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Bharathi Tv

தலையங்கம் 

்தாடைரந்து தான் ஆடசி அதிகாரத்மத மகபபற்றியதில இருந்து 
மத்திய பாரதீய ஜனதா, ்வலதுசாரி இந்துத்து்வா அரசு சர்சமசக்குரிய 
சடடைத் திருத்தஙகமள முன்்மாழியும அரசாக, மக்களின் கடும 
எதிரபபிற்கு நடுவ்வ பிடி்வாதமாக தன் சர்வாதிகாரத்மத 
நிமலநாடடும ஏவத்சசதிகார அரசாகவ்வ இருக்கிறது. வநாய் 
்தாற்று காலத்தில ் பாது நிமலபபாடுகமள மாற்றும சடடைஙகமள 
இயற்றக்கூடைாது என்று ஐ.நா. சமபயின் ்ஷரத்தில மக்ச சான்றிடடை 
நாடு... மக்கமள முடைக்கி ்பாது-முடைக்கத்தின் வபாது அ்வசரம 
அ்வசரமாக ் காலமலப புறம ்வழிவய பல ் காடுஞசடடைஙகமள 
நிமறவ்வற்றி ்வருகிறது. அதில மிக வமாசமான ஒன்றுதான் புதிய 
கலவிக் ்காளமக.

1. கலவிமய மாநில உரிமமயிடைமிருந்து பறித்து மத்தியில 
ஒற்மற அதிகாரத்தின் கீழ ்காண்டு ்வருதல.

2. கூடுதல தனியார மயத்மத ஊக்குவித்து ஏமழ மக்களின் 
கலவி குறித்த தன் கடைமமமய மக கழுவுதல.

3. ்காலமல புற ்வழிவய குலக் கலவிமய வ்வறு ்பயரில 
நவீன உத்திவயாடு திணித்தல.

4. தாய்்மாழி-மும்மாழி எனும ்பயரில இந்திமய 
கடடைாயமாக்குதல-அதுவும மூன்று ்வயது குழந்மதக்கு.

5. சமஸ்கிருத வபாதமன என்று மத அடிபபமடை்வாதத்மத 
காவி மயத்மத திணித்தல.

6. வதரவுகமளயும நுமழவுத் வதரவுகமளயும மிக அதிகமாக்கி-
வகா்சசிங ் சன்டைர கலா்சசாரத்மத ஏற்படுத்தி சாதாரண மக்களின் 
கலவிக் கனவுகமள சிமதக்கும பாகுபாடடுக் கலவி.

7. உயர கலவியில அயலநாடடு பலகமலகழகஙகமள 
நாடடிற்குள விடடு நம கலவியின் ஜனநாயக-மக்கள ஆதரவு 
கடடைண நிமலமய குமலத்தல. 

8. அகில இந்திய வபாடடித் வதர்வாக ஆசிரியர/வபராசிரியர 
பணிமய மாற்றி நம கிராமத்தில ்வடை நாடடு அயல்மாழி 
ஆசிரியரகமள பணி அமரத்த சதி.

9. பளளி-்வளாகத்மத பயன்படுத்துதல என்கிற வபாரம்வயில 
‘பசமன’ மடைமாக கலவிக்கூடைஙகமள மாற்ற முயற்சி.

10. பி.எ்ச.டி. ஆய்்வாளர யாராக இருந்தாலும வதசிய ஆய்வு 
மன்றம (National Research Foundation) என்று மத்திய அரசின் 
ஒபபுதல ் பற்ற தமலபபில மடடுவம ஆய்வு ் சய்ய முடியுமஎனும 
‘அறிவு்ச சிமற’ அ்வலம.

இபபடி அடுக்கிக்்காண்வடை வபாகலாம. இந்த கலவிக் 
்காளமக நமது மதசாரபின்மமமய குமலத்து ் மாழி-உரிமமகமள 
சிமதத்து, ஜனநாயகத் தன்மமமய வீழத்தி, அரசின் கடைமமயாக 
மலரும கடடைணமிலலா ் பாதுக் கலவிமய முடைக்கி நாடமடை 200 
்வருடைஙகள பின்வநாக்கி பயணிக்க ம்வக்கும பிற்வபாக்கு-சர்வாதிகார 
்வரணாசிரம ்காளமக. பாராளுமன்றத்தில ம்வத்து வபசாமல, 
நம தமிழக சடடைமன்றத்தில ்காண்டு ்வராமல வநரடியாக இந்த 
வநாய்-்தாற்று வபரிடைர காலத்மத பயன்படுத்தி திணிபபது 
ஜனநாயக விவராத ்சயலாகும. புதிய கலவிக் ்காளமகமய 
நிராகரிபவபாம. நம தமிழநாடடிற்கு அது வதம்வ இலமல என்று 
அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு நிரபந்தம ்காடுபவபாம. 

-ஆசிரியர குழு

பாகுபாட்டுக் ்கல்விலய வீழ்த்துவ�ாம்
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வபராசிரியர நீலகண்டை சாஸ்திரியார 
எழுதிய புகழ்பற்ற நூலான ‘வசாழரகள’ 
என்ற புத்தகத்தில அதிகாரம 24 இல ‘கலவியும 
அறிவும’ என்ற தமலபபிடடை கடடுமர 
உளளது. அக்கடடுமரயில வசாழரகால கலவி 
நிமலயஙகமளப  பற்றியும அஙகு கலவி 
க ற்பித்த  ஆசிரிய ர கமளப  ப ற்றியும 
ம ாண்வ ர க ம ள ப  ப ற் றி யு ம  அ ங கு 
கற்பிக்கபபடடை ்வடை்மாழி பாடைத்திடடை 
நூலகமளப பற்றியும விரி்வாக விளக்குகின்றார. 
வசாழர ஆடசி நமடை்பற்ற 350 ஆண்டுகளும 
இத்தமகய ்வடை்மாழிக் கலவி நிமலயஙகளுக்கு 
வபரரசன் இராஜராஜ வசாழன் ்தாடைஙகி 
அ்வன் சந்ததியில ்வந்த அரசரகள அமன்வரும 
மிகப ்பரிய ்க ாமடைகமள ்வாரி 
்வழஙகியமதப பற்றிய கல்்வடடு்ச 
சான்றுகமள அடிபபமடையாகக் ்காண்டை 
தக்வலகமள தருகின்றார.  அதில இராஜராஜ 
வசாழன் காலத்திலும (கி.பி.998, 999) 
இராஜராஜ வசாழன் மகன் இராவசந்திர 
வ ச ாழன் க ாலத்திலும இர ா வ ச ந்தி ர 
வசாழனுக்குப பிறகு அரசாண்டை வீரராவசந்திரன் 
(கி.பி.1067) காலத்திலும ்சயலபடடு ்வந்த 
்வடை்மாழிக் கலலூரிகமளப பற்றியும அந்தக் 
கலலூரிகளில கற்பிக்கபபடடு ்வந்த ்வடை்மாழி 
நூலகமளப பற்றியும அந்த நூலகமளக் 
கற்பித்த ஆசிரியரகள அ்வரகளுக்கான 
ஊதியஙகள அஙகு கற்றுக்்க ாண்டை 
மாண்வரகள அ்வரகளுக்கு வசாழ அரசாஙகம 
்சய்த ்சலவுகள என்று பலவ்வறு விதமான 
தக்வலகமளக் கூறும கல்்வடடுக்கமள 
எடுத்துக்காடடுகின்றார. அடுத்து ்வந்த 
காலமான கி.பி.1121 இல விக்கிரமவசாழனுமடைய 
காலத்தில ்சயலபடடு ்வந்த இவதவபான்ற 
்வடை்மாழிக் கலலூரிகள அ்வற்றிற்கு அரசு 
்சலவு ்சய்த ்பருந்்தாமககமளப பற்றிய 
் ச ய் தி கள  குறி பபிடைப படடுளளன . 

19 ம் நூற்றாண்டில் தமிழ்மறாழியை தயைநிமிர யைதத ஆங்கிை 
அரசறாங்்கததின் தமிழப் பறாடநூல்்கள்

பபா.வ�ல்்ாமி

இவதவபான்று கி.பி.1213 இல 
திரு்்வாற்றியூரில ்சயலபடடு 
்வந்த ்வடை்மாழிக் கலலூரிமயப 
பற்றியும அந்தக் கலலூரிக்கு 65 
வ்வலி நிலம (சுமார 400 ஏக்கர) 
ம ானியம ா க  விடைபபடடை 
கல்்வடடுக் குறிபமபயும 
எ டு த் து க் க ா ட டு கின் ற ா ர .  
இவ்்வாறான ்வடை்மாழிக் 
கலலூரிகமளப பற்றி ் சய்திகள 
வசாழரகள பாண்டியரகள 
நாயக்கரகள மராடடியரகள 
என்று எலலா ்வமகயான 
ஆடசியாளரகளாலும ஒவர 
மாதிரி ்சயலபடுத்தபபடடு 
்வந்த ்வரலாற்மற ஆ்வணஙகள 
குறிபபிடுகின்றன. இவ்்வாறு 
வசாழர காலத்திலிருந்வத ‘தமிழக் 
கலவியின் தன்மம எவ்்வாறு 
இரு ந் தது  என்பது  ப ற் றி 
நமபிக்மகயான ஆதாரஙகள 
எதுவும கிமடைக்கவிலமல’ என்று 
வபராசிரியர நீலகண்டை சாஸ்திரி 
குறிபபிடு்வமதக் க்வனிக்க 
வ்வண்டும. 

இ ப ப டி ய ா ன  6 0 0 
ஆ ண் டு க ா ல ங க ளி ல 
நமடை்பறாத, தமிழக ்வரலாற்று்ச 
சூழலில கி.பி.1827 இல தமிழக் 
கலவி எபபடி இருந்தது என்பமத 
மு த ல  மு த ல ா க 
்்வளிபபடுத்துகின்ற ஒரு ‘தமிழப 
ப ா டை நூ ல ’  ந ம க் கு க் 
கிமடைக்கின்றது. இந்தத் தமிழப 
பாடை நூமல ஆக்கிக் ் காடுத்த்வர 
ஆஙகிவலய ்பண்மணியான 

்ங்க இைக்கிய பதிப்புத் பதாடர் - 4
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‘திறிம ர ’ ( 1 )    என்று இந்நூலில 
குறிபபிடைபபடடுளளது. இந்த நூமல,  
கி.பி.1812 இல திருக்குறமள ்்வளியிடடை 
எலலீஸ் உரு்வாக்கிய ்சன்மனக் கலவி்ச 
ச ங க ம  ் ்வ ளி யி ட டை த ா க வு ம 
குறிபபிடைபபடடுளளது. இந்த நூல தமிழ 
பயிலும மாண்வரகள தமிழ்மாழியில 
உமரநமடையில எழுது்வதற்கு பயிற்சி அளிக்கும 
பாடைஙகள அமமக்கபபடடுளளன. அந்தப 
பாடைஙகளில ‘பஞசதந்திர கமத’ நூலிலிருந்து 
சும்வயான கமதகள ்தாகுக்கபபடடுளளன. 
அந்தத் ்தாகுபபில தமிழ உமரநமடையில 
கமத ் சாலலபபடுகிறது.  அதற்கு இமணயாக 
ஆஙகிலத்திலும ் மாழி்பயரக்கபபடடுளளது. 
(அந்தக் காலத்தில தமிழப பயிலுப்வரகள 
உமரநமடையில எழுது்வதற்கு ் தரியாத்வரகளாக 
இருந்தனர என்பதும பாடைலகளிலதான் ஒரு 
விசயத்மத்ச ்சாலலு்வாரகள என்பமதயும 
நாம க்வனத்தில ்காளள வ்வண்டும). 

இந்த நூமல அடுத்து கி.பி.1847 இல 
அ்மரிக்க நாடடுப பாதிரியாரகளால 
்தாடைஙகி நடைத்தபபடடை யாழபபாணம 
‘்வடடுவகாடமடை வித்யாசாமல ’ என்று 
அமழக்கபபடடு ்வந்த ‘்வடடுவகாடமடை 
கலலூரி’ ்்வளியிடடை தமிழப பாடைத்திடடை 
நூல நமக்குக் கிமடைக்கின்றது. இந்நூலின் 
முன்னுமரயில ‘தமிழ்ச ் சய்யுடகமளக் கற்கப 
புகுவ்வார திரு்வளளு்வர குறளில ்தரிந்து 
இந்நூலுள அமமந்திருக்கும பகுதிமய்ச 
சிந்தமனயாய்ப பாரக்க வ்வண்டு்மன்றுங 
வ க ட கி வ ற ா ம ’ எ ன் று  ் த ா டை ங கி 
கமபராமாயணம, பஞச தந்திரம, விலலிபாரதம, 
மநடைதம, கந்தபுராணம, காசிக் காண்டைம, 
நீதி்நறிவிளக்கம, நாலடியார, திருக்குறள, 
்பரியபுராணம  வபான்ற நூலகளிலிருந்து 

குறிபபிடடை பகுதிகமளத் 
வ த ர வு  ் ச ய் து 
ப ா டை த் தி ட டை ம ா க 
அமமத்திருக்கிறாரகள . 
திருக்குறளில பரிவமலழகர 
உ ம ர ம ய யு ம 
இமணத்திருக்கின்றாரகள. 
கூ டு த ல ா க  த மி ழ ்ச 
்சய்யுடகமளப பிரித்து 
ப டி க் கு ம  மு ம ற ம ய 
திருக்குறமள உதாரணமாகக் 
காடடி 3 பக்கஙகளில 
அற்புதமான விளக்கஙகள 
்காடுக்கபபடடுளளன. (2)     

ம க ா  ஸ்ரீ . ஸ்ரீ . 
தும ர த் த ன த் த ா ர ா வ ல 
ஆ ர ம பி க் க ப ப ட டை 
ப ள ளி க் கூ டை ங க ளி ல 
படிக்கிற்வரகள எளிதில 
தமிழ இலக்கியத்மதக் 
கற்றறியும ்பாருடடைாக்ச 
்சய்யபபடடைதாகக் குறிபபு 
எ ழு த ப ப ட டு 
்்வளியிடைபபடடை ‘தமிழ்ச 
்சய்யுட கலமபகம ’ ( 
TAMIL POETICAL AN-
THOLOGY ) என்ற நூல 
1857 இல பாடைநூலாக 
்வ ந் து ளளது .  இ ந்நூல 
்்வளி்வந்த  க ாலத்தில 
தமிழத் தாத்தா உ.வ்வ.
சாமிநாத அய்யருக்கு ்வயது 
இரண்டு. தமிழத் தாத்தா 
1880 இல தான் அறியாத 
நூல என்று குறிபபிடடை 
‘சீ்வக சிந்தாமணி ’ யில 
உளள பாடைஙகள இந்நூலில 
அ ன் ம ற ய 
ம ா ண ்வ ர க ளு க் க ா க 
் த ா கு க் க ப ப ட டு 
வசரக்கபபடடுளளது என்பது 
க்வனிக்கத்தக்கது. திருக்குறள 
நாலடியார கமபராமாயணம 
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எ ன் ற  நூ ல க ளு டை ன்  
ப ழ ் ம ா ழி  ந ா னூ று , 
வதமபா்வணி, தாயுமான்வர, 
மூதுமர என்பம்வகளும 
வ ச ர க் க ப ப ட டு ள ள ன . 
இப்பாழுது நமமுமடைய 
ப ாடைநூல  ்வ ர ல ா ற் றில 
கிமடைக்கின்ற மூன்றா்வது 
நூல என்பது குறிபபடைத்தக்கது. 
(3)

இதமனயடுத்து தமிழ 
்வரலாற்றில குறிபபிடைத்தக்க 
முக்கியமான ப ாடைநூல 
என்பது 1868 இல அன்மறய 
பி.ஏ. ்வகுபபு மாண்வரகளுக்கு 
பாடைநூலாக ம்வக்கபபடடை 
‘சீ்வக சிந்தாமணி’ -‘நாமகள 
இலமபகம’, ந்சசினாரகினியர 
உமரயுடைன் கூடியது ஆகும. 
உ.வ்வ.சாமிநாத அய்யரின் 13 
்வது ்வயதில பாடைநூலாக 
ம்வக்கபபடடை இந்நூலதான் 
பிற்காலத்தில சாமிநாத 
அய்யமர ‘தமிழத் தாத்தா’ 
எ ன் று  அம ழ ப ப த ற் கு 
காரணமாக அமமந்தது. 
இதமன ்தாடைரந்து 1872 
இல ‘மூன்றாம பாடைப 
புஸ்தகம’ ( THIRD BOOK 
OF LESSONS FOR THE 
USE OF SCHOOLS, ) 
என் ற  நூல  அன்மறய 
மாண்வரகளுக்கு உலகில 
நிகழந்து ்வரும  பலவ்வறு 
முக்கியமான ்சய்திகமள 
அறிந்து ்காள்வதற்காக 
ஐவராபபிய நாடுகளின் கலவி 
நிமலயஙகளில பாடைமாக 
இருந்த நூலகள தமிழில 
் ம ாழி் ப ய ர க் க படடு 
ப ா டை த் தி ட டை த் தி ல 
அமமக்கபடடை உமரநமடை 
நூ ல  எ ன் ப து 

குறிபபிடைத்தக்கது. அந்நூலில 
அ ந் த க்  க ா ல த் தி ல 
எ ழு த ப ப ட டை  த மி ழ 
உமரநமடை இன்று நாம 
படிபபதற்கு அழகாகவும 
எளிமமயாகவும இருக்கின்றது 
என்பது க்வனிக்கத்தக்கது.  
(4) 

கி.பி.1872 இல உ.வ்வ.
சாமிநாத அய்யருக்கு ்வயது 
1 7 .  அந் த  ்வருடைத்தில 
சிலபபதிகாரம அன்மறய 
பி.ஏ. ்வகுபபு மாண்வரகளுக்கு 
ப ா டை த் தி ட டை த் தி ல 
வசரக்கபபடடைது. ் தாடைரந்து 
1876, 1880 ்வருடைஙகளிலும 
பி.ஏ. பாடைத்திடடைத்தில 
சிலபபதிகாரம ்தாடைரந்து 
ப ா டை நூ ல ா க  இ ரு ந் து 
்வந்துளளது. உ.வ்வ.சாமிநாத 
அய்யருக்கு தான் ்வகித்த 
த மி ழ ப  வ ப ர ா சி ரி ய ர 
வ்வமலமய ்பற்றுத் தந்த 
தியாகராஜ ்சடடியார 
சி ல ப ப தி க ா ர த் ம த 
மாண்வரகளுக்கு பாடைம 
ந டை த் த  மு டி ய ா ம ல 
தடுமாறியதாக  அய்யர 
கு றி ப பி டு கி ன் ற ா ர . 
பிற்காலஙகளில உ.வ்வ .
சாவின் புகழ ்காடிகடடி 
பறபபதற்கு காரணமாக 
அமமந்ததில சீ்வக சிந்தாமணி 
பு ற ந ா னூ று  வ ப ா ன் று 
சிலபபதிகாரமும இடைம 
்பற்றமத நாம அமன்வரும 
அறிவ்வாம .  அத்துடைன் 
பண்மடைய தமிழக் கலாசாரம 
்வரலாறு வபான்றம்வகமள 
அது்வம ரயில  துளியும 
அறியாத தமிழ்ச சமூகம 
அ றி ந் து க்  ் க ா ண் டு 
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் ப ரு மி த ப ப டடை த ற் கு 
க ா ர ண ம ா க வு ம 
சிலபபதிகாரம அமமந்தது. 
இ த் த ம க ய  நூ ம ல 
பாடைத்திடடைத்தில வசரத்த  
அ ன் ம ற ய  ஆ ங கி ல 
அ ர ச ா ங க த் ம த 
நிமனவுகூறாமல மறக்க 
முடியுமா ? இதமனயடுத்து 
பதி்னண்கீழக் கணக்கு 
நூலகளில குறிபபிடைத்தக்க 
ஏலாதி நூல முழுமமமயயும, 
1 8 8 4  இ ல 
கமபராமாயணத்திற்கான 
விளக்கம என்ற ்பயரில 
அ த ன்  ஆ ங கி ல 
் ம ா ழி ் ப ய ர ப பு டை ன் 
வ்வறுபல குறிபபிடைத்தக்க 
நூலகமளயும இமணத்து 
ப ா டை நூ ல க ள ா க 
ம ்வ த் தி ரு ப ப து ம 
குறிபபிடைத்தக்கது. (5)

கி . பி . 1 8 8 5  இ ல 
ந ா ல டி ய ா ர  ம ற் று ம 
கூரமபுராணம இதமன 
்தாடைரந்து 1895 இல 
வ்ஷக்ஸ்பியரின் (‘மிட்ஸமமர 
ம ந ட ஸ்  ட ரீ ம ’ ) 
‘நடுவ்வனிற்கனவு’ நாடைக 
நூ ம ல  த மி ழி ல 
்மாழி்பயரத்து பாடைமாக 
ம ்வ த் த து ம 
குறிபபிடைத்தக்கது. இந்த 
நூ ல  ப ா டை ம ா க 
ம்வக்கபபடடை ்சய்திமய 
இ ந்நூலின்  முன்னுமர 
ஆஙகிலத்திலும தமிழிலும 
அழகாகப வபசுகின்றது. (6)

கி.பி.1901 இல தமிழில 
அலஙகார இலக்கணத்மதப 
வ ப சு கி ன் ற 
‘தண்டியலஙகாரம ’அதன் 
பமழய உமரயாசிரியர 

சுபரமணிய வதசிகர எழுதிய 
உமரயுடைன்  அன்மறய 
பி.ஏ. ்வகுபபிற்கு பாடைமாக 
ம்வக்கபபடடைது. இந்நூமல 
ம ா ண ்வ ர க ளு க் கு 
புரியுமபடியான விளக்கக் 
குறிபபுகளுடைன் ம்வ.மு.
சடைவகாப ராமானு்சசாரியார 
ம ற் று ம 
கிருஷணமா ்ச ச ா ரிய ா ர 
ஆ கி ய  இ ரு ்வ ரு ம 
்்வளியிடுகின்றனர. அந்த 
நூலுக்கு ஒரு அற்புதமான 
ஆராய்்சசி முன்னுமரமய 
ஆசிரியரகள இரு்வரும 
எ ழு தி யி ரு க் கி ன் ற ன ர . 
்வடை்மாழியில புகழ்பற்ற  
அ ல ங க ா ர  ச ா ஸ் தி ர 
நூலகமள அறிமுகபபடுத்தி 
பின் தமிழ அலஙகார 
ச ா ஸ் தி ர ம ா கி ய 
தண்டியலஙகாரம நூமல 
ஒபபிடடு எழுதபபடடை 
எடடு பக்க முன்னுமர ஒரு 
மிகப்பரிய ஆய்வுமரயாக 
இ டை ம ் ப ற் று ள ள து 
க்வனிக்கத்தக்கது. இந்த 
ஆசிரியரகள இரு்வரும 
அன்மறய பாடைநூலகளுக்கு 
வி ள க் க வு ம ர க ம ள யு ம 
ஆராய்்சசிக் குறிபபுகமளயும 
எழுதி ்்வளியிடு்வமத 
தஙகளுமடைய ்தாடைர 
ப ணி ய ா க க் 
்காண்டிருந்தனர. அந்தப 
ப ணி யி ன்  ப ல ன ா க 
இ்வரகளுமடைய நன்னூல 

விளக்கம, கமப ராமாயணத்திற்கான உமர, 
திருக்குறள பரிவமலழகர உமரக்கான மிகவும 
சிறபபான விளக்கம வபான்று பல நூலகள 
இன்றும நமக்கு ஆய்வுக்கு ்வழிகாடடும 
ஒளிவிளக்குகளாக உளளன என்பமத 
மறக்கமுடியாது. (7)     l 
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வபரா. ஜான் சலஸ்டைன்  2002ம ்வருடைம 
மருத்து்வத்துமற வநாபல பரிசு ்பற்றார. 
அறிவியல மக்களுக்வக என்று வநாபல உமரயில 
முழஙகிய்வர. அறிவியல குறிபபாக மரபணு 
சாரந்த கண்டுபிடிபபுகளுக்கும மருந்துகளுக்கும 
உரிமம ் பறு்வமதயும அந்த கண்டுபிடிபபுகளின் 
பலன் சாதாரண மக்களுக்கு கிமடைக்காமல 
்சய்்வமதயும தனியார மயமா்வமதயும 
்தாடைரந்து எதிரத்து ்வந்த்வர. மத ்்வறிக்கு 
எதிரான உலக மனிதவநய்வாதிகள அமமபபிமன 
முன்்னடுத்த 22 வநாபல அறிஞரகளில 
ஓரு்வர. The Triple Helix இதழுக்காக வஜமஸ் 
்கன்னடிக்கு ்வழஙகிய வநரகாணல இது. 2018 
மார்ச 6ம நாள  அறிஞர சலஸ்டைன் காலமானார.

்கலரா ்ஜவனாமிக்ஸ் நிறு்வனத்மத 
எதிரத்து... உரிமம என மரபணு ்வரன் 
முமறயிடைல Sequencing யுத்தத்தில முழு 
்்வற்றி  ்பற முடிந்ததா?

ஜான் சலஸ்டைன்: ்பாது மக்கள குழுமம 
மனித டி.என்.ஏ. ்வரன் முமற ்வரிமசயாக 
கமல, எந்த கடடைணமும இன்றி களத்தில 
(Public Domain) ்்வளியிடை ம்வத்ததில நாம 
்்வற்றி கண்டுளவளாம. இந்த சர்சமசவய 
வதம்வயிலலாதது. ்்வடக வகடைானது. எதில 
பணம பாரபபது என்றிலமலயா மனித மரபணு 
கடடுமடைபபு மருத்து்வ ரீதியில மானுடைத்திற்வக 
உ த்வபவப ாகும  வி சயம .  டி . என் . ஏ . 
்வரன்முமறயிடைல நாம பல ஆண்டுகளாக 
காத்திருக்கும ஆய்வு முடிவு. அது பணம 
்காடடும பசு்வாக ்பரகின் எலமர 
நிறு்வனத்தின் நிர்வாகத்தால அணுகபபடடைது. 

வடைானி லாய்ட வபான்ற விஞஞானிகள  லாபம 
பாரக்க துடிபபது துரதிர்ஷடை்வசமானது. 
எபபடிவயா மக்களுக்கான உரிமம உறுதிபடை 
்்வன்றது. பிர்சசமனமய நாம கடைந்து ்வந்து 
விடவடைாம. 

மரபணுவியலில உஙகளது வநாபல பரிசு 
்பற்ற கண்டுபிடிபபு குறித்து?

ஜ ா ன்  ச லஸ்டைன் :  1 9 6 6 ல  ந ா ன் 
கலிவபாரனியாவின் லா ்ஜலலாவில சாலக் 
ஆய்்வகத்தில வ்வதி உயிரியல ஆய்வுக்காக 
இமணந்வதன். விமரவில பிரான்சிஸ் கிரிக்கும 
சிடனி ்பரனரும என்மன வகமபிரிடஜ் 
்வருமாறு தூண்டினர. சி.எலிகான்ஸ் எனும 
புழுவின் மரபணும்வ முற்றிலும கடடுமடைத்தல. 
அபபடி ்சய்ய முடியுமா என்பது முயற்சி. 
அது நடைந்துவிடடைால மனித மரபணும்வ 
கடடுமடைபபது எளித ாகிவிடும .  ஓரு 
மிலலிமீடடைர நீளவம ்காண்டை ்்வபபமய 
மண்ணில ்வாழும புழு அது. ரத்த ஓடடைவமா 
சு்வாச ஓடடைவமா ஏதுமற்ற ஆனால ்நளிந்து  
ஊரந்து ்சலலும உயிரி. முதலில நான் 
புழுவின் முழுமமயான நியூரான் ்வமர படைத்மத 
அமடைந்வதன். பிறகு படிபபடியாக அதன் 
மரபணு ்வரன் முமறயிடைலில இறஙகிவனன். 
அபவபாது டி.என்.ஏ. கடடுமடைத்தல எனில 
என்ன்்வன்று அறிந்த்வரகவள மிகக் குமறவு 
ஏ த ா ்வ து  ஓ ரு  உயி ரின்  டி . எ ன் . ஏ . 
கடடுமடைக்கபபடடைால வபாதும மனித டி.
என்.ஏ. கடடுமடைபபிற்கு ்வழி ்தரிந்துவிடும. 
என்கிற நிமலயில விமரவில  நான் சி.எலிகான் 
புழுவின் டி.என்.ஏ.ம்வ முழுமமயாக மரபணு 

அறிவியவை ப�ல்லும் - 2

இன்றைய தே்ை 
அறிவியல் மனிேன

ஆயிஷா இரா. நடரா்ன்        

- வபரா. ஜான் ்ல்்ஸடன்

வநாபல அறிஞர
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்வரன் முமறயியலுக்கு 
உடபடுத்தி இருந்வதன். 
பு வி யி ய ல  மு த லி ல 
முழுமமயான மரபணு 
்வ ன் மு ம ற யி ய லு க் கு 
உடபடுத்தபபடடை முதல 
உயிரி சி. எலிகான் அதன் 
்வழிவய எஙகளால மனித 
டி . எ ன் . ஏ .  ம ர ப ணு 
்வரன்முமறயியலுக்குள 
நுமழய முடிந்தது. இது 
த ான்  என க்கும  என் 
சகாக்கள சிடனி ்பரனர 
மற்றும ராபரட ஹாரவிடஸ் 
ஆகிவயாருக்கும 2002ல 
வநாபல பரிசு ் பற ம்வத்த 
கண்டுபிடிபபு.

வகளவி: வகமபிரிடஜ் பலகமலகழகத்தில 
அறிவியல ்வளரந்த அளவிற்கு அறிவியல 
சிந்தமன ்வளரவிலமல என்று உஙகள 
சுயசரிமதயில குறிபபிடை காரணம என்ன?

ஜான் சலஸ்டைன்: நமக்குத் வதம்வ அறிவியல 
சிந்தமன மிகுந்த மனிதன். அபபடியான 
அறிவியல பிரமஜமய உரு்வாக்கு்வது நம 
கலவியின் வநாக்கமாக இருக்க வ்வண்டும. 
வகமபரிடஜ் நிமனபபமதப வபால சமரச 
சமாதான பிரமஜ அலல. ஓரு உதாரணம 
தருகிவறன். ஓரு காலத்தில நம வகமபரிடஜ் 
அறிவியல  கலவி எபபடி இருந்தது. நாஙகள 
படடைதாரி மாண்வர பயிற்சியின் ஆய்வு பாடை 
வ்வமளகளில வ ந ரடி ஆய்வு ்சய்ய 
அனுமதிக்கபபடவடைாம. த்வமளயின் இதயத்மத 
தனித்து பிரித்து ரிஙகர கலம்வ நீரமத்தில 
இடுவ்வாம. அது அருமமயான வநரடி ஆய்வு. 
கலம்வ நீரமத்திலிருந்து காலசியத்மத தனித் 
்தடுத்தால இதயம துடிபபமத நிறுத்திவிடும. 
காலசியம வசரத்தால  த்வமளயின் இதயம 
துடிக்கத் ் தாடைஙகும சுய ஆய்வுகளும உண்டு. 
வசாடியம மஹடராக்மசடு வபாடைபபடடை ஓரு 
மபயில மூ்சமச உளவள விடுவ்வாம. அ்வர்வர 
்்வளியிடும கரியமில்வாயுவின் அளம்வ ஒரு்வர 
பாரக்க முடியும. இபவபாது இம்வ எதுவுவம 
இலமல. இதுவபான்ற ஆய்வுகளாலதான் நான் 
அறிவியலின் ஆய்வு வநாக்கி ஈரக்கபபடவடைன். 

பல ்வமகயான அரசியல 
தமலயீடுகள மத அடிபபமடை்வாத  
அழுத்தஙகள இபவபாது இந்த 
ம ா தி ரி  ஆ ய் வு க ம ள 
நிறுத்திவிடடைது. எலலாமதான்  
இமணயத்திவலவய இருக்கிறவத 
எ ன் ப து  ச ரி ய ா ன 
்வாதமாகஎனக்குப படைவிலமல. 
இபபடியான சிறிய கலலூரி 
ஆய்வுகளில இருந்து மருத்து்வ 
கலலூரி மனித உடைல கூறாய்வு 
்வமர எலலாவம டிஜிடடைலிலதான் 
எ ன் ற ா ல  உ ண் ம ம ய ா ன  
ஆய்வுமுமற அறிவியமலவய 
நீ ங க ள  ம க வி டு கி றீ ர க ள 
என்றுதாவன அரத்தம. உடைலுக்கு 
காலசியம எவ்்வளவு முக்கியம 

என்பதற்கு ் பாது மக்கள முன்னிமலயில நான் 
குறிபபிடடை த்வமள இதயம சமபந்தபபடடை 
ஆய்ம்வ ்சய்து காடடு்வது  ஓரு ்வமகயில 
அறிவியல சி ந் தமனமய ்வளர க்கும . 
மதபபிர்சசாரம வபாலவ்வ அறிவியல 
ஆய்வுகமள டிஜிடடைல மயமாக்கு்வமத 
என்னால ஏற்க முடியவிலமல. அது ்பாது 
அறிவியமலவய பலவீனபபடுத்திவிடும.

வகளவி: உஙகள டி.என்.ஏ. ம்வ நீஙகவள 
்வரன்முமறயியலுக்கு உடபடுத்தி கடடுமடைத்து  
அறிவிபபீரகளா?

ஜான் சலஸ்டைன்: இலமல ஆனால மரபணு 
ஓபபுமமக்கு அது உத்வலாம. தற்வபாது பவயா 
வபஙக் எனும உயிரணு ்வஙகியில 500,000 
நபரகளின் டி.என்.ஏ. ஏற்்கனவ்வ உளளது. 
என்ன நடைக்கிறது என்று என்னால விளக்க 
முடியும. இந்த ஜிவனாமகமள முமறயாக 
கடடுமடைத்து ஓபபிடடு ஆய்வு ் சய்யுமவபாது 
பல நன்மமகள விமளயும. அதற்கு ஏராளமான 
வடைடடைாக்கமள நாம கணினியாக்கத்திற்கு 
உடபடுத்தி புதிய ் மன் ் பருடகமள அமடைந்த 
துலலியமாக ஆராய வ்வண்டும. அபபடி 
்சய்யுமவபாது மூன்று  விசயஙகள நடைக்கும. 
ஓன்று குமறந்த படசம முபபது மரண 
வநாய்களின் காரணம கிமடைத்துவிடும. அதில 
மிக முக்கியமானது புற்றுவநாய். இரண்டைா்வது 
மரபணுக்களில வநாய்கமள ஏற்படுத்தும 
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பிறழவு .... தனித்து அறிந்து மாற்றம ்சய்யும 
மருத்து்வமுமற அறிமுகம ஆகும. மூன்றா்வது 
சற்று அதிக கற்பமனயாகபபடைலாம. அதா்வது 
பிறந்த குழந்மதக்கு மரபணு வமபபிங சான்றிதழ 
தரும முமற. ்வருஙகாலத்தில அ்வருக்கு 
்வரபவபாகும வநாய்கள பற்றி அ்வரது ்பாது 
சுகாதாரம குறித்து முன் அறிவிக்க முடியும.

 2003ம ்வருடைம நீஙகளும மற்ற 21 வநாபல 
அறிஞரகளும ்்வளியிடடை  மனித வநய 
அ றி க் ம க  அ த ா ்வ து  ஹ் யூ ம னி ஸ் ட 
வமனி்பஸ்டவடைா Humanist Manifesto) பற்றி 
்சலலுஙகள?

ஜான் சலஸ்டைன்: இன்மறய உலகம மத 
அடிபபமடை்வாதத்தின் மறுமலர்சசி உலகமாக 
பாரக்கபபடுகிறது. இன்மறய வதம்வ மத 
சாரபின்மம. நமது பிரிடடைனில பிரிடடிஷ 
மனிதவநய கழகம என்று 1967லிருந்வத 
இருந்தமத  நீஙகள அறிந்திருக்கலாம. மதம 
வ்வண்டைாம மூடை நமபிக்மக எதுவும வதம்வ 
இலமல என அமன்வமரயும சமமாக பாவிக்கும 
அறிவியல சிந்தமன மனிதரகளுக்கான 
அமமபபாக அது மலரந்த்து. 2017ல நாஙகள 
அதன் ்பயமர மனித வநய கழகம (Human-
ist AssociationUK) என்று மாற்றிவனாம.  

மனிதவநய அறிக்மக 1933ல ்்வளி்வந்தது. 
மூ ன் று வ ம  ஒ ரு  ம ம ய  வி ச ய த் ம த 
உளளடைக்கியம்வ. மதத்தின் ் பயரால நடைக்கும 
இமற நமபிக்மக்வாத ்வன்முமறக்கு எதிரான 
மனித நமபிக்மக ்வாதம புனித நூல அடிபபமடை 
்வாதத்திற்கு மாற்றாக அறிவியல அடிபபமடை 
்வாதம. மனித வநய அறிவியல ்வாதிகள 
எதிரகால உலமக காக்கும வபராற்றல 
அறிவியலுக்வக உண்டு என ஏற்ற்வரகள. 
இன்மறயத் வதம்வ மத்வாதமலல அறிவியல 
விழிபபுணரவு. நமக்கு இன்று அறிவியல 
மனிதவன வதம்வ,.

மனித வநய அறிக்மக ஓரு நாத்திக ்வாத 
அறிக்மக என்றும ்வரடடு நாத்திகம எபபடி 
பிர்சசமனகளின் தீர்வாக முடியும என்றும 
விமரசிக்கபபடுகிறவத?

்பாது்வாக நடுநிமல்வாதி என்று தன்மன 
்சாலலிக் ்காளளும மத நமபிக்மக 
நிழல்வாதிகள இபபடி வபசு்வது புதிதலல. 
மனித வநய அறிக்மக-3 ஏழு முக்கிய அமசஙகள 
்காண்டைது. உலக அறிவு இயற்மகமய உற்று 
வநாக்குதல ஆய்வுக்கு உடபடுத்துதல மற்றும 
நவீன கலக சிந்தமன மூலவம ்வளரத்்தடுக்கபபடை 
முடியும. மனிதன் இயற்மகயின் ஓரு பகுதி 
அதுவும பரிணாமவியலபடி இயற்மக 
்தரிவின்படி உரு்வான்வன் என்பமத மடடுவம 
நாஙகள ஏற்கிவறாம. மனித நடைத்மத விதிகள 
என்பம்வ அந்தந்த  கால்ச சூழல வதம்வபபடி 
உரு்வானம்வ. மத அடிபபமடை்வாத நடைத்மத 
விதிகளிடைமிருந்து நாஙகள முரண்படுகிவறாம. 
மனித வநய அறிவியல ்காளமக ்்வற்று 
கடைவுள மறுபபு ்காளமக  அலல அறிவியல 
முமறபபடி உலமக துய்த்து அறி்வதற்கு கடைவுள 
வதம்வயிலமல என்று கருதும ்களமக அது. 

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங முதல ரி்சசரடு டைாக்கின்ஸ், 
பிரான்சிஸ் கிரிக் உடபடை எத்தமனவயா 
மா்பரும அறிஞரகள அறிவியல அறிக்மகயான 
மனித வநய அறிக்மக Humanist Manifesto)
மய ஏற்று மக்சசாற்று இடடை்வரகளில 
அடைஙகு்வர.

      l



l பாரதி புத்தகாலயம் புக் கிளப்பில் உறுப்பினராகுஙகள். உறுப்பினர் கட்டணம் ரூ.1000/-
l உறுப்பினர்கள் பாரதி புத்தகாலயம் நூல்கள் 25% சலுககயில் பபற்றுக்பகாள்ளலாம்.

l நூல்ககள பாரதி புத்தகாலயததின் அகனதது விற்பகன நிகலயஙகளிலும்  பாரதி புத்தகாலயம்  
      பஙகு பபறும் புத்தகக் கணகாடசிகளிலும் பபற்றுக்பகாள்ளலாம். 

l ்தபால் மூலம் பபற்றுக்பகாள்்வ்தானால் ்தபால் கட்டணம் இல்வசம் (்தபால் பசலவு இல்வசமாகப்      
     பபற குகறந்தது ரூ.500  மதிப்புள்ள நூல்ககள ்வாஙக வ்வணடும்) இந்தியாவிற்குள் மட்டும்.     
l புதிய ப்வளியீடுகள்  பற்றிய ்தக்வல்கள் அவ்வப்வபாது அறிவிக்கப்படும்

நிபந்தகனகள்

l இசசலுகக ்தனி நபர்களுக்கு மடடுவம, நிறு்வனஙகளுக்குப் பபாருந்தாது

l உறுப்பினர் கட்டணம் திருப்பித ்தரப்ப்டமாட்டாது

l உறுப்பினர்களுக்கு அக்டயாள அடக்ட உணடு (புககப்ப்டம் வ்தக்வயில்கல).

பாரதி புத்தகாலயம் புக் கிளப் திட்டம்

044 24332924
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நேர்காணல்

ஜமாலன்
சநதிப்பு: ப்ரதிபா பெயசசநதிரன் 

பயடப்பில் உருைறாகும் 
ஒரு அதீத மன நியையை  
தி்னறாய்விலும்  
்ப்முடியும்

வநர்காணல்

புககப்ப்டம்: J. மகாதீர் முகம்மத 

புதிய புத்தகம வபசுது ்வாசகரகள சாரபாக 
்வணக்கஙகள, ்பாது்வாக அமனத்து இலக்கிய 
ஆளுமமகளுடைனும வநரகாணலின்வபாது 
முன்ம்வக்கும முதல வகளவி - தமிழில 
குறிபபிடைத்தக்க இலக்கிய விமரசகர வதாழர 
ஜமாலன். தஙகளின் இளமமக்காலஙகள 
குறித்தான ஒரு இயலபான அறிமுகத்மதத் 
தந்தால ்வாசகரகள உஙகமள புரிந்து்காளள 
உதவியாக இருக்கும.

்வணக்கம. இளமமக்காலம ்வழக்கமவபால ஒரு 
இனிமமய ான  க ா ல ம த ா ன் .  க ா ரணம 
இளமமபபரு்வம ஒரு மனிதமன ்சதுக்கும 
பரு்வம.  நான் பிறந்து ்வளரந்தது எலலாம தஞமச 
மா்வடடைத்மத்ச வசரந்த, வகாவில நகரமாக 
புகழ்பற்ற குமபவகாணம அருகில உளள 
திருநாவகஸ்்வரம என்ற அமர கிராமத்தில.  சி்வன் 
மற்றும விஷணுவிற்கான இரண்டு ்பரிய 
வகாவிலகள உளள ஊர.  அதனால இளமமயில 
ஒரு சி்வபக்தனாக, மச்வனாக (உணவுப பழக்கம 
உடபடை), எஙகள ஊர வசக்கிழார ்வார்வழிபாடடுக் 
குழுவில உறுபபினராகி, ஒவ்்்வாரு ்வாரமும 
ஞாயிறுகளில வசாழமன்னரின் அமம்சசராக 
இருந்த வசக்கிழாரால கடடைபபடடை நாவகஸ்்வரர 
வகாவிலில ஒவ்்்வாரு சன்னிதியிலும பதிகஙகள 
பாடு்வது இபபடியாகத் து்வஙகி, எஙகள ஊர 
சு ந் த ர க ாளியமமன்  ப க் தன ாகி ,  ஊரின் 
தலபபுராணமாக உளள ்ஜமபுமாலி ராஜன் 
நாடைகஙகள பாரத்து, நூலகஙகளில புராணஙகள, 
இதிகாசஙகள, நா்வலகள படித்து உரு்வானவத 
எனது சிறார பரு்வம.  9-ஆம ்வகுபபு படித்தவபாது 
ஒரு வதாழியுடைன் இமணந்து ‘வதனி’ என்று 
மக்யழுத்து பத்திரிக்மக நடைத்தியது து்வஙகி, 11-
ஆம ்வகுபபில ‘திமசகள’ என்ற மக்யழுத்து 
பத்திரிக்மக என ் தாடைரந்து, கலலூரிக் காலஙகளில 
‘ஜனகனமன’ என்கிற உருடடை்சசு இதழ இபபடி 
சிறு்வயதுமுதல ்வாசிபபு எழுத்து என்பவத என்மன 
உரு்வாக்கிய அடிபபமடை.  83-ல நடைந்த ஈழப 
படு்காமலகள தமிழகத்தில ஏற்படுத்திய தாக்கவம 
என்மன முழுமமயாக அரசியலபடுத்தியது. நான் 
83-ல கலலூரி மாண்வனாக இருந்த காலத்திவலவய 
எஙகள ஊரில ஒரு ்பரிய ஊர்வலத்மத நடைத்தி 
கமடைவீதியில ்ஜய்வரத்தவன ்காடுமபாவி 
எரிபபு வபாராடடைம நடைத்திவனாம.  அதன் 
்தாடைர்சசியாக கலலூரிக் காலஙகளில வதாழர 
்பாதிய்்வற்பன், அ. மாரக்ஸ் வபான்ற்வரகளின் 
்தாடைரபால மாரக்சியமும, தீவிர இலக்கியமும 

அறிமுகமாகியது.  எந்த ஒன்றிலும தீவிரமாக 
ஈடுபடும இயலபு ்காண்டை்வன் என்பதால, 
மாரக்சியத்தின் மீது தீவிர ஈடுபாடுகள உரு்வாகி, 
மாரக்சிய - ் லனினிய இயக்கஙகளின் பண்பாடடுத் 
தளஙகளில ஏற்படடை ்தாடைரபால, மாண்வர 
சஙகத்தின் மா்வடடை ்பாறுபபாளனாக இருந்து, 
மாண்வர இயக்கத்திற்காக ‘விடிவு’ என்ற 
பத்திரிக்மகயும நடைத்திவனன்.  

இலக்கியத்தின்மீது அதீத காதல இருந்தாலும, 
தீவிர அரசியல ் சயலபாவடை ் தாடைர இயக்கமாக 

மாறிபவபானது.  மாண்வர சஙகம சாரபாக 
ஒவ்்்வாரு வகாமடை விடுமுமறயிலும, எஙகள 
மாண்வர அமமபபு கிராமஙகளுக்கு ்சலலுதல 
என்ற அடிபபமடையில ‘கிராம முகாமகள’ 
நடைத்துவ்வாம.  15 நாடகளுக்கு வதரந்்தடுத்த 
கிராமஙகளுக்கு ்சன்று, அஙகிருந்து அதன் 
சுற்றுபபுறஙகளிலுளள கிராமஙகளுக்குப வபாய், 
கமல நிகழ்சசிகள, அரசியல ்வகுபபுகள, 
்தருமுமனப பிர்சசாரம நடைத்துவ்வாம.  நான் 
மா்வடடை ்சயலாளர என்ற முமறயில எனது 
தமலமமயிலதான் 10 வபர ்காண்டை குழு்வாக்ச 
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்சலவ்வாம.  அந்த 15 நாடகளும உணவு, 
உறக்கம எலலாம கிராமஙகளின் ்பாது 
இடைஙகளிலதான்.  ் பருமபாலும சமுதாயக்கூடைம, 
அ ல ல து  வ த ா ழ ர க ளி ன்  இ ல ல ம , 
கிராமக்வகாவிலகளின் முன்பாக உளள படுகளஙகள 
இ்வற்றிலதான் தஙகுவ்வாம.  உணவு அந்த கிராம 
மக்களிடைம வீடடிற்கு ஒரு்வராக ்சன்று 
உண்வபாம.  இதன்மூலம நமது கிராமஙகளின் 
்வாழம்வப புரி்வதும, தமமம ்வரக்கநீக்கம ் சய்து 
உண்மமயான பாடடைாளி ்வரக்கமாக மாற்றிக் 

்காளளுதல, கிராமஙகளில இயக்கத்திற்கான 
ஆடகமள உரு்வாக்குதல, கிராம மக்களிடைம 
விழிபபுணர்சசி ஏற்படுத்துதல என முழுக்க 
வ்வரக்காலமடடை அரசியல அமமபபு உரு்வாக்கவம 
வநாக்கம. அபபடி இளமறிவியல படித்த மூன்று 
்வருடைஙகளும தஞமச மா்வடடைத்தின் வமலத்தஞமச 
எனபபடும ஒரத்தநாடமடை சுற்றியுளள கிராமஙகள, 
கீழத்தஞமச எனபபடும ் காளளிடைம, சீரகாழிமய 
சுற்றியுளள கிராமஙகள, திருபபனந்தாமள்ச 
சு ற் றி யு ள ள  கி ர ா ம ங க ளி ல  இ ய க் க ம 

நடைத்தியுளவளாம.  ்பருமபாலும தலித் மக்கள 
்வசிபபிடைஙகளிலதான் எஙகள இயக்கம தஙகி 
அ்வரகவளாடு அந்த 15 நாடகளில கலந்து, 
அ்வரகளது உளளூர பிர்சசமனகமள கள ஆய்வு 
்சய்து, அ்வற்மறத் ்தாகுத்து இயக்கத்திற்கான 
வ்வமலத்திடடைம உரு்வாக்குவ்வாம.  இ்தலலாம 
சீனாவில மாவ்வா உரு்வாக்கிய மக்கள யுத்தக் 
குழுவிற்கான கடசி அமமபபு உரு்வாக்கும 
்வழிமுமறகள என்று அமதப பின்பற்றி்ச 
்சய்து்வந்தது, என்மன முழுக்க ஒரு ஒடுக்கபபடடை 
்வரக்கமாக உணர ம்வத்தது.  மாரக்ஸ் 
்சான்னமதபவபால ்வாழநிமலதான் உணரவுகமளத் 
தீரமாணிக்கிறது என்பமத உணரந்த நாடகள.  
இடைதுசாரி இயக்கஙகள இந்த ்வழிமுமறகமள 
தற்வபாது விடடுவிடடைன.  ஆனால இந்துத்து்வ 
சஙபரி்வார அமமபபுகள இன்றும இபபடியாக 
அடிமடடைஙகளில இறஙகி தஙகள மத்்வறி 
அமமபபுகமள உரு்வாக்கி, ்்வறுபபரசியமல 
பரபபி ்வருகிறது என்பது க்வனிக்க வ்வண்டிய 
ஒன்று.  ் லனின் ் சான்ன ஸ்தாபனஙகமளபபற்றி 
என்ற நூல ஸ்தாபனஙகள கடடைபபடுதல, ஜனநாயக 
மத்தியத்து்வம, அமமபபின் ஒழுஙகு ஆகியம்வ 
பற்றி வபசுகிறது. ஆனால எமதயும இன்று 
இடைதுசாரி அமமபபுகள பின்பற்றுகிறதா? என்பது 
்தரியவிலமல.

உஙகள மாண்வப பரு்வம அரசியல 
இயக்கஙகவளாடு கழிந்தது என்கிறீரகள, 
அப்பாழுது நடைந்த நிமனவில உளள சிறபபான 
நிகழவுகமளப பற்றிக் கூறுஙகள 

மாண்வர அமமபபில இருந்தவபாது ஒருமுமற 
வதரவு வததி அறிவிபபில குளறுபடியாகி, பல 
மாண்வரகள வதரவு எழுதமுடியாத நிமல 
உரு்வானது.  மதியம வதரவு என அறிவித்து 
காமலயில வதரவு ம்வத்து விடடைாரகள.  அதற்காக 
தஞமசயில பல கலலூரிகளில மாண்வரகமள 
திரடடி வபாராடடைம நடைத்திவனாம. ஒரு குழும்வ 
அமமத்து, நாஙகள வநரடியாக திரு்சசி ்சன்று 
பாரதிதாசன் பலகமலக்கழகம, அப்பாழுதுதான் 
புதிதாக ஆரமபித்திருந்தனர, வதரவுக் கடடுபபாடடு 
அதிகாரிமய சந்திக்க வநரம ்வாஙகி சந்தித்து 
எஙகள பிர்சசமனகமள மனு்வாக தந்வதாம.  
அத்வதாடு நிற்காமல அமத ஒரு ்சன்வச்ஷனல 
்சய்தியாக எழுதி பத்திரிக்மககளுக்கு அனுபபி, 
அம்வ சில பத்திரிக்மககளில ்்வளி்வந்தது.  
அதன்பின் மறுவதரவு நடைத்த பலகமலக்கழகம 
உத்தரவிடடைது.  அக்காலத்திலதான், தற்வபாமதய 



14 புதிய புத்தகம் பேசுது | செப்டம்ேர், 2020

விடுதமல்ச சிறுத்மதகள ்பாது்ச்சயலாளரும, 
விழுபபுரம நாடைாளுமன்ற உறுபபினருமான 
வதாழர ரவிக்குமார அ்வரகளுக்கு திருமணம 
நடைந்தது.  இயக்கத்வதாழரகள அமன்வரும 
கலந்து்காண்டை ஒரு இனிமமயான அனுப்வமாக 
இருந்தது.  ் காளளிடைத்மத ஒடடிய ஒரு கிராமம 
ரவிக்குமார வீடு.  அது ஒரு வதாபபின் நடுவில 
உளள வீடு. திருமணத்திற்கு முதலநாள அஙகு 
வதாழரகள ஒன்று கூடி பல அரசியல வி்வாதஙகள 
்சய்தது நிமனவில உளளது.  கவிஞர பழமலய், 
கலயாணி, அ. மாரக்ஸ், வகா்சசமடை, வகா. 
வகச்வன், கண. குறிஞசி, இரா. வகாமகன், விழி 
பா. இதயவ்வந்தன் என்கிற அண்ணாதுமர, 
திருக்குறள முனுசாமி அ்வரகளின் மகன் ஞான 
சூரியன், ஆசிரியர சஙகத்தில உளள வதாழர 
விழுபபுரம பாலு வபான்ற பல வதாழரகளின் 
்தாடைரபும, நடபும இருந்த இனிமமயான காலம 
அது.  

மாண்வர சஙக, இயக்க பணிகளிலிருந்து 
எபபடி விலகினீரகள? அதன்பின் உஙகள 
இலக்கிய எழுத்துபபணிக்கு எபபடி ்வந்தீரகள?

85-ல தமிழகத்தில எஙகள மாண்வர சஙகம 
இரண்டைாக பிரிந்தது.  கமயூனிச இயக்கஙகளில 
நிகழும ‘சித்தாந்தப வபார’ என்பாரகள அது 
தீவிரமாக நிகழந்தது அமமபபிற்குள.   எனது 
இளம அறிவியல படடைபபடிபபின் இறுதி வதரம்வ 
எழுதாமல மாண்வர சஙகபபணிகளுக்காக, நான் 
வீடமடைவிடடு ்்வளிவயறி முழுவநர மாண்வர 
சஙகப பணியாளராக சில மாதஙகள ் சன்மனயில 
பணியாற்றிக் ்காண்டிருந்வதன்.  இயக்கம 
அனுமதித்த மாதாந்திர ‘்லவி’ எனபபடும 
வதாழரகளிடைம ் பற்ற பணத்மதக் ் காண்டுதான் 
உணவு, இதரப பிர்சசமனகமள தீரத்து்காளள 
வ்வண்டும.  அந்நிமலயில ்பருமபாலும வதாழர 
நீண்டைபயணம சுந்தரம வீடடில இரவு சாபபாடு 
கிமடைத்துவிடும.  சில நாடகள நந்தனம எஸ்.சி. 
ஹாஸ்டைலில தஙகுவ்வன்.  ் பருமபாலும மாண்வர 
விடுதிகள, வதாழர குமரன் வீடடில தஙகுவ்வன்.  
அ்வர தற்வபாது சுப.வீ. அ்வரகளது இயக்கத்தில 
உளளார என நிமனக்கிவறன்.  அபவபாது 
்பாது்வான பல மாண்வர இயக்கஙகமள 
இமணத்து ஒரு ஐக்கிய முன்னணி அமமபமப 
உரு்வாக்கியிருந்வதாம. அந்த ஐக்கிய முன்னணியில 
அப்பாழுது தி.க. அமமபபு சாரபாக ்வழக்கறிஞர 
அருள்மாழி அ்வரகளும, சடடைக்கலலூரியில 
படித்துக் ்காண்டிருந்த விடுதமல அ்வரகளும 

பஙகு்பற்றாரகள.  ஈழபவபாராடடை ஆதரவு என்ற 
அடிபபமடையில உரு்வான ஐக்கிய முன்னணி. 
அவ்்வமமபபு சாரபாக நந்தனம கலலூரி து்வஙகி 
்சன்மன அண்ணாசாமலயில உளள காயிவத 
மிலலத் கலலூரி்வமர ஒரு ்பரிய ஊர்வலம 
நடைத்திவனாம.  அதன்பின் ்சன்மன ்வாழவில 
தாக்குபிடிக்க இயலாதநிமல.  இயக்கத்திலும 
உரு்வான சிக்கலகள என ஊர திருமபி, அடுத்த 
ஆண்டு இறுதி வதரம்வ எழுதி அதன்பின் முது 
அறிவியல படிபமப திரு்சசி ‘ஜமால முகமது 
கலலூரி’யில ் தாடைரந்வதன். கண்ணன் அ்வரகளின் 
மாரக்சிய நூலகத்தில படித்த தமிழ்வனின் 
ஸ்டைரக்சுரலிசம  ஒரு புதிய்தாரு திமச்வழிமய, 
பாரம்வமய உரு்வாக்கியது. அதன்பின் பலவ்வறு 
வகாடபாடடு நூலகமள ்வாசிக்கத் து்வஙகிவனன்.  
இளமமயிவலவய இந்திய தத்து்வஙகளில ஆர்வம 
்காண்டு படித்ததால, அது வகாடபாடுகளின் 
்வாசிபபிற்கு துமணயாக இருந்தது.   அக்காலத்தில 
கவிமதகமள விடடு வகாடபாடு சாரந்த 
கடடுமரகள எழுதத் து்வஙகிவனன்.   வதாழர 
்பாதியின் ‘பமற’ என்ற ்தாகுபபிதழில ஒரு 
திறனாய்வு கடடுமர ்்வளி்வந்தது.  ‘வமலும’ 
இதழில ‘கவிமதயும சிமத்வாக்கமும’ என்ற 
கடடுமர ்வந்தது.   இயக்க அரசியமல விடடைபின் 
மிஞசியது எனது சிறு்வயது முதல வபரார்வம 
ஊடடு்வதாக இருந்த ்வாசிபபு மடடுவம 
்தாடைரந்தது.  அஙகிருந்து ்வாசித்தம்வ 
அமனத்தும, எனது அடிபபமடை மாரக்சிய 
க ல வி ய ா ல  உ ள ்வ ா ங க ப ப ட டு 
்சழுமமபபடுத்தபபடடைது.  தமிழ்வன் சார 
்சன்ற மாத ‘புத்தகம வபசுது’ இதழ வபடடியில 
கூறியமதபவபால "மாரக்சியம கற்றுவிடடைால 
மற்ற துமறகமள புரிந்துவிடைலாம"என்பதற்கு 
சரியான சான்று நான்தான்.  

அடிப பமடையில  கவிமத  வ ப ான் ற 
பமடைபபிலக்கியத்தில ஈடுபாடு ்காண்டை 
உஙகள க்வனம விமரசனஙகமள வநாக்கித் 
திருமபியதற்கான காரணஙகள என்ன என்று 
விரி்வாக்ச ்சாலலுஙகள

ஏற்கனவ்வ ் சான்னமதபவபால சிறு்வயதுமுதல 
எழுத்தில தீராக்காதல உரு்வாகிவிடடைது.  
சிறு்வயதில அணில, சுடடி, அமபுலிமாமா என 
சிறார இலக்கியஙகள ்வாசிபபதும, அ்வற்மற 
்வாஙகி, வீடடில ம்வத்து ‘்லண்டிங மலபரரி’ 
வபால நடைத்தி ்வந்வதன்.  அப்பாழுது ‘அணில’ 
விமல 15 காசுகள என்று நிமனவு.  அதற்காக, 2 
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காசிற்கு நூலகமள ்வாடைமக விடடு, அ்வற்மற 
வசரத்து நூலகள ்வாஙகுவ்வன்.  5-ஆம ்வகுபபில 
முதன்முதலான ‘மாயவமாதிரமும வீர்சசிறு்வனும’ 
என்று ஒரு சிறு்வர கமத எழுதிப பாரத்வதன்.  
எனது தாத்தாவிற்கு கண்புரியாது என்பதால 
அ்வருக்காக நூலகத்தில வபாய் நா்வலகள 
எடுத்து்வந்து ்வாசித்துக் காடடுவ்வன்.  இபபடியாக 
பமடைபபிலக்கியத்தின்மீது தீராக்காதல இருந்தது.  
அவ்்வபவபாது சிறுகமதகள எனது மக்யழுத்து 
இதழகளில எழுதியுளவளன்.  ்வழக்கமவபால, 
1982-ல ்வந்த பாரதி நூற்றாண்டும, அமத 
்தாடைரந்து மீராவின் ‘கவிமதகள + கற்பமனகள 
= காகிதஙகள’, மு. வமத்தாவின் ‘கண்ணீரப 
பூக்கள’ ஆகியம்வ அக்காலத்தில மிகப்பரிய 
உத்வ்வகம தரக்கூடியதாக இருந்தது.  அன்னம 
ந்வகவிமதகள ்வரிமச என்கிற 10 புதுகவிஞரகளின் 
கவிமதகளும என்மன கவிமதகள வநாக்கி 
முழுமமயாகத் திருபபின.   அதிலதான் கலாபரியா, 
விக்ரமாதித்தியன், நா. வி்ச்வநாதன், கலயாண்ஜி 
(்வண்ணதாசன்) , ்வண்ணநில்வன் வபான்ற 
கவிஞரகள அறிமுகமானாரகள.  அமத ் தாடைரந்து 
ஆத்மநாம, ஞானக்கூத்தன், பசு்வய்யா, பிரமிள என 
்வாசிபபு நகரந்தது.  ்தாடைரந்து புதுக்கவிமதகள 
எழுதிக் ் காண்டிருந்வதன்.  குடைந்மதக் கலலூரியில 
கவிமத எழுதி வதர்வாவனன்.  அஙகு நான், 
கவிஞர ரவி சுபரமண்யம, கவிஞர பிருந்தாசாரதி, 
நிழல திருநாவுக்கரசு, அமானுஷயன் என்கிற 
பாமணி என்கிற வகாவனரிராசபுரம சாமிநாதன் 
அமன்வரும ஒரு சாமல மாணாக்கரகள.  அதன்பின் 
குடைந்மத கலலூரி சாரபாக கவிமதப வபாடடிகளில 
கலந்து்காண்வடைன்.  மாரக்சிய கலவி ் பற்றபின், 
‘்சந்தாரமக’ என்ற புரடசிப பண்பாடடு இயக்க 
இதழில கவிமதகள எழுதிக் ்காண்டிருந்வதன்.  
அம்வ ்பருமபாலும இன்குலாப பாதிபபில 
உரு்வான கவிமதகள.  வமத்தா எழுதியமதபவபால 
இந்த உலமகப புரடடும ் நமபுவகால கவிமதகள.  
அ்வற்மற ்தாகுத்து ‘மூன்றா்வது பாமத’ என்ற 
நூலாக ் ்வளியிடை சிலிக்குயில ் பாதி முன்்வந்தார.  
்தாகுத்வதாம அ்வற்மற ்்வளியிடைவிலமல.  
மாரக்ஸ் தனது இளமமக்கால  பமடைபபுகமள 
எ லி க் க டி க் கு ம  வி ம ர ச ன த் தி ற் கு 
அரபபணித்தமதபவபால, அமதயும அக்காலத்தில 
எழுதிய சில சிறுகமதகமளயும அபபடிவய 
விடடுவிடவடைன்.  அ்வற்றின் பிரதிகளகூடை 
என்னிடைம இலமல.  சரியாக்ச ் சான்னால இயக்க 
பிரசுரஙகள எழுது்வதிலதான் எனது எழுத்துக்கள 
அ்சசாகத் து்வஙகின எனக் கூறலாம.  காரணம 

பகத்சிங நிமனவுதினம. மாரக்ஸ் நிமனவுநாள, 
இயக்கத்திற்கான அறிக்மககள ஆகியம்வதான் 
எனது அரசியல எழுத்துக்களின் து்வக்கம.  அ. 
மாரக்ஸ் அ்வரகள எரிதழல என்ற ்பயரில 
எழுதிய ஒரு சிறுநூலிற்கு நான்தான் அறிமுகவுமர 
எழுதிவனன்.  அதுதான் முதலில எழுதிய 
நீண்டை்தாரு அரசியல கடடுமர.  இந்த சூழலில 
குறிபபாக எனக்குள இருந்த அரசியல உத்வ்வகமும, 
தமிழ்வனின் ‘புதுக்கவிமத நாலு கடடுமரகள’ 
நூலும, என்மன கவிமதகள குறித்த திறனாய்வுகமள 
வநாக்கித் திருபபியது.  ்பாது்வாக எனக்கு 
தத்து்வஙகள, வகாடபாடுகள,  நவீன அறிவியல 
ஆகிய்வற்றின்மீதான ஆர்வமும, விருபபமும, 
தரக்கசிந்தமன, பகுத்தறிவு ,  மாரக்சியம 
ஆகிய்வற்றின் சிந்தமன தாக்கமுவம திறனாய்ம்வ 
வநாக்கி நகரத்தியது.  திறனாய்வு  குறித்து 
ஏற்கனவ்வ விரி்வாக எனது சிந்தமனகமள, 
சி ற் வ ற டு  இ தழு க் க ா ன  வ ந ர க ாணலில 
விளக்கியுளவளன்.  

திறனாய்வு குறித்து புத்தகம வபசுது 
்வ ா ச க ர களுக்கு  வமலதிகம ா க  அதன் 
அடிபபமடைகள குறித்து ஏதா்வது கூறமுடியுமா?

குறிபபாக ்சான்னால திறனாய்வு ஒரு 
சிந்திக்கும ்சயலபாடு.  அந்த ்சயலபாடமடை 
்தாடைராத ஒரு சமூகம மிகவும பின்தஙகிய 
அறிவுக் குருடடிலதான் நிற்கும.  நமது தமிழ 
இலக்கிய சூழவல அதற்கான சான்றாக காடடைலாம.  
்பாதுபுத்திவய ஆதிக்க சிந்தமன முமறயாக இஙகு 
இருபபதற்கு திறனாய்வு சிந்தமன ்வளராதவத 
காரணம. தமிழ இலக்கிய்வாதிகள தஙகமள இந்த 
சமூகம ்காண்டைாடைவிலமல என்கிறாரகள 
என்றால, அ்வரகள உரு்வாக்கிய ்பாதுபுத்தி 
சாரந்த சிந்தமனதான் காரணம என்பமத 
உணர்வதிலமல .  ்்வறும  பமடைபபுகள 
்வாசிபபிற்கான சமூகத்மத உரு்வாக்காது.  அதற்கு 
திறனாய்வ்வ துமணபுரியும என்பது அ்வரகளுக்கு 
புரி்வதிலமல. தமிழில சினிமாவின் பாதிபபும, 
அது வ்வ  அ ர சி யமல  தீ ர ம ானி ப ப த ா க 
மாறியிருபபதற்குமகூடை சமூகவியலரீதியாக இதுவ்வ 
காரணம.  நான் பமடைபபில உரு்வாகும ஒரு அதீத 
மனநிமலமய திறனாய்விலும ்பறமுடியும 
என்பமத உணரந்தது மற்்றாரு காரணம. அதுவ்வ 
முக்கியமான காரணமாக இருக்கலாம.  தவிரவும 
கவிமத உரு்வாகுதல என்பது ஒரு மனநிமல.  
அமமனநிமல ்வாய்க்கும வபா்தலலாம கவிமத 
எழுதுகிவறன்.  தற்வபாதும எழுதுகிவறன்.  ஒரு 
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் த ா கு ப பளவிற்கு  உளளது .   ஆன ால 
்்வளியிடு்வதிலமல.  பத்திரிக்மககளகூடை 
கவிமதகமளவிடை என்னிடைம திறனாய்வு , 
கடடுமரகமளத்தான் அதிகம எதிரபாரக்கின்றன.  
எனது சகபயணியான நண்பர எஸ் சண்முகம 
தினமும கவிமத எழுதுஙகள என்று ்வலியுறுத்திக் 
்காண்வடை இருக்கிறார.  நண்பர பிவரமகூடை 
என்மன புமனவுகள எழுதுமபடி ்தாடைரந்து 
கூறி்வருகிறார .  சிறுகமதகள, நா்வலகள 
எழுது்வதற்கான குறிபபுகள தமலபபுகள எலலாம 
எழுதி ம்வத்துளவளன்.  அடிபபமடையில எழுத்து 
வசாமபல உளளதால அ்வற்மற இன்னும எழுத 
து்வஙகவிலமல.

விமரசகரகள, அடிபபமடையாகவ்வ, நிமறய 
வகாடபாடுகமளயும, இலக்கியப பிரதிகமளயும 
படித்திருக்கவ்வண்டும, அந்த ்வமகயில, 
உஙகளின் படிபபிற்கான தளத்மத எபபடிக் 
கடடைமமத்துக் ்காண்டீரகள?

என் அமமா,  மமனவி ஆகிவயார, நான் 
எமதயும ்தாடைரந்து ்சய்யாத்வன் என்று 
விமரசிபபாரகள.  காரணம படிபமப பாதியில 
விடடைது, அதன்பின் கமபயூடடைர படித்து பாதியில 
விடடைது, தீவிர சி்வபக்தனாக இருந்து ்வாரம ஒரு 
சி்வத்தலத்திற்கு விஜயம ்சய்தமத விடடு கடும 
நாத்திகனாக மாறியது இபபடி. ஆனால, 
்தாடைரந்து நான் ்வாசிபபமத நிறுத்தியது இலமல.  
எ ன து  மூன் ற ா ம  ்வ கு ப பி ல  ்வ ா சி த் த 
‘்காமபுமுமளத்த சாமியார’ என்ற ஒரு 
சிறு்வரகமத து்வஙகி, இந்நிமிடைம ்வமர 
்வாசிக்கிவறன். எலலா்வற்மறயும ்வாசிபவபன்.      
அது ‘தினத்தந்தி’யாக இருந்தாலும சரி அலல 
‘சி-தியரி’, ‘கிரிடடிக்கல என்்காயரி’ வபான்ற 
தீவிர வகாடபாடு சாரந்த இதழகளாக இருந்தாலும 
சரி ்வாசிபவபன்.  எழுதபபடடை அமனத்மதயும 
்வாசிக்கும வபரா்வல உண்டு. அலுபவப இலலாத 
ஒரு ்சயலபாடு அது.  80-களில பர்வலாக 
‘என்சிபிஎ்ச’ ்்வளியீடுகள ்வாஙகி ்வாசிபபது, 
புத்தகஙகள வசகரிபபில உரு்வாக்கிய விருபபம 
முக்கியமானது.  குமறந்த விமலயில கிமடைத்த 
அந்த நூலகமள ்வாசிபபதும, வசகரிபபதிலும 
து்வஙகியது. திறனாய்வு, விமரசனம  ஆகியம்வ 
பமடைபபிலக்கியஙகமளவிடை ச்வாலான ஒன்று.  
காரணம நீஙகள கூறியமதபவபால நிமறய ்வாசிக்க 
வ்வண்டும.  அதிலும குறிபபாக முதலநூல என்று 
்தாலகாபபியம கூறும மூலநூலகமள ்வாசித்து 
அது குறித்து ஒரு அடிபபமடைத் ்தளிம்வ 

உரு்வாக்கிக் ்காளளவ்வண்டும.  அதன்பின் 
்வழிநூலகமள ்வாசிக்க வ்வண்டும. அ்வற்மற நமது 
அரசியல ,  த த்து்வ ,  கருத்தியல ச ா ர ந் த 
அடிபபமடையில உள்வாஙக வ்வண்டும.  ஒருநூமல 
திறனாய்வு ்சய்யுமமுன் அதுகுறித்து ்வந்தபிற 
நூலகமள ்வாசித்து, அதமனயும உள்வாஙகி 
தனித்தன்மம்காண்டை நமது கருத்மத உரு்வாக்க 
வ்வண்டும என்பதால பலதுமறசாரந்த ்வாசிபபு 
அ்வசியபபடுகிறது.  நான் 25 ஆண்டுகள 
அவ ரபிய ாவில  கணிப்ப ாறித்துமறயில 
பணியாற்றியதால, நிமறய ்வாசிக்க முடிந்தது, 
வநரம இருந்தது.  ஒவ்்்வாருமுமற ஊருக்கு 
்வருமவபாதும நிமறய புத்தகஙகள எடுத்து 
்சலவ்வன்.  எனது அமறயில இருந்த திரு்சசிமய 
வசரந்த நண்பர முபாரக் அ்வரகளும ஒரு நூல 
்வாசிபபாளர என்பதால, அ்வரிடைமும நிமறய 
பமடைபபிலக்கியஙகள, தமிழ புமனவிலக்கியஙகள 
இருக்கும.  இரு்வரும ்வாசிபவபாம அது குறித்து 
வபசுவ்வாம. அபவபாது பிளாக் எழுதும பழக்கம 
து்வஙகியதால, ்தாடைரந்து ்வாசிபபதும அமத 
பகிர்வதும என எழுது்வது ்தாடைரந்தது.  நான் 
ஊர திருமபியவபாது பலநூலகமள அந்நண்பரிடைம 
தந்துவிடடு மீதம உளள நூலகவள மிக அதிகமாக 
அமத sea cargo வபாடடு எடுத்து்வந்வதன்.  
சிறு்வயதுமுதல நண்பனாக உளள காலக்குறி 
ஆசிரியர அ.ஜ. கானிடைம ஒரு ்பரிய நூலகம 
உளளது.  எஙகள சிறு்வயது கனவு அது.  அமத 
அ்வர நிமறவ்வற்றியுளளார.  அ்வரின் நடபும, 
ஆதரவும முக்கியமானது எனது ்வளர்சசியில. 
அ்வரிடைம நூலகமள எடுத்து ்சன்று ்வாசிபபது 
எனக்கு ்பரிய அளவில உதவி புரிந்தது. எனது 
குடுமப சூழலும ்வாசிபபிற்வகா, நூலகள 
்வாஙகு்வதற்வகா தமடையாக இருபபதிலமல.  
தற்வபாது இமணயத்தில தரவிறக்கம ்சய்து 
்வாசிபபதால, என்னிடைவம ஒரு ்பரிய நூலகம 
அளவிற்கு நூலகள உளளதால, எழுது்வதற்கும 
்வாசிபபதற்கும ்வசதியாக உளளது.

நீஙகள சவுதி அவரபியா வபாக வ்வண்டிய 
காரணம? அஙகு வபானபின் புத்தகம ்வாஙக, 
்வாசிக்க ஏது்வான சூழல இருந்ததா?அந்நாடடு 
அனுப்வஙகமள புத்தகம வபசுது ்வாசகரகளுக்கு 
சுருக்கமாக பகிரமுடியுமா?

இரண்டு காரணஙகள. ஒன்று, இயக்க 
்தாடைரபுகள அற்றுபவபானதால உரு்வான 
்்வறுமம. மற்றது எனது தந்மத மரணம 
உரு்வாக்கிய ்வருமானமற்ற குடுமப சூழல.  
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குறிபபாக, 89-ல ராஜிவ் காந்தி ்வருமகமய ஒடடி 
கா்வலதுமறயால நளளிரவில மகது ் சய்யபபடடு 
15-நாடகள திரு்சசி மத்திய சிமறயில இருந்வதன்.  
எனது தந்மதயார ்்வளிநாடடில இருந்து ஊரில 
்வந்திருந்த வநரம.  நான் அப்பாழுது ‘ஐஏஎஸ் 
பிரிலிமினரி’ எழுதும தயாரிபபில இருந்வதன்.  
தன் மகன் படித்து ஒரு அரசு அதிகாரியாக 
்வரு்வான் என்கிற கனவு அ்வருக்கு அதில 
தகரந்தது.  ஆனால, எனக்வகா விஞஞானி ஆக 
வ்வண்டும என்பவத எனது சிறு்வயது முதலான 
விருபபம.  அதனாலதான் கணிதத்தில ஈடுபாடு 
இருந்தும, இயற்பியல படித்வதன்.  இயற்பியலிலும 
வகாடபாடடு இயற்பியலதான் (theoratical phys-
ics) எனது விருபபமான பாடைம.  எனது 
முதுஅறிவியல ஆசிரியர எஜ. சுபபுரத்தினம என்று 
்பயர, அ்வர எனக்கு திரு்சசி ் ந்ஷனல காவலஜில 
எம.ஃபில’ படிக்கவும, ்தாடைரந்து பிஎ்சடி 
்சய்யவும ஏற்பாடு ்சய்்வதாக கடிதமகூடை 
எழுதினார.  அ்வர என்னமப்வபால ஒரு 
வஜாலனாபமபயுடைன் ்வரும ஆசிரியர. ் பாது்வாக 
மாண்வரகள அ்வரிடைம பழக மாடடைாரகள. ஒரு 
எ க் ் ச ன் டி ரி க்  ஆ ன ்வ ர .   எ ன் ம ன 
அமழத்துக்்காண்டு வஹாடடைலில ்வமடை டீ 
எலலாம ்வாஙகி தரும அளவிற்கு என்மீது 
அ்வருக்கு நமபிக்மக இருந்தது.  அவதவபால 
எனது தந்மதக்கும ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகிவிடுவ்வன் 
என்ற  நமபிக்மக நிமறய இருந்தது.அந்நமபிக்மக 
நளளிரவில கா்வலதுமறயினர ்வந்து என் வீடடு 
கதம்வ தடடி மகது ்சய்தமத வநரில பாரத்து 
அதிர்சசியாக விடடைார.   என் தந்மதயாருக்கு 
அது ்பரும மன்வருத்தம தரு்வதாக இருந்தது.  
சிமறயிலிருந்து ் ்வளி்வந்தபின் அத்மத மகளுடைன் 
திருமணம முடிந்தது. ்தாடைர கண்காணிபபு, 
்நருக்கடி, ்பாருளியல சிக்கல, வ்வமல 
கிமடைக்காதநிமல.  கா்வலதுமறயின் கியூபிரிவு 
அமமாவிடைம ்தாடைரந்து பாஸ்வபாரட எடுத்து 
்்வளிநாடடிற்கு அனுபபுஙகள, இஙகு இருந்தால 
பிளமள ்கடடுவிடு்வான் என்று ஆவலாசமன.  
ஒரு குழந்மத பிறந்து ஒன்னமர ்வயது ஆகிவிடடைது.  
தந்மதயாரும அடுத்தடுத்த ஆண்வடை இதய 
தாக்குதலுக்கு ஆளாகி இறந்துவிடடைார . 
அண்ணனின் ்வருமானத்தில மமனவி குழந்மதயுடைன் 
காலம நகரத்த வ்வண்டிய சூழல.  கருமபு 
வி்வசாயம ் சய்வதன்.  அதிலும ் பரிய அளவில 
்வருமானம இலமல.  பிளமளக்கு பாலபவுடைர 
்வாஙககூடை கடைன் ் பறவ்வண்டிய சூழல. சமீபத்தில 
்வாசித்த முகமது யூசுபபின் ‘மணல பூத்த காடு’ 
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நா்வலின் நாயகன், இவத ்வறுமம சூழலிலதான் 
சவுதி பயணமா்வான்.  நானும வ்வறு்வழியின்றி 91 
இறுதியில ்்வளிநாடடிற்கு பயணமாவனன்.  
அஙகும ் தாடைரந்தது எனது ்வாசிபபும, எழுத்தும.  
இயக்கத் ்தாடைரபுகள அவதாடு அறுபடைத் 
து்வஙகிவிடடைது. தற்வபாது இயக்கம இலமல, 
அது கற்றுதந்த அனுப்வமும, அரசியலும, 
மாரக்சியமும எஞசியுளளது. 

அவரபியா வபானபின் புத்தகம ்வாஙக, 
்வாசிக்க ஏது்வான சூழல இருந்ததா? அந்நாடடு 
அனுப்வஙகமள புத்தகம வபசுது ்வாசகரகளுக்கு 
சுருக்கமாக பகிரமுடியுமா?

சவுதி அவரபியாம்வ பிவரம-ரவமஷ நா்வலில 
்வரும ஒரு்வமக இருளநகர என்று ்சாலலலாம.  
அஙகு புத்தகஙகள எலலாம தீவிர தணிக்மகக்கு 
பிறவக அனுமதிக்கபபடும. ்வாசிக்கும, பகிரும 
நண்பரகள கிமடையாது. ் பருமபாலும இஸ்லாமியம 
குறித்து வி்வாதிக்கும நண்பரகள மடடுவம.  
எனக்வகா இஸ்லாம பற்றி எதுவும ்தரியாது.  
சிறு்வயது முதல வகாவில மற்றும மாற்றுமத 
நண்பரகளுடைவனவய பழகிய்வன்.  அ்வரகவளாடு 
வி்வாதிக்க என அபவபாது இஸ்லாம குறித்து 
்வாசிக்க து்வஙகிவனன். அஙகு உருமமறத்து 
்வாழவ்வண்டிய சூழலதான்.  அந்த சூழல 
ஆரமபத்தில ஒரு நரகத்தில, உமழபபு முகாம 
ஒன்றில சிக்கிவிடடை மனநிமலமயவய தந்தது.  
தினமும காமல நாமளக்கு ஊருக்கு வபாய்விடைலாம 
என்ற எண்ணத்திலதான் எழுவ்வன்.  அதிலிருந்து 
மீள, நாவன ்வழக்கமவபால ஒரு மக்யழுத்து 
இதமழ து்வஙகிவனன்.   அபவபாது மி்ஷல 
பூஃக்வகா மீது இருந்த ்வாசிபபுத் தீவிரத்தில 
அவ்விதழுக்கு "அறிவின் ்தால்பாருளியல"என் 
்பயர ம்வத்வதன்.  அ்வரது புகழ்பற்ற நூலான 
‘Archaeology of Knowledge’ என்பதன் 
தாக்கத்தில.  அதில நாவன எலலாம.  ‘நமக்கு 
நாவம’ என்பமதபவபால.  நாவன ஆசிரியன், 
்வாசகன், எழுத்தாளன் எலலாம.  அதில சினிமா 
விமரசனஙகள, வகாடபாடடு அறிமுகஙகள, 
அரசியல பிர்சசமனகள குறித்த உமரயாடைல, 
கவிமத என நிரபபி , நாவன ்வாசித்துக் 
்காண்டிருபவபன்.  மகயில ்காண்டு ்சன்ற 
புதுமமபித்தன் கமதகள ் தாகுபபு து்வஙகி இருந்த 
சில நூடகமள ்வாசிபபது ்வழக்கம. அபவபாது 
இமணயம கிமடையாது.  ஏன் கணிப்பாறி 
என்பவத அபூர்வமானது.  அ்சசூழலிலதான் 
நண்பன் அ.ஜ. கான் அவரபியாவிற்கு ஒரு 

நிறு்வனத்தில வ்வமலக்கு ்வந்து வசரந்தான்.  அ்வன் 
எனது மக்யழுத்து இதமழப பாரத்துவிடடு, 
முழுமமயான ஒரு இதமழவய ்காண்டு்வரலாம 
என திடடைமிடவடைாம. அபபடி பிறந்ததுதான் 
‘காலக்குறி’ இதழ.  தமிழ இலக்கிய ்வரலாற்றில 
சவுதி அவரபியாவிலிருந்து ்்வளி்வந்த ஒவர தமிழ 
இதழ அதாகத்தான் இருக்கும என நிமனக்கிவறன்.  
அது முழுக்க மககளால எழுதியும, அபவபாது 
அறிமுகமான விண்வடைாசில (3.0) இலஙமக 
கணிப்பாறியாளரகளால கிமடைத்த டையமண்ட, 
பாமினி எழுத்துருக்கமள பயன்படுத்தி தடடை்சசு 
்சய்யபபடடை கடடுமரகள ஆகிய்வற்மறக் 
்காண்டு, ஒரு மாதிரி இதமழ கான் மகயால 
்வடிமமத்து, அமத ஒளிபபடி்வ்சசில (்சராக்ஸ்), 
10 முதல 20 பிரதிகள எடுத்து, ‘பின்’னடித்து 
உரு்வாக்கபபடடை இதழ. படைஙகள ் ்வடடி ஒடடி, 
இன்று வபஜ் வமக்கர, இன்டிமசன், ்காரல 
டிராவில உரு்வாக்கு்வதற்கு நிகரான ஒரு இதழாக 
மகயால உரு்வாக்கினான் கான்.  அதிலும பல 
்பயரகளில நாஙகள இரு்வருவம எழுதிவனாம.  
அதில எட்வரட மசத், விளாடிமிர நபக்வகாவ், 
உமபரடவடைா ஈவகா என எழுத்தாளர அறிமுகஙகள, 
்மாழி்பயரபபு கமதகள,  காஷமீர குறித்த 
அரசியல ்தாடைர என 7 இதழகள ்வமர 
நடைத்திவனாம.  அதிலதான் தமிழ்வனின் 
சரித்திரத்தில படிந்த நிழலகள நா்வல குறித்த 
எனது கடடுமர, பிவரம நா்வல குறித்த கடடுமர, 
அழகியல பற்றிய கடடுமர எலலாம ் ்வளி்வந்தது.  
அமத தமிழகத்தில முக்கியமான இதழகள மற்றும 
தமிழ பலகமலக்கழகத்திற்கு அனுபபி ம்வத்வதாம. 
அதற்கு ரவிக்குமார வபான்ற்வரகளிடைமும, மற்றும 
சில ஆய்்வாளரகளிடைமும பாராடடு கடிதஙகளும, 
எதிரவிமனகளும ்வந்தது.  அப்பாழுது நான் 
அவரபிய தமலநகர ரியாத்தில இருந்வதன்.  அஙகு 
்வந்திருந்த கவிக்வகா அபதுல ரகுமாமன, அ்வரது 
மாண்வரான என் நண்பர கடடைாயத்தின் வபரில 
பாரக்க அமழத்து ்சன்றார. அ்வர என்னிடைம 
காலக்குறிமய ்வாஙகி்காண்டு படித்தவிடடு 
்சால்வதாக கூறினார.  அடுத்த்வாரம சந்தித்தவபாது 
அ்வர ்வழக்கமவபால சிறுபத்திரிக்மககள என்பது 
ஒன்வமன் வ்ஷா வபான்றது, ் பருமபத்திரிக்மகயில 
எழுத ்வாய்பபிலலாதவத காரணம என்றார. 
அதற்கு அ்வர ்சான்ன உதாரணம இன்னும 
நிமனவில உளளது.  ஒரு்வர நமமம நாம வபாக 
வ்வண்டிய இடைத்திற்கு தூக்கி்ச ்சன்றால, அது 
நலலதுதாவன, ்பருமபத்திரிக்மகயில நமது 
அரசியமல எழுதினால அ்வரகள மக்களிடைம 
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்காண்டு வசரக்கிறாரகள என்றார.  ஆதாயம 
இலலாமல அ்வரகள தூக்கி ்சலலமாடடைாரகள.  
அபபடிவய தூக்கி ்சன்றாலும, ஒரு கடடைத்தில 
அ்வரகளுக்கான்வரகளாக நமமம மாற்றிவிடு்வாரகள 
என்வறன்.  ்வழக்கமவபால அது ஒரு வி்வாதமாகியது.  
்பாது்வாக சிறுபத்திரிக்மக என்பது ஒரு இயக்கம.  
அது சமூகத்தில பல விமளவுகமள உரு்வாக்கு்வது.  
அமததான் ் டைலயுஸ் கத்தாரி சிறு்வாரி இலக்கியம 
என்ற கருத்தாக்கமாக ்வளரத்துளளாரகள. எந்த 
சூழலும சிறு்வாரியாக இருத்தவல சுதந்திரமான 
நிமல, ்வளரக்கூடிய நிமல.  ்பரு்வாரி அலலது 
்பருமபான்மம என்பது ்வளரந்து நிற்பது. அது 
வீழ்சசிக்க ானத ா கவ்வ ம ாறும .   அமத 
புரிந்து்காளளாத்வரகவள இடைதுசாரி இயக்கம, 
கருத்தியமல மக்களிடைம பர்வாத ஒன்று என்று 
வபசித்திரிகிறாரகள.  இடைதுசாரிகள எப்பாழுதுவம 
சிறு்வாரிகளதான். 

அவரபியாவில வ்வறு எந்த இலக்கிய 
்தாடைரபுகளும உரு்வாக்கி ் காளளவிலமலயா? 
அஙகுளள தமிழ சஙகஙகளுடைன் ்தாடைரபு 
ம்வத்து்காளளவிலமலயா?

எனது நூலகள, கடடுமரகள அமனத்துவம 
அவரபியாவில இருந்தவபாது எழுதியம்வதான்.  
கடைந்த 4 ஆண்டுகளாகத்தான் இந்தியாவில 
இருக்கிவறன்.  இந்நான்கு ஆண்டுகளில எழுதியது 
்சாற்பவம.  ் சன்மன திருமபிய கான் காலக்குறி 
இதமழ அ்சசில ் காண்டு்வந்தான்.  அதில எஸ்ரா, 
வகாணஙகி, ம. அரஙகநாதன் என பலரும 
எழுதினாரகள.  அதிலதான் எனது ்மாழியும 
நிலமும, புதுமமபித்தனின் நாரத ராமாயணம 
குறித்த ஆய்வு, ்மௌனி குறித்த கடடுமரகள 
்்வளி்வந்தன.  எனது எழுத்தியக்கத்தில 
‘காலக்குறி’தான் அன்றும இன்றும ்தாடைரந்து 
ஒரு பின்புலமாக, அடிபபமடை ்சயலூக்கியாக 
அமமந்து ்வருகிறது.  98-ல எனது பமழய 
நிறு்வனத்மதவிடடு அவரபியாவின் பழமமயான 
்பருநகரமாகிய ்ஜத்தாவில ஒரு புதிய 
நிறு்வனத்தில தக்வல ்தாழிலநுடபத்துமற 
வமலாளராக வசரந்வதன்.  அதுதான் எனது 
்பாருளாதார சூழமலயும, ்வாசிபபு, எழுத்து 
சூழமலயும மாற்றியமமத்தது.  90களில 
ஏற்படடிருந்த மன்சவசாரவு, ஏக்கம, தனிமம 
மாறியது.  இமணயம ்வந்தது. ்வாசிபபிற்கான 
உலகம விரிந்தது.  திரு்சசியில படித்த காலஙகளில 
அஙகிருந்து ஈழ முகாமகளில நண்பரகள 
கிமடைத்தாரகள.  குறிபபாக அவசாக் என்று ஒரு 

நண்பர.  அ்வருடைன் அ்வரது முகாமகளில வபாய் 
தஙகு்வது, அஙகு சமமபபமத உண்பது என 
அ்வரகளது ்வாழவின் அ்வலஙகமள காண வநரந்த 
காலம அது.  அந்நண்பர அதன்பின் பிரான்சிற்கு 
்சன்றுவிடடைார.  அஙகிருந்து அ்வர ‘அமச’ 
என்ற ஒரு இதமழக் ்காண்டு்வந்தார.  இதழ 
்சன்மனயில அ்சசாகியது. அபவபாது நான் 
எழுதிக் ்காண்டிருந்த ‘உடைலரசியல’ என்ற 
கடடுமரயின் முதல பகுதி அதில ்்வளி்வந்தது.  
90களில ரியாத்தில சுமார 80 பக்கஙகள ் காண்டை 
ஒரு குறுநூலாக  உடைலரசியமல எழுதி 
ம்வத்திருந்வதன்.  பிறகு ‘அமச’ நின்றுவிடடைது.  
அதன்பின் அ்வரது நண்பரகள ‘எக்சில’ என்று ஒரு 
இதமழ ்காண்டு்வந்தனர.  அதில புஷபராஜா, 
கமல்ச்சல்வன் ,  இன்பர ாணி,  ்லஷமி 
வபான்ற்வரகள ் சயலாற்றிக் ் காண்டிருந்தாரகள.  
இன்பராணி, ்லஷமி அ்வரகள என்னிடைம 
எழுதுமபடி வகடடைாரகள.  உடைலரசியல ் தாடைமர 
அந்த இதழகளில ்தாடைராக ்்வளியிடடைாரகள.  
அதன்பின் ‘எக்சில’ இரண்டைாக பிரிந்து, ் லஷமி 
‘உயிரநிழல’ ் காண்டு்வந்தார.  அதில உடைலரசியல 
்தாடைரின் அடுத்த பகுதிகள ்வந்தது.  அதில 
வ்வறு சில கடடுமரகளும எழுதிவனன்.  அ்வரகள 
2000-த்தில பிரான்சில நடைத்த இருந்த இலக்கிய 
சந்திபபிற்கு என்மன சிறபபு அமழபபாளராக 
அமழத்தனர.  அஙகு இஸ்லாமிய அடிபபமடை்வாதம 
குறித்து கடடுமர ்வாசியுஙகள என்றாரகள.  
காரணம அப்பாழுதுதான் இஸ்லாமிய 
அடிபபமடை்வாதம ஒரு உலகளாவிய சிக்கலாக, 
வபசு்பாருளாக மாறியிருந்தது.  ஏற்கனவ்வ 
அடிபபமடை்வாதம குறித்த எட்வரட மசத்தின் 
க ட டு ம ர ப ப கு தி க ம ள  க ா ல க் கு றி யி ல 
்மாழி்பயரத்து ்்வளியிடடிருந்வதாம.  அதன் 
்தாடைர்சசியாக நான் ஒரு விரி்வான கடடுமர 
எழுதிவனன்.  ஆனால, ்கடு்வாய்பபாக எனது 
அலு்வலகம விசாவிற்கான அனுமதி தரவிலமல.  
அ்வரகள விசா கடிதம,டிக்்கட புக்கிங எலலாம 
அனுபபியும அலு்வலகம மறுத்துவிடடைாரகள.  
காரணம அஙகு வபானால திருமப சவுதி ்வராமல 
சாடிவிடுவ்வாம என்று.  அந்த கடடுமரமய 
அனுபபி, சந்திபபில அமத ்வாசித்தாரகள.  
அதன்பின் மீண்டும புதிதாக ்வந்த ‘அமச’யில 
அது ்வந்தது.  அதற்கு ்சன்மனயில இருந்து 
மாரக்சியரான (இ்வமர டிராடஸ்கியிஸ்ட 
என்பாரகள) வஜாதிவிநாயகம என்ப்வர ஒரு நீண்டை 
மறுபபு எழுதியிருந்தார அக்கடடுமரக்கு.  
அதற்கான எனது எதிரவிமனமய ்்வளியிடை 
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மீண்டும ‘அமச’ ்்வளி்வரவிலமல. இபபடி 
அஙகிருந் த படி  முடிந் த்வம ர  இலக்கிய 
்தாடைரபுகமள வபணி்வந்வதன்.  அதில 
மிகப்பரும மாற்றம நிகழந்தது, பிளாக் து்வஙகிய 
பின்தான். அதன்பின் தமிழ இலக்கியத்வதாடு, 
சிறுபத்திரிக்மகவயாடு ்தாடைரபுமடைய பலரும 
்தாடைரபில ்வந்தனர.  ரியாத்திலிருந்து கவிஞரான 
திரு்சசிமய வசரந்த முபாரக் ்தாடைரந்து என்மன 
காலக்குறி ்வழியாக ்வாசித்த்வர எனபதாக ஒரு 
தீவிர ்வாசகராக அறிமுகமானார.  அ்வர தனது 
வ்வமலமய ்ஜத்தாவிற்வக மாற்றிக் ்காண்டு 
்வந்துவிடடைார. அ்வரும நானும ஒவர பிளாடடில 
இரண்டு அமறகளில தஙகியிருந்வதாம. அ்வர 
மடடுவம ்தாடைரந்து வபசவும, எழுது்வதற்கான 
ஊக்கத்மத தருப்வராக இருந்தார.  ்பாது்வாக 
இதுவபான்ற நாடுகளில உளள தமிழ சஙகஙகமள 
நாஙகள ‘உபபுமா சஙகஙகள’ என்றுதான் 
அமழபவபாம.  காரணம உபபுமா, கி்சசடி, பஜ்ஜி, 
வபாண்டைா தின்று விடடு ஆற அமர உடகாரந்து 
இலக்கியம என்ற ்பயரில பிரபலமான்வரகளின் 
கமதகள, ்வாரபபத்திரிக்மக சமா்சசாரஙகள, 
்்வகுசன சினிமா பாடைலகள, கமதகள, காடசிகள. 
டீவி சீரியலகமள அலசுப்வரகள.  அ்வரகளது 
பண்பாடடு அமடையாளத் வதடைல அவ்்வளவுதான்.  
அதனால அத்தமகய சஙகஙகவளாடு எந்த 
்தாடைரபுகளும ம்வத்துக் ்காள்வதிலமல.  

அ்வரகள பிரபலமான்வரகமள அமழத்து 
வபசம்வத்து, அ்வரமுன்பாக தஙகமள முன்ம்வத்துக் 
்காளப்வரகள.  ்வடிவ்வலு ஒரு திமரபபடைத்தில 
்சால்வமதபவபால "கூடடைத்த கிடடை வசக்காத, 
எனக்கு ஆகாது"என்பமதபவபால, சஙகஙகள 
என்றாவல எஙகளுக்கு அலரஜிதான். அதிலும 
இதுவபான்ற ்்வகுசன சஙகஙகள ்பாதுபுத்திமய 
மீடடுறு்வாக்கம ்சய்யும அமமபபுகவள தவிர 
அ்வற்றால விமளயும சமூகபபயன்கள ஏதுமிலமல. 

சமீபத்தில, ்்வண்டி வடைானிகரின் இந்துமத 
மாற்று ்வரலாறு படித்துக்்காண்டிருந்தீரகள, 
அந்த புத்தகத்மதக் குறித்த உஙகள கருத்துக்கமள்ச 
் ச ாலலுஙகள ,  அந்த  நூமலப பற்றி 
விரி்வான்தாரு விமரசனம எழுதும உத்வதசம 
இருக்கிறதா?

ஆம. இந்த வகாவரானாக்கால தனிமமயில 903 
பக்கஙகமளக் ்காண்டை அந்நூமல எடுத்து 
்வாசிக்கலாம என்று து்வஙகிவனன்.  ்டைானிகர 
ஒரு முக்கியமான இந்தியவியல ஆய்்வறிஞர 
(ஸ்காலர).  சமஸ்கிருதம படித்து காமசூத்ரா, 
மனுதரமம, ரிக்வ்வதத் ் தாகுபபு, 108 கீரத்தமனகள 
என ஆஙகிலத்தில ் மாழி்பயரத்த ஒரு அ்மரிக்க 
வபராசிரியர.  எட்வரட மசத்தின் கிழக்கத்தியவியல 
(ஓரியண்டைலி்ஸம) சிந்தமன, இதுவபான்ற 
வமற்கத்திய, அ்மரிக்க ஆய்்வறிஞரகளின் 
ஆய்வுகள குறித்து ஒரு விமரசன சிந்தமனமய 
்வளரத்துளளது.  வமற்கத்திய ஆய்்வாளரகளிடைம 
உளள ஐவராபபிய மமய்வாத, முதன்மம்வாத 
சிந்தமன, கிழக்கத்தியரகமள திருத்தபபடை 
வ்வண்டிய்வரகளாய், பிறன்மமயாக (Other) 
கடடைமமக்கிறது.  இதுவபான்ற நூலகமள மிகவும 
க்வனத்துடைன் கிழக்கத்தியவியல விமரசன 
சிந்தமனயுடைன் ்வாசிக்க வ்வண்டும என்பதால 
மிகவும நிதானமாக ்வாசிக்கிவறன்.  வராலாண்ட 
பாரத் நிதான ்வாசிபபு ஒரு்வமக வபரின்பத்மத 
உரு்வாக்கும என்கிறார.  அவதவபால இந்நூமல 
அதன் தரவுகள, ஆஙகில மூலத்துடைன் ஒபபிடடு 
தமிழில ்வாசிபபதால நிமறய வநரம எடுக்கிறது.  
அந்த நூல ்வரலாற்றுக்கு முந்மதய காலஙகளில 
வ்வ த க ா ல த் தி ற்கும  முன்ப ா க  து்வஙகி , 
இந்துக்களுக்கான ஒரு மாற்று ்வரலாற்று திடடைத்மத 
முன்ம்வத்து நகரகிறது.  குறிபபாக ் பாதுபுத்தியில 
பதிவுறுத்தபபடடுளள பல தக்வலகமள வகளவிக்கு 
உடபடுத்து்வதாக அமமந்துளளது. அவதவநரத்தில 
இந்துக்கள என்ற ஒரு மத்வமகமமமய ஏற்பதாக 
அ ம ம ந் து ள ள து .   இ ந் து ம த ம 
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பி ர ா ம ண ம ய ம ா கு ம வ ப ா து  அ ல ல து 
ஆரியமயமாகுமவபாது அது இந்துத்து்வா்வாக 
மாறுகிறது என்ற சிந்தமனயுடைன் அமத ்வாசிக்க 
வ்வண்டும.  அந்நூல குறித்து விரி்வாக 
எழுதவ்வண்டும என்ற உத்வதசம உளளது.  ஆனால 
நிமறய மூலஙகமள நாம வசாதிக்க வ்வண்டும.  
அது ஒரு ்பரிய திடடைமாகவ்வ அமமயும.  
்பாது்வாக எனக்கு மதஙகள, தத்து்வஙகள, 
்தான்மஙகள, புராணஙகள (இமடையீடைாக 
்தான்மஙகள, புராணஙகள இரண்மடையும பிரித்து 
இரண்டு ்வமகத்திமணயாக ் காளகிவறன் என்பமத 
்சாலலிவிடைலாம.  இது குறித்து ஒரு கடடுமரயில 
விரி்வாக எழுதியுளவளன்) ்வாசிபபில அதிக 
ஆர்வம உண்டு.  அதனால இந்த நூமல ்வாசிபபது 
பர்வசமான அனுப்வமாக உளளது.  ்பாது்வாக 
வமற்கத்திய, அவமரிக்க ஆய்்வாளரகள நூலகளில 
ஒருவித புற்வயபபாரம்வ இருக்கும.  நமது இந்திய 
அறிஞரகளிடைம தவிரக்க முடியாமல ்வந்துவிடும 
அக்வயவநாக்கு இருக்காது.  அடுத்து, ஆய்வில 
அ்வரகள ஒரு சரியான முமறயியமல , 
வகாடபாடமடை, கருத்தியமல பயன்படுத்து்வாரகள.  
அவ்்வமகயில இந்நூலில பல மாற்றுத் தக்வலகள 
உளளன.  குறிபபாக மமயநீவராடடை (அதா்வது 
பிராமணத்து்வ) இந்துக்களில விடுபடடை ் பண்கள, 
தலித்துகள பாரம்வயில எழுது்வதாக முன்னுமரயில 
்சாலகிறார.  சமஸ்கிருத ்மாழி புவியியல 
தன்மம அற்றது அதா்வது நிலமற்ற ்மாழி 
என்கிறார.  வ்வறு்வாரத்மதகளில ்சான்னால 
நாவடைாடிகள என்பவத.  இ்தலலாமதான் இந்த 
நூமல இஙகு ்்வளியிடை சஙபரி்வாரகளால 
தமடைவகாரபபடடைது.  ்வாய்பபிருந்தால விரி்வாக 
எழுதுமவபாது இதமன ந்ீஙகள புரிந்து்காளளலாம.

்வரலாற்றுக்கு முந்மதய காலஙகளில 
வ்வதகாலத்திற்கும முன்பாகத் து்வஙகி’, என்னும 
் ச ா ற் ் ற ாடைம ர  நீ ங கள  உணர ந் வ த 
பயன்படுத்துகிறீரகளா? அபபடி ஒரு காலம 
இருந்ததாக ்பாதுபபுத்தியில இந்துத்து்வா 
சக்திகள கடடைமமத்துவிடடைனர, அதற்கு மாக்ஸ் 
மு ல ல ர  வ ப ா ன் ற  ஐ வ ர ா ப பி ய 
்வரலாற்றாய்்வாளரகளும துமணவபாயினர, 
அவத சிந்தமனவயாடடைத்தில அந்த நூல 
்தாடைர்வதாக நீஙகள உணரவிலமலயா?

நான் பயன்படுத்தவிலமல, அந்த நூலின் 
திடடை்வமரம்வத்தான் ்சாலகிவறன்.  அ்வர "2.5 
வகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து கி.மு. 50000 

்வமர" என்றுதான் து்வஙகுகிறார.  இதன் ் பாருள 
இந்துமதம மிகபபழமமயானது என்பதலல, அ்வர 
இந்திய ்வரலாற்மற அபபுளளியில து்வஙகி, 
சிந்து்்வளி நாகரீகம கி.மு. 5000 - கி.மு. 1500, 
அதன்பின் கி.மு. 1500 ரிக்வ்வதகாலம என்று 
்தாடைரகிறார. உண்மமயில இந்துத்து்வரகள 
அமததான் விருமபுகிறாரகள என்பதால, ் தளி்வாக 
்டைானிகர அமத மறுத்து ரிக் வ்வதகாலத்மத 
கி . மு .  1 5 0 0 - ல த ா ன்  து ்வ ங கு கி ற ா ர .  
அ க் க ா ல க் கணிபபு கள  குறி த்து  அ்வவ ர 
முன்னுமரயில ,  இது ்வரலாற்றுக் க ால 
கணிபபிற்கான நூல அலல என்கிறா ர . 
இயற்மகயான ் மாழியான பிராகிருதவம முதலில 
வதான்றியிருக்க வ்வண்டும என்றும, சமஸ்கிருதம 
அதன் பின்னரதான் ்வந்திருக்க வ்வண்டும 
என்கிறார.  மாக்ஸ்முலலர வபான்ற்வரகள 
உரு்வாக்கிய அரசியல வ்வறு.  அந்த அரசியமல 
ஹிடலரின் சுத்த ஆரிய ரதத்திற்கான மூலபபிரதியாக 
கூறலாம.  அதமன இவதாடு ஒபபிடை முடியாது.  
அது முழுக்க எட்வரட மசத் முன்ம்வக்கும 
ஓரியண்டைலிசப பாரம்வ என்வற ்வாசிக்க 
வ்வண்டும. இ்வரது பாரம்வ இந்துக்கள விளிமபிற்கு 
தளளிய்வரகள குறித்த ்வரலாவற மாற்று்வரலாறு 
என்ற புரிதலிலதான் எழுதுகிறார.  இந்துத்து்வ 
சக்திகளுக்கான வ்வதகால ் பருமிதம, ் பாற்காலம 
வ ப ா ன் ற ம ்வ  ம ா க் ஸ்  மு ல ல ர  ்வ ழி 
கடடைமமக்கபபடடைம்வயாகக் ்காளள ்வாய்பபு 
உளளது.ஆனால, இந்நூல பல தரவுகமள ் தாகுத்து 
்வழஙகுகிறது.  அதன் பாரம்வயிலும ஒரு 
புற்வயத்தன்மம உளளது.  இடைதுசாரிகளான 
நமக்கு அதில நி்சசயம விமரசனரீதியான சில 
கருத்தாக்கஙகள, ்வரலாற்று நிகழவுகள, ்வாசிபபுகள 
கிமடைக்கும.  மாக்ஸ்முலலரின் ஓரியண்டைலிச 
ஆய்வுகள இந்துத்து்வ ்பாற்காலத்திற்கு 
அடித்தளமிடடைன எனக்கருத ்வாய்பபு உளளது.  
அதுதான் இன்மறய இந்துத்து்வ சித்தாந்தின் 
மமயமான பிராமண வமலாண்மமக்கான நவீன 
அரசியல முன்்னடுபபிற்கு அடிவகாலியது.  
இதன்்பாருள இந்துத்து்வத்மத கடடைமமக்க 
விருமபுப்வரகள ்வரலாற்மற தஙகளது கருத்தியலுக்கு 
ஏற்ப ்வாசிக்கிறாரகள என்பவத.  ்டைானிகரின் 
நூல ்வலதுச ாரிகமள பல இடைஙகளில 
அமபலபபடுத்தி ்சலகிறது.  குறிபபாக இராமர 
வகாவில என்று மசூதி இடிபபு, ராமர பாலம 
வபான்ற பல்வற்மற அமபலபபடுத்துகிறது. "1950 
முதல நிகழகாலத்தில இறந்தகாலம"என்ற 
அ த் தி ய ா ய ம  ்வ ல து ச ா ரி  அ ர சி ய ம ல 
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அமபலபபடுத்து்வதாக உளளது. என்றவபாதிலும, 
இந்நூல முன்வப சுடடியமதபவபால விமரசன 
சிந்தமனயுடைன் ்வாசிக்கபபடை வ்வண்டிய நூல 
என்பதில மாறுபடடை கருத்து இலமல.  

மற்றமம, பிறன்மம, சிறு்வாரி வபான்ற 
்வாரத்மதகமள நீஙகள உரு்வாக்கினீரகளா? 
்பரு்வாரியாக, இந்த்ச சிறு்வாரி என்ற ்வாரத்மத 
புழஙகபபடு்வதாக அறிகிவறன்.

இதில எதுவுவம நான் உரு்வாக்கியதிலமல.  
சிறு்வாரி என்ற ்சாலகூடை தமிழில புழக்கத்தில 
உளள ஒன்றுதான்.  ஆனால, அதமன ்டைலயுஸ் 
கத்தாரி முன்ம்வக்கும ‘மமனர லிடவரடசர’ என்ற 
்சாலமல தமிழில கூற சிறு்வாரி என்ற ் சாலமல 
பயன்படுத்திவனன்.  அதற்கு ஒரு வகாடபாடு, 
தத்து்வ அடிபபமடைகமள தர முயன்றிருக்கிவறன்.  
அபபடி பயன்படுத்து்வதற்கான விளக்கமும அதன் 
அடிக்குறிபபாக எழுதியுளவளன்.  ஒரு ்சாலலின் 
மீது புதிய்தாரு அரதத்மத, ஏற்படுத்து்வதன்்வழியாக 
அந்த ் சாலமல அடைர்வானதாக மாற்றி, அதற்கான 
உணரவுபபுலத்மத கடடைமமபபவத எழுத்து, 
இலக்கியத்தின் முக்கிய பணி.  இன்று சிறுபான்மம, 
்பருமபான்மம என்பது அரசியலகளத்திற்கான 
்சாலலாடைலகளாக மாறிவிடடைது.  சிறுபான்மம 
இலக்கியம என்று ்சான்னால அதன் ்பாருள 
‘மமனாரிடடி லிடவர்சசர’ என்வற ் பாருளபடும.  
சிற்றிலக்கியம என்று ்சாலலலாம. ஆனால 
தமிழில சிற்றிலக்கியம என்று தனியான்தாரு 
இலக்கிய்வமகமம ஏற்கனவ்வ உளளது.  பரணி, 
உலா, கலமபகம, பிளமளத்தமிழ என இது 96 
்வமக ஆகும என்கிறாரகள தமிழியல ஆய்்வாளரகள.  
அதனால ‘மமனர’ என்ற ஆஙகில்ச ்சாலலிற்கு 
ப க ர ம ா க  சிறு்வ ா ரி  என் ற  ் ச ா லமல 
பயன்படுத்திவனன்.  சிறுபான்மம, ்பருபான்மம 
வபால இது எண்ணிக்மக சாரந்த ஒன்று அலல.   
ம ற் றமம ,  பி றன்மம  இ ரண்டும  ஒ வ ர 
்பாருள்காண்டை இரு ் சாற்களதான்.  ் பாது்வாக 
லக்கானிய other என்பமத மற்றமம என்வற 
தமிழில புழக்கத்தில பயன்படுத்தி ்வருகிவறாம.  
இஙகு நான் பிறன்மம என்ற ் சாலமல பயன்படுத்த 
காரணம, அதில உளள விளக்கத்மதயும, 
்்வறுபமபயும அழுத்தமாக குறிக்கவ்வ.  சரியான 
கமல்ச்சால பயன்பாடு என்றால லக்கான 
இரண்டு ்சாற்கமள பயன்படுத்துகிறார, அமத 
ஆஙகிலத்தில other/Other என்று குறிக்கிறாரகள.  
இரண்மடையும லக்கான் வ்வறுபடுத்துகிறார. other 
என்பது ஒரு கற்பமனயான மற்றமம என்றும, அது 

நனவிலி்ச ்சயலபாடடிற்கானது, அகமானது, 
O t h e r  எ ன் ப து  ம ற் ற ம ம ம ய  மீ றி ய 
மற்றமமயாதலுடைன் உறவு ்காண்டை தீவிரமான 
புறநிமல சாரந்த ஒன்று என்பதாக புரிந்து 
்காளளலாம.  அதா்வது ்மாழி, சடடைம 
வபான்று நமக்கு புறமாக உளள ஒரு மற்றமமவய 
என்கிறார.  அ்வரது ்வாரத்மதகளில ்சான்னால 
‘நனவிலி என்பது மற்றமமயின் ்சாலலாடைவல’ 
(‘the unconscious is the discourse of the Oth-
er’) என்கிறார.  இது விரி்வாக வபச வ்வண்டிய 
ஒன்று.  நாம லக்கானின் big Other ஐ ‘பிறன்மம’ 
என்ற ்சாலலால குறிக்கலாம எனக்கருதுகிவறன்.  
small other ஐ ‘மற்றமம’ என்ற ்சாலலால 
குறிக்கலாம.  தமிழ ்மாழியின் ஆழத்தில, 
பழமமயில, விரிந்த பல ் சாற்களில உளள அழகு 
இது.

‘உடைலரசியல’, ‘உடைல்மாழி’ வபான்ற 
்சாலலாடைலகள தமிழ்ச சூழலில மிகவும 
வபசபபடடை மநந்துவபான பண்டைமாக 
மாற்றபபடடுளளதாகக் கருதுகிறீரகளா?

ஆம ்பாது்வாகவ்வ உலக அளவில அது ஒரு 
buzzword என்ற ஆஙகிலத்தில ் சால்வமதபவபால 
எலலா்வற்றிற்கும கமல்ச்சால புரிதலின்றி 
பயன்படுத்தபபடுகிறது.  உடைலரசியல ஒரு 
தீவிரமான வகாடபாடு.  உடைல்மாழி ஒரு 
உடைலின் மசமககள ்வழியாக உணரத்தபபடு்வமதக் 
குறிபபது.  அது நாடடிய சாத்திரம கூறும 
ந்வரசஙகள அலலது ்தாலகாபபியம கூறும 8 
்வமக ் மய்பாடுகள சாரந்த ஒன்று.  ் தாலகாபபிய 
்மய்பாடடியல உடைல்மாழி குறித்து விரி்வாக 
வபசுகிறது.  அமத முழுமமயான புரிதலுடைன் 
யாரும பயன்படுத்து்வதிலமல என்பது புரிதல 
சாரந்த ஒன்று.  ஆனால உடைலரசியல என்பது 
அபபடி இலமல.  அது அடிபபமடை அறிதல 
சாரந்த ஒன்று.  அது ்்வறும மனித உடைல 
சாரந்தது மடடுமலல.  உடைல என்பது ஒரு 
முழுமமமய, ் தாகுபமப, நிறு்வனத்மத குறிபபது.  
Body என்பது political body, legislative body. 
executive body என்்றலலாம ்சாலகிவறாம 
அலல்வா, அதில ்வரும ‘பாடி’ என்பதும 
இமணந்தவத Body Politics. அமத ்்வறும 
பாலியல, உடைலியல சாரந்த ஒன்றாக தமிழில 
பர்வலாக பாவிக்கிறாரகள.  நிறு்வனவம ஒரு 
அரசியலாக உளளது என்பவத.சான்றாக காலில 
பிறந்த்வன், தமலயில பிறந்த்வன் என்கிற 
ருக்வ்வதத்தின் புரு்ஷ சூக்தமதான் உலகின் முதல 
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உடைலரசியல என்று எழுதுகிறார Harvey என்ற 
ஆய்்வ ா ள ர .   இ ந் த  சமூ க த் ம த  ஒ ரு 
அமமப்பாருமமயாகவும, அரசு, அதிகாரம 
ஆகிய்வற்மற ஒரு நிறு்வன அமமபபாகவும 
பாரபபதற்கான ஒரு உரு்வகவம உடைல என்பது. 
இது குறித்து விரி்வாக இந்தமாதம ்்வளி்வந்த 
‘உடைலரசியல’ நூலில வி்வரித்துளவளன்.  சாதி, 
மதம, இனம, ்மாழி என அமனத்தும ஒரு 
உடைமல அரசின் அதிகாரத்திற்கு ஏற்ப எபபடி 
கடடைமமக்கிறது என்பவத உடைலரசியல ஆய்வு.  
ஒரு உடைல எபபடி அமடையாள அரசியலாக 
கடடைபபடுகிறது என்பமத ஆய்்வவத.  அதற்கு 
மி்ஷல பூஃக்வகாவின் உயிரரசியல என்கிற biopol-
itics குறித்த அறிமுகம அ்வசியம. இ்தலலாம 
எனது நூலில வி்வரிக்கபபடடுளளது. இன்று 
உலகளாவிய மிகப்பரிய சமூவியல ஆய்்வாக 
உளள ஒரு துமற.  மாரக்ஸ்தான் ஒரு உடைமல 
உமழபபு சக்தியாக மாற்றிய முதலாளிய பண்டை 
உற்பத்திமுமறமய அமபலபபடுத்திய்வர.  அதுவ்வ 
உடைலரசியலின் மற்்றாரு முக்கிய கூறு என்பமதயும 
எனது நூலில வி்வரித்து உளவளன். தமிழில 
இபபடி ஒரு எளிமமபபடுத்தபபடடை வதய்்வழக்காக 
மாற்றபபடும உடைலரசியல என்ற ்சால, 
இந்நூலிற்குப பிறகு அதன் வகாடபாடடு ஆழத்மத 
அமடையலாம.

இ ந்திய  அ ரசியல  சூழலில அதன் 
் ப ா ரு த் த ப ப ா டு  எ ன்ன ?  இ ல க் கி ய 
திறனாய்்வாளராக அக்வகாடபாடமடை இலக்கிய 
திறனாய்விற்கு எபபடி பயன்படுத்துகிறீரகள?

இந்திய உடைலகள பிராமணிய அழகியல 
அடிபபமடையில கடடைபபடடை உடைலகவள 
என்பமத புரிந்து்காளள உடைலரசியல வகாடபாடு 
பயன்படும.  குறிபபாக, தீண்டைத்தகாத உடைல, 
சாதிய படிநிமல உடைல, புனித உடைல, தூய உடைல 
வபான்ற கருத்தாக்கஙகள உளளிருத்தபபடடை 
உடைலகள சனாதன ்வருண தரமத்த ால 
கடடைபபடடைம்வவய. வமற்்சான்ன சாதிய, மத, 
இன உடைலகள எபபடி பாசிச உடைலகளாக 
மாறுகிறது என்பமத புரிந்து்காளள உதவும.  
நமது உடைல இயலபானது அலல என்பமத 
உணரந்து நமமம கடடைவிழத்துக்்காளள உதவும.  
்வரலாற்றில ஒவ்்்வாரு சமூகமும தனக்கான 
உடைலகமள கடடைமமபபதும, பிற்தாரு சமூகம 
அமத கடடுமடைபபதும, மீண்டும புதிய உடைலகள 
கடடைமம்வதும  என்கி ற  இயஙகியமல 
புரிந்து்காள்வது அ்வசியம.  பாலியல சாரந்த 

்சாலலாடைலாக, ்பண்ணுடைல சாரந்த ஒன்றாக, 
அலலது மாற்றுபபாலின (LGBT) உடைலகளாக 
மடடுவம உடைலரசியமல சுருக்கிவிடைக்கூடைாது.  
இலக்கியத் திறனாய்ம்வப ்பாறுத்த்வமர 
ஏற்கனவ்வ சில நா்வலகள, கவிமதகமள 
உடைலரசியல அடிபபமடைய்ில ்வாசித்துக் 
காடடியுளவளன். சஙக கவிமதகளில உடைலரசியல 
குறித்து சில ஆய்வுகள பலகமலக்கழக 
கலவிபபுலத்தில நிகழந்துளளது.  கண்ணகி, 
மாதவி, கவுந்தியடிகள, மணிவமகமல வபான்ற 
காபபியப ் பண்களின் கடடைமமம்வ உடைலரசியல 
அடிபபமடையில ஆய்ந்தால, தமிழ ்பண் அகம 
எபபடி கடடைபபடடைது, ் பண் உடைல காவியமானது 
எபபடி என்பமத ஆராயலாம.  தமிழ்வனின் 
சமீபத்திய இரு நா்வலகளான ‘ஆடிபபாம்வ’ 
மற்றும ‘்ஷமபாலா’ ஆகிய்வற்மற உடைலரசியல 
அடிபபமடையில ்வாசித்துக் காடடியுளவளன்.  
குறிபபாக இந்திய சுதந்திரப வபாராடடைத்தில 
எபபடி இந்திய வதசியம என்பது இந்திய 
உடைலகளில முதலீடைாக்கபபடடு அமத காஙகிரஸ் 
அறு்வமடை ்சய்தது என்பமதயும, அதன்பின் 
திராவிடை வதசியம என்கிற அரசியல எபபடி தமிழ 
உடைலகளில முதலீடைாகி திராவிடை இயக்கஙகள 
அமத அறு்வமடை ் சய்தன தற்வபாது இந்துத்து்வா 
அரசியல இந்திய உடைலகளின் முதலீடைாக 
மாற்றபபடுகிறது என்பமதயும புமனவுகளில 
கண்டுணரந்து அதன் நுடபமான ்சாலலாடைல 
புலஙகமள கடடைவிழபபது என்பது உடைலரசியல 
சாரந்த இலக்கியத் திறனாய்்வாக ்காளளலாம.  
கவிமதகளில ்பண் அகம, ஆண், ்பண் உடைல 
கடடைமமவு ஆகிய்வற்மற அறி்வதற்கான 
கருவிகமள தரு்வது உடைலரசியல ஆய்வுகவள.  
இத்துமற இன்னும ்வளரத்்தடுக்கபபடை வ்வண்டிய 
ஒன்று.

கவிமதகள எழுதும ்பண்கள தமிழில 
இருக்கிறாரகளா? 

ஏன் இபபடி ஒரு வகளவி ்வருகிறது? 

இதுகுறித்த அதிக ்வாசிபபுப பரி்சசயம 
இலலாதத ால  வ கடகிவறன் ,  த்வற ா க 
எடுத்துக்்காளள வ்வண்டைாம. இபவபாது ் பண் 
கவிஞரகளின் கவிமதகள மிகவும அருகி 
்வருகின்றன என்பதால இபபடிக் வகடவடைன்.

எலலா ்மாழிகளிலும கவிமத எழுதக்கூடிய 
்பண்கள இருக்கிறாரகள.  தமிழில இன்னும 
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கூடுதலாக உளளனர.  இமத ஒரு பாலின 
அரசியல சாரந்த வகாடபாடடுக் வகளவியாக 
எடுத்துக் ் காளகிவறன்.  பல ் பண் கவிஞரகளின் 
கவிமதகள அ்வரகள ்மாழியில ்சான்னால 
ஆண்்மாழியிலதான் எழுதபபடுகிறது.  பாலின 
அரசியல (Gender Politics) ஆண் விமழ்சசால 
உரு்வாக்கபபடடை ஒரு மற்றமமவய ்பண் 
என்கிறது.  ்லக்கான் ‘women doesn’t exit’ 
என்கிறார.  அதன்்பாருள ஆண், ஆணின் 
மற்றமமயாக ‘்பண்’ உளளவத தவிர, ்பண் 
என்கிற தனித்த இருபபு இலமல என்பவத.   நாம 
அந்த வி்வாதத்திற்குள நுமழய வ்வண்டைாம.  
்பண்ணியலாளரகளின் வபரிருபபாக கருதபபடும 
சிவமான் தி வபா்வா கூடை ்பண் பிறபபதிலமல, 
உரு்வாக்கபபடுகிறாள என்கிறார.  ஜீதித் படலர 
வபான்ற தற்கால ஆய்்வாளர பாலினம என்பவத 
ஒ ரு  p e r f o r m a t i v e  a c t  என்கி ற ா ர .  
்பண்என்பதற்கான சில நடைத்மதகமள உரு்வாக்கி 
அதமன பின்பற்றுப்வரகமள ்பண் என்ற 
இரண்டைாம பாலினமாக அமடையாளமிடுகிவறாம. 
்பண் என்ற சாராமச்வாத சிந்தமனக்கு எதிராக 
ஆணிருபபிற்கான திரளுதலில உரு்வாகும ஒன்று 
என்று தற்வபாமதய பின்நவீனம சாரந்த ் பண்ணிய 
சிந்தமன வபசுகிறது. அவதவபால ஆண், ்பண் 
என்ற இரண்டு பாலினம தாண்டி 5 ்வமக 
பாலினம உளளதாக உயிரியல ஆய்்வாளர அன்னி 
பாஸ்வடைா-ஸ்்டைரலிங என்ப்வர கூறுகிறார தனது 
"Sexing the Body - Gender Politics and Con-
struction of Sexuality" என்ற நூலில (இது குறித்த 
விரி்வான கடடுமர உடைலரசியல’ நூலில உளளது).  
ஆமகயினால நமது ் பாதுபுத்தி சாரந்த பல்வற்மற 
மாற்றவ்வண்டிய காலத்தில இருக்கிவறாம.  தமிழில 
சஙககாலம து்வஙகி ்பண் கவிஞரகள (தமிழில 
இதமன பா என்றுதான் அமழக்க வ்வண்டும, 
காரணம கவிமத என்பது ்வடை்மாழி ்சால) 
கவிமத எழுதியுளளனர. குறிபபாக 90களுக்கு பின் 
தமிழில ஆண் கவிஞரகமளவிடை ் பண் கவிஞரகவள 
அதிகம என்று ்சாலலும அளவிற்கு நிமறய 
்பண் கவிஞரகள உளளனர.  தமிழ ்பண் 
கவிஞரகள எதிர்காளளும சிக்கலகள குறித்து 
முன்பு தீராநதியில "்பண் எனும வபர்சசம - 
்பண்ணிய பாலியலும ஆண்களும"என்று ஒரு 
க ட டு ம ர  எ ழு தி யு ள வ ள ன் .  க வி ம த 
எழுதபபடு்வதிலமல ்வாசிக்கபபடுகிறது என்கிற 
ஒரு கருத்தாக்கம எனக்கு உண்டு.  ஒரு குறிபபிடடை 
கணத்தின் ்வாசிபபிலதான் கவிமத பிறக்கிறது. 
அந்த கணத்திற்காக ்வாசிபபாளன் காத்திருக்க 

வ்வண்டும.  ்வாசக எதிர்காளளல வகாடபாடு 
(readers response theory) அமததான் கூறுகிறது. 
பிரதி ்வாசிபபில ்நய்யபபடுகிறது என்கிறது.  
எலவலாருக்கும ்பாது்வான ஒரு இலக்கிய 
அழகியவலா, கவிமதவயா, பமடைபபு்நறிவயா 
சாத்தியமிலமல.  அதனால இக்வகளவி 
ஒரு்வமகயில நமது இலக்கிய ்வாசிபபு குறித்த 
வகளவியாகவும உளளது. 

பு த்த கம  வபசுது ்வா ச க ர களுக்க ா க 
உஙகளுமடைய சமீபத்தில எழுதிய கவிமதகள 
சில்வற்மறத் தரமுடியுமா?

தரலாம , ஆனால அ்வற்மற முந்மதய 
வகளவியில ஒதுக்கியமதபவபால இது கவிமதயா? 
என்று ஒதுக்கக்கூடும.  காரணம தமிழில ் சய்யுள 
எ ன்று  அறி ய ப ப டு ம  ப ா  ்வ ம க க ம ள 
அ ம டை ய ா ள மி ட டை  ய ா ப பி ல க் க ண ம , 
அணியிலக்கணம என்கிற ்தாலகாபபிய 
்சய்யுளில கூறிய 32 உத்திகள இருந்தது.  ஆனால, 
பு த க் க விம தயி ல  அ ப படி  க விம தம ய 
அமடையாளபபடுத்திவிடை முடியாது. சான்றாக, 
"நீரின்றி அமமயா உலகு" என்ற ்வாக்கியம 
புறநானூற்றிலும உளளது, ்வளளு்வரிடைமும 
உளளது. ஊடிமழப பிரதியில வகாடபாடடின்படி, 
பிரதி என்பது மற்்றாரு பிரதிவயாடு உறவு 
்காண்வடை உரு்வாகுகிறது. வமவல ்சன்ன 
புறநானூற்று ்வரியும. ்வளளு்வர ்வரியும ஒரு 
ஊடிமழபபிரதியாக (inter-textuality) அமமந்து 
மற்்றாரு பிரதிமய உரு்வாக்குகிறது.  புதுக்கவிமத 
என்பதுமகூடை பல ஊடிமழபபிரதிகள ்வழியாக 
உரு்வாகி ்வரு்வவத. அமத பமடைபபுகணம, 
உள்ளாளி, ்தறிபபு என்்றலலாம கூறும 
பமடைபபு குறித்த்தாரு ்மய்யிருபபியல (met-
physics) கண்வணாடடைம நமமிடைம இருபபவத 
காரணம.  புதுக்கவிமதயும மரபுகளின் ஒரு 
்தாடைர்சசிதான்.  புதுக்கவிமதக்குளளும ஒரு 
சந்தம அலலது ஓமச உண்டு.  அது ்மௌனத்மத 
அமசக்கும ஓமச. அவ்்வமகயில அந்த ஓமச 
்வாசிபபில உரு்வாக வ்வண்டும.  இபபடி சில 
சிக்கலான ்சல்நறிகமள கவிமதகளில ்வாசிக்க 
முயல்வதால, கவிமத எழுது்வதில எனக்கு பல 
சிக்கலகள உளளன என்பவத ்தாடைரந்து கவிமத 
எழுதாததற்குக் காரணம. இருந்தும தமிழின் 
புதுக்கவிமத மரபில பலவிதமாக எழுதிப 
பாரத்தம்வவய என் கவிமத. நீஙகள வகடடைதால 
சில கவிமதகமள தருகிவறன்.
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்வாழ்நதுசா்வக்தவி்டவும்
்வலிமிகுந்தது சாவில்்வாழ்்வது
சடக்டயின் நிறதக்தமாற்ற
வ்தாகலகிழிதப்தடுக்கிறார்கள்

-இந்த இரவு நிறமற்றிருக்கிறது
நீல்வானம் கருததுவிட்டது
அவிநதுவபான நடசததிரஙகள் 
குருடடு இருடடில் முடடித திரிந்தன

துன்பஙககள க்டநதுவி்டலாம்
துயரஙககள என்ன பசயய?

****
காலதக்த ஒடிப்பக்தப் பற்றி்தான்
இக்கவிக்த து்வஙகியிருக்க வ்வணடும்
ஏவனா ப்வளிகய சிக்தததுவிட்டது
---நிற்கவும் நிமிரவும் இயலா்த புல்ப்வளிகள்

காகஙகள் தின்றுவிடடு துப்பிய
கனவின் எசசஙகளால்
சி்தறிவிட்டது முற்றஙகள்
---நிற்கவும் நிமிரவும் இயலா்த புல்ப்வளிகள்

உ்டலின் புறக்வகாடுககள கிழிததுவிடவ்டன்
அகக் வகாடடில் சிக்கி 
அகலகிறது நம் நிகனவுகள்
---நிற்கவும் நிமிரவும் இயலா்த புல்ப்வளிகள்

காகி்தஙககள தின்றுவிடடு துப்பிய
நிகனவின் எசசஙகளால்
ப்தறுகிறது கவிக்தப் பக்கஙகள்
---நிற்கவும் நிமிரவும் இயலா்த புல்ப்வளிகள்

*****
எணபணய மணணில் உற்பததியா்வதில்கல
எணபணய ்வள வ்தசஙகளின்
இரத்த சகதிகளில்்தான் 

குறிப்பாக 
குழநக்தகள் இரத்தம்
குணடுகள் துகளதது
சுததீகரிக்கப்பட்ட எணபணய 

்வளஙகள் ்வாழ்்வ்தற்கல்ல
்வல்லரசுகளால் அழிக்கப்ப்டத்தான்

மனி்தம் ்தன்கனக் பகான்று 
்தன்கனவய தின்கிறது 
ஒரு நாகயப்வபால

வபாரற்ற உலகமும்
நீரற்ற உலகமும் ஒன்று்தான்
ஒன்றில்
இரத்தம் நீராகிறது
மற்றதில்
நீர் இரத்தமாகிறது

****
(கீவழ உள்ள கவிக்தகள் - 27-02-2020 குடியுரிகம  

       திருத்த சட்டததிற்கு பிறகான ப்டல்லி கல்வரதக்த   
       பார்தது  ஏற்பட்ட உணர்வில் எழுதியது)

எணகளால் அறியப்படும் உலகு
இறுதியில் எமது அக்டயாளம்
ப்வறும் எணகள் - 
அது அகதிக்கான்தாக
ஊடுறுலு்வலுக்காரளுக்கான்தாக
குற்ற்வாளிக்கான்தாக
அல்லது
வ்தசததுவராகிக்கான்தாக
எது்வாகவும் இருக்கலாம்.

எணமருவிய ம்தஙகள்
எணகளாக மனி்ததக்த மாற்றிவிட்டது

****
மனி்தம் ம்தம் 
ஒற்கற எழுதவ்த விததியாசம்
ஓபரழுததிற்குள் பலவகாடி உயிர்கள்
ப்தற்றுதது்டன் ்வாழ்கின்றன
ஓபரழுதக்த அழிக்க
ஓராயிரம் உ்டல்களின் ரத்தம் 

ரத்தகவுசசி வீசும் ப்தருக்களில்
மாடடு மூததிரம் அபிவேகிக்க
மவகான்ன்தக் க்டவுள்களுக்கு
மனி்த ரத்தம் பக்டக்கப்படுகிறது

அசு்வவம்த குதிகரகளின்
குளம்பபாலிகள் ஒலிக்கும் நகரததில்
ர்த சக்கரஙகளில் அலறும்
குழநக்தகளின் கூக்குரல்

அக்னி குண்டததின்
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அறுக்கப்பட்ட 
ஆணகுறிகள் மடடுவம
ஆகுதியாக ஆக்கப்படுகிறது.

****
்வாலில் தீபிடித்த - 
்வானரஙகளால் ஆளப்படும் வ்தசததில்
ராமனின் ப்வற்றிகளில் இருப்பது
ரஹமான்களின் வ்தால்வியல்ல
ரா்வண வ்தசஙகளின் அழிவு
இன்று
ககரக்டக்க குகன்கள் 
ராமகன 
்தஙகள் ப்டகில் ஏற்றிச பசல்லலாம்
என்றாலும்
சீ்தம்மாக்வவய பகாளுததிய பநருப்பு
விபிேனர்கள், குகன்கள் என
ஒவப்வாரு்வராய பகாளுத்தாமல் 
விடடுவி்ட்வா வபாகிறது
சாம்பல் வமடுகளில் மடடுவம
மலரப்வபாகும்
அந்த 
ஆகாயத்தாமகரக்காக
ராமன்கள் மகறநதிருநது
்வாலிககள ்தாக்கு்வது்தாவன ்வரலாறு.

****
அக்பரி ்வயது 85
பால் ்வாஙக பசன்ற
்தனது மகளுக்காக 
மூன்றா்வது மாடியில்
காததிருந்தார்

கரிததுணடுகளாக அ்வர்
கீழிறக்கப்படு்வார் என்பக்த
கனவிலும் நிகனக்காமல்
நாசியில் உணர்ந்த பநருப்பின் ்வாசதக்த 
அறியும் முன்பாக…
்தனது ்தகசகள் உருக உருக…
காது ம்டல்களில் பரவிய சூடடில்
ஒலிததுக் பகாணடிருந்தது
பெய ஸ்ரீராம்! பெய ஸ்ரீராம்!

கக்டசிவநரபமன அறிநது
ககவிட்ட இகறகய அகழததிருக்கலாம்
அல்லது
காதுகளில் ஓ்தப்பட்ட பாஙகு்டன்

வகட்ட ்தன் பபயபரன நிகனதது 
அல்லாஹ அக்பர்! என்று…
அகழததிருக்கலாம்

மனி்தர்கள் ககவிட்ட்வர்ககள
இகற்வனா காக்கப் வபாகிறான்.

****
ககவயநதிய பிரார்த்தகனககள
வகடடுக்பகாணடிருக்கிறார்கள்
பசவி்டன் காதில் 
ஊதிய சஙபகன…
இகற்வன்கள் எப்வபாதும்
சக இகற்வன்ககள ககவிடு்வதில்கல
ம்தம்பிடித்த மனி்தர்ககளப்வபால…

மனி்தகுலதக்த காப்பாற்று்வதில் 
அகனதது இகற்வன்களும்
ஒன்றுவபால்்தான்…
ஒரு்வன் ககயில் கததி 
பிறிப்தாரு்வனுக்வகா கழுதது

****
நரிகளின் நாட்டாகம
நாடுகளில் ்வாழ்்வக்தவி்ட
காடுகள் சிறந்தக்வ என்ற
நாடக்ட கா்டாக்கிய பரி்வாரஙகள்
காடடிற்கு அரணாக நரிகய அறிவித்தன
இந்த நரிகள் ்வழக்கமான நரிகள் அல்ல
வகாமா்தாக்களுக்கும் நரசிஙகஙகளுக்கும் பிறந்த
விவனா்த நரிகள் 

****

இவதாவபால ஈரானில நடைந்த அ்மரிக்க 
்வான்்்வளித் தாக்குதலின் புமகபபடைஙகமள 
பாரத்து இரவு தூஙகமுடியாமல, புமகபபடைஙகள 
கவிமத ்வரிகள என எழுதிவனன்.  அம்வ 
மு க நூ லி ல கூ டை  ப தி வி ட டு ள வ ள ன் 
பு ம க ப ப டை ங க ளு டை ன் .  அ வ த வ ப ா ல 
முளளி்வ ா ய் க் க ா ல .   இ ப படி  மனிதப 
படு்காமலகளினால மனதில உரு்வாகும ஒரு 
காரிருள, கடினமான ்மௌனம, ்சயலின்மம 
உரு்வாக்கும குற்றஉணரவு என்கிற கணஙகளில 
கவிமத ஒரு ் ்வளிபபாடைாக அமமயும.  இதமன 
காளிதாசன் நாக்கில கீறிய காளி வபான்று 
உரு்வகித்துக் ்காளளக்கூடைாது.  அதற்குதான் 
்மாழி விமன, ஊடிமழபபிரதி ஆகிய்வற்மற 
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கூறிவனன்.  அழுத்தபபடடை ்்வளிபபடுத்தபபடை 
முடியாத ்மாழி ஒரு புற்வடி்வம வதடும வபாது 
அது பமடைபபாக ்வடி்வம ்காளகிறது. அதுவ்வ 
பிரக்மஞயுடைன் எழுதபபடுமவபாது திறனாய்்வாக, 
கடடுமரகளாக ்்வளிபபடுகிறது. ்மாழி ஒரு 
பிறன்மம, அதன் நனவிலி்ச ்சாலலாடைவல 
பமடைபபு (பிரதி) என்று லக்கானிய விளக்கம 
தரலாம இதற்கு.

தமிழில இலக்கியத் திறனாய்வுப புலம 
சற்வறறக்குமறய பமடைபபிலக்கியத்மதப 
வ ப ா ன் வ ற  நு ண் ணு ண ர வு க ம ள யு ம 
கவித்து்வத்மதயும வகாரக்கூடியது. அதற்கான 
சரியான எலமலகமள தமிழ்சசூழலில 
எடடைவிலமல என்வற நிமனக்கிவறன் . 
அதனாவலவய, வபாலி சனாதன இலக்கியக் 
வகாடபாடுகள ்பாது்்வளியில நிலவு்வதாகக் 
கருதுகிறீரகளா?

நீஙகள கூறு்வது உண்மமதான்.  வகாடபாடடு 
அடிபபமடையில உணரவு /அறிவு என்கிற 
முரணியக்கமாக இதமன புரிந்து்காளள 
வ்வண்டும.  பமடைபமப திறனாய்விற்கு எதிராக 
முன்நிறுத்தும வபாக்கு 70-களில து்வஙகியது.  அது 
கமல கமலக்காகவ்வ என்று வபசிய ஒரு்வமக 
பிராமணிய கமலத்து்வ அலலது ்வடை்மாழி ரசக் 
வகாடபாடடு அடிபபமடையில உரு்வான வபாக்கின் 
உ்சசம.  உணரவு தூய்மமயானது, உடைனடியாக 
்பாய்யிலலாமல ்்வளிபபடைக்கூடியது என்றும, 
அறிவு சிந்தித்து, தணிக்மக ்சய்து சுய 
அமடையாளத்துடைன் ்்வளிபபடும ்பாய் தன்மம 
்காண்டைது என்கிற பாரம்வயுவம இதன் 
அடிபபமடை.  இது பமடைபமப சுயமபு்வாக 
்்வளிபபடு்வது உன்னதமானது என்கிற மாந்ரீக 
வ்வளிபபாடமடைப வபால பாரபபது.   உணரவு 
என்பது பதபபடுத்தபபடைாத அறிவு.  அறிவு 
என்பது பதபபடுத்தபபடடை உணரவு என்ற 
அடிபபமடை வகாடபாடுகூடை அறியாத கிணற்றுத் 
த்வமளகள நிரமபிய சூழல.  அறிவிலலாமல 
உணரம்வ  பு ரி ந்து் க ா ளள  முடிய ாது .  
உணரவிலலாமல அறிவுரு்வாக்கம நிகழாது.  
பமடைபபு என்ற ்சாலவல நவீன திறனாய்வில 
காலா்வதியான ்சால.  காரணம பமடைபபு 
என்பது மத்வாத இமறத்தன்மம ் காண்டை ் சால. 
அதற்கு பதிலியாக அமமபபியல பிரதி என்ற 
்சாலமல முன்ம்வக்கிறது. பிரதி என்பது 
பமடைபபாளியும, ்வாசகனும ் மாழி ்வழி ் நய்யும 

ஒன்று. பமடைபபாளி என்ப்வன் பிரதிக்குள 
இருக்கும ஒரு குரவல தவிர, அமத எழுதிய 
ஆசிரியன் அலல.  அடுத்து பமடைபபாளி என்ற 
் ச ா ல லு ம  ஆ சி ரி ய ன்  எ ன் ப த ா ல 
மாற்றபபடடுவிடடைது. ஆனால இஙகு இலக்கியம 
இன்னும நீஙகள கூறியமதபவபால சனாதன 
மத்வாத பிடியிலிருந்து விடுபடைவிலமல.  காரணம 
திறனாய்வு என்பது அ்வரகள நிமனபபதுவபால 
ஆகா ஓவகா அருமம வபஷ வபஷ நன்னா இருக்கு 
என்பதான புரிதல இருபபவத காரணம.  திறனாய்வு 
என்பது பமடைபபின் திறமன ஆய்்வதுதாவன தவிர, 
பமடைபபிற்கு தீரபபு ்வழஙகு்வவதா, பமடைபபிற்குள 
துபபறிந்து கண்டுபிடிபபவதா அலல. 

உஙகளுடைனான சக பயணிகளாக நீஙகள 
யாமர்யலலாமமுன் நிறுத்துவீரகள?

சகபயணி என்்றலலாம கூறும அளவிற்கு ஒரு 
தனித்தன்மமயான இடைத்தில நானிலமல.  
்வாசிக்கிவறன், எழுதிக் ் காண்டிருக்கிவறன்.  இது 
ஒரு ்தாடைர்சயல.  எனது இருத்தலுக்கான 
்சயல. அதா்வது இருத்தல குறித்து existance, 
being, becoming என்ற மூன்று தத்து்வ ்வாரத்மதகள 
புழக்கத்தில உளளது.  ்பாது்வாக எழுத்து 
என்பமத இந்த மூன்மறயும உளளடைக்கிய ஒரு 
்சயலபாடைாகவ்வ கருதுகிவறன்.   சிலர 
இருத்தலுக்காக எழுதுகிறாரகள.  சிலர இருபபதால 
எழுதுகிறாரகள.  சிலர தன்னுரு்வாக்க விமனயாக 
தன்மன மற்றமமயாக்கு்வதற்காக எழுதுகிறாரகள.  
மற்றமமயாதவல எழுத்தின் அடிபபமடைவிமன 
என்று கருதுகிவறன்.  அவ்்வமகயில ்டைலயுஸ்-
கத்தாரி முன்ம்வக்கும ‘பிக்கமிங’ (becoming) 
என்கிற ஆதல அலலது உரு்வாகுதல தன்மமயாகவ்வ 
எழுத்மத பாரக்கிவறன்.  அதனால எழுத்தில 
பலமன எதிரபாரபபதிலமல ஆனால அதற்கு 
விமளவு உண்டு என்று நமபுகிவறன்.  தன்மன 
அழிபபதும, மற்றமமயாதலுவம எழுத்தின் விமன 
அவ்்வமகயில சகபயணி, குழு, கூடடைம, குருமடைம 
உளளிடடை்வற்மற நிராகரிபபவத எனது எழுத்து 
என நிமனக்கிவறன். உபவபா, சக்கமரவயா நீரில 
கமர்வமதபவபால, எழுத்து என்பது ்மாழியாக 
சமூகத்தில கமரந்து விடுகிறது. கமரந்தபின் அது 
பமழய நீராக இருபபதிலமல.  இபபடியாக 
்மாழியாக கமரக்கபபடடு கடடைமமந்தவத 
சமூகம. அதுதான் எழுத்தின் ஆகப்பரும 
விமனவய.  எலலா்வற்றிற்கும முன்பாக, நலல 
்வாசிபபாளரகமள கண்டு்காள்வது அ்வசியம 
என்று கருதுகிவறன்.  சிறந்த எழுத்து சிறந்த 
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்வாசிபபாளமன உரு்வாக்குகிறது.  சிறந்த 
்வாசிபபாளன் சிறந்த எழுத்துக்கமள உரு்வாகுகிறான். 

எழுதபபடடை ்வரலாறுகள எலலாம 
உண்மமயலல என்று எபவப ா த ா்வது 
நிமனத்ததுண்டைா?

எபவபாதுவம அபபடித்தான் நிமனக்கிவறன்.  
புது்வரலாற்றியம (New Historicism) என்ற நவீனக் 
வகாடபாடு, ்வரலாறு உண்மமயலல, அது 
புமனவும கலந்தவத என்கிறது.  எடுத்துமரபபு 
இலலாமல ்வ ரல ாறு இலமல .  எலலா 
எடுத்துமரபபுகளும அரசியல சாரபானவத அலலது 
எடுத்துமரபபாளமன்ச சாரந்தவத.  இது குறித்து 
ஒரு விரி்வான கடடுமர எழுதியுளவளன்.  
வ்ஷக்ஷபியரின் எழுத்துக்கள எபபடி விக்வடைாரியன் 
பண்பாடமடை மறு ்வடி்வமமபபு (Reshaping) 
்சய்தது என்பது குறித்து புது ்வரலாற்றியல 
ஆய்்வாளர ஸ்டீபன் கிரீன்பிளாட என்ப்வர 
எழுதுகிறார.  இஙகிலாந்து மாரக்சியரான 
் ரய்ம ாண்ட விலலியமஸ் பண்பாடடு 
்பாருளமுதல்வாதம (Cultural Materialism) 
என்று புது ்வரலாற்று்வாதத்மத மாரக்சிய 
அடிபபமடையில பண்பாடமடை முதன்மமபபடுத்திய 
ஆ ய் வு க ம ள  ் ச ய் கி ற ா ர .  ம ா ர க் சி ய 
வமற்கடடுமானமாக கூறும பண்பாடு ஒரு 
குறி பபிடடை  க ா ல ங களில  ்வ ர ல ா ற்ம ற 
நிரணயிபபதாக இருக்கும என்கிறார.  இந்தியாவில 
இந்துத்து்வ சக்திகள பண்பாடமடை முதன்மமயாகக் 
்காண்வடை ்வரலாற்மற கடடைமமபபமதக் 
காணலாம.  இதன் அடிபபமடையில ஆளும ்வரக்க 
உலக காரபவரடடுகளின் ்பாருளாதார நலன் 
இருந்தாலும, அதமன அம்வகள பண்பாடடு 
சிக்கலகள ்வழியாகவ்வ தனது ஆளுமகமய 
உறுதிபடுத்து்வமதக் காணலாம.  ்வரலாறு என்பது 
நிகழகாலத்தால ்வாசிக்கபபடும ஒரு்வமக அரசியல 
எடுத்துமரபவப.  சான்றாக பல்வற்மற ் சாலலலாம. 
்வரலாற்றின் இமடை்்வளிகமள இலக்கியப 
புமனவுகமளக் ்காண்வடை நிரபபுகிவறாம.  
அவதவபால இலக்கியத்தின் இமடை்்வளிகமள 
்வரலாற்மறக் ்காண்டு நிரபபுகிவறாம . 
பின்நவீனத்து்வம முழுமுதலான உண்மம 
கிமடையாது என்கிறது.  அது சாரபுத்தன்மமக் 
்காண்டைவத. முற்றான உண்மம என்பவத 
இன்மறய மதஙகளின் ்பரும ்வன்முமறக்கு 
காரணமாக அமமந்துளளது.  ்வரலாறு 
எப்பாழுதுவம ஆதிக்க ்வரக்கத்தின் அதிகாரத்மத 
நிமலநிறுத்தும எடுத்துமரபபாகவ்வ உளளது.  இது 

குறித்து பல உதாரணஙகளுடைன் விரி்வாக வபசலாம. 
பாபர மசூதி ராம்ஜன்ம பூமி பிர்சசமனவய 
இதற்கு ஒரு உதாரணம. தற்காலத்தில இந்த 
்வரலாறு எபபடி ்தாமலக்காடசிகள து்வஙகி 
ஊடைகஙகள ்வழியாக உரு்வாக்கபபடடைது என்பமத 
‘்வரலாற்று உரு்வாக்க எந்திரம"என்ற தமலபபில 
எனது ‘உடைலரசியல’ நூலில எழுதியுளவளன்.

உஙகமள மிகவும ஆ்சசரியபபடுத்திய 
புத்தகஙகள என்்னன்ன?

நீஙகள ்வழக்கமான முமறயில இந்த வகளவிமய 
முன்ம்வக்கிறீரகள. இதற்கான வகாடபாடடு 
விளக்கத்மத கூறவ்வ விருமபுகிவறன்.   புத்தகம 
ஒரு அகப்பாருவளா, புறப்பாருவளா அலல 
என்கிறாரகள ்டைலயுஸ்-கத்தாரி இரடமடையரகள 
தஙகளது ‘மரவசாம’ என்ற தமலபபிடடை 
முன்னுமரயில.  அது ஒரு திரளுதல (அசமபவலஜ் 
என்று ஆஙகிலத்தில குறிக்கபபடும ் சால, தமிழில 
திரளுதல என்று நான் பயன்படுத்துகிவறன்.  அது 
குறித்து தமிழில அதிகம வபசபபடைவிலமல 
என்பதால கமல்ச்சால சிக்கல உளளது.) புத்தகம 
சமூகத்தில அரத்தமாக திரளும ஒன்வற. அது 
சமூகத்மத ்வாசிபபின் ்வழி கடடைமமக்கும 
ஒன்றாகவும உளளது.  அதனாலதான் அதமன 
தமிழில ‘நூல’ என்கிறாரகள வபாலிருக்கிறது.  
ஆஙகிலத்திலகூடை பிரதி என்பமத குறிக்கும text 
என்ற ்சால textureஎன்கிற துணி ்நய்தலில 
கிமடைக்கும ஒரு ்வடி்வமமபமப குறிக்கும 
்சாலலில இருந்வத ்வந்தது.  அதனால புத்தகம 
என்பது ்வாசித்து ஆ்சசரயத்மத உரு்வாக்கும ஒன்று 
அலல.  அது ஒரு விமனயாடைல என்ற ்வமகயில 
நமமுள இயஙகிக் ் காண்டிருபபது.  இதுகுறித்தும 
நான் ஒரு கடடுமர எழுதியுளவளன். புத்தகஙகள 
எபபடி சமூகத்மத கடடுகின்றன என்று.  அதில 
"புத்தகஙகளதான் மதம, ்வரலாறு து்வஙகி 
சமூகமாக ் தாடைரந்து ஒரு அமமபபு உரு்வாகவும 
அடிபபமடையானதாக இருக்கிறது. பகுத்தறிவின் 
அடிபபமடையிலான நவீன சமூகஙகளகூடை 
புத்தகஙகளாக எழுதபபடடை சடடைஙகமள பின்பற்ற 
வ்வண்டிய அ்வசியத்திற்கு ஆளாகியுளளது. 
காரணம புத்தகம உண்மமயாக, உண்மமயின் 
மூலமாக சமூக்வயபபடுத்தபபடடுளளது. 
வ்வதஙகள, திருமமறகள, ஆதியாகமஙகள எலலாம 
புத்தகஙகளதான். இந்திய வ்வதமதஙகள நான்கு 
வ்வதஙகள என்ற புத்தகத்மதயும, ்ச்மடடிக் 
மதஙகள எனபபடும யூத, கிறித்து்வ, இஸ்லாம 
மதஙகள புத்தகஙகளின் மதஙகள என்வற 
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அமழ க் க ப படும  அளவிற்கு  அ்வ ற்றின் 
புனிதமமறகமள அடிபபமடையாகக் ் காண்டுளளன. 

உலகின் எலலா மதஙகளும கடைவுளின் ்வாக்காக 
புத்தகஙகள அலலது அதன் தீரக்கதரிசிகளின் 
்வ ா க்குகள  பதியபபடடை புத்த கஙகமள 
அ டி ப ப ம டை ய ா க க் 
் க ா ண் டை ம ்வ வ ய . 
்ஜாராஸ்டீரியம, ்பௌத்தம, 
சமணம. மச்வம, ம்வண்வம என 
எலலாம இத்தமகய விளக்க 
புத்தகஙகமள அடிபபமடையாகக் 
்காண்டைம்வவய. இவ்்வாறாக, 
வ ப ்ச சு  அ ல ல து  ்வ ா க் கு 
மாறிவிடைக்கூடிய அபாயத்மதக் 
் க ாண்டைத ா ல  எழுத் த ா க 
ம ா ற் ற ப படடு பு த் த கம ா க 
நிமலபபடுத்தபபடடுளளது. 
்வ ா க் கு  ் த ய் வீ ம ா ன து , 
புனி த ம ா ன து ,  க டை வுளின் 
இருபமப முதன்மமபபடுத்து்வது 
என்பதாக ்வாக்கு-மமய்வாத 
சிந்தமன என்பவத மதஙகளின், 
தத்த்வஙகளின் அடிபபமடையாக 
அ ம ம ந் தி ரு க் கி ற து .  இ ப 
பு னி த ம ம ற க ள  ்வ ா க் கி ன் 
்வரி்வடி்வவம எழுத்து என்ற 
சிந்தமனமய அடிபபமடையாகக் 
்காண்டைம்வ. எனவ்வ புத்தகஙகள 
்வாசிபபின் ்வழி திரளும ஒன்வற.  
அதனாலதான் புத்தகம என்பதற்கு 
பதிலாக பிரதி என்ற ்சாலமல 
பின்அமமபபியல சிந்தமன 
முன்ம்வக்கிறது. ஆமகயினால 
்வ ா சி க் க ப ப டு ம  நூ ல க ள 
அமனத்துவம நமக்கு ஆ்சசரயம 
ஊ ட டை க் கூ டி ய ம ்வ த ா ன் .  
குறிபபாக  நீஙகள வகடக 
விருமப்வது சில புத்தகஙகளின் ்பயரகள 
என்றால, நிமறய புத்தகஙகமள்ச ் சாலலவ்வண்டி 
்வரும.  எனக்குள மாற்றத்மத உரு்வாக்கிய தமிழ 
நூலகள என்றால சில்வற்மற ்சாலலலாம.  
மாரக்சின் "அரசியல ்பாருளாதாரத்திற்கான 
விமரசன பஙகளிபபு", ஐரா்வதி காரவ்வயின் 
"யுகாந்தா-ஒரு யுகத்தின் முடிவில", அமவபத்கரின் 
"பாரபபனியத்தின் ் ்வற்றி", தமிழ்வனின் "தமிழும 
குறியியலும", மாவ்வாவின் "முரண்பாடுகள பற்றி",  

"நமடைமுமறபபற்றி" , ்லனினின் "அரசும 
புரடசியும", எஙகலசின் "குடுமபம, தனி்ச்சாத்து 
அரசு ஆகிய்வற்றின் வதாற்றம" , வதவிபிரசாத் 
சடவடைாபாத்யாவின் "இந்திய தத்து்வத்தில 
மமறந்துவபானம்வயும, நிமலத்திருபபம்வயும", 
டி.டி. ்காசாமபியின் "மாமயயும யதாரத்தமும", 

ராகுலஜியின் "்வாலகா முதல கஙமக்வமர", 
"்பௌத்த தத்து்வம"இபபடி நிமறய ்சாலலலாம.  
மூலநூலகளான மபபிள, குரான், அ்வஸ்தா, சூஃபி 
நூலகள, வ்வதஙகள, மகாபாரதம, உபநி்ஷத்துகள, 
மச்வ ஆகமஙகள, 18 புராணஙகள, காமசாஸ்திரம, 
அவரபிய இரவுகள ,  டைான் குவிக்வசாத் , 
்டைக்கமரான் கமதகள, புத்த ஜாதகக் கமதகள, 
கதாசரித சாகரம, விக்ரமாதித்தியன் கமத, 
ஹாத்திமத ாய்  ஆகியம்வ அமனத்துவம 
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படிக்குந்வதாறும ஆ்சசரயம தரக்கூடியம்வதான்.  

இந்தியாவில சமீபத்தில நடைந்த சமப்வஙகளில, 
இந்தியா ஒரு ்வாழத் தகுதியற்ற நாடைாக 
உஙகமள அ்சசுறுத்திய சமப்வஙகள என்்னன்ன?

ஒன்றா இரண்டைா? கடடை்பாமமனில சி்வாஜி 
கூறும ்வசனத்மதபவபால ‘எண்ணிக்மக ் தரியாத 
குற்றஙகள ’  நி கழகிறது .   தின்வாழவ்வ 
சாத்தியமற்றதாக மாற்றபபடடுளளது.  முழுக்க 
முழுக்க மக்கள பிர்சசமனகளின் மத்தியில 
ம ்வ க் க ப படடுளளன ர .  ் க ா தி க லனில 
அமரந்துளள்வன் மற்ற்வற்மறபற்றி சிந்திபபதிலமல. 
அதுதான் இன்மறய பாசிச அரசிற்கு வதம்வ.  
இன்று நமது உடைல முற்றிலமாக பாசிசமயமாகவ்வா, 
அலலது அமத எதிரத்து மடி்வதாகவ்வா 
கடடைபபடடு ்வருகிறது.  இதுகுறித்து விரி்வாக 
்வர இருக்கும எனது சமீபத்திய "குடியாண்மம 
சமூகமும நுண்பாசிசமும"நூலில வி்வரித்துளவளன்.  
குஜராத் கல்வரம, பாதிரியாரகள எரித்து 
்காலலபபடடைது, தலித்தகள மீது நடைக்கும 
்வன்் க ா டுமம க ள ,  ம ா டடு க் க றி க் க ா க 
்காலலபபடு்வது, சாமலகளில ்ஜய் ஸ்ரீ ராம 
்சாலலாத்வரகமள அடித்து்கால்வது, ஐஐடி, 
பலகமலக்கழக தற்்காமலகள என கணக்கிலடைஙகா 
நிகழவுகமள படடியலிடைலாம.  இது குறித்து 
நிமறய புத்தகஙகள ்வந்துளளன.  ‘ராம புன்யானி’. 
‘சமசுல இஸ்லாம’  வபான்ற்வரகள இமத 
்தாடைரந்து க்வனபபடுத்துகிறாரகள.  குடியுரிமம 
திருத்த சடடைம என்பது இரண்டைா்வது பிரிவிமனமய 
உரு்வாக்கம ஒரு மக்களவிவராத சடடைம.  முழுக்க 
இந்தியாம்வ அகதி முகாமகளாக, ்வமதமுகாமகளாக 
மாற்று்வதற்கான திடடைம அது.  உலகளாவிய 
நிகழ்வாக மாறி்வரும ‘முகாம’ என்கிற கருத்தாக்கம 
குறித்து இத்தாலிய சிந்தமனயாளர ஜியாரஜிவயா 
அகமபன் பல உயிரரசியல சாரந்த ஒடுக்குமுமறகள 
குறித்து வகாடபாடடைாக்கம ் சய்துளளார.  மனித 
்வாழவு அமமண நிமலக்கு (bare l i f e ) 
தளளபபடு்வமத விளக்குகிறார.  மனிதரகள பலி-
மனிதரகளாக (Homosacre) மாற்றபபடு்வமத 
வி்வரிக்கிறார.  இஙகு குறிபபாக 9 ்வயது 
ஆசிபாம்வ வக ாவிலில பூடடி ம்வத்து 
்வன்்காடுமம ்சய்தது.  ்டைலலியில அபபாவி 
மக்கமள ்கான்று ்்வறியாடடைம நிகழத்தியது 
ஆகிய்வற்மற ்சாலலலாம.  அடிபபமடையில 
்்வறுபபு, ்வன்மம, குவராதம இ்வற்றின் மீது 
கடடைபபடடை ஒரு ்்வடித்து சிதறும கன்னி்்வடி 
பு ம த க் க ப ப ட டை  ந ா டை ா க  இ ந் தி ய ா 

மாற்றபபடடுளளது.  காவி என்ற நிறம ஆன்மீகத்மத 
குறிபபதற்கு பதிலாக இந்தியரகளின் ரத்தத்மத 
குறிக்கும நிறமாக மாற்றபபடுகிறது.

தமிழின் ்தான் மரபுகளுடைனான புரிதல 
ஏதுமின்றி, லக்கான், பக்தின் வபான்ற 
வகாடபாளரகள ் மாழி குறித்து வபசியம்வகமள, 
இபவபாது நீஙகள எபபடிப புரிந்து்காளகிறீரகள?

இக்வகளவியில ஒரு சிறிய குழபபம உளளது. 
" தமிழின் ்தான் மரபுகளுடைன் புரிதல 
ஏதுமின்றி"என்ற ்வாக்கியம யாமர குறித்தது 
என்பவத.  லக்கான், பக்திமனக் குறித்ததா? 
அலலது என்மனக் குறித்ததா? என்மனக் குறித்தது 
என்றால, அறிவியல மாண்வனான நான் தமிழின் 
் த ா ன் ம ர பு க ம ள  மு ம ற ச ா ர  க ல வி 
்வழிப்பறவிலமல என்பது உண்மமவய.  ஆனால, 
லக்கான், பக்தின் வபான்ற்வரகமள ்வாசித்தபின், 
தமிழின் ்தான்மரபுகமள ஒரு புதிய புரிதலுடைன் 
என்னால ்வாசிக்கமுடிந்தது என்பவத உண்மம.  
தமிழ்வமனப பின்பற்றி அமமபபியல அறிவுடைன் 
1 9 9 4 ல  ் த ா ல க ா ப பி ய த் ம த  அ த ன் 
உமரயாசிரியரகளுடைன் தீவிரமாக ்வாசித்வதன். 
்தாலகாபபியம எபபடி ஒரு தமிழகம என்கிற 
்மாழிசார நிலத்மத கடடைமமத்தது என்பமத 
"்மாழியும நிலமும"என்ற கடடுமரயில 
எழுதிவனன்.  அக்கடடுமர பலகமலக் கழக 
ஆய்்வமாண்வரகள பலரிடைம ் பரும ்வரவ்வற்மப 
் ப ற் ற து .   இ த ம ன  த ற் வ ப ா து 
வபராசிரியரகளாகிவிடடை அந்த மாண்வரகவள 
சுடடிக் காடடி வபசினர நான் கலந்து்காண்டை 
ஒரு ஆய்்வரஙகில.  அதன்பின் சஙக அகநானூறு, 
புறநானூறு பாடைலகள எபபடி ்பண், ஆண் 
உடைல கடடைமமவுகமள காதல எந்திரமாகவும, 
வபார எந்திரமாகவும கடடைமமக்கிறது என்பமதயும, 
அது உரு்வாக்கிய தமிழ அகம எபபடி காதல, 
வீரம என்கிற உணரவுப புலஙகளாக மாறியது 
என்பமதயும கடடுமரயாக எழுதியுளவளன்.  அது 
எனது "பிரதியில கிமளக்கும பிமபஙகள"நூலில 
உளளது. சமீபத்தில கலலூரிகளில  ் தாலகாபபிய 
எ்சசக் வகாடபாடமடை ழாக் ்தரிதா என்கிற 
கடடுமடைபபு முமறயியமல உரு்வாக்கிய 
சிந்தமனயாளரின் ‘trace’ என்கிற கருத்தாக்கத்மத 
ம்வத்து ஒரு கடடுமர ்வாசித்வதன்.  ஒரு்வரது 
வப்சசில, வபசபபடைாத, ்மௌனிக்கபபடடைதின் 
எ்சசமும, மி்சசமும எபபடி உளளது? அமத எபபடி 
கண்டுபிடிபபது? என்பமத ்தாலகாபபிய 10-
்வமக எ்சசஙகள ்வழி காணமுடியும என்பமத 
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அறிமுகம ்சய்யும கடடுமர.  ஆக, சஙக தமிழ 
்தான்மரபிற்கு என்மன நகரத்தியது அமமபபியல, 
பின்அமமபபியல, பின்நவீன சிந்தமனகளும, 
சிந்தமனயாளரகளுவம. 

அடுத்து லக்கான், பக்தின் வபான்ற்வரகளது 
சிந்தமனகமள புரிந்து்காளள தமிழின் 
்தான்மரபுகளின் பரி்சசயம முன்நிபந்தமனயலல.  
ல க் க ாமன புரி ந்து்க ாளள பி ர ாய்டின் 
உளபபகுபபாய்வு மற்றும சசூரின் அமமபபு 
்மாழியில பரி்சசயம அ்வசியம.  பக்திமன 
புரிந்து்காளள ஓரளவு மாரக்சியம மற்றும ரஷய 
உரு்வவியல குறித்த பரி்சசயம வதம்வ.  ஆனால, 
அ்வரகமள ஆழந்து ்வாசிபப்வரகள, நமது 
்தான்மரபுடைன் அ்வரகமள இமணத்து 
புரிந்து்காள்வமத வநாக்கி நகரத்தபபடுவ்வாம.  
குறிபபாக பக்தினின் ் மாழிதல வகாடபாடு என்ற 
கருத்தாக்கம, ்தாலகாபபிய ்சய்யுளியல 
முன்ம்வக்கும 32 உத்திகளில கூற்று, முன்னம 
வபான்ற்வற்றுடைன் இமணத்து ்வாசிக்க முடியும.  
ஒரு கூற்று அலலது உமரயாடைல நிகழ நி்சசயமாக 
மற்்றாரு்வர அ்வசியம.  அ்வர யதாரத்தத்தில 
இலலாதவபாதும, அ்வர இருபபதான கற்பமனயில 
மடடுவம கூற்று நிகழும என்கிறார பக்தின்.  
அதமன ‘dailogical imagination’ என்கிறார. 
அமததான் முன்னம என்கிறது ்தாலகாபபியம. 
பக்தினின் ்மாழிதலவகாடபாடு இபபடியாக 
த மி ழின்  ் த ா ன் ம ர பு டை ன்  இ மண த் து 
்வாசிக்கத்தக்கது.  (இதமன விரி்வாக தமிழ்வனின் 
்மாழிதல வகாடபாடு நூல வபசுகிறது.)  
அவதவபால லக்கானின் ‘ஆபத ்வாக்கியம’ 
(இந்திய தத்து்வ சிந்தமனயில ஒரு தத்து்வக் 
கடடைமமபபிமன அமடையாளபபடுத்தும 
முக்கியமான ்வாக்கியத்மத ஆபத ்வாக்கியம 
என் ப ா ர க ள )  " ் ம ாழி  நனவிலிவ ப ா ல 
கடடைபபடடுளளது" (unconcious structured like 
a language) என்பமத ்தாலகாபபிய ்மாழி 
குறித்த சிந்தமனயுடைன் இமணத்து, ஒரு சமூக 
அமமபமப, ஒரு உடைலின் நனவிலிக் கடடைமமபபில 
்மாழியின் பஙகு குறித்து விரித்து ்வாசிக்கலாம. 
அதா்வது நனவிலியின் ்சயலபாடு ்மாழியின் 
குறித்தல ்சயலபாடமடைபவபால இயஙகு்வது 
எனலாம.  அ்வரது குறிபபான் சஙகிலி என்ற 
கருத்தாக்கம ்தாலகாபபியரின் "்பாருடகுத் 
்பாருட ்தரியின் அது ்வரமபின்வற"என்றா 
்வாய்பபாடடுடைன் (சூத்திரத்துடைன்) இமணத்து 
்வாசிக்கத் தக்கது.  

அபபடியலல, அதா்வது, லக்கான், பக்தின் 
இ்வரகளது ் மாழி குறித்த ஆய்வு, ஃபராய்டிய்ச 
சிந்தமன அடிபபமடையிலானது என்றால, தமிழ 
அதன் ்தான்மம, எந்த ்மாழிக்கும இலலாத 
இலக்கணப பாரமபரியம வமலும தமிழ 
இலக்கியஙகளின் அறம சாரந்த சிந்தமனகள 
இ்வற்மற வமற்கத்திய ்மாழி ஆய்வுக்கு 
எவ்்வாறு ஒபபிடடு்ச ்சாலல முடியும? தமிழ 
்மாழி ஓர அறம சாரந்த ்மாழி அலல்வா?

லக்கானின் ஆய்வு என்பது பிராய்மடை 
மறு்வாசிபபு ்சய்்வதில து்வஙகியது.  அ்வர 
சசூரின் ்மாழியியமல பிராய்டியத்தில 
பயன்படுத்தி, ் மாழி உளவியல பகுபபாய்வு என்ற 
புதியதுமறமய உரு்வாக்கிய்வர.  அலதூசர 
மாரக்ம்ஸ மறு்வாசிபபு ்சய்தமதபவபான்றது 
லக்கானின் பிராய்டிய ்வாசிபபு. பக்தின் வநரடியாக 
மாரக்சியத்திலிருந்து விமரசனபூர்வமாக ்வந்த்வர.  
மாரக்சியத்மத ் மாழியியல ஆய்விற்கு விரி்வாக்கி 
்வளபபடுத்திய்வர. இ்தலலாம வமற்கத்திய 
்மாழி ஆய்வுடைனான ஒபபீவடை அலல.  நான் 
்சால்வது ்வலிந்வதற்றலாக இருக்கலாம, அது ஒரு 
சுற்று. அதா்வது சசூர பாணினியம படித்த்வர, 
அதில ஆய்வு ்சய்வத முமன்வர படடைம 
்பற்ற்வர.  பாரிசில சமஸ்கிருதம கற்பிக்ககூடிய 
்மாழித்துமற ஆசிரியராக பணியாற்றிய்வர.  
அதனால இந்திய ்மாழிகவளாடு அ்வருக்கு 
ஆழந்த ்தாடைரபு உண்டு.  அ்வரது ்மாழி 
குறித்த அமமபபியல விதிகவள இன்மறய நவீன 
சிந்தமனகளின், குறியியலின் அடிபபமடை. அதனால 
அ்தலலாம சமஸ்கிருத பாரமபரியம என்று 
கூறிவிடை முடியுமா? ஒரு்வமகயில இந்திய சிந்தமன 
மரபு வமற்கத்திய மரபுடைன் ்தாடைரபில இருந்த 
ஒன்வற.   ்பாது்வாக பண்பாடுகளுக்கிமடைவய 
கலபபு ஏற்படு்வது என்பது சமூக ்வளர்சசிவயாடும, 
அதன் உற்பத்திமுமறகள சாரந்தும அமம்வவத.  
அவ்்வமகயில எலலா பண்பாடுகளும ஒன்வறாடு 
ஒன்று உறவு ்காண்டைம்வ. பிர்சசமன அ்வற்மற 
ஒபபீடு ்சய்்வதுதான்.  காரணம ஒபபீடு என்பது 
உயரவு/தாழவு, ்வளர்சசி/வீழ்சசி நாகரீகம/
நாகரீகமற்றது என்கிற இருமம எதிரவு சிந்தமன 
்வழியாக நிகழகிறது. அது முழுமமயாக மறுக்கபபடை 
வ்வண்டியது.  அடுத்து தமிழ தனித்தன்மமயான 
்மாழி என்பது வபால உலகில உளள அமனத்த 
்மாழிகளும தனித்தன்மம ்வாய்ந்தவத. எந்த 
்மாழிக்கும இலலாத இலக்கணப பாரமபரியம 
என்பதும கூடை மிமகக்கூற்வற.  பாணினியத்துடைன் 
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உறவு ்காண்டைதாக அகத்தியமும, அதிலிருந்து 
கிமளத்தவத ்தாலகாபபியமும என்கிறாரகள 
ஆய்்வாளரகள. அகத்தியவம மூலம அதிலிருந்து 
பானினியமும, ்தாலகாபபியமும ்வந்திருக்கலாம 
என்றும கூறுகிறாரகள.  பாணினியின் அஷடைாத்யாயி 
்வழியாகவ்வ சசூர வபான்ற்வரகள தனது 
குறியியமலப ்பற்றிருக்கலாம. பாணினி 
அகத்தியித்திலிருந்து ்பற்றிருக்கலாம.  இது 
ஊகமதான். ்மாழியியல ஆய்்வாளரகளதான் 
அதற்கு விமடைகாண வ்வண்டும. ்வடை்மாழிமயயும, 
பாணினியத்மதயும ஒதுக்க முடியாது. ஆனால 
அமத ம்வத்து அரசியல்சய்து பிமழபபு நடைத்தும 
கூடடைத்மத ஒதுக்க வ்வண்டும. ்வடை்மாழி 
( சமஸ்கிருதத்மத )  ம்வத்து இன்று முழு 
இந்தியாவிலும பாசிசத்மத கடடைமமக்கும 
இந்துத்து்வ அரசியல எதிரக்கபபடை வ்வண்டிய 
ஒன்வற.  ்மாழி பண்பாடு சாரந்தது, ஆனால, 
்மாழி உயரவு என்பது அரசியல.  சசூரின் ் மாழி 
குறித்த குறிபபான், குறிபபீடு என்ற அமமபபு 
்தாலகாபபியத்தில ்சான்மம, ்பாருண்மம 
என்று உளளது.  அதனால சசூருக்கு முன்வப 
்தாலகாபபியம ் சாலலிவிடடைது என்று ் பருமம 
அடித்துக்்காள்வதில அரத்தமிலமல. சசூரின் 
வகாடபாடுதான் ் தாலகாபபியத்தில அபபடி ஒரு 
அமமபபு இருபபமத கண்டுபிடிக்க உதவியது.  
்தாலகாபபியம படித்த எந்த தமிழறிஞரும 
சசூராக உரு்வாகவிலமல, உலக சிந்தமனதளத்மத 
மாற்றியமமக்கவும இலமல. தமிழ ்மாழிமய 
அறம சாரந்த ் மாழி என்றால, ்வடை்மாழி தரமம 
சாரந்த ்மாழி என்பாரகள.  ்மாழிக்கு அறம, 
தரமம வபான்ற பண்புகள கிமடையாது. சமூகமதான் 
அதற்கான உளளீமடை தருகிறது.  ்மாழி என்பது 
ஒழுஙகமமக்கபடடை சபதவம. எலலா ் மாழிகளிலும 
சபதம குறிபபது வ்வறுவ்வறான அரத்தம.  
்தாலகாபபியமகூடை எழுத்து (அடசரம), ்சால 
(்சாற்கள) ,  ்பாருள (அரத்தம) என்று 
படிபபடியாக ஒரு எழுத்தின் சபதம, அதமன 
இமணக்க ்சாற்கள, அதற்கான அரத்தம 
்வாக்கியம ்வழியாக உரு்வாகுதல என்ற அமமபமப 
்காண்டிருக்கிறது.  ஆமகயால, எந்த ்மாழியும 
மற்்றாரு ்மாழிமய ஆதிக்கம ்சய்ய, தனது 
்வரலாமற, சிறபபுத் தன்மமமய பயன்படுத்த 
முமன்வதும பாசிசவம.  எலலா ்மாழிகளும 
சமம என்பவத .  தமிழின் சிறபபு அதன் 
்தான்மமயில உளளது.  அதற்காக அது மடடுவம 
உலகில சிறந்தது என்்றலலாம நாம ்பருமிதம 
படடுக்்காளள முடியாது.  சான்றாக தமிழின் 

திமணக்வகாடபாடு ஒரு தனித்து்வம ்வாய்ந்தது. 
மற்ற எந்த ்மாழியிலும இலலாத ஒன்று 
என்கிறாரகள ஆய்்வாளரகள. அமத ம்வத்து ஒரு 
சிந்தமன முமறமய உலகிற்கு யாரும எடுத்து 
்சலலவிலமலவய? 

நீஙகள கூறு்வதிலிருந்து தமிழின் ்தான் 
மரபுகளிவலவய இத்தமகய நவீன சிந்தமனகள 
வபசபபடடுளளது என்று புரிந்து ் காளளலாமா?  

இ ல ம ல  அ ப ப டி  பு ரி ந் து ் க ா ள ள 
வ்வண்டியதிலமல.  இபபடி நாம வபசுமவபாது 
தமிழின் ்தான்மரமப உ்சசத்தில ம்வத்து 
வபசு்வதாக எண்ண வ்வண்டியதிலமல.  நிகழகால 
அறிவுடைன் தமிழ ்த ான்ம ரபு  விரித்து 
்ப ாருளுமரபப த ற் க ான  உளள ா ற் றமல 
்காண்டுளளது என்வற ் பாருள ் காளளவ்வண்டும.  
அமதவிடுத்து தமிழில எலலாம உளளது என்கிற 
‘முன்்தான்றி மூத்தகுடி’ என்ற சிந்தமனக்கு 
வபாய்விடைக்கூடைாது என்ற எ்சசரிக்மக அ்வசியம.  
ஏ்னன்றால மனித சிந்தமன இரண்டு ்வடி்வஙகமள 
்காண்டைது என்கிற உரு்வகம ஒன்மற கூறுகிறாரகள 
்டைலயுஸ்-கத்தாரி இரடமடையரகள.  ஒன்று 
ஆணிவ்வரபாவிய மர்சசிந்தமன (ஆரவபாரிக் 
தாட) மற்றது சலலி வ்வரகளாக பரவிய சலலிவ்வர 
அலலது எலி்வமள அலலது இஞசித் தண்டு 
வபான்று நிமலயான ்வடி்வமற்று கிமளக்கும 
சிந்தமன (மரவசாவமடடிக் தாட).  மர்சசிந்தமனவய 
இன்மறய ஆதிக்க சிந்தமனயாக உளளது. அது 
பாசிசத்திற்கு மனித குலத்மத இடடு ்சலலும.  
எந்த ஒன்றிற்கும அதன் வ்வமர வதடி்ச்சலலுதல. 
பல நூற்றாண்டைாக வ்வரவிடடு கிமளத்து ்வளரந்த 
உறுதியான மரம என்று ்வரலாற்மற, தத்த்வத்மத, 
்வாழும சமூகத்மத, இனத்மத என அமனத்மதயும 
பாரக்கும சிந்தமன.  இதுதான் சாராமசமான 
இன்வாதம, மத்வாதம, ்மாழி்வாதம என்ற 
நிமலத்த அமடையாளம என்கிற சாராமச்வாத 
அரசியலுக்கும அடிபபமடையாக உளளது. 
இ்சசிந்தமன படிநிமல தன்மமக் ்காண்டு 
உயரந்தது, தாழந்தது என்பமத நமது நனவிலிக்குள 
கடடைமமத்து அதற்கான தன்னிமலகளாக நமமம 
உரு்வாக்குகிறது.  ஆனால மரவசாவமடடிக் 
என்பது ஏற்கனவ்வ நான் சுடடிய திரளுதல 
(அசமபவலஜ்) என்பதுடைன் உறவு்காண்டு, 
எங்கலலாம சாத்தியவமா அஙவக வ்வரபரவி 
்வளரும தன்மம்காண்டை உயிரபபான நிமல. இது 
அதிகாரப பர்வலாக்கம ்காண்டை, சிறு சிறு 
அமமபபுகளாக கிமளக்கும படிநிமலயற்ற 
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சமத்து்வநிமல. அதனாலதான் சிறு்வாரியாதல 
(becoming minor) என்பவத அ்வரகள முன்ம்வக்கும 
இன்வமறக்கான பாசிசத்மத எதிரக்கும, பாசிசமற்ற 
்வாழநிமலயாகும.  அதுவ்வ இன்மறக்கான 
அரசியலாகவும உளளது.  இதமன ்வாழதல, 
உயிரத்தல என்கிற இருமம முரணாகக் ்காண்டு 
ஒரு தத்து்வாரத்த கடடுமர ஒன்மற எழுதியிருந்வதன் 
90-களில.  அக்கடடுமர ஞானியின் நிகழ 
இதழுக்கு அனுபபி, அமத அ்வர புரி்வதில சிக்கல 
உளளது விரி்வாக  எழுதுமபடி திருபபி 
அனுபபிவிடடைார.  நமது சிந்திக்கும முமறயிவலவய 
இந்த சாராமச்வாத சிக்கல உளளது என்பதால, 
தமிழின் ்தான்மம என்பமத, பழமம என்பதாக 
புரிந்து ்காளளக்கூடைாது.  ்தான்மம என்பது 
பண்பாடு, பழமம என்பது ்வரலாறு. ்தான்மம 
என்பதும தற்கால அரசியல ்சாலலாடைலில 
கடடைமமக்கபபடும ஒரு மரபுசார கருத்தாக்கவம. 
இமதயுமகூடை ்சய்யுளியலில ்தாலகாபபியம 
"மரபு"என்று ஒரு உத்தியாக முன்ம்வக்கிறது 
என்பதாக ்வாசிக்கலாம. மரபுகள ்வாழும 
சமூகத்தால கண்டைமடையபபடு்வவத ஒழிவய, 
்வாழந்துவபான சமூகம விடடும்வத்திருபபது 
அலல.  

தமிழ மரபு குறித்து வபசிவிடவடைாம, அடுத்து 
தலித் சினிமா குறித்த கருத்துக்கமள வபசலாம. 
காடசிகமளக் களபபடுத்தும திமரபபடை 
்வடி்வத்தில, தலித் அழகியமல முன்ம்வத்த 
படைஙகள என்று எ்வற்மறக் குறிபபிடுவீரகள?

"தலித் சினிமா -அழகியல, அரசியல, 
அறவியல"என்று எனது நூலில இது குறித்து 
விரி்வாக வபசியுளவளன்.  அதில இந்திய 
சினிமாவின் பல ்மாழிகளில ்்வளி்வந்த தலித் 
சினிமாவின் அழகியல குறித்து ஒரு உமரயாடைமல 
து்வக்கியுளளதாக நமபுகிவறன்.  தமிழில ‘பரிவயறும 
்பருமாள’, ‘மனுசஙகடைா’ தலித் ்வாழவியமல 
திமரஅழகியலுடைன் ்்வளிபபடுத்திய படைஙகள.  
மராடடியில ்்வளி்வந்த ‘ஃபாண்டரி’ (மராத்தி 
்மாழியில பன்றிமயக் குறிக்கும ்சால தமிழில 
உளள பன்றி என்ற ்சாலவல என்பது ஒரு 
ஆ்சசரயமான ஒற்றுமம), ‘சாய்ராட’ தலித் சினிமா 
என்ற ்வமகத்திமணமய உலகளவில ்காண்டு 
வசரத்த முக்கியமான படைஙகள.  மமயநீவராடடை 
திமரபபடைஙகமள விஞசக்கூடிய அழகியலுடைன் 
அவதசமயம தலித் ்வாழவியலுடைன் ்்வளிபபடடை 
படைஙகள.  அடிபபமடையில அழகியல என்கிற 
கருத்தாக்கவம ஒடுக்கபபடடை தலித் மக்களின் 

கண்வணாடடைத்தில சிக்கலானது. காரணம 
அழகியல என்பவத ஒரு அதிகார ஒழுஙகமமபபாக 
்சயலபடு்வதுதான்.  அது தூய்மம, புனிதம, 
நளினம, ஒழுஙகு வபான்ற பாசிசம சாரந்த 
உணரவுக் கூறுகளுடைன் ்தாடைரபு்காண்டைது.  
இது குறித்து ‘அழகிய மமயஙகளும ஆதிக்க 
விளிமபுகளும’ என்று ஒரு கடடுமர 90-களில 
எழுதி அது பிவரம நடைத்திய அமீபா இதழிலும, 
பின்னால எனது ‘்மாழியும நிலமும’ நூலிலும 
்்வளி்வந்தது.  ்வாழவியமல பிரித்து அதன்மீது 
ரசமன்வாதத்மத திணித்து, அழகியல ஒரு ஆதிக்க 
மமயமாக மாறிவிடடைமதயும, அது விளிமபுநிமல 
்வாழவியமல ஒடுக்கு்வதாகவும வபசுகிறது 
அக்கடடுமர.  இன்று அழகியல ஆதிக்க 
அரசியலாக மாற்றபபடடுளளது. அதிலிருந்து தலித் 
அறமசாரந்த ஒரு அழகியல கடடைமமக்கபபடை 
வ்வண்டும என்பமதவய அந்நூலில கூற 
முற்படடுளவளன். அந்நூலில தலித் அழகியலுடைன் 
்தாடைரபுமடைய நிலம, ்வரக்கம, சாதி, பண்பாடு, 
்தான்மம ்வரலாறு என்கிற ஆறு காரணிகள 
அடிபபமடையில தலித் அழகியமல வபசியுளவளன்.  
க ன் ன டை  ப டை ம ா ன  ‘ வ ச ா ம ன து டி ’ , 
மமலயாளபபடைமான ‘பாபலிவயா புத்தா’ 
இரண்டும நிலம குறித்து ்்வளி்வந்த மிக 
முக்கியமான படைஙகள. ஒன்று காலனிய 
காலத்திலும, மற்றது தற்வபாமதய ந்வகாலனிய 
காலத்திலும நமடை்பறும நில ஆக்ரமிபபும, 
நிலமற்ற தலித் ்வாழம்வயும வபசுபம்வ.  பீஹாமரப 
பின்புலமாகக் ்காண்டை ‘தமுல’ ஒரு அசலான 
்வரக்கப பிர்சசமனமய வபசும படைம. ஒரு தலித் 
வசரி எபபடி உயரசாதி பிராமணரகளால 
சூமறயாடைபபடுகிறது என்பமத ்சாலகிறது.  
அவதவபால ்வஙக்மாழியில ்்வளி்வந்த ‘பார’, 
்வரக்கப பிர்சசமனயால நகமர வநாக்கி 
துரத்தபபடும தலித், தன்மன நகரில இடைபபடுத்திக் 
்காள்வதில உளள பிர்சசமனமய வபசுகிறது. 
தலித் அழகியல என்பது அரசியல மற்றும 
அறவியல சாரந்த ஒன்றுதாவன தவிர, முதலாளியம 
முன்ம்வக்கும ரசமன்வாதம சாரந்த உயரபுரு்வ 
அழகியல அலல.  தலித்துகள பிர்சசமன 
அழகியமலவிடை ்வாழவியமல மமயபபடுத்தியது 
என்பவத இன்மறக்கான அரசியல.மற்ற்வரகளுக்கு 
அழிகியல பிர்சசமன என்றால, தலித்துகளுக்கு 
்வாழவியவல பிர்சசமனயாக உளளது.

தலித் அலலாத்வரகளும, இன்று தலித் 
சாரந்த படைஙகமள எடுக்கிறாரகள, ்பரு 
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்்வற்றியும ் பறுகிறாரகள; தலித் புமனவுகமள 
தலித்துகளதான் எழுதவ்வண்டும என்பதுவபால, 
தலித் சினிமாக்கமள தலித்துகளதான் எடுக்க 
வ்வண்டும என நீஙகள ்சாலவீரகளா?

இது ஒரு சிக்கலான முற்றுப்பறாமல 
உமரயாடைலில உளள ஒரு வகளவி.  இது தலித் 
என்கிற அமடையாள அரசியலுடைன் உறவு 
்காண்டைது.  தலித் என்ற ் சால, தலித் இலக்கியம 
ஆகிய்வற்றின் வதாற்றம ஒடுக்கபபடடை தலித் 
சமூகத்திலிருந்து ஒரு்வான ஒன்வற.  குறிபபாக 
அ்மரிக்காவில கருபபின எழு்சசியாக உரு்வான 
பிளாக் பாந்தர (கருஞசிறுத்மதகள) என்ற 
அமமபமப பாரத்து மராடடியத்தில 72-களில 
உரு்வான தலித் பாந்தர (தலித் சிறுத்மதகள) 
தஙகள  அறிக்மகயில தலித் இலக்கியம என்பது 
ஒ ரு  தனி த் த  ்வம க த் திமண என் பம த 
முன்ம்வத்தாரகள.  அவதவபான்று தலித் 
்வாழவியமல ் ்வளிபபடுத்தும இலக்கிய சாடசியம 
என்ற ஒரு்வமக ‘்டைஸ்டிவமானியல லிடவரடசர’ 
( சாடசிய இலக்கியம) என்பது உரு்வாக 
ஆரமபித்தது.  அதன் ்வழியாக தலித் ்வாழவியலில 
நிமறந்துளள அழகியல, அ்வரகளமீதான 
ஒடுக்குமுமறயின் ்காரூரஙகள, ்காடூரஙகள 
ஆகியம்வ ் ்வளிபபடடைன.  அந்த்வமகயில தலித் 
புமனவிலக்கியம தலித்துகளால எழுதபபடுமவபாது 
அதன் அ்சசுஅசலான ்வாழவியல ் ்வளிபபடுகிறது 
என்பது ஏற்புமடையவத.  இதன் மறுதமலயாக ஒரு 

தலித், தலித்தலலாத ஒரு புமனம்வ ஏன் எழுத 
முடியாது? என்கிற வகளவியும உளளது.  ் பாது்வாக 
இத்தமகய ்வாதஙகள ஆசிரிய மமய்வாதம சாரந்த 
பழகிய இலக்கிய வகாடபாடுகளில இருந்து 
்வருகிறது. ஒரு புமனவ்வா, பமடைபவபா ஆசிரியனின் 
்சாந்த அனுப்வமாக மடடுவம இருக்க 
வ ்வ ண் டி ய தி ல ம ல .   அ வ த ச ம ய ம 
ஒடுக்கபபடடை்வரகள என்ற நிமலயில தலித்துகள 
தஙகளது புமனவுகமள முன்ம்வபபதற்கான 
முன்னுரிமம  ் ப ற் ற ்வ ர க ள  எ ன் பம த 
மறுபபதற்கிலமல.  சினிமாம்வப ் பாறுத்த்வமர, 
தலித் சினிமாக்கமள தலித் அலலாத பல 
இயக்குநரகள ்்வளிபபடுத்தியுளளாரகள.  எனது 
நூலில அது குறித்த விரி்வாக வபசபபடடைளளது.  
அதனால, தலித் சினிமாக்கள என்பது தலித் 
எடுக்கும சினிமாக்கள அலல, தலித் என்கிற 
அரசியமல, ்வாழவியமல, அறவியமல, அழகியமல 
முன்ம்வக்கும சினிமாவ்வ.  ஒரு பமடைபமப 
தீரமானிபபது அந்த பமடைபபுதாவன ஒழிய அதன் 
ஆசிரியவனா, அ்வனது சமூகம ்வழஙகியுளள 
அமடையாளவமா அலல.  அடிபபமடையில 
இன்மறய இந்தியாவில மாற்றத்திற்கான, 
புரடசிகரமான அரசியல என்பது தலித்தாதல 
(becoming dalit) என்பவத என்பதில எனக்கு 
உறுதியான நமபிக்மக உளளது.  அதனால 
புமனவு, சினிமா அமனத்தும தலித்தாதலுக்கானதாக 
இருக்க வ்வண்டும.

இன்மறய தலித் சினிமாக்கள, தலித் 
சித்தாந்தந்தஙகமள முன்்மாழிகின்றன்வா? 
இன்மறய தலித் சினிமாக்கமளக் குறித்த 
உஙகளின் கணிபபுகளும அ்வதானிபபுகளும 
என்்னன்ன?

சித்தாந்தம என்ற ் சால ஒரு மதபபிரிவு சாரந்த 
கமல்ச்சால என்ற அடிபபமடையில இதற்கு 
பயன்படுத்த முடியாது.  காரணம வ்வதாந்தம 
என்பது ம்வண்வ்நறி, சித்தாந்தம என்பது 
மச்வ்நறி. ்பாது்வாக தத்து்வம என்பது 
்வாழவியல்நறி என்றால, அரசியல சாரந்த 
ஒன்மற கருத்தியல என்று குறிபபவத நவீன 
சிந்தமனயாக இருக்கமுடியும.  தலித் அரசியமல, 
அறவியமல, அழகியமல, ்வாழவியமல, 
கருத்தியமல வபசும சினிமாதான் தலித் சினிமா 
என்பவத எனது நூலின் அடிபபமடை. ‘மாசன்’, 
‘ஆரடடிகல-15’ வபான்ற ஹிந்தி படைஙகள 
எலலாம தலித் அரசியமல முன்ம்வக்கும 
சினிமாக்களதான்.   இன்று தலித் சினிமா என்பது 
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ஒரு புதிய வபாக்கு.  அதமனப பயன்படுத்திக் 
்காண்டு மமயநீவராடடை சினிமாக்கள தலித் 
அரசிமல வபசத் து்வஙகியுளளன.  சினிமா என்பது 
ஒரு அறிதலமுமற, தத்து்வம சாரந்த ஒன்று, 
புலனியக்கத்மத மாற்றும உடைலரசியல சாரந்த 
ஒன்று என்பதாக சினிமா குறித்த நவீன 
வகாடபாடுகள வபசுகின்றன.  குறிபபாக 
்டைலயுசின் சினிமா குறித்த நூலகள வி்வரிக்கின்றன.  
இதமன சினிமாத்து்வம (filmosphy) (சினிமா 
தத்து்வம Film Philosphy அலல)என்று வடைனியல 
பிராமடைன் வபான்ற ஆய்்வாளரகள குறிக்கிறாரகள.  
சினிமா ்்வறும அரசியல பிர்சசாரத்திற்கானது 
மடடுமலல.  காணும உடைமல காடசி எந்திரமாக 
கடடைமமபபது சினிமா.  சினிமா குறித்து நான் 
எழுதிய 18 கடடுமரகள இந்த்வமக புதிய 
பாரம்வயில சினிமாம்வ அணுகக் கூடியம்வ. 
அம்வ ்தாகுத்து நூலாக ்்வளியிடும எண்ணம 
உளளது.  இந்த ஆண்டு ்வாய்பபளளதா? எனப 
பாரக்கலாம.   

உஙகளுமடைய சமீபத்திய புத்தகஙகள குறித்து 
்சாலலுஙகள...

இது்வமர 7 புத்தகஙகள ்்வளி்வந்துளளது.  
சமீபத்தில 4 நூலகள ்்வளி்வந்துளளது.  ்மௌனி 
குறித்து நான் 90களில எழுதிய கடடுமரகமள 
விரிவுபடுத்தி, புதிதாக வகாடபாடு சாரந்த 
க டடும ர  ஒன்றுடைன்  ் ம ௌனி  குறி த் த 
மு ழு த் ் த ா கு ப ப ா க  " ் ம ௌ னி யி ன் 
இலக்கியாண்மம"என்ற நூல 2017-ல நண்பர எஸ். 
சண்முகத்தின் விரி்வான முன்னுமரயுடைன் 
்்வளி்வந்தது.  ்மௌனி என்பது வமவல நாம 
வபசிய இலக்கிய அழகியலுடைன் உறவுமடைய ஒரு 
அரசியல நிகழவு என்பமத வபசு்வவத அந்நூல.  
தமிழ இலக்கிய்ச சூழலில பிராமண அழகியல 
நவீனத்து்வ இலக்கியமாக இஙகு மணிக்்காடி, 
எழுத்து இதழகள ்வாயிலாக அறிமுகமாகி 
பர்வலாக்கபபடடு, தமிழில இலக்கியம என்றால 
அரசியல வபசாத, அரசியலுக்கு அபபாற்படடை 
தூய அழகியல என்பதான ஒரு கருத்தியல 
கடடைபபடடைது.  கமயுனிச எதிரபபு, மாரக்சிய 
நிராகரிபபு, திராவிடை எதிரபபு, மக்கள சாரந்த 
்வாழவியமல வபசாமம, தமிழின் ்தான்மரபு 
நிராகரிபபு, மத்தியதர்வரக்கம சாரந்த பிராமண 
்வாழவியமல ஆதிக்க அழகியலாக கடடைமமத்தல 
என்கிற நிகழ்வாக அது அமமந்தது.  அதற்கான 
பீடைமாக உரு்வாக்கபபடடை்வவர ் மௌனி என்பமத 
‘கூறுகாண் ்வாசிபபு’ (symphtomatic reading) 

்சய்்வவத அந்நூல.  ஒரு இலக்கிய பிரதி வபசாமல 
்மௌனிக்கும அதன் உளமுரண்கமள ்வாசிபபது.  
அது ்்வளிபபடுத்தும சமூக மனவநாய்க்குறிகமள 
்வாசிபபவத கூறுகாண் ்வாசிபபு. அதன்பின் எனது 
2010-ல ்்வளியான "நவீன ்தான்மஙகள 
நாவடைாடிக் குறிபபுகள"என்ற நூலிற்கு பின் எழுதிய 
இலக்கிய கடடுமரகளின் ்தாகுபபாக 2018ல 
ஆசிரியர தமிழ்வன் அ்வரகளின் முன்னுமரயுடைன் 
்்வளி்வ ந் த வ த  " பி ர தியில  கிமள க் கு ம 
பிமபஙகள"்தாகுபபு.  அதில கமதகள, கவிமதகள, 
வகாடபாடுகள சாரந்த 18 கடடுமரகள உளளது. 
தமிழ கவிமதயியல (tamil poetics) பற்றியும, 
தமிழில ் ்வளி்வந்த நா்வலகள குறித்த கமதயியல, 
அரசியல, உடைலரசியல சாரந்த ஆய்வுகள, 
்வாசிபபின் அரசியல, புத்வரலாற்று்வாதம, புத்தகம, 
பதிபபகஙகளின் அரசியல என தமிழ இலக்கிய 
அறிவுரு்வாக்கம குறித்த கடடுமரகள அம்வ.  
2019ல நண்பர நிழல திருநாவுக்கரசு அ்வரகள 
தலித் சினிமா விழா ஒன்றிற்கு ஒரு விளக்க குறிபபு 
எழுதி தருமபடி வகடக, அது விரி்வான நூலாக 
மாறியவத "தலித் சினிமா அழகியல அரசியல 
அறவியல"என்ற நூல.   இயக்குநர பா. இரஞசித் 
அ்வரகளின் முன்னுமரயுடைன் ்்வளி்வந்தது. அது 
குறித்து ஏற்கனவ்வ கூறிவனன்.  தற்வபாது 
்்வளியாகியுளள நூல "உடைலரசியல".  இது 
கடைந்த 30 (1990-2019) ஆண்டுகளாக எனது 
வதடைலின், ்வாசிபபின் விமள்வாக உரு்வான 
உடைலரசியல சாரந்த சிந்தமனகளின் ்தாகுபபு.  
வமவல நான் சுடடிக்காடடியமதபவபால தமிழில 
உடைலரசியல குறித்து உளள த்வறான புரிதலகள, 
பஸ்வ்வரட (buzzword) என்று ஆஙகிலத்தில 
்சால்வாரகள, அபபடியான ஒரு நீரத்த 
்சாலலாடைலாக பாவிக்கபபடடை உடைலரசியல 
என்ற ்சாலமல அதன் அரசியல, ்வரலாறு, 
தத்து்வம, அறிவியல தளத்திலான விரி்வான 
ஆய்வ்வ அந்நூல.  ரிக்வ்வத புரு்ஷசூக்தம து்வஙகி 
தற்கால இமணய்வழி டிக்டைாக் ்வமர உரு்வான 
சமூவியல சாரந்த விமனகள ஒரு உடைமல எபபடி 
கடடைமமக்கின்றன என்பது குறித்த அரசியவல 
அந்நூல.  ஏற்கனவ்வ சுடடியமதபவபால சினிமா 
குறித்த ஒரு நூலும, இந்தியாவில குடியாண்மம 
சமூகம எபபடி இந்துத்து்வ நுண்பாசிசத்தால 
கடடைமமக்கபபடுகிறது என்று ஒரு நூலும 
தயாரிபபில உளளது.  தற்வபாமதய பதிபபு 
சூழமலயும, ்வாசகபலத்மதயும மனதில ம்வத்து 
கிண்டில  வ ப ா ன் ற  இ மணய  நூ ல ா க 
்்வளியிடைலாமா? என்ற வயாசமனயில உளவளன்.
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இன்மறய பலகமலக் கழகஙகளும தமிழத் 
துமறயினரும, ்மாழிக்கு ்வளம வசரக்கும 
்வமகயில ஏவதனும ்சய்கிறாரகளா?

பலகமலக்கழகம ஒரு சமூகத்தின் அறிவுரு்வாக்க 
மமயம.  அதனாலதான் இந்தியாவில தடசசீலம, 
நாளந்தா உளளிடடை பல பலகமலக்கழகஙகள 
அந்தக்க ால அரசுகளால நிறு்வபபடடு , 
்வளரத்்தடுக்கபபடடைன.  காரணம ஒரு சமூகத்தில 
்வாழும மக்கள அந்த சமூகத்மத புரிந்து்காளள 
்மாழி்வழியிலான அறிவுரு்வாக்கம முக்கிய 
காரணியாகிறது. ஒரு குறிபபிடடை ் சாலலாடைலபுலம 
்வழியாகவ்வ அ்சசமூகத்தின் அறிதலபுலன் 
கடடைமமக்கபபடுகிறது. அதனாலதான் நூலகள, 
அறிவுஜீவிகள, பலகமலக்கழகம, ஆய்வுபபுலம 
உளளிடடைம்வ எப்பாழுதும அதிகாரத்துடைன், 
ஆளும ்வரக்கத்துடைன் ்நருக்கமாக உளளது.  
தற்வபாது இந்திய அறிவுபபுலம இந்துத்து்வா 
என்கிற ்சாலலாடைல்வழி இந்திய மக்கமள 
தஙகளது ப ாசி ச த்தி ற்கு  தய ா ர படுத்திக் 
்காண்டுளளது.  அமத எதிரபபதற்கான ஒரு எதிர 
்சாலலாடைல புலத்மத, ்பாதுபுத்திக்கு எதிரான 
விமரசன சிந்தமனமய உரு்வாக்கு்வதில 
பலகமலக்கழகம, அறிவுஜீவிகள, நூலகளின், 
இலக்கியஙகளின் பஙகு முக்கியமானது .  
தற்வபாமதய தமிழதுமறயில அதற்கான முயற்சிகள 
அரிதாகவ்வ உளளது.  அதனாலதான் நாஙகள, 
நாஙகள என்றால குறிபபாக தமிழ்வன், சி்வசு, 
எமடிஎம, பிவரம, எஸ். சண்முகம உளளிடடை்வரகள, 
்தாடைரந்து பலகமலக்கழகஙகள, கலலூரிகள, 
மாண்வரகள மத்தியில நவீன சிந்தமனகமள 
் க ாண்டுவ ப ா ்வதில  க ்வனம  ் சலுத் த 
முமனகிவறாம.  20-ஆம நூற்றாண்டின் து்வக்கத்தில 
பல தமிழ ஆய்்வறிஞரகளதான் தமிழ என்ற 
்மாழிமய ்வளமிக்கதாக, பலதுமறசாரந்த 
ஆய்வுகள ்வழியாக ்்வளிபபடுத்தினாரகள.  
அவ்்வரலாறு ்த.வபா.மீ. து்வஙகி தற்வபாமதய 
தி.சு. நடைராசன், ந. முத்துவமாகன்,  இ. முத்மதயா, 
கா. பஞசாஙகம, அரஙக. நலஙகிளளி, பக்த்வ்சசல 
பாரதி, தி.கு. ரவி்சசந்திரன், க. ஜ்வகர ்வமரயில 
்தாடைரகிறது.  பலகமலக் கழக ஆய்வுகமள 
்வாசிபபமத ஒரு பா்வ்ச்சயலாக மாற்றியதில 
தமிழ சிறுபத்திரிக்மக சாரந்த பிராமணிய கமலக் 
வகாடபாடடிற்கு ஒரு பஙகு உண்டு.  திராவிடை 
கருத்தியலான தமிமழ எதிர்காளள அ்வரகள 
பலகமலக்கழக ஆய்்வாளரகமளவய புறக்கணிபபது 
என்ற நிமலமய எடுத்தாரகள.  மற்்றாருபுறம 

பலகமலக்கழக ஆய்வுகள திராவிடை இயக்க 
அரசியல சீரழிவின் ஒரு பகுதியாக மாறியது 
என்பமதயும க்வனத்தில ் காளளவ்வண்டும.  பல 
தமிழாசிரியரகள திராவிடை இயக்க அரசியல 
பின்புலத்தில  பல கமலக் கழ க  ஆய்ம்வ 
வதய்்வழக்கான ஆய்வுகளாக மாற்றினாரகள. அது 
ஒரு பண்பாடடு அரசியல .உண்மமயில 
இமடைக்காலத்மதவிடை தற்வபாது ஒரு புதிய 
தமலமுமற ஆய்்வாளரகள இதில க்வனம 
்சலுத்து்வமதக் காணமுடிகிறது. குறிபபாக 
பலகமலக்கழக புலஙகளிலிருந்து ்வரும ‘சிற்வறடு’, 
‘்பயல’, ‘பிறழ’ வபான்ற இதழகள நவீன 
சி ந் தமனகளுடைன் தமிழின் ்த ான்மரபு 
இலக்கியஙகமள ஆய்கின்றன.  இது ஒரு 
்வரவ்வற்கத்தக்க முயற்சி.  இந்த ்காவரானா 
ஊரடைஙகு காலத்தில பலகமலக்கழகஙகளும, 
அதற்கு ்்வளியில உளள அறிவுஜீவிகள, 
இலக்கிய்வாதிகள இமணய சந்திபபுகள ்வழியாக 
பல அரஙகுகமள நடைத்தி்வரு்வமதக் காணமுடிகிறது.  
அதில பாதிக்குவமல சமபிரதாய சந்திபபுகள 
என்றாலும, பல பயனுளள சந்திபபுகளும 
நிகழத்தபபடுகின்றன என்பமத மறுக்கமுடியாது. 

்மாழி குறித்த சர்சமச சமீப காலஙகளில 
அ தி க ரி த் து  ்வ ரு கி ற து ;  எ ந் த  ஒ ரு 
கலந்தாவலாசமனயுமின்றி, ஒரு எவத்சசதிகாரப 
வபாக்குடைன் இன்மறய அரசு நடைந்து்காள்வமத 
எபபடி அணுகுகிறீரகள?

ஆம . ்மாழி ஒரு பரிமாற்றுக்கருவி, 
வ்வமல்வாய்பபிற்கான ஊடைகம என்பதான 
ம ரப ான கருத்துக்களில இருந்து இந்த 
பிர்சசமனகமள அணுகக்கூடைாது.  ்மாழி ஒரு 
இன மனி தமன  உ ரு ்வ ா க் கு ம  க ா ரணி .  
அடிபபமடையில ்மாழித்திணிபபு இன ஆதிக்கப 
வபாக்கு மடடுமலல, இனத்மதவய மறுகடடைமமபபு 
்சய்யும வபாக்கு.  அவ்்வமகயில ் மாழித்திணிபபு 
இந்துத்து்வ ் பருந்வதசிய பாசிசத்தின் ஒரு அ்வசிய, 
அ்வசர நடை்வடிக்மக.  அலலது மாரக்சியம கூறும 
ஒற்மற சந்மதக்கான முயற்சி என்றளவிலகூடை இது 
கடுமமயாக எதிரக்கபபடை வ்வண்டியது.  வதசிய 
முதாலாளியத்மத ஒழித்து, ்பருந்வதசிய 
முதலாளியத்மத ்வளரபபதற்கான ஒரு முயற்சி 
மடடுமின்றி, தனித்த இனஙகமள அழித்து ஒரு 
வபரினமாக கடடும முயற்சியும உளளது.  இந்தியா 
ஒரு பலவதசிய புவிபபரபபு என்கிற யதாரத்தத்மத 
தஙகள இந்துத்து்வ கருத்தியல ்வழி அழிக்க 
முயலகிறாரகள.  அதற்கான முன்முயற்சிகவள 
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இம்வ.  பூரவீக நிலமற்ற ஒரு குமபல, பூர்வக் 
குடிகமள அழிபபதுதாவன அரசியல.  மற்்றாரு 
பக்கம, அ்வரகள ்வடை இந்திய ்வாக்கு ்வஙகி 
மடடுவம வபாதும என்கிற பாரளுமன்ற முமறயில 
உளள எண்ணிக்மக சிக்கல இது.  இஙகு ஒரு 
கூடடைா்சசிமுமற அ்வசியம என்பதும ஒவ்்்வாரு 
மாநிலத்திலும உறுபபினர பலம ஒரு குமறந்தபடச 
நிபந்தமன ஆடசியமமக்க என்பதுவபான்ற ஒரு 
முமற இலமல. நாம கூடடைா்சசி சிந்தமனமய 
வநாக்கி நகர வ்வண்டும என்கிற அண்ணா 
முன்ம்வத்த கருத்தாக்கம இன்று முக்கியமானது. 
அதுவ்வ ஏகாதிபத்திய வ்வடமடைக்காடைாக மாறும 
இந்தியாம்வ காபபாற்று்வதற்கு ஒவர ்வழி.  
இலலாவிடடைால இந்தியா ஒரு வபரழிம்வ 
சந்திபபது தவிரக்கமுடியாதது.

சமீப காலஙகளில, ்வடை இந்தியரகள நமது 
தடடு களில  ம க  ம்வப பமத ப வ ப ா ல 
உணருகிறீரகளா?

அ்வரகள மக மடடும ம்வக்கவிலமல, நமது 
தடமடைவ ய  பிடுஙகி் க ாண்டு  ந மமம 
ஓடடைாண்டியாக மாற்ற முயலுகிறாரகள. 
உ த ா ரணம  ‘ நீ ட ’  வ த ர வு  உளளிடடை 
மமயபபடுத்தபபடடை வதரவுகள ்வழியாக நமது 
உயரகலவிமய அபகரிபபது, அடிபபமடை சமூக 
கடடுமானம நிமறந்த தமிழ நாடடு மூல்வளஙகள 
ஆகிய்வற்மற சூமறயாடு்வது, அ்வரகள நமமம 
கீவழ தளளிவிடடு எலலா்வற்மறயும மகயில 
எடுக்க முயலுகிறாரகள .  இது ்்வறும 
புலம்பயரந்வதார பிர்சசமன அலல.  மாறாக, 
ந ம து  உ ரி ம ம  ச ா ர ந் த  பி ர ்ச ச ம ன . 
புலம்பயரதமலதல என்பது இன்று உலகளாவிய 
பிர்சசமன. புலம்பயர ்தாழிலாளரகள குறித்த 
பல புளளிவிபரஙகள உளளன.  குறிபபாக குஜராத், 
உபி, பிஹார, ராஜஸ்தான் ஆகிய நான்கு 
இநதிவபசும மாநில ் தாழிலாளரகவள புலம்பயர 
்தாழிலாளரகளாக இந்தியாவில குறிபபாக 
் த ன் னி ந் தி ய ா வி ல  ப ர வி யு ள ள ன ர .  
அ்வரகளுக்்கன்று தனியான அமம்சசகம உளளது. 
அபபடி ஒன்று உளளது என்பவத தற்வபாது 
நிகழந்த மிகப்பரிய புலம்பயரந்து நடைந்வத 
்சன்ற லடசக்கணக்கான ்தாழிலாளரகளால 
மடடுவம அறியமுடிந்தது.   புலம்பயரதல 
மடடுமலல புலம்பயரத்தல முடியா்சசி 
க ா ல ந் து ்வ ங கி ,  க ா ல னி ய  க ா ல த் தி ல 
நியமமாக்கபபடடு, இன்று அது ்வளர்சசி என்ற 
்பயரில  கடடைாயம ா க  ம ாறியுளளது .  

உலகமயமாதலின் ஒரு விமளவு என்பவதாடு இதன் 
பக்கவிமளவு முகாம என்கிற அமமபபாக உலமக 
மாற்றியமமபபதாக உளளது. ்வடை இந்திய 
்தாழிலாளரகளின் பிர்சசமனமய ஒரு ்வரக்கப 
பிர்சசமனயாக அணுக வ்வண்டும.  ஆனால 
தற்வபாமதய அரசியலில அது ஒரு ் மாழிசாரந்த. 
இனம சாரந்த பிர்சசமனயாக மாற்றபபடுகிறது.  
்வடைமாநிலஙகளின் ்வறுமம, வ்வமலயின்மம 
என்கிற அரசின் மக்கள நலனில அக்கமறயற்ற 
மதவ்வறிபவபாக்கிற்கு எதிராக அஙகுளள 
்தாழிலாளரகள திருமபிவிடைாமல பாதுகாக்க, 
அ்வரகமள மாநிலஙகளுக்கு புலம்பயர 
ம்வக்கிறது.   மற்்றாருபுறம இந்திய ் பருந்வதசிய 
பாசிச இந்துத்து்வ அரசானது, இந்தியாவில 
இதமன ஒரு்வமக குடிவயற்றமாக மாற்ற 
முயற்சிக்கிறது.  ஒவர நாடு, ஒவர வர்ஷன் காரடு, 
அடுத்து ஒவர ்வாக்காளர அடமடை என்ற நகரத்தி 
இந்தியா முழு்வதும ்பருந்வதசியத்தின் 
குடிவயற்றமாக மாற்றி, இதர வதசிய இனஙகமள 
சிறுபான்மமயாக்க முயலகிறது. இது மிகவும 
ஆபத்தான்தாரு வபாக்கு.  ஒவ்்்வாரு மாநிலமும 
தனது உரிமமகமள இழந்து்காண்டுளளது. 
ம ற்்ற ாருபுறம  தனியா ரமயம ாகி ,  சில 
குடுமபஙகளின் கீழ ்மாத்த இந்தியாவும 
வபாகபவபாகிறது.

இன்மறய காலகடடைத்தில, தமிழ இலக்கிய 
்வாதிகளும சிந்தமனயாளரகளும முன்்னடுக்க 
வ்வண்டிய (அரசியல) நடை்வடிக்மககள அலலது 
்வளரந்து்வரும அரசு பாசிசத்திற்கு எதிராக 
்சயலாற்ற வ்வண்டிய வ்வமலகள என்ன்வாக 
இருக்கின்றன?

இன்மறய காலகடடைம மிகவும கடினமான்தாரு 
காலகடடைம. தற்வபாதுதான் இலக்கிய்வாதிகளும 
சிந்தமனயாளரகளும மிகக் கடுமமயாக உமழக்க 
வ்வண்டியுளளது.  முதலில ்பருமபாண்மம, 
சிறுபாண்மம என்ற ்சாலலாடைலகமள விடுத்து, 
பாசிச எதிரபபு என்பமத மமயபபடுத்த வ்வண்டும.  
பாசிசம என்பவத ஒரு சிறுபாண்மம முதலாளியக் 
குமபல அலலது குடுமபத்தின்கீழ ஒடடு்மாத்த 
அதிகாரமும ்சல்வவத.  முதலாளியம தனக்குள 
எ ற் ப டு ம  மு ரண் கமள  தீ ர க் க ,  த ன து 
அமமபபிற்குளவளவய ஒரு எவத்சசதிகார சக்தியாக 
்வளர்வதற்கு அது அரமச எவத்சசதிகாரத்தன்மம 
்காண்டைதாக மாற்றுகிறது.  இமததான் இத்தாலிய 
நாசிசத்திலும, ்ஜரமானிய பாசிசத்திலும 
பாரத்வதாம.  அதனால, இன்று அந்த எவத்சசதிகாரக் 
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குமபல பரந்துபடடை மக்களுக்கு குறிபபாக 
்பருமபாண்மம என்று ்பருமிதம ஏற்றபபடடை 
மக்களுக்கும எதிரானது என்பமத மக்களிடைம 
்காண்டு வசரக்க வ்வண்டும.  ்ஜரமானிய 
இன்்வறி பாசிசம, யூதரகமளக் ்கான்றமதவிடை, 
்ஜரமானிய மக்கமள பலியிடடைவத அதிகம 
என்பவத ்வரலாறு.  வபார்்வறியில ‘சுத்த ஆரிய 
ர த் த ம ’  எ ன் ற  ் ப ய ரி ல  எண்ண ற் ற 
்ஜரமானியரகமள காவு்காடுத்தது.  சிறுபான்மம 
முஸ்லிம, கிறித்து்வரகமள எதிரிகளாக காடடி 
்பருமபாண்மம மக்கமள பலியிடு்வதற்கான 
தயாரிபவப இந்துத்து்வ மத்்வறி பாசிசம என்பமத 
பரந்துபடடை மக்களிடைம ்காண்டு வசரக்க 
வ்வண்டும.  உண்மமயான இந்துமதக் கா்வலரகள 
என்ற ் பாய்வ்வடைத்தில, ஒருகுறிபபிடடை குழுவினர 
சுரண்டிக் ்காழிக்க பரந்துபடடை மக்கமள 
பலியிடைப வபாகிறாரகள என்பவத யதாரத்தம.  
இன்று அமனத்து அறிவுக்களமும இந்துமதம 
என்பதும. இந்துத்து்வாவும ஒன்றலல என்பமத 
மக்களிடைம ் காண்டு வசரக்கவ்வண்டும.  சா்வரக்கர, 
்ஹடவக்வர, வகால்வாலகர முன்ம்வத்த 
இந்துத்து்வ கருத்தியமல உள்வாஙகி, பாரபபன 
- பனியா பாசிசக் குமபல, உலக முதலாண்மம 
(காரப்ரட) சக்திகளிடைம நாடமடை அடைகு 
ம்வபபவத நடைக்கிறது.  உண்மமயில சுவதசியம 
என்பது விவதசியமாக ஆக்கபபடடு இந்திய மக்கள 
பரவதசியாக மாற்றபபடும நாமள வநாக்கி 
இன்மறய அரசியல நகரகிறது என்பமத 
அமபலபபடுத்து்வவத இலக்கிய, அறிவுபபுலத்தின் 
வ்வமலத்திடடைமாக இருக்க வ்வண்டும. 

இலக்கியத்தில அரசியல ்வரு்வது பிர்சசாரம 
என்று ஒருசாரார ஒதுக்குகிறாரகள நீஙகள அமத 
எபபடி பாரக்கிறீரகள? 

வமவல இதற்கு ் ்வவ்வ்வறு வகாணத்தில பதில 
்சாலலபபடடைளளது என்றாலும, இது ஒரு தீராத 
சிக்கலாக தமிழ சூழலில ஒரு இலக்கிய 
்காளமகயாக கடடைமமக்கபபடடுளளது.  நான் 
அடிக்கடி பல வமமடைகளில, கடடுமரகளில 
வபசிய ஒன்றுதான், 17-ஆம நூற்றாண்டிற்கு பிறகு 
உலகபபாரம்வ என்பது அரசியல என்கிற 
்சாலலாடைல ்வழியாகவ்வ கடடைபபடடுளளது. 
முதலாளியம மதஙகமள அரசியலால மாற்றீடு 
்சய்துவிடடைது. அதனால அரசியல இலலாத எந்த 
ஒன்றும தற்காலத்தில சாத்தியமிலமல. ஆன்மீகவம 
அரசியலாலதான் ்்வளிபபாடு ்காளகிறது 
எனுமவபாது, இதுவபான்ற பிர்சசாரம, ஆ்சசாரம 

என்்றலலாம இலக்கியத்மதப பற்றி வபசு்வது 
்பரும அப்சசாரம.  பிர்சசாரம என்ற ஒன்று 
தனியாக இருபபதான பா்வமன இதில உளளமத 
க்வனித்து பாரத்தால புரியும. எது பிர்சசாரம. 
கமல என்று இ்வரகள கூறு்வதன் பின் ஒரு 
அரசியல உளளது. அது அரசியமல மறுபபதன் 
்வழியாக உன்னத, புனித, தூய கமல என்கிற 
மு த ல ாளிய த் தி ற் கு  மு ந்ம த ய  ம த ்வ ா த 
கண்வணாடடைத்தில, முதலாளிய சுரண்டைமல 
மமற ப ப வ த .   மு தல ாளியம  ம ா ர க்ஸ் 
கூறியமதபவபால புற உலமக நுகரவிற்கான 
பண்டைஙகள குவிக்கபபடடை சந்மதயாக 
மாற்றிவிடடைது.  அதன் ் மாழியில உலகம, கமல, 
இலக்கியம, உணரவுகள, மனிதம, அறிவு, ஆண், 
்பண் உளளிடடை அமனத்தும பண்டைஙகளாக 
மாற்றபபடடுவிடடைது. கமயுனிஸ்ட அறிக்மக 
அமததான் முன்ம்வக்கிறது. முதலாளியம உலமக 
அரசியலாக மாற்றிவிடடைது என்பமதயும அமத 
எதிர்காள்வதற்கான அரசியலுவம அந்த 
அறிக்மகயில பிரகடைனபபடுத்தபபடடைது.  ஆக 
கமல  என் ற  ் பயரில  இல க்கிய த்மத 
அரசியலற்றதாக ்்வளிபபடுத்து்வது என்பது 
ஒரு்வமக ஆதிக்க ்வரக்கத்தின் குரவல.  ஒரு 
இலக்கியத்தில கருத்து துருத்திக் ் காண்டிருந்தால 
பிர்சசாரம . கருத்தியலுக்காக இலக்கியம 
பமடைத்தால பிர்சசாரம என்ப்வரகள எனது ் மௌனி 
குறித்த ஆய்வுநூமல அ்வசியம ்வாசிக்க வ்வண்டும. 
அதில ் மௌனியின் கமல எந்த அளவிற்கு திராவிடை 
எதிரபபு கார்நடி வீசம அரசியல பிர்சசாரமாக 
உளளது என்பமத ் ்வளிபபடுத்திக் காடடியுளவளன்.  
முற்வபாக்கு எழுத்தாளர சஙக தமல்வரும, தமிழ 
சிறுகமத எழுத்தாளருமான ச. தமிழ்ச்சல்வன் 
்தாமலவபசியில ் மளனி நூல குறித்து வபசினார.  
்மௌனிமய, அ்வரது அரசியமல புரிந்து்காளளவும 
இந்நூல உதவியதாகக் கூறினார .  அந்த 
திறனாய்வுமுமறவய புதிதாகவும, வித்தியாசமாகவும 
இருந்தது என்றார.  ஒரு எழுத்தாளானக எனக்கு 
மிகப்பரும உற்சாகத்மத தந்தது அ்வரது வப்சசு.  
ஆமகயினால, கமல என்பது அரசியலற்று இருக்க 
வ்வண்டும என்ப்வரகள, அரசியமலவய ஒரு 
கமலயாக நிகழத்தும பாசிச்வாதிகமள பற்றி என்ன 
கூறு்வாரகள?  இலக்கியம, அரசியல என்கிற 
பி ரிவிமன  எ ல ல ா ம  ஒழி ந் துவிடடைது .  
இலக்கியத்தால அரசியல அதிகாரம ்பறலாம, 
அரசியலால இலக்கிய அதிகாரத்மதயும ் பறலாம.  

	 	 	 	 	 	 l
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- ஸ்ரீதர் மணியன்

இட்டேரி தடேச்சுவடுகள்
நூல் அறிமு்கம்

்நாடிவதாறும நிகழும எண்ணற்ற கமதக் 
கண புளளிகளுக்கிமடையில நலல கமதகமளக் 
அமடையாளம காணும நுண்வணாக்குப 
பாரம்வ அ்வரிடைம உளளது. நலல பமடைபபு 
என்பது எபவபாதும குறிபபால உணரத்தும 
ஆற்றல நிமறந்தது .  (முன்னுமரயில 
பா்வண்ணன்).

சந்தியூர வகாவிந்தன் பல முகஙகள 
்காண்டு ஓமச்யழுபபாது இயஙகி ்வருப்வர. 
தூறல சிற்றிதழின் ஆசிரியர. கல்்வடடு 
ஆராய்்சசியாளர. உலகு கா்ணாளி காணாத 
நாடகளில ்வா்னாலி ்வமர தனது 
பமடைபபுகள ்வாயிலாக பரி்சசயபபடடை்வர. 
்காஙகு பகுதி பமடைபபாளிகளின் ்வரிமசயில 
சந்தியூர வகாவிந்தன் தன்மன இமணத்துக் 
்காண்டு ஆண்டுகள பல கடைந்துவிடடைாலும 
அ்வரது கமதத்்தாகுபபு தற்வபாதுதான் 
நூலாக உருப்பற்றுளளது. மண் மணம வீசும 
கமதகமள ஆசிரியர எழுதியுளளார. இலக்கிய 
தளத்தில பல தமிழ எழுத்தாளரளிமடைவய 
ஆழந்த, தனித்த நடபுக் ்காண்டிருபபினும 
அதமன ்்வளிபபமடையாய் கூறத்தயஙகும 
பண்பு ்காண்டை்வர.

இ்வரது ‘தாத்தாவின் ஞாபகம 
என்ற சிறுகமதத் ் தாகுபபில 14‘ 
கமதகள இடைம ்பற்றுளளன. 
இ ந் தி ய ா வி ன்  இ த ய ம 
கிராமஙகளில உளளது என 
க ா ந் தி ய டி க ளி ன்  கூ ற் று . 
இருபபினும, இன்மறய நிமலயில 
கிராமஙகவள அருகி்வருகின்றன, 
வதய்ந்து ்வருகின்றன எனில 
மிமகயாகாது. இவ்்வாறான 
சூ ழ லி ல  இ த் த ம க ய 
கி ர ாமஙகமளக்  களமா க க் 
் க ா ண் டை  பு ம ன வு க ளு ம 

அருகி்வருகின்றன. பலவ்வறு ‘இ்ஸஙகள‘ கால 
நமடைமுமறக்வகற்ப, சமூக மாற்றஙகளுக்வகற்ப, 
ப மடைப ப ாளி களின்  தி றமம க் வ க ற் ப 
உ ரு ்வ ா கி விடடைன .  இ ல க் கி ய த் தி ன் 
ஓடடைத்திமன ்வமரயமறகள ்காண்டு 
குறுகிய தளத்தில அடைக்கவியலாது . 
இருபபினும, சந்தியூர வகாவிந்தன் இத்தமகய 
பமடைபபுகளின் ஊடைாக மண்ணின் மமந்தரகள 
குறித்த சிறுகமதகமள எழுதியுளளது 
்வாசகரகளுக்கு ஒரு மாற்றாக அமமகிறது. 

்வ ா ய் ் ம ாழி க்  க ம த க ள  மிகு ந் த 
சு்வாரசியத்மதயும, கிளர்சசியிமனயும ஒருஙவக 
அளிபபம்வ .  அம்வகளுக்கு எவ்வித 
இலக்கணமும வதம்வபபடு்வதிலமல. 
அம்வகளுக்கு ்வமரயமறகளும கிமடையா. 
கடுகளவு வபசு்பாருள கிமடைபபின் அம்வ 
புறணி வபசுவ்வாரின் கற்பமனக்வகற்ப பரந்து 
விரிபம்வ. ஆடு, மாடு வமய்க்கும சிறு்வரகள, 
முதிவயாரகள என எலலாப பிரிவினருக்குமான 
க ம த க ள  அ ்வ ர க ளி ம டை வ ய 
்க ாடடிக்கிடைக்கின்றன .  இத்தமகய 
சின்னஞசிறிய கிராமஙகளின் மண்ணில 

உலவித் திரியும கலகடடுப்வர. 
கிணற்றில தூர எடுபப்வர. 
கூ த் து க்  க ம ல ஞ ர க ள , 
க ண ்வ ன ா ல 
அ ப ம ல க ள ா க் க ப ப ட டை 
்பண்கள என எண்ணற்ற 
க த ா ப ா த் தி ர ங க ள 
உலவுகின்றனர. இ்வரகமளவய 
ச ந் தி யூ ர ா ர  த ன து 
பமடைபபாக்குகிறார.

 அத்துடைன், ்வாசகரகமளயும 
அதனில மூழகிப வபாக்ச 
் ச ய் கி ற ா ர .  ் ்வ ற் றி 
்ப ற் வ ற ா ரிடைம  ்வ ரல ாறு தூறல பதிபபகம ரூ 130   
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கிமடைக்கும. விளிமபு நிமல மக்களிமடைவய 
ஆழமான, உயிவராடடைமிக்க கமதகள 
மமறந்திருக்கும துயரத்தின் சாயலிமனக் 
்காண்டை கமதகள மனிதரகமள, ்வாசகமன 
ஈரபபம்வ. இ்வரது ‘பாடடு்ச சத்தம’ எனும 
சிறுகமதயில அருகி்வரும நாடடுபபுறக் 
கமலயான ்தருக்கூத்து உயிர ்பறுகிறது. 
கூத்து நடைக்கும களம, அதற்கான ஆயத்தஙகள 
இவ்்வாறாக அது விரிகிறது. இதன் உளளூடைாக 
பல ஆண்டுக்கு முன் காணாமல வபான, 
தனது மகனின் முகத்மத, பிமபத்திமன 
கூத்தில பாடும குரலில காண முற்படும 
தாயின் அ்வலத்மதயும, அ்வளது ஏக்கப 
்பருமூ்சசிமனயும உணர முடிகிறது.. 

‘அநாமதயாய்க் கிடைந்த மடைரியிலிருந்து’ 
சி று க ம த  பு து ம ம ய ா ன  உ த் தி யி ல 
ம க ய ா ள ப ப டு கி ற து .  ்வ ழ ம ம ய ா ன 
வந ரவக ாடடுக் கமதகமள ்வாசித்து 
்வருவ்வாருக்கு இஃது மாற்றாக அமமகிறது. 
அதன் ஒரு பகுதியில ்பண் பாரக்கும 
படைலத்தில ஆண் எத்தமகய நமடைமுமறப 
பிர்சசிமனகமள எதிர்காளகிறான் என்பமதப 
பமடைபபாளி படடியலிடடு விளக்குகிறார. 
அபபகுதி அழகான ஒரு கவிமதவயாடு 
நிமறவுறுகிறது. இறுதிப பகுதியிலும 
மகுவடைஸ்்வரனின் கவிமதயுடைன் கமதயிமன 
நிமற்வாக்குகிறார. 

‘விடியற்காமல ’ சிறுகமத மனநிமல 
பிறழந்த்வரகமளப பற்றிக் வபசுகிறது. நாம 
வகலிப புன்னமககவளாடு, அலடசியமாகக் 
கடைந்து ்சலலும அ்வரகமளப பற்றிய  
வி்வரஙகள மமலபபூடடுகின்றன. அ்வரகமளப 
பற்றி, அ்வரகளது அன்றாடை நடை்வடிக்மககள, 
குறிபபாக அ்வரகளது ்சய்மககள சிறபபாக 
வி ்வ ரி க் க ப ப டு கி ன் ற ன .  ச ா த ா ரண 
ம னி த ர க ளு க் கு  அ ்வ ர க ள  ந ல ல 
்பாழுதுவபாக்காக மடடுவம அமமகின்றனர. 
்வாய்்வழி்ச ்சய்தியாக, லாரியில அடிபடடு 
பரிதாபமாக இறந்து வபான மனநிமல 
பிறழந்த ஒரு ்பண்ணின் மரணம ஆழான 
சிறுகமதயாக உருப்பறுகிறது. கமதயின் 
இ று தி  ்வ ா க் கி ய ம  ்வ ா ச க னு க் கு 

அதிர்சசியளிபபதுடைன், சமுதாயத்தின், 
வபாக்கிற்கு மடடுமலலாது, ஆண் ்வரக்கத்தின் 
்வக்கிரப வபாக்கிற்கும சூடு ்காடுக்கிறது.

‘அமமாசி ் சான்ன கமத’ எளிய மனிதனின் 
கமத. ஆசிரியர இ்சசிறுகமதயில, ் ்வறும கல 
என அலடசியம ்சய்து கடைக்கும கற்களின் 
்வமகமமகமள விளக்குகிறார. கற்கமளக் 
குறித்த அ்வரது ஆழந்த அ்வதானிபபு இதில 
புலபபடுகிறது அமமாசி வபாயன் தன் 
வபாக்கில உலவித் திரிகிறான் மகமள இழந்த 
வ்வதமனயும, அ்வமளக் காபபாற்ற இயலாத 
நி ம ல யு ம  அ ்வ ன து  து ய ர த் தி ன் 
சு்வடுகளாகின்றன.

‘்வண்டிக்காரன்’ கமத ்்வளளந்தியான 
மனிதமனக் களமாகக் ்காண்டைது. அ்வனது 
மமனவி ்பாருத்தமற்ற இமணயினால 
்சஙகாவனாடு ஓடிபவபாகிறாள. அ்வமளப 
பற்றி பல்வாறாகப வபசும ஊரமக்களாலும, 
அ்வமானத்தினாலும அ்வன் குடிவபாமதயில  
கத்திவயாடு அ்வமளத் வதடிப புறபபடுகிறான் 
.சுற்றியமலந்தும அ்வன் கிமடைக்காததால 
பபபாளி மரத்திமன ்்வடடுகிறான். 
மமனவிமயப புரிந்து ்காண்டு அ்வளுக்கு 
அணுக்கமாக ்வாழ இயலாத அ்வனது 
மற்்றாரு பரிமாணம வ்வறாகிறது .அடைஙகாது 
தி ரி யு ம  க ா மள கமள  அடை க் க வு ம , 
பழக்கபபடுத்தவும அ்வனால மடடுவம 
முடியும. . மாடுகமளப பற்றிய அ்வனது 
ஞானம வியபபளிபபது.  ராஜா சுழி, தாமினி 
சுழி, ்வால சுழி, ் ்வஙகு சுழி என காமளகளில 
காணபபடும சுழி ்வமககமளப பமடைபபாளி 
அக்கதாபாத்திரம மூலம ்வாசகனுக்குக் 
கூறுகிறார., மாடடு ்வண்டிகவள அருகிவிடடை 
கால்சசூழலில ்வண்டிகளின் மர்சசக்கரஙகளுக்கு 
இருமபுபபடமடை ்பாருத்து்வதும அழகாக 
வி்வரிக்கபபடுகிறது. 

‘வமாகினி ஆடடைம’ சிற்றூரகளில நிலவி 
்வரும சமபிரதாயஙகள ,  சடைஙகுகள , 
நமபிக்மககள குறித்துப வபசுகிறது . 
்தாமலக்காடசியில வபய்கள குறித்த 
்தாடைரிமன தினமும பாரபபதால அ்வளுக்குக் 
வ ப ய்  பிடி த்துவிடடை் தன்று  வ ப ய் 
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ஓடடுப்வனிடைம அமழத்து்ச ்சன்று வபய் 
ஓடடுகின்றனர. தனக்குப வபய் ஏதும 
பிடிக்கவிலமல என ்வாதாடும வர்வதிமய, 
வபய் பிடித்திருபபதாலதான் இவ்்வாறு ்வாதம 
்சய்கிறாள எனக் கூறி மீண்டும அதமன 
துரத்த அ்வமளக் கூடடி்ச ்சலகின்றனர. 
கமத முடிவில வர்வதி, பூசாரிக்கும, அ்வனது 
எடுபிடிகளுக்கும வபய் ஓடடிவிடு்வதாக 
பூடைமாகக்  கமத நிமறவு ்பறு்வது 
நமக்சசும்வயானது. இத்தமகய ்பாருளற்ற 
நமபிக்மககமள பமடைபபாளி தனது 
கதாபாத்திரமான வர்வதியின் மூலம பகடி 
்சய்கிறார. 

நிமற்வாக்கிடை, ‘மமழ முடிந்த பிறகான 
்பாழுது’ கமத ்வரிகமள அ்வரது ்வழக்கு 
்மாழிக்கு சான்றாகக் காணலாம. ்கழ்வன் 
்வயசுல என்ன ஆடடைம ஆடுனான் ் தரியுமா? 
ஊருக்கு ஒன்னுன்னு சுத்திகிடடு கடடுன 
்பாண்டைாடடிக்கு பண்ணுன ்காடுமமக்கு 
அளவ்வ இலல. மாபள நாயம நடைத்த 
‘்தாடுபபு’ வீடலதான் அ்வனப வபாயி 
பாக்கணும. இ்வன் மீசய நீவிக்கிடடு ஊஞச 
மரத்து ்நவுலல படுத்துகிடடு, களளு ஒரு 
்மாந்தய ்்வ்சசுகிடடு, வகாழிய ்வறுத்து 
கடி்சசிகிடடு ்மாதபபுல ்கடைபபான். நாம 
ஊரல, ஊடல ஏதா்வது பிர்சசினயின்னா 
அபபிடிவய வபாய் பமமிக்கிடடு நிக்கணும. 
்கடடை புத்திக்கார நாயி. இன்னவயாடை 
இ்வஙகத முடிஞசது எனத் ்தாடைரகிறது. 
இக்கடடுமரயில, சில கமதகவள ்தாடடுக் 
காடடைபபடடுளளன. கமதகள ்வாசகனுக்கு 
இன்னும ஆழமான பரிமாணஙகமள 
அளிக்கும சாத்தியஙகள உளளன. பமடைபபில 
மகயாளபபடடுளள ்சாற்கள, ்பயரகமள 
ஆசு்வாசமாக ஆழ ்வாசித்தால ்வாசகரகள 
இது்வமர கண்டிராத புதுவுலகு விரியும. 
வமலும, ்தாகுபபு ்நடுகிலும பறம்வகள, 
விலஙகுகள, காலநமடைகள என இம்வயும 
கதாபாத்திரஙகளாகி உலவுகின்றன. பல்வமக 
்சடிகள, மரஙகள, நிலபபகுதிகள என இம்வ 
ஊடைாடி ்வரு்வமதயும காணலாம. 

்காஙகுப பகுதிக்வக உரித்தான ் காஞசும 

்வ ழ க் கு  ் ம ா ழி யி ல  இ ம ்வ 
பமடைக்கபபடடிருத்தல சிறபபு. மமறந்த 
ஆ ளு ம ம ய ா ன  க . சீ . சி ்வ கு ம ா ர 
்மாழியழகிற்காகவ்வ நிமனவு கூறபபடுப்வர. 
தமிழின் மூத்த பமடைபபாளியான கி.ரா 
்தாடைஙகி, வமலாண்மம ்பான்னுசாமி, 
கந்தர்வன், வதாபபில முஹமமது மீரான், 
்வா.மு.வகாமு, ஸ்ரீராம, ்பருமாள முருகன் 
உளளிடடை பமடைபபாளிகவள இத்தமகய 
்வழக்கு ்மாழியிமனக் மகயாளுகின்றனர. 
இந்நூலிற்கான முன்னுமரயிமன பா்வண்ணன் 
இ்சசிறுகமதகளில ஆழந்து, வதாய்ந்து 
்வழஙகியுளளார . பல பக்கஙகளுக்குத் 
் த ா டை ரு ம  முன்னும ர  சி ற ப ப ா ன 
அறிமுகத்திமன ்வாசகருக்கு ்வழஙகுகிறது.  

இ்வரது ‘சாபம’ சிறுகமத ்பரியார 
ப ல க ம ல  ப ா டை த் தி ட டை த் தி ல 
வசரக்கபபடடிருந்தது இது அ்வருக்கான 
சிறபபாகிறது. இத்்தாகுபபு 2019ஆம ஆண்டு 
தமிழநாடு அறிவியல இயக்கம புதுக்வகாடமடை 
ந க ரில  நடை த்திய  நூல  க ாடசியில 
சிறுகமதபபிரிவில சிறந்த நூலாகத் வதரவு 
்சய்யப்பற்று படடையத்துடைன் ரூ.5000 
பரிசிமனப ்பற்றது இ்வரது தமிழக 
கல்்வடடுகள குறித்த நூல ஒன்று ் சன்மனப 
பலகமல பாடைத்திடடைத்தில வசரக்கபபடடைது.

்பருஙகமதகளான நா்வலகள கமத 
நமடை்பறும காலத்தின் நிகழவுகமள, 
சு்வடுகமளப பதி்வாக்குகின்றன. மக்களின், 
சமூகத்தின் மனபவபாக்கிமன அம்வ தன்னுள 
்காண்டைம்வ. ஆயினும, இத்தமகய 
சிறுகமதகளில தனி மனிதனின் ்வாழக்மக, 
உணரவுகள அ்வற்றினூடைாக அ்வரகளது 
அ்வலஙகள முக்கியத்து்வம ்காளகின்றன. 
இத்தமகய சிறுகமதகமள இத்்தாகுபபில 
்வ ா ச க ர கள  க ாணவியலும .  இம்வ , 
மிமகபபடுத்துதலகள, ்வரணமணகள, 
உ்வமானஙகள, இலக்கணஙகள என்ற  
பமடைபபுகளுக்வக உரிய கூறுகமளக் கடைந்து 
மனிதமனக் குறித்துப வபசுகின்றன . 
்வாசகரகளுக்கு இத்்தாகுபபு நலல்தாரு 
மனநிமறவிமன உறுதியாக அளிக்கும.  l 



மின் கம்பததிலிருநது
காக்கக உருவில் ககரநது ககரநது
அகழத்தது மரணம்
'என்கன நிகனவுகூர
எந்தத ்த்டயமும் இருக்கக்கூ்டாது
அ்வற்கறபயல்லாம் அழிததுவிடடு
அகழததுப்வபா' என்வறன்
எஙபகஙவக இருக்கும்?
என்பறன்கனக் வகட்டது
படித்த புத்தகஙகளில் இருக்கும்
பார்த்த மலர்களில் இருக்கும்
குளித்த நதிகளில் இருக்கும்
பகாஞ்சிய குழநக்தகளில் இருக்கும்
ந்டந்த ்வழிகளில் இருக்கும்
நகனந்த மகழயினில் இருக்கும்
க்டற்ககரயில்
புல்ப்வளியில்
பாக்தவயார மரநிழலில்
கணணீரில்
புன்னககயில்
காற்றில்லா நடுப்பகலில்
எல்லா்வற்றிலுவம
இருக்கும் என் ்த்டயம் என்வறன்
உன்கன நிகனவுகூர்்வார்
யாருளர்? என்றது
ஒருத்தர் பபயரும் வ்தான்றாது திககதவ்தன்
பறநது ்வநப்தன்
வ்தாளில் அமர்ந்தது 

தேோளின மீேமர்நே 
மரணம்

ரவிக்குமார் ்கவிலத்கள்
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நதக்தகயப்வபால்
ஊர்நது ்வருகிறது
இரவு
இகரகய பநருஙகும்
பல்லிகயப்வபால
ப்தரு விளக்கின் ப்வளிசசததுக்கு ஒதுஙகி
பாக்தவயாரப் பு்தர்களின் ஊ்டாக
பதுஙகிப் பதுஙகி ்வருகிறது
யாசகனாய ்வாசலில் நிற்கிறது
பரஙகிக்பகாடிவபால் ்தகரயில் ப்டர்கிறது
பபருமகழக் காலததுச சு்வர்களின்
ஈரமாய
வீப்டஙகும் கசிகிறது
க்வனிக்கும்
ஒவப்வாரு மனதக்தயும்
குககயாக மாற்றி அக்டநதுபகாள்ளும் இரவின்
சூழ்சசி அறிவ்வன்
எனினும்
குழநக்தகயத வ்தடும் ்தாபயன
ப்தற்றதவ்தாடு
ென்னல் திகர விலக்கிப் பார்க்கும்
காற்வறாடு வபசவ்வா;
ககவி்டப்பட்ட மூ்தாடடியாய
பபருமூசபசறியும் அரச மரததுக்கு 
ஆறு்தல்கூறவ்வா;
நாயின் அழுககக்கும் துயரசபசயதிக்கும்
ப்தா்டர்பில்கலபயன்று மனம் வ்தறவ்வா
ப்தம்பில்கல எனக்கு
கருகண மனுவும் நிராகரிக்கப்பட்ட
ககதி நான்
இரவ்வ ்வா
எடுததுக்பகாள் என்கன 
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இறக்கும் புன்னகககள் யாவும் எஙவக வபாகின்றன?
ஒருநாளில் உயிர்விட்ட புன்னகககபளல்லாம் 
வசர்நது்தான் அடுத்தநாள் சூரியனாக எழுகின்றன்வா?
ஒருநாளில் விட்ட பபருமூசசுகள் வசர்நது
மறுநாள் புயலாக உருப்வடுப்பக்தப்வபால?
அல்லது
்வருககப்பதிவ்வடுகளிலிருநதும் ப்தாகலவபசிக் 
குறிப்வபடுகளிலிருநதும்
நீக்கப்பட்ட பபயர்கள்
இன்பனாரு உலகாக ்வளர்கின்றன்வா?
ஒவப்வாரு ்வாழ்வும் ஒரு எரிநடசததிரம்
ஒளிகயவி்ட அதிவ்வகததில் காலததின் குறுக்வக அது
பாயகிறது
அ்தனால்்தான் அந்த கணததின் பிரகாசிப்பில் நான் 
எழுதும் கவிக்தகள்
சி்தறல்களாக இருக்கின்றன.

எரி நட்சந்திரங்கள்

வ்க.்ச்சிதானநதன்

முலன�ர் து.ரவிக்குமார் எம்.பி 
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கால மேலாண்ே
- வைனா ்கைாஃப் துஃபாஹா

தமிழில்: முலன�ர் து.ரவிக்குமார் எம்.பி 

என்ன ஆகியிருக்கும்?
பாஙபகாலி அகழக்கும் அதிகாகலக்கும் விடிந்த 
நாளுக்கும் இக்டயிலான சிறு ப்வளிசசததில் எல்லாவம 
பறிவபாயவிடும் என உஙகளுக்குத  ப்தரிநதிருந்தால்,
நீண்ட காலமாக உருப்பபற்று்வந்த    சுனாமி உஙகள் 
்வாழ்க்ககயின் ககரக்கு ்வநது
உஙகள் உலகின் கல்கலயும் இரும்கபயும் 
விழுஙகிவிடும் எனத ப்தரிநதிருந்தால்
என்ன ஆகியிருக்கும்?
குளியலகறக்குப் வபா்வ்தற்காக பசருப்பில் கால்ககள 
நுகழக்கும்வபாது
மீணடும் கணணாடியின் முன்னால் நின்று ச்வரம் 
பசயதுபகாள்ளப்வபா்வதில்கல என்பது உஙகளுக்குத
ப்தரிநதிருந்தால்
முக்வாகய அந்த நீலத துண்டால் மீணடும் 
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துக்டததுக்பகாள்ளப்வபா்வதில்கல என்பது 
ப்தரிநதிருந்தால்
ென்னலுக்கு அப்புறமாக இருக்கும் எலுமிசகச 
மரஙகளில் பாடும் பறக்வகளின் சஙகீ்ததக்த 
அலடசியப்படுததும் சந்தர்ப்பம் இனிவமல் ்வராது எனத 
ப்தரிநதிருந்தால்
உயிகரக் காப்பாற்றிக்பகாள்ள ஓடும்வபாது கக்டசியாக 
ஒருமுகற சு்வர்ககளத ப்தாடடு 
விக்டபபற்றிருப்பீர்களா?
உஙகள் வ்தநீர்க் வகாப்கபயில் மி்தக்கும் புதினா 
இகலகளின் நறுமணதக்த உள்ளிழுதது பநஞ்சில் 
நிகறததிருப்பீர்களா?
சுமநதுபசல்ல முடியா்த பபாருடககள இனி ்வாழ்நாள் 
முழுதும் வ்தக்வப்படும் என்ப்தால் எடுததுச 
பசன்றிருப்பீர்களா?
இந்த நூற்றாணடின் மறுபகுதியில் உஙகளது 
வபரப்பிள்களகள்
உஙகள் வீடக்டப் பார்த்தபடி ந்டக்கத்தான் முடியும்
பபயர் மாற்றப்பட்ட அந்தத ப்தரு்வழியாக வபாகும்வபாது
ென்னல் க்தவுகளில் பியநது ப்தாஙகும் 
்வணணப்பூசசுககளப் பார்க்கத்தான் முடியும்
என்பது முன்ன்தாகவ்வ உஙகளுக்குத ப்தரிநதிருந்தால்
ஓடுவீர்களா?
உயிகரக் காப்பாற்றிக்பகாள்ள நிகனப்பீர்களா?
காததுக்பகாணடிருநவ்த பசததுப்வபாவீர்கள் எனத 
ப்தரிநதிருந்தால்
மறதியின் புக்தகுழிகய வநாக்கி நீண்டபயணம் 
வமற்பகாள்வீர்களா? அல்லது
அதில் ்தகலகுப்புறப் பாயவீர்களா?
( வலனா கலாஃப் துஃபாஹா- அபமரிக்காவில் ்வாழும் 
பாலஸ்தீனக் கவிஞர், பமாழிபபயர்ப்பாளர் )
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துறவியின் ஞாபகஙககளப்வபால் 
காலியாக இருக்கின்றன வீதிகள் 
அவகார்ன் பகாடக்டககளப்வபால  
்தணலில் ப்வடிக்கின்றன முகஙகள் 
ப்தாடு்வானததிலும் க்தவு நிகலகளிலும் 
பநரிகின்றன பிணஙகள் 
இருப்ப்தற்குவமல் ரத்ததக்தப் பீயசசமுடியாது 
நரம்புகளால் 
எழுந்த்தற்குவமல் எழமுடியாது அலறல்களால் 
நாஙகள் வபாகமாடவ்டாம்!  
 
வ்தனும் பிகணயாடகளும் நிரம்பிய டரக்குகளுக்காக 
கார்களுக்காக 
ப்வளிவய காததிருக்கிறார்கள் எல்வலாரும். 
நாஙகள் வபாகமாடவ்டாம்!  
முற்றுககக்கும் பின்்வாஙகலுக்கும் முன்னால் 
உக்டகின்றன விளக்குகளின் மூடிகள். 
ப்வளிவய, நாஙகள் ப்வளிவயறவ்வணடும் 
என்கிறார்கள் எல்வலாரும். 
ஆனால், நாஙகள் வபாகமாடவ்டாம்!  
 

வெளிமேற்றம்
- வதாஹா முஹம்மது அலி 

தமிழில் : முலன�ர் து.ரவிக்குமார் எம்.பி  

்கவிலத
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முக்காடிட்ட 
்தந்த நிறதது மணப்பபணகள் 
்தடுப்புக்கா்வலின் கணகாணிப்புக்குள் 
பமள்ள ந்டக்கிறார்கள், 
காததிருக்கிறார்கள். 
ப்வளியிலிருப்வபார் எல்வலாரும் நாஙகள் 
ப்வளிவயறவ்வணடும் என்கிறார்கள். 
ஆனால் நாஙகள் வபாகமாடவ்டாம் 
 
பீரஙகிகள் ்தாக்குகின்றன வபரிசகசத வ்தாப்புககள 
நாசமாக்குகின்றன பூக்களின் கனவுககள 
அழிக்கின்றன பராடடிககள பகால்கின்றன உப்கப 
ஏவுகின்றன ்தாகதக்த 
உ்தடுககள,ஆன்மாக்ககள உலரசபசயது. 
ப்வளியிலிருப்வபார் வகடகிறார்கள்: 
 " எ்தற்காக நாஙகள் காததிருக்கிவறாம்? 
வநசம் மறுக்கப்பட்டாயிற்று 
காற்றும் ககப்பற்றப்பட்டாயிற்று 
ஏன் இன்னும் நாஙகள் வபாகவில்கல?" 
அழுக்ககப்வபாக்கிக்பகாள்ளும் இ்டஙகளான 
பிரசஙக வமக்டககள,விபசசார விடுதிககள 
முகமூடிகள் நிகறததுவிட்டன. 
வியப்பில் பார்க்கின்றன, 
இப்வபாது ப்தளி்வாகத ப்தரிநதுவிட்டக்த நம்ப 
முடியாமல் விழுகின்றன. 
நாக்குககளப்வபால புழுக்ககளப்வபால 
பநளிகின்றன. 
நாஙகள் வபாகமாடவ்டாம்!  
 நாஙகள் உள்வளயிருப்பது ப்வளிவயறத்தானா?  

ப்வளிவயறு்வப்தன்பது முகமூடிகளுக்காக 
பிரசஙக வமக்டகளுக்காக, மரபுகளுக்காக. 
ப்வளிவயறு்வப்தன்பது உள்ளிருநவ்த பசயயப்படும் 
முற்றுககக்காக. 
பபயதூனின் சிஙகஙகளி்டமிருநது்வரும் முற்றுகக. 
கததிகளின் ருசியால் காக்கககளின் துர்நாற்றத்தால் 
சின்னாபின்னமாக்கப்பட்ட சவகா்தரர்களின் 
முற்றுகக. 
நாஙகள் வபாகமாடவ்டாம்!  
 
ப்வளிவய அ்வர்கள் அக்டக்கிறார்கள் ்வழிககள 
அளிக்கிறார்கள் ்தமது ஆசிககள 
ஆள்மாறாட்டக்காரர்களுக்கு. 
எல்லாம்்வல்ல இகற்வகன 
ப்தாழுகிறார்கள், இகரஞ்சுகிறார்கள் 
எஙகளின் மரணததுக்காக
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முகஙகள் ஒவப்வான்றும் இருக்கிறது வி்தம்வி்தமாய!
இரடக்டயராய பிறந்தாலும்
இருக்கவ்வ பசயகிறது முகஙகளில் விததியாசம்!
ஒவப்வாரு முகமும் ஒரு பா்வகனகய
ப்வளிக்காடடிக் பகாணவ்ட இருக்கிறது.
ஒப்பகனயற்ற முகஙகள் கூ்ட ்வசீகரமான்தாக 
இருக்கிறது.
சூழ்நிகலக்குத ்தக்கபடி ப்வளிப்பாடுககள
மாற்றும் ்தநதிரஙககள
சில முகஙகள் அறிநது க்வததிருக்கிறன.
கல்ப்வட்டாய மனதில் ்தஙகிவிடுகிறது
ஒரு வபாதும் மறக்க முடியா்த சில முகப்வடடுக்கள்.
காரணஙகள் ப்தரியாமல்
திடீபரன்று பநருக்கமாகிப் வபாகிறது சில முகஙகள்.
காரணம் புரியும் முன்வப
விலகிச பசன்று விடுகின்றன வ்வறு சில முகஙகள்.
சில முகஙகளில் மடடும் துவராகததின் சு்வடுககள
்தாஙகிக் பகாணவ்ட இருக்கிறது 
சில முகஙகள் நம் புன்னகககய பபற்று
நமக்கு புன்னகககய பிரதிபலிக்க
முயற்சிததுக் பகாணவ்ட இருக்கிறது.
குழநக்தகளின் முகஙகளில் ப்தயவீகம் ஒளிர்கிறது.
எஙவகவயா, யாவரா சிலர் மாததிரம்
உள்ளும் புறமும் ஒவர முகதக்த
சிகலயாக க்வததிருக்கிறார்கள்! 

முகஙகளின் முகம்
ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு

்கவிலத
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திரடடிக்வத்த ்வார்தக்தகள்
திடீபரன ப்வடிதது ப்வளிக்கிளம்பி
கவிக்தகளாய உருமாறும்
சில மணிததுளிகளில்.
அப்படித்தான் ஒருகவிக்த
கிறுக்கலாய விழுந்ததில்
்வார்தக்த ஒன்று உருமாறிப்வபானது.
மீணடும்எடுதப்தழு்த்வார்க்தகயதவ்தடிவனன்
கணடுபிடிக்கவ்வமுடியவில்கல.
வ்தடிவனன்
வ்தடிக்பகாணவ்டயிருக்கிவறன்
மணிததுளிகளால் வநரஙகள் க்டந்த்வணணம்.
இன்னும் கண்டறியப்ப்டவில்கல
அந்த்வார்தக்த.
எழு்தப்ப்டவில்கல அந்தக் கவிக்த.

திரட்டிவைத்த ைாரதவ்தகள்
பி. மதியழகன்

்கவிலத
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க்டவுளர்களின் குரல்கள்.
ஒற்கற உயிரிக்கு பயநது
உலகவம மு்டஙகிய வநரம்
இது பகாவரானா காலயுத்தம்.
எஙகள்இல்லஙகளில்
அகமதிமணடிக்கி்டந்தன.
நாஙகளும் ஆழ்ந்த உறக்கததில்.
எஙகளின் தூது்வர்கள்
எப்பபாழு்தா்வது உள்நுகழநது
உறக்கம் ககலத்தார்கள்
எப்படியா்வதுஅழிதது
இந்த மானு்டர்ககளக் காக்க
அந்த உயிரிகயத வ்தடிவனாம்.
எஙகளாலும் முடியவில்கல.
தூது்வர்ககளக்கணடு பயமாயிருக்கிறது .
அ்வர்களால் ப்தாற்று
எஙககளயும்பற்றிக்பகாண்டால்.......?!
நாஙகள் வகடகவில்கல
பூகசககளயும் உபசரிப்புககளயும் .
நிர்மாணிப்பதும் நிர்ணயிப்பதும் அ்வர்கள்்தாவன!
மானு்டர்களின் மனதுக்கு
எஙகளின் வ்தக்வ வ்வண்டப்படுகிறது.
அ்வர்களின் பா்வஙகள் இறக்கவும்
வ்தக்வககள ஏற்றவும்
நாஙகள் சுமப்ப்வர்களாகிப் வபாகிவறாம்.
பூடடுகள் திறக்கப்படடுவிட்டன
பததுக்கீழ் அறுபததுக்குவமல்
மறுக்கப்படடுவிட்டன.
அ்டஙகாமல்
ஆகசகயத தூக்கிததிரிப்வர்கள்
அனுமதிபபறுகின்றனர்.
எஙகளி்டமும்இக்டப்வளிஅ்வசியம்.
ப்தாடு்தல்கூ்டவ்வகூ்டாது.
தீண்டல்நிகலமாறிப்வபான்தால்
கக்டசி்வரிகசமு்தன்கமயாகிப்வபானக்த
உஙகளால்உணரமுடிகிற்தா...?

நாங்கள் பேசுகிப�ாம்
பி. மதியழகன்

்கவிலத
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கடபுலமாகும் படிக்வசமணிநது
விகரந்த உலாவு்தலில்
்வணக்கம் பசால்லிசபசன்ற்வர்கள்
முகமறிய மூகள பிகசயப்படுகிறது.
வி்த வி்தமாய க்வசஙகள்
விற்பகன ப்வளியில்.
முகமணிந்த க்வசஙகள்
உயி ர்க்வசமாய உறுதியாக்கப்படுகிறது.
அகனதக்தயும் க்டநது
அந்த ஒற்கறசபசால்லின் பக்டயணி
பலிபீ்ட வமக்டகளில்
குருதி குடிதது ்தாகம் தீர்க்கின்றன.

கட்புலமாக கவசமனிதவரகள்
பி. மதியழகன்

்கவிலத
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அ்மரிக்கக்குடியரசு உரு்வாகக்காரணமாக 
இருந்தது.

இந்த குடிவயற்றக்காரரகளுக்கு, பரந்த நிலத்தில 
வ்வமல ்சய்ய ஆடகள வதம்வபபடடைனர. 
அதற்காக, முதலில, அ்மரிக்க பூர்வகுடிகமள 
அலலது ்சவ்விந்தியரகமள அடிமமகளாக்க 
முயற்சித்தனர. ் சவ்விந்தியரகமளப பிடித்து்வந்து 
அடிமமகளாக விற்பதற்கும குடிவயறிய்வரகளில 
சிலர கிளமபினாரகள. இ்ச்சயலுக்கு,பூர்வகுடிகள 
எதிரபபுக்காடடி பணிய மறுத்ததால, குடிவயறி 
நி ல வு டை ம ம ய ா ள ர க ள  அ ம ம க் க ம ள 
்கான்்றாழித்தும, ்காடுஞசித்திர்வமதக்கும 
உளளாக்கினர. அடுத்த முயற்சியாக, நில 
உ ரி ம ம ய ா ள ர க ள ,  த ங க ள து   1 3 
குடிவயற்றபபகுதிகளில ்வாழந்து ்வந்த 
்்வளமளயின குற்ற்வாளிகள மற்றும மகதிகமள 
பயன்படுத்தி ,  குமறந்த  கூலி்க ாடுத்து 
மிகக்கடுமமயாக சித்திர்வமத ்சய்து , 
வ்வமல்வாஙகி ்வந்தனர. இந்த முயற்சியும நில 
உரிமமயாளரகளுக்கு பலனளிக்கவிலமல. 

(ஒரு புளளிவிபரத்தின் படி, 1717 லிருந்து, 
பிரிடடி்ஷாருக்கு எதிரான புரடசிகர யுத்தம 
்தாடைஙகிய 1775 ்வமரயிலும சுமார 40,000 
ம க தி க ள  பி ரி ட டை னி லி ரு ந் து 
கு டி வ ய ற் ற ப ப கு தி க ளு க் கு 
்காண்டு்வரபபடடிருக்கின்றனர) அதன் பிறகு, 
ஐவராபபியாவிலிருந்து ்வடைஅ்மரிக்காவிற்கு 
குடிவயற விருபபம உளள்வரகளிடைம ஒரு 
ஒபபந்தம ்சய்து்காண்டைனர. அதன்படி, 
்வடைஅ்மரிக்காவிற்கான கடைற்பயண்ச்சலவுகள 
முழுக்க ஏற்றுக்்காள்வ்தனவும, அதற்குஈடைாக, 
அபபயணியான்வர 3 ஆண்டுகள முதல 7 
ஆண்டுகள ்வமர வதாடடை வ்வமலகள 
்சய்தாகவ்வண்டும என்கின்றனர. ஒபபந்த 

அமெரிக்கா 
்றுப்பின ெக்ளின் வரலகாறு

ஐ வ ர ா ப பி ய ர க ள ா ல  து ்வ க் கி 
ம்வக்கபபடடைதுதான் அடிமம ்வணிகமுமற. 
இ்வரகள ்வணிகத்திற்காக, ஆபபிரிக்க கறுபபின 
மக்கமள இரக்கமற்று வ்வடமடையாடி , 
அடிமம்சசந்மதயில விற்பமன ்சய்து்வந்தனர. 
இபபடி விற்பமன ் சய்யபபடடு்வந்த ஆபபிரிக்க 
கறுபபின மக்கள, அடிமமகளாக 1620 ஆண்டு 
்வாக்கிலதான் முதன்முதலாக வதாடடைம மற்றும 
ஆமலபபணிகளுக்காக, அ்மரிக்காவிற்கு 
்காண்டு்வரபபடுகின்றனர. இவ்்வாறு, 1626 முதல 
1860 ்வமர கிடடைத்தடடை 4 . 7  லடசம 
வபரஅ்மரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதியாகியிருக்கின்றனர 
எ ன் கி ற து  பு ள ளி வி ப ர ம .  இ ந் த 
கறுபபினஅடிமமகளின் நூற்றாண்டுகால 
உம ழ ப வ ப  அ் ம ரி க் க  மூல தன த்ம த 
உ்சசாணிக்்காமபில தூக்கிம்வத்தது என்பமத 
பின்புலமாகக்்காண்டு விளக்கு்வதாக உளளது 
இந்நூல. 15 , 000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 
ஆசியாவின் கிழக்குபபகுதியில, ரஷய நாடடினது 
மசபீரியபபகுதியிலிருந்து, அ்மரிக்காவின் 
வமற்குபபகுதியிலுளள  ்பரிஙகியா எனும 
பகுதிமயக்கடைந்து, அலாஸ்கா ்வழியாக ஆசியரகள 
முதன்முதலாக பண்மடைய அ்மரிக்காவில 
குடி்பயரந்திருக்கின்றனர என்கிறது ்வரலாறு. 
இ ்வ ர க ள த ா ன்  த ற் வ ப ா ம த ய  ஐ க் கி ய 
அ்மரிக்காவின் பூர்வ குடிகளா்வர.

பின்னர, 1607ஆண்டு்வாக்கில, பிரிடடி்ஷாரகள 
அ்மரிக்காவின் கிழக்குபபகுதியில குடிவயறி, 
ப தி மூ ன் று  பி ர வ த ச ங க ம ள யு ம 
தமதாக்கிக்்காளகின்றனர. இபபடி, 1650 ஆண்டு 
்வாக்கில 50,000 ஆயிரமாக இருந்த குடி்பயரந்த 
பிரிடடி்ஷாரின் எண்ணிக்மக 1725 ்வது ஆண்டில, 
2 5  ல ட ச ம ா க  உ ய ர ந் து வி ட டை து . 
இந்தபபிரவதசஙகளதான் பின்னாடகளில ஐக்கிய 

நிகழ் அய்ககண்

நூல் அறிமு்கம்
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வ ்வ ம ல க் க ா ர ர க ளு ம 
அடிமம கமள ப வ ப ா ல வ ்வ 
ந டை த் த ப ப ட டை ன ர . 
அதுமடடுமலலாது, விற்கவும, 
்வ ா ங க வு ம  மு டி ந் த து . 
பண்டைமாற்று  முமறமயப 
வ ப ா ன் று ம 
பரிமாறிக்்காளளபபடடைனர. 18 
ஆம நூற்றாண்டின் இறுதியில, 
க ா ல னி  ந ா டு க ம ள க் 
மகபபற்று்வதில, ஐவராபபிய 
ந ாடுகளுக்கிமடைவய கடும 
வ ப ா ட டி  நி ல வி ய து . 
இதமன்யாடடி, பிரிடடைனுக்கும, 
பிரான்்ஸஸுக்குமிமடைவய வபாரகூடை நடைந்தது. 
இதனால, உலகளவிலுளள நாடுகமள காலனியாக்க 
வ்வண்டியிருந்ததால, அந்தந்த நாடுகளின் 
இராணு்வத்துக்கு ஆடகள அதிகமவபர 
வதம்வபபடடைனர .  இதன் க ா ரணமாக 
ஐவராபபாவிலிருந்து, ்வடைஅ்மரிக்காவிற்கு 
ஒபபந்த அடிபபமடையில ஆடகள அனுபபு்வது 
நிறுத்தபபடடைது.

இதன் காரணமாக ,  ்வடை அ்மரிக்க 
்்வளமளநிற நில உமடைமமயாளரகளுக்கு 
தஙகளுமடைய வதாடடைஙகளில வ்வமல ்சய்ய 
புதிய அடிமமகமளத் வதடை வ்வண்டிய கடடைாயம 
ஏ ற் ப ட டு வி ட டை து .  இ ந் த ்ச சூ ழ லி ல , 
ஆபபிரிக்காவிலுளள கறுபபினத்த்வரகமள  
வ்வடமடையாடு்வதில பிரிடடிஷகாரரகளில ஒரு 
கூடடைத்தினர தீவிரஙகாடடி ்வந்தனர. இபபடி, 
திருடடுத்தனமாக, வ்வடமடையாடைபபடடை 
கறுபபினத்த்வரகள, அஙகிருந்த அடிமம்சசந்மதயில 
விற்கபபடடைனர. அதன்பிறகு, விற்பமன 
்சய்யபபடடை கறுபபினத்த்வரகள  ் ்வளமளநிற 
அடிமம வியாபாரிகளால  ்வடைஅ்மரிக்காவிற்கு 
கபபலின் ்வழியாக்காண்டு்வரபபடடு, இஙகிருந்த 
அடிமம்சசந்மதகளில விற்கபபடடைனர.

அடிமமவியாபாரமும பலகிப்பருகுகிறது. 
இதனால உளளூர ்்வளமளயின அடிமம 
வியாபாரிகளின் லாபமும அதிகரிக்கிறது. 
இவ்்வாறு, சந்மதயில ்வாஙகபபடடை கறுபபின 
அடிமமகள பிரிடடிஷ மற்றும ஏமனய 
ஐவராபபிய ்்வளமளயரகள குடிவயறிய 
பதிமூன்று பிரவதசஙகளிலும உமழபபதற்காக 
பர்வலாகின்றனர. இமமக்களுமடைய கடும 

உமழபபின் பலமன ் ்வளமளநிறத் 
வ த ாடடை  உரிமமய ாள ர க ள  
ல ா பம ா க  அறு்வமடை்சய்து 
் க ாண்டைனர .  1 6 0 7 லிரு ந்து 
்வடைஅ்மரிக்காவின் பதிமூன்று 
பி ர வ த ச ங களில  குடிவயறிய 
பிரிடடிஷ ்்வளமளயரகளில 
கணிசமான்வரகள மிகபபரந்த 
அ ந் த ப பூ மி யி ல  நி ல 
உமடைமமயாளரகளாக இருந்தனர. 
நிலம ம்வத்திருந்த்வரகளுக்வக 
்வாக்குரிமம என்ற அடிபபமடையில 
வதரதலகள நடைத்தபபடடு 13 
பி ர வ த ச ங க ளு க் கு ம  ச ட டை 

மன்றபபிரதிநிதிகள வதரந்்தடுக்கபபடடைனர. 
இந்த நிமலயில தான், தனது நாடடின் 
குடிவயறிகளின் பிரவதசஙகளின் மீது ஆதிக்கம 
்சலுத்த அதா்வது தனது காலனியாக்கிக்்காளள 
பிரிடடிஷ அரசு தீவிரஙகாடடியது. இந்த 
முடிவிமன குடிவயறிகள ஏற்க மறுக்கின்றனர. 
1775 ஜூனில அவ்விருதரபபிற்குமிமடைவய யுத்தம 
்்வடித்தது. இ்சசமயத்தில, குடிவயறிகளின் 13 
பிரவதசஙகளுக்கும இராணு்வத்தமல்வராக 
ஜாரஜ்்வாஷிஙடைன் ்பாறுபவபற்கிறார. யுத்தம 
பர்வலாகிறது. இ்சசமயத்தில, 1776 ஜூமல 14 ல 
பி ரி டடிஷ  க ா லனி ய ா தி க் க  எ தி ர ப பு 
இராணு்வமானது தஙகளது 13 பிரவதசஙகமளயும 
ஐக்கிய அ்மரிக்க நாடு என பிரகடைனம 
்சய்கின்றது. இருந்த வபாதிலும, யுத்தம 
்தாடைரந்து நமடை்பற்றது. ஐக்கிய அ்மரிக்க 
நாடடினது பமடைகளுடைன் பிரிடடிஷின் எதிரி 
நாடைான பிரான்ஸ் நாடடுபபமடைகளும 
வசரந்து்காளகிறது. இறுதியில வ்வறு ்வழியின்றி, 
பிரிடடிஷ அரசாஙகம ஐக்கிய அ்மரிக்க 
ந ா ட டு ப ப ம டை க ளு டை ன்  ச ம ா த ா ன 
வப்சசு்வாரத்மதக்கு முன்்வந்து, 1783 ல ஏற்படடை 
பாரீஸ் உடைன்படிக்மகயின்படி, ஐக்கிய அ்மரிக்கா 
தனி்சசுதந்திரம ்பற்ற நாடைானது.

ஐ க் கி ய  அ ் ம ரி க் க ா  ந ா டை ா ன து 
பிரிடடிஷிடைமிருந்து சுதந்திரம ்பற்றிருந்த 
வபாதிலும, அது, கறுபபின அடிமமகளின் 
நிமலமமயில எந்த வித மாற்றத்மதயும 
உரு்வாக்கவிலமல. ஐக்கிய அ்மரிக்க நாடடில, 
வ த ா ட டை ப ் ப ா ரு ள ா த ா ர த் ம த 
அடிபபமடையாகக்்காண்டை ஆறு மாகாணஙகள 

பாரதி புத்தகாலயம, 
பக்:128 விமல: 80/-
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் தன் பகுதியிலும ,  ஆமல த் ் த ா ழிமல 
அடிபபமடையாகக்்காண்டை ஏழு மாகாணஙகள 
்வ டை  ப கு தி யிலு ம  இ ரு ந் த ன .  இ தி ல 
்தன்பகுதியிலதான் கறுபபினஅடிமமகள 
அதிகமிருந்தனர. 1715 ஆண்டின் கணக்குபபடி, 
ஐக்கிய அ்மரிக்காவில, கடடைாயமாக இறக்குமதி 
்சய்யபபடடை கறுபபின அடிமமகளின் 
எண்ணிக்மக ஆறு லடசத்திற்கு அதிகம. 
அபவபாது, 13 பிரவதசஙகளின் ்மாத்த மக்கள 
்தாமக எண்ணிக்மகயானது கிடடைத்தடடை 30 
லடசமாகும. இபபடி, வதாடடை உரிமமயாளரகள, 
ஆமல உரிமமயாளரகளின், ்காளமள 
லாபத்திற்கு முழுக்க காரணமாகயிருந்த கறுபபு 
அடிமமகளின் ்காந்தளிபபுக்கமள புரிந்திருந்த 
நில  உமடைமமய ாள ர கள  அ்வ ற்றிமன 
ஆரமபத்திவலவய தடுத்திடும வநாக்கில, ஒருபக்கம, 
அ ர ச ா ங க த் தி ன்  மூ ல ம  க டு ம 
ஒடுக்குமுமற்சசடடைஙகமள அமலபடுத்தி கறுபபு 
அடிமமகளின் எழு்சசிகமள கடடுபபடுத்தினர. 
மறுபக்கம, அடிமம உரிமமயாளரகமளயும, 
அடிமமமுமறமயயும காபபாற்றும வநாக்கில 
மதத்தின் ்பயமர்ச்சாலலி, அவ்்வடிமமகமள 
முடைக்கியும வபாடடைனர.

கலவியற்ற்வரகமளப பணியம்வபபது 
எளிதானது’ என்பது நில உமடைமமயாளரகளின் 
கருத்தாகும. இதமன்யாடடிவய, ஐக்கிய 
அ்மரிக்காவின் அமனத்துபபகுதிகளிலுவம -

• கறுபபு அடிமமகளுக்கான சடடை 
விதிகளின்படி, அ்வரகளுக்கு படிக்கவ்வா, எழுதவ்வா 
கற்றுத்தரு்வது மிகக்கடுமமயான குற்றமாக 
கருதபபடடைது.

• வசமிபபதற்குக்கூடை அ்வரகளூக்கு விதிகள 
அனுமதிக்கவிலமல.

• ்சாத்தும கூடை ம்வத்துக்்காளளக்கூடைாது.

• ஆயுதமும தாஙகக்கூடைாது. 

• நாய்கமளக்கூடை ்வளரபபது சடடை 
விவராதம.

• த ப பி ்ச ் ச லலு ம  அடிம ம க ம ள 
்கால்வதற்கு நில உரிமமயாளருக்கு அனுமதி 
்வழஙகபபடடிருந்தது.

அவத சமயம, வீரதீர்சசாதமனகளில ஈடுபடும 
கறுபபுஅடிமமகள விடுதமல ்சய்யபபடடு 

சுதந்திர மனிதனாக ஆக்கபபடுகிறார. பிரிடடிஷ 
காலனியாடசியிலிருந்து சுதந்திரமமடைந்த 1783 
ஆண்டு ்வமரயிலான 120 ஆண்டுகாலத்தில, 
சுமார 50 ஆயிரம கறுபபு அடிமமகள இது 
வ ப ா ன்று ,  வி டுவி க் க ப படடு  சு த ந் தி ர 
கறுபபரகளாகயிருந்தனர என்கிறது ஒரு 
புளளிவிபரம.

1775 ஆண்டு முதல 1783 ்வமரயிலான எடடு 
ஆண்டுகள பிரிடடிஷ காலனியாதிக்க்வாதிகளுக்கும, 
ஐக்கியஅ்மரிக்கப பமடைகளுக்கும நடைந்த 
சு த ந் தி ர ப வ ப ா ரி ன்  வி ம ள ்வ ா க , 
கறுபபினத்த்வரகளிமடைவய, ’அடிமம ஒழிபபு 
இயக்கம’ ஒரு சக்தி ்வாய்ந்த இயக்கமாக 
உரு்்வடுத்தது. சுதந்திரபவபார கால கடடைத்தில, 
பிரிடடிஷ கா ர ர களின் இராணு்வத்தில 
கறுபபினத்த்வரகள வசரந்துவிடைக்கூடைாது என 
வதாடடை உரிமமயாளார கூடடைணியும, வதாடடை 
உ ரி ம ம ய ா ள ர  கூ ட டை ணி யி ன ரு டை ன் 
கறுபபினத்த்வரகள வசரந்துவிடைக்கூடைாது என 
பிரிடடிஷகாரரகளும, கறுபபினத்த்வரகமள 
க்வனமாக விலக்கிம்வத்வத ்சயலபடடைனர.

இதற்கிமடைவய, பிரிடடிஷ காலனியாதிக்க 
ஆளுநர, 1775ஆம ஆண்டில, ஒரு அறிவிபமப 
்்வளியிடுகிறார. அதன்படி, ‘சுதந்திரபவபார 
்தாடுத்துளள குடிவயற்றக்காரரகளின்  ்வசமுளள 
அடிமமகளில, உடைல தகுதியான்வரகள பிரிடடிஷ 
இராணு்வத்தில வசரந்து, வபாரில ஈடுபடடைால 
அ்வரகள அமன்வரும அடிமம முமறயிலிருந்து 
விடுவிக்கபபடு்வாரகள’ என்கிறார. ஆனால, 
ஐக்கிய அ்மரிக்காவினது, சுதந்திரவபாரபபமடையின் 
தளபதியாக இருந்த ஜாரஜ் ்வாஷிஙடைனும, 
வத ாடடை உரிமமயாளரகளும ,  கறுபபு 
அடிமமகமள சுதந்திரவபா ரபபமடையில 
வசரத்துக்்காளள அனுமதி மறுக்கின்றனர. 
இதமன ஏற்றுக்்காளள மறுத்த, அ்மரிக்க 
நாடைாளுமன்றவமா, கறுபபு அடிமமகமள 
சு த ந் தி ர வ ப ா ர ப ப ம டை யி ல 
வ ச ர த்துக்்க ாளளவ்வண்டும எனக்கூறி , 
கடுமமயான வபாராடடைத்மதயும வமற்்காளகிறது.

இந்நிமலயில ஐக்கிய அ்மரிக்காவின், ் தற்கு 
கவராலினா மாநிலமானது, 1780 ல ஒரு சடடைத்மத 
நிமறவ்வற்றுகிறது. அ்சசடடைத்தின்படி, கவராலினா 
மாகாணத்தில, சுதந்திரபவபாரில ஈடுபடை 
முன்்வரும அடிமமயலலாத குடிமக்கள 
ஒவ்்்வாரு்வருக்கும, ்வழக்கமான ஊதியத்துடைன் 
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ஒரு கறுபபு அடிமமயும வசரத்து பரிசாக 
்வழஙகபபடும என்பதுதான் அது. அநீதிமிக்க, 
இந்த மாகாணத்தின் தனித்த வபாக்கானது பிற 
மாகாணஙகளுக்கும ஒரு ்வழிகாடடியாக 
அமம ந்துவிடடைது .  பி ற கு ,  அமனத்து 
இராணு்வப்பாறுபபாளரகளுக்கும, தளபதி 
ஜாரஜ் ்வாஷிஙடைன் எழுதிய கடிதத்தில, 
‘இராணு்வக்கவுன்சில எடுத்த முடிவின்படி, 
நீக்வராக்கள (கறுபபு அடிமமகள), மூலடவடைாக்கள 
(கறுபபரகளுக்கும ்்வளமளயினத்த்வரகளுக்கும 
பிறந்த கலபபினத்த்வரகள) ,  பூரவீககுடி 
இந்தியரகள தவிரத்த மற்ற்வரகளில  16 ்வயது 
மு த ல  5 0  ்வ ய து  ்வ ம ர யி ல ா ன 
உடைலதகுதியான்வரகமள இராணு்வத்தில 
வசரக்குமாறு உத்திரவிடடைார’.

இதனிமடைவய, பிரிடடி்ஷாருக்கு எதிரான 
சுதந்திரபவபாரில, ஐக்கிய அ்மரிக்க பமடைகள 
்்வற்றிமய தழுவு்வதற்கு, கறுபபின அடிமமகள 
இராணு்வத்தில வசரத்துக்்காளளபபடைவ்வண்டிய 
தவிரக்கமுடியாத ்நருக்கடி உரு்வாகிறது. 
இதமன கருத்தில ்காண்டை இராணு்வத்தளபதி 
ஜாரஜ்்வாஷிஙடைன் டிசமபர 16 . 1 7 7 5 ல 
நாடைாளுமன்றத்திற்கு எழுதிய கடிதத்தில, ‘கறுபபு 
அடிமமகமள இர ாணு்வத்தில வ ச ர க் க 
அனும தி க் கி வ ற ன் ’ எ ன் கி ற ா ர .  இ ந் த 
அறிவிபபிமனத்்தாடைரந்து, நாடைாளுமன்ற 
உறுபபினரகளுக்கும கறுபபு அடிமமகமள 
இர ாணு்வத்தில வ ச ர த்திடை உடைன்பாடு 
இ ல ல ா த த ா ல  ஒ ப பு த ல  அளி ப ப ம த 
தளளிபவபாடுகின்றனர. இதன்பிறகு, கறுபபு 
அடிமமகளுக்கு ஆதர்வ ான ,  பலவ்வறு 
அமமபபுகளிடைமிருந்து அரசுக்கு எதிராக அழுத்தம 
அதிகரித்த பின்னவர, கறுபபு அடிமமகள 
இராணு்வத்தில வசர அனுமதியளிக்கபபடுகிறது.

சுதந்திரபவபாரில,ஈடுபடடை கறுபபரகளின் 
மககளில ஆயுதஙகள கிமடைத்ததானது அ்வரகளின் 
உரிமமயில ஒரு திருபபு முமனயாக அமமந்தது 
மடடுமின்றி,பிரிடடி்ஷாருக்கு சாதகமாக இருந்த 
வபாரகளமானது ஐக்கிய அ்மரிக்காவிற்கு 
சாதகமாக திருமபு்வதற்கும ்வழி்வகுத்தது.
இது்வமர, ் பாருளாதாரக்களத்தில முமனபபுடைன் 
விளஙகிய கறுபபினத்த்வரகள, சுதந்திரபவபாருக்கும 
அதன் காரணமாக அமடையபபடடை சுதந்திரத்திற்கும 
முது்கலுமபாக விளஙகியிருக்கிறாரகள 
என்பதிலிருந்து அ்வரகளினது பற்றுதமல 

விளஙகிக்்காளள முடியும. சுதந்திரபவபாரில 
5,000 கறுபபு அடிமமகள பங்கடுத்தனர. 
இ்வரகள இயலபாகவ்வ அடிமம முமறயிலிருந்து 
விடுவி க் க ப படடைன ர .  அ வ த  வ ப ா ல , 
ஆமலத்்தாழில முதலாளித்து்வம நிலவிய 
்வ டை ப கு தி யி ல  5 0 , 0 0 0  வ ப ரு ம 
அடிமமத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கபபடடு சுதந்திர 
மனிதரகளானாரகள. ஆனால ்தன்பகுதியில 
மடடும, வதாடடைத்்தாழிலில ஈடுபடடு்வந்த 
கிடடைத்தடடை 7 லடசம கறுபபினத்த்வரகள 
ஒடுக்கபபடடு அடிமம முமறயிவலவய 
நீடித்து்வந்தனர. 1775-1783க்கு இமடையிலான 
எடடு ஆண்டுகால சுதந்திரபவபாரின் முடி்வாக 
ஐக்கிய அ்மரிக்க அரசால, இரண்டு முக்கிய 
நிகழவுகள அரஙவகற்றபபடடைன. அம்வ 
சுதந்திரபபிரகடைனமும, அ்மரிக்காவின் அரசியல 
சாசனமுமாகும. இம்வயிரண்டும அ்மரிக்காம்வ 
எ ந் த க் ் க ா ளம கயின்  அடிப பமடையில 
உரு்வாக்கவ்வண்டும என்பமத தீரமானிபபம்வயாக 
இருந்தது. 1787 வம மாதத்தில அரசியல சாசன 
சி ற ப பு  ஆ ய் வு க் கு ழு  கூ ட டை ம ா ன து , 
குடியரசுத்தமல்வரான ஜாரஜ்்வாஷிஙடைன் 
தமலமமயில, அரசியல சாசனத்தின் சில விதிகமள 
மறுபரிசீலமன ்சய்யவும, புதிய அரசியல 
ச ா சனத்திற்க ான முன்்வமரவு குறித்தும 
நமடை்பற்றது. ஆய்வுக்குழுவில பஙவகற்ற 
்பருமபகுதியினர அடிமமமுமறமய ஆதரிக்கும 
பழமம்வாதிகளாகவ்வ இருந்தனர. 19 ஆம 
நூற்றாண்டில பிரிடடைனிலும, ஏமனய ஐவராபபிய 
நாடுகளிலும ்தாழிற்புரடசி ஏற்படுகிறது. 
அதமன்யாடடி, அ்மரிக்காவிற்கும வ்வகமாக 
பரவுகிறது. இதன் விமள்வால, இயந்திரமுமறயின் 
மூலம ்பருமளவு உற்பத்தி ்சய்யபபடுகிறது. 
்தன்பகுதியில மடடும வதாடடை வி்வசாய 
உற்பத்தி முமறயினால, அடிமமமுமறயானது 
அபபடிவய நீடித்து்வருகிறது.

மனித அடிமம வியாபாரம நடைத்தும 
்காடுமமக்கு எதிராக உளநாடடிலும, 
அயலநாடடிலும ்தாடைரந்து பலவ்வறு 
அ ம ம ப பு க ளி டை மி ரு ந் து  எ தி ர ப பு க ள 
அதிகரித்து்வந்ததால 1807 ஆம ஆண்டு 
அடிமமகள விற்பமன ்சய்யபபடு்வது என்பது 
ஐ க் கி ய  அ ் ம ரி க் க  அ ர ச ா ல  த மடை 
்சய்யபபடுகிறது.கறுபபுஅடிமமகளின் ்வரத்து 
இ ல ல ா ம ல  வ ப ா ன ம த ் ய ா ட டி , 
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க ா ல ந ம டை ப ப ண் ம ண க ம ள ப வ ப ா ல , 
அடிமமபபண்மணகள ஐக்கிய அ்மரிக்காவின் 
்தன்பகுதியில ஆரமபிக்கபபடுகின்றன. 

்வடைபகுதி ஆமல உரிமமயாளரகள,்தன்பகுதி 
வதாடடை உரிமமயாளரகளுக்கிமடைவயயான 
மு ர ண் க ள  அ டி ம ம க ள  வி ச ய த் தி ல 
மடடுமின்றி,ஆடசியதிகாரத்திலும பிரதிபலித்தது.
இந்நிமலயில அடிமமமுமறமய எதிரத்த 
கறுபபரகளின் இயக்கம 1820-1830 களில தனது 
்்வளமளநிற ஆதர்வாளரகளுடைன் தீவிரமமடைந்தது. 
எழு்சசிகளும,கிளர்சசிகளும நாடுமுழுக்க 
பர்வலாகின .இதன் கா ரணமாக ,அரசின் 
ஒடுக்குமுமறகளும கறுபபு அடிமமகளுக்கு 
எதிராக அதிகரித்தன. 1833-ஆம ஆண்டு, 
’அ்மரிக்க அடிமம ஒழிபபு’ அமமபபு  ஒன்று 
உரு்வாகிறது. இந்த அமமபபு,ஐக்கிய அ்மரிக்கா 
முழுக்க 2 . 5  லடசம உறுபபினரகமள 
்காண்டிருந்தது. அதுமடடுமின்றி,நாடு முழுக்க 
25 பத்திரிக்மககமளயும,பரு்வ இதழகமளயும 
் ்வ ளி யி ட டு ்வ ந் த து . இ ்ச சூ ழ லி ன் 
காரணமாக,அடிமம ஒழிபபு இயக்கத்தின் 
்வளர்சசியில ஒரு புதிய உத்வ்வகம ஏற்படடைது.

1849 ஆம ஆண்டு ஃபிர்டைரிக் டைக்ளஸ் 
அடிமம ஒழிபபு இயக்கத்தின் தமல்வராகிறார.
இ்வர ஒரு சிறந்த எழுத்தாளரும,வப்சசாளரும,கள
ப ப ணி ய ா ள ரு ம  கூ டை . இ ்வ ர 
த ம ல ம ம வ ய ற் ற த ற் கு ப பி ற கு , 
இயக்கத்தின்வபாராடடை ்வடி்வம மாறுகிறது.
்தன்பகுதியில அடிமமகள ்வடைபகுதிக்கு 
தபபிவயாடை அமமபபு ரீதியான பலவித  உதவி 
நடை்வடிக்மககளிலும ஈடுபடுகின்றனர.கறுபபரகள 
வபாராடடைத்திற்கு ஆதர்வளிக்கும ்்வளமள 
நிறத்த்வர மற்றும அடிமம ஒழிபபு இயக்கத்தினர 
இவ்்வ ா ற ா க ,  ந ா டுமுழுக் க ,  ந டை த் தி ய 
்காந்தளிபபான வபாராடடைஙகளின் விமள்வாக, 
அடிமமமுமறமய அடித்தளமாகக்்காண்டை 
வதாடடை உரிமமயாளரகளுக்கும,்வடைபகுதி ஆமல 
உரிமமயாளரகளுக்கும இமடைவய பிர்சசமன 
உரு்வாகிறது. 1854 ல ்தன்பகுதியிலுளள 
கான்சாஸில வதாடடை உரிமமயாளரகளுக்கு 
எதிராக  அடிமமமுமற எதிரபபாளரகள து்வஙகிய 
ஆயுதவமந்திய வபாராடடைம 1856 ்வமர நீடித்தது.
இந்தபவபாராடடைமானது, 1861 ல து்வஙகிய 
உளநாடடு யுத்தத்திற்கு முன்னுமரயாக அமமந்தது.

அடிமமமுமறமய நீடிக்க விருமபிய ் தன்பகுதி 
வதாடடை உரிமமயாளரகள 1861 பிபர்வரி 6-ல 
ஐக்கிய அ்மரிக்க நாடடிலிருந்து பிரிந்து, 
்தன்பகுதி மாநிலஙகமளக்்காண்டு,’கூடடிமண
பபு மாநிலஙகள’எனும புதிய நாடமடை 
உரு்வாக்கினர.இதமன்யாடடி, 1861 ஏபரல 13 
அன்று  ஐ க் கி ய  அ்ம ரி க் க  ந ா டடு ப 
ப ம டை க ளு க் கு ம , பு தி ய  அ ர சி ன் 
பமடைகளுக்குமிமடைவய உளநாடடு யுத்தம 
்தாடைஙகியது. 1861 ஜூமல 22 ந்வததி கூடிய 
ஐக்கிய அ்மரிக்க நாடைாளுமன்றம,கூடடிமணபபு 
மாநிலஙகளின்  பிரிவிமனமய ஏற்க மறுத்தது.
பின்னர நிமறவ்வற்றிய தீரமானத்தில, ‘இந்த 
யுத்தத்தின் வந ா க் கம ,அடிமமமுமறமய 
ஒழிபபதும,ஐக்கிய அ்மரிக்க நாடடின் அரசியல 
ச ா ச ன  உ ய ரி ய  அ தி க ா ர த் ம த 
உயரத்திபபிடிபபதுவும,ஐக்கிய அ்மரிக்காவின் 
ஒன்றியத்மத நிமல நாடடு்வதுமதான் என்றது.’

ஐக்கிய அ்மரிக்க அரசின் இரண்டு முக்கிய 
நடை்வடிக்மககள அடிமம முமறமய ஒழிபபதில, 
மிகமுக்கிய பஙகாற்றியிருபபமத கீழகண்டை 
நிகழவுகளிலிருந்து உறுதி ் சய்து ் காளளமுடியும.
அதா்வது,

1861, ஜூனில,்தன்பகுதி விரஜினியாவிலிருந்து 
்வடைபகுதிக்கு தபபிவய ாடி்வந்த  மூன்று 
அடிமமகமள பிடித்து்ச்சலல அ்வரகளின் 
வதாடடை உரிமமயாளரும, ஒரு இராணு்வ 
அதிகாரியும ்வருகின்றனர. அடிமமகமள 
அ்வரகளிடைம ஒபபமடைக்க ஐக்கிய அ்மரிக்காவின் 
இராணு்வ ்ஜனரல, படலர மறுத்துவிடடைார. 
அதற்கு அ்வர கூறிய காரணம 'தபபிவயாடி ்வரும 
அடிமமகமள பிடித்து ஒபபமடைபபது பற்றிய 
அடிமமகள குறித்த சடடைமானது ஐக்கிய 
அ்மரிக்க நாடடிற்குள  மடடும தான் 
்பாருந்தும. இபவபாது விரஜினியா மாநிலம 
ஐக்கிய அ்மரிக்காவிலிருந்து விலகிவிடடைது. 
எனவ்வ இ்சசடடைம ்பாருந்தாது' என்கிறார.

்ஜனரல படலமரத் ்தாடைரந்து, மற்்றாரு 
இராணு்வ ்ஜனரலான, ஃபிரிவமாண்ட 1861, 
ஆகஸ்ட 31 ல தபபிவயாடி்வந்த அடிமமகளின் 
விடுதமல குறித்த  பிரகடைனம ஒன்மற 
்்வளியிடடைார. இந்த பிரகடைனமானது, ஐக்கிய 
அ்மரிக்காவில அடிமமமுமற ஒழிபபிலும, 
அடிமமமுமற  ஒழிபபு  இயக் க த்திலும 
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்வரலாற்று்சசிறபபுமிக்க நடை்வடிக்மகயாக 
அமமந்துவிடடைது.. அதா்வது, ‘மிஸ்்ஸவுரி 
மாநிலத்தில ்தன்பகுதி பிரிவிமன ்வாதிகளின் 
அடிமமகள உளளிடடை அ்வரகளது ்சாத்துக்கள 
அமனத்தும பறிமுதல ்சய்யபபடைவ்வண்டும’ 
என்பதுதான் அது. அபவபாது, குடியரசுத்தமல்வராக 
இருந்த ஆபரஹாம லிஙகன், இபபடியான, 
வி டு த ம ல கு றி த் த  பி ர க டை ன த் ம த  
திருமபப்பறுமாறு ஃபிரிவம ாண்டிடைம 
வகடடுக்்காண்டைார. ் ஜனரல ஃபிரிவமாண்வடைா 
ஆமணமய திருமபப்பற மறுக்கிறார. ஆபரஹாம 
லிஙகவனா, மீண்டும திருமப்பற உத்தரவிடுகிறார. 
அதமன, ஃபிரிவமாண்ட மீண்டும மறுக்கவ்வ, 
லிஙகன் அ்வரமீது ,  சடடை ரீதியில ான 
நடை்வடிக்மகக்கு உத்திரவிடுகிறார. ஃபிரிவமாண்ட 
மீ து  இ ரண்டு  வி ச ா ர மண க் குழு க் க ள 
அமமக்கபபடுகிறது. குழுவினது பரிந்துமரயின்  
அடிபபமடையில ஃபிரிவமாண்ட இராணு்வ 
்ஜனரல ்பாறுபபிலிருந்து கடடைாயமாக 
நீக்கபபடுகிறார.

ஒருபக்கம, உளநாடடு யுத்தம. மற்்றாருபக்கம 
அடிமம ஒழிபபு இயக்கத்தின் வபாராடடைம. 
இதற்கிமடைவய ஒரு சமரசத்தீரம்வ எடடும 
வநாக்கில லிஙகன் ஒரு தீரம்வ  1862 மார்ச -6 
ல நாடைாளுமன்ற அம்வயின் முன் ம்வக்கிறார. 
அதா்வது, ‘அடிமம உமடைமமயாளரகளுக்கு 
நஷடை ஈடு ்காடுத்துவிடடு, அடிமமகமள 
சுதந்திர மனிதரகளாக்கு்வது’ என்பதுதான் அது.  
இதமன நாடைாளுமன்ற உறுபபினரகள ஏற்க 
மறுக்கின்றனர. குடியரசுத்தமல்வரான லிஙகன், 
தமது சமரசத்திடடைத்திற்கு, ்சயல்வடி்வம 
்காடுபபதற்கு முன்னதாக, சில முன்வனாடடை 
நடை்வடிக்மககமள மகயி்லடுக்கிறார. அ்வற்றில 
மு க் கி ய ம ா ன து ,  1 8 6 2 ,  வ ம  ம ா த ம 
நாடைாளுமன்றத்தில நிமறவ்வற்றபபடடை, 
வீ டு களுடைன்  கூ டி ய  பண்மண க ம ள , 
அடிமமகளுக்கு ்வழஙகு்வதான சடடைமாகும. 
இ்சசடடைத்தின்படி, ஒவ்்்வாரு அ்மரிக்க 
குடிமகனும பதிவுக்கடடைணமாக 10 டைாலமர 
்காடுத்துவிடடு 160 ஏக்கர நிலம ் பற்றுக்்காளள 
்வமக்சய்தது. இ்சசடடைமானது ஒரு்வமகயில 
அடிமம முமறக்கு பதிலாக, சுதந்திரமான 
சுவயடமசயான வி்வசாய மற்றும பண்மணமுமறக்கு 
்வழி்வகுத்தது. இதுவபான்ற நடை்வடிக்மககள 
்பருமபகுதி கறுபபரகள மற்றும ் ்வளமளயரகளின் 

ஆதரம்வப்பற்ற பின்னணியில, 1862, ் சபடைமபர 
22 ல லிஙகன் தனது அரசின் அடிமம ஒழிபபு 
பி ர க டை ன த் ம த  ் ்வ ளி யி ட டை ா ர . 
அபபிரகடைனமானது, ‘1863 ஆம ஆண்டில நமது 
பிரபு (இவயசு)வின் பிறந்த நாளான ஜன்வரி முதல 
நாளிலிருந்து ஐக்கிய அ்மரிக்காவின் எந்த்்வாரு 
ம ா நி ல த் தி ற் கு ள ளு ம  அ டி ம ம க ள ா க 
ம க ய ா ள ப ப ட டை ்வ ர க ள  அ ம ன ்வ ரு ம 
என்்றன்மறக்கும சுதந்திரமான்வரகள’ என்றது.

இ பபி ர கடைனம  கு றி த் து ,  க று ப பின 
அடிமமஒழிபபின் தமல்வரான ஃபிர்டைரிக் 
டைக்ளஸ் கூறுமகயில, ‘இந்த நியாயமான 
பிரகடைனத்மத நிமலத்ததன்மம ்காண்டைதாக 
ஆக்கு்வதற்காகவ்வ நாம இந்தக் காலத்தில 
்வாழகிவறாம என்று உரக்கக் கூவிடை வ்வண்டும ’ 
என்கிறார. ஐக்கிய அ்மரிக்காவின் ஒற்றுமமமய 
நி ம ல ந ா ட டு ்வ தி லு ம ,  த ங க ம ள 
அடிமமமுமறயிலிருந்து விடுவித்துக்்காள்வதிலும 
கறுபபின மக்கள வநரடியாகவும, தீரமானகர 
சக்தியாகவும பஙகாற்றினாரகள என்றால அது 
மிமகயலல. ஐக்கிய அ்மரிக்காவின் உளநாடடு 
யுத்தத்தில மடடும 1,85,000 கறுபபின வீரரகள 
பங்கடுத்து அதில 38,000 வபர தன்னுயிமர 
இழந்திருக்கின்றனர என்பது குறிபபிடைத்தக்கதாகும.
சுதந்திரபவபாருக்கு பிறகான மறுகடடுமான 
காலத்தில, அடிமமமுமற ஒழிக்கபபடடை 
்தன்பகுதியில, முதலாளித்து்வ உறவுகமள 
்வளரக்கவ்வண்டியிருந்ததால, அதற்வகற்ற 
உ ற் ப த்தி க் கருவிகள  ம ற்றும  சு த ந் தி ர க் 
கூ லி த் ் த ா ழி ல ா ளி  மு ம ற யி ம ன 
நமடைமுமறபடுத்து்வதற்கான இயக்கம ஒன்று 
்தாடைஙகபபடடைது. இதனூடைாக, ஏற்கனவ்வ 
கறுபபினத்த்வரகள எழுபபி்வந்த உழுப்வனுக்வக 
நிலம ்சாந்தம எனும வகாரிக்மகயுமகூடை 
மீண்டும  ்வலு்வமடைந்தது. அடிமமமுமற 
ஒழிந்தது மடடுமின்றி, இபவபாது, மகயிலிருக்கும 
நிலமும பறிவபாய்விடும என அஞசிய ் தன்பகுதி 
நில உடைமமயாளரகள கடுமஆத்திரம ் காண்டைனர. 
இந்தபபின்னணியிலதான் 1865 ஏபரல 14 ஆம 
வததியன்று மாமல வ்வமளயில,தமலநகர 
்வாஷிஙடைனில அ்மரிக்காவின் குடியரசுத்தமல்வர 
ஆபரஹாம லிஙகன்,  ஃவபாரடு அரஙகில 
ந ாடைகம பா ரத்துக்்காண்டிருந்தவபாது 
சுடடுக்்காலலபபடுகிறார.
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லிஙகனின் மமறவுக்குபபிறகு, குடியரசுத்தமல்வர 
்பாறுபவபற்ற ஜான்சனுக்கு அ்வரது குடியரசுகடசி, 
முதலாளித்து்வ ஜனநாயக்வாதிகள, ் ்வளமளயின 
்தாழிலாளரகள, வி்வசாயிகள ்வரத்தகரகள, 
உளளிடடை பலவ்வறு தரபபு மக்கள ஆபபிரிக்க 
அ்மரிக்க மக்களின் வபாராடடைத்திற்கு துமண 
நின்றனர. இந்நிமலயில, 1865 டிசமபரில, 
லிஙகனின் அடிமம ஒழிபபு பிரகடைனத்திற்கு 
அரசியல சாசன 13 ்வது திருத்தம. அடுத்து 1866 
ஜூனிலஅ்மரிக்காவில பிறந்த அமனத்து 
குடிமக்களுக்கும குடியுரிமம ்வழஙகும 14 ்வது 
சடடைத்திருத்தம. பின்னர, அமனத்து ஆபபிரிக்க 
அ்மரிக்கரகளுக்கும வதரதலில ்வாக்களிக்கும 
உரிமமமய 1868 ஆம ஆண்டினது சடடைத்திருத்தம 
உறுதி ்சய்தது.

உளநாடடு யுத்தம முடிந்த மகவயாடு, அரசால 
முன்்னடுக்கபபடடை மறுகடடுமான இயக்கமானது 
18 6 6 முதல 18 7 7  ்வமரயில நடைந்தது .
இக்காலகடடைத்தில முன்னாள அடிமமகளின் 
உரிமமகள மீது அக்கமற ்காளளாது 
அரசாஙகத்தினர அலடசியம காடடினர.
இந்நிமலயில,ஆபபிரிக்க அ்மரிக்கரகள மீது 
இன்்வறி எனும புதிய தாக்குதல குறிபபாக 
்தன்பகுதியில ்வாழும நில உடைமமயாளரகளால 
முன்னிமலபபடுத்தபபடடைது இதற்கிமடைவய, 
்தன்பகுதி நில உமடைமமயாளர, மற்றும 
பி ற் வ ப ா க் கு  ஆ ம ல த் ் த ா ழி ல ா ள ர 
ஆசிர்வாதத்வதாடு ‘கு க்ளாக்ஸ் க்லான்’ என்ற 
பயஙகர்வாத அமமபபு அஙகிருக்கும ஆபபிரிக்க 
அ ் ம ரி க் க ர க ம ள யு ம ,  அ ்வ ர க ள து 
் ்வ ள ம ள யி ன க் கூ ட டை ா ளி க ம ள யு ம 
அ்சசுறு்வதற்காக தமலதூக்கியது. இ்சசூழலில, 
1867 ல அரசியல சாசனபவபரம்வக்கு வதரதல 
நமடை்பறுகிறது. ஆபபிரிக்க அ்மரிக்கரகள 
முதன்முமறயாக வதரதலில பஙகு்காண்டு 
14வபர அ்மரிக்க நாடைாளுமன்றத்திற்கும, 2 வபர 
்சனட அம்வக்கும வதரந்்தடுக்கபபடுகின்றனர.
மறுகடடுமான காலத்தில, தஙகளுமடைய 
்்வளமளக்கூடடைாளிகளுடைன் இமணந்து 
ஆபபிரி க் க  அ்மரி க் க ர கள  நடை த்திய 
வபாராடடைஙகளின் காரணமாக அ்வரகளுமடைய 
குழந்மதகள ்பாதுபபளளிகளில கலவிகற்கும 
உரிமமமயப்பற்றனர. ்பாதுபபளளிகளில 
வசரந்து படித்த கறுபபின மாண்வரகளின் 
எண்ணிக்மகயானது, 1860 களில 500 ஆக 
இருந்து, 1877 களில 5 லடசமாக உயரந்தது.

ஐக்கிய அ்மரிக்காவின் ்தன்பகுதியில, 
்்வளமளயினரகளின் பயஙகர்வாத அமமபபானது, 
அரசின் உதவிவயாடு ஆபபிரிக்க அ்மரிக்கர 
மற்றும அ்வரகளது ் ்வளமளயின ஆதர்வாளரகள 
மீது தாக்குதல ்தாடுக்கின்றது. அவதவபான்று, 
ஐக்கிய அ்மரிக்காவின் ்வடைபகுதியிலும 
ஆபபிரிக்க அ்மரிக்கரகளின் மீது இன்்வறி்வாதம 
முன்்னடுக்கபபடுகிறது. அதுமடடுமின்றி, 
வ்வமல, ஊதியம மற்றும கலவியிலும பாரபடச 
அணுகுமுமற  கமடைபிடிக் க ப படுகி றது . 
அதுமடடுமலலாது, அ்மரிக்கா முழுமமக்கும 
்தாழிலாளி ்வரக்கம நடைத்திய 8 மணி வநர 
வ்வமலக்கான வபாராடடைத்திலகூடை ஆபபிரிக்க 
அ்மரி க் க ர க ள  இமணக் க ப படை வ்வ ா , 
ஈரக்கபபடைவ்வா இலமல.

இதன்பின்னர 1905 ஆம ஆண்டு ஜூமலயில, 
அ்மரிக்க ஏகவபாக முதலாளியத்மதயும, 
வதாடடை உடைமமயாளரகமளயும எதிரத்து 
நிற்பதற்காக, ’நயாகரா’ எனும தீவிர்வாத 
இயக்கமஆபபிரிக்க அ்மரிக்கரான டூவபாயஸ் 
முயற்சியால ்தாடைஙகபபடுகிறது. இதன் 
வநாக்கம, ஆபபிரிக்க அ்மரிக்கரகளின் 
நியாயமான உரிமமகமள ்்வன்்றடுக்க 
வபாராடடைத்மத முன்்னடுத்து அமமக்கமள 
ஒ ன்று ப டு த் த வ ்வண்டும  எ ன் ப து த ா ன் .
உரிமமக்காகவும , இன்்வறி உளளிடடை 
அமனத்து்வமகயான பாரபடசத்திற்கும , 
்காடுந்தாக்குதலுக்கும எதிராக இன்றளவும 
(2020) எவதா ஒரு்வமகயில ஆபபிரிக்க 
அ்மரிக் க ர கள  வப ா ர ாடிக்்க ாண்வடை 
இருக்கின்றாரகள! 

இன்மறய  ஐ க் கிய  அ்மரி க் க ாம்வ 
உ ரு ்வ ா க் கி ய தி ல  அ டி த் த ள ம ா க வு ம , 
முது்கலுமபாகவும ்சயலபடடு பாடுபடடை 
ஆபபிரிக்க அ்மரிக்ககரகளிடைம இன்றளவிற்கும 
்்வளமளயின ஆதிக்கத்த்வரகள நியாயமாக 
நடைந்து்காளளவிலமல என்பமத அ்மரிக்காவில 
நடைக்கும சமப்வஙகள திருமபத்திருமப 
உணரத்திக்்காண்வடையிருக்கின்றன. தஙகளுமடைய 
த னி ப ப ட டை  சு த ந் தி ர த் ம த ப ் ப ற் ற 
க று ப பி ன த் த ்வ ர க ள ,  அ ர சி ய லி லு ம , 
்பாருளாதாரத்திலும இன்னும தஙகளது 
எஜமானரகமளவய சாரந்திருக்க வ்வண்டியிருபபது 
என்பது வசாகந்தான். 

      l
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்கௌர்வமான ் பாருளாதார நிமலயிலும, 
சுயமரியாமதயான வ்வமல நிமலயிலும 
்வாழ்வதில, அடிமடடை நிமலயில, எஙவகவயா 
கி டை ந் த  அ ர சு  ஊ ழி ய ர க ளு க் கு 
விழிபபுணரவூடடி, தடடி்யழுபபி, 
அ்வரகளுமடைய ்வாழவில மலர்சசிமயயும, 
முன்வனற்றத்மதயும காண ம்வக்க, அயராது 
ப ா டு ப ட டை  மு ன் வ ன ா டி த் 
தமல்வரகளில முக்கியமான்வரகளில 
ஒரு்வரான ‘DL’ என எலவலாராலும, 
அன்புடைனும, உரிமமயுடைனும, 
அமழக்கபபடடு ்வந்த வதாழர. D. 
லடசுமணன் இன்று நமமுடைன் 
இலமல.

சில ்வருடைஙகளுக்கு முன்பு 
திருபபூர DC அலு்வலகத்தில 
அ்வருடைன் கல ந்துமரய ாடிக் 
்காண்டிருந்தவபாது எஙகள வப்சசு 
‘சுற்றுபபுற்ச சுகாதாரம,’ மற்றும 
‘ வ ந ா ய்  ் ந ாடிகள ’  ப க் கம 
திருமபியது அபவபாது அ்வர 
வ ச ா வி ய த்  யூனி யனின்  க ஜ் 
க்ஸ்தானத்தில ‘அலமா-அடடைா’ 
என்கிற இடைத்தில 1978 ்சபடைமபரில 
‘எலவலாருக்கும சுகாதாரம’ என்கிற உயரந்த 
வநாக்கத்துடைன் ஒரு சர்வவதச மாநாடு 
நமடை்பற்றது. அதில 134 நாடடுப 
பிரதிநிதிகளும 6 7  உலக சுகாதார 
அமமபபுகளின் பிரதிநிதிகளும கலந்து 
்காண்டைாரகள. அதில ஒரு பிரகடைனம 
்்வளியிடைபபடடைது அதுதான் ‘அலமா-

அடடைா பிரகடைனம’ அதில, ஒவ்்்வாரு 
நாடும தன்னுமடைய பிரமஜகளுக்கு சத்தான 
உணவு, சுகாதாரமான தண்ணீர சுகாதாரமான 
தாய்-வசய் நலம, வநாய் எதிரபபாற்றல, 
மருத்து்வ சிகி்சமச ்வசதி வதம்வயான 
மருந்துகள கிமடைக்கும ்வசதி ஆகிய 
அடிபபமடையான ்வசதிகமள 2000க்குள 

்சய்து ் காடுக்க வ்வண்டும என பிரகடைனம 
்சய்யபபடடைது. அது நமடைமுமறக்கு 
்வந்திருக்க வ்வண்டும. ஆனால, 1977இல 
இத்தாலியில நமடை்பற்ற, ராக்்பலலர 

ஃபவுண்வடை்ஷன் நடைத்திய மாநாடடில 
‘அலமா-அடடைா பிரகடைனம’ நமடைமுமறக்கு 
சாத்தியமிலலாதது என நிராகரிக்கபபடடு 
சுகாதாரம-சிகி்சமச ்வசதி உளளிடடை 

நிசார் அகமது

அரசு ஊழியர்களின் ஆசான்…
த�ாழர த�.லட்சுமணன்

அஞ்லி
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அமனத்தும பன்னாடடு மககளுக்கு அரசுகள 
தாமர ்வாரத்தன. அதன் ்காடிய 
விமளவுகளதான் ‘்தாற்றுவநாய்கள ’ 
‘மரணஙகள ’ என்றார. ஒரு வி்ஷயம 
வபசுமவபாது அது சமபந்தபபடடை பல 
வி்ஷயஙகமள நிமனவில ்காண்டு ்வந்து 
கற்றுக் ் காடுக்கும அ்வருமடைய ஆற்றமலக் 
கண்டு நான் வியந்து வபாவனன்.்வாழவில 
எ த் த மன வ ய ா  இன்னல கமள யு ம , 
இடைரபாடுகமளயும, சந்தித்து, அசராமல, 
அரசு ஊழியரகமள ஒன்று திரடடி ்்வற்றி 
கண்டை அ்வரால ்காடிய ்காவரானா 
ம்வரம்ஸ எதிரத்து ்்வற்றி ்பற 
இயலவிலமல. ஏவனா அரசுகளின் மீதுதான் 
வகாபம ்வருகிறது.

அரசு ஊழியர இயக்கப பணிகளில நான் 
1978களில ஈடுபடை ஆரமபித்த து்வக்க 
காலத்திவலவய வதாழர. DLஐப பற்றி 
அறி ந் து  அ்வம ர க்  க ாண  ஆ்வல 
்காண்டிருந்வதன். அ்வமர, நான், முதன் 
முதலாகப பாரத்தவபாவத அ்வருமடைய, 
எளிமமயான, அவத வநரம கமபீரமான 
வதாற்றம என்மன க்வரந்திழுத்தது. சமீப 
காலம ்வமரயிலும அவத எளிமமமயயும, 
கமபீரத்மதயும, அ்வரிடைம நான் பாரத்து 
வியந்து வபாயுளவளன். கூடடைஙகளிலும, 
்வகுபபுகளிலும, அ்வர தன்னுமடைய 
கருத்துகமள முன் ம்வத்து, என்மனப 
வபான்ற புதிய இமளஞரகளுக்கு புரிய 
ம்வக்கின்ற வபாது, அ்வருமடைய ஆழமான 
சமூக, ்பாருளாதார, அரசியல அறிம்வப 
பாரத்தும வியந்துளவளாம.அரசு ஊழியர 
இயக்கத்திற்கு புத்துயிர ஊடடைவும, வசாரந்து 
வபாய் வசாமபிக் கிடைந்த அரசு ஊழியரகளுக்கு 
உணரவூடடி அ்வரகமள தடடி்யழுபபி 
ஒன்றுபடை ம்வக்க அ்வர ஆற்றியுளள 
பஙகளிபபு அசாத்தியமானது. காலநமடைத் 
துமறயில பணியாற்றிய அ்வர, தன் சாரந்த 
துமறவயாடு தன் சஙகப பணிகமள சுருக்கிக் 
்காளளாமல, பரந்துபடடை அரசு ஊழியர 
அரஙகில ம்வரமவபால ்ஜாலித்தார.

வகாரிக்மககமள வதடிக் கண்டுபிடித்து, 
அ்வற்றிற்கு ஒரு ்வடி்வம ்காடுபபதிலும, 
பின்னர அந்த வகாரிக்மககளின் அ்வசியத்மத 
ஊழியரகளுக்கு உணரத்தி, அ்வரகமள, 
வபாராடடைக் களத்திற்கு ்காண்டு 
்வரு்வதிலும, அ்வரிடைம அலாதியான திறமம 
இருந்தது. அதிகாரிகமளயும, அரமசயும 
வகாரிக்மககளின் பக்கம திமச திருமபி 
பாரக்க ம்வக்க அந்தக்காலத்திவலவய அ்வர 
புதிது புதிதான ,  விதவிதமான பல 
வபாராடடைஙகமள நடைத்தியுளளார. கருபபு 
முக்காடடு ஊர்வலம காலநமடைகமள 
ம்வத்து ஊர்வலம, குரஙகின் மகயில 
வகாரிக்மக மனும்வக் ்காடுத்து அமத 
அதிகாரியிடைம, ்வழஙகும வபாராடடைம என 
பல வப ா ர ாடடைஙகள பலருமடைய 
க்வனத்மதயும க்வரந்துளளன.

அரசு ஊழியர இயக்க ்வளர்சசியின் 
ஒவ்்்வாரு கடடைத்திலும வதாழர DL இன் 
பஙகளிபபு சிறபபானதாக இருந்துளளது. 
சஙக ஜனநாயகத்திற்கான வபாராடடைத்மத 
கூர மழுஙகாமல நடைத்தும அவத வநரத்தில 
ஒற்றுமமமய, உரு்வாக்கி, அமத கடடிக் 
காத்து முன்்னடுத்து்ச ்சல்வதிலும, அ்வர 
க்வனமாக இருந்தார.

அரசு உழியரகளின் வகாரிக்மககளின் 
நியாயஙகமள முன்்னடுத்து ம்வக்கவும, 
அரசு ஊழியரகளிமடைவய சரியான சமூக-
்பாருளாதார-அரசியல விழிபபுணரம்வயும, 
ப ற்மறயும ,  ஏற்படுத்த  ம்வக்கவும 
்தாடைஙகபபடடை ‘அரசு ஊழியர’ மாத 
இதழில ஆசிரியராக பல ஆண்டு காலம 
அ்வர முன்வனாடித் தமல்வரகளுடைன் 
இமணந்து பணியாற்றியுளளார. ‘இள்வல’ 
என்கிற ்பயரில அ்வர எழுதிய பல 
க ட டு ம ர க ள  அ ன் ம ற ய 
இமளஞரகளுக்கு,உணரவும மதரியமும 
ஊடடும மக ஆயுதஙகளாக த்வழந்துளளன. 
ஒரு குறிபபிடடை ஆடசிக் காலத்தில, 
ஒருகுறிபபிடடை சூழலில வபாராடு்வது 
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சாத்தியமா? வபாராடினால ்்வற்றி 
கிமடைக்குமா? என்கிற தயக்க்மலலாம 
வதாழர DL இடைம இருந்ததிலமல. 
‘களத்திற்கு்ச ்சலவ்வாம’ ‘ஒற்றுமமமய 
உரு்வாக்குவ்வாம’ ‘இறுதி ்வமர உறுதியாகப 
வபாராடுவ்வாம’ என்கிற தாரக மந்திரத்மத 
முன் ம்வத்து தயக்கமிலலாமல வபாராடை 
தூ ண் டு ்வ ா ர ,  து ம ண  நி ற் ப ா ர . 
வபாராடடைத்தின் இறுதியில ்்வற்றி 
கிமடைக்கும, முன் ம்வத்த வகாரிக்மககளில 
ஒன்றிரண்டைா்வது நிமறவ்வறும. ‘முடியாது’ 
‘வ ்வண்டை ா ம ’ எ ன  ஆ ர ம ப த் தி ல 
தயஙகிய்வரகள ‘இது எபபடி சாத்தியமானது’ 
என திமகத்து நிற்பாரகள. வதாழர DL  
அரசுபபணிமய ராஜிநாமா ்சய்துவிடடு 
்பாதுவுமடைமம அரசியல இயக்கத்தில 
தன்மன இமணத்துக் ்காண்டு உயர 
் ப ா று ப பு க ளி ல  க டைம ம ய ா ற் றி க் 
்காண்டிருந்தவபாதிலும அரசு ஊழியர 
இயக்கத்தின் மீதும, அதன் ்வளர்சசியின் 
மீதும அக்கமற காடடி ்வந்தார. அரசு 
ஊழியர மாநாடுகளிலும ,  சிறபபுக் 
கருத்தரஙகுகளிலும, பஙவகற்று, ்வழிகாடடி 
உதவியுளளார. கருத்தரஙகுகளில அ்வர 
ஆற்றிய கருத்துமரகள பலருக்கும 
பாடைஙகளாக அமமந்தன.

வதாழர DL அரசுபபணியில இருந்த 
காலத்திலும சரி அதன் பின்னர அரசியல 
பணியில முமமுரமாக இருந்தவபாதிலும சரி 
எந்த ஊருக்கு்ச ்சன்றாலும, அந்த ஊரில 
உ ள ள  அ ர சு  ஊ ழி ய ர  ச ங க 
முன்வனாடிகளுடைனும, முன்னணியினரிடைமும 
்தாடைரபு்காண்டு, அ்வரகமள ்வர்வமழத்து, 
நலம விசாரித்து அறிவுமர ்வழஙகி, 
உற்சாகமூடடு்வார. அவதவபால உணரவும, 
துடிபபும ்காண்டை இமளஞரகமள 
கண்டைறிந்து அ்வரகமள வமமபடுத்தி, 
அ்வரகமள சிறந்த தமல்வரகளாக பரிணமிக்க 
ம்வபபதில, க்வனமும, அக்கமறயும 
காடடு்வார.

மாநாடுகளிலும, வகமபகளிலும, அ்வர 
எலவலாருடைனும ஒன்றாகத் தஙகி, பழகி, 
புதிய தமலமுமறயினருடைன் அனுப்வஙகமள 
பகிரந்து ்காள்வார. இரவு ்நடுவநரம 
எஙகளுடைன் அள்வளாவிவிடடு, காமலயில 
நாஙக்ளலலாம அயரந்து உறஙகிக் 
் க ா ண் டி ரு க் கு ம வ ப ா து ,  அ ்வ ர 
எலவலாருக்கும முன்பு எழுந்து, குளித்து 
தயாராகி, ஏவதனு்மாரு புத்தகத்மதவயா 
அன்மறய ் சய்தித்தாளகமளவயா ்வாசித்துக் 
்காண்டிருபபார ‘எபபடி வதாழர ’ 
உஙகளால முடிகிறது? என வகடடைால 
பிராக்டீஸ் பண்ணினால எலலாம தானாக 
்வரும என அசாலடைாக ்சால்வார. 
்வாசிபபுப பழக்கத்மத எஙகளிடைம 
உரு்வாக்கிய சில தமல்வரகளில அ்வரும 
ஒரு்வர.

அ்வருடைன்  ப ழ கி ய  க ா ல த் தி ல , 
பகிரந்து்காளளத்தக்க சு்வாரஸ்யமான, 
்நகிழ்வான பல நிகழவுகள உண்டு. 
அற்புதமான திறமமகளுடைன், அக்கமறயுளள 
கூடிய ஆசான்களில ஒரு்வராகத் திகழந்த 
வதாழர  DL இன்று நமமுடைன் இலமல, 
ஆனால, அ்வர தன்னுமடைய ்வாழநாள 
்நடுகிலும, நமக்கு கற்றுக் ்காடுத்த 
அருமமயான சமூக-்பாருளாதார அரசியல 
பாடைஙகள என்்றன்றுமநமக்கு ்வழிகாடடிக் 
்காண்வடை இருக்கும. மக பிடித்து, வதாள 
பற்றி, கடடியமணத்து, நடபும, வதாழமமயும 
பராடடி பழகிய, பண்பான வதாழருடைனான 
பழக்கத்மத ்வாழவில என்்றன்றும 
மறக்கவ்வ இயலாது.

திருபபூருக்கு ்வருமவபா்தலலாம, 
என்மன ்வர்வமழத்து, நலம விசாரித்து 
‘ஆவராக்கியமாக சிந்தி’ ‘ஆவராக்கியம 
தன்னால ்வந்துவிடும’ ‘நாம ்வாழ்வது 
வ ப ானஸ்  க ா லம ’ இரு க்கும்வம ர   
உமழத்துக்்காண்வடை இரு என அறிவுறுத்த, 
அக்கமறயான வதாழர DL இலமலவய…

      l
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மனிதரகளின் ்வாழவியமல அ்வரகளின் 
்வாழக்மகயினூடைாகப வபசும கவிமதகள 
அவ்்வபவபாது எதிரபடடுக் ்காண்டுதான் 
்வருகிறது. எழுத்து ்வமகமமமய ஜனரஞசக 
எழுத்து, தீவிர எழுத்து என பிரித்துக் 
்காண்டைால, ஜனரஞசக எழுத்மதப படிக்கும 
்வாசகமனத் தீவிர எழுத்துக்களின் பக்கம 
்காண்டு ்வரும லா்வகம சிலரின் எழுத்துக்கள 
்சய்யும. தமயந்தியின் எழுத்துக்களுக்கு 
அ ந் த த்  த ன் ம ம  இ ரு க் கி ற து . த ன் 
சிறுகமதகளால தனி க்வனத்மத ஈரக்கும 
தமயந்தி ‘என் பாதஙகளில படைரும 
கடைல‘்தாகுபபின் ்வழியாக கவிமதகளுடைன் 
எதிரபபடுகிறார. 

தமயந்தியின் கவிமதத் வதரவும, அமத 
்வமகபபடுத்திய முமறயும இடைம்பற்றுளள 
கவிமதகளும தனித்து்வமாக இருக்கிறது. 
்தளிவுடைனும, தீரக்கத்துடைனும,எதன் 
்பாருடடும புறக்கணிக்க முடியாத சமகாலக் 
கவிமத ஆளுமமயாக எதிரபபடுகிறார. 
இமதவய ‘அமலகள இன்று காமல எனக்குள 
நு ம ழ ந் த ன ,  ந ா ன்  க ம ர கி வ ற ன் . 
உபபுக்கரிக்கிறது, என் ஆன்மாவில சும்வ 
ஏறுகிறது‘ என்கிறார இயக்குனர மிஷகின் 
முன்னுமரயில.

ஒரு சிறு அகல இன்று காகல 
என் தூக்கததினுள் நுகழநது 
்வாசல்களற்ற என் கனவில் 
எப்படி உள்வள ்வந்தப்தன         
ப்தறிவனன் 
பபருஙக்டலின் சிறுதுளிகய 
சுமக்கும் வபா்தான எக்ட 
கூ்டகல 

சமாளிக்க இயலாது 
்தடுமாறுககயில் 
ப்தாகலவபசி அகழப்பபான்று 
வகடகிறது 
யாவரா வபர் ப்தரியாது அகலயக்தத 
்தழுவுது
யாருமற்ற ககரயில் 
்தனிததிருக்கும் உலகில் 
இறகக நீடடும் பறக்வ 
ஒரு்வாகன உரு்வாக்குமா 
அகலயி்டம் வகடகிவறன் 
கிழிததுக் குருதியாக்கும் 
யாருமற்ற உணர்வின் கததி முகனயில் நின்று 
அகல சிரித்தது 
ஓகசகள் அற்று 
்தனிததிருக்கும் பபருஙக்டகல 
மனி்தர்கள் விடடுச பசல்லும் 
இரவில் கணடிருக்கிறாயா என்றது 
என் மீப்தல்லாம் நுகரக்கப் பார்க்கிவறன் 
பபருஙக்டலின் வமல் ்தடுமாறாது நிற்கிவறன் 
க்டலின் துகணயாய

இதயம் நனைக்கும் கடல்
நூல் அறிமு்கம்

ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு

டிஸ்க்வரி புக் வபலஸ் 
ரூ. 64, பக்கம 55
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்ஜன் கவிமதகள இயற்மக அறிதமல 
ஆன்மீக ்வழிகாடடுதலாக முன்ம்வக்கும. 
அரபி,சூபி கவிமதகளும இயற்மகமய அந்த 
்வமகயிவலவய அணுகுகின்றன. கவிமதகளில 
இ ய ற் ம க யி ன்  ்வ ா ழ வி ய ம ல யு ம , 
இயக்கத்மதயும, அதன் விந்மதயான 
வபாக்மகயும காலகளில ஏறிய ஈரம வபால 
தமயந்தியின் நமடையில ்வழிந்வதாடுகிறது. 
கடைலும ,  கடைலமலகளும ,  ஈ ரத்தின் 
அமடையாளஙகளாக மாறி எதிரபபடடுக் 
்காண்வடை இருக்கிறது .புற்வயமான 
சித்தரிபபில துலலியமான உரு்வஙகளின் ்வழி 
எதிரபபடுபம்வ, அக்வயமான சித்தரிபபில 
அரூபமான அலகுகள ்வழி ் ்வளிபபடுகிறது. 

நிரம்பி நிரம்பி ்வழிந்தாலும் 
ஒரு துளி கூ்ட எடுததுப் வபாக 
   முடியாது 
   ்வாழ்க்ககயும் க்டலும்

காலம, ்்வளி, இயற்மக, தற்்சயல, 
பயணம, உறவுகளின் உள்சசிக்கல என  
கவிமதயின் பலவ்வறு ஆதார சாத்தியஙகள 
அதன் மமயத்தில க்வனமாக்ச சூழன்று 
கவிமதகமள முன்்னடுத்து்ச ்சலகிறது.

பநகிழ்்தலில் நகக்கீறல் 
என் வீடடு நிலாவில் என் கூடடுப்பறக்வயின் 
கால் ்த்டததில் ஏதுமில்கல நிழல் 
கவிக்த பநயயும் வநரம் 
்வார்தக்தகளின் கிழிசலில் 
்வழியுபமன் உணர்வு 
எடடிப் பார்க்கும் ப்வயில் 
கப்பலின் மூன்றா்வது ்தாளததில் 
ஏதுமில்கல நீரின் ்த்டயம் 
பபாயகளின் ்வரலாற்றில் 
வபார்களில் ப்வட்டப்படும் 
ஆடுகளுக்வகது கழுததில் ரத்தம்? 
எருக்கஞ் பசடியில் பசும்பாபலன 
கக்தகள் புழஙகும் 
புழக்கக்ட கிணற்றடி முற்றம் 
்தாணடி நீளும் ்வானம் 
நகக்கண துணடுகளாய…

கண் முன் ் தரியும, மககளில அகபபடும 
அமனத்துப ்பாருடகமளயும இழுத்து 
ம்வத்து விமளயாடும குழந்மத, தனது அக  
உலகுடைன் பிமணந்த சில குறிபபிடடை 
் ப ா ம ம ம க ம ள வ ய  எ ப வ ப ா து ம 
பிடித்திருக்கும .  அபபடிய ான ஒரு 
்பாமமமமயப வபால இருத்தல சாரந்த 
அமசஙகளுடைன் ் பரிதும பின்னிப பிமணந்து 
நிற்கிறது தமயந்தியின் அகம

அந்த அகல என்கன வநாக்கித ்தான் ்வருகிறது 
ஒரு மரணததின் எஞ்சிய கக்டசிததுளிவபால… 
க்டலற்ற அகலபயான்றால் என் கால்கள் 
நகனயவில்கல 
மார்பின் ப்வக்ககயில் மடிநது விழுது ஈரம் 
ஆனாலும் பசால்லிக் பகாள்ளத்தான் வ்தாணுது 
என் கால்களின் கீழ் க்டபலான்று 
்த்வமிருக்கிறப்தன…

எளிய சிறு நிகழவின் அ்வதானிபபுகள 
முழுமம நிமறந்த கவிமதகளாக உருப்பற்று 
எழு்வது, உ்வமமகமளயும, உரு்வகஙகமளயும 
தாண்டி ்சாற்சிக்கனம, எளிமமகளால 
கவித்து்வம நிமறந்த சித்திரமாக விரிகிறது. 
மமலயின் முகடடின் மீது ்சாலலின்றித் 
தவிக்கும கவிஞன் முன் அ்வன் மூ்ச்சாலி 
மூலம உருப்பறும ்சாற்கமளபவபால, 
்வாழவியல நிகழவுகளின் எளிய காடசிகள 
கவிமதகளாக ்்வளி்சசம பாய்்சசுகிறது 

ப்வளிசசம் ப்வளிசசபமன 
வ்தடி அகலநது 
சி்தறிய கணணாடிச சில்லில் 
அக்டயாளம் கண்டால் 
அது இருடடுச சில்

நவீனத்து்வம வபசும, காலத்தின் முன் 
காதல உணரவு இயற்மகயின் துமணயுடைன் 
கூரமம அமடைந்து ்காண்வடை இருக்கிறது. 
க ா த ல  மனம  ச ா ர ந் த  அழகுடைன் 
்்வளிபபடடைாலும, சாரம நிமறந்த 
இருபபாகவ்வ இருந்து ்காண்டிருக்கிறது. 
அமத கவிமதகள மிக லா்வகமாக 
முன்்னடுத்து்ச ்சலகின்றன.



65புதிய புத்தகம் பேசுது | செப்டம்ேர், 2020

எஙவகா எ்வன் கூ்ட்வா்வது 
்வாழ்நது பகாள் 
பிள்கள பபற்றுக் பகாள் 
சகமததுத துக்வததுப் பபாடடுக் பகாள் 
என்கனக் கா்தலிததுத ப்தாகலத்தாயா? 
அக்த மடடும் பசால்லிச பசல்
அநநிய நதியாய பாயுது கா்தல் 
ஒரு எறும்புக்கடியாய மனசுள் என்ன பசயய? 
கா்தலிக்கத ப்தரிகிறது 
கா்தல் பசயயத ப்தரியவில்கல

காலமும ் ்வளியும அனுப்வ மண்டைலத்தில 
நிகழத்தும மாயஙகளாக இருக்கிறது சில 
கவிமதகள. தத்து்வ அடுக்குகளுக்குள அம்வ 
அமர ந்து  இமளபப ாறி ்ச  ் சல்வது 
தனித்து்வமாக இருக்கிறது.புமகபபடைஙகளில 
ஒளிரும காடசி்ச சடடைஙகள காலத்தின் ஒரு 
கணத்மத உமறய்ச்சய்்வது வபால 
உணரவுகமளயும காடசிபபடிமஙகமளயும 
காலம கடைந்த அனுப்வப பதி்வாக மாற்றுகிறது 
கவிமதகள.

அந்த பமௌனப்பள்ளத்தாக்கில் 
ஒளிநதிருக்கிறது
ஓலஙகளற்ற நிழல் ஒன்று 
குருதி ப்டர்நது 
நதிபயான்று அ்தன் மீவ்த 
ப்டர்நது வபாககயில் 
பநளியுது நிழல் 
உ்தடக்டக்கவவிய உன் பற்கள் வபாவல

உடைலுக்கும உளளத்துக்குமான உறம்வ 
மு த ன் ம ம ப ப டு த் தி  எ ழு த ப ப ட டை 
க வி ம த க ம ள த்  வ த ர ந் த  ந ம டை 
்்வளிபபடுத்துகிறது. ்வவயாதிகத்தின் பாரம்வ 
்யௌ்வனத்தின் மீது குவி்வமத ்பண்களின் 
கண்களின் ்வழி அமடையாளபபடுத்துகிறார.

துணி காயப்வபாடு்வதில்
பபரிய கிழவிக்கு புலம்பலுணடு
பிரா்வ எஙகிடடுப்வபாடுற?
பபாருடகாடசி அப்பளம்வபால்
துணிக்கடில மகறசசுப் வபாடு

அ்வசரததுக்கும் மகனின்
ெடடிகயத துக்வத்ததில்கல 
என்பதில் ஏகப் பபருகம அ்வளுக்கு
மார்கப சுமப்பக்தவி்ட
பபரி்தானது அ்வளுக்கு
மகறப்பக்த மகறப்பது

எண்ணஙகள, உணரவுகளின் ்வழி ் பருகி 
ஒன்றிலிருந்து ஒன்்றன விரிந்து எழும 
மனநிமலயில உரு்வாகி ்வரு்வதலல 
தமயந்தியின் கவிமதகள. மாறாக அதற்கு 
எதிரதிமசயில,உணரவுகள அற்றுவபாகும 
நிமலயினின்றும வம்லழந்து ்வருபம்வ. ஒரு 
அனுமானம உரு்வாக்கும உணரவு நிமல 
அடைஙகும புளளியிலிருந்து உருப்பருகிறது.

என் நாவில் ப்வணபணய ்த்டவிய 
பராடடித துணடுகள் ஏதுமில்கல 
என் முகம் முன் சமரசமற்ற புன்னகக இல்கல 
இலக்கற்ற பறக்வயின் வ்த்டலும் 
இரக்கமற்ற புறக்கணித்தலும் 
நிகழ்ந்த ்வணணவம உள்ளது 
உயிரின் வ்வர்களில் ரணஙகள் நுகரக்கும் 
வபாதில் 
இன்பனாரு நிலம் உஙககள வபாஷிக்கடடும் 
நன்றி

பலவ்வறு கால கடடைஙகளில பலவ்வறு 
நிமலகளில மீண்்டைழும உணரவுகள 
மன தின்  ஒளிய ா ல  க விம த க ள ா க 
்்வளிபபடடு்ச  சி தறுகிறது . எவ்வித 
அலஙகாரஙகளும, ஒபபமனகளுமின்றி 
்வழித்துமணயாய், உமரயாடைலுடைன் சக 
பயணியாகவ்வ உடைன் ்வருகிறது கவிமதகள. 
எண்ணஙகளால உந்தபபடடை ்மாழி, ஒரு 
உமறந்த  அமமதிமய படிபப்வர மனதுள 
உருகி ்வழிந்து உரு்வாக்குகிறது. 

மிகுந்த புரிதவலாடு கவிமதகமள 
அணுகு்வது ஒரு கமல. அந்த ்வமகயில 
தமயந்தியின் கவிமதகள ஆழந்த புரிதமல 
ஏற்படுத்தித்தரவ்வ ்சய்கிறது.    
      l
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கல்வியின் வநாக்கம்

கலவி வநாக்கம மனிதவநயத்வதாடு கூடிய 
ஜனநாயக சமத்து்வ, சமயம சாராத சமூகத்மதக் 
கடடி எழுபபு்வதாகும.  தனிமனிதனுள 
பும த ந் திரு க்கும  முழு  ஆளுமமமய 
்வளரத்்தடுபபதும இதமன ் மாத்த சமூகத்தின் 
நலனுக்குப பயன் ்பறம்வபபதும கலவியின் 
இலக்காகும. சமத்து்வம, சமூகநீதிவயாடு கூடிய 
்வளர்சசிக்கு இடடு்ச ் சலலும பாமதயாகவும 
கலவி ்சயலபடை வ்வண்டும. ்பருமபாலான 
மக்களின் நலனுக்காக அறிம்வ  உற்பத்தி 
்சய்்வதில கலவி ஒரு முக்கிய பஙகு ்வகிக்க 
வ்வண்டும. கலவி சிலரின் லாபம, ஆதிக்கம, 
அதிகாரம என்ப்வற்றிற்கான சாதனமாக 
இருத்தலகூடைாது. கலவி்ச சந்மதயில ்வணிகப 
்பாருளாக ஒரு நாளும இருக்க முடியாது.  
கலவி என்ற மா்பரும முக்வகாணத்தின் 
மூன்று பக்கஙகள அளவு, தரம, சமத்து்வம 
எ ன் ப த ா கு ம .  மூ ன் று ம  ஒ ன் ற ா க 
இமணந்தாலதான் கலவி முழுமம அமடையும. 

முதல தமலமுமற கற்வபார மற்றும 
மத்தியதர ்வரக்கத்தினர மிகுதியாக உளள 
நமது நாடடில கலவி என்பது, தான் 
முன்வனறவும சமூக முன்வனற்றத்மத 
உறுதிபடுத்தவும ்வளர்சசிக்கும  கருவியாக 
இருக்கின்றது.  மக்களின் இந்த விருபபத்திமன 
நிமறவ்வற்றுமவிதமாக கலவி அமமபபு இருக்க 
வ்வண்டும. சமூகத்தின் புதுமமயாக  இதமன 
விளக்கும அளவுவகாலாக அமன்வருக்கும 
கலவி என்பது இன்மறக்குப  பாரக்கபபடுகிறது. 

கல்விக் பகாள்கக

இன்மறய இந்தியாவின் கலவிக் ் காளமகக்கு 
மமயமான அக்கமற எது்வாக இருக்க 
வ்வண்டும என்றால இந்த மூன்று புளளிகள 

்காண்டை முக்வகாணத்மத குறிபபிடைலாம. 
சிறந்த கலவியாளரான நாயக் இமத Trinity 
of Indian Education  Quantity, Quality, 
Equality என்று குறிபபிடுகிறார.  பலவகாடி 
கற்வபாருக்கு கலவி தரும எண்ணிக்மக 
பி ர ்ச ச மன யு ம  சமூ க த் தின்  ஆழ ந் த 
ஏற்றத்தாழவுகமள மீறி அமன்வருக்கும 
சமமான கலவி ்வாய்பபு தரு்வதும அவதவநரம 
குமறந்த தரத்மத ஒத்துக்்காளளாது  நலல 
தரத்மத உறுதிபபடுத்து்வதும அஙகீகரிக்க 
வ்வண்டியதாக பாரக்கபபடுகிறது.

நிகற்வான கற்றல் சூழகலப் வபணு்தல்

்வகுபபமறயில மடடுமலலாது பளளி 
்வளாகத்திலும கலவி சுற்றுலா வபான்ற ் ்வளி 
உ ல கிலும  ம ாண்வ ர க ள  அறிம்வ ப 
்பறுகின்றனர. அதா்வது ்வகுபபமற, பளளி 
்வளாகம, ்்வளி உலகு அ்வற்றி்லலலாம 
கற்றல நிகழகிறது. பளளி என்பது மாண்வரும 
ஆசிரியரும அறிம்வப ்பறவும ்பருக்கிக் 
்காளளவும ஏற்படுத்தபபடடை ஒரு நிறு்வனம. 
அஙகு பளளி அமறகளில கலவி கற்பிக்கபபடும. 
்்வளியிலும விமளயாடடுத்திடைலிலும  
மாண்வர ஒரு்வவராடு ஒரு்வர பழக ்வாய்பபு 
உண்டு. பளளி ்வகுபபுகளுக்கு இமடையில 
கிமடைக்கும வநரஙகளிலும மாண்வரகள 
தமமிமடைவய பல்ச ்சய்திகமளப பகிரந்து 
்காள்வர . ்வகுபபுத் வதரவு , ஆண்டு 
இறுதித்வதரவு இ்வற்றிற்கு கமடைசி வநரத்தில 
படிபபது , வதரவு எழுது்வது, வதரவு 
முடிவுகமளக் க்வமலயுடைன் எதிரவநாக்கு்வது,  
வதரவு முடிம்வ அறிந்து ்வருந்து்வது அலலது 
மகிழ்வது, இம்வயாவும கலந்தவத பளளி 
்வாழக்மக. இ்வற்றில ஒவ்்்வாரு நிகழவிலும 
ஏற்படும அனுப்வஙகளால அறிவு ்வளரகிறது 
என்பதில ஐயமிலமல.

மயிலம் இளமுருகு

்மறாழி – ஆசிரிைர், ்பற்்றார்
்கட்டுலர
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எவ்்வாறு  அறிம்வப ் பற விருமபுகிறாரகள 
என்பதில வ்வறுபாடுகள உண்டு.  சில 
குழந்மதகள வநரடியாக பாரத்துக் கற்றுக் 
்காளளும. சில ்சவி்வழி, வகளவி்வழி 
ஞானம ் பறும. சிலத் ் தாடடு ் சய்முமறயில 
கற்றுக்்காளளும. இவ்்வாறு கற்றுக் ் காளளும 
முமறகளில வ்வறுபாடுகள உளளன.

பமாழி

‘கலவிமயப பற்றி வி்வாதிக்குமவபாது 
சமுதாய முழு்வதுக்குமான திடடைம பற்றிவய 
வி்வாதிக்கிவறாம’ என்று  ்பளவல பிராய்வர 
கூறியுளளார.  மனித மூமள ்வலது, இடைது 
என்று இரு பகுதிகமளக் ்காண்டைது என்றும 
இடைது மூமள ் சாற்கள மற்றும ் மாழி அறிவு 
ஆகிய்வற்மற ்வளரக்கும என்றும வநாபல 
அறிஞர வபராசிரியர வராஜர ஸ்்பரரி 
கண்டைறிந்தார.  மூமள ்வளர்சசி ஒரு்வமரப 
வபால மற்்றாரு்வருக்கு இருபபதிலமல. 
அதனாவல ஒரு்வர பன்்மாழிப புல்வராக 
உரு்வாகு்வதும மற்்றாரு்வர திலலியில 40 
ஆண்டுகள கழித்தும ஒரு ்வாக்கியம இந்தியில 
வபசத்்தரியாமல இருபபதும ஆகும. 

முமமபயில பலலடுக்கு கடடிடைத்தில உளள 
நான்கு்வயது தமிழக்குழந்மத இந்தி, மராத்தி, 
குஜராத்தி ்மாழிகமளப புரிந்து ்காளளவும 
வபசவும கற்றுக் ் காளகின்றது. எந்தப பயிற்சி 
்பற்ற ஆசிரியரிடைமிருந்தும அலல.  தன்னுடைன் 
விமளயாடும அம்மாழிக் குழந்மதகவள  
அக்குழந்மதகளின் ஆசிரியரகள. எவ்்வாறு ஒரு 
குழந்மத தாய்்மாழிமயப வபசக் கற்றுக் 
்காளகின்றவதா அமதப வபான்றவத 
பன்்மாழிப புலமமக்கு ஆதாரம. சிறு 
குழந்மதகள எளிதில ்மாழிமய கற்றுக் 
்காள்வாரகள என்பது ஆய்வின் முடிவு. வநாம 
ச ாமஸ்கி என்ற உலகபபுகழ ்பற்ற 
்மாழிஅறிஞர குழந்மதகள ்மாழிமயக் 
கற்பது என்பது தனது சூழலில நமடை்பறும 
வப்சசுகமள வகடடு தானும அவ்வ்வாமசகமள 
எழுபப வ்வண்டும என்ற முயற்சியின் விமளவு 
என்பார. 

குழநக்தபமாழி

்மாழியிமனக் கருத்துப பரிமாற்றத்திற்கான 
ஒரு கருவியாகவ்வ நமமில பலரும கருதுகிவறாம. 

ஆனால சிந்திபபதற்கும உணர்வதற்கும 
பலவ்வறு சூழலகளில விமனபுரி்வதற்கும 
்மாழி பயன்படுகிறது என்பமத அடிக்கடி 
மறந்து விடுகிவறாம. குழந்மதயின் ஆளுமமமய,  
தி ற ம ம க ம ள  ்வ ள ர த் ் த டு ப ப தி ல  
குழந்மதயின்்மாழி முக்கியமான பஙகு 
்வகிக்கிறது. அதனால குழந்மதகளிமடைவய 
பணிபுரிவ்வார ்மாழிமய வமலும விரி்வாக 
ப ய ன் ப டு த் த  வ ்வண்டியது  மி க வு ம 
முக்கியத்து்வம ்பறுகிறது. உலமகப பற்றிய 
பாரம்வமய உரு்வாக்கு்வதிலும ஆர்வத்மத 
தூண்டு்வதிலும திறமமகமள ்வளரபபதிலும 
இன்னபிற்வற்மறற்காகவும நுடபமான 
கருவியாக ஆனால அவத வநரத்தில 
்வலிமமயான கருவியாக குழந்மத்மாழி 
முக்கிய பஙகு ்வகிக்கிறது.

கல்வி பமாழி

கலவி ்மாழியாக எந்த ஒரு ்மாழியும 
தனித்து இயஙகு்வது இலமல. ஏ்னன்றால 
கலவி என்பது ்பாது மக்களுக்கானதாக 
இருக்கவிலமல. அது சமூகத்தில ்தரிவு 
்சய்யபபடடை ஒரு பிரிவினருக்கு இன்்னாரு 
பிரிவினர ால  ் சவி  அளிக் க ப படடு 
ஓதுவிக்கபபடடு ்வந்தது. கலவி அமன்வருக்கும 
ஆனது என்ற வகாடபாடு உரு்வாகும 
காலம்வமர கலவிக்கான ் மாழிமய  அ்வரகவள 
தீரமானித்தனர.

கலவி்மாழி ஒரு பக்கமிருக்க நிர்வாக 
்மாழியாக ஆஙகிலத்மதத் ்தரிவு ்சய்த 
பிரிடடி்ஷார அதமனப பரபப  ்பரும 
முயற்சி ் சய்தாரகள. ் மக்காவல கலவிமுமற 
எ ன் று  ந ா ம  ் த ா டை ர ந் து 
்சாலலிக்்காண்டிருக்கும அந்தமுமறமய 
அ்வரகள அவ்்வளவு எளிதாகக் ்காண்டு 
்வந்துவிடைவிலமல.  கலவி குறித்து நீண்டை 
வி்வா தம  நமடை்பற் றது .  ் சன்மன 
அண்ணாச ாமல  அருவக  சிமலய ா க 
நின்று்காண்டிருக்கின்ற தாமஸ் மன்வராவும 
மாநகராடசி  மன்ற கடடிடைத்தின் ் பயரதாஙகி 
நிற்கிற  ரிபபன் பிரபுவும இன்னும பிற 
மூன்றுவபரும இந்திய மக்களுக்கு அ்வர்வர 
தாய்்மாழியிலதான் கலவி அளிக்க வ்வண்டும 
என்று ்வாதாடினாரகள. இந்த்வாதத்மத 
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நிராகரிக்க ்மக்காவல அ்வரகள முன்ம்வத்த 
காரணமதான் முக்கியமானது. ஆஙகிவலயரகள 
தஙகளது ராஜ்ஜியத்மத விரி்வாக்க அ்வன் 
கனவு கண்டைான். கிழக்குப பிராந்தியத்தின் 
்வழியாக ்்வகுவிமரவில மாற இருக்கிற 
்மாழியான ஆஙகில்மாழிவய இந்நாடடு 
மக்களுக்கு மிகவும பயனுளளதாக இருக்கும 
என்பதுதான் ்மக்காவலவின் கருத்தாக 
இருந்தது. 

்தாயபமாழி - பயிற்றுபமாழி

தாயின் கருவில இருக்கும குழந்மத 
பிறபபதற்கும 100 நாடகளுக்கு முன்பிருந்வத 
தாய்வபசும ் மாழிமய உணரந்து ் காள்வதாக 
அறிவியலார கூறுகின்றனர. பிறந்த குழந்மத 
தாய்்வழியாகவும அக்கமபக்கத்தார மூலமாகவும 
்மாழிமய உள்வாஙகிக் ்காளகிறது. 
பளளிக்கு்ச ்சன்று படிபபதற்கு முன்வப அது 
இலக்கணத்துடைன் ்வாக்கியத்மத அமமத்துப 
வபசுகிறது. காரணம ் சவி்வழிவகடடு அதமன 
மனதில இருத்திக் ்காள்வதுதான் அதற்குக் 
காரணம. இபபடி இயலபாக ்வளரகிற 
குழந்மத ஐந்து ்வயதில பத்தாயிரம ் சாற்கமளத் 
தனது மூமளயில பதிவு ்சய்து ்காள்வதாக 
்வலலுனரகள ்தரிவிக்கின்றனர.

ஓர இளம மாண்வனுக்கு, கற்ப்வனுக்கு 
எந்தப பயிற்றுமுமற ்பாருத்தமானதாக 
இருக்க இயலும?  ்பருமபான்மமயான 
க ரு த் து க ள  ஆ த ர ்வ ளி ப ப து  
‘தாய்்மாழி’க்குத்தான். நகரபபுற, உயரகுடிப 
பிரிவினர, ஆஙகிலத்திவலவய கற்று ்வளரந்து 
மகிழவ்வாடும ்்வற்றிகரமாகவும உலமக 
்வசபபடுத்திக்்காளள ஆஙகிலவம சிறந்தது 
என்று ்சால்வது முற்றிலும த்வறான 
கருத்தாகும.   

ஐ.நா சகப -  கல்வி

1951 ல  ்வடி்வமமக்கபபடடை ஐ.நா 
சமபயின் கலவி மற்றும கலா்சசார  அமமபபின் 
யு்னஸ்வகா நிபுணர குழு ் தளளத் ் தளி்வாய்க் 
கூறு்வது யா்தனில கலவிமயப ்பாறுத்த 
அளவில  தாய்்மாழியில கற்பிபபமத 
எத்துமணக் கடடைம்வமர  நீடடித்தாலும 
கற்பிபபினும அது எவ்்வளவு சாத்தியம 

உளளவதா அமத்ச ் சய்திடை பரிந்துமரக்கிவறாம.  
குறிபபாக, பளளிக்கலவி து்வஙகுமவபாது 
அக்கடடைத்தில தாய்்மாழியில இருபபது 
சிறந்த அளவில புரிந்து்காள்வதற்கு 
உதவு்வதுடைன் வீடடிற்கும பளளிக்கும 
இமடைவய உளள இமடை்்வளிமய எந்த அளவு 
சாத்தியவமா அந்தளவு குமறக்கவும என்று 
குறிபபிடடுளளது.

ஆசிரியர் முன்்தயாரிப்பு

்வகுபபமறயில கற்பிக்க்ச ்சலலும முன்பு 
அதற்காக முன்தயாரிபபு ் சய்யாமல ் சல்வது 
எந்த்வமகயிலும நியாயமிலமல. குமறந்தபடசம 
என்ன கற்பிக்கப வபாகிவறாம, முன்பு இவத  
பாடைத்மதக்  கற்பித்தவபாது ஏவதனும 
பிர்சசமனகள இருந்தன்வா, மாண்வரகள 
எளிதில புரிந்து ் காளளக்கூடிய பாடைமதானா 
இது  என  மனதுக்குள  சிறிதுவ ந ர ம 
எண்ணிபபாரக்கவ்வண்டும. கவிமத,  நாடைகம 
வபான்ற்வற்மற ஒருமுமற ்வாசித்துக் ் காள்வது 
நலலது. நிலபபடைம, விளக்கபபடைம வபான்று 
ஏ வ தனும   வ த ம்வய ான ா ல  வ தடி 
எடுத்துக்்காண்டு வபாகவ்வண்டும. நடைத்தி 
முடித்ததும ்காடுக்கவ்வண்டிய பகுதிகள, 
வமற்்காளள வ்வண்டிய நடை்வடிக்மககள 
குறித்து சிந்தமன இருக்க வ்வண்டும.

கற்பித்தலுக்கான ்தயாரிப்பு

சில பாடைஙகள நடைத்தத் துமணக்கருவிகள 
வதம்வபபடும. அ்வற்மறத் திடீ்ரன்ச 
்சய்யமுடியாது. துமணக்கருவிகமள்ச 
் ச ய் ்வ த ற் கு ம  ப ா டை ம  ந டை த் த த் 
திடடைமிடு்வதற்கும  பளளி ் தாடைஙகு்வதற்கு்ச 
சில நாள முன்வப ஆசிரியரகள பளளிகளுக்கு 
்வரத் ்தாடைஙகவ்வண்டும. இந்த முமறமய 
ஆவராவில பளளிகளில இபவபாதும 
கமடைபபிடிக்கிறாரகள. பளளி ் தாடைஙகு்வதற்கு 
ஒரு ்வாரம முன்பு பளளிக்கு ்வந்து தயாரிபபு 
வ்வமலகமள்ச ் சய்கிறாரகள. நலல பளளிகளில 
ஆசிரியரகள பளளி ்தாடைஙகு்வதற்கு சில 
நாள முன்வப கற்பித்தலுக்கான தயாரிபபில 
ஈடுபடை வ்வண்டும. ஒவ்்்வாரு பரு்வத்துக்கும 
சில நாள தயாரிபபு வ்வமல்சய்து ்சய்்வது 
மிகவும சிறபபாக இருக்கும.
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புகழ்பற்ற எழுத்தாளர ஆர. வக . 
நாராயணன் ஒருமுமற மாநிலஙகளம்வயில 
வபசியவபாது ‘இந்தியக் கலவியின் ்பரும 
சாபக்வகடு புரியாமம என்னும சுமம. 
இந்த்சசாபக்வகடமடைதான் நம குழந்மதகள 
தினந்வதாறும ்வகுபபமறயில அனுபவித்துக் 
்காண்டிருக்கிறாரகள’ என்றார. இமதவய 
யஸ்பால குழு அறிக்மக 1993  ‘கற்பிபபவதா 
ஏராளம கற்றுக்்காள்வவதா புரிந்து்காள்வவதா 
்்வகுகுமறவு’ எனக் குறிபபிடுகிறது. ஏன் 
கற்பிபபமதக் கற்றுக் ் காளள முடி்வதிலமல?  
அறிவின் பிறபவப வகளவிகளதான், ஏன், 
எவ்்வாறு, எதற்காக,  யாரால, யாருக்காக?  
வகளவிகளின்றி அறிவு ்வளர்சசி இலமல.  
அதனால ்வகுபபமறகளில குழந்மதகளின் 
வகளவிக்கு இடைம்காடுக்க வ்வண்டும.  
வகளவிகமள வகடக அனுமதிபவபாம. 
வகளவிகள மூலமாக அறி்வான சமுதாயத்மத  
உறு்வாக்குவ்வாம.

பபற்வறார் ்தம் க்டகமகய ஆற்றும் முகறகள்

்பற்வறாரகள கலவியின் அ்வசியத்மத 
உணரந்து தஙகளது குழந்மதகமளத் த்வறாது 
பளளிக்கு அனுபப வ்வண்டும. பளளிக்கு 
அனுபபினால மடடும வபாதாது. அ்வரகள 
பளளியில ்பரும வதர்சசி என்ன? அதமன 
உயரத்த நாம என்ன ்வாய்பபுகமள ஏற்படுத்தி 
்காடுக்கவ்வண்டும என்பமதக் கண்காணித்து 
உரியவநரத்தில உரிய நடை்வடிக்மக எடுக்க 
வ்வண்டும. சில ்பற்வறாரகள கலவி 
்வழஙகு்வது ஆசிரியர ்பாறுபபு என்று 
ஒதுஙகி விடுகிறாரகள. இது த்வறான 
்சயலாகும.  ஒரு நாளில சுமார 5 மணி 
வநரம மடடுவம குழந்மதகள ஆசிரியரகள 
் ப ா று ப பி லு ம  க ண் க ா ணி ப பி லு ம 
இருக்கிறாரகள. எனவ்வ ்பற்வறாரகளின் 
்பாறுபபு மிகவும அதிகமானதாகும. சில 
்பற்வறாரகள பளளிகளில நடைக்கும விழாக்கள, 
ம ாண்வர களின் கமல  நி கழ ்ச சி கள , 
கலந்துமரயாடைல நிகழ்சசிகள வபான்ற்வற்றில 
கலந்து ்காள்வதிலமல. வமற்குறிபபிடடை 
நிகழ்சசியில கலந்து ்காளளுமவபாதுதான் 
தமது குழந்மதகளின் திறமமகள மற்றும 
வதம்வகமள அறியமுடியும .  எனவ்வ 

்பற்வறாரகள தஙகள குழந்மதகளுக்கு  ஆற்ற 
வ்வண்டிய கடைமமகமள ்சவ்்வவன 
ஆற்றினாலதான் அ்வரதம கலவி சிறக்கும. 

தந்மத மகற்கு ஆற்றும நன்றி அம்வயத்து
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வமற்வகாள நூலகள

1. குழந்மத ்மாழியும ஆசிரியரும, 
கிருஷணகுமார, வந்ஷனல புக் டிரஸ்ட, 
புதுதிலலி, முதற்பதிபபு -2007.

2. தாய்்மாழிக்கலவி, ்தாகுபபு- வஜா. 
ராஜ்வமாகன், புக்ஸ் பார சிலரன், ்சன்மன, 
முதற்பதிபபு -2015.

3. த மி ழ க  ப ளளி க் க ல வி ,  ச , சீ . 
இராசவகாபாலன், புக்ஸ் பார சிலரன், 
்சன்மன, முதற்பதிபபு -2007.

4. சம்சசீர கலவிமுமற, ச. முத்துக்குமரன் 
குழு அறிக்மக, சாந்தா பளி்ஷரஸ், ்சன்மன, 
முதற்பதிபபு -2008.

5. கலவி ஓர அரசியல, வ்வ. ்வசந்திவதவி,  
பாரதி புத்தகாலயம, ்சன்மன, இரண்டைாம 
பதிபபு -2018.

6. ்மகருன்னிசாம்வ ராக்்கட ஏற்ற 
வ்வண்டும, ஆர. ராமானுஜம, பாரதி 
புத்தகாலயம, ்சன்மன, முதலபதிபபு -2016.

7. கலவி மறுபபு ்தாடைரகமத, வ்வ. 
்வசந்திவதவி, யுவரகா புக்ஸ், ்சன்மன, 
முதலபதிபபு -2009.

8. எது  நலல பளளி, த. பரசுராமன், 
பாரதி புத்தகாலயம, ் சன்மன, ஆறாம பதிபபு 
-2013.

9. கருமபலமகக்குப பின்னால…, 
்தாகுபபு, சவுத் வி்ஷன், ் சன்மன, முதலபதிபபு 
-2003.

10. ஓவர மாதிரி பளளி கலவி, வ்வ. 
்வசந்திவதவி,  பாரதி புத்தகாலயம, ் சன்மன, 
முதல பதிபபு -2005. 

      l
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மனதிற்கு மகிழ்சசியும நாவிற்கு இனிமமயும 
அறிவுக்கு ்வளர்சசியும ்பாழுதுவபாக்கிற்கு்ச 
சுகமும தருபம்வவய இலக்கியஙகள. பழஙகாலத்தில 
எலலாம இலக்கியஙகள ்சய்யுள ்வடி்வத்தில 
இயற்றபபடடைன. இன்வறா உமரநமடையில 
அமமந்த நூலகளதான் மிகுதி. நவில்தாறும 
நூலநயம வபாலும என்பார ்வளளு்வர. மனமத்ச 
்சமமமபபடுத்து்வது நூலகளதான். மனக்வகாடடைம 
தீரக்கும நூலவபால என்று கூறு்வர இலக்கண 
நூலார. இம்வ அமனத்மதயும தருபம்வ 
உமரநமடை இலக்கியஙகள. இன்று ்்வளியாகும 
நூலகளில மிகுதியாக மக்களால விருமபபபடு்வதும 
்வாஙகப ்பறு்வதும படிக்கப ்பறு்வதும 
உமரநமடை இலக்கியஙகவள ஆகும. கற்ப்வனுக்கு 
நிமலத்த சும்வமயயும காலம, இடைம, ்மாழி, 
எலமல கடைந்து நிமல்பற்றும இருபபம்வ 
உமரநமடை இலக்கியஙகள. 

வதனி மா்வடடைம கூடைலூரில பிறந்து தாய், 
தந்மத மீது ்காண்டை அன்பின் காரணமாக 
இரு்வரின் முத்லழுத்மதப ்பயருக்கு முன்னால 
ம்வத்துளளார இந்நூலின் ஆசிரியர சக . 
முது கண்ணன் .  இ்வ ர  ம ா ற் று க்  க லவி 
்சயலபாடுகளில ஆர்வமுளள 
அறிவியல இயக்க ் சயலபாடடைாளர. 
ஆசிரியர, மாண்வர உறவில க்வனிக்க 
வ ்வ ண் டி ய  அ ம ச ங க ம ள ்ச 
சு்வாரஸ்யமாகவும நுடபமாகவும 
எழுதி்ச சமூக ்வமலதளஙகளில க்வனம 
ஈரக்கின்ற அரசுப பளளி ஆசிரியர. 
இ்வ ர  எழுதிய  மு தல  நூவல 
சிவலடடுக்கு்சசி எனும நூலாகும. 
நீமரத் வதடி ஓடும வ்வமரப வபால 
தன்மன ஒத்த மன்வயது ்காண்டை 
ஆசிரியரகமளப ்பற்வறாரகமளத் 
வதடி அமலகிறாரகள குழந்மதகள. 
அபபடி அமலந்து குழந்மதயாகவும 
தற்வபாது ஆசிரியராகவும இருக்கிற 

ஒரு்வன் இரண்டுமாக நின்று எழுதிப பாரத்த 
முயற்சிதான் இந்த சிவலடடுக் கு்சசி. கால 
நூற்றாண்டு குழந்மதகள வி்ஷயத்தில ் பற்வறாரும 
ஆசிரியரகளும சமூகமும அரசும மாறாமல 
அபபடிவயதான் இருக்கிறது.   

உடகாரந்து படித்துதான் ஆக வ்வண்டும 
என்கிற  எ ந் தவித  கடடுபப ாடும அற்ற 
மனிதரகளுக்கும வீதிவீதியாய் ் சன்று அ்வரகவளாடு 
அமரந்து அ்வரகளுக்குள இருந்து ்தாடைஙகி, 
அ்வரகமளப வபசவிடடு அ்வரகவளாடு வபசி, 
கற்று, ்வாசிக்கவும எழுதவும கற்றுக்்காடுத்து, 
கற்றல, கற்பித்தல அனுப்வஙகள ்வகுபபமறக்குள 
ஒரு ஆசிரியனுக்கு வநரும எனில அதுவ்வ 
கலவியின் ்வசந்தகாலம என்கிறார. அரசுப பணிக்கு 
்வந்த பிறகு நானும ்வகுபபமற அனுப்வஙகமள 
எழு த  ஆ ர ம பி த் வ த ன் .  உண்மமம ய ்ச 
்சாலலபவபானால முகநூலதான் எனக்கு நவீன 
சிவலடடுக்கு்சசி. எனக்கும என் வதாழரகளுக்கும 
வநரந்த அனுப்வஙகமளத்தான் எழுதியிருக்கிவறன். 
்்வற்றிகமளயும வதாலவிகமளயும சிரித்துவிடடு 
அனுப்வஙகள மடடுவம மி்சசம ம்வத்து நிற்கும 
பளளிகளில, அதன் கசபபும இனிபபும ஆன பல 

தருணஙகமள அபபடிவய நூலில 
ப்சமச ்வாசத்வதாடு ்சாலலி 
க ா ட டியி ரு க் கி ற ா ர .  இ ம ்வ 
உஙகளுக்கு அருகாமமயிலும 
வநரந்திருக்கலாம. அடை ஆமாலல 
என்றும ்சாலல ம்வக்கலாம 
என்பதாக முன்னுமரமய மிக 
அ ழ க ா க  த ன் னு ம டை ய 
அனுப்வஙகமள்ச  சி ற பப ான 
முமறயில  எழுதியிருக்கி ற ா ர 
ஆ சி ரி ய ர .  மீ ண் டு ம 
பளளிக்கூடைத்து க்கு ப  வ ப ா ய் 
்காஞசவநரம அபபடிவய இந்த 
மரத்தின் நிழலில ்வகுபபமற 

பள்ளிப்பருைமும் ஆசிரிைரின் அனுபைங்்களும்
முனைவர் இரா. மமாகைா 

நூல் அறிமு்கம்

பாரதி புத்தகாலயம
விமல. 110
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்பஞசில உடகாரந்து ்காண்டைால எபபடி 
இருக்கும. அபபடியான ஒரு இமளபபாறமல 
இ்வருமடைய கடடுமரகள நமக்குத் தருகின்றன. 
இந்நூலில உளள ஒவ்்்வாரு கடடுமரயும ஒரு 
சிறுகமத வபாலவ்வ உளளது. 

இந்நூலுக்கு அணிந்துமர எழுதியுளள 
தமிழ்ச்சல்வன் அ்வரகள வதாழர சக . 
முத்துக்கண்ணனின் ்வகுபபமற அனுப்வஙகள 
அலலது ஒரு ஆசிரியராக அ்வருமடைய பளளி 
்வாழக்மக அனுப்வஙகமள இஙவக ்தாகுத்து 
அளித்துளளார. குழந்மதகமள மமயபபடுத்தி 
கலவி இலலாத நம நாடடில குழந்மதகள மீது 
அக்கமறயும அள்வற்ற அன்பும ்காண்டை 
ஆசிரியரகளாலதான் நம குழந்மதகள பளளி 
எனும ்காடுமமமயத் தாக்குபபிடித்து தஙகள 
க ல வி ம ய  மு டி த் து  ் ்வ ளி வ ய றி க் 
்காண்டிருக்கிறாரகள. அதற்கான்ச சாடசியமாக 
இந்த நூல விளஙகுகிறது. குழந்மதகளின் 
உளவியமல அறிந்து்காளள இந்த ஆசிரியரின் 
அனுப்வத் ் தாகுபமப ்வாசித்தால வபாதும என்ற 
உயரிய மதிபபீடமடை தமிழ்ச்சல்வன் தந்துளளார. 
112 பக்கஙகள உமடைய இந்நூலில 17 கடடுமரகள 
இடைம்பற்றுளளன. ஒரு ஆசிரியர அன்பான்வராக, 
அறிவியல ஆற்றலுடைன் இன்முகத்துடைன் ஈமகயில 
சிறபபு உமடைய்வராய், உயரிய பண்புகவளாடு, 
ஊக்கம தந்து எதிரியாக இலலாமல ஏணியாக 
நின்று ஐயம வபாக்கி ஒருமித்த கருத்து 
உமடைய்வராய் ஓய்வு பாராது மாண்வரகளில மனம 
அறிந்து ்சயலபடை வ்வண்டும என்பமதத் தம 
கடடுமரகளின் ்வழி சக. முத்துக்கண்ணன் 
அ்வரகள விளக்கி இருக்கின்றவிதம அருமம.   

இந்நூலில முதல கடடுமரயாக ’என்ன சிரிபபு 
வ்வண்டியிருக்கு’ என்ற கடடுமரயில மவனாஜ் 
என்கிற வசடமடைக்காரப மபயனின் கமத ்வழியாக 
நமக்குத் குழந்மதகள நிமனத்தால நமமம எளிதாக 
ஏமாற்றி விடை முடிகிற தன்மமமயக் கூறி, 
அபபாவிகளாகத்தான் நமமுமடைய அரசுப பளளி 
ஆசிரியர கள  இருக்கிற ா ர கள  என்பமத 
நமக்சசும்வவயாடு ்சாலலி்ச ்சன்றிருக்கின்றார. 
மாண்வரகளிடைம அன்பு ்சலுத்தும நலல 
மனமுளள ஆசிரியரகளதான் குழந்மதகளின் 
நாயகரகளாகவும நாயகிகளாகவும எலலாக் 
காலஙகளிலும இருந்து ்வருகிறாரகள. இந்நூலில 
இரண்டு கடடுமரகளில பன்னீர ஆசிரியமரப 
பற்றிய கருத்துகள இடைம்பற்றிருக்கின்றன. 

விடுமுமற நாடகளிலும ஸ்்ப்ஷல கிளாஸ் ம்வத்து 
மாண்வரகவளாடு தன்னுமடைய ் பாழுமத வபாக்கி 
அ்வரகளுக்குத் வதம்வயான ்சய்திகமளக் கூறி 
அறிவுப பசிக்கு விருந்து தந்து ்காண்டிருந்த 
் ச ய்திமய  மி க  அழ க ா க ்ச  ் ச ா லலி ்ச 
்சன்றிருக்கிறார. குழந்மதகளின் அறிவியல சாரந்த 
வகளவிகளுக்கும பாலினம சாரந்த வகளவிகளுக்கும 
மிக அழகாகவும அவதசமயம நாசுக்காகவும பதில 
்சாலலுகின்ற பன்னீர ஆசிரியமர மாண்வரகள 
ஒருவபாதும விடடுக் ் காடுத்ததிலமல என்பமதயும 
மிக வநரத்தியாக பதிவு ்சய்துளளார. 

அடுத்ததாக ராமர ஐயா பற்றியும ஒரு 
கடடுமரயில கூறியிருக்கின்றார. இ்வர ்பரிய 
பசஙகவளாடு அதிகம நடபுக் ்காள்வமதக் 
காடடிலும சிறு்வயது குழந்மதகள உடைவன 
நன்றாகப வபசிபபழகி பணி்சய்து ்வரு்வமதயும 
அக்கடடுமரயில பதிவு்சய்திருக்கிறார. நீஙக 
்வாத்தியாரா  இருபபதிற்குப பதிலா வபாலீசாக 
இருக்கலாம இபபடி்ச ்சாலலாத ஆள இலமல. 
ஆனால குழந்மதகள ஒருவபாதும ராமர ஐயாம்வ 
அபபடி்ச ் சான்னதிலமல. வ்வண்டுமானால நீஙக 
வபாலீஸ் வ்வமலக்கு லாயக்கு இலல சார என்றபடி 
அ்வமரக் கிண்டைல அடிக்கின்றனர என்ற 
் ச ய் திமய யு ம  கடடும ர ய ா ள ர  ப தி வு 
்சய்திருக்கிறார. 

குழந்மதகவளாடு குழந்மதயாக ஆசிரியர 
விமள ய ா டு ்வம த யு ம  இ க் கடடும ர யி ல 
கு றி ப பி ட டி ரு க் கி ன் ற ா ர .  இ ர ண் டு 
உளளஙமககமளயும ராமர ஐயா காடடை 
மாண்வரகள கரஙகளில தடடி மாற்றி மாற்றி 
மகதடடிய இந்த விமளயாடடிற்குப பூஸ்ட என்று 
்பயர ம்வத்துக் ்காண்டிருக்கிறாரகள. இது 
ஒரு்வமகயில குழந்மதகளுக்கானக் மககுலுக்கல. 
பளளியில ஆறு முதல எடடைாம ்வகுபபு ்வமர 
500க்கும வமற்படடை மாண்வரகள படிபபதாகவும 
அஙகு எலலா மாண்வரகளும இந்த ஐயாவுடைன் 
பூஸ்ட விமளயாடி இருக்கிறாரகள என்பமத மிகப 
்பருமமயாக இக்கடடுமரயில கூறியிருக்கிறார. 
அந்த அளவிற்கு ஒரு ஆசிரியர மாண்வரகளுடைன் 
மாண்வர ா கப  பழகிய அந்த  விதத்மத 
இக்கடடுமரயின் ்வழி அறிந்து ்காளள 
இயலுகிறது. ஆசிரியரகளுக்குப படடைப ் பயரகள 
ம்வத்து அமழபபமதப பகிரஙகமாக ்சாலலி 
உளளமம அருமம. படிக்கின்ற ஒவ்்்வாரு்வமரயும 
அ்வர்வருமடைய பளளிபபரு்வத்திற்வக அமழத்து்ச 
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்சன்றுவிடடைார ஆசிரியர. சாமபத் தின்னி 
்வாத்தியார, ் தய்்வம, அவடைஙகபபா சார, சந்தனக் 
குடைமசார, சபமபக்கடடு ்வாத்தியார, பாபா சார, 
மூக்குப்பாடி, டுமீலு, மசக்கிள வமன், 
வபாபபாண்டை்வர, அலஙகார டீ்சசர என 
நூற்றுக்கணக்கில படடைப ் பயரகமள ம்வத்தமத 
இஙவக பதிவு ்சய்திருக்கிறார ஆசிரியர.

்்வளமளத்தமிழ ஐயா என்று ஒரு்வமரக் 
குறிபபிடடு அ்வமர அபபளளியில உளள 
அமனத்து ்வாத்தியாரகளும அபபடித்தான் 
கூபபிடு்வாரகள என்பமதயும ் சாலலியிருக்கிறார. 
ஒருமுமற பளளி வமமடையில ஒரு கவியரஙகம. 
நடு்வராக இருந்த தமலமமயாசிரியர  ஆமடையும 
்்வளமளயய்யா முடியும ்்வளமளயய்யா உன் 
மனசும ்்வளமளயய்யா ்வாருமமயா நலல 
கவிமத தாருமமயா என்று புன்னமகவயாடு 
அ்வமர அமழத்தமத இன்றும தான் நிமனத்துப 
பாரபபதாக எழுதியிருக்கிறார. தமிழ ஐயா என்ற 
உடைன் மீடியாக்களும தமிழ திமரபபடைஙகளில 
சிலவும நமக்சசும்வ என்ற ்பயரில வகலியும 
கிண்டைலும ் சய்்வமதப பதிவிடடு இருபபாரகள. 
மாறாக ஆசிரியவரா ஒரு விருது வபால அந்த 
்்வளமளத்தமிழய்யாவின் படடைப்பயர 
அமமந்திருபபமதக்  குறிபபிடடிருபபது 
சிறபபுமடையது. 

கண்பாரம்வயற்ற முருகன் சாரும ராமர 
ஐயாவும தன்னுமடைய சக மாண்வரகளுடைன் 
அமரந்து உணவு உண்ணுகின்ற வ்வமளயில 
அமன்வரும பகிரந்து உண்ணுகின்ற சிறந்த 
பண்பாடமடை ஆசிரியர பதிவு ்சய்துளளார. 
சத்துணவு சாபபாடமடையும பகிரந்து உண்ணும 
பக்கு்வம மற்றும சத்துணவு வமலும சிறக்க ்வழி 
ஏற்படுகின்ற விதத்தில சத்துணவு சாபபாடமடையும 
அமன்வரும உண்டு மகிழந்தனர என்பமதயும மிக 
அழகாக இந்நூல ஆசிரியர பதிவு ் சய்திருக்கிறார. 
ராமர ஐயா அருகில இலலாத நாடகளில முருகன் 
சார சாதத்மதயும ரசத்மதயும பிமசந்து 
்காடுக்குமபடி ஜனனியிடைம கூற அ்வள 
மனமகிழவ்வாடு அன்பிமனயும ஒன்றாக்ச வசரத்து 
பிமசந்து தந்தாள என்று அக்கடடுமரமய 
முடித்திருபபார. இதமனப படிபப்வரகள கண்களில 
ஈரம கசியும. 

பாடைவ்வமளகளின் இமடையிலும சிலவநரஙகளில 
்பாழுதுவபாக்கிற்காகவும ஆசிரியரகள கமதகள 

கூறு்வதுண்டு. ஒவ்்்வாரு சிறந்த கமதயாசிரியர 
பயனுமடைய சிறுகமதகமளக் கூறுகின்ற்பாழுது 
அந்தக் கமதகள எழுதிய எழுத்தாளரகள 
மமறந்திருபபினும அ்வருமடைய கமதகமளக் 
வகடடை மாண்வரகள மனதில, அக்கமதகள 
மரணம இலலாமல பயணிக்கின்றன என்பமத மிக 
அழகாக எழுதி இருக்கின்றார.

ஒவ்்்வாரு பளளிகளிலும வகடகின்ற ஒரு 
வகளவி உன்னுமடைய ஆமச என்ன .  நீ 
்வளரந்த்வனானவுடைன் உன்னுமடைய விருபபம 
என்ன்வாக வ்வண்டும என்று வகடபதுண்டு. 
அந்தந்த ்வயதிற்கு ஏற்றாரவபால ஆமசகளும 
வ ்வ று ப டு கின் ற ன .  ந ா ன் க ா ம  ்வ கு ப பு 
படிக்கும்பாழுது பஸ் கண்டைக்டைர ஆகணும என்ற 
ஆமச. அபவபா்தலலாம பஸ்ல வபாறது ் ராமப 
பிடிக்கும. வீடல என்மனக்கா்வது ஒரு நாளதான் 
ஊருக்குக் கூடடிடடுப வபா்வாஙக. கண்டைக்டைர 
என்றால தினமும பஸ்ஸில வபாகலாம. ஆதலால 
அந்த ்வயதில கண்டைக்டைர தான் ஹீவரா. 

சிறிதுநாள கழித்து வகாயில பூசாரியாக 
வ்வண்டும என்று ஒரு மாண்வன் கூறினான். 
அ்வமனப ்பாருத்த்வமர அருள ்வந்து ஆடும 
எலவலாரும தன்மனப பாரத்து குமபிடடை 
மகவயாடு நிற்பாரகள. அந்தக் கூடடைத்தில 
அ்வரதான் ஹீவரா. சில வீடுகளிலும கிளி 
பிளமளகளுக்கு்ச ்சால்வமதபவபால டைாக்டைர, 
இன்ஜினியர என்று ்சாலலித்தர அந்தக் 
குழந்மதகளும அமதவய ஆசிரியரகளிடைம கூறி 
மகதடடைல ்வாஙகினார. எடடைாம ்வகுபபிற்குப 
பின்புதான் என்ன ஆக வ்வண்டும என்று ஒரு 
லடசிய மூடமடைகமளவய மாண்வரகள 
கழற்றிவிடடைாரகள. என் ்வகுபபில இரண்டு 
டைாக்டைரஸ், ஒரு இன்ஜினீயர, 3 க்லக்டைரஸ், 8 
டீ்சசரஸ், 6 வபாலீஸ் உடபடை வஹாடடைல, 
ஏவராபிவளன் டிமர்வர, கபபல ஓடடுனர 
நமகக்கமடை ஓனர, புவராடடைா மாஸ்டைர, ஸ்வீட 
கமடை, சி்மண்ட வபக்டைரி வ்வமல, சினிமா 
நடிகர, டி.இ.ஓ என ஸ்வடைடைஸ் பிர்சசிமனயின்றி 
அமன்வரும ஒவர ்வகுபபில கலந்து படித்தனர 
என்று ஆசிரியர எழுதியுளளமம அருமம. 
்பாண்டைாடடி வநாயில இருக்மகயில சமமத்துப 
வபாடும ஆண்கமள, குழந்மதமயக் குளிபபாடடும 
அபபாக்கமள, வீடடில ்சத்துபவபான நாமய 
யாருக்கும ் தரியாமல கதம்வப பூடடிக்்காண்டு 
அழும சித்தபபாம்வ, படடினி கிடைந்த படடைாளத்து 
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தாத்தாம்வ என எபவபாதா்வது ்்வளிபபடும 
முரடடு ஆண்களின் ்பயர அன்மபக் குறித்து 
ஆணுக்குள ஒரு எக்ஸ் என்ற பகுதியில மிக 
அழகாக எழுதி இருக்கிறார.எலலாக்காலஙகளிலும 
வீடடு பாடைஙகளுக்கு்ச சாவ்வ இலமல. அது 
கண்டுபிடிக்கபபடடை நாளிலிருந்து ் காடூரமானது. 
சனி, ஞாயிறு நிமனக்கும்பாழுது ஒரு பயஙகரமான 
வபய் வபான்று இருக்கும. இந்தத் திஙகடகிழமமமய 
எ்வன் கண்டுபிடித்தான். இந்த நாளிலதான் எலலா 
வீடடுபபாடைஙகளும அடியாய் உருமாறி முதுகிலும 
காலகளிலும இறஙகுகின்றன. 

அ்வர படிக்கும காலத்திலும வீடடுபபாடைம 
குறித்த அபிபராயம இதுதான் என்று ஆசிரியர 
பதிவு ்சய்திருக்கிறார. ்வானவம எதிராக 
நின்றாலும திஙகடகிழமம விடியமல்ச சாபதினம 
வபால உணரந்து இருக்கிவறன். இன்று ்வாரத்மதகள 
இருக்கிறது. இபபடி எலலாம எழுதிப பாரத்துக் 
்காளகிவறன். அன்று அதுவுமிலலாமல ஆறுதல 
அற்ற மனவதாடு அமலந்வதாம. 

இது்வமர நான் படித்த 12 ்வருடை பளளிக்கூடை 
்வாழக்மகயில முக்கால்வாசி திஙகடகிழமமகளில 
இதயம நடுஙகித்தான் பளளிக்கூடைம வபாய் 
இருக்கிவறன். எனக்குப பிளமளயார பிடித்த 
கடைவுள. சில சமயம காசு வசரத்து ம்வத்து 
வதஙகாய் உமடைத்து இருக்கிவறன். கடைவுவள 
இன்மனக்கு அறிவியல ஆசிரியர ்வரக்கூடைாது 
சமூகவியல  ஆசிரியர ்வரக் கூடைாது என்்றலலாம 
வ்வண்டி இருக்கிவறன் என்று வீடடுப பாடைம 
குறித்த விரி்வான விளக்கத்மத இக்கடடுமரயில 
பதிவு ்சய்திருக்கிறார.

ஊரவிடடு ஊர வபாய் வ்வறு பளளியில 
வசரந்தாலும பமழய பளளியில இருந்த டீ்சசர 
அற்புதம வமரியின் நிமன்வாக இருக்கும நித்யாவும 
தஞசாவூருக்குக் வகடகுமபடி அற்புதம டீ்சசருக்குக் 
கர்்வாலி எழுபபும மாண்வரகளும ஒரு 
மறக்கமுடியாத காடசியாகப பதிவு ் சய்திருக்கிறார. 
இத்தமனக்கும அந்த அற்புத வமரி டீ்சசர ் சய்தது 
்பரிதாக ஒன்றும இலமல. அ்வர ம்வத்திருக்கும 
்படடியில குழந்மதகளுமடைய பிர்சசமனகமள 
எழுதி வபாடைலாம. அந்தப பிர்சசிமனகள தீர 
அ்வர வீடடில தினமும பிவரயர பண்ணு்வார. 
குழந்மதகள மனதில இடைமபிடிக்க இது 
வபாதுமானது. ஆசிரியரகள தஙகளுடைன் 
ம க வ க ா ர த் து  ்வரு்வ த ா க  ம ாண்வ ர கள 

உணரகின்ற்பாழுது அஙவக அந்த ஆசிரியர 
அ்வரகளின் மனதில ஆழமாகப பதிந்து விடுகிறார. 

ஒவ்்்வாரு கடடுமரயும மாண்வரகளின் 
உளவியமலப படைமபிடித்துக் காடடு்வதாக 
அமமந்திருக்கிறது. ்வாசிபபும எழுத்துப பயிற்சியும 
இலல ா த  ஒ வ ர  க ா ரணத் த ா ல  ந ம க் கு 
கிமடைக்காமலவபான ்வகுபபமற அனுப்வஙகள 
மனம ்வருந்த்ச ்சய்்வதாக தமிழ்ச்சல்வன் மிக 
அழகாக அணிந்துமரயில எழுதி இருக்கின்றார. 
கடைவுளுக்குக் கடிதம என்ற பகுதியில மாண்வரகள 
தஙகள ் பயமரக் குறிபபிடைாமல கடிதம எழுதலாம 
என்று ்சான்னதால பலரும தஙகளுமடைய உளள 
வ்வடமககமள, ஏமாற்றம, துன்பஙகள என 
பல்வற்மறயும அக்கடிதத்தில பதிவு ் சய்திருந்தமத 
நிமனத்து ஆசிரியர கண்ணீர ்வடித்தார.

அபபனுக்குப பயந்து ஓடி ஒளியும இடைத்தில  
ஒரு மாணவி வசாறுதின்ன வ்வண்டி மற்ற 
வீடுகமளவிடை முக்கியமாய் அத்மத வீடடில 
அமமா சாபபிடு்வதிலமல என்று எழுதியிருந்தாள. 
ஒரு குழந்மத பிடிக்காத்வரகளின் வீடடில 
நுமழந்து்காண்டு அ்வரகளின் புலமபலகமளக் 
வ கடடும  வ கட க ா மலும  வ ச ா ற் வ ற ா டு 
அ்வமானத்மதயும பிமசந்து மகளின் பசிக்கு 
ஊடடி இருபபாவள அந்த அமமா. அ்வற்மற 
அ்வள தின்ன்னும அவதவநரத்தில தமபி தின்னும 
சிக்கன் பக்வகாடைா மறுநாள கிடைந்த சுருடடி 
எறியபபடடை காகிதமும நிமனவுக்கு ்வர நானும 
அ்வள ்வயதுக்கு இறஙகி அழுவதன் என்று ஒரு 
்பண்குழந்மதபடடை துன்பத்மத அக்கடடுமரயில 
படிபப்வரகள அழுகின்ற விதத்தில சிறபபாக 
எழுதியுளளமம குறிபபிடைத்தக்கது. 

இபபடி மாண்வரகளின் ஆமசகள, நிமறவ்வறா 
எண்ணஙகள, அ்வரகளின் மன உளவியல எனப 
ப ல ்வ ற் ம ற யு ம  இ க் க டடும ர யி ல  ச க . 
முத்துக்கண்ணன் அ்வரகள மிக அழகாக 
்தாகுத்துளளார. இ்வருமடைய முதல நூலில 
இ்வருமடைய ்பயருக்கு நலல ஒரு முத்துபவபால 
பிரகாசத்மதத் தரு்வதாக இந்நூல பமடைபபு 
அமமந்துளளது. இந்நூமல சிறபபாக ்தாகுத்துத் 
தந்த ஆசிரியருக்குப பாராடடுக்கள. வமலும 
இந்நூமல நன்முமறயில பதிபபித்த பாரதி 
புத்தகாலயத்திற்கும என் மனமாரந்த ்வாழத்துகள.

	 	 	 	 	 	 l



74 புதிய புத்தகம் பேசுது | செப்டம்ேர், 2020

்வரல ாறு  என்பது  சமூக  வமலதடடு 
்வரக்கத்தினரின் ்வரலாறாக மடடுவம உளளது. 
இமத விடுத்து சாமானிய நிமலயில பிறந்து, 
சாமானிய நிமலயில ்வாழந்த வபாராளிகள 
்வரலாறு மமறக்கபபடடை ்வரலாவறாடு கலந்து 
மமறந்து விடுகிறது...  (நூலிலிருந்து)

சாதிய, ்பாருளாதார, கலவிப பின்புலம 
உளளிடடை காரணிகள யாருமடைய ்வரலாறு 
மு ன் னி ம ல ப ப டு த் த ப ப டை  வ ்வ ண் டு ம , 
முதன்மமபபடுத்தபபடை வ்வண்டும என்பமதத் 
தீரமானிக்க அடிபபமடைக் காரணிகளாக 
விளஙகுகின்றன என்பமத மறுக்கவியலாது. 
இரு பபினும ,  மனம ா ர ந் த  ஈ டு ப ா டும , 
அரபபணிபபும. உண்மம இறுதியில ்்வலலும 
என்ற கூற்றிமன நிரூபணம ்சய்கின்றன. 
அவ்்வமகயில சுயமரியாமதப வபாராளியான 
மூ்வலூர அமமமயாரின் ்வாழவும, ் சயலபாடுகளும 
இன்று தமிழ்ச சமூகத்தில காண, ்வாசிக்கக் 
கிமடைபபது மகிழ்சசியளிக்கிறது. 

இ ய ல ப ா க ,  ம ா ற் று க் 
கருத்துகமளவயா, அலலது அ்வரகளது 
்சயலபாடுகமளவயா ஓர அமமபபில 
உளவளார திறந்த மனநிமலயுடைன் 
்வரவ்வற்பவதா, ஏற்றுக்்காள்வவதா 
இலமல. தஙகளது நிமல அலலது 
இரு ப பு  கு றி த் த ா ன  அ ்ச ச ம 
அத்தமகவயாமர அஙகீகரிக்க 
தயக்கத்திமன உண்டைாக்குகிறது. 
ஆண்களுக்கான எதாரத்தநிமலவய 
இதுதான் என்றிருக்குமவபாது. ் பண் 
ஒரு்வர புரடசிகரமான கருத்துகளுடைன் 
தஙகளிமடைவய சமநிமல ்பறு்வமத 
ஏற்குமளவிற்கான சூழல நமது 
சமூகத்தில அமம்வது நமடைமுமறயில 
கடினமாகிறது. கூடுதலாக இது 
நி க ழு ம  க ா ல மு ம  மு க் கி ய 
காரணியாகிறது. சமூகத்திற்காகப 
வபார ாடு்வமத வநாக்கமாகக் 
்காண்டை இத்தமகவயார முதலில 

தஙகளுக்கான களத்திமன அமமபபுகளினூடைாக 
உறுதி ்சய்து ்காள்வவத ்பரிய்தாரு 
வபாராடடைமாகிறது. இவ்்வாறான சூழலகள 
இத்தமகய சமூகப வபாராளிகளுக்கு உந்துதலாக 
அமம்வதற்கு இத்தமகய புறக்கணிபபுகவள 
காரணியாகின்றன. இம்வ அளிக்கும வசாரவும, 
தமடைகளும ் சாற்ப ்வாநாளிமனக் ் காண்டைம்வ. 
இத்தமகவயாரின் ்சயலபாடடுத் தளஙகளுக்கு 
இத்தமடைகள ்வலு்வான்தாரு அடித்தளமமத்துக் 
்காடுபபம்வ என்பதும ்மய்யாகிறது. எனவ்வ, 
அ்வற்றிற்கு நாம நன்றி கூறுதலும தகும.

 ்வறிய குடுமபத்தில பிறந்த அமமமயாரது 
்வாழவு மிக்க அ்வலநிமலயிலிருந்தது. அ்வமர 
பத்து ரூபாய் பணத்திற்காக அ்வரது ்பற்வறாவர 
ஒரு தாசியிடைம விற்றனர. அப்பண்மணி 
அ்வருக்கு ஓர ஆசிரியமர நியமித்து கலவி கற்றிடை 
்வாய்பபளித்தார. தமிழ, ்தலுஙகு, சமஸ்கிருதம 
ஆகிய ்மாழிகளில சிறந்த வதர்சசி ்பற்றார. 
தாசிகுல ்வழக்கபபடி அ்வருக்கு வபரளம 

சு ய ம பு பி ள ம ள யி டை ம 
இமசபபயிற்சி, நாடடியம 
ஆகியம்வ கற்பிக்கபபடடைன. 
அதில வியக்கத்தக்க அளவு 
அ்வர தனது பத்து்வயதிற்குள 
வ த ர ்ச சி  ் ப ற் ற ா ர . 
இந்நிமலயில ‘முக்கிய 
பிரமுகரகளுக்கு‘ ் பண்மண 
அ றி மு க ப ப டு த் தி டு ம 
ச டை ங க ா ன  ‘ ச ல ங ம க 
பூமஜயும‘ நடைத்தபபடடைது. 
வத்வதாசி இனத்திற்காக 
்வழமமயான மரபுகமளக் 
க ம டை பி டி க் க ா த 
காரணஙகளால பலரது 
எதிரபபிமன்ச சந்தித்தார. 
த ன து  ஆ ச ா ன ா கி ய 
சுயமபுபபிளமளமய பலத்த 
எதிரபபுகளுக்கிமடைவய கரம 

பிடித்தார. அ்வரது திருமண 
நிகழவு ,  மத ்ச சடைஙகுகள 

மூைலூரறாரின் ்பறாரறாடடக்களம்
ஸ்ரீதர் மணியன்

கால்சசு்வடு 
ரூ.150

நூல் அறிமு்கம்
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ஏதுமின்றி கடைவுளின் முன்பாக மாமல மாற்றி 
்வாழக்மகத் துமணயாக ்வாழ உறுதி வமற்்காண்டை  
திருமணமாக நமடை்பற்றது. இவ்்வமகயில இஃது 
ஒரு புரடசித் திருமணமாக, பின்னாடகளில அ்வர 
்சய்து ம்வக்கவிருக்கும எண்ணற்ற சாதி மறுபபு, 
எளிய திருமணஙகளுக்கு முன்வனாடி நிகழ்வாக 
அமமந்தது. அ்வரது துமண்வரும முற்வபாக்கு 
சிந்தமனகமளக் ்காண்டை்வராக இருந்தது 
அ்வருக்கு ஏற்ற பின்புலமாக அமமந்தது.. 
இளமமயில அ்வரமடைந்த கசபபான அனுப்வஙகவள 
அ்வமர மாற்றுப பாமதயில சிந்திக்க ம்வத்தன. 
்பாருளற்ற மூடைநமபிக்மககவள சமுதாயத்தின், 
முக்கியமாக ்பண்களின் இழிநிமலக்கான 
காரணம என அ்வர உறுதியாக நமபினார. 

 சமுதாயத்தில வபாகப ்பாருளாக மடடுவம 
கருதபபடடு, வமடடுக்குடிகமள அண்டி ்வாழந்து 
இறுதியில பல துயரஙகளுக்கு ஆளாகி மடியும 
அ்வலம நிமறந்த்தாரு இனம வத்வதாசி இனம. 
இ்வரகளில ்சாற்ப எண்ணிக்மகயினவர ்வளமாக 
்வாழந்திருக்கலாம. எண்ணற்வறார அனுபவித்த 
வ்வதமனகளும, இழிநிமலகளும பதி்வா்வது 
இலமல. ்சல்வாக்குடைன் ்வாழந்த சிலர குறித்த 
ப தி வு க வ ள  க ா ண க் கி ம டை க் கி ன் ற ன . 
நி ல உ டை ம ம ய ா ள ர க ள ா ன  ஆண் களின் 
எண்ணபபடிவய இ்வரகள ்வாழ வநரிடடைது. 
திருமணம உளளிடடை நிகழவுகளில இ்வரகளுக்கு 
மு க் கி ய த் து ்வ ம  அ ளி க் க ப ப ட டை ா லு ம 
அம்வ்யலலாம ்்வறும கண்துமடைபபுகவள. 
சமுதாயம, குறிபபாக ஆண்்வரக்கம இத்தமகவயாமர 
எத்தமகய கண் ்காண்டு பாரத்தது என்பது 
கண்கூடு. இந்த இனத்தில பிறந்த ் பண்கள தனது 
்பண் ்வாரிசிமன உரு்வாக்க வ்வண்டும. அவ்்வாறு 
்சய்யத் த்வறும அலலது மறுக்கும ்பண் பல 
இன்னலகமள சந்திபபதுடைன் முதுமமயில 
ஆதரவின்றி ்வறுமமயில ்வாடும நிமலவய 
அன்றிருந்த அ்வல நிமல. இபபகுதியில வத்வதாசி 
இனத்தின் சடைஙகுகள, மரபுகள அ்வரகளுக்கான 
உரிமமகள என பல தரவுகமள ஜீ்வசுந்தரி 
அளித்துளளார. இத்தமகய நிமலயிமன மாற்றிடை 
அ்வர 1910 - 20ஆம ஆண்டுகளில மிகத்தீவிரமாக 
்சயலபடடைார. சனாதனத் தீவிர்வாதிகள இதமனத் 
தாளவியலாது ஒரு வமமடையில ஏறி அமமமயாரது 
கூந்தலிமன அறுத்து எறிந்தனர. இருபபினும அ்வர 
தனது உமரயிமன நிறுத்தாது வபசி முடித்தார. 
்காமல ்வழக்கு உளளிடடை பல அடைக்குமுமறகள 
அ்வர மீது ஏ்வபபடடைன. இம்வ எதுவும அ்வரது 
வபாராடடைஙகமள முடைக்கவிலமல. இ்வரது 
வபாராடடைஙகமள அறிந்த காந்தியார அ்வரது 

்சயலபாடுகமளப பாராடடி கடிதம அனுபபினார. 
இத்தருணம ்வமரயிலும அ்வர காஙகிரஸ் 
உளளிடடை இதர கடசிகள குறித்து அறிந்திராதது 
மிக்க வியபபுக்குரிய ் சய்தியாகப பதி்வாகியுளளது.

காந்தியும வத்வதாசி ஒழிபபிற்கு ஆதர்வளித்தது 
அ்வருக்கு வமலும உந்துதமல அளித்தது. 
இதற்காகத் தீவிரமாகப வபாராடிய ஒவர 
்பண்மணியாக காந்திஜி இ்வமரக் கண்டைார. 
இதன் பின்னர அ்வர கதராமடை அணி்வது குறித்த 
பிர்சசாரத்தில தீவிரமாகத் தன்மன ஈடுபடுத்திக் 
் க ாண்டைா ர .  தமல ்ச சுமமய ா க  அ்வ ர 
கதராமடைகமள எடுத்துக் ்சன்றார. இதன் 
விமள்வாகப பல வத்வதாசி இனப்பண்கள 
கதராமடை உடுத்தத் து்வஙகியதுடைன் இராடமடையில 
நூ ற் க வு ம  ் த ா டை ங கி ன ர .  க ா ங கி ர ஸ் 
தமல்வரகளிமடைவய அ்வரது உமழபபு அ்வருக்கான 
இடைத்திமன உறுதியாக்கியது. அ்வரது முக்கிய 
வநாக்கமான ‘வத்வதாசி ஒழிபபு சடடைம‘ 1929ஆம 
ஆண்டு, பிபர்வரி மாதம நிமறவ்வற்றபபடடைது.
தலித்துகளுக்கான முன்்னடுபபாக அ்வரகமள 
வீடடுபபணிகளில வசரத்துக் ்காளளவ்வண்டும 
என்னும காந்தியின் கருத்துபபடி தனது வீடடில 
ஒரு தாழத்தபபடடை இனப்பண்மண இமணத்துக் 
்காண்டைார. அ்வரகளிமடைவய கலவியின் அ்வசியம 
குறித்தும, மதுவின் வகடு பற்றியும விழிபபுணரவிமன 
உண்டைாக்க முமனந்தார. பலவ்வறு ்வழிகளில 
அ்வரகமள மாற்றிடை முயற்சி வமற்்காண்டைார. 
தலித்துகளுக்காக தனது வீடடில விருந்து நடைத்தி 
அ்வரகளுக்கு சமத்து்வம பற்றிய அ்வசியத்திமனக் 
கற்பித்தார.    

காகிநாடைா மாநாடடில ்காடி பிடிக்க 
தமடைவிதிக்கபபடடைதால ் காடியிமன வசமலயாக 
மாற்றி அணிந்து ஜின்னாவிடைம பாராடடுப 
்பற்றதும, அ்வருக்கு வமமடையில வபசிடை 
தமடைவிதிக்கபபடடைதால கருமபலமகயில தனது 
உமரயிமன எழுதிக்காடடி தனது வசம்வயிமனத் 
்தாடைரந்ததும வபாராளிகளின் ் சயலாக்கத்திமன 
்்வற்று்ச சடடைஙகளும, விதிகளும தடுத்திடைவியலாது 
என்பமத உணரத்துகின்றன. தனது கூடடைத்தில 
காந்தியடிகமள உமரயாற்ற அமழபபு விடுத்திருந்த 
நிமலயில ரூ 500 கடடைணமாக ்சலுத்தினால 
மடடுவம காந்தியடிகள வபசு்வார என ராஜாஜி 
அ்வமரத் தடுத்தார காந்தியடிகமள வநரில 
சந்தித்து நிமலமயக் கூறியதும, காந்தியடிகள 
அ்வரது மமனவி கஸ்தூரபாவுடைன் கலந்து 
்காண்டு கூடடைத்திமன்ச சிறபபித்தார.
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1925ஆம ஆண்டு காஞசிபுரம காஙகிரஸ் 
மாநாடு ்பரியாருக்குத் திருபபு முமனயானது. 
அரசுபபணிகளில ்வகுபபு்வாரி ஒதுக்கீடு 
தீரமானத்மத நிமறவ்வற்ற காஙகிரஸ் தமலமம 
மறுத்தது. ்பரியார இதமனத் ்தாடைரந்து 
கடசியிலிருந்து ் ்வளிவயறி சுயமரியாமத இயக்கம 
கண்டைார. இவ்வியக்கத்திற்கான ்காளமக 
அறிக்மகயிமன உரு்வாக்கும கூடடைம ஈவராடில 
்பரியாரின் இலலத்தில நமடை்பற்றது .
அக்கூடடைத்தில ம.சிஙகாரவ்வலர, ப.ஜீ்வானந்தம, 
குத்தூசி குருசாமி, சாமி.சிதமபரனார, இராமநாதன் 
ஆகிவயாருடைன் அமமமயாரும முக்கியப 
பஙகாற்றினார.்வலு்வான பின்னணி ்காண்டை 
கடசியான காஙகிரசின் வீழ்சசி இத்தருணத்தில 
்தாடைக்கப புளளியானது. அமமமயாரும, 
சிஙகாரவ்வல உளளிடவடைாரும அ்வருக்குத் வதாள 
்காடுத்தனர. முன்னதாக ் பரியாருடைன் இமணந்து 
பல வபாராடைஙகளில ்சயலாற்றிய அமமமயார 
இபவபாது தனது களத்திற்கு இள்வயதுத்  
திருமணம, சாதி மறுபபுத் திருமணஙகள, 
விதம்வகள மறுமணம என புது்வடி்வம 
்காடுத்தார. இந்தி எதிரபபு வபாராடடைத்தில 
பஙகு ்காண்டு 42 நாடகள, 577 மமலகள 
பயணித்து, 87 ் பாதுக்கூடடைஙகளில முழஙகினார. 
அரசு ஆறுமாத சிமறத் தண்டைமனமயப 
பரிசாக்கியது. .1938ஆம ஆண்டு ்சன்மனயில 
்பண்கள மாநாடு நடைத்தினார. அத்தருணத்தில 
மகளிர மன்ற அமமபபு து்வஙகபபடடைது. 

அமமமயாமரப பற்றிய ் சய்திகள குமற்வாகக் 
கிமடைத்த நிமலயில ஏறத்தாழ பதினாறு நூலகமள 
ஆதாரமாகக் ்காண்டு கிமடைத்த தரவுகமளத் 
்தாகுத்துத் திரடடி இந்நூலிமன உரு்வாக்கியுளளார 
ஜீ்வசுந்தரி. இந்நூல ஒரு வபாராளியின் ்வாழக்மகக் 
கமத என்பதமனவிடை ஒரு புமனவின் தன்மம 
்காண்டு விறுவிறுபபுடைன் சு்வாரசியத்திமன 
்வாசகரகளுக்கு அளிக்கிறது. அந்நாமளய ்வரலாற்று 
நிகழவுகள, பல வதாழரகளது ்பயரகள என 
பலபபல தரவுகமளத் தன்னுள ்பாதிந்து 
ம்வத்துளளது. அமமமயாரது பமடைபபுகள, 
மக்யழுத்துப பிரதி மற்றும புமகபபடைஙகள என 
இது ஒரு முழுமமயான்தாரு ்தாகுபபாக 
அமமந்துளளது. பின்ணிமணபபில வத்வதாசி 
ஒழிபபு்ச சடடைம குறித்த தரவுகள மிக விரி்வான 
்வமகயில அளிக்கபபடடுளளன.

அது மடடுமின்றி நூலின் இறுதிபபகுதியில 
இசுலாமிய, இந்து, கிறித்த்வ மதஙகளின் 
வகாடபாடுகள குறித்து ஒபபுமம வநாக்கில 

அமமமயார எழுதியுளள கருத்துகள உற்று 
வநாக்கபபடை வ்வண்டியம்வ மடடுமலலாது இம்வ 
அமமமய ா ர து  ஆழ ந் த  அறிவிமனயும 
பிரதிபலிக்கின்றன. அ்வரது கடடுமரகளில 
தாய்்மாழிப பற்று, கருத்தமடை, எளிய ்வாழக்மக 
என பல கருத்துகமள ்பண்களுக்காக 
்வலியுறுத்துகிறார மற்று்மாரு முக்கியத் தக்வலாக 
அமமமயாரது வநரபடைப வபசும இயலபு 
குறிபபிடைபபடுகிறது. ்பரியாரிடைவம தனது 
கருத்திமனத் தயஙகாது வபசும இபபண்பு பல 
தருணஙகளில ஆண்களான பல தமல்வரகளுக்கு 
சஙகடைமளித்தாகப பதி்வாகியுளளது.

இத்தமகய்தாரு இனத்தில பிறந்து தனது 
இருபபிமனயும, ்பண்ணினத்தின் விடுதமல, 
அடிபபமடை உரிமம ,  சமத்து்வம என்ற 
கருத்துருக்கமள அடிபபமடையாகக் ்காண்டு 
உமழத்த்வர சவகாதரி மூ்வலூர ராமாமிரதம 
அமமமயார. ஈராயிரம ஆண்டுகளாக இழிநிமலயில 
ம்வக்கபபடடிருந்த சாதியில பிறந்து, அந்த 
இழிநிமலயிமன வபாக்கப வபாராடி, அதில 
்்வற்றியும கண்டைார. பல சீரதிருத்த்ச சடடைஙகள 
நிமறவ்வற்றபபடு்வமத தன் ்வாழநாளிவலவய அ்வர 
கண்டைார. அதுவ்வ, அ்வரது தன்னலமற்ற 
உமழபபிற்கு அளிக்கபபடடை ்கௌர்வரமானது. 
அமமமயாரது ்வாழக்மக ்வரலாறு கரநாடைக 
அ ர சி ன்  த மி ழ ப ப ா டை த்  தி ட டை த் தி ல 
வசரக்கபபடடிருபபது அ்வருக்கு அளிக்கபபடடுளள 
மற்்றாரு சிறபபாகும. இந்நூலிமனப ் பற்வறாரகள 
தஙகள குழந்மதகளுக்கு ்வாசித்துக் காடடியும, 
்வாசிக்கும ்வளரிளம பரு்வத்தினருக்கு அறிமுகம 
்சய்து ்வாசிக்க ஊக்கமளிக்க ்வழியமமத்துக் 
்காடுத்தல நன்மம பயக்கும. முமன்வர 
ஆனந்தியின் அணிந்துமரயில கூறபபடடுளள 
கருத்தும க்வனிக்கத்தக்கது. டைாக்டைர.முத்துலடசுமி 
்ரடடியின் தன் ்வரலாற்று நூலில எஙகுவம 
இராமமிரதம அமமமயார குறித்தான பதிவுகவள 
காணபபடைவிலமல என்பவத அது. இதமனயும 
்வரலாறு குறித்து ஆய்வ்வார க்வனத்தில 
்காளளவ்வண்டும எனவும அ்வர கூறுகிறார.  
தந்திரமாக மமறக்கபபடடை, மறக்கடிக்கபபடடை 
இத்தமகய ்சயலபாடடைாளரகமள இன்மறய 
அரசியல சூழலில மீளபாரம்வ ்சய்்வது 
மலினமான அரசியல சக்திகமள இனம காணவும, 
தக்க்தாரு விழிபபுணரவிமன உண்டைாடைக்கிடைவும 
்வழி்வகுக்கும. அத்தமகய அரிய பணியிமன தனது 
பல நூலகள ்வாயிலாக பாரதி புத்தகாலயம 
்சய்து்வரு்வது மகிழ்சசிக்குரியது.   l
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சஞ்சீவி மறாமறா 
புதுனவ யுகபாரதி

நூல் அறிமு்கம்

இளஙவகா என்னும ்பயர, தமிழரகள 
அமன்வருக்கும விருபபமான ் பயர. அரசியமல 
ம்வத்து ்வணிகம ்சய்வ்வாரக்கு அறத்மதக் 
கூற்றாக்கிய்வர. இலலற ஒழுக்கத்மதப 
வபணுகின்ற  ்பண்களுக்கு மற த்மத 
ஊற்றாக்கிய்வர நலவலாரக்கும தீவயாரக்கும 
அ்வர்வரின் ்சய்விமனமய நற் வப(ற்)
றாக்கிய்வர. முத்தமிழ நாடடின் நுண்கமலக் 
கருவூலகஙகமளயும, ்வாழவியல பண்பாடடு 
அறஙகமளயும, அரசியல அறஙகமளயும 
எடுத்து்ச ்சால்வதற்காக மக்கள காபபியம 
பமடைத்த்வர. அக்காபபியத்தில ஒரு ் பண்மண 
நாயகியாக்கிப புதுமம ்சய்த்வர. இம்வ 
எலலா்வற்மறயும விடைக் கணியரகள கணித்து்ச 
்சான்னமத மூடைத்தனம என்று ்மய்பபிக்க 
அரசர இனம துறந்து அடிகளான்வர . 
அ தன ா ல த ா ன் ,  ப ா ர தி , 
யாமறிந்த புல்வரிவல கமபமனப 
வ ப ா ல  ்வளளு்வ ர வ ப ா ல 
இ ள ங வ க ா ம ்வ ப வ ப ா ல 
பூமி தனில  ய ா ங கணுவம 
பிற ந் ததிலமல !  உண்மம 
்்வறும புகழ்சசியிலமல!

என்று பாடினார.

்கா.மா.வகா. இளஙவகா 
அ்வரகள. சிலமபு தந்த அந்த 
இளஙவக ாவின் ்பயரில 
குழந்மத இலக்கியம பமடைத்து 
்வருப்வர. இலக்கிய இமணயர 
இராவசசு்வரி-வகாதண்டைம 
என்னும புகழப ் பற்வறாரக்குப 
புகழ மகனாய் அ்வரகளின் 
இலக்கியத் தடைத்தில இமயந்து 
பயணம ்சய்து ்வருப்வர . 

குறிபபாக, குழந்மத இலக்கியத் தளத்தில ஒரு 
பமடைபபாளராக, ஒரு ்சயற்பாடடைாளராகத் 
்தாடைரந்து இயஙகி ்வருப்வர. இது்வமர 
50க்கும வமற்படடை சிறார இலக்கிய நூலகமளப 
பமடைத்தளித்துளள்வர. இ்வற்றுள, பாடைல 
நூலகள ,  கமத நூலகள ,  புதினஙகள , 
குறுமபுதினஙகளும அடைக்கம.

இ்வரின் குழந்மத இலக்கிய நூலகளுக்குத் 
தமிழநாடு முற்வபாக்கு எழுத்தாளரகள 
-கமலஞரகள சஙகமும, தமிழநாடு கமல 
இலக்கியப ்பருமன்றமும இன்னபிற 
அமமபபுகளும பரிசும விருதும அளித்து்ச 
சிறபபித்துளளன.

அண்மமயில இ்வர, "சஞசீவி மாமா" என்ற 
சிறு்வர புதினத்மதப "பாரதி புத்தகாலய"த்தின் 

மூலம ்்வளியிடடுளளார. 
‘இந்தியாவுக்கு வநரு மாமா! 
இந்தத் ்தருவுக்கு யாரு 
மாமா ?  என்று வகடடு , 
அதற்கு்ச "சஞசீவி மாமா" 
என்று மறு்மாழியளிக்கும 
அடமடைபபடைத்துடைன் இந்த்ச 
சி று ்வ ர  பு தி ன த் ம த த் 
்தாடைஙகுகிறார .  இளம 
அகம்வயில தான் சஞசீவி 
மாமா்வாக மாறுவ்வடைப 
வபாடடியில பஙவகற்றுப 
ப ரி சு ் ப ற் ற  நி ழ ற் படை ்ச 
்சய்திவயாடு புதினத்மத 
நி ம ற வு ் ச ய் கி ற ா ர . 
இதற்கிமடையில, உண்மம 
நிகழவுகவளாடு புமனம்வயும 
இமணத்துப புதினத்மத 
நகரத்தி்ச ்சலகிறார.பாரதி புத்தகாலயம 

ரூ.90/-
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இப பு தினம ,  1 9 9 0ஆ ம  ஆண்டு க் 
காலக்கடடைத்தில வமற்குத் ்தாடைர்சசி 
மமலயடி்வாரத்தில இருந்த குளத்தூர என்ற 
சிற்றூரின் திடீரநகர என்னும குடியிருபபின் 
்வாழவியமல அபபடிவய கண்முன் நிறுத்துகிறது. 
ஒ வ ர  ்வ ரிம சயில  ( மலன்  வீடு கள ) 
ஒன்்றான்றுக்்கான்று மாறுபாடு இலலாமல 
கடடைபபடடை வீடுகள அமமந்த ்தருக்கமளத் 
திடீரநகரக் குடியிருபபுக் ்காண்டிருக்கிறது. 
அந்தத் ் தருக்களில ஒரு ் தருவில, வப்சசிராசு 
்வாழகிறான். இ்வன் ஆறாம ்வகுபபுப படிக்கும 
மாண்வன். அந்தத் ்தரும்வத் தூய்மம 
்சய்யும பணியாளர சஞசீவி. மாந்தக் கழிம்வ 
அளளும மாந்தத் வதாடடி அ்வர. அ்வருமடைய 
்பாறுமமயும, பணிவும வப்சசிராசும்வ 
ஈரக்கின்றன. வப்சசிராசு அ்வமர "மாமா" என்று 
அமழக்கி ற ான் .  " ்வ ாடை ா ,  வ ப ாடை ா " 
எ ன் பன்வ ற் ம ற த்  த ாண்டி  ்வ ா ய ா ல 
்சாலலமுடியாத ் சாற்களால அமழக்கபபடடு 
்வந்த வதாடடி சஞசீவிக்குப வப்சசிராசு "மாமா" 
என்றமழத்தது "பலலக்கு்ச சுமந்த்வமனப 
பலலக்கில ம்வத்து்ச சுமந்ததுவபால" இருந்தது. 
அதுமுதல இரு்வரும அன்பாகப பழகத் 
்தாடைஙகினர.

ஒருமுமற, பளளியில கிடடிபபுலலால 
அடிபடடுக் குருதிக் காயத்வதாடு வீடுதிருமபும 
்வழியில வப்சசிராசுவுக்கு, மூலிமக்ச ்சடியின் 
சாற்மற மருந்தாக்கித் தன் துண்டின் 
ஒருபகுதிமயக் கிழித்துக் கடடுபவபாடடு 
ஆறுதல ்சாலகிறார சஞசீவி. இது முதல 
இரு்வரின் பழக்கம ்வளரந்து ்தாடைரகிறது. 
ஊரில மமழ இலமல என்ற காரணத்தால, 
வகாயிலில "ஜக்கமமா"வின் ்வாக்கு என்ற 
் ப ய ர ா ல  ச ஞ சீ வி யி ன்  ம க ம ன 
்மாடமடையடித்து, கருமபுளளி ்சமபுளளி 
குத்தி, ் சருபபு மாமல வபாடடு, கழுமதவமல 
ஏ ற் றி  ஊ ம ர ்ச  சு ற் றி ்வ ர ்ச ் ச ய் து 
்காடுமமபபடுத்தியமதயும, அமதக்கண்டு 
சஞசீவி அழுது புரண்டைமதயும கண்டை 
வப்சசிராசுவுக்கு அ்வரமீது உயிர இரக்கம 
ஏற்படுகிறது. அதனால இரு்வரின் நடபும 
உறவும மிக ஆழமான ஒன்றாக வ்வரூன்றி 
்வளரகிறது . தந்மத வ்வமல ்சய்யும 
பஞ ச ா மலயில  ் த ா ழில ா ள ர  ந ா ள 

்காண்டைாடைபபடைவுளளமதத் தந்மதயின் மூலம 
அறிகிறான் வப்சசிராசு.

பஞசாமல விழாவில நடைத்தபபடைவுளள 
மாறுவ்வடைப வபாடடியில வப்சசிராசும்வக் 
கலந்து்காளள்ச ் சாலகிறார தந்மத. வப்சசிராசு 
ஒரு வதாடடியாக்ச "சஞசீவி மாமா" வ்வடைம 
வபாடைபவபா்வதாகத் தன் விருபபத்மத்ச 
்சாலகிறான். தாழத்தபபடடை அதுவும 
்தாழிலாளியின் வ்வடைத்மதப வபாடு்வதா? 
என்று அமன்வரும மறுக்கின்றனர. வப்சசிராசு 
்தாடைரந்து அடைமபிடிக்கவ்வ , தந்மத 
ஒபபுக்்காளகிறார.சஞசீவியிடைம இருந்து 
அ்வருமடைய கருவிகமள ்வாஙகிக்்காண்டு 
அபபாவின் காக்கி காலசடமடையுடைன் 
அ்சசுபபிறழாத வதாடடியாக்ச "சஞசீவி 
ம ாம ா " ்வ ா க த்  வ த ான்றித்  தூய்மமப 
பணியாளரகமள மதிக்காது கீழத்தரமாக 
நடைத்துகின்ற இக்குமுகக் ்காடுமமகமள 
முழஙகி எடுத்துமரத்து முதல பரிமசப 
் பறுகி ற ான்  வ ப ்ச சி ர ா சு .  இது த ான் 
இபபுதினத்தின் கமத்ச சுருக்கம. வப்சசிராசுவுக்கு 
அளிக்கபபடடை பரிசுக்வகாபமபயில "சஞசீவி 
மாமா" என்று ் பயர்பாறிக்க்ச்சய்து, வீடடுக் 
கதம்வத் தடடி்ச வசாறு வகடகக்கூடைாது என்ற 
நிமலயில இருந்த வதாடடியரின் ்வாழவில, ஒரு 
வதாடடியின் ் பயரில அமமந்த வகாபமபமய 
வீடடு ்வரவ்வற்பு அமறயில அமன்வரும 
பாரக்கக்கூடிய இடைத்தில ம்வக்குமபடி 
வப்சசிராசுவின் மூலம சிந்தித்துத் தம 
வநாக்கத்மத நிமறவ்வற்றிக் ்காண்டை 
இந்நூலாசிரியர ்கா.மா.வகா. இளஙவகா 
மிகுந்த பாராடடுக்குரிய்வர. ்காரானா 
வநாய்த்்தாற்றுக் காலத்தில, இந்தியாவின் 
தமலமம அமம்சசர (பிரதமர) முதல அமனத்து 
உய ர  ப தவிய ாள ர களும ,  முன் களப 
பணியாளரகளாகப பணியாற்றும தூய்மமப 
பணியாளரகளின் பணிகமளக் மககள தடடி 
வபாற்று்வவதாடு, அ்வரகளின் காலகமளத் 
தூய்மம ் சய்து வமன்மமபடுத்தும நிகழவுகளும 
நடைந்து்காண்டுதானிருக்கின்றன. ஆனால, 
இதற்கு முன்வப இளஙவகா அ்வரகள ஒரு 
பமடைபபாளியாகத் தம பமடைபபின் ்வாயிலாகத் 
தூய்மமப  பணியாளம ர க்  கம தயின் 
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தமலமமயாக்கி, இமத்ச ் சய்து காடடிவிடடைார. 
அறமமிகுந்த எழுத்தாளரகளின் கனவுகள 
நிமறவ்வறும என்பதற்கு இற்மற நாளில 
தூய்மமப பணியாளரகளுக்கு அளிக்கபபடும 
மதிபபுகவள சான்று பகரகின்றன.

இந்தப புதினத்தில, அற்மறக் காலத்தில 
நி கழ த் த பபடடு ்வ ந் த  ் தரு க்கூத்து , 
பாம்வக்கூத்து, கரகாடடைம, ்பாய்க்கால 
குதிமர, விலலுப பாடடு, வமமடை நாடைகம 
வபான்ற கமலகள குறித்த ்சய்திகமளப 
பதிவு்சய்கிறார . சிற்றூரப புறஙகளில 
விமளயாடிய கிடடிபபுள, கி்சசுக்கி்சசுத் 
தாமபூலம, வகாலிக்குண்டு, ஏத்தியா பித்தியா, 
க ண் ண ா மூ ்ச சி ,  ப ா ண் டி  வ ப ா ன் ற 
விமளயாடடுகமளயும பதிவு ்சய்கிறார. 
அபபகுதியில அதிகமாகப பறக்கும கரி்சசான் 
குருவி, ஆடகாடடிக் குருவி வபான்ற்வற்மறப 
பதிவு்சய்துளளார. அக்காலத்தில, குழந்மதகள 
மற்றும சிறு்வரகள விருமபி்ச சாபபிடடை சவ்வு 
மிடடைாய், பபபர மிடடைாய், வதன் மிடடைாய், 
ஆரஞசு, பஞசு மிடடைாய், ் காக்வகா மிடடைாய், 
கமமஙகதிர மிடடைாய் வபான்ற மிடடைாய் 
்வமககமளயும குறிபபிடுகிறார. டைமர டைமர 
டைமர டைமர டைமர டைம.... டைமர டைமர டைமர 
டைமர  டைமர  டைம . . . .  என்ற  வமளம 
ஒ லி த் து க் ் க ா ண் டு  ் ச ல லு ம 
"சினிமாக்்காடடைமக" விளமபர ்வண்டிக்காரர, 
பலூன் விற்ப்வர , ஐஸ் ்வண்டிக்காரர , 
வசான்பபடி விற்ப்வர வபான்ற சிற்றூரபபுற 
வியாபாரிகள ஆகிவயாரும இபபுதினத்தில 
பதிவு ்சய்யபபடடுளளனர.

சரு்வத்தாள ,  ் ச ாளவு ,  ்்வளளன , 
உபபுக்கண்டைம, தமுக்கு, ்காடடைாயி, 
்்வஞசனம வபான்ற ் தன்தமிழகத்தில புழஙகும 
்சால்வழக்குகளும பதிவு ் சய்யபபடடுளளன. 
வமலும, அ்வற்றுக்கான ்பாருளகளும 
அடிக்குறிபபாகத் தரபபடடுளளன. இபபதிவுகள 
அமனத்தும நூலாசிரியரின் கூரமமயான 
குழந்மதப பாரம்வமய எடுத்துக்காடடுகின்றன. 
ஒவ்்்வாரு வீடடு ்வாசலிலும, ஒரு மகபபிடி 
மாடடு்ச சாணத்மத ம்வத்துவிடடுப வபாகிற 
படடைமமாள, மரத்தடியில அமரந்து்காண்டு 
முடிதிருத்தும தாத்தா, கண்மாயில பன்னி 

விடமடைகமள்ச வசகரிக்கும ்சாக்கத்தாயி, 
வப்சசிராசுவுடைன் கமடைசிப பலமகயில 
பக்கத்தில அமரந்து படிக்கும ்காறக்குடி 
வீரய்யா, "அ்சச்சவசா! ்நசமா்வா? எனக்குத் 
்தரியாவத" என்று முனிக்கமதமயக் வகடடு 
அ்சசபபடும காமளபபாண்டி, யாருவல அ்வன்? 
்வாய்க்கால அளள ்வரற்வனும வீடுவீடைாப 
பீயளள ்வரற்வனும ஒனக்்கன்ன மாமனா? 
என்று வகடகும வப்சசிராசுவின் அமமா 
சாதியப பிடிமானம மிக்க ்ரஙகமமா, 
தீப்படடி அடிக்கடமடைகமளக் ்காடடி 
நிரபபிய சாக்மகத் தூக்கிக் ்காண்டு, 
தீப்படடித் ்தாழிற்சாமலக்கு்ச ்சன்று 
திருமபும வபாது, வ்வபபம பழஙகமளப 
்பாறுக்கி, அமத ்்வய்யிலில உலரத்திக் 
காயம்வத்து விற்றுக் காசாக்கி்ச வசமிக்கும 
வப்சசிராசுவின் அக்கா வ்வணி, ஐயா , 
ஒடுக்கபபடடை சனஙக எபபவும கீழதான் 
உடகாரணும. அதுதான் ஊர்சசடடைம. நீஙக 
சின்ன மபயனாக இருந்தாலும வசரந்து 
உடகாரக்கூடைாது ராசு என்று வபசும சஞசீவி, 
"மாமா! ஒஙக ஒடைமபுல ஓடைற ரத்தமும 
்ச்வபபாத்தா்ன இருக்கும?" என்று வகடகின்ற 
வப்சசிராசா, பஞசாமலத் ்தாழிலாளர 
குழந்மதகளுக்கான மாறுவ்வடைப வபாடடியில 
முதல பரிசு ்பற்ற அ. வப்சசிராசு என்று 
பதிக்கணும என்று ்நகிழந்து வபசும அபபா 
அரசபபன் ஆகிவயார இந்தப புதினத்மத 
உயிவராடு நகரத்தி்ச ் சலகின்றாரகள. இவ்்வாறு, 
ஓர உயிருளள புதினமாக, மாந்த உணரவுகமள 
வமமபடுத்தும புதினமாக இந்நூல இலக்கிய 
உலகின் பாரம்வமய ஈரத்துளளது. ஆசிரியரக்கு 
என் ்வாழத்துக்களும, பாராடடுக்களும.

"்வாடு பயிரக்கு்வரு மாமமழவபால 
மநந்துருகி நாடுமக வுக்குதவு நாற்றாய்வபால" 
என்று மாயூரம வ்வதநாயகம பிளமள பாடு்வார. 
அ்வர பாடு்வமதப வபான்று, குழந்மத 
இலக்கியப பயிரக்கு மாமமழவபால , 
குழந்மதகளுக்கு நற்றாய்வபால குழந்மத 
இலக்கிய உலகில ்வாழகின்ற குழந்மதகள 
இலக்கிய்ச சீரமணி ்கா.மா.வகா.இளஙவகா 
அ்வரகளின் இலக்கியத் ்தாண்டு ்வளரக!

	 	 	 	 	 	 l
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புத்தமபுதிதாய் நித்தமநித்தம மலரும 
இபபிரபஞசம  புதிதுபுதிதாய் நமக்கு்ச 
்சய்திகமள ்வழஙகிக்்காண்டு இருக்கிறது 
இயற்மக ்வழஙகும அபவபருண்மமகளில 
சில மகத்தான தருணஙகமளப படைம 
பிடித்து ்வழஙகக் கவிமத வபால ஒரு 
க ருவி  உண்டைா ?  அ தன ா ல த ான் 
கண்ணதாசன் ்சான்னார, ‘கவிஞன் 
யாவனா காலக்கணிதம; கருபபடு 
்பாருமள உருபபடை ம்வபவபன்’ என்று. 
ஒரு திருவிழாக் கூடடைத்தில சிக்கி 
கசகசபபும மூ்சசுத் திணறவலாடும ஒரு மர 
நிழலில ஒதுஙகிக் ் காஞசம இமளபபாற, 
எஙகிருந்வதா ஓடி ்வந்து நம முந்தாமன 
பிடித்து இழுத்துத் தன் முலமல்ச 
சிரிபமபக் காடடுவம ஒரு குழந்மத. அந்த 
அற்புதக் கணஙகள ஒவ்்்வாரு்வருக்கும 
்வாய்க்குமதாவன? அது வபான்ற உணரவுப 
பர்வசஙகமள ்வண்ணதாசன் 
எ ன் ற  க ல ய ா ண் ஜி 
க வி ம த க ளி ல  ந ா ன் 
அனுபவித்திருக்கிவறன். 

கண்ணதாசனின் இயற்மக 
் ்வ ளி ப ப ா டு ம , 
்வண்ணதாசனின் உணரவுப 
பிர்வாகமும ஒன்்றனக் 
கலந்து கவியருவியாய்க் 
்காடடுகிறது கவிஞர 
பா .்தன்றலின் ‘உயிர 
பருகும மமழ’ என்னும 
கவிமதத் ்தாகுபபில. 
மமழ, நந்த்வனம, ் தன்றல 

இமமூன்று ்சாற்கவள இக்கவிமதத் 
்தாகுபபிற்கான கடைவு்ச்சாற்கள.  கவிஞர 
்பயர ்தன்றல. நூலின் ்பயர உயிர 
பருகும மமழ. பதிபபகத்தின் ்பயர 
இனிய நந்த்வனம. நூமல முதல பக்கம 
புரடடியதில இருந்து இறுதிபபக்கம ்வமர 
நம உதடடு்ச சிரிபமப உலரவிடைவிலமல 
இந்நூல. ்காஞசம ்மன்வசாகம 
ஆஙகாஙவக, மனித ்வாழவுதான் இது... 
இதுவும  வசரந்ததுதான் ்வாழக்மக 
யதாரத்தம... என்று தத்து்வத்மதத் தூவி்ச 
்சலகிறது. பாரதத்தில ஒரு கமத உண்டு. 
கண்ண பரமாத்மா ,  தருமமரயும 
துரிவயாதனமனயும அமழபபார . 
தருமனிடைம, ‘நீ உல்கஙகும வதடி ஒரு 
நலல்வமனக் கண்டுபிடித்துக் கூடடி ்வா’ 
என்பா ர .  துரிவயாதனனிடைம ,  ‘நீ 
உலக்மஙகும வதடி ஒரு ்கடடை்வமனக் 

கூடடி ்வா ’ என்பா ர . 
இரு்வரும எஙகும வதடி 
அ ம ல ந் து  வி ட டு 
்்வறுஙமகவயாடு திருமபி 
்வரு்வாரகள. ‘என்னா்சசு?’ 
கண்ணன் வகடபான். 

‘எஙகும வதடிவிடவடைன், 
ஒரு ்கடடை்வமனக் கூடைக் 
க ா வண ா ம ’ எ ன் ப ா ன் 
தருமன் .  ‘எஙகும ஒரு 
ந ல ல ்வ ம ன க்  கூ டை க் 
க ா வண ா ம ’ எ ன் ப ா ன் 
துரிவயாதனன். உலகம 
ஒன்றுதான் .  ப ா ர க்கும நந்த்வனம பதிபபகம 

ரூ.120/-

உயிர் பருகும் மழை 

கவிஞர் ஆர். நீலா

நூல் அறிமு்கம்
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வகாணஙகள தான் வ்வறு வ்வறு. தருமனின் 
நமபிக்மகப பாரம்வவயாடு இவ்வுலமக 
அணுகுகிறார ்தன்றல. ்பரிதாக 
அலடடிக்்காளளவ்வ இலமல. தன்மன்ச 
சுற்றியுளள மனிதரகள ,  இயற்மக 
ஆகிய்வற்றின் இயலபுகமள அ்வற்றின் 
இயலபு ்கடைாமல சின்ன்சசின்னத் 
்தறிபபுகளாய்ப பதிவு ்சய்திருக்கிறார

"வ்தாள் வ்வணடும் 

என்று நானும்

நான் வ்வணடும் 

என்று நீயும். 

எ்வர் பெயித்தாலும் 

வ்தாற்றாலும்

ஒரு  புன்முறு்வவலாடு 

நகர்கிறது கா்தல்"

அவ்்வளவுதாஙக. ்வாழவு எனும 
்பருங்காமடைக்கு இமதவிடை வ்வ்றன்ன 
வ்வண்டும?

ஆனால, அபபடிவயக் கவித்து்வமாய்ப 
வபாய்விடுகிறதா ்வாழக்மக? முன் 
கவிமதயில அருமபும புன்னமக, அடுத்த 
கவிமதயில சற்று உமறந்துவிடுகிறது. 

 "உனக்குப் பிடிக்கவில்கல

கழற்றிக்வதவ்தன்

 என் காற்ச்தஙககககள.

எனக்குப் பிடிததிருக்கிறது

அடிக்கடி அலமாரி திறநது 

பார்ததுக் பகாள்கிவறன்".

இன்மறய காலகடடைத்தின் அ்வசியத் 
வ தம்வய ான  ் பண்ணிய நுடப 

உணரவுகமளப பமடைபபதில அசாத்திய 
அணுகுமுமற ் தரிகிறது. ் பண் மனசின் 
ஆமச, ஏக்கம, வகாபம,  நமபிக்மக என 
அமனத்தும ப ாடு்ப ாருளகளாகி 
இருக்கின்றன. 

‘உளளத்துளளது கவிமத’ என்று அ்வவர 
ஒபபுதல ்வாக்கு மூலம ்காடுத்திருபபது 
வபால, உண்மமயும எளிமமயுமாய் 
்வசீகரிக்கின்றன இ்வரது கவிமதகள. 
கவிமதயின் மகமய அ்வர பற்றவிலமல. 
கவிமததான் அ்வர மககமளப பற்றிக் 
்காண்டிருக்கிறது. ்வரலாம ்வரலாம 
்வாஙக...

இ ன்னும ச ற் வ ற  விளி ம பு நிம ல 
மாந்தரகள, ஜாதியமத்ச சிக்கலகள, 
உடைலரசியல எனப பாரம்வமயக் 
்காஞசம விசாலபபடுத்தலாம.   

இகசயின் பிடியில் 

காற்று ப்வளியிக்ட 

அகசநது ்வரும் சருகு

்வலகசப் பறக்வயின் 

பமல்ல முகளக்கும் சிறகில்

உரிகமக்காற்று

உயிர் பருகும் மகழ

்வரமா சாபமா? 

சிரிக்கும் சுயம்!

வமற்கண்டை கவிமத வ்வ்றான்றுமிலமல. 
பா.்தன்றல அ்வரகளின் கவிமதத் 
்தாகுபபின் ஒடடு ்மாத்த மதிபபீடு. 
்வாஙகிப படியுஙகள. நீஙகளும இவத 
கணிபபிற்குள ்வருவீரகள.        l                                 
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''மதம ஓர அபினி'' என்றார மாரக்ஸ்.
Poppy is Also A Flower' ' என்ற 
திமரபபடைமும அதன் புத்தக ்வாசிபபும 
சிலிரக்க ம்வத்த அனுப்வம. அந்த அழகிய 
மலர பாபபி, பயஙகர வபாமதமய 
பவபாமதயில உசுபபி விடைபபடும உணர்சசி 
்வயபபடைமல அளிக்க்வலல வபாமதப 
்ப ாருமளக் ்க ாண்டை ்சடியில 
பூபபதாகும. ஆபகானிஸ்தானப பகுதியில 
காணபபடு்வது. இக்கடடுமரமய எழுதும 
சமயம நாம எவ்வித சூழலில எத்தமகய 
மன இறுக்கத்தில ஒவ்்்வாரு நாமளயும 
கழி க் கி வ ற ா ம  என் பது  ் ச லலி த் 
்தரியவ்வண்டியதிலமல. வ்வற்றுமமயும 
வபாரும உயிரகள மற்றும ்பாருட 
வசதமும தாஙக ஒண்ணா ்சயற்மகப 
பஞசமும மனிதனுக்கு மனிதன் நாடடுக்கு 
நாடு ஏற்படுத்திக் ்காளளும அழிவுப 
பாமதக்கான முக்கிய காரணஙகளில 
தமலயாயது மதமதான் என்பதில வ்வ்றாரு 
கருத்து இருக்காது. மதத்துக்கு மதம, ஒவர 
மதத்துக்குளளான உடபிரிவுகள என 
இணக்கம காடடி அமமதியாக ்வாழந்து 
்வந்த ்பாழுதுகளின் நிமல நிரந்தரமலல. 
நீறு பூத்த ்நருபபாகவ்வ இருந்து 
்வ ந் தி ரு க் கி ற து .  ப ட டி ய வ ல ா 
எடுத்துக்காடடுகவளா அ்வசியமிலமல. 

அ்வதூதரகளும ஞானிகளும அவ்்வபவபாது  
வதான்றி இணக்கம ஏற்படை ஆ்வன வமற் 
்காண்டிருக்கும ்வரலாற்றிலும கூரந்து 
பாரத்வதாமானால ஏவதா ஒரு புளளியில 
ஒ ரு  ச ா ர பு  உ ண ர ம ்வ 
ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும வதான்றும. 
எனவ்வ அ்வற்றின் முயற்சியிலும குறுக்கீடும 
எதிரபபும நிகழந்திருக்கின்றன.

மதஙகளிமடைவய தீவிர வநாக்கிலான 
இமடை்்வளிமயக் குமறத்தும நீக்கியும 
உலகில அமமதியும மக்கள நல்வாழவும 
கருதி மமற ் மய் ஞானிகள அவ்்வபவபாது 
வதான்றி ஆ்வன வமற்்காண்டிருக்கும 
்வரலாற்றிலும கூரந்து பாரத்வதாமானால 
ஏவதா ஒரு புளளியில ஒரு சாரபு உணரம்வ 
ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும வதான்றும. 
எனவ்வ அ்வற்றின் முயற்சியிலும குறுக்கீடும 
எதிரபபும நிகழந்திருக்கின்றன.

மதஙகளிமடைவய தீவிர வநாக்கிலான 
இமடை்்வளிமயக் குமறத்தும நீக்கியும 
உலகில அமமதியும மக்கள நல்வாழவும 
கருதி மமற ் மய் ஞானிகள அவ்்வபவபாது 
வதான்றி ஆ்வன வமற் ்காண்டு ்வாழந்து  
வபாயிருக்கிறாரகள. பலன் ஓன்றும 
நிரந்தரமானதாயிலமல்யன்வற ் தரிகிறது. 

வாழும் 
நல்லிணக்கம்

விட்டலராவ்

�ாசிப்பு அனுப�ப் பகிர்வு 10
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அந்த ்வழியில இஸ்லாமிய 
ச ம ய  உடபி ரி வு களில 
ஒன்றாக ் பாருள ் காளளும  
சூபியி்ஸம தன் பஙகிற்கு பல 
சூ பி க ம ள  க ா ட டி ்ச 
்சன்றிருக்கிறது. சூபிகளுக்கு 
நலலடைக்கமும பின்னர 
அ ்வ ர க ம ள  நி ம ன வு 
்காண்டு ்தாழுது ்வரும 
த ர க ா க ளு ம  நி ம ற ய 
இ ரு க் கி ன் ற ன .  த ர க ா 
்வ ழி ப ா ட ம டை யு ம 
சூ பி க ம ள யு ம  ஆ ச ா ர 
இஸ்லாமியரகள ஏற்றுக் 
்காளளு்வதிலமல என்றும 
்தரிய்வருகிறது. தமிழகத்தில 
குணஙகுடி  மஸ்த ானும 
கரனாடைகத்தில சாந்த் சிசு 
நாள ்ஸரீஃப சாஹிப பரு ஆகிவயாரின் 
ப ாடைலகளில மிகவும  பூடைகம ான 
கருத்துக்களால குறிபபிடடை மதம என்று 
கூறாமல ஒரு மமற ்மஞஞான வபாதகம 
மிளிரகிறது. சு்வாமி விவ்வகானந்தரின் 
சிகாவகா ் சாற் ் பாழிம்வ ்வாசித்த்வரகள 
இத்தருணத்தில நிமனவு ் காளளு்வாரகள. 
சூஃபி்ஸம பற்றி அ்வர வபசுமகயில, 
சூஃபி்ஸம என்பது வ்வதாந்தத்தால 
் ம ன் ம ம ப டு த் த ப ப ட டை , 
அழகுபடுத்தபபடடை இஸ்லாம சமயமாகும, 
என்கிறார. ஆனால அ்வர எந்த குறிபபிடடை 
சமய உடபிரிவின் பிரதிநிதியாகவும கலந்து 
்காளளாமல சர்வ வ்வதஙகள கூறும 
அமனத்துலக சமயத்தின் பிரதிநிதியாகக் 
கலந்து ்காண்டு  மானுடைம முழு்வதின் 
சமயப வபரார்வத்மதப பற்றி வபசினார. 
ஆனால அமனத்துலக சமய ்வாதம என்பது 
சிகாவகாவில ்வரவ்வற்கபபடைாதவதாடு 
வநரிடடை தவிரக்க இயலாத தனி்யாரு 
ம த ம  வ பணும  ் ்வ றி  எ ன் ப து 
்்வளிபபடடைது. சமயம சாரந்த விசயவம 

க த்திமுமன மீது 
ந டை ப ப த ா கு ம . 
சாமர்சட மாம 
கூடை இவ்வுணரவுகள 
மின்னலிடடை தம 
நா்வமல RAZORS 
E D G E  எ ன 
அமழத்தார. இந்த 
க த் தி மு ம ன யி ன் 
வ ம ல  ந டை க் கு ம 
சஙகதிகமள சாரபு 
இ ன் றி  ந ன் கு 
எழுதபபடடை ஒரு 
நூல, IN GOOD 
FAITH A JOUR-
NEY IN SEARCH 

OF AN UNKNOWN 
IND I A   என்பது 

எழுதிய்வர திருமதி  சபா நக்வி (SABA 
NAQVI)  இது திரு முடை்வன் குடடி 
முகமமது அலியின் சிறந்த  தமிழ  
்பயரபபில ்வாழும நலலிணக்கம 
அறியபபடைாத இந்தியாம்வத் வதடி ஒரு 
பயணம என்று சிறந்த முமறயில கால்சசு்வடு 
பதிபபக ்்வளியீடைாக ்வந்துளளது.

இன்மறய அரசியல சமூக சூழநிமலயில 
மத்ச சகிபபுத் தன்மம என்பது உலகளாவிய 
அளவிலும இந்திய உப கண்டைத்தில 
இந்தியாவில ்பருமளவுக்கும தாழந்து 
வபாய் அபாயகரமான விளிமமப 
எடடிவிடுமபடிக்கு இறஙகியிருக்கிறது. 
இந்த மனநிமலயில திருமதி சபா நக்வி 
இந்தியாவின்  மாநிலஙகள ஒவ்்்வான்றிலும 
பயணித்து நகரஙகளிலும கிராமஙகளிலும 
அமலந்து திரிந்து அந்த மத்ச சகிபபுத் 
தன்மமயும  ம த  ந லலிணக் கமும 
எபபடி்யலலாம ஜீவித்து ்வருகிற்தன்பமத 
அனுப்வ பூர்வமாக கண்டு எழுதியிருக்கும 
கடடுமரகள ் காண்டை நூல,  ் பருமபாலும 

கால்சசு்வடு பதிபபகம
ரூ.250/-
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அ்வர பாரத்தது, அறிந்தது, வகடடைது பிறகு 
்சாலலு்வது யாவும சூஃபி்ஸம சூஃபிகள 
பற்றியதாகவ்வ இருக்கிறது . எனது 
அனுப்வம ்வாரத்த பாரம்வயில ் சான்னால, 
இந்து சமயத்மத்ச சாரந்த அதுவும பாமர 
மக்கள அதிகளவில பிற மதத்தினரின் 
்வழிபாடடுத் தலஙகளுக்கும ஞானிகளின் 
அடைக்கத் தலஙகளுக்கும வபாய்ப 
பிராரத்தித்து ்மழுகு ்வரத்திவயற்றுதல, 
சரக்கமர ஊதுபத்தியளித்தல காணிக்மக 
்சலுத்துதல வபான்ற பக்தி காரியஙகளில 
ஈடுபடுகின்றனர. பிற மத்த்தினர இந்து 
சமய ்வழிபாடடு தலஙகளுக்கு பக்தி 
வமலிடடு ்வருமக தரு்வது ்வழிபாடு 
்சய்்வது என்பது அபூர்வம. இதற்கு 
முக்கிய காரணம, அரசு இந்து அறநிமலய 
கடடுப பாடடுத்துமறவய. புகழ ்பற்ற 
பி ரமம ாண்டைமான வ க ாயிலகளில 
கரு்வமரயின் ்வாசலிவலவய, ''இந்துக்கள 
அ ல ல ா த  பி ற  ச ம ய த் தி ன ரு க் கு 
அனுமதியிலமல'' என்று அறிவிபமப 
ம்வத்திருக்கிறாரகள. பயஙகர்வாதமும 
நாசவ்வமலயும அதிகரிக்கவும இபபடியான 
தமடை ஏற்படடிருக்கலாம. ஆனால 
கிறிஸ்த்வ ்வழிபாடடுத் தலஙகளிலும 
தரக்காக்களிலும  இவ்வித தமடை யாருக்கும 
என்மறக்கும எதுவுமிலமல.

இந்த நிமலயில இந்த நூலில ் சய்திகள 
ஒத்துப வபாகின்றன. வமற் ்காண்டு மத 
நலலிணக்கத்துக்கான வயாசமனகள 
எமதயும இந்நூலில காணமுடியவிலமல. 
இன்று்வமர இந்திய வதசம முழு்வதும, 
நூலில சபா நக்வி ்சாலலியிருக்கும 
அளவில நமடைமுமறயில இருந்து ்வருகிறது. 
இபபடியிருக்க, இன்்னாரு பக்கம 
மதரீதியான பயஙகர சமப்வஙகள 
நாளவதாறும ்சய்திகளாக ்வந்தபடிவய 
இருக்கின்றன. நந்த்வனத் தாண்டி தான் 
வ்வண்டிக் ்காணரந்த மண் வதாண்டிமய 

வபாடடுமடைத்த கமத. சபா நக்வியின் 
பாரம்வயில இன்றும ்வாழந்து ்வரும 
நலலிணக்கத்துக்கான சமய அந்நிவயான்யம 
நிமலத்து ்வாழந்தாலதான் வமற்்காண்டு 
பலவ்வறு நலலிணக்க நமடைமுமறக்கு உந்து 
சக்தியாக  விளஙகும.  அ்வரது அயராத 
நீண்டு பரந்த பயணஙகள சமய நலலிணக்கம 
இன்றும இந்திய கிராமஙகளிலும பலவ்வறு 
தி ம ச க ளி லு ள ள  ப ா ம ர  மூ ம ல 
முடுக்குகளிலும ்வாழந்து ்வரு்வமத்ச 
்சாலலுகின்றன.

 சபா நக்வி, இந்தியாவின் முன்னணி 
்வார்ச ்சய்தி இதழான அவுடலுக்கில 
அரசியல ்தாடைரபான ்சய்திகளின் 
பதிபபாசிரியர. அரசியல, ஆடசி நடைபபு 
வி்வகாரம ஆகியம்வ குறித்து எழுதி 
்வருப்வர. இந்தியா முழுக்க விரி்வான 
அளவில பயணம வமற் ்காண்டை்வர. 
நாடடின் வதரதலகள குறித்து குறிபபாக 
உத்தரபிரவதசம, பீகார, குஜராத் மாநில 
வதரதலகள பற்றி விரி்வாக ஆராய்ந்துளளார. 
அரசியல நிருபராக , ஆய்்வாளராக 
மடடுமலலாமல, அமடையாளம பண்பாடு 
குறித்த பிர்சசிமனகமளயும ்தாடைரந்து 
க்வனித்து ்வருப்வர.

கமடைய நலலூமரப பிறபபிடைமாய்க் 
்காண்டு ்பஙகளூரில 41 ஆண்டுகள 
பி.எஸ்.என்.எல. நிறு்வனத்தில பணியாற்றி 
ஓய்வுக்குப பின்னர, தம ்சாந்த ஊரில 
்வசிக்கும முடை்வன் குடடி முகமமது அலி, 
முடை்வன் குடடி என்ற புமன்பயரில 
கவிமத சிறுகமத முயற்சியும ்சய்து 
்வருப்வர. திண்மண சமரசம, ஆகிய 
பத்திரிமககளில அம்வ ்்வளி ்வந்துளள 
நிமலயில, இ்வரது சிறந்த ் மாழி ் பயரபபு 
நூல இது.

      l
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