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குறிப்பு

சு.ரெணுரகாபால் – இருபது ஆண்டுகளாகாகப் பல காத்திரேமான இலக்கிய
ஆக்கங்ககளாகப் பக் படைத்து ெருபெர. கமுதம் ந் படைத்திய நாெல் ரபாட்டிய போட்டியில் முதல்
பரிசு வபற்ற தனது முதல் நாெலான ‘நுண்வெளாகெளி கிரேகணங்கள’ மூலமாக
இலக்கிய உலகில் அறிமுகமான ரபாதும், இனனமும், ததீெ போட்டியிரே இலக்கியங்ககளாகத்
ரதடி ொெிக்கம் ொெகரகளாகெளின ெிறிய ெட்் படைத்துக்கள மட்டுரம வபரிதும்
ெிலாகிக்கப்படுபெரோக இருக்கிறார. ரெணுரகாபால் ெ போட்டியிெொயப் ப போட்டியினனண போட்டியிய போட்டியில்
நிகறயப் புகனவுகள எழுதியுளளாகார எனபகத மட்டுரம அெகரேப் படித்துளளாக
ொெகரகள அறிொரகள. ஆனால் ரெணுரகாபால் யார, அெரேது ப போட்டியினனண போட்டியி எனன,
அெரேது ரேெகன எத்தககயது, அெரேது இலக்கியப் பாரகெ எனன, பயணம்
எத்தககயது, அெரேது ஆதரெங்கள யார எனபது கறித்து அறிந்தெரகள மிகச்
ெிலரரே. இகணய உலகக்க அெரேது அறிமுகம் முற்றிலுமாகக் கிக் படையாது
எனரற வொல்லலாம்; இகணய உலகின அறிமுகம் அெருக்கம் கிக் படையாது.
அெகரே இகணய இலக்கிய ொெகரகளுக்க ெ போட்டியிரிொன முகறய போட்டியில் அறிமுகம்
வெய்யும் ரநாக்கில் இந்த ரநரகாணகல எடுத்ரதாம். நம்மிக் படைரய உளளாக ஒரு
முக்கியமான பக் படைப்பாளாகெளி, சு.ரெணுரகாபால் அளாகெளிக்கம் முதல் ெ போட்டியிரிொன
ரநரகாணல் இதுதான எனபது எங்களுக்கம் அதிரச்ெியாகத்தான இருந்தது;
அரதரெகளாக, இந்த முதல் முயற்ெிய போட்டியில் நாங்கள ஈடுபட்டிருக்கிரறாம் எனபது
மகிழ்ச்ெியாகவும் இருந்தது.
ரெணுரகாபால் ெிறுககதகள, கறுநாெல்கள, நாெல்கள எனறு பல இலக்கிய
ெகககமககளாக ரநரத்தியாகக் ககயாண்டிருக்கிறார. ‘பூமிக்கள ஓடுகிறது நதி’,
‘களாகவு ரபாகம் புரேெ போட்டியிகள’, ‘வெண்ண போட்டியிகல’ ஆகிய ெிறுககதத் வதாகப்புகளும்,

பால்கனெளிகள, கூந்தப்பகன, திகெவயல்லாம் வநருஞ்ெி ஆகிய கறுநாெல்
வதாகப்புகளும், நுண்வெளாகெளி கிரேகணங்கள, நிலவமனனும் நல்லாள, ஆட்் படைம்
ஆகிய நாெல்களும் வெளாகெளிெந்துளளாகன. அெரேது எழுத்து உக்கிரேமாகவும்
இருக்கம்; வமனகமயாகவும் இருக்கம். அப்பட்் படைமாய் முகத்திலும் அகறயும்;
கூரந்து கெனெளித்தால் மட்டுரம புலப்படும் நுட்பங்கரளாகாடும் இருக்கம். கிரோமிய
ொழ்க்ககய போட்டியின அெலங்ககளாகயும் அழகககளாகயும் ஆழங்ககளாகயும், நகரேத்துக்கப்
வபயரந்துெ போட்டியிட்் படைெரகளாகெளின ரபாக்கககளாகயும் பல்ரெறு தளாகங்களாகெளில் அெர
எழுதியுளளாகார.
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இந்த ரநரகாணகல ந் படைத்திய நண்பரகளாகான வெ. சுரரேஷ, தியாக, அனபழகன,
புஷயமித்திரேன, வெந்தில்கமார, நித்யா, கண்ணன ஆகிரயார வகாண்் படை எங்கள
கழுவுக்க ரெணுரகாபால் ஏற்கனரெ மிகவும் பரிச்ெயமானெரதான.
ரகாகெய போட்டியில் உளளாக தியாக நூலகத்தில் ெனெளிக்கிழகமரதாறும் நிகழும் இலக்கிய
உகரேயா் படைல்களாகெளில் அடிக்கடி எங்கரளாகாடு ரெணுரகாபாலும் இகணந்துவகாளொர.
ஒரு பக் படைப்பாளாகெளியாக அெகரே நாங்கள ரநெிக்கம் அளாகவுக்க, ஒரு நண்பரோக
ஒவ்வொருெரி் படைமும் தனெளிப்பட்் படை முகறய போட்டியில் ரநெத்ரதாடும் மிகந்த
அக்ககறரயாடும் ந் படைந்துவகாளபெர அெர.
அத்தககய ஒரு நண்பரரோடு, அரத தியாக நூலகத்தில் ஒரு ெ போட்டியிரிொன
ரநரகாணகல நிகழ்த்த முடிந்தது அகனெருக்கம் இனெளிகமயான அனுபெம்.
ஐந்து மண போட்டியிரநரேம் வதா் படைரந்து நிகழ்ந்த இந்த உகரேயா் படைலின வபரும் பகதிகயப்
பதிவு வெய்துளரளாகாம். ரெணுரகாபால் சுொரேெியமான ரபச்சுக்காரேர. வெந்தமிழும்,
ரபாடி ெட்் படைாரேத்து கிரோமியப் ரபச்சுெழக்கம், நகரேத்துப் பாதிப்பும் மாறிமாறி
இயல்பாக அெரேது ரபச்ெில் வெளாகெளிப்படும். ஏற்ற இறக்கங்களு் படைன, உணரச்ெிப்
பரேெெத்து் படைன, அவ்ெப்ரபாது நா் படைகாடகீய பாெகனகளு் படைன ரபெக்கூடியெர. அெரேது
ரபச்ெின சுகெகய எழுத்தில் முழுகமயாய்க் வகாண்டுெருெது
ெிரேமமானதுதான. இலக்கியத்தின மின் மீது, கறிப்பாய் தி. ஜானகிரோமன மின் மீது, வபரும்
காதல் வகாண்டுளளாகெர எனபகத நாங்கள அறிரொம். அகதெ போட்டியி் படை ஆழமாய்த் தன
மண்மின் மீதும் மனெளிதரகளமின் மீதும் அளாகப்ப போட்டியிலாப் ரபரேனபு வகாண்் படைெர எனபதும்
அறிரொம். அெரேது ஊரும் நிலமும் அெர எங்கிருந்தாலும் அெருள
ொழ்ந்துவகாண்டுதான இருக்கினறன. நிலவமனனும் நல்லாள நாெலுக்க அெர
முதலில் கெக்க ெ போட்டியிரும்ப போட்டியிய தகலப்பு, ‘நிலம் சுமந்தகலபென’ எனபகதயும்
அறிரொம். அெரும் அெர சுமந்துவகாண்டு இருக்கம் நிலமும், இலக்கியக்
கனவுகளும் பாரகெயும் இந்த ரநரகாணலில் வெளாகெளிப்படும் எனறு நம்புகிரறாம்.
இனெளி ரநரகாணல்.
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வநர்ுகோணல்

சுரரேஷ: வரோம்ப நாளாகா முயற்ெி வெய்து இனனெளிக்கத்தான ெந்திருக்ரகாம். உங்கள
ககதககளாக நிகறயப் படிச்சுட்ர் படைாம். நிகறயப் ரபெிட்ர் படைாம். உங்ககூ் படையும்
ரபெிய போட்டியிருக்ரகாம். எங்களுக்களரளாகயும் ரபெிய போட்டியிருக்ரகாம். எங்களுக்வகல்லாம் ஒரு
ஆதங்கம் எனனனனா, ரெணுரகாபால் புகனவுகளாகெளிரலரய நிறுத்திட்் படைாரரே. வபரிய
ரநரகாணல்கரளாகா, கட்டுகரேகரளாகா வபரிொ வெளாகெளிய ெரேெ போட்டியில்கல. முக்கியமாய்
இது இகணயதளாக காலமாய் இருக்க. வெறும் அச்சு ஊ் படைகத்தில் மட்டுரம
இருக்கிற உங்கள ரமல ரபாதிய வெளாகெளிச்ெம் ெ போட்டியிழெ போட்டியில்கலரயா? அதனால,
இகணயப் பத்திரிக்கககளல ெந்தால் இனனமும் உங்ககளாகப் பரேெலா
அறிமுகப்படுத்தும்னு நிகனக்கிரறாம். அறிமுகம் இல்கல எனறில்கல. வபரிய
பரிசு ொங்கினெர, பரேெலான கெனம் இருக்க எனபது ரெறு. அகதயும் தாண்டி,
இனனும் வகாஞ்ெம் எங்களுக்க ெந்ரதாஷம் ஏற்படுத்துகிற ெககய போட்டியில, நதீங்கள
பல்ரெறு ெ போட்டியிஷயங்ககளாகப் பத்தி எனன நிகனக்கிறதீங்க எனபது வெளாகெளிெரேணும்;
இனனமும் அதிகம் வெளாகெளிச்ெம் ெ போட்டியிழணும் எனபது எங்கள ஆகெ. அதுக்க
ரெண்டித்தான இந்த ரநரகாணல். இதுக்க முனனாடி நாஞ்ெில் நா் படைனகிட்் படை ஒரு
ரபட்டி பண்ண போட்டியிய போட்டியிருந்ரதாம். அது ஒரு பரேெலான கெனம் வபற்றது.
ஆரேம்ப போட்டியிக்கம் ரபாரத, சு.ரெணுரகாபால் யார? அெரரே வொனனா
நல்லாய போட்டியிருக்கம்.

வவணுவுகோபகோல்: சு.ரெணுரகாபால் எனகிறென ஒரு எழுத்தாளாகன எனபகதெ போட்டியி் படை
ெ போட்டியிெொய போட்டியி எனபது முக்கியமான ெ போட்டியிஷயம். முனனாடி வொனனதீங்க, ஏன non-fiction
எழுதகல?. முக்கியமா ெ போட்டியிெொயம் வதா் படைரபா வபரிய வபரிய கட்டுகரேவயல்லாம்
எழுதிய போட்டியிருக்ரகன. மகழ எனற ெிற்றிதழ்ல வதா் படைரந்து எழுதிரனன. ‘கெரவமண்ட்

மாப்ப போட்டியிளகளாககள’னு ெந்துச்சு. ‘பட்டுத்ரதரிய நுட்பங்கள’னு ஒரு வபரிய கட்டுகரே.
அப்புறம் ‘முடிந்துரபாய் ெ போட்டியிட்் படைது 'உகழப்ப போட்டியின ரமனகம’ – எல்லாரம முப்பது
நாற்பது பக்கம். மூனறு இதழ்கரளாகா் படை மகழ நினனெளிருச்சு. அது எனனனனா,
கட்டுகரே எழுதக்கூ் படைாது எனறில்கல. ெ போட்டியிெொயம் அல்லது இலக்கியம் வதா் படைரபா
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எழுதச்வொனனா எழுதிகிட்டு இருக்ரகன. எனக்கக் கிக் படைச்ெ ெினன
ரமக் படைகளாகெளிரல ெிறுககத முனரனாடிகள பற்றித் வதா் படைரந்து எழுதிகிட்டு
இருந்ரதன. உதாரேணமா, ‘ரேெகன’ ரகாயமுத்தூர ெட்் படைத்திரல ெந்த ஒரு ெினன
இதழ்தான. மரேப போட்டியின கமந்தன முத்கதயா ந் படைத்தினார. வதா் படைரந்து பத்து
வபரெனாலிட்டியப் பற்றி எழுதிரனன. யாரயாரனா, சுந்தரே ரோமொமி பற்றி
எழுதிரனன, ப போட்டியிரேபஞ்ெகனப் பற்றி, அம்கபகய பற்றி. அப்புறம் நாஞ்ெில் நா் படைன,
பூமண போட்டியி பற்றி எழுதிரனன. அரத மாதிரி, ‘உங்கள நூலகத்திரல’ ெண்ணநிலென
பற்றியும் வெல்லப்பாகெப் பற்றியும் எழுதிரனன. ‘புதுப்புனல்’ல க. அழகிரிொமி,
ஜானகிரோமன பற்றி எழுதிரனன.

சுரரேஷ: திண்கணய போட்டியிரல நான பாரத்திருக்கிரறன.
வவணுவுகோபகோல்: ெண்ணதாென பற்றி எழுதணும் எனறு நிகனக்கிரறன. ஆனா,
ஒரு அலுப்பு, எழுதி எழுதி கெச்சு எனன பண்றது. இப்ரபா க. ப. ரோ. பற்றி
எல்ரலாரும் ஒரு மாறுபட்் படை கருத்து வொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அெருக்க
வரோம்ப ப போட்டியினதங்கிய இ் படைம்தான எனகிற கருத்துகூ் படை இக் படைய போட்டியில ெந்துச்சு.
ெமின் மீபத்தில தியாககிட்் படைத்தான அந்தப் புத்தகத்கத ொங்கிட்டுப்ரபாய் படிச்ரென.
வபருமாள முருகன வதாகத்தது. ஏற்கனரெ நம்ம ெததீஷ வதாகத்திருக்கார.
காலெரிகெப்படி நல்லாருக்கனனு வொனனதினாரல, இகதப்ரபாய் ொங்கிப்
படிச்ரென. படிக்கம்ரபாது ஒரு கறிப்பு மாதிரி, ஒரு ெினன ரநாட்ல எழுதி
கெச்ரென. ஆறு ஏழு பக்கம் இருக்கம். அது ரொம்ரபறித்தனம் எனறில்கல.
ரமக் படை ொரந்த இ் படைங்ககளாக நாடிப்ரபாறது இல்கலங்கிறதுதான…எழுதி ஒரு

காலச்சுெடுக்ரகா, உய போட்டியிரகமக்ரகா, உய போட்டியிவரேழுத்துக்ரகா அனுப்புறதிரல, ெரேெரே
இப்ரபா ஒரு அலுப்பு; எதுக்க அனுப்ப போட்டியி, அது பப்லிஷ ஆய போட்டியிடுச்சுனனா
பரேொய போட்டியில்கல, பப்லிஷ ஆகாமற் ரபாறரபாது, எதுக்க இப்படிக்
கஷ் படைப்பட்ர் படைாம்னு இருக்க.
உதாரேணமா, வஜயகாந்தகனப் பற்றி ஒரு ஏவழட்டு ெருஷத்துக்க முனனாடி ஒரு
நல்ல கட்டுகரே எழுதிரனன. தகலப்பு ெந்து, ‘மரேகபச் வெழுகமயாக்க ெந்தெர’.
அந்தக் கட்டுகரேயப் படிச்சுட்டு புதுப்புனல்ல, ‘ொர, நதீங்க அெரேது பலம் பலெதீனம்
வொல்லிய போட்டியிருக்காடகீங்க.

நான அெருக்க வநருங்கிய ஒரு நட்பாரந்த ெட்் படைத்திரல

இருந்ரதன. நானும் எம். ஜி. சுரரேஷ எல்லாம். ஆனா இந்தக் கட்டுகரே
ெரும்வபாழுது அெர மனம் ரகாணுரம! அகதப் ப போட்டியிரேசுரேம் பண்ணாம
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கெச்சுக்கி் படைலாரம’ எனறு வொனனார. ஒரு கட்டுகரேயால அெங்க ெ போட்டியிரும்புன
நட்பு வக் படைரெணாமனனு நானும் ெரினனுட்ர் படைன. இம்மாதிரிவயல்லாம் இருக்க.
அதனாரலரய நான-ப போட்டியிக்ென எல்லாம் எழுதக்கூ் படைாது எனறில்கல. எழுதணும்.
அகத எழுதாதினாரல தமிழ் இலக்கியம் ப போட்டியினதளளாகெளிப் ரபாறதுக்கான ொய்ப்பு
அதிகமா இருக்க. க.நா.சு. அகதவயல்லாம் நிகனச்சுப் பண்ணகல. ப போட்டியிக்ென, நானப போட்டியிக்ென எகதயுரம அெர ெ போட்டியி் படைகல. வதா் படைரந்து எழுதிகிட்டிருந்தார.
ெ போட்டியிமரெனங்ககளாக அெர வதா் படைரந்து வெய்தார. அந்த ெககய போட்டியிரல வஜயரமாகன
கூ் படை ஓரேளாகவு வெய்கிறார. நம்மளுக்க அதில கருத்து எனனொக
இருந்தாலும்கூ் படைத் வதா் படைரந்து வெய்கிறார. ஆனால், க.நா.சு. அளாகவுல தாரமின் மீகமாக
வெஞ்ெ ஆட்கள இனனெளிக்க ெகரேக்கம் யாருரம இல்கல. வெங்கட் ொமிநாதரன
கூ் படைப் பாரத்ததீங்கனனா, ஒரு இக்கட்டு ெரும்ரபாது, இகத எழுதுனனு
வொல்லும்ரபாதுதான எழுதிய போட்டியிருக்கார. வதா் படைரந்து வெய்யெ போட்டியில்கல. க.நா.சு.
வதா் படைரந்து வெய்தார. ப போட்டியிரேசுரேம் ஆகதா ஆகெ போட்டியில்கலயானனு வொல்லி
ெ போட்டியிட்டுெ போட்டியி் படைெ போட்டியில்கல. நான எழுதாமலில்கல. எழுதி கெச்சுருக்ரகன.
ெிறுககதகள நாெல்ங்கிறது ெ போட்டியி் படைக் வகாஞ்ெம் ககறந்தபட்ெமா இருக்கது.
வதா் படைரந்து வெய்யலாம்னுதான நிகனச்சுட்டு இருக்ரகன.
அப்புறம், இகணய தளாகத்துரல ஏன ரபாகெ போட்டியில்கலனனா, எனக்கக் கண போட்டியினெளி
ொரந்த பயனபாடு இனனும் வதரியகல. அதுதான முக்கியமான காரேணம்.
இரேண்் படைாெது, நண்பரகிட்் படை ரகட்கம்ரபாது, இகணயதளாகத்துல ெரேலாமா
ரெணாமாங்கிறதுக்க இரேண்டு ெ போட்டியிதமான கருத்து நிலவுது. நதீங்கள
அக்கப்ரபாரகளுக்வகல்லாம் பதில் வொல்லிகிட்டு இருக்கரெண்டிய ஒரு
காலகட்் படைம் இருக்கது. அரத ெமயத்துரல, இளாகம் ஆட்கள நல்லா ெரறாங்க.
அவுங்ககளாக வதரிஞ்சுகி் படைறதுக்க ஒரு ொய்ப்பு இருக்கனனு வொல்றாங்க.
இருக்கிற புத்தகங்கள படிப்பதற்க மகலமாதிரி கி் படைக்க. ொங்கி கெச்ெ
புத்தகங்கரளாக நூறு புத்தகங்களுக்க ரமரல படிக்காமல் இருக்க. இது ஒரு
காரேணம். அப்ரபா, இதுல ரபாய் இயங்கறத ெ போட்டியி் படை, முக்கியமான புத்தகங்கள
படிப்பது, எழுத ரெண்டியது இருக்க. அதனாரல, இதுல ரபாய் நான
எனனத்கதச் வொல்லிெ போட்டியி் படை முடியும். இது நம்ம ரநரேத்கதக் வகானனுறுரமாங்கிற
ஒரு அச்ெத்துனாரலகூ் படைத் தளளாகெளிகெச்சுட்ர் படைன. இகணயத்துக்களளாகப்
ரபாகக்கூ் படைாதுங்கிறதில்கல. இந்த இரேண்டு கருத்து இருக்கிறதுனால, இனனும்
வகாஞ்ெம் தளளாகெளி இருக்கட்டுரம…வகாஞ்ெ நாள கழிச்சுக்கூ் படை உளளாக
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நுகழஞ்சுக்கி் படைலாம் எனறு கெச்சுட்ர் படைன.

தியாக: இந்த இ் படைத்தில ஒரு ரஜாக் அடிக்கலாமா.
வவணுவுகோபகோல்: வொல்லுங்க, ெிரிக்கலாம்.
தியாக: “இகணயதளாகத்தில் எழுதுபெரகவளாகல்லாம் அக்கப்ரபாரொெிகளாகா,”
சு.ரெணுரகாபால் அறிக்கக. அப்படினு ரபாட்டுறலாமா?

வவணுவுகோபகோல்: அப்படிச் வொல்ல ெரேகல.. தமிழ் இலக்கியத்கத ெளாகரத்ததில்
ெிற்றிதழ்களுக்க ஒரு வபரிய பங்க இருக்க. மிடில் ரமகெினனு வொல்ரறாம் –
அறுபதுகளல ஆனந்த ெ போட்டியிக் படைனுக்க ஒரு பங்களாகெளிப்பு இருக்கனனு
வொல்ரறாமில்லீங்களாகா? அது மாதிரி, எல்ரலாருரம எழுதுெதற்கான ஒரு வெளாகெளி
இனனெளிக்க இகணயதளாகத்துல கிக் படைச்ெிருக்க. அெங்கெங்க ஒரு ப்ளாகாக்
வதா் படைங்கி எழுதலாம். அது ெரியா இருக்கா இல்கலயா, அது இரேண்் படைாெது. ஒரு
எழுத்தாளாகனுக்க எழுதுெதற்க ஒரு வெளாகெளி கிக் படைக்கது, இல்லீங்களாகா? அது ஒரு
முக்கியமான ெ போட்டியிஷயமாய போட்டியிருக்க. ஆனா, எழுதறெங்களுக் படைய இலக்கிய
ஆளுகம எனன எனகிற ரகளெ போட்டியி இருக்க, இல்லீங்களாகா?
எனகனரய ஒருத்தர எடிட் பண்றது ஒரு நல்ல ெ போட்டியிஷயம் எனறு பாரக்கிரறன.
ெமின் மீபத்துல லா.ெ.ரோ. படிச்ெிட்டிருந்ரதன. பண்பாட்டு ரீதிய போட்டியிரல, கடும்ப உறெ போட்டியிரல
மிக நுட்பமான கெ போட்டியித்துெ இ் படைங்ககளாக எழுதினெர லா.ெ.ரோ. அெரகிட்டிரய, ெில –
ப போட்டியிகழகள எனறு வொல்லமுடியாது – ஆனால், திருத்திக்கி் படைலாம் எனறு ெில
இ் படைங்கள இருக்கம். ஒரு இ் படைம் வொல்றரன- அபூரெ ரோகங்கள – நதீங்க
படிச்ெிருப்பருப்பீங்க – அந்தக் ககதய போட்டியில, வரேண்டு ரபரு க் படைற்ககரேக்கப் ரபாகலாம்னு
நிகனக்கிறாங்க. ஒரு ரபரேழகி, நதீண்் படை கூந்தல், கருப்பாக இருப்பாள. ஆனா
அழகாக இருப்பாள. அெகளாகக் கல்யாணம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்றான.
அம்மா வொல்றாள. ‘ஏன் படைா அம்ப போட்டியி, ரபரேழகிவயல்லாம் ெந்தாங்க. நதீ
அெகளாகவயல்லாம் ெ போட்டியிட்டுட்டு, இெளாகப்ரபாய், ஒரு அட்் படைக்கருப்ப போட்டியிய – வதாட்் படைா
ஒட்டிக்கிடும். இெளாகப்ரபாய் கல்யாணம் பண்ண போட்டியிக்கிரறங்கிறரய,’ அப்படினனு
ரகட்கிறாங்க. கருப்பா இருக்காங்க. ஆனா அழகி. கருப்ப போட்டியிரல ஒரு அருகமயான
அழக இருக்க. அந்தக் கூந்தல் மிக அழகாக இருக்கம். அது மிகவும்
ொரோம்ெமான ெ போட்டியிஷயம். வரேண்டு ரபரும் எனன பண்றாங்கனனா, ‘இனனெளிக்கக்
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க் படைற்ககரேக்கப் ரபாலாமா’னனா, ரபாரொரம எனறு மகனெ போட்டியி வொல்கிறாள.
ரபாரொம்னு வொல்லும்ரபாது மகழ வபாழிந்துட்டிருக்க. மகழ வபாழியும்
ரபாது எப்படி நதீங்க க் படைற்ககரேக்கப் ரபாெதீங்க? காற்றும் மகழயா இருக்க.
எப்படிப் ரபாெதீங்க? இது ெினன இ் படைம்தான. அதற்காக அந்தக் ககதய போட்டியினுக் படைய
தரேத்கத நதீங்க ககறச்ெி் படைமுடியாது. நதீங்க ஒரு எடிட்் படைரோ இருந்தா, ‘ொர, எனன
இது மகழ வபாழிஞ்ெிட்டு இருக்க. நதீங்க இந்த க் படையத்துல ரபாெதீங்களாகா?’னு
ரகட்பருப்பீங்க. நானா இருந்தா, எனன நிகனப்ரபனனா, ‘க் படைற்ககரேக்கப் ரபான
ப போட்டியினனாடி, அங்க மகழ ப போட்டியிடிச்சுகிடிச்சு; நகனஞ்சு ெந்தாங்க.’ இது ஒரு எடிட்் படைர
வொல்ல ரெண்டிய ரெகலதான. இந்தச் ெினனச்ெினன ெ போட்டியிஷயங்களுக்காக ஒரு
எழுத்தாளாககரே, ‘இகத எழுதிட்் படைாரு, ஒரு ககறயுளளாக ெிறுககத’ எனறு வொல்லி
ெ போட்டியி் படை முடியாது. இது திருத்திக்வகாளளாகக்கூடிய ப போட்டியிகழதான.
இகணயத்தில் இம்மாதிரியான ரெகலகள நிகறய இருக்கம்னு நிகனக்கிரறன.
உங்ககளாக ஜட்ஜ் பண்றதுக்க ஒரு ஆள ரதகெய போட்டியிருக்க. ெிற்றிதழ், நம்ரமா் படை
ககதககளாக கெ போட்டியிகதககளாக கட்டுகரேகயப் ப போட்டியிரேசுரேம் பண்ணுதா பண்ணகலயா
எனபது இரேண்் படைாெது ெ போட்டியிஷயம். எனது கட்டுகரே ப போட்டியிரேசுரேம் பண்ணெ போட்டியில்கல
எனறால், அதில் பல அரேெியல் இருக்கலாம். அது ரெறு. ஆனால், ஒரு ககத
நல்ல ககதயா ரமாெமான ககதயா எனபதற்க, அென எனன எதிரோளாகெளியாக
இருந்தாலும்கூ் படை, ஒரு இலக்கியத்துக்கத் தகதிப்பாடு இருக்கா
இல்கலயாங்கறதுக்க, ஒரு இலக்கிய ொெிப்பு இருக்கில்லீங்களாகா, அது
துகணவகாளளும். அது காலச்சுெ் படைாக இருக்கலாம், அல்லது ததீரோநதியாக
இருக்கலாம், அல்லது புலமாக இருக்கலாம், உய போட்டியிவரேழுத்து உய போட்டியிரகம எதுொகவும்
இருக்கலாம் – எதிரமுகமாகக் கூ் படை இருக்கலாம்…ஆனால், இந்தக் கெ போட்டியிகத, இந்தச்
ெிறுககத நல்ல ககதயாக இருக்கனு வொல்றதுக்க ஒரு ொெக அனுபெம்
இருக்கில்லீங்களாகா – அது வெய்யும். அந்த இ் படைம் இல்லாத ரபாது, நல்ல
ககதகளும், நல்ல பக் படைப்புகளும், வரோம்ப வரோம்ப ொதாரேணப் பக் படைப்புகளும்கூ் படை
அங்க ெரும். எனனுக் படைய ரநரேத்கதக் வகால்லும் இல்லீங்களாகா. நமக்க
இருக்கிறது வரோம்பக் ககறொன ரநரேம். ெலிச்சு ெலிச்சு நதீங்க தங்கத்கத
மட்டும்தான பாரக்க ரெண்டிய இ் படைமா இருக்க இப்ப ரநரேம்.
ெிங்கப்பூரல ெிறுககதப் ரபாட்டி, தமிழ்ச்ெங்கம் ொரபா கெப்பாங்க. அதில் 92-93
காலகட்் படைத்துல, சுந்தரே ரோமொமி ரபாய போட்டியிருந்தார. இெரதான நடுெர. ககதயத்
ரதரந்வதடுத்து, எதுக்க முதல் பரிசு இரேண்் படைாம் பரிசுனனு வொல்லாம, ெில
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ககதககளாக மட்டும் எடுத்துக் வகாடுத்துெ போட்டியிட்டு மட்டும் ெந்து ெ போட்டியிட்் படைார. அப்ரபா
வபரிய ெ போட்டியிொதம் கூ் படை ந் படைந்தது. ஏன ெந்து ஃபரஸ்ட் ப்கரேஸ் வெகண்ட்
ப்கரேஸ்னு வகாடுக்ககலனு வொல்லும் ரபாது, அந்தத் தகதி அந்தக் ககதகளுக்க
இல்கல எனறு கூ் படை ஒரு தரேம் எழுதினார. இனவனாரு ொரத்கதகூ் படைச்
வொனனார – கமுதத்திரல ெருகிற ெிறுககதய போட்டியினுக் படைய அளாகவுக்கக்கூ் படைத்
தரேமாக இல்கல எனறு எழுதினார. அதற்காக ெிங்கப்பூரிரல இலக்கியம்
ெளாகரேக்கூ் படைாது எனறு இல்கல. ஆனா அப்படி ஒரு ெ போட்டியிமரெனம் தங்ககளாக உரேெிப்
பாரத்துக்வகாளளாகக்கூடிய நல்ல இ் படைம்தாரன.
ெிங்கப்பூர ககதககளாகப் படிக்கம்ரபாது, எனக்க எனன ரதாணுதுனனா, அெங்க
ரெதகனககளாகரயா அல்லது உளளாகாரந்த உறவுச் ெிக்ககலரயா எழுதுெது
கம்மியாக இருக்க. அவுங்க வநனப்பு பூரோரம – தமிழ்நாட்டு வநனப்புரல நிகறயக்
ககதகள எழுதிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கிருந்து எப்படி கமக்ரரேென ஆரனாம்னு
இருக்க. இனனெளிக்க எப்படி ொழ்கிரறாம் எனகிற இ் படைமிருக்கில்கலயா, அந்த
இ் படைத்திற்க அெரகள நகரும்ரபாது நல்ல ககதகள கூ் படை ெரேலாம். உதாரேணமாக,
மரலெிய எழுத்தாளாகர ரரே.காரத்திரகசு – அெர ெில நல்ல ககதகள
எழுதிய போட்டியிருக்கார. அப்ரபா, அந்த பூமிய போட்டியிரல அதற்கரிய ொழ்ெ போட்டியியல்
ப போட்டியினனண போட்டியிரயாடு கனமான ககதகள ெருெதற்க ஒரு ெ போட்டியிமரெனம் ரதகெயா
இருக்க, இல்லீங்களாகா? இகணயதளாகத்திற்கக் கூ் படை ெ போட்டியிமரெகர இருந்தா நல்ல
ெ போட்டியிஷயம்தான. திரும்பத் திரும்ப நம்மகளாக ெளாகரத்துக்கிறதுக்க…
நான எப்படி ெளாகரந்து இருக்க முடியும், எனகன ெ போட்டியிமரெனம் பண்ணாரம
ெளாகரந்திருக்க முடியுமா? உதாரேணம் வொல்கிரறன. எனனுக் படைய முதல் நாெல்ல
இந்த அபூரெ ரோகங்கள மாதிரி ஒரு இ் படைம். ஒரு கணென மகனெ போட்டியி. ஒரு
வகாகல வெய்யப் ரபாறாங்க. அந்தக் வகாகலக்காக ஒரு ஆகளாகக் ரகட்கிறான.
ஒரு இ் படைத்திரல, கிட்் படைத்தட்் படை தன மககனக் வகாகல வெய்ெதற்காக – அெனுக்க
இரேண்டு மகனெ போட்டியிகள – இரேண்் படைாெது மகனெ போட்டியிகிட்் படைக் ரகட்கிறான. ஆனால்
அெள வமமௌனம் ொதிக்கிறாள. வகாடுக்கிரறனனு வொல்லகல. அெளுக்கம் ஆறு
கழந்கதகள இருக்க. ஒரு கபயன ெ போட்டியிகளாகயாடிகிட்டு இருக்கான. இப்ரபா
இெங்க ரபெிகிட்டு இருக்கிறதப் பாரத்துகிட்டு, கபயகன வெளாகெளிரய ரபாய்
ெ போட்டியிகளாகயாடுனனு வொல்றா. ஆனா, முந்தின இரேண்டு பாரோகிரோஃப் முனனாடி
வெளாகெளிரய மகழ தூறிகிட்டு இருந்துச்சுனனு எழுதிய போட்டியிருந்ரதன. ஆனா அென
ரபாய் ெ போட்டியிகளாகயா் படைப் ரபாய்ெ போட்டியிட்் படைானனு அடுத்த பாரோகிரோஃப். ஒருரெகளாக முதல்
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நாள எழுதிெ போட்டியிட்டு இரேண்் படைாெது நாள இகதத் வதா் படைங்கிரனனா எனனனு
வதரியெ போட்டியில்கல. எனனுக் படைய ஒனறுெ போட்டியிட்் படை அண்ணன கபயன – தூரேத்து
உறவுனனு கெச்சுங்கரளாகன – பங்காளாகெளி. அெருக் படைய மகள, எட்் படைாங்கிளாகாஸ்
படிக்கம்ரபாது, இந்த நுண்வெளாகெளி கிரேகணங்கள படிச்ொ. படிச்சுட்டு, திடீரனு,
எனகனக் ரகட்் படைா. ‘அண்ணா, வெளாகெளிய மகழ வபாழியுது. நதீங்க கழந்கதயப்
ரபாய் ெ போட்டியிகளாகயா் படைச் வொல்லுறதீங்கரளாக. எப்படி? மகழ ெ போட்டியிழும்ரபாது கழந்கதகய
ெ போட்டியிகளாகயா் படைச்வொல்லுொங்களாகா?’ அப்படினனு வொனனா. இப்ப ெரேக்கூடிய
வெகண்ட் எடிெனல அகத நான திருத்தரறன.
இதுக்காக ரெணுரகாபால் எழுத்கத நதீங்க ககறச்சு மதிப்ப போட்டியி் படைமுடியாது. இது
ெடிெ ரீதியான ஒரு ெ போட்டியிஷயம். இதற்கப்பால், ககதய போட்டியின தரேம்னு ஒனனு
இருக்கில்லீங்களாகா, அது ொரந்து, கருத்தியல் ொரந்து, பாரகெ ொரந்து, இந்தக்
ககத எனன வொல்கிறது எனறு இருக்ரக, அகதயும் மதிப்ப போட்டியி் படைணும். இது அடுத்த
கட்் படைம். பாரகெ ொரந்தது மட்டுமில்கல, ஆளுகம ொரந்து இெனுக் படைய இ் படைம்
எனன? இந்த கரேட்் படைருக் படைய தனெளித்துெம், ஆளுகம, இெனுக்கரிய
வமாழிய போட்டியினுக் படைய ெதீச்சு, இது எல்லாம் ரெரந்து மதிப்ப போட்டியி் படைலாம். ஒரு
இகணயதளாகம் எனன பண்ணலாம்? இந்தப் பக் படைப்கபப் ப போட்டியிரேசுரேம் பண்ணலாம்,
பண்ண ரெண்் படைாம் எனறு முடிவு பண்ணலாம். எனரெ, ஒருெககயான எடிட்டிங்
நல்லரதா? ஆனா, சுதந்திரேமா எழுதக்கூடிய வெளாகெளி கிக் படைச்ெிருக்கங்கிறகதயும்
வொல்ல ரெண்டும்.

அனபழகன: இகணயத்திலரய கெ போட்டியிகதரயா, புகனரொ எழுதரெண்டியதில்கல.
ெ போட்டியிெொயம் பற்றிச் வொல்றதீங்க. ெ போட்டியிமரெனம் வெய்யறதீங்க. அகதக்கூ் படை நதீங்க
இகணயத்திரல ரபா் படைலாம். ககத மட்டும் பப்ளாகெளிஷர கிட்் படை இருந்து ெரேட்டும்.
நதீங்க நிகறய தகெல் கெச்ெிருக்காடகீங்க.

வவணுவுகோபகோல்: இகணயம் இனனும் எனக்கப் பழக்கப்ப் படைெ போட்டியில்கல. இனனெளிக்க
ெகரேக்கம் ககய போட்டியிரலதான நான எழுதிகிட்டிருக்ரகன. அது ஒரு ப போட்டியிரேம்ம
ெ போட்டியித்கதவயல்லாம் கிக் படையாது. ஒரு ரொம்ரபறித்தனம் தான. ஆறு மாெம் இந்த
கம்பூயட்் படைர கத்துகி் படைறதுக்கப் பதிலா ஆறு ெிறுககத எழுதி் படைலாரம எனகிற
கமண்ட்வெட். இந்த ஆறு ெிறுககதகள எழுதப்ரபாறதில்கல. அது ரெற. ஆனா,
இந்த ஆறு ெிறுககத எழுதற க் படைம் ரெஸ்ட் பண்ணக்கூ் படைாதுங்கிறதுதான…
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சுரரேஷ: க ஹை எனட் ஃரபான ொங்கறது கூ் படை இந்தமாதிரித்தான. அது ொங்கினா,
ஒரு மாெம் படிக்கிறது ரபாகரம.

வவணுவுகோபகோல்: இனவனாரு ெ போட்டியிஷயம். இந்த வெல் ஃரபாகன,
தமிழ்நாட்டிரலரய கக் படைெியா ொங்கின எழுத்தாளாகன – நானாகத்தான இருப்ரபன.
அதுவும் நான ொங்கல. வெண்ண போட்டியிகலக்கக் வகாஞ்ெம் முனனாடி – 2004-2005 னனு
கெச்சுக்ரகாங்க. ெெந்தக்கமார ெம்பா ெந்து ஒரு நம்பகரே ொங்கி, என
ககய போட்டியிரல திண போட்டியிச்சுெ போட்டியிட்டுப் ரபாய போட்டியிட்் படைார. ஏனனா, ப போட்டியிகழத்திருத்தம்
ரபா் படைணுங்கிறதுக்காக. அப்படித்தான என ககக்க வெல்ஃரபான ெந்துச்சு.

சுரரேஷ: அடிக்கடி கூப்ப போட்டியி் படைறதுக்காக (ெிரிப்பு) சு.ரெணுரகாபால், எழுத்தாளாகர
சு.ரெணுரகாபால் அப்படினனு எப்ரபா முடிவு பண்ண போட்டியினதீங்க. நதீங்க எழுத்தாளாகரனு
எப்பக் கண்டுவகாண்டீங்க.

வவணுவுகோபகோல்: ெ போட்டியிெொயம் ொரந்த ப போட்டியினனண போட்டியிய போட்டியில இருந்து ெந்தென. ஒரு
ெினனக் கக்கிரோமம். அந்தக் கக்கிரோமத்தில எப்ரபாதுரம, லவுட்ஸ்பருப்பீக்கர
இருக்கம். அதாெது ரரேடிரயா கழாய் எனறு வொல்லுெரம, கல்யாணம்,
காதுகத்து, ெினனச் ெ் படைங்க எல்லாத்துக்கம் கெப்பாங்க. இந்த மாதிரி ெமயத்துல
ஊரேெ போட்டியிட்டு, ரதாட்் படைத்துக்கப் ரபானதீங்கனனா, ரதாட்் படைத்தில அந்தப் பாட்டு ெத்தம்
ரகட்கம். பா் படைல் வரோம்ப அழகா இருக்கம். ஏனனா ஊருக்களளாக இல்லாம,
ரதாட்் படைத்துல ெரேப்புல உட்காரந்து அகமதியா இகரேச்ெல் இல்லாம இருக்கம்.
வரோம்ப வமனகமயா இருக்கம்.. எழுபதுகளல ெந்த பா் படைல்கள திரும்பத்திரும்பப்
ரபாடுொங்க. அந்த ெெந்த மாளாகெளிகக ெந்துச்ொ ெரேகலயானனு நமக்கத்
வதரியாது. நதீதிக்கத் தகலெணங்க – எம்.ஜி.ஆர ப் படைம் ெந்துசுச்ொ ெரேகலயா
வதரியாது. ெினனப் கபயன தாரன அப்ப – எழுபதுகளாகெளின ஆரேம்பத்தில, நான
ஒண்ணாம் கிளாகாஸ்கூ் படைப் ரபாய போட்டியிருக்கமாட்ர் படைன. ஆனா அந்தப் பா் படைல் எனகன
ெொடகீகரேம் பண்ணும். முக்கியமா கண்ணதாெரனா் படை பா் படைல்ககளாகக் ரகட்ரபாம். அப்ப
அந்தப் பா் படைகலக் ரகட்கம்ரபாது, ஒரு ஈரப்பு. வகாஞ்ெம் பத்தாெது
பனனெளிரேண்் படைாெது ெரும்ரபாது, நம்ம ஏன ஒரு கண்ணதாென மாதிரி
ஆகக்கூ் படைாது.
கெ போட்டியிகத மின் மீது ஒரு ஆரெம் இருந்தது. கெ போட்டியிஞன ஆகணும்னுதான எனக்க வரோம்ப
ஆகெயா இருந்தது, ஆரேம்பத்தில. மிக முக்கியமா, கண்ணதாென மாதிரி ஒரு
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கெ போட்டியிஞன ஆகணும்கிறதுதான என மனசு ெ போட்டியிரும்ப போட்டியிச்சு. அப்ரபா, உத்தமனனு ஒரு
ப் படைம் ெந்த புதுசு. ஒரு பா் படைல். ெிகல ெடிக்கக் கல்வலடுத்ரதன. ெிற்றுளாகெளியால்

வெதுக்கி கெத்ரதன. ெிகலெடித்து முடியுமுனரன, தகலவெடித்துப்
ரபானதம்மா. நான படிக்கிறரத அஞ்ொங்கிளாகால், இல்ல ஆறாம் கிளாகாஸ்னு
கெச்சுக்ரகாங்க. எனனரொ காதலி நம்மளாக ெ போட்டியிட்டுட்டுப் ரபான மாதிரி, அந்த
ெரிகள இருந்தது. அப்ரபா இவ்ெளாகவு அழகாக எழுதறாரரே, நாமும் ஒரு
இலக்கியொதியா ெரேணும்னு ரதாணுது.
ஆனால், படித்து ெரும்ரபாது நம்முக் படைய அனுபெம் எனன மாதிரி
ஆகிப்ரபாச்சுனனா, வகாடூரேமான ஒரு அனுபெம். முக்கியமா நதீங்க ெந்திக்காத
ஒரு அனுபெம், கண்ணன ெந்திக்காத ஒரு அனுபெம், அந்தக் கிரோமம் எனக்கக்
வகாடுத்தது. அல்லது அந்தப் பகக் படை ஆட்் படைத்தில் நானும் ஒரு ஆளாகாக
இருந்ரதன. இந்த ஆட்் படைத்திரல நான ஆ் படைகலனனா, இந்தக் காய்
வெட்் படைப்பட்டிருக்கம். அல்லது, நான பல காய்ககளாக வெட்டிய போட்டியிருக்கணும். அது
ஒரு ஆட்் படைம் தான. கிரோமத்துரல, அந்த ஆட்் படைம் இருக்கில்லீங்களாகா, எப்பவுரம
இந்த உய போட்டியிரமின் மீது ஒரு பயம். அல்லது ப போட்டியிறத்தியார மின் மீது உளளாக பயம். அப்புறம்
ெதீரேன மாதிரி ந் படைக்கிரறங்கிறது. எப்ரபாதுரம ஒரு ஐம்பது ரபர பக் படைபலத்ரதாடு
இருந்த என உலகம். அந்த உலகம் வகாடுத்தப் பல்ரெறு மனெளிதரகள. ெினனப்
பெங்க, எல்லாருக் படைய, அனுபெங்கள – இந்த அனுபெங்கள ஒரு
கெ போட்டியிஞனுக்கரிய அனுபெமா இல்கல. அது அழகான வதனறல் ெதீெக்கூடிய, ஒரு
வபரிய வநல்ெயல்ல, வநளாகெளிந்து வெல்லுரம ஒரு ரேம்மியமான காட்ெி, அந்தக்
காட்ெி அல்ல. ரெறும் ெகதியுமா, இருக்கக்கூடிய அந்த நிலத்துக்களளாக நதீங்க
பரேம்படிக்கிற மாதிரியான ஒரு அனுபெம் ொய்ச்ெது. பரேம்பு அடிக்கணும். பரேம்பு
அடிக்கிறென கெ போட்டியிகத எழுத முடியாது. வதனறல் மாதிரி இருக்கிற, உலாப்
ரபாகிறெனதான கெ போட்டியிகத எழுத முடியும்.
எனரெ இந்த இ் படைம் நம்மளுக்க ொய்ச்ெிருக்கங்கிறதுனாரல, இந்த இ் படைத்துக்க
நான ெந்ரதன. நம்ம இ் படைம் கெ போட்டியிஞனா அல்லது ஒரு புகனககதயாளாகனா எனகிற
ரபாது, அனுபெத்தினுக் படைய ஏரியா இருக்ரக – அந்த அகனற பரேப்பு, ஏரதா ஒரு
ெககய போட்டியிரல அது அந்த இகறென வகாடுத்த ஒரு வொத்து. கெப்பான அனுபெம்
தான. ஒரு எழுத்தாளாகனுக்க எவ்ெளாகவு கெப்பான அனுபெம் ஏற்படுரதா- அது
அெனுக்க உரேம். வொத்து. அது அந்த கிரோமத்திரல. எனக்கக் கிக் படைச்ெது
அதனாரல இந்த அனுபெம் புகனக்ககதக்கரிய ஒரு வபரிய வொத்தாக
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இருந்தது. கெ போட்டியிகதரய எழுதகலனனு இல்கல. ெினன ெயெில ப்ளாகஸ் டூ
முடிஞ்ெவு் படைரன பகழய ரநாட்ல எல்லாம் எழுதிரனன. அப்படி எழுதும்ரபாது,
அந்தக் கெ போட்டியிகதலகூ் படை ஒரு ெிறுககதக்கரிய ர் படைானதான இருந்தது. ஆனா நான
அகதக் கண்டுகிட்ர் படைனனு வொல்ல ெரேகல. நான கெ போட்டியிஞன அல்ல,
ெிறுககதயாளாகனதானனு அந்த நிமி் படைத்தில வதரியகல. ஆனால் அந்த ர் படைான,
ஒரு ெிறுககதக்கரிய ர் படைான, ஒரு புகனவுக்கரிய ர் படைானதான அந்தக்
கெ போட்டியிகதக்களரளாகயும் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரிக் கெ போட்டியிகததான எழுதிய போட்டியிருப்ரபன
ரநாட்ல. அந்த ரநாட் கூ் படைத் வதாகலஞ்சு ரபாய போட்டியிருச்சு.

மித்திரேன: ஆரெம் ெரி. எழுத்து ககெெப்படும்னு எப்ப உணரந்ததீரகள?
வவணுவுகோபகோல்: ககெெப்படும் ககெெப்ப் படைாது – அந்த மாதிரி எல்லாம்
நிகனக்ககல. எடுத்த உ் படைரன, எனன நிகனத்ரதனனா, நான ஒரு
எழுத்தாளாகனதானனு நிகனச்ரென. மனசுக்களளாக நான எழுத்தாளாகன. இதுதான
ஆகமுடியும். இப்படி ெச்சுக்ரகாங்க – ெினன ெயசுல பல்ரெறு எண்ணங்கள
ரதாணும் – ஒரு நடிகனாகலாம், க் படைரேக்் படைரோகலாம்னு ரதாணும். இவதல்லாம்
பதிவணட்டுெயசுல ரதாணும். ஒரு பா் படைகனாப் ரபாகணும்னு ரதாணும். எனக்க
அந்த மாதிரி எண்ணங்கள எல்லாம் ரதாணுச்சு.
ககளாக வெட்் படைற இ் படைத்தில நாலு மண போட்டியிக்க ெந்துட்ர் படைனனா ஒரு முப்பது ரபர
ரதாட்் படைத்துல ககளாக வெட்டிகிட்டு இருப்பாங்க. அெங்க ஏதாெது ெினெளிமாப்
ப் படைங்ககளாகப் பத்திப் ரபெிகிட்டு இருப்பாங்க. நான ஏதாெது ஒரு ரஜாக் அடிச்ொ,
அெங்க வரோம்ப கலகலனனு ெரிப்பாங்க. ‘ஏய் நதீவயல்லாம் ஒரு நடிகனாப்
ரபாலாம்’னனு வொல்ொங்க. இது ஒரு ஆரெம்தான. ஆனா இந்த மாதிரி
நம்மகளாக நாமரளாக அளாகந்து வகாளளாகக்கூடிய ஒரு ஸ்ரகல் இருக்ரக – முக்கியமா,
நான ஒரு ரோணுெ ெதீரேனா ஆக முடியாது. அது எனக்ரக வதரியும். ஒரு நடிகனா
ஆகலாம். ஆனா, ஆகறதுக்க ஒரு முயற்ெி இருக்க. ஆனா எந்த நடிகனா
ஆகப்ரபாகிரறனகிறது இருக்கில்லீங்களாகா. ஒரு கதாநாயகனா
ஆகப்ரபாகிரறாரமா, ெ போட்டியில்லனா ஆகப்ரபாகிரறாரமா – இவதல்லாம் ப போட்டியினனாடி
ரதானறதுதான. நம்மளுக்கரியது எழுத்துனு ஒனனு இருக்கில்ல – அதுக்க
உயரேரமா, கட்க் படைரயா, நிறரமா, வொத்ரதா, சுகரமா, எதுவுரம இதுக்கான
ெ போட்டியிஷயமில்கல. இவதல்லாம் ஒருெககய போட்டியில ரயாெிக்காமரல, வகாஞ்ெம்
ரயாெிச்ெனானனு வதரியகல, இவதல்லாம் ரெரந்துதான நான அகதத்
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ரதரந்வதடுத்ரதன. அடிப்பக் படைல எனக்க ஒரு எழுத்தாளாகனாகணும்கிற கனவுதான
இருந்தது.

கண்ணன: அனுபெங்களனு வொனனதீங்கரளாக – கிரோமத்திரல உங்களுக்கக்
கிக் படைச்ெ அனுபெங்கள, உய போட்டியிருக்கப் பயப்ப் படைற அனுபெங்கள – அகதப் பற்றிக்
வகாஞ்ெம் வொல்லுங்கள.
வவணுவுகோபகோல்: எங்க ஊர அம்மாப்பட்டி கிரோமம். ரபாடிய போட்டியில இருந்து ஆறு ஏழு
கிரலாமின் மீட்் படைர தளளாகெளிய போட்டியிருக்கக்கூ் படைய கிரோமம். எங்களுக்கப் வபரிய நகரேம்னா
ரபாடிதான. அங்கதான ரபாய்ப் படிக்கணும். எங்க ஊரல ஒண்ணாம்
ெகப்ப போட்டியிலிருந்து ஐந்தாம் ெகப்பு ெகரே – இகளாகரயார ஆதாரேப் பளளாகெளி – அங்கதான
படிச்ரென. அதுக்கப்புறம், ஆறிலிருந்து பத்தாம் ெகப்பு ெகரே ஒரு கிரலாமின் மீட்் படைர
ரபாய் படிச்சுட்டு ெரேணும். எங்ரக, ெில்லமரேத்துப்பட்டில. எப்பவும் வெம்மரிக் கி் படைா
ெளாகரத்துகிட்ர் படை இருப்ரபன. அந்தக் கி் படைா ெ போட்டியித்துட்ர் படைாம்னா அடுத்து ஒரு கி் படைா
இருக்கம். ஒரு வெளளாகாடு எப்பவுரம ெதீட்ல இருக்கம். அல்லது பசுக்கள நிகறய
இருக்கம். ஏரதா ஒனகறக் காகலல

ஆறு மண போட்டியிய போட்டியிலிருந்து ஒனபது

மண போட்டியிெகரேக்கம் ரதாட்் படைத்துல ரபாய் ரமய்ச்சுகிட்டிருப்ரபன. அங்ரக ஒரு
புத்தகத்கதக் ககல கெச்சுகிட்டு இருப்ரபன. பா் படைம் வதா் படைரபாகத்தான.
ரமய்ச்ெலுக்க ெ போட்டியிடுரொம். அஞ்சு ஏக்கர நிலத்துல க் படைகல இருக்கம். அந்தக்
க் படைகல ெந்து எப்பத் வதாண்ணூறு நாகளாகக்க ரமல ஆகரதா, ஸ்் படைாரச்
தயாரிக்காது அந்த இகல. அப்ரபா, அந்த ஆட்டுக்கட்டி ெயல்ல ெரேப்புல
இரேண்டு கடிகடிச்சுட்டு ரமஞ்ெிட்டு இருக்கம். இரேண்டு கி் படைா ெளாகரக்கிரறனனா,
அல்லது வெம்மரி ஆட்டுக்கட்டி ெளாகரக்கிரறனனா – காகலல ரபாய், அகதப்
பனெளிரமய்ச்ெல்னு வொல்லுரொம். ரமய்ச்சுட்டு, ரதாட்் படைத்திரலரய ரமாட்் படைர
ஓடிகிட்டு இருக்கம், அங்கிரய களாகெளிச்சுட்டு, ெதீட்டில் ெந்து ஒனபது மண போட்டியிக்க
ொப்ப போட்டியிட்டு பளளாகெளிக்கூ் படைம் ரபானா பத்து மண போட்டியி ஆய போட்டியிடும். ஒனபது மண போட்டியிக்க
ெதீட்டுக்க ெருரென.
அப்ரபா, ஆறு மண போட்டியிய போட்டியில இருந்து ஒனபது மண போட்டியி ெகரேக்கம் ரதாட்் படைத்திரலரய
இருப்ரபன. எல்ரலாரும் ரெகல வெஞ்சுகிட்டு இருப்பாங்க. பருத்திக் வகாழுந்து
அடிச்ெிகிட்டு இருப்பாங்க. ககளாக வெட்டிகிட்டு மருந்து அடிச்ெிட்டு இருப்பாங்க.
தண்ண போட்டியி பாய்ச்ெிட்டு இருப்பாங்க. அப்ரபா எங்க வபரியப்பா – பூமிக்க ஒரு
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ெணக்கம் உண்டு. ரதாட்் படைத்துல சூரிய நமஸ்காரேம் பண்ண போட்டியிட்டு – இப்ப சூரிய
நமஸ்காரேம்னு வொல்லக்கூ் படைாது இல்கலயா – களாகெளிச்ெிட்டு இருப்பார எங்க
வபரியப்பா. இவதல்லாம் பாரத்துகிட்டு ெருரென. ஒரு கிரலாமின் மீட்் படைர ந் படைந்து
ரபாகணும். ரபாய்ட்டு மறுபடியும் ெதீட்டுக்கத் திரும்ப போட்டியி ெருரென. ெந்து
ொப்ப போட்டியிட்டுப் ரபாரென.
இதிவலனன ரெடிக்ககனா, காகல மாகல நாங்கதான தட்டுல ரபாட்டு
ொப்ப போட்டியி் படைணும். ஏனனா வபரிய ெ போட்டியிெொயக் கடும்பங்கிறதுனால, அப்பா அம்மா
வரேண்டு ரபரும் ரதாட்் படைத்துக்கப் ரபாய போட்டியிருொங்க. நாங்க அண்ணந்தம்ப போட்டியி நாலு
ரபரு. எங்க இரேண்டு அண்ணன ப்ளாகஸ் ஒன முடிச்ெிட்் படைாங்க. நானும் இனவனாரு
அண்ணனும் இருக்ரகாம். காகலல ெந்து நாங்கரளாக தட்டுல ரபாட்டு ொப்ப போட்டியிட்டுத்
தட்க் படைக் கழுெ போட்டியி கெச்ெிட்டுப் ரபாரொம். மதியம் பளளாகெளிய போட்டியிலிருந்து ெந்து
வெய போட்டியில்ல பனனெளிவரேண்ர் படை முக்காலுக்க ெ போட்டியி் படைறாங்கனனா, கடுகடுனனு
ஓடிெருரொம். ஆண்கள வபண்கள எல்லாம் ந் படைந்துதான ெருொங்க. ெந்து
ொப்ப போட்டியிட்டுத் திரும்ப அங்க ஸ்கூலுக்கப் ரபாரொம். மறுபடியும் மாகல நாலகரே
மண போட்டியிக்க ெந்து கபய கெச்சுட்டு, ஆட்டுக்கட்டிகய மறுபடியும் ஓட்டிகிட்டு
ரதாட்் படைத்துக்கப் ரபாரொம்.
நாரன ரபாய் ரமாட்் படைர எடுத்துெ போட்டியிட்டு நாரன தண்ண போட்டியி பாய்ச்சுரென. ஆட்கள
உண்டு. ஆனா நான அகத ப போட்டியிரியமாச் வெய்ரென. அல்லது ஒரு இருபது ரபர
ககளாக வெட்டிகிட்டு இருக்காங்கனனா, நானும் இக் படைய போட்டியிரல ஒரு ொல் ப போட்டியிடிச்சு
வெட்டுரென. அது ஒரு இனெளிகமயான வபாழுதாகத்தான இருந்தது. இந்த
ொழ்க்ககரயா் படை – படிப்பும் ெ போட்டியிெொயமும் ப போட்டியிரித்தறிய முடியாத ஒரு
ப போட்டியினனரலா் படைதான நான ெளாகரந்ரதன. படிப்பு தனெளியா ெ போட்டியிெொயம் தனெளியா
இருந்ததில்கல. இது இளாககமக்கால ொழ்க்கக.
இனவனானனு, அங்கங்க வகாஞ்ெம் நிலங்கள இருந்ததுனாரல என நண்பரகள
எப்பவுரம கூ் படை இருப்பாங்க. உதாரேணமா நூத்திப்பத்து நாள ஆய போட்டியிடுச்சுனனா
க் படைகலச் வெடிகள ரலொப் ப் படை ஆரேம்ப போட்டியிக்கம். அப்ரபா அந்தச் வெடிககளாகப்
ப போட்டியிடிங்கி் படைலாம். ஏனனா அந்தக் க் படைகல இத்துப்ரபாய போட்டியிடும். அந்தச்வெடியப்
ப போட்டியிடுங்கினா க் படைகல இருக்கம். அதாெது இனனும் ொகாத வெடிககளாக ெ போட்டியிட்டு,
ப் படைாத அல்லது காயாத வெடிககளாகப் ப போட்டியிடுங்கினா, அடிய போட்டியில பத்திருபது க் படைகல
இருக்கம். அதுக்க நண்பரகள ெருொங்க. ஒரு நாகளாகக்க இருபதுமுப்பது
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க் படைகலச் வெடிககளாகப் ப போட்டியிடுங்கிட்டு ெந்து களாகத்துல கெச்சு எல்லாரும்
ொப்ப போட்டியிடுரொம். நட்பு ெட்் படைம் ரதாட்் படைம் ொரந்து இருந்ததுனாரல, ஏகழ
எளாகெளியெரகள எனரனா் படை கூ் படைெருொங்க. அந்தச் ெினன ெயெிரல அப்படி
இருந்தது.
அரத மாதிரி, ஒரு கிரோமம் ொதி முரேண்கள இருக்கில்கலயா – அந்த ொதி
முரேண்கள இருப்பதாரல, வதரிந்ரதா வதரியாமரலா ொதி ொரந்து இயங்க
ரெண்டி இருக்க. உதாரேணமா உங்க நண்பகரே ஒருத்தர அடிச்ெிடுொங்க.
வெறுமரன, இனவனாருத்தர அடிக்கிறானனா நம்ம பாரத்துகிட்டு
இருக்கமுடியாது. நம்ம பதிலடி வகாடுத்தாகணும். இப்ரபா, அந்த பதிலடி
வகாடுத்ததீங்கனனா, இென அடிச்ொன அென அடிச்ொங்கிறதில்கல. ொதி ொரந்து
ஆய போட்டியிடும் – அந்தச் ொதி இெகன அடிச்ெிட்் படைானனு ஆகிெ போட்டியிடும். இது மாதிரி
நிகறய ஆகிய போட்டியிருக்க.
எப்வபாழுதுரம நம்மளாக நம்ப போட்டியி ஒரு கூட்் படைம் இருப்பாங்க. ஒரு ெினெளிமாப் ப் படைம்
பாரக்கிற மாதிரினனு கெச்சுக்ரகாங்கரளாகன. நம்ம அெகனக் ககெ போட்டியி் படை முடியாது.
அென நம்ப போட்டியி ஒரு இருபது ரபர இருப்பாங்க. அென அெங்களாகக் ககெ போட்டியி் படை
முடியாது. வ் படைனட் திரயட்் படைர ரபானா, எங்க ரதாட்் படைத்திலிருந்து

ெதீட்டுக்க

ெந்தா, ெதீட்டிலிருந்து ரதாட்் படைத்துக்கப் ரபானா எப்வபாழுதுரம ஒரு
அச்ெத்துலதான இருக்கணும். நம்மளாக அென அடிச்சுருொன. நம்மளாக அென
அடிச்சுட்் படைா – நாம திருப்ப போட்டியி அடிச்ரெ ஆகணும். நம்மளுக்க அடிக்கரலனனாலும்
நண்பனுக்காக அடிச்ரெ ஆகணும். இந்த மாதிரிப் பகககம எப்ரபாதுரம
இருக்கம்.
வரோம்ப முரேண்பட்டு, நான கல்லூரி படிக்கிற காலத்துல – நான ெம்பெங்கள
வொல்லாமல் வொல்ரறன – அப்படி ஆன காலத்துல ஒரு திட்் படைம் ரபா் படைறாங்க.
இெனத் தூக்கிட்ர் படைாம்னா நம்மளுக்க நல்லதுனனு அெங்க நிகனக்கிறாங்க.
இந்த தகெல் நம்மளுக்க ெருது. எப்படினனா எங்க ரதாட்் படைத்துல எப்பவுரம
ககளாக வெட்் படைறாங்கரளாக இருபது ரபர – அெங்க ரகட்டிரறாங்க. ஒரு பாலத்துக்க
அடிய போட்டியிரல ொப்ப போட்டியிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இதக் ரகட்டு அலறியடிச்ெிட்டு
ஓடிெரறாங்க. இப்படிரய பாரெல் பண்ண போட்டியி அனுப்ப போட்டியிடுங்கனனு ெரறாங்க. நான
தூங்கிட்டு இருக்ரகன. இரேவு தண்ணதீர பாய்ச்சுட்டு ெந்ததுனாரல. அப்ரபா
அெங்க வொனன உ் படைரன, எழுப்பறாங்க. வெளாகெளிரய ெந்து, ‘உ் படைரன
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ெிெகங்ககக்கக் கிளாகம்ப போட்டியிப் ரபாய போட்டியிடு’ங்கிறாங்க. ஏனனு ரகட்் படைா, ‘கிளாகம்ப போட்டியிப் ரபா,
கிளாகம்ப போட்டியிப் ரபா’னனு வொல்றாங்க. ‘முடியாது’. எனக்கத் தனமானப் ப போட்டியிரேச்ெகன.
நம்ம பயந்து ரபாரனாங்கிற மாதிரி ஆய போட்டியிடும். தனமானப் ப போட்டியிரேச்ெகனயா இருக்க.
அப்ப எங்க ெதீட்ல எனன நிகனக்கிறாங்கனனா, ‘ஐரயா, நல்லா படிச்சு ெரற
கபயன. இந்த முரேண்ல ெிக்கிச் ொடகீரேழியப் ரபாறான’. அப்ரபா அெங்க என
ெ போட்டியிருப்பத்கத மின் மீறி எனகன ெளாகரத்த, என ஒனறு ெ போட்டியிட்் படை அக்கா இருக்காங்க.
அங்க வகாண்டு ரபாய் ெ போட்டியிட்டுட்் படைாங்க. அப்புறம் அதிலிருந்து தப்ப போட்டியித்ரதன.
நல்ல ரெகளாக, என வபற்ரறாரகள அண்ணனகள எல்லாம் எனகனப் பாரெல்
பண்ண போட்டியி அனுப்பரலனனா, இந்த முரேண்களல ஏதாெது ந் படைந்திருக்கலாம். அல்லது
நான ஏதாெது நிகழ்த்திய போட்டியிருப்ரபன. இது நிகழ்ெது ஒரு ெரெ ொதாரேண ெ போட்டியிஷயம்
தான. இது நாளரதாறும் நிகழ்ெதுதான. அது எனகறக்கிருந்தாலும் ஒரு
ஆபத்துங்கிறதுனால, எங்க ெதீட்டில எல்லாரும் வகாஞ்ெம் வகாஞ்ெம்
படிச்ெிருக்காங்க – எங்க அக்கா, எங்க கிரோமத்திலரய வரேண்் படைாெது டிகிரி
ர ஹைால்் படைர. எங்க அத்கத வபாண்ணு முதல்முதல்ல படிச்ொங்க. அப்பா
வகாண்டுரபாய் பரோெக்தி காரலஜ்ல ெ போட்டியி் படைறாங்க. அப்ரபா எங்க ஊரல எனன
வொல்றாங்கனனா, வபாட்் படைப் புளகளாகயக் வகாண்டுரபாய் படிக்கப்ரபா் படைறதானனு
வொல்றாங்க. அப்பா படிக்காதெர. அெர வபாண்ண எப்படியாெது படிக்க
கெக்கணுங்கிறதுக்காக

ப போட்டியியூெில வகாண்டுரபாய் ெ போட்டியி் படைறாங்க.

இதமாதிரி எங்க அண்ணன எஸ்.எஸ்.எல்.ெி. படிச்ொன. இனவனாரு அண்ணனும்
எஸ்.எஸ்.எல்.ெி ெகரேக்கம் படிச்ொன. எனக்க ரநர மூத்தென கல்லூரி
படிச்ொன. இப்படி இருக்கம் ரபாது இென இப்படி படிக்காமப் ரபாய்ெ போட்டியிடுொரனா.
ப்ளாகஸ் டூரொ் படை, இென இந்த ெண்க் படை ெச்ெரேவுல ரபாய போட்டியிருொரனங்கிறதுக்காக,
எனகனக் வகாண்டுரபாய் ெிெகங்ககய போட்டியில – எனகனத் தூக்கி ெளாகரத்த
அக்காகிட்் படை ெ போட்டியிட்டுட்் படைாங்க – ஒரு வகாகல ொரந்து எங்கள கடும்பத்கத
அண்டிப்ப போட்டியிகழத்த கடும்பம் – புதுப்பட்டிய போட்டியிரல ஒரு வகாகல ந் படைந்துரபாய்ெ போட்டியிடுது…
ஒரு பண்கணயார ெதீட்ல. இெங்க பண்ணயார ெதீட்ல ரெகல வெஞ்ெெங்க.
அங்கிருந்து தப்ப போட்டியித்தல்ல…அந்தக் வகாகலகய ஏற்றுக்வகாளளாக முடியகல .இறந்து
ரபானென வரோம்ப நல்லெனாம்…. ஸ்கூல் கெச்சு ந் படைத்தின கடும்பம். எங்க
ெதீட்டுக்க ெரும்வபாழுது, எங்க வகாட்் படைம், வபரிய வகாட்் படைமாய போட்டியிருக்கம். அந்தக்
வகாட்் படைத்துல ெதீடுகள இருக்கம். அந்த ெதீடுகளல அெங்க ெந்து இருந்தாங்க.
அப்ப நான ப போட்டியிறந்திருக்ரகன. நான ப போட்டியிறந்தரபாது எனகனத் தூக்கி அெங்க
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ெளாகரத்திருக்காங்க. எங்க அக்காளுக்கம் அெளுக்கம் ஒரரே ெயசு. ப போட்டியிகழக்க
ெந்தெங்க. ஆனா இரேவு ரநரேத்துல எங்க ெதீட்லதான தூங்கொ. ரோொத்தி
அக்கானனு ரபரு. தூங்கம் ரபாது எங்க அக்கா இப்படிப் படுத்திருந்தாங்கனனா,
அந்த ரோொத்தி அக்காவுக்கம் இக் படைய போட்டியிலதான நான படுப்ரபன. எங்க அக்காளாகெ போட்டியி் படை
எனகன வரோம்பப் பாெமா ெளாகரத்தா. அெங்ககிட்் படைப் ரபாய் எனகன
ஒப்பக் படைச்ொங்க. அந்தக் அக்காகெக் வகாண்டுரபாய ெிெகங்ககல
கட்டிக்வகாடுத்தாங்க. அதனாரல கல்யாணம் பண்றெகரேக்கம் எனக்க அெங்க
மூத்த அக்காொ இருந்தாங்க.
கிரோமத்துல வபண்ககளாகயும் இகளாகஞரககளாகயும் வரோம்ப ெொடகீகரித்த கபயன நான.
வரேண்டு ெ போட்டியிதமான ரபரு இருக்க. எதிர ொதிய போட்டியினரரே எனன
வொல்லிய போட்டியிருக்காங்கனனா, இந்த ஊரலரய ஒரு பக்கெப்பட்் படை மனெளிதர – ஒரு
ெ போட்டியிெொய போட்டியி – அெர வொனனது – எங்கிட்் படை வொல்லகல – எனனுக் படைய அக்கா
கபயனகிட்் படை வொனனது. ‘இந்த ஊரலரய எனக்க வரோம்ப ப போட்டியிடிக்காத கபயன
ரெணுரகாபால் தான் படைா,’ அப்படினு வொல்லிட்டு, ‘வரோம்ப ப போட்டியிடித்த கபயன அந்தப்
கபயனதான,’ அப்படினனு வொனனாரோம். ஒரு ரதெர. ‘ஏனனு ரகட்டீங்கனனா,
அென ெந்து துண போட்டியிச்ெலா, எதுனனாலும் ெண்க் படைக்க நினனு துண போட்டியிஞ்சு
அடிச்ெிட்டு ரபாகிறான. அது எனக்கப் ப போட்டியிடிக்ககல. ஆனா அென ெதீரேம் எனக்க
வரோம்பப் ப போட்டியிடிச்ெிருக்க.’ வரேண்டுரம ஒரரே பதில்தான. இனவனாரு இ் படைம்ொரந்து ் படைச்
பண்ணும்ரபாது அெங்களுக்க அது ரெதகனயா இருக்கது. ஆனா அரத
ெதீரேத்கத மதிக்கவும் வதரியுது. அதாெது அெனுக்காக இல்கலனாலும்
ஏரதாவொரு நியாத்துக்காக ெண்க் படை ரபா் படைறான இல்கலயா, அது ப போட்டியிடிக்கது.

தியாக: உங்ககிட்் படை அெர தனகன அக் படையாளாகம் கண்டுகிட்் படைாரனு வொல்லலாமா.
வவணுவுகோபகோல்: நிச்ெயமா இருக்கலாம். அெரகூ் படை அப்படி இருந்திருக்கலாம்.
அப்புறம் கிரோமத்துல, எந்தப் பககெனாக்கூ் படை இருக்கலாம். அெனுக் படைய
ொகெங்கள எப்பவுரம எல்லாருக்கம் ப போட்டியிடித்தமானதா இருக்கம். இனவனாரு
ெமூகத்கதச் ரெரந்த வபண்களுக்க, கழந்கதகளுக்க, ஆண்களுக்க,
வபரியெரகளுக்க எல்லாருக்கரம ப போட்டியிடிக்கத்தான வெய்யுது. அப்படி அெருக்கப்
ப போட்டியிடித்திருக்கலாம். அப்படித்தான அந்த அக்காகிட்் படை எனகனக் வகாண்டுரபாய்
மூணு ெருஷம் இருந்து ப போட்டியிஏ டிகிரி முடிச்ரென.
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சுரரேஷ: நதீங்க படிச்ெது ெிெகங்கககலயா ொர?
வவணுவுகோபகோல்: இல்ல, இல்ல. நான அவமரிக்கன கல்லூரிய போட்டியில படிச்ரென.
அந்தக் கல்லூரி படிக்கம்வபாது இந்தத் தகரோறு எல்லாம் ந் படைந்தது. ப்ளாகஸ் டூ –
அது தான ஒருெ போட்டியிதமான ெ போட்டியி் படைகலப் பருெம். துடிப்பா எகதயும் வெய்யணும்.
தட்டிக் ரகட்கணும். நியாயம் ரகட்கணும். அந்தப் பருெம் அகதச் வெய்யுது.
இப்ரபா, ஒருத்தன அடிபட்டுட்டு இருக்கம்ரபாது, நதீ ஏண்் படைா அெகன
அடிக்கிரறனனு நாம ரகட்க மாட்ர் படைாம். அப்ப ரகட்காம இருக்க முடியாது.
ெயது அப்படி. அது ஒரு அற்புதமான, கெ போட்டியித்துெமான ெயது. அந்த ெயதுதான
நம்மளாக மனுஷனா மாற்றுது. ஆனா இப்ப நாம எனன நிகனக்கிரறாம்னா நதீ
மனுஷனா இருக்காத. ரகாபப்ப் படைாரதனனு வொல்றதீங்க. நியாயத்கதக்
ரகட்காரதனனு வொல்றதீங்க.
எங்க கிரோமத்துல நான நியாயமா இருந்திருந்தா ஒரு எம்.எல்.ஏ ஆய போட்டியிருக்கலாம்.
ககறந்தபட்ெம், நாலு ஊரு ரெரந்த ஒரு பஞ்ொயத்து ரபாரட் தகலெரோ
நிச்ெயமா ஆகிய போட்டியிருக்கலாம். அதுக்கான ஒரு ொய்ப்பு இருந்துச்சு. ஆனா
எம்.எல்.ஏ ஆகறதுக்க ஒருரபாதும் ொய்ப்ப போட்டியில்கலங்கிறது

எனக்கத் வதரியும்.

ஏனனா நான ெ போட்டியிரும்ப போட்டியிய கட்ெி எப்பவுரம ரதாத்துகிட்டுத்தான இருந்துச்சு (ெிரிப்பு).
அதுக்கக் காரேணம் எங்கப்பா அதுல இருந்தாரங்கிறதுதான.
ஒனனுமில்கல ொர – காமரோெர காங்கிரேஸ்ல எங்கப்பா இருந்தாரு. அப்பா
படிக்காதெரு. அப்பா பத்தி ஒனனு வொல்லி் படைரறன – படிக்காதெர படிக்காதெரனு
அப்பப்ப வொல்லிட்ர் படை இருக்ரகனனா, தாத்தா ரபாய் ஸ்கூல்ல
ரெரத்துெ போட்டியிட்டிருக்காரு. ரெரத்துெ போட்டியிட்் படைவு் படைரன எனன பண்ண போட்டியிய போட்டியிருக்காங்கனனா,
இெரு ஏரதா காடகீரழ ரநாண்டிகிட்டிருக்கார. ெ போட்டியிொொய போட்டியி ப போட்டியிளகளாகதாரன.
கெனெளிக்காம இருக்காருனனு, ொத்தியார எனன பண்ண போட்டியிய போட்டியிருக்காரனா, கச்ெிய போட்டியில
மண்க் படைய போட்டியிரல தட்டிய போட்டியிருக்கார. இது ஸ்கூலுக்கப் ரபாய் வரேண்் படைாெது நாரளாகா
முதல் நாரளாகா ந் படைந்த நிகழ்ச்ெி. தட்டினது, அடிச்ெகத அெரனால தாங்கிக்க
முடியல. அஞ்சு ெயரொ ஆறு ெயரொ இருக்கலாம். மறுநாள எனன
பண்றாரனா ெதீட்டுக்கப் ரபாய் ஒரு கூக் படைல ொண போட்டியி அளளாகெளிப் ரபாட்டுட்டு ெந்து
ெனனலுக்கப் ப போட்டியினனாடி இருந்து, ொத்தியார ெந்தவு் படைரன ெனனல் ெழியா
ொண போட்டியிகய ெ போட்டியிட்டு எறிஞ்ெிருக்கார. அப்படி எறிஞ்ெிட்டு அனனெளிரயா் படை முழுக்கப்
ரபாட்டுட்் படைார. முழுக்கப் ரபாட்டுட்டு ெ போட்டியிெொயம் பாரத்தார. ஆனால் ரபப்பர
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படிப்பார. எனக்க வரேண்் படைாம் க்ளாகாஸ் மூணாம் க்ளாகாஸ் ெகரேக்கம் ஆணா
ஆெண்ணா வொல்லிக்வகாடுத்தது

எங்கப்பா. அெரரே எப்படிரயா கத்துகிட்் படைார.

இந்த அப்பாதான அக்காகெக் வகாண்டுரபாய் காரலஜ்ல ெ போட்டியி் படைறார.
அெரு காமரோெர மின் மீது வரோம்பப் ப போட்டியிரியமாக இருப்பார. அப்ரபா எங்க ஊரபக்கம்
ெிலமரேத்துப்பட்டில ெ போட்டியிசுொெபுரேம்னு இருக்க. இந்த ஊருக்க ெரும்வபாழுது,
அப்பா ரமக் படைய போட்டியில எல்லாம் ரபெமாட்் படைார. ஒரு பந்தல் ரபாடுறரதா, ரமக் படை
ரபாடுறரதா இவதல்லாம் இருந்திருக்க. முனனாடி நினனு வெய்ொங்களாகாம்.
உதாரேணமா மாகல ரபா் படைணும்னா கூ் படை ரமக் படைக்க ரமல ெரேமாட்் படைாரோம்.
‘ரபாப்பா நதீரய ரபாய் ரபா் படைப்பா,’ அப்படிம்பாரோம்.
உங்கப்பா காமரோஜர கட்ெி, காமரோஜர கட்ெினு வொல்லும்ரபாது…வபரும்பாலும்
சுயமாொ ெிந்திச்சு இந்தக் கட்ெிக்கப் ரபாரறாம். அப்பா திமுகல இருந்தா
கபயன திமுகவுக்கப் ரபாறான. அப்பா அதிமுகல இருந்தா கபயன
அதிமுகவுக்கப் ரபாறான. சுயமாகப் ரபாறதில்ல. அந்த மாதிரித்தான ரபாரனன.
ஆனால், கல்லூரிவயல்லாம் படித்தப போட்டியினபு கிட்் படைத்தட்் படை அந்த கட்ெிய போட்டியிரலரய
மிகப்வபரிய எதிரப்கப ெந்தித்து மிகப்வபரிய கெப்கப அனுபெ போட்டியித்துெ போட்டியிட்டு நானாக
அது ஒரு கட்ெியல்ல, ரமாெமான அதிகாரேம் வகாண்் படைது எனகிற
நிகலகமய போட்டியிலிருந்து ெ போட்டியிலகி சுயபுத்திரயாடு வெளாகெளிரய ெந்துட்ர் படைனனும்
வொல்லணும். ரேஷயாெ போட்டியில கம்யூனெளிெம் வநாறுங்கி நாடுகள ெிதறுனப்ரபா வரோம்ப
ெருத்தப்பட்ர் படைன. வமல்ல கம்யூனெளிெத்தினபால் மனசு ரபாச்சு. பண்பாட்டுத்
தளாகத்தத் தக்கெச்சுகிட்டு கம்யூன அகமயணுமுனனு ஆகெப்பட்ர் படைன.
அதுொரந்து படிச்ரென.

தியாக: ெ போட்டியிெொயம் ொரந்த கிரோமிய ொழ்க்ககய போட்டியிலிருந்து நகரேத்கத ரநாக்கி எப்ப
நகரந்ததீரகள?

வவணுவுகோபகோல்: ப்ளாகஸ் டூ ெகரேக்கம் அம்மாப்பட்டி கிரோமம்தான. ஒனனுல
இருந்து ஆறாம் ெகப்பு ெகரேக்கம் ஊருக்களரளாகரயதான. பத்துெகரேக்கம்
பக்கத்து ஊர – ரபாய்ப்ரபாய் ெரேணும். சும்மா ஒரு கிரலாமின் மீட்் படைரதான.
ெிலமரேத்துப்பட்டிங்கிறது. ப்ளாகஸ் டூ ஆறு கிரலாமின் மீட்் படைர – திருமலாெரேம்னு
இருந்துச்சு. ரபாடிக்களளாகரய ஒரு ஏரியா. எங்க ஊருக்க அங்கிருந்து ெரறது
பக்கம். அதுக்க அப்புறம் கல்லூரிக்கப் ரபானதிரல,  ஹைாஸ்் படைல்ல இருந்ரதன.
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தியாக: நகரேம் உங்ககளாக எப்படி பாரத்துச்சு. நதீங்க நகரேத்கத எப்படிப் பாரத்ததீங்க?
வவணுவுகோபகோல்: நான கிரோமத்திலிருந்து ரெற எந்த நகரேத்திலயும் ரபாய்
தங்கினது கிக் படையாது. எடுத்தவு் படைரன அவமரிக்கன காரலஜ்ஜ காலேஜ்ஜுக்கப் ரபாரறன.
அங்க ரெரந்த ப போட்டியிறக எனனனனா – கிரோமத்துல, நான ொப்ப போட்டியி் படைற ரநரேம் தெ போட்டியிரே,
ெதீட்டில இருந்தரத கிக் படையாது. அதாெது, இரேவு எட்டு மண போட்டியிக்க ொப்ப போட்டியிட்ர் படைனனா.
எட்டு மண போட்டியிக்க ரமல நண்பரகரளாகா் படை இரேவு ரநரேத்துல எங்கிட்் படைாெது திரு் படைப்
ரபாறது, இல்கலனா ெினெளிமாவுக்கப் ரபாறது, இதுதான.
இப்ப உதாரேணமா, க் படைகல ரபாட்டிருக்காங்கனனு கெச்சுங்கரளாகன. க் படைகலல
வரேண்டு ெககயா இருக்கது. நாட்டுக்க் படைகலனு இருக்கது, கம்வபனெளிக் க் படைகல
இருக்க. வபாதுொ ரமட்் படைாங்காட்டுல அல்லது ொனாம்பாரி வநலத்துல
வகாடிக்க் படைகலதான ரபாடுொங்க. நாங்க நாட்டுக்க் படைகலனு வொல்லுரொம்.
அந்தப் பருெம் இருக்கம். அங்வகல்லாம் கழிக் கணக்கதான. இங்வகாரு நாலு
கழி, இங்வகாரு ஏழு கழி – இது மாதிரி இருக்கம். அந்தத் ரதாட்் படைத்கத சுத்தி
எங்க ரதாட்் படைமிருக்கம். திருடுெது எங்களுக்க ஈஸி. யாருமி. யாருரம எனகனத்
திரு் படைனனு வொனனரத கிக் படையாது. ‘இெனுக்வகதுக்கத் திரு் படைணும்?
திரு் படைணும்னு அெெியமிருக்காரத. வரோம்ப நல்ல கபயனாச்ரெ.’
அப்ப இந்த ரதாட்் படைத்திரல ெந்து ஒரு நாள க் படைகல ப போட்டியிடுங்கிரனாம். க் படைகல
ப போட்டியிடுங்கினா சும்மா வரேண்டு க் படைகல மூணு க் படைகல ப போட்டியிடுங்கமாட்ர் படைாம். ஒரு
சுகம. எட்டுப் ரபர ரபாரறாம். ஒரு ஆள கட்டித் தூக்கிற அளாகவுக்கப்
ப போட்டியிடுங்கரொம். மூணு அகணப்பு ரெணும். அஞ்சு பாத்தில ப போட்டியிடுங்கணும்.
ப போட்டியிடுங்கின ப போட்டியினனாடி அகத ரெட்டிய போட்டியிரலரயா, கக்கத்திரலரயா கெச்சுகிட்டு
ரெவறாரு இ் படைத்திரல இரேவெல்லாம் ெட்் படைமா உட்காரந்து ொப்ப போட்டியிட்டுட்டு,
அங்ரகரய ரபாட்டுட்டுப் ரபாரொம். வரேண்் படைாெது நாள அந்தத் ரதாட்் படைத்திரல
திரு் படைரெ மாட்ர் படைாம். பாெமில்கலயா? ஒரு த் படைகெ பண்ண போட்டியியாச்சு. அது
அவ்ெளாகவுதான. க் படைகல எடுக்கிற ெகரேக்கம் அது பண்ணமாட்ர் படைாம். அடுத்து
பக்கத்துத் ரதாட்் படைத்தில பண்ணமாட்ர் படைாம். இதுக்கச் ெம்பந்தமில்லாம ஒரு
கிரலாமின் மீட்் படைர தளளாகெளி ரெறு இ் படைத்துக்கப் ரபாரொம் நாகளாகக்க. அல்லது ஒரு
நாள வரேண்டு நாள கழிச்ெி. ஏனனா காெலுக்க இரேவெல்லாம் இருப்பாங்க.
பக்கத்துத் ரதாட்் படைத்துக்காரேன இருப்பான. அதனால இங்க ரபாரொம். இங்க
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ரபாய்ப் ப போட்டியிடுங்கிரனாம்னா ஒரு ரேவுண்ட் அடிச்ெிட்டு ெருரொம். அந்த ொடகீென
முடியறதுக்கம் கவரேக்் படைா இருக்கம். இப்படி ஒரு ொழ்க்கக இருக்கது.
நாங்க தூங்கினது வரோம்பக் ககறொக்கூ் படை இருக்கலாம். அதாெது, வபரும்பாலும்
பதிரனாறு மண போட்டியிக்கத்தான நான தூங்கினதா நிகனக்கிரறன. அரத மாதிரி,
ஏழகரேக்க ொப்ப போட்டியி் படைணும்னு ரதாணும். ொப்ப போட்டியிட்் படைாச்சுனனா, எட்டு மண போட்டியிக்கப் ப் படைம்
ரபாட்டுருொங்க. இங்கிருந்து ஒனறகரே கிரலாமின் மீட்் படைர ரபாகணும். காட்டுக்களளாக
ரபாட்டிருப்பாங்க வ் படைண்ட் திரயட்் படைர. உமா மரகஸ்ெரினனு ஒரு வ் படைண்ட்
திரயட்் படைர இருந்திச்சு. அப்ப நண்பரகவளாகல்லாம் ரெரந்துட்டுப் ப் படைம் பாரக்க
ஓடுரொம். அப்ப ஃபரஸ்ட் ரஷா எட்டு மண போட்டியிக்கத்தான ரபாடுொங்க. காரேணம்
எல்லா கிரோமத்துரலயும் ரெகல வெஞ்சு முடிச்ெிட்டு களாகெளிச்ெி ொப்ப போட்டியிட்டுதான
ரபாொங்க. நல்ல அற்புதமான காலங்கள. உங்களுக் படைய ரநரேத்கதத் திங்காது.
அஞ்ெகரே ஆறு மண போட்டியிக்க ககளாக வெட்டிட்டு ெதீட்டுக்க ெரறதீங்க.
பருத்திவயடுத்துட்டு ெரறதீங்க. களாகெளிக்கறதீங்க. ெகமக்கறதீங்க. எல்லாருமா ரெரந்து
ொப்ப போட்டியி் படைறதீங்க. கடும்பத்ரதா் படை ஏரழ முக்காலுக்க ந் படைந்து ரபாொங்க. கால் மண போட்டியி
ரநரேத்துல ந் படைந்துரேலாம். ரபாய், ப் படைம் பாரத்துட்டு, பதிரனாரு மண போட்டியிக்க ெந்து
தூங்கி ஆறு மண போட்டியிக்க, அல்லது அஞ்சு மண போட்டியிக்ரக அம்மா எந்திருச்சுருொங்க.
இப்ப நான ப் படைத்துக்கம் ரபாகணும். ஏழகரேக்க ொப்ப போட்டியிட்ர் படைனனா, எங்க ெதீட்ல
‘ஐரயா இென படிக்காம இப்படி இருக்காரன, வகட்டுப் ரபாய போட்டியிருொரன’ம்பாங்க.
கவரேக்் படைா, எஸ்ரகப் ஆன உ் படைரன, ஆறு ரபரு முக்கல நிற்பாங்க. ஆறு ரபரரோ் படை
அப்படிரய ரபாரனாம்னா, ப் படைம் பாரக்கிறது மட்டுமில்ல – அங்க மிகப்வபரிய
ெண்க் படை ந் படைக்கம்.
நகரேத்துக்கப் ரபான உ் படைரன எனன ந் படைந்துரபாச்சுனனா, ரபரதான நான
அவமரிக்கன காரலஜ்ல படிச்ரென,  ஹைாஸ்் படைல்ல இருந்ரதன. அந்த
ரகாரிப்பாகளாகயம் வதரு தெ போட்டியிரே ரெறு எங்கயும் தனெளியா ந் படைந்து ரபானதில்கல.
ஒரு காரேணம்- ஒரு ெருெம்ெகரேக்கம் எனக்க பஸ் ஏறிப்ரபானா
தப்ப போட்டியிப்ரபாய போட்டியிருரொரமா அப்படிங்கிற பயம். மின் மீனாட்ெியம்மன ரகாய போட்டியிலுக்கப்
ரபாகணும். எங்க இறங்கி எப்படிப் ரபாறது? அல்லது தியாகரோஜன காரலஜ்
இருக்ரக, வதப்பக்களாகம் பக்கத்துல. வதப்பக்களாகத்துக்க எப்படிப் ரபாறது?
பெங்கரளாகா் படை ரபாகணும். எல்லாம்  ஹைாஸ்் படைல்லதான இருப்பாங்க. இது நமக்க
ெிக்கலா இருக்கம். எந்த ெண்டில ஏறணும்? இந்த நிமி் படைத்துல எனனரமா
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ஆய போட்டியிடுச்சுனா?
வெளாகெளிரய ரபாறதெ போட்டியி் படை அகறக்களரளாக அ் படைங்கிரனன. புத்தகத்கதப் படிக்க
ஆரேம்ப போட்டியிச்ரென. +2 ெகரேக்கம் நான ஒனனும் ொெிச்ெரத கிக் படையாது.
பா் படைப்புத்தகம் கூ் படை ஏரதா பாஸ் பண்ணுகிற அளாகவுக்கத்தான படிச்ெிருப்ரபன.
எந்தக் ககதகளும் படிச்ெது கிக் படையாது. மத்தெங்க நூலகத்துக்கப் ரபாறது
ஆச்ெரியமாக இருந்தது. பக்கத்துல ெிலமரேத்துப்பட்டிய போட்டியில கிகளாக நூலகம்
இருந்தது. அந்த நூலகத்துக்கப் ரபாய் உறுப்ப போட்டியினரோ ரெரொங்க. புத்தகம் எல்லாம்
எடுத்துகிட்டு ெருொங்க. வஜயகாந்தன, ொண்டில்யன எல்லாம் அப்ரபா
ப போட்டியிரேபலமா இருந்தாங்க. ஆனா வபரிய ஆச்ெரியம். நான அப்படிப் ரபாய்
நூலகத்தில் உறுப்ப போட்டியினரோகச் ரெரந்து எல்லாம் படிச்ெது கிக் படையாது. எங்க ஊரிரல
நூலகம் இல்கல. அப்ரபா கல்லூரிய போட்டியிரல வெளாகெளிரய சுத்தத் வதரியாததுனாரல,
ஒரு ெிறுககதத் வதாகப்ரபா அல்லது ஒரு நாெரலா எடுத்ரதாமானா, அகத
இரேவெல்லாம் படிக்கிறது. அப்படி ஒரு ொெிப்பு அனுபெம், உலகத்ரதாடு ஒட்் படை
முடியாததால் ொெிச்ெிட்டு இருந்ரதன.

அனபழகன: தமிகழப் வபாருத்த அளாகெ போட்டியிரல, முதலில் எகத ொெிக்க
ஆரேம்ப போட்டியிச்ொடகீங்க?

வவணுவுகோபகோல்: நான ரதரந்வதடுக்கம் ரபாரத இலக்கியம் வதா் படைரபான
கல்ெ போட்டியிதானனு வதளாகெளிொய போட்டியிட்ர் படைன. ஏனனு ரகட்டீங்கனனா, எனக்கக் கண போட்டியிதம்
சுட்டுப் ரபாட்் படைாலும் ெரோது. நான 10th பாஸ் பண்ண போட்டியினரத எந்த ொமி
புண்ண போட்டியியரமா. அகத ஜம்ப் பண்றதுக்க நான பட்் படை கஷ் படைம்…கண போட்டியிதமும்
ஆங்கிலமும்…வபரிய கஷ் படைம்தானனு கெச்சுங்கரளாகன. +2 ெரும்ரபாது கண போட்டியிதம்
இல்லாத ஒரு கரூப் எடுக்கணும்னு வொல்லிட்டு, வெகண்ட் கரூப் எடுத்ரதன.
அது ஒரு தப்பு பண்ண போட்டியிட்ர் படைன. அந்த இ் படைத்திரல தமிழ் மின் மீடியமும் இருந்தது.
ஆங்கில மின் மீடியமும் இருந்தது. ஒருரெகளாக ஆங்கில மின் மீடியத்துல படிச்ெிருந்தா
இனனும் வகாஞ்ெம் நல்லாய போட்டியிருந்திருக்கரமானனு நிகனக்கிரறன.
ஆங்கில மின் மீடியத்துல ஃபரஸ்ட் கரூப் மட்டும் இருந்தது. வெகண்ட் கரூப்பு
இல்கல. அதனாரல வெகண்ட் கரூப் எடுத்துட்ர் படைன. கணக்கம் ெரோது, ெரி தமிழ்
மின் மீடியம் படிக்கிரறாம்னு வொல்லிட்டு. ஆனா, கல்லூரி ரபாகம்ரபாது ரதரந்து
எடுத்ரதன. நான ஒரு கரேட்் படைர. ஒரு எழுத்தாளாகன. ஒரு ொரத்கதகூ் படை எழுதகல.
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ஆனா அப்படினனு நிகனச்சுட்டு இலக்கியத்கதத் ரதரந்வதடுத்ரதன.

தியாக: எடுத்த எடுப்ப போட்டியிரல எப்படி கரேட்் படைரனு முடிவு பண்ணனதீங்க. கண்ணதாென
தாரன கனெ போட்டியிரல இருந்தது.

வவணுவுகோபகோல்: அப்படித்தான இருந்தது. கண்ணதாெரனதானனு துல்லியமா
ெகரேயறுக்க முடியாத பருெம். அப்படித் ரதாண போட்டியிச்சு. வபண்கண ரதெகதயாப்
பாரக்கற கெ போட்டியிமனம் கண்ணதாெனகிட்் படை இருந்துச்சு. எங்கிட்் படை இல்ல. நான
அப்படி நிகனக்கல. தமிழ் எடுத்தா நிகறய தமிழ் ெம்பந்தமாகப் படிக்கலாம்.
அப்ரபா தமிழ் படிக்கம்ரபாது ஒரு கரேட்் படைர ஆகலாமில்கலயா. அப்படித்தான
அகதத் ரதரந்வதடுத்ரதன. 3 ொய்ஸ்களாகெளிலும் தமிழ் தமிழ் தமிழ்னு தான
எழுதிரனன.

கண்ணன: உங்களுக்க யாரோெது ெழிந் படைத்தினாங்களாகா?
வவணுவுகோபகோல்: இல்கல. ெழிந் படைத்துரல. நான மனரீதியாக இதப்
பண்ண போட்டியிரனன. இதுதான ரதாதாக இருக்கம்னு மனரீதியாரெ ரதரந்வதடுத்ரதன.
எனகனச் ரெரத்து ெ போட்டியிட்் படைது, அங்க ஏற்கனரெ படித்த அழரகென
நந்தரகாபாலுனு…அெர பாட்் படைனெளி படிச்ொரு. அெர கூப்ப போட்டியிட்டுப் ரபாய் அங்க
ரெரத்தினார. அங்க இருந்த ெிலபஸ் நல்ல ெிலபஸ். நெதீன இலக்கியத்துக்க
முக்கியத்துெம் வகாடுத்து கெச்ெிருந்தாங்க. கறிப்பா புதுகமப்ப போட்டியித்தன ககதகள,
வமமௌனெளிய போட்டியின ககதகள…சும்மா ஒனறு இரேண்டு ககதகள. க.அழகிரிொமி ககதகள
– இந்த மாதிரி கெச்ெிருந்தாங்க. அப்புறம் நதீல பத்மநாபனுக் படைய

தகலமுகறகள, ஃகபல்களனு ஒரு ெினன கறுநாெல் – அவதல்லாம்
பா் படைத்திட்் படைத்தில் கெச்ெிருந்தாங்க. வஜயகாந்தனுக் படைய உனகனப் ரபால்

ஒருென கெச்ெிருந்தாங்க. எடுத்த உ் படைரன, 17 ெயசு முடிஞ்சு, 18 ெது ெயசுல,
இந்தத் தரேத்திலான நாெல்கள, ெிறுககதககளாகப் படிச்ரென. அப்ரபா நதீங்க
ஏற்கனரெ ரகட்் படைது மாதிரி, நகரேத்துக்களளாக நான சுற்றப் ரபாக மாட்் படைனா,
நாலகரே ஆய போட்டியிடுச்சுனா, கலப்ரேரில ரபாய் ஒரு புத்தகத்கத எடுத்துட்டு ெருரென.
அந்த ் படையத்துல ஒரு ெினன ப்ரரோக்ரோம் கெச்ொங்க. எனனனனா, 1986 ல
வஜயகாந்தகன அவமரிக்கன கல்லூரிக்க அகழச்ெிட்டு ெரறாங்க.
சுதானந்தானனு ஒரு ஆெிரியர இருந்தார. ொமுரெல் சுதானந்தா.
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தியாக: வெண்ண போட்டியிகல புத்தகம் அெருக்கத்தான ெமரப்பணம் வெய்திருக்காடகீங்க.
வவணுவுகோபகோல்: ஆமா. சுதானந்தா எனன பண்ண போட்டியினாரனா, ‘வஜயகாந்தன ெரேப்
ரபாறாரு,’ – 6 மாெத்துக்க முனனாடிரய, பாருங்க – ‘நதீங்க எனன பண்றதீங்கனனா,
வஜயகாந்தனுக் படைய பல நூல்கள – ெிறுககத, நாெல், கட்டுகரே எல்லாம்
படிச்ெிருக்கணும். அெரகிட்் படை ஒவ்வொரு மாணெனும் வரேண்டுமூணு ரகளெ போட்டியி
ரகட்கணும்,’ அப்படினனு வொல்றாரு. அப்ரபா, உனகனப் ரபால் ஒருென நாெல்
இருந்தது. ெிறுககத இல்கல. நாெல் கெச்ெதுனால, ெிறுககத கெக்ககல.
நான கலப்ரேரிரல ரதடித்ரதடிச் ெிறுககத படிச்ரென.
ஒரு எழுத்தாளாகர ெருகிறார. ரகளெ போட்டியி ரகட்கணும். அெர எப்படி இருப்பார?
ெரிகெ எல்லாம் நம்மளுக்கத் வதரியாது- நூலகத்தில எது ககல கிக் படைக்கரதா –
‘ரதென ெருொரோ’, ‘யுக ெந்தி’, அப்புறம் கக் படைெிப் புத்தகத்கத முதல்ல
படிக்கிரறன. ‘ெக்கரேங்கள நிற்பதில்கல’தான அெரேது கக் படைெிச் ெிறுககதத்
வதாகப்பா இருக்கலாம். ‘ஒரு ப போட்டியிடி ரொறு’, ‘கக ெ போட்டியிலங்க’. அப்புறம் கறுநாெல்ல
‘பாெம் இெள ஒரு பாப்பாத்தி’, ‘இந்த ரநரேத்தில் இெள’ – இவதல்லாம் எடுத்திட்டு
ெருரென. எடுத்துட்டு ெந்தா, அடுத்த நாள ெ போட்டியிடியக்காகல கெ போட்டியிஸ்
கெச்ெிருப்பாங்க. பத்துக் ரகளெ போட்டியி வகாடுத்து ெ போட்டியிக் படை எழுதணும். அல்லது ஒரு
ெினன வ் படைஸ்ட் கெச்ெிருப்பாங்க. பா் படைத்திலிருந்து வரேண்டு ரகளெ போட்டியி – ஒவ்வொரு
ெப்வஜக்ட் கெச்ெிருப்பாங்க. இனனெளிக்க ஒரு ெப்வஜக்ட், நாகளாகக்க ஒரு
ெப்வஜக்ட்..இப்ப இலக்கணம்னா..நனனூல்னா நனனூல் இருக்கம். அல்லது
நா் படைகம்னா நா் படைகம் இருக்கம். இதற்க ரகளெ போட்டியி இருக்கம்.
நான புத்தகத்கத எடுத்துட்டு ெந்து ர் படைப போட்டியிளல கெச்ெிருரென. ெ போட்டியிடியக் காகலல
பரீட்கெ இருக்கம். எல்லாரும் எனன பண்ணுொங்கனனா படிச்ெிட்டுத்
தூங்கொங்க. நான இப்ரபா யுகெந்திகயப் படிச்சு முடிக்கணும். யுகெந்திய போட்டியிரல 12
ககத இருக்கம். 8 மண போட்டியிக்கச் ொப்ப போட்டியிட்டு உட்காரந்ரதனனா இரேவு 1 மண போட்டியிக்க
அல்லது 3 மண போட்டியிக்கப் படிச்சு முடிச்ெிடுரென. அந்த ெினன புத்தகத்கத.
நாகளாகக்க வ் படைஸ்ட் இருக்கில்லீங்களாகா…உ் படைம்பு எல்லாம் சூ் படைாகிெ போட்டியிடும். அதுக்க
அப்புறம்தான படிப்ரபன. இது ஒரு நாள இல்ல. ஒவ்வொரு முகறயும்
வெய்ரென. இப்படி நான அவமரிக்கன கல்லூரிய போட்டியிரல இரேண்டு நாகளாகக்க ஒரு
புத்தகம்னு படிச்ரென. ‘கனகாம்பரேம்’ முனனட்க் படை இல்லாமப் படிச்ெ
ஞாபகமிருக்க. இனவனாரு வபரிய ரெடிக்கக, ககதத்தகலப்பு எனனனரன
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வதரியகல – ஆனா அது எனகன வரோம்பப் பாதித்தது. அட்க் படை இல்கல,
முனனுகரே எல்லாம் கிழிஞ்சு ரபாச்சு. ப போட்டியினனட்க் படை வகட்டியாக இருக்க.
முனனட்க் படை ரபாச்சு. அந்தக் ககத எனக்க வரோம்பப் பதட்் படைத்கத
உருொக்கிெ போட்டியிட்் படைது.
ஒரு எழுத்தாளாகன வெனகன ரபானற ஒரு நகரேத்துக்க ெருகிறான. ஒரு
ெதீட்டிரல ஒரு அகறய போட்டியிரல கடி ஏறுகிறான. பக்கத்திரல – நான காடகீழ் அகறனு
நிகனச்சுகிட்ர் படைன – ஆனா அது பக்கத்து அகற. நாளரதாறும் ெண்க் படை ந் படைக்கது.
ஒரு நாள, கணென அடிக்கிறான. மறுநாள இரேவும் அடிக்கிறான. அெனாரல
தாங்கிக்கி் படை முடியகல. மறுநாள கதகெத் தட்டுறான.
‘மிஸ்் படைர, எனன ஒரு வபாம்பகளாகப் புளகளாககயப் ரபாட்டு இப்படி அடிக்கறதீங்க.
ஓலம் ரபாட்் படைாக்கூ் படைத் திரும்பத்திரும்ப அடிக்கறதீங்க.?’
‘நதீ யாரே் படைா இகத ரகட்க.’
‘இல்ல, இல்ல. இனெளிரமல் கககெச்ொடகீங்கனனா ரகட்டுத்தான ஆகணும்.’
‘எனனுக் படைய மகனெ போட்டியிகய அடிப்ரபன. கத்துரென. நதீ யாரு
ரகட்கிறதுக்கங்கிரறன’
‘நதீங்க அடிச்ொடகீங்கனனா, நான ெந்து திருப்ப போட்டியி அடிப்ரபன’
‘ஓரகா நதீ ெந்து அந்த அளாகவு ெந்துட்டீங்களாகா.’
இரதா் படை அந்த முதல் க் படையலாக் முடியுது. ரபாய போட்டியிறான. மறுநாள இந்தப்
ப போட்டியிரேச்ெகன இனனும் கூடுது. ‘அது யாரு எனகனத் தட்டிக் ரகட்கிறான. உனக்கம்
அெனுக்கம் எனன’னு தகரோறு ந் படைக்கது. திரும்ப எனனனனா, அந்த மூனறாெது
நாள அென ெருெதற்கத் தாமதமாகிெ போட்டியிடுகிறது. இந்தப் வபண் அந்த ெதீட்டிற்க
ரபாறாங்க. உ் படைரன அென கட்டிலில் இருந்து எந்திருச்சு உட்காரறான.
‘உங்கரளாகா் படை ஒரு நிமிஷம் ரபெலாமா?’
‘ரபெலாம்.’
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‘கலட்் படை அகணச்ெிருங்க’ எனகிறாள.
வொனன உ் படைரன, ‘ஏன கலட் எரியட்டுரம’ங்கிறான.
‘இல்லீங்க கலட் ஆப்ஃ பண்ணுங்க’
கலட் ஆப்ஃ பண்ணுகிறான. அெள அென மடிய போட்டியிரல தகல கெத்தாள. அதிரல
நுட்பமாக முத்தம் வகாடுத்தாள எனறு இருக்கா வதரியகல. மறுபடியும்
இரேண்் படைாெது முகற படிக்கணும். ஆனால், இப்ப கலட் ரபாடுங்க எனறு
வொல்கிறாள. ஒரரே ஒரு நிமி் படைம் அெளுக் படைய கண்ணதீர, சூ் படைான கண்ணதீர
மடிய போட்டியிரல பட்டுச்சுனு எழுதறார. கிளாகம்ப போட்டியிப் ரபாய போட்டியிட்் படைாங்க.
இந்தக் ககத வரோம்ப பயங்கரேமா பாதித்தது. ஏன இெகன நாடி ெந்து
அழுகணும். ஒரு ொரத்கத வொல்கிறாள. ‘இந்த ஒரு நிமிஷம் தான நூறு
ஆண்டுகள ொழ்ந்ததாக ொழ்ந்து ெ போட்டியிட்ர் படைன.’ ஒரு நிம்மதியான வபருமூச்சு
ெ போட்டியிட்் படைாளனு இருக்கம் அதிரல. ப போட்டியினனால் இதிரல வெவ்ரெறு ெ போட்டியிெரேகணகள
எல்லாம் இருக்கம். இந்தக் ககத எனன ககதனு அப்பத் வதரியகல.
எனனுக் படைய பதிவனட்் படைாெது ெயதில் படிச்ரென. இது ‘ெிறிது வெளாகெளிச்ெம்.’
க.ப.ரோ.வுக் படையது. எனனுக் படைய ெிறு ெயதிரல இது மாதிரியான ககதகள
படிச்ரென.

கண்ணன: வஜயகாந்தன ெந்து ரபெியதாகச் வொனனதீங்க.
வவணுவுகோபகோல்: 86 ல அெர ெரறாரு. இரேவெல்லாம் நான நிகனக்கிரறன,
நிகறயக் ரகளெ போட்டியி ரகட்கணும். அப்புறம், நம்ம ஒரு எழுத்தாளாகரோ ஆகணும்னு
கனவு, இவதல்லாம் இருக்க. அரத மாதிரி ஒரு ஆறு மாெம் கழிச்சு அெர
ெரறார. ெந்தா அந்த நிமி் படைத்துல நான ககறந்தபட்ெம் நூறு ககத
படிச்ெிருப்ரபன. எடுத்தவு் படைரன பாருங்க, வஜயகாந்தன தான படிக்கிரறன. +2
ெகரேக்கம் இலக்கியம்னா எனனனனு சுட்டுப்ரபாட்் படைாக்கூ் படை வதரியாது. எனக்க
ெ போட்டியிெொயம்னா எனனனு வதரியும். இந்த ஆட்டுக்கட்டி நல்லா ெளாகருமா ெளாகரோதா
அப்படினா வதரியும். இந்தக் கால் ஊக்கமா இருக்க, இது நல்லா ெரும்
அப்படீம்ரபன. தகலயப் பாரத்துச் வொல்லிடுரென. இந்தக் வகாம்பு காகதச்
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சுத்திச் சுருளும்னு வொல்லிடுரென. ஏனனா அது எனனுக் படைய அனுபெம். ஆனா
இலக்கியம்னா எனனனு வதரியாது.

வெந்தில்: நதீங்க ஆரேம்ப போட்டியிக்கம்ரபாரத இந்தப் படிய போட்டியில இருந்து ஆரேம்ப போட்டியிக்கறதீங்க.
அகறக்களரளாகரய அக் படைஞ்சு கி் படைக்கறதீங்க. உங்ககிட்் படை ெ போட்டியிொதிக்கிறதுக்ரகா,
படித்தகதச் வொல்லிப் பாரத்துக்கிறதுக்ரகா உங்க கூ் படை யாரோெது இருந்தாங்களாகா?

வவணுவுகோபகோல்: இல்கல. ஏனனா, நூல்ககளாக எடுத்திட்டு ெருரென.
வஜயகாந்தகனப் படிக்கம்ரபாது, முடிவு ொரந்த ககதகள இருக்கில்லீங்களாகா –
ஒரு ககதல எனனனனா, ஒரு வபண்கண முழுக்க நிரொணமாப் பாரக்கணும்னு
ஒருத்தன ெ போட்டியிரும்பறான. அந்தப் பருெம் இருக்க இல்லீங்களாகா, ஒரரே பதட்் படைமா
இருக்க. இவதனன் படைானனு பாரக்கிரறாம். அப்படி நிகனக்கிற ஒரு கல்லூரிய போட்டியில்
படிக்கிற கபயன. காகல ரநரேம் ரெட்டிகய உடுத்தறான. புத்தகத்கத எடுத்துட்டு
காடகீரழ ெரறான. காடகீழ ெரும்வபாழுது ஒரு வபண் – மனநிகல பாதிக்கப்பட்் படை வபண்,
வதருெ போட்டியிரல நிரொணமா அழுக்ரகறிய உ் படைம்ரபாடு ரபாறா. அப்படிப் பாரத்த
உ் படைரன, அென எனன பண்றான – தனரனா் படை ரெட்டிகய எடுத்து அெளுக்க
உடுத்திெ போட்டியிட்டு, கடுகடுனனு அென தங்கிய போட்டியிருக்கக்கூடிய அகறக்க ஓடுறான.
இப்படிவயாரு ககத வஜயகாந்தன எழுதிய போட்டியிருப்பாரு. இந்தக் ககத முடிவு ொரந்து
இருக்கில்லீங்களாகா. இந்த இளாகம் பருெம் எகத ரநாக்கித் தளளுது. அதனுக் படைய
முடிவு நம்கம எந்த ெ போட்டியிதமாகத் திருப்ப போட்டியி அடிக்கது. மனெளிதன இந்த காமத்கத
ரநாக்கிப் ரபாகம்ரபாது கூ் படை அென, ெில கணங்கள, நகரந்து அற்புதமான
மனெளிதனா மாறக்கூடிய தருணங்கள இருக்ரக, அந்த மாதிரியான இ் படைங்களதான
வஜயகாந்தனுக் படைய எல்லாக் ககதக்கம் இலக்கணமாக்கூ் படை நதீங்க வொல்லலாம்.

யுகெந்தி, எந்தக் ககதக்கம் இலக்கணம், உங்ககளாக ரெறு ஒரு மனெளிதனாக
மாற்றுெது. புதுகமப்ப போட்டியித்தன ப போட்டியிரேச்ெகனகய இது இப்படி இருக்கனு
வொல்லிட்் படைார. ஆனா அந்தப் ப போட்டியிரேச்ெகனக்க ஒரு நல்ததீரப்பு, ஒரு
நல்ெழிகாட்டினு வொல்ரறாமில்கலயா, ஒரு நல்ல பாகதனு
வொல்ரறாமில்கலயா, அந்தப் பாகதகயக் காட்டினதுல வஜயகாந்தனுக்க ஒரு
பங்களாகெளிப்பு இருக்க. அம்மாதிரித்தான எல்லாக் ககதகளும் ெருது. ‘அக்கினெளிப்

ப போட்டியிரேரெெம்’. அெர வொல்றாரில்கலயா. ஒரு வபரிய ெ போட்டியிொதம் ெருகிறரபாது,
ரகட்கிறாங்க – எப்படி, தண்ண போட்டியிகயத் வதளாகெளிச்ொ, வபண் புனெளிதம் ஆகிடுொளாகா?
அதற்க அெர வொனன பதில், உனனுக் படைய மகள உனனுக் படைய தங்கக இந்த
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இ் படைத்திரல இருந்தால் நதீ எப்படி இருந்திருப்ரப. நான ஒரு தகப்பன
ஸ்தானத்திரல, ஒரு அண்ணன ஸ்தானத்திரல அந்தப் வபண்கணப் பாரக்கிரறன.
இனவனாரு பதில் கூ் படை இரத ரகளெ போட்டியிக்க அெர வொல்லிய போட்டியிருப்பார. 79-80 ல ஏரதா
கல்லூரிய போட்டியிரல ரபசும்ரபாது, நதீ ொக்கக் படைல ெ போட்டியிழுந்திருக்ரகனனு நான கககயக்
வகாடுத்து ரமரல தூக்கிெ போட்டியி் படைப் பாரக்கிரறன. நதீ திரும்பத் திரும்ப ொக்கக் படைரலரய
ெ போட்டியிழுகணும்னு நிகனக்கிறரயனு ஒரு பதிகலச் வொல்றாரு. ‘எனக்க ரமல ெரே
இஷ் படைம் இல்கல. இதிலதான வக் படைப்ரபன’னு வொல்றதீங்கரளாக, உனக்க எப்படி
அந்தக் ககத புரியும்னு வொல்லிய போட்டியிருக்கார.
வஜயன அற்புதமா ஒரு இ் படைத்தில வொல்லிய போட்டியிருக்கார. அெகிட்் படை இருக்கிற
கழந்கதகமங்கிறத, ொய்க்களளாக bubble gum வமனனுகிட்டிருந்தா, ெதீட்டுக்கப்
ரபாய் களாகெளிக்கம்ரபாதும் வமனனுகிட்டிருந்தானெளிருக்கம். அதுக்கப் பல்ரெறு
அரத்தம் இருக்க. அந்த நிகனகெ அகெ ரபாட்டுட்டிருந்தானனு இருக்க.
அப்புறம் ஒரு innocent ஆன வபாண்ணுனனு இருக்க. அகத வஜயன ஒரு
இ் படைத்திரல வொல்லிய போட்டியிருக்கார.

சுரரேஷ: இப்ப வஜயகாந்தன நிகனவுகரே ஆற்றும்ரபாதுகூ் படை வொனனார.
வவணுவுகோபகோல்: அப்ரபா வஜயகாந்தகனத் வதா் படைரச்ெியா, ஒரு 100-150 ககதகள
படிச்ெிருப்ரபன. 10-15 கறுநாெல் படிச்ெிருப்ரபன. ெரிகெக் கிரேமம் இல்கல.
கிக் படைச்ெது. அரத மாதிரி, நாெல்ல ‘உனகனப் ரபால் ஒருென’, ‘ொழ்க்கக

அகழக்கிறது’, ‘ஒரு மனெளிதன ஒரு ெதீடு ஒரு உலகம்’, ‘ஒரு நடிகக நா் படைகம்
பாரக்கிறாள’ எல்லாம் படிச்ரென. ஆனா எடுத்த உ் படைரன வஜயகாந்தகனத்தான
படிச்ரென.
படிச்ெிட்டு, வஜயகாந்தன ெரும்ரபாது – அெருக் படைய ஆளுகம
வதரியுமில்லீங்களாகா, ரகளெ போட்டியி ரகட்் படைா ரநரேடியா பதில் வொல்ல மாட்் படைார. ஒரு
பாப்பா ரகளெ போட்டியி ரகட்் படைா, நாம இனெளிகமயா, மனமுெந்து பதில் வொல்ரொம்.
அதாெது எனனுக் படைய பலெதீனங்களும் ரெரத்து. ஆனா, வஜயகாந்தன அப்படிச்
வொல்ல மாட்் படைார. பலெதீனம் இருந்தாக்கூ் படை அகத கம்பருப்பீரேமா ரமரனஜ்
பண்ணுொர. ஒரு வபண்- ஆெிரியர, எந்திருச்சு ரகட்கிறாங்க, ‘எனனங்க,
இவ்ெளாகவு ரெகமா எழுதிட்டு, இப்வபல்லாம் நதீங்க ககதகரளாகா நாெல்கரளாகா
எழுதறரத இல்கலரய. ஏன எழுதாமப் ரபாய போட்டியிட்டீங்க’. அதுக்க எனன
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வொல்லலாம், ஏரதா ஒரு பதில் வொல்லலாம். அெர வொனன பதில், இனனும்
எனக்க ஞாபகமாய போட்டியிருக்க. ‘நான எழுதியது எல்லாெற்கறயும் நதீ
படித்துெ போட்டியிட்் படைாயா? முதலில் நான எழுதியெற்கறப் படி,’ அப்படீனனார. இந்த
கம்பருப்பீரேம் இருக்ரக, திருப்ப போட்டியி அடிக்கிறது. இனவனாரு ரகளெ போட்டியி: ‘நதீங்க
மாரக்ெியத்திலிருந்து த் படைம் மாறிப் ரபாய போட்டியிட்டீங்க’னனு ரகட்் படைாங்க. ‘ொழ்க்கக
எனபது பனமுகப்பட்் படைது. நதீ வொனன உலகம் மட்டும்தான உலகம் எனபகத நான
நம்பமாட்ர் படைன,’ அப்படிங்கிறார.
இந்த மாதிரியான பதில்கள இருக்கில்லீங்களாகா, நம்ம ரகளெ போட்டியி ரகட்டு, நம்கமக்
காயப்படுத்திருொரரோங்கிறதுக்காக நான எந்தக் ரகளெ போட்டியியும் ரகட்ககல. ஆனா,
அப்ப எல்லாரும் ஒரு ரநாட்ல ஆட்ர் படைாகிரோப்ஃ ொங்கினாங்க. நான எனன
நிகனச்ரெனனா, வஜயகாந்தனுக்க நான ஆட்ர் படைாகிரோப்ஃ ரபா் படைக்கூடிய காலம்
ெரும்னு நிகனத்ரதன. அதாெது நம்ம ரகளெ போட்டியி ரகட்க முடியகல. ஆனால்
வஜயகாந்தரனாடு எனகறக்காெது ஒரு நாள உட்காரந்து ரபெக்கூ் படைய நிகல
ெரும். அல்லது நான ஒரு எழுத்தாளாகன எனறு அெர கண்டுப போட்டியிடிப்பதற்ரகா –
கண்டுப போட்டியிடிச்ொரோ கண்டுப போட்டியிடிக்ககலயா, அது ரெற – ஆனா அது மாதிரி நான
ெருரெனகிறது எனனுக் படைய மனசுல உருொச்சு.
அெருக் படைய உருெம், நக் படை உக் படை, வபரும்பாலும் எனக்க அெரமின் மீது – இப்படி
முரேட்டுத்தனமாப் ரபெறாரரே எனகிறதுதான இருந்தரத தெ போட்டியிரே, அெரமின் மீது வபரிய
காதல் எல்லாம் உருொகரல. அெகரேப் படித்திருந்ரதன இல்கலயா,
எழுத்திலிருந்த காதல், ரநரேடியா இல்கல. எனகன அரேெகணச்சுக்கிடுொரனு
நிகனச்ரென. எனகன உகதச்சுத் தளளுறதுமாதிரி இருந்தது. ொெககன
உகதத்துத் தளளுகிற மாதிரி இருந்தது. ஆனாலும் படிச்ெது பூரோ அந்த
மாதிரித்தான படிச்ரென. அப்புறம் ஜானகிரோமன, இந்த மாதிரிப் படிச்ரென.

வெந்தில்: பகிரந்துக்கிறதுக்க யாரோெது கூ் படை இருந்தாங்களாகா?
வவணுவுகோபகோல்: இல்கல. அவலக்ஸ்னு ஒரு கபயன இருந்தான. அெனும்
படிப்பான. அென ரெற  ஹைாஸ்் படைல்ல இருந்தான. அென இது படிச்ரெனனு
வொல்ொன. ஆனால் இது பகிரந்துவகாளெதற்க என ெயது ஒத்த, ொெிப்ப போட்டியில்
ததீெ போட்டியிரேம் உளளாக ஒரு மாணெரனா ஆெிரேயரரோ கூ் படை கிக் படைக்கெ போட்டியில்கல.
மண போட்டியிமாறன அய்யானு ஒருத்தர இருந்தார. அெருக்க இந்த ெிலபஸ்
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உருொக்கறதுக்க ஒரு பங்களாகெளிப்பு இருந்தது. சுதானந்தாவுக்க ஒரு பங்களாகெளிப்பு
இருந்தது. நெதீன இலக்கியம் வதா் படைரபாக. ஆனால் ஆெிரியரகரளாகா் படை இகதப்
படிப்பதற்கான ஒரு ொய்ப்பு இருந்துச்ொனனு வதரியல. ஆனா, இலக்கியம்
எனபது எப்படி நுட்பமா, ஒரு ெரி எப்படி இலக்கியமாகிறது, அந்த ெரிக்களளாக
எப்படி ஒரு ொழ்க்கக ெந்து ரெரகிறது, எனபகத, முதல் ெரிகய ஒரு நாள
முழுக்க ந் படைத்திருக்காரு. ொமுரெல் சுதானந்தா. எப்படி ந் படைத்தினாரனா, ‘தங்கம்

வெகநாட்களுக்கப்ப போட்டியின தகலொரிப் ப போட்டியினனெளிக்வகாளளாக ரெண்டும் எனறு
ஆகெப்பட்் படைாள.’ இதுதான முதல் ெரி.
சுரரேஷ: உனகனப் ரபால் ஒருெனல.
வவணுவுகோபகோல்: ஆமாம். தங்கம் வெகநாட்களுக்கப்ப போட்டியின தகலொரிப்
ப போட்டியினனெளிக்வகாளளாக ரெண்டும் எனறு ஆகெப்பட்் படைாள. அப்ப இத்தகன நாள தகல
ொரேகலயா? வெக நாளனு வொல்றாரு. எத்தகன நாளாகா? ஏன ஆகெப்ப் படைறா?
ஏன தகலொரிக் வகாளளாகணும்? அது உக் படைந்த ொடகீப்பு. இவரேண்் படைா இருக்கம் அந்த
ொடகீப்பு. இகத வொல்லிச்வொல்லி, வபரிய ஒரு ொழ்க்கக ப போட்டியினனாடி இருக்கது.
தகலொரிச் ொடகீெ முடியாத அளாகவு ஒரு ரெதகன இருக்கது. ஒரு ொழ்க்கக
அற்றுப்ரபான, ஒரு கய போட்டியிறு அற்றுரபாய் கி் படைக்கது. இப்படி எல்லாம்
இருக்கில்லீங்களாகா, இகத அெர வொல்லிக் வகாடுத்தாரரே தெ போட்டியிரே, ெகஜமா
உகரேயாடுெதற்க, ‘இகத ொெித்ரதன, இப்படிப் புரிஞ்சுகிட்ர் படைன’னு
உகரேயாடுெதற்க, யாரும் இல்ரலனனுதான நிகனக்கிரறன. 17 ெயெில
வொல்றதீங்க. எம்.ஏ. படிக்கிற ெகரேக்கம்கூ் படை இல்ரலனனுதான நிகனக்கிரறன.

வெந்தில்: உங்களுக்க ஆெிரியரரோ் படை ரதரவு எப்படி ந் படைந்தது? இதிலிருந்து இதுக்க
நகரறதீங்க. எது இலக்கியம்னு எப்படி கண்டு வகாண்டீரகள?

வவணுவுகோபகோல்: இல்ல, நான அப்படிவயல்லாம் கண்டுக்கி் படைமுடியகல. ொெிச்சு
ொெிச்சுத்தான…இது நல்ல இலக்கியங்கிறது எனக்க அந்த ெயதில வதரியாது.
ஆனால், எடுத்தவு் படைரன நான எகதப் படிச்ரெனனா – வஜயகாந்தன படிச்ரென.
அடுத்து ‘அம்மா ெந்தாள’ படிச்ரென. எனனுக் படைய 17-18 ெயெில. இனனும் நான
திரும்ப போட்டியிப் படிக்கரல. இந்தப் ரபட்டிக்ரக ஜானகிரோமன ஒரு த் படைகெ ரிகெஸ்
பண்ண போட்டியிட்டு ெரேணும்னு நிகனச்ரென. ஆனா ஒரு ொரேமா ெரியாத் தூங்ககல.
அதற்கான ொய்ப்பு நதீங்களும் வகாடுக்கல.
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சுரரேஷ: அெெியம் இல்ல ொர. மனதில் எப்பவுரம இருக்ரக.

வவணுவுகோபகோல்: ‘அம்மா ெந்தாள’ படிக்கம்ரபாது எனனானனா, எனக்க
இனனெளிக்க ெகரேக்கம் ஒரு காட்ெி இருக்கில்லீங்களாகா, அென உருொக்கின
கம்பரகாணம் ெித்திரேம் இருக்கில்லீங்களாகா, அகத எனனால மறக்கரெ முடியாது.
அப்புகெ ட்வரேய்னல ஏத்தி, வகாண்டுரபாய் ரெதபா் படைொகலல ெ போட்டியிட்டுட்டு, அென
திரும்ப போட்டியின கணம். அப்பா ரபான ப போட்டியினனாடி- ் படைாய்வலட் எல்லாம் அப்ப இருக்காதுகாட்டுப்பக்கம் ரபாய் ஒரு அரேளாகெளிச்வெடி ப போட்டியினனாடி மகறஞ்சு அமரந்து, ‘நம்ம
இங்க ெந்து படிக்கணுமா,‘ எனறு நிகனக்கக்கூடிய இ் படைங்களல இருந்து…அெரு
வகாடுக்கற அந்த ெித்திரேங்கள இருக்கில்கலயா, landscape எனபது…ஒரு மனெளிதன
எப்படி இயங்கொன – அப்படிங்கிறது. அந்த நாெல் அப்படிய போட்டியிருந்தது.
அது மட்டுமில்கல – வெறும் ஒரு புற உலகத்தினுக் படைய ப போட்டியினனல் மட்டும் அதில்
இல்கல. ரகரேக்் படைகரேரெென ப போட்டியிரேமாதமான ரகரேக்ட்் படைகரேரெென. இனகனக்கம்
எல்லாரும் அலங்காரேத்தம்மாகளாகச் வொல்ரறாம். ரமாக முள யமுனாகெச்
வொல்ரறாம். ஆனா, உண்கமய போட்டியிரலரய ப்ரில்லியண்் படைான ரகரேக்் படைர யாருனனு
வொனனதீங்கனனா, நான அதில் ெரேக்கூடிய இந்துகெப் பாரக்கிரறன. ெினன
ெ போட்டியிஷயம் தான. ஆனா அெள வபரும் வகட்டிக்காரி. தன ரெதகனகய
அ் படைக்கிக்வகாண்டு, அகத க் படைந்துவெல்லக்கூடிய ஒரு வபண். அடுத்த ஒரு
ொழ்க்கககய ரதரந்வதடுக்கக்கூடிய ஒரு வதம்பு. ரபரேழக. அம்மாகெப் பற்றி,
‘தாய் தாய்னு வொல்ற. உங்க அம்மா ரயாக்கியம் வதரியும்’கிறகத வொல்லாம
வொல்லக்கூடிய இ் படைம். இென ரபாய்கிட்டு ெந்த ப போட்டியினனாடி இெள எப்படி ஒரு
பக்கெமான ஒரு வபண்ணுங்கிற இ் படைம். எல்லாத்துக்கம், ஒரு ெினனப் வபண்ணு.
ஒரு 23-25 ெயசு. ஒரு ெ போட்டியிதகெ. அந்த ெ போட்டியிதகெங்கிற பாத்திரேத்கத இவ்ெளாகவு
அற்புதமா உருொக்கினது, எனனுக் படைய ஆொன ஜானகிரோமன தான.
அந்தப் பதிவனட்டு ெயசுல, எனனெளிக்க ஜானகிரோமனத் வதாட்ர் படைரனா- பூரோப்
புத்தகத்கதயும் தளளாகெளிெ போட்டியிடுரென (நூலகத்தில்)…ஏதுனா ெிக்கிய போட்டியிருக்கானனு –
அப்படி எடுத்த ஒரு புத்தகம், நளாகபாகம். அதிரல அெளுக்கக் கழந்கத
இல்லாமல் இருக்கம். ெகமயற்காரேன- இப்ப, பாற்க் படைல் படிச்ெிட்டிருந்ரதன.
லா.ெ.ரோ. அதுல ஒரு இ் படைம். கூட்டுக்கடும்பம் இப்ப இல்கலனு ஆச்சு. கக் படைெி
மருமகளாகா ெரறாங்க. நாலு மருமகளகள இருக்காங்க. ததீபாெளாகெளி ெருது. எனன
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நிகழுதுனு வதரியகல. களாகெளிக்கறாங்க. அடிக்கடி ரமல ரபாய போட்டியிட்டு ெரறாங்க.
ரமல பாரத்தா – நதீங்க வகாட்டு ரமளாகத்கதயும் ரெரத்துப் பாரத்துகி் படைலாம்.

வகாட்டுரமளாகத்தில ெரேக்கூடிய தங்கச்ெி ரகரேக்் படைருக்கம் இதுக்கம் ொழ்க்ககய போட்டியில
ஏரதா ஒரு வதா் படைரபு இருக்கனு நான நிகனக்கிரறன- பாரக்கறாங்க.
அெங்களுக்கத் வதாண்ணூறு ெயசு. மாமனாரும் மாமியாரும் ரபாய் ெருெது,
‘ஏரதா உச்ெிப் ப போட்டியிளகளாகயாகரேத் தரிெனம் பண்ண போட்டியிட்டு ெருகிற மாதிரி
இருக்கம’னு வொல்ொ – ‘அம்மாவும் அப்பாவும்’னு வொல்ொ அதில். ஒவ்வொரு
நாளும் இருக்கம். ஒரு நாள இரேண்டுரபரும் ரஜாடியா இறங்கி ெந்தாங்க.
ெந்தவு் படைரன, அம்மா நல்லா களாகெளிச்சு ரலொ, நல்லா பளாகபளாகக்கக்கூடிய அந்த
முடி, அப்பாரொ் படை வநத்திய போட்டியிரல இருக்கக்கூடிய அந்த திருநதீறு, களாகெளிச்ெிட்டு
ஆொடகீரொதம் ொங்கிட்டு ெரேக்கூடிய அந்த கணத்திரல, ‘எனக்க எனன
ரதானறுச்சுனா, காகலத் வதாட்டுக் கம்ப போட்டியிட்ர் படைன. அந்தத் ரதாற்றம் எனகனக்
கம்ப போட்டியி் படைச் வொல்லிச்சு,’ லா.ெ.ரோ. எழுதறார…’அந்தப் ரபரேழகி இருக்காரளாக,’- அந்தக்
கிழெ போட்டியி, ‘அெளுக் படைய ஆெிரொதம் உங்கள அப்பா ெழியா ெந்து எனக்கம்
வகாஞ்ெம் கிட்் படைாதானு நிகனச்சு ஆெிரொதம் ொங்கிரனன.’ இந்தக் காட்ெி
இருக்ரக, இம்மாதிரியான காட்ெிகளாகெளினுக் படைய கெ போட்டியித்துெம் இருக்ரக, இந்த
கெ போட்டியித்துெங்கள லா.ெ.ரோ.கிட்் படைப் பல்ரெறு இ் படைங்களாகெளில் இருக்க.
இம்மாதிரிதான, நளாகபாகத்தில், அென உகழப்பான. அெனெளி் படைமிருந்து ஆெிரொதம்
வபற்றுக்வகாளளாகக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இெளுக்கத் ரதானறுகிறரத, அந்த இ் படைம்
எனக்க வரோம்பவரோம்பப் ப போட்டியிடிச்ெது, அந்தக் காலத்துல.
அப்புறம், ரமாக முளகளாகப் பற்றிச் வொல்லி் படைரறன. கல்லூரியல
படிச்சுகிட்டிருக்ரகன. அப்பல்லாம் நூறு ரூபாதான  ஹைாஸ்் படைல் ஃபருப்பீஸ் இருக்கம்.
வெமௌரோஷடிரோ ெந்து, அனனம் புத்தக நிகலயம் ெந்திருக்கது. எனனதான
ெ போட்டியிெொயக் கடும்பமா இருந்தாலும், எங்க ெதீட்ல மாெத்துக்க நூறு ரூபா
அனுப்பறது ஒரு வபரிய ெ போட்டியிஷயம்தான. மாெமாெம் அனுப்பறதுனனா…ஆறு
மாெத்துக்க ஒருமுகறதான ெருமானம் ெரும்…அந்த க் படையத்துல நதீங்க
ொங்கமுடியும். அப்ப நாலு மாெத்துக்க ரெரத்துத்தான நதீங்க பணம்
கட்் படைரெண்டிய போட்டியிருக்கம்.
அப்ப எனன பண்ணுரெனனா, நூறு ரூபாங்கிறது இனனெளிக்க ஆய போட்டியிரேம் ரூபானனு
கெச்சுக்ரகாங்கரளாகன. 86 ல. இறங்கிப்ரபாரென. நண்பரகரளாகா் படை ரபாய போட்டியி, ெந்தக்
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கண்டுப போட்டியிடிச்சு கெச்ெிருந்ரதன. மின் மீனாட்ெி அம்மன ரகாய போட்டியில்ல இருந்து இப்படிப்
ரபாகணும், ரபானவு் படைரன ெவுரோஷ் படைரோ ெந்து, இதுல ரபாகணும்னு எப்படிரயா
கண்டுப போட்டியிடிச்சு ரபானா, ரமாக முள இருக்கம். அகத அப்படிரய திருப்ப போட்டியிப் புரேட்டிப்
பாரப்ரபன. ெ போட்டியிகல பாரத்தா, எண்பது ரூபானனு ரபாட்டிருக்கம். கிட்் படைத்தட்் படை ஒரு
மாதத்தினுக் படைய வமஸ்பருப்பீஸ் ரூபா. பாரத்துட்டு வபருமூச்சு ெ போட்டியிட்டுட்டுத் திரும்ப போட்டியி
ெந்து் படைரென. எனனெளிக்காெது ொங்கிறலாம்னுட்டு. பாக்வகட்ல முப்பது ரூபா,
நாற்பது ரூபா இருக்கம். திரும்ப ஒரு ொரேம் கழிச்சு, ெனெளிக்கிழகம ரபாரென.
ஓடுரென. ரபானா, அந்த புத்தகம் இருக்கா, கரேட். புத்தகம் ெ போட்டியிற்காம இருக்கம்.
அப்படிரய திரும்ப போட்டியி ெந்துடுரென. இப்படிரய அந்தப் புத்தகம் இரேண்டு மாெம்
ெ போட்டியிற்காம இருந்தது. ஏனனா, எண்பது ரூபாங்கிறது வபரிய ெ போட்டியிஷயம். ஒரு நாள
எப்படிரயா வெட்-அப் பண்ண போட்டியி, ஏரதாவொரு வதாககரயா் படை ரபானா, புத்தகம்
இல்கல. அது மாதிரி எனக்க ரெதகன தந்தது ரெறு ஒனனுமில்ல .வெகண்ட்
ரிலீஸ் ரபாட்டிருந்தாங்க – தங்கச்சுரேங்கம், ெிொஜி கரணென ப் படைம். ‘15
ஆண்டுகளுக்கப் ப போட்டியின’. அலங்கார திரயட்் படைரல. நான வகஞ்ெி, ‘ர் படைய் எனகனக்
கூப்ப போட்டியிட்டுப் ரபாங்க் படைா. எனக்க அந்த இ் படைம் வதரியாது’னனு வொல்லிட்டு…இந்தப்
ப் படைவமல்லாம் பாரக்காதிருந்தா, அனனெளிக்ரக ொங்கிய போட்டியிருக்கலாரம, அப்படி
நிகனச்ரென. அதற்க அப்புறம் நூலகத்திலிருந்து எடுத்துப் படிச்ரென.
அப்புறம் இனவனானறு. ரஜ.ரஜ. ெில கறிப்புகளுக்காக, ெங்கரேன ரகாய போட்டியிலுக்க
ஒரு நண்பர ெதீட்டுக்கப் ரபாய போட்டியிருந்ரதன. ரபாகம்ரபாது, திருவநல்ரெலி பஸ்
ஸ்் படைானட்ல  ஹைிக்கினரபாத்தம்ஸ் இருக்கம். கண்ணாடில ரஜ.ரஜ.ெில கறிப்புகள
இருந்தகதப் பாரத்திருக்ரகன…எங்ரகா ரபாகம்ரபாது. ‘அங்க இருக்க் படைா’னனு,
இங்கிருந்து கிளாகம்ப போட்டியிப் ரபாரனாம். நண்பருக் படைய அக்கா கல்யாணரமா ஏரதா
ரபாய போட்டியிட்டு. ஜங்ென ரபாரறாம். ரபானா, கக் படை லீவு. ஞாய போட்டியிற்றுக்கிழகம. திரும்ப போட்டியி
ெந்ரதாம். ரஜ.ரஜ.ெில கறிப்புகள நூலகத்தில எடுத்துப் படிச்ரென.
இந்த மாதிரி, அெருக் படைய (ஜானகிரோமனுக் படைய) ககதகள படிச்ரென. ஐந்திகணப்
பதிப்பகம் ரபாட்் படைாங்கில்கலயா. தனெளித்தனெளியாத்தான படிச்ரென. வகாட்டுரமளாகம்
தனெளித்வதாகப்பு. ‘ெிகப்பு ரிக்ஷா’ தனெளித்வதாகப்பு. அப்படித்தான படிச்ரென. எப்ப
நான ஜானகிரோமகனக் கண்டுப போட்டியிடிச்ெரனா, ரதடித்ரதடி, எனன கிக் படைக்கரதா
அவதல்லாம் ொங்கி ெந்திருரென. அந்த மாதிரித்தான அடுத்த அடிக்கப்
ரபாரனன. அதுக்கப்புறம் புதுகமப்ப போட்டியித்தனுக்க NCBT ரபாட்் படை, ஒரு மனெளிதன கூனெளி
இருக்கிற மாதிரி ஓெ போட்டியியம் இருக்கில்லீங்களாகா…

பதகோலைு ுகோலகோண்டதழ் 2-

சு வவணுவுகோபகோல் சிறப்பப்பிதழ்

32

கண்ணன: எனகிட்் படை இருக்க. மின் மீ.ப.ரொமசுந்தரேம் வதாகப்பு.
வவணுவுகோபகோல்: ம். அெருக் படைய 12 ககதகள ரபாட்் படைாங்க. புதுகமப்ப போட்டியித்தகனப்
படிச்ரென. அப்ரபா எனக்க க.அழகிரிொமி கிக் படைக்கல. ரோஜா ெந்திருக்கிறார,

அனபளாகெளிப்பு – இந்த வரேண்டு புத்தகம் மட்டும் கிக் படைச்ெது. அந்த நூலகத்திரல.
ரபாய்த் ரதடுரொம். ெிலபஸ்ல ஒரு ககத கெச்ெிருப்பாங்க. அந்த ஒரு ககத –
இதுரெ, இவ்ெளாகவு அழகா இருக்ரக, அப்ப இனனும் படிக்கலாம்கிறகத
கெச்சுதான படிச்ெரன தெ போட்டியிரே, ஆெிரியரகரளாகா, மாணெரகரளாகா, அல்லது
ொடகீனெளியரகரளாகா, யாருரம கககாட்் படைல.
அப்புறம் நிகழ்ந்தது எனனனனா, ஒரு நாள மின் மீனாட்ெி அம்மன ரகாய போட்டியிலுக்கப்
ரபாரறாம். மூணு ெருஷம் இருக்ரகாம்ல. அப்ரபா நகரேத்துல ரபாய்ப்ரபாய்ப்
பழகரறாமில்கலயா. ஆறு மண போட்டியிக்க ரமல தான உளளாக ரபானா கூட்் படைமா
இருக்கம். கல்லூரி ெ போட்டியிட்் படைவு் படைரன, 4.30 மண போட்டியிக்க, எதிர வெய்ய போட்டியில் கடுகமயா
இருக்கம். அஞ்சு மண போட்டியிக்கப் ரபாரனாம்னா, ரீகல் திரயட்் படைரல அப்படிரய ந் படைந்து
ரபானா, மின் மீனாட்ெி ரகாய போட்டியில் ப போட்டியின பக்கம், ரநதாஜி ெிகல இருக்கம். அங்க பகழய
புத்தகக் கக் படைவயல்லாம் இருக்கம். எக்கச்ெக்கமா புத்தகம் கி் படைக்கம்.

ககணயாழிப் பத்திரிக்கக, பகழய பத்திரிக்கக, 1983 ல ெந்த நாகலஞ்சு புத்தகம்
கி் படைந்தது. கி் படைந்தத எடுக்கிரறன. எடுத்தா, அதில ரமாக முளளாகெளினுக் படைய வதா் படைர,
83 ெது ொரேம் இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தகம் இருக்க- 83 ெது ொரேம்தான
ெிக்கலுக்கரிய வதா் படைர. அதுல க.நா.சு. எழுதிய போட்டியிருந்தார. தமிழில் மிகச்ெிறந்த
நாெல்கள, இந்தியாெ போட்டியில் மிகச்ெிறந்த நாெல்கள, உலகில் மிகச்ெிறந்த நாெல்கள.
தமிழில் மிகச்ெிறந்த நாெல்கள அதில் இருந்தது. அதில ‘ஒரு புளாகெளிய மரேத்தின

ககத’, ‘ஒரு மனெளிதன ஒரு ெதீடு ஒரு உலகம்’, ‘தகலமுகறகள’, ‘க் படைல்புரேத்தில்’,
‘தகலகாடகீழ் ெ போட்டியிகிதங்கள’, இத மாதிரி பத்து இருந்தது. இந்த லிஸ்ட் பாரத்தவு் படைரன,
இகதத் ரதடிப் படிக்கணுரம- அந்த இ் படைத்துக்கப் ரபாரறன.
எனக்க க.நா.சு. ஒரு ககவ் படைனஸ் தான. மூணு புத்தகங்கள வெட்் படைாக் கி் படைந்தது
இல்லீங்களாகா, இந்திய நாெல்கள, உலக நாெல்கள இருந்துச்சு. ொெகரகளுக்கப்
ப போட்டியிடித்த பத்து பத்து ரபாட்டிருந்தாங்க. இகத ரதரந்வதடுத்து அத்தகனயும்
படிச்ரென. ரதடித்ரதடி எப்படியாெது படிச்ரென. ப.ெிங்காரேத்தினுக் படைய ‘புயலிரல
ஒரு ரதாண போட்டியி’க்காக, இங்கிருந்து வெனகனக்க ரபாய போட்டியி, திலீப் கமார
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ெதீட்டுக்வகல்லாம் ரபாரனன. மந்தவெளாகெளிங்களாகா?

தியாக: ரோமக்கிருஷணா ம் படைத்துக்கப் பக்கத்துல, மாடில.
வவணுவுகோபகோல்: அெர ெதீட்டுக்கப் ரபாய போட்டியிருந்ரதன. ‘ஒரரே ஒரு ப போட்டியிரேதிதான
இருந்துச்சு. ெ போட்டியித்துப் ரபாச்ரெ’னனார.

அனபழகன: ப.ெிங்காரேம் மதுகரேல தினத்தந்திலதான ரெகல பாரத்துட்டிருந்தார.
நதீங்க அங்ரகரய பாரத்திருக்கலாம்.

வவணுவுகோபகோல்: எனக்கத் வதரியாதில்லீங்களாகா. க.நா.சு., எனக்க, ஒரு
உகரேயா் படைகல நிகழ்த்தியதற்க, இனவனாரு இ் படைத்துக்க தாண்டினதற்க,
ஒருெககயான இலக்கிய முனவனடுப்புக்க, நான க.நா.சு.கெத்தான வொல்ரென.
அந்த ககணயாழிகயக் கண்வ் படைடுத்ரதன. அகதத் வதா் படைரந்து படிச்ரென. இனனும்
நகரும் ரபாது, ெி.ரமாகனுக் படைய கட்டுகரே புது யுகம் ப போட்டியிறக்கிறதுல கிக் படைச்ெது.
நான எம்.ஃப போட்டியில்ல சுந்தரே ரோமொமிய போட்டியின திறனாய்வு பற்றி திறனாய்வு
எடுத்திருந்ரதன. அப்ரபா சுந்தரே ரோமொமிய போட்டியின கட்டுகரேகளனு, 8 கட்டுகரேகள
ஒரு ெினன புஸ்தகமா க்ரியா ரபாட்் படைது. ஆனா ஒரு ஆய்ொளாகனுக்க அது
பத்தாது. நிகறயக் கட்டுகரேகள எழுதிய போட்டியிருந்தார. கட்டுகரேககளாகத் வதாகக்ககல.
வெவ்ரெறு ெிற்றிதழ்களலதான இருந்தது, எனனுக் படைய ககடுக்கம் அவ்ெளாகவு
வதரியாது. தி.சு.ந் படைரோஜனதான. அெர ஒரு முக்கியமான கரேட்் படைரனு
வொல்லிய போட்டியிருக்காரரே தெ போட்டியிரே, இனனெளினன இ் படைத்துல எழுதிய போட்டியிருக்காரனு வதரியல.
ஆனா பாலசுந்தரேம் எனகிற ரபரோெிரியர ெதீட்ல ெிற்றிதழ்கள இருக்கனு
வொனனாங்க. அெர ெதீட்டுக்க, மின் மீனாட்ெிநகர, வதற்க ொெல் தாண்டிப் ரபாகணும்.
ெதீட்க் படைக் கண்டுப போட்டியிடிச்சு அெரகிட்் படை அந்த புத்தகத்கத ொங்கிரனன. ‘புது யுகம்

ப போட்டியிறக்கிறது’ கிக் படைச்ெது. அதுல சுந்தரே ரோமொமி, நாெல் பற்றிய ெில கட்டுகரேகள
எல்லாம் எழுதிய போட்டியிருக்கார. அதுல, ெி.ரமாகன, ‘நாெல் ககலயும் அதன

அெெியமும்’ எனற கட்டுகரே எழுதிய போட்டியிருந்தார. 1987 ல ெந்த கட்டுகரே. நான
90 லதான அந்த இதழ் ொங்கிரனன. அதில தமிழில் ெிறந்த நாெல் இல்கலனு
ரபாட்டிருப்பார. தமிழில் ெிறந்த நாெல்னு மூணு – ‘ரமாக முள’, ‘புயலிரல ஒரு

ரதாண போட்டியி’, ெம்பத்தினுக் படைய ‘இக் படைவெளாகெளி’. அதற்கடுத்து நல்ல நாெல்களனு
‘வபாய்த்ரதவு’, ‘ஒரு மனெளிதன ஒரு ெதீடு ஒரு உலகம்’, இந்த மாதிரி ஒரு பத்து.
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கறிப்ப போட்டியி் படைத்தக்க நாெல்களனு ஒரு 28. இந்த லிஸ்ட் கிக் படைச்ெது. இவதல்லாம்
ரதடி நான படிச்ரென. க.நா.சுவுக்க அப்புறம் ெி.ரமாகனுக் படைய அந்தப் பட்டியல்
எனக்க உதெ போட்டியிகரேமா இருந்தது.
நான படிக்கம்ரபாரத, வஜயகாந்தன, ஜானகிரோமன, க.அழகிரிொமி,
புதுகமப்ப போட்டியித்தன, சுந்தரே ரோமொமினு இப்படி ரபாய்ட்ர் படைன. இப்ரபா எனன
ஆய போட்டியிடுச்சுனனா, ரகாெ போட்டியி மண போட்டியிரெகரேரனா, அகிலன ‘ெித்திரேப் பாகெ’ரயா படிக்க
எனனால முடியல. அகிலனுக் படைய ‘ரெங்ககய போட்டியின கமந்தன’ படிச்ரென.
படிச்சுட்டு எனனால ஒட்் படை முடியல. எனக்க ஈரக்ககல. கல்கிய போட்டியின ெில
ெிறுககதகள மட்டும் படிச்ரென. ஒரு எடிட்் படைர ரதகெய போட்டியிருக்கனு நான
வொனரனனெளில்கலரய – கல்கிக்க ஒரு எடிட்் படைர கண்டிப்பா ரதகெ.
கழந்கதத்தனமான ெில ப போட்டியிகழகள எல்லாம் இருக்கம். பக் படைப்புரீதியான
ப போட்டியிகழகள இருக்கம். ஏன பக் படைப்புரீதியா ப போட்டியிகழகரளாக இருக்கக்கூ் படைாதுனனா – ஒரு
கழந்கத முழுக்க ஒரு ஜதீெ துடிப்பா இருக்கில்லீங்களாகா, அதிரல நமக்கத்
ரதகெய போட்டியில்லா ஒனனு ஒட்டிட்டு இருந்தா நமக்க எப்படிய போட்டியிருக்கம். அது
கழந்கதக்கச் ெம்பந்தமில்கல. அது மாதிரி, ஒரு பக் படைப்புக்கள ஒரு ெினனப்
வபாய்கய எழுதினதீங்கனனா, அந்தப் வபாய் அற்புதமான ககதகயப் ரபாட்டுக்
ககலச்சுடும். காடகீரழ வகாண்டு ரபாய்ெ போட்டியிடும்.

தியாக: தற்கால இலக்கியத்தில எழுதறெங்க இகத கெனெளிக்கிறரத இல்கல.
ெரெொதாரேணமா ப போட்டியிகழககளாக மலிந்து வகாட்டி் படைறாங்கரளாக?

வவணுவுகோபகோல்: அந்தப் ப போட்டியிகழகளனாரல, அது வொல்ல ெந்த அற்புதமான
இ் படைம் இருக்கில்கலயா, அது தாெரெ தாொது. அந்த இ் படைத்துக்கப் ரபாகரெ
முடியாது. ஏனனா, ஒரு ொெககன நம்ப கெக்காத ஒரு பக் படைப்பு மிகப்வபரிய
ரதால்ெ போட்டியியுற்ற பக் படைப்பு. மகத்தான ககலஞனாக்கூ் படை இருக்கலாம். ொெககன
நம்பகெக்காத, ொெகனுக் படைய உளளுணரகெத் வதா் படைாத ஒரு பக் படைப்பு… எப்படித்
வதா் படைாதுனனா – ஒரு ெினன கபயன ெந்து ரகட்பான. ‘எப்படி ட்வரேய்ன ெந்து
க்ரோஸ் ஆகம். ஆகாதில்ல. ரரோர் படை இல்ல, ட்வரேய்ன எப்படி க்ரோஸ் ஆகம்’னு
ஒரு ரகளெ போட்டியி ரகட்பானெளில்கல? இந்தக் ரகளெ போட்டியி எல்லாம்- ஒரு எடிட்் படைர கூ் படை
ரதகெய போட்டியில்கல. ஒரு நல்ல ொெகர- ‘யப்பா, இத எழுதிய போட்டியிருக்ரகன. இகத வெக்
பண்ணு’னு வொல்லணும்.
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சுரரேஷ: படிப்பாளாகெளி எப்ரபா பக் படைப்பாளாகெளி ஆகிறார?
வவணுவுகோபகோல்: இதுக்க முனனாடி, எனரனா் படை மூணு புத்தக ொெிப்பச்
வொல்லி் படைரறன. +2 முடிச்ெ ரநரேத்துல, non-fiction மூணு நல்ல புத்தகங்கள
படிச்ரென. ஒனனு, கண்ணதாெனுக் படைய ‘ெனொெம்’. இனவனானனு,
காந்திய போட்டியினுக் படைய சுய ெரிகத. 900 பக்கம் இருக்கமா? ப போட்டியி.ரோமமூரத்தியுக் படைய
‘ஆரிய மாகயயா திரோெ போட்டியி் படை மாகயயா: திரோெ போட்டியி் படைக் கழகத்தினுக் படைய ரதாற்றமும்

இனகறய ரதய்வும்’. அது ஒரு 700 பக்கம் இருந்தது. மூனறு புத்தகங்களும்
உண்கமய போட்டியிரலரய வரோம்ப நல்ல புத்தகங்கள.
ெனொெத்கத நதீங்க சுயெரிகதனு வொல்லாம, ஒரு நாெலா கற்பகன பண்ண போட்டியிப்
பாருங்க. அகதக் கண்ணதாென எழுதல. ஒரு கண்ணன எழுதினாரனு
கெச்சுக்கரொம். கண்ணன திகரேப்ப் படைத்துகற ொரந்தெர அல்ல. அதுபற்றி
அெருக்க எதுவுரம வதரியாது. ஆனா, அது கண்ணன எழுதிய புத்தகம்னு
கற்பகன பண்ண போட்டியினதீங்கனா, அதிலிருக்கக்கூடிய உண்கமய போட்டியிருக்கில்லீங்களாகா,
எப்படி இவ்ெளாகவு உண்கமகய எழுதினானனு ஆச்ெரியப்படுெதீங்க இல்லியா,
அப்படி ஒரு ஈரப்பு அது ரமல இருந்தது. ஒரு நாெல் இவ்ெளாகவு உண்கமகயப்
ரபெணும்னு நான நிகனச்ரென. எப்படி நிகனச்ரெனனா, ஒரு சுயெரிகத அளாகவு,
ஒரு நாெல் ஒரு உண்கமகயப் ரபெணும்னு நிகனச்ரென. இெகனெ போட்டியி் படைச்
ெிறப்பான உண்கமகயச் வொல்லணும்னு நான எடுத்துகிட்ர் படைன. அதுரெ
உண்கமயான ஒரு சுயெரிகத. இகதெ போட்டியி் படைச் ெிறப்பான ஒரு உண்கமயச்
வொல்லணும்.
காந்தியுக் படைய சுயெரிகதக்க ொங்க. அதில கக் படைெி அத்தியாயம் இருக்ரக.
ெ போட்டியிக் படைவபற்றுக் வகாளகிரறனனு இருக்கம். அது படிச்ெப போட்டியிறக இரேவெல்லாம்
அழுரதன நான – ஏன இப்படி முடியுது அப்படினனு வொல்லி. 18 ெயசுங்க.
ஏனனா அவ்ெளாகவு ரநெிச்சு ரநெிச்சுப் படிச்ரென. உதாரேணமா, ஆப்ரிக்காெ போட்டியில
இருக்கம் ரபாது ஒரு வபண்மண போட்டியி, ‘நதீங்க கிறிஸ்தெத்துல ரெருங்க,’ அப்படிம்பா.
‘எனக்க கிறிஸ்தெத்தினுக் படைய வகாளகக ப போட்டியிடிக்கது. எனனுக் படைய ஆனமா மாற
முடியாது’னு வொல்லிய போட்டியிருப்பார. அந்தப் வபண் இெர ரமல அவ்ெளாகவு அனபா
இருப்பாங்க. இெர திரும்பத் திரும்ப அந்த ெ போட்டியிஷயத்கதச் வொல்லிட்ர் படை
இருப்பார. அந்த கக் படைெி ரெப்் படைரல எனன எழுதிய போட்டியிருப்பாரனா, ‘எனனுக் படைய
அரேெியல் ொழ்க்கக, இதுெகரேக்கந்தான அறியப்ப் படைாத ொழ்க்கக. இனெளிரமல்
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திறந்த புத்தகம்.’ திறந்த புத்தகமா இருக்க, எல்ரலாருக்கம் வதரிந்த
ொழ்க்ககயா இருக்க, அதனால எழுதகல அப்படினனு முடிப்பார. ப போட்டியினனாடி,
‘இல்கல, அதுல பல அரேெியல் இருக்கது, அதனால எழுதல ரபாலன’னு நானா
நிகனச்ெது உண்டு. ஏன அப்படி நிகனச்ரெனனா, ரநதாஜி ரமல இருந்த
பற்றுனால அப்படி நிகனச்ரென. பட்் படைாப போட்டியி ொடகீதாரோகமயாகெ நிப்பாட்டுொர.
பட்் படைாப போட்டியி ொடகீதாரோகமயாெ போட்டியின ரதால்ெ போட்டியி எனனுக் படைய ரதால்ெ போட்டியினு
வொல்றாரில்கலயா. அந்த ரநரேத்தில, ஒரு மாவபரும் ெதீரேகன எதிரத்து இெரே
ஏன நிப்பாட்் படைணும்? அெர மின் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்வபரிய பற்றுதல். அந்த
மாதிரி எதிரநிகலவயல்லாம் ப போட்டியினனாடி ரதாணுச்சு. ஆனாலும், அதுக்க
முனனாடி, சுயெரிகத வரோம்ப வரோம்ப எனகனப் பாதிச்ெது. அப்ப எனன
நிகனச்ரெனனா, காந்திகய ெ போட்டியி் படை, கண்ணதாெகனெ போட்டியி் படை ஒரு நாெலில் உண்கம
ொரந்து எழுதணும். ஒரு நாெலில் சுயெரிகத தாண்டிய ஒரு உண்கமகய
நா் படைணும்னு நிகனச்ரென. இது எனனுக் படைய ொெிப்ப போட்டியிலிருந்து நான
உண்் படைாக்கிக்வகாண்் படைது.
அதற்க அப்புறம் பத்து ெருெம் கழிச்சுத்தான நான எழுதரறன. இது 18 ெயசுல
படிக்கிறது – இந்த மூனறு புத்தகம். படிச்சுட்டு, ப போட்டியி.ஏ., எம்.ஏ. எம்.ஃப போட்டியில்., எல்லாம்
முடிச்சுட்டு, ஒரு ெருஷம் ஒரு ஸ்கூலுக்கப் ரபாரறன. கல்லூரி முடிக்கிற
ெகரேக்கம் நாம எதுவும் ஒரு வபரிய அளாகெ போட்டியில எழுதகல. +2 முடிக்கம்ரபாது
மட்டும் ஒரரே ஒரு ககத எழுதிரனன. ப்ரோக்டிக்கல் ரநாட்டில. ஒரு ெ போட்டியிெொயக்
கடும்பத்துல, ஒரு தலித் கபயன அந்த ெ போட்டியிெொயக் கடும்பம் ொரந்த ஒரு
வபண்கணக் காதலிச்சு் படைறான. இது வெளாகெளிய வதரிய ெருது. அெகன எனன
பண்றாங்கனனா, அந்தக் வகாட்் படைத்துல அடிச்சு தூக்கிலிட்டுக் வகானனுரறாங்க.
இப்படி என முதல் ககதகய எழுதிய போட்டியிருக்ரகன.

சுரரேஷ: வரோம்ப prophetic ஆ இருக்கனனு வொல்லலாரமா.
வவணுவுகோபகோல்: ஆமா, 16-17 ெயெில இதுதான நான எழுதின முதல் ககத.
அந்த ரநாட்ர் படை கிக் படைக்கிகல. இதுக்க அப்புறம் எம்.ஃப போட்டியில் முடிக்கிற ெகரேக்கம்
ஒனனும் ககதகவளாகல்லாம் எழுதகல. கெ போட்டியிகத கிறுக்கிப் பாரத்ரதரன தெ போட்டியிரே
எதுவுரம எழுதகல. ொெிப்புக் கடுகமயா இருந்தது.
எப்ப நான அவமரிக்கன காரலஜ் நுகழஞ்ெரனா அப்ரபாதிருந்து, எம்.ஃப போட்டியில்
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முடிக்கிற ெகரேக்கம் ரதடித்ரதடிப் படிச்ரென. ெிறுககதகளும் நாெலும்
ரதடித்ரதடிப் படிச்ரென. படிச்ெ ப போட்டியினனாடி, வகாக் படைக்கானல்ரல, ஒரு ஸ்கூலுக்க
தமிழ் டீச்ெரோப் ரபாரனன. ஒரரே ஒரு ெருஷம். அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு வபரிய
ரெடிக்கக. தூங்கெது தெ போட்டியிரத்து எல்லா ரநரேமும் கழந்கதகளுக்காக நதீங்க
இருந்துவகாண்ர் படை இருக்கணும். காகலல நாலு மண போட்டியிக்க எந்திரிச்ெிட்டீங்கனனா,
4 டூ 7 அந்தக் களாகெளிரரல ஸ்வெட்் படைர ரபாட்டுட்டு ெரும் அந்தக்
கழந்கதகவளாகல்லாம். அங்க ரபாய், காகல ஸ்் படைடி ந் படைக்கம்.  ஹைாஸ்் படைல்ல.
மறுபடி ொப்ப போட்டியிட்டுெந்து இரேவு 8 மண போட்டியில இருந்து 10 மண போட்டியிெகரேக்கம் ந் படைக்கம்.
அப்வபா வதா் படைரந்து அெங்ககளாகக் கண்காண போட்டியிச்சுகிட்ர் படை இருக்கணும்.
ெ போட்டியிகளாகயாடும்ரபாது இந்த க்ளாகாசுக்க நம்ம டீச்ெரோ இருப்ரபாம். ஞாய போட்டியிறனறு
ஏதாெது கக் படைக்கப் ரபானாங்கனனா கூ் படைப்ரபாகணும். எல்லாரம இருக்கம்.
தூங்கெது தெ போட்டியிரத்து இது ந் படைந்துகிட்டுருக்கம். அப்ப எனக்க ஒரு பயம். ‘நாம
ஒரு வபரிய கரேட்் படைர இல்கலயா. கரேட்் படைரோகத்தாரன ப போட்டியிறந்ரதாம். இவதனன
இந்த ரெகல பண்ரறாம், இது ஆகாது் படைான’னு வொல்லிட்டு ெந்துட்ர் படைன.
ரதாட்் படைத்கதவயல்லாம் பாகம் ப போட்டியிரிச்ொச்சு. எனனுக் படைய இரேண்் படைாெது அண்ணா
கல்யாணம் பண்ண போட்டியின உ் படைரன பாகம் ப போட்டியிரிச்ொச்சு. எனக்கான வொத்துகள எங்க
அம்மா பாரத்துகிட்டிருந்தாங்க. ரெகலய போட்டியின வபாருட்டு எங்க ஒரு அண்ணன
கிட்் படை ஒப்பக் படைச்சுட்டுப் ரபாய போட்டியிருந்ரதன- ஒரு ெருஷத்ரதா் படை முடிச்சுட்டு திரும்ப போட்டியி
ெந்துட்ர் படைன. திரும்ப போட்டியி ெந்தா, அண்ணங்க வெளளாகாகம கெச்சுருக்காங்க.
அப்ரபா எனன பண்ணமுடியும்? நான வெளளாகாகம பாரக்கிரறனனு வொல்ல
முடியாது. நான பாட்டுக்க அந்த அண்ணன ெதீட்ல, இந்த அண்ணன ெதீட்ல
ொப்ப போட்டியிட்டு, சும்மா இருக்ரகன.
அந்த ெமயத்துல ஒரு அறிெ போட்டியிப்பு. தினமண போட்டியி அப்ப எங்க ெதீட்ல ொங்கிப்
ரபாட்டுட்டு இருந்ரதாம். சுஜாதா ரிட்க் படையர ஆகி இங்க ெந்துட்் படைார.

கமுதத்துக்க ஆெிரியாரோ ெரறார. அப்ரபா அெருக்கம் ஒரு ஆகெ இருக்க.
ககணயாழியுக் படைய கக் படைெி பக்கங்கள படிச்ொடகீங்கனனா, அதுல ெரேக்கூடிய சுஜாதா
ரெற, கமுதம் ஆனந்த ெ போட்டியிக் படைனல ெரற சுஜாதா ரெற. ஒரு ொடகீரியஸ் கரேட்் படைரேத்
திரும்பத்திரும்ப வொல்லிட்டிருப்பார. கநனா ரோஜநாரோயணனுக் படைய
‘ரகாபல்லகிரோம’த்கதச் வொல்லுொர. ‘ரஜரஜ ெில கறிப்பு’ககளாகச் வொல்லுொரு.
ஜி.நாகரோஜனுக் படைய ‘நாகளாக மற்றுவமாரு நாரளாக’கெச் வொல்லுொர. இவதல்லாம்
முக்கியமான பக் படைப்புகளனு வொல்லுொர அெரு. இெர இங்க ஆெிரியரோ
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ெரும்ரபாது ஒரு நல்ல காரியம் பண்றாரு. நல்ல இலக்கியத்கத
ெளாகரக்கலாம்னு. முக்கியமான எழுத்தாளாகரகளகிட்் படை- உதாரேணமா ெண்ணதாென,
ெண்ணநிலெனகிட்் படைவயல்லாம் கெ போட்டியிகதகளும் ககதகளும் ொங்கிப் ரபாட்டுட்ர் படை
இருந்தார. அரதா் படை, ஏன கமுதத்துக்க ஒரு வகட்் படை ரபர இருக்க. இலக்கியத்கத
ெளாகரக்காத பத்திரிக்கக. இதுல சுஜாதா இருக்கணுமா, அப்படினு ஒரு எண்ணம்
இருந்நிருக்கலாம். இகத ஒரு நல்ல இ் படைத்துக்க எடுத்துட்டுப் ரபாகணும்னு
உண்கமய போட்டியிரலரய அெர நிகனச்ெிருக்கலாம். அந்த ரநரேத்திரல ஒரு ரபாட்டி
கெக்கலாம்னு முடிவு பண்ண போட்டியி, ஒரு ரபாட்டி கெக்கறாங்க. ஒரு நாெல் எழுதி
வெற்றியக் படைஞ்ொடகீங்கனனா நதீங்க அவமரிக்கா ரபாகலாம். ஒரு கறுநாெல்
எழுதினா லண்் படைன ரபாகலாம். ஒரு ெிறுககத எழுதினா மரலெியா ரபாகலாம்.
ஒரு கெ போட்டியிகத எழுதினா ரகாலாலம்பூர ரபாகலாம். இந்த மாதிரி ஒரு திட்் படைம். ஏர
இந்தியாரொ் படை ரெரந்து.
ெதீட்ல தினமண போட்டியி ொங்கம்ரபாது நான இந்த ெ போட்டியிளாகம்பரேத்கதப் பாரத்ரதன. இத
மாதிரி கமுதத்திரல ஒரு ரபாட்டி கெச்ெிருங்காங்கனனு. இங்கிருந்து ொர, ஆறு
கிரலாமின் மீட்் படைர, அப்ரபா எங்க ஊருக்க, 2000 லதான பஸ்ரஸி. யாரும ெந்தது.
கெக்கிளலதான ரபாடிக்கப் ரபாகணும். இல்கலனா ந் படைந்து ரபாகணும்.
இங்கிருந்து ந் படைந்து ரபாரனன. ொங்கறதுக்க வெட்கம். ஏனனா, ரபாட்டில
கலந்துக்கப் ரபாரறாமில்கலயா. பத்திரேக்கக ெ போட்டியிற்கறதுக்கனனு ஒரு கக் படை
இருக்கம் பஸ் ஸ்் படைாப்ல. அங்க இரேண்டு கமுதம் ொங்கிப் பாரத்தா இந்த
ெ போட்டியிதிமுகறகள எல்லாம் ரபாட்டிருக்காங்க. நாெல், ெிறுககத இதமாதிரி. அப்ப
எனன பண்ண போட்டியிட்ர் படைனனா, ெரி, நாம இதிரல எறங்கி் படைணும்் படைா. ஏனனா, ெயசு
இருெத்தியாறு ஆய போட்டியிடுச்ெில்ரல. எனனொப் ப போட்டியிறந்திருக்ரகாம்னு ஒரு இது
பண்ணனும் இல்கலயா. அப்படினனு வொல்லிட்டு, அத ொங்கினவு் படைரன, ொங்கி
கெத்த நாளல வெலக்ட் பண்ரறன. கெ போட்டியிகத எழுதலாமா, ெிறுககத எழுதலாமா,
கறுநாெல் எழுதலாமா, நாெல் எழுதலாமா- அப்படிங்கிற மாதிரித்தான
பாரத்ரதன.
அவமரிக்கானனா ஒரு வபரிய ரமாகம் இருக்கில்கலயா- ரபாறரத ரபாரறாம்,
அவமரிக்காவுக்கப் ரபாரொம், அப்படினனு ரதானெளிச்சு. ஊர உலகத்துக்க
அவமரிக்கா ரபாரறாம்கிறது ஒரு வபரிய ெ போட்டியிஷயம் இல்கலயா. முனனாடி
லண்் படைனனா வபரிய ெ போட்டியிஷயம். பட்டிக்கா் படைா பட்் படைணமால ெிொஜி
வொல்ொரில்கலயா, ‘லண்் படைன லண்் படைன என ஜிஞ்சுனாக்கிடி’னனு. இப்ப
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அவமரிக்காங்கிறதுல ஒரு உற்ொகமிருக்கில்லீங்களாகா. நாெல்ங்கிறத நானா
மனசுக்களளாக வெலக்ட் பண்ண போட்டியிகிட்டு, மறுநாள உட்காரந்து எழுதரறன.
ஏனனா கல்லூரி, ஸ்கூகலயும் ெ போட்டியிட்் படைாச்சு. ெ போட்டியிெொயமும் அண்ணனகிட்் படை
வெளளாகாகம இருக்கது. ொப்பாடு அம்மா ெகமச்சுப் ரபாட்டுறுொங்க. ரகட்் படைா
ரெகலொய்ப்பு இல்கலனு வொல்லிக்கி் படைலாம் இல்கலயா. வொல்லிட்டு
உட்காரந்ரதன. கவரேக்் படைா எட்டு மாெம். முதல்ல ஆறு மாெம்னு வகாடுத்தாங்க.
யாரரோ கடிதம் ரபாட்டிருப்பாங்க ரபாலத் வதரியுது. நாெலுக்க ஆறு மாெம்
பத்தாது, அப்படினனு. மின் மீண்டும் ஒரு நாலு மாெம் தளளாகெளி கிட்் படைத்தட்் படை பத்து
மாெம், கணக்கக்க அெங்க வகாடுத்திருந்தாங்க. அப்ப நாெகல வெலக்ட்
பண்ண போட்டியியாச்சு. ஆனா அதுக்க முனனாடி எனன ஒரு நாெல் எழுதணும்னு
நிகனச்ெிருந்ரதனனா, கல்லூரி ொரந்து ஒரு நாெல் எழுதலாம்னு. ொெித்து
ெந்த ஒரு கபயன இருக்கானெளில்லீங்களாகா…அப்ரபா ரஜ.ரஜ.ெில கறிப்புகள படித்து
அதன மின் மீது மிகப்வபரிய மயக்கங்கரளாகாடு இருந்த ஒரு காலம். அதனால
அதுமாதிரி ஒரு நாெல் எழுதணும்னு நிகனச்சுட்டு இருந்ரதன.
ஆனா இந்த ரபாட்டி ெந்தவு் படைரன, நாம் ொழ்ந்த நமக்க அனுபெமான ஒரு
உலகத்திலிருந்து ஏன எழுதக்கூ் படைாதுனு வொல்லிட்டு, பூரெ போட்டியிகமா,
கரநா் படைகத்திலிருந்து, இஸ்லாமியரகளுக் படைய தாக்கதலினால், ஐநூறு
ெருஷத்துக்க முனபு, அங்கிருந்து தப்ப போட்டியித்து ெந்து இந்தத் தமிழ் மண்ண போட்டியில்
கால்கெத்து, இங்ரக தங்களுக் படைய உகழப்ப போட்டியின மூலமாக, அல்லது இங்க
உருண்டு, இந்த பூமிரயாடு ெ போட்டியிெொயம் பண்ண போட்டியி, பூமிகயச் ொடகீரதிருத்தி, இந்த
பூமிய போட்டியிலிருந்து ெளாகரந்து, மண்ரணா் படை மனெளிதனா அென மாறின இந்த உலகம்
இருக்கில்லீங்களாகா, இகத ஏன நம்ம எழுதக்கூ் படைாது, அப்படினனு ஒரு கணம்
ரதானறின உ் படைரன, எனக்கத் வதரிந்த எனனுக் படைய ப போட்டியினபுலம் ொரந்த ஒரு
நாெல் எழுதலாம்னுதான அகத எழுதிரனன. ஆனால் எழுதறதுக்க
முனனாடிரய ெில கனவுகள எல்லாம் இருந்தது.
எனன இருந்ததுனனா, ஒரு நாெல் எனபது, ஒரு ெிறுககத எனபது இனவனாரு
வமாழிய போட்டியிரல வமாழிவபயரக்கரெ முடியாத அளாகவு அதனுக் படைய ஆற்றல் அதிரல
தங்கி இருக்கணும். அதாெது ஒரு நாெல் இனவனாரு வமாழிய போட்டியிரல எளாகெளிகமயா
வமாழிவபயரக்கக்கூடிய ெ போட்டியிஷயம் அல்ல. வமாழிவபயரக்கரெ முடியாத அளாகவு
அந்த பண்பாட்டினுக் படைய இகழகரளாகாடு ப போட்டியினனெளிய போட்டியிருக்க ரெண்டும். அப்படினு
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நான நிகனச்ரென. அப்படி நிகனச்சுட்டு அந்த நாெகலத் வதா் படைங்கிரனன.
அதிரல எடுத்தவு் படைரன இப்படி ஆரேம்ப போட்டியிக்கம்னு நிகனக்கிரறன. ‘அறுதாள
அறுத்துப் பட்ர் படைரி ரபாட்டும் ரபா் படைாமலும் இருக்கக்கூடிய வநல்ெயல்கிளாகெளிக் படைரய
கதிகரேகள துரேத்தி ெந்தன’- அப்படினு இருக்கம்.
நான எனன எழுதப்ரபாரறனரன வதரியகல. வரோம்பத் ரதாரோயமாகக்கூ் படை
வதரியகல. இந்த ப போட்டியினபுலத்திரல எழுத ரெண்டும்னு மட்டும் எனக்கத்
வதரிஞ்ெது. நான ொழ்ந்த ொழ்க்ககய போட்டியிலிருந்து. ஆனா எழுத எழுத ஊற்று
மாதிரி, அங்கங்ரக கத்தினா எப்படித் தண்ணதீர பருப்பீரீட்டு ெருரமா, தனகனத்தாரன
நகரத்திக் வகாண்டு ரபாச்சு. அதிரல ஒனரன ஒனனு, எனக்கக் ககவகாடுத்தது
எனனனனா, ஒரு ெினன கரண பரேம்பகரேக் ககத நம்மகளாகத் தளளாகெளிெ போட்டியிட்டுச்சு.
தளளாகெளினவு் படைரன ெில ெண்டிெந்து ஸ்் படைாரட் ஆகி அதுபாட்டுக்க ஓடிடுமில்ல,
அந்த மாதிரி. அப்படித்தான அந்த நாெகல எழுதிரனன. அந்த நாெல் மனசு
தெ போட்டியிரே ரெறு எதுெரமய போட்டியில்கல. அதுொகரெ நான இருந்ரதன அந்த எட்டு
மாெமும். அப்ரபா ஒரு வெட்கம் ரெற…யாருக்கம் வதரியக்கூ் படைாதுங்கிறதுக்காக.
எல்லாரும் தூங்கினதுக்க ப போட்டியினனாடி எழுத ஆரேம்ப போட்டியிச்ரென. ‘எதுக்க இென
ஸ்கூலுக்கப் ரபாகாம நல்ல ொய்ப்கபக் வகடுத்துட்டு இருக்கான’னு எங்க
அம்மா வொல்ொங்கனனு வொல்லிட்டு, பத்து மண போட்டியிக்க ரமல, ெ போட்டியிடியக்காகல
அஞ்சு மண போட்டியி ெகரேக்கம், இரேவு ரநரேத்துலதான அதிகமா எழுதிரனன.
எனனுக் படைய நண்பன கெரேமண போட்டியினனு, அென எனன பண்ணுொனனா, ரபாடிக்க
ஒரு ட்ரோக்் படைர ட்கரேெரோ இருந்தான. இங்கிருந்து ரபாகம்ரபாது, ஒரு அஞ்சு
ரூபாய்க்க பத்து ரூபாய்க்க நூறு ரபப்பரு, அம்பது ரபப்பரு இப்படி ொங்கிட்டு
ெந்து தருொன. அந்த நாெல் அெனுக்கத்தான ெமரப்பணம் பண்ண போட்டியிரனன.
ஏனனா, அெனதான எனக்க எருகம மாட்டுரமல ெொரி பண்றதுக்கப்
பழக்கிெ போட்டியிட்் படைது. ஆறாெது ெகரேக்கம் எனகூ் படைப் படிச்ொன. அென ரபப்பர
ொங்கித்தருொன. ‘ர் படைய் இந்த இ் படைத்துக்க ரமய்க்கப் ரபாரறன் படைா’னனு அென
எனகனக் கூப்ப போட்டியிட்டுப் ரபாொன. அது மாதிரி ஒரு ெினன உதெ போட்டியி. ஆனா எழுத
ஆரேம்ப போட்டியிச்ெவு் படைரன அது தனகனத் தாரன நகரத்திகிச்சு.
டிெம்பர 26, 28 ம் ரததி முடிச்ரென. ஏனனா, அப்பல்லாம் வஜரோக்ஸ் கக் படை
ரபாடிய போட்டியில கிக் படையாதுங்க. இங்கிருந்து கெக்கில்ல 16 கிரலாமின் மீட்் படைர – ரதனெளிக்க
ெந்து, அப்ப ஒரு வஜரோக்ஸ் 2 ரூபாரயா ஒரு ரூபாரயா, வஜரோக்ஸ் எடுத்து, 400
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பக்கத்கத எடுத்து கெச்சுட்டு, கொமுொனனு இருக்கம். அது ஒரு ரீகரேட் கூ் படை
பண்ணகலங்க. ஒரரே அமரவுல எழுதிரனாமில்கலயா. அகதத்திரும்ப போட்டியி ஒரரே ஒரு
முகற படிவயடுத்ரதன – அதாெது இப்படி எழுதிப்ரபாட்் படைத் திரும்ப க் படைக் படைனனு
ஒரு முகற எழுதிரனரன தெ போட்டியிரே, அகதத் திரும்ப போட்டியிப் படிச்சுப்பாரக்ககல.
அப்படிரய ஒரு வபரிய பாரெல்ல ரபாட்டு, 28 ம் ரததி அனுப்ப போட்டியிரனன. ஆனா,
எனன வொல்றது, அந்த ரேஜினெளி பாட்டு மாதிரி, ‘வொல்லி அடிப்ரபனடி’னனு. என
நண்பரகளகிட்் படை மட்டும் வொனரனன. கரேகணக்கத் தண்ண போட்டியி பாய்ச்ெிட்டிருந்தான,
பழனெளிச்ொமினனு, அெனகிட்் படைப் ரபாய் வொனரனன: ‘மச்ொன, நான அவமரிக்கா
ரபாகப்ரபாரறன’, அப்படினனு. ‘எனன் படைா, வொல்ரற,’ அப்படினனான. ‘அவமரிக்கா
ரபாரறன் படைா’னரனன. அப்படிச் வொனரனன நான. எப்ப வொனரனனனா, அந்த
அறிெ போட்டியிப்பு ெந்த நாளல வொனரனன.
94 முடிஞ்சுச்சு. 95 ரம, ஜூன ொக்கிரல ஒரு கடிதம் – கண போட்டியினெளிலதான தட்் படைச்சுப்
பண்ண போட்டியி, சுஜாதா அனுப்ப போட்டியிய போட்டியிருக்கார. மதிய ரநரேம் தண்ண போட்டியி பாய்ச்ெிட்டு ெரரறன.
எங்க அம்மா முனங்கது, ‘இென எனன இென, இப்படிரய ஊகரேச் சுத்திகிட்டு
இருக்கான.’ எங்க அம்மா ொப்பாடு ரபாட்டிருக்கது, நான ொப்ப போட்டியி் படைலாம்னு
உட்காரரறன. ஒனறகரேக்கத்தான கிரோமங்களாகெளிரல தபால் ெரும். அென
வகாண்டுெந்தவு் படைரன, பாரத்தவு் படைன கண்டுப போட்டியிடிச்சுட்ர் படைன. கமுதத்தில இருந்து
ெந்திருக்க. உக் படைச்சுப் பாரத்தா அதில இருக்க, ‘உங்களுக் படைய நாெல் முதல்
இ் படைத்தில் ரதரவு வெய்யப்பட்டிருக்கிறது.’ உ் படைரன கிளாகம்ப போட்டியி வெனகனக்க ெரேணும்.
கனஃபரம் பண்ண போட்டியியாச்சு. நாசூக்கா- ப போட்டியிரேஸ்ல ஏதாெது ெிக்கல் ெருமில்கலயா…
இனன நாள ொங்கனனு வொல்லிய போட்டியிருந்தாங்க. அப்ப, ககல ொப்ப போட்டியிட்் படை
ொப்பார் படைா் படை, எங்க அம்மாகிட்் படை, (ெ போட்டியிரேகலச் சுண்டி) ‘அம்மா, உம் மகம்மா,
அவமரிக்கா ரபாறாம்மா. பாருமா,’னு உற்ொகத்துல வொனரனன. அதுக்க
ஒனனும் ெ போட்டியிளாகங்ககல. ‘எது இென அவமரிக்காங்கிறான. அது எனனங்கிறான.’
அப்படித்தான ெ போட்டியிளாகங்காம முகச்சுழிப்ரபா் படை ெிரிக்கது.
ப போட்டியிறக அங்க ரபாரனன. எனகனப் பாரத்ததும் சுஜாதா எனன வொனனாரேனனா,
‘இவ்ெளாகவு ெினனப்கபயனா இருக்கிரய, நான 45 ெயது க் படைந்தெர இந்த
நாெகல எழுதிய போட்டியிருப்பாருனனு வநனச்ரென,’ அப்படினனார. சுஜாதாகிட்் படை
ரநரேடியாக் ரகட்கம்ரபாது, இதில் பல்ரெறு பாத்திரேங்கள இருக்க – இப்ப
தகலகாடகீழ் ெ போட்டியிகிதங்களனா வரேண்டு ரகரேக்் படைர. அகத ரநாக்கிப் ரபாகம். இது
பனகமத்துெமான நாெல். பல்ரெறு ெ போட்டியிஷயம். கலாச்ொரேத்கதப் பற்றிப் ரபசும்.
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ஒரு வகாகலகயப் பற்றிப் ரபசும். பல ரகரேக்் படைகரேப் பற்றிப் ரபசும். ஒரு
லவ்கெப் பற்றிப் ரபசும். உழகெப் பற்றிப் ரபசும். வதானமத்தப் பற்றிப் ரபசும்.
ொழ்க்ககய போட்டியிலிருந்து பல்ரெறு ெ போட்டியிஷயங்கரளாகாடு அது இருந்ததனால, அெர
எனன வொனனாரனா, 27 ொரேங்கள ககதயம்ெத்ரதாடு வதா் படைரோ ெரறமாதிரி
ரபாட்டுக்கி் படைலாம்னு வொனனார. ெரினனு ெந்துட்ர் படைன. ெ போட்டியிக் படைனல இருந்து
ரபட்டிக்க ெந்தாங்க.

சுரரேஷ: கமுதத்தில வெளாகெளிரய அறிெ போட்டியிச்சுட்் படைாங்களாகா?
வவணுவுகோபகோல்: அறிெ போட்டியிப்பு ெந்தாச்சு. நான வமட்றாஸ் ரபாய போட்டியிட்டு ெந்தாச்சு.
ப போட்டியிறக பல்ரெறு காரேணங்களாகால கமுதத்தில அது வதா் படைரோ ெரேகல. ஆனா,
அவமரிக்கா ரபாய போட்டியிட்டு ெந்ரதன. அப்புறம் பாகெச் ெந்திரேனுக் படைய புதிய

பாரகெனு ஒரு இதழ் ெந்திச்சு இல்லீங்களாகா, ரேெ போட்டியினனு இப்ப ெினெளிமாவுல
இருக்கார – எனனுக் படைய நண்பர – அெர அனுப்ப போட்டியி, அதுல வதா் படைரோப்
ரபா் படைரறனனு வொனனார. நான எனன நிகனச்ரெனனா, முதல்லிரய ஆறு
மாெம், எட்டு மாெம் சும்மா இருந்தது. ஒரு புத்தகமாக் வகாண்டு ெரேலாரமனனு
வொனரனன. அெரும் ‘அதுவும் நல்லதுதான’னார. அதுவும் வகாஞ்ெம்
தளளாகெளித்தளளாகெளிப் ரபாய் இரேண்டு ெருெம் கழிச்சுத்தான ெந்தது.

சுரரேஷ: ஆனா அதுக்க முனனால ெிறுககதகரளாகா எதுவுரம எழுதல? முதல்ல
எழுதினரத நாெல்தான. ஜாக்பாட்தான. வொல்லி அடிச்ெிருக்காடகீங்க. ெடிெம்
ொரந்து யாரகிட்டியாெது கலந்துகிட்டீங்களாகா.

வவணுவுகோபகோல்: ெடிெம் ொரந்து எனன ெ போட்டியிஷயம்னா, ஒனனு, ொெிப்பு.
ொெிப்புத் தனகன தாரன ஒரு ெடிெத்கதக் கண்் படைக் படையும். இப்ப, அம்மா

ெந்தாளக்க ஒரு ெடிெம் இருக்கா, இல்கலயா? கபயன அங்கிருந்து கிளாகம்ப போட்டியி
ெரறான, பல்ரெறு ெ போட்டியிெயத்கதச் ெந்திக்கிறான. திரும்ப போட்டியிப் ரபாறாங்கிறது ஒரு
ெடிெம் இருக்கில்லீங்களாகா. இதுக்களரளாக அெனுக் படைய ஒட்டுவமாத்த உலகத்கத,
அம்மாகெப் பற்றிய ெித்திரேங்கள, தண்் படைபாண போட்டியி பற்றிய ெித்திரேங்கள, ெிெசு
பற்றிய ெித்திரேங்கள, அக்கா ஏன ெரோம இருக்காங்க, இந்து ஏன இகத இத்தகன
நாள வொல்லகல, எப்படி இந்த ெ போட்டியிஷயம் இந்துவுக்கத் வதரிஞ்சுது, இத்தகன
இருக்கில்லீங்களாகா. இத்தகனயும் ஒரு ட்ரோெல்ல ெந்து முடிக்கிறார இல்ல?
இந்தக் கண்டுல இந்த நூகலக் கவரேக்் படைா சுற்றிய போட்டியிருக்காரில்ல. படிக்கம்ரபாது,
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ஒரு ெடிெத்துக்காகப் படிக்கிறதெ போட்டியி் படை, ஒரு நாெகல ொெித்து ொெித்து
அதனுக் படைய ெடிெத்கத நதீங்க கண்் படைக் படையறது ஒரு நல்ல ெ போட்டியிஷயம் தான.
இப்ப நம்ம பா் படைத்திட்் படைத்தில இருந்ததில்லீங்களாகா, தகலமுகறகள நான
படிச்ரென. அது கிட்் படைத்தட்் படை ஒரு இனக்கழு ொரந்த நாெல். கநனாவுக் படைய

ரகாபல்ல கிரோமம் படிச்ரென. அதில் ரெவறாரு ெ போட்டியிதமான ககதவொல்லல் –
அடுக்கடுக்கா இருக்கம். வெவ்ரெறு தகலமுகறகளுக் படைய அடுக்ககள
அதிலிருக்கம். அதில் ஒரு ரதாற்றம் இருக்கம். காகலச் சூரியன உதிக்கறதில்
இருந்து ஆரேம்ப போட்டியிச்சு, நாெல் முடியறரபாது, அந்த வெவ்ொனம் மகறந்து மடியற
மாதிரி முடியும். தற்வெயலா அெர இதப் பண்ண போட்டியிய போட்டியிருக்கார. காகலல சூரியன
எழுறதுக்க முனனரம, உழெக் படைக்கப் ரபாொங்க, உழுகப் ரபாொங்கனனு
ஆரேம்ப போட்டியிக்கம். ஆனா அது ஒரு ெினன கமயமான ஒரு புளளாகெளிதான. அந்த
நாெலுக் படைய கமயமான இ் படைம், அென திருடிட்் படைான – தங்கத்துக்காக
ஆகெப்பட்டு, தண்ண போட்டியிக்களளாக கெச்சு வகானனுட்் படைான. இெனுக்கத் தண்் படைகன.
இதுதான இருக்க. இகத கெத்துக்வகாண்டு எனன பண்றார, முழுக்கமுழுக்க
ஒரு பூரெ போட்டியிக ெரேலாகறச் வொல்றார. அப்ப இந்த ொெிப்ப போட்டியில இருந்து, நானா ஒரு
ெடிெத்கதக் கண்் படைக் படைஞ்ெிருக்ரகன.
இதுக்க ஒரு ெடிெத்கத நான எப்படிக் கண்் படைக் படைஞ்ெிருக்கலாம்னா, எடுத்த
உ் படைரன ஒரு myth ஐத்தான ஆரேம்ப போட்டியிச்ரென. எப்படி மித்துனா, இெனுக்கக்
கனெ போட்டியிலிருந்து ெ போட்டியிழிக்கிறதுக்க முனனாடி, கனவுல ெரறதுதான நாெலுக் படைய
வதா் படைக்கம். ஒரு பத்து பக்கம். ொெிப்பெனுக்க ஒரு இ் படைறலா இருக்கம்.
எனன் படைா இது, ஒரு கனவுத் தனகமயா இருக்ரகனனு. ஆனா ஒரு
பத்தாங்கிளாகாஸ் படிக்கிற கபயனுக்க அென பாட்டி தாத்தா வொனன
ெ போட்டியிஷயங்கள வெவ்ரெறு ரூபங்களாகா ெந்திருக்கங்கிறது ொெகன
ப போட்டியிடிச்சுக்கி் படைலாம். இெனுக் படைய காலம், இென இங்கிருந்து, ெளாகரந்து, கல்லூரி
ரபாகக்கூடிய அந்தக் காலத்துக்கள, இரேண்டு மூனறாண்டு ஆண்டுகள
ந் படைக்கக்கூடிய ெ போட்டியிெயங்ககளாக, ஒரு மிகப்வபரிய ரநாய போட்டியிலிருந்து மின் மீண்டு ரபாறது,
இதுக்களளாக ஒரு மிகப்வபரிய கடும்பத்தினுக் படைய ெரிவு, ெ போட்டியிெொயத்தினுக் படைய
ெரிவு, ஏற்றம் இறக்கம், கடும்பத்துக்களளாக வெவ்ரெறு வபண்களுக் படைய
ஓலங்கள, இவதல்லாரம இந்தக் காலத்துக்களரளாக தனனாரல முடிஞ்ெிருச்சு.
இப்படி ஆரேம்ப போட்டியிச்சு அென கிரோமத்கத ெ போட்டியிட்டு நகரந்து ரபாற அளாகெ போட்டியிரல, எல்லாம்
இழந்து, அந்த கிரோமத்கதெ போட்டியிட்டு – அப்பயும் பாருங்க, ரகாயமுத்தூரனுதான

பதகோலைு ுகோலகோண்டதழ் 2-

சு வவணுவுகோபகோல் சிறப்பப்பிதழ்

44

எழுதிய போட்டியிருந்ரதன (ெிரிப்பு) ரகாயமுத்தூர, கணபதி ரபாறானனு எழுதிய போட்டியிருந்ரதன.
இப்ப, ரகாயமுத்தூருக்ரக ெந்துட்ர் படைன. கிரோமத்கதெ போட்டியிட்டு வெளாகெளிரயறின உ் படைரன
நாெல் நினனுறுமில்கலயா, அந்த அளாகவு, தனகனத்தாரன ஒரு ெடிெம், அது
அக் படைஞ்ெது. இது ொெிப்ப போட்டியினால் நான கண்் படைக் படைந்ததுதான.
அரத ெமயத்தில, வஜயரமாகனுக் படைய நாெல்ங்கிற புத்தகம் 94 ல ெந்திறது.
அப்ரபா, ெ போட்டியிொதங்கள ந் படைந்தது. ஆனா, நான 94 ல நாெல் எழுதிட்ர் படைன –
டிெம்பரரோ் படை. அது அந்த க் படையத்துல ெந்தது. அந்த பனகமத்தனகமனு
வொல்ரறாமில்கலயா, ஒரு நாெல் எனபதில் வெவ்ரெறு ெ போட்டியிதமான தகலகமப்
பாத்திரேங்கள இருக்கலாம். ஒரு தகலகமப் பாத்திரேம் இல்கல, வெவ்ரெறு
தகலகமப் பாத்திரேங்கள இருக்கலாம். அது தற்வெயலா அதுல இருந்தது. இதற்க
கா.ந.சு.வுக்க ஒரு நனறி வொல்லணும். அெர வபாய்த்ரதவுல அந்த மாதிரி
இ் படைங்ககளாக – ரொமுப் பண்் படைாரேம்னு ஒரு ரகரேக்் படைர இருக்கம், இங்வகானனு
இருக்கம். ஏன, ரமாக முளரளாக நதீங்க கெச்சுக்கி் படைலாம். நாகலஞ்சு முக்கியமான
பாத்திரேங்கள. தங்கம்னு ஒரு பாத்திரேம் இருக்கம். பாபுரொ் படை அப்பா நல்ல ஒரு
ரகரேக்் படைர. யமுனா. அம்மா. இப்படிப் பல்ரெறு ரகரேக்் படைரகள.
இந்த நுண்வெளாகெளி கிரேகணங்கள நாெல் படிச்ெ ொெகரகள இது உண்கமய போட்டியிரல
ந் படைந்ததுனனு நம்புனாங்க. சுந்தரே ரோமொமி வொனனார, ‘வொந்த ொழ்க்கக
நாெலாகாது’னனு. எனன ரெடிக்கக வதரியுமா? அப்படி அெரே நம்ப ெச்ரென
எழுத்தில. அந்த நாெல் என ொழ்க்ககக்ரகா என கடும்பத்து ொழ்க்ககக்ரகா
துளாகெளிகூ் படை ெம்பந்தமில்ல. அனுபெத்தின ொரேம் இருந்தது. பண்பாட்டுக் கூறுகள
மட்டும்தான உண்கம. ொழ்க்கக முழுக்கக் கற்பகன. உண்கமய போட்டியிரலரய
ெித்தய்யனரகாட்க் படை எனகிற ஊருல ந் படைந்ததா உருொக்கிரனன. அகத
ொெகரகள அப்படிரய நம்ப போட்டியினாங்க. வெமௌ் படைம்மா இருக்காங்களாகா? எங்க
இருக்காங்க? மல்கலயா பற்றி ரெற கறிப்புகள இருக்கா? ெித்தய்யனரகாட்க் படை
ெதீட்் படைப் பாக்கணும். இப்படிப் படிச்ெெங்க எல்லாம் ரகட்் படைாங்க. உண்கமய போட்டியில இது
அத்தகனயும் பாக்கணும்மனனா எம் மனசுக்களளாகதான பாக்கணும். புற
உலகத்தில பாக்க முடியரெ முடியாது. சுந்தரே ரோமொமிகய இப்படித்தான
ஏமாத்திரனன. இப்படி ொெகரே நம்பெச்ரென பாருங்க – அதுதான ெடிெம்.
அதுதான ககல. இந்த ரேகெியத்த இப்பத்தான முதன முதல்ல வொல்ரறன.
ஏனனா, அந்த நாெல் உண்கமய போட்டியிரலரய ந் படைந்ததுனனு ொெகரகள நம்பட்டும்
அப்படிங்கிற ஆகெ இப்பவும் இருக்கது.
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சுரரேஷ: புளாகெளியமரேத்தின ககதயும் அப்படித்தாரன.
வவணுவுகோபகோல்: புளாகெளியமரேத்தின ககத அப்பப் படிச்சுட்ர் படைன. அந்த
பனகமத்தனகமரயா் படை எழுதணும்கிறத நான நிகனச்ரென. அந்த ெடிெத்கதயும்
நான அப்படிக் கற்பகன பண்ண போட்டியிரனன. நான எழுதினப்புறம், வஜயரமாகனுக் படைய
அந்த புத்தகம் ெந்த ப போட்டியினனாடி, அரதாடு ஒப்ப போட்டியிட்டும் பாரத்ரதன. அதுக்கப்புறம் –
அதாெது பரிவெல்லாம் ொங்கியாச்சு – அதுக்கப்புறம் பதிப்ப போட்டியிக்கறதுக்க முனனாடி
இனனும் வகாஞ்ெம் ெினன ெினன ரெப்் படைரகள – பத்திருபது பக்கம்கூ் படை அதில
எழுதிய போட்டியிருக்கலாம். அப்படிரய ெ போட்டியிட்டுட்ர் படைன.

சுரரேஷ: வபாதுொகரெ ரெணுரகாபாலுக் படைய பக் படைப்புகளாகெளிரல, ஒரு கட்் படைற்ற
தனகம இருக்ரக. பாெிட்டிொகத்தான வொல்ரறன.

வவணுவுகோபகோல்: அது ஒரு நல்ல ெ போட்டியிெயம் தான. அருண்னு
வொனரனனெளில்கலயா. அருண்கிட்் படை ெெந்தகமார ரகட்கிறார. ‘தமிழ்ல வரேண்டு
ஆளுகமகள இருக்காங்க. ஒனனு வஜயரமாகன. இனவனானனு
ரெணுரகாபால்னு வொல்லுரென. வொல்லிட்டு – நதீங்க இரேண்டு ரபகரேயும்
படிச்ெிருக்காடகீங்க இல்கலயா, இெங்க இரேண்டு ரபருக்களளும் உளளாக
எழுத்தினுக் படைய ெ போட்டியித்தியாெம் எனன,’ அப்படீனனு அெர ரகட்் படைார. ரகட்் படைரபாது,
அெர ஒரரே ஒரு பதில் வொனனார. ‘வஜயரமாகன ரதாப்ப போட்டியில இருக்கிற எல்லாத்
வதனகன மரேத்துக்கம் ட்ரிப்பக் கவரேக்் படைா ரபாட்டுறுொர. ரெணுரகாபால் அந்தத்
ரதாப்புக்க மக் படைகயத் திறந்து ெ போட்டியிடுொர,’ அப்படினனு ஒரு பதில் – நான
கம்முனனு உட்காரந்திருந்ரதன – அருண் வொனனார.
கட்் படைற்ற தனகமனு நான எனன நிகனக்கிரறனனா, புற உலகத்தினுக் படைய
அத்தகன ரகாலங்ககளாகயும் – ஒரு மனெளிதன, அெனுக் படைய அனுபெங்கள எனபது
மட்டும் அல்ல – அந்தப் புற உலகம், அெகனச் ொரந்திருக்கக்கூடிய
எல்லாெ போட்டியிதமான – காற்று, வெப்பம் அல்லது ெறட்ெி எல்லாரம
இகணந்திருக்கணும்னு என மனசு அப்படி வொல்லும். அதுனாரல கூ் படை
இருக்கலாம்.
அப்புறம் இனவனானனு, இரத ெ போட்டியிஷயத்கத நான லா.ெ.ரோ.கிட்் படை பாரத்திருக்ரகன.
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ஒரு ெினன கட்் படைற்ற தனகம எப்படிய போட்டியிருக்கனனா, நெதீனத்துெம்ங்கிற அழகியல்
இருக்கில்லீங்களாகா, அங்க ஒரு ெடிெரநரத்தி, அதாெது, கச்ெிதம் இருக்கம்.
எப்படினனா, அந்த ஒருகம. நான வொல்லெந்த ெ போட்டியிெயம் கமயமான ெ போட்டியிஷயம்.
அந்த கமயமான ெ போட்டியிஷயத்கத நதீங்க ெகரேந்து ெகரேந்து ெகரேந்து ..நாம ஒரு
களாகத்தில கல்கலப் ரபாட்ர் படைாம்னா, ஒரரே அகல அப்படிப்ரபாய் அப்படி
முடியுதில்லீங்களாகா, இனவனாரு அகல ெரேக்கூ் படைாது. அப்படியான ஒரு
ெட்் படைத்கத அது ெ போட்டியிரிச்சுகிட்ர் படை ரபாகம், நெதீனத்துெ அழகியல்.
ஆல்பரட் காம்யூெ வொல்லலாம். அந்நியரனா, ெதீழ்ச்ெிரயா படிச்ொரலா,
காஃப்காவுக் படைய ெ போட்டியிொரேகணரயா, உருமாற்றரமா எது படிச்ொலும் அந்த
நெதீனத்துெத்தினுக் படைய அழகியல் – ப போட்டியிரேச்ெகன, நெதீனத்துெத்தினுக் படைய
ப போட்டியிரேச்ெகன, இந்த மனெளிதன ஏன இப்படி ஈரேமற்றுப் ரபானான. ஏன இவ்ெளாகவு
வகாடூரேமா இருக்கான. அதற்கான காரேணம் எனன. ஏன நட்பாரந்த கருகண
இல்லாமப் ரபாச்சு. இந்த ரகளெ போட்டியிகரளாகா் படை அந்த அழகியல் இருக்கம்.
ஆனால், லா.ெ.ரோ.வுக்க மனரெ ஒரு காெ போட்டியிய மனம், ஒரு ெ போட்டியிஷயத்கதச்
வொல்லிட்டிருக்கம்ரபாரத, அகத ரமலும் வகாஞ்ெம் அழகபடுத்திச்
வொல்லி் படைலாம்னு ஒரு எண்ணம் ரதாணும். இப்ப எனன பண்ணுொரனா, ஒரு
காட்ெிகய வொல்லியாச்சு. கழந்கதகரளாகா் படை ெ போட்டியிகளாகயா் படைற காட்ெி வொல்லியாச்சு.
அதுக்க அடுத்து ஒரு இரேண்டு ெரி எழுதுொர. எனன எழுதுொரனா, ஒரு
வபாண்ணு இருக்கா – ரயாகம்கிற ககதய போட்டியில – ஒரு வமத்கத மாதிரி மரேத்தடிய போட்டியில
வெத்கத இருக்க. அதில ரபாய் ெ போட்டியிழுந்து புரேளறா. ஒரு 18 ெயசுப் வபாண்ணு.
ஒருத்தன வகடுத்து, கரப்ப போட்டியிண போட்டியி ஆய போட்டியிடுொ. அெர வொல்றார, ‘ெில ெமயம் வபரிய
மனெளிதரகள கூ் படை கழந்கதயாகி உருளாக ரெண்டும் எனகிற ஆகெ
இருந்துவகாண்டுதாரன இருக்கிறது.’ இப்ப நம்மரளாக இருக்ரகாம்…யாருரம
இல்கலனா, திடீரனு ஒரு பாட்டு பா் படைரறாம்னு கெச்சுரகாங்கரளாகன. வரேண்டு
கதி கதிப்ரபாம். இது இயல்பான ெ போட்டியிஷயம் தாரன.

சுரரேஷ: இகதத்தான ததீம் பாரக்லவயல்லாம் நல்லா பயனபடுத்திக்கிறாங்க. ரமல
இருந்து ெ போட்டியிழறது அந்த மாறி ெ போட்டியிகளாகயாட்டுக்கள ெழியா …

வவணுவுகோபகோல்: இந்த மாதிரி தனனெளியல்ரபா் படை அந்த இ் படைத்துக்களளாக
ரபாகம்ரபாது, (கட்் படைற்றதனகம) இருக்கலாம். அந்த கமயப் ப போட்டியிரேச்ெகனக்க
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வரோம்பத் தளளாகெளிப் ரபாய போட்டியி் படைக்கூ் படைாது.

சுரரேஷ: வொல்லப்ரபானா இந்த இயல்புதான நெதீனத்துெத்கதெ போட்டியி் படை நம்ம மரேபுக்க
வநருக்கமானது. ெ போட்டியிக்ரேமாதித்யன ககத, மதனகாமரோஜன ககத, மகாபாரேதம்
எல்லாத்திலயும் இது அதிகமா இருக்க.

வவணுவுகோபகோல்: நம்ம தாத்தா ககத வொல்லும் ரபாது, முக்கியமானது
வொல்லிட்டிருக்கம் ரபாது அகத ெ போட்டியிட்டுட்டு, ‘இப்படி ந் படைந்திட்டிருக்கம் ரபாது,‘
அதுவும் ஒரு வெத்தகலகயப் ரபாட்டுட்டு, அனனெளிக்க மகழ ெந்தகதச்
வொல்ொர. நம்மளுக்கக் ககதகய அங்க வகாண்டு ரபாகணும்.
‘அனனெளிக்க அப்பா, பயங்கரே மகழ,‘
‘தாத்தா அகதச் வொல்லு.‘
‘இரு ெரரறன’
மகழக்கம் ககதக்கமான ஒரு வதா் படைரபு இருக்கம்.

அனபழகன: ‘மண்கணத் தினறென’னு ஒரு ககத எழுதிய போட்டியிருக்காடகீங்க. அதன
முடிவுலதான ொதிகயப் பற்றிச் வொல்றதீங்க. ஆரேம்பத்துல ரெறு ஏரதரதா
ரபாய்கிட்டு இருக்கம். ெ போட்டியிெொயத்துல ரதால்ெ போட்டியி அக் படைஞ்ெது, ரெகலக்க
இன் படைரவ்யூ ரபானது, கூ் படைப் படிச்ெெனுக்க உதெ போட்டியி பண்றது…ககத முடியற
இ் படைத்தில தான ொதி ெருது. அதுதான கமயக் கருத்து.
தியாக: ஒரரே ெரி. உங்க ரபர எனனனனா, இெக்கி. இெக்கி எனற வொல்
ரகட்் படைவு் படைரன மலத்கத மிதித்த மாறிச் சுருங்கினாரனு வொல்லி, அென
தலித்ங்கிறதக் ரகட்டு அென சுருங்கிறத வொல்லிருெ போட்டியிங்க – கக் படைெி வரேண்டு
ெரிதான.
வவணுவுகோபகோல்: ஒரு பக் படைப்பாளாகெளிக்கப் பாரகெனனு வொல்ரறாமில்லீங்களாகா –
இப்ரபா எல்லாருக்கம் ரநரேக்கூடிய ஒரு ெ போட்டியிஷயம்தான. ஒரு வெங்காயம்
கெக்கிரறாம். ரகப்கப கெக்கிரறாம். பருத்தி கெக்கிரறாம். அல்லது
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மக்கச்ரொளாகம் நடுரறாம். நாம் கெத்த அந்த வெளளாகாகம ெந்து ரெரும்ரபாது
ெ போட்டியிகல ெதீழ்ச்ெிய போட்டியினாரல ஒரு வபரிய ெரிவு. நாம 20000 ரூபாய் ரபாட்டிருப்ரபாம்.
அதுல ெரறது 3000 தான ெரும். இென நாலு மாெம் பாடுபட்டிருப்பான.
இெனுக் படைய ெம்பளாகமும் ரபாச்சு. அந்த 17000 மும் ரபாச்சு. அப்ப, ககக்காகெயும்
ரெரத்துத்தாரன கணக்கப் பண்ணனும். இருபதாய போட்டியிரேத்ரதா் படை அென நானக மாெம்
ெம்பளாகம் – அனனெளிக்க ஒரு 5000 – நாகலஞ்சு இருபது. அப்ப நாற்பதாய போட்டியிரேம்
நஷ் படைம் ெருது. இது எல்லா ெ போட்டியிெொய போட்டியிக்கம் நிகழக்கூடியது.
ெரி, இகதச் வொல்லிட்டீங்க. இதுக்க ரமல ெ போட்டியிெொயத்தின மின் மீதான இனனும்
கூடுதலான ஒரு பரிமாணத்கதச் வொல்ல ரெண்டிய போட்டியிருக்கில்ல. அதுதான அந்தப்
பாரகெ. இதுரெ ஒரு தலித் ெ போட்டியிெொய போட்டியிக்க ந் படைந்தா எனன ஆய போட்டியிருக்கம்கிற ஒரு
ரகளெ போட்டியி இருக்கில்கலயா? அந்த இ் படைம் ெகரேக்கம் கரேட்டு – அதுக்கப்பால் இகத
கெத்ரதாவமனறால் இதன பரிமாணம் இனனும் கூடும். இதுக்கத்தான ஒரு
ொெிப்பு ரெணும், வதா் படைரந்து ெ போட்டியிொதம் ரெணும். பக் படைப்பு பற்றிய ஒரு
ெிந்தகன ரெணும். இந்த இ் படைங்களனாரல தான அது நிக்கது. அது
மனெளிதனுக் படைய ஊனப்பட்் படை, அல்லது மனெளிதகனக் கறுகச்வெய்த இ் படைம்,
எங்ரகரயா கறுகச் வெஞ்ெிருக்கலாம். ஆனா அந்தக் கறுகச் வெஞ்ெ இ் படைம், இந்த
ப போட்டியினனண போட்டியியும் கறுகச் வெய்த இ் படைமும் இகணயும் ரபாதுதான அதுக்க அவ்ெளாகவு
பலமா இருக்கது.
அகத மட்டும் வொல்லிய போட்டியிருந்ரதனனா நதீங்க வபாருட்படுத்துெதீங்களாகா? ஆனா இது
முழுக்க முழுக்க உ் படைலா இருக்க. அந்த ெ போட்டியிெொயம் வெய்ய அந்த பரேப்பு
இருக்கில்லீங்களாகா, அது முழுக்க முழுக்க ரேத்தமும் ெகதயுமான உ் படைல். ஆனா
அதுக்களளாக இருக்க ெினன உய போட்டியிரதான அந்த இ் படைம். பக் படைப்புக்கரிய இ் படைம்.
அதுதான அந்த மண்கணத் தினறென.
பக் படைப்பாளாகெளிக்கப் பாரகெ எனபது முக்கியமான ெ போட்டியிஷயம். ெிறுககத எழுதுெது
கம்ப போட்டியி ரமல ெ போட்டியித்கதமாதிரித்தான. அந்தப் பாரகெ இல்லாத ரபாது, அது
வெறுமரன ககதயா இருக்கம். நிகறயப் ரபர கிட்் படை – இப்ரபா முற்ரபாக்க
எழுத்துல பாரத்ததீங்கனனா, ஒரு ப போட்டியிரேச்ெகன இருக்கம். அது வதரிஞ்ெ ப போட்டியிரேச்ெகன
தான. அது தரிெனமா இல்கல. அெகன, தனகனத்தாரன கண்் படைக் படையக்கூடிய
இ் படைம் – நம்கம இப்படித்தான இந்த உலகம் பாரக்கதா, அல்லது, அந்த
அம்மண போட்டியிக்ரககூ் படை எனன ப போட்டியிரேச்ெகனயா இருக்க. ரெ, இெனப் ரபாய் இப்படி
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வொல்லிட்் படைமா? இப்ரபா வரேண்டு ரபரும் வரேண்டு ெ போட்டியிதமா – ததீகமகயயும்
கண்டுவகாளகிரறாம். நனகம ொரந்த ஒரு இ் படைத்தில ததீகம
திண போட்டியிக்கப்படுகிறதுங்கிறகதயும்

கண்டுவகாளகிரறாம். பக் படைப்ப போட்டியினுக் படைய ெதீச்சு

எங்க ெரும்னா அந்தப் பாரகெக்கம் ஒரு பங்களாகெளிப்பு இருக்க. வெறுமரன
பாரகெ மட்டுரம பக் படைப்பாகவும் ஆகாது.

சுரரேஷ: உங்க ககதயுலகம் பரேந்துபட்் படைதா இருக்க. நிகறயப் ப போட்டியிரேச்ெகனகள.
பாரக்கிறது எல்லாரம உங்ககளாகப் பாதிக்கது. திகெவயல்லாம் வநருஞ்ெி எடுத்தா
அது ஒரு களாகம். அதிலரய உருமால்கட்டு – ரெறு ஒனறு. இப்படி நான
ெகத்துக்கிரறன. அந்த திகெவயல்லாம் வநருஞ்ெி வதாகப்ரப பாரத்தால், அதுல
நாலு ப போட்டியிரேச்ெகனகள. முதல்ல ொதிக்களளாக இருக்கிற வபாருளாகாதாரே ஏற்றதாழ்வு,
கிரோமங்களுக்களரளாக இருக்கிற ொதி ஏற்றத்தாழ்வு – இது எப்படி? இதுல ஒரு
திட்் படைமி் படைல் இருக்கா?

வவணுவுகோபகோல்: எனக்கப் வபரும்பாலும், 90 ெதம் தற்வெயல் நிகழ்வுகளதான.
இகத எழுதணும் இகத எழுதக்கூ் படைாதுங்கிறதுதான. எப்படினா, எனக்க
எழுதும்ரபாரத பத்து ககத எழுதணும்னு ஒரு லிஸ்ட் தான ரதாணும். அய்ரயா,
இப்படித்தான ரதாணும். எது முனனாடி எழுதரறன, எது ப போட்டியினனாடி எழுதரறனனு
நாரன கூ் படை ெகக்கமுடியாது. இப்படிவயாரு ெ போட்டியிஷயம் – இகத
எழுதுரொம்னுதான நிகனச்ெிருப்பரன தெ போட்டியிரே…ஆனா அது எனனரொ வதரியகல,
வெகரேட்டியா ெ போட்டியிழுந்திருக்க. ஒருெககய போட்டியில தற்வெயல்தான. ப போட்டியிற்காலத்துலதான
நான எனன பண்ரறன – நதீங்வகல்லாம், ெ போட்டியிமரெகரகள வொல்லச்வொல்லத்தான
நான வெகரேட்டியா எழுதணுரமா அப்படிங்கிற இ் படைத்துக்க ெந்ரதன.
அப்படி இல்லாமரல, முதல் வதாகப்பு இருக்கில்லீங்களாகா, ‘பூமிக்கள ஓடுகிறது

ஒரு நதி’ – அந்தத் வதாகப்கப முதனமுதல்ல எனனுக் படைய கல்யாணத்தனறு
வகாண்டு ெரேலாம்னு ஆகெப்பட்டு, இந்தத் வதாகப்கப
எஸ்.ெங்கரேநாரோயணனகிட்் படை வகாடுத்திருந்ரதன. அெர எனன பண்ண போட்டியினாரனா,
‘நான க் படைப் அடிச்சு, வெனகனய போட்டியில இருக்கிறதனாரல வகாண்டுெந்து் படைலாம்’னு
வொனனார. 2000 ரூபாய் வெலெழிச்சு க் படைப் அடிச்ொர. 2000 ரூபாய் எனனால
அப்ப வகாடுக்க முடியகல. ரகட்டுட்ர் படை இருந்தார. ஏய், வகாடுப்பா
வகாண்டுெந்துரேலாம்னாரு. அது தளளாகெளித்தளளாகெளிப்

ரபாய போட்டியிடுச்சு. வகாண்டு

ெரேமுடியகல.
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அப்ரபா எனன பண்ண போட்டியிரனனனா, அெர க் படைப் அடிச்ெ ொக்கிரல கெச்ெிருந்தாரு.
ெெந்தகமார அப்பத்தான, 98 – அந்த காலத்துலதான ெரறாரு. ெந்தவு் படைரன,
நண்பரகள – பாஸ்கர ெக்தி, அெவரேல்லாம் எங்க பக்கத்து ஊர. லட்சுமிபுரேம். நான
‘நுண்வெளாகெளி கிரேகணங்கள’ பரிசு ொங்கி கமுதத்திரல ெந்த அந்த ெ போட்டியிளாகம்பரேத்தின
ெழியாக இெங்வகல்லாம் என ெதீடு ரதடிெந்து ரபெ ஆரேம்ப போட்டியிச்ொங்க. முற்ரபாக்க
எழுத்தாளாகர ெங்கத்தில இருந்து எல்லாம் ெந்தாங்க. அெங்க
வொல்லிய போட்டியிருக்காங்க. ரெணு இப்படி ஒரு வதாகப்பு வதாகத்தான. அது இனனும்
ெரோமரல இருக்கனனு. உ் படைரன இெர ரபாய போட்டியி, எனகன யாருனனு வதரியாமரல,
அகத ொங்கிட்டு ரநரரே எங்க ெதீட்டுக்க ெந்திருந்தார. ெந்து, உனனுக் படைய
வதாகப்கப நான ரபா் படைரறனனார. வொல்லிட்டு – அெர வொனனது – நான
ெமின் மீபத்துல, 2000 க்க ஒட்டி எழுதெந்த ஆட்களல இவ்ெளாகவு வெகரேட்டியா
எழுதக்கூடிய கபயன இென ஒருத்தனதான. அதனால இெகனப் ரபாடுரறனனு
பாஸ்கர ெக்திகிட்் படை வொனனாரோம். அப்படி நிகனச்சு எழுதகல. வெவ்ரெறு
ெ போட்டியிஷயங்ககளாக நாம வொல்லணும்னுதாரன ரதாண போட்டியிய போட்டியிருக்கம். வொனனரத
வொல்றகதெ போட்டியி் படை.

சுரரேஷ: இது வரோம்பக் கெரந்த ெ போட்டியிஷயம்தான. அதற்க முனனால இனவனாரு
வதாகப்பு – எனக்கப் வபயர ஞாபகம் ெரேல. அதில முதல் ககதல
க் படைனவகாடுக்கெந்து மதமாற்றப் ப போட்டியிரேச்ொரேம் பண்ணுொங்க.

கண்ணன: கண்ண போட்டியிகள.
வவணுவுகோபகோல்: இப்ப ெ போட்டியிெொயம் வதரியும். கண்ண போட்டியிகளனா ஒரு ெ போட்டியிலங்க,
பறகெ ெந்து அதுல மாட்டிக்கி் படைறது.
இதுல இனவனாரு ப போட்டியிரேச்ெகன இருக்க. ஒரு பக் படைப்பாளாகெளிக்கப் பல்ரெறு சுதந்திரேம்
இருக்க. அென தன வொந்த ொதிக்களளாக ந் படைக்கக்கூடிய
அரயாக்கியத்தனத்கதயும் வொல்ொன. அரத ெமயத்துல, மாற்று ொதிய போட்டியில
ந் படைக்கிறகதயும் வொல்ொன. இனனெளிக்க எனன வபரிய ப போட்டியிரேச்ெகனனா, மாற்று
ொதில ந் படைக்கிறகத வொல்றதுக்க, மாற்று மதத்கதச் வொல்றதுக்கப் வபரிய
அச்ெமா இருக்க. ஒரு இந்து மதத்கத ஒரு கிருத்துென எழுதறது அச்ெமாத்தான
இருக்க. ஒரு முஸ்லிம் ெந்து எழுத முடியாம இருக்கலாம். இல்ல நான ெந்து
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ஒரு முஸ்லிமுக் படைய ப போட்டியிரேச்ெகனகய இக்கட்க் படை வொனரனனனா, இென யாரு
ெந்து வொல்றதுக்கம்பாங்க. ஆனா அந்த அச்ெவமல்லாம் அப்ப எனக்க இல்கல.
இனனெளிக்கத்தான அந்த வநருக்கடிவயல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்க. வதாண்ணூறுல
நான எழுதெந்த காலத்துல எழுத்தாளாகருக்வகல்லாம் ஒரு சுதந்திரேம் இருந்தது.

நுண்வெளாகெளி கிரேகணங்கள என வொந்த ொதி இப்பப் படிக்காம இருக்கிறது
நல்லதுனனு நிகனக்கிரறன.
கண்ண போட்டியிகள எனனனனா, எங்க ஊரபக்கம் நான ரபாகம் வபாழுது – +2 படிக்கிற
ெகரேக்கம், கிருஸ்துெம்னா எனனனனா வதரியாது எனக்க. எங்க ஊரு, முழுக்க
முழுக்க ெ போட்டியிெொயக் கடும்பங்கள நிகறந்தது, ொர. ஒரு முஸ்லிம் இல்லாத
ஊரு, ஒரு கிருஸ்தெர இல்லாத ஊரு. பல்ரெறு ொதிகள இருக்கது. ெரீங்களாகா?
அப்படிப்பட்் படை ஊருல – ரகளெ போட்டியிப்பட்டிருக்கலாம் – ஆனா, ஏசுகெ எப்படி
ெணங்கொங்க, அதுக்கான நம்ப போட்டியிக்கக எனன, ெ் படைங்ககள எனன, எதுவுரம
வதரியாது. அப்படிவயாரு ெமயத்துல, எங்க ஊருக்க ெந்து துண்டுப் ப போட்டியிரேசுரேம்
வகாடுப்பாங்க. முக்கியமா மாகல ரநரேத்துல, தலித்துககளாக ரநாக்கி ெருொங்க.
இப்படி ெந்திருக்காங்க, கிட்் படைத்தட்் படை எங்க உறவுக்காரேங்க எல்லாம் ரதனெளிய போட்டியில
இருந்து, கூ் படைலூர ெகரேக்கம். அங்க இந்த மாதிரிப் புதுொ ெந்துகிட்டிருந்தாங்க.
ெில க் படைம் இப்படிப் பணத்துக்காக மாறிய போட்டியிருக்காங்க. எங்க இதுல ஒரு பாட்டி
இப்படிப் பணத்துக்காக மாறிச் ொமியாடிய போட்டியிருக்காங்க. மூணு ஞாய போட்டியிற்றுக்கிழகம
ரபாய போட்டியிருக்காங்க. பாட்டி கறிவயல்லாம் வொல்ொங்க. அந்தப் பாட்டிக்க மூணு
ஞாய போட்டியிற்றுக்கிழகமக்க ரமல தாங்க முடியல – ரபா் படைா நதீயும் ஒஞ்ொமியும்னு
திரும்ப போட்டியி மாரியாத்தாகிட்் படைரய ெந்துட்் படைாங்க. இந்தப் பாட்டி தனக்க ஒரு ெினன
பெர இருக்கனனு நம்புது – தனகன நாடி எல்லாரும் ெருொங்க. கறி
வொல்ொங்க. இவதல்லாம் ெ போட்டியிட்டுப்ரபாக, அதுக்க மனமில்ல. திரும்ப போட்டியித் தாய்
மதத்துக்ரக – ரபாட்் படைாச்சு, ெந்தாச்சு.
இது எங்க ஊரல ந் படைந்த ஒரு ெ போட்டியிஷயம். இத அப்ப நான ஒரு
புனனககரயா் படைதான பாரத்ரதன. ஒரு பக் படைப்பாளாகெளியா புனனககரயா் படை பாரக்க
முடியல. இந்த இக்கட்டுல, பணத்தக் வகாடுத்துக்கூ் படை மாற்றுெதற்க இது
ந் படைந்தது. அந்த ெ போட்டியிஷயத்கத ஏன நாம ஒரு பக் படைப்பாளாகெளியா எழுதக்கூ் படைாது,
அப்படினனு ரதாண போட்டியிச்சு. உதாரேணமா, தலித் தனக்கரிய சுயமரியாகத,
கண்ண போட்டியியம், மனெளிதகன மனெளிதன ரநெிக்கக்கூடிய ஒரு ஏக்கம், இந்த ஏக்கத்கத
மனதினெளில் ரதக்கின ஒரு கனவுனால, அென எனன பண்ணலாம், அென அந்த
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இ் படைத்துக்கப் ரபாகலாம். ஒரு இக் படைப்பட்் படை ொதி மாறுறானனா அதுல ஒரு
உளரநாக்கம் இருக்க. இதுல பணம் இருக்கங்கிற ஒரு ெ போட்டியிஷயம்
இருக்கில்லீங்களாகா. முக்கியமா, இக் படைொதிகய நதீங்க மாத்தினதீங்கனா,
இக் படைச்ொதிகயச் ொரந்த எல்ரலாரும் மாறுெதற்கான ஒரு ொய்ப்பு இருக்க.
அந்த இ் படைம், முக்கியமா, புதுப்பட்டிய போட்டியில, முயனறு பாரத்தாரகள. மாறனாங்களாகா
மாறகலயாங்கிறதில்கல…முயனறு பாரத்தாரகள. இந்தச் வெய்தி எனக்வகாரு
வெய்திதான. ஆனா நமக்கத்தான வதரியுரம, ெ போட்டியிெொய போட்டியினனு நான ரபனா
எடுத்துட்ர் படைனனா அதுக்களளாக இந்த ெ போட்டியிஷயம் ெந்துடும். இதுவும் ஒரு பாரகெ
ொரந்த ெ போட்டியிஷயம்தான.

கண்ணன: இப்ப நதீங்க இது வெய்தியா ெந்ததுனனு வொல்றதீங்க. எந்த அளாகவு
உங்களுக் படைய ரநரேடி அனுபெங்ககளாக எழுதறதீங்க.?

வவணுவுகோபகோல்: இது ஒரு நல்ல ெ போட்டியிஷயம் கண்ணன. நான இதுெகரேக்கம்
கிட்் படைத்தட்் படை, ஒரு 90 ெதம் என வொந்த அனுபெத்துல இருந்து எழுதரெ
இல்கல.

கண்ணன: எழுதரெ இல்கலங்கறதீங்களாகா?
வவணுவுகோபகோல்: ெரேக்கிருக்க. இனனும் கெச்ெிருக்ரகன. 90 ெதம் எழுதகல. 10
ெதம் என ொழ்க்ககய போட்டியில இருந்து எழுதிய போட்டியிருக்கலாம்.

கண்ணன: தி.ஜானகிரோமகன ஆொனனு வொல்றதீங்க. ‘என வொந்த அனுபெத்தில்
வதரிந்தகதத்தான நான வொல்லுரென,’னு அெர வொல்றாரரே.

வவணுவுகோபகோல்: அகத இனவனாரு ரகளெ போட்டியியா கெச்சுக்ரகாங்க. இப்ப, நதீங்க
ரகளெ போட்டியி ரகட்கலாம், ‘ஏன உங்க நுண்வெளாகெளி கிரேகணங்கரளாக உங்க ொழ்க்கககயச்
ொரந்துதாரன எழுதினதீங்க?’ உங்க ப போட்டியினபுலம் ொரந்து எழுதறது ரெற. வதாழில்
ொரந்து எழுதறது ரெற. ஆனா எனன ஒரு வபரிய ரெடிக்ககனா, வொந்த
அனுபெங்கள, வொந்த கஷ் படை நஷ் படைங்கள இருக்கில்கலங்களாகா –
இனவனாருத்தருக் படைய ொழ்க்ககயுக் படைய ஒரு ெினன கூறு கிக் படைச்ெவு் படைரன,
அந்த ொழ்க்கககய மிகப்வபரிய அளாகெ போட்டியிரல ெ போட்டியிரித்துப் பயணப்படுகிரறன. இப்ப
ஒரு ெிலந்தி, இகரே ெந்தால், அப்படிரய அந்த இகரேகய ரநாக்கி, ெகலகயச்
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ெரேெரேனனு ப போட்டியிண்ண போட்டியிக்கட்டுதில்லீங்களாகா, அது மாதிரி, ஒரு வெய்திகய
எனனுக் படைய வொந்த அனுபெத்தினுக் படைய அந்த மூலக்கூறுனனாரல அகத
அப்படிரய, ககதயாப் பண்ரறன. அதுதான அனுபெமா இருக்ரக தெ போட்டியிரே, அந்தப்
ப போட்டியிரேச்ெகன, அதனுக் படைய கமயமான கருத்து, எனனுக் படைய கருத்து அல்ல.
அதனால, இந்த அனுபெங்கள ஏரதா ஒரு ெககய போட்டியில, அந்தக் ககதகய உந்தித்
தளளாகெளிகிட்டிருக்க. அந்தக் ககதகய ஒரு கருவுற்ற கழந்கதயா மாற்றுெதற்கான
ஒரு முகனப்பு இருக்கில்லீங்களாகா. ஆனா கரு எனனுக் படைய கருெல்ல. அகத
ெளாகரத்தது ெ போட்டியிட்் படைது பூரோ நான. நான ொரரோ் படை கருகெ ெய போட்டியிற்றில்
தாங்கிய போட்டியிருக்ரகன. அந்தக் கருகெ எனரனா் படை ரேத்த நாளாகங்களாகால் ெளாகரக்கிரறன.
அது மாதிரித்தான எனனுக் படைய பங்களாகெளிப்பு எனபது – நான அகத ெளாகரத்ரதன
எனபதுதான.
எனனுக் படைய வொந்த ொழ்க்கக ஒரு 10 ெதெ போட்டியிகதம் இருக்கலாம். அரத
ெமயத்துல என நண்பரகள ொரந்து, நான பாரத்துக் ரகளெ போட்டியிப்பட்் படைது ஒரு 20-30
ெதெ போட்டியிகிதம் இருக்கலாம். ஒரு 40 ெதம் உண்கமயும், 60 ெதம் புகனவும்தான
எனனுக் படைய பக் படைப்புனனு வொல்லலாம். இனனும் வகாஞ்ெம் வநருக்கிப்
ப போட்டியிடிச்ொடகீங்கனனா ஒரு 35 ெதம் உண்கம, 65 ெதம் புகனவும், அந்தப் புகனவு
எனபது எனனனனா, எனனுக் படைய அனுபெத்துனுக் படைய ொரோம்ெம்னு
கெச்சுக்ரகாங்க. இந்த ெ போட்டியிஷயம் இப்படித்தாண்் படைா ந் படைந்திருக்கம் –
வொல்ரறாமில்கலங்களாகா. அது ஏனனா, எனனுக் படைய அனுபெம் அப்படி.
கண்் படைறிஞ்ெிருப்ரபனெளில்ல? எனனுக் படைய அனுபெத்தினுக் படைய ொறுதான இப்படி
ெழிந் படைத்துதுனனு நிகனக்கிரறன. இப்படித்தான அந்தப் பக் படைப்பு இதுெகரேக்கம்
உருொகிய போட்டியிருக்க.

கண்ணன: தி. ஜானகிரோமன பற்றிக் ரகட்ர் படைன.
வவணுவுகோபகோல்: இது ஒரு வபரிய ரெடிக்ககதான. இந்த நாெல் ெந்தரபாது
சுந்தரே ரோமொமி படிச்ொர. அெர எனன வொனனாரனா – ‘ஜானகிரோமன
உகரேயா் படைல்ல மிக வகட்டிக்காரேர. நதீங்ககூ் படை, உங்க உகரேயா் படைல் வகாஞ்ெம்
வகாஞ்ெம் அந்த இ் படைத்தில இருக்க.’ இது ஒரு ெ போட்டியிஷயம். ெெந்தகமார,
‘உங்களுக்க யார ப போட்டியிடிக்கம்’னு ரகட்் படைார. ‘இப்ரபாதும் எப்ரபாதும் எனனுக் படைய
மரேணம் ெகரேக்கம் ஜானகிரோமன தான எனனுக் படைய கரு,’ அப்படினனு
வொனரனன. அப்படிச் வொல்லும்ரபாது, ‘அெருக் படைய ஒரு அக் படையாளாகம் கூ் படை,
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பக் படைப்ப போட்டியில இல்கலரயப்பா,’னனார. ‘'ஒரு அக் படையாளாகம் கூ் படை இல்கலரய.'
இந்த பதில் எனக்க வரோம்ப ெந்ரதாஷமான பதிலா இருந்தது. எனக்க கரு
அெரதான. ெில க் படையத்துல கரு பாடியதுமாதிரிரய ெிஷயன பா் படைமாட்் படைான.
இதுக்க நான எனன காரேணம் வொல்ரறனனா – அெர ப போட்டியிறந்தது ஒரு ப போட்டியிரோமணப்
ப போட்டியினனண போட்டியி. ஒரு ெங்காடகீதப் பரேம்பகரே. அெரேது கலாச்ொரேம் – ஒரு ரெகலொய்ப்பு
ொரந்து அகத நம்ப போட்டியி ொழக்கூடிய ஒரு உலகம். கண்டிப்பா, ‘உத்திரயாகம் புருஷ
லட்ெணம்’னு வொல்ெதீங்க இல்லீங்களாகா – அந்த இ் படைத்கதச் ொரந்து ரபாகக்கூடிய
ஓர உலகம். எனனுக் படையது ொதிப்ப போட்டியினனலால் ஆன ஒரு உலகம். ெ போட்டியிெொய
உலகம். அந்த இ் படைத்தில இருந்து ரெறுபட்் படை உலகம். தஞ்கெய போட்டியிலயும்
ப போட்டியிரோமணரகள எல்லாம் நிலங்கள கெச்ெிருந்தாங்க. ஆனா அெங்க
எல்லாத்கதயும் அடுத்தெங்களாக ெ போட்டியிெொயம் பண்ணெ போட்டியிட்டுட்டு, அதிரல ரதாற்று,
அல்லது ெருமானம் ெரியா ெரோம, அந்தப் பங்கத்வதாகக ெரோம ெ போட்டியிட்டுட்டுப்
ரபாய போட்டியிட்் படைாங்க, எல்லாருரம. ஆனா நான களாகத்துல இறங்கி ரெகல வெஞ்ரென.
எனரெ இரேண்டு ெமூகமும் வெவ்ரெறு ெமூகம். எனரெ எனனுக் படைய
ரேத்தத்திலிருந்துதான

என ககதகய எழுதமுடியும். ஜானகிரோமன அெருக் படைய

ரேத்தத்திலிருந்துதான அெர ககதகய எழுதமுடியும். ஆனா அெர பாரத்த
மனுஷங்க இருக்காங்க இல்லீங்களாகா, அது மாதிரி எனனுக் படைய மனுஷங்களாக
நான பாரக்கலாங்கிறது இருக்க இல்லீங்களாகா. எனக்கம் ஒரு மனுஷன
இருக்கான.
இதுல வெமௌ் படைம்மானனு ஒரு மனுஷி இருக்கா இல்லியா. நுண்வெளாகெளி

கிரேகணங்களல ஒரு மனுஷி ெரறா இல்ல. அரத மாதிரி கூந்தப்பகனல
சுரரேந்திரேனனு ஒரு மனுஷன ெரறான இல்லியா. நிலவமனனும் நல்லாளல
கக் படைெில ொகழத்தாரரோடு ஒரு மனுஷி ெரறா இல்கல. நான எனனுக் படைய
மனுஷிகய எழுதிரனன, ரெணு. நதீ உனனுக் படைய மனுஷிய எழுதுனனு எனக்க
ஜானகிரோமன வொனனதாக நான எடுத்துக்கிரறன. அப்படித்தான அெர
எனனுக் படைய கரு. ஆனா இனவனாருத்தருக் படைய ெிக்ககல நான என வொந்த
அனுபெமா மாத்தி எழுதரறன. அது வமட்ரோெில ந் படைந்தாலும் ெரி. அதாவுது நதீங்க
ஒற்கற ெரிய போட்டியில ஒரு மானு் படை ெிக்ககலச் வொல்றதீங்க. அது எனக்கப் புதுொ
இருக்கம். அந்த ஒற்கற ெரிகய என அனுபெமா மாற்றி,15 பக்கம் ககத
எழுதரறன.
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சுரரேஷ: நண்பர சுனெளில் கிருஷணன ஒரு ரகளெ போட்டியி ரகட்டிருந்தார. நதீங்க
வஜயகாந்தகனப் பற்றிப் ரபசும்ரபாது, அந்தக் ரகளெ போட்டியியுக் படைய validity கூடின
மாதிரி இருந்தது.., ெமின் மீபத்தில உங்களுக் படைய ஆட்் படைமும், நிலவமனனும்

நல்லாளும் படிச்ெிருக்கார. படிச்ெதிலிருந்து அெர எனன ரகக்கறாரனா ,
ககதய போட்டியின ஒட்டுவமாத்த ரபாக்கக்க எதிரோ பாெிட்டிவ்ொ முடிக்கணும்னு முடிச்ெ
மாதிரி இருக்கங்கிறார. இப்ப நதீங்க வஜயகாந்தன பற்றி வொல்லும்ரபாது
வொனனதீங்க. ஒரு ப போட்டியிரேச்ெகனகய எடுக்கிறார. வரேண்டு தரேப்கபயும் உட்காரந்து
ரபெறார. ஆனா அெருக் படைய முடிவுகள எப்ரபாதும் முற்ரபாக்கா, எது அதிகமா
மனெளித கலத்துக்க நனகமதரும் – அகத நெதீனத்திலிருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கத்
தயங்காம ஒரு முற்ரபாக்காத்தான முடிக்கிறார அப்படீனனு. இப்ப உங்க
ககதகளல. அதரனா் படை பாதிப்பு இருக்கா. எனக்க இதுெகரேக்கம் அப்படிப் ப் படைல.
ஆனா அப்படி ஒரு தரேப்பு இருக்க. அெங்க நண்பரகளுக்களளாக
ெ போட்டியிொதிச்ெிருப்பாங்க ரபாலிருக்க. நதீங்க வஜயகாந்தன பற்றி இந்தக் கருத்கதச்
வொனனப்ரபா நண்பர வொனனதுல ஏரதா ஒரு element of truth இருக்ரகானனு
ரதாணுது.

வவணுவுகோபகோல்: நான அறுபது எழுபது ககதகள எழுதிய போட்டியிருப்ரபன. அதிரல ஒரு
ஐம்பது ககதகள நிரோதரேொன ெ போட்டியிஷயத்கதக் காட்டிய போட்டியிருப்ரபன.

வெண்ண போட்டியிகலரன கெச்சுக்ரகாங்க. புத்துய போட்டியிரப்புனு ஒரு ககத – வஜயனுக்கப்
ப போட்டியிடிச்ெ ஒரு ககத. அந்தப் பசு மாடுக்கத் ததீெனம் ரதடிப்ரபாறார இல்லீங்களாகா –
கக் படைெில திரு் படைறார இல்லீங்களாகா…தற்வகாகலக்கப் ரபாறார இல்லீங்களாகா –
அதுல ஒரு கழந்கத ப போட்டியிறக்கதுங்கிறதத் தெ போட்டியிரே ரெற ஒண்ணும் இல்கல. அெ
மாெமா இருக்கா, கரப்ப போட்டியிண போட்டியியா இருக்கா, கிட்் படைத்தட்் படை பத்து நாகளாகக்கப் ப போட்டியினனால
ப போட்டியிறக்கரெண்டியது அந்தப் பதற்றத்துல முனகூட்் படைப்ப போட்டியிறக்கிறா. பனெளிக்க் படைம்
இறங்கிடுதுங்கிறனாரல ப போட்டியிறக்கிறா. ொழ்க்ககய போட்டியிரல ரநரநிகல உச்ெங்களும்
உண்டு. மகலய போட்டியிலிருந்து ெரிந்து உருண்டு ெ போட்டியிழுந்துெ போட்டியிட்டு எழரெ முடியாப்
பளளாகத்தாக்கில் ெ போட்டியிழுந்து எலும்புக்கூ் படைான ெம்பெங்களும் உண்டு. யாருரம
பாரக்க முடியாமல். இரேண்டுரம ொழ்க்ககய போட்டியிரல இருக்க. இந்த உச்ெங்கள
வரோம்ப அபூரெமானகெ.
உதாரேணமா, நுண்வெளாகெளி கிரேகணங்ககளாக எடுத்துகிடுங்க. முடிவு எனன? அரத
மாதிரி திகெவயல்லாம் வநருஞ்ெிய போட்டியில் அந்த நாெ போட்டியிதனுக் படைய முடிவெனன?
ஆனால் ொழ்க்ககய போட்டியினுக் படைய ஒரு ரபரோற்றிரல வபரும் பரேப்ப போட்டியிரல நல்ல
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மனெளிதரகள ெந்துடுொங்க. இத்தகன ரபர லஞ்ெம் ொங்கம்ரபாது ஏன நதீங்க
ொங்காம இருக்காடகீங்கனனு ஒரு ரகளெ போட்டியி இருக்கில்லீங்களாகா? கண்ணனகிட்் படை,
ெரும்ரபாவதல்லாம், ‘கண்ணன, உலகரம – லஞ்ெ லாெண்யம் இவ்ெளாகவு
ஆய போட்டியிரபாய போட்டியிடுச்சு கண்ணன. தாங்கரெ முடியகல,’ அப்படினனு வொல்லிட்டு
ெந்ரதன. ஆனா, அது 90 ெதம் இருக்கது, 99 ெதம் இருக்கது. ரெறு ஒரு ெதம்
இருக்கரத. இது மாதிரித்தான ககதகளுக்களரளாகயும் மனெளிதனுக் படைய
நல்லியல்புகள அங்கங்ரக ெரேக்கூடிய இ் படைங்கள இருக்க. நல்ல மனெளிதரககளாகச்
ெந்திக்கக்கூடிய ெந்தரப்பங்களும் இருக்க. கண்ண போட்டியிகளரல ரெறு ஒனறா இருக்க.
ஆனா இந்தக் ககதல இப்படிய போட்டியிருக்க. இனவனானனு – அது முடிவு ொரந்த
ெ போட்டியிெயம் அல்ல. அது அந்த பாத்திரேம் காலூனறுெதற்காகத் தத்தளாகெளித்த
தத்தளாகெளிப்ப போட்டியினுக் படைய முடிவு அது. அகத அப்படித்தான பாரக்கணும்.

சுரரேஷ: நிலவமனனும் நல்லாளரலயும்…
வவணுவுகோபகோல்: அென, இந்த ரகாயமுத்தூரல கால் ஊனற ரெண்் படைாமா?
அெனுக்க எனன ஆதரேவு? நதீங்க வொல்லக்கூடிய ஆதரேவு கிக் படையாது. நதீங்க
வொல்லக்கூடிய ரெகலகள ெம்பந்தமாகரொ, நதீங்க வொல்லக்கூடிய கலாச்ொரேம்
ொரந்ரதா அல்ல. அென அென இழந்த மண்கணெ போட்டியிட்டு ப போட்டியிச்சு எடுக்க
முடியெ போட்டியில்கல. அந்த மண்கண இழந்த அெனுக் படைய..ஒரு தெ போட்டியிப்பு.. அது
கிட்் படைத்தட்் படை அெகனக் காய் அடிச்ெது மாதிரினனு கெச்சுக்ரகாங்க. அகதத்
ரத் படைணும் இல்கலயா. எப்படி அம்மா ெந்தாளல ஏரதா ஒனகறத் ரதடுறாங்க
இல்கலயா. அென ரதடுறான. கால் ஊனற, at least, நாெல்கலயாெது கால்
ஊனறணுமில்கலயா? ககறந்தபட்ெம், நாெல்கலயாெது கால்
ஊனறணுமில்கலயா?

கண்ணன: அகத இயற்கக மூலமாகத்தான வெய்யறதீங்க, இல்கலயா? இயற்கக
மூலமாகத்தான அந்தக் காலூனறகல இங்ரக வெய்யறதீங்க.

கூந்தப்பகனய போட்டியிரலயும் கிட்் படைத்தட்் படை அரத மாதிரித்தான. அந்த ெறட்ெிய போட்டியில
மரேத்துக்க தண்ண போட்டியி ஊற்றுெதன மூலமா.
வவணுவுகோபகோல்: ஆமா. ஏரதா ஒரு ெககய போட்டியில அென காலூனறணுமில்ல?
அென ஆண்கமயற்றென. ஆண்கமயற்றென எனபதற்காக இந்த உலகத்தில்
நிரோகரிக்கப்பட்் படைென. நம்மளுக்க, ஒரு லட்ெம் ெரு் படை மரேபுத் வதா் படைரச்ெி உண்டு.
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உங்க தாத்தாவுக்க முனனாடி தாத்தாவுக்க முனனாடி தாத்தாவுக்க முனனாடில
இருந்துதான நதீங்க இங்க ெந்து உட்காரந்திருக்கறதீங்க. பாற்க் படைல்ல ஆொடகீரொதம்
ொங்கின மாதிரித்தான. நான எனனுக் படைய ஓரோய போட்டியிரேம் பரேம்பகரேல
முனரனாடிய போட்டியிருந்துதான ெந்திருக்ரகன. நான எங்வகங்ரகரயா ஓடிய போட்டியிருக்கலாம்.
எங்வகங்ரகரயா அடிபட்டு எனனுக் படைய முனரனாரகள ெந்திருக்கலாம். ஆனா
நான இங்க ெந்து உட்காரந்திருக்கிரறனனா, ஒரு மரேபுத்வதா் படைரச்ெி இருக்கது.
உங்களுக்க இருக்க, அெங்களுக்க இருக்க. இந்த மரேபுத்வதா் படைரச்ெி அறுந்து
ரபாெதற்க எப்படி நாம ெ போட்டியி் படைமுடியும். அென அந்த இ் படைத்திலிருந்து
ெந்தானெளில்கலயா? அந்த மரேகபப் ப போட்டியிடிக்கணுமில்கலயா?
மரேபுனனா, வமாண்கணயா, பழகமங்கிறத நான வொல்லகல. அெனுக்கரிய
ஆதாரேம், சுருதினனு ஒனறு இருக்கில்கலயா? அந்த சுருதிகய அென
ப போட்டியிடிக்கணும். உங்களுக்க உங்க பாப்பா இருக்கது. அெனுக்க இரதா் படை அறுந்து
ரபாகிறது. மரேபு. யாருக்க? அந்த கூந்தப்பகனய போட்டியிரல ெரேக்கூடியென. அென அந்த
மரேங்களாகெளின ெழியாக, அந்த தண்ணதீர ஊற்றுெதன ெழியாக, அென ஒரு மரேபுத்
வதா் படைரச்ெி உருொக்கறான. அெனுக்க ஆகெ இருந்திருக்காதா?
இனவனானனும் வொல்ரறன. எங்க ஸ்கூல் அஞ்ொம் கிளாகாஸ் ெகரேக்கம்
இருக்கில்ல, ொர, அங்க படிக்கிற காலத்துல, அழகா இருக்கம் ொர, அந்த
ஸ்கூலு. வமாத்தரம, மூரண மூணு கட்் படை் படைம்தான. உங்க ஊர பக்கம் இருக்ரக,
ஓட்டு ெதீடு – எனன ஓடு – ஓசூர ஓர் படைா எனனரொ வொல்ெதீங்கரளாக, அந்த ஓடு
தான ஒரு பக்கம் இருக்கம். அது பகழய கட்் படை் படைம். இந்தப் பக்கம் அஞ்ொம்
கிளாகாஸ்க்க புதுக்கட்் படை் படைம். வரேண்் படைாம் கிளாகாஸ் மூணாம் கிளாகாஸ் ெிவமண்ட்டு.
கமயத்துல நல்ல கிரேவுண்ட். அருகமயா இருக்கம். அது எங்க கிரோமத்துல
யாரு வகாடுத்ததுனனு வதரியகல. நாலு மண போட்டியிக்க ெ போட்டியிட்் படைாங்கனனா, ஒரு
மண போட்டியிரநரேம் ெ போட்டியிகளாகயாடுரொம். அப்ப, ரோசுனனு ஒருத்தர ப்யூனா ெந்தார. அெர
எனன பண்ண போட்டியினாரனா, சுத்தி மரேம் கெக்கலாம், அப்படினனார. மரேம் கெச்ெது
மட்டுமில்லாம, இந்த மரேம் கண்ணனும் ரெணுரகாபாலும் ரெரந்து ெளாகரக்க
ரெண்டியது. இந்த மரேம் தியாகவும் சுரரேஷூம் ரெரந்து ெளாகரக்கரெண்டியது –
அப்படி ரநந்துெ போட்டியிட்் படைார. நாங்க, ரநந்துெ போட்டியிட்் படைதுனாரல, அந்த மரேத்துக்க தண்ண போட்டியி,
ரெர ப போட்டியிடிக்கிற ெகரேக்கம், உதாரேணமா, மூணாங் கிளாகாஸ்லரய

ரநரந்து

ெ போட்டியிட்் படைாங்க – மூணு ெருஷம் பாரத்துக்கிடுரொமில்கலயா – அது மரேமாய போட்டியிடுச்சு.
இனனெளிக்க ெகரேக்கம் அந்த மரேம் இருக்க, ொர. நான ெளாகரத்த மரேம். இனனெளிக்க
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ந் படைந்துரபாகம் ரபாது, அந்த மரேத்கதப் பாரக்காமப் ரபாகமாட்ர் படைன.

கண்ணன: அந்த மாதிரியான ப போட்டியினனண போட்டியிதான உங்ககளாக இந்த மாதிரி முடிவு
எடுக்க கெக்கதா?

வவணுவுகோபகோல்: இல்ல, இல்ல. இது unconscious ஆ வதாழிற்பட்டிருக்கரமானனு
நிகனக்கிரறன. நிஜமாகரெ, இப்ப நதீங்க ரகட்் படை ப போட்டியினனாடிதான ரயாெிக்கிரறன.

கண்ணன: இது இரேண்டுக்கம் ஒப்புகம இருக்கிறதுகூ் படை உங்களுக்கத்
ரதானறிய போட்டியிருக்காது.

வவணுவுகோபகோல்: இல்கல. நாெல் எழுதும்ரபாது நிகனச்ெதில்கல.
இப்பெகரேக்கம் நிகனச்ெதில்கல. ஆனா, unconscious அது இருந்திருக்கலாம்.

தியாக: இகத unconscious ங்கிறதீங்க. அரத ககதய போட்டியில, கூந்தப்பகனய போட்டியிரல,
வபண்கண நண்பருக்க மாற்றிக்வகாடுக்கிறது – அந்த நிகலகம ெரறது வபரிய
ெ போட்டியிஷயம். வபாதுொ அதுமாதிரினனா தற்வகாகல ரதாணும், வபாறாகம
ரதாணும், ரகாெம் ரதாணும், அெங்களாகக் வகால்லணும்னு ரதாணும். இந்த
மாதிரித்தான இருக்கம். இகதத்தாண்டி இப்படிவயாரு நிகலகம ெரறதுக்க
எனன காரேணம்?

வவணுவுகோபகோல்: அப்படியான ஒரு ஆள இல்கலனு நதீங்க நிகனக்கறதீங்களாகா?
ொத்தியம் வரோம்பக் ககறவு. இப்ரபா இந்த முடிவு எடுப்பதற்க மிகப்வபரிய
மனப்ரபாரோட்் படைங்கள ரெணும். ஆனா ஒரு அொல்் படைாத்தான எடுக்கிறான.
இெனமின் மீது ஒரு நம்ப போட்டியிக்கக. இெனமின் மீது ஒரு கனெளிவு. அென அந்தக் கடும்பத்துல
மிக முக்கியமான நண்பனாத்தான இருக்கான. கடும்பம் அழிஞ்சு ரபாகணும்,
கடும்பம் வகட்டுப் ரபாகணும்னு நிகனக்கக்கூடிய நண்பன கிக் படையாது. ஆனால்,
அெளுக்கனனு ஒரு இ் படைமிருக்கில்கலங்களாகா.?
இரேண்டு ெ போட்டியிதமான இயக்கங்கள உண்டு. ஒனறு, உறவுரீதியானதா இருக்கலாம்.
தாய்கமரீதியாக்கூ் படை இருக்கலாம். தனகனச் ொரந்து, ஒரு வபண் ொழ்க்கக
பூரோவும் இழந்து வகாண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இ் படைம் இருக்க. ஒரு
எழுத்தாளாகனுக் படைய கனெளிொக்கூ் படை நதீங்க எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு ெினன
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ெ போட்டியிஷயம்தான. ஆனால், ஏன மூனறு ரபர ரெரந்து ொழக்கூ் படைாது? ஒரு நண்பன.
அென வெறுத்து ஒதுக்ககல. திருமணம் பண்ண போட்டியிக்கி் படைட்டும். நானும் கூ் படை
இருக்ரகங்கிறதுதான. அது நிகழ்ந்தப போட்டியின தான மனெளிதனுக் படைய ஆட்் படைம்
ரெறுெ போட்டியிதமாகத் வதா் படைங்ககிறது. எனகன மதிக்ககல. எனகன avoid பண்றா.

தியாக: அதுதான இயல்பு. ஆனா இது ெந்து இயல்பு இல்கலனு ரதாணுது.
வவணுவுகோபகோல்: அந்த இ் படைத்துக்கப் ரபாறது. அதாெது, அந்த கபயனுக்கக்
கட்டிக்வகாடுக்கிறதுனனு வொல்லிட்டு – அந்தப் வபண் வதளாகெளிொக இருக்கா. அது
அல்ல – இப்படிரய இருந்தரேலாம்னுதான நிகனக்கிறா. அந்தப் வபண்கணப் பற்றி
நாம் ஒரு பாய்னட்கூ் படைக் கற்றம் வொல்லமுடியாத அளாகவுக்க நல்லெ தான.
ரநரந்தாச்சு. இெகனக் கல்யாணம் பண்ண போட்டியியாச்சு. இது ஒரு முக்கியமான
ெ போட்டியிஷயம் அல்ல.

தியாக: இந்தப் வபண்ணுக்கத்தான கல்யாணத்துக்க அப்புறம் மாற்றம் ெருது.
She has totally changed.

வவணுவுகோபகோல்: ஆங்…இதுதான பக் படைப்பாளாகெளிய போட்டியினுக் படைய பயணம்னு வொல்றது.
இங்ரக அப்படித்தான நிகழும்னு நான நிகனக்கிரறன. நான யூகிக்கிரறன.

சுரரேஷ: இந்த இ் படைத்தில நதீங்க இனவனாரு ரகாணத்கத ெ போட்டியிட்டுட்டீங்கரளாகானனு
ரதாணுது. வபாதுொ நம்ம ெமூகத்தில திருமணம்கிறது வரேண்டு ரபர
ெம்பந்தப்பட்் படைது மட்டுமில்கல. கடும்பங்கள ெம்பந்தப்பட்் படை ெ போட்டியிஷயம். நதீங்க அந்த
இ் படைத்தில அந்தப் வபண்ரணா் படை தாயார தகப்பனாகரேரயா இெரனா் படை தாயார
தகப்பனாகரேரயா கெனமாத் தெ போட்டியிரத்திட்டீங்கரளாக. உங்க வொல்லிரலரய, நதீங்க
‘வெஞ்ெிட்டீங்கரளாகா’ – அந்த இ் படைத்திரல.

வவணுவுகோபகோல்: இல்கல. இந்த மூனறு ரபருரம இருக்கக்கூடியது
அெரகளுக் படைய கிரோமத்தில் அல்ல.

சுரரேஷ: திருப்பூரல.
வவணுவுகோபகோல்: ரெகலக்க ெந்த இ் படைம். இது அெங்களுக்க ஒரு ெெதி
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அல்லொ.

தியாக: ஆட்் படைத்திரலயும் இப்படித்தான.
சுரரேஷ: ஆட்் படைத்திரல இயல்பா ந் படைக்கது. அெ ரபாய போட்டியி் படைறா.
வவணுவுகோபகோல்: இதுக்க இனவனானனு வொல்ரறன. ஒரு நண்பர, இப்படி
ந் படைந்திருக்கனனு ஒரு ெினன, வெெ போட்டியிெழிச் வெய்தி வொனனார. இந்த மாதிரி,
நண்பனுக்க அெர திருமணம் வெய்து கெத்தார, அப்படினு ஒரு வெய்தி. இந்தச்
வெய்திதான எனக்க இதற்கான கரு. ஒரு ெினன ஒரு ெரிச் வெய்தி. இந்தச்
வெய்திய போட்டியினுக் படைய ஆதாரேம் –
இகத கெத்துக்வகாண்டு – நான வொனரனனெளில்லீங்களாகா, வெய்திெந்து நாெலா,
கறுநாெலா மாறிய போட்டியிருக்கனு வொல்ரறனெளில்ல. ஆனால், முழுக்க முழுக்க உ் படைல்
எனனுக் படைய உ் படைல்தான. இதுரல, ஒரு வபரிய ரெடிக்கக எனன
வொல்லணும்னா, ஒரு நண்பர – வநடுஞ்ொகலய போட்டியில பண போட்டியியாற்றுறார.
வஜயகாந்தன மாதிரி ஒரு ரபரு – ஒரு ொெகரோ இருந்தார. தயங்கித் தயங்கி
எனனெளி் படைம் ெந்தார. ‘ொர, உங்ககிட்் படை ஒனனு ரகட்கலாமா?‘னனார.
ரகளுங்கனரனன. “கூந்தப்பகனகயப் பற்றி ரகட்கலாமா?” ரகளுங்கனரனன.
“தப்பா ஒனனும் நிகனச்சுக்க மாட்டீங்கரளாக?” இல்கல, நிகனச்சுக்க மாட்ர் படைன.
‘ொர, உங்களுக்க ஆண்கம இல்கலயா?’ நான கககயப் ப போட்டியிடிச்சுக் கலுக்கிரனன.
அதாெது எனனனனா, அது நானாகரெ மாறிய போட்டியிருக்ரகன. ஒரு பக் படைப்பு ெந்து –
அப்படிக் ரகட்் படைாரு. அதுதாரன பக் படைப்பு.

தியாக: எழுத்தாளாகனெளின வெற்றி.
சுரரேஷ: இது பால்கனெளிகளுக்க இனனும் வபாருத்தமா இருக்கனன வொல்லலாமா?
(ெிரிப்பு)
வவணுவுகோபகோல்: ‘பால்கனெளிகள’ படிச்ெிட்டு ெெந்தகமார அண்ணா வொனனார,
‘இது திருநங்கககளுக் படைய ரெத புத்தகமுனனு. இகத அெர வொனனரபாதுதான
வநனச்ரென, இனனும் ஆழமா பயணப்பட்டிருக்கலாரமானனு. ஏனனா, இவ்ெளாகவு
வபரிய ொரத்கத கிக் படைக்கிறரபாது – கிக் படைக்கம்னனு வநனச்சு எழுதல்ல.

பதகோலைு ுகோலகோண்டதழ் 2-

சு வவணுவுகோபகோல் சிறப்பப்பிதழ்

61

கிக் படைச்சுருச்சு. அப்ப இனனும் பல்ரெறு பரிமாணங்கரளாகா் படை
பண்ண போட்டியிய போட்டியிருக்கலாரமனனு ஆரெம் ரதாணுது.
இனெளி ‘கூந்தப்பகன’க்க ெரரறன. ஒரு ரதரந்த ொெகன, நல்ல ஆளுகம –
வஜயன ெந்து எனன பண்ண போட்டியினாரனா, ரெணுெ போட்டியினுக் படைய ஒரு மகத்தான
கெ போட்டியித்துெ உச்ெம்னு எழுதிய போட்டியிருக்கார. எனன ெ போட்டியிெயம்னா, அெருக்கத் வதரியும்,
ரெணு எப்படி முரேட்டுப் கபயனனு. ஆனால், இெரு ஒரு ொெகன, எனகன
யாருனனு வதரியாத அளாகெ போட்டியில ெந்திருக்கார. இந்தக் ரகளெ போட்டியி ரகட்் படைார.
அப்பனனா, அந்த ரெதகனகய, அெனுக் படைய ரெதகனகய – அந்த
ஆண்கமயற்றெனெளின ரெதகனகய ஒரு இலக்கியொதியா, ஒரு பக் படைப்பாளாகெளியா,
ஒரு மனுஷனா வநருங்கி இருக்ரகனகிறது இருக்கில்கலயா. இப்ப ொங்க. இப்ப
புதுொ எழுதெரேக்கூடிய ப போட்டியினநெதீனத்துெம்னு வொல்ரறாமில்கலயா, இந்த
இதயத்தினுக் படைய வநருக்கத்கத அந்த எழுத்து அக் படையுதா, இல்ல வெக்கஸி. யாரும
அக் படையுதானனுதான நான ரகட்கிரறன. உங்களுக் படைய ரநாக்கம் எனன? இது
வெக்ஸ் ப போட்டியிரேச்ெகனதான. ஆனால், ஆனமாெ போட்டியினுக் படைய கண்ணதீர அல்லொ? ஒரு
இதயத்தினுக் படைய கண்ணதீர அல்லொ? நதீங்க, மறுபடியும் பாருங்க. ஜானகிரோமன
எப்படி ஆொன ஆகிறார எனறு. அெர எல்லாம் வெக்ஸ் ககததான எழுதினாரு –
அப்படி வொல்லமுடியுமா.
சுரரேஷ: அப்படி ஒரு கற்றச்ொட்டு இருந்தாலுரம…

வவணுவுகோபகோல்: இந்துவுக்கத் ரதகெ எனனது? ஒரு ொழ்க்கக அல்லொ?
பாற்க் படைலிரல ஒரு ரகளெ போட்டியி இருக்கில்லீங்களாகா. நதீ மககன இழந்தகதப்
பற்றித்தான ரபெிய போட்டியிருக்க. நான புருஷகன இழந்திருக்ரகரன! அப்படிச்
வொனனவு் படைரன அந்தக் கழந்கதகய இறக்கிெ போட்டியிட்டுட்டுக் கட்டிப்ப போட்டியிடிச்சுக்கிறா
இல்கலயா, அதுக்கம் இந்துவுக்கமான ஒரு உறவு இருக்கா இல்கலயா? ஒரு
பக் படைப்பாளாகெளி, அந்த ொெிப்பு அனுபெத்கதக் கண்ணதீர ொரந்து வநருங்கறதுதாரன
ஒரு முக்கியமான ெ போட்டியிெயம். ஒரு வபண்ணுக் படைய கண்ணதீர. ஒரு ஆண போட்டியினுக் படைய
கண்ணதீர. அதுதான உலகம் முழுக்க இலக்கியமா இருந்திருக்க.

சுரரேஷ: நதீங்க ஜானகிரோமன பற்றிச் வொனனதினால, ஒரு முக்கியமான
ரெறுபாடு. உதாரேணமா, பாலுறவு மின் மீறல் ககதகள இருக்கில்கலயா,
வநறிப்படுத்தப்பட்் படை உறகெ மின் மீறி நிகழ்கிற உறவு இருக்கில்கலயா – ரேட்ெண்யம்,
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அபாயச் ெங்க,…
கண்ணன: உளநினறு உ் படைற்றும் பெி.
சுரரேஷ: ஜானகிரோமன இதுமாதிரியாக நிகழ்கிற இ் படைத்கத வரோம்ப பூ் படைகமாகச்
வொல்லிட்டுப் ரபாறார. நதீங்க அகத வகாஞ்ெம் explicit ஆரெ வொல்றதீங்க. காலமா?

வவணுவுகோபகோல்: காலம் தான. அதாெது, ஒரு எழுத்தாளாகனுக் படைய சுதந்திரேம்
ஒனனு. அப்புறம் அந்தக் காலத்துக்க அதுக்க ரமரல அெரோல…வொல்லிய போட்டியிருக்க
முடியும். ஜானகிரோமனால வொல்லிய போட்டியிருக்க முடியும். ஏன, அம்மா ெந்தாளல
வமாட்க் படை மாடிய போட்டியில அெங்க படுத்திருக்கிற ெ போட்டியிஷயத்கத வகட்் படை
ொரத்கதலகூ் படைச் வொல்ொர. ரதெடியானரனா ஏரதா ஒரு ொரத்கதய
பயனபடுத்துொர, இல்லீங்களாகா?

தியாக: அெர காலத்துக்க அதுரெ மிகப் வபரியது.
வவணுவுகோபகோல்: அெர ரநாக்கம் இகத எழுதக்கூ் படைாதுனனு இல்கல. ஆனால்
இகத எழுதினா இெங்க நம்மகளாக ரெவறானனா மதிச்ெிருொங்க.
இலக்கியத்தினுக் படைய தகககமய போட்டியிலிருந்து ப போட்டியின தளளாகெளிடுொங்கங்கிற

ஒரு

அச்ெவுணரெ போட்டியினாரல அப்படி எழுதிய போட்டியிருக்கலாம். நம்மளுக்க காலச் சுதந்திரேம்
இருந்தது. இருக்கது. அதனாலதான அந்த இ் படைம் எழுதிரனன. ஆனாலும்கூ் படை
நான எந்த அளாகவு அகதப் பயனபடுத்தணும், எதுக்காகப் பயனபடுத்தரறனகிறதும்
இருக்க. அளாகவு கூ் படை இல்கல. அதனுக் படைய ரநாக்கம் எனன? அளாகவுக்க ஒரு
பக்கம், வரேண்டு பக்கம் கூ் படை எழுதலாம். அந்த வரேண்டு பக்கத்துக்கான ரநாக்கம்
இருக்காங்கிறதுதான ரகளெ போட்டியி.

அனபழகன: உங்க பால்கனெளிகளரல திருநங்கககள பற்றி ெருது. முடிவு
வகாஞ்ெம் வபாருத்தமாத் வதரியகல. இதுரெ கநனா ெந்து ரகாமதினு ஒரு
ெிறுககத எழுதறார. அதுல முடிவு கச்ெிதமா இருந்தது. பால்கனெளிகள கறுநாெல்.
எனக்க ஏரதா முழுகம வபறகலரயானனு ரதாணுது. ஒரு கழந்கதகயத்
தத்வதடுக்கிறது மாதிரி – எனக்வகனனரொ வெயற்ககயாத் வதரிஞ்ெது.

ரெணுரகாபால்: திருநங்கககயப் பற்றி எழுதுெகதப் பற்றி இப்ப நான எனன
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நிகனக்கிரறனனா, ஒரு திருநங்ககரயாடு ஒட்டி உறெ போட்டியிருந்திருந்தா இனனும்
நல்லா எழுதிய போட்டியிருப்ரபரனா? நட்பாத்தான வொல்ரறன. ஒரு பக் படைப்பாளாகெளியா, ஒரு
திருநங்ககயுக் படைய நட்பு இருந்திருந்தா இனனும் நல்லாய போட்டியிருந்திருக்கரமானனு
ரதாணுது. ஆனால், எனக்க திருநங்ககககளாக ஒரு எல்கலெகரே பாரக்கக்கூடிய
ொய்ப்பு இருந்தது.
ெினன ெயெிரல, எங்க பக்கத்து ஊரல கிருஷணனனு ஒரு கபயன இருந்தான.
டிரோமா ரபாடுறதுக்க ஒரு வபாம்பளாகப்புளளாக மாதிரி ஆளாகத் ரதடிகிட்டு இருந்ரதாம்.
நான அப்ப, பத்தாெது படிச்ெிட்டிருக்ரகன. அப்ப, ஞானரெகரேனனு ஒருத்தர
பாக்கியரோஜ் மாதிரி ஒரு வபரிய க் படைரேக்் படைர ஆகணும்னு வபரிய கனவுல
இருந்தார. அெர எனன பண்ணுொர, ெினனச் ெினனக் ககதவயழுதி, ஒரு
காளாகெளியம்மன ரகாய போட்டியில், இந்த மாதிரி இ் படைங்களாகெளில் நா் படைகம் ரபாடுொர. அெர
அப்ரபாத்தான டிகிரி முடிச்ெ ரநரேம். அப்ப வபாம்பகளாகப்புளளாக மாதிரி ொயல்
ரெணுரமங்கிறதுக்காக பக்கத்து ஊரல இருந்து, கிருஷணகனப் ப போட்டியிடிச்ெிட்டு
ெந்தார. நாங்க அப்ப ெினனப் பெங்க. அெகனப் பாரத்திருக்ரகாம் – நக் படை உக் படை
ொயல் பாெகனனு. இயல்ப போட்டியிரலரய அெங்களாகக் கூரந்து பாரக்கம்ரபாது,
அெங்களாக மாதிரிப் ரபசுரென நான. ‘யக்கா, ெணக்கம்கா, எப்படிக்கா ரபாறதீங்க’
அப்படினனு ரபசுரென (ெிரிப்பு). ெினன ெினன தூரேத்தில இருந்து பாரத்த
அனுபெம் இருக்கது.
இந்த திருநங்ககக்க, அெனுக் படைய பரேப்ப போட்டியிருக்கில்லீங்களாகா, எந்த ரநரேத்தில எங்க
இருப்பானனு வொல்ல முடியாது. இந்த ரநரேத்தில இங்கிருப்பான. நாகளாகக்க
ட்வரேய போட்டியினல ரபாய போட்டியிட்டு இருப்பான. பயண ொத்தியம் ெந்து நம்மளாக ெ போட்டியி் படை ஜாஸ்தி.
ஏனனா கடும்பத்கத ெ போட்டியிட்டு இருக்கான. எந்த இ் படைத்திரலயும் இருக்கலாம். இது
ஒனனு. நான பாரத்த திருநங்ககய போட்டியிலிருந்து அெங்களுக் படைய உளளாகத்துக்க நான
வகாஞ்ெம் தாெரறன. நான ஒரு திருநங்ககயா, எப்படி நான கூந்தப்பகனல
ஆண்கமயற்றெனா மாற முயற்ெி வெய்யறரனா, அது மாதிரி திருநங்ககயா
மாறினனா மாறகலயாங்கிறது வரேண்் படைாெது. ஆனா ஒரு பக் படைப்பாளாகெளிக்க கூடு
ெ போட்டியிட்டுக் கூடு பாயக்கூடிய ஒரு தனகம ரெணும். ஆனா எங்ரகரயா ஒரு
இ் படைத்திரல, திருநங்கககள ஒரு கழந்கதகயத் தூக்கி ெளாகரத்தகலங்கிறகத
நதீங்க வொல்ல முடியுமா?

அனபழகன: அப்படிச் வொல்லகல. வகாஞ்ெம் வெயற்ககயாத்
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வதரிஞ்ெதுனனுதான வொல்ரறன.
வவணுவுகோபகோல்: ெரி. ஆனால், அப்படி நான பாரத்திருக்கிரறன. கெக்கிளல ஒரு
வபாண்ணு – ஒரு திருநங்கக – ஒரு கழந்கதகய எடுத்து ெளாகரத்தறத நான
பாரத்திருக்ரகன. பாரத்திருக்ரகனனா, ஒரு fraction of a second தான. நான
ரகட்ர் படைன. எனன, இந்த கழந்கதரயா் படை. ‘அெ ெளாகரக்கிறாப்பா,’ அப்படினு
வொனனாங்க.
அப்புறம், இனவனானனு, நான திருநங்ககக்கரிய உணரெ போட்டியிருக்கில்லீங்களாகா அத
வரோம்ப கெனமா ககயாண்டிருப்ரபன, அெ ொழ்ெதற்கான ஒரு ெழி அது.

சுரரேஷ: அது ஒரு கெ போட்டியித்துெமான இ் படைம்தான. கழந்கத வபற்றுக்வகாளளாக
முடியாத ஒருத்தர, ஒரு கழந்கதகய எடுத்து ெளாகரத்தி தாயாகிற உணரச்ெில,
sublimation னு ஒனனு இருக்கில்கலயா. எனக்க அந்தக் ககத வரோம்ப திருப்தியா
இருந்தது. ‘இகழக(ள)’ளுரம வரோம்ப முக்கியமான ஒரு ககத. தலித்ரதா் படை பாடு

இகழகளல இனனும் நல்லாய போட்டியிருக்கம். மகலக்கப் பயணம் ரபாறானெளில்கலயா,
வரோம்ப அற்புதமா இருந்தது. இென ரபாறான, பெங்க அெகன ெ போட்டியிட்டுட்டு
முனனாடி ரபாய போட்டியி் படைறாங்க. அப்ப அென நிகனச்சுக்கிறான, எனக்க எப்படித்
ரதாணாம இருந்தது. ஒரு பயணம் ரபாறாங்க. ஒரு ப போட்டியிக்னெளிக் ரபாறாங்க. நம்மளாக
எப்படி அெங்க கூட்டிட்டுப் ரபாெங்கனனு நிகனச்ரெனனு வொல்லிக்
ககமஞ்சுட்டு ரபாறது…வரோம்ப நல்லாய போட்டியிருந்தது.

வவணுவுகோபகோல்: அந்தக் ககதகயப் படிச்சுட்டு, இப்ரபா நாம
பாரத்ரதாமில்கலயா, லிங்கம்னு ஒருத்தர. அந்தச் ரெப்் படைரஸ் படிச்சுட்டு,
ெ போட்டியிக்கிெ போட்டியிக்கி அழுதாறாம். ரபானல ரபசும்ரபாரத ககநடுங்க அழுகறார.
ெெந்தகமார அண்ணாகிட்் படை ரபான பண்ண போட்டியி, இந்த இகழகள நான படிச்சுட்ர் படைன.
அந்த ப போட்டியிரியாண போட்டியி ொப்பாடு ொங்கிட்டு ெரறான இல்கலயா, ொங்கிட்டு
ெந்தவு் படைரன அதுல கறி இருக்காது. வெறுமரன ப போட்டியிரியாண போட்டியிதான இருக்கம்.
‘எங்ரகம்மா ப போட்டியிரியாண போட்டியி’னு அென ரகட்பான. அகதப் படிக்கம் ரபாது அெரோல
தாங்க முடியல…அழுதுட்் படைார. அதுக்கத்தான, கண்ணன, நான
ெரும்ரபாவதல்லாம் ொப்பாடு ொங்கிக் வகாடுப்பாரு. அெர ெினன ெயெில பட்் படை
அெமானம்…வரோம்ப ஏழ்கமய போட்டியில ெளாகரந்தெரு.. தலித் – அெர வொனனாரு, ‘ தலித்
எழுத்தாளாககரே ெ போட்டியி் படை நதீதான தலித் ககதகய எழுதிய போட்டியிருக்ரக’ அப்படினனு. ஒரு
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தலித் வொனன ொெகம். ஒரு தலித் ொழ்க்கககய தலித் எழுத்தாளாககரே ெ போட்டியி் படை
கெ போட்டியித்துெமா வொனனது நதீ மட்டும்தானனு. ஒரு நல்ல ொெகர.
ஜானகிரோமனுக் படைய ரேெிகர. வபரிய படிப்பாளாகெளி. தஸ்தவயவ்ஸ்கி, ் படைால்ஸ்் படைாய்,
ஜானகிரோமன மூெகரேயும் வகாண்் படைாடுகிறெர. 65 ெயெிலயும் தினம், தினம்
புதுசுபுதுொப் படிக்கிறார.

கண்ணன: நதீங்க இரேண்டு extreme ரலயும் இருக்கறதீங்க. ஒரு பக்கம் வரோம்ப
ரநரேடியா, வரோம்ப உக்கிரேமாச் வொல்றதீங்க. ஒரு பக்கம் வரோம்ப கெனமாப்
பாரத்தாத்தான வதரியுது. இப்ரபா, ‘புற்று’ ககதய போட்டியிரல ஒரு வபண் ெிசு ெகத
பற்றியதாகத்தான நான புரிஞ்சுகிட்ர் படைன. கழந்கதகள, நாகயப் பற்றிய
ககதயாகரெ ரபாய போட்டியிட்டிருக்கம். கக் படைெிலதான ஒரு வபண் கழந்கத மின் மீதான
ஒனறாக ரெறு ஒரு பரிமாணம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்க. ‘உளளாகெளிருந்து

உ் படைற்றும் பெி’ய போட்டியிலும் கக் படைெிரல மட்டும்தான ஒரு ் படையலாக்ல வெளாகெளிெரும்.
வவணுவுகோபகோல்: ஒரு பக் படைப்பாளாகெளி ஒரு ெ போட்டியிஷயத்கத எழுதும்ரபாரத
ரதரந்வதடுக்கிறான. யாருக் படைய பாரகெய போட்டியிலிருந்து எழுதலாம். மிக முக்கியமா
ெிறுககதய போட்டியில். நாெகல நதீங்க ககலச்சுப் ரபாட்டுறலாம். யாருக் படைய
பாரகெய போட்டியிலிருந்தும் நதீங்க அத்தியாயங்களாகா எழுதலாம். ஒரு சுதந்திரேம் இருக்க.
ெிறுககதல வரோம்ப கெனமா இருக்கணும். அதுதான ஒரு எடிட்் படைர ரெணும்னு
வொனனதுகூ் படை. லா.ெ.ரோ.கிட்் படை – அெனனு வொல்லிட்டிருப்பார. திடீரனு நானனு
கூ் படை ெந்துரும். அதுக்காக அவதல்லாம் ககறனனு இல்கல. நம்ம எடிட்
பண்ண போட்டியிறலாம். இவதல்லாம் ஒரு வபரிய ககற கிக் படையாது.
இப்ப எனனனனா, அந்தக் ககதக்களளாக ஒரு கழந்கதய போட்டியினுக் படைய பாரகெதான
இருக்க. ஒரு ெினனப் பாப்பாவுக் படைய பாரகெல ரபாகது. அெ நாய்க்கட்டி
ெளாகரக்கிறா. நாய்க்கட்டி எந்தக் கட்டியும் ெளாகரக்கலாம்னுதான அெ நிகனப்பா.
ஆனா ெமூகத்துல எங்க பாரத்தாலும் வபண்கட்டிகய நாம எடுத்து ெளாகரக்கிறரத
இல்கல. ஆண் கட்டிதான. ரநற்றுக்கூ் படை ஒரு நாய்க்கட்டி என கபயனுக்கப்
ப போட்டியினனால ஓடிெந்துச்சு. ‘அம்மா இகத எடுத்து ெளாகரக்கலாமா’னனு அென
வொனனான. அப்புறம் பாரத்தா, பக்கத்து ெதீட்டுக்காரேங்வகல்லாம் அது
வபண்கட்டினு வொல்றாங்க. ரநத்துக்கூ் படை ந் படைந்தது. இயல்பான ெ போட்டியிஷயம்தான.
இனனும் கிரோமத்துல தாய் நாய், வபண் நாய் ஆறு கட்டி, ஏழு கட்டி
ஈனறுச்சுனனா, நாலு வபாட்க் படைக்கட்டி இருக்கம். வரேண்டு ஆண் கட்டி இருக்கம்.
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அல்லது ெமமாத்தான இருக்கம். இது மூணு அது மூணு இருக்கம். இந்த
மூகணயும் எடுத்துட்டுக் வகாண்டுரபாய் புற்றுல உளளாக ெ போட்டியிட்றுொங்க. வமாட்டுக்
வகணறு. இது எங்க கிரோமத்துல ந் படைக்கிற ஒரு ெ போட்டியிஷயம்.
இப்ரபா, அந்தக் ககத யாருக் படைய point of view ல வொல்ரறனனா, அந்த
ெிறுமியுக் படையது – ஒரு மூணாங்கிளாகாஸ் நாலாங்கிளாகாஸ் ரபாகக்கூடியெ.
அெளுக்க எந்த அளாகவுக்க இவதல்லாம் வதரியும் – வபண் கட்டிகய புற்றில
ரபாடுொங்களாகா, கிணற்றில ெ போட்டியிடுொங்களாகானவனல்லாம்

வதரியாது. அெளுக்க

ஒரு கட்டிங்கிறதுதான மிக முக்கியமானதா இருந்துச்சு. ஒனனு. அெளுக்க ஒரு
இரமஜ் ெந்துகிட்ர் படை இருக்க. தம்ப போட்டியிக்க முனனாடி ஒரு வபண் ப போட்டியிறந்தாளாகா,
அப்படினனு. ஒரு வரேண்டு மூணு ெருஷம் முனனால கட்டில்ல ஒரு கழந்கத
உருண்டுகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ரதாற்றம் ெந்துகிட்ர் படை இருக்க. ரகட்் படைா,
பதிலில்கல. இப்ரபா ஒரு ரகளெ போட்டியி ரகட்கிறா. ரகட்கம்ரபாது, பக்கத்து
ெதீட்டுக்காரேங்க யாரும் வொனனாளாகா, அப்படினனு ஒரு எரமாஷன ெரும்.
இல்கலம்மாங்கிறா. இெளுக்க அந்த இரமஜ் ெந்துகிட்ர் படை இருக்க. அதுரெ ஒரு
ொெகன புரிஞ்சுக்கி் படைலாம். நான ரபாய் ெ போட்டியிளாகக்க ரெண்டியதில்கல. இங்கதான
ஒரு முற்ரபாக்க எழுத்தாளாகனுக்கம் ஒரு ககலஞனுக்கம் உளளாக ெ போட்டியித்தியாெம்.
ரபாதும். அது ொெகனுக்கத் வதரிஞ்ெிடும். அப்புறம் கழந்கதய போட்டியினுக் படைய
பாரகெய போட்டியில வொல்ரறங்கிறது முக்கியமான ெ போட்டியிஷயம். அதனால அங்க
ககறந்தபட்ெமா இருக்க.

உளளாகெளிருந்து உ் படைற்றும் பெி கூ் படை கக் படைெில அந்த பதிவனட்டு ெயசுப்
வபண்ண போட்டியினுக் படைய ரகாணத்திலதான வொல்ரறன. அண்ணனுக் படைய உகழப்பு…இது
ஏன வதரியாது – நம்ம கிரோமங்களாகெளிரல, ெில மின் மீறல்கள அக்கா தங்கச்ெிக்களளாக
ந் படைக்கதுனனா, கக் படைெிலதான நமக்க அந்தச் வெய்தி ெந்து ரெரும்.
நண்பரகளுக்கத் வதரிஞ்ெிருக்கம். இந்தியச் ெமூகத்தில அப்படித்தான
இருக்கமுடியும். அதுதான பக் படைப்பாளாகெளி, பண்பாட்டு இகழய போட்டியினுக் படைய
மரனாபாெத்துல எழுதணுங்கிறதுக்கக் காரேணம் அதுதான. இந்த
மரனாபாெத்தில நதீங்க ஒரு ெ போட்டியிஷயத்கதச் வொல்லணுங்கிறது. இப்ப அந்த
பாப்பாவுக்க எப்பத் வதரிஞ்ெிருக்கம். ஒரு கனவு மாதிரித்தான இருக்க. காகலத்
வதா் படைற மாதிரி இருக்கது. உலுக்கி ெ போட்டியிழுந்தா, அெனும் ஒனனும் இது
பண்ணகல. ஒரு க் படையலாக் தான, ‘அக்கா அெங்க வொல்லகலயா?’
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சுரரேஷ: வரோம்ப உக்கிரேமாத்தான இருந்தது. அக்கா எல்லாம்
வொல்லகலயாங்கிறது.

வவணுவுகோபகோல்: அதுவும் தகலகனெளிந்து வகாண்டுதான வொல்றான. ‘அக்கா
அெங்க வொல்லகலயா?’ இதுக்க ஒரு கண்ண போட்டியியம் இருக்கில்லீங்களாகா? ஒரு
இ் படைம் இருக்கில்லீங்களாகா? இகத வெக்ஸ் ககதனு வொல்ெதீங்களாகா நதீங்க? ப போட்டியின
நெதீனத்துெம்னு வொல்றதீங்கரளாக, அந்த ப போட்டியின நெதீனத்துெத்தினுக் படைய மிகப் வபரிய
ப போட்டியிரேச்ெகன அல்லொ இது?

சுரரேஷ: இது ஒருெககயான starvation பற்றிய ககத தாரன.
வவணுவுகோபகோல்: இதில யாரேக் கற்றம் வொல்ெதீங்க? கற்றச்ொட்டு
கெக்கமுடியுமா…எனற ரகளெ போட்டியி இருக்கில்கலயா. இகத வதரிெ போட்டியிப்பது தான
எனனுக் படைய ரநாக்கம் – இப்படி ஒரு ெிக்கல் இருக்கது. ெமூகத்திரல உளரளாக
நுகழஞ்ெிருக்க.

கண்ணன: இதிரல இவ்ெளாகவு நாசூக்கா வொல்லிட்டுப் ரபாறதீங்க. பட்டும் ப் படைாம.
ஆனா இரேட்ெண போட்டியியம் எல்லாம் வரோம்ப explicit ஆ இருக்ரக.

வவணுவுகோபகோல்: அது அல்ல. வொல்றரத அென தாரன. அந்த ரேட்ெண போட்டியியத்திரல,
+2 ல ஃவபய போட்டியிலானதற்க எனன காரேணம்னு ரத் படைறானெளில்ல. +2 ஃவபய போட்டியிலாகிறான.
ஃவபய போட்டியிலாகிறது இயல்புதான. ரெறு நிகனவுகள ஓடுது. அனுபெப்பட்் படைெரன
இெனதாரன. தனனுக் படைய அனுபெத்கதத் தாரன அென வொல்றான. இப்ரபா,
அகதக் கண்ணனுக் படைய பாரகெல வொல்றதுனனா, அதுக்க ஒரு லிமிட்ர் படைென
இருக்கனனு வொல்ல ெரரேன.

கண்ணன: இல்கல, இதில் வரோம்ப அதிகபட்ெமா இருக்ரகனனு ரகட்கிரறன. ஒரு
17 ெயது கபயனுக்க, அவ்ெளாகவு அனுபெங்கள, அதுவும் வெவ்ரெறு
மனெளிதரகரளாகாடு ொத்தியாமா?

வவணுவுகோபகோல்: கவரேக்ட் கவரேக்ட். இது ஒரு நியாயமான ரகளெ போட்டியிதான. நதீங்க
வொல்றகத நான இப்படி எடுத்துக்கரறன. ஒரு ககத வொல்கிற அளாகவு
இெனுக்க அவ்ெளாகவு அனுபெம் இருக்கமா.
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கண்ணன: அனுபங்களங்கிற ரபாது, ஒருத்தர வரேண்டுரபரனாக்கூ் படை
பரேொய போட்டியில்கல. நிகறயப்ரபரகூ் படை இத்தகன அனுபெங்கள
ொத்தியமாங்கிறதுதான எனனுக் படைய ரகளெ போட்டியி?

வவணுவுகோபகோல்: வரேண்டு ரபர தான.
சுரரேஷ: அெனுக் படைய ெித்தி முகறயாகக்கூடிய ஒருத்தரும், வஜயரோண போட்டியியும்.
வவணுவுகோபகோல்: அந்த +2 கபயனுக் படைய அனுபெத்கதத்தான அந்தக் ககதல
வொல்ரறன.

சுரரேஷ: அகதச் வொல்லும்ரபாது, அெனுக்க அதிலிருக்கக்கூடிய த்ரில் ததீரோத
ஒரு இ் படைத்திரலரய வொல்ொன. த்ரில் ததீரேகல அெனுக்க இனனும். அகதத்
தாண்் படைகல. அந்த ெயசுக்கரிய த்ரில்கலயும் அென வொல்றான.

வவணுவுகோபகோல்: ஆமாம். த்ரில் தாண்் படைகல. அகத அென அக் படையமுடியுமானு
வதரியகல. அது going on. progress ந் படைந்துகிட்டு இருக்க. ஆனால் அந்தப் கபயன
இருக்கானெளில்லீங்களாகா, அெனுக்க நதீங்கதான ஒரு மரேகப கெச்ெிருக்காடகீங்க. ஒரு
அஞ்சு ெயசுப் கபயனுக்க, அம்மாவுக்க இப்படியான மின் மீறல்கள இருக்கிறதுனால,
அம்மாகெ அென ஒனனும் ககறொச் வொல்லி் படைமுடியாது. அம்மாெ போட்டியின
ரநெிப்புக்கரிய ஆளனு அெகனயும் ககறயாகச் வொல்லி் படைமுடியாது. அென
இனனும் வகாஞ்ெம் பக்கெப்பட்் படை ெயது – ஒரு 13,14 ெரும்ரபாதுதான
அம்மாகெப்பற்றிய, அெமானத்துக்கரிய ெ போட்டியிஷயமாய போட்டியிருக்கம். ஆனா, அென
கண்ணதீகரே ெந்து துக் படைக்கிறான இல்லீங்களாகா, ‘என கண்ணதீரோல் உன
துயரேத்கதக் தாங்கரென.’

கண்ணன: முடிவு நல்லா இருக்கம்.
வவணுவுகோபகோல்: நான அவமரிக்கன காரலஜ்ல சூப்ப போட்டியிரேண்் படைா இருந்ரதன.
எனனுக் படைய அகறய போட்டியிரல ஒரு காலண்் படைர வதாங்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த
காலண்் படைரல கபப போட்டியிளுனுக் படைய ெில ொெகங்கள இருந்துச்சு. அந்த ஒரு ொெகம்
அந்தக் ககதயா உருொகச்சு. ‘என கண்ணதீரோல் உன துயரேத்கதக் தாங்கரென.’
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அந்தப் கபயன வொல்றதில்கல. நானதான அதில வொல்ரறனனு கெச்சுகிடுங்க.
இம்மாதிரியாகக்கூ் படை ஒரு பக் படைப்புக்கான ெ போட்டியிஷயம் கிக் படைக்கம். ஆனா அந்த +2
கபயனுக் படைய அனுபெத்தில இருந்துதான வொல்ல ெரரறன.

கண்ணன: ஆனால் நதீங்க கிருஸ்தெரககளாகப் பனனெளிரேண்் படைாெது ெகரே பாரத்தரத
இல்கலனு வொல்லிட்டு, வரேண்டு மூணு ககதகளல பயனபடுத்திய போட்டியிருக்காடகீங்க –

நிரூபணம் கூ் படை ஒரு கபப்ளாகெளிக்கல் முடிவுதான.
வவணுவுகோபகோல்: அவமரிக்கன காரலஜ்லதான படிச்ரென. வரேண்டு extreme லயும்
இருந்திருக்ரகன.

சுரரேஷ: வரோம்ப ஆத்வதனடிக்கா ெந்திருக்க.
வவணுவுகோபகோல்: ரேட்ெண்யம் பற்றி இரேண்டு ரெடிக்கக. ஒரு புத்தகக்
கண்காட்ெில ஒருத்தர ெந்திருக்கார. ெந்தவு் படைரன – அது திகெவயல்லாம்

வநருஞ்ெில தாரன இருக்க? – ‘இெவனல்லாம் ஒரு எழுத்தாளாகனா, வரோம்ப
ரமாெமான எழுத்தாளாகன’னு வொல்லிருக்கார. ெெந்தகமார அண்ணாதான அங்க
கக் படைய போட்டியில உட்காரந்திருக்கார. ‘யப்பா, இங்க ொப்பா. நான இெனத்தாம்பா
உலகத்திலரய மகா எழுத்தாளாகனனு நிகனச்சுகிட்டு இருக்ரகன. நதீ எழுத்தாளாகரன
இல்கலங்கிற’னனார. ‘இல்ல ொர, நதீங்க இவதல்லாம் பப்ளாகெளிஷ பண்ணக்கூ் படைாது’
அப்படினறக்காரு. ‘ெரி, இலக்கியம்னா எனன’னு அெரும் ரபெிய போட்டியிருக்கார. அென
எந்த மனசுக்கம் ஆட்ப் படைெ போட்டியில்கல. ஒரு கிருஸ்த்துெ ெமுதாயத்தினுக் படைய
ெ போட்டியிதிமின் மீறல்ககளாக இென வொல்லிட்் படைானகிறதுதான

அெருக்க. கக் படைெில தான

‘உன ரபர எனனப்பா’னு அெர ரகட்டிருக்கார. அெர ரஜாெப்னு வொல்லிருக்கார.
‘அப்ப ெரிதான, உனக்க ப போட்டியிடிக்காது.’ அெர ஊழியத்கத நம்பக்கூடிய ஒரு
கிருஸ்துெரோ – கிருஸ்துெனனு வொல்லக்கூ் படைாது. கிருஸ்துெம் நமக்க நிகறய
வகாடுப்ப போட்டியிகன வெஞ்ெிருக்க- ஊழியத்கத நம்பக்கூடிய ஒரு கிருஸ்தெரோ
இருக்கலாம்.
இனவனாரு நண்பர – இந்த லிங்கம்னு வொல்ரறனெளில்ல. அெங்க ஊரல –
ரெலூரல் – எல்லாரம தலித்துகள, அதிகமா கிருஸ்துெரகளாக இருப்பாங்க. அெர
வொனனாரு, ‘ரெணு, எப்படி இவ்ெளாகவு ெரேளாகமா ெருது – ஒரு கிருஸ்துென கூ் படை
இவ்ெளாகவு ஸ்ரலாகங்ககளாகச் வொல்ல ெரோரத. இகத எப்படிப் பண்ண போட்டியினதீங்க’
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அப்படீனனார. நான ஞாய போட்டியிற்றுக்கிழகம அவமரிக்கன காரலஜ் ெ போட்டியிட்் படைவு் படைரன,
டிெம்பர மாெத்துக்க முனனாடி, கிருஸ்துெக் கூட்் படைம் ந் படைக்கம். அப்பத்தான
தினகரேன, பால் தினகரேன எல்லாம் பாரத்திருக்ரகன. அங்க ரபாய் நினனு
ரெடிக்கக பாரக்க – கெட் அடிக்கப் ரபாரொம். வபண்கள கூட்் படைம் கூட்் படைமா
ெருொங்க. வரோம்ப அழகா இருப்பாங்க. மாகல ரநரேம், ஒரு அஞ்சு மண போட்டியிக்க
அப்படிரய கூட்் படைம் ரெரந்துகிட்ர் படை இருக்கம். 8 மண போட்டியிக்க வொற்வபாழிவு நிகழ்த்த
ஆரேம்ப போட்டியிச்ொங்கனனா, 11 மண போட்டியி ெகரேக்கம் இருக்கம். வபண்ககளாக கெட்
அடிக்கறதுக்காக நாங்க ரபாகம்ரபாது ஓரேத்துல நினனுக்கிடுரொம். அப்ரபா,
அங்கிருந்து தினகரேன வொல்ொர. ‘இங்ரக ெந்திருக்கம் மற்ற
மதத்துக்காரேருக்கம் இகறென அருள புரிொரோக. இந்த இ் படைத்திரல கரத்தர
ஆெிரெதிப்பார.’ ரகட்கிறதுக்கப் புதுொ இருக்கம். எனக்க இது புத்தம்பது உலகம்.
புதிய பண்பாடு. ஆனா எல்லாம் தமிழரகள. அதற்கரிய பண்பாட்டு
அம்ெத்ரதா் படைதான அந்தப் புதிய உலகத்கதப் பாரக்கிரறன. உளொங்ககிரறன.
ரெடிக்கக மனத்ரதா் படைதான ரபாரனன. ஆனா, புதிய பண்பாட்டு முகறய
அறிஞ்சுக்கிரரறன. என கிரோமத்தில பாக்காத, கிட்் படைாத உலகம் இது. இப்ரபா,
அந்த ஸ்ரலாகமும் நம்மளுக்கக் காதுல ெ போட்டியிழுந்துகிட்டு இருக்கம். அப்புறம்
காரலஜ் ரெப்பல்(chapel) இருக்கது. நாளரதாறும் அங்க ரபாதகன ந் படைக்கம்.
இவதல்லாம் காதுல ெ போட்டியிழுந்ததகத கெத்துக்வகாண்டு அகதப் பண்றதுதான.

அனபழகன: நதீங்க ரெகல பாரக்கம் ரபாது ொலமன பாப்கபயா இருந்தாரோ?
வவணுவுகோபகோல்: இல்ல, எனக்க அெர ஆெிரியர. 98 ரலரய ரிட்க் படையர
ஆய போட்டியிட்் படைார.

தியாக: காமமும் கண்ணதீரும் கலக்கிறது எப்படி? உதாரேணமா வெண்ண போட்டியிகலல
வதா் படைக்கத்தில காமப்பாரகெரயா் படை அந்தப் வபண்கணப் பாரப்பான.
முடியும்ரபாது படிக்கிறெங்க யார கண்ண போட்டியிரலயும் கண்ணதீர ெந்துரும். இந்த
ரேெொதம் எப்படி?

வவணுவுகோபகோல்: காமம் எனபது எல்லாருக்கம் இருக்கக்கூடிய ெ போட்டியிஷயம். ஒரு
முரேட்் படைான ஆளு, ரமாெமான ஆளுகிட்் படைக்கூ் படை இருக்கத்தான வெய்யும்.
நல்லெனுக்க மட்டும் இருக்கம், வகட்் படைெனுக்க இல்கல, அப்படிவயல்லாம்
கிக் படையாது. காமம் எனபது காமன (common )ஆன ஒரு ெ போட்டியிஷயம். ஆனால்
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முரேட்டுத்தனமான ஆட்களுக்கக் கூ் படை, அென ஒரு துயரேத்கதப்
பாரத்துட்் படைானனா, அந்த இ் படைத்துல காமத்கதெ போட்டியி் படை துயரேத்துக்க மிகப் வபரிய
இ் படைம் வகாடுப்பான. தனக்களரளாக ஒரு புது மனுென அென கண்் படைக் படையறான.
காமெயப்பட்் படைெனுக்களளாக

ஆனமா புத்துய போட்டியிரப்பு வபறுது. அந்த ஆனமா காமத்த

மின் மீறிக் கண்ணதீரோப் வபாங்ககெக்கது. அந்த இ் படைத்துல ரெற ஒரு முடிவு
எடுப்பானாங்கிறது இல்கல. இந்தக் ககதய போட்டியில ெரேக்கூடியது, சும்மா வபண்ககளாகப்
பாரக்கணும் ரபாகணும் அப்படிங்கிறதுதான. ரபாகம்ரபாது கூ் படை அந்தப்
வபாண்ணு நினனு பாரத்துகிட்டுத்தான இருக்கா. ரெற ப் படைத்துக்கப் ரபாறாங்க.
அப்ப அந்தப் ப் படைம் ரபா் படைகல. திரும்ப போட்டியி ெரறானுக. இவதல்லாம் இருக்கது. ஆனா
அெள ரநாக்கம், ‘வஜரோக்ஸ் கக் படைய போட்டியில இந்தப் பெங்களாகப் பாரத்திருக்கரன,
பாரத்திருக்கரன’னு நிகனக்கிறா.
இனவனானனு ொர, ஒரு 18 -25 ெயசுளளாக கபயனுக்க மகத்தான எண்ணங்கள
அதிகமா இருக்கம். நம்மளுக்க மகத்தான எண்ணங்கள வகட்டிதட்டிப் ரபாய போட்டியிரும்.
ெயது ஏறஏறஏற, எனக்கச் ெினன ெயதிலிருந்த ெமூகத் வதாண்் படைனா
மாறணும்கிற வபரிய ெ போட்டியிஷயம் இருந்துச்சு இல்லீங்களாகா, இப்ப பலம் படைங்க
இறங்கிய போட்டியிருச்சு. இனனெளிக்கான ொப்பாடு எனன, எப்படித் தகெகமத்துக்
வகாளெதுங்கிறதில தான இருக்ரகன. ‘எனகன அடிச்சுட்் படைான, தூக்க் படைா’னனா,
தூக்கிருக்ரகரன. நான ரயாெிக்ககலரய. பெிக்காக நான திருடிய போட்டியிருக்ரகரன.
எனனுக் படைய பெிக்கா இல்கல. எனனுக் படையா நண்பனுக் படைய பெிக்காக
திருடிருக்கரன. திரு் படை ரெண்டிய அெெியம் இல்கல. ஆனா, ெதீட்டில
வகாண்டுரபாய் ொப்பாடு எடுத்து தட்டுல ரபா் படைமுடியாது. ஏனனா, அென ெந்து,
அெங்க அம்மா இனவனாருத்தரரோ் படை ஓடிப்ரபானெங்கரளாகா் படை கபயன.
தாத்தாவுக் படைய ெளாகரப்ப போட்டியில இருக்கான. அெகன ெதீட்டில ரபாய் தட்டு எடுத்துப்
ரபாட்் படைம்னா எங்க அம்மா, இெரனா் படை எல்லாம் ரெரந்துகிட்டிருக்கியானனு
அடிக்கம். அப்ப எனன பண்றது . அெனுக்காகப் ரபாய் ரதங்காய் திருடிரனன .
இது மாதிரி ஒரு நூறு ககத. நான வொனரனனெளில்கலயா, என வொந்த
ொழ்க்கககய எங்ரகயுரம எழுதகலனு. ஆனால், இந்த ெம்பெங்கள, ஒரு
திரு் படைகனப் பற்றி எழுதும்ரபாது, எனக்க அந்த உக்கிரேமும் அந்த அனுபெமும்,
அென எனன பட்டிருப்பான, எனன திருடிய போட்டியிருப்பான, எனன ரநாக்கத்தில
ெந்திருப்பானகிறது எனக்க வதரியும்னு வொல்ரறன.

கண்ணன: அதுதான புத்துய போட்டியிரப்பு ககதய போட்டியில் திருட்டு தத்ரூபமா ெருதா?
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வவணுவுகோபகோல்: புத்துய போட்டியிரப்புல ரெறு மாதிரி ெரும். அது பசுவுக்காக,
ததீெனத்துக்காக திரு் படைறது. ெகஜம்தான ொர, கிரோமத்துல. எங்க ெதீட்டில, இப்ப
எங்க ப் படைப்பு இருக்கம். எங்க அண்ணன அழகா, வரோம்ப ரேம்மியமாப் ப் படைப்கபப்
பண்ணுொன. எப்படினா, 12 காகல ஊனடுொன. நல்ல உயரேத்துக்க ஊனடுொன.
ரமல பலகக ரபாட்டு, அதுக்க ரமல நாத்து – நாத்துனா, மாட்டுக்கான நாத்து,
இரும்புச்ரொளாக நாத்து- ஒரு 25 ெண்டி நாத்கத, இங்கிருந்து ஒரு 6 பாகத்திற்க
ஏற்றி, அகத நல்லா ரநந்து, ஒரு மாெம் பாரத்துகிட்ர் படை இருப்பான. அதுல
எெனாெது ஏறித் திருடிட்் படைா எப்படிய போட்டியிருக்கம்? அரத மாதிரிக் காடகீரழயும்
ரபாடுொன. காடகீழ மூங்கிகலப் ரபாட்டு, ஒரு ெினன ெந்து ெ போட்டியிட்டிருப்பான – ஏனனா,
ககரேயான ஏறக்கூ் படைாது. வகாட்் படைத்துக்க வெளாகெளிப்புறமா ரபாட்டு
கெச்ெிருந்ரதாம்னா, பயங்கரேமா இருக்கம். இதுல எெனாெது பத்திருபது
முடிகயத் திருடிட்டுப் ரபாய போட்டியிடுொன. இவதல்லாம் நிகழக்கூடியது தான. எங்க
ப் படைப்புனனு இல்ல, எல்லாப் ப் படைப்ப போட்டியிரலயும் நிகழும்.

சுரரேஷ: மனநிகல ப போட்டியிறழ்ந்தெரகளும் உங்க ககதகளல முக்கியமான
பாத்திரேங்களல ெரறாங்க.

கண்ணன: வெகளாகெளியான பாத்திரேங்களும் இருக்காங்க. கபத்தியங்களும்
இருக்காங்க.

சுரரேஷ: இரேண்டு ககத ஞாபகம் ெருது. அந்த கழந்கதகயக் வகானனு் படைற ஒரு
கபத்தியம். அப்புறம் வமத்தப் படிச்ெ கபத்தியம் ஒனனு.

வவணுவுகோபகோல்: இந்த வமத்தப் படிச்ெகத நான வொல்லி் படைரறன. நானும்,
எனனுக் படைய நண்பன வஜயரோஜ காலேஜ்ஜும் – இப்பவும் ரபானா, அெரனா் படைதான
சுத்துரென. அென மதுகரேரலரய ப போட்டியிறந்தென. ப போட்டியிரிட்ர் படைா ஸ்கூல்ல
தமிழாெிரியரோ இருக்கான. ஒரு ெரு் படைம் எனக்க இகளாகயென. ஆனால் வரேண்டு
ரபரும் ஒத்த நண்பரோ, ஒரரே க்ளாகாஸ்ரமட் மாதிரி ஆய போட்டியிட்ர் படைாம். ஒரு நாள
ஆரேப்பாகளாகயத்துல, பஸ்கஸி. யாருமெ போட்டியிட்டு இறங்கி – அென ெந்திருந்தான. ெண்டிய
நிப்பாட்டி, காடகீழ இந்த யாகனக்கல் பாலம் இருக்கில்லீங்களாகா, காடகீழ்ப்பாலம்னு
இருக்கம். தண்ணதீர ெந்தா ரமல ரபாகம். கெககய போட்டியின ரமல நதீர ரபாகம். ஆனா
அனனெளிக்க வகாஞ்ெ ரநரேம்தான. திரும்ப போட்டியி ெந்திட்டிருந்ரதாம். எனனுக் படைய ொடகீனெளியர
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ெ போட்டியிசுெநாதனனு ஒருத்தர. அெர அந்தப் பக்கமாப் ரபாய போட்டியிட்டிருக்கார. அெனாப்
ரபெிட்டு, அெனா உளாகறிட்டு, வரேண்டு பக்கமும் ரபாய போட்டியிட்டு, திரும்ப
ெந்திட்டிருந்தான. அப்படி, இப்படி, ப போட்டியிறக நினனான, கல் எடுத்துட்டுப்
ரபாய போட்டியிட்டிருந்தான. அென ப போட்டியி.எச்டி. படிச்சு முடிச்ெென. இந்த ஒரு காட்ெிகயப்
பாரத்ரதன. இவ்ெளாகவுதான. இந்தக் காட்ெிகயப் பாரத்தவு் படைரன, அகத
கெத்துக்வகாண்டு, நமக்க…

சுரரேஷ: வபண்ணா மாத்திட்டீங்க.
வவணுவுகோபகோல்: வபண்ணா மாத்துரறாம். அதற்கான ொத்தியங்கள இருக்கில்ல.
வபண்ணுக்கச் வொல்லும்ரபாது, ஒரு ஆண போட்டியினுக் படைய துயரேத்கதெ போட்டியி் படை ஒரு
வபண்ண போட்டியினுக் படைய துயரேம் எவ்ெளாகவு வபரிய ெ போட்டியிஷயம். ஏனனா, அெங்க தாரன
நசுக்கப்பட்் படைெரகளாகா இருக்காங்க. அல்லது சுரேண்் படைப் பட்் படைெரகளாகா இருக்காங்க.
அப்ரபா அந்த இ் படைத்கத நாம ப போட்டியிடிக்கம்ரபாது – ஒரு ரதரவுதான.
எழுத்தாளாகனுக் படைய ரதரவுதான.

அனபழகன: வபண்ணுனு பாரக்கம்ரபாது, உங்கரளாகா் படை இனவனாரு ககத –
மின் மீதமிருக்கம் ரகாதும் காற்று. அதுல ஒரு ெ போட்டியிபச்ொரிகய, அந்த அளாகவுக்க –
அெங்கரளாக வொல்ல முடியாது. அெங்க ரெதகன, அெங்க ரேணம்.

சுரரேஷ: பலதரேப்பட்் படை மனெளிதரகள. நிகறய வெகரேட்டி இருக்க உங்கள
ககதகளல.

வவணுவுகோபகோல்: இது அனுபெம் ொரந்ததில்கல. பக் படைப்புங்கிறது எனக்ரக
ரெடிக்ககயா இருக்க. மூணு ரகளெ போட்டியி இருக்க. ஒனனு – ெ போட்டியிபச்ொரிகய உனக்கத்
வதரியுமா? எனக்கத் வதரியாது. ெ போட்டியிபச்ொரிரயா் படை உனக்கத் வதா் படைரபு இருக்கா?
அதுவும் இல்கல. ெ போட்டியிபச்ொரிரயா் படை துனப துயரேங்ககளாக அருகிலிருந்து
பாரத்திருக்கிறாயா? அதுவும் இல்கல. ஒரு எழுத்தாளாகனகிறது மட்டும்தான.
ொெிப்பும் இருக்க. நான எழுத்தாளாகனாக உருொயாச்சு. அதாெது நுண்வெளாகெளி

கிரேகணங்கள ெந்தாச்சு. அப்ரபா எனனுக் படைய நண்பரகள – ரதனெளி மாெட்் படைம்
ொரந்து, அங்கிருக்கிற நண்பரகள – பாலசுப்ப போட்டியிரேமண போட்டியியனனு ஒரு கபயன
இருந்தான. ஆெிரியரோ இருந்தான. அப்புறம் ஆனந்த ெ போட்டியிக் படைனல கெத்தினனு
இருந்தாரு. பாஸ்கர ெக்தி. நாங்வகல்லாம் ஒரரே ெயசுக்காரேங்க. அெங்களும்
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ஒவ்வொரு ககதகள எழுதின காலம். எனகனத் ரதடி ெரறாங்க. ரதடி
ெரும்ரபாது வகாஞ்ெம் வகாஞ்ெமா இலக்கிய ெரச்கெகள ரபச்சு இதமாதிரி
இருக்க.
ஒரு நாள முற்ரபாக்க எழுத்தாளாகர ெங்கத்திரல ஒரு ெினன வதாகப்பு
ரபாடுறாங்க. ‘யாகனத் த் படைம்’னு வகாண்டுெரறாங்க. அகத நதீங்க ெ போட்டியிமரெனம்
பண்ணனும்னாங்க. நம்ம அப்பத்தான எழுத ெந்திருக்ரகாம். ஒரு நாெல்
எழுதிய போட்டியிருக்ரகாம்கிறதுதான. நண்பரகளுக் படைய ககதகள வரேண்டுவரேண்் படைா ஒரு
எட்டு ககதகள ரெரத்துத் வதாகத்தாங்க. அதுல ரதனெளி ொடகீருக் படையானுக் படைய
வரேண்டு ககத இருந்துச்சு. ஒரு ககத ஒரு ப்ரோஸ்டிட்யூட்க் படைப் பற்றியது. அெ
ரதனெளிய போட்டியில் நகரேத் வதருக்களாகெளில் அகலயறா. அெளுக்கப் பெிக் வகாடுகம. அனறு
ஒரு லாட்ஜ்ல காத்திகிட்டிருக்கா. அனனெளிக்க ஒரு ஆ் படைென கிக் படைக்கரெ
இல்கல. ஆனால், அனகறக்கத்தான அெள நிம்மதியாக ஒரு நல்ல
தூக்கத்கதத் தூங்கினாள, அப்படினனு ஒரு ககத. இகத நான கடுகமயா
எதிரத்ரதன. அெர வதருரொரேத்தில ஆப்ப போட்டியிள பழக்கக் படை கெச்ெிருந்தார.
ரகட்கிரறன, ‘நதீங்க, இனனெளிக்க இந்தக் கக் படை கெச்ெிருக்காடகீங்க.’ ஸ்டூல்
மாதிரித்தான ரபாட்டிருப்பார. ‘பழங்ககளாகவயல்லாம் துக் படைச்சுத் துக் படைச்சு
கெக்கறதீங்க. ஆப்ப போட்டியிள, ஆரேஞ்சுகள இவதல்லாம் கெச்ெிருக்காடகீங்க. இனனெளிக்கப்
பகவலல்லாம் அகத கெச்சுட்டு, இரேவு 9 மண போட்டியிெகரேக்கம் ஒரு பழமும் ெ போட்டியிற்காம
உட்காரந்திருந்தால், அப்பா் படைா இனனெளிக்கக் கககால் எல்லாம் ெலிக்கரெ
இல்கல, நிக்கக்கூ் படை இல்கல, அப்படினனு நிகனப்பருப்பீங்களாகா?’
‘இல்கல ரெணு, அது எப்படி நிகனப்ரபன?’
‘அரததான ொர. நதீங்க ஒரு ககத இப்படிவயல்லாம் எழுதலாமா? ஒரு
உளளாகத்துக்க மிகப்வபரிய துரரோகம் வெஞ்சுட்டீங்க,’ அப்படினனு வொல்லிட்டு
அரத ரெகத்தில ெந்து ஒரு ககத எழுதிரனன. இந்தக் ககத அதற்க எதிரோ
எழுதின ககத. கெத்தி எனன பண்ண போட்டியினானனா, அப்ரபா நான கமுதம்

ெ போட்டியிருதுனாரல ஓரேளாகவு பரேெலா அறியப்பட்டிருந்ரதன. ெ போட்டியிக் படைன ஆெிரியர
பாலசுப்ப போட்டியிரேமண போட்டியியன, ‘இந்தப் கபயனகிட்் படை ஏதாெது ககத இருந்தா ரகளாகப்பா’
அப்படினனு வொல்லிய போட்டியிருக்கார. கெத்தி ரபான அடிக்கிறான. ‘ர் படைய் அெரரே
ரநரேடியா ஒரு ககத ரகட்கிறார் படைா. கடுறா,‘னனு ரகட்கிறான. ெரினனு இந்தக்
ககதகயக் வகாடுத்ரதன. படிச்சுப் பாரத்துட்டு ஒனனும் வொல்லாம திருப்ப போட்டியிக்
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வகாடுத்திட்் படைாரோம். ெ போட்டியிக் படைனல இகதப் ரபா் படை முடியாது. இனவனாரு நண்பர, ‘ஏய்,
உன ககதகய – எல்லாம் உட்காரந்து ொப்ப போட்டியிட்டு இருந்ரதாம். படிச்ெ உ் படைரன
ொந்தி ெருதப்பா,’ அப்படினனு வொனனான. ஆனால், ெில ரபர மட்டும்தான
வொனனாங்க, ‘ஒரு ெ போட்டியிபச்ொரிகய இவ்ெளாகவு கருகணரயாடும் இவ்ெளாகவு
ரெதகனரயாடும் எழுதிய போட்டியிருக்ரக’னனு.

சுரரேஷ: இங்ரகயும் ரகாபுரே ெ போட்டியிளாகக்க எங்ரகரயா எதிவரோலிக்ககல? ஆனால், இது
ரெற தளாகம். பயங்கரேமா எழுதிய போட்டியிருக்கார.

வவணுவுகோபகோல்: இந்தக் ககதக்க நனறி வொல்லனும்னா, ரதனெளி
ொடகீருக் படையானுக்கத்தான
இப்ரபா, ஒரு ரகளெ போட்டியிங்க. ரெணுரகாபால்க்க அனுபெமில்கல. ஏரதா பஸ்
ஸ்் படைானட்ல பாரத்திருக்கலாம். ஆனா இந்தக் ககத எப்படி அந்த இ் படைத்துக்கப்
ரபாகமுடிஞ்ெது. இவதல்லாம் ஆரேம்ப காலக் ககதகள.

சுரரேஷ: உங்க எழுத்து முகற எப்படி. ரநரேம் ஒதுக்கி எழுதுெதீங்களாகா?
வவணுவுகோபகோல்: ெிலர ெந்து காலத்த systematic ஆ ெச்சு இருக்கிறதா
வொல்றாங்க. அப்படி இருந்தாத்தான அெங்க எழுத முடியும். பல இதழ்களுக்க
எழுதணும். எனக்க ெிஸ்் படைரமடிக்ரக இல்கல, ொர. வெண்ண போட்டியிகலக்க அப்புறம்
ககதரய எழுதகலனா பாருங்க. மூணு ெினன நாெல் தாரன எழுதிரனன.
ஆனா, படிப்ரபன, நாளரதாறும் படிப்ரபன. கிறுக்கத்தனமா படிப்ரபன.

தியாக: ெ போட்டியிெொயத்துல நல்லா ெந்த ஒரு மரேத்கதப் ப போட்டியிடுங்கி, இனவனாரு
இ் படைத்தில நட்் படைா, ரெர ஊனெளிக்கதா?

வவணுவுகோபகோல்: இல்கல. இப்ப ெிஸ்் படைம் எல்லாம் ெந்திருக்க. ரதாண்டி
வகாண்டுப் ரபாய் கெக்கிறாங்க. அது ஒரு வெயற்ககயாத்தான இருக்க.
வபருமரேங்ககளாக நடுெது ெிரேமமாகத்தான இருக்கது.

தியாக: அப்ப ரெணுரகாபால் இனனும் ஊனகலரயா?
வவணுவுகோபகோல்: ஊனகலனுதான நிகனக்கிரறன. எப்படி ஊனகலனு
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ரகட்டீங்கனனா, மிக முக்கியமான ஒரு ெ போட்டியிஷயம் – அம்மாப்பட்டிய போட்டியில எனக்க
நண்பரகள ெட்் படைம் வபரிசு. ெினனக் கழந்கதய போட்டியிலிருந்து, 30 ெயது ெகரேக்கம்
நண்பர ெட்் படைங்கரளாகாடுதான இருந்ரதன. ரதாட்் படைம் ொரந்து, ஒரு கல்யாணம்
ொரந்து, அல்லது ஒரு ெண்க் படை ொரந்து, அல்லது ஒரு ெ போட்டியியாபாரேம் ொரந்து – நான
பருத்தி வகாண்டு ரபாரறனனா, எனகூ் படை பத்து ரபர ெருொங்க. ‘ர் படைய், கமிஷன
கக் படைல ரபாய்ப் பாரு. பருத்தி எடுத்துட்டுப் ரபாகணும். நான ெரேமுடியாது,’
அப்படியனனா ஏனனு ரகட்காமக்கூ் படை என நண்பன ஒருென ரபாய் நிப்பான. ஒரு
ரமாட்் படைர இறக்கணும்னா நாலு ரபர ரெணும். இனனெளிக்வகல்லாம் நாம
தண்ண போட்டியிக்களளாக ரபாட்டுரறாம். அப்ப இறக்கி ஏத்தறது வபரும் பாடு. கய போட்டியித்கதப்
ரபாட்டு. எப்பவுரம பத்து ரபர ஒரு ெ போட்டியிெொய போட்டியி ெதீட்டில இருக்கணும். அப்படி
இருப்ரபாம். இனவனாரு ரதாட்் படைத்துக்க நான ரபாகணும்.
இப்படி இருந்த ஒரு உலகம் இருக்கில்லீங்களாகா, எப்ரபாதுரம மனெளிதரகரளாகாடு
இருந்ரதன. இனனும், ெினன ெயெில ககளாக வெட்டும்ரபாது,
வொனரனனெளில்கலயா, பளளாகெளிக்கூ் படைத்கத ெ போட்டியிட்டு ெந்துட்் படைனனா, 30 ரபரு ககளாக
வெட்டிகிட்டு இருப்பாங்க. காடகீரழ ொல் ப போட்டியிடிச்சு நானும் வெட்டுரென. அப்படி
வெட்டும்வபாழுது, அெங்க வொல்லக்கூடிய ககதகள இருக்கில்ல, அப்ப எனன
வொல்ொங்கனனா – ர் படைய் நதீ இப்படிரய வெட்டி ெந்ரதனா என ெம்பளாகத்துல பாதி
தரரறன் படைா, அப்படிம்பாங்க. இப்படி அழகா வெட்டுகறரயனனு ஊக்கெ போட்டியிப்பாங்க.
அெங்க வொல்லக்கூடிய காதல் ககதகள, கண்ணதீர ககதகள – எனக்க வரோம்ப
ெொடகீகரேமானது வபண்கள ககதகளதானனு நிகனக்கிரறன. இப்ரபா
நிகனெ போட்டியிருக்ரகா இல்கலரயா, ஏரதா ஒரு ககத வொல்லி இருப்பாங்க.
யு.ஆர.அனந்தமூரத்தி அடிக்கடி வொல்ொர. வபண்கள வபாறண போட்டியி ரபசுெகத
உற்றுக் ரகளுங்களனு. ஏனனா, அதில ஒரு உண்கம, ஒரு துயரேம்,
அெங்களுக்க அது வபாறண போட்டியியா இருக்கலாம். ொரந்த ஒருெருக்க ஒரு துனபமா
இருக்கலாம். நான எனன எடுத்துக்கிரறங்கிறதுதாரன இருக்கது. எனக்க ஒரு
தகெல் ெருதில்கலயா. இெங்கரளாகா் படைரெ இருந்ரதன. வபண்கரளாகா் படை, நட்பு
ெட்் படைத்ரதாடு, ெினெளிமா எதுொக இருந்தாலும். இங்ரக ெந்து அகறகய ெ போட்டியிட்டு –
அந்த நண்பரகள இல்கல, ொர – ‘அப்படிரய ொங்க ொர, ஒரு ரேவுண்ட்
அடிச்ெிட்டு ெரேலாம்’னு எப்படி சுரரேகஷக் கூப்ப போட்டியி் படைறது. சுரரேஷூம் நானும்
பழகறரத ஒரு வபரிய ப போட்டியிரேச்ெகனயா இருக்ரக. ரபாளுொம்பட்டிக்களளாக ெந்து
ஏழு ெருஷமா அந்த அகறதான எனனுக் படைய நண்பன. அல்லது அந்த ெதீடுதான
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எனனுக் படைய நண்பன. எனரனா் படை பால்யத்த ெளாகத்வதடுத்த ஊரு இது
இல்கலரய. வெறுப்கபயும், கரரோதத்கதயும், கருகணகயயும், கனெளிகெயும்
இந்த மக்களாகெளி் படைமிருந்து நான வபறகலரய! சும்மா ெணக்கம் கெக்கிறெங்களாக
நான எப்படி நண்பனனு வொல்லிக்கி் படைமுடியும்?

சுரரேஷ: ரபாளுொம்பட்டி ஒரு கிரோமம்தாரன.
வவணுவுகோபகோல்: இல்கல இல்கல. நானா ந் படைந்து ரபாரறன. எனக்க நண்பன
இல்கல, ொர. நான திருடுெதற்க வரேடி. நதீங்க ெரறதீங்களாகா? உங்களுக் படைய பெிக்க
நான திருடுெதற்க ெரரறன. அந்த நண்பன இல்கலரய எனக்க.

அனபழகன: இப்ப ஊரல, அந்த நண்பரகள இருக்காங்களாகா?
வவணுவுகோபகோல்: அது இல்ல, ொர. எனனுக் படைய ெயசுல அெங்க இருக்காங்க.
வெவ்ரெறு ரெகலய போட்டியில இருக்கலாம். ஒருத்தன ெ போட்டியிெொய போட்டியியா இருக்கான.
ஒருத்தன ட்கரேெரோ இருக்கான. இப்ரபா மாதத்துல பத்து நாள ரதனெளி டூ
திருெனந்தபுரேம் ெரேக்க ஏத்திக்வகாண்டுரபாய்க் வகாடுத்துட்டு ெரோன. நான ஆ.
மாதெகனப் ரபாய் ஒரு நாள பாரத்துட்டு ெந்தகதச் வொனரனன. கக் படைத்வதருக்
கக் படைய போட்டியில ரபாய் சுத்தியடிச்சுட்டு ெந்தகதச் வொனரனன. அது ஒரு வபரிய
ககத. ‘ர் படைய் ஒருநாள உங்கூ் படை ெரரறன. ரபாய் நம்ம வரேண்டு ரபரும் எனன
பண்ரறாம்னா அந்த வெல்ெ போட்டியி கக் படைய போட்டியில உட்காரந்துட்டு ரபெிட்டு ெருரொம்் படைா,’
அப்படினு வொல்லிய போட்டியிருக்ரகன. எனக்க இனனெளிக்கம் கூ் படை ஆரெம் இருக்க. ர் படைய்
எப்ப் படைா ெரரற அப்படிங்கிறான. எட்் படைாங்கிளாகாஸ் படிச்ெ கபயன.

தியாக: இந்த ஒட்் படைாகம, ரகாயமுத்தூரிரல பதியப்ப் படைாத தனகம உங்கள
ொழ்க்கக அனுபெம், நிலவமனனும் நல்லாளல வபருமளாகவு இருக்க.

வவணுவுகோபகோல்: அந்தச் ொரோம்ெம் இருக்கலாம். இப்படி கெச்சுக்கங்க. எனக்க
அந்நியப்பட்் படை ஒரு ரெதகன இருக்கில்லீங்களாகா, ஏரதா
தனெளிகமப்பட்டுட்ர் படைாரமானனு. அந்தப் ப போட்டியிரிவு இகத எழுதத் தூண்டுது. அப்படிரய
எழுதினாலும், ஒரு பக் படைப்பாளாகெளியா இல்லாம, ரெணுரகாபால்ங்கிற மனெளிதனா
ெந்து பண்ண போட்டியினா, அதரனா் படை முடிவு ரெறயாத்தான இருக்கம். ஆனால்
ரெணுரகாபால் எனகிறென அந்த அனுபெத்ரதாடு ஒரு பக் படைப்பாளாகெளியா

பதகோலைு ுகோலகோண்டதழ் 2-

சு வவணுவுகோபகோல் சிறப்பப்பிதழ்

78

மாறும்ரபாது, உலகத்கத நதீங்க ஏற்றுக்வகாண்டுதாரன ஆகணும். ஒரு பயணம்
எனபகத, ஒரு இ் படைமாற்றம் எனபகத ஏற்றுக்வகாண்டுதாரன ஆகணும். எனக்க
ெ போட்டியிருப்பமில்லாமல் இருக்கலாம். ஆனா இங்க, தஞ்ொவூரல இருந்து எத்தகன
ப போட்டியிரோமணரகள மய போட்டியிலாப்பூருக்கப் ரபானாங்க. எப்படிப் ரபானாங்க? இங்கிருந்து
டில்லிக்க எப்படிப் ரபானாங்க? ரபாய போட்டியிட்டு இருந்தாங்கரளாக! இது எனக்கப்
ப போட்டியிடிக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் எல்லா மனெளிதனுக்கம் ப போட்டியிடிக்காம இருக்கமா
எனகிற ஒரு ரகளெ போட்டியி இருக்கது. அப்ரபா, நதீ எனன வெய்யப் ரபாரற? ஏரதா ஒரு
ெககய போட்டியில உனகன அக் படையாளாகப்படுத்த ரெண்டிய சூழல் இருக்கில்லீங்களாகா?

கண்ணன: கலாச்ொரே ரெறுபாடுககளாக வரோம்ப நுட்பமா அதில வொல்றதீங்க.
உதாரேணமா, தண்ணதீர ொரந்தது – இங்க தண்ணதீர நிகறய இருக்க, அங்க
தண்ணதீர இல்கல. அதனாரல பயனபடுத்துகிற ெ போட்டியிதம் மாறுது.

வவணுவுகோபகோல்: கண்ணன, ஒரு ரெடிக்கக எனன வதரியுங்களாகா? இந்த ஊருக்க
ெரும்ரபாது எங்க மாமனார எங்க ரதாட்் படைத்திரல இருந்தார. உழுது
ரபாட்டிருக்ரகாம். மக்காச்ரொளாகம் ந் படைலாம்னு இருக்ரகாம். எனன பார
ரபா் படைகலயானனாரு. ‘பார ரபா் படைகலயாொ? அதான பாத்தி
ரபாட்டிருக்ரகாமில்ல.’ எங்க ஊரல பாத்திதான ரபாடுரொம். ‘ ஹைிம்.
நதீங்வகல்லாம் ெ போட்டியிெொயம் பண்ன லட்ெணத்கத பாரத்தா. பார ரபா் படைாத
ெ போட்டியிெொயமா. உங்க ெ போட்டியிெொயத்கதக் வகாண்டு ரபாங்க. கப்கபல ரபாடுங்க,’
அப்படினனார. எனக்க உய போட்டியிரரே ரபாச்சு. அது அெனுக் படைய முகற. ரகப்கப பாத்தி
ரபாட்டுத்தான ந் படைணும். ஏனனா, நிகறய ந் படைமுடியும். அப்ப, அென பாத்திகயக்
கண்டுப போட்டியிடிச்ெிருக்கான. இந்த பாரனா மண்ணு வபாதுவபாதுவபாதுனு இருக்கம்.
மஞ்ெளுக்க அகணகட்டுெதற்க – அந்த மண்ணு ரதகெயாய போட்டியிருக்க.
மஞ்ெளுக்கரியது தான பார. கரும்புக்கப் பார. அதிரல எனன பண்ண போட்டியிட்ர் படைாம் –
பருத்தி எல்லாத்கதயும் அதுல நட்் படைாங்க. எங்களுக்கப் பாருனனாரெ
எனனானனு வதரியாது. ஆனா அகத நான ககக்வகாளளாககலங்கிறதுக்காக
ஏளாகனத்துக்கரிய ெ போட்டியிஷயம் இல்கல அது. நான அதிெயமா பாரப்ரபன. ஓ,
இப்படிவயாரு முகறய போட்டியிருக்கா. நான பாரக்கிற பாரகெங்கிறது ரெற. ஆனா
அெங்க பாரக்கிற பாரகெ – இகத தாங்கிக்கி் படை முடியாது. அப்ப நம்ம
ஓரகானனு ெ போட்டியிெொயம் பண்ண போட்டியிரனாரம, நம்மளாக ெ போட்டியிெொய போட்டியிரய இல்கலங்கிற
மாதிரிய போட்டியில்ல பாக்கறாரு. இது ஒரு முகற. அது ஒரு முகற. நான தப்பா
வொல்லகல. அெங்க ெ போட்டியிளாகங்கிக் வகாண்் படைது அப்படி. நாம நிகனக்கிரறாம், ஒரு
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இலங்ககத் தமிழன இந்தியாவுக்க ெந்தால் மட்டும் ஒரு அந்நியத்தனகம
இல்கல. அல்லது ஒருத்தன இங்கிருந்து அவமரிக்கா ரபானா மட்டும்
அந்நியமாகிறதில்கல. ஒரு மாெட்் படைம் ெ போட்டியிட்டு மாெட்் படைம் ெரறதுகூ் படை
அந்நியப்ப் படைறதுதான. அதுவும் ஒரு ெ போட்டியிெொயக் கடும்பத்திலிருந்து ெருெது
வரோம்பக் கடினமான ரெகல.
சுரரேஷ: உங்க ஆெிரியர பண போட்டியிகயப் பற்றிச் வொல்லுங்க. அது உங்களுக்கத்
திருப்தி அளாகெளித்ததா? திருப்ப போட்டியியும் ஆெிரியப் பண போட்டியிக்கச் வெல்ெதற்க நாட்் படைம்
உண்் படைா?

வவணுவுகோபகோல்: நான படித்ததின ரநாக்கம், ரதரந்வதடுக்வகாண்் படை ெ போட்டியிஷயம்,
நானா எனகன உருொக்கிக் வகாண்் படைது எல்லாரம ஒரு பக் படைப்பு ொரந்துதான.
வதளாகெளிொக. எனனுக் படைய மனசும் அப்படித்தான இருந்தது. அதற்கான ஒரு
ரத் படைரலாடுதான, அந்தக் கல்ெ போட்டியி உதவுரமானனுதான அகதப் பண்ண போட்டியிரனாம்.
அதுல எம்.ஏ. படிக்கணும், எம்.ஃப போட்டியில். படிக்கணும், ப போட்டியி.வ ஹைச்டி. படிக்கணுங்கிறது
எல்லாம் ஒரு கல்ெ போட்டியி தகதிக்காக. பக் படைப்புக்காக அல்ல.

சுரரேஷ: பாரக்கப்ரபானா தமிழ் இலக்கியத்திரலரய வமத்தப் படித்த பக் படைப்பாளாகெளி
நதீங்கதான.

வவணுவுகோபகோல்: ஐரயா. ஒருரபாதும் இெர இந்தப் படிப்புப் படிச்ெிருக்காருனனு
வொல்லரெ ரெண்் படைாம்.
ஆெிரியரப் பண போட்டியி எனனானனா, ஆெிரியர பண போட்டியி பாரக்கணுங்கிறதுக்காக நான
வெய்யகல. ஒரு பாதுகாப்புக் கருதி எடுத்துகிட்ர் படைன. இலக்கிய மாணென
வதா் படைரந்து படிக்கலாம், அதன எல்கலெகரே படிக்கலாங்கிறது ஒனறுதான. நான
பண போட்டியியாற்றியது ஒரரே ஒரு பளளாகெளி, அப்புறம் எல்லாம் கல்லூரிகள. வபாதுொரெ,
ரெணுரகாபால் நல்ல ஒரு, ப்ரில்லியண்ட் ஆெிரியர, ெொடகீகரேமான ஆெிரியர,
ப்ரில்லியண்ட்ங்கிறெ போட்டியி் படை ஒரு ஈரப்பா வொல்லிக்வகாடுப்பானகிற ரபர இருக்கம்.
ஒரு பா் படைத்கத எனனுக் படைய வொந்த அனுபெங்களாகெளில் இருந்து
வொல்லித்தருரென. அது அெங்களுக்கம் வரோம்ப ஈரப்பா இருக்கம். ஏனனா, அது
பா் படைத்துல இல்கல. பா் படைத்ரதா் படை வதா் படைரபுக் படைய ஒனறா இருக்கம். எல்லாப்
பெங்களும் வரோம்ப ப போட்டியிகணப்பா இருப்பாங்க. அவமரிக்கன காரலஜ்ல இருக்கம்
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ரபாது, நான  ஹைாஸ்் படைல்ல இருந்தாலும், ஒரு பத்து ரபர கூடிக்கிடுொங்க.
ரகண்டீன ரபானா இருபது ரபர. நாலு மண போட்டியிக்க கல்லூரி முடிஞ்ொ ஏழு
மண போட்டியிெகரேக்கம் ரகண்டீனல சுத்தி உட்காரந்திருப்பாங்க. இரேவெல்லாம்
ரபெிட்டிருப்ரபாம். அப்படித்தான இருந்தது. எனரெ கல்ெ போட்டியிய போட்டியில நான
பகிரந்துக்கிறதுக்ரகா வொல்லித்தரறதுக்ரகா நல்ல இ் படைம்தான. ஒரு ெருமானம்
தான. ஆனால், பக் படைப்பு ொரந்த ஒரு உருொக்கத்துக்க எந்த ெககய போட்டியிலும் அதில்
ஒரு பயனபாடு இல்கல. ஏனனா, ஒரு பண போட்டியிப்பளு இருக்க. இவதல்லாம்
எழுதணும்னா ரநரேம் இருக்காது. படிப்ப போட்டியிருக்கம். ரதரந்து படிக்கலாம்.
வொல்லித்தரேலாம். பக் படைப்வபல்லாம் ப போட்டியினதங்கிப் ரபாகரதங்கிற ஒரு ஏக்கம்
இருந்தது. அதனால தான அந்தப் பண போட்டியி ரெணாம்னு நிகனக்கிரறரன தெ போட்டியிரே பண போட்டியி
ஆற்றக்கூ் படைாதுங்கிறதில்கல.

சுரரேஷ: ஆற்றின ெகரேக்கம் மாணெரகளகிட்் படைப் ரபசுெதற்க நிகறய
இருந்திருக்கம்.

வவணுவுகோபகோல்: இதுெகரேக்கம் 13 ெருஷ மாணெரகள – அகழக்காத
மாணெரகள இல்கல. மாணெரகள எல்லாரகிட்் படையும் இப்ப எனனுக் படைய
வெல்ரபான நம்பர இருக்க. எப்பரயா படித்த மாணெரகூ் படை எனக்க ரபான
பண்ண போட்டியி ரபெக்கூடியதிருக்கம். அதனாரலரய ரபாகன ஸ்ெ போட்டியிட்ச் ஆப்
பண்ண போட்டியிடுரென நான. ஏனனா ஏரதா ஒரு மூகலய போட்டியிலிருந்து ஒரு மாணென
ரபசுொரு. அெருக்க ஒரு நல்ல பதில் வொல்லணுரம. எனக்க எனனனனா,
அந்தப் பண போட்டியி நல்ல பண போட்டியிதான. ஆனால் நான பாரத்தது பூரோவுரம self-finance. ெனெளி
ஞாய போட்டியிறு கூ் படை ெ போட்டியிடுமுகற இருக்காது. ஞாய போட்டியிற்றுக்கிழகம இருந்தாக்கூ் படை
அதுொரந்த ஏதாெது பண போட்டியி இருக்கம். ரபப்பர திருத்தறரதா, மாரக் எனட்ரி
பண்றரதா, ெ போட்டியினாத்தாள தயாரிக்கிறரதா, அகத க் படைப் அடிக்கிறரதா, இது மாதிரி
பல்ரெறு ரெகல வதா் படைரந்து இருக்கம். இனனெளிக்க இத்ரதாடு முடிஞ்ெதுனா,
நாகளாகக்க ஒரு ரெகல இருக்கம். எனரெ அந்தப் பண போட்டியி வதா் படைரந்து
இருக்கிறதுனாரல, பக் படைக்கணுங்கிற ெ போட்டியிருப்பம் நிகறரெறாமப் ரபாகரதங்கிற
ஏக்கத்தினாலதான பண போட்டியிக்க ரெணானு வொனரனரன தெ போட்டியிரே, அந்த ஆெிரியப்
பண போட்டியிய போட்டியிரல ஒரு ஆெிரியனா நிகறெக் படையக்கூடிய ஒரு இ் படைம் இருக்க.
பக் படைப்பாளாகெளியா நிகறெக் படையரெ முடியகல. தக் படையா இருந்தது ரநரேம்.

அனபழகன: அரேசுப்பண போட்டியிக்கத் ரதரவு எழுதகலயா நதீங்க?
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வவணுவுகோபகோல்: அது ஒரு வபரிய ககத. நான படித்த காலத்திரல எம்.ஃப போட்டியில்
ரபாதுமானதா இருந்துச்சு. அகத ரநாக்கிய போட்டியிருக்கம் ரபாது, ப போட்டியி.எச்டி
ரெணும்னாங்க. ப போட்டியி.எச்டி முடிச்ெவு் படைரன வநட் ரெணும். இப்படி எனனுக் படைய
காலத்திரல ஒரு ெ போட்டியிதி ெ போட்டியிகளாகயாடிகிட்ர் படை இருக்கது. நான ஆடி மாெம்
ப போட்டியிறந்ரதன. அதனால சூரேக்காத்து அடிச்சுகிட்ர் படை இருக்க :-) ொகிற ெகரேக்கம்
அடிக்கம்ரபால இருக்க. எங்க அம்மா வொல்ொங்க – ஆடி மாெம் ப போட்டியிறந்து வரோம்ப
அகெச்சுப் ரபாட்டிரய் படைா. எம்ரமல வரோம்பப் ப போட்டியிரியமா இருக்காங்க, இப்ப.
இருக்கிற மகனகளாகெளிரலரய நானதான அெங்களுக்கப் ப போட்டியிடித்த மகன.
நதீங்க இப்ப ரெகல ரதடுெதிரல எனன தயக்கம், ஆெிரியர ரெகல
ப போட்டியிடிக்ககலயானு ரகட்கறதீங்க. லா.ெ.ரோ.கெ படிச்ொடகீங்கனனா, அந்தக் ககதகயப்
படிக்கம்ரபாது நாம் ஏரதா ஒருெககய போட்டியில், ஒரு ொெகன, ஒரு ெககய போட்டியில், இந்தக்
கடும்பத்துக்கத் துரரோகம் பண்ரறாரமா, ஒரு வபாறுப்ப போட்டியினகம எனக்கிருக்கரதா,
எனன இந்தப் வபண் இவ்ெளாகவு உகழச்ெிகிட்டிருக்கா, ப போட்டியிளகளாககளுக்காக,
அெங்களுக்காக, நான வபாறுப்ப போட்டியினகமரயா் படை இலக்கியம் இலக்கியம்னு இந்த
புடுங்கிற ரெகல வெஞ்ெிட்டிருக்கரன, இது நியாயமா இல்கல, அப்படினு
ரதாணுது ொர. இலக்கியமா ொழ்க்ககயானா, ொழ்க்கககய நதீ முதல்ல
பாருங்கிறது முக்கியமாப்படுது. ஆனா எத்தகன த் படைகெ வெருப்ப போட்டியில அடிச்ொலும்
இந்த பக் படைப்பாளாகெளி, திரும்பதத் திரும்ப புதுகமப்ப போட்டியித்தன ரெ் படைம் ரபாட்டுகிட்டு
் படைானஸ் ஆடுொங்கரளாக தெ போட்டியிரே மறுபடியும் அங்க ரபாகரெ மாட்் படைாங்க. இது
இகளாகஞரகள ரமல வபாறாகமல வொல்லகல. நான கூ் படை புதுகமப்ப போட்டியித்தன
வபாறாகமனால வொனனாரோ, க.அழகிரிொமிகயயும் ரேகநாதகனயும் பாரத்து,
இகத ெந்து ஒரு க் படைம்-பாஸி. யாருமா கெச்சுக்ரகா, ொழ்க்கக முக்கியம் அப்படினு
ஒரு த் படைகெ வொல்றாரு. இரேண்் படைாெது இ் படைத்தில நதீ இலக்கியத்கத கெச்சுக்ரகா
அப்படினு வொல்றாரு. அெரரோ இவ்ெளாகவு வபரிய மாஸ்் படைரபருப்பீஸ் எழுதிட்டு,
இெங்வகல்லாம் மாஸ்் படைரபருப்பீஸ் எழுதாமப் ரபாகட்டும்னு நிகனச்சு
வொல்லிருப்பாரரோ…never sir. ஒரு ரபாதும் ஒரு பக் படைப்பாளாகெளி அப்படிச்
வெய்யமாட்் படைான.
நதீ பக் படைப்பாளாகெளியாத் தமிழ்ச்ெமூகத்தில இருக்கிறது மிகமிகச் ெிக்கலான ஒரு
வெயல். பக் படைப்பாளாகெளினா எல்லாருரம வஜயகாந்தகனரயா, வஜயரமாககனரயா
ஒப்ப போட்டியி் படைக்கூ் படைாது. பக் படைப்பாளாகெளினா பல்ரெறு பக் படைப்பாளாகெளி இருக்காங்க.
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பக் படைப்பாளாகெளியா இங்க ொழ்றது, பல்ரெறு அரேெியல், நதீங்க ஒரு பக் படைப்கபப்
பக் படைச்சுட்டீங்கனனா, அது நல்ல பக் படைப்பா இருந்தால்கூ் படை இகத யார பப்ளாகெளிஷ
பண்ணுொங்கனனு பாரக்கணும், அெனுக்க நதீங்க ஜால்ரோ ரபாட்டிருக்கணும்,
இந்தப் பத்திரிக்ககக்க அந்தப் பத்திரிக்ககக்க ஜால்ரோ ரபாட்டிருக்கணும்,
இதுமாதிரி ஒருெககயான ெகலகள இருக்க. இகதவயல்லாம் மின் மீறி, நதீங்க
ெரேணும். லா.ெ.ரோ. படிக்கம்ரபாது, அெர வொல்றது கவரேக்் படைாதான இருக்க.
எவ்ெளாகரொ இழந்து ெரரறாம், இலக்கியம் இலக்கியம்னு வொல்லிட்டு எனனத்த
நாம ொதிச்ட்ர் படைாம். உருப்படியா ஒரு கடும்பத்துக்க நல்லது வெஞ்ொ ஒரு நனறி
உணரொெது இருக்கம். வரேண்டு பெங்களாக நல்லா ெளாகரத்தானனு. ஆனால்,
இவதல்லாம் ெ போட்டியிட்டுட்டு இலக்கியம்கிறது மிகப்வபரிய துரரோகம் அப்படினு
ரதாணும் ொர. அதாெது, இனவனாருத்தருக் படைய பக் படைப்கப நான ொெகனாய்
இருந்து படிக்கம்ரபாது வதரியுது – எனக்ரக இது வதரியகல, நான துரரோகம்
பண்ரறனனு. இது ெரியான பாகத அல்ல, அப்படிங்கிறது. இகதத் தெ போட்டியிரே எனக்க
ரெறு ெழி வதரியகல. எனக்க இரேண்டு ெககயாக வதரியுது. எனகன நதீங்க
மாடு ரமய்க்கச் வொல்லுங்க. நான ெந்ரதாெமா ரமய்ச்சுருரென. அல்லது ஒரு
ரதாட்் படைத்கதப் பாரக்கச் வொல்லுங்க, நான ெந்ரதாெமாச் வெய்திடுரென.
அறுெக் படைல நதீங்க ‘ரெணு இப்படி அறுெக் படைக்கக் வகாண்டுெந்து
நிப்பாட்டிட்் படைான’னு வொல்லிடுெதீங்க. எனகனப் ரபாய் ெம்பாதிக்கப் ரபாங்க,
பணத்துக்கப் ரபாங்கனனா முடியகலனு வொல்ல ெரரறன. தமிழ்நாட்டில
மகத்தான பக் படைப்பாளாகெளியனனா, அென எல்லா அெமானங்கரளாகா் படை வெத்துத்
வதாகலயணும். அதுதான தமிழ்நாட்டுப் பக் படைப்பாளாகெளிக்க ெ போட்டியிதிச்ெிருக்க ெ போட்டியிதி. அத
இனெளி எெனாலயும் மாத்த முடியாது.

கண்ணன: நதீங்க ஒரு ரதாட்் படைத்கதப் பாரத்துட்டு இலக்கியத்தில் ஈடுப் படைறது
இனனும் ொத்தியம் தாரன?

வவணுவுகோபகோல்: அந்தச் சுழல் இருக்கில்ல ொர, ொத்தியார சுழகலெ போட்டியி் படை
ப போட்டியிரேம்மாண்் படைமான சுழல். இது ெினன அகலனா, அது சுனாமி. ெ போட்டியிெொயம்
இனனெளிக்க ஒரு சுனாமி. சுருட்டிப் பகனமரேத்தளாகவுக்க ஒரு சுழட்டு சுழட்டி ஒரரே
அடி அடிச்ெிரும். அதுல நதீங்க உருண்டுகிட்ர் படை இருக்கணும். அது ரெறு
ெ போட்டியிதமானது. ஆனால் அது ஒரு பக் படைப்பாளாகெளிக்கப் ரபரேனுபெங்ககளாகத்
தரேக்கூடியது. ஒவ்வொரு நிமி் படைமும் ஒவ்வொரு ெ போட்டியிதமான அனுபெத்கதத்
தந்துகிட்ர் படை இருக்கம். ஓரேளாகவு routine அனுபெம்தான இது (ொத்தியார ரெகல).
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ஆனால், ெ போட்டியிெொயம் ஒவ்வொரு வெளளாகாகமக்கம் நதீங்க உறுதியாச் வொல்ல
முடியாது. ஆண்ப போட்டியிளகளாகயா வபண்ப போட்டியிளகளாகயானனு வொல்ல முடியாது. எந்த
நிமி் படைத்திலும் அது உங்ககளாக ெதீழ்த்திடும். ஏச்ெிடும், ெரிச்சுப் ரபாடும், அல்லது
ஏமாத்திப்ரபாடும், அல்லது வகாண்் படைா் படை கெக்கம், எல்லாரம ந் படைக்கம். ஆனால்,
இனனெளிக்க இருக்கிற சூழல்ல ெ போட்டியிெொய போட்டியி வெற்றி அக் படைெது ஜதீரரோ ெதமா
இருக்க.

கண்ணன: நகரேமயமாதகல ெில நுட்பமான ெழிகளாகெளில் நதீங்க வொல்ற மாதிரித்
வதரியுது. உதாரேணமா – வபயரகள. ெில வபயரகள வரோம்ப நெதீனமா கெக்கறதீங்க.

உய போட்டியிரச்சுகனகலரய பாரத்ரதாம்னா, நிதின, உமா, ப போட்டியிருந்தா இது மாதிரி நகரேம்
ொரந்த வபயரகளாகா இருக்க.

வவணுவுகோபகோல்: காலம். பக் படைப்பாளாகெளிக்கத் வதரியுமில்கலயா, இது இந்தக்
காலத்துல எழுதரறாம்கிறது.

கண்ணன: ககதககளாகப் வபாருத்து மாறிட்ர் படை ெருது. இகதத் திட்் படைமிட்டு
கெக்கறதீங்களாகா.

வவணுவுகோபகோல்: ரயாெிச்சுனனு இல்கல. ஒரு புழக்கத்தில இருந்து தான
ெருது. இந்த இ் படைத்திரல, இந்த காலத்திரல, இந்த ட்வரேண்ட்ல எனன
இருக்கங்கிறதுதான. இனனெளிக்க ஒரு ெினன கழந்கதகய நான கப்புொமினனு
வொனனா அது ொத்தியமில்கல. கழந்கதக்க யாருரம கப்புொமினனு
கெக்கிறதில்கல.

கண்ணன: அது உங்களுதுல தனெளித்துெமாத் வதரியுது. ெினெளிமாெ போட்டியிலரய இப்ப
கிரோமத்துப் ப் படைங்களாகெளிவலல்லாம் பாரத்தால், பகழய வபயரகளாகாத்தான இருக்க.
வபரும்பாலும் இகத யாரும் இனனும் கெனெளிக்கிறதில்கல. கிரோமம்னு ெந்தாரல
கிரோமத்துப் வபயரோ கெக்கறாங்க. ஆனா கிரோமத்தில யாரும் இப்ப அந்தப்
வபயரககளாக கெக்கிறது இல்கல. ெில ககதகளல, வதாழில்மயமாகிற இ் படைத்தில
பாதிக்கப்படுகிற மாதிரி ெரற ககதகளாகெளில் எல்லாரம நெதீனமான வபயரகள
கெச்ெிருக்காடகீங்க.

சுரரேஷ: அதி நெதீனமான வபயரகளனு கூ் படைச் வொல்லலாம். நிதன, பூமிகா,..
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கண்ணன: ெிறிய கிரோமம், ெிறு நகரேம்னு பாரத்து கெக்கறதீங்களாகா?
வவணுவுகோபகோல்: தகலமுகறதான. முன தகலமுகறல எனன வபயர
கெச்ெிருந்தாங்க. இனகறக்க எனன வபயர கெக்கிறாங்க. தகலமுகறகளதான
ரயாச்ெிச்ரென நான. அப்புறம் இ் படைம் ொரந்தும் ரயாெிக்கிரறன.

சுரரேஷ: அப்புறம் தற்காலமா எழுதறரத தமிழ்ல ககறஞ்சு ரபாச்சு. அப்படி
எழுதும்ரபாது நகரேத்துக்க ெந்து் படைறாங்க. வஜயரமாகன மாதிரியானெங்க
ெிறுககதகள எழுதினாக்கூ் படை நாற்பதுகள, ஐம்பதுகள, அறுபதுகளல கெச்சுத்தான
எழுதறாங்க. வதாண்ணூறுகளல, 2000 ங்களல ந் படைக்கிற மாதிரியான ககதகள
எல்லாம் ரெணுரகாபால்தான எழுதிகிட்டிருக்கார. காலம் வரோம்பப் ப போட்டியிரேதானமா
இல்கல, ஆனா நம்மால புரிஞ்சுக்கக்கூடியதா இருக்க.
அனபழகன: ெ போட்டியிெொயப் ப போட்டியினபுலம் ொரந்துதான வபரும்பாலான ெிறுககதகள
ெருது. கிரோமத்திலரய இருந்திருக்காடகீங்க. பாகெக்கூத்வதல்லாம் ந் படைக்கம்.
அவதல்லாம் வதாட்டுப் பாரக்கலாரம. ஒரு கெக்கிள ொம்ப போட்டியியன கெக்கிள
ஓட்டுொரு. இவதல்லாம் அதிகமா யாருக்கம் வதரியாரத.

வவணுவுகோபகோல்: அடிப்பக் படைல எனன ரதாணும்னா, ெயெிருக்கது – ஆனா
உண்கமய போட்டியிலரய அது இல்ல ொர – அப்படினு ஒரு கற்பகனலரய,
எழுத்தாளாகனுக்கரிய ஒரு கற்பகனலரய ெ போட்டியிட்டுறரறன. உதாரேணமா, வநாங்க
ெ போட்டியித்துகிட்டு ெருொங்க. நூறு வநாங்கப் பாகனய போட்டியில சுமந்துகிட்டு ெருொங்க.
காய்கறிகள ெ போட்டியிற்பாங்க. கா் படைாத் துண போட்டியிகயக் வகாண்டுெந்து ஏலம் ெ போட்டியிடுொங்க.
தரபார ஏலம் ெ போட்டியிடுொங்க – ொழ்க்ககய போட்டியில ஒரரே ஒரு தரேம் பாரத்திருக்ரகன,
ெினன ெயெில. அதாெது நதீங்க ரகட்் படை ெ போட்டியிகலக்கக் கடுத்தறணும். ஒரு
ரூபாய்க்கக் ரகட்் படைாலும் கடுத்தறணும். அந்த மாதிரி. இந்த ஏலவமல்லாம்
உளரளாக ெரேகல.
இந்த மாதிரி ஆட்ககளாக நம்ம எழுதும் ரபாது, நான எனன நிகனக்கிரறனனா,
அெனுக் படைய ொழ்க்கககய எழுதணுங்கிறரபாது நான ஒரு பாரகெயாளாகனா
எழுதக்கூ் படைாது. அெனுக் படைய ொழ்க்ககய போட்டியில நான பயணப்ப் படைணும். அதுக்கான
ரநரேம், அந்தப் வபாறுகம எங்கிட்் படை இல்கலங்கிரறன. ஆனால் ஒரு வபரிய
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நாெலுக்களளாக அெங்க ொதாரேணமா ெந்து ரபாய போட்டியி் படைலாம். ஏனனா, ரெறு ஒரு
களாகம் அங்க ந் படைந்துகிட்டிருக்க. இக் படைய போட்டியிரல ஒரு ரகாய போட்டியில் கம்ப போட்டியி் படைறாங்க.
அனனெளிக்க அென ெந்து ரபானானகிறது ரபாதும். அென அங்கிருந்து
நகரந்துெந்து இந்த கிரோமத்கதத் ரதரந்வதடுத்து, மூனறு நாள இருந்து
ரபானானனா, அந்த ொழ்க்கக இருக்கனனா நான அதற்களளாக அந்தப் பயணம்
பண்ணனும். ககழக்கூத்தாடிகள இருக்காங்க – வெறுமரன அெங்ககளாக எழுதறது
கூ் படைாது. அெங்க ககலகயயும் ரெரத்துத்தான எழுதணும். ககழக்கூத்தாடி
பார(bar) ெ போட்டியிகளாகயாட்டு ெ போட்டியிகளாகயாடுறானனா, அந்த பார ெ போட்டியிகளாகயாட்க் படை நான
வெகளாகயா் படைணும்னு வொல்ரறன. ெ போட்டியிகளாகயா் படை முடியகலனா நதீ அகத
எழுதக்கூ் படைாது.
நான ஒரு ககத – ஒய போட்டியிலாட்் படைக் ககலஞகனப் பற்றி எழுதிய போட்டியிருக்ரகன. அரநகமா

வெண்ண போட்டியிகலரல இருக்கம்னு நிகனக்கிரறன. வகாம்பும் வகாடியும். ஒரு
கடிகாரேன, கடிகாரேனுக் படைய மகனெ போட்டியி, மாமனார – 24 மண போட்டியிரநரேம் கபயன
கடிச்ெிட்டிருப்பான. கூட்டுறவு ெங்கிரல ரெகல பாரப்பான. அரிெி ரபா் படைறது
மண்வணண்கண ஊத்தறதுல ஏமாத்தி இருப்பான. ஒரு நாலு த் படைகெ இது
பண்ணலாம். கணக்க ர் படைலி ஆககலனனா ரபாய்க் கட்் படைணும். எத்தகன த் படைகெ
அந்த வபாண்ணு இகதப் பண்ண போட்டியிட்ர் படை இருப்பா. மாமனார ரமல ஒரு ப போட்டியிரியம்
ெரற மாதிரி ஒரு ககத வகாம்பும் வகாடியும். அதுல மாமனார ஒரு மிகப்வபரிய
ஒய போட்டியிலாட்் படைக் ககலஞர. அந்த ஒய போட்டியில் ஆடுொர. அந்த ஒய போட்டியிலாட்் படைத்தினுக் படைய
நுட்பங்ககளாகயும் அதில எழுதிய போட்டியிருக்ரகன. ஏனனா ஒய போட்டியில் ககல எனக்கக்
வகாஞ்ெம் வதரியும். அந்தக் ககல துருத்திகிட்ர் படைா, ஸ்டிக்கர வபாட்டு மாதிரி
ஒட்டிக்கிட்ர் படைா இருக்கக் கூ் படைாது. ொழ்ககய போட்டியினுக் படைய ஒரு அம்ெமாக
ெந்தால்தான. ஒய போட்டியிலாட்் படைம்னா வதாழிலா வெய்யற ஆள இல்கல; ஓய்வு
ரநரேத்தில் ஆடுகிற ககலஞனதான. எந்தக் ககலஞகன
ரதரந்வதடுக்கிரறாம்கிறது – நல்ல ககலஞன, கபடி ஆட்் படைத்திலில்கலயா,
ஒய போட்டியிலாட்் படைத்தில் இல்கலயா, காெடி சுத்தறாங்கில்கலயா, ப போட்டியிரேமாதமா காெடி
சுத்துொன. இங்கிருந்து வகாண்டுரபாய், ரநரத்திக்க் படைன மு் படைஞ்ெவு் படைரன மறுநாள
பசுமாட்க் படைப் ப போட்டியிடிச்சுகிட்டு ரமய்க்கப் ரபாய போட்டியிடுொன. அந்த நிமி் படைம்தான அென
காெடியாட்் படைக் ககலஞன. எகத எடுக்கிரறாம்னு இருக்க. அகத ெரியாவும்
வெய்யணும். அெனுக்கரிய ஒரு ொழ்க்கக இருக்கில்லீங்களாகா, அெனுக் படைய
கண்ணதீர எனன, அெனுக் படைய ப போட்டியிரேச்ெகன எனன,…
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தியாக: இலக்கியப் வபருெழிய போட்டியில் வபருந்தக் படைகள ஏதாச்ெியும் இருந்ததா?
வவணுவுகோபகோல்: எந்த ஒரு பக் படைப்பாளாகெளியும் அந்தக் கனவுகரளாகா் படை இருப்பாரன,
ொர. இப்ரபா நான ரெகலக்கப் ரபாறதா அல்லது வபருந்திட்் படைத்கத தயார
பண்றதானா, வபரும்திட்் படைத்கதச் வெஞ்சு முடிக்ககலங்கிறதுக்காகத்தான
கூப்ப போட்டியி் படைற காரலஜ்கூ் படை ரபாகாம இருக்ரகன. ொழ்க்கக எனன கஷ் படைத்கதக்
வகாடுத்தாலும் அகத வெஞ்ெி் படைலாம்.
கண்ணன: உங்க கறுநாெல்ககளாகரய ெ போட்டியிரிச்சு எழுதிய போட்டியிருக்கலாம்னு ரதாணுமா?

வவணுவுகோபகோல்: நியாயமா அதுதான பண்ண போட்டியிருக்கணும். ஆனா, இக் படைய போட்டியில
ஏரதா ஒனறு ெரேட்டுரம, வரோம்பத் தளளாகெளிப் ரபாய போட்டியிருச்ரெ, இதுொெது
ெரேட்டுரமனனு தூக்கி அப்படிரய வகாடுத்தறதுதான.
இனவனானறு. கறுநாெலும் ெிறுககத மாதிரி ஒரு perfect ஆன ெடிெம்தான.
இந்த ெ போட்டியிஷயத்கத இவ்ெளாகவு வெறிொகவும் இவ்ெளாகவு ெ போட்டியிரிொகவும் இதுக்களளாக
வொல்லியாச்சு. அதுக்க ரமல வொல்லணும்னா அது ரெற ஒரு நாெலுக்கரிய
அம்ெமாய போட்டியிருக்கம். எனரெ அகத நாம ெ போட்டியிரிக்கரெண்டிய அெெியம் இல்கல.
அதுரெ ஒரு இலக்கியப் ப போட்டியிரேதி எனகிற தகதி வபறும்ரபாது, ெரி
ெரேட்டும்ங்கிறதுதான.
ஆனால் நாெல் எனபது கறுநாெல் அல்ல. அது ஒரு மிகப்வபரிய இ் படைம்.
கழந்கதகள ெரறாங்க. இயற்கக ெருது. ெறுகம ெருது. ெறட்ெி ெருது.
ெறட்ெிரய ஒரு பாத்திரேமா இருக்கது.

தியாக: உங்க நிலவமனனும் நல்லாள இந்த அம்ெங்ககளாகவயல்லாம்
வகாண்டிருக்க.

கண்ணன: இது நாரன ரகட்கணுனமு நிகனச்ெது. உங்கள பக் படைப்புககளாக ஒரு
வதாகப்பாய்ப் பாரக்கம்ரபாது, ெறட்ெி ஒரு பாத்திரேமாத் வதா் படைரந்து
ெந்துகிட்ர் படைதான இருக்க.

வவணுவுகோபகோல்: ஒரு நல்ல பக் படைப்பாளாகெளிக்க கனவுகள, ெொலான ெ போட்டியிஷயம்,
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ஒரு தஸ்தவயவ்ஸ்கி மாதிரி ் படைால்ஸ்் படைாய் மாதிரி அனனா கரினதீனா எழுதணும்,

கரேமரொவ் ப்ரேதரஸ் எழுதணும். எழுதணும்தான. ஆனால் அெனுக் படைய
ப போட்டியினபுலம்னு ஒனனு இருக்க. ொழ்க்கக பற்றி ஒரு ப போட்டியினபுலம். அென ெரியா
கால் ஊனறமுடியுதா. அெனுக்க ஒரு அெமானம் இல்லாமல் அகதச் வெய்ய
முடியுதா. தமிழ் எழுத்தாளாகரகளுக்க வரோம்ப அதிகமா இருக்க. சுந்தரே ரோமொமி
கெ போட்டியிகத தான வொல்லணும்.
ரநாவெடுத்துச் ெிரேம் இறங்கம் ரெகளாக
துக் படைகள ப போட்டியிகணத்துக் கட்் படை
கய போட்டியிறுண்டு உன ககய போட்டியில்.
ொளுண்டு என ககய போட்டியில்
ொனமற்ற வெளாகெளிய போட்டியில் நினறு
மினனகல ெ போட்டியிழுங்கிச் சூலுறும்
மனெலியுண்டு
ஓய்ந்ரதன என மகிழாரத
உறக்கமல்ல தியானம்
ப போட்டியினொங்கல் அல்ல பதுங்கல்.
எனது ெதீகணய போட்டியின மின் மீட்் படைலில்
கிழிப் படைக் காத்துக் கி் படைக்கினறன
உனக்க நகரேரயற்றும் காலங்கள.
எனது வகாடி பறக்கிறது
அடி ொனத்துக்க அப்பால்
இந்தக் கெ போட்டியிகதல முதல் இரேண்டு ெரிககளாக மட்டும் எடுத்துப் பாருங்க.

ரநாவெடுத்துச் ெிரேம் இறங்கம் ரெகளாக துக் படைகள ப போட்டியிகணத்துக் கட்் படை கய போட்டியிறுண்டு
உன ககய போட்டியில். ொளுண்டு என ககய போட்டியில். ஒரு வபண் ப போட்டியிரேெெம் பண்ணும்ரபாது,
காகல இறுக்கிக் கட்டினா, எனன ஆகம். ஆனாலும், அந்தக் கட்டுற
கய போட்டியிற்கறயும் வெட்டுரென, கழந்கதகயயும் வபற்வறடுப்ரபன – அந்த
நிகலகமதான எல்லாத் தமிழ் எழுத்தாளாகருக்கம்.
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இந்தக் கெ போட்டியிகத ெந்தரபாது, சுந்தரே ரோமொமி ெில ெரு் படைங்கள எழுதாம
இருந்தாரில்கலயா, அெரரே வொல்லிய போட்டியிருக்காரு, நான ஒரு தியானத்திவலல்லாம்
இல்கல, கடும்ப ரெகலகள, ஜவுளாகெளிக்கக் படைகயப் பாரக்கிறதுனு வதாழில்
ொரந்துதான இருந்ரதன. ஏரதா ஒரு ெினன வதாய்வு. மறுபடியும் எழுதும் ரபாது
எதிரபாரப்பு – இப்படி ெளாகரந்து ெந்தெர இல்லாமல் ரபாய போட்டியிட்் படைாரரேனு எல்லாரும்
பரேெலாப் ரபசுொங்க.
இப்ப நதீங்கரளாக அந்தப் வபருநாெல் எனனாச்சுனு ரகட்கறதீங்க. இது சுந்தரே
ரோமொமியுக் படைய கெ போட்டியிகதயா இருந்தாலும், ரெணுரகாபாலுக் படைய கெ போட்டியிகதயா
அல்லது வஜயரமாகனுக் படைய கெ போட்டியிகதயா மாறிகிட்ர் படை இருக்க. எல்லா
எழுத்தாளாகருக் படைய கெ போட்டியிகதயா இருக்க.
அந்தக் கெ போட்டியிகதரயா் படை அெர ெரறாரு. பல்லக்க தூக்கிகள இவதல்லாம் ெருது.

சுரரேஷ: ப போட்டியிறவமாழி இலக்கியங்களல எவ்ெளாகவு ஈடுபாடு? உலக இலக்கியங்கள,
இந்தியப் ப போட்டியிறவமாழி இலக்கியங்கள இவதல்லாம் நிகறயப் படிப்பருப்பீங்களாகா?

வவணுவுகோபகோல்: இதுக்கம் க.நா.சு.கெ.தான வொல்லணும். எனக்க முதல்ரல
ொெிப்புனு மட்டும் இல்கல – நம்ம ஒரு கரேட்் படைரோ இருக்ரகாம். ஏற்கனரெ
படித்து ெரும்ரபாரத வதரியுது, எந்த தரேம்ங்கிறது. இப்ப வஜயகாந்தனுக்க ஒரு
தரேம் இருக்கதுனா, அதுக்கரமல க.அழகிரிொமிக்க ஒரு தரேம் இருக்க. அதுக்க
ரமல தி.ஜானகிரோமனுக்க ஒரு தரேம் இருக்க. இவதல்லாம் நாம பாரக்கிரறாம்.
அந்த எழுத்தினுக் படைய ஆளுகமகயப் பாரக்கிரறாம். அது மாதிரி உலக
இலக்கியம் உலக இலக்கியம்னு வொல்றாங்கரளாக எனறு உலக
இலக்கியத்கதயும் ரதடிப் ரபாகரெண்டியதா இருக்க. அதுக்க க,நா.சு
ரபானறெரகள ெழித்த் படைம் ரபாட்டிருக்கிறாரகள. இந்திய நாெல்னு வொல்றாரு.
உலக நாெல்னு வொல்றாரு. இது எனனுக் படைய 18, 19 ெயெிரலரய வெெ போட்டியிெழியா
காதுல ெ போட்டியிழுகது. உலக நாெல்னா எப்ப போட்டியிடிய போட்டியிருக்கம்னு நாம ஆங்கிலத்தில
உ் படைரன படிக்க முடியாது. அப்ரபா வமாழிவபயரப்பு ஏதாெது இருக்கமா. அப்படி
எனக்கக் கிக் படைத்த வமாழிவபயரப்பு எனனனனா, ஒரு பகழய புத்தகக்கக் படைய போட்டியில
பாரத்துட்டு இருந்ரதன. மின் மீனாட்ெி ரகாய போட்டியிலுக்கப் ப போட்டியினனாடி , அந்த ஒரு ெந்து
முழுக்கப் பகழய புத்தகமாக அடுக்கி கெச்ெிருப்பாங்க. அதில ஒரு கக் படைல…

பதகோலைு ுகோலகோண்டதழ் 2-

சு வவணுவுகோபகோல் சிறப்பப்பிதழ்

89

அென வொல்ொன…ொர இது ரெணுமா அது ரெணுமா…அெனகிட்் படைப்
ரபெிட்டிருந்தா ஒனனும் முடியாது. நம்மளாகாத் ரத் படைணும், நம்மளுக்க எது
ப போட்டியிடிச்ெிருக்கனனு.
அப்ப, மதகரு இருந்தது. வெல்மா லாகரவலவ் (Selma Lagerlof) எழுதினது. மதகரு
பாரத்தவு் படைரன நமக்க அவ்ெளாகவு ஒரு உணரச்ெி… க.நா.சு. வொல்லிய போட்டியிருக்காரரே.
உலகத்தினுக் படைய பத்து ெிறந்த நாெல்களாகெளில் ஒனனுனனு. இகதப் பாரத்தவு் படைரன
இகத எப்படியாெது ொங்கி் படைணும்னு அந்த புத்தகத்கத எடுக்கரறன. எடுத்தா
3.80 கபொ அந்த புக்க. இவ்ெளாகவு வபரிய, 800 பக்கம் உளளாக ஒரு புத்தகம். அென
எனன பண்ண போட்டியிருக்கான – முனபக்கத்திரல திருத்தி, 50 ரூபாரயா ஏரதா
ரபாட்டிருக்கான. ப போட்டியின அட்க் படைய போட்டியிரல திருத்தாம ெ போட்டியிட்டுட்் படைான. ப போட்டியிறக வொல்ரறன.
மூனறு ரூபானனு இருக்ரக. ‘ொர, யார ொர மூனறு ரூபாவுக்கத் தருொங்க’னு
ஏரதா வொல்றான. ப போட்டியிறக ஏரதா வகாடுத்து ொங்கிரனன. அந்த நாெல்,
இனனெளிக்க ெகரேக்கம் மிகச் ெிறந்த நாெல்களாகெளிரல ஒனனு. வகஸ்் படைா வபரலிங்

ொகா (Gosta Berlings Saga). அந்தப் வபண் ரநாபல் பரிசு ொங்கினாங்க. இனனும்
எனக்க நிகனெ போட்டியிருக்க. ஒரு முனனுகரே இருக்க. ‘இந்த நாெகல மட்டும் ஐம்பது
முகறயாெது படிச்ெிருப்ரபன. முதனமுதல்ல கல்கத்தா இம்பருப்பீரியல் கலப்கரேரில
படிச்ெிச்ரென. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்கதயும், திரும்பத் திரும்ப அஞ்சு த் படைகெ,
ஆறு த் படைகெ படிச்சுப்படிச்சு ரேெிச்ெிருக்ரகனனு எழுதறாரு (க.நா.சு.).
க.நா.சு.கெப்பற்றி ஒருத்தர எனன வொல்லிய போட்டியிருக்காரனா, உலகத்திரலரய ஒரு
வபயர வதரியாத மனெளிதன, இந்தப் வபண்கணக் காதலித்திருந்தாரனா, அது
க.நா.சு.ொத்தான இருக்கம். அவ்ெளாகவு ரநெிச்சு ரநெிச்சு அந்த நாெகல
வமாழிவபயரத்திருக்கார. வபாதுொ வமாழிவபயரப்புல ெில கற்றச்ொட்டுகள
எல்லாம் உண்டு. ரதாரோயாமா வமாழிவபயரத்திருொர. ஆனா, இந்த
வமாழிவபயரப்பு அவ்ெளாகவு ெிறப்புங்க. அது அவ்ெளாகவு அற்புதமானது.
அந்நியமான, திருட்டுத்தனமான நானக நண்பரகள கிருஸ்தெத்தால்
பாதிக்கப்பட்டு வமல்ல வமல்ல ரெறு ஒரு மனெளிதனாக ரெறு ஒரு உனனத
மனெளிதனாக மாறக்கூடியது தான அந்த நாெல். அந்தக் களாகெளிரேயும் அந்த
வெ் படைவெ் படைப்பயும் – இனனெளிக்கப் படிச்ொக்கூ் படை எனக்கக் களாகெளிரும். அந்த மாதிரி
எழுதிய போட்டியிருக்கார. ஒரு வபண்ண போட்டியினுக் படைய தாக்கத்தினாரல அப்படி மாறுொங்க.
எனகன வரோம்பப் பாதிச்ெ நாெல்.
அப்புறம், அனபு ெழினு ரபர லாகரகெ போட்டியிஸ்டு(Par Lagerkvist) எழுதின ஒரு நாெல்.
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அகத, எல்லாரும் அனபு ெழி அனபு ெழினு வொல்றாங்கரளாக, அப்ப சுபமங்களாகா
எல்லாம் ெந்த புதுசு. அனபு ெழி மாதிரி ஒரு நாெகல என ொழ்க்ககல
எழுதிட்ர் படைனனா நிம்மதியா இருப்ரபனனு நம்ம ெண்ணநிலென
வொனனவதல்லாம் இருக்க. அந்த க் படையத்தில பாருங்க – வநய்ரெலி ரெரகள
இலக்கிய மனறத்திலிருந்து பாரேபாஸ்னு (Barabbas) ரபாட்டுட்் படைாங்க. ரெற ஒரு
ரபரல. பாரேபாகஸி. யாரும ொங்கிப் படிச்ரென. க.நா.சு. வமாழிவபயரத்தது.

துகாரட் (Roger Martin du Gard) உக் படைய தபால்காரேன (The Postman – Vieille France)
படிச்ரென. ஒரு தபால்காரேன ஒரு கிரோமத்துல ஊரினுக் படைய அத்தகன ெ போட்டியிதமான
மனெளிதரககளாகயும் எழுதிய போட்டியிருப்பான. கடி, கூத்து, ரபாரினால் வெளாகெளியூரிலிருந்து
ப போட்டியிரோனசுக்க ெந்தது – வரோம்ப அற்புதமா, இனனெளிக்க ெகரேக்கம் படிக்கக்கூடிய
அளாகவு ஒரு ஃப போட்டியிவரேஷஷா அவ்ெளாகவு புதுகமயா இருக்கம். அப்புறம் அனனா

கரீனெளினாகெச் ெினன ெயெிரலரய படிச்ரென. டி.எஸ்.வொக்கலிங்கம் தாரன
வமாழிவபயரத்தது? அெரதான நிகனக்கிரறன. நதீங்க ரகட்கிறதீங்கில்ல, காமத்கத
இப்படி எழுதிட்டீங்கரளாகனு, எனக்வகல்லாம் அென முனரனாடியா இருக்கான.
அென அந்த இ் படைத்கத அக் படைஞ்ெிருக்கான. அப்ப நமக்க ஒரு கதரியம்
ெருதில்லீங்களாகா. ் படைால்ஸ்் படைாய் எழுதும்ரபாது ரெணுரகாபாலும் எழுதலாம். இந்த
எல்கல ெகரேக்கம் எழுதலாம். அனனா கரீனெளினாகெப் படிச்ரென. எனக்க
முனரனாடிகளுக்க நான நனறி வொல்லணும். க.நா.சு.வுக்கக் கண்டிப்பா இந்த
ெககய போட்டியில தகலதாழ்ந்து, ெிரேம்தாழ்ந்து ஒரு எழுத்தாளாகனா நனறி வொல்லணும்.
ஆங்கில ெழியாப் படிக்கிறகதெ போட்டியி் படை வமாழிவபயரப்ப போட்டியின ெழியா படிக்கிறதில
வகாண்டு வெலுத்தினதில் அெருக்க ஒரு பங்க இருக்க. அெர வமாழிவபயரத்த

ெ போட்டியிருந்தாளாகெளி – ஆல்பரட் காம்யூ, அற்புதமான கறுநாெல். ெ போட்டியிருந்தாளாகெளி வதாகப்புல
ஒரு 4-5 ககதகள. அப்படிப் படிச்ரென.
அப்புறம் ஒரு முகற ரபாகம்ரபாது, பாருங்க நம்ம நண்பரகவளாகல்லாம், நம்ம
முனரனாடிகள – ரகாணங்கி மாதிரி இருந்த அந்த இகளாகஞரகவளாகல்லாம் மின் மீட்ெினு
ஒரு இதழ் வகாண்டு ெந்தாங்க. ஆர.ெிெகமார, நண்பரகவளாகல்லாம் ரெரந்து ஒரு
கழுக ப் படைம் ரபாட்் படை லத்ததீன அவமரிக்கச் ெிறுககதகளனு ெந்துச்சு. அகத நான
வதருெ போட்டியிலதான எடுத்ரதன. அந்தத் வதாகப்ப போட்டியில ஒரு அற்புதமான ககத –

வெவ்ொய்க் கிழகம பகல்தூக்கம்னு வொல்லிட்டு. அதிரலதான காரெிய
மாரவெஸ்ஸி. யாரும காலேஜ்ஜுக் படைய மிகப்வபரும் ெிறககளுக் படைய ெரயாதிகன படிச்ரென.

வெவ்ொய்க்கிழகம பகல்தூக்கம் ெண்ணநிலென வமாழிவபயரத்திருந்தார.
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பறகெ நிகழ்த்திய அற்புதம், மிகப்வபரும் ெிறககளுக் படைய ெரயாதிகன
ஆர.ெிெகமார வமாழிவபயரத்திருந்தார. அவதல்லாம் எனக்க, ஒரு ரமஜிக்னா
(ரமஜிக் ரியலிெம்னா) இவ்ெளாகவு அழகா இருக்கம்னு காண்ப போட்டியிச்ெது.
இனனெளிக்க ரமஜிக்னு வொல்லிட்டு எெனுரம ரமஜிக் ககத எழுதகல ொர. நான
ரமஜிக்ககப்பற்றி நம்பாதென. நான ரமஜிக் ககத எழுதிய போட்டியிருக்ரகன. களாகவு

ரபாகம் புரேெ போட்டியிகள வொல்லலாம். இருட்கககக்கள ெ போட்டியிரியும் ஒளாகெளிப்புகக
வொல்லலாம். எனகனெ போட்டியி் படை ரமஜிக்பற்றிரய ரபச்சுமூச்சு இல்லாத காலத்தில,
லா.ெ.ரோ. எழுதிய போட்டியிருக்கார. ஜனனெளி படிச்சுப் பாருங்க. ரோஜகமாரியப் படிச்சுப்
பாருங்க. ரோஜகமாரி காெ போட்டியிரி ஆற்கற, ஒரு பரேத்கதயாக் வகாண்டுெந்து,
பரேத்கதய போட்டியினுக் படைய ரபரேனப போட்டியினால் வபருக்வகடுத்து ஓடி, அத்தகன ஆட்ககளாகயும்
உ் படைல்ரீதியாகவும் உளளாகத்திரலயும் வதாட்் படைகத எழுதிய போட்டியிருக்கார – ரோஜகமாரில.
நாம எல்லாரும் அெகரேக் கடும்பக்ககத எழுதறெரனு வொல்லிட்டிருக்ரகாம்.
அதிகம் அதுதான எழுதினார. ஆனால், ரோஜகமாரி எழுதிய போட்டியிருக்கார. வபரும்
புகனவு. அரத மாதிரி ஜனனெளி. ஒரு வபண், ெக்தி எனபெள, திரும்ப ஒரு
வபண்ணுக் படைய உ் படைலில் ப போட்டியிறந்து மனுஷியா ொழ்ந்தா எப்படிய போட்டியிருக்கம்கிறதுதான.
கிட்் படைத்தட்் படை புதுகமப்ப போட்டியித்தன க் படைவுளும் கந்தொமியும் எழுதினாரரே – ஆனா
அதுமாதிரி கிக் படையாது. அதுல எளளாகல்தான அதிகம். இதுல ஒரு ரெதகனகயக்
வகாண்டு ெந்திருப்பார. ஒரு வபண் வபறக்கூடிய அத்தகன அெமானங்ககளாகயும்
அந்த ெக்தி ப் படைறா. ப போட்டியிறந்ததிலிருந்து. ப போட்டியிறக்கம்ரபாரத, illegal ஆ ப போட்டியிறக்கிறா.
ஆண்் படைாள மாதிரி, அென தூக்கிட்டு ெந்து ெளாகரக்கிறான. கழந்கதய போட்டியில்லாதென.
ப போட்டியிரேம்மாதமான ரமஜிக் ககதகள.
ரமஜிக் எனபது ரமஜிக்ல இல்ல. ொழ்க்ககய போட்டியில இருக்க. எனரெ எல்லாக்
ககதய போட்டியிரலயும் ஆதாரே சுருதி மனெளிதனுக் படைய நாடிநரேம்புககளாக இதயத்கதத்
வதா் படைக்கூடிய ககதகளதான. ெடிெம்தான ொர, ரமஜிக்னு வொல்ரறாம். உருெகக்
ககதகளனு வொல்ரறாம். metaphor னு வொல்ரறாமில்ல. படிமம் படிமம்னு
வொல்றதீங்க. இனனெளிக்கப் படிமம் மட்டுரம ஒரு உத்தியா? ப போட்டியிரேமிள படிமக்
கெ போட்டியிஞரனு வொல்லிட்டிருக்ரகாம். படிமம் எனபது ஒரு உத்தி. அகதப்
ப போட்டியிடித்துக்வகாண்டு வதாங்கிகிட்டு இருக்கமுடியாது. எனரெ இவதல்லாம்
இருக்கில்கலயா – வமாழிவபயரப்ப போட்டியில இவதல்லாம் எனக்கப் வபரிய
வகாடுப்ப போட்டியிகன. தஸ்தவயவ்ஸ்கியுக் படைய கரேமொவ் ெரகாதரேரகள படிச்ரென. அது
படிக்கம்ரபாதுதான – எனக்க இயல்ப போட்டியிரலரய உளாகெ போட்டியியல், மனெளிதன இந்திந்த
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ெ போட்டியிெயத்திரல இப்படித்தான நிகனப்பானகிறது, தஸ்தவயவ்ஸ்கியப் படிக்கிறதுக்க
முனனாடிரய, இயல்ப போட்டியிரலரய ஒரு ககலயாக எனக்க இருந்திச்சு- ெரேஸ்ெதி
நாக்கல எழுதின மாதிரினு கெச்சுக்ரகாங்க.
நான முனனாடி வொனரனனெளில்கலயா, கண்ணதாெகனெ போட்டியி் படைப் வபரிய
உண்கமகய எழுதணும்னு வொல்லிட்டு. காந்திகய ெ போட்டியி் படை. அந்த இ் படைத்கத நான
எடுத்துகிட்ர் படைன. இகத ஒரு ெடிெமா எடுத்திட்ர் படைன. ஒரு இலக்கிய அறிொ
எடுத்துகிட்ர் படைன. இந்த உளளாகத்தினுக் படைய உண்கமகய – இெகரேப் பற்றித்தான
எழுதரறன. ஆனா இெர எனன நிகனச்ெிருப்பாரு. எந்த எல்கலக்கப்
ரபாொருங்கிறகத நான ட்ரோெல் பண்ரறன. இதுக்வகல்லாம் ் படைால்ஸ்் படைாயுக் படைய
அனனா கரீனெளினா இருக்க. அந்தப் வபண்கண, நம்ம ஊரல இருந்தா எனன
நிகனப்ரபாம். அப்படித்தான வதா் படைங்கி, அந்தப் வபண்ண போட்டியினுக் படைய மாவபரும்
காதகல இழந்து, இந்த உலகம் காதலுக்கான இ் படைரம இல்கலங்கிறகத
உணரகிறா இல்கலங்களாகா, ரேய போட்டியில்ல வெத்துப்ரபாறா இல்லீங்களாகா, அப்ரபா
அெளுக் படைய துயரேத்கத நாம அக் படையரறாமில்கலயா, அப்ரபா அந்த
வமாழிவபயரப்வபல்லாம் எனக்க வரோம்ப உதெ போட்டியிகரேமா இருந்தது.
ஒருெககய போட்டியிரல நான ஒரு ககறபாடு உக் படையென. எல்லாகரேயும் படிச்சு நான
ெந்திருக்கணும். உதாரேணமா பாலகமாரேகனப் படிச்ெிருக்கணும், ெிெெங்கரிகய,
சுஜாதாகெப் படிச்சு ெந்திருக்கணும், அணுரோதா ரேமணகன, ரோஜம்
கிருஷணகனப் படிச்சு ெந்திருக்கணும், ஒனவனானனு ஏதாெது படிச்ெிருக்கலாம்.
ஆனால் ொெிப்ரப இப்படிப் ரபாய போட்டியிடுச்சு. உலக இலக்கியங்களங்கிற ரபாது – நாம
அவதல்லாத்ரதாடும் வதா் படைரபு படுத்திப் பாரக்கிரறாம். நம்ம புதுகமப்ப போட்டியித்தனுக்க
எனன இ் படைம். ஜானகிரோமனுக்க எனன இ் படைம்...
ஜானகிரோமனுக்க எனகன மாதிரியான ஒரு ொழ்க்கக கிக் படைச்ெிருந்தா,
ரெணுரகாபாலுக் படைய ொழ்க்கக கிக் படைச்ெிருந்தா தஸ்தவயவ்ஸ்கி,
் படைால்ஸ்் படைாகய மிஞ்ெிய போட்டியிருப்பானனு நான வொல்ரென. அெருக் படைய ொழ்க்கக,
அெருக் படைய அனுபெம் ஒரு எல்கலப்பட்் படைது. எழுத்தின ெதீச்சு அப்படிய போட்டியிருக்க.
அெருக்க இது ொய்த்திருந்தால், மனப்பூரெமா எழுதிய போட்டியிருப்பார. அெர
எப்ரபாதுரம மகறக்கிறதில்கல. அெர மாதிரி ஒரு வபண்கணக் காருண்யம்,
ரபரேனபு வகாண்டு எழுதினெர யாருமில்கல. அது எந்தப் வபண்ணா
இருந்தாலும்கூ் படை, வநகட்டிவ் ரகரேக்் படைர, பாெிட்டிவ் ரகரேக்் படைர எதுனாலும் ரபரேனபு
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வகாண்டு எழுதொர. வரோம்பக் கருகணரயாடு பாரத்த ஒரு மனுஷன. இது ஒரு
பக் படைப்பாளாகெளிக்க அடிப்பக் படை ெ போட்டியிஷயம். எங்க அம்மா எங்கூ் படை ெண்க் படைப்
ரபா் படைலாம். இனவனாரு ெககய போட்டியில எனக்க அம்மா தாரன.
எனரெ உலக இலக்கியக்கியங்கள இந்த மாதிரி நல்லாப் படிச்ரென. ஆல்பரட்
காம்யூரொ் படை ‘அந்நியன’, நதானெளிரயல்  ஹைதாரனனுக் படைய ‘அெமானச் ெினனம்’
(Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter), காஃப்காரொ் படை ‘ெ போட்டியிொரேகண’, ‘உருமாற்றம்’,
வ ஹைமிங்ரெரயா் படை ‘கிழெனும் க் படைலும்’, கிரரேெியா வ் படைல் படைாரொ் படை ‘அனகன’
(Grazia Deledda, La Madre) – இப்படி நிகறயப் படிச்ரென. இந்திய நாெல்களாகெளில
யூ.ஆர.அனந்தமூரத்திரயா் படை ‘ெம்ஸ்காரோ’, பஷதீரரோ் படை ‘பால்யகால ெகி’, தகழிரயா் படை
‘வெம்மின் மீன’, இப்படிப் படிச்ரென. ெிறுககதகள எக்கச்ெக்கமா படிச்ரென.
புதுகமப்ப போட்டியித்தன ஒரு 46 ககத வமாழிவபயரத்து இருக்காரில்லீங்களாகா,
அவதல்லாம் ரதடித்ரதடிப் படிச்ரென. புதுகமப்ப போட்டியித்தன ஒரு முனனுகரேய போட்டியில
எழுதறாரு, ‘இதிலிருக்கிற ஒரு நாற்பது ககதகள ொெகரகளுக்கானது, இரேண்ர் படை
இரேண்டு ககத எனக்கானது.’ ததீமூட்் படை அப்படினு ஒனனு. ஜாக் லண்் படைனுக் படைய
ககத. நான எனன பண்ணுரெனனா, அெருக்க மட்டுரம ப போட்டியிடித்த ககத
இருக்கில்லீங்களாகா, அகதத்தான முதல்ரல படிப்ரபன. ஒரு ரதரெ போட்டியிரலயும்
இனவனாரு ரதரவு.
இப்ரபா யு.ஆர.அனந்தமூரத்தி, இல்கலனா ஏரதா ஒனனு கிக் படைச்சுதுனனு
கெச்சுக்கங்க, சூரியன கதிகரேனு ஒரு ககத இருக்கம். அந்தக் ககத எனக்க
வரோம்பப் ப போட்டியிடித்த ககத. இந்தியக் ககதகளகூ் படை கிக் படைக்கிற வதாகப்புகளல
இருந்து படிப்ரபன. அரத மாதிரி மகலயாளாகக் ககதகள. கமலா தாஸ்
இருக்காங்கில்ல, மாதெ போட்டியிக்கட்டி – அெங்க ஒரு பட்ெிய போட்டியின ொெகனனு
ப போட்டியிரேமாதமான ஒரு ககத எழுதிய போட்டியிருக்காங்க. அெங்க இறந்தரபாது வொனனாங்க,
மகலயாளாகத்திலிருந்து மிகச்ெிறந்த மூனறு ககதகள எடுக்கணும்னா,
மாதெ போட்டியிக்கட்டிய போட்டியினுக் படைய பட்ெிய போட்டியின ொெகன இருக்கமனனு. அகத நான
படிச்ெிருக்ரகன. நதீல பத்மநாபனுக் படைய வமாழிவபயரப்ப போட்டியில். உ் படைரன மறுபடியும்
எடுத்துப் படிச்ரென. ஆங், இந்தக் ககததான, ஆமாம்னு வொல்லிட்டு ெச்ரென.
பஷதீரின ககதககளாகப் படிச்ரென. அரத மாதிரி எம்.டி.ொசுரதென நாயர – நம்ம
பா.வஜயப்ப போட்டியிரேகாெம் ஒரு ககதல இரேவு ரநரேத்துல ரதெர ெதீட்டில ெந்து
இரேொடிகள ஆடுொங்கில்கலயா, ஒரு ககத, ‘அம்பலக்காரேர ெதீடு’ – அந்தக்
ககதகய ஒட்டி நாயாடிகள, இதமாதிரி ஒரு ெம்ெம் இருக்கில்கலயா, அகத
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கெத்து எம்.டி.ொசுரதென நாயர எழுதின ககத, வரோம்ப ெினன ெயெில
படிச்ரென. யாரரோ நண்பர ரகட்டிருந்தாரனு அந்தக் ககதகயச் வொனரனன நான.
அெர எழுதின ககதகலரய இதுதான வபஸ்ட் எனரறன.
ெிெெங்கரி தினமண போட்டியிக்கதிரல இந்திய எழுத்தாளாகரகள ரபட்டிகளனு கூ் படைரெ ஒரு
ெிறுககதகயயும் வகாடுத்துக்கிட்டு ெந்தாங்கல்ல, அகதத் வதா் படைரந்து படிச்ரென.
அப்ரபா நான கல்லூரிய போட்டியில படிக்கிரறன. இந்த ொெிப்பு இருக்கில்லீங்களாகா,
ரமலான பக் படைப்புகளாகெளின ொெிப்பு, நாம எகத எழுதினாலும், அது தனனெளியல்பா
ரமலானதாப் ரபாய போட்டியிரும். அதாெது, ெிரேமப்ப் படைரெண்டியரத இல்கல – எந்த
ெப்வஜக்ட் எடுத்தாலும், அது ஒரு முக்கியமான இ் படைத்கத அக் படைஞ்ெிடும். ஏனனா,
நம்ம ொெிப்பு நமக்கக் ககவகாடுக்கரதானனு நிகனக்கிரறன.

சுரரேஷ: உங்க ெமகால பக் படைப்பாளாகெளிகள, அடுத்த தகலமுகற பக் படைப்பாளாகெளிகள
பற்றி எனன நிகனக்கறதீங்க.

வவணுவுகோபகோல்: தூரேன கணானு ஒருத்தர, ெில நல்ல ககதகள எழுதிய போட்டியிருக்கார.
யாருனனு வதரியாது. கரண மகாரோெனு ஒரு ககத படிச்ரென. வரோம்ப
நல்லாய போட்டியிருந்தது. ரகாணங்கியுக் படைய கல்கதிகரேல (தூரேன கணாெ போட்டியின) எட்் படைாெது

கனனெளி, வரோம்ப நல்ல ககத. ஒரு நாெ போட்டியிதப் வபண், கவுண்் படைர ஊருக்க ெந்து
எனனானாங்க அப்ப போட்டியி் படைங்கிறது. அெதா ஒரு காதல் ககத, ப போட்டியிரேமாதமான ககத –
அக்காரடியனனு முடியும் (இகெக்காத மின் மீனகளாகெளின அக்காரடியன), அது வரோம்ப
ப போட்டியிரேமாதமா எழுதிய போட்டியிருக்கார. ெிெக்கமார முத்தய்யானனு ஒரு கபயன,
‘வெறெ போட்டியிகளாகெளின ெருகக’னனு ஒரு நல்ல ககத எழுதிய போட்டியிருக்கார.
பா.திருச்வெந்தாகழ ‘ஆண்கள ெ போட்டியிடுதி: அகற எண் 12’ அப்படினனு நுட்பமான
ஒரு ககத எழுதிய போட்டியிருக்கிறார. காலகபரேெனுக் படைய ‘பட்டித் வதரு’கெ
உய போட்டியிவரேழுத்தில படிச்ரென. நல்ல ககத. அெரரோ் படை ‘புலிப்பானெளி ரஜாதி் படைர’ இனனும்
ரமலானது. ெில ரபரு இப்ப ெட்டுனனு ஞாபகத்துக்க ெரேல. வெங்கர் படைென –
நமக்வகல்லாம் ொடகீனெளியர – கல்கதிகரேல வகாகலயாளாகெளிகள மூனறு ரபர ஒரு இரேவு
ரநரேத்தில ரபாொங்க, அப்ப மூணு ரபருக்கம் ஒரு ெந்ரதகம் ெரும். ஒருத்தன
ககல மிகப்வபரிய ஆயுதம் இருக்கம். அெங்க மூணு ரபரும் இந்தக் கத்திகய
மாத்தி மாத்தி ப போட்டியிடிச்சுட்டு ரபாொங்கனனு ஒரு ககத எழுதிய போட்டியிருப்பார.
பா.வெங்கர் படைென.
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சுரரேஷ: ரோஜன மகள, தாண்் படைெரோயன ககத எல்லாம் எழுதிய போட்டியிருக்கார.
வவணுவுகோபகோல்: ரோஜன மகள வரோம்ப நல்ல ககததான. ஆனா அெவரேல்லாம்
எனக்க ொடகீனெளியர. எனனுக் படைய ெமகாலத்துல, ெ போட்டியிசும்புனு ஒருத்தர, வகாமருனனு
ஒரு நல்ல ககத எழுதிய போட்டியிருக்கார. ஆனா, contemporary ஆ அெருக் படைய பங்களாகெளிப்பு
எனனங்கிற ரகளெ போட்டியி எழுது. ெில ரபர ஒவ்வொரு ககதகய வரோம்ப அற்புதமா
எழுதிய போட்டியிருக்காங்க. அெதா ஒரு ககத மிகப்ப போட்டியிரேமாதமான ககத எழுதிய போட்டியிருக்கார.
ஆனால், ெிறுககத ஆளுகமங்கிற இ் படைத்தில இப்ப புதுகமப்ப போட்டியித்தன,
வஜயரமாகன, ெண்ணதாென, ெண்ணநிலெனனு வொல்றதீங்கில்ல,
க.அழகிரிொமினு ஒரு ஆளுகம வொல்றதீங்கில்ல, அந்த ெரிகெல
இெங்களுக் படைய இ் படைவமனன? அதுக்க இந்தச் ெில்லகறச் ெகாயங்கள, ெில்லகற
ரமாகங்கள, இவதல்லாம் ெ போட்டியிட்் படைாமட்டும்தான அந்த இ் படைத்கத அக் படையமுடியும்.
இலக்கியம்கிறகத மட்டும் ஒரு வபரிய கனொக் வகாண்் படைா, இந்த இ் படைத்கத
அக் படையலாம்.

தியாக: ெமகால இலக்கியத்துல வபரும்பாலும் ெில்லகற ரமாகத்தில தான
தெழ்ந்துட்டு இருக்காங்கனனு வொல்றதீங்களாகா?

வவணுவுகோபகோல்: ரெணாம்னு வொல்ரறன. இலக்கியம்னா உங்களுக்க அந்தத்
திறகம இருக்கது. இந்த இ் படைத்கத அக் படைங்கனனு வொல்ரறன. இெங்க காமத்தக்
ககயாளற ெ போட்டியிதம் இலக்கியமா இல்ல. எந்த லாஜிக்கம் இல்ல. பக் படைப்பாளாகெளி
வநனச்ொ அந்தப் வபண் கதாப்பாத்திரேம் படுக்கறா. வநகனச்ொ ெிரிப்பா இருக்க.
இெங்க வபண்ணப் புரிஞ்சுகிட்் படை ெ போட்டியிதம்.

தியாக: அகதத் தாண்டி ெரேமாட்ர் படைங்கிறாங்கங்கிறதீங்க.
வவணுவுகோபகோல்: ஆமாம். நிகறய ரபர இருக்கலாம். வபரிதா ஈரக்ககல.
அங்கங்க நல்ல ககதகள எழுதினாலும், பனனெளிவரேண்டு ககத எழுதினா
பனனெளிவரேண்டும் முத்துங்கிற மாதிரி இருக்கில்கலயா, அகத
க.அழகிரிொமிகிட்் படைத்தான பாரக்கமுடியும். அென எழுதின நூறு ககதயும்
முத்து் படைா. வெவ்ரெறு வெகரேட்டி் படைா, அந்த முத்துக்களாகெளினுக் படைய ெ போட்டியிகலகள
ரெணா வகாஞ்ெம் முனனப்ப போட்டியினன இருக்கலாம். அெனத்தான பக் படைப்பாளாகெளியா
நாம வகாண்் படைாடுரறாம்.
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கண்ணன: ககத வெய்தல் பற்றி நதீங்க கடுகமயா ெ போட்டியிமரெனம் கெக்கறதீங்க.
வவணுவுகோபகோல்: ககத வெய்தல் எனபது ஒரு ெ போட்டியிஷயம் வெய்திய போட்டியிரலரயா, உங்க
ஊரலரயா ந் படைந்தத கெச்சுட்டு, அப்படிரய வகாண்டுரபாய் கெக்கறதீங்க
இல்கலயா, அதுதான இனனெளிக்க ெந்துட்டு இருக்க. ஆனால், அதற்கான ரெர
எனன, அதற்கான உளளாகத்தினுக் படைய வகாதிப்பு எனன, இந்த இ் படைத்துக்க ஏன
ெந்தாங்க, இெனுக் படைய ஒரு வபரிய பக் படைப்பு, ஒரு கரப்பத்கத ெளாகரத்தற மாதிரி,
இந்த இ் படைத்திலதான அது எல்லாரம வெழித்து, ஒரு உருெமா உருொகது. அந்த
இ் படைம் அங்க இல்கலரயானனு நிகனக்கிரறன. அது தனெளியா ஒட்டிகிட்டு
இருக்கம். இது வெய்யப்பட்் படைதுனு வதரியும். இது ஒரு பரேபரேப்புக்காக
ஒட்் படைப்பட்் படைதுனு வதரியும். உதாரேணமா, காமம் எப்படி வெயற்ககயா
ரெரக்கப்பட்் படைதுனு நதீங்க வொல்லிறலாம். ஒரு ரெப்் படைர இது, ஒரு ரெப்் படைர இதுனு
கெக்கிற வமத்ரதட் நதீங்க வகாண்டுெருெதீங்க. ஏரதா ஒரு ொடகீரியொ வொல்ற
மாதிரியும், அப்புறம் உங்களுக்க கிலுகிலுப்புப் பண்றமாதிரியும், உங்களாக
ெமாதானப் படுத்தற மாதிரி, இப்படியான ஒரு வ் படைக்னெளிக் எல்லாம் பதிப்பகம்
ொரந்தும் ெருது.

தியாக: இது ஒரு பாரமுலாக் ககதங்கிறது வதரிஞ்சுரும்.
வவணுவுகோபகோல்: ஆமாம். இவதல்லாம் வெய்யப்பட்் படைதா இருக்கம். நான
இனவனானனும் வொல்ரறன. ஒரு ககத, ஒரு ெிறுககத, புகனவு தாங்க.
ஆனால், அது உண்கமய போட்டியிரலரய ந் படைந்ததுனு நதீங்க நம்பணுங்க. அப்படி நம்ப
கெக்கக்கூடிய அந்தத் திரோண போட்டியிதாங்க பக் படைப்பு.
சுரரேஷ: ரகளெ போட்டியிகளுக்க இ் படைமளாகெளிக்காம நம்ப போட்டியிக்கககயத் ரதாற்றுெ போட்டியிக்கணும்.

வவணுவுகோபகோல்: ஒரு ொரத்கதகூ் படை தெறக்கூ் படைாது. புகனவுதாங்க.
உண்கமய போட்டியிரலரய இது ெித்தாபுதூரல ந் படைக்கல. நதீங்க எழுதிய போட்டியிருக்காடகீங்க. ஆனால்
அது உண்கமய போட்டியிரலரய ெித்தாப்புதூரல, இனன வதருெ போட்டியில, இனன இ் படைத்துல
ந் படைந்ததுனு வொல்லி நான நம்ப போட்டியி, அந்த அம்மாகெ எங்க பாரத்ததீங்கனு நான
ரகட்கணும். அதுதான அந்த பக் படைப்பாளாகெளிய போட்டியினுக் படைய பங்களாகெளிப்புனு வொல்லலாம்.
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சுரரேஷ: உங்க பப்ளாகெளிஷர (தமிழினெளி ெெந்தகமார) பற்றி வொல்லுங்க. அெர
ெ போட்டியிரும்புொரோனனு வதரியகல. ஆனா, உங்களுக் படைய பக் படைப்புகளல அெருக்க
ஒரு முக்கியமான பங்க உண்டு இல்கலயா. உங்ககளாக ெழிந் படைத்தினெரனு
வொல்லலாமா?

வவணுவுகோபகோல்: நிச்ெயமா. நான ஒரு எடிட்் படைர ரெணுமினனு வொனரனன
இல்லீங்களாகா. புற உலகத்துக்கச் ொரோத ஒரு தெகறயும் வெஞ்ெி் படை மாட்ர் படைன.
இப்படி ந் படைந்து ரபாறானனா, ரபாய போட்டியிருக்க முடியாதுங்கிற அந்த தெகறச்
வெஞ்ெிருக்க மாட்ர் படைன. எனன பண்ணுொரனா, ‘ரெணு, உனனுக் படைய ஆற்றல்
இது அல்ல’ அப்படிம்பார.
23 ககதகள எழுதின ஒரு வபரிய ரெடிக்கக இருக்க. 23 நாகளாகக்க 23 ககதகள
எழுதிரனன. அது தான வெண்ண போட்டியிகல. இங்கிருந்து வகால்லி மகலக்கக்
கிளாகம்ப போட்டியிரனாம். ட்வரேய்னனா நான பயப்படுரென. எனகனக் வகாண்டுெந்து,
டிக்வகட் எடுத்து, உட்காரே கெக்கணும். ஏனனா, மாறி ட்வரேய்ன ஏறிடுரெனகிற
பய உணரச்ெி. அந்த நதீளாகம் எல்லாரம ஒரு பயம். பஸ்னா நாம ஏறி
உட்காரந்திரேலாம், இந்தாங்க டிக்வகட்டுனு வகாடுத்திரேலாம். வமட்ரோஸ்ல
இறக்கிெ போட்டியிட்டுருொங்க. ஆனா, ட்வரேய்ன எந்த கம்பாரட்வமனட்ல ஏறணும் S1, S2
இவதல்லாம் நம்மளுக்க ொத்தியப்ப் படைாத ெ போட்டியிஷயம். இெர எனன
பண்ண போட்டியிட்் படைாரனா, இங்கிருந்து கிளாகம்ப போட்டியி ொ அப்படினுட்் படைார. ரகாபால்
(எம்.ரகாபாலகிருஷணன) தான இங்கிருந்தார. ரகாபாலும் நதீயும் ரெரந்து
ெந்துருனனார. காகலல உழெர ெந்கத ெண்டிய போட்டியிருந்துச்சு. நதீ ரகாபால் ெதீட்ல
தங்கிக்ரகானனார. அது எதுக்க அெருக்க வதாந்தரேொ இருக்கம்னு
காகலய போட்டியிரலரய ெந்துட்ர் படைன. நான ரபாய், ஆறகரே ெண்டிக்க
அஞ்ரெமுக்காலுக்ரக ெந்து நினனுட்ர் படைன. அப்பத்தான வெல்(cellphone) ெந்த
க் படைம். அடிச்சு அடிச்சு அடிச்சுப் பாரக்கிரறன. ெரேரெ இல்கல. இனவனாரு
நண்பர அங்க ெந்தார. டிக்வகட் எடுத்துத் தரரறனு வொனனார. நான
ரெண்் படைானுட்ர் படைன. மகனெ போட்டியி கழந்கதவயல்லாம் எனகிட்் படைத்தான ெ போட்டியிட்டுட்டுப்
ரபாய் அெருக்க எடுத்துட்டு ெந்தார. 6.05, 6.10 அதுெகரேக்கம் காரணாம். ரபான
அடிச்சு அடிச்சுப் பாரக்கிரறன. சுெ போட்டியிட்ச் ஆப்னு ெருது. திடீரனு பாரத்தா,
ஆரறகால். எனக்க கால் ெருது. ‘ரெணு, நான ட்வரேய்னல ஏறி
உட்காரந்துட்ர் படைன. நதீ பதிவனானனாெது கம்பாரட்வமனட்ல ெந்துரு.
எங்கிருக்க’னனார. ‘உங்களுக்காக வெய்ட் பண்ண போட்டியிட்டு இருக்ரகன,‘ரனன.
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ரகாபால் எனன பண்ண போட்டியிட்் படைாரனா, அங்க ஏறி உட்காரந்துட்் படைார. எனன் படைா
இதாய போட்டியிப்ரபாச்ரெனு வொல்லிட்டு, முழிச்சுட்டு இருந்ரதன. எனனுக் படைய இந்த
பலெதீனங்கள அெருக்கத் வதரியாது. இனனும் டிக்வகட் எடுக்ககலங்கிரறன.
பரேொய போட்டியில்கல, ொங்கிறார.
எனனால முடியகல. எனன் படைா இப்படிப் பண்ண போட்டியிட்் படைாரரேனு இருந்ரதன. இந்த
ெ போட்டியிெயத்துல எனகனக் ககக்கழந்கத மாதிரி அணச்சுக்கிட்டுப் ரபாகணும். இந்தப்
பழக்கம் இந்தக் காலத்தில ஒத்து ெரோதுதான. இது ஒரு பலகாடகீனம். இது
ரகாபாலுக்கத் வதரியாதில்கலயா. நான நிகனச்ெிருந்தா, மறுபடியும் காந்திபுரேம்
ெந்து ரெலம் பஸ்கஸி. யாருமப் ப போட்டியிடிச்சு ஒரு மண போட்டியிரநரேம் வரேண்டு மண போட்டியிரநரேம்
முனனப்ப போட்டியினன ஆகம். ெந்திருக்கலாம். ஃரபாகன ஸ்ெ போட்டியிட்ச் ஆப் பண்ண போட்டியிட்டு
அப்படிரய ெந்து நரேெிபுரேம் ரபாய போட்டியிட்ர் படைன. ரபானவு் படைரன, 25 நாள லீவ் இருந்துச்சு.
ஒவ்வொரு நாகளாகக்க ஒவ்வொரு ககத எழுதிரனன. ககத எழுதிட்டு இனனெளிக்க
ரபாஸ்ட் பண்ண போட்டியினா, அெருக்க பத்து மண போட்டியிக்கச் ரெரந்துரும். கவரேக்் படைா வரேண்டு
மண போட்டியிக்க ரபான அடிப்பாரு. ‘பரேொய போட்டியில்ல, ரெணு,’ அப்படிம்பார. அடுத்த ககத.
அடுத்த ககத. ‘வகாஞ்ெம் பரேொய போட்டியில்கல. அகதெ போட்டியி் படை வபட்் படைர, அகதெ போட்டியி் படை வபட்் படைர,’
இப்படிரய வொல்லிட்ர் படை ெருொர. கக் படைெில வநருங்க வநருங்க, ‘இனனும்
எத்தகன ககத உனனால எழுத முடியும்.’ ‘எத்தகன ககத ரெணும்னாலும்
எழுதி் படைலாம். ஆனா இனனும் அஞ்ொறு நாள தான லீெ போட்டியிருக்க.’
‘உனக்கனு ஒரு தனெளித்துெம் இருக்க. உனக்கனு ஒரு தனகம இருக்க. அந்தக்
ககதகயக் காரணாரம’ம்பார. ‘அப்படிங்களாகாண்ரண’னு வொல்லிட்டு, ஒரு ககத
எழுதிரனன. ‘தனெளித்துெம் இருக்கது. ஆனா உனனுக் படைய ெதீச்சு இல்கலரய.’ ெரி.
‘தனெளித்துெமும் இருக்க. ெதீச்சும் இருக்க. உனனுக் படைய வபாயட்டிக் வெனஸ்
அக் படையகலரய.’ ஓ, அப்படிரெற எங்ககதக்களளாக இருக்கா? அப்புறம் அடுத்த
ககத. ‘பரேொய போட்டியில்கல. ஆனா, உனக்கத் தனனெளியல்ரபா் படை ஒரு எழுச்ெி
இருக்கமில்ல. அது ெரேகல.’
இப்படிரய 20 ககத எழுதியாச்சு. இது எனன் படைானனு பாரத்தா, ‘அண்ரண, நான
ஒரு ககத எழுதலாம்னு பாரக்கிரறன. ஆனா, கநனா இந்தக் ககதகய
அட்வ் படைம்ப்ட் பண்ண போட்டியிய போட்டியிருக்காரரண’‘ கநனா அட்வ் படைம்ப்ட் பண்ண போட்டியினா, அது
கநனாவுக் படைய ககத. நதீ உனனுக் படைய ககத எழுதரெண்டியதுதாரன’னனார.
ெரினனு வொல்லிட்டு, அந்தக் ககதகய ஒருநாள க் படைக் படைனனு எழுதிட்டு –
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வமாதல்ல ரேப்ஃபா ஒரு வஜரோக்ஸ் எடுத்துட்டு அனுப்ப போட்டியிட்ர் படைன. வபாதுொ 2
மண போட்டியிக்க அடிப்பார. 10 மண போட்டியிக்க ொங்கி, பத்தகரேக்க அடிச்ொர. ‘வபஸ்ட் ் படைா,‘
அப்படினனார. அதுதான வதாப்புள வகாடி. நதீங்க வொனனதீங்கரளாக கிறுக்கி ககத. தி
வபஸ்ட் அப்படிம்பார. இது பயந்து பயந்து எழுதிரனன. இம்மாதிரி ஒரு
உற்ொகமும் அெரகிட்் படை கிக் படைச்ெது.
அப்புறம், ஒரு பக் படைப்பு – ஆட்் படைம் இருக்கது. இந்த ஆட்் படைத்கதப் பற்றி நம்ம
எழுதிட்ர் படை ெரரறாம். ‘ஏம்பா, அந்த ெதீரேபாண்டித் திருெ போட்டியிழாவுக்வகல்லாம் நதீ நூறு
முகற ரபாய போட்டியிருக்க. ஒரு ெரிதான ெருது. இந்தப் பகதி இனனும் வகாஞ்ெம்
ெ போட்டியிரிவு பண்ணா நல்லா இருக்கரம,‘ அப்படினு வொல்லுொர. ‘அப்படியாண்ரண,
நானு ரெற ஒரு நாெலுக்க எழுதலாம்னு மனெில கெச்ெிருந்ரதன‘னு
வொல்ரென. ‘எல்லா எல்லாத்துகலயும் – இனவனாரு நாெலிரலயும்
எழுதலாம்பா,‘ அப்படி அந்த இ் படைத்கதச் சுட்டிக் காட்டுொர. இந்த இ் படைத்தில இகத
கெச்ொ நல்லாய போட்டியிருக்கரம. ெரியான வபாருத்தப்பார் படைா் படை அகத எழுதும் ரபாது
இனனும் அதனுக் படைய பரிமாணம் கூடும். அம்மாதிரி வெய்ொர. ெினனச்ெினனத்
திருத்தங்கள, இென இப்படி நிகனப்பானா, ஒரு வபண் இப்படி நிகனக்கமா, –
‘ஆமாண்ரண, ஏரதா அெெரேத்துல எழுதிய போட்டியிருக்ரகன.’ அந்த கவரேக்ெகனயும்
வொல்ொர.
எனரெ ஒருெககய போட்டியிரல அந்த பக் படைப்கப வெம்கமப்படுத்துனதிரல,
அழகபடுத்தினதிரல, ெதீச்கெக் கூட்டினதிரல, நிச்ெயமா அெருக்க ஒரு பங்க
இருக்க. நான எனன நிகனக்கிரறனனா, அெர அடிப்பக் படைய போட்டியிரல ஒரு
பக் படைப்பாளாகெளியாத்தான ெரேணும்கிற கனவுல இருந்த ஒரு மனெளிதர. நல்ல வபரும்
ெ போட்டியிெொயக் கடும்பத்தில ப போட்டியிறந்தெர. ெினெளிமாத்துகற ொரந்துகூ் படை ரபாகணும்னு
ெ போட்டியிரும்ப போட்டியிய போட்டியிருக்கார. அெர வெனகனய போட்டியில பாரத்த ப் படைங்கவளாகல்லாம் உலகத்தரேமான
ெினெளிமா. உலகத்தின தரேமான க் படைரேக்் படைரககளாகத் ரதரந்வதடுத்துப் பாரப்பார.
அெருக்க இந்த அனுபெம் இருக்கில்கலயா, ஒரு திகரேப்ப் படைத்தினுக் படைய
ெடிெம் – அது இலக்கியத்திற்க ஏரதா ஒரு ெககய போட்டியிரல அெருக்கப்
பயனபடுதுனனு நிகனக்கிரறன.
அரத மாதிரி ஜானகிரோமன, புதுகமப்ப போட்டியித்தன, அழகிரிொமி ரமல அெருக்கிருக்கிற
அபரிமிதமான மதிப்பு, எனகிட்் படை நிகறய வொல்லிய போட்டியிருக்கிறார. ெ போட்டியிக்் படைர ஹ்யூரகா
எப்படி வகட்டிக்காரேன. பாதொரி எப்படி வமாழிய போட்டியில வகட்டிக்காரேன,
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ரெக்ஸ்ப போட்டியியரரோ் படை வொல்ெதீச்ெின உக்கிரேம் எப்படிய போட்டியிருக்க. நெதீன ஒட்டுவமாத்த
கெ போட்டியிஞரககளாகெ போட்டியி் படை வஜயரமாகன ‘வகாற்றகெ’ய போட்டியில அ் படைஞ்ெிருக்கிற இ் படைம் எனன?
இப்படி வரோம்ப கனமாப் ரபெிய போட்டியிருக்கார. எங்கிட்் படைத்தான மனம்ெ போட்டியிட்டுப்
ரபெிய போட்டியிருக்காரனனு வநகனக்கிரறன. காமவமல்லாம் அெருக்க இரேண்் படைாம்
பட்ெம்தான. ொழ்க்ககய போட்டியில, இலக்கியத்திரல ரநரகிற கெ போட்டியித்துெ உச்ெங்கள
முதனகமயாப் பாரக்கிற மனம் அெருக்களளாக நதீக்கமற இருக்க. இந்த ொெிப்பு,
ெினெளிமா அனுபெம், அெருக்ரக இருந்த பக் படைப்பு மின் மீதான ஒரு நாட்் படைம்,
இவதல்லாம்தான நம்கம அளாகெதீடு வெஞ்சு அகத ரநரத்திப் படுத்திய போட்டியிருக்க.
நிச்ெயமா எனரனா் படை பக் படைப்கபச் வெறிொக்கினதிரல, அழகபடுத்தினதிரல,
ெதீச்கெத் தூண்டிெ போட்டியிட்் படைதிரல, அெருக்கம் வபரும் பங்கிருக்க.

நித்யா: ெ போட்டியிெொயம் ொரந்து ொழ்ந்திருக்காடகீங்க. ெ போட்டியிெொயம் கறித்து நிகறய
நுணுக்கங்ககளாகப் பகிரந்துக்கறதீங்க. ஏன அது ெம்பந்தமா கறிப்புகள மாதிரி,
கட்டுகரேகள மூலமா அடுத்த தகலமுகறக்க அறிமுகப்படுத்தக்கூ் படைாது?

வவணுவுகோபகோல்: ஏற்கனரெ ெில கட்டுகரேகள எழுதிய போட்டியிருக்ரகன. ஆனா
பதிப்ப போட்டியிக்ககல.
நாரன ஒரு எஞ்ெினெளியர மாதிரி ரயாெிப்ரபன. ஒரு வெளளாகாகம
கெக்கிரறாமில்கலயா, துெகரே கெக்கிரறாம். துெகரே கெச்ரொம்னா,
அதுலரய பல வெகரேட்டி இருக்கம். கருப்புத் துெகரே இருக்கம். வெளகளாகத்
துெகரே இருக்கம். அது ஊடுபய போட்டியிரோத்தான ரபாடுொங்க. ஆனா முழுொ
ெ போட்டியிெொயம் பண்ணலாம்னு வொல்ரறன. துெகரேல நான கண்டுப போட்டியிடிச்ெது
எனனனனா, அந்த கம்வபனெளித் துெகரேய போட்டியிரலயும், கறுகிய நாளல பூவெடுத்து
ெ போட்டியிகளாகயறது இருக்கது. ஒரு மாெம் கழிச்சு ெ போட்டியிகளாகயறதும் இருக்க. ஆனால்,
ஒரு மாெம் கழிச்சு ெ போட்டியிகளாகயற அந்தத் துெகரேல, அதிகமாகக் காய்க்கது. அந்த
ஒரு மாெத்துக்க முனனாடி பூவெடுக்கது இல்கலயா, அதுல ஆக்கககள
வகாஞ்ெம் காற்ரறாட்் படைமா இருக்கம். காற்ரறாட்் படைம்னா, அ் படைரத்தி இல்லாத
இருக்கம். அதுல ககறொ இருக்கம். மூனறு ம் படைங்க அந்த ஒரு மாெத்துக்கப்
ப போட்டியினனாடி ெரறது வகாடுக்கிறதும் இருக்க. துெகரே நம்ம எப்ப
ெ போட்டியிகதக்கிரறாம்னா, ெித்தகரே மாெம் ெ போட்டியிகதக்கிரறாம். நான எனன
வொல்ரறனனா, ெித்திகரே மாெம் – அந்தத் துெகரே ெரும்ரபாது ெ போட்டியிகல ெதீழ்ச்ெினு
வொல்லி் படைறாங்க. ஆனால் ெ போட்டியிகல ெதீழ்ச்ெிரயா ெ போட்டியிகல ஏற்றரமா ெ போட்டியிகளாகச்ெல்
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ொரந்ததல்ல. நம்மளாகா கெச்சுக்கி் படைறதுதான. இருந்தாலும், ஒரு ெ போட்டியிெொய போட்டியிக்க
ஒரு துெகரேல காய்க்கிறகதெ போட்டியி் படை, இது மாதிரி மூனறு ம் படைங்க காய்க்கிறதுதான
நல்ல ெ போட்டியிஷயம். இகத எனன பண்ணலாம்னா, வெளகளாகத்துண போட்டியி கட்டி
கட்டிகெச்சு, நல்லா ெ போட்டியிகளாககிற துெகரேகய மட்டும் எடுத்து பக்கெப்படுத்தி
கெக்கலாம். ெ போட்டியிகதக்கிற ரபாது ஒரு மாெம் முனனாடி ெ போட்டியிகதக்கலாம். அதாெது
ெித்திகரே மாெம் ெ போட்டியிகதக்கிறதுக்கப் பதில் பங்கனெளி மாெத்துல ெ போட்டியிகதக்கலாம்.
கவரேக்ட்் படைா காரத்திகக ப போட்டியிறக்கம்ரபாது பூவெடுத்திடும். மாரகழி முடியும்ரபாது
ப போட்டியிஞ்சு ெ போட்டியிட்டு ஆரேம்ப போட்டியிச்சு ஒரு மாெத்துல காயாய போட்டியிடும். இப்ப எடுத்தப போட்டியினனாடி
நம்ம அகதப் பக்கெப்படுத்தி கெக்கணுமில்லீங்களாகா. நல்லா காயகெச்சு,
அதுக்க வெம்மண் ககலச்சுப் புரேட்டிக் வகாண்டுெந்து, நல்லாக் காய்ஞ்சுடும்,
தண்ணதீர ெத்வதல்லாம் இறங்கிடும். தண்ணதீர ெத்து இருந்தா மடிவு ொக் படை
அடிக்கம் – ெ போட்டியிகத முகளாகச்சுக் கருகிப் ரபாய போட்டியிடும். ெ போட்டியிகத முகளாகப்பு ெரேக்கூ் படைாது.
ெ போட்டியிகதப்புல ரபாட்் படைாத்தான ெ போட்டியிகளாகக்கணும். கல்லு மாதிரி இருக்கணும். ஈரேம்
இருந்திச்சுனா முகளாகச்ெிரும். நிலக் க் படைகலயும் அப்படித்தான. பாெிப்பய போட்டியிரில
நல்லா வெம்மண் ரபாட்டு, உருட்டி, கடுகெய போட்டியில ரபாட்டு கெச்சுட்ர் படைாம்னா,
அடுத்த ெருெம் ெகரேக்கம் – அஞ்சும் ெருெம்னாலும் ெரி, இருபது
ெருெம்னாலும் ெரி, ெண்டு வமாய்க்கரெ வமாய்க்காது. எங்க அம்மா
வெய்யறகத நான பாரத்திருக்ரகன. நானும் கூ் படைமா் படை அகத உருட்டிய போட்டியிருக்ரகன.
இது மாதிரி – இப்பத் துெகரேக்கனு இல்ல, அெகரே ெ போட்டியிகதகயயும் அந்த மாதிரி
எடுத்துகெப்ரபாம்.
இப்படி ஒரு ெ போட்டியிெொய போட்டியியாக நான கெனெளித்தகத, எங்க அப்பா அம்மா
வெய்யும்ரபாது, கூ் படை இருந்து பாரத்தகத, அந்த வதாழில்நுட்பங்ககளாகப்
பற்றிவயல்லாம் எழுதலாம். துெகரே, வதனகன, வநல் பற்றிவயல்லாம் யாரோெது
எழுதிய போட்டியிருக்காங்களாகானனு வதரியகல.

சுரரேஷ: உங்களுக் படைய கட்டுகரேத் வதாகப்பு ஒனறு ெரேணும்.
வவணுவுகோபகோல்: வதாகத்தி் படைலாம். நான எழுதிட்டு ெரரேன. க.ப.ரோ.
ந.ப போட்டியிச்ெமூரத்திகயப் படிச்ரென. அந்த உயரேத்துக்கப் ரபாககல. நல்ல கரேட்் படைர
தான. ஆனா க.ப.ரோ. அளாகெ போட்டியில்கல. க.ப.ரோ.கெயும் லா.ெ.ரோ.கெயும் மனரீதியா
திடீரனு ஒப்ப போட்டியி் படைணும்ரபாலத் ரதானறுச்சு. க.ப.ரோ. எந்த இ் படைத்தில வமஜஸ்டிக்கா
இருக்காரனா, வபண்களுக் படைய கமுறுகல, தன கணெரனா மாமிரயாரரோ
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மாமனாரரோ, ஒரு ஆண், மிக முக்கியமா, எதிர பால், ரநருக்க ரநரோ
கமுறுய போட்டியிருக்கா ொர. ொய்ப்பு ெரும்ரபாது தனனுக் படைய உளளாகக்வகாதிப்கபக்
கமுறிய போட்டியிருக்கா. லா.ெ.ரோ. அந்தக் கமுறகலச் ொந்தப்படுத்திய போட்டியிருக்கார. அகத
ரநருக்க ரநரோ வபண் ஆணுக்க முனனாடி கெக்ககல. அந்தக் கமுறகல
இயல்பான ஒனனுதாரனனு – ஒரு ககதக்களளாக – ஆனா அப்படி
இருக்கமுடியாது. உண்கமக் காரேணத்கத யார அதிகமாச்
வொல்லிய போட்டியிருக்காங்கனனா க.ப.ரோ. வொல்லிய போட்டியிருக்கார. இெரகிட்் படை (லா.ெ.ரோ)
எனன அழக ெருதுனனா, அது ஆறின ப போட்டியினனாடி ஒரு தனனெளியல்ரபாடு ஒரு
நகரவு ெருமில்கலயா, இதுவும் க் படைந்து வெல்லும்னு – அந்த இ் படைத்திலிருந்து
ககதகய ஆரேம்ப போட்டியிக்கிறார. அந்த ரெதகன இப்ப ொந்தப்பட்டு நகருது.
ஒருெககயான நிகனரொட்் படைத்திலதான

எல்லாக் ககதகயயும் வொல்லுொரு.

க.ப.ரோ. அப்படிய போட்டியில்கல. ரநருக்க ரநரோ நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கது. இந்தச்
ெம்பெம் இந்த கணத்தில் நிகழ்ந்துகிட்டிருக்க. அந்த கணத்தினுக் படைய உச்ெம்
அென ெரும்ரபாது வெடிக்கது. ‘ெ போட்டியிடியுமா’ ககதய போட்டியில ‘எனன் படைா அம்ப போட்டியி, அெரரோ் படை
எனன் படைா ொழ்ந்ரதன. நாளரதாறும் ெண்க் படை. ஒவ்வொரு நாளும் ெச்ெரேவு. நான
எனனத்த ொழ்ந்துட்ர் படைன,’ அப்படினு ஒரு ெெனம் ெருதில்கலயா, அடிச்சுட்் படைா
இல்லீங்களாகா, அந்த கணத்தில. இம்மாதிரி எல்லாத்திலயும் இருக்க க.ப.ரோ.கிட்் படை.
வபண் ொரந்து, ெ போட்டியிதகெரயா, கணெகனப் ப போட்டியிரிந்து இருப்பெரளாகா, மாமியாரனால
ப போட்டியிரிந்து இருப்பெரளாகா, எல்லா இ் படைத்திரலயும் அது இருக்க.
லா.ெ.ரோ.வுக் படைய ஒரு ககதல – ஒருத்தன கெக்கில்ல ரபாறான. நடுரரோட்ல ஒரு
ஆடு படுத்திருக்க. ெந்த ரெகத்துல அடி, நடு முதுகல ெ போட்டியிட்டுட்டுப்
ரபாய போட்டியி் படைறான. முதுக ஒடிஞ்சு ரபாய போட்டியிருது. ஆடு எந்திரிச்சு நிக்க மாட்ர் படைங்கது.
நிக்கது. வபாத்துனு ெ போட்டியிழுகது. அப்ரபா அதரனா் படை கட்டி பால் கடிக்கச் சுத்திசுத்தி
ெருது. அப்படினு எழுதறார. ரபாயட்டிக்னு வொல்ரறாமில்ல ொர, இந்த
இ் படைத்கதத்தான நான ரபாயட்டிக் ரபாயட்டிக்னு வொல்லிட்ர் படை இருக்ரகன. இது
ெலிந்து வொல்லக்கூ் படைாது. தனனெளியல்ரபா் படை அந்தக் ககதல ெந்துட்டிருக்க.
இதுமாதிரி காட்ெிகள இருக்கில்லீங்களாகா, ெில இ் படைத்துல ப போட்டியிரேமாதமா
ரபாட்டிருப்பார. இந்தப் ரபாயட்டிக்கான இ் படைம் க.ப.ரோ.வுக்க இல்கல. காரேணம்,
லா.ெ.ரோ.வுக்க மரேபு வகாடுத்த கக. இந்தியப் பண்பாட்டு மரேபு இெகரே அந்த
இ் படைத்துக்வகல்லாம் வகாண்டு ரபாகது. ெடிெத்கத மின் மீறி அெர ரபாொரனா, அது
காெ போட்டியிய மரேபுதான. நெதீனத்துெத்தில அது ெரோது. இந்தக் காருண்யத்த அெங்க
neglect பண்ணுொங்க. எல்லாரம கெப்பானதுதான. எல்லாரம ெந்ரதகத்துக்க
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உரியதுதான, அப்படினு ஒரு பாரகெ இருக்க. ெந்ரதகத்துக்கரியது தான.
ஆனாலும் இம்மாதிரியும் ந் படைந்துறுது.

சுரரேஷ: நதீங்களும் வஜயரமாகன மாதிரி, உங்க முனரனாடிகள பற்றி ஒரு
வதாகப்பு எழுதணும். இப்ப ொருவும் எழுதறார.

வவணுவுகோபகோல்: நான ஏற்கனரெ ஒரு முப்பது கட்டுகரேகளுக்க ரமல எழுதி
கெச்ெிருக்ரகன. பல்ரெறு ெிதறிக் கி் படைக்கது. வதாகத்துப் ரபா் படைணும். நதீங்க
வொல்றதுமாதிரித் வதா் படைரந்து எழுதரறன.
இப்ரபா யுென ெந்திரேரெகர கூ் படை கெ போட்டியிகதககளாக முனகெத்து ஒரு வதா் படைர
எழுதிட்டு ெரறார.
ஒரு கட்டுகரே எழுதறது இருக்கில்லீங்களாகா, முழுக்க ஒருத்தகரேப் படிச்ெிட்டு,
ெண்ணநிலெகனரயா, ெண்ணதாெகனரயா, கி.ரோ.கெரயா, பூமண போட்டியியரொ,
புதுகமப்ப போட்டியித்தகனரயா, ஒருத்தகரேப் படிக்கிறதுக்க ஒரு பத்து நாள, எழுதறதுக்க
ஒரு வரேண்டுமூணு நாள ரெணும். ரயாெிச்சுப் பாரத்தா, 15 நாள இதுக்காக
உட்காரந்திருக்ரகாம், ஒரு ெிறுககத எழுதிய போட்டியிருக்கலாரமா – அப்படிங்கிற மாதிரித்
ரதாணுது. ஆனா, எழுதினகதயாெது வதாகத்துப் ரபாட்டுரேலாம்.
எனனெளி் படைம் இனவனாரு ெ போட்டியிஷயம் எனனனனா, ஒரு பத்திரிக்ககயாளாககன நான
நாடிப் ரபாகணுமாங்கிறதுதான. உதாரேணமா, ஜானகிரோமகனப் பற்றி ஒரு 35
பக்கம் பத்து ெருஷத்துக்க முனனாடி எழுதிய போட்டியிருக்ரகன. அதுல ஒரு ெினன
பருப்பீகஸி. யாருமத்தான புதுப்புனல் ரபாட்் படைாங்க. ஜானகிரோமகனப் பற்றிக் வகாடுங்கனு
ரகட்் படைரபாது, ஒரு அஞ்சு பக்கத்துக்க – அந்தக் கட்டுகரேல இருந்து எழுதகல.
அந்தக் கட்டுகரேகயக் காலச்சுெடுக்க அனுப்ப போட்டியிரனன. ஆனால், அதுல நான ஒரு
மதிப்பருப்பீடு பண்ண போட்டியிய போட்டியிருந்ரதன – தமிழில் நானரக நானக ரபரதான மிகப்வபரிய
ெிறுககத எழுத்தாளாகரகள. ப போட்டியிறர இருந்தாங்க. ஆனா, மிகப்வபரிய ஆளுகமகள
நானக ரபரதானனு அதில் எழுதியருந்ரதன: புதுகமப்ப போட்டியித்தன, க.அழகிரிொமி,
ஜானகிரோமன, ஆ.மாதென. மற்ற ஆட்கள ஒரு ெிறுககதகய ெ போட்டியிஸ்ததீரேணம்
பண்ண போட்டியினெங்க – இதுல சுந்தரே ரோமொமிரயா மற்றெரகரளாகா ஒரு எல்கல
ெகரேக்கம் ரபாய போட்டியிருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்ல அெங்க எல்லாம்
ெரேமாட்் படைாங்கனனு அனகறய மனநிகலய போட்டியில் எழுதிய போட்டியிருந்ரதன. அப்படினுதான
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அந்தக் கட்டுகரேரய வதா் படைங்கது. பத்து ெருஷத்துக்க முனனாடி. அதுல அெரகள
ஏற்றுக்வகாளளாக முடியாத ஒரு ெரி இருக்கில்லீங்களாகா. எனனுக் படைய மதிப்பருப்பீடு
இது. நதீங்க நிறுவுங்க அெர மிகவும் முக்கியமான கரேட்் படைரனு. ஆனால், அந்தக்
கட்டுகரேகயப் ரபா் படைரெ இல்கல. பக்கம் அதிகமா இருக்கனனா எடிட் பண்ண போட்டியிப்
ரபா் படைலாம். அதுெல்ல ெ போட்டியிஷயம். ஒவ்வொரு பத்திரிக்ககக்கம் ஒரு அரேெியல்,
ஒரு நிகலப்பாடு இருக்க இல்லீங்களாகா.

சுரரேஷ: அதுக்கத்தான ப்ளாகாக் மாதிரி ெ போட்டியிஷயங்கள.
வவணுவுகோபகோல்: அதுதான முனனாடிரய வொனரனன. அது மிகப்வபரிய
வெளாகெளியா இருக்க. வெய்ரொம்.

கண்ணன: ககத வொல்லும் முகறய போட்டியில நதீங்க ெில ரொதகனகள எல்லாம்
வெய்து பாரத்திருக்காடகீங்க. ததீரோக் ககறய போட்டியில, முழுக்க முழுக்க அந்த பாட்டி ரபசுற
மாதிரி இருக்க.
வவணுவுகோபகோல்: ரமாரனாலாக். ஒற்கறக் கரேல்ல.

கண்ணன: அந்த ெடிெத்கத எப்படி அக் படையறதீங்க. கி் படைந்த ரகாலம்ல இக் படைய போட்டியில
இக் படைய போட்டியில அெள ெிந்திக்கிற மாதிரி அெளுக் படைய எண்ணரொட்் படைம் தனெளிரய
ெரும். ககத வொல்லிட்ர் படை ெரறதீங்க. இக் படைய போட்டியிரல ் படைக்கனு அது ெரும். மறுபடி
ககதகயத் வதா் படைரந்து வொல்ெதீங்க.

வவணுவுகோபகோல்: கி் படைந்த ரகாலத்துல ெருெது எல்லாருக்கம் ரநரெது தான.
தற்ெமயம் ஒனனு நிகழ்ந்துகிட்ர் படை இருக்கம். ஆனா பழசு ரபாய்ட்டு ெரும். இது
ஒரு ஊெலாட்் படைம் மாதிரித்தான. ஆனா அந்த ஒற்கறக்கரேல் எனனனனா, ஒரு
பாட்டிகய எங்ரகயாெது பாரத்ததீங்கனனா, உட்காரந்துட்டீங்கனனா, அது ஒரு
ககத வொல்லும். ‘இப்படி ெந்தானா, அகத ஏன ரகட்கிற’ அப்படீனு
வொல்லும்ரபாது, இந்தக் கரேகல நான எடுத்துகிட்ர் படைன. ஒரு பாட்டி நாம ரபொம
இருந்தா எனன வொல்லிமுடிக்கரமா, நமக்க ரநரேம் இருக்க, பஸ் ெந்துரேட்டும்,
ெரி ரபெட்டும்னு ெ போட்டியி் படைரறாமில்ல, ஒற்கறக் கரேலுக்களளாக இத்தகனயும்
ெந்துரும். ‘ொப்பா, ொப்பா, உட்காருப்பா, இனனாருக்க…’ அப்படினு அது
வொல்லுமில்கலயா, இந்த ெடிெத்கத அந்த பாட்டிய போட்டியி் படைமிருந்து எடுத்துகிட்ர் படைன.
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ரெறு ெிலர கூ் படை முயற்ெி பண்ண போட்டியிய போட்டியிருக்கலாம் – இந்த ஒற்கறக் கரேகல. ஆனா
அது அம்ெமா இருக்கது. ஒற்கறக் கரேல்ல வொல்லிட்டீங்கனா,
ெிறுககதய போட்டியினுக் படைய ஒருகம கூடிெருெது ப போட்டியிரேமாதமா ஆய போட்டியிடும். அெ எவ்ெளாகவு
வொல்லமுடியும்கிற எல்கல இருக்கமில்கலயா, அந்த எல்கலக்களளாக நாம
வொல்லிமுடிக்கணும். க் படைமிங் இருக்கது. அென ெந்திருக்கான ஊருக்க.
வபரியம்மாகெப் பாரத்துட்டுப் ரபாகணும்னு ெரறான. வரோம்பப் ப போட்டியிரியமா
இருக்கான. இெனகிட்் படை வகாட்டித் ததீரக்கணும். எந்த அளாகவுக்கக் வகாட்டித்
ததீரக்கிறது. நம்மளுக்கம் ஒரு எல்கல இருக்க. இகத வொல்லி முடிச்சுட்் படைா
ககதகய நிப்பாட்டிக்கி் படைலாம். அந்த இ் படைம் கிக் படைச்ெவு் படைரன, உத்தி ஃப்ளாகாஷ ஆன
இந்தக் ககதகய எழுதிறலாம்னு ரதாணுச்சு.

கண்ணன: முதல்ல உங்களுக்க ெடிெம் தான ரதாணுமா?
வவணுவுகோபகோல்: இரேண்டும் ரதாணும். ெில ரநரேத்துல, வரேண்டும் ெரியான
ரநரேத்துல ரதாணும். இருட்கககக்கள ெ போட்டியிரியும் ஒளாகெளிப்புகக. – அது எப்படித்
ரதாணுச்சுனா, ஒரு நாள திடீரனு எனன நிகனக்கிரறனனா, மரேபு ரீதியா
அெரீரினு ஒனனு இருக்க. இப்ப நாம ரபெிட்டிருக்கிறவதல்லாம் அெரீரி
ரகட்டுட்டிருக்கம். நம்மளாக யாரோெது தூக்கிட்டுப் ரபானா அெரீரி அெங்ககிட்் படை
ரபசும். இது நம்ம தமிழ் இலக்கியம் படிக்கிறதுனாலரயா, மண போட்டியிரமககல
படிப்பதாரலா, வபாதுொரெ தமிழ்நாட்டில அெரீரிங்கிற ஒரு ெ போட்டியிஷயம்
நம்மளுக்கத் வதரியும். ஒருத்தன இறந்தா வொரக்கத்துக்கப் ரபாறானனு
வொல்றான. எவ்ெளாகவு ரநரேத்துல வொரக்கத்துக்கப் ரபாலாம். வகாஞ்ெ ரநரேம்
வரேஸ்ட் எடுக்கலாமா. இறந்தப போட்டியிறக அென உய போட்டியிர அப்படி நினறு இந்த
உலகத்கதப் பாரத்தா எப்படிய போட்டியிருக்கம். அது தான இருட்கககக்கள ெ போட்டியிரியும்

ஒளாகெளிப்புகக. தனகனப்பற்றி

நண்பரகள, அென இென எனன நிகனக்கிறாங்கனு

அந்த ஒளாகெளி உங்க வநஞ்சுக்களளாக ரபாகது. நதீ எனன நிகனக்கிற. ஒருத்தன
நிகனக்கிறான, ‘படுபாெ போட்டியி வெத்துத் வதாகலஞ்ொன் படைா.’ அெனுக்க ஒரு ெந்ரதகம்
இருக்கது. ஒரு ொடகீன இருக்கம். ரொளாகக்காட்டுக்களளாக ஒரு தலித் வபண்ணு ஒரு
முதலாளாகெளிகய வெருப்பால ் படைப்பு ் படைப்புனு அடிப்பா. எதுக்க அடிச்ெிருப்பானு
ரயாெிச்சுப் பாருங்க. அது வொல்லியாச்சு. அதுக்க ரமல நதீங்க வொல்ல
ரெண்டியதில்கலங்கிற

மாதிரி ஜம்ப் பண்ண போட்டியிப் ரபாறதுக்க, இந்த ெடிெம்

உதவுது. இெகனக் களாகெளிப்பாட்டித் தூக்கி பூத உ் படைகல அ் படைக்கம் பண்ற ெகரேக்கம்
அப்படிரய பாரக்கிறான. அப்படிரய அந்தப் புகக தனது இறுக்கம் தளாகரந்து
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தளாகரந்து ரமகமாக – ரமகமும் ெில ெமயம் அப்படிரய ெனனமாகிக் ககரேஞ்சு
ரபாய போட்டியிடும். அந்த ரமகம் எனனுக் படைய இரமஜ்ல இருந்து அப்படிரய புககயாய்
ஒனனுமில்லாமக் ககரேஞ்சுடுொன. அந்த ெடிெத்கதக் வகாடுத்ரதன.

கண்ணன: உங்களுக் படைய அரேெியல், ரெறு ஏதாெது நிகலப்பாட்க் படை மின் மீறி, ரெறு
ஒரு நிகலப்பாட்க் படை பக் படைப்ப போட்டியில் எடுக்கிற மாதிரியான இ் படைங்கள இருக்கா?

வவணுவுகோபகோல்: பண்ண போட்டியிய போட்டியிருக்ரகன. ஆட்் படைத்திரலரய அந்த மாதிரி ஒரு இ் படைம்
ெருது. எனக்க திமுக மின் மீது கடுகமயான ெ போட்டியிமரெனங்கள உண்டு. ஆனா
கடிச்சுப்ரபாட்டு ஒருத்தன அல்லாடிகிட்டுச் வொல்லுொன, ‘மறுபடியும் எங்க
தகலென ெருொன் படைா.’ மனப்பூரெமா ஒரு திமுக வதாண்் படைனுக் படைய
மனநிகலய போட்டியில் இருந்துதான வொல்ரறன. எந்த ெ போட்டியிதமான ெ போட்டியிமரெனமும்
இல்லாம…ஒரு 60-65 ெயசு மனெளிதன, அப்படி அந்த இ் படைம் வொல்லிய போட்டியிருக்ரகன.
அரத மாதிரி அதிமுககெ ரெறு ெககயா வொல்லிய போட்டியிருக்ரகன. ககரேரெட்டி
ககரேரெட்டினு கூ் படை ெரும். நான எப்ரபாதுரம கட்ெிகய கெத்துக்வகாண்டு ஒரு
மனெளிதகன எக் படைரபாடுெரத இல்கல. நான திரும்பவும் வொல்ரறன, ஒரு
கம்யூனெளிஸ்டுகாரேன கிட்் படையும் ஒரு அற்புதமான மனெளிதன இருக்கானனு தான
வொல்ரறன. அத தூய ககலய போட்டியிலக்கியொதிகள

இனங்காணல. நான அதத் தூக்க

நிகனப்ரபன.

சுரரேஷ: கம்யூனெளிஸ்டுகாரேன தான அற்புதமான மனெளிதனனு நிகனக்கிறெங்கதான
அதிகம் (ெிரிப்பு)
வவணுவுகோபகோல்: பக் படைப்புக்களளாக ஒரு ெ போட்டியிமரெனம் இருக்கில்ல, அதுக்காக நான
வொல்ரறன. அதாெது, ஒரு கம்யூனெளிஸ்டுகாரேன தான, அென ெம்பாதிக்கப்
ரபாறான, ஒரு ெதீடு கட்டிட்் படைான, ஒரு வலமௌகிக தளாகத்தில எல்லாருக்கம்
இருக்கிறதுதான. இகத கெச்சு ஒரு கம்யூனெளிஸ்டுகாரேகனச் ொரஜ் (charge)
பண்ணாததீங்கனனு வொல்ரறன. நதீ ெதீடு கட்டுற, அப்புறம் அென ெதீடு
கட்் படைக்கூ் படைாதா? நாம எல்லாருரம நல்ல வமட்ரிக்கரலஷன வகாண்டுரபாய்
ரபாடுரறாம். அெர வகாண்டுரபாய் ரபாட்் படைவு் படைரன ஒரு ொரஜ் இருக்க. இனனும்
வகாஞ்ெம் திருப்ப போட்டியிப் ரபாடுங்க. ஒரு தமிழ் பற்றாளாகர, ஒரு இங்கிலிஷ மின் மீடியத்துல
ரபாட்் படைாரனா, காலத்தினுக் படைய கட்் படைாயம். இகத கெத்துக்வகாண்டு, தமிழ்
பற்றாளாகரனு ஏத்துக்க மாட்ர் படைங்க முடியாது. கிண்் படைல் அடிக்கலாம். ஆனா
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அெனுக்கம் ஒரு சுதந்திரேம் இருக்கம்கிறகதயும் நான வொல்ரறன. பக் படைப்புனு
ெரும்ரபாது இப்படி. தனெளிப்பட்் படை முகறல எனக்க ெ போட்டியிமரெனங்கள உண்டு.
பல்ரெறு கட்ெிகள மின் மீது. பக் படைப்புனு ெரும்ரபாது, முதல்ல அென மனுஷன.
நல்லெனா இருக்கலாம், வகட்் படைெனா இருக்கலாம்.

கண்ணன: நதீங்க தமிழ் படிச்ெதனால, பழந்தமிழ் இலக்கியங்களாகெளின தாக்கம்
ஏரதனும் உங்க பக் படைப்ப போட்டியில இருக்கா?

வவணுவுகோபகோல்: முனனாடி, ஒரு கருத்கதக் க.நா.சு. கெத்தார. தமிழ்
இலக்கியம் படித்தெரகளுக்க இலக்கியம் பக் படைக்கத் வதரியாதுனனு. வஜயனகூ் படை
வதா் படைரந்து இகதக் வகாஞ்ெ நாள வொல்லிட்டு இருந்தார. அப்புறம் நாவனல்லாம்
எழுத ெந்த ப போட்டியினனாடி அகதக் வகாஞ்ெம் மாத்திகிட்் படைாரனு கெச்சுக்ரகாங்க.
அதுக்கக் காரேணம் எனனனனா, அந்த காலத்துல எழுதினது, மு.ெ.
ரபானறெரகள எழுதின இலக்கியம், திருக்கறளுக்க ஒரு உகரே எழுதின
மாதிரித்தான. ஒரு கறளுக்க ஒரு பாத்திரேத்கத உருொக்கின மாதிரித்தான.
வபாய்கமயும் ொய்கமய போட்டியி் படைத்தனனா, அதுக்க ஒரு பாத்திரேம். வொந்த
அனுபெங்களாகெளிலிருந்து, ொழ்க்ககய போட்டியிலிருந்து அெங்க எதுெரம எழுதகல.
ெமூகத்திலிருந்து ஒரு ககதகய இனகறக்கான ஒரு வபாருளபடும்படி,
இனனெளிக்க ொழ்க்ககக்க அரத்தம் தரும்படியா ஒனனும் எழுதகல.
திருக்கறளல இருக்க – அதுக்க ஒரு ெடிெம் தரறாரு. அதனால அெர அப்படிச்
வொனனாரு.
ஆனால், எனக்க தமிழ் இலக்கியத்தினுக் படைய எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல்
ரபாச்சுங்கிறதுதான நதீங்க எனகனப் படிக்கிற ரபாது பாரக்கரெண்டிய போட்டியிருக்க.
ெிலப்பதிகாரேம் படிச்ெிருக்ரகன. கம்ப ரோமாயணம் படிச்ெிருக்ரகன. ெங்க
இலக்கியம் படிச்ெிருக்ரகன. நதீங்க ரயாெிச்சுப் பாரத்ததீங்கனனா, எந்த பாதிப்புரம
இருக்காது. நம்ம முத்துலிங்கத்தினுக் படைய

பழந்தமிழ் இலக்கிய பாதிப்பு நல்லா

இருக்கம். ரதொரேமும், திருப்பாசுரேங்களும் எல்லாரம ெ போட்டியிழுந்திட்டிருக்கம்.
சுஜாதா ககதலகூ் படை அவ்ெப்ரபாது ெரும். நாஞ்ெில் ககதகளல ெரும்.

கண்ணன: உங்களுது தகலப்ப போட்டியிலதான இருக்க.
வவணுவுகோபகோல்: தகலப்புகூ் படை நண்பரகளுக் படைய ெற்புறுத்தலினால் இருக்கம்.
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எனக்கப் பழந்தமிழ் இலக்கிய பாதிப்பு இல்கலங்கிற மாதிரித்தான ரதாணுது
எனக்க. நான raw ொகத்தான ொழ்க்ககய போட்டியிலிருந்து எழுதிகிட்டிருக்ரகன.

சுரரேஷ: இருந்தா நல்லாய போட்டியிருக்கம்னு நிகனக்கிறதீங்களாகா?
வவணுவுகோபகோல்: இருக்கணும். கண்டிப்பா. ெிங்காரேத்கதவயல்லாம் நாம
படிக்கம்ரபாது…அது எனன வொல்றது.

கண்ணன: ெிங்காரேம் ககறொகத்தான படிச்ெிருக்காரு. ஆனால் அகதயும்
ெரியாப் பயனபடுத்திய போட்டியிருக்கார.

வவணுவுகோபகோல்: ஆமாம். பண்ண போட்டியிய போட்டியிருக்கார. ஒரு எளளாகல் வதானெளிக்கம்,
இனனெளிக்க இருக்கிற தமிழ்ச் ெமூகமும், பகழய தமிழ்ச் ெமூகமும்னு
வொல்லிட்டுப் ரபாகம் ரபாது, இலக்கியத்தின பாதிப்பு ப போட்டியிரேமாதமா இருக்க.
அந்தக் ககதக்க இனவனானனு இருக்க. தமிழ் இலக்கியம் படித்த, அல்லது
அந்தப் பாரேம்பரியத்தில ெந்த பாத்திரேமாக இருந்தால் ெரியாகப் வபாருந்தும். நான
எழுதினது ொதாரேண ஒரு ஆள. அெனுக்க இலக்கியம் வதரியாது. இப்படி
கெச்சுங்கரளாகன. ஒரு தமிழாெிரியன மாதிரி ஒருத்தன நாெலுக்களளாக
ெந்தானனா, நாம வொல்லக்கூடிய எல்லா இ் படைத்கதயும் அக் படைஞ்ெி் படைணும்.
இப்ரபா, ஒரு ரகளெ போட்டியி. நாஞ்ெில் வொனனதுக்க, ஒரு ரகளெ போட்டியி ெருதில்கலங்களாகா,
நாஞ்ெில் வொல்றாரோ, ரகரேக்் படைர வொல்லுதாங்கிறது இருக்கில்லீங்களாகா?
பாத்திரேத்துக்கத்தான நான முக்கியத்துெம் வகாடுப்ரபன. எனக்க நான எந்த
இ் படைத்திரலயும் முக்கியத்துெம் வகாடுக்கிறதில்கல. ரெணுரகாபாலுக்க
முக்கியத்துெம் வகாடுத்து எழுதப்பட்் படை ஒரு ெிறுககதனு வொல்லுங்க, இல்ல
ஒரு பக் படைப்புனு வொல்லுங்க.
இனவனானனு கூ் படைச் வொல்லலாம். எனகன அெமானப்படுத்திக் வகாளெதற்க
நான தயாரோ இருக்ரகன. ஒரு பக் படைப்பாளாகெளிக்க அது வரோம்ப ரெணும் ொர.
அல்லது தனகனச் ெிகதச்சுக்கிறதுக்க நதீங்க தயாரோ இருக்கணும். அடிக்கடி
வொல்றதுதான – வொந்த ொழ்க்கககய நாம ரபொம இருக்கிறது நல்லது.
கண்ணன: இதுெகரேக்கம் நாங்க ரகட்காமல், நதீங்க ரபொமல் ெ போட்டியிட்டுப் ரபானது
ஏதாெது வொல்ல ெ போட்டியிரும்பறதீங்களாகா?
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வவணுவுகோபகோல்: நிகறய இருக்க. ஒரு நாலஞ்சு ெருெத்துக்க முனனாடி.
திடீரேனனு அம்கப ரபானல கூப்ப போட்டியிட்் படைார. 2000 க்கப் ப போட்டியினனாடி எழுதிகிட்டு
இருக்கிற இகளாகஞரகளல நதீங்க பெரபுல்லான கரேட்் படைரனனு வொனனாங்க.
ெந்ரதாெம்மா அப்படினரனன. அெங்களாக அதுெகரேக்கம் பாத்ததுகூ் படைக்
கிக் படையாது. ரபசுனதும் கிக் படையாது. அெங்க வொனனாங்க, ‘எங்க ஸ்பாரரோ
அகமப்பு ெழியா உங்களாக மிகச்ெிறந்த இளாகம் எழுத்தாளாகரனு
வகமௌரேெ போட்டியிக்கலாமனனு ரதரந்வதடுத்திருக்ரகாம்.’ ெந்ரதெம்மானனு வொல்லிட்டு,

உங்க ‘அம்மா ஒரு வகாகல வெய்தாள’ ககத ெினன ெயெில படிச்ெது இனனும்
பசுகமயா இருக்கனரனன. அப்புறம் அகரேமண போட்டியிரநரேம் கழிச்சுக் கூப்ப போட்டியிட்் படைாங்க.
எங்க அகமப்ப போட்டியில இருந்து ரதரந்வதடுக்கல, சும்மா அப்படிச் வொனரனன,
அப்படியனனாங்க. ெரிம்மா, அதுனால எனன அப்படியனரனன. அப்புறம் ஒரு
மண போட்டியிரநரேம் கழிச்சு ரெணு உங்களாகத்தான 2000 க்கப்ப போட்டியின ெந்த ெிறந்த
எழுத்தாளாகரேனனு ரதரந்வதடுத்திருக்ரகாம், அப்படினனார. நான ஒரு ெிரிப்பு
மட்டும் ெிரிச்ரென. ஒரரே நாளல மூணுமண போட்டியி ரநரேத்துக்களளாக எனவனனன
மாற்றம். அப்புறம் அது எனனாச்சுனனு வதரியல. இங்க எனன ந் படைக்கது? இது
ந் படைந்து அஞ்சு ெருெமாச்சு. எங்கயும் வொல்லல. இது மாதிரி நிகறய இருக்க.
கண்ணன, நான சுயம்புொ ெந்தென, கண்ணன. சுயம்புொகரெ எழுந்து நிப்ரபன.
அதுதான அெங்களுக்க முனனாடி நான வெய்யரெண்டிய காரியம்.

தியாக: தமிழ்கூறும் நல்லுலகக்க உங்கள வெய்தி :-)
வவணுவுகோபகோல்: இதுதான முதல் ரபட்டி. ொழ்க்ககய போட்டியிரலரய. இகணயரம
வதரியாத ஒருத்தகனப் பற்றி இகணயத்துல ரபா் படைறதீங்க.
உலகப் பக் படைப்பாளாகெளிகள பூரோவுரம, தனகனயும் தன ெமூகத்கதயும் கக் படைந்து
கக் படைந்து, அமுதத்கதயும் ெ போட்டியிஷத்கதயும் காட்டி, ஏரதா ஒரு ெககய போட்டியில
ெமூகத்கத முனவனடுத்துத்தான வகாண்டு ரபாய போட்டியிருக்கான. எல்லாப்
பக் படைப்பாளாகெளியும். ொல்மின் மீகி பக் படைப்பாளாகெளி ஆககலனா, அெர ரெற ஒனனா
இருப்பார. நானும் கூ் படை அப்படித்தான. ஆனால் அந்தப் பக் படைப்பு மானு் படை
ெமூகத்துக்க எப்ரபாதுரம ஒரு கனெளிவு, அல்லது ஒரு தாய்கமகயச் சுரேந்து
வகாடுத்துகிட்ர் படைதான இருக்கம். அகத ரநாக்கத்தான எல்லா பக் படைப்பாளாகெளியும் –
ரமஜர, மிக முக்கியமான, ஆளுகமயான பக் படைப்பாளாகெளியாக இருப்பென –
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மண போட்டியிரமககலல, அந்த பக் படைப்புல எத்தகன ககறபாடுகள இருந்தால் கூ் படை,
அதுல அமுதசுரேப போட்டியி எனகிற ஒரு கற்பகன ெடிெம் இருக்கில்லீங்களாகா, அது நாம
எங்க பெிகயப் பாரத்தாலும், நாம ஒரு ரூபாய் எடுத்துப் ரபாடுரறாமில்ல, அது
அமுதசுரேப போட்டியிதான. ஏரதாவொரு ரகாட்பாடு அதுல. இகத ொடகீத்தகலச் ொத்தனார
கண்டுப போட்டியிடிச்ொர.
அரத மாதிரித்தான மனெளிதன எனபென – ஒரு ெினன சுெருக்களளாக அக் படைக்க
முடியாது. ஆய போட்டியிரேம் ொெல் அெனுக்கிருக்க. அெனுக் படைய ெதீச்சு
ப போட்டியிரேம்மாண்் படைமானதுங்கிறத தஸ்தவயவ்ஸ்கி வொல்லிருக்காரு. இந்தக் கனவு
இருக்கில்கலயா, பாரேதியும் அப்படித்தான வொல்லிருக்கார. தனகனப் பற்றிச்
வொல்லும்ரபாது கூ் படை, ரமாகத்கதக் வகானறுெ போட்டியிடு அல்லால் எந்தன மூச்கெ
நிறுத்திெ போட்டியிடுனு வொல்றார. எல்லாரம ஒரு சுயபரீெலகனதான. எனரெ, இந்த
உலகத்தினுக் படைய வபரும்கனவுகள, இந்த ெமூகத்தின மின் மீதான மாவபரும்
அக்ககறய போட்டியினால்தான இந்தப் பக் படைப்பாளாகெளிகவளாகல்லாம் இனனெளிக்க முனனாடி
நிற்கறாங்க. அந்தக் கனவுகரளாகா் படை ஒரு பக் படைப்பாளாகெளி எண்ணும்ரபாதுதான,
இனனெளிக்க இல்கலனாலும் ஒரு ஐம்பது ெருஷம் கழித்து அென ரபெப்படுொன.
அப்படித்தான புதுகமப்ப போட்டியித்தகனப் ரபெிட்டிருக்ரகாம். அப்ரபா, அந்த தாரமின் மீக
உணரெ போட்டியிருக்கில்லீங்களாகா, அரதா் படை எந்த பக் படைப்பாளாகெளியும் வெயல்ப் படைணும். ெில
அற்ப ெந்ரதாெங்கள ெரும் ரபாகம். அென அங்காடகீகரிக்ககல, இென
அங்காடகீகரிக்ககல, இென பப்ளாகெளிஷ பண்ணகல, இகதப் பற்றிக் கெகலப்ப் படைாம,
அகத ரநாக்கிப் ரபாய போட்டியிட்ர் படை இருக்கரெண்டியதுதான. படிக்கிறென படிக்கட்டும்.
படிக்காதென ரபாகட்டும். ஆனால், மாவபரும் அந்த இ் படைத்கத
தரிெிக்கணும்கிறதுதான எனரனா் படை கனவு.
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