரக்கிிறறன.  அஙபகி 
ஆடுகிிறவரகிளும் பசிக்பகிறடுமைரிமையUல் மூழகிியவரகிள. 
வறழவதற்கிறன வழிமையத பதடுகிிறவரகிள. 
முடிநதமைதச் சம்பறதிக்கி முயற்சி பசய்பவரகிள. 
சம்பறதிப்பமைத பஙகிிட்டுக் பகிறளகிிறவரகிள. 
எக்கிருதத் கட்டுரைஙகிததிலம் பகிட்டறியறத ஞறனததடன 
இயற்மைகியறன ஞறனததடன வறழகிிறறரகிள அவரகிள. 
யறருமைடய சுட்டுதலம் இல்லறரிமைல்,  இயற்மைகியUபலபய 
அவன அநத ஞறனததடன கிமை் கட்டுரைநதவUடுகிிறறன.  தன 
மைகியUலிருக்கம் நறணயதமைத,  அக்கததறடிகிள 

வUரிததிருநத சறக்கிில் பபறட்டுவUட்டு,  ஏபதற கபடறன 
பக்கிம் நகிரநத பவமைல பதடும் முயற்சிமையத 
பதறடஙககிிறறன.  கிமைதயUன இறுதிப்பகதியUல் சற்பற 
முற்பபறக்கக்கிமைதயUன சறயல் படிநதிருப்பதபபறல 
ஒரு பதறற்றம் கிறணப்பட்டறலம்,  அத உறுததலறகி 
இல்லறத அளவக்க உளபளறடுஙகிிபய இருக்கிிறத. 
வறழம் கிமைலமைய பகிறட்பறடறகிச் பசறல்லம் ஒரு 
பகிறட்மைடயம் அமைத வறழநத கிறட்டும் வறழக்மைகியறகி 
இனபனறரு பகிறட்மைடயம் இழதத மைவததிருப்பததறன 
கிமைதயUன சிறப்பறகம்.

சு.  பவணபகிறபறலின சிறுகிமைதயலகிில் வUசிததி் கட்டுரை 
ரிமைனுனிதரகிளுக்கப் பஞ்சபரிமை இல்மைல.  பUறநத 
கழநமைதமைய யறமை் கட்டுரையம் பதறடவUடறரிமைலம் 
கழநமைதயUன பசிமைய அடக்கித பதரியறரிமைலம் 
சறகிடிததவUட்டு,  கழநமைத இறநதவUட்டத எனனும் 
உணமைரிமைமையக்கட உண் கட்டுரைமுடியறரிமைல் இறநத 
கழநமைதயடன திரிநதமைலயம் பபமைதததறய் ஒரு 
வUசிததி் கட்டுரைம்.  தன இயலறமைரிமைமைய ரிமைதவUன வழியறகி 
ரிமைமைறததக்பகிறணடு பவமைலயற்றவனறகிவம் யறருக்கம் 
பUடிக்கிறதவனறகிவம் திரியம் கிணவமைன 
பநருஙகிமுடியறதவள தனரிமைமதத்தை மீத சுரிமைததப்பட்ட 
ரிமைலட்டுப்பட்டம் தZ் கட்டுரை ரிமைறரிமைனறமை் கட்டுரை பநருஙகிி நிற்கம் 
இளம் ரிமைருரிமைகிள பறததி் கட்டுரைம் இனபனறரு வUசிததி் கட்டுரைம். 
தஙமைகிகிமைள ஒவ்பவறருவ் கட்டுரைறகி கிமை் கட்டுரைபயற்றும் 
கிடமைரிமைமைய உயUப் கட்டுரைன நிமைனதத,  அதற்கிறகிபவ தன 
வறழநறமைளபயல்லறம் கிழிததவUட்டு,  தன 
பறலணரவக்க வடிகிறலறகி சபகிறதரிமையப் 
பயனபடுததிக்பகிறளள எணணம் சபகிறத் கட்டுரைன ரிமைற்பறறரு 
வUசிததி் கட்டுரைரிமைறன பறததி் கட்டுரைம்.   அணணன எனறு 
வறய்நிமைறய அமைழக்கிிற பக்கிததவUட்டு 
இளம்பபணமைண, தன கிறரிமைப்பசிக்க உணவறகி அமைழக்கி 
நிமைனக்கம் கிணவன பறததி் கட்டுரைமும் வUசிததி் கட்டுரைம் 
நிமைறநதத.  அவரகிள வUசிததி் கட்டுரைரிமைறன பறததி் கட்டுரைஙகிள 
எனபதற்கிறகி அவரகிமைளப்பற்றி பவணபகிறபறல் 
எழதவUல்மைல.  அததக வUசிததி் கட்டுரைஙகிபளறடு அவரகிள 
வறழநபத தZ் கட்டுரைபவணடியபதறரு த் கட்டுரைதிருஷ்டவசரிமைறன 
சூழல்பநருக்கிடிகிளுனில் எப்படிபயல்லறம் சிக்கிி 
அகிப்பட்டிருக்கிிறறரகிள எனபமைத உணரநதபகிறளளும் 
பபறருட்டு உருவறக்கிப்பட்டிருக்கிிறறரகிள  எனபற 
பதறனறுகிிறத. 

ஏறததறழ இருபதறணடுகிளறகி சு.பவணபகிறபறல் எழதி 
வருகிிறறர.  அவருமைடய எழததக்க உரிய கிவனம் 
கிிமைடக்கிறத நிமைலயUலம் அவர வற்றறத ஆரவததடன 
பதறடரநத இயஙகிிவருவத ஆறுதலறகி உளளத. எநதக் 
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கிட்டததிலம் அவர ரிமைனம் எஙகம் கிசப்மைபபயற 
பபருமூச்மைசபயற பவளுனிப்படுததியதில்மைல.  எழதமைத 
உயU் கட்டுரைறகி நிமைனப்பவரகிளுக்க ரிமைட்டுபரிமை இத சறததியம். 
எழதமைதபயறட்டி அவர ரிமைனம் உருவறக்கிி 
மைவததிருக்கம் நம்பUக்மைகி பற் கட்டுரைறட்டுக்கரியத.  ரிமைிகி 
அரிய பணபு இத.  பவற்றிபயற பதறல்வUபயற அநத 
நம்பUக்மைகிமைய ஒருபபறதம் அமைசததவUடமுடியறத.

http://padhaakai.com/2015/09/07/paavannan-on-su-venugopal/
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ந சிலமும் ந சிகனில் வம்- ச. வவேணுவைாபால சின் ந சிலம் எனும் நல்லாள் 
நாவேகல முன்கவேத்து - நவரோபா 

- “யபசறதற அக்கிற சூடச்சுடர முன 
ரிமைணடியUட்டு வணஙகிினறள. 
பசமைலமையயம் நறடறமைவயம் தளரததி 
இறக்கிினறள.  பதறய்வUல்லறரிமைல் வயUறு 
புமைடததிருக்கிிறத.  இரு மைகிகிளுனிலம் 
பசம்ரிமைணமைண அளளுனி ஈசறன மூமைல 
பவம்பறணடசறரிமைி பகிறயUமைல பநறக்கிி 
வணஙகிினறள.  அநத ரிமைணமைணத தன 
வயUற்றில் பரிமைல்லத தடவ பசமைலயUலம் 
நிலததிலம் உதிரநத வUழநதத.  உதி் கட்டுரைறத 
ரிமைணபணறடு பசமைலமைய ஏற்றிக் 
கிட்டிக்பகிறணடு சிரிததறள.  “   -நிலம்  
எனும் நல்லறள, சு.பவணபகிறபறல்.

சு.பவணபகிறபறலின நிலம் எனும் நல்லறளுனில் வரும் 
இச்சிததரிப்பு எனனுள பல நிமைனவகிமைள, 
பகிளவUகிமைளக் கிிளரததியத.  பசனமைனக்க வரும் 
ஒவ்பவறருமுமைறயம் முருமைகியறமைவ பறரப்பபன. 
வழக்கிரிமைறகிச் பசல்லம் உறவUனர வZட்டு அடுக்கரிமைறடி 
கிட்டிடததின வறட்ச்பரிமைன அவர.  எஙகிள பகதிமைய 
பசரநதவர எனபதறல் கடுதல் பUரியம்.  பதிபனட்டு 
ஏக்கிர நஞ்மைச,  பதனனநபதறப்பு எல்லறவற்மைறயம் 
வUட்டுவUட்டு ஆறறயU் கட்டுரைம் சம்பளததிற்கிறகி பட்டணம் 
வநத வறயUல் கிறததக் பகிறணடிருக்கிிறறர.  ஊர 
திரும்புவமைதப் பற்றியம் ரிமைமதத்தை மீணடும் வUவசறயம் 
பசய்வமைதப் பற்றியம் பபசிக்பகிறணபட இருப்பறர. 
கிடநதகிறலதத நிமைனவகிளும் எனபறனும் ஒருநறள 
ஊர திரும்பU வUவசறயம் பசய்த வUட முடியம் எனும் 
எதிரகிறலதத கினவம் நிகிழகிறலதத அவரிமைறனஙகிமைள, 
அசவகிரியஙகிமைளப் பபறறுததக்பகிறளளச் பசய்கிிறத.

பசனறமுமைற பசனமைனக்கச் பசனறபபறத முருமைகியற 
அஙகிில்மைல.  பவறு எவப் கட்டுரைற ஒரு கிிழவர பபரிய 
ரிமைமதத்தை மீமைசயடன நினறிருநதறர.  முதகளததூப் கட்டுரைற 
சிஙகிம்புணரிபயற பதரியவUல்மைல.  பகிட்கிபவணடும். 
முருமைகியற ஒருபவமைள ஊர திரும்பUயUருப்பறப் கட்டுரைற என 
ரிமைகிிழநத வUசறரிதபதன.  அநத பUல்டர கிட்டும் புதிய 
அடுக்கரிமைறடி கிட்டிடததிற்க நம்பகிரிமைறன கிறவலறள 
பதமைவ என அமைழததச் பசனறதறகி பசறனனறரகிள. 
புமைதகழிபயன நகி் கட்டுரைம் தனனுள எல்பலறமை் கட்டுரையம் 
இழததக் பகிறளகிிறத.  இநதக் கிறட்சி இநத 

ஒட்டுபரிமைறதத கிமைதயUன சற் கட்டுரைதமைதயம் தனனுள தி் கட்டுரைட்டி 
மைவததிருப்பதறகிக்கட பதறனறுகிிறத.

சு.பவணபகிறபறலின நிலம் எனும் நல்லறள நவZன 
இநதிய சமூகிம் எதிரபகிறளளும் ரிமைிகி முக்கிியரிமைறன 
பU் கட்டுரைச்சமைனகிளறன இடப்பபயரமைவ,  நகி் கட்டுரைரிமையரிமைறதமைல 
பழனுனிகரிமைறர எனும் தனுனிரிமைனுனிதமைன அலகிறகிக் பகிறணடு 
வUரிவறகிப் பபசுகிிறத.  நிலம்,  நிமைனவகிள,  கடும்பம், 
பபறருளுனியல் பதமைவ என பல்பவறு வUமைசகிளறல் 
அவன இழபடுகிிறறன. அணணன தம்பUபயன பதனுனிக்க 
அருபகி கிி் கட்டுரைறரிமைததில் வUவசறயம் பசய்த வறழம் பபரும் 
கடும்பம் அவனுமைடயத.  படிதத கிி் கட்டுரைறரிமைதமைத வUட்டு 
பவளுனிபயறி ஏபதற ஒரு அலவலகி பவமைலக்கிறகி 
ரிமைதமை் கட்டுரைக்க வருகிிறறன.  பவமைலபறரக்கம் ரிமைமைனவUயம் 
கழநமைதகிளும் பகிறமைவக்கிருபகி வசிக்கிிறறரகிள. 
வUடுமுமைறயUல் ஊரிலிருக்கம் அம்ரிமைறமைவயம் தம்பU 
கழநமைதகிமைளயம் கிறண பவணடும் என வUரும்புபவன 
ரிமைமைனவU பUளமைளகிமைளக் கிறணச் பசல்வபதறடு 
தவஙககிிறத கிமைத.

அனமைன நிமைனவகிபளறடும் பசரநத வளரநத 
நிலதபதறடும் இமைண மைவக்கிப்படுகிிறறள.  ரிமைமைனவU 
நிகிழ வறழக்மைகிபயறடும் புதிய நிலதபதறடும். 
கிமைதயUன தவக்கிபரிமை பந் கட்டுரைடியறகி அதன மைரிமைய 
சிடுக்கக்கள நம்மைரிமை இழததவUடுகிிறத.  இருபவறு 
வUமைசகிள பவவ்பவறு திமைசகிளுனில் அவமைன 
இழக்கிினறன.  ஒருவமைகியUல் அமைவகிளுக்க 
இமைடயUலறன சரிமை் கட்டுரைச புளளுனிமைய கிணடமைடவத தறன 
கிமைத எனலறம்.  பழனுனியUன த் கட்டுரைப்மைபப் பபசத தவஙகம் 
கிமைத அவன ரிமைமைனவU ் கட்டுரைறதறமைவ முதலில் இகிழகிிறத. 
பரிமைல்ல ் கட்டுரைறதறவUன த் கட்டுரைப்மைப பநறக்கிி நகிரநத அமைத 
புரிநதபகிறளளும் முயற்சியUல் பழனுனியUன ரிமைனம் 
திறநதபகிறளவபதறடு கிமைத முடிகிிறத. புதிய நிலததில் 
பவர தளுனிரக்கிிறத.

பபணமைணயம் நிலதமைதயம் ஒப்புமைரிமை பசறல்வத நம் 
ரிமை் கட்டுரைபUன வழக்கிம்.  பூபதவU எனும் அனமைனயUன 
வடிவரிமைறகி நம் புவUமைய வணஙககிிபறறம்.  எல்லற 
வளதமைதயம் தனனுனில் புமைதததக் பகிறளபவள.  பவண 
இநத உருவகிதமைதபய நவZன கிமைதயறடலக்கம் 
பயனபடுததியUருக்கிிறறர.  புதிய நிலததில் பழனுனி 
அனனுனியரிமைறகம் இடஙகிமைள நுட்பரிமைறகி 
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சுட்டிக்கிறட்டுகிிறறர.  பபருநதகிளுனில் கட அவனுக்க 
எவரும் இடரிமைளுனிப்பதில்மைல.  பழனுனி தனமைன 
பயனரிமைதிப்பற்று உணரகிிறறன.  அவன அஙக 
எவருக்கம் பதமைவப்படவUல்மைல.  தன பUளமைளகிளகட 
ரிமைமைனவU வழி உறமைவபய அறிநத வளரகிினறன. 
அவனுனிடம்கட ஒட்டுவதில்மைல.  அவரகிளறவத 
தனனுனிடம் ஒட்டபவணடும் என ் கட்டுரைறதறவUற்க 
பதரியறரிமைல் ஆற்றுக்க அமைழததச் பசல்கிிறறன. 
பவணடியமைத வறஙகிித தருகிிறறன. ஊரில் தன சுற்றம் 
சூழ வறழநத பபறத தன பசறல்லிற்க இருநத ரிமைதிப்மைப 
எணணU வருநதகிிறறன.  கிமைதயUன கிமைடசியUல் 
ஆட்டுக்கட்டியUன வயUற்றிலிருநத சிமைதநத 
கட்டிகிமைள எடுதத ஆட்மைடக் கிறப்பறற்றுவதன 
வழியறகி தனக்கிறன பயன ரிமைதிப்மைப உணரநத 
பகிறளகிிறறன.

கிமைதக்கள கிரணப் கட்டுரைம்பமை் கட்டுரை கிமைதயறகி பசறல்லப்படும் 
நறகிலறபதவU கிமைத முக்கிியரிமைறனத.  நறகிலறபு் கட்டுரைததில் 
இருநத பஞ்சம் பUமைழக்கி பழனுனியUன தறததறவUன 
தறததற ஆறு மைரிமைல் அப்பறலளள கிறளனூருக்க 
வநதறரகிள.  ‘நறகிலறபு் கட்டுரைததறன’  எனபற பழனுனியUன 
தறததற அவருமைடய கட்டுக்கிற் கட்டுரைரகிளறல் 
அமைழக்கிப்படுவற் கட்டுரைறம்.  பழனுனியUன அப்பற கிறளனூமை் கட்டுரை 
தன உயU் கட்டுரைறகி எணணபவர.  பழனுனியUன ரிமைகின அவன 
வளரநத பகிறஙக ரிமைணமைண இயல்பறகி அப்படிததறன 
எணணவறன அல்லவற? முன எப்பபறபதற இஸலறரிமைிய 
பமைடபயடுப்பUன வUமைளவறகி (இதற்கிறகி அவர ரிமைமதத்தை மீத 
இநதததவ முததிமை் கட்டுரை கததப்பட்டத 
எனபறணணகிிபறன)  ஆநதி் கட்டுரைததில் இருநத பபயரநத 
தறன நறகிலறபு் கட்டுரைம் வநதறரகிள.  அவரகிளுமைடய 
கலபதய்வம் நறகிலறபதவU வறக்கிளுனிப்பதறகி வரும் 
பறடலில்

‘பதற்க பநறக்கிி நடஙகிள..
திருவUளக்க நறனறபவன...
பவறியறட்டம் அடக்கி..
வZ் கட்டுரைபரிமைல்லறம் தி் கட்டுரைட்டி வருபவன...
வUட்டு வநத ரிமைணணUபல..
பட்டுருள பUஞ்சுகிள வரும்.
.பட்டழிநத கிறயபரிமைல்லறம்..
பசம்புழதி பரிமைவU ஆததம்...
வZ் கட்டுரைபரிமைல்லறம் தி் கட்டுரைட்டிவ் கட்டுரை..
பவகிரிமைறகி நடஙகிள..

எனறு முடியம் அப்பறடலின இறுதியUல் ‘பதற்பகி வநத  
நறகிலறபதவU திரும்பறரிமைபல உறஙககிினறறள’ 

எனபறழதகிிறறர பவண.  இடப்பபயரவ எனபத 
தவUரக்கிமுடியறதத எனபமைத பசறல்கிிறத. 

அனமைன நிலம் பற்றிய கினவ ரிமைனுனிதரகிமைள 
இயக்ககிிறத.  ஒரு பகிறணததில் இநத கிமைத 
நிலபU் கட்டுரைபுததவததிலிருநத நவZன கிறலகிட்டததிற்கள 
நுமைழநத பகிறணடிருநத தமைலமுமைறயUன 
அமைலகிழிப்மைப பபசுகிிறத.  நவZன சமூகிம் இததமைகிய 
பUடிப்புகிமைள பபறருட்படுததவதில்மைல. 
நிலததினுடனறன உணரவரீதியறன பUமைணப்மைப 
தணடிப்பதன வழியறகிபவ அத முனனகிரகிிறத.       
பவணவUன ரிமைிகி முக்கிியரிமைறன பலம் எனபத 
பறததி் கட்டுரைஙகிமைள உருவறக்கிி நிமைலநிறுததம் அவருமைடய 
முமைற.  நுண வUவ் கட்டுரைமைணகிள,  ரிமைறனுட இயல்புகிமைளப் 
பற்றிய கரிய அவதறனுனிப்புகிள ரிமைிகிச் ச் கட்டுரைளரிமைறகி 
அவருமைடய கிமைதகிளுனில் கிறணக் கிிமைடக்கிினறன. 
பழனுனிகரிமைறருக்கம் ் கட்டுரைறதறவUற்கம் இமைடயUலறன 
உமை் கட்டுரையறடல்கிளுனில் வனரிமைம் பதறிக்கிிறத. 
பறததி் கட்டுரைஙகிளுனின அகி வUவரிப்புகிள ரிமைிகி நுட்பரிமைறனமைவ. 
ஆட்டம் கறுநறவலில் ரிமைததிய வயதிலம் தனத 
ரிமைிடுக்மைகி நிரூபUக்கித தடிக்கம் வடிபவலம்,  நிலம் 
எனும் நல்லறளுனில் இச்மைசகிளுக்கம் கினவகிளுக்கம் 
நிதரசனததிற்கம் இமைடயUல் ஊடறடி புதிய நிலததில் 
பவரவUட முடியறரிமைல் தவUக்கம் பழனுனிகரிமைறரும் 
அததமைன கிச்சிதரிமைறகி அவரகிளுமைடய 
கிcழமைரிமைகிளுடனும் உனனதஙகிளுடனும் உருவறகிி 
இருக்கிிறறரகிள.  

‘அடுததவபனறடு பதறடுப்பUருநத’  கிற் கட்டுரைணததிற்கிறகி 
புருஷனறல் இடத மைகி பவட்டப்பட்ட 
ரிமைமதத்தை மீனறட்சிபு் கட்டுரைததகிறரி,  பபறலிகிறமைளயறகி ரிமைறறி 
பபறதபபறதபவன ஆன முனனறள கிபடி வZ் கட்டுரைன (ஆட்டம் 
கறுநறவல்) என  முதனமைரிமை பறததி் கட்டுரைஙகிமைளத தவUரதத 
உதிரி பறததி் கட்டுரைஙகிள கட பசறற்ப பசறற்கிளுனில் 
உயUரபபறுகிிறறரகிள.  நிமைனவகிளுனின வழியறகி 
தலஙகிிவரும் பழனுனிகரிமைறரின தம்பU கரிமை் கட்டுரைனுனின 
பறததி் கட்டுரைம் முக்கிியரிமைறனத.  கரிமை் கட்டுரைன பளளுனிப் படிப்பUல் 
ஆரவரிமைற்றவன.  அனுபவததின வழியறகி வUவசறய 
நுட்பஙகிளுனில் பதரநதவன.  வலிப்பு பநறய்க்கிற் கட்டுரைன 
எனபதறல் ஆமைசப்பட்ட பபணமைண அமைடய 
முடியறதவன.  கரிமை் கட்டுரைன நிலதமைத பதறழதவன,  அதன 
் கட்டுரைகிசியஙகிமைள அறிநதவன.  பUற வUவசறயUகிள 
பதறல்வUயமைடநத கிறலஙகிளுனிலம் கட வUடறப்பUடியறகி 
வUவசறயதமைத மைகிக்பகிறணடு லறபம் பறரக்கிிறறன. 
கரிமை் கட்டுரைன அவன நம்பUய நிலததிபலபய நி் கட்டுரைறத் கட்டுரைவறகி 
மூச்சடஙககிிறறன.  ‘எவ்வளபவற முயனறும் ரிமைண 
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அவமைன எழவUடறரிமைல் வZழததிக்பகிறணபட இருநதத’. 
நிலததின ரிமைமதத்தை மீதிருநத இறுதி பUடிரிமைறனமும் அற்றுப் 
பபறய்வUடுகிிறத.  பழனுனியறல் ஒருபபறதம் அவன 
நிலததிற்க திரும்ப முடியறத.     

நிலம் எனும் நல்லறள நறவலின இறுதியUல் ரிமைறதவன 
பழனுனியUன சிக்கிமைல தல்லியரிமைறகிச் பசறல்கிிறறன.  “நZ 
வறழநதத பநனச்சுகிிட்பட இருக்கி. வறழப்பபறறதப் பததி 
பநமைன. பநமைனக்கிறதத தறன புதசற வரும். அததறபன 
வறழக்மைகி.  அதல முழசற மூழகிததறன பவணம்.  நZ 
ஒதஙகிிபய நிக்கிிறடற.  இத இனபனறரு பயணம்.  நZ 
கதிச்சுதறன ஆகிணம்.  பதரிஞ்சுக்பகிற”  எனகிிறறன. 
இப்புளளுனியUல் கிமைத நிமைனவகிளுக்கம் 
நிகிழகிறலததிற்கரிமைறன ஊசலறட்டரிமைறகி பதனபடுகிிறத. 
வறழநத நிலமும் அனமைனயம் கட நிமைனவகிள 
தறபன.  யறமைனக் கட்டததிலிருநத வUலகிிய ஒற்மைறக் 
பகிறம்பன யறமைனமைய புதிய கட்டம் ஏற்கி ரிமைறுப்பதறகி 
கினவ கிறணகிிறறன பழனுனி.  பழனுனியறல் உடலளவUல் 
கிி் கட்டுரைறரிமைதமைத உதறிவUட முடிநதறலம்.  ரிமைனதளவUல் 
அவனறல் கட்டததிலிருநத தனுனிதத வநதவUட 
முடியவUல்மைல.  ரிமைிருகிஙகிளறல் நிமைனவகிமைள 
உதறிவUட முடிகிிறத ரிமைனுனிதரகிளறல் முடிவதில்மைல 
என அஙகிலறய்க்கிிறறன.  அமைவ ‘நிமைனவகிள கமைறய 
கமைறய  தன கிடமைரிமைகிள கமைறநத 
நிம்ரிமைதியமைடகிினறன.’  ஆனறல் நறகிலறபதவUமைய பற்றி 
எணணம் பபறத “உருரிமைறறியபடிபய இரு என 
நிரபநதிததபடிபய இருக்கிிறத நவZனகிறலம். 
அதனுமைடய தற் கட்டுரைகி ரிமைநதி் கட்டுரைபரிமை அததறனற. நிமைனவகிமைள 
இழப்பத பபரும் தனபம் தறன.  நவZனகிறலம் 
ரிமைனுனிதரகிளுனின தனபதமைதப்பற்றி நிமைனப்பபத இல்மைல.” 
எனபமைதயம் உணரகிிறறன.

பவணவUன ரிமைற்பறறரு ரிமைிகிப்பபரிய பலம் அவர 
கிட்டமைரிமைக்கம் புற உலகிததில் உளள நம்பகிததனமைரிமை. 
அதபவ கிமைதயUல் நம்மைரிமை ரிமைனம் வUலகிறரிமைல் ஒனறச் 
பசய்கிிறத.  பளளுனியளவUல் சறதற் கட்டுரைணரிமைறகி 
கிபடியறடியUருக்கிிறறர எனறறிகிிபறன.  கிபடி கிளதமைத, 
அவரகிளுமைடய அமைசவகிமைளத தல்லியரிமைறகி 
படம்பUடிதத கிறட்ட முடிகிிறத.  நிலம் எனும் நல்லறள 
நறவலிலம் பவளறணமைரிமை சறரநத தகிவல்கிமைளச் 
பசறிவடன அடுக்ககிிறறர.  அத சறரநத நுண 
தகிவல்கிமைள நுட்பஙகிமைள வUவரிக்கிிறறர.  பல எளுனிய 
நறட்டுரிமைருததவக் கறிப்புகிமைள அளுனிக்கிிறறர. 
(உணமைரிமையUல் பல பவளறணசறர வட்டற் கட்டுரை பசறற்கிளுக்க 
கததரிமைதிப்பறகிததறன பபறருள பகிறணபடன).  அனறறட 
வUவ் கட்டுரைமைணகிளுனில் இருநத கிவUததவ எல்மைலக்கள 

அவர தறவUச் பசல்லம் இடஙகிள ரிமைன எழச்சி 
அளுனிக்கிினறன.  தன நிலததில் வளரும் சூரியகிறநதி 
ரிமைலரகிமைள கரிமை் கட்டுரைன கிறணம்பபறத எணணவமைத ஒரு 
உதற் கட்டுரைணரிமைறகி பகிறளளலறம்

“சூரியன எழம் கிணததிலிருநத ரிமைமைறயம் 
கிணம் வமை் கட்டுரை ரிமைஞ்சள முகிம் கிறட்டி 
முததரிமைிடத த் கட்டுரைததியபடிபய இருக்கம் 
பரிசுததம்.  பகிறடறனுபகிறடி நட்சததி் கட்டுரைஙகிள 
ஒளுனிவZசி அமைழததறலம் ஏறிட்டுப் 
பறரக்கிறத தியறனம்.  இ் கட்டுரைபவல்லறம் 
கினவகிமைளத தி் கட்டுரைட்டி தி் கட்டுரைட்டி வUடிநததம் 
தமைலதூக்கிி சூரியனுனில் வUழிக்கம் 
ரிமைனதிடம்.  பவரில் பசியUருநதறலம் 
முகிததிபல வறடறத ரிமைஞ்சள பபறலிவடன 
அணணறநத பறரக்கம் கிறதல். 
வறட்டததில் தமைலபற் கட்டுரைம் தறஙகிறத 
கிழதத வமைளநதறலம் முகிதமைத தூக்கி 
முடியறரிமைல் பதறக்கிி ஓ் கட்டுரைக்கிணணறல் 
பபறகம் சூரியமைனப் புனனமைகியடன 
பறரக்கம் உயUரக் பகிறலம்.  எவ்வளவ 
பபரிய சூரியன.  எவ்வளவ சிறிய ரிமைஞ்சள 
பூமுகிம்.  பநருக்கபநர யற் கட்டுரைறல் 
பகிபலல்லறம் இப்படி முததரிமைிட முடியம். 
ஒளுனிரிமைமைழயUல் நமைனநத கிருவறும், 
தறய்மைரிமையமைடயம்.”

பரிமைறழி,  உமை் கட்டுரையறடல்,  நம்பகிததனமைரிமை,  புற –  அகி 
சிததரிப்பு,  கரமைரிமையறன அவதறனுனிப்புகிள ஆகிியமைவ 
சு.பவணபகிறபறலின பமைடப்புகிளுனில் கிச்சிதரிமைறகி மைகிகடி 
வருகிினறன.  எனுனினும் ஒரு நறவல் அளுனிக்கம் 
ஒட்டுபரிமைறதத தரிசனம் எனன?  எனும் பகிளவU 
முக்கிியரிமைறனபத.  அத புதிய திறப்மைப அளுனிக்கிிறதற 
அல்லத புதிய பகிறணஙகிமைள முனமைவக்கிிறதற? 
எல்லற ஆக்கிஙகிளும் புதிய தரிசனதமைத அளுனிதததறன 
ஆகி பவணடும் எனபதல்ல.  பவண ரிமைனுனிதரகிமைள 
நம்புகிிறறர.  அவனுமைடய அததமைன சிடுக்ககிமைள ரிமைமதத்தை மீறி 
அவன இயல்பறகி வறழநதவUட முடியம் எனும் 
நனனம்பUக்மைகி அவருமைடய பமைடப்புகிளுனில் 
பதனபடுகிிறத.  அநத நனனம்பUக்மைகி முனமுடிவUன 
அளவUற்க பசல்கிிறதற?  நிலம் எனும் நல்லறமைள 
எடுததக் பகிறணடறலம் சரி ஆட்டதமைத எடுததக் 
பகிறணடறலம் சரி அமைவ முனமைவக்கம் இறுதி 
தரிசனதமைத இயல்பறகி அமைடயவUல்மைலபயற எனும் 
ஐயம் எழகிிறத.

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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ஆட்டம் கறுநறவலில் ரிமைனவளரச்சி 
கனறியவரகிளுக்கிறன ஓட்டப்பநதயதமைத  வடிபவல் 
எணணUப் பறரக்கிிறறன.  பநடுஙகிறலரிமைறகி 
கறுஞ்பசய்திகிளுனில் புழஙகிி வரும் ஒரு பசய்தி தறன. 
அமைத நறவலின தரிசனரிமைறகி கிறணபதில் தவபறதம் 
இல்மைல தறன. ஆட்டம் எனபபத இனுனிமைரிமை. இழப்பதற்க 
ஏதரிமைில்மைல.  இலக்ககிமைள அமைடவமைதப்பற்றி 
கிவமைலயUனறி ஆட பவணடும்.  ஆட்டதமைத 
நிறுததிவUடவம் கடறத எனும் தரிசனதமைத வடிபவல் 
அமைடகிிறறன.  ஆட்டததில் பவல்ல பவணடும் எனும் 
பவறியடஙகிி ஆட்டதமைத புரிநதபகிறளள முயல்கிிறறன. 
‘நிலம் எனும் நல்லறமைள’  பபறறுததவமை் கட்டுரை ரிமைறதவன 
எனபறறரு நணபன எப்பபறபதற கறியமைத திடிப் கட்டுரைனறு 
கிமைத முடிவதற்க பகிறஞ்சம் முன எணணU 
பறரக்கிிறறன பழனுனிகரிமைறர.  “நZ எததன வருசம்டற இநத 
உலகிததில இருநதிட பபறற.  பபறறப்ப எத தூக்கிிட்டு 
பபறகிப் பபறற.  இருக்கிிற எடததல நல்லத பரிமைறதல்ல 
பறருடற.  நZ வறழநத வறழக்மைகிய உன பUளமைளகி 
வறழணம்னு பநமைனக்கிிற..அத எப்பUடிடற?”  எனறும் 
இனனும் பல பகிளவUகிமைள பகிட்கிிறறன, 
ஆபலறசமைனகிமைள பசறல்கிிறறன.  பவணவUன 
பமைடப்புகிளுனில் பU் கட்டுரைசற் கட்டுரை பதறனுனி எழகிிறத என 
வUரிமைரசகிரகிள பசறல்லக் பகிட்டிருக்கிிபறன.  இததமைகிய 
முடிவகிள அதற்கக் கிற் கட்டுரைணரிமைறகி இருக்கிலறம் எனறு 
பதறனறியத.  மைரிமையப் பறததி் கட்டுரைததின நகிரவ 
இயல்பறகிவம் அழததரிமைறகிவம் அநத பறரமைவமைய 
அமைடயவUல்மைல எனபபத நிலம் எனும் நல்லறள 
ரிமைற்றும் ஆட்டம் ஆகிிய பமைடப்புகிளுனின பலவZனம். 
ஒருபவமைள இனனும் வUரிதத எழதி இருநதறல் இத 
நி் கட்டுரைடறரிமைல் இருநதிருக்கம்.

பவண ஆணறதிக்கி எழததறளர எனபறறரு 
வUரிமைரசனமும் மைவக்கிபடுவதணடு.  ஆனறல் அத 
ஏற்புமைடயதல்ல.  நிலப்பU் கட்டுரைபுததவ ரிமைனநிமைலமைய 
பU் கட்டுரைதிநிதிப்படுததம் ஆண கிமைதயUன பU் கட்டுரைதறன 
பறததி் கட்டுரைரிமைறகிிறறன.  அவனுமைடய த் கட்டுரைப்புகிளும் 
சிநதமைனகிளும் எப்படி இருக்கபரிமைற அமைதததறன அவர 
எழதியUருக்கிிறறர.  பUற பறததி் கட்டுரைஙகிள வழியறகி அமைதக் 
பகிளவUக்கட்படுததவம் பசய்கிிறறர.  பழனுனிக்க எப்படி 
தனனுமைடய நிலதமைதப் பற்றிய கினவ இருக்கிிறபதற 
அப்படி ் கட்டுரைறதறவUற்க தனத நிலதமைத பற்றிய 
பபருரிமைிதமும் பUடிப்பும் இருப்பத இயல்பப எனபமைதயம் 
பதிவ பசய்கிிறறர.  வUவசறயம் நிலம் என கினவ 
கிணடுபகிறணடிருக்கம் பழனுனியUடம் இததமைன 
இருநதம் நZ ஏன கிி் கட்டுரைறரிமைதமைத வUட்டு பவளுனிபயறினறய்? 
எனும் பகிளவUமைய ரிமைறதவன பந் கட்டுரைடியறகி பழனுனியUடம் 

பகிட்கிிறறன.

பவணவUற்க ரிமைனப்பUறழவ பகிறணடவரகிள ரிமைமதத்தை மீத 
ஒருவUத ஈரப்பUருக்கிிறத.  அவரகிளுனின கிளஙகிரிமைினமைரிமை 
கிடவளுக்க நிகி் கட்டுரைறகி எணணச் பசய்கிிறத.  ஆட்டததில் 
வரும் ரிமைன வளரச்சி கனறிய கழநமைதகிளுனின 
ஓட்டப்பநதயதமைத பபறலபவ நிலம் எனும்  
நல்லறளுனிலம் ரிமைறசறணU எனும் பதினமூனறு வயத 
சிறுரிமைி வருகிிறறள. புதிய ஊரில் பழனுனி பநகிிழம் முதல் 
நட்பு.  அநத ரிமைணணUன ரிமைமதத்தை மீத அவனுக்க ஒரு பUடிப்பு 
பUறக்கிிறத.          

பதறமைல நிலஙகிளுனில் வறழபவரகிள எப்பபறதம் தஙகிள 
நிலததிற்க திரும்புவமைதப் பற்றிய கினவகிமைளச் சுரிமைநத 
அமைலகிிறறரகிள.  நிலம் பவறும் இடம் அல்ல.  அத 
ஒரு வறழக்மைகிமுமைறயUன பU் கட்டுரைதிநிதி.  நிமைனவகிள 
பUனனுனிக் கிிடக்கம் அடர கிறனகிம்.  அதவம் 
பபரும்பறனமைரிமை பவளறண சமூகிரிமைறகி இருக்கம் 
இநதியற பபறனற பதசததில் நிலம் ஆனரிமைறவUற்க 
அணக்கிரிமைறனத.  கிடநத ஐம்பத ஆணடுகிளுனில் இநதிய 
சமூகிம் அதிபவகிரிமைறகி நிறம் ரிமைறறி வருகிிறத.  நறன 
வறழம் பகதியUல் பவளறணமைரிமைமையக் மைகிவUட்டவரகிள 
பபரும்பறலம் கிட்டிட பவமைலக்கச் பசல்வமைத 
பறரக்கிிபறன.  பசற்மைறக் கிறட்டிலம் சிரிமைிணடு கிமைற 
படிநத கிறல்கிமைளபய அதிகிமும் கிறண முடிகிிறத.  ஒரு 
ரிமைிகிப்பபரிய உளவUயல் ரிமைறற்றததின கறிய்பீடறகி இமைதக் 
கிறணகிிபறன.  இயற்மைகியUன தயவUல் இருநத 
வறழவறதற் கட்டுரைதமைதக் மைகிவUட்டு இயற்மைகிக்க எதி் கட்டுரைறகி 
வZம்புடன நிரிமைிரநத நிற்கம் கிட்டிடஙகிமைள நம்பத 
தவஙகிிவUட்டறரகிள.  நிலம் ரிமைனுனிதரகிமைளக் 
மைகிவUடுகிிறதற?  அல்லத ரிமைனுனிதரகிள நிலதமைதக் 
மைகிவUடுகிிறறரகிளற?  எனும் பகிளவUக்க அததமைன 
எளுனிதறகி வUமைடயளுனிததவUட முடியறத.

இறுதியUல் பழனுனி எநத நிலமும் எவமை் கட்டுரையம் 
வஞ்சிப்பதில்மைல எனும் இடததிற்க வநத பசரகிிறறன. 
சில ஆயU் கட்டுரைம் வருடஙகிளுக்க முனனர கிணUயன 
பூஙகனறனறர வநதமைடநத அபத இடததிற்கி-  “யறதம் 
ஊப் கட்டுரை ..யறவரும் பகிளZர”

oOo

http://padhaakai.com/2015/09/07/naroba-on-su-venugopal/
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ைகரே வசர்ந்வதார் ைாணும் ைடல் - ொ ரோெவைாபாலன்

சமைரிமையல் கிமைலஞர சுப்் கட்டுரைரிமைணUயதமைத மைவதததறன 
இக்கிட்டுமை் கட்டுரைமைய பதறடக்கி பவணடியUருக்கிிறத. 
இனமைறய கிறணட்் கட்டுரைறக்ட் கிலறச்சற் கட்டுரைம் வரும் முனனர 
80, 90 கிளுனில் பநல்மைல பகதிகிளுனில் சமைரிமையல் கிமைலயUல் 
புகிழ பபற்ற கிமைலஞர.  பநதி பரிரிமைறறுவத அவ் கட்டுரைத 
சமைரிமையலில் பU் கட்டுரைசிததம். புதப் மைபயனுக்க அவர கிற்றுத 
தநதமைத அருகிில் இருநத பறரததிருக்கிிபறன.

"மூணறம் எமைலக்க ஏணடற சறதம் பபறடல்ல?"
"அவர பவணம்னு பகிக்கிமைலபய ரிமைறரிமைற"
"பபறடற அறிவ பகிட்டவபன !  திருப்தியற சறப்ட்டவன  
மைகிய பUனனுக்கி இழததணடு பலசற பUனனறல  
சறஞ்சிருப்பன.  இப்படி பபறறஙமைகிய நக்கிிணடு இருக்கி  
ரிமைறட்டறன.  லஜ்ஜப்பட்டவனறருக்கம்.  நZதறன பறததப்  
பரிரிமைறறனும்.  எல  பறதத பரிரிமைறறறதனனற எலய  
இல்லடற அம்பU, ஆளப் பறதத. பதரியறதற?"

நறன இலக்கிியததில் சமைரிமையல் கிமைலஞன 
இல்மைலயறனறலம் நல்ல சறப்பறட்டு ் கட்டுரைசிகின. 
அவ்வUதததில் எனத 20  வருட வறசிப்மைபக்  பகிறணடு 
நறபன உருவறக்கிிக் பகிறணட சல்லமைட வழிபயதறன 
எனக்கிறன ் கட்டுரைசமைனத பதரவகிமைள வமை் கட்டுரையறுததக் 
பகிறளகிிபறன.  எனத வறசிப்பு,  ் கட்டுரைசமைன 
அடிப்பமைடயUபலபய இமைதயம் எழதகிிபறன.  2000 
கிளுனின ரிமைததியUல்தறன எனக்க சு.பவணபகிறபறல் 
வறசிக்கிக் கிிமைடததறர. மூனறு கிற் கட்டுரைணஙகிளுக்கிறகி நறன 
அவமை் கட்டுரை தரிமைிழின முக்கிியப் பமைடப்பறளுனிகிளுனின 
வரிமைசயUல் நிறுததகிிபறன.  முதல் கிற் கட்டுரைணம் அவ் கட்டுரைத 
பமைடப்புகிளுனில் பபசுபபறருமைள அவர மைகியறளும் வUதம்.

இலக்கிியம் அதன  ஆதிவடிவறன 
கலக்கிமைதப்பறடல்கிளறகி இருநத கிறலநபதறட்டு இனறு 
வமை் கட்டுரை சில பபசுபபறருட்கிமைள மைரிமையரிமைறகி 
மைவததிருக்கிிறத. கிமைலடறஸபகிறப்பUன  ரிமைறறறத மைரிமைய 
அச்சில் கிிடக்கம் சில வமைளயல் தணடுகிள 
சுழற்றலில் வUதவUதரிமைறன பதறற்றவமைகிகிமைளக் 
கிறட்டுவத பபறல சில கறிப்பUட்ட ரிமைறனுட 
உணரவகிபள இலக்கிியததின,  பமைடப்புக் கிமைலகிளுனின 
ரிமைறறறத மூலஙகிள.  கலவ் கட்டுரைலறறு,   வZ் கட்டுரைம்,  கிறரிமைம் 
பபறனற சில இனறுவமை் கட்டுரையUல் பபசுபபறருட்கிள. 
பரிமைறழியம்,  நறகிரிகிமும் வளரும் கிறல ரிமைறற்றததில் 
பசடி ரிமை் கட்டுரைரிமைறவத பபறல இப்பபசுபபறருட்கிளும் கிிமைள 
வUரிதத வளரநதன.   கலவ் கட்டுரைலறறு  பதய்வ 

வழிபறடறகிவம்,  வZ் கட்டுரைம் எனபத லட்சியம்,  தியறகிம் 
எனும் அளவUலம்,  கிறரிமைம் கிறதலறகிவம் ரிமைறறிவநத 
பரிணறரிமை வளரச்சி கிறட்டின.  இலக்கிியம் பரிமைலம் 
வளரும் கிறலததில்  கிறரிமைததின ஏக்கிம் அகிப்பபறருளறகி 
அமைரிமைநத வநதிருக்கிிறத.  கிறரிமைததின பUததநிமைலமைய 
பக்தி இலக்கிியஙகிள பதய்வததின ரிமைமதத்தை மீத ரிமைமைடரிமைறற்றிக் 
பகிறணடன எனறறல் அதற்க முநமைதய சரிமைண 
இலக்கிியஙகிள கிறரிமைதமைத எதிரமுமைனயUலிருநபத 
அணகிின.  ஒப் கட்டுரை கிளமைள  பவவ்பவறு வடிவ 
பகிறப்மைபகிளுனில்,  பவவ்பவறு நிறஙகிளுனில் திகிட்டத 
திகிட்டத தநதன சிற்றிலக்கிியஙகிளுனின சில 
வமைகிப்பறடுகிள. 

கிவUமைதகிளுனின கிறலம் முடிநத உமை் கட்டுரைநமைடயUன கிறலம் 
வநதபபறத கிறரிமைம் லட்சியவறதததின முன அடிக்கிடி 
ரிமைணடியUடபவணடியUருநதத.  நவZனததவம் தலஙகி 
ஆ் கட்டுரைம்பUதத நறளுனிலிருநத கிறரிமைம் பரிமைல்ல 
தனுனிபயறருவனுனின ஆழரிமைனப் பபற் கட்டுரைறட்டததின 
இயக்கவUமைச எனும் அளவUல் இலக்கிியததில் அதன 
இடதமைத அமைடநதத.  அநத இடததிலிருநததறன 
கிறரிமைதமைத பவபறறரு வணணததில் பகிறடுக்கி 
முடியறரிமைல் பபறனத நம் இலக்கிியததிற்க ஒரு 
கறுமுமைறயறகி உருவறன தறவணU அக்கிறக்கிள, 
அதமைதகிள,  சிததிகிள முப்பதறணடு கிறலம் நரிமைத 
இலக்கிியததில் ஆதிக்கிம் பசலததினறரகிள.  இநத 
அக்கிறக்கிமைள அறிமுகிம் பசய்த முதல் வரிமைச 
பமைடப்பறளுனிகிள தவU் கட்டுரை பUறர மைகியறணட வUதததில் 
அக்கிறக்கிள வUடமைலப்பருவ ஆணUன பகில்கினவ 
பதறற்றஙகிளறகிிப் பபறனறரகிள. 

புளுனிதத பUனதறன கிள எனறறலம் அதZதப் புளுனிக்கிமைவப்பு 
அடுதத கிட்டரிமைறகி இருநதத.  எல்மைலகிமைள ரிமைமதத்தை மீறும் 
கிறரிமைஙகிள கிருப்பபறருளறகிின சிலகிறலம்.  நிழலருவ 
நிரவறணம் கிறட்டிச் பசனறன பல 
பமைடப்புகிளும்.பவளுனிப்பமைடயUலறன வமைகியUல் 
கிறரிமைததின திரிபுகிமைளப் பபசததமைலப்பட்டன சில 
பமைடப்புகிள.  ஆதி உணரவ பரிமைறழியUல் அடுதத கிட்டம் 
பநறக்கிி நகி் கட்டுரை முடியறத நிமைலயUல்தறன 90  கிளுனின 
பமைடப்பறளுனிகிள அநத நகிரததமைல பசய்யத 
தமைலப்பட்டறரகிள.  அவரகிளுனில் கறிப்பUடததகநத 
பமைடப்பறளுனிகிளறகி பஜயபரிமைறகின,  யவன சநதி் கட்டுரைபசகிர 
சு.பவணபகிறபறல் ஆகிிபயறமை் கட்டுரைததறன பசறல்பவன. 
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சு.பவணபகிறபறல் எனக்க அறிமுகிரிமைறனத 
கநதப்பமைன வழிபய .  அதிலிருநத முனனும், 
பUனனுரிமைறய் அவமை் கட்டுரை வறசிதத அறிநதபகிறணபடன. 
"பUறக பறமைறப்பளளததில் நZர வற்றபவயUல்மைல"  எனற 
கிமைடசிக்க முநமைதய வரிமைய கநதப்பமைனயUல் 
வறசிததபபறத பநடுநறட்கிள கிழிதத கிறட்டுபநல்லியUன 
தவரப்பUனுனிப்பு வறசிப்பUல்  ஊறி வநதத. ரிமைமதத்தை மீணடும் ஒரு 
முமைற கிcழிருநத பரிமைலறகி கிமைதமைய வறசிததப் 
பபறபனன .  சு.பவணபகிறபறல் எனற அருமைரிமையறன 
கிமைதபசறல்லிமைய அப்படிததறன கிணடுபகிறணபடன. 

தரிமைிழிலக்கிியததின 1970  பதறடக்கிி 2000  வமை் கட்டுரை 
பவளுனியறன முக்கிிய பமைடப்புகிள அமைனதமைதயம் ஒப் கட்டுரை 
மூச்சில் வறசிதபதறரிமைறனறல் அவற்றில் 
பபரும்பறனமைரிமையம் நிமைறபவறற கிறதல்கிளுனின 
ஏக்கிஙகிமைள,  கிறரிமைததறல் ப்பீடிக்கிப்பட்ட,  முமைறசற் கட்டுரைற 
உறவகிளுனிமைடபய ஏற்படும் சிக்கில்கிமைள ரிமைட்டுபரிமை 
பபசியUருப்பதறகி உணரகிிபறன.  ரிமைிகிச் சிலப் கட்டுரை 
அமைதததறணடி பசயல்பட்டிருக்கிிறறரகிள.  பபசக்கடறத 
பபறருபளன பசறல்லவUல்மைல.  ஆனறல்  பதறடரநத 
வறசிக்மைகியUல் சில  பகிளவUகிள ரிமைனதில் எழநதன 
.இவ்வளவ சிக்கிலறனதறகிவற இருக்கிிறத கிறரிமைததின 
ரிமைமதத்தை மீத கிட்டப்பட்ட உறவகிள?  அப்படியறனறல் அமைதத 
தறணட முயலபவன பந் கட்டுரைறகி தறவக்களதறன வUழ 
முடியரிமைற? தறவனறி இமைதக் கிடக்கி வறழக்மைகி நரிமைக்க 
எமைதயபரிமை வறய்ப்பறக்கிவUல்மைலயற? 
இக்பகிளவUகிளுக்கிறன பதிமைல நறன 
அப்பமைடப்புகிளுக்கள பதடிக் கிணடமைடய முயற்சிதத 
பதறல்வU அமைடநபதன.  இநதக் பகிளவUக்கிறன 
வUமைடமைய  சு.பவணபகிறபறலிடரிமைிருநததறன அறியத 
பதறடக்கிிபனன. 

கிறரிமைம் எனற பபசுபபறருமைள சு.பவணபகிறபறல் 
மைகியறளும் வUதததில் ஒரு ரிமைமதத்தை மீளபசறல்லல் இருப்பதறகி 
நிமைனக்கிிபறன.  கநதப்பமைனயUல் கிறரிமைதமைத ஆள 
இயலறதவன,  ஆட்டததில் ரிமைமைனவUமையத 
பதறமைலததவன,  பறல்கினுனிகிளுனில் பறல்திரிபு இல்லறத 
அரததநறரி,   திமைசபயல்லறம் பநருஞ்சியUல் பூக்கம் 
முனபப கிறய்ததவUட்ட வUடமைல என சு.பவணபகிறபறல் 
பமைடப்புகிளுனில் வரும் அமைனவருபரிமை கிறரிமைததறல் ஏபதற 
ஒரு வUதரிமைறகி பறதிக்கிப்பட்டவரகிள.  அநத பறதிப்பUன 
இழிமைவ,  வUமைளமைவ கிணநபதறறும் சநதிததக் 
பகிறணபட இருப்பவரகிள.  எப்படி அநத நிமைலமைய 
அமைடகிிறறரகிள எனும் கிளம் ஆரவதமைதத 
தூணடக்கடியததறன எனறறலம் சு.பவணபகிறபறல் 
தறன மைகியறளுவத பகிறதிகிலன எனறு உணரநததறன 

இருக்கிிறறர.  அவ் கட்டுரைத கிமைதரிமைறநதரகிள எவருபரிமை தரிமைத 
திரிபு நிமைலக்க நியறயம் கிற்பUப்பதில்மைல.  அமைத 
வலிநத பரிமைற்பகிறளளும் பறவமைனகிமைளக் 
பகிறணடிருப்பதில்மைல.  கிமைதரிமைறநதரகிள முட்பசடி 
உணணம் ஒட்டகி உவமைரிமைமைய நிமைனவப்படுததிக் 
பகிறணபட இருப்பததறன சு.பவணபகிறபறலத 
பறததி் கட்டுரைப்பமைடப்புகிளுனின பவற்றி.  கிறரிமைததின 
அமைலக்கிழிப்பறல் அதில் ஈடுபடுபவர ரிமைறததி் கட்டுரைம் அல்ல, 
அவமை் கட்டுரைச் சறரநதவரகிளும் பறதிக்கிப்படும் சிததி் கட்டுரைம் 
சு.பவணபகிறபறல் பமைடப்புகிளுனில் ரிமைமதத்தை மீணடும்,  ரிமைமதத்தை மீணடும் 
வருவமைதக் கிறண முடியம்.  அவ் கட்டுரைத கிமைதக்கிளன 
அநதப் புளளுனியUலிருநததறன வUரிகிிறத.  கிறரிமைததறல் 
மூழகிடிக்கிப்பட்படற, ஏரிமைறற்றப்பட்படற, மைகிவUடப்பட்படற 
நிற்கம் ஒரு கிதறபறததி் கட்டுரைம் அவ் கட்டுரைறல் நரிமைக்கக் 
கிறட்டப்படுகிிறத.  அநத நிமைலயUன  கிட்டியஙகிள, 
உச்சஙகிள,  அதமைனச் சநதிக்கம் புளளுனியUல் 
கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிள எதிரபநறக்கம் நமைடமுமைற 
சிக்கில்கிள,  அதில் பஙகபபறும் பUற ரிமைறநதரகிள எனற 
ஒரு திட்டவட்டரிமைறன வமை் கட்டுரையமைறகிபளறடுதறன 
சு.பவணபகிறபறல் பமைடப்மைப நரிமைக்கத தருகிிறறர.  

இநத சுழலில் சிக்கம் கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிள எனன 
முடிவUமைன பநறக்கிிப் பபறகிினறனர எனற 
இடததில்தறன சு.பவணபகிறபறல் கிவனுனிக்கிததக்கி 
பமைடப்பறளுனியறகிிறறர.  எநத நிமைலயUலம் ஆதி 
இச்மைசயUன ஆடமைல பவல்ல முடிவதில்மைல 
சு.பவணபகிறபறலின கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிளறல்.  ஆனறல் 
அவரகிள அமைனவருபரிமை ஆட்டததின பபறக்மைகி 
ரிமைமைடரிமைறற்றிக் பகிறளகிிறறரகிள. கஞ்சுக்க இமை் கட்டுரை ஊட்டப் 
பறக்கம் பறமைவ "ஆட்டததில்"  கிமைதமைய முடிததறல், 
பஜய் கட்டுரைறணUயUன ரிமைகின பUஞ்சு வU் கட்டுரைல்கிளறல் ஆல்பரட்டின 
கிணணZமை் கட்டுரைத தமைடதததறன "இ் கட்டுரைட்சணUயம்" 
கிிமைடக்கிிறத.  ் கட்டுரையUலடியUல் கழநமைதபயறடு 
வUமைடபபற்றுச் பசல்லம் கிிட்ணனுனின  "  இனபனறரு 
பஜனரிமைம் பவனறணகிற"  எனற க் கட்டுரைபலறடுதறன 
பறல்கினுனிகிள கினுனிகிினறன.  ஊற்றுக்கிண திறக்கம் 
பசழமைரிமையUல்தறன பசழிக்கிிறத கநதப்பமைன. 
கிறரிமைததின அமைலக்கிழிப்புகிள பகிறணடுபசரக்கம் 
கிமை் கட்டுரையறகி கினுனிவம்,  தறய்மைரிமையம்தறன 
சு.பவணபகிறபறலின கிதறரிமைறநதரகிளுக்கத பதரிகிிறத. 
கிறரிமைக் கிடும்புனலில் சிக்கிிக் பகிறணடவரகிள 
கிமை் கட்டுரைபயறும் நிலரிமைறகி வUரிநத ரிமைனமைதயம்,  கிருமைண 
ஊறும் தறய்மைரிமைமையயம்தறன அவரகிள 
கிணடமைடகிிறறரகிள.  அப்படி ஒரு ஒளுனிரிமைிக்கி 
எதிரகிறலரிமைல்லறத இருமைள சு.பவணபகிறபறல் நரிமைக்கத 
தருவதில்மைல.  தனனறலம்,  இயற்மைகியறலம் தனரிமைமதத்தை மீத 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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பசய்யப்பட்ட அமைனதத அழததஙகிமைளயம் ரிமைமதத்தை மீறி 
ரிமைறனுனிடம் எப்படி இனனும் தனமைனத தறபன 
ரிமைமதத்தை மீட்படடுததக் பகிறளகிிறபதற அப்படிபய 
சு.பவணபகிறபறல் பமைடப்புகிளும்.  அறுக்கிப்பட்ட 
அடிரிமை் கட்டுரைததின ஓ் கட்டுரைததில் தளுனிரக்கித பதறடஙகம் சிறு 
தளுனிமை் கட்டுரைக் கிறட்டறரிமைல் முடிவதில்மைல. 

இ் கட்டுரைணடறவத கிற் கட்டுரைணரிமைறகி நறன முனமைவப்பத அவ் கட்டுரைத 
பறததி் கட்டுரைப் பமைடப்புகிளுக்கிறகி.  சு.பவணபகிறபறலின 
பறததி் கட்டுரைஙகிளுனில் இ் கட்டுரைணடு  கறுகிமைள நறம் பபறதவறகிக் 
கிறணமுடியம்.  முதலறவதறகி அவ் கட்டுரைத கிமைதரிமைறநதரகிள 
"பபறலிகிறமைளகிபளற"  அல்லத "பறல் பசுக்கிபளற" 
அல்லர. பூக்கம்வமை் கட்டுரை தனமைனக்கிறட்டறரிமைல் பநல்பலறடு 
கிமைளயறகி வளரும் பகிறமை் கட்டுரை எனதறன அவ் கட்டுரைத 
கிமைதரிமைறநதரகிளுனின திரிபு பபசப்படுகிிறத.  தறம் அப்படி 
ஆகிிவUடுவமைத அநதக்கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிபள 
எதிரபறரததிருக்கி ரிமைறட்டறரகிள எனறுதறன படுகிிறத. 
எல்லறம் சரியறகித பதறடஙகிியம் "ஆட்டததில்"  கினகிம் 
தடம் ரிமைறறும் தருணம் எத எனற ரிமைறய வUனறடியUன 
வUளக்கிதமைத சு.பவணபகிறபறல் நரிமைக்க 
பசறல்வதில்மைல.  அநத ரிமைரரிமைததின வசcகி் கட்டுரைதமைத 
வறசகினுனிடரிமைிருநத  முற்றிலம் ஒதக்கிித 
தளளுகிினறனர சு.பவணபகிறபறலின கிதறரிமைறநதரகிள. 
அநத ரிமைரரிமைதமைத வUலறவரியறகிப் பபசும் வUதம் அவ் கட்டுரைத 
கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிளுக்கக் கிிமைடயறத.  அவ் கட்டுரைத 
கிமைதரிமைறநதரகிள தரிமைத  "அனுபவஙகிமைள"  வUரிவறகிப் 
பபசுவபதயUல்மைல எனபத கிவனுனிக்கிததக்கித. 
அவரகிளுக்க எழம் அறச்சிக்கில்கிபளற,  அகிக் 
கழப்பஙகிபளற பமைடப்பUன பபசுபபறருட்கிள அல்ல. 
நிகிழநதவற்றின வUமைளவகிமைள ரிமைட்டுபரிமை 
எதிரபநறக்கம் அவ் கட்டுரைத கிமைதரிமைறநதரகிள தரிமைிழ இலக்கிிய 
உலகக்க சற்று புதியவரகிளதறன. வறழவUன முடிவற்ற 
புதிரபறமைதயUல் அவரகிள எதிரபகிறளளும் பரிமைலம் 
சிக்கிலறன ஒரு முட்டுச்சநமைத அவரகிள கிடக்கம் 
வUதததில்தறன கிமைத நகிரகிிறத.  கிததி பரிமைல் நடக்கம் 
வUதமைததறன.  

இ் கட்டுரைணடறவத கறறகி சு.பவணபகிறபறலின 
கிதறரிமைறநதரகிள கிறரிமைதமைத எவ்வUதததிலம் வமை் கட்டுரையமைற 
பசய்யபவற,  வUளக்கிபவற ,  வமைகிப்படுததபவற 
முயற்சிக்கிறதவரகிள.  இனனும் பசறனனறல் அமைத 
புனுனிதப்படுததவம் கட அவரகிள முயற்சிப்பதில்மைல. 
ஆழரிமைனதின அகி இருட்டு எனற வUதததிபலற,  ஆதி 
இச்மைசயUன புனுனிதம் எனற வUதததிபலற கிறரிமைம் 
சு.பவணபகிறபறலின கிதறரிமைறநதரகிளறல் 
மைகியறளப்படுவதில்மைல.  பவபறநத உணரவம் கட 

அதZத முக்கிியததவம் பபறுவதில்மைல.  ஆனறல் நடநத 
பபறனவற்றின ரிமைமதத்தை மீதறன எணணச் சிதறல்கிமைள 
ஓடவUட்டுக் பகிறணபட தரிமைத முன நிற்கம் வறழமைவ 
பநறக்கிிப் பபசும் கிமைதரிமைறநதரகிள. பணபறடு, கிலறச்சற் கட்டுரைம் 
,  ரிமை் கட்டுரைபு பபறனற எநத ரிமையUர பUளக்கம் வUவறதஙகிளும் 
சு.பவணபகிறபறலின கிதறரிமைறநதரகிளுக்க இல்மைல. 
எறும்பUன கிடமைல ஒப் கட்டுரை எட்டில் தறணடிவUடும் ரிமைனுனிதன 
பபறல அவரகிள ஒப் கட்டுரை தறவலில் ஒளுனியம், 
கிறருணயமும் நிமைறநத அடுதத படிக்க 
தறவUவUடுகிிறறரகிள.  அவரகிமைள அப்படித தறவ உநதம் 
புளளுனிகிளுனில்தறன சு.பவணபகிறபறலம் கிச்சிதரிமைறகி 
கிமைதமைய முடிக்கிிறறர.   களுனிதத ஈ் கட்டுரைததடன நிற்கம் 
கழநமைதகிளுனின நிமைனப்பபறடுதறன ஆட்டம் நிமைனவUல் 
நZடிக்கம்.  கழநமைதமைய ரிமைறரபபறடமைணததக் பகிறணடு 
அமைதப் படிக்கி மைவக்கம் கினவடன ் கட்டுரையUலடியUல் 
கிிட்ணன  பUரிநத பசல்லம் கிறட்சிதறன பறல்கினுனிகிளுனில் 
நம் ரிமைனதில் மைததத நிற்கம்.  "அழறத ரிமைறரிமைற,  அம்ரிமைற 
அழத"  எனறு பUஞ்சு வU் கட்டுரைலறல் ஆல்பரடின கிணணZர 
தமைடக்கம் பஜய் கட்டுரைறணUயUன ரிமைகினதறன 
இ் கட்டுரைட்சணUயததில் நம் நிமைனமைவ ஆக்கிி் கட்டுரைரிமைிக்கிப்பபறவத. 
எவ்வUதததிலம்  சு.பவணபகிறபறலின கிதறரிமைறநதரகிள 
அவரகிள பசய்த பசயலறகி நம் எணணததில் நZடிக்கிப் 
பபறவதில்மைல.  அவரகிள பசய்யப்பபறகம் 
பசயல்வழிபயதறன நம் நிமைனவUல் நZடிக்கிிறறரகிள. 
அமைத உருவறக்கிிய வUதததில் சு.பவணபகிறபறல் 
கிவனுனிக்கிததக்கி பமைடப்பறளுனியறகிிறறர. 

மூனறறவத கிற் கட்டுரைணரிமைறகி நறன நிமைனப்பத 
சு.பவணபகிறபறலின எழதத  நமைட.  உவமைரிமைகிள, 
படிரிமைஙகிள, உருவகிஙகிள பபறனற இலக்கிிய நுட்பஙகிள 
வழிபய பமைடப்மைப நகிரததிச் பசல்லம் 
புமைனவUலக்கிியததின எழததமுமைறக்க சு. 
பவணபகிறபறல் பரிச்சயரிமைில்லறதவ் கட்டுரைறகிததறன 
பதரிகிிறறர.  அவ் கட்டுரைத எழதத நமைடயம் கட எவ்வUத 
கிமைத பசறல்லம் உததிக்கரிய ஒனறறகிவம் 
இருப்பதில்மைல.  கிறட்சிப்படுதததல்,  உமை் கட்டுரையறடல்கிள 
ஆகிிய இ் கட்டுரைணடும்தறன அவ் கட்டுரைத எழதத நமைடயUன 
பபரும்பறனமைரிமைக் கறுகிள.    ஒனறிலிருநத மூனறு, 
மூனறிலிருநத ஒனபத என தறவUச் பசல்லம் எழதத 
நமைட அவருமைடயத.  பதரநத வறசகின இமைடயUல் 
இருக்கம் வUடுபடல்கிமைள தறபன நி் கட்டுரைப்பUத 
பதறடரகிிறறன.   சு.  பவணபகிறபறல் பவக பவகிரிமைறகி 
உச்சிமைய அமைடநதவUடுவத இநதத தறவல்கிள மூலம் 
என நிமைனக்கிிபறன.  ஒரு இடம் பசறனனறல் சரியறகி 
இருக்கம்.  ஆட்டம் பமைடப்பUல் பவபறறருவனுடன 
ஊரசுற்றி வரும் ரிமைமைனவUமைய வZட்டின வறசலில் 
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மைவதத அடிதத பநறறுக்ககிிறறன வடிபவல்.  ஒரு 
பததி முழவதம் அவள வறஙகம் அடிகிமைளச் பசறல்லி 
அடுதத பததி ஒப் கட்டுரை வரியUல் முடிகிிறத -"உயUமை் கட்டுரை 
ரிமைறய்ததக் பகிறளவத  அவ்வளவ எளுனிதறகி இல்மைல". 
முதல் பததிமைய வUட பபரிதறகி ஆகிிவUடுகிிறத இநத 
ஒரு வரி.  இநதத தறவல்கிளதறன சு.பவணபகிறபறலின 
எழதத நமைடயறகி அவ் கட்டுரைத பமைடப்புகிள அமைனததிலம் 
கிிமைடக்கிினறன. 

கிறட்சிப்படுதததலக்க அவர பதரநபதடுப்பத 
பபரும்பறலம் இ் கட்டுரைணடு வUஷயஙகிமைளபய.  நிலக்கிறட்சி 
அமைரிமைப்புகிளும்,  பவளறணபயUர வயல்கிளும் அவ் கட்டுரைத 
அசறதற் கட்டுரைணரிமைறன நுண தகிவல்கிள,  அமைவ கிமைதபயறடு 
பபறருநதி கிமைதயUன கறிய்பீடறகி ரிமைறறுரிமைிடம் 
அமைனததம் இநத இரு வUஷயஙகிளுனின வழிபயதறன 
நடக்கிினறன.  நிலம் எனும் நல்லறள பமைடப்பUல் 
கரிமை் கட்டுரைனுனின ரிமை் கட்டுரைணம் கிறட்சிப்படுததப்படும் இடம் 
சூரியகிறநதி பூதத,  நZர பறயம் வயல்.  அவமைன 
எழபவறட்டறத சரிப்பத ரிமைணதறன.  வயல்கிளும், 
பயUரகிளும்,  ரிமை் கட்டுரைஙகிளும்,  பறமைறகிளும்,  பமைனகிளும் 
நிமைறநத பல நிலக்கிறட்சிகிள அவ் கட்டுரைத அமைனததப் 
பமைடப்புகிளுனிலம் கிிமைடக்கம்.  ஆனறல் பமைடப்பUன 
கறிய்பீடறகி அநத நிலக்கிறட்சிகிமைள,  வயல்கிமைள 
ரிமைறற்றிக் பகிறளவதில் சு.பவணபகிறபறலின பவற்றி 
இருக்கிிறத.  பரிமைறட்மைட பவயUலில் ,  அனலரிமைிழநத 
கிிடக்கம் பறமைற அடியUல் இருக்கம் நZரூற்மைறக் கிணடு, 
கமைல தளளும் பதனமைனமைய பசழிக்கிச் பசய்கிிறறன 
கநதப்பமைனயUன நறயகின.  இப்படி சரிமைகிறல 
கிமைதபசறல்லல் முமைறயUல் கறிய்பீடுகிமைள வமைளததக் 
பகிறணடுவரும் உததி பவக சில எழததறளரகிளுக்பகி 
வறய்ததிருக்கிிறத. 

இப்படியறன கறுமுமைற,  வரணமைனகிள,  கிமைத ரிமைறநதர, 
பபசுபபறருள,  எழதத நமைட என தலஙகம் 
சு.பவணபகிறபறல் தறவல்கிமைள ஒரு நல்ல 
உததியறகிபவ பயனபடுததகிிறறர எனறறலம் அமைவபய 
சிறிய தமைடகிளறகிவம் பதறனறுகிினறன.  பபருநறவல் 
ஒனறுக்கிறன கிளததில் அவர புகி முடியறரிமைல் பபறவத 
இதனறல்தறபனற எனறு பதறனறுகிிறத. 

எவ்வறறறயUனும்,  லஜ்மைஜப்பட்டவனுக்க பரிரிமைறற 
ஆயU் கட்டுரைம் பமைடப்புகிள இருக்கம் கிறலததில், திருப்தியறய் 
உணடு மைகிமைய பUனனுக்க இழதத சறய்நதவனுக்கப் 
பரிரிமைறற சு.  பவணபகிறபறமைலப் பபறல பவக அரிதறன 
சில பமைடப்பறளுனிகிபள இருக்கிிறறரகிள.  அவ்வரிமைசயUல் 
இனறு சிறப்பறன பமைடப்பூக்கிததடன இருக்கம் 

சு.பவணபகிறபறல் தரிமைிழின எனறும்  தவUரக்கி இயலற 
பமைடப்பறளுனிகிளுனில் ஒருவரதறன
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இ் கட்டுரைணடு  நறவல்கிமைளயம் ஒரு சிறுகிமைதத 
பதறகப்மைபயம் பகிறணடு தறன சு.பவணபகிறபறல் 
பமைடப்புகிமைள இஙக அணககிிபறன.  அவருமைடய 
பமைடப்புகிளுனில் ஒரு சிறு பகதி தறன இமைவ எனறறலம் 
அவருமைடய கிமைதயலகிதமைத ஓ் கட்டுரைளவக்க புரிநத 
பகிறளள முடிநதத.

‘நிலம் எனும் நல்லறள நறவல் ஒரு வUவசறயக் 
கடும்பததிலிருநத வநதவனுமைடய கிமைத.  நறவல் 
முழக்கி முழக்கி அவன தனக்கம் தன 
கடும்பததிற்கம் பநரநத அசநதரப்பரிமைறன நிகிழவகிமைள 
அமைச பபறட்டுக் பகிறணபடயUருக்கிிறறன.  தம்பUயUன 
ரிமை் கட்டுரைணம்,  வUவசறயததின வZழச்சி-  இத 
எல்லறவற்மைறயம் வUட,  அணக்கிரிமைில்லறத ரிமைமைனவU. 
கிவமைலகிளுக்க கமைறவUல்லறத வறழவ. 
ரிமைனச்பசறரவUல் வUழநதவன பபறல,  ஒனமைற வUட்டு 
ரிமைற்பறறனமைறப் பற்றி கிவமைலப்பட்டுக் பகிறணபட 
இருக்கிிறறன.  தனனுமைடய கிடநத கிறல வறழமைவயம் 
தற்கிறல வறழமைவயம் ரிமைறறி ரிமைறறி அமைசபபறடும் 
பழனுனிக்க,  அவன பதடும் பUடிரிமைறனம் சிக்கவதில்மைல. 
நரிமைக்கபரிமை கட.

நறவல் முழக்கி முழக்கிபவ பழனுனியUன 
கிவமைலகிபளறடும் புலம்பல்கிபளறடுபரிமை வளரகிிறத. 
நல்லவUதரிமைறகி நகிரும் வUஷயஙகிளும்கட கிமைடசியUல் 
தய் கட்டுரைதமைதயம் சணமைடகிமைளயபரிமை சநதிக்கிினறன. 
முதன முதலில் பழனுனியம் அவன ரிமைமைனவUயம் 
சணமைட பபறடும் பபறபத,  அவரகிள பரிரிமைறறிக் 
பகிறளளும் வறரதமைதகிமைளக் பகிறணபட,  அவரகிளுக்க 
இமைடயUலறன உறவUன தனமைரிமை நரிமைக்கப் 
புரிநதவUடுகிிறத.  ஆனறல்,  அவரகிள திரும்பத திரும்ப 
சணமைட பபறட்டுக் பகிறணபட இருக்கிிறறரகிள. 
வறழக்மைகியUல் இப்படிதறன இருக்கம் எனறறலம் 
வறழபவரகிளுக்கக் கிிமைடக்கிறத புரிதல்கிள 
வறசகிரகிளுக்க சcக்கிி் கட்டுரைம் பUடிபட்டுவUடுகிினறன. 
எனபவதறன,  நறவலின இறுதி வமை் கட்டுரை,  ஒரு 
பநறக்கிமுரிமைில்லறரிமைல் தம்பதிகிளுக்கள சணமைட, 
பழனுனியUன கிவமைலகிள எனறு ரிமைறறி ரிமைறறி 
பசறல்லப்பட்டிருப்பத சலிப்மைபத தருகிிறத.

இநநறவலின ரிமைிகி நல்ல பகதிகிள எனறு 
பசறல்லக்கடியமைவ,  வUவசறய முமைறகிமைளப் பற்றியம் 
ரிமைனுனிதரகிளுனின இடப்பபயரவ பற்றியம் ஆசிரியர 

எழதியUருப்பமைவ.  எனனுமைடய பதமைவக்கிறகி, 
பவணபகிறபறல் வUவரிததிருக்கம் ரிமைிளகிறய் சறகபடி 
நுட்பதமைதக் கறிப்பபடுதத மைவததிருக்கிிபறன.  நரிமைக்க 
உதவUனறலம்,  பல இடஙகிளுனில் இம்ரிமைறதிரியறன 
வUரிவறன கறிப்புகிள/  வUவ் கட்டுரைமைணகிள கிமைதபயறடு 
ஒட்டறரிமைல் அதன ஓட்டததிற்க தமைடபபறடுகிினறன. 
கறிப்பறகி இப்படிப்பட்ட ஒரு இடம்-  பழனுனி பதருவUல் 
பபறய்க் பகிறணடிருக்கம் பபறத ஒருவர வZட்டில் ரிமைறடு 
இருக்கபரிமை எனறு பயறசிக்கிிறறன,  பUறக அதற்க 
அவன மைவததியம் பறரததத வUரிவறகிச் 
பசறல்லப்படுகிிறத.  எதற்க அவசியபரிமையUல்லறரிமைல் இத 
பபறனற வUவ் கட்டுரைமைணகிள எனறு புரியவUல்மைல. 
தம்பதியர ரிமைமதத்தை மீணடும் ரிமைமதத்தை மீணடும் சணமைட பபறட்டுக் 
பகிறளவதிலறவத ஒரு யதறரததம் இருக்கிிறத.

ஆழரிமைறன ரிமைனச்பசறரவ பகிறணட பழனுனி கிமைதயUன 
கிமைடசியUல் தனக்கக் கிிமைடக்கம் ஒரு சிறிய 
அஙகிcகிற் கட்டுரைதமைதக் பகிறணடு வறழவ முழமைரிமைக்கம் 
நிம்ரிமைதி அமைடவறன எனறு நிமைனக்கி முடியவUல்மைல. 
பபறதவறகி,  பவணபகிறபறலின கிமைதகிள சில இத 
பபறனற ஒரு புதிய புரிதல் அல்லத பதளுனிவ அல்லத 
உணரததல் அல்லத தரிசனததில் வநத முடிவமைத 
நிமைறய பபர பற் கட்டுரைறட்டியUருக்கிிறறரகிள.  இததமைன 
கிறலரிமைறய் தய் கட்டுரைம் நிமைறநதிருநத வறழக்மைகிமையபய 
முழசறகி ரிமைறற்றிவUடும் எனற நம்பUக்மைகி ஒளுனிமைய 
வறசகிர உளளததில் இத பபறனற முடிவகிள 
பறய்ச்சுகிினறன.  ஆனறல் நிம்ரிமைதியறய் தூஙகிி 
எழநததம் பதறற்றிக் பகிறளளும் கிவமைலகிள பபறல் 
புறவலகி அழததஙகிள கிமைதயUன முடிவக்கப்பUன 
இனனும் வZரியரிமைறகி பதறட் கட்டுரைததறபன பபறகிினறன.

'ஆட்டம்'  பவணபகிறபறலின ரிமைற்பறறரு நறவல்.  கிமைத 
அமைரிமைப்பUல் இவ்வU் கட்டுரைணடு நறவல்கிளும் ஒப் கட்டுரை ரிமைறதிரிபய 
எழதப்பட்டிருக்கிினறன.  கிருப்பபறருளதறன பவறு. 
‘நிலம் எனும் நல்லறள ’ஐக் கிறட்டிலம் ஆட்டம் 
இனனும் பரிமைலறன பமைடப்பு. நறயகிரகிளுக்க திடீப் கட்டுரைனறு 
ஏற்படும் ரிமைனத பதளுனிவ பபறனற சில ஒற்றுமைரிமைகிள 
இவ்வUரு நறவல்கிளுக்க இமைடபய உணடு.  ஒற்றுமைரிமை 
எனறு பசறல்லம்பபறத இனனும் ஒரு வUஷயம்- 
பவணபகிறபறலின நறவல்கிள,  கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிளுனின 
எணணஙகிள மூலபரிமை பசறல்லப்படுகிினறன. 
கிதறபறததி் கட்டுரைததின க் கட்டுரைல்,  ஆசிரியரின க் கட்டுரைல் எனறு 
பUரிததறிய முடிவதில்மைல.  அப்படி இருக்கி பவணடும் 
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எனகிிற அவசியமும் இல்மைல.  ஆனறல்,  இஙபகி 
எழததறளர உருவறக்கம் ஒரு கிதறபறததி் கட்டுரைததின 
கிருதமைத எழததறளருமைடயத எனறு நிமைனததவUட 
நிமைறய வறய்ப்புகிள இருக்கிினறன. 

ரிமைமைனவU தனமைன வUட்டுப் பபறய்வUட்ட ஒருவனுக்க 
தனமைன ரிமைமதத்தை மீணடும் ரிமைதிக்கித தகநதவனறகி ஆக்கிிக் 
பகிறளள ஏதறவத பசய்தறகி பவணடும்.  அப்படிப்பட்ட 
நிமைலயUல் இருக்கம் வடிபவலக்க எப்படியறவத 
தனமைன நிரூபUததறகி பவணடும்.  வடிபவல் அவன 
முனபு பகிறடிகிட்டிப் பறநத கிபடியUன மூலம் இழநத 
தனரிமைறனதமைத ரிமைமதத்தை மீட்டு வUட முயற்சிக்கிிறறன.  அதிலம் 
கட கிபடியUன மூலம் யறமை் கட்டுரையறவத தனக்கப் பபண 
பகிறடுக்கி மைவததவUட பவணடும் எனறு 
வUரும்புகிிறறன. அவனுமைடய உமைடநத தனரிமைறனததிற்க 
இனபனறரு பபண வநதவUட்டறல் பபறதம் எனறு 
பதறனறுகிிறத.  ஆனறல்,  கிமைதயUன பபறக்கிில் 
அவனுமைடய எணணஙகிள ரிமைறறுகிினறன.

பகிறரிமைறரி திருவUழற பற்றியம் நரிக்கறவரகிளுனின 
வறழக்மைகிமையப் பற்றியம் இநநறவலில் வUரிவறகி 
எழதியUருக்கிிறறர.  பவணபகிறபறல் ரிமைிகித தல்லியரிமைறகி 
எழதபவர.  அவருமைடய கிமைதயUல் ஒரு வUஷயம் 
நடநதறல் அத எஙபகி நடக்கிிறத எனபத வமை் கட்டுரை 
அவருமைடய கிவனம் பபறகிிறத.  ”கிடக்கம் பபறதறவத  
ஓ் கட்டுரைக்கிணணறல் பறரப்பறள எனறு நிமைனததறன. ஆளற்ற  
பதருவUல் நடநத பபறவத பபறலக் கிடநத பசனறறள.  
பறரக்கிபவ இல்மைல.  நறனக எட்டு மைவதததம்  
ஞறனபசகி் கட்டுரைன அஸதிவற் கட்டுரைம் எழப்பU ரிமைணபரிமைததிப்  
பபறட்டிருநத அடிச்சுவர ஓ் கட்டுரைம் பபறய் கிறமைள  
சுவரபதறட்டு நினறறன. அடுதத கிருபவல ரிமை் கட்டுரைததடியUல்  
பசுரிமைறடு கிட்டிக் கிிடக்கிிறத.  இநதப் பக்கிம் பறணடி  
ஆசறரியUன இடிநத பபறன வZடு.  கலஙகிிக் கலஙகிி  
அழதறன”.  பவணபகிறபறலின பலம் இநத 
வUவ் கட்டுரைமைணகிள எனபதில் சநபதகிபரிமையUல்மைல.

நறவல்கிமைள வUட்டுவUட்டு சிறுகிமைதகிளுக்க 
வநபதறபரிமைனறறல்,  சு.பவணபகிறபறலின கிமைதயலகிம் 
வUரிகிிறத.  அஙகம் இஙகம் அமைலபறயம் 
நறவல்கிமைளவUட அவருமைடய சிறுகிமைதகிள கிச்சிதரிமைறகி 
ஒரு சட்டகிததிற்கள வருகிினறன.  ’கிளவ பபறகம்  
பு் கட்டுரைவUகிள’  பதறகப்பUல் அவருமைடய வZச்சு எவ்வளவ 
அதிகிம் எனபமைதப் பறரக்கிமுடிகிிறத.  ’பவகதூ் கட்டுரைம்  
வUலகிி…’ கிமைத ஒரு சிற்றூர ரிமைருததவமை் கட்டுரைப் பற்றிய 
கிமைத.  இதில் ரிமைமைலவறழ ரிமைக்கிளுனின ரிமைருததவ 
முமைறகிமைளப் பற்றி வUவ் கட்டுரைமைணகிள வருகிினறன. 

எதவம் கிமைதமைய ரிமைமதத்தை மீறி தருததிக் 
பகிறணடிருக்கிவUல்மைல. அவ்வளவ அருமைரிமையறன கிமைத.

நறவல்கிளுனின நறயகிரகிள கிவமைலயUல் உழனறறல், 
அவருமைடய சிறுகிமைதகிள பபரும்பறலம் வZழச்சிமையப் 
பபசுபமைவ.  இயலறமைரிமைமையப் பபசுபமைவ.  அதபவ 
அவருமைடய கிமைதகிமைளப் பலருக்க பUடிக்கி 
மைவததிருக்கிினறன எனறு பதறனறுகிிறத.  பல 
தமைலமுமைறகிளறகி உருகிி உருகிிக் கிமைத பகிட்டவரகிள 
நறம்.  பதறல்வUகிளுனில் தவளும் ஒரு இளம் வUவசறயU 
(ரிமைணமைணத தினறவன),  கிணவனறல் நிரபநதிக்கிப்பட்டு 
ரிமைமதத்தை மீணடும் ரிமைமதத்தை மீணடும் கிருக்கிமைலப்பு பசய்த பகிறளளும் 
பபண (வட்டததிற்கள),  பறலியல் பதறழிலறளுனி 
(ரிமைமதத்தை மீதரிமைிருக்கம் பகிறதம் கிறற்று),  முப்பதமைதநத வயதில் 
கில்யறணம் பசய்த பகிறணடு தறன நிமைனதத வணணம் 
உறவ பகிறளள முடியறத ஒருவன (சஙகிிலி)  இமைவ 
இநதத பதறகப்பUல் உளள சிறுகிமைதகிளுனின பU் கட்டுரைதறன 
பறததி் கட்டுரைஙகிள.  இநதக் கிமைதகிமைள வறசிக்கம்பபறத 
இவரகிள ரிமைமதத்தை மீத நரிமைக்கப் பரிதறபம் ஏற்படுகிிறத. ஆனறல், 
இநதக் கிமைதகிள அதபதறடு நினறுவUடுகிினறன. 
ரிமைணமைணத தினறவன கிமைதயUல்,  இசக்கிியUனுமைடய 
பதறல்வUகிமைள ஒவ்பவறனறறகிச் பசறல்லிக் பகிறணபட 
வநத கிமைடசியUல் அவனுமைடய சறதி சுட்டிக் 
கிறட்டப்பட்டு பரிமைலம் கறுகிிப் பபறவதறகி வருகிிறத. 
இமைதப் பபறலபவ ரிமைற்ற கிமைதகிளும்.  உணமைரிமையUல் 
இநதக் கிமைதகிள நிமைறய பபரின பற் கட்டுரைறட்மைடப் 
பபற்றிருக்கிினறன. ஆனறல்,  அதில் எனன சவறல் 
இருக்கிிறத எனறு பதரியவUல்மைல.  அடுக்கிடுக்கிறன 
தய் கட்டுரைஙகிமைள வUவரிதத அதன முடிவUல் பரிமைலம் ஒரு 
இடிமைய இறக்கவமைதயம் அல்லத ஒரு பவளுனிச்சக் 
கிcற்மைறக் கிறட்டுவமைதயம் தறணடி எழததக்க 
இருக்கம் சறததியஙகிள நிமைறய.

பவணபகிறபறலின நறவல்கிளறகிட்டும் 
சிறுகிமைதகிளறகிட்டும்,  அவற்றில் திருரிமைண பநதததிற்க 
பவளுனிபய நிகிழம் ஆண-பபண உறவகிள அதிகிம் 
எழதப்பட்டிருக்கிினறன. ‘ஆட்டம்' நறவபல வடிபவலின 
ரிமைமைனவU கினகிம் அவமைனயம் கழநமைதகிமைளயம் 
வUட்டுவUட்டு பவபறறருவனுடன பபறவதிபல தறன 
நிகிழகிிறத.  அபத நறவலில் வடிபவலின நணபன 
கிறமைளயனுக்கம் அவனுமைடய சிததிக்கரிமைறன உறவ 
பபசப்படுகிிறத.  ’நிலம் எனும் நல்லறள' நறவலிலம் 
இப்படிப்பட்ட உறவ பபசப்படுகிிறத.  இமைதக் 
கமைறயறகிச் பசறல்ல முடியறத எனறறலம் எனக்க 
இதில் இ் கட்டுரைணடு பU் கட்டுரைச்சமைனகிள இருக்கிினறன.  ஒனறு, 
ஒரு கறிப்பUட்ட சமூகி பபறருளறதற் கட்டுரை வட்டததில் 
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இருக்கம் ரிமைக்கிமைளப் பற்றி இப்படி எழதம்பபறத 
அவரகிபளறடு பதறடரபUபல இல்லறத ஒரு வறசகின 
அவரகிமைளப் பற்றி எனன நிமைனததக் பகிறளவறன? 
நறம் பசய்திததறளகிளுனில் தினம் தினம் படிப்பத பவறு. 
அபத வUஷயஙகிமைள இலக்கிியததில் படிப்பத பவறு. 
பசய்திகிள பUறர வறழமைவ நம்ரிமைிடம் பகிறணடு வநத 
பகிறடுததறல், இலக்கிியம் நம்மைரிமை அவரகிளுனின இடததில் 
பகிறணடு பசல்ல பவணடும் எனறு நிமைனக்கிிபறன. 
அத பபறதரிமைறன அளவUல் நிகிழகிிறதற அல்லத பவறு 
யறருக்பகிற நடக்கம் வUஷயஙகிமைள பவடிக்மைகி 
பறரப்பவரகிளறகி இருக்கிிபறறரிமைற எனற சநபதகிம் 
எனக்க இருக்கிிறத.  அதற்க ஒரு கிற் கட்டுரைணமும் 
இருக்கிிறத, அததறன என இ் கட்டுரைணடறவத பU் கட்டுரைச்சிமைன.

அஙகிcகிரிக்கிப்பட்ட உறவமுமைறகிளுக்க அப்பறல் 
ஏற்படும் பதறடரபு ரிமைறதிரியறன வUஷயஙகிளுனில் உளள 
என கறுகறுப்பு இனனமும் எனக்கக் கமைறயவUல்மைல 
எனபதறல்,  இநதக் கிமைதகிளுனில் இநத உறவகிளுனின 
பநறக்கிம் எனன எனபத புரியவUல்மைல. பவணபகிறபறல் 
இததமைகிய உறவகிமைள நிமைறய எழதியUருக்கிிறறர. 
ஆனறலம்,  இவ்வறவகிளுனின கிற் கட்டுரைண கிறரியஙகிமைள 
அவர பபசவUல்மைல.  இநத உறவகிள இருக்கிினறன, 
ஆனறல் திருரிமைண பநததமைத உமைடததக் பகிறணடு 
பபறகம் அளவUற்க ரிமைனுனிதரகிமைள ஈரப்பத எத?  கிறரிமைம் 
ரிமைட்டும்தறனற?  எதிரகிறலபரிமை தமைலகிcழறகிிவUடும் 
நிமைலயUலம் ரிமைனுனிதரகிள ஏன அதற்க தணUகிிறறரகிள? 
‘ஆட்டம்'’  நறவலின ஒரு பபரும் புளளுனிபய இததறன 
எனறறலம்,  அஙகம் இதன தறக்கிம் ரிமைட்டுபரிமை 
பபசப்படுகிிறத.  ஏபனற,  எழததறளர இநத உறவகிமைள 
வUவறதிக்கிவUல்மைல.  அதனறல் அமைவ ஒரு 
கறுகறுப்மைப ஏற்படுததவபதறடு நினறுவUடுகிினறன. 
ஒரு உயUர இனபனறரு உயUமை் கட்டுரை அமைணததக் பகிறளள 
பவணடும் எனபத இயற்மைகித தடிப்புதறன.  ஆனறல், 
நம் சமூகி உறவக் கிட்டுரிமைறனஙகிள இவ்வளவ 
பரிமைலிதறகிவற இருக்கிினறன?

பவறும் புகிழச்சியUல் அரததரிமைில்மைல எனபதறல்தறன 
வUவறதததக்கரிய சில வUஷயஙகிமைளச் 
பசறல்லியUருக்கிிபறன.  நறம் ஒரு கிமைலஞமைன 
ரிமைதிக்கம்பபறத நறம் மு் கட்டுரைணபடும் இடஙகிமைளச் 
பசறல்வத அவசியரிமைறகிிறத.  சு.பவணபகிறபறலமைடய 
பரிமைறழி அவருக்பகி உரிததறனத.  அவருமைடய 
அனுபவஙகிள தனுனிததனமைரிமையறனமைவ.  பசறல்ல 
வருவமைத அப்படிபய எழததில் பகிறணடு வருவதில் 
அவருக்க எநதத தயக்கிமும் இல்மைல.  அவருமைடய 
பமைடப்புகிள இனனும் அதிகிம் வறசிக்கிப்பட்டு 

வUவறதிக்கிப்படும்பபறததறன அமைவ இனனும் அதிகிம் 
அரததரிமைளுனிக்கம்.

oOo
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ச. வவேணுவைாபால் ச சிறுைகதைள்- ஒரு பார்கவே - லண்டன் பப்பிரேபு

சு பவணபகிறபறல் எழததக்கிளுடனறன அறிமுகிம் 
எனக்க  பஜயபரிமைறகினுனின  கிட்டுமை் கட்டுரைகிளுனின வழியறகிபவ 
அமைரிமைநதத.  அமைதத பதறடரநத பூரிமைிக்கள ஓடுகிிறத  
நதி (2000)  ரிமைற்றும் பவணணUமைல (2006)  சிறுகிமைத 
பதறகப்புகிமைள  வறசிக்கம் வறய்ப்பும் கிிமைடததத. இநத 
கிமைதகிமைள பரிமைறததரிமைறகி படிதத முடிக்கம் பபறத ஒரு 
பபரிய ரிமைனச்பசறரவUல் தளளப்பட்ட ஒரு உணரவ. 
எளுனிதில் கிடநத வUட முடியறத கிமைதகிள இமைவ.பபரும் 
தயரகிளுனின தருணஙகிள.  எல்லற கிமைதகிமைளயம் 
பகிறரக்கம் நூலறகி தயர ரிமைட்டுபரிமை இருக்கிிறத.  ரிமைிகி 
பகிறநதளுனிப்பறன வறழக்மைகியUல் பவளுனிச்சததிற்கிறன 
எநத வழியம் இல்லறரிமைல் வறழ 
நிரபநதிக்கிப்பட்டவரகிளுனின கிமைதகிள.  அவரகிமைள ரிமைிகி 
அருகிில் பசனறு கிறணபமைத பபறல பதறநத் கட்டுரைவ 
பசய்யம் பவபறறனறு  இல்மைல.  இவரகிளுக்க எனன 
வறழக்மைகி இருக்கிிறத?  எமைத நம்பUததறன இவரகிள 
வறழக்மைகிமைய வறழநத பகிறணடிருக்கிிறறரகிள?  எனற 
பகிளவUகிபள இநத கிமைதகிளுனின ரிமைனுனிதரகிமைளப் பற்றி 
வறசிக்கம் பபறத திரும்ப திரும்ப எழகிினறத.  ஒரு 
வUதததில் அத தறன இநத கிமைதகிளுனின பவற்றியம் 
கட.

பஜயபரிமைறகினறல் 'பUரியததிற்கரிய இளவல்'  எனறு 
அமைழக்கிப்படும் சு.பவணபகிறபறல் தறன எழத வநத 
இருபத வருடஙகிளுனில் மூனறு சிறுகிமைத பதறகப்புகிள, 
மூனறு நறவல்கிள ரிமைற்றும் சில கறுநறவல்கிள 
பதிப்பUததிருக்கிிறறர.  பஜயபரிமைறகினுக்க அடுதத 
தமைலமுமைறயUல் எழத வநதவரகிளுனில் முனனணU 
பமைடப்பறளுனிகிளுனில் ஒருவ் கட்டுரைறகி கிருதப்படுகிிறறர. 
கில்லரியUல் வUரிவமை் கட்டுரையறள் கட்டுரைறகி பணU,  முமைனவர 
ஆய்பவடு,  வUவசறயம் எனற பல பணUகிளுனிமைடபய 
இலக்கிியததிலம் ரிமைிகி வலவறன தடதமைத 
பதிததளளறர.  இவமை் கட்டுரை வUஷ்ணபு் கட்டுரைம் வUருத வUழறவUன 
பபறத கிறணம் ஒரு வறய்ப்பு அமைரிமைநதத.  உ் கட்டுரைதத 
க் கட்டுரைலில் ரிமைிகி சுவற் கட்டுரைசியரிமைறன தகிவல்கிளுடன 
உமை் கட்டுரையறடும் தனமைரிமை உமைடயவர.  வUவசறய 
வறழக்மைகிமையப் பற்றி பபசும் பபறத ரிமைிகி உணரச்சி 
வசப்படுபவ் கட்டுரைறகி இருநதறர.  தன சிறு வயதில் 
வUவசறயததின ஏறுமுகிதமைத கிணடபUன தற்பபறத அத 
இறஙக முகிரிமைறகி ஆகிி பUன முற்றிலம் சc் கட்டுரைழிநத 
மைகிவUடப்பட்ட நிமைலயUல் இருப்பமைதப் பற்றி பபசும் 
பபறத உமைடநத பபறய் வUட்டறர.  தன கிமைதகிமைளப் 
பபறலபவ பநரிலம் ஒரு உணரச்சிகி் கட்டுரைரிமைறன 
கிமைதபசறல்லி எனறு பதறனறியத.

இவ் கட்டுரைத முதல் சிறுகிமைத பதறகப்பு 'பூரிமைிக்கள  
ஓடுகிிறத நதி' பவளுனிவநத வருடம் ௨௦௦௦. அப்பபறழபத 
அவர கிமைதகிளுனின பபசு பபறருட்கிள உருவறகிிவUட்டன. 
பவணணUமைல பதறகப்பு வமை் கட்டுரை அநத கிருக்கிமைளபய 
அவர கிமைதகிளுனில் ரிமைமதத்தை மீணடும் ரிமைமதத்தை மீணடும் பவவ்பவறு 
வமைகிகிளுனில்  தZணடிப் பறரக்கிிறறர.  வUவசறயததறல் 
பவளுனிபயற்றப்பட்டவரகிளுனின கிமைதகிள.  அதன 
கிற் கட்டுரைணரிமைறகி பநரும் உறவச் சிக்கில்கிள.  அவரிமைறனஙகிள. 
பUன  வUளுனிம்பு நிமைல ரிமைனுனிதரகிளுனின கிமைதகிள.  பசஙகிற் 
சூமைளயUன அனலிலம் பநல் அறுப்பUன கிடின 
உமைழப்பUலம் கிிடநத அல்லறடும் பபணகிள.  பதறல் 
பதறழிற்சறமைலயUல் பவமைல பசய்த சc் கட்டுரைழியம் 
சிறுவரகிள.  உடலறல் ஊனப்பட்டவரகிள.  சமூகிததறல் 
புறநதளளப்பட்டவரகிள.  ரிமைனநிமைல பUறழநதவரகிள. 
இமைவ எல்லறவற்மைறயபரிமை ஒரு வUதததில் 'உதிரிகிளுனின 
கிமைதகிள' எனறு வமைகிப்படுததலறம். 

பவணபகிறபறலின கிரிசனம் இயல்பறகிபவ பபணகிளுனின 
தயரகிளுனில் பசனறு படிகிிறத.  இநத இ் கட்டுரைணடு 
பதறகப்புகிளுனிலம் உளள பபரும்பறலறன கிமைதகிள 
பபணகிமைள மைரிமையம் பகிறணபட இருக்கிினறன. 
ரிமைனநிமைல பUறழநத பபண இவமை் கட்டுரை ரிமைிகிவம் பதறநத் கட்டுரைவ 
பசய்யம் ஒரு கிருவறகி இருக்கிிறறள.  அவ் கட்டுரைத எல்லற 
பதறகப்புகிளுனிலம் இமைதப் பற்றிய ஒரு கிமைத 
இருக்கிிறத.   ரிமைனநிமைல பUறழநத ஆமைண வUட ஒரு 
பபண ஏன இததமைன பதறநத் கட்டுரைவ பசய்கிிறறள?  உடல் 
சறரநத கிவனம் ஒரு பபணணUல் ரிமைிகிச்சிறிய 
வயதிபலபய  ஏற்றப்படுகிிறத.  ரிமைனநிமைல தவறிய 
பபணணUல் அத இல்லறரிமைல் பபறவத ஒரு பபரும் 
அதிரச்சிமைய உருவறக்ககிிறத.  பரிமைலம் அநத 
பபணமைணயம் உடல் உறவUற்க உட்படுததி கிருவறச் 
பசய்யம் கிcழமைரிமை எனறு சமுதறயததின இருணட 
பக்கிஙகிள பரிமைலம் பரிமைலம்  திறநத பகிறளகிினறன.. 
இநத பபணகிள இறுதியUல்,  ஒனறு முற்றிலரிமைறகி 
மைகிவUடப்படுகிினறனர (வUழதகிளும் பறதகிறப்பு  
வமைளயஙகிளும்)  அல்லத உறவUனரகிளறபலபய 
பகிறல்லப்படுகிினறனர (பதறப்புள பகிறடி).

ஆனறல் இவர கிமைதகிளுனில் வரும் கழநமைதகிளுனின 
சிததி் கட்டுரைம் தயர ரிமைிகநததறகி இல்மைல. அமைவ எப்பபறதம் 
ரிமைகிிழச்சியம் தளளலரிமைறகிபவ உளளன.  'பதனுனிட்ட  
பUஞ்சு கி் கட்டுரைஙகிள'  கிமைதயUல் பதறல் பதறழிற்சறமைலயUல் 
பவமைல பசய்யம் சிறுவரகிமைளத தவU் கட்டுரை ரிமைற்ற 
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கிமைதகிளுனில் கழநமைதகிள ரிமைிகி கதூகிலரிமைறகிவம் 
உற்சறகிரிமைறகிவம் இருக்கம் கிறட்சிகிபள 
கிறணக்கிிமைடக்கிினறன.   ஒரு நறய்க்கட்டிமைய வறஙகிி 
வளரக்கி நமைடயறய் நடக்கிினறனர (புற்று).  ஊருக்க 
வரும் கதிமை் கட்டுரை ரிமைசறல் தறததறமைவ சுற்றி 
கம்ரிமைறளரிமைிடுகிினறனர.  அவருக்கிறகி  அம்ரிமைறவக்க 
பதரியறரிமைல் உணமைவ எடுததக் பகிறணடு 
பசல்கிினறனர (கதிமை் கட்டுரை ரிமைசறல் தறததற).  தரநறற்றம் 
வZசும் பUச்மைசக்கிற் கட்டுரைனுக்கிறகி தனனுனிடம் இருக்கம் 
பகிறஞ்ச பணதமைத மைவதத பரிமைரி பகிறல்ட் பUஸகிட் 
வறஙகிி அளுனிக்கிினறனர (நிரூபணம்).  "அஙகிிள உஙகி 
நறயU பயஙகி் கட்டுரைரிமைற கிறவக் கிறக்கரிமைில்ல அஙகிிள. திருடன 
வநதற லவக்கனு பUடிச்சிருரிமைில்ல!  எனன அஙகிிள" 
எனறு பபசும் சிறுரிமைிகிளறகிட்டும்,  "அக்கிற நறக்கததி 
இப்பUதி இப்பUதி ஓதத"  எனறு பபசும் 
ரிமைழமைலகிளறகிட்டும்,  இவர கிமைதகிளுனில் எஙகிறவத ஒளுனி 
ரிமைிகநத இடஙகிள வருகிினறன எனறறல் அத 
கழநமைதகிள உலகிில் ரிமைட்டும் தறன.  அநத 
கிளஙகிரிமைினமைரிமையம் அப்பறவUததனமும் ரிமைிக்கி உலகிில் 
இருநத அவரகிள கிறணம் பபரியவரகிளுனின உலகிம் 
அவரகிளுக்க பபறருளபடறததறகி இருக்கிிறத.  ஆனறல் 
படிப்பவருக்க அநத இ் கட்டுரைணடு உலகிஙகிளுக்க இமைடபய 
ஆன மு் கட்டுரைண முகிததில் அமைறகிிறத. அநத கழநமைதகிள 
வளரநத பசனறு பச் கட்டுரைப்பபறகம் ந் கட்டுரைகிரிமைல்லவற இநத 
பபரியவரகிளுனின உலகிம்?

'புற்று'  கிமைதயUல் ஒரு நறய்க்கட்டி வறஙகி பவணடும் 
எனறு சிறுரிமைி பூரிமைிகிற தன தம்பU நிலவ் கட்டுரைசமைன இடுப்பUல் 
சுரிமைநத பகிறணடு இரு நணபUகிளுடன  நமைடயறய் 
நடக்கிினறறள.  பபரிய பகிட் பபறடப்பட்ட ஒரு வZட்டின 
வறசலில் பசனறு அஙக இருக்கம் 'அஙகிிளுனிடம்'  அவர 
நறய்க்கட்டிமைய த் கட்டுரைச்  பசறல்லி பகிட்கிினறனர.  நறயUன 
வUமைல  ஐநத ருபறய் எனறு அவர பசறனனமைத 
ஐயறயU் கட்டுரைம் ருபறய் எனறு புரியறரிமைல் பவறும் ஐநத 
ரூபறமைய தி் கட்டுரைட்டிக் பகிறணடு பசனறு பப் கட்டுரைம் 
பபசுகிினறனர.  இறுதியUல் பளளுனி அருபகி ஒரு பபண 
நறய்க் கட்டிமைய கிணபடடுதத வZட்டிற்க பகிறணடு 
பசல்கிிறறள.  ஆனறல் பூரிமைிகிறவUன ரிமைறரிமைறபவற "தஙகிம், 
பபறட்டக்கட்டிமைய யற் கட்டுரைறவத வளப்பறஙகிளறடற? 
வZட்டுக்க வZ் கட்டுரைரிமைற ஆண கட்டிய வளக்கறதவUட்டு.." 
எனறு அநத நறய்க்கட்டிமைய தூக்கிிபசனறு எஙபகிற 
கிடறசிவUடுகிிறறன.   பூரிமைிகிறவUன அம்ரிமைற,  பூரிமைிகிறவUற்க 
அடுதத பUறக்கிவUருநத பபண கழநமைதமைய 
கிருக்கிமைலப்பு பசய்த பசய்தியம் கிமைதயUல் பூடகிரிமைறகி 
வருகிிறத. இத அததமைனயம் பசரநத நறய்க்கட்டிமையப் 
பற்றிய அநத கிமைதமைய சட்படனறு சமூகிததில் 

பபணணUற்க அளுனிக்கிப்படும் இடம் எனன எனற 
இடததிற்க எடுததச் பசல்கிினறன
.
நுணதகிவல்கிள சு.பவணபகிறபறல் கிமைதகிளுனின 
ரிமைிகிப்பபரிய பலம்.  அதன மூலம் ஒரு சூழமைல அவர 
எளுனிதறகி கிட்டமைரிமைதத வUடுகிிறறர.  அதிலம் வUவசறய 
சூழமைல வUவரிக்கம் பபறத அவருக்க தகிவல்கிள 
வநத பகிறட்டுகிினறன.  யதறரததவறத அழகிியமைல 
பசரநத இவர கிமைதகிளுக்க இத பபரும் பலதமைதயம் 
பசறல்லப்படும் சூழமைலக் கறிதத 
நம்பகிததனமைரிமைமையயம் ஏற்படுததகிினறன. ஒரு கிட்டிட 
பவமைலயUன சூழமைல பசறல்வதறகி இருநதறலம் சரி, 
பதறல் பதறழிற்சறமைலயUன பவமைலகிமைள பசறல்வதறகி 
இருநதறலம் சரி,  இவரிடம் தகிவல்கிளுக்க பஞ்சபரிமை 
இருப்பதில்மைல.  ஒரு ரிமைறட்டிற்க ரிமைசறல் உருணமைட 
பபறடுவமைத வUவரிக்கம் பபறதம் கட அமைத 
அதிகிபட்ச வUவ் கட்டுரைஙகிபளறடு தறன பசறல்கிிறறர..  

பபறல் ரிமை் கட்டுரைததிற்க இநதப் பக்கிரிமைறகி நினறு 
பகிறணடு பசம்பூததக் கிறமைளயUன நறக்மைகி 
இடத மைகியறல் பற்றி இழததறன.  ரிமைறடு 
கிcழததறமைடமைய இருபுறமும் ஆட்டியத. 
நுனுனி நறக்மைகி ரிமைடக்கிி இழதத உப்மைபப் 
பபட்டியUலிருநத அளளுனி நறக்கிில் மைவதத 
கி் கட்டுரைகி் கட்டுரைபவன பதய்ததறன.  ரிமைறுபடி உப்மைப 
அளளுனி அடி நறக்க வமை் கட்டுரை மைகிமைய 
உளபளவUட்டு அமை் கட்டுரைக்கிித பதய்ததறன. 
சிறுவரகிள,  வறய்க் கமைகிக்கள பசனற 
அவன மைகிமைய பதற்றததடன பறரததனர. 
மூக்கிணறஙகியUறு பUடி தளரநத அப்படிபய 
பற்கிளறல் ரிமைறடு பரிமைனறறல் மைகி மைநநத 
பபறகம்.

எச்சில் வடியம் மைகிமைய பவளுனிபய 
எடுததறன.  பபட்டி பரிமைல் மைவததிருநத 
பசறறி பUடிதத கிடற்கில்மைல எடுதத 
வ் கட்டுரைட்டு வ் கட்டுரைட்டு என நறக்கிில் மைவததப் 
பறிக்கி ரிமைறடு முனனஙகிறல்கிமைள ரிமைறற்றி 
ரிமைறற்றி மைவததத.  அநதக்கில் 
உளளஙமைகியUல் கிச்சிதரிமைறகி 
அமைடப்பட்டத.  உல் நறக்கிில் நதமைதக் 
பகிறம்புகிள பபறல் கிருநி் கட்டுரைததில் 
நZணடிருப்பமைத அருகிில் உற்றுப் பறரததக் 
பகிறணடிருநத சிறுவன கிவனுனிததறன. 

நறக்மைகி இடம் வலரிமைறகி திருப்பUனறன. 
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உதட்டில் கிவ்வUயUருநத கரமைரிமையறன 
ஊசியறல் கிcழிறஙகிி ஓடும் பச்மைச 
ந் கட்டுரைம்மைபக் கததித தணடிததறன.  பகிட்ட 
் கட்டுரைததம் கபுகபுபவன பபறக்கிளுனிதத 
வடிநதத.  இடத மைகியறல் நறக்மைகிப் 
பUடிததக் பகிறணடு வலக்மைகிமைய 
வறய்க்களபள வUட்டு பUசுறுகிமைள வசிதத 
வசிதத தளளுனினறன கிிழவன. ரிமைறடு நறனக 
கிறல்கிமைளயம் ரிமைறற்றி ரிமைறற்றி மைவதத 
வறலறல் சுருட்டியடிததக் பகிறணடு 
ஆரப்பறட்டம் பசய்தத.  பறம்பு 
வU் கட்டுரைலிலிருநத ரிமைணUக்கிட்டுவமை் கட்டுரை நறனக 
ரிமைருநதருணமைடகிமைள மைவதத அஙகிளம் 
வமை் கட்டுரை நZட்டித திணUதத திணUதத உளபள 
பசலததினறன. 

பவளுனி உலகிதமைத வUவரிப்பத பபறலபவ அவர அகி 
உலகிதமைதயம் அதன நுணதகிவல்கிபளறடு எளுனிதறகி 
வUவரிதத வUடுகிிறறர.   'தருணம்'  கிமைதயUல் கிஞ்சற 
புமைகி புலனனுபவஙகிளுனில் ஏற்படுததம் ரிமைறற்றதமைத 
வUவரிக்கம் பபறத

் கட்டுரைறவறன இ் கட்டுரைணடறம் சிகிப் கட்டுரைட்டின பUனபறதி 
புமைகிதத கிமைடசி தம்ரிமைிற்கிறகி உதட்டில் 
ஒட்டுகிிறத தணடு சிகிப் கட்டுரைட்.  பUடியற்று 
ஆடும் பூரிமைியUல் நறன.  சட்படன கிவUழம் 
பூரிமைி பசஙகததறகி நிற்கிிறத.  வ் கட்டுரைப்மைபப் 
பUடிதத பதறஙககிிபறன.  ஐமையபயற வU் கட்டுரைல் 
கிவ்வம் வ் கட்டுரைப்மைப வUட்டறல் நிற்கம் 
பூரிமைியUன பறதறள அடியUல் வUழநத 
பநறறுஙகிிப் பபறபவன.   வU் கட்டுரைல் அழநதப் 
பUடிக்கிிறத வ் கட்டுரைப்மைப.  தட்மைடயறன பூரிமைி 
பU் கட்டுரைரிமைறணட ரிமைமைலயறய் எப்படி எழநத 
நினறத?  இதய ஒளுனி ஏன உடலிலிருநத 
வ் கட்டுரைறரிமைல் எஙகிிருநபதற வருகிிறபத. 
உடமைலவUட்டு கிழனறு தூப் கட்டுரை தனுனிதத 
பருததிச் பசடியUல் இருநத 
டிக்டிக்கிிடுகிிறத.  வ் கட்டுரைப்மைப பUடிவUட்டறல் 
சிமைதயம் உடல்.  தனுனிதத 
உட்கிறரநதபகிறணபட டிக்டிக் தடிப்மைப 
கிறல் நZட்டி வU் கட்டுரைலிடுக்கிில் கிவ்வ முடியறத 
ரிமைி் கட்டுரைளகிிபறன.  ...கிணமைண மூடினறல் 
நிரிமைிரநத பூரிமைி கிவUழகிிறத. 
சுவரப்பல்லியறய் ஒட்டிக் கிிடக்கிிபறன. 
கிண தவUரதத ஏன உடலில் எதவம் 
ஒட்டியUருப்பதறகி பதரியவUல்மைல.  உடல் 

பத் கட்டுரைற?  ரிமைனசு பத் கட்டுரைற?  ரிமைனசு பசணடறகி 
பருததிச் பசடியUல் பதறததிக் 
பகிறணடிருக்கிிறத.  பலசறகி எழ 
முயற்சிக்கி நிரிமைிரநத பூரிமைி சறய்கிிறத. 
வ் கட்டுரைப்மைப ரிமைமதத்தை மீணடும் பற்றுகிினறன 
வU் கட்டுரைல்கிள...

ரிமைன நிமைலகிமைள உமை் கட்டுரையறடல்கிளுனில்  பகிறணடு வரும் 
பவணபகிறபறலின திறன கறிப்பUட்டுச் 
பசறல்லபவணடியத.  அக்கபறரி கிிழவUயUன வZம்பும் 
சுயநலமும் உமை் கட்டுரையறடல்கிளறகிட்டும் (அக்கபறரி  
கிிழவUயUன அட்டகிறசஙகிள),  கிறரிமைம் நிமைறபவறறத 
பபண தன கிணவமைன பநறக்கிி பகிறளளும் 
ஆக்ப் கட்டுரைறஷரிமைறகிட்டும் (பகிறடிபகிறம்பு),  மைகிவUடப்பட்ட 
கிிழவUயUன புலம்பல்கிளறகிட்டும்,  அநத 
கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிளுனின தனுனிததனமைரிமையறன கணஙகிமைள 
பவளுனிப்படுததம் வணணம் உமை் கட்டுரையறடல்கிள 
அமைரிமைநதிருக்கிினறன. 

பவணணUமைல பதறகப்பUன 'பற் கட்டுரைம் சுரிமைக்கிிறவள' 
கிமைதயUல் பதினரிமை வயதச் சிறுரிமைியUன கிறதல் கற்ற 
உணரவ ஆகிியமைவ அநத சிறுரிமைியUன கற்றறகிபவ 
அவள பரிமைறழியUபலபய பசறல்லப்படுகிிறத.  சியறரிமைளற 
எனனும் பதினரிமை வயதச் சிறுரிமைியUன ரிமைமதத்தை மீத கிறதல் 
பகிறளகிிறறன கிிறிஸபடறபர எனனும் 
பவளமைளயடிக்கம் மைபயன.  அமைதப் பற்றி ஒரு சரச் 
பறதரிடம் பறவ ரிமைனனுனிப்பு பகிட்பதறகி இநத கிமைத 
பசறல்லப்படுகிிறத.  கிிறிஸபதறபர அவமைள பறரக்கி 
தினமும் கிறததிருப்பத பதறடஙகிி, அவளுக்க ் கட்டுரைததததில் 
கிடிதம் எழதி அனுப்புவத எனறு வUடறரிமைல் 
த் கட்டுரைததகிிறறன.  சிறுரிமைிக்பகி உரிய இயல்பUனறல் அவன 
பரிமைல் அவள ரிமைனம் இ் கட்டுரைக்கிம் பகிறணடு அத ஒரு 
ஈடுபறடறகி ரிமைறறுகிிறத.  ஆனறல் இவள 
வலக்கிட்டறயரிமைறகி அநத உணரச்சிமைய வU் கட்டுரைட்டுகிிறறள. 
அவமைன பறரப்பமைத தவUரக்கிிறறள.  பகிபUபடஷன ப்பீஸ 
பகிறடுக்கி முடியறத தன தநமைதயUன 
வசதியUனமைரிமையUனறல் அவளுக்க படிதத ரிமைறரக் 
எடுப்பத ஒனபற வழி.அப்பபறத பவறு ஒரு 
கிற் கட்டுரைணததறல் அவன இறநதவUட அத இவளுக்கள 
கிற் கட்டுரைணபரிமை இல்லறத கற்ற உணரச்சிமைய 
ஏற்படுததகிிறத.   ஒரு புயலில் சிக்கிிய சினனஞ்சிறு 
பூமைவ பபறல் அவள பUஞ்சு ரிமைனம் 
அமைலக்கிழிக்கிப்படுவதின சிததி் கட்டுரைம் பவறும் 
உமை் கட்டுரையறடல் மூலரிமைறகிபவ இநத கிமைதயUல் 
நிகிழததியUருக்கிிறறர..

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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பவணபகிறபறலின கிமைதகிளுனில் உனனதஙகிளுக்கம் ரிமைன 
எழச்சிகிளுக்கம் இடபரிமை இல்மைலயற?   யதறரததததின 
இருமைள பசறல்வத ரிமைட்டும் தறனற அவர கிமைதகிள? 
பபரும்பறலம் அப்படிததறன.  ஒரு சில கிமைதகிளுனில் 
ரிமைட்டுபரிமை யதறரததததின அததமைன அழததஙகிமைளயம் 
தறணடிய ஒரு பநகிிழவUன தருணம் கிறணக் 
கிிமைடக்கிிறத.  'நிகி் கட்டுரைற்ற ஒளுனி'  ரிமைற்றும் 'ஒரு தளுனி  
தய் கட்டுரைம்' ஆகிியமைவ இநத வமைகியUல் கறிப்பUட்டு 
பசறல்ல பவணடிய கிமைதகிள.

'ஒரு தளுனி தய் கட்டுரைம்'  கிமைதயUல் வரும் வUரிமைலற 
இளமைரிமையUபலபய கிறல் ஊனமுற்றவள.  கில்யறண 
பரிமைமைடயUல் நிரிமைிரநத நிற்கி முயற்சி பசய்த பதறற்பத, 
லவக் லவக் எனறு கறுகிி நிரிமைிரநத நடப்பத எனறு 
சிறு சிறு தகிவல்கிளுனில் அவள ஊனததின வலிமைய சு 
பவணபகிறபறல் உண் கட்டுரை மைவததவUடுகிிறறர.  பல் கட்டுரைறல் 
நி் கட்டுரைறகிரிக்கிப்பட்டு கிமைடசியUல் ் கட்டுரைறபஜநதி் கட்டுரைன அவமைள 
ரிமைணக்கி சம்ரிமைதிக்கிிறறன.  அவனுமைடய பறல்ய கிறல 
நணபனும் மைபனறனசியருரிமைறகிிய கிிருஷ்ணனுக்க 
அவன பரிமைறய் வசூலிக்கம் பபறறுப்மைப அளுனிக்கிிறறன. 
ஆனறல் முதலி் கட்டுரைவ முடிநத ரிமைறுநறள கிிருஷ்ணனுனிடம் 
பரிமைறய் பணதமைத பகிட்கம் பபறத அவன கிடனுக்கம் 
வட்டிக்கம் கிழிததக் பகிறணடு திருப்பUத த் கட்டுரை 
ரிமைறுக்கிிறறன.  ஏற்கினபவ பவளளறமைரிமையUல் 
நஷ்டஙகிமைள சநதிதத வரும் ் கட்டுரைறபஜநதி் கட்டுரைனுக்க இத 
இடியறகி வUழகிிறத.  பரிமைறய் பணதமைத மைவதத 
தZரக்கிலறம் எனறு இருநத ரிமைற்ற கிடனகிளுனின 
அழததமும் நணபனுனின தப் கட்டுரைறகிமும் வமைதக்கி அவன 
தற்பகிறமைல பசய்த பகிறளகிிறறன.

அதன பUன வUரிமைலற சில கிறலததிற்கப் பUன 
மைபனறனசியர கிிருஷ்ணனுக்க திரும்ப த் கட்டுரை பவணடிய 
ரிமைமதத்தை மீதி பணத பதறமைகியடன அவமைன சநதிக்கிச் 
பசல்கிிறறள.  "பசதத பபற"  எனறும் "எநதப் 
மைபததியரிமைறவத இப்படி பசய்யரிமைற"  எனறும் வசவUக் 
பகிறணபட வரும் அப்பறவடன பசரநத பசனறு 
கிிருஷ்ணனுக்க பகிறடுக்கி பவணடிய ரிமைமதத்தை மீதிப் 
பணதமைதயம் வட்டியடன திரும்ப பகிறடுக்கிிறறள. 
"நZஙகி உலகிததில் அநத ரிமைனுஷன கிிட்டயறவத முழ 
நம்பUக்மைகி மைவக்கிமைலபயனனு பகிறணடு வநபதன. 
ஏன அத பகிட்கிறரிமை எடுததக்கிிறZஙகி..எததமைன 
பபருமைடய அனபளுனிப்பு"  .எனகிிறறள.  அவளுனின இநத 
பசயலக்க யதறரதத உலகிில் பபறருபளதம் இல்மைல. 
"உணமைரிமையற எனமைன உஙகிளுக்க பUடிச்சிருக்கிற?" 
எனறு இவள முதலி் கட்டுரைவUல் பகிட்கி  "உனமைன 
ரிமைட்டுரிமைில்ல;  உன கழநமைதக் கிறலம்  பUடிச்சிருக்க" 

எனறு சவமைலயறகித பதறஙகம் பறதததில் ் கட்டுரைறபஜநதி் கட்டுரைன 
இட்ட ஒரு முததம்;  அநத கிணம்..ஏபதற ஒனறு 
பU் கட்டுரைவறகிரிமைறகி இறஙகிி உ் கட்டுரைறய்நத அவளுள உருகிிய 
அபூரவகிணம்.அநத கிணததில் அவள உணரநத 
அனபUற்க பசய்யம் மைகிம்ரிமைறறற இத?
 
இத பபறனற ரிமைிகிச்சில கிமைதகிளுனில் ரிமைட்டுபரிமை 
பவணபகிறபறல் யதறரதத உலகிின கிறல் தமைளகிமைள 
அறுதத  சற்பற வறனுனில் எழகிிறறர.  ரிமைனுனித 
அற்பததனஙகிளுனின சகிதியUல் ஒரு ரிமைலமை் கட்டுரை முமைளக்கி 
மைவக்கிிறறர.  அத நம்ரிமைில் ஒரு நம்பUக்மைகிமையத 
தளுனிரக்கிச் பசய்கிிறத.  அதவம் கட இல்லறவUட்டறல் 
அவ் கட்டுரைத உலகிம் தறஙகிிக் பகிறளளபவ முடியறத 
இடரிமைறகி இருநதிருக்கம். 

oOo
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ந சிகறவேப்பின்கமயப்பின் வேழ சிவய- ஸதர நற் கட்டுரைறயணன

தூரதரஷனுனில் ஒரு கிறலததில் உலகிப்புகிழபபற்ற 
சிறுகிமைதகிமைள பதறமைலக்கிறட்சித பதறட் கட்டுரைறகி பசய்த 
ஒளுனிப் கட்டுரைப்பUக் பகிறணடிருநதறரகிள.   தறகர,  சகிி (H  H 
Munroe),  பசக்கிறவ்,  ஓ பஹனறி,  சுநத் கட்டுரை ் கட்டுரைறரிமைசறரிமைி, 
முனஷி பUப் கட்டுரைம்சநத எனறு பலரின கிமைதகிமைள 
படிக்கிறரிமைல் பந் கட்டுரைடியறகி திமை் கட்டுரையUல் பறரக்கம் அனுபவம் 
வறய்ததத.  அதிபலறரு கிமைதயUல் (பபயர 
நிமைனவUல்மைல) ஓர ஏமைழச்சிறுவன பU் கட்டுரைபல எழததறளர 
ஒருவரின புததகிஙகிள நிமைறநதப் பபட்டிமைய தூக்கிிக் 
பகிறணடு பசல்ல உதவவறன.   'இநதப் பபட்டியUல் 
எனன இருக்கிிறத'  எனறு அநதச் சிறுவன பகிட்கி, 
அவர 'உனமைனப் பபறனறவரகிமைளப் பற்றி நறன 
எழதிய புததகிஙகிள'  எனபறர.   சிறிய தயக்கிததிற்கப் 
பUனனர அவன 'அநதப் புததகிஙகிளுனினறல் எஙகிளுக்க 
எனன பயன'  எனறுக் பகிட்பறன.  அப்பபறததறன அவர 
தறன யறருக்கிறகி எழதிபனறபரிமைற அவரகிளுனிடரிமைிருநத 
ரிமைிகிவம் தளளுனிப் பUரிநத வநதவUட்படறம் எனபமைத 
உணரவறர.   அநத எளுனிய ரிமைறநதரகிளுனின வறழவUயல் 
சிக்கில்கிள எல்லறம் அவருமைடய எழததிற்கிறன 
கிச்சறப்பபறருளறகி ரிமைட்டுபரிமை இருநதிருக்கிிறத. 
எழதபவன, வறசகின எனற இரு நிமைலகிமைளக் கிடநத, 
எழததின பபசுபபறருளறன சமூகிததிற்கிறன பயன 
எனறு ஒரு நிமைல உருவறகம்பபறததறன அநத எழதத 
உயரநிமைலமைய அமைடகிிறத.  அப்படியறனபதறனறுதறன 
சு பவணபகிறபறலின பமைடப்புலகிம்.

சு பவணபகிறபறலின பமைடப்புலகிம் எனக்க 
அறிமுகிரிமைறனத 'கிளவ பபறகம் பு் கட்டுரைவUகிள'  சிறுகிமைத 
வழியறகிததறன.   பU் கட்டுரைபல எழததறளரகிள பலரின 
'முக்கிியரிமைறன பமைடப்புகிள'  பட்டியலில் தவறறரிமைல் 
இடம்பபற்ற சிறுகிமைத அதபவனபதறல்,  பதடிப்பUடிதத 
படிக்கம் ஆரவம் உணடறனத.  கினனட பதவறஙகி 
சமூகிததினரின வழிபறட்டுததலரிமைறன பசமௌடம்ரிமைற 
பகிறவUலின பு் கட்டுரைவU திருவUழறமைவ பUனபுலரிமைறகி பகிறணட 
ரிமைறயயதறரதத கிமைத.  கிச்சிதரிமைறன வடிவமைரிமைப்புடன 
புதிரததனமைரிமைபயறடு பசறல்லப்பட்ட கிமைத.  எதிரிநறட்டு 
் கட்டுரைறஜதநதிரி கிணக்கிில் ரிமைறயவUதமைத பசய்த பு் கட்டுரைவUகிமைள 
கிளவறடிப் பபறகம் பதறனரிமை வ் கட்டுரைலறற்மைற 
கததக்கிமைலயறகி,  தற்கிறல திருவUழற 
பகிறணடறட்டதபதறடு கடிக் கிளுனிக்கிிறறரகிள ஊர 
ரிமைக்கிள. 

கிதிமை் கட்டுரைய்யனுனின கதிமை் கட்டுரைகிள கிளவபபறனதறல், 
ஊருணUயUல் களுனிததவUட்டு வநத பசமௌடம்ரிமைற, 

கிறலததிற்கம் இடுப்பUலிருக்கம் தன உமைடவறபளறடு 
(ஜமுதறடு)  அப்படிபய பதய்வரிமைறகிிப் பபறகிிறறள. 
பற் கட்டுரைம்பரியம் எனறறல் அப்படிபயததறன நடக்கி 
பவணடும் எனறு நறடகிcய சடஙககிளுனின ஒருபகதியறகி 
'பபறட்டு கிட்டி வம்சறவழி ஆள வநதறல்தறன' கடததில் 
கததியUருக்கம் ஜமுதறடு நிற்கம் எனறு 
அமைணக்கிமை் கட்டுரைப்பட்டிவமை் கட்டுரை பபறய் ஆமைளக் கட்டி 
வ் கட்டுரைச்பசய்கிிறறரகிள.   கிறலததிற்கம் தன பUறப்பறல் 
ஏற்றப்பட்ட கிமைறமைய அழிக்கி முடியறத 
பவதமைனபயறடு அவர வ் கட்டுரை,  ஊ் கட்டுரைறரின 
ரிமைனநிமைறவUற்பகிற்ப சறஙகிியஙகிள 
நிகிழததப்படுகிினறன.  ரிமைறயயதறரதத புமைனவUல் 
சரிமைகிறல சமுதறய பU் கட்டுரைக்மைஞமைய வUட்டுவUடறத 
இடம்தறன எழததறளனுனின ஆனரிமைறமைவ நரிமைக்க 
புரியமைவக்கிிறத.   பற் கட்டுரைம்பரிய பகிறணடறட்டஙகிமைள 
ஆவணப்படுததவதறகி ரிமைட்டுரிமைல்லறரிமைல் அதில் 
இருக்கம் அவலதமைத சிறு பகிறடிழததக் கிறட்டுகிிறறர. 
பளளதமைத பநறக்கிிப் பறயம் நதி பபறல,  சமூகிததின 
நிமைறவUனமைரிமைமைய,அதன இருளபகதிகிமைள பதறட்டுக் 
கிறட்டும் எழதத சு பவணபகிறபறலமைடயத.  

மூனறு நறவல்கிளும்,  நூற்றுக்க பக்கிரிமைறன 
சிறுகிமைதகிளும் எழதியUருக்கம் சு பவணபகிறபறலின 
பமைடப்பூக்கிததிற்கம் அநத நிமைறவUனமைரிமைதறன 
அடிததளரிமைறகி இருக்கிிறத.   இனமைறய தரிமைிழ 
புமைனவUலக்கிிய சூழலில் அதிகிம் மைகிக்பகிறளளப்படறத 
பநடுஙகிமைதகிள எனப்படும் கறுநறவல்கிளும் நிமைறய 
எழதியUருக்கிிறறர.   அவருமைடய பபரும்பறலறன 
பமைடப்புகிள பந் கட்டுரைடியறகி பதறகப்புகிளுக்க என 
எழதப்பட்ட வUததமைதப் பறரக்கம்பபறத பபருவணUகி 
பததிரிமைகி /  ஊடகி பறமைதகிளுனின அ் கட்டுரைசியலிலிருநத 
ஒதஙகிி வUளுனிம்புநிமைல ரிமைனுனிதரகிளுனின வறழவUயல் 
சிக்கில்கிமைள முனமைவதத எழதகிிறறர எனத 
பதரிகிிறத.   இதற்க பதறதறகி தரிமைிழினுனி பதிப்பகிமும் 
அவருக்க உறுதமைணயறகி இருநத வருவத 
முக்கிியததவம் வறய்நதத.     

'ஒப் கட்டுரை அரிமைரவUல் ஒரு பநடுஙகிமைதமைய எழதி  
முடிததவUடுபவன.  ''பறல்கினுனிகிள''  கறுநறவல் இ் கட்டுரைணடு  
இ் கட்டுரைவ ஒரு பகில் கிறலததில் எழதப்பட்டத.   ரிமைனதில்  
இருப்பமைத எழதி முடிக்கிறவUட்டறல் எனனறல்  
உறக்கிம் பகிறளள முடியறத'  எனறு இநதவUற்க 
அளுனிதத பபட்டியUல் கறிப்பUடுகிிறறர.  பபரும் 
கிமைதப்பUனனலடன,  வ் கட்டுரைலறற்று பUனபுலததில், 
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ஒட்டுபரிமைறதத தரிசனம் (vision)  அளுனிக்கம் நறவல்கிமைள 
வUட,  ஒரு மு் கட்டுரைமைண முனமைவதத நறுக்கத 
பதறிததறரப்பபறனற வடிவததில் எழதப்படும் 
சிறுகிமைதகிமைள வUட,  சு பவணபகிறபறலின 
பமைடப்பூக்கிம் திறனுடன பவளுனிப்படுவத பநடுஙகிமைத 
வடிவததில்தறன எனச் பசறல்லலறம். 
பதறற்றுப்பபறன வUமைளயறட்டு வZ் கட்டுரைனறன வடிபவல், 
சுற்றமும் உறவUனரும் பவறுதத,  சமூகிததறல் 
பதறடரநத வஞ்சிக்கிப்படும் தனபறல் ஈரப்புக் பகிறணட 
கிிஷ்டன,  ஆதிக்கி சமூகிததறல் ஒடுக்கிப்பட்டும் 
நறவUதன பழனுனி,  நல்லறசிரியர வUருத பபற்றறலம் 
தனனுமைடய கிcழசறதி முததிமை் கட்டுரைமைய பதறமைலக்கி 
முடியறத ப் கட்டுரைரிமைன எனனும் ் கட்டுரைறரிமைமூரததி எனறு 
அவருமைடய கிமைத ரிமைறநதரகிள எல்பலறரும் ஏபதற ஒரு 
நிமைறவUனமைரிமையறல் த் கட்டுரைததப்பட்டுக் பகிறணபட 
இருக்கிிறறரகிள.  ஒப்பமைனயUனமைரிமை,  பறததி் கட்டுரைஙகிளுக்கிறன 
பமைடப்பு பநரமைரிமை,  பசறிவறன பUனபுல சம்பவஙகிள, 
பதய்வழக்க அல்லறத புதிய பகிறணஙகிள, தகிரதபதறிய 
முடியறத சமூகிததமைளகிள எனறு தனுனிததவ 
கணஙகிபளறடு அமைவ கிறணப்படுகிினறன.

கிமைதப் பபறக்கிில் பசறல்லப்படும் சம்பவஙகிள அதிரச்சி 
ரிமைதிப்ப்பீட்டிற்கிறகி அழததம் கடிப் பபறய் பதறனுனி 
ரிமைறறிவUடக்கடறத எனபதில் கிட்டுக்பகிறப்பறகி 
பசயல்பட்டிருக்கிிறறர கிமைதயறசிரியர.  அதற்கிறகி 
பசறல்லப்பட பவணடியத பசறல்லப்படறரிமைலம் 
பபறய்வUடக் கடறத.   கிிஷ்டனுனின கிமைத முழவதம் 
திவ்யறவUன பறரமைவயUபலபய பசறல்லப்படுகிிறத. 
அவனுமைடய ஆண பசறநதஙகிளறன அணணனும், 
ரிமைச்சறனரிமைறரகிளும் அவனுனிடரிமைிருநத வUலகிி நிற்பமைதபய 
முயனறு பசய்கிிறறரகிள.   ஊரத திருவUழறவUல் 
தனமைன முழவதரிமைறகி பபணபணனறு பவளுனிப்படுததிக் 
பகிறணடு வநத நிற்பவமைன அடிததத த் கட்டுரைததவதில் 
கறியறகி இருக்கம்பபறத அவரகிளுமைடய பமைழய 
அநியறயஙகிமைள பபறகிிறபபறக்கிில் பசறல்லிவUட்டுப் 
பபறகிிறறன.   'நல்லற இருநத கிறலததில் எனமைன 
நறசரிமைறக்கிினவன நZதறனடற'  எனறு தன ரிமைறரிமைறமைவப் 
பறரதத உக்கிி் கட்டுரைதபதறடு பசறல்கிிறறன.   இநத 
ஒப்பமைனயற்ற நமைட வழிபயததறன சு 
பவணபகிறபறலறல் 'உளளுனிருநத உடற்றும் பசி' பபறனற 
புமைனவகிமைள எழதிவUட இயலகிிறத.  'எனமைனச்  
சுற்றியUருக்கம் பபணகிள  நறளும் பசறல்லம் கிமைதகிள  
வழிபயததறன என வறழக்மைகி பசனறு பகிறணடிருநதத' 
எனறு தனனுமைடய கிி் கட்டுரைறரிமைதத வறழக்மைகிமையப் பற்றி 
இநத நறளுனிதழக்கிறன பபட்டியUல் பசறல்கிிறறர.  

திமைசபயல்லறம் பநருஞ்சி பநடுஙகிமைதயUல் கழநமைத 
பரிமைல் ரிமைறரியறததறள வநதவUட்டதறல் (அம்மைரிமை 
பபறட்டிருப்பதறல்)  ஊரக்கிற் கட்டுரைரகிள கிருமைணக் 
கிறட்டினறலம், 'எனனதறன இருநதறலம் அம்பட்மைடயன 
சம்சறரிய எட்டி உமைதக்கிலறரிமைற'  எனறு சமைடததக் 
பகிறணடு பபறட்ட தZரப்மைப திருப்பU எடுக்கி ரிமைறட்டறரகிள 
எனபத பழநி வழியறகி பரிமைளள பரிமைளள 
படிக்கிிறவரகிளுக்க கிடததிக் பகிறணபட வருகிிறறர. 
இறுதியUல் தZவன பமைடப்மைப பநருப்பUலிட்டு 
பகிறளுததிவUட்டு ஊமை் கட்டுரைவUட்டு ஓடிப்பபறகம்பபறத 
பழநிமையச் சுற்றி அததமைன வறசல்கிமைளயம் அமைடதத 
மைவததிருக்கம் ஆதிக்கி சமூகிததின பரிமைல் நரிமைக்கம் 
நம்பUக்மைகி அற்றுப் பபறய்வUடுகிிறத.   எவ்வUத 
ப் கட்டுரைறரிமைறணடிசிசமும் இல்லறத ஒப்பமைனயற்ற கிமைத 
பசறல்லம் முமைற.

ஆனறல் பறததி் கட்டுரைஙகிளுக்கிறன பமைடப்பு பநரமைரிமைமைய 
மைகிவUட்டுவUடுவதில்மைல.   ஊர ஒதக்கிி மைவக்கம் 
முனனர பழநி மைகிதபதற் கட்டுரைததப் மைபயனறகி ஓடிஓடி 
ஊ் கட்டுரைறருக்க உதவU பசய்திருக்கிிறறன.   அக்கிறலததில் 
ஆணடியப்பப் பUளமைள கிிணததபரிமைட்டிலிருநத பூசணU 
பறிததத தநதிருக்கிிறறர.   ் கட்டுரைறமுதபதவர சுமை் கட்டுரைக்கிறய் 
பறிததக் பகிறடுததிருக்கிிறறர.   வZடு வZடறகிப் பபறய் 
அரிசி,  பருப்பு,  புளுனி,  நவதறனுனியஙகிள வறஙகிி 
வநதிருக்கிிறறன.   ஆனறல் இப்பபறத அம்மைரிமை பபறட்ட 
மைபயனுக்கிறகி ஒரு வறமைழயUமைலமைய அறுததக் 
பகிறணடு பபறகி முடியறதபடி திரிமைிப் கட்டுரைடுதத 
அம்பட்டப்பயலறகி ஆகிிவUட்படறபரிமை எனறு பழநிக்க 
ரிமைனத தவணடு பபறகிிறத.   ஊரக்கிற் கட்டுரைரகிள அததமைன 
பபருக்கம் பவட்டி வறரிப்பபறட்ட ரிமையUரகப்மைப நிமைறநத 
அம்பட்டஙகழிப் பபறலததறன அவன வறழக்மைகியம் 
ஆகிிவUட்டிருநதத.  

'நரிமைக்க பவணடப்பட்டவரகிள எல்லறம் இருநதம் 
த் கட்டுரைததி வUட்டுட்டறஙகினனு ரிமைனஙபகிறணறதப்பற'  எனறு 
பழநிக்க ஆறுதல் பசறல்லம் சம்சறரிகிளும் 
இருக்கிிறறரகிள.   ஆனறல் நிமைலயழிநத ரிமைனுனிதனுனின 
ரிமைனம்தறன பகிறடூ் கட்டுரைரிமைறன ஆயதம் எனபத பபறல 
ரிமைல்மைலயறவUன வனரிமைம் பழநி திரும்பும் இடபரிமைல்லறம் 
பநருஞ்சியறகி நிமைறநதிருக்கிிறத. 
பவறுவழியUல்லறரிமைல் அநத பநருஞ்சிக் கிறட்மைடக் 
பகிறளுததிவUட்டு கிிளம்புகிிறறன பழநி.

அபத பபறல 'இமைழகிளுனின'  ப் கட்டுரைரிமைன எனனும் 
் கட்டுரைறரிமைமூரததிக்க,  நல்லறசிரியர வUருத கிிமைடததப் 
பUறகம் மைகிபகிறடுதத வறழதத பசறல்லறத சகி 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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ஆசிரியரகிளுனின 'ஒதக்கதல்'  பநருஞ்சியறகி 
உறுததகிிறத.  ரிமைற்பறறர இமைழயUல் பஜயசுதறவUற்க 
முனனறல் எடுப்பறன உமைட அணUநத பபறகி 
அம்ரிமைறவUன கிருததஙகினனுனிமைய (அம்ரிமைற வளரதத 
வரும் ஆட்டின பபயர)  கட்டிகிபளறடு 
வUற்றுப்பபறட்டுவUட அவப் கட்டுரை முமைனப்பறகி 
இருநதிருக்கிிறறர.  ஒனமைற ஒனறு பUனனுனிப் பUமைணநத 
பகிறணடு வUடறரிமைல் சுற்றி வருகிிறத 
ஒடுக்கிப்பட்டவரகிளுனின இமைழகிள.  
நிமைறவUனமைரிமையறல் எப்பபறதம் த் கட்டுரைததப்பட்டும் 
பறததி் கட்டுரைஙகிளறகி இருநதறலம் ஒவ்பவறருவமை் கட்டுரைச் 
சுற்றியம் தனுனி உலபகி இயஙகம் அளவக்க பசறிவறன 
வறரப்புகிளறகி உருவறக்கிியUருக்கிிறறர.   கிரப்பததிற்கிறன 
மைகிரிமைருநத தயறர பசய்யம் பழநியUன ஆததறவUற்க 
அப்படிபயறரு மைகி் கட்டுரைறசி.  பதத ரூபறய் ரிமைருநதில் 
கினகிததின வயUறு திறநத இப்பபறத பபததியம் 
எடுததவUட்டறள.  ஆனறலம் பழநிக்க எதி் கட்டுரைறன ஊரக் 
கிட்டுப்பறட்மைட ரிமைமதத்தை மீற அவரகிளுக்க அப்படிபயறரு 
தயக்கிம்.  ரிமைகிறலிஙகிததின புழபவட்டிற்க மைவததியம், 
அவர மைபயன ரிமைபனறகி் கட்டுரைனுக்க வUயரதத ஊற்றும் 
பநறய்க்கிறன சிகிிச்மைச,  கிறளுனியப்பனுனின இளம்பUளமைள 
வறதம் பறதிதத மைபயனுக்கிறன சரவறஙகி சவ் கட்டுரைம் எனறு 
அநத ஊமை் கட்டுரைச் சுற்றிலம் பழநிக்க அததமைன இமைழகிள 
படரநதிருக்கிினறன.  பவநத முருஙமைகிக்கிறயUலிருநத 
கமைழச் சு் கட்டுரைணடி,  கிததிரிக்கிறபயறடு பசரதத கிிஷ்டன 
தக்கிறளுனி சட்னுனி,  பவநதயக் கழம்பும் ஊததப்பமுரிமைறகி 
அதகிளப்படுததவமைத வUவரிக்கிிறறர.  பளளுனி 
ஆசிரியரகிளுக்க டீ பபறட்டு அனுப்பும் கிமைடக்கிற் கட்டுரைரகிள 
கட அவரகிளுமைடய சறதிமைய உய்ததறிநத அதற்பகிற்ப 
கிிளறஸகிமைளயம் பபறணUகிமைளயம் கறிதத மைவதத 
அனுப்பும் நுணமைரிமைமைய பசறல்கிிறறர. 

ரிமைற்பறறர இமைழயUல் தZணடததகிறததறகி 
ஒதக்கிிமைவக்கிப்படும் தன உடல் ஒரு பபணணறல் 
கிறமுற்று பயனமைடயம்பபறத ப் கட்டுரைரிமைனுக்க தன இழிவUன 
பரிமைல் ரிமைறளறத பகிறபம் எழகிிறத.  தனனுமைடய 
சுயரிமைரியறமைதத தூணடுதலறல் அவர பப் கட்டுரைறற்றல் 
பகிறணடு பறமைறமைய பUளநத வளரும் பபருரிமை் கட்டுரைம் பபறல 
வளரகிிறறர.  ஆனறல்,  அவருக்கப் பUனனறலம் அநதப் 
பறமைற நிலம் அப்படிபய பறமைறயறகிபவததறன 
இருக்கிிறத.   அத பபறலபவததறன பழநியUன 
வறழவறமைசயம் அவனுமைடய ரிமைறனதமைத தற்கிறததக் 
பகிறளளுவதிபலபய பபருரிமைளவ பசலவழிகிிறத. 
ஊ் கட்டுரைறரிடம் ரிமைணடியUட்டு ரிமைனனுனிப்பு பகிட்கி முடியறத 
எனற நிமைலயUல்,  கரிமை் கட்டுரைனும் ரிமைல்மைலயறவம் 
கருவம்ரிமைறமைளப் பற்றி தூற்றுகிினறனர.  'நZ எதக்க 

பகிறவப்படுற,  நறன அப்படிப்பட்டவளற'  எனறு பழநிமைய 
சரிமைறதறனப்படுததம் கருவம்ரிமைறமைள ரிமைமதத்தை மீணடும் ரிமைமதத்தை மீணடும் 
பதறநத் கட்டுரைவகிள த் கட்டுரைததகிினறன.  எவ்வளவ தூ் கட்டுரைம் 
த் கட்டுரைததினறலம், அநத ஊர தரும் பறதகிறப்மைப எப்படியம் 
இருததிக் பகிறளள பவணடும் எனறுதறன கருவம்ரிமைறள 
ஆமைசப்படுகிிறறள.  அதபவ பழநியUன ஆமைசயறகிவம் 
அவ்வப்பபறத அவனுமைடய சிநதமைனயUன ஓட்டததில் 
வநத பபறகிிறத.   தனமைன இழிவ பசய்யம் ஊர 
தமைலவரகிளுனிமைடபய எப்பறடுபட்டறவத ரிமைனனுனிப்பு 
வறஙகிிவUட பவணடும் எனபறணணகிிறறள.  

'அவஙகிளுக்கம் எனக்கம் எனன பமைகி?  நறன 
பவணம்னற தனுனியறப் பபறய் ரிமைனனுனிப்பு பகிட்டுவUட்டு 
வ் கட்டுரைட்டுரிமைற'  எனறுதறன அவள சிநதமைன ஓடுகிிறத. 
பழநியUல்லறத பவமைளயUல் ரிமைப்பபற்றிக்பகிறணடு 
வZட்டிற்க பவளுனிபய கிதமைவததட்டிக் பகிறணடு 
இளுனிததக் பகிறணடு நிற்கம் ஊரப்பபரியவரகிமைளப் 
பற்றி கருவம்ரிமைறளுனின நிமைனப்பு இநதளவUல்தறன 
இருக்கிிறத.  'இமைழகிளுனின'  ் கட்டுரைறரிமைமூரததி ஆசிரியருக்கம், 
அவருமைடய தம்பUயUன மைபயனகிள படிப்மைப 
பதறட் கட்டுரைமுடியறரிமைல் பபறய்வUடுவத பபரிதம் பறதிப்பு 
ஏற்படுததறரிமைல் பசய்தவUடுகிிறத அவமை் கட்டுரைத பதறடரநத 
ஒடுக்கிிபய மைவததக் பகிறணடிருக்கம் சமூகிம். 

நல்லறசிரியர வUருத பபறும் தருணததில் ் கட்டுரைறரிமைமூரததி 
ஆசிரியரின நனபவறமைட பல இமைழகிளறகி வUரிநத 
ப் கட்டுரைவகிினறத எனறறல்,  தணபடற் கட்டுரைறப் பபறட்டு 
ஊமை் கட்டுரைவUட்டு ஒதக்கிிமைவக்கம் தருணதததிலிருநத 
பழநியUன ஒற்மைறப் பU் கட்டுரைச்மைனமைய முனனும் 
பUனனுரிமைறகி பசறல்லிச் பசல்கிினறத 'திமைசபயல்லறம்  
பநருஞ்சி'.   திவ்யறவUன சிறுவயத வUமைளயறட்டுத 
பதறழனறகி இருநத சிறுவன கிிஷ்டன,  திடீப் கட்டுரைன 
சுற்றததறரின வக்கிரிப்பு ஆளறகிி தறபனறரு ச் கட்டுரைறசரி 
ஆண இல்மைல எனறு உணரும் அநத் கட்டுரைஙகி தருணதமைத, 
அவளும் கிறண பநரிடகிிறத.  அநத தவUப்பUல் இருநத 
அவன பவளுனிபயறி சமூகிததின தமைடகிமைளத தறணடி 
எதிரநZச்சல் பபறட்டு தனமைன ஒரு கடும்ப அமைரிமைப்பUல் 
பUமைணததக் பகிறணடு முழமைரிமையமைடயம் கிறலததில் 
திவ்யற ரிமைமதத்தை மீணடும் சநதிக்கம் தருணததில் 
முடிவமைடகிிறத 'பறல்கினுனிகிள'.  முனனத இ் கட்டுரைணடு 
கறுநறவல்கிளுனிலம் தகிரதபதறிய முடியறத 
சமூகிததமைளகிள 'பறல்கினுனிகிளுனி''ல் ஓ் கட்டுரைளவ பநகிிழநத 
நம்பUக்மைகிக் கிcற்று ஒளுனிரகிிறத. 

சுபவணபகிறபறலின எழததிற்கிறன சுதநதி் கட்டுரை பவளுனிமைய 
அமைரிமைததக் பகிறடுப்பதில் தரிமைிழினுனியUன பஙக 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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அளப்பரியத.   இலக்கிிய அளவZடுகிமைள முமைறயறகிக் 
பகிறணடுளள பவகசில பதிப்பகிஙகிளுனில் தரிமைிழினுனி 
முதனமைரிமையறனத.  
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ந சிர்க்ைத சியப்பின் ந சிழல சில் – அரேவேப்பிந்த் ைருணாைரேன்

அதிபவகி சமூகி ரிமைறற்றம் தனுனிரிமைனுனிதனுள ஏற்படுததம் 
சிக்கில்கிள,  திரிபுகிள கறிதத பல இலக்கிியப் 
பமைடப்புகிள வநதளளன.  ஐப் கட்டுரைறப்பறவUல் 
பதறழிற்பு் கட்டுரைட்சியறல் வUவசறய சமூகிஙகிள, 
பதறழிற்தமைற-மைரிமைய சமூகிஙகிளறகி பவகிரிமைறகி ரிமைறற்றம் 
அமைடநதபபறத ஏற்பட்ட தனுனிரிமைனுனித வUமைளவகிள 
நவZனததவ ஆக்கிஙகிளுனின மைரிமையப் பபசுபபறருளறகி 
இருநதன.  இநதிய இலக்கிியததிலம் ஐப் கட்டுரைறப்பUய 
நவZனததவததின தறக்கிம் அதிகிம்.  ஆனறல் 
இநதியறமைவ பபறறுததவமை் கட்டுரை வUவசறயததில் இருநத 
பதறழிற்தமைற,  பUறக அஙக மைரிமையம் பகிறளளறரிமைல் 
உடபனபய பசமைவததமைற என அடுததடுதத ரிமைறற்றம். 
ஆகிபவ பதறடரநத ஒரு பபயரச்சிக் 
கிறலகிட்டததிபலபய [transition  period]  நறம் இருநத 
பகிறணடிருக்கிிபறறம்.  இத இனனும் நுணணUய 
சிக்கில்கிமைள தனுனிரிமைனுனிதனுனிலம், நம் கடும்பச் சூழலிலம் 
ஏற்படுததியத.  கறிப்பறகி வUவசறயUகிள ரிமைற்றம் 
பவளறணமைரிமை பசய்யம் கடும்பஙகிளுனில் பUறநதவரகிள 
சநதிநத அவலமும்,  உயUரப்பபற் கட்டுரைறட்டமும் நம் 
முற்பபறக்க எழததிலம்,  நவZனததவ ஆக்கிஙகிளுனிலம் 
முக்கிியரிமைறன பபசுபபறருட்கிள ஆகிின. 

இருநதம் ஐப் கட்டுரைறப்பUய நவZனததவ எழததிற்கம், இநதிய 
நவZனததவ எழததிற்கம் அடிப்பமைடயறன 
பவறுபறடுகிள உணடு எனபமைத எனக்க உணரததிய 
இ் கட்டுரைணடு முக்கிியரிமைறன ஆக்கிஙகிள நறஞ்சில் நறடனுனின 
‘சத் கட்டுரைஙகிக் கதிமை் கட்டுரை’  நறவலம்,  சு.பவணபகிறபறலில் 
‘பவணணUமைல’  சிறுகிமைத பதறகப்புபரிமை ஆகம்.  இநத 
இ் கட்டுரைணடு ஆக்கிஙகிள கிறட்டும் உலகிமும் சிக்கில்கிளும் 
நவZனததவததிற்க ரிமைிகி பநருக்கிரிமைறனமைவ.  இவற்றிலம் 
இருணமைரிமை,  அரததரிமைிழப்பு,  தனுனிமைரிமையறலம் 
கிறரிமைததறலம் அமைலகிழிக்கிப்படும் ரிமைனுனிதரகிள,  சமூகி 
வUதிகிளுனின கமைலவ,  அதனறல் ரிமைனுனித உறவகிளுனில் 
ஏற்படும் இறுக்கிஙகிள எல்லறம் உணடு.  ஆனறலம் 
இமைவ அளுனிக்கம் வறசிப்பு அனுபவம் முற்றிலம் 
பவபறறரு தளததில் இருக்கிினறன. 

நறஞ்சிலின சத் கட்டுரைஙகிக் கதிமை் கட்டுரை நறவமைல எடுததக் 
பகிறணடறல் அதில் வரும் நற் கட்டுரைறயணனும் 
கட்டிபனறவம் தஙகிள பசறநத ஊரில் வறழ வழியUனறி 
பம்பறய்க்க இடம்பபயரநத,  பUறக அநத பபருநகிர 
உருவறக்கம் பல்பவறு வUதரிமைறன பநருக்கிடிகிளுக்கம், 
அமைடயறள இழப்பUற்கம் ஆளறகிிறறரகிள. 

அடிப்பமைடயUல் பறரததறல் இவரகிளுனின பU் கட்டுரைச்சமைன ஒரு 
வUல்லி பலறரிமைன [ஒரு வUற்பமைன பU் கட்டுரைதிநிதியUன  
ரிமை் கட்டுரைணம் -  ஆரதர ரிமைில்லர]  அல்லபதறரு கிிரிகிர சறம்சற 
[உருரிமைறற்றம் –  ஃபU் கட்டுரைறனஸ கிறஃப்கிற]  எதிரபகிறளளும் 
பU் கட்டுரைச்சமைனகிளுனில் இருநத பவறுபட்டதல்ல.  தஙகிள 
அலவலகி பவமைலயUலிருநத முழக்கி 
அநநியரிமைறகிிப்பபறதல்,  ரிமைிதமைவகிமைளப் பபறல் 
வறழக்மைகியUபலறரு பUடிப்பUனறி அமைலதல் என பல 
ஒற்றுமைரிமைகிள.  இருநதம் இவரகிள இநத 
அமைடயறளரிமைினமைரிமைமைய,  அரததரிமைிழப்மைப 
எதிரபகிறளளும் வUதம் தனுனிததவரிமைறனத.  எப்பபரப்பட்ட 
அகி-புற பநருக்கிடிகிளுனிலம் இவரகிள 
அ் கட்டுரைறஜகிவறதிகிளறகிபவற,  எதிரரிமைமைற 
ஆளுமைரிமைகிளறகிபவற ரிமைறறுவதில்மைல.  ஒட்டுபரிமைறதத 
பUறழமைவ பநறக்கிிபயற,  வனமுமைற பநறக்கிிபயற 
இவரகிள பசல்வதில்மைல.  ஏன அப்படி எதவம் 
ஆகிவUல்மைல எனக் பகிறஞ்சம் கதரக்கிரிமைறகி 
பயறசிததறல், அத நற் கட்டுரைறயணனுக்கம், கட்டிபனறவக்கம் 
சுமைவயUன ரிமைமதத்தை மீதளள பUடிப்பறல் எனத பதறனறுகிிறத. 
எநநிமைலயUலம் உணமைவ,  அத தரும் சுமைவமைய 
அவரகிள இழக்கிவUல்மைல.  நறவல் ஆ் கட்டுரைம்பUதத சில 
பக்கிஙகிளுனிபலபய உணவ கறிதத,  சமைரிமையல் கறிதத 
சிததரிப்புகிள வநத பகிறணபட இருக்கிினறன.  நறவல் 
முழக்கி நற் கட்டுரைறயணனும் கட்டிபனறவம் சறப்பUட 
கிிளம்பUப் பபறய்க்பகிறணபட இருக்கிிறறரகிள. 
தனுனிமைரிமையம்,  அமைடயறளரிமைினமைரிமையம்,  சு் கட்டுரைணடலம், 
சுயநலமுளள இநத உலகிததில் இருநத அவரகிமைள 
பனபறவம்,  பட்டறடற வடறவம்,  ஈ் கட்டுரைறனுனியன சறயம், 
நணடுபபறரியலம்,  பபறரிதத ரிமைமதத்தை மீனும் தறன 
கிறப்பறற்றியத என நிமைனக்கித தூணடுகிிறத.  ஆனறல் 
இநதச் சுமைவ எனபத பவறும் நறவUன சுமைவ 
ரிமைட்டுரிமைல்ல.  ரிமைன ஆழததில் இருநத ஊற்பறடுக்கம் 
சுமைவ.  இநத பபறருணமைரிமை உலகிததில் அதன 
ஒவ்பவறரு தளுனியUன ரிமைமதத்தை மீதம் பபறதிநதிருக்கம் சுமைவ. 
அதபவ அவரகிமைள எதிரரிமைமைற ஆளுமைரிமைகிளறகி 
ஆக்கிறரிமைல் ரிமைமதத்தை மீட்டத,  இப்பூரிமைியUன ரிமைமதத்தை மீதம்,  ரிமைறனுததின 
ரிமைமதத்தை மீதம் நம்பUக்மைகி இழக்கிறரிமைல் கிறல் ஊனறி நடக்கிச் 
பசய்தத எனத பதறனறுகிிறத. 

நறஞ்சிலின கிதறபறததி் கட்டுரைஙகிளுக்க உணவம் அத தரும் 
தZ் கட்டுரைறச் சுமைவயம் எனறறல்,  சு.பவணபகிறபறலின 
கிமைதரிமைறநதரகிளுக்க ரிமைணணம் உழவம் எனலறம்.  ரிமைண 
ரிமைமதத்தை மீத அவரகிளுக்களள பUடிப்பறல்,  பவறும் நிலமும் 
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நிலக்கிறட்சிகிளும் அவரகிளுள உருவறக்கம் 
தறக்கிததறல் தறஙகிள சநதிக்கம் பல்பவறு 
பநருக்கிடிகிமைள,  இருமைள தறணடிச் பசல்கிிறறரகிள 
(அல்லத கமைறநதபட்சம் அவற்மைற முழ 
உயU் கட்டுரைறற்றபலறடு வUடறரிமைல் எதிரபகிறளகிிறறரகிள). 
நறஞ்சிலின நறவல்கிளுனில் உணவ சறரநத வரணமைனகிள 
வநதபகிறணபட இருப்பத பபறல்,  சு.பவணபகிறபறலின 
ஆக்கிஙகிளுனில் நிலம்சறரநத வUவரிப்புகிள பதறடரநத 
வநதபகிறணபட இருக்கிினறன.  ஆனறல் பபரும்பறலம் 
அமைவ பச்மைசப்பசபலன வZற்றிருக்கம் அழகிிய 
நிலக்கிறட்சிகிள அல்ல,  வறணடு தகிிக்கம் நிலததின 
வUவரிப்புகிள.  மைரிமைல் கிணக்கிறகி பவடிதத நZளும் 
வ் கட்டுரைப்புகிளுனின கிறட்சிகிள.  இருநதம் அமைவ திரும்பத 
திரும்ப அதன அததமைன நுட்பஙகிபளறடும் வநத 
பகிறணபட இருக்கிினறன.  நிலம் எதவறகி இருநதறலம் 
அத ரிமைனுனிதனுனில் உருவறக்கம் உயUரிச்மைசயம், 
தறக்கிமும் அடிப்பமைடயUல் ஒனறுதறன என அவர 
உணரதத வUரும்புவத பபறல் கட சில சரிமையம் 
பதறனறும். 

கறிப்பறகி அவ் கட்டுரைத பவணணUமைல சிறுகிமைதத 
பதறகப்பUல் உளள பல கிமைதகிள ரிமைணணக்கம் 
ரிமைனுனிதருக்கம் உளள உறமைவ பபசபவ முற்படுகிினறன. 
அவற்றிலம் பபரும்பறலறன கிமைதகிள ரிமைறனுட 
இருணமைரிமைமைய பநறக்கிிபய கவUகிினறன.  ரிமைறனுட 
ரிமைனநிழலில் படரநதிருக்கம் கிருமைரிமைமைய பவக 
இலகவறகி பவணபகிறபறல் இனம்கிணடு பகிறளகிிறறர. 
ஆனறல்  ஐப் கட்டுரைறப்பUய நவZனததவம் பபசும் 
இருணமைரிமைக்கம்,  பவணபகிறபறல் பபசும் 
இருணமைரிமைக்கம் முக்கிிய பவறுபறடு உணடு. 
கிறலததின பU் கட்டுரைம்ரிமைறணடததின முன ரிமைி் கட்டுரைணடு நிற்கம் 
தனுனியனறகி,  இச்மைசகிளுனின அமைலக்கிழிப்புகிளறல் 
மைகிவUடப்பட்ட ரிமைிருகிரிமைறகி அவர தனத 
கிமைதரிமைறநதரகிமைள கிறட்டவUல்மைல.  ரிமைறறறகி, 
சுட்படரிக்கம் பவயUலில் இருநத தனமைனயம், 
தனமைனச் சறரநதவரகிமைளயம் ரிமை் கட்டுரைநிழலில் 
பசரததிவUடத தடிக்கம்,  அதற்கிறகி சலிப்பபயUல்லறரிமைல் 
தினசரி ஓடும் ஒருவனுனில்,  புதிரதனமைரிமையடன 
“எப்படிபயற”  கடிபகிறளளும் கறுகிமைளச் சுட்டிக் 
கிறட்டபவ வUரும்புகிிறறர.  அரததரிமைிழப்பறலம் அதனறல் 
ஏற்படும் பசயலினமைரிமையறலம் ஒருவன உணரும் 
இருணமைரிமையணரமைவ அவர பபச வUமைழயவUல்மைல. 
ரிமைறறறகி பசயலக்கித தளததில் ஒருவன உணரும் 
இருணமைரிமைமைய,  அவன திடீப் கட்டுரைன எதிரபகிறளளும் 
நிரக்கிதிமைய,  அமைத ரிமைமதத்தை மீறிச் பசல்ல தடிக்கம் பபறத 
அமைடயம் எழச்சிமையயம் சரிமைவயம் பசறல்லபவ 

முற்படுகிிறறர. 

ஒரு சிறநத இலக்கிியப்பமைடப்பு எனறுபரிமை வலிநத 
முனமைவக்கிப்படும் ரிமைன வUகிற் கட்டுரைஙகிளறபலற 
பUறழவகிளறபலற ஆனத அல்ல.  அபத சரிமையம்,  அத 
வறழவUன முடிவற்றுச் பசல்லம் இருமைள, 
கிcழமைரிமைகிமைள,   அவரிமைறனஙகிமைள,  சரிவகிமைளப் பூசி 
பரிமைழகிறத.  நிதரசனதமைதக் கிணடு அஞ்சி ஓடவம் 
ஓடறத.  அவ்வமைகியUல் எவ்வUத உததிகிளும் இனறி, 
சிததரிப்பUன உக்கிி் கட்டுரைததறல் ரிமைட்டுபரிமை தனுனிதத நிற்கிிறத 
சு.பவணபகிறபறலின இநதச் சிறுகிமைதத பதறகப்பு. 
பவரமைவயம்,  பலமௌகிcகிக் கினவகிளுரிமைறகி உலற வரும் 
ரிமைனுனிதரகிளுனின வறழக்மைகிமைய பபறகிிறபபறக்கிில் 
பசறல்லிச் பசல்கிிறறர பவணபகிறபறல்.  அப்படி 
பசறல்லிச் பசறல்லிபய வறழவக் கிணஙகிளுனின 
அசறதற் கட்டுரைணரிமைறன சிடுக்ககிமைள,  மு் கட்டுரைணபறடுகிமைள நம் 
கிணமுனபன நிறுததகிிறறர.  கிமைத பநடுக்கி வநத 
பகிறணபட இருக்கம் முகிஙகிள.  வUவசறயUகிள. 
முதியவரகிள.  ஸகல் டீச்சரகிள.  இல்லதத் கட்டுரைசிகிள. 
பபறறுக்கிிகிள.  பUததரகிள.  ஆனறல் இவரகிமைள லட்சிய 
உருவகிஙகிளறகி ஆக்கி பவணபகிறபறல் 
முயல்வதில்மைல.  இவரகிளுனின தய் கட்டுரைஙகிமைள, 
பரிமைனமைரிமைகிமைள,  சறுக்கில்கிமைள எநத ஒரு தததவச் 
சட்டகிததிற்க்கள அமைடக்கிவம் அவர 
முமைனவதில்மைல.  உக்கிி் கட்டுரைரிமைறன கிணஙகிமைள 
சறதற் கட்டுரைணரிமைறகிச் வUவரிக்கிிறறர.  அமைவ வறசகினுள 
ஏற்படுததம் தததளுனிப்பும்,  ரிமைனஎழச்சியபரிமை இநதக் 
கிமைதகிளுனின பவற்றி எனச் பசறல்லலறம்.   

இதபதறகப்பUல் உளள பபரும்பறலறன கிமைதகிளுனின 
பபசுதளம் மைகிவUடப்படுதலம்,  அதனறல் ஏற்படும் 
நிரக்கிதி நிமைலயபரிமை ஆகம். ஈ் கட்டுரைம் முழக்கி உறியப்பட்டு 
மைகிவUடப்பட்ட நிலம்.  நிலததறல் நிரக்கிதி நிமைலக்கத 
தளளப்பட்ட ரிமைனுனிதரகிள.  ரிமைிச்சரிமைிருக்கம் ஈ் கட்டுரைதமைதயம் 
தமைளபபறட்டு பகிறரததறிஞ்சி இநநறமைள கிடநதவUடத 
தடிக்கம் ஆட்கிள.  இவரகிளுனின சூதறியற 
பசய்மைகிகிளறல் மைகிவUடப்படப்பபறகம் நிமைலயUல் 
உளள நறமைளய தமைலமுமைற.  கிணவனுனின 
பபறறுப்பUனமைரிமையறல்,  ரிமைகினகிளுனின மூரக்கிரிமைறன 
சுயநலததறல் கிதியற்றுப்பபறன பபணகிள, 
முதியவரகிள.  கறிப்பறகி இநத பதறகப்பUல் உளள 
“புததயUரப்பு”  எனனும் கிமைத.  இதன பபசுபபறருளும் 
மைகிவUடப்படுதபல ஆகம்.  ஆனறல் பஜயபரிமைறகின 
உட்பட சில வUரிமைரசகிரகிள முனனப் கட்டுரை கறிப்பUட்டிருப்பத 
பபறல்,  பதறகப்பUல் உளள ரிமைற்ற கிமைதகிளுனில் இருநத 
இக்கிமைத அதன கிவUததவததறல்,  எழச்சியறல் தனுனிதத 
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நிற்கிிறத. 

பவறு யறப் கட்டுரைற ஒருவரின பதறட்டததில் இருநத பசறளத 
தட்மைடமையபயற,  ரிமைறட்டுததZவனதமைதபயற திருடி 
பUடிபட்டு எல்பலறர முனனுனிமைலயUலம் கனுனிக் கறுகிி 
நிற்கம் சிலமை் கட்டுரை நம்ரிமைில் பலர எஙபகிற எப்பபறபதற 
பறரததிருப்பபறம்.  அப்படி பUடிபட்ட ஒரு வUவசறயUயUன 
சரிமைவ நுட்பததடன நம் கிணமுன நிறுததம் ஆக்கிபரிமை 
“புததயUரப்பு”.  தனத ரிமைறட்டுக்க ஒருபUடி புல்லக்கிறகி 
நறள முழக்கி பவக்மைகியUல் அமைலயம் ஒருவனுனின 
வறழக்மைகிமைய “பபறகிிறபபறக்கிில்”  பசறல்கிிறறர 
பவணபகிறபறல்.  வ் கட்டுரைணடு தகிிதத எரியம் நிலம். 
பஞ்சப்ப் கட்டுரைப்பUன பகிற் கட்டுரைதபதறற்றம்.  ஒரு தனுனிப்புல்மைலக் 
கட பகிறபறலறல் எஙகபரிமை கிறணமுடிவதில்மைல. 
சுற்றிச் சுற்றிக் கிமைளததப் பபறய்,  கிணகிளுனில் கிறய்ச்சல் 
முட்ட வZடு திரும்புகிிறறன.  வZட்டில் நறக்கலரநத 
படுததிருக்கம் நிமைறசிமைனப்பசு.  கிருவற்றிருக்கம் 
ரிமைமைனவU சறநதற.  தகிதகிக்கம் கிறமை் கட்டுரை.  ரிமைமைனவU ரிமைமதத்தை மீத 
எரிநபதரிநத வUழகிிறறன.  ஒரு பUடி புல்லக்கிறகி 
பபறட்டலில் நறபளல்லறம் அமைலயம் அவமைனக் கிணட 
ரிமைனபவதமைனயUல் ரிமைறட்மைட வUற்றுவUடும்படி சறநதற 
கற,  கச்சிமைய எடுததக் பகிறணடு அவமைள அடிக்கி 
ஓடுகிிறறன.  பUனனர சரிமைறதறனரிமைறகிி,  அவளத நமைகிமைய 
பபஙகிில் மைவதத இ் கட்டுரைணடு வணடிப் புல் வறஙகிி வ் கட்டுரைச் 
பசல்கிிறறன.  பபஙகிில் பணதமைத வறஙகிிக் பகிறணடு 
அனல் தகிிக்கம் ரிமைதிய பவயUலில் புல் வறஙகி 
அமைலகிிறறன.  எஙபகிஙபகிற அமைலநத பறரக்கிிறறன. 
எஙகபரிமை ஒருகிட்டு புல் கட கிிமைடக்கிவUல்மைல.  நறல 
ரிமைடஙக வUமைலக்க பரிமைறதத புல்மைலயம் பக்கிதத பபரு 
ஊரகிளுனில் இருநத லறரியUல் அளளுனிக் பகிறணடு 
பபறய்வUட்டறரகிள என அறிகிிறறன.   

பUனனர ரிமைிகநத ரிமைனச்பசறரவடன வZடு திரும்பU 
ரிமைறட்மைடக் கிட்டிக் பகிறணடு உமைடநதழகிிறறன.  சறநதற 
அவமைன பதற்ற முயற்சிக்கிிறறள.  ஒரு வறய் 
சறப்பUட்டுவUட்டு படுக்கம்படி கறுகிிறறள.  அவள 
தூஙகிியவடன பசறநதததில் ஒருவரின பசறளத 
பதறட்டததிற்கள புகநத பகிறஞ்சம் தZவனதமைத திருட 
முயற்சிக்கம்பபறத பUடிபடுகிிறறன.  “எனமைனய 
ஒணணம் ரிமைறரிமைறனனு பநறட்ட பவணறம்…...  ரிமைறட 
வளக்கி முடியமைலனனற எஙகிிட்டறவத ஊம்பப் பபறடற” 
எனறு கிடுமைரிமையறகி அவரிமைறனப்படுததப்படுகிிறறன. 
நடுஜறரிமைததில் எழநத சதததமைதக் பகிட்ட கிி் கட்டுரைறரிமைததப் 
பபரியவர ஒருவர அஙக வருகிிறறர.  அடி வறஙகிி 
நிற்கம் பகிறபறமைலப் பறரதத “ஏணடற நறபய.. இத ஒரு 
பபறளப்பறடற”  எனறு ஏசி,  அவர பஙகக்க அவமைன 

இ் கட்டுரைணடு தட்டு தட்டுகிிறறர.  பUனனர கிறமைலயUல் 
பஞ்சறயததில் பறரததக் பகிறளளலறம் எனறு அவமைன 
வZட்டுக்க அனுப்பU மைவக்கிிறறரகிள.  வUடிகிறமைலயUல் 
பகிறபறல் பறலிடறலம் வறநதியரிமைறகி நுமை் கட்டுரை தளளுனிக் 
கிிடக்கிிறறன.  ஆஸபததிரிக்கத தூக்கிிக் பகிறணடு 
ஒடுகிிறறரகிள.  ”எம் பறவற….  இப்பUடிப் பணணUட்டிபய 
பறவற..”  என அவனத ரிமைமைனவU கில்லீ் கட்டுரைல் அதி் கட்டுரை 
கிதறுகிிறறள.  அஙபகிபய ரிமையஙகிி,  கடம் உமைடநத, 
கழநமைதமையப் பபற்பறடுக்கிிறறள.  சுருஙகிிய 
பUஞ்சுதபதறலம்,  பUசுபUசுப்புரிமைறகி கமைறரிமைறதம் பUறக்கம் 
அநதக் கழநமைதமைய பவயUலில் கிறட்ட ரிமைருததவச்சி 
தூக்கிிக் பகிறணடு ஓடுகிிறறள. 

எத அநத ஊர ரிமைக்கிமைளபயல்லறம் நிரக்கிதியUன 
முமைன பநறக்கிித தளளுனியபதற அதபவ 
இக்கழநமைதயUன ரிமைமதத்தை மீதம் பட்டுத பதறிதத ரிமைினனுகிிறத. 
அமைனவமை் கட்டுரையம் அமைலக்கிழிக்கம் பகிற் கட்டுரை பவயUமைல தன 
மூடிய பUஞ்சு வU் கட்டுரைல்கிளறல் அளளுனிப் தளறவUப் பருகித 
தடிக்கம் கழநமைத!  நிரக்கிதியUன ரிமைடியUல் மைகி 
கிறல்கிமைள உமைதததக் பகிறணடு தடிக்கம் உயUரின 
பப் கட்டுரைறற்றமைல “வறன பபறழிய ரிமைண பசழிக்கி வறமைழயடி  
வறமைழபயன வநததடி கழநமைத’  என கலமைவயUட்டு 
பறடி முடிக்கிிறத இநதச் சிறுகிமைத.  வறழவUயக்கிததின 
முடிவUல்லற புதிரததனமைரிமைமைய கிமைலயமைரிமைதிபயறடு 
நரிமைக்க உணரததவதறபலபய இக்கிமைத பபரும் 
ரிமைனபநகிிழச்சிமைய ஏற்படுததியத.  

இக்கிமைதயUலம் பவணபகிறபறல் பசறல்லிச் பசறல்லி 
பசனறபடி இருக்கிிறறர. எவ்வUத படிரிமைஙகிளும் இல்லறத 
பந் கட்டுரைடியறன வUவ் கட்டுரைமைண.  பகிறபறல் ரிமைமதத்தை மீத சறநதற 
பகிறணடுளள பபரும் கிறதமைல பற்றி சில வரிகிபள 
வநதறலம் வறசகின முனபன உயUரப்புளள ஒரு 
வறழக்மைகி வUரிநத எழகிிறத.  கிட்மைடக் க் கட்டுரைலில் 
பகிறபறல் பறடும் ”பூநபதனுனில் கிலநத பபறனவணடு 
எழநத”  எனற பறடலின ஒவ்பவறரு ஏற்ற 
இறக்கிதமைதயம் நறமும் பகிட்டு உருககிிபறறம். 
பநகிிழநத நிற்கம் சறநதறவUன உணரவமைலகிமைள 
நறமும் பகிிரநத பகிறளகிிபறறம்.  ஆதரிமைறரததரிமைறன ஒரு 
கிமைதபசறல்லியறபலபய வறசகினுள இததமைகிய ஒரு 
பநருக்கிதமைத உருவறக்கி முடியம்.  பகிறஞ்சம் 
சறுக்கிினறல் கட எல்லறம் பசயற்மைகியறகிப் 
பபறய்வUடும்.  ஆனறல் சு.பவணபகிறபறல் இவ்வமைகி 
பநருக்கிதமைத ரிமைிகி இயல்பறகி வறசகினுள 
உருவறக்ககிிறறர. 

இப்படி ரிமைணணUல் ஊறித திமைளக்கம் ஒருவமைன 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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் கட்டுரைததமும்,  சமைதயரிமைறகி நம் கிணமுனபன நிறுததகிிறறர 
பவணபகிறபறல்.  கிமைதயUன ஒருபகதி முழக்கி 
உயUரப்புடன வUரிகிிறத பகிறபறலின ஆளுமைரிமைச்சிததி் கட்டுரைம். 
நுமை் கட்டுரை தளளுனிக் கிிடநத பகிறபறமைல ஆஸபததிரியUல் 
பசரதத நணபரகிள அவமைன நிமைனவகரும் இடதமைத 
உதற் கட்டுரைணரிமைறகிச் பசறல்லலறம்.   அபத பபறல் தZவனம் 
கிிமைடக்கிறத பபறன தக்கிதமைதயம் ரிமைமதத்தை மீறி,  தணடுச் 
சறக்மைகி ப் கட்டுரைணடறகி ரிமைடிதத ரிமைறட்மைட பளபளபவன 
பகிறபறல் தமைடக்கம் இடதமைதயம் கறலறம். 
“பதய்க்கித பதய்க்கி பளபளபவன ரிமைினனுனியத… பசியUலம் 
பசறகிரிமைறகி நினறு கிணகிமைள மூடியத”  பபறனற ஓரிரு 
வரிகிளுனிபலபய பகிறபறலக்கம்,  ரிமைறட்டுக்கம் உளள 
ஆழரிமைறன பநததமைத உணரததகிிறறர.  முனனுனி் கட்டுரைவUல் 
புல்கிட்டு எதவம் கிிமைடக்கிறரிமைல் பசறரநத பபறய் 
திருப்பும் பகிறபறமைல,  அவனத மைசக்கிிள சதததமைத 
மைவதத கிணடுபUடிதத தன முழகினதமைதயம் தறஙகிி 
திடுதிப்பபன எழநத நிற்கம் நிமைறசிமைனப்பசுவUன 
சிததி் கட்டுரைமும்,  அமைதக் கிணடு பகிறபறல் கிமை் கட்டுரைநதழவதம் 
நம்முள ஒரு பபரும் தததளுனிப்மைப உருவறக்ககிிறத. 
பUறக கிமைடசியUல் அவன பறலிடறல் கடிதத தமை் கட்டுரையUல் 
நுமை் கட்டுரைதளளுனிக் கிிடக்கம் கிறட்சிகிள வழியறகி பகிறபறலின 
சரிமைவ வUவரிக்கிிறறர.  இவ்வறறு ரிமைணரிமைமதத்தை மீத அவன 
பகிறணடுளள உயUரப்புளள பUடிப்மைபயம்,  சுழிதபதறடும் 
வறழவக்கிணஙகிளுனில் அவன திரிமைிறி எழநத,  பUனனர 
சறுக்கிி,  ரிமைமதத்தை மீணடும் எழநத,  பUறக ரிமைமதத்தை மீணடும் வZழச்சியUல் 
அடிததச் பசல்லப்படும் சிததி் கட்டுரைதமைதயம் நம் ரிமைனக்கிண 
முன வமை் கட்டுரைநதபடிபய பசல்கிிறறர.  அதனறபலபய 
இக்கிமைத “ஒருவன அமைடயம் சரிவ” எனும் தளதமைதத 
தறணடி “ரிமைறனுட சரிவ” எனற தளததிற்களளும், “சரிவ 
எனறறல் எனன?”  எனனும் பகிளவUக்களளும் பசனறு, 
ஒரு பசவ்வUயல் ஆக்கிரிமைறகி முழமைரிமை பகிறளகிிறத

ஒரு வUவசறயUயUன உலகிததிற்கள பசல்லம் 
பவணபகிறபறல்,  அபத அளவ நுட்பததடன நடுதத் கட்டுரை-
கிcழநடுதத் கட்டுரை இமைளஞரகிளுனின உலகிததிற்களளும், 
இல்லதத் கட்டுரைசியUன உலகிததிற்களளும் பசல்கிிறறர. 
பகி.டிவUமைய ரிமைறற்றி கிறரட்டூன பநட்பவறரக் பபறடும் 
தன கட்டி ரிமைகிமைன கணடியUல் ஒரு தட்டி தட்டி, 
உமைதபடப்பபறற என ரிமைி் கட்டுரைட்டும் இல்லதத் கட்டுரைசி ஒரு நல்ல 
உதற் கட்டுரைணம்.  அபத பபறல் இமைளஞரகிளுனின 
உலகிதமைதயம் ரிமைிகநத சரிமைகிறலததனமைரிமையடன 
தல்லியரிமைறகி பதிவ பசய்த பவக சில தரிமைிழ 
பமைடப்பறளுனிகிளுனில் சு.பவணபகிறபறலம் ஒருவர. 
முனமுடியUல் பவணகிலநிற மைட,  பட்மைட பபல்ட், 
பUமைறச்சநதி் கட்டுரைவடிவ கிிருதற என பஸஸிில் ”் கட்டுரைவசு” 
வUடும் இமைளஞன தரிமைிழில் அதிகிம் எழதப்படறத ஒரு 

சரிமைகிறல யதறரததம்.  தரிமைிழ சினுனிரிமைற கிதறபறததி் கட்டுரைரிமைறகி 
தனமைனத தறபன நிஜவறழவUன ஒவ்பவறரு 
நிரிமைிடததிலம் கிட்டமைரிமைததக் பகிறணடிருக்கம் ஜZவன. 
அவன உதிரக்கம் ஒவ்பவறரு வறசகிததிலம், 
உடலமைசவUலம் ஏபதறபவறரு வUதரிமைறகி தரிமைிழ 
சினுனிரிமைறவUன தறக்கிம் இருக்கம்.  அவரகிள 
உலகிததிலளள அலட்டல்கிமைள, 
கிலறய்ப்புகிமைளபயல்லறம் ரிமைிகி இயல்பறகி 
பவணபகிறபறல் பகிறணடுவருகிிறறர. 
இவற்மைறபயல்லறம் தறணடி அநத 
இமைளஞரகிளுனிமைடபய நZளும் ஆழரிமைறன நட்மைப ஒரு 
பகிறணடறட்டததனமைரிமைபயறடு வUவரிக்கிிறறர.  வறட்டர 
பறக்பகிட்,  ரிமைிக்சர,  அவUதத கிடமைல புமைடசூழ அவரகிள 
தணணU அடிததக் பகிறணடு ஒருவமை் கட்டுரை ஒருவர 
கிலறய்ப்பதம்,  ஒரு முழ ஆம்பலட் உளபள பபறன 
கஷியUல் ஆடிகதிப்பதரிமைறகி வரும் இடம் ஒரு நல்ல 
உதற் கட்டுரைணம். 

ஆனறல் இவரகிமைள அப்பட்டரிமைறன பபறறுக்கிிகிளறகிபவற 
அல்லத வZ் கட்டுரைறபவசம் பபறஙகிி வழியம் 
நறயகிரகிளறகிபவற பவணபகிறபறல் கிறட்ட 
முயலவUல்மைல.  இவரகிளுனின எல்லற கமைறகிபளறடும், 
இளமைரிமைக்பகி உரிய பலவZனஙகிபளறடுபரிமை கிறட்டுகிிறறர. 
இருநதம் பவணபகிறபறலின கிவனம் அவரகிள 
அமைடயம்,  அமைடய முயலம் பரிமைனமைரிமைமையச் சுற்றிபய 
கவUகிிறத.  இத அற்புதரிமைறகி பவளுனிப்படுவத 
”பவணணUமைல” எனனும் கிமைதயUபல. 

பரிமையUன ப் கட்டுரைறட்டில்,  பUளக்கம் உச்சி பவயUலில், 
உடலதி் கட்டுரை உறுரிமைி ப்பீதிமையக் கிிளப்பUச் பசல்லம் அநத 
“யரிமைகிற” மைபக்மைகி தரிமைிழகிததில் நறம் அததமைனபபருபரிமை 
எஙபகினும் பறரததிருப்பபறம்.  கிிளச்மைச முறுக்கிிப் 
பUடிததக் பகிறணடு வமைளநத வமைளநத பசல்லம் 
அநதக் கிரசcப் கிட்டிய இமைளஞரகிள பபறகம் வழிமைய 
திரும்பUப் பறரதத,  ரிமைனதற் கட்டுரை அவரகிமைள வமைச 
பறடியபடி,   உடன நடநத வரும் நம் கழநமைதயUன 
மைகிமைய இறுக்கிப் பற்றியபடி நறமும் பசனறிருப்பபறம். 
அப்படி மைபக்கிில் வU் கட்டுரைட்டிப் பUடிதத “நியூ” 
தரிமைிழப்படதமைத திபயட்டரில் அத ஆ் கட்டுரைம்பUப்பதற்கள 
பறரக்கிச் பசல்லத தடிக்கம் இரு இமைளஞரகிளுனில் 
பதறடஙககிிறத இநதக் கிமைத.  அப்பபறத சிக்னல் 
அருபகி ஒரு பபண தனுனிதத நினறு பகிறணடிருப்பமைத 
அவரகிள பறரக்கிிறறரகிள.  எஙபகிற பறரதத முகிம். 
இவரகிள சறமைலமைய கிடக்கம் பபறதம் அவள 
அஙபகிபய நினறுபகிறணடிருக்கிிறறள.  கில்லரி அருபகி 
உளபள பஜ் கட்டுரைறக்ஸ கிமைடயUல் பவமைல 
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பறரததக்பகிறணடிருநத பபண அவள என ஒருததன 
நிமைனவகரகிிறறன. பUன அவனுக்க ஞறபகிம் வருகிிறத 
-  ரிமைிகநத உயUரததடிப்புடன பவமைல பறரததக் 
பகிறணடிருநத அநதப் பபண கறிதத அவனத 
நிமைனவகிள எழகிினறன. 

அவளுமைடயத எளுனிய கடும்பம்.  வறுமைரிமை.  ஆனறல் 
வறழவUன ரிமைமதத்தை மீத அவள பகிறணடுளள பUடிப்பும்,  அபத 
சரிமையம் தளுனியம் ஆக்ப் கட்டுரைறஷரிமைற்ற அவளத பவகிமும் 
பநரநிமைலததனமைரிமையம் அவமைன அறியறரிமைபலபய 
அப்பபறத ஆழ பதிநதவUடுகிினறன. ரிமைிகிச் சில கிறலபரிமை 
அவமைள அறிநதிருநதறலம் இனுனிய நிமைனவகிபள 
அவனுள அப்பபறத எழகிினறன.  ஆனறல் அவள 
இப்படி பதருவUல் யறருரிமைற்று நிற்பமைத பறரக்கம் பபறத 
அவன கழம்புகிிறறன.  பபறய் எனனபவனறு 
பகிட்கிிறறரகிள.  ரிமைருததவரிமைமைனயUல் பசரக்கிப்பட்டிருநத 
அவளத தநமைத இறநதவUட்டறர.  அடக்கிம் பசய்ய 
பணரிமைில்மைல.  உதவUக்கம் பவறு யறருரிமைில்மைல. 
“எமைதபயற”  நம்பU அஙக சறமைலயUல் வநத 
நினறிருக்கிிறறள.  இவரகிள எப்படிபயற பணதமைத 
பதததி சடலதமைத அடக்கிம் பசய்ய உதவகிிறறரகிள. 
பவணணUமைலயற இவமைள இப்படி வUட்டுட்டு 
பபறயUட்டீஙகிபள என அவளத தறய் சடலதமைத பறரதத 
கிதறி அழகிிறறள. 

பவணணUமைல.  தறஙகிிக்பகிறளளபவ முடியறத தனுனிமைரிமை. 
பரிபூரணரிமைறன நிரக்கிதி.  எநத மைதரியததில் அவள 
அஙக சறமைலயUல் வநத நினறறள,  அவன ரிமைட்டும் 
அஙக வ் கட்டுரைவUல்மைல, வநத வUசறரிக்கிவUல்மைல எனறறல் 
எனன ஆகிியUருக்கம் என அநத இமைளஞன பகிட்கி 
நிமைனதத பUறக கிமைடசியUல் வUட்டுவUடுகிிறறன. 
ஆனறல் கிமைத முடிநதபUறக அநதக் பகிளவU 
உணமைரிமையUல் அவமைன பநறக்கிி திரும்புவமைத நறம் 
உண் கட்டுரைலறம்.  அவன பறட்டுக்க படம் பறரக்கி 
அடிததப்பUடிதத மைபக்கிில் பபறய்க்பகிறணடிருநதவன, 
எதற்கிறகி உதவUனறன?  எஙபகிற எப்பபறபதற பறரததவள 
பதருவUல் நினறுக் பகிறணடிருநதபபறத எதற்கிறகி 
திரும்பப் பபறய் வUசறரிததறன?  இதற்க வUமைட பதட 
எளுனிய முற்பபறக்க வUளக்கிஙகிளுக்களபளற அல்லத 
ஃபU் கட்டுரைறய்டிய பகிறட்பறட்டிற்களபளற இநதக் கிமைத 
பசல்லவUல்மைல.  உணமைரிமையUல் எநத வUமைடயபரிமை 
அளுனிக்கிறரிமைல்,  ரிமைறனுட இயக்கிததின புரிநத பகிறளளபவ 
முடியறத புதிரததனமைரிமைமைய வறசகினுக்க 
உணரததியபடி முடிவமைடகிிறத இநதச் சிறுகிமைத. 

பவணணUலற தனனநதனுனிமைரிமையறனத.  ஆனறல் அதன 

நிரக்கிதியUல் இருநத எழவத பவக்மைகியம் களுனிரும் 
ரிமைட்டுரிமைல்ல,  நிழலம் கடததறன.  சு.பவணபகிறபறலின 
இநதச் சிறுகிமைதத பதறகப்பUல் நிரக்கிதியUன 
கரூ் கட்டுரைதமைதயம்,  நிழமைலயம் நறம் பதறடரநத உணரநத 
பகிறணபட இருக்கிிபறறம்.  அப்படி அநத நிரக்கிதியUன 
நிழலில் ரிமைனுனிதரகிள பகிறளளும் சரிமைவயம் 
எழச்சிமையயம் ஒருபச் கட்டுரை பசறல்வதறபலபய 
பவணணUமைல சிறுகிமைத பதறகப்பு ரிமைற்ற நவZனததவ 
எழததகிளுனில் இருநத ரிமைறறுபடுகிிறத.  அநதத 
தனுனிததனமைரிமையறபலபய தரிமைிழிலக்கிியததிலம் இநதத 
பதறகப்பு ரிமைிகி முக்கிியரிமைறன ஒனறறகி கிருதப்படுகிிறத.
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மனில் ர் சுனித வோழ்வேப்பின் அைவேல்- ஆட்டம் – கறுநாவேல் – ரோ ை சிரிதரேன்

சு.பவணபகிறபறல் எழதிய "ஆட்டம்"  கறுநறவல் 
பரிமைபலறட்டரிமைறகிப் பறரக்மைகியUல் பUரிமைவப் பற்றிய 
கிமைத எனறறலம் வறழவUன ஏற்றததறழவகிளுனின பபறத 
தனுனி ரிமைனுனித ரிமைனம் பகிறளளும் ஊசலறட்டஙகிமைளப் 
பபசும் பமைடப்பறகிவம் அமைரிமைநதிருக்கிிறத.  பUரிவUன 
தயமை் கட்டுரை ஏற்கி ரிமைறுக்கம்பபறதம்,  அமைத 
உணடறக்கிியவரகிள ரிமைமதத்தை மீத அதZத பவறுப்பும்,  பகிறபமும் 
உணடறக்கம் ரிமைனதின அனததல்கிள ரிமைமதத்தை மீத பவளுனிச்சம் 
பபறட்டுக்கிறட்டுகிிறத.  பலத் கட்டுரைப்பட்ட பமைடப்புகிளுனில் 
மைகியறளப்பட்ட கிருவறகி இருநதறலம் 
சு.பவணபகிறபறல் பயணம் பசய்யம் வழிகிளும், 
அமைடயம் முடிவகிளும் அவருக்கரிய முமைறயUல் 
தனுனிததவரிமைறகி இருக்கிினறன. 

பUரிவUன தயர பற்றிய பபசுபபறருள தரிமைிழக்கப் புதிய 
கிமைதக்கிளன அல்ல.  நம் கிறவUயஙகிளுனிலம் பUரிவ ரிமைிகி 
வUரிவறகிக் மைகியறளப்பட்டுளளத.  பநய்தன 
நிலப்பறமைவயறன அனறிலின பUரிவ, பதன அபரிமைரிக்கிப் 
பறமைவயறன Candor  அனுபவUக்கம் பUரிவ என ரிமைனுனிதன 
உட்பட ஒவ்பவறர வUலஙகம் பUரிவUன பவதமைனமைய 
பவவ்பவறு வUதததில் ஏற்றுக்பகிறளகிினறன.  சஙகிம் 
முதல் கிறப்பUயஙகிள,  சிலம்பு,  நவZன ஆக்கிஙகிள வமை் கட்டுரை 
பUரிவUன தயர பற்றிப் பல பபருஙகிமைதகிள உளளன. 
் கட்டுரைறரிமைன தற்பகிறமைலக்க முயல்கிிறறன,  சறரிமைறனுனியளறன 
கிணணகிி அ் கட்டுரைசமைவ நுமைழகிிறறள -  ஒவ்பவறருவரும் 
அவ் கட்டுரைவருக்கரிய வமைகியUல் பUரிவUன தயமை் கட்டுரை 
எதிரபகிறளகிிறறரகிள.  பல கிமைதகிளுனில் பUரிவ எனபத 
பபருநிகிழவக்கிறன முகிறநதி் கட்டுரைரிமைறகி இருக்கிிறத. 
பகிறநதளுனிப்பறன சமூகி நிகிழவறகிவம்,  அறரிமைமதத்தை மீறலின 
எதிரப்மைபக் கிறட்டபவணடிய அவசியதமைத பUரிவகிள 
உணரததகிினறன.  இவ்வமைகியUல் "ஆட்டம்"  கறுநறவல் 
பUரிவUன வUசற் கட்டுரைமைணமைய பல தளஙகிளுனில் 
பரிமைற்பகிறளகிிறத.

"ஆட்டம்"  எனும் கறுநறவலின கிமைத ரிமைறநதரகிள பதனுனி 
ரிமைறவட்டததின வZ் கட்டுரைபறணடி எனற ஊமை் கட்டுரைச் பசரநதவரகிள. 
முல்மைலயறற்றின நிலப்பகதி.  ஊப் கட்டுரைஙகம் 
பசறளக்கருததகிளும் வறமைகி ரிமைற்றும் பூவ் கட்டுரைச 
ரிமை் கட்டுரைஙகிளும் நி் கட்டுரைம்பUயUருக்கம் பசழிப்பறன பூரிமைி. 
ரிமைமைழக்கப் பஞ்சரிமைில்லறததறல் வUமைளநிலஙகிளுக்கம் 
கமைறவUல்மைல.  வZ் கட்டுரைபறணடியUல் பU் கட்டுரைதறனரிமைறன 
வUமைளயறட்டு கிபடி ஆட்டம்.  கஞ்சு களுவறனகிள 
முதல் வயதறன மூதறட்டிகிள வமை் கட்டுரை ஆட்டம் எனறறல் 

கிபடிதறன.  பதனுனிப்பகதிமையச் சுற்றியUருக்கம் 
ஊரகிளுனிலிருநத பல கிபடி கழக்கிள வZ் கட்டுரைபறணடியUல் 
சநதிதத பபறட்டிபபறடும்.  அவரகிளுக்க அத பபருமைரிமை 
தரும் வUஷயம்.  பவற்றியம் பதறல்வUயம் ரிமைறறி ரிமைறறி 
வநதறலம் கிபடி பபறட்டியUல் வZ் கட்டுரைபறணடிக்க இருக்கம் 
அதிகிற் கட்டுரைம் பதனுனி பகதியUல் பவறு ஊருக்க இல்மைல.

அப்பபற்பட்ட வZ் கட்டுரைபறணடியUல் வடிபவல் கிபடி 
வUமைளயறட்டில் பதய்வபரிமைன ரிமைதிக்கிப்பட்டவன. 
வடிபவல் ஆடுகிிறறன எனறறல் ஐநத வயத கழநமைத 
முதல் பல் பபறன கிிழவரகிள வமை் கட்டுரை பகிறரிமைறரியம்ரிமைன 
திடலில் கடிவUடுவறரகிள.  பதிபனட்டு வயத முதல் 
கிபடி வZ் கட்டுரைனறகித திகிழநத வடிபவலவUன கிமைதமையச் 
சுற்றிப் பUனனப்பட்டத இநத கறுநறவல்.  பதிபனட்டு 
வயத முதல் இருபதத நறனக வயத வமை் கட்டுரை கிபடி 
ரிமைட்டுபரிமை அவனத நிமைனப்பறகி இருநதத.  மைவ் கட்டுரைரிமைணU, 
பUப் கட்டுரைம்கரிமைறர, கிறமைளயன எனும் நணபரகிபளறடு நறனக 
கிட்டஙகிளுனில் நடததம் சறகிஸிஙகிள பதனுனி ரிமைறவட்டம் 
முழவதம் ரிமைிகிப் பU் கட்டுரைபலம். 

நறனக திமைசகிளுனில் பசனறுவUட்ட நணபரகிளுனின 
வறழக்மைகிப் பபற் கட்டுரைறட்டஙகிமைளயம் வலிகிமைளயம் 
பபசதபதறடஙகம் கிமைத பநடுகி அவரகிளத ஆட்டததின 
திணமைரிமையம் பவளுனிப்படுகிிறத.  வடிபவல் கிறதலில் 
வUழகிிறறன;  ஆனறல் பதறற்பதில்மைல.  திருரிமைணததில் 
முடியம் கிறதல் ஒரு கிட்டததில் மைகிநழவகிிறத. 
நறனக கிட்டததக்கள தனத சறகிஸி ஆட்டதமைத 
நிகிழததி பவற்றி வZ் கட்டுரைனறகி வநதவன வறழக்மைகியUன 
பபற் கட்டுரைறட்டஙகிமைள திருரிமைணம் முடிநத பUன 
சநதிக்கிிறறன.  கிறதல் திருரிமைணதமைத ஏற்றுக்பகிறளளறத 
பபண வZட்டு முமைறரிமைறரிமைமைன தறக்கிிவUட்டு இருபதத 
நறனக வயதில் பஜயUலக்கச் பசல்கிிறறன.  சில 
வருடஙகிளுனில் பவளுனிபய வநதவன தன ரிமைமைனவUயUன 
கிறதல் கிழனறுவUட்டமைத உணரகிிறறன.  பUளமைளகிள 
ப் கட்டுரைணடறன பUனனும் அவனத ரிமைமைனவU கினகிததக்க 
பவபறறருவனுடன பதறடரபUருப்பமைதக் கிணடு 
பதறுகிிறறன.  அவன வறழக்மைகியUலிருநத 
ஆட்டதமைதயம்,  ஆட்டததிலிருநத வறழக்மைகிமையயம் 
பற்றிவUடமுடியம் எனும் எணணதபதறடு தனத 
முப்பதத ஐநதறவத வயதில் ரிமைமதத்தை மீணடும் கிபடிப்பயUற்சி 
பசய்யத பதறடஙககிிறறன.

நிகிழகிறலமும் பமைழய நிகிழவகிளும் 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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பUனனுனிப்பUமைணநத வளரும் கிமைதயUல் வடிபவலவUன 
சமூகி உறவ ததரூபரிமைறகி பவளுனிப்பட்டிருக்கிிறத. 
இளவயதில் கிபடி ஆடும்பபறத அவனுமைடய 
நணபரகிளறன கிறமைளயன,  பUப் கட்டுரைம்கரிமைறர,  சுருளுனி 
பபறனபறறர கிறதலக்கம் அவனுமைடய 
வUமைளயறட்டுக்கம் ரிமைிக்கி உறுதமைணயறகி 
இருக்கிிறறரகிள.  அவனுமைடய ஒவ்பவறரு நிமைனப்பும் 
வUமைளயறட்டில் தனத உடலின பபளதிகி இருப்மைபக் 
கிடநத சறகிஸிஙகிள நடததம் கினவUல் திமைளக்கிிறத. 
உடமைலக் கிட்டுரிமைஸதறகி ரிமைறற்றுவத ஒரு பயUற்சி 
எனறறலம் ரிமைனதின அமைரிமைதியம் ஆட்டததக்க 
இனறியமைரிமையறத ஒனறுதறன.  உடலம் ரிமைனமும் 
ஒருமுகிதபதறடு இயஙகம்பபறத அவனறல் பபளதிகி 
இருப்புகிமைளக் கிடக்கி முடிகிிறத.  லயததடன கடிய 
சcரமைரிமை அவனுக்கள ரிமைட்டுரிமைல்ல அவமைனச் 
சுற்றியUருக்கம் சமூகி உறவகிளுனிலம் பU் கட்டுரைதிபலிக்கிிறத. 
நணபரகிளுடனறன உறவUன இனுனிமைரிமையUலம், 
அவரகிளத சுகிதக்கிஙகிளுனில் ஒருஙகிிமைணய முடியம் 
இயல்பும் வடிபவலின ஆதற் கட்டுரை கணஙகிளறகி 
பவளுனிப்படுகிினறன. 

் கட்டுரையUல் தணடவறளததில் நடக்கம் மைசக்கிிள பபறட்டியUல் 
திறமைரிமைவறய்நத பUப் கட்டுரைம்கரிமைறர வUபததில் சிக்கிி 
இறப்பதம்,  உடல் உறுதிமைய சிததியUனுடனறன 
உறவUல் பகிறஞ்சம் பகிறஞ்சரிமைறகி இழநத 
வறழக்மைகிமையத பதறமைலதத கிறமைளயனுனின இழப்பு, 
தறமையக் கிறணறத வZட்டிற்கம் ப் கட்டுரைறட்டிற்கம் திரியம் 
வடிபவலின நறயUன அமைலக்கிழிப்பு என 
ஒவ்பவறருவரின வறழக்மைகிப் பபற் கட்டுரைறட்டமும் கிமைதயUல் 
ரிமைிகிச் சிறப்பறகி பவளுனிப்பட்டிருக்கிிறத.  உடமைல 
பபறகிப்பபறருளுனின உச்சகிட்டரிமைறகி நிமைனதத அமைத 
ரிமைட்டுபரிமை பபறஷிதத சிற்றினபஙகிளுனில் ஈடுபடுபவரகிள 
தஙகிளுக்கள சcரமைரிமையற்ற ரிமைன ஆட்டதமைத வறழவUன 
ஒரு கிட்டததில் உணரகிிறறரகிள.  நடக்கி முடியறரிமைல் 
உடல் வZஙகிிப் பபறகம் கிறமைளயன,  ப் கட்டுரைணடறம் 
முயற்சியறகி ஆட்டதமைதத பதறடஙகிியUருக்கம் 
வடிபவல்,  முதல் உறவUன வழிபய ஒரு பபணமைணப் 
பபற்ற வடிபவலவUன தறய் பபறனபறறர நடுவயதில் 
வறழவUன அமைலகிழிப்புகிளுக்க ஆளறகிிறறரகிள. 
உடலின ஆமைசகிமைள பநடுகிப்பற்றி வறழவ ரிமைமதத்தை மீதறன 
நம்பUக்மைகி ரிமைமதத்தை மீத கிவனதமைத கட்டறத சிதறவUட்ட 
தருணஙகிள நறவலில் நிமைறய உணடு.

நறவலில் பபறருநதறத சிததி் கட்டுரைம் வடிபவல கிறரிமைதமைதப் 
பற்றி அனததம் பகதிகிள எனத பதறனறியத.  சிததி 
நறகிரிமைணUக்கம் கிறமைளயனுக்கம் இருநத உறவ தகிறத 

கிறரிமைததின பயனறகித பதறடஙகிிய ஒனறு. கிறமைளயனுனின 
இளமைரிமைமைய கிமைடசி பசறட்டு வமை் கட்டுரை உறிநத ஐம்பத 
வயதிலம் தனத உடமைலக் கிட்டுக்பகிறப்பு கமைலயறத 
மைவததிருக்கம் நறகிரிமைணU பகிறனறு உணணம் யட்சி 
பபறனறவள.  கிறரிமைததில் பUறநத நி் கட்டுரைறகிரிப்பUலம் 
நம்பUக்மைகி தப் கட்டுரைறகிததிலம் முதிரநத இநத உறவ 
நறவலில் ரிமைிகி உயUரப்பறனப் பகதி.  அபத பந் கட்டுரைததில், 
கிறதலில் பUறநத கிறதமைலத தக்கிமைவக்கிப் பபற் கட்டுரைறடும் 
வடிபவல -  கினகிம் உறவUல் கிறரிமைததின ஏக்கிம் 
ஆசிரியமை் கட்டுரை ரிமைமதத்தை மீறி ஒட்டமைவதத ஒனறறகிபவ 
பதறனறியத.  வயதறன பUனனர ஆட்டததில் 
பதறற்பதம்,  கினகவUன கிளளக்கிறதல் தன மூக்கக்கக் 
கிcபழ நடப்பமைத கிணடும் தடுக்கி முடியறரிமைல் 
தவUப்பதம் தனத பசயலினமைரிமையறல் என 
நிமைனததறலம் உடலறவUல் அவள ரிமைமதத்தை மீதறன ஆதிக்கி 
நிமைனப்புக்க கிமைதயUல் எநத முகிறநதி் கட்டுரைமும் இல்மைல 
எனபற பசறல்லபவணடும்.  ஒரு வUதததில் நடுதத் கட்டுரை 
வயதில் ரிமைமதத்தை மீணடும் பயUற்சிமையத பதறடஙகம் வடிபவல 
தனத வறழக்மைகிமையயம் கினகமைவயம் ரிமைமதத்தை மீட்டு 
வUடலறம் என எணணகிிறறன.  பந் கட்டுரைடியறகி 
இல்லறவUட்டறலம் அவனத முயற்சியUல் இளமைரிமைமைய 
ரிமைமதத்தை மீட்ட நிமைனக்கம் சறததியஙகிள கிறதலின பதமைவமைய 
உணரவதறல் ரிமைட்டுபரிமை எனத பதறனறுகிிறத.  நறகிரிமைணU 
ரிமைமதத்தை மீதறன கிறரிமை இச்மைசகட இக்கிறதல் மைகிகடறத 
இயல்பUனறல் வUமைளநத எரிச்சல் தறன.

பகிறரிமைறரியம்ரிமைன திருவUழற சரிமையஙகிளுனில் பக்கிதத 
ஊரில் வசிக்கம் தனத அக்கிறவUன ஆசிரவறததமைத 
வறஙகம் வடிபவல இம்முமைறயம் அதற்கிறகிக் 
கிறததிருக்கிிறறன.  முதல் உறவUல் பUறநதவமைள 
அவனத தறயம் ஒவ்பவறரு வருடமும் 
திருவUழறவUனபபறததறன சநதிக்கிிறறள.  கடும்பததில் 
அமைனவருக்கம் பதரிநத ் கட்டுரைகிசியரிமைறகி இத இருநதறலம், 
அக்கிறவUன ஆசிரவறதம் நம்பUக்மைகிமைய கட்டும் என 
வடிபவல நிமைனக்கிிறறன.  கினகிம் தனத 
கிளளக்கிறதலனுடன பபஙகிளூரில் வறழவதறகித 
பதரிநதபகிறணடவன அவமைள சநதிக்கி ஊருக்கப் 
பபறகிலறரிமைற என நிமைனக்கிிறறன.  பகிறரிமைறரியம்ரிமைன 
பகிறவUல் திருவUழறவUன பபறத அக்கிறவUடம் இமைதப் 
பற்றி பகிட்கித தயற் கட்டுரைறகம்பபறத அவள வ் கட்டுரைபவயUல்மைல. 
வடிபவலக்க இருக்கம் கிமைடசி நம்பUக்மைகியம் 
தவUடுபபறடியறகம் நிமைலயUல் ரிமைனசஞ்சலததடன 
வZட்டுக்கத திரும்புகிிறறன.  ஒவ்பவறரு வருடமும் 
தZச்சட்டி தூக்கிி பUளமைள வ் கட்டுரைம் பகிட்டு வரும் அக்கிற 
அநத வருடம் ஏன வ் கட்டுரைவUல்மைல?  தறயனமைப 
எதிரபறரதத வருடறவருடம் வரும் அவமைளச் 
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சநதிக்கம்பபறபதல்லறம் வடிபவலவUன தறய் பரிரிமைளம் 
தனனுனியல்மைப ரிமைறநதிருப்பறள.  சநதிக்கி முடியறரிமைல் 
பபறகம்பபறத அவள இததமைன கிறலரிமைறகித பதடி 
வநததன அரததம் புரியறரிமைல் கழம்புகிிறறன.

நறவலின ஆழரிமைறனப் பகதிகிளுனில் ஒனறறகி இநத 
அக்கிற,  அம்ரிமைற,  வடிபவல உறவ இருக்கிிறத.கினகிம், 
அம்ரிமைற,  அக்கிற எனத தனமைனச் சுற்றியUருக்கம் 
பபணகிளுனிபலல்லறம் எமைதத பதடுகிிறறன வடிபவல? 
நிச்சயம் கிறரிமைம் அல்ல. கிறரிமைததின பல அலககிமைளயம் 
அதன தறக்கிஙகிமைளயம் நணபரகிளுனின வறழவUலிருநத 
அறிநதபகிறணடுவUட்டிருநதறன  வடிபவல.  கினகிம் 
திரும்ப வநதறலம் அவபளறடு தினமும் கடியUருநத 
தனனுமைடய ஆணமைரிமைமைய நிரூபUக்கி நிமைனக்கிிறறன. 
அநத நிமைனப்பு கட அவனத நிமைறபவறறத 
கிறரிமைததினறல் அல்லறரிமைல் அவள ரிமைமதத்தை மீதிருக்கம் 
பகிறபததறல் வUமைளநத ஒனறுதறன.

திருவUழறவUனபபறத அக்கிினுனிப்பபணகிள ஏநதி வரும் 
தழல்கிமைளச் சுற்றி ஊர தி் கட்டுரைணடிருக்கம் கிறட்சி 
வடிபவலவக்கம் பபணகிளுக்கரிமைறன உறமைவ ரிமைிகிக் 
கிச்சிதரிமைறகிக் கிறட்டுகிிறத.  அப்பபணகிளுனில் சறரிமைி 
ஏறுவமைத ஊப் கட்டுரை தி் கட்டுரைணடு பயபக்திபயறடு பறரக்கிிறத. 
அவரகிளத உதடுகிள ஊடறுதத வறய்ப்பூட்டு 
பபறடப்பட்டிருக்கிிறத.  உறுரிமைியம் பகிறட்டும் முழஙகி 
அநத ஏமைழப் பபணகிள பநருப்பபநதிச் பசல்கிிறறரகிள. 
பபறதவறகிபவ யறரும் ரிமைதிக்கிறத கழவUனர. 
கட்டததில் வடிபவல அவரகிமைளப் பறரததபடி 
நிற்கிிறறன.  அவன முனனறல் தழபலநதி வரும் அக்கிற 
சட்படன கிணகிள வUரிய நிற்கிிறறள.  அவன 
தடுரிமைறறுகிிறறன.  சறரிமைி நம்பUக்மைகி இல்லறதவனறகிக் 
கிறட்டப்பட்டவன தடுரிமைறறுகிிறறன.  ஆனறல் தப்பU 
ஓடவUல்மைல, "கிணமைணத திற" எனறறள அக்கிற. அவன  
நிமைலகமைலநத பறரக்கிிறறன.  அஙக பவறு  
யறருரிமைில்மைல எனபத பபறல அவரகிள இருவரும்  
அததமைன சததததக்க இமைடபய நிற்கிிறறரகிள.  "இநத  
ஆததற இருக்கிறடற உனக்க",  தன ரிமைறரபUல் அமைறநத  
பசறனனபடி அவள வUலககிிறறள.

இஙகிிருநத கிமைத பவறு திமைசயUல் ப் கட்டுரைவத 
பதறடஙககிிறத. கிமைதயUன ரிமைிகித தZவU் கட்டுரைரிமைறனப் பகதியம் 
இததறன எனறறலம் இதகிறறும் வளரதத கிமைதயUன 
பபறக்மைகி முற்றிலம் ரிமைறற்றிவUடுகிிறத. 
அதரிமைட்டுரிமைல்லறத,  ஆசிரியரின க் கட்டுரைலிலம் 
வடிபவலவUன சிக்கிலக்கிறன தZரமைவ அளுனிக்கம் 
பநறக்கிமும் பவளுனிப்பட்டுவUடுகிிறத.  கறததி ஒருததி 

கழநமைதமையச் சுரிமைநதபடி தூளுனிமைய பவடிக்மைகி 
பறரக்கிிறறள.  தZ ஏநதி வரும் பபண அவள முனபன 
தடுரிமைறறி வUழப்பபறகம்பபறத, கறததி "எநதிரி சறரிமைி, நட 
நறன பகிறணடு வUடபறன",  என சறரிமைிமைய வழிநடததிச் 
பசல்கிிறறள.  கறததி முதகிில் சறய்நதிருநத கழநமைத 
தறயUன பUடி இல்லறத அவமைள இறுகிப்பற்றிக் 
பகிறளகிிறத.  அவரகிபளறடு வடிபவலவம் நடநத 
பசல்கிிறறன.  சறரிமைியUன பவகிததக்க ஈடு பகிறடுக்கி 
முடியறத கறததியUன சுமைரிமைமைய தனனறல் சுரிமைக்கி 
இயலம் எனச் பசறல்கிிறறன.  அவள வUடறப்பUடியறகிக் 
கழநமைதமையயம் தZ ஏநதி வநத சறரிமைிமையயம் 
மைகிததறஙகிலறகி பகிறயUலக்க பவளுனிபய பகிறணடு 
வUடுகிிறறள.  பவளுனிபய அக்கிற பதனபடறதிருநதறலம் 
உளபள பசல்லறரிமைல் கறததிபயறடு நினறு வUடுகிிறறன 
வடிபவல.

ஒவ்பவறரு சிததரிப்பறகி இல்லறரிமைல் முனனும் 
பUனனுரிமைறகி ஆடும் நறவலில் இப்பகதி ரிமைிகி 
நுணக்கிரிமைறகிச் சிததரிக்கிப்பட்டுளளத.  முல்மைல 
ஆற்மைறச் சுற்றி இருக்கம் பகிறயUலில் நடக்கம் 
திருவUழற.  பகிறரிமைறரித திருவUழற.  பநறய் பநறடி 
வரும்பபறத பகிறரிமைறரியUன கிறலடியUல் ரிமைணடிக்கிிடக்கம் 
ஊர.  ரிமைதமை் கட்டுரைக்கப் பபறன கிணணகிியம் இநத நதிமையக்  
கிடநத பகிறரிமைறரிமைய வணஙகிியUருப்பறள, எனும் வரி 
நறவலில் பபறருநதறதத பபறல இருநதறலம், 
கிற்பUழநததறகி வரும் பறததி் கட்டுரைஙகிள சூழநதிருக்கம் 
நறவலில் இச்சிததி் கட்டுரைம் சட்படனப் பபறருநதிப்பபறகிிறத. 
பணமைடய கிறலம் முதல் கிற்பபனனும் பபரு பநருப்பு 
பபணகிளுனின இருப்மைப சூழநதிருநதறலம் நிமைற கமைற 
இல்லறத பபண எனறறல் தறய் எனும் அறிதல் 
சறதற் கட்டுரைணரிமைறகித பதறனறும் சிததி் கட்டுரைம் அல்ல. 
வடிபவலவUன தறய்,  ரிமைமைனவU கினகிம்,  கிறமைளயனுனின 
சிததி என அவமைனச் சுற்றியUருப்பபறர எல்லறருபரிமை 
கிற்பUழநத பபணகிள எனும்பபறத பதய்வததின 
சநநிதியUல் எல்லறருபரிமை கிணணகிிதறன என ஆசிரியர 
க் கட்டுரைல் நறவமைல பவபறறரு தளததக்க உயரததி 
வUடுகிிறத. 

தகிறத உறவகிளுனின வமைலயUல் சிக்கிி வறழக்மைகிமைய 
இழநதிருக்கம் வடிபவல தன உடல் சக்தியUன 
பபளதிகிச் சறததியஙகிமைளக் கிடப்பதன வழி அவன 
கிறதலிததத திருரிமைணம் பசய்த கினகிதமைத ரிமைமதத்தை மீணடும் 
அமைடய நிமைனக்கிிறறன.  ஆனறல் உடலின 
சறததியஙகிளுக்க எல்மைல உணடு எனும் உணமைரிமைமைய 
இமைளஞரகிபளறடு வUமைளயறடும் பபறட்டியUல் 
உணரநதபகிறணடறலம் அமைத ஏற்றுக்பகிறளள அவன 
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தயற் கட்டுரைறகி இல்மைல.  எப்படியம் பயUற்சி மூலம் 
பபறட்டிமையயம்,  பவற்றியUன வழி கினகிதமைதயம் 
அமைடநதவUடலறம் எனும் எணணம் பகிறரிமைறரியம்ரிமைன 
திருவUழறவUல் தவUடுபபறடியறகிிறத.  கிருவமைறக்க 
வநதறலம்,  நிமைற கமைறயற்ற கிற்பு அமைரிமைநதறலம் 
எல்லற பபணகிளும் தறய் வடிவபரிமை,  அவரகிள 
அமைனவரும் சறரிமைி பUம்பஙகிபள என உணரநததம் 
"சிறிய அளவUல் பசறள வUயறபற் கட்டுரைதமைதத 
பதறடஙகிலறம்..தறய்ப்பறமைவ.  கஞ்சுகிள பசிபயறடு 
கிறததிருக்கம்",  எனத தன கழநமைதகிளுக்க ஒரு 
எதிரகிறலதமைத அளுனிக்கிபவணடி பவபறறரு 
ஆட்டதமைதத ஆடத தயற் கட்டுரைறகிிறறன.  இநத ஆட்டததில் 
தவறிழக்கிறரிமைல் ஆடி பஜயUப்பறன எனபத நிச்சயரிமைல்ல, 
ஆனறலம் "பதறற்றறலம் ஓட பவணடும்.  ஓடறரிமைல் 
நிற்பதில்தறன பதறல்வU",  எனும் அறிதலின வUமைத 
அவனுள முமைளததவUட்டபUன ஆடும் ஆட்டம் இத. 
ரிமைனதில் பவட்மைகிக்கம் உடலின சறததியஙகிளுக்கம் 
இமைடபய முமைளதத பபற் கட்டுரைறட்டததின வUதிமைய 
தZரரிமைறனுனிக்கம் ஆட்டம்.

oOo
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பப்பிறவேப்பிப் செபருங்ைடலும் ச சிற்ற சின்ப நத சிக்ைகரேயும்... - கமரேன் ை சிருஷ்ணன்

பUறவUப் பபருஙகிடமைல நZநதிக் கிடப்பமைத பரிமைய்ஞறனப் 
புலம்பல் எனபறர பரிமைபலறர...நZநதிக் கிடப்பத 
கிிடக்கிட்டும்.  நிமைனதத பபறத கிமை் கட்டுரையUல் அரிமைரநத 
கிளுனிதத,  அமைலயUல் கிறல் நமைனதத,  பUன "வZடு" 
திரும்ப,  பUறவUப் பபருஙகிடல் ஒனறும் பரிமைரீனற ப்பீச் 
அல்ல எனற அறிவ நரிமைக்க எட்டுவதற்களளறகிபவ 
ஆயளுனில் பறதி பூரிமைியUல் புமைதயணடு வUடுகிிறபத! 
பபருஙகிடலில் கிலக்கம் சிற்றினப நதிகிளுனின வழிபய 
கிழிமுகித தவற் கட்டுரைஙகிமைள பதடியபடி பருவததின படகிில் 
சஞ்சலத தடுப்பு பபறட்டுத திரிவததறபன நம்ரிமைில் 
பலருக்க சறததியப்படுகிிறத! 

இநநதிகிளுனில் பபரும்பறலம் ஒரு கிமை் கட்டுரை "பபண" 
எனலறம்.  "பபணமைரிமை"  எனறு எழத ரிமைனத 
வUமைழநதறலம்,  முனனர ஒருபபறருட் பனபரிமைறழி 
பபறல் பதரிநத "பபண"ணம் "பபணமைரிமை"யம் இப்பபறத 
கிறலம் பபறகம் பபறக்கிில் இ் கட்டுரைட்டுற பரிமைறழிதல் ஆகிி 
வUட்டபதற எனற ஐயம் இருப்பதறல் "பபண"  எனறு 
எழத பவணடியறயUற்று.  ஆனறல் பவணபகிறபறல் 
தனத "ஆட்டததில்",  "உளளுக்கள கினலறய் பபறஙகிி  
எரியம் அணஙக.  பநருப்புக்கள தZமைரிமை தஙகிறத.  
உணமைரிமைபய சுடர. சரி தவறு, நிமைற கமைற, கிற்பு கிமைற  
எதவம் பபணணUற்கிில்மைல.  அவள தறய்.  பபணமைரிமை  
எனறறபல தறய்மைரிமைதறன" எனறு இநத ஐயததிற்க ஒரு 
பதளுனிவம் பரிமைனமைரிமையறு வடிவம் பகிறடுக்கிிறறர.  இமைத 
வறசிக்கம்பபறழபத "பபண"  எனபமைத "பபணமைரிமை" 
எனறு எழத பவணடும் எனறு பதறனறுகிிறதல்லவற?

இப்படி ஒரு கிமை் கட்டுரை பபணணறகிி (பபணமைரிமையறகிி) 
வUட்டபபறத ரிமைறுகிமை் கட்டுரை ரிமைட்டுபரிமை பUறவUப் பபருஙகிடல் 
பயணததில் அனுபவ ரிமைறறுபறடுகிமைள உருவறக்ககிிறத. 
இநத "ரிமைறு கிமை் கட்டுரை"யUன பணபு ரிமைற்றும் வறழவUயல் 
வடிவஙகிள ஆகிியவற்றின சற் கட்டுரைம் பபரும்பறலம் ரிமைண 
சறரநத இருக்கிிறத.  இப்படி பபணணக்கம் 
ரிமைணணக்கம் இமைடபய சுழலம்,  சிற்றினபச் சுழலில் 
உழலம் உளளததின ஊசலறட்டஙகிமைள நம்முன 
நிறுததவபத பவணபகிறபறலின பமைடப்புகிள. 

சு பவணபகிறபறலின சிறுகிமைத ரிமைற்றும் நறவல் 
கிட்டமைரிமைப்புகிளுனில் கறிப்பUடததக்கி பவறுபட்ட 
அடிப்பமைட பகிறணஙகிமைள நறம் கிணடமைடய 
முடியம்...அவரின சிறுகிமைதகிள,  பபணகிளுனின 
பறரமைவயUல்,  அவரகிமைளபய மைரிமையரிமைறக்கிி கிமைத 

பசறல்கிிறத.  அவரின கறுநறவல்கிபளற ஆணUன 
ரிமைனக்கிணணறடி வழிபய,  பபணமைணப் பபசுகிிறத. 
ஆனறல் அவரின அமைனதத பமைடப்புகிளுபரிமை, 
பரிமைற்பசறனன கிழிமுகிஙகிபள கிதிபயனறு நகிரும் கிமைத 
நறயகின நறயகிிகிமைள அடுதத கிட்டததிற்க 
முனனகிரததி முதிரச்சியUன முகிவரி கிறட்டி 
பபருஙகிடலின பபறருள புரிபடத தவஙகம் பூரிப்மைப 
முனனுனிறுததிபய முடிகிினறன.

ஒவ்பவறரு பமைடப்பUலம், நம்மைரிமை பவவ்பவறு அனுபவ 
பரிசலில் அரிமைரததி மைவதத "இரு கிமை் கட்டுரைகிள"  ஊபட 
சலனததின வழி "பபருஙகிடல்"  பநறக்கிி நம் 
முதிரச்சியUனமைரிமைமைய பசலததவபத பவணபகிறபறலின 
கிமைதபசறல்லம் பறஙக.  அததமைகிய பறஙக,  சறரிமைறனுனிய 
ரிமைனுனித ரிமைனஙகிளுக்களளும் பU் கட்டுரைதபயகி அனுபவஙகிமைளக் 
கிணடமைடயம் சறததியஙகிமைள பமைடப்புகிளுனின அடியUல் 
தறஙகிி நிற்பபதறடு,  பமைடப்புக்கம் நரிமைக்கம் ஒரு 
"பதறடுமைகி"  ஏற்படுததம் ஊக்கிியறகிவம் 
உருபவடுக்கிிறத.  அநதத பதறடுமைகிக்கிறன பநறடிமைய 
கிறலம் எஙபகி பதக்கிி மைவததிருக்கிிறத எனபத 
எப்பபறதம் ஆச்சரியம் தருவதறகி இருக்கிிறத. 

கில்லரி பசரநத புதிதில் நணபரகிள கழறமுடன 
அவ்வப்பபறத அழகிர பகிறயUல் பசல்வதணடு.  அருகிில் 
சறமைலபயற் கட்டுரை ரிமை் கட்டுரைஙகிளுனின அடியUல் கிவUநதிருக்கம் 
நிழல்கிளுனில் மைசக்கிிளுனில் இளநZரும் நுஙகம் வUற்பபறர 
நிமைறய பதனபடுவறரகிள. அததமைகிய ஒரு பயணததில், 
எஙகிள கழ,  ஒரு முதியவரிடம் நுஙக வறஙகி 
நினறத.  என நணபன எஙகிள அறியறமைரிமைமைய 
பவளுனிப்படுததம் வணணம் "நிமைறய வரும்படி 
பவட்டுஙகி"  எனறறன.  "எநத கிறமைய சcவUனறலம் 
மூணதறன தம்பU இருக்கம்"  எனற முதியவர ஏபதற 
பதறனறியத பபறல்,  சற்று பந் கட்டுரைம் கிழிதத,  அஙகி 
பறருஙகி எனறு பதறமைலதூ் கட்டுரைம் மைகிகிறட்டினறர. 
எஙகிளுக்கம் பதறமைலவUல் பதரிநத யறமைனரிமைமைலக்கம் 
இமைடபய,   கட்டததில் இருப்பத பபறல் 
பதறனறினறலம் பமைன ரிமை் கட்டுரைஙகிள ஆஙகிறஙபகி 
ஒனறுக்பகிறனறு பமைகி பகிறணடத பபறல் 
தனுனிததிருநதன. 

பமைனரிமை் கட்டுரைஙகிள பறரக்கம்பபறழபதல்லறம் ஏன அமைவ 
சநபதறஷததின சறயல் பகிறணடமைவயறகி 
இருப்பபதயUல்மைல எனற எணணம் எனக்கத 
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பதறனறுவதணடு.  தனுனிமைரிமை,  பவறுமைரிமை இவற்றின 
உணரவகிமைள ஊட்டுவதறகிபவ பமைன இருக்கிிறத. 
ஆஙக பதரிநத பமைனகிளுனில் ஒனமைறச் சுட்டி,  "அதக்க 
பபரு கநதப்பமைன,  கிறய்க்கிறத"  எனறறர.  முதல் 
பறரமைவக்க வUததியறசம் பதரியறவUடினும்,  கரநத 
பநறக்கிின பமைனத பதறமைகிகிள தமைலகிcழறய் கிவUழதத 
மைவததத பபறலிருநதன.  சுரிமைறர பதத வருடஙகிள 
கிழிநதிருக்கம்.  பசனமைனயUல் புததகிக் கிமைட ஒனறில் 
"கநதப்பமைன"  எனனும் புததகி அட்மைட பறரமைவயUல் 
பட்டபபறழத அழகிர பகிறயUல் பசல்லம் சறமைலயம் 
அனறு முதியவர கிறட்டிய பமைன, அதன பபறருளதமைன 
நிமைனவUல் நிறுவUச் பசனறத.  பவணபகிறபறலின 
பமைடப்புகிளுக்கம் எனக்கம் "பதறடுமைகி"  பநரநத பநறடி 
அத.

அனபுக்கரியவரகிபளற அல்லத அனபுக்கரியவரகிள 
எனறு தப்பUதரிமைறகி நறம் புரிநத பகிறணடவரகிளுனின 
ரிமைகிிழச்சியUன பபறருட்டு எனற நம் நிமைனப்பUன 
பUமைழயறல் நிகிழநத வUடும் வUட்டுக்பகிறடுததல்கிளுனிலம் 
வUட்டுவUடுதல்கிளுனிலம் அக்கிணததின ரிமைகிிழச்சி 
ரிமைமைறநதபUன ரிமைனம் எதிரபகிறளளும் அமைலகிழிப்புகிளுனின 
பரிரிமைறணஙகிபள பவணபகிறபறலின பல பமைடப்புகிளுனின 
அடிநறதம்.  கநதப்பமைனயம் அததமைகிய ஒரு கிமைதபய. 
ரிமைண சறரநத உளளுமைற உவரிமைஙகிளுனின மூலம் 
கிமைதயUன கிருமைவ உளளZடு பசய்யம் 
பவணபகிறபறலின பநரததிக்க இக்கிமைதயUன அறிமுகிப் 
பததிபய சறனறு.  "சறகம் தறுவறமைய உதறிய சில  
ரிமை் கட்டுரைஙகிளுனின கருதத ஓமைலகிள இளம் பச்மைசமைய  
நZட்டிக் கிிடநதறலம் ஓ் கட்டுரைஙகிcற்று நுனுனிகிள ஏற்பகினபவ  
கிறய்நத கிிடநதன. தளுனிரததிருக்கிினற கிcற்று அவனுக்க  
நிம்ரிமைதிமையத தநதத"  எனனும் வரிகிளுனின வழிபய 
பரிமைறததக் கிமைதமையயம்,  கிமைத நறயகினுனின ரிமைனம் 
பரிமைற்பகிறளளவUருக்கம் பயணதமைதயம் பசறல்லி 
வUடுகிிறறர. 

ரிமைண,  இயற்மைகி இவற்மைறபய இடுபபறருளறய் மைவதத 
அவர ரிமைிகி எளுனிதறய் ஆழரிமைறன தததவ வUசற் கட்டுரைஙகிமைள 
அடுக்கிிக் பகிறணபட பபறவமைத பல கிமைதகிளுனில் பல 
இடஙகிளுனில் கிறணலறம்...கநதப்பமைனயUல்கட, 
கிறரிமைததின பUடியUல் நகிரும் கிமைதமைய இவ்வறபற அவர 
ஞறனததின நிழலக்கத தளளுகிிறறர.  அற்புதரிமைறன  
அநதப் பததிமைய படிததப் பறருஙகிள:  "ரிமை் கட்டுரைம் அழமைகிச்  
பசறரிகிிறத.  பூக்கிமைளயம் இமைலகிமைளயம் உதிரக்கிிற  
இமைலயதிரகிறலம் ரிமை் கட்டுரைததிற்க அழகிற்றத?  ஜZவனகிளுனின  
பரிதவUப்பUல் அழக தடிப்பதறகித  
பதறனறுகிிறபத...  ...அழக கிிழணடு பபறகரிமைற?  

அழகிிலிருநத அழக வUமைடபபறுரிமைறனறல் அழகிின  
உயUர எப்படிப்பட்டத? தஙகிியUருநத இடததின பபறருள  
எனன?  உயUரப்பு எத?  அழக புறம் எனறறல் அதன  
கிரு?..."  இம்முதிரச்சியUன வழிபய,  பபணணUலிருநத 
தவஙகம் ரிமைனதின அமைலக்கிழிப்பு,  ரிமைண சறரநத 
ரிமைனதின தழவலில் ஒரு ரிமைகிறனுக்கரிய பரிமைனமைரிமை 
அமைடகிிறத. கிமைத முடிகிிறத.

"அபறயச் சஙக"  கிமைதயUல்,   "அகிததிரிமை் கட்டுரை இமைலகிள  
தூஙகி ஆ் கட்டுரைம்பUதத வUட்டன.  கிcமை் கட்டுரைக்கனனறலம்  
ஆட்டுக்கனனறலம் ஆறு ரிமைணUக்க முனனறடி  
பUடுஙகிணம்"  எனறு எளுனிதறய் ஏபதற பசறல்வத பபறல் 
பசறல்லி,  "ஆனறல் கிளவ பபறவத எனனபரிமைற  
் கட்டுரைறததிரியUல் தறன"  எனறு ஒரு பபறடி மைவதத, "எமைத  
பசறல்லி மைவக்கிிபறறபரிமைற அதற்பகிதி் கட்டுரைறன தருவம்  
இயஙகிிக் பகிறணடுதறன இருக்கிிறத.  இருநதறலம்  
பசறல்லி மைவப்பமைதபய பU் கட்டுரைதறனப்படுததகிிறறரகிள.  
ரிமைமதத்தை மீறலில் வUமைளநத நிறரிமைறமைல"  எனறு அதனடியUல் 
ப் கட்டுரைவம் தததவ ரிமைணதமைத நறம் நுகி் கட்டுரைத தருகிிறறர! 
பரிமைதவறகி இறஙகம் தததவம் ரிமைட்டுரிமைில்மைல,  நம் 
அனுபவ எல்மைலகிமைள ரிமைமதத்தை மீறி கிறல் மைவக்மைகியUல் 
நம்மைரிமை பUளக்கம் கிணணU பவடிகிளும் உணடு! 
உதற் கட்டுரைணரிமைறகி:

"ரிமைனக்கிடலின ரிமைமதத்தை மீனுக்கக் கிமை் கட்டுரையUல்மைல..." 

"புமைகி மூட்டததக்கள தூஙகம் கிஙக...", 

"கிருஙகநதல் அதவறகி பவணமைரிமைமையத தழவUக்  
பகிறளவதபபறல் ஆனநதம் பசறகிதமைதத தழவத  
தனமைனயறியறரிமைல் பயணம் பரிமைற்பகிறணடிருநதத..."

என அவரின வரிகிளுக்கிிமைடயUல் நம் பநறடிகிள 
பதஙகிிக் கிிடப்பதணடு.

பவணபகிறபறலின பU் கட்டுரைதறன கிமைதரிமைறநதரகிள 
அமைனவருபரிமை "வறடிய பயUமை் கட்டுரை கிணட பபறபதல்லறம் 
வறடிபனன"  எனற எணணதமைத 
அடிபயறற்றியUருப்பபற் கட்டுரைறகிபவ இருக்கிினறனர.  அதன 
கறிய்பீடு பபறனபற,  கிமைதக்கிளததில் உணரவததறியUன 
ஊடுபறவ பபறல ரிமைண பசடி பகிறடி ரிமை் கட்டுரைஙகிள ஒனறி 
வலம் வருகிினறன.  எனபவதறன,  தஙகிள வறழவUல் 
பபருதத அவலததில் தவUக்கம்பபறழதம் "தி் கட்டுரைறட்மைசக் 
பகிறடிமைய பUஞ்சில் பவட்டுவத பறவரிமைில்மைலயற" 
எனறு அறுபத கிடநத முதியவ் கட்டுரைறல் பயறசிக்கி 
முடிகிிறத ["கிணணUகிள"]  "பரிமைறட்டறர பபறடு தறததற 
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பதனமைன ரிமை் கட்டுரைம் பறவம்"  எனறு ஐநத வயத 
சிறுவனறலம் யறசிக்கி முடிகிிறத ["உயUரச்சுமைன"]. 
பகிறடுக்கிறப்புளுனி ரிமை் கட்டுரைதமைத வUவரிததக் பகிறணபட பபறய் 
"வZட்மைடபய உயUரப்பUதத வUடும் ரிமை் கட்டுரைம்"  எனறு முடிக்கி 
முடிகிிறத ["புற்று"]...ஒரு பதறட்டிச் பசடி கட மைவததக் 
பகிறளள இடரிமைினறி,  அதனுடன ஒட்டிக் பகிறளள 
பந் கட்டுரைரிமைினறி ஓடும் நம் வறழவUன வறட்சிமைய உணரநத 
ஏக்கிம் பகிறளள மைவக்கி முடிகிிறத...தன வறழக்மைகி 
ஞறபகிஙகிள முழவமைதயம் பதறட்டததின 
பபறழதகிளறய்,  அதபதறட்டததின 
நிமைனவகிமைளபயல்லறம் தன பUளமைளகிள வளரநத 
கிறலததக்கள அமைடக்கி முயல்கிிறத 
["தறய்மைரிமை"]...தனமைன கிணடதம் தZவனம் பகிறணடு 
வநதிருக்கிிறறபனற எனறு பசு எழநத நிற்பதறகி எணண 
மைவக்கிிறத...மைவக்பகிறமைல திருட மைவக்கிிறத 
["புததயUரப்பு"]...  ஒவ்பவறரு கிமைதயUலம்,  ஒரு 
முமைறபயனும் வUவசறயம் சc் கட்டுரைழிநத பபறன வUசனதமைத 
வUப் கட்டுரைரிமைறகி தன எழததில் வUததிட முடிகிிறத... 
பவணபகிறபறலறல்...

பவணபகிறபறலின சிறுகிமைத சறள் கட்டுரைததில் வழி பதரியம் 
பபணமைரிமையUன வUசறலஙகிளும் பவதமைனகிளும்தறன 
எததமைன எததமைன!  "இளபவயUலில் உலகிபரிமை ஒரு 
கழநமைத"  என எணண மைவக்கம் "பபமைத"...,  ஒரு 
நறய்க்கட்டி,  பபண எனபதறபலபய அதமைன பதருவUல் 
வUடச்பசறல்லம் அம்ரிமைறவUடம் சிறுரிமைி,  "அம்ரிமைற நறன 
உஙகடபய இருக்பகிம்ரிமைற எனமைன 
பதறமைலச்சிடறதம்ரிமைற"  எனக் பகிஞ்சும் "புற்று"..., 
கினவக்கம் நனவக்கம் இமைடப்பட்ட ் கட்டுரைணஙகிமைள 
ஒற்மைறச் சிரிப்மைபக் பகிறணபட ரிமைருநத 
பபறட்டுக்பகிறளளும் "கிிடநத பகிறலம்"...,"அவளுனின" 
நடுஙகம் கி் கட்டுரைஙகிமைள மைவதபத நம் ரிமைனசறட்சிமைய 
நடுஙகி மைவக்கம் பவணணUமைல... வறழநத பகிட்ட 
"கிறமை் கட்டுரைவZட்டுக்கிறரி"யUன,  ஊருக்க பசழிப்பு பவணடும் 
எனற வ் கட்டுரைம் பகிட்கம் "தறய்மைரிமை"...,  நறளபதறறும் 
சறமைலயUல் நம்மைரிமை கிடக்கம் கிணக்கிற்ற பபணகிளுனின 
அடியUல் உறஙகம் "உளளுனிருநத உடற்றும் பசி"...

தன எழதத ஒவ்பவறனமைறயம் இமைழதத, ரிமைனுனிதததின 
கறுகிமைள அதனவழி நுமைழதத,  நரிமைக்கள அகிம் 
பற்றிய சிநதமைன ஆரதத அவரபறல் நம்மைரிமை ஈரதத 
வUடும் பவணபகிறபறலின ஒவ்பவறரு பமைடப்மைப 
படிதத முடிக்மைகியUலம்,  நம் ஒவ்பவறருவருக்களளும் 
இருக்கம் ஆற்றறமைரிமைகிளும் ஆதஙகிஙகிளும்,  தZதம் 
சூதம் சற்று பந் கட்டுரைபரிமைனும் கிழனறு நம்மைரிமைச் 
சுற்றியUருக்கம் அமைனததின உயUரப்பUன ரிமைமதத்தை மீதம் 

பபருஙகிருமைணப் பறரமைவ வUரிநத அனபு பநகிிழநத 
ரிமைனதின ரிமைணம் உளளுனிருநத உவமைகியறய் 
ஊற்பறடுப்பமைத உண் கட்டுரை முடியம்.
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செபற்றுக் செைாடுப்பவேர்ைள் - வசதுபத சி அருணாசலம்

வZட்டிலிருநத அடிபலய்ட் நகிர ரிமைததியUலிருக்கம் 
அலவலகிததக்கப் பபறகி ் கட்டுரையUலில் அமை் கட்டுரைரிமைணUபந் கட்டுரைப் 
பயணம்.  அலவலகி அழததததக்கத தயறரப்படுததிக் 
பகிறளவதற்க ் கட்டுரையUல் பயணததக்க இமைணயறன 
பவபறறனறு இல்மைல.  புததகிம் ஏபதனும் 
படிததக்பகிறணபட பபறகிலறம்.  சகி பயணUகிமைள 
கிவனுனிததபடி பயணUக்கிலறம். தினமும் ஒப் கட்டுரை கறிப்பUட்ட 
பந் கட்டுரைததில் பயணம் பசய்தறல் பதரிநத முகிஙகிள 
ரிமைமதத்தை மீணடும் ரிமைமதத்தை மீணடும் வருவமைத கிவனுனிக்கிலறம். 

் கட்டுரையUலக்கள ஏறியதபரிமை மைகிப்மைபயUலிருநத 
கிணணறடிமைய வUரிதத க்ரீம் தடவU 

அழகபடுததிக்பகிறளளும் அறுபத வயத பபணரிமைணU, 
பயணததில் கட பலப்டறப்பUல் படு தZவU் கட்டுரைரிமைறகி 
ப்ப் கட்டுரைறக்் கட்டுரைறம் எழதபவர (எட்டிப் பறரததபபறத டீபUயன 
லினக்ஸிில் C++),  ஒப் கட்டுரை நறவமைலபய மூனறு 
ரிமைறதஙகிளறகிியம் படிதத முடிக்கிறத,  பஹட்ஃபபறன 
ரிமைறட்டிய இமைளஞர - எனத பதரிநத முகிஙகிள சிலவம், 
பல புதிய ரிமைனுனிதரகிளுரிமைறகி அடிபலய்டில் பசனறு 
இறஙகபவறம்.  எல்லற ஜனனல்கிளும் மூடப்பட்ட ஏஸிி 
் கட்டுரையUல் எனபதறல் பகிறஞ்சம் தளளுனியUருப்பவரகிள 
பபசிக்பகிறளவத கட பதளுனிவறகிக் பகிட்கம்.  பரிமைறமைபல் 
மூலரிமைறகிபவ ஓர இமைளஞர நியூஸிிலறநத 
பயணததக்க பபயர,  வயத,  முகிவரி,  க்ப் கட்டுரைடிட் கிறரட் 
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எண உட்பட அததமைனமையயம் சததரிமைறகிச் பசறல்லி 
முனபதிவ பசய்த பகிறணடறர.  பUன சcட்டிலிருநத டீன 
ஏஜ் சிறுரிமைி,  “பதிபனட்டு வயத ஆவதற்கிறகிததறன 
கிறததிருக்கிிபறன.  அதற்க அடுததநறபள வZட்மைட 
வUட்டுக் கிிளம்பU உனபனறடு வநதவUடுபவன.  என 
அம்ரிமைறமைவப் பபறனற ஒருததிபயறடு இனுனியம் இருக்கி 
முடியறத”  எனறு கிிட்டததட்ட பயணம் முழதபரிமை 
சததரிமைறகிப் புலம்பUயபடி வநதறள. 

இப்படி வழக்கிரிமைறன ஒரு பயணததில்தறன அநத 
இளம்வயத தம்பதியUனமை் கட்டுரையம் பறரதபதன.  எனக்க 
எதிரவரிமைச இருக்மைகிப்.  பபண ஜனனபலற் கட்டுரைம் 
அரிமைரநதிருநதறள.  அவரகிளுக்கள ஏபதற தகி் கட்டுரைறறு. 
அடஙகிிய க் கட்டுரைலில் வறரதமைதகிள பதளுனிவறகி வUளஙகிறத 
வமைகியUல் சணமைட பபறட்டுக்பகிறணபட வநதறரகிள. 
திடீப் கட்டுரைனறு ஒரு சததம் -  ‘ச்சப்’.  அவன அநதப் 
பபணமைணக் கினனததில் அமைறநதிருநதறன.  புததகிம், 
பரிமைறமைபல்,  நியூஸபபப்பரில் மூழகிியUருநத அததமைன 
பபரும் ஒரு கிணம் தமைலமைய உயரததி அவரகிமைளப் 
பறரததறரகிள.  அநதப் பபணணக்க அழமைகி பபறஙகிிப் 
பபறஙகிி வநதத.  அமைத அடக்கிியபடிபய இருநதறள. 
அவச் கட்டுரை அவச் கட்டுரைரிமைறகி கிருப்புக்கிணணறடிமைய எடுதத 
அணUநத பகிறணடறள. அப்படி ஒரு வUஷயம் நடநதமைத 
ரிமைமைறக்கம் முயற்சி பதளுனிவறகித பதரிநதத.  ‘Domestic 
Violence'  எனறு யற் கட்டுரைறவத புகிறர பசய்தறல் பல 
வUளக்கிஙகிள பசறல்ல பவணடியUருக்கம் எனபதறல் 
இருக்கிலறம்.  அடுதத வநத ஸபடஷனுனில் அநத 
இமைளஞன பகிறபரிமைறகி இறஙகிிப் பபறனறன.  அடிபலய்ட் 
ஸபடஷன வநததம் அநதப் பபண இறஙகவதற்கிறகி 
இருக்மைகியUலிருநத எழநத கிதவருபகி வநதறள. 
அப்பபறததறன கிவனுனிதபதன -  அவள ஒரு கிரப்பUணU. 
் கட்டுரையUலிலிருநத வUறுவUறுபவனறு இறஙகிி ஜனததி் கட்டுரைளுனில் 
கிமை் கட்டுரைநத கிறணறரிமைற் பபறனறள.

***

சு.பவணபகிறபறல் எழதிய ’வட்டததிற்களபள’  எனற 
ஒரு சிறுகிமைத.  அவருமைடய ’கிளவ பபறகம் பு் கட்டுரைவUகிள’ 
எனற சிறுகிமைதத பதறகப்பUல் இருக்கிிறத.  கிமைதயUன 
மைரிமையகிதறபறததி் கட்டுரைம் கிcழ ரிமைததிய வரக்கிதமைதச் பசரநத 
ஒரு பபண.  திருரிமைணரிமைறகிியUருக்கிிறத.  ஒயரகிள, 
நூலிமைழகிள எனப் பல்பவறு வZட்டு உபபயறகிப் 
பபறருட்கிமைளக் பகிறணபட பல அருமைரிமையறன 
மைகிவUமைனப் பபறருட்கிமைள உருவறக்கித பதரிநத, 
பமைடப்பூக்கிம் பகிறணட அபற் கட்டுரைரிமைறன கிமைலஞ . 
திருரிமைணததக்கப் பUன அவள பமைடப்பூக்கிததின ஒப் கட்டுரை 

வடிகிறல் சற் கட்டுரைதற மைகிவUமைனஞரகிள நிமைலயததில் 
அவளுக்கக் கிிமைடக்கம் பவமைல.  பசனமைன, 
பபஙகிளூரிலிருநபதல்லறம் அவளுமைடய 
கிமைலப்பமைடப்புகிளுக்க ஆரடர கிிமைடக்கிிறத.  கிமைட 
முதலறளுனியUலிருநத உடன பணUபுரிபவரகிள வமை் கட்டுரை 
அமைனவரும் பற் கட்டுரைறட்டும் அநத பவமைலக்க இனனும் 
நூறு ரூபறய் கமைறததக் பகிறடுததறல் கடப் பபறகிலறம் 
எனறு நிமைனக்கிிறறள அவள.

ஆனறல் நறனூறு ரூபறய் அதிகி சம்பளததக்கிறகி 
அவமைள அநத பவமைலயUலிருநத நிறுததி 
வலக்கிட்டறயரிமைறகி அவளுக்கச் சற்றும் 
வUருப்பரிமைில்லறத ஒரு நரசரிப் பளளுனியUல் டீச்ச் கட்டுரைறகிச் 
பசரததவUடுகிிறறன அவள கிணவன.  முநமைதய 
பவமைலமையப் பபறலில்லறரிமைல் டீச்சர பவமைலக்க அவள 
பUதஙகிி வழியம் கட்டம் பகிறணட பஸஸிில் பவறு 
தினமும் பசல்லபவணடும். 

கிமைத முழக்கிபவ அநத ‘வட்டததக்கள’ 
சிக்கிிக்பகிறணடுவUட்ட அநதக் கிமைலஞ  
சு் கட்டுரைணடப்படுவமைதப் பற்றி அவளுமைடய 
பறரமைவயUபலபய நகிரகிிறத.  கிமைதயUன உச்சகிட்ட 
சு் கட்டுரைணடல் அநதப் பபணணக்க அவள கிணவன 
வலக்கிட்டறயரிமைறகி கிருக்கிமைலப்பு பசய்வUப்பத. 
ஒருமுமைற அல்ல இ் கட்டுரைணடு முமைற.  இப்பபறத ஒரு 
கிமைதச் சுருக்கிரிமைறகிச் பசறல்லம்பபறத இத எநத ஒரு 
பபணணUயவறதியம் எழதிவUடக் கடிய கிமைத எனறு 
பதறனறுகிிறத.  ஆனறல் சு.பவணபகிறபறலின எழததில் 
இத அபற் கட்டுரைரிமைறன பவபறறரு தளததக்க நகிரகிிறத. கிமைத 
இ் கட்டுரைணடறம் முமைற கிருக்கிமைலப்பு முடிநத அதற்கிறகி 
எடுததக்பகிறணட வUடுப்பும் முடியம் இ் கட்டுரைவ தூக்கிம் 
வ் கட்டுரைறரிமைல் அநதப் பபண அவதிப்படுவதில் 
பதறடஙககிிறத.  கிருக்கிமைலப்பு அநதப்பபணமைண 
எவ்வளவ பலகிcனரிமைறனவளறகி ரிமைறற்றிவUட்டத 
எனபமைதக் கிறட்டுவத சு.பவணபகிறபறலின எழதத.

”ரிமைணU மூபணகிறல்.  பதிபனறனறமை் கட்டுரைக்க பரிமைல்தறன 
தூக்கிம் வநதத.  முதல் அபறரஷனுனின பபறத கட 
உடல் சடவ இததமைன இருநததில்மைல.  எல்பலறரும் 
பசறல்கிிறறரகிள உடல் சடவக்க நல்ல தூக்கிம் 
வருபரிமைனறு.  எனக்க ஏன தூக்கிம் வருவதில்மைல. 
தூக்கிம் வUமை் கட்டுரைவறகிக் கிவUயத பதறதறன உடல்சடவ 
எனறு ஒனறு இருக்கிிறதற?  வயUற்றுக்கள புருபுருததக் 
பகிறணடிருநத நறனக ரிமைறத சிசு இப்பபறத இல்மைல. 
சூனுனிய வயUறு.  அவ்வப்பபறத வயUற்று வலி 
கிவ்வUப்பUடிக்கிிறத.”
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“கிணகிள கிறநதின.  வயUபறல்லறம் 
் கட்டுரைணரிமைறகி இருப்பத பபறல் இருநதத. 
கி் கட்டுரைணடிமைய வUட்டு ப் கட்டுரைவதி டறக்டர 
அழததி சு் கட்டுரைணடி வUட்டறபளற?  வUடிநததம் 
பவமைலக்கப் பபறவமைத நிமைனததறல் 
வணடியUல் முட்டி ஏறுவததறன 
கிறட்சியறகி வருகிிறத.  மூச்மைச தம் கிட்டி 
ஏறுவத பபறல் வயUற்மைற இறுக்கிினறள. 
மு் கட்டுரைட்டுபலம் எஙபகிற நழவUப் 
பபறய்வUட்டத பபறல இருநதத. 
பஸமைஸித தவறவUட்டுவUடுபவபனற? 
மைகிகிள பலசறகி நடுஙகிின.”

”பநற்று சறயநதி் கட்டுரைம் கடதமைதத 
பதருக்கழறயUலிருநத தூக்கிி வநதவள 
வயUறு கிவ்வUப்பUடிக்கி சநதவ் கட்டுரைறணடற 
முனபு மைவததவUட்டுக் கப்பUட்டறள. 
வயUற்றுவலி கடபலறடு முறுக்கிியத. 
’எதக்க இநத அலட்டு அலட்டற? 
யறருபரிமை அபறரஷன பணணதில்மைலயற? 
நறனும் ஊரு ஒலகிததல பறததிருக்பகின. 
ஒனன ரிமைறதிரி ஆக் ஷன பணறவள 
பறததபத இல்ல... ஹூம்..’”

இ் கட்டுரைணடறம் முமைற கிருக்கிமைலப்பு பசய்ய டறக்டர 
ஒததக்பகிறளளவUல்மைல.  ‘கிரப்பப்மைபச் சுவமை் கட்டுரைச் 
சு் கட்டுரைணடச் சு் கட்டுரைணட பரிமைல்லிசறகிி ஓட்மைட வUழநதவUடும். 
அப்புறம் கழநமைத தரிக்கிறத.  தரிததறலம் அஙகிகிcனம் 
ஏற்பட வறய்ப்பUருக்கிிறத’  எனறு முதல் டறக்டர 
ரிமைறுததவUட இனபனறரு ரிமைருததவரிடம் இத முதல் 
கிரப்பம் எனறு பபறய் பசறல்லிச் பசய்யப்பட்ட 
கிருக்கிமைலப்பு இத.  அதில் ஏற்பட்டிருக்கம் 
அசதிமையயம்,  வலிமையயம் சற்றும் பபறருட்படுததறத 
கிணவன.  அமைதப் பபறறுததக் பகிறணடு,  தனக்கப் 
பUடிததபரிமை இல்லறத ஒரு பவமைலக்க அடுதத நறள 
கிறமைல பசல்ல பவணடியUருக்கம் பபணணUன உறக்கிம் 
வ் கட்டுரைறத இ் கட்டுரைவUன எணண ஓட்டஙகிள கிமைதயறகி 
வUரிகிினறன.  கடும்ப வறழக்மைகியUல் கிணவனறல் 
சு் கட்டுரைணடப்படும் இப்பபண,  பவமைலக்கச் பசல்ல 
பவணடியUருக்கம் கிறமைல பந் கட்டுரைப் பயணததில் பUற 
பயணUகிளறல் உடல்ரீதியறகிச் சு் கட்டுரைணடப்படுகிிறறள.

பபணகிளுனின தய் கட்டுரைம் தரிமைிழ இலக்கிியததில் ரிமைட்டுரிமைல்ல, 
இநதிய அளவUபலபய கட ரிமைமதத்தை மீள ரிமைமதத்தை மீளப் பபசப்பட்ட 
ஒனறு.  கினனட எழததறளர எஸ.எல்.மைப் கட்டுரைப்பறவUன 

‘ஒரு கடும்பம் சிமைதகிிறத’  (க்ருஹபஙகிற)  எனற 
பU் கட்டுரைபலரிமைறன நறவல் ஒரு ரிமைிகிச்சிறநத உதற் கட்டுரைணம். 
பரிமைறதத சூழலக்கம் எதி் கட்டுரைறகி ஒரு பபண தன 
கடும்பதமைத நிமைல நிறுதத எடுததக்பகிறளளும் 
முயற்சிகிமைளப் பபசும் புததகிம் இத. 
‘வட்டததிற்களபள’  சிறுகிமைதயUல் பசறல்லப்படும் 
பபணகிள பஸஸிார்ஜுக்கள உ் கட்டுரைசப்படும் வக்கிி் கட்டுரைததனஙகிள 
கட தி.ஜறனகிி் கட்டுரைறரிமைன (‘சிவப்பு ரிக் ஷற’  சிறுகிமைத), 
அபசறகிரிமைிததி் கட்டுரைன (‘இனறு’  கறுநறவல்)  பபறனபறற் கட்டுரைறல் 
ஏற்கினபவ பசறல்லப்பட்டிருக்கிினறன.  ஆனறல் 
எததமைன எழதினறலம் தZ் கட்டுரைறத சு் கட்டுரைணடல்கிமைளப் 
பபணகிள இனறும் சநதிததக் பகிறணடிருக்கிிறறரகிள. 
இதற்கக் கிறல பதச கிலறசற் கட்டுரை எல்மைலகிபள இல்மைல. 
இச்சூழலில்தறன சு.பவணபகிறபறலின 
‘வட்டததிற்களபள’  சிறுகிமைத வUடறரிமைல் பதறடரும் 
பபணகிள ரிமைமதத்தை மீதறன அகி வனமுமைறமைய நவZனச்சூழலில் 
பபறருததிக் கிறட்டுகிிறத. 

புமைனபவழததின நுண வUவ் கட்டுரைஙகிளும்,  உணமைரிமைக்க 
அருகிில் பகிறணடு பசனறு நிறுததம் உணரவச் 
சிததரிப்புகிளுபரிமை அமைத உயரிய 
இலக்கிியரிமைறக்ககிினறன.  சு.பவணபகிறபறலின 
இச்சிறுகிமைதயUல் மைகிவUமைன கிமைலப்பபறருட்கிமைளச் 
பசய்யம் வUவ் கட்டுரைமைணகிள அமைத உயரநத 
இலக்கிியரிமைறக்கம் இனபனறரு அம்சம். 

“இருவறச்சியUன நறனமைகிநத இமைலகிமைளப் 
பக்கிவறட்டில் மைவதத அடுக்கிினறல் 
பU் கட்டுரைறக்பகிட் பபறல உருவறக்கிலறம். 
அதனரிமைமதத்தை மீத பகிறமைவயUன நுனுனிக்பகிறடிமையப் 
பட் கட்டுரைவUட்டறல் கட் அம்புதறன.  நறயருவU 
இமைலகிளறபல ரிமையUலில் அரிமைரநத பபண 
அம்மைப ஏநத நறபணறடு வUல்மைல 
கிறதவமை் கட்டுரை இழக்கம் கிறட்சி இப்பபறதம் 
நனறறகி நிமைனவக்க வருகிிறத. 
எதிரக்கிிமைளயUல் சிஙகிம் வலதகிறல் 
தூக்கிி அரிமைட்டுகிிறத. பகிறவக்பகிறடியUன பூ, 
பUஞ்சு,  கிறய்,  பழஙகிள உறுப்புகிளறகி 
ரிமைறறியUருக்கிினறன.  சறதற் கட்டுரைணரிமைறய்ப் 
பறரததறல் பச்மைசக்பகிறடி இருவறச்சியUல் 
அப்பUயUருப்பததறன பதரியம். 
முதகபபறரததிய இறக்மைகிகிள 
இருவறச்சியUன பகிறழநத இமைலகிமைளப் 
புளளுனிவUட்டு அடுக்கிி அடுக்கிி உயUர 
பபற்றன.  பபணணUன கிறலில் 
தணமைடயறகி அடிக்பகிறடி சுற்றியத. 
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ஐநமைதநத இதழகிமைளக் பகிறணட பகிறடி. 
இரு பூக்கிளுனில் ஒனறின இதழின நறவ 
கிறதவமை் கட்டுரை நZளக் கிணகிளறகி பரிணரிமைிததத. 
பதய்வறம்சம் பகிறணட பறதி மூடிய 
இமைரிமைகிள.  கிறதவமை் கட்டுரை எட்டிப் பறரக்கம் 
நZளவடிவக் கிணகிள.  இருவறச்சியUன 
பழப்பு இமைலகிளறல் எதிரக்கிிமைளயUல் 
கிரஜிக்கம் சிஙகிம்.  கிிளுனிமூக்கப் பச்மைசக் 
மைகிகிளுனின ரிமைஞ்சள நுனுனிபய நகிஙகிள. 
நுணகிி நுணகிிச் பசய்த உருவஙகிள. 
படபUளுனில் நிறுததி பபண பநறக்கம் 
பகிறணததில் பறரததறல்தறன இநதப் 
பUனனல் பதரியம்.  பகிறணம் பகிறஞ்சம் 
பUசகிினறலம் இருவறச்சி ரிமை் கட்டுரைததின பரிமைல் 
பகிறடிகிள ஜப்பறமைலயறகிப் 
படரநதிருப்பமைதததறன பறரக்கி முடியம். 

நறணUழக்கம் வலக்மைகியUன ரிமைடக்க 
பரிமைறழி பUனபபறகி முதகப் பளளததில் 
தடியUமைட வமைளய கிழதமைத எட்டும் 
ரிமைறரபுகிள.

இருவறச்சியUன பUஞ்சுகிள கிரஜிக்கம் 
சிஙகிப்பற்கிள.

ஆனறல் வUல் எப்படி முறிநதத?” 

சிறுகிமைதயUல் ‘கிமைத’  எனற ஒனமைறக் 
கிறட்டுவதிலிருநத வUலகிி,  அத ஒரு 
கிறட்சிச்சிததரிப்பறகி ரிமைறறியUருக்கம் நவZன 
வடிவததிற்கக் கிச்சிதரிமைறகிப் பபறருநதிப் பபறகிிறத 
'வட்டததிற்களபள’.  அபத சரிமையம் சிறுகிமைதயUன 
முடிவUல் அப்பபணணUன பமைடப்பூக்கிததின 
வழியறகிபவ ஒரு படிரிமைதமைத உருவறக்கிி அதிலிருநத 
கிவUமைத பபறனற உயரதளததில் முடிக்கிிறறர 
பவணபகிறபறல்.  அழகம்,  நுணக்கிமும், 
பமைடப்பூக்கிமும் பபறருநதிய பதவU,  சூழல்,  வUதி, 
சமூகிம் இவற்றின கிலமைவயறகித தனமைன பநறக்கிிப் 
பறயம் சிஙகிதமைத கறிபறரக்கிிறறள.  ஆனறல் வUல் 
முறிநதிருக்கிிறத.

***

ஆஸதிப் கட்டுரைலியறவUல் கடிபயறிய ஐப் கட்டுரைறப்பUயரகிளுக்க 
பல நூற்றறணடுகிளறகிபவ ஆஸதிப் கட்டுரைலியத தZவUல் 
வசிததவநத பூரவ கடியUனமை் கட்டுரைக் கறிதத உறுததல் 

இருநதபகிறணபடயUருநதத.  அவரகிள பல வUதஙகிளுனில் 
அழிதபதறழிக்கிப்பட்டறரகிள.  அவரகிமைள நவZன உலகிின 
‘நறகிரிகிம்’  அறிநத ரிமைக்கிளறகி ரிமைறற்றுவதற்கம் பல 
முயற்சிகிள நமைடபபற்றன.  அதன உச்சம் - 
’திருடப்பட்ட தமைலமுமைறயUனர’ (Stolen Generations). 

பூரவ கடியUனரின பபற்பறறரிடரிமைிருநத அவரகிள 
கழநமைதகிள வலக்கிட்டறயரிமைறகிப் பUடுஙகிப்பட்டு 
அவரகிள இதற்கிறகிபவ உருவறக்கிப்பட்ட ‘சிறப்புக் 
கிறப்பகிஙகிளுனில்’  வளரததப்பட்டறரகிள.  அப்படிப் 
பUடுஙகிப்பட்ட கழநமைதகிள,  எஙபகி எநதக் கிறப்பகிததில் 
இருக்கிிறறரகிள பபறனற வUவ் கட்டுரைஙகிள அவரகிள 
பபற்பறறரகிளுனிடரிமைிருநத ரிமைமைறக்கிப்பட்டன.  இநதக் 
கிறப்பகிஙகிளுனில் அக்கழநமைதகிள 
‘நறகிரிகிப்படுததப்பட்டறரகிள’.  வளரநத 
பபரியவரகிளறனதம் அக்கிறப்பகிஙகிளுனிலிருநத அவரகிள 
பபறதச்சமுதறயததில் வUடப்பட்டறரகிள.  பபறத 
உலபகிறடு எனறு அறியப்பட்ட சமுதறயதபதறடு எநத 
அறிமுகிமும் இருக்கிறத இவரகிள அதில் 
பபறருநதிப்பபறகித பதரியறரிமைல் பபறமைதப்பழக்கிததக்க 
அடிமைரிமையறனறரகிள.  இபதல்லறம் நடநதத - 
பழஙகிறலததில் அல்ல -  இபதற நறற்பத 
வருடஙகிளுக்க முனபு -  1970 கிள வமை் கட்டுரை கட 
கழநமைதகிள வலக்கிட்டறயரிமைறகிப் பபற்பறறரிடரிமைிருநத 
பUடுஙகிிச் பசல்லப்பட்டறரகிள.
 
இநதக் கழநமைதகிளதறன அநதத திருடப்பட்ட 
தமைலமுமைறயUனர.  இமைதக் கறிதத பல புததகிஙகிள, 
திமை் கட்டுரைப்படஙகிள எடுக்கிப்பட்டிருக்கிினறன. 

எழததறளர பUல் ப்மை் கட்டுரைஸினுனிடம் பூரவ கடியUனருக்கிறகி 
வறதிட்ட ‘ஜிம் ப்ரூக்ஸ’  எனற வழக்கிறிஞர இமைதக் 
கறிததச் பசறல்வமைத இஙபகி தருகிிபறன.  (Down  Under 
எனற புததகிததிலிருநத.)

’உஙகிளுக்கக் கழநமைதகிள 
இருக்கிினறனவற?’

‘ஆம், நறனக.’

‘இப்படிபயறரு கிறட்சிமைய பயறசிததப் 
பறருஙகிள.  உஙகிள வZட்டு வறசலில் ஒரு 
அ் கட்டுரைசறஙகி பவன வநத நிற்கிிறத.  ஒரு 
இனஸபபக்டர அதிலிருநத இறஙகிி வநத 
உஙகிளுனிடம் உஙகிள கழநமைதகிமைள 
எடுததச் பசல்லப் பபறவதறகிச் 
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பசறல்கிிறறர.  உஙகிள மைகிகிளுனிலிருநத 
உஙகிள கழநமைதகிமைளப் பUடுஙகிி ஒரு 
பவனுக்கள திணUததறல் உஙகிளுக்க 
எப்படியUருக்கம் எனறு ரிமைமதத்தை மீணடும் ஒரு 
முமைற பயறசிததப் பறருஙகிள. 
பவனுக்கள கழநமைதகிள உஙகிளுனிடம் 
வ் கட்டுரைபவணடும் எனறு அழத 
பகிறணடிருக்கிிறறரகிள.  பவனுனின பUன 
ஜனனலிலிருநத அவரகிள உஙகிமைளப் 
பறரதத அழ அழ பவன கிிளம்பUச் 
பசல்கிிறத. உஙகிள கழநமைதகிமைள நZஙகிள 
அததறன கிமைடசி முமைறயறகிப் 
பறரக்கிிறZரகிள.  உஙகிளுக்க 
எப்படியUருக்கம்?  உஙகிளறல் அமைதத 
தடுதத நிறுதத முடியறத.  யறரும் 
உஙகிளுக்க உதவப் பபறவதில்மைல.  எநத 
நZதிரிமைனறமும் உஙகிள பக்கிம் நிற்கிறத. 
உஙகிளுக்க எப்படியUருக்கம்?’

***

பதறனனூறுகிளுனில் தரிமைிழ நவZன இலக்கிியததில் 
பதனனபரிமைரிக்கிறவUலிருநத இறக்கரிமைதியறன ‘ரிமைறய 
யதறரததம்’  எனபறறரு வUஷயம் சிக்கிிச் சc் கட்டுரைழிநதத. 
ரிமை் கட்டுரைஙகிள பபசின;  இமைலகிள பநகிிழநதன;  வZடுகிள 
அழதன;  பரிமைமைசகிள பறடின.  அடிபயறட்டரிமைறகிச் பசனறு 
பகிறணடிருக்கம் கிமைதபயறடு எநத சம்பநதமும் 
இல்லறரிமைல் வலக்கிட்டறயரிமைறகித திணUக்கிப்பட்டு இமைவ 
இலக்கிியததின ருசிமைய ரிமைறயம் பசய்தததறன ரிமைிச்சம். 
ஆனறலம் பவக அரிதறகி சில நல்ல ரிமைறய யதறரததப் 
பமைடப்புகிளும் இல்லறரிமைல் இல்மைல. 
சு.பவணபகிறபறலின ‘ரிமைறயக்கில்'’ சிறுகிமைத அப்படிப்பட்ட 
நல்ல ரிமைறய யதறரததப் பமைடப்புகிளுனில் ஒனறு.

பபறக்கவ் கட்டுரைததற்ற ‘பகிலிபலபய கட ஆள 
நடரிமைறட்டரிமைில்லறத’  வணடிப்பறமைதக் கிமை் கட்டுரையUலிருக்கம் 
ஒரு பபரும்புளுனியரிமை் கட்டுரைதமைத அறுததத திருடுவதற்கிறகி 
அடிரிமை் கட்டுரைததில் ் கட்டுரைம்பம் பபறடும்பபறத ரிமை் கட்டுரைததிலிருநத 
முனகில் சததம் பகிட்கிிறத; ் கட்டுரைததம் கிசிகிிறத.

‘தடதட தவ்வலில் ் கட்டுரைம்பததின பற்கிள 
ரிமை் கட்டுரைததின அடிப்பறகிப் பபருநதணடில் 
முதல் உ் கட்டுரைறய்மைவ முழமைரிமையறகி 
நிகிழததவUல்மைல.  மூச்சு முட்டும் ஊமைரிமை 
முனகில் புளுனியரிமை் கட்டுரைததில் கிிளம்பUயத. 
பலசறகி பவரததத.  ரிமைறுபடி ஒரு இழப்பு 

இழததத தளளுனியதம் வறய் நிமைறய 
தணUப்பநத திணUததிருப்பவனுனின உறுரிமைல். 
[...]  எஙபகிற நரி ஊமைளயUடும் ஓமைச 
வநதத.  ஓமைச பநருஙகிிக்பகிறணபட 
வநதத.  ‘பUச்மைசயனற பயப்படறத...’ 
தனக்கததறபன மைதரியமூட்டிக்பகிறணடு 
் கட்டுரைம்பதமைத ரிமைறுபடி உ் கட்டுரைறயவUட்டறன. 
் கட்டுரைததக்கிசிபவறடு பகிர பகிர ஓமைச 
கிிளம்பUயத.  ் கட்டுரைம்பதமைதத தனுனியறகி 
எடுததத.  பற்கிளுனில் ரிமைினுரிமைினுததத 
் கட்டுரைததம்.’

அநத ரிமை் கட்டுரைததில்தறன பனறி பரிமைய்க்கம் மூக்கிம்ரிமைறவUன 
ரிமைகின பபததனன தூக்கப் பபறட்டு நறனக 
வருடஙகிளுக்க முன பசததப் பபறயUருநதறன.

திருடரகிள மூக்கிம்ரிமைறமைவ எழப்பU வUசறரிப்பதில் கிமைத 
பதறடஙககிிறத.  அரதத ஜறரிமைததில் வநத அவரகிள 
எழப்புமைகியUல் மூக்கிம்ரிமைற பகிட்கம் முதல் பகிளவU: 
‘எனன சறரிமைிபயறவ் நZஙகி? யறரும் பசததிட்டறஙகிளற?’

உளளூர சறவகிளுக்க மூக்கிம்ரிமைறதறன ஒப்பறரி 
மைவததப் பறடுபவள.  ’மூக்கிம்ரிமைறதறன எநத  
இழபவனறறலம் ரிமைற் கட்டுரைடிததப் பறடுகிிறறள.  அவளும்  
பபறய்வUட்டறல்... ஒப்பறரியUன மூச்சும் முடிநதவUடும்.’

திருடரகிள மூக்கிம்ரிமைறவUடம் ‘ஒம் ரிமைகின எறநத  
பUனனறடி ஒனக்க ஏதறவத பதறற்றம் பட்டுச்சற?’ எனறு 
பகிட்டு புளுனியரிமை் கட்டுரைததிலிருநத ் கட்டுரைததம் கிசிநத 
வUஷயதமைதயம் பசறல்லிச் பசல்கிிறறரகிள.

மூக்கிம்ரிமைறவUன பதிமைனநத வயத ரிமைகின பபததனன 
‘ஸடறட்டர பபட்டிமையத’  திருடிவUட்டதறகி ஊருக்கள 
சநபதகிப்படுகிிறறரகிள.  பபறலிஸ அவமைனயம்,  கடபவ 
மூக்கிம்ரிமைறமைவயம் பபறலிஸ ஸபடஷனுக்க 
அளளுனிப்பபறட்டுச் பசல்கிிறறரகிள.  பசய்யறத கற்றதமைத 
ஒப்புக்பகிறளளமைவக்கிபவணடி அடிதத 
உமைதக்கிப்படுகிிறறரகிள.  ஒருநறள முழதம் சறப்பUட 
எதவம் பகிறடுக்கிறரிமைல் அடுததநறள பகிறடுக்கிிறறரகிள:

‘மூனறு ரிமைணUக்க ப் கட்டுரைணடு பபறட்டணதமைதத தூக்கிி  
எறிநதறரகிள.  அழக்பகிறிய பபறணUயUல் ரிமைஞ்சள  
தணணZர.  வறய் மைவதததம் உப்பு கிரிததத.  யறருமைடய  
மூததி் கட்டுரைபரிமைற?’

பதறடரும் பபறலிஸ ‘வUசற் கட்டுரைமைணயUன’  உச்சகிட்டரிமைறகி 
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இருவரும் நிரவறணரிமைறக்கிப்படுகிிறறரகிள;  பபததனமைன 
அவன தறய் மூக்கிம்ரிமைறமைவ வனபுண் கட்டுரை 
நிரபநதிக்கிிறறரகிள.  பபறலிஸகிற் கட்டுரைரகிளும் மூக்கிம்ரிமைறமைவ 
வனபுணரகிிறறரகிள.

‘மைகிபயடுததக் கம்பUட,  தளளுனிவUட்டறரகிள. 
ரிமைனதில் பயஙகி் கட்டுரை பயம் தவU் கட்டுரை 
பவபறதவம் இல்மைல.  ’கிததன 
பகிறனனுடுபவறம்’  -  ஊசியறல் சிசுனததில் 
கததினறரகிள.  ’பஜறலி பணண’ 
கிணகிமைளத தி் கட்டுரைட்டினறரகிள.  ரிமைறுபடி 
கததவUடறரிமைல் ரிமைமைறததறன சிசுனதமைத. 
மைகிகிமைளப் பUடிதததம் சிசுனததில் 
இறஙகிியத ஊசி.

அழதவணணம் பரிமைபல வUழநதறன 
பபததனன.  அவன கழநமைதயறகிி 
ஒட்டுவதபபறல் இருநதத.  கிணகிமைள 
மூடி மூச்சடக்கி இறுகிியத முகிம். 
கிட்டமைள நிமைறபவற...  பUன ஆமைட 
கிமைளநத ரிமைறறி ரிமைறறித தறவUய பபறலிஸ 
தடியனகிள...’

பபததனன திருடவUல்மைல எனபத பதரிநததம் 
அவரகிமைள பவளுனிபய வUடுகிிறறரகிள.  பவளுனிபய வநத 
பபததனன அவரிமைறனம் தறஙகிறரிமைல் புளுனியரிமை் கட்டுரைததில் 
பதறஙகிிவUடுகிிறறன.  ஊருக்பகில்லறம் ஒப்பறரி 
மைவக்கம் மூக்கிம்ரிமைற வறய்வUட்டு ஒப்பறரி 
மைவக்கிமுடியறரிமைல் வறய்க்களபளபய முனகம்படி 
ரிமைருகிிப் பபறகிிறறள.

‘நZல களததஙகிமை் கட்டுரை - நறஙகி
நினனழவம் ரிமைநதறமை் கட்டுரை
நினனழத வZடு வநதற
நZரு தணணU யறரு கடுப்பற
தூ் கட்டுரைதபத பபஞ்ச ரிமைமைழ
தூததபலற எனனுனிருநபதன
வறசல்ல பபஞ்ச ரிமைமைழ
வரிக்கில்மைல பபதததிப்பபற
கிணடறருக்க நல்ல ரிமை் கட்டுரைம்
கிணக்கிணவற இநத ரிமை் கட்டுரைம்
உளளZடு அற்ற ரிமை் கட்டுரைம்
உளளுக்களள பவநத ரிமை் கட்டுரைம்’

கிமைத முழதம் தணடுததணடு கிறட்சிகிளறகி முனனும் 
பUனனும் நகிரகிிறத.  அப்படிபய ஒரு கறும்படம் பபறல் 

வUரியம் கிறட்சித தளுனிகிள.  மூக்கிம்ரிமைறமைவ திருடரகிள 
நளளுனி் கட்டுரைவUல் எழப்புவதில் ஆ் கட்டுரைம்பரிமைறகிிறத கிமைத. 
பபததனமைனக் கறிதத அவரகிள பகிட்டதம் அவள 
ரிமைனதில் வநதபபறவத ’லததிகிள பதறஙகம் கி் கட்டுரைஙகிள.’ 
ஒரு பப் கட்டுரைவலததின ஒப் கட்டுரை ஒரு கிறட்சிததளுனி. ஸபடஷன 
மூமைலயUல் பதஙகிியUருக்கம் மூக்கிம்ரிமைறவUன கிண 
ரிமைட்டததில் பபறலிஸ மைகியUல் பதறஙகம் லததிகிள 
எததமைன முமைற வநதபபறயUருக்கம்!  ரிமை் கட்டுரைதமைத 
அறுததத தளளும் நளளுனி் கட்டுரைவUன ரிமைரரிமைம்,  ரிமை் கட்டுரைததிலிருநத 
எழம் முனகில்,  தமைல உயரததிப் பறரததறல் ரிமை் கட்டுரைததில் 
பதறஙகம் பசுரிமைறடுகிளுனின ‘ரிமைறசு’,  கரிமைிழறகி எரியம் 
ரிமைஞ்சள பவளுனிச்சததில் ் கட்டுரைம்பததில் ஒட்டியUருக்கம் 
் கட்டுரைததததின ரிமைினுரிமைினுப்பு,  ரிமை் கட்டுரைததில் தூக்கரிமைறட்டித 
பதறஙகம் பபததனுனின ் கட்டுரைததம் தமை் கட்டுரையUல் பசறட்டுச் 
பசறட்டறகி வUழவத எனக் கிமைத முழக்கி 
கிறட்சிச்சட்டகிஙகிள. 

தினம் கிறமைல பனறிகிமைள பரிமைய்ததச் பசனறு அமைவ 
ரிமைனுனிதரிமைலதமைதத தினறு பபறடும் வUட்மைடமைய 
எருவறக்கிி வUற்று வறழக்மைகிமைய ஓட்டும் 
மூக்கிம்ரிமைறவUன வறழக்மைகியம் நுணக்கிரிமைறகிச் 
பசறல்லப்பட்டிருக்கிிறத.  அநதப் பனறிகிள கட 
கிறட்சிப்படுததப்பட்டிருக்கிினறன.

“ஒல்லிவறல் வZசி ஓடும் மூணறம் ஈதத 
பகிறணக்கிறத பனறிக்க இ் கட்டுரைணடு கிறம்புகிள 
பசறமைட.  ஜலதறரி கிருஞ்பசறு உடல் 
முழக்கி.  இநத வம்சபரிமை ஈததக்க ஒரு 
கிறம்பு பசறமைடயறகிி வருகிிறத. இறுதியUல் 
ரிமைடியற்ற கிறம்புகிள.  பபறன ஈததில் 
யறனமூக்க கட்டி ஈணடத.  ஊப் கட்டுரை 
அதிசயUததப் பறரததத.”  

இப்படிப் பனறி பரிமைய்தத அவற்றின வUட்மைடமைய 
எருவறக்கிினறல் ஒரு மூட்மைடக்க இருபதமைதநத 
ரூபறய் கிிமைடக்கம். அநதக் கிறசில் கட பஙக பகிட்கம், 
அவமைள வனபுணரும் ரிமைனுனிதரகிள.  அததமைனமையயம் 
சகிிததக் பகிறணடு அவரகிள வZட்டு இழவக்க ஒப்பறரி 
மைவக்கம் மூக்கிம்ரிமைற.  ஆனறல் அவமைள உமைடததப் 
பபறடுகிிறத, திருடரகிள பசறல்லிச் பசல்லம் வUஷயம் - 
‘ரிமைகின பபயறகிிவUட்டறனற?  அவன 
பதய்வரிமைறகிவUல்மைலயற?’

ரிமைகின கடியUருப்பதறகிச் பசறல்லப்படும் அநத ரிமை் கட்டுரைதமைதப் 
பறரதத ‘கிட்டி அமைணக்கி முடியறத அடிரிமை் கட்டுரைததில் 
பநஞ்மைசச் சறய்தத கிணகிள கிலஙகிிவUட்டு’ அதன கிcபழ 
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பகிறஞ்சபந் கட்டுரைம் உட்கிறரநதவUட்டு வருகிிறறள மூக்கிம்ரிமைற. 
இ் கட்டுரைவUல் ் கட்டுரைததம் வநததறகிச் பசறல்லப்படும் அநத 
ரிமை் கட்டுரைததடியUல் அவளுக்கக் கிிமைடப்பத அதன 
களுமைரிமையம்,  பூததக் கலஙகம் அதன அழகம்,  கிcபழ 
உதிரநத கிிடக்கம் புளுனியம்பUஞ்சுகிளும்தறன. 

அத சரி,  பபயறனறலம்,  பதய்வரிமைறனறலம், 
‘ரிமைறயக்கில்’மைல பநஞ்சில் சுரிமைக்கம் கமைகியறனறலம் 
மூக்கிம்ரிமைறவக்க அத ரிமைகினதறபன?

***

ஆஸதிப் கட்டுரைலிய அ் கட்டுரைசறஙகிம் ’திருடப்பட்ட 
தமைலமுமைறயUனர’  கறிதத 2008-ஆம் வருடம் 
அதிகிற் கட்டுரைபூரவரிமைறகி பற் கட்டுரைறளுரிமைனறததில் தZரரிமைறனம் 
நிமைறபவற்றி பூரவ கடியUனரிடம் ரிமைனனுனிப்புக் பகிட்டத. 

-பசனற வருடம் டிசம்பரில் கிறனபபர் கட்டுரைற 
பற் கட்டுரைறளுரிமைனறததக்கச் பசனறிருநதபபறத அஙபகி 
பறரமைவக்க மைவக்கிப்பட்டிருநத,  அ் கட்டுரைசறஙகிம் 
நிமைறபவற்றிய ரிமைனனுனிப்புக் கிடிததமைதப் படிதபதன. 
அதன அருபகிபய அநத ரிமைனனுனிப்மைப ஏற்றுக் பகிறணடு 
பூரவகடியUனரின பU் கட்டுரைதிநிதிகிள எழதிய கிடிதமும் 
இருநதத.  அநதக் கிடிததபதறடு பசரதத,  ரிமைனனுனிப்மைப 
ஏற்றுக்பகிறணடதன அமைடயறளரிமைறகி பூரவகடிகிள 
பயனபடுததிய ஒரு பபறருமைளயம் அவரகிள 
அ் கட்டுரைசறஙகிததக்கக் பகிறடுததிருநதறரகிள.

அத கழநமைதகிமைள ஏநதிச் பசல்வதற்கிறகி 
பூரவகடியUனர பயனபடுததிய ‘Coolamon'  எனற 
கிணணறடிப்பபமைழ.  ஆம்,  கழநமைதகிமைளத ‘திருடிச்’ 
பசனற ஒரு சமூகிததக்க அவரகிள திருப்பUக் பகிறடுதத 
பரிசு -  கழநமைதகிமைளப் பறதகிறப்பறகி ஏநதிச் பசல்லம் 
பபமைழ.

oOo

http://padhaakai.com/2015/09/07/sethupathi-arunachalam-on-su-
venugopal/
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மானுடத் துயர்- பால்ைனில் ர் சுனிைள் செதாகத சிகய முன்கவேத்து... - ைடலூர் ச் சீனு

ரிமைறனுட தக்கிம்  எனபறறரு பசறல் உணடு,   இநத 
உடல் பகிறணடு இஙக பUறநத வருவதனறபலபய, 
அதன எல்மைலகிள கிற் கட்டுரைணரிமைறகி ,   ரிமைறனுட உடலம் 
உருவறகம்பபறபத  அதன  கிட்டமைரிமைப்புக்கள 
எழதப்பட்டுவUட்ட தக்கிம்.  ரிமைறனுடம் அனுபவUக்கம் 
அமைனதத தக்கிஙகிளும்,  அதன பU் கட்டுரைதிபலிப்பு ரிமைட்டுபரிமை 
எனறு  தததவ ஆய்வகிள உமை் கட்டுரைக்கிினறன.  இநத 
பU் கட்டுரைதிபலிப்பு தக்கிஙகிமைளத பதறகதத  சற் கட்டுரைரிமைறன 
ரிமைறனுட தக்கிததக்க வநத வUழபவபன ஆதரிமை 
சறதகின.

இமைவ எல்லறம் உயர தளததில்,  இமைவ கறிதத எநத 
பU் கட்டுரைக்மைஞயம் இனறி  இநத தக்கிததில் தவறி 
வUழவத இருக்கிிறபத. அநதத தயர  இமைணபய அற்ற 
ஆறுதபல அற்ற தயர.   நரிமைக்க ரிமைிகி அருபகி 
அததயரில் வUழபவரகிள.  உலவUக் 
பகிறணடிருக்கிிறறரகிள.    அ் கட்டுரைவறணUகிள.  நZ ஒரு 
ஆம்பமைளயற எனற வUனறமைவ எதிரபகிறணடு 
பகிறமைலகிள நிகிநதிருக்கிினறன.  நZபயல்லறம் ஒரு 
பபணணற எனும் ஒற்மைற பசறல்லில் பல 
தற்பகிறமைலகிள நிகிழநதிருக்கிினறன.  அமைடயறளதமைதச் 
சநபதகிிக்கம் ஒரு பசறல்மைல சமூகிததறல் தறள 
இயலறத எனுனில் தனக்கிறன அமைடயறளதமைத இநத 
உடலக்களளுனிருநத,  உறவகிளுக்களளுனிருநத, 
சமூகிததிலிருநத  கிணம்கிணரிமைறய் நிததம் 
தய் கட்டுரைதமைதயம் அவரிமைதிப்மைபயம் உணடு பசறிததபடி, 
நிறுவ முயல்கிிறறரகிபள அ் கட்டுரைவறணUகிள அவரகிளுனின 
தக்கிம்,  புததன அமைடநத தக்கிதமைதவUடப் 
புனுனிதரிமைறனததறன.  

அ் கட்டுரைவறணUகிள கறிதத பதிவகிளும் ,ஆவணஙகிளும் 
நிமைறய கிணடிருநதறலம்,  அவரகிள கறிதத 
புமைனவகிளுனில் ஆழரிமைறன ஒனபறன ,சு .பவணபகிறபறல் 
அவரகிளுனின சரிமைமதத்தை மீபததிய பநடுஙகிமைதயறன 'பறல்கினுனிகிள' 
புமைனமைவபய பசறல்பவன . 

ரிமைதமை் கட்டுரை கிம்பம் ஆகிிய ஊரகிளுனில் ப் கட்டுரைவU வறழம் 
வUவசறயதமைத அடிப்பமைடயறகிக் பகிறணட,  இநதத 
தமைலமுமைறயUல் பவமைலக்க பசல்லம்]  கட்டுக் 
கடும்பம் ஒனறினுனில் நிகிழம் கிமைத.  கிிட்ணற 
[ஊ் கட்டுரைறருக்க பரிமைறகிினுனி]  அவரகிளுனின பசல்லக் கழநமைத. 
அவன வள் கட்டுரை வள் கட்டுரை அவன பறல் திரிபு 
கிணடிக்கிப்படுகிிறத.  ஒரு சூழலில் தறன ஒரு பபண 

என திட்டவட்டரிமைறகி அறிநத,  தன பபணமைரிமைமையக் 
கிறததக்பகிறளள வZட்மைடவUட்டு பவளுனிபயறுகிிறறன 
கிிட்ணற  அதன வUமைளவறகி அவனுக்கிறன 
பசறதமைதயம் இழக்கிிறறன .

 பநடுநறள கிழிநத ஒரு பபணணறகி, தனத கலபதய்வ 
வழிபறட்டில் தனத கடும்பதமைதக் கிறண வருகிிறறன. 
அவரிமைறனப்படுததி வU் கட்டுரைட்டப்படுகிிறறன.  ரிமைமதத்தை மீணடும் பல 
வருடம் கிழிதத கிிட்னறமைவ அவனத அக்கிற ஒரு 
பதட்டரிமைறன சூழலில் சநதிக்கிிறறள.  கிிட்னற அவனத 
இயல்பறன சமைரிமையல் திறமைரிமையறல் ஒரு உணவகிததில் 
ரிமைறஸட் கட்டுரைறகி இருக்கிிறறன.  அவனத பறலியல் பதறழன 
அவமைன ஏரிமைறற்றிவUட்டுச் பசனற சூழலில்,  ஒரு 
ரிமைகிமைனத ததபதடுதத ,தனுனிமைரிமையUல் வறழநத 
வருகிிறறன . 

திவ்யறவUன பநறக்கிில் பசறல்லப்படும் புமைனவ,  ஒரு 
பபணணறகி  தனத தம்பUமைய நிமைனததக்கட பறரக்கி 
இயலறத திவ்யற,  இறுதியUல் அவனுக்கள உமைறயம் 
தறய்மைரிமைமையக் கிணடு,  அதன வறயUலறகி  அவனத 
ஆளுமைரிமைமைய அவள அஙகிcகிரிப்பதடன நிமைறவ 
பகிறளகிிறத .  பறல்கினுனிகிள. தரிமைிழின யதறரததவறதம் 
,இயல்புவறதம் முயஙகிிய புமைனவ .நவZன  தரிமைிழ 
இலக்கிியம் அதன வ் கட்டுரைலறற்றுப் பபறக்கிில் இயல்புவறத, 
புமைனவகிளுனில் உச்சம் பதறட எனன பதமைவபயற அமைத 
ரிமைட்டும் 'கிணடுபUடிதத'  நZக்கிி பமைடப்புகிமைள உருவறக்கிி 
முன பசல்ல,  .ரிமைறறறகி பUற பரிமைறழிகிளுனில் அத 
பசழிததத மைப் கட்டுரைப்பறவUன ஒரு கடும்பம் சிமைதகிிறத 
புமைனவUன வZச்மைச தரிமைிழில் பதடினறல் எதவம் 
பதறறத எனபத அப்பட்டரிமைறன உணமைரிமை .    

ஒரு கிறலகிட்டம் பUனவறஙகிி, அடுதத நகிரவ தவஙகம் 
இச்சூழலின பதறமைகி என நறஞ்சிலின 'யறம் உணபபம்' 
பபறல சில புமைனவகிமைள பட்டியல் இட்டறல் அதில் 
இமைணயம்  ஒனறறகி 'பறல்கினுனிகிள '  இருக்கம்.  இக் 
கறுநறவல் அதன அடிப்பமைடக் கிட்டமைரிமைப்பறல் 
பசறிவறகி உருவறகிி,  பறததி் கட்டுரைஙகிமைள கமைறநத 
பசறற்கிளுனில் முனமைவதத புமைனவUன வளரச்சிப் 
பபறக்கிில் அவரகிளுனின ரிமைறறும்,   ரிமைறறறத கண 
இயல்புகிள தலஙகவதன வழிபய வறழவக்க 
இமைணயறன நிகிர அனுபவரிமைறகி வUரிகிிறத . 

திவ்யறவUன பநறக்கிில் பசறல்லப்படும் இப்புமைனவ, 
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அவளத பநறக்கிில் கிிட்ணற பரிமைல்ல பரிமைல்ல 
திரிபமைடவமைத,  அவள அமைடயம் அபத கறுகறுப்புடன 
வறசகிருக்கள நிகிழததகிிறத.  கறிப்பறகி தன ரிமைகிளுக்க 
பறல் த் கட்டுரை இயலறரிமைல் தகிிக்கம் தனஙகிளுடன திவ்யற 
வZட்டுக்க வரும்பபறத, கிிட்ணற தன ரிமைகிளுக்க அவனத 
முமைலக் கிறம்மைப  சுமைவக்கிக் பகிறடுதத,  ஆறுதல் 
பசய்வமைதக் கிறணம் தருணம் ,  அவளத திமைகிப்பு 
வறசகினுக்கம் பதறற்றுகிிறத.  புமைனவUன இறுதியUல் 
பரிமைறகிினுனியUன கழநமைத பரிதிமைய இவன பகிறடுதத 
மைவததவன எனும் ரிமைனதடன எடுதத பகிறஞ்சுகிிறறள. 
இநத பரிமைல்லிய ரிமைறற்றம் இஙகம் நிகிழ ,இதபவ 
இநதப் புமைனமைவ கிமைலத தருணம் கடிய பமைடப்பறகி 
ரிமைறற்றுகிிறத .

கிிட்ணற பகிறவUல் பகிறமைடக்க வருகிிறறன,  தகி் கட்டுரைறறில் 
பபறறுததப் பபறகம் கிிட்ணற 'பபறடற அலிப்பயபல' 
எனற வசவ கிறதில் வUழநததம் 'ஆரிமைறணடற அத 
எனன பநறட்ட வரும்பபறத பதரியமைலபயற? 
இனபனறருக்கிற பசறல்லிப்பறப் கட்டுரைன ,பகிறட்மைடயUல 
ரிமைிதிக்கிிபறன '  என ஆபவசரிமைறகி புடமைவ வழிததக் 
கிிளம்பும்பபறத ,   ''  'எப்டிக்கிற ரிமைனுஷனறல பவறுக்கி 
முடியத?  பவறுக்கிறதக்கிறகி வறழ முடியரிமைற?''  எனக் 
பகிட்கம்பபறத,  உணமைரிமையUல் உடன வறழம் சகி 
ரிமைனுனிதன எனபற ரிமைனம் ஏற்கிிறத .   

நவZன கிறவUய நமைடயUன உச்சம் பவணமு் கட்டுரைசு 
சிகிணடினுனி எனுனில் ,  எதறரததவறதததின முகிம் 
பரிமைறகிினுனி.  இனமைறய தரிமைிழநறவல்  இலக்கிிய வமைகி 
பபதஙகிள  பசழிப்பறகி இயஙகம் ,வ் கட்டுரைலறற்று சறட்சியம் 
இமைவ இ் கட்டுரைணடும் . 

பறல்கினுனிகிள கிமைதயUல் ஒரு வரி வருகிிறத ''இயற்மைகி  
சிலருக்க ரிமைட்டும் தனத சற் கட்டுரைரிமைறன கிறருணயதமைத  
,அவரகிளுனின இயல்பறகி பபறதிநத வறழ அனுப்பU  
வUடுகிிறத ''.    பறல்கினுனிகிள நறம் கிட்டி உருவறக்கிிய 
அறம்,  ரிமைனுனித பநயம் இவற்றுக்கப் பUனனுளள 
அற்பரிமைறன 'மைரிமையதமைத 'ஒரு ரிமைிமைகிச் பசறல்லரிமைினறி 
பரிசcலிக்கி மைவக்கிிறத .

ரிமைறரபகிஙகிள பறல்தரும் கினுனிகிள எனுனில், கழநமைதமையத 
தநத ,தறய்மைரிமைமையத தநத,  பறல் புகிட்ட இயலற 
ரிமைறரபகிஙகிமைளத தநத ,  இநத இயற்மைகிப் பUறழமைவ 
எதில் பசரக்கி?  இநத வறமைதயUன கிமைல பவற்றிபய 
பறல்கினுனிகிள .

இரு பநடுஙகிமைதகிள அடஙகிிய பறல்கினுனிகிள பதறகதில் 

இ் கட்டுரைணடறவத பநடுஙகிமைத 'இமைழகிள'.  அவரிமைதிப்பும், 
புறக்கிணUப்பும்,  கிcழமைரிமையம்,  பகிறஞ்சம் கிறருணயமும் 
இமைழகிளறகிக் பகிறணடு பநய்யப்பட்ட  வறழக்மைகிமையச் 
சுரிமைக்கம்  ் கட்டுரைறரிமைமூரததி எனும் அ் கட்டுரைசுப்பளளுனி ஆசிரியரின 
நிமைனவகிளறகி வUரியம் கிமைத.

தரிமைிழகி அ் கட்டுரைசு பறடப்புததகி அட்மைடகிளுனில் ஒரு பதறடர 
வறசகிம் பபறறிக்கிப்பட்டிருக்கம்.  தZணடறமைரிமை ஒரு  
பறவச்பசயல்.  தZணடறமைரிமை பபருஙகற்றம்.  தZணடறமைரிமை  
ரிமைனுனிதததனமைரிமை அற்ற பசயல்.   இநத வறசகிஙகிள 
எனறு கிறலறவதி ஆகம்?   தZணடறமைரிமை எனபத 
பசறரியறசிஸ பபறல பவளுனிபய பதரியம் அமைடயறளம் 
ரிமைட்டுபரிமை.  பநறயUன பவர எநதக் கிலறச்சற் கட்டுரைமும், 
பணபறடும் பசனறு தZணட இயலற ரிமைறனுட ரிமைனததின 
இருணட ஆழததில் எஙபகிற  உளளத.

ஜZன கடறல் தனத ஆவணம் ஒனறினுனில் 
ரிமைனுனிதனுக்கம் க் கட்டுரைஙகக்கரிமைறன ஆச்சரயகி் கட்டுரைரிமைறன 
ஒற்றுமைரிமை என வனபுணரவ  உளளுனிட்ட சில அடிப்பமைட 
அலககிமைள வUவரிக்கிிறறர.  அதில் ஒனறு  'வலதத' 
க் கட்டுரைஙக இளம் பபணகிள கட்டததடன,  பறதகிறப்பு 
ரிமைிகநத வலவறன கிிமைளயUல் தஙககிிறத.   தமைச 
புமைடதத ருசியறன பழஙகிள  அதற்க 
ரிமைட்டுபரிமை.'இமைளதத'  க் கட்டுரைஙககிள வலததவனுக்க 
அடிமைரிமை பசவகிம் பசய்த,  அணடி வறழநத,  அவன 
வUட்டுத தரும் உணவகிமைள உணடு ஜZவUததக் 
கிிடக்கிினறன. 

இக் கிcழமைரிமையUன பவரகிள ரிமைறனுடததக்கம் அப்பறல் 
உளளபதற எனறும் பதறனறுகிிறத.  அடிமைரிமைகிள இனறி 
உபரி இல்மைல.  உபரி இனறி உடமைரிமை இல்மைல. 
கடும்பம்,  தனுனிச் பசறதத,  அ் கட்டுரைசு,  கிடநதகிறலம் எதவபரிமை 
இல்மைல.  அடிமைரிமைகிமைள பவறுக்கிறரிமைல் சகி ரிமைனுனிதமைன 
ஒரு ரிமைனுனிதனறல் அடிமைரிமையறகி நடதத இயலறத.  இத 
ரிமைற்பறறரு அடிப்பமைட உளவUயல் சிக்கில்.  

நில உடமைரிமை சமுதறயம் ரிமைறறி,  ஜனநறயகி யகிததக்கள 
நுமைழநதவUட்படறம்.  ஆனறல் நரிமைத சமூகி ஆழரிமைனம் 
இநத நிலப்பU் கட்டுரைபுததவ ரிமைனநிமைலயUல் இருநத முற்றறகி 
பவளுனிபயறி ஜனநறயகிப் பணமைப எய்திவUட்டதற? எனறு 
வUனவUனறல், வUமைட ரிமைழப்பலறகிபவ அமைரிமையம்.

எனத நணபர அபரிமைரிக்கிற பசனறு இறஙகிிய முதல் 
நறள,  முதன முதலறகி பகிட்ட அறிவறுததல் இத. 
''நZஙகி பறட்டுக்க பகிஷார்ஜுவலற ,  மைகிகலக்கி மைகி 
நZட்றபதற,  பதறட முயற்சி பணறபதற பணணUடறதZஙகி. 
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அவஙகி பவளளக்கிற் கட்டுரைஙகி,  நZஙகி அவஙகிகிிட்ட அப்டி 
நடநதக்கிறத இஙகி சட்டப்படி கற்றம்.''

பவபறறரு நணபர பசறனனறர ''பலநறள பசறநதம் 
பபறல முகிம் பூரிக்கி ஹறய் எனறு பசறல்வறரகிள. 
அவ்வளவதறன அததடன முகிதமைத திருப்பUக் 
பகிறளவறரகிள. நZஙகிள எனபறறரு ஜZவன அஙகிிருப்பபத 
அவரகிளுக்க பதரியறத. அவரகிளுனின பUமைளனட் ஸபறட் 
அததமைன வலவறனத'' 

சரிமைமதத்தை மீபததில் பவளமைளயறமைன நறவல் ரிமைமதத்தை மீதறன 
உமை் கட்டுரையறடல் ஒனறினுனில் பஜயபரிமைறகின பசறனனறர 
''ஒரு தலிததறல்தறன தலிததின தயமை் கட்டுரை எழத முடியம்  
எனும் கற்று உணமைரிமையறனறல்,  ஒரு தலிததறல்  
ரிமைட்டுபரிமை அநத எழததிலளள வலிமைய உண் கட்டுரைமுடியம்  
எனறறகிிறத. இத இலக்கிியததக்பகி புறம்பறனத. தலித  
இலக்கிியம் எனும் வமைகிப்படுததலறல் [சமூகிததில்  
அவரகிள எப்படி தனுனிமைரிமைப்படுததப்படுகிிறறரகிள],  
தனுனிமைரிமைப்படும் பபறக்பகி இறுதியUல் எஞ்சும்''.  
  
சறதிக் கிcழமைரிமையறல்,  தனுனிமைரிமைப்படுததப்படும், 
புறக்கிணUக்கிப்படும்,   ஒருவன கருதி ஈ் கட்டுரைம் உல் கட்டுரைறத 
தனத கிறயதமைத,  அதன வலிமைய,    நிமைனததப் 
பறரப்பபத 'இமைழகிள'  எனும் பநடுஙகிமைத.  தய் கட்டுரைததில் 
பரிமைல் சறதி,  கிcழ சறதி உணடற எனன?  அத ரிமைறனுடப் 
பபறத.  சறதியUன பபய் கட்டுரைறல் தறன அமைடநத கிcழமைரிமைகிள, 
அத ஏன அதன பவரகிள எஙபகி எனறு புரியறரிமைல் 
திமைகிதத நிற்கம் ஒரு ரிமைிடில்க்ளறஸ ரிமைனதின 
நிமைனவமைலகிபள இக் கிமைத.

இலக்கிியப் புமைனவகிளுனில்,  கறிப்பUட்ட இ் கட்டுரைணடு 
கிமைதகிள ரிமைிகி தனுனிததவரிமைறனமைவ.  முதலறவத 
பதறப்பUல் முகிரிமைத ரிமைமதத்தை மீ் கட்டுரைறனுனின சனனதியUல் எனும் கிமைத. 
அடுததத பஜயபரிமைறகின எழதிய வணஙகிறன எனும் 
கிமைத. 

சனனதியUல் கிமைதயUல் அததத ஊரின [கிப்பலில் பபறய் 
சம்பறதிதத]  பணக்கிற் கட்டுரை பறய்.  அவருக்க இ் கட்டுரைணடு 
ரிமைகினகிள.  வளளுனி தவஙகிி அவளத பப் கட்டுரைன வமை் கட்டுரை 
அமைனவரும் அவ் கட்டுரைத கடும்பததின பவமைலயறட்கிள. 
் கட்டுரைறஜற பபறல வறழகிிறறர பறய்.  பவமைலக்கிற் கட்டுரைரகிமைள 
ரிமைனுனிதரகிளறகி ரிமைதிக்கிறதவர.  கடும்ப சணமைட உக்கிி் கட்டுரைம் 
அமைடநத தனத பசறததக்கிமைள இரு ரிமைகினகிளுக்கம் 
எழதி மைவக்கிிறறர.  வளளுனி கடும்பம்.  இரு ரிமைகினரிமைறர 
வZடுகிளுக்கம் ரிமைறறி ரிமைறறி அடிமைரிமை பசவகிம் பசய்கிிறத. 
பநறய் முதமைரிமை இ் கட்டுரைணடும் பறமைய கடும்பததினரின 

புறக்கிணUப்புக்க ஆளறக்ககிிறத.

ஒரு நறள கிறமைல பறய் கிணவUழிததப் பறரக்கிிறறர. 
நடக்கி இயலறத பநறய் முற்றிய பறய்,  ரிமைசூதி வறசலில் 
அனறமைதயறகி மைகிவUடப்பட்டுக் கிிடக்கிிறறர.  அழத 
புலம்புகிிறறர.  எவரும் அவருக்க உதவம் நிமைலயUல் 
இல்மைல.  வளளுனி ரிமைட்டும் ஒவ்பவறரு நறளும் அவமை் கட்டுரைக் 
கிடநத பசல்லம்பபறதம் அவமை் கட்டுரை சுததம் பசய்த, 
ஏரிமைறனகிள தன  கடும்பததக்க அளுனிக்கம் ரிமைிச்சிலில் 
பகிறஞ்சதமைத அவ் கட்டுரைத வட்டிலில் வறரததவUட்டு 
பசல்கிிறறள.

ஒரு நறள புயலம் ரிமைமைழயம் வலக்கிிறத.  பறய் அழம் 
க் கட்டுரைல் ரிமைமைழயUன ஓலதமைதயம் தறணடி,  பசரியUல் 
இருக்கம் வளளுனியUன வZடு வமை் கட்டுரை பகிட்கிிறத.  சிறுவன 
முருகின திணமைணயUல் இருநத கதிதத 
இறஙககிிறறன.  ''அம்ரிமைற நம்ரிமை எஜரிமைறனரிமைற''  எனறு 
கவUயபடி ரிமைமைழக்கள புகநத ஓடுகிிறறன.  ஒரு கிணம் 
பயறசிக்கம் வளளுனி,  புடமைவமைய இழதத பசருகிி 
தறனும் எஜரிமைறன பநறக்கிி ஓடுகிிறறள.  நிரவறணரிமைறகிக் 
கிிடக்கம் தன எஜரிமைறமைனத தறய் பபறல ஏநதிக்பகிறணடு 
வZடு வருகிிறறள.

வணஙகிறன  கிமைத  கிறுததறன எனும் பணமைண 
அடிமைரிமை,  ஒவ்பவறரு கிணமும் எதிரப்பறல் 
ரிமைமதத்தை மீணபடழநத ஒரு ஆளுமைரிமையறகி உயரும் ரிமைரிணறரிமை 
கிதிமைய எழச்சியடன முனமைவக்கம் கிமைத.

முதல் கிமைத தரிமைிழில் நிகிழநத அபூரவஙகிளுனில் ஒனறு. 
நில உடமைரிமைச் சமூகிம் எனும் கிலறச்சற் கட்டுரைம் ஒனறிமைனக் 
கிட்டிமைவதத அடிப்பமைடச் ச் கட்டுரைடு ஒனறிமைன, பநர நிமைல 
அம்சம் ஒனறிமைன இததமைன வலவறகி, 
உளம்பபறஙகம் வணணம் பசறனன கிமைதகிள 
கமைறபவ.

இ் கட்டுரைணடறவத கிமைத ரிமைமதத்தை மீறலின கிமைத.  எனமைன உனனறல் 
அவரிமைதிக்கி முடியறத எனும் நிமைலக்க,  ஒவ்பவறரு 
கிணமும் தனமைனச் சூழம் கிcழமைரிமைகிமைளச் சுட்படரிதத 
ரிமைமதத்தை மீணபடழம் ஆளுமைரிமை ஒனறின கிமைத.

இநத இ் கட்டுரைணடு எல்மைலகிளுக்கம் இமைடப்பட்ட நிமைல 
ஒனறு உணடு.    தனக்க நிகிழவமைத 
ஏற்றுக்பகிறளளவம் முடியறரிமைல்,   ரிமைமதத்தை மீறிச்பசல்லவம் 
வமைகியறியறரிமைல்,  கிிடநதழலம் நிமைல.  இநத 
நிமைலயUல் நிற்கம்  ் கட்டுரைறரிமைமூரததி எனும் ஆசிரியர, 
தனக்க நல்லறசிரியர வUருத அறிவUக்கிப்பட்ட நறளுனில், 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 



  141 

தறன கிடநத வநத பறமைதமைய எணணUப்பறரக்கம் 
வமைகியUல் கறப்பட்ட கிமைத.

பபறடிநறயக்கினூர அருபகி,  பவலப்பUளமைளயUன 
பணமைணயறள  சமைடயறணடி ரிமைறரி  தம்பதி. 
அவரகிளுக்க இ் கட்டுரைணடு ரிமைகின இ் கட்டுரைணடு ரிமைகிள. மூததவன 
ப் கட்டுரைரிமைன.  ப் கட்டுரைணகிற டீச்சர  அவனுக்க ் கட்டுரைறரிமைமூரததி என 
பபயரிட்டு பளளுனியUல் பசரக்கிிறறள.  கிறளுனிமுதத எனும் 
கிருப்புச் சட்மைடக்கிற் கட்டுரைர 'நZஙகிளலறம் படிச்சறததறன  
இனுனிபரிமை உஙகிளுக்க வUடிவ கிறலம்'  எனறு பசறல்லி 
் கட்டுரைறரிமைமூரததிமைய ஆசிரியர பயUற்சி கில்வUயUல் 
பசரக்கிிறறர.

் கட்டுரைறரிமைமூரததியUன  கடும்பம் பரிமைறததமும்,  பணணண 
பவமைல,  கிடன என உமைழததக் கிமைளதத அவமைன 
ஆசிரியர ஆக்ககிிறறரகிள.  ் கட்டுரைறரிமைன ஆசிரியர ஆகிிறறன 
வZடு கிட்டுகிிறறன.  கழநமைதகிள வளரகிிறறரகிள. 
் கட்டுரைறரிமைமூரததியUன ரிமைமைனவU முததலட்சுரிமைி,  கிணவரின 
தம்பU,  தஙமைகிகிமைள சணமைட பபறட்டு வU் கட்டுரைட்டி 
வUடுகிிறறள.  மூதத தஙமைகியUன ரிமைகிமைள,  ரிமைமைனவUக்க 
பதரியறரிமைல் பசலவ பசய்த டீச்சர ட்மை் கட்டுரைனுனிங 
பசரக்கிிறறர.  ் கட்டுரைறரிமைமூரததி.பணU நிமைறவ எய்த ஆறு 
வருடஙகிள இருக்கம் நிமைலயUல் அவருக்க 
நல்லறசிரியர வUருத கிிமைடக்கிிறத.  தறன வறழநத, 
கிcழமைரிமைகிளும் அவரிமைதிப்புகிளும்,  பகிறஞ்சம் கிருமைணயம் 
கிவUநத இநத நடுதத் கட்டுரை வறழமைவ,  வUருத கிிமைடதததறல் 
வநத சிறு உவமைகியUன பUனனணUயUல் நிமைனவUல் 
பு் கட்டுரைட்டியபடி வZடு பநறக்கிி நடக்கிிறறர  ் கட்டுரைறரிமைமூரததி.  

கிமைதயUன பல இமைழகிளுனில் ஒனறறகி,  அ் கட்டுரைசுப் பளளுனி, 
அதன சுகிறதற் கட்டுரைம்,  ஆசிரியரகிள பதறடஙகிி ரிமைறணவரகிள 
வமை் கட்டுரை கிமைடபUடிக்கிப்படும் சறதிப் பறகபறடு என சரிமைகிறல 
கிcழமைரிமையUன வ் கட்டுரைலறறு ஒனறு,  பகிறஞ்சபரிமை பசறல்லி 
ரிமைமதத்தை மீதிமைய வUட்டு கிலறபூரவரிமைறகி ஆவணப்பதிவறகிிறத.  

் கட்டுரைறரிமைமூரததிக்க சுயரிமைறகி வநததற,  அல்லத கில்வUயறல் 
வUமைளநததற  இநத சுயரிமைறனம்.  அப்பறமைவயம் 
அம்ரிமைறமைவயம் வயத பபதரிமைினறி முதலறளுனி வZட்டில், 
எல்பலறரும் பபயர பசறல்லி அமைழப்பதில் அவனுக்க 
வருகிிறத முதல் பகிறபம். அப்பறவக்கம் அம்ரிமைறவக்கம் 
அவன பகிறபம் புரிவபத இல்மைல. இதல எனன கிிடக்க 
எனபற நிமைனக்கிிறறரகிள. 

பளளுனியUல், இளம்பU் கட்டுரைறயக் கிறதலில், ஆசிரியர பணUயUல், 
பதநZரக்கிமைடயUல் என ் கட்டுரைறரிமைமூரததி தன வறழவ நகிரும் 
அததமைன எல்மைலகிளுனிலம் புறக்கிணUப்பUன 

பவதமைனமைய எதிரபகிறளகிிறறன.   கிமைதக்கள ஒரு 
ரிமைிமைகிச்பசறல்லரிமைினறி நம்மைரிமை நிம்ரிமைதி இழக்கி 
மைவக்கம் தருணஙகிள பல வருகிினறன.  கறிப்பறகி 
் கட்டுரைறரிமைமூரததியUன கிறிக்கழம்பு பரிமைறகிம் அவமைன 
அமைலக்கிழிக்கம் தருணஙகிள.     ரிமைதியம் வZட்டுக்க 
வரும் அப்பற கிளுனிமைய சட்டியUல் மைவதத கிமை் கட்டுரைததபடி 
பUளமைளகிமைள அமைழக்கிிறறர.  பUளமைளகிபளற இனறு 
அம்ரிமைற சறயUபு வZட்டிலிருநத கிறி பUரியறணU பகிறணடு 
வருவதறகிவம் அதற்கிறகி கிறததிருப்பதறகிவம் 
பசறல்கிிறறரகிள.  பUளமைளகிள இனறு ''நல்ல பசறறு '' 
சறப்பUடப் பபறகிிறறரகிள எனறு உவமைகியடனும், 
பஙகமைவக்கி பவணடிய பதமைவ இல்லறததறலம் 
அனறு வயUறற் கட்டுரை சறப்பUடுகிிறறர அப்பற.  பஞ்சு பபறனற 
கிறி ருசி இழக்கி,பUளமைளகிள நறல்வரும் அம்ரிமைறமைவ 
பதடி பபறகிிறறரகிள.  அம்ரிமைற வழியUல் 
எதிரபடுகிிறறரகிள.  ரிமைமதத்தை மீநத கழம்பUலம்,  பUரியறணUயUலம் 
கிறிமையத பதடி பUளமைளகிள [கறிப்பறகி ் கட்டுரைறரிமைமூரததி] 
ஏரிமைறறுகிிறறரகிள. தம்பUயம் தஙமைகிகிளும் அளளுனி அளளுனி 
உணகிிறறரகிள,  அம்ரிமைற தஙமைகிகிளுனின தமைலமைய 
தடவUயபடி அவரகிமைளப் பறரததக் பகிறணடிருக்கிிறறர. 
அமைனததக்கம் பரிமைல் ் கட்டுரைறரிமைமூரததிக்க வலி தரும் 
நிமைனவறகி நி் கட்டுரைநத் கட்டுரைரிமைறகி தஙகவத,  அநத பUரியறணU 
அடி பUடிதத பகதி.  அமைத ஒரு பமைழய வட்டிலில்கட 
பகிறடுக்கிறரிமைல்,  அம்ரிமைறவUன முநதறமைனமையபய 
மைபயறகி ரிமைறற்றி அதில் பகிறடுதத அனுப்புகிிறறரகிள. 
அனறு அநத பUரியறணU அவனுக்க ருசிக்கிறரிமைல் 
பபறனதற்க அதவம் ஒரு கிற் கட்டுரைணம்.

ஊர திருவUழற பநருஙகி,  சகி ரிமைறணவரகிளுடன கிிளம்ப 
எததனுனிக்கிிறறன. நிமைனவUல் கிிடறபவட்டு, கிறிக் கழம்பு. 
அவரகிபளற ் கட்டுரைறரிமைமூரததியம் உடன வ் கட்டுரைப்பபறகிிறறன என 
அறிநத கறிப்பUட்ட நறளுக்க முனனதறகிபவ அவமைன 
புறக்கிணUததவUட்டு பபறய் வUடுகிிறறரகிள.   யறருரிமைற்ற 
வZட்டின முன அவரிமைறனதமைத சுரிமைநத தனுனிதத 
நிற்கிிறறன.

உறவUல் அவனுக்க தறததற முமைற.வற் கட்டுரைம் ஒரு முமைற 
கிறிக் கழம்பு சறப்பUடும் அளவ வசதி பகிறணடவர. 
கிறிக்கழம்பு வறசமைனமைய பUனபற்றி அவன வZட்டுக்க 
வரும்பபறபதல்லறம் [சறதி பசறல்லி திட்டி]  'அடிச்சி 
பதத நறமைய'  எனகிிறறர.  அநத வZட்டு பசணபகிததடன 
அவளுக்க திருரிமைணம் முடிநத பUனனும் ் கட்டுரைறரிமைமூரததிக்க 
உறவ பதறடரகிிறத.  நறக்க ருசி,  கிறரிமைப் பசியUல் வநத 
நிற்கிிறத.

சறதி ரிமைதம் பற் கட்டுரைறரிமைல்  நிகிழவத கிலவU ரிமைட்டுபரிமை. 
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சினன முதலறளுனி,  ் கட்டுரைறரிமைமூரததியUன பபரிய தஙமைகிமைய 
சுகிிக்கிிறறன.  அஙபகி சறதி தமைட இல்மைல.  ் கட்டுரைறரிமைமூரததி 
நசcரிமைறமைவ சுகிிக்கிிறறன.  அவரகிளுக்க கழநமைத 
பUறக்கிிறத. அஙக ரிமைதமும் தமைட இல்மைல.

சறதிப் படிநிமைலயUல் கிcபழ உளளவனறல் ஊருக்க 
பவளுனியUல்தறன ரிமைமைன வறஙகிி வZடு கிட்ட முடியம். 
ரிமைினசற் கட்டுரைபரிமை இல்லறரிமைல்,  கடபவ புதிதறகி வரும் 
அணமைட வZட்டறரின புறக்கிணUப்புடனும் பல நறட்கிள 
கிழிக்கிிறறரகிள.  கிட்டிய வZட்டில் ரிமைறட்டி மைவக்கி அப்பற 
அம்ரிமைறவUன ஒரு புமைகிப்படம்கட இல்மைல.

அவனத ஆசிரியர பயUற்சி வUடுதிக்க அவன பகிட்ட 
பணததடன அப்பற வருகிிறறர. ் கட்டுரைறரிமைமூரததிக்பகிற அவன 
வUட்டு வUலகி வUரும்பும் கிcழமைரிமைமைய ரிமைமதத்தை மீணடும் அவன 
பரிமைல் சுரிமைதத வநதவ் கட்டுரைறகி அப்பற பதரிகிிறறர. அப்பறமைவ 
யறப் கட்டுரைற எனபதபபறல பநறக்கிி, கிணணறல் பவளுனிபய வ் கட்டுரை 
பசறல்கிிறறன. வநததம் அப்பற கறுகிி நினறு பகிட்கிிறறர 
'ஏம்ப்பற நறன உளள வ் கட்டுரைக் கடறதற'.   அப்பற 
பகிறணடுவநத கிறசு பஜயசுதறமைவ கிவரவதற்கிறகி 
சட்மைட பபனட்டறகி ரிமைறறுகிிறத.    அநதக் கிறசு 
கிருஙகிணணUமைய  கட்டியடன வUற்று கிிமைடதத கிறசு.

கிமைதயUன  வலி ரிமைிகநத சிததி் கட்டுரைம் கிருஙகிணணU 
ஆட்டுக்கம் அதன கட்டிகிளுக்கம் அம்ரிமைறவக்கரிமைறன 
உறவ. அம்ரிமைற ஆடு வளரக்கிிறறள. அதில் பபறருளறதற் கட்டுரை 
வUடுதமைல உளளத.  ஆகிபவ அத முதலறளுனிக்க 
பUடிக்கிறத. ஆகிபவ ஒரு ஆடு இரு கட்டிகிளுக்க பரிமைல் 
அவளறல் எப்பபறதபரிமை வளரக்கி இயலறத.  ஒரு ஆடு, 
அதன அடுதத தமைலமுமைற வநதபUறக முநதிய 
தமைலமுமைறமைய அம்ரிமைற வUற்று வUடுவறள. 
ரிமைநமைதயறகி வளரக்மைகியUல் அப்படி ஒரு ஆடு ரிமைமதத்தை மீத 
பறசம் படியறத.   ஒற்மைறயறகி வளரக்கம்பபறத 
கிிட்டததட்ட அத பUளமைளகிளுக்க இமைணயறன 
உறவறகி ரிமைறறிவUடுகிிறத.  அதவம் கிருஙகிணணU 
கட்டிபபறட்ட ஆடு.  அம்ரிமைற ரிமைதியம் தனத 
உணமைவக்கட பட்டினுனி கிிடநத கிருஙகிணணUக்க 
அளுனிதத வளரக்கிிறறள.  ரிமைகின படிப்புக்கிறகி அமைத 
வUற்கிிறறள.  ரிமைகிள ஒனறிமைன இழநதவள பபறல ஆடு 
பUரிமைகியUல் ஏஙகிி அழகிிறறள.  அமைனததம் அறிநதம் 
அநதப் பணதமைதக் பகிறணபட ் கட்டுரைறரிமைமூரததி பஜயசுதற 
முன பகிததறகி நிற்கி புதிய உமைட வறஙககிிறறன. 
பஜயசுதற அவனுனின கலபதய்வம் பபயர பகிட்கிிறறள. 
அததடன அவமைன புறக்கிணUக்கிிறறள.  நசcரிமைறவடனறன 
கடலில் அவனுக்கள பஜயசுதறபவ எழநத 
வருகிிறறள.  நசcரிமைறவUன பUளமைளகிள அவனுமைடயமைவ. 

ஆனறல் அவனறல் ஒருபபறதம் அளளுனிக் பகிறஞ்ச 
முடியறத, ஒரு ரிமைரரிமைக்பகிறட்டுக்க அப்பறல் இருப்பமைவ.

முப்பரிரிமைறணம் பகிறணடு ் கட்டுரைறரிமைமூரததியUன வறழமைவ 
சிததரிததக் கிறட்டி ,புறக்கிணUப்பUன வலிமைய 
தல்லியரிமைறகி நரிமைக்க கிடததி ,  புறக்கிணUப்பதன பUன 
உளள சிறுமைரிமைமைய,  நரிமைத அற உணரமைவ பரிமைமௌனரிமைறகி 
பகிளவU பகிட்கிிறத இநதக் கிமைத. 

பதணUயறன எனும் இலஙமைகி எழததறளரின 
வறழவனுபவஙகிளுனில்  ஒரு சம்பவம் .சறதிப் 
படிநிமைலயUல் கிcழ படியUல் இருப்பவர பதணUயறன. 
ஊருக்கள பபரிய சறதி எப்பபறதம் சறதி சணமைடயUல் 
திமைளததக் பகிறணடிருக்கிிறத.  பதணUயறனுனின அம்ரிமைற 
கழநமைத பபற்றிருக்கிிறறரகிள.  பபரிய சறதியUல் 
கழநமைத பபற்ற ஒரு பபண  பU் கட்டுரைசவததில் 
இறநதவUடுகிிறறள.  பவளுனிபய சறதியUன படிநிமைல 
சணமைடகிள பUரிவகிள. 

பதணUயறன வZட்டுக்க பUன வறசலில்,  பபரிய சறதியUன 
ஆச்சி வநத நிற்கிிறறள.  தறமைய இழநத கழநமைதக்க, 
பதணUயறனுனின அம்ரிமைற தனத தறய்ப்பறமைல ஒரு 
கிிணணததில் வறரதத ஆச்சி வசம் பகிறடுதத 
அனுப்புகிிறறள.  

இலக்கிியமும் கிமைலகிளும்,  கிறல கிறலரிமைறகி 
புறக்கிணUக்கிப்பட்டவரகிள,  வஞ்சிக்கிப்பட்டவரகிள  பUன 
நினறு ரிமைறனுடதமைதக் பகிட்கம் கிருமைண அததறன. 
தறய்ப்பறலக்க எஙகம் பசிததிருக்கம் கழநமைதபபறல, 
புறக்கிணUக்கிப்பட்ட ஒருவனுனின கிருமைணக்கிறன ஏக்கிபரிமை 
இநத 'இமைழகிள'.  

Ooo
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ச. வவேணுவைாபால சின் புது வோசைன் - டி. வை. அை சிலன்

அமைனததச் பசயல்கிளுக்கம் எஙபகிற நிகிழம் சிறு 
தூணடுதமைல அவற்றின பதறடக்கிப்புளளுனியறகி 
வமை் கட்டுரையறுக்கிலறம்.  வறழக்மைகிமைய முழமைரிமையறகி 
வறழஙகிள எனறு இருப்பு ஒவ்பவறரு ரிமைனுனிதமைனயம் 
அதன பரிமைல்லிய அமைழப்புகிளறல் கிணம்பதறறும் 
தூணடிக் பகிறணடிருக்கிிறத.  தனுனிரிமைனுனிதன அவன 
இயல்பUற்பகிற்ப,  தூணடுதமைல அறிநத பகிறளளும் 
உணரதிறனுனின வZரியததிற்பகிற்ப சில தூணடுதல்கிமைள 
ரிமைனதில் அமைடகிிறறன.  அவற்றிலம் ரிமைிகிச் சிலமைவபய 
பசயல்கிளறகி தம்மைரிமை பவளுனிப்படுததகிினறன.  ரிமைற்றமைவ 
அமைனததம் அவன ரிமைனதக்களபளபய அழிநத 
வUடுகிினறன.  பசயல்கிளுனின அனுபவததில் வறழக்மைகி 
நிகிழகிிறத.

ஜூமைல முதல் பததியனறு ரிமைினனஞ்சல் பபட்டிமையத 
திறநதபபறத,   எனக்பகியறன ஒரு தூணடுதல் 
கிறததிருநதத.  அத எனன எனபதில் முக்கிியததவம் 
ஒனறும் இல்மைல.  அப்பபறதிருநத ரிமைனநிமைல 
அததூணடுதமைல பசயலறகி ரிமைறற்றும் உதபவகிதமைதயம் 
அளுனிததத.  ஒரு பவமைள அநபந் கட்டுரைததில் பவறு 
ரிமைனநிமைலயUல் இருநதிருநதறல் அத அப்பபறபத 
ரிமை் கட்டுரைணதமைதக் கிணடிருக்கம்.  சு.  பவணபகிறபறலின 
எழததக்கிள கறிதத சில கிட்டுமை் கட்டுரைகிள வழியறகிக் 
பகிளவUப்பட்டிருநதமைவ,  அநதத தூணடுதமைல 
உயUரப்புடன மைவததிருநத.  அவருமைடய சில 
புததகிஙகிமைள இமைணயம் வழியறகி வறஙகிிபனன. 
தூணடுதல் பசயலறகித பதறடஙகிி வUட்டத.  அதன 
வUமைளவ எதவறகி இருநதறலம் அனுபவUததததறன 
ஆகி பவணடும்.  எல்லற அனுபவஙகிளும் கிணபந் கட்டுரை 
தூணடுதல்கிளுனின கிணணUச்ச் கட்டுரைடுதறபன! 

இவ்வறறு ரிமைிகிசரிமைமதத்தை மீபததில் நறனும் சு.  பவணபகிறபறலின 
வறசகின ஆகிி வUட்படன.  முதலில் படிக்கித 
பதறடஙகிியத,  கநதப்பமைன கறுநறவல் பதறகதி. 
கிமைதரிமைறநதரகிளுனின பசயல்கிளும், 
அநதச்பசயல்கிளுக்கப்பUன இருக்கம் எணண 
ஓட்டஙகிளும்,  எணண ஓட்டஙகிமைள வடிவமைரிமைதத 
ரிமைனுனிதரகிளுனின இயல்புகிளும்,  கிமைதரிமைறநதரகிள வறழவUல் 
ஆடும் ஆட்டதமைத இநதக் கிமைதகிள வUவரிக்கிினறன. 
நுணணUய ரிமைன இயக்கிஙகிளுனின வUவரிப்புகிள,  ரிமைனுனித 
ரிமைனதின அழககிமைளயம் முடிச்சுகிமைளயம் 
பவளுனிப்படுததவதடன,  இமைவகிமைளப் பற்றிய 
வறசிப்புக்கம் உதவகிினறன.. 

'ஜக்மைகியன அவர முகிதமைதப் பறரததறன இமைரிமைகிளுனில்  
ஈ் கட்டுரைம் ரிமைினுரிமைினுததத'  எனறு முடிகிிறத கிணணUகிள 
எனனும் கநதப்பமைனத பதறகதியUன முதல் கிமைத. 
வUவசறயம் பசய்த வரும் நிலததில், வUவசறய ஆட்கிள 
பற்றறக்கமைறயறல் வட்டிக்கக் கிடன வறஙகிி, 
ஏற்கினபவ இருக்கம் கிிணற்மைற வUட்டுவUட்டு புத 
பபறரபவல் மைவதத பதனமைனகிள நடுகிிறறர 
் கட்டுரைஙகி் கட்டுரைறஜன.  இநத நிமைலயUல் ரிமைகிமைன கில்லரியUல் 
பசரக்கி ரிமைறத வட்டியUல் ஐம்பதறயU் கட்டுரைம் ரூபறய் கிடன 
வறஙகிி,  வட்டிக்கிற் கட்டுரைன பகிடுபUடியறல் அத வற் கட்டுரைவட்டிக் 
கிடனறகி ரிமைறறி,  சில வற் கட்டுரைஙகிளுனில் வட்டி அசமைலத 
தினறு வUடுகிிறத.  வட்டி பகிறடுக்கி முடியறததறல் 
பபறத இடததில் மைவததத தறக்கிப்பட்டு, ரிமைரியறமைதமைய 
இழநத பதறட்டதமைதயம் இழக்கம் நிமைலக்க 
வருகிிறறர. ஒப் கட்டுரை நம்பUக்மைகி அறுவமைடக்க வ் கட்டுரைப்பபறகம் 
தி் கட்டுரைறட்மைசத பதறட்டம்.  தி் கட்டுரைறட்மைச வUமைளச்சமைல நல்ல 
வUமைலக்க எடுப்பதறகி ஆமைச கிறட்டுகிிறறர,  ஜறரஜ் 
எனனும் வUயறபறரியUன கிணக்கிப்பUளமைள.  ஆனறல் 
இறுதியUல் கிிறிஸதவனறகி ரிமைறறினறல்தறன 
அவரகிளறல் தி் கட்டுரைறட்மைசகிமைள வUமைலக்க 
எடுததக்பகிறளள முடியம் எனனும் கிணணUமைய 
வZசுகிிறறரகிள.  ரிமைிகி பரிமைனமைரிமையறகி அமைதததவUரதத 
வUட்டு ் கட்டுரைஙகி் கட்டுரைறஜன பவளுனிபய வருகிிறறர.

பனமுகிப் பணபறட்டிலிருநத ஒருமுகிப் பணபறட்டிற்க 
அவரகிளுக்பகியறன கிற் கட்டுரைணஙகிளறல் நகிரநதவரகிள, 
அநதப் பனமுகிப் பணபறட்டின கறுகிமைள இழநத 
வUடுவறரகிளற?  அவரகிள பநறக்கிமும் ஒருமுகித 
தனமைரிமைமைய அமைடநத வUடுரிமைற?  அல்லத பனமுகித 
தனமைரிமையடன இருக்கி இயலறதவரகிளதறன அநதப் 
பணபறட்மைட தறநத வUட்டு பசல்கிிறறரகிளற?  அப்படி 
பபறதமைரிமைப்படுதத முடியறததறன.  ஆனறலம் அத ஒரு 
கிற் கட்டுரைணரிமைறகிவம் இருக்கிக்கடும்.  கிணணUகிளுனின இறுதி 
வரிகிள இநதத திமைசமையயம் சற்றுத திரும்பUப்பறரக்கித 
தூணடுகிினறன.  அவர கிணகிளுனில் கிசிநத ஈ் கட்டுரை 
ரிமைினுரிமைினுப்பு இயலறமைரிமையUனறலற, 
பனமுகிததனமைரிமையUன ரிமைனவUரிவ அளுனிக்கம் 
இ் கட்டுரைக்கிததினறலற அதவம் இல்மைலபயனுனில் 
ஒருமுகிததனமைரிமையUன கரமுமைனத தறக்கதலினறலற?

இநதக் கிமைதயUல்,  தய் கட்டுரைதமைத பநறக்கிி இட்டுச் 
பசனறறலம் ரிமைனம் ஆடும் வUமைளயறட்டுகிள 

உள்ளடக்ைம் செசல்ை 
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் கட்டுரைசிக்கம்படியறகி இருக்கிிறத.  ் கட்டுரைஙகி் கட்டுரைறஜன ரிமைகிமைன 
கில்லரியUல் பசரக்கி வட்டிக்கிடன வறஙகி தறனறகிபவ 
முடிவ பசய்த வUட்ட பUனனும் அவருக்க 
ஜக்மைகியனுனின ஆபலறசமைன பதமைவப்படுகிிறத. 
ஜக்மைகியன அவமை் கட்டுரை பயறசமைன பசய்யச் பசறல்லம் 
ஒவ்பவறரு முமைறயம்,  அவருக்பகியறன 
சறக்கபபறக்ககிள வழியறகி எடுதத முடிவUல் உறுதியறகி 
இருக்கிிறறர.  ஆனறலம் ஆபலறசமைன 
பதமைவப்படுகிிறத.  இத சறதற் கட்டுரைண ரிமைனுனிதரகிள 
ஒவ்பவறருவரும் நடிக்கம் ரிமைனநறடகிம்தறபன?  நறபரிமை 
நடிக்கம்பபறத அத நறடகிரிமைறகித பதரிவதில்மைல. 
கிமைதயUல் அததமைகிய தருணததின வUவரிப்பு நம் 
இயல்மைப உண் கட்டுரைச் பசய்த ் கட்டுரைசிக்கி மைவக்கிிறத.

ரிமைனுனிதரகிள ஒருவருக்பகிறருவர,  சிறு உதவUகிமைளச் 
பசய்த அநதச் பசயல் அளுனிக்கம் ரிமைனநிமைறவUல் 
நிமைறநதிருப்பத ரிமைிகிவம் இயல்பறனத.  சரிமையஙகிளுனில் 
அதZத தனமுமைனப்பபற அல்லத தயக்கிபரிமைற அவற்மைறச் 
பசய்ய வUடறரிமைல் தடுக்கிலறம்.  சு.  பவணபகிறபறலின 
கிமைதகிளுனில்,  தயக்கிததின மூலம் உதவUகிமைளத 
தளளுனிப்பபறடுவதம்,  ரிமைற்பறறருவர தயக்கிரிமைினறி அபத 
உதவUமையச் பசய்வமைதக் கிணடு,  தன தயக்கிதமைதயம் 
அதற்கிறன கிற் கட்டுரைணதமைதயம் கிணடமைடவதம் ரிமைிகி 
இயல்பறகி வUவரிக்கிப்பட்டிருக்கிினறன.  இததமைகிய 
வUவரிப்புகிள இநதக் கிமைதகிளுனின அழககிள எனத 
பதறனறுகிிறத.  'பவதறளம் ஒளுனிநதிருக்கம்'  கிமைதயUல் 
இமைதப்பபறனற இ் கட்டுரைணடு தருணஙகிள 
வUவரிக்கிப்பட்டிருக்கிினறன.  பஸ-ல் ஏறும் கிறல் 
ஊனமுற்றவர,  ஊனமுற்றவரகிளுக்கிறகி ஒதக்கிப்பட்ட 
இருக்மைகியUல் இருப்பவமை் கட்டுரை வலக்கிட்டறயரிமைறகி எழப்பU 
வUட்டு அதில் அரிமைரகிிறறர.  பகிறஞ்ச பந் கட்டுரைததில் ஒரு 
பபண இடுப்பUல் மைகிக்கழநமைதயடன ஏறி 
பநருக்கிததில் அல்லறடுகிிறறர.  சற்றுப் பUனனறல் 
அரிமைரநதிருக்கம் கிமைதச்பசறல்லி, தன அருகிில் வநதறல் 
எழம்பU இருக்மைகிமைய அளுனிக்கிலறம் என எணணUக் 
பகிறணடிருக்மைகியUல்,  அநத ஊனமுற்றவர தன 
இருக்மைகியUலிருநத எழநத அதில் அநதப்பபணமைண 
அரிமை் கட்டுரைச் பசய்கிிறறர.  இபத கிமைதயUல்,  இனபனறரு பஸ 
பU் கட்டுரையறணததில் தனனுனிடம் இருநத பணம் திருடப்பட்ட 
நிமைலயUல் ஒரு முதியவர டிக்பகிட் எடுக்கி முடியறத 
கிற் கட்டுரைணததறல் கிணடக்டரிடம் இருநத வமைசமையப் 
பபற்றுக்பகிறணடிருக்கிிறறர.  கிமைதபசறல்லி அவருக்க 
உதவலறரிமைற என எணணUக்பகிறணபட,  இத பபறனற 
சநதரப்பஙகிளுனில் ஏரிமைறநத பபறன ஒரு நிகிழமைவ 
அமைசபபறட்டுக் பகிறணடிருக்கம்பபறத,  ஒரு பளளுனி 
ரிமைறணவன முதியவருக்கிறன டிக்பகிட் வறஙகிி 

வUடுகிிறறன.  ரிமைனதின அழககிமைளயம்,  அவற்மைற 
பவளுனிப்படுததம் தயக்கிஙகிமைளயம் இததமைகிய 
நிகிழவகிளுனின வUவரிப்புகிள மூலம் சு.  பவணபகிறபறல் 
அஙகிிஙக சிததரிக்கிிறறர..

'பரிமைலிதறகி மைகிகிளுனில் படிநதிருக்கம் ப் கட்டுரைறரிமைஙகிளுனிலம், 
பதறலிலம்,  எலம்பUலம்,  திசுவUலம்,  திசுவக்கள 
அணவUலம்,  நகிஙகிளுனிலம்,  உடமைல முழவதம் சுற்றி 
வரும் இ் கட்டுரைததததிலம்,  இனன இடபரிமைனறு இல்லறரிமைல் 
அவனுக்கள அநத வUயறதி பதஙகிியUருநதத'. 'அபறயச்  
சஙக'  கிமைதயUல் கிமைதநறயகினறன சுப் கட்டுரைநதி் கட்டுரைனுனின 
கிறரிமைபநறய் இப்படி வUவரிக்கிப்படுகிிறத.  கிறரிமைம் 
ரிமைட்டும்தறன இப்படிப் பதஙகிியUருக்கி பவணடுரிமைற? 
பபறறறமைரிமை,  பயம்,  பப் கட்டுரைறமைச,  வஞ்சகிம் என எத 
பவணடுரிமைறனறலம் உடலின ஒவ்பவறரு அணவUலம் 
படரநதிருக்கம் வUயறதியறகிவம் இருக்கிலறபரிமை.  அடுதத 
வரியUல் 'பரிமைறகிம் எனறு பசறல்வமைதவUட 
அவரிமைறனததின பU் கட்டுரைதிபUம்பம் எனறு பசறல்லலறம்' 
எனறு கறி, பநறயUன மூலமும் உணரததப்படுகிிறத.

சுப் கட்டுரைநதி் கட்டுரைன கில்லரியUல் படிக்கம் வயதில் அநத 
வZட்டிற்கக் கடிவருகிிறறரகிள.  எதிர வZட்டில் பகிறகிிலற 
கடியUருக்கிிறறள.  அவளுனின அம்ரிமைற ் கட்டுரைதனரிமைணU. 
பகிறகிிலற சுப் கட்டுரைநதி் கட்டுரைமைன உசுப்பபற்ற,  அவரகிளுக்கள 
கிறதல் வருகிிறத.  அ் கட்டுரைசறஙகி பவமைலக்க லஞ்சம் 
பகிறடுதத,  அத தற்கிறலிகி பவமைல எனபத 
பதரியறரிமைல்,  பவமைலயUல் பசரகிிறறன.  அ் கட்டுரைசறஙகி 
பவமைல கிிமைடதததம்,  ் கட்டுரைதனரிமைணUயம் அவரகிள 
கிறதமைல ஏற்பதடன ஊக்கவUக்கிிறறள.  ஆனறல் 
தற்கிறலிகி பணUக்கிறலம் முடிநததம் சுப் கட்டுரைநதி் கட்டுரைனுக்க 
பவறு பவமைலகிள கிிமைடக்கிவUல்மைல.  பகிறகிிலறவக்க 
பவறு திருரிமைணம் அவள ஒப்புதலடன பசய்த 
மைவக்கிப்படுகிிறத.  சுப் கட்டுரைநதி் கட்டுரைன 
அவரிமைறனப்படுததப்படுகிிறறன,  அவரிமைறனரிமைமைடகிிறறன. 
இதற்க வடிகிறலறகி ் கட்டுரைதனரிமைணUமையக் கிறரிமைததறல் ஆள 
நிமைனக்கிிறறன.  அவளும் உடனபடுகிிறறள.  கிறரிமைம் 
அவமைனபய முழமைரிமையறகி ஆக்கிி் கட்டுரைரிமைிக்கம் 
வUயறதியறகிப் ப் கட்டுரைவகிிறத.  தன பநறயUன தZவU் கட்டுரைதமைதயம், 
அதன கிற் கட்டுரைணதமைதயம் வUமைளவகிமைளயம் உணரும் 
தருணததில் பநறமைய அழிக்கி,  தற்பகிறமைல பசய்த 
பகிறளகிிறறன.

தன இயலறமைரிமைமைய அறியம் சறதற் கட்டுரைண ரிமைனுனிதன அமைத 
ரிமைமைறக்கம் பறவமைனகிமைள நடிப்பதம்,  அமைவ 
வறழக்மைகிமைய பரிமைலம் சிக்கிலறக்கவமைதயம்தறன 
நமைடமுமைற வறழக்மைகியUல் பபரும்பறலம் 
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கிறணகிிபறறம்.  ஆனறல் தன இயலறமைரிமைமைய கிறலம் 
கிடநத அறியம் 'கநதப்பமைன'  கிமைதயUன நறயகின 
சதZஷ்,  அநத இயலறமைரிமைமைய பவற்றி பகிறளள 
முயல்கிிறறன.  அத இயலறமைரிமை ரிமைட்டும் அல்ல தன 
உடலின இயல்பும் அததறன என அறியம்பபறத 
அதனறல் பறதிக்கிப்பட்ட பபணணக்கத தனனுனிடரிமைிருநத 
ரிமைனமுவநத வUடுதமைல அளுனிக்கிிறறன.  அவன 
பபருநதனமைரிமைமைய கிறண ரிமைறுக்கம் சமூகிம் அதற்கிறகி 
அவமைன அவரிமைதிக்கிிறத.  அமைதவUட வUடுதமைல பபற்ற 
பபணணUடரிமைிருநதம் இயல்பறகி வரும் அவரிமைதிப்பு 
அவமைனத த் கட்டுரைததகிிறத.  அவரிமைதிப்மைபயம் 
இயலறமைரிமையம் சதZஷ் கிடநத பசனறமைடநத இடம், 
சற்பற நுணணணரவ பகிறணட வறசகினுக்க,  எநத 
சுயமுனபனற்றம் கறிதத பமைடப்புகிளும் அளுனிக்கிறத 
வறசிப்பனுபவதமைத அளுனிக்கம் சறததியமுளளத. 

கநதப்பமைன எனனும் பசறல், தன வறழவUல் ஒப் கட்டுரை ஒரு 
முமைற ரிமைட்டும் பூததக் கிறய்க்கம் ஒரு வமைகியறன 
பமைன ரிமை் கட்டுரைததின பபயர எனறு இமைணயத பதடுதல் 
மூலம் அறிநபதன. 

சதZஷ்,  உடல் உறுதி உமைடயவன.  அவன உடல் 
பபணகிமைள பரிமைறகிம் பகிறளள மைவக்கிிறத. 
பஹரிமைலதறவடன சதZஷார்ஜுக்க திருரிமைணம் 
நிச்சயUக்கிப்படுகிிறத.  அவளும் அவன உடமைலக்கிணடு 
பரிமைறகிிக்கிிறறள.  திருரிமைணததிற்கப்பUனதறன சதZஷின 
இயலறமைரிமை அவனுக்கத பதரிய வருகிிறத.  அவனறல் 
முழமைரிமையறன உடலறவ பகிறளள முடியறத. 
ஏரிமைறற்றததில் பஹரிமைலதற இடிநத வUட்டறலம் 
சரிமைறளுனிததக் பகிறளகிிறறள.  அவனுடன இயல்பறன 
வறழக்மைகிமைய வறழ முயற்சிதத,  அவமைனயம் 
இயல்பறக்கி முயற்சிக்கிிறறள.  ஆனறல் சதZஷ் தனனறல் 
ஒரு பபணணUன வறழக்மைகி பறழறவமைத 
ஏற்றுக்பகிறளள முடியறரிமைல் தவUக்கிிறறன.  தன 
நணபனுக்கம் பஹரிமைலதறவக்கம் திருரிமைணம் 
பசய்வUதத அவரகிளுடபன வறழகிிறறன. சமூகிம் அவன 
பபருநதனமைரிமைமைய ஏற்றுக்பகிறளளறரிமைல்,  அவன 
இயலறமைரிமைமைய ரிமைட்டும் அவனுடன 
அமைடயறளப்படுததகிிறத.  தன ரிமைமைனவUக்கம் அவள 
புதக் கிணவனுக்கம் தறன இமைடஞ்சலறகி இருப்பமைத 
உணரநத,  தற்பகிறமைல பசய்த பகிறளளும் 
எணணததடன அவன தன வZட்டிலிருநத 
பவளுனிபயறுகிிறறன.  ஆனறல் தன இயல்பUற்பகிற்ற 
வறழக்மைகிமைய அமைடநத,  தனனுள இருக்கம் 
கிருமைணமைய பவளுனிப்படுததம் உச்ச கிணததில்  கிமைத 
முடிகிிறத.  இநத உச்சகிணம்தறன அவனுனில் ரிமைலரநத 

ஒப் கட்டுரை ரிமைலர எனபமைதததறன கிமைத பசறல்கிிறத.

'பவணணUமைல'  சிறுகிமைதத பதறகதி,  முற்றிலம் 
பவறறன வறசிப்பனுபவதமைத அளுனிததத.  என 
பறரமைவயUல்,  ஒவ்பவறரு கிமைதயம் ரிமைனுனிதனுனின ஒரு 
சிறு தனமைரிமைமைய,  பபரும்பறலம் கிவனுனிக்கிப்படறத 
அல்லத எதிரரிமைமைறயறகி பபறதபுததியUல் வUளஙகிிக் 
பகிறளளப்படும் தனமைரிமையUன அடிப்பமைடயறகி இருக்கம் 
அழமைகி வUவரிக்கம் வமைகியUல் அமைரிமைநதிருக்கிிறத. 
உதற் கட்டுரைணரிமைறகி 'பவணணUமைல'  சிறுகிமைத.  நணபரகிள 
சிலர சினுனிரிமைறவUற்க பரிமைறட்டறர மைசக்கிிளுனில், 
ரிமைருததவரிமைமைன வறசல் வழியறகிச் பசல்கிிறறரகிள. 
'சிக்னல்'-கிடநத பசல்லம்பபறத,  ஒரு பபண 
இவரகிமைளப் பறரததக்பகிறணடிருப்பமைதக் 
கிவனுனிக்கிிறறரகிள.  அநதப்பபண வUபச்சறரியறகி 
இருப்பறபளற,  சினுனிரிமைறவக்கச் பசல்லறரிமைல் அவமைள 
அமைழததக்பகிறணடு சுற்றலறரிமைற எனனும் ரீதியUல் 
இருவரும் பபசியவறறு திபயட்டருக்கம் பசனறு 
பசரநத வUடுகிிறறரகிள.  அநதப் பபண,  அவரகிளுக்கத 
பதரிநதவளதறன எனபதம் பUனனர நிமைனவக்க 
வருகிிறத.  எதிரபறரததச் பசனற சினுனிரிமைற ரிமைறற்றப்பட்டு 
வUட்டதறல்,  அபத வழியUல் திரும்பU வருகிிறறரகிள. 
அநதப்பபண இனனும் அஙக நிற்கிிறறள.  இவரகிமைளக் 
கிணடதம்,  ஏபதற பகிட்பமைதப்பபறல பறரக்கிிறறள. 
இவரகிள பசனறு வUசறரிக்கம்பபறததறன அவள 
இருக்கம் இக்கிட்டு புரிநத,  அவளுக்கத பதமைவயறன 
உதவUகிமைளச் பசய்கிிறறரகிள.  ஒரு பசயலின பUனனறல் 
இருக்கம் பநறக்கிம் அறியப்படறரிமைல் இருக்கம்வமை் கட்டுரை, 
அநதச் பசயல் ரிமைற்றவர எணணஙகிமைள எவ்வறறு 
அமைலக்கிழிக்கிிறத,  பசயலின பUன இருக்கம் உணமைரிமை 
பவளுனிப்படும்பபறத,  அத எவ்வறறு ரிமைற்றவரகிமைளத 
தறக்ககிிறத எனபத,  கிமைதயUன வUவரிப்பUல் இனனும் 
அழகிறகி வறசகிரகிமைளத பதறடுகிிறத.  அநதத பதறடுதல் 
நிகிழநதறல்,  எணணஙகிமைள உணமைரிமையUலிருநத 
பUரிததப் பறரப்பத சறததியரிமைறகிலறம்.

'பவணணUமைல'  பதறகதியUல் வரும் 'சநதரப்பம்' 
சிறுகிமைதமைய,  அமைதப் படிக்கம்பபறத இருநத 
ரிமைனநிமைல எனமைன ் கட்டுரைசிக்கி மைவததத.  பளளுனி 
இறுதியறணடு படிக்கம் ரிமைறணவரகிள,  தஙகிள 
வகப்புதபதறழனுனின அக்கிற திருரிமைணததக்கிறகி பக்கிதத 
ஊருக்கச் பசனறு,  ஒரு இ் கட்டுரைவ அஙக தஙககிிறறரகிள. 
அஙகிிருக்கம் பந் கட்டுரைம் முழவதம்,  அநத வயதக்பகியறன 
பகிறணடறட்டஙகிமைள நிகிழததகிிறறரகிள.  அவரகிளுனில் 
ஒருவன கிதிப் கட்டுரைசன.  அவன எல்லற 
எல்மைலரிமைமதத்தை மீறல்கிளுனிலிருநதம் ஒதஙகிியUருப்பதறல் 
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'பUளமைளப்பூச்சி'  எனப்பபயரபபற்றவன. 
பகிறணடறட்டஙகிமைள முடிததவUட்டு,  அடுததநறள வZடு 
திரும்புகிிறறரகிள.  கிதிப் கட்டுரைசனும் இனபனறருவனும் தவU் கட்டுரை 
அமைனவரும் வழியUல் இறஙகிிச் பசனறு வUடுகிினறனர. 
அவரகிள இருவரும் பஸநிமைலயததில் இறஙகிிச் 
பசல்லம்பபறத,  ஒரு இமைளஞன பபண ஒருததிமைய 
ரிமைறனபஙகிப்படுததகிிறறன.  கட்டம் பவறுரிமைபன 
பறரததக்பகிறணடிருக்கிிறத.  பகிறதிக்கம் ஒரு சிலரும் 
அவன தன மைகியUல் மைவததிருக்கம்,  ஆயததமைதக் 
கிணடு பயநத ஒதஙககிிறறரகிள.  கிதிப் கட்டுரைசன எதிரபற் கட்டுரைறத 
ஒரு தருணததில்,  ஏபதற ஒரு தூணடுதலில் பறய்நத 
அநத இமைளஞமைன வZழததகிிறறன.  அவன நணபனும் 
அவனுக்க உதவகிிறறன.  அமைனததம் முடிநத 
வUடுகிிறத.  ஆனறல் அவன இயல்பறன பயம் ரிமைமதத்தை மீணடும் 
அவனுனிடம் ஒட்டிக்பகிறளகிிறத.  தஙகிமைள வZ் கட்டுரைரகிளறகி 
வரிததக் பகிறளபவரகிள,  வZ் கட்டுரைம் பதமைவப்படும் 
சநதரப்பததில் அமைத ஒளுனிதத மைவதத வUடுகிிறறரகிள. 
ஆனறல் இயல்பUபலபய பயததடன இருப்பவன, 
பதமைவயறன பந் கட்டுரைததில் பயதமைத ரிமைறநத,  வறழவUன 
பதமைவக்க தனமைன ஒப்புக் பகிறடுக்கிிறறன.

என வறசிப்பும்,  ் கட்டுரைசமைனயUன வUரிவம் 
எல்மைலக்கட்பட்டத.   அநத எல்மைலக்கள அமைடநத 
வறசிப்பனுபவம்,  எனனளவUல் கறிப்பUடததக்கிதறகிபவ 
இருநதத.  என ் கட்டுரைசமைன பபரும்பறலம் புறச்பசயல்கிமைள 
வUட அகி இயக்கிஙகிமைளப் புரிநத பகிறளளும் நறட்டம் 
பகிறணடதறகி இருக்கம். அநத வமைகியUல் கிறணம்பபறத 
இவ்வறசிப்பு ஒரு முழமைரிமையறன அனுபவரிமைறகி 
இருநதத எனறுதறன கறபவணடும்.  பபரும்பறலறன 
கிமைதததருணஙகிள புற இயக்கிஙகிளறகி இருநதறலம் 
அவற்றுக்கக் கிற் கட்டுரைணரிமைறகி இருநதிருக்கம் எணண 
ஓட்டஙகிமைள கிற்பமைன பசய்வத ஒரு இனுனிய 
அனுபவரிமைறகிபவ இருநதத.

oOo
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பதாகை ைாலாண்டிதழ் 3- பாவேண்ணன் 
ச சிறப்பப்பிதழ் அற சிவேப்பிப்பு

அனபுளள நணபரகிளுக்க

பதறமைகி ரிமைினனுனிதழ சறரபறகி உஙகிளுக்க ரிமைடல் 
எழதவதில் ரிமைகிிழச்சி.

பதறமைகி ரிமைினனுனிதழின முயற்சியறகி சரிமைமதத்தை மீபகிறலஙகிளுனில் 
தரிமைிழ இலக்கிிய ஆளுமைரிமைகிமைளப் பற்றிய சிறப்பUதழகிள 
பவளுனியறவமைத அறிநதிருப்ப்பீரகிள.  கிடநத இதழ 
எழததறளர சு.பவணபகிறபறலனுனின உலகிம் சறரநத 
பமைடப்புகிமைளத தறஙகிி பவளுனியறயUருநதத. 

ஒவ்பவறரு சிறப்பUதழிலம் எழததறளரின வUரிவறன 
பபட்டியடன அவ் கட்டுரைத பமைடப்புலகிம் சறரநத வUரிமைரிசனக் 
கிட்டுமை் கட்டுரைகிளும் பவளுனியUடவUருக்கிிபறறம்

வரும் நவம்பர ரிமைறதம் 29  ஆம் நறள எழததறளர 
பறவணணன அவரகிளுனின சிறப்பUதமைழக் 
பகிறணடுவ் கட்டுரைவUருக்கிிபறறம். 

நவம்பர ரிமைறதம் 1  ஆம் நறளுக்கள எழததறளர 
பறவணணன அவரகிளத புததகிஙகிமைளப் பற்றிய 
வUரிமைரசனக் கிட்டுமை் கட்டுரைமைய எஙகிளுக்கக் கிிமைடக்கம்படி 
அனுப்புரிமைறறு பகிட்டுக்பகிறளகிிபறறம்.  பரிமைலம்,  தரிமைிழின 
நவZன சிறுகிமைதயறசிரியரின சிறப்பUதழின அவ் கட்டுரைத 
வறசகிரகிளுனின கிமைதகிமைளயம் பவளுனியUடவUருப்பதறல் 
அவற்மைறயம் பதிப்பUக்கி அனுப்புரிமைறறு 
பகிட்டுக்பகிறளகிிபறறம்.

உஙகிள பமைடப்புகிமைள editor@padhaakai.com  எனும் 
ரிமைினனஞ்சல் முகிவரிக்க அனுப்புரிமைறறு 
பகிட்டுக்பகிறளகிிபறறம்.

பதறமைகி ஆசிரியர கழ சறரபUல்

் கட்டுரைற.கிிரித் கட்டுரைன
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