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போன்: 044 - 243 324 24, 243 329 24
whatsapp: 8778073949
email:thamizhbooks@gmail.com    
www.thamizhbooks.com
www.bookday.co.in

கிளைகள்
திருவல்லிக்கேணி: 48, ப்தரடி ்்தரு 
வடபழனி: பேருந்து நிமலயம் எதிரில 
அமடையார ஆனந்்தே்வன் மாடியில
பபரம்பூர்: 52, கூக்ஸ் பராடு 
ஈ்ரோடு: 39, ஸ்படைட் ோஙக் சாமல   
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Bharathi Tv

தலையங்கம் 

சூழலியல ்தாக்க மதிபபீட்டு ்வமரவு 2020எனும் சட்டை முன் 
்வடிம்வ மததிய அரசு ் ்வளியிட்டுளளது. மததிய ஆளும் ோ.ஜ.க. 
அரசு ்்தாடைரந்து இ்தற்கு முன் இருந்்த இருக்கும் எலலாப 
்ோது்சசட்டைஙகளின் மீதும் ்காடுந்்தாக்கு்தல நடைததி புதிய - 
இந்துதது்வ காரேபரட்-முன் ்வடிவுகமள அடுத்தடுதது ்காண்டு 
்வந்து உடைனடியாக அ்வசர்ச சட்டைம் போல அமலேடுததி 
்வருகிறது. கலவிக் ் காளமக, சி.ஏ.ஏ., ராணு்வ ்தமலமம மாற்றல 
சட்டைம், ப்தசிய ோதுகாபபு கவுன்சில அமமபபு இபேடியான 
்வரிமச ்ோருளா்தார, ்தனியார மய ்காளமக ்்வளியீடு ்வமர 
்சன்றது. இபபோது ஒட்டு்மாத்த இந்திய சுற்று சூழமலயும் 
பேரழிவுக்கு உட்ேடுத்தப போகும் சூழலியல ்தாக்க மதிபபீட்டு 
்வமரம்வ ்்வளியிட்டு ஆகஸ்டு ேதிபனாராம் ப்ததிக்குள ்ோது 
மக்கள கருதது ் சாலலலாம் (ஆன் மலனில மட்டுபம) என காலம் 
நிரணயிததுளளது. இ்தன் மூலம் மததிய அரசு ஒபர சட்டைததின் 
மூலம் ப்தசததின் ஒட்டு ்மாத்த ்வளஙகமளயும் ்ேரிய 
மு்தலாளிகள சர்வப்தச காரேபரட்டுகளுக்கு அடைகு ம்வக்கப 
போ்வ்தாக குற்ற்சசாட்டுகள எழுந்துளளன. இந்்த ்காபரானா 
்ேருந்்்தாற்று காலததில ்காளமக ரீதியிலான ்ேரும் 
சட்டைஙகமள ்காண்டு்வரக் கூடைாது என்று ஐ.நா. சமேயில 
இந்தியா உளளிட்டை உலக நாடுகள பகட்டுக் ்காண்டுளளன. 
அபேடி இருந்தும் ரயிலப்வ-உட்ேடை இந்திய மக்களின் ்வரிப 
ேணததில உரு்வான அரசு நிரு்வனஙகமள ்தனியாருக்கு ்தாமர 
்வாரபேது உட்ேடை ேல ்காளமக முரண் சட்டைஙகமள 
ோராளுமன்ற ஒபபு்தல கூடை ்ேறாமல மயய அரசு அமலாக்கி 
்வருகிறது. இந்்த சூழலியல ்வமரவு அந்்த ்வரிமசயில அடுத்த 
சான்று ஒரு காரேபரட் நிரு்வனம் மீதப்தன் ்வாயு எடுக்கப்வா, 
்்தரமல மின்சாரம் ் ்தாழிற்சாமல அமமக்கப்வா விண்ணபபித்தால 
2006 ஆம் ்வருடை சூழலியல ோதுகாபபு சட்டைபேடி, அத்தமகய 
ஒரு ்்தாழில நிமலயம் அந்்தப ேகுதி சுற்று்சசூழலின் மீது 
ஏற்ேடுத்தப போகும் ்தாக்கஙகள குறித்த அறிக்மகமய ோதுகாபபுத 
துமற ்தயாரிதது அந்்தந்்த மா்வட்டை ஆட்சித ்தமல்வரகளுக்கு 
அனுபபும் ஆட்சித ்தமல்வரகள மக்கள கருததுக்கள பகட்க 
கூட்டைம் நடைததி ஒரு மா்தம் கால அ்வகாசம் ் காடுதது வி்வாதிதது 
அறிக்மக அனுபபு்வாரகள. பிறகு அ்தற்காக ஒபபு்தல ் ேறபேடும். 
ஆனால இந்்த ்வமரவு அறிமகயின்ேடி அபேடி எதுவுபம ப்தம்வ 
இலமல. ஏ்னனில இந்்த ்வமரவு அறிக்மக நமது வி்வசாய 
நிலஙகள உட்ேடை நிலத்தடி நீரில இருந்து மீதப்தன் ்வமர எலலா  
்வளஙகமளயும் மக்களின் ்தமலயீபடைா சுற்றுசூழலிய துமறயின் 
சான்றி்தபழா இலலாமபல காரபேபரட் ் ்தாழில நிறு்வனஙகளுக்கு 
மததிய அரசு பநரடியாக விற்றுவிடை ்வமக ்சயகிறது. இது அந்்த 
்வமரவு அறிக்மகயின் ேல ்காடுமமகளில ஒன்று  மட்டுபம.

நாம் என்ன ் சயயப போகிபறாம். இந்்த சூழலிய சட்டைத்தால 
ோதிக்கபேடை இருக்கும் லட்பசாே லட்சம் மக்களிடைம் இம்த 
்வாசிக்க ஆன்-மலன் ்வசதிபயா எதிரவிமனயாற்ற கருததுக்கூற 
பநரபமா இலமல. பநாய பேரிடைரில ப்வமல இன்றி  உணவின்றி 
்தவிக்கும் நிமலயில அ்வரகளிடைம் விழிபபுணரவு ஏற்ேடுதது்வதும் 
பேரழிவு சட்டைதம்த திரும்ேப ்ேற மயய அரசுக்கு ்நருக்கடி 
்தரு்வதும் ்தவிர ப்வறு ்வழிபய இலமல. EIAம்வ எதிரபபோம். 
ப்தச நலம் காபபோம்.

-ஆசிரியர குழு

பேரழிவு சட்டதலத எதிர்பேபோம்!
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்தமிழ இலக்கிய ்வரலாற்றில 18 ம் 
நூற்றாண்டின் முடிவு்வமர ஆசிரிய - மாண்வ 
ேரம்ேமரமய்ச பசரந்்த்வரகள ேலராலும் 
ேடிக்கபேட்டும் ேயிற்றுவிக்கபேட்டும் 
்்தாடைரந்து ்வந்்த்காண்டிருந்்த நூல  
'்்தாலகாபபியம்'.  அக்காலததில ்வாழந்்த 
்ேரும்்தமிழறிஞர 'சி்வஞான முனி்வர' 
் ்த ா ல க ா ப பி ய  சூ த தி ர வி ரு த தி யு ம் 
ோயிரவிருததியும் என்ற மிக்சசிறபோன ஆயவு 
நூமல 18 ம் நூற்றாண்டின் இறுதியில 
எழுதினார.(1) ஆனால 19 ம் நூற்றாண்டில ( 
சி்வஞான முனி்வர மமறந்து 30 அலலது 40 
்வருடைஙகளில ) ்்தாலகாபபியம் ்தமிழப 
புல்வரகள ேலரும் அறியா்த நூலாக 
மாறிவிட்டைது. 1885 இல ்்தாலகாபபிய 
்ோருளதிகாரதம்த ந்சசினாரக்கினியர 
(பேராசிரியர) உமரயுடைன் மு்தலமு்தலாக 
அ ்ச சி ல  ் க ா ண் டு ்வ ந் ்த  சி . ம ்வ .
்தாபமா்தரம்பிளமள(2) அந்்த நூலுக்கு அ்வர 
எழுதியுளள முன்னுமரயில குறிபபிடு்வம்த 
க்வனிக்க ப்வண்டும்.

'்சன்னபேட்டைணததில இற்மறக்கு 
ஐம்ே்தறுேது ்வரு்ஷததின் முன்னிருந்்த ்வர்தபே 
மு்தலியாரின் பின் எழுததுஞ் ்சாலலுபம 
யன்றித ்்தாலகாபபியப ்ோருளதிகாரதம்த 
உமரயு்தாரணஙகபளாடு ோடைஙபகட்டை்வரகள 
மிக அருமம. முற்றாய இலமல்யன்பற 
்சாலலலாம் ்வர்தபே மு்தலியார காலததிலுந் 
்்தாலகாபபியங கற்ற்வரகள அருமம்யன்ேது 
அ்வர ்தந்ம்தயார ப்வஙகடைாசல மு்தலியார 
அ ்த ம ன ப  ே ா டை ங ப க ட் கு ம் 
விருபேமுமடையரானபோது 

பிமறயூரிற் றிரு்வாரூர ்வடுகநா்த ப்தசிகர 
ஒரு்வபர ்்தாலகாபபியம் அறிந்்த்வர 
இருக்கிறா்ரன்று பகளவியுற்றுத ்தமது 

இதுவரை அச்சில் வைாத ததால்்ாப்பியம் : இளம்பூைணர் எழுதததி்ாை 
உரை விளக்ததுடன் கூடிய ர்தயழுததுப் பிைதி

பேபோ.பேலசபோமி

ஊமரவிட்டு அதிக திரவிய்ச 
்சலப்வாடு அவ்விடைம்போய 
இ ர ண் டு  ்வ ரு ்ஷ மி ரு ந் து 
ோடைஙபகட்டு ்வந்்தமமயானும், 
்வர்தபேமு்தலியார ஒரு்வபர 
பின்பு அ்தமனத ்தந்ம்தோற் 
பகட்டைறிந்்த்வ்ரன்ே்தனாலும் 
அது காரணமாக அ்வருக்குத 
'்்தாலகாபபியம் ்வர்தபே 
மு்தலி' யா்ரன்று ் ேயர்வந்்தமம 
யானும், பின்பு அ்வரகாலததிருந்்த 
வி த து ்வ ா ன் க ள  ்த ம க் கு 
யா்தாயினும் இலக்கண சமுசயம் 
நிகழந்துழி அ்வமரபய வினவி 
நி்வாரணஞ் ்சய்தமமயானும் 
நி்சசயிக்கலாம்

"்தமிழநாடு அமனததிலும் 
உ ள ள  ் ்த ா ல க ா ப பி ய 
்ோருளதிகாரப பிரதியில 
இபபோது 20 , 25 - ற்கு 
பமற்ேடைா. அம்வயும் மிக்க 
ஈனஸ்திதி (சிம்தந்துளளது) 

சங்க இைக்கிய ேதி்புத பதபோ்டர - 3

அமடைந்திருபே்தால இன்னும் சில ்வரு்ஷததுள 
இறந்துவிடும் என்று அஞ்சிபய அ்தமன 
உபலாபகாேகாரமாக (உலகுக்கு உ்தவும்ேடி) 
அ்சசிடைலாபனன் என்று குறிபபிடுகின்றார. 
இதுபோன்று சஙகநூலகளும் ்தமிழமக்களால 
புறக்கணிக்கபேடு்வம்தக் கண்டு மனம் கலஙகி 
சி.ம்வ.்தா எழுதுகிறார.

"சீமான்கபள! இவ்்வாறு இறந்்்தாழியும் 
நூலகளில உஙகளுக்கு்ச சற்றா்வது கிருமே 
பிறக்கவிலமலயா? ஆ்சசரியம்! ஆ்சசரியம்!! 
்தமிழமாது நுந் ்தாயலல்வா! இ்வள அழிய 
நமக்்கன்்னன்று ்வாளா இருக்கின்றீரகளா! 
ப ்த ச ா பி ம ா ன ம்  ம ்த ா பி ம ா ன ம் 
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ோ்ஷாபிமான்னன்று இம்வயிலலா்தார 
்ேருமமயும் ்ேருமமயா ! இ்தமனத 
்தமயகூரந்து சிந்திபபீரகளாக.  

( இ ப ேடி  ச ங க  இ ல க் கி ய ங களும் 
்்தாலகாபபியமும் காபபியஙகளும் ்தமிழ 
கலவி உலகம் மறந்துவிட்டை்தற்கான காரணதம்த 
'்வரலாறு என்ற கற்பி்தம் ' என்ற எனது நூலில 
உளள ஒரு கட்டுமரயில விளக்கியுளபளன். )

இப்த காலகட்டைததில ஆஙகிபலய அரசும் 
கிறிஸ்து்வ ே ாதிரிய ா ர களும் அந் ்தப 
ோதிரியாரகளுடைன் ்்தாடைரபு ்காண்டிருந்்த 
்தமிழப புல்வரகள சிலரும் ் ்தாலகாபபியதம்தப 
ேற்றியும் சஙக இலக்கியஙகமளப ேற்றியும் 
காபபியஙகமளப ேற்றியும் ்்தளி்வாகப்வ 
அறிந்து ்காண்டை்வரகளாக இருந்்தனர. 1833 
இல ராட்லர என்ற பமனாட்டு அறிஞரால 
்்தாகுக்கபேட்டு ்்வளியிடைபேட்டை ்தமிழ 
ஆஙகில அகராதியில(3) ்்தாலகாபபியதம்தப 
ே ற் றி ய  ் ்த ளி ்வ ா ன  வி ள க் க ங க ள 
்காடுக்கபேட்டுளளன. 

எலலீசால ்்தாடைஙகபேட்டை '்சன்மன 
கலவி்ச சஙகதம்த்ச' பசரந்்த புல்வரகளும் 
்்தாலகாபபியதம்த நன்கு அறிந்திருந்்தனர. 
அந்்த்ச சஙகததில அஙகம் ்வகித்த மழம்வ 
ம க ா லி ங க  அ ய ய ர  மு ்த லமு ்த ல ா க 
்்தாலகாபபியம் ந்சசினாரக்கினியர உமரமய 
1847 இல அ்சசில ்காண்டு ்வருகிறார. இப்த 
காலக்கட்டைததில நன்னூலுக்கு்ச சிறந்்த 
காண்டிமகயுமர எழுதிய இராமானுஜ கவிராயர 
்தன்னுமடைய உமரயில சுமார 100 இடைஙகளுக்குக் 
குமறயாமல ்்தாலகாபபியதம்த பமற்பகாள 
காட்டி விளக்கம் அளிக்கின்றார. 1856 இல 
திராவிடை்மாழிகளின் ஒபபிலக்கணதம்த 
்்வளியிட்டை காலடு்்வல, ்தன் நூலின் 
முகவுமரயில, ேழந்்தமிழ நூலகமளப ேற்றிக் 
கு றி ப பி டு ம க யி ல  தி ரு க் கு ற ளு டை ன் 
்்தாலகாபபியதம்தப ேற்றிய குறிபபுகமளயும் 
்தருகின்றார.1858 இல ்்தாலகாபபிய நூலின் 
மூலம் முழு்வம்தயும் நன்னூல உடைன் ஒபபிட்டு 
மு்தலமு்தலாக ்்வளியிட்டை்வர சாமுப்வல 
பிளமள. அ்வர அந்நூலின் மு்தல ேக்கததில 
இந்்த நூமல ்்வளியிடு்வ்தற்கு முழுமமயாகப 

்ோருள உ்தவி ்சய்த்வர 
்வாலடைர ஜாயஸ் என்ற 
ஆஙகிபலய ர  என்றும் 
இ ந்நூல  ்தமிழம க் க ள 
ந வீ ன க ா ல த தி ற் கு ப 
் ே ா ரு ததும்ேடிய ா க த 
்தஙகளுமடைய ் மாழிமயயும் 
அறிம்வயும் ்வளபேடுததிக் 
் க ா ள ள  ப ்வ ண் டு ம் 
என்ே்தற்காக ஆஙகிபலய 
அ ர ச ா ங க ம்  இ ்த மன 
் ்வ ளி யி டு ்வ ்த ா க வு ம் 
குறி பபிடுகின்ற ா ர . ( 4 )    
1859 இல ்தமிழப புல்வர 
்வரலாற்மற மு்தலமு்தலாக 
ஆ ங கி ல த தி ல  எ ழு தி 
் ்வ ளி யி ட் டை 
மசமன்காசி்சட்டியும்(5) 
்்தாலகாபபியமரத ்தமிழப 
பு ல ்வ ர ா க க் 
கு றி ப பி ட் டு ள ள ா ர . 
அந்நூலின் உமரயாசிரியராக 
ந ்ச சி ன ா ர க் கி னி ய ர , 
ப ச ன ா ்வ ம ர ய ர , 
இ ள ம் பூ ரண ர  ஆ கி ய 
மூ ்வ ம ர யு ம் 
குறிபபிட்டுளளார. 1865 
இல அது்வமரயில அ்சசில 
்வ ந் ்த  ்த மி ழ 
நூ ல க ம ள ் ய ல ல ா ம் 
்்தாகுதது ்வமகபேடுததி 
்்வளியிட்டை ஜான்முரடைாக் 
்்தாலகாபபியமரப ேற்றிப 
ே ல  இ டை ங க ளி ல 
குறிபபிடுகின்றார.

அப்த பநரததில 1860 
இல ஆறுமுகநா்வலர, ்தான் 
் ்வ ளி யி ட் டை 
திருக்பகாம்வயார நூலின் 
இறுதியில ்காடுததுளள 
வி ள ம் ே ர த தி ல ( 6 ) 
் ்த ா ல க ா ப பி ய ம் 
இளம்பூரணர உமரமயயும் 
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்்தாலகாபபியம் ந்சசினாரகினியர உமரமயயும் 
சஙக இலக்கியஙகமளயும் காபபியஙகமளயும் 
அ டு த து  ் ்வ ளி யி டை வி ரு ப ே ்த ா க க் 
குறிபபிட்டுளளார. ஆனால அந்நூலகமள 
்தமிழரான அ்வர ்்வளியிடைவிலமல என்ேது 
குறிபபிடைத்தக்கது.  

1868 இல சுபேராய்ச ்சட்டியார  
்்தாலகாபபிய இளம்பூரணர உமரமய 
்்வளியிடுகின்றார . அப்த ்வருடைததில 
்தாபமா்தரம் பிளமளயாலும் பகாமளபுரம் 
இ ர ா ஜ ப க ா ே ா ல ப  பி ளமள ய ாலு ம் 
்்தாலகாபபிய பசனா்வமரயர உமரயும் 
்்வளியிடைபேடுகின்றது. 1900 -தம்த அடுதது 
்வந்்த காலஙகளில மதுமரத ்தமிழ்ச சஙகத்தார 
விதது்வான் ்வகுபபுக்களின் ்வழியாகத ்தமிழ 
ஆசிரியரகமள உரு்வாக்கும் ேணிமயத 
்்தாடைஙகினர. இப்த காலததில ஆஙகில 
அரசாஙகம் ் சன்மனப ேலகமலக் கழகததில 
பி . ஏ .  ே ட் டை  ்வ கு ப பு க் க ளு க் கு த 
்்தாலகாபபியதம்தப ோடைமாக ம்வக்க 
ஆரம்பித்தனர. இப்த காலக்கட்டைததில 
கனகசமே பிளமளயின் '1800 ஆண்டுகளுக்கு 
முற்ேட்டை ்தமிழகம்' என்ற ஆஙகில நூல 
்்வளி்வந்து ்தமிழரகள மததியில ்தமிழநாட்டின் 
ேமழய சிறபபுக்கமளப ேற்றியும் மற்ற உலக 
நாடுகமளப போல ்தமிழரகளுக்கும் ஒரு 
்வரலாறு இருக்கின்றது என்ற உணர்சசிமயயும் 
உ ரு்வ ா க் கி யது .  இ ்தன்  விமள்வ ா க 
்தமிழரகளுக்கான ஒரு அமடையாளதம்த 
் ்த ா ல க ா பபியம்  திரு க்கு றள  ச ங க 
இலக்கியஙகள காபபியஙகள போன்ற நூலகள 
உரு்வாக்கித ்தரும் என்ற கருதது ேர்வலாக 
ஏற்ேட்டைது. இந்்த்ச சூழல ்்தாலகாபபியம் 
சஙக இலக்கியஙகள போன்ற்வற்மற அறிந்து 
்காள்வது என்ேது ்தஙகள அமடையாளதம்த 
மீட்்டைடுபே்தாகும் என்ற உணர்சசிமய 
உண்டைாக்கியது. இந்்த உணரவுகளின் 
் ்வ ளி ப ே ா டை ா க  ் ்த ா ல க ா ப பி ய 
உமரபேதிபபுகமளயும் ்்தாலகாபபியதம்த 
்்தளி்வாக விளஙகிக் ்காள்வ்தற்கான 
விளக்கஙகமளயும் ்தமிழ ஆர்வலரகள 
எதி ரே ா ர த ்தன ர .  அ்தமன்ச  ் சயது 
முடிபே்தற்காகப ேல ்தமிழ அறிஞரகள 

முயற்சி எடுத்தனர. அத்தமகய முயற்சிகளில 
மு்தல முயற்சி என்ேது '்்தாலகாபபிய 
்ோருளதிகார ஆராய்சசி' (7) (1922) என்ற 
மு.ராகம்வயஙகாரின் நூல ்்வளி்வந்்தம்தக் 
குறிபபிடை ப்வண்டும். இந்நூலின் முன்னுமரயின் 
்வழியாக, ்்தாலகாபபியதம்தயும் அ்தன் 
உமரகமளயும் புரிந்து்காள்வதில ்ேரும் 
்தடுமாற்றம் நிகழந்துளளது என்ேம்தயும் 
அத்தமகய ்தடுமாற் றதம்த  இந்நூல 
போக்கியதில ்ேரும் ேஙகு ்வகித்தம்த 
இந்நூலுக்கு அளிக்கபேட்டை ேரிசும் ோராட்டும் 
நமக்கு நன்கு ்்தளிவுேடுததுகின்றது. இந்்தக் 
காலக்கட்டைததில இருந்து 1938 ்வமர 
்்தாலகாபபிய மூலமும் ்்தாலகாபபிய 
உ ம ர களு ம்  ே ல ர ா லு ம்  அ ்ச சி ட் டு 
் ்வ ளி யி டை ப ே ட் டு ள ள ன .  இ ந் ்த க் 
காலக்கட்டைததில விதது்வான் ்வகுபபுகமளயும் 
பி.ஏ. , எம்.ஏ. , ்தமிழ ்வகுபபுகமளயும் 
்சன்மனப ேலகமலக் கழகம் ் ்தாடைஙகியது. 
இந்்த ்வகுபபுகளில ்்தாலகாபபியப ோடைம் 
ஒ ரு  மு க் கி ய ம ா ன 
இடைதம்தப பிடித்தது. 
இ ்த ன ா ல 
ம ா ண ்வ ர க ளு க் கு த 
்்தாலகாபபியதம்தத 
்்தளி்வாகப புரிந்து 
்காளளும்ேடிப ோடைம் 
ந டை த ்த ப ்வ ண் டி ய 
க ட் டை ா ய ம் 
ஆ சி ரி ய ர க ளு க் கு 
ஏற்ேட்டைது .  இ்தன் 
் ்த ா டை ர ்ச சி ய ா க த 
் ்த ா ல க ா ப பி ய 
உ ம ர க ளு க் கு 
விளக்கஙகளுடைன் கூடிய 
் ்வ ளி யீ டு க ள 
ஒன்றிரண்டைாக ்வர 
ஆ ர ம் பி த ்த ன . 
மு ்த ன் மு ்த ல ா க 
அ த ்த ம க ய  உ ம ர 
எழுதிய்வ ர  பி . ச ா .
சுபரமணிய சாஸ்திரி.(8) 
1930 இல அ்வர எழுதிய 



7புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட், 2020

்்தாலகாபபிய ்சாலலதிகார ஆராய்சசி 
்்வளி்வந்்தது; 1937 இல எழுத்ததிகார 
ஆராய்சசி ்்வளியிடுகின்றார. இ்வற்றில 
்்தாலகாபபிய எழுதது ்சாலலுக்கு 
உமரயாசிரியரகள ேலரும் எழுதிய உமரகளின் 
்ோருத்தபோடுகமளயும் ்ோருத்தம் 
இன்மமகமளயும் ்தன்னுமடைய கருததுக்களாகத 
்த னி ப ய  எ ழு து கி ன் ற ா ர .  கூ டை ப ்வ 
்்தாலகாபபியததிற்கும் ்வடை்மாழி இலக்கண 
நூலகளுக்கும் உளள ஒபபுமமப ேகுதிகள 
என்று அ்வர கருதிய்வற்மறயும் விளக்கஙகளாகக் 
்காடுக்கின்றார. 

1954 இல ்்தாலகாபபிய ்சாலலதிகாரம் 
பசனா்வமரயம் உமரக்கு ஆ.பூ்வராகம்பிளமள 
எழுதிய விளக்க உமரயுடைன் மச்வசித்தாந்்த 
நூ ற் ே தி ப பு க்  க ழ க ம்  ஒ ரு  நூ ம ல 
்்வளியிடுகின்றது. சிறந்்த விளக்கவுமரயாக 
அமமந்்த இந்நூலுக்கு பின் பேராசிரியர 
கு.சுந்்தரமூரததி அ்வரகள 1960 க்கு பின்னர 
இளம்பூரணர ந்சசினாரகினியர பசனா்வமரயர 
கலலாடைனார ் ்தய்வ்சசிமலயார பேராசிரியர 
ஆகிய அமன்வருமடைய உமரகளுக்கும் 
விளக்கஙகள எழுதினார .  கழகததின் 
்வழியாகவும் சில நூலகமள அ்வபர 
்தனியாகவும் ்்வளியிட்டைார. 

இந்்த விளக்கவுமரகள உமரயாசிரியரகளின் 
கருததுக்கமள மாண்வரகளுக்கு எளிமமயாக 
விளஙக ம்வபே்தற்காக எழு்தபேட்டைம்வகளாக 
உளளன. இத்தமகய நூலகளுள 1969 இல 
பே ர ாசிரியர  அடிகளாசிரியர ால ( 9 ) 
்்வளியிடைபேட்டை ் ்த ா ல க ா பபியம் 
இளம்பூரணர எழுத்ததிகாரம் நூமலத ்தவிர 
மற்ற்வற்மற ்்தாலகாபபியததின் சிறந்்த 
ேதிபபு நூலகளாகக் கரு்த முடியாது. 
்்தாலகாபபிய எழுத்ததிகார இளம்பூரணர  
விளக்கவுமர (???) சிறபோக இருபேதுடைன்,  
இளம்பூரணர உமரயின் நுட்ேமான ேகுதிகமள  
்்தளி்வாக விளக்கியும், ்்தாலகாபபிய 
இளம்பூரணர உமரயில உளள ோடை 
ப்வறுோடுகமள்ச சீரதூக்கிப ோரதது்ச சரியான 
ோடைஙகள என்று ்்தளி்வானம்வக்களுக்கு 
உரிய விளக்கஙகளும் ்ோருத்தமிலலா்த 
ோடைஙகளுக்குத ்தக்வான மறுபபுமரகளும் 

்காடுக்கபேட்டுளளதுடைன் 
் ்த ா ல க ா ப பி ய 
நூற்ோக்களின் அமமபபு 
முமறமயயும் இயலகளுக்கு 
இ ம டை ப ய  உ ள ள 
்ோருத்தபோடுகமளயும் 
வி ள க் கி யி ரு ப ே து டை ன் 
இத்தமகய விளக்கஙகளுக்கு 
மற்ற இலக்கண நூலகளில 
இருந்து பமற்பகாளகள 
க ாட்டியும்  சி்வஞ ான 
மு னி ்வ ர  ப ே ா ன் ற 
இ ம டை க் க ா ல 
உ ம ர ய ா சி ரி ய ர க ளி ன் 
கருததுக்கமள இமணததும் 
ப ்வ ங க டை ர ா ஜ ூ லு 
்ரட்டியார  அ்வரகள 
எழுதிய ்்தாலகாபபிய 
எழுத்ததிகார ஆராய்சசி 
(10)   (1945) என்ற நூமலப 
ோரம்வயிடை்ச ்சாலலியும் 
இ ந் ்த  வி ள க் க வு ம ர 
்சலகின்றது. 

இவ்விளக்கவுமரயில ேல 
நுட்ேமான ்சயதிகள 
் ச ாலலபேட்டுளளன . 
அ்வற்றில ஒருசில்வற்மறக் 
குறிபபிடுகின்பறன்.

1. 'மமலநிலம் பூப்வ 
துலாக்பகால(11) என்று 

இன்னர உமலவில உணரவுமடையார' என்ற 
்வரிகள கற்பிக்கும் ஆசிரியரகமளப ேற்றியது 
என்ேது ்தமிழ மாண்வரகள யா்வரும் 
அறிந்்தப்த. ஆனால துலாக்பகால என்ேது 
ஆகு்ேயர. இது எபேடி்யன்றால துலாம் 
என்ேது 100 ேலம் (கிராம், கிபலா போன்றது) 
அளவுளளது. அவ்்வளவு எமடைமய அளந்து 
காட்டும் கருவிக்கு துலாக்பகால என்று 
்ேயர. எனப்வ இது ஆகு்ேயர என்று 
விளக்குகின்றார. 
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2. பகாடைன்மரபு: ஆசிரியரகளிடைம் 
மாண்வரகள எபேடி நடைந்து்காளள 
ப்வண்டும் என்ேம்த்ச ்சாலலும் நூற்ோ 
ஒன்று ்ேரும்ோலான இலக்கண நூலகளின் 
்ோதுபோயிரததில குறிபபிடைபேட்டிருக்கும். 
அது '்காளப்வான் முமறமம. முன்னும் 
பின்னும் இரவினும் ேகலினும் அகலானாகி 
அன்்ோடு புணரந்்தான்' என்ற ்வரிகளுக்கு 
விளக்கம் கூறுமகயில ேழஙகாலதது 
மாண்வரகள இரவில(12) ஆசிரியர உடைன் 
்சலலும் போது ஆசிரியருக்கு முன்ோக்ச 
்சலலப்வண்டும். ஆனால ேகலில அ்வருடைன் 
்சலல பநரந்்தால அ்வருக்குப பின்ோக்ச 
்சலலப்வண்டும். அததுடைன் கூடைப்வ அ்வமர 
விட்டு ்்வகுதூரம் ்சன்றுவிடைாமல 
அண்மமயிபலபய ்சன்று ்காண்டிருக்க 
ப்வண்டும் என்று விளக்குகிறார.

3. 'புணரியியல நிமலயிமடை குறுகலும் 
உரிதப்த……'  (நூற்ோ. 35) என்ற நூற்ோவின் 
'குறுகு்தல'(13) என்ேது ்வரு்தல என்று 
்ோருளேடும். மாததிமர குறுகு்தல என்னும் 
்ோருமள உமடைய்தன்று என்று கூறு்வார.

4. 'எலலாரும் என்னும் ேடைரக்மக 
இறுதியும்' (நூற்ோ. 192) என்ற நூற்ோவில 
்வருகின்ற ்தம் நும் என்ற ் சாற்கமளப ேற்றித 
்தம் நம் நும் என்ே்வன்வற்மற, நன்னூலார 
'அன் ஆன் இன் அல (நன்னூல 244) 
என்னும் நூற்ோவில சாரிமயயிமன 
இமடை்ச்சாலலாகக் கூறியது போன்று, 
் ்த ா ல க ா ப பி ய ன ா ர  ச ா ரி ம ய 
இமடை்ச்சாற்கமளக் கூறுமிடைதது (புணரியல 
17) இ்வற்மற அ்வற்றுடைன் பசரததுக் 
கூறாமமயின், ்தம் நம் நும் என்ேன, ்தாம் 
நாம் நீம் என்ற ் சாற்கள விகாரபேட்டு ்வந்்த 
்ேயர்ச்சாற்கபள என்றும், பிற்காலத்தார 
இ்வற்மற்ச சாரிமய இமடை்ச்சாற்களாக 
்வழஙகினர  என்றும் கூறு்வர ;  திரு 
V.V.்ரட்டியார அ்வரகள ்்தால.எழுதது.
ஆராய்சசி. காண்க. என்று எழுதுகின்றார.

5. சூததிரம் 203 இல இளம்பூரணர 
கு றி ப பி டு கி ன் ற ்ோருட்புணர்சசி 
எ ன் ற  ் ச ா ல ம ல விளக்க ்வருே்வர  
' ் ே ா ரு ட் புணர்சசியா்வது - 
உருபுகள இமடையில மமறந்து நிற்க , 
அ வ் வு ரு பி ன் ் ே ா ரு ள ே டை , 
நி று த ்த ் ச ா லலு ம் கு றி த து 
்வ ரு கிளவியும ா க ப புணரும் புணர்சசி.' 
என்று கூறுகிறார.

6. நூற்ோ.212 இல ப ச ் ய ன் கி ள வி 
என்ற்தனான் அம்முடிவு இ வ் ' ்வ ா ழி ய '  
என்ே்தற்கு 'ஏ்வல கண்ணா்த நிமலயது 
என்ேது விளக்கிய நின்றது ' ,  என்று 
இளம்பூரணர எழுது்வம்த மாண்வரகளுக்கு 
விளஙகும்ேடியாகக் கூறுகின்றார. 'ஈண்டு 
இளம்பூரண்வடிகள கூறும் உமரநயம் கூரந்து 
பநாக்கற்ோலது. ஒரு்வர ஒரு ் ோருமளபநாக்கி 
ஒ ன் று கூ றி ன்  கூ றி ய  அ க் க ா ரி ய ம் 
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நிமறப்வறினால அ்தமன ஏ்வல கண்ணியது 
என்றும், அக்காரியம் நிமறப்வறாவிடின் 
அ்தமன ஏ்வல கண்ணா்தது என்றும் கூறு்வர. 
இம்முமறயில, உயரதிமணப ்ோருமள 
பநாக்கி ஒன்றுகூறின், அவ்வுயரதிமணப 
்ோருள அ்தமன அறிந்து அக்காரியம் 
நிமறப்வறும்ேடி அ்தமன முடித்தலின் 
அவ்ப்வ்வமல (அந்்த ஏ்வமல) ஏ்வல 
கண்ணியது என்றும், அஃறிமணப ் ோருமள 
பநாக்கி அவ்்வாறு கூறின், அவ்்வஃறிமணப 
்ோருள அ்தமன அறிந்து அக்காரியம் 
நிமறப்வறும்ேடி அ்தமன இயற்றாமமயின் 
(்சயயாமல இருபேது) அவ்ப்வ்வமல ஏ்வல 
கண்ணா்தது என்றும் ்காண்டைனர.

7. 215 ்வது நூற்ோவிற்கு விளக்கம் 
எழுதுகின்ற இளம்பூரணர "ஞாேகத்தால 
அகரம் ் கடும் என்றானாகக் ் காளக என்று 
எழுது்வம்த விளக்க ்வரும் ேதிபோசிரியர 
ஞாேகம்" என்ேது  இடைனறிந்து ்சாற்குப 
்ோருள உமரக்கும் ்வமககளில ஒன்று 
என்ேர இலக்கணக் ் காதது ஆசிரியர. ஞபதி 
என்றால ஞானம் என்ேது ்ோருள. அந்்த 
ஞானதம்த உண்டைாக்கு்வது எதுப்வா அது 
ஞாேகம் என்று கூறபேடும். இஙகு "ஒற்று" 
என்றது ஞாேகம். இது எந்்த ஞானதம்த 
உண்டைாக்குகிறது எனின் ஒரு ்மயபய 
மற்்றாரு ்மயயாகத திரி்தற்குரியது. 
ஆ்தலின், லகரம் ஒற்றாக இருத்தல ப்வண்டும் 
என்ற ஞானதம்த உண்டைாக்குகிறது. (இஙகு 
ல க ர ம்  உயி ர ் ம ய ய ா க  இரு த ்த ல 
அறியத்தக்கது) லகரம் ஒற்றாக இருத்தல 
ப்வண்டு்மனின், அ்தன்பமலுளள அகரம் 
்கடு்தல ப்வண்டுமன்பறா? ஆ்தலின் ஒற்று 
என்ற ஞாேகத்தால அகரம் ்கடும் 
என்றானாகக் ்காளக என்றனர.

8. நூற்ோ. 235 இல "குறிய்தன் இறுதி்ச 
சிமன்கடை உகரம்" என்ற ்வரியில சிமன்கடை 
என்ே்தற்கு இளம்பூரணர குறிய்தன் 
இறுதிக்கண் நின்ற ஆகாரததினது சிமனயாகிய 
அகரம் மாததிமர ்கடை, ஆண்டு உகரம் 
அறிய்வரு்தல ்சயயுளிடைதது உரிதது என்று 

எழுது்வம்த விளக்க ்வந்்த ேதிபோசிரியர 
இ்சசூததிரததில "இறுதி்சசிமன" என்ேது 
ஈற்்றழுத்தாகிய ்நட்்டைழுததின் ஒரு 
கூற்மற , இரண்டு குற்்றழுதது ஒரு 
்நட்்டைழுத்தா்தலின், ்நட்்டைழுததிற்கு 
குற்்றழுதது சிமனயாயிற்று. ் நட்்டைழுதது 
குற்்றழுத்தா்தமல்ச சிமன்கடை என்றாற் 
போல குற்்றழுதது ்நட்்டைழுத்தா்தமல்ச 
சிமன நீண்டைது என்ேர. "சுட்டு்சசிமன நீடிய 
்மன்்றாடைர ்மாழி" என்ேது காண்க.

9. நூற்ோ. 272  "ஆடுஉ, மகடுஉ ஆயிரு 
்ேயரக்கும் இன்னிமடை்வரினும் மானமிலமல" 
இந்்த சூததிரம் ்்தாலகாபபியர கருததுக்கு 
ம ா று ே ா டை ா ன து .  எ ன ப ்வ  இ தி ல 
ோடைப்வறுோடு உண்டு என்ேம்தக் கூறி 
விளக்க ்வருகின்ற ேதிபோசிரியர "இவ்வியல 
(உயிரமயஙகியல) 65 ்வது சூததிரததில 
"நிற்றல ப்வண்டும்"என்ற இபலசு. "ஆடு, 
மகடு என்ே்வற்மற ஆசிரியர ஊகார ஈற்றில 
கூறு்தலின், அம்வ, ஊகார ஈற்று்ச ் சாற்கபள 
என்ேது போ்தரும். அ்தனால ேதிபபுகளில 
ஆடுஉ, மகடுஉ என்று ேதிபபிததிருபேது 
ஆசிரியர கருத்தன்று என்ேர." இ்வருமடைய 
இந்்தக் கருதது்தான் சரியானது என்ேது 1996 
இல "்்த ாலகாபபிய மூலம் ோடை 
ப்வறுோடுகள - ஆழபநாக்காயவு" என்ற 
நூலின் அடிக்குறிபபுகளும் அண்மமயில 
மமறந்்த ்தமிழறிஞரகள தி.ப்வ.பகாோலயயரும் 
அ்வமடைய ்தம்பி கஙகா்தரன் அ்வரகளும் 
ேதிபபித்த ்சம்மமயான ்்தாலகாபபிய 
ேதிபபில ஆடு, மகடு என்ற ோடைதம்தபய 
ஏற்றுக் ் காண்டைதும் நமக்கு விளக்குகின்றது.

இவ்்வ ாறு  ேலப்வறு  நிமலகளில 
்்தாலகாபபிய எழுத்ததிகாரதம்தயும் 
அ்தற்கான இளம்பூரணர உமரமயயும் 
ப்வறுஎ்வரும் அணுகா்த முமறயில 162 
ே க் க ங க ளி ல  மி க ்ச  சி ற ப ே ா க 
விளக்கபேட்டுளளது. இந்்த நூல விமரவில 
அ்சசில ்்வளியிடைபேடும்.
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சர ஜான் ஏரனஸ்ட் ்வாக்கர: பிரிட்டைமன 
பசரந்்த்வர . பகம்பிரிட்ஜ் ேலகமலகழகப 
பேராசிரியர. ்தற்போது மக்கள அறிவியல எனும் 
கட்டைற்ற சித்தாந்்தததின் விமரசன பூர்வ இமணய 
அமமபமே நடைததுகிறார.  1997இல ப்வதியியல 
பநாேல ேரிசு இ்வருக்கு ்வழஙகபேட்டைது. மரேணு 
ப்வதியியல எனும் ்தனிததுமறமயபய ஏற்ேடுததிய 
முன்பனாடிகளில ஒரு்வர. The Triple Helix 
எனும் இமணய அறிவியல இ்தழுக்கு அ்வர 
அளித்த பநரகாணல இது.

பகளவி: நீஙகள பநாேல ேரிசு ் ேற காரணமாக 
இருந்்த கண்டுபிடிபபு குறிதது ் சாலல முடியுமா?

ஜான் ்வாக்கர: நான் 1971 மு்தல 1974 ்வமர 
விஸ்கான் சிங ேலகமலகழகததில பிரான்சில 
உளள மாடிசனில ேணிபுரிந்ப்தன். அஙகிருந்து 
1974இல ஒரு ேயிற்சிக்காக பகம்பிரிட்ஜ் 
்வந்்தமடைந்ப்தன். அந்்தப ேயிற்சியின் போது நான் 
பி்ரட் சாஸ்கமர சந்திதப்தன். மூலக்கூறு உயிரியல 
ஆய்வகததில நாஙகள இமணந்து ேணிபுரிய 
முடி்்வடுதப்தாம். அப்த ஆய்வகததில்தான் 
டி.என்.ஏ.வின் கட்டைமமபமே உலகிற்கு அறிவித்த 
பிரான்சிஸ் கிரிக்கும் இருந்்தார. நான் மு்தலில 
புர்தஙகள குறித்த நுண் ஆயவில ஈடுேட்படைன். 
மமட்படைா கான்ட்ரியாக்களின் மரபியல 
சமிக்மககமள கட்டுமடைதப்தன். இம்வபய 
்சலகளின் ஆற்றல மமயஙகள நான்  இந்்தஆற்றல 
மாற்றஙகளின் பமல க்வனம் ்சலுததிபனன். ஒரு 
உயிரினதம்த உட்்காளளும் உணவு ஆற்றலாக 
மாற்றபேட்டு அது மமட்படைாகான்ட்ரியாக்களில 
உளள ஏ.டி.பி எனபேடும் ஆற்றல சுமக்கும் 
மூலக்கூறுகளால ் சலகளில உளள உறுபபுகளுக்கு 
கடைத்தபேடுகிறது. நான் ஏ.டி.பி. மூலக்கூறின் 
்வடி்வமமபமே கட்டுமடைதது உலகிற்கு அளிதப்தன். 

மாடிசன் ்வளாகபம புரட்சிகர சிந்்தமனகளால 
்ோஙகியது. ேடிபமே ் ்தாடைர ப்வண்டும் எனும் 
்்வறி அ்வரகளிடைம் இருந்்தது. ேட்டைப ேடிபபில 
அ்வரகள ்்தாடைரந்்த்தாபலபய ேலர கட்டைாய 
ராணு்வ ஆ்ளடுபபிலிருந்து ்தபபினாரகள. 
்ேரும்ோலான்வரகள வியட்நாம் ்தாக்கு்தமல 
கடுமமயாக எதிரத்தாரகள. கம்போடிய ்தாக்கு்தல 
அஙபக மாண்வர போராட்டைதம்த விம்தததிருந்்தது. 
கா்வலதுமறக்கும் மாண்வரகளுக்கும் இமடைபய 
ஒரு கல்வரபம நடைந்்தது. நாஙகள பேராசிரியரகள 
சிலரும் போராட்டை மாண்வரகளுக்கு ஆ்தர்வாக 
இருந்்த்தால அந்்த ்தாக்கு்தலில காயமமடைந்ப்தாம். 
ஒரு ஆகஸ்ட் ஞாயிறு மாமல ராணு்வம் கணி்த 
ஆய்வக கட்டிடைததில குண்டு ்்வடித்தது. அது 
நான் ேணி புரிந்்த ஆய்வகததிற்கு ்்வகு அருகில 
இருந்்தது. எஙகள நுண் உயிரியல ஆய்வகததின் 
சன்னலகள ேலவும் ் நாறுஙகின. குண்டு ம்வத்தது 
ராணு்வமா… மாண்வரகளா என வி்வாதித்தாரகள. 
மாண்வரகளிடைம் அவ்்வளவு சக்தி ்வாயந்்த குண்டு 
எபேடி இருக்க முடியும். நாஙகள மாண்வரகள 
ேக்கம் ்்தளி்வாக நின்பறாம். கலவி, அறிவியல, 
அரசியல என்ே்்தலலாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று பிரிக்க 
முடியா்த வி்ஷயம்.

பகளவி: ம்தமும் அறிவியலும் சமா்தானமாக 
நம் கலவியில உயததிருக்க முடியா்தா?

ஜ ான்  ்வ ா க் க ர :  மன்னிக்கவும்  ந ான் 
முரண்ேடுகிபறன். ேளளிக்கூடைததில நாம் நம் 
குழந்ம்தகளுக்கு காலம் என்ேது எவ்்வளவு 
அகண்டை ேரபபு ்காண்டைது என்ேம்த ்சாலலிக் 
்காடுக்க ப்வண்டும். மேபிள அலலது ப்வறு 
புனி்த நூலேடியான குறுகிய கால அளம்வ 
போ்தனா முமறயில திணிபேம்த நிறுததிவிடை 
ப்வண்டும். ம்தததிற்கும் அறிவியலுக்குமான 

அறிவியபை பேலலும் - 1

ந�ோய் கோலஙகளில்ோன் 
அறிவியலின் அருமை த்ரிகிறது

ஆசிரியர ஆயிஷபோ இரபோ. ந்டரபோஜன்        

- ஜபோன் ேபோக்்கர

பநாேல ேரிசு்ேற்ற ப்வதியியல அறிஞர



11புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட், 2020

ே ா டை ங க ளி ன் 
அ டி ப ே ம டை யி ல ா ன 
பமா்தலும் முரணும் ஒரு 
ேதின் ேரு்வ சிறுமிக்பகா 
சிறு்வனுக்பகா மிகுந்்த மன 
உமள்சசமல ்தரக்கூடிய 
ஒ ன் று .  இ ன் று ம் 
ேரிணாமவியமல ஏப்தா 
பு தி ய  அ னு ம ா ன ம் 
என்ேதுபோல நடைதது்வது 
்்வட்க பகடைான  வி்ஷயம். 
அது ஒரு இயலோன உலக 
நடைபோக இயற்மகயின் 
உண்மம  ்த ன்ம ம ய ா க 
நிரூேணமாகி நூறாண்டு 
ஓடிவிட்டைது. உ்தாரணமாக 
நான் கலவி கற்ற நாட்களில 
என் குடும்ேம் கிருதது்வ ம்த 
அடிபேமடை ்வா்ததம்த ஏப்தா ்ேரிய மாற்ற 
முடியா்த அறிவியல போல என் மூமளயில 
திணித்தது. பிறகு அறிவியலுக்குள நுமழந்்தபோது 
அ்தன் அடிபேமடை சித்தாந்்தஙகமள ம்த நம்பிக்மக 
்வா்ததப்தாடு இமணதது புரிந்து ் காள்வது ் ேரிய 
சிக்கலாக இருந்்தது. ேரிணாமவியமல ம்தஙகள 
ஏற்கும் காலம் கூடை இபபோது ்வந்துவிட்டைது. 
நாம் அந்்த அறிவியமல ேளளி சிறாரகளுக்கு 
சரியாகவும் ்்தளி்வாகவும் ்சாலலிக் ்காடுக்க 
ப்வண்டும். அம்த நாம் ்தனிப ோடை பிரி்வாக்க 
ப்வண்டும். ேதது ்வயதில ேரிணாமவியல என்ேது 
்தனி ோடைமாகி ஐந்்தாண்டுகள ேடிபேடியாக 
நடைத்த ப்வண்டும. கற்றலாக இருக்க ப்வண்டும். 
ம ்த  அ டி ப ே ம டை ்வ ா ்த  ே ா டை த ப ்த ா டு 
போதிக்கக்கூடிய்தாக இருக்கக்கூடைாது. ஒவ்்்வாரு 
குழந்ம்தமயயும் நாம் இயற்மக விஞ்ஞானி ஆக்க 
ப்வண்டும்.

பகளவி: ஆனால உஙகளது ஏ.பி.டி ஆயவுக் 
கருவி மற்றும் ் சலகளில ஆற்றல மாற்றம் போன்ற 
வி்ஷயஙகள ேமடைபபு்வாதிகளால (Intelligent 
Design) ்தஙகள ேக்கதது ஆ்தரவு வி்ஷயமாக 
ோரக்கபேடுகிறப்த.

ஜான் ்வாக்கர: ஏ.பி.டி.யின் - ்வடி்வமமபபு 
ேற்றிய என் கண்டுபிடிபமே அ்வரகள ்தஙகளது 
பிரேஞ்ச கடைவுள ்வடி்வமமபபு அடிபேமடை  
்வா்தததிற்கு ஏற்ே மாற்றி பேசு்வம்த நான் 
அறிப்வன். டைாரவின் ்காளமகயில விளக்க 
முடியா்த அளவிற்கு மிக நுணுக்கமான அதி சிக்கல 

மிகுந்்த வி்ஷயமாக இம்த அ்வரகள 
திரிக்கிறாரகள. உண்மமயில 
ேரிணாமம் மட்டுபம புர்தம் 
சம்ேந்்தமாக இத்தமகய சிக்கல 
மிகுந்்த உயிர நுட்ேஙகமள 
உரு்வாக்க முடியும் என்ேம்த 
வி்வரிதது இருக்கிபறன். புதி்தாக 
எதிலிருந்தும் ஏ.பி.டி. போன்றம்வ 
்வந்து ்வானததிலிருந்து குதிதது 
விடைவிலமல. இத்தமகய சிக்கல 
மிகுமூலக்கூறுகள மற்றும் அ்வற்றின் 
்சயலோடு ஏற்கனப்வ இருந்்த 
எளிய  மூல க்கூறு கள - உயி ர 
அ டி ப ே ம டை  க ட் டு ம ா ன 
அணுக்களில இருந்து பு்தரபோல 
அலலது மமல முண்டுபோல 
உரு்வாகியப்த. ேரிணாமவியமல 
்தவி ர தது  ஏ . பி . டி .  பு ரி ந்து 

்காளளபேடை ்வாயபபே இலமல என்ேப்த 
உண்மம.

பகளவி: இமளஞரகள மததியில அறிவியல 
க ற் கு ம்  ஆ ர ்வ ம்  கு ம ற ந் து விட்டை ்த ா க 
்வாதிடுகிறாரகபள.

ஜான் ்வாக்கர: ம்த அடிபேமடை்வா்ததம்த 
திணிக்க ப்வண்டிய கட்டைாயம் அ்வரகளுக்கு 
உளளது. பிறகு உக அளவில எந்்த ம்தம் எனும் 
போட்டி மிக ஆேத்தான ்வன்முமறயாகவும் 
இருக்கிறது. அறிவியலில அபேடி இலமல. நான் 
என் ப்வதியியல ஆசிரியரால க்வரபேட்டு 
அறிவியல ேக்கம் ்வந்ப்தன். ஏ்னனில அ்வர 
்்தளி்வான அறிவியல்வாதியாக இருந்்தார. இன்று 
ஒரு்வர ம்த அடிபேமடை்வாதியாக இருந்து்காண்படை 
அறிவியல ோடைம் நடைதது்வம்த ஒரு சம்ேள 
ப்வமலயாக ்சயகிறார. இ்தனாலும் அறிவியல, 
முக்கியதது்வதம்த இழக்கிறது. அழிவுகள-குறிபோக 
அணு ஆயு்தம், ்்தாழிற்சாமல விேததுகள 
இ்வற்மற எலலாம் முறி அறிவியல மீ்தான 
ஆர்வபமா ஈடுோபடைா குமறந்துவிட்டைது என்று 
்வா்தாடை முடியுமா. சில சமயம் பி.எ்ச.டி ்வமர 
அறிவியல துமறயில சாதிதது அலலதும் எம்.்டைக் 
்வ ம ர  ் ே ா றி யி ய ம ல  ே டி த து  பி ற கு 
்ோருளா்தாரததிற்கும்-சிலர ்சன்று விடு்வதும் 
நடைக்கிறது. ்வருமானம் எந்்த திமசயில இருக்கிறப்தா 
அம்த பநாக்கி ஒரு்வர ேயணிபேது  இயற்மக. 
ஆனால ஒரு பநாய ்்தாற்று காலம் போதும். 
அறிவியலால மட்டுபம காபோற்ற முடியும் 
என்ேது விளஙகும். 
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நேர்காணல்

தமிழவன்
சந்திப்பு: ப்்ரதிபா ஜெயசசந்தி்ரன் 

புத்தகம் பேசுது ்வாசகரகள சாரோக 
்வணக்கஙகள, ்தமிழ இலக்கிய விமரசன உலகம் 
உஙகமளபபோன்ற திறனாய்வாளரகமள, 
நா்வலாசிரியரகமள, புறந்்தளளிவிட்டுப 
போகமுடியா்த ஒரு இலக்கிய விமரசன 
பமமடையில இருக்கிறீரகள, உஙகளுமடைய 
இளமமக்காலஙகள குறிதது எஙகளுடைன் 
ேகிரந்து ்காளளுஙகள

நான் இபபோம்தய குமரிமா்வட்டைததில 
பிறந்ப்தன். மமலயாளமும் ்தமிழும் கலந்து 
பேசும் கலகுளம் ேகுதியில மமலயடி்வாரக் 
கிராமம். அபபோது ்வளர்சசியமடையா்த ஊர.  
இன்று ்வளர்சசியமடைந்்த ஊர. அபபோது அது  
திருவி்தாஙகூர மன்னர ஆட்சியில இருந்்தது.  
பிறந்்தது மிக்சசா்தாரண குடும்ேம். ஊரில 
கலலூரிக்கு்ச்சன்ற மூன்று நான்கு பேரில 
ஒரு்வன். ஏழா்வது ்வயதில அபேகுதிமயத 
்தமிழகதப்தாடு பசரக்க நடைந்்த, பநசமணி 
்தமலமமயிலான போராட்டைததில, துபோக்கி்ச 
சூடுகள, சிமறத்தண்டைமனகள, சிததிர்வம்தகள 
அனுேவித்த்வரகமளக் கண்டு ்தமிழ உணரவு 
ஏற்ேட்டைது. அது நிலவுமடைமமயாளரகளான 
மமலயாளம் பேசும் நாயரகளுக்கு எதிரான 
போ ர ாட்டைமும் கூடை .   ேமன ஏறும் 
்்தாழிலாளரகளும், கூலி வி்வசாயிகளும் அதிகம் 
நடைமாடும் ஊர. ஏமழ கிறிஸ்்த்வ மீன்வரகளும் 
இருந்்தனர. கிறிஸ்்த்வரகள, இந்துக்கள, 
முஸ்லிம்கள என எலலா ம்தத்த்வரகளும் 
ஒற்றுமமயாக ்வாழந்்தனர. ்ோருளா்தாரததில 
முஸ்லிம்களும் மமலயாள நாயரகளும் 
உயரந்்தநிமல. நான் ேளளி இறுதி ்வகுபபிபலபய 
யாபபுக்கற்று ்்வண்ோ, ஆசிரியபோ எலலாம் 
எழுதுப்வன். 1962 -இல ோமளயஙபகாட்மடைக்குப 
ேடிக்க ்வந்ப்தன். கிராமததில மமலயாளம் 
கலந்்த ்தமிமழபபேசிய நான், என் ்தமிமழ 
மாற்றுகிபறன். அது ஒரு புது உணரவு. அதுபோல 
மு்தன் மு்தலாக மமயத்தமிழததுக்கு ்வந்்த 
உணரவு. முற்றிலும் ப்வறு உலகம். கலலூரி 
மாகசினில கவிம்தகள எழுதுப்வன்.விலஙகியலில 
இளஙகமல மாண்வன் நான். மு்தலாண்டு 
ேடிக்கும்போது என்கம்த தினமலரில ்வந்்தது. 
என்விடுதி நண்ேர ்வலம்புரி ஜான், அக்கம்தமய 
பநாட்டிஸ் போரடில ் காண்டு ் சருகி ம்வதது 
அக்கம்த எழுதிய மாண்வன் விடுதியில எந்்த 

அமற எண்ணில இருக்கிறான் என ்தக்வல 
்காடுக்கிறார. திடீர புகழ.  அந்்த விடுதிக்கு, 
பின்னர இன்மறய காஙகிரஸ் ்தமல்வர பீட்டைர 
அலபோன்ஸ் ்வருகிறார. ம்வக்பகா அ்வரகள 
ேக்கதது விடுதி.நான் புதுமமயாக ‘கா்தலும் 
கத்தரிக்காயும்’ என சிபலமடை ம்வதது எழுதிய 
்்வண்ோ அடுதது தினமலரில ்வருகிறது. ்தமள 
்த ட் டை ா ்த  ய ா ப பி ல  க வி ம ்த க ள 
பிரசுரிததுக்்காண்படையிருக்கிபறன். விலஙகியல 
ேடிததுவிட்டுக் பகரளப ேலகமலக் கழகததில 

மார்கசியம்
்ற்றுவிடடால் 
மற்்ற துர்ற்ரளப் 
புரிந்துவிடலாம்

்த மி ழ  மு து க ம ல  மு டி த ப ்த ன் . 
ோமளயஙபகாட்மடையில ேடித்த கலலூரியில 
ப்வமல. ஆசிரியன் ஆன பின்பு கண்ண்தாசன், 
தீேம், ்தாமமர, அபபோது ்வந்து்காண்டிருந்்த 
்தமிழநாடு என்ற நாபளடு என என் எழுததுப 
ேயணம் ்்தாடைரகிறது. ஆராய்சசி, ஆசிரியர 
நா.்வா. - ம்வ்ச சந்தித்தல. அ்வர என் திமசமய 
மாற்றுகிறார. 1971-இல இருந்து ்்தாடைஙகி, 
அ்வர மரணம் ்வமர ்வந்்த எலலா ஆராய்சசி 
இ்தழகமளயும் ்வரி்வரியாகப ேடிதது விட்டுப 

நேர்ாணல்

புக்ப்படம்: வின்ஜசன்ட் பால்



13புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட், 2020

்ேரிய உணரவுக் ் காந்்தளிபபுக்கு ஆட்ேடு்தல. 
மனம்  ம ா ர க் க் சிய தம்த  அறி்வதிலும் 
பமலும்பமலும் அறிவுபபிர்சசமனகமளயும் 
சமூகததின் ்வாழக்மகபபிர்சசமனகமளயும் 
இமணததுபோரபேதிலும் தீவிரம் ்காளகிறது. 
இளமமயில பகாம்வ ஞானிமய்சசந்தித்தபோது 
ம ா ர க் சி ய த தி ல  ப ்வ று  சி ல 
்வற்மறபபுரிந்து்காளகிபறன் .  எழுதது 
இ்தழகமள்சசந்்தா (இரண்டு ரூோய) கட்டிப 
ேடித்ததில ப்வறு பகாணஙகள அறிமுகமா்தல. 

உஙகள ோமளயஙபகாட்மடை ஆசிரியர 
்வாழக்மகயின் போது என நிமனக்கிபறன், என் 
ஞாேகம் சரியாக இருக்குமானால, ‘ஆக்படைாேஸ்’ 
என்ற ஒரு கவிம்தத ் ்தாகுபபில கூடை உஙகளது 
ேஙகளிபபு இருந்்த்தாக பின்னாட்களில ேடித்த 
ஞாேகம்…  

அந்்தக் கவிம்தத ்்தாகுபபின் ்ேயர 
ஆக்படைாேஸும் நீரபபூவும். அது 1972 - ல 
்்வளி்வந்்தது. அதில ப்வறுப்வறு்ேயரில 
ஆறுபேர புதுக்கவிம்தயாக யாபபின் எலலா 
மரமேயும் உமடைதது எழுதியிருபபோம்.
் சன்மனபேலகமலயில ்மாழியியல 
பேராசிரியராய பின்னாளில புகழ்ேற்ற 
்்தய்வசுந்்தரம், ‘பமலும்’சி்வசு, இபபோது 
நாடைகம், சினிமாவில புகழ்ேற்றுளள மு.
ர ா ம ச ா மி ,  ் டை ல லி  ே ல க ம ல யி ல 
்தமிழபபேராசிரியராய பின்னாளில புகழ்ேற்ற 
மாரியபேன்,மற்றும் நான் ஆகிபயார அதில 
முற்றிலும் மாறுேட்டை புதுக்கவிம்தகமள 
எழுதிபனாம். அ்தன் புதுமம என்ன ் ்வன்றால; 
அபபோது ்தமிழில ்வந்்த புதுக்கவிம்த சமூக 
விமரிசனமாக இருக்காது.  அது ்்வறும் 
அழுகுணி்சசித்தரின் ்்வளிபோடு்தான் என்று 
எலபலாரும் கருதிய பநரததில சமூக 
விமரி சன தம ்த  உணரவு  க ல க் க ா ம ல 
எலலாக்கவிம்தகளும் ்்வளிபேடுததியது்தான். 
ப்தன்குரல, ேன்னீரபுஷேம், இளநிலவு, ்வசந்்தம், 
புலலாஙகுழல என்று ேலர எழுதியபோது 
இபேடி எழுதியது ஒரு மாற்று. பமலும் 
அபபோது ேர்வலாகத்்தரிந்திருந்்த எழுதது, 
மற்றும் கசடை்த ேற, என்ற இ்தழகள கவிம்தகளுக்கு 
மாறாகவும் இன்்னாரு ோம்தமய மு்தன்மு்தலில 
இக்கவிம்தகள ் ்வளிபேடுததின. எழுதிய்வரகள 
எலபலாரும், அன்று மாண்வராய இருந்்த்வரகள 
அலலது இளம் ஆசிரியரகள. இந்நூலுக்கு ப்வறு 
்ேயரில முன்னுமர எழுதிய நா்சசிமுததும்வயும் 
பசரதது, எலபலாரும் முபேது ்வயதுக்கு 
உட்ேட்டை்வரகள. இபேடி ஒருபோக்கு 
மாற்றததுக்குக்காரணமான இந்்த நூலேற்றி 
இன்று யாருக்கும் ்்தரியாவிட்டைாலும், இது 
இலக்கிய ்வரலாற்றில குறிபபிடைபேடும். 
எதிரகால ஆய்வாளரகளுக்காக இத்தமகய 
ஆ்வணஙகள ோதுகாக்கபேடைப்வண்டும் என்ேது 
என்கருதது. 

இபேடிப புதிய புதிய பகளவிகள ப்தான்றுகின்றன.  
சுருக்கமாய்ச ்சால்வ்்தன்றால அது்வமர 
ஆஙகிலபம ்்தரியா்த ஒரு இமளஞமனத 
்தமிழ்சசமூகம் இபேடி உரு்வாக்கியது.  இஙபக 
1965 - இல நான் இளஙகமல ேடிக்கும்போது 
்தமிழகததில நடைந்்த இந்தி எதிரபபின் ்தாக்கமும் 
மனதின் உரு்வாக்கததில ேஙகு ்வகிக்கின்றது 
எ ன் ற  உண்ம மம ய ்ச ் ச ா ல ல  ந ா ன் 
மறக்கக்கூடைாது.. 
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்தமிழ திறனாயவு மற்றும் விமரசன மரபு 
்வரலாற்றில நீஙகள அறிமுகபேடுததிய விமரசன 
பநாக்கு மிக முக்கியமானது. மரோன மாரக்சிய 
அடிக்கட்டுமானம் பமற்கட்டுமானம் என்கிற 
்ோருளியல ்வா்தபோரம்வ போ்தாது என்று 
அமமபபியல்வா்ததம்த அடிபேமடையாகக் 
்காண்டை ஒரு அழகியல சாரந்்த சமூகநலன் 
விமளவுகமள ்வாசிதது ்்வளிபேடுததும் 
ோரம்வ அது. உஙகளுமடைய இந்்தப ோரம்வக்கு 
அடிபேமடையாக அமமந்்த சூழலகள மற்றும் 
தூண்டிய நூலகள என்்னன்ன? 

அது ஐம்ேண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்்த 
சூழநிமல.்ோருளா்தாரம், அ்தா்வது, நீஙகள 
்சாலலும் அடித்தளம், பமற்்தளததின் அ்தா்வது 
ேண்ோட்டின் கூறுகளான, குடும்ேம், கலவி, 
அரசியல போன்ற்வற்மறத தீமானிக்கும் என்ற 
ோரம்வமய அன்று எலபலாரும் நம்பினாரகள. 
புதுக்கவிம்தயும் புதுவி்தமான நாடைகஙகளும் 
கம்தகளும்  ்தமிழில ்வந்்தபோது ்தான் பிர்சசமன 
் ே ரி ்த ா ன து . அ றி வு ப ் ே ரு க் க மு ம் 
்தமிழ ்ச சமூகததில  ஏ ற்ேட்டைது . ேழமம 
்மது்மது்வாக மாறியது. அது்வமர அறிவு 
மறுக்கபேட்டை பிரிவினர அறிம்வப்ேருக்கினர. 
்ோருமளப ்ேருக்கும் முமறமய அறிந்்தனர. 
அதுபோல, சிந்திக்கும் துமறகளுக்கு ்வந்்தாரகள. 
மததிய்தர ்வரக்கமானாரகள. ேமடைபபுக்கும் 
்வ ந் ்த ா ர க ள . பு தி ய  ்த மி ழ ்ச ச மூ க 
விரி்வாக்கபேரிமாணதம்த அறிந்து்காளள 
புதிய சிந்்தமனகள ப்வண்டும். புதிய இ்தழகள, 
க ச டை ்த ே ற, நமடை, ேரிமாணம், மீட்சி, 
பிரக்மன, நீலக்குயில, ச்தஙமக போன்றன 
்தமிழில ப்தான்றுகின் றன. இந்்த்ச சூழலில 
்ோருளா்தாரம், பிற எலலாததுமறகமளயும் 
எந்திர கதியில தீரமானிக்கும் என்ேது 
பகளவிக்குளளானது. அலதூசர ேற்றி நான் 
அக்காலததில மமலயாளததில மு்தன்மு்தலாக 
ஒரு கட்டுமர ேடிதப்தன். பின்பு அ்வமர 
விரி்வாய அறிந்து்காளள ேல நூலகள 
ேடிதப்தன் . அ்வர அபபோது ோரிஸ் 
ேலகமலயில ்ததது்வததுமறபபேராசிரியர. 
்ோதுவுமடைமமக் கட்சி உறுபபினர. அ்வர 
்ோருள்தார அடித்தளம் கமடைசியாய (last 
ins tance)்தான்  பமற்கட்டுமானதம்தத 
தீரமானிக்கும் என மாரக்ஸ் கூறுகிறார என்றார. 

அ்தன் பின்பு அ்வருமடைய விளக்கதம்த்ச 
் ச ா ன் ன ா ர .  ் ே ா ரு ள ா ்த ா ர த ்த ா ல 
ப ம ற் க ட் டு ம ா ன ம்  அ ப ே டி த 
தீரமானிக்கபேடைாமலும் போகும்  ்வாயபபுண்டு 
என்று அ்வர ்சான்னது முக்கியமான கருதது. 
உ ்த ா ரண தது க் கு க்  க லவி  இரு ந் ்த ா ல 
்ோருளா்தாரம் ் ேருகுபம . ் ்தாழிலநுட்ேத்தால 
் ே ரு கு ப ம .  அ ப ே டி ் ய ன் ற ா ல 
பமற்கட்டுமானமலல்வா அடித்தளதம்தத 
தீரமானிக்கிறது. இபேடி வி்வாதித ்தார. நான் 
குமரிமா்வட்டை மமலக்கிராமததில அபபோது 
நிலதம்த ம்வததிருந்்த நாயரகமள மற்ற்வரகள 
‘எசமான் எசமான் ‘என்று குனிந்து நின்றேடி 
பேசியம்தக் பகட்டை்வன். எனக்கு மு்தலில 
அலதூசர ்சான்னது ஏற்றுக்்காளளும்ேடி 
இருக்கவிலமல என்ேது ்தான் உண்மம. 
்்தாடைரந்து சர்சமச ் சய்தேடியும் ்வாசித்தேடியும் 
இருந்ப்தன்.

இபேடி ஓரளவு ஆஙகிலமும் விருததி ் சயது 
ேல்வற்மறப ேடிதப்தன். அமமபபியல ேற்றி 
மு்தலில ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் என என் நூல ்வந்்தது. 
அதில இக்கருததுக்கமள எழுதிபனன். மு்தல 
ேதிபபு 1982 - இல ேமளயஙபகாட்மடையில 
அபபோது இருந்்த லூரது என்னும் பேராசிரியர 
்தன் ஆர்வத்தால அ்சசிட்டைார .  அதில 
அமமபபியமல மானுடைவியல, ்மாழியியல, 
இலக்கியம் போன்றன எந்்த முமறயில ேயன் 
ேடுததுகின்றன என ஓரளவு விரி்வாகப ேடிதது 
விளக்கிபனன். மூலநூலகமளப ேடிதப்தன்.
மாரக்சியம் கற்றுவிட்டைால மற்ற துமறகமளப 
புரிந்து ்காளளலாம். ேல துமறகளில 
அமமபபியல முமற விளக்கபேடுகிறது என 
அ்தன் சிந்்தமனமயப புரிந்து எழுதிபனன். அது 
விரி்வான நூலாக ்வந்து இபபோதும் ேல 
ேதிபபுகளாய ்தமிழில விற்கபேடுகிறது. 
அபபோது ேதமநாே ஐயர இலஙமகயிலிருந்து 
்வந்திருந்்தபோது ோளயஙபகாட்மடை க்கு்ச 
்சன்று 25 ேடிகள விமல்காடுதது ்வாஙகி்ச 
்சன்றார. அது ஈழபபோராட்டைம் நடைந்்த 
காலகட்டைம். ேல குழுக்கள அ்தமனபேயன்ேடுத 
தின என ஒரு முமற நான் லண்டைன் போனபோது 
கூறினாரகள. இனவிடு்தமல எபேடி ்வரக்க 
விடு்தமலபயாடு ் ்தாடைரபுமடையது என அஙகுப 
ேல குழுக்கள வி்வாதித்த பநரம். அந்நூலில 
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உளள கருததுக்கள ்வழி  இது  ேற்றி்ச சிந்திக்க 
முடியும். ்தமிழகததில அபபோது உள்ளாளியும் 
மூடைநம்பிக்மககளும் ேமடைபபுக்குக் காரணம் 
என ேர்வலான கருதது இருந்்தது. ்தாஙகள 
ே ா ரதியின் ்்த ாடைர ்சசி  என உரிமம 
்காண்டைாடிய பமல்தட்டினர இந்்த நூலின் 
இலக்கியக் கருததுக்களால எரி்சசலுற்றனர 
அ்வரகளுக்குக் காலம் மாறுகிறது என்ேதும் 
ப்வறு பிரிவினர கலவி கற்று ்வருகிறாரகள 
்தமிழகததில என்ேதும் புரியவிலமல. மீண்டும் 
லட்சுமி காடைாட்சத்தால ்தான் கவிம்த 
எழுதுகிபறன் என்றாரகள. அபேடிக் கூறிய்வரகள, 
மு்தளாளியம் என்ேது மு்தளாளிகள மனம் மாறி 
எலபலாருக்கும் சமமாய ேகிரந்து்காடுக்கும் 
போது்தான் ஒழியும் என்றாரகள. அ்வரகள இது 
போன்ற நூலகளின் வி்வா்ததம்த்ச சரியாய 
எதிர்காளள விலமல. ேடித்தால புரியாது 
என்று ஒரு கருதம்தபேரபபினாரகள. புரியா்தேடி 
எழுதுகிற்வரகள என்று ேகடி ்சய்தனர. 
ேடித்த்வரகளால இலக்கியம் ேமடைக்கமுடியாது 
எ ன  இ ன் ் ன ா ரு  பு து க் க ர டி ம ய க் 
்காண்டு்வந்்தாரகள. உள்ளாளி இருந்்தால 
்தான் ேமடைக்கமுடியும் என்றும் உள்ளாளி 
இருபே்வரகள ேமடைபபு ரகசியம் அறிந்்த்வரகள 
என்றும் கூறினாரகள. நடைக்கும் போது இரண்டு 
அடிக்கு ஒரு முமற நின்று ்வானதம்தப 
ோரபே்வரகள அந்்த ேமடைபபு ரகசியதம்த 
அறிந்்த்வ ர கள  என்றனர .  சிலப்வமள 
பிறபபிபலபய அது தீரமானிக்கபேடுகிறது 
என்றும் கூறி முத்தாயபபு ம்வத்தனர . 
இஙகுத்தான் பிர்சசமன ்வருகிறது. ேமடைபபு ஓர 
ரகசியம். என்ன்தான், பமற்கததிய அறிப்வா, 
விஞ்ஞானபமா, ்ேற்றாலும் ேயன் இலமல. 
ேமடைபபு ரகசியதம்தக் கற்க முடியாது. 
சிலப்வமள கமல என்ற ்சாலமலயும் 
ோவித்தனர. அ்தா்வது இவ்வி்வா்தஙகளுக்குள 
இரு சமூகத்தட்டினரின் முரண்ோடு்தான் 
்்வளியாயிற்று என்று ப்தான்றுகிறது. இருே்தாம் 
நூற்றாண்டின் ஆரம்ேததிலிருந்து ்தற்கால 
இலக்கியதம்த ஆக்கிரமிதது ்வந்்த்வரகளுக்கும் 
எழுேதுகளில திராவிடை மற்றும் முற்போக்குக் 
கட்சிகள உ்தவியால விழிபபுப்ேற்று 
கலவிக்கூடைஙகளில பசரந்து புதி்தாயபேடிபபு 
்ேற்ற்வரகளுக்கும் நடைந்்த போராட்டைம். 
அமமபபியமல்ச சுற்றியும் ்ோது்வான 

இலக்கியதம்த்சசுற்றியும் ்தமிழில நடைந்்த 
சர்சமசகமள இபேடித்தான் ோரக்கிபறன். 
அது்வமர ேடிபபு மறுக்கபேட்டை்வரகள   
விழிபபுற்று, புதி்தாய எழு்சசி ்ேற்றபோது 
நடைந்்த இலக்கிய உலகப போராட்டைம். 
அபயாததி்தாசர சிந்்தமனகள, சிஙகாரப்வலர 
சிந்்தமனகள, சுய மரியாம்த்சசிந்்தமனகள 
போன்றன ்தமிழ்சசமூகததில இருே்தாம் 
நூற்றாண்டின் ்்தாடைக்கததில, அ்தா்வது மு்தல 
இருேதுகளில, ேரவுகின்றன. அ்தற்கிமடையில 
பமற்்தட்டினர பிர்தான ேஙகு ்வகித்த 
அமனததிந்திய்ச சு்தந்திரப போராட்டை்ச 
சி ந் ்தமனகள ே ர்வ  ஆரம்பிக்கின்றன . 
அக்காலததில ஈனபேமறயரகள என்ற 
்சாலபிரபயாகம் ேற்றிய அபயாததி்தாசரின் 
ோரதிக்கு விபரா்தமான கருதது ் ்வளிபேடுகிறது. 
இது ேற்றிய ஸ்டைாலின் ராஜாஙகததின் சில 
மா்தஙகளுக்கு முன்பு ்வந்்த கட்டுமர  முக்கியம். 
நலல மனி்தரான ஆஷ துமரமயக்்கான்ற 
்வாஞ்சிநா்தன் துஷடைன் என அபயாததி்தாசர 
எழுதுகிறார. அபயாததி்தாசர ேமடைபபு 
எழுத்தாளர அலல. ஆனால ேரதியாமரவிடை 
அபயாததி்தாசருக்கு விரி்வான புரி்தலும் அறிவும் 
இருந்திருக்கிறது. இ்தமன, ே. மரு்தநாயகம் ்தன் 
அபயாததி்தாசர ேற்றிய நூலில கூறுகிறார.
ோரதியாருக்கு அன்மறய அமனததிந்திய 
சு்தந்திரபோராட்டைததில ப்வ்ததம்தக் கலந்்த  
திலகர ்வழி அரசியல அ்வருக்குக் கவிஞராகவும் 
சித்தராகவும்/பித்தராகவும் ேயன்ேட்டைது. 
அரவிந்்தரால ோரதி ்தன்மன்யாத்த அ்வ்தார 
புரு்ஷர என பிரகடைனபேடுத்தபேட்டை  
்சயதிமய போன புத்தகம் பேசுது இ்தழில 
இ ர ா . மீ ன ா ட் சி  கூ று கி ற ா ர .  ே ா ர தி 
தி ரு ்வ ன ந் ்த பு ர த தி ல  உ ள ள  மி ரு க 
காட்சி்சசாமலயில போய புலியிடைம் ஆேதம்த 
உணராமல பேசபபோ்வம்த அ்வருமடைய 
கவிஞர ஸ்்தானததுக்கு சான்றி்தழாயப ேயன் 
ேடுததுே்வரகள அ்வமர பித்தர என்றுகூறி, 
பிததுநிமல ேமடைபோளிகளின் ்தகுதி என்ோரகள. 
இபேடித்தமிழ நவீன இலக்கியம் சித்தர/பித்தர 
்வழியில போகத ்தடைம் போடும் ோம்தயில 
ேலவும் பின் ்தளளபேடுகின்றன. அறிவு ்வழிமய 
நாடும் அபயாததி்தாசரும் அடுத்த அறுேது, 
எழுேது ஆண்டுகள மறக்கபேடை ேல காரணஙகள 
இருந்்தன. இந்்த சித்தர ்வழிோடும் ஒரு 
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மட்டுமலலாது இரண்டைாம் உலகபபோர 
சமயததில ோசிச எதிபபு அணிகபளாடு 
இருந்்த்வர. ோசிசம் ப்வறு ப்வறு உரு்வததில 
்வரும் .  இன்்ன ாரு  உண்மமமயயும் 
கூறப்வண்டும். இது்வமர ோரத்த ்தமிழ இலக்கிய 
உலகப போராட்டைம் இபபோதும் ்தமிழில 
நடைந்து ்காண்டிருக்கிறது. ஆனால அன்று 
ப்தாற்ற்வரகள இன்று ப்வறு நிறு்வனஙகமள 
உரு்வாக்கிக்்காண்டிருக்கிறாரகள. ப்வறுவி்த 
உததிகமளபேயன் ேடுததுகின்றனர. அ்வரகளின் 
இன்மறய வி்வா்தஙகள ப்வறு.

1972-இல கசடை்தேற இ்தழில ்்வளியான 
ஞானக்கூத்தன் கவிம்தகளுக்கு நீஙகள எழுதிய 
விமரசனததிற்கு எவ்்வாறு எதிரவிமனகள 
்வந்்தன? அ்வற்மற எவ்்வாறு எதிர்காண்டீரகள?

நீஙகள நன்றாக நிமனவில ம்வததிருக்கிறீரகள. 
நான் ்ேஙகளூருக்கு ப்வமலயின் ்ோருட்டு 
்வந்்த புதிது. நான் அபபோது ்வந்து்காண்டிருந்்த 
க ச டை ்த ே ற  இ ்த ம ழ ப ே டி த ்த  ப ே ா து 
எட்டுக் கவிம்த கள  என்ற  ்தமலபபில 
ஞானக்கூத்தன் என்ற ்ேயரில அபபோது 
எனக்குத்்தரியா்த யாபரா ஒரு்வர புதுக்கவிம்த 
எழுதியிருந்்தார. ‘விழிக்கிறான் முழஙகா்லான்று 
காணமல’, என்றும் ‘ஒளிததும்வத்த மூக்கு’ 
என்றும் ்வரும் ்வரிகமளத ்தமிழ எம்.ஏ. 
ேடிததிருக்கிற எனக்கு அந்்த ்வயதில 
புரிந்து்காளள முடியவிலமல. ் ேரிய குழபேம். 
ஆனாலும் அம்வ என்மன விட்டுவிடைவிலமல. 
நான் ஒரு கட்டுமர இரண்டு ேக்க அளவில 
எழுதி ்தாமமரக்கு அனுபபிபனன். உடைபன 
அழகான மக்யழுததில தி.க.சி.யிடைமிருந்து ஒரு 
அஞ்சல அட்மடை. அ்தமன விரி்வாக எழுதுஙகள 
என்று.நான் விரி்வாய எழுதி அனுபே 
அக்கட்டுமர ் ்வளி்வந்து முற்போக்கு அணியினர 
பேசு்ோருளாய அக்கட்டுமர ஆனது. நான் 
அக்கவிம்தகள ஏற்கத்தக்கன அலல எனவும் , 
மனி்த உடைமல அம்வ கூறுபோடும் ோரம்வ 
என்றும் எழுதிபனன். ஆனால பின்னர சுமார 
நான்கு ஆண்டுகள கழிதது அக்கவிம்தகமள 
ஏற்றுக்்காளளப்வண்டும் என்று நீலக்குயில 
என்ற இ்தழில எழுதிபனன். எனக்கு இந்்தமாதிரி 
கவிம்தகமளப புரிந்து மதிபபிடு்வதில 
ப்தர்சசியிலமல, ்தடுமாறுகிபறன் என்ேம்த 
உணரந்ப்தன். அ்தற்கான காரணம், இந்்தவி்த 

காரணம். அபயாததி்தாசர மிகவும் கராரான 
அ றி ம ்வ ப ப ே ா ற் று ே ்வ ர .  ே ா ர தி யி ன் 
அறிவுதப்தாற்றவியலுக்கு (Epistemology) 
எதிரமாறான ் ேௌத்த்ச சிந்்தமனயாளர. ஆனால 
்தமிழில ்்வற்றி ்ேற்றது ோரதியின்/திலகரின் 
ஆரியர போற்றும் மரபு. சஙக இலக்கியததில 
ஆரியர அந்நியர. ந.பி்சசமூரததியிலிருந்து 
எழுேதுகள ்வமர,  மணிக்்காடியாகட்டும் 
எழுதது இ்தழ ஆகட்டும் ம்ததம்தயும் நவீன 
இலக்கியதம்தயும் எலமலக்பகாடிட்டுப 
பிரிக்கவிலமல. இது ்ேரிய பிமழ. இன்று 
இந்திய அரசியல போகும் ோம்தயின் 
ஆேததிலிருந்து இது சா்தரணபபிமழ மட்டும் 
அலல, என்ேது புரியும். எனப்வ ்தான் 
்சாலகிபறன் ்தற்கால இலக்கிய ்வரலாற்றில 
எழுேது ்வமர ஆதிக்கம் ்சலுததிய சக்திகள 
எ ழு ே து க ளு க் கு ப பி ற கு  ப ்த ா ன் றி ய 
முற்போக்குசக்திகளின், திராவிடை்சசக்திகளின், 
கூட்டைால உரு்வான மன நிமல ் காண்டை புதிய 
இமளஞரகளின் உலகப ோரம்வபயாடு 
முரண்ேட்டைன. இன்றின் சூழலிலிருந்து 
ேமழயம்த மீளோரம்வ மூலம் ோரக்கும்போது 
இபேடித ்தான் ப்தான்றுகிறது. இ்வற்மற 
ப ந ர டி ய ா க  ்வ ற ட் டு த ்த ன ம ா ய 
்வமரயறுக்கக்கூடைாது. சில கூறுகள இரண்டு 
்தரபோரிடைமும் ்ோது்வாயும் காணபேடும். 
இலக்கியமும் ோண்ோட்டு உரு்வாக்கமும் 
மிகவும் சிக்கலானது. எனினும் சமய்சசாரபும் 
அ்தற்கு மாறான ்சக்குலர மரபும் ்தயவு 
்த ாட் சண்யமிலல ாமல  ப்வறுேடுததிப 
ோரக்கபேடைப்வண்டும். மரபு மாரக்சியததுடைன் 
சில புதிய கூறுகமளக் ் காண்டு்வர அமமபபியல 
ேயன் ேட்டைது. நீஙகள அமமபபியல ேற்றிக் 
பகட்டை்தால இவ்்வளவும் ்சான்பனன். இன்று 
்தமிழகததில, எதிரகாலததில ்வரபபோகிற ோசிச 
சக்திகள ேற்றிய ஆழந்்த க்வனம், இலமல. 
அம்வ ம்ததம்தப ேயன்ேடுததிக் ் காண்டுளளன. 
அம்வ மமறமுகமாய இலக்கியதம்தயும் 
ேயன்ேடுததுகின்றன. சில வி்ஷயஙகள நான் 
இபபோது ்சாலலமுடியாது.  ோரதி 
மரமேத்தான் அ்வரகள எடுக்கப போகிறாரகள. 
ஆ ம க ய ா ல  மு ன்  ப ய ா ச ம ன ய ா க ்ச 
சில்வற்மற்ச்சான்பனன். ஏ்னனில மாரக்சிய 
அமமபபியலாளரான அலதூசர அன்மறய 
பிரான்சின் ்ோதுவுமடைமம்ச சிந்்தமனயாளர 
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உததி அலல. உததிக்குபபின்னால இருக்கும் 
்த தது்வபபுரி்தல .  இலக்கியம்  மனி்தக் 
கூறுபோடைமல்ச ்சாலலலாம், அது ்த்வறு 
அ ல ல  எ ன் று  எ ன்  ே ா ர ம ்வ ம ய த 
திருததிக்்காண்படைன். அ்தன் பின்பு காஃபகாவின் 
கரபோன்பூ்சசியாக மனி்தன் மாறும் கம்தமயயும் 
ஏற்றுக்்காளளலாம் என்ற நிலோட்மடை 
எடுதப்தன். இது ஒரு நிமலோட்டில உளள 
்ததது்வ மாற்றம். இ்தற்கு மாரக்சியததில 
இடைமுண்டு என்றும் வி்வாதிக்கலாம். அம்த 
ஐபராபபிய மாரக்சியததினர பமற்்காண்டைனர. 
உ்தாரணமாய ்ஜரமன் மாரக்சிய விமரிசகர, 
லூசியன் பகாலட்மன் என்ே்வர அக்கருததுக் 
்காண்டை்வர. ்வாசகரகள ப்தடிபபிடித்தால 
்த ான்  இ்வ ர  அறிமுகம்  கிமடைக்கும் . 
ேர்வலாகத்்தரிந்்த்வர அலல. மாரக்சிய 
விமரிசகர ,  ்வாலடைர ்ேஞ்சமின் கூடை 
காஃபகாம்வ ஏற்ோர. ‘மூக்மக ஒளிததும்வதப்தன்’ 
என மனி்த உடைலகூறு போடு்தலுக்கு , 
ம ா ர க்சியததில  இடைமிலமல என்றும் 
வி்வாதிக்கலாம். அம்த பசாவியத யூனியன் 
அன்று பமற்்காண்டைது. அந்்த ஞானக்கூத்தன் 
கவிம்தகமள, பசாவியத விமரிசகரகளிடைம் 
்காடுத்தால இது நலல இலக்கியம் இலமல 
என்று கூறிவிடு்வாரகள.  நான் இபேடி 
முரண்ேட்டை இரண்டு நிமலோடுகளுக்கு 
இமடையில ்்தளிவிலலாமல ்தடுமாறி, பின்பு 
ஒ ரு நி ம ல ே ா டு  எ டு த து  எ ன் ம ன த 
திருததிக்்காண்டைம்த, அன்று ப்வகமாகவும் 
்வமச்ச்சாற்கமளயும் ்தயஙகாமல ேயன்ேடுததும் 
ஒரு விமரிசகர ேலடி என்று ்வருணித்தார. 
அ ்வ ரு க் கு  அ ்வ ர  ே ய ன் ே டு த து ம் 
இம்மாதிரி்ச்சாற்கள ்ததது்வம், இலக்கியம் 
போன்ற துமறகளில ேயன் ேடுத்தக்கூடைாது 
என்று ்்தரியவிலமல. நான் எண்ேதுகளில 
இருந்்த சூழமல்ச்சாலகிபறன். மாரக்சியததில 
ேலவிளக்கஙகள எபேடி ஏற்ேட்டைன? மாரக்சியம் 
சமூக அறிவியல. இயற்பியல அலல. விலஙகியல 
அலல. சமூக அறிவியலுக்கு ஒரு ்தனித்தன்மம 
உண்டு. சூழலுக்குத்தக்க  ப்வறுப்வறு 
விளக்கஙகமள பமற்்காளளும். ரஷயாவில ஒரு 
்வமகயும் லததீன் அ்மரிக்காவில இன்்னாரு 
்வமகயும், சீனாவில இன்்னாரு ்வமகயும் 
அ்வர்வர கலா்சசாரததுக்கு ஏற்ே இருக்கும். நம் 
புரா்தன ்தமிழக்கலா்சசாரததுக்கு ஏற்ே நாம் 
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ஒருவி்த ்தமிழக்குணம் உளள மாரக்சிய இலக்கிய 
விமரிசனதம்த ஏற்கப்வண்டும். இபபோது 
பயாசிததுப ோரக்கும்போது ப்வடிக்மகயாகத 
்்தரிகிறது. நாஙகள எலலாம் எபேடி இளமமயில 
இலக்கியம் ேடிதப்தாம் என்று எண்ணுமகயில. 

சஙக இலக்கியஙகள குறிதது உஙகளுமடைய 
நவீன விமரசனஙகமள எவ்்வாறு ம்வக்கலாம்? 
சஙக இலக்கியஙகளின் மீட்டுரு்வாக்கம் 
்்தாடைரோன உஙகளின் ேஙகளிபபு அலலது 
திட்டைஙகள என்்னன்ன? 

சஙக இலக்கியம், ்்தாலகாபபியம், இம்வ 
அ ம ம ப பி ய லி ன்  ் ்வ ளி ்ச ச த தி ல 
ோரக்கபேடைப்வண்டும் என ்்தாடைரந்து நான் 
கூறுகிபறன். காரணம் பமற்கததியக்கருததுக்கமளத 
்தமிழால உரசிபோரதது எம்வ ்தமிழுக்குப 
்ோருந்தும், எம்வ ்ோருந்்தாது என 
அறியப்வண்டும்.ஏப்தா ஒரு அமனததுலகத 
்ததது்வம் ்வருகிறது என்று ம்வததுக்்காளளுஙகள. 
பின் நவீனதது்வம் ஆகட்டும், அலலது 
ப்வ்றான்று ஆகட்டும். அ்தன் ்ததது்வத்தளபமா 
அலலது இன்்னாரு கூபறா ்தமிபழாடு ஏப்தா 
ஒரு அம்சததில  ஒபபிடைக்கூடிய்தாக இருக்கும். 
அந்்த அம்சதம்த விரி்வாக்கி நாம் ்தமிழில 
பேசப்வண்டும். நான் ேழந்்தமிழில ‘அமமபபியல 
மற்றும் குறியியல’ என ஒரு நூலில இம்தத்தான் 
்சயப்தன்.்்தாலகாபபியததின் ்மாழிேற்றிய 
சிந்்தமனக்கும் அமமபபியமல அறிமுகபேடுததிய 
சசூரின் சிந்்தமனக்கும் ்்தாடைரபிருபேது 
்்தரிந்்தது.  சசூரின் சிந்்தமனயிலிருந்து 
மானுடைவியல, மாரக்சியம்,இலக்கியம் என  
ஒவ்்்வாரு பிரிவிலும் புது்சசிந்்தமனகள ப்தான்றி 
உலமக வியபபிலாழததின.  ்்தாலகாபபியம் 
சசூமரபபோன்று ்மாழிேற்றிய சிந்்தமன. 
சசூமர எபேடி மறுவிசாரமண ்சயது 
ஐபராபபியர ்வளரத்்தடுததுளளனபரா அது 
போல உமரயாசிரியரகள ்்தாலகாபபியதம்த 
மறுவிசாரமண மட்டும் ்சயதுளளனர. 
சிந்்தமனமயமய ்வளரத்்தடுக்க முடியவிலமல. 
அ்தனால  ்தமிழிலிருந்து புதுவி்த சிந்்தமனகள 
்வரவிலமல . சசூமர மறு சிந்்தமனக்கு 
உட்ேடுததிய ‘மாதிரி’யில உமரயாசிரியரகள 
்்தாலகாபபியதம்த மறுவிசாரமணக்கு 
உட்ேடுத்தவிலமல.  உமரயாசிரியரகள ஒன்றில 
பசனா்வமரயரின் சமஸ்கிரு்த  ‘மாதிரி’யில 

அலலது இளம்பூரணர போல ்தமிழ ‘மாதிரியில’ 
மறுவிசாரமண , அலலது மறு்வாசிபபு்ச 
் ச ய ்த ன ர .  ஒ ரு  வி ச ய த ம ்த 
ஒததுக்்காளளப்வண்டும் .   நம்மிடைம் 
பகளவிபகட்கும் சிந்்தமனப பின்னணி இலமல. 
எனப்வ நம் பகளவி இலக்கணததுக்குளபளபய 
சுற்றி்சசுற்றி ்வந்்தது. உ்தாரணததுக்கு இன்மறய 
பமற்கததிய மரபில ்வந்்த அ்மரிக்கத ்தமிழ 
ஆய்வாளர ஜாரஜ் ஹாரட் போன்பறாரின் 
பகளவி சாரந்்த சிந்்தமனக்கு ்வருப்வாம்.  அ்வர 
இந்தியாவுக்கு இரண்டு ோரம்ேரிய மாதிரிகள 
உளளன என்கிறார. ஒன்று சமஸ்கிரு்த மாதிரி, 
இன்்னான்று ்தமிழ மாதிரி என்கிறார. ்தமிழ, 
சமஸ்கிரு்தததுக்கு மாற்று. இம்த விளக்குகிறார 
ஜாரஜ் ஹாரட்.. அ்வமரத்்தாடைரந்து நாம் 
இன்னும் சில்வற்மறக்கூற முடியும். சமஸ்கிரு்தம் 
ப்வரிலலாமல ்தன் நிறதம்த மாற்றி மாற்றிப 
ேரவும்குணம் ்காண்டைது. ்்ஷலடைன் போலக் 
என்ே்வர இது ேற்றி விளக்கிக்கூறுகிறார.  
இக்கருதம்த எடுதது்வந்து ்தமிழ ேற்றி ப்வறு 
பகாணததில பேசலாம். ்தமிழ பிராந்திய 
ம ண் ம ண த ம ்த  வி டை ா ம ல  ப ்வ ம ர 
்வலிமமபேடுததும் ்மாழி. ்்தற்காசியா 
முழுதும் ்தமிழ அரசரகள போனாலும்  
அ்வரகளும் சமஸ்கிரு்ததம்தபய அஙகு நிமல 
நாட்டினார கள. பசாழரகள சமஸ்கிரு்தப 
்ேயமரபய ்தாஙகள ம்வததிருந்்தனர.்வடை்மாழி 
ப்வ்தம் ேர்வ, பிரம்மப்தயக் கிராமஙகமள, 
எலலா்ச பசாழ மன்னரகளும் ஆ்தரிததுக் 
காப்வரி தீரஙகளில உரு்வாக்கினர.  இபபோது 
்தமிழ, பசாழரகளுக்கு நாடு பிடிக்கபேயன் 
ேடைவிலமல எனத்்தரிகிறது. நாடுகமளபபிடிக்க 
க ாற்றுபபோல எலலா இடைஙகளிலும் 
ப்வரிலலாமல ேரவும் சமஸ்கிரு்தம் ப்வண்டும். 
சஸ்கிரு்தம் ்்தற்காசியா முழுதும் ேரவியம்த, 
் ்ஷ ல டை ன்  ப ே ா ல க்  மி க வி ரி ்வ ா க 
எடுததுமரக்கிறார. ்தமிழ அபேடிபேட்டை 
்மாழி அலல. ்தமிழின் ப்வர ஆழமானது. 
பிடுஙகமுடியாது. அ்தன் மீது சமஸ்கிரு்தக் 
காற்று வீசும். காற்று போனதும் மரம் ேமழயது 
போல நிமிரந்துவிடும். விஜயநகர மன்னரகள, 
ந ா ய க் க ர க ள ,  ய ா ர ய ா ப ர ா  சு ம ா ர 
ஆயிரமாண்டுகளாய ்தமிழரலலா்த்வரகள 
்தமிழகதம்த முழுதும் ஆண்டைனர.  ்தமிழ 
அழிந்து போகவிலமல. ்தமிழ எபேடிபேட்டை 
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்மாழி ்யன்றால அது சமஸ்கிரு்ததம்த 
மாற்றித ்தமிழின் ஒரு ேகுதியாக்கும். அது ஒரு 
்வலிமம. நிமறய உ்தாரணஙகள நான் 
்சாலலமுடியும். சமஸ்கிரு்த ‘பலாக்தரமி’ 
என்ேம்த உலக்வழக்கு என மாற்று்வப்தாடு 
அரத்ததம்தயும் மாற்றும். ரசக்பகாட்ோட்மடை, 
புதி்தாக்கி ்தமிழண்ணல கூறு்வது போல ப்வறு 
ஒரு கருத்தாக்கமான ்மயபோடு ஆக்கும். 
்்தாலகாபபியம் அபேடி ்சரிததுக்்காண்டை 
ேல சமஸ்கிரு்த கருத்தாக்கஙகள உண்டு. 
இதுேற்றிய ்்தளிவிலலா்த சிலர சமீேததில, 
சமஸ்கிரு்தம் ்்தாலகாபபியததிற்குளபள ஏறி 
அம்த அரிததுவிட்டைது என ்கக்்கலி 
்காட்டி்ச சரித்தம்த ஓரி்தழ சிறபபு மலராய 
்்வளியிட்டு மகிழந்திருந்்தது.  இபேடித ்தமிழ 
மாதிரியானது, திராவிடைக் கலாசாரஙகளின் 
பிரதிநிதி மட்டுமலலாது ஆதி்வாசிகள ேண்ோடு, 
நாட்டுபபுறவியல போன்றம்வகளுக்கும் 
பிரதிநிதி. அது மட்டு மின்றி, உலக்மஙகும் 
்தன்மண்ணுக்காகப போராடுகிற்வரகளின் 
பிரதிநிதி. எனப்வ புதிய உலக்ச சிந்்தமனகமளத 
்தமிழததுமறகள, புதிய ்தமிழ விளக்கம் மூலம் 
் க ாண்டு ்வ ர ப ்வண்டு ம்  எ ன் கி ப ற ன் . 
ோடைததிட்டைஙகள, சமூகவியல, ்வரலாறு, 
்ததது்வம்,  இலக்கியவியல ்மாழியியல, 
போன்ற்வற்றின்   மிகபபிந்திய சிந்்தமனகபளாடு 
மறுகட்டைமமபபு்ச ்சயயாவிடில இன்மறய 
்தமிழக்கலவி பிரபயாஜனமற்றது. இபேடிபேட்டை 
சிந்்தமனகமள உமரயாசிரியரகளின் ்வழியில 
அ்வரகமள புதி்தாக்கி பமற்்சலலப்வண்டும். 
ோடைதிட்டைஙகள, மாற்றபேடைப்வண்டும்.சஙக 
இலக்கியம், ்்தாலகாபபியம் போன்றன 
அபபோது சிந்்தமனயின் ஊற்றாக மாறும். 
இபபோது இருபேதுபோல, சஙக இலக்கியமும் 
்்தாலகாபபியமும் மாண்வரகளால பமற்பகாள 
காட்டும்,மனனம்்சயயும் ்்வறும் துண்டு 
துணுக்குகளாய இருக்காது .  அரசியல 
அடிமமகளாக இருபேதுபோல சிந்்தமனததுமற 
அடிமமகளாகவும் இருக்கிபறாம்.

்தமிழக்கலவி ்்வறும் ேழமமநிமல்ேற்ற 
கலவியாக இலலாமல எதிரகாலம் பநாக்கிய 
கலவியாக ப்வண்டும். அ்தற்கு உலக்மலலாம் 
உளள சிந்்தமனகமளத ்்தாலகாபபியர அன்று 
அ்வரது உலக அறிம்வ ம்வததுக்்காண்டு 

்வந்்ததுபோல ் சயயப்வண்டும். இம்த விரி்வாக 
இஙபக பேச இடைம் இலமல. 

முந்ம்தய பகளவிமய ஒட்டி இன்்னாரு 
பகளவி: உஙகள ‘்மாழி்தல பகாட்ோடும் 
்தமிழிலக்கியமும்’ என்ற நூல ேற்றியும் 
அதுபோல, ‘திராவிடைம், ்தமிழதப்தசம், 
கம்தயாடைல’என்ற நூல ேற்றியும், ் சாலலுஙகள. 

என்னுமடைய ்மாழி்தல பகாட்ோடு 
நூலேற்றி்ச சமீேததில சில இளம் ஆய்வாளரகள 
ஒரு கலலூரியில ஒரு்வாரம் கணினி ்வகுபபு 
நடைததினாரகள .  அது ்தமிழததுமறகள 
மாறி்வரு்வம்த்சசுட்டின. ்மாழி்தல என்ேது 
கூற்று என்று சஙக இலக்கியம் ்சாலலுபம 
அது்தான். ்தமலவி, ப்தாழி, ்தமல்வன்  
போன்ற்வரகள பேசு்வதுபோல ்த ான் 
அகபோடைலகமள எழு்தமுடியும் என்று ஒரு 
மரபு. இ்தமன மறுவிளக்கம் மூலம் அமனததுலக்ச 
சிந்்தமனயாக, மாரக்சியம், ்மாழியியல, 
்வடி்வவியல பே ான்ற  சி ந் ்தமனகளில 
்ோது்சசிந்்தமனயாக மாற்றலாம். இ்தற்கு 
ரஷயாவின் மமக்பகல ேக்தின் என்ே்வரின் 
சிந்்தமனகள ்தமிழில, ்தமிழுக்காகப ேயன் 
ேடுத்தபேட்டைன. ேக்தின், ரஷயாவில புரட்சி 
்வந்்த க ாலததில உரு்வான்வர .  அ்வர 
சி ந் ்த ம ன க ம ள  ஓ ர ள வு 
விரி்வாகபேடிததிருக்கிபறன். எனக்கு இன்மறய 
சூழலிருந்து ே ா ர க்கும்பே ாது அ்வமர 
்வள ர ம ா ர க் சி ய  முன் பன ாடி  என் ப ற 
கூறதப்தான்றுகிறது. ்டைரி ஈகிளடைன் கூடை 
அபேடித்தான் கூறுகிறார. இந்்த பமபல 
குறிபபிட்டை என் நூல 27 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
்வந்்தது. மீண்டும் புதிய ேதிபபு ்காண்டு்வந்து 
இபபோது வி்வாதிக்கிறாரகள. ்மாழி்தல 
(கூற்று) என்ேது ேரஸ்ேரம் உமரயாடு்தல. இம்த 
‘மடைலாஜிக்’ என அமழபோர ேக்தின். ்தமிழில 
்வடி்வமமத்த ்மாழி்தல பகாட்ோடு ேக்தின் 
பகாட்ோடு மட்டும் அலல. ேக்திமன்ச சற்று 
மாற்றி ப்வறு சிலமர்சபச ரதது ,  சஙக 
இலக்கியததுக்கு ஏற்ே மறு்வடி்வமமபபு்ச 
்சயயபேட்டைது. ஏ்னன்றால நம் மரபு ப்வறு. 
இ்தன் மூலம் ்தமிழில அபபோது ்வந்்த 
புதுக்கவிம்தகமள விமரிசனம் ்சயயலாம் என 
உ ்த ா ர ண ம்  ் க ா டு ப ே ்த ன்  மூ ல ம் 
நீட்சிபேடுத்தபேட்டைது. கூற்றுக் பகாட்ோடு, 
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இபேடித  ்தமிழபபுதுக்கவிம்தக்பகற்ற மாரக்சிய 
அடிபேமடை ் காண்டை விமரிசனமாக மாற்றமுற்று 
உரு்வானது. அ்தற்கு ப்வாலஷி்னாவின், 
'மாரக்சியமும் ்மாழித ்ததது்வமும்' என்ற 
நூலின், சில ்தரக்கஙகள ேயன் ேடுத்தபேட்டைன. 
மனி்த குல ்மாழிகளின் உளபள இருக்கும் 
உமரயாடைல என்ற ேண்பின் ்ததது்வமாய 
மாரக்சியதம்த மறு ்வடி்வமமபபு ் சயதிருபோர 
்்வாலஷி்னாவ். ் மாழி என்றாபல உமரயாடைல 
்தாபன. நம் ்தமிழன் கண்டுபிடித்த கூற்று, 
்்வறும் கா்தல சம்ேத்தபேட்டை சிந்்தமன 
என்ேம்த மாற்றி, இபேடி உலக்சசிந்்தமனயான 
மாரக்சியமாக்க முடிந்்தது.ஆனால எனக்கு 
என்ன வியபபுத ்்தரியுமா ? 27ஆண்டுகள 
்வமர ஏன் இந்்த முயற்சிமயத ்தமிழில 
மாரக்சிய்வாதிகள கண்டு்காளளளவிலமல? 
அ்வரகள அளவு ேடித்த்வரகள ப்வறு யாரும் 
இ ல ம ல ப ய .  இ ப ப ே ா து ம்  கூ டை  
்தமிழததுமறயினர்தான் இதுேற்றி ஒரு 
‘்்வபினார’ ்வகுபபு நடைததினாரகபள ஒழிய 
மாரக்சியர கள அலல. இன்னும் ்தமிழ்சசூழலில 
நாம் தீரக்கா்த ்ததது்வபபிர்சசமனகள 
இருக்கின்றன என்ேம்தத ்தான் இது காட்டுகிறது. 
்தமிழரகள அளவு ்மாழிேற்றி அக்கமர 
காட்டுே்வரகள உலகததில யாருண்டு? ்தமிழரகள 

ஒவ்்்வாரு காலததிலும் ்தமிழ மூலமாகப்வ 
உலமகப புரிந்திருக்கிறாரகள. இருந்்தமிபழ 
உன்னால இருந்ப்தன் இமமபயார விருந்்தமிழ்தம் 
என்றாலும் ப்வண்படைன் என்ற கூபோடு 
எம்தக்காட்டுகிறது? அந்நியர ஆட்சி காலததில 
ஒரு இலக்கிய ்வடி்வதம்த உரு்வாக்கி ்தமிழததூது 
என்கிறாரகள.அதுபோல, ்வடைப்வஙகடைம் 
்்தன்குமரி ஆயிமடை ்தமிழ கூறும் நலலுலகம் 
என்று ்தமிழகததுக்கு எலமல ்வகுக்கிறாரகள. 
பிளமளத்தமிழ என்று இன்்னாரு இலக்கிய 
்வமகக்கு ்ேயரசூட்டுகிறாரகள. ஒன்றும் 
ப்வண்டைாம் , ்மாழிபபோராட்டைததின் 
மூலம்்தாபன ்தமிழரகள ஒன்றிமணந்து 
அமனததிந்தியக் கட்சிகள இனி ப்வண்டைாம் 
என்று  முடி்்வடுத ்த ா ர க ள .  ஆன ால 
்்வாலஷி்னாவின் (இ்வரும் ேக்தினும் ஒரு்வபர 
என்றும் ேக்தின் ஓரிடைததில கூறு்வார.) 
்மாழியியல மாரக்சியம் நமக்கு ஏன் இன்னும் 
்மாழி்ேயரபோக ்வரவிலமல? இடைதுசாரிகளின் 
அக்கமரக்கு உளளாகவிலமல? எவ்்வளவு ரஷய 
நூ ல க ள  ் ம ா ழி ் ே ய ர த து ள ப ள ா ம் .  
்்வாலஷி்னாவ் கூறும் ்மாழியல மிகவும் 
விததியாசமான ் மாழியியல.  ் ்தாலகாபபியம் 
ேடித்த எனக்குத ்்தாலகாபபியததின் 
்ததது்வ்சசாரம் உளள நூல அது என்று 
கூறத்தயக்கபம இலமல. ேடிக்கப்வண்டிய 
முமறயில ேடித்தால நான் ் சால்வது விளஙகும். 
நம் ் மாழியியல துமறகள அக்கமர காட்டைாது. 
அ்தற்கு ப்வறுகாரணம். 

அடுதது, திராவிடைம், ்தமிழதப்தசம் , 
கம்தயாடைல என்ற நூல ேற்றிக்்காஞ்சம் 
பேசுகிபறன். இக்கட்டுமரகமள 2009- இல 
ஈழததில போரநடைக்கும்போது ஒரு இ்தழில 
்்தாடைராக எழுதிபனன்.  ்தமிழ ேற்றி 
கால்மலலாம் ஏன் ்தமிழரகள பேசிக்்காண்படை 
இருந்்தாரகள என அபபோது எனக்கு ஒரு 
பகளவி உரு்வானது. அபபோது்தான் சஙக 
இலக்கியம் கூறிய, சிலபேதிகாரம் ்வலியுறுததிய, 
்தமிழ பேசும் அத்தமன பேருக்குமான ஒற்மறத 
்தமிழ அரசியல அமடையாளம் ்தமிழர ்வரலாற்றில 
ஆயிரமாண்டுகளுக்கு பமல இலலாமல இருந்்தது 
்்தரிந்்தது. அ்தமனத ‘்தமிழ அரசியல’ என 
அண்ணா அமழதது ஊ்ரலலாம் போய 
் ச ா ற் ் ே ா ழி ்வ ா ற் றி  மீ ண் டு ம் 
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ஆயிரமாண்டுகளுக்குப பிறகு உரு்வாக்கினார. 
இத்தாலியின் விடு்தமலக்குப போராடிய 
மாஜினி, கரிோலடி என்்றலலாம் அ்வர அன்று 
்சான்ன்தன் அரத்தம் இது்தான். அ்தற்கு, 
் ே ரி ய ா ரி ன்  ே கு த ்த றி வு 
அண்ணாவுக்குபேயன்ேட்டைது ்்தரிந்்தது. 
்ேரியாரும் அண்ணாவும் பமற்கததிய 
்ரமனசான்ஸ் சிந்்தமனயால ்தாக்கம் 
்ேற்ற்வரகள. ேகுத்தறிம்வ அளவுபகாலாக 
ம ்வ த து ்ச  சி ந் தி ப ே ்வ ர க ள .  நி க ர ற் ற 
சிந்்தமனயாளரகள. அததுடைன் ோரதி்தாசன் 
1930 இலிருந்து ்சய்த ்தமிழ உணரவு 
்வலியுறுத்தல அண்ணாவுக்குபேயன் ேட்டைது.  
அடிக்கட்டுமானம் பமற்கட்டுமானம் என்று 
நாம் ோரத்த வி்ஷயததுக்கு ்வருப்வாம். 
அடிக் கட்டும ானம்  இறுதிய ா க த ்த ான் 
தீரமானிக்கும் என்ற மாரக்சின் ்வாசகததில 
உளள ்ோருளா்தாரம்  ‘இறுதியில ்தான் 
தீரமானிக்கும்’  என்ற ்சாற்கமள விளக்க 
ப்வண்டும். ்தமிழ உணரவு என்ேது கருததுக் 
கலபபு உளளது. கருதம்த, ்ோருள்தன்மம 
உளள கருத்்தன்றும் ் ோருள்தன்மம இலலா்த 
கருதது என்று பிரிக்கலாம். ்ோருள்தன்மம 
உளள ்தமிழஉணரம்வ மாரக்சிய ்ததது்வம் 
ஏற்கப்வண்டும். அபேடி அது அடித்தட்டு்சசிந்
்தமனயாகிவிடுகிறது.இது போல்சசிந்்தமன 
அ லதூ ச ரி டைமு ம்  கி ர ா ம் ஷ சி யிடைமு ம் 
காணபேடுகிறது. இபேடிபேட்டை சிந்்தமனகள 
அந்்த எனது நூலில உண்டு.

உஙகளின் மு்தல நா்வல ஏற்கனப்வ 
்சாலலபேட்டை மனி்தரகள, ்தமிழ இலக்கிய 
உலகில ஏற்ேடுததிய சலசலபபுகள, அந்்த 
நா்வமலபபுறக்கணிபே்தற்காக நிகழந்்த அறிவு 
ஜீ வி க ளி ன்  மு ன் ் ன டு ப பு க ள  ஒ ரு 
்ேருஙகம்தயாடைலாக உலவிய காலஙகள 
ேற்றி...

ஏற்கனப்வ ் சாலலபேட்டை மனி்தரகள ‘என்ற 
நா்வல 1985 இல ்வந்்தது. அ்தன் ்வாக்கியஙகள 
புதுமமயானம்வ. அது்வமர அபேடிபேட்டை 
்வ ா க் கி ய ங க ம ள  ஒ ரு  ந ா ்வ லி ல 
ேயன்ேடுத்தமுடியமா என யாரும் முயற்சி 
்சயயவிலமல. எனப்வ நிமறய சலசலபபு 
ஏற்ேட்டைது. ்தமிழின் மு்தல மாய எ்தாரத்த 
நா்வல என அமழக்கபேட்டைது. ஒரு ோததிரம் 

்தன் நிழபலாடு சீட்டு விமளயாடுகிறது. 
பீரஙகிமய மந்திர்வா்தம் ்சயது ்சயலிழக்க 
ம்வக்கமுடியும் எனப பேசபேடுகிறது. ஒரு்வரின் 
உடைலில சிலந்தி ்வமல பின்னுகிறது . 
ேடுததுக்கிடைக்கிற முதிய்வரின் உடைலில இமலகள 
முமளக்கின்றன. இபேடி ேடிமஙகள மூலம் 
உரு்வான நா்வல. சாகிததிய அக்காடைமியின் 
்தமிழபபிரிவின் பமநாள ஒருஙகிமணபோளர 
நா்சசிமுதது, இந்நா்வல குமரி மா்வட்டை 
நாட்டுபபுறவியலில இருந்து ்வந்்தது என்றார.

க.நா.சு.இந்்த நா்வல மீது ஒரு கருத்தரஙகு 
ம்வததுபோரக்க விரும்பினார என ஒரு முமற 
அ்வபராடு ் டைலலியில இருந்்த ் ேண்பணஸ்்வரன் 
கூ ட் டை த தி ல  ப ே சி ன ா ர . ப க ா ண ங கி 
அ்தமனபேடிததுவிட்டு என்மனப ோரக்க 
்ேஙகளுருக்கு ்வந்்தார. அ்வர எழுததுக்கள 
ப்வறுமுமறயில மாற அது காரணமாக இருந்்தது. 
இன்னும் ேலரும் நீள்வாக்கியஙகள ம்வதது 
எழுது்வது, மாயஙகமளம்வதது எழுது்வது 
போன்ற்வற்மறப ேயன்ேடுததி எழு்த இந்்த 
நா்வல ோம்த  உரு்வாக்கியது. நிமறய 
்வா்தவி்வா்தஙகள ்வந்்தன .  அதிகமான 
விமரிசனஙகள ்வந்்தன. முபேது நாற்ேதுபேர 
எழுதியிருபோரகள. இலக்கிய உலக சூது 
்வாதுகள ேற்றி, அம்வகமள இன்று பேசு்வ்தால 
என்ன ேயன் ? இதுபோன்ற நா்வலகள 
சஙகத்தமிழின் உளளுமற போன்ற்வற்றின் ஒரு 
பு து ்வ ம க த  ் ்த ா டை ர ்ச சி .  இ ப ே டி , 
பமபலாட்டைமான ஆஙகிலக் கம்த்சாலலல 
ோணியின் ேலகீனம் ்தமிழ ்வரலாற்றில 
்்வளிபேட்டைது. ்தமிழ மரபிற்குள இருக்கும் 
கம்தமரபு  இக்கட்டைததில ்்வளிபேட்டைது.

சரிததிரததில ேடிந்்த நிழலகள ’நா்வலும் 
அரசியல பின்புலதம்தக் ் காண்டைது்தான். இது 
ே ர ்வ ல ா க  ்த மி ழ  ்வ ா ச க ர க ள ா ல 
்வரப்வற்கபேட்டை்தா? 

நீஙகள குறிபபிடும் அந்்த நா்வலிலும் 
ே டி ம மு ம ற க்  க ம ்த  ் ச ா ல ல ம ல ப 
ேயன்ேடுததிபனன். அது என் இரண்டைா்வது 
நா்வல. ஒரு ராணி. அ்வள ்்தகி்மாலா 
என்றமழக்கபேடும் மக்களின் ர ாணி. 
கண்மூடியேடிபய அ்வளால ோரக்கமுடியும். 
அ்வளுக்கு இரண்டு குழந்ம்தகள, ஒரு்வன் ஒபர 
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பநரததில இரண்டு இடைஙகளில நிற்ோன். 
இபேடிக்கம்த போகும். இம்வ விததியாசமான 
நா்வலகள. ஏன் இபேடி எழு்தபேட்டைன? என்று 
ஒரு பகளவி ்வரும். அ்தற்குபபோகப்வண் டும். 
புதுக்கவிம்த இன்று ஒரு ஐம்ே்தாயிரம்  
்தமிழரகள எழு்தமாட்டைார களா? ஐந்து இலட்சம் 
பேர ேடிக்கமாட்டைாரகளா? புதுக்கவிம்த 
்வந்்ததும் ்தமிழ ்வாக்கியம், கருதம்த்ச ் சாலலும் 
முமற, ்தமலகீழாகிவிட்டைது. ேக்தி காலததில 
்சால ்தான் கடைவுள. ்சாலமலயும், அது 
குறிபபிடும் ்ோருமளயும் பிரிக்கமுடியாது. 
புதுக்கவிம்தக் காலததில ்சால அது சுட்டும் 
்ோருள அலல. அ்தனால ஒரு கவிஞர மூக்மக 
ஒளிதது ம்வதப்தன் என்கிறார. இஙகு மூக்கு 
என்ேது மூக்கு அலல. இன்்னாரு்வர மகமயத 
ப்தாளமுமனத ்்தாஙகல என்ோர. மக என்ன 
என்ேது, அன்று அ்வருக்குத்்தரியவிலமல. 
இந்்தக் கட்டைததில மரோன ்வாக்கியததில 
நா்வல எழுதினால ,்வாக்கியததில ்ோருள 
்தஙகாது. அ்தனால புதுவி்த புமனவு்மாழி 
்வருகிறது.எத்தமன ்ேட்டிசன் எழுதினாலும் 
அதிகாரிக்கு அ்தன் ்மாழி புரி்வதிலமல.  
ப்வறு ஏப்தா ் சயயப்வண்டியுளளது. மகயூட்டு 
பகாடுக்கப்வண்டியுளளது. நூறு ்வருடைஙகளுக்கு 
முன்பு அபேடி இலமல. புதுக்கவிம்த ்வந்்த 
போப்த சமூகததிற்குள ஒருவி்த ் மாழிபபிர்சசமன 
்வ ந் து  வி ட்டை து  எ ன் ப ற  ் ே ா ரு ள . 
காட்சிமயபேடைம் பிடிக்கும் ேடிமம் கவிம்தக்குள 
்வரும் போப்த எழுதது, ேயன் இலமல மனதில 
ேடைம் போடு்தபல முக்கியம் என்று ஆகிவிட்டைது. 

ஜி.பக எழுதிய மரம நா்வல என்னும் 
உஙகளின் புதினம் ் ேௌத்த சமண முரண்ோடுகள 
போன்ற கனமான வி்ஷயஙகள குறிததுப பேசிய 
ஒரு நா்வல என்றாலும், அ்தன் ்தமலபபு, 
நா்வலின் கனதம்தக் குமறததுவிட்டை்தாக 
நிமனக்கிறீரகளா?

 ஜி.பக.எழுதிய மரம நா்வல’ என்ேது எனது 
மூன்றா்வது நா்வல.இந்்த நா்வல ேற்றி்ச 
் ச ா லலுமுன் பு  சி ல  வி ச ய ங க ம ள ்ச 
்சாலலப்வண்டும்.சஙக இலக்கியம் அறிவு 
மரபிலிருந்து ்வருகிறது.  மணிபமகமல, 
சீ்வகசிந்்தாமணி, திருக்குறள, சிற்றிலக்கியம் 
எலலாம் அப்த மரபு. அ்தற்குக்காரணம் சமணம், 
்ேௌத்தம் ்வலியுறுததிய அறிவு மரபு . 

புற்வயமாக்ச சித்தரிக்கும் மரபு. கம்தமய 
இமணபபுக்கள மூலம் உரு்வாக்கலாம். மாறாக, 
ேக்தி மரபு ேலல்வர அறிமுகபேடுததிய சஸ்கிரு்த 
உணரவு மரபிலிருந்து ்வருகிறது. அஙகு, ்தன்மன 
மறத்தல முக்கியம். அறிவு மரபு ்தரக்கததின் 
மரபு. அறிவு மரமே ்வலியுறுததும் என் 
நா்வலகள  சஙக இலக்கிய அறிவு மரபின் 
்்தாடைர்சசி எனலாம். குறிபோய நீஙகள 
பகட்கும் ‘ஜி.பக.எழுதிய மரமநா்வல’, ேல 
விசயஙகளின் குவி மமயம். இந்்த நா்வல ்வந்்த 
பநரம் ோபரி மசூதி, ்வலதுசாரியினரால 
உ ம டை க் க ப ே ட் டை து .  எ ன்  ந ா ்வ லி ல 
ம்தக்்காமலகள நடைக்கும். ஒரு மிகபேழஙகால 
கற்ேமனயான நாடு ்வரும். சுருஙமக எனப்ேயர. 
சி ல ப ேதி க ா ர த தில  ்வரும்  இ ்ச் ச ா ல 
கிபரக்க்ச்சால என்ோர ம்வயாபுரிபபிளமள. 
அம்த இந்்த நா்வல எடுததுப ேல வி்தமான 
்ததது்வம், நூலாய்சசி , ம்த ஆராய்சசி , 
போன்ற்வற்மற அடிபேமடையாய ம்வதது 
எழு்தபேட்டைது .  ஒரு ்ே ௌ த்த  துறவி 
்காமலகமளக் கண்டுபிடித துக் ்காண்படை 
்வரு்வார. இதப்தாடு இந்்த நா்வமல எழுதியது 
யார என்ற பகளவியும் ்வரும். இமடையிடைபய 
அக்பகளவி குறிபபுகளாய ்வந்துபகாண்படை 
இருக்கும். கமடைசியில ஓர இலஙமகத ்தமிழர 
்தான் எழுதினார என இக்பகளவிகமளக் 
குறிபபுகள ்வழிபய பகட்கும் கம்த்சாலலி 
முடிவுக்கு ்வரு்வார. இது நா்வலுக்கு ்்வளிபய.  
மரமநா்வல ்வடிவில ேல ஆயிரம் ்தக்வலகளுடைன் 
எழு்தபேட்டை அரசியல நா்வல. கட்டைடைக்கமல 
ேற்றி ேல ்தக்வலகள உண்டு. கட்டைடைக்கமல 
்்தாடைரோன ேலப்வறு கமல்ச்சாற்கள ்வரும். 
்காமலகள, துபபு துலக்கும் உததிகள, 
்காலலும் முமறகள எலலாம் உண்டு.இபேடி 
எழுது்வது இன்று ஓர உலக மரபு. இந்்த ஒரு 
நா்வல ்தான் இபேடித ்தமிழில உளளது என்று 
கருதுகிபறன். ேமடைபபு எழுத து ஒரு ரயில 
ேயண பநரபபோக்குக்காய எழு்தபேடு்வது 
அலல. உடைனடி ்வாசகரகமளக் க்வராவிட்டைாலும் 
அம்வ அந்்த ் மாழியில ்வரப்வண்டும். உலகில 
ேல நா்வலகள முக்கியமாய, பஜம்ஸ் ஜாயஸ் 
போன்பற ா ர  எழுது்வது உடைனடியாக 
நுகர்வ்தற்காக அலல. மாரக்ஸ் ்சான்னது 
போல நுகர்வது என்ேது, சரக்கு உற்ேததிபயாடு 
்்தாடைரபு ்காண்டைது. இலக்கிய உற்ேததி, 
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சரக்கு உற்ேததி அலல. இலக்கியம் ஒரு வி்த 
புதிய அறிவு.மனி்தகுலம் கண்டுபிடித்த எலலா 
சாஸ்திரஙகமளயும் விடை விததியாசமான 
கண்டுபிடிபபு. ஏ்னனில ஒவ்்்வாரு புமனவும் 
முந்தியதிலிருந்து மாறுேடும். இந்்த நா்வலில ேல 
புத்தகஙகளின் கம்தகள ்வரும். எழுத்தாளர 
போரஹஸ் அ்வர கம்தயில கூறும் லாட்டைரி 
சீட்டு ்வரும்.போரஹஸும் ஒரு சிறந்்த மரமக்கம்த 
எழுத்தாளர ்்தரியுமா? ஊடும் ோவுமாய ேல 
நூலகளின் ேகுதிகளில இருந்து ் காண்டு்வந்்தது  
போல சில இடைஙகளில இந்்த நா்வலில 
எழு்தபேட்டிருக்கும். ் ோயநூலகள ேற்றி ்வரும். 
எண் முந்நூற்றிஅறுேதம்தந்தின் ரகசியம் ்வரும். 
இந்்த நா்வலில மிகபேல குடும்ே்வரலாறுகள 
்வரும். ேல அரச குடும்ேஙகளின் கம்தகள 
்வரும்.இம்வ எலலாம் ம்தஙகளின் போராட்டைப 
பின்னணியில, ம்தததுக்குள விழுந்துளள 
இந்தியாவின் இன்மறய ்வரலாறுபோல 
இருக்கும். ஆனால புற ்வடி்வததில ஒரு மரமக் 
கம்த.இ்தன் ்தமலபபு இ்தன் முக்கியதது்வதம்தக் 
குமறத்த்தாக நான் நிமனக்கவிலமல.   இம்த, 
அந்்தக்காலததில ேடித்த நண்ேர ஆ்த்வன் 
தீட்சண்யா மிகக்குறுகிய காலததில ஒபர 
அமரவில ேடித்த்தாய ்சான்னார.

்வாரசாவிலிருந்து ஒரு கடைவுள என்னும் 
உஙகளது நா்வல ஒரு புலம்்ேயர இலக்கியம் 
எனக்்காளளலாமா? அந்்த நா்வலுக்கு எந்்த 
்வமகயான ்வரப்வற்பு கிமடைத்தது? அபநகமாக, 
இந்்த நா்வல ்தமிழ ்வாசகரகமளவிடை 
கன்னடைததில ்மாழி்ேயரக்கபேட்டை்தால 
கன்னடை ்வாசகரகமள அதிகம் ்சன்றமடைந்்தது 
என்று ்சாலலலாமா? 

்வாரசாவில ஒரு கடைவுள ‘எனக்கு ப்வறுேட்டை 
அனுே்வதம்த எழுதும்போதும் எழுதிய பின்னும் 
்காடுத்தது. ்ேரிய நா்வல சுமார 450 
ேக்கஙகள. இது நீஙகள ்சால்வதுபோல புலம் 
்ேயர்தல ேற்றிய நா்வல. ்தமிழரகள எவ்்வளவு 
சிக்கலான ோம்தயில புலம் ்ேயரகிறாரகள 
எனக் கூறியது. ்வாரஸாவில நான் பேராசிரியனாக 
இருந்்த போது ஆறுமா்தஙகள அதிகம் 
இருக்கப்வண்டும் என்றனர. நிமறய ஓயவு 
இருந்்தது. அஙகு இருந்்த பிரிட்டீஷ நூலகததில 
ஏற்கனப்வ ேல ஆஙகில நா்வலகமளப 
ேடிததிருந்்த சூழலில நா்வல எழுதும் ஆமச 

்வந்்தது. இரண்டு நா்வலகமள எழுதிபனன்.  
அதில ஒன்று இது. இதில கிழக்கும் பமற்கும் 
சந்திக்கிற கம்த அமமபபு ்வருகிறது . 
ேரமாவிலிருந்து இரண்டைாம் உலகபபோரின் 
போது திரும்பி்வரும் ஒரு பகாயம்புததூர 
்த மி ழ ர ,  ்த னி ய ா ய  வி டை ப ே ட் டு 
உயிருக்குபபோர ாடும்  மூன்று ்வயது 
மஙபகாலியப்ேண் குழந்ம்தமயக் காபோற்றி 
எடுததுக்்காண்டு ்வருகிறார. அக்குழந்ம்த, 
பகாம்வயில ஒரு ்தமிழக்குழந்ம்தயாக 
்வளரகிறாள. அந்்த நலல மனி்தர ்தன்னுமடைய 
மற்ற ் ேண்கமளபபோல எந்்த விததியாசமுமற்ற 
வி்தமாக ்வளரக்கிறார. ்தமிழபேசி ்வளரந்து ஒரு 
்தமிழருக்குத திருமணமாகிறாள அப்ேண்.  
அ்வள ்ேற்்றடுத்த  மகன் சந்திரன். சந்திரன் 
்வளரந்து 2005 ்வாக்கில ்வாரசாவுக்குப 
போகிறான். இரண்டைாம் உலக யுத்தததின் 
எ்சசஙகளுக்கு இமடையில ்வாழும் ேலமர்ச 
சந்திக்கிறான். இபேடிக் கிழக்கில  யுத்தததின் 
போது கண்்டைடுக்கபேட்டை ்தாயின் ்வயிற்றில 
பிறந்்த ஒரு்வன், பமற்கில யுத்தத்தால 
உமடைக்கபேட்டை நகரில சுற்றிததிரிகிறான். 
அபபோது ்தன்மன யா்ரன வின்வாமல 
்தன்னுடைன் ்வா என அமழக்கும் போலந்து 
நாட்டுப ்ேண்ணான  அன்னாவுடைன் 
்சலகிறான். ்தன் ்வரலாற்மற்ச ்சாலகிறான். 
சமஸ்கிரு்தம் ேடிதது இந்தியவியல அறிஞனாகி, 
்வ ா ர ச ா  ே ல க ம ல க ழ க த தி ல 
கற்பிததுக்்காண்டிருக்கும்போது ் காலலேடுகிற 
ஒரு்வனின் ்தஙமகமயயும் சந்திக்கிறான். அ்வமள 
அடிக்கடி சந்திக்கும் போது போலந்தின் 
சரிததிரம் அப்ேண்ணின் உளவியல மூலம் 
புரிகிறது. ்தமிழநாட்டிலிருந்து மாஸ்பகா 
்வழியாக போலந்துக்கு்ச சட்டைவிபரா்தமாக 
்வரும் போது ்ஜரமனியில மாட்டிக்்காண்டு 
சிமறயில இருந்்த்வர சி்வபநசம். அ்வர 
இன்்னாரு ோததிரம். சந்திரன், அ்வருடைன் 
்நருக்கமாகப ேழகுகிறான். சி்வபநசம், சிமற 
மருதது்வமமனயில சயபராகததுக்கு சிகி்சமச 
்ேறும் போது ஹிட்லரின் நாசி்வம்த முகாமில 
நரசாக இருந்்த ோரம்வயிழந்்த மூ்தாட்டியின், 
இரவில மட்டும் ேணி்சயே்வர, அன்புக்கு 
ஆளாகிறார. அம்மூ்தாட்டி, நாசி ்வம்த முகாமில 
ேல ்ஜரமனியர போல ஒரு காலததில 
ேணியில இருந்்தாலும் சயபராகத்தால 
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பீடிக்கபேட்டை சி்வபநசததின் ்தமலமய ்வருடி  
சி்வபநசததுக்கு  உயிர ்வாழும் ஆமசமய  
ஏற்ேடுததுகிறார . சந்திரன் ்தன் இறந்்த 
மமனவியின் கம்தமயப போலந்தில ேததிரிமக 
ஒன்றில, ்தான் அஙகு மு்தலில சந்தித்த அன்னா 
உ்தவிபயாடு பிரசுரிக்கிறான். ஆதி்வாசிகளுக்கு 
உ்தவிய தீவிர ்வாதி என  போலீஸ் 
என்்கௌன்டைரில ்காலலபேட்டை மருதது்வ 
மாண்வனான,  மமனவியின் ்தம்பி ேற்றியும் 
அபேததிரிமகயில கம்தபோல எழு்தபேடுகிறது. 
இபேடி கிழக்கும் பமற்கும்  ்்தாடைரந்து 
நா்வலில ்காண்டு்வரபேடுகின்றன.  இது ஒரு 
அமனததுலக மதிபபீடுகமளக் ் காண்டை நா்வல. 
யுத்தம், நாசிசம், நாசிசக் ்காடுமமகள, 
இந்தியாவிலிருந்து பமற்கு, எம்ததப்தடுகிறது 
போன்ற பகளவிகள புமன்வாக்கபேட்டைன. 
இழந்துபோன எம்தபயா கண்டைமடைய ஐபராபோ 
ஏன் ்தனக்கான இந்தியாம்வக் கட்டைமமக்க 
விரும்புகிறது? அதுபோல இஙகிருந்து ஐபராபோ 
போன சந்திரன், சி்வபநசம் அதீ்த ஆற்றல 
உளள்வரா இலமலயா என பயாசிதது முடிவுக்கு 
்வர முடியாமல இறுதி்வமர, ்தடுமாறுகிறான். 

இ ந் ்த  ந ா ்வ ல  க ன டை ா  ந ா ட் டு 
இலக்கியதப்தாட்டைம் அமமபோல 2008-இல 
்்வளி ்வந்்த சிறந்்த ்தமிழ நா்வல விருது்ேற்றது.  
நான் நா்வல பிரதி அனுபோவிட்டைாலும் 
அ்வரகபள ்வாசிததுப ோரதது விருது அளித்தனர. 
கன்னடைததில ்மாழி்ேயரக்கபேட்டைபோது 
மிக்சசிறந்்த ்மாழி்ேயரபபு நா்வலுக்கான 
விரும்த கரநாடைக அரசிடைமிருந்து 2016 இல 
்ேற்றது .  அதுபோல ஒபர ஆண்டில 
கரநாடைகததில ஆயிரம் பிரதிகள விற்றன. 
அபபோது ்தான் ்தமிழ ்வாசகரகள ேற்றி 
பயாசிதப்தன். நம் நா்வல ்வாசகரகள கலகி, 
ஆனந்்தவிகடைன் ேததிரிமக நா்வலகளால 
தீ ர ம ா னி க் க ப ே ட் டை   ் ே ண் க ளி ன் 
்வாசிபபுபேழக்கத்தால ்தாக்கம் ்ேற்ற்வரகள. 
அ்வரகமள ் ஜயகாந்்தன் அப்த ேததிரிமககளில 
எழுதி மாற்றபோரத்தார. அ்தற்குள சுஜா்தா 
்வந்துவிட்டைார. இலக்கிய நா்வல ப்வறு்வமக 
்வாசகரகமளக்்காண்டைது. சிறு ேததிரிமககள 
இத்தமகய ்வாசகரகமள உரு்வாக்கத ் ்தாடைரந்து 
முயற்சித்தது. சமூக்சசூழல ்தான் எலலா்வற்மறயும் 
தீரமானிக்கிறது. ்தமிழிலும் சிறு்வட்டை ்வாசகரகள 
்வாசிக்கும் ேமடைபபுகள, ்ேரு்வாரி ்வாசகரகள 

ேடிக்கும் நூலகள என்ற ோகுோடு ்வந்துவிட்டைது.
இத்தாலியின் எழுத்தாளரான இட்டைாபலா 
காலவிபனா இத்தாலிய ேததிபேகம் ஒன்றில 
ப்வமலோரத்தார. அ்வருமடைய ோரக்க ‘முடியா 
நகரஙகள’ என்ற சிறுநா்வல உலக அளவில 
விற்ேமனயில சா்தமன ேமடைக்கும் என்று அ்வர 
எதிரோரக்கவிலமல. அ்வர ேதிபேக அளவு 
பகால ்்தரிந்்த்வர. அ்தனால அது சா்தமன 
ேமடைத்தது. நாம் ேடித்தாலும் அந்்த நா்வலில 
அமனததுல விற்ேமன சா்தமன புரியும் 
என்ச்சாலல எந்்த அம்சமும் அதில இலமல 
என்ே்தறிப்வாம். மாரக்பகாபோபலாவும் 
குபளாயகானும் ேல நகரஙகமளபேற்றி 
பேசிக்்காண்படை யிருக்கிறாரகள. ஆனால அது 
சிறந்்த நா்வல. ஒரு ்வாசகன் நிமறய இலக்கியம் 
ேடிக்கும்போது இலக்கிய அளவுபோல மனதில 
உரு்வாகும். இலக்கிய்சசிறபமே அளந்து கூறும் 
அளவு பகால சிக்கலானது. இ்தற்கு, கமலஞராக 
இருந்்தால போதும், நமக்கு அந்்த அளவுபகால 
பிடிேடும் என்று சிலர கூறுகின்றனர.  கமலஞராக 
இருபேது என்றால என்ன? ப்வறு என்ன? 
கமலஞன் பிறக்கிறான் என்று்தாபன ்ோருள. 
யார பநரடியாகப்வா மமறமுகமாகப்வா பிறவி 
ேற்றிக்கூறுகிறாபனா அ்வன் யார என்ேது 
நமக்குத ்்தரியா்தா? சரி, விடுப்வாம். 
இத்தாலியில இட்டைாபலா காலவிபனா எழுதிய 
மு்தல நா்வல ஒன்று உண்டு. அது ப்வறு 
்வமகயானது. நான் அம்தபேடிதப்தன். அகிலன் 
ோணியில அம்த எழு்தலாம். இத்தாலியில 
இன்்னாரு நா்வலாசிரியர இருந்்தார . 
உம்்ேரதப்தா இக்பகா என்று ்ேயர. அ்வரும் 
உலகபபுகழ ்ேற்ற நா்வலகமள எழுதினார. 
அ்வர அஙகுப பேராசிரியர. அ்வரும் காலவிபனா 
போல அறிம்வ ம்வதது நா்வல எழு்தலாம் 
எனக்காட்டுே்வர .  ஆனால இரு்வரின் 
நா்வலகளுக்கும் எந்்த சம்ேந்்தமும் இலமல. 
இபபோது ்சாலலுஙகள ்வாசகரகமளக் 
கணிக்கமுடியுமா? கன்னடைததில கூடை ஏற்கனப்வ 
ஆஙகிலப பே ர ாசிரியரகள கூட்டைாக 
கன்னடைததில எழுதி, ஒரு ஐம்ேது ஆண்டுகளாக 
்தரமான ்வாசகரகமள உரு்வாக்கினாரகள.    
அடிபேமடையில ஒரு ்மாழியின் சூழல 
முக்கியம். எனக்கு ்மாழியின் ஆழததில சரடு 
போல ஓடும் மரபு, ்தமிழ போன்ற ்மாழியில 
முக்கியம் என்று ேடுகிறது. அது சஙக இலக்கிய 
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அறிவு மரோ மததியகால ேக்தி மரோ? எ்தன் 
அடிபேமடையில ்தரமான ்வாசகரகமள 
உரு்வாக்கு்வது? இது ்வமர ்தமிழில இருந்்த, 
இலக்கியதம்த மட்டும் ்வலியுறுததும்  ஒபர 
அளவு பகால க.நா.சு. உரு்வாக்கியது. அது 
எண்ேதுகளிபலபய காலா்வதி ஆகிவிட்டைது. 
அபபோது எட்டுமணிபநரபபேட்டி ஒன்று 
அ்வருடைன் எடுதப்தாம் . அதில அ்வர சமூகவியல 
என்ேது என்ன என்று ்தனக்குத்்தரியாது 
என்ற ா ர .  அ்வருமடைய ்த ந்ம்த  அந்்த 
்வாரதம்தமயக் பகட்டிருந்்தால ் ்வறுததிருபோர 
என்றார. மாரக்சியமும் ்்தரியாது என்றார. 
அ்வர ஐம்ேது களின் உலக இலக்கியதம்த 
ம்வததுத ்தமிழில சில ்வமரயமறகமள 
உரு்வாக்கினார. இலக்கியததுக்கு முக்கியதது்வம் 
்காடுக்கப்வண்டும் எனவும் இலக்கியபம அளவு 
பகால, என்றும் கூறிய்வரகளும் இபேடி 
அத்தமனபேரும் அ்வரது கருததுக்கமளத்தான் 
்காஞ்சம் மாற்றி, மாற்றிப ேயன் ேடுததினாரகள. 
அந்்த ்வமரயமற, உலக சிந்்தமன மரபுகமள 
உள்வாஙகி உதித்த அமமபபியலும் அதுபோல 
ேல்வமக மாரக்சிய மற்றும் அழகியல 
்ததது்வபபோக்குகளும் ்தமிழில ்வந் ்தவுடைன் 
க ா ல ா்வதிய ாகிவிட்டைன .  அ்வற்றுடைன் 
ஒட்டிக்்காண்டிருந்்த பமல்தட்டுக்குரிய 
குணமும் காலா்வதியாகி விட்டைது. இறுதியாக 
ஒன்று கூறுகிபறன். இலக்கியம் என்ேது 
ஏற்கனப்வ இருக்கும் சாரம்சம் அலல. அந்்தந்்த 
காலமும் சூழலும் உரு்வாக்கு்வது. அ்வற்றிற்பகற்ே, 
ேலப்வறு காரணிகள மூலம், கட்டைமமபேது 
்த ான் .  ர சமன ்க ாண்டை ்வா ச க ர கள 
இயலபிபலபய  இருக் கம ாட்டைா ர கள . 
்வாசகரகளும் இலக்கிய கட்டைமமபபுக்குத்தக 
உரு்வாகிறாரகள.

மு்தல இந்தி எதிரபபு நா்வல என்று 
்சாலலக்கூடிய உஙகளது ‘ஆடிபோம்வ போல’ 
நா்வலுக்கு ்தமிழ நாட்டில எந்்த அளவிற்கு 
்வ ர ப ்வ ற் பு  கி ம டை த ்த து ?  அ து 
்்வளி்வந்திருக்கப்வண்டிய கால கட்டைம் 
அது்தானா? 

எனது  ‘ஆடிபோம்வ போல’ என்ற நா்வல 
இந்தி எதிரபமேப ேற்றிப பேசுகிறது.அந்்த 
நா்வமல ் ்தாடைரந்தும் ்வாசிக்கலாம். ஒவ்்்வாரு 
அதிகாரதம்தயும் ்தாண்டித்தாண்டியும் 

்வாசிக்கலாம். ்வாசகரகளுக்குக் குறிபபுகள 
்காடுக்கப ேட்டிருக்கும். கிண்டிலில ்வாசிக்க 
ஏற்ற வி்தமான உததியில எழு்தபேட்டிருக்கும். 
காலம் மாற மாற இலக்கிய மாதிரியும் மாறும். 
இ்தன் உளளடைக்கம் 1965- இல நடைந்்த இந்தி 
எதிரபபின் போது ்தமிழகததின் ்்தன் 
ே கு தி ம ய ்ச ச ா ர ந் ்த  இ ரு  க ல லூ ரி 
மாண்வரகளுக்கிமடையில ஏற்ேட்டை கா்தல 
ேற்றியது. அக்காலகட்டைததில தி.மு.க. ஆட்சிக்கு 
்வரவிலமல. காஙகிரஸின் மதிபபீடுகள 
்தமிழ்சசமூக மதிபபீடுகளாய இருந்்த காலம். 
இபபோது ்ேரிய பேருந்து நிமலயமாய 
இருக்கும் இடைம் அபபோது சிறிய பேருந்து 
நிமலயம். மாண்வ மாணவியர ேழக்க 
்வழக்கஙகள அன்று ப்வறுேட்டைம்வ. கா்தல 
புரி்வாரகள. ஆனால சாதி அன்றும் ் ேரிய்தமடை 
. சதிததிட்டைஙகள அது்வமர ஆட்சிக்கு ்வரா்த 
புதிய கட்சியிலும் உண்டு. விடுதி மாண்வரகள 
ப்வறுவி்தமான்வரகள. ேணபபுழக்கம் இலமல. 
ஒரு ரூோய இரண்டு ரூோய மிகப்ேரிய 
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்்தாமக.  சாதி ப்வறுோடு இன்று போல 
அன்றும் உக்கிரமாக இருந்து. பமமடைபபே்சசுத 
தி ற ம ம  ஒ ரு ்வ ம ர  ே ா ர ா ளு ம ன் ற 
உறுபபினராக்கிவிடும். ஆனால அரசியல 
்தந்திரஙகள மிகவும் முக்கியம். உறவுமுமறகளும் 
அரசியலில முக்கியம்.ஒரு ஊர்வலம் நடைக்கிறது 
அது துபோக்கி்சசூட்டில முடிந்்த போது 
அ டு த து  ஆ ட் சி  ம ா று ம்  எ ன் று  
ச ந் ப ்த கி க் க ப ேடுகி றது .  ஆன ால  ே ல 
துபோகி்சசூடுகள நடைக்கின்றன. ஆனால உறவு 
முமறகள ்தான் ்ததது்வதம்த விடை ேலமானம்வ. 
அ்தா்வது குடும்ேம் ்தமிழ்ச சமூகததில 
முக்கியம ானது .  ்தமிழும் குடும்ேமும் 
பின்னிபபிமணந்திருக்கும் சமூகம் ்தமிழ்சசமூகம் 
என ேல நிகழ்சசிகள விளக்குகின்றன. அபபோப்த 
தி ம ர ப ே டைமு ம்  அ ர சி யலு ம்  க ல க் க 
ஆரம்பிததுவிட்டைன. இடைது சாரிகள, நக்சலோரி 
அனு்தாபிகள ்காலலபேடுகின்றனர. ஆனால 
இடைதுசாரிகளுக்கு ஆட்சிமயப பிடிக்கமுடியாது. 
எபபோதும் தியாகம் ்சயே்வரகள அ்வரகள. 
அமரன் என்ற மாண்வன் ்வருகிறான்.   இடைது 
சாரி ஒரு்வபர அமரனின் பே்சசுததிறமமமயப 
புகழகிறார.ப்வறு ஒரு பேராசிரியர ்வருகிறார.  
்தனித்தமிழ நாடு ேற்றிபபேசுே்வர. அமரமன 
ஓரிடைததில பளாட்ோரம் ஸ்பீக்கர என 
பக்வலபேடுததுகிறார.   பிளாட்ோரம் ஸ்பீக்கர 
்ேரிய குடும்ேத்தாரிடைம் ப்தாற்கிறான். 
அக்குடும்ேத்தார எந்்த கட்சி ்வந்்தாலும் 
முக்கியமான்வரகள ஆகிறாரகள.  அது போலப்வ 
அ்வமனக் பக்வலபேடுததிய பேராசிரியரும் 
இழுதது இழுததுப பேசும் அடுக்கு ்மாழிகள 
நிமறந்்த ்சாற்்ோழிவு ஒன்மறக்பகட்டுவிட்டு 
இனி ்தாக்குபபிடிக்க முடியாது என்று 
ஊமரக்காலி ்சயகிறார. ்தலிததுகள அன்றும் 
எரிக்கபேட்டைனர. கட்டுமரகள எழுதும், 
இலக்கிய ஆமசயுளள கம்தத்தமல்வனுக்கு  
்சாற்்ோழிவுக்குபேரிசு ்வாஙகுே்வளாய 
அறிமுகமாகும் அ்வன் கா்தலி திடீ்ரன இந்தி 
எ தி ர ப பு க் கு ப  பி ற கு  ஏ ன் 
கலலூரிமயத்்த ாடைரவிலமல என்ேது 
புரியவிலமல. அ்வன் ேடிபமே முடிதது, 
்டைலலியில ேததிரிமகயாளனாய மாறி, 
போராட்டைம் நடைந்து ்காண்டிருக்கும் 
இலஙமகக்கு்ச்சலகிறான். இமடையில பிரிகிற 
கம்தத ்தமல்வனும் லண்டைனிலிருந்து ்வரும் 

அ்வன் கா்தலியும் ்வய்தான பிறகு திடீ்ரன 
ஐபராபோவில சந்திக்கிறாரகள. இந்தி எதிரபபின் 
மூலம் அபபோது ்தமிழகததில பம்லழுந்்த 
மக்கள பிரிவுகளில நமடை்ேற்ற சமுக மாற்றம் 
எத்தமகயது என அலசும் நா்வல. 

இந்்த நா்வல ் ்வளி்வரப்வண்டிய காலம் இது 
்தானா என்ற உஙகள பகளவிக்கு ்வருகிபறன்.1965 
இந்தி எதிரபபு பநரததில சா்தாரண மக்களும் 
அரசியல ்வாதிகளும் மாண்வரகளும் எபேடி 
இருந்்தனர என்று இந்்த நா்வல ோரக்கிறது. 
இன்று இந்தி எதிரபபுபேற்றி பேசினால சிலர 
எரி ்ச சல  அமடைகின்றனர .  அதுபே ால 
எண்ேதுகளின் பமல ்தட்டு அழகியல, அ்தன் 
அடுத்தகட்டைமாக லததீன் அ்மரிக்க மாதிரியில 
எழுது்வ்தற்கு அனுமதிக்கும். ஆனால இந்தி 
எதிரபபு ேற்றி எழுது்வ்தற்கும்  ்வலதுசாரிகமள 
எதிரதது அரசியமல எழுது்வ்தற்கும் யாமரயும் 
அ து  உ ந் ்த வி ல ம ல  ே ா ர த தீ ர க ள ா ? 
இலக்கியததூயமம ்வா்தம் ேல மாதிரிகளில 
கடைந்்த முபேது ஆண்டுகளாக முகமூடி இட்டு 
இஙபக உலவுகிறது. புதுக்கவிம்தகளில இருந்தும் 
அரசியமல கடைந்்த முபேது ஆண்டுகளாய 
ஒதுக்கிவிட்டிருக்கிறது. ஆதமாநாமம்சசிலர 
பேசுகின்றனர. அ்வருமடைய எமர்ஜன்சிக்கான 
எ தி ர ப பு  நி ம ல ே ா டு  அ ்வ ர க ளு க் கு 
மறந்துபோயிற்று. இந்தி எதிரபபுப ேற்றிபபேசும் 
போது, அது நா்வல ்வடி்வம் எடுக்கும் போது, 
ஏ்தா்வது ஒரு அரசியல கட்சிமய ஆ்தரிபேப்தா 
எதிரபேப்தா முக்கியம் அலல. அன்று இந்தி 
எதிரபமே நடைததிய சமூகம் எபேடிபேட்டைது  
என்று ோரபேது முக்கியம். இந்்த நா்வலில ஒரு 
்வரலாற்றுபோரம்வ உளளது. இன்மறய 
பகாணததில இந்தி எதிரபபு பநாக்கேடுகிறது. 
இன்மறய சமூகததுக்கும் அந்்த சமூகததுக்கும் 
என்ன ஒற்றுமம, ப்வற்றுமமகள உளளன என்ற 
ோரம்வயும் முக்கியம். அதுபோல இந்தி 
எதிரபபு என்ேது ் மாழி எதிரபபு மாததிரமலல. 
்தமிழ ்மாழி இருக்கும் ்வமர அது ஆதிக்கம் 
்சலுததும் எலலா  ்மாழிகமளயும் 
மபனாோ்வஙகமளயும் எதிரக்கத்தான் ் சயயும். 
்தமிழ ,  முன்பு நான் ்சான்னதுபோல 
பிராந்தியததின் ்வலிமமயின் ்ேயர. அசாம், 
கரநாடைகா, பகரளா கூடை ்தம் உரிமமமயப ் ேற 
்தமிழ உ்த்வ ப்வண்டும். மாநில சுயாட்சி 
அரசியல அது்தான். கரநாடைகததில இந்திமய 
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எதிரக்க ்்தாடைஙகிவிட்டைாரகள ோரததீரகளா?  
பிர்தமர திருக்குறள ் சாலலிவிட்டைால ்தமிழரகள 
அ்வரகமள ்வர விட்டு விடு்வாரகளா? அ்வரகள 
்தமிமழ ஆ்தரிபே்வரகள ஆகி விடு்வாரகளா? 
அதுபோல, மாரக்்யஸ் என்றும் சரமாபகா 
என்றும் சில ்ேயரகமள்ச ்சால்வ்தால 
எழுததுக்குளபள இருக்கும் சனா்தனம் மூடி 
மமறக்கபேட்டுவிடுமா? இபேடிபேட்டை 
பகளவிகமள்யலலாம் ‘ஆடிபோம்வ போல’ 
என்ற நா்வலின் அரசியமல அறிமகயில பகட்க 
முடியும். அது பகட்கிறது. 

உஙகளின் நா்வல முயற்சிகள எலலாம் 
உஙகள இலக்கியப ேயணததில போதிய 
அஙகீகாரதம்தப ்ேற்ற்தாக நிமனக்கிறீரகளா? 
இம்வகள ேலகமலக்கழக ்வளாகஙகளுக்குள 
வி்வாதிக்கப ேட்டைன்வா? 

என் நா்வலகள நகுலன் நா்வலகளுக்கு 
எதிரிமடையானம்வ .  நகுலமனப ேலர 
ஏற்றுக்்காளளவிலமல. நகுலன் தீவிரமான 
உளவியலுக்குள போ்வார . குறிபபிட்டை 
ந ா ன்ம க ந் து ப ே ர  அ ்வ ரிடை ம்  ப ந ர ம் 
போக்கு்வ்தற்காகப போ்வாரகள. அ்வமர நான் 
ேல முமற சந்திததிருக்கிபறன். ஆஙகில 
மாடைரனிச நா்வலகள ேடிதது அந்்த ்தாக்கததில 
எழுதிய்வர. கம்தயம்சம் அதிகம் அ்வர 
நா்வலகமளத தீரமானிக்காது. உணரப்வாட்டை 
பம கம்தபோததிரஙகள. ஆனால என் நா்வலகள 
புற ்வய நா்வலகள என்று கூறலாம். புறநானூறு 
இபேடிபேட்டைது. மணிபமகமலயின் அழகியல 
இபேடிபேட்டைது. ேதிற்றுபேதது ்்வளியீட்டு 
முமற இபேடிபேட்டைது. ‘பிர்தாேமு்தலியார 
ச ரி த தி ர த தி ன் ’  ந ா ட் டு ப பு ற வி ய ல 
இ ப ே டி ப ே ட் டை து .  சி ல ப ே தி க ா ர ம் 
இபேடிபேட்டைது. அம்சன் குமார என் 
‘ஏற்கனப்வ ்சாலலபேட்டை மனி்தரகமள’ 
சிலம்பிடைம் பசரதது எழுதியிருபோர. ்்த.
்ோ.மீ. சிலபேதிகாரம் ேற்றி எழுதியம்தப 
ேடித்தபோது என் நா்வலகளில ்வரும் 
ோததிரஙகளின் அறிமுகம் போல இருந்்தது. ஏன் 
்தமிழில காவிய மரபுக்கம்தகள எலலாம் 
புற்வயக்கம்தகமளக் ்காண்டிருக்கின்றன? 
இக்குணதம்தக்க்வனிதது, நாகார்சசுனனும், எஸ்.
சண்முகமும் என்நா்வலகள ேற்றி விரி்வாய 
எழுதியுளளாரகள.  இந்்த எலலா நா்வலகளும் 

மா்த நா்வலகள போல ்வாசிக்கபேடைாது. என் 
சில  ந ா ்வல கள  ்வ ா ச க ர க பள  என்று 
அமழததுக்கம்த ்சாலலும். சரிததிரததில 
ேடிந்்த நிழலகள நா்வல, விநாயகர ்வணக்க 
்்வண்ோவுடைன் ் ்தாடைஙகும். என்னுமடைய  ‘ஜி.
பக.எழுதிய மரம நா்வலில’ இயலகளுக்கு 
இமடையிமடைபய குறிபபுக்கள ்வரும். ்ஜரமன் 
நாடைக ஆசிரியர பிரக்ட் ்தன் நாடைகஙகளில 
குறிபபுகள எழுதி இது நாடைகம் ்தான் என 
உணரம்வபோர. ்வாசகன் ேமடைபபோடு 
ஐக்கியபேடைக்கூடைாது என்ோர .  அம்த 
அந்நியமாக்கும் உததி என்ோர. என்நா்வலகள 
இந்்த உததிமயபிபிர்தானமாகக்்காண்டைது.   
பமலும் நா்வல இலக்கியம் என்ேது அந்்த 
மக்கள கூட்டைதின் ஆதி ்மாழியுடைன் 
ஒன்றிமணந்்தது என்று கூறு்வது என் நா்வலின் 
கமலக்பகாட்ோடு எனலாம். சஙக இலக்கியமும் 
சிலம்பும் அந்்த ஆதி ்மாழியின் குரலகள. 
இன்மறய  நா்வல அ்தன் ்்தாடைர்சசி என்ேது 
என்கருதது. இபேடிபேட்டை ஒரு கருதது 
சிறுேததிரிமகயில எபபோதும் ஒலித்தப்த  
இலமல. சஙக இலக்கியமும் சிலம்பும் ்தற்கால 
இலக்கியதம்த எழுதும் புனி்தக் மககளில 
ேடு்வப்த ோ்வம் என்று்தான் அன்றுமு்தல 
எலபலாரும் நிமனத்தாரகள. இன்றும் அபேடிபய 
நிமனக்கிறாரகள. மரபு ப்வண்டைாம் என்ேப்த 
எலபலாரின் ஏபகாபித்த குரல. முக்கியமான 
காரணம், ்தற்கால இலக்கியம் ப்வறு மககளில 
மாட்டிக்்காண்டிருந்்தது என்று ஏற்கனப்வ 
சுட்டிக் காட்டியுளபளன். இதுபோல ஒரு 
சுட்டிக்காட்டைல ்்தா.மு.சி. ரகுநா்தனின் ஒரு 
நூலில ்வந்்தபோது ் ேரிய ேரேரபபு  ஏற்ேட்டைது.  
சிலருக்கு ஞாேகமிருக்கலாம். ்தமிழ நா்வல 
இலக்கியததுக்கு்ச சஙக கால மரபு ப்வண்டும் 
என்ேது ் ேரிய ோ்வம் ஏதும் இலமல. பஜம்ஸ் 
ஜாயஸ் அ்வரது நா்வலான,யுலிசஸில, பஹாமர 
காவியதம்தப ேயன்ேடுததுகிறார. இந்்த்ச சஙகதி  
இ்வரகளில ஓரிரு்வருக்குத்்தரிந்்தாலும் இ்வரகள 
சஙக இலக்கியம் ேடிக்க அது தூண்டு்தலாகாது. 
்தமிழன் மரபில இ்வரகளுக்கு மதிபபுமிலமல, 
அறிவுமிலமல .  இன்்னாரு வி்ஷயம் . 
எண்ேதுகளில ்வாசகரகள ஒரு குறுகிய 
்வட்டைததினர ்தான். ் ோது ்வாசகரகள இலமல. 
்ோது ்வாசகரகமளப ்ேரும் ேததிரிமககள 
வியாோரததுக்காகப ேயன்ேடுததின. இலக்கிய 
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்தரததில எழு்தபேட்டை நா்வலகள சிறு 
ேதிபேகஙகளால ்்வளியிடைபேட்டைன. நகுலன் 
மக்ச்சலவு ்சயது ்்வளியிடு்வ்தாய ்தன்மன 
மநயாண்டி ்சய்வார. சுந்்தர ராமசாமி 
ேமடைபபுக்கள க்ரியா மூலம் ்வந்்தன. இ்வரகள 
யாருமடைய நா்வலும் கலகி ,  குமு்தம் , 
்வாசகரகளால ்வாசிக்கபேடைவிலமல .அகிலனுக்கு 
ஞானபீடைம் ்வந்்தபோது சு.ரா. ஒரு கட்டுமர 
எழுதி அகிலமனக்  க ாலி  ் சய்த ா ர . 
இந்திராோரத்தசாரதியின் குருதிபபுனல 
்வந்்தபோது அம்மே ஒரு கட்டுமர எழுதி 
அ்வமர ‘ஆண்மம நா்வலாசிரியர’ என 
விளக்கினார. நகுலன்  ்ோதுசன ேமடைபோளி 
அ ல ல .  இ ப ே டி  அ ன் று  ய ா ரு ம் 
்ோது்வாசகரகளால ்வாசிக்கபேடைவிலமல. இது 
ேற்றிக்்காஞ்சம் ோரபபோம். நம்மிடைம் ்வாசகர 
ச ர ப ்வ  எ து வு ம்  கி ம டை ய ா து .  அ து 
சமூகவியலாளரகளின் ப்வமல. நம் ேலகமலகளில 
அபேடிபேட்டை சமூகவியல என ஒரு துமற 
இருக்கிற்தா என்பற யாருக்கும் ்்தரியாது. 
கரநாடைகததில ்ேரும்ோலான எலலா 
கலலூரியிலும் அது ஒரு முக்கியமான ோடைம்.  
்வாசகர சரப்வ அ்வரகள எடுபேது உண்டு. சரி, 
்வாசகரகள நம்மிடைமும் அதிகம் உண்டு்தான். 
அது பநரபபோக்காய, நா்வல ்வாசிபமேக் 
கருதுே்வ ர கள .  ஒரு  க ா ல ததில  ந ா . 
ோரத்தசாரதிக்கும் மு.்வ.வுக்கும் இருந்்த 
்வாசகரகள எழுேது எண்ேதுகளில  இரண்டைாய 
பிரிந்து, ஒரு பிரிவு, சிறு ேததிரிமகக்குப 
போயிற்று. க.நா.சு.போன்ற்வரகளின் தீவிர 
இலக்கியம் ப்வண்டும் என்ற பிர்சசாரமும் 
அதுபோல, திராவிடை ேரம்ேமர ஆட்சிக்கு ்வந்்த 
பின்பு   தி ர ாவிடை  ்வ ா ச க ர  கூட்டைம்  
இலக்கியததிலிருந்து ் ்வளிபயறியதும் ஒரு புதிய 
சூழமலத ்தமிழில உரு்வாக்கியது. குறுஙகுழுவினர 
சிலர பமலசாதி சாரந்து மாடைரனிசதம்தத 
்தமிழு க்கு க் ் க ாண்டு்வ ர  முயன் றன ர . 
அேத்தநாடைகம் (அபஸரட் திபயட்டைர) 
போன்றன ்வந்்தன. அ்தற்கு எதிராக அபபோது 
தி.க.சி.ஆசிரியதது்வததில ் சயலேட்டை ்தாமமர 
ேததிரிமக முக்கியமாயிற்று. இபேடி ஒருவி்த 
சிறு்வாரி (ஜமாலனின் ்ததது்வ்ச ்சாலலாட்சி 
இது)  எழுததும் ்வாசிபபும் ்தமிமழத 
தீரமானிக்கும் சரிததிரம் உரு்வாயிற்று. அப்த 
இலக்கிய்சசூழலாயும் ஆயிற்று. இது 21 ஆம் 

நூற்றாண்டின் மு்தல ஐந்்தாண்டுகள ்வமர ஒரு 
குறிபபிட்டை குணதம்தத ்தமிழுக்கு அளித்தது. 
இக்கட்டைததில நா்வலகளுக்கு ்வாசகரகள 
கிமடையாது. ேததிரிமக ்்தாடைரகம்தயின் 
்வாசகரகமளப ேற்றி நாம் பேசப்வண்டைாம்.
அ்வரகள எபபோதும் இருபோரகள. ஆனால 
எம ்த யு ம்  தீ ர ம ானி க் க ம ாட்டை ா ர க ள . 
ஆனந்்தவிகடைன் ்வாசகரகளாய ஐம்ேதுகளில 
இருந்்தனர. இ்வரகள ்வரு்வாரகள போ்வாரகள. 
எனப்வ என்போன்ற்வர எழுததுக்களுக்பகா, 
ப்வறு சீரிய எழுததுக்களுக்பகா, கன்னடைம் 
போல, ்தமிழில இலக்கிய நா்வல ்வாசிபே்வரகள 
பேரளவில இருக்கமாட்டைாரகள. 

 ்தமிழததுமறயினர ்தற்கால இலக்கியததிற்கு 
ஏபனா ்வரவிலமல. மு.்வ.நா்வலகள ்வந்்தபோதும் 
ோடைமாக இருக்குபம ்தவிர அ்வற்றின் மீது 
அந்்த காலததில இஙகிலாந்தில ஆஙகிலபபேரா. 
எஃப.ஆர.லீவிஸ் நா்வல இலக்கியம் மீது 
எழுதியதுபோல ‘்ேருமரபு’ (Great Tradition) 
இது என விளக்கி்ச்சாலலும்  ஒரு நூல ்வராது. 
்ேரும்ோலும் கற்பிக்கமாட்டைா ர கள . 
மாண்வரகபள ேடிக்கப்வண்டும். 

்தமிழ இலக்கிய உலகில, ்வாசக எண்ணிக்மக 
ஒரு புறம் குமறந்து்காண்படை இருக்மகயில, 
தினமும் மலம் கழிபேதுபோல இன்மறய 
எழுத்தாளரகள நிமறய எழுதிக் குவிக்கிறாரகள; 
்ேரிய ்ேரிய புத்தகஙகளாக எழுதுகிறாரகள; 
இது ஒரு்வமகயான மேததியக் காரத்தனமாக 
காணபேடுகிறது. இபேடிபேட்டை இலக்கிய 
்வமகமமகமள நீஙகள எபேடிப ோரக்கிறீரகள? 
ஏ்னன்றால, ்ோது்வாக உஙகளுக்கான 
இலக்கியக் களமாடைல நா்வல ்வடி்வததில 
இருக்கிறது. அ்தனால்தான் இந்்தக் பகளவி. 

ஆமாம், இபபோது ்வந்து்காண்டிருக்கும் 
எழுததுக்கள எழுேதுகளில ஆரம்பிதது, 
்்தான்னூறுகள முடிய ்வந்்த இலக்கிய்சசூழலுக்கு 
மிகவும் மாறாக உளளன. உஙகமளபபோல 
நானும் க்வனிததுளபளன். அ்தா்வது இம்வ 
்ேரும் ே ாலும் முகநூல ்வந் ்தபின்பு 
தீரமானிக்கபேட்டைது. இது ஏற்கனப்வ நான் 
்சான்னதுபோல கடைந்்த சுமார இருேது ஆண்டு 
கால நிகழவு. 2005 - க்கு பிந்திய நிகழவு.  
முகநூலில ‘மலக்’ ்வாஙகு்வ்தற்காக ஒரு புத்தகம் 
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்வரும். அடுதது ஏதும் ்வராது. அ்வர காணாமல 
போ்வார. அதுபோல விருதுகள. விருது 
்ேற்ற்வர இனி நிமறய எழுது்வார, ்தமிழுக்கு 
அடித்தது பயாகம் என்று நாம் நிமனத்தால 
அ்வரும் முகநூலில சில போட்படைாக்கள 
போட்டை பின்பு காணாமல போ்வார. முகநூல 
புறரீதியான அமடையாளம். 
சி று ே த தி ரி ம க ப ே ா ல , 
அகரீதியான அமடையாளம் 
அலல. ஆனால, ்மாத்தததில 
்ேரிய ம ா ற் றம்  நடைந்து 
்க ாண்டிருக்கிறது .  ந ாம் 
இம்வகமளக் க்வனிக்கவும் 
அ்வற்றின் மூலம் ்்வளிபேடும் 
ோடைஙகமளயும் கற்கவும் 
்த்வறக்கூடைாது. அந்்தக்காலததில 
மக்யழுததுப ேததிரிமக 
நடைதது்வது போல இபபோது 
மு கநூல  ே யன்ேடுகி றது . 
உயரநிமலபேளளி மாண்வரகள 
அ தி க ம்  மு க நூ லி ல 
ே ங ் க டு க் கி ற ா ர க ள . 
அ்வரகமளக் க்வர சீபோன 
்சக்ஸ் உததிகமள்ச சிலர ேயன் 
ேடுததினாரகள. டிஜிட்டைல 
குற்றம் ேற்றிய சட்டைஙகள 
்வ ந் ்த பி ன் பு  அ ம ்வ 
குமறந்திருக்கின்றன. அறுேது 
்வயது எழுத்தாளர நாற்ேது 
்வ ரு டை ங க ள ா க  எ ழு தி ய 
அனுே்வம் சாரந்து இறுதியாக 
அ்வர ்வந்்தமடைந்்த ஒரு கருதம்த 
எழுதுகிறார என்று ம்வதது 
் க ா ள ப ்வ ா ம் .  ே த து 
‘மலக்’இருக்கும். அடுதது அ்வர 
நன்றாக முக்சச்வரம் ் சயது ஒரு 
ப ே ாட்படைா  ேதிப்வற்றுகிற ா ர  என்று 
ம்வததுக்்காளப்வாம். சுமார ஐந்நூறு மலக் 
இருக்கும். இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு ்வர? 
அ்வர கருதம்த விடை அ்வர முகம் நன்றாக 
இருக்கிறது என்று்தாபன. இது அ்வமரக்பகலி 
்சய்வது ஆகா்தா? சிலர ்தமக்கிருக்கும் 
மனபநாமய இறக்கிம்வக்கவும் ்்வளிநாட்டில 
இ ரு ப ே ்வ ர க ள  கு டி த ்த பி ன் பு 
ப்தான்று்வம்த்யலலாம் கிறுக்கவும் ேயன் 

ே டு த து கி ன் ற ன ர . ஒ ரு  மு ம ற  ஒ ரு 
ஆஙகிலபபேராசிரியர கவிதது்வம் என்ேது ஒரு 
நிகழதது்தல, (ஃ்ேரோர்மன்ஸ்) என்று 
எழுதினார. அது ஒரு ஆழமான சிந்்தமன. அம்த 
முக நூலில ேடித்த ேலர நாடைக நிகழதது்தல 
எனப்ோருள்காண்டு நாடைகம் ேற்றி 

எதிரவிமன ஆற்றினாரகள .  ஆஙகிலப 
பேராசிரியரும் ்தான் எழுதியது நாடைகம் 
ேற்றித்தாபனா என்று ஐயம் ் காண்டு கமடைசியில 
்தன்மனபய மாற்ற ஆரம்பிததுவிட்டைார. இது 
ஒரு ்ேரிய ்தமாஷ. அ்தா்வது புதியது 
ப்தான்று்வ்தற்குப ேதில ்ேரு்வாரியானது  
தீரமான்சசக்தியாகிறது. இது இபேடிபய 
போனால கமடைசியில ோசிசத துக்கு ்வழி 
ம்வக்கும் . கூட்டைம் ்தான் ோசிசதம்த 
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உரு்வாக்கு்வது .  ஹிட்லர  ே ாசி ச தம்த 
உரு்வாக்கியம்த விடை கூட்டைததினர ்தான் 
அ்வமரக் ் காமலகாரராக்கியது. இது இபபோது 
இ ந் தி ய ா வி லு ம்  ே ா சி ச ம ா க  ்வ ந் து 
்காண்டிருக்கிறது.்வஙகிகள முன்பு காலகடுக்க 
நின்று ் சததுபபோன மக்கமளப ோரத்தபின்பும் 
அ்தற்குக் காரணமான அப்த கூட்டைம் இன்னும் 
அதிக ேலததுடைன் ்்வற்றி்ேறு்வது எபேடி?  
கணினி ்வந்்தபின்பு இ்்தலலாம் மிக எளிது. 
ஒரு்வர ஆஹா, மக்கள அதிகாரம் ்ேற 
ஆரம்பிததுவிட்டைாரகள என மகிழந்்தார. 
‘கூட்டைததுக்கும்’ மக்களுக்கும் விததியாசம் 
அ்வருக்குத ்்தரியவிலமல. இலக்கியதம்த 
இந்்த்ச சூழல எபேடிபோதிக்கிறது என்ேது 
இன்னும் ஆழமாகபபேச ப்வண்டியது. 
நூலவிமரிசனமும் பகளவிமரபும் மழுஙகியுளளன. 
ோராட்டுமரகள மட்டும் ேரவுகின்றன. 
சமீேததில ஒரு நா்வலுக்கு ்ேரிய விருது 
்வந்்தது. விருது ்ேற்ற்வமர எலபலாரும் 
ோராட்டினர. ஏழாயிரம் பிரதிகள விற்றன. 
ஏழாயிரம் பேர ேடிததிருபோரகள என்று 
நிமனக்கிறீரகளா? சுமார இருநூறுபேர முழுதும் 
ேடிததிருந்்தால மிகப்ேரிய விசயம். வீடுகளில 
அமடையாளப்ோருளாய ம்வக்க ்வாஙகினாரகள.  
அமடைய ாளஙகள  ஊடைகஙகள  மூலம் 
உரு்வாகின்றன. அமடையாள உரு்வாக்கம் ப்வறு 
ஒரு சமுக ்்வளிபோடு. அ்தமன உமடைதது 
அ்தன் உளபள இருக்கும் ்ோருள என்ன 
எனபோரபேது இன்்னாரு வி்தமாய சமூக 
அரத்ததம்தத ப்தடும் காரியம். விரி்வாய 
இ்வற்மற இஙபக பேசமுடியாது.   

்தமிழில, கணினி, முகநூல,  இம்வ மூலம்  
் க ா ஞ் ச ம்   ந ல ல து ம்  ந டை க் கி ற து , 
மறுபே்தற்கிலமல.  ேர்வலாய்ச ்சயதிகமளக் 
்காண்டுபோக முடிகிறது. ் ேரும்ோன்மமயா்தல, 
ேரவு்தல, ப்வகமாக ்்தாடைரபுறுதது்தல 
நடைக்கின்றன. இத்தன்மமகள நலலதும் 
்கட்டைதும் ்காண்டைது .  முக நூலில 
எழுதியம்தபேலர நூலாக்குகின்றனர. சில நலல 
நூலகள அபேடி ்வந்துளளன. மறுபே்தற்கிலமல. 
முகநூல ேற்றி முழுஆயவுகள ்வந்்த பின்பு்தான் 
இறுதியான முடிவு எடுக்கப்வண்டும். நான் 
எதிரமமறகமள அதிகம் பேசிவிட்படைன். 
மு ற் றிலும்  எ தி ர மம ற ய ான  தீ ர ப பு ம் 
்வழஙகக்கூடைாது. புதிய ஊடைகம் இது. 

உஙகளின் சமீேததிய நா்வல ்ஷம்ோலா, 
இன்மறய பமாடி அரசின் நடை்வடிக்மககமள 
மநயாண்டி ேண்ணும் ஒரு அரசியல நா்வல. 
இபேடி பநரடியாக விமரசிதது எழுதும் மன 
நிமலக்கு நீஙகள ்தளளபேட்டீரகளா? அலலது 
இயலோக இன்மறய அரசியல நடை்வடிக்மககளால 
ஏற்ேட்டை அழுத்தத்தால எழுதினீரகளா? 

இனி நான் இறுதியாக எழுதிய ்ஷம்ோலா 
என்ற நா்வல ேற்றி்ச்சாலகிபறன். என் நா்வல 
எழுதது முமறயின் ்்தாடைர்சசியும் விலகலும் 
இந்்த நா்வலில உண்டு. 2014 க்கு பின் ்வந்துளள 
்வலதுசாரி அரசியலில ோசிசததின் இந்திய 
மு க ம்  ் ்த ரி ந் ்த து .  1 4 - 7 - 2 0  அன்று 
்வரலாற்றாய்வாளர ராம்சசந்திரா குஹாவின் 
பமாடி-்ஷா ஆட்சிேற்றிய மதிபபீடு ்வந்துளளது. 
அ்வர ்சாலலும் வி்ஷயஙகள மிகுந்்த 
க்வனததுக்குரியம்வ. அதில இந்திராவின் 
்நருக்கடி பிரகடைனததுடைன் இமணதது 
இன்மறய ்வலது சாரிகளின் ோசிசபபோக்மக 
உணரததுகிறார. அ்வர இன்று ஊடைகஙகளும் 
நீ தி ம ன் ற மு ம் ,  அ தி க ா ரி க ளு ம் 
ப ்த ா ற் று ப ப ே ா ன ப ்த ா டு ,  ப ்வ று ே ல 
நிறு்வனஙகளான மிலிட்டைரி, சிவில ஆட்சிததுமற, 
இன்கம்  டைாக்ஸ், ்வஙகிததுமற போன்ற ேலவும் 
அ்தன்தன் ்தன்னுரிமமமய இழந்து சனநாயகம் 
இனி ்ேரிய ஆேதம்த்சசந்திக்கும் என்கிறார. 
மக்களால ப்தரந்்்தடுக்கபேட்டை மாநில 
அரசுகமளக் பகாடிக் கணக்கில ேணம் ் காடுதது 
கவிழக்கிறாரகள என்கிறார .  அ்வரகள 
எ லல ா ்வ ற்ம ற யும்  ்த ங கள  பிடி க்குள 
்காண்டு்வருகிறாரகள என்கிறார.இந்்த ஆேதது 
எலபலாரும் அறிந்்ததுபோல ேமடைபபு 
மனததிலும் ேடும். அது ப்வறு ்வடி்வததில 
இருக்கும்.  எலலா்வற்மறயும் இந்து முஸ்லிம் 
பிர்சசமன ஆக்கு்வது என்ேது ்ேரிய ோசிச 
உததி. அது மிகுந்்த மன உமள்சசமலத ்தந்்தது. 
அ்வரகள உரு்வாக்கிய ்சாலலாட்சி, அரேன் 
நக்சல. அதுபோன்ற சூழலுக்கு முகம் ் காடுக்கும் 
ஒரு கம்தபோததிரம் இந்்த நா்வலில ்வருகிறது. 
ோசிசததின் அமடையாள்ச ் சால ஹிட்லர. அது 
இன்்னாரு ோததிரம். இபேடி ஒரு ்தற்கால 
அரசியல நா்வல எழு்த எண்ணிய போது என்ன 
்வடி்வம் ்காடுபேது என்று பயாசிதப்தன். என் 
ேல நா்வலகளில ்வரும் இரண்டு அடுக்கு 
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கம்தமுமற எனக்குத்்தரியாமபல உரு்வானது. 
ஒரு சு்வாமிஜி ்வருகிறார. ்ஷம்ோலா என்ற 
இடைததில உலகின் அதிகாரம் எலலாம் 
கிமடைக்கும் என்ற புராணக்கம்த உளளது. 
சு்வாமிஜி, நவீன ஹிட்லருக்கு அந்்த இடைம் 
ேற்றிக்கூறுகிறார. அரசியலும் ம்த்வழிோடும் 
எ ப ே டி ப  பின்னிப  பிமண ந்துளளன 
எனக் க ாட்டு்வ்த ற் க ா க  அபே ா ததி ரம் . 
அழகியமலப ்ோறுத்த்வமரயில இந்்த நா்வல 
என் முந்ம்தய நா்வலகளில இருந்து முற்றிலும் 
ப்வறுேட்டைது. பநரடியாக ்வாசகமரத 
்்தாடு்வ்தற்காக பநரடி அரசியல ்வரும். 2014 
லிருந்து 2018 ்வமர இஙகு நடைந்்த ேல 
சம்ே்வஙகமள பநரடியாகத ்தந்து அ்வற்மற்சசுற்றி 
உலக அளவில அரசியல எதிரபபு நா்வலகள 
ேலதில ்வரு்வதுபோல ஒரு உரு்வகத்தன்மமமய 
உரு்வாக்கிபனன். உரு்வகம் என்றால கம்த 
அமமபபில இந்்த எலலா உண்மமகமளயும் 
அடைக்கிய ஒரு உரு்வம் ்வரும் ேடி  கற்ேமன 
்சயது ோததிரம், பே்சசு, சம்ே்வம் என 
எழுது்தல. அ்தனால ்தான் நா்வலில அறிம்வ 
உளவு ோரக்கும் நிகழ்சசிகள ்வந்்தன. அறிம்வ 
உளவு ோரத்தல ோசிசம் ்சய்வது. உரு்வகமும் 
ய்தாரத்தமும் அபேடி இமணதப்தன். ோசிசமும் 
இன்று உடைமலபபேணுஙகள பயாகா ் சயயுஙகள 
என்று கூறும். அது ேற்றி பநரடியாகக் கூறாமல 
குஸ்தி ேயிற்சி்ேற்ற ேளளிக்கூடை சிறு்வமன 
ஹி ட் ல ர  ் ே ய ர  ் க ா ண் டை ்வ ன ா ய 
அறிமுகபேடுததிபனன். இ்தன் மதிபபுமர இந்து 
்தமிழில ்வந்்தபோது மிக அதிகமான 
அமழபபுக்கள எனக்கு ்வந்்தம்தபோரதது 
வியந்ப்தன். லண்டைனின் இருக்கும் ஒரு மருதது்வர 
ஊருக்கு ்வந்்தபோது கிமடைத்த மதிபபுமரமய 
ேடிததுவிட்டு ்தன்மன அறிமுகபேடுததிவிட்டுக் 
்காஞ்சபநரம் பேசினார. அ்வர மதிபபீட்டில 
்தமிழகததில ்வலதுசாதி அமமபபுக்கள ேலபேல 
்ேயரில பகாயில சாரந்து ் சயயும் காரியஙகள 
இன்னும் ேயஙகரமானம்வ. அதுபோல 
்தமிழபேண்ோட்டு ்்வளியில ோசிசதம்த 
அ க ்வ ய ப ே டு த து ம்  க ா ரி ய ங க ம ள ப 
்ேருநிறு்வனஙகளின் கட்டுபோட்டில இருக்கும் 
காட்சி ஊடைகஙகள மிகததிறமமயாக்ச்சய்வது 
புரிந்்தது. சினிமாவும் ‘மாமயபேடுத்தமல்ச’ 
சி ற ப ே ா க ்ச  ் ச ய து  இமளஞ ர கமள 
அரசியலற்ற்வரகளாக்குகிறது. என் ்ஷம்ோலா 

நா்வலபோல ேல பநரடியான அரசியல 
நா்வலகள ்தமிழில ்வரப்வண்டும். சமீே 
காலஙகளில ்தமிழபேண்ோடும் இலக்கியமும் 
அரசியல மயபேடுத்தா்த  பே ாக்மகக் 
மகயாளகின்றன. அரசியல மயபேடுத்தபேடைாமல, 
உளள்தால ேண்ோடு என்றால சினிமா 
ேற்றிபபேசு்வது்தான் என்றாகிவிட்டிருக்கிறது. 
இது எபேடிபேட்டை ஆேதது என ேலருக்கும் 
்்தரியவிலமல. உலக இலக்கியததில அரசியல 
நா்வலகள ேல உளளன. அ்தற்கு ஒரு மரபு 
உளளது. பிரிட்டிஷ எழுத்தாளர ஜாரஜ் 
ஆ ர ் ்வ ல லின்  ‘ வி ல ங கு ப ேண்மண ’ 
முக்கியமானது. அது முற்றிலும் உரு்வகம். 
்ஷம்ோலா சற்று மாறுேட்டைது. இந்்த நா்வலுக்கு 
நிமறய எதிரவிமனகள ்வந்்தன. மாலன் ஒரு 
கட்டுமர எழுதி எனக்கு அனுபபினார. 
ஹிட்லருக்குப ேதிலாக ஸ்டைாலின் ்வரக்கூடைா்தா 
என்ேது போல எழுதினார.அ்வரிடைம் என்குறி 
்தபேவிலமல என்பறன்.

ேடிகள மற்றும் சிற்பறடு இ்தழகள குறிதது 
ஓரிரு ்வாரதம்தகள

ேடிகள, இ்தழ ேற்றிப ேலர பகட்கிறாரகள.  
ஜி.பக. இராமசாமி, மற்றும் சி்வராமன் என்ற 
இரண்டு சமூகவியல பேராசிரியரகளுடைன் 
்சயலேட்படைன்.அ்வரகளின் சமூகவியல அறிவு 
அவ்வி்தழில பிரதிேலித்தது. சிற்பறடு என்ற 
இ்தழ ்தமிழததுமறமயயும் சிறுேததிரிமகயும் 
இமணக்கும் இலட்சியததில ேல இளம் 
பே ர ாசிரிய  நண்ேர கள  துமணயுடைன் 
்்தாடைஙகபேட்டைது என்ேம்தத்்தரிவிக்கிபறன். 

இலக்கு இலக்கியப போக்குகள வீரியததுடைன் 
எழும்பி ்காஞ்சம் ்காஞ்சமாக நீரததுப 
போன்தாக உணரகிறீரகளா?

ஓ ,  நீஙகள இலக்குக் கூட்டைஙகளில 
கலந்திருபபீரகள அலல்வா? இலக்கு அமமபபு, 
ேத்தாண்டு ்தமிழிலக்கியப போக்குகமள 
மதிபபிடு்வம்த ஒரு திட்டைமாக ம்வததிருந்்தது. 
அபேடி மூன்று நாள கருத்தரஙகு ்சன்மன 
விலலி்வாக்கததில நடைந்்தது. அது ஒரு 
முக்கியமான இலட்சியதம்த ம்வததிருந்்தது. 
‘மாஸ் கலசர’ என்று ்சாலலபேடும் ்ேரும் 
ேததிரிமக மற்றும் ்ோது சன மாமயமய 
மக்களிடைம் உரு்வாக்கும் சக்திகமள அமடையாளம் 
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காண்ேது. அபபோது மா்தநா்வல ்தமிழில 
உ்சசததில விற்ற சமயம். சுஜா்தா ்ேரிய 
ேததிரிமக வியாோரததிற்குப புது ப்வகம் 
்காடுத்தார. இலக்கியம் ்வணிகப்ோருள 
அலல என்ற முழக்கததுடைன் ேல மாறுேட்டை 
கருததுளள்வரகமள, பகாம்வ ஞானி, திரு்சசி 
ஆலேரட், அக்னிபுததிரன், ்ேஙகளூர ேடிகள, 
திரு்சசி மானுடைம் இ்தழ, பு.்வ.மணிக்கண்ணனின் 
நீலமமல ேனிமலர போன்ற அமமபபுகளும் 
்தனிநே ர களும் இமணந்து சிலக ாலம் 
கருத்தரஙகுகள நடைந்்தன.்சன்மனயில நடைந்்தது. 
மதுமரப ேலகமலக்கழகததில மூன்றுநாள 
கருத்தரஙகம் நடைந்்தது. அபபோது இமளஞராக 
இருந்்த, இன்மறய நீதியரசர மகாப்த்வன் 
்சன்மனயிலிருந்து அ்தற்காகப்வ மதுமரக்கு 
்வந்து கலந்து கருத்தரஙமகக்பகட்டைார. பகாம்வ, 
்ேஙகளூர, திரு்சசி, பஹாசூர என்்றலலாம் 
இடைஙகளில கருத்தரஙகுகள ஏற்ோடைாயின. 
ஒவ்்்வாரு கருத்தரஙகும் நூலகளாக ்வந்்தன. 
ேல ்தக்வலகள மறந்துவிட்டைன.  இந்்த்ச 
்சயலகமளத ் ்தாடைரவீரகளா எனக்பகட்கிறீகள. 
இமளஞரகள முன்்னடுக்க ப்வண்டும்.  

பிற்மாழிகமளபபோலலலாது, ்தமிழில 
்தலித இலக்கியப ேமடைபபுக்கள ்ேரிய 
அளவில ்வரவிலமல என்பற ப்தான்றுகிறது; 
உஙகளுமடைய ே ா ரம்வயில எவ்்வாறு 
கணிக்கிறீரகள?

பிற ்மாழிகளான கன்னடைம், மராததி 
போன்ற்வற்றில ்தலித இலக்கியம் முக்கியம். 
நான் கூடை சாகிததிய அக்காடைமி மூலம் 
‘கன்னடைததில ்தலித இலக்கியம்’ என்று ஒரு 
கன்னடை ்தலித இலக்கியத ்்தாகுபபு நூமல 
அறிமுகம் ்சயதுளபளன். ேலர மூலம் 
்ம ாழி்ேய ர த ்த  கன்னடை  இல க்கிய 
மாதிரிகமளஅந்்த  நூல அறிமுகம் ்சயயும். 
பிரதிோ, நீஙகள எலலாம் கவிம்த எழுதிய 
அக்கால கட்டைததில ்தலித இலக்கியம் ்தமிழில 
பிற ்மாழிகள போல முக்கியமாகும் என 
நிமனதப்தாம். 1980 ்வாக்கில ்தமிழப 
ேலகமலக்கழகம் ஒரு கருத்தரஙகு நடைததியபோது 
எதிரகாலக் கவிம்த எனத ்தமலபபுத ்தந்்தாரகள. 
நான், ்தமிழில எதிரகாலததில ்தலித கவிம்த 
்வரபபோகிறது என கட்டுமர ்வாசிதப்தன். 
்தமிழில முற்போக்கு இயக்கம் சாரந்து இலக்கியம் 

உளளது. ்ேண்ணிய இயக்கம் சாரந்து கவிம்த 
உளளது.   இன்னும் சிலகாலம் போனபிறகு 
்தான் ்தலித இயக்கம் ஒரு இயக்கமாக 
்வமரயறுக்கபேடுமா ்தமிழில எனக்கூறமுடியும் 
என்று நிமனக்கிபறன். ஆனால ்வமரயமற 
்ேறப்வண்டும். ேரிபயறும் ் ேருமாள போன்ற 
திமரபேடைம் இபபோது எலபலார க்வனதம்தயும் 
க்வரகிறது. ்தலித பிர்சசமனமய ப்வறு 
பகாணததில அது அணுகுகிறது. 

இந்திய கம்யூனிச ்வரலாற்மற எவ்்வாறு 
ோரக்கிறீரகள? அ்தன் இயலபூக்கஙகள 
உயிபராட்டைததுடைன் இன்னும் இருபே்தாகக் 
கருதுகிறீரகளா? கம்யூனிச்ச சித்தாந்்தம் சாரந்்த 
புமனவுகள ்தமிழில போதுமான அளவில 
்்வளி்வந்துளளன்வா? 

உலக கம்யூனிசம் இன்று மாறிவிட்டைது. 
புதுக்கம்யூனிசம்  என்று ்ேயருடைன் ஒரு 
போக்மக்ச சிலர உரு்வாக்க முன்று ்வருகின்றனர.
அ்லன் ே்தயூ ( Alain Badiou.), ஸ்ல்வாய 
ஷி்்ஷக்(Slavoj Zizek)  போன்பறார. 
மு ்த ல ா ம ்வ ர  பி ர ா ன் ஸ் ந ா ட் டு த 
்ததது்வபபேராசிரியர. அலதூசரின் மாண்வர. 
இரண்டைாம்வர ஸ்பலா்்வாக்கியா என்று 
இன்மறக்கு அமழக்கபேடும் சிறிய ஐபராபபிய 
நாட்டை்வர. ேமழய   யுபகாஸ்லா்வாகிய ேல 
துண்டுகளாக உமடைந்்த போது உரு்வான நாடு. 
இரண்டைாம்வர, லக்கான் என்ற ்ததது்வ 
்வாதிமயபேயன்ேடுததுகிறார. ்ததது்வ்வாதி    
்ஹஹமலயும். இ்வரகள எலபலாரும் 
ஸ்டைாலிமன ஏற்ேதிலமல. நான் புதுக்கம்யூனிசம் 
என்ற ்தமலபபில சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
ஓர  கட்டுமரமய்ச சிற்பறடு இ்தழில 
்்வளியிட்படைன்.  ேமழய ்த்வறுகமள , 
அமடையாளம் கண்டு ஒதுக்கிப புதுக்கம்யூனிசம் 
இன்று மனி்த குலதம்தக் காபோற்றும் போக்கில 
சிந்்தமனத துமறயில ஒரு போக்காய ்வருகிறது. 
சமீேததில அ்மரிக்காவில கறுபபினதம்த்ச 
சாரந்்த ஜாரஜ் பளாயட் ்காலலபேட்டைபோது 
எதிரபபுத்்தரிவிக்க உரு்வான எதிர ோசிச 
(ஆன்டிஃோ) அமமபபுக்கள இத்தமகய 
சிந்்தமனகளால ஊக்கம் ்ேற்றம்வ. இபேடி 
மாரக்சிய்ச சிந்்தமனகளின் மாற்று்வழி ேற்றி  
பசாவியத யூனியன் உமடையாமல இருந்்தபோப்த 
ேலர சிததித்தனர. அ்வரகள ஆரம்ேததில 
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பி ர ா ங ே ர ட்  ம ா ர க் சி ய ர 
எனப்ேயரிட்டுக்்காண்டு உரு்வானாரகள. 
அ்வரகளில ஒரு்வர மாக்ஸ் ்ஹாரபஹமர, 
இன்்னாரு்வர ஊடைகஙகள ேற்றி ஆயந்்த 
திபயாடைர அடைாரபனா, ப்வ்றாரு்வர ் ஹரேரட் 
மாரக்யூஸ். மாரக்சியததில உளவியலாளரான 
இ்வர பிராயட் சிந்்தமனகமள இமணத்த்வர. 
இன்னும் ேலர . இ்வரகள எலபலாரும் 
மாரக்சியததில ்வந்து பசரந்்த அதிகமான 
ேகுத்தறிவுப போக்குத்தான், ஸ்டைாலினிசமும் 
இறுக்கமான எப்த்சசாதிகாரபபோக்கும் கம்யூனிச 
இயக்கததில உரு்வாகக் காரணஙகள என்றனர. 
அபபோக்மக எந்திர மய்வா்த ேகுத்தறிவு என்று 
்ேயரிட்டு அமழத்தனர.  அது மிமகயான 
விஞ்ஞானதம்த ்வலியுறுததிப பேசிய்தால ்வந்்த 
ஆேதது என்றனர. அ்தற்கு எதிராக இ்வரகள 
சிந்தித்தனர. ேகுத்தறிவுத ்ததது்வததுக்குக்கு 
எ தி ர ா ன  ்த த து ்வ ங க ம ள யு ம் 
சமூக்சசிந்்தமனகமளயும் மாரக்சியததில 
்காண்டு்வந்து அந்்தந்்த நாடுகளுக்கும் 
சூழலுக்கும் ்தக இமணத்தனர. ஆனால 
இ ர ண் டை ா ம்  அ ம ல  பி ர ஙஃ ே ர ட் 
சிந்்தமனயாளரான, யுரகன் பஹ்ேரமாஸ் 
என்ே்வர, இ்வரகள ேலருக்கு இமளய்வர. அ்வர 
ேகுத்தறிவும் அ்தனால சமூகததில உரு்வான 
்வ ள ர ்ச சி யு ம்   ்த ன்  ே ய ன் ே ா ட்மடை 
முடிததுக்்காளளவிலமல என ஒரு கருதம்த 
முன்ம்வத்தா ர .  இ்வரகளுக்கு மாற்று . 
ஒரு்வமகயில ்ேரிய ா ர  கருததுக் கள 
இன்னும்ப்வண்டும் என்று கூறு்வதுபோன்ற 
வி்வா்தம் இது. ்ேரியாரில பமற்கததிய 
அறிவு்வா்தம் அதிகம் உண்டு. இ்வரகள 
எ ல ப ல ா ரு ம்  ்த ங க ம ள  ‘ வி ம ர ச ன ்ச 
சி ந் ்த ம ன ய ா ள ர க ள ’ எ ன் று 
அம ழ த து க் ் க ாண்டைன ர .  எ தி ர த து , 
பகளவிபகட்டு, வி்வாதிதது்ச சிந்்தமனமய 
உரு்வாக்கப்வண்டும் என்ேது இ்வரகளது கருதது. 
இ்வரகளிடைமிருந்து நாம் ் ேறப்வண்டிய ோடைம், 
எது என்றால இ்வரகள ேலரும் இலக்கியதம்த 
மி க மு க் கி ய ம ா ன  சி ந் ்த ம ன  எ ன 
எடுததுக்்காண்டைனர என்ேது்தான்.  இ்வரகளில 
பஹேரமாமஸ அதிகம் நாம் கற்க ப்வண்டும் 
என்பேன். அ்வர நவீன ்ேருமு்தலாளியம் 
இன்மறய அரசுகளிடைம் ஏற்ேடுததும் , ேண்பு 
மாற்றம் ேற்றி ஆயகிறார. ஊடைகஙகள ேற்றி 

ஆயகிறார.   நவீன மு்தலாளியம் உரு்வாக்கும் 
புதுத ்தன்மமகள ேற்றி்சசிந்திபே்வர. சமயம், 
சட்டைததுமற்ச சிந்்தமனகள, ்மாழியியலின் 
்ோருண்மமயியல (Semantics) போன்ற மிக 
நவீனமான்வற்மற்ச சிந்திக்கிறார. இந்தியாவில 
்வலதுசாரி ்மௌடீக ்வா்தம் ்வளரும்போது 
்ேரியார ப்வண்டும் என்று எலலா இடைஙகளிலும் 
ப ே சு கி ற ா ர க ள .  ே கு த ்த றி ம ்வ 
அடிபேமடையாக்கியுளள பஹேரமாமஸயும் நாம் 
இஙகுக் ் காண்டு ்வரப்வண்டும். அப்தபநரததில 
நம்முமடையது மரபுரீதியான சமூகம்.  எனப்வ 
நமக்கு ப்வண்டியது, முழு அறிவு ்வா்தமா, 
அ்தற்கு எதிரபோன எதிர-அறிவு்வா்தமா, 
என்றால நம் சூழலுக்குப ்ோருத்த மானம்தக் 
்காண்டு்வந்து ்வடி்வமமக்கப்வண்டும் என்ேப்த 
என் ேதிலாகும். அது போல இன்று நம் 
மு ன் பு ள ள  ஆ ே த து  ்வ ல து ச ா ரி க ள , 
அமடையாளதப்தாடும் அமடையாளமிலலாமலும் 
்தமிழுக்குள ஊடுருவு்வம்தத  ்தடுபேது. அ்வரகள 
அறிம்வப ேயன்ேடுத்தாமல கூட்டைதம்தயும் 
ப்தசபேற்மறயும் உேபயாகப ேடுததும் 
அரசியமல்ச ் சயகிறாரகள.  ‘நாமா, அந்நியரா’ 
என்ற இருமமயில ஒன்மறதப்தரந்்்தடு 
எ ன க் ப க ட் கு ம்  சி ந் ்த ம ன ம ய ப 
ேயன்ேடுததுகின்றனர. ்ேரியாமர மட்டும் 
அ்வரகளால சாயம் மாற்றிப ேயன்ேடுத்த 
முடியவிலமல.  அம்பேதகமர கூடை உளபள 
இழுததுக் ்காண்டைனர. ஏன் ்ேரியாமர 
மறுக்கின்றனர? சிமல மீது காவி்சசாயம் 
பூசுகின்றனர? பகாயில கட்டினால எலலாம் 
ச ரி ய ா கி வி டு ம்  எ ன் ற  ம ா ம ய யு ம் 
உரு்வாக்குகின்றனர.  ்ேரிய ஆேததுக்கள 
காததிருக்கின்றன. இ்தற்கு மாரக்சிய மரபின் 
குறிபபிட்டை விளக்கஙகமள மட்டும் ஏற்ேது 
என்ற எண்ணதம்த விட்டு நம் ோரம்வமய 
அகன்ற்தாக்கப்வண்டும்.  அ்மரிக்காவில உளள   

ஃப ரடைரி க்  ப ஜம் சன் ,  இஙகில ா ந் தின் 
்டைரிஈகிளடைன், போன்பறார விரி்வாக்கபேட்டை 
மாரக்சிய மரபில ்வரு்வர. இடைதுசாரி அறிம்வ 
விசாலமாக்குகின்றனர. ோரதி புத்தகாலயம், 
்டைரிஈகிளடைனின் நூமலயும், ஜாரஜ் லூக்காக்சின் 
‘்வரலாறும் ்வரக்க உணரவும் என்ற நூமலயும் 
எரனஸ்ட் பி்ஷரின், ‘கமலயின் அ்வசியம்’ என்ற 
நூமலயும் ்்வளியிட்டுளளது. இந்நூலகள  
ோராட்டுக்குரியன.
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்தற்போது சாகிதய அகா்்தமியில என்ன 
்ோறுபபு ்வகிக்கிறீரகள? இப்ோறுபபின் 
மூலம் ்தமிழ   இலக்கிய உலகில நீஙகள ் சயய 
நிமனததிருக்கும் ்சயற்ோடுகள என்்னன்ன?

சாகிததிய அகாடைமியின் இபபோதுளள ஐந்து 
்ோதுக்குழு உறுபபினரில நா்னாரு்வன். 
ஒருஙகிமணபோளர கவிஞர சிற்பி. ஆரம்ேததில 
இந்தியாவின் இருேததிரண்டு ் மாழிகளிலிருந்து 
்வருே்வரகமளப ோரதது மகிழ்சசி ஏற்ேட்டைது. 
இந்தியாவின் ேல ்மாழிகளின் பிரதிநிதிகள 
ஒபர இடைததில கூடு்வது எவ்்வளவு முக்கியம். 
அபேடிபேட்டை  அமமபபு  இது ஒன்பற. 
ஆனால ஒரு வி்ஷயம் ்்தளி்வானது ஒவ்்்வாரு 
்மாழியும் ப்வறு ப்வறானது என்ேது. இந்திய 
் ம ா ழி  எ ன் று  ஒ ன் று ம்  இ ல ம ல . 
இலக்கியதம்தப்ோறுத்த அளவில இந்தி கூடை 
பிராந்திய ் மாழிபய. இந்திய இலக்கியம் என்று 
ஒன்று இலமல.  ஒவ்்்வாரு ் மாழியிலும் ப்வறு 
ப்வறு இலக்கியஙகள அந்்தந்்த பிராந்தியததுக்கு 
ஏற்றவி்தமாய இருக்கின்றன .  இரண்டு 
விசயஙகளில அம்்மாழிகளுக்குள ஒற்றுமம 
உளளன. ஒன்று, அம்வ ்ேரும்ோலும் 
ஒன்றுபோல , ்தற்கால இலக்கியதம்தப 
்ோறுத்தமட்டில, ஆஙகில இலக்கியததின் 
நிழலகள. நா்வலும் சிறுகம்தயும் கவிம்தயும் 
கூடை அபேடித்தான். இரண்டு, அம்வ ் ேரும்ோ 
லும் இராமாயண, மகாோர்தததின்  நிழலகள. 
சஙக மரபும், சிலபேதிகார, மணிபமகமல கம்த 

மரபும் அ்வரகள அறியா்தம்வ. நம் தூய ்தமிழ 
மரமே நம் ் ்தாடைக்க கால நா்வலாசிரியரகளும் 
ேமடைபோளிகளும் உ்தாசீனபேடுததி ஆஙகிலம் 
்வழி ்வரும் நா்வல, ேமடைபபு, மரபுக்குப 
போயினர. நாம், மணிபமகமல மரபில கம்த 
எழுதினால நம் ேமடைபபுப புதிய இந்திய 
மரமே, ேமடைபபு இலக்கியததில ் காண்டு்வரும். 
அபசாகமிததிரனின் ஆகாசத்தாமமர  என்ற 
நா்வல மற்றும் கம்தகள, காஃபகா போல 
இருக்கும். நகுலனின் நா்வல ்வரஜினியா வுலஃப, 
ப ே ா ல  இ ரு க் கு ம் .  இ து  ப ே ா ல 
அமனததிந்தியாவிலும் ோரக்கலாம். இது மாறி 
நம் ்தமிழ மரபின்்வழி  நவீன இலக்கியம் ்வர 
ப்வண்டும்.  அபபோது இந்திய மரோயத ்தமிழ 
மரபு எலலா இடைததிலும் ேரவும். இரண்டைாயிரம் 
ஆண்டுகளாய ்வற்றா்த ஆறுபோல ோயும் 
இலக்கிய மரபு சமஸ்கிரு்தம் ்தவிர எந்்த இந்திய 
்மாழிக்கும் கிமடையாது. சமஸ்கிரு்தததில 
்தற்கால இலக்கியம் ்தமிழ போல இலமல. 
்சயற்மகயாக எழுதுகின்றனர. ்தமிழ ேழமமயும் 
்தற்கால இயலபுத்தன்மமயும் ் காண்டை ் மாழி.  
பிற ் மாழியினர, அ்வரகள பின்ேற்றும் போலி 
ஆஙகில மாதிரியும் மீண்டும் மீண்டும் 
பின்ேற்றபேடும் போலி இராமாயண, மகாோர்த 
மாதிரியும் இனி பமல ஒதுஙகும். இ்தற்கு மிகப 
ேல காலம் எடுக்கும்.  நம் மாநில அரசுகளும் 
பிற ்மாழிகளில இருந்து பிரதிநிதிகமள 
அமழததுத ்தமிழின் ேலப்வறு போக்குக்கமள 
அ்வரகளின் ் மாழிகளுடைன் ஒபபிடை ப்வண்டும். 
அபபோது ்தமிழின் ்தனித்தன்மம விளஙகும்.  
சமீேததில கன்னடைததில ்்தாலகாபபியம் 
்மாழி்ேயரபபு ்வந்துளளது. அ்வரகள அ்தற்கு 
ஏஙகிக்்காண்டிருந்்தனர. அ்வரகள சமஸ்கிரு்தம் 
அலலா்த கூறுகமளத ப்தடை ஆரம்பிததுளளாரகள.  
்தமிழுக்கும் கன்னடைததுக்கும் ஒரு ஆழமான 
்்த ாடை ரபு  உண்டு .  ்வலது ச ா ரி கள ால 
்காலலபேட்டை முன்னாள துமண ப்வந்்தரான 
கலபுரஹி, சஙக இலக்கியம் மீதும் ்தமிழ மீதும் 
மிகவும் அன்பு ்காண்டை்வர என்ேம்த நாம் 
அறியப்வண்டும். ்ேரியார சிந்்தமனகளின் 
ப்தரந்்்தடுத்த ்்தாகுபமேயும் கன்னடைததில 
்காண்டு்வந்துளளனர. இதுபோல பிற 
்மாழிகபளாடு நம் ்மாழிமய ஒபபிடை 
ச ா கி த தி ய  அ க் க ா டை மி ம ய ப  ே ய ன் 
ேடுததிக்்காளளலாம். 
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முகநூலில ேதிவிடு்வ்தற்க ா க  எனது 
பசகரிபபில இருந்்த ஓவியர திரு. ஆதிமூலததின் 
கடி்தம் கிட்டைத்தட்டை 40 ஆண்டுகளுக்குப பின் 
கண்களில ேட்டைவுடைன் எடுததுக் குறிபபு எழுதிக் 
்காண்டிருந்்தபோது இமடையில அ்வரது 
இமளய மகன் அேராஜி்தன் ்்தாமலபேசியில 
்வந்து சா. கந்்தசாமி மமறந்துவிட்டைார என்ற 
அதிர்சசி்ச ்சயதிமய்ச ்சான்னார.

திரு. ஆதிமூலம் நிமனவில ் சயலேடும்போது 
சா.கா. மமறந்்த ்சயதி ்வந்்தது. என்பனாடு 
இரு்வருக்குமான ்நருக்கம், நட்பு என எனது 
்வாழநாளில இரு்வரும் நிமறந்திருந்்த கணஙகமள 
மனம் விரிததுக்்காண்படை ்சன்றது. திரு. 
கந்்தசாமியின் உற்சாகம் பமலும், அ்வரது 
அலஙகாரமும் போலித்தனமும் அற்ற எழுதது 
என ேல மனம் முழு்வதும் ்வந்து நிமறந்்தது.

அ்வமர ஐம்ேது ஆண்டுகள அறிந்திருந்்ததுடைன் 
கிட்டைத்தட்டை 40 ஆண்டுகள அ்வர அருகிபலபய 
நட் ப ே ா டு  இரு க்கும்  ்வ ா ய பம ேயும் 
்ேற்றிருந்்தப்தாடு எனது ்வாழவில மிக முக்கியத 
்தருணததிலும் அ்வர இருக்கிறார என்ேம்தயும் 
்சாலலிக்்காளகிபறன். ஓவியக் கலலூரி 
நாட்களில சாயா்வனம் மூலம் அறிமுகமானார. 
எனது ஆசிரியர ஓவியர R.B. ோஸ்கரன், சிற்பி 
்தட்சிணாமூரததி ஆகிபயார மூலம் அது நாள 
அ்வமர எழுத்தாளராக அறிந்திருந்்தது 
மட்டும்்தான். ்தனது 20 ்வயது்வாக்கில எழுதிய 
சாயா்வனதப்தாடு அறியபேட்டு 80 ஆண்டுகள 
ேலப்வறு ேமடைபபுகபளாடு ்தமிழ சமூகதப்தாடு 

்தன்மன முன் நிறுத்தாமல எளிமமயாகவும் 
அற்பு்தமாகவும் ்சயலேட்டிருக்கிறார . 
‘்தக்மகயின் மீது நான்கு கண்கள’, ‘்்தாமலந்து 
போன்வரகள’, ‘அ்வன் ஆனது’, ‘சூரிய்வம்சம்’, 
‘விசாரமண கமி்ஷன்’ போன்ற்வற்பறாடு 
கட்டுமரகள, ஆ்வணப ேடைஙகள என்று விரிந்்த 
்தளததில இயஙகிய்வர. ்தனிபேட்டை முமறயில 
எனது ்வாழவில ்வழி நடைததிய்வர என்ற 
முமறயிலும் நிரம்பியிருக்கிறார. 1970 களில 
எனது ஓவியக் கலலூரி நாட்களில கலலூரியில 
ேமடைபபு நிமல சாரந்து ஆசிரியர மாண்வரகள 
என்று உக்கிரமான காலம். இபபோதும் 
அமன்வரும் நிமனவு்காளளும் காலம். 60களில 
கலலூரி ்வாழம்வ முடிததிருந்்த ோஸ்கர, 
்தட்சிணா, ஆதிமூலம் இளம் ஓவியரகளாக 
அறியபேட்டிருந்்ததுடைன் ோஸ்கரும் ்தட்சிணாவும் 
பநரடி ஆசிரியரகள எனக்கு. ஆதி அபபோது 
வீ்வரஸ் சரவீஸ் ்சன்டைரில ப்வமலயில 
இருக்கிறார. சிற்பி ்தனோல, சந்்தானராஜ் 
போன்ற்வரகள கலலூரியில இருபே்தால 
ஆதியும் மாமல அஙகு ்வந்துவிடு்வார . 
அபேடியான காலம்.

இம்மூ்வரும் 60களின் கமடைசியிலும் 
70களிலும் சிறு ேததிரிக்மககபளாடு ்ேரும் 
ேஙகளிதது இயஙகிய்வரகள என்ேதும் 
மாண்வனாகிய என்மனயும்    எனது 
ஓவியஙகமளயும் நீயும் இயஙக ப்வண்டும் என்று 
இமணத்த்வரகள. ேல இலக்கிய நண்ேரகமளயும் 
என க்கு  அறிமுக ப ேடு ததின ர .  எனது 
பகாட்டின்பமல உளள நம்பிக்மகயில 

நவீன ஓவியத்தின் 
தூதுவர்
- டிராட்ஸ்கி மருது

அஞசலி
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இமணத்ததுடைன் நான் இன்று்வமர ்சயலேடை 
அதுப்வ காரணம் என்றும் நம்புகிபறன். 
குறிபோக க்ரியா ராமகிருஷணன், எஸ்.வி. 
ராஜதுமர, ஞானக்கூத்தன், ஆதமாநாம், 
வீரா்சசாமி, ம்வதீஸ்்வரன், முதது்சசாமி எனப 
ேலமர அறிமுகபேடுததியதுடைன் அ்வரகபளாடு 
ஓவியனாக்ச ்சயலேடைத ்்தாடைரந்து 
ஊக்கபேடுததினர. மாண்வப ேரு்வததில சா. 
கந்்தசாமிமய அறிந்திருந்்ததுடைன் ஓவியக் 
க ாட்சிகளுக்கு அ்வர ்வரும் போதும் 
தூரததிபலபய ோரததிருபேதுடைன் அ்வருடைன் 
்ேருத்த அறிமுகம் இலமல. ்்தாடைரந்து 
வீ்வரஸ் சரவீஸ் ்சன்டைரிபலபய ப்வமல 
கிமடைததும் விஜய்வாடைாவில 4 ஆண்டுகள 
இ ரு ந் ்த ா லு ம்  சி று 
ேததிரிக்மக, இலக்கியம் 
சாரந்்த நண்ேரகபளாடு 
்்தாடைரபில இருந்ப்தன். 
பி ற கு  ம ா ற் ற ல ா கி 
்சன்மனக்கு ஓவியர 
ஆதிமூலம் அருகிபலபய 
்வந்து அமரந்துவிட்படைன். 
அபபோது ்சன்மன 
அலு்வலகம் 'நந்்தனம்-
பசமியரஸ் சாமல'யில 
இருந்்தது. இஙகு ்வந்்த 
பிறகு தீவிரமாக இயஙக 
ஆரபித்தபே ாது சிறு 
ேததிரிக்மகமயத ்தாண்டி 
்ோது ்்வளியிலும், 
்்வகு மக்கள ேததிரிக்மககளிலும் இயஙக 
ப்வண்டி ஆதிமூலம்   முன் எடுத்தப்தாடு 
நானும் இயஙக ப்வண்டும் என என்மனயும் 
அறிவுறுததி ்சயலேடை ம்வத்தார.

இ க் க ா ல  க ட் டை த தி ல  ந ந் ்த ன ம் 
அலு்வலகததிற்குப ேக்கததிபலபய கந்்தசாமி 
அ்வரகளின் வீடு இருந்்தது. ஒரு ேஸ் ஸ்டைாப 
்தளளி நான் இருந்ப்தன். சந்திபேது இன்னும் 
சுலேமாகிவிட்டைது .  8 0 களின் நடுவில 
கிட்டைத்தட்டை மதியம் உணவிற்குப பிறகு 
கந்்தசாமி தினமும் எஙகள அலு்வலகததிற்கு 
்வந்துவிடு்வார. ஆதிமூலததிற்கும் எனக்கும் 
நடுவில ்வந்து அமரந்துவிடு்வார. மூத்த 
ஓவியரகள ்ரட்டைபே நாயுடு, ராபஜந்திரன் 

்சலலபோ போன்ற ஓவியரகள நடுவில 
ஓவியம் ,  இலக்கியம் ,  சினிமா  என்று 
எலபலாபராடும் கந்்தசாமி உமரயாடு்வார. 
அக்கால கட்டைததில குறிபோக A . S . 
ேன்னீர்சல்வம் , கமலஞன் ேதிபேகம் 
மாசிலாமணி என ேலர ்வந்துவிடு்வர. ஒரு 
திருமண விழாவில ஆதியும், கந்்தசாமியும் 
குஙகுமம் இ்தழ ஆசிரியர ோம்வ்ச சந்திரபனாடு 
பேசியபோது மருதும்வயும் ேயன்ேடுத்தலாம் 
என்று இரு்வரும் ்சாலல அடுத்த நாளில 
இருந்து ோம்வபயாடு இயஙகும்ேடியும், பின்பு 
ஆனந்்தவிகடைனில துமண ஆசிரியராக இருந்்த 
இரா.ப்வலு்சசாமி அ்வரகமள மு்தன் மு்தலாக 
அமழதது ்வந்து நவீனக் கவிஞரகளின் 

கவிம்தக்காக ஆனந்்தவிகடைனின் துமண இ்தழில 
ஆதிமயயும்  என்மனயும்  இமணதது 
்வமரயம்வக்க  ப்வலு்சசாமிபயாடு  இமணத்த்வர 
சா. கந்்தசாமி. எனது ஆசிரியர ஆர.பி. ோஸ்கரன் 
அ்வரகள ்தமிழ்ச சிறு ேததிரிக்மககளுடைன் நவீன 
ஓவியதம்த்ச பசரத்ததில சா. கந்்தசாமிக்குத்தான் 
்ேரிய ேஙகு இருக்கிறது என்று ்சாலலு்வார. 
எனக்கு ் ்தரிந்து ஓவியக் கலலூரி ேடிக்கும்போது 
ஆதி, ோஸ்கர, ்தட்சிணா ஆகிபயார ்தஙகள 
்சலவில ஓவியதம்த B l o c k  ் சயது 
அளிபேம்தயும் ஆசிரியரகளின் பமமசயில 
இருந்து சிறு ேததிரிக்மககளுக்கு்ச ் சல்வம்தயும் 
பநரில கண்டை சாட்சி நான்்தான் என்றும் 
கூறுப்வன். ்தஙகள அளவுக்கு அ்வரகள சிறு 
ேததிரிக்மககளுக்கு ஓவியம் ்தரு்வதுடைன் 
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்ோருளா்தார்ச சுமமமயயும் குமறக்க Blocம் 
்காடுதது  உ்தவியிருக்கிறாரகள. ்்வகு 
சிலருக்பக ்்தரியும் கந்்தசாமி ஓவியராக 
ப்வண்டும் என்று ஆரம்ேததில முயன்றார 
என்ேது.  அ்வர என்னிடைம் ஒருமுமற, ்தான் 
இளம் ்வயதில ஓவியராகத ்தான் ்வர ப்வண்டும் 
என்று விரும்பிய்தாகவும்  எழுததில சுகம் 
கண்டைவுடைன் நமக்கான ்்வளி எழுததிபலபய 
இருக்கிறது என்றும் எனக்கான ்்வளியாக 
இளம் ்வயதிபலபய உணரந்து எழு்த 
்வந்துவிட்படைன் என்றும் அபோரம்வபய 
என்மன ்வளரத்தது என்றும் கூறியிருக்கிறார. 

அ்தனுமடைய நீட்சிபய நவீன ஓவியததின்ோல 
உளள ோரம்வ புத்தகம் ்தயாரிபேது, ோரம்ேரிய 
கமல ்வடி்வஙகள ேற்றிய கட்டுமரகள, 
ஆ்வணபேடை முயற்சி, குறிபோக ஓவியரகள 
ேற்றி ஆ்வணபேடைஙகள என்று விரிந்்தது. 
இ்வபராடு சம காலததில இருந்்த ஓவியரகள 
அமன்வருக்கும் மற்று்மாரு ்்தாடைரபு 
திம ர ப ேடை க்  க லலூரியின்  மீ ்த ானது . 
கிட்டைத்த்தட்டை கந்்தசாமிபயாடு ராஜப்வலு, 
்தட்சிணாமூரததி, ஆதிமூலம், ராபஜந்திரன் 
மற்றும் என்னுடைsன் பிறந்்த்வரகள மற்றும் 
அ்வரகளின் மகன்கள என்று திமரபேடைக் 
கலலூரி, ஓவியக் கலலூரிகளில ்்தாடைரந்து 
ேடித்தனர. அவ்்வாறாக ேலருக்கு உ்தவியதிலும் 
கந்்தசாமிக்குப ேஙகுண்டு.

இளம் கமலஞரகமள ஊக்கபேடுதது்வதில 
இமணயற்ற்வர. எபபோதும் கண்டைவுன் 
உற்சாகபேடுததிக் ்காண்படை இருபோர.  
கறாரான விமரசனதம்தயும் ்்தளி்வாக 
ம்வபோர. கமடைசியாக ேரிசல ்சந்திலநா்தன் 
புத்தகக் கமடையில ஆதியின் சிததிரஙகமளத 
திறந்து ம்வததுப பேசும்போது நவீன ஓவியஙகள 
்ோது ்்வளியில ்்வகுமக்கள இ்தழில ்வந்்த 
க ா ல தம்த  சி . ப ம ா கன்  ்த்வறு்தல ா க ்ச 
்சான்னபோது அம்த அபபோப்த திருததியும், 
விமரசிததும் திரு சி. பமாகன் ஏற்றுக்்காளளும்ேடி 
்சயது ்வழி நடைததிப பேசினார. அ்வமர நான் 
கமடைசியாகப ோரத்ததும் அன்று்தான். கடைந்்த 
நாற்ேது ஆண்டுகளில எந்்த ஓவியக் காட்சிக்கும், 
எந்்த இலக்கியக் கூட்டைஙகளுக்கும் ்சன்று 
திரும்பும்போதும் அ்வபராடு ோராட்மடையும், 
எதிரவிமனமயயும் பகட்டுக் ்காண்படை 

ேலமுமற அ்வமர வீடு்வமர ்சன்று விட்டு 
்வந்திருக்கிபறன். அ்வரது கணிபபும் சரியாகப்வ 
இருந்திருக்கிறது. அ்வரது ேல கம்தகளுக்கும், 
சி ல  அட்மடை களு க்கு ம்  சி த தி ர ங க ள 
தீட்டியிருக்கிபறன். உடைபன ்்தாமலபேசியில 
்வந்துவிடு்வார. திராவிடை இயக்க உணரம்வ 
அடிநா்தமாகக் ்காண்டிருந்்தாலும் ்ேரும் 
ேண்போடு பிராமண நண்ேரகளிடைம் அ்வர 
நட்பு ோ ர ாட்டி ்வந்திருபேது கண்டு 
வியந்திருக்கிபறன். அ்வரகள முன்பு காட்டும் 
நட்பின் பமன்மமமயயும், அ்வர பேசுகிற 
விமரசனஙகளும் சக மனி்தரகபளாடு இயஙகிய 
எளிமமயும் அ்வரது எழுததில முழுமமயும் 
இருக்கிறது.  எளிய மனி்தரகள ேற்றிபய 
எழுதினார, ்சயலேட்டைார. ்்வண்ணிலா 
்்தாகுத்த நூலுக்கு அ்வர என்மனப ேற்றி 
எழுதியம்த மு்தலில கண்டைதும் ்ேரிதும் 
்நகிழந்து போபனன்.

நட்புநிமலயின் முழுமம்தான் ஆதி அ்வரகள 
நிமனவில நான் இருந்்த கணம் அ்வபராடு 
இமணந்துவிட்டைார போல கண்கலஙகி 
நின்பறன். இலக்கிய இ்தழகளில நவீன ஓவியம் 
இமணந்்ததும், நண்ேரகளின் துமண நின்று 
்ோது்்வளிக்கு அம்தக் கடைத்த முற்ேட்டைதிலும் 
எழுத்தாளர என்ற முமறயில கந்்தசாமி மு்தலில 
நிற்கிறார. ஓவியரகள சூழந்திருக்கிற சூழலில 
எபபே ாதும் ்த்வற ாது  அ்வர  இருபபு 
இருந்திருக்கிறது.

சா. கந்்தசாமி என்ற கமலஞன் ்தமிழ்ச 
சமூகததின் மனதில எபபோதும் நிமலததிருபோர.  
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்தமிழின் மாரக்சிய முன்பனாடிகளில 
ஒரு்வரும், சிறந்்த ்தமிழ இலக்கிய அறிஞரும், 
ஆய்வாளரும், மாரக்சியததின் மாற்று மரபு 
குறிதது சிந்தித்த்வரும், மண்ணுக்பகற்ற 
மாரக்சியம் என்று இந்திய ்வழிேட்டை 
மாரக்சியதம்த முன்ம்வத்த்வரும், ேரிமாணம், 
நிகழ போன்ற சிற்றி்தழகள ்வழியாக மாரக்சிய 
சிந்்தமனமய ்்தாடைரந்து உமரயாடைலில 
முன்ம்வதது ேல இமளஞரகமள மாரக்சிய 
சிந்்தமனக்குள ் காண்டு்வந்்த்வருமான பகாம்வ 
ஞானி அ்வரகளின் இறபபு, ்தமிழ மாரக்சிய 
ஆயவுலகிற்கு ஒரு பேரிழபோகும்.

கி.ேழனி்சசாமி, என்ற இயற்்ேயமரக் 
்காண்டை ஞானி, பகாம்வயில உளள 
பசாமனூரில 1-7 -1935 இல பிறந்்தார.  
ப க ா ம ்வ யி லு ம் ,  அ ண் ண ா ம ம ல ப 
ேலகமலக்கழகததிலும் ்தமிழிலக்கியம் 
ேயின்ற்வர.  பகாம்வயில ்தமிழாசிரியராக 30 
ஆண்டுகள ேணியாற்றினார .   இ்வரது 
துமணவியார மு. இந்திராணி, உடைற்கலவி 
ஆசிரியராகப ேணியாற்றிய்வர.  ்தன் 75-்வது 
்வயதில புற்றுபநாயால காலமானார.  ஞானி 
நீரிழிவு பநாயால கண்ோரம்வ இழந்்தபோதிலும், 

உ்தவியாளர துமணபயாடு, ேடிததும் எழுதியும் 
இயஙகி ்வந்்த்வர.  ்வாசிபபு, எழுதது இரண்டிலும் 
்்தாடைரந்து ்தனது இருபமே ்தக்கம்வததுக் 
்க ாண்டிருந்்த ஞானி ,  ்தமிழ ப்தசிய 
உணரம்வயும், மாரக்சியதம்தயும் இரண்டு 
கண்களாக ்காண்டு இயஙகிய்வர. 

்தமிழில மாற்று சிந்்தமன மரமே ் ்தாடைரந்து 
முன்ம்வதது்வரும் சிற்றி்தழ இயக்கததுடைன் 
்தன்மன பிமணததுக் ்காண்டை்வர.  மாரக்சிய 
இ்தழாகிய புதிய ்தமலமுமறபயாடும் (1968-70) 
்வானம்ோடி இயக்கதப்தாடும் ்்தாடைரபு 
்காண்டிருந்்தார. ்வானம்ோடி இயக்கம்்தான் 
இன்மறய திராவிடை இயக்கம் மற்றும் ்தமிழியல 
சாரந்்த சிந்்தமனப பின்புலததிற்கான இலக்கியக் 
களதம்த அமமததுத ்தந்்தது.   மாரக்சியததின் 
ேன்முகப ேரிமாணஙகமள ்்வளிபேடுததும் 
முமறயில ேரிமாணம் (1979-83), நிகழ (1988-
96) , ்தமிழபநயம் (1998-2012) ஆகிய 
சிற்றி்தழகமள நண்ேரகள ஒததுமழபபோடு 
இ்வர ்்வளியிட்டைார. 

சிற்றி்தழகபளாடு உரு்வான சீரிய சிந்்தமனத 
்தளததில ்்தாடைரந்து இயஙகிய்தால மாரக்சிய 
அழகியமலயும், ்தமிழில சிற்றி்தழ சாரந்து 
உரு்வான நவீனதது்வ இலக்கியதம்தயும் 
இமணத்த ஒரு ோரம்வமய ்்தாடைரந்து 
்வலியுறுததிய்வர. இத்தமகய ்வலியுறத்தலகள 
சிலபநரம் அ்வமர கருததுமு்தல்வா்த எலமல 
பநாக்கி நகரததிவிட்டை்தான விமரசனஙகள 
எ ழு ந் ்த து ண் டு .   க ட் சி  ச ா ர ந் ்த 
மாரக்சியரகளிமடைபய ஞானி மீது கடும் 
விமரசனஙகள உண்டு.  ்ோது்வாக, அ்வமர 
அதம்வ்த மாரக்சிய்வாதி என்பற நான் இயஙகிய 
இயக்கததில குறிபபிடுப்வாம்.  அப்தப்வமளயில 
ஞானியிடைமும் அ்வரகள மீ்தான விமரசனஙகள 
உண்டு.   மாரக்சியதம்த ஐபராபபிய மமய்வா்த 
ோணியில யாந்்தரீகமாக ேயன்ேடுததுகிறாரகள 
என்று.  மாரக்சியம் குறித்த ஒரு வி்வா்தக்களதம்த 
உரு்வாக்கியதில அ்வருக்கு முக்கிய ேஙகு 
உண்டு.  8 0 - களில உரு்வான ப்தசிய 
இ ன ப பி ர ்ச ச ம ன ம ய  மு ன் ம ்வ த து , 
மாரக்சியதம்தயும் ்தமிழப்தசியதம்தயும் 
இமணதது ஒரு கருததுநிமலமய உரு்வாக்கிய்வர 
ஞானி.  

தமிழ்-மார்க்சிய 
அறிவுச்சுடர் 

க�ாவை ஞானி
ஜமாலன்

அஞசலி
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பகாம்வ ஞானிமய, இரட்மடையர என்று 
கூறுமளவிற்கு ஞானியுடைன் பசரந்தியஙகிய எஸ்.
என் நாகராசபனாடு, நான் மாண்வனாக இருந்்த 
காலததில ஈபராட்டில ஒரு கருத்தரஙகில 
சந்திததிருக்கிபறன். அது மாரக்சியதம்தயும் 
சூழலியல, இந்திய ்ததது்வ சிந்்தமன குறிபோக 
ம்வண்வதம்த இமணதது கட்டுமரகள 
்வாசிக்கபேட்டை இரண்டு நாள கருத்தரஙகம். 
மு்தல நாள கருத்தரஙகு முடிந்து இரவு 
அமன்வரும்ேல வி்ஷயஙகமள வி்வாதித்தாரகள. 
எஸ்விஆர, ராஜ் ்கௌ்தமன் உளளிட்டை 
்தமி ழ க த தின்  மு க் கி ய  அறிவுஜீவி கள 
கலந்து்காண்டை உமரயாடைல அது. அந்்த 
இனிய நிமனவு என்றும் மனதில ஞானிமய 
பிம்ேபேடுததிக் ்காண்படை இருக்கும். 
ம ா ர க்சியதம்தயும் இந்திய அதம்வ்த 
சிந்்தமனமயயும் ஞானி இமணதது எழுதிய 
'இந்திய ்வாழக்மகயும் மாரக்சியமும்' என்ற நூல 
அப்ோழுது இமளஞரகள மததியில 
வி்வாதிக்கபேட்டை ஒருநூல. அக்காலஙகளில 
மாரக்சியததில எஸ்விஆர முன்ம்வத்த 
இருத்தலியல மாரக்சியம், எஸ்என் நாகராசனின் 
ம்வண்வம் சாரந்்த மாரக்சியம், ஞானியின் 
அதம்வ்த மாரக்சியம் குறிதது, கட்சி சாரந்்த 
மாரக்சியரகளிடைம் ஒரு எதிரமமற விமரசனம் 
இருந்்தது. அம்த எலலாம் மீறி ்தமிழ இலக்கியம், 
்தமிழ ப்தசிய உணரவு ஆகிய்வற்மற மாரக்சிய 
்வழியில புரிய முற்ேட்டு. அம்த விரி்வாக 
எழுதிய்வர ஞானி.  

ேழந்்தமிழிலக்கியதப்தாடும் ,  நவீனத 
்த மிழில க் கி ய த ப ்த ா டு ம்  இமடைய ற ா ்த 
உறவு்காண்டு இயஙகிய்வர.  மாரக்சிய 
பநாக்கில ்தமிழிலக்கிய ஆயவில கடைந்்த நாற்ேது 
ஆண்டுகளாக ஈடுேட்டு 25க்கும் பமற்ேட்டை 
திறனாயவு நூலகமளப ேமடைததுளளார.  
இரஷய மாரக்சியம், சீன மாரக்சியம் என்ேது 
போல ்தமிழ மாரக்சியம் என்ேம்த இ்வர 
முன்்மாழிந்்தார.   மாரக்சிய ்வாயோடுகமள 
்தாண்டி அம்த மரபு்வழியில உள்வாஙக 
ப்வண்டும் என்று பேசிய்வர. அ்தன்மீது நமக்கு 
நிமறய கருதது மாறுோடுகள விமரசனஙகள 
இருந்்தாலும், அ்வரது மாரக்சியம் மக்கள 
விடு்தமலக்கான சிந்்தமன என்கிற உணரவில 
இறுதி்வமர நின்ற்வர என்ேது முக்கியமானது. 
மண்ணுக்பகற்ற மாரக்சியம் என்று அ்தன் அதீ்த 

எலமலயாக இந்தும்த அதம்வ்த ஆன்மீகதம்த 
பநாக்கிய்தாக மாரக்சியதம்த நகரததினார.

'்தமிழிலக்கியததில மூன்றில ஒரு ேகுதி ேக்தி 
இலக்கியம்.  ேக்தி இலக்கியம் கற்ே்தற்கு 
ேகுத்தறிவுப ோரம்வ போ்தாது என்கிறார. 
சமயம் ேற்றிய நம் ஆயவு விரிவுேடை ப்வண்டும் 
என்கிறார.  ்தமிழ நமக்கு உயிர என்று 
ோரதி்தாசன் கூறு்வது நூற்றுக்கு நூறு உண்மம 
என்ேம்த நாம் ் மயபபிக்க ப்வண்டும் என்கிறார. 
இம்வ்யலலாம் ஞானியின் கருததுகளாக 
மட்டுமிலமல, சுமார 5000 ேக்கஙகள ப்தாறும் 
இ்வரது ஆயவுக் கட்டுமரகள அமனததிலும் 
இக்கருததுக்கமள ் மயபபிக்கும் முமறயில்தான் 
எழுதுகிறார.  ஞானியின் ்வாழவுக்கும் அ்வரது 
சிந்்தமனக்கும் இமடையில இமடை்்வளி என்ேது 
சிறி்தளவுமிலமல.'  என்கிறது ஞானிமயபேற்றிய 
அ்வரது ்வமல்தள அறிமுகம்.  பமற்கண்டை 
அ்வரது ோரம்வ மாரக்சிய இடைதுசாரி 
சிந்்தமனயாளரகள, திறனாய்வாளரகளிடைம் 
அ்வமர அந்நியபேடுததும் ஒன்றாக இருந்்தது.

அப்த அறிமுகததில, 'உலகமயமா்தல என்னும் 
்ேயரில ்வலலரசுகளின் ஆதிக்கததிற்கு இந்திய 
அரசு இடைம் ்காடுத்த்தன் விமள்வாகத 
்தமிழுக்கும் ்தமிழ மக்களுக்கும் ஏற்ேட்டை சீரழிவு 
ேற்றிப பேசுகிறார . இந்திய அரபசாடு 
ஒததுமழக்கும் ்தமிழின ்தமல்வரகமள்ச 
சாடுகிறார. சம்தரமமின்றி நமக்கு எதிரகாலம் 
இலமல என்ேம்த உரதது்ச ்சாலகிறார.'ஞானி 
குறித்த இக்கருதது முக்கியமானது.  ் ்தாடைரந்து 
மக்கள மீது ேற்றுறுதி ்காண்டை்வராக, ்தமிழ 
ப்தசிய உணரப்வாடு இயஙகிய்வராக இருந்்தார.  

பகாம்வ ஞானி ்தமிழ மாரக்சிய ்வரலாற்றில 
புறக்கணிக்க முடியா்த்வர. அ்வரது ேக்கஙகள 
இலலாமல அந்்த ்வரலாறு எழு்தபேடை 
முடியா்தது. ப்தாழர பகாம்வ ஞானி அ்வரகமள 
இழந்து்வாடும் ப்தாழரகள, நண்ேரகள, 
குடும்ேததினர அமன்வரது பசாகதம்தயும் 
ேகிரந்து ்காளகிபறன். அ்வருக்கு எனது 
இ்தயபூர்வ அஞ்சலிகள.

பகாம்வ ஞானி அ்வரகளின் நூலகள 
அமனததும் அ்வரது ்தளததிலிருற்து ேதிவிறக்கம் 
்சயய கீழகண்டை சுட்டிமய கிளிக் ்சயயவும் 
http://kovaignani.org/downloadbooks
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- ஸ்ரீதர் மணியன்

த�ழியின் ஏணிப்படி�ள்
நூல அறிமு்கம்

1891ஆம் ஆண்டு மமலயாள இலக்கிய 
உலகு ்தன் மு்தல ேமடைபபிமனக் கண்டைது. 
சி.வி.இராமன் பிளமள அ்தமனத ்்தாடைஙகி 
ம்வத்தாலும், 1899இல ஓ.சந்து பமபனானின் 
‘இந்துபலகாப்வ‘ மு்தல ்ேருஙகம்த என 
ேர்வலாக ஏற்றுக்்காளளபேட்டைது. இத்தமகய 
மமலயாள இலக்கியததின் பி்தாமகரகளுள 
ஒரு்வராக இன்று்வமர ்காண்டைாடைபேடுே்வர 
்தகழி சி்வசஙகரன்பிளமள. ம்வக்கம் முஹம்மது 
ேஷீர, பகச்வப்தவ், உறூப, ோறபபுரதது, 
லலி்தாம்பி்க அந்்தரஜனம், எஸ்.்க .
்ோற்்றக்காட், யு.எ.கா்தர, ஓ.வி.விஜயன், 
மா்தவிக்குட்டி, ேட்டைததுவிள கருணாகரன் 
உளளிட்டை மு்தல ்தமலமுமற ஆளுமமகளால 
நிமறந்திருந்திருந்்தது மமலயாள இலக்கிய 
்தளம். உயிபராட்டைமிக்க, மிமக ்வரணமணகள 
ஏதுமற்ற, மமலயாள ் மாழிக்குரிய ் ேண்மம 
கலந்்த நளினமான உ்சசரிபபோமசயுடைன் கூடிய 
ேமடைபபுகள நிரம்பியது. 

்தகழியின் எழுததுகள ஏமழ ்வரக்கததினரின் 
ோடுகமள, அலலலகமளப ேற்றிப பேசுேம்வ. 
்வாழவின் கசபபுகள, மு்தலாளி ்வரக்கததினரின் 
ஏயபபு கள ,  அடிமமமுமற  ்வழிய ா க 
உ ம ழ ப பி ம ன  உ றி ஞ் சு ம் 
்வஞ்சகஙகள, உமழபோளிகளின் 
ப ே ா ர ா ட்டை ங க ள  ம ற் று ம் 
்ோதுவுமடைமமக் ்காளமககள 
குறிததும் பேசுேம்வயாக அம்வ 
இருந்்தன.

ஏணிபேடிகள நா்வல இத்தமகய 
கருததுருக் களிருந்து  ச ற் ப ற 
மாறுேடுகிறது. ஒரு ்தனி மனி்தனின் 
சுயநலம், ே்தவி பமாகம், ்வஞ்சகம் 
என அ்வனுமடைய இயலபிமனக் 
்காண்டு புமனயபேட்டுளளது. 
அரசுக்கு அடி்வருடி்ச ்சலலும் 
அதிகாரிகள குறிதது ஏணிபேடிகள 

வி்வரிக்கிறது. அ்வர ேணியில பசரந்்த கணம் 
்ேறும் ோலோடைம் அதிகார்வரக்கததின் 
விமழவிற்பகற்ே பகாபபுகளில குறிப்ேழு்தக் 
கற்றுக் ்காள்வது்தான். அதில மிக விமரவில 
ப்தர்சசி ்ேறுகிறார பகச்வபிளமள. அது 
அ்வமர அதிகாரபீடைததின் உ்சசிமய பநாக்கித 
்தனது ோம்தயிமன அமமததுக்்காளள 
ஏது்வாகிறது. அதிகாரததின் போம்த, அது 
மனி்தனுக்கு மயக்கம், சுகம், மமம்த இன்னும் 
ேலபேல்வற்மற அளிக்கிறது. ஒரு முமற 
அதிகாரததின் சும்வமய சும்வததுவிட்டை 
மனி்தனுக்கு அது மனி்த்வாழவின் மற்ற 
அடிபேமடையான நற்ேண்புகள அமனததிமனயும் 
து்சசமாகக் கருதி பின்னுக்குத ்தளளிம்வக்கத 
தூண்டுகி றது .  அ ்தன்  இன்னு்ம ா ரு 
இன்றியமமயா்த அஙகமான சுயநலதம்தத 
துமணக்கமழததுக் ்காளகிறது. ்தனது ே்தவி 
விலகல கடி்தததிமன அரசுக்கு அனுபபிவிட்டை 
பிறகும் கூடை அ்வரது மனததில அமலயடிக்கும் 
எண்ணஙகள பமற்கூறபேட்டை கருததுகளுக்கு 
்வலு பசரபேம்தக் காணலாம். 

அதிகாரததுடைன் கூடிய சுயநலம் மனி்தமனப 
ேற்றிக் ்காண்டுவிட்டைால அ்வன் அ்தமனத 

்தக்க ம்வததுக் ்காளள எந்்த 
எ லமல க் கு ம்  ் சன்றிடை த 
்த ய ங க ம ா ட் டை ா ன் .  சி று 
கிராமததில பிறந்து ்வளரந்்த 
பகச்வபபிளமளயின் ேரிணாம 
்வள ர ்ச சி  வியபேளிபேது . 
மன்சசான்றின் கழுததிமன 
ஏ ற த ்த ா ழ  ் ந றி த து க் 
்கான்றுவிட்டை பகச்வபபிளமள 
்தான் ே்தவியிலிருந்து ஓயவு 
்ேறும் அன்று்தான் அ்தமன 
ஆழந்்த துயிலிலிருந்து எழுபபி 
மீளோரம்வக்கு உட்ேடுததுகிறார. 
மமனவியிடைம், கா்தலியிடைம், 

்ேற்பறாரிடைம், சக அலு்வலக  N.B.T.  ரூ 140   
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நண்ேரகள உளளிட்டை யாரிடைமும் அ்வர 
உண்மமயாகப ேழகு்வதிலமல. அது குறிதது 
அ்வர மன சஞ்சலமமடைந்்ததுமிலமல. ்தன் 
ே்தவி உயரவு மட்டுபம அர்சசுனனின் ேறம்வக் 
கண்ண ா க  அ ்வ ரு க் கு த  ் ்த ரி கி ற து . 
பகச்வபிளமளயின் குணநலன்கமள விரிதது்ச 
்சால்வதில ்சல்வதில ்தகழியின் எழுதது 
்வன்மமயும், பமன்மமயும் காணலாம். 

மு்தன் மு்தலாக லஞ்சமாக மூன்று ரூோய 
்ேறுகிறார. அம்தக் ்காடுபே்வரது ்காடிய 
்வறுமமமய அ்வர ்ோருட்ேடுதது்வதிலமல. 
அதுப்வ போல, ேணியில பசரந்்த காலததில 
்தனது சூழமல மனதில ்காண்டு உணவிட்டை 
உண்வகப ்ேண்ணான லட்சுமி அம்மாமளக் 
குறிதது அ்வர நிமனபேதும் இலமல, 
எண்ணிபோரக்க விரும்பு்வதுமிலமல. ேல 
பநரஙகளில இத்தமகய சுயநலததிமன மனம் 
சுட்டிக்காட்டினாலும் அ்தமன அ்வர 
்ோருட்ேடுத்தாது மிக இயலோகக் கடைந்து 
்சன்றுவிடுகிறார. 

காஙகிரஸ் கட்சியின் போராட்டைஙகள, 
அ்வரகளது அரசியல நடை்வடிக்மககள, 
்ோறுபோட்சி பகாரிக்மககள மற்றும் 
போராட்டைததிமன ்வலுவிழக்க்ச ்சயதிடை 
தி்வான் முடி்்வடுக்கிறார .  அ்தமன்ச 
்சயலாக்கிடை குண்டைரகளுக்குப ேணம் ்தந்து 
கல்லறிந்து கல்வரததிமன உண்டைாக்கவும் 
பிளமள ஏற்ோடு ்சயகிறார. துபோக்கி்சசூடு 
நடைந்து, ேல அபோவி மக்கள ேலியாகின்றனர. 
இ்தனால மக்களிமடைபய அ்வருக்குக் கடும் 
எதிரபபு உண்டைாகிறது. அ்வரது உயிருக்கும் 
ஆேதது உண்டைாகும் சூழல ஏற்ேடுகிறது. 

இந்நிமலயில, ்தனது ்தாய, ்தந்ம்தயின் 
்தாரமீக அறம் குறித்தான பகளவிகமள அ்வர 
உ்தாசீனம் ்சயகிறார. அது ேற்றி யாருடைனும் 
பேச அ்வர விரும்பு்வதிலமல. களஙகமற்ற, 
எளிய கிராம மக்களான அ்வரகளுக்கு ்தஙகளது 
ஒபர மகனான பிளமளயின் இத்தமகய 
்சயலோடுகள ஆழந்்த ப்வ்தமனயிமன 
அ ளி க் கி ன் ற ன .  அ த ்த ரு ண த தி ல 
பகச்வபிளமளயின் ்தந்ம்த காஙகிரஸ் கட்சித 
்்தாண்டைனால ்காமலயுறுகிறார. ஒரு 

முதிய்வரின் ்காமல மக்களிமடைபய ேலத்த 
்தாக்கததிமன உண்டைாக்குகிறது. மக்கள க்வனம் 
திமச திரும்புகிறது. காஙகிரஸ் கட்சி மக்களுக்கு 
விள க் க மளிக் க  ப்வண்டிய  நிமல க்கு 
்தளளபேடுகிறது. பகச்வபிளமளக்கு இது சிறு 
ஆசு்வாசததிமன அளிக்கிறது .  ்த ந்ம்த 
மரணமுற்றதும் அ்வரது நன்மமக்கு என 
்தகழியின் எழுதது உ்சசதம்தத ்்தாடும் 
இடைமும் உண்டு. அ்தன் விமள்வாக அ்வரது 
்வாநாள கனவு நிமறப்வறுகிறது. அரசு 
்தமலமம்ச  ்சயலர ா க  அ்வர  ே்தவி 
உயரத்தபேடுகிறார. 

நாடு விடு்தமல ்ேறுகிறது. பிளமளமயத 
்தஙகளது மு்தல எதிரியாகப ோவிதது அ்வமரத 
தூக்கிலிடை ப்வண்டும் என்று பமமடைப்தாறும் 
முழஙகி ்வந்்த காஙகிரஸ் கட்சியினர , 
சு்தந்்தரததிற்குப பிறகு ப்தர்தலில ்்வற்றி 
்ேறவும், ஆட்சியமமததிடைவும் அ்வருமடைய 
உ்தவிமய நாடு்வது சும்வயான நமகமுரண். 
காஙகிரஸ் ்தமல்வரகளின் இ்சசூழமல பிளமள 
திறம்ேடை ேயன்ேடுததிக் ்காண்டு எனக்குத 
்்தரியா்த ப்தர்தல ்தந்திரஙகளா என 
இறுமாபபுடைன் கூறுகிறார. அததுடைன் ்தனது 
ே்தவிக்கும் எவ்வி்த சிக்கலும் உண்டைாகா்த 
நிமலயிமனயும் உறுதி ்சயது ்காளகிறார. 

ஆட்சிப பீடைததில அமரும் காஙகிரஸ் 
்தமல்வரகளின் ்ோருளாமசயிமன பிளமள 
ேல ்வமககளில ்தனக்கு்ச சா்தமாக ேயன்ேடுததிக் 
்காளளும் ேகுதிகள மிக்க சு்வாரசியததுடைனும், 
விறுவிறுபோகவும் புமனயபேட்டுளளது. 
அதிகாரம் மகக்்கட்டியதும் மக்களின் 
பிரதிநிதிகள ேரமிட்டுகள, காடுகமள ்தஙகள 
உறவினரகளுக்கு ஒதுக்கிக் ்காளளு்தல, 
பேருந்து ்வழித்தடைஙகமள ஒதுக்கித ்தந்திடை என 
ே ல ப ்வறு  திட்டைங களுடைன்  அ்வம ர 
அணுகுகின்றனர. அ்வரும் சட்டை்ச சிக்கலகள 
ஏதும் எழா்வண்ணம் அ்வற்மற ்ேற்றுத 
்தருகிறார. இ்தற்கான ் ்தாமகயிமன பிளமளக்கு 
‘காணிக்மகயாக‘ அ்வரகள அளிகின்றனர. 
காஙகிரஸ் ்தமல்வர ஒரு்வர ேல ஆயிரக்கணக்கான 
ஏக்கர ேரபேளவில ப்தயிமலத ப்தாட்டைம் 
உண்டைாக்கிக் ்காளகிறார. 
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்தனது கண்வரின் ே்தவி உயரவிற்காக 
‘எம்தயும்‘ இழக்கத துணியும் ேக்வதி 
அம்மாளின்  க்தாோததிரம் ்வாசகனுக்கு 
அதிர்சசியளிக்கலாம். அம்த மிக்க துணிவுடைன் 
்தகழி உரு்வாக்கியுளளார. ேக்வதி அம்மாள, 
்தமலமம்ச ்சயலரான ்தனது கண்வரின் 
திறமமயின்மமயினால போட்டை மு்தலுக்குக்கூடை 
ேலனிலலாது போனப்த எனப புலம்பும் 
கட்டைம் அதிகார்வரக்கததின் உளளடுக்குகளின் 
உண்மமயிமனப ேட்டை்வரத்தனமாக்குகின்றன. 
பகச்வபிளமளயும் ்தனது மமனவியிடைம், 
ம மனவிம ா ர க ள  மனது  ம ்வ த ்த ா ல 
கண்வரகளுக்கு ே்தவி உயரவு உறுதி எனக் 
கூறுகிறார. இருபபினும், அத்தமகய ் சயலகள 
இறுதியில அளிபேது விரக்திமயயும் , 
்்வறுமமமயயுபம. இ்தமனயும் ்தகழி 
ேதி்வாக்கிடைத ்த்வறவிலமல. ்தனி மனி்தன் 
்வாழவில மிகப்ேரிய ் ்வற்றிமயப ் ேற்றாலும் 
அ்தனூபடை இமணந்து்வரும் ்்வறுமமயும் 
்வாழவின் ்தவிரக்கவியலா்த கூறுகள. இவ்்வாறு 
மனி்த மனதின் ஊசலாட்டைஙகமள ்தகழி எளிய 
்வாசகனும் இரசிக்கும் ்வண்ணம் ்சாலலிக் 
்காண்படை ்சலகிறார. இது போன்ற ஒரு 
மனப்வாட்டைததிமன ்தமிழின் மற்்றாரு 
ேமடைபோளுமமயான ஆ்த்வனின் ‘காகி்த 
மலரகளில‘ காணலாம்.  

்தான் ்தனது ேணிக்காலததில எ்வருக்கா்வது 
உ்தவியிருக்கிபறாமா என்ற எண்ணம் அ்வருக்கு 
ஓயவு நாளன்று ப்தான்றுகிறது. சிந்திததுப 
ோரத்தால ்தன்மன்ச சந்திக்க ்தனது அலு்வலக 
்வாயிலில காததுக் கிடைந்்த எளிய மனி்தரகள 
குறித்த பிரக்மஞபய அ்வருக்கிலலாதிருந்்தம்த 
உணரந்து துணுக்குறுகிறார. ேல இடைஙகளில 
ப க ச ்வ பி ள ம ள யி ன்  ம ன ம் 
சஞ்சலததிற்குளளாகுகிறது. எனினும், ்தன்மனத 
்தனது அதிரஷடைமும், விதியும் காபோற்றிவிடும் 
என்ே்தாகத ்தன்மனத ப்தற்றிக் ்காளகிறார.  
்ோதுவுமடைமமக் ்காளமககளில ஆழந்்த 
ஈடுோடு ்காண்டை ்தகழியின் இத்தமகய 
க ்த ா ே ா த தி ர ம்  மி க  ம ா று ே ட் டு 
அமமந்திருபே்தமன ேல இடைஙகளில 
காணலாம்.

அவ்்வாபற, அரசின் உயரந்்த பீடைஙகளில 

இருக்கும் அதிகாரிகள ்தாஙகள மகயூட்டுப 
்ேற்ற்வரகளின் ்வயிற்்றரி்சசலும், பகாேததின் 
சாேஙகளும் ்தஙகமளப ோதிக்காதிருக்கவும், 
ே்தவி உயரவுக்காகவும் ‘சாஸ்்தாவிற்கு‘ 
பூமஜயும், புஷோஞ்சலியும் நடைதது்வம்த ்தகழி 
மிக்க அஙக்தததுடைன் கூறுகிறார.  

பகச்வபிளமளயின் கா்தலியும், அ்வரது 
முன்பனற்றததிற்குப ேடியமமதது உ்தவிய 
்தஙகம்மாள, பின்னாட்களில மடைம் ஒன்றிமன 
உரு்வாக்கி மதிபபிற்குரிய மா்தா்வாகிறாள. 
இரு பபினும் ,  க ா வி  உமடையிபல ப ய 
பிளமளயுடைனுனான உறவு ்்தாடைரகிறது.  
இன்மறய நாட்களில காவியுமடை ்தரித்தமலயும் 
மகான்கள எவ்்வாறு அரசில ் சல்வாக்கிமனயும், 
அ ர சி ம ன ப ய  ஆ ட் டி ப ே ம டை க் கு ம் 
சூததிர்தாரிகளாக அ்வ்தார்மடுக்கும் 
அ்வலததின் அந்்தரஙகததிமன ்தகழி அன்பற 
்்வளி்சசமாக்குகிறார. கம்யூனிஸ்டுகமள 
தீ வி ர ்வ ா தி க ள ா க ்ச  சி த ்த ரி க் கு ம் 
ம பன ா நிமலயிமனயும்  ேமடைப ே ாளி 
ேதி்வாக்குகிறார. 

சஙகரன்பிளமள எனும் போராட்டைவீரர 
தியாகிகளுக்கான உ்தவித ்்தாமக ்ேற 
்தமல்வமர்ச சந்திதது மனம் ் ்வதும்பி மீள்வது 
மிக உருக்கமானது. சு்தந்்தர திரு்வாஙகூர 
பகா்ஷமிட்டுத திரிந்்த ேலர இபபோது 
க்தராமடையும், காந்தி குலலாயிமனயும் உடுததி 
ப்வ்ஷமிட்டுத திரி்வதும், திடீ்ரன அ்வரகள 
முக்கிய பிரமுகரகளாக உருமாற்றமமடைந்்தம்தயும் 
கண்டு மனம் குமுறுகிறார. ஊழலகள மலிந்்த 
ஆட்சியிமனயும் கண்டு ப்வ்தமனயுறுகிறார. 
இருபபினும் அ்வர விடு்தமல குறிததும், 
அமன்வருக்குமான உரிமமகள குறிததும் மிக்க 
கண்ணியததுடைனும், மனமுதிரவுடைனும் 
்தன்மனத ப்தற்றிக் ்காளளும் ேகுதி 
அற்பு்தமாகக் கூறபேடுகிறது. இ்தமன 
்வாசகரகள அமன்வரும் நி்சசயம் ்வாசிக்க 
ப்வண்டும்.

ஏணிபேடிகள பகச்வபிளமள எனும் ்தனி 
மனி்தனின் ்வாழவிமனக் குறித்த்தாக புமன்வாக 
மட்டுமன்றி கம்த ்சாலலபேடும் காலம் 
குறித்த சிறந்்த்்தாரு அரசியல ்வரலாற்றுப 
ேதி்வாகவும் புமனயபேட்டுளளது. ்தகழியின் 
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பநரமமயான எழுததிற்கு எடுததுக்காட்டைாகவும் 
விளஙகுகிறது. புமனவில இரு ் ேரும் பிர்தான 
கட்சிகளின் ்சயலோடுகள, ஆட்சி முமறகள 
குறிதது நடுநிமலயில நின்று புமனவிமன 
நடைததி்ச ்சலகிறார ்தகழி.

புமனவில சஙகரன்பிளமள, கிருஷணன் 
நாயர இரு்வரும் ்தகழியின் அத்தமகய 
நடுநிமலமமக்பகற்ற ்ோருத்தமான கம்த 
மாந்்தரகளாகின்றனர. அரசியல சாதுரயம் 
எதுவும் அறியப்ேறா்த, ்காளமககளுக்காக 
்த ங க ள  ்வ ா ழவிமன  அ ர ப ேணிதது , 
்வாழ்வா்தாரததிமன இழந்து போராடும் எளிய 
்்தாண்டைரகளுக்கு இலக்கணமாக அ்வரகள 
திகழகின்றனர. இரு்வருக்குபம ்தஙகள 
போராட்டைததின் ேலன் எதுவுபம கிமடைக்கப 
்ேறாது, ்வாழவிமனத ்்தாடைர ்வழியின்றி, 
திமசயறியாது நிற்கின்றனர. 

இரு்வரும் ்தாஙகள சாரந்தியஙகிய கட்சித 
்தமல்வரகமள உ்தவித்்தாமக ்ேறு்வ்தற்காக 
அணுகி ய  ்த ருண ங க ளி ல  அ ்வ ர க ள 
நடைத்தப்ேறும் முமற அ்வரகளுக்கு 
கண்ணிய க் கு ம ற விமன யு ம் ,  ஆ ழ ந் ்த 
மனக்காயஙகமளயும் உண்டைாக்குகிறது. அரசின் 
சி க ப பு  ந ா டை ா  ந ம டைமு ம ற க ள ா ல 
அமலக்கழிக்கப்ேற்று, ்்வறுபபுற்று ப்வறு 
ப்தரவின்றி ்தற்்காமல ் சயது ் காளகின்றனர. 
எண்ணற்ற எளிய, கீழநிமலத ் ்தாண்டைரகளின் 
அ்வலநிமலக்குத ்தக்கப்தார உ்தாரணமாகிறது 
அ்வரகளது ்வாழவு. 

்தகழியின், ப்தாட்டியின் மகன், மலம் 
அளளும் கீழநிமலத ் ்தாழிலாளரகளின் அ்வல 
்வாழவிமன சித்தரிக்கும் ேமடைபோகும், 
்தகழியின் முக்கிய ேமடைபபுகளில இதுவும் 
ஒன்று, பமலும், நான்கு ்தமலமுமறகளின் 
்வாழவிமன உளளடைக்கிய்தாக விரியும் கயிறு 
மிக அரிய்்தாரு ேமடைபோகிறது. 1885 - 1971 
ஆண்டு காலகட்டைததில ்வாழந்்த ேல நூறு 
கம்த மாந்்தரகமளக் ் காண்டு உண்டைாக்கேட்டை 
இது 1300 ேக்கஙகமளக் ் காண்டை நீண்டை்்தாரு 
புதினமாகும். .N.B.T (பந்ஷனல புக் டிரஸ்ட்) 
கயிறு நா்வலிமன ் ்தாடைரகலவி நூல ்வரிமசயில 
குறுநா்வலாக 2002இல ரூ 30 விமலயில 

்்வளியிட்டைது. மண்மடை ஓடு குறுநா்வலும் 
புரட்சியிமன அடிநா்தமாகக் ்காண்டு 
எழு்தபேட்டைது. . 

திரு்வனந்்தபுரம் சட்டைக்கலலூரியில ்தகழி 
ேட்டைம் ்ேற்றார. மு்தல ேணி பகரள பகசரி 
இ்தழில ்சயதியாளர. பின்னர, அம்ேலபபுழா 
நீதிமன்றததில ்வழக்கறிஞரானார. கம்யூனிச 
சி ந் ்த ா ந் ்த ங க ள ா ல  ஈ ர க் க ப ே ட் டு 
போராட்டைஙகளிலும் அ்வர ேஙபகற்றார. 
அ்வரது இத்தமகய நடை்வடிக்மககள காரணமாக 
சில காலம் ்தமலமமறவு ்வாழக்மக ்வாழந்்தார.

்தனது இளம் ்வயதிபலபய அ்தா்வது 
ேதிமூன்று ்வயதிபலபய அ்வர ்தனது மு்தல 
சிறுகம்தயிமன எழுதினார. நாற்ேது நா்வலகள, 
சற்பறறக்குமறய இருநூறுக்கும் பமற்ேட்டை 
சிறுகம்தகள, இரண்டு நாடைகஙகள என அ்வரது 
எழுததுக்களம் ேரந்து விரிந்்தது. அ்வருமடைய 
ஏழு நா்வலகள திமரபேடைஙகளாக்கப ்ேற்று 
ேல விருதுகமளயும் ்ேற்றுளளன. ்சம்மீன் 
அ்வற்றில முக்கியமான்்தான்றாகும். ்சம்மீன் 
19 ் மாழிகளில ் மாழியாக்கம் ் சயயபேட்டைது. 
அததிமரபேடைம் 15 நாடுகளில ்்வளியானது. 
ஏணிபேடிகளும் திமரபேடைமாகியது. மமலயாள 
ேமடைபபுலகின் மிக அரிய ்கௌர்வமான 
‘எழுத்த்சசன் விருது உட்ேடை பகரள சாகிதய 
அகா்்தமி, ்வயலார விருது சாகிதய அகா்்தமி, 
ஞானபீடை விருது, ேதமபூ்ஷன் என எண்ணற்ற 
விருதுகள அ்வருக்கு சாததியபேட்டைன.

N.B.T. (பந்ஷனல புக் டிரஸ்ட்) இ்தமன 
1977இல ்தனது அமனததிந்திய நூல ்வரிமசயில 
ேதிபபித்தது. சிறந்்த ்்தாழிற்சஙக்வாதியாக 
விளஙகிய சி.ஏ.ோலன் இ்தமனத ்தமிழில 
்மாழியாக்கம் ் சயதுளளார, ் மாழி்ேயரபபு 
மி க  எளி ய  ந மடையில  ்த மடையின்றி 
உரு்வாக்கபேட்டுளளது. ்தகழியின் ேமடைபபுகள 
இந்திய ்மாழிகளிலும், ேல ஐபராபபிய 
்மாழிகளிலும் ்மாழியாக்கம் ்சயயபேட்டு 
்்வளியிடைபேட்டுளளன. அ்வர கடைந்து ் சன்ற 
்தமலமுமறயிமன்ச பசரந்்த்வராக இருபபினும் 
இக்கணம் ்வமர மமலயாள ேமடைபபுலகிலும், 
்தமிழ ்வாசகரகள மனதிலும் நிமலயான இடைம் 
்ேற்றிருக்கிறார.. 
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குழந்ம்தகள நன்கு ேராமரிக்கபேடைா்த, ்தமரயில 
அமரந்து ேடிக்கவும் எழு்தவும் ்சய்தனர. 
நடைந்து்தான் ேளளிக்கு ்வரப்வண்டும். அமனதது 
்வகுபபுக்களுக்கும் ஓராசிரியபர கற்பிதது்வந்்தார. 
்்வளமளயர ேளளிகள ஆண்டுக்கு ேதது 
மா்தஙகள  முழுமமயாக நடைந்்தது. கருபபினக் 
குழந்ம்தகளின் ேளளிகபளா ஐந்து மா்தஙகள 
மட்டுபம நடைந்்தது .  ம ற் ற  ந ாட்களில 
அக்குழந்ம்தகள வீட்டு ப்வமலகமளயும் ப்தாட்டை 
ப்வமலகமளயும் ்சயது ்வந்்தனர. பராஸா 
ேளளிக்கு்ச்சன்ற பிறகு்தான் கருபபின 
்்வளமளயின நிறப்வற்றுமமமயயும், நிறத 
துப்வ்ஷஙகமளயும் கண்டுணரகிறார.

பராஸா ’மேன்்ல்வலில’  ்தான் ேடிதது்வந்்த 
கருபபினக் குழந்ம்தகளின் ஓர ாசிரியர 
ே ளளியிலிரு ந் து  ம ா றி   அருகிலுளள 
’மாண்ட்காமரி’  நகரததிலுளள ஒரு கருபபின  
்ேண்கள ேயிலும் ேளளியில பசருகிறார.
இஙகுளள ேளளிகளில குழந்ம்தகள ்்தாடைரந்து 
ஒன்ேது மா்தஙகள ேடிததிடை முடியும். பராஸாவின் 
அம்மாவுக்கு ’மேன்்ல்வலி’லிருந்து எட்டு மமல 
்்தாமலவுளள ’ஸ்பிரிங ஹில’ எனும் ஊரில 
ஆசிரியபேணி கிமடைக்கிறது. ேளளி நாட்களில 
அம்மா அஙபகபய ்தஙகி விடு்வார. பராஸாவும் 
அ்வளது ்தம்பியும் மேன்்ல்வலில இருந்து எட்டு 
மமல ்்தாமலவுளள ’மாண்ட்காமரி’ ேளளிக்கு 
தினமும் நடைந்ப்த ் சன்று வீடு திரும்ேப்வண்டும். 
ே ளளி ்ச ப ச ர க் ம கயின்  ப ே ா து  அம்ம ா 
கலவிக்கட்டைணம் ்சலுததினார. அ்தன் பிறகு 
கட்டைணம் ் சலுததிடை முடியவிலமல . 
நிர்வாகததின் கலவி உ்தவித்்தாமகமயப ் ேற்பற 
பராஸா ேடிபபிமனத ்்தாடைரந்து ்வந்்தார. 
ப ர ாஸ ா  ‘மிஸ் ஒயிட் ேளளி ’  எனும் 
்்தாழிற்ேளளியில்தான் ேடிதது்வந்்தார . 
அபேளளியானது. கருபபினக்குழந்ம்தகளுக்கு 
கலவி கற்பிக்கப்வண்டும் எனும் பநாக்கில 
்்வளமளயரகளால நடைத்தபேட்டு்வரு்வ்தாகும். 
இ்தன் காரணமாக, ்்வளமள்சசமூகமானது, 
அபேளளி நிர்வாகிகள மு்தல ஆசிரியரகள்வமர 

மிருதுவாய் ஒரு நெருப்பு
ர�ாஸா பார்க்ஸ்

1619 ஆம் ஆண்டில அ்மரிக்காவில 
அடிமமமுமற உரு்வாகி, 1863 ஆம் ஆண்டில 
முடிவுக்கு ்வந்்தது., இன்மறய அளவில, இனம், 
கலவி, போக்கு்வரதது, சுகா்தார்வசதி குடிநீர, வீடு, 
்வாக்குரிமம ப்வமல்வாயபபு உளளிட்டை்வகளில 
சட்டைஙகளின் மூலமாகவும், போராட்டைஙகளின் 
மூலமாகவும் மாற்றஙகள ேடிபேடியாக 
்வந்திருபபினும், அ்மரிக்கரகளுக்கும் - ஆபபிரிக்க 
அ்மரிக்கரகளுக்கும் இமடைபய ோகுோடுகள  
எப்தா ஒரு்வமகயில  ்்தாடைரந்து நீடிதது்வரப்வ 
்சயகின்றன. 

1955 இல அ்மரிக்க நாட்மடைபய உலுக்கிய 
பேருந்து இருக்மகக்கான போராட்டைததின் 
விம்தயாக திகழந்து, அபோகுோட்டிமனக் 
கமளயவும் ்சய்த்வர பராஸாோரக்ஸ் . 
அ்வமரபேற்றியது்தான் இ்ச சிறு நூலபரா 
ஸாோரக்ஸ் 04.02.1913 அ்மரிக்காவின் 
’அலோமா’ மாநிலததிலுளள ’்தஸ்்தகி’ எனும் 
ஊரில பிறக்கிறார. அம்மா ேளளி ஆசிரிமய. 
அபோ ்த்சசுப்வமலயும், கட்டிடை ப்வமலயும் 
்்தரிந்்த்வர. அபோவும் அம்மாவும் ேணி 
நிமித்தமாக ்்வவ்ப்வறு இடைததில இருந்து 
ேணிபுரி்வ்தால, பராஸா  மேன்்ல்வலிலுளள 
்தனது ்தாத்தா-ோட்டி வீட்டில ்வளரகிறார. 
இ்வரது ்தாத்தாவின் ்தந்ம்த கருபபினத்த்வர 
இலமல. அ்வர அயரலாந்ம்த்சபசரந்்த ஒரு 
்்வளமளயர. பிமழபபுதப்தடி அடிமமயாக 
அ்மரிக்கா ்வந்்த்வரா்வார. ஆறு ்வயதில 
’மேன்்ல்வலில’ உளள ேளளியில பசருகிறார 
பராஸா. அபபோது கருபபினக் குழந்ம்தகளுக்கும், 
்்வளமளயினக் குழந்ம்தகளுக்கும் ேடிபே்தற்கு 
்தனித்தனிபய ேளளிகள இருந்்தன. ்்வளமளயர 
ேளளிகள நன்கு ேராமரிக்கபேட்டிருந்்தன. 
பமலும், ேடிக்க - எழு்த நாற்காலி, பமமசகள 
இருந்்தன. ்வகுபபுக்கு ஓர ஆசிரியர இருந்்தார. 
ேளளிக்கு அமழதது்ச்சலல பேருந்து ்வசதி 
்சயயபேட்டிருந்்தது. ஆனால, கருபபினத்த்வ 

நிகழ் அய்ககண்

நூல அறிமு்கம்
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சமூக நீக்கம் ் சயது ம்வத்தப்தாடு 
அலல ா மல  ்்வளமளயின 
்வழிோட்டுத ்தலததிற்குளளும்  
நுமழய ்தமடை விதிக்கிறது . 
க ரு பபினக்குழ ந்ம ்த களுக்கு 
'சுயமரியாம்தமய கற்றுத்தந்்த : 
கருபபினத்த்வர ்தாழ்வான்வரகள 
இலமல '  என உணரததிய 
அபேளளியானது. ்்வளமளயின 
தீவிர்வாதிகளால இருமுமற 
தீக்கிமரயாக்கபேட்டிருக்கிறது. 
இருபபினும்  நிர்வாகததினர 
மனந்்தளராது அபேளளிமய 
நடைததி ்வருகின்றனர. பராஸா, 
ே ளளியில  ேடி க் கு ப ே ா து , 
மாண்ட்கமாரி வீதிகளில குடிநீர குழாயகளிலகூடை 
்்வளமளயின-கருபபினத்த்வரகளுக்்கன 
்தனித்தனி குழாயகள இருபேம்த காண்கிறார. 
அப்தபோல ்்வளமளயின்சசிறு்வரகள வீண் 
்வம்பிற்கிழுபேம்தயும் ோரக்க பநரிடுகிறது. 
்்வளமளயின ஆதிக்க எதிரபபு பராஸாவிடைம் 
இயலோக உரு்வா்வ்தற்கு இதுபோன்ற சம்ே்வஙகள 
காரணமாக அமமந்திருந்்தன. 

1932 ல பரமண்ட்ோரக்ஸ் என்ே்வமர 
கா்தலிதது திருமணம் ்சயது ்காளகிறார. 
இ்வரும் பராஸாவின் ோட்டைனாமரபபோல 
்்வளமள  நி ற த திலிரு ந் ்த ா ர .  ே ா ர க்ஸ் 
அ்மரிக்காவில கருபபின்த்வரகளின் நலனுக்காக 
ஏற்ேடுத்தபேட்டை என்.எ .எ .சி .பி எனும் 
அ ம ம ப ப ே ா டு  ்த ன் ம ன 
இமணததுக்்காண்டை்வரா்வார. .நீதிக்காகவும், 
மனி்த உரிமமகளுக்காகவும் போராடி்வந்்த 
அவ்்வமம பபில  ப ர ாஸ ா வு ம்  ்தன்மன 
இமணததுக்்காண்டைார. அந்்த நாளில, கருபபு 
இனத்த்வரகளுக்கு ்வாக்களிக்கும் உரிமம எளிதில 
கிமடைததுவிடைவிலமல. 1940-ஆம் ஆண்டு 
கணக்குபேடி, மாண்ட்கமாரியில ்வாக்களிக்க 
உரிமம ் ேற்றிருந்்த்வரகள ் ்வறும் 32 பேர்தான். 
கருபபினத்த்வரகள ்வாக்களிக்கும் உரிமம 
்ேறு்வ்தற்கு ேல விதிகள இருந்்தன.குறிபோக,

• ்சல்வாக்குளள ்்வளமளயர ஒரு்வர 
ேரிந்துமரக்கப்வண்டும்.

•  ்சாதது இருக்க ப்வண்டும்

•  எண்ணறிவு, எழுத்தறிவு ப்தரவு எழு்த 
ப்வண்டும்.

• அ்மரிக்கரகளின் அரசியல சட்டைதம்த 
புரிந்திருக்கப்வண்டும்.     

ஆனால,21 ்வய்தான அமனதது 
்்வளமளயருக்கும் ்வாக்களிக்கும் 
உரிமம எளிதில கிமடைத்தது. 
்வாக்குரிமம ்ேறு்வதில பராஸா 
உறுதியாக இருந்்தார.அ்தற்கான 
முயற்சியில 1943-ஆம் ஆண்டு 
ஈ டு ே ட் டை ா ர .  மு ்த லி ல 
நிர்வாகததினர இழுத்தடிதது 
பின்னர எழுததுதப்தரவு ம்வத்தனர. 
அ ்த ன்  பி ற கு  இ ரு மு ம ற 
ப்தர்்வழுதியும் ்வாக்குரிமமக்கான 
அனு ம தி கி ம டை க் க வி ல ம ல . 
மூன்றாம் முமறபய, அ்தா்வது 
இ ர ண் டு  ்வ ரு டை க ா ல 
ப ே ா ர ா ட் டை த தி ற் கு ப பி ற ப க 

்வாக்குரிமம கிமடைத்தது.

மாண்ட்கமாரி பேருந்தில 36 இருக்மககள 
இருக்கும்.அதில முன் ்வரிமசயில உளள ேதது 
இருக்மககள ் ்வளமளயரகளுக்கு உரியம்வ. இது 
எழு்தபேட்டை சட்டைம். கமடைசி ேதது இருக்மககள 
கருபபு இனத்த்வரகளுக்குரியது. இது எழு்தபேடைா்த 
சட்டைம். மீ்தமுளள 26 இருக்மககளிலும் 
் ்வ ளமள ய ர க ப ள  அ ம ரு ்வ ர .  இ தி ல 
்்வளமளயரகள யாரும் பேருந்தில நின்று்காண்டு 
ேயணம் ்சய்தால ,கருபபினத்த்வரகள ்தனது 
இடைதம்த காலி ்சயது  ்்வளமளயருக்கு 
்காடுக்கப்வண்டும்.பேருந்தில ேயண்சசீட்டு 
்ேறு்வதிலும் கூடை ோகுோடு்தான். ்்வளமளயர 
பேருந்தின் முன்புறம் ஓட்டுநரிடைம் ேயணசீட்டு 
்ேற்றுக்்காண்டு முன்ேக்கபம அமரந்துவிடு்வர. 
ஆனால, கருபபினத்த்வரகபளா முன்ேக்கம் போய 
ேயண்சசீமடைப ்ேற்றுக்்காண்டு, பேருந்தின் 
முன்ேக் க  ேடிக் கட்டிலிருந்து  இறஙகி , 
பின்ேக்கமுளள ேடிக்கட்டு ்வழிபய்தான் பேருந்தில 
ஏ ற ப ்வண்டும் .  ப ே ரு ந் து  ஓட்டு ந ர க ள 
க ரு ப பி ன த ்த ்வ ர க ளி டை ம்  க டு ம ம ய ா க 
நடைந்து்காள்வர. அ்வரகளிடைம் துபோக்கிகளும் 
இருக்கும்.

பராஸாோரக்ஸ் இரண்டைா்வது முமறயாக 
்வாக்களிக்க ்சல்வ்தற்கு, பேருந்தில ஏறி 
ஓட்டுநரிடைம் ேயணசீட்மடைப்ேற்றுக்்காண்டு, 
இறஙகி பின்ேக்கம் ்வழியாக ஏறாமல ,அபேடிபய 
முன்ேக்கம் நுமழய முயலகிறார. ஓட்டுநர 
பகாேங்காண்டு கதது்வப்தாடு மட்டுமலலாமல, 
ப ர ாஸாவின் பமல பகாட்டிமனபேற்றி 
இழுக்கிறார. ஓட்டுநரிடைமிருந்து ்தன்மன 
விடுவி தது க் ் க ாண்டு  ப ே ா கு ம் ப ே ா து , 
ப்வண்டு்மன்பற ்தனது ேரமஸ கீபழ நழு்வ 

ோரதி புத்தகாலயம், 
ேக்:64 விமல: 50/-
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விட்டு, பின்னர ்்வளமளயரகளுக்்கன 
ஒதுக்கபேட்டிருந்்த இருக்மகயில அமரந்து 
அபேரமஸ எடுக்கிறார. இ்தமனபோரத்த ஓட்டுநர 
்காந்்தளிததுபபோகிறார. 1955 டிசம்ேர ஒன்றாம் 
ப்ததி, மாமல ‘பகாரட் ஸ்்காயர’ என்ற 
இடைததிலிருந்து பேருந்தில ஏறுகிறார பராஸா 
ோரக்ஸ். ேண்ணி்ரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 
பேருந்திலிருந்து இறக்கிவிட்டை அப்த ஓட்டுநர 
பேருந்ம்த ஓட்டு்வம்த க்வனிக்கிறார...பேருந்தின் 
மமயபேகுதியில காலி இருக்மக ஒன்று இருந்்தது. 
அஙகுபோய அமருகிறார பராஸாோரக்ஸ். 
அடுதது, எம்ேயர பேருந்து நிறுத்தம் ்வந்்தது. 
்்வளமளயர ேலர ஏறி இருக்மகயில அமரந்்தனர. 
ஒபர ்்வளமளயர மட்டும் இடைமின்றி நின்று 
்காண்டிருந்்தார. ஒட்டுநர இரு முமற சத்தம் 
போடுகிறார. பராஸா ோரக்ஸ் எழவிலமல.’உன்மன 
மகது ்சயய நடை்வடிக்மக எடுக்கபபோகிபறன்’ 
என்கிறார ஓட்டுநர. ’்சயது ்காள‘ என்கிறார 
பராஸா ோரக்ஸ். பேருந்து நிறுத்தபேட்டைது. 
சிறிது பநரததில கா்வலர ்வந்து,. அ்வமர மகது 
்சயது  பிறகு சிமறயில அமடைக்கின்றனர. 
ப ர ா ஸ ா ே ா ர க் ஸ்  ம க ்த ா ன  ் ச ய தி 
க ரு ப பி ன ்ச ச மூ க த தி ன் ரி ம டை ப ய 
ப்வகமாகபேரவுகிறது. பிறகு, பராஸாவின் கண்வர 
ோரக்ஸ் மற்றும் என்.எ.எ.சி.பி அமமபபினர 
சிலரும் ்வந்து அ்வமர  மீட்கின்றனர. பின்னர 
அமமபபினருடைன் ஆபலாசமன நடைக்கிறது  
கருபபினத்த்வரகளின் உரிமமயிமன நிமலநாட்டை, 
.நீதிமன்றம் ் சல்வ்தற்கு இ்சசம்ே்வம் ்தகுதியானது 
என்ே்தால, ்வழக்கு ் ்தாடுக்கபேடுகிறது. பேருந்து 
புறக்கணிபபு போராட்டைம்’ ்்தாடைஙகுகிறது.
கருபபினத்த்வரகள யாரும் பேருந்தில ஏறவிலமல. 
்ேரும்ே ால ா பனா ர  நடைந் ்தனர .  சில ர 
்வாடைமகக்காரில ேயணஞ்்சய்தனர. பேருந்துகள 
காலியாகப்வ ்சன்றன.

1955 டிசம்ேர 5 ந்ப்ததி ்வழக்கு விசாரமணக்கு 
்வருகி றது .  நீ தி மன் ற த தி ற் கு  ்்வளிபய 
கருபபினத்த்வர ஏராளமாபனார கூடுகின்றனர. 
'பின்னால காலியாக இடைம் இருந்தும் பராஸா 
பிடி்வா்தமாக பேருந்தின் மததியபேகுதியில 
அமரந்திருந்்தார' என நீதிமன்றததில ் ்வளமளயர 
ஒரு்வர ்ோயச ாட்சியம் அளிக்கிறா ர . 
்ோயசாட்சிமய ஆ்தாரமாகக்்காண்டு நீதிமன்றம் 
பராஸாவுக்கு 14 டைாலர அேரா்தம் விதிதது 
தீரபேளிக்கிறது. அன்று மாமல, கிறித்த்வ 
ப்த்வாலததில நடைந்்த ஆபலாசமனக் கூட்டைததில, 
இந்்த ்வழக்குக்கு எதிராக போராடைவும் மக்கமள 
அணிதிரட்டைவும் எம்.ஐ.எ எனும் அமமபபு 
உரு்வாக்கபேட்டு, அ்தன் ்தமல்வராக கிறிதது்வ 

ம்தபோ்தகராக இருந்்த 26 ்வயது இமளஞர 
ம ா ர ட்டின்  லூ்த ர  கி ங  ( ஜ ுனிய ர  ) 
ப்தரந்்்தடுக்கபேடுகிறார.

• பேருந்தில கருபபினத்த்வர மரியாம்தயாக 
நடைத்தபேடைப்வண்டும்.

• மு்தலில ்வருே்வருக்பக முன்னுரிமம. 
மு்தலில ்வந்து பேருந்தின் பின் ேகுதியில  இடைம் 
பிடித்த்வரகமள எழ்ச்சாலலக்கூடைாது.

• கருபபினத்த்வரகள அதிகம் ்வாழும் 
ேகுதிகளில  ஒட்டுநரகளாக அ்வரகமளபய 
நியமிக்கப்வண்டும். என்கிற பகாரிக்மககமள 
மு ன் ம ்வ த து  ப ே ா ர ா டு ்வ ் ்த ன 
முடி்்வடுக்கபேடுகிறது. போராட்டைமும் 
்்தாடைரகிறது.

பி்ரட் கிபர எனும் கருபபின ்வழக்கறிஞர 
’பேருந்தில ோகுோடைானது அ்மரிக்க அரசியல 
அமமபபுக்கு விபரா்தமானது’ என ஐந்து ் ேண்கள 
சாரபில ்வழக்கு ் ்தாடுக்கிறார. மு்தலில மா்வட்டை 
நீதிமன்றததில ்வழக்கு ்்தாடுக்கிறார. பிறகு 
அரும்ோடுேட்டு உ்சசநீதி மன்றததிற்கு ்காண்டு 
்சலகிறார. ்வழக்மக விசாரித்த நீதிமன்றம், 1956 
ஆம் ஆண்டு ந்வம்ேர 13 ந்ப்ததி ’பேருந்துகளில 
ோகுோடு ்த்வறானது அது அரசியல அமமபபுக்கு 
எதி ர ானது  என  தீ ர ப பு  ்வழஙகியது ’ . 
இ்தமன்யாட்டி, ஒராண்டுக்கும் பமலாக நடைந்து 
்வந்்த பேருந்து புறக்கணிபபு போராட்டைமும் 
முடிவுக்கு ்வந்்தது. பேருந்து புறக்கணிபபு 
போராட்டை ் ்வற்றிக்குபபிறகு, பராஸாோரக்ஸின் 
ோதுகாபபு பகளவிக்குறியானது. தினசரி 
மிரட்டைலகள, அ்சசுறுத்தலகள ் ்தாடைரந்்த்வண்ணம் 
இருந்்தது. அ்சசமயததில இ்வரின் ்தம்பி, 
்டைட்ராயடு நகரில ்வசிதது்வந்்தார. அ்வர 
அமழக்கப்வ அந்நகருக்கு 1957-ல குடிபயறினார.

அ்தன் பிறகான காலகட்டைஙகளில ் ்வளமளயர-
கருபபினத்த்வரகளுக்கிமடைபயயான ேமகமம 
ஓயவிலமல அன்மேயும் உரிமமகமளயும் இரு 
கண்களாகக்்காண்டிருந்்த ம்த போ்தகரான. 
மாரட்டீன் லூ்தர கிங, குடியரசுத்தமல்வர 
்கன்னடி, கருபபினபபோராளி மாலகம் எக்ஸ் 
ஆகிபயார ் காலலபேடுகின்றனர. இ்தற்கிமடைபய 
பராஸா ோரக்ஸும் ்தன்னுமடைய உறவுகமள 
இழக்கிறார. 1990 களில பராஸாோரக்ஸ் 
அ்மரிக்காம்வததிரும்பிப ோரக்கும் போது, 
எவ்்வளப்வா மாற்றஙகளும், முன்பனற்றஙகளும் 
ஏ ற் ே ட் டு வி ட் டை ன .  இ ரு ப பி னு ம்  
இ்வரகளுக்கிமடைபயயான ேமகமம முற்றிலும் 
ஒழிந்துவிடைவிலமல என்கிறார.
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சா.கந்தசாமி :
 வற்ா்த சிந்தனை நதி

பாவண்்ணன்

்வாசகர ்வட்டைம் அறுேதுகளில ்்வளியிட்டை 
நூலகளில ஏராளமான பிரதிகள எஞ்சியிருக்கின்றன 
என்றும் விருபேபேட்டை்வரகள ்வந்து ்வாஙகி்ச 
்சலலலாம் என்றும் பிரசுரமாகியிருந்்த ஓர 
அறிவிபமே ஒருமுமற ோரதப்தன். அந்்த 
முக்வரிமய உடைனடியாக என் குறிபபேட்டில 
எழுதிம்வததுக்்காண்படைன். அபபோது  நான் 
கரநாடைகததில ் ஹாஸ்பேட் என்னும் இடைததில 
ப்வமல ்சயது்காண்டிருந்ப்தன். ஆண்டுக்கு 
மூன்று அலலது நான்கு முமற ஊருக்கு ்வந்து 
்சலப்வன். ்ஹாஸ்பேட்டிலிருந்து குண்டைக்கல 
்வமர க்கும்  ஒரு  ரயிலேயணம் .  பிறகு 
குண்டைக்கலலிலிருந்து ்சன்மன ்வமரக்கும் 
மற்்றாரு ரயில ேயணம். ்சன்மனயிலிருந்து 
புது்சபசரிக்கு பேருந்துபேயணம். போக ஒரு 
நாள, திரும்பி ்வர ஒரு நாள ேயணததிபலபய 
கழிந்துவிடும்.

ஒருமுமற ஊருக்கு்ச ்சன்று திரும்பி்வரும் 
்வழியில ்சன்மனயில ்வாசகர ்வட்டைம் 
முக்வரிக்கு்ச ்சன்பறன். அந்்த வீட்டிலிருந்்த்வர 
என்னிடைம் 'எந்்த புத்தகம் ப்வணும்?' என்று 
பகட்டைார. நான் ஏப்தனும் ஒரு புத்தகததின் 
்தமலபமே்ச ்சாலலக்கூடும் என்று அ்வர 
எதிரோரத்தார . 'ஒரு்தரம் எலலாத்தயும் 
ோரததுக்கபறன்' என்று நான் ்தயக்கதப்தாடு 
்சான்பனன் .  அ்வர அமமதியாக ஓர 
அடுக்கிலிருந்்த புத்தகஙகமளக் காட்டினார. நான் 
அதிலிருந்து ேதிமனந்து புத்தகஙகமள எடுதது 
்தனியாக ம்வதது 'இ்த்யலலாம் எடுததுக்கபறன்' 
என்பறன். அ்வருக்கு ஆ்சசரியம். அ்வர 

என்மனபேற்றிய வி்வரஙகமளக் பகட்டைார. நான் 
சிறுகம்தகமள எழு்த ஆரம்பிததிருந்்த காலம் 
அது .  என்  ்ேயம ர ்ச  ் ச ான்னதுபம 
' க ம ண ய ா ழி யி ல  உ ங க  க ம ்த ம ய ப 
ேடி்ச ்சசிருக்பகன் '  என்று மகிழ்சசிமய 
்்வளிபேடுததினார. எலலாப புத்தகஙகமளயும் 
அழகாக அடுக்கி ஒரு ் ேரிய மேக்குள போட்டுக் 
்காடுத்தார .  குமற்வாகத்தான் ேணம் 
்வாஙகிக்்காண்டைார. அந்்தப புத்தகஙகளில 
ஒன்று சாயா்வனம். எழுத்தாளர சா.கந்்தசாமி. 
அந்்தப ் ேயமர அன்று்தான் நான் மு்தன்மு்தலாக 
அறிந்து்காண்படைன். 

்ஹாஸ்பேட்டுக்குத  திரும்பியதுபம 
சாயா்வனதம்தப ேடிததுமுடிதப்தன். எனக்கு 
அந்்த நா்வல மிகவும் பிடிததிருந்்தது. ஒரு ் ேரிய 
புளியந்ப்தாபமே அழிதது கரும்பு ஆமலமய 
கட்டி்யழுபபும் சிததிரதம்த அந்்த நா்வல 
தீட்டிக் காட்டியிருந்்தது. ஒரு காலமாற்றததின் 
ேதி்வாக அது காட்சியளித்தது.  பநற்றிருந்்தது, 
இன்றிலமல என்ேம்தயும் அது ்தவிரக்கமுடியா்தது 
என்ேம்தயும் உணரதது்வதுபோல இருந்்தது. 
வி்வசாயம் மட்டுபம இருந்்த ஒரு ்வாழக்மகக்குள 
எந்திரஙகளுக்கும் ஒரு இடைம் உரு்வாகிறது. 

நான் அபபோது்தான் ்தாராசஙகர ோனரஜியின் 
ஆபராக்கிய நிபக்தனம் நா்வமலப ேடிதது 
முடிததிருந்ப்தன். அந்்த நா்வலில மரோன 
ஆயுரப்வ்த மருதது்வமுமற, நவீன மருதது்வமுமற 
என இரு முமறகள ்்தாடைரோன மாறுேட்டை 
ேல நிகழ்சசிகள வி்வரிக்கபேட்டிருந்்தன. 

நூல அறிமு்கம்
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ஒவ்்்வான்றும் ்தனக்்கன நிறுவிக்்காளளும் 
எலமலகமளயும் அமடையாளபேடுததியிருந்்தது. 
ஒன்று ப்தயந்து மற்்றான்று எழு்சசி ்ேறும் 
காலம். 

எபேடிபயா என் மனம் அந்்தக் கருததியல 
மமயததின் நீட்சியாக சாயா்வனம் நா்வமல 
்வகுததுக்்காண்டைது. ேழமம எவ்்வளவு்தான் 
புனி்தமானது, உயர்வானது என்றபோதும் அது 
நவீனததின் ்வரம்வ ஒருபோதும் ்தடுக்க முடியாது 
என்று  புரி ந்து் க ாண்படைன் .  மு ்தலில 
எது்வமர க்கும்  நம க்கு  ேயனுளள்த ா க 
இருக்கிறப்தா, அது்வமரக்கும் நாம் நவீனதம்த 
ேயன்ேடுததுப்வாம், ேயனற்ற்தாக மாறும்போது 
விலக்கிவிடுப்வாம் என்று்தான் நம் மனம் 
்்தாடைக்கததில நிமனக்கும். ஆனால அ்்தலலாம் 
மனம் நிகழததும் நாடைகம். ்மலல ்மலல 
நவீனததின் ்வசதிகள நம்மம ஈரதது திரும்பி்வர 
முடியா்த ் ்தாமலவுக்கு அமழதது்ச ் சன்றுவிடும். 
ஆமல என்ேது நவீன யுகததின் அமடையாளம். 
சாயா்வனம், நவீனம் இந்்த மண்ணில காலூன்றத 
்்தாடைஙகிவிட்டைது என்ேம்த சுட்டிக்காட்டும் 
நலல்்தாரு ேமடைபபு என்ேப்த என் எண்ணமாக 
இருந்்தது. அன்றிரப்வ நான் சாயா்வனம் ேற்றி 
ஒரு கடி்தம் எழுதிபனன். மறுநாள கமணயாழி 
அலு்வலகததுக்கு ்்தாமலபேசி ்சயது சா.
கந்்தசாமியின் முக்வரிமயப ்ேற்று அந்்தக் 
கடி்ததம்த அனுபபிம்வதப்தன். 

இரண்டு ்வார இமடை்்வளியில எனக்கு 
அ்வரிடைமிருந்து கடி்தம் ்வந்்தது. அது்வமர 
ந ா்வமலபேற்றி பேசிய்வரகள யாரும் 
சாயா்வனதம்தயும் ஆபராக்கிய நிபக்தனதம்தயும் 
ஒபபிட்டுப பேசவிலமல என்றும், அந்்த 
ஒபபீட்மடைக் குறிபபிட்டை மு்தல ேதிம்வப 
ேடிக்க மகிழ்சசியாக இருக்கிறது என்றும் அ்வர 
ேதில எழுதியிருந்்தார. ் சன்மனக்கு ்வரும்போது 
சந்திக்கும்ேடி குறிபபிட்டிருந்்தார. எனக்கும் 
அ்வமர்ச சந்திக்க ஆ்வலாகப்வ இருந்்தது. ஒரு 
மூத்த ேமடைபோளிமய எபேடி அணுகு்வது 
என்ேதில சற்பற ்தயக்கமாகவும் இருந்்தது. 

்சன்மனயில ோலு என்்றாரு நண்ேர 
்வசிதது்வந்்தார. ஆந்திர்வஙகியில ப்வமல 
் ச யது்வ ந் ்த ா ர .  திரு்வலலிக்ப கணியில 
முருபகசநாயகர பமன்்ஷனில ்தஙகியிருந்்தார.  
கடி்தம் ்வழியாக அறிமுகமான்வர. ஒருமுமற 

அ்வபராடு ்்தாமலபேசியில பேசும்போது 
சாயா்வனம் ேற்றியும் கந்்தசாமி ேற்றியும் 
்சான்பனன். இறுதியாக என் ்தயக்கதம்தயும் 
்சான்பனன். அம்தக் பகட்டு அ்வர சிரித்தார. 
கந்்தசாமி ்தன்னுமடைய ஊரக்காரர என்றும் 
்சன்மனக்கு ்வரும்போது ்தாபன அமழதது்ச 
்சல்வ்தாகவும் ் சான்னார. ்தற்்சயலாக இபேடி 
எ ல ல ா ப ம  கூ டி ்வ ரு ம்  எ ன் று  ந ா ன் 
எதிரோரக்கவிலமல.

அடுத்த ்சன்மன ேயணததின்போது, ோலு 
என்மன கந்்தசாமியிடைம் அமழதது்ச ்சன்றார. 
ந ான் அ்வமர ்வணஙகிபனன்.  '்வாஙக 
்வாஙக'என்றேடி புன்னமகததுக்்காண்படை 
என்மன ப்தாளில அழுததி நாற்காலியில 
உட்கார்ச ்சய்தார. ்ஜயகாந்்தமனபபோன்ற 
முடியமமபபுடைன் காணபேட்டை அ்வர முகமும் 
உரு்வமும் என்மன மு்தல கணததிபலபய 
்வசீகரித்தன. 'கமணயாழியில உஙக கம்தகள 
ேடி்சசிருக்பகன். அபசாகமிததிரன் உஙகள ேததி 
நலலவி்தமா ்சான்னாரு' என்றார. 

நான் பே்சமச சாயா்வனததின் ேக்கமாகப்வ 
திருபபிபனன். அது ்தன் ்சாந்்த ஊர என்றும் 
்தன் இளமமபேரு்வம் அந்்தக் கிராமததில்தான் 
கழிந்்தது என்றும் அ்வர ்ச ான்னார . 
இ ளம மயி ப ல ப ய  ே டி ப ே ்த ற் க ா க வு ம் 
ப்வமல க் க ா க வும்  ந க ர தம ்த  ப ந ா க் கி 
்வந்துவிட்டை்தாக்ச ்சான்னார. 'அந்்தத ப்தாபபு 
உண்மமயிபலபய அழிந்துவிட்டை்தா?' என்று நான் 
ஆ்வபலாடு பகட்படைன். அ்வர புன்னமகத்தேடிபய 
இலமல்யன்று ்தமலயமசத்தார. 'சாயா்வனத 
ப்தாபபு அபேடிபய்தான் இருக்குது. ஆனா 
்தஞ்சாவூர சுததி, கும்ேபகாணத்த சுததி ்நறய 
ப்தாபபுகள அழிஞ்சியிருக்குது. ்தமிழநாடுன்னு 
எடுததுகிட்டைா, அபேடி அழிக்கபேட்டை 
ப்தாபபுகள ஏராளம்' என்றார. ஒருகணம் 
சாயா்வனம் என்ேது சாயா்வனததின் கம்த 
இலமல என்ேது எனக்கு ஏமாற்றமாக இருந்்தது. 

அ்வர அம்த உடைபன உணரந்து்காண்டைார. 
'எ்தாரத்தஙகறது எபேவும் புளளிவி்வரஙகள 
சாரந்்த உண்மம கிமடையாது. நில்வரஙகள சாரந்்த 
ஒரு ்்தாகுபபு. ஒரு கிராமததுமடைய நில்வரம், 
ஒரு ்வட்டைாரததுமடைய நில்வரம் ,  ஒரு 
நகரததுமடைய நில்வரம் என்று ேல நில்வரஙகமள 
சந்்தரபேததுக்கு ஏற்றேடி அடுக்கி ்வ்சசிக்கிற 
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அமமபபு. ஒரு வீடு கட்டை ப்தம்வயான மண்ண 
ஒரு இடைததிபலருந்து, கலல ஒரு இடைததிபலருந்து, 
மூஙகில,  கீற்றுஙகள ஒரு இடைததிபலருந்து, 
உ த தி ர தது க் க ான  ேமனம ர தம ்த  ஒரு 
இடைததிபலருந்து ்காண்டு்வந்து பசதது அடுக்கி 
கட்டைறமாதிரி்தான் இதுவும்'என்று ்மது்வாக்ச 
்சான்னார. அ்தற்குப பிறபக நான் ஓரளவு 
்்தளிவு ்ேற்பறன். எ்தாரத்த்வா்தம் சாரந்து 
அ்வர ்சான்ன அந்்த்ச சிறிய விளக்கம் எனக்கு 
எதிரகாலததில பேரு்தவியாக இருந்்தது.

' ஆ ப ர ா க் கி ய  நி ப க ்த ன த ம ்த யு ம் 
சாயா்வனதம்தயும் ஒபபிட்டுப ோரக்க உஙகமள 
எது தூண்டியது?' என்று ஆ்வபலாடு பகட்டைார. 
'இஙக இருக்கிற யாருக்குபம அது ப்தாணமல. 
எனக்கு அபேடி ஒரு பயாசமன ்வந்்தப்த 
இலமல'என்று மறுேடியும் ்சான்னார. நான் 
உடைபன 'அந்்த பயாசமன திட்டைமிட்டு ்வரமல 
ச ா ர .  சட்டுனு்தான் அந்்த  பய ா சமன 
்வந்்தது'என்பறன். அது்தான் உண்மமயும்கூடை. 
அ்வருக்கு அம்தக் பகட்டு மிகவும் மகிழ்சசி 
்ேருகியது.'க்ரிபயட்டி்வான ஆளுஙகளுக்கு 
எலலாபம இபேடி சட்டுனு்தான் ப்தாணும். அது 
் ர ா ம் ே  ந ல ல து ய ய ா .  உ ட் டுடை ா ்த . 
க் ரி பயட்டிவிட்டிக்கு  அது்த ான்  நலல 
அடிபேமடை'என்று ்சான்னார.

சாயா்வனததில எனக்கு மிகவும் பிடித்த சில 
காட்சிகமள்ச ்சான்பனன். சி்தம்ேரம் ்தன் 
்தாயின் மரணதம்தபேற்றி பேசும்போது ்தாயின் 
உயிரற்ற உடைமல ம்வததுக்்காண்டு ஒரு நாள 
முழுதும் ்தனியாக அமரந்திருந்்தம்தயும் ் ்தருவில 
இருந்்த்வரகள அமன்வரும் ப்வமலக்கு்ச ்சன்று 
திரும்பி்வந்்த பிறபக அடைக்கம் ்சயய ஏற்ோடு 
்சயயபேட்டைது என்றும் ்சாலலும் காட்சி 
மிகவும் உருக்கமானது. ஒரு உமரயாடைல 
்வழியாக அந்்தக் காட்சி ப்தான்றி மமறந்துவிடும். 
உயிரற்ற ்தாயின் உடைலுக்கு அருகில துயரததில 
்தமலகவிழந்திருக்கும் மகனின் சிததிரதம்த அந்்த 
உமரயாடைல ்வழியாக நான் எடுததுக்்காண்படைன். 
இன்்னாரு காட்சியில மரஙகமள்ச சுற்றியிருக்கும் 
்காடிகமள அறுதது அகற்றும்போது ஒரு 
குருவிக்குஞ்சு முளப்வலியில விழுந்து க்தறும். 
அபபோது அந்்த முட்பு்தரகளுக்கிமடையில 
ப்வகமாக்ச ்சலலும் சி்தம்ேரம் அந்்த உயிரற்ற 
குஞ்மச எடுதது ்வந்து மடியில ம்வததுக்்காண்டு 

்தமலகவிழந்து அழு்வான். இதுவும் ஒரு நாமலந்து 
்வரியில நகரந்துபோகும் காட்சி. நான் இரு 
காட்சிகமளயும் ்சாலலிவிட்டு, 'சி்தம்ேரம் 
அந்்தக் குருவிக்குஞ்ச மடியில ்வ்சசிருக்கும்போது 
்தன் அம்மாவின் மரணத்த நிமன்சசிருபோனா 
சார?' என்று பகட்படைன். அம்தக் பகட்டு 
கந்்தசாமிக்கு முகம் மலரந்து நின்றுவிட்டைது. 
' நீ ங க  நி ம ன க் க ற ப ்த  சி ்த ம் ே ர ம் 
்நன்சசிக்கிறமாதிரி்தான்' என்று சிரித்தார. 

நாஙகள விமடை்ேற்று எழுந்ப்தாம். அ்வர 
எஙகமள ்வழியனுபபு்வ்தற்காக ்்வளிபய 
்வ ந் ்த ா ர .  எ ன் ் ன ன் ன  பு த ்த க ங க ள 
ேடிததிருக்கிபறன் என்ேம்தக் பகட்டுத 
்்தரிந்து்காண்டு என்்னன்ன ேடிக்கப்வண்டும் 
என்று ்சான்னார.  'கம்த, நா்வலனு ்்வறும் 

ஃபி க்  ்ஷ ன்  ம ட் டு ம்  ே டி க் க ற ப ்த ா டை 
நிறுததிக்காதிஙக. நிமறய நான்ஃபிக் ்ஷன் ேடிஙக. 
முக்கியமா ்வாழக்மக ்வரலாற்று புத்தகஙகமள 
ேடிஙக. அது ்ராம்ே ்ராம்ே முக்கியம். உ.
ப்வ.சா.வுமடைய என் சரிததிரம், நாமக்கல 
கவிஞருமடைய என் கம்த, யதுகிரி அம்மாளுமடைய 
ோரதி நிமனவுகள எலலாத்தயும் ேடியுஙக. ப்தச 
்வரலாறு என்ேது எந்்த அளவுக்கு முக்கியபமா, 
அப்த அளவுக்கு ்தனிமனி்தரகள ்வரலாறும் 
முக்கியம்' என்று ்சான்னார. புறபேடும்போது 
'நீஙக கசடை்தேற ேடி்சசிருக்கீஙகளா? நாஙக 
நடைத்தன ேததிரிமக'என்று பகட்டைார. இலமல 
என்ே்தன் அமடையாளமாக நான் ்தமலயமசதப்தன். 
'பகளவிபேட்டிருக்பகபன ்தவிர ேடி்சசதிலமல 
சார. பஃ்ரண்ட்ஸ்கிட்டை ் சாலலி ்வ்சசிருக்பகன் 
சார. கிமடை்சசதும் ேடிபபேன்' என்பறன்.  

்ோது்வாகப்வ நான் ்வாழக்மக ்வரலாற்று 
நூலகமள ப்தடிதப்தடிப ேடிக்கக்கூடிய்வன்.  
கந்்தசாமியின் ் சாற்கள சரியான ோம்தயிபலபய 
நான் ்சல்வம்த உறுதிபேடுததிக்்காளள 
உ்தவின. ஊருக்குத திரும்பிய பிறகு பமலும் 
ப்வகதப்தாடு புத்தகஙகமளத ப்தடி்யடுததுப 
ேடிக்கத ்்தாடைஙகிபனன். 

மு்தல சந்திபமேத ்்தாடைரந்து இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்குப பிறகு்தான் நான் அ்வமர 
மறுேடியும் சந்திதப்தன். இந்்த முமறயும் 
ோலு்தான் என்மன அமழதது்ச ்சன்றார. 
அபபோது என் மு்தல சிறுகம்தத்்தாகுதி 
்்வளி்வந்திருந்்தது. அம்தக் ்காடுததுவிட்டு 
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சிறிதுபநரம் உமரயாடிக்்காண்டிருந்துவிட்டுத 
திரும்பிபனன். எனக்கு அ்வர அபபோது 
அ்வருமடைய சிறுகம்தத்்தாகுதிமய எனக்கு 
மக்யழுதது போட்டுக் ்காடுத்தார . 
்வழக்கம்போல நான் ஊருக்குத திரும்பியதும் 
அத்்தாகுதிமயப ேற்றி விரி்வாகப்வ ஒரு கடி்தம் 
எழுதிபனன். பநரில உமரயாடு்வம்தவிடை 
கடி்தஙகள எழுது்வது எனக்கு மிகவும் ்வசதியாக 
இருந்்தது. 

அடுதது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப பிறகு 
நான் ்ேஙகளூருக்கு மாற்றலாகி ்வந்ப்தன். 
இந்திய அறிவியல கழகததில நண்ேர சுந்்தரமூரததி 
நடைததி்வந்்த இலக்கிய்சசந்திபபின் ்வழியாக 
கிழார என்னும் ்தமிழாசிரியரின் அறிமுகம் 
கிமடைத்தது. அ்வருடைன் பேசிக் ் காண்டிருந்்தபோது 
அ்வரிடைம் கசடை்தேற இ்தழகள இருபே்தாகத 
்்தரிவித்தார. யாபரா என்னிடைம் பும்தயல 
இருக்குமிடைதம்த்ச ்சான்னம்தபபோல 
மகிழ்சசியாக இருந்்தது.  அன்பற அ்வருடைன் 
்சன்று அ்வற்மற ்வாஙகி்வந்து ஒளிய்சசு நகல 
எடுததுக்்காண்டு திருபபிக் ்காடுதப்தன். 
ஏறத்தாழ இரு ்வார காலம் அவ்வி்தழகமள 
ஒ ன் று விடை ா ம ல  ே டி த து மு டி த ப ்த ன் . 
்தமிழ்சசிந்்தமனபபோக்மக ்வடி்வமமபேதில 
அவ்வி ்தழு க் குளள  ே ஙம க  எ ன்ன ா ல 
உணரமுடிந்்தது. நான் உடைபன ்வழக்கம்போல 
அ்வருக்கு ஒரு நீண்டை கடி்தம் எழுதி 
அனுபபிம்வதப்தன்.

்ேஙகளூருக்கு ்வந்்த பிறகு நான் ்சன்மன 
்வழியாக ஊருக்கு்ச ் சலலப்வண்டிய அ்வசியபம 
இலலாமல போயவிட்டைது. அ்தனால அ்வமர்ச 
ச ந் தி க் க  இ ய லவிலமல .  ் ே ங களூ ர 
்தமிழ்சசஙகததில அ்வருமடைய நா்வலகளும் 
சிறுகம்தத்்தாகுதிகளும் கிமடைத்தன. நான் 
அ்வற்மற்யலலாம் விரும்பிப ேடிதப்தன். 
சாகிதய அகா்்தமி ஏற்ோடு ்சயதிருந்்த ஒரு 
கூட்டைததுக்காக ஒருமுமற அ்வர ் ேஙகளூருக்கு 
்வந்திருந்்தார. அபபோது அ்வமர்ச சந்திக்க 
காவ்யா சண்முகசுந்்தரமும் ்தமிழ்வனும் 
்சன்றாரகள. நானும் அ்வரகபளாடு ்சன்று 
அ்வமர்ச சந்திதது உமரயாடி மகிழந்ப்தன்.

சில ஆண்டுகளுக்குப பிறகு அ்வர ்தம் 
மகளுக்குத திருமணம் முடிதது, அ்வமர 
குடியம ர தது்வ்த ற் க ா க  ் ேங களூருக்கு 

்வந்திருந்்தார. ்வந்்ததும் எனக்கு காமலயிபலபய 
்்தாமலபேசியில ்தக்வமல்ச ்சான்னார. நான் 
அ்வர ்தஙகியிருக்கும் முக்வரிமயக் பகட்படைன். 
அ்வர ்சான்ன இடைம் எஙகள வீடிருந்்த 
்்தருவுக்கு எதிர்சசாரியில இருந்்தது. 'இன்னும் 
அஞ்பச நிமி்ஷததுல உஙகள ்வந்து ோக்கபறன் 
சார' என்பறன். 'எபேடி?'என்று ஆ்சசரியதப்தாடு 
அ்வர பகட்டைார. 'அந்்த அளவுக்கு ேக்கததுல்தான் 
சார இருக்பகன்' என்று ் சாலலிவிட்டு சந்திக்க்ச 
்சன்பறன். மூன்று நாட்கள அ்வர அபபோது 
்ேஙகளூரில ்தஙகியிருந்்தார. எலலா நாட்களிலும் 
மாமல ப்வமளகளில சந்திதது உமரயாடிபனாம். 
நண்ேர காவ்யா சண்முகசுந்்தரததின் வீடும் 
அருகிபலபய இருந்்தது. அஙகு ்சன்று பநரம் 
போ்வது ்்தரியாமல பேசிக்்காண்டிருந்ப்தாம்.

அ்வருக்கு  எலல ா த  துமற ச ா ர ந்தும் 
ஆர்வமிருந்்தது. ஒவ்்்வான்மறபேற்றியும் ஒரு 
அமரமணி பநரமா்வது பேசும் அளவுக்கு 
்்தரிந்தும்வததிருந்்தார. உலக்வரலாறு அ்வருக்கு 
மனபோடைம். கிபரக்க ்வரலாறு, ்சவ்விந்தியர 
்வரலாறு, ஆபபிரிக்க ்வரலாறு என  பே்சசு 
எம்தபேற்றிய்தாக இருந்்தாலும் உடைபன 
உமரயாடைத ்்தாடைஙகிவிடு்வார. சாக்ரடீஸ், 
பி ள ா ட் ப டை ா ,  க லி லி ப ய ா  ப ே ா ன் ற 
சிந்்தமனயாளரகமளபேற்றி விரி்வாகப்வ 
் ்த ரி ந் து ம ்வ த தி ரு ந் ்த ா ர . 
இ்வரகமளபேற்றி்யலலாம் ஆஙகிலததில என்ன 
புத்தகஙகள ்வந்திருக்கின்றன, ்தமிழில யாரயார 
இ்வரகமளபேற்றி எழுதியிருக்கிறாரகள 
என்ேம்தபபோன்ற ்தக்வலகமள எபபோது 
பகட்டைாலும் பசாரவின்றி ்சாலலக்கூடிய 
ஆற்றல கந்்தசாமிக்கு இருந்்தது. ஓவியம், சிற்ேம், 
ஆ்வணபேடைம் போன்ற்வற்றிலும் அ்வருக்கு 
ஆர்வமிருந்்தது. 

எபேடியும் ஆண்டுக்கு இருமுமற அ்வர 
் ே ங களூரு க் கு  ்வ ரு ம் ப ே ா ் ்த ல ல ா ம் 
சந்திததுவிடுப்வன். 'புதுசா என்ன புத்தகஙகள 
ேடி்சசீஙக?' என்று்தான் அ்வர உமரயாடைமலத 
் ்த ாடைஙகு்வ ா ர .  ந ம்மிடைம்  ப கட்டு த 
் ்த ரி ந் து ் க ாண்டைதும்  ்த ா ம்  ே டி த ்த 
புத்தகஙகமளபேற்றி ்சால்வார. ஒருமுமற கூடை 
புதிய புத்தகம் ேற்றி அ்வர பேசாமல இருந்்தப்த 
இலமல. ஒரு மா்தததில ஐந்து அலலது ஆறு 
புதிய புத்தகஙகளா்வது ேடிததுவிடு்வ்தாக அ்வர 
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்சான்னார. திடீ்ரன அ்வர யாமனகள ேற்றிப 
பேசு்வார. பிறகு ஆறுகள, அருவிகள ேற்றிப 
பேசு்வார. உலகில உளள எலலா்வற்மறபேற்றியும் 
பேசக்கூடிய ஆற்றலும் ஞானமும் அ்வருக்கு 
இருந்்தன என்ேது்தான் உண்மம. கஙமக, 
யமுமன, பிரம்மபுததிரா ஆகிய ்வற்றா்த 
ஜீ்வநதிகள போல, சா.கந்்தசாமி ்வற்றா்த  
ஞானநதி.

27.05.2018 அன்று கவிக்பகா அரஙகில 
்சன்மனயில என்மனபேற்றி நமடை்ேற்ற 
நிகழ்சசியில அ்வர சிறபபுமரயாற்றினார. 
மறுநாள நான் ்்தாமலபேசியில அமழதது 
அ்வருக்கு நன்றி ் சான்பனன். 'உம்ம ேததி பேச 
இபேடி ஒரு ்வாயபபு அமமஞ்சதுல எனக்கு 
்ராம்ே சந்ப்தா்ஷம்யா' என்று அபபோது அ்வர 
்சான்ன ்சாற்கள இன்னும் என் காதில 
ஒலிக்கின்றன .அடுத்த  ஆண்டில அ்வர 
்ேஙகளூரில எஙகள வீட்டுக்கு ்வந்திருந்்தார. 
அபபோது ்தமிழில புதி்தாக ் மாழி்ேயரக்கபேட்டு 
்வந்திருக்கும் ஓமடை நா்வமலபேற்றி நீண்டை பநரம் 
ப ே சி க் ் க ாண்டிரு ந் ப ்த ா ம் .  ந ா ்வலின் 
்மாழி்ேயரபோளர நலல்தம்பியும் நண்ேர 
திருஞானசம்ேந்்தமும் அபபோது உடைனிருந்்தாரகள. 
நண்ேகல ்்தாடைஙகி ஏறத்தாழ ஆபறழு 
மணிபநரம் ்்தாடைரந்து அ்வர உமரயாடினார. 
்தற்சமயம் நாம் ேடிததுக்்காண்டிருக்கும் 
்மாழி்ேயரபபுகள எலலாபம ஐம்ேது அறுேது 
ஆண்டுகள ேமழமம மிக்கம்வ. அன்மறய 
காலகட்டைதது ் மாழிமய உமடையம்வ. அ்வற்மற 
இன்மறய ் மாழியில மீண்டும் ் மாழி்ேயரபேது 
சரியாக இருக்குமா என்று கந்்தசாமி பகட்டைார. 
்தாராளமாக ்சயயலாம் என்ேப்த என் ேதிலாக 
இருந்்தது .  உடைபன ்்த ாமகநூலகமள 
உரு்வாக்கு்வது ேற்றி பேசத ் ்தாடைஙகிவிட்டைார. 

்்தருக்கூதது இடைம்்ேற்றிருக்கும் சிறுகம்தகள, 
மரண்சசடைஙகு இடைம்்ேற்றிருக்கும் சிறுகம்தகள, 
திருமண மண்டைேஙகள இடைம்்ேற்றிருக்கும் 
சிறுகம்தகள என ்்வவ்ப்வறு களஙகள சாரந்து 
க ம ்த கமள த  ் ்த ா கு த து ப  ே ா ர ப ே து 
ஆபராக்கியமாக இருக்கும் என்ேது அ்வர 
எண்ணம். நாம் இது்வமர அமடைந்்தது என்ன, 
அமடைய மறந்்தது என்ன என்னும் பகளவிக்கு 
இபேடிபேட்டை ்்தாமகநூலகபள விமடைகமள 
ம்வததிருக்கும் என்ேது அ்வர ோரம்வ. 

எழுத்தாளர விட்டைலராம்வப ோராட்டும் 
வி்தமாக ஒருநாள கருத்தரஙக்மான்மற 
்ேஙகளூரில நிகழததும் திட்டை்மான்மற 
நானும் திருஞானசம்ேந்்தமும் அ்வரிடைம் 
ேகிரந்து்காண்படைாம். 'நலல திட்டைம்யா. 
அ்வருக்கு நாம கண்டிபோ ்சயயணும்' என்று 
மகிழ்சசிமய ் ்வளிபேடுததினார. 'அடுத்த மாசம் 
கனடைாவுக்கு போபறன். திரும்பி்வர ஆறு 
மாசமாயடும். ்வந்்ததுபம நிகழ்சசிய ்வ்சசிக்கலாம். 
நாபன ்வந்து நடைததிக் ்காடுக்கபறன்' என்று 
்்தரிவித்தார. அந்்த ஊக்கம் எஙகளுக்கு மட்டைற்ற 
மகிழ்சசிமயக் ்காடுத்தது. நிகழ்சசிமய எஙகு 
நடைத்தலாம், எந்்்தந்்த அமரவுகளுக்கு யாரயாமர 
அமழக்கலாம் என்்றலலாம் ேல திட்டைஙகள 
மனததுக்குளபளபய எழுந்து அடைஙகின. ஆறு 
மா்தஙகளுக்குப பிறகு அ்வரும் கனடைாவிலிருந்து 
திரும்பிவிட்டைார. 2020 பிறந்்த பிறகு ஒருமுமற 
அமழதது எஙகள திட்டைதம்த மீண்டும் 
நிமனவூட்டிபனன். ஏப்தா ஒரு எழுததுப்வமலயில 
இருபே்தாகவும் அம்த முடிததுவிட்டு ஏபரல 
்வாக்கில ்ேஙகளூருக்கு ்வரு்வ்தாகவும் 
்சான்னார . துரதிருஷடை்வசமாக மார்ச 
இறுதி்வாரததிலிருந்ப்த ஓரிடைததிலிருந்து 
இன்்னாரு இடைததுக்கு ்சலலமுடியா்தேடி 
பகாவிட் தீநுண்மி ேர்வல அ்சசம் அமன்வமரயும் 
்த டு த து வி ட் டை து .  அ ்வ ரு க் கு ம்  அ து 
ஏமாற்றமளிபே்தாகப்வ இருந்்தது. 'இது 
ஓயட்டுபம, பிறகு ோரக்கலாம் ' என்று 
்சான்னார. அ்தற்குப பிறகு அ்வருடைன் 
்்தாமலபேசியில உமரயாடைப்வ முடியவிலமல. 
உடைலநிமல ப்வகமாக சரிந்து 31.07.2020 அன்று 
உயிமரப ேறிததுவிட்டைது. 

உமரயாடைலில எபபோதும் புதுபபுது 
பகாணஙகமள உரு்வாக்கி, அம்த பமலும் 
பமலும் பேசி விரி்வாக்கி, புதிய சிந்்தமனகமள 
பநாக்கி ்ேரும்ோய்சசல நிகழதது்வது சா.
கந்்தசாமியின் ்வழிமுமற. அ்வர உமரயாடைலகள 
ஒவ்்்வான்றும் ஒரு்வமகயில வி்வா்தம் 
நிகழதது்வ்தற்கான விம்தகமளக் ்காண்டைம்வ. 
அ ்த ன்  வி ம ள ்ச ச ல  எ ப ப ே ா து ம் 
்தமிழபேமடைபபுலகுக்கு  ் ேருமம பசரபே்தாகப்வ 
இருந்்தது. எதிரோராமல நிகழந்்த அ்வர மமறவு 
அந்்த விம்தகமள நம்மிடைமிருந்து ேறிததுவிட்டைது. 
இது ஒரு்வரும் எதிரோரா்த பேரிழபபு.  
சா.கந்்தசாமிக்கு அஞ்சலிகள.  
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்த மி ழ  இ ல க் கி ய  உ ல கி ல  பு ம ன வு 
இலக்கியஙகளான கவிம்த, சிறுகம்த, நா்வல 
எழுதுப்வார ்வரவு அதிகரிததிருந்்தாலும் 
அமன்வருமடைய ேமடைபபுகளும் நூலாக்கம் 
்ேறு்வதிலமல. ேலரின் தூண்டு்தலாலும் 
ஊக்குவிபோலுபம இத்தகு ேமடைபபுகள எழுததுரு 
்ேறுகின்றன. அவ்்வமகயில பமனாள ்வஙகி 
ஊழியரான எஸ். வி. ப்வணுபகாோலன் அ்வரகள 
சிறு்வயது மு்தபல எழுததிலும் ்வாசிபபிலும் 
பேரார்வம் உமடைய்வராக இருந்துளளார. 
இ்வருமடைய மு்தல எழுத்தாக்கம் ஒன்ே்தாம் 
்வகுபபு ேடிக்கும்போது நிகழந்துளளது. அறிஞர 
அண்ணா நிறுவிய ேததிரிக்மகயில்தான் சுகந்்தன் 
என்ற புமன்ேயரில இ்வருமடைய மு்தல கவிம்த 
்்வளியானது. 

கலலூரி ேடிபபிற்காக்ச ்சன்மன ்வந்்தபோது 
சந்திரமவுலி என்கின்ற அழகியசிஙகர்தான் இ்வருக்கு 
இலக்கிய ்வாசிபபின் சாளரஙகமளத திறந்து 
்தந்்த்வர என்று ஆசிரியர ்தன்னுமடைய என்னுமரயில 
கூறியுளளார .  நன்றி மறபேது நன்றன்று 
என்ே்தற்கிணஙக ்தன்மன ஏற்றிவிட்டை ஏணிகளான 
ப ்த ா ழ ர க ம ள  நி மனவு  கூ றி யு ள ளம ம 
சிறபபிற்குரியது. இத்தமகய ேண்பு மாறா                            
எ ஸ் . வி .  ப ்வணுப க ா ே ா லன் 
அ்வரகளால எழு்தபேட்டை ’்தரபேண 
சுந்்தரி’ என்ற இந்நூமல ோரதி 
புத்தகாலயம் டிசம்ேர 2019 இல 
்்வளியிட்டுளளது. இந்நூலில 
இடைம்்ேற்றுளள 16 சிறுகம்தகளும் 
மலரததும்பி, கமணயாழி, ் சம்மலர, 
ஆனந்்த விகடைன், தினமணிக்கதிர, 
அமு்தசுரபி, புதிய ஆசிரியன் மற்றும் 
்வண்ணக்கதி ர  ஆகிய எட்டு 
ேததிரிக்மகயில ்்வளி்வந்்தம்வபய 
ஆகும். பகாமடையின் ்தாக்கததில 
உ ழ ன் ற  ந க ர ்வ ா சி க ள 
் ே ா ழு து ப ே ா க் கு ்வ ்த ற் க ா க  
கடைலுக்கு்ச ் சலகின்றனர.  இ்வரகள 
பேருந்தில ேயணிக்கின்றபோது 
ப க ா ம டை யி ன்  பு ழு க் க ம் 
கு ழ ந் ம ்த ம ய யு ம்  வி டை ா ்த 
க ா ர ண த ்த ா ல ,  அ ழு கி ன் ற 
குழந்ம்தமய்ச சமா்தானபேடுத்த 
ேலப்வறாக முயற்சிக்கின்றனர. 

இறுதியில குழந்ம்த ேசிக்காகத்தான் அழுகிறது 
என்ே்தாகக் கூறி மு்தற்கம்தயாகிய ’பகாமடை’ 
என்ற கம்தமய முடிததுளளார ஆசிரியர. 
இக்கம்தயில எவ்்வளவு்தான் அ்வசரகதி ஆனாலும் 
குழந்ம்த மீது மக்கள காட்டுகின்ற அன்பு அழகாக 
ேடைம் பிடிததுக் காட்டைபேட்டுளளது. கமடைசிநாள 
ேடுக்மக’ என்ற கம்தயில ்வாழவிற்கும் 
ம ரணத தி ற் கு ம ான  மன ப ப ே ா ர ா ட்டைம் 
பேசபேட்டுளளது. இக்கம்தயில ்வரும் புனி்தா 
பிறந்்தவீடு மற்றும் புகுந்்தவீட்டில அன்ோன்வாளாகக் 
காட்டைபேடுகிறாள. வீட்டிபலா ்தம்பிபயாடு 
இருக்கும்போது குறும்புத்தனமான பே்சசுகள 
கண்வன் வீட்டிபலா ்்வகுளித்தனதப்தாடு 
கண்வனின் அபோவித்தனதம்தக் ்காண்டைாடி 
இருேதம்தந்து ஆண்டுகள இன்ேமாக ்தாம்ேததியம் 
நடைததி ்வருகிறாள என்ேம்த ்்வளளிவிழா 
ஆண்டு்வமர ்வண்டி ஓட்டைததில ்ேரிய கஷடைம் 
நஷடைம் இலமல, இருேத்தாறாம் ்வருடைததிபலா 
இபேடி ஒரு இடிமய அந்்த அபோவி கண்வனின் 
்தமலயில இறக்கப போகிறாள என்று ஆசிரியர 
எழுதியுளள இடைம் ்வாழவின் நிமலயாமம 
்ததது்வதம்தக் கூறு்வப்தாடு ்வாசகரின் ்நஞ்சில 
ஈரதம்த உண்டைாக்குகிறது. இக்கம்தயில ்வருகின்ற 
ப்வலு அண்ணன், மாமா, அபோ, ோஸ்கர மாமா, 

டைாக்டைர ரமணன், ஜலஜா எனப 
ேல நலல மனி்தரகமளக் 
கம்தயில உல்வ விட்டுளளார. 
ந ள ளி ர வி ல  ஆ று ்த ல 
்சாலல்வரும் டைாக்டைர ரமணன், 
ஜலஜா ஆகிபயார ்வாசகர 
மனதில நிற்கின்றனர. புனி்தாவின் 
்வாழக்மகபயாடு நம்மமயும் 
ேயணிக்க ம்வக்கின்ற ்தன்மம 
சிறபபுமடையது.

’ வி ரு ப பி ன்  ் ே ா ரு ள 
்்வறுபபு’ என்ற கம்தயில 
சரியான பநரததில கிமடைக்கா்த 
எந்்த ்வாயபபுகளும் நமக்கு 
்்வறுபமேபய உண்டுேண்ணும் 
எ னு ம்  க ரு ப ்வ ா டு 
எழு்தபேட்டுளளது. சிறு்வனான 
நரசிம்மன் தீோ்வளிக்காக 

ஏ ங கி ய து ம்  ேண்டிம க க் கு 
மு்தலநாள்தான் ்தந்ம்த துணி, 

வறுமையின் உச்சமும் ஆதங்கத்தின் நம்கசசுமவயும்
நூல அறிமு்கம்

முனைவர் இரா.மமாகைா

ோரதி புத்தகாலயம்
ரூ. 110, ேக்கம் 120



53புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட், 2020

ேட்டைாசு ்வாஙகித்தரும் ்சயதியும் அதுவும் 
்தந்ம்தயின் எண்ணததிற்கு ஏற்ேப்வ அமனததும் 
நி கழும் என்ற  கருதம்தயும்  அழக ா க ்ச 
்சாலலியுளளார ஆசிரியர. நரசிம்மனின் 
்தந்ம்தக்குப ேட்டைாசு ் ்வடிபேது என்ேது காமசக் 
கரியாக்குகின்ற ்சயலாகும்.  காந்தி, புத்தன் 
பிறந்்தநாட்டில எதுக்கு ்்வடிகுண்டு போடைணும் 
என்று குதிபோர.  ஒருமுமற தீோ்வளி அன்று 
ோட்டி இறந்து நரசிம்மமன அன்மறய ்வருடைம் 
தீோ்வளி இலலாமல ஏமாற்றிவிட்டைார . 
ஒருமுமறபயா ப்வண்டு்தல என்று, தீோ்வளியன்று 
திருபேதிக்கு அ்வருமடைய ்தந்ம்த அமழதது்ச 
்சன்றார. இபேடியாக ஒவ்்்வாரு தீோ்வளியாகக் 
கழிய ்தான் ப்வமலக்குப போய ்காண்டைாடும் 
தீோ்வளி ்வரப்வ அது அ்வனுக்கு ்்வறுபமேத 
்தந்்தது என்ே்தாகக் கம்தமய முடிததுளளார.

’சூடைாமணி மாமி’ ’முட்டு்சசந்து’ இரண்டு 
கம்தகளும் அன்பு என்ற ஆணிப்வமர ம்வதது 
எழு்தபேட்டுளளது. சூடைாமணிமாமி கம்த ஒரு 
காவியம் என்று்தான் ் சாலல ப்வண்டும். எத்தமனக் 
குழந்ம்தகபளாடும் ேரிப்வாடு க்வனித்த கரிசனம் 
மாமியிடைம் உண்டு. ்தன்னுமடைய மமததுனமரபய 
குழந்ம்த போல ோவிதது ்வளரத்த மககள 
அ்வளுமடையம்வ. அ்வளது ரசமனமிக்க ் மாழியில 
சிறிதுகூடை களளம்கேடைம் இருக்காது. அ்வள 
விமளயாட்டைாகக் பகாேம் ்காள்வதுகூடை ஒரு 
கவிம்த போல இருக்கும். ்தயக்கமற்ற பே்சசின் 
ப்வகம் புதிய மனி்தரகமளக் கூடை உறவுக்காரர 
போல உணர ம்வததுவிடும் என்று மாமிமயப 
ேற்றியும் அ்வருமடைய குணாதிசயஙகமளயும் 
ேற்றியும் சிறுகம்தகளில ஆஙகாஙபக பகாடிட்டுக் 
காட்டியிருக்கிறார ஆசிரியர. அபபேரேட்டை மாமி 
கமடைசியில முதிபயார இலலததில விடைபேடும் 
அ்வலம் ேடிபே்வர ்நஞ்சில ்ேரிய ோரமாக 
இறஙகுகிறது. முதிபயார இலலதம்த அத்தமன 
ய்தாரத்தமாக ஏற்கும் ேக்கு்வம் மாமியிடைம் 
ப்தான்றிய்தாக பி்சசபோ எழுதியிருந்்தான்.  
குமறகமளப பேசி அறியா்த  இயலபு ் காண்டை்வர 
என்று ஆசிரியர பகாடிட்டுக் காட்டியுளளார. 
மாமியின் மரண ப்வ்தமனமய ்வாசகரின் ் நஞ்சில 
ஒரு பகாடைாக குறிபே்தாக இ்சசிறுகம்த 
்வடிக்கபேட்டுளளது. சூடைாமணி மாமியின் 
முதுமமமயப ேற்றி இந்்த்ச சிறுகம்தயில ்தளளாமம 
்ததும்பும் முதுமம, மாநகர ஓட்டைததில கமர 
ஒதுஙகி நின்று ஏஙக ம்வததுவிடுகிறது . 
ே ா்த ச ாரிகளுக்பக ்வழிவிடைா்த ்நரிசல 
போக்கு்வரதது போன்ற ்வாழக்மகயில நடைக்கப்வ 
முடியா்த்வரகளுக்குக் கூடை இடைம் கிமடைக்காது 
போயவிடுகிறது என்று முதிபயார இலலததில 

பசர்வ்தற்கு்ச சில ்வரம்புகள ப்வண்டும் என்ேம்த 
இந்்த்ச சிறுகம்தயில ்சாலலி்ச ்சன்றுளளார. 
சூடைாமணி மாமி ்தன் ்வாழக்மகயின் இறுதி 
நாளகமள ஒரு ்வாரம் போராடிப போராடி 
கழிததிருக்கிறார. போராட்டைம் விடு்தமலக்காக 
அடைரந்்த காட்டில எத்தமன தூரம் நடைக்கலாம் 
என்ற பகளவிக்குப ோதிதூரம் என்ேப்த ேதில. 
அ்தற்குப பிறகு நாம் காட்டின் அடுத்த முமன 
பநாக்கி ்்வளிபயறி ்காண்டிருக்கிபறாம் என்று 
்ோருள. ்வாழவின் நுமழ்வாயில அடுத்த 
்நாடியில ்்வளிபயறு்தலாக மாறிவிடுகிறது 
என்கின்ற ஆதமாரத்த ்ததது்வதம்த ஆசிரியர 
இக்கம்தயில ் சாலலி்ச ் சன்றுளளார. முட்டு்சசந்து 
என்ற கம்தயில கண்வன் மமனவி அ்வரகளுக்கு 
இரண்டு பிளமளகள. பிளமளகள இரு்வரும் 
ஆளுக்கு ஒரு்வராக ்தன் ்தாய ்தந்ம்தயமரப 
பிரிதது ்தஙகள வீட்டில ்தஙக ம்வததுளளனர. 
இக்கருதம்த எதி்ரதிர சாரிகளில ்வாழந்்த 
இரண்டு பிளமளகளிடைம் ேஙகும்வக்கபேட்டை 
அந்்தப ்ேரிய்வரகளின் ்வாழக்மகமய ஒன்றுபம 
்சாலலாமல ஓரிரு ்வரிகளில கூறியுளளவி்தம் 
அருமம. ோட்டியின் மரண்ச்சயதிமயத ் ்தருவில 
நிறுததி அ்வரிடைம் கூறுகிறாரகள. அ்ச்சயதிமய 
அ்வர விளஙகுகின்ற கணம் உண்மமயிபலபய 
்வாசகர ்நஞ்சில குததியது போன்று உளளது. 
்ேரிய்வர அபேடிபய நிற்கின்றார . ஒரு 
்நாடிப்ோழுது. ஒபர ஒரு ்நாடிப்ோழுது 
உமறந்்த்வண்ணம் நிற்கிறார. ்தழு்தழுத்த குரலில 
ப ே ாயிட்டைாள ா ?  என்று  வினாவினா ர . 
நலலதுக்குத்தான் என்று அடுத்தக் கணம் ் மது்வாக 
நடைக்கத ்்தாடைஙகினார. ்ேரிய்வரின் மனப 
போராட்டைதம்தயும் அ்வரது மமனவி அமடைந்்த 
துன்ேதம்தயும் நான்மகந்து ்வரிகளில ஆசிரியர 
அழகாகக் காட்டியுளளார. ்வய்தான ்தாய 
்தந்ம்தயமர உயிரற்ற ்ோருட்கள போல ேஙகீடு 
்சயது நடைததுகின்ற குழந்ம்தகளுக்கு்ச சவுக்கடி 
்காடுத்தார போன்று கம்தமய எழுதியுளளார. 
குறிபபிட்டு்ச ்சாலல ப்வண்டு்மன்றால 
முட்டு்சசந்து மனதில ஓர இறுக்கமான உணரம்வத 
்தருகிறது .’மாநகர பும்தகுழி’ என்ற கம்தயில 
நடுத்தர்வரக்கததின் ்வாழவு, மன உலகு, அற்ே 
சந்ப்தா்ஷம், ஆழமான குற்ற உணரவுகமள 
இயலோகக் காட்டியுளளார. தினந்ப்தாறும் 
இயந்திர உலகில உலவுகின்ற எத்தமனபயா 
சண்முகஙகமள்ச  ச ற்று  ஆ்தஙகதப்த ாடு 
எடுததுமரக்கிறார ஆசிரியர. 

பிளம்ேர மேயன் வீட்டுக்கு முன்னால 
இறந்துபோக மறுநாள காமலயில அ்வமனப 
்ேற்ற ்தாய்வந்து க்தறும் காட்சி  ேடிபே்வர 
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மனம்த உருக்குகிறது. அப்தசமயம் அந்்தப மேயன் 
்தன்வீட்டு குழாய ரிபபேர ்சயய ்வரும்்ோழுது 
இவ்்வாறு இறந்துவிட்டைான் என்ேம்த ்்வளியில 
்சாலல முடியாமல சண்முகம் ேடுகின்றோடு 
நடுத்தர்வரக்கததின் ்வாழம்வ்ச ்சம்மமயாக 
எடுததுக்காட்டுகிறது. ேடுக்மக அமறயின் ஜன்னல 
்வழிபய இரண்டைா்வது மாடியிலிருந்து கீபழ 
ோரத்தாரகள இரு்வரும் என்ற ஒரு ்வரியில அந்்த 
நடுத்தர்வரக்கததின் இயலபிமன ஆசிரியர 
சிறபோக ்சாலலி கடைக்கின்றார. இறந்்த 
குழந்ம்தயின் ்தாய சண்முகததிடைம் ்வந்து நியாயம் 
பகட்ேது போன்று அ்வன் மனசாட்சி அ்வமன 
அ்வனுமடைய குற்ற உணரம்வ முன்னிறுததிக் 
்சல்வ்தாகக் கம்த முடிக்கபேட்டுளளது. ’்தரபேண 
சுந்்தரி’ என்ற கம்தயிலும் சாதி உணரம்வ 
இமலமமறகாய போல ்வாமழபேழததில ஊசி 
இறக்கு்வது போல மிக ் மன்மமயாகக் ் சாலலி்ச 
்சன்றுளளார ஆசிரியர.  இளநீர ்்வட்டும் 
நாகலட்சுமிமய ஒரு ்தட்டிலும் பகாவில 
்வழிகாட்டியான பகச்வா ஐயஙகாமர இன்்னாரு 
்தட்டிலுமாக சமமாக ம்வதது கம்தமய நகரததி்ச 
்சன்று இருக்கின்ற ்தன்மம சிறபபுமடையது. 
ஆண்வக்்காமலகள காலததில கமல அழகுடைன் 
எழு்தபேட்டை கம்த இது. பகச்வ அயயஙகார ்தன் 
பேததிமய்ச சரியாக அமடையாளம் காண்ேதும் 
ஆனால பேததி நான் உன்னுமடைய்வள அலல என 
மறுதது ஜாதியில உழன்று ்காண்டிருக்கும் 
்தாத்தாம்வ நிராகரிதது, ்தாழத்தபேட்டை்வரான ்தன் 
நாகலட்சுமி அதம்தயிடைம் ்சன்று நிற்கின்ற 
மனசாட்சிமயக் காட்டுகிறது.  இக்கம்தமய்ச 
சிறிதுகூடை ் ்தாயவிலலாமல எழுதி இருக்கின்றவி்தம் 
ோராட்டு்தற்குரியது. இக்கம்த ஒரு குறு நா்வலாக 
்வந்திருக்க ப்வண்டிய கம்த அந்்த அளவிற்கு 
விரி்வான ோரம்வமய ஆசிரியர இதில 
்சலுததியுளளார. 

’்காஞ்சம் பமபல ்வரட்டும்’ என்ற கம்தயில 
ஆசிரியரின் ் சாந்்த அனுே்வம் எழு்தபேட்டுளளது. 
இந்்தக் கம்தயில சுய எளளலும் ஆசிரியரின் 
திறமமயான நமடையும் சிறுகம்தமய மிக அழகாக 
ந க ர த தி ்ச  ் ச ல கின் றது .  இ க் கம ்தயின் 
க்தாபோததிரமான சிம்மனின் ்தந்ம்த அ்வருமடைய 
மரணதம்த ஒட்டிய சுகந்்தனின் ்சயலோடுகள 
ேடிபே்வர மனம்தக் கமரய ம்வக்கின்றது. 
இ்வரகமளத ்தவிர டைாக்டைர சுபரந்திரன், டைாக்டைர 
ோஸ்கரன் எலபலாருபம நலல மனி்தரகளாக 
இருக்கிறாரகள. இபேடி நலல மனி்தரகமள ஒரு 
கம்தயில ்காண்டு ்வரு்வ்தால அது ்வாசகனுக்கு 
ஒரு பநரமமறயான ஆறு்தமல அளிக்கின்றது. 
இன்னும் ்காஞ்சம் பமபல என்ேது ஒரு குறியீடு 

போல நின்று ்வாழக்மகயின் ய்தாரத்ததம்த மிக 
அழகாக ்சாலலி்ச ்சலகின்றது. ’அம்மாவின் 
மகன்’  ’பசாறு’ ’்நருபபின் அருபக’ ’சக்கரஙகளின் 
மீட்சியில’ இந்்த நான்கு கம்தகளும் ்வறுமம, 
சாதிப புறக்கணிபோல  ்வருகின்ற பகாேம் 
இ்வற்மற மமயபேடுததி எழு்தபேட்டுளளது. 
அம்மாவின் மகன் என்ற கம்தயில ்தாய மற்றும் 
ம க னி ன்  ே ா ச ப ப ே ா ர ா ட் டை ம் 
முன்ம்வக்கபேட்டுளளது. சிறு்வயதுமு்தல ்தாமய 
நலலநிமலயில ோரததுக்்காளள ப்வண்டும் என்று 
நிமனத்த மகனின் எண்ணபம கம்தயின் கரு்வாக 
உளளது. அதிகபேடியான ய்தாரத்ததம்த 
இக்கம்தயில ஆசிரியர ேதிவு ்சயதுளளார. 
இக்கம்தயில ்வருகின்ற மூரததி ்தனக்கு உரிமமயான 
ஒரு வீடு, ஒரு ்வாழக்மக, ்தன் ்தாயக்கு ்வளமான 
ரூோய கட்டுகள, அ்வளுக்குப பிடித்தமான 
்்வளிர நீலததில ்தரமான ஒரு பசமல என்று 
இதுப்வ ்தன்னுமடைய கனவு என்ே்தாக்ச ்சாலலி 
மூரததியின் க்தாோததிரதம்த உயரததி இருக்கின்றார 
ஆசிரியர. 

இல்வச ஹாஸ்டைல குறித்த ோரம்வ சிறபோக 
உளளது. இரவு விடுதிக்குப போகின்ற ்வழியில 
உணவு சாபபிடு்வ்தற்காக மூரததியும் அ்வருமடைய 
நண்ேரும் ஹாஸ்டைலுக்கு்ச ்சலல, அஙபக ோதி 
உயரததிற்கு உமடைந்துபோன ேமழய பிளாஸ்டிக் 
்வாளியில பசாறு ் காண்டு ்வரபேடுகிறது. அம்தப 
ோரத்தவுடைன் அஙகு ேயின்ற இரண்டைாம் மற்றும் 
மூன்றாம் ்வகுபபு கலலூரி மாண்வரகள பகாேததில 
சண்மடையிடை அஙபக உளபள நுமழந்்த 
அதிகார்வரக்கம், ஓசி பசாததுக்பக இத்தமன 
முழக்கமா?  உனக்கு ம்வக்கிற இடைததில 
்்வ்சசிருக்கணுண்டைா ேன்னீஙகளா, அபேன் பேபர 
்்தரியா்த ப்வத்தாளுக்குப பிறந்்த்வரகளா என்று 
அந்்த மாண்வரகமள அமறயப போகிறான். 
அ து ்வ ம ர  அ ம ம தி க ா த ்த  மூ ர த தி யு ம் 
அடிக்கிறதுன்னா எலலாதம்தயும் அடி. உடைம்புல 
அடி. அம்மாப்வாடை கரபேததில அடி்சபச 
்சததீஙகடைா ஒவ்்்வாருத்தனும் என்று இரண்டு 
ம க க ம ள யு ம்  க ா ற் றி ல  வீ சி க் க ா ட் டி 
்ேருஙகுர்லடுதது கததிக் ் காண்படை ் சலகிறான். 
இந்்த இடைததில அம்மாவின் மீது ோசம் ் காண்டை 
ஒவ்்்வாரு  ம கமனயும் கண்ணீர சி ந் ்த 
ம்வததிருக்கின்றார ஆசிரியர.’்நருபபின் அருபக’ 
என்ற கம்தயில ்நச்வாளியின் ்வாழம்வ 
மமயமாகக் ் காண்டு எழுதி இருக்கின்றார. ்தாழவு 
மனபோன்மம இருக்கக்கூடைாது .  எந்்த ்ச 
ப ச ா க தம்தயும்  ்தனக்குளபள  ம்வததுக் 
்காளளக்கூடைாது என்ற கருதம்தக் கம்தக் கரு்வாக 
்காண்டுளளார. ்தாயின் மனக்குமுறல இக்கம்தயில 
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்்வளி்சசமிட்டு காட்டைபேட்டுளளது. ஒரு ்ேண் 
குழந்ம்தயின் மீது ்தந்ம்த ்காண்டிருக்கின்ற 
ோசமும் உளளீடைாக உளளம்தயும் ஆசிரியர மிக 
அழகாக எழுதியுளளார. ்தன் மகள ேடிபே்தற்காக 
்மட்ராஸ் ்சன்று இருக்கின்றார. அம்தத ்தன் 
மமனவியிடைம் கூறுகின்ற ம்வரப்வல, ஊர 
இருக்கிற இருபபு சரியிலல. ஒரு கிராமதது 
்ோண்ணு எபேடி ் மட்ராஸ்ல ்தஙகிப ேடிக்கும். 
அதுவும் ஹாஸ்டைல பச ாறு ஒருப்வமள 
கஞ்சின்னாலும் வீட்டு்சபசாறு மாதிரி ்வருமா. 
கறிக்குழம்பு ்வ்சசா  எபேடி ருசி்சசு தின்னு்வா 
குழந்ம்த . என்ன தின்கிறாபளா ,  எபேடி 
தூஙகுகிறாபளா, ்்தரியமலபய என் ்்தய்வபம 
என்று ப்தம்பிதப்தம்பி அழு்வது சிறுகம்த ்வரிகமள 
்வலிகளாக மாற்றியிருக்கிறார ஆசிரியர. இம்தப 
ேடிக்கின்ற ஒவ்்்வாரு ்தகபேனும் ்தன் மகளமீது 
்காண்டிருக்கின்ற ோசததில உமறந்து போ்வது 
உண்மம. ’பசாறு’ என்ற சிறுகம்தயில சாது 
மிரண்டைால காடு ்காளளாது என்ே்தற்கிணஙக 
அ ர ச ா ங க த தின்  அலட்சிய தம ்த  ஆணி 
அடித்தாரபோல ்தந்தி அடிதது அம்ேலபேடுததி, 
அ்வசரஅ்வசரமாக ப்தம்வமய நிமறப்வற்றிய 
்சயமலப ேதிவு்சயதுளளார. ஆண்டியும் 
அரசனும் ்தன் ப்தம்வமயக் பகட்டைால மட்டுபம 
கிமடைக்கும் என்ற நி்தரசனம் இக்கம்தயில 
்சாலலபேட்டுளளது. ் ரவின்யூ ஸ்டைாம்ப ்வாஙகப 
போயிருந்்த ்தற்காலிக ஊழியர சீனி்வாசன் 
ே்தட்டைமாக ஓடி்வந்து சார ஹாஸ்டைல ்வாரடைமன 
சஸ்்ேண்ட் ்சஞ்சுட்டைாஙக சார. பநாட்டீஸ் 
அடிதது சு்வரில ஒட்டிட்டைாஙக. ஒபர கூட்டைம் 
ஜீபபில யாராபரா அதிகாரிகள ்வந்து இருக்காஙக. 
அ்வஙகபள ஹாஸ்டைல ேசஙகளுக்கு மாரக்்கட் 
போய காயகறி, முட்மடை, ேழம் எலலாம் ்வாஙகி 
சூடைா சமமயல ப்வமல நடைக்குது.  என்ன 
நடைக்குதுன்பன ் ்தரியமல சார என்று ்தன்னுடைன் 
ப்வமல ோரக்கும் ஒரு்வரின் ்வாரதம்தமயக் 
பகட்டைவுடைன் ்தன் ்வயிறு நிமறந்்தால மட்டும் 
போ்தாது ஏமழயின் ்வயிறும் நிமறக்க ப்வண்டும் 
என்று எண்ணம் ்காண்டை குமரனின் உயரிய 
எண்ணம் நிமறப்வறியப்தாடு அ்வனுமடைய 
்வயிறும் நிமறந்்த்தாக ஆசிரியர காட்டுகின்றார .

சக்கரஙகளின் மீட்சியில என்ற கம்தயில 14 
குடும்ேஙகள பசரந்து ஏழு நாட்கள ேயணம் 
பமற்்காளகின்றனர. அந்்தப ேயணததின் 
அனுே்வபம ஒரு கம்தயாக எழுந்துளளது. 
மகிழ்சசியாக து்வஙகிய ேயணம் பேருந்தில 
ஏற்ேட்டை பகாளாறு காரணமாக இமடையில 
நின்றுவிடை, ்வண்டியில ்வந்்த 14 குடும்ேஙகளும் 
்்வறுததுபபோய மரத்தடியிலும் கமடை்வாசலிலும் 

கிமடைக்கிற இடைம் ோரதது உட்காரந்து ் ்வறுததுப 
போயிருந்்தனர. எபேடியும் ஒரு மணி பநரததிற்குள 
ஆள ்வந்து சரிோரதது பேருந்ம்த்ச சரி்சயது 
விடைலாம் என்று சமாளிதது பேசிக் ் காண்டிருந்்த 
ஓட்டுநரும் நடைததுனரும் பநரம் கடைந்்தேடி இருக்க 
கமடையின் உளபள கண் மமற்வாய எஙபகா போய 
உட்காரந்து விட்டைனர. ஓயவு்ேற்ற ்ேருசுகள 
ஒரு்வர ்மலலிய குரலில ஆளப ோததியா 
எலலாம் பகாட்டைாவில ்வந்்த்வனாய இருக்கும் 
என்று ்தணிந்்த குரலில மமனவியிடைம் ்சாலலிக் 
்காண்டிருந்்த்தாக கண்ணனிடைம் அ்வனது 
மமனவியும் மிகவும் பகாேதப்தாடு ் சாலலுகின்ற 
்சயதிமய ஆசிரியர இந்்த்ச சிறுகம்தயில ேதிவு 
்சயதுளளார.

 ேலர பசரந்து ் சலலுகின்ற ேயணததிலும் கூடை 
ஜாதி உணரவு ்தமலதூக்கியது. மு்தலில சாடி 
பின்பு முடிவிலும் சரியான அடி ் காடுததுளளார 
ஆசிரியர. அமன்வரும் சிக்கித ்தவித்த அந்்த 
பநரததில பகாட்டைாவில ்வந்்த அந்்த மிகப ் ேரிய 
மனி்தர்தான் சகதியில மாட்டியிருந்்த சக்கரதம்த 
பமபலதூக்கி அமன்வமரயும் மூ்சசுவிடை்ச ் சய்தார. 
அவ்்வாறு ்சய்த மனி்தமரப ோரதது பகாட்டைா 
க்மண்ட் ்காடுத்த ்தாத்தா குற்ற உணரவில 
்நளிந்்தார என்றும் அந்்தக் பகாட்டைாவில ்வந்்த 
அ்வருமடைய க்தாோததிரததின் ்ேயர குணசீலன். 
அ்வமரக் கண்ணன் உஙகள குடும்ேதப்தாடு 
இன்மறக்கு இரவு உணவு எஙகள வீட்டில்தான் 
என்று ் சாலல ப்வண்டைாம் சார காலம் காலமாக 
அ்்தலலாம் நாஙக ்சஞ்சுகிட்டு இருக்க 
ப்வமல்தாபன என்று நாசுக்காக ்சாலல 
கண்ணனும் அதிர்சசியில உமறந்்தார.உஙக ட்ரீட் 
்தாபன காலாகாலததுக்கும் நாஙக சாபபிட்டு ்வர 
சாபோடு. இன்மனக்கு மட்டுமா்வது உஙகளுக்கு 
மத்த்வஙக ் காடுதது ோரதது உணரந்துக்கட்டுபம 
என்றாள கண்ணனுமடைய மமனவி என்ே்தாகக் 
கம்தமய முடிததிருக்கிறார.  இந்்த ்வரிகள 
ேடிபே்வர மனதில உற்சாகதம்த ஏற்ேடுததுகிறது. 
இ்சசிறுகம்த ஜாதி உணரவில மூழகிய்வனுக்கு்ச 
சவுக்கடி ்தந்்தார போல இருக்கின்றது. எஸ். வி. 
ப்வணுபகாோலன் நமடைமயப ேற்றி கூறப்வண்டும் 
என்று ் சான்னால ோமரரும் ேடிக்கின்ற வி்தததில 
மிக எளிமமயான நமடையாக உளளது.  கம்தயிமனப 
ேடிக்கின்றபோது சலிபபு, ்்தாடைரபின்மம 
காணபேடைவிலமல. சிறுகம்தக்குரிய இலக்கணததில 
சிறிதும் மாறாமல எழுதியுளள ஆசிரியரின் 
போக்கு ோராட்டு்தற்குரியது. இந்நூமல 
நன்முமறயில நூலாக்கம் ்சய்த ோரதி 
புத்தகாலயததிற்கும் ்வாழததுகள.
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அவர்ள் ஜ�ாகைநபசியில் அகைக்கிறார்ள்
குண்டு்கைப் நபாடுவ�ற்கு முன்பு
ஜ�ாகைநபசி அடிக்கிறது
எனது ஜபயக்ரத் ஜ�ரிந்� யாந்ரா அகைக்கிறார்ள் 
சுத்�மான அ்ரபியில் ஜசால்கிறார்ள் " 
நடவிட்  நபசுநறன்"
குண்டு்ள் விழும் ஒலியும் ் ண்ணாடி்ள் ஜோறுங்கும் 
சப்�மும் ் ைந்� இகசக் ந்ாரகவயின் பின்னணியில் 
ோன் சிந்தித்துப் பாரக்கிநறன் " எனக்கு நடவிட் என்று 
யாக்ரயாவது ஜ�ரியுமா? "
அவர்ள் ஃநபான் ஜசய்து ஓடச ஜசால்கிறார்ள் 
இந்�ச ஜசய்தி முடிந்�தும் உங்்ளுக்கு 58 ஜோடி்ள் 
உள்ைன
உங்்ள் வீடு�ான் அடுத்� இைக்கு
நபாரக்்ாைக் ்ருகணஜயன இக� அவர்ள் 
நிகனத்திருக்்ைாம்
ஓடுவ�ற்கு ஒரு இடமும் இல்கைஜயன்றாலும்கூட
இ�ற்கு எந்� அரத்�முமில்கை
எல்கை்ள் மூடப்பட்டுவிட்டன உங்்ள் 
்டவுசசீட்டு ஜசல்ைாமல்நபாய்விட்டது
்டைால் சூைப்பட்ட இந்� இடத்தில் நீங்்ள் ஆயுள் 
க்தியா் இருக்கிறீர்ள்
பாக�்ள் குறுகிப்நபாய்விட்டன
உைகில் நவறு எந்� இடத்க�விடவும் 
மனி�ர்ள் ஜேருக்கியடித்துக்ஜ்ாண்டு வாழும் பகுதி இது
' ஓடுங்்ள்' அவர்ள் ஜசால்வது அவவைவு�ான்
ோங்்ள் உங்்கைக் ஜ்ால்வ�ற்கு 
முயற்சிக்்வில்கை
ோங்்ள் ந�டும் ேபர்ள் உங்்ள் வீட்டில் 
இல்கைஜயன்பக� நீங்்ள் எங்்ளுக்குச 
ஜசால்ைநவண்டுஜமன்பதுகூட அவசியமில்கை
நீங்்ளும் உங்்ள் குைந்க�்ளும்�வி்ர நவஜறவரும் 
வீட்டில் இல்கை

ஓடுவதற்கான உததரவு

்ால்பந்துப் நபாட்டியில் நீங்்ள் 
அரஜெண்டினாவுக்்ா் 
ஆரப்பரித்துக்ஜ்ாண்டிருக்கிறீர்ள்
இந்� வா்ரத்து ந்ரஷன் ஜ்ராட்டியின் ்கடசித் 
துண்கட சாப்பிட்டுக்ஜ்ாண்டிருக்கிறீர்ள்
மின்சா்ரம் நின்றுநபானால் ஜ்ாளுத்துவ�ற்கு 
மிசசமிருக்கும் ஜமழுகுவரத்தி்கைக் 
்ணக்கிட்டுக்ஜ்ாண்டிருக்கிறீர்ள் 
எதுவும் ஜபாருட்டல்ை
உங்்ளுக்குக் குைந்க�்ள் இருக்கின்றன என்பதுகூட 
ஒரு விஷயமல்ை
நீங்்ள் �வறான இடத்தில் வாழ்கிறீர்ள்
இல்ைா� இடத்க�த் ந�டி
ஓடுவ�ற்்ா்க் கிகடத்திருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு
இந்� 58 ஜோடி்ளில்
உங்்ள் திருமண ஆல்பத்க�த் ந�டிஜயடுக்்முடியாது
உங்்ள் ம்னுக்குப் பிடித்� நபாரகவகய 
எடுத்துக்ஜ்ாள்ை முடியாது
உங்்ள் ம்ளின் அக்ரகுகறயாய் பூரத்தி 
ஜசய்யப்பட்ட ்ல்லூரி விண்ணப்பத்க� 
எடுத்துக்ஜ்ாள்ை முடியாது
வீட்டிலுள்ைவர்கைக் கூப்பிடக்கூட முடியாது
எதுவும் ஜபாருட்டல்ை 
நீங்்ள் யாஜ்ரன்பதுகூட ஜபாருட்டல்ை
நீங்்ள் மனி�ர�ான் என்பக� நிரூபியுங்்ள்
நீங்்ள் இ்ரண்டு ்ால்்ளில்�ான் நிற்கிறீர்ள் 
என்பக� நிரூபியுங்்ள் 
ஓடுங்்ள்" 
( பாலஸ்தீனிய அமெரிக்க எழுத்ாளரான 

லலனா ்கலாஃப் தஃபாஹா 21.7.2014 அன்று 

எழுதிய ்கவித் இத. )

பைனபோ ்கைபோஃ் தஃேபோஹபோ 
தமிழில: ரவிக்குமபோர
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நிஸபோர ்க்ேபோனி 
தமிழில: ரவிக்குமபோர

எங்ளைப் பயங்ரவகாதி்ள் என்கிறீர்ள்
துண்டு துண்டாகிச சிக�ந்து
அழிந்�துநபா்
எஞ்சியிருக்கும் எம் �ாய்ோட்கடப்பற்றிப் நபசினால்
�னக்ஜ்ன ஒரு இடத்க�த் ந�டிக்ஜ்ாண்டிருக்கும்
மு்மற்ற எம் ந�சத்க�ப்பற்றிப் நபசினால்
எங்்கைப் பயங்்்ரவாதி்ள் என்கிறீர்ள்
ஒப்பாரிகயயும் ஓைத்க�யும் �வி்ர
ஜ�ான்கமயான �னது 
இைக்கியங்்ஜைல்ைாம்  அழிந்துநபான
�ாய்ோடு
�ன்னிடம் சு�ந்தி்ரநமா ்ருத்தியநைா இல்ைா�
�ாய்ோடு
ஒரு ஜசய்தித்�ாகை வாங்குவக�நயா 
வாஜனாலிகயக் ந்ட்பக�நயா
�கட ஜசய்திருக்கும் �ாய்ோடு
பறகவ்ள் பாடமுடியா� �ாய்ோடு
பகடப்பாளி்ள் பயத்தின் ்ா்ரணமா்
்ண்ணுக்குப் புைப்படா� கமகயக்ஜ்ாண்டு 
எழுதும் �ாய்ோடு
மண்ணிலிருந்து மனி�ர்ளிடமிருந்து விைகி
அவர்ைது துய்ரங்்கை ஒதுக்கிவிட்டு
அந்நிய ஜமாழியில் அந்நிய 
ஆன்மாவுடன் நபசிக்ஜ்ாண்டிருக்கும்
எல்கை்ைற்ற , இறக்குமதியான
எமது ்விக�கயப்நபாை இருக்கும் �ாய்ோடு
எந்�வி� ஜ்ௌ்ரவமும் இல்ைாமல்
நபசசுவாரத்க�க்குப் நபான �ாய்ோடு
ஆண்்ளில்ைா� ஜபண்்ள் மட்டுநம வாழும் �ாய்ோடு
எமது வாயில் நபசசில் விழி்ளில் ்சப்பு
ஜ�ான்கமக்்ாைம் ஜ�ாட்டு
எம்மிடம் க்யளிக்்ப்பட்ட பா்ரம்பரியத்க�
அழித்துவிட்ட�ா ?
எமது ந�சத்தில் எந்� உடலும் இல்கை
அவமானப்பட்ட உடல்்ளும் இல்கை
வண்ணமயமான எமது வ்ரைாற்கற
சிைர சரக்்ஸா் மாற்றும்நபாது
எமக்ந்யுரிய ஜ்ராட்டிகய ஜவண்கணகயக்
க்விடும்நபாது 'கூடாது ' எனச ஜசால்ை எவருமில்கை
ஆட்சியாைரின் அந்�ப்பு்ரத்தில் ்ற்கப இைக்்ா�
ஒந்ரஜயாரு ்விக�கூட எம்மிடம் இல்கை
ோங்்ள் அவமானத்ந�ாடு வாைப் பைகிவிட்டால்

மனி�ஜனன்று ஜசால்லிக்ஜ்ாள்ை என்ன இருக்கும் ?
எம்கம இருட்டிலிருந்து மீட்்
எமது ஜபண்்கை ஜேருப்பின் 
ஜ்ாடுகமயிலிருந்து ்ாப்பாற்ற
எவந்ரனும் ஒரு மாமனி�ர வ்ரமாட்டா்ரா என
வ்ரைாற்று நூலில் ந�டிநனன்
நேற்கறய மனி�ர்கைத் ந�டிநனன்
எனக்குக் கிகடத்�ஜ�ன்னநவா எலி்ளின் 
ஆதிக்்த்துக்குப் பயந்� பூகன்ள்�ான்
ோங்்ள் ந�சிய 
குருட்டுத்�னத்�ால் பாதிக்்ப்பட்டிருக்கிநறாமா
அல்ைது நிறக் குருடா
எங்்ள்மீது பயங்்்ரவா�க் குற்றத்க�ச சுமத்துகிறீர்ள்
எமது ஒற்றுகமகய
எமது வ்ரைாற்கற
எமது கபபிகை குர ஆகன
ேபி்ளின் ந�சத்க�
ோசமாக்கிக்ஜ்ாண்டிருக்கும்
இஸந்ரலின் ஜ்ாடுங்ந்ான்கமக்குப் பணியமறுப்ப�ால்
அது�ான் ோங்்ள் ஜசய்� பாவம் அல்ைது குற்றம் என்றால்
பயங்்்ரவா�ம் என்ற அகடயாைமும் சரி�ான்
மங்ந்ாலிய யூ�க் ்ாகடயர்ைால்
அழித்ஜ�ாழிக்்ப்படுவ�ற்கு சம்மதிக்்ா��ால்
எம்கமப் பயங்்்ரவாதி்ள் என்கிறீர்ள்
ஜ்ய்சு்ராஸ மன்ன்ரால் ்ரத்துஜசய்யப்பட்ட
பாது்ாப்புச சகபகயக் ்ல்ஜைறிந்து ஜோறுக்குவ�ால்
எம்கமப் பயங்்்ரவாதி்ள் என்கிறீர்ள்
ஓோயிடம் நபசசுவாரத்க� ேடத்�ா��ால்
விகைமாதுவிடம் ஜசல்ைா��ால்
எம்கமப் பயங்்்ரவாதி்ள் என்கிறீர்ள்
அஜமரிக்்ா எமது பண்பாட்டின்மீது நபார ஜ�ாடுக்கிறது
ஏஜனனில் அ�ற்ஜ்ன ஒரு பண்பாடு இல்கை
எமது ோ்ரி்த்தின்மீது �ாக்கு�ல் ேடத்துகிறது
ஏஜனனில் அ�ற்கு ோ்ரி்ம் ந�கவ
அஜமரிக்்ா ஒரு மி்ப்ஜபரிய ்ட்டடம்
சுவர�ான் இல்கை
திமிரபிடித்� பைம்ஜபாருந்திய பணக்்ா்ர அஜமரிக்்ா
ஹீப்ருகவ வியாக்கியானப்படுத்தும் 
ஒந்ர கு்ரைா் மாறிவிட்ட
இந்� நி்ழ்்ாைத்க� ோங்்ள் ஏற்் மறுப்ப�ால்
எம்கமப் பயங்்்ரவாதி்ள் என்கிறீர்ள்
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்தமிழ்மாழி மிகபேழமம ்வாயந்்த ் மாழியாக 
விளஙகி்வருகிறது.  ்மாழியின் ப்தாற்றதம்தயும் 
அ்தன் இலக்கிய ்வளதம்தயும் ஒபபிட்டுப 
ோரக்கின்றபோது ்தமிழில ்வளரந்துளள இலக்கிய 
்வம க கள  மி கவும்  சி ற ப ே ான ்த ா க வும் 
இருந்துளளம்த நாம் காண்கிபறாம். அந்்த 
அடிபேமடையில மு்தன்மு்தலில ்சவ்வியல 
இலக்கியஙகள என்று ்சாலலபேடுகின்ற சஙக 
இலக்கியஙகள மிக முக்கியமான இடைதம்த 
்வகிக்கின்றது. இவ்விலக்கியம் ேரந்துேட்டை நம் 
்தமிழ்ச சமூக, மரோரந்்த ்வாழவியல ் நறிகமள்ச 
்சால்வ்தாக இருக்கின்றன. காலம் ் சலல ் சலல 
ந ம டைமு ம ற  இ ல க் கி ய ம ா ன  ம க் க ள 
இலக்கியஙகளும் ப்தான்றின. சஙகம் மருவிய 
கால இலக்கியஙகள ்வளரந்்தன. இ்தமன நாம் 
நீதிநூலகள என்கிபறாம். பிறகு சிற்றிலக்கியஙகள 
ப்தான்றின. காபபியஙகள, கவிம்தகள  பமலும் 
ஐபராபபியரின் ோணி இலக்கியஙகளான நா்வல, 
சிறுகம்த என்று ேடிபேடியான ்வளர்சசிமய நம் 
்தமிழ்மாழி ்ேற்று விளஙகுகிறது. 

சிற்றிலக்கியஙகள என்ேது 96 ்வமக என்று 
்சாலலபேடுகின்றது.  இந்்த 96 இலக்கியஙகள 
குறிதது நம் ்தமிழ இலக்கணஙகள நிமறய பேசி 
உளளன. ேலப்வறு இலக்கணஙகள அ்தன் 
்வமககமளயும் குறிபபிட்டுளளன. 
அ்தனுள ஒன்றாக ேளளு இலக்கியம் 
விளஙகுகிறது. இவ்விலக்கியம் 
நாடைகமாகவும் எழு்தபேட்டுளளன. 
குறிபோக ேளளு இலக்கியம் 
குறிதது ் சாலகின்றபோது '்நலலு 
்வ ம க ம ய  எ ண் ணி ன ா லு ம் 
எண்ணலாம் ேளளு ்வமகமய 
எண்ண முடியாது' என்ற ேழ்மாழி 
இருக்கின்றது. அபேடி என்றால 
சிற்றிலக்கியததில அபபோது 
எழு்தபேட்டை இலக்கியஙகளில 
குறிபோக ேளளு இலக்கியஙகள 
அதிகமாக இருந்துளளன. ஆனால 
நமக்குக் கிமடைத்த இலக்கியஙகள 
எ ன் று  ே ா ர க் கி ன் ற ப ே ா து 
குமற்வாகப்வ இருக்கின்றன. ்தமிழ 
இலக்கியஙகமள உ.ப்வ.சா அ்வரகள 

கடினபேட்டு, அரிதின் ்்தாகுதது நூலாக்கம் 
்சய்தம்த அறிகின்பறாம். நம் ்தமிழ இலக்கியம் 
குறிததும் அ்தன் ேழமமமய உணரகின்பறாம், 
சும்வக்கிபறாம் ஆனால ்தமிழில ப்தான்றிய 
இலக்கியஙகள ேல இபேடி ஓமல்சசு்வடியிலிருந்தும் 
்தாள சு்வடிகளிலிருந்தும் இலக்கிய ேதிபோக்க 
முயற்சிமய்ச ்சயயாமபல இருந்்த காரணத்தால 
நிமறய இலக்கியஙகள காணாமல போயிருபேம்த 
நாம் உணரகின்பறாம். இந்்த அரிய ேணிமய்ச 
்சன்மனப ேலகமலக்கழக ்லக்சிகன் 
ேதிபோசிரியர மு.ம்வயாபுரிபபிளமள அ்வரகள 
அவ்்வபபோது ்்வளியிட்டை நிகண்டு குறித்த 
ஆயவுகளின் நூலகளின் ேதிபபுமரயில 
குறிபபிட்டுளளார. 

நம் ்தமிழ இலக்கியததில ேல இலக்கியஙகள 
காணாமல போனது குறிதது மயிமல சீனி. 
ப்வஙகடைசாமி அ்வரகளும் எழுதியுளளார. இபேடி 
ேலப்வறு அறிஞரகள ேழந்்தமிழ இலக்கியததின் 
அருமமமய உணரந்து ்்தாடைர கட்டுமரகமள 
எழுதி ்வந்துளளனர .  அம்வ்யலலாம் 
கிமடைததிருந் ்த ால  ்தமிழருக்கும்  ்தமிழ 
இலக்கியததிற்கும் இன்னும் ேலம் ்காடுத்தாக 
விளஙகியிருக்கும். 'ேள' என்ற ் சால உகர விகுதி 

்ேற்று ேளளு என்று ஆகியுளளது. 
ேளளு, களளு, முளளு என்ற 
்வழக்காறுகமள இ்தற்கு்ச சான்றாகக் 
காட்டைலாம். உழவுத ் ்தாழிலுக்கு்ச 
சிறந்்த இடைம் மரு்தம். இது 
ேயிரத்்தாழில ்சய்வ்தற்குத 
்தக்க்வாறு ்தண்ணீர ்தஙகும் 
ேளளமான இடைஙகமள உமடையது. 
ேளளஙகள நிமறந்்த இடைததில 
ப்வமல ்சயப்வாமரப ேளளர 
என்று குறிபபிட்டைனர. ேளளரகள 
ோடும் ோடைபல ேளளு என்றானது.  
ேளளு இலக்கியம் பிற்காலததில 
இலக்கிய ்வடிம்வப ்ேற்றாலும் 
அ்தன்  கூறுகள  ேண்மடைய 
இ ல க் கி ய ங க ளி ப ல ப ய 
்்தன்ேடுகின்றன. ேளளு இலக்கியம் 
முழு ்வடிம்வப ்ேறு்வ்தற்குப 

மயிலம் இளமுருகு

மக்ள் இலககியம் - பள்்ளசல்  நாட்ம்

டுபடை ேபளிபக்ஷன்ஸ், 
ரூ. 160, ேக்கம் - 238,

நூல அறிமு்கம்
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ேலப்வறு கூறுகள துமண ் சயதிருக்க ப்வண்டும். 
அம்வகள,

1. ்்தாலகாபபியர 'புலன்' என்னும் ் சயயுள 
ேற்றிக் கூறும் ்சயதிகள ேளளு இலக்கியததின் 
ப்தாற்றம் ேற்றிய ்சயதிகபளாடு ஒததுளளன. 
புலன் என்ேது பசரி ்மாழிகளால அ்தா்வது 
்வழக்கு ் மாழிகளால புமனயபேடு்வது. (்்தால.
்ோருள. 542)

2. ்்தாலகாபபியர கூறும் ஏபரார கள்வழி 
எனும் புறததுமறமயயும் இஙகுக் கூறு்தல 
ப்வண்டும். ஏபரார கள்வழி என்ேது உழ்வரகளின் 
்நலகளததில நிகழும் ் சயலகள ஆகும். (்்தால.
்ோருள. 75)

3. ேன்னிருோட்டியல கூறும் உழததிப 
ோட்டும் ேளளு இலக்கியத ப்தாற்றததிற்குக் 
காரணமாகும். உழததிப ோட்டு என்ேது உழவுப 
்ேண்களின் ோடைல என்று ்ோருளேடும்.

4. சிலபேதிகாரம் சுட்டும் முகம்வப ோட்டு 
(10:137) (களததில ் நல அடிக்கும்போது ோடும் 
ோட்டு) ஏரமஙகலம் (10:135) (மு்தல ஏர பூட்டி 
ஓட்டும்போது ோடைபேடும் மஙகலபோட்டு) 
ஆகியனவும் ேளளு இலக்கியத ப்தாற்றததிற்குக் 
காரணஙகள. ேளளு இலக்கியம்  என்று 
ோரக்கின்றபோது முக்கூடைற்ேளளு மிக்சசிறந்்த 
இலக்கியமாக விளஙகுகிறது. 

அந்்த அடிபேமடையில இத்தமகய ேளளு 
இலக்கியஙகளின் ்வளர்சசிமய நாம் அறிகின்பறாம்.

அண்ணா ஆ்தரச  மகளிர கலலூரியில 
உ்தவிபபேராசிரியராகப ேணியாற்றும் முமன்வர 
பலா. ்ஜயலட்சுமி அ்வரகள ஓமல்சசு்வடியில, 
்தாள சு்வடியிலிருந்்த ேளளு நாடைகதம்த நூலாக்கம் 
்சயது ்தமிழ இலக்கிய உலகிற்குப ேலம் 
பசரததுளளார. இம்முயற்சி ்தமிழ்மாழிக்கு 
்வளமாகவும் விளஙகுகிறது. இ்வர ஏற்கனப்வ சஙக 
அக இலக்கியதம்த குறிதது விரி்வாக ஆயவு 
்சயதுளளார. இந்நூல இ்வரது இரண்டைா்வது 
நூல. டுபடை ேபளிபக்ஷன்ஸ் இந்நூமலப 
ே தி ப பி த து ள ள து .  இ ந் நூ ல  கு றி த து 
்சாலகின்றபோது 19-ம் நூற்றாண்மடை்ச 
பசரந்்த்தாகக் கரு்தபேடும் அரத்தநாரீசு்வரர 
பேரில ேளபளசல நாடைகதம்தத  திறம்ேடை 
நூ ல ா க் க ம்  ் ச ய தி ரு க் கி ற ா ர .  இ து 
ோராட்டுக்குரிய்தாகும். இ்வமரபபோன்ற 
ஆர்வலரகள ேலர முன்்வந்்தால அ்சசில 

்்வளி்வராமல மமறந்து கிடைக்கும் ேல அரிய 
ேழம்்ேரும் இலக்கிய இலக்கண சு்வடிகமள 
்்வளிக்்காண்டு ்வர முடியும். இ்தனால நம் 
்தமிழ்மாழியின் ்சழுமம ்மன்பமலும் 
சி றபபுறும் .  இ ந்நூலுக்கு ்ச  ் சன்மனப 
ேலகமலக்கழகத ்தமிழ ் மாழிததுமறத ்தமல்வர               
முமன்வர யா .  மணிகண்டைன் அ்வரகள 
்வாழததுமர ்வழஙகியுளளார. அரத்தநாரீஸ்்வரர 
்ேயரில ேளபளசல நாடைகம் இபபோது நூல 
்வ டி ்வ ம்  ் ே ற் று ள ள து .  சு ்வ டி யி ய ல 
ேயிலுஙகாலததில மிகுந்்த ்ோறுபபுணரவுடைன் 
்சயலேட்டு உரு்வாக்கிய ஆயப்வடு, நூல 
்வடி்வம் ்ேற்றுளளமம கண்டு மிகவும் 
மகிழகிபறன் என்று பேராசிரியர குறிபபிட்டுளளார. 
முமன்வர ச.உ்ஷா அ்வரகள இந்நூலுக்கு 
அணிந்துமர எழுதியுளளார. அந்்த அணிந்துமர 
இந்நூல ேடிபேற்கான ஒரு நுமழவு்வாயிலாக 
விளஙகுகிறது. நூலில ் சாலலபேட்டை கருததுகமள 
்்தளி்வாக 5 ேக்கஙகளில குறிபபிட்டுளளார. 
ேளளு இலக்கியம் என்றால என்ன? அ்தன் ப்வறு 
்ேயரகள, நூலாசிரியர சிறபபு, இந்்தப ேளளு 
இலக்கியததின் ோடு்ோருள எனப ேல்வற்மற 
அணிந்துமரயில உ்ஷா அ்வரகள குறிபபிட்டுளளார. 
அடுத்த்தாக என்னுமர என்னும் ேகுதியில 
நூலாசிரியர ்தமிழ சிற்றிலக்கிய மரபில 
ேல்வமகமம இலக்கியஙகள இருந்துளளம்தக் 
குறிபபிட்டு  ேளளு இலக்கியஙகள ேளளரகள 
எனும் உறவு சாரந்்த மக்களின் ்வாழவியல 
நி க ழ வு க ம ள  ் ்வ ளி ப ே டு த து ்வ ்த ா க 
அமமந்திருபேம்தக் கூறியுளளார.

ே ள ளு  உ ழ த தி ப ே ா ட் டு  எ ன் று ம் 
அமழக்கபேடுகின்றவி்ததம்தயும் இந்நூலில ேதிவு 
்சயதுளளார.  ேலப்வறு கருததுகமளயும் இ்வர 
குறிபபிட்டுளளார .  இபேகுதி சிறபோக 
அமமந்துளளது. ேளளு இலக்கியததின் ப்தாற்றம் 
பிற்க ாலம ா க  இருந்்த ாலும்கூடை ேளளு 
நூலகளுக்க ான  வித ்த ா க  ந ம்  ேமழய 
இலக்கணஙகளில இருக்கின்ற குறிபபுகமள 
நூலாசிரியர குறிபபிட்டுளளார. குறிபோக 
்்தாலகாபபியததில உளள நூற்ோம்வ இஙபக 
ேதிவு ் சயதுளளா ர .  அதுமட்டுமன்றி 
சிலபேதிகாரததில ஏரமஙகலம், முகம்வப ோட்டு 
என்ேன குறிதது விளக்கமாக இ்வர எழுதியுளளார. 
பமலும் கம்ேராமாயணததில கம்ேர பகாசமல 
நாட்டின் ்வளமமமய ்வரணிக்கும்போது ்தமிழ்ச 
சூழமல மமயமாகக் ்காண்டு எழுதிருபேம்தக் 
காணலாம். அ்வர ேமடைத்த ஏ்ரழுேது 
ே ாடைலகளில முழுக்க உழ்வரகமளயும் 
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உழு்்தாழிலின் சிறபபுகமளயும் ோடியுளளம்த 
நூலாசிரியர ேதிவு ்சயதுளளார.

இவ்விலக்கியம் குறிததும் மிகத ்்தளி்வான 
புரி்தமல ஏற்ேடுததிக் ் காண்டு இ்வர ்தன்னுமடைய 
கட்டுமரமய எழுதியுளளார .  குறிபோக 
உழததிபோட்டு என்ேது ப்வறு என்ே்தற்கான 
காரணஙகமளயும் அதிலிருந்து எபேடி ேளளு 
இலக்கியம் ப்வறுேடுகின்றன என்ே்தற்கான 
விளக்கதம்தயும் ஆய்வாளர ் ்வளிபேடுததியுளளார.  
பமலும் இந்்த நூல எம்த அடிபேமடையாகக் 
்க ாண்டு எழு்தபேட்டுளளது ,  எபேடி 
ேதிபபிததுளபளன் என்ற கருததுகமளயும் 
இந்நூலில ஆசிரியர ேதிவு ்சயதுளளார. 
்சன்மன அரசினர கீழததிமச்ச சு்வடி  
நூலகததிலிருந்்த சு்வடிகமள அடிபேமடையாகக் 
்காண்டு இ்வர ேதிபபிததுளளார.

இந்்த இலக்கியம் திரு்ச்சஙபகாடு என்னும் 
ஊரில பகாயில ்காண்டிருக்கும் இமற்வன் 
அரத்தநாரீசு்வரமனப ோட்டுமடைத ்தமல்வனாகப 
போற்றிப ோடைபேட்டை நூலாகும். இ்தன்  காலம் 
கி.பி 19 நூற்றாண்டைாக இருக்கலாம் என்று 
கரு்தபேடுகின்றது. ்தனக்கு ஓமல்சசு்வடியும் 
்தாளசு்வடியும் கிமடைத்தது என்றும் அதில ்தாள 
சு்வடிமய மட்டுபம எடுததுக்்காண்டு நூமல 
்காண்டு ்வந்துளபளன் என்று குறிபபிட்டுளளார. 
அ்தற்கான விளக்கதம்தயும் ஆசிரியர கட்டுமரயில 
ேதிவு ்சயதுளளார. ஓமல்சசு்வடிகள மற்றும் 
ேலப்வறு விளக்கஙகமளயும் நாம் இ்தன் ்வழி 
அறிந்து ்காளகிபறாம். இறுதியில இந்்த 
ஓமல்சசு்வடியிலிருந்து  ்தாளசு்வடியில யார 
எழுதினார என்ற குறிபபிமனயும் ஆசிரியர 
கு றி ப பிட்டுளள ா ர . நூ லமம ப பு  என்று 
ோரகின்றபோது இந்்தப ேளளு இலக்கியம் 306 
ோடைலகமளக் ்காண்டை்தாக இருக்கின்றது.  
இவ்விலக்கியம் விருத்தம், கலி, கும்மி, சிந்து, 
அக்வல, ்தரு, முடுகு, ்தணிவு என்ற ோ 
்வடி்வஙகளில எழு்தபேட்டுளளது.  ்ோது்வாக 
ேளளு இலக்கியம் என்ேது ேளளன், மூத்தேளளி, 
இமளயேளளி, ேண்மணக்காரன் என்ேம்த 
மமயமாகக் ்காண்டு எழு்தபேடும். இந்்த 
இலக்கியததில கம்தத ்தமல்வனாக ச்தாசி்வக் 
குடும்ேன் என்ே்வன் விளஙகுகிறான். இ்வர 
திரு்ச்சஙகுன்னூமர்ச பசரந்்த்வன். மூத்த 
ேளளியும் இந்்த ஊமர்ச ச ா ர ந்்த்வபர . 
இமளயேளளி ஸ்ரீரஙகம் என்ற ஊமர்ச பசரந்்த்வர. 
மூத்த்வள மச்வசமயதம்த குறிததும் இமளய்வள 
்ேருமாமளக் குறிததும் புகழபேசுகின்றனர. 

இ ப ே டி ய ா க ப ்வ  இ வ் வி ல க் கி ய ம் 
அமமக்கபேட்டுளளது.

 ேண்மணயார அ்வரகளின் சண்மடைமயத 
தீரதது ம்வபே்வராக விளஙகுகிறார. இறுதியில 
திரு்ச்சஙபகாடு மமல ்வளதம்தயும் நில 
்வளதம்தயும்  ப ே சு்வ்த ா கவும்  இ ந்நூல 
அமமந்திருக்கிறது. அஙபக இருக்கின்ற ஆணும் 
்ேண்ணுமாக உளள ்தற்ேரானந்்த மூரததியான 
சி்வமனக் குறிதது இவ்விலக்கியம் பேசுகின்றது. 
இவ்விலக்கியம் எழுந்்த்தற்கான பநாக்கதம்த 
குறிபபிடும்போது இலக்கியஙகள ேல ேதிபபு 
உலகிற்கு அறிமுகம் ஆகாமல பும்தந்து 
கிமடைக்கின்றன. அ்வற்மற ்்வளிக்்காண்டு 
்வரு்வதின் சிறு துளிபய இந்நூல என்று ஆசிரியர 
ேதிவு ்சயதுளளார.  

இந்்த நூல ேதிபபிற்குத ்தனக்கு உ்தவி 
்சய்த்வரகள என்று,  பேராசிரியர வீ. அரசு 
அ்வரகள ேதிபபு ் நறிமயக் கற்பித்த முமறமயயும் 
குறிபபிட்டுளளார. பமலும் பேராசிரியர ய. 
மணிகண்டைன், பேராசிரியர பகா. ேழனி, 
பேராசிரியர ஆ.ஏகாம்ேரம் போன்பறாமரக் 
குறிபபிட்டு நன்றி நவின்றுளளார.  ்தற்போது 
்தனக்கு உ்தவி ்சய்த அமன்வரது ்ேயமரயும் 
இந்நூலாசிரியர என்னுமரயில குறிபபிட்டுளளார.  
அரத்தநாரீசு்வரர பேரில ேளபளசல நாடைகம் 200 
ேக்கம் ் காண்டை நூலாக விளஙகுகிறது. இறுதியில 
துமணநூற்ேட்டியலாக ஒன்ேது நூலகள 
்காடுக்கபேட்டுளளன. அடுத்த்தாக்ச ்சயயுள 
மு்தற்குறிபபு அகர நிரல என்ற ேகுதி 
அமமந்துளளது. ்தமிழில ேளளு இலக்கியம் அகர 
நிரல என்ற அடிபேமடையில அமமந்துளள 85 
நூலகள இதில இடைம்்ேற்றுளளன. 

இந்்த நூமல எம்த அடிபேமடையாகக் 
்காண்டு ்தான் ேதிபபிதப்தன் என்ே்தற்கான 
அந்்த மூலத்தாளசு்வடி, ஓமல்சசு்வடிமயப 
புமகபேடைமாகவும் நூலாசிரியர ் காடுததுளளார. 
அரத்தநாரீசு்வரர பேரில ேளபளசல நாடைகம் 
என்ற  சிற்றிலக்கிய ்வமகயான ேளளு நாடைக 
நூமலத ்தமிழ இலக்கிய உலகிற்குக் ் காடுததுளள 
முமன்வர பலா. ்ஜயலட்சுமி அ்வரகளின் ேணி 
ோராட்டைத்தக்கது. பமலும் இதுபோன்ற 
இலக்கியஙகமளப ேதிபபிததும் புது நூலகமளப 
ேமடைததும் ்தமிழ இலக்கிய உலகிற்கு அணி 
பசரபோர என்று நம்புப்வாம். நூமலப ேதிபபித்த 
டுபடை ேபளிபக்ஷன்ஸ் அ்வரகளுக்கும் நூலாசிரியர 
அ்வரகளுக்கும் ்வாழததுகள.
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என்.ராமதுமர மிக்சசிறந்்த அறிவியல 
எழுத்தாளர. அ்வரது எளிமமயான எழுதது 
முமறபய அமன்வமரயும் ்வாசிக்க்ச ்சய்தது. 
தினமணி சுடைர ்்தாடைரின் மு்தல இ்தழில 
அ்வர எழுதிய விண்ணில இருந்து மண்மண 
அளக்கும் ்சயற்மகக்பகாள அவ்்வளவு 
முக்கியதது்வம் ்வாயந்்தது. இன்றும் அ்தமன 
நான் ஒவ்்்வாரு கலவியாண்டின் ் ்தாடைக்கததில 
அறிவியல ்வகுபபில ்வாசிக்கும் கட்டுமரயாக 
உளளது. என்.ராமதுமர எழுதிய ேரு்வநிமல 
மாற்றம் என்ற நூல க்ரியா ்்வளியிடைாக 
்வந்துளளது .இன்மறய சூழல என்ேது 
்ேருந்்்தாற்றால உலகபம பநாயின் 
பகாரபபிடியில உளளது. அவ்்வபபோது 
ஏற்ேடும் இயற்மக்ச சீற்றஙகள, அரசால 
ஏற்ேடுத்தபேடும் ்ோருளா்தார ்நருக்கடி 
போன்றம்வ ஒருபுறம் இருக்க அம்தத ்தாண்டி 
எலலா்வற்றிலும் முன்னுக்கு ்வரும் பிர்சசமன 
ேரு்வநிமல  ம ா ற் ற பம .  ப ம ற் கண்டை 
பிர்சசமன்யலலாம் ்வந்து போகக்கூடிய 
பிர்சசமனபய. ேரு்வநிமல மாற்றத்தால 
ஏற்ேடைக்கூடிய பிர்சசமன அபேடி 
அலல. அது மனி்த குலதம்தபய 
அழிதது விடைக்கூடியது. அலலது 
அ்தன் விமளவுகள கற்ேமன ் சயய 
முடியா்தது.     

புவி ்்வபேமா்தல குறிதது 
அண்மமக் காலமாக நிமறயப்வ 
ப ே ச ப ே டு கி ற து .  பூ மி 
் ்வ ப ே ம ம டை ்வ ம ்த த 
்தடுக்காவிட்டைால ்தஙகள நாபடை 
கடைலில மூழகிவிடும் என்று 
மாலததீவுகளின் அரசு அலறிக் 
்க ாண்டிருக்கிறது .  ஏ்த ா்வது 
்சயயுமாறு ஐ.நா .ம்வத தீவு 

நாடைான  கிரிோட்டி ்வற்புறுததுகிறது.   
பூமிக்கு திடீ்ரன அபேடி என்ன ஏற்ேட்டு 
விட்டைது? பூமியின் ் ்வபேம் அதிகரிததுளள்தாக 
எபேடி கூறுகிறாரகள? பூமியின் உட்புறததில 
்்வபேம் அதிகரிதது விட்டை்தா?அலலது 
பமற்புறததில அதிகரிததுளள்தா? பூமியின் 
பமற்புறததில ்தானாக ்்வபேம் எபேடி 
அதிகரிக்கும்?   

பூமிக்கு காய்சசல ்வந்துளள்தாக ்வலலுநரகள 
கூறு்வது சரி்தான். அ்வரகள கூறும் கணக்குபேடி 
பூமியின் சராசரி ்்வபேநிமல உயரந்து்தான் 
்வருகிறது. இந்்த அதிகரிபபு, ் ோது்வாக அமர 
டிகிரி, கால டிகிரி அளவில்தான் இருக்கிறது. 
்சாலலபபோனால 1880 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
2012 ்வமரயிலான காலததில பூமியின் சராசரி 
்்வபேம் O.85 டிகிரி ்தான் உயரந்துளளது. 
எனப்வ்தான் இந்்த அதிகரிபமே நம்மால 
உணரமுடியவிலமல. உலகில சராசரி 
்்வபேநிமல அமர டிகிரி, கால டிகிரி வீ்தம் 
உயரந்்தால முபேது, நாற்ேது ஆண்டுகளில 
்மாத்தததில 'இது கணிசமான உயர்வாக 

அமமந்துவிடும். இது்தான் கடைல 
மட்டைம் உயரக் காரணம் ஆகும். 
சராசரி ்்வபேம் உயரும் போது 
கடைல நீரும் ்்வபேமமடையும். 
இ்தன் விமள்வாக கடைலகள 
வீஙகும். இ்தன் விமள்வாக கடைல 
நீ ர ம ட் டை ம்  உ ய ரு ம் . 
இ ்த ம ன ் ய ா ட் டி 
து ரு ்வ ப ே கு தி யி லு ம் 
பிரதிேலிக்கிறது. ்வடை, ்்தன் 
துரு்வ ேனிக்கட்டிகள உருகு்வ்தால 
கடைலநீர மட்டைம் கணிசமாக 

உயரும் ்வாயபபும், அ்தமன்யாட்டி 

ஓ்சான்  பிைச்சரையில் மூழ்கிக கிடந்்தாம்
ஜஜ.பால சரவ்ணன்

நூல அறிமு்கம்

க்ரியா
விமல. 130
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கடைற்கமர நகரஙகள மூழக ப்வண்டியது்தான். 
மமலபோஙகான நாடுகளில இது ் ்வவ்ப்வறான 
ோ்தக விமளவுகமள ஏற்ேடுததுகிறது. உலகில 
ேர்வலாகப ேரு்வநிமல மாறிவிடும். ்வழக்கமான 
ேரு்வததில மமழ இருக்காது. அததுடைன் 
காலம் ்தாழந்து ் ேருமமழ ் ேயயும் இ்தனால 
ேயிர விமள்சசல ோதிக்கபேடும். உலகில 
ஆஙகாஙகு உணவுபேஞ்சம்  ப்தான்றும். 
விமளநிலஙகள ோமல்வனஙகளாக மாறலாம். 
ேரு்வநிமல மாறும்போது பநாயகளும் 
அதிகரிக்கலாம். எதிரகாலததில இபேடியான 
நிமலமமகள ஏற்ேடும் என்ேது நிபுணரகளின் 
எ்சசரிக்மக .இ்தற்குக் காரணம்என்ன? 
அடிபேமடையில, கரியமில்வாயு ்தான் இ்தற்குக் 
காரணம். அ்தா்வது எபபோதும் இலலா்த 
அளவில காற்று மண்டைலததில கரியமில்வாயு 
நிமறய பசரந்து விட்டைது்தான். உயபர ் சலலும் 
கரியமில்வாயு பூமிமய எவ்வீ்தம் சூடைாக்குகிறது 
என்ேம்தப புரிந்து்காள்வதும் முக்கியம். 
கரியமில்வாயு ேயன்ோடு இலலாமல நாம் 
்வளர முடியாது. கரியமில்வாயு கறுபபு நிறம் 
்காண்டைது என்ேது ்த்வறான எண்ணமாகும். 
புவி ்்வபேமமடை்வது குறித்த எந்்த்ச 
்சயதியானாலும் ேததிரிக்மக, ் ்தாமலக்காட்சி 
ேடைஙகளில கரும்புமகமயக்  க க்கும் 
ஆமலகளின் ேடைஙகள்தான். உண்மமயில 
கரியமில்வாயுக்கு நிறம் கிமடையாது , 
்வாசமனயும் கிமடையாது. கரியமில்வாயு 
மட்டும் கறுபபு நிறம் ்காண்டை்தாக 
இருக்குமானால நாம் ் ்வளிபய விடும் மூ்சசுக் 
காற்று கரிய நிறததில இருக்க ப்வண்டும். 
ஆக்சிஜன் எரியக்கூடியது அலல. ஆனால 
எரி்தலுக்கு ஆக்சிஜன் ப்தம்வ. எம்த 
எரித்தாலும் கரியமில்வாயு ப்தான்றும். 
எரி்தலின்போது இரு ஆக்சிஜன் அணுக்களும் 
ஒர காரேன் அணுவும் பசரு்வது்தான் 
கரியமில்வாயு. எனப்வ்தான் இ்தமன Co2 
என்று குறிபபிடுகிறாரகள.           

இவ்வி்தம் உரு்வான கரியமில்வாயு 
இயலோக மறுேடியும் காரேனாகவும், 
ஆக்சிஜனாகவும் ்தானாகப பிரி்வது கிமடையாது. 
கரியமில்வாயும்வ நம்மால ்தனித்தனியாகப 
பிரிக்க முடியும் என்றால புவி சூடைாகிறது 

என்ற பிர்சசமனக்பக இடைமிருக்காது. அடுதது 
கரியமில ்வாயுக்கும் காற்று மண்டைலததிற்கும் 
இமடைபய உளள ்்தாடைரபு புரிய ப்வண்டும். 
பூமிமய்ச சுற்றிலும் சுமார 300 கிபலாமீட்டைர 
உயரம் ்வமர காற்று உளளது. பூமிமய்ச 
சூழந்துளள இக்காற்று ் மாத்ததம்தயும் காற்று 
மண்டைலம் என்கிறாரகள. உயபர ்சலல்ச 
்சலல அ்வற்றின் அடைரததி குமறகிறது. ேல 
அம்சஙகமள ம்வதது இக்காற்று மண்டைலதம்தப 
ேல அடுக்குகளாகப பிரிததுளளனர. ேல 
அடுக்குகமளக் கடைந்து ்வரும் சூரிய ஒளி 
நம்மம ்வந்்தமடைகிறது. அபேடி ்வரும்போது 
சூரிய ஒளி காற்மற்ச சூடைாக்கு்வதிலமல. சூரிய 
ஒளி பூமிமய ்வந்்தமடைந்்தபின் எ்தன் மீது 
ேடுகிறப்தா அ்தமன்ச சூடைாக்கும்.  

சூரியனிலிருந்து ஏ, பி, சி என மூன்று 
்வ ம க ய ா ன  பு ற  ஊ ்த ா க்  க தி ர க ள 
்்வளிபேடுகின்றன. இ்வற்றில சி-்வமக மிகவும் 
தீஙகானம்வ. பூமியில காற்று மண்டைலததின் 
பமற்புறததில உளள ஒபசான் ேடைலமானது சி 
்வமகக் கதிரகமள முற்றிலுமாகத ்தடுதது 
விடுகிறது. பி- ்வமகக் கதிரகளில 95% 
்தடுக்கபேட்டுவிடுகிறது.ஏ-்வமகப புறஊ்தாக் 
கதிரகள பூமியின் பமற்ேரபமே ்வந்்தமடைகிறது. 
பூமியில நம்மம்ச சுற்றியுளள காற்று (காற்று 
மண்டைலம்) என்ேது ேலப்வறு ்வாயுக்களால 
ஆனது. காற்று (Air) ப்வறு. ்வாயு (gas) 
என்ேது ப்வறு. காற்றுமண்டைலததில ்ேரும் 
அளவில அதிகரிக்க ்வாயபபுளள ்வாயுக்கள 
கரியமில்வாயு மற்றும் மீதப்தன் ஆகும். இம்வ 
இரண்டுபம இயற்மகயில ப்தான்றுேம்வ. 
அப்த பநரம் மனி்த்ச ்சயலகளாலும் 
ப்தான்றுேம்வ.  கடைந்்த 150 ஆண்டுகளில 
மனி்தனின் ் சயலகளால காற்று மண்டைலததில 
கரியமில ்வாயுவின் பசரமானம் அ்சசுறுததும் 
அ ள வு க் கு  அ தி க ரி த து  வி ட் டை து . 
கரியமில்வாயுக்கும் பூமி சூடைா்வ்தற்கும் என்ன 
்்தாடைரபு என்று பகட்கலாம். அ்தற்கு 
ேசுமமக்குடில ேற்றிய அறிவும் அ்வசியம். 
அ்தன் ்வழிபய கரியமில்வாயு ஆற்றும் 
ேஙகிமன அறியலாம். குளிரப ோஙகான 
இடைஙகளில சுற்று ்வட்டைாரம் முழு்வதும் 
ேனிமூடியிருக்கும் .  அப்த சமயததில 
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கூடைாரததுக்குள  ேனிப்ோழிவு இருக்காது. 
இந்்தக் கூடைாரததுக்குள ேசுமமயான ேயிரகள 
காணபேடுகின்றன என்ே்தால இவ்வி்தம் ேயிர 
்வளரக்கபேடும் கூடைாரததுக்குப ேசுமமக்குடில 
என்று ் ேயர. இவ்வி்தப ேசுமமக் குடில ஏப்தா 
வீட்டுத ப்தாட்டைம் போல சிறிய்தாக இருக்கும் 
என்று நிமனதது விடை ப்வண்டைாம் . 
அ்மரிக்காவில ஒரு ேசுமமக்குடில 92 ஏக்கர 
ேரபேளவில உளளது. பிரிட்டைனில ்தா்னட் 
தீவில ் மாத்தம் 220 ஏக்கர ேரபேளவில ஏழு 
ேசுமமக்குடிலகள உளளன. ஸ்்ேயின் நாட்டில 
எண்ணற்ற ேசுமமக்குடிலகளின் ்மாத்த 
நிலபேரபபு 64 ஆயிரம் ஏக்கர. 

ேசுமமக்குடிலில உளள மாதிரியில பூமிமய்ச 
சுற்றிலும் இயற்மகயாகப்வ இபேடியான ஒரு 
கண்ணாடிக் கூமர அமமந்துளள்தாகக் 
கூறலாம். கரியமில்வாயு, ஆவி ்வடிவிலான நீர, 
மீதப்தன், மநட்ரஸ் ஆக்மசட் ்வாயு மு்தலியம்வ 
நம் ்தமலக்கு பமபல ்வானில கண்ணாடிக் 
கூமர அமமந்துளளது போன்ற விளம்வ 
ஏற்ேடுததுகிறது.  பூமியானது சூரியனிடைமிருந்து 
்்வபேதம்தப ்ேறுகிறது. இ்தனால ேகலாக 
உளள ேகுதியில ்தமர சூபடைறுகிறது. பின்னர, 
இரவு ்வந்்ததும் ்தமரயிலிருந்்த ் ்வபேம் உயபர 
்சலகிறது. இந்்த ்்வபேம் முற்றிலுமாக 
விண்்்வளிக்கு்ச ்சன்றுவிட்டைால பூமி 
முழு்வதும் கடுமமயாகக் குளிரந்து விடும். 
பூமியில கடும் குளிர வீசா்தேடி கரியமில்வாயுவும் 
மற்ற ்வாயுக்களும் ்தடுக்கின்றன. அ்தா்வது, 
உயபர ்சலலும் ்்வபேததின் ஒரு ேகுதிமய 
இந்்த ்வாயுக்கள கீழ பநாக்கிப பூமிக்குத 
திருபபுகின்றன. இ்தன் விமள்வாக பூமியின் 
இர்வாக உளள ேகுதி கடும் குளிரால 
ோதிக்கபேடைாமல ்தடுக்கபேடுகிறது .    
கண்ணாடியால ஆன ேசுமமக்குடிலில 
நிகழ்வது போன்ற விமளம்வ இந்்த ்வாயுக்கள 
உண்டைாக்கு்வ்தன் காரணமாகப்வ இந்்த 
்வாயுக்கள ேசுமமக் குடில ்வாயுக்கள( Green 
House Gases) என்று குறிபபிடுகின்றனர. 
கரியமில்வாயு உட்ேடை ேசுமமக்குடில 
்வாயுக்கள இவ்வி்தம் நன்மம ேயபேம்வயாக 
உளளன.   

நன்மம ் சயயும் ேசுமமக் குடில ்வாயுக்கள 
இபபோது மட்டும் ்கடு்தல ்சயேம்வயாக 
மாறியது எபேடி? இந்்த ்வாயுக்கள ஓரளவு 
்்வபேதம்த விண்்்வளிக்கு்ச ்சலல 
அனுமதி க்கின் றன .  ஆன ால  க ா ற்று 
மண்டைலததில மிக அதிகமாக ேசுமமக்குடில 
்வாயுக்கள பசரும்போது அம்வ விண்்்வளிக்கு்ச 
சிறிது ்்வபேம் கூடை ்்வளிபயறா்தேடி 
அமனதது ்்வபேதம்தயும் பூமிமய பநாக்கித 
திருபபி விடுகின்றன. இ்தனால பூமியின் 
சராசரி ்்வபேம் அதிகரிக்கிறது. இன்றுளள 
பிர்சசிமனபய இது ்தான். 

காற்று மண்டைலததில இயற்மகயாகக் 
கரியமில்வாயு பசருகின்ற அப்த பநரததில 
காற்று மண்டைலததிலிருந்து அந்்த ்வாயு 
இயற்மகயாக அகன்றும் ்வருகிறது. பூமியில 
்தா்வரஙகள ப்தான்றிய காலம் மு்தல ேல 
பகாடி ஆண்டுகளாக இது ்தான் நிகழந்து 
்வருகிறது. காற்றில அடைஙகிய கரியமில்வாயுவின் 
ஒரு  ேகுதி  இயலே ா க க்  கடைலநீரில 
கமரந்துவிடுகிறது. இபேடியாக பசரு்வதும் 
அது அகற்றபேடு்வதும் கடைந்்த ேல பகாடி 
ஆண்டுகளாகத ்்தாடைரந்து நமடை்ேறுகிறது. 
இது சரிசமமாக இருந்்தால பிர்சசிமன 
இலமல. இலலாவிடில ேரு்வநிமலயில 
சிக்கலகமள உண்டைாக்கி விடும். அது ்தான் 
நம்முன் உளள ச்வால. காற்று மண்டைலததில 
்ோது்வாக கரியமில ்வாயு எந்்த அளவுக்கு 
இருக்கிறது என்று எபேடி அளபேது? அது 
ஒன்றும் ்ேரிய பிர்சசமன அலல. ேதது 
லட்சம் லிட்டைர பிடிக்கக் கூடிய ஒரு ்ேரிய 
அண்டைாம்வத ்தயார ்சயது ஏப்தனும் ஒர 
இடைததில ம்வக்க ப்வண்டும். நாம் எதுவும் 
்சயய ப்வண்டைாம். பிறகு அண்டைாவுக்குள 
்தானாக நுமழயும். பிறகு அண்டைாவின் ்வாமய 
மூடிவிட்டு அந்்த அண்டைாவுக்குள கரியமில்வாயு 
280 லிட்டைர அளவுக்கு இருபே்தாக ம்வததுக் 
்காளப்வாம். இம்த சுருக்கமாக 200 PPM 
என்று குறிபபிடைலாம். அ்தா்வது PPM 
என்றால ேதது லட்சததில இருக்கும் ேஙகு. 
(Parts per million) என்று அரத்தம். இது்தான் 
உலக அளவில பின்ேற்றபேடும் அளவுமுமற. 
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 2020 ஜூமல 22 PPM அளவு 414.22.2019 
ஜூமல 22 PPM அளவு 411.41. கடைந்்த ஒரு 
்வருடை ப்வறுோடு 2.81PPM. (o.68%) ஆனால 
சுமார 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர இது 
280PPM ஆக இருந்்தது. ஆக கரியமில்வாயு 
அளவு நிமறயப்வ அதிகரிததுளளது என்ேது 
்்தளிவு. ்்தாழிற்புரட்சிக்குப பின்னர இ்தன் 
ப்வகம் ்சஙகுத்தாக அதிகரிதது உளளது.   
கரியமில்வாயு பசரமானம் காரணமாக பூமியில 
சராசரி ் ்வபேம் ் மலல அதிகரிதது ்வரு்வ்தாக 
ேல நிபுணரகள, ேல ஆராய்சசி அமமபபுகளும் 
கூறினாலும் உலகத ்தமல்வரகள இ்தமனப 
்ேரி்தாகக் கண்டு்காளளவிலமல. ஓபசான் 
பிர்சசமன எழுந்்த போது இ்தற்கான உலகப 
ோரம்வ கிமடைத்தது.

 பூமி சூடைாகி ்வரும் பிர்சசமன குறிதது 
ஏற்கனப்வ க்வனம் ்சலுததி ்வந்்த உலக 
்வானிமல அமமபபும் ஐ.நா.சுற்று்சசூழல 
அமமபபும் பசரந்து ேரு்வநிமல மாற்றம் 
குறித்த உலக நாடுகள குழு ஒன்மற 1988 ஆம் 
ஆண்டில அமமத்தது. இது சுருக்கமாக IPCC 
என்று அமழக்கபேடும். இ்தன் மு்தல மாநாடு 
1992ல பிபரசில நாட்டின் ரிபயா டி ் ஜனிபரா 
நகரில புவி உ்சசி மாநாடைாக  நடைத்தபேட்டைது. 
172 நாடுகள கலந்து ்காண்டைன. அதில 116 
நாடுகள பிர்தமர அலலது அதிேரகள கலந்து 
்காண்டைனர. இயற்மக ஆற்றல ்வளஙகமளப 
ேயன்ேடுத்த ப்வண்டும். ்வாகனஙகளிலிருந்து 
கரியமில ்வாயு ்்வளிோட்மடைக் குமறக்க 
ப ்வ ண் டு ம்  எ ன் று  தீ ர ம ா ன ம் 
நிமறப்வற்றபேட்டைது. அ்தன் ் ்தாடைர்சசி்தான் 
இன்மறய மின்சார ்வாகனம். அ்வற்றில 
முக்கியமானது ஒவ்்்வாரு நாட்டிலிருந்தும் 
எவ்்வளவு கரியமில்வாயு காற்றில கலக்கிறது 
என்று அளவிடு்வ்தாகும். ்தகுந்்த உததிகமளப 
பின்ேற்றி இக்கணக்்கடுபபு நடைத்தபேட்டைது. 
அ்மரிக்காவிலிருந்து்தான் அதிக அளவில 
கரியமில்வாயு காற்றில கலக்கிறது என்ேது 
்்தரிய்வந்்தது. அபபோது சீனா இரண்டைாமிடைம் 
்வகித்தது. ஆனால சீனா விமரவிபலபய மு்தல 
இடைம் பிடித்தது. இந்தியா ்்தாடைரந்து 
மூன்றா்வது இடைதம்த ்வகிக்கிறது.   

இதில ஒன்மறக் க்வனிக்க ப்வண்டும். ஒரு 
நாட்டிலிருந்து ்மாத்தம் (டைன் கணக்கில) 
எவ்்வளவு கரியமில்வாயு ்்வளிபேடுகிறது 
என்ேது ஒரு கணக்கு. இன்்னான்று நேர 
்வாரிக் கணக்கு இது முக்கியமானது. ஒரு 
நாட்டின் ்மாத்த காரேன்மடையாக்மசட் 
்்வளிபோட்மடை அந்்த நாட்டின் மக்கள 
்்தாமகயால ்வகுத்தால கிமடைபேது. 2015 
ோரிஸ் ஒபேந்்தம் ேரு்வ நிமல மாற்றம் குறித்த 
நி க ழ வி ல  ம ம ல க ல .  ஆ ன ா ல 
்்வபேமண்டைலததில அமமந்்த ்வளரும் 
நாடுகள மீது ஒரு சுமம உண்டு. அது காற்று 
மண்டைலததிலிருந்து கரியமில்வாயும்வ பமலும் 
அதிக அளவில அகற்று்வ்தற்கான ்வமகயில 
நிமறய காடுகள ்வளரபே்தாகும்.   

முன்பனறிய ந ாடுகளின் நிலக்கரி , 
்ேட்பரால, டீசல ஆகிய்வற்றிக்கு ேதிலாக 
அலலது உேபயாகதம்தக் குமறதது சூரிய 
மின்சாரம், காற்று மின்சாரம் ஆகிய்வற்றுக்கு 
மாறு்வது ்ேரிய பிர்சசமனயாக இராது. 
இவ்வி்தம் மாற்றிக்்காளளத ்தகுந்்த நிதியும், 
்்தாழிலநுட்ேமும் உண்டு. இ்தமன ்வளரந்து 
்வரும் நாடுகள ்்தாழிலநுட்ேதம்த ேகிரந்து 
்காளள ப்வண்டும். அ்மரிக்கா எவ்்வாறு 
ோரிஸ் ஒபேந்்ததம்த மீறியது என்று அ்தன் 
அரசியமல ்வாசிதது அறியலாம். இதுகாறும் 
அதிக அளவில நுகரந்்த முன்பனறிய 
நாடுகமளயும்,்வளரந்து ்வரும் நாடுகமளயும், 
மூன்றாம் உலக நாடுகமளயும் ஒபர ்தன்மமயில 
ோரபேது சரியிலமல என்ேப்த உலகத 
்தமல்வரகள, அறிஞரகளின் ோரம்வயும் கூடை.  

இறுதிய ா க  கி ் ரட்டை ா  துன் ே ர க் 
்வாரதம்தயில கூறு்வ்தானால "நீஙகள 
நம்பிக்மகயுடைன் இருக்கப்வண்டு்மன்று நான் 
எதிரோரக்கவிலமல. நீஙகள பேர்சசம் ் காளள 
ப்வண்டு்மன எதிரோரக்கிபறன். நான் நாள 
ப்தாறும் உணரும் அ்சசதம்த, நீஙகளும் 
உணரப்வண்டு்மன எதிரோரக்கிபறன். நம் 
வீடு தீபேற்றி ஏரியும் போது என்ன ் சயப்வாம்? 
அம்தபய இபபோது ்சயய ப்வண்டும். 
ஏ்னன்றால , நம் ்தாயமண்ணான பூவுலகு 
ேற்றி ஏரிந்து ்காண்டிருக்கிறது"
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சுதந்திரக் ப்கபோடி
சு�ந்தி்ரத் தினவிைாக் ஜ்ாண்டாட்டம். 
ஜவயிலில் நின்று ஜ்ாடிநயற்றிவிட்டு
குளிரசா�னக் ்ாருக்கு வந்� 
மந்திரியின் ்ண்்ளில் 
்ாட்சி்ைா்த் ஜ�ரிந்�கவ -
அக்ர நிரவாணமாய் 
சாகையில் ஓடிசசாடிப் 
ஜபாருட்்கை விற்ற 
ஏகை வியாபாரி்ளும்...                                                                          
அவர்ளின் கூகடயிலிருந்�
ஜபாருட்்நைாடு  விற்பகனக்்ா் கவக்்ப்பட்டிருந்�  
ந�சியக்ஜ்ாடி்ளும். 
lll

திரும்பும் ்கபோைம்
வாய்திறக்் முடியவில்கை   
 திறந்�ால்  வாயில்சுடு என்கிறார்ள்  ேம்கம 
வாைகவக்் வந்�   பி்ரதிநிதி்ள்.                                                                                   
ஊரவைம்நபா் முடியவில்கை நபானால் 
சிகறயில் �ள்ளு என்கிறார்ள்  
அவர்ளின் ஏவல்பகட்ைான ்ாவல் அதி்ாரி்ள்.
குண்டர சட்டம்   ந�சியப் பாது்ாப்புச சட்டம்   
தீவி்ரவா� எதிரப்புச சட்டம் 
எல்ைாம் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன   
அவர்கைப் பாது்ாப்ப�ற்்ா்.                                                                                        
ஜபாறுப்நபாம் மக்்நை  
அடுத்� ந�ர�லுக்கு இவர்ள் 
ேம்மிடம்�ான் வ்ரநவண்டும்                                         
�ங்்கைக்   ்ாப்பாற்றச ஜசால்லி.
lll

ஜ்ாள்கை’ நோய் 
அகடபட்டக் ந்ாழியாய் வீட்டுக்குள் 
முடங்கிக்கிடக்கும் என் ்ால்்ள் 
அவச்ரம் சுமந்து 
ஜவளிநய ஜசன்றால் 
மவுனித்து விடும்படி என் வாய்க்கு 
ோசிநயாடு நசரத்து 
திக்ரப்நபாடச ஜசால்கிறார்ள் 

ஜ�ாட்டால் ஒட்டிவிடும் என்றவர்ள் 
இப்நபாது தூந்ர நின்றாலும் 
்ாற்றில் வந்து 
ஜ�ாட்டுவிடும் என்கிறார்ள் 

ஜ்ா்ரானா என்று சிைக்ரயும்
்ந்ரானா என்று சிைக்ரயும் 
குைப்பிவிட்டிருக்கிறது
ம்ரணப் பயம் 

‘நோய் இகடஜவளி’ என்ற 
உண்கமகய மகறத்துவிட்டு 
‘சமூ் இகடஜவளி’ என்று 
ஜபாய் ஜசால்லி 
மக்்கைச சமா�ானப்படுத்துகிறார்ள்  
நோகயச சாந்�ப்படுத்� முடியா�வர்ள் 

நோய்க் ்ாைத்திலும் 
நு்ரவு நவட்கடயில் 
்ொனா நி்ரப்பும் 
அ்ரசு எந்தி்ரங்்ள்

வாய்க்்ட்நடாடு அகையும் 
சனங்்ளுக்குக் 
கு்ரஜைழுப்ப முடியாஜ�ன்று 
துணிந்து 
ஜபாதுத் துகற்கைத்
�னியார்ளிடம் 
விகைப்நபசி விற்கிறார்ள் 

என்று ஒழியுநமா இந்�க் 
ஜ்ா்ரானா சனியன் என்று 
நித்�மும் சபிப்பவர்ைா் 
மக்்ள் மட்டுநம....

எக�ஜயல்ைாம் விற்்ைாம் 
ஜ்ா்ராநனா ஒழிவ�ற்குள் என்று 
சதியாநைாசகன ேடத்தும் 
மன்னர்ள்.

அபிமானி கவிதைகள்
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ஸ்கூலல நீஙக எஙகளுக்கு ‘The East of 
Eden, Crime and Punishment’ கம்த 
்சான்னது எஙகளுக்காக இலபல, உஙகளுக்காக, 
அஙக உஙக அமடையாளம் ்்தாமலஞ்சு 
ப ே ா க ா ம  க ா ப ே ா த தி க் க ற த து க் க ா க 
இருந்திருக்கலாம்… (ஆ்த்வன் ்தனது ஆசிரியரான 
இந்திரா ோரத்தசாரதியிடைம்).

 ஆ்த்வன், இந்திரா ோரத்தசாரதியிடைம் கூறிய 
மாறுேட்டை இக்கருதப்த அ்வரது எழுததின் 
்தன்மமயிமன உணரததும் உமரகலலாகிறது. 
்தமிழ எழுத்தாளரகளில அதிகம் அறியபேடைா்த, 
்காண்டைாடைபேடைா்த ேலருள ஒரு்வர , 
கலலிமடைக்குறி்சசியில பிறந்்த பக.எஸ்.சுந்்தரம் 
எனும் ஆ்த்வன் திலலியில மததிய அரசுபேணியில 
இருந்்த்வர. இரண்டு நா்வலகளும், சிறுகம்தகளும் 
எழுதினார. இரண்டு நா்வலகளுபம ் ்வளியான 
காலததில ஒரு சலசலபபிமன உண்டைாக்கியிருக்க 
ப்வண்டும்.்தான் ேணியிலிருந்்த திலலி நகரிமனக் 
களமாகக் ்காண்டை, மததியபமல 
்வரக்கக் குடும்ே்மான்றின் கம்த 
காகி்த மலரகள.  ேமடைபபில 
்சலலபோ , ேதரி, விசு்வம், 
கபணசன் ோக்கியம் அமன்வருபம 
்தஙகளுக்கான அக உலகிலும், புற 
உலகான நமடைமுமற உலகிலும் 
்வ ா ழ ந் து  ் க ா ண் டு ்த ா ன் 
இருக்கிறாரகள. ஏப்தா ஒரு 
ந ம் பி க் ம க  ே ல 
அ்வநம்பிக்மககளுக்கிமடையிலும் 
அ ்வ ர க ம ள ்ச  ் ச லு த தி க் 
் க ாண்டிருக்கிறது .  ்தங கள 
புறக்கண்களால ஓர உலகிமனயும், 
அ க க் க ண் க ள ா ன  ஓ ய ா ்த 
சிந்்தமனகள ்வழி ்தஙகளுக்பக 
உரித்தான ் சாந்்த உலகிலும். இது 
மனி்த இனததிற்கான ்வாழவு நியதி. 
இம்தபய ஆ்த்வன் ேலப்வறு 

கம்தமாந்்தரகள ்வாயிலாக ்வாசகனுக்கு 
அளிக்கிறார.. 

அன்றாடை ்வாழவில இயலோக நடைக்கும் 
சிறுசிறு நிகழவுகளுக்கும் ்தரக்கததிமனயும், 
கற்பி்தததிமனயும் உண்டைாக்கிக் ்காண்டு 
விரக்தியமடைகிறான் ்சலலபோ. மீண்டும் 
அடுத்த கணம் எதிரோரபபிற்பகற்ே சம்ே்வஙகள 
நிகழும்போது மகிழ்சசியும், ் ேருமி்தததிமனயும் 
ஒருஙபக ்ேறுகிறான். நிகழவுகளாக அ்வன் 
நகரப பேருந்தில ேயண்சசீட்டு ் ேறு்வ்தமனயும், 
காரில ்சலலும்போது சிக்ரட் விற்கும் 
சிறு்வனிடைம் அ்தமன ்வாஙகிய பின்னர அ்வன் 
எண்ணஙகமளயும் ்வாசிக்கும்போது இ்தமனத 
்்தளி்வாகப புரிந்து ் காளளமுடியும். ஒவ்்்வாரு 
மனி்த உயிரும் பிறந்்த கணம் மு்தல ்தனது 
விருபேததின் ்வாயிலாக ்வாழ விரும்புகிறது. 
்தனக்கான விமழவு, அ்தனூடைான ்வாழக்மக 
என ்வகுததுக் ்காண்டைாலும், ்தஙகளின் 

பி ர தி ே லி ப ே ா க ப ்வ 
எலபலாமரயும் ோரக்க 
விரும்புகிறது சமூகம். எந்்த 
ஒ ரு  உ யி ரு க் கு ம் , 
இ ன த தி ற் கு ம் 
்த ன் னி ய ல பி ம ன 
் ்வ ளி ப ே டு த ்த 
இ ய ல ா ்த ்வ ா று  ே ல 
வி ழு மி ய ங க ம ள , 
சம்பிர்தாயம், கலா்சசாரம், 
ேண்ோடு, ஒழுக்கம் என 
ேலப்வறு ்ேயரகளிட்டு 
்தமடைகமள, ்தமளகமள 
ஏ ற் ே டு த து கி ற து . 
இம்வகமள மனி்த இனபம 
உண்டைாக்குகிறது .  ச க 
மனி்தனின் மீது மட்டுமன்றி 
்தன் மீதும் திணிததுக் 

்காண்டு மறுகிக்்காண்டும், 

்ாகித மலரின் ஆதவன்
ஸ்ரீதர் மணியன்

கால்சசு்வடு 
ரூ.425

நூல அறிமு்கம்
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மறுததுக் ்காண்டும், ்ோருமிக் ்காண்டும் 
்வாழந்து தீரக்கிறது.

அ்வரது கம்தமாந்்தரகள ்தன்மன மறந்து 
உறஙகும் பநரஙகள நீஙகலாக பயாசிததுக் 
்காண்படை இருக்கிறாரகள .  ்தஙகளது 
்தனித்தன்மமயிமன, அ்தன் ்வாயிலாக ்தஙகளது 
ஆளுமமயிமன, இருபபிமனத ்தக்க ம்வததுக் 
்காளள போராடிய்வண்ணம் ்வாழகிறாரகள. 
ஆ்த்வன் ்தான் ்வாழந்்த காலமான 70களில 
இளந்்தமலமுமறயினர குறித்த சிததிரததிமன 
மிக விரி்வாகப ேதிவு ்சயகிறார. அ்வரகளது 
கலலூரிப ேரு்வம், அ்வரகளது ப்வட்மககள, 
விமழவுகள, அ்வற்றிற்கான ்வடிகாலகள என 
அது விரிகிறது. ேல ்ேண் கம்தமாந்்தரகள 
மூ ல ம்  அ ்வ ர க ள து  எண்ணங க ம ள , 
உளளக்கிடைக்மககமள கட்டுமடைதது்ச 
்சலகிறார , ்சாலகிறார . அம்வ ேல  
சு்வாரசியஙகமளயும், நி்தரசனஙகமளயும் 
உளளடைக்கியம்வ. ேல ்தருணஙகளில அம்வ 
தி.ஜா .ராவின் சில க்தாோததிரஙகமள 
்்தாட்டுக்காட்டு்வம்த உணரமுடியும். கபணசன் 
ஆமடை மாற்றும் ்தருணததில அ்வனது அம்மா 
்வந்து நிற்ேதும், அது குறித்த கபணசனது 
நுண்ணிய அ்வ்தானிபபுகளும் ்ோருத்தமான 
எடுததுக்காட்டுகளாகின்றன.. .இத்தமகய ேல 
நுண்ணிய உணரவுகமளத ்தனது ேமடைபபுகள 
அமனததிலும் நிறு்வத ்தமலபேடுகிறார 
ஆ்த்வன். மனதின் அடுக்குகளில சுழன்றாடிக் 
்காண்டிருக்கும்  ஊசலாட்டைஙகமள ேமடைபபு 
்நடுகிலும் தூவி்ச ்சலலும் இலா்வகமும், 
அ்வற்றில ்்தறிக்கும் காததிரஙகளுபம 
ஆ்த்வனின் ்்வளிபோடு. ்ேண்கள, ஆண்கள 
என அமன்வர மனதிலும் காமம் ்மலலிய 
திமரபோன்ற்்தாரு மமற்ோருளாக ஊடைாடிக் 
்காண்டிருபேது இயலோக அமமந்திருபேது 
சி ற ப பு  மட்டுமன்றி  எ ்த ா ர த ்த ம ா ன 
உண்மமயுமாகிறது. அதுபோன்று அமம்சசருடைன் 
்தஙகும் அம்மாவின் ேமடைபபும் அதிரவிமன 
உண்டைாக்கலாம் விசு்வமும் அ்வனது மமனவி 
ேதமினியும் பேசிக் ்காளளு்தல, விசு்வததின் 
்சயற்மக உரஙகள குறித்த சூழலியல 
சிந்்தமனகள, ஏ.எஸ் மற்றும் ேசுேதி இ்வரகளது 
உமரயாடைலகள, அ்வற்றினூடைாக ேரஸ்ேரம் 
மனதின் ஆழஙகமள அளக்க முற்ேடு்தல, மிக 

நுட்ேமாக ேரஸ்ேர காயஙகமள உண்டைாக்கிக் 
்காளளு்தல என ஆ்த்வன் மன உமரயாடைலகள, 
ேவுதிக உமரயாடைலகள என இருபபுப 
ோம்தகளாக அபேகுதியிமன நகரததி்ச 
்சலகிறார.   

ஏராளமான அறிவு மூட்மடைமய ஒரு 
ப ்த ா ளிலு ம் ,  இ ன் ் ன ா ரு  ப ்த ா ளி ல 
சட்டைததிருத்தஙகமளயும், சடைஙகுகமளயும் 
சுமந்து ் காண்டு எதிலும் நி்சசயபமா, ஆறு்தபலா 
இலலாமல சஙகடைபேடும் மனி்தமனவிடை, சில 
எளிய வி்ஷயஙகமள மட்டும் ் ்தரிந்து்காண்டு 
அ்வற்றில ்்தளிவுடைனும், நி்சசயததுடைனும் 
இருக்கும் அணிலகள எவ்்வளப்வா பமலானம்வ. 
எவ்்வளவு குழபேமற்ற, சுலேமான ்வாழக்மக 
அ்வற்றுமடையது. விஜயநகர, ராஜபு்தன, 
்மாகலாயப பேரரசுகளின் எழு்சசி, வீழ்சசி 
ேற்றி ஆராய ப்வண்டியதிலமல. எண்ணற்ற 
அரசரகளின் ்ேயர, அ்வரகளது யுத்தஙகள 
குறித்த ப்ததிகள, ்வருடைஙகள ஆகிய்வற்மற 
நிமனவில ம்வததிருக்கத ப்தம்வயிலமல. ஓ…
அணிலகபள, நீஙகள எவ்்வளவு அதிரஷடைசாலிகள. 
நான் அவ்்வாறலல, ோ்வம் ் சய்த்வன், அ்தனால 
மனி்தனாகப பிறந்து ேரிட்மசக்குப ேடிததுக் 
்காண்டிருக்கிபறன். இவ்்வாறாகத ப்தாட்டைததில  
்சலலபோ கட்டிலின் மீது ேடுத்த்வாறு 
சிந்திததுக் ் காண்டிருக்கிறான். இவ்்வாறு நமது 
கலவி முமற குறித்த பூடைகமான ேகடியும் 
உண்டு. அரசு ்தமலமம்ச ் சயலகததின் சிகபபு 
நாடைா நமடைமுமறகளும், அ்தன் ்தந்திரஙகளும், 
குளறுேடிகளும் கூறபேடுகின்றன. ஆழமனதின் 
அடுக்குகளில நீபராட்டைமாய ஓயவின்றி 
ஓடிக்்காண்டிருக்கும் எண்ண்ச சலனஙகளின் 
்்வளிபோடு, ் ்தாகுபபு என அ்வரது எழுததிமன 
்வமகபேடுததிக் ்காளளலாம். அ்வரது 
கம்தகளில கம்தமாந்்தரகள பேசு்வம்தக் 
காட்டிலும் கம்தமாந்்தரகளின் மனம் ஓயாது 
பேசிக் ்காண்டிருக்கும். இவ்்வாறாக , 
அந்்தரஙகததில இயஙகிக் ்காண்டிருக்கும் 
மனி்தனின் எண்ணஙகள ் ேரும்ோலும் நாகரீகம் 
என்ற  முக க் க்வ ச ததின் பின் ஒளிந்து 
்காண்டிருக்கின்றன. இ்தமனயும் ஆ்த்வன் 
ேட்டை்வரத்தனமாக்குகிறார. 

மனி்தனின் அகவுலகு முற்றிலும் மாறுேட்டைது. 
பு ற வு ல கி ல  அ ம ்வ  மு க மூடி க ள ா ல 
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மமறக்கபேட்டுளளன. இத்தமகய முகமூடிகமள 
சமூகம் நமக்கு ்வழஙகி அ்தமன அணிந்து 
்காளள ்வற்புறுததுகிறது. அ்வற்றிற்கு 
ோரம்ேரியம், கலா்சசாரம், சடைஙகு என 
ேலப்வறு அளவுபகாலகமள ்தன்னகதப்த 
்காண்டிருக்கிறது .  அ்வற்மற அணிய 
மறுபே்வமன அ்தற்கு பிடிபேதிலமல. அ்வன் 
சமு்தாயததின், இனததின் விபராதியாகிறான். 

்த ன து  ம ா று ே ட்டை  எண்ணங க ள , 
்சயலோடுகள ்வழி அ்வன் ்தாஙகள 
்ேறவியலா்த, ்தஙகளுக்கு மறுக்கபேட்டை 
சு்தந்்தரஙகமள அ்வன் மட்டும் ்ேறு்வது 
அலலது அனுேவிபே்தமனக் கண்டு சமு்தாயம் 
அ ல ல து  இன ம்  எ ரி ்ச ச ல மடை கி ற து . 
பகாேமுறுகிறது. ஆ்த்வன் இ்தமனப ேலப்வறு 
நிமலகளில ேதி்வாக்குகிறார. அ்வர அ்வரது 
ேமடைபபுகளில ்தாரமீகம் அலலது அறம் சாரந்்த 
பகாட்ோடுகமளபயா, ்தனி மனி்த விழுமியஙகள 
குறிதப்தா பேசு்வதிலமல. மனி்தன் என்ே்வன் 
இவ்்வாறான்வபன என்று கூறுகிறார. இதுப்வ 
அ ்வ ர து  ே ம டை ப பு க ள  ஏ ம ன ய 
ேமடைபோளிகளிடைமிருந்து மாறுேட்டுக் காட்டும் 
்்வற்றிக்கான புளளியாகிறது. ஆயினும், 
குமறந்்தேட்ச ஒழுக்கஙகளின் உளளீடுகளற்ற 
்தன்னி்சமசயான போலி்வாழவு ் ்வறுமமமயயும், 
கசபபிமனயும், ஏமாற்றதம்தயுபம இறுதியில 
ேரிசாக அளிக்கிறது என்ே்தமனயும் அ்வர 
கூறத்தயஙகவிலமல. ோக்கியததின் மரணம் 
இ்தமனக் கூறுகிறது. நறுமணம் ஏதுமற்ற 
அலஙகாரமான காகி்த மலரகளாகப்வ மலரந்து 
அது ்வாடிவிடும் என்ற கருததுருவிமன 
அடிநா்தாமாக் ்காண்படை காகி்த மலரகள 
உரு்வாகியிருக்கிறது. இந்திரா ோரத்தசாரதியின் 
மாண்வராக அ்வர இருந்்தார. ேளளி மாண்வராக 
இருந்்தபோப்த ஆ்த்வன் ்தனது எழுததுப 
ேணியிமனத ்்தாடைஙகியிருந்்தார. அ்வன் 
சிறுகம்த எழுது்வப்த எனக்குத ்்தரியாது. 
அ்தமன சம்ேத எனக்குக் கூறினான் என 
இந்திரா ோரத்தசாரதி கூறுகிறார. நா.
ோரத்தசாரதி தீேததில ஆ்த்வமன எழுதும்ேடி 
பகட்டைார. அவ்்வாறு எழு்தபேட்டைப்த ‘காகி்த 
மலரகள‘. கமணயாழியில அ்வர குறிபபிடைத்தக்க 
உறுபபினராக இருந்்தார. என்்றன்மறக்குமான 
கண்ணாடி எனும் ்தமலபபில  ஆர .

்்வஙகபடைஷின் ேதிபபுமரயில ஆ்த்வனின் 
ேரிமாணஙகள குறித்த ஆழமான கருததுகமளக் 
காணலாம்.. ஆனந்்த விகடைன் இ்தழில அ்வரது 
முததிமரக் கம்தகள ்்வளியாயின.திலலி 
சாகிதய அகா்்தமியில ்தமிழப பிரிவில 
துமணப ேதிபோசிரியாகவும் ேணியாற்றினார. 
ஆ்த்வனின் இபேமடைபபுகள ேல இந்திய 
்மாழிகளிலும், ஆஙகிலம், பி்ரஞ்்ச, ருஷயன் 
உளளிட்டை ்மாழிகளில ்மாழியாக்கம் 
்சயயபேட்டுளளன. காகி்த மலரகள ருஷய 
்மாழியில வித்தாலி ஃபூரணிகா (Vitali 
Fournika) என்ே்வரால ்மாழியாக்கம் 
்சயயபேட்டைது. ஏறத்தாழ ஒரு லட்சம் 
பிரதிகள விற்ேமனயாயின. கிழக்கு ேதிபேகம் 
இ்வரது அறுேது சிறுகம்தகள அடைஙகிய 
்்தாகுபபிமன ்்வளியிட்டுளளது. 

காகி்த மலரகளுக்கு தி.க.சி. மதிபபுமர 
எழுதினார அ்தற்கான ஆ்த்வனது ேதிமலக் கூறி 
இக்கட்டுமரயிமன நிமறவு ்சய்வது 
்ோருத்தமான்தாக இருக்கும். அது, ‘ஒரு 
வி்தததில என் எழுததுக்கள யாவுபம நுட்ேமான, 
பநரமமயான சம்ோ்ஷமண (உமரயாடைல) 
முயற்சிகள என்று்தான் ்சாலலப்வண்டும். 
சா்தாரண சம்ோ்ஷமணயின் ்கடுபிடி, ேவுதிக 
நிரேந்்தஙகள, ேரஸ்ேர ்தாட்சண்யஙகள, 
ப்வ்ஷஙகள நமக்பக புரியா்த சில குபரா்த 
அ ம ல க ள  ஆ கி ய ்வ ற் றி னூ ப டை  எ ன் 
எண்ணஙகமளக் பகாரம்வபேடுத்த முடியா்த 
ஒரு ்தாேம்்தான் என்மன மீண்டும் மீண்டும் 
எழுததுக்கு விரட்டுகிறது. அ்தா்வது, பநரடி 
சந்திபபுகளின் போது என் ்வாரதம்தகள, 
அ்வற்றின் அரத்தஙகளுக்கு அபோற்ேட்டு என் 
ேவுதிக ஆகிருதி, முகததின் ்தன்மம ஆகியம்வ 
கூடை எதிராளியிடைம் சா்தக, ோ்தக விமளவுகமள 
ஏற்ேடுததிய்வண்ணம் இருக்கின்றன. இந்்த 
சம்ோ்ஷமணக்கும் ஒரு மறுேக்கம் உண்டு. 
நீஙகள்தான் அந்்த மறுேக்கம். உஙகள 
எதி்ராலிகபள இ்சசம்ோ்ஷமணக்கு முழுமம 
்தரப்வண்டும், எத்தமனக்்கத்தமன இந்்த 
எதி்ராலிகள முதிர்சசியும் நுட்ேமும் 
மிக்கன்வாயிருக்கின்றனப்வா, அத்தமனக்கத்தமன 
நம்மிரு்வருக்குபம மகிழ்சசியும் ேயனும் 
்தரக்கூடிய்தாக இந்்த முழுமமயின் ப்தடைல 
அமமயும், என அக்கடி்தம் நிமற்வாகிறது. 
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'ஆனால நமது அரசியலமமபபில ேண்மடைய 
ோர்தததில ்தனிதது்வமான அரசியலமமபபு 
்வளர்சசி ேற்றி எதுவும் குறிபபிடைபேடைவிலமல. 
மனுவின் சட்டைஙகள ஸ்ோரடைாவின் மலகரகஸ் 
அலலது ்ேரசியாவின் பசாபலானுக்கு முன்பே 
எழு்தபேட்டைம்வ. இன்று்வமர மனுஸ்மிருதியில 
வி்வரிக்கபேட்டுளள  அ்வரது சட்டைஙகள 
உலகத்தால போற்றுபேடுகின்றன மற்றும் அம்வ 
்த ன் னி ்ச ம ச ய ா ன  கீ ழ ப ே டி ்த ம ல யு ம் 
இணக்கதம்தயும் ் ்வளிபேடுததுகின்றன. ஆனால 
நமது அரசியலமமபபு ேண்டி்தரகளுக்கு அது 
ஒன்றும் இலமல.' (Organizer in an editorial 
on November 30, 1949 (qt. from KNOW THE 
RSS: BASED ON RSS DOCUMENTS -  
Shamsul Islam)

'மததியமாநிலம், பீஹார மற்றும் ோம்பே 
ஆகிய மாநிலஙகளில ஆர.எஸ்.எஸ். அமமபபு 
மிகவும் ்வலிமம மிக்க்தாக உளளது.  ஆர.எஸ்.
எஸ். அமமபபு அரசியலரீதியான ்வரத்தக 
அமமபபு. இ்தமனப ோசிசக் கண்பணாட்டைமுளள 
தீவிர்வா்த அமமபோக உரு்வாக்கத 
்தனது முழு ேலதம்தயும் ் சலுததி 
்வருகிறது. ' (பிரிட்டிஸ்-இந்திய 
அரசாஙகததின் சுற்றறிக்மக மார்ச 
16, 1944) 

இந்தியத துமணக்கண்டைம் 
இன்று  ே ா சி ச த தின்  உ ்ச ச 
்வளர்சசிமய பநாக்கி நகரந்து 
்காண்டுளளது.   ்ஜரமானிய 
ஹிட்லர கம்யுனிச ்்தாழிற்சஙகம் 
்வழியாக ்வளரந்து, பின்னாளில 
ப ்தசிய  ்்வறிமய  ஊட்டி , 
இன்்வறிமய ்வளரதது, தூய 
ஆரிய ரத்தம் என்கிற மகா 
் ஜ ர ம ா னி ய ர க ள  கு றி த ்த 

கம்தயாடைலகமளக் கட்டைமமதது ோராளுமன்றம் 
்வழியாக ்ஜரமானிய ப்தசதம்த ்தனது 
நாஜிக்கட்சியின் ் ்வற்றி ்வழியாக மகபேற்றினான் 
என்ேது உலகறிந்்த ்வரலாறு .  அ்வன் 
்ஜரமானியரகளின் எதிரமமயாக யூ்தரகமளக் 
கட்டைமமதது அ்வரகமளக் ் கான்்றாழித்தான். 
அப்த ோம்தயில திட்டைமிட்டு ேலப்வறு சதிகள, 
சமரசஙகள, ் நழிவு சுழிவுகள, இரட்மடை நாக்கு 
பே்சசுகள, ஏற்ற இறக்கஙகள ்வழியாக எண்ணற்ற 
்ோயகள, புமனவுகள, கட்டுக்கம்தகமளக் 
கட்டைமமதது, ேரந்துேட்டை மக்கமள நம்ேம்வதது, 
இந்திய நாஜிகள என்று ்சாலலும் அளவிற்கு 
இன்று ோஜக என்ற கட்சியின் ்வழியாக 
இந்துதது்வ காவி சஙேரி்வாரகளின் ்தாயக் 
கழகமான 'ப்தசிய ்தன்னார்வ பசம்வபேமடை' 
என்கிற 'ராஷடீரிய சுயம் பச்வக்(RSS) 
அமமபோனது இந்திய மமயநீபராட்டை 
அரசியலில அதிகாரததில அமரந்துளளது. 
இந்துதது்வா  என்ற ்ேயரில இந்திய 
்ேரும்ோன்மம  மக்களுக்கு எதிராக முஸ்லிம்கள, 
கிறிதது்வரகமள கட்டைமமக்கிறது.  அ்வரகமள 

்த னி ம ம ப ே டு த ்த வு ம் , 
ந ா டு க டை த ்த வு ம் , 
் க ான்்ற ாழிபே ்த ற்கும ான 
வி்ஷமமான சதிததிட்டைஙகமள 
தீட்டிக் ் காண்டுளளது.   1925-ல 
ஒரு  ்த ச ர ா  ேண்டிமகயின் 
விஜய்தசமி அன்று ் ஹட்பக்வரால 
நாக்பூரில து்வக்கபேட்டை இந்்த 
அமமபபு கடைந்்த 97-ஆண்டுகளாக 
இ ந் தி ய  ம ம ய நீ ப ர ா ட் டை 
அரசியலுக்கு ்வந்்த கம்தமய 
வி ்வ ரி க் கு ம்  நூ ப ல  ஏ . ஜி . 
நூரானியால எழு்தபேட்டுளள 
"ஆர.எஸ்.எஸ்.சும் ோ.ஜா.க.வும்".

2024-ல நூற்றாண்மடை அமடையும் 

மூன்று ்ாந்தி்ள் படுத்ாரலயும் 
இந்துததுவ பாசிச எழுச்சியும்

- ஜமபோைன்

ோரதி புத்தகாலயம்  
விமல: 70 ேக்கம்: 176 

நூல அறிமு்கம்
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்தருணததில இந்திய அரசின் அதிகார பீடைததில 
அ்தன் பசயான ோஜக அமரந்து்காண்டு 
இந்துதது்வதம்தயும், ்்வறுபேரசியமலயும் 
ேரபபி, ஆர.எஸ்.எஸ். அமமபபின் நீண்டைகால 
திட்டைதம்த நிமறப்வற்றும் ்சயலபோக்கில 
அ்வசரம் காட்டி ்வருகிறது.  இந்்த்ச சூழலில 
ஏ.ஜி. நூரானியின் இந்துதது்வா குறித்த ் ்தாடைர 
நூலகள குறிதது உமரயாடை ப்வண்டியதும், 
அ்வற்மற இடைதுசாரிகள ்வாசிக்க ப்வண்டியதும் 
அ்வசியம்.  அ்வரின் The RSS and BJP: A 
division of labour" என்ற 2000-ஆம் ஆண்டு 
்்வளி்வந்்த  இந்நூல ோரதி புத்தகாலயத்தால 
2004 ஆம் ஆண்டு ்தமிழில இலக்கு்வன் 
என்ே்வ ர ா ல  ்ம ாழி்ேய ர க் க ப ேட்டு 
்்வளி்வந்துளளது.  சிற்சில ்மாழி்ேயரபபு 
சிக்கலகள ்தவிரதது சரளமான நமடையில 
்மாழி்ேயரக்கபேட்டுளளது.   

இந்நூல எழு்தபேட்டை காலததில ோஜக 
அதிகாரததிற்கான ப்வட்மகயில ேல பிராந்திய 
கட்சிகளுடைன் கூட்டைணியும், ோேர மசூதி 
இடிபபிற்கு பிறகான அரசியல சூழமல ்தனது 
்வகுபபு்வா்தததிற்கு ஏற்ே மாற்றிக் ்காண்டும் 
இருந்்தது.  ோஜக அதிகாரததிற்கான ேயணததில 
ஒரு முக்கியமான இடைதம்த அமடைந்திருந்்த 
காலகட்டைம்.  இரண்டுமுமற அதிகாரதம்த 
சும்வததிருந்்த ப்வட்மகயில, சஙேரி்வார என்கிற 
ேல அமமபபுகளின் ்வழியாக ்தனது ஆக்படைாேஸ் 
கரதம்த விரிவுேடுததி, முழுக்க முழுக்க அரசு 
மற்றும் ்தனியார நிறு்வனஙகமளக் மகயகபேடுததி 
்தன்மன, ்தனது அதிகாரதம்த உறுதிபேடுததிக் 
்காண்டிருந்்த காலம்.  அக்காலகட்டைததில 
இந்துதது்வ அமமபபுகளின் புகழ்ேற்ற 
'இரட்மடை நாக்கு' உறுதி்மாழிகள, காமலயில 
ஒன்று மாமலயில ஒன்று என ்வண்ணம் மாற்றி 
பேசும் 'திருபபுமாறி' பே்சசுகள, சஙேரி்வாரின் 
ஒவ்்்வாரு அமமபபும் ஒரு பிர்சசமன குறிதது 
ேல  ்வண்ணஙகளில ்்வளிபேடுததும் 
அறிவிபபுகள, அறிக்மககள என அமனதம்தயும் 
இந்நூல விரி்வாக ேட்டியலிடுகிறது.

ஆர.எஸ்.எஸ். அமமபபு குறிதது எனக்கு 
நிகழந்்த சில அறிமுகஙகமள நிமனவூட்டைக் 
கூடிய்தாக அமமந்திருந்்தது இந்நூலின் ்வாசிபபு.  
அந்்த அமமபபு எபேடி மக்கமளக் க்வரகிறது. 
மூமள்ச சலம்வ ்சயகிறது, அ்தன்பின் எபேடி 

ேல நூற்றுக்கணக்கான அமமபபுகமள உரு்வாக்கி 
அதில மக்கமள அமடையாளபேடுததுகிறது 
என்ேம்த எனது அனுே்வம் ்வழியாக ஒபபிட்டுப 
புரிந்து்காளள முடிந்்தது.   ்ோது்வாக ஆர.
எஸ்.எஸ். முன்ம்வக்கும் ராணு்வ ஒழுஙகு, 
ப்தசியபசம்வ ஆகியம்வ ேளளிகளிபலபய 
து்வக்கபேட்டு விடுகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்ோக ்தமிழநாடு சாரணர இயக்கத 
்தமல்வருக்கான ப்தர்தலில ோஜக ப்தசியக் குழு 
உறுபபினரான ்ஹ்ச. ராஜா அ்வரகள 
போட்டியிட்டு 4 ்வாக்குகள ்ேற்று ேடு 
ப்தாலவியமடைந்்தம்த அமன்வரும் அறிப்வாம்.  
ஏ ன்  இ ்வ ர க ள  உ ய ர நி ம ல ப  ே ளளி 
மாண்வரகளுக்கான சாரணர இயக்கதம்த குறி 
ம்வக்கிறாரகள என்ேது சிந்திக்கபேடு்வதிலமல. 
அப்தபோன்று கலலூரி மாண்வரகளுக்கான 
நாட்டு நலபேணிததிட்டைம் (NSS), ப்தசிய 
மாண்வர ேமடை (NCC) போன்ற அமமபபுகளிலும் 
அ்வரகள முழுமமயாக க்வனம் ் சலுததுகிறாரகள.

நான் உயரநிமலப ேளளியில சாரணர 
இயக்கததில இருந்ப்தன். அப்ோழுது 
்ேரும்ோலும் உளளூர பகாவிலகளில திருவிழா 
பசம்வ, குளம், பகாவில சுத்தம் ்சய்தல 
இதுபே ான்ற  நிகழவுகள்த ான் அதிகம் 
்சயயபேடும்.  நான் சிறு்வயதில தீவிர 
சி்வேக்்தனாக மாற அது ஒரு காரணமாக 
இருந்திருக்கலாம் என்ேம்த பயாசிக்க முடிகிறது.   
அ்தன்பின் பமலநிமலபேளளி ேடிக்கும்போது 
எஙகள ஊரில உளள சிலருடைன் இமணந்து 'படை 
ஆரகமனபச்ஷன்' என்ற்்தாரு நற்ேணி மன்றம் 
ம்வததிருந்ப்தாம். அதில 6 துமறகள, துமறக்கு 
ஒரு ்ோறுபோளர. ப்வமல்வாயபபுத துமற, 
க ல வி த து ம ற ,  அ ற நி ம ல ய த து ம ற , 
்ோதுபேணிததுமற இபேடியான துமறகள 
இருந்்தது.  அதிலும் எஙகள ஊர பகாவிலகளில 
திருபேணி ் சய்தல, உபபிலியபேன் பகாவிலுக்கு 
்வரும் ேக்்தரகளிடைம் அறிமுகம் ஆக்்வன 
சி்வன்பகாவில ்தலபுராணஙகள எழுதிம்வத்தல 
இபேடியான ேணிகபளாடு ேல ் ோதுபேணிகளும் 
்சயது்வந்ப்தாம்.  அப்ோழுது ்தமிழீழப 
போராட்டைததில எஙகள ஊருக்கு அருகில 
முகாமிட்டிருந்்த ஈபிஆரஎலஎப (EPRLF) என்ற 
ஈழபோராட்டைக்காரரகளுக்கு தீோ்வளி அன்று 
ேலகாரஙகள பசகரிதது ்தரு்தல போன்ற 
ேணிகமள ்சயப்தாம். 
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அக்காலததில எஙகள அமமபமே்ச பசரந்்த 
ஒரு நண்ேர, என்னிடைம் பேச என ஒரு்வமர 
அறிமுகபேடுததினார. பகால்வாலகர ோணியில 
நீளமான ்தாடி, ேரட்மடை ்தமல என ப்வஷடி 
சட்மடையுடைன் காணபேட்டைார.  அ்வர என்னிடைம் 
அறிமுகபேடுததிய இயக்கம் ஆர.எஸ்.எஸ்.  
எஙகள இமளஞர நற்ேணி மன்றதம்த 
்தத்்தடுபேது குறிததும், ்ோது்வான ப்தசிய 
அரசியலும் பேசினார. அதில முரண்நமக 
என்ன்்வன்றால, அந்்த ்மாத்த குழுவில நான் 
மட்டுபம முஸ்லிம். ்தவிரவும் அபபோப்த ேல 
புராணஙகள, ்வரலாறு என ேடிபேது, 
மக்யழுதது ேததிரிக்மக நடைதது்வது, எழுது்வது 
என்று இருந்்த்வன் என்ே்தால என்னிடைம் நீண்டை 
பநரம் உமரயாடினார அ்வர.  இது நடைந்்தது 
1981-82ஆம் ஆண்டுகளில. அ்வரிடைம் நான் 
வி்வாதித்த வி்தததில, பின் என்மன அ்வர 
சந்திக்கவிலமல.  ஆனால, இயக்கததிற்குள 
இந்துதது்வ கருததுகள புக ஆரம்பித்த்தாக 
எனக்கு ஐயம் ப்தான்ற, நான் அந்்த அமமபபில 
ஆர்வம் காட்டைவிலமல.  பின்னால அது 
என்ன்வானது என்றும் ்்தரியவிலமல.  
கூற்வரு்வது இது்தான், ஆரஎஸ்எஸ் என்ற 
இயக்கம் ேல ஆண்டுகளாக ப்வரக்கால 
மட்டைததில  இமளஞரகமள, உளளுர நற்ேணி 
மன்றஙகமள மகயகபேடுத்த து்வஙகிவிட்டைது 
என்ேம்தபய.  

அ்தன்பின் கலலூரியில ேடித்தபோது நாட்டு 
நலபேணித திட்டைததில இமணந்திருந்ப்தன்.  
அஙகு கா்வலதுமறக்கு உ்தவு்தல, பகாவில 
திருபேணிகள, ் ோது்ச பசம்வகள இபேடித்தான் 
ேயிற்றுவிக்கபேட்படைாம் .   குறிபோக 
கும்ேபகாணம் கும்பேஸ்்வரன் பகாவிலில நீண்டை 
நாட்களாக ஓடைாமல இருந்்த ஐந்து ர்தஙகமள 
தூயமமபேடுததி, ்வரணம் பூசிபனாம்.  அந்்த 
திருபேணி சுமார 15 நாட்கள நடைந்்தது.  ஐந்து 
ர்தஙகள நகர்வலம் என அந்்த ஆண்டு 
ப ்த ர த தி ரு வி ழ ா  வி ம ரி ம ச ய ா க 
்காண்டைாடைபேட்டைது.  அதில ஒரு சிறிய 
ர்ததம்த நாஙகபள ்தனியாக இழுதது நகர்வலம் 
்வந்ப்தாம்.  அபபோது எனது ்வகுபபுத ப்தாழன் 
ஒரு்வன் என்சீசீ-யில இருந்்தான்.  அ்வன் 
என்னிடைம் நட்ோக ேழுகு்வான்.  ேல 
்ோதுவி்ஷஙகள பேசுப்வாம். நான் கலலூரியில 
அப்ோழுது இலக்கியம், கவிம்த என்று இருந்்த 

காலம். அந்நண்ேன் ேலமுமற புராணஙகள, 
இதிகாசஙகள ேடிததிருபேம்தயும், இந்திய 
்ததது்வஙகள குறிதது பேசு்வம்தயும் கண்டு, 
இவ்்வளவு ்்தரிந்்த நீ ஏன் இந்து்வாக 
மாறக்கூடைாது என்றும், என்பனாடு சாகாவிற்கு 
்வ ரு கி ற ா ய ா ?  எ ன் று ம்  ப க ட் டை ா ன் .  
அப்ோழுது்தான் எனக்கு ் ்தரியும் கும்ேபகாணம் 
போன்ற நகரஙகளிலகூடை சாகாக்கள, ேயிற்சிகள 
்வழஙகபேடு்வது.  கலலூரியில ேடித்தபோது 
மாரக்சியம் அறிமுகமாகி முழு நாததிகனாக 
மாறி, தீவிரமான ்ோதுவுடைமம மாண்வர 
இயக்கததில ்சயலேட்டுக் ்காண்டிருந்ப்தன். 
அ்சசமயததில்தான் அந்நண்ேன் இபேடி 
இமடையீடு ்சய்தான்.  அ்வன் பிராமண 
சமூகதம்த பசரந்்த்வன் என்ேது ஒரு கூடு்தல 
்சயதி இஙகு.  ஆக, ேளளி கலலூரிகளில 
இருந்ப்த அ்வரகள ்தஙகள ஆட்பசகரிபமே 
து்வக்கிவிடுகிறாரகள.

இவ்்வாறு, ஆரஎஸ்எஸ் ப்வரக்கால மட்டைததில 
கடைந்்த 60-70 ஆண்டுகள இந்தியா்்வஙகும் 
உமழத்ததின் விமளவு ோஜக இன்று ஆட்சியில 
அமரந்துளளது.  மிக எளிமமயாக அ்தனால 
இமளஞரகமளயும், கட்சிகளில ேணியாற்றும் 
ஆட்கமளயும் ்வமளக்க முடிந்துளளது.  அ்தற்கு 
காரணம் அது ்தனது அரசியல நிறதம்த 
மமறதது, ்தன்மன ஒரு ேண்ோட்டு இயக்கமாக, 
்்தாண்டு ்சயயும் இயக்கமாக, பசம்வ 
அமமபோக காட்டியப்த. ஆனால உண்மமயில 
அவ்வியக்கம் ப்தாற்றுவிக்கபேட்டைது, அ்தன் 
இந்துதது்வ அரசியல, அ்தன் உளளிருக்கும் 
ம்த்்வறியும், பிறம்த்்வறுபபும், ்வரலாற்று திரிபு 
என ேலவும் இந்நூலில வி்வாதிக்கபேட்டுளளது.  
்தன்மன ஒரு ்்தாண்டு இயக்கம், ேண்ோட்டு 
அமமபபு என்கிற முகததிமரயிலிருந்து ோஜக 
என்ற அரசியல இயக்கம் ்வழியாக எபேடி 
்்வளிபேடுததுகிறது என்ேப்த இந்நூலின் மமயக் 
கருத்தாடைல. ஆரஎஸ்எஸ் ேல மககளும், ேல 
்வாயகளும் ்காண்டை ஒரு பேருடைல.  அ்தன் 
ேல உறுபபுகபள எண்ணற்ற இயக்கஙகள.  அது 
ேண்ோடு, ப்தசியம் என்று பேசு்வது எலலாம் 
இந்்த பேருடைலின் அரசியபல.  இந்துதது்வ 
அரசியல ஒரு்வருக்குள நுமழந்துவிட்டைால, 
அ்வர ்தனது உடைமல ஒரு இந்துத்த்வ 
ப ்த சி ய உ டை ல ா க  க ட் டை ம ம த து க் 
்காண்டுவிடுகிறார.  இதுப்வ அ்தன் உடைலரசியல. 
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இபேடியான உடைலகமள கண்டைமடைய எலலா 
மட்டைஙகளிலும் அது ஒரு இயக்கதம்த 
கட்டைமமததுளளது.  ஒவ்்்வாரு உளளுர 
பிர்சசமனகளிலும் ்தன்மன ஈடுேடுததிக் 
் க ாளகி றது .  ்தலி தது களுக்கு  ஒன்று , 
ேழஙகுடிகளுக்கு ஒன்று, ்ேண்களுக்கு ஒன்று, 
சாதுக்களுக்கு ஒன்று, மாண்வரகளுக்கு ஒன்று 
என ேல நிறு்வன அமமபபுகளும், கலவி 
நிறு்வனஙகள,  ்்தாண்டு நிறு்வனஙகள என 
்்வவ்ப்வறு ்வடி்வஙகளிலும் அவ்வியக்கம் 
இயஙகு்வம்த  இந்நூலில ஆஙக ாஙபக 
சுட்டிக்காட்டுகிறார.  ஆசிரியர முழுக்க 
ஆரஎஸ்எஸ் ்தன்மன அரசியலற்ற இயக்கம் 
என்று  ் ச ா ல்வதும் ,  அ ்தன்  திரிசூல 
அமமபபுகளான ோஜக (அரசியல பிரிவு), 
விஎ்சபி (சாதுக்கள பிரிவு), ேஜ்ரங்தள (இமளஞர 
பிரிவு) என்ற மூன்று முக்கிய அமமபபுகளும் 
எ ப ே டி  இ ய ங கு கின் ற ன ,  அ ்வ ற் றி ன் 
ப ்வ ம ல ப பி ரி வி ம ன க ள  எ ப ே டி 
ஒ ழு ங க ம ம க் க ப ே டு கி ற து  எ ன் ே ம ்த 
அவ்வியக்கததினரின் நடை்வடிக்மக, அ்தன் 
்தமல்வரகளின் பே்சசுக்கள ஆகிய்வற்றின் மூலம் 
வி்வரிக்கிறது.

இந்நூல ஏழு ்தமலபபுகளில ஆரஎஸ்எஸ் 
ோஜக ப்வமலபபிரிவிமனகள குறிதது பேசுகிறது.  
ஆரஎஸ்எஸ் து்வக்கிய ்வரலாறு, அ்தன் 
்ததது்வமாக ்வடி்வமமக்கபேட்டை இந்துதது்வா, 
அ்தமன உரு்வாக்கிய பகால்வாலகர குறிதது 
அ்வரது நூலகளில இருந்து ஆ்தாரஙகளுடைன் 
எபேடி இரட்மடை ந ா க்குடைன் அ்வர 
்சயலேட்டைார என்ேம்த வி்வரிக்கும் ேகுதிகள 
முக்கியமானம்வ.  காந்தி, பநரு, ேபடைல 
இ்வரகளுடைன் அ்வர ்காண்டிருந்்த முரண், 
பிரிட்டிஸ் அரசிற்கு சா்தகமாக நின்று காஙகிரமஸ 
எதிரத்தது என ்வரலாற்றின் அந்்த ேக்கஙகமள 
நம்முன் விரிதது ம்வக்கிறார. அறிமுக உமரயில 
ோசிச ஹிட்லரின் நிகழவு ஒன்றுடைன் து்வஙகி, 
ோஜக என்ற கட்சியின் கூட்டைணி ்தந்திரஙகள, 
்த ன் மன  ஒ ரு  அ ர சி ய ல  க ட் சி ய ா க 
நிமலநிறுதது்வ்தற்கான முயற்சி ஆகியம்வ 
அறிமுகபேடுததுகின்றார.  ோ.ஜ.க. இவ்்வாறு 
அதிர்ஷடை்வசமாக ்ேற்ற ்்வற்றிகளுக்கு 
ம்த்சசாரேற்ற கட்சிகளுக்கிமடைபய நிலவிய 
ஒற்றுமமயின்மமக்கும், பி.வி. நரசிம்மராவ் அரசு 
(1991-96) ோேர மசூதி இடிபபில உடைந்ம்தயாக 

இருந்்த்தற்கும் ்ேரிதும் நன்றிக்கடைன் 
ேட்டிருக்கிறது. (ேக். 19) என்ேம்த ோஜக 
இரண்டு ோராளுமன்ற உறுபபினரகளில இருந்து 
96ஆம் ஆண்டு 161 மற்றும் 98ஆம் ஆண்டு 180 
இடைஙகமளயும் ் ேற்று ்வாஜபேயி ்தமலமமயில 
ஆட்சியமமத்த ்வரலாற்மற அமடைந்்த அ்தன் 
இரட்மடை நாக்கு ்தந்திரஙகமள, ்வஞ்சகதம்த, 
ஏமாற்று ப்வமலமய அம்ேலபேடுததுகிறார.  
ேக்.22ல ஆர.எஸ்.எஸ். கூறும் மா்ேரும் ஐந்து 
்ோயகமள அம்ேலபேடுததுகிறார. 

"ஆ ர . எஸ் . எஸ் :  கண்பணாட்டைமும் 
்காளமககளும்" என்ற ்தமலபபில சா்வரக்கர 
து்வஙகி, பகால்வாலகர ்வமர இந்துதது்வ 
கண்பணாட்டைம் எபேடி உரு்வாக்கபேட்டைது, 
அ்தன் ்காளமககள என்ன என்ேம்த 
வி்வரிக்கிறார.  குறிபோக பகால்வாலகர 
இந்துதது்வ சிந்்தமனமய எந்்த ்வரலாற்று 
ஆ்தாரஙகளும் இன்றி, புராண, இதிகாச 
அடிபேமடைகளில உரு்வாக்கி, ்ஜரமானிய 
இன்வா்தததுடைன் ஒபபிடைத்தகுந்்த்தாக, இந்து 
ம்தம் என்ேம்த ஒரு இனமாக மாற்றும் 
ப்வமலமய ்தனது ேகட்டைான ்மாழிகளில 
கட்டைமமக்கிறார.  ஒபர கலா்சசாரம், ஒபர 
ப்தசியம், ஒபர நாடு என்ே்தாக இந்துதது்வாம்வ 
ஒரு கருததியலாக ்வடி்வமமக்கிறார.  ேல 
்தமலகமளக் ்காண்டை பூ்தமான ஆர.எஸ்.எஸ். 
(ேக்.30) என்ற உரு்வகதம்த  மிக்சசரியாக 
வி்வரிக்கிறார நூரானி. 1925ல உரு்வாக்கபேட்டை 
அந்்த அமமபபு, அரசின் ேல நிரேந்்தஙகளுக்குப 
பின் எழுததுபூர்வமான சட்டைம் 1949 ஜூன் 
மா்தததில்தான் ் ்வளியிடைபேட்டைது.  ஆக, எந்்த 
அமமபபு விதிகளும் சட்டைமுமின்றி 24ஆண்டுகள 
இந்திய சு்தந்திரப போராட்டை காலஙகளில 
இயஙகிய ஒரு அமமபோக இருந்து்வந்துளளது.  
அ்தனால அது முழுக்க காஙகிரஸ் எதிரபபு 
பிரித்தானிய ஆ்தரவுநிமல எடுபேதும் , 
சூழலுக்பகற்ற ்தனது சுயநல ப்வட்மகக்கு ஏற்ே 
மாறிக்்காள்வதுமாக இருந்து ்வந்துளளது.

'ஒரு ப்தசம்' என்ே்தற்கான பூபகாள அமமபபு, 
இனம், ம்தம், கலா்சசாரம், ் மாழி ஆகிய ஐந்து 
கூறுகமள உளளடைக்கியது்தான் ஒரு ப்தசம் என்று 
பகால்வாலகரின் நூல குறிபபிடுகிறது. (ேக். 37).  
இந்்த ஐந்து அடிபேமடைகளிலும் இந்தியாம்வ 
ஒரு ப்தசமாக கரு்தமுடியாது என்ேம்த விரி்வாக 
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வி்வரிக்காமல விட்டுவிடுகிறார நூரானி.  நூல 
முழுக்க ோஜகவின் சந்்தரபே்வா்த அரசியமல 
மமயபேடுதது்வ்தால, அடிபேமடையான இந்்த 
விளக்கதம்த கடைந்து ்சன்றுவிடுகிறார.  இன்று 
இந்துதது்வா இந்்த புளளியில்தான் ஒபர ப்தசம், 
ஒப ர  ேண்ோடு ,  ஒபர  ்மாழி என்ற 
கருத்தாக்கதம்த முன்ம்வக்கிறது.  அ்தன்பின் 
அமமந்துளள ்வரண - ்வரக்க ப்வறுோடுகமள 
மூடிமமறக்கிறது.  ம்ததம்தயும், ேண்ோட்மடையும் 
ஒபர ்சாலலாடைலுக்குள திணிக்க முயலும் 
அரசியமல ்தஙகளது உயரசாதி நலனுக்காக 
்சய்வம்த மூடிமமறக்கிறது பகால்வாலகரின் 
்வா்தஙகள .   " ச க் ர்வ ரததி ஆகாமபல 
சாம்ராஜயதம்த ஆளும்" ்தனது ராஜகுரு 
பிராமண மனு்வா்ததம்த மூடி மமறதது, ் மாத்த 
இந்தியாம்வயும் மனு்வா்த ்வரணாசிரமபேடி 
ஆள்வ்தற்கான ப்வட்மகமய மமறததும் 
் ச ா ற் ஜ ாலங களில  ஈடுேடும்  ஒன்ப ற 
பகால்வாலகரின் "சிந்்தமனக் ்காதது" என்கிற 
இந்துதது்வரகளின் மேபிள.  

பகால்வாலகர ஒரு குழந்ம்த பிறக்கும்போப்த 
இந்து்வாக பிறக்கிறது, மற்ற ம்தஙகமளபபோல 
ஞானஸ்்தானம், சுன்னத போன்ற சடைஙகுகளால 
ம்தம் மாறு்வதிலமல என்கிறார.  அடிபேமடையில 
உேநயனம் என்ேதும், இருபிறோளரகள 
என்ேதுபம பிராமண - ப்வ்த - ம்தததின் 
(அ்தா்வது இன்று 'இந்து' ம்தம் என்று ஏமாற்றித 
திரியும்)  அடிபேமடை. அதுப்வ சாதியதம்த, 
்வருண்தரமதம்த காபே்தாக உளளது. அம்பேதகர 
திரும்ே திரும்ே இந்து 'துவிஜரகள' எனபேடும் 
இருபிறபோளரகள உயரசாதிகளாகவும், இது 
மறுக்கபேட்டை (பூனூல அணிய ்தகுதியற்ற) 
சூததிரரகள ,  ்வரணகலபபில உரு்வான 
ேஞ்சமரகள கீழசாதியாக, இழிசாதியாக 
ம ா ற் ற ப ேட்டை ்க ாடுஙப க ான்மமமய 
சுட்டிக்காட்டியுளளது பகால்வாலகர அறியா்த்தா? 
இது எத்தமன ்ேரிய  ஏமாற்றுப்வமல.  
இஸ்லாமிய ,  கிறிதது்வ ம்தமாற்றஙகள 
நிகழந்்த்தற்கான ்வரலாறு பிராமண-ப்வ்த-ம்த 
்வரணாசிரம ்காடுஙபகான்மமபய காரணம் 
என்ேதும், கீழசாதியாக்கபேட்டை சூததிரரகளும், 
இழிசாதி என ஒதுக்கபேட்டை ேஞ்சமரகளுபம 
ம்தமாற்றததிமன ஏற்ற்வரகள என்ேப்த ்வரலாறு.  
( இ ந் து ம ்த க்  ப க ா டு ங ப க ா ன் ம ம ம ய 
அறிந்து்காளள ்தரமகீரததி அடிகளின் 

"இந்தும்தக் ்காடுஙபகான்மம ்வரலாறு" என்ற 
நூமல ்வாசிக்கலாம். அதில பிராமணரகள 
எபேடி இந்தும்ததம்த  ்காடுஙபகான்மமயாக 
மாற்றினாரகள என்ேது பேசபேடுகிறது.)  
்தமிழகததில மச்வ கழுப்வற்றததில ்தபபிய 
இலலறம் சாரந்்த சமண, ்ேௌத்தரகபள 
இஸ்லாமியரகளாக மாறிய்தாக ்தமிழக முஸ்லிம் 
்வரலாறு கூறுகிறது (ோரக்க "முஸ்லிம்களும் 
்தமிழகமும்" எஸ்.எம். கமால).  ஆக, பிராமண 
ப்வ்த ம்த ்வரணாசிரம ்காடுஙபகான்மமமய 
மீண்டும் அரசின் இமறயாண்மம ்வடிவில 
ோசிச அரசதிகாரமாக நிமறப்வற்றப்வ இன்று 
இந்துதது்வரகள முயலகிறாரகள என்ேது 
்்வளளிமடைமமல.

'அதிகாரததில இருபே்வரகளுக்கு உடைந்ம்தயாக 
்சயலேடு்வது ஆர.எஸ்.எஸ். அமமபபின் 
்வழக்கமான நமடைமுமறயாக  இருந்து 
்வந்துளளது.'(ேக். 69) என்று கூறும் நூரானி, 
இந்திராகாந்தி ஆட்சியிலும், அ்வரது அ்வசரகாலம் 
நமடைமுமறபேடுத்தபேட்டை காலததிலும், அந்்த 
அமமபபின் நடை்வடிக்மக எபேடி இந்திராம்வ 
பு க ழ ்வ ்த ா க  அ ம ம ந் ்த து  எ ன் ே ம ்த 
சுட்டிக்காட்டுகிறார.  1960-70கள குறிபோக 
ேஙகாளப்தச பிரிவிமனக்காலததில நிகழந்்த 
இந்திரா காந்தி, பகால்வாலகர இமடையிலான 
கடி்தப போக்கு்வரததுகள மக்களிடைம் 
க்வனபேடுத்தபேடைாமல போனது விந்ம்தயானது 
என்ேம்த சுட்டிக்காட்டி, அதில இந்திராம்வ 
ஆ்தரிதது பகால்வாலகர எழுதிய கடி்தஙகள 
சில்வற்மற பமற்பகாளாகத ்தருகிறார.  அ்தன் 
பின் ்தமலமமக்கு ்வந்்த ப்த்வரஸ் இந்திரா 
ஆ்தரவு நிமலமய எடுத்தார என்ேதுடைன், 'ப்தசிய 
அரசியலில சஞ்சய காந்தி ்வலிமமமிக்க 
்தாக்கதம்த ஏற்ேடுததினார.  இ்தற்கு அ்வரது 
குடும்ேப பின்னணி மட்டும் காரணமலல.  
அ்வரது ்தனிபேட்டை குணஙகளும் ஆளுமமயும் 
இ்தற்கான காரணஙகளாகும்" என்றும் ப்த்வரஸ் 
குறிபபிட்டுளளார (ேக். 69).  இந்திரா காந்திமய 
ஒரு 'அரசியல இந்து' என்று எழுதியது 
ஆரகமனசர (ேக். 69).  ோஜகா வும், 70-80கால 
இந்திராவின் காஙகிரஸும் ோசிசததின் இரண்டு 
முகஙகளாகப்வ ்சயலேட்டைன. காஙகிரமஸ 
உளளிருந்்த ஆர.எஸ்.எஸ்.  நுண்கிருமி போல 
அரிக்கத து்வஙகியம்த உணரமுடிகிறது.  அது 
இந்திராவிற்கு மாற்றாக சஞ்சய காந்திமய 



74 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட், 2020

முன்னுக்கு ்காண்டு்வந்்ததும், அ்வர விமான 
விேததில மரணமமடைந்்ததும், அ்வரது மமனவி 
பமனகா காந்தி இன்று சஙேரி்வார அதிகாரததில 
அமம்சசராக இருபேதும் ஒரு்வமக அரசியல 
சிதது விமளயாட்படைா என்று எண்ணத 
ப்தான்றுகிறது.

இரண்டைாம் ேகுதியில ஆர.எஸ்.எஸ். 
கண்பணாட்டைதம்த விரி்வாக விளக்கிய்தன் 
் ்த ாடை ர ்ச சி ய ா க ,  " ச ங  ே ரி ்வ ா ரமும் 
பிரிட்டிஷகாரரகளும்" என்ற அடுத்த ேகுதியில 
பிரித்தானிய ஏகாதிேததியததிடைம் காஙகிரமஸ 
எதிரதது ்தஙகள அதிகாரபபோட்டிக்காக, 
அடைஙகி ஒடுஙகி சமசரம் ்சயது்காண்டை 
்வரலாற்மற ஆ்தாரஙகளுடைன் வி்வாதிக்கிறது 
இந்நூல.  விரி்வாகப பேசபேடைப்வண்டிய 
இபேகுதி ோஜகவின் ்வரலாபற நூலின் மமயம் 
என்ே்தால ஒரு கட்டுமர அளப்வ சுருக்கமாக 
பேசபேட்டுளளது.  சியாம் பிரசாத முகரஜிமய 
எபேடி சா்வரக்கர கண்டுபிடிதது, அ்வமர 
ம்வதது பிரிட்டிஸ் ஏகாதிேததியததுடைன் சமரசம் 
்சயது அதிகாரதம்தப பிடிக்க முயன்றனர 
என்ேதுப்வ இபேகுதியின் மமயமான கருததுமர.  
இ க் க ால கட்டைததில  ச ா்வ ர க் கரு க்கும் , 
பகால்வாலகருக்கும் இமடையில யார ் ேரிய்வன் 
என்கிற அதிகார போட்டி நிலவியம்தயும் 
(ேக்.75) சுட்டிக்காட்டுகிறார.  

'இரண்டு ப்தசஙகள' என்ற ந்சசுத ்தன்மமயுளள 
்காளமகமய 1939ஆம் ஆண்டில ்தான் ஜின்னா 
மு்தன்முமறயாக முன் ்மாழிந்்தார.  1940ஆம் 
ஆண்டில ்தான் ந ாட்டுப பிரிவிமனக் 
பகாரிக்மகமய அ்வர முன்ம்வத்தார. அப்த 
்காளமகமய 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னபர 
'இந்துதது்வா' என்ற ்தமது நூலில சா்வரக்கர 
்்வளியிட்டிருந்்தார. (ேக்.77) இது ஏற்கனப்வ 
அறிந்்த ஒன்று என்றாலும், இக்கருதது ்வாசிபபில 
உரு்வாக்கும் சிந்்தமன அ்வரகளது திட்டைஙகள 
ேற்றிய ஒரு சட்டைகதம்த ்தருகிறது. சஙேரி்வார 
முஸ்லிம் ் ்வறுபபு என்ற ் நருபபு ்வமளயதம்த 
உரு்வாக்க அ்வரகள கூறிய காரணம் ோர்தத்தாமய 
இரண்டைாக ் ்வட்டினர என்ேப்த.  உண்மமயில 
இந்்த இருப்தசக் பகாட்ோடு என்ேம்த மு்தலில 
பேசிய்வரகள அலலது இந்்த ப்தசம் இரண்டைாக 
து ண் டை ா டை ப ே டை  ப ்வ ண் டு ம்  எ ன் று 
ஆமசபேட்டை்வரகள அ்வரகபள.  இபேடி ஒரு 

கருத்தாக்கதம்த உரு்வாக்கி பிறகு அம்த 
இஸ்லாமிய அமமபபுகள ஏற்று ்தஙகள கருத்தாக 
்்வளிபேடுததியபின், அ்வரகமள குற்ற்வாளியாக 
மாற்று்வது.  இது அ்வரகளின் ஒரு உததி.  
இந்தியா இரண்டைாக பிரிந்்தால, அம்த ம்வதது 
்ேரிய பிரிவிமனக் கல்வரதம்த உரு்வாக்கி 
்தஙகளது அரசியலுக்கான அடிபேமடை 
உளவியமல, பிம்ேஙகமள, ்காடுஙகனவுகமள 
உரு்வாக்கிவிடை முடியும்.  அம்த ம்வதப்த 
அதிகாரதம்த மகபேற்றிவிடை முடியும் என்ேப்த 
அ்வரகளது திட்டைம்.  அடிபேமடையில இந்து 
மக்கள என்று குறிக்கபேடும் ்ேரும்ோன்மம 
இந்தியரகளின் நலனுக்கான அமமபபு அது்வலல 
என்ேம்த இத்தமகய நடை்வடிக்மககள 
்்வளிபேடுததுகிறது. காந்திமயக் ் கான்றதுடைன் 
முடியும் மூன்றாம் ேகுதி, ஆர.எஸ்.எஸ். 
அமமபபும் காந்தியும்" என்ற அடுத்த ேகுதியில 
காந்தியுடைன் அ்வரகளது அமமபபு உரு்வாக்கிய 
எதிரபமேயும் அ்தன் உ்சசமாக அ்வர 
ேடு்காமலயில முடிந்்தம்தயும் ேலப்வறு 
அறிக்மககள, சான்றுகளுடைன் விளக்குகிறது.  
காந்தி பகால்வாலகர சந்திபபு, அந்்த அமமபபு 
ேற்றிய காந்தியின் மதிபபீடு, பநரு ்்தாடைரந்து 
அந்்த அமமபபு எபேடி ஒரு ்வகுபபு்வா்த மக்கள 
விபரா்த, இந்திய ப்தச விபரா்த அமமபோக 
்வளரும் என்ேம்த முன் அனுமானம் ்சய்தம்த 
வி்வாதிக்கிறது. ேபடைலின் ்மன்மமயான 
அணுகுமுமற ,  அ்வர  ஆர . எஸ் . எஸ் .ஐ 
மமயநீபராட்டைததில இமணக்க எடுத்த முயற்சி 
ஆகிய்வற்மற விமரசனரீதியாக அணுகுகிறது 
இந்நூல.  

பிரிவிமனயால சஙேரி்வாரம் ்ேருமளவில 
ஆ்தாயம் அமடைந்்தது.  காந்திஜியின் ேடு்காமல 
இ்தமன ்தடுதது நிறுததியது.  ்தாபன ஏற்ேடுததிக் 
்காண்டை காயததின் ோதிபபு இன்னமும் 
சரி்சயயபேடைவிலமல.  ஆர.எஸ்.எஸ். மற்றும் 
ோஜகவுக்கு ஓரளவு அரசியல அந்்தஸ்தது 
கிமடைபே்தற்கு 30 ஆண்டுகள பிடித்தன.  அது 
அ்வசர நிமல காலம் அ்வரகளுக்கு ்தந்்த ேரிசு.  
ஆட்சி பீடைததிற்கு அருபக்வர அ்வற்றிற்கு 
40ஆண்டுகள பிடித்தது.  அபயாததிப 
பிர்சசமனமய எழுபபிய்தால ஆட்சிமய பிடிக்க 
முடிந்்தது என்று அத்வானி கூறியது இஙகு 
நிமனவுகூரத ்தக்கது. (ேக். 80-81) இது ஒரு 
்வரலாற்மற அ்தன் உளளாரந்துளள ்தளததின் 
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்வழியாக ்வாசிக்கும் முயற்சி அலலது நமது 
்வாசிபபு இம்த உணரதது்வது ஆர.எஸ்.எஸ்.-
ோஜக என்கிற அமமபபின் ஆழ்தளததில 
இருக்கும் ஒரு்வமக ்்வறுபபு அரசியமல 
்்வளிபேடுதது்வ்தாக உளளது. இபேகுதியில 
காந்தி ேடு்காமல து்வஙகி ோேர மசூதி 
இடிப பு்வம ரயில ான  அவ்்வமமபபின் 
"்ோயயிபல பிறந்து ்ோயயிபல ்வளரந்்த" 
முமற ,  அ்வதூறுப பிர்சசாரஙகள என 
அதிகாரதம்தப பிடிக்க அ்வரகள ஆடிய 
ஆட்டைஙகள வி்வரிக்கபேட்டுளளது. 

"சர்வாதிகாரக் கண்பணாட்டைமுளள ஒரு 
்வகுபபு்வா்த அமமபபு" என்று ஆர.எஸ்.எஸ். 
ேற்றி காந்திஜி மதிபபீடு ்சய்தார. (ேக். 90) 
என்ேம்தக் குறிபபிடுகிறார இந்நூலில.  காந்தி 
ஒரு ் ேரும் ்தமடையாக இருந்்தார அ்வரகளுக்கு. 
ஆர.எஸ்.எஸ்.ஸின் இந்திய கா்வலன் மற்றும் 
"ப்தசேக்்த" கருத்தாக்கஙகளின் ்ோயமமமய 
காந்தியின் உண்மமயான இந்திய கா்வலன் என்ற 
மஹாதமா பிம்ேமும், உண்மமயான ப்தசேக்தியும் 
மக்களிடைம் நிரூபிததுக் ்காண்டிருந்்தது.  
அ்தா்வது அ்வரகளின் போலித்தனதம்த 
அம்ேலபேடுத்த்வ்தாக இருந்்தது காந்தியின் 
இருபபு.  அம்த நீக்கிய்தன் ்வழியாக அ்வரகள 
அடிபேமடையான ்தமடைக்கல  ஒன்மற 
்தகரத்தாரகள.  அ்வரகள அதிகாரம் ் ேற ோேர 
மசூதிமய ்த க ர த ்த ்த ற்கும் ,  க ா ந்தியின் 
ேடு்காமலக்கும், பகாதரா ரயில சம்ே்வததிற்கு 
பிந்ம்தய குஜராத ேடு்காமலகளுக்கும் எந்்த 
விததியாசமும் இலமல.  ்தமடைக் கற்கமளத 
்தகரபே்தற்கான ஒரு நீண்டை ்வரலாபற 2014ல 
அ்வரகள பமாடியின் ்தமலமமயில ்ேற்ற 
அதிகாரம்.   2019ல அ்வரகளது திட்டைஙகள 
மு ழு ம ம யு ம்  ் ச ய ல ே ா ட் டி ற் கு 
்காண்டு்வரு்வ்தற்கான அ்வசரமும் என்று 
இந்நூமலத ்்தாடைரந்து நம்மால இந்துதது்வ 
சக்திகமள சஙேரி்வாரஙகளின் ்சயலகமள 
பம்லடுதது்ச ்சன்று ஆயவு ்சயயமுடியும்.

ேகுதி:5-ல "ஆர.எஸ்.எஸ். சின் முன்னணி 
அமமபபுகள: ோஜக - விஎ்சபி - ேஜ்ரங்தள 
என்ற திரிசூல அமமபபுகள" என்ற ்தமலபபின்கீழ, 
சஙேரி்வார ப்வமலததிட்டைஙகள எபேடி 
மு ம ற ப ே டு த ்த ப ே ட் டு 
நமடைமுமறபேடுத்தபேட்டைது என்ேம்த 

வி்வரிக்கிறது.  இம்மூன்று அமமபபுகளும் 
இந்திய சமூக்ச சூழமல எபேடி ோேர மசூதி 
இடிபமே பநாக்கி நகரததின என்ேம்தயும், 
அபயாததியா பிர்சசமன என்ேது எபேடி 
அ்வரகளது 'மாஸ்டைர டிஸ்பகாரஸ்' (Master 
Discourse) ஆக மாற்றபேட்டு, அ்தமன 
மமயமாக ம்வதது இந்்த இயக்கஙகள 
இயஙகியம்தயும், அ்தற்கு ஆ்தர்வான முமறயில 
ோஜக ்தனது அரசியமல நகரததியம்தயும் 
பேசுகிறது.  குறிபோக மண்டைல ேரிந்துமர 
அமலாக்கம் து்வஙகி, இந்திரா காந்தி ேடு்காமல, 
ராஜிவ் காந்தி ேடு்காமல மற்றும் அபயாததி 
ர்த ஊர்வலம் என அடுத்தடுதது காட்சிகள 
இந்திய அரசியல ்வானில ப்தான்றியது 
அமனததும் இந்துதது்வ சக்திகளால ்தஙகளுக்கு 
சா்தகமாக மாற்றபேட்டைன.   எந்்த சிந்்தமன 
்தரக்கமும், அரசியல அறமும் அற்ற முமறயில 
இந்துதது்வ திரிசூல அமமபபுகள ்தஙகளது 
இறுதி யுத்தம் என களம் இறஙகி, அத்தமன 
அரசியல சூழமலயும் ஒரு சதுரஙகக் காயபோல 
நகரததி ோேர மசூதி இடிபபுடைன், ்தஙகளது 
ஆட்சி அதிகாரதம்த நிமலநிறுதது்வது்வமர 
நகரந்்தன.  இந்திய அரசியல சூழலில காஙகிரஸ் 
என்கிற நூற்றாண்டு கண்டை ப்தசிய இயக்கததிற்கு 
மாற்றாக ோஜக ்தன்மன நிமலநிறுததியது.  
காஙகிரஸ் எதிராக நின்ற இடைதுசாரி கம்யுனிசம் 
என்ேம்த அகற்றி அந்்த ்்வற்றிடைதம்த ோஜக 
்தன்மனக் ் காண்டு நிறுவிக்்காண்டைது என்ேப்த 
்வரலாறு.  இந்்த ்வரலாற்மற ்தக்க அறிக்மககள, 
சங ேரி்வாரகளின் பே்சசுகள என ்்தாகுதது 
்வழஙகுகிறது இந்நூல. ோஜக ்வரலாற்மறக் கூறி 
அ்தன் ்்வற்றிபே ாம்தய ா க  அமமந்்த 
அபயாததியா நிகழவு்வமர ஒரு பநரமமயான 
ேததிரிக்மகயாளராக நூரானியால இதில 
்்தாகுக்கபேட்டுளளது.

ராம்ஜன்ம பூமி என்ேது உண்மமயான 
பி ர ்ச ச மன  அலல .  இ ந் து த து ்வ ா ம்வ 
ோதுகாபே்தற்கும் போலிம்த்சசாரபின்மமமயத 
்தகரபே்தற்குமான மா்ேரும் யுத்தம் இது.  
பநரு, காந்தி பகாட்ோடுகமள உமடைத்்தறிந்து 
இன்மறய அரசியல அடிபேமடைமயபய மாற்றி 
அமமபேது்தான் ர்தயாததிமரயின் பநாக்கம் 
என்று அத்வானி குறிபபிட்டைார. (ேக்.94) 
இபேடியான அ்வரகளின் ்்வளிபேமடையான 
்வகுபபு்வா்த, இந்திய அரசியலின் அடிநா்தமான 
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ம்த்சசாரபின்மமமயத ்தகரபேது என்ற 
ப்வமலததிட்டைபம அபயாததியா பிர்சசமன.  
மற்றேடி ்ேரும்ோன்மம கா்வலன் என்றும், 
இந்தும்தததின் காபபுறுதி இயக்கமாகவும் 
ே ா்வமன க ாட்டு்வது அதிக ா ர தம்தக் 
மகபேற்றப்வ.  உண்மமயில ்ேரும்ோன்மம 
இந்து மக்கமள காபேப்தா, இந்்த ப்தசதம்த 
காபேப்தா  பநாக்கம் அலல. ேக். 103ல 
ோராளுமன்றததில ஜனசஙகம் து்வஙகி 
ோஜக்வமர 1952-99்வமர ்்வற்றி ்ேற்று்வந்்த 
புளளிவிேரம் ஒரு அட்டை்வமணயாகத 
்தரபேட்டுளளது.  அந்்தக் காலகட்டைஙகளில 
காஙகிரஸ் மற்றும் இடைதுசாரிகள ்தஙகளது 
்சயலோடுகமள சுயவிமரசனம் ் சயது்காள்வது 
அ்வசியம். இந்திய நாஜிபேமடையாக எபேடி 
ேஜ்ரங்தள அமமபபு உரு்வானது என்ேம்த 
வி்வரிததுவிட்டு, அடுத்த ேகுதியில "ோேர மசூதி 
இடிபபு" குறிதது அவ்வியக்கஙகள பேசிய 
மழுபேல ்வா்தஙகமளயும், அம்தத திட்டைமிட்டை 
்வமகயில எபேடி இடித்தாரகள, அ்தன் திட்டைம் 
எஙகு எபேடி உரு்வாக்கபேட்டைது என்ேம்த 
பேசுகிறது.  ோஜகவின் இந்்த அசுர ்வளர்சசிக்கு 
அடித்தளமிட்டைது ோேர மசூதி ்தகரபபு 
என்றால, அ்தற்கான அரசு ஆ்தரவு்ச சூழமல 
உரு்வாக்கியதில முக்கிய ேஙகு காஙகிரஸ் 
பிர்தமர பி.வி. நரசிம்மராம்வபய சாரும். 
நரசிம்மராவ் ே்தவிபயற்ற 1 ஆண்டுகளுக்குள சங 
ேரி்வார ்தனது குறிக்பகாமள நிமறப்வற்றியது" 
(ேக்.105) அ்தன்பின் ்தன்மன நிமலநிறுத்த 
ப்தசிய ஜனநாயகக் கூட்டைணிமய உரு்வாக்கி 
அதிகாரப ேகிரம்வ நிகழத்தத து்வஙகியது.  
பி.வி. நரசிம்மராவ் போன்ற்வரகள பநருவின் 
பசாவியத ஆ்தரவிற்கு மாற்றாக, காஙகிரஸிற்குள 
அ்மரிக்க ஆ்தர்வாளராக  இருந்்த்வர 
எ ன் ேம ்த யு ம்  இ த ப ்த ா டு  இமணதது 
பநாக்கப்வண்டும்.

இறுதிப ேகுதியில நிகழகாலத திட்டைஙகள 
குறிதது வி்வாதிக்கபேட்டுளளது. கிறிதது்வ 
எதிரபபு, முஸ்லிம் எதிரபபு, முன்னாள ராணு்வ 
அதி க ா ரி க ள ,  அ ர சு  அலு்வல ர க மள 
இயக்கததிற்குள உளளிழுதது, ஆயு்தபேயிற்சி 
து்வஙகி அரசின்்வழியாக ்தனது திட்டைஙகமள 
நிமறப்வற்று்வ்தற்கான அடிபேமடைகமள 
அமமத்தல ஆகியம்வ ேற்றி சுருக்கமாக 
வி்வாதிக்கிறது.  அ்தற்கான ஆ்தாரஙகமளயும் 

்்தாகுதது ்வழஙகுகிறார நூரானி அ்வரகள.  
முடிவுமரயில சஙேரி்வாரகளின் இந்துதது்வ 
ப்வமலததிட்டைததில, இந்திய அரசியல 
ச ா சன தம்த  நி ர ா க ரி ப ேது ,  மனு்த ரம 
அடிபேமடையிலான பிராமண ப்வ்த ம்த 
்ோற்கால கனவுகமளக் ்காண்டை சனா்தன 
்வருண ்த ர ம தம ்த  நிமலநிறு தது்வது , 
ப்தசியக்்காடியின் மீ்தான மதிபேற்ற ்தன்மம 
என அ்வரகளின் உளளாரந்்த ப்வமலதிட்டைதம்தயும், 
அ்வரகளது அமமபபுகள முழுக்க ்்வறும் 
கருவிகள என்ேம்தயும் நுட்ேமாக விளக்கி்ச 
்சலகிறது.  மக்கள எஙகளுக்கு மூன்றில 
இ ரண்டு  ே ங கு  ் ே ரு ம் ே ா ன்மமமய 
அளிக்கும்போது, நாஙகள கனவு காணும் 
இந்தியாம்வ உரு்வாக்குப்வாம் அதில எந்்த 
சந்ப்தகமும் இலமல" என்று 2000்சபடைம்ேர 
9ல நியுயாரக்கில ்வாஜ்பேயி அளித்த 
உறுதி்மாழிமய ேக். 165ல சுட்டிக்காட்டி, 
அ்வரகளது எதிரகாலத  திட்டைததிற்கான 
அடிபேமடைகமள உரு்வாக்கும் மமற்வான 
ப்வமலததிட்டைதம்த  ்்வளிபேடுததி க் 
காட்டுகிறார.  1999ல ் ேரும்ோன்மம இலலா்த 
ஆட்சியிபலபய அ்வரகள இபேடி்ச ்சய்தால,  
எதிரகாலததில அ்வரகள எம்தயும் ்சயய 
அஞ்சமாட்டைாரகள என்றும் இந்தியாவிற்குள 
ஒரு மிகப்ேரும் அோயம் ்வளரந்து மக்கமள 
்தனது ேல நூறு ஆக்படைாேஸ் கரஙகளால 
இறுக்கி கசக்கி பிழியபபோகும் நிகழம்வ கூறி 
முடிகிறது இந்நூல.  இந்்த எ்சசரிக்மக இன்று 
நி்தரசனமாகிவிட்டைது.  

ே ாே ர  மசூதி ்தக ரபபில அத்வானி 
ஏறப்வண்டிய பிர்தமர ே்தவி ்வாஜபேயால 
்தட்டிப ேறிக்கபேட்டைது.  பகாதரா சம்ே்வமும், 
அ ்த ன ா ல  உ ரு ்வ ா ன  இ ஸ் ல ா மி ய ப 
ேடு்காமலகளும்  அடுதது அத்வானிக்கு ்வர 
இருந்்த பிர்தமர ே்தவி,  அன்மறய குஜராத 
மு்தல்வராக இருந்்த நபரந்திர பமாடியால 
்தட்டிப ேறிக்கபேட்டைது.  காந்தி ேடு்காமல 
து்வஙகி, ோேர மசூதி ்தகரபபு, குஜராத 
ேடு்காமலகள எனத ்்தாடைரந்து இந்திய 
சமூகததின் அமமதிமயக் குமலபேது, அ்தன் 
ம்த்சசாரபின்மமமய ்தகரபேது, ம்த்்வறி 
ேடு்காமலகள ்வழியாக சிறுோன்மம 
மக்களுக்குப பேர்சசதம்த விமளவிபேது எனத 
்்தாடைரகிறது.   
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2014ல கூட்டைணிக் கட்சிகளின் ்தயவில 
ஆட்சிபீடைம் ஏறிய ோஜக பமாடி அரசு, முழு 
அரசு நிர்வாகதம்தயும் இந்துதது்வரகளால 
அலலது ்தஙகளுக்கு சா்தகமான்வரகளால 
நிரபபியது.  இந்திரா காந்தி ேடு்காமலக்குபபின் 
சீக்கியரகள ஒடுக்கபேட்டு, இன்்வறியாக 
காஙகிரஸ் ்தனது நிறதம்த ்்வளிபேடுததியது.  
அ்தன்பின் ேலமான கட்சியாக காஙகிரஸ் ராஜிவ் 
காந்தி ்தமலமமயில ஆட்சியில அமரந்்தது.  
ராஜிவ் ஆட்சிமய குமலக்க ஊழல என்ற 
ஆயு்ததம்த எடுதது, காஙகிரஸின் ேலதம்த 
குமலதது, ேல எதிரகட்சிகமள இமணதது 
ப்தசிய ஜனநாயக கூட்டைணிமய அமமதது 
ோஜக ்தனது ேலதம்த மீட்்டைடுத்தது.  அடுத்த 
ப்தர்தலில ராஜிவ் காந்தி ேடு்காமலயால 
நரசிம்மராவ் ஆட்சிபீடைம் ஏறினார.  இது்தான் 
ோஜக என்கிற கட்சியின் ்வளர்சசிக்கும், 
க ாஙகி ரஸ் கட்சியின் வீழ்சசிக்கும ான 
திரு ப புமுமன .   இஙகிரு ந் து  ே ா ஜ க 
்வளர்சசிமுகதம்த எட்டியது. ஆர.எஸ்.எஸ். 
அ ம ம ப பி ற் க ா ன  அ டி ப ே ம டை க ம ள 
உரு்வாக்கிய்வர சிதே்வன் பிராமணரான 
சா்வரக்கர.  இந்்த அமமபமே அ்தா்வது 
இந்துதது்வ இந்தியாம்வ உரு்வாக்க ப்வண்டும் 
என்று உரு்வாக்கிய்வர ்்தலுஙகு ப்தசாஷதி 
ரிக்ப்வ்த பிராமணரான ்ஹ்ச.பி ்ஹட்பக்வர.  
அ்வருக்குபபின் சரசஙசாலக் (காரிய்தரிசி) 
ஆன்வர மராததிய காரகாத்த பிராமணரான 
பகால்வாலகர.  மகாதமா காந்தி ேடு்காமல, 
இந்திரா காந்தி ேடு்காமல, ராஜிவ் காந்தி 
ேடு்காமல இந்்த மூன்று காந்திகளின் 
ேடு்காமலகள யாரால எந்்த காரணம் 
்ோருட்டு நிகழத்தபேட்டிருந்்தாலும், அ்தன் 
ேலமன முழு்வதுமாக அறு்வமடை ் சய்தது ஆர.
எஸ்.எஸ். 

இந்துதது்வா என்ற கருததியல இன்று இந்திய 
அதிகார ்வரக்கததிற்கு ஏற்ே ஆட்சியில அமரததி 
ம்வக்கபேட்டுளளது.  இந்தியப ் ேருமு்தலாளிய 
்வரக்கம், உலக மு்தலாளியததுடைன் ்தனது 
உறம்வ ேலபேடுததி, உலகின் மூல்வளஙகமள்ச 
சுரண்டு்வ்தற்கான ேஙகு்தாரராக மாற இந்திய 
அ தி க ா ர த ம ்த  ஆ ட் சி பீ டை த ம ்த 
ேயன்ேடுதது்வ்தற்கான ஒரு நல்வாயபோக 
பமாடியின் அரசு அமமந்துளளது.  பமாடியின் 
மக்கள ்சல்வாக்கிற்கு இந்துதது்வ கருததியமல 

ப்வரக்கால மட்டைததில ்காண்டு ்சன்றுளள 
உண்மமயான ்்தாண்டைரேமடையுளள ஆர.எஸ்.
எஸ். பின்னணியில அமரந்து்காண்டு ்தனது 
ஆட்சி  அதி க ா ர தம ்த  நிமலநிறு ததி க் 
்காண்டுளளது. அடிபேமடையில மூன்று 
காந்திகளின் மரணம், இந்திய அரசியலில 
உரு்வாக்கிய ்்வற்றிடைதம்த இந்துதது்வரகமளக் 
்காண்டு உலக மு்தலாளியமும், உளளூர 
மு்தலாளியமும் நிரபபி ்தனது ்வரக்கநலமன 
ோதுகாததுக் ்காண்டுளளது.  இன்மறய உலக 
்தாராளமய மு்தலாளியததிற்கு ஏற்ேட்டுளள 
்நருக்கடிமயத தீரக்க உல்கஙகிலும் ்வலதுசாரி 
ோசிச ஆட்சிகமள உரு்வாக்கிக் ் காண்டுளளது.  
அ்தற்குத ப்தம்வ இன்று ஜனநாயக அரசுகள 
அலல, மாறாக ோசிச அரசுகபள.  அ்தன் 
ஒருவிமள்வாக இஙகு உரு்வாக்கபேட்டுளளப்த 
இந்துதது்வ ோசிச அரசு.  அப்த பநரததில 
நூறாண்டுகாலமாக காததிருந்்த இந்துதது்வ 
பிராமண மனு்வா்த ்வரணாசிரம ஆட்சிக்கான 
ப்வட்மகமய நிமறப்வற்றிக் ் காளள சஙேரி்வார 
அமமபபுகளும் இந்்த உலகமய மு்தலாளிய 
்நருக்கடிமய ேயன்ேடுததுகின்றன.  இந்நூல 
் ே ா ரு ளி ய ல  க ண் ப ண ா ட் டை த தி ல 
இபபிர்சசமனகமள அணுகவிலமல என்றாலும், 
ஒரு ேததிரிக்மகயாளராக, இந்்த ஆட்சிமுமற 
உரு்வான ்வரலாற்மற சரியாகப ேடைம்பிடிததுக் 
காட்டியுளளார. பகால்வாலகர து்வஙகி அத்வானி 
்வமரயிலான ்வரலாறு இதில பேசபேட்டுளளது.  
ேல ்தரவுகள இன்மறய இடைதுசாரி அரசியல 
அணிகளுக்கு இந்நூலில உளளது.  கள 
அரசியலில அம்வ இந்துதது்வ சக்திகமள 
எதிர்காளளப ேயன்ேடும்.

இறுதியாக, இந்நூமலத ்்தாடைரந்து ஏ.ஜி. 
நூரானி அ்வரகள இந்துதது்வ அமமபபுகள 
குறிததும் சஙேரி்வாரகள குறிததும் ேல நூலகமள 
எழுதியுளளார.  ோரதி புத்தகாலயம் ் ்தாடைரந்து 
அ்வரது நூலகமள ்தமிழில ்காண்டு்வரு்வ்தற்கு 
ோராட்டை ப்வண்டும்.  இடைதுசாரிகளின் 
வீழ்சசியால ோசிசமயமாகி்வரும் இன்மறய 
இந்திய அரசியலில இதுபோன்ற நூலகள 
முக்கியமானம்வ என்ே்தால விரி்வாக இஙகு 
அறிமுகம் ் சயயபேட்டுளளது.  இந்நூல இடைது 
சாரிகள இன்மறய அரசியமல புரிந்து்காளள 
ஒரு அடிபேமடைப ோரம்வமயத ்தரக்கூடிய்தாக 
உளளது. 
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வார்ான் ஷைர  
- இரண்டு கவிஷைகள்

தமிழில: ரவிக்குமபோர

உங்்நைாடு ஜ்ாண்டுவந்தீர்ள் யுத்�த்க�
நீங்்ள் அறியாமநைநய, அது இருக்கிறது
உங்்ள் சருமத்தில், அவச்ரமா்த் திணிக்்ப்பட்ட 
சூட்ந்ஸ்ளில், புக்ப்படங்்ளில், அ�ன் வாசகன 
்ைந்திருக்கிறது உங்்ள் ந்சத்தில், ே்ங்்ளில்,
இருக்்க்கூடும் அது உங்்ள் ்ரத்�த்தில்
சிைநே்ரம் நீங்்ள் வந்தீர்ள் குடும்பத்ந�ாடு
சிைநே்ரம் ஒன்றுநம இல்ைாமல், 
உங்்ளின் நிைல்கூட 
இல்ைாமல்
புதிய மண்ணில் ்ால் பதித்தீர்ள் 
்்ர்்ரப்பாய் நபசும் 
ஒரு நபகயப்நபாை
ஜமாடஜமாடத்� ஜீன்ஸஸும் 
பரி�விக்கும் புன்னக்யும் 
அணிந்து,
அந்� மண்நணாடு ஜபாருந்திக்ஜ்ாள்ைத் �யா்ரா்,
்டுகமயா் உகைக்்த் �யா்ரா்,
யுத்�த்க�
்ரத்�த்க� மறப்ப�ற்குத் �யா்ரா்

யுத்�ம் அமரந்திருக்கிறது
உங்்ள் வ்ரநவற்பகறயின் மூகையில்,
உங்்நைாடு நசரந்து சிரிக்கிறது
டிவி நி்ழ்சசி்கைப் பாரக்கும்நபாது,
நி்ரப்புகிறது உங்்ள் உக்ரயாடலின் 
இகடஜவளி்கை, ஜ�ாகைநபசியில் நபசும்நபாது 
எழும் ஜமௌனத்க�,
்ா்ரணங்்கைத் �ருகிறது
ஒரு சூைலிலிருந்து,
கூட்டங்்ளிலிருந்து, மனி�ர்ளிடமிருந்து, 
ோடு்ளிலிருந்து, 
்ா�லிலிருந்து ஜவளிநயறுவ�ற்கு;
யுத்�ம் படுத்திருக்கிறது
உங்்ளுக்கும் உங்்ள் ்ா�ைருக்கும் ேடுவில், 
நிற்கிறது குளிக்கும்நபாது உங்்ளுக்குப் பின்னால், 
உங்்ள் வாகயத் திறந்துபாரத்துவிட்டு ப�றிப் 
பின்வாங்குகிறார பல் மருத்துவர
அவர யுத்�த்க� அங்ந் பாரத்திருக்்க்கூடும், 
எவவைவு ்ரத்�ம்.
நீங்்ள் அறிவீர்ள் சமா�ானத்க�,
நீண்ட யுத்�த்தில் 
பிகைத்� எவஜ்ராருவரும் அறிவதுநபாை,
புரிந்துஜ்ாள்கிறீர்ள் அக�
ஏஜனனில் எல்ைாவற்றிலும் ்ைந்திருக்கிறது 
நி்ைக்கூடிய யுத்�த்தின் ேறுமணம், எத்�கன 
எளி�ா் ஒரு யுத்�ம் ஜவடிக்கும் 
என்பது உங்்ளுக்குத் 
ஜ�ரியும், அகமதியா் ஒரு �ருணம், 
அடுத்�து ்ரத்�ம்.
யுத்�ம் வண்ணமயமாக்குகிறது உங்்ள் கு்ரகை, 
்�்�ப்பூட்டுகிறது. நீங்்ள் ஜ்ான்றவ்ரா அல்ைது 
இைந்�வ்ரா என்பக�த்ஜ�ரிந்துஜ்ாள்ை எந்� 
ஆரவமும் இல்கை. எவரும் ந்ட்்ப்நபாவதில்கை, 
சிைநவகை நீங்்ள் இ்ரண்டுமா்வும் இருக்்ைாம்.
சமீப்ாைத்தில் நீங்்ள் 
எவக்ரயும் முத்�மிட்டதில்கை.
உங்்ளுக்கு எக� ருசித்�ாலும்
்ரத்�த்தின் சுகவநய ஜ�ரிகிறது
lll
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எமது ஆண்்ள் எங்்ளுக்குச ஜசாந்�மில்கை
ஒருோள் பிற்ப்லில் வீட்கடவிட்டுச ஜசன்றார என் 
அப்பா, அவர எனக்குச ஜசாந்�மில்கை
சிகறயிலிருக்கிறான் என் சந்ா�்ரன், அவன் 
எனக்குச ஜசாந்�மில்கை.
எனது மாமன்்ள் வீட்டுக்குத் 
திரும்பிப்நபானார்ள், �கையில் சுடப்பட்டு 
ஜ்ால்ைப்பட்டார்ள், அவர்ள் எனக்குச 
ஜசாந்�மில்கை
எனது ஒன்றுவிட்ட சந்ா�்ரர்ள் மிக்யா் 
ேடந்துஜ்ாண்ட�ற்்ா் அல்ைது எதிரபாரத்� 
அைவு இல்ைாமல்நபான�ற்்ா் ஜ�ருவில்கவத்து 
குத்திக்ஜ்ால்ைப்பட்டார்ள், அவர்ள் எனக்குச 
ஜசாந்�மில்கை. ோங்்ள் ்ா�லிக்் 
முயன்ற ஆண்்ள் 
ஜசான்னார்ள்: ' ோங்்ள் ஏ்ராைமான 
இைப்பு்கை சுமந்துஜ்ாண்டிருக்கிநறாம், மி்வும் 
்றுப்புத்�னத்க� அணிந்துஜ்ாண்டிருக்கிநறாம், 
இங்ந் மி்வும் சுகமயா் இருக்கிநறாம், 
நேசிப்ப�ற்குப் ஜபாருத்�மின்றி மி் மி் 
துய்ரத்திலிருக்கிநறாம்'. பிறகு அவர்ளும் 
நபாய்விட்டார்ள், ோங்்ள் 
அவர்ளுக்்ா் துக்்ம் 
அனுஷ்டிக்கிநறாம்.
இ�ற்குத்�ான் ோங்்ள் இருக்கிநறாமா?
ஜசத்துப்நபானவர்கை

பிரிந்துநபானவர்கை
நபாலீஸால் பிடித்துசஜசல்ைப்பட்டவர்கை
நபாக� மருந்துக்கு,
நோய்்ளுக்கு,
நவறு ஜபண்்ளுக்குப்
பலியானவர்கை
சகமயைகறயில் அமரந்�படி, வி்ரல்விட்டு 
எண்ணிக்ஜ்ாண்டிருப்ப�ற்்ா இருக்கிநறாம்?
இதில் எந்� அரத்�மும் இல்கை
பாருங்்ள் உங்்ள் சருமத்க�, 
அவைது வாகய, இந்� 
உ�டு்கை, அந்� ்ண்்கை, 
அடக் ்டவுநை, அந்� 
சிரிப்கபப் பாருங்்ள்.
ேம் வாழ்வில் அனுமதிக்்த்�க்் 
ஒந்ர இருள் இ்ரவில் 
வருவதுமட்டும்�ான்
அப்நபாதும்கூட ேம்மிடம்
நிைவு இருக்கும்
* வாரஸான் கஷர ( Warsan Shire) ஜ்ன்ய 

ோட்டில் பிறந்� நசாமாலிய ்விஞர. �ற்நபாது 
ைண்டனில் வாழ்கிறார.நிறஜவறி, யுத்�ம், புைம்ஜபயர 
வாழ்வின் ்ரணங்்ள் மு�ைானவற்கற ஜபண்ணிய 
பாரகவயில் நபசுகின்றன இவ்ரது ்விக�்ள்
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‘மனுஷயனு ஒரு ஆமுகம்’ என்ற ்ேயரில 
சுோஷ சந்திரனால மமலயாள ்மாழியில 
எழு்தபேட்டை நா்வலின் ்மாழி்ேயரபோகத 
்தமிழில ்்வளியாகியுளள நா்வல ‘மனி்தனுக்கு 
ஒரு முன்னுமர’ ( 2 0 1 9 ) .  இந்நா்வமல 
்ம ாழி்ேய ர தது த  ்த ந் து  ்தமிழுக்குப 
்ேரும்ேஙகளிபமே்ச ் சயதுளளார  நிரமாலயா. 
சாகிததிய அகா்்தமி ் ்வளியிட்டுளள இந்நா்வல 
்தமிழ மட்டுமன்றி ஆஙகிலததிலும் இந்தியிலும் 
்மாழி்ேயரக்கபேட்டுளளது. ஆஙகிலததில  ‘A 
preface to man’ (2016) என்ற ்ேயரில 
E.V.ோததிமாவும் இந்தியில ல்தா அ்வரகளும் 
இ்தமன ்மாழி்ேயரததுளளனர.  சாகிததிய 
அகா்்தமி விருது (2014) உட்ேடை ேல விருதுகமள 
அளிதது இந்நா்வலுக்கு பமலும் சிறபபு பசரத்த 
அமமபபுகள ேல.

பகரளததின் எரணாகுளம் ேகுதியின் சமூகப 
ேண்ே ாட்டு  ்வ ர ல ா ற் று ப  ே டி ம தம ்த 
எடுததுக்காட்டும் இந்நா்வல அ்சசமூகததிற்குள 
ஏற்ேட்டை ேல்வமகயான மாற்றஙகமளப ேல 
நிமலகளில உமரயாடைலுக்கு உட்ேடுததியுளளது. 
கடைந்்த நூற்றாண்டில பிறந்்த்வரகளுக்கும் இந்்த 
நூற்றாண்டில ்வாழே்வரகளுக்கும் சமரபேணம் 
்சயயபேட்டுளள நா்வல பகரளததின் நாயர 
சமூகதம்த்ச பசரந்்த அயயாட்டும்பிளளிக் 
குடும்ேததின் மூன்று ்தமலமுமறகமளப ேற்றிப 
ப ே சு கி ற து .  எ ர ண ா கு ள ம் 
மா்வட்டைததின் ்த்சசனக்கரப ேகுதி 
ந ா்வலின் களமாக  உளளது .  
இந்நா்வல 1. அறம், 2. ் ோருள, 3. 
இன்ேம், 4. வீடுபேறு என நான்கு 
பிரி்வாக எழு்தபேட்டுளளது. 

மனி்த மனம் ேமடைபபுணரவின் 
ஆழந்்த ப்தடைலுக்கிமடைபய ்லௌகீக 
்வாழக்மகக்காகப போராடுகிறது. 
இறுதியில அதில ்தன்னிமறவும் 
அமடைய ா மல  ்வரு ந்துகி றது . 
இபேடியான மனி்த மனதுக்கும் 
்வ ாழ க்மக க்கும ான  முரணில 
ப்தாற்றுபபோன ேமடைபபு மனம் 
ேற்றிய்தாகக் கம்த அமமகிறது. 

நா்வலில குறிபபிடைபேடும் அயயாட்டும்பிளளிக் 
குடும்ேததின் மூன்றாம் ்தமலமுமறமய்ச 
பசரந்்த்வனாகிய ஜிப்தந்திரனின் இறபபோடு 
்்தாடைரும் கம்த, மனி்த ்வாழவின் சாதி, ம்தம், 
்வரலாறு, கா்தல, உடைல, உறவுகள எனப ேல 
நிமனவுகமளயும் நிகழவுகமளயும் ஊடைறுதது்ச 
்சலகிறது. 

‘ஒரு்வர ்தனிநேராக எந்்த்ச சிறபபுக்கும் 
உரிமமக் பகார முடியா்த போது அ்வர ்தனது 
சாதிப ்ேருமமயுடைன் களததில பிரப்வசிபோர’ 
(2019:32) அபேடி்ச சாதிப்ேருமம நாறும் 
குரலுக்கு்ச ் சாந்்தக்காரராகிய நாராயணபபிளமள 
என்னும் நாராபபிளமள ஈழ்வ சன்னியாசியான 
நாராயண சு்வாமிகள என்கிற ‘நாணுசாமி’  
1928இல உலக ்வாழக்மகய நீத்த புரட்டைாசி 
மா்தததில குஞ்ஞி அம்மாவுக்குப புடைம்வ 
்காடுதது அயயாட்டும்பிளளிக்கு அமழதது 
்வருகிறார. ஆறு பிளமளகமளப ்ேற்்றடுக்கும் 
குஞ்ஞி அம்மா விரலவிட்டு எண்ணும் 
மகிழ்சசியான ்தருணஙகமள மட்டுபம 
்வாழக்மகயில காண்கிறாள. பகட்டை மாததிரததில 
அதிரவு அமலமய உண்டைாக்குகிற ஈழ்வ 
சன்னியாசியின் சிந்்தமனகமளப ்ேரி்தாக்ச 
சட்மடை ்சயயா்த, ேடியில ேணம் அளக்கும் 
நாராபபிளமள புமலயனின் மகளாகிய காளிப 
்ேண்மணக் காமக் கிழததியாக அமன்வரும் 

அறிந்து்க ாளளும் ்மாழியில 
்சால்வ்தானால அ்வரின் உடைல 
ப்தம்வக்குத தீனிபோடும் ஆமச 
நாயகியாகக் ்காண்டிருக்கிறார. 
அ ய ய ா ட் டு ம் பி ளளி  வீ ட்டின் 
்நலலமறயின் ஒரு ேகுதியில 
ஏற்ேடுத்தபேட்டை சாரபபில நாள 
கழி க் கு ம்  க ாளி ப ் ேண்ணுக்கு 
நாராபபிளமளயின் அடுக்கமளக்குள 
நுமழய அனுமதி இலமல. இந்்தத 
்தம்ேதிகள ்ேற்்றடுத்த ஆறு 
பிளமளகமளப ேற்றியும் இ்வரகளுள 
இமளய மகளாகிய சின்னம்மாவின் 
இமளய மகனாகப பிறந்்த ஜிப்தந்திரன் 

கம்தயின் நாயகனாகத ்்தாடைரகிறான். 

முன்னுரையும் பின்னுரையும்
சுஜபோ சுயம்பு

சாகிததிய அகா்தமி  
விமல: 410 

நூல அறிமு்கம்
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‘முழு்வளர்சசிமய எட்டு்வ்தற்குள இறந்துவிடும் 
ஒபர உயிரினம் மனி்தன்’ என்கிற இந்்த 
்வாசகதப்தாடு நா்வல ்்தாடைஙகுகிறது. இந்்த 
்வாசகம்்தான் அயயாட்டும்பிளளிக் குடும்ேதம்த்ச 
பசரந்்த ஜிப்தந்திரமனயும் எஙபகா ஒரு மூமலயில 
இருக்கும் ஆன்பமரிமயயும் இமணக்கிறது. 
உன்ன்தஙகமளக் கமளந்்த ஒரு சராசரி ்வாழக்மக 
்வாழும் சராசரி மனி்தனாகிய ஜிப்தந்திரன் 
ஆன்பமரிக்கு எழுதிய கடி்தஙகளின் சில 
உயிரபோன ்வரிகபளாடு நா்வலின் ஒவ்்்வாரு 
ேகுதியும் ேயணதம்தத ்்தாடைஙகுகின்றன.

திருவி்தாஙகூர மகாராஜாவின் உத்தரவுபேடி 
இரும்புக்கூட்டில அமடைேட்டு மரததில கட்டித 
் ்த ா டை ங க வி டை ப ே ட் டு  உ யி ர வி ட் டை 
அ ய ய ா ட் டு ம் பி ளளி க்  கு டு ம் ே த ம ்த த 
்்தாடைஙகிம்வக்கும் அயயாபபிளமளயின் காலம் 
்்தாடைஙகி ஜிப்தந்திரன் ்வமர தீண்டைாமமயின் 
தூரம் கமடைபிடிக்கப ேடுகிறது. ஆனால அ்தன் 
கரஙகள ்வலுவிழந்து பிடி இலகு்வாகத 
்தளர்வம்தயும் விலகு்வம்தயும் நா்வலில அழகாகக் 
காட்சிபேடுததுகிறார சந்திரன். சான்றாக, 
ஆலுஙகல ேளளியில சின்னம்மாம்வ்ச பசரக்கும் 
போது அப்த ்ேயரில முந்ம்தய நாள ஒரு 
கிறிஸ்்த்வப  ்ேண் ப ச ர ந் ்தது  ே ற்றி த 
்்தரிவிக்கும்போது ‘ஓபஹா, அபேடின்னா 
அ்வபளாடை அபேன்கிட்டை அந்்தக் ்காழந்ம்த 
பேமர்ச சீக்கிரமா மாத்த்ச ் சாலலு. ’ (2019:143) 
சாதிய அதிகாரததின் ஆழதம்தக் காட்டும் 
்்தானியில கமனக்கிறார நாராபபிளமள. 
பிளமளகளுக்குப ்ேயரம்வபேது ேற்றிய, 
‘்காழந்ம்தஙக ்ேறந்்ததும் அ்வஙக பேருக்குப 
பின்னால நாயரன்னும் பிளமளன்னும் ்வால 
ம்வக்க ப்வண்டைாம். எதிரகாலததுல அபேடி 
்வால இருக்கற ்ேயருக்கு நாகரிகம் இலலாம 
போயிடும்னு ் நமனக்கிபறன்.’ (2019:108) என்ற 
கம்தயாடைல, ‘இது மாதிரி கண்ணுலேடைற 
ஈழ்வ்சசிமய அ்வன் கலயாணம் ேண்ணினா …’ 
என்று ்்வடிதது்ச சி்தறும் நாராபிளமளமய, 
‘அபேடின்னா நம்ம சாரபபுல ்தஙகியிருக்கற 
திருட்டுப புமலய்சசிமய ந ான் என்ன 
ேண்ணட்டும்?’ (2019:124) என்று குஞ்ஞி 
அம்மா பகட்கும் உமறயம்வக்கும் பகளவியும் 
ச்வரக்காரன் ஆண்டியின் மகன் கிருஷணன் 
ஆரட்டிஸ்ட் ஆ்வதும் அ்வன் நாயர சமூகதம்த்ச 
பசரந்்த ்கா்சசுபேரசுவின் ஆஙகிலதம்தத 
திருதது்வதுமாகப ேல்வற்மறக் கூறமுடியும்.  

அயயாபபிளமளயின் மரண ்வம்தயும் 
ஓலஙகளும், ஜம்ேர அணிந்்த சலம்வக்காரி, 
டைாக்டைரின் ேதமினி கார, கரிஙபகாட்டு மரததின் 

இமலமயப போட்டு ் காதிக்க ம்வத்த ்தண்ணீர 
கமரயான்களுக்கு மருந்்தா்வது, புளிபபு குடிக்கிற 
சடைஙகு ,  மாரத்தாண்டை ்வரமா ோலம் 
கட்டைபேடு்வது, பகரளததின் விடு்தமலயிலும் 
்வரலாற்றிலும் களமாடிய போராளிகமள 
ஆஙகாஙபக அமடையாளம் காட்டு்வது, பகாயில 
நுமழவுப போராட்டைம் - உத்தரவு கிமடைததும் 
நமடைமுமறக்கு ்வரா்தது, நாராயண குருவின் - 
ஒரு சாதி ஒரு ம்தம் ஒரு ்்தய்வம், சட்டைம்பி 
நாயர, அயயன்காளி, எனக் காலதம்தக் கண்முன் 
்காண்டு்வந்துவிடுகின்றது நா்வல.

் ே ரி ய ா ரி ல  நீ ந் தி  வி ம ள ய ா டி 
நாராபபிளமளயிடைம் அடி்வாஙகித திருபபித 
்தாக்கிய பகாவிந்்தன்;   சமதது்வதம்த 
் ்வ ளி ப ே ம டை ய ா க ப ்வ  எ தி ர க் கு ம் 
நாராபபிளமளக்குத மகளகள ்தஙகம்மா, 
சின்னம்மா மூலமாக இரண்டு கம்யூனிஸ்டு 
மருமகன்கள அமம்வது எனக் குற்ற்சசாட்டுகள 
்்வகுமதியாகும் சில நிகழவுகளும் நா்வலுக்குள 
உளளன. அ்சசு உளளிட்டை புதிய ஊடைகப 
ேயனாக்கம் அயயாட்டும்பிளளிக் குழந்ம்தகளுக்கு 
ஏற்ேடுததித ்தரும் புதிய ்தாலாட்டு பகட்கும் 
்வாயபபு, மாதருபூமி ் சயதித ்தாமளக் கண்களால 
நக்கித துமடைக்கும் ்தஙகம்மாம்வப போன்ற ேல 
்ேண்கமளக் காலம் உரு்வாக்கு்வது, ்வாசிபபுப 
ேழக்கம் மூலமாக ்வரலாற்று அமலகள 
நா்வலுக்குள ்சல்வாக்கு ்சலுதது்வது எனப 
ேமடைபபோடு ேயணிக்கும் ்வாசகனுக்குள  
ப்தஙகிவிடைக்கூடிய ்சயதிகளும் சிததிரஙகளும் 
நூற்றுக்கணக்காக இந்நா்வலுக்குள உளளன.

1972இல ஜிப்தந்திரன் பிறபபு குறித்த ேகுதியில, 
‘காலம் ஒரு நான்கு கால விலஙமகப போலப 
பி ன் ன ங க ா ல க ம ள  நி ம ன வு க ளி லு ம் 
முன்னஙகாலகமள எதிரோரபபுகளிலும் ஊன்றித 
்த்சசனக்கரமய ்்வறிததுப ோரதது ்வாலாட்டிக் 
்காண்டிருந்்தது.’ (2019:168) என அமமயும் 
்வரிகள காலததின் இயலமே அழகான 
கற்ேமனக்குள அடைக்கும் ்வரிகள. ‘சாதிப 
்ேருமமயும் ஒபபிடை முடியா்த அறிவின்மமயும் 
இமணததுக் கட்டைபேட்டை நம்பூதிரி இலலததின் 
மதிமலத ்தகரதது ்்வளியில ்வந்்த இமளய 
நம்பூதிரி ்வாசுப்த்வன் இ்வரகளில முக்கிய 
்சயலவீரன்… இலலததின் இமளய ்வாரிசு 
பகாயிலில நுமழயாமல பூணூல அணியாமல 
நாயரகளிடைமிருந்து ேன்னி்ரண்டு அடியும் 
ஈழ்வரகளிடைமிருந்து முபேத்தாறு அடியும் 
புமலயரகளிடைமிருந்து அறுேது அடி தூரமும் 
விலகி நிற்காமல, ்த்சசனக்கர மக்களுடைன் 
்நருஙகிப ேழகு்வம்த…’ (2019:171)  என 
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ஈகிளஸ் கிளப/ அருபணா்தயா (சி்வபபு உ்தயம்) 
ரீடிங குரூப உரு்வாக்கிய கலவி என்ற ஆயு்தம் 
தீண்டைாமமயின் சு்வடுகமள அழிக்கத 
்்தாடைஙகு்வம்தக் பகாடிகாட்டைல, பேரன் 
்தாத்தாவுக்குக் கம்த ்சால்வது, மு்தலான 
நிழலாடும் ேகுதிகளும் நிமறந்துளளன. 

நா்வலின் மு்தல ேக்கததில எஙபகபயா 
போடைபேட்டை முடி்சசு 245ஆம் ேக்கததில ்தான் 
அவிழக்கபேடுகிறது. ஆம், ஜிப்தந்திரன் எழுதிய 
்வரிகள்தான் நா்வல ோகஙகளின் ்்தாடைக்கமாக 
அமமேம்வ என்ேது மூன்றாம் ோகததின் 
இரண்டைாம் ேகுதியில ்தான் ்்தரிய்வருகிறது. 
அஙகும், யாருக்கு எழுதுகிறான் என்ேது 
புலபேடைவிலமல அடுத்தடுத்த ேகுதிகளில அம்வ 
விளக்கம் ்ேறுகின்றன. முன்னுமரமயபயா 
நூலாசிரியரின் குறிபமேபயா ேடிததுவிட்டுப 
ேடிக்கும் புமனவுகள கம்த பகட்டைபிறகு 
ே ா ர க்கும் திமரபேடைதம்தப  பே ான்று 
ருசிபேதிலமல .   நூலின் பிற்ேகுதியில 
இடைம்்ேறும் ‘மனி்தனுக்கு ஒரு பின்னிமணபபு’ 
ேகுதியின் ்வாசிபபிற்கு பிறகு நா்வமலப ்வாசிக்கத 
்்தாடைஙகும் ்வாசகனும் அபேடியான ஒரு 
மனநிமலமயப ்ேறக்கூடும் .  எனப்வ , 
ேமடைபபிமன அ்தன் முழுமமமய இரசிதது, 
அ்தபனாடு ேயணிக்க விரும்புப்வார இத்தமகய 
்த்வமற்ச ்சயயார என்பற எண்ணுகிபறன்.  

வீடு கட்டு்வ்த ற் க ா க  ்்வட்டைபேட்டை 
‘ோக்குமரஙகளின் இறுதி ஊர்வலததில 
ேஙபகற்கும் குழந்ம்தகள’(2019:280), ‘மரணதம்த 
பநாக்கி எறியபேட்டைபோதிலும் ்வாடைாமல 
அ்வற்றின் பூக்கள முகம் திருபபி நாராபபிளமளயின் 
பேரக்குழந்ம்தகமள உற்றுப ோரததுப 
பு ன் ன ம க த து க்  ் க ா ண் டி ரு ந் ்த ன . ’ 
(நந்தியா்வட்மடை)(2019:281-282)’,‘சின்னம்மாவு
க்கு ஆததிரம் ்ோஙகியது. ஊ்தாநிற மம 
மருந்ம்த ேஞ்சில நமனதது காலோ்தஙகளிலும் 
விரல இடுக்குகளிலும் நான்குப்வமள ப்தயதது 
சின்னம்மா பசற்றுப புண்ணுக்கு எதிராக 
ப்வ்றாரு போரில ஈடுேட்டிருந்்தாள . 
அபபோது்தான் புட்டைப ேமக்வனுக்கு எதிராகக் 
கு ழ ந் ம ்த க ள  வி ர ல  யு த ்த ம் 
நடைததிக்்காண்டிருந்்தாரகள.’ (2019:315) 
மு்தலான இயற்மகயான நிகழம்வ்ச ் சாற்களால 
அழகாக்கிய சந்திரனின் ேமடைபோளுமமமய, 
்மாழி்ேயரபபிலும் இயலபும் அழகும் 
்கடைாமல முழுமமயமடைய்ச ்சயதுளளார 
்மாழி்ேயரபோளர.‘ே்தவி உயரவு கிமடைக்கும் 
போ்்தலலாம் சுயம் ்தாழந்து போ்வ்தாக 
உணரக்கூடிய ஒபர்யாரு ே்தவி இருக்கிறது: 
்வாழக்மக’ (2019:236)  அபேடியான ்வாழக்மகய 

்வாழும் மனி்த மனம்   கமடைசியாக நமது 
்வாழக்மகயின் அரத்தம் ்தான் என்ன? என்ற 
ப்வ்தாந்்தததிலும் ேகுத்தறிவு ்வா்தததிலும் 
விமடைகாண முடியா்த பகளவிமயத ்தனக்குத 
்தாபன பகட்கும். ஜிப்தந்திரனும் அபேடித்தான்; 
அஙகு்தான் ஒட்டு்மாத்த மனி்த சமூகததின் 
ேடிமமாக ஜிப்தந்திரன் நிற்கிறான்.  இந்திரமன 
்்வன்ற்வன் ்தன்மனபய ் ்வலலமுடியா்த்வனாகிப 
போகிறான். மமலயாள நா்வல என்ேம்த 
்மாழி்ேயரபபு மமறத்தாலும் நா்வலின் 
ே ண் ே ா ட் டு ப  ே தி வு க ள  அ ்த ம ன 
நிமனவூட்டிவிடுகின்றன. து்வரதம்த - என்ேது 
போன்ற எளிமமயாகக் கடைந்து ்சலலும் 
்வாரதம்தயாக ்மாழி்ேயரபோளருக்குப ேடும் 
்வாரதம்தகள ப்வற்று ்மாழியாளருக்குக் 
மக்வராமல நா்வலுக்குள மி்தந்து்காண்டிருக்கின்ற. 
ஆனால ேமடைபபுக்குள அ்தன் ்்தாடைர்சசியான 
ேயன்ோட்டின் ஊடைாகக் கண்டைமடைந்துவிடும் 
்சாற்களான அ்வற்மற ்வாளா விட்டுவிடு்தல - 
மூலததின் அழகு ்கடைாமல ்மாழி்ேயரபேது 
கடினமான ேணி; அந்்தக் கவிதது்வ ்வரிகமள 
வி்வரிக்கும், நிமறக்கும் ்சாலமல்ச சரியான 
இடைததில முமறயாகப ் ேயது உரு்வாக்கபேடும் 
ே மடை ப பு  ஆசி ரி ய ரின்  உண ரவு கமள 
்மாழி்ேயரபபுப ேமடைபபின் ் மாழியாளரகளும் 
உணரும்ேடியாக உரு்வாக்கியுளளார. நிரமாலயா. 
மமலயாளிகளின் உணவு முமறகள, நம்பிக்மககள, 
ச டைஙகு கள  எனப  ே ல  ேண்ே ாட்டு க் 
காரணிகளாலும் சுப்தச ்மாழியாளரகளின் 
மனதுக்கு ்நருக்கமான பிரதியாக உணரபேடும் 
்தகுதிமய இபேமடைபபு ்ேற்றுளளது.

எழுதிக் கிழிக்கபேடும் பிரதிகளுக்கிமடையில 
எழுதிக் குமறத்த பிரதியாக ்சதுக்கபேட்டை 
சிததிரமாக  மனி்தனுக்கு ஒரு முன்னுமர நமது 
மககளில. கடைந்்த இரு ்தசாப்தஙகளில மமலயாளப 
ேமடைபபுலகில ் ்வளியான சிறந்்த ேமடைபபுகளில 
ஒன்றாக இந்நா்வல குறிபபிடைபேடு்வ்தற்கான 
முழுத ்தகுதிமயயும் நா்வல ்காண்டுளளது. 
பகரளதம்தப பிறபபிடைமாகக் ்காண்டை 
மமலயாளிகளின் மனதிற்கு ்நருக்கமான 
உமரயாக அ்தன் சும்வகமளயும் சுமமகமளயும் 
நிமனவுகூறும்  ேமடைபபோவியமாக நா்வல 
அமம்வது  உண்மம .  நிமறவும ரமயக் 
்காண்டிருந்்தாலும் எந்்த முடிவிமனயும் ஆசிரியர 
்தரவிலமல என்ேம்த அழுத்தம் திருத்தமாகக் 
கூறியாக ப்வண்டும். ்வாசகரகமளப பிரதிக்குளபள 
ேயணிக்க விடு்வப்தாடு விட்டுவிடைாமல 
அ்வரகபளாடு ்வா்தம் ்சயது, உண்டு களிதது 
்வரு்வதும் நா்வலின் ேலம். 
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