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 எழுத்தாளனின் கண்ணரீர வாெகனின் கண்ணரீ் 

  

” பைத்தியக்காரர்களின் உலகிற்கு நான் பைாக விரும்ைவில்பல”, ஆலிஸ் 
ச ான்னாள். 

“ ஓ நீ அதிலிருந்து தப்ைிக்கபவ முடியாது “ பூபன ச ான்னது:” நாம் 
எல்பலாருபே ைத்தியங்கள்தான். நான் பைத்தியம் . நீ பைத்தியம்.” 

“நான் பைத்தியம் என்று உனக்கு எப்ைடித் சதரியும்?”. 

“நீ பைத்தியோகத்தான் இருக்க பவண்டும்.” பூபன ச ான்னது , நீ 
பைத்தியோக இல்லாவிட்டால் இந்த உலகிற்கு வந்திருக்க ோட்டாய்.” 

              லூயிஸ் காரல் எழுதிய “ அதி ய உலகில் ஆலிஸின் 
 ாக ங்கள்” எனும் உலகப் புகழ் சைற்ற நாவலில் இப்ைடி ஒரு உபரயாடல் 
நிகழ்கிறது. இபதப் ைடித்தபைாது நான் எழுத்துலகிற்கு வந்தபதப் ைற்றி 
பயா ிக்கத் சதாடங்கி விட்படன். 

நான் ஏன் எழுத்பத என் வாழ்க்பகயாகத் பதர்ந்சதடுத்பதன்? 

நான் வாழ்கிபறன் என்ைதற்கான ஒபர நிரூைணம் நான் எழுதுகிபறன் 
என்ைதுதான்.  

எனக்கு 10 வயது இருக்கும்பைாபத எனது எழுத்துக்கபள / எனது 
ஓவியங்கபள புத்தக வடிவில் ைார்க்க பவண்டும் என்று ஆப ப்ைட்படன். 
எனபவ நான் வடீ்டில் எல்பலாரும் தூங்கும் ைிற்ைகல் சைாழுதுகளில் ஒரு 
புத்தகம் தயாரிக்கும் ச யலில் ரக ியோக ஈடுைட்படன். அபத ஏன் நான் 
ரக ியோகச் ச ய்பதன் என்றால் அந்த அளவுக்குக் கூச் மும், ையமும், 
தனிபேயும் நிபறந்தவனாக நான் இருந்பதன் என்ைதுதான். 

எனபவ நான் ரக ியோக ”வானவில்” என்ற சையரில் ஒரு பகசயழுத்துப் 
ைத்திரிபக தயாரித்பதன். அது யாபராடும் கலந்து ச ய்யாேல் நான் 



ேட்டுபே தயாரித்து நான் ேட்டுபே ைடித்துக் சகாண்ட புத்தகம். 10 வயதில் 
நான் தயாரித்த ஒபர ஒரு ைத்திரிபகயின் ஒபர ஒரு ைிரதிபய சுோர் 60 
ஆண்டுக்காலோக நான் ஒரு கூட்படச் சுேந்து ச ல்லும் நத்பதபயப் 
பைால சுேந்து வந்திருக்கிபறன். அதன் அட்படப்ைடம் எங்பக பைானது 
என்று சதரியாது. ஆனால் அதன் உள்ைக்கங்கள்  ிலவற்றில் எழுத்துகபள 
பவத்து  ித்திரங்கபள உருவாக்குவது, பகாோளிபய ைற்றி நான் எழுதிய 
ஒரு கவிபத, நாபன ைடங்கள் வபரந்து உருவாக்கிய  ித்திரக்குள்ளர்களும் 
திருடர்களும்” எனும்  ித்திரக் கபத, ” ிரிக்காபத” எனும்  ிரிப்புப் ைகுதி, 
விடுகபதகள், பநாைல் ைரிசு ைற்றிய குறிப்பு, கபத ேன்னர்கள் எனும் 
ைகுதியில் “லூயிஸ் காரல்”ைற்றிய குறிப்பும் நாபன வபரந்த அவர் ைடமும் 
என்று நான் உருவாக்கிய அந்த ைத்திரிபகபய நான் இன்னமும் 
பவத்திருக்கிபறன். அதில் நான் என்சனன்ன ச ய்து ைார்த்பதபனா 
அவற்பறத்தான் நான் எனது 70 வயதிலும் ச ய்து ைார்க்கிபறன் என்ைபத 
நான் இன்று என் வாழ்க்பகபயத் திரும்ைிப் ைார்க்கிறபைாது உணர்ந்து 
அதி யிக்கிபறன்.  

லூயிஸ் காரல் ஒருமுபற எழுதியிருந்தார்:” நான் ைழபேபயத் திரும்ைிப் 
ைார்க்க விரும்ைவில்பல. ஏசனனில் நான் அப்பைாது பவறு ஒரு 
ேனிதனாக இருந்பதன்” . ஆனால் என்பனப் சைாறுத்தேட்டிலும் நான் 
ைழபேயில் இருந்த அபத ேனிதனாகபவ இன்னமும் இருக்கிபறன் 
என்ைதுதான் உண்பே. 

ைத்து வயதில் நான் வியந்து எழுதிய லூயிஸ் காரல் ைற்றி எனது 70 
வயதில் பதடிப் ைடிக்கிறபைாது ஆச் ரியம் பேலிடுகிறது. ” அதி ய உலகில் 
ஆலீஸின்  ாக ங்கள் “ ( ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND ) எனும் 
உலகப் புகழ்சைற்ற கபதயிபன எழுதிய லூயிஸ் காரல் இளம் வயதில் 
என்பன எப்ைடி கவர்ந்தார்? ஒரு  ின்னஞ்  ிறுவனாக கார்ப்ைபரஷன் 
நூலகத்தில் அவபரப் ைற்றி ைடித்தபைாது ஏபனா அவர் என் ஜாபடயில் 
இருப்ைது பைால உணர்ந்பதன்.அவர் என்பனப் பைாலபவ பநாஞ் ானாக 
இருந்திருக்கிறார். தன்பன விட சைரிய பையன்கள் ச ய்யும் 
அக்கிரேங்கபளத் தட்டிக் பகட்டு  ண்பட பைாட முடியாதவராக 
இருந்திருக்கிறார். பைாதாக்குபறக்கு அவருக்கு 17 வயதில் கக்குவான் 
பைான்ற தீராத இருேல் பநாய்க்கு ஆளாகியிருக்கிறார். இது ேட்டுேின்றி 
 ரளோகப் பை  முடியாேல் திக்கு வாய் சகாண்டவராகவும் 



இருந்திருக்கிறார். சைரியவர்களிடம் பைசும்பைாது திக்கித் திக்கிப் பை ிய 
அவர்  ிறுவர்களிடம்  ரளோகப் பை க்கூடியவராக இருந்திருக்கிறார். 
இத்தபகய ஒரு  ிறுவன்தான் ைின்னாளில் “அதி ய உலகில் ஆலீ ின் 
 ாக ங்கள் “ எனும் உலகம் வியக்கும் கபதயிபன எழுதி இருக்கிறான் 
என்றால் இதன் ைின்னாலிருக்கும் உளவியல்தான் என்ன?  

ேனிதனின் ச யல்ைாடுகபளக் குறித்து அறிவியல்ரீதியாக ஆராய்ந்தவர்கள் 
ைபடப்ைிலக்கியத்தின் உளவியல்ரீதியான உந்துதல் குறித்து ேிகக் 
குபறவாகபவ ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள். ைபடப்ைிலக்கியத்தின் ேனிதன் தன் 
ேனபதச்  தா ச லுத்துவதின் ைின் இருக்கும் ேர்ேம்தான் என்ன? 
ைபடப்புச் ச யல்ைாடு என்ைது ேிகவும்  ிக்கலான, ைல்பவறு அடுக்குகள் 
சகாண்ட ைன்முகப் ைரிோணம் சகாண்ட ஒரு ச யல்ைாடு என்ைது 
நிரூைணம் ஆகியிருக்கிறது. 

ஆனால் ைபடப்பு  க்தி ேிக்கவர்கள் தன்பனத்தாபன நிர்வகித்துக் 
சகாள்ளும் தன்பே, உள்முகோக  ிந்தித்தல், அனுைவங்களுக்குத் 
தன்பனத் திறந்து பவத்திருத்தல்,  மூக விதிகபளக் பகள்விக்கு 
உட்ைடுத்துதல், தன்னம்ைிக்பக, தன்பனத்தாபன ஏற்றுக் சகாள்ளுதல், 
பைரவா , உணர்ச் ி வ ப்ைடுதல், தனிபேபய அதிகம் பதடுதல் ஆகிய 
குணங்கபளக் சகாண்டிருப்ைார்கள் என்று ஒரு உளவியல் ஆய்வில் முடிவு 
ச ய்துள்ளனர். எனபவதான் கபலஞர்களும் எழுத்தாளர்களும் அழகியல் 
ைார்பவ சகாண்டவர்களாகவும், எபதயும் துருவித் துருவி சதரிந்து 
சகாள்ைவர்களாகவும், ஜாக்கிரபத உணர்வு குபறந்தவர்களாகவும் 
இருந்திருக்கிறார்கள். 

நான் 10 வயதில் எனது பகசயழுத்து ைத்திரிபகயில் நான் எழுதி 
இருப்ைபத அப்ைடிபய உங்களுடன் ைகிர்ந்து சகாள்ள ஆப ப்ைடுகிபறன். 
இபதா நான் லூயிஸ் காரல் ைற்றி எழுதியது:  

“ என்ன அற்புத உலகம்? புட்டியிலுள்ள நீபரக் குடித்தால் உடல் குறுகும். 
அப்பைாது வண்ணாத்திப் புழுபவக் கண்டுகூட ையப்ைட 
பவண்டியிருக்கிறது. ஒரு சராட்டித் துண்படத் தின்றால் உடல் நீளும். 
அப்பைாது ராணிபயக் கூட அலட் ியப் ைடுத்தத் பதான்றும். அதி ய 
உலகில் ஆலிஸ்  ந்திக்கும் ஜந்துக்கள் எத்தபன வி ித்திரோனபவ? 



இந்தக் கபதகள் எழுந்த விதபே ேிகவும் ரஸோனது. ஆ ிரியர் லூயிஸ் 
காரலுக்கு ( இவரது உண்பேப் சையர்  ார்லஸ் டாட் ன் ) குழந்பத 
கபதசயழுதி புகழபடயும் பநாக்கபே கிபடயாது. ேதகுருவின் ேகனான 
இவர் முதலில் நன்கு ைடித்து கணிதத்தில் நிபுணரானார்.ஆனால்  ரளோகப் 
பைச்சு வராததால் கணித பைரா ிரியனார். கல்லூரித் பதாழர் ஒருவரது 
குழந்பதயுடன் விபளயாடுவதுதான் இவரது சைாழுது பைாக்கு. 
அக்குழந்பதகளில் தன்பன ேிகவும் கவர்ந்தவள் ஆலீஸ் என்னும் சைண். 
இவளுக்கு அவர் ஏராளோன கபதகள் கூறுவார். இக்கபதகளில் 
ஒன்றுதான் அதி ய உலகில் ஆலீஸ்.” 

இதபன நான் எழுதியபைாது லூயிஸ் காரபலப் பைாலத்தான் நானும் 
என்று ஏபனா பைத்தியக்காரத்தனோக நம்ைிபனன்.  

முழுபநர எழுத்தாளனாக வாழ்வது என்ைது என்பனப் 
சைாறுத்தவபரயிலும் ஒரு சராோன்டிக் கனவு. எழுத்தாளன் என்ைவன் 
ஏகாந்தோன ஒரு வாழ்க்பக முபறபய நாடுைவன் என்ைது என் முழு 
நம்ைிக்பகயாக இருந்தது. 

நான் கலந்துறவாடிய ைிரைல தேிழ் எழுத்தாளர்கள் தங்களுக்சகன்று 
தனிபேயான வாழ்க்பகபய பேற்சகாண்டிருந்தபத நான் கண்ணால் 
ைார்த்திருக்கிபறன்.  

ஒரு உதாரணம் ச ால்ல பவண்டுசேன்றால் எழுத்தாளர் ைிரைஞ் பனபய 
எடுத்துக் சகாள்ளலாம். அவரது வாழ்நாளின் சைரும்ைகுதிபய 
பேன்ஷன்களிலும் , ைடீ்டர்ஸ் காலனி குடியிருப்ைிலும், ஓட்டல் 
அபறகளிலுோகபவ குடும்ைத்பத விட்டு தனித்து வாழ்ந்து வருைவராகபவ 
இன்பறக்கு வபரயிலும் வாழ்ந்து வருகிறார். இன்று ேருத்துவேபனயில் 
இருக்கும்பைாதுகூட அவபரச் சூழ்த்திருப்ைவர்கள் இலக்கிய 
நண்ைர்களாகபவ இருக்கிறார்கள்.  காரணம் எழுத்து என்ைது ஏகாந்தத்பத 
நாடும் ஒரு கபலயாகபவ உலகின் எல்லா ைாகங்களிலும் இருந்து 
வந்திருக்கிறது. எழுத்தாளன் என்ைவன் ைிரைலோனவர்கபளயும், 
ேிகப்சைரிய ச ல்வந்தர்கபளயும் நன்றாக அறிந்தவன்தான். என்றாலும் 
ஒரு  ாதாரன வாழ்க்பக வாழக்கூடிய ஒருவனாகபவ இருந்து 
வந்திருக்கிறான். ஏசனனில் எழுத்து என்ைது ைணம்  ம்ைாதிப்ைதற்கான ஒரு 



சதாழிலாக தேிழகத்தில் இல்பல. கபலஞனுக்கு என்று ைிரத்பயகோன 
ஒரு மூபல நேது  மூகத்தில் உருவாகவில்பல.  

எழுதுவது என்ைதற்காக நானும்கூட ைலமுபற தனிபேயின் குபகக்குள் 
ச ன்று விடுவது வழக்கம். நான் ேட்டுேல்ல. உலகின் தபல ிறந்த 
எழுத்தாளர்களும் எழுத்தாளனின் தனிபே ைற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள். 
எர்னஸ்ட் செேிங்பவ தனது பநாைல் உபரயில் இது ைற்றி 
குறிப்ைிடுகிறார். எழுதுவது என்ைதற்கான வடிவத்பதத் பதடிக் 
கண்டுைிடிப்ைது என்ைதற்குத்தான் இந்தத் தனிபே பதபவப்ைடுகிறது. 

என்பனப் சைாறுத்தவபரயிலும் எல்லா இலக்கிய முயற் ிகளும் 
ச யற்பகயானபவதான். தான் வாழும் ைண்ைாட்டுக்கும் காலத்துக்கும் 
உகந்த சதானியும், உணர்வுநிபலயும் கிபடக்கிறவபர எழுதி எழுதி 
ைார்க்கிறார்கள் எழுத்தாளர்கள். ஆனால் தனிபேயின் குபகக்குள் 
நுபழந்தைிறகு நேது ஆன்ோவின் குரபல நாபே பகட்கத் சதாடங்கி 
விடுகிபறாம். அதன் ைிறகு சேல்ல அதபனாடு பைச்சுக் சகாடுக்கத் 
சதாடங்கி விடுகிபறாம். இனி நம்பே யாரும் தடுக்கவியலாது. நேது 
இலக்கிய வடிவம் ேிகவும் இயல்ைானதாகவும், பைாலச் ச ய்தல் 
இல்லாததாகவும் ோறிவிடுகிறது. நாம் எழுதும் ச யபலச் ச ய்ய 
எந்தவித ேனத்தபடயும் இன்றி இரவு ைகலாக அதற்குள் மூழ்கத் 
சதாடங்கி விடுகிபறாம். அப்பைாதுதான் எழுத்தாளனுக்குள் இருக்கும் ஆவி 
எழுத்து வந்து தனது சுயரூைத்பதக் காட்டுகிறது. ேனிதத்தன்பே குபறந்து 
விட்ட உலகத்தில் ேனிதபநயத்பதக் கட்டி எழுப்ைத் சதாடங்குகிறது. 
கடவுள் பநாவாபவ அபழத்து ஒரு கப்ைல்கட்டி சோத்த ஜவீரா ிகபளயும் 
காப்ைாற்றச் ச ான்னது ோதிரி , யாபரா தன்பன குரல் சகாடுத்து 
அபழத்து தனது எழுத்தின் மூலோக உண்பேபயாடும் உத்தேத்பதாடும் 
வாழத்துடிப்ைவர்களுக்கு உத்தரவாதேளிக்கும் ஓர் உலபகக் கட்டி எழுப்ைச் 
ச ான்னதுபைால உணரத் சதாடங்கி விடுகிறான் எழுத்தாளன். 

காஃப்கா தனது “உருோற்றம்” கபதயில் காபலயில் தூங்கி எழுந்து 
ைார்த்தால் தான் ஒரு கரப்ைான் பூச் ியாக ோறி விட்ட ஒருவனின் 
கபதபயச் ச ால்லி கரப்ைான் பூச் ியாக ோறிவரும் ேனிதர்கபள உசுப்ைி 
எழுப்புகிறார். தாஸ்தாசவஸ்கி தனது ”சூதாடி”  நாவலில்,  சவற்றி 
சகாள்பவாம் என்ற சவறியில் பேலும் பேலும் பதாற்றுக் சகாண்டு 



பைாகும் வாழ்க்பகபயக் காட்டி நம்பே உஷார் ைடுத்துக்கிறார். ஆல்ைர்ட் 
காம்யூ தனது “அந்நியன்” நாவலின் மூலோக ேனிதன் தான் 
வாழ்வதற்காக சதாடர்ந்து ைல அர்த்தேற்றச் ச யல்களில் ஈடுைட்டு 
வருவபத எடுத்துக்காட்டி வாழ்க்பகயின் அர்த்தேற்ற தன்பேபய பநாக்கி 
வா கபனத் சதாடர்ந்து  ிந்திக்க பவக்கிறான். இப்ைடி எழுத்பத வாழ்தல் 
என்ைபதத் பதர்ந்சதடுத்து விடுகிற எழுத்தாளர்கள்,  பதால்விகளால் 
சூழப்ைட்டிருக்கிற இந்த உலகில் தனது ஆன்ோவிலிருந்து எதிசராலிக்கிற 
 த்தியத்தின் குரல்கபள எழுத்தாகப் ைதிய பவப்ைதின் மூலோக 
வாழ்க்பக குறித்த வி ாரபணபயத் சதாடர்ந்து ச ய்துசகாண்பட 
இருக்கிறார்கள்.  

 


