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புல்நுனிப் பனித்துளியில் பிரபஞ்சம் 

  

                “ முதலில் வாழ்வதற்காக எழுதத் ததாடங்குகிற நாம் 

நாளடடவில்  சாகாமல் இருப்பதற்காக எழுதுகிறறாம் என்பதாக முடிந்து 

றபாகிறறாம்.”  

                                                   -- கார்றலாஸ் புயந்தஸ் , தமக்சிகன் நாவலாசிரியர். 

 

பிறப்பு , இறப்பு ஆகிய இரண்டுக்குமிடடறயதான் கடலஞனின் 
உன்னதமான சுயம் உயிர்த் துடிப்றபாடு வாழ்கிறது. இந்த சுயத்டதத் 
றதடிக் கண்டு பிடித்து அதடனத் தனது கடலயால் – அது எழுத்தாகறவா, 
ஓவியமாகறவா, இடசயாகறவா சினிமாவாகறவா எதுவாகவும் இருக்கலாம் 
- தகௌரவிப்பதற்காகறவ கடலஞன் தனது தமாத்த நிகழ்காலத்டதயும் 
தசலவிடுகிறான்.  

 அவனது சுயத்டத அழித்து அவனுடடய விமானத்டத றவறு எங்றகா 
கடத்திச் தசல்வதற்கு அவனது தபற்றறார், ஆசிரியர்கள், குடும்பம், படிக்கும் 
புத்தகங்கள்,  நட்பு,  ததாழில், சாதி, காதலிகள், மதம் , கல்வி , 
பிடித்தமான கட்சி ,  ஊர் என்று அடனத்துறம சூழ்ந்து நின்று சூழ்ச்சி பல 
தசய்வடத ஒரு எழுத்தாளன் என்ற வடகயில் என்னால் உணர முடிகிறது.  

எனக்கு தவளிறய இருக்கும் கடல் என்டன றவறு எங்றகா அடித்துச் 
தசல்டகயில் ”என்டனக் காப்பாற்று” என்று தீனமாகக் குரல் எழுப்பும் 
எனது சுயத்டதக் காப்பாற்ற எனக்குக் கிடடத்த ஒரு சின்னஞ்சிறு 
றமாட்டார் படகுதான் எனது எழுத்து என்று இன்று உணர்கிறறன். 
அடலதயற்றிச் சீறும்றபாததல்லாம் கவிழ்ந்து விடுகிற அந்த படடக 
விடாமல் கட்டிப் பிடித்தவாறு நான் பயணம் தசய்வறத என் வாழ்வின் 
குறிக்றகாள் என உணர்கிறறன்.  

 

“ இன்பதமன்ற மலரும் –அருறக 



துன்பதமன்ற முள்ளும் 

கண் பறிக்கும் ஒளியும் – உண்டமக்  

கதி மயக்கும் இருளும் 

மன்படதயில் ஒன்றாய்  - டவத்த 

மாயதமன்ன தாறய ? “  

  என்று எனது 17 வயதில் நான் எழுதிய வரிகளுக்கு இந்த 70 வயதிலும் 
எனக்கு விடட கிடடக்கவில்டல. 

இப்றபாதுதான் எனக்குப் புரிகிறது நிஜமான கடலப்படடப்பு என்பது 
எல்லாவற்டறயும் றபசி விட ஆடசப்படாது என்று.  ( இதடன 
இக்கட்டுடரயின் பிற்பகுதியில் றநாபல் பரிசு தபற்ற ஜப்பானிய 
புடனகடதயாளர் யசுனரி கவபட்டாவின் ஒரு படடப்டப டவத்து 
விளக்குகிறறன்.)  

சள்டளப் படுத்தும் இந்த வாழ்க்டகயில் தமௌனமாகத் தடலகுனிந்து நிற்க 
முடியாது என்பதற்காகறவ நாம் எழுதுகிறறாம். மரணமிலா தபருவாழ்வு 
என்பது வள்ளலார் மட்டுமில்லாது தீவிரமாக இயங்குகிற ஒவ்தவாரு 
கடலஞனும் காணும் கனவுதான். தனது 83வது வயதில் இறந்து றபான 
லத்தீன் அமரிக்க நாவலாசிரியர் புயண்டஸ் தான் இறந்து றபான 
அன்றுகூட தசய்தித்தாள் ஒன்றில் அவரது கட்டுடர ஒன்று 
தவளியிடப்பட்டு இருந்த அளவுக்கு தனது கடடசி காலம் வடர எழுதிக் 
தகாண்றட இருந்தார். 

எழுத்து என்பது ஒரு றபாராட்டம்.அதற்காக நாம் பல சவால்கடள எதிர் 
தகாள்கிறறாம். பல அபாயங்கடளக் கடக்கிறறாம். எழுத்தாளன் தான் 
வாழும் காலத்டத மீறி என்றும் நிடலத்து நிற்கக்கூடிய சிந்தடனயில் 
தன்டன மூழ்கடித்துக் தகாள்கிறான்.  

இடத இன்தனாரு விதமாகச் தசால்ல றவண்டுமானால் எழுத்தாளன் தான் 
வாழும் காலத்டத மீறி பிரபஞ்சத்தின் காலத்தில் வாழத் ததாடங்குகிறான். 
”அது என்ன பிரபஞ்சத்தின் காலம்?”  நீங்கள் றகட்பது என் காதில் 
விழுகிறது. இதற்கு ஜப்பானிய எழுத்தாளர் யசுனரி கவபட்டா பதில் 
தசால்கிறார்.:  



 

 பிரபஞ்சத்தின் காலமும் மனிதனின் காலமும் றவறு றவறானடவ. 
பிரபஞ்சத்தின் காலம் எல்றலாருக்கும் ஒறர மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனால் 
மனிதனின் காலம் என்பது ஒவ்தவாரு மனிதனுக்கும் றவறுபடுவது ஆகும். 
அக்காலம் எல்லா மனிதருக்கும் ஒறர மாதிரியாகத்தான் பாயும். ஆனால் 
ஒவ்தவாரு தனி மனிதனும் தனக்றக உரியமுடறயில் வித விதமாக அதில் 
நீந்துகிறான் என்று தசால்கிறார் யசுனரி கவபட்டா. 
 
காலம் ஒவ்தவாருவருக்குள்ளும் பல்றவறு சிறு சிறு ஓடடகளாகப் பிரிந்து 
ஓடுகிறது. மனிதனுக்குள் ஓடும் காலம் எனும் ஓடட சிலறநரங்களில் 
சலசலத்துப் பாய்கிறது, சில றநரங்களில் தமதுறவ நகர்கிறது, சிலறநரங்களில் 
றதங்கி நின்று விடுகிறது. நாவல் எழுதுபவன் எப்றபாது ஓய்வு தபறுகிறான் 
என்று றகட்கும் யசுனரி கவபட்டா அவறர அதற்கு பதிலும் தசால்கிறார். 
அவன் சாகும் நாளில்தான் புடனகடதயாளன் பணி ஓய்வு தபறுகிறான் என்று 
தசால்கிறார். 
 
பிரபஞ்சத்டதப் புரிந்து தகாள்வதில்  ஒவ்தவாரு கால கட்டத்து மனிதனும் 
ஒவ்தவாரு விதமாக நடந்து தகாள்கிறான். உதாரணத்துக்கு நிலா 
தவளிச்சத்டத எடுத்துக் தகாள்கிறார் அவர். . மின்சாரம் கண்டு 
பிடிக்கப்படுவதற்கு முன்னால் மனிதன் நிலா தவளிச்சத்டத 
அனுபவித்ததற்கும் , தகரசின் விளக்குகள் வந்த பின் நிலா தவளிச்சத்டத 
அனுபவிப்பதற்கும் றவறுபாடு உண்டு. இறதறபால் மின்சாரம் கண்டு 
பிடிக்கப்பட்ட பிறகு உலகம் மின்சார விளக்குகளால் நிடறந்து நிற்கும்றபாது 
மனிதன் நிலா தவளிச்சத்டத அனுபவித்ததற்கும் நிடறய றவறுபாடு 
இருக்கிறது என்று றபசுகிறார். இவ்வாறு தசால்லும்றபாது ஒவ்தவாரு 
காலகட்டத்து மனிதனின் பிரபஞ்சமும் ஒவ்தவாரு விதமாக அர்த்தப்படுகிறது 
என்கிறார். இதனால்தான் எத்தடன உன்னதமான எழுத்தாளர் எழுதி விட்டுப் 
றபாயிருந்தாலும் புதிதாக வரும் எழுத்தாளன் எழுதுவதற்கு இந்த பிரபஞ்சம் 
மீண்டும் மீண்டும் அவனுக்காக காத்திருக்கிறது. 
 
தற்தகாடல தசய்து தகாண்டு சாவதற்கு ஒரு சில மாதங்கள் இருந்தறபாது 
யசுனரி கவபட்டா அவரால் தபரிதும் விரும்பப்பட்ட அவரது நாவலான ”  பனி 
றதசம்” ( Snow Country) என்படத  எடுத்துப் படித்தார். பிறகு அந்த நாவடல ஒரு 
சிறுகடதயாக மறுசிருஷ்டி தசய்தார். அவர் இறந்தபிறகு தவளியிடப்பட்ட “ 
பனிறதசத்தில் விடுபட்டுப் றபான மிச்சத்டதப் தபாறுக்குதல்” ( Gleanings from 

Snow Country) என்று அதற்கு நீளமான தடலப்பு தகாடுத்தார். அந்த 
சிறுகடதடய அவர் ஏன் எழுதினார் ? இடதத்தான் நான் ஒறர எழுத்தாளர் 
தவவ்றவறு தவவ்றவறு காலங்களில் வாழ்தல் என்று தசால்கிறறன். 
 



பனியில் உடறந்துறபான றமற்கு ஜப்பானிய பகுதியில் வணீாகிப் றபான ஒரு 
காதலின் கடததான் இந்த நாவல்.மனித உறவுகள் , தனிடம குறித்த 
சிக்கல்கடளத்தான் இந்த நாவல் றபசுகிறது. இந்த ”பனிறதசம்” நாவல் 1935இல் 
ஒரு சிறுகடதயாகத்தான் ததாடங்கியது. அறத மாதத்தில் இன்தனாரு 
பத்திரிடகயில் அவரது இன்தனாரு சிறுகடத தவளியிடப்பட்டது. ஆனால் 
அந்த கடதயும் முதல் கடதறயாடு ததாடர்பு தகாண்டிருந்தது.அறத 
கதாபாத்திரங்கறளாடு அவர் இன்னும் ஐந்து பத்திரிடககளில் சிறுகடதகடள 
எழுதினார். பிறகு அடவ அடனத்டதயும் திரட்டினார். 1937இல் தான் எழுதிய 
ஒறர கதாப்பாத்திரங்கறளாடு கூடிய சிறுகடதகடளத் திரட்டி அதற்கு ஒரு 
புதிய முடிவிடன தகாடுத்து தவளியிட்டார். அதன்பிறகு 1940 ,1941களில் 
இன்னும் இரண்டு  அத்தியாங்கடள எழுதினார். இப்றபாது மூன்று ஆண்டுகள் 
கழித்து அந்த நாவடல அவர் தவளியிட்டார். 1946இல் தான் எழுதிய கடடசி 
அத்தியாங்கடள ஒன்றிடணத்து ஒறர அத்தியாயமாக்கி தவளியிட்டார்.1947இல் 
இன்தனாரு பகுதிடய எழுதி அதடன ஒரு தனி பத்திரிடகயில் 
தவளியிட்டார்.1948இல் நாவல் தனது முழுடமயடடந்த வடிவில் 
தவளியிடப்பட்டது. யசுனரி கவபட்டா நாவல் எழுதிய அடற  ஒரு 
அருங்காட்சியகமாக இன்னும் றபணப்படுகிறது. 
 
றபார்றக ஒருமுடற எழுதினார்: நாவலின் ததாடக்கம் முடிவில் எனக்கு 
சிரமங்கள் இருந்ததில்டல. ஆனால் மத்தியபகுதிதான் எனக்கு மிகவும் சிரமம் 
தகாடுத்தடவ என்று. இது கடலயில் மட்டுமல்ல. வாழ்க்டகயிலும் கூடத்தான் 
என்று எனக்குத் றதான்றுகிறது. தசால்லப்றபானால் அந்த மத்தியப் பகுதிதான் 
ஒருவனின் உண்டமயான வாழ்க்டகறய என்று கூட எனக்குத் றதான்றுகிறது. 
இளடமயாக இருக்கும்றபாது முதிர்ச்சி அடடய றவண்டுதமன ஏங்குவதும், 
முதிர்ச்சி அடடந்த பிறகு இளடமக்கு ஏங்குவதுமான வாழ்க்டகயின் 
டமயப்பகுதிதான் மிக முக்கியமானது என்றற நான் நிடனக்கிறறன். ஆனால் 
இந்த ஏக்கத்டத மிக எளிதாக எழுத்தின் மூலமாக நாம் தீர்த்துக் தகாள்ள 
முடியும். நாம் ஏன் கற்படனயில் மூழ்குகிறறாம் என்றால் அதற்கான 
மிகப்தபரிய றதடவ இருக்கிறது. இளடமடய முதுடமயாக்குவதும் , 
முதுடமடய இளடமயாக்குவதும் கற்படன தசய்யும் மாயங்கள்.  
 
தமாழி ,அனுபவம் ஆகிய இரண்டு கருவிகள் எழுத்தாளனின் டகயில் 
இருக்கிறறபாது தமாழிடயப் பயிற்சியின் மூலம் எழுத்தாளன் டகப்பற்றி 
விடுகிறான். ஆனால் அனுபவம்? அனுபவம் என்பது டகப்பற்ற முடியாதது. 
தடரயில் தகாட்டி விட்ட பாதரச திவடலயாய் நழுவும் அனுபவத்டத 
தமாழியில் டகயில் ஏந்துவதற்காகறவ எழுத்தாளன் தன் வாழ்நாள் 
முழுவடதயும் தசலவழிக்க றவண்டியிருக்கிறது. கவிஞன் ரில்றகயின் 
கருத்துப்படி ”அனுபவம் எனும் பிரறதசத்தில் வார்த்டதகள் இருப்பதில்டல.” 
சிறிய அடிக்கடி உருமாறும் வாழ்க்டகயில் நழுவும் அனுபவங்கடள 
வார்த்டதத் தூண்டிலில் பிடிப்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியமில்டல. 



 
நான் சிறுவனாக இருந்தறபாது றமகத்துக்குக் கீறழ இருக்கும் எல்லா 
அனுபவங்கடளயும் நான் றபசிவிட ஆடசப் பட்றடன். அப்படிப் றபச 
முயற்சி தசய்த டால்ஸ்டாய், தாஸ்தாவஸ்கி, மிடகயில் ற ாலறகாவ் 
ஆகியவர்களின் எழுத்துகடளப் பார்த்து , இந்த ஒரு வாழ்க்டகயில் எப்படி 
உலடக இந்த அளவுக்குப் புரிந்து தகாள்ள முடிகிறது என்று 
ஆச்சர்யப்பட்டிருக்கிறறன்.  
 
ஆனால் இன்று எனக்குப் புரிகிறது இவர்கள் அடனவரும் தங்கள் வடீ்டு 
வாசற்படிக்குப் பக்கத்தில் முடளத்திருக்கும் ஒரு சிறு புல்லின் நுனியில் 
இருக்கும் அதிகாடலப் பனித்துளியில் தமாத்த பிரபஞ்சமும் 
பிரதிபலிப்படத உணர்ந்தவர்கள் என்று. 
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