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ந�லககத�ர�   (கவ�ரத )

– காஸரிமைிக்  து செி  (“The Blue Horse” எனற அருண செகாலாடகர் கவ4கத தரிமைிழாக்கம்)

பல்லில்லாத பாடகி 

செபாக்கக வாய திறநத 

பறற கவக்கிறாள் செநருப்கப.

க2ல்வகளய4ன 

ந2ம்பு முடச்சகளLல் ரிமைினு சொ2ம். 

அவளLன 

பாதி கருகிய நாவ4ல் 

பறநத வருகினறன 

த0ப்செபாறிகள் 

தானாககேவ 

இகயநத செகாள்கிறத முகம். 

சூரியன சடசெடரிதததில் 

கேரிமைலும் கருகிய கருநகேதால் 

முகததில் ந0லம் பாரிக்க 

கஞ்ு செி2ாகவ அகறநத அடக்கிறான

வாு செிப்பவன. 

ு செறறும் 

சருதியறற தாபததடன 

பாடலில் இகணைநத செகாள்கிறான 

அம்கரிமைததழும்புகள் நிகறநத 

ஒனறு வ4டட ு செகேகாத2ன. 

தநதி செகாணட கருவ4ய4னரிமைன்மீத 

கேரிமைலும் க கீழுரிமைாய க2க2தத 

கவனரிமைில்லாரிமைல் 

எதிசெ2ாலிக்கிறத பாடட.
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இகு செ எழுப்ப4க் செகாணடருக்கிறார்கள்,

கடவளLன செு சொநதக் கழநகதகள். 

இகதப்கேபானற ஒரு 

புனLதகேகளLக்கககய - 

தன வ0டடல் கவதத 

ஏறபாட செு செயயுரிமைளவக்க

நல்லவ2ான பு சொரிய4டம் 

கேபச்சக்செகாடதத, 

பாடயவர்கள் 

ந0லக்கதிக2 எனறார்ககேள, 

உஙகள் சவரில் 

இருக்கம் படததில் 

கதிக2 செவள்களயாக இருப்பத 

எஙஙனம்? எனறால்,

வாய4ன 

இடரிமைிருநத வலதக்க 

பாக்கததணகட 

ரிமைாறறிக்செகாணட.

எனக்க ந0லரிமைாகததான செதரிகிறத

எனகிறார் பு சொரி.

புகழசெபறற ஓவ4யர் 

வக2ய வ4ரும்பும் 

ந0ல வணணைததின ஒருநிறதகத,

புனLதவ4லஙகின 

செவள்கள நிற 

அடவய4றறில்,  

பாக்கசெவடடயால் 

செதாடடக்காடட.. 
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கஞ்ு செி2ா 

தன செநஞ்ு செில் 

அடததக்செகாள்ள ஆ2ம்ப4க்கிறத.

oOo
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ஞ�னதததரந�ய     (கவ�ரத )  

- கேு சொழகக்செகாணடல்

செவளLர்க்காவ4 நிறததில்

வறறிய வய4றும்

ஒடஙகி ஒளLரும் கணகளுரிமைாய

கததக்கால் ஆு செனததில்

ரிமைானடதகத கேநாடடரிமைிடடபட 

கேரிமைானததில் வ0றறிருக்கிறத 

ஞானதசெதருநாய 

திறநத வானLனக கீழ 

திகு செசெயஙகம் வ0செடனறகலநதம் 

தன எல்கலவக2 ரிமைடடகேரிமை

அருள்பாலிதத ரிமைன்மீளும்

ு செிறுந0ர்க்கறிச் ு செிததன

கயகரிமைகய கணடவ4டதத 

காலகப2வன ஆகிவ4டக்கூடம் இருநதம் 

ககப்ப4டச் கேு சொறறுக்கேக

காவல்செதயவரிமைாகிவ4டம்

தனLப்செபருஙகருகணை இநத

அருடசெபருஞ்கேு சொதி

பால்கட ரிமைறக்கம்முனகேப 

பநதம் அறுபடட ப4க்க

ஏநதி அகலவசெதல்லாம் 

எச்ு செில் செபாஙகி வழியும் ஒரு 

யாக கணடம் ரிமைடடகேரிமை 
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அதனள் அவ4ய4டம் 

அருககதய4ல்லாதவர் 

இல்லஙகளுக்க முனனாலும் 

வநத நிறபான 

இ2க்கததின ககடு செி பருக்கககய 

எதிர்பார்தத 

வ42டடம் ககககளயும் 

வ4ருநதிடம் ககககளயும் 

வ4ணகேணை அறியும்பட பார்க்கம் முகததில் 

எனறுகேரிமை தரிு செனரிமைாவத ஒரு 

செநடநதவததின நிச்ு செலனம் ரிமைடடகேரிமை. 

ஓம் ஓம் ஓம்.
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தநக�ழவறற   படமஙகள  (மனனர� )

- எஸ. சகே2ஷ

கடநத ஒரு வருஷததக்கம் கேரிமைலாக பதாகக இகணைய இதழில் நான ரிமைிருகக் கவ4கதகள் 
எழுதி வநதிருக்கிகேறன, இனLயும் எழுதகேவன எனறு நிகனக்கிகேறன. அவறறில் ு செில இநத 
ரிமைினனூலில் செதாகக்கப்படடருக்கினறன. நான ஏன இநதக் கவ4கதககள எழுதிகேனன, அதவம் 
ஏன இப்பட எழுதிகேனன எனபகத வ4ளக்கக் செகாஞ்ு செம் முயறு செி செு செயயப் கேபாகிகேறன.

இநதக் கவ4கதககள ரிமைிருகக் கவ4கதகள் எனறு நணபர்கள்தான செு சொல்கிறார்கள், நான அப்படச் 
செு சொல்ல ரிமைாடகேடன. இவறகற நான உகறபடரிமைஙகளாககேவ பார்க்கிகேறன. செபாதவாக, ஒரு 
கவ4கத எனறால் அத பல்செபாருள் உணைர்தத கேவணடம், அதில் உள்ள படரிமைஙகள் நம் ரிமைனதில் 
ஒரு நகர்கவ ஏறபடதத கேவணடம், அதன செரிமைாழி நம்கரிமை வு செ கீகரிக்க கேவணடம் எனறும் 
இனனம் பலவாறாகவம் எதிர்பார்க்கப்படகிறத. இநதத செதாகப்ப4ல் உள்ள கவ4கதகளLல் 
ஒனறுகூட அப்பட எதவம் செு செயயாத. அத கேபானற பயனரிமைதிப்பு எகதயும் முனனLடட இநதக் 
கவ4கதககள எழுதவ4ல்கல. அடப்பகடய4ல் இகவ, ு செலனரிமைறற ப4ம்பஙகள்- எழுதப்படட 
பக்கததின எல்கலகளுக்க அப்பால் செு செல்லாதகவ. வாு செகன ரிமைனதினள் வள2 கேவணடம், 
ஆழரிமைான உணகரிமைகய உணைர்நத கேவணடம் எனசெறல்லாம் ஆகு செப்பட ரிமைறுக்கம் ப4ம்பஙகள்.

இநதக் கவ4கதகளLல் ரிமைிருக உருவஙககளப் பார்க்கலாம். அகவ ரிமைனLதகன கேபால் நடநத 
செகாள்கினறன. கேரிமைம்கேபாக்கான பார்கவய4ல் கவ4கத எனன கேபசவதாகத செதரிகிறகேதா, 
அகதவ4டக் செகாஞ்ு செம் அதிக வ4ஷயஙககள கறியியீடகள் செு சொல்லும். ஆனால், இதிலுள்ள 
கவ4கதககள எழுதம்கேபாத, ரிமைிருகஙகளுக்க எனறு தனLப்படட கறியியீடட ரிமைதிப்பு எதவம் 
வநதவ4டக் கூடாத எனபதில் நான கவனரிமைாக இருநதிருக்கிகேறன. ரிமைிருகஙகள் ரிமைிருகஙகள் 
ரிமைடடகேரிமை, ு செில ு செரிமையம் அகவ ரிமைனLதர்கள் கேபால் நடநத செகாள்கினறன. ஆனால் 
அப்படசெயல்லாம் நடதகதகய ரிமைாறறிக்செகாள்வதால் அவறறுக்கேகா நரிமைக்கேகா எநத ஒரு 
புரிதலும் கிகடதத வ4டவதில்கல. செு சொல்லப்கேபானால் அத அபததததக்கேக செகாணட 
செு செல்கினறத..

செரிமைாழி வல்லகரிமை இல்லாரிமைல் வலுவான ப4ம்பஙககளச் ு செிததரிக்க முடயுரிமைா எனற கேகள்வ4க்க 
வ4கட காணபதம் இநதக் கவ4கதகளLன அடப்பகட கேநாக்கஙகளLல் ஒனறு. அதாவத, 
செரிமைாழியாளுகரிமை இல்லாதகேபாதம்கூட கவ4ஞன தான வ4ரும்ப4ய வககய4ல் ஒரு உருவதகதச் 
ு செிததரிக்க முடயுரிமைா? கவ4கதக்க செரிமைாழி எவ்வளவ முக்கியம்? தரிமைிழ செரிமைாழி கறிதத என 
கேபாதாகரிமைககள நான உணைர்நத செகாணடகேபாததான இநதச் கேு சொதகன முயறு செிகள் தவஙகின. 
செு செவ்வ4யல்தனகரிமை செகாணட கவ4கத எழுதம் அளவக்க எனக்க தரிமைிழறிவ கேபாதாத எனபத 
எனக்க நனறாகத செதரியும். ஆனால் எனக்கள்ள அக2ககற செரிமைாழியாளுகரிமை, 
நககச்சகவயாககேவா அபததரிமைாககேவா இருக்கக்கூடய ு செிததி2ஙககளப் பகடக்கப் 
கேபாதரிமைானதாக இருக்கரிமைா? 

செரிமைாழிக்கம் இலக்கியததக்கம் இகடய4லுள்ள உறவ ரிமைிகவம் வலுவானத எனறுதான நான 
நம்புகிகேறன, ஆனால் நாம் நிகனக்கரிமைளவ வலிகரிமையானத அல்ல எனறு கேதானறுகிறத. 
உதா2ணைம் செு சொல்வதானால், நான பஷ0க2 முதனமுதலில் வாு செிததத ு செில 
தரிமைிழாக்கஙகளLல்தான. பஷ0ரின செதானLயும் உலகப் பார்கவயும் எனகன ஆச்ு செரியப்படததின, 
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முதல் வாு செிப்ப4கேலகேய அவ2த த0வ42 வாு செகனாகி வ4டகேடன. ஆனால் அப்புறம்தான, நான 
முதலில் படததிருநத செரிமைாழிசெபயர்ப்புகள் ரிமைிகவம் கேரிமைாு செரிமைானகவ எனறு 
செபயசெ2டததிருப்பகதத செதரிநத செகாணகேடன. ககறபடட செரிமைாழிசெபயர்ப்புகளLலும் பஷ0ரின 
ரிமைகததவதகத எனனால் உணைர்நத செகாள்ள முடநதிருக்கிறத. எனகேவ ஓ2ளவக்கதான செரிமைாழி 
ஒரு தகடயாக இருக்க முடயும். ரிமைானடம் முழுகரிமைக்கம் செபாதவான உணகரிமைகள் 
செரிமைாழியால் எழுப்பப்படம் சவர்ககளக் கடநத கு செிகினறன..

என கவ4கதகளுக்கத திரும்புகிகேறன. இநதக் கவ4கதகள் ஏதாவத ஒரு உருவதகதகேயா 
அல்லத காடு செிகயகேயா ு செிததரிப்பதில் செவறறி செபறறிருக்கிறதா எனபகத உஙகள் முடவக்கேக 
வ4டட வ4டகிகேறன. இநதக் கவ4கதகள் உணைர்ததம் காடு செி ு செிரிக்க கவக்கலாம், அல்லத 
அபததரிமைாக இருக்கலாம், அல்லத ஏடடச் சக2க்காய கேபால் அகு செய ரிமைறுக்கலாம். இதிலுள்ள 
படரிமைஙகள் காகிதததில் இருப்பகதத தவ42 கேவசெறதவம் செு செயவதில்கல எனபதால் .இஙக 
செு செவ்வ4யல்தனகரிமைகயப் பார்க்க முடயாத. அப்பட ஒனறு இருப்பதாக யாரும் வாதாடவதம் 
கஷடம். ஆனால் அதனால் ப2வாய4ல்கல-  நம்ரிமைால் எனன ரிமைாதிரியான ு செிததி2ஙககள 
உருவாக்க முடகிறத எனறு பார்ப்பதறகான கேு சொதகன முயறு செிகள்தாகேன தவ42 இநதக் 
கவ4கதகள் எநத ஆழரிமைான உணகரிமைகயச் செு சொல்லவம் எழுதப்படவ4ல்கல.

அதறகாக இதறக முன இத கேபால் யாரும் எழுதியதில்கல எனசெறல்லாம் செபருகரிமைப்படடக் 
செகாள்ள முடயாத. ு செில ப4செ2ஞ்ச கவ4ஞர்கள் எனரிமைன்மீத தாக்கம் செு செலுததிய4ருக்கிறார்கள். 
கறிப்பாக, ு செர்ரியலிஸடககளச் செு சொல்ல கேவணடம். அதறகாக எத இருநதாலும் 
இல்லாவ4டடாலும் இநதக் கவ4கதகளLல் ரிமைிகயதார்ததம் இருக்கிறத எனசெறல்லாம் செு சொல்ல 
முடயாததான. எப்படயாவத வககப்படததியாக கேவணடசெரிமைனறால், அபததக் கவ4கதகள் எனறு 
செு சொல்லலாம். நாம் வாழநதால் கேபாதாதா, வாழக்ககக்க அர்ததம் இருநதாக கேவணடரிமைா, 
அதறக ஒரு கேநாக்கம் இருநதாக கேவணடரிமைா எனறு கேகடக முடவத கேபால் கவ4கத 
தனனளவ4ல் கவ4கதயாக இருநதால் கேபாதாதா, ஒவ்செவாரு கவ4கதக்கம் ஒரு கேநாக்ககேரிமைா 
பயனரிமைதிப்கேபா இருநதாக கேவணடரிமைா எனறு கேகடகம் கவ4கதகள் இகவ.  

Jacques Prevert எனற ப4செ2ஞ்ச கவ4ஞரின கவ4கத இத. நான இநதக் கவ4கதககள எழுதம்கேபாத 
இவ2த கவ4கதகள் எப்கேபாதம் என நிகனவ4ல் இருநதிருக்கினறன-

QUARTIER LIBRE

I put my cap in the cage

and went out with the bird on my head

So

one no loner salutes

No

one no longer salutes

replied the bird

Ah good

excuse me I thought one saluted
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said the commanding officer

You are fully excused Everybody makes mistakes

said the bird

(Translated by Lawrence Ferlinghetti)

(ஜாக் ப்2செவர் பறறி இப்படச் செு சொல்கிறார்கள், "இததகனயும் செு சொல்வத எனபத அவர் செவகளL 
எனகேறா எளLகரிமையானவர் எனகேறா செு சொல்வதாகாத. அவ2த ு செிறநத கவ4கதகளLன எளLகரிமை 
கா2ணைரிமைாககேவ அவறகற உக2நகடய4ல் வ4வரிப்பத அு சொததியரிமைாகிறத"")

இருததலியல், செரிமைாழி ரிமைறறும் பல்கேவறு ு செிக்கல்ககளப் பறறி கவ4ஞர்கள் கவகலப்பட 
கேவணடயதில்கல எனறானால் அவர்கள் கேு சொம்கேபறிகளாகி வ4டவார்கள் எனபததான இத 
கேபானற கவ4கதகள் கறிதத முக்கியரிமைான வ4ரிமைரிு செனரிமைாக இருக்க முடயும். யார் 
கேவணடரிமைானால் இப்படப்படட கவ4கதககள எழுதிவ4டலாம் எனபகத நாம் எல்லாரும் 
ஏறறுக்செகாள்கேவாம். இதில் ு செிறித உணகரிமை இருக்கிறத எனறாலும் அத ரிமைடடகேரிமை முழு 
உணகரிமையாகி வ4டாத. அபததரிமைாக எழுதவத எல்லாருக்கம் சலபரிமைல்ல. ரிமைிகச் ு செிறநத 
எழுததாளர்களும் அபததரிமைாய எழுத முயறு செி செு செயத கேதாறறுப் கேபாய4ருக்கிறார்கள். ஆனால் 
இப்படப்படட கவ4கதககளக்கூட நிகறய கேபர் எழுத ஆ2ம்ப4ததவ4டடால், இதிலும்கூட செவறறி 
செபறற கவ4கதகள் கேதாறறுப் கேபான கவ4கதகள் எனற பகப்பும் அத கறிதத இலக்கணைமும் 
எதிர்பார்ப்புகளும் வநதவ4டம் எனபதில் ு செநகேதகரிமைில்கல.

இநதக் கவ4கதகள் உஙகளுக்காக எழுதப்படடகவ, வாு செிததப் பாருஙகள். நல்லகேதா செகடடகேதா, 
உஙகள் கருதகதக் கூறுஙகள்.

-எஸ. சகே2ஷ

(““பூனனைகள் ம மீது எங்களுக்கு யாதொருுக்கு யாதொரு வ்ுக்கு யாரு வன்மமும் இல்ன்”“ – வ4க2வ4ல் வ2வ4ருக்கம் 
பதாகக ரிமைினனூலின முனனக2)

oOo
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இதவவ  உணரம- ப�ற  உணரமகரளக   ரகவ�ட! (கவ�ய�னக  ண கடடர�த   தத�டர )

- எஸ சகே2ஷ 

இதகேவ உணகரிமை- ப4ற உணகரிமைககளக் ககவ4ட!

யாரும் இநதப் பரிமைிய4ல் கேபா2ாடத கேதகவய4ல்கல.

பார்- அநதி ு சொயநத வ4டடத, பார், இ2வ செநருஙகி வ4டடத:

கவ4ஞர்ககேள, காதலர்ககேள, தளபதிககேள, ந0ஙகள் செு சொல்வதறசெகனன இருக்கிறத?

ஓயநதவ4டடத காறறு, பரிமைிய4ல் பனLததளLகளLன ஈ2ம்,

இனL வானLன நடு செததி2ச் சூறாவளLயும் அகரிமைதி செகாள்ளும்.

வ4க2வ4ல் நாம் அனகவரும் ரிமைணணை4னக கீழ உறஙகப் கேபாகிகேறாம், நாம்

அதன கேரிமைல் ஒருவக2செயாருவர் உறஙக வ4டாத நாம்.

(‘I know the Truth, Marina Tsvetaeva. English version by Elaine Feinstein)

...

ரிமைனLதகனப் பறறிய ஒரு வ4ஷயம் த02ாத அதிு செயரிமைாகவம் வ4கடகாணை முடயாத ரிமைர்ரிமைரிமைாகவம் 
இருக்கிறத- நாம் ஏன இப்பட நடநத செகாள்கிகேறாம்? தததவவ4யலாளர்கள் அகனவரும் இநதக் 
கேகள்வ4க்க பதில் கேதட கேவணடயதாகிறத. நான முனனகேரிமை இகத கேரிமைறகேகாள் 
காடடய4ருக்கிகேறனா எனனசெவனறு செதரியவ4ல்கல, இருநதாலும் தவறில்கல. "கேு சொஃப4'ஸ 
ு சொயஸ" எனற புததகததில் இப்படசெயாரு உக2யாடல் வரும், "ஆஷவ4டஸில் கடவள் 
எஙகிருநதார்?" எனற கேகள்வ4க்க பதில் தரும் வககய4ல் கேவசெறாரு கேகள்வ4 எழுப்பப்படம், 
"ஆஷவ4டஸில் ரிமைனLதன எஙகிருநதான?". நாம் எதிர்செகாள்ள கேவணடய முக்கியரிமைான கேகள்வ4 
இத எனறு நிகனக்கிகேறன. ஆஷவ4டஸில் ரிமைனLதன எஙகிருநதான?

எல்லா ரிமைதஙகளLலும் இநதக் கேகள்வ4கய எதிர்செகாள்ள ஒரு முயறு செி நடநதிருக்கிறத.. 
கேப2ாகு செ, கரூ2ம், அறபததனம், அதிகா2 செவறி முதலானகவ கறிதத கேகள்வ4. ரிமைனLதர்கள் 
செவவ்கேவறு காலகடடஙகளLல் எவ்வளவ கருகணைகேயாட நடநத செகாணடருக்கிறார்கள் எனறு 
செு சொல்லி நாம் இநதக் கேகள்வ4கயத தப்ப முடயாத. நம் வ2லாறு 2ததம் கேதாயநத வ2லாறு. 
பணகடய காலததில் ஆறாயப் செபருகிகேயாட இப்கேபாத ஒரு செபருஙகேகாடாய ஒழுகிக் 
செகாணடருக்கம் 2ததததின வ2லாறு, இநத வ2லாறு இனனம் முடவக்க வ2வ4ல்கல. எனகேவ 
ரிமைனLதனLன வனமுகறகய கேந2டயாக எதிர்செகாணட அகதப் புரிநத செகாள்வத 
ககலஞர்களுக்கம் தததவவ4யலாளர்களுக்கம் முக்கியரிமைான கேநாக்கரிமைாக இருநதிருக்கிறத.

முதலில் செு சொனனத கேபால், எல்லா ரிமைதஙகளும் வனமுகறக்க எதி2ாக எச்ு செரிக்கினறன. நாம் 
இநதப் பரிமைிய4ல் தறகாலிகரிமைாக இருநத கேபாவதால் நம் க கீழகரிமைகளுக்க இஙக இடரிமைில்கல 
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எனகினறன ு செரிமைய நூல்கள். நாம் நம் செு செல்வதகதயும் அதிகா2தகதயும் ப4ரிநத ஒரு நாள் இநத 
ரிமைணணை4லிருநத ரிமைகறயப் கேபாயவத நிச்ு செயம். எனLல் ஏன நாம் இவ்வளவ கேபா2ாட கேவணடம், 
ஏன இவ்வளவ கேகவலரிமைாக நடநத செகாள்ள கேவணடம், ஏன ஆணைவததால் நம்கரிமை 
முனனLறுததிக் செகாள்ள கேவணடம்? ந0 ு சொகப்கேபாவதம் காலம் உனகன ரிமைறக்கப் கேபாகிறத 
எனபதம் நிச்ு செயம் எனறு செதரிநதப4னனம்- ந0 ஏன செகாகல செு செயய கேவணடம்?

ரிமைனLதனLன க கீழகரிமைகளுக்க அவனக்கத தன உடலினகேரிமைல் இருக்கம் பறகறக் கா2ணைம் 
செு சொல்லும் ு செரிமையச் ு செிநதகன உணட. இவர்கள் உடகலயும் அதன கேதகவககளயும் 
நி2ாகரிக்கிறார்கள்,. “காயகேரிமை இத செபாயயடா காறறகடதத கபயடா,” எனற வாக்கியம் தரிமைிழில் 
ப42பலம். அணகரிமைய4ல் செவளLவநத, "தாணடவக்கேகாகேன" எனற திக2ப்படததில் இகளய2ாஜா 
ரிமைறறும் முததலிஙகம் கேு செர்நத எழுதிய ஒரு பாடல், “ந0ர் கருதி கேு செர் என ஆன எண ு சொண 
உடம்ப4ல்," எனறு கேபாகிறத. தரிமைிழில் ரிமைடடரிமைல்ல, பக்தி இலக்கியததிகேலகேய இப்படப்படட 
கேபாக்க உணட எனறு நிகனக்கிகேறன. அக்க ரிமைகாகேதவ4யும் இகதகேய தன வு செனஙகளLல் 
செு சொல்கிறார்- உடகல "ரிமைல பநதம்", எனகிறார் இவர்- கழிவப் செபாருள் கேு செரும் பாததி2ம். ரிமைனLத 
உடல் ‘ரிமைலமும் மூததி2மும் நிகறநத கப எனற கருதத பக்தி இயக்கததக்க செபாதவான 
ஒனறு. அகதப் பறறி செவளLப்பகடயாககேவ கேபு செினார்கள்.

‘Scribbles on Akka’, அக்க ரிமைகாகேதவ4 பறறிய ஆவணைப்படம். இதில் அக்க ரிமைகாகேதவ4ய4ன 
வு செனஙகளுக்க பாடல் வடவம் அளLதத இகளய2ாஜா, தரிமைிழின ு செிததர்களுக்கம் கனனட 
வ02கு செவர்களுக்கம் ு செிநதகனய4ல் உள்ள ஒறறுகரிமைகய உணைர்தத "நநதவனததில் ஓர் ஆணட" 
பாடலின 2ாகதகத அடப்பகடயாக எடததக் செகாள்கிறார்- https://www.youtube.com/watch?
v=ymCMgHPm6Hs 

இநத ு செிநதகனய4ல் ரிமைடடரிமைல்ல, சூஃப4 கவ4கதய4லும் கவ்வாலிகளLலும் இநதக் கருதகதப் 
பார்க்கலாம். அப்படப்படட ஒரு புகழசெபறற கவ்வாலி அஜிஸ நஜான பாடயத, ‘ு செடதா சூ2ஜ் 
த0கே2 த0கே2 டல்தா க ஹை டல் ஜாகேயக’. அத இகணையததில் இஙகிருக்கிறத- 
https://www.youtube.com/watch?v=duFDy6Rwq9Q

Huye nam oye benishan kaise kaise

 Jamin kha gayee naujawan kaise kaise

Aaj javanee par itranewale kal pacthhtayega 

 Chadhta suraj dhire dhire dhalta hain dhal jayega 

தரிமைிழில் ு செிறித ு செலுகக எடததக்செகாணட செரிமைாழிசெபயர்ததால் இப்பட வரும்-

புககேழாட வாழநதவர்கள் அகடயாளரிமைறறுப் கேபானசெதப்பட

நல்ல பலு சொலிககளயும் நிலம் வ4ழுஙகிக் செகாணடசெதப்பட

இனறு இளகரிமைத தடப்ப4ல் திரிமைிறி நிறபவகேன,, நாகள வருநதவாய

உதிக்கம் சூரியன செரிமைல்லச் ு சொயகிறத, அத ரிமைகறவத நிச்ு செயம்

    முகப்பு செு செல்ல

https://www.youtube.com/watch?v=duFDy6Rwq9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ymCMgHPm6Hs
https://www.youtube.com/watch?v=ymCMgHPm6Hs


உஙகள் முயறு செிகள் எல்லாம் வ0ண கேபாகம், கருகணையறற காலம் எல்லா நிகனவககளயும் 
தகடததப் கேபாடம் எனறு செு சொல்லும் வககய4ல் அநதக் கவ்வாலி இருக்கம்.

இநதக் கவ4கதகளும் கவ்வாலிகளும் ரிமைகததான உச்ு செஙககளத செதாடடாலும் அவறறில் 
ு செிலவறறில் கு செப்பு செவளLப்படகிறத. இத வ42க்திய4ன கு செப்பா அல்லத கேதால்வ4ய4ன கு செப்பா 
எனனசெவனறு செதரியவ4ல்கல. வாழக்கக இவ்வளவ கேரிமைாு செரிமைாக இருக்க முடயாத எனறு 
நிகனததால் அத ு செரியாக இருக்கம். அத ரிமைடடரிமைல்ல, உஙககளப் கேபால் நிகனக்கம் பலர் 
இருப்பார்கள்.

இநதக் கவ4கதய4ல் ஸசெவதகேயவாவம் ரிமைானட அறபததனஙககளயும் கரூ2தகதயும்தான 
கேபசகிறார். ஆனால் அவர் அகத நம்ப4க்ககயுடன அணககிறார். இநதக் கவ4கதகய அவர் 
எப்கேபாத எழுதினார் எனறு செதரியவ4ல்கல, ஆனால் இளகரிமைய4ல் ு செிறித காலம் கேபாக அவர் 
வாழவ எப்கேபாதம் ந2கரிமைாககேவ இருநதத. அக்காலததில் வாழநத எநத ஒரு ருஷய 
எழுததாளக2யும் கேபாலகேவ அவரும் தனபஙகளுக்க ஆளானார். அவ2த கணைவருக்க ருஷய 
2கு செிய கேபாலீசடன இருநத உறவால் ருஷயாகவவ4டட  அவர் செவளLகேயறிய ப4னனம் அவக2 
யாரும் கேு செர்ததக் செகாள்ளவ4ல்கல. ருஷயாவக்கத திரும்ப4யகேபாத, ஏழகரிமைய4ல்தான 
வாழநதார். அவ2த கணைவர் ரிமை2ணை தணடகன அளLக்கப்படட செகால்லப்படடார், அவ2த ரிமைகள் 
ு செிகறய4டப்படடார். அநதக்கால இநதிப் படஙகளLலும் தரிமைிழப் படஙகளLலும் எநத நாயகிய4ன 
எவ்வளவ கேரிமைாு செரிமைான தயரும் இதறக இகணையாகாத. (அவ2த வாழவ பறறிய ு செிறு அறிமுகம் 
இஙகிருக்கிறத- https://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Tsvetaeva

ஸசெவதகேயவா நான முதலில் செு சொனனத கேபானற வு செனஙககேளா சூஃப4 கவ4கதககளகேயா 
எழுதிய4ருநதால் அத நியாயம். ஆனால் அவகே2ா அப்பட எழுதவதில்கல. உலக இனபஙககள 
நி2ாகரிக்கச் செு சொல்லவ4ல்கல அதறக ரிமைாறாய, நரிமைக்க எததகனகேயா இனபஙகள் இருக்க நாம் 
ஒருவருக்செகாருவர் கரூ2ரிமைாய இருக்க கேவணடயதில்கல எனகிறார். . 

ஓயநதவ4டடத காறறு, பரிமைிய4ல் பனLததளLகளLன ஈ2ம்,

இனL வானLன நடு செததி2ச் சூறாவளLயும் அகரிமைதி செகாள்ளும்.

இததான நம் வ4வாதததின ு சொ2ம் எனறு நிகனக்கிகேறன. இயறகக எல்லாருக்கம் 
செகாடக்கிறத- ஏகழகள், கவ4ஞர்கள், காதலர்கள், இ2ாணவ வ02ர்கள். ரிமைனLதன அகத 
அனபவ4ததால் கேபாதம். எததகனகேயா அழக இநத உலகில் செகாடடக் கிடக்கிறத எனபகத 
அவன புரிநத செகாணடால் ரிமைதததின செபய2ாகேலா தததவம், ு சொதி, கேகாடபாட எனபத கேபானற 
அகடயாள அ2ு செியல் கா2ணைரிமைாககேவா அவன செகாகலபாதகஙகள் செு செயயாரிமைகேலகேய உலக 
இனபஙககள அனபவ4க்க முடயும். நாம் எல்லாரும் இநத ரிமைணணை4ல்தான உறஙகியாக 
கேவணடம். அதனக கீழ உறஙகச் செு செல்லும்வக2 வ4ணணம் ரிமைணணம் நரிமைக்க எததகனகேயா 
அளLக்கினறன. அவறகறக் காணைாரிமைல் நாம் நம் பக்கதத வ0டடக்கா2ர்ககளப் பார்ததக் 
செகாணடருக்கிகேறாம் அததான ப42ச்ு செிகன.

oOo

    முகப்பு செு செல்ல

https://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Tsvetaeva
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- ரிமைிதயா 

ஜார்ஜ் டருக்கர் எழுதிய ‘கலப் ஆப் எ லிவ4ங செு செய4னட’ புததகம் செவளLயானவடன ப4ரிடடன 
முழுக்க செபரிய ு செர்ச்கு செ கிளம்ப4யத. இதன நம்பகததனகரிமைகய பல வ4ஞ்ஞானLகள் 
ு செநகேதகிததனர். செபரும்பாலான கிறிஸதவர்கள் இதில் வரும் கிறிஸகேடாகவ இ2ணடாம் 
இகேயசவாக ஏறக ரிமைறுததனர். இநத புததகம் அசெரிமைரிக்காவ4லும் செவளLயாகி அஙகம் ஒரு 
ு செர்ச்கு செ கிளப்ப4யத. இஙகிலாநதில் ஆனரிமைன்மீகவாதிகளுக்கம் நாததிகர்களுக்கம் இகடய4ல் செபரிய 
ு செணகட வநதத. ஆனரிமைன்மீகவாதிகள் இநதப் புததகதகத தகட செு செயயகேவணடம் எனறும், 
நாததிகர்கள் தகடக்க எதி2ாகவம் கேபா2ாடனர். இநதச் ு செணகட பல ு செரிமையஙகளLல் கககலப்ப4ல் 
முடநதத. செதருக்களLல் இறஙகி இ2ணட கூடடஙகளும் ஒனறுடன ஒனறு கேரிமைாதிக்செகாணடன. 
எனன செு செயவத எனறு செதரியாத அ2ச, புததகதகதத தகட செு செயதத. அகத எதிர்தத 
நாததிகர்களLன கேபா2ாடடம் சூட ப4டததத. இவ்வளவ எதிர்ப்கப எதிர்பார்க்காத அ2ச தகடகய 
ந0க்கியத.

ப42ானு செிஸ எனற பாதிரி தனனகடய ு செர்ச் கூடடம் ஒனறில் ஆகேவு செரிமைாகப் கேபு செினார். 
“இ2ணடாம் இகேயச எனபசெதல்லாம் செபாய. நம்கரிமை ஏரிமைாறற நம் எதிரிகள் செு செயயும் ு செதி இத,” 
எனறு முழஙகினார். “நாம் நம் ரிமைததகதயும் இகேயசவ4ன நாரிமைதகதயும் காக்கக் 
கடகரிமைப்படடருக்கிகேறாம். நாம் எல்கேலாரும் வரும் ஞாய4றனறு ஜார்ஜ் டருக்கர் வ0டடனமுன 
ஒரு கேபா2ாடடம் நடதத கேவணடம்,” எனறு அகறகூவல் வ4டததார். கூடய4ருநத கூடடம் 
ககதடட அவக2 உறு சொகப்படததியத.

அடதத ஞாய4று அநத ு செர்ச்கு செ ு சொர்நத கிடடததடட முநநூறு நபர்கள் ு செர்ச் முன கூடனார்கள். 
அவர்ககளப் பார்தத பாதர் ப42ானு செிஸ தாஙகள் செு செயயப்கேபாகம் காரியததின ரிமைகததவதகத 
கறிதத கேபு செினார். “நம் எல்கேலாருக்கம் வ2லாறறில் இடம் நிச்ு செயம்,” எனறு ஆணை4தத2ரிமைாக 
அவர் கூற, க2கேகாஷம் எழுநதத. எல்கேலாரும், “‘ஜார்ஜ் டருக்கர்  ஹைியர் வ4 கம்,”’ எனறு 
கூவ4க்செகாணட நடக்க ஆ2ம்ப4ததனர். எல்கேலார் முகததிலும் உறு சொகம். தாஙகள் முக்கியரிமைான 
ஒனகற ு சொதிக்கப் கேபாகிகேறாம் எனற கேவகம் எல்கேலார் கணகளLலும் செதரிநதத. கூடடம் 
ஆர்ப்பரிததக்செகாணட முனனக2, ஒரு ு செிறுவன தன தாய4டம் கேகடடான,

“நாம் எஙக செு செல்கிகேறாம்?”

“ஜார்ஜ் டருக்கர் எனற ஒரு பாவ4ய4ன வ0டடறக”

“அவர் வ0ட எஙகிருக்கிறத?”

அவளுக்க பதில் செதரியவ4ல்கல. பக்கததில் கேகாஷம் எழுப்ப4க்செகாணடருநத செபணரிமைணை4கயக் 
கேகடடாள். அவளுக்கம் செதரியவ4ல்கல. அவள் பக்கததில் இருக்கம் ஒரு கிழவக2க கேகடக, 
இப்படயாக இநத கேகள்வ4 பாதிரியாரின செு செவ4களுக்க எடடயத. அவர் பக்கததில் இருநத ு செர்ச் 
ு செிப்பநதிய4டம் இநதக் கேகள்வ4கயக் கேகடடார். அவர் அகதக் கேகடட முழிததார். ஜார்ஜ் டருக்கர் 
எஙகிருக்கிறார் எனறு யார்க்கம் செதரியாத எனற வ4ஷயம் அப்செபாழுததான எல்கேலாருக்கம் 
வ4ளஙகியத. உறு சொகரிமைாக இருநத கூடடம் இப்செபாழுத கழப்பததில் ஆழநதத.

அவர் வ4லாு செம் செதரியாரிமைல் கிளம்ப4யத முடடாள்தனம் எனறு ஒருவருடன ஒருவர் 
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கேபு செிக்செகாள்ள ஆ2ம்ப4ததனர். இகதக் கணட பாதிரியார் தன ப4டகய வ4டட இநதக் கூடடம் 
நழுவக்கூடாத எனற எணணைததில், “ஜார்ஜ் டருக்கர் இல்கல எனறால் எனன?. இகதப் 
பதிப்ப4தத நிறுவனததக்க செு செல்கேவாம். இனL இநதப் புததகதகத அச்ு செிட கேவணடாம் எனறு 
அவர்களுக்க ஆகணைய4டகேவாம். எல்கேலாரும் அச்ு செகததிறக செு செல்லத தயா2ாகஙகள்” எனறார். 
கூடடததில் ரிமைறுபடயும் உறு சொகம் கூட க2கேகாஷம் எழுநதத. ரிமைறுபடயும் அநதச் ு செிறுவன, 
“அச்ு செகம் எஙகிருக்கிறத?” எனறு கேகடக, எல்கேலாரும் அடததப் ப4டததக்செகாணட புததகதகதத 
கேதடனர். புததகம் கிகடததவடன, அகத திறநத பார்ததால் அதில் பதிப்பாளரின செபயரும் 
இல்கல, அச்ு செகததின செபயரும் இல்கல. அதறகள் ரிமைதிய உணைவ உணணம் கேந2ம் செநருஙகி 
வ4டடதால் இநத கேபா2ாடடதகத கேவசெறாரு நாள் கவததக்செகாள்ளலாம் எனறு முடசெவடதத, 
எல்கேலாரும் வ0ட திரும்ப4னர்.

இநதச் ு செம்பவதகத நக்கலடதத ஒரு நாதிக்கவாதி பததிரிககய4ல் எழுதினார்- ரிமைதததின கேபரில் 
உள்ள மூடநம்ப4க்ககககளப் பறறி வ4ரிவாக எழுதிவ4டட,, “இவர்கள் இநதப் புததகதகத 
படததிருநதால் இகத எழுதியவர் அகேரிமைஸான பக்ககேரிமை செு செல்லவ4ல்கல எனபகத அறிநத 
செகாணடருப்பார்கள். இநதப் புததகததில் அகேரிமைஸான காடகளLன வர்ணைகன 
செபாததாம்செபாதவாக இருக்கிறத. அகேரிமைஸான செு செனற எவரும் அஙகள்ள தனLததனகரிமை 
வாயநத காடககளக் கவனLக்காரிமைல் இருக்க ரிமைாடடார்கள்,. அகேத கேபால் அஙகள்ளவர்ககள 
செவறும் காடடவாு செிகள் எனறு செபாதவாக செு சொல்லிவ4டகிறார் ஆு செிரியர். அவர் அஙக 
செு செனறிருநதால் அவர்களLன உய2மும், செ2ட இநதியன கேதாறறமும் அவக2 பாதிததிருக்கம். 
அகவ ஒனறும் இநத புததகததில் நிகழவ4ல்கல. அதனால் இநத ஆு செிரியர் அகேரிமைஸான 
காடடக்கள் செு செல்லவ4ல்கல எனறு உறுதியாக கூறலாம். ஏன, அவர் அகேரிமைஸான பறறி எநத 
ஒரு புததகமும் படக்கவ4ல்கல எனறும் கூறலாம்,” எனறு எழுதிய4ருநதார்.

“அவர் கூறுவசெதல்லாம் செபாய எனறால் இதில் வரும் உணகரிமையான ஆயவாளர்கள் 
எனனவானார்கள்? அவர்கள் அகேரிமைஸான செு செனறத நரிமைக்கத செதரியும். ப4றக அவர்கள் 
காணைாரிமைல் கேபானதம் நரிமைக்கத செதரியும். இப்படய4ருக்க, இகதக் கடடக்ககத எனறு எப்பட 
செு சொல்ல முடயும்? காணைாரிமைல் கேபான ஒருவக2 இவர்கள் இஙக செகாணடவநத எனக்க 
காணப4ததால் நானம் இகேயசகவ நம்புவகத வ4டடவ4டட ஒரு நாததிகனாக ரிமைாறிவ4டகிகேறன” 
எனறு ஒரு பாதிரியார் பதில் கடதம் எழுதிய4ருநதார்.

இதறகிகடய4ல் இநதப் புததகததின பாதிப்ப4னால் ு செிலர் இ2ணடாம் இகேயச உணகரிமையாககேவ 
அகேரிமைஸான காடகளLல் இருநதார் எனறு நம்ப ஆ2ம்ப4ததனர். இவர்கள் ‘ு செர்ச் ஆப் செு செகணட 
க்ரிஸட’ ு செர்ச்ு செில் இகணைநதனர். கிறிஸகேடாவம் ஆலிசம் அவர்களுக்க கேதவததர்கள் 
ஆனார்கள்.

ு செில ரிமைாதஙகள் ஆனப4ன ு செர்ச்கு செ செரிமைதவாக அடஙகியத. ரிமைக்களLன கவனம் கேவறு ு செர்ச்கு செகள் 
பக்கம் திரும்ப4யத. ஆனால் ‘ு செர்ச் ஆப் செு செகணட க்ரிஸட’ ரிமைக்கள் ரிமைடடம் தஙகள் 
நம்ப4க்கககயத தள2வ4டவ4ல்கல. அவர்கள் நிதி கேு செர்தத நானக கேபக2 அகேரிமைஸான பகதிக்க 
அனப்ப4னார்கள். அவர்கள் கிறிஸகேடா இருநத இடதகதக் கணடப4டக்க கேவணடம். அஙக ஒரு 
ு செர்ச் நிறுவ4வ4டட வ2கேவணடம், எனறு அவர்களுக்கக் கூறப்படடத. கேகாலாகலததடன 
அவர்கள் அகேரிமைஸான காடடக்க அனப்ப4 கவக்கப்படடார்கள். பததிரிககய4ல் அவர்கள் 
புககப்படஙககளப் ப42சரிததார்கள். 
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அவர்கள் செு செனறப4ன இ2ணட வருடஙகள் கழிதத திரும்ப4 வநதார்கள். அதறகிகடய4ல் இநத 
வ4ஷயதகத எல்கேலாரும் ரிமைறநதவ4டடருநதார்கள். இவர்கள் வநதவடன ரிமைறுபடயும் 
எல்கேலாருக்கம் இநத வ4ஷயம் சவா2ஸயரிமைான ஒனறாக ஆனத. இவர்கள் பததிரிகககளுக்க 
செகாடதத கேபடடய4ல் தாஙகள் எல்லா உணகரிமைககளயும் கணடசெகாணடவ4டடதாகவம், அகதப் 
பறறி எல்லா ஆவணைஙககள கேு செர்தத வ4டடதாகவம், அடதத நாள் காகல ‘ு செர்ச் ஆப் செு செகணட 
க்ரிஸட’ இல் எல்கேலார் முனனLகலய4லும் எல்லா ஆதா2ஙகளுடனம் அகேரிமைஸான காடகளLல் 
எனன நடநதத எனபகதக் கூறப்கேபாவதாகவம் செு சொனனார்கள். இநதச் செு செயதி லணடன நக2ம் 
முழுவதம் ப2வ4யத. அடதத நாள் ‘ு செர்ச் ஆப் செு செகணட க்ரிஸட’ வ2 பல கேபர் தயா2ானார்கள்.

அனறு இ2வ நால்வரும் கூட, ஆதா2தகத எல்கேலாருக்கம் புரியும்பட எப்பட முனகவப்பத, 
தாஙகள் கணடப4டததகத எல்கேலாரும் நம்பும் வககய4ல் எப்பட கூறுவத எனபகத செவக 
கேந2ம் வ4வாதிததக் செகாணடருநதார்கள். ு செர்ச்ு செில் கேவகல செு செயயும் ஸடீவன செவக கேந2ம் 
இவர்கள் கேபசவகதக் கேகடடக்செகாணட வ4ழிததிருநதான. ஆனால் அவனால் நள்ளL2வக்க கேரிமைல் 
வ4ழிததக்செகாணடருக்க  முடயவ4ல்கல. 'கட கநட' எனறு செு சொல்லிவ4டட படக்கச் செு செனறான. 

ு செர்ச் வளாகம் உறஙகிக் செகாணடருநதத. ஊகே2 உறஙகிக் செகாணடருநதத. பச்ு செிகளLன ு செப்தம் 
ரிமைடடம்தான காதில் வ4ழுநதத. திடீசெ2னறு காகல மூனறு ரிமைணை4க்க 'ஓஓஓ' எனற கூக்க2கல 
கேகடட பலர் திடக்கிடட எழுநத செதருவக்க ஓட வநதனர். முதலில் வநத ு செிலர் ‘ு செர்ச் ஆப் 
செு செகணட க்ரிஸட’ கேரிமைல் ஏகேதா பச்கு செப் புகக கேபால் இருப்பகதக் கணடனர். ஆனால் செவக 
ு செ கீக்கி2ரிமைாக அத ரிமைகறநத வ4டடத. எல்கேலாரும் ‘ு செர்ச் ஆப் செு செகணட க்ரிஸட’க்கள் ஓடனார்கள். 
ஸடீசெவன நடஙகிக்செகாணடருப்பகதக் கணடார்கள். ஆனால் அவகனத தவ42 அஙக யாரும் 
இல்கல. அநத நால்வர் எனன ஆனார்கள் எனறு எல்கேலாரும் ஒருவக2 ஒருவர் 
கேகடடக்செகாணட எல்லா இடஙககள கேதடனார்கள். ஆனால் அவர்கள் எஙக ரிமைாயரிமைாய 
ரிமைகறநதனர் எனற ரிமைர்ரிமைம் இனறுவக2 வ4லகவ4ல்கல. அகேரிமைஸான காடகளLன தர்தகேதவகத 
அவர்ககள அழிததிருக்கம் எனறு ு செிலரும், கேவறறு கி2க ரிமைனLதர்கள் அவர்ககளக் 
கடததிவ4டடார்கள் எனறு ு செிலரும் கேபு செிக்செகாணடார்கள். நாததிகவாதிகளால் எனன நடநதத 
எனறு வ4ளக்க முடயவ4ல்கல. ஸடீசெவன ப4ததப் ப4டதத நிகலய4கேலகேய வாழகககய 
கழிததான. அவனக்க ு செரிமைநிகல திரும்பகேவய4ல்கல.

இப்படயாக ஆலன கா2னசெவல் எழுதிய, “தி செலசெஜனட ஆப் செு செகணட கிரிஸட அணட  தி 
இனவ4ு செிபல் ஆததர்” எனற புததம் முடகிறத.

(முறறும்)

oOo

    முகப்பு செு செல்ல



பநதத�டட   நம  உறவ�ன  படமம  (பரனவ)

- எரிமைில் ஒஸடகே2ாஸகி

Wordriot எனற தளததில் Emil Ostrovski எழுதிய “His Vase is a Metaphor for Our Relationship” எனற 
கருஙககதய4ன தரிமைிழாக்கம்

நாஙகள் ஒரு ரிமைாதம் கேபால் இகணைநத வாழநத செகாணடருநகேதாம். அப்கேபாததான அவன ஒரு 
பநசெதாடடகய வ0டடக்க செகாணட வருகிறான. எனக்க அநதப் பநசெதாடட ப4டததிருக்கிறதா 
எனறு கேகடகிறான. "செதரியவ4ல்கல," எனறு செு சொல்கிகேறன.   

"செதரியவ4ல்கல எனறால் எனன அர்ததம்? இத ஒரு பநசெதாடட"

"இத பநசெதாடட எனறு எனக்கத செதரியும்".

"உனக்க பநசெதாடடககளப் ப4டக்காதா? உனக்கப் ப4டக்கம் எனறு நிகனததக் 
செகாணடருநகேதன... இத.- இத உனகன எனக்க நிகனவபடததியத..."

ஒரு பநசெதாடட ஏன அவனக்க எனகன நிகனவபடதத கேவணடம் எனறு எனக்கச் ு செரியாகப் 
புரியவ4ல்கல. எனகேவ, "கேயாு செிததக் செகாணடருக்கிகேறன, எனகனக் கடடாயப்படததாகேத," எனறு 
செு சொனகேனன.

நான அநதப் பநசெதாடடகயப் பறறி நிகறயகேவ கேயாு செிதத வ4டகேடன. இநதப் பநசெதாடட ஒரு 
ககதயாக இருநதால், நிச்ு செயம் என நணபகனப் பறறிய என உணைர்வகளுக்கம், நாஙகள் 
இருவரும் இகணைநத வாழக்கூடய எதிர்காலததின ு சொததியததக்கரிமைான படரிமைரிமைாக 
இருநதிருக்கம். ஒரு கேவகள நாஙகள் இநதப் பநசெதாடடகயக் க கீகேழ கேபாடடால் அத 
தணடதணடாகச் ு செிதறிப் கேபாகலாம்; அப்கேபாத அத எஙகள் உறவ முறிவதன கறியியீடாக 
இருக்கம், ஆனால் நான ு செிநதகனய4ல் அவ்வககய4னள் அல்ல. பநசெதாடடகயப் பறறிய என 
உணைர்வகள் பநசெதாடடகேயாட முடகினறன எனறு நிகனக்கிகேறன, கேவணடரிமைானால் 
பநசெதாடடககளப் பறறிய செபாத உணைர்வ இருக்கலாம். கறிப்பாக, நான என கணணை4ல் படம் 
வ4ஷயஙககள\ உள்வாஙகிக் செகாள்பவள் அல்ல, இத எனக்க கவகலயாகதான இருக்கிறத, 
ஏசெனனறால் நான இநதப் பநசெதாடடகயப் பார்க்கம்கேபாத பநசெதாடகய ரிமைடடகேரிமை பார்க்கிகேறன, 
இத ந0லரிமைாக இருப்பகதப் பார்க்கிகேறன, ந0லம் கறிதத என எணணைகேவாடடஙகள் கேநர்ததனகரிமை 
செகாணடகவயல்ல. உதா2ணைததக்க, ந0லம் எனற செு சொல்கேலாட நான வானதகதயும் கடகலயும் 
செதாடர்புறுததிப் பார்க்கிகேறன. இகவ ரிமைிக உயர்நத, ரிமைகததான எணணைப் ப4கணைப்புகள், ஆனால் 
வானததிலிருநத வ4ழுநத கடலில் மூழகவத எனற வ4ஷயமும் உணட. ஒவ்செவாரு முகற 
ு செகரிமையலகறக்கள் நுகழயும்கேபாதம் நான என எணணைஙகளLன இநதத செதாடர்பு செதனபடவகத 
வ2கேவறபவள் அல்ல. ஆக, பநசெதாடட கறிதத என எணணைகேவாடடஙகள் கேநர்ததனகரிமை 
செகாணடகவயல்ல. ஆனால் நான இநதப் பநசெதாடடய4ன முக்கியததவதகதப் புரிநத 
செகாள்கிகேறன, அல்லத, அகதவ4ட, பநசெதாடடககள உறவகளுக்கான படரிமைஙகளாகப் 
பார்க்கக்கூடய வககப்படடவர்களுக்க பநசெதாடட எவ்வளவ முக்கியரிமைாக இருக்க முடயும் 
எனபகதப் புரிநத செகாள்கிகேறன. ஒருகேவகள பநசெதாடடகய நி2ாகரிப்பத எனபத அவனத 
ரிமைானடம் அகனதகதயும் செகாடூ2ரிமைாக நி2ாகரிப்பதாக எடததக் செகாள்ளக்கூடயவர்களLன 
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வககபாடடக்கரிய ரிமைனLதனாக என நணபனம் இருப்பாகேனா எனறு கவகலப்படகிகேறன  
எனகேவ அடதத நாள் ககல, அவன தன கேபகலில் க்ரீம் ு செ கீகஸத தடவ4க் 
செகாணடருக்கம்கேபாத, "நான அநதப் பநசெதாடடகயப் பறறி கேயாு செிததப் பார்தகேதன," எனறு 
செு சொல்கிகேறன.

அவன எனகன கேநாக்கித திரும்ப4, "ஓ?" எனகிறான.

"ஆரிமைாம், நான அநதப் பநசெதாடடகயப் பறறி கேயாு செிததப் பார்தகேதன. அத எனக்கப் 
ப4டததிருக்கிறத எனறு நிகனக்கிகேறன. அத எனக்க வானதகத நிகனவபடததகிறத"

அதறகம் அவன, "ஓ," எனறுதான செு சொல்கிறான. அப்புறம், "வானம்," எனறு செு சொல்கிறான. 
அப்புறம், "அகதப் பார்தததம் எனக்க உன ஞாபகம் வநதத. ஏசெனனறால் இஸகே2லில் நடநத 
ககதகய ந0 செு சொல்லிய4ருக்கிறாய. அஙகிருநத வரும்கேபாத உன அம்ரிமைாவக்க வாஙகிக் 
செகாடக்க ஒரு நிகனவப் பரிகு செத கேதடக் செகாணடருக்கம்கேபாத அகதப் பார்ததாய, அநதச் 
ு செினனப் பநசெதாடட உன ு சொரிமைானகளுடன எடததச் செு செல்லச் ு செரியாக இருக்கம் எனறு 
நிகனததாய, ஆனால் உன அம்ரிமைா அத ஒரு கேகாப்கப எனறு நிகனததாள். அத 
கேவடக்ககயான ு செம்பவம் எனறு நான எப்கேபாதம் நிகனப்பதணட, அவள் பநசெதாடடய4ல் 
அருநதினாள் எனபத ு செிரிப்பாக இருக்கிறத. அதனால்தான அத உனகன நிகனவபடததியத". 

"ஆரிமைாம், ஆனால் இநதப் பநசெதாடட ு செினனதாகக்கூட இல்கல. இத நடதத2 அளவள்ள 
பநசெதாடட. அதாவத, வழக்கரிமைான பநசெதாடடய4ன அளவதான. இகத யாரும் கேகாப்கப எனறு 
தவறாக எடததக்செகாள்ள ரிமைாடடார்கள். இத பநசெதாடட ரிமைாதிரிதான இருக்கம். எனக்க இத 
பநசெதாடட ரிமைாதிரிதான இருக்கிறத". 

   "அப்படயானால் இத உனக்கப் ப4டக்கவ4ல்கலயா?"

"இல்கல. எனக்க இகதப் ப4டததிருக்கிறத. ஆனால் இகதப் பார்க்கம்கேபாத எனக்க கடல் 
ஞாபகம்தான வருகிறத"

"அகதப் பார்ததால் உனக்க வானம்தான ஞாபகததக்க வருகிறத எனறு நிகனதகேதன:”

  அப்கேபாததான எனக்கப் புரிநதத, பநசெதாடடககள உறவ4ன படரிமைரிமைாகப் பார்க்கம் 
வககய4னள் நான எனபத..

நனறி- http://www.wordriot.org/archives/7983

oOo

    முகப்பு செு செல்ல
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ச. வவணவக�ப�ல   ச�றபப�தழ   (அற�வ�பப ).

வரும் ஞாய4று (06-செு செப்-2015) செவளLயாகம் ு செிறப்ப4தழில் இடம்செபறும் நிலம் சரிமைநதகலபவன: 
ச.கேவணகேகாபாலுடனான கேநர்காணைலிலிருநத ு செில சவா2ு செிய பததிகள்.

[…’'அம்ரிமைா வநதாள்' படக்கம்கேபாத எனனானனா, எனக்க இனனLக்க வக2க்கம் ஒரு காடு செி 
இருக்கில்லீஙகளா, அவன உருவாக்கின கம்பகேகாணைம் ு செிததி2ம் இருக்கில்லீஙகளா, அகத 
எனனால ரிமைறக்ககேவ முடயாத. அப்புகவ டசெ2யனல ஏததி, செகாணடகேபாய கேவத பாடு சொகலல 
வ4டடடட, அவன திரும்ப4ன கணைம். அப்பா கேபான ப4னனாட- டாயசெலட எல்லாம் அப்ப 
இருக்காத- காடடப்பக்கம் கேபாய ஒரு அ2ளLச்செு செட ப4னனாட ரிமைகறஞ்ச அரிமைர்நத, 'நம்ரிமை இஙக 
வநத படக்கணரிமைா,' எனறு நிகனக்கக்கூடய இடஙகள்ல இருநத...அநத ு செிததி2ஙகள் 
இருக்கில்கலயா, landscape எனபத...ஒரு ரிமைனLதன எப்பட இயஙகவான- அப்படஙகிறத. அநத 
நாவல் அப்படய4ருநதத...…]

[…ச.கேவணகேகாபால் எனகிறவன ஒரு எழுததாளன எனபகதவ4ட வ4வு சொய4 எனபத 
முக்கியரிமைான வ4ஷயம். முனனாட செு சொனன0ஙக, ஏன non-fiction எழுதகல. முக்கியரிமைா வ4வு சொயம் 
செதாடர்பா செபரிய செபரிய கடடக2செயல்லாம் எழுதிய4ருக்கேகன. ரிமைகழ எனற ு செிறறிதழல 
செதாடர்நத எழுதிகேனன. 'கவர்செரிமைணட ரிமைாப்ப4ள்களகள்'ன வநதச்ச. 'படடதகேதரிய நுடபஙகள்'ன 
ஒரு செபரிய கடடக2. அப்புறம் 'முடநதகேபாய வ4டடத உகழப்ப4ன கேரிமைனகரிமை'. எல்லாகேரிமை 
முப்பத நாறபத பக்கம்…]

[…தரிமைிழ இலக்கியதகத வளர்தததில் ு செிறறிதழகளுக்க ஒரு செபரிய பஙக இருக்க. ரிமைிடல் 
கேரிமைகு செினன செு சொல்கேறாம் அறுபதகள்ல ஆனநத வ4கடனக்க ஒரு பஙகளLப்பு இருக்கனன 
செு சொல்கேறாரிமைில்லீஙகளா? அத ரிமைாதிரி, எல்கேலாருகேரிமை எழுதவதறகான ஒரு செவளL இனனLக்க 
இகணையதளததல கிகடச்ு செிருக்க. அவஙகவஙக ஒரு ப்ளாக் செதாடஙகி எழுதலாம். அத ு செரியா 
இருக்கா இல்கலயா, அத இ2ணடாவத. ஒரு எழுததாளனக்க எழுதவதறக ஒரு செவளL 
கிகடக்கத, இல்லீஙகளா?…]

[…‘இநத ஊர்லகேய எனக்க செ2ாம்ப ப4டக்காத கபயன கேவணகேகாபால் தானடா,’ அப்படன 
செு சொல்லிடட, ‘செ2ாம்ப ப4டதத கபயன அநதப் கபயனதான,’ அப்படனன செு சொனனா2ாம்….]

[…செபணகணை கேதவகதயாப் பார்க்கற கவ4ரிமைனம் கணணைதாு செனகிடட இருநதச்ச. எஙகிடட இல்ல. 
நான அப்பட நிகனக்கல…]

[…ஒரு செபண- ஆு செிரியர், எநதிருச்ச கேகடகிறாஙக, ‘எனனஙக, இவ்வளவ கேவகரிமைா எழுதிடட, 
இப்செபல்லாம் ந0ஙக ககதககேளா நாவல்ககேளா எழுதறகேத இல்கலகேய. ஏன எழுதாரிமைப் 
கேபாய4டடீஙக’. அதக்க எனன செு சொல்லலாம், ஏகேதா ஒரு பதில் செு சொல்லலாம். செஜயகாநதன 
செு சொனன பதில், இனனம் எனக்க ஞாபகரிமைாய4ருக்க. ‘நான எழுதியத எல்லாவறகறயும் ந0 
படததவ4டடாயா? முதலில் நான எழுதியவறகறப் பட,’ அப்படீனனார். இநத கம்பியீ2ம் இருக்கேக, 
…]
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[… காநதியுகடய சயு செரிகதக்க வாஙக. அதில ககடு செி அததியாயம் இருக்கேக. 
வ4கடசெபறறுக்செகாள்கிகேறனன இருக்கம். அத படச்ு செப4றக இ2செவல்லாம் அழுகேதன நான – ஏன 
இப்பட முடயுத அப்படனன செு சொல்லி. 18 வயசஙக. ஏனனா அவ்வளவ கேநு செிச்ச கேநு செிச்சப் 
படச்கேு சென…]

[…இப்ப, ந0ஙக கேகள்வ4 கேகடகலாம், ‘ஏன உஙக நுணசெவளL கி2கணைஙககேள உஙக வாழக்கககயச் 
ு சொர்நததாகேன எழுதின0ஙக?’ உஙக ப4னபுலம் ு சொர்நத எழுதறத கேவற. செதாழில் ு சொர்நத எழுதறத 
கேவற. ஆனா எனன ஒரு செபரிய கேவடக்ககனா, செு சொநத அனபவஙகள், செு சொநத கஷட 
நஷடஙகள் இருக்கில்கலஙகளா  இனசெனாருததருகடய வாழக்ககயுகடய ஒரு ு செினனக் கூறு 
கிகடச்ு செவடகேன, அநத வாழக்கககய ரிமைிகப்செபரிய அளவ4கேல வ4ரிததப் பயணைப்படகிகேறன. இப்ப 
ஒரு ு செிலநதி, இக2 வநதால், அப்படகேய அநத இக2கய கேநாக்கி, வகலகயச் ு செ2ு செ2னன 
ப4னனLக்கடடதில்லீஙகளா, அத ரிமைாதிரி, …]

[…திருநஙகககயப் பறறி எழுதவகதப் பறறி இப்ப நான எனன நிகனக்கிகேறனனா, ஒரு 
திருநஙகககேயாட ஒடட உறவ4ருநதிருநதா இனனம் நல்லா எழுதிய4ருப்கேபகேனா? நடபாததான 
செு சொல்கேறன. ஒரு பகடப்பாளLயா, ஒரு திருநஙககயுகடய நடபு இருநதிருநதா இனனம் 
நல்லாய4ருநதிருக்ககேரிமைானன கேதாணத. ஆனால், எனக்க திருநஙககககள ஒரு எல்கலவக2 
பார்க்கக்கூடய வாயப்பு இருநதத…]

[…கேவணைாம்ன செு சொல்கேறன. இலக்கியம்னா உஙகளுக்க அநதத திறகரிமை இருக்கத. இநத 
இடதகத அகடஙகனன செு சொல்கேறன. இவஙக காரிமைததக் ககயாள்ற வ4தம் இலக்கியரிமைா இல்ல. 
எநத லாஜிக்கம் இல்ல. பகடப்பாளL செநனச்ு சொ அநதப் செபண கதாப்பாததி2ம்  படக்கறா. 
செநகனச்ு சொ ு செிரிப்பா இருக்க. இவஙக செபணணைப் புரிஞ்சகிடட வ4தம்…]

[…ஆனால், எனக்க தரிமைிழ இலக்கியததினகடய எநத பாதிப்பும் இல்லாரிமைல் கேபாச்சஙகிறததான 
ந0ஙக எனகனப் படக்கிற கேபாத பார்க்ககேவணடய4ருக்க. ு செிலப்பதிகா2ம் படச்ு செிருக்கேகன. கம்ப 
2ாரிமைாயணைம் படச்ு செிருக்கேகன. ு செஙக இலக்கியம் படச்ு செிருக்கேகன. ந0ஙக கேயாு செிச்சப் 
பார்தத0ஙகனனா, எநத பாதிப்புகேரிமை இருக்காத…]
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