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 ைன்தன ஓர் ஓைத்து வொ கன் என்று எப்ப ொதும் ச ொல்லிக் 
சகொள்ளும் இந்ைிைன்.. உண்தையில் ஒரு ைீவிை வொ கன். 
அவைது  டிக்கும் அதைக்கு ஒரு புைிய புத்ைகம் வந்து 
ப ர்வதைப்ப ொல் அவருக்கு ஒரு புைிய வயது வந்து 
இன்று ப ர்கிைது. அவைது ைீவிை வொ ிப்பு இன்னும் 
இன்னும் அைிகரிக்க பவண்டும் என வொழ்த்துகிபைன். 
\\ 

~~~~~~~~~~~~~~ 

கடலுக்கு முன் அதலகள்  ொர்த்து அைர்ந்ைிருக்கிபைன். ைிக 
அருகில் அைர்ந்ைிருக்கிைொர் இந்ைிைன். கடல் புைளும் ஓத  
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அதைசயங்கும் வியொ ித்ைிருக்கிைது. அது, பகொதடயின் 
சவம்தை அடங்கிய அந்ைிப்ச ொழுது. அவர் வடீ்டின் எைிபை 
இருந்ை ைைம் இதலகளொல் ைட்டுபை நிைம் ியிருந்ைது. 
நகைத்ைின் அடர்த்ைியொன கொற்றுக்கு ைைம் அத ந்துக் 
சகொண்டிருந்ைது. ச க்கச் ச வப்பு ைலர்களொல் அம்ைைம் 
நிைம் ியிருந்ை ப ொன  ருவத்ைில் இந்ைிைனுக்கு நொன் 

அைிமுகைொனவன் இல்தல. சவளிச் த்ைிடம் ைன்தன 
ஒப் தடக்கும் ச டிசயன அவர்முன் இப்ப ொது நொன் 
அைர்ந்ைிருக்கிபைன். நொங்கள் உதையொடுகிபைொம். ைிைந்ை 
ஜன்னலின் வழிபய உள்புகுந்ை ைொதல சவளிச் த்ைில் 
அவைது வொஞ்த  ைிகுந்ை சைொழிதய நொன்  ைிவு 
ச ய்துசகொள்கிபைன். அவர் சைொழி என் கவிதைக்கு 
உப் ிடுகிைது. அளவொன ரு ிபயொடு நொங்கள் கவிதைதய 
 தைத்துக்சகொண்டிருந்பைொம். சைொழியின் ைகைந்ைம் க ிந்து, 

அதைசயங்கும் சூழ்ந்ைிருந்ைது கவிதையின் வொ தன. 
ச ன்தனயின்  ிைத்பயகைொனப்  க்கங்கதள சநருக்கத்ைில் 
உணர்ந்ைிருந்ை ஒரு கவிஞதன, சகொஞ் ம் கவிதைகபளொடு 
ப ொய்  ந்ைித்ைப ொது ஒரு புன்னதகயொல்  யணக் 

கதளப்த த் துைத்ைிவிட முடியும் என் தை 
 ொத்ைியப் டுத்ைினொர் இந்ைிைன். நகைம் எனில் புழுக்கமும் 
இதைச் லும் என்ை நிதனவிலிருந்ைவதன, ச ன்தனக்கு 
ஒரு யுவைியின் உைட்டத வில் க ியும் முறுவல் 
இருப் தை எனக்கு அைிமுகப் டுத்ைினொர். 
நகைம் பல ொக கறுப்பு சவள்தளயிலிருந்து வண்ணத்துக்கு 
ைொைத்சைொடங்கியப ொது, அவைது கொரில் நொங்கள் 
 யணிக்கத் சைொடங்கிபனொம். அவருதடய கொர் 
ஓட்டுனருக்கும் ைிகச்  ிைப் ொன புன்னதகதயப் 
 ரிந்துதைத்ைிருப் ொர் ப ொலும். சூழதல ைிருதுவொக்கும் 
 ொடல் ஒன்தை கொருக்குள் க ியவிட்டொர் ஓட்டுனர். 



வொனம் முழுவதும் இத தயப் பூ ிய  ிைகுகள் ைிைப் தை 
கொர் கண்ணொடிதய இைக்கிப்  ொர்த்துக்சகொண்டிருந்பைன் 
நொன். ைதலச் ிகைக் கொடுகளில் இடிபயொடு ச ய்ை 

அதடைதழயின் நிதனவுகளில் அதல  ைப் ி தகயில் 
 ிடித்ைதணக்க முடியொை பைகங்களின்  ிைைி லிக்கும் 
 ிம் ங்கதளச் சுழல்களில் சுழற்ைி இழுத்ை டி நகரும் 
நைியின்  ழதைதய அப் ொடலின் இதடயித யூபட 
கலந்ைிருந்ைொர் இதளயைொஜொ.  ின்னிருக்தகயில் 

அைர்ந்ைிருந்ை இந்ைிைன் ைிைந்ைிருந்ை கண்ணொடி வழிபய 
கட்டிடங்களுக்கு பைலொக ைிைந்ை பைகங்கதளப் 
 ொர்த்துக்சகொண்பட வந்ைொர். 
நொங்கள் இைங்கிய உணவு விடுைியின் வொ லில் ப ொடியம் 
விளக்குகளின் ைஞ் ள் சவளிச் ம் இதைந்ைிருந்ைது. 
முன்னிைவின்  ொயலுக்கு அந்ைி ைொைிக்சகொண்டிருந்ைது. 
யொருைற்ை உணவு பைத யில் எைிசைைிபை 
அைர்ந்துசகொண்படொம். இன்தைய கவிதைகள்  ற்ைி 
உதையொட சைொடங்கிபனொம்.  தழய எலும்புத்துண்டுகள் 
இன்தைய கவிஞனுக்குப் ப ொதுைொனதவ அல்ல. புைிைொய் 
எழுை வரு வர்கள் வனத்ைிற்குள் நுதழந்து பவட்தடயொடக் 
கூடியவர்கள்ப ொல நடந்துக்சகொள்ள பவண்டும். 
அப்ப ொதுைொன் இந்ை நூற்ைொண்டின் கவிதைக்கொன 
 வொல்கள் நம் முன்னொல் பைொன்றும். இந்ை  வொல்கதள 
எந்ை அளவுக்குக் கவிஞன் பநைடியொக  ந்ைிக்கிைொபனொ 
அந்ை அளவுக்கு அவனது கவிதையின் ைைம் உயர்கிைது. 
உங்களது கவிதைகள் இத்ைதகய  வொல்கதள 

எைிர்பநொக்கக் கூடியைொக இருப் ைொல்  ிைப் தடகின்ைன 
என்ைொர் இந்ைிைன். 
இங்கு எழுைக்கூடியவர்கள்  லரும் நீர்பைபல ைிைக்கும் 
ைக்தகதயப்  ற்ைிபய எழுதுகிைொர்கள். யொருக்கும் முள்ளில் 
ைொட்டி உள்ளிைக்கிய புழுவின் துடிப்பு  ற்ைிய 



அவைொனிப் ில்தல. இதைசயனப்  ின் ைொயப்ப ொகும் 
ைீனின் சவகுளிதயப்  ைிவுச ய்வைில்தல. இப் டி 
பைம்ப ொக்கொக நீச் லடிக்கும் ஒரு கவிஞனொக என்தன 

நொன் எப்ப ொதும் அனுைைித்ைைில்தல. ைீன்கதளப் 
ப சுவைற்குப்  ைிலொக ைண்ணதீையும், ைண்ணதீைப் 
ப சுவைற்குப்  ைிலொக ைொகத்தையும், ைொகத்தைப் 

ப சுவைற்குப்  ைிலொக பகொதடதயயும் ப  க்கூடிய 
கவிஞதன என்னுள் நொன் தவத்ைிருக்கிபைன். 
இயங்குவதைக் கொட்டிலும் இயக்குவது எதுசவன்று 
அைிவது அவ ியைொனது என்ைொர். 
 ொ ிதய விலக்கினொல் ைீன்கதளப்  ொர்க்க முடியும் 
என் து சைரியொைல் கதையிபலபய நின்று  ொ ிதயப் 
 ற்ைிபய  லரும் எழுதுகிைொர்கள் என் ைொய் அவர் 

முன்தவத்ை உதையொடதலப் புரிந்துசகொண்படன். 
பகொப்த யில் ைீைைிருந்ை பைநீர் ைிைைொன சவப் த்ைிலிருந்து 
குதைந்து கிட்டத்ைட்ட  ில்லிட ஆைம் ித்ைிருந்ைது. உணவு 
விடுைிதய விட்டு நொங்கள் சவளிபய வந்ைப ொது 
 ொதலயில் வொகனங்களின் எண்ணிக்தக அைிகரித்ைிருந்ைது. 
ச ன்தனயின் நிைம்  கதல விடவும் இைவில் 

அலொைியொனைொய் இருந்ைது. 
 ொல்கனி வழியொக ைொடிக்கு ஏைிய சகொடியின்  ின்னஞ் ிறு 
இதலகளில் சவளிச் ம் பூத்ைிருந்ைதைப்  ொர்த்ை டிபய 
 டிக்கட்டில் எைி ைறு டியும் அவர் வடீ்டில், ப ொ ொவில் 
அைர்ந்பைொம். நூல்கள் அடுக்கப் ட்டிருந்ை கண்ணொடிப் 
 பீைொதவக் கடந்து உள்ளதைக்குச் ச ன்று ைிரும் ினொர் 
இந்ைிைன். அவைது அண்தைக்கொல கவிதைத் சைொகுைியொன 
ைிக அருகில் கடல் நூதல தகயில் ைந்ைொர். அண்தையில் 
அவர்  யணம் ச ய்ை சகொதுலுப் எனும் கரீ ியன் ைீவில் 
எழுைிய கவிதைகள்ைொன் இந்நூலொகத் 



சைொகுக்கப் ட்டிருக்கிைது என்று ச ொன்னொர். கிதள ைொைி 
அைரும்  ைதவதயப் ப ொல் அந்ை நூலின்  க்கங்கதளப் 
புைட்டி நொன் கவிதைகதளப்  டிக்கத் சைொடங்கிபனன். 
வொ ிப் ின் வழியொக கரீ ியன் ைீவுக்குள் 
ப ொய்க்சகொண்டிருந்பைன். இைவின் சநற்ைியில் என் 
ச யதை எழுைத் சைொடங்கினொள், கரீ ியன் கடலில் 

ைிைக்கும்  ட்டொம் பூச் ி ைீவில் இருக்கும், நொன்  ொர்த்ைிைொை 
அந்ைக் கறுப்பு அழகி. என் முன்பனொர்களின் 
வழித்ைடங்களில் உன்  ொட்டனின்  ொைபைதககள் 

 டிந்ைிருப் தைப்  ொர் என்று அவள் கூறுவது என் கொைில் 
விழுந்ைது. 
 ண்டிச்ப ரி, கொதைக்கொல் ஆகிய  குைிகளிலிருந்து 
சகொதுலுப் ைீவின் கரும்புத் பைொட்டத்ைிற்கு கூலி 
அடிதைகளொகச் ச ன்ை ைன் முன்பனொர்களின் சைொழிதய 

ைொன் ஒருைொை கொலம் ைங்கிக் பகட்டு அைிந்ைைொக இந்ைிைன் 
ச ொன்னப ொது, புைொைன பகொயிலின் இருட்டுக்குள்  ட்சடன 
நொன் உள்நுதழந்து விட்டதுப ொல் ஒரு  ிைதை 

உண்டொயிற்று.  ட டசவன எங்கிருந்பைொ என் 
புைொைனத்தைத் தூண்டிச்  ிலிர்க்க தவக்கும் உடுக்தக ஒலி 
பகட் து ப ொல் இருந்ைது. புத்ைகத்தை மூடிதவத்துவிட்டு 

இந்ைிைதனப்  ொர்த்பைன். உப்புக்கொற்று  டிந்து ஈைம் 
 ைவியைொய் இருந்ைது அவர் முகம்.  ொடதலத் 
பைர்ந்சைடுக்கொை ைனித்ைப்  ைதவதயப் ப ொல் அவர் 

அைர்ந்ைிருந்ைொர்.  ொல்கனி சவளிச் த்ைில் ஒரு நிழல் 
விழுந்து கடந்து ப ொனதை அவரிடம் நொன் கொட்டவில்தல. 
அது அந்ைக் கறுப்பு அழகியின் நிழலொகவும் இருக்கலொம். 
இருளும் ஈைமுைொய் ைதழக்கொடுகள் என்தன வைபவற்க, 

ஏற்கனபவ நன்கைிந்ை என் கடலின் சைொழிதய சகொதுலுப் 
ைீவில் நொன் பகட்டப ொது என் ைொய்ச்  மூகத்ைின் ஞொ கம் 



எனக்கு வந்துப்ப ொனதை என்னொல் இப் டி 
கவிதையொகத்ைொன் ஆக்க முடிந்ைது. கடலிடம் நொன் 
யொ ித்துப் ச ற்ை கனவுகள் தூங்கொ இைவுகளிலும் 
சைொடர்ந்து வந்ைதை இக்கவிதைகளில் இைக்கி 
தவத்ைிருக்கிபைன் ஒரு கடபலொடிதயப் ப ொல் இந்ைிைன் 
ப  ிக்சகொண்டிருக்கும்ப ொது, ஆளுயை அதல ஒன்று வந்து 
என்தனக் கடலுக்குள் இழுத்துப்ப ொவது ப ொல் 
உணர்ந்பைன். உப்புநீர்த் ைிவதலகள் அரித்துத் ைின்ைது 
ப ொக ைீந்ை, ைதை கட்டி நின்ை கப் லின் சநடுங்கொலத் 

ைனிதைதய ஒபை பநைத்ைில் நொங்கள் இருவரும் 
அதடந்பைொம்.  ற்று பநைம் நொங்கள் எதுவும் 
ப  ிக்சகொள்ளவில்தல. அந்ை அதைக்குள் ஆப் ிரிக்க 
கறுப்பு ைனிைர்களின் நிழல்கள் ஊடொடியிருப் ைொக 
 ொவித்துக்சகொண்படன். 
ைின்வி ிைியில் அடிப் ட்ட  ிட்டுக்குருவிதயப் ப ொல் 
தடரியில் துடித்துக்சகொண்டிருக்கும் கறுப்பு அழகியின் 
உைிர்ந்ை முடியின் நிதனவொக இருந்ை என்தனக் கவனம் 
ைிருப் ிய இந்ைிைன், நொன் சகொடுத்ை எனது  ில 

கவிதைகளின்  ிைைிகதளப்  டித்ை டி ப  த்சைொடங்கினொர். 
இதலயின் நடனம் எனும் எனது கவிதை அவருக்குப் 
 ிைத்பயகைொகப்  ிடித்ைிருந்ைது. நைியில் உைிரும் 

இதலதய, ஆப் ிரிக்கக் கொடுகளில் ைிரியும்  ழங்குடியும் 
ைன்  ொயபலொடுைொன்  ொர்க்கிைொன். நைியில் இைங்கிய 
நொபடொடியின்  ொடதல நதனயொைல் கதைபயற்ைி எடுத்துச் 
ச ல்லும்  டபகொட்டிதய, சைொன்தையொன, இருள்  டிந்ை, 

இந்ை உலகத்தைப் ப ொன்ை  ழதையொன, ஆன்ைொதவப் 
ப ொன்று ஆழைொன நைிதய அைிந்ைவனொக இருக்கும் 

லொங்ஸ்டன் ஹ்யூக்ஸிடம் அதழத்துச் ச ல்கின்ைன உன் 
கவிதைகள். இங்கு உன்  ொயபலொடு நைியில் உைிரும் 



இதலகதள லொங்ஸ்டன் ஹ்யூக்ஸ் எனும் கறுப்பு 

அசைரிக்கக் கவிஞன் தகயில் ஏந்ைிக் சகொள்ள 
வொய்ப் ிருக்கிைது. 
கவிதை என் து ைைிழ்ச்சூழலில் ஒரு சநரி ல் ைிகுந்ை 
 ஸ். அைில் ஏைி  யணம் ச ய்யபவண்டும் என்ைொல் 
 லிப் தடயொைல் நிதைய எழுை பவண்டும் என்று கூைிய 

இந்ைிைதன, புைிய ைளிருக்கு இடம் சகொடுத்து  தழய 
 ருகுகள் உைிர்ந்ைன என்று புரிந்துசகொண்ட  ைதவசயன.. 
உணர்ந்துசகொண்டு விதடச ற்பைன். வொ ல் ைிைந்து 

சவளிபய வந்ைப ொது ஆப் ிரிக்க கறுப்பு அழகி எனக்கொக 
சவளிபய கொத்ைிருந்ைொள். நொங்கள் இருவரும் அன்ைிைவின் 
சநற்ைியில் இந்ைிைனின் ச யதை எழுைிக்சகொண்டிருந்பைொம். 
சைௌனன் யொத்ரீகொ 
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