
��தி பற�த �மிைய எ�திய ெபா�ென���;
ேசாைல�கிள�

ஈழ�தி� ஒ� காலக�ட�கவ�ைதய�� ஊ�� ேசாைல�கிள� அத��.
கவ�ைத�கான ெமாழி��, ெமாழி�� ெவள��ப�� ெபா��ெமன
தன���வமாக நி�றவ� ேசாைல�கிள�. 'நா�� ஒ� �ைன' ய�� ெதாட�கிய
இவர� கவ�ைத� ப�வ�க��கிைடய�� 'ெபா�னாேல ��தி பற�த �மி'
ப�தி�ைக� ப�வ� இவ�ைடய எ��தி� இ�ெனா� ப�மாண�. �லாவ��
ப�தி�ைக ப���� ந�ைர அ�ள�ய�ைற�ப� மாதி� அ�ள� இைற�பேத
ேசாைல�கிள� ய�� ப�தி�ைக�ெதாட�. அத� ப�வ� வ�வேம ெபா�னாேல
��தி பற�த �மித� வா�வ�ய� அ�பவ�கள�� நிைன� ம��டலாக
ம�ண�ன�� மன�த�கள�� கைதகள�� உய������பாக ேசாைல�கிள�ய��
எ����க� நிக���� அ��த� அ�ல� ம�ண�� அ��த� நிக����
ேசாைல�கிள�ய�� எ����கெளன ப�வெல��� ெபா�னாேல ��தி
பற�கிற�. இவர� ப�திய�� தைல��கேள ஈ��பான�.

என� ஊ� எ�ற ெகா�யா மர�, கால� ����தி�ற கட�கைர�� நா�, எ�
ெதா�ைட��� அவ� ெகா�ைட மய��...எ� ேசாைல�கிள�ய�� ப�தி�ைக�
தைல��கேள கைத ெசா���.

கவ�ஞனாக மா�திர� இ�வைர அறிய�ப�ட ேசாைல�கிள�ய�� இ�ெனா�
ப�ணாம��றி��உமாவரதராஜ�அண���ைர���இ�ப�வ� ��தி ந��கிய
ெபா�ென��தி� திர�சிய�� ெப�மான� ஓவ�ய�களா�தாேன
ெப�மான�� ெப� மதி��� ெபற ����.

வழைமேபா� இ��� என��� தாக�; ெப��தாக�.பசி; ெப��பசி, ேதட�,
என� தாக�ைத��, பசிைய�� த���தி��கிற�.

இ��� ேத�கிேற�. �ைறேயாவ�ய�கள�� வைரத� ெதாட��கிேற�. என�
கலைவ; என� ைகலாவ�ய�; என� க�பைன; என� இல�� எ�லாேம �வ�
ைமய� ெகா�கி�றன.

வைரத� ெதாட�க�� ஓவ�ய�க�உய�����கி�றன. நா� ேக�பைவ;���
வ��பைவ; ஊ�கிவ��பைவ; சி�தைனைய� கிளறி வ��தைல;
அ�பவ�கள�லி��� ெதா��பைவ எ�லா� இ�த உய�������
காரணமாகலா�.

இ��� ���ைறய�� ஓவ�ய�கைள அ��கிேற�. ஐ�ைத�தாக -
வ�டமிட�ப�ட ஓவ�ய�க�. அவ�றி�ேக ேதட�; திர�ட� க�வ�கைள�
ெகா��கிேற� .மிக உ�சாக�. ேம�� ���கிேற�. ேம�� உய�����கிற�
7ஏ. மகா�மா கா�திய�� தைல, ைக, ெந�� ம�� நா�� ஓவ�யமி�கிேற�.



இ�த ஓவ�ய�கள�� ைகக� பழ�கி�றன; தவ�கி�றன; இல��க� �வ���
வ�கி�றன; ேச��� இய��கி�றன. திற� வள�கிற�. �டேவ தைலக�
ேவைல ெச�கி�றன. சி�தி�கி�றன; அறி� ெதாழி�ப�கிற�. அறி��,
திற�� ஓ.ேக தா�. ெந�ைச� பா��கிேற�. மன�பா�� மா�ற� -அ�றி���
ேச�� ைப�� உ�வா�க �ய�கிேற�. பய��சியள��கிேற�. ���ய�க�
ேம�� ேம�� உய�����கிற�.

என� ஓவ�ய�க� ம�� என� ��ைக வள�கிற�. ஆ�ம தி��திய��
மித�கிேற�.

மண�ய��கிற�. இ�த மண��ச�த�தா� எ� இதய�����. எ� இதய�����
��ைக. நா� வைர�� ஓவ�ய�க� ஒ�ெவா��� எ� �வாச� கா��......



ப�திெய���

-
எ��தி� ெவள��பா�� வ�வ�க� வழி கைல, இல�கிய, அரசிய�,
ெபா�ளாதார, அறிவ�ய�, வரலா����ைறக� ப�றிய ெவள��பா�க�
தமிழி�� வ�� ெகா��தான���கி�றன. அ�தைகய வ�வ�கள�� 'ப�தி'
��கியமானெதா�� எனலா�. ஆ�க �ைறைமய�லி��� ச�� ேவ�ப�ட
யதா��த நிைல ெகா�ட ப�தி��, ப�தி�ைக��ைறய�� தன�யானஇட���.
Colum Writing என�ப�கிற ஆ�கில வழி வ�த ப�திெய����கான வ�வ�,
அத� ெமாழியைம��, ெசா� �ைற ,ஈ���, �ரணழ� எ�பன
கவன������யன. தமிழி� ப�தி�ைக, ச�சிைக, இத�க� வழி ந��ட
வரலா�ைடய� ப�தி.1920கள�� ப�திெய����ைற ேதா�றி வ��ட�.ஊடக
உலகி� ��கியமான அரசிய� ச�க கள� இ�. Columnist என�ப�கிற
ச�தி�காம� ப� வைகய�ன�ள�. Critic என�ப�கிற கைல, இல�கிய வ�ம�சக�
இ�த வைகய�னராவ�.

இ�� ப�தி வ�வ� வள����ள�. அரசியலாள�க�, சி�தைனயாள�க�,
எ��தாள�க�, ப�தி�ைகயாசி�ய�க� என�ப�� ப�திெய��கி�றன�.
ப�தி�ைககள�� ம��ம�றி வாெனாலி, ெதாைல�கா�சிகள��� ப�தி
பர���ள�. Blog, Facebook எ�பவ�றி�� ப�தி வ�வ� இைழேயா� நி�கிற�.
�றி�ப��ட வ�டயபர�ப�� ெதாடராக எ�த�ப�� ப�தி வ�வ எ����க�
அள�, எள�ைம, ெதள��, தன���வ� எ� ப�� நிைல ெகா�ட�.

ஒ� �திய ப�தி ஒ� அ��தமான வ�ஷய�. அ� அைமதியாக நாம�ைத மா�ற
உத�வ�. அ� ஒ� வ��தியாசமான அ�ச�திலி��� அேத நில�பர�ைப�
கா��� மி�னலி� ஒ� ஒள�ைய� ேபா� இ��க ���� 'எ�பா� ஜ� பாேப�.
���கமாக, �வாரசியமாக� ெசா��� ப�திெய��தி� தைல�� கவ���வமாக
அைம��.

ப�திெய����ெக�ேற தன���வமான ப�தியாள�க� இ��கிறா�க�.
ெதாடராக எ�த�ப�� இத� வழி இல�கிய அழைக ரசி�தி� �றலா�.


