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  சரரஷ்கமார இந்தரஜத் சறப்பதழ்:  அறமக கடட்கர- நரராபா

'     தற்பசயல் என்பத ஒர பசாகச அல்ல,   அதவதயன் மறபக்கம்,   அகதத் தவரவம் ரவரறரதாவம்கட... 

     மற எல்கலயல் தற்பசயல் என்பத பரணசதந்தரம்.    தற்பசயல் எந்த வதகளக்கம் உட்பட்டதல்கல, 
       ஒரரவகளஅப்படரய கட்டப்பட்டாலம் அகவ எகவ என்ற நாமறயமடயாத. தற்பசயல்,  இந்த

   உவகமகய பயன்படத்த நீங்கள் அனமதத்தால்,      நமத ரகாளில் ஒவ்பவார பநாடயம் கடவளின்

   இரப்கப பகற சாற்றவகத ரபான்றத.      ரநாக்கமற்ற கடவள் ரநாக்கமற்ற சமக்கஞககள ரநாக்கமற்ற

  ஜவராசககள ரநாக்கப் பரிகறார.்’ –  ராபரர்டா ரபாலரனா, 2666

'  எந்தப் ரபாக்கம்,    வாழ்வனகடய காலத்தனகடய சதாட்டங்களினால் கணிப்பற்கட்படவதல்கல. 
     நடந்த காரியத்தன் காரணங்ககளஆராய்ந்த அடக்கவத சலபம்.   வலவான காரணங்கள் இரக்க, 

       அவற்றற்கான காரியங்கள் ஏன் நடக்கவல்கல என்பகத எவரம் அறயமடயாத.   நடந்தகத நடக்க

  வதக்கப்பட்டதாக நிகனதத் ஏற்றக்பகாள்ள,     சதாட்டம் பவற்றகரமாகஆட்டத்கத நடத்தக்

’பகாண்டரக்கறத -  மாபபரம் சதாட்டம்,  சரரஷ்கமார இந்தரஜத்.

  சரரஷ்கமார இந்தரஜத் த   மழல் தனிதத்வமான எழத்தாளர.்     தமழல் உரவாகயள்ள எந்த பகடப்பாளி

     வரிகசயலம் அவகர அத்தகன சலபமாக பபாரத்த மடயாத.    ககதக் களம் மற்றம்  கறமகற

காரணமாக           சறய நவன தமழ் இலக்கய பரப்பல்கட மகச் சலர் மட்டரம அவகர பதாடரச்ச்யாக

வாசத்தவரக்ள்.   அவர் வாசக்கப்பட ரவண்டயவர,்  வவாதக்கப்பட ரவண்டயவர,்  அதற்பகார

       பதாடக்கமாக பதாகக இந்த எளிய மயற்சகயமன்பனடப்பதல் பபரகம பகாள்கறத.  சறப்பதழ்

      மடவாக அத பவளியாவதற்க ஏறத்தாழஆற மாதங்கள் எடதத்க்பகாண்ரடாம்.   தங்கள் கட்டகரககள

      எங்களக்க அளித்த பகடப்பாளிகளிடம் கால தாமதத்தற்காக மன்னிப்ப ரகாரகரறாம். 
        பகடப்பாளிகளாக இத்தககய சறப்பதகழ பகாணரவ்தல் உள்ள சவால்ககளஅவரக்ள் அறந்தவரக்ள்

    என்பதால் எங்கள் நிகலகய பரிந்த பகாள்வாரக்ள்.      இன்னம் பல பசறவான கட்டகரகள் வந்தரக்க

ரவண்டயத.         ஆனால் இனியம் காத்தரந்த காலம் தாழ்த்த மடயாத என்பதால் இப்ரபாத

பகாணரந்்தள்ரளாம்.  கட்டகரககளஅளித்த,  அளிக்க எண்ணிய,   அத்தகன எழத்தாளரக்ளக்கம்

 எங்கள் நன்றகள்.

 எனத வாசப்பன்       எல்கலயல் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதககளமழக்க பன்நவனதத்வமாக

   அகடயாளப்படத்த மடயமா என்ற பதரியவல்கல.    நவனதத்வத்தன் ரபசபபாரகளரய பதய

     ககதபசால்லல் உத்தயல் பகாண்ட ரசரத்்தவர் என்ற பசால்லலாம்.    பசாற்சக்கனமம் பமாழ மற்றம்

    ககதகள் கறதத்ம் தவர பரக்கஞ உகடயவர.்      இகவகட நவனதத்வ எழத்தன் மக்கய தன்கமகளில்

ஒன்ற.           இந்த பரக்கஞரய நாவல்கள் எழதமடயாததற்க காரணம் என்ற அவரர ஒர ரநரக்ாணலல்

கறப்படகறார.்      அவ்வககயல் இத அவரகடய தனித்தவமம் எல்கலயம் ஆகறத.  அவரகடய

     ககதகளில் சழல் வவரகணஎன்பத அறரவ இல்கல.     பறத்தகணமகறந்த அகத்தகணமட்டரம

உள்ளத.      இந்த தன்கமயல்கட காஃப்கா பாணிகய அவர்ககபகாள்ளவல்கல.    காஃப்கா அளிக்கம் பத

உணரக்வ,     நம்பக்ககயன்கமகய சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகள் அளிப்பதல்கல.  மாறாக

    பபரம்பாலான ககதகள் உணரவ் நீக்கம் பசய்யப்பட்டள்ளன.     சல பமல்லய ரகாடகள் மட்டரம

தட்டப்படகன்றன.   வாசகரனமழஉரகவயம்,     வகழகவயம் கற்பகன பசய்த பகாள்ள ரவண்டம். 



      உணரவ்களின் தவரத்கத அகடய ரவண்டய பபாறப்பம் அவகனச் சாரந்்தரத.

    அவரகடய ககதகள் நட்பங்கள் பகதந்த '  பகதயல் ரவட்கட’  வகளயாட்கட ஒத்தத.   வாசகன் சற சற

      கறப்பககளக் பகாண்ட ககதகய தன் மனதல் பன்னியபட வரகறான்.   நட்பங்களின் சங்கலப்

  பகணப்ப இதல் மக்கயம்.       நட்பங்ககளத் தவறவட தவறவட ககத அவனக்க படபடாமல் ஆகறத. 
         இறதயல் அவன் இலக்கக அகடயம்ரபாத அத கதாசரியர் உத்ரதசத்த இலக்காக இரக்க

ரவண்டயதல்கல.       இன்னம் பசால்வதானால் எழத்தாளன் எந்த இலக்ககயரம உத்ரதசக்கவல்கல

 என்பரத உண்கம.  பஜயரமாகன் '  இடப்பக்க மக்கத்த’    பதாகப்பன் பவளியட்டன்ரபாத சரரஷ்கமார

   இந்தரஜத் வகரபடம் மட்டரம அளிக்கறார,்      வாசகரர பயணித்த தங்களத இலக்கககளஅகடய

ரவண்டம்,  என்றகறனார.்       அவரகடய ககதகளின் ஒன்றற்க தகலப்ரப அவரகடய ககதகளின்

  இந்தத் தன்கமகய சட்டகறத. '        ஓர் இடத்தற்கப் பல வகரபடங்கள் ஒர காலத்தற்கப் பல

சரித்தரங்கள்’ (   மாபபரம் சதாட்டம் பதாகப்ப).      தமழல் வாசக சதந்தரத்கத அதகமாக அளிக்கம்

        எழதத்க்கள் என்ற சரரஷ்கமார இந்தரஜத் மற்றம் யவன் சந்தரரசகரின் எழதத்க்ககளகறலாம். 
      நாம் எண்ணவத ரபால் வாழ்க்ககரயா காலரமா ரநரக்்ரகாட்டல் இல்கல.   எத்தகனரயா தளங்கள்

உள்ளன.   இகணவரலாறகள் இயங்ககன்றன. ’   ’மகறந்த தரியம் கழவன் ,  சமரியா ககதகள், 
       ரபான்றகவஅப்பட அவர் உரவாக்க மகனயம் இகணவரலாறன் பரதகள்.    நியதகள் அற்ற அல்லத

        நியதகள் படபடாத இந்தச் சடக்ககள் மகந்த ரபரியக்கத்தன் கறக்கபவட்ட ரதாற்றத்கத

        காணம்ரபாத ஏற்படம் பரமப்கப சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ககதகள் வாசகரக்க கடத்த

மயல்கன்றன.

 அவரகடய '  பகனவகளின் உகரயாடல்’      ககதயல் ககதபசால்ல ஒர ககதகய பசால்லக்பகாண்ரட

வரகறார,்     அந்தக் ககதமடவதற்கமன் இப்பட எழதகறார-் ““     நடந்த சம்பவமாக நான் கறயத

   அகனதத்ம் பகனவ என்றகறரனன்.     நண்பர் சகபரட்கட இழதத் பகககயவட்டார.் "  உண்கமகயச்

   பசால்லவட்டப் பகனவ என்ற ஏமாற்றகறரக்ளா?” என்றார.் "இல்கல;    பகனகவஉண்கம ரபாலச்

பசான்ரனன்" என்ரறன்.     ”’நண்பர் பமௌனமாக சகபரட் படதத்க் பகாண்டரந்தார் .   இத சரரஷ்கமார

      இந்தரஜத்தன் ககதககள பரிந்தபகாள்ள உதவம் மக மக்கயமான பகத.   நம்பகமற்ற ககதபசால்ல

    நம்மடன் வகளயாடகறான் எனம் பரக்கஞ வந்தவடகறத. '  நள்ளிரவல் சரியன்’, '   ஆங்கலப் பத்தகம்

 வாசக்கம் பபண்’      இப்பட பல ககதககள இதற்க உதாரணம் அளிக்கலாம்.   ரநரக்ாணலல் அவரர

 தனக்க "ரீல்"    வடவத படக்கம் என்ற பசால்கறார.்     பகனவஉண்கமகய பசால்லவல்கல என்றாலம்

     உண்கமயன் சாரத்கத பவளிப்படதத்கறத என்பத பரவலானகற்ற.   ஆனால் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்

உண்கம, பபாய், பகனவ,     எனம் பரிவகனகயஅழதத் வாசகனடன் வகளயாடகறார.்  இகத

          உணரந்்த தானம் வகளயாட்டல் பங்க பபரம் வாசகனக்க அவர் ககதகள் அளிக்கம் வாசப்பன்பம்

 ரவற வககயானத.     ஒர வககயல் நவனதத்வ எழதத்க்களின் சத்தயம்,    தரிசனம் ரபான்றவற்றன் பகட

  என இவற்கறச் பசால்லலாம்.       இத்தன்கம காரணமாகரவ அவரத எழதத் பற நவனதத்வ எழதத்க்களில்

  இரந்த பபரிதம் ரவறபடகறத.    உண்கமக்கம் பபாய்க்கமான இகடபவளிகள் மகறந்த,  அவரவர்

       அவரவரக்கான உண்கமகயஉற்பத்த பசய்தபகாள்ளம் இந்த காலகட்டத்தல் சரரஷ்கமார

        இந்தரஜத்கத தமழன் பன்கனவாய்கமக்கால எழத்தாளர் என்ற அகடயாளப்படத்தலாமா என்பகத

  நாம் பரிசலக்க ரவண்டம்.

      பதாகக சறப்பதழன் தனிதத்வம் என்பத எழத்தாளரின் வரிவான ரநரக்ாணல்தான். '  பாரிஸ் ரிவ்ய’ 
       ரநரக்ாணகல லட்சயமாகக் பகாண்ட எழத்தாளரின் பகடப்ப வகசகய பவளிக்பகாணரவ்ரத



  வரிவான ரநரக்ாணலன் ரநாக்கம்.      அவ்வககயல் இந்த ரநரக்ாணல் மகந்த நிகறகவஅளித்தத. 
 ககதகளின் பன்னணி,     அவற்றன் நட்பங்கள் பற்ற வரிவாக உகரயாடயள்ளார.்  ராரமஸ்வர வாழ்க்கக,
 அவரகடய பணிசச்ழல்,       அவர் வாசத்த எழத்தாளரக்ள் என அவர் எழத்கத பாதத்த,  உரவாக்கய

   அம்சங்ககளஅகடயாளம் காணமடயம். “     நான் எழதம்ரபாத மக கவனமாகத்தான் எழதரவன், 
  வாக்கயங்கள் சரியாக அகமகறதா,  என்ற பாரப்்ரபன்.   பசண்டன்ஸ் சரியா அகமயதா, என்னன்ன. 

        அப்படயம் பரசரம் ஆனபறக வாக்கயங்ககள மாற்றப் ரபாட்டரக்கலாரமா என்ற நிகனப்ரபன். 
   அதல மகவம் பரக்கஞபரவ்மாகத்தான் இரப்ரபன்.      எனக்க வளவள என்ற பசால்வத ஒதத் வராத.  ஒர

     வஷயத்கதச் சரக்கமாக பசால்ல ரவண்டம் என பாரப்்ரபன்.     எதற்காக வளவள என்ற இழக்க

ரவண்டம்?  சரக்கமாகச் பசால்லங்கள்,”      என்ற ரநரக்ாணலல் தனத பமாழகயப் பற்ற பசால்கறார.் 
“       என்னகடய எழதத் மற்றம் பாணி பகாஞ்சம் அறவாரந்்த எழத்தாளரக்ள்,  அறவாரந்்த

    வாசகரக்ளக்கதான் படக்கம் எனம் எண்ணம் எனக்கண்ட.     பபரிய பரப்கப என்னால் அகடயமடயாத

  எனம் எண்ணமம் உண்ட.       இததான் தகல எழதத் என்ற ஏற்றக் பகாள்ள ரவண்டயததான்,.”  என்ற

   தனதவசனத்கதப் பதவ பசய்கறார.்      அவரகடய பகடப்பலகன் அலகககளஅவரர ஒட்டபமாத்தமாக

 இப்பட சாராம்சப்படத்தயரக்கறார-் “    பகழய சமக மதப்படககளக் ககலப்பதலம்,  மாயத்தன்கம

    வாய்ந்த பாணியனால் பல வழககளத் தறப்பதலம்,     தரக்்கத்தற்க பலப்படாத வாழ்வன் அபத்த

 தரப்பங்ககளக் கறவதலம்,       படபடாத வாழ்வன் மரம்ங்ககளக் காண்பப்பதலம் நான் ஈடபாடாக

இரந்ரதன்.”

        ரநரக்ாணலக்காக அவகரச் சந்ததத் வந்த அனபவத்கத ஒர கட்டகரயாக எழத இரக்கரறன். “மதகர
      பறநகர் பகதகளில் ஆட்ரடா ரமட பள்ளங்களில் ஏற இறங்கயத.     வாசல் கம்ப ரகட்டன் ஒர எல்கலயல்

என். ஆர.்  சரரஷ் கமார,் தாசல்தார,்    எனம் சறய பபயரப்்பலகக பதாங்கயத,   மற எல்கலயல்

     சரரஷ்கமார இந்தரஜத் என்ற மற்பறார பபயரப்்பலகக பதாங்கயத.  தனத கல்வ, பரவ்கம்,  பதவ

         எல்லாவற்கறயம் தறந்த நவன எழத்தாளராக இரட்கட வாழ்வ வாழ்ந்த பகாண்டரக்கறார் என

 எண்ணிக் பகாண்ரடன்.”       அவரகடயஆளகமயன் சல அம்சங்ககளஅதல்பகாண்ட வர மடந்தத.

         பமாழயாக்கங்கள் பற பமாழயலரந்த தமழக்க வரகன்ற அளவல் தமழலரந்த பற பமாழகளக்க

     பமாழயாக்கம் பசய்யப்படவதல்கல எனம் ககற பநடங்காலமாகரவ உள்ளததான்.  இம்மகற

         சறப்பதழடன் ரதரந்்பதடத்த ககதகயஆங்கலத்தல் பமாழயாக்கம் பசய்யலாம் என்ற ஒர எண்ணம்

வந்தத.     இசச்றப்பதழல் மதன் மதலல் தயாரானத '  வரித்த கந்தல்’ பமாழயாக்கரம. 
     பமாழயாக்கத்தல் மகந்த ரதரச்ச்யம் பமாழவளமம் பகாண்ட  நகல் வசன்  இக்ககதகய

 பமாழயாக்கம் பசய்தள்ளார.்

   ”       நண்பர் பவங்கரடஷ் ஸனிவாசகம் இயல்பான காமத்கத காலந்ரதாறம் வதம் வதமாய் இலக்கயம்

 பதவ பசய்தபகாண்டதானிரக்கறத. காதலம்,      அழகன் தரிசன மனபவழசச்யம் எந்த பமன்

பள்ளியல்/  ரகாட்டற்க அப்பால்,        காமத்கதத் பதாடகறத என்பத இன்னம் பலரம் அறயாத பதராகத்

தானிரக்கறத,”     என்ற அவரகடய நிகனவகளடன் பதாடரப்படத்த '  வரித்த கந்தல்’   ககதகய பற்றய

   தனத வாசப்கபயம் எழத இரக்கறார.்

          எழத்தாளர் சகமாரன் எண்பதகளின் தமழ் இலக்கய சழலல் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் எழத வந்ததல்

   இரந்த தனதஅவதானிப்பககள தவங்ககறார.்  பமௌனியன் பதாடரச்ச்யாகவம்,   அவரிடமரந்த ரவற

     பாரக்வகய ரதரந்்தவராகவம் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்கத அகடயாளம் காண்கறார.் 



“   மன்ரனாடகளின் பாதப்பல்லாத தடம்"      என்ற வாசகரம என்கன சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன்

  ககதவழகயத் ரதடத் தண்டயத.       அப்பட ஒர தடம் இலக்கயத்தல் சாத்தயமல்கல என்ற

  நம்பக்ககரயதண்டதலக்கமகாந்தரம்.      பமௌனி எழத்தன் ரநர் பாதப்ப சரரஷ்கமார

    இந்தரஜதத்க்க இல்லாமல் இரக்க வாய்ப்ப உண்ட.      ஆனால் அவர் இயங்கம் பமாழயல் ஓட்டத்தல்

      அவர் ரமற்பகாண்ட ரதரவ்ல் மகறமகமாக நிகழச் சாத்தயங்கள் அதகம்.    இத ஒர பபாரளில்

 பமாழயன் வல.    இன்பனார பபாரளில் பகடப்பாக்கத்தன் தவரக்்கவயலாகம.  இந்த்த் பதாடரச்ச்தான்

  இலக்கயத்கத நிகலநிறத்தவம் பசய்கறத.”

 எழத்தாளர் ரக. என்.       பசந்தல் ஏறத்தாழ சகமாரன் மன்கவத்த அரத கரத்கத எழதகறார.்  சகமாரன்

      அகடயாளம் காட்டயத ரபால் இவரம் கலரசகரன் மற்றம் எஸ்.   பசந்தல்கமார்ஆகரயாகர

   சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் நீட்சயாக காண்கறார.் '  நடன மங்கக’    பதாகப்கப மன்கவதத் எழதய

 “       கட்டகரயல் வரண்கணககளயம் அலங்காரங்ககளயம் தவரத்த் வட்ட ரநரடயான சத்தரிப்பகளின்

      வழஉரக்பகாள்ளம் காட்சகளிலரந்த வரிபகவ சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ககதகள்.  அந்தக்

    காட்சகளிலரந்த தரண்ட வரம் ஏரதனபமான்ற (    அத ரசதனமாகரவா அரசதனமாகரவா இரக்கலாம்) 
        படமமாக ஆகஅந்த பமாத்தக் ககதகயயம் கவயாட ரபால பரதபலக்கச் பசய்கன்றத.   அவரத பகழ்

 பபற்ற '  வரிந்த கந்தல்’   மதல் இத்பதாகதயலள்ள '  நடன மங்கக’   வகர இகதக் காணலாம்,”  என்ற

எழதகறார.்  “  ரமலம் பமளனியம் சா.    கந்தசாமயம் இகணயம் பள்ளி என

    இவ்வலகக ரதாராயமாக வகரயறக்கத் ரதான்றகறத.  ஏன் "ரதாராயமாக"   என்றால் அதலரந்த வலக

        ககளபரிந்த தன் பரத்ரயக கறமகற ரநாக்க சரரஷ் பசன்றவடவரத காரணம்,”   என சரரஷ்கமார

     இந்தரஜத்கத தமழ் இலக்கய மரபல் பபாரத்தப் பாரக்்கறார.்

          எழத்தாளர் சரரஷ் பரதப் தமழ் இலக்கய வரலாற்றன் சத்தரத்கத அளிதத்வட்ட அதல் சரரஷ்கமார

  இந்தரஜத்கத அவரகடய '  நானம் ஒரவன்’     பதாகப்கபக் பகாண்ட வகரயகற பசய்யமயல்கறார.் 
“      மனம் பகாள்ளம் நட்பமான சஞ்சலங்ககள இக்ககதகள் காட்சப்படதத்கன்றன.  எளிகமயன்

    மலமாகரவ நமக்கள் நகழயம் தன்கம பகாண்டரக்கன்றன.     தமழ்ச் சறககத மரபன் வலவான

        பன்னணியல் தன் கரகல பமன்கமயாகவம் அழத்தமாகவம் பதவ பசய்கன்றார் சரரஷ்கமார

இந்தரஜத்,”        என்ற சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ககதகளில் உள்ள உளவயல் நட்பங்ககள

அகடயாளப்படதத்கறார.்

  கவஞரம் வமரச்கரமான க.       ரமாகனரங்கன் மதகர வட்டார எழத்தாளரக்ள் பற்றய கரத்தரங்கல்

       சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ககதகள் பற்ற வாசத்த கட்டகரகய இசச்றப்பதழக்காக

 பயன்படத்தக்பகாள்ள அனமததத்ள்ளார.்     ஒட்டபமாத்தமாக அவரகடய பகனவலககப் பற்றய

    பரந்தப் பாரக்வ அளிக்கம் மக்கயமான கட்டகர. “    தமழல் பபரம்ரபாக்கலான யதாரத்்தவாத

   ககதகளக்ரக உரிய நாடகயமான தரப்பங்கரளா,   கதாபாத்தரங்களின் உள் மனரமாதல்கரளா,  சழல்

          வரண்கனகரளா அதகம் இல்லாத இவர் ககதகள் கடல் மத மதக்கம் தனிப் பாகறககள ஒத்தகவ. 
        கண்ணக்க பலனாகம் அளகவவடவம் நீரில் மகறந்தரக்கம் பகதகடதலாக இரக்கம்.  அவற்கறப்

       ரபாலரவ இவர் ககதகளிலம் தட்டப்படவகதக் காட்டலம் மகறந்தரப்பன அதகம் எனலாம். பசால்லம்
 வஷயத்தனால் அல்ல,       பசால்லயவதத்தாரலரய தம்கம ககதகளாக ஒரங்ககணதத்க் பகாள்ளம்

        தன்கம பகாண்ட இக்ககதகள் சமகால நடப்பகளின் மதானவமரச்னத்கதயம் உடக்கடயாக

   பகாண்டகவ என்பரத இவற்றன் சறப்ப,”     என்ற அவரகடய பகனவலகன் தனித்தன்கமகய



சட்டக்காட்டகறார.்

      இகணயரமா நவன பதாழல்நட்பரமா அண்டாத மாறபட்ட கவஞர் ந. ஜயபாஸ்கரன்.  அவரிடம் கட்டகர

         ரகட்ட அவரகடய மதகர ககடக்க பதாகலரபச பசய்யம்ரபாதம் பன்னர் அவரர அகழக்கம்ரபாதம்

       அவரகடய கரலல் உள்ள தயக்கமம் பமன்கமயம் என்கனவயப்பல் ஆழ்த்தன.  அவரகடய

    கட்டகரயம் கவஞரக்க உரிய அடங்கய பதானியல்,   அரத ரவகள கவதத்வமாக,  சரரஷ்கமார

     இந்தரஜத்தன் ஆளகமகயயம் அவரகடய பகடப்பலககயம் நட்பமாக இகணக்கறத. '  பகலல்

   மட்டம் பதரியம் வாண ரவடக்கக’      எனம் கவதத்வமான தகலப்பள்ள கட்டகரயல் சரரஷ்கமார

     “     ”  இந்தரஜத்தன் பமாழகயப் பற்ற இப்பட பசால்கறார் ககறச் பசால் மலரம பவற்ற கண்டவர் என்ற

க.ப.ரா.     கவப் பற்ற சட்ட பசய்தரக்கம் மதப்பட,    சரரஷ்கமாரக்கம் பபாரந்தம் என்ரற

ரதான்றகறத.        எந்தக் கணத்தலம் பசாற்கள் தன்கன மறச் பசல்வகத சரரஷ்கமார்

அனமதப்பதல்கல-         ஒர கறாரான அதகாரிகயப் ரபால எந்த இடத்தலம் அவர் பசாற்ககளஅழதத்வத

இல்கல;  தரகவதம் இல்கல.     உணரச்ச் அதகம் கலக்காத சறய பசாற்கள்;  சறய பதாடரக்ள்;  சறய

அகசவகள்-         இவற்றன் மலரம ஒர பதரானஅக உலகத்கத சரஷ்டக்க அவரால் மடந்தரக்கறத.

“    சரரஷ்கமார இந்தரஜத் யதாரத்்த உலகல்,  யதாரத்்த சமகத்தல்,   உறவகளக்கள் இரக்கம்

சடக்கககள,    மாயம் காட்டம் அகவலக யதாரத்்தங்ககள,  அதன் பரதபலப்பககள,   பகனவ பவளியல்

நிகழ்தத்கறார.்..   உளவயல் ரீதயாக அலசதல்,  பரிந்தபகாள்ள மயலதல்,   அறவழமயங்களற்ற

  வாழ்வன் ஒழங்கன்கமயன் ஒழங்கக,     நித்தனதத்டன் ஒரவதவகலகரளாடஅவதானிதத்

   மன்கவப்பகவயாக இவரத பகடப்பகள் உள்ளன,”     என்ற தன் அவதானிப்பககளயம் சல

      வமரச்னங்ககளயம் கவஞர் பாலா கரப்பசாம தனத கட்டகரயல் எழதகறார.்  சரரஷ்கமார

        இந்தரஜத்தன் மன்ற பதாகதககள வாசதத் இக்கட்டகரகய எழத இரக்கறார் என்பத

கவனிக்கத்தக்கத.

     ஈழ எழத்தாளர் ஜஃப்ரி ஹாசன் எழதய கட்டகரயல், “   இவரத ககதகளில் நவன, பன்-
    நவனத்தன்கமகள் ஒரரசர கலந்தரப்பகதக் காணமடயம்.    ஒர பகடப்பன் ரகாட்பாட்டத்

        தனிதத்வத்கத மறனாலம் ககலப் பகடப்ப எனம் நிகலயல் அத ஒர பவற்றயாகம்.   ஒர வககயல்

     பாரத்்தால் அத ரகாட்பாட்ட வகரயகறககள மற மனிதரக்கள, நிகழ்வககள,  இலக்கயத்கதப்

  பாரக்்கம் ஒர பசயல்பாட.      ஒன்கறமழகமயாகப் பறக்கணிதத் இன்பனான்றல் மழகமயாக

      அமழ்ந்த பசல்லம் ரபாக்ககப் பறக்கணித்த ஒர தனிதத்வமான ரபாக்க.    தமழ் பகடப்பலகக ரமலம்

   மன்பகாண்ட பசல்லம் மயற்ச இத,”    என சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் தனித்தவத்கத,   அவரத எழதத்

    ரகாட்பாட்ட பட்டயல் அகடபடாதகத சட்டக் காட்டகறார.்

        வளரம் எழத்தாளர் அரிசங்கர் ஒர வாசகராக தான் மதன்மதலாக வாசத்த '  அவரவர் வழ’  பதாகப்கப

     மன்கவதத் தனத பாரக்வகய இப்பட எழத இரக்கறார.் “      பல ரநரங்களில் என்ன இத இவ்வளவ

    சக்கரம் மடந்தவட்டரத என ஏங்க கவக்கம்.      தரம்பத் தரம்ப அகத ரநாக்கரய நம்கம இழக்கம். 
        அப்படப்பட்ட ஒர நடனத்கதத்தான் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் தன் ககதகளின் மலமாக

நிகழ்த்தயரக்கறார.்”

 நண்பர்ஆர.்    அஜய் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் '  மாய யதாரத்்தம்’  மற்றம் '   ஒர காதல் ககத’  ஆகய

          இரண்ட ககதககள மட்டம் எடதத்க்பகாண்ட சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகளில் உள்ளஆண் பபண்



உறவ,      பாலயல் சடக்ககள் கறதத் தனதஅவதானிப்பககள கட்டகரயாக்கயரக்கறார.்

“       சரவ்ாதகாரிகள் தம் அதகாரத்தன் எல்கலகயச் ரசாதப்பத வன்மகறயால் அல்ல-  தாம்

      நிரண்யக்கம் உண்கமகய யார் ஏற்றக் பகாள்கறாரக்ள் என்பகதக் பகாண்டதான்,”   என்ற பட்டர்

 பபாங்கல் 'எலம்பக்கடகள்’     ககத கறதத் தனத பாரக்வகய எழதயரக்கறார.்

ரநரக்ாணலம்,  ஒர பமாழயாக்கமம்,      பனிபரண்ட கட்டகரகளம் பகாண்ட காத்தரமான பதாகப்பாக

 இசச்றப்பதழ் மலரந்்தரக்கறத.       சறப்பதகழக் பகாண்ட வரவதற்க ஒதத்கழத்த சக பதாகக

 நண்பரக்ளக்க நன்ற.    தங்கள் கட்டகரககளஅளித்த பகடப்பாளிகளக்கம்,   வரிவான ரநரக்ாணல்

        அளிதத் சறப்பதழக்க மதப்பளித்த எழத்தாளர் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் அவரக்ளக்கம் எனத

நன்றகள்.



  தரக்்கமற்ற அபத்தத்தன் ககல:   சரரஷ்கமார இந்தரஜதத்டன் ஒர
 ரநரக்ாணல் - நரராபா

        பதாகக சறப்பதழக்காக எழத்தாளர் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்கத அவரகடய மதகர இல்லத்தல்

    சந்ததத் ஒர நாள் மழக்க உகரயாடரனன்.      சறசற ஒலக் ரகாப்பகளாக ஏறத்தாழ 200  நிமட

      உகரயாடகல பதாகக நண்பரக்ள் பரிதத்க்பகாண்ட அப்படரய தட்டசச் பசய்ரதாம்.   ரபசச்த் தமழல்

         இரந்த ரநரக்ாணகலமழக்க எழதத்த் தமழற்க மாற்றவத மகந்த ரநரத்கத எடதத்க் பகாண்டத. 
    இப்பட மாற்றம்ரபாத கடதல் கவனம் ரதகவ,   எழத்தாளரின் தனிபமாழகயயம் இழந்தவடக்கடாத. 

112       பக்கங்கள் நீண்ட ரநரக்ாணல் தரத்தங்களக்கப் பறக சமார் 80  பக்கங்களக்க வந்தத.  அவரளித்த

  மக நீண்ட ரபட்ட.

     மன் அஞ்சல் வழ ரநரக்ாணல்கள் சல பசய்தரக்கரறன்.   ஒப்பட்டளவல் அத சலபமம்கட.  சரியான

     ரகள்வககள ரகட்டவட்ட பபாறப்கப எழத்தாளரிடம் வட்ட வடலாம்.   எழத்தாளரர ரநரக்ாணலன்

 தன்கமக்க பபாறப்ப.      கவனதத்டன் பபாறகமயாக பதல்ககள பசம்கமப்படத்த அனப்பவதற்க

  ரபாதய இகடபவளி இரக்கம். '  பதய கரல்கள்’     பகதயல் வந்த ஐந்த ரநரக்ாணல்களரம

    எழத்தாளரக்ளின் மகனப்பால் நல்ல ரநரக்ாணல்களாக அகமந்தன.    எழத்தாளகர ரநரில் சந்ததத்

      உகரயாட அகத ரநரக்ாணலாக பதவாக்கவதல் இரவரின் பங்களிப்பம் உண்ட.   சரியான ரகள்வகள்

 எழப்ப ரவண்டம்,       சரியான தகச ரநாக்க உகரயாடகலக் பகாண்ட பசல்லவம் ரவண்டம். 
     அவ்வககயல் என்னளவல் இத நிகறவான ரநரக்ாணலாகரவ வடபவடதத்ள்ளத.   ஒரரவகள சல

      பகதகள் சணக்கமாக இரந்தால் அதற்கான பபாறப்கப நாரன ஏற்கரறன்.

     மன்னரர சரரஷ்கமார இந்தரஜத் பல ரநரக்ாணல்கள் அளிதத்ள்ளார.்    அதல் ரபசப்பட்டகவ சலவம்

   இந்த ரநரக்ாணலன்ஊடாக வவாதக்கப்பட்டன.    அவரகடய இளகமக் கால நிகனவகள், ஆதரச்ங்கள், 
  எழத்தாளரானதன் உந்த சக்த,        அவரகடய இகசஆரவ்ம் என பலவற்கற பதாட்டச் பசல்கறத

உகரயாடல்.  மகமக்கயமாக,  அவரகடய பகடப்பபவளிகய,    ககதகள் உரவான ககதகய

 சவாரசயமாக ஆவணப்படதத்கறத.      சந்தப்பன் ககதகய தனியாக சறய கட்டகரயாக

    எழதவட்டதால் ரமலம் நீட்ட மழக்க வரம்பவல்கல.    இந்த ரநரக்ாணலக்கப் பன்னம்கட

      மழகமயாக உகரயாடமடக்காத ஒர நிகறவன்கமரய எஞ்ச இரக்கறத.

--

–       நரராபா உங்கள் இளகமக் கால ராரமஸ்வர வாழ்க்கக எப்படப்பட்டதாக இரந்தத?  அங்கரந்த

  மனிதரக்ள் பற்றய நிகனவகள்?

 –   சரரஷ்கமார இந்தரஜத் அவரக்ள் தத அறந்தவரக்ள்.   சன்னச் சன்னவஷயங்கள்தான்.  பபரிய

  கற்றங்கள் பரிபவரக்ள் அல்ல.   நான் எட்டாவத படத்தரபாத,  ரதாழரக்ள் ஏழாவத, எட்டாவத, 
  ஒன்பதாவத வகப்பக்களில் இரந்தாரக்ள்.    தனியாக வட வாடககக்க எடதத்,  பள்ளிக்கடத்தற்கச்

பசல்லாமல்,       பசங்கள் எல்லாம் ரசரந்்த அங்க ரபாய் சட்ட வகளயாடரவாம்.   அத ஒர பழக்கம். 
         அப்ரபாத வட்ட வாடககத் பதாகக ஐந்த ரபாகய எல்லாரம் ரசரந்்த பகரந்்த பகாள்வாரக்ள்.  ராஜ



  ரகாபரத்கத வட்ட வடலாம்,     அகதத் தவரத்த் சறய ரகாபரங்கள் உண்ட.    ரகாவலன் ரமல் தளத்தற்க

     பசன்ற வட்டால் சறய ரகாபரங்களின் வாசலக்கள் பசன்றவடலாம்.  சமண்ட தகர.   ஒர மாதரியான

காற்ற.   இப்ரபாத நிகனத்தால்கட பல்லரிக்கறத.    அங்கதான் எல்லா பசங்களம் கடவாரக்ள். 
  தப்பபட்ட ஒளிதத் கவத்தரப்பாரக்ள்.     சகபரட் மட்டம் வாங்கச் பசன்ற படப்பாரக்ள்.  எட்டாம்

    வகப்பரலரய எனக்க சகபரட் வழக்கம் வந்தவட்டத.  பவளிரயயம் கடப்பாரக்ள்.   ஆனாலம் அந்த

 களிரந்்த தகரயல்,  பயங்கரமான காற்றல்,        அந்த இடத்தல் அமரந்்தம் படதத்ம் கடப்பதல் ஓர்ஆரவ்ம்

இரந்தத.       இபதல்லாம் ரசரந்்த பனிதம் என ஒன்றல்கல எனஉணரத்்தயத.

நரராபா-   நீங்கள் இவற்கறக் கறம்ரபாத, சட்டாட்டம்,     ஏமாற்றம் மனிதரக்ள் ரபான்ற உங்கள்

     ககதயன் கரப்பபாரட்களின் தாக்கத்கத இங்கரந்த பபற்றதாக கறலாமா?

சரரஷ்-     எதற்காக இகத எல்லாம் பசால்கரறன் என்றால்,   நான் ஒழங்கானஅகமப்பல்,  நல்லவரக்கள

     கண்ட பழக பாரத்த் வளரந்்த ஆள் இல்கல.    ததகளம் அறந்த ஆட்கரளாட பழகயவன்.  ஆகரவ

 ததககள நன்கறரவன்.   நகரத்தல் நாமறந்த உறவனரக்ள்,     நண்பரக்ள் என ஒத்தவரக்ரளாட பழக

  வளரவ்த என்பத ரவற.    இங்க வளரவ்த என்பத ரவற.

     இங்க எதவரம பனிதமல்கல என்பகத உள்ளரக்்காரன் அறவான்.    ஆனால் அவனம் கடவகள

வணங்கவான்.   அத ரவறவஷயம்.   ஆனால் அவன் நன்கறவான்.      ஒரஆள் அறமகம் ஆகறார் என்றால்

   பாரத்்தவடரனஅவகர நம்ப மாட்டாரக்ள்.        அவன் ரதாற்றதத்க்கப் பன்னாட ஏரதா ஒர சத இரக்கம்

    என்றமதலரலரயமடவ பசய்த வடவாரக்ள்.      அகதயம் மற எவனாவத ஒரத்தன் வந்தான்னா

பசத்தான்.

நரராபா-       உங்களக்க ராரமசவரதத்ல கறப்பட்டச் பசால்லக்கடய பராம்ப வரனாதமான நிகனவகள்,
  நிகழ்வகள் ஏதம் உண்டா?

சரரஷ்--      எனக்க இந்த அனபவங்கள்தான் பபரிய அனபவங்களாக இரந்தன.    நான் அங்க இரந்தத

 நான்க வரடங்கள்தான்.      ராரமஸ்வரத்தல் நான் தங்கயரந்த நாட்களில் ககடத்த அறவ, படப்பகன, 
ஞானம்,      இகவபயல்லாம்தான் பராம்ப மக்கயம் என்ற நான் நிகனக்கரறன்.

நரராபா-      இப்ரபாத அந்த நண்பரக்ள் எல்லாம் பதாடரப்ல் உள்ளாரக்ளா?

சரரஷ்--   பதாடரப்ல் யாரம் ககடயாத.

நரராபா-   ராரமஸ்வரதத்க்கச் பசல்வத உண்டா?

–      சரரஷ் பணி ஓய்வற்கப் பன் ராரமஸ்வரதத்க்க பசன்ற வந்ரதன்.    பன்னர் என் உறவனரக்ரளாட

 பசன்ற வந்ரதன்.  பரவ்க வடககளயம், பதரகவயம்,   பகழய மனிதரக்களயம் பாரத்்ரதாம்.

நரராபா-      இத்தகனஆண்டகளில் நீங்கள் இகடயல் பசன்றரத இல்கலயா?

சரரஷ்-          பசாந்த வாழ்வல் எனக்கச் சல கசப்பககளயம் மனக் கஷ்டங்ககளயம் தந்தஊர் அத.  அந்த



      ஞாபகங்ககளப் பதப்பதத் பகாள்வதல் ஒர சல சங்கடங்கள் உண்ட.    ரமலம் அங்கரந்த வடககள

 நாங்கள் வற்றவட்ரடாம்.         இகடயல் ஒரர ஒரமகற எங்கள் மாமா இறந்தரபாத அஸ்தகய

  ககரப்பதற்க அங்ரக பசன்ற,      பசாந்த வடககள ஒரமகற கண்டவட்ட வந்ரதாம். அவ்வளவதான்.

நரராபா-        ராரமஸ்வரத்தற்கப் பறக நீங்கள் கல்லரிக்க மதகர வந்த வட்டரக்ள் அல்லவா?

சரரஷ்-- ஆம்,  மதகரக்க வந்தவட்ரடன்.      இங்க பவள்களசச்ாம நாடார் கல்லரியல் பயச படத்ரதன். 
  பட்டப்படப்ப மஜுரா கல்லரியல்.        அங்கம் அப்பட ஒன்றம் பபரிய அறவசச்ழல் நிலவயதாகச் பசால்ல

மடயாத,      தவறாமல் வகப்பற்க வரம் ஆட்கரள மகக் ககறவ.

நரராபா-  சறார் இலக்கயம்,   கழந்கத இலக்கயம் படதத்,    பஜயகாந்தன் வழயாக நவன

 இலக்கயத்தற்கள் நகழந்தரக்ளா? அல்லத   ரநரடயாக பஜயகாந்தன் அறமகமா?

சரரஷ்-     எனக்க பஜயகாந்தன் ஏற்கனரவ அறமகமாகவட்டார.்     பபாம்கம ககதகய எனக்க எங்கள்

       அண்ணி கறயரபாரத எனக்க பதத் அல்லத எட்ட வயத இரக்கம்.

     ராரமஸ்வரம் பசன்றபறக எனக்கவகளயாட்டல் ஆரவ்ம் இல்கல.  நலகத்தற்கச் பசல்ரவன்.  அங்க

   நான் சறார் பத்தகங்கள் வாசப்ரபன்.   சங்கரல்ால் தப்பறயம் நாவல்கள்,   அறவயல் சம்பந்தப்பட்ட

 நல்கள் படப்ரபன்-     வண்ணதத்ப்பசச்யன் நிறம் ஏன் அப்பட உள்ளத?   பம ஏன் சற்றகறத?  சந்தரன்

எப்படப்பட்டத?      இத ரபால அறவயல் பதாடரப்ானவஷயங்கள் படப்ரபன்.  காமக்ஸ் படத்ததல்கல. 
   சங்கரல்ால் வாசத்தத நிகனவரக்கறத என்றாலம்,     மகந்த பரரகமரயாட வாசத்தகவ அறவயல்

நல்கள்தான்.

 பனனர் பஜயகாந்தன்,         நான் கல்லரியல் படதத்க் பகாண்டரக்கம் காலத்தல் கமதத்தல் ஒர பக்கம்

  எழதக் பகாண்ட இரந்தார.் '  நிகனதத்ப் பாரக்்கரறன்'      என்ற தகலப்பல் அத பற்பாட பத்தகமாகவம்

வந்தத.    அதமகமக்கயமான பத்தகம்.     என் மனகத வடவகமத்தரத அந்த பத்தகம்தான்.

     எங்கள் அண்ணி பதாடரக்ளாக வரவகதகபண்ட் பசய்வாரக்ள்.     அப்பட கபண்ட் பசய்த நல்களில்

   அப்ரபாத நான் வாசத்தகவ '    சல ரநரங்களில் சல மனிதரக்ள்', '  பாரிஸுக்கப் ரபா' ரபான்றகவ... 
    அவரக்ளகடய அலமாரியல் நிகறய பத்தகங்கள் இரக்கம்.     நான்ஊரக்கப் ரபாகம்ரபாத வரம்பப்

 படப்பத '  பாரிஸுக்கப் ரபா', '    சல ரநரங்களில் சல மனிதரக்ள்'. '      ஒர மனிதன் ஒர வட ஒர உலகம்' 
   ஆனந்த வகடனில் பதாடரக்கதயாக வந்தத.    அப்ரபாபதல்லாம் ஆனந்த வகடன் "  எப்படா வரம்"  என்ற

இரக்கம்.      அந்த ககதயல் பபரிய தரப்பங்கள் எல்லாம் ஏதமரக்காத.   ஆனாலம் காதத்க்

பகாண்டரப்ரபாம்.     எந்தக் கழகம என்ற இப்ரபாத நிகனவல்கல.    அதல் ரகாபல வகரந்த

   பஹன்றகய எனக்க இன்றம் நிகனவரக்கறத.  நான் மட்டமல்ல,     என் அண்ணன் பள்களகள் உட்பட

   எவரரம பஹன்றகய மறக்க மடயாத.      எல்ரலாரக்கரம அவர் ஒர பபரிய லட்சய கதாநாயகர.்  பபரம்

 ஆளகமஅவர,்   நம்மால இரக்க மடயாத,     அகடயமடயாதஆளகமகயஅவர் அகடந்தரந்தார.்  பறர்

     எழதவத ரபான்ற பபாய்யான ரநசம் அல்ல அவரகடயத.

           நான் ஒர நட்கபப் பற்ற எழதகரறன் என்றால் அந்த நட்பக்கள் உள்ள பபாறாகமகயப் பற்ற

எழதரவன்.   எனக்க அததான் மக்கயம்.     அததான் ககத என எனக்கத் பதரியம்.   இகத மகறதத்வட்ட



  நீங்கள் அகதப் பாரக்்கமடயாத.    அதனகடய ஒர அங்கம் இத.   இரத ரபால் ஆண்-   பபண் உறவகளில்

 பபாறாகம இரக்கம்,  வம்ப இரக்கம்,        ரநரம் பாரத்த் நாம் அவரக்கள எப்ரபாத தாக்கலாம் என்ற மனம்

–   காத்தரக்கம் உடல் ரீதயாக என்றல்கல, ஆண்--  பபண் உறவகளில், கணவன்-   மகனவஉறவல்கட

   பயங்கரமான ஒர வன்மம் இரக்கம்.       அதற்க இகணயாக நீங்கள் எந்த உறவலம் காணமடயாத.

நரராபா-      உங்கள் ககதயல் இப்படயான தரணங்கள் நிகறய உள்ளன.

சரரஷ்- ஆம்.        மற்ற உறவகளில் இல்லாத ஒர வன்மம் இதல் இரந்தபகாண்ரட இரக்கம்.

நரராபா-      இதற்க காரணம் இந்தய கடம்ப மகறயாக இரக்கமா?

சரரஷ்- அண்ணி, அத்கத, அக்கா, சத்த,        பபரியம்மா என இந்த மாதரி உறவகள் எதரனாடம் ஆணக்க

 ரமாதல் ககடயாத.    ஆனால் இகவயல்லாமல் ஒர ரதாழயாகவம்,   உடகல பகரந்்தபகாள்ளக்

    கடயவளாகவம் ஒர பபண் மகனவயாக வரகறாள்.    அவளடன்தான் நமக்க ரமாதல் ரநரக்றத. 
    ரமாதல் என்றால் உடல் ரீதயாக அல்ல,  உள ரீதயாக. பபரியம்மா,     அத்கத மாதரியான பற பபண்கள்

 அரிதாக வரபவரக்ள்.      அக்கா தங்கககளடன் உள்ள உறவ ரவற மாதரி.    ஒரஆணிடம் இரக்கக்கடய

 இயற்ககயானஆத்தரம், வன்மம்,     ஒர பபண்ணிடம் இரக்கக்கடய இயற்ககயானஆத்தரம், வன்மம், 
     இத எல்லாம் ரமாதச் ரசரம் இடம் இத.        இங்கதான் ரவற எங்கரம இல்லாத உறவ உள்ளத என்பகத

       நான் கடம்ப நீதமன்றங்களில் அன்றாடம் கண்ட நிகழ்சச்கள் ஊரஜ்தம் பசய்தன.   ஒர பபண்

      பசரப்கப எடதத்க்பகாண்ட கணவகனஅடக்க ஓடப் ரபானகதப் பாரத்்தரக்ரகன்.  மற்றவரக்ள்

 கறவத ரபால், கணவன்,  பல்லானாலம் பரஷன்,   இப்படபயல்லாம் எதவரம இல்கல.  இப்ரபாத

 அவனகடய ' ’  எக்ஸ்ரபாசர் எனக்க படக்கவல்கல,     ஆகரவ எனக்க அவனடன் வாழ வரப்பமல்கல, 
      என்ற பசால்லக்கடய பபண்கள் இரக்கக்கடய மாறதலான காலகட்டம் இத.

நரராபா-   உங்க ககதகளில் '     ’  தரமணதத்க்க அப்பால உறவ பகாண்டரக்கக் கடய ஆண்கள்

  எல்ரலாரம் கண்ணியமானவரக்ளாக உள்ளாரக்ள்.   உறவச் சரண்டல் என்றல்லாமல்,   ஆணம் பபண்ணம்

   அகதவரம்ப ஏற்பதாக உள்ளத.     ஆண்கள் யாரம் அந்தப் பபண்ககளக் ககவடவதல்கல,  பசாதத்

 ஏற்படத்தக் பகாடக்கறாரக்ள்.       ரவற ரவற பதாகப்பகளில் வரக்கடய ககதககளப் பாரக்்கம்ரபாத இத

   ஒர பபாதத்தன்கம என ரதான்றகறத.    இந்தப் ரபாக்கற்க ரநபரதராக '    ஆங்கல பத்தகம் படக்கம்

பபண்'    எனம் ககத என்ற நிகனவ,        அதல் அவள் தன்கனப் பற்ற நன்றாக பசால்லக் பகாண்ரட

வரவாள்.   ஆனால் இறதயல் "    உன்னால எனக்க கழந்கத ககடசச்ரசச்"   என்ற தரப்ப வடவாள்.

சரரஷ்- "   உன்னால்தான் கழந்கத பறந்தத"   என்பத ஒர பபாய்,      அந்த இடத்தல் ஒர சறய தரப்பம்

உண்ட.        அந்தக் ககத எழதக்பகாண்ட இரக்கம்ரபாரத அதகக மறச் பசன்றவட்டத. பறக, ககதயல்
         வரம் அந்த வகலமாத ரபசவத எல்லாம் உண்கமயா எனம் சந்ரதகம் எனக்ரக வந்தவட்டத. நான்தான்

எழதகரறன்,         ஆனால் எழதக்பகாண்ட இரக்கம்ரபாரத எனக்க என்ன ரதான்றகறத என்றால் இத

     எல்லாம் உண்கமயா எனம் சந்ரதகம் எனக்ரக வந்தவட்டத.     ஏன் என்றால் இன்பனார இடதத்க்க

 கட்டட்ட ரபாறத,    ரபங்களரில் அவளக்க ரநரம் பகாடகம,     பணம் அனப்பவத என எல்லாவற்கறயம்

 பசால்லக்பகாண்ரட வரகறாள்.     பறகஅவள் காகர ரநாக்கச் பசல்கறாள்,   அந்தப் பபண்கண

பாரக்்கறாள்.



   உடரன பசால்லவடகறாள்..     அந்த இடத்தல்தான் ஒர தரப்பம் ஏற்படகறத.   உங்களக்க நிகனவல்

இரக்கறதா?    பத்தகம் ககயல் இரக்கறதா ?

(   பத்தகத்தல் ககதகயக் காண்பதத்ச ்  பசால்கறார் '    ’இங்க அவ பபாய் பசால்றா )

நரராபா- இல்கல,  நான் வாசக்கம்ரபாத,    இவ்வளவ ரநரம் பசான்னத பபாய்யாகவம்,  ககடசயல

      அவகன ரநாகடக்க ரவண்டம் எனச் பசால்வத உண்கமயாகவம் ரதான்றயத...   உங்கள் ககதயல் வரம்

    பாத்தரங்களின் பபயரக்ள் எல்லாம் மனதல் நிற்கன்றன..

சரரஷ்-   அதற்காகத்தாரன அப்படகவப்பரத!

நரராபா- நீலராஜன், நீலசப்சல்வ, சரியகமாரி, பமகமாரி, சந்தரகமாரி,  ஆல்பரட் சன்னதகர- 
     இப்பட ரபர் கவக்கறத எல்லாம் பரக்கஞபரவ் மடவகளா?

சரரஷ்- ஆம்.  பரக்கஞபரவ்மாகத்தான் கவக்கரறன்.      எனக்க ரஜாசப் ரத்தனசாம என்பறார நண்பர்

இரந்தார.்    இரண்டம் கலந்த பபயர் அத.        அதற்கமன்ரப ஜூலயஸ் பால் கரிகாலன் என்ற ஒரவர்

  என்னடன் பயச படத்தார.்     அவர் தம்ப பபயர் களாடயஸ் கரலாதத்ங்கன்.    அந்தப் பபயர் எனக்க

  இன்னம் நிகனவல் உள்ளத,   மற்றபதல்லாம் மறந்த வட்டத,    ரநரில் வந்தால்கட அகடயாளம்

பதரியாத.    இந்தயா டரட என்ற நிகனவ,      ககதகளில் பபயர் வசத்தரமாக இரக்கறரத என்ற

    இகதப்பற்ற என்னிடம் கட்டகர வாங்கப் ரபாட்டாரக்ள்..

நரராபா-       பபரம்பாலான ககதகளில் பாத்தரங்ககளப் பற்றய வரண்கனஅதகம் இரக்காத.  ஆனால்

          பபயரர அவரக்ளகடய தனித்தன்கமகய நிறவ ரபாதம் என்பதால் இந்த யத்த என பரிந்த

பகாள்கரறன்.

சரரஷ்-  களாடயஸ் கரலாதத்ங்கன்,   ஜூலயஸ் பால் கரிகாலன், சரியகமாரி, பபாய்ககக்ககரயாள், 
     இந்த மாதரியான சல பபயரக்ள் கற்பகனகயத் தண்டத.    சல பபயரக்ள் மட்கடயாக இரக்கம். 

  ராமசாம மட்கடயான பபயர.்     களாடயஸ் கரலாதத்ங்கன் அப்படயான பபயர் இல்கல.  இப்படயான

   பபயரக்கள நான் ஆரம்பத்தல் பயன்படத்தயரக்கரறன். ஆனால்,    இடப்பக்க மக்கத்த பதாகப்பல்

   இந்த மாதரி பபயரக்களவட்டட்ரடன்.      பதாடரச்ச்யாக இகதரய பசய்தபகாண்ட இரக்க மடயாத

  என்பதால் தவரத்த் வட்ரடன்.

    பபாதவாக என் ககதகளில் ஒர ' ’ மரம்ம் இரக்கம்.   இத பபாய்யா நிஜமா, அல்லத,  ரதாற்றம்

மக்கயமல்கல,   ரதாற்றதத்க்கப் பன்னால் என்ன?   பஜயரமாகன் என்னகடய '  ’ இடப்பக்க மக்கத்த

     பவளியட்டன்ரபாத ரசதவன் ககத ஒன்கறப் பற்ற கறனார.்  வகரபடம் இரக்கறத,   ஆனால் அந்த

        வகரபடத்தன் வழயாக நீங்கள் ரபாய்ச் ரசரம் இடம் என ஒன்ற இல்கல.   வாசகரக்ள் அவரவரக்க

  ரவண்டய இடத்கத கண்டகடகறாரக்ள்.   இப்படப்பட்ட ககதககளப் பபாறத்தவகரயல்,  ஒர

   வகரபடத்கத அளிப்பரத என் ரவகல.        அத இந்த இடதத்க்கத்தான் ரபாய்ச் ரசரம் என்பத எனக்ரக

 தட்டவட்டமாக பதரியாத.     ஆனால் வாசக்கம் ஒவ்பவாரவரம் அவரவரின் அனபவத்தற்கம், 
இயல்பற்கம்,      வாசக பரப்பக்கம் உகந்தத ரபால் ஓரிடத்கதக் கண்டபடக்கறாரக்ள்.



 இந்த '  இடப்பக்க மக்கத்த' ககதகய,   அல்லத இந்த '  ’காமத்தன் வாள் , '  ’உரமாற்றமம் சாமயாரம் , 
  ககதகய எடதத்க் பகாள்ளங்கள்,       அவரவர் அவரவரக்க தகந்த மாதரி அந்த இடத்கத அகடகறாரக்ள்.

        நான் அந்தக் ககதயல என்ன பசால்லயரக்கரறன் என்பகத நட்பமாக வாசக்க ரவண்டம். 
   பபரம்பாலம் நாம் நட்பங்ககள கவனிப்பதல்கல.       அந்தக் ககதயலஆழ்ந்த ஒர ரகசயம் உள்ளத

 என்றகறயள்ரளன்.         மதல் பத்தயல் அந்தப் பபண்ணக்க பராமணப் பபண்ணின் சாயல் இரந்தத

   என்ற ஒர வாரத்்கத பசால்லயரப்ரபன்.   இத எல்லாம் என்னபவன்றால்,   தமழ்நாட்கடஆண்ட

      பகாண்டரப்பவரக்ளின் உள்ளக் கடக்ககயனகடய ரகசய ரவட்ககயன் பம்பம்தான் அத.  இகததான்

  நான் பசால்ல வரகரறன்.         ஆனால் வாசப்பவரக்ளக்க அத என்னவாக உள்ளத என ஒன்றம் பசால்ல

மடயாத.       இப்ரபாத நான் உங்களக்க ஒர வகரபடம் வகரந்த பகாடதத்வடகரறன்,   உள் பசன்ற

   நீங்கள் ஒர இடத்கத அகடயலாம்.       நீங்க எகத அகடந்தாலம் அதற்க நியாயம் உள்ளவககயல்தான்

  இந்தப் பாகத இரக்கம.

நரராபா-    உங்கள் பபரம்பாலான ககதகள் '  ’  தறந்த மடரவாட தான் இரக்கன்றன.

சரரஷ்-  இப்படயம் ஆகலாம்,  அப்படயம் ஆகலாம்,   பபாய் பசான்னாளா இல்கலயா?   இப்ரபாத நீங்கள்

 பசான்னீங்க இல்கலயா, '    ஆங்கலப் பத்தகம் படக்கம் பபண்' ககத,     அவள் உண்கம பசால்கற மாதரி

     நிகனதத்ப் பாரத்்தாலம் அத ரவற மாதரிதான் உள்ளத.      ஒர பபாய் பசால்ரவாரம என்பதாக பபாய்

பசால்ல,         ரபாகற ரபாக்கல் இவகனக் காயப்படத்த ரவண்டம் என்ற அவளக்க ரதான்றயரக்க

ரவண்டம்.    இததான் மனதனகடய உடக்டக்கக என்பத.  பழகக்பகாண்ரட இரப்பாரக்ள். 
      நண்பரக்ளக்கள் தண்ணியடக்கம்ரபாத தகராற ஏற்பட்ட ஒரத்தகன ஒரத்தன் பகான்றவடவான். 

     அந்த ரநரத்தல் மட்டமா அந்த வன்மம் இரந்தரக்கம்?     ஆசரியன் அதன் உடக்டக்கக கண்டபடக்க

ரவண்டம்.    அவளக்க என்ன ரதாணியரக்கம் என்றால்,     இவகன கஷ்டப்படத்த அதரச்ச் அகடயச்

 பசய்ய ரவண்டம்.   ஆனால் அந்த '    ’   ஆங்கல பத்தகம் படக்கம் பபண் யாபரன்பத ஒர மரம்ம்.  அத

இவளக்கம்,   இவகளகவதத் பராமரிக்கறாரர,   அவரக்கம் உண்டான பபண்ணா, அல்லத,  அந்தப்

   பபண்ணிடம் இவள் ரவகல பாரக்்கறாளா,     இவளகடய நிறவனத்தல் அவள் ரவகல பாரக்்கறாளா... 
 எதவரம பதரியவல்கல.

       ஏன் இந்த மரம்ம் உரவாகறத என்ற ஒர ரகள்வ வரம். ஊகக்க,  கற்பகன பசய்ய,   வாசக பவளிகய

 நான் அளிக்கரறன்.      இன்பனாரவர் அவகள பராமரிப்பவரின் மகள் என்ற எண்ணலாம்,  அல்லத

     மகனாக வந்த தரம்ப காப்பாற்றபவரின் மகனவயாக இரக்கலாம்,    அல்லத உண்கமயாரவ இவரராட

 கழந்கதயாகக்கட இரக்கலாம்.

         ஏன் இந்தக் ககதயல் இத்தகன பபாய் வரகறத என்றால் வகலமாதரக்ள் ஒவ்பவாரவரிடமம்

  ஒவ்பவார ககதகய பசால்வாரக்ள்.   பபரம்பாலம் ஒரரசாயல் இரக்கம்.    வரகறவன் என் ககதகய

    வரம்பகறான் என்பகத அவரக்ளின் உள்ளணரவ் காட்டவடம்.   அதற்ககந்த ககதககள

ரஜாடப்பாரக்ள்.     நாளகடவல் இக்ககலயல் நன்றாக ரதறவடவாரக்ள்.

 ஒரமகற,       பஜயரமாகனம் ஒர இயக்கனரம் ஒர இடத்தற்கச் பசன்ற ரபசவாரக்ள்.   அந்த இயக்கனர்

        இவள் வறகமயல் உழன்ற இந்த நிகலக்க வந்தாள் என்ற நிகனதத்க் பகாண்டரப்பார.்  ஆனால் அவள்

     அப்படச் பசால்லாமல் வரப்பத்தனால்தான் வரகரறன் என்பதாக பசால்வாள்.  எழதகற

      எல்லாவற்றலரம பபரமளவக்க உளவயல் கறகள் உள்ளிரந்த பகாண்ரட இரக்கம்.



'  கணவன் மகனவ'         என்ற ககதயல் நிரப்ந்தப்படத்த ரராஜாப்ப என்ற ஒர இளம் பபண்கணத்

  தரமணம் பசய்த பகாள்வான்.    பறகஅவனக்க வாதம் வந்தவடம்.    அப்ரபாத அவள் அவகன

பழவாங்கவாள்.    பராமரித்தாலம் அவனால் ஏற்பட்ட வகதகள்,    தன்னகடய வாழ்கவ இந்த

     வரயாதகனக்க பகாடதத் வட்ரடாரம என்ற எண்ணத்கத உரவாக்கயரக்கம்.  வயதானவரக்ளடன்

  உள்ள சக்கல் என்னபவன்றால்,      வயரதற வயரதற அந்த காமத்கத அகடயமடயாத.  இயலாகமயனால்

   அவள் ரமல் எரிந்த வழவான்.        இவனக்க அக்களில் இரந்த வயரக்வ நாத்தம் வரம் என்ற

எழதயரப்ரபன்,         அவன் இறந்த பறக அந்த வயரக்வ நாத்தம் மகறந்தத என்ற எழதயரப்ரபன்,  இந்த

   மாதரி நட்பங்ககள கவனிக்க ரவண்டம்.  அவள் பசால்வாள், '   நீயம் பசன்ட்ட ரபாட்டக்க,   உன் அக்கள்

     ’நாத்தம் தாங்க மடயாமதான் நான் பசன்ட்ட ரபாட்டக்கரறன் ,  அவன் '    ’  நீ ஏன் அவன்கட ரபாற எனக்

ரகட்பான், '         ’   நான் யாரக்ட ரபானாலம் நீ ஏன் அவன்கட ரபாறன்ன தான் ரகப்ப என்ற பதல்

பசால்லவாள்.         ககடசயல் ஏரதா ஒரஆத்தரத்தல ஒர எதத் எத்தவட்ட பசன்ற வடவாள்.  அவன்

இறந்தவடவான்.   பறக இவள் அழவாள்.   பகழயஞாபகங்கள் வரம்.   இப்படத்தான் மனதனகடய

    ரசரக்்கக மகந்த சக்கல் வாய்ந்ததாக உள்ளத.      இளம் வயதல் வரயாதககனதரமணம் பசய்த

பகாள்கறாள்.  அவனால் வகதபடகறாள்.    எப்ரபாபதல்லாம் இயலரமா அப்ரபாபதல்லாம்

வகதக்கறான்.    இறதயல் அவனக்கமடயாமல் ரபாகறத.   இவள்தான் அவகன பராமரிக்கறாள். 
    அப்ரபாத அவளகடயஆத்தரத்கத தணிதத்க் பகாள்கறாள்.  எத்தகன சடக்ககள்!

நரராபா-   ஆண் பபண் உறவகளில்,  கறப்பாக நடகககள்,      தகண நடகககள் பற்ற உங்கள் ககதகளில்

 பதாடரந்்த வரகறத.    நிகறய ககதகளில் ரதால்வயகடந்த நடகககள்,    பபரிய வாய்ப்ப ககடக்காத

 தகண நடகககள்,    இப்பட சனிமா உலகன் வாழ்க்கககள்,     சத்தரிப்பகள் உங்க ககதகளில் சறப்பாக

வந்தள்ளத. '  ’     ரகசய வாரத்்கத ககதயன் இறதயல் அந்த பாட்ட எம்.    ஜஆர் பசால்லவட்டார்

     எனம்ரபாத ஒர சன்ன சரிப்ப உள்ளத ககதயல்.     சனிமாவற்கள் இயங்காமரலரய ஓரளவ சரியாக

     அவரகளின் உலகக சத்தரிதத் உள்ளீரக்ள் என பசால்லலாம்.

சரரஷ்- '  ரகசய வாரத்்கத’, 'மற்றப்பள்ளி’, '   நிகழ்காலம் இறந்த காலம்’,    பறக இந்த காகரக்கால்

  அம்கமயார் சம்பந்தப்பட்ட ககத.        ஒர ககத எப்பட உரவாகறத என்பகதச் பசான்னால் பராம்ப

 நதனமாக இரக்கம்.    ககதப் பற்ற ரயாசதத்க்பகாண்ரட இரப்ரபன்.   பதாகலக்காட்ச மன்

அமரந்்தரக்கம்ரபாத.  அதல் "  ரங்க ரங்கம்மா"   என்ற பாட்ட பாடக்பகாண்ட,  ஒரத்த நடனமாடவாள், 
 கரச்ப்கபவசறயடப்பாள்.     உடரன எனக்க ஒர ககத உதயமாகவட்டத.

நரராபா- '  நடன மங்கக' அததாரன?

சரரஷ்- '  நடன மங்கக' –   தான் ககத வந்த வழந்தவட்டத.      எந்தக் ககதயரம நான் வரம்பம் ரபாக்கல்

 பசன்றரத ககடயாத.   நீர் கரழ பகாட்டகறத,       அத எப்பட ரபாகம் என்ற உங்களால் பசால்ல மடயமா? 
  அதனகடய ரபாக்கல் பசல்லம்.     எங்க தாழ்வாக உள்ளரதா அங்க பசல்லம்.  அரத மாதரி,  எழத

     ஆரம்பத்ததற்க பறக எப்படச் பசல்லம் என்ரற பதரியாத.   மன்மடவ என்பரத ககடயாத.   பவக சல

  ககதகளக்கதான் மன்மடவ இரக்கம்.

     இவன் அந்தப் பபண்கணக் கண்டவடன் அவகள ' ’  பக் பசய்வதற்காக பசல்கறான்.  ஒவ்பவார

   இடத்தலம் ஒவ்பவார பபயர் பசால்கறான்.    ரவற ரவறஅகடயாளங்ககள ஏற்கறான்.  இவன்



    நிகனக்கம் பபண்ணம் பவவ்ரவறவதமாக இரக்கறாள். பதலங்கக்காரியாக, பமட்ராஸ்காரியாக, 
கரஸ்தவளாக,  பராமணப் பபாண்ணா-      இப்படப் பல மாதரி அவன் மனதல் ரதான்றகறாள். 

    ககடசயல் அந்த இடதத்க்கப் ரபாகாமரல பசன்றவடகறான்.    ஒர பபண்ணினகடய ரதாற்றம்

    எழப்பக்கடய கற்பகனககள நான் பசால்ல மயல்கரறன், அவ்வளவதான்.   அப்படத்தான் பசால்ல

மடயம்.          நீங்க இதல் என்ன பசால்ல வரகறரக்ள் என்ற ரகட்டால் ஒன்கறயம் பசால்ல மடயாத.  நீ
      கண்டகடந்த பகாள் என்ற மட்டம்தான் நான் பசால்ல மடயம்.

நரராபா-  எனக்க 'நடனமங்கக'   ககதயல் அவள் "கரச்ப்கப"   தக்க வசகறாள் அல்லவா,  ககதகயயம்

     மற அந்த காட்ச மனதல் நின்ற வடகறத.       நீங்கள் பசான்ன பறகதான் அந்த பாட்டடன் உள்ள

  பதாடரக்ப பதரிந்த பகாண்ரடன்.     அந்த பசயல் அவனக்க களரச்ச்கய அளிக்கறத.  ஒவ்பவார

     மகறயம் அகத எண்ணி அவன் களரச்ச் அகடகறான்.       இந்த மாதரி ஒர சல பசயகல மட்டம்

பசால்ல,      பமாத்த பரக்கஞயம் அந்த ஒர பசயலல் அமரக்றத.     இரத ரபால் மற்பறார ககதகயச்

பசால்லலாம். '  அவரவர் வழ'.      இதல் பமாத்தமாக இரவரகடய வாழ்க்கக சரிதத்கத பசால்லட்ட, 
      இரவரம் பன்பறத்கத தட்டக்பகாள்ளம் இடம் என்கன பவகவாக ஈரத்்தத.   அவன் பமாத்த

வாழ்க்ககயம்,   அந்த ஒர பசயலல்,      அந்த ஒர சன்ன சமக்கஞயல் வந்த மடகறத.

சரரஷ்-      அந்தக் ககதகயப் பற்ற நிகறய ரபர் பசால்லயரக்கறாரக்ள்.    அந்தக் ககத பராம்ப

 மக்கயமான ககததான்.     இரவரம் ஒர காலதத்ல காதலரக்ளா இரந்தவரக்ள்.   சல சந்தரப்்ப

    சழ்நிகலகளாலம் கடம்ப பநரக்கட காரணமாகவம் பரிந்த,    இவன் ஒர வாழ்க்ககயல் இரக்கறான், 
   அவள் ஒர வாழ்க்ககயல் இரக்கறாள்.    இரவரக்கரம வளரந்்த பள்களகள் உள்ளாரக்ள்.   ஆனால் இவன்

       மனதற்கள் அவளம் அவள் மனதற்கள் இவனம் இல்லாமல் ரபாய்வடவாரக்ளா என்ன?  இந்த

'மாயப்பபண்'   ககதயல் வயதான ஒரவன்,   மதல் மதலல் காதலத்த, பதாட்டக்பகாண்ட,  ஒரத்தகய

  இன்னம் நிகனதத்க்பகாண்ட இரக்கறான். '  அவரவர் வழ’   ககதகயப் பபாறத்த வகரயல்,  அவன்

 மனதற்கள் அவளம்,    அவள் மனதற்கள் அவனம் இரக்கறாரக்ள்.    ஆனால் அகத இரவரம்

     பவளிப்படத்தக் பகாள்ளம் வதம் மகஆரட்ஸ்டக்காக ரபாய்வடகறத.    இந்தக் ககதஆங்கலத்தல்

 பமாழயாக்கம் பசய்யப்பட்டள்ளத.   நான் உனக்கள் இரக்கரறன்,     நீ எனக்கள் இரக்கறாய் என்பகத

     பன்பறத்கதத் தட்டக் பகாள்வதன் மலம் பவளிப்படத்தக் பகாள்கறாரக்ள்.    பறக இரவரம் அவரவர்

  வழயல் பசன்ற வடவாரக்ள்.

       ஆனாலம் மரணம் வகரக்கம் இவன் மனதல் அவள் இரப்பாள்.    ஆனால் இவ்வளவதான் நமக்க ககடத்த

சந்தரப்்பம்.

நரராபா-      பாத்தரங்களின் பபயரக்களப் பற்ற நாம் ரபசக்பகாண்ட இரந்ரதாம்.  பாத்தரங்களின்

     – பபயரக்ள் அளவக்க ககதகளின் பபயரக்ள் மனதல் நிற்பதல்கல ' ’உறவ , ' ’சந்தப்ப , ' ’காத்தரந்தவன் , 
   ககதகளினகடய பபயரக்ள் சாதாரணமாக உள்ளன.    இதவம் ஒர பரக்கஞபரவ் மடவா? 

        வாசக்கம்ரபாத இந்த ககதக்க ரவற பபயர் கவத்தரக்கலாரம என்றகட ரதான்றயத.  அதனகடய

        படமரமா அல்லத ரவற ஏரதா ஒன்ற அதலரந்த ரமபலழந்த வரவத மாதரி... ’  பதவதமான

   ’ பசடகளம் வரண்ப் பக்களம் பசடகளம் '  ’ காலத்தன் அலமாரி '  ’  மாபபரம் சதாட்டம் என்பறல்லாம்

      சல ககதகளக்க கற்பகனகயதண்டம் பபயரக்ள் உள்ளன என்றாலம்.

சரரஷ்- கவத்தரக்கலாம்தான்.



' ’  உறவ என்பறார ககத.     அதல் சந்தரபரப என்ற ஒரவன் வரவான்,    பசௌதாமணி என்ற ஒரத்த

வரவாள். ' ’    தகர என்ற ஒர ககத உள்ளத.   சன்னச் சன்ன ககதகள்.  இந்த ' ’   உறவ ககதயல் அவள்

 வட்டக்க வரவான்,     தளசச் பசடக்க பன்னால் அவள் நிற்கறாள்,     அப்ரபாத அவள் பாத தளசச்

பசடயாகவம்,   பாத அவளாகவம் பதரிகறாள்.   அந்தக் கழந்கத ரபசம்.    பகாஞ்சம் ரநரம் அமரந்்த பன், 
 என்னஆகம்னா,  அந்த வட,   உட்காரந்்த இரக்கம் நாற்கால,   ரகாப்கபயல் இரக்கம் நீர,் அடத்தரக்கம்

ஆணி,     என எல்லாரம இவகன பநரக்கவதாக ரதான்றம்.      இந்த மாதரி இடங்களில் எனத பகடப்பக்கம்

   நன்றாக பவளிப்படகறத என்ற எண்ணகரறன்.  மற்பறார உதாரணம், '  ’ பகாரம் ஜாக்கலனம்

ககதயல்,    அவன்ஷட்டகர தறந்தவடன் வரவான்.     அந்த இடத்தல ஒர வரி வரம். "  பத்தகரக் கண்ட, 
 பமௌரியகரக் கண்ட,  ரஷரஷ்ா ஆண்ட,        ஆயரதத் எழநற்ற அறபதத் நாலாம் ஆண்ட பக்ஸார் ரபாரில்

     ஆங்கரலயரக்கககமாற பன்னால சதந்தர இந்தயாவக்கச் பசாந்தமான,   பமயல் ககககள

  தக்கக்பகாண்ட பவளிரய வந்ரதன்"  என்ற இரக்கம்.      இந்த இடத்தல் பமாத்த வரலாற்கறயம் பகாண்ட

வந்தவட்ரடாம்,   இப்படயான ககத நடக்கறத.

நரராபா- ஆம்.  –  பரமாதமான வரி கறதத் கவதத்ள்ரளன். "  பத்தகரக் கண்ட,  பமௌரியகரக் கண்ட, 
 அரசாககரக் கண்ட,        ரஷரஷ்ாகவக் கண்ட பன்னர் வங்காள நவாபக்கச் பசாந்தமாகஆயரதத்

          எழநதத் அறபதத் நாலாம் ஆண்ட நகடபபற்ற பக்ஸார் ரபாரில் பரிட்டஷாரக்க ககமாற தற்ரபாத

           சதந்தர இந்தயாவல் உள்ள அதகாரம் வகளந்த பமயல் நான் ககககளத் தக்கக் பகாண்ட பவளிரய

வந்ரதன்"

சரரஷ்-    இத எவ்வளவ பதகமயான வரி,     அந்தக் ககதகய மாற்ற அகமக்கறத இல்கலயா?  ககதயல்

'      ’      ரிலஜன் அண்ட் ரகஸ்ட் இன் இந்தயன் பாலட்டக்ஸ் என்ற நலன் களப் பணிக்க பகாரக்க

   வரம்ரபாததான் இந்த பகாகல நடக்கறத. '    ’    இந்தயா எ மஸ்டரியஸ் கண்ட்ரி என்ற ஒரநல்

எழதயரக்கறாள், '      ’   ரிலஜன் அன்ட் ரகஸ்ட் இன் இந்தயன் பாலடக்ஸ் என்ற பசல்லம்ரபாததான்

  பகாரில் இறந்த ரபாகறான்.

  இந்த ஒர ' ’ பத்த உள்ளரத,  நான்க வரிதான்,       ஆனால் அந்த நான்க வரி இந்தயாரவாட சரித்தரத்கதச்

பசால்லவடகறத.      தற்கால பகாகரயம் வரலாற்ற காலகட்டத்தன் பகாகரயம் பசால்லவடகறத. 
   இததான் நான் உரவாக்க வரம்பவத.  பவறம் ககதயல்கல.

–    நரராபா ககதபசால்ல தன்கன ஒர ' ’   பபங்கால யாகத்தான் பசால்லக் பகாள்கறார.்

சரரஷ்-    இல்கல அவன் பபாய் பசால்கறான்.      நான் வங்காளத்தல் உள்ள பங்கரா மாவட்டத்கதச்

ரசரந்்தவன்,    நான் தாதாபாய் பநௌரராஜக்க பசாந்தமானவன்,      என்ற இப்பட அதல் ஒர நககசச்கவ

 வந்தபகாண்ரட இரக்கம்,      மகலயாளத்தல் ரபசனான் என்ற ஒர இடத்தல் வரம்.

நரராபா-         இந்த ககதரயாட பதாடரச்ச்யாக நான்க வரடங்கள் கழந்த ஒர ககத எழதயள்ளீரக்ள்-- 
'  பகனவகளின் உகரயாடல்'. '  ’  பகாரம் ஜாக்கலனம் ககத '95-  ல் வந்தள்ளத, '  பகனவகளின்

உகரயாடல்' '99  என்ற நிகனக்கரறன்.      நால வரடம் கழதத் இந்தக் ககதரயாட பதாடரச்ச்யாக...

சரரஷ்-      ஆனால் இந்தக் ககதரயாட பதாடரச்ச்யாக அகத எழவல்கல.



நரராபா- இரக்கலாம்,        ஆனால் இந்தக் ககதயல் பகார் ககதப் பற்றய கறப்ப உள்ளத.

சரரஷ்-  எனக்க ' ’     ககரரயாபஜனிக்ஸ் பற்ற நன்றாகத் பதரியம் என்ற பசால்வத,   வாசக பரப்பல்

   கற்பகனககளயம் சலவரநாதங்ககளயம் உரவாக்கவதற்கதான். பவறரம,   ராஜம் காப

 ஆற்றக்பகாண்ட வந்தாள்,    என்ற எழதவதல் என்ன இரக்கறத?     அப்பட தற்பசயலாக ஒர பதாடரப்

 உரவாக இரக்கலாம்.

நரராபா-     அந்த பதாடரப் எனக்கஆசச்ரய்மாக இரந்தத.

சரரஷ்-       என் ககதகபளல்லாம் ஒர சன்ன பள்ளியல தான் உரவாகன்றன.    இப்ரபாத இங்க ஒர

  இம்பரியல் டாக்கஸ் இரக்கறத,   அடத்தட்ட ஆட்கள்தான் வரவாரக்ள்.    அரகல் ஒர டக்ககட

இரக்கறத.    அந்தக் ககடயல் ஒரமகற நிற்கரறன்,   அங்க ஸ்டாலன் படம்,  பலனின் படம்,  காந்த

 படபமல்லாம் இரக்கம்.      அங்க நிற்கம்ரபாததான் அந்த இரவகரயம் நான் பாரக்்கரறன்.  நாங்கள்

  பஜரம்னியலரந்த வரகரறாம் என்றாரக்ள்.       நீங்க சாரத்்தர் பறந்த ரதசத்தலரந்த தான் வரகறரக்ளா

 என்ற ரகட்ரடன்.     இல்கலஅவர் பறந்தத பரான்ஸ் என்றாரக்ள்.    நான் தகலயல் அடத்தக்பகாண்ட

வந்தவட்ரடன்.     இப்ப இந்த வஷயம் ஒர ககதயாகறத.    ககதகய ரயாசக்கம்ரபாத பஹார் வரகறத, 
     பன்னர் பஹார் மாநில சரித்தரம் நிகனவக்க வரகறத.      இந்த மாதரி ஞாபகதத்க்க வரகற பல

    வஷயங்கள் ரசரந்்த ஒர ககதஆகறத.    அந்த பசயல்பாட்கட வளக்க மடயாத.   பரமள் ஓரிடத்தல்

 பசால்கறார் "    கரவகள் பறந்த பசல்லம் பாகதகயயம்,     ஞானியர் ஞானத்கத அகடயம் வழகயயம்

   நம்மால் வகரந்த காட்ட மடயாத.”         பத்தர் எப்பட ஞானம் அகடந்தார் என்ற பாரத்்தால் அத அல்பக்

   காரணத்தல் ஏற்பட்ட தண்டதலனால் இரக்கம்.  ஒரமதயவகர,  பசதத்ப்ரபானவகரப் பாரத்்தார.் 
   சடாபரன ஒர மாற்றம் ஏற்படகறத.     பபரம் தாவல் ஒன்ற நிகழ்ந்த வடம்.

நரராபா-      அந்த மாதரி மாற்றம்கட உங்கள் ககதயல் வரகறத.    அந்த காகரக்கால் அம்கமயார் ககத. 
   அவள் மனம் சடப்டன மாறவடம்.    அப்பட இன்பனார ககதயல் கட,       ஒர கார் டகரவர் வந்த ஒர சல

 வரிகள் பசால்வான்...

சரரஷ்-    ஒர உள்மன மாறதல் ஏற்படம்.     எல்ரலாரக்கம் எப்ரபாதம் எதற்க உடகல

     பகாடதத்க்பகாண்ட இரக்க ரவண்டம் எனம் எண்ணம் வரகறத.  சவானந்தம் என்பவன்,  இந்த

     ககதயல் வரம் நடககயன் மகளின் காரராட்டயாக பசல்வான்.    அப்ரபாத மகலகள் ஒவ்பவார

   இடத்தலம் ஒவ்பவார மாதரி பதரியம்.      அகதச் பசான்னதம் அந்த நடககக்க ஞானம் ககடக்கம். 
   சறய கவதத்வமான பகததான் அத.       இந்த ககதயல் வரபவள் தான் காகரக்கால் அம்கமயார்

 ககதயலம் வரகறாள்.

நரராபா:    அதன் பதாடரச்ச் என பசால்லலாம்

சரரஷ்-   ஆம் அதன் பதாடரச்ச்தான்.      நான்தான் இந்த ககதயல் வந்த உண்கமயான பபண்,  ஆனால் ஏன்

         பபாய்யாக அவள் சந்ரதாஷமாக இரக்கறாள் என்ற உங்கள் ககதயல் எழதனீரக்ள் என்ற ரகட்பாள். 
   மண்டம் மண்டம் வளக்க மயற்சப்பாள்.      அவள் உள்மனதல் ஒர மாற்றம் ஏற்பட்டத என்ரறன்,  ஆனால்

     அத ஏன் ரநரந்்தத என்ற பசால்லத் பதரியவல்கல.    அந்த இகடபவளிகயப் பற்ற பதரியவல்கல.  இவள்



      இறதயல் காகரக்கால் அம்கமயார் மாதரி உரவத்கதச் சகததத்க்பகாண்ட மாறகறாள்.  வாசக

   இகடபவளியம் நட்பங்களம் உள்ள ககதகள்.       தவரவம் ஒர வஷயத்தல தகலகழ் அரசயல் என்ற

ஒன்றண்ட.     இப்ரபாத நீங்கள் எந்த வஷயம் பசான்னாலம்,     அத எப்படப்பட்ட பனிதமானவஷயமாக

இரந்தாலம்,    எவ்வளவ லட்சயமகடயதாக ரவண்டமானாலம் இரக்கட்டம்,    அதற்கள் ஒர தகலகழான

 தன்கம உண்ட.         இந்த எதரப்்ப ரபாராட்டம் ஒர நியாயமான ரபாராட்டம் என்ரற கவதத்க் பகாள்ரவாம்,
   அதற்கள்ளம்கட தகலகழானவஷயம் இரக்கம்.      உண்டயகல நிமண்ட அதலரந்த காகச எடதத்

 பரராட்டா சாப்படவாரக்ள்,   இப்படபயல்லாம் நடக்கத்தான் பசய்யம்.  மத வஷயமாயரந்தாலம்,  மத

  எதரப்்ப வஷயமாயரந்தாலம் சரி.

      ஒர ககத உரவாகம் இடம் மகச் சாதாரணமானதாகக்கட இரக்கலாம்.    ஒர கவரச்ச் நடகக

    கஷ்டப்படவகத பரபல வாரப் பத்தரிக்ககயல் எழதயரந்தாரக்ள்.     அப்ரபாத அவகரப் பற்ற எழத

  ரவண்டம் எனத் ரதான்றயத.       மற்றப்பள்ளி ககதயல் வரபவனின் ஆமாவன் சாயலல் அவள்

இரக்கறாள்.    அதஉள்ரள பதாந்தரவ பசய்கறத.    நான் அதற்கள் ஆழமாகச் பசல்லவல்கல.  ஈடபஸ்

 காம்ப்ளக்சற்கள் பசன்றவடம்.      அவனகடய அம்மா சாயலல் இரப்பதனால்தான் அவன்

வரம்பகறானா? பதரியவல்கல.

நரராபா-   அத ரநரடயாகரவ இரக்கறரத.

சரரஷ்-      அவன் அம்மா சாயலல் இரப்பதால்தான் அவன் வரம்பகறான்.     ஆனால் அவள் ஒர கவரச்ச்

நடகக.         அவன் ரசகரிதத் கவதத்ள்ள படங்கள் எல்லாரம கவரச்ச் நடககயாக இரக்கம்

 படங்களாகத்தான் உள்ளத.     இதஅவனக்க மகப்பபரிய பதாந்தரவாக இரக்கறத.   அவள் கடம்பப்

 பாத்தரங்களில் வரவல்கல.   அத ஒர சக்கல்.

நரராபா-       உங்களகடய பல ககதகளில் அப்படயான வழ்சச்யன் சத்தரம் வரகறத.

சரரஷ்-      நன்றாக இரந்தவன் வழவகத நான் கட்ச அடப்பகடயரலா,   பகாள்கக அடப்பகடயரலா

 பாரக்்க மாட்ரடன்.    என் தாத்தா பசால்வார் '    ’ இளசச்வன் பக்கம் இரக்க ரவண்டம் என்ற.  அவன்

 எப்படப்பட்டவனாகவம் இரக்கலாம்.

நரராபா-        உங்கள் கணியன் பங்கன்றனார் ககதகட இந்த அடப்பகடயல் உளத தாரன...

சரரஷ்- ஆம்.    ஒர நடத்தர பராமணகடம்பம்,      அந்தப் பபண்ணக்க கால் பகாஞ்சம்ஊனமாக உள்ளத. 
      பராமணர் என்பதால் அவளக்க ரவகல பகாடப்பதல் பரசச்கனஉள்ளத.    ஆனால் இவர் ரவகல

   பகாடக்க ரவண்டம் என்ற நிகனக்கறார.்      இவரக்க உள்ரளஒர பரிவணரவ்த் தன்கம இரக்கறத

அல்லவா.

நரராபா- இல்கல,      பரிவணரவ் என்பகதக் காட்டலம் ரநரம்கற அரசயலாகரவ காண்கரறன்.

சரரஷ்-  அப்படயம் இரக்கலாம்.        அந்த மாதரி ஆட்களிடம் பவறப்ப இரக்க ரவண்டம் என்ற எண்ணகற

சழலல்,          இந்த மாதரி ரநரங்களில் நான் அவரக்ள் பக்கம்தான் இரப்ரபன் எனம் தகலகழ்த்தன்கம

 இதற்கள் இரக்கம்.         நீங்கள் ஒர பனிதமானத் தன்கமகயப் பற்ற ரபசம்ரபாத சம்பந்தரம இல்லாத



    வககயல் ரவற ஒன்ற கறக்ரக வரம்.     கடவகள ரவண்டக்பகாண்ட பகாள்கள அடப்பவன்

இரக்கறான்.       தரடப் ரபாகறவன் பகாள்களயடக்கப் ரபாகறவன் எல்லாரம் சாமகட்ட

 ரநரத்த்கட்டத்தான் களம்பகறாரக்ள்.     இந்த உளவயகல எப்பட வளக்கக் பகாள்வத?   எந்த வதத்தல்

 இத பதாடரப்கடயத?     இத எந்த வககயலம் பதாடரப்படத்த இயலாதத.     ஆனால் அவன் மனதற்க இத

 அவசயமாய் இரக்கறத.     இந்தயாவல் இப்பட எத்தகனரயா மரண்கள் உள்ளன.

“   ”    சலரநரம் சல மனிதரக்ள் நாவலக்க ஒரமன்னகர எழதயரக்கரறன். வாசத்தரக்ளா?

நரராபா-  நாவல் வாசத்தரக்கரறன்.    ஆனால் அதன் மன்னகர வாசத்ததல்கல.

சரரஷ்-      பபண்களகடய ரசாகக் ககதகளக்கஆண்கள் கவனம் பகாடப்பாரக்ள். பாஞ்சால, சகத, 
சாவத்தரி, கண்ணக,      இந்த ரசாகக் ககதககள எப்ரபாதம் இந்தயரக்ள் மதப்பாரக்ள், வணங்கவாரக்ள்.

         ஆனால் இகதக் பகாண்ட பபண்ககளப் பற்றய பாரக்வ இப்படத்தான் இரக்கம் என்ற

பசால்லமடயாத.    அத ரவற மாதரி இரக்கம்.

நரராபா- ஆம்.    இந்த இரகம இரந்தக்பகாண்டதான் இரக்கம்.

சரரஷ்- ஆமாம்.   மககளக் பகால்றவனா இரக்கலாம்.    அவன் தபரளபதகய கம்படறவனா இரக்கலாம்.
   இந்த சடக்கககள எப்பட பாரப்்பரக்ள்?   என்ரனாட மகற என்னபவன்றால்,   சம்பரதாயமானமகறயல்

  ககத பசால்வத இல்கல.     தகலகழாக இரக்கற வஷயங்ககளச் பசால்ல ரவண்டம்.  அகத

  பதரத்்தன்கமயடன் பசால்ல ரவண்டம்.

    அத மாதரி நடனமங்கக பதாகப்பல் '  ’  ரகாவல் பரகாரம் என்பறார ககத.    ஒர பராமணர் இரபத

  ஏக்கர் நிலம் கவத்தரப்பார.்     ஆனால் அந்த நிலத்கத அனபவக்க மடயாத.   கத்தககதாரன் பணம்

 பகாடக்க மாட்டான்.    அவரக்க ஒர பபண் இரப்பாள்.    நல்ல வளமாக வாழ்ந்த கடம்பம்.  பபண்ணக்க

  தரமணம் மடக்க ரவண்டம்,  ஆனால் வழயல்கல.    இந்த மாதரி பரசக்னகள் நிலவகன்றன.  அப்ரபாத

   அவள்தக்கட்ட இறந்த வடகறாள்.    அப்ரபாத அவர் வட்டக்க வரவார.்   பரசச்கனமடந்தவட்டத

  என்ற உள்மனதல் ரதான்றம். இகதத்தான்,      இந்த தகலகழ் அரசயகலத்தான் நான் காட்ட

வகழகரறன்.

' ’  மகனவகள் என்பறார ககத,   ஒர ரகதத்தற்காக பசல்வாரக்ள்.     அந்த அம்மாள் கணவன் இறந்தத பற்ற

   எந்த தக்கமம் இல்லாமல் இரப்பவள். இரண்ட,   மன்ற மகனவகள் வரவாரக்ள்.   இவனகடய தந்கத

    இர தாரங்கள் உகடயவர் என்பறல்லாம் வரம்.       ககத இறதயல் அவள் தன் ரபாக்கல் பநற்றயல்

 பபாட்ட கவதத்க்பகாண்ட,   கட்டம் நிகறய வந்தத,     பவட நிகறய ரபாட்டாரக்ள் என்ற

 பசால்லக்பகாண்ட இரப்பாள்.

நரராபா- ஆம்.          அவர் தக்கத்தல் இரப்பவர் ரபால ஏன் நடக்கவல்கல என்பததான் எனக்க பதராக

இரந்தத.

சரரஷ்-   எழதம் வஷயபமல்லாம் வத்தயாசமானதாகவம், சம்பரதாயமல்லாததாகவம், 
பதகமயானதாகவம்,       இயன்ற வகர வாசகரக்க இகடபவளி அளிப்பதாகவம் எழதமகனகரறன். 



   இயல்பாக மரம்மம் ரசரந்்த பகாள்கறத.

நரராபா-  உங்கள் ' ’    அறக்கக ககத படத்ததம் சரிப்ப வந்தத.    நட்பமாக சனிமாகவமழவதமாக

 கண்டல் பசய்தள்ளீரக்ள்.        ககடசயல் அந்தப் கபயன் கப்கபக் ககடயல் இரந்த இந்தயாவன்

    பட்பஜட் பற்றய பள்ளி வபரத்கதயம் படக்கறான்.   இத பதகமயாக இரந்தத.

சரரஷ்-      நான் அந்தக் ககதகய பரிகாசம் பண்ணி எழதவல்கல.    எப்பட தகரக்ககத இரக்ரகா

 அகதத்தான் எழதயரக்கரறன்.       வாசக்கம் பத்தசால வாசகனக்க பரிகாசம் பசய்தத ரபால் இரக்கம். 
       பாமரன் வாசசச்ா இரதா ஒர ககத எழதயரக்கறான் என்றதான் ரதான்றம்.  சாதாரண

 ககதயாகத்தான் பதரியம்.    ஏன் இப்பட எழத இரக்கார?்   என ரயாசக்கம்ரபாததான் பதரியம். 
   ஒரவரக்க தத்ரபமாக எழதயரப்பதாகத் பதரியம்.      மறபறம் ஒர பத்தசாலக்க அந்த தத்ரபம்

  பரிகாசமாக இரப்பதாகத் பதரியம்.      இந்தயா டரடயல் வந்தரந்த உண்கமயான பள்ளிவவரம் அத. 
          இப்பட ஒர சழல் இரக்கம்ரபாத இந்த மாதரி ஒர ரகலக்கதத் நடந்தபகாண்டரக்ரக என்பததான்

  அந்த ககதரயாட தரப்ப.       இந்த மாதரிபயல்லாம் பததாக ரயாசசச்த்தான் நான் ககதககள பசய்ரதன்.

   இரத ரபால் ஒர ககதயல்,        மகா கரவற்க இகளய கர பணிவகட பசய்வகத தத்ரபமாக

எழதயரப்ரபன்.      நான் பரிகாசம் என்ற அறவதத்க்பகாண்ட எதவம் பசய்யவல்கல.  அவர்

உட்காரந்்தரப்பார.்    உடல் மழக்க பக்கள் வழந்தரக்கம். (சரிக்கறார)்    பகாட்டாவ வரம் பகாட்டாவ

வடவார.்   இபதல்லாம் நான் பாரத்்தததான்.  தத்ரபமா பசால்கரறன்.    பாமரன் அகதப் படதத்வட்ட

கம்படவான்.        பத்தசால அகதப் படதத்வட்ட இதல் பரிகாசம் இரக்கறத என்ற பரிந்தபகாள்வான். 
  இந்த காகல கழவவத. பநளிவத,  பகாட்டாவவடவத.       அந்த ப வந்த பகாட்டவத என எல்லாரம

 ரகலயாக இரக்கம்.

நரராபா-        உங்களகடய நிகறய ககதகளில் சாத ஒரமக்கயமான ரபசபபாரளாக வரகறத. 
'  ’  இடப்பக்க மக்கத்த பதாகப்பலம் வரகறத. ' ’   வழமகறத்தரக்கறரத என்ற நாட்கடக்கறஞ்ச

’பாட்ட .

சரரஷ்-   இரண்ட ககதகளில் வரம். '  ’சலந்த வகல , ' ’வழமகறத்தரக்கறரத .     இதல் ரமல் சாத என்ற

  கறப்படப்படவத பராமணரக்களஅல்ல.

நரராபா-   ஆம் அத பதரிகறத.

சரரஷ்- ஆம்.        பராமணரக்ள் அல்லாத இந்தக்களக்கம் தலதத்களக்கம் இகடயல்தான் இன்ற சக்கல்

உள்ளத.      இந்தக் ககதயல் சஞ்சய் சப்ரமணியன் நாட்டக்கறஞ்சயல் பாடகறார.்   ரகாபால கரஷ்ண

 பாரதயாரராட பாடல். “வழமகறத்தரக்கரத,     மகல ரபால ஒர மாட படத்தரக்கரத,  ”வலகாரதா மாட

  என்பததான் அந்த பாடல்.      அவர் நந்த எனம் வாரத்்கதகய உபரயாகத்தரக்க மாட்டார.்  அத ஏன்? 
     அப்பட ஒர ரகாணத்தல நாம் பயணிதத் பாரக்்கலாம்.     ரகாபாலகரஷ்ண பாரதயார் ஏன் நந்தன்

   ககதகய எடத்தார் என ரயாசக்கலாம்.         ரமலம் அவர் உட்பட பலரம் அந்தக் காலத்தல் என்ன பசய்ய

   மடயரமா அதச் பசய்ய பாடபட்டரக்கறாரக்ள். அவ்வளவதான்.       இந்த நந்தன் ககத அவர் மத ஏன்

    தாக்கம் பசலத்தயத என்பத ஒர ரகள்வக்கற.     ரகாபால கரஷ்ண பாரதயார் ஒர பராமணர.்



அந்தப்பாடல்-

“வழமகறத்தரக்கரத,     மகல ரபால ஒர மாட படத்தரக்கரத,  வலகாரதா மாட

   ரதரடயல் நின்ற தரிசத்தாலம் ரபாதம்,   ”உற்றப்பாரத்்தால் சற்ரற வலகாரதா

    இந்த பாடகல நாட்டக்கறஞ்ச ராகத்தல் பாடகறார.்

     நான் ஆட்சயர் அலவலகத்தல் சரஸ்தார் பதவயல் இரந்தவன்.      அத தாஸல்தார் பதவகயவட பபரிய

பதவ.   அதல் மாஜஸ்ட்ரியல் சரஸ்தார,்     பஜனரல் சரஸ்தார் என்ற இரண்ட உண்ட.   இந்த பஜனரல்

   சரஸ்தார் என்பத நிரவ்ாகம் சாரந்்தத.      ஆட்சயர் அலவலகத்தல் இவனக்க ரமல் பதவயல்

 இரப்பவரக்ட அஞ்சவாரக்ள்.        ஏபனனில் அவரக்ள் ரமல் ஏதாவத கற்றசச்ாட்ட என்றால் பஜனரல்

 சரஸ்தாரத்ான் மன்பனடப்பார.்     மாஜஸ்டரல் சரஸ்தாரஎ்ன்பத சட்ட ஒழங்க சாரந்்தத,  கண்டாஸ் ஆக்ட்

   ரபால் பல சட்டங்ககள நிரவ்கப்பத.    நான் இரண்ட பதவயலம் இரந்தரக்கரறன்.

'    ’       பதவதமான பசடகளம் வரண் பக்களம் ககதகளில் வரகற நான்க ரபரரம கண்டாஸ் ஆக்டல்

ககதானவரக்ள்.     அந்த ககதகளிரல ஒர உண்கமத்தன்கம உண்ட.   ஏபனனில் உண்கமயான

  நிகழ்வகளின் அடப்பகடயல் உரவானகவ.     எனக்கக் ககடத்த ஒர வாய்ப்ப அத.

 இந்த '  ’  வழ மகறத்தரக்கரத ககத இரக்கறரத.        இந்த ககத ஒரஆதக்க சாதயம் தலதத்ம் ஒன்றாக

        இரக்கம்ஊரில் ஆதக்க சாத வணங்கம் மரத்கத கம்படவதல் பரசச்கன வந்தத.   அறபத வரஷமாக

உள்ளத.     இரண்ட தரப்பலம் மாற மாற சக்கல்.     நான் அங்க இரந்தரபாத மதல்வரக்பகல்லாம்

  அறக்கக அனப்ப ரவண்டம்.

      அரச மரத்கதத் தாழ்த்தப்பட்டவரக்ள் வணங்க அனமதக்க மாட்ரடன் என்கறாரக்ள்.   இகத பவளிரய

ரபாய்,       ரவற நாடகளில் பசான்னால் அவனால் இகத ஜரணிக்கரவமடயாத.   நம் சட்டத்தரலரய Temple 
Entry Authorisation Act, 1947    என்ற ஒர சட்டம் உள்ளத.     அதன்பட இந்தக்கள் வழபடம் எல்லா

       இடங்களிலம் சாதப் பாகபாட பாரக்்காத அனமதக்க ரவண்டம் என்ற உள்ளத.  இபதல்லாம்

 எழத்தளவல் உள்ளத.     ஆனால் இரண்ட தரப்பரலயம் ஒதத்ப் ரபாவதல்கல.

      இறந்தவரக்ளில் ஒரவன் அப்ரபாததான் தரமணம் மடதத் பள்கள பபற்றவன்,  மற்பறாரவன் கம்பலல்

இரந்தவன்,      இந்த கம்பலல் சடம்ரபாத எப்ரபாதம் அப்பாவதான் இறக்கறான்.    அத எப்பட அகமகறத

 என்ற பதரிவதல்கல.    இத ஒர பபரிய மரம்ம்.     ஏன் ஒன்றம் பதரியாதவன் இதல் மாட்டகறான்?

  சஞ்சய் பாட்ட பாடகறார.்   அப்ரபாத பல்லவ வரம்.  பறக சரணம்.     சரணத்தல் தான் இந்த ககத

வரகறத.    உங்களக்க சங்கதத்தல் ஆரவ்ம் உண்டா?

நரராபா- உண்ட.   ஓரளவ பரிசச்யம் உண்ட.

சரரஷ்-        இந்த பாட்ரடாட சரணத்கத இந்த உண்கம நிகழ்வகள் வந்த நிரப்பகறத.  வத்தயாசமாக

   பசய்வதற்காக வலந்த பசய்வத ககடயாத.



நரராபா-     ஆம் அதன் வடவம் வத்தயாசமாக உள்ளத.

சரரஷ்- ஆமாம்.   இயற்ககயாரவ அப்படத்தான் வரகறத.     வத்தயாசமா பசய்ய ரவண்டம் என

ககடயாத.     இதல் வத்தயாசமான ககதகள் இரண்ட வரத. '  ’  சலந்த வகல மற்றம் '   யாரரா இவள்

’யாரரா .

நரராபா-      பணமதப்ப நீக்கம் பற்ற ஒர ககத உண்ரட?

சரரஷ்- ஆமாம்.      டமானிகடரசஷன் பற்ற இப்ரபாத வாத பரதவாதங்கள் நடக்கறத.  நானம்

  டமானிகடரசஷன் சமயத்தல் கஷ்டப்பட்டவன்தான். 2500     ரபா பணத்கத பபரிய பசாத்தாக

     நிகனதத்க் பகாண்டரக்கம் ஒரவர் இரக்கம்ஊரத்ான் இத.     ஒர நாளில் அவரகடய வாழ்கககய

காண்பத்தரப்ரபன்.       ஆரம்பத்தலரந்ரத பபண்ணாயரந்தால் கஷ்டப்பட்டத்தான் ஆக ரவண்டம் எனம்

    வாரத்்கத அவகளஅமக்கக் பகாண்ரட இரக்கம்.     அவள் வாழ்க்ககயல் அதற்க உகந்தாற்ரபால்

  கஷ்டங்கள அனபவதத்க்பகாண்ரட வரகறாள்.  அந்த 2500   பணம் பசல்லாமல் ரபாகறத.   அத எப்பட

  மாற்றவத என்ற கழம்பகறாள்.    பறகஅவள் மாற்ற இரக்கலாம்.   அத ரவறவஷயம்.  அந்த தயரம், 
    கஷ்டம் இபதல்லாம் பதவ பண்ண ரவண்டரம.    எனக்கம் அப்ரபாத காலல் அடபட்டரந்தத.  பவளிரய

  எங்கம் ரபாக மடயாத.

   என் மகனவக்க பவளியலகம் பதரியாத.      நான் என்னகடய நண்பர் வங்கக்காரர் ஒரவரிடம்

பசால்லயரந்ரதன்,   எட்டாயரம் ரபாய் 500  தாளாக இரக்கறத.     எழநறரபாய்க்கத்தான் நறரபாய்

உள்ளத. 4000       தான் மாற்ற மடயம் என்ற பசால்கறாரக்ரள என்ற ரகட்ரடன்.   நீங்கள் இங்க வாரங்கள், 
  பாரத்த்க் பகாள்ளலாம் என்றார.்   கம்பன்ற நடந்த பசன்ரறன்.  பபரம் கட்டம்.   ஆதார் அட்கட

ரகடக்றாரக்ள்.  என்பனன்னலாரமா ரகடக்றாரக்ள்.       அரிச பஞ்சம் என்றால் உங்களக்க பதரியமா என்ற

பதரியவல்கல. 1966, 67      ஆண்டகளில் அரிசகய பவளிச் சந்கதயல் வாங்க மடயாத.  எங்கரம

ககடக்காத.     மழக்க ரரஷன் அரிசகய நம்பத்தான் இரந்தாரக்ள்.    பபரிய டபாரட்ப்மண்டல் ஸ்ரடார்

  என எதவம் ககடயாத.12          வயதல் நான் ரபாய் அந்த வரிகசயல்லாத ஒரகட்டத்தல் மண்ட அரிசகய

   வாங்கயதற்க நிகரான தயரம் அத.   பள்ளி வபரங்ககளப் பற்ற,    அரசயகலப் பற்ற நான்

பசால்லவல்கல,    மக்கள் அனபவத்த தயரத்கதத்தான் பசால்கரறன்.

   பறக என்ன நடந்தத என்றால், 4000   பகாடத்தால் இரண்ட 2000  ரநாட்கடக் பகாடத்தாரக்ள்.

நரராபா- ஆம்.    அகத பசலவக்க மாற்றரவ மடயாத

சரரஷ்- ஆமாம்.   அகத மாற்ற மடயவல்கல.    நண்பர் இரண்ட இரண்டாயரத்த வாங்கக்பகாண்ட,  நற

  ரபாய் தாள்ககள பகாடத்தார.்   ஆட்ரடாவல் ரபாக ரவண்டம்,   மரதத்வரிடம் பசல்ல ரவண்டம், 
 சாப்பட ரவண்டம்,  இப்பட எத்தகனரயா.    ஏடஎம்மற்க ரபாய் எடக்கரவ மடயவல்கல.  வரிகசயல்

 நிற்கரவ மடயாத.     மகனவக்க பன் நம்பர் ரபாடத் பதரியாத.   பபரிய கஷ்டத்த அனபவத்தாகவட்டத. 
     அந்த கஷ்டத்த பசால்ரவாம் என்ற எழதய ககத.      இதற்கள் பபரிய மரம்த்கத பகாண்ட வர மடயாத, 

     கலாபரவ்மான அற்பதத்கத நிகழ்த்தவடமடயாத யதாரத்்தமான ககத.    ஆனாலம் இந்த மாதரியான

  வஷயங்ககள எழத ரவண்டம்.     பகாஞ்சம் பசகனால்கட பரசாரத் பதானி வந்தவடம்.



    அந்த எல்கலக்க பசல்லாமல் இயன்றவகர எழதரவாம்.   ஏபனனில் நான் பாரத்்ததண்ட. 
       தாழ்த்தப்பட்டவரக்ளக்க தங்களகடய சாத பதரியாத பபாத இடங்களில் கட ரவண்டபமன்றால், 

     தங்கள் சாத பவளிப்பட்டவடரமா எனம் பதட்டம் வந்தவடம்.    அவரக்களகவதத்க்பகாண்ரட எதாவத

ரபசவாரக்ள்.   மடந்தவகர மகறதத்பகாள்ளரவ பாரப்்பாரக்ள்.    இதரபான்ற வஷயங்ககள பதவாக்க

  ரவண்டம் என ரதான்றயத.

நரராபா-   உங்கள் ககதகளில் '  ’    தற்பசயல்களின் வகளவகள் ஒரமக்கயமான ரபசபபாரளாக

இரக்கறரத?

சரரஷ்-    ஒர ககதயல் நான் எழதயரக்கரறன்.     ஒர பத்தரிக்ககயல் வாசத்த பசய்த அத.  கசக்களில்

        பசன்ற பகாண்டரப்பவன் மத பறந்த பகாண்டரக்கம் பரந்தடமரந்த தவறய பாம்ப வழந்த,  அந்த

   பாம்ப பகாத்த இறந்த வடவான்.  இந்த '  ’ இல்லாஜகல் அப்ஸரட்ட்ட (  தரக்்கமற்ற அபத்தம்)  என்கன

  எப்ரபாதம் அசச்றதத்ம் ஒன்ற.    காலல் அடப்பட்டபதன்ற பசான்ரனன் அல்லவா?   நான் இரசக்கர

  வாகனத்தல் பசன்ற பகாண்டரந்ரதன்,     மாநகராட்ச கப்கப வண்ட பசன்ற பகாண்டரக்கறத,  அதன்

   மத ஒர படதா கட்டயரப்பாரக்ள்.    அந்த படதாகவ ஒழங்காக கட்டமாட்டாரக்ள்,   அத காற்றல்

      ககலயம் என்பதால் அதன் மத கற்ககளதக்ககவதத்வடவாரக்ள்.     நான் கப்கப லாரிக்க பன்னால்

 பசன்ற பகாண்டரக்கரறன்.          அந்த கல் பமள்ள பமள்ள நகரந்்த சரியாக என் வண்ட வரம்ரபாத

வழந்த,       கல் மத வண்ட ஏற வழக்க கால் மாட்டக்பகாண்டத. (   கால் தழம்கப காட்டகறார)்.  இந்த

      இடத்தல் சகதபயல்லாம் பய்ந்த இரத்தக் காயம் ஏற்பட்டப் ரபானத.    இகத நீங்கள் எப்பட

பசால்வரக்ள்?             அந்த கப்கப லாரி வரம் ரநரமம் நான் வரம் ரநரமம் ஒன்றாக அகமவத ஒர பபரிய

வஷயம். அடத்த,  அதற்கரமலள்ள கல்,      அகதகவத்தவன் எவன் என்ரற எனக்க பதரியாத. 
      கவத்தவனக்கம் அத என் ரமல் வழம் என்ற பதரியாத.       அத சரியாக என் வண்ட ரமல் வழம் என்பத..

நரராபா-   லட்சத்தல் ஓர் வாய்ப்ப.

சரரஷ்-  இல்லாஜக்கல் அப்சரட்ட்ட.      இத எப்ரபாதரம எனக்க ஒர பபரிய பரசச்கன.   பாம்ப கரழ

வழகறத.   கசக்களில்தான் ரபாய் பகாண்டரக்கறான்.     கசக்களில் பசன்ற பகாண்டரப்பவன் ஒர

 நகரவ்ல்தான் இரக்கறான்.       அந்த நகரவ்ம் பாம்ப வழவதம் ஒரர சமயத்தல் இகணகறத.  அப்ரபாத

  அத பகாத்தவம் பசய்கறத.  இறந்த ரபாகறான்.  இபதல்லாம் எப்பட?    இல்லாஜகல் மனிதனக்க ஒர

  பபரம் அசச்றத்தல் இத.   சமபத்தல் பசய்தயல் வாசத்ரதன்,  பசன்கனயரலா பபங்களரிரலா, சரியாக
நிகனவல்கல,     ரயல் நிகலயத்தல் காய்கறக் ககடக்காரி அமரந்்தரக்கறாள்.   ஒர மாட

 பளாட்பாரத்தல் நிற்கறத.      அப்ரபாத வரம் ரயல் மாட்டன் மத ரமாத, அந்த

         மாட பறந்த வந்த அமரந்்தரக்கம் ககடக்காரி மத வழந்த இறந்த வடகறாள்.   இகத நீங்கள்

நம்பவரக்ளா?

      இந்த மாதரி வஷயங்கள் எல்லாம் சடப்டன பதந்த ரபாகம். 60- 70    வயதான ஒரவர் ஒத்தக்ககடயல்

  தண்கணயல் உட்காரந்்த பகாண்டரக்கறார.்   இன்ற ரநற்ற அல்ல,    இரபத வரடங்களாக அங்கதான்

அமரந்்தரப்பார.்   பஸ் பசன்ற பகாண்டரக்கறத.      சமயங்களில் சாகலயல் கடக்கம் கல் சக்கரத்தன்

   வளிம்பல் படம்ரபாததக்க எறயப்படம்.    அவர் அன்ற உட்காரந்்த பகாண்டரக்கம்ரபாத,  சக்கர

        வளிம்பல் பட்ட பதறத்த கல் ரநராக பபாட்டல் அடதத் பசதத்ப் ரபானார.்



 ஒரர கல்.   அத பபாட்டல் அடக்காமல்,   ரதாளில் பட்டரந்தால்கட பகழத்தரப்பார.்   இந்த மாதரி

       தரக்்கமற்ற அபத்தங்ககள கவனத்தல் பகாண்டவனக்க எல்லாரம அசச்றத்தலாக இரக்கம்

இல்கலயா?

நரராபா-      நீங்கள் நிகறய ககதகளில் இகதக் ககயாண்டஉள்ளீரக்ள். '  ’ பதரப்வளி பயணங்கள் என்கற

   ககதயரலரயமழக்க மழக்க இததான்.  எல்லாரம எதரப்ாரக்்காதததான்.   அந்த வழக்க சம்பந்தப்பட்ட

   ஆட்கள் ஒவ்பவாரவகரயம் சந்ததத்க்பகாண்ரட இரப்பான்.   மந்கதய பதாகப்பான '  மாபபரம்

’      சதாட்டத்தலம் கட நிகறய ககதகள் தற்பசயலன் வகளவககள பசால்கறத.   யவன் சந்தரரசகரம்

      நீங்களம் இந்த தளத்தல் பகாஞ்சம் ஒதத் பயணிப்பதாக ரதான்றயத.

சரரஷ்-   மதலல் வந்தத '  ’  அகலயம் சறககள் எனம் பதாகப்ப.   அப்ரபாத நான் வாலபன். 
  இரபத்பதாம்பத வயததான் இரக்கம்.      மப்பதமப்பதபயாண்ணக்கள்ள அந்த பதாகப்கப எழத

மடதத்வட்ரடன். 79   ல் எழதஆரம்பத்ரதன். 1982 ல். '  ’   அகலயம் சறககள் பதாகப்ப வந்தவட்டத அதல்

     ஒர தனி மனிதரனாட தத்தளிப்பகள் இரக்கறத அல்லவா,    வாழ்க்ககயன் சக்கரத்கதப் படதத்

 ஏறவதற்கான தத்தளிப்ப.    அததான் அந்த ககதகளில் அதகம்.

நரராபா-    இரத்தலயல் சக்கல் என பசால்லலாமா?

சரரஷ்- ஆம்.     அததான் அந்த ககதகளில் இடம் பபற்றரக்கம்.     அதற்க பறக இங்க இலத்தன அபமரிக்க

 சறககதகள் அறமகமாகறத.      அகவஉள்ரள நகழந்ததம் எனக்க பராம்ப ஆசச்ரியம்.   ஒர ககத

     இப்படத்தான் இரக்க ரவண்டம் எனம் அவசயம் ககடயாத.  கமயமற்ற ககத.    ககதப் ரபாக்க எப்பட

 ரவண்டமானாலம் இரக்கலாம்.     ககத பசால்லம் மகற தான் மக்கயம்.   இகவபயல்லாம் ஒர

  ரபாதகனயாக நமக்க ககடக்கறத. அடடா,    இதற்காகத்தான் நான் காதத்க் பகாண்டரந்ரதன்.  இந்த

  மாதரி ஒர பாணியல்,       அதற்க பன்னர் நான் எழதஆரம்பத்த ககதகள் அகமந்தன.  அகனதத்ரம

 பதகமயான ககதகள்தான்.

நரராபா- ஆம்.

சரரஷ்-  அந்த '  மாபபரம் சதாட்டம்’      பதாகப்பல் பல ககதகள் வழகமயான வடவத்தற்கள்

அடங்காதகவ.   நீங்கள் கறப்பட்டரக்ரள 'அறக்கக’  எனம் ககத,     இங்க இலத்தன் அபமரிக்க ககதகள்

 அறமகமாகவல்கல என்றால்,     அகத இந்த வடவத்தல் ரயாசத்தரக்கரவமடயாத. பறக,  ஒர

 காலகட்டத்தல் '  அவரவர் வழ' வரம்ரபாத,   இந்த பாணிகய மாற்றரவாம்.    எவ்வளவ காலத்தற்க ஒரர

    மாதரி எழதவத என்ற ரயாசதத் மாற்றரனன்.

நரராபா- ஆக,     இந்த மாற்றம் என்பத பரக்கஞபரவ்மானமடவா?

சரரஷ்- ஆம்.  பரக்கஞபரவ்மானமடரவதான். '  அவரவர் வழ’  ககதகளக்காக காத்தரந்ரதன், 2005 க்க
பறக,      அதாவத நாகலந்த வரடத்தற்க பறக தான் எழதரனன்.   அதன் பறக '  நானம் ஒரவன்’ வந்தத.

நரராபா-    அந்த பதாகப்ப மழவதரம கற்றம்,    கற்றத்தன் பன்னணி பற்றயதாக உள்ளன. 



    சயசரிகதத்தன்கம பகாண்ட ககதகள் என்றம்கட பசால்லலாம்.

சரரஷ்- இல்கல, '  ’  நானம் ஒரவன் ககதகரளாட பாணி,   சத்தரிப்ப பஜயரமாகனின் ' ’  அறம் பதாகப்பல்

 உள்ள '  ’   மயல் கழதத் ககதயன் தாக்கத்தல் மன்பனடத்தகவ.

   அந்தக் ககதயம் ஒர காரணம்.       அகத வாசத்தவடரன எனக்க கதாபாத்தரங்ககளவஸ்தரிதத் எழத

  ரவண்டம் என்ற ரதான்றயத.     பபாதவாக என்னகடய ககதகளில் வவரகணகள் இரக்காத. 
    வவரகணகள் இரந்தால் அகத வாசக்கரவ மாட்ரடன்,   ஈடபாட இல்லாமல் ஆகவடம்,  வாரத்்கதகளின்

இகரசச்ல்,     இபதல்லாம் வண் என்ரற எனக்க ரதான்றம்.  ஆனால் '  ’   நானம் ஒரவன் பதாகப்பல் உள்ள

        ககதகள் வாசதத் பாரத்்தால் அகவஅகனதத்ம் ரவற மாதரி உள்ளத பதரியம்.   பகாஞ்சம் வரிவாகச்

  பசல்லம் ககதகள் அகவ.    பகாஞ்சம் பபரிய ககதகளாகவம் இரக்கம்,  கதாபாத்தரங்ககள

வஸ்தரித்தரப்ரபன்.

நரராபா-      கதாபாத்தர சத்தரிப்ப மாதரிதான் இந்தக் ககதகள் இரக்கறத.   பபரம்பாலம் ஒர

      மனிதனகடய பமாத்த வாழ்க்ககச் சரிதத்கதயம் பசால்கற மாதரிதான் உள்ளத. '  மட்டாஞ்ரசரி

 ’ஸதரன் ரமனன் , '  ’உகறயட்ட கத்த , '  ஒர தரமணம்'    எல்லாரம ஓரளவ பபரிய ககதகள்தான்.

சரரஷ்- ஆமாம்.   அந்த மாதரி எழதயரப்ரபன்.     இந்த பதாகப்ப இந்த வடவத்தல் இரக்கம்,  இதற்க

    அடத்த பதாகப்ப ரவற மாதரி இரக்கம்,     இப்ரபாத வந்தத ரவற மாதரி இரக்கம்.   எந்த பதாகப்ப

  மாதரியம் மற்பறான்ற இரக்கக்கடாத.  சாயல் இரக்கலாம்.   அத ரவறவஷயம்.

நரராபா- கற்றம்,         கற்ற உளவயல் தளங்ககள ரபசம் ககதகள் நீங்கள் கணிசமாக எழத உள்ளீரக்ள். 
'  ’   நானம் ஒரவன் பதாகப்பல் உள்ள '  மனங்கம் கண்கள்'   கட ஒர உதாரணம்.    ஒர சறவன் அவரக்கள

   ஏமாற்றவத பற்றச் பசால்லம் ககத.

சரரஷ்-    நான் மன்னரர பசான்னத ரபால,    தகலகழ் வஷயங்ககள பசால்லக்பகாண்ட வரகரறன். 
   அந்தச் சறவனக்க ரசாற ரபாடகறார.்    அகதப் பாரத்த் மகவம் பநகழ்ந்த,   இத கரத்்தரராட

  ஆசரவ்ாதம் என்ற நிகனக்கறார.்    ஆனால் அவன் பகாள்களயடப்பவனாக இரக்கறான்.

நரராபா-        அவன் ககடசயல் உயரடன் வட்டதற்கக்கட ரசாற ரபாட்டதனால்தான் என்ற

நிகனக்கறார.்

சரரஷ்-    அப்பட அவர் நிகனதத்க் பகாள்கறார.்     யாரம் ஒரவகர எளிதல் பகால்ல மாட்டாரக்ள். 
    மடந்தளவக்க தப்பக்கத்தான் வழ பாரப்்பாரக்ரள தவர,      ஒர ரசதத்கத உண்டாக்க ரவண்டம் என்ற

 ரவண்டமானால் ரயாசப்பாரக்ள்.

நரராபா-      சாட்சயம் இரக்கக் கடாத எனம் பரக்கஞகட இரக்கலாம்.

சரரஷ்-          இப்ரபாத நீங்கள் என்ரனாட வந்தால்கட அந்தக் கழதத் அறபட்டஆகள நான் காண்பப்ரபன்.

நரராபா- ஓ!



சரரஷ்-   அந்தக் ககத இப்படத்தான்-   ஒரஆள் வரகறார,்    காயத்கதக் காட்ட என்னபவன்ற ரகட்ரடன், 
  அப்ரபாத அவர் '    இந்த மாதரி ரசாற ரபாட்ரடங்க.    வட்டக்கள்ள எப்பட வந்தான்ரன பதரியல.  கநட்ல

  பாத்தா சத்தம் ரகட்டசச்.    பாத்தா கழத்தறத்தட்ட ஓடப் ரபாயட்டான்.’ என்கறார.்   இகத நான்

 ககதயாக உரவாக்கயரக்கரறன்.

நரராபா- ஆனால்,          இந்த கற்றக் ககதகள் எல்லாம் வாசக்கம்ரபாத நீங்கள் ஏரதா ஆய்வ பசய்த

 எழதயதாக ரதான்றயத.      அசலான கற்றங்ககளஅண்கமயல் கவனிதத் எழதய மாதரி. '  நானம்

’   ஒரவன் கட அப்படத்தான் ரதான்றயத.

சரரஷ்- இல்கல,        என்ரனாட உத்தரயாகம் சாரந்்த மதலல் எனக்க பதரிந்த வஷயம் என்னபவன்றால், 
    நாம் ஒரவர் மத மகவம் இரக்கப்படரவாம்.       இரக்கப்பட்ட நாம் அவனக்க எதாவத காரியம் பசய்ய

  ரவண்டம் என்ற பாரப்்ரபாம்.    ஆனால் அத பபாய்யாக இரக்கம்.

    இகத எப்பட வளக்கவத என்ற பதரியவல்கல.   நான் பணியல் இரந்தரபாத,    ஒர அம்மா வந்த

அழகறார.்    வட இடந்த வட்டத என்ற,     அதற்கஆயரம் ரபாரயா என்னரமா பகாடப்பாரக்ள். மகழயல்
வழந்தவட்டத,   இன்னம் ஏரதரதா பசால்கறார.்      ரவகலகயமடதத்க்பகாண்ட சரி ரபாய் பாரக்்கலாம்

        என்ற இரண்ட கரலாமட்டர் நடந்த பசன்ற பாரத்்தால் வட அப்படரய நிற்கறத.   இப்பட பல

அனபவங்கள்.  பவகஜனங்கள் அப்பாவகள்தான்.     அதல் ஒன்றம் மாற்ற கரதத் இல்கல.  ஆனால்

      அவரக்ள் பசால்வகத எல்லாம் நாம் உடரன நம்பவடமடயாத.     அத ரவற மாதரியம் இரப்பதற்க

       வாய்ப்பள்ளத என்ற உணரம் சந்தரப்்பங்கள் எனக்க அடக்கட ககடதத்க்பகாண்ரட இரந்தத.   ஆகரவ

    தகலகழ் வஷயங்களப் பற்றத்தான் அதகமம் எழதகரறன்.  தகலகழ் வஷயங்கள்,  இல்லாஜகல்

அப்ஸரட்ட்ட,        சமகத்தல் எப்படயாவத பகழத்தரப்பத என இத எல்லாரம பரசச்கனயாக உள்ளத. 
  நட்பக்கள் இரக்கம் தரராகம்,     பபாறாகம இதரபான்ற மரணானவஷயங்களம் உண்ட.

நரராபா-      சல ககதகளில் நல்ல பகடமயற்ச பசய்தள்ளீரக்ள், '  ’ பன்நவனதத்வவாதயன் மகனவ

 சரியான கண்டல்.     இதலள்ளஹப்ரபாகரசயத்தான் நீங்க பசால்வதாக பரிந்தபகாண்ரடன்.  மற்பறார

 ககத '  ’  பறக்கம் தரடனக்கள் என்ற நிகனவ,     அதல் அவன் ஒர மகாராஜாவாக மாறவடவான்.  அதல்

  ஒர தரப்்ப பசால்வான்.        அதாவத ஏன் நீ ஒர தரடன் இல்கல என்ற பசால்லயரப்பான்.   ஒரர ஒர

வரிதான்.    உங்களக்க இயல்பாகரவ பகடயம் வரகறத.     ககறந்த பமாழயரலரய அகத கடத்தவடவம்

மடகறத.

சரரஷ்-       அத நாம் படக்கற பாரக்்கற அனபவங்கள் சாரந்்த இரக்கறத.   ழான் பஜரன (Jean Genet)  வந்த

தரடன்.   உங்களக்க பதரியம் இல்லயா?

நரராபா- இல்கல. பதரியாத.

சரரஷ்-     ழான் பஜரன ஃப்ரான்ஸ்சல் ஒர தரடன்.  ரவசக்க பறந்தவன்.   அண்டரர்வரல்்டல் தான்

வளரக்றான்.   அம்மாவம் எங்ரகரயா ரபாய்வடகறாள்.  ஒண்ணம் பதரியாத.  அநாகதயாக வளரந்்தவன். 
     அவன் அடக்கட தரட்டக் கற்றங்களக்காக பஜயலக்க ரபாகறான்.     அவன் பஜயலக்கள் வந்த பறக

  ஒர பத்தகம் எழதகறான். '    ’    மராக்கள் ஆஃப் த ரராஸ் அத பராம்ப மக்கயமான பத்தகம்.  அப்ரபாத



            சாரத்்தர் மற்றம் ரவற சலர் ரசரந்்த இவன் ஒரமக்கயமான எழத்தாளர் என்ற பசால்ல வடதகல

   பசய்ய ரவண்டம் எனச் பசால்கறாரக்ள்.       ஃப்ரான்ஸ் நாட்ட அதபர் தகலயட்ட அவகனவடதகல

 பசய்ய பசால்கறார.்    அவகனப் பற்ற சாரத்்தர் '  ’    பசயன்ட் பஜரன என்ற ஒர பத்தகம் எழதயரக்கார.் 
   என்னிடம் அந்த பத்தகம் உள்ளத.  வாசக்க மடயாத.   ஆயரம் பக்கங்களக்க நீளம்.

நரராபா-   இங்ககட '  ’ தரடன் மணியம்பள்கள உள்ளாரர?

சரரஷ்- ஆமாம்.    அவர் ரவபறார பாரக்வயல் பாரக்்கறார.்    இவன் எகதயம் களங்கமல்லாமல்

பசய்கறான்.      ஒர பாதரியார் பபண்கணதஷ்பரரயாகம் பசய்வத ரவற,    ஆனால் இவன் எந்த

   பதாழகலயம் பதாழல் ரநரத்்தயடன் பசய்கறான்.  அவன் பகால்வதல்கல.  தரடன் அவ்வளவதான். 
  மணியம் பள்கள மாதரிதான்,      அவனக்கம் தரடய பன் ஒர பரவசம் ககடக்கத.   யாரம் கண்டபடக்க

   மடயாதகத நாம் பவற்றகரமாக பசய்தவட்ரடாம்.       அதாவத எந்த சாகசச் பசயலம் ஒர பரவசத்கத

பகாடக்கம்.  எனத '  நானம் ஒரவன்'    ககதயல் இந்த பரவசம் வரம்.

நரராபா-        ஒவ்பவார இடத்தலம் சண்கட ரபாட்டவட்ட வரம்ரபாத அவனக்க களரச்ச் உண்டாகத. 
   அடத்த சண்கடக்க தயாராக இரப்பான்.

சரரஷ்-       அந்தக் ககதயல் நான் இரண்டவதமான மனப்ரபாக்கககள காண்பத்தரப்ரபன்.  அவன்

  பவட்டப்பட்ட சாவத ரபாலவம்,  சாகாதத ரபாலவம்,    பவட்டப்பட்டத ஒர கற்பகனயாக ரதான்றம். 
  இரண்ட சாத்தயங்ககளத்தான் பசால்கரறன்.

நரராபா- '  ’  ஒர தரமணம் ககதகட அப்படத்தாரன.

சரரஷ்-    அகதப் பபாறத்தவகரக்கம் ஒரர சாத்தயம்தான்.     ஆனால் நான் ரவற மாதரியாக

காண்பத்தரப்ரபன்.

நரராபா-      அந்த ககதக்பகல்லாம் உங்களக்க ஏதம் எதரப்்ப வரவல்கலயா?

சரரஷ்-  ஒன்றம் வரவல்கல.  இந்த '  ’    பன்நவனதத்வவாதயன் மகனவ ககதக்கதான் நிகறய ரபர்

      பகட்டவாரத்்கதயல் தட்ட பமயல் அனப்பனாரக்ள் என்றஹமத (மனஷ்யபத்தரன்) பசான்னார.் 
“     அவரக்ளக்க உங்கள் பமயல் ஐட பதரியாத.  அனப்பவடட்டமா?”  என்ற ரகட்டார.்   நான் ரவண்டாம்

 என்ற பசால்லவட்ரடன்.

நரராபா-      பபாதவாக உங்கள் ககதகளக்க எதரப்்ப ஏதாவத வந்தரக்கறதா?

சரரஷ்-       ககதககளப் பபாறத்தவகர எனக்க அப்பட எதவம் வந்தரத இல்கல.  பன் நவனதத்வாவதயன்

    மகனவக்க மட்டம் வந்ததாகஹமத பசான்னார.்

நரராபா-         இகதயம் கடமன்னகரயல் எழதயள்ளீரக்ள் அல்லத ஏரதா ஓர் ரபட்டயல்

பசால்லயள்ளீரக்ள்.



சரரஷ்-  எங்ரகா பசால்லயரக்கரறன்.       மற்றபட என்னகடய ககதகள் பவகஜன பரப்பன் வாசப்பற்க

 உரியகவ ககடயாத.   கறப்பட்ட எழத்தாளரக்ள் படப்பாரக்ள்.   கறப்பட்ட வாசகரக்ள்தான்

    வாசப்பாரக்ள் பமாத்த வாசக பரப்ரப அவ்வளவதான்.  இந்த '  ’  நடன மங்கக பதாகப்பன் ககடசயல், 
   இலங்கக பதாடரப்ான ககத வரம்.   எல்லா தகலவரக்ளம் வரவாரக்ள்.

நரராபா- ஆம். ' ’கலந்தகரயாடல் .   நல்ல பகட ககத.

சரரஷ்- ஆம்.     அதல் ஒர நல்ல பகட உள்ளத.   எல்லா தகலவரக்ளரம வரவதால்,   எவராவத பகாட

படக்கலாம்.  இந்த 'கணி  ’       யன் பங்கன்றனார் ககதயல் நீ ஏன் பராமணரக்களப் பாரத்த் வரத்தம்

     பகாள்கறாய் என்ற ஒர வாசகன் ரகள்வ ரகடக்றான்.

  இப்ரபாத நிகனதத்ப் பாரத்்தால்,     ஒரரபயாரமகற மட்டம் அசச்றத்தல் வந்தரக்கறத.  உயரக்மயல்

   அபகனவ பத்த எழத பகாண்டரந்ரதன்.       அதல் இகளயராஜாவன் இகச எனக்கப் படக்காத என்ற

 எழத இரந்ரதன்.        வஸ்வநாதன் ராமமரத்்த நவனமாக்க கவத்தரந்த இகசகய இவர் பன்னால்

     இழதத்ச் பசல்கறார் என்பறார அபப்ராயம் எனக்க இரந்தத.

 இவரகடய '  ’    மசச்ாகன பாத்தங்களா காத பகாடதத் ரகட்க மடயாத. நாராசம்.  இகதத்தான்

எழதயரந்ரதன்.      நான் ஜாதகயப் பற்ற எல்லாம் எதவரம எழதவல்கல.   இகசகயப் பற்றதான்

பசால்லயரந்ரதன்.

நரராபா-  ரபட்டயல் உள்ளத...

சரரஷ்-     அப்ரபாத நிகறய பதாகலரபச அகழப்பகள் வந்தன.

நரராபா- ஓ!    இகளயராஜாகவ எப்படச் பசால்லலாம் என்றா?

சரரஷ்- ஆம்.      அகதவட சாத ரீதயாக அகதக் பகாண்ட பசன்றாரக்ள்.    நானம் பதலக்க பதல்

 ரபசக்பகாண்ட இரந்ரதன்.      பறக பகாஞ்ச நாளில் அத அடங்கப் ரபானத.    இத ஒன்றதான் அசச்றத்தல்

 என பசால்லலாம்.        இகளயராஜாகவவமரச்த்ததற்க அவர் ரசரந்்த சமகத்தார் சலர் வழயாக பகாஞ்சம்

 மரட்டல்கள் வந்தன.   பபரிய அளவல் என்றல்கல.   பதாகலரபச அகழப்பகள் வந்தன.  பதகனந்த

    இரபத நாட்கள் பகாஞ்சம் அவதயாக இரந்தத.    சமயங்களில் நான் எடக்க மாட்ரடன்.  நள்ளிரவகட

அகழப்பாரக்ள்.    இவரக்ளிடம் என்ன ரபசவடமடயம்?     எப்பட நீங்கள் அப்பட பசால்லலாம் என்றால், 
  ஒன்றம் பசால்ல இயலாத,       என்னகடய ரசகனஅப்படத்தான் என்ற மட்டம்தான் பசால்ல இயலம்.

     ஆனால் எனக்க இன்ற வகர அரத அபப்ராயந்தான். ஏபனனில்,    வஸ்வநாதன் ராமமரத்்த தரபலாகவ

ஒழத்தாரக்ள்,            ஆனால் இவர் எல்லா பாடல்களிலம் எடத்தவடன் டங்க டாக்க டங்க டாக்க என்ற அடக்க

ஆரம்பப்பார.்   பராவம் பகழய பாணி,   பகழய பநட வசத.    பமல்லகச என்ற பகாண்ட வந்த, 
–    வஸ்வநாதன் ராமமரத்்த தரபலாகவ பயன்படத்த மாட்டாரக்ள். ரபங்ரகாஸ்,  வயலன்தான்

பயன்படதத்வாரக்ள்.    ராமமரத்்த வயலன் வாசக்கக் கடயவர.்    பமட்டக்கள் பகாஞ்சம் தரம்பத்

   தரம்ப வரவத ரபால இரக்கம்.   அத ரவற வஷயம்.     ஆனால் இகளயராஜா பன்னக்க பகாண்ட

பசன்றவட்டார,்        அவரக்க இத்தகன பபரிய இடம் எப்பட பகாடக்கறாரக்ள் என பதரியவல்கல. 



       ஒவ்பவாரவரின் வாழ்க்ககயம் அவரக்ள் பராயத்தல் ரகட்ட பாடல்கரளாட நிகனவகளால்

பகணந்தள்ளத.       அதனால் அவரக்ள் அந்தப் பாடல்ககளஅவரக்ள் வரம்ப ரகடக்றாரக்ரளா?  அதற்காக

        அவர் ரபாட்ட பாட்டகள் எல்லாரம மட்டம் என்ற நான் பசால்ல வரவல்கல.

நரராபா- பரிகறத.

சரரஷ்-  பாட்டக்கள் ரபாட்டரக்கார.்         அவர் அகடய ரவண்டய நிகல இதவல்ல என்பரத நான் பசால்ல

வரவத.

நரராபா-          அவரகடயமக்கய பங்களிப்ப என்பத பசவ்வயல் இகசக்க தகரபாணி அளித்தத என்ற

பசால்வாரக்ள்.       ராகங்ககள தகரயகசயல் அதகம் அறமகம் பசய்தவர் என்றம் பசால்வாரக்ள்.

சரரஷ்- ஏ.     ஆர் ரஹ்மான் ரபாட்ட ராகங்ககளவடவா? '  ’   மாரக்ழப் பரவ என்பறார பாட்ட உள்ளத,  அத

இந்ரதாளம்.         அரத ராகத்தல் அவர் என்ன பாட்ட ரபாட்டரக்கார் என ஞாபகத்தல் இல்கல.   ஆனால் அந்த

 அளவக்க இரக்காத. '  ’   அழகான ராட்சசரய என்ற ஒர பாட்ட,   அத ரீத பகௌகல.   இவர் ரீத பகௌகலயல்

'   ’     சன்னக் கண்ணன் அகழக்கறான் என்ற ஒர சம்பரதாயமான பாட்ட ரபாட்டரக்கறார.்  நீங்கள்

   அகதயம் இகதயம் ஒப்படரவ மடயாத.    மகச் சாதாரணமான பமட்ட அத. தரபலாகவயம், 
  பல்லாங்கழகலயம் கவதத்க்பகாண்ட பாடவத.   ஒர இகசச் ரசரக்்கக.    ஆனால் ரஹ்மான் பாடலல்

  பதகமகள் பல பாரக்்கலாம்

நரராபா-       பபாதவாக உங்களக்க எப்பட மரபகசயன் மத ஈடபாட வந்தத?   தமழகச சம்பந்தமாகவம்

   நீங்கள் சல பணிககள பசய்கறரக்ள்.      மரபகச உங்கள் பகடப்பக்கத்தற்க ஏதாவத வககயல்

 பங்களிப்ப ஆற்றகறதா?

சரரஷ்-    பகடப்பக்கத்தற்கம் அதற்கம் எதவம் சம்பந்தமல்கல.    எங்கள் கடம்பத்தல் எல்ரலாரம்

படத்தவரக்ள்,    எனத பாட்டகட படத்தவர் தான்.   எனத பாட்ட என்றால்,    அவரக்க எத்தகன வயபதன்ரற

 பசால்ல மடயாத,      நிகனவ பதரிந்த நாளில் இரந்ரத பாட்டயாகரவ இரந்தவர,்   எனக்க இப்ரபாத 65 
ஆகறத,    எனக்க மப்பதரக்கம்ரபாத அம்மாவற்ரக அறபதரக்கம்,    அப்ரபாததான் அந்த பாட்ட

இறந்தார.்  அவர் வாசப்பார.்       அவரகடய கணவர் ராமநாதபர சமஸ்தானத்தல் மக்கய பபாறப்ப

வகத்தவர.்     எனத தந்கத அக்காலத்தல் இண்டரம்டயட் படத்தவர.்     எனதமத்த சரகாதரர் ராரமஸ்வரம்

  தவன் மதல் பபாறயாளர.்    எல்ரலாரக்கரம படப்பல் ஆரவ்ம் உண்ட.    எனதஅண்ணியன் வரககக்கப்

   பன் பத்தகங்கள் வட்டற்கள் நகழந்தன.      இத்தககய வாசப்ப பன்னணி உள்ளதால் பஸ்தகங்கள்

அறமகமாகன.        இகசகயப் பபாறத்தவகர எனதஅண்ணனக்கம் மாமாவற்கம் இகச ரகட்கம்

 பழக்கம் உண்ட.       அவரக்ளக்க எப்பட இந்தப் பழக்கம் வந்தத என பதரியவல்கல.  கராமரபானில்

 மதகர ரசாம, எம்.எஸ்.,  தயாகராஜ பாகவதர,் ஜ.என்.ப.     எனமக்கயமானஆட்களகடய பாடல்ககள

 ரபாட்டக் ரகட்பாரக்ள்.  நானம் ரகட்ரபன்.      அவரக்ள் இல்லாதரபாத நாரன ரபாட்டக் ரகட்க

தவங்கரனன்.      பன்னர் நான் அப்ரபாரத சபாக்களக்கச் பசல்லத் தவங்கரனன்.  பசன்கனயல்

     இரந்தரபாத தகரப்படநற்றாண்டவழாரவா பவளவழாரவா,   ஏரதா ஒன்ற நிகழ்ந்தத,  சரியாக

நிகனவல்கல,   பகழய தகரப்படங்ககளதகரயட்டாரக்ள்.  அப்ரபாத எம்.எஸ்.சம், ஜ.என்.  பயம்

   ரசரந்்த ரஜாடயாக நடத்த ' ’  சகந்தகல தகரப்படம் பாரத்்ரதன்.    எனதஅண்ணனின் கராமரபான்

 ரிக்காரட்களில் ' ’  சகந்தகல பாடலம் உண்ட.  சடப்டன நிகனவல்கல,     சல பாடல்கள் எல்லாம் மக



 பரமாதமாக இரக்கம்,    “     கழத்தல் மாகலகய ரபாட்டக்பகாண்ட எந்தன் இடத ரதாளம் கண்ணம்

”    தடப்பபதன்ன என்ற பாடக் பகாண்ரட எம்.எஸ்.  நடந்த வரவார,்   ரஜாட பாடல்களில் எம்.எஸ். 
ஜ.என்.   பகயதக்க வசயரப்பார.்  பமல்லகசயல் பரமாதப்படத்தயரப்பார,் '   பரரகமயல் யாமம்

’மகழ்ந்ரதரன ,     அவரகடய ஒர பரக்்காவற்கமன் ஜ.என்.   பயால் நிற்கரவ மடயாத,  அப்ரபாரத

   இகசயன் நட்பங்ககளப் பரிந்த பகாண்ரடன். 'சகந்தகல'  தகரப்படத்கத அன்ற, மறநாள்,  மன்றாம்

       நாள் என நாகலந்த நாட்கள் பாடல்களக்காக தரம்ப தரம்ப பாரத்்ரதன்.  ஆனால் எம்.எஸ்.  ஸன்

     கரந்ாடக இகசயன் மத அதக மதப்ப ககடயாத,    மழவதம் பக்த இகசயாகச் சரங்கவட்டத, 
  ரவபறார ரபட்டயல்கட கறப்பட்டரக்கரறன்,    சதாசவத்தன் ஆளககயன்கழ் மகனவயாக

இல்லாமல், ஜ.என்.பயடன்,  ஒர தகணயாக,      தரமணம்ஆகாமல் இரந்தால்கட தன்னளவல் பபரிய

     பகடப்பக்கம் மக்க இகசக் ககலஞராக தகழ்ந்தரக்க மடயம்.     ஆனால் பக்த இகச அவகர

வழங்கவட்டத.

நரராபா-          பபாதவாகரவ கரந்ாடக இகசயல் பக்த ஒர தகளயாக இரக்கறத என்ற நீங்கள்

எண்ணகறரக்ளா?

சரரஷ்-   ஆம் என்ரற எண்ணகரறன்.  எழதவம் பசய்தரக்கரறன்.     பக்தயல் இரந்த கரந்ாடக இகசகய

      பவளிரய பகாண்ட வந்தால் இன்னம் பபரிய இடத்தற்கச் பசல்லம்.     சஞ்சய்கயகவதத்க் பகாண்ட சல

  ஏற்பாடககள பசய்ய நிகனத்ரதன்.  சழ்நிகல ஒதத்கழக்கவல்கல., '   காலங்களில் அவள் வசந்தம்... 
  ககலகளிரல அவள் ஓவயம்..   மாதங்களில் அவள் மாரக்ழ..   மலரக்ளிரல அவள் மல்லகக... ’   இந்த நான்க

        வரிககளகவதத்க்பகாண்ட ராகம் தானம் பல்லவ பாடங்கள் நன்றாக இரக்கம் என்ரறன்.  பக்த

     வலகவட்டால் நிகறய நல்ல பாடல் வரிகள் உண்ட,      சனிமா பாடல்களிரலரய நிகறய நல்ல வரிகள்

உண்ட, '   அமதம் ரதனம் எதற்க,    ’    நீ அரகனிரல இரக்ககயல் எனக்க இந்த இரண்ட வரிககள மட்டரம

    பகாண்ட ராகம் தானம் பல்லவ பாடலாம்.  இகச அறமகமானபன்,  சபாக்களக்க பசன்ரறன், 
 இகசத்தட்டக்கள் ரகட்ரடன்,    பன்னர் ரடப் ரிக்காரட்ர் ரகட்ரடன்,     எனக்க உவப்பானவராக மதகர மணி

   ஐயர் மற்றம் ரசாமகவச் பசால்லலாம்.    இரவரரம சம்பரதாயமாக பாடபவரக்ள் அல்ல,  என்கன

ஜ.என்.   பஅவ்வளவாக ஈரத்்ததல்கல,   மணி அய்யர் ' ’  உழழரழா என்பறல்லாம் பாடவார,் '   கமகம காக

’  ஜகஜகஜாகா என்பறல்லாம் பாடவார,்      அவகர எதற்கள் அடக்க மடயம் என்ரற பதரியாத,  ரசாம

     ரபகடா ராகம் தானம் பல்லவ ஒன்ற பகாடத்தரக்கறார,்    பவவ்ரவற ராகங்களாக இகணதத்

பகாளத்தயரப்பார,்   ய டயபல் இரக்கறத,  மதலல் வட்டவடரவன்,    ககடசயல் ஸ்வரம் பாடம்

 இடத்தற்க பசன்றவடரவன்,   சம்பரதாயமான இகசகயஜ.என்.ப,    மகராஜபரம் வஸ்வநாத ஐயர்

 ரபான்ரறார் வழங்கவாரக்ள்,      ஆனால் மணி ஐயர் சம்பரதாயமாக இகசப்பவர் அல்ல,  ஸ்வரத்தல்

 பதகமயாக பாடவார,்   வயலன் வாசதத்க் பகாண்டரக்கம்ரபாத,   இவர் பாட்டக்க ' ’ லாலாலலாலாலா

 என்பறல்லாம் பாடவார,்   இப்படபயல்லாம் பாடரவ மாட்டாரக்ள்,   ரசாமவம் கட்டத்தட்ட இப்படத்தான், 
     இரவரிடம் மட்டம்தான் சம்பரதாயம் இல்லாத இகசகயக் கண்ரடன்.    பன்னர் ஒர கட்டத்தல்

      சம்பரதாயமான இகசயல் மக ரமன்கமயான இகசகய ரசஷரகாபாலனிடம் பாரத்்ரதன், 
  தரம்வாதயல் ஒர பாடல்,     நீண்ட நாட்கள் ஒர ரகசட் கவத்தரந்ரதன்,   இப்ரபாத ரகசட்ரட இல்கல, 

  மகப் பரமாதமாக இரக்கம்.

  இதன் பன்னர் சஞ்சய்தான்,    ராகம் தானம் பல்லவயல் வத்கதக்காரர.்   ஸ்வரம் பாடவதல்தான்

  பகடப்பக்கத்கத காட்ட மடயம்,   கரத்்தகன மட்டம் பாடனால்,  பாட்கடப் பாடவததாரன, 
   ஆலாபகனயல் ஓரளவ பவளிப்படத்த மடயம்,     சங்கதத்தன் சறப்ப என்பதஆலாபாகனயலம்



 ஸ்வரத்தலம்தான் இரக்கறத,    பாட்ட என்பத ஒர சாக்க,     பாட்கடயம் பரக்்கா ரபாட்ட நட்பமாக

   பாடலாம் என்பத ரவறவஷயம்,    ஆனால் ஆழமான சங்கதத்தற்க ஸ்வரமம்,  ஆலாபகனயம் மக்கயம், 
      அப்பட பாரக்்ககயல் எனக்க சஞ்சய் சப்பரமணியன் மக்கயமானவராக பதரிகறார,்  வரடத்தற்க

  இரமகற மதகரக்க வரவார,்   எங்களடன் இரவணவஉண்பார,்    மன்னரர கறவடரவன் ஏரதா ஒன்கற

 பாடங்கள் என, '   தமழக்கம் அமபதன்ற பபயர,்     ’   இன்பத் தமழ் எங்கள் உயரக்கம் ரமல் மக்கால் மணி

    ரநரம் ராகம் தானம் பல்லவ பசய்தார,்   மற்பறார தரணத்தல் '    ஆணம் பபண்ணம் நிகபரனக்

பகாள்வதால்,   அறவரலாங்க இவ்கவயம் தகழக்கமாம்...’   இத பாரதயார் பாடல்,   அத பாரததாசன்

பாடல்,     இகத ராகம் தானம் பல்லவ பசய்தார,்   மகஅற்பதமாக இரந்தத,   தரக்கறகளக்கட ராகம்

  தானம் பல்லவ பசய்கறார,்  எல்லாரம சாத்தயம்தான்.

நரராபா- ட.எம்.     கரஷ்ணாகட இப்பட நிகறய பசய்கறார் அல்லவா?

சரரஷ்-       அவர் பக்தகயவட்ட பவளிவந்த நிகறய பாடல்கள் பாடகறார.்    ஆனால் நான் ஏற்கனரவ

 எழத இரந்ரதன்...

நரராபா-       பாடகராக அவர் சஞ்சய் அளவக்க இல்கல எனச் பசால்லலாமா?

சரரஷ்-    இல்கல அப்பட ஒப்பட ரவண்டயதல்கல.     தனிப்பட்ட மகறயல் அவரடன் நிகறய

ரபசயரக்கரறன்.    சங்கத உலகத்தன் மதல் கலகக்காரன்.  என்னகடய மதப்பற்கரியவர,்  அந்த

  மரியாகத எப்ரபாதம் உண்ட.   சங்கத உலகல் இரப்பவரக்ள்,    சபாக்ககள நடதத்பவரக்ள் ஆகரயாகரப்

      ரபால் சனாதான மனப்பான்கம பகாண்டவரக்ள் ரவற எங்கரம இல்கல..   சபா மக்கயஸ்தரக்ள்

   ரபசவகதக் ரகட்டாரல சரப்ரன ஏறம்,      நான் எழதய பத்தகத்கத ஒரவர் படதத்வட்ட பகாடத்ரதன், 
          நீங்கள் என்ன மகவம் கழரக்கம் ஆட்ககள பற்ற எல்லாம் பரிதாபப்பட்ட எழதகறரக்ரள என்ற

ரகட்டார.்    இந்த மனப்பாங்கக சகக்கரவமடவதல்கல.     சனாதன மனப்பாங்க சமகத்தல் பரவலாக

  ரவற எங்கரம இல்கல,     மழக்க சங்கத உலகத்தல் தரண்ட நிற்கறத.   சபாக்கள் எல்லாரம

 பராமணரக்ளால்தான் நடத்தப்படகறத.      ஆரம்ப காலத்தல் பராமணர் அல்லாதவரக்ரள நான்ககந்த

   ரபரத்ான் கசர்சரியல் உட்காரந்்த இரப்ரபாம்.      அவரக்ளடன் பழக பழகத்தான் அவரக்ளின் சனாதன

 மனப்பாங்க பதரிகறத.   நவன சந்தகனகரள இல்கல.     இகவ எல்லாம் ஓரிடத்தல் ரசரந்்த இரக்கறத.

    அதற்கள்ரள இரந்தக்பகாண்ட கரஷ்ணா பரட்ச பசய்கறார.்     பாடகரக்கள நடவல் அமரச் பசய்த இர

   பக்கமம் பறகர அமரச் பசய்வாரக்ள்,   இவர் அகரவட்டமாக அமரக்றார.்     பாடகர் பாடய பறக வயலன்

 வாசப்பத வழக்கம்.  ஒர கசர்சரியல், “   நீ வயலகனவாச,    ”நான் அகதப் பாட காண்பக்கரறன் , 
என்கறார.்    எல்லா கசர்சரிகளிலம் இப்படச் பசய்வதல்கல.   சல கசர்சரிகளில் பசய்கறார.்  இந்த

   வடவத்கதரய மாற்ற ரவண்டம் என்கறார.்       எதற்க ராகம் தானம் பல்லவகய ககடசயல் பாட

ரவண்டம்?

        அன்ற ஒர கசர்சரியல் எடத்தவடரன ராகம் தானம் பல்லவகய பாடகறார.்   இவரக்ளக்க எல்லாம்

பதட்டம்,      ராகம் தானம் பல்லவகய எப்பட மதலல் பாடலாம்?   இகத ககடசயல்தான் பாடரவண்டம். 
'     அய்யா அப்பட எதாவதவதஇரக்காய்யா..    இல்கலங்க அத தான பழக்கம்,  அப்படத்தான பசய்யணம், 

   இவன் என்னங்க இப்பட பசய்றான்,  ’     எல்லாத்கதயம் உகடக்கறான் இப்படத்தான் எதாத ஒர சரச்க்ச

வந்தவடகறத.    அவர் அதற்காகத்தான் அப்பட பசய்கறார.்     மன்னால் பாடனால் என்ன பன்னால்



 பாடனால் என்ன?  நல்லாயரந்தால் சரிதாரன.     அந்த வககயல் அவர் பபரிய பரட்சக்காரர.்

     சங்கதத்த பபாறத்தவகரயல் வளம்ப காலத்தல் அவர் பாடகறார.்    உங்களக்க வளம்ப காலம் என்றால்

பதரியமா?  வளம்ப காலம்,     தரித காலம் என்ற இரண்டஉண்ட.     வளம்ப காலம் என்றால் பமதவாக

பாடவத,      தரித காலம் என்றால் பகாஞ்சம் ரவகமா பாடவத.    சஞ்சய் தரித காலத்தல் பாடவார.்  பாம்ரப

   பஜயஸவளம்ப காலத்தல் பாடவார.்     ஓரளவ மத்தம காலத்தற்க வந்தவட்டச் பசல்வாரக்ள்.  பாம்ரப

     பஜயஸ சங்கதம் பாடவகத எல்லாம் ரகட்கரவ மடயாத,    மத்தம காலத்தற்ரக வர மாட்டார,்  மக

   பமதவாக வளம்ப காலத்தரலரய பாடவார.்      கரஷ்ணா வளம்ப காலத்தலம் மத்தம காலத்தலம்

பாடவார.்     நான் அவரிடம் வளம்ப காலத்தல்தான் பாடகறரக்ளா?  என்ற ரகட்ரடன்,  ஆம் என்றார,் 
  மகவம் லயதத்ப் பாடவார,்       அவரகடய சறப்ப என்பத எப்பட லயசச் பாடகறார் என்பரத.  சஞ்சய்

      பாடலல் பகாண்ட வரம் வத்கதககள இவர் பகாண்ட வரவதல்கல.    மக்கள் பழக்கத்தற்க அடகம

ஆகவடவாரக்ள்.   பழக்கத்கத மற மாட்டாரக்ள்,   பழகய தளத்தரலரய பசல்வாரக்ள்.   எங்கள் அம்மா

    எனக்க சன்ன வயதரக்கம்ரபாரத வதகவஆகவட்டாரக்ள்.     ப ரபாட்ட சகல கட்ட மடயாத, 
  பநற்றயல் பபாட்ட கவக்கமடயாத,     பசரப்ப ரபாடவரத பபரிய வஷயமாக இரக்கம்,   அந்த மாதரி

 ஒர சழ்நிகல,      இன்ற எல்ரலாரம் சன்ன பபாட்டாவதகவதத்க் பகாள்கறாரக்ள்,     சல ரபர பவம் சடக்

பகாள்கறாரக்ள்,        ப ரபாட்ட சகல எல்லாம் இன்ற ஒரவஷயரம இல்கல.    சமகம் பமதவாக உள்வாங்க

வந்தரக்க.        இந்த மாற்றம் வர எத்தகன வரடம் ஆகயரக்கம் என்ற எண்ணகறரக்ள்?

நரராபா-   ஒரமப்பத வரஷம்...

சரரஷ்-  மப்பத வரடமா!   என்னகடய இந்த 65  வயத வாழ்க்ககயல்,  நான் சமபமாக,   ஒர பதத்

   வரடமாகதான் இந்த மாற்றத்கதப் பாரக்்கரறன்.    அதற்க மன்னால் இந்தய சமகத்தற்கம்,  தமழ்

  சமகத்தற்கம் எத்தகன காலமரக்கம்?    இத்தகன காலமாக இத நடக்கவல்கலரய.  நான்

கரஷ்ணாவடம்,       நீங்கள் ஏரதா மாற்றம் பகாண்ட வர மயற்ச பசய்கறரக்ள்,   ஆனால் உங்கள் காலத்தல்

     இபதல்லாம் சாத்தயமா என்ற பதரியவல்கல என்ற பசான்ரனன்.     இந்த பபாட்ட கவக்கம் வஷயத்கத

       பத்த பபல்ஜயத்தல் இரப்பவனிடம் பசான்னால் அவனக்க இந்த வஷயரம பரியாத.   இங்ரக அத பபரிய

 வஷயமாக இரக்கறத,      கடந்த பதத் வரடமாகதான் இந்த மாற்றங்ககளக் காண்கரறன்,  பதத்கட

  இல்கல ஐந்த வரடங்கள்தான்.    கராமத்தற்கச் பசன்றால் தாவணிரய ககடயாத, சடதாரத்ான்,  எனக்க

 பதரிந்த 1980     வகரகட நவனஉகட அணிந்தரந்தால் கராமத்தல்- எம்.ஜ.  ஆரர '   இப்படத்தான் இரக்க

 ’   ரவண்டம் பபாம்பள என்ற கண்டல் பசய்வார-்      சாகலயல் சடதாரராட நடந்தால் கண்டல் பசய்த

  காலங்கள் எல்லாம் உண்ட.       இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நிகழ எத்தகனநற்றாண்டஆகயரக்க?

 கரஷ்ணாவடம் பசான்ரனன்,    நீங்க பசால்வத எல்லாம் சரிதான்,  ஆனால் கஷ்டம்,  நல்ல வஷயமம்கட, 
      எல்லா ககலயம் ஒன்ரற எனஆக்கரவண்டம் என்ற எண்ணகறரக்ள்.   அத பகாஞ்சம் கஷ்டம், 

    பசவ்வயலம் நாட்டப்பறமம் பவவ்ரவறான ரசகரக்ளக்க உகந்தத.   என்னால்கட நாட்டப்பறப்

  பாடல்ககள ரசக்க மடயாத.       அறவபரவ்மாக ரநாக்கனால் அதலம் ஒர பகடப்பக்கம் இரக்கறத

 என்பத பரிகறத,     ஆனால் அத எனக்க வசப்படாமல் இரக்கலாம்,  கதத் பாரத்்தரக்கரறன்,  அத

 என்கன ஈரக்்கவல்கல.          ஆனால் தரப்ாரி கானடாவல் ஒரவர் இழதத் பாடகறார் என்றால் அத என்கன

ஈரக்்கறத.     இப்ரபாதம் கரஷ்ணாகவ கசர்சரிகளில் தவரக்்க மடவதல்கலரய, அகழக்கறாரக்ரள. 
    தவரக்்கலாம் என்றால் மகரசரச வரத வாங்ககறார,்    இந்தரா காந்த வரத வாங்ககறார,்  இபதல்லாம்

 உங்கள் பாதகாப்பக்கதான்,      இன்னமம் எவன் பகாடத்தாலம் வாங்கக் பகாள்ளங்கள் என்ரறன். 



     அப்ரபாத அவனக்க என்ன ரயாசகனவரம் என்றால்,    இவர் ஒர வத்தயாசமான பறவ,  எதற்கம் நாமம்

 அங்ககரிதத் வடரவாம்.       அவர் தன் ரபாக்கல் எகதயாவத பசால்லக் பகாண்ட ரபாகட்டம். பாடவகதப்
பாடட்டம்.     பபாறம்ரபாக்க என்ற ஒர பாடகல பாடயரப்பார.் ரகட்டதண்டா?    அகத ரபால் பறர் பசய்ய

மடயமா?

     இப்ரபாகதய சழலக்க மகவம் ரதகவயான ஒரஆள்.    அவர் தாழ்த்தப்பட்டவரக்கள கரந்ாடக

    சங்கதத்தற்கள் பகாண்ட வர ரவண்டம் என்கறார.்      அவர் பசால்வத நிகறரவற இன்னம் பல

    ஆண்டகள் ஆகம் என்பத எனதஅபப்பராயம்.      அடத்ததாக ஜனங்களின் மந்கத கணம் ஒர சக்கல். 
   ஒர ககதயல்கட எழத இரப்ரபன், '     மந்கதயல ஒரத்தனா இரந்தா என்ன பசய்வத?’   எந்தக் ககத

 என்ற நிகனவல்கல. பதகமப்பத்தனின், '  ’   சற்பயன் நரகம் என்பறார ககத நிகனவரக்கறதா? 
   அரதாட சரக்கம் மட்டம் பசால்கரறன்.     ஒர சற்ப நடராஜர் சகலகய வடப்பார.்  ஒர நாத்தகன், 

      ரராமாபரிக்காரன் இகத என்ன பசய்யப் ரபாகறாய் என ரகட்பான்.    ரகாவலல் பரதஷ்கட பசய்யப்

 ரபாகரறன் என்பான். ரவண்டாம்,   அந்தப்பரத்தல் கவத்தால்கட பயன்படம்,  ரகாவலல் கவக்காரத, 
   இகத எவரரம கவனிக்க மாட்டாரக்ள்.    மகத்தான ககலகயஉரவாக்க இரக்கறாய்,   இதற்க நிகராக

  எகதயரம கவக்க மடயாத,   பகடப்பக்கம் மகந்தத என்பான்.     ககடசயல் அவர் ரகாவலல் நிறவ

வடவார,்            பரதஷ்கட பசய்த பன் கட்டம் கட்டமாக மக்கள் எனக்க ரமாகம் பகாட என வணங்க

பசல்வாரக்ள்.         சற்ப பாரத்்த வகரயல் எவரரம அந்த சகலயன் நட்பத்கதரயா பகடப்பக்கத்கதரயா

காணவல்கல.     சற்ப அன்ற இரவ வட்டற்க வரவார,்  கனவ காண்பார,்    கனவல் அந்த சகலகயத் தழவ,
     அற்பச் சகலரய என்ற பசால்ல உகடதத் வடவார,்  தடக்கட்ட வழப்பார,்   வழத்ததம் வபதகயப் பச

பகாள்வார,்    அவ்வளவதான் ககத அத்ரதாடமடந்தத.

 பதகமப்பத்தன் பகடப்பக்கதத்டன்,  தனித்தன்கமயடன் இர,   மந்கதயாக இரக்காரத என்கறார.்

நரராபா-      உங்ககளமதலரலரய ரகட்க ரவண்டம் என்ற நிகனத்ரதன்,    சரரஷ் சந்தரகமார் எப்பட

  சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ஆனார?்

சரரஷ்-      என் தாத்தா கவத்த பபயர் சரரஷ் சந்தரகமார.்    என்கனப் பள்ளியல் ரசரக்்கம்ரபாத

   சரரஷ்கமார் எனம் பபயரில் ரசரத்த்வட்டாரக்ள்.       நான் சரரஷ்கமார் எனம் ரபரிரலரய சன்னச் சன்ன

 ககதகள் எழதயரக்ரகன்.         ஒர வகப்பக்கள் பசன்ற சரரஷ்கமார் என்ற அகழத்தால் நான்க ரபர்

எழவாரக்ள்.

நரராபா-  ஆமாம் 60/70     களில் மகவம் பபாதவான பபயரத்ாரனஅத?

சரரஷ்- ஆம். சரரஷ்கமார,்  சரரஷ்பாப இப்பட.     என் அலவலகத்தரலரய ஐந்த ரபர் இரந்தாரக்ள். 
 பள்ளியல் படக்கம்ரபாரத, 70     களிரல நான் மடவ பசய்த பகாண்ரடன்.   சம்பரதாயமாக ககத

  பசால்லம் ஆளில்கல நாம்,    மாயமாக வசத்தரமாக பசால்லப் ரபாகறவன்.    ஆகரவ இந்தரஜத் எனம்

  பபய்ர் பபாரத்தமாகப் பட்டத.      இந்தரஜத் என்ற பசால்லம்ரபாத எழம் ஓகசநயம் படத்தரந்தத. 
     இந்தரஜத் என்ற மட்டம் கவதத்க் பகாள்ளலாம் என்றால்,      சரரஷ்கமார் எனம் பபயரில் நிகறய ககத

பவளியாகவட்டத.       அப்ரபாத இலங்கக பபயரக்ள் தமழ் சழலல் மகவம் பரபலம். கமாரா, கணவரா... 
இப்பட.          சரி நாம சரரஷ்கமார இந்தரஜத் என்ற பபயகர மாற்றனால் என்ன என்ற ரதான்றயத. 

    அரனகர் சரரஷ்கமார் இந்தரஜத் என்றதான் எழதவாரக்ள்.     ஆனால் உண்கமயல் என் பபயர்



 சரரஷ்கமார இந்தரஜத்.          இந்த பபயகர கவதத் எழதஆரம்பத்த பறகதான் பதரிந்தத இந்த பபயரில

   உலகத்தரலரய யாரம் ககடயாத என்பத. (சரிக்கறார)்

(  நரராபாவம் சரிக்கறார)்

சரரஷ்-       அப்பறம் இந்த தாக்கத்தல் பசன்கனயல் சலர் ரபகர மாற்றக்பகாண்டாரக்ள்.  அப்ரபாத

    பசன்கனயல பரக்ீஷா ஞாநியன் இடத்தல் பரபஞ்சன், தலப்கமார,் நான்,  மாமல்லன் (   அப்ரபாத அவர்

 ரபர நரசம்மன்),  எல்லாரம் சந்தப்ரபாம்.    மாமல்லன் மகவம் வசகரமாக இரப்பார.்   அஸ்வனி என்ற ஒர

      பத்தரிக்ககயல் மாமல்லன் என்ற பபயரில் ஏற்கனரவ ஒரத்தர் எழதனார.் சரி,   அதனால் ரவற

    எகதயாவத ரசரத்த்க்பகாள்ள ரவண்டம் என ரயாசதத்,     வமலாதத்த மாமல்லன் என்கற பபயகர

  அவரர மடவ பசய்தார.்   நாங்கள் அப்ரபாத உடனிரந்ரதாம்.      இப்ரபாத இந்தரஜத் எனம் ரபரில் ஒரவர்

 மரலசயாவல எழதகறார.்

நரராபா:          உங்களக்க மரப பற்றயம் பதான்மங்ககளப் பற்றயம் இரக்கம் மதப்பட பற்றய ரகள்வ

இத.      சல ககதகளில் நீங்கள் மரகப கரவாக கவதத்ள்ளீரக்ள். பதான்மங்கள்,   மரபான நம்பக்கககள்

  பற்ற பகாஞ்சம் ரபசலாம்...

சரரஷ்-  மக்கயமானவஷயம்- கட்டகடப்ப,      ஒன்ற எப்பட உரவாகரதா அகத உகடதத்ப்

பாரக்்கரவண்டம்.   நீங்கள் என்ன ரகட்டரக்ள்?

நரராபா-  பதான்மங்கள் பற்ற.     பராம்ப ககறவான ககதகளில்தான் பதான்மங்கள் ரபசப்பட்டள்ளன.

சரரஷ்-     ஆம் அதல் எனக்க ஈடபாட இல்கல.   என் ககத '  ’   வரித்த கந்தல் பாஞ்சாலயன் சபதத்கத

  நிகனவ படத்தக் கடயத.        என் அனபவம் பகாண்ட பாரக்்கம்ரபாத எங்கள் வடகளில் கந்தகல

  வரிதத்ப் ரபாட்டரந்தால் தட்டவாரக்ள்.      கந்தல் என்பத பறரத கண்களில் ஆரவ்த்கதத் தண்டவத. 
அழகம்கட.  பழவாங்கவதன் கறயட.     இந்த பபண்கள் எல்லாரக்கரம தரமணம் பரசச்கனதான்.  ஒர

   ஆணக்கஉகடகமயாக இரப்பதம் பரசச்கனதான்.      பபண்களின் வரித்த கந்தல் ஏன் அப்பட

      பதாந்தரவ பண்ணிக் பகாண்டரக்கறத என்ற ஒர ரகள்வ எழகறத.    பாஞ்சாலயன் வரித்த கந்தல்

  பழ வாங்கவதன் கறயட.         அந்த ககதயல் வரம் பசக்சக்காரி ரதரக்க அடயல் மணப்பபண் மாதரி

அமரந்்தரப்பாள்.     அந்தக் காட்சகய என்னால் வவரிக்க மடயாத.      ஏன் ஒரகபத்தயக்காரி அப்பட ஒர

  வரித்த கந்தரலாட உட்காரந்்தரக்கறாள்?      வாடப்ரபான பகவசடக்பகாண்ட ஏன் அப்பட

உட்காரந்்தரக்கறாள்?   நாதஸ்வரம் வாசதத்க் பகாண்டரக்கறாரக்ள்,   அவள் அப்பட அமரந்்தரக்கறாள்.
   இகதபயல்லாம் நீங்கள் வளக்க மடயாத.        இகத ஒர காட்சயாகரவ உள்வாங்கனால் தான் நீங்க அதல்

 பயணிக்க மடயம்.     அகதவவரிக்கத் பதாடங்கனால் நான் ரதாற்றப்ரபாயடரவன்.  பசால்லச் பசால்லச்

    பசால்ல அங்க ஒன்றமல்லாமல் ரபாய் வடம்.

 அரத மாதரி,    மஹாபாரதம் எனக்க பதான்மம் ககடயாத.  அத இதகாசம்.    அதல் வரம் கரஷ்ணகனக்

  கடவளாகப் பாரக்்க ரவண்டாம்.   அவன் அதத மனிதன்.      அந்த இதகாசத்தல் கண ரமாதல்கள் நிகறய

உள்ளத.      மன ரமாதல்ககள எல்லா கதாபாத்தரங்களம் சந்தத்தபட இரக்கம்.    ஒர காரியத்கத வளக்க

     ரவண்டபமன்றால் ஒர கதாபாத்தரத்கத உவமானமாகச் பசால்லவளக்கவாரக்ள்.   பதான்மம் என்ற

பசால்லம்ரபாத,     எத பதான்மம் என்பத எனக்கத் பதரியவல்கல. சலம்ப,     வரித்த கந்தல் இப்பட சல



 கறயடகள் உள்ளன.     மற்றபட மதத்கத மன்பனடக்கம் நலாக இரந்தவடக்கடாத.   சல ககதகளில்

    இந்த மதத்கத நான் ரகல பசய்தரப்ரபன்.  ரகல என்றால்,      நான் அகத ததத்ரபமா பசால்கரறன் அத

 ரகலயாகஆகவடகறத.  என்ன பசய்வத?       கமலஹாசனின் அன்ரப சவம் படத்தல் எல்லா தப்கபயம்

      பசய்தவட்ட அன்ரப சவம் என்ற பசால்லபகாண்டரக்கம் ஒர பாத்தரம்.    அத இங்க இரக்கம்

இயல்பதான்.         மரகா என்ற பசால்லவட்ட அடதத் எவகனக் பகடக்கலாம் என்ற தட்டம் ரபாடவாரக்ள்.
      அதனால் நாம் இந்த மாதரி மரகபக் கட்டகடக்க ரவண்டம்.

நரராபா-      பன்நவனதத்வத்தல் இத ரபான்ற பதான்மங்களக்க மள்வளக்கம் பசய்கறாரக்ள். '  வரித்த

’   கந்தல் பவளிநாடகளில் எப்பட பபாரள்படம்?     இத ரபான்ற படமங்ககள எப்பட பாரக்்கறரக்ள்? 
     ரபாரப்ஹஸ் அவரராட ககதககள நவனதத்வதத்வத்தற்க பதாடரப்ல்லாமல் எழதகறார.்  பதபனட்ட

   பத்பதான்பதாம் நற்றாண்டல் நடப்பகவ ரபால.   கரரக்க ததத்வத்கதயம் எடதத்க்பகாள்கறார.்  அத

        ரபால நம் பதான்மங்களின் படமங்ககள மட்டம் எடதத் பாரக்்கம் ஆரவ்ம் உண்டா?

சரரஷ்-     எனக்கத் பதான்மங்களில் அத்தகன ஈடபாட இல்கல.   பதான்மங்கள் என்றால் என்ன,  ஒர

 உதாரணம் பசால்லங்கள்?

நரராபா-      அதாவத பகழய நாட்டாரியல் பதான்மங்ககளக் ககதயாகப் பயன்படதத்வத. 
    உதாரணத்தற்க அகலகக ககதகய பதகமப்பத்தன் எழதயரப்பார.்  பஜயரமாகன்கட

' ’        மாடன்ரமாட்சம் ககதயல் கறஸ்தவதத்க்கம் நம் நாட்டார் பதய்வங்களக்கம் இகடரய நடக்கம்

    அதகாரப் ரபாட்டகய அரசயல் பகடயாகச் பசால்லயரப்பார.்  அத மாதரி.

சரரஷ்-    எனக்க அதல் ஆரவ்ம் இல்கல.  மடந்தால் demythify பசய்ரவன்.  இப்ப ' ’   ரபாதயல் கட

  பஜயரமாகன் அகதச் பசய்தரப்பார.்      மடம் என்றால் ஒர அதகாரச் ரபாட்ட இரக்கம்.   தகலகம எப்ப

    சாவார் என்ற இன்பனாரத்தன் சத பசய்வான்.   இததான் தகலகழ் ரகாணம்.  இததான் demythify 
பண்றத.    என்னால் அந்த மாதரி demythify  பண்ணமடயம். '  ’   ஒர தரமணம் என்ற ககதயல் ஆண்டாகள

 அப்படத்தான் அணகயரப்ரபன்.     வஷ்ணஇவகரக் கட்டப்ரபாவதற்க வழ ககடயாத.   அதற்க பறக

     அவர் என்னஆனார் என வரலாற பதரியவல்கல.   மாயமாக மகறந்தரக்க மடயாத.  இறந்தரக்க

ரவண்டம்.   பகத்தறவடன் சலவற்கற காணலாம்.      ராமலங்க அடகளார் ஒர அகறக்கள் ரபாய்

 காணாமப்ரபாயட்டதாக பசால்வாரக்ள்.   அப்படஆகமடயமா?      அவர் எதாவதஊர் ரபர் பதரியாத

  இடதத்க்கப் ரபாயரக்கவம் வாய்ப்பரக்க.    மகறந்தத் தரியம் கழவனாக இரக்கலாம்.   நம்மால் நம்ப

 மடயாத இல்கலயா?

நரராபா-  இலங்கக IPKF   சக்ககல பற்ற 1991    லரய ஒர ககத எழதயள்ளீரக்ள்.' ’சந்தப்ப .  இலங்கக

        ககதகள் அகனதத்ரம ரவற ஒர ரதசத்தல நடப்பதாக எழதயரந்தத நன்றாக இரந்தத.  இந்தய

      சமகத்கதப் பற்றய பபரிய அவதானிப்பகள் அந்த ககதகளில் இரந்தன.

சரரஷ்-        இன்பனாரவன் பாரக்வயலரந்த பாரத்்தால் நம் பரசச்கனகள் ரவற மாதரி பதரியம். 
  அததான் நான் பசய்ததம்.        ரமலம் சல வஷயங்ககளஅப்பட பசான்னால்தான் தலக்கமான பாரக்வ

ககடக்கம்.      என்னகடய ஒர ககதயல் ஒர களம் வரம்.     ஒர ஏக்கர் பரப்ரபாட இரக்கம் அத.  மஹாமக

 களம் மாதரி.        அந்த களத்ரதாட பரப்பளவக்க ஜனத்பதாகககயக் கணக்க பசய்தால் எந்த

  வஷயத்தலம் அத அடங்காத.     ஆனால் மட்டக்கால் அளவதான் தண்ணீர் இரக்கம்.   இவ்வளவ ரபர்



   இறங்கனால் தண்ணீர் என்னஆகம்?    அத ரவற ஒரவஷயம்.     ஒரர ரநரத்தல் அந்த களத்தல்

கதப்பாரக்ள்.         கடவள்களக்க நான்க மகனவ ஐந்த மகனவ எனச் பசால்லம்ரபாத அதல ஒரத்தன், 
 என்னடா இப்படயரக்க,  எனச் பசால்வான்.  அத பகடதான்.    ஆனால் நம்மகடரய இத இரக்கறத.

    இந்த மதத்தல ஒர பன்கமதத்வம் உள்ளத.     இந்தய அரசயல் சட்டத்தல எப்பட இரக்க?  அவனால் இந்த

     என்பவன் யார் என தட்டவட்டமாக பசால்ல மடயவல்கல. those who are not christians, who are not parsis,
who are not muslims    என்ற பசால்ல தான் Hindus  என்ற பசால்லமடகறத.   ஒர கல்கலக்

கம்படகறாரக்ள்,  மரத்கதக் கம்படகறாரக்ள்,   பபரிய சவலங்கத்கதயம் கம்படகறாரக்ள்.  எகத

 ரவண்டமானாலம் கம்படலாம். காற்ற, மரம்,  நீர் அப்பட.      அப்பட என்றால் அதற்கள் ஒர ததத்வம்

   இரக்க என்ற நிகனதத்க்பகாள்ள ரவண்டம்.    இந்த பன்கமதத்வம் ஒர சறப்பம்கட.   ஆனால் இதல்

 தகலகழாக்கம் இரக்க.      என் அனபவத்தல் நாங்கள் சற பதய்வங்ககளக் கம்படவதல்கல.  சற

    பதய்வக் ரகாயல்களக்கப் ரபாவதல் ஈடபாட ககடயாத. பபரந்பதய்வம்தான்.   எங்ரக பசன்றாலம்

  நான் பபரங்ரகாயலக்கப் ரபாரவன்.  எனக்கப் படக்கம்.    என்னகடய கடம்பப் பன்னணியல்

 சவாலயங்கள்தான் மக்கயம்.     ராரமஸ்வரத்தல் வாழ்ந்த எங்கள் அப்பாபபயர் ராமநாதன்.  அடத்த

வட்டக்காரன்,    எதரத்்த வட்டக்காரன் எல்லாரம் ' ’ ராமநாதன் தான்.    நான் டகரி படக்கம்ரபாததான்

   பபரமாள் ரகாயலக்க உள்ளரய ரபாகரறன்.      வடக்க மாச வதயல் ஒர பபரமாள் ரகாயலரக்க. அங்க
   தளச பகாடதத் தலல ஒர..   அதற்க என்ன பபயர.்.

நரராபா- சடாரி

சரரஷ்- ஆம்,  சடாரி கவத்தாரக்ள்.   எனக்கஆசச்ரய்மாக இரந்தத.    என்னடா இதவபத பகாடக்காமல், 
  தளச பகாடக்கறாரக்ரள என்ற.       அப்பறம்தான் எனக்க பபரமாள் ரகாயல் இப்படத்தான் என்ரற

பதரிந்தத.   பன்கமதத்வம் மரபாக உள்ளதால்,    எல்லாவற்றலரம பன்கமதத்வதத்டன் இரக்க ரவண்டம்.
    காந்த நம்கமக் கடகம சமகமாக மாற்றகறார.் அரசயல்படதத்கறார.்   இங்க இந்தக்களக்கம்

     மஸ்லம்களக்கம் தரராகம் உட்கணக்காக பராம்ப காலமாக உள்ளத.    இந்த வரராதம் நீடக்கம்வகர

 ஒற்றகம இரக்காத.      ஒற்றகம இல்கல என்றால் எதவம் சாதக்க மடயாத.   அப்பறப்படத்த மடயாத

  அளவக்க ரசரந்்த வாழ்கறாரக்ள்.     இந்தயாவலதான் இத்தகன எண்ணிக்ககயல் இஸ்லாமயரக்ள்

இரக்கறாகள்.    இபதல்லாம் அவர் கவத்த வாதங்கள்.      எப்ரபாதரம இந்த மஸ்லம் ஒற்றகம ரவண்டம்

 என்றதாரன வலயறத்தனார.்       சதந்தரம் அகடந்த அன்ற பபங்காலல் ஒரமஸ்லமன்

 கடகசயல்தாரனஉட்காரந்்தரந்தார.்       அதவம் நவகாளியல் இந்தக்ககளக் பகான்றவன் என பழ

 சமத்தப்பட்டவனடன் அமரந்்தரக்கறார.்

நரராபா-சஹரவ்ாட

சரரஷ்- ஆம். அவரனதான்.   அவனம்கட உட்காரந்்தரக்கறான்.    யாரம் வன்மகறயல் ஈடபடக் கடாத,
   என்னடரன இரங்கள் என வலயறத்தனார.்      ஆனால் இன்கறய இந்தயாவன் நிகல அப்பட இல்கல..

நரராபா-   மரபலக்கய பயற்ச உண்டா?

சரரஷ்- இல்கல.   ஆனால் ஆண்டாள் பாடல்கள்,      மாணிக்கவாசகர் பாடல்கள் எல்லாம் வாசதத் அசந்த

ரபாயரக்கரறன்.     நான் கடவகள ஏற்றக் பகாள்கரறன் என்றால்,   அத தமழ் மலமாகத்தான். 



'   ’பநரப்பபன நின்ற பநடமாரல ,  என்ற வரம்.     மாணிக்கவாசகர் பாடல் வரிகள் நிகறய பசால்லலாம். 
    ஆண்டாரளாட கரஷ்ணன் பராம்பப் பரியமானகரஷ்ணன்.    அந்தக் கரஷ்ணன் ரவற கரஷ்ணன். 

        அந்த தமழ் பாடல்கள் வழயா நான் அகடந்த கடவள் ஒர கதாபாத்தரம்.    கம்படவத நம் பழக்கம்

அவ்வளவதான்.

நரராபா-      அதாவத நம் பமாழயன் அழக பக்தயல் பவளிப்படகறத.

சரரஷ்-   ஆம் பமாழ வழயாக,     பாடல் வழயாக நான் பநக்கரகவடகரறன்.   பாடல்ககளக் ரகட்டால்

   அழகக வந்த வடம் எனக்க.

நரராபா-       சந்தர ராமசாமயடன் உங்களக்க நல்ல உறவ இரந்தத அல்லவா?   மற்றபட இலக்கய

 வட்டாரத்தல நண்பரக்ள்,   இலக்கய வட்டத் பதாடரப்கள், ஊக்கப்படத்தயவரக்ள்,  கடகமயாக

   வமரச்னம் பசய்த நிராகரித்தவரக்ள் என,     நீங்கள் எழதத்பதாடங்கம்ரபாத சழல் எப்பட இரந்தத?

சரரஷ்-       சரரஷ்கமார இந்தரஜத் எனம் அகடயாளதத்டன் நான் எழதத் பதாடங்க,  நான்ககந்த

      ககதகள் வந்ததரம இலக்கய வட்டாரத்தல ஏற்றக் பகாள்ளப்பட்ட ஆளாகவட்ரடன்.   உடரன எனக்க

  ஒர பதாகப்பம் வந்தத. '  ’அகலயம் சறககள் .  ஒன்பத ககதகள்தான்.     அப்ரபாரத இதல் ககத இல்கல

 என்ற பசான்னாரக்ள். உதாரணத்தற்க,    ஒர பபரிய கட்டடம் இரக்கம்,    அதனரரக பலஊழயரக்ள்

  பபரமசச் வட்டபட ஓய்பவடப்பாரக்ள்.      அவரக்ள் அப்ரபாத கடகல வாங்கவாரக்ள் என்ற

         பதரிந்தபகாண்ட கடகலவற்கம் பத்தசால அவன் என்ற அந்த பதாகப்பல் எழத இரப்ரபன்.

  அடத்த பதாகப்ப '   ’   மகறந்த தரியம் கழவன் எல்லாரம நவன ககதகள்.     மகப் படத்த ககத என்றால்

'  ’ மாபபரம் சதாட்டம் தான்.     நான் மன்னரர பசான்னத ரபால illogical absurdity  பற்ற எழதயரக்கரறன்.
          அவரகடய அம்மா கரப்்பமாக இரக்கம்ரபாத ஒர தகலவர் பசதத்ப் ரபாய்வட்டார் என்ற கல்

  எறந்ததல் அப்பா இறந்தவட்டார.்    இத எவ்வளவ பபரிய அபத்தம்.    அந்த சதாட்டத்தல அடத்தவன் என்ன

   சட்ட கவத்தரக்கறான் என்பத பதரியாத.     அத வாழ்க்கககயப் பற்றச் பசால்லம் உவமானம்.  ஒர

          காரியத்கத எடதத்ச் பசய்வதல் உள்ள சக்கலல் ஒரவன் நீதமன்றத்தற்க ரபாய் சத்தச் சத்த

வந்தபகாண்டரப்பான்.  ரவகலமடந்தரக்காத.

நரராபா-    அந்தப் பகதகள் காஃப்காவன் ' ’  வசாரகணகய நிகனவபடத்தயத.

சரரஷ்-      அந்த கணவன் மகனவஇரவரரம சட்ட வகளயாடவாரக்ள்.    மதலல் காச கவதத் வகளயாட

மாட்டாரக்ள்.      அப்பறம் நான் பஜயக்க ரவண்டம் என்ற பசால்வாரக்ள்,     இல்கல நீ ரதாற்க ரவண்டம்

 என்ற பசால்வாரக்ள்.       அவன் சட்கட இவள் பாரக்்க ரவண்டம் என பசால்வாள்.   அகதரய அவனம்

பசால்வான்.           அவரக்ளக்கள் சண்கட வரம் மதய வயதல் எதரில் யாரம் இல்லாமல் ஒரத்தர் மட்டரம

    தனியாக இரபக்கமம் சட்டாடக் பகாண்ட இரப்பார.்    இத எத்தகனமக்கயமான படமம்.  ரதரக்கக்

     கழ பசக்சக்காரி மணப்பபண் ரகாலத்தல உட்காரந்்தரப்பத மாதரி.

நரராபா-    ஆமாம் பராம்ப பரமாதமானக் ககத.

சரரஷ்-      அப்பட பாரத்்தா நான் வாழ்வல் இரக்கம் அபத்தத்கத,    தரக்்கமல்லாதவற்கற நவனமகறயல்



 அணகயரக்கரறன் இல்கலயா?   சம்பரதாயமானமகறயல் இல்கல.

நரராபா-     அதக்க எந்த மாதரியானவமரச்னம் வந்தத?

சரரஷ்-    எனக்பகன்ற சலஆரவ்லரக்ள் இரக்கறாரக்ள்.    அவரக்ள் நன்றாக உள்ளத என்றாரக்ள்.  நான்

  இன்பனார ரநரக்ாணலல் பசால்லயரக்கரறன்.     க்ளாசக்கல் ககதகள் பவகஜனங்ககள பசன்ற

ரசரந்்தவடம்.    இலக்கயஆரவ்லரக்களயம் பசன்ற ரசரந்்தவடம்.   ஆனால் நவன ககதகள், 
  சம்பரதாயமான ககதகளிலரந்த மாறபட்டரக்கம். உதாரணதத்க்க,    லத்தன் அபமரிக்க ககதககள

எடதத்க்பகாண்டால்,    அந்தக் ககதகள் ரவறபட்ட நிலங்களிலம்,  ரவறபட்ட களங்களிலம்,  ரவறபட்ட

 சழல்களிலம் நடக்கன்றன.       அதக்க ஒர க்ளாஸக்கல் அங்ககாரம் அங்கள்ள பவகஜனங்ககளிடம்

உள்ளத.     மாரக்்ரகஸ் எழதன பாணி அங்க அங்ககரிக்கப்பட்டரக்க.    தமழ்ச் சமகத்தல் க்ளாஸக்கள்

    ககதகள் மட்டம்தான் பவகஜனங்களின் அங்ககாரத்தற்க வரம். நவனததத்வ,  பன்நவனதத்வ

  ககதகளக்க இன்ற என்றல்கல,      என்றரம அங்ககாரம் ககடக்காத என்பரத என் அபப்பராயம்.  தமழ்

   மக்களக்க அந்தளவ கவனிப்ப ககடயாத.   அறவாரந்்த சமகபமன்றால் கவனிப்பாரக்ள்.  பமளனி

   இறந்தரபாய் ஐம்பத வரடங்கள் ஆகறத.      இன்னம் ஐம்பத வரடமானாலம்கட இரத மாதரிதான்

  ககறவான மக்கள் கவனிப்பாரக்ள்.    என் ககதகள் அந்தளவ இல்கல.    ஆனால் இதவம் கவர ரவண்டம். 
         களாஸக்கல் ககதககளப்ரபால் பவகஜனஅங்ககாரம் இந்த மாதரி நவன ககதகளக்க வர ரவண்டம். 

  அத இதவகர நிகழவல்கல.   ஒர வககயல பாதகாப்ப,   இன்பனார வககயல சக்கல்.

நரராபா- சரிதான்...

சரரஷ்-       “  ”  நான் இந்தச் சழகலக் கற்பகன பசய்த தான் நள்ளிரவல் சரியன் ககத எழதரனன்.  இந்த

     மாதரி எழதம் ஒரத்தன் பரபலமான எழத்தாளன் ஆகவடகறான்.

நரராபா- ஆமாம்.    நான் அகதக் கறதத் கவதத்ள்ரளன்.      அதானதஅதல் வரம் எல்லாரம நகடமகற

 சாத்தயமற்றகவதான் (சரிக்கறார)்.     மதலல் எழத்தாளரக்க பதப்பாளர் அவ்வளவ பகாடப்பத. 
   எல்லாரம ரவடக்ககதான் அந்த ககதயல்.

சரரஷ்-       ரபரந்த நடதத்னர் தவங்க எல்லாரரம அவகனஅகடயாளம் கண்டபகாள்வாரக்ள்.  அத

 எப்படப்பட்ட பாவகன!

நரராபா-     பணி சாரந்்த நிகறய பயணம் பசய்தள்ளீரக்ளா?      பணி மாற்றம் அல்லத பணிக்காகப் பத

 ஊரக்ளக்கப் ரபாவத?

சரரஷ்-   எல்லாரம மதகர மாவட்டத்தற்கள்தான்.     ஆனால் பல மனிதரக்களச் சந்ததத் இரக்கரறன். 
பபாய்யானவரக்ள், பகட்டவரக்ள், அரசயல்வாதகள்.

நரராபா-        ஒர ககதயல்கட நீங்கள் இந்த ஒப்பந்ததாரரக்ள் பற்ற எழத இரந்தரக்ள். '  ’ நானம் ஒரவன்

   பதாகப்பல் தான் என்ற நிகனவ.      ரபானஆட்சயல் இரந்த நகடமகற என்றதான் நிகனக்கரறன்.

சரரஷ்- ஆம்.       பணம் ரபான உடரன படண்டர் ரபாட்டக் பகாடதத் வடவாரக்ள்.    ஈ படண்டர் எல்லாம்



   பபயரக்க எல்லா அரசலம் இரந்தததான்.     ஆனால் எதவம் சரியாக ரவகல பசய்யாத.  மனிதரக்கள

 நிகறய பாரத்்ரதன்.     அந்த மனிதரக்ள்தான் எனக்கப் பாடம் பகாடத்தவரக்ள்.   என்கனஅப்படரய

நம்பவடாரத!        இதனாரலரய மனிதகனஅப்படரய நம்பம் கதாபாத்தரங்கள் வந்தால் ஜரணிக்கரவ

மடயாத.   அத எப்படமடயம்?

நரராபா-          பபாதவாக எழத்தாளரக்ள் தங்கள் அனபவ எல்கலக்கப் பறக ஒர கட்டத்தல் வரலாற

    அல்லத ததத்வம் ரபான்ற தகறகளக்கச் பசல்வாரக்ள்.    அபகனவகளக்கப் பறக பகனவக்ரக

   அங்கரந்த தங்கள் கரப்பபாரள்ககள எடதத்க்பகாள்வாரக்ள்.     நீங்கள் அபகனவ பத்தகங்கள் நிகறய

 படப்பத உண்டா?  தன்வரலாற்றநல்கள்,  வரலாற அடப்பகடயலானகவ.    ஏபனனில் நான் உங்கள்

        எழதத்ககளப் படக்கம்ரபாத கவனித்தத என்னபவன்றால் நீங்கள் சடப்டனவரிவான வரலாற்றப்

  பாரக்வகய அளிக்க மயல்கறரக்ள்.   அபகனவகளின் பாதப்ப எப்படப்பட்டத?

சரரஷ்-     பகனகவப் படப்பத ரபாலரவ அபகனவம் வாசப்ரபன்.    ககதக்கத் ரதகவ என்றால்

 கண்டப்பாக படப்ரபன்.  இந்த '  ’     பன்நவனதத்வவாதயன் மகனவ ககதயல் வரகற வரிகள் எல்லாரம

   மகனவர்ஆய்வ பத்தகத்தலரந்த எடத்தகவ.       நான் மன்னரர பசான்னத ரபால ஒரவஷயத்கதத்

    தத்ரபமாக எழதனால் அத சரிப்பக்க வழவகதத்வடம்.  அததான் உண்கம.    அந்த மாதரி ஒர

      ககதயல் மானடவயல் வந்தால் அதற்க ரதகவயான பத்தகங்கள் படப்ரபன்.  அபகனவகள் படப்ரபன். 
    எனக்க அல்ப வஷயங்களிலரந்த கரக்கள் வரம்.       ஒர பபரிய பத்தரிக்ககயல் கவரச்ச் நடகக ஒரத்த

     கஷ்டப்படகறாள் என வந்ததம் எனக்கக் ககத ககடதத்வடம்.    இப்பட ஒவ்பவான்றற்க பன்னாலம்

 ஒர ககத... (   ககத பபயர் பசால்கறார)்    அத என் ஓட்டனரிடமரந்த ககடத்தத.   பசால்லப் ரபானால்

        எங்ரகா ககடக்கம் ஒர அல்ப வஷயம் பகடப்பக்கத்தன் வழயல் ககதயாக மாறவடம்.   இத ஒர

வழமகற.     அத என்ன எப்பட என்றவளக்கமடயாத.

நரராபா-        நீங்கள் யாகரப்பற்ற எழதஉள்ளீரக்ரளா அவரக்ள் வாசதத் உங்ககளச்

சந்தத்தரக்கறாரக்ளா?

சரரஷ்-   அந்த மாதரி ககடயாத.

நரராபா-    என்கனப்பற்ற ஏன் இப்பட எழதனாய்?,  என்ற ரகட்ட.

சரரஷ்-   அப்பட எதவம் நடக்கவல்கல.    இந்தக் ககதயல் வந்தரப்பத நான்தாரன?   என்ற ரகட்டவரக்ள்

உண்ட.

நரராபா-  உங்கள் மகனவ, பள்களகள்,   அம்மா ககதகள் வாசப்பாரக்ளா?

சரரஷ்- இல்கல.

நரராபா-  உங்க ககதகள்?

சரரஷ்- இல்கல.     என் பத்தகங்கள் வந்தவடன் அவரிடம் பகாடதத்வடரவன்.    என் மகனவயடம் ஒர

  சவப்ப கப பகாடத்தரக்கரறன்.     சவப்ப கப என்ற பசான்னால்தான் பதரியம்.    அதல் நான் எழதய



பத்தகங்கள்,   நான் பகாடத்த ரநரக்ாணல்கள்,       பத்தக வடவம் பபறாத எழதத்க்கள் எனச் சல

 பதாகப்பகள் உள்ளன.     நமக்க பசாதத் என்ற எதவம் ககடயாத. இததான்.    என் காலதத்க்கப் பறக

  அகத கண்ணனிடம் (   சந்தர ராமசாம மகன்)  பகாடதத் வட,     அவர் ஏதாவத பசய்த பகாள்ளட்டம் என்ற

 பகாடதத் கவத்தரக்கரறன்.       ஏபனனில் எந்த ரநரத்தல எத நடக்கம் என்ற பதரியாத.

        என் நண்பர் ஒரவர் ரசாபாவலரந்த எழந்த உணவ ரமகசக்க வரவதற்கள் இறந்தவட்டார.் சரி,  நாம்

 உயரடன் இரக்கம்ரபாரத,      நம் பத்தகங்களக்க ஒர வழ பசய்தவட ரவண்டம்,  என்ற எண்ணிரனன். 
  என்னிடம் இரந்த பத்தகங்கள்,    பத்தரிக்கககள் எல்லாவற்கறயம் ஒன்ற ரசரத்்ரதன்.  சற

    பத்தரிக்ககககள எல்லாம் கபண்ட் பசய்த கவத்தரப்ரபன். காலசச்வட,   சபமங்களா என

எல்லாவற்கறயம். சரி,        உயரடன் இரக்கம்ரபாரத ஒர வழ பசய்த வடரவண்டம் என்ற எண்ணிரனன். 
     அகதபயல்லாம் அப்படரய எடதத் மட்கட கட்ட கவத்தரந்ரதன்.   கண்ணகனஅகழதத்

  எடதத்க்பகாண்ட பசன்றவடங்கள் என்ரறன்.       பத்தநாதன் என்பவகர அனப்ப எடதத் பசன்ற அவர்

     அலவலக மாடயல் உள்ளநலகத்தற்க பகாண்ட பசன்றவட்டார.்    பபாதவாக இறந்த பன்னால்தான்

 கவப்பாரக்ள் (சரிக்கறார)்,  சந்தர ராமசாம, பதகமப்பத்தன்,     லாசரா என்ற அந்த நலகத்தல்

கவத்தரக்கறாரக்ள்.    “  நான் ஒவ்பவார பத்தரிக்ககயலம் சரரஷ்கமார இந்தரஜத், ”  மதகர என்ற

  ஸ்டாம்ப் அடதத் அனப்பவட்ரடன்.     நம்மடம் ரவற என்ன பசாதத் உள்ளத? ' ’   மட்ச இதழ்கள் மட்டம்

கவத்தரந்ரதன்.    ரதரவந்தர பபத ரகட்டக்பகாண்ரட இரந்தார.் 35    ஆவதஇதழ் வகரக்கம் இரந்தத. 
   என்ரனாட தனிப்பட்ட பரதயாக கவத்தரந்ரதன்,       என் எழதத் பாணியல் மாற்றம் வர காரணம் ' ’ மட்ச

இதழ்தான்.     நிகறய பவளிநாட்ட எழத்தாளரக்கள அறமகம் பசய்தாரக்ள்,   நிகறய பமாழயாக்கங்கள்

வரம்.    சம்பரதாயமல்லாத எழதத்கள் நிகறய வரம்.      ஓ இப்படபயல்லாம் எழதலாமா என எனக்க

  ஊக்கம் பகாடத்த ககதகள்.        ரபாரப்ஹஸ் படத்த பன்பதான் இந்த அறக்கக மாதரிபயல்லாம் ககத

 எழதமடந்தத.      அரத மாதரி ரபாரப்ஹஸ் வாசக்கவல்கல என்றால் ' ’   சந்தப்ப எனம் ககதகய

 எழதயரக்க மடயாத.      ஆனால் அவரக்கள ரபால பசய்வதாக இரந்தவடவம் கடாத.

நரராபா-      தமழ்ச் சழலக்க உகந்த மாற்றங்கள் ரதகவயாய் இரக்கம்.

சரரஷ்-     ஆம் நம்மகடய பாரக்வகயஅக்ககதகள் மாற்றயள்ளன. சரி,    இப்படயம் எழதலாம் என்ற ஒர

  தடம் ரபாட்டக் பகாடத்தரக்கறத.    அந்தளவ அகத மதக்க ரவண்டம்.   நான் என்ன

பசால்லக்கட்டரந்ரதன்?

நரராபா-    சறபத்தரிக்ககபயல்லாம் கண்ணனிடம் பகாடத்தத பற்ற.

சரரஷ்- ' ’       மட்ச இதபழல்லாம் பபதகயக் கப்பட்ட அதல் ககபயழதத் ரபாட்டக் பகாடதத்வட்ரடன். 
    பழனியல் அவர் ஒரநலகம் கவத்தரக்கறார.்       என் ரசகரிப்பல் உள்ள பற பத்தகங்ககளயம் எனக்கப்

    பறகஅதல் பகாண்ட ரபாய் ரசரத்த்வடவார.் அவ்வளவதான்.

நரராபா-    உங்களக்கப் படத்த எழத்தாளரக்ள் யார?்    தாக்கம் பசலத்தயவரக்ள் என்றம் பசால்லலாம்.

சரரஷ்-     படத்த எழத்தாளர் என்றால் பஜயகாந்தகனத்தான் பசால்ரவன். பரண்டாவத,   எனக்கப் படத்த

    ககதககள எழதயரக்கற எழத்தாளரக்ள் யார் என்றால்,  வண்ணநிலவகனச் பசால்ரவன்,   பறக சந்தர

ராமசாம, ஜ. நாகராஜன்.



நரராபா-  உங்கள் மன்னகரயல்,  சந்தர ராமசாம,   ரபாரப்ஹஸ் பற்ற கறயள்ளீரக்ள்.  அப்பறம்

  லாவண்யா எழதய ' ’     க்ளவன்ஸ் என்ற ஒர ககத பற்றயம் பசால்லயள்ளீரக்ள்.

சரரஷ்- ஆம்.   பரக்கஞ பத்தரிக்ககயல் வந்தரந்தத.      அதல் லாவண்யா என்பவர் எழதய ககததான்

' ’க்ளவன்ஸ் .   தகலப்பஆங்கலத்தல் இரக்கம்.   அதன் பரத இரக்கறத,  அவசயபமன்றால் தரகரறன். 
       பஜயகாந்தன் பல வதங்களில் என் மத தாக்கம் பசலத்த இரக்கறார.்     அவர் வட்டல் பசரப்ப ரபாட்ட

 நடப்பார் என்றால்,    நானம் பசரப்ப ரபாட்டக்பகாண்ட நடந்ரதன். “  ”  நிகனதத்ப் பாரக்்கரறன் எனம்

       பத்தயல் நான் இறந்த ரபானவரக்களப் பாரக்்கப் ரபாகமாட்ரடன் என்ற எழதயரப்பார.்  நாம்

  ரபாகாமல் இரக்க மடயாத; தட்டவாரக்ள்.  நான் ரபாரவன்.    ஆனால் மகத்கதப் பாரக்்க மாட்ரடன்.

நரராபா-  அந்த ' ’   க்ளவன்ஸ் ககதயல் என்ன தனித்தன்கம?

சரரஷ்-         நான் எந்தக் ககதகய எழதத் பதாடங்கவதற்க மன்னம் ஒர ககதகயப் படப்ரபன்.  அததான்

' ’க்ளவன்ஸ் . ஏபனனில்,     பதய ககத எழதம்ரபாபதல்லாம் பமளனியன் ' ’   மாறதல் ககதகயப் படப்ரபன்

  என்ற பஜயகாந்தன் பசால்லயரந்தார.்  அதனால் நானம். ' ’  க்ளவன்ஸ் ககதகயப் படப்ரபன்.  ஒன்றரம

பரியாத. இப்ரபாதம்கட.    நானம் நற்றக்கணக்கான தடகவ படத்தரப்ரபன்.    ஆனால் அந்த ககதயல்

     ஒர பபரிய பகடப்பகத்கத உரவாக்ககன்ற அம்சம் பகதந்தரக்கறத.    ஆனால் அத படக்கறவகன

சாரந்்தத.

நரராபா-         நீங்கள் இகதச் பசால்லம்ரபாத பஜயரமாகன் பசான்ன ஒர நககசச்கவ ஞாபகத்தல்

வரகறத. அ.     மதத்லங்கம் ஒர தடகவ பஜயரமாகனிடம் ரகட்டாராம்.    எப்பட நீங்கள் எழதக்

கவக்கறரக்ள்.   நான் கணினிகய தறந்த,    எதவம் எழதத் ரதான்றாதரபாத அரண்பமாழ, 
அரண்பமாழ,   அரண்பமாழ என்ற தட்டசச்ரவன்.     எதாவத ஒர வாரத்்கத சடப்டனத் ரதான்றம். உடரன

  எழதத் பதாடங்கடரவன் என்றாராம்.  அதற்க அ.மதத்லங்கம்,  நானம் அரண்பமாழ,  அரண்பமாழ

 என்ற எழதகரறன்,   எனக்க ககத வரமாட்ரடங்கரத, என்றாராம்.

சரரஷ்-      நீங்கள் மதத்லங்கம் என்ற பசான்னதம் ஞாபகம் வரத.    எனக்கம் அவரக்கமான ஒர

 மன்னஞ்சல் பதாடரப்.  அவர் ' ’    தடம் பத்தரிக்ககயல் ஒர ககத எழதயரந்தார.்    அந்தக் ககத எனக்கப்

படத்தரந்தத.       எனக்க எப்பவரம இந்த க்ளாஸக்களான ககதகள் மனதல் நிற்கம். ' ’ரபாத , 
சா.  கந்தசாமயன் '    ’தக்ககயன் மத நான்க கண்கள் ,   ராரஜந்தர ரசாழனின் ' ’   சாவ இந்த மாதரி

  ககதகள்தான் மனதல் நிற்கம்.     நான் மதத்லங்கத்தற்க ஆங்கலத்தல் பமயல் எழதரனன், 
  க்ளாஸக்கல் ககதககள படக்கம்ரபாபதல்லாம்,   நான் ஒர stupid magical writer   என்பத ஞாபகம் வரம், 

என்ரறன். இல்கல,   நீங்கள் பபரந்தன்கமயாக பசால்றங்க,  என்ற பசான்னார.்   அப்ரபாத எனக்க writer’s 
block இரந்தத.          அதற்க அவர் எனக்க ப்ளாக் ஆக இரக்கம்ரபாத நான் ஆங்கல கவகதகள் படப்ரபன், 

    ப்ளாக் ரபாய் வடம் என்ற பசான்னார.்        அப்ரபாத ஒர நாள் பகழய பாடல் ரகட்கம்ரபாத எம்ஜஆர்

  சரராஜாரதவரயாட ஒர பாட்ட. '   ’   கட்டான கட்டழக கண்ணா என்ற ஒர பாட்ட.  சரராஜாரதவகயப்

   பாரத்்ததம் ப்ளாக் வலகவட்டத (சரிக்கறார)்.    நான் இகத அவரக்க எழதரனன்.    அடத்த நாரள ஒர

 ககத எழதரனன்.    அகதத் பதாடரந்்த ஒர ககத.

நரராபா-      பபாதவாக ஒரர அமரவ்ல் ஒர ககதகய எழதவடவரக்ளா?



சரரஷ்-    ஒரர அமரவ்ல் எழத மாட்ரடன்.    வட்டவட்டத்தான் எழத ரவண்டம்.

நரராபா-  தரத்த எழதவதண்டா?

சரரஷ்- உண்ட.  பரசரமானபன்னம்கட தரத்தயரக்கரறன்.   இந்த பதாகப்பல்கட

தரத்தயரக்கரறன்

நரராபா-     எழதம் இடம் சாரந்்த பசண்டபமண்ட் உண்டா? எஸ்.     ராவக்க அவரராட ரமகஜ தவர

   எங்ரகயம் எழதமடயாத என்றார,்        பஜயரமாகனக்க அவரகடய அகற மற்றம் கணினி மத படப்ப

உண்ட.

சரரஷ்-  அப்படபயல்லாம் இல்கல.   எங்க ரவண்டமானாலம் எழதரவன்.

நரராபா-     இப்ரபாதம் ககயல்தான் எழதகறரக்ளா அல்லத கணினியா?

சரரஷ்-  ககயல்தான் எழதகரறன்.      கணினியல் பதத் வரிக்க ரமல் எழதமடயாத.

நரராபா-         உங்களகடய எழதத் பாணி பற்ற சந்தர ராமசாம என்ன அபப்ராயம் பகாண்டரந்தார?் 
  உங்களகடயதம் அவரகடயதம் வத்தயாசமானத.

சரரஷ்-    அவரக்கமதல் பதாகப்ரப படத்தரந்தத.      வமலாதத்த மாலம்மன் பகாண்ட ரபாய் அவரிடம்

 பகாடதத்வட்ட வந்தார.்       அவர் அனப்பய கடதம் என்னிடம் இரக்கறதா என்ற பதரியவல்கல.  ஒரர

 அமரவ்ல் வாசத்ரதன்,    என ரநரம்கறயாக எழத இரந்தார.்  கறப்பாக '   ’ மகறந்த தரியம் கழவன்

  மன்னகர அவரக்கப் படத்தரந்தத.      அகதப் பற்ற ஒர தடகவ என்னிடம் ரபசயரக்கார.்

நரராபா-       பபாதவாரவ உங்கள் எல்லா பதாகப்பகளிலரம மன்னகரகள் சறப்பாக உள்ளன.  இந்த

 ககதகள் எப்படப்பட்டகவ,   எப்பட வாசக்கப்பட ரவண்டம்,     வமரச்னங்களக்க பதல் என்ற பசறவாக

இரக்கம்.       என்னவதமான கால மாற்றங்கள் உங்கள் எழத்தல் ஏற்பட்டரக்கறத,  என்ற

    எல்லாவற்கறயம் மன்னகரகள் பகாண்ரட வகதத்க் பகாள்ளலாம்.

சரரஷ்-    அவரக்கமதல் பதாகப்பம் படத்தரந்தத.   அடதத் வந்த '   ’   மகறந்த தரியம் கழவன ம் அதன்

 மன்னகரயம்கட படத்தரந்தத.        இதமகவம் வத்தயாசமான பதாகப்ப எனம் எண்ணம் அவரக்க

இரந்தத.     அகத என்னிடம் பகரந்்த பகாள்ளவம் பசய்தார.்  அவர் 2005     ல் இறந்த ரபாகம் வகரயல் நான்

    எழதய எல்லா ககதகளரம அவரக்க படத்தரந்தத.  என் ரமலம்,     எழதத்க்கள் மதம் மதப்பம் நல்ல

 அபபராயமம் கவத்தரந்தார.்

நரராபா-         வமலாதத்த மாமல்லன் உங்கள் பதாகப்கப அவரக்க பகாடத்த பறகதான் உங்கள்

  இரவரக்கம் அறமகம் ஏற்பட்டதா?

சரரஷ்- இல்கல.   அதற்க மன்ரப சந்ததத்வட்ரடன்.     அந்த பதாகப்பற்க அட்கட வடவகமப்பற்க



       வமலாதத்த மாமல்லன்தான் எங்ரகா ஆரவ்மாகச் பசன்ற ஏற்பாட பசய்தபகாண்ட வந்தார.்  இந்த

   பத்தகத்கத அவரத்ான் பகாண்ட ரசரத்்தார.்

      சந்தர ராமசாமக்க சஷ்யரக்ள் மாதரி நிகறய ரபர் இரந்தாரக்ள்.     ஆனால் அவரக்ள் அவரக்ளில் பலர்

  தனி ஆளகமயாக உரவாகனாரக்ள்.  அதற்க காரணம்,     கட இரப்பவரக்ள் தங்ககளஉணரந்்த பகாள்ள

  அவர்தண்டதலாக இரந்தார.்       மற்ற இடங்களில் சடரக்ளாக இரந்தவரக்ள் தனி ஆளகமகளாக

மலரவல்கல.  ஓரஷாவாகட்டம் ரஜ.  கரஷ்ணமரத்்தயா இரக்கட்டம்,   சடரக்ளடன் ரபசம்ரபாரத

      அவரக்ள் இவரக்ளிடம் எப்பட இரந்தாரக்ள் என்பத பதரிந்த வடகறத.   சந்தகனகள் பலகனமாக

இரக்கறத.    ஏரதா ஒர அபமானம் இரக்கலாம்,     இவங்க எதரப்ாரக்்கம் ஒன்ற அவரக்ளிடம் உள்ளத, 
   ஆகரவ சடரக்கள பபரிதாக எண்ணவதல்கல.     ஆனால் தனி ஆளகமயாக உரவாக்க ரவண்டரம?  அத

  சந்தர ராமசாமயால்தான் மடந்தத.

      ஆனால் அதற்க பறகஅவர் மாதரி யாரம் இல்கல.    எழத்தாளகரச் சத்த கட்டம் இல்கலரய. 
  ராமகரஷ்ணகனக்கட பசால்ல மடயாத.      பஜயரமாககனச் சத்த ஒர நண்பரக்ள் கட்டம் இரக்கறத. 

 கண்டலக்காகச் பசால்லவல்கல,    ஆனால் அதலரந்த ஒரவரம் வரவல்கலரய.   நான் பசால்ல

  வரவதன் பபாரள் ரவற,      சந்தர ராமசாமகய எல்ரலாரம் படம் என்ற பசான்னாரக்ள்.  அவகர கர

   ஸ்தானத்தல் கவத்தரக்கறாரக்ள் என்றாரக்ள்.       அவர் கர எனம் பதத்தற்க உண்கமயானஅரத்்தத்தல்

   பசயல்பட்டார் என்ற ரவண்டமானால் பசால்லலாம்.     ஒர பஜன் கர அப்படத்தாரன இரப்பார.்  ஒர பஜன்

கர,  தனக்க எதரான/     மாற்றான கரதத்க்கள் உகடயவரக்களயம் தன்கனயறயாமல் உரவாக்கவார.்

நரராபா-       உங்களகடய சல ககதகளில் கனவ ககலவதன் சத்தரம் வரகறத.  கறப்பாக '  பகல்

’கனவகள் ,   ஜடாமட கசர்சரிக்க பசல்வான்,     அங்ரக பாடபவகரப் பாரத்த் கனவ காண்பான், இப்பட, 
  காலத்கத வகளத்தலம் நிகழ்கறத.

சரரஷ்- '   கடந்த பகாண்டரக்கம் பதாகலவ'    என்ற ஒர ககத உள்ளத.    ஒர பதாகலரபச அகழப்ப

வரம்.    அதற்கப் பன் ககத தவங்கம்.        அந்தக் ககதமடயம் ரநரத்தல் இவன் அந்த பதாகலரபசகய

   எடப்பதற்காக பசன்ற பகாண்ரட இரப்பான். அவ்வளவதான்.     அந்த இகடபவளியல் ஒர ககதகய

பசால்லவடரவன்.  உடரன நம்மகடய, கற்பகன,    கற்பகன என்றம் பசால்லவடமடயாத,  எகதரயா

 ஒன்கற உரவாக்ககறத.   ஒரத்த பதாகலரபசயல் ரபசகறாள்,   இவரனாட நட்படன் இரப்பவள், 
    கணவனடன் சண்கடயட்ட கழந்கதயடன் வந்த வட்ரடன்,    என்கனஅகழதத்ச் பசல் என்கறாள். 

    அவகள ஒரவடதக்க அகழதத்ச் பசல்கறான்.    தற்பபாழத இங்க இரந்த பகாள்,   இங்கதான் தங்க

  கவக்க மடயம் என்கறான்.   ரவற வட பாரங்கள்,   அங்க தங்கக்பகாள்ளலாம் என்கறாள்,  அப்ரபாத

       ஜன்னல் வழயாக பபண்ணின் படத்கத வகரவகதக் கண்ட அகதப்பற்ற பசால்கறாள்.  களிதத்வட்ட

    ஈர மடகய கரழ இப்படரபாட்ட கசக்ககறாள்,  தண்ணீர் சதறம்.   கணவனடன் சண்கடயட்ட

வந்தரக்கறாள்,       இவனக்க அவகள இந்தக் ரகாலத்தல் பாரத்்தவடன் உணரச்ச் பபாங்கம்.  இபதன்ன

    பபரிய ரசாதகன என்ற எண்ணிக் பகாள்வான்.     அப்ரபாத பதாகலரபச அடக்கறரத எடக்க ரவண்டரம

  என்ற பசன்ற பகாண்டரப்பான். அவ்வளவதான்.      இந்த இகடபவளியல் ஒர ககதகய பசால்ல

வடகரறாம்.

'     த லாஸ்ட் படம்ப்ரடஷன் ஆஃப் ககரஸ்ட்'  ககத படத்ததல்கல,  பசால்லக் ரகள்வப்பட்டரக்ரகன்,  அவர்



        ககடச ரநரத்தல் தடர் என்ற அவரக்க ஒர கனவ ரபால் வரகறத.  அப்ரபாத கல்யாணமாக,  ரவற

       ஒரவளடன் கடம்பமாக இரப்பதாக ரதான்ற அடத்த கணம் இங்ரக வந்தவடகறார.்  அரத மாதரி, '  ரஜ

  பஜ சல கறப்பகள்',      ஒர நாவல் தவங்கம்ரபாத மசச்ந்தயல் ஒரவன் நிற்கறான்.  வாகன பநரிசல். 
    ஆனால் ககதமடயம்ரபாதம் அங்கதான் நிற்கறான்.     அந்த இகடபவளியல் ககத நிகழ்ந்த

மடந்தவடகறத.   இத ஒர உத்த.

நரராபா- '   பசாப்பன வாழ்வல் மகழ்ந்த'    ககதயலம் கட இம்மாதரி வரம்.

சரரஷ்- ஆம், அதலம்,    இன்னம் ரவற ககதகளிலம் வரம்.      அந்தக் ககதயல் எத நிஜம் எத கற்பகன, 
  எத நாம் நிகனப்பத?- '   பசாப்பன வாழ்வல் மகழ்ந்த'     ககதயல் இவன் ஒன்கற நிகனதத்க்பகாண்ட

இரப்பான்,   ஆனால் நடப்ப ரவற,      இந்த இகடபவளியல் நாம் ஒர ககத பசால்லவடகரறாம்.

     ஒர சம்பரதாயமான வடவத்தல் இரக்காத இந்தக் ககத.     அதல சலவஷயங்ககளச் பசால்ல மடயாத. 
   பதய தறப்பககளஅளிக்க ரவண்டம்.    இதற்க மன்ரனாட எல்லாம் இல்கல,  எனக்கா ரதான்றவததான். 
    இந்த மாதரி நிகறய ககதகள் உண்ட.      ஒரத்தன் ரபாய்க்பகாண்ட இரக்கம்ரபாரத ரவறஉலகம்

களம்பம்.    இகத நான் மன்னகரயரலரய பசால்லயரப்ரபன்,     ஒரஆசரியர் பாடம் நடத்தக்பகாண்ட

      இரக்கம்ரபாரத ஒரத்தன் பமரீனா பச் பசன்ற தரம்ப வடவான்.   ஆசரியர் இயற்பயல்

 நடத்தக்பகாண்ட இரக்கறார.்  அகதவட்டவட்ட,    இவன் பவளிரய ரவடக்கக பாரப்்பத,  அங்க நடப்பத

      இகதபயல்லாம் சத்தரிதத்வட்ட ஆசரியர் இயற்பயல் நடதத்வகதச் பசால்வரதாடமடதத்வடலாம். 
  இபதல்லாம் ஒர உத்த.

  ஒரத்தன் ஒர ரகாப்கபயல்,    ஒர மடறபராந்தகயக் கடதத்வட்ட,  அடத்தத கடப்பதற்கள்,  ஒர

   பபண்ணடன் ரசரந்்த வாழ்ந்தவட்ட வரவான்.   இரண்ட வரிதான் வரம்.   இத என் பாணி,  ஆனால்

    பபாதவாக சம்பரதாயமாக இரப்பதற்கம் இகசபவன்தான் நான்.

நரராபா- '  சறமயம் வண்ணதத்ப்பசச்யம்'   வாசக்கம்ரபாத இப்ரபாத "  பகனவக் கட்டகர"   என்ற ஒர

 வகககமஉள்ளத.  ககத இல்லாமல்,    கட்டகரயன் வடவஆனால் பகனவ.     இத ஒர பகனவக் கட்டகர

   என்ற வககபடத்தலாம் என்ற ரதான்றயத.

சரரஷ்- 'கலந்தகரயாடல்’ இரக்கறரத,    அகத நான் கட்டகரயாகத்தான் எழதரனன்.   அவரக்ள் அகத

 ககதயாக ரபாட்டவட்டாரக்ள்.      நான் கட்டகரயாக எழதனால் ககதயாக ரபாட்டால் எப்பட?  என்ற

ரகட்ரடன்.      அத ககத மாதரிதாரன இரந்தத என்ற பசான்னாரக்ள்.     சரி அப்பட என்றால் ககதயாகரவ

   கவதத்க் பகாள்ளங்கள் என்ற பசால்லட்ரடன்.    அதற்கள் ககத என்ரற பரசரமாகவட்டத.  ஆனால்

   கட்டகர என்ற நிகனதத்தான் அனப்பரனன்.      ஆனால் தகலப்பல் கட்டகர என்ற கறப்பட்ரடனா

 என்ற நிகனவல்கல.

    இந்தக் ககத கட்டகர மாதரிதான் இரக்கம்.     நீங்கள் ரபாரப்ஹஸ்சனகடய ககதகள் எல்லாம் படதத்ப்

பாரத்்ததண்டா?    பல ககதகளில் கதாபாத்தரங்கரள இரக்காத,  சம்பவங்கரள இரக்காத,   ஆனால் அவர்

   ஏரதா ஒன்கற பசால்லக்பகாண்ரட ரபாவார.்      நமக்க அத பகாஞ்சம் படப்பதற்க சரமமாகவம்

இரக்கம்.        பதகமப்பத்தன் இப்பட எத்தகனரயா ககதககள கரதத்ர அடப்பகடயல் எழத

இரக்கறார.்     நானம் அரத மாதரி எழத பாரத்்ரதன்.    நாம் தான் ரீல் வடரவாரம,  ரடாகடா ரசானி,  நான்



  தாய்லாந்தல் இரந்த வந்தரக்கரறன்,       என்ற இத மாதரி எழதவத எல்லாம் உற்சாகமாக இரக்கம்.

நரராபா-      சமரியா ககதகள் என்ரற தனியா இரக்கம் ரபாலரக்கறரத,    ஒர ஐந்தாற ககதகள்

பசால்லலாமா...

சரரஷ்-   இரண்ரடா மன்ரறா இரக்கலாம்...     எனக்க அந்த மாதரி எழதப் படக்கம்.  அபமரிக்காவல்

    இரந்த வமானத்தல் வந்த பகாண்ட இரந்ரதன்.    அரரக ரவற ஒரவர் அமரந்்தரப்பார.்   அவர் பபயர்

 ரடாகடா ரசானி,    என்பத ரபால ரீல் வடகரறன், அவர,்      உடரன என்னகடய நாவலல் இந்த நாவல்தான்

    சறந்த நாவல் என்ற நான் எண்ணகரறன்,      மற்றவரக்ள் எல்ரலாரம் இன்பனார நாவகல சறந்த நாவல், 
 என்ற நிகனக்கறாரக்ள்.      நீங்கள் எப்பட எழத வந்தரக்ள் என்ற ரகடக்றார.்     உடரன எனக்க ஒர கர

இரந்தார,்    என்ற அந்தக் ககதகயச் பசால்கறார.்  படாகரடா ரசானிதாரன,  அவர் பபயர?்

நரராபா-  படாகரடா ரஷானி.

சரரஷ்-  ரீல் வடவததான்.     இத எல்லாவற்றற்கம் உண்டான பதல் '  பகனவகளின் உகரயாடல்' ககதயல்
உள்ளத.  எத நிஜம்,  எத பகனவ,    எத பபாய் என்ரற பதரியாத.     என் பமாத்த பகடப்பலகத்தன் ஆதாரரம

இததான்.  எத நிஜம்,  எத பகனவ,    எத பபாய் என்ரற பதரியாத

நரராபா- '  அந்த மகம்'       ககதயல் அந்தப் பபண் கட்டத்தட்ட வஸ்வரப தரிசனம் மாதரி,   வராட வடவம்

பகாள்கறாள்,    ஒவ்பவார அங்கத்தலம் ஒவ்பவான்ற வரகறத.

சரரஷ்-  கறயடதான் அத.     அந்த மாதரி பநகறய கறயடகள் உண்ட. '  ’  வரித்த கந்தல் கபத்தயம்

   மணப்பபண் ரகாலத்தல் அமரவ்த ரபால..

நரராபா-  அந்த '  எலம்பக் கடகள்' ககத...

சரரஷ்-       அகதப் பற்ற சந்தர ராமசாம கடதம் எழத இரந்தார.்      நீண்ட நாட்களக்க பறக நல்ல ககத

 வாசத்த நிகறவ,     நன்றாக இரந்தத என்ற எழதஇரந்தார.்

நரராபா- '  காலத்தன் அலமாரி', 'எலம்பக்கடகள்,' 'மரம்க்ககத,'    இபதல்லாம் ரசரத்த் படக்கம்ரபாத

  ஒர அரசயல் அகமப்ப, ராணவம்,      ராணவஅதத்மறல்கள் பற்றய ஒர பாரக்வ ககடக்கறத.

சரரஷ்-       ஒர அரசாங்கம் நிகனக்கம்ரபாத ஒர சரித்தரத்கதரய மாற்ற மடயம்.   அந்த சமகத்தல்

        இரக்கக்கடய மக்கள் மத்தயல ஒரஆழமான பளகவயம் ஆதாரபரவ்மாக ஏற்படத்த மடயம். 
'எலம்பக்கடகள்',      ககதயல் சரவ்ாதகாரி வரலாற்கற மாற்ற எழதச் பசால்கறான்.  இப்படச்

பசான்னால்,        இந்த இரண்ட ஜனங்களக்கம் மத்தயல் ஒர பபரிய பளவ உண்டாகம்,  சறபான்கமயனர்

        தான் பபரம்பான்கமயனகர பகான்ற பணமாக கவத்தரக்கறாரக்ள் என்ற மாற்றச் பசால்ல

பசால்வார.்   மானடவயலாளர் மனரீதயாக பாதக்கப்படகறார.்    பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக மனம்

பாதக்கப்படகறத.         இறதயல் ஏரதா ஒர சக்தக்க கழ்படந்ததான் நடக்க ரவண்டம் என்ற

  மனரநாயாளி ஆகவடகறார.்   மக்கயமான ககததான் அத.



   இத எல்லாரம வத்தயாசமான ககதகள்தாரன,     அரத மாதரி பாணியம் வத்தயாசமான பாணிதான். 
  எழதப்பட்ட மகறயம் வத்தயாசமானததான்,  களமம் வத்தயாசமானததான்.  கதாபாத்தரங்களம்

 வத்தயாசமான கதாபாத்தரங்கள்தான்.

நரராபா-   நீங்கள் ஒர ரநரக்ாணலல்,     பஜயகாந்தன் நீதயன்பாற்பட்ட நின்ற ஒரஆள்,   அந்த நீத

    மக்கயமான இடமாக படகறத என்ற பசால்லயரந்தரக்ள்

சரரஷ்-        என்னகடய மனகத வடவகமத்ததல் அவரக்க ஒர பபரிய பங்க இரக்க.

நரராபா-     ஆனால் அத உங்கள் ககதகளில் பவளிப்படவல்கல, இல்கலயா?

சரரஷ்- இல்கல. பவளிப்படாத.      அரசாகமத்தரனிடம் உங்களக்க படத்த எழத்தாளர் யாபரன்ற

ரகட்டால், ரதவன்,  கல்க என்கறார.்       அவர் எழதத்க்கம் இவரக்ளின் எழதத்க்கம் ஏதாவத சம்பந்தம்

உண்டா?

      தமழ் இலக்கய உலகத்தல் பபரிய ஆட்கள் என்ற அரசாகமத்தரன், ஜானகராமன்,   பஜயகாந்தன் என

   இவரக்கள எல்லாம் பசால்கறாரக்ள் இல்கலயா? எனக்க,   ஜானகராமன் நல்ல எழத்தாளரத்ான், 
   அபதல்லாம் ஒன்றம் பரசச்கனககடயாத.  அவரராட 'மரப்பச'- 'ரமாகமள்'   என்கனஅவ்வளவாக

ஈரக்்கவல்கல,      வளவள என்ற ககத மக்கள் ரபசக்பகாண்ரட இரக்கறாரக்ள்- 'அட'    என்ற ஒர ககத

உள்ளத,   மகமக்கயமான ககத. கறநாவல்,   மகப்படத்த ககதயம் கட,    அவர் ஒரமக்கயமான

    எழத்தாளர் எப்படயம் மக்ககள பசன்றகடந்த வடவார.்      அவரத ககதகளில் எப்பவம் ஒர அழகான

 பபண் வந்தவடவாள்.

நரராபா-      உங்கள் பமாழகய நீங்கள் எப்பட வடவகமதத்க் பகாண்டரக்ள்? பரக்கஞபரவ்மாகவா? 
      ஒவ்பவார வாரத்்கதக்கம் கனம் அளிதத் மகவம் கவனமாக இரப்பரக்ளா? நகடயல்,  உணரவ்ககள

     பவளிரயற்ற பகாஞ்சம் பவலக நின்ற எழதவதாக ரதான்றயத.

சரரஷ்-     நான் எழதம்ரபாத மக கவனமாகத்தான் எழதரவன்,   வாக்கயங்கள் சரியாக அகமகறதா, 
 என்ற பாரப்்ரபன்.   பசண்டன்ஸ் சரியா அகமயதா, என்னன்ன.     அப்படயம் பரசரம் ஆனபறக

    வாக்கயங்ககள மாற்றப் ரபாட்டரக்கலாரமா என்ற நிகனப்ரபன்.   அதல மகவம்

 பரக்கஞபரவ்மாகத்தான் இரப்ரபன்.      எனக்க வளவள என்ற பசால்வத ஒதத் வராத.   ஒரவஷயத்கதச்

    சரக்கமாக பசால்ல ரவண்டம் என பாரப்்ரபன்.     எதற்காக வளவள என்ற இழக்க ரவண்டம்? 
 சரக்கமாகச் பசால்லங்கள்.      இந்த வவரகணஎல்லாம் யார் உன்கன ரகட்டாரக்ள்.  அபதல்லாம்

ரதகவயல்கல.  தகரசச்கல ரபாட்டரக்க,  அத ரபாட்டரக்க,  இத ரபாட்டரக்க,   தகரசச்கல அந்த

 நிறத்தல் இரந்தத,   இந்த நிறத்தல் இரந்தத,  யாபரல்லாம் இரந்தாரக்ள்-    இபதல்லாம் எதற்க எழத

 பகாண்ட இரக்கறரக்ள்? வந்தான்,  ரபசக்பகாண்ட இரந்தான்,  இகத பசய்தான்,  சரக்கமாகச்

பசால்லங்கள்,   வளவள என்ற ரபசாரத,      என பசால்லம் வககயல்தான் அந்த ககதகள் உள்ளன. 
  அபப்டத்தான் எழதவம் மடயம்.        எனக்க அவசயம் மகந்தால் மட்டம் சல பற வவரகணகள் வரம். 
   பறசச்த்தரிப்ப மகவம் ககறவாகத்தான் இரக்கம்.

     ஜானகராமன் ககதயல் உகரயாடல்கள் பக்கம் பக்கமாக நீளம்.    உள்ளத்தல் ஏரதா ஒன்கற



 மகறத்தக்பகாண்ட ரபசக்பகாள்வாரக்ள்.    அகத அவர் அப்படரய காண்பப்பார.்   அந்த மாதரியான

   உகரயாடல்கள் என்னால் எழதமடயாத.     அரத மாதரி பறசச்த்தரிப்பகள் அதகமாக எழதவதம்- 
மடயாத.

நரராபா-     நீங்கள் எழதயதரலரய பபரிய ககத எத?

சரரஷ்- '  காலத்தன் அலமாரி'தான். ஏபழட்ட,   ஒன்பத பக்கங்கள் ரபாகம், '    ஒர இடத்தற்க பல

வகரபடங்கள்..’  ககதயம்கட பபரிததான்.

'  தரமணவரரவற்ப'    என்ற ஒர ககத இரக்கத.    அதமன்ற தண்டாக இரக்கம்.  எளிய ககத,  எளிதாக

    வாசக்கம்ரபாத நீங்கள் என்ன பசய்வரக்ள் என்றால்,     பமாத்தம் மன்ற பகதகள் உள்ளனஅல்லவா, 
     இதல் மன்றாவகதயம் மதல் பகதகயயம் இடம் மாற்ற,   இரண்டாவகத இரண்டாவதாகரவ வாசத்தால்

 சாதாரண ககத

நரராபா-    எனக்க உங்கள் பதாகப்பகளில் '  நானம் ஒரவன்'  மகவம் படத்தரந்தத.

சரரஷ்-  கதாபாத்தரச் சத்தரிப்ப, வவரகணகள்,   எல்லாரம நன்றாக வந்தரக்கம்.

நரராபா-   மற்ற ககதகரளாட ஒப்படம்ரபாத,     உணரவ்களம் பகாஞ்சம் தக்கதலாக இரந்ததாக

ரதான்றயத

சரரஷ்-   அத இறக்கம் ககறவ.       மற்ற ககதகள் எல்லாம் பகாஞ்சம் இறக்கம் அதகமாக இரக்கம்.  இதல்

 பகாஞ்சம் பநகழ்வாக

 எழதயரப்ரபன்.  ஆனால் என்னன்னா,  இந்த '  நானம் ஒரவன்'   பதாகப்ப அதகமாக ரபசப்படவல்கல. 
   அத ஏன் என்ரற பதரியவல்கல.

நரராபா-      உங்கள் பாணி இல்கல என்பதால் அப்படஆகயரக்கமா?

சரரஷ்-  காலசச்வடல் கவத்தரப்பாரக்ள், '  மாபபரம் சதாட்டம்’  வாங்கச் பசல்வாரக்ள்,  ஆனால் 'நானம்
ஒரவன்’  வாங்க மாட்டாரக்ள்.   அரத ரபால் '  நடன மங்கக' ஓடவட்டத. '  ’   இடப்பக்க மக்கத்த யம் நன்றாக

ரபாகறத.

நரராபா-   சாகத்ய அகாபதமவரத,     பரிந்தகரகள் இத மாதரி எதவம் நிகழ்ந்தள்ளதா?

சரரஷ்-     ஒரவரதகட இதவகர யாரம் பகாடத்ததல்கல.

நரராபா-     அகதப்பற்றய வரத்தம் ஏதம் உண்டா உங்களக்க?

சரரஷ்-  மகழ்சச்யாகத்தான் இரக்ரகன்!



நரராபா-      இல்கல சரியான அங்ககாரம் இல்கலரய எனம் வரத்தம்?

சரரஷ்-   மன்னரர பசான்னத ரபால்,       என்னகடய எழதத் மற்றம் பாணி பகாஞ்சம் அறவாரந்்த

எழத்தாளரக்ள்,      அறவாரந்்த வாசகரக்ளக்கதான் படக்கம் எனம் எண்ணம் எனக்கண்ட.  பபரிய

      பரப்கப என்னால் அகடயமடயாத எனம் எண்ணமம் உண்ட.     இததான் தகல எழதத் என்ற

 ஏற்றபகாள்ள ரவண்டயததான்.

    லத்தன் அபமரிக்க பாணிகய அங்கள்ள மக்கள்,      பவகஜனமக்கள் தங்களகடய பாணியாக இயல்பாக

     எப்பட ஏற்றக் பகாண்டாரக்ரளா அப்பட இங்க ஏற்றபகாள்ளப்படாத,    இங்க அம்மாதரி சழல் இல்கல.

நரராபா-        நியாயமாக பாரத்்தால் மகாபாரத ககதககளப் படத்தரக்கம் மக்களக்க இந்த

  ககதகள்தாரன உவக்க ரவண்டம்.

சரரஷ்- வராத.  அத வராத.     அதனகடரய ககத பசால்லல் ரநரக்்ரகாட்டல் உள்ளத.  இதல்

  என்னபவல்லாரமா வந்த கலந்தவடகறத.     ஆகரவ இகத ஒப்படவத சரியாக வராத.  மகாபாரதத்தலம்

    மாய யதாரத்்த வஷயங்கள் நிகறய உண்ட.

நரராபா-           அகத இயல்பாக எடதத்க்பகாண்ட நம் மக்களின் மனங்களக்கள் இந்த பாணி ஏன் நகழய

 மடயாமல் ரபாகறத?

சரரஷ்-     சந்தர ராமசாமகட மாரக்்பகஸ்கச மன்கவதத் பசான்னார-்   மாரக்்பகஸ் வரனாதங்ககள

எழதபவர.்       இந்த வரனாதங்கள் இந்தய பராணங்களிலம் இதகாசங்களிலம் நிகறயரவ உள்ளன.  ஆக

         இங்கரப்பவரக்ளக்க அத பபரிய வஷயமாக பதரிய ரவண்டய அவசயமல்கல என்பத ரபால

பசால்லயரக்கறார.்      ஆனால் என்னகடய எழதத் அந்த மாதரி ககடயாத.  அந்த வககயல், 
   மாரக்்பகஸ்ஸனகடயவரனாதங்கள் மாதரி வராத.   இத ரவற மாதரி,    பததாக யாராவத பபயர்

 கவக்க ரவண்டம்.

 அவர் பசால்கறார,்         ஒர கரங்க வாகலச் சரட்ட நாற்காலயாக்க அரசகனவட உயரத்தல் அமரக்றத. 
     வாலல் தகய ஏந்த ஒர நகரத்கதரய எரிக்கறத.    இபதல்லாம் மாய யதாரத்்தவாதம் தாரன?  என்ற

ரகடக்றார.்      இதல் இல்லாத எகத அதல் காணப் ரபாகறரக்ள்?    அவரக்க மாரக்்பகஸ் அதகமாக

 ஈரத்்ததாக பதரியவல்கல.      ஆனால் ரபாரப்ஹஸ் பற்ற பராம்ப ரபச இரக்கறார.் அதனால்,  இந்த

     எழதத்க்ககள நீங்க அந்த வககயல் ரசரக்்க மடயாத. பராணங்கள்,    இதகாசங்கள் வககயல் இத

ரசராத.        எல்ரலாகரயம் ஈரக்்கவல்கல எனம்ரபாரத இத ரவற வகக என்பத நிறவப்படகறத.

    என்னகடய பத்தகங்கள் பசன்ற ரசரவ்த கடனம்.    பஜயகாந்தன் பசன்ற ரசரந்்த வடவார,்  ராமசாம

  பசன்ற ரசரவ்தம்கட கஷ்டம்தான்,   அத நம்கமச் சண்டம்.     எல்லாரம் நன்றாக இரக்கறத என்ற

   பசால்கறாரக்ரள என்ற நிகனதத்க்பகாண்ட வாங்கவாரக்ள். அவ்வளவதான்.  எதரக்ாலத்தல்

    அவரகடய ககதகள் பசன்ற ரசரவ்தம் கஷ்டம்தான்.    பதகமப்பத்தன் ககதகள் பசன்ற ரசரலாம், 
      ஏபனனில் இறதயல் ஏரதா பாடத்கதரயா எகதரயா ஒன்கற பசால்லவடகறார.்  அவரகடயதல்

   அறவபரவ்மான ககதகள் நிகறய உண்ட.



நரராபா- இறதயாக,       நீங்கள் எதற்காக எழதகறரக்ள் எனக் ரகட்டால் என்ன பசால்வரக்ள்?  எழத்தன்

    வழ நீங்கள் அகடயமற்படவத என்ன?

சரரஷ்-   பகடப்ப மனநிகல உள்ளவரக்ள்,  எழத்தாளரக்ளாக உரவாகறாரக்ள்.   இந்தப் பகடப்ப

 மனநிகலரய கவகதககளயம், சறககதககளயம்,  நாவல்ககளயம் உரவாக்ககன்றன.  தனிமனித

நிகலயலம்,       சமக மனித நிகலயலம் அகவக்க சல பாரக்வகள் உரவாகன்றன.   இந்தப் பாரக்வகள்

   பகடப்பககளஉரவாக்கவதல் பன்பலமாக இரக்கன்றன.    பகழய மதப்படககளக் ரகள்வ ரகட்கம், 
     அவற்கறக் ககலக்கம் பகடப்பககள பஜயகாந்தன் பபரவாரியாக உரவாக்கனார.்   அவரர என்

   வழககளத் தறந்த ஆசானாக இரந்தார.்        நான் என் பாணி எழதத்க்களால் ரவற வககயல் அவகரப்

   பன் பதாடரந்்ரதன் என நிகனக்கரறன்.

   பகழய சமக மதப்படககளக் ககலப்பதலம்,      மாயத்தன்கம வாய்ந்த பாணியனால் பல வழககளத்

தறப்பதலம்,      தரக்்கத்தற்க பலப்படாத வாழ்வன் அபத்தத் தரப்பங்ககளக் கறவதலம்,  படபடாத

     வாழ்வன் மரம்ங்ககளக் காண்பப்பதலம் நான் ஈடபாடாக இரந்ரதன்.    இவற்கற நவனச் பசவ்வயல்

     பகடப்பகளாக மாற்றரவண்டம் என்ற நிகனப்ப எனக்க இரக்கறத.   வழக்கமான பசவ்வயல்

        பகடப்பகளம் என் தனிப்பட்ட வரப்பத்தற்கரியதாக இரக்கன்றன என்பகதயம் நான் கற

ரவண்டயள்ளத.

      எதற்காக எழதகரறன் என்ற ரகள்வ என்கனத் தடக்கட கவத்தாலம்,    இவ்வாற ஏரதரதா பசால்ல

கவக்கறத.

           எழத்தன் வழயாக நீங்கள் அகடயமகனவத என்ன என்ற ரகள்வக்கான பதலம் ரமற்கறய பதலல்

மகறந்தள்ளத.

    ஓர் இலக்கயக் கட்டத்தல் பாரக்வயாளனாக இரந்ரதன்.    ரபாடயத்தல் கவஞர் இன்பனார

   கவகதகயப் பற்றப் ரபசக் பகாண்டரந்தார.்      சவரின் இர பக்கமம் கழல் வளக்ககள் இரந்தன. 
      ரபாடயத்தற்க பன்பறம் கண்ணாடயால் ஆன தடப்ப பவளிப்பறம் பதரிந்தத.  பவயல் ரநரம். 

        கண்ணாடக்க மறபறம் அடக்கம் பவயல் அகறக்கள் பரதபலதத் ரபசக்பகாண்டரக்கம் கவஞரின்

      உரவத்கத நிழலாக மாற்றப் பாரக்வக்கத் பதளிவாகத் பதரியாமல் ஆக்கக்பகாண்டரந்தத.  அந்தக்

       கண்ணாடத் தடப்கப ஒர தகரசச்கலயால் மகறத்தால் பவளிசச்ம் உள்ரள வராத.  ரபாடயத்தல்

   ரபசக்பகாண்டரக்கம் கவஞகரத் பதளிவாக பாரக்்கமடயம்.

     பக்கத்தலரந்தவரிடம் இந்தப் பரசச்கனகயப் பற்ற ரபசக் பகாண்டரந்ரதன்.  எனக்க மன்வரிகசயல்

     அமரந்்தரந்த கட்டம் நடதத்ம் அகமப்பாளரக்கத் பதாடரப்கடயவரிடம் கறரனன்.  ஒன்றம்

நடக்கவல்கல.      என்கனக் கடந்த பசல்லம் பணியாளரக்ளிடம் கற மயன்ரறன்.    அவரக்ள் என் பக்கம்

 தரம்பக்கட பாரக்கவல்கல.         ரவற யாரக்கம் இத ஒர சக்கலாக இரந்ததா என்ற எனக்கத்

பதரியவல்கல.         அப்படரய இரந்தாலம் அகதச் சரி பசய்வத தன்னகடய ரவகலயல்ல என்ற நிகனதத்

அமரந்்தரப்பாரக்ள்.       கட்டம் நடதத்ம் அகமப்பன் பரதானமானவர் என்கனக் கடந்த பசன்றரபாத, 
    அவகர அகழதத் என்னரகல் அமரச் பசய்த,     ரபசக்பகாண்டரக்கம் கவஞரின் உரவம் நிழலாகத்

   பதளிவாக பதரியாதகதப் பாரக்்கச் பசான்ரனன்.    தகரசச்கலயால் கண்ணாடகய மகறத்தால்

   பவளிரய உள்ள பவளிசச்ம் பரதபலக்காத,     கவஞரின் உரவம் பதளிவாகத் பதரியம் என்ரறன்.  அவர்



    பசன்ற சறத ரநரத்தல் ஒர பணியாளர,்   தகரசச்கலயனால் கண்ணாடகய மகறத்தார.்  இப்ரபாத

   கவஞரின் உரவம் பதளிவாகத் பதரிந்தத.      பறகதான் என்னால் சகஜ நிகலக்க வர மடந்தத. 
    –       கவஞனின் ரபசக்சயம் என்னால் கவனிக்க மடந்தத இத நான் கறமகனவத பற்றய ஓர் உவமானம். 

நிகழ்சச்.

நிகறவ.



   சந்தப்பம் சந்தப்ப நிமத்தமம் - நரராபா

          மகலயக எழத்தாளர் பதளிவத்கத ரஜாபசப் அவரக்ளின் வஷ்ணபர வரதவழாவன் ரபாத தான்

    மதன்மகறயாக எழத்தாளர் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்கதச் சந்தத்ரதன்.  அவரடன்

       ஒரங்ககமக்கப்பட்ட உகரயாடல் அமரவ்ல் அவரத ககதகளின் பரிணாமத்கத பற்ற ரபசனார.் அதற்க
    மன் ஒன்றரண்ட ககதகள் உதரியாக வாசத்தரக்கரறன்.    அசச்ந்தப்பன் வகளவாக அவரகடய

'  நடன மங்கக’  பதாகப்கப வாசத்ரதன்.       அகதப்பற்ற ஒர சறயஅறமகக் கறப்கபயம் எழத

இரந்ரதன்.    தமழன் தனிதத்வமான கரல் அவரகடயத.      அதன் பபாரட்ரட பவக மக்கள் பரப்கப

   எளிதல் அகடயமடயாததம் கட.

        பதாகக காலாண்ட எழத்தாளர் சறப்பதழ் எப்ரபாதம் பபரம் உகழப்கபக் ரகாரவத

  அதற்ககணயான நிகறகவயம் அளிப்பத.  எழத்தாளர் ந.     மதத்சாமக்க அடத்த சறப்பதழ் என

      அறவதத் ஒர வரடத்தற்க ரமலாகயம் அகதமன்பனடக்க இயலவல்கல.   இந்நிகலயல் மண்டம்

    எழத்தாளர் சறப்பதழ்கள் பதப்பப்பத பற்ற ரபசரனாம்.  சரரஷ்கமார இந்தரஜத்,  யவன் சந்தரரசகர,் 
 கரனர் ஜாகரர்ாஜா,  தலப் கமார,்  யமா வாசக,  தமழ் மகன்,  கண்மணி கணரசகரன்,  வட்டல் ராவ், 

      சப்ரபாரத மணியன் என்பறார உத்ரதச பட்டயல் மனதல் ஓடயத.     நண்பர் எழதத் அபலக்சன் மரணச்

        சடங்கல் கலந்தபகாள்ள மதகரக்கச் பசன்ற ரபாத பஜயரமாகன் அகறயல் சரரஷ்கமார

          இந்தரஜத்கத சந்தத்ததம் அவரர சரியான பதாடக்கம் எனத் ரதான்ற அவரிடம் அனமதயம் பபற்ற

வந்ரதன்.     அவரகடய சபாரிசன் ரபரில் மரரகச பாண்டயன், ஜயபாஸ்கரன், சமயரவல்,  ரதரவந்தர

பபத,        சகமாரன் என பலமத்த எழத்தாளரக்கள பதாடரப்பகாண்ட கட்டகரககளக் ரகட்ரடன். 
        ராரமஸ்வரத்கத பன்பலமாகக் பகாண்ட ககதயல் நானறந்த ஒரவகர அகடயாளம் காணமடந்தத, 

   ஆரவ்ம் தாங்காமல் அவரிடரம ரகட்ரடன். வயப்பகடந்தார.்     இத வகரயலான ஐந்த சறககதத்

பதாகப்பக்ககளயம்,       மந்கதய ரநரக்ாணல்களின் பரதககளயம் அவரர கரியரில் அனப்பகவத்தார.் 
    வாங்கக் பகாள்கரறன் அதரவமகற என்ரறன்.    இலவசமாகப் பபறவதல் ஏரதா கசச்ம், சங்கடம். 

    தயங்க ரவண்டயதல்கல எனஅவரர அனப்பனார.் தராநத,   ரபசம் பதய சக்த, காலசச்வட,  பவத்த

அய்யனார,்          ஷங்கர் ராம சப்பரமணியன் எனஅவரக்ள் எடத்த ரநரக்ாணல்ககள வாசதத் மடத்த

   ரபாத உண்கமயல் ரசாரர்வ உண்டானத.       இக்ரகள்வககள மற என்ன ரகட்டவட மடயம் என்ற

 கழப்பம் ரநரிட்டத.     ரமலம் நாஞ்சல் நாடன் மற்றம் ச.    ரவணரகாபால் ஆகரயாரின் ரநரக்ாணல்

  ரகாகவ நண்பரக்ள் உதவயால்,     கறப்பாக கண்ணன் தண்டபாணியன் உகழப்பல் உரவானத.  கடலர்

    சனவம் ககடச ரநரத்தல் வர மடயவல்கல.      சறப்பதழன் மக மக்கயமான பணி என்பத

ரநரக்ாணல்தான்.    அதரவ இதழன் தரத்கத நிகலநிறதத்கறத.    அவ்வககயல் இதவகரயலானமன்ற

  ரநரக்ாணல்களம் எழத்தாளரக்ளின் வாழ்கவ, எழத்கத, தயரங்ககள,    அவரக்கள எழதத் தண்டம்

  ஆற்றல்ககள பவளிக்பகாணரந்்த இரக்கன்றன.      இந்தக் கவகலககள மனதல் சமந்த பகாண்ட

  சந்தப்பக்காக நாள் கறத்ரதாம்.

         அரசப் பணியலரந்த ஒய்வ பபற்றரந்தாலம் கட டவஎஸ் நிறவனத்தற்க ஆரலாசகராக தகழ்கறார்

 “    ” ஆகரவ பரண்ட நாள் மன்னாடரய பசால்லங்க என்றார.்  நவம்பர் 12,    ஞாயற்றக் கழகம அவரகடய

   வட்டரலரய சந்தக்கலாம் என்றமடவானத.     காகலயல் காகரக்கடயல் இரந்த களம்ப பத்ரதகாலக்க

   மாட்டத்தாவணியல் இறங்க அவகர அகழத்ரதன்.     வயகம் அகமத்த ஆட்ரடாக்காரரக்ளிடம் இரந்த



   பளந்த பகாண்ட பவளிரய வந்ரதன்.   மதகர பவயல் உகறக்கவல்கல.   இடம் பசால்வதற்காக

  ஆட்ரடாக்காரரிடம் பகாடங்கள் என்றார.்    யாதவா பபண்கள் கல்லரிக்க அரரக,    பபாறயாளர் நகர் என

 வழ பசான்னார.்    “  ”  ஆட்ரடா பறப்பட்டதம் தான் எவ்ரளா ரவணம் என்ற ரகட்ரடன். “   ஓங்கட்ட வாங்க

 ”  ரவணாம்ன பசால்லரகாற என்றார் ஆட்ரடாகாரர.்

       மதகர பறநகர் பகதகளில் ஆட்ரடா ரமட பள்ளங்களில் ஏற இறங்கயத.     வாசல் கம்ப ரகட்டன் ஒர

 எல்கலயல் என்.ஆர.்  சரரஷ் கமார,்     தாசல்தார் எனம் சறய பபயரப்்பலகக பதாங்கயத,  மற

      எல்கலயல் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் என்ற மற்பறார பபயரப்்பலகக பதாங்கயத.  தனத கல்வ, 
பரவ்கம்,         பதவ எல்லாவற்கறயம் தறந்த நவன எழத்தாளராக இரட்கட வாழ்வ வாழ்ந்த

  பகாண்டரக்கறார் என எண்ணிக்பகாண்ரடன்.      ரநரத்்தயான சட்கட ரபண்ட்டடன் வாசலல் வந்த

வரரவற்றார.்        அவகர எப்ரபாதம் இப்பட ரநரத்்தயான ரதாரகணயரலரய கண்டரக்கரறன் என்பத

 நிகனவக்க வந்தத.      அப்பட நானறந்த மற்பறார எழத்தாளர் நாஞ்சல் நாடன்.  எப்ரபாதம் காலகற, 
 சப்பாதத்க்கள் அணிந்த,     மழக்கக சட்கட ரபாட்டத் தான் வரவார.் “    வட்ல மக வட்டக்க

ரபாயரக்காங்க.      இல்கலனா ஒர நல்ல கசவ சாப்பாட சாப்பட்டரக்கலாம்.” என்றார.்   ஒற்கறஆண்

      தனித்தரக்கம் இல்லங்ககளப் ரபால் அல்லாமல் வட ரநரத்்தயாக இரந்தத.   பசாற்சக்கனம் அல்லத

          கட்டப்பாட்டன் மத மகந்த கவனம் பகாள்வத என்பதம் கட அவரகடயஆளகமயன் நீட்சயாகரவ

பதன்பட்டத.   கடத்தல் தட்கடயான எல்.ஈ.     ட பதாகலக்காட்சயல் கரப்பபவள்களப் பாடல்

ஓடக்பகாண்டரந்தத.       காகரக்கட பசட்டநாட்ட பலகாரங்ககளயம் எனத இர பமாழயாக்கப்

  பத்தகங்ககளயம் அவரக்க அளித்ரதன். “    ரபர சரரஷ்கமார் இந்தரஜத் இல்ல,  சரரஷ்கமார இந்தரஜத்,
     ”     பத்தகத்த படசச்வங்க கட இந்த தப்ப பண்ணிரவாங்க என்ற எனத ஃரபஸ்பக் அறவப்கபச்

 சட்டக்காட்ட கறனார.்      அவர் பசான்ன பறகதான் நான் அகதக் கவனித்ரதன்.    ஒர பபரிய அலவலக

ரமகஜ,      பக்கவாட்டல் இரம்ப அலமாரி நிகறயப் பத்தகங்கள் இரந்தன.    அவரக்கப் பல வரடங்களாக

  சரக்்ககர ரநாய் உண்ட.    ஆகரவ இன்சலன் ரபாட்டக் பகாள்கறார.் “  என்ன ரவணாலம்,  எப்ப

  ரவணாலம் ஆகலாம் இல்லயா,   கண்ணன் கட்ட பசான்ரனன்,   ஒரஆளஅனப்பனார,்   வண்டல பவசச்

    கபண்ட பசஞ்ச சறபத்தரிக்ககககள எடதத்கட்ட ரபானார.்      காலசச்வடஆபஸ் மாடல ஒரகலப்ரரி

இரக்க.” என்றார.்  பத்தக வரம்பகளின்,     இலக்கயவாதகளின் மகமக்கயமான சக்கல் இத.  தனக்கப்

          பன் வாசக்க எவரமல்கல என்றால் இப்பத்தகங்ககள என்ன பசய்வத எனம் ரகள்வ அவரக்களத்

 பதாந்தரவ பசய்கறத.       கடதங்ககள கவஞர் சமயரவல் கணினியல் ஏற்றப் பன்னர்

ரக.என்.   பசந்தலக்க அனப்பயதாகச் பசான்னார.்       மட்ச இதழ்கள் மட்டம் மக மக்கயமானகவ எனக்

   கரதயதால் அகத மட்டம் கவத்தரந்ரதன்,     தற்பபாழத அகதயம் ரதரவந்தர பபதயடம்

 அளிதத்வட்ரடன் என்றார.்    சரக்கமாக என்கனப்பற்ற அறமகம் பசய்தபகாண்ரடன்.  அவரகடய

  கடம்பத்கதப் பற்ற பசான்னார.்        கடத்தல் அவரகடய இர மகள்களடன் அவரம் அவரத மகனவயம்

  எடதத்க்பகாண்ட பககப்படங்கள் இரந்தன.     உடன் பறந்தவரக்களப் பற்றயம் தாய் தந்கத   பற்றயம்

 சரக்கமாகக் கறனார.்

“     பரசரமான ரநரக்ாணல்கள அனப்பசச் உடரனதான் ரயாசசர்சன்,  அனப்பயரக்க ரவணாம்ன,  ஆனா

     ” ஒரர ரகள்வகளக்க ரவற பதல்கள் கட வரலாம் என்றார.்  பதரனார மணியரக்கம்.  ரநரக்ாணல்

 தவங்கலாம் என்ரறன்.   உள்ரள ஒர ஏ.      சஅகறயல் தல்லய நிசப்தத்தல் உகரயாடத் தவங்கரனாம். ஒர
 தட்டல் தட்டசகட,         மறக்க சகதம் இரண்ட பர் பட்ட மற்றம் கண்ணாட ரலாட்டாவடன் அமரந்்தார.் 

  “  என்னிடம் மன்னரர பர் சாப்படலாமா?”  என ரகட்டரந்தார.்  வழக்கமல்கல என்ரறன். “  பகாஞ்சம்

   ” சாப்டாதான் ரபச வசதயா இரக்கம் என்றார.்     உகரயாடலக்கத் ரதகவயான ஒர மனநிகலகய



 உரவாக்கக் பகாண்டார.்      பசல்ரபானில் கரல் பதவஆப்கப தரவறக்க கவத்தரந்ரதன்.   சற சற

     பகதகளாக ரசமதத் அவ்வப்ரபாத பதாகக கழவல் ஏற்றரனன்.

    ரபசச் நீண்ட சவாரசயமாகச் பசன்ற பகாண்டரந்தத.      இகடயகடரய சல கடம்பச் சக்கலக்க சட்ட

    ஆரலாசகனகள் ரகாரி அவரக்க அகழப்பகள் வந்தன.    தற்பசயலாக அகறயலரந்த கடகாரத்கத

   ரநாக்கனால் மணி இரண்டகரஆகயரந்தத.     அதவகர மகறந்தரந்த பச சட்படனஆடப்காண்டத. 
      ரபசச் வாக்கல் ஒர பாக்பகட் தட்ட சகதகயஉண்டரந்ரதன்.   அவரம் இகத கவனித்தார.் “  சாப்பட

ரபாரவாமா?”     என்ற அவரக்கத் பதரிந்த ஆட்ரடாக்காரகர அகழத்தார.்   பகாஞ்சம் உடல் பவடபவடக்கத்

தவங்கயத. “    ஒங்களக்க சகர் இல்கலரய ..”     என்றபட இரண்ட க்ளரகாவட்டா மட்டாய்ககள

அளித்தார.்     வாயல் அதக்கக்பகாண்டதம்தான் சற்ற ரசாரவ் நீங்கயத. “    வட்ல அவங்களக்க ஒன்னம்

பதரியாத,  ஏதாவதஆசச்னா,   என்ன பண்ணனம்ன பசால்லரக்ரகன்,    ஒரகபயல என்ரனாட

பத்தகங்கள்,  ரநரக்ாணல் பஜராக்ஸ்,       இன்னம் பத்தகமா ஆகாத எழதத்க்கள் என்ற எல்லாத்கதயம்

 ரபாட்ட பவசச்ரக்ரகன்,      ” காலசச்வட கண்ணன் கட்ட அகதக் பகாடதத்ரன்ன பசால்லரக்ரகன்

என்றார.்   ஆட்ரடாவலம் ரபசக்பகாண்ரட ரபாரனாம்.       சற்றத் பதாகலவல் பத நத்தம் சாகலயல் உள்ள

   ரமணா ஓட்டலக்க அகழதத்ச் பசன்றார.்       அவரக்கப் படத்த படக்காத தமழ் எழத்தாளரக்ள் பற்றப்

ரபசக்பகாண்ரடாம். “    ”  இகதபயல்லாம் ரநரக்ாணல்ல பகாண்ட வந்தராதங்க எனச் சரித்தார.்  ரசமயா

பாயாசம்,  வாழக்காய் பஜ்ஜ,  கமசர் பாக,  கட்ட ,     கற என வயற பகடக்க உண்ரடன்.  அவரகடய

    கமசர் பாககயம் எனக்ரக கவக்கச் பசான்னார.்    மண்டம் அரத ஆட்ரடாவல் தரம்பரனாம். 
       பதளிவத்கத ரஜாபசப் வழாவற்க அவர் வந்ததன் நிகனவககளப் பற்றப் ரபசரனாம். “  மண்டபம்

      ” படசச் நல்லா பபரிய பலவல்ல கல்யாணம் மாதரில நடக்கத என்றார.் “   ராயல்ட எல்லாம் வரதா?” 
 என்ற ரகட்ரடன். “   ”  பத்தகம் வரற்ரத பபரச எனச் சரித்தார.்     எப்ரபாதம் ஒர ககதகய எழதத்

      தவங்கனால் மடதத்வட்டத் தான் அடத்த ககதக்கச் பசல்ரவன் என்றார.்    ஒர தரணத்தல் ககத

            நகராமல் நின்ற ரபாத சரராஜா ரதவயன் கரப்ப பவள்கள நடனம் அந்தத் தகடகயஉகடத்தத என்ற

 பசால்லச் சரித்தார.்    “  ”    நடனமங்கக ககதரயகட ரங்க ரங்கம்மா பாடலன் ஒர காட்சயன்

   தண்டதலல் உரவனாத தான் என்றார்

    வட தரம்பயதம் மண்டம் ரநரக்ாணல் பதாடரந்்தத.   நாலகற வகர ரபசக்பகாண்டரந்ரதாம்.  பறக

 ஆட்ரடாகவ அகழத்தார.்    மண்டம் அலவலக ரமகஜக்க வந்ரதாம்.    அவரகடயமதல் பதாகப்ப

 அகலயம் சறககள்,     ரநரக்ாணலல் அவர் கறப்பட்ட லாவண்யாவன் 'The Clowns’,  வண்ணநிலவனின்

 அக்காலகட்டதத் '  பாம்பம் படாரனம்’ (  வகல 2 ர),     பஜயகாந்தனின் பத்தகங்கள் என எல்லாவற்கறயம்

காண்பத்தார.்   அழகாக கபண்ட பசய்யபட்டரந்தத.    தலப்கமார் ஆங்கலத்தல் பமாழயாக்கம்

         பசய்தரக்கம் தமழ்ச் சறககதத் பதாகப்பல் அவரகடயதம் இடம் பபற்றரக்கறத எனக் கறத்

 பதாகப்கபக் காண்பத்தார.்       மகறந்த தரியம் கழவன் பதாகப்ப சந்தர ராமசாமக்கப் படத்தரந்தத, 
     அவர் எழதய கடதத்கத பத்தரமாக கவதத்ள்ரளன் என்றார.்    அவரிடம் இரக்கம் இரண்ட

 ககரபசககளக் காண்பத்தார.் “   நீங்க எதாவத பசால்லனம்னா,     ரபான் அடசச்ரங்க இல்லன்ன பமரசஜ்

ரபாட்ரங்க,   ” வாட்சப் அப்பப்பத்தான் பாப்ரபன் என்றார.்    நீண்டரநரம் நாற்காலயல் இப்ரபாபதல்லாம்

அமரவ்தல்கல.    மதகவல வந்த வடகறத.      இன்ற ஏரதா ஆரவ்த்தல் அமரந்்த வட்ரடன் என்றார.் “  நீங்க

      ” அந்த கட்டல்ல சாஞ்ச வசதயா உக்காந்த இரக்கலாரம சார் என்ரறன். “ ” உக்காந்தரக்கலாம்ல

என்றார.் “  வட பசாந்தவடா?”  என ரகட்ரடன். “  அபதல்லாம் இல்ல,  ” வாடக தான் என்றார.்  ஆசச்ரியமாக

இரந்தத. தாசல்தார,்,    சரஸ்தாராக இரந்த ஒய்வ பபற்றவர.்   அதவம் மதகரப் பகதயல். “  தத

    ” பசய்யாம இரந்தா அபதல்லாம் அகடயமடயாத என்றார.்     ஆறவரடங்களக்கமன் நில



          வவகாரத்தற்க ஆதரவ ரவண்டம் என கண்மன் இரபத லட்சங்ககள பகாண்ட வந்த காட்டனாரக்ள். 
   ரகாட வகர தரவதாக பசான்னாரக்ள்.       ஆனாலஅவரக்ளக்க சக்கல் ஏற்படதத்ம் வககயல் வழக்கப்

  ரபாட்டத் தரப்பவட்ரடன் என்றார.் “    இதவகர வரதகள் எதாவத வாங்கயதண்டா?”  என

ரகட்ரடன்.” ” இல்கல என்றார.் “    ஆனால் அதற்காக வரத்தபமல்லாம் இல்கல,   தமழல் களாசக் ககதகரள

  எப்ரபாதம் வரம்ப வாசக்கபடகன்றன,      ” நாரனகட களாசக் ககதகளின் ரசகன் தான் என்றார.்  ஒர

   மாதரி மனம் அகமத இழந்தத.  ஆட்ரடா வந்தத.    வாசல் வகர வந்த வழயனப்பனார.் “  ரவற

    ரநரக்ாணல் எல்லாம் ரகள்வ ரகப்பாங்க ,    பதல் பசால்லட்ட அகமதஆய்டரவன்,   ஆனா இத சம்பாஷன

 மாறஆய்டசச்,  சரியா வந்தரக்கான்ன

 பதரியல,      இப்பல்லாம் பகாஞ்சம் நியாபகம் ககறயற மாதரி இரக்க,    ரபசனகதரய தரம்ப தரம்ப

  ” பசான்ன மாதரி இரக்க என்றார.்       எல்லாம் சரி பசய்தபகாள்ளலாம் என்ற பசால்லவட்டஆட்ரடாவல்

களம்பரனன்.   ஆட்ரடாக்காரர் பணம் வாங்கவல்கல.     காகரக்கட ரபரந்தல் ஏறயதம் அன்கறய

   நாளின் நிகனவககள மனம் ஒட்டக்பகாண்டரந்தத. நிகறவம்,   அகமதயன்கமயம் ஒரங்ரக மனகதக்

ககடந்தத. எழதத்க்,    ககல என்பபதார மாபபரம் சதாட்டம்.     எழத்தாளன் எனம் சதாட எப்ரபாதம்

ரதாற்கறான்.      ஒரக்கால் அவனகடய இன்கமயல் அவன் பவன்றவனாகக் கடம்.   ஆனால் அவனால்

   ஒரநாளம் சதாடாமல் இரக்க மடவதல்கல.



Let Down Hair- A Translation by Nakul Vā

It frightened him that so many women let their hair down. Women sat, stood and walked with their hair 
let down. Quite a few had their clothes drenched. The waterfall loomed large and appeared immense. 
Swarming beneath it were some twenty-odd males, clinging to the rock as if they made up some kind 
of beehive. Underneath the narrowest stream of water(so narrow that it could accommodate only one 
person at a time) women stood in a queue to drench their hair and bodies. Water which fell on each and 
every woman who stood there coursed its way down their faces and bodies. Faces shimmered, cleansed
by the falling water. A woman, her long hair flowing down to her buttocks, walked past his line of 
vision. Since arriving at this place he had been been telling his friend, both in ways that he could and 
could not make sense of, about all the trouble caused him by let down hair.

With their hair let down four women alongside their husbands went past him. A leper across the road 
made noise, clanking change in his tin can. A Monkey sat on a rock, licking something. He was telling 
his friend that let down hair chased him as if it were a symbol. "It all comes down to what you make of 
it", his friend said. They walked towards a densely shadowed area beneath a tree and sat on a rock.

His friend asked him if he met her often now. He replied that he hardly, if ever, got a chance to see her. 
"You don't know about her married life, it is quite tough. She is stubborn like this rock and has 
complicated her marriage because of that. Her stubbornness should have pushed her husband towards 
certain limits but it didn't. It brought out her anger in several ways and ended up toughening his 
stubbornness even more, I think" he said. They continued to sit without talking anymore.

Her fingers, legs, neck and her face in profile were all very beautiful. He noticed that she had gotten 
lean and got an opportunity to tell it to her as well. Subsequently she told him that for the first time she 
was getting to know what married life was about. On that night, she told him that it was the day she felt
married for the first time. Her married life with her husband was what it was because of her 
stubbornness.

"Why do you think let down hair follows you?”, his friend asked. He didn't reply. Even though his 
friend could, at times, make some sort of coherent sense of what was related, there was much he 
couldn't understand and often he felt he were being dragged into a world of suppositions.

Wanting to see a waterfall situated at the top of the mountain, they got up and walked. They both lit 
their cigarettes. They had to head towards the road and take the path that forked into the mountain. As 
they progressed along the road they saw a young girl with disheveled clothes sitting beside a ruined 
temple chariot. In-lieu of flowers she had inserted bits of colored paper in her hair. He felt as if her 
image was trying to secure a place in his mind. As he repeatedly tried to shake it off, the image without 
any signs of faltering casually entered it. He didn't know if his friend had also noticed that girl. He felt 



that asking him now might make him notice and hence kept walking without saying anything. On both 
sides of that mountain path there were tall trees in strange shapes. As the terrain was uneven they had 
grown beautifully any which way, as they wished. He thought it would be nice if a girl who had hidden 
herself amongst the trees suddenly revealed herself. He also had a doubt whether the lives of other men
would also be like his. Looking back, he remembered how he got trapped in the net two other girls had 
cast for him. She too, out of her own volition had once remarked "You are now trapped by me." But 
their present platonic relationship has grown way too serious for them to take heed of such things. He 
now recounted how during his teen years he had never had a physical relationship with the girl he 
instinctively yearned for. Even as he told himself that the relationship he had with that girl was 
pristinely pure he also simultaneously realized his own naive innocence. If only that girl's face would 
appear amidst the trees, he would be really happy, he thought. No sooner he had this thought than the 
face of that girl he saw besides the temple chariot briefly appeared amidst the trees and vanished.

A family approached them and as they crossed each other he heard the words "TV Mahabharata". "Is 
this when they screen Mahabharata on the TV?" he asked his friend. His friend took a look at his watch
and said "Yes". At that he suddenly thought of something. It felt new and was something he had not 
thought of before ever since coming there. It was surprising to him that he had not thought of it before. 
He felt he could now sort of understand why let down hair bothered him. The memory of Draupadi's let
down hair was the reason for his newfound clarity. He realized that for an Australian or an American, 
let down hair would not have made such an impact. Perhaps let down hair troubles our unconscious 
mind only if it had Indian tradition for a background, he thought.

It felt now as if his mind had gotten light. He lit a cigarette joyfully and walked alongside his friend. 
Chatting freely on several topics they reached the waterfall. Water cascaded from the top of a large rock
surrounded by tall trees, only to become a rivulet coursing its way through other rocks. Men and 
women of three or four families were bathing. He casually watched the let down hair of the women. 
Shortly after his friend had bathed and dressed they felt hungry and descended.

On their way down they went past the let down hair of two women. The mountain path ended and they 
reached the road. As they were walking along the road they could hear the music of Nadaswaram 
piping from the Wedding Hall opposite the temple chariot. He now turned his eyes towards the chariot. 
The girl was no longer to be found at the earlier place beside it. As he peered carefully he spotted her 
sitting between the huge wheels, wearing a dried-out garland, one leg folded and the other upright in 
the traditional posture of a bride. The let down hair of the women encountered on the road frightened 
him now.

(A translation of the Tamil Short story, 'Viriththa Koonthal' (  வரித்தகந்தல்), by Sureshkumara 
Indirajith)



   யக பவளியன் நிகலமாந்தர் -  பவங்கரடஷ் சனிவாசகம்

  கராமத்தல் தகலக்க களித்தவட்ட,         நனி ஈரம் பசாட்டம் வரித்த கந்தகல ஒரபறம் தகல சாய்தத்

பதாங்கவட்ட,  பமாட்கட மாடயரலா,    வட்ட பவளியரலா தகல தவட்டம்/   கமரகாதயனால் நீவ

          உலரத்்தக் பகாண்டரக்கம் அக்காக்ககளப் பாரப்்பத அந்தச் சன்ன வயதல் எனக்க மகவம் படக்கம்

(      இப்ரபாதம் படக்கம் என்ற உண்கமகய எழதகவக்கலாமா?).

 “  ”      இந்தரஜத்தன் வரித்த கந்தல் அந்தச் சறபராயதத் கராமதத் நிகனவகளின் அகலககள

உண்டாக்கயத.    எதர் வரிகசயன் ராஜ அக்கா,    அடத்த பதரவன் பாக்கயம் அக்கா,  பபரியப்பா வட்டல்

 அமதா அக்கா...        பசன்னம்பட்ட நடநிகலப்பள்ளியல் எட்டாம் வகப்பல் உடன்படத்த மாமா பபண்

(    மாமா பள்ளியல் தமழ் வாத்தயார)் வஜயராணி...    இன்னம் பலகர நிகனவடக்ககளின் ஆழத்தலரந்த

ரமபலழப்பயத.       வஜயராணிகய தரமணத்தற்கப் பறக ஒரமகற கராமத்தற்கச் பசன்றரபாத

      சந்தத்த அந்த நாள் இன்னம் பசகமயாய் நிகனவல் எழந்தத. பவள்ளிக்கழகம,  ஊர்

       எல்கலயலரக்கம் பநாண்டக் கரப்பண்ணசாம ரகாவலக்கச் பசல்லம்ரபாத மந்கதயல் வட்ட

    ”வாசலல் உட்காரந்்தரந்த என்கனப் பாரத்த்வட்ட அட... பவங்கரடஷா...  எப்ப வந்த...  என்னத்

பதரியதா?”     என்ற வாய் நிகறயச் சரிப்படன் ரகட்டத.    எனக்க உண்கமயல் அகடயாளம்

பதரியவல்கல; நல்லரவகள,    “பாட்ட உள்ளிரந்த வந்த வாம்மா... வஜயராணி...  ”  உள்ள வா என்ற

  அகழக்க வட்டக்கள் பசன்ற,     பகழய பள்ளிக் ககதகள் ரபசக் பகாண்டரந்ரதாம்.   ராணி கழதத்

  நிகறய நகககள் ரபாட்டரந்தத.        பள்ளி நாட்களில் எனக்கப் படத்த ராணியன் பதற்றப்பல் இப்ரபாத

காணவல்கல.  தகலமடகயவரிதத்வட்ட,  நனியல் சறமடசச்ட்ட,  மல்லககப்ப கவத்தரந்தத. 
         ராணியன் அப்பாதான் எனக்க பள்ளியல் நடக்கம் ரபசச்ப் ரபாட்டகளக்க கட்டகர எழதத் தரவார.் 

     ரபசச்னிகடரய வரித்த கந்தகல எடதத் மன்னால் வட்டக்பகாண்டத.    ரபசச் மழவதலம் வரித்த

    கந்தலன் நனிகயவரல்களால் பன்னிக் பகாண்ரடயரந்தத.

”         ” இவ்வளவ பபண்கள் வரிந்த கந்தலடன் இரப்பத அவனக்கத் தககல ஏற்படத்தக் பகாண்டரந்தத - 
 “  ”    இந்தரஜத்தன் வரித்த கந்தல் சறககதயன் ஆரம்ப மதல் வரி,   என்கனஆசச்ரய்ப்படத்த

உள்ளிழத்தத.    ககதபசால்ல நண்பரனாட அரவக்கச் பசல்கறான்.    வரித்த கந்தரலாட அத்தகன

 பபண்ககள பாரக்்க,   அவன் மனத பதாந்தரவகடகறத.      வரித்த கந்தல் அவன் மனதல் ஏரனா

 பபண்ணின் சனத்தன்/    படவாதத்தன் கறயடாக பதந்த ரபாயரக்கறத.     அவன் பசாந்த வாழ்வன் சல

    நிகழ்வகளம் நிகனவகளம் அதற்க வலச் ரசரத்்தரக்கன்றன. ”    பன்ரனாக்கப் பாரக்்ககயல் இரண்ட

       பபண்கள் வகலவரிதத்த் தான் சக்கக் பகாண்டகத நிகனவகரந்்தான்.    அவள்கட ஒர தடகவ

''   நீங்கள் என்னிடம் சக்கவட்டரக்ள்''   “என்ற தன்னிசக்சயாக கறயரந்தாள் .

”        நவன இலக்கயத்தன் மக்கயமானஅழகயல்மரபான இயல்பவாதத்தன் அடப்பகட அலகான

“ ”     சரக்கவாதம் ககயாண்ட எழத்தாளரக்ளின் வரிகசயல் வரக்கடயவர் இந்தரஜத்,”  என்ற

 பஜயரமாகன் கறப்படகறார.்   ககதயல் நண்பன் நிகனப்பத-”     நண்பரக்க அவ்வப்ரபாத அவன் கறம்

         வஷயங்களிலரந்த ஏரதா ஒர வககயல் ரகாரக்வப்படத்த மடந்தாலம் பல வஷயங்கள் பரிபடாமல்

     யகபவளியல் தன்கன வந்த அகழதத்ச் பசல்வதாக ரதான்றயத.”   நண்பகரப் ரபாலரவ

        ககதபசால்லயன் வரிகள் மதல்மகற வாசத்தரபாத எனக்கம் பரிந்தம் பரியாதத ரபாலரவ



ரதான்றயத.    இரண்டாம் வாசப்பல்தான் ஓரளவற்க பரிந்தத.

”  அவளின் ககவரல்களம், கால்களம், கழதத்ம்,     மகத்தன் பக்கவாட்டத் ரதாற்றமம் மகவம்

அழகானகவ.   அவள் பமலந்தரந்தகதக் கண்ட,     அகத அவன் ஒர சந்தரப்்பத்தல் கறனான்.  அந்தச்

        சந்தரப்்பத்தன் பதாடரச்ச்யான ஒர நிகழ்வல்தான் அவள் மதன்மதலாக மணவாழ்க்கக பற்ற

 அறவதாக கறயரந்தாள்.  அன்ற இரவல்,     இன்றதான் தனக்க மதன்மதலாக மணமானதாகக்

கறனாள்.         அவளக்கம் அவளின் கணவனக்கம் இகடரய உள்ள தாம்பத்ய உறவ அவளின்

  ”படவாதத்தனால் இவ்வதமாகரவ இரந்தத .

”      அவளின் மணவாழ்க்கககயப் பற்ற உங்களக்கத் பதரியாத,   அதமகவம் கடனமானத,  இந்தப்

         பாகறகயப் ரபால் தன்னகடய படவாதத்தால் அவள் தன் மணவாழ்க்கககய சக்கலாக்கக்

“பகாண்டாள் ,   என்ற நண்பனிடம் பசால்கறான்.

      இயல்பான காமத்கத காலந்ரதாறம் வதம்வதமாய் இலக்கயம் பதவ பசய்தபகாண்டதானிரக்கறத. 
காதலம்,     அழகன் தரிசன மனபவழசச்யம் எந்த பமன்பள்ளியல்/  ரகாட்டற்க அப்பால்,  காமத்கதத்

     பதாடகறத என்பத இன்னம் பலரம் அறயாத பதராகத்தானிரக்கறத.

          ஒரர ஒரவர் மட்டரம நிற்கமடயம் சறய அரவயல் பபண்கள் ஒவ்பவாரவராக வரிகசயல் வந்த

 நகனந்த பவளிரயறகறாரக்ள். ”       வழம் நீரினரட பதரியம் மகங்கள் தய்கமயகடந்த மன்னிக்

” பகாண்டரந்தன -       ககதபசால்லயன் இந்த வரி அவன் மனநிகலகய பரதபலப்பதாய் ரதான்றகறத.

       எனக்க இந்த வரிகயப் படத்ததம் வசந்தா அத்கததான் ஞாபகம் வந்தார.்    வசந்தா அத்கதகய எனக்க

 மகவம் படக்கம்.      எங்கள் கராமத்தன் ஒர பணக்கார வட்ட கடம்பத்தன்,    மன்றஆண்களக்க நடவல்

  பறந்த பசல்லப் பபண்.      கராமத்தல் மதல் டவஅவரக்ள் வட்டல்தான் வாங்கனாரக்ள்.   வசந்தா அத்கத

     ஏரனா ககடச வகர தரமணம் பசய்த பகாள்ளவல்கல.     கள்ளிக்கட பள்ளியல் கதயல் டசச்ராக

 ரவகல பாரத்்தார.்    நான் எட்டாம் வகப்ப மடதத்,  தரமங்கலம் ப.ரக.    என் பள்ளியல் ஒன்பதாம்

  வகப்பற்க வடதயல் ரசரந்்தரபாத,       வடதக்கச் பசல்லமன் மந்கதய நாள் அவரக்ளிடம் ஆசரவ்ாதம்

 வாங்கச் பசன்றரந்ரதன்.  அந்த நாள்...  தகலக்க களிதத்வட்ட,     கந்தகலவரிதத்ப் ரபாட்ட வாசலல்

   உட்காரந்்த அம்மாவடம் ரபசக் பகாண்டரந்தாரக்ள்.      நான் பசன்ற வஷயம் பசான்னதம் என்கனக்

      ககபடதத் பகஜ அகறக்ககட்டப்ரபாய் பநற்றயல் வபத பச,   ககயல் பணம் தந்த, “  நல்லாப்

”  படக்கணம் என்றஆசரவ்தத்தாரக்ள்.   பத இடத்தற்க ரபாவதாரலா,    மதன்மதலாய் வட்கட வட்ட

 பரிந்தரக்கப் ரபாவதாரலா,  என்னரவா பதரியவல்கல,     அந்தச் சழ்நிகலயல் வசந்தா அத்கதயன்

        சாம படங்கள் நிகறந்த அந்த பகஜஅகறயல் எனக்க அழகக வந்தத.

  ககதமழதம் படக்கம்ரபாத,     வரித்த கந்தல் மனதல் வந்தபகாண்ரடதானிரந்தத (  ககதபசால்ல

 உணரவ்கதப் ரபாலரவ).    வரித்த கந்தல்கள் நின்ற பகாண்டரக்கன்றன; உட்காரந்்தரக்கன்றன; 
நடந்தபகாண்டரக்கன்றன. ”        வழயல் பசன்ற பகாண்டரந்த இரண்டவரிந்த கந்தகல இரவரம்

 “கடந்த பசன்றனர் .      வரித்த கந்தல் அவன் ஆழ்மனதல் அவனறயாமல் பதந்தரபாயரக்கறத.  வரித்த

கந்தல்,     தபரௌபதயனால்தான் தன் மனகத பதாந்தரவ பசய்வதாகவம்,    ரவற நாட்டவரக்க இத

    ஒன்றம் பசய்யப்ரபாவதல்கல என்றம் ஆசவாசம் பகாள்கறான்.    ஆனால் இறதயல் அரவயலரந்த

தரம்பம்ரபாத,         ரராட்டல் மன்ப பாரத்்த மனநிகல சரியல்லாத அலங்ரகாலமானஆகடகள் அணிந்த



         இளம்பபண் ரதரக்க எதரப்்பறம் தரமணமண்டபத்தலரந்த வரம் நாதஸ்வர இகசக்க தரமண

         ரமகடயல் அமரம் மணப்பபண்கணப் ரபால அமரந்்தரக்கம் காட்சகயக் கண்ட அவன் மனதல்

  மறபடயம் பயம் பதாற்றக்பகாள்கறத.

அ.  ராமசாம எழதயதரபால்,    இனிரமல் அரவக்கச் பசல்லம் சமயங்களிபலல்லாம்,  இந்தரஜத்தன்

“  ”     வரித்த கந்தல ம் ரசரந்்ரத வரம் என்றதான் நிகனக்கரறன்.



 சரரஷ்கமார இந்தரஜத்:  இடம் /  பலம் / ககதகள்- சகமாரன்

         ஏறத்தாழ மன்றகர அல்லத நான்க பதற்றாண்டகளாக சரரஷ்கமார இந்தரஜத் சறககதகள் எழத

வரகறார.்    அவ்வப்ரபாத மதப்பகரகளம் கட்டகரகளம் எழதயரப்பவர.் எழதபவர.்  அவரகடய

    எழத்தாக நான் மதலல் வாசத்தத கட்டகரகயத்தான்.   எழபதகளின் இறதயல் 'ககணயாழ'  யல்

          பபரியாகரப் பற்ற அதன் மன்ற இதழ்களில் அவர் எழதய நீண்ட கட்டகர கவனத்கத ஈரத்்தத.  இன்ற

         அதன் சாரம் நிகனவல் இல்கல என்றாலம் அந்த ஈரப்்ப மறக்க மடயாததாகரவ இரக்கறத. 
    வாசகரக்ளால் பபரிதம் கவனிக்கப்பட்ட கட்டகர அத.     ஏறத்தாழக் கட்டகர பவளியான இதழ்கள்

      ஒன்றரலரயா அல்லத அதற்கப் பன்ரபா அவரகடய சறககதயம் பவளியானத.   அகலயம் சறககள்

    என்ற அந்த மதல் ககத (  மதல் ககததானா?)   பரவலானவவாததத்க்க உள்ளானத.  பதாடரந்்த

   சற்றதழ்களில் அவரத ககதகள் பவளியாயன.      இந்தச் பசயல் பதய சறககதயாளர் ஒரவரின்

  வரகககயத் தடமாக அறவத்தத.       ஒரரவகளஅவரம் தனக்கானஊடகம் சறககததான் என்பகத

   இந்த நிகழ்வலரந்த உணரந்்த பகாண்டரக்கக்கடம். கட்டகரகள்,   மதப்பகரககளக் ககவட்ட

        பகனவல் மழகமயான ஈடபாட்கடக் காட்டயத இதனாலாக இரக்கலாம் என்பத என் யகம். பபரியார்
       பற்றய கட்டகரகய அவர் நிராகரித்ததன் காரணமம் ஒரரவகள இதவாக இரக்கக்கடம்.

   மதன்கமயாக ஒர சறககதயாளராகரவ கரதப்படபவர.்      எழதத் பதாடங்கய காலப் பகதயல் எழத

       வந்தவரக்ளடன் ஒப்பட்டால் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் மகச் சரளமாகவம் அதகமாகவம்

       எழதயரக்கறார் என்பத இந்தக் கறப்பக்காக அவரத இதவகரயான ககதககளப்

 பாரக்வயடககயல் பலனானத.   அண்கமயல் பவளிவந்த '  இடப்பக்க மக்கத்த'  பதாகப்பலள்ள

  ககதககளயம் ரசரத்த் 82  ககதககள எழதயரக்கறார.்     அவரத சமகாலத்தவர் எவரம் இந்த

 எண்ணிக்கககய எட்டவல்கல.

       ஆயரதத்த் பதாள்ளாயரதத் எழபதகளின் இறதயல் அல்லத எண்பதகளின் பதாடக்கத்தல்

    அறமகமான சறககதயாளரக்ளில் ஒரவர் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்.   எழபதகளின் பதாடக்கத்தல்

 அறமகமான பரபஞ்சன், பமணி, வண்ணநிலவன், பா.    பசயப்பரகாசம் ஆகரயாரம் அவரக்ளக்கச்

          சற்ற மன்னதாக எழதத் பதாடங்க இந்தக் காலப்பகதயல் தங்களத இடத்கத நிறவக் பகாண்ட

அரசாகமத்தரன், வண்ணதாசன்,      அம்கப ரபான்ரறாரம் தமழ்ச் சறககதயல் நிகரற்ற

 பங்களிப்பககளச் பசய்தரந்தாரக்ள்.     அகதத் பதாடரந்்த சறககதயாக்கத்தல் ஈடபட்ட

    எழத்தாளரக்ளில் அன்ற அதகம் ரபசப்பட்டவரக்ள் மவர.்  சரரஷ்கமார இந்தரஜத், தலப்கமார,் 
 வமலாதத்த மாமல்லன்.     எண்பதகளின் சறககதக் ககலகயப் பரதநிததத்வப்படதத்ம்

   ககதயாளரக்ளாக இந்த மவரம் நம்பக்ககயளித்தாரக்ள்.     அந்த நம்பக்கககய இவரக்ள் எழதய

 ககதகளம் வலப்படத்தன.      எண்பதகளில் எழதப்பட்ட மதப்பகரகளிலம் ககத வவாதங்களிலம்

 மவரம் கறப்படப்பட்டனர.்   மாறபட்ட கறமகறகள் பகாண்டரந்தவரக்ள்;    எனினம் சல பபாத

  இயல்பகளில் ஒற்றகம பகாண்டவரக்ள்.       அரநகமாக இவரக்ள் மவரம் எழதய ககதகளில் நகரரம

  மதன்கமயான களமாக இரந்தத.       நடத்தர வரக்்க வாழ்க்ககயன் சக்கல்கரள இவற்றல் ககதப்

 பபாரளாக அகமந்தரந்தன.      சறககதகய நட்பமான ஒன்றாக மன்கவக்கம் ரநரத்்தயம்

 பபாதவானதாக இரந்தத.  இகவ ஒப்படல்ல;    வாசகனாக எனதஅனமானங்கள் மட்டரம.



         ஆரம்பக் காலங்களில் மக ரவகமாகவம் அதக எண்ணிக்ககயலம் எழதய இந்தக் ககதயாளரக்ளின்

      பதாகப்பகள் ஓரிரண்டஆண்ட இகடபவளியல்பவளிவந்தகத இன்பனார ஒற்றகமயாகச்

பசால்லலாம்.   வமலாதத்த மாமல்லனின் '  அறயாத மகங்கள்',   சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் '  அகலயம்

சறககள்'  இரண்டம் 83-    இலம் தலப் கமாரின் '  மங்கல் கரதத்' 85-  இலம் பவளியாயன. எண்பதகளின்
     ககதப் ரபாக்கக வளங்கக் பகாள்ள இகவஉதவன.     ஒன்றக்பகான்ற ரவறபட்ட இந்த எழத்தன்

     தனித்தன்கமகள் சறககதக் ககலயன் பன்மகத்தன்கமகய தலங்கச் பசய்தன.  சறககதயன்

    அடப்பகட இயல்பகளில் சலகறககளச் ரசரத்்தன.   நட்பமாகக் ககத பசால்லதல்,  பசறவான

 பமாழகயப் பயன்படதத்தல்,       வாசகனின்ஊகதத்க்கக் ககதயன் கமயத்கத வட்டவடதல் ஆகய

  அலகககள இகவ ரசரத்்தன.       இந்த அலகககளமகக் கறாராகப் பன்பற்றயவராக சரரஷ்கமார

 இந்தரஜத்கதக் கறப்படலாம். '  நானம் ஒரவன்'     பதாகப்ப மந்கதய ககதகள் பபரம்பான்கமயம்

இறக்கமானகவ;   வடவக் கசச்தம் பகாண்டகவ.       சரங்கச் பசால்வரத சறககத என்ற கரத்கத அவர்

  ககதகள் எடதத்க் காட்டன.    அவரத எந்தக் ககதயம் ஆற,   ஏழ பக்கங்ககளத் தாண்டயதல்கல. 
    இரந்தம் அதக எண்ணிக்ககயல் ககதகள் பவளியாயன.     கறப்பட்ட மவரில் அதகமாக எழதயவரம்

       பதாடரந்்த எழதயவரம் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் என்பகத அண்கம வாசப்பல் அவதானித்ரதன். 
         பதாடக்க காலக் ககதககளத் தவரமாகவம் ரவகமாகவம் எழதய மாமல்லனம் தலப்கமாரம் ஒர

       கட்டத்தல் நிதானமான பவளிப்பாட்டாளரக்ளாகவம் ககத எழதாப் பரவத்கதக் பகாண்டவரக்ளாகவம்

ஆகயயரக்கறாரக்ள்.      ககதயல்லாப் பரவத்கத காணாதவராக சரரஷ்கமார இந்தரஜத்

  பதாடரந்்தரப்பகத மள்வாசப்பல் கண்டபடத்ரதன்.     இந்தத் பதாடரச்ச் எண்ணிக்கககயஅதகரிக்க

மட்டமல்ல;       தனத ககதயாக்கத்தன் இன்பனார கட்டத்கத அகடயவம் அவரக்க உதவயரக்கறத. 
'  மாபபரம் சதாட்டம்'    என்ற பதாகப்பல் ரசரக்்கப்பட்டரப்பகவ '  அகலயம் சறககள்', '  கழவனின்

வரகக',       ஆகயமதல் இரண்ட பதாகப்பகளில் பவளிவந்தகவயம் பவளிவராதகவயமான ககதகள். 
        இந்தக் ககதககளஅவரதமதல் கட்டமாகவம் நானம் ஒரவன் மதல் '  இடப்பக்க மக்கத்த' வகரயலான

       பதாகப்பகளில் இடம் பபறம் ககதககள இரண்டாம் கட்டமாகவம் எளிதல் வககப்படத்தவடலாம்.

     எண்பதகளில் வமரச்ன வசதக்காக ஓர் அளவடககயாளப்பட்டத.   தமழன் மன்ரனாடச்

  சறககதயாளரக்ளான பதகமப்பத்தகனயம் க.ப.    ராஜரகாபாலகனயம் மன்னிரத்தச் பசய்யப்பட்ட

 வககப்பாட அத.        மானடத்தன் பறம் சாரந்்த சக்கல்ககளச் பசால்லம் ககதககள எழதபவரக்ள்

  பதகமப்பத்தன் வழ வந்தவரக்ள்,     அகசச்க்கல்ககளப் ரபசம் ககதககள எழதபவரக்ள் க.ப.ரா., 
   மரகபச் சாரந்்தவரக்ள் என்றம் சட்டப்பட்டாரக்ள்.    இத கறாரான அளவரகால் அல்ல.   ஆனால் ஓர்

         எழத்தாளகர அகடயாளம் காணவம் வாசப்பல் பநரங்க உகரயாடவம் இந்த அளவரகால் தகணயாக

இரந்தத.        பறச் பசயல்களம் ரதாற்றங்களம் அக நடவடக்கககளடனம் உணரவ்களடனம் ஒன்றடன்

      ஒன்ற கலந்த உரவாகம் மனநிகலகய பமௌனியன் ககதகள் சத்தரித்தன.    அந்தக் ககதகளில் பறம்

        மங்கலாகவம் உணரவ்கள் தவரமாகவம் ககயாளப்பட்டாலம் இரண்கடயம் கடந்த பதரான நிகலரய

 மதன்கமயானதாக பவளிப்பட்டத.     பறத்தன் பரண்கமரயா உணரவ்ன் நண்கமரயா அல்ல; 
        இரண்டக்கம் இகடயல் நிலவம் பதரத்்தன்கமகயவளங்கக் பகாள்ளம் எத்தனரம பமௌனி

 ககதகளின் கமயம்.       சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ககதகளம் இந்த கமயத்கத ரநாக்கரய பசல்பகவ. 
    ஆனால் பதரத்்தன்கமகயவளங்கக் பகாள்வகத அல்ல;     அந்தப் பதகர அகடயாளம் காட்டவகதரய

 மக்கயமாகக் பகாள்பகவ.     பமௌனியடமரந்த அவர் வலகம் பள்ளி இதரவ.    அவர் ஒன்றம் இடங்களம்

கறப்படத்தக்ககவ.    பமௌனி பாத்தரங்கள் பபரம்பான்கமயம் பபயரற்றகவ. அநாமரதயமானகவ. 
  அவன் அல்லத அவள்.    ககத பசால்லப்படவத பபரம்பாலம் தன்கமக்கற்றாகரவ.   இந்த இயல்பககள

   சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகளிலம் காணமடயம்.



 சரரஷ்கமார இந்தரஜத்,        பமௌனிகயமற்றலம் நிராகரிக்கம் இர அம்சங்கரள அவரத தனிதத்வமான

 இடத்கத நிரண்யக்கன்றன.      பமௌனி பதரின் கமயத்கத வளங்கக் பகாள்ள அகலக்கழகறார.்  அவரர

   மட்ட ரமாத பவளிப்படத்த இடரப்்படகறார.்   அங்ரக வாசகனக்க அனமதயல்கல.  சரரஷ்கமார

     இந்தரஜத் பதரின் கமயத்கதத் தல்லயமாக வாசகனக்கக் காட்டகறார.்    அவரனஅகதவளங்கக்

  பகாள்ளச் சதந்தரம் அளிக்கறார.்   இதமதலாவத அம்சம்.   பமௌனி கமயப் பதகர,  பலன்கடந்த

   நிகலக்கக் பகாண்ட பசல்ல வரம்பகறார.்     அகத பகடப்பன் ஆன்மகம் என்ற வகரயறக்கறார.் 
     சரரஷ்கமார இந்தரஜத் மரம்த்கதப் பலன்களின் தத்தளிப்பாகரவ சத்தரிக்கறார.்   பகடப்பல் நிகழம்

  உலகயல் பசயல்பாடாகரவ நிகலநிறதத்கறார.்   இத இரண்டாவத அம்சம்.    இகவஇரண்டரம தமழ்ச்

    சறககதயல் அவரத இடத்கத உறத பசய்கன்றன.    இகத ரமலம் வரிதத்ச் பசான்னால்,  பக்த

இலக்கயங்கள்,        மதசச்ாரப்ான காவயங்கள் நீங்கலாகத் தமழ் இலக்கயம் இம்கம இயல்கபரய

பகாண்டரப்பகவ.         அதன் நவன கண்ணியாகரவ சரரஷ்கமார இந்தரஜத் பகடப்கப எடதத்க் காட்ட

வரம்பகரறன்.        இம்கமசார் இயல்பள்ள கறமகறயல் பவற்றககள ஈட்டய பகடப்பாளியாக அவகரச்

 பசால்ல வரம்பகரறன்.

'  வரித்த கந்தல்'   ககதகயஉதாரணமாகப் பாரக்்கலாம்.     வரித்த கந்தலடன் நடமாடம் பபண்ககள

        அறந்தரக்கம் ஒரவன் அரவயல் களிதத் மடதத் நிற்கம் பபண்ணின் ரதாற்றத்தால்

சஞ்சலமகடகறான்.       வரித்த கந்தல் பதாந்தரவ தரவதற்கான காரணம் சடப்டன்ற வளங்ககறத.  அத

   தபரௌபதகய நிகனவக்கக் பகாண்ட வரகறத.     இந்த இடம் பவவ்ரவற தளமாற்றங்களக்க

 ஆதாரமான இடம்.          தபரௌபதயன்கந்தல் ஒர உரவகமாக பலன் கடந்த ஒர தளதத்க்கச் பசல்வத

சலபமம்கட.        ஆனால் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் இம்கமசார் பகடப்பாக்க நிகல அதற்க

மற்படவதல்கல. மாறாக,       வரித்த கந்தல் ஓர்ஆஸ்தரரலயனக்ரகா அபமரிக்கனக்ரகா தாக்கத்கதத்

       தராத என்ற பாத்தரத்கத ரயாசக்க வட்ட மனக் கனத்கத இல்லாமலாக்ககறத.   அவரத பமாத்தக்

     ககதகளின் கமய இகழ இத என்ற ரதான்றகறத.      அவரத பகடப்பாக்கத்தல் இந்த இகழ அறாமல்

நீள்கறத.       அண்கமக் காலக் ககதயான மாயப் பபண் அதற்கச் சான்ற.    எண்பதத் மன்ற வயதான

      பாத்தரம் தனத பால்ய சகயான ரராகணிகயத் ரதடப் ரபாகறார.்     அவளகடய ரபத்தயான மகா நத

   அவகர பாட்டயடம் அகழதத்ச் பசல்கறாள்.     அங்ரக நிகழ்வத ஒர பலௌகக மாயம்.  ரராகணிகய

 மத்தமடகறார் கழவர.்  அவளம் மத்தமடகறாள்.      அத ககலந்த பதளியம்ரபாத மாயப் பபண்

   உதடககளக் கவதத்க் காற்றல் மத்தமடகறாள்.     இவர் பதாட பநரங்கம்ரபாத ககரந்த மகறகறாள். 
       இந்த ரலாலட்டாத்தனமானசழகலஅமானஷ்யமான ஒன்றாக மாற்ற ஆசரியர் வரம்பவதல்கல. 

  உலகயல் தளத்தரலரய பதாடரக்றார.் "  அவள் பஜாலதத்க்பகாண்ரட,   சரிதத்க்பகாண்ரட மாயமாக

 மகறந்த ரபானாள்.   நான் தனிதத் நின்ரறன்.    காகம் கதத்ம் கரல் ரகட்டத,”   என்ற ககதமடகறத. 
       சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகளின் தனி இயல்பகளில் ஒன்றாக இகதச் பசால்லாம்.   இர கட்டங்களாக

        அவரத ககதககள வககப்படத்தப் பாரத்்தாலம் பதாடரந்்த வரம் கணமாகரவ இத ரதான்றகறத. 
'   மகறந்த தரியம் கழவன்’, '  கால்பந்தம் அவளம்’,      மதலான பல ககதகளிலம் இந்த இயல்கபப்

பாரக்்கலாம்.

'  மாபபரம் சதாட்டம்'       பதாகப்பன் பன் அட்கடயல் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகளக்கானஅறமகக்

      கறப்பாக இடம் பபறம் வாசகம் என்கன ரயாசக்கச் பசய்தத. "    மன்ரனாடகளின் பாதப்ப இல்லாமல்

  சயமான தடத்தல் பசல்கறவர"்   என்பத அந்த வாசகம். இந்த    வாசகரம என்கன சரரஷ்கமார

   இந்தரஜத்தன் ககதவழகயத் ரதடத் தண்டயத.      அப்பட ஒர தடம் இலக்கயத்தல் சாத்தயமல்கல



   என்ற நம்பக்ககரயதண்டதலக்கமகாந்தரம்.      பமௌனி எழத்தன் ரநர் பாதப்ப சரரஷ்கமார

    இந்தரஜதத்க்க இல்லாமல் இரக்க வாய்ப்ப உண்ட.      ஆனால் அவர் இயங்கம் பமாழயல் ஓட்டத்தல்

      அவர் ரமற்பகாண்ட ரதரவ்ல் மகறமகமாக நிகழச் சாத்தயங்கள் அதகம்.    இத ஒர பபாரளில்

 பமாழயன் வல.    இன்பனார பபாரளில் பகடப்பாக்கத்தன் தவரக்்கவயலாகம.  இந்த்த் பதாடரச்ச்தான்

  இலக்கயத்கத நிகலநிறத்தவம் பசய்கறத.   இப்படச் பசால்லப் பாரக்்கலாம்.

         ஆற்றல் மகந்த நீரில் அப்ரபாத நிலவய தட்பரமா பவப்பரமா நீரடன் கலந்தரக்கறத.  அகத

       இன்பனார பகாள்கலத்தல் மாற்றய பன்ரனதான் அதன் தட்ப பவப்பம் மாறகறத.   பமாழயல் நிகழம்

    பாதப்பம் இத ரபான்றததான் என்ற ரதான்றகறத.    இந்தத் தகலமகறச் சறககதயாளரக்ளான எஸ். 
         பசந்தல்கமாரிடமம் கலரசகரனிடமம் சரரஷ் கமார இந்தரஜத்தன் பாதப்கப நான் உணரவ்த இந்தப்

பன்பலத்தல்தான்.

       அதகச் சரமமல்லாமரலரய சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ககதககள இர கட்டங்ககளச்

   ரசரந்்தகவயாகப் பகதத் வடமடயம்.      மாபபரம் சதாட்டம் வகரயலான ககதககளமதல்

  கட்டமாகவம் நானம் ஒரவன்,  அவரவர் வழ,  நடன மங்கக,      இடப் பக்க மக்கத்த ஆகய பதாகப்பலள்ள

   ககதககள இரண்டாம் கட்டமாகவம் பகக்கலாம்.      மதற்கட்ட ககதககள காலதத்க்கஆசரியர் அளித்த

          ககதகள் என்றம் இரண்டாம் கட்டக் ககதககளக் காலம் ஆசரியரக்க அளித்த ககதகள் என்றம்

 அகழக்க வரம்பகரறன்.       மன்னகவ இறக்கமான வடவலம் பநகழ்சச்க் ககறவான நகடயலம்

எழதப்பட்டகவ.     உணரச்ச்த் ததம்பல்கரளா உரத்த கரரலா இல்லாதகவ.   பபரம்பாலம் மங்கலான

 பன்பலம் பகாண்டகவ.       அகத அந்தக் காலப் பகத எழதத்க்களின் இரண்கம எனலாம்.  அதனாரலரய

    அவற்கறக் காலம் அளித்த ககதகளாக இனங்காண்கரறன்.     இரண்டாம் கட்டக் ககதகள் அதக

    இறக்கமல்லாதகவயாகவம் பநகழ்வான நகடகயக் பகாண்டகவயாகவம் அகமந்தரப்பகவ. 
         அதவகர சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகளில் காணப்படாத பமல்லய அங்கதமம் பகடயம் இரண்டாம்

   கட்டக் ககதகளில் மக்கயதத்வம் பபறகன்றன. '  பன்நவனதத்வவாதயன் மகனவ’  ககதகய

    மதற்கட்ட்த்தல் அவர் எழதயரக்க வாய்ப்ரப இல்கல.      இந்தப் பாகபாட்கட மறயம் அவரதஆதாரக்

  கறகள் இன்னம் பதாடரக்ன்றன.      ககதகளக்கள்ளிரந்த ககதககள மட்கம் அவரத பகடப்பயல்ப

  பதய ககதகளிலம் பசயல்படகன்றன.    மன்கபவட ரமலம் தலக்கமாகரவ.  ககதககளச்

பசால்வதல்ல;         ககத நிகழ்வன் மரம்த்தன் மன் வாசககனஅகழதத்ச் பசன்ற நிறதத்வரத

        ரபாதமானத என்ற சரரஷ்கமார சத்தரம் பசழகம பபற்றரப்பகத பதய ககதகளில் பாரக்்கலாம். 
  மட்டாஞ்ரசரி ஸதரன் ரமரனான்,  வழ மகறத்தரக்கரத,      காமத்தன் வாள் ஆகய ககதகள் மரம்த்கத

 பவளிப்படத்தாமரலரய மடகன்றன.      ஆனால் வாசகன் வாசதத்ப் பரிந்தபகாள்ளம் தறப்பககள

 பவளிப்பகடயாகரவமன்கவக்கன்றன.

    சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ககதககளப் பற்ற '   ககலகள் ககதகள் சறககதகள்’   என்ற கட்டகரயல்

    சந்தர ராமசாம பன்வரமாற கறப்பட்ட இரந்தார.் "    சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ககதகளில்

         ஒதக்கப்பட்ட மனிதன் சழலம் வாழ்க்ககச் சக்கரத்தன் சக்கரங்களில் பதாற்ற ஏற வழவகக

  ”பதரியாமல் வயாகலம் பகாள்கறான் .       இந்தக் கறப்கப எழதவதற்கான மள் வாசப்பல் படத்தவற்றல்

'  மல்லககச் சரம்’        ககதயல் ரயாசகன தயங்க நின்றரபாத ரமற்ரகாள் வரி மனதல் பரண்டத. 
          பகடப்பாளியாக சரரஷ் கமார இந்தரஜத் இந்த மானடச் சக்ககல தனத ககதகளில் பதாடரந்்த

   மன்கவக்கரவ எத்தனிக்கறார் என்ற பட்டத.      கடரவ சந்தர ராமசாமயன் வாசகரம இந்தக்

      ககதககளப் பற்றச் பசால்லப்பட்ட ஆகசச்ரியான மதப்பட என்றம் ரதான்றயத.   பகடப்கப அலகட்ட



        வாய்ப்பாட காண்கற பரக்கஞபரவ்மான பசயகலக் காட்டலம் தற்கணஉள்ளணரவ்ன் தற்கண

    மன்னல் வாசப்கப ஒளியட்டக் கடயதாக இரக்கலாம்.     இரக்கறத என்பரத இந்தக் கறப்பக்க

உந்ததல்.



  மனக்கமழ் பம்பங்கள் -ரக.என். பசந்தல்:  சரரஷ்கமார
 இந்தரஜத்தன் '  ’நடன மங்கக

”         அரத்்தங்கள் சாரந்்த பதய ரகாணங்ககளயம் அவற்றடன் இகணந்த பவளிப்பாட்ட மகறகயயரம

   ”நான் எப்ரபாதம் வரம்பக் பகாண்டரக்கரறன்

-’   ’  மகறந்த தரியம் கழவன் பதாகப்பன் மன்னகரயல்.

      வரண்கணககளயம் அலங்காரங்ககளயம் தவரத்த்வட்ட ரநரடயான சத்தரிப்பகளின் வழ

     உரக்பகாள்ளம் காட்சகளிலரந்த வரிபகவ சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ககதகள்.  அந்தக்

    காட்சகளிலரந்த தரண்ட வரம் ஏரதனபமான்ற (    அத ரசதனமாகரவா அரசதனமாகரவா இரக்கலாம்) 
        படமமாக ஆகஅந்த பமாத்தக் ககதகயயம் கவயாட ரபால பரதபலக்கச் பசய்கன்றத.  அவரத

 பகழ்பபற்ற '  வரிந்த கந்தல்’   மதல் இத்பதாகதயலள்ள '  நடன மங்கக’   வகர இகதக் காணலாம். 
        பபாறக்கபயடத்த அளவான பசாற்களால் எகதயம் கடதலாகச் பசால்லவடக்கடாத எனம்

   பரக்கஞயடன் எழதப்பட்ட ஆக்கங்கள் இவரகடயகவ.  இந்த பரக்கஞரய,    தான் அதகம் எழத

மடயாததற்க,       பபரிய வடவமாக ரயாசக்க மடயாததற்கான காரணிபயன ரநரக்ாணபலான்றல் சரரஷ்

பசால்கறார.்     அவர் பசால்லம் அந்த பரக்கஞகய "இறகய"    பரக்கஞ எனஅரத்்தப்படத்தக்

பகாண்ரடன்.

 பமளனியம் சா.        கந்தசாமயம் இகணயம் பள்ளி என இவ்வலகக ரதாராயமாக வகரயறக்கத்

ரதான்றகறத.  ஏன் "ரதாராயமாக"         என்றால் அதலரந்த வலகககளபரிந்த தன் பரத்ரயககறமகற

   ரநாக்கச் சரரஷ் பசன்றவடவரத காரணம்.  ஏபனனில் அகசச்லனங்ககள,  ஓரிடத்தலரக்கம்ரபாரத

      ரவறடதத்க்க கற்பகனயன் தகணயால் சடப்டன்ற ரபாய் அமரந்்த பகாள்வகத,    அங்க ஒரமழ

       வாழ்க்கககயரய சல நிமடங்களில் வாழ்ந்த வட்ட தரம்ப வரம் வரனாதங்ககள,  ரநாக்கச்

  பசல்பவராக இரக்கறார் என்பரத.       இவர் கறமகறயன் பதாடரச்ச்யம் அதன் சல சாகயகளம்

    அடத்தடத்த தகலமகறகளில் எழத வந்த கலரசகரன், எஸ்.  பசந்தல்கமார் (எஸ்.ரா-   வன் பாதப்பம்

இவரக்கண்ட)   ஆகரயாரிடம் காணக் ககடக்கன்றன.

'  நானம் ஒரவன்’        என்னம் சரரஷன் ஐந்தாவத சறககதத் பதாகப்ப பவளியான ஓராண்டக்கள்

 ’வந்தரக்கம் நடனமங்கக’    யல் பதத்க் ககதகள் இரக்கன்றன.    பதாடரந்்த எழத வரம் காலகட்டத்தன்

     பகதயலரந்த கட்டயரக்கம் பதாகப்ப எனக் பகாள்ள மடயம்.    மனப்பதரக்ளின் ரமல் அதன்

    மரம்மான நகரவ்களின் ரமல் ஈடபாடகடயவர் சரரஷ்.     மந்கதயக் கணத்தல் ரதான்றய எண்ணதத்க்க

        ரநபரதராக அல்லத சம்பந்தமற்ற எண்ணத்தற்கள் பசல்லம் மனகத காட்டம் தரணங்கள்

  ககதகளக்கள் கலந்த வரகன்றன. (“     ஏமாற்றப்பட்ட ககயற நிகலயல் பசய்வதறயாத அமரம்ரபாத, 
       மறவனாடரய படலரபான் பல் கட்டவல்கல என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டவடகறத - '  ரகாவல் பரகாரம்’). 

          இந்த பரிபடா நிகலகய நிறமற்ற பமாழநகடயல் அவரதமந்கதய பதாகதகளிலரந்த ஒரவத

  பதாடரச்ச் ரபாலவம் (   ககத பசால்லம் மகறயல்)    ஒர அரத்்தத்தல் பதாடரப்ற்றம் (  ககதக்கரக்களின்

ரதரவ்ல்)   எழதப்பட்டள்ளஆக்கங்கள் இகவ.

   பதாகப்பன் தகலப்பக் ககதயான '  நடன மங்கக’  மற்றம் '   பசாப்பன வாழ்வல் மகழ்ந்த...’  ஆகய



   இரண்கடயம் அரகரரக கவக்க மடயம்.      ஏபனனில் பரதான பாத்தரத்தன் கற்பகன ரமற்பகாள்ளம்

மனப்பயணரம-   அதவம் பபண்ணின் "வசகரம்" சாரந்்த-     இவ்வர ககதகளம் பதாட்டக் பகாள்ளம்

  அண்கமயல் இரப்பகத உணரத்த்கறத.  ’ ’     ஓரிடத்தல் இரந்த பகாண்ரட தான் ஆகசப்படவத பலவம்

        அடத்தடதத் நடப்பதாக எண்ணி மகழ்ந்த பகாள்வத மனித இயல்பற்கள் உள்ள அம்சரம.  ஆனால்

   அகத ககதயனள் பகாண்ட வந்தவர/்   வரபவர் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்.   சல வாக்கயங்களக்கள்

      ஒரவனின் ககதகய பசால்ல மடதத் கவப்பகதயம் சட்டத் ரதான்றகறத.  இக்ககதகளில்

      மனக்ரகாலங்களின் பள்ளிககள காண்பதலரந்த நகரந்்த அவற்கறக் ககதகளாகச்

பசால்லயரக்கறார.்

    இத்பதாகத ககதகளக்கள் காணக் ககடக்கம் ஒற்றகம,    பபரம்பாலானகமயப் பாத்தரங்கள்

பபண்கரள.       அவரக்ரள ககதகய நகரத்்தச் பசல்வதற்கானஆதார வகசயாக இரக்கறாரக்ள். 
'பன்னகக’, '  கணவன் மகனவ’, '  கால்பந்தம் அவளம்’,  ரபான்றகவஅத்தககயகவரய.  இவற்றக்கள்

   தற்பசயல்கள் பரதான காரணியாக இரக்கன்றன.     பபரியாரின் ரபசக்ச அகஸ்மாத்தமாக ரகட்க ரநரம்

        நீலரமகம் பத்பதான்பத வயதல் வதகவயாகவட்ட தன் மகளக்க மறமணம் பசய்த கவக்கறார.் 
     பறகஅவளத வாழ்க்ககயல் வரம்பத்தக்க மாற்றங்கள் நிகழ்கன்றன.   இக்ககத அவளத

      மரணத்தலரந்த பதாடங்கனாலம் நீலரமகம் அந்த உகரகயக் ரகட்பத தற்பசயரல.  ரபாலரவ

'  கால்பந்தம் அவளம்’. '  கணவன் மகனவ’  சறககதகய வாசத்ததம், தட்கடயாக,  பல

         பத்தாண்டகளக்கமன்ரப எழத ஓய்ந்த சக்கககய மண்டம் பமன்ற பாரக்்கம் உணரக்வரய

அளித்தத.   பவக சமாரான ககத.    அரசதனப் பபாரட்களான டரான்சஸ்டர் (’  வடதரம்பதல்’),  கால்பந்த

(’  கால்பந்தம் அவளம்’),   வசறயடக்கப்பட்ட தணி (’  நடன மங்கக’)    ரபான்றகவ ஒர கட்டத்தல்

    நிகனவன் கறயடகளாக ஆகவடவகதயம் கறப்பட ரவண்டம்.

       இர பபண்களம் தங்களத ரவறபட்ட தனிகமகளக்கள் இரந்த வடபடவகத (  வடதகல பபறவகத?) 
  காட்டம் ககதகள் '  ரகாவல் பரகாரம்’, '  வடதரம்பதல்’.     இவ்வர ககதகளம் இயலாகமயன் ரமல்

    எழதப்பட்டரப்பனம்கட மனிதனின் வசத்தரச் பசயல்ககளக் காட்டகன்றன.   ஆயனம் சல

     ஒளிப்பள்ளிககள மட்டம் தந்தவட்ட உடரனஅகணந்தவடகன்றன.

     மகபகனவ ககதகளிலம் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் பமாழயல் மாற்றரமதமல்கல.  அரத

  சட்டகதத்க்கள்ரளரய நகட ரபாடகறத.   இத பபரம் ககற.     ஆனால் பபண்களின் மதான ஈரப்்கபச்

     சட்டம் நகடயல் பமளனியன் நிழல் வழந்த கடக்கறத.   மனதல் உள் அகசவககள,  வளங்காப் பதகர

     அறயத்தரம் சல ககதகரள நல்ல வாசப்கப அளிக்கன்றன.      பற ககதககளப் பற்ற பசால்ல பபரிதாக

ஏதமல்கல.



  தன்னிகலயன் வலகல் -   சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் '  நானம்
’   ஒரவன் நலகனமன்கவதத்  சரரஷ் பரதப்

         தமழ்ச் சறககதகளின் இன்கறய வளமான நிகலக்க பபாதவாகச் பசால்லப்படம் ஒர காரணம்

          பதகமப்பத்தன் பதாடங்க கவத்த பன்மக ரநாக்க பகாண்ட வரிந்த சறககதத் தளம் என்பத

    பரவலாக ஒதத்க் பகாள்ளப்படம் ஒரகற்ற.  அதஉண்கமயம்கட.   பதகமப்பத்தனின் ககதகள்

  இன்றம் சவால் அளிப்பகவயாக,  மறவாசப்பகனக் ரகாரகறகவயாக, இரக்கன்றன.  அப்படபயார

          வலவானஆரம்பத்தன் காரணமாக அவரக்கப் பறக எழத வந்தவரக்ள் ரவற ரவற களங்ககளயம்

      கறமகறககளயம் ரதடசப்சன்ற தமழ்சச்றககத மரகப ரமலம் வலவானதாக மாற்றனர.் 
       பதகமப்பத்தனக்க பறகானவரக்ளில் சறககதஆசரியரக்ளில் பலர் கவஞரக்ளாகவம் இரப்பகதக்

காண்கரறாம்.         பவற்றகரமான பல சறககதஆசரியரக்ள் தமழல் உரவாக வலப்பபற்ற பதக்கவகத

 மரபடன் பதாடரப்கடயவரக்ள்.    பதாடக்க கால உதாரணம் ந. பசச்மரத்்த.  பசச்மரத்்தயன்

         உகரநகடகய வாசக்கம் ஒரவர் அகரநற்றாண்ட தாண்டயம் அவர் பமாழயல் ரதய்வழக்ககள்

   ககறவாக இரப்பகதக் கண்டபகாள்ள மடயம்.   சந்தர ராமசாம (பசவய்யா),  வண்ணதாசன்

(கல்யாண்ஜ),   யவன் சந்தரரசகர் (எம். யவன்)      என நீளம் சறககதஆசரியரக்ளான கவஞரக்ளின்

     பட்டயல் ரபாகன் சங்கரின் வழயாக இன்றம் பதாடரக்றத.     இளம் எழத்தாளரானவஷால் ராஜாவம்

    பதாடக்க காலங்களில் கவகதகள் எழதயரப்பதாகக் கறகறார.்    இவரக்ள் அகனவரின் வழயாகவம்

        கவகத என நான் கறப்படவத நவனக் கவகத அல்லத பதக்கவகதகய மட்டரம.  கவகத

       சறககதகளடன் இத்தககய பநரக்கமானஊடாட்டத்கத நிகழ்த்த இரப்பத சழலன்

ரதகவயம்கடத்தான்.       பற பமாழகளில் அறபதகளில் நவனதத்வத்தன் வாயலாக அகடயப்பட்ட

    சாத்தயங்ககள பதகமப்பத்தன் நாற்பதகளிரலரய நிகழ்த்த வடகறார.்   ஆகரவ பவவ்ரவற

       வககயான நகட மற்றம் பமாழகளக்கள் தமழ்ச் சறககதகள் பயணிக்கத் பதாடங்ககன்றன.  இந்தப்

        பயணத்தன் வகளவகளில் மக்கயமானத சறககதயம் கவகத ரபான்ற படமம் மற்றம் கறயடகளின்

  வாயலாக இயங்கத் பதாடங்கயததான்.   படகமானகறல் மகற,  பமாழகயதரகவடதல்,  சழகல

   அறந்தவரக்ள் பதாடப்டடக்கக்கடயஆழ்ந்த அங்கதம்,     என தமழ்ச் சறககத உகரநகடயல்

    நிகழ்த்தக்கடய பபரம் சாதகனககள நிகழ்த்தயத உண்கமரய.    ஆனால் இதன் எதரவ்களவ

       சறககத வாசகன் படகத்கதயம் நண்கமகயயம் பதகமகயயம் ரதடகறவனாக மாறவட்டான். 
         இயல்பான பமாழ பவளிப்பாட்டன் மலம் ரநரடயாக ககத பசால்லம் பகடப்பாளிககளஅவனால்

 உள்வாங்க மடயவல்கல.       அரசாகமத்தரகனஇலக்கய வாசகனிடம் பகாண்ட பசன்ற ரசரப்்பத

  இன்றம் சவாலான பணிரய.       எளிகமகயத் தாண்ட அவரத சறககதகளின் நண்கமகய பதாட்டக்

   காட்ட மற்பறார பபரம்பகடப்பாளியாரலரயமடகறத. (     எனக்க அரசாகமத்தரகனஅவரின் மழ

   ஆகரதயடன் அறமகம் பசய்தவர் பஜயரமாகன்).

         சரரஷ்கமார இந்தரஜதத்ம் ரநரடயானகறல் மகறயம் பபரம் மரண்கள் இல்லாத ரநரடயானகவ

          ரபான்ற ரதாற்றம் பகாள்ளம் அவரத சறககதகளால் கவனம் பபறாமல் வடப்பட்ட பகடப்பாளி என்ற

  எண்ணம் அவரத '  நானம் ஒரவன்’    சறககதத் பதாகப்கப வாசத்தரபாத எழந்தத.

 தன்னிகலயன் வலக்கம்



   தன்னிகலயல் ககத பசால்வத (     ஒர ககதபசால்லயன் மலம் பசால்லப்படம் ககதகள்) 
   நவனதத்வத்தன் மக்கயமானஉத்தகளில் ஒன்ற.      நவன இலக்கயரம ஒர வககயல் தன்னிகலகயச்

பசால்வததான்.          பகடப்பாளி என்ற தனித்த ஒரவன் ஒட்டபமாத்தமாகத் தரம்ப மகல ரபால அவன்

         மன்ரன நிற்கம் மரகபயம் வரலாற்கறயம் பண்பாட்கடயம் வமரச்க்க தன்கனஅதலரந்த வலக்கக்

       பகாண்டவனாக அதன் மாற்றன்கமயால் தாக்கப்பட்ட தன் நீதயணரச்ச்யால் தன்பப்படகறவனாக

  தன்கன சத்தரிதத்க் பகாண்டான்.     அந்தத் தன்பத்தற்காக அவன் ரகாபமம் பகாண்டான்.  கண்ணீர்

சந்தனான்.  ஏளனிப்பவனாக மாறனான்.     இந்த ரகாபத்கதயம் கண்ணீகரயம் ஏளனத்கதயம்

 பதகமப்பத்தனிரலரய (    ஏளனம் சற்றதக்கல் அவரிடம்)   நாம் காணமடயம்.    அதன் பறகஅறவம்

      நிதானமம் இத்தன்கமககள மட்டப்படத்தனாலம் தன்னிகலயல் ககத பசால்லம்ரபாத

   பபரம்பாலான பகடப்பாளிகள் இந்த ரகாபத்தன், கண்ணீரின், ஏளனத்தன்,   கறகன கண்டபகாள்ள

மடயம்.

   பன்னிபரண்ட ககதகள் பகாண்ட '  நானம் ஒரவன்’     பதாகப்பல் நான்க ககதகள் தன்னிகலயல்

பசால்லப்பட்டள்ளன. '  பன்நவனதத்வவாதயன் மகனவ’, '  அந்த மனிதரக்ள்’, '  ஒர தரமணம்’   என சல

       ககதககளத் தவரத்த்வட்டப் பாரத்்தால் கறமகறயன் அடப்பகடயல் மற்றகவயம் தன்னிகலக்

ககதகள்.      சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ரவறபடவத இந்த தன்னிகலகளில் ரகாபத்தன், கண்ணீரின், 
ஏளனத்தன்,   சாயல் பதன்படவதல்கல என்பரத.     இவற்கற கடந்தவந்தவட்ட சமநிகலயம் அந்த

      சமநிகலயல் எழம் தடமாற்றங்களாக மட்டரம இசச்றககதகளின் தரப்பங்களம் அகமந்தள்ளன. 
       மகத் பதளிவான பரப்பல் சரளமான பமாழயல் பசால்லப்பட்டரப்பதாரலரய இசச்றககதகளின்

   மரண்கள் பசறவடன் எழந்த வரகன்றன.

ககதகள்

  மதல் ககதயான '  நானம் ஒரவன்’     வன்மகறக்கான உந்ததலால் அடயாளாக மாறப்ரபாகம்

  ஒரவகனத் தன்னிகலயாகக் பகாண்டரக்கறத. "  சண்கடக்கான பள்ளி"   தன்னள் உரவாவகத

     பதாடரந்்த பசல்லம் அவன் வன்மகறயாளனாக மாற இறக்கறான்.   இறக்கம் தரவாயல்

         சண்கடக்கான அவனதஉந்ததல் மகறவத ஒரமடவாகவம் இறக்காமல் அவன் ரமபலழவத மற்பறார

        மடவாகவம் பசால்லப்பட்டரப்பத மண்டம் இக்ககதகய ரவபறார ரகாணத்தல் இரந்த வாசக்க

கவக்கறத.

'   மட்டாஞ்ரசரி ஸதரன் ரமனன்’   என்ற ககத "   நவன சாமயார் உரவாக்கத்கதயம்" 
'  பன்நவனதத்வவாதயன் மகனவ’       என்ற ககத பன்நவனதத்வ ரகாட்பாடககளயம் நட்பமாக பகட

பசய்கறத.       அதலம் பன்நவனதத்வவாதயன் மகனவ ரகாட்பாடககளஉண்கமயல் பநரங்க

         ஆராய்பவனில் பதாடங்க பாவகனகள் வழயாக வாழ்கறவன் என்பத வகர தன் எல்கலககளவரிதத்க்

பகாள்கறத.

’  உகறயட்ட கத்த'         பககயால் மாற்ற மாற்ற பகாகல பசய்த பகாள்ளம் இரண்ட கடம்பங்களின்

         ககதகய பசால்லத் பதாடங்க தாய்கம பழயணரச்ச்கய நீக்கவதாகக் காட்ட இறதயல் தாய்கமயம்

    பபாரளற்ற ரபாய் நிற்கம் இடத்தல் மடகறத.    இத்பதாகப்பல் இலக்கயத்தன் என்பறன்கறக்கமான

    ரபசபபாரளான பபாரளின்கமகய பரதபலக்கம் ககதயாக '  உகறயட்ட கத்த’  கய

வககப்படத்தலாம்.         கணவகனக் பகான்றவகன பழ தரக்்க நிகனக்கம் பபண் தான் கரவற்றரப்பத



   பதரிந்த அந்த எண்ணத்கதககவடகறாள்.     அவளத மாமனாரின் கரலல் பசால்லப்பட்டரக்கறத

இக்ககத.

'  மன்ற பபண்கள்'         நவன வாழ்வல் மக்ககள நகழதத்க் பகாள்ளம் கழந்கதயற்ற நவனத் தம்பதககள

    ஒர மரபான நம்பக்கக அகலகழப்பகதச் பசால்கறத.     வடவ ரீதயாக இத்பதாகப்பன் மகசச்றப்பான

   ககதயாக நான் கணிப்பத '  ’மன்ற பபண்ககள த்தான்.      நறவரடங்களக்கம் ரமலாகத் பதாடரம் ஒர

"கலசச்ாபத்கத"         ஆண் கழந்கதகய தத்பதடப்பதன் வழயாக கடந்த பசல்ல நிகனக்கன்றனர் அந்த

தம்பதகள்.        தராவட இயக்கங்கள் உரவாக்கய மாயங்ககளமற்ரபாக்க லட்சயவாதம் பகாடத்த

         நம்பக்ககககள கடந்தவட்ட லட்சயமற்ற எதரக்ாலத்தன் மத நம்பக்ககயற்ற ஒர காலத்தல் மரபான

       நம்பக்கககளம் சக்கல்களம் மனிதகனஅகலகழக்கத் பதாடங்க இரப்பதன் கறயடாக

 இக்ககதகய வாசக்கலாம்.

'  பரட்கடக் பகாகல’          ககதயல் தலத் ஒரவர் பகாகலக் கற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்தஊரின் ஊராட்சத்

   தகலவரால் வழக்கறஞரிடம் அகழதத் வரப்படகறார.்      பகாகல பசய்தத யார் என்பத கறப்பாக

     ககதயல் பசால்லப்படாதத பல்ரவறஊகங்களக்க ககதக்கள் வாய்ப்பளிக்கறத.  ஆண்டாள்

    ரகாகதயாக அரங்கநாதகன மணக்கச் பசல்வகத '  ஒர தரமணம்’   என்ற ககத பசால்கறத. 
         இத்பதாகப்பல் பமாழ அழகாக பவளிப்பட்டரக்கம் ககதயம் ஆண்டாளின் அம்மாவன் வழயாக ஒர

     நகடமகறமடகவத் பதாட்டரப்பதம் இக்ககதகயமக்கயமானதாக மாற்றகன்றன. '  நானம்

ஒரவன்’        ரபாலரவ இரண்டமடவகள் இக்ககதயல் எட்டப்பட்டாலம் இரண்டாவதமடவன்

"கட்டகடப்ப"         அம்சம் இன்னம் சறப்பாக பவளிப்பட்டரக்கலாம் என்ற எண்ணம் எழவகத தவரக்்க

மடவதல்கல.

'அப்பத்தா’  மற்றம் 'மகனவகள்’      ஆகய ககதகள் இகணதத் வாசக்கப்படம் வாய்ப்பகனக்

பகாண்டள்ளன.         ஆண் பபண் உறவன் வளக்கமடயாத வண்ணங்ககள எந்தவத அதரச்ச் மதப்பகளம்

    இல்லாமல் மன் கவக்கன்றன இவ்வர ககதகளம்.     மகனகடய மகனவயன் அழகல் ஈரக்்கப்படம்

தந்கதயாக,   அந்த ஈரப்்படன் ரபாராடகறவராக,    அப்பத்தா ககதயன் ரத்தனகமார் வரகறார.் 
'மகனவகள்’        ககதயல் தக்க வசாரிப்பக்கச் பசல்லம் ககதபசால்லயன் ரயல் பயணித்தனடாக அவர்

   தந்கதக்க இரண்ட மகனவஇரந்தத,     அதனால் தந்கத இறந்தரபாத எழந்த சக்கல்கள்,  இயல்பாகரவ

    பபண்ககள ரநாக்க ஈரக்்கப்படம் ககதபசால்லயன் கணம்,     என நகரந்்த கணவன் இறந்தகத

        இயல்பாக ஏற்றக் பகாள்ளம் மகனவயகன காணம் ககதபசால்லயன் அதரச்ச்யடன் இக்ககத

மடகறத.         இரண்ட ககதகளிலரம பபாதவானஅம்சம் என பசால்லத்தக்கத பபண்ணின் மதான

         ஈரப்்கப பவவ்ரவறானதாக சத்தரிதத்க் பகாள்ளம் ஆணின் உள வண்ணங்ககள இரண்ட ககதகளம்

 சத்தரிக்கன்றன என்பரத.

'  கணியன் பங்கன்றனார’்        ஒர அரசயல் சக்ககலயம் மனிதனின் இயல்பான கரகணஉணரக்வயம்

 இகணக்க மயல்கறத.          தராவட பகாள்கககளின் வழயாக லாபம் பபறம் ஒர பபரிய மனிதர் ஏகழ

    பராமணனக்க உதவ நிகனப்பதாக ககத பன்னப்பட்டள்ளத.   கறலல் சறப்பாக

        பவளிப்பட்டரந்தாலம் மடவம் ககதயன் சக்ககல பதளிவாக ரகாடட்டாலம் ஒர பசயற்ககத்தனம்

    இந்தக்ககதகய மட்டம் பதாகப்பல் அந்நியமாக உணரசப்சய்கறத.

        எல்லா பக்கங்களில் இரந்தம் ககவடப்படம் ஒர மனிதனின் ககதகயச் பசால்கறத '  மனங்கம்



கண்கள்’.       இயல்பான அன்பணரவ் பகாண்ட அந்ரதாணிராஜ் எல்லா தரப்பனராலம்

அகலகழக்கப்படகறார.்       நண்பனக்க கண்ணீர் அஞ்சல சவபராட்ட அடக்கம்ரபாதகட பகழ

நிகழ்கறத.      ஒர மகள் வவாக ரதத் ரகாரி நிற்கறாள்.     மற்பறார மகள் மதம் மாற வாழ்கறாள். 
   பசபயன்ற வந்த சறவனக்க உணவடகறார.்     அவரன கத்தகய எடதத் கழத்தல் கவக்கறான். 

         உணவட்டதால் கழத்தல் கத்தகய இறக்காமல் வட்டான் எனஅந்ரதாணிராஜ் ஆசவாசம் பகாள்வதல்

      ககதமடவத ஒர ரநரம் அபத்தமாகவம் இயல்பானதாகவம் ரதான்றகறத.

'  அந்த மனிதரக்ள்’   என்ற ககதயல் கழசச்ண்கட, பகாகல, பழவாங்கல்,     என நகரம் வாழ்வல் அப்பட

        வன்மகறயல் ஈடபடப் ரபாகறவன் சாகலயல் அடபட்டக் கடக்கம் ஒரவகன மரதத்வமகனயல்

      ரசரத்த்வட்டச் பசல்கறான் என்பகத எப்பட பபாரள் பகாள்வபதன தண்டாடரனன்.  பன்னரர

   ககதயன் தகலப்ப நிகனவக்க வந்தத.    நமக்க பரசச்கன எல்லாம் "அந்த"  மனிதரக்ளடன்

மட்டம்தான். "அந்த"  பவல்லப்பட ரவண்டய,  வழ்த்தப்பட ரவண்டய,    மனிதரக்களத் தவர நமக்க

     அகனவரம் அணக்கமானவரக்ள்தானா என்ற ரகள்வகய இக்ககத எழப்பவட்டத.

 சலப்பன்கமயன் தயர்

      இன்கறய தகலமகற எழத்தாளரக்ள் மற்றம் வாசகரக்ளின் சக்கலாக (   என்னள்ளம் இசச்க்கல் உண்ட)
       நான் கணிப்பத வாழ்வலம் எழத்தலம் அவரக்ள் கண்டகடயக்கடய சலப்பம் பபாரளின்கமயம். 

        ஆசச்ரியப்படதத்ம் வதமாக வாழ்க்கக அவ்வளவ நம்பக்கக தரக்கடயதாக இல்லாத மந்கதய

    தகலமகற எழத்தாளரக்ளிடம் இந்த சலப்ப இல்கல.     அவரக்ளிடம் இரந்தத ரகாபமம் தயரம்

நிகலயன்கமயரம.        பபாத எதரி என ஒரவர் இல்லாமலாகவட்ட இன்கறய நிகலயல் இகளஞரக்ளிடம்

 சலப்ரபற்படவத இயல்பானரத.       ஆனால் அத பசயல் பரிவதலரந்த தப்பதத்க் பகாள்வதற்கான

    காரணமாகஆவகத எவ்வககயலம் ஏற்க மடயாத.    சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் பாத்தரங்கள்

   அகனவரம் பதாடரந்்த பசயல் பரிகறவரக்ளாக,      மடவ எத்தககயத என்பகத எண்ணி கழம்பாமல்

 பதாடரந்்த பசயல்படகறவரக்ளாக,     வாழ்கவஅதன் தவரதத்டன் எதரப்காள்கறவரக்ளாகரவ

வரகன்றனர.்      அரத ரநரம் பபாரளின்கமயால் அகலகழக்கப்படம் தயகரயம் அகடகன்றனர.்

        சமகால இலக்கய வாசகரக்ளம் எழத்தாளரக்ளம் அறயமன்ரனாடயான சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன்

   பகனவலகல் நிகறய இரப்பதாகத் ரதான்றகறத.

 அதத வன்மகற,       அதரச்ச்யட்டம் சத்தரிப்பகள் ரபான்றகவஅளிக்கம் சலப்பலரந்த இக்ககதகள்

  நம்கம பவளிரய எடக்கன்றன.      மனம் பகாள்ளம் நட்பமான சஞ்சலங்ககள இக்ககதகள்

காட்சப்படதத்கன்றன. எளிகமயன்

     மலமாகரவ நமக்கள் நகழயம் தன்கம பகாண்டரக்கன்றன.     தமழ்ச் சறககத மரபன் வலவான

        பன்னணியல் தன் கரகல பமன்கமயாகவம் அழத்தமாகவம் பதவ பசய்கன்றார் சரரஷ்கமார

இந்தரஜத்.

('  நானம் ஒரவன்’   ஆசரியரின் சமபத்தய பதாகப்ப. '  மாபபரம் சதாட்டம்’ (2005), '  அவரவர் வழ’ (2009) 
        என இதற்கமன்னர்ஆசரியர் எழதய சறககதகள் இரண்டநல்களாக பதாகப்பப்பட்டள்ளன. 



'  இடப்பக்க மக்கத்த’      என்பறாரநல் உயரக்ம பதப்பக பவளியடாக வந்தள்ளத).



   –   – சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகள் தற்பசயல்களின் சதாட்டம்
க. ரமாகனரங்கன்

          தமழல் சறககத என்கற இலக்கய வடவம் ரதான்ற உரவம் பகாள்ளத் பதாடங்கயஆரம்ப

 காலகட்டத்தரலரய அ. மாதகவயா, ந. பசச்மரத்்த, பதகமப்பத்தன், க.ப.ரா, க. அழகரிசாம, த. 
ஜானகராமன், ப.எஸ். ராகமயா, லா.ச.ரா, மவனி,  கரிசச்ான் கஞ்ச, எம்.வ.   பவங்கட்ராம் என

        மன்ரனாடகள் பலரம் இவ்வடவத்கத மகவம் ரமதகமயடன் பயன்படத்தயரதாட அல்லாமல் அழயா

    பகழகடய பல ககதககளயம் எழத உள்ளனர.்     இவரக்ளக்க பறகஅடதத் வந்த அரசாகமத்தரன், 
ச.ரா., பஜயகாந்தன், க.ரா., ஆ. மாதவன்,  நாஞ்சல் நாடன், பமணி,  ராரசந்தர ரசாழன், பரபஞ்சன், 
அம்கப, வண்ணதாசன், வண்ணநிலவன்,      கந்தரவ்ன் மதலரயார் தம் ககதகள் வாயலாக

   இவ்வடவத்தன் சாத்தயங்ககளஅழகயல் ரீதயாகவம்,   அரசயல் ரநாக்கலம் வரிவபடத்தனாரக்ள்.

   இவ்வர தகலமகறகளக்க அடத்ததாக ரகாணங்க, பஜயரமாகன்,  சார நிரவததா, எஸ். 
ராமகரஷ்ணன்,        வமலாதத்த மாமல்லன் ஆகரயாரடன் எண்பதகளில் எழத வந்தவர் சரரஷ்கமார

இந்தரஜத்.        இம்மன்றாவத தகலமகறயல் எழத வந்தவரக்ளக்க இரண்ட பபரிய பநரக்கடகள்

 மன்நிபந்தகனயாக நின்றன. மதலாவத,    மன்ரனாடகளின் ககதககளஉள்வாங்கக்பகாண்ட

        அவற்கற எல்லாம் வஞ்சம் மகனப்ரபாட தம் பகடப்பககளமன்கவக்க ரவண்டயத அவசயம். 
         மற்றத பமாழபபயரப்்பகள் வாயலாக பபரிய அளவல் அப்ரபாத அறமகமாக வந்த பமாழயயல்

        மற்றம் சமக அரசயல் சாரந்்த வமரச்னக் ரகாட்பாடகள் பலவற்றற்க ரநரடயாகரவா

       மகறமகமாகரவா தமத ககதகள் வாயலாக மகம் பகாடக்க ரவண்டயரந்த நிரப்ந்தம்.  இகவ

தவரத்த்,       அக்காலகட்டத்தல் அதகமாக பமாழயாக்கம் பசய்யப்பட்ட மன்றாம் உலக நாடகளின், 
 கறப்பாக ஆப்ரிக்க,       லத்தன் அபமரிக்க ககதகள் ரமற்கத்தய நவனதத்வத்தற்க ரநபரதரான

  தன்கமகள் பலவற்கறக் பகாண்டரந்தன. வரலாற, கலாசாரம்,    பதான்மம் மதலயவற்றன் மதான

   மறபரிசலகனகயமன்கவப்பதாக அக்ககதகள் இரந்தன.     அவற்றன் தாக்கமம் தமழ் ககதகளின்

 மத எதபராலத்தன.

“           அன்றாட நிகழ்வகளின் தற்பசயல்களில் ஒர தட்டமடாத தட்டம் இரக்கறத அகதரய நாம் வத

என்கரறாம்.        அதன் சதாட்டத்கத பசாற்களின் வழயாக பதாடர மகனவரத என் ககதகள்,”  என்ற

          கறம் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் அளவல் சறயஆனால் வத்தயாசமானவவரகணதன்கம உகடய

'  அகலயம் சறககள்' (1983)        என்கற சறககத பதாகப்பன் வழயாக தமழ் வாசகரக்ளின் பரவலான

 கவனத்தற்க வந்தார.்        பதாடரந்்த நாளத வகரயலம் சறககதகளில் மாத்தரரம கவனம் பசலத்த எழத

வரகறார.் '   மகறந்த தரியம் கழவன்' (1992), '  ’மாபபரம் சதாட்டம் , '  ’அவரவர் வழ , '  ’நானம் ஒரவன் , 
'  ’நடன மங்கக , '  ’இடப்பக்க மக்கத்த ,       எனநற்றக்கம் ககறவான ககதககள பகாண்டரக்கம் ஏழ

  பதாகதகள் இதகாறம் பவளிவந்தள்ளன.

  அன்றாட வாழ்க்கக நிகழ்வகள்,      அவற்ரறாட சம்பந்தப்பட்ட நடத்கதகள் ஆகயவற்றல் உள்ள

வரனாதங்கள்,        அபத்தங்கள் ஆகயவற்கற உற்ற ரநாக்கவத என்பகத இவரகடய ககதகளின்

  பபாதவான ரபாக்க எனலாம்.  ஒர தனிமனிதன், கறப்பாக,     படத்த இகளஞன் ஒரவன் வாழ்கவ

        எதரப்காள்ள இயலாத தத்தளிப்பத கறத்த சத்தரங்ககளக் பகாண்டத இவரகடயஆரம்ப ககதகள். 



  பதாடரந்்த கமயமற்ற ககத,  மகறந்தரக்கம் ககத,     பகனவன் வழயாக வரலாற்கற பரிசலகன

பசய்தல்,          கால வரிகசகய ககலதத் மாற்றவதன் மலமாக ககதகயவரனாதமாக்கவத என பல

    யத்தககள தனத ககதகளில் மயன்ற பாரத்்தரக்கறார.்

   இவரகடய சமபத்தய பதாகப்பான '  இடப்பக்க மக்கத்த'     யல் இடம்பபற்றள்ள ஒர ககத

' ’மற்றப்பள்ளி .        அபமரிக்க வாழ் பசல்வந்தனான ராம சப்பரமணியன் வடமகறயல் இந்தயாவற்க

    வரம்ரபாத தனத பாலய நண்பகன சந்தக்கறான்.     அவனிடம் தன் பதன்பரவதத் கனவப்பபண்ணம்

         தற்ரபாத வாழ்ந்த பகட்ட வறகமயல் உழலம் மன்னாள் நடன நடககயமான பஜயசந்தரிகய சந்ததத்

      பணஉதவ பசய்ய வரம்பம் தனதஆகசகய பதரிவக்கறான்.    இரவரம் அவகள சந்தக்க

பசல்கறாரக்ள்.        அவளிடம் காண்பப்பதற்காக அவளகடயவதவதமான படங்ககள ஒட்ட பாதகாதத்

        கவத்தரந்த ஆல்பத்கத கவத்தரந்தவன் தரம்பப் ரபாகம்ரபாத அவளிடரம வட்ட பசல்வதாக ககத. 
       ஒர ககதக்கான நாடகய தரணம் எதவரம இல்லாத சாதாரணமான நிகழ்வ.   பத்தரிக்கக பசய்த

  ரபான்ற எளிகமயானவவரிப்ப.       இகத ககதயாக்கவத ராம சப்பரமணியன் ரபாகற ரபாக்கல்

  பசால்லகற ஒர வரிதான். “       ”எங்க அம்மாக்கட்ட இரந்த ஒர பரிப்ப உங்ககட்ட இரந்தத .  உளவயல்

            நட்பமள்ள அந்த ஒர வரிகய தறந்தக்பகாண்ட ரபானால் மழ ககதயரம ரவற ஒர நிறத்தல் நம் மன்

 வரிவகத காணலாம்.      என்னகடய ககதகளில் ககத என்பத பவளிப்பகடயாக இரக்காத.  சமக

சக்ககல,  மனதன் சக்ககல,  –      ஆண் பபண் உறவ சக்ககலமன்கவதத் அதற்கள்ளாக

மகறந்தரக்கம்,      என்ற தனதமன்னகர ஒன்றல் கறகறார் சரரஷ்கமார.்   அவ்வாற மகறந்தரக்கம்

       ககதகய கண்டணரவ்தல்தான் வாசகனின் பவற்றயம் எழத்தாளனின் யத்தயம் ஒன்கறபயான்ற

  பரத்்த பசய்கறத எனலாம்.

'  இடப்பக்க மக்கத்த'     பதாகப்பல் இடம்பபற்றரக்கம் மற்பறார ககத '  ’வழ மகறத்தரக்கரத . 
        “  நந்தனார் சரித்தர கரத்்தகனயல் உள்ள ஒர பாடலன் மதல் வரி வழ மகறத்தரக்கரத!  மகலப்ரபால

  ஒர மாட படத்தரக்கரத!”,  என்ற பதாடங்ககறத.      சங்கத கசர்சரி ஒன்றல் அகதப்பாட ரகட்கம்

  ஒரவன் தன்கன மறக்க,      அவன் நிகனவல் எழகறத ரவற ஒர ககத.    எவ்வளரவா நாகரகீம் அகடந்த

           வட்டதாக நாம் கரதக் பகாண்டாலம் இன்றம் இந்நாட்டன் ஏரதா ஒரமகலயல் நடக்கம் அநீதயான

  சம்பவமாகரவ அத இரக்கறத.         பசய்த தாளில் ஏரதா ஒரமகலயல் இடம்பபறம் தகவலாக அகத நாம்

  படதத்வட்ட கடந்த ரபாகரறாம். “     ”     உற்றப் பாரக்்க சற்ரற வலகாரதா மாட என்ற பாடகர் பாட அவன்

   தன் கண்கணதகடதத் பகாள்கறான்.       நந்தனார் சரித்தர கரத்்தகன என்ற தகவலல் இரக்கறத

 இக்ககதக்கான சாவ.        ஒர பசால்கலயம் உரதத் ரபசாமரல நம் மனசச்ான்கற ரகள்வகளக்க

 உள்ளாக்கவடகறத இக்ககத.    இகதப் ரபாலரவ பத்தரிக்கக கட்டகர,    பசய்த அறக்கக ரபான்ற

  வடவங்களில் சமகால அரசயல்,     சமக நடப்பககளவவாதக்கம் வதமாக '  பகாரம் ஜாக்கலனம்’, 
'  சறமயம் வண்ணதத்ப்பசச்யம்’, '    கடரி ரிபமாகாவன் ரபட்ட அறக்கக’,    என பல ககதககள

எழதயள்ளார.்           பவறம் தகவல் என்பதல் இரந்த எந்தத் தரணத்தல் ஒரவவரகணபகனவாக மாற்றம்

       பகாள்கறத என்பகத இக்ககதககளஆராய்வதன் வழயாக நாம் கண்டணரமடயம்.

       தகரப்படங்களில் சமபமாக பயன்படத்தப்படம் காட்ச ரீதயலான யத்த ஒன்ற இரக்கறத.  ஒர

         பதாடக்கப் பள்ளியல் இரந்த வரிகசயாக நிகழம் சம்பவங்களின் ரகாரக்வ ஒன்கற காட்டவட்ட பறக

"கட்" பசய்த,           அரத பதாடக்க பள்ளியல் பதாடங்க அங்க ஏற்படம் சறய மாறதல் வழயாக பறபதார

    வரிகசயல் நிகழம் சம்பவ ரகாரக்வகய காட்டவாரக்ள்.      இவ்வதமாக ஒர சமபவத்கத அத சற்ரற

          மாறனால் நிகழ ஏதவான இரண்டமன்ற சாத்தயங்கரளாட காட்சப்படதத்வதன்மலம் ஒர வலவான



   தாக்கத்கத பாரக்வயாளரக்ள் இடத்ரத ஏற்படதத்வாரக்ள்.      காட்ச ரீதயலான இந்த நட்பத்கத எழதத்

     வடவலாக தன் ககதகளில் வரம்பப் பயன்படதத்கறார் சரரஷ்கமார.் ' ’இரள் , ' ’தகர , '  கடந்த

 ’பகாண்டரக்கம் பதாகலவ , '  ’நடன மங்கக ,    மதலயவற்றல் இத்தன்கமயலான ககதபசால்லல்

 மகறகய காணலாம்.

         சரரஷ்கமார இந்தரஜத் தன் ககதகளின் வழ அவதானிக்கவம் அவழ்க்கவம் மகனயம் இன்பனார

     மடசச் என்ற காலம் பற்றய பரிதகல கறப்படலாம். நாள்காட்ட, கடகாரம்,  ஆகயவற்றால்

அளவடப்படகற,     நமக்க பறத்ரத நிகழ்ந்த பகாண்டரக்கற காலத்தற்கம்,   அதற்க பதாடரப்ற்ற

       வதமாக நமத அகத்தல் நாம் உணரகற காலத்தற்கம் இகடயலானமரண்கள்,   அதனால் நம்

      நடத்கதகளில் உரவாகம் அபத்தம் ரபான்றவற்கறயம் ககத பசால்ல மயன்றரக்கறார.்  தவரவம்

        இறந்த காலத்கத வரலாற என்ற பபயரில் தமக்க உகந்த வதமாக உரவகமதத்,  நிகழ்காலத்தல்

 மன்கவப்பதன் மலமாக,      எதரக்ாலத்கதயம் கட்டப்படத்த மயலம் அதகாரத்தன் கரரத்கதயம்

    அவரால் தன் ககதகளில் ரகாடட்ட மடந்தரக்கறத.  அவ்வககயல் '  ’காலத்தன் அலமாரி , 
' ’எலம்பக்கடகள் , '   மகறந்த தரியம் கழவன்'   ஆகயகவமக்கயமான ககதகள்.

     பபாதபத்தயல் நிகலபபற்றவட்டரக்கம் எண்ணங்களக்கம் மதப்படகளக்கம் ஒத்பதாடவத

 எழத்தாளனின் ரவகலயல்ல.       மாறாக அவ்வாறான மதப்படகளின் மறபக்கத்கதரய அவன் எழத

     பாரக்்க ரவண்டம் என்றகறம் சரரஷ்கமார் '  ’நானம் ஒரவன் , '  ’மனங்கம் கண்கள் , '  ’உகறயட்ட கத்த , 
'  ’கணவன் மகனவ , '   பசாப்பன வாழ்வல் மகழ்ந்த'       ரபான்ற ககதகளில் மனித நடத்கத என்ற நாம்

 நம்பபவற்றன் மறபக்கத்கத,      அதன் வசத்தரத்கத யதாரத்்தம் ரபாலரவ எழத பசல்கறார.்

         ஒர மனிதனின் வாழ்க்கககய நிரண்யக்கம் காரணிகளாக அவனகடய பற சழ்நிகலககளதான் நாம்

         எப்ரபாதம் கணக்கல் எடதத் பகாள்கரறாம் மாறாக ஒரவரத அகத்தல் ஏற்படம் சறயபதார

   சழப்பம்கட எவ்வதமாக பபரிய அளவல்,      அவரகடய வாழ்வன் கதகய மாற்றவடக் கடயதாக

         அகமயம் என்பகத மகவம் நணக்கமாக சத்தரிக்கம் சல ககதகள் இவரகடய பதாகப்பக்களில்

இரக்கன்றன. '  ’பறக்கம் தரடனக்கள் , '  ’சழலம் மன்வசற , '  ’கால்பந்தம் அவளம் ,  ஆகயகவ

அவ்வககயலானகவ.  இக்ககதகளின் பதானியம், பமாழயம்,     பற ககதகளில் இரந்தம் மாறபட்ட

அகமந்தகவயம்கட.         தமத வாசகரக்ளக்க தம் ககயல் இரக்கம் எல்லாவற்கறயம் உவந்தஊட்டவட

          ரவண்டம் என்ற மகனப்பல் ககதகளக்க அவசயரம இல்லாத பல தகவல்ககள பகாட்ட எழதம்

   பலவனம் பல எழத்தாளரக்ளக்க உண்ட.      அவரக்ளடன் ஒப்பட்ட ரநாக்கககயல் சரரஷ்கமாகர ஒர

  ககறத்தல்வாத என்ரற கறப்படலாம்.      சத்தரத்கத எழப்பக்காட்ட அவசயமான சற்சல ரகாடககள

       மட்டரம உபரயாகக்கம் சக்கனமானபதார ரகாட்ரடாவயகனப் ரபால இவர் வாரத்்கதககளப்

பயன்படதத்கறார.்        தன்கனப் ரபான்ரற வாசகனம் நண்ணணரவ் பகாண்டவன் என்ற நம்பக்கக

     பகாண்ட எழத்தாளரால்தான் இவ்வதமாகபவல்லாம் எழதப் பாரக்்க இயலம்.   அத்தககய நம்பக்கக

       உள்ளவராக தனத ககதககள எழத இரக்கம் சரரஷ்கமார் ஏரனா பதரியவல்கல,  தன்

         பதாகப்பக்களின் மன்னகரயல் வாசகன் மத அவநம்பக்கக பகாண்டவகரப் ரபால் தன் ககதகளில்

    உள் மகறந்தரக்கம் நட்பங்ககளவளக்க மற்படகறார.்    வாசகனக்க வளங்காமல் ரபாய்வடக் கடாத

       என்ற பதட்டமாக இரக்கலாம் என்றாலம்கட இதபவார எதரம்கறயானவஷயமாகரவ படகறத.

       தன் ககதககளப் ரபாலரவ எவ்வத பகட்டம் ஆரவாரமம் இல்லாதவர் சரரஷ்கமார.்  தமழல்

     பபரம்ரபாக்கலான யதாரத்்தவாத ககதகளக்ரக உரிய நாடகயமான தரப்பங்கரளா, 



  கதாபாத்தரங்களின் உள் மனரமாதல்கரளா,       சழல் வரண்கனகரளா அதகம் இல்லாத இவர் ககதகள்

     கடல் மத மதக்கம் பனிப் பாகறககள ஒத்தகவ.      கண்ணக்க பலனாகம் அளகவவடவம் நீரில்

   மகறந்தரக்கம் பகதகடதலாக இரக்கம்.     அவற்கறப் ரபாலரவ இவர் ககதகளிலம் தட்டப்படவகதக்

   காட்டலம் மகறந்தரப்பனஅதகம் எனலாம்.   பசால்லம் வஷயத்தனால் அல்ல,  பசால்லய

        வதத்தாரலரய தம்கம ககதகளாக ஒரங்ககணதத்க் பகாள்ளம் தன்கம பகாண்ட இக்ககதகள்

        சமகால நடப்பகளின் மதானவமரச்னத்கதயம் உடக்கடயாக பகாண்டகவ என்பரத இவற்றன் சறப்ப.



     – பகலல் மடட்ம் நடக்கம் வாண ரவடக்கக ந. ஜயபாஸ்கரன்

1

     வட்டலரந்த பரவ்தத் வாகள பமரக ரபாடக் பகாடப்பதற்காக,    அகதக் ககயல் ஏந்தயவாற

      ககடப்படகளில் ஏற வந்த பகாண்டரந்த சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ரதாற்றம்,  சல

   பத்தாண்டகளக்க பன்னம் நிகனவல் பதந்தரக்கறத.     அப்ரபாத நாங்கள் கவத்தரந்த ககடக்க

        அடத்தாற்ரபால் இரந்த சற ரகாவலல் மதகர வரனின் வாள் தக்கய உரவமம்,   ஆவணிமலப் பட்டத்

        தரவழாவன் ஒரநாள் நிகழ்சச்யாகப் பாணனின் அங்கங்ககள பவட்டய வாளடன் மனாட்ச

         ரகாவலக்க நடந்த வரகறமதய பட்டரின் பமலந்த உரவமம் ரசரந்்ரத நிகனவக்க வரகன்றன.

    நவனஉகடயல் சரரஷ்கமாரின் வாரளந்தய ரதாற்றத்தல்,   அபத்தத்தன் ஒர கற்றம்,  பரிகாசத்தன்

சறநககயம்,      பதரின் நட்ப இகழயம் கலந்த இரந்ததாக ரதான்றயத.    அதஅவரத வககப்படத்த

        மடயாத சறககதக் ககலயன் பக்கவாட்டத் ரதாற்றம் என்ரற இப்பபாழத நிகனக்கத் ரதான்றகறத.

2

"      என் அப்பா ஒர வாகளஉகறயலட்டகவத்தரந்தார,்      வரசஷ நாட்களில் பகஜயன் ரபாத வாகள

 உகறயலரந்த எடப்பார,்        பளபளப்பம் கரக்மயம் கலந்த மன்னம் அந்த வாகளப் ரபாலரந்தாள்

அவள்.” –'  நள்ளிரவல் சரியன்’

3

    அந்த வாளின் பரவ்கத்கதரய சரரஷ்கமார் மறக்கவம்,  கட்டகடக்கவம் கடம்,   வாகளப் ரபால்

    மன்னிய சக என்ற சகந்த "    தகலமடமழவதம் பவள்களயாக நகரதத்,   பரவங்களம் பவள்களயாக

நகரதத்,         கடகம பதானிக்கம் சனியக் கழவ ரபால் ககடகய ரநாக்க வந்த பகாண்டரந்தாள். 
    ககடக்க வந்த அங்க வலாஸ் பககயகலயம், பகாட்டப்பாக்கம்,  பவற்றகலயம் ரகட்டாள்.”

4

"   மனக் கள்ளம் எத்தகன

   ரமலம் சந்தகன எத்தகன சலனம்

    இந்தரஜாலம் ரபான்ற ரதகத்தல் வாஞ்கச மதலாய்

  அல்லாகம எத்தகனஅகமத்தகன.”

  என்ற தாயமானவரின் "  ஆனந்தமான பரம்"   வரிகள் ஓடக்பகாண்ரட இரக்கன்றன,  சரரஷ்கமாரின்

  சறககதககளப் படக்கம் அகத்தல். "       எங்கம்மா எனக்க எக்சபஷன்ரல பந்த வாங்கக் பகாடக்க

 மடயாதன்ன பசால்லடசச்"      என்கறார் பரக்கஞ தவறய இறதக் கட்டத்தல் '   நிகழ்காலமம் இறந்த

காலமம்’ சந்தரரசகர.்  அழத்தப்பட்ட ஏக்கங்களம்,    மனப்பறழ்சச் சாரந்்த மாயக் காட்சகளம்,  மாய



ஒலகளம், உரமாற்றங்களம்,     காமத்தன் கள்ளத்தன்கமயம் சரரஷ்கமாரின் பகனவலகத்கத

  இகடபவட்டயவாற பசன்ற பகாண்டரக்கன்றன.       இறதயல் வாசகனின் ககயல் ஒர அரவமான பதர்

   வஸ்த வந்த அமரந்்த பகாள்கறத.       உலகளந்த பபரமாளின் ககயடக்கல் இரந்த ஒர கரப்பான்பசச்

    வந்த அவர் மாரப்ல் ஊரந்்த பகாண்டரக்கறத.

5

“     ”  ககறச் பசால் மலரம பவற்ற கண்டவர் என்ற க.ப.     ராகவப் பற்ற சட்ட பசய்தரக்கம் மதப்பட, 
   சரரஷ்கமாரக்கம் பபாரந்தம் என்ரற ரதான்றகறத.      எந்தக் கணத்தலம் பசாற்கள் தன்கன மறச்

  பசல்வகத சரரஷ்கமார் அனமதப்பதல்கல-       ஒர கறாரான அதகாரிகயப் ரபால எந்த இடத்தலம்

   அவர் பசாற்ககளஅழதத்வத இல்கல;  தரகவதம் இல்கல.     உணரச்ச் அதகம் கலக்காத சறய

பசாற்கள்;  சறய பதாடரக்ள்;  சறயஅகசவகள்-       இவற்றன் மலரம ஒர பதரானஅக உலகத்கத

  சரஷ்டக்க அவரால் மடந்தரக்கறத.     “  அவரகடய சறந்த சறககதகளில் ஒன்றான மாபபரம்

” சதாட்டம் ககதயல், “         இரண்ட சட்டக்ககளயம் ஒரவரர ஆடம் ரபாத இரபக்கமம் நியாயமாக ஆட

     ”      மடயமா என்ற ரகள்வ வகட பதரியாமல் அகலகறத என்ற எளிய வாக்கயத்தல் ஒர மக்கயமான

    இரத்தலயல் சக்ககலஅவரால் மன்கவக்க மடகறத.
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     வவரகணககளப் ரபால உகரயாடல்ககளயம் பபரிதம் தவரத்த்வடகறார் சரரஷ்கமார.் 
 “    ”    பஹமங்ரவயன் மகலகள் பவள்கள யாகனகள் ரபால சறககதமழவதம் உகரயாடல்களால்

கட்டப்பட்டரக்கறத,     நிலப்பரப்ப பற்றய நட்பமான சறய தகவல்களடன்.  தமழலம் த. 
 “ ”  “ ”ஜானகராமனின் சத்தயமா அரசாகமத்தரனின் பாரக்வ ,  “  ”  பஜயரமாகனின் ஆழமற்ற நத ரபான்ற

  ககதகளம் உகரயாடலால் உரவாக்கப்பட்டகவரய.     சரரஷ்கமாரின் ககதகளில் பபாத பமாழயல்

   அகமந்தள்ள அளவானஉகரயாடல்கள் தவரத்த்,    மனரவாட்டங்களம் சம்பவங்களம் ககத

     பசால்லயால் மன்பன்னாக அடக்க கவக்கப்படவரத பபரம்பாலம் நிகழ்கறத.   நாவல் என்ற

        வடவத்தற்கள் இதவகர சரரஷ்கமாரால் பயணிக்க மடயாததற்க இதவம் ஒர காரணமாக

இரக்கலாம்.
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        தட்டமட்டச் பசயல்படம் மாயக் காட்சயாளராக சத்தரிக்கப்படம் ஜாரஜ்் லய ரபாரர்கசன்

   பகனவாற்றல் வாசககனதணறகவக்கறத;  கநயாண்ட பசய்கறத;    மனக் கற்பதங்ககளத் பதாட்ட

எழப்பகறத.        அதத்டன் பரபஞ்சத்கத அடக்கயள்ள ஒற்கறச் பசால்லக்காக மண்கணதரவப்

   பாரக்்கறத என்றவமரச்கரக்ள் கரதகறாரக்ள்.     ரபாரர்ககசஆதரச்மாக பகாண்டள்ள சரரஷ்கமாரின்

 சறககதகளிலம் யதாரத்்தம்,  அத பகனவ-   என்ற இரவகக ககதகளிலம்-   இந்தக் கணங்ககள

   பவவ்ரவற படநிகலகளில் காணமடகறத.      சாகலயல் பதன்பட்ட பபண்களின் வரித்த கந்தல் தககல

ஏற்படதத்வதம்,       பபண்ணின் இடப்பக்க மக்கத்த ஆண்களின் ரகசய ரவட்ககயாக உரமாறவதம், 
        பதர் பதராகரவ இறதவகர எஞ்சவடம் மடவல நிகலயல் வாசக மனத்கத உகறயகவக்கன்றன.
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“   எந்தப் ரபாக்கம் வாழ்வனகடய,    காலத்தனகடயசதாட்டங்களினால் கணிப்பக்க உட்படவதல்கல, 
     நடந்த காரியத்தன் காரணங்ககளஆராய்ந்த அடக்கவத சலபம்.    வலவான காரணங்கள் இரக்க

       அவற்றற்கான காரியங்கள் ஏன் நடக்கவல்கல என்பகத எவரம் அறயமடயாத.   நடந்தகத நடக்க

  வதக்கப்பட்டதாக நிகனதத் ஏற்றக்பகாள்ள,     சதாட்டம் பவற்றகரமாகஆட்டத்கத நடத்தக்

பகாண்டரக்கறத.” “  ”     மாபபரம் சதாட்டம் சறககதயல் சரியன் பாட்டனின் ரநாட்டப்

பத்தகத்தலரந்த.

       வாழ்க்கக சதாட்டம்ஹரகமரகாமயன் ககதயல் ரவறவதமாக ஆடப் பாரக்்கறத.
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“        யரதசக்ச என்பதகட சாதாரணாமாக அடக்கட நடக்கம் வஷயம் தான்.   இதரபான்ற யரதசக்சயான

      நிகழ்வகள் எப்ரபாதம் நம்கமச் சற்ற நடந்தபகாண்ரட தான் இரக்கன்றன, எப்ரபாதரம,  ஆனால்

     நம்மல் பலர் அகத கவனிக்காமல் தவற வடகரறாம்.      அத பகலல் நடக்கம் வாண ரவடக்கக ரபால. 
    ஒரரவகள பமல்லய இகச உனக்க ரகட்கலாம்.      நீ வானத்கத நிமரந்்த பாரத்்தாலம் உன்னால் எகதயம்

 பாரக்்க மடயாத.          ஆனால் இத நடக்கம் என்ற உண்கமயாக நாம் நம்பரவாமானால் அத நம்

 கண்ணக்க பதரியம்.”-  யரதசக்சயன் பயணி,  ஹரகமரகாம, தமழல்-  ஸதர் ரங்கராஜ்.

           சரரஷ்கமாரின் கக வாளில் கண ரநரம் பரதபலத்த பகல் ஒளியம் அப்படப்பட்டத தான் என்ற

ரதான்றகறத.



    எழத்தாளர் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் சறககதககள
  மன்கவதத் பாலா கரப்பசாம

      எழத்தாளர் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் மதல் சறககதத் பதாகப்ப 1982  ல் பவளியானத.  அதற்கப்

     பறக பதரனாரஆண்டகள் இகடபவளிக்கப் பன் '   மகறந்த தரியம் கழவன்’ பவளிவந்தத. 
       காலக்கரமமாகப் பாரக்்ககயல் ஒவ்பவார பதாகப்பலள்ள ககதகளம் ஒவ்பவார வககயானகவயாக

இரக்கன்றன.       பகற்கனகவப் ரபால் வரியம் பகனவபவளிகயப் பபாதவானஅம்சமாகச் பசால்லலாம். 
    நிகறய ககதகளில் ககத என்பத இல்கல.  பகனவ மட்டமாக,     பகக எழம்பஆவயாக மகறவகதப்

 ரபால மகறந்தவடகறத.   அந்த வவரகணககளக் பகாண்ட,  சம்பவங்ககளக் பகாண்ட,  வாசகரக்ள்

  ககதகயஉரவாக்க ரவண்டயரக்கறத.

      மனதன் இயல்ரப ஒன்கறத் பதாட்ட ஒன்றாய் அறந்த பகாள்ளதல்தான்.    ஒரவசயம் கறதத்

     எண்ணங்கள் கவககயல் தானாகரவ இன்பனான்ற ஞாபகதத்க்க வரம்.   இரண்டக்கம் என்ன பதாடரப்

     என்பத சற்றஆழ்ந்த கவனித்தால் மட்டரம படபடம்.     இந்த வககயான ககதகள் சரரஷ்கமார

   இந்தரஜத்தடம் நிகறயக் காணமடகறத.

        சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகளில் பதாந்தரவ தரம் ஓர் அம்சம் கதாபாத்தரங்களின் பபயரக்ள். '  ஒர

  காரம் ஐந்த நபரக்ளம்’      என்ற சறககதயல் நீலராஜ் காகர ஓட்டக் பகாண்டரக்கறார.்  அரகல் 16 
  வயத மகள் நீலசப்சல்வ;   பன்னால் மகனவ மகஷா,  தாயார் நீலரவணியம்மாள்,  மாமயார்

பஞ்சரத்தனம்மாள்.         நீலராஜ் அவரகடய தங்கக நீலகமாரி வட்டக்கச் பசன்ற தங்கவட்ட தரம்பக்

பகாண்டரக்கறார.்      இந்த வபரங்கள் எல்லாரம மதல் பத்தயல் வந்தவடகறத.    இத ஏரதா ஒரவகக

 மனவலக்கத்கதயம்,  பதாந்தரகவயம் தரகறத.     ஆசரியர் பபயர் கவப்பதல் ரவண்டபமன்ரற

        ககயாளம் இந்த யக்தயன் ரநாக்கமம் இந்த வலகலக்காகவா என்ற ரகள்வ எழகறத. '  மாய

யதாரத்்தம்’     என்ற ககதயல் தாயார் பபயர் சரய்கமாரி.    இரண்ட மகள்களின் பபயரக்ள் சந்தரகமாரி, 
பமகமாரி.

2013   ல் வந்த '  நடன மங்கக’        யல் தான் ஒர நாவல் எழதமயன்ற பகாண்டரப்பதாகச்

பசால்லயரக்கறார.்    இரதா இன்கறய ரதத 16/10/17     அன்ற எதற்கம் உறதப்படத்தக் பகாள்ளலாம்

 என்ற ரதடவட்ரடன். 12   சறககதகள் பகாண்ட '  இடப்பக்க மக்கத்த’   என்ற பதாகப்பதான்

வந்தரக்கறத.   ஏற்பகனரவ பசான்னபட ககதயலரந்தம்,    வவரிக்கம் மகறயலரந்தம் எழத்தாளர்

     வாசககன பகாஞ்சம் தள்ளி நின்ற பாரக்்க கவக்கறார.்    வவரகணகளில் அதகம் உகரயாடல்கள்

இரப்பதல்கல.     உகரயாடல் நிகழமடங்களில்கட அறக்ககயாக மாற்றச் பசால்லப்படகறத. ரமலம், 
   அநாவசயவவரிப்பகள் இல்லாத காரணத்தால்,       வரிக்க வரி ககதயன் காலகட்டம் ரவகமாக நகரம்

 வண்ணம் உள்ளத.      உண்கமயல் இவரத நாவகலஆவரலாட எதரப்ாரத்த்க் பகாண்டரக்கரறன்.

    ஒர கணத்தல் மன்னலாய் பவட்டம் நிகனவகள், பயம், ஆரவ்ம்,     ஆகசகள் நீண்ட வரிந்த பன்

   மனபமனம் பபட்டக்கள் வந்த அகடகன்றன. '   மகறந்த தரியம் கழவன்’    பதாகப்பல் மதல் ககத

'தகர’.      ஒர தரமணமான பபண்ணடன் வடதயல் தங்ககறான் கமார.்    இரவரம் ஒரவரக்காக ஒரவர்

  பாவகனகளால் நடதத்க் பகாள்கறாரக்ள்.        அந்தப் பபண் பாரவ்த அவகனப் ரபால ஒர கழந்கத



  பபற்றக் பகாள்ள ரவண்டபமன்கறாள்.   கமார் அத சரிவராத,      அப்பட ஒர கழந்கத பறந்தால் தான்

   அகதப் பரிந்த இரப்பத சரமம்; ரமலம்,     தன்னகடய கழந்கதகயஉரிகம பகாண்டாட மடயாமல், 
      அந்தக் கழந்கதக்க இன்பனாரவர் தகப்பனாய் இரப்பதல் தனக்க உடன்பாடல்கல, என்கறான்.  அத

  அவளக்கச் சங்கடம் தராதா,    என்ற ரகள்வக்க பாரவ்தயடம் பதலல்கல.   ஜன்னகல மகறதத்த்

  பதாங்கம் தகர வலக,   பாரவ்தயன் கணவன் வரகறான்.   கமாகர வரச் பசால்கறான்.  இரவரம்

 பவளிரயற நடக்கறாரக்ள். சாகலகள்,    பதரக்கள் என்ற பசன்றபகாண்ரட இரக்கறாரக்ள்.  கமார்

         தன்கனஅவள் கணவன் தாக்கக்கடம் என்றம் அதற்கத் தயாராக ரவண்டம் என்ற நிகனக்கறான். 
   தன்னகடய எண்ணங்கள் அவனக்கத் பதரியரமா,      பதரிந்தால் எப்பட நடந்த பகாள்வத என்ற

ரயாசக்கறான்.    இதஅவகனஅயற்சயகடயகவக்கறத.      நடந்த நடந்த அவரக்ள் வந்த இடதத்க்ரக

வரகறாரக்ள்.     பாரத்்தால் அரகல் அவள் கணவகனக் காரணாம்.   ரசாரவ்டன் அகறக்க வரகறான். 
   தகர பவறமரனஆடக் பகாண்டரக்கறத.

'   மகறந்த தரியம் கழவன்’  பதாகப்பலள்ள 'பம்பங்கள்’     என்ற ககதகயயம் இந்த வககயல்

ரசரக்்கலாம்.  பவறம் பாவகனகளாலம்,     ரஜாடகனப் ரபசச்க்களாலம் என்னபவல்லாம் நடக்கலாம்

 என்பதன் சாத்தயங்கள்,       அப்படச் பசய்யாமல் பத்ரதாட பதபனான்றாக இரப்பதன் பகற்கனவகள்

வவரிக்கப்படகன்றன.     இதல் மக்கய பாத்தரத்தன் பபயர் சந்தராஜத். (   எழத்தாளர் சரரஷ்கமார

     இந்தரஜதத்க்க பபற்ரறார் கவத்த பபயர் சரரஷ் சந்தரகமார.்   அலவலகப பபயர் சரரஷ்கமார)்.  ஒர

        மசாலா படம் பாரத்த்வட்ட சகபரட் கடதத்க் பகாண்டரப்பவனக்க காவயகட நிகனவக்க வரகறத. 
     காவயகட அணிந்தபட பங்களாக்கள் நிகறந்த பதரவல் நடக்கறான்.   ஒர வட்டக்கள் நகழந்த,  அந்த

    வட்டல் ஏரதா பதய்வக சக்த இரக்கறத,       அததான் தன்கன ரநாக்க இழதத் வந்தத என்ற பசால்ல, 
         அங்கரக்கம் பபரியவர்ஆற வயதல் இறந்த தன் ரபத்தகய பதய்வமாக வழபடவதாகச் பசால்கறார.் 

        அகதப் பாரக்்க சந்தராஜத் சவாமகள் ரகட்ட உள்ரள பசன்ற பகஜயகறயல் தயானிக்கறார.்  அந்தப்

       ரபத்த பாரவ்தயன் அம்சம் பகாண்டவள் என்ற பசால்ல பகஜ பசய்கறான்.   கடம்பத்தனர் பரவசத்தல்

இரக்கன்றனர.்  அங்ரகரய சாப்பட்டவட்ட,      அந்தப் பபரியவரின் காரில் ரபரந்த நிகலயதத்க்கச்

    பசல்லம் வழயல் சவபராட்டககளப் பாரத்்தபட வரகறான்.  ஜன்ஸ் ரபண்ட்,  ட சரட்்,  கலங் களாஸ், 
    ககயல் சகபரட்டடன் ஒர பங்களாவக்கள் நகழகறான்.      தன்கன கன்னட நடகர் என்றம் தனக்க

      பதாடரந்்த கடதங்கள் எழதம் இரசகககயத் ரதட வந்தரப்பதாகவம் பசால்கறான்.  அங்கரக்கம்

     பபண்ணம் அவள் கணவனம் அவனடன் ஆவலடன் உகரயாடகறாரக்ள்.    தனத சனிமா வாழ்க்கக

 கறதத்ப் ரபசகறான்.        அவரக்ளக்க பபரிய நடகரடன் பதாடரப் ஏற்படத்தக் பகாண்டதல் பராம்பரவ

சந்ரதாஷம். களிரப்ானம்,   இனிப்ப சாப்பட்டவட்ட பவளிரயறகறான்.    வழயல் சலர் கரிக்பகட்

   ஆடக்பகாண்டரப்பகதப் பாரப்்பதடன் ககதமடகறத.

         தமழ் ரசனல்ககள இரண்டரண்ட நிமடங்களாகப் பாரப்்பத ரபான்ற ரதாற்றம் தரம் சறககத

'அறக்கக’.      தண்டசச்தறல்களாக வழம் காட்சத் தணக்கககள பகாலாஜ் (Collage)  பதாகப்கபப் ரபால்

      கட்ட அதன் அபத்தத்கதச் சட்ட நிற்கறத இந்தக் ககத.      ஓர் அஜரணம் படத்தஊரவ்ன வகக ஜந்தகவப்

  ரபால வரடங்கள் பநளிகன்றன.     சனிமாகவத் தன்ற சனிமாகவ பவளிரயற்றகறத அத. 
       யாரக்பகன்ரற பதரியாமல் வாசக்கப்படாமல் பகழய பத்தகக்ககடக்க எகடக்க எடதத்ச்

       பசல்லப்படம் கவகதத் பதாகப்பககளப் ரபால பபாரளாதார அறக்கககய கப்கபக்ககடயல்

   அள்ளித் தணிக்கறான் கப்கப பபாறக்கபவன்.

    இவரத சறககதகளின் களங்கள் பல்ரவறவதமானகவ.    தரடரக்ளம் அவரக்ளின் வாழ்வயலம்



 அடக்கட வரகன்றன.  அறம் என்பரதா,    நீத என்பரதா எங்கம் தணிக்கப்படவதல்கல.  தரடரக்ளின்

    கழந்கதப் பரவத்கத இரலசாய் ரகாடகாட்டச் பசல்கறார.்     ஒவ்பவார இடத்தலம் அதலள்ள பசக

  மகறமகமாகச் சட்டக் காட்டப்படகறத. '  பறக்கம் தரடனக்கள்’    என்ற சறககதயல் வரம்

   மஞ்சக்காகளக்க தாய் யாபரன்ற பதரியாத.     பசாந்தமல்லாத ஒர கஷ்டரராகயான தாத்தாவன்

 பராமரிப்பல் வளரக்றான்.        அவர் ஒர சறமயன் ரபாட்ரடாகவப் பாரத்த் அவ்வப்ரபாத கண்ணீர்

வடகறார.்       அவரத காலதத்க்கப் பறக அந்த ரபாட்ரடாகவ மஞ்சக்காகளகவதத்க்பகாள்கறான். 
 தரடஆரம்பக்கறான்.     அந்த ரபாட்ரடாகவ மண்ணக்கள் பகததத் கவக்கறான்.   ரபாலஸல் படபட்ட

அடபடம்ரபாத,   அம்மா என்ற அலறம்ரபாத,      அந்தப் பககப்படச் சறமயன் பம்பம் மனதல் எழகறத. 
 யார் கடவள்?  யார் அம்மா?     இங்ரக மனதக்க மனரம சமாதானமளிப்பதாய் இரக்கறத.

'  அவரவர் வழ’    சறககதத் பதாகப்பல் உள்ள '  பங்கப் பணம்’      என்ற சறககதயம் தரமகல நம்ப என்ற

 தரடகனப் பற்றயததான்.     இதலம் சற வயத வாழ்க்கக வவரிக்கப்படகறத.   தாயம் தகப்பனம்

    தரட்டத் பதாழல் பசய்த சகறக்கப் ரபானதால்,      பள்ளிக்கடத்தல் இவகனயம் எல்ரலாரம் ஒர மாதரி

பாரக்்கறாரக்ள்.        ஒரமகற ஒர பள்களயன் கலர் பபன்சல் டப்பா காணாமல் ரபாய்வட,  பசய்யாத

  கற்றதத்க்க பரம்பட படகறான்.

     இந்தத் பதாகப்பன் கறப்படத்தக்க இன்பனார சறககத '  அவரவர் வழ’.   ரவபறாரவகர மணம்

   மடதத்க் பகாண்ட இரண்ட காதலரக்ள்,      இரபத்கதந்தாண்டகளக்கப் பன் ஓர் இரயல் பயணத்தல்

 சந்ததத்க் பகாள்கறாரக்ள்.     இரவரக்கரம ரதாளக்கரமல் வளரந்்த பள்களகள் உண்ட.  கடந்த காலமம்

     எதரக்ாலமம் எல்கல பதரியாத தக்கக் கடலாய் கடக்கறத.   நிறத்தம் வந்தவடன் இறங்ககறாரக்ள். 
   அவர் அவளத பன்பறத்தல் தட்டகறார.்     அவகரமன்ரன பசல்லவட்ட அவளம் தட்டகறாள்.  இரவரம்

பசன்றவடகறாரக்ள்.

      இந்தத் பதாகப்பல் பற எந்தக் ககதகளம் மனதல் ஒட்டவல்கல.  இதல் '   பதர் வழப் பயணம்’  என்ற

     ககத ஒர பத்தரிககச் பசய்தகய அடப்பகடயாகக் பகாண்டத.   கசக்களில் பசன்றபகாண்டரக்கம்

 ஒரவனின் மத,       வானத்தல் பாம்கபத் தக்கச் பசன்ற பரந்த அகதத் தவறவட்டதால்,   அந்த கசக்கள்

      ஓட்டக் பகாண்டரந்தவனின் ரமல் வழந்த தண்ட அவன் இறந்தவடகறான்.   இந்தத் தற்பசயலன்

        ஒழங்கன்கமயல் உள்ள கசச்தமான ஒழங்க எழத்தாளகரத் பதாந்தரவ பசய்வகத உணரமடகறத. 
2014-         ல் தமழ் இந்தவல் வந்த அவரத ரபட்டயலம் இந்தச் சம்பவத்கதக் கறப்பட்டரக்கறார.்  இவரத

     நாகலந்த ககதகளில் இந்தத் தற்பசயலன் அபரவ்த்கதச் பசால்லயரக்கறார.்   இந்தத் பதாகப்பல்

    இதற்க உதாரணமாய் இன்பனார ககத இரக்கறத, '   ஒர காதல் ககத’.

2012   ல் பவளியான '  நானம் ஒரவன்’     சறககதத் பதாகப்ப மந்கதய பதாகப்பகளின்

 அறக்ககத்தன்கம (passive)-     யலரந்த வலக ரநரடயாய் ககத பசால்கன்றன. '  நானம் ஒரவன்’  என்ற

   தகலப்பலான சறககதயல் சண்கடயல் ஆரவ்மள்ள,     சண்கட உரவாகம் கணத்கத உள்ளணரவ்ால்

       அறந்த சண்கட உக்கரமாகம்ரபாத பரவசமகடயம் ஒர ரபாக்கரிகயப் பற்றய ககத.  சண்கடகளின்

  மலம் ரபர் வாங்க,     ஒர பபரம்பள்ளியடம் ரவகலக்கச் ரசரந்்த மன்ரனற,   வாழ்க்ககயல் ஒர

  நிகலகயஅகடபவகனப் பற்றயத.      கத்தபயடத்தவனக்கக் கத்தயால் சாவ என்ற பழபமாழகயக்

ரகள்வக்கள்ளாக்ககறத.   நாம் அன்றாடம் சந்தப்பவரக்ளிலம்,  அரசயல்வாதகளிலம்

  இத்தககயவரக்களத்தாரனஅதகமம் பாரக்்கரறாம்?   வாழ்க்கக இப்படத்தான்

ரபாய்க்பகாண்டரக்கறத.      இதல் அறம்சார் வழமயங்களின் நிகல இன்ற ரகள்வக்கறயதாகறத. 



   இரத ரபான்ற வாழ்க்கக அபத்தத்கதயம்,       அறம் கறத்த ரகள்வகயயம் எழப்பம் இன்பனார ககத

'  உகறயட்ட கத்த’.  அம்மாயல்லாத கடம்பம்.   மகனக்கத் தரமணமாகவட்டத.   மகள் ஓர்

  அடாவடயான ரபரவ்ழகயக் காதலக்கறாள்.    அப்பா இதற்க எதரப்்ப பதரிவக்கறார.்   மகள் படவாதம்

படக்க,    மரமகளம் காதலக்கஆதரவ பதரிவக்க,      அம்மா இல்லாத பபண் பள்களயன்மத ஏற்பட்ட

  பரிவல் அவரம் சரிபயன்கறார.்      தரமணத்தற்கப் பறக மகளக்க நிகறயப் பரசச்கனகள்

வரகன்றன.       மககள மாப்பள்கள வட்டல் அடதத் அவகளஆசபத்தரியல் ரசரக்்கறாரக்ள். 
         என்னபவன்ற ரகட்கப் ரபான மகனடன் தகராற ஏற்பட்ட அவகனக் கத்தயால் கத்தக்

பகான்றவடகறாரக்ள்.        மகளம் பகாஞ்ச நாளில் கணற்றல் வழந்த தற்பகாகல பசய்த பகாள்கறாள். 
  மரமகள் வயற்றல் கழந்கதயரக்கறத.    மாப்பள்கள வட்டார் சகறயல் இரக்கறாரக்ள்.   ஆனால் சல

  நாட்களிரலரய பவளிரய வந்தவடகறாரக்ள்.     அப்பனக்க மாப்பள்கள வட்டாகரப் பழதரக்்க

 ரவண்டபமன்ற இரக்கறத.  மரமகள் தடக்கறாள்.     மாப்பள்கள வட்டாரின் அடாவடக்க அவரக்ளக்க

  நல்ல சாவ வராத,   சரழவாரக்ள் என்ற நிகனக்கறார.்      ஆனால் மரமகள் வயற்றல் கரரவாட ஒர

  வபத்தல் சக்க இறந்தவடகறாள்.       தகப்பன் ககயல் பாதகாப்பக்க எப்ரபாதம் ஒர கத்தகய

கவத்தரக்கறார.்     களிக்கம்ரபாதகடககக்பகட்டம் தரத்தல் இரக்கறத அத.   இந்தக் ககதயல்

   அந்தக் கத்த யாரக்க எதராக,      எதலரந்த காதத்க்பகாள்ள கவத்தரக்கறார் என்ற ரகள்வ எழகறத.

  இந்த வாழ்க்கக அபத்தமம்,       அறமன்கமயம் ஒரவககயல் மன்ப பசான்ன அந்த கசக்கள்

      ஓட்டபவனின் மத பாம்ப தண்டய சம்பவத்ரதாட நட்பமாய் பதாடரப்றகறத.  இதலள்ள '  மன்ற

பபண்கள்’    என்ற சறககதயம் இதற்க உதாரணமாகலாம்.     இதல் ரகாடயல் ஒன்றாய் நிகழம் அதசயம், 
   மடநம்பக்ககக்க எதரான ரபாராட்டமாக பவளிப்படகறத.     ஆற தகலமகறயாக வாரிச இல்லாமல்

  ரபாகறத ஒர கடம்பத்தல்.       இந்தப் பரசச்கனயால் அந்தப் பபண்கணயாரம் மணமடக்க

மன்வரவல்கல.      தரமணவயகதக் கடந்த மதரந்்த பபண்கண 40    வயத இகளஞர் தரமணம்

பசய்தபகாள்கறார.்  அவரக்ளம் தத்பதடக்கறாரக்ள்.   கடவள் நம்பக்ககயற்ற கணவன்,  பம

         அந்தரத்தல் சற்றக்பகாண்டரப்பரத ஒர தற்பசயல் என்பத ரபால இதவம் ஒர தற்பசயல் என்கறான்.

        ஒர நாத்தகரின் பாரக்வரயாடஆண்டாளின் வாழ்க்கககயகவதத் எழதப்பட்ட சறககத '  ஒர

தரமணம்’.       மன்ப மரனான்மணீயம் சந்தரனார் பல்ககலக்கழகத்தன் இளநிகல பாடத்தட்டத்தல்

 எழத்தாளர் ட.   பசல்வராஜ் எழதய 'ரநான்ப’   என்ற சறககத ரசரக்்கப்பட்டரந்தத.   அந்தக் ககதயல்

     ஆண்டாகள தாசமகளாக அதல் சத்தரிதத் பரசச்கனகயக் களப்பயத.   சரரஷ்கமார இந்தரஜத்

  கநசாக தப்பதத்க் பகாண்டார.்      ஆண்டாளின் தாய் ரபசக்பகாள்வதரபால இரண்ட வரிகள் வரகன்றன.
       ஆனால் அகதகவதத் தாசயனம் என்ற பசால்லலாம் அல்லத மறக்கலாம். ("    என் வாழ்வ அவகளப்

 படக்கக் கடாத.       ”என்கனப்ரபால் அகலக்கழயக் கடாத என்றதாரன நான் அவ்வாற பசய்ரதன் ). 
       மற்றபடஆசரியர் ஆண்டாளின் பாடல்களில் மனம் உரகயரப்பகத உணரமடகறத.  ககதமடவல், 

      ஸரங்கதத்க்க அரங்ககர மணம் பசய்தபகாள்ளக் களம்பச் பசல்லம் 15-16   வயத நிரம்பயஆண்டாள்,
      எங்ரக அரங்கர் தனக்கக் காட்ச தராவட்டால் அவமானமாகப் ரபாய்வடரம,    அதஅரங்கரக்க இழக்ரக

 என்ற எண்ணி,  வசமரந்த வடகறாள்.      கரப்்பக்கரகதத்க்கள் நகழந்த உடபலல்லாம் நீலம் பாரிக்க

 இறந்த கடக்கறாள்.       நீலவண்ணன் அவகளஆடப்காண்டவட்டதாகஊரார் ரபாற்றகறாரக்ள் என்ற

 மடகறத ககத.

  இந்தத் பதாகப்பலள்ள '  மனங்கம் கண்கள்’  நல்ல சறககத.    இரக்கம் என்ற பபயரிலான பாவகனகய, 
      சய ஏமாற்கற மன்னல் பவட்கடப் ரபாலப் பளந்த காட்டகறத.   அரத ரபால '  அந்த மனிதரக்ள்’  என்ற



 சறககதயம் கறப்படத்தக்கத.      சந்தரன் என்னம் அடயாகளப் பற்றய ககத இத.  இரண்ட

         ரகாஷ்டகளக்க இகடரய நடக்கம் சண்கடயல் எதர் ரகாஷ்டகயச் ரசரந்்த இரவகர பவட்டவதற்காக

 ரவனில் களம்பகறாரக்ள்.         ரபாவதற்க மன் வரம் வழயல் அடபட்டக் கடக்கம் ஒரவகனஆட்ரடாவல்

       ஏற்ற மரதத்வமகனயல் ரசரத்த்வட்ட பன் ரகாஷ்டயனரடன் அரிவாளடன் பவட்டவதற்கத்

 தயாராகறான் சந்தரன். மனிதாபமானதத்க்கம்,      கலக்கக் பகாகல பசய்வதற்கம் இகடயல் உள்ள

    ரகாட எங்ரக சந்தரன் வகரந்த பகாள்கறான்?

2013-   ல் வந்த '  நடன மங்கக’  பதாகப்பல் '  வடதரம்பதல்’     என்ற சறககத இவரத சறந்த பகடப்பகளள்

ஒன்ற.         தரமணமாக எட்ட மாதத்தல் இறந்தரபாகம் கணவனின் வட்கடவட்ட தாய் வட்டக்கக்

  களம்பம் பபண்கணப் பற்றயத.      கடந்தகாலத்கதவட மகக் கனமாக எதரக்ாலம் வந்த

  உட்காரந்்தபகாள்வகத சத்தரமாய்க் காட்டகறத.      இத தவர எந்தக் ககதயம் கறப்பட்டச்

 பசால்லம்பட இல்கல.  இதல் 'பன்னகக’       என்ற சறககத தராவடர் கழக இதழல் ரவண்டமானால்

பவளியடலாம்.   அப்பட்டமான பரசச்ாரக் ககத. '  கால்பந்தம் அவளம்’  மற்றம் 'எழத்தாளன், நடகக, 
காகரக்காலம்கமயார’்        இரண்டம் மன்ப பசான்ன அந்த வதயன் ஒழங்கன்கமயன் ஒழங்கக

  அடப்பகடயாகக் பகாண்ட ககதகள்.

   சரரஷ்கமார இந்தரஜத் யதாரத்்த உலகல்,     யதாரத்்த சமகத்தல் உறவகளக்கள் இரக்கம்

சடக்கககள,    மாயம் காட்டம் அகவலக யதாரத்்தங்ககள,     அதன் பரதபலப்பககள பகனவ பவளியல்

நிகழ்தத்கறார.் '   மகறந்த தரியம் கழவன்’      பதாகப்பல் மகச் சறப்பாக இத்தன்கம பகாண்ட

 ககதககளக் காணலாம். Passive narration மலமம்,     கழப்பமட்டம்ஊரப்்பபயரக்ள் மற்றம் ககத

       மாந்தரக்ளின் பபயரக்ள் மலமம் வாசப்பவரக்கம் ககதக்கம் நடரவ இகடபவளிகய உரவாக்க, 
   வாசகரின் உணரவ்ப்பரவ்மான அணககலத் தடக்கறார.் '  நானம் ஒரவன்’    சறககதத் பதாகதயல் சல

   ககதகள் மட்டம் இகத மறயரக்கன்றன.     ககதகளக்கான உத்தககளஅந்தந்தக் ககதகரள

   தரம்ானிக்கன்றன என்ற எழத்தாளர் பசான்னாலம்,      தனக்பகன எழதத் மகறயல் தனி பாணிகய

  ககக்பகாண்டரக்கறார் என்பதல் சந்ரதகமல்கல.   உளவயல் ரீதயாக அலசதல்,  பரிந்தபகாள்ள

மயலதல்,     அறவழமயங்களற்ற வாழ்வன் ஒழங்கன்கமயன் ஒழங்கக,   நிதானதத்டன் ஒரவத

     வலகரலாடஅவதானிதத் மன்கவப்பகவயாக இவரத பகடப்பகள் உள்ளன.



  சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகள்:    மாயா யதாரத்்தவாதப் பதரில்
 உகறயம் மனிதரக்ள்-  ஜஃப்ரி ஹாஸன்

    தமழன் நவனச் சறககதககள பதகமப்பத்தன் தகலமகற,   சந்தர ராமசாம தகலமகற, 
         பஜயரமாகன் தகலமகற எனஅகமதத்க் பகாண்டால் மன்கனய தகலமகறயன் தாக்கம் அடதத்

    வந்த தகலமகறயனரில் பதளிவாகத் பதன்படவகதக் காணலாம்.    எனினம் இந்தப் ரபாக்கலரந்த

 ரவறபட்ட தமழவன், ரரமஷ்: பரரம், எம்.ட. மதத்க்கமாரசாம, எம்.ஜ.    சரரஷ் ரபான்ற மற்பறார அணி

      தமழ்ச் சறககதயல் இன்னபமார பதய ரபாக்கக மன்பனடதத்ச் பசன்றனர.்   இந்த இர ரபாக்ககளின்

பதாடரச்ச்யாகவம்,      இகணவாகவம் தமழல் இன்னபமார பதய ரபாக்க ரதான்றயத.   இந்தப் பதய

    ரபாக்க ககதயன் நவன மற்றம் பன்-       நவன தன்கமககள இகணதத்ப் பகணக்கம் ஒர வத

  மன்றாவத பாகதக்க இட்டசப்சன்றத.      இந்தப் ரபாக்கன் பரதநிதகளள் ஒரவரத்ான் சரரஷ்கமார

இந்தரஜத்.

  இவரத ககதகளில் நவன, பன்-      நவனத் தன்கமகள் ஒரரசர கலந்தரப்பகதக் காணமடயம்.   அத ஒர

          பகடப்பன் ரகாட்பாட்டத் தனிதத்வத்கத மறனாலம் ககலப் பகடப்ப எனம் நிகலயல் அத ஒர

பவற்றயாகம்.       ஒரவககயல் பாரத்்தால் அத ரகாட்பாட்ட வகரயகறககள மற மனிதரக்கள, 
நிகழ்வககள,    இலக்கயத்கதப் பாரக்்கம் ஒர பசயல்பாட.    ஒன்கறமழகமயாகப் பறக்கணித்த

        இன்பனான்றல் மழகமயாக அமழ்ந்த பசல்லம் ரபாக்ககப் பறக்கணித்த ஒர தனிதத்வமான ரபாக்க. 
      தமழ் பகடப்பலகக ரமலம் மன்பகாண்ட பசல்லம் மயற்ச இத.

       நவனச் சறககதகளின் பபாதக்கறகள் எனம் வகரயகறககள மறசப்சல்லம் மகனப்படன்

  இரக்கன்றன இவரத ககதகள்.       ஆனால் தமழன் இந்தவககக் ககதகளக்பகனஉரவாக வரம்

    பபாதக்கறககள சரரஷன் ககதகளக்கள்ளம் காணமடயம்.   பமாழக்கம் உலகக்கமகடயலான

         உறவன் வழரய உரவாக்கப்படம் நவன பகனவன் எல்கலயல் நின்ற ரவபறார ரகாணத்கத ரநாக்கய

        பகனவலகன் எல்கலகயஇகணக்கம் பாலத்தன் தண்கரளாடதண்களாகத் பதரிகன்றன இவரத

ககதகள்.        வாழ்வன் நகடமகறப் பக்கங்ககள யதாரத்்த பமாழயல் எழதப்பட்ட ககதகள் என்ரறா, 
        மககயதாரத்்த அதத கற்பகனப் பாங்கான பமாழவகளயாட்டகள் என்ரறா வககப்படத்தவட

     மடயாத இகடநிகல வகககயச் ரசரந்்த ககதகள் இந்தரஜத்தனகடயகவ.

'   ’மகறந்த தரியம் கழவன்

   இத ஒர பன்காலனியக் ககத.  தமழல் பன்-   காலனியத்கத பஜயரமாகனின் 'ஊகமசப்சந்நாய்’  ஒர

 ரகாணத்தல் ரபசகறபதன்றால்,      அரத வசயத்கத இக்ககத ரவபறார ரகாணத்தல் ரபசகறத. 
     சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகயமன்கட்டரய தட்டமட்டக்பகாண்ட எழதபவரல்ல.  ககதகய

      மன்கட்டரய தட்டமட்டக்பகாள்வத ஒர நவனதத்வ எழத்தாளனக்கத் ரதகவயாக இரக்கலாம். 
          ஆனால் இந்தரஜத் எழதம்ரபாத ககதகய கண்டகடகறார் என்ற நம்கம நிகனக்கத் தண்டம் ககத

இத.

        வரலாற என்பரத ஒர தரப்ப கட்டகமக்கம் ஒர ககதயாடல்தான் எனம் தளத்தலம்,  அதற்க



         எதரவ்கனயாக இன்பனார தளத்தல் சறககதயாடலாக இயங்கம் வரலாற பற்றயம் ரபசம் ஒர

   பதானி இந்தக் ககதக்கள் ரகடக்றத.       இக்ககதயல் வரமாண்ட என்ற தன் நண்பகனக் காண

        ஸ்கட்டரில் பசல்லம் ககதபசால்ல வாசகனக்க ஏற்படதத்ம் எதரப்ாரப்்ப ககதயல் பாழகடந்த வட்டல்

       வாழம் கழவனின் தடர் பரரவசம் மலம் ரவபறார தளதத்க்க நகரத்்தப்படகறத.  இர

         நண்பரக்ளக்ககடயலான ஒர அனபவக் ககதயாக இக்ககத நகரலாம் என்ற வாசகனின் மன்மடவ

  அதன்மலம் தகரக்்கப்படகறத.

         மகறந்த வாழம் கழவன் என்ற கதாபாத்தரம் இந்தரஜதத்க்க பவளிரயயன்ற அவரக்க உள்ரள

 வாழ்பவராகக்கட இரக்கலாம்.  அவன் பதால்மனமம்,  நிகனவகளம் பகாண்டவன்.  அவன்

     பவள்களயனஆட்சயாளரக்ள் கறத்த அசச்த்தலரந்த இன்னம் வடபடவல்கல.   காலனித்தவஆட்ச

        மடவக்க வந்தவட்ட ரபாதலம் அதகன நம்ப மடயாத பரபரப்ப கழவகனஆட்பகாண்டள்ளத. 
      வடதகல என்பத அவனக்க நம்ப மடயாத ஓர் அதரச்ச்.     அந்த அதரச்ச்யலரந்த அவகனமள

   மடயாமல் சழலம் அவகனச் சகறப்படதத்கறத.     அவகன ஒதங்க வாழத் தண்டயத

   காலனித்தவத்தற்கப் பன்னரான சமகஅகமப்பம்,  அதன் சரண்டலம்,    தன்னால் அதகன தடதத்

   நிறத்த மடயவல்கலரய என்ற அங்கலாய்ப்பம்தான்.

        இன்பனார வககயல் ரநாக்கனால் கழவன் இந்தயாவன் பகழகமயன் அல்லத பற்ரபாக்கச்

  சந்தகனயன் கறயடாக வளங்ககறான்.    இந்தயாவன் மன்ரனற்றகரமானமயற்சகளக்கத்

    தகடயான பகழகமவாத சந்தகனகளின் கறயடாக உள்ளான்.    ககதயன் மடவலம் பவள்களக்கார

       ஆரன்ல்ட ஏகனயவரக்களக் பகான்றவட்ட கழவகனமட்டம் உயரடன் வட்டச் பசல்கறான்.  இத

         பவள்களயன் தன் காலனிதத்வ ஆட்சயன் ரபறாக இந்தயமன்ரனற்றத்கத தடக்கம் ஒர

           சந்தகனகயஅல்லத ஒர ஒழங்கக இங்க வட்டச் பசல்வதாக ஒர பசய்தகயயம் நாம் பரிந்தபகாள்ள

மடயம்.      இத லத்தன் அபமரிக்க பகனவலகன் தாக்கமாக இரக்கலாம்.

       ஆனால் ககதயன் கறயட்ட அரத்்தங்ககளப் பறக்கணிதத் ரநரந்ிகலயல் ரநாக்கம் ரபாத, 
         ககதபசால்ல கழவனக்கஆறதலாக தன்கனக் கற்பகன பசய்தாலம் கழவனின் எதரப்ாரப்்ப ஒர

   தனிமனிதனின் ஆறதரலா மாற்றரமா அல்ல.      அவன் காணவரம்பயத அவனளவல் இந்தய

    வரலாற்றன் பதாடரச்ச்யான ஒர சமக மாற்றம். (     அந்த மாற்றம் இந்தயாவன் எழசச்கய

     ரநாக்கயதாகரவா அல்லத வழ்சச்க்க இட்டச் பசல்வதாகரவா இரக்கலாம்).  கழவகனப்

       பபாறத்தவகர அவனளவல் அவன் உணரம் நண்கமயான உணரவ்களிலரந்த அவனக்கள்

    உரக்பகாள்ளம் ஒர பரக்கஞதான் அந்த மாற்றம்.     அதரவ அவனதமடவன்ஆதாரப் பள்ளி.  அந்தப்

  பரக்கஞதான் அவனதஉள்ளணரவ்.   அவன் மகறந்த வாழ்வதம்,   அவனத கரதத்ககள

  வடவகமத்ததம் அந்தப் பரக்கஞதான்.      அந்தப் பரக்கஞ அரத்்தமள்ளதாகரவா அல்லத எந்தவத

 அரத்்தமமற்றதாகரவாகட இரக்கலாம்.    ஆனால் கழவனக்க அததான் உலகம்.  அததான் சமகம், 
 அததான் இந்தயா.   அந்தப் பரக்கஞமற்ரபாக்கானதா? பற்ரபாக்கானதா?   என்பகத வாசகன்தான்

  மடவபசய்ய ரவண்ட இரக்கறத.       காரணம் இந்தப் பகடப்பக்கள் எந்தபவாரமடகவயம் காண

மடவதல்கல.       இந்தரஜத்தடமரந்த எந்தபவார தரம்ானகரமானபதார கரலம் ககதக்கள் எழம்ப

வரவல்கல.         அதஅவரத ககதகளில் அவர் ரபணி வரம் ஒர நட்பமாக இரக்கலாம்.  உண்கமயல்

      பகடப்பாளி தன் பகடப்பல் காட்சககளக் காண்பப்பவனாக மட்டரம இரக்கறான்.  காட்சகளிலரந்த

கரதத்ககள, மடவககள,   வாசகரனஉரவாக்கக் பகாள்கறான்.



    இக்ககதக்கள் பமஜகல் ரியலசத் தன்கமயம்ஊடபாவயள்ளத.    கழவன் சாதாரணவாழ்க்கக

   வட்டதத்க்க ரமற்பட்ட வயதகடயவனாக இரக்கறான்.     யதாரத்்தவாதப் பகனவல் சரான கால

ஒழங்ககயம்,      மனிதனின் சராசரி வயதப் பரிவககளயகடயவரக்ளாகவரம காணமடயம்.  ஆனால்

  இந்தரஜத்தன் பகனவகள் நவனதத்வ,     யதாரத்்தவாதப் பண்பககள எப்ரபாதம் கடந்ததாகரவ

இரக்கறத.         இதனால் அவரத சல கதாபாத்தரங்கள் கறதத் அதகம் தரக்்கரீதயான ரகள்வககள

எழப்பவரதா,    அரத்்தங்ககளஉரவாக்கவரதா மடயாத காரியமாகவள்ளத.

'   மகறந்த தரியம் கழவன்’       ககதமடவகடயாமல் இன்பனார பதாடரச்ச்க்காக காத்தரப்பத ரபான்ற

  பரகமயடன் தான் மடகறத.        ஒர வரலாற்கறப் பகனவாக்கம் நட்பம் மகறந்த தரியம் கழவனக்கள்

   மழகமயாக பவளிப்படவதாக பசால்ல மடயாத. பன்-    நவன எழதத்மகறயல் வரலாற்றப் பகனபரத

    ஒன்கற பகடப்பதல் பகடப்பாளிக்க எந்தச் சரமமமல்கல.   வரலாற்கற மறவாசப்பச் பசய்யவம், 
 மள்கட்டகமப்பச் பசய்யவம்,     கற்பகனப்பாங்காக அதகன பவளிப்படதத்வதற்கமான எல்கலயற்ற

 சதந்தரபவளிகய பன்-       நவனதத்வ இலக்கயச் சழல் ஒர பகடப்பாளிக்க ஏற்படத்தக் பகாடதத்ள்ளத. 
           இந்தக் ககதயல் ஒரமலஉண்கம பற்றய எந்த நிசச்யத் தன்கமகயயம் எந்தபவார கதாபாத்தரமம்

பவளிப்படதத்வதல்கல.        இந்தப் பண்ப இந்தரஜத்தன் பாத்தரங்களின் ஒர பபாதவான பண்பாகரவ

உள்ளத.         ககதயல் வரம் கழவனின் உலகதத்க்கம் நமத நிஜ உலகதத்க்கமகடயலான ரமாதகல

   அவனத வரலாற்றப் பரக்கஞ உரவாக்ககறத.

  இக்ககத வரலாற்றத் தகவல்ககளயம்,    பகனவச் பசய்தககளயம் ஒன்ற கலக்கறத.   இதன் மலம்

ககதக்கம்,        வரலாற்றக்கமகடயலள்ள உறவன் யதாரத்்தவாத வதமகறகள் மத உள்ளாரந்்த ஒர

 மறப்கபமன்கவக்கறத.

 சறமயம் வண்ணதத்ப்பசச்களம்

         இக்ககத நமத தமழ்ச் சழலல் பததாக ரமற்களம்பம் அல்லத அறமகமாகம் பதய சந்தகனகளக்கம்

           நமக்கம் என்ன மாதரியான உறவ ஏற்படகறத என்பகதப் ரபசம் ஒர கறயட்டக் ககத ரபாலரவ

உள்ளத.        இக்ககத எந்தபவார தட்டவட்டமானமடவக்கம் இடங்பகாடக்காமல் அதற்கானசசகமான

      அரத்்தங்களின் அடரக்ாட்டல் வாசககனஅதற்கான அரத்்தங்ககளக் கண்டகடவதற்கத் தண்டகறத. 
           ககதமடந்ததம் ககதமடயாதத மாதரியான ஒர உணரவ் வாசககனஅழதத்ம் ரபாத சசகமான

     அரத்்தப்பாடகள் ககதபயங்கலம் பநளிந்த பகாண்டரப்பகத வாசகன் கண்டகடகறான். 
         அரத்்தங்ககளக் கண்டகடதரல வாசககனச் ரசாரவ்லரந்த வடவக்கம் ஒரர வழ என்ற நம்பக்கக

   ககதபசால்லயடம் தரக்்கமாக உரவாக வரகறத.      அத இக்ககதயல் வரிக்க வரி அழத்தம் பபறகறத.

          இக்ககதயல் ரடாகரடா ரஷானி எனம் ஜப்பானிய எழத்தாளரக்க தான் எழதய ககதககள தனத

     “     ஆசரியரான கரஷமாவடம் காண்பக்கம் தரணம் உரவாகறத நான் எழதயரந்த ககதகயமதலல்

 அவரிடம் காட்டயதம்,    அவர் அகத படதத்வட்ட "       இந்த ககதகயக் கழதத் உன் வட்டல் இரக்கம்

    ஏதாவத ஒர மலரச்ப்சடயன் கரழ பகததத்வட"  “என்றகறனார் .

  இத ஒர சந்தகனயம்,       அதன் அகமப்பம் காலாவதயானகதச் சசகமாகச் பசால்வதாகரவ எடதத்க்

  பகாள்ள ரவண்ட இரக்கறத.         ரமலம் ரடாகரடா ரஷானி பசால்லம் ககதயல் அவரதஆசரியர் உடன்

          ஒர சாரத ரபசம்ரபாத அவன் மறமணம் பரிய மறப்பகதயம் கழந்கதகளக்காக அவன் வாழ



 வரம்பவகதயம் பசால்கறான்.       இத ஒர வககயல் கறயட்ட அரத்்தங்ககள பவளிப்படதத்வதாக

கரதகரறன்.       ஒர சந்தகனயலரந்த அடத்த சந்தகனக்க நாம் நகரவ்தலள்ள மனசச்டக்கககளயம், 
     நாம் அதவகர காலமம் நம்ப வந்த கரத்தயகல,      சந்தகனகய தடபரன்ற உதற மடயாத நமத

      தவப்கபயம் அதன் ரசாரக்வயம் இக்ககத ரபசவதாக எனக்கத் ரதான்றகறத.   ககதயல் வரம்

       கழந்கதகள் பற்றய வபரணம் நமத சழலல் பதய சந்தகனககளப் படக்கவம், கரகக்கவம்,  அதகன

          நமத சழலக்க மாற்றட பசய்யவம் தயாராக இரக்கம் ஒர பதய தகலமகறயனகரக் கறதத்

நிற்பதாக,     அவரக்ளக்கான பவளிகய ரபசவதாக நான் நிகனக்கரறன்.

        இக்ககதயல் ககதக்கான நிகழ்கவ ஒர நவன எழத்தாளன் உரவாக்கக் பகாள்ளம் மகறயலரந்தம், 
   சழகலஅவன் சத்தரிக்கம் மகறயலரந்தம்,      கதாபாத்தரங்ககளஅவன் ககதயல் நடமாட வடம்

   மகறயலரந்தம் இந்தரஜத் வலகக்பகாண்ரட பசல்கறார.்    இந்த வலகல் நவனச் சறககதகளிலரந்த,
       தமழன் ஒர தகலமகற ரவகமாக வலகச் பசன்றகத அறவப்பதாக இரக்கறத.   அதகன தமழ்ச்

      சறககதபவளியல் ஒர பதய மலரச்ச்யாகவம் பாரக்்கப்பட ரவண்ட இரக்கறத.

       தமழ்நிகலப்பட்ட ககதபயான்றல் யப்பானிய கதாபாத்தரங்ககளஉட்பகத்த நமக்கான ககதகயச்

         பசால்வதன் மலம் இந்தரஜத் கதாபாத்தரங்களக்கான ஒர மாதரி வடவத்கத நமத சழலல் உரவாக்க

   மகனந்த ஒர பகடப்பாளியாகத் பதரிகறார.்      இக்ககதயல் வரம் ஒர கதாபாத்தரம் சலரவகளஅவரத

    மாறரவடமாகவம் இரக்கலாம் எனவம் நிகனக்கத் தண்டகறத.

ரதாழகள்

காவரி,     கவகக எனம் இர ரதாழகளின் வாழ்கவயம்,    உள்ளாரந்்த எண்ணங்ககளயம் சற்றயதாக

 இக்ககத பசல்கறத.        ககதக்கள் ஒர நிசச்யமற்ற தன்கம அநிசக்சயாகப் பன்பதாடரவ்த ரபாலரவ

உள்ளத.       ஒர வகக மரம்த்தன்கம ககதயன் பமாழயல் படரந்்தரப்பதான பரகம.

     சல நவனப் பபண்ககள பரிந்த பகாள்ளரவ மடவதல்கல.     அப்படயான ஒர நவனப் பதராகரவகவகக

இரக்கறாள்.      ககடசயல் காவரியம் அரத பதரத்்தன்கமயடன்தான் மடந்த ரபாகறாள்.  இந்தரஜத்தால்

   கட சரியாகப் பரியப்படாதவரக்ள் அவரக்ள்.       கவகக ககதயன் ஆரம்பம் மதரல இரகமத் தன்கம

   உகடய மனநிகல பகாண்டவளாகரவ வரகறாள்.     நவன ககதகளில் சத்தரிக்கப்படம் பபண்கள்

 இயல்பான பபண்களல்ல.     அவரக்ள் அவரக்ளத கலாசாரத்தன் வகளபபாரட்களாகரவ இரப்பர.் 
கலாசாரத்தாலம்,  சமகத்தாலம் இயக்கப்படம்

       கரவகளாகத்தான் நாம் அவரக்கள நவன ககதகளில் காணமடயம்.   அவரக்ளின் உண்கமயான

கணங்கள்,     இயல்பகள் அவரக்ளின் ஆழ்மனதல் பகதந்த கடக்கம்.   அவற்கறயம் பவளிப்படதத்ம்

 பபண்கள்தான் பன்-   நவன ககதகளில் வரவாரக்ள்.      இந்தரஜத்தன் ரதாழகள் ககதயல் வரம் கவகக

  கட்டத்தட்ட அப்படயான பபண்தான்.     ககடசயக் கட்ட காவரியம் அப்படயான பபண்தான்.

 ககதயல் காவரிமத,         அவள் கணவன்மத கவகக பகாண்டரந்த கரிசகன பல நிகழ்வகள் மலம்

சத்தரிக்கப்படகறத.        ஆனால் ககதயன் மடவல் அந்த நிகழ்வகளின் வகளவ எதரம்கறயானதாக

பவளிப்படகறத.  அந்த அன்பான, கரிசகனயான,     நிகழ்வகளின் வகளவ ரநசமாகரவ அகமந்தரக்க

      ரவண்டம் என்பரத ஒர நவன யதாரத்்தவாத வாசகனின் எதரப்ாரப்்ப.     ஆனால் இங்க அதமரணில்



 ரபாய் மடகறத.     அதாவதகவகக காவரிகய கத்தயால் கதத்வதாகவம்,    பன் காவரி கவகககய

      கத்தயால் கதத்வதாகவம் ஒர நிகழ்வ ககதயன் மடவல் இடம்பபறகறத. நிகழ்வக்கம், 
        வகளவக்கமகடயலானஉறகவப் பரிந்த பகாள்ளம் வககயல் ககதகயஅகமப்பத ஒர

 நவனதத்வச் பசயல்பாடதான்.    இக்ககத அகதக் கடந்த பசல்கறத.

        இந்த வககயல் இந்தரஜத் தமழன் ரசாதகனவககக் ககதகயப் பரீட்சதத்ப் பாரத்்தவராகத்

பதரிகறார.்        நவனதத்வக் ககதகறலன் தணிவகடய மறப்பாளரக்ளள் ஒரவராகவம் தன்கன நிறவக்

பகாண்டரக்கறார.் நவனதத்வமம், பன்-    நவனதத்வமம் சந்தக்கம் பகனவலகம்

   இந்தரஜத்தனகடயத என்ரற பசால்லத் ரதான்றகறத.     ஏபனனில் அவரத கதாபாத்தரங்கள் அதக

   சந்தரப்்பங்களில் நவனதத்வத்கதக் கடந்த பன்-   நவன பவளியல் சஞ்சரிப்பவரக்ளாகவம்,  மாய

      யதாரத்்தவாதப் பதரில் உகறயம் மனிதரக்ளாகவம் நம்கமக் கடந்த பகாண்டரக்கன்றனர.்



 ககதகளின் நடனம்-.   சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் '  ’ அவரவர் வழ
   சறககத பதாகப்கப மன்கவதத் அரிசங்கர்

        சல ககலஞரக்ளின் நடனம் நம்கம ரவற ஒர உலகத்தற்க அகழதத்ச் பசல்லம்.    அந்த நடனத்தல் நாம்

  நம்கம மறந்த தகளத்தரப்ரபாம்.    அரகல் யார் இரந்தால் என்ன,      எத நடந்தால் என்ன என்ற அந்த

  நடனம் நம்கமக் கட்டப்ரபாடம்.      சலஅகசவகள் நம் உணரச்ச்கள் பலவற்கறத் தண்டவடம்.  அந்த

    நடனம் நம்கம அவ்வாற கட்டப் ரபாட்டரக்கம்.  பல ரநரங்களில்,  என்ன இத,   இவ்வளவ சக்கரம்

மடந்தவட்டரத,   என ஏங்க கவக்கம்.      தரம்பத் தரம்ப அகத ரநாக்கரய நம்கம இழக்கம். 
        அப்படப்பட்ட ஒர நடனத்கதத்தான் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் தன் ககதகளின் மலமாக

நிகழ்த்தயடக்கறார.்

     பத்தகத்தன் தரத்கத அதன் பக்க அளகவக் பகாண்ரடா,    அல்லத ககதகளின் எண்ணிக்கககயக்

      பகாண்ரடா வககப்படத்த மடயாத என்பகத இந்தத் பதாகப்ப நிறவயரக்கறத.   மகவம் சறய

     அளவலான இந்தத் பதாகப்ப பதத் ககதகள் பகாண்டத.    அகனதத் ககதகளம் இதழ்களக்காக

எழதப்பட்டகவ.  அதனாரலரயா என்னரவா,       ஒவ்பவார ககதயம் கட்டத்தட்ட ஒரர அளகவக் பகாண்ட

இரக்கறத.         பல ககதகள் வகரவல் மடந்தவட்டரத என்ற ககற நிசச்யம் படப்பவரக்ளில்

 பபரம்பாலானவரக்ளக்க ஏற்படம்.

         இந்தத் பதாகப்பல் இரக்கம் அகனதத் ககதகளக்கம் பபாதவானத என்னபவன்றால் நாம் பாரக்்கம்

     ஒவ்பவார வஷயத்தற்கம் ரவற ஒர ரகாணம் இரப்பததான்.    பபரம்பாலான ககதகள் ஒரவர்

  பாரக்வயல் மட்டரம நிகழ்வதல்கல.       வாழ்க்ககயன் ரவற ஒர பரிமாணத்கத தன் ககதகளில்

தறந்தகவக்கறார.்        ஒரவகரப் பற்ற ஒரவரக்க இரக்கம் பாரக்வ மற்பறாரவரக்க இரக்காத

     என்பரத பல ககதகளின் ஆதார மடசச்ாக இரக்கறத.

       இந்தத் பதாகப்பல் நான் மதலல் படத்தத பதாகப்பன் ககடச ககதகய.    சறய ககத என்பதால்

  வாங்கயவடன் நின்றபகாண்ரட படத்ரதன்.      ஒர மனிதனக்க மகவம் படபடப்கப ஏற்படத்தக்கடய

  வஷயங்கள் சலவற்றல் (  மக்கயமாக ஆண்களக்க) ஒன்ற,     தன் மகனவஅரகல் இரக்கம்ரபாத

  மன்னாள் காதலகயச் சந்தப்பத. '  அவரவர் வழ’      என்கன்ற இந்தத் பதாகப்பன் தகலப்பக் ககத

 இகதப் பற்றயரத.          இந்தக் ககதயம் அதன் மடவம் தந்த பரவசரம அடத்தடத்த ககதககள ரநாக்க

 என்கன நகரத்்தயத.          எதரப்ாரக்்காத ஒர வஷயம் நம் எல்ரலார் வாழ்வலம் ஏதாவத ஒர சந்தரப்்பத்தல்

  கண்டப்பாக நடந்தரத தரம்.        அந்த பநாடயல் நடக்கம் அந்த மாயாஜாலத்கதரய பபரம்பாலம் தன்

ககதகளாக்ககறார.்

      அந்தத் தரணம் எல்லா ரநரத்தலம் நமக்க பரவசமட்டவதாக அகமவதல்கல.     சல ரநரம் அத நம்கம

   மரணத்தன் வளிம்பற்ரக அகழதத்ச் பசல்கறத.  வாழ்க்கககயக் ரகள்வக்கறயாக்ககறத.  வாழ்வன்

   மடகவ ரநாக்க நகரத்்தக்கடயதாகவம் அகமகறத.   இகத தன் '  பங்கப் பணம்’  ககதயல்

நிகழ்தத்கறார.்        இந்தக் ககதயல் ஒர தரடனக்கம் பபரமாளக்கம் இரக்கம் ஒப்பந்தம்தான் கமயம். 
         தான் தரடவதல் பதத் சதவதம் பபரமாளக்கத் தந்தவடவதாக ரவண்டக் பகாள்ள அன்றலரந்த

   தரட்டத் பதாழல் அரமாகமாக நடக்கறத.       பசான்னபடமதலல் பசய்யம் தரடன் பறக தன



 ரவண்டதகல நிகறரவற்றவதல்கல.         அதன் பறக தரடப்ரபாகம் இடத்தல் அவன் கால் பசகவட ஒர

   அடகட எடதத் கவக்க மடயாதவனாகறான்.  வடயத் தவங்ககறத.   வடந்ததம் தான்

   மாட்டக்பகாள்ரவாம் என்ற அவனக்கத் பதரிந்தவடகறத.     தான் பங்கப் பணத்கத தராததனாரலரய

  தண்டக்கப்பட்டதாக அவன் நம்பகறான்.

  மனிதனக்கள் ஏற்படம் மனத்தகடயம்,       மனக்கழப்பமரம இன்கறய நவன வாழ்வன் பபரம் சக்கலாக

இரக்கறத.     இத்தககயவஷயங்ககளரய இந்தத் பதாகப்ப ககயாள்கறத.   மனிதன் எதலரம

தரப்தயகடவதல்கல.    ஆனாலம் அவன் வட்டக் பகாடப்பதமல்கல.    அவன் தன் ரகசயங்கள்தான்

     உலகன் மகமக்கயமாக ரகசயம் என்ற நிகனக்கறான்.     ஆனால் அத அடத்தவர் பாரக்வயல்

   ஒன்றரம இல்லாத ஒன்றாகத்தான் இரக்கறத. '  நிகழ்காலமம் இறந்தகாலமம்’  என்ற ககதயம், '  மாய

எதாரத்்தம்’   என்ற ககதயம் அப்படத்தான்.

      இந்தத் பதாகப்பல் மக்கயமான ககதயாக நான் கரதவத '  அழயாத சத்தரங்கள்’  என்ற ககததான். 
    எனக்க மகப் படத்தமாக ககதயம் இததான்.      நமக்க படத்தமானவரக்ளின் மனதல் நாம்தான் இரக்க

          ரவண்டம் என்ற நிகனப்பரதா அல்லத நாம்தான் இரக்கரறாம் என்ற நம்பவரதா எவ்வளவ பபரிய

    மட்டாள்தனம் என்பரத இந்தக் ககதயன் கமயம்.  சரிதத்ப் ரபசவதனாலம்,  கடப படப்பதனாலம், 
     உடன் வாழ்வதனாலம்கட அவரக்ள் நமக்கானவரக்ள் என்ற நம்பகரறாம்.    இன்கறய நவனஉலகத்தல்

ரவகல,     பதாழல் என மனிதன் அகலந்தபகாண்ரட இரக்கறான்.   ரசரந்்த வாழ்வத என்பரதா,  கணவன்

         காகலயல் பசன்ற மாகலயல் வட்டக்க வரரவண்டம் என்பரதா நகர வாழ்க்ககயல் எல்லாரக்கம்

நடக்காதத.      இப்படயான காலகட்டத்தல் அவரவரக்ளக்கான ரகசயங்கள் இரந்ரத தரம்.  ஆனால் இந்தக்

     ககத இன்கறய மன ரகசயங்ககள பற்றயத அல்ல.    அன்கறய மன ரகசயங்ககள பற்றயத.  ரபான

 தகலமகறகய பற்றயத.    அவரக்ள் ஆழ்மன ரகசயங்ககளப் பற்றயத.

      இததான் நான் வாசக்கம் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் மதல் பதாகப்ப.   நண்பர் ஒரவரின்

   பரிந்தகரயன் ரபரிரலரய இகத தவங்கரனன்.     ரமலம் சல ககதககள இகணயத்தல் வாசத்ரதன்.

      நான் பன்னிபரண்டாம் வகப்ப படக்கம்ரபாதமதன் மதலல் 'மாயப்படக’    என்ற பபயரில் ஒர

  மாயாஜால ககதகய எழதரனன்.   அத நண்பரக்ளிடத்தல் ரசக்கப்பட்டத.    அத ரமலம் பகாஞ்சம்

 பமரரகற்றயபன் '  பதகவ பாரத’   என்ற சற்றதழல் 12   வாரம் பதாடராக பவளிவந்தத.  சல

  ஆண்டகளக்கப் பறக '  பதகவ பாமரன்’     என்ற சற்றதழல் மன்ற சறககதகள் வந்தன.   அதன் பறக

எழதவல்கல.  பறக 2013         ல் பசன்கனக்க கடபபயரந்்த பறக தனிகம என்கன மண்டம் எழதத்

தண்டயத.      இரப்பனம் சரியான வழகாட்டதல் இல்லாததால் எகதயம் பவளியடவல்கல. 2018 
  பப்ரவரி மாதம் 'மகலகள்’     இதழல் என் மதல் ககத வந்தத.    இந்த மன்ற மாதத்தல் 'பதாகக’, 

'மகலகள்’  மற்றம் 'தண்கண’     இகணயஇதழ்களில் பதத் ககதகள் பவளிவந்தள்ளன.  அகனதத்ம்

  பல்ரவற காலகட்டத்தல் எழதயத.

        வாசப்கபயம் அதன் பதாடரச்ச்யாக எழத்கதயம் ரநாக்க என்கன நகரத்்தயத எனத தனிகமரய. 
    இதவகர எழத வரகறதா என்ற பதரியவல்கல.      இரந்தாலம் சல கடனமானவஷயங்ககளக் கடந்த

  பசல்ல எளிதாக மடயவல்கல.      மனிதரக்ள் எளிதாகக் கடந்த பசன்றவடம் அடத்தவரக்ளின்

      தயரங்ககள நான் பகாஞ்சம் அரகல் பசன்ற பாரக்்க வரம்பகரறன்.     எதவம் பசய்ய மடயாத இந்த

 ககயாலாகாத்தனம்          கறதத் எனக்கள் இரக்கம் கற்ற உணரவ்லரந்த மள எழதவத எனக்கக்



 பகாஞ்சம் உதவகறத.   மனிதரக்கள எப்பட அணகவத,    அனபவங்ககளச் சகவயான ககதயாக

         மாற்றவத எனச் சல வஷயங்ககள நான் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் ககதகளில் இரந்த கற்ரறன். 
அவ்வககயல்,       தமழ்ச் சறககதயன் தவரக்்க மடயாத மாயாஜாலக்காரர் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்.



'   அவரவர் மன வழகள்' -    சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் இர
சறககதகள்- அஜய். ஆர.்

அதயமான்,       உள்ரநாயாளியாக ரசரக்்கப்பட்டரக்கம் தன் நண்பர் தகரசாமக்காக உப்பல்லாத

இட்லயம்,         காபயம் வாங்கக் பகாண்ட வரம் இகடப்பட்ட ரநரத்தல் தகரசாம காலமாகவட்டச்

  பசய்தகய நரஸ்் பதரிவக்க,    தகரசாம பற்றய நிகனவகள் '   ஒர காதல் ககத'  யாக

ரமபலழம்பகன்றன. "ஒர"        என்ற தகலப்பல் இரந்தாலம் உண்கமயல் ஆசரியர் பசால்வத ரபால்

"  ஒவ்பவார காலகட்டத்தலம்"    ஒர பபண்கண நிகனதத் வந்தரக்கறார,்    தரமணமாக பபண் கழந்கத

    பபற்ற அவரக்க தரமணமம் மடதத் வட்ட, தகரசாம.   பபண்கள் மத அவரக்கம்,  பபண்களக்க

           அவர் மதம் பரஸ்பர ஈரப்்ப எப்ரபாதம் இரந்தள்ளதால் அவர் இதற்காக எந்த பபரிய பரயத்தனமம்

 பசய்தரக்க வாய்ப்பல்கல.    கல்லரியல் அவர் படக்கம்ரபாத ஏற்பட்ட,   பசால்லாமரலரயமடந்தவட்ட

     ஒரதகலக் காதலன் பவற்றடத்கத நிரப்ப பபண்ககள நாட,   அவரக்ளிடம் ஏற்படம் பரியம்,   பன் பரிய

    ரநரிடம்ரபாத பல நாட்கள் நீடக்கம் தக்கம், மனசர்சாரவ்,       பன் அடத்த ஈரப்்ப என்ற வட்டத்தல் சழலம்

 அவர் வாழ்வல்,      அப்பபண்களில் அந்த மதல் காதலகய ரதடகறார் என்றாலம்,   அவரக்கள ஒர

     பதலட்டாக மட்டரம அணகவல்கல என்பகதயம் உணரமடகறத.

      வகலமாத ஒரவரிடம் ஈரப்்ப பகாண்ட அவகரத் ரதடச் பசல்பவர,்   அப்பபண் காவல்தகறயனரிடம்

   சக்க பமாட்கட அடக்கப்பட்டகத பாரத்த்,      அவரடன் ரபசத் தரம்பயபன் மண்டம் சந்தக்கச்

         பசல்லாததால் தகரசாமக்க பவறம் பாலயல் ஈரப்்ப மட்டரம இரந்தரக்கறத என்ற வாசகரக்க

ரதான்றம்.   அந்த எண்ணம் கறதத்,      தரமணமான மற்பறார பபண்ணிடம் உறவகவத்தரந்த

தகரசாம,        அப்பபண் பற்ற ரநாயால் பாதக்கப்பட்ட மரதத்வமகனயல் இரக்கம்ரபாத பசன்ற

 பாரத்த் வரவதம்,    அவர் மகறந்தபன் மனசர்சாரவ் அகடவதம்,   சந்ரதகம் பகாள்ளச் பசய்கறத. 
   பாலயல் ஈரப்்ப என்ற ஒற்கறப்பகடயாக,     பபண்களடனானதகரசாமயன் உறவககள பரிந்த பகாள்ள

மடயாத.

          மரதத்வமகனயல் நரஸ்் ஒரவர் தன் மதல் காதலயன் சாயலல் இரப்பதாக இறப்பதற்க மன்

  அதயமானிடம் பசால்லக் பகாண்டரந்ததால்,      நரஸ்்ஸன் கடம்பம் கறத்த ரகள்வககளஅதயமான்

 அவரிடம் ரகடக்றார.்   அவர் காதலயன் மகளாகரவா,    ரபத்தயாகரவா இரந்தால் அத வழகமயான, 
    வலந்த தணிக்கப்படம் மககயணரச்ச்யாக இரக்கக்கடம் (     இப்பட ஒர சந்தப்ப நிகழ்வதற்க

     சாத்தயக்கற சறதளவயாகனம் இரக்கறத என்பகதயம் மறப்பதற்க இல்கல),    அல்லத நரஸ்் ரவற

       கடம்பத்கத ரசரந்்தவராக இரந்தால் அதவம் ஒரவதத்தல் நமக்க பரிசச்யமான " ”பவறகமரய . 
       ஆனால் ககத இந்த மடசக்சப் பற்ற மட்டமா அல்லத '   ஒர காதல் ககத'    என்ற பபயர் கவதத்வட்ட

    இத்தகன காதல்ககளவவரிப்பதல் இரக்கக்கடய பகடயலா? (    அத்தககய பதானி ககதயல்

  பவளிப்பகடயாக பதரியவல்கல என்றாலம்).       இறக்கம் தரவாய் வகர தன் மதல் காதலகய தகரசாம

      மறவாதரப்பதால் தகலப்ப பபாரத்தமான ஒன்றதான் என்றம் கறமடயம்.    இவற்கறத் தவர இன்னம்

      இர ரகாணங்களில் ககதகயஅதன் மடவல் வாசகன் அணகக்கடம்.

"       தன் தக்கத்கதப் பகரந்்த பகாள்ள யாரரனம் ஒரவர் இரந்தால்,    அதவம் அரகல் இல்லாவடனம்

  தரத்தல் இரந்தாலம் சரி"     என்ற தவங்கம் மனமரக்கம் பாடல் '  ரமரர அப்ரன'   என்றஹந்த



 தகரப்படத்தல் உண்ட.        தகரசாமக்க தன் மனதல் உள்ளவற்கற தறந்த கவப்பதற்கான வடகாலாக

   அதயமான் மட்டரம இரந்தள்ளார் (       அதலம் ஒர சலவஷயங்ககள தன்னள்ரளரய தகரசாம

      கவத்தரந்தார் என்ற சட்டப்படவகதயம் இங்க நிகனவல் பகாள்ள ரவண்டம்,   மழவதமாக ஒரவர்

        தன்கன ரவற யாரிடமம் தறந்த காட்ட மடயமா என்ற ரகள்வயம் எழகறத),   எனம்ரபாத அந்த

 நட்பன் ககத,     காதல் ககதக்க இகணயானமக்கயதத்வத்கதப் பபறகறத,    அந்த வககயல் இப்பட

   அரகரலரய தன்னணரவ்ககள பகரந்்த பகாள்ள,      வாழ்வன் பபரம்பகதகட வந்த நண்பகன பகாண்ட

 தகரசாம அதரஷ்்டசாலதான்.       ஆனால் இத ஒர வழப் பாகதயாக மட்டரம இரந்தரக்கமா, 
     அதயமான் தன் உள்ளக்கடக்ககககள தகரசாமயடம் பகரந்்த பகாண்டரப்பாரா,   அல்லத தன்

     நண்பனின் உணரச்ச்களக்கான சாட்சயாக மட்டரம இரந்த வந்தரப்பாரா?   நண்பனடன் ரசரந்்த

     அதயமானம் வகலமாதவடம் பசன்றரக்கறார் எனம் பள்ளியல் பதாடங்கனால்,  ககத

  தகரசாமகயப் பற்றயததான் என்றாலம்,      அதன் நீட்சயாக அதயமானின் ககதகயப் பற்றயம்

  வாசகன் சந்தக்க இடமரக்கறத.

      தகரசாமயன் மகனவகறதத் வாசகனக்க பபரிதாக பதரிவதல்கல என்றாலம், 
      ரமரலாட்டமாகரவனம் சமகமான மணவாழ்வ வந்தரக்கறாரக்ள் என்ற யகக்க மடயம்.   தன் நண்பன்

           மட்டரம அறந்தரந்த மற்பறார வாழ்கவ தகரசாம வாழ்ந்தகத ரபால் அவர் மகனவக்கம் தனி அக

     வாழ்க்கக இரந்தரக்கமா என்ற ரகள்வ எழபமனின் '  மாய யதாரத்்தம்'   சறககதகய படக்க

ரவண்டயரக்கம்.         அதல் வரம் சரய்கமாரி ரவற்ற மதத்தவகர காதலக்கம் தன் மகளின்

      தரமணத்கத நடத்த கவக்கம் மயற்சயன்ரபாத கறஸ்ரடாபர் தம்பதகரகயச் சந்தக்கறாள்.  அவர்

  உதவயடன் தரமணம் நடக்கறத.     சரய்கமாரியம் தம்பதகரயம் ஒரவரப்ால் ஒரவர்

ஈரக்்கப்படகறாரக்ள்,  சல ரநர/்  அகலரபச ரபசச்க்கள்,    அவகர நிகனக்ககயரலரய உரவாகம்

      உள்ளர படபடப்ப என்ற அளவரலரய இந்த உறவ இரக்க,     கணவர் மகாராஜனடன் இல்லற வாழ்வ

  மறபறம் எப்ரபாதம் ரபால். கணவர,்       தம்பதகர இரவரடனம் காரில் பசல்வத ரபான்ற கனபவான்றல்

    வபதத் ஏற்பட்ட கணவர் அங்ரகரய இறக்க,     தம்பதகரகய காரிலரந்த தள்ளிவட்ட சரய்கமாரி

 தனிரய நிற்கறாள்.       சல காலம் கழதத் நிஜ வபத்பதான்றல் சக்க மகாராஜனம்,   மரமகனம் இறந்த

வடகறாரக்ள்.      சரய்கமாரிதான் இப்ரபாத கடம்பத்கத கவனித்தக் பகாள்ள ரவண்டம். 
    தம்பதகரயன் அகழப்கப இப்ரபாபதல்லாம் அவள் ஏற்பதல்கல,     இனி ரபச ரவண்டாம் என்ற

  அவரிடம் கறவடகறாள்.         அவள் கனகவ இந்த மடவடன் எப்பட பபாரத்தப் பாரத்த் பரிந்த பகாள்ள? 
(  அத ரதகவயா?).   கனவல் கணவன் இறக்க,      மனம் வரம்பகன்றவகன தள்ளிவட்ட அவள் தனிரய

    நிற்பத நடக்கப்ரபாவகதமன்கட்டரய பசால்வதாக (foreshadowing உத்த)  எடதத்க் பகாள்ளலாமா, 
   அததான் இங்க மாய யதாரத்்தமா?     அல்லத இன்பனார வககயல் அணகவம் கடமா?

   மகாராஜன் உயரடன் இரந்தரந்தால் சரய்கமாரி,     தம்பதகர உறவ இன்னம் உறதப்பட்டரக்கம்

    என்ற எண்ணவதமற்றலம் தவறாக இரக்காத,     கணவனின் இறப்ரப தம்பதகரயன் அகனதத்

     பதாடரக்பயம் அவள் மறதத்க் பகாள்ள காரணமாகறத (     கனவ கறத்த கற்றவணரச்ச் காரணமா

 என்றம் ரயாசக்கலாம்).  இரவரக்ககடரயயானஉறவல்,   அதஅகடந்தரக்கக்கடய பரிணாமத்தல், 
         மகாராஜன் உயரடன் இரப்பகதவட அவரகடய இறப்ரப வரிசகல ஏற்படதத்கறத என்பதல் உள்ள

"   நகடமகற யதாரத்்தம் சாரந்்த"  நககமரகண "  மாய யதாரத்்தமாக" பகாள்ளலாமா?  தகரசாமயன்

        மகனவக்கம் இப்பட ஒர அகவாழ்வ இரந்தரக்கக்கடரமா என்ற சரய்கமாரியடமரந்த அவரக்க

   ஒர இகணப்கப உரவாக்கக் பகாள்ளலாம்.



  படரபாரா ஐஸன்பபரக்்கன் '  அதநாயகரக்ளின் அந்தப்பபாழத' (Twilight of the Superheroes)  பதாகப்பல்

 உள்ள "   வடவகமப்பல் உள்ள ககற" ('The Flaw in the Design')     ககதயல் கடம்பபமான்றன் இரவ ரநர

 உகரயாடல்தான் களன்.   பரட்ச பசய்ய வரம்பம்,      தான் பபற்றரக்கம் வசதகள் கறத்த கற்றவணரவ்

பகாண்ட,           அரத ரநரம் அவற்கறவட மனமல்லாத பதன்பரவ மகன் மற்றம் கணவனடன் நாயக ரபசக்

பகாண்டரக்கறாள்.  அன்றாட உகரயாடல்கள்தான்.  அவற்றக்ககடரய வாசகன்,    அப்பபண் அன்ற ஒர

       அன்னியனடன் பபாழகதக் கழதத்வட்ட வந்தரக்கறாள் என்ற பதரிந்த பகாள்கறான் (  அவன்

   அன்னியன் என்பத ஒர யகரம,      இத பல காலமாக பதாடரம் உறவாகக்கட இரக்கலாம்).  அன்ற

          நடந்தகத ஒரமகலயல் ஒதக்க கவதத்வட்ட அன்றாட வாழ்க்கககய எந்த சக்கலம் இல்லாமல்

  பகாண்ட பசல்லம் இவரக்கம், தகரசாமக்கம், சரியகமாரிக்கம்,  வாழ்க்ககச் சழல்,  பபாரளாதார

வளம்,         சமக பன்பலம் ரபான்ற ரவறபாடகள் இரந்தாலம் அகத்தளவல் ஒற்றகமகயயம் காண

மடகறத.    இல்லறத்தற்க பவளிரய உரவாகம் மதல்/    ஒரர உறகவக் கறத்ரத களரச்ச்யம், 
சந்ரதகமம்,         இறதயல் கற்றவணரவ்ம் பகாண்டரந்தாலம் அத தன் இல்லற வாழ்கவ பாதக்காதவாற

  சரய்கமாரி நடந்த பகாள்கறார.்      தகரசாமக்க கற்றவணரவ் எதவம் இரந்தத ரபால் பதரிவதல்கல, 
      ஒர ரவகளஅதயமானிடம்கட அகத அவர் பசால்லாமல் மகறத்தரக்கலாம்,   எப்பட இரப்பனம்

        அவரகடய இல்வாழ்வ பபரமளவ பவற்றகரமான ஒன்ரற என்றதான் அவகரத் பதரிந்தவரக்ள்

கறவாரக்ள். அதயமானிடமம், சரய்கமாரி/     தகரசாம இரவரின் வாழ்க்ககதத்கணயடம்கட இந்த

  ஒற்றகம காணக் ககடக்கக்கடம்.

     இந்த மன்ற ரபரக்க மகவம் பநரக்கமானவரக்ள் (    அல்லத அப்பட நம்பக் பகாண்டரப்பவரக்ள்)  கட

  தாங்கள் பதரிந்த கவத்தரக்கம்,       இவரக்ளின் வாழ்க்கக பயணத்தற்க இகணயாக ரவறஅக

  பாகதகளில் தன் நண்பர/்ரதாழ/    மகனவ பயணிப்பகத அறந்தரக்க மாட்டாரக்ள்.   வாழ்வன் இறத

        வகர யாரமறயாத அல்லத ஓரிரவர் மட்டரம அனமதக்கப்படம் இகணபரயாணத்கத

      ரமற்பகாள்வத இந்த மவர் மட்டமல்ல நாமாககட இரக்கலாம்.     ஏரதனம் காரணத்தால் அந்த அகப்

      பாகதமட்டச் சந்தல் மடந்தாரலா அல்லத ககள பரிந்தாரலா,   மற்பறார வழத்தடத்கத உரவாக்க, 
         எந்ரநரத்தலம் தங்களகடய பற வாழ்வன் பாகதயடன் ரசராதபட பதாடரந்்த நீளம் பயணத்கத

   அவரவர் மனவழகள் வழரய ரமற்பகாண்டரக்கரறாம்.



'எலம்பக்கடகள்'    சறககதகயமன்கவதத் பட்டர் பபாங்கல்

 உண்கமகயத் தரிப்பத, ககலப்பத,      பவவ்ரவற வரிகசகளில் பதாகதத்க் பகாள்வத என்பகதக்

 பகாண்ட வரிகசக்கரமமாக,        அல்லத தரக்்க ஒழங்கன் பாற்பட்ட நாம் அகடயம் பரிதல் சந்ரதகதத்க்க

உரியத;       அப்படப்பட்ட ஒர காலவரிகசகயயம் அதன் படப்பகனககளயம் உரவாக்கம்

  வரலாற்றாசரியன் சந்ரதகதத்க்க உரியவன்;    அவனதகரல் அதகாரத்தன் கரல்,   அவன் அறயம்

 உண்கமகள் அகரககறயானகவ,    அவற்றன் பவளிப்பாடகள் உள்ரநாக்கங்களால் மறவற்றகவ,  என்ற

           உணரவ்ல் பகடக்கப்பட்ட இலக்கயம் தன்கனத் தாரன கண்ணாடயல் கண்ட ரசக்கம் ஒர வகக சய

பமசச்லாகவம்,      சாதாரணமனிதரக்ளின் சாதாரணவாழ்க்கககயவவரிப்பதல் அக்ககறயற்ற,  மானட

  உணரவ்களில் பங்ரகற்கம் இதயமற்ற, அறவப்பரவ்மான,    உலரந்்த எழத்தாகவம் பபரம்பாலம்

 அலட்சயப்படத்தப்பட்ட வந்தரக்கறத. "ககதககள"     தவரப்்பகத இயல்பாய்க் பகாண்ட இப்படப்பட்ட

     எழத்தல் நாம் காணம் சவாரசயமன்கம அலப்பட்டவத உண்கமரய.   ஆனால் சான்றாவணங்களின்

        மத கட்டகமக்கப்படம் ரதாற்றத்கத அளிப்பதால் வரலாற அறவயலக்கரிய பமய்ம்கம பபற்ற

 சந்ரதகதத்க்க இடமல்லாததாக,       பவவ்ரவற தரப்பனரக்கம் மகந்த பயன்மதப்ப பகாண்ட கரவ

 நிகலகய எட்ட,      அவற்கற எடதத்கரக்கம் வரலாற்றாசரியரக்ள் வரம்பனாலம் வரம்பாவட்டாலம்

            நடநிகல என்ற ஓரிடத்தல் இரக்க இடமல்லாமல் ஏரதா ஒர பக்கம் பகாண்ட பசல்லப்பட்ட கட்ச கட்ட

  நிற்கம்ரபாத வரலாற மட்டமல்ல,       அறவயலம்கட பறவயப்பட்ட உண்கமகயஉகரக்கம் தகற என்ற

          உயரந்ிகலகயஇழந்த கவன ஈரப்்பக்கான சந்கதயல் ஒலக்கம் பல ரபாட்டக் கரல்கள் பகாண்ட

ககடசச்ரக்காகறத,        எதவகல ரபாகறத என்பகதக் பகாண்ரட ஒன்றன் மக்கயதத்வம்

நிரண்யக்கப்படகறத.  இந்நிகலயல் "ககத"   எப்பட ரவண்டமானாலம் இரக்கலாம், அதலல்ல,  அத

 எப்பட உரவாகறத,      எந்த ரநாக்கத்கத மன்னிட்ட உரவாக பல்கப் பபரககறத,  என்பகத

  அறவதல்தான் சவாரசயம் இரக்கறத.     பசய்தககளயம் வரலாறககளயம் பசய்பவரக்ள் மற்றம்

         அவற்றன் நகரர்வார் பவவ்ரவறாக இரந்த காலத்தல் ககறவளவ எண்ணிக்ககக் பகாண்ட பத்தசால

       எழத்தாளரக்ளக்கம் அறவஜவ பாவகனகள் பகாண்ட வாசகரக்ளக்கம் மட்டரமஆரவ்ம்

 எழப்பயரக்கக்கடய இக்ககதகள்,      இகணயத் பதாடரப்னால் ஊடகச் சவரக்ள் உகடக்கப்பட்ட

        ஒவ்பவார கலக்கலம் பாரவ்ரட்லம் பசய்தககளப் பகரந்்த பகாள்ளம் நாம் ஒவ்பவாரவரம்

    நகரவ்ரதாட உற்பத்த பசய்பவரக்ளாகவம் இரக்கம் இக்காலத்தல்,   நம் ககதகளாக இரக்கக்கடயகவ;
         சாதாரணமனிதரக்ளக்கம் அவர் ககதகளக்கம் இகடயலான பதாடரப் கண்ணிகள் இன்ற உரவாக

வரவதால்,       தன் பாட்டக்க ககதககளப் பற்றய ககதகள் எழதக் பகாண்ட,  உண்கமயன்

    நம்பகத்தன்கம மத ரகள்வகள் எழப்பக் பகாண்ட,    ரதாற்றங்களக்கம் ரநாக்கங்களக்கம் உள்ள

  உறகவவசாரிதத்க் பகாண்ட,        தானண்ட தன் ரவகலயண்ட என்ற பரவலான வாசக பரப்பக்க

       பவளிரய இரந்த பகாண்டரக்கம் சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் காலம் வந்த வட்டத.

ஆண்-        பபண் உறவ ககதகள் சரரஷ்கமார இந்தரஜத் ககதகளில் மக்கயமானகவ என்றாலம், 
'    ’ஆங்கலப் பத்தகம் படக்கம் பபண் , '  ஒர தரமணம்’,   ரபான்ற பல ககதகள்,  ககதகளின்

 உரவாக்கத்கதயம் ரபசகன்றன. அவற்றல், 'எலம்பக்கடகள்’    என்ற ககத வரலாற்றன்

     பயன்மதப்கபயம் வரலாற்றாசரியனின் பறவயத்தன்கம சாத்தயமல்லாமல் ரபாவகதயம்

 ரநரடயாகரவ ரபசகறத.



'எலம்பக்கடகள்’        ககத இரபதாம் நற்றாண்டன் தவக்க தசாப்தங்களில் ஆஸ்தரரலயாவக்க அரகல்

 உள்ள "கபரஷயா"    என்ற கற்பகன மண்ணில் நிகழ்கறத.     ககதபசால்லலய பபரட்னாண்ட் பரஞ்ச

   நாட்கடச் ரசரந்்த மானடவயல் ஆய்வாளன், நீக்ரரா-     ஆஸ்தரரலய இனம் கறதத் ஆய்வ

ரமற்பகாள்பவன்.    அந்த இனத்தவர் வாழம் ஆஸ்தரரலயா,     கரரஷயா மற்றம் மரரலயா நாடகள்

 ஐரராப்பயரக்ளால் ஆக்கரமக்கப்பட்டரக்கன்றன.     இவற்றள் கரரஷயாவன் பபரம்பான்கம மக்கள்

கரரஷயரக்ள்,    மரரலயரக்ளின் ஆட்சயல் பநடங்காலம் வாழ்பவரக்ள்.   கரரஷயா பரிட்டஷ் காலனியாக

மாறயவடன்,      மரரலய மன்னன் அவரக்ளின் ககப்பாகவயாய் ஆட்ச பசய்கறான்.  பபரம்பான்கம

        கரரஷயரக்ள் சறபான்கம மரரலயரக்ளின் ஆட்சயல் இரந்தாலம் அதகாரம் பரிட்டஷார் ககயல்

இரக்கறத.

 கரரலயாவக்க 22          ஆம் வயதல் வரம் பபரட்னாண்ட் அங்க ஒர பபண்கணதரமணம் பசய்த

பகாள்கறான்.        அவனதஆராய்சச்யல் ஈடபாடல்லாத அவன் மகனவகழந்கதகயஅகழதத்க்

     பகாண்ட தனத தாயகமான இங்கலாந்த தரம்ப வடகறாள்.    கரரலயாவல் தங்கவடம் பபரட்னாண்ட்

    அங்க வந்த மப்பதத்மன்றஆண்டகளக்கப்பன், 1930    ல் ஏராளமான எலம்பக்கடககள "  கம்பக்ட

டமர"    என்ற நகரக்க பவளிரய கண்படடக்கறான்.     பபரட்னாண்கடப் பபாறத்தவகர இத்தகன ரபர்

     ஏன் ஒரர இடத்தல் பசத்தாரக்ள் என்பதற்கத் தடயமல்கல-   இயற்கக அழவாக இரக்கலாம், 
  பாதகாப்பக்காகக் கடயரந்தரபாத மாண்டரக்கலாம்,   உட்கழச் சண்கடயாக இரக்கலாம்,  அல்லத

   சதயால் கட்டம் கட்ட பகால்லப்பட்டரக்கலாம்.     இந்த எலம்பக்கடகள் மரரலயரக்ள் கரரஷயாவல்

  கடரயறய காலதத்க்க மற்பட்டகவ.

    ஆனால் இந்தக் கண்டபடப்ப அவனக்கப் பரசச்கனயாகறத.    அத கறத்த பசய்தகள்

 பத்தரிக்கககளில் வரவம்,       அவன் இராணவச் பசயல் உதவஅலவலரிடம் அகழதத்ச்

பசல்லப்படகறான். அவர,் “     மரரலயரக்ளக்கம் கரரஷயரக்ளக்கமான பளகவஆழப்படதத்வதன்

           மலம் சசச்ரவகள் ஏற்பட்ட மக்களின் வாழ்கவ ஒழங்க பசய்வதற்கான சக்த என்ற ரதகவயல் நாம்

 ஸ்தாபதம் பபறலாம்,”   என்ற பவளிப்பகடயாகரவ பசால்ல,  –   மரரலய கரரஷய பகககமகய

 வளரக்்கம் வககயல்,       அத்தகனயம் மரரலய தாக்கதலல் இறந்த கரரஷயரக்ளின் எலம்பக்கடகள்

   என்ற அறக்கக பவளியடச் பசால்கறார.்   மதளில் மறக்கம் பபரட்னாண்ட்,  வன்மகறஅசச்றத்தலக்க

    பயந்த பவற்றத் தாள்களில் ககபயழத்தட்டக் பகாடக்கறான்.     அதன் பன் அவன் ராணவத்தால் வட்டக்

 காவலல் கவக்கப்படகறான்.

     நான்க நாட்கள் பசன்றபன் அவனக்கச் பசய்தத்தாள்கள் அளிக்கப்படகன்றன.  மரரலயரக்ள்

    கரரஷயாகவக் ககப்பற்றயரபாத பகான்பறாழத்த கரரஷயஆண்கள், பபண்கள்,  கழந்கதகளின்

    எலம்பக்கடகள் தன்னால் கண்டபடக்கப்பட்ட பசய்தகயப் படக்கறான்.     இந்தச் பசய்த வந்ததம் பல

  நகரங்களில் கலவரம் பவடக்கறத,      பசாதத்ச் ரசதம் மற்றம் உயரச்் ரசதம் ஏற்படகறத.   இர மக்களம்

      அகமத காக்க ரவண்டம் என்ற அரச ரவண்டரகாள்கள் வடக்கன்றத.    இவ்வாறாக ஒர ரபாலயான

       வரலாற்கற இட்டக் கட்ட இறதயல் அரச தன்கன வலப்படத்தக் பகாள்கறத.   ககத இப்படமடகறத-

“       அலவலர் ஒர மாந்தரகீவாதயாக மாற என்கனஅசச்றத்தக் பகாண்ரடயரந்தார.்  என் பசயல்,  என்

மனம்,     மாந்தரகீவாதயன் கட்டகளக்க உட்பட்டத என்ற ரதான்றயத.   மாந்தரகீவாத கட்டலக்கக் கரழ

  பட என்ற உத்தரவட்டதம்,     நான் அவ்வாரற கட்டலக்கக் கரழ படத்ரதன்.   காகதங்ககளத் தன்ன

   உத்தரவட்டதம் காகதங்ககளத் தன்னஆரம்பத்ரதன்.     தகலகழாக நிற்க உத்தரவட்டதம் நான்



  அவ்வாற நிற்க இயலாமல்,        உத்தரவற்கப் பணிய ரவண்டம் என்ற நிகனப்பல் பலமகற மன்னிப்பக்

 ரகட்டக் பகாண்ட,   கரழ வழந்த பகாண்டரந்ரதன்.     வாரத்்கதகள் உரவாக என்கனக் கழப்பக்

      பகாண்டரந்த ரநரத்தல் மாந்தரகீவாத என்கன வாரத்்கதககளவழங்க உத்தரவட,   அவ்வாரற நான்

 பசய்ய ஆரம்பத்ரதன்.        ”எப்ரபாத நான் இல்லாமல் ரபாரனன் என்பத என் நிகனவல் இல்கல

 ஜாரஜ்் பஷ், பபரியவர,்        அவரகடய அரசன் பரதமஆரலாசகரக்ளில் மக்கயமான ஒரவராக இரந்த

         காரல்் ரராவ் பத்தரிக்ககயாளர் ரான் சஸ்ககண்டடம் கறயதாகச் பசால்லப்படம் ஒர ரமற்ரகாள்

 மகப் பரபலமானத. “    ”   பமய்ம்கமகயஅடப்பகடயாய்க் பகாண்ட சமகத்தல் உள்ளவரக்ளாய் தம்கம

  நிகனதத்க் பகாள்ளம் பத்தரிக்ககயாளரக்ள், “     பலப்படக்கடய பமய்ம்கமகயக் கவனமாக ஆய்வ

    பசய்ககயல் தரவ்கள் ரதான்றம் என்ற நம்பகறாரக்ள்,”   என்றகறய ரராவ்,    அத தவறான எண்ணம்

என்கறார.் “     உண்கமயல் உலகம் இப்ரபாபதல்லாம் அப்பட இயங்கவதல்கல.   இப்ரபாத ரபரரசாக

வட்ரடாம்,  நாம் பசயல்படம்ரபாத,   நமக்கரிய பமய்ம்கமகய உரவாக்ககரறாம்.   நீங்கள் அந்த

   பமய்ம்கமகயஆய்வ பசய்த பகாண்டரக்கம்ரபாத- ரவண்டபமன்றால்,   கவனமாக ஆய்வ

    பசய்யம்ரபாத என்ற பசால்வதாய் கவதத்க் பகாள்ளங்கள்-,   நாங்கள் மண்டம் பசயல்படகரறாம், 
    இப்ரபாத ரவற பதய பமய்ம்கமககளஉரவாக்ககரறாம்,    நீங்கள் அகதயம் ஆய்வ பசய்யலாம், 

  இப்படதான் வஷயங்கள் தரவ்கடகன்றன.    நாங்கள் வரலாற்கற நிகழ்த்தக் காட்டபவரக்ள்... நீங்கள், 
 நீங்கள் எல்லாரம்...         நாங்கள் பசய்வகதஆய்வ பசய்த பகாண்டரப்பத மட்டம்தான் உங்களக்க வட்ட

”கவக்கப்பட்டரக்கறத .

      சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன் மானடவயல் ஆய்வாளன் பபரட்னாண்ட் உண்கமகய

   உரவாக்கபவனாகத் தன்கன நிகனதத்க் பகாள்பவனல்ல-    வரலாற்கற நிகழ்தத்பவன் என்ற

        நிகனதத்க் பகாள்வகதவட தன்கன வரலாற்றன் கறப்பககள வாசப்பவன் என்ற நிகனதத்க்

  பகாள்ளரவ வாய்ப்பகள் அதகம்.     ஆனால் வாசப்பதற்கம் நிகழ்தத்வதற்கம் பதாகலவ அதகமல்கல, 
  வாசப்ரப நிகழ்வாவதம் உண்ட.       பபரட்னாண்ட் ஆய்வ பசய்த அகடந்த மடவகள் கறத்த பசய்த, 

 மானட இயல்,   பவயயல் ஆதாரங்களடன் பவளிவந்ததம், “...    பத்தரிகககளில் பல நகரங்களில்

   மரரலயரக்ளக்கம் கரரஷயரக்ளக்க ஏற்பட்ட ரமாதல்கள்,  பசாதத்ச் ரசதங்கள்,    மற்றம் உயர் அழவ

    பற்றயவரிவான பசய்தகளம் அரச அகமதகயயம், சட்டத்கதயம்,   ஒழங்ககயம் ஏற்படதத்மாற

  வடப்பட்ட அறக்கககளம் இரந்தன.      ரமாதலனால் ஏற்பட்ட மனித அழவகள் தக்கத்கத

 ஏற்படதத்வதாக இரந்தன.       கற்பழக்கப்பட்ட பபண்கள் மற்றம் பகாகல பசய்யப்பட்ட கழந்கதகள்

        ஆகரயாரின் எண்ணிக்கக ரமாதலல் தாட்சண்யமற்ற தன்கம அதகரிதத்க் பகாண்ரட ரபாவகதக்

 ”காட்டக் பகாண்டரந்தன .    இதரவ பபரட்னாண்ட் பநாறங்கவம் காரணமாகன்றத- “   நான் சந்தத்த

         அந்த அலவலர் ஒர மாந்தரகீவாதயாக மாற வாளால் சரித்தரத்தல் காயங்கள் ஏற்படத்தக்

      பகாண்டரப்பதாக ஒர எண்ணம் எல்லா ரநரங்களிலம் அசச்றத்தக் பகாண்டரந்தத.  சரித்தரம் அலற, 
         மக்கள் கட்டம் கட்டமாகத் தங்களக்கள் தாட்சண்யமற்ற சண்கடயட்ட மடவத எங்ரகா பாரத்்த

     ஓவயஅல்லத படக்காட்ச ரபால் ரதான்றக் பகாண்டரந்தத,”    என்ற ரகாயாவய பகாடங்கனவ

   மனநிகலயல் அவன் மனம் சகதகறத.       இந்த நிகலயகடந்த பன்னரர அவன் தன் வாரத்்கதககள

வழங்க,   இறதயல் காணாமல் ரபாகறான்.

        அதகாரச் சமநிகலயன் தவரத்கத எப்ரபாதம் யார் பமய்ம்கமகயத் தரம்ானிப்பத என்ற

   ரகள்வக்கானவகடயல் காணஇயலம்.      சரவ்ாதகாரிகள் தம் அதகாரத்தன் எல்கலகயச் ரசாதப்பத

 வன்மகறயால் அல்ல-        தாம் நிரண்யக்கம் உண்கமகய யார் ஏற்றக் பகாள்கறாரக்ள் என்பகதக்



பகாண்டதான்.     அதன் பன்னரர ஆயதங்கள் பவளியல் வரகன்றன.   தவக்கத்தரலரய அவரக்கள

    “   ”  எதரக்்கத் தவறம் பபரட்னாண்ட்கள் பகாண்ட பமய்ம்கம அடப்பகடயலான சமகம் தன்

    வாரத்்கதககளவழங்கக் காணாமல் ரபாக ரவண்டயததான்.   சரரஷ்கமார இந்தரஜத்தன்

'எலம்பக்கடகள்’ சறககத,    உண்கமகயத் தரிதத் பயன்படத்தக் பகாள்வத,  பரித்தாளம்

   சழ்சச்யால் அதகாரத்கத நிகலநிறத்தக் பகாள்வத,      ரபான்ற அரசயல் மற்றம் ஆதக்க உத்தககள

 எடதத்கரப்பதாய் பகாள்ளலாம். ஆனால், அதனடன்,     உண்கமகயத் தரம்ானிக்கம் உரிகமகய அரசம்

          அதகாரமம் பறதத்க் பகாள்வகத அனமதக்கம் சமகம் தகலகழாக நிற்பதல் ஆரம்பதத் தன் கரகல

மட்டமல்ல,       இரப்கபயம் இறதயல் இழக்கறத என்ற எசச்ரிக்கக பகாண்ட ரநரடயான,  இலக்கய

   நட்பங்களக்க அதக மதப்ப பகாடக்காத,  நீதக்ககதயாய் மக்கயதத்வமகடகறத.  இங்க

         பபரட்னாண்ட் எகத பரதநிதப்படதத்கறான் என்ற பரிதல் உள்ள அளவல் அதன் ககல

பவளிப்படகறத.
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