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எழுத்து என்பது பூதைதயக் குளிப்பாட்டுவது. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

                                    இந்திரன் 

                           ” எழுத்தாளனாக இருத்தல் பற்றிய பிரக்ஞையின்  

                                 இறுதி குறிக்ககாள் என்பது 

                 எந்த அளவுக்கு நான் உயிருள்ளவனாக இருக்க கவண்டும்?.. 

                     என்று உன்ஞன நீகய ககட்டுக் ககாள்வதில் இருக்கிறது.”  

                                                        --  ஆன் கெக ாட்  

1983இல் நான் மும்ஞபயிெிருந்து  ாற்றொகி சிவகங்ஞகயில் வந்து வாழத் 
கதாடங்கிகனன். சிவகங்ஞகக்காரரான கவிைர்  ீரா அன்னம் பிஞரகவட் 
ெி ிகடட் எனும் பதிப்பகம் நடத்தி வந்தார். அப்கபாது பாரதி நூற்றாண்டு 
விழா வந்தது. நானும் சிவகங்ஞகக் கவிைர்  ீராவும்  ாஞெயில் க லூர் 
சாஞெயில்  ாஞெக் காற்ஞற அனுபவித்தவாறு நஞடபயிற்சியில் 
இருந்தகபாது அவர் பாரதி நூற்றாண்ஞட நிஞனவுகூறும் வித ாக 
இதுவஞர கவிஞதத் கதாகுப்பு கவளியிடாத கவிைர்களின் கவிஞதத் 
கதாகுப்புகஞளக் ககாண்டு வரொம் என்று கருத்துச் கசான்னார். அந்த நூல் 
வரிஞசக்கு “நவகவிஞத வரிஞச” என்று கபயர் ஞவக்கொம் என்று 
இருவரும் கூடி முடிவு கசய்கதாம். 

 கல்யாண்ஜி, விக்கிர ாதியன், வண்ணநிெவன் என்று பெ கவிைர்களின் 
முதல் கவிஞதத் கதாகுப்புகஞள நவ கவிஞத வரிஞசயில் கவிைர் 
 ீராவின் அன்னம் கவளியிட்டது.  இதன் அட்ஞடப்படம் ைான.ராஜகசகரன் 
வடிவஞ க்க அதன் பின்னட்ஞடக் குறிப்ஞப ( Blurb ) எல்ொக் 
கவிைர்களுக்கும் நான் எழுதிகனன். நவகவிஞத வரிஞசயின் கஞடசியில் 
நான் புதுக் கவிஞத வடிவில் எழுதிய கவிஞதகளின் கதாகுப்ஞபயும் 
கசர்த்து கவளியிட்டார்  ீரா. அதற்கு முன்னகர நான் 1972இல் “திருவடி 
 ெர்கள்”எனும்  ரபுக் கவிஞதத் கதாகுதிஞய கவளியிட்டு இருந்கதன். 



அது ைானம்பாடி எனும் புஞனகபயரில் கவளிவந்திருந்தது.. ஆனால்  ீரா 
கசான்னார் இந்த புதுக் கவிஞதகஞள நீங்கள் இந்திரன் என்ற புது 
புஞனகபயரில் கவளியிடுகிறரீ்கள். அதனால். இது உங்களின் முதல் 
கவிஞதத் கதாகுதிதான் என்று.  

இப்கபாது எனது கவிஞதத் கதாகுப்புக்கு நாகன பின்னட்ஞடக் குறிப்பு எழுத 
கவண்டிய தர்  சங்கட நிஞெ. அப்கபாது நான் இப்படி எழுதிகனன். 
“தனக்குத்தாகன உண்ஞ யாய் இருத்தஞெத் தவிர கவறு உத்திமுஞற 
ஏதும் அறியாத இந்திரன் “என்று எனக்கு நாகன அறிமுகம் எழுதிகனன். 
இது ஒரு சுய வாக்குமூெம்தான். 1983இல் நான் எழுதியஞத இன்னமும் 
நான் நம்புகிகறன்.    

இஞதகயதான் ஆன் கெக ாட் ( Anne Lemott ) எனும் தற்காெ அக ரிக்க 
நாவொசிரியர் கூறுகிறார். அவர் எழுத்து என்பஞதப் பற்றி கசால்கிறகபாது 
“ நல்ெ எழுத்து என்பது உண்ஞ ஞயப் கபசுவது” என்று குறிப்பிடுகிறார். 
நியூயார்க் ஞடம்ஸ்  ிக அதிகம் பிரதிகள் விற்ற ஒரு நாவொசிரியர் 
என்று குறிப்பிடப்பட்ட இந்த நாவொசிரியர் இப்படிச் கசால்வதற்குக் 
காரணம் இவரது முதல் நாவொன ” கடின ான சிரிப்பு” ( Hard Laughter ) 
என்பஞத அவரது எழுத்தாளரான தந்ஞத  மூஞள புற்றுகநாய்க்கு ஆளான 
கபாது அஞதப் பற்றிய சுயசரிஞதத்தன்ஞ  ககாண்ட ஒன்றாக அவர் 
எழுதினார்.   ிக உண்ஞ யாக அவர் எழுதி முடித்தார்.  இவரது தந்ஞதகய 
ஒரு எழுத்தாளர் என்பதால் இவர் ஒரு எழுத்தாளரானதில் எந்த வியப்பும் 
இல்ஞெ.  

ஆனால்  இதற்கு எதிரான வாழ்நிஞெ ககாண்டவர்களும்கூட  ிகச்சிறந்த 
எழுத்தாளர்களாக கஜாெிக்கிறார்கள். இவர்களின் கபாராட்டமும் எழுத்தின் 
 ீது ககாண்ட தாகமும் தீவிரகதியில் இருந்ததாகெகய இது 
சாத்திய ானது. 

35  ில்ெியன் பிரதிகள் விற்கப்பட்ட  ”ஆல்கக ஸ்ட்” ( Alchemist) எனும் 
நாவஞெ எழுதிய பிகரசில் நாட்டு எழுத்தாளர் பால் ககாய்கொ (Paulo 
Coelho) தனது இளஞ க் காெத்திகெகய தான் ஒரு எழுத்தாளனாக 
கவண்டுக ன விரும்பினார்தான். ஆனால் இதஞன அவரது கபற்கறாரிடம் 
கதரிவித்தகபாது அவர்கள் அதஞன விரும்பவில்ஞெ.  புரட்சிகர ான 
சிந்தஞன ககாண்டிருந்த அவரது கபற்கறார்களாகெகய பால் ககாய்கொ 



அவரது 17 வயதிகெகய   னகநாய் விடுதியில் கசர்க்கப்பட்டார். அன்பு 
ககாண்டவர்கள் ககாண்டிருக்கும் அபரி ித ான அன்பின் காரண ாககவ 
யார்  ீது அன்பு கசலுத்துகிகறாக ா அவர்களும்கூட தங்கஞளப் கபான்ற 
ஜாஞடயிகெகய இருக்க கவண்டுக ன விரும்பத் கதாடங்கி விடுகிறார்கள். 
இது நிஞறகவறாத கபாது அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்குத் 
தஞடயானவர்கள்  னகநாய் ககாண்டவர்கள் என்ற முடிவுக்கு 
வருகிறார்கள். இதுதான் நடந்தது பால் ககாய்கொவுக்கும்.  

உெகக் கஞெ இெக்கிய வரொற்ஞற எடுத்துப் பார்த்தால் இவ்வாறு 
தம்ஞ ச் சுற்றியிருப்பவர்களால் தவறாகப் புரிந்து ககாள்ளப்படுவது என்பது 
 ாகபரும் க ஞதகளுக்குத் தவறாது நடந்து வருவஞத உணரொம். பால் 
ககாய்கொஞவப் கபாருத்த  ட்டிலும் அன்பு என்பகத அவஞர தண்டிக்கும் 
ஒரு கசயொக அஞ ந்தது. கஞெைர்கஞளச் சரியான முஞறயில் புரிந்து 
ககாள்ள முடியா ல் கபாவது என்பது எழுத்தாளர்களுக்கு  ட்டும்தான் 
என்பது இல்ஞெ. இது ஓவியர்கலுக்கும் நிகழ்ந்து இருக்கிறது. 

ஓவிய உெகின்  ாகபரும் க ஞதயான வின்கசன்ட் வான்ககாவுக்கும் 
இதுகவ நடந்தது. வின்கசன்ட் வான்ககா எனும் கஞெைஞனப் புரிந்து 
ககாள்ள முடியா ல் தவித்தது உெகம். அவஞனக் கிண்டெடித்தது ; 
தனிஞ ப்படுத்தியது ; அவஞனக் ககாடுஞ ப்படுத்தியது என்று கூடச் 
கசால்ெொம். 10 ஆண்டுகளில் அவன் 860 ஓவியங்கஞளத் 
தீட்டுகிறான்.அவனது  ிக உன்னத ான ஓவியங்கஞள இந்த 10 
ஆண்டுகளின் கஞடசி இரண்டு ஆண்டுகளில்தான் தீட்டுகிறான். இதஞன 
விளக்க சமூகவியல் உளவியல் அஞனத்ஞதயும் துஞணக்கு அஞழத்துக் 
ககாள்கிகறாம்.ஆனால் வின்கசன்ட் வான்ககா என்பவஞனப் புரிந்து 
ககாள்ள முடியா ல் தவிக்கிகறாம்.வான்ககாஞவப் பற்றிப் 
கபசும்கபாகதல்ொம் கஞெ எனும் சிலுஞவயில் அஞறயப்பட்ட கஞெைன் 
என்று நான் கசால்வது வழக்கம். இகத நிஞெதான் பால் ககாய்கொவுக்கும் 
நடந்தது.ஆனால் இவர் தனது அயராத கபாராட்டத்தால் கவற்றி கண்டு 
விட்டார்.  

 70களில் ஹிப்பிக்களின் இயக்கத்தில் மும்முர ாக இருந்த பால் 
ககாய்கொ அவர்களுக்கான இஞசப்படல்கஞள எழுதினார். பிகரசில் 
நாட்டின் சர்வாதிகார அரஞச எதிர்த்துப் பாடல்கஞள இயற்றினார். இதனால் 



இவர் மூன்று முஞற சிஞறக்கு அனுப்பப்பட்டு சித்திரவஞத 
கசய்யப்பட்டார். இவர் தனது 36வது வயதில் கபாச்சுகீசிய க ாழியில் 
தனது நீண்ட நஞடபயணத்தில் கநர்ந்த ஆன் ீக அனுபவங்கஞள “ 
புனிதயாத்திஞர” எனும் கபயரில் ஒரு நூொக எழுதினார்..இதன் பிறகுதான் 
இந்த நூலுக்கு அடுத்தபடியாக ”ஆல்கக ஸ்ட்” என்ற நாவஞெ எழுதினார். 
இது இவருக்கு உெகப் புகஞழப் கபற்றுத் தந்தது. சிறிது காெத்துக்குக் 
கவனிக்கப்படாத புத்தக ாக இருந்த இந்த நாவல் பிகரஞ்சு க ாழியில் 
க ாழிகபயர்க்கப்பட்டது. பிகரஞ்சு க ாழியில் அதிகம் விற்கப்பட்ட 
புத்தக ாக அறியப்பட்ட பின்னகர இந்த புத்தகம் உெக கவனத்ஞத 
ஈர்த்தது. இன்று பால் ககாய்கொ உெகின் வாழும் எழுத்தாளர்களில்  ிக 
முக்கிய ான எழுத்தாளராகத் திகழ்கிறார். 

அழுக்கான ஓட்டல் அஞறகளில் இருந்தபடி எழுதிய கருப்பின கபண் 
எழுத்தாளர்  ாயா ஏஞ்சிகொவாவாகட்டும், நின்றபடி எழுதுவஞத 
விரும்பிய எர்னஸ்ட் கஹ ிங்கவ ஆகட்டும், விபசார விடுதிகளில் 
இருந்தபடி எழுதிய ெத்தீன் அ ரிக்க எழுத்தாளர் கார்சியா  ார்க்குயிஸ் 
ஆகட்டும், சிற்றுண்டி விடுதிகளில் அ ர்ந்து எழுதிய  கஜ.கக கரௌெிங் 
ஆகட்டும் அஞனத்து எழுத்தாளர்களுக  எழுதும் கபாழுஞத தன்ஞன 
 றந்த ஒரு உற்சாக ான கபாழுதாககவ கருதி இருக்கிறார்கள். 
எழுதும்கபாழுது கிஞடக்கும் உற்சாகம் என்பது ஒரு பூஞனஞயக் 
குளிப்பாட்டும் உற்சாகத்ஞத ஒத்தது என்று அக ரிக்கப் கபண் எழுத்தாளர் 
ஆன் கெக ாட் குறிப்பிடுகிறார். 

 ார்கிகரட் அட்வுட்  ( Margaret Atwood )எனும் கனடிய கவிைஞர எடுத்துக் 
ககாண்டால் அவர் தனது ஆறு வயதிகெகய நீதிக் கஞதகஞளயும் 
நாடகங்கஞளயும் எழுதத் கதாடங்கி விட்டார். இவரது தந்ஞதயார் 
பூச்சிகஞளக் குறித்து ஆராய்ச்சி கசய்யக் கூடியவராக இருந்ததால் இவரது 
இளஞ க்காெம் புதர்ககளாடும் கசடி ககாடிகள்  ண்டிய பகுதிகளிலும் 
கழிந்தது. 

 ஒரு கபண்ணியவாதியாக அறியப்பட்ட இவர் தனது கவிஞதகள் குறித்துச் 
கசால்கிறகபாது “ நான் என் கவிஞதகளில் பிரச்சிஞனகஞளத் தீர்த்து 
ஞவப்பதில்ஞெ.  ாறாக பிரச்சிஞனகஞளத் திறந்து ஞவக்கிகறன் ” என்று 
கபசுகிறார். இவரது கவிஞதகள் 100 ஆண்டுகள் கழித்து அச்சிடப்கபாகும் 



கவிஞத நூல்களில் இவருஞடயதுதான் முதல் நூொகத் 
கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

ஸ்காட்டிஷ் ஓவியர் ககட்டி கபட்டர்சன் என்பவர் “எதிர்காெ நூல்நிஞெய 
திட்டம் “ என்பஞத உருவாக்கினார். இதன்படி நார்கவயில் இருக்கும் ஒரு 
எதிர்காெ புத்தகங்கஞள 100 ஆண்டுகள் கழித்து அச்சிடும்கபாது 
கதஞவப்படும் காகிதங்கஞளச் கசய்வதற்குப் கபாது ான  ரங்கஞள நட்டு 
ஒரு கானகத்ஞத உருவாக்கியிருக்கிறார். 100 ஆண்டுகள் கழித்து காகித 
புத்தகங்கள் இருக்கு ா?  ின்புத்தகங்கள் ஆட்சி கசய்யு ா ?   

நாம் இன்று ” எஞதயும் வசீி எறிந்துவிடும் ஒரு சமூகத்ஞதச் “ ( Throw Away 
Society )  கசர்ந்தவர்களாக இருக்கிகறாம். இத்தஞகய காெகட்டத்தில் 
வாழும் பெ எழுத்தாளர்கள் முகநூல், டுவிட்டர் , இன்ஸ்டாகிராம் என்று 
தங்கஞள உடனுக்குடன் கவளிக்காட்டிக் ககாள்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். 
இந்த யுகத்து வாசகர்கள் தங்களின் ப்ரிய ான எழுத்தாளர்களுடன் 
உடனுக்குடன் கபசி தங்கள் கருத்துக்கஞள பகிர்ந்து ககாள்லும் ஒரு 
ஜனநாயக கவளி இன்று ஞககூடி இருக்கிறது. கபரு ாள் முருகன் எனும் 
த ிழ் எழுத்தாளர் சர்வகதச அளவில் இயங்கும் பி.இ.என் கிளப்பின் ( P.E..N 
CLUB ) துஞணத் தஞெவர் பதவி வகிக்க்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். 
இத்தஞகய காெகட்டத்தின் த ிழ் எழுத்தாளர்கள் இன்னமும் 
வடகவங்கடம் கதன் கு ரி ஆயிஞட த ிழ்கூறும் நல் உெகத்ஞதகய 
 னதில் ககாண்டு எழுதுவது என்பது த ிழ் இெக்கிய உெஞகப் பின் 
தள்லுவிடும் அபாயம் ககாண்டது. இதஞன இஞளய த ிழ் எழுத்து 
சக்திகல்  னதில் ககாண்டு  இயங்கினால் த ிழுக்கு உெக இெக்கியத்தில் 
ஓர் இடத்ஞத ஸ்தாபிக்க முடியும். 


