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Bharathi Tv

தலையங்கம் 

ஒறலறை இைக்கு
நம் சிறைார்கலை வாசிக்்க லவததல்

பளளிக்கூடை நாடகளில குழந்மதகள 
பாடைப புத்தகம தவிர வ்வறு எதுவுவம - 
எதிலுவம - க்வன்மடுக்க ்வழி இலலாத 
நிமல. அபபடிவய வநரம கிமடைத்தாலும 
சிறபபு ்வகுபபுகள அ்வரகமள சிமற 
ம்வக்கின்றன. அ்வரகளது சிறகுகமள 
்்வடடிவிடைவும -அமடைத்து ம்வக்கவும 
விதவிதமான கூண்டுகமள கலவிமுமற 
மற்றும அது சாரந்த வியாபாரம - சந்மத 
-  ஏற்படுத்தி விடுகிறது .  சுதந்திர 
்வாசிபபாளரகளாக அ்வரகமள மீடபவத 
உண்மமயான கலவியாக இருக்க முடியும. 
அதற்கு முயற்சிகள தமிழில மிகக் குமற்வாக 
இருபபது வ்வதமன தரும வி்ஷயம.

• வகரளத்தில இவ்்வமக சுதந்திர 
்வாசிபபு வீடடிலிருந்வத ்தாடைஙகுகிறது. 
மாதமவதாறும நம நாடடிவலவய 
சராசரியாக ஐநூறு ரூபாய்க்கு வமல 
புத்தகஙகளுக்காக மாதாந்திர பட்ஜடடில 
வகரள குடுமபம ்சலவு ்சய்கிறது. 
அதிலும குறிபப ா க  த ா ய்்ம ாழி 
(மமலயாள) நூலகமள ்வாஙகும பழக்கம 
உளளது.

•  ந ம  அண்மடை ம ாநிலம ான 
கரநாடைகாவில அதிகம ஆஙகில நூலகள 
விற்கபபடடைாலும - பாடை புத்தகத்திற்கு 
்்வளிவய வதடைல ்வ ாசிபபுகமள 
வமற்்காள்வதற்கு பளளிகளில ்வழிகாடடும 
்வகுபபுகள நடைத்தபபடுகின்றன.

• சமீபத்தில உரு்வான ்தலுஙகானா 
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மாநிலம - கலவி பட்ஜடடில கடைந்த 
இரண்டு ஆண்டுகளாக ்வகுபபமற நூலகம 
எனும திடடைத்திற்காக ் தாமக ஒதுக்கு்வமத 
பாரக்கிவறாம.

நமது முயற்சிகமள வமற்்காளள 
இமாசலபிரவதசம ்வழிகாடடுகிறது. அஙவக 
ஒவ்்்வாரு பளளி மாண்வருக்கும அ்வரது 
பளளி அமடையாள அடமடைவயாடு - ஒரு 
நூ ல க  உ று ப பின ர  அடமடையு ம 
தருகிறாரகள. மாண்வரகள - தஙகள 
இலலத்திற்கு அருவக உளள நூலகத்தில 
இமணயலாம. இபபடியான முயற்சிகள 
நமக்கு ஆர்வத்மத தூண்டுகின்றன. 
சமீபத்திய - இன்று நாம அனுபவிக்கும 
- வநாய் ்தாற்று ஊரடைஙகில சிறார 
நூலகள அதிகம விற்பமன ஆன இடைம 
எது ்தரியுமா. பிரான்ஸ் நாடுதான். 
அஙவக மாண்வரகளுக்கு டைாப (Tab) 
ஆன்-மலன் கலவி கற்க அளித்தாரகள. 
அதில அந்த குழந்மதகளுக்கு ஒவ்்்வாரு 
டைாபிலும ்வாசிக்க ஐமபது புத்தகஙகமள 
- ்வயதுக்கு தகுந்தாற்வபால பதிவ்வற்றி 
்காடுத்திருக்கிறாரகள. இதுவபான்ற 
முயற்சிகமள புவளாரிடைா (அ்மரிக்கா), 
்மக்சிவகா, ஒசாகா (ஜபபான்) வபான்று 
உலகின் பலவ்வறு இடைஙகளில காணலாம. 
நீண்டை விடுமுமறயான இந்த நாடகளில 
்வாசிக்க விருமபினால எந்த புத்தகத்மத 
விருமபுகிற ா ர க வள ா  - கனடைாவில 
குழந்மதகள ்பற முடியும. கலவித்துமற 
தற்வபாமதக்கு ் தாமக ் சலுத்தி விடுகிறது. 
ஆனால நம தமிழகத்மத பாருஙகள. 
தமிழகத்மத விடுஙகள இந்திய அளவில 
கூடை குழந்மதகளுக்காக என்று மய்ய அரசு 
்தாடைஙகிய வந்ஷனல புக் டிரஸ்ட 
்பரிய்வரகளுக்கு புத்தகம வபாடுகிறாரகள. 
பல சிறார புத்தக முயற்சிகள நின்றுவிடடைன. 

வ க ா கு ல ம ,  சு ட டி  வி க டை ன் 
நிறுத்தபபடடுவிடடைன. குழந்மதகமள 
்வாசிக்க ம்வபபது ஒரு வசம்வ. ஆனால 
அமத வியாபாரமாக கருதி நஷடைத்தில 
ஓடுகிறது என்று இழுத்து மூடிவிடடைாரகள. 
சமூகத்தில குழந்மதகள ்வாசிக்கவிலமல 
என்றால அந்த சிறபபான பழக்கம சிறு 
்வயதில தாய்்மாழியில ்வராவிடடைால… 
என்ன ஆகும என்று நிமனத்து பாரக்கவ்வ 
மனம அஞ்சுகிறது. இபவபாது இந்த 
நீண்டை விடுமுமறயில ்வாசிக்காமல நம 
பளமளமகள எபவபாது ்வாசிக்கப 
வபாகிறாரகள. ஒவ்்்வாரு இலலத்திலும 
ஒரு நூலகம குழந்மதகளுக்காக நாம 
அமமத்துத் தர வ்வண்டும. அ்வரகளது 
கலவி அபவபாது தமடைபடைாது. சிறந்த 
சுயசிந்தமன மனிதரகளாக, பமடைபபாக்க 
திறன் மிக்க்வரகளாக நாம நம ்வருஙகால 
சந்ததிமய உரு்வாக்க சுய சுதந்திர ்வாசிபவப 
ஒவர ்வழி. புக் ஃபார சிலரன் (பாரதி 
புத்தகாலயம) அதற்கு ்வழிகாடடுகிறது. 
இஙவக அ்வரகளுக்கான புத்தகஙகள 
்காடடிக் கிடைக்கின்றன.

ஒவ்்்வாரு மழமலக்கும ஒரு நூலகம 
திடடைத்மத ்வரும மகாத்மா காந்தியின் 
பிறந்த தினமான அக்வடைாபர இரண்டைாம 
வததி முதல வநரு பிறந்த நாளான ந்வமபர 
பதினாலு ்வமர நாம ்காண்டு ்சலல 
இருக்கிவறாம. உஙகள குழந்மதகளுக்கும 
உஙகமள சாரந்திருக்கும மழமல்ச 
்சல்வஙகளுக்கும உண்மமயிவலவய 
அ்வரகளது சிறபபான எதிரகாலத்திற்காக 
ஏதா்வது ் சய்ய விருமபினால அ்வரகளுக்கு 
்வாய்பபு உளள வபாவத - இந்த நூலகத்மத 
பரிசாக அளியுஙகள. திடடைத்தில இமணந்து 
நம சந்ததிக்கு உதவுஙகள.            

  -ஆசிரியர குழு
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உ.வ்வ.சாமிநாத அய்யர  தன்னுமடைய 
6 ்வது (1861) ்வயதிலிருந்து 25 ்வது (1880) 
( 1 )  ்வயது்வமர தமிழ இலக்கண 
இலக்கியஙகமள ஆழந்து படித்த்வர. 
இ்வருமடைய ஆசிரியர 19 ம நூற்றாண்டில 
வபரும புகழும ் பற்று சிறபபுற்று ்வாழந்த 
மகாவித்து்வான் மீனாடசி சுந்தரம பிளமள 
என்பமத நாம அமன்வரும அறிவ்வாம. 
அவத வநரத்தில 25 ்வயது நிரமபிய உ.
வ்வ . ச ா .  க்கு  ‘சீ்வக  சி ந் த ாமணி ’ 
‘சிலபபதிகாரம’ ‘மணிவமகமல’ வபான்ற 
காபபியஙகமளயும சஙக இலக்கியஙகளான 
‘பத்துபபாடடு’ ‘எடடுத்்தாமக’ வபான்ற 
ப ழ ந் த மி ழ  நூ ல க ம ள யு ம 
அறிமுகபபடுத்திய்வர 28 ்வயதான வசலம 
இ ர ா ம ச ா மி  மு த லி ய ா ர  
(6.9.1852 - 2.3.1892) என்பமதயும ‘என் 
ச ரி த் தி ர ம ’ நூ லி ல  உ . வ ்வ . ச ா 
குறிபபிடடுளளமதயும நாம அறிவ்வாம. 
வசலம இராமசாமி முதலியார அரசு 
கமலக் கலலூரியில பி.ஏ. படித்த்வர. 
பின்னர ்வழக்கறிஞர படிபபு முடித்து 
குமபவகாணத்திற்கு நீதிபதியாக ்வந்த்வர. 
இந்த நிகழ்சசியில இருந்து ஒன்மற நாம 
புரிந்து ்காளகிவறாம. பாரமபரியமான 
முமறயில தமிழக் கற்று ்பரும புல்வராக 
வபர ்பற்ற மீனாடசிசுந்தரம பிளமள 
அ்வருமடைய புகழ்பற்ற மாண்வர 
தியாகராச ்சடடியார, அ்வருமடைய 
அன்புக்குரிய சிறந்த மாண்வர உ.வ்வ.சா 
வபான்ற்வரகளால அறியபடைாத பழமமயான 

தமிழ்ப் புலவர் உ.வவ.சாமிநாத அய்யரை “தமிழ்த் தாத்தா” ஆக்கி்ய  
“உ.வவ.சா. வின் பாடநூல்கள்”.

ப�ா.வவல்்ாமி

தமிழ நூலகள ்்வறும பி.ஏ. 
படித்த 28 ்வயது நிரமபிய 
இ ம ள ஞ ர ா ன  வ ச ல ம 
இராமசாமி முதலியாருக்கும 
அர சு  அதிக ாரிய ா கவும 
நீதிபதியாகவும பணியாற்றிய 
சி . ம ்வ . த ா வ ம ா த ர ம 
பி ள ம ள க் கு ம  எ ப ப டி 
்தரிந்தது….? (2)

19ம நூற்றாண்டின் ஆரமப 
காலமான 1827 இல ் சன்மன 
கலவி்ச சஙகம (3) என்ற ஒரு 
அமமபமப கிழக்கிந்திய 
கம்பனி நிறுவியது. அந்த 
நிறு்வனத்தின் பணி தமிழ 
் தலுஙகு  மமலய ாளம 
கன்னடைம ் மாழிகளில பளளி 
கலலூரி மாண்வரகளுக்கான 
பாடைத்திடடைஙமள ்வகுத்து 
நூ ல க மள  ் ்வளியிடு ம 
பணிமய வமற்்காள்வதாகும. 
இந்த அமமபபின் ்வழியாக 
1827 இல டிரிமமர என்ற 
வமனாடடு அமமமயாமரக் 
்காண்டு தமிழப பாடைநூல 
ஒன்று ் ்வளியிடைபபடுகின்றது. 
தமிழில ்்வளி்வந்த முதல 
பாடைநூல இது்வாகத்தான் 
இருக்க  முடியும என்று 

்ங்க இைக்கிய �திப்புத பதாடர - 5
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்தரிகிறது. இதமனத் ்தாடைரந்து இந்த 
நிறு்வனத்தின் ்வழியாக பலவ்வறு தமிழ 
நூலகள ்்வளியிடைபபடடைன. ராடலர 
வபான்ற வமனாடடு அறிஞரகளுடைன் 
தாண்டை்வராய முதலியார முத்துசாமிபிளமள 
(4) வபான்ற உளநாடடு ் பருமபுல்வரகமள 
அ ங க ம ா க  இ ந் த  அ ம ம ப பு க் 
் க ாண்டிருந்தது .  இ்வர களுமடைய 
ஆ வ ல ா ச ம ன க ம ள ப ப டி யு ம 
ஆராய்்சசியின்படியும பல தமிழ நூலகள 
ப ாடைத்திடடை பதிபபு கள ா க  1 9 ம 
நூற்றாண்டின் முழுமமயும ் ்வளியிடைபபடடு 
்வந்தன. இந்த நடை்வடிக்மககமள்யாடடி  
உ ய ர நி ம ல ப  ப ள ளி க ளி லு ம 
பலகமலக்கழகஙகளிலும பயின்று்வந்த 
மாண்வரகளுக்கு கிறிஸ்த்வ பாதிரியாரகளின் 
்சல்வாக்காலும ஆஙகில அரசாஙக 
அதிகாரிகளின் தூண்டுதலாலும பழந்தமிழ 
நூலகள ான  ச ங க  இல க்கியங கள 
காபபியஙகள வபான்ற நூலகளிலிருந்து 
கு றி ப பி ட டை  ப கு தி க ள  த மி ழ ப 
பாடைத்திடடைமாக அமமக்கபபடடு 
கற்பிக்கபபடடு ்வந்தது. இபபடி பாடைமாக 
ம்வத்த நூலகமளப பற்றி ்சன்ற 
க ட டு ம ர யி ல  ஆ த ா ர த் து டை ன் 
குறிபபிடடிருக்கிவறன். இதன் ்வழியாக 
பாரமபரியமான தமிழப புல்வரகளால 
மறக்கபபடடை பழந்தமிழ நூலகள 
பாதிரியாரகளின் ஆதரவுடைன் தமிழகத்தில 
மீண்டும உயிரபபுப ்பற்று உல்வ 
ஆரமபித்த நிகழ்சசிகளின் பதிவுகமள 19ம 
நூற்றாண்டில நாம காண்கின்வறாம. அவத 
வநரத்தில பாரமபரிய புலமம மரபில 

்வந்த்வரகளுக்கு இந்த 
நூ ல க ள  அ ந் நி ய ம 
ஆ ன த ா க வு ம 
அறியபபடைாததாகவும 
இ ரு ந் த ம த  எ ன் 
சரித்திரத்தில உ.வ்வ.சா 
கு றி ப பி ட டு ள ள ா ர . 
ஆனால அடுத்து்வந்த 
க ா ல ங க ளி ல  ச ங க 
இ ல க் கி ய ங க ம ள யு ம 
க ா ப பி ய ங க ம ள யு ம 
ப தி ப பி க் கு ம  அ ரி ய 
்வ ா ய் ப ம ப யு ம 
் ப று கி ன் ற ா ர . 
அதுவுமலலாமல அ்வரால 
மு த ல  ப தி ப ப ா க க் 
் க ா ண் டு 
்்வளியிடைபபடடை நூலகள 
(சீ்வக சிந்தாமணி - 1887, 
ப த்துபப ாடடு - 1 8 8 9 , 
சிலபபதிகாரம- 1 892 , 
பு ற ந ா னூ று - 1 8 9 4 , 
பு ற ப ் ப ா ரு ள 
்்வண்பாமாமல-1895, 
மணிவமகமல - 1 8 9 8 , 
ஐ ங கு று நூ று - 1 9 0 3 , 
பதிற்றுபபத்து - 1 9 0 4 , 
ப ரி ப ா டை ல - 1 9 1 8 )  
அடுத்து்வந்த காலஙகளில 
இரண்டைாம பதிபபாகவும 
மூன்றாம பதிபபாகவும 
உ . வ ்வ . ச ா மி ந ா த 
அ ய் ய ர ா வ ல 
்்வளியிடைபபடுகின்றது. 
ஒ ரு  நூ லி ன்  
முதற்பதிபபுக்கும அவத 
நூ லி ன்  மூ ன் ற ா ம 
பதிபபுக்கும இமடைபபடடை 
க ா ல ம  1 5 
ஆண்டுகளிலிருந்து 30 
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ஆண்டுகள ்வமர ்சன்றன என்பது 
க்வனிக்கத்தக்கது. 1887 ்தாடைஙகி 1920 
்வமரயிலான காலக்கடடைஙகளில உ.
வ்வ.சா்வால ்்வளியிடைபபடடை நூலகளில 
சில பகுதிகள அன்று கலலூரிகளில 
பயின்று ்வந்த பி.ஏ. மாண்வரகளுக்கு (5) 
பாடைமாக ம்வக்கபபடடு இருந்தன. அபபடி 
பாடைத்திடடைத்தில ம்வக்கபடடை நூலகள 
பல்வற்றிக்கு இளம மாண்வரகள இத்தமகய 
நூலகளின் பகுதிகமள ் தளி்வாக விளஙகிக் 
்காள்வதற்கு உதவியாக இருக்குமபடியான 
பலவிதமான குறிபபுகமள எளிமமயான 
்வடி்வத்தில உ.வ்வ.சா. அந்நூலகளில 
வி ள க் க ம  எ ன் ற  ப கு தி யி ல 
்காடுத்திருக்கின்றார. அத்துடைன்கூடை 
கூடுதலாக சில நூலகளின் பாடைலகளுக்கு 
்பாழிபபுமரயும இலக்கண குறிபபுகமளயும  
எழுதியிருக்கின்றார. 

அபபடி பாடைமாக ம்வக்கபபடடை 
நூலகளின் பகுதிகளுக்கு உ.வ்வ .சா 
எழுதியுளள குறிபபுகளில பல்வற்மற 
தன்னுமடைய அடுத்த மூலப பதிபபுகளிலும 
உமரப பதிபபுகளிலும இமணத்துக் 
்காண்டைதாக உ.வ்வ.சா. குறிபபிடுகின்றார. 
அபபடி வசரத்ததனால சீ்வக சிந்தாமணியின் 
(6) முதற்பதிபபிற்கும மூன்றாம பதிபபிற்கும 
சுமார 700 பக்கஙகள அதிகமானமதயும 
பத்துபபாடடில 300 பக்கஙகளுக்கு வமல 
அதிகமானமதயும குற்ிபபிடடுளளார.  
இமதப பற்றி உ.வ்வ.சாவ்வ குறிபபிடடு 
்சாலலுகிற பகுதி.. . . . . . . . . ‘அவ்்வக் 
காலஙகளில ்சன்மன்ச சரு்வ கலா 
ச ங க த் த ா ர  பி . ஏ .  ப ரீ ட ம ச க் கு 
இபபாடடுக்களில ஒவ்்்வான்மறப 
ப ா டை ம ா க  ம ்வ த் த ் ப ா ழு து 
பதிபபித்த்வற்றிற்கு எழுதிய குறிபபுக்கமள்ச 
வசரத்தும இரண்டைாம பதிபபு ் ்வளியிடைப 
்பற்றது.’ (மூன்றாம பதிபபின் முகவுமர 
பக்.26)

உ . வ ்வ . ச ா  வி ன் 
ப ா டை நூ ல க ளி ல 
ப த் து ப ப ா ட டி ல 
ஆறுநூல களும ,  சீ ்வ க 
சிந்தாமணி, சிலபபதிகாரம, 
மணிவமகமல, புறப்பாருள 
்்வண்பாமாமல வபான்ற 
நூ ல க ள  எ ன க் கு 
கிமடைத்துளளன. இத்தமகய 
நூ ல க ள  இ ன் னு ம 
இரு க் க ல ா ம .  என க்கு 
கி ம டை க் க வி ல ம ல . 
கி ம டை த் து ள ள 
பாடைநூலகமளயும அ்வரால 
பதிபபிக்கபபடடை நூலகளில 
இ ரண்டைாம  மூன்ற ாம 
ப தி ப பு க் க ம ள 
முதற்பதிபபுடைன் ஒபபிடடுப 
பாரக்குமவபாது பலவ்வறு 
புதிய ்சய்திகள உளளமத 
காணமுடிகின்றது.

உ . வ ்வ . ச ா வி ன் 
மு த ற் ப தி ப பு க ள ா க 
்்வளி்வந் த  நூலகளில 
ஒன்றான சீ்வக சிந்தாமணி 
(1887) நூலின் உளளடைக்கமாக 

1 . தி ரு த் த க் க த் வ த ்வ ர 
சரித்திர்சசுருக்கம 

2 . ந ்ச சி ன ா ர கி னி ய ர 
்வரலாறு 

3.சீ்வகன் சரித்திர்சசுருக்கம 
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4.அபிதான விளக்கம 

5.வமற்வகாள விளக்கம 

6.விளஙகாவமற்வகாள 

7.்சய்யுள அகராதி 

8.பிமழதிருத்தம.  

இவத நூலின் மூன்றாம 
பதிபபில 

1.ஸ்ரீபுராணத்துளள சீ்வக சரித்திரம

2.ஒபபுமமப பகுதிகள (இந்த ஒபபுமமப 
பகுதிகள மடடும 113 பக்கஙகளில உளளன. 
சிந்தாமணி நூலில குறிபபிடைபடடுளள 
்சய்திகளுடைன் ஒபபிடைக்கூடிய மற்ற தமிழ 
நூலகளின் ்சய்திகள 113 பக்கஙகளில 
அடடை்வமணபபடுத்தி ஒபபிடடுளளார. 
இந்தப பகுதிகள மாண்வரகளுக்காகப 
பாடைத்திடடைத்தில வசரக்கபபடடைம்வ 
என்பது குறிபபிடைத்தக்கது. இத்தமகய 
பகுதிகள முதற்பதிபபில இலமல.)

3.சீ்வக சிந்தாமணி பிரவயாக விளக்கம

4.விவசடை குறிபபு

வ ப ான் ற  கூடுதல  பகுதி கமள ்ச 
வசரத்திருக்கிறார. 

இந்த  இடைத்தில இன்னும ஒரு 
முக்கியமான குறிபமப நாம க்வனத்தில 
்காளள வ்வண்டியதிருக்கிறது. சீ்வக 
சிந்தாமணி மூன்றா்வது பதிபபு உ.
வ ்வ . ச ா ்வ ா ல  1 9 2 2  இ ல 
்்வளியிடைபபடுகின்றது. நூலின் பக்கஙகள 
1306. இந்த நூலின் அடுத்தப பதிபபுகள 
1942, 1949, 1957 ஆகிய ்வருடைஙகளில 
்்வளியிடைபபடடுளளன. அ்வற்றுள 1957 
ல ்்வளி்வந்த ஆறாம பதிபபு 1752 
பக்கஙகமளக் ்காண்டைதாக உளளது. 
அ த ா ்வ து  அ்வ ர ா ல  1 9 2 2  இ ல 
்்வளியிடைபபடடை மூன்றாம பதிபமப 

(பக்.1306) விடை அ்வர மமறவுக்குப பின் 
்்வளியிடைபபடடை ஆறாம பதிபபில 
(பக்.1752) கூடுதலாக 446 பக்கஙகள 
வசரக்கபபடடுளளது.  

உ.வ்வ.சாவின் குறிபபுகமளக் ்காண்டு 
இந்த நூமல ்்வளியிடடைதாக இந்நூலின் 
பதிபபாசிரியர திரு.க.சுபபிரமணியன் (உ.
வ்வ.சாவின் வபரன்) குறிபபிடடுளளார. 
( உ . வ ்வ . ச ா ்வ ா ல  ்்வளியிடைபடடை 
சீ்வகசிந்தாமணியின் முதலபதிபபு 937 
பக்கஙகள ்காண்டைதாக உளளது. அ்வர 
வபரன் ்்வளியிடடை ஆறாம பதிபபு 1752 
பக்கஙகமளக் ்காண்டைதாக உளளது. 

கூடுதலாக்ச வசரக்கபபடடை 815 
பக்கஙகளில உளள ்சய்திகள உ.வ்வ.சா 
எழுதிய பாடைநூற்பகுதிகளில இருந்த 
ஆராய்்சசிக் குறிபபுகமளக் ்காண்டு 
அ ்வ ர ா லு ம  அ ்வ ரு மடை ய  ம க ன் 
கலயாணசுந்தர அய்யராலும அ்வருமடைய 
வபரன் க.சுபபிரமணிய அய்யராலும 
இமணக்கபபடடு அடுத்தடுத்த பதிபபுகளாக 
்்வளியிடைபபடடைன. இதில முக்கியமான 
ஒரு குறிபமப அமன்வமரயும க்வனிக்க 
வ்வண்டுகின்வறன். இன்று நாம பாரக்கின்ற 
உ.வ்வ.சாவின் நூலகள பலவும அ்வரால 
்்வளியிடைபடடை காலத்திலிருந்த ்வடிவில 
இலமல. 

இத்தமகய மிகப்பரிய மாற்றஙகமளக் 
க்வனத்தில ்காளளாமல உ.வ்வ.சாவின் 
பதிபபுகள என்று நாம ் சாலலி ்வருகிவறாம. 
இத்தமகய அரிய ஆய்வுக் குறிபபுகமளக் 
கண்டை அறிஞரகள அ்வமர ‘தமிழத் 
தாத்தா’ என்று அன்புடைனும வியபபுடைனும 
வபாற்றத் ் தாடைஙகினர. இது அ்வருமடைய 
மற்ற நூலகளுக்கும ்பாருந்தும.
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டைாக்டைர நவரந்திர தவபாலகமர அறியாத்வர 
யாருவம இருக்க முடியாது. ஒரு வநாய் சிகி்சமச 
மருத்து்வராக இருந்தும, சமூக அக்கமறயுடைன் 
பகுத்தறிவு வநாக்கத்துடைன் அறிவியல பூர்வமாக 
மூடை நமபிக்மகமகமள சாமியாரகளின் 
அடடைகாசஙகமள எதிரத்து வபாராடிய்வர. 
மகார ாஷடிரா அந்தஸ்ராதா 
நிரமூலன் சமிதி (ANIS) எனும 
அறிவியல ாள ர  அமமபமப 
ஏற்படுத்தி -  மூடைநமபிக்மக 
மாந்திரீக தடுபபு்ச சடடைம ஒன்மற 
்காண்டு ்வர மகாராஷடிர அரமச 
பணிய ம்வத்த்வர. எந்த வபாலி 
ச ாமியா ர  எ ந் தவித  வித்மத 
காடடினாலும அதற்கு எதிராக 
‘மந்திரமா - தந்திரமா’ நிகழ்சசிமய 
நடைத்தி வதாலுரித்த்வர. இந்துத்து்வா 
்்வறியரகளால 2013 ஆகஸ்ட 20 
அன்று சுடடுக்்காலலபபடடைார. 
சமீபத்தில அ்வர எழுதிய மராடடிய 
நூலான திமிராடுனி வதஜகவடை நூல ‘தி வகஸ் 

ஃப ா ர  ரீ ச ன் ’  
(The Case For Reason) எனும தமலபபில 
சுமன் ஓக் அ்வரகளின் ்மாழி்பயரபபில 
ஆஙகிலத்தில ்்வளி ்வந்துளளது. இந்த நூலில 
இருந்து தான் ்காலலபபடும  சில மாதஙகள 
முன் அ்வர தந்த வநரகாணல.

நமபிக்மக ்வாதத்மதவய அறிவியல வபால 
வபசி ஏவதா வசாதிடைம, குறி ்சால்வது 
இ்தலலாம உண்மமவபால சமூகத்தில பரவி 
்வருகிறவத?

சுயநமபிக்மக இழந்த பலவீனமான மக்கமள 
ஏமாற்றி அ்வரகளிடைம பணம பிடுஙகும 
்காடுமமயான சமூக வமாசடிதான் வசாதிடைம 
என்பது. ஒருத்தர மீது சூனியம ம்வபபது, 
மாந்திரீகம  மம ம்வபபது என்பது வபான்ற 
அறிவியலுக்கு அபபாற்படடை எலலா்வற்மறயுவம 

அறிவியல கற்ற யா்வருவம எதிரக்க 
வ்வண்டும. பகுத்தறிவு நமது பாடைப 
புத்த கத்தில ஒரு பகுதியா க 
ஆக்கபபடை வ்வண்டும. இந்த 
நாடடில உளள ் பரிய ஆசிரமஙகள 
நடைத்தும  எலலா வமா சடி 
சாமியாரகளுக்குவம தான் ்சய்்வது 
அறிவியலுக்கு புறமபான- ஏமாற்று 
வ்வமல என்பது நன்றாகத் ் தரியும. 
கடைந்த இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டு 
கால அறிவியல நமக்கு எவ்்வளவ்வா 
்காடுத்திருக்கிறது. சூனியக்காரிகள 
வபய் ஓடடுப்வரகமள உலகின் 
ஏறக்குமறய 60க்கும வமற்படடை 

நாடுகள தூக்கி எறிந்து நாளாகிறது. நம நாடடில 
மனிதரகளின் மூமள சலம்வமயக் ்காண்டு 
வகாடி வகாடியாக குவிக்க ஆசிரமஙகளும, 
ஆன்மீகம என்கிற ்பயரில குழந்மதகமள 
்காமல (பலி) ்சய்்வதில இருந்து காடுகமள 
அழிபபது மத்்வறி கல்வரஙகமள தூண்டு்வது 
சாதிக் ்காமல என எலலாவம ்சய்கிறாரகள. 
இ்வற்மற நிறுத்திடை கடும சடடைஙகமள இயற்ற 
அரமச நாம நிரபந்திக்க வ்வண்டும. நாஙகள 
அந்தஸ்தாரா நிரமூலன் சமிதி மூலம அமதத்தான் 
்சய்கிவறாம.

அறிவியவை பவல்லும் - 3

அறிவியல்வாதியின் 
அடிப்படைத் தன்டமை அஞ்வாடமை

ஆயிஷா இரா. நடரா்ன்        

- டாக்டர நவரந்திர தவ�ால்்கர
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அறிவியல ்வாதம - 
அதற்கு ஆதர்வான சடடைம 
இம்வ துரகா - பூமஜ 
வபான்ற்வற்மற கூடை மூடை 
நமபிக்மக எனக்கூறி தமடை 
் ச ய் து வி டு ம  எ ன் று 
உ ்ச ச நீ தி மன் ற  நீ தி ப தி 
பி .டி ச ா்வ ந் த்  ் ச ாலலி 
இருபபதாக ்தரிகிறவத.

அ்வர துரகா - பூமஜமய 
் ச ா ல ல வி ல ம ல . 
சத்யநாராயணா பூமஜ என்று 
குறிபபிடுகிறார. வீடடில 
கடைவுமள  பூஜிப பதும 
மூடைநமபிக்மக தடுபபு்ச 
சடடைத்திற்கு கீவழ ்வரு்வதற்கு 
நவரந்திர தவபாலகர சதி ் சய்்வதாக-அந்த நீதிபதி 
தன்னிடைம கூறியதாக உதவ் தாக்கவர கூறு்வதாக 
ஜனதாகரன் சமிதி எனும சாமியாரகளின் 
அமமபபு அறிக்மக ்்வளியிடடைது. நாம 
அரசுக்கு அழுத்தம தரு்வது மத-தடுபபு்ச சடடைம 
்காண்டு ்வரு்வதற்கு அலல. மக்கமள சுரண்டும 
்காமல பாதக மூடை நமபிக்மக ்வாத மாந்திரீக 
தமடை சடடைத்மததான் என்று எலலாருக்கும 
்தரியும. சுற்றி ்வமளத்து இ்வரகள அமத 
்வராமல ்சய்ய சதி ்சய்கிறாரகள.

அ ற்பு தம - ம ா ய  வித்மத  நி கழ த்தும 
சாமியாரகமள ்பாது இடைத்தில ம்வத்து 
வதாலுரிபபது தான் உஙகளது அறிவியலா?

நான் ்தாழிலமுமறயில ஒரு மருத்து்வன். 
பிறகு நான் படித்து ்தளிந்த அறிவியல 
முமறபபடி சமூகத்தில என் கண் முன்னால 
நடைக்கும அக்கிரமஙகமள வகடகாமல இருந்தால 
நான் மனிதவன இலமல. சர்வ வநாய் நி்வாரணி 
என்று கற்பூரத்மத கமரத்து அமிலத்மத ப்சமச 
குழந்மதகளுக்கு குடிக்க ்காடுத்து குடைமல 
்்வந்து வபாக ம்வத்த குருடடு பாரபபன 
பூசாரிகமள எதிரத்து மருத்து்வமுமறயில வபாராடி 
நான் இயக்கத்மத கடடை வ்வண்டி இருந்தது. 
இபபடிபபடடை ்காடுமமகமள கண்டு 
்காளளாமல வபானால பின் எதற்காக அறிவியல 
படித்தீரகள. அறிவியல மனபபான்மமமய 
சாதாரண மக்களிமடைவய ஏற்படுத்து்வது இன்மறய 

மிக முக்கிய வதம்வ. இயற்மகயில 
எதுவுவம அற்புதஙகள மூலம 
நிகழத்தபபடடைதலல .  எது 
நடைந்தாலும அதன் பின்வன 
அறிவில விதி ஒன்று இருக்கிறது. 
அ்வரகள மத அடிபபமடை 
்வாதத்மத, மூடை நமபிக்மக 
குபமபகமள அறிவியல வபாலவ்வ 
பரபபுகிறாரகள. நாம நமது 
அறிவியமல சாதாரண மக்களிடைம 
்காண்டு ்சல்வதன் மூலம 
பதிலடி ்காடுக்க வ்வண்டும. 
எனது கடும வபார ாடடைம 
மதஙகமள எதிரத்து அலல. மதம 
நம சடடைபபடி உஙகளுக்கு 
்வழஙகபபடடை உரிமம ஆனால 
மதத்தின் ் பயரால நடைத்தபபடும 

வமாசடிகமள எதிரத்துதான் நான் வபாராடி 
்வருகிவறன். 

இந்தியாவில அறிவியல மனபபான்மம 
வ்வரூன்றவிலமல என அடிக்கடி கூறி 
்வருகிறீரகவள.

நாம அந்த காலத்தில இருந்வத அறிவியல 
மனபபான்மமக்கு எதிராகவ்வ உளவளாம. 
நாகாரஜஜுனா, ஆரியபடடைா, ்வராஹமிகிர என 
எத்தமனவயா அறிவுஜீவிகள இருந்துமகூடை 
அ்வரகளது காலத்திற்கு பிறகு ‘கரம - விதி’ 
எனும அவயாக்கிய நியதி அமலுக்கு-்வருகிறது. 
அதா்வது அ்வர்வரது கரம பலன்-விதிபபடித்தான் 
எலலாம நடைக்கும எனும ஆன்மீக ்வாதம-இது 
நமது ்வரணாசிரம சாதிய அடுக்காக தக்க ம்வக்க 
நடைந்த அறிவியலுக்கு எதிரான வ்வமல. இதனால 
என்ன நடைந்து. ‘கரம-விமன’ப படி வமல சாதி 
அடுக்கில இருபப்வருக்கு கலவி. உடைலுமழபபு 
பிரிவினரகள தாழந்த மனித உயிரிகளாக 
கருதபபடடை ்காடுமம வ்வறு எந்த நாடடிலும 
இஙகு வபால ்தாடைரந்து கிமடையாது. எமதயும 
பரிசீலித்தல சுய அறிவுக்கு உடபடுத்தி, உற்று 
ஆராய்ந்து தாமாகவ்வ அறிவியல ரீதியில 
வசாதித்து முடி்்வடுக்க மக்களுக்கு ்வாய்பபு 
தராமல - திமச திருபபு்வவத இபவபாதும 
்தாடைரகிறது. சாதி என்பது உயரநிமல மூடை 
நமபிக்மக ஆகும. உண்மமயான பகுத்தறிவும 
அறிவியலும இறுதியாக சாதிமய ஒழித்து 
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கடடு்வமதத்தான் தன் வநாக்கமாக ் காண்டிருக்க 
வ்வண்டிய வதம்வ இஙகுளளது.

பாபா பானுதாஸ் என்ப்வருக்கு எதிரான 
உஙகளது வபாராடடைம குறித்து ்சாலலுஙகள.

தான் ஒரு கடைவுள என்று பிரகடைனம ்சய்து 
்காண்டு திரிந்த நாடகளிலஆறு மா்வடடைஙகமள 
தன் ் மாத்த கடடுபபாடடில -வபாலீஸ் உடபடை-
ஒரு்வர ம்வத்திருக்க முடியும என்றால அது 
பாபா பானுதாஸ். அந்த சாமியாரின் மகபடடை 
இடைம இனிக்கும. ்்வறும தண்ணீமர தனது 
கடமடை விரலால கலஙகி அமிரதமாக்கு்வார. 
கசபபு வ்வப்பண்்ணய் அ்வரது மகயில 
நமனந்தால இனிக்கும. இந்தப ்பாய்கமள 
ம்வத்துக்்காண்டு வகாடி வகாடியாக ்சாத்து 
வசரத்து மூ்வாயிரம வபமர ஆசிரமத்தில அ்வர 
அடிமமகளாக ம்வத்திருந்தார. நான் அ்வரிடைத்தில 
ஒரு பக்தமன வபாலவ்வ ்சன்று ்காஞ்சம 
மாதிரிகமள வசகரித்து ்வந்து என் அறிவியல 
ஆய்்வகத்தில அ்வர இனிபபாக்கிய நீரின் 
தன்மமகமள ஆராயந்வதன். எஙகள அமமபபு 
விமரவில தனது அறிக்மகமய தமடை ்சய்தது. 
அ்வரது மகபடடை வ்வறு இரு நீரம மாதிரிகளிலும 
சாக்கரீன்-எனும ்பன் சாயிக் சலஃவமட எனும 
வ்வதிப்பாருள இருந்தது. ் பன்சாயிக் சலஃவமட 

சுக்வராமசவிடை இனிபபு அதிகமானது. ்்வகு 
வ்வகமாக கமரயும தன்மம உளளது. ஆனால 
பிறகு ஒரு்வமக இருமபு-துரு சும்வ ்வரும. 
நாளமடைவில இமத உட்காளளும ஒரு்வருக்கு 
சிறுநீரபமப புற்றுவநாய் ஏற்படைவும ்வாய்பபு 
அதிகம. இது ஒரு வ்வதிப்பாருள. மனித 
உடைலில வியரம்வயாக தயாரா்வதற்கு ்வாய்பவப 
இலமல. எமத ்தாடடைாலும இனித்ததற்கு 
சாமியார பானுதாஸின் ‘மதயலகாரவர’ காரணம 
என்பது உடபடை எஙகளது இயக்கத்தின் இதழான 
அந்தஸ்ராதா நிரமூலன் ்வாரதபடரா இதழில 
்்வளியிடவடைாம. அமத மறு பிரசுரம ் சய்யாத 
மராடடிய இதவழ இலமல. பானுதாஸிடைமிருந்து 
பலமரயும காபபாற்றிவனாம.

உஙகள மூடைநமபிக்மக எதிரபபு இயக்கத்தின் 
மறக்க முடியாத வ்வறு ஏதா்வது வபாராடடைம… 
சமப்வம..?

துஙவகசு்வரர வகாவில வி்வகாரம பற்றி 
்சாலலாமல நாஙகள எத்தமனவயா வமாசடிகமள 
்்வளி்சசத்திற்கு ்காண்டு ்வந்திருக்கின்வறாம. 
விரி்வாக அ்வற்மறப பற்றி எழுத வ்வண்டும. 
துஙவகசு்வரர வகாவிலில ஒரு பற்றி எழுத 
வ்வண்டும. துஙவகசு்வரர வகாவிலில ஒரு 
குறிபபிடடை அரஙகா்வலர-்பாறுபவபற்ற பிறகு 
கூடடைம ்ராமபவ்வ அதிகரித்தது. அஙவக 
வகாவிலுக்குள நுமழய விரதம முதல தமல 
மழிபபது ்வமர பல சடைஙகுகமள அறிமுகம 
்சய்தாரகள. அதில ்பாற்காசு காணிக்மக 
உடபடை சாதாரண மக்கள தன் வசமிபமபவய 
கமரத்து விடும வி்ஷயஙகளும இருந்தன. 
படிநிமலகளின் அடிபபமடையில அமமந்த அந்த 
வகாவில நுமழவு சடைஙகுகமள குமறவிலலாமல 
்சய்து ் சன்று ்வழிபடை பல மணி வநரம ஆகும. 
்வழி முழுக்க பக்தி வியாபாரம படிநிமல-
சடைஙகுகமள முமறபபடி ்சய்து ்சன்று 
்வழியால நிமனத்தது நடைக்கும. சரி புரிகிறது. 
ஆனால முமற மீறினாவலா அலலது ஏதா்வது 
த்வறாக அஙவக மீறி ்சய்தாலும… ஒரு 
சடைஙமக ் சய்யாமல வபானாலும இரவில அந்த 
வகாயில சாமி உஙகளுக்கு கமசயடி முதல 
விபத்தில மக காலவபா்வது ்வமர தண்டைமனமய 
உறுதியாக தரும என்பது ் ராமப அபத்தம. சிலர 
தனக்கு அபபடி வநரந்ததாக வபடடி ் காடுக்க… 
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வகாவில மலிவு விளமபரம வதடி கூடடைம 
அதிகமானது. பகுத்தறிவு அறிவியல என வபசும 
யாராக இருந்தாலும இது ஒரு ச்வால. 
உண்மமயான அறிவியல ்வாதியின் ஆயுதம 
அ்சசமின்மம. நாஙகள எந்த சடைஙகமயம 
்சய்யாமல வநரடியாக சாமி இருந்த இடைத்திற்கு 
்சன்வறாம. சரியான கூடடைம நாஙகள நண்பரகள 
ஏழு வபர திக்கிற்கு ஒரு்வராக ஒளிந்வதாம. 
ஒரு்வர புமகபபடைக் கருவி ம்வத்திருக்க இரவு 
முழு்வதுவம வகாவிலில இருந்து விடடு காமலயில 
பல்வமக புமகபபடைஙகவளாடு ்்வளிவய 
்வந்வதாம. அறஙகா்வலரகள ்சால்வதுவபால 
இரவில அஙவக அமானுஷயமாக தண்டைமன 
தரு்வது அது இது என்று எதுவும நடைக்கவிலமல 
என்பமத நிரூபித்து அறிவியல கடடுமர ஒன்மற 
சான்றுகளுடைன் ்்வளியிடவடைாம. கடைவுள 
நமபிக்மக அ்வர்வர விருபபம. மூடை நமபிக்மகமய 
பரபபி மிரடடு்வது அநீதி.

உஙகளுக்கு எதிரான கிளர்சசிகள குறித்து 
்சாலலுஙகள

இது எதிரபாரபபதுதான். ்பாய்கமள 
பித்தலாடடைஙகமள வதாலுரிக்கும எலலாருக்கும 
இது நடைக்கும. உண்மமயான அறிவியலாளரின் 
அடிபபமடை தன்மம அஞ்சாமம. இந்த 
கிளர்சசிமய எலலாம பாரத்து பயபபடுப்வன் 
நான் அலல. மகாராஷடிராவின் பீத் மா்வடடைத்தில 
அம்ப்ஜாகாயில எஙகள அமமபபு ஆசிரியர 
பயிற்சி ஒன்மற நடைத்தியது. அஙவக அந்தஸ்ராதா 
நிரமூல சமிதியினரின் சில கருத்துகள இந்து 
மதத்மதவய புண்படுத்திவிடடைதாக இந்து 
மதத்மத பாதுகாபபதாக தாஙகவள தஙகமள 
நி யமி த்து க்  ் க ாண்டை  சி ல ர  ் ப ரி ய 
வபாராடடைத்மத அறிவித்து எஙகள மீது கிரிமினல 
்வழக்கு ் தாடைரந்தாரகள. இபபடியான ்வழக்குகள 
ஒருபுறம. சி்வவசனாவின் எம.எல.ஏக்கள சில 
பூசாரிகள ஆர.எஸ்.எஸ்.காரரகள வசரந்து பீத் 
ம ா ்வ டடை ம  முழுது ம  த ரண ா க் க ளி ல 
ஈடுபடடைாரகள. அந்தஸ்ராதா நிரமூலன் சமிதி. 
இந்து பாரமபரியத்மத புனிதரகமள அ்வமதித்து 
விடடைதாகவும இந்து மக்களிடைம மன்னிபபு 
வகடக வ்வண்டும என்றும வபாஸ்டைரகள 
ஒடடைபபடடைன. இது வபால பல எதிரபபுகமளயும- 
்மாத்தம 18 கிரிமினல ்வழக்குகமளயும நான் 

சந்தித்திருக்கிவறன். ்வழக்கறிஞரகள டி.வி.
பாடடில, தாதாஜிராவ் மாவன வபான்ற்வரகள 
எந்த கடடைணமும இன்றி எஙகளுக்காக ்வாதாடி 
்வழக்குகமள ் ்வலகிறாரகள. அ்வரகமள பற்றியும 
நன்றிவயாடு குறிபபிடைவ்வண்டும.

இந்து மதத்மத மடடுவம எதிரக்கும டைாக்டைர 
நவரந்திர தவபாலகமர மகாராஷடிராம்வ 
விடவடை ் ்வளிவயற்ற வ்வண்டும என்று நவரந்திர 
மகாராஜ் எனும சாமியார பகிரஙகமாக 
அறிவித்திருக்கிறாவர.

நவரந்திர மகாராஜ் என் மீது மிகுந்த எதிரபபு 
உணரவ்வாடு இருபபதில வியபபு எதுவும 
இலமல. நவரந்திர தவபாலகர இந்து சமூக எதிரி 
என்று பகிரஙக அறிக்மக கூடை விடடிருக்கிறார. 
தவிரக்க முடியாத காரணத்தால அ்வரது ஆசிரம 
அக்கிரமஙகளில தமலயிடை வ்வண்டி ்வந்தது. 
அகமது நகர மா்வடடைத்தில காவனாஜ் அத்பாயி 
என்ப்வரின் மகள மருத்து்வம படித்து ்வந்தார. 
டைாக்டைர ா க  தகுதி ்பற்ற  உடைவனவய 
வீடமடைவிடடு ்்வளிவயறி நவரந்திர மகாராஜ் 
நடைத்தும சனாதன சன்ஸ்தா ஆசிரமத்திற்கு 
்சன்று விடடைார. தன் ் சாந்த தாய் தகபபமனகூடை 
சந்திக்க மறுத்தார. அந்த இளம ் பண் மகாராஜின் 
அந்தரஙக சிஷமய ஆகிவிடடைதாக கூடை 
்சய்திகள ்வந்தன. காவனாஜி அத்பாயியும 
மகாராஜ் பக்தரதான். ஆனால மகமளவய காவு 
வகடபாரகள என்று அ்வர எதிரபாரக்கவிலமல. 
என்னிடைம ்வந்தார. சமூகப வபாராளிகளின் 
வ்வமல என்னவ்வா அமத நான் ்சய்வதன். ஒரு 
பத்திரிமகயாளர சந்திபபின் மூலம ‘ஒரு 
த ந்மதயின் கண்ணீர ’  என்று வி்ஷயம 
மகாராஷடிரா மடைமஸ் இதழ முதல தருண் 
பாரத் ்வமர எலலா தினசரிகளிலும கசிந்துவிடடைது. 
நான் அ்வதூறு பரபபு்வதாக வமலும நான்கு 
்வழக்குகமள சந்திக்க வநரந்தது. மகாராஜ் 
்சால்வதுவபால இந்துமத்மத மடடுவம எஙகள 
அமமபபு குறி ம்வக்கவிலமல .  ்பண் 
குழந்மதகளின் கண்களில இருந்து கூழாஙகல 
எடுத்த திரு்சசமப கிருத்து்வ சாமியார 
முதலபிசாமச கடடுபபடுத்த தகடு விற்பமன 
்சய்த இசுலாமிய மத வபாதகர ்வமர எஙகளது 
வ்வமல ் தாடைரகிறது. என் உடைலிலகமடைசி துளி 
ரத்தம இருக்கும ்வமரஇந்தப பணி ஓயாது.



12 புதிய புத்தகம் பேசுது | அகபடோேர், 2020

நேர்காணல்

எம்.ஏ.சுசிலா
சந்திப்பு: ப்்ரதிபா ஜெயசசந்தி்ரன் 

சம்கால இலக்கி்ய 
வாசிப்வபாடும் 
புரைவவாடும் 
நான் ததாடர்ந்து 
த்காண்டிருக்கிவேன்

நேர்ாணல்

தமிழில, பர்வலாக ஓர இலக்கிய ஆளுமமயாக 
அறியபபடடுளள உஙகளுக்கு ’புதிய புத்தகம 
வபசுது’ ்வாசகரகள சாரபாக ்வணக்கம, முதலில 
உஙகள குழந்மதப பரு்வ அனுப்வஙகமள, 
இளம ்வயது அனுப்வஙகமளப பகிரந்து 
்காளளுஙகள.

அபவபாமதய இராமநாதபுரம மா்வடடைத்மத்ச 
வசரந்த காமரக்குடிதான் நான் பிறந்த ஊர. 
்சடடிநாடடு ஊரகளின் தமலநகரமாக 
இருந்தாலும ’50 களில அதிகம ்வளர்சசியமடையாத 
சின்னஞ்சிறு நகரமாக இருந்த அஙவகதான் 
் த ா டை க் க ப ப ள ளி  நி ம ல யி லி ரு ந் து 
முதுகமலபபடிபபு ்வமர வீடடுக்கு ஒவர 
குழந்மதயான என் இளமமபபரு்வம கழிந்தது.  
தந்மத கா்வலதுமற உயர அதிகாரி. அமமா 
உளளூரப்பண்கள உயரநிமல பளளியில 
தமலமம ஆசிரிமய. எளிமமயான மக்கள. 
இன்றிருக்கும அ்வசரஙகள  பதடடைஙகள ஏதும 
இன்றி சக மனிதரகவளாடு நடவபாடு 
உற்வாடியபடி  ஆடவடைா. வபருந்து என  
எமதயுவம நாடைாமல சுற்றுபபுறத்மத உள்வாஙகி 
ர சி த் த படி  ் மளள  நடை ந் து  ் சன் ற 
காலகடடைஙகள. அந்த்ச சிறிய ஊரில பளளித் 
தமலமம ஆசிரிமயயான அமமாம்வத் 
்தரியாத்வர எ்வருமிலமல என்பதால அ்வவராடு 
நடைந்து வபானால ்வழி்யஙகும அறிமுகமான 
மனிதரகள கூறும அன்பான முகமன்கமள 
நூறடிக்கு ஒரு முமற எதிரபபடைாமல ் தாடைரந்து 
நடைந்து ்சன்று விடை முடியாது.

நகராடசி ் தாடைக்கபபளளியின் கூமரவ்வய்ந்த 
்வகுபபமறகளதான் என் பாலியக் கலவிமயத் 
்தாடைஙகி ம்வத்தம்வ. எந்த உள கடடைமமபபு 
்வசதியும இலலாதம்வ என்ற குமற ் காஞ்சமும 
்தரியாமல ஒவ்்்வாரு மாண்வரிடைமும 
தனிபபடடை அக்கமறயும கரிசனமும காடடும 
அன்பான ஆசிரியரகள. தமலயில குடடிக்குடடி 
அ்வரகள அன்றாடைம வபாடை ம்வத்த 
மனக்கணக்குத்தான் எந்த ’காலகுவல’ட’டைமரயும  
வதடை வ்வண்டைாதபடி கணிதவம பிடிக்காத நான் 
அடிபபமடைக் கணக்மக ஒழுஙகாய்பவபாடை 
இன்று ்வமர மக ் காடுத்துக்்காண்டிருக்கிறது. 
சக்தி கிருஷணஸ்்வாமியின் ்வசனத்மதப வபசிப 
பளளி விழாவின் ஓரஙக நாடைகத்தில வீரபாண்டிய 
கடடை்பாமமனாக நடித்த என் நடிபமப அவத 

1 9 5 9  ஆ ம  ஆ ண் டி ல  ் ்வ ளி ய ா கி 
ஓடிக்்காண்டிருந்த திமரபபடைக் கடடை்பாமமன்  
சி்வாஜிகவணசமன விடை்ச சிறபபாகத் தூக்கி 
ம்வத்துபபாராடடிய ஆசிரியரகவள இன்று்வமர 
என் தன்னமபிக்மகயின் அடித்தளமாக இருந்து 
்காண்டிருக்கிறாரகள. ்தாடைரந்து அமமா 
பணியாற்றிய அவத பளளியில எஸ் எஸ் எல சி 
்வமர உயரநிமலக்கலவி. அஙவக குழந்மத முதல 
அறிமுகம என்பதால எலலா ஆசிரிமயகளுக்கும 
நான் ் சலலம. ்வகுபபு வநரம வபாகப பளளியின் 

சிறிய நூலகத்தில புதிதாக ்வரும புத்தகஙகள  
நான் படித்த பின்வப பதிவ்வடடில குறிக்கபபடடு 
சு ற்றுக்குபவப ாகும .  புதுபபுத்த க த்தின் 
்வாசமனமய உளளிழுத்தபடி கலகி அகிலனில 
்தாடைஙகி ஒவர மூ்சசில ்வாசிக்க ஆரமபித்த 
பழக்கம அமமாவ்வாடு துணிக்கமடை நமகக்கமடை 
என்று வபானாலும மகயில புத்தகம இலலாமல 
வபாக முடியாதபடி ்தாற்றிக்்காண்டைது. 
பளளி நூலகம வபாதா்தன்று வீடடில ்வாஙகும 
கலகண்டு-அதில ்வரும தமிழ்வாணன் கமதகள, 
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கண்ணன்,அமபுலிமாமா, இன்னும அபவபாது 
இல்வசபபிரதிகளாகவ்வ ்வரும  அ்மரிக்கன் 
ரி ப வ ப ா ர ட டை ர ,  வ ச ா வி ய த்  ந ா டு . 
காமரக்குடியிவலவய அமமந்திருந்த ந்வயுகப 
பிரசுராலயம, அதன் ்்வளியீடுகள. கமதகமள 
்வாசித்து ரசிபபவதாடு நிறுத்திக்்காளளாமல 
நானும எழுத வ்வண்டும என்ற ஆர்வம எடடு 
்வயதி வல வய  எ ப படிவய ா  என்மனத் 
்தாற்றிக்்காளள, ஒரு தாளும ் பன்சிலுமாய்த் 
தனி்யாரு மூமலமயத் வதடிபவபாய்க் கமத 

எழுதபவபா்வதாய்்ச ்சாலலி எமதயா்வது 
கிறுக்கிக்்காண்டிருபவபன். என்றா்வது ஒரு 
நாள நானும எழுத்தாளராவ்வன் என்ற சிறு 
கனமல என்னுள ்பாதிந்து ம்வத்த பரு்வம 
அது. ஒற்மறக்குழந்மதயாய் வீடடில ்வமளய 
்வந்த எனக்குப புத்தகஙகவளாடு கூடைவ்வ 
மற்்றாரு துமணயாக அமமந்தது, இலஙமக 
்வா்னாலி. அதில பாடைலகமள ஒலிபரபபியபடி 
இமடையிமடைவய வபசிக்்காண்டிருக்கும 
மயில்வாகனனின் இனிய குரல்வளம என் 

மனதுக்கு அணுக்கமானது. பளளிபபரு்வத்தில 
இலஙமக ்வா்னாலியின் ‘இமசயும கமதயும’ 
நி கழ ்ச சி க்கு க்  கமத  எழுதி  அனுபபி 
[திமரபபாடைலகள இமயந்து ்வர] அது 
ஒலிபரபபானவபாது பிளமளபபரு்வத்துக்வக 
உரிய பூரிபபில நான் திமளத்ததுண்டு. 10 
மபசா தபால அடமடைவய இலஙமகக்கும 
உரியதாக இருந்த அந்தக்காலகடடைத்தில 
்வா்னாலியின் எந்தபவபாடடிமயயும த்வற 
விடைாமல எழுதிபவபாடடுப பல பரிசுகமளயும 
கூடை ்்வன்றிருக்கிவறன்.    

தமிழும ,ம ச்வமும  தமழத்திரு க்கும 
்சழித்திருக்கும ் சடடிநாடடுப பகுதியில ்வளர 
வநரிடடைதாவலா என்னவ்வா அமமா கணித 
ஆசிரிமயயாக இருந்தாலும என் நாடடை்மலலாம 
இலக்கியத்தின் மீவத  குவிந்திருந் தது . 
கமபனடிப்பாடி திரு சா கவணசன் அ்வரகள 
ஆண்டுவதாறும நடைத்தி ்வந்த கமபன் விழா 
நான் படித்த பளளி ்வளாகத்திவலதான் 
அபவபாது நிகழந்து ்காண்டிருந்ததால 
தமிழிலக்கியத்மத நலல வமமடைத் தமிழ ்வழி  
வகடடு ்வளரும ்வாய்பபு, இளம பருத்திலிருந்வத 
்வாய்த்தது நான் ்பற்ற வப்றன்வற கூற 
வ்வண்டும.’60களில நிகழந்த காமரக்குடி 
கமபன் விழா்ச ்சாற்்பாழிவுகள நுடபமான 
பல ஆய்வுகளுக்கு நிகராக மதிபபிடைக் கூடிய 
்சறிவும, உளளடைக்கமும ்காண்டைம்வ. 
தமிழக்கடைல இராய ் சாக்கலிஙகனார, ம ் பா 
சி்வஞானம, கமயூனிஸ்ட தமல்வர திரு ப 
ஜீ்வானந்தம,புல்வர கீரன், நீதியரசர மு மு 
இஸஜுமாயில, த்வத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார, 
அறிஞர அ.ச. ஞானசமபந்தன், பாஸ்கரத் 
்தாண்மடைமான், இடைதுசாரி்ச சிந்தமன 
்காண்டை வபராசிரியர எஸ்.ஆர.வக [எஸ்.
ராமகிருஷணன் - கமபனும, மிலடைனும 
நூலாசிரியர ] ,  திரு்சசிப வபர ாசிரியர 
ராதாகிருஷணன், வபான்ற மிகப்பரும 
ஆளுமமகளின் ்சறி்வான தமிழப வப்சசுக்கள, 
நீ ர த் து ப வ ப ா க ா த  ் ச ா ற் ் ப ாழிவு கள 
இம்வ்யலலாம தமிழ இலக்கியத்மத 
முமறபபடி கற்க வ்வண்டும என்னும 
வ்வடமகமய என்னுள விமதத்தன. பளளிப 
பரு்வத்தில எனக்கு ்வாய்த்த ் மாழியாசிரியரகளும 
பி ன் ன ா ளி ல  இ ள ம  வ ்வ தி ய ம ல ப 
படடைபபடிபபாகக்்காண்டிருந்த கலலூரிக் 
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காலத்தில எனக்கு ்வாய்த்த தமிழ ஆஙகிலப 
வபராசிரியரகளும என் ஆழமன விருபபமான 
இலக்கியப ் பாறிமயவய என்னுள வமன்வமலும 
தூண்டி விடடுக்்காண்டிருந்தாரகள. பலவ்வறு 
பாடைபபிரிவுகளுக்குரிய ்பாது ்வகுபபாக 
இருந்தாலும இலக்கிய ்வரலாற்மற என் 
தமிழபவபராசிரிமய ஈடுபாடவடைாடும 
ரசமனவயாடும மிக விரி்வாகக்கற்பித்த முமற 
அபாரமானது. தமிழிலக்கியத்மத முழுமமயாகக் 
கற்வற தீர வ்வணடும என்ற முடி்வான தீரமானம 
உதித்தது அபவபாதுதான். 

காமரக்குடி அழகபபா கலலூரியில முதுகமல 
த மி ழ  முடி த் த  உடை வன வ ய  ம தும ர 
பாத்திமாக்கலலூரித் தமிழத் துமறயில 
பணியாற்றும ்வாய்பபு கிமடைத்தது. 1970 முதல 
2006 ்வமர 36 ஆண்டுகள- ்வகுபபமற என் 
வநசத்துக்குரிய இடைமாயிற்று.கற்பித்தவலாடு 
வசரந்து நானும கற்வறன் என்வற கூற வ்வண்டும. 
எனது முமன்வர படடைத்துக்கான ஆராய்்சசி 
கலலூரி வ்வமலக்கிமடைவய ்சய்ததுதான்.  

என் பதின்பரு்வத்தில ்த ாடைஙகிய 
ப ம டை ப பி ல க் கி ய  ஆ ர ்வ த் ம த ப  
வபராசிரியபபணியில வசரந்த பிறகும கூடைத் 
்தாடைரந்து ் காண்டுதான் இருந்வதன். ் தாடைக்க 
நிமலயில அது சற்று ச்வாலாகவ்வ இருந்தாலும 
கூடை ஆசிரியபபணி மற்றும வ்வறு பல்வமகயான 
்வாழக்மக்சசூழலகளிலும அந்த ஆர்வம 

அமணந்து விடைாமல அமதத் ்தாடைரந்து தக்க 
ம்வத்துக்்காண்டு ்வரு்வமதவய என் உளளுணரவு 
்வழிபபடுத்த ்வாழவில நான் ் சய்திருக்கும மிக்ச 
சரியான ்சயலாக எண்ணுகிவறன். 

இளஙகமல அறிவியல பிரிவில பயின்றதற்கும, 
முதுகமல இலக்கியமகற்றதற்கும இமடைவய 
ஏற்படடை வதரவுத் தடுமாற்றத்மத எபவபாதா்வ
துஉணரந்திருக்கிறீரகளா? அலலது அதுவ்வ 
பின்னாளில ் மாழி்பயரபபுக்கு உதவியுளளதாக 
எண்ணியிருக்கிறீரகளா?

வதரவுத் தடுமாற்றம என்பது, நி்சசயமாக 
இலமல. ்சாலலபவபானால, இலக்கியத்மத 
- குறிபபாக இலக்கிய ஆய்வுகமள அறிவியல 
கண்வணாடடைத்வதாடு அணுகும தன்மமமயப 
படடைபபடிபபு ்வமர என்னுடைன் ்வந்த அறிவியல 
கலவிவய சாத்தியமாக்கியது என்பமத  நான்  
நன்றிவயாடு நிமனத்துக்்காள ்வதுண்டு. எஙகள 
தமலமுமற சாரந்த பலரும-என்வனாடு 
பணிபுரிந்த பல வபராசிரியரகள உடபடை- 
தமிழிலக்கியத்தின் மீதிருந்த அளபபரிய 
ஆர்வத்தால வ்வறு துமறபபடடைபபடிபபிலிருந்து 
தமிழத்துமறக்கு ்வந்த்வரகவள. 

நான் ்வசித்த சிறிதான நகர்சசூழல சாரந்த 
ப குதிமய  ஒடடி  -  அப வ ப ா து த ான் 
்தாடைஙகபபடடிருந்த ்பண்கள கலலூரியில 
இருந்த ஒரு சிலதுமறகளுக்குள வ்வதியல இளம 
அறிவியல படிபமப  வ்வறு்வழியின்றி 
நான்வதரந்து ் காளள வநரந்தவதயன்றி அது என் 
விருபபத்வதர்வலல. படடைபபடிபபின்வபாதும 
கூ டை  வ ்வ தி ய ம ல  வி டை வு ம  த மி ழ 
ஆஙகிலஇலக்கியஙகளிவலவய   என் 
மனம,லயித்துக்கிடைந்தது.   நானாய்விருமபித் 
வதரந்த தமிழ இலக்கியம என்பதாலும, ்வ சுப 
மாணிக்கனார வபான்ற தமிழபவபரறிஞரகள 
கற்பித்த காமரக்குடி அழகபபா கலலூரியின்  
தமிழத்துமற அபவபாது அண்ணாமமலப 
பலகமலக்கழகத்துக்கு நிகராகஇருந்ததாலும 
துமற மாற்றத்மதவயா, வதரவுத் தடுமாற்றத்மதவயா 
நான்ஒருவபாதும உணரந்ததிலமல. ஆனாலும 
இளஙகமலயில தமிழ படிக்காமலவநவர 
முதுகமலக்கு ்வந்து விடடைதால ஏற்படடை 
இமடை்்வளிகமள நிரபபிக்்காளள, குறிபபாக 
இ ல க் க ண  நூ ல க ளி ல  எ ன் ம ன 
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்வலுபபடுத்திக்்காளள ந ான் கூடுதல 
உமழபமப்ச ்சலுத்த வ்வண்டியிருந்தது. 
உளளாரந்து வதரந்த துமற என்பதால நான் 
அமத்சசுமமயாகக் கருதவிலமல. 

க லலூரிப  புகுமுக  ்வகுபபு  முதல 
படடைபபடிபபு ்வமர ஆஙகில ்மாழி 
்வழியாகபபடித்து ்வந்ததாலும, ஆஙகில 
இலக்கியஙகமளப படிக்கும ஆர்வம இளமம 
முதல இருந்து ்வந்ததாலும நீஙகள குறிபபிடடைது 
வ ப ா ல ப  பி ன ா ளி ல  ் ச ய் த   எ ன் 
்மாழியாக்கஙகளுக்கு என் இளஙகமலக்கலவியும 
உதவியிருக்கலாம. 

 நிமறய ்வாசிபபு அனுப்வம உஙகளுக்கு 
உண்டு, வசாரவு ஏற்படைாத ்வாசிபபுப பழக்கத்மத 
எவ்்வாறு ்வளரத்துக்்காண்டீரகள? நி்சசயமாக 
்வாசிக்குமவபாதுஒரு கடடைத்தில வசாரவு 
ஏற்படும, அபபடிபபடடை வநரஙகளில, அந்த 
மனநிமலமயத் தவிரக்க நீஙகள வமற்்காண்டை 
உபாயஙகள என்ன? இன்மறயஇமளஞரகளுக்கு 
்வாசிபபுப பழக்கம வபாதுமானதாக இலமல, 
அதனாலவகடகிவறன்.

்வாசிபபு என்னும பர்வசமான அனுப்வத்மத 
நமமமக் கீழிறக்கும எதிரமமற உணரவுகளில 
ஒன்றான வசாரவு என்பவதாடு என்றுவம நான் 
இமணத்துப பாரத்ததிலமல; இன்று ்வமர 
்வாழவின் எந்தக்கடடைத்திலும அவ்்வாறு 
வயாசித்துபபாரக்கும சந்தரபபமும எனக்கு 
வநரந்ததிலமல. வசார்வான பிற தருணஙகளிலும 
கூடை அந்த்சவசாரவுக்கு மாற்றாகத்தான் ்வாசிபபு 
எனக்கு இருந்திருக்கிறது. ரயிலவ்வ கியூ வபான்ற 
நீண்டை ்வரிமசகளில நிற்குமவபாவதா, வர்ஷன் 
க ம டை  அ ல ல து  ம ரு த் து ்வ ம ம ன க் 
காத்திருபபுக்களிவலா, ்நருஙகிய  உறவினரின் 
்நடுநாள மருத்து்வமமன ்வாசத்தின்வபாது 
உடைனிருக்க வநரந்த சந்தரபபஙகளிவலா, இந்த 
எலலாத் தருணஙகளிலும வநரும அலுபமபயும, 
்்வறுமமமயயும, பதடடைத்மதயும வபாக்க 
்வாசிபபு மடடுவம எனக்குத் துமண்வந்திருக்கிறது. 
அபவபாது படித்த புத்தகஙகள இபவபாதும கூடை 
என் நிமனவிலிருந்து நீஙகி விடைவிலமல. 
புத்தகஙகளுக்கு இமடைவயதான் ந ான் 
பாதுகாபபாக உணரகிவறன் என்று ்சான்னால 
கூடை அதில எந்த  மிமகயும இலமல. தமலமம 

ஆசிரிமயயாக இருந்த என் தாயின் அலு்வலக 
அமறவய ஒருபுறம தடுக்கபபடடுப பளளியின் 
நூலகமாகவும , அமமா ஓய்்்வடுக்கும 
அமறயாகவும  இருந்ததால என் ்வகுபபு 
வ ந ர ம வ ப ா க  அ ்வ ர து  அ லு ்வ ல 
முடி்வதற்காகக்காத்திருக்கும ்பாழுதுகளில 
்தாடைஙகியது நூலகளூடைான என் ஊடைாடடைம. 
‘50 காலகடடைஙகளில புத்தகத்வதரவுகள 
அந்தந்தபபளளி சாரந்தம்வயாக இருந்ததால 
பதிபபகஙகளிலிருந்து ்வரும மாதிரிப புத்தகஙகள 
( s p e c imen cop i e s )  எஙகள வீடடின் 
முன்னமறமய எபவபாதும அமடைத்துக் 
்காண்டிருக்கும. துமணப பாடைபபுத்தகஙகளாகத் 
(non detailed) வதரவு ்சய்யபபடு்வதற்காக - 
மிகப்பரும ஆளுமமகளின் எழுத்துக்க்ளலலாம 
சுருஙகிய்வடிவில (abridged edition) எளிய 
ந ம டை யி ல  த ர ப ப ட டி ரு க் கு ம 
அந்த்சசின்னஞ்சிறியபுத்தகஙகமளத் ்தாடைரந்து 
்வ ா சி த் த ப டி  எ ன்  இ ளம ம ப ப ரு ்வ ம 
நூலகவளாடு்தாடைரந்தது.  பின்னாளில எனக்கு 
்வாய்த்த வபராசிரியபபணியும புத்தக 
்வாசிபபுக்குத் ்தாடைரந்து ்வலு்சவசரபபதாக 
அம ம ந் து  வ ப ா ன து  எ ன்  ந லலூழ . 
பாடைத்திடடைத்திலிருக்கும வநரடி நூலகளில 
மடடுவம கருத்து்ச ் சலுத்தாமலமற்ற நூலகளின் 
கருத்துக்கமளயும ஒருவசர இமணத்தபடி 
கற்பிபபதிலும, பாடைத்வதாடு ்தாடைரபு 
்காண்டை பிற நூலகமள மாண்வரகளுக்குஅறி
முகபபடுத்து்வதிலும ஆர்வம ்காண்டிருந்த 
எ ன க் கு  ந ா ன்  பணி  பு ரி ந் த ம து ம ர 
பாத்திமாக்கலலூரியின் நூலகமான ‘வராஸா 
மிஸ்டிகா’ ஒரு புத்தகக் கருவூலமாகவ்வ  
அமமந்து வபாயிற்று.   ்வகுபபு வநரஙகள வபாக 
்பருமபாலானவந ர த்மத  அரிய நூல 
வசமிபபுக்கள நிமறந்த அந்த இடைத்திவலவய 
கழித்தபடி நான் ்தாடைரந்து படிக்கவும 
எழுதவும்சய்திருக்கிவறன். என் பணிக்காலத்தில 
அவ்்வபவபாது புதிதாய் ்வரும சமகாலநூலகமள 
்வாஙகி அந்த நூலகத்தின் வசமிபபுக்கமள 
வமமபடுத்து்வதிலும, ஏற்கனவ்வ இருக்கும 
நூலகமள ்வமகபபடுத்தி ஒழுஙகுபடுத்து்வதிலும 
ஆர்வத்வதாடு என் பஙகளிபமப்ச ் சய்திருபபதான  
நி ம ற வு ம  எ ன க் கி ரு க் கி ற து .  ப ணி 
ஓய்வு்பறுமநிமலயில நான் மிகவும வநசித்த 
ப ணி ம ய ப பி ரி ய  வ ்வ ண் டி யி ரு க் கு ம 
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வசாகத்மதவிடைவும பாத்திமா நூலகத்மதப 
பிரியும ்வருத்தவம என்மனப ்பரிதும 
ஆட்க ாண்டிருந் தது .  அ ந் த பபிரிம்வ 
எதிர்காள்வதற்காகவ்வ ஓய்வு ்பறும சில 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்வத என் வீடடு 
நூ ல க த் ம த  ஓ ர ள வு  வி ரி ்வ ா க் க மு ம 
்சய்து்காண்வடைன். பணி நிமறவுக்குப பின் 
திலலியிலும வகாம்வயிலும கழிக்கவநரந்த 
காலகடடைஙகளிலும திலலி தமிழ்சசஙக 
நூலகம,வகாம்வ மா்வடடை மத்திய  நூலகம 
வபான்றம்வ எனக்குத் துமண ்வந்திருக்கின்றன.

நூல ்வாசிபபில வசாரவு தடடு்வதற்கான 
காரணஙகள இளமம முதல்வாசிபபுபபழக்கம 
இன்மமயும, நம அமல்வரிமசக்வகற்ற- நம 
ரசமனக்வகற்ற , நமக்கு ஈடுபாடு உளள சரியான 
நூல க மள த்  வ த ர ந் து  ் க ா ள ள ா ம ல 
வபா்வதுவமஎன்வற நான் எண்ணுகிவறன். 
்வ ா சி ப ம ப த்  ் த ா டை ங க  வ ்வண்டு ம 
என்ற்மய்யான ஆர்வம ்காண்டை்வரகள 
எடுத்த எடுபபிவலவய மிகப்பரிய்சவ்வியல 
நூலகளுக்குள நுமழந்து விடைாமல எளிதாக 
முடித்து விடைக்கூடிய  சிறிய நூலகளில 
்தாடைஙகிப படிபபடியாக முன்வனறி்ச 
்சலலலாம. ்வாசிக்கும ஆர்வம என்ற ்பாறி 
மடடும மனதில பற்றிக்்காண்டைால வபாதும, 
எத்தமன பக்கஙகளானாலும , அளவில எத்தமன 
்பரிய நூலானாலும வசாரவு நமமமஅண்டைாது.

்தாடைக்க கடடைத்தில ்தாமலக்காடசியின் 
்வருமகயும, அண்மமக்காலமாக சமூக 
ஊடைகஙகளின் ்பருக்கமும ்வாசிபபமத ஒரு 
சிரமமான, வதம்வயற்றவ்வமலயாக உணர 
ம்வத்தபடி ்வாசிபபு என்னும மூமளபபழக்கத்மத 
மழுஙகடித்து ்வரு்வமதபபாரக்குமவபாது 
்வ ரு த் த ம  ஏ ற் ப ட டை ா லு ம  இ ம ள ய 
தமலமுமறயிலிருந்து எழுந்து ்வரும ்வாசகரகள 
பலரும - எண்ணிக்மகயில குமற்்வன்றாலும 
கூடை - நமபிக்மகயூடடுகிறாரகள. 

வ்வமலயிவலஇருந்துத ான் ரிமடையர 
ஆயிடடீஙகவள. இன்னும என்ன அபபடி(அலலது 
‘எதுக்கு அபபடி’)்வாசி்சசுக்கிடவடைஇருக்கீஙக’ 
என்று வகடகும பலமர அன்றாடைம ஒரு 
புன்னமகவயாடுகடைந்தபடிதான் நான் என் 
்வாசிபமபத் ்தாடைரந்து ்காண்டிருக்கிவறன். 

ஆர்வம என்பது மடடும அடித்தளமாக 
அமமந்து விடடைால எந்தத்துமறயிலுவம வசாரவு 
தடடை ்வழியிலமல, ்வாசிபபும அதற்கு 
விலக்கானது இலமலதாவன?

ஏறக்குமறய மூன்று தமலமுமறயினருடைன் 
கலலூரியில ஆசிரியப பணி புரிந்த அனுப்வத்தில 
அமனத்துத் தரபபு மாணாக்கரகமளயும 
பாரத்திருபபீரகள, பழகியிருபபீரகள, உஙகள 
்வாழவுடைன் இன்னும எத்தமன மாண்வரகள 
பயணிக்கிறாரகள? இ்வரகளிடைம கிமடைத்த 
மிகவும மனம ்தாடடை அனுப்வம ஒன்மற 
பகிரந்து ்காளளுஙகள.

ஓர ஆசிரிமயயாக என்்வாழக்மகப பணி 
அமமய வநரந்ததில நான் ் பருமிதமும பூரிபபும 
்காண்டை தருணஙகள மிகப பல உண்டு. நீஙகள 
குறிபபிடடைபடிவய மூன்று தமலமுமறப 
் ப ண் க வ ள ா டு  எ ன்  ்வ ா ழ வி ன் 
் ச ம ப ா தி க் க ா ல த் ம த க்  க ல லூ ரி 
்வளாகத்திலகழித்திருக்கிவறன் .  எனக்கு 
மாணவியாய் இருந்து பின்பு சக ஆசிரிமயயாய் 
ஆகி நாவன கருத்துக்வகடகும அளவுக்கு மிக்ச 
சிறந்த திறனாய்்வாளராய், எழுத்தாளராய்த் 
தன்மன ்வளரத்துக்்காண்டை வபராசிரிமய 
அனுராத ா ,  தமிழகத்தின் மிக ்சசிற ந்த 
படடிமன்றபவப்சசாளரான வபராசிரிமய 
விசாலாடசி, எஙகள மூ்வருக்கும மாணவிகளாக 
இருந்து இன்று மதுமரயில இரு ்பரும 
்பண்கள கலலூரிகளில தமிழத்துமறத் தமலமம 
்வகிக்கும என் மாணவிகள என்று கணக்கற்ற 
மாணவிகள பலவராடு நான் இன்னும 
்தாடைரபில இருந்து்காண்டுதான் இருக்கிவறன்.
எத்தமனவயா தமலமுமற இமடை்்வளிகள 
இருந்தாலும அந்தந்த ்வகுபபுக்கும ்வயதுக்கும 
ஏற்ற அமல்வரிமசயில என் அணுகுமுமறகமளயும 
்வகுப பம ற  விரிவும ர கமளயும  ந ான் 
தக்வமமத்துக்்காண்டைதால - பணி ஓய்வு 
்பறும ்வமர ்வகுபபமறயில எந்தத் தமலமுமற 
இமடை்்வளியும  என க் கு ்ச  சி க் க ம ல 
ஏற்படுத்தியதிலமல. முதலாண்டு படடை 
்வகுபபுக்குப  ப ாடை்மடுத்த ால  அந்த 
்வயதுப்பண்ணாகவும,முமன்வர படடை ஆய்வு 
மாணவியாக இருந்தால அந்த ்வயதினளாகவும 
மாறி மாறி உணர்ச்சய்தபடி யயாதி வகடடை 
இளமம்வரத்மத ்வற்றாமல எனக்குத் தந்து 
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்காண்டிருந்தம்வ என் ்வகுபபமறகள. பணி 
நிமறவு ் பற்றுப பதினான்கு ஆண்டுகள கழிந்த 
பின்னும மகவபசி,முகநூல ்வழியாக மடடுமன்றி 
வநரடித் ்தாடைரபிலும பல மாணவிகள 
என்வனாடைான பிமணபமப இன்னும ் தாடைரந்து 
் க ா ண் வ டை த ா ன்  இ ரு க் கி ற ா ர க ள . 
குக்கிராமத்தின்வகாடியாக இருந்தாலும,உலகின்
எந்தமூமலக்வகவபானாலும 'அமமா' என்றஅள
பபரியபாசத்வதாடுவநரிலஅமடையாளமகண்டுஓ
டி்வருமஅருமமமாணவியரபலமரஇன்றளவுமநா
ன் எ தி ர ப ப ட டு ்வ ரு கி வ ற ன் .  
என்வனாடுஉமரயாடைவும, பமழயநிமனவுகமளப 
பகிரவுமதுடிக்குமஅந்த மாணவியரஎபவபாதும 
எனக்குமகிழவூடடுகிறாரகள.என் ்நடிய 
்பண்கள கலலூரிபபணிக் காலகடடைத்மத, 
மாணவியவராடும சக வபராசிரிமயகவளாடும 
நான் ்பற்ற விதம விதமான அனுப்வஙகமளப 
பின்புலமாக்கி நான் எழுதியிருக்கும புது 
நா்வவல அண்மமயில ்்வளியாகியிருக்கும 
‘தடைஙகள’.

ஆயிரக்கணக்கில - ஏன் கிடடைத்தடடை 
இலடசத்மதக்கூடை எடடும என் மாணவிகள 
எனக்கு அளித்திருக்கும ்நகிழ்சசியூடடும 
நிமனவுகள பலபபல உண்்டைனினும ’புத்தகம 
வபசுது’ ்வாசகரகவளாடு குறிபபாக ஒரு 
சில்வற்மற மடடும பகிர எண்ணுகிவறன். 

10 ஆண்டுகளுக்குமுன்புநான் புதுதிலலியில 
்வசித்து ்வந்தவபாது சற்றும எதிரபாராத ஒரு 
்தாமலவபசி அமழபபு! அமமா... என்மன 
நிமனவிருக்கிறதா? நான்தான்வதனமமம… 
என்றது அந்தக்குரல. ஏவதா அந்நிய வதசத்தில 
இருபபது வபான்ற உணரவுடைன் அபவபாது 
திலலியில இருந்து்காண்டிருந்த என்மனத்  
தமிழநாடடிலிருந்து்வரும முகம்தரியாத 
அமழபபுக்களும கூடை ஆனந்தபபடுத்தும. 
அபபடியிருக்மகயில இருபது ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு என்னிடைம படித்த ஒரு மாணவி-அதுவும 
க லலூரிமய  விடடுப  வ ப ான  பி ற கு 
்தாடைரவபஇலலாமல இருந்து விடடு இபவபாது 
எதிரபாராத ஒரு வநரத்தில அமழத்தது, என்மன 
உண்மமய ா க வ்வ  ப ர்வ ச ப படுத்தியது . 
ஆசிரியபபணியில ்தாடைரந்து பலஆண்டுகள 
இருந்தாலும ்பயரகமளயும, முகஙகமளயும 
நிமனவில தக்கம்வத்துக் ்காளளும கமலயில 
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மடடுமஎபவபாதுவம நான்சற்று சுமாரதான். 
ஆனால வதனமமம வி்ஷயத்தில அபபடி 
வநரவிலமல; வநரவும ்வாய்பிலமல. காரணம 
மாண்வப பரு்வத்திவலவய வதனமமம என்மீது 
்காண்டிருந்த களள மற்றபாசம, பிடிபபு. 
அதற்்கலலாம வமலாகத்தான் ஒருவ்வதியியல 
மாணவியாக இருந்தவபாதும தமிழ ்வகுபபுக்களில 
காடடிய அதீத ஆர்வம, கலலூரி நூலகம 
வபாதா்தன்று என்னிடைம பல சமகாலல 
பமடைபபுக்கமள ்வாஙகிபபடிக்கும ஆர்வம. 
இம்வ அமனத்தும வதனமமமமய ஒரு 
விவசடைமான மாணவியாக்கி என்்நஞ்சில 
நிறுத்திம்வத்திருந்ததால நிமனவுகளுக்குள 
து ழ ா வி க் கண்டு  பி டி க் க  வ ்வண்டி ய 
வதம்வஇலலாமலவபாயிற்று. வதனமமமயா! 
எபபடி இருக்கிறாய், எஙவகஇருக்கிறாய், 
என்்தாமலவபசி எண்மண எபபடிக் 
கண்டுபிடித்தாய்? என்று வகளவிகளாய் அடுக்கிக் 
்காண்டுவபாவனன். மதுமரயில அபவபாது 
்வசித்து்வந்த வதனமமம, புத்தகக் கமடையில 
இ ரு ந் த  ‘கு ற் ற மு ம த ண் டை ம ன யு ம ’ 
்மாழியாக்கநூலில என்்பயமரப பாரத்துவிடடு, 
உடைவன பதிபபாளரிடைம என் மகவபசி எண்மண 
்வாஙகி என்மனத் ்தாடைரபு ்காண்டைது  
அபவபாதுதான் ்தரிந்தது. கமத, அவதாடு 
முடிந்துவிடைவிலமல. அந்தநூமல ்வாஙகி 
முழு்வதும படித்துவிடடுப ்பரிய்தாரு 
விமரிசனக் கடிதத்மதயும எழுதி எனக்குத் 
தபாலில அனுபபுமளவுக்குத் வதனமமமயின் 
ஆர்வம இருந்தது. அம்வ்யலலாம கடைந்த 
காலஙகள! அதன் பிறகு கடைந்த ஒரு சில 
ஆண்டுகளுக்குள தன் தணியாத ஆர்வத்தால 
இமணயத்துக்குள நுமழந்த என்மாணவி 
’வதனமமம ்லடசுமணன்’ ்வமலயுலகில ஒரு 
சிறந்த பதி்வராய்த் தனிமுத்திமர பதித்தவதாடு 
நிறுத்திக்்காளளாமல கவிஞர, சிறுகமத 
எழுத்தாளர, நா்வலாசிரியர, பத்திரிமகக்காரர 
எனபபல தளஙகளில ் தாடைரந்து ் ்வற்றிகமளக் 
குவித்து்வருகிறார. 

அமத்யலலாம விடைக்கூடுதலாக என்மன 
அ்வர மனம கசிய்ச்சய்த நிகழ்சசி ஒன்று 
உண்டு மாணவியாக இருந்த பரு்வத்திவலவய 
தமிழில அளவுகடைந்த ஆர்வத்வதாடு கவிமத 
எழுதும துடிபபும தாகமும ்காண்டிருந்த 

அ்வ ர  சின்ன ்ச சின்ன த்  த ா ள களிலும 
மகவயடுகளிலும கவிமதகமள எழுதி எழுதி 
என்னிடைம தந்தபடி என் ஒபபுதமல , 
வி ம ரி ச ன த் ம த ப  ் ப று ்வ த ற் க ா க 
சிறுபிளமளவபாலக் காத்திருபபார. அந்தக் 
காலகடடைத்தில அவ்்வபவபாது அ்வமர 
ஊக்கபபடுத்தும ்வமகயில துண்டு துணுக்காக 
அ்வரது பமடைபபுக்கமளப பற்றி சில கருத்துக்கள 
எழுதித்தரு்வது என்்வழக் கம .  அந் த க் 
மக்யழுத்துக் கடிதஙகமள எத்தமனவயா 
காலம கடைந்தும, இடை, சூழல மாற்றஙகளுக்குப 
பிறகும வசமித்துப பாதுகாத்து மிக அண்மமயில 
தன் ்வமலத்தளத்திலும ்்வளியிடடை அ்வர 
அதன் இமணபமப எனக்கும அனுபபி 
ம்வத்திருந்தார. (பிறகு என் ்வமலத்தளம, 
முகநூல ஆகிய்வற்றிலும அ்வற்மற நான் 
்்வளியிடவடைன்) இயலபாகவ்வ அ்வரிடைம 
குடி்காண்டிருந்த சிறுதழமல இவலசாக 
ஊதிவிடும  பணிமயமடடு வ ம  ந ா ன் 
்சய்திருக்கிவறன்; ஆனால , இன்மறய 
்வள ர ்ச சியிலும  -  கிடடைத் தடடை  3 5 
் ந டி ய ஆ ண் டு க ள  நீ ண் டு வ ப ா ன 
இமடை்்வளியிலும கூடை அ்வர மனம என்மன 
நிமனவு கூரந்தமதக் கண்டைவபாது, ஆசிரியபபணி 
என க் கு  ்வ ா ய் த் த ம த  எண்ணி ந ா ன் 
உண்மமயிவலவய சிலிரத்துபவபாவனன் என்வற 
்சாலல வ்வண்டும.

வதனமமம லடசுமணனின் ’அன்னபபடசி’ 
கவிமதத் ்தாகுபபு மடடுமலலாமல தற்வபாது 
ந வீ ன  ப ம டை ப பு ல கி ல  சி ற ந் த 
முத்திமரகமளபபதித்து ்வரும என் அன்பு 
மாணவி உமாமவஹஸ்்வரியும தன் ’யாரும 
யாருடைனும இலமல’ என்ற தன் முதல நா்வமல 
எனக்கு சமரபபித்திருக்கிறார, மாணவியவராடைான 
மனம ்தாடடை பல அனுப்வஙகளில என்மன 
உணர்சசி ்வசபபடை்ச்சய்த இன்்னாரு 
சமப்வத்மதயும குறிபபிடுகிவறன். மனிதனுக்கும, 
கடைவுளுக்கும இமடையிலுளள உறம்வ 
வ ந ா ய ா ளி க் கு ம ,  ம ரு த் து ்வ னு க் கு ம 
இமடையிலுளளஉற்வாக

’’வாளால் அறுத்துச சுடினும் மருத்துவன்பால்
மாளாத ்ாதல் நோயாளன்நபால ..’’
என்று எடுத்துர்ரக்கும் குலநச்்ர ஆழவாரின்
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பாடைமல முதலாம ஆண்டு எம.ஏ.தமிழ 
மாணவியருக்குக் கற்பித்துக் ்காண்டிருந்த 
வபாது, இந்தப பாடைல சாரந்த சு்வாரசியமான 
-சற்றுத் துன்பமான நிகழவு ஒன்மற எதிரபபடை 
வநரந்தது. எபவபாதும முதல்வரிமசயில அமரந்து 
பாடைத்மத/பாடைலகமள ரசித்துக் வகடகும 
மாணவி ஒருத்தி, சில நாடகளாய்க் கலலூரிக்கு 
்வ ர வி ல ம ல .  ச ர க் க ம ர வ ந ா ய ா ல 
பாதிக்கபபடடிருந்த தன்தந்மதமய மருத்து்வ 
மமனயில வ ச ர த்துவிடடு அ்வவ ர ாடு 
கூ டை இ ரு ந் த ா ள  அ ்வ ள  எ ன் று ந ா ன் 
வகளவிபபடவடைன். திடீ்ரன்று இரண்டு 
ந ாடகள ்சன்றபின் அ்வளிடைமிருந்து 
எனக்்காரு்தாமலவபசிஅமழபபு. (அது 
்சலவபசி இலலாத ்பாற்காலம)

‘அமமா !  அந்த ‘்வாளால அறுத்து்ச 
சுடினும’பாடமடைக் ் காஞ்சம ் சாலலுஙகமமா 
எழுதிக்கிவறன்’ என்றாள அ்வள.

‘அதிருக்கடடும. அபபா எபபடி இருக்கிறார?’ 
- இதுநான்.

‘அதுதாமமா. சக்கமர ஜாஸ்தியானதாவல 
காலிவல சீழ்வ்சசுபபுண்ணா இருக்கு. டைாக்டைர‘
ஆபவர்ஷன்’்சய்யணுமகிறார. அபபத்தான் 
நான் டைாக்டைர கிடவடை இந்தப பாடமடைப 
பத்தி்ச்சான்வனன். அ்வருக்குப பாடமடை 
முழுசாத்்தரிஞ்சிக்கணுமாம. ் சாலலுஙகமமா’ 
என்று தன்வகாரிக்மகமயத் வதாடைரந்தாள 
அ்வள.

தந்மதக்கு வநரந்திருக்கும தீவிரமான சிக்கல, 
ம ரு த் து ்வ ம ம ன ்ச  சூ ழ ல  எ ன 
எ லல ா ்வ ற்ம ற யு ம கடை ந்து  -ஆன ாலும 
அதற்குளதான் கற்ற இலக்கியத்மதயும 
முடி ்ச சு ப வ ப ா ட டு  ம ரு த் து ்வ ரிடைமும 
அமதபபகிரத்துடிக்கும அந்தப ்பண்ணின் 
ஆர்வம என்மன ஆ்சசரியபபடுத்தியது.. 
இத்தமன நாள ஆசிரியத்்தாழில ்சய்ததற்கு 
அரத்தம இருக்கத்தான் ் சய்கிறது என்பமதயும, 
பாடைலகளுக்கு ் ்வறுவம பதவுமர ் பாழிபபுமர 
்சாலலி மதிப்பண் ்வாஙக ம்வபபமதவிடை 
இதுவ்வ மிகவமலான பலன் என்பமதயும 
்ப ாடடில அடித்த ா ற்வப ால  எனக்கு 
அந்த்சசமப்வம விளஙகம்வத்தது.

‘துன்பம வநரமகயில... தமிழில பாடி நீ 
இன்பம வசரக்கமாடடைாயா’ என்ற பாரதிதாசனின் 
்வரிகள புதிய அரத்த்ச்சறிவ்வாடு மனதுக்குள 
சிமமாசனம இடடுஅமரந்தஅரியநாளஅது.

ஒரு ்மாழி ஆசிரியராக மாண்வரகளிடைம 
நீஙகள சந்தித்த ச்வாலகளஎன்்னன்ன?

் ம ா ழி க் க ல வி  எ ன் ப து  பி ற 
துமறபபடிபபுக்களிலிருந்து மாறுபடடைது 
என்பது, நமக்குத் ்தரிந்ததுதான். பிற 
துமறகளுக்கு ்மாழி ஒரு ஊடைகம மடடுவம; 
இஙவகா ்மாழி தன் பிசிறிலலாத ்வடிவில 
இலக்கணபபிமழகள இலலாமல வதரந்த 
்சாற்கவளாடும, சரளத்வதாடும நலல நமடையில 
்்வளிபபடடைாகவ்வண்டும. 

்வழ க் கம ான  வ த ரவு  மதிபபீடடின் 
அளவுவகாலகள என்பமதத் தாண்டி்மாழி மீது 
ஆளுமம ்சலுத்தும அளவுக்கு, ்மாழிமயத் 
தன் ்வசமாக்கும அளவுக்குத் வதர்சசி ்பறுதல 
என்பவத ் மாழிக்கலவியின் வநாக்கமாக இருக்க 
வ்வண்டும என்பவத என் அ்வா. ஒரு வ்வமள 
அது எடடைாத இலக்கானஇலடசிய்வாதமாக 
இருந்தாலும கூடை ! அமத 

ந ம டை மு ம ற  ச ா த் தி ய ம ா க் கு ்வ து 
எஙகமளபவபான்ற தமிழாசிரியரகளுக்கு 
எபவபாதுவம ்பரும ச்வாலாகத்தான்இருந்து 
்வந்திருக்கிறது. 
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 படடை ்வகுபபில தமிழ இளஙகமலமய 
விருமபித் வதரவு ்சய்ப்வரகள  குமறவு 
என்பதால பிற துமறகளுக்குத் வதர்வாகாமல 
குமறந்த மதிப்பண் எடுக்கும  மாண்வரகவள 
் ப ரு ம ப ா லு ம  த மி ழ த் து ம ற க் கு 
அனுபபபபடு்வதுண்டு. ்தாடைக்கநிமலயில  
்மாழியின் பால அ்வரகளுக்கு ஈரபமபயும 
ஆர்வத்மதயுமஊடடு்வவத ஒரு ச்வாலான 
்சயலதான். காலபவபாக்கில பிடிபமப 
ஏற்படுத்திக்்காளளும மாண்வரகள , 
ஆசிரியபபணிவயாடு, இதழியல துமறக்வகா பிற 
அரசுபபணிகளுக்வகா ்சன்று பணியாற்ற 
உதவும ்வமகயில அ்வரகளுக்குத் தன்னமபிக்மக 
ஊடடி ஆற்றுபபடுத்து்வதும கூடை ஒரு 
்மாழியாசிரியரின் கடைமம தான். நானும 
அமதவய ்சய்திருக்கிவறன். தமிமழவய 
சிறபபுபபாடைமாக எடுத்த்வரகமள விடை, பிற 
துமறகமளத் வதரந்து ்காண்டு ்பாதுத்தமிழ 
்வகுபபுக்களில மடடுவம தமிழ வகடகும 
மாணவிகளிடைம தமிழ மீதான கூடுதல ஆர்வம 
இருபபமதயும அதிகமாகப பாரத்திருக்கிவறன். 
சிறபபுப பாடைமாய்த் தமிழ படித்த்வரகமள விடை 
இந்தபபிரிவில ்வருமமாணவிகவள பின்னாளில 
அதிக அளவில எழுத்துத்துமறயிலஈடுபடடுக்
்காண்டிருக்கிறாரகள.

தமிழாசிரியர என்ற அடிபபமடையில 
எதிர்காளளும வ்வறுசிக்கலகள என்று 
எடுத்துக்்காண்டைால - உ்சசரிபபு,எழுத்துபபி
மழ,சந்திபபிமழகமள்ச ்சமமம்சய்து 
சீராக்கு்வமத முமன்வர படடை மாணவியர ்வமர 
்தாடைரந்து ்சய்தாகவ்வண்டியிருக்கிறது. 
்தாடைர்சசியாக எழுதும பழக்கம மிக மிக 
அரிதாகி விடடைஇன்மறய  முகநூல கால 
கடடைத்தில பணி புரியும ஆசிரியரகளுக்கு 
இதுஇன்னும கூடைக் கடும சிரமம அளிபபதாகவ்வ 
இருக்கக்கூடும. ் மாழிக்கலவியில மாண்வரகள 
கசபபாய் உணரும இலக்கணத்மதக்கூடிய்வமர 
நமடைமுமற்ச சான்றுகள ்வழி எளிதாக்கிக் 
்காடுபபதும ்மாழியாசிரியரின் கடைமம. 
இலக்கிய ்வகுபபுக்களில மாண்வரகள 
க ாடடுமஅவத  ஆர்வத்மத  இலக்கண 
்வகுபபுக்களிலும காடடை ம்வபபது எஙகள 
முன்இருக்கும ்பரும பிர்சசிமன. ்சந்தமிழும 
நாபபழக்கம என்ற ் தாடைர ஒரு வதய்்வழக்கலல. 
இன்று ்வமரயிலுமகூடை ்மாழி சாரந்த ஒரு 
மந்திர ்வாக்காகவ்வ அது இருந்து ்வரு்வமத 
நான் பாரக்கிவறன். இரண்டு நாடகள 
்வாசிக்காமல எமதயும எழுதாமல இருந்தாலும 
கூடை ்மாழியுடைனான ்தாடைரபுக் கண்ணி 
அறுபடடுபவபாய் ்மாழியின் புதுமமயும 
்சழுமமயும வதய்ந்து விடுகிறது. ்மாழி 
என்பது க்வனமாய்க் மகயாள வ்வண்டியதும 
கூடை. ்மாழிமயக் கற்பிக்கும ஆசிரியர 
்வழியாகவ்வ நம கலா்சசாரமும,்வாழக்மக 
குறித்த புரிதலகளும  கூடை இளம உளளஙகமள்ச 
்சன்றமடைகின்றன என்பதால அடுத்த 
தமலமுமறக்கு ்மாழி சாரந்து நான் கூறும 
ஒவர அறிவுமர, பிறமரக் காயபபடுத்தவ்வா 
இழிவுபடுத்தவ்வா ்மாழிமய ஒருவபாதும 
பயன்படுத்த வ்வண்டைாம என்பவத. வீசி்ச்சன்ற 
்வாரத்மதகமளத் திருமபப்பற முடியாது; 
அம்வ விடடு்ச்சன்ற தடைஙகளும அழியா.

்மாழி்பயரபபுத் துமறயில நாடடைம 
்வந்தது எவ்்வாறு? ரஷய இலக்கியஙகமள, 
குறிபபாக - தஸ்த்யவ்ஸ்கிமயப ் பயரபபதற்குக் 
காரணஙகள?

எந்த ்வமகயான தயாரிபபுக்கவளா முன் 
ஆயத்தஙகவளா இலலாமலதான் என் முதல 
்மாழியாக்கப பணியில இறஙகிவனன் என்பவத 
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மி ம க ய ற் ற  உ ண் ம ம . சி று க ம த ப 
பமடைபபுக்கமளயும கடடுமரகமளயும மடடுவம 
அவ்்வபவபாது முயன்று பாரத்திருந்த நான் 
்மாழியாக்க முயற்சியில முமனந்தது, ஒரு 
த ற் ் ச ய ல .  அ தி லு ம ,  ஃ பி வ ய ா த ர 
த ஸ் த ் ய வ் ஸ் கி யி ன்  ‘கு ற் ற மு ம 
தண்டைமனயும’,‘அசடைன்’ என்ற இரண்டு உலகப 
வபரிலக்கியஙகமள அடுத்தடுத்து ்மாழி 
்பயரக்க வநரந்தது,’்வாராது வபால ்வந்த 
மாமணியாய்’ ்வாய்த்த அடுத்த்தாரு தற்்சயல. 
்வாசிபபின் சும்வமய நுகரத் ்தாடைஙகிய 
பாலிய நாடகளில- ‘60-களுக்கு முற்படடை 
எஙகள தமலமுமறக்கு எளிதாகக் கிமடைத்தம்வ 
மலிவு விமலயில கண்க்வர படைஙகவளாடு 
கி ட டி ய  வ ச ா வி ய த்  பி ர சு ர ங க ளு ம 
குடடிக்கமதகளும தான். அபவபாது 'வசாவியத் 
வலண்ட’ என்னும நாளிதழும பளளி 
நூலகத்துக்கு ்வந்து ்க ாண்டிருந்தது . 
்வழு்வழுபபான அடமடையுடைன் ்வண்ணபபடைஙகள 
தாஙகியபடி வசாவியத் நாடடின் கமல, 
கலா்சசாரத் வதடைலகமள, விண்்்வளிப 
பயணத்துக்கான ஆயத்த முயற்சிகமள 
சித்தரிக்கும அந்த இதழும, வமற்்சான்ன 
கமதகளும ' 'ஆகா என்்றழுந்தது பார 
யுகபபுரடசி’’ என ஜார மன்னனின் வீழ்சசிமய 
்சாலலும பாரதியின் கவிமதயும வசாவியத் 
ரஷயா குறித்த கனம்வ என்னுள ஆழமாக 
வ்வரூன்ற ம்வத்திருந்தன. ்வயதும, ்வாசிபபு 
அனுப்வமும முதிரந்து டைாலஸ்டைாய், காரக்கி, 
காரல மாரக்ஸ், ஏஙகலஸ் என என் எலமலகள 
விரிந்து்காண்வடை வபான தருணத்திவல தான் 
ரஷய நா்வல வபராசானும, உலக இலக்கியத்தின் 
பிதாமகரகளில குறிபபிடைத்தக்க முத்திமர 
பதித்த்வருமான ஃபியவதார தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் 
‘குற்றமும தண்டைமனயும’ நா்வமலத் தமிழாக்கும 
்வாய்பபு என்மனத் வதடி ்வந்தது. வபராசிரியப 
பணியிலிருந்து ஓய்வு ்பற்றுக் குடுமபத்வதாடு 
திலலி கிளமப ஆயத்தமாகிக்்காண்டிருந்த 
வ்வமளயில மதுமர பாரதி புக் ஹவுஸ் 
பதிபபாளர துமரபபாண்டி அ்வரகள ’குற்றமும 
தண்டைமனயும’ நா்வமலத் தமிழாக்க வ்வண்டும 
என்னும வ்வண்டுவகாவளாடு என்மன நாடி 
்வந்தார. ்சாந்த ்மாழி ,பழகிய சூழல, 
நடபுக்கள என எலலா்வற்றிலிருந்தும 
அந்நியபபடடிருந்த ஒரு மண்ணில -்சாந்தப 

பமடைபபுக்கமள உரு்வாக்கும அளவுக்கு 
அமமதியான ஒரு சூழமலவயா மனநிமலமயவயா 
உ ரு்வ ா க் கி க் ் க ா ளள  முடிய ா த  ஒ ரு 
காலகடடைத்தில, எழுத்தார்வத்மதத் தக்க 
ம்வத்துக் ்காளளவும, எழுத்துடைனும, 
இலக்கியத்துடைனும ஊடைாடி ்மாழிமயக் கூர 
தீ ட டி க்  ் க ா ள ள வு ம  ம ட டு வ ம 
மகக்்காளளபபடடை  இரு ் பரும ் மாழியாக்க 
முயற்சிகள,என்்வாழவில  மறக்க முடியாத 
சு்வடுகமளப பதிக்கபவபாகும குறிபபிடைத்தக்க 
இரு்பரும பயணஙகளாக அமமயவிருக்கின்றன 
எ ன் ப ம த  அ ப வ ப ா து  ந ா ன் ச ற் று ம 
எதிரபாரத்திருக்கவிலமல. 

்மாழியாக்கமும, பமடைபபிலக்கியம சாரந்த 
ஒரு கமலதான் என்றாலும, ஓரளவு எஞ்சியிருக்கும 
்சாந்தப பமடைபபுத் திறமனயும கூடை 
்மாழி்பயரபபு மழுஙகடித்துவிடுவமா என்ற 
அ்சசத்வதாடும, மனத்தமடைவயாடும மடடுவம 
குற்றமும தண்டைமனயும’ நா்வமல நான் 
படிக்கத் ் தாடைஙகிவனன். ஒரு சில பக்கஙகமளத் 
தாண்டு்வதற்கு முன்வப தஸ்த்யவ்ஸ்கி எனக்கு 
மிகவும ் நருக்கமான்வராகத் வதான்ற ஆரமபித்து 
விடடைார.  ரஸ்வகாலநிவகாவுக்கு அ்வரது 
அன்மன கடிதம எழுதும கடடைத்மத 
்நருஙகியவபாது, நான் எந்த முயற்சியுவம 
்சய்யாமல, எ்வவரா dictation வபாடு்வது 
வபால அதன் தமிழ ்வரிகள என்னுள ஓடைத் 
்தாடைஙகியிருந்தன. தானும கூடைக் கற்றுக் 
்காள்வதற்கான உளவியல ்சய்திகள 
தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் பமடைபபுக்களில மடடுவம 
இருபபதாக நீடவ்ஷ ஒருமுமற குறிபபிடடைது 
வபால.மனித மனஙகளின் இருள படைரந்த 
மூமலகளில  எலலாம பயணம ்சய்து,அதன் 
இண்டு இடுக்குகமளத் துழாவி, அஙவக 
மண்டிக்கிடைக்கும சபலஙகமள, சலனஙகமள, 
அழுக்குகமள, ஆசாபாசஙகமள, அன்மப, 
அள்வற்ற மனித வநயத்மத ்்வளி்சசத்திற்கு 
இடடு ்வந்து விடும அ்வரது எழுத்மத ்வாசிக்க 
்வ ா சி க் க  அ ்வ ர  எ ன க் கு  இ ன் னு ம 
்நருக்கமாகிபவபானார. அந்த மாவமமதயின் 
்வாரத்மதகளுக்குள - உருகி, உடகலந்து,கசிந்து.
கண்ணீர மலகி நான் என்மனவய ்தாமலத்து 
விடை, கூடு விடடுக்கூடு பாய்்வது வபால 
தஸ்த்யவ்ஸ்கிவய  என்னுள புகுந்து ் காண்டு-
தமிழில தன்மனத்தாவன எழுதிக்்காண்டு 
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வபா்வது வபாகிறாவரா என்ற  மனமயக்கம கூடை 
ஒரு கடடைத்தில என்னுள ஏற்படடிருக்கிறது. 
அ்வர  ் ச ாலல விருமபிய கமதமய , 
உணரவுகமளத் தமிழில முன் ம்வக்க நானும, 
என் எழுத்தும கருவிகள மடடுவம என்ற 
உ ண் ம ம ம ய  அ ப வ ப ா து  ந ா ன் 
வி ள ங கி க் ் க ா ண் வ டை ன் .  எ ட டு 
மாதஙகளுக்குளளாகவ்வ அதன் முதல ்வமரம்வ 
முடிக்கும அளவுக்கு அத்தமன விமர்வாக 
என்மன ஆட்காண்டு இயக்கியது அ்வரது 
எழுத்து மடடுவம.

‘குற்றமும தண்டைமனயும’ ்மாழி்பயரபபு 
்்வளியானவபாது, இலக்கிய ்வடடைத்தில அது 
்பற்ற ்வரவ்வற்பும அஙகீகாரமும எனக்கு 
வமலும ஊக்கமளிபபதாக அமமந்து விடை, 
்தாடைரந்து தஸ்தவயவ்ஸ்கியின் ‘இடியட’ 
நா்வமல ’அசடை’னாக ் மாழி மாற்றும  பணிமய  
ஏற்றுக் ்காண்வடைன். நான்கு பாகஙகமளக் 
் க ாண்டிரு க் கு ம  பி ர ம ம ாண்டைம ான 
பமடைபபாகிய ’அசடை’னில பமடைபபாளியின் 
அபாரமான வி்வரிபபிற்கு முன் நான் மகயற்று 
நின்று மமலத்த தருணஙகள உண்டு. மனக் 
கிளர்சசியும,பர்வசமும அமடைந்து சிலிரத்த 
கணஙகளும உண்டு.எ்வருக்குவம வகடு 
எண்ணாத- எ்வர தனக்கு்ச ் சய்யும வகடமடையும 
்பாருடபடுத்திப பாராடடைாத அற்புதமான 
தூய ஆத்மா்வாக மிஷகின் உரு்வாகியிருபபது 
கண்டு தன்மனயறியாது கண்ணில நீர்வழிய அது 
என் எழுத்துக்கமள அவ்்வபவபாது நமனத்து 
ஈரபபடுத்தியதும உண்டு. அந்தபபமடைபமப 
்மாழியாக்கம ்சய்யாமல,்்வறுவம ்வாசித்து 
விடடு மடடும வபாயிருந்தால இத்தமன 
அணுக்கமான ஒரு ஆழந்த பயணத்மத என்னால 
வமற்்காண்டிருக்க முடியுமா என்பதும 
இபபடிபபடடை வபரனுப்வம ஒன்று எனக்கு 
்வாய்த்திருக்குமா என்பதும ஐயமதான்.

தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் உலகப வபரிலக்கியஙகள 
இரண்மடை ் மாழியாக்கி முடித்த பிறகு அ்வரது 
பமடைபபுலகம எனக்கு மிகவும பழகிபவபானது 
வபால  உணரத் ்தாடைஙகியிருந்வதன். அயல 
்மாழி நா்வ்லான்மற ் ்வறுவம படித்துவிடடுப 
வபா்வது வபாலலலாமல ்வாரத்மத ்வாரத்மதயாக 
்ம ாழி்பயரபபு ்ச  ் சய்து ்க ாண்டு 
வபாகுமவபாது மூலநூலாசிரியனுக்கு மிகப 

பக்கத்தில ்சன்றுவிடும அனுபூதி நிமல - ஒரு 
மகத்தான தரிசனம - காடசியா்வமத நான் 
உணர வநரிடடைது. ்வாழக்மக குறித்தும 
மனிதரகள குறித்தும அ்வர ்காண்டிருந்த 
பாரம்வயும,அ்வரது பமடைபபுக்கள ்வழி நான் 
்பற முடிந்த அனுப்வஙகளும என் எலமலகமள 
வமன்வமலும விரிவுபடுத்திக்்காண்வடை 
்சன்றன. அந்த அனுப்வத்மதத் தக்க 
ம்வத்து க்் க ாள்வத ற் க ா க வ்வ  அ்வ ரது 
பமடைபபுக்கமள இயன்ற ்வமர ் மாழி்பயரபபது 
என்று முடிவு ்சய்வதன். ‘தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் 
குறுஙகமதகள’, நில்வமறக்குறிபபுக்கள [NOTES 
FROM THE UNDERGROUND], ’இரடமடையர 
’[THE DOUBLE] என்று தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் 
்மாழியாக்கஙகளிவலவய ்தாடைரந்து என்மன 
மி கு தி ய ா க  ஈ டு ப டு த் தி க் ் க ா ள ள த் 
்தாடைஙகிவனன். ‘நில்வமறக்குறிபபுக்கள ’ 
ந ா ்வலில  தனது  ் ப ரி ய  ந ா ்வ ல கள 
பல்வற்மறபவபால எண்ணிக்மகயற்ற கமத 
மாந்தரகமளவயா, விறுவிறுபபான கமதப 
பின்னமலவயா, மூலக்கமதவயாடு பிமணந்து 
்வரும சிறு சிறு கிமளக்கமதகமளவயா ் காண்டு 
்வராமல எதிரும புதிருமான தரக்கஙகளில 
ச ஞ் ச ரி த் த ப டி -  த ன் ம ன த் த ா வ ன 
முரணிக்்காண்டும,பழித்துக்்காண்டும,சுய 
பலஙகள-பலவீனஙகள சாரந்த உளளுணரம்வத் 
தடடி எழுபபியபடியும ஓயாமல உளளுமலந்து 
்காண்டிருக்கும மனிதமன விசித்திரஙகமள ஒரு 
தனிமனிதமன்சசான்றின் குரலாக்கி ்வாசகப 
ப ா ர ம ்வ க் கு  அ ப ப ட டை ம ா க 
முன்னிறுத்தியிருக்கிறார தஸ்த்யவ்ஸ்கி. 
புமனவுகளின் சாத்தியஙகமள்யலலாம தன் 
பமடைபபுக்களில எடடை முடிந்த ஒரு இலக்கிய 
வமமத, இருபபியல ்வாதம என்னும இலக்கிய 
அணுகுமுமறக்கு அளித்திருக்கும புமனவு 
்வடி்வவம நில்வமறக்குறிபபுக்கள.

‘இ ரடமடைய ர ’  குறி த் த  க ம த களும 
கருத்தாக்கஙகளும மனிதகுலம வதான்றிய நாள 
்தாடடுத் ்தாடைரந்து நிலவி ்வருபம்வ  
என்றவபாதும நவீன இலக்கியக்களத்தில அமத 
அடிபபமடையாகக்்காண்டு புமனவிலக்கியம 
பமடைத்த முன்வனாடிகளில ஒரு்வரான  
தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் ’இரடமடையர’ என்னும 
சிறிய நா்வலும பல ச்வாலகமள என் முன் 
ம்வத்தது. துயரத்துடைன் தனித்திருக்கும மனித 
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ஆத்மா, தனிமமபபடடிருக்கும அகபபிரக்மஞ, 
நில்வமறக்குள தபபித்து முடைஙகுதல ஆகிய 
சிக்கலகமளவய இரடமடையர நா்வலிலும 
எதிரபபடுகிவறாம’’ என்கிறார ஃபியவதார 
த ஸ் த ் ய வ் ஸ் கி யி ன்  ்வ ா ழ ம ்வ யு ம 
பமடைபபுக்கமளயும விரி்வாக ஆராய்ந்து 
நூ்லழுதிப  பு க ழ ் ப ற் றிரு ப ப்வ ர ான 
கான்ஸ்டைாண்டின் வமாசுலஸ்கி. [Konstantin 
Mochulsky] இரடமடை மனிதன் உடபடை 
நா்வலில நடைந்து ் காண்டிருக்கும சமப்வஙகளில 
உண்மம எது,கற்பிதம எது என்று எமதயுவம 
்தளிவுபடை ்வமரயறுத்து்ச ்சாலலாமல 
்வாசகரகளுக்கு மயக்கம ஏற்படும ்வமகயில 
உளளடைஙகிய்தானியில மடடுவம இந்தக் 
குறுந ா்வலின் ்த ானிமய அமமத்துக் 

்காண்டிருக்கிறார தஸ்த்யவ்ஸ்கி. அந்த 
முடிவுகமள ்வாசகரகளின் ஊகத்துக்கும 
முடிவுக்கும விடு்வதற்்கன்வற நுணுக்கமான 
ம ம ற  ் ப ா ரு ள ா க  அ ்வ ற் ம ற 
்சாலலியும்சாலலாமலும விடடிருக்கிறார. 
இரடமடையர நா்வல, நம முன் ம்வக்கும ச்வால 
அது என்பவதாடு அதுவ்வ இந்நா்வலின் 
்்வற்றியும ஆகிறது.மனித மனஙகளின் 
ஆழஙகாண முடியாத இருடடு மூமலகமள, 
அ்வற்றுள ்பாதிந்திருக்கும மகத்து்வஙகமளத் 
வ த டி க் க ண் டை ம டை ந் து  ம னி த  வ ந ய 

ஒ ளி க் க ற் ம ற க ம ள ப  ப ா ய் ்ச சி ய 
்பருமபமடைபப ாளிய ான  ஃபியவ த ா ர 
தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் பல பமடைபபுக்கமள  
நுண்மமயாய் ்வாசித்துத் தமிழில ்பயரத்த 
கணஙகள என் ்வாழவிற்குப ்பாருள வசரத்த 
மறக்க முடியாத தருணஙகள. அந்த வ்வமளகளில 
அ்வரது  எழுத்துக்குள அணுக்கம ா க ்ச 
் ச ல ல மு டி ந் த து ம ,  அ ்வ ர  ் ப ற் ற 
அகக்காடசிகமள, அ்வர உணரத்த விருமபிய 
்சய்திகமள அ்வரது அமல்வரிமசக்குளவளவய 
்சன்று இனம காணமுடிந்ததும நான் ்பற்ற 
அரிய அனுப்வஙகள. என்  அக மனத்மதத் 
து ல க் க வு ம  அ தி ல  பு த் ் த ா ளி  
பாய்்சசவும ஃபியவதார தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் 
்மாழியாக்கபபணியில ந ான் கழித்த  
்பாழுதுகள துமண ்வந்திருக்கின்றன. திருமபத் 
திருமப அ்வரது ்்வவ்வ்வறு ஆக்கஙகமளத் 
தமிழில தரும முயற்சியில நான் என்மன 
ஈடுபடுத்திக்்காள்வதற்கான காரணம அதுவ்வ. 

்மாழி்பயரபபில நீஙகள மகக்்காளளும 
உத்திகள, எதிரபபடும சிக்கலகள என்்னன்ன?

்மாழி்பயரபபுக்வகாடபாடுகமளவயா 
் ந றி மு ம ற க ம ள வ ய ா  மு ம ற ய ா க க் 
கற்றுக்்காண்டு நான் இந்தத் துமறயில கால 
பதிக்கவிலமல. அதற்கு அபபடிபபடடை 
அ்வசியமும இலமல என்பமதவய என் 
அனுப்வமும ,  எ ன க் கு க்  கி மடை த் து க் 
்காண்டிருக்கும எதிரவிமனகளும திருமபத் 
தி ரு ம ப  எ ன க் கு  உ று தி ப ப டு த் தி க் 
்காண்டிருக்கின்றன. ‘இலக்கு ்மாழி’ [target 
language] யின் ஆளுமம மடடும நம 
்வசபபடடு விடடைால - ் மாழி்பயரபபுக்காகப 
பிறகு எந்தத் தனிபபயிற்சி ்வகுபபும இலக்கண 
்நறிகளும ்வழிகாடடுதலகளும வதம்வயிலமல. 
்தாடைந்த இலக்கிய ்வாசிபபும, ்தாடைரந்து 
ஏவதனும ஒன்மற எழுதிபபாரத்தபடி ஏவதா ஒரு 
்வ ம க யி ல  ந ம  ் ம ா ழி ம ய க்  கூ ர 
தீடடிக்்காண்டைபடி அது துருபபிடித்துபவபாகாத 
்வமகயில பாதுகாத்துக்்காளளும முயற்சிகளும 
மடடுவம நம ் மாழி ஆளுமமமய உயிரபவபாடு 
ம ்வ ப பம்வ .  ப மடை ப ப ா க் க ங களு க் கு 
மடடுமலலாமல ்மாழி்பயரபபுக்கும துமண 
்வ ரு ப ம ்வ  அ ம ்வ  எ ன் ப வ த  எ ன் 
்மாழியாக்கபபணிகள எனக்களித்த ்தளிவு. 
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் ச வ்வில க் கி ய  ்வ ா சி ப பு க் க வ ள ா டு 
நிறுத்திவிடைாமல சமகாலப புமனவுகமளயும 
்தாடைரந்து ்காண்டிருபபவத இன்மறய 
்மாழியின் நீவராடடைத்துக்குள நமமம 
இடடு்ச்சலலக்கூடியது; ்பாருள புரியாத 
பண்டித நமடையாக ஆகி விடைாமல நம 
் ம ாழி நமடைமய  இலகு்வ ா க் கு்வதும , 
்வழக்கிறந்ததாக ஆகி விடைாமல இன்மறய 
வபாக்மக ஒடடியதாக நம ்மாழிமயப 
புதுபபித்தபடி ்சழுமம வசரக்கக்கூடியதும 
அதுவ்வ .  இன்மறய  ச ம க ா ல  இளம 
்வாசகரகளாலும கூடை இந்த ் மாழியாக்கஙகளின் 
்மாழி நமடைவயாடும ்சாற் வதரவ்வாடும 
இமணய முடிகிற ்தன்றால அதற்கான 
காரணம சமகால இலக்கிய ்வாசிபவபாடும 
புமனவ்வாடும நான் ் தாடைரந்து ் காண்டிருக்கும 
ஊடைாடடைவம. 

இ்வற்மற்யலலாம விடை முதன்மமயான 
வ்வ்றான்றும உண்டு. அதுவ்வ ் மாழியாக்கும 
பமடைபபின் மீது நாம ்காளளும எலமல 
கடைந்த வநசம, பற்று.  அதுவும நாமும 
வ்வறிலமல என்று ஒன்றிக்கலக்கும ஓர அவபத 
நிமல, ஒரு நலல ்மாழி்பயரபபில மக 
கூடிவயயாகவ்வண்டும. நமமமக் கடடிபவபாடடு 
பிரமிக்க ம்வத்து நமமம வநசிக்க ம்வக்கும ஒரு 
பிரதி சாரந்த ் மாழி்பயரபபில முமனயுமவபாது 

மடடுவம குறிபபிடடை அந்த எழுத்துக்குள 
அ ணு க் க ம ா க ்ச  ் ச ல ல மு டி ்வ து ம , 
மூலபபமடைபபாளி உணரத்த விருமபிய 
்சய்திகமள- அ்வரது அமல்வரிமசக்குளவளவய 
்சன்று இனம காணமுடி்வதும சாத்தியமாகும.
என் முதல ்மாழி்பயரபபான ‘குற்றமும 
தண்டைமனயும ’ நா்வமல ்மாழியாக்கம 
்சய்யத் ்தாடைஙகி ஒரு சில அத்தியாயஙகள 
முன்வனறியதுவம, அது, தானாகவ்வ என்மன 
இழுத்துக் ் காளளத் ் தாடைஙகி விடடைது; அந்த 
வ்வமளயில ்பாய்யான பல பிரமமகள 
என்னிலிருந்து விடுபடைத் ்தாடைஙகின. ்மாழி 
மாற்றம - அதிலும குறிபபாகப புமனகமத 
ச ா ர ந் த  ்ம ாழிம ா ற் ற ம  -  சு யம ான 
பமடைபபாக்கத்மதவய அடித்தளமாகக் 
் க ா ண் டி ரு க் கி ற து  எ ன் ப ம த யு ம 
பமடைபபாக்கத்துக்கான ் பாறி நமமுள இருந்து 
- நமமம்ச ் சலுத்திக்்காண்டிருந்தால மடடுவம 
- நாம ஒரு நலல ்மாழி்பயரபபாளராக்ச 
சிறக்க முடியும என்பமதயும அனுப்வ பூர்வமாக 
நான் கண்டு்காண்டை கணஙகள அம்வ.  

உஙகளது ஒவ்்்வாரு ்மாழி்பயரபபும 
ஒவ்்்வாரு ்வமகயான அனுப்வத்மத உஙகளுக்கு 
அளித்திருக்கும. அ்வற்மற ்வாசகரகளுடைன் 
பகிரந்து ்காளள முடியுமா?
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உலக்ச ்சவ்வியல நா்வலகளின் தர 
்வரிமசபபடடியல எந்த ்மாழியில எ்வரால 
தயாரிக்கபபடடிருந்தாலும அதன் முதல பத்து 
இ டை ங க ளு க் கு ள  த ்வ ற ா ம ல  இ டை ம  
்பற்றிருபபது ஃபியவதார தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் 
குற்றமும தண்டைமனயும என்னும வபரிலக்கியம. 
ஒரு குற்றத்மத்ச ்சய்யப வபாய் இரண்டு 
்காமலகமள்ச ்சய்து விடடுத் தன்மன 
விடை ா மல  ் த ாடை ர ந் த படி  இரு க்கும 
மன்சசாடசியின் உறுத்தலுக்கு ஆளாகி இறுதியில 
சரணமடையத் துணியும ஒரு மனிதனின் கமத 
என்ற ஒரு ்வரிக்குளவளா அந்த ஒற்மறப 
பரிமாணத்துக்குளவளா இந்த நா்வமல அடைக்க 
மு ய ல ்வ து  இ ந் த ப  வ ப ர ா க் க த் து க் கு 
இமழக்கபபடும மா்பரும அநீதியாக மடடுவம 
இருக்க முடியும. குற்றம - தண்டைமன ஆகிய 
இருமமகமளக் குறித்து விரி்வான  சமூகவியல 
உ ளவியல  பின்னணிக வள ா டு  கூடிய 
தரக்கபூர்வமான இரு தரபபு ்வாதஙகமளயும 
முன் ம்வத்து - கமதக்கடடுக்வகாபபு சற்றும 
குமலயாத ்வண்ணம - இந்நா்வலில மிக 
விரி்வான ஆழமான ஆராய்்சசி ஒன்மறவய 
நிகழத்தியிருக்கிறார தஸ்த்யவ்ஸ்கி. ஒரு ் சயல 
எபவபாது குற்றமாகிறது, அபபடி அது குற்றம 
என்று கருதபபடுமானால அதற்கான தண்டைமன 
்வர வ்வண்டியது எஙகிருந்து என்பது வபான்ற 
சிந்தமனகளின் பாதிபபுக்களால இந்நா்வலின் 
்மய்யான ்வாசகரகள அமலக்கழிக்கபபடு்வவத 
இந்த நா்வலின் ்்வற்றி.

எந்தக் குறிபபான இலக்குகளும இன்றித் 
‘வதடி்சவசாறு நிதம தின்று... சின்னஞ்சிறுகமதகள 
வபசி ்காடுஙகூற்றுக்கிமர்யன மாயும’ 
மனிதரகள ஒரு சாரார; மற்்றாரு சாரார சற்று 
அ ச ா த ா ர ண ம ா ன ்வ ர க ள ;  எ ந் த 
்வமரயமறக்குளளும தஙகமளக் கடடுபபடுத்திக் 
்காளள விருமபாத்வரகள .  தஙகளது 
வகாடபாடுகமள நிமலநாடடு்வதற்காகவும, 
மனித இனத்தின் வமன்மம கருதியும சடடைஙகமள 
மீறவும, வதம்வ ஏற்படடைால ஒரு்வமனக் 
்காமல ்சய்்வதற்கும கூடைத் தஙகளுக்கு 
உரிமம இருக்கிறது என எண்ணுப்வரகள; தான் 
்வரித்துக்்காண்டிருக்கும இந்தக்கருத்மத ஒரு 
கடடுமரயாக ்வடிக்கிறான் இந்நா்வலின் 
கமதத்தமல்வன் ரஸ்வகாலநிகாஃப. நா்வல 
்நடுகிலும அ்வமன ஆடடி ம்வத்து ்வமதபபது 

இந்த இருமுமன அறபவபாராடடைவம.

்நபவபாலியமனபவபால எமதவயா 
சாதிக்கபபிறந்த்வனாகத் தன்மன எண்ணியபடி 
அசாதாரணமான ஒரு உணரவின் தூண்டுதலால 
வபமன நசுக்கு்வமதபவபால மிக எளிதாக 
்வ ட டி க் க ம டை க் கி ழ வி ம ய க் ் க ா ன் று 
விடடைவபாதும அ்வனிடைம இயலபாகக் 
குடி்காண்டிருக்கும கருமணயும இரக்கமும 
அ்வமனத் துரத்த அ்வன் வநாய்்வாய்பபடுகிறான். 
திருமபத் திருமபக் ்காமல நடைந்த அந்த 
வீ ட டு க் கு ்ச ் ச ன் று  ப ா ர க் கி ற ா ன் . 
அறிவுஜீவிமயபவபால நீதிபதியிடைம ்வாதம 
்சய்தாலும வ்வ்றாரு்வன் மீது விழுந்து விடடை 
்காமலபபழி அ்வனுக்கு உறுத்தமலத் தருகிறது. 

இறுதியில மிக எளிய்வளும பாலியல 
்தாழிலுக்குத் தளளபபடடை்வளுமான வசானியா 
்வழியாகவ்வ ஒரு மீடசி அ்வமன நாடி ்வருகிறது. 
’’இந்தக் கணவம ்சலலுஙகள..  மு்சசந்தியில 
வபாய் மண்டியிடடு நீஙகள மாசுபடுத்திவிடடை 
இந்த மண்மண முத்தமிடுஙகள... பிறகு இந்த 
உலகம முழு்வமதயும- பூமியின் நான்கு 
திமசகமளயும பாரத்துபபணிந்து மண்டியிடடு 
்வணக்கம ்சலுத்துஙகள.. . பிறகு இந்த 
உலகிலுளள எலவலாருமவகடகுமபடியாக நான் 
ஒரு  ் க ாமல க ா ரன்  என்று  உ ர க் க ்ச 
்சாலலுஙகள... அதன் பிறகு கடைவுள உஙகளுக்கு 
மறு்வாழவு தரு்வார’’  என்ற தன் கூற்றால 
அ்வனது மன்சசான்மற மீட்டைடுக்க முயலகிறாள 
அ்வள. அ்வனது ்சயல மனித குலத்துக்வக 
எதிரானது என்று உறுதியாகக்கூறி அ்வனது 
மனபவபாராடடைத்மத முடித்தும ம்வக்கிறாள. 
அ்வனும அ்வள கூற்மற ஏற்றுக்்காண்டைபடி, 
எந்த ஆதாரத்தாலும , எ்வராலும நிரூபிக்கவ்வ 
முடிய ா மல  வ ப ான  தன்  கு ற் ற த்ம த 
ஒபபுக்்காண்டு தண்டைமனக்கு ஆடபடுகிறான். 
ஆனால நா்வல முடிந்தபிறகு-  பின்கமதயாக 
தஸ்த்யவ்ஸ்கி வி்வரிக்கும பகுதியிலும கூடைத் 
தான் ்சய்த ்காமல நியாயமானது என்றும, 
ஏவதா ஒரு பலவீனமான கணத்திவய தான் 
உண்மமமய ஒத்துக்்காண்டு தண்டைமனமய 
்வர்வமழத்துக் ் காண்டைதாகவும எண்ணுகிறான். 
இந்த மனபவபாக்கு  அ்வனுக்குள இறுதிக்கடடைம 
்வமர ்தாடைரந்து ்காண்வடைதான் இருக்கிறது.
கமதயின் மமயமாக்ச சுழித்து்சசுழித்து்ச்சலலும 
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இந்தபவபாராடடைத்வதாடு விளிமபு நிமலயில 
்வாழும மரமவலாவதாவின் பரிதாபகரமான 
குடுமப்சசூழல, கீழ மத்தியதர ்வாழவின் 
துயரஙகளுக்கு ஆளாகும ரஸ்வகாலநிகாஃபின் 
தாயும, தஙமக துனியாவும படும துயரஙகள 
ஆகிய சித்தரிபபுக்கள மனித ்வாழவின் இருண்டை 
பகுதிகமள ்்வளிபபடுத்துபம்வ.கண்டிபமப 
மடடுவம காடடை வ்வண்டிய நிமலயில இருக்கும 
நீதிபதி வபாரஃபிரி ்பத்வராவி்ச, காமுகனான 
சுவிடரிமகவலாவ் ஆகிவயாரிடைம கூடை ்வற்றாமல 
சு ர க் கு ம  ம ா னு டை க்  க ரு ம ண யி ன் 
்தறிபபுக்கமளயும தன் பமடைபபில மிக 
இ ய ல ப ா க ்ச  சி த் தி ரி த் தி ரு க் கி ற ா ர 
தஸ்த்யவ்ஸ்கிஒரு மனநிமல்ச சித்திரிபபு, 
உடைவனவய அதற்கு வநர எதிரான மற்்றாரு 
மனநிமல்ச சித்திரிபபு,  மிக எளிமமயாகத் 
து்வஙகி அபபடிவய தத்து்வாரத்த தளத்திற்கு 
உயரந்துவிடும உமரயாடைலகள என்று தீவிரமான 
் ம ா ழி ந ம டை வ ய ா டு ம  ் ச றி ்வ ா ன 
கமதபபின்னவலாடும உரு்வாகியிருக்கும 
இந்தபபமடைபமப - இது ்வமர இருபத்தாறு 
உலக ்மாழிகளில ்பயரக்கபபடடிருக்கும 
இந்த நா்வமல முதன் முதலாகத் தமிழில 
்மாழி்பயரக்க ்வாய்த்தது நான் ்சய்த 
நற்வபறு. குற்றமும தண்டைமனயும நா்வமலப 
வபால ஒருமுகத் தன்மம ்காண்டைதலல 
இடியட-அசடைன். பலவ்வறு முடி்சசுக்களும 
பலரின் உணரவுப வபாராடடைஙகளும இமணந்த 
ஒரு கலம்வவய அந்நா்வல. பல இடைஙகளில 
திணறவும தடுமாறவும ம்வத்தாலும அதிலுளள 
பி ் ர ஞ் சு த்  ் த ா டை ர க ளு க் க ா க வு ம 
்சாலலாடசிகளுக்காகவும வஜ என் யூ 
பி்ரஞ்சுத் துமறக்கு ஒரு மாண்வ நிமலயில 
பல நாள அமலந்து திரிந்தாலும மனித 
மனஙகளின் ஆழஙகாண முடியாத புளளிகமளத் 
த ஸ் த ் ய வ் ஸ் கி யின்  எ ழு த் தி ன்  ்வ ழி 
எடடைவும,தரிசிக்கவும முடிந்தவபாது எனக்கு 
ஏற்படடை பர்வச்ச சிலிரபபு ்வாரத்மதயில 
வி்வரிக்க ஒண்ணாதது. ஒரு கலாசார்ச சூழலில 
இருந்து மற்்றாரு கலாசார்ச சூழலுக்கு ஒரு 
பமடைபமபப  பரிவுடைன் விரல  ப ற்றி 
இடடு்ச்சல்வதுதான் ்மாழி்பயரபபின் 
தமலயாய ச்வால’ என்கிறார ்ஜயகாந்தனின் 
பமடைபபுகமள ஆஙகிலத்தில ்மாழி்பயரத்த 
டைாக்டைர வக.எஸ்.சுபபிரமணியன். 

ஒருசில கலாசார வ்வறுபாடுகமள மடடும 
சற்று க்வனத்வதாடு உள்வாஙகிக்்காண்டு 
நா்வலின் முதல 50 பக்கஙகமளக் கடைந்துவிடடைால 
உணர ்ச சிமயம ானதும  ந ம க்கு  நன்கு 
பரி்சசயமானதுமான ஓர உலகமதான் அஙவகயும 
காத்திருக்கிறது என்பமதப புரிந்து்காளளலாம.
ஒரு குற்றத்மதப புரிந்துவிடடு அமதவய 
தண்டைமனயாய்க் ்காண்டு அ்வதிபபடும 
'குற்றமும தண்டைமனயும’ ரஸ்வகாலநிவகாவ் 
வபான்ற்வரகள நாடு, இனம, ்மாழி என்ற 
வபதமின்றி நமமம்ச சுற்றி நிமறந்திருபபமதப 
பாரத்துக்்காண்டுதான் இருக்கிவறாம. 'அசடைன்’ 
நா்வலில பணக்கார மனிதன் ஒரு்வனின் 
பாதுகாபபில ்வளரந்து, அ்வனுக்கு்ச சில காலம 
ஆமச நாயகியாகவும ்வாழ வநரிடடைமத 
நி ம ன த் து  நி ம ன த் வ த  த ன்னி ர க் க ம 
்காண்டை்வளாகிறாள ஒருத்தி. முமறயான 
திருமண ்வாழவுக்கான தாபமும ஏக்கமும 
் க ா ண் டி ரு ந் த வ ப ா து ம  அ த ற் கு த் 
தகுதியற்ற்வளாகத் தன்மனக் ,கருதியபடி, 
ஒவ்்்வாரு முமறயும மண வமமடை ்வமர 
்வந்துவிடடு ஓடிபவபாகும நஸ்டைாஸியா 

ஃபிலிபவபாவ்னா என்னும அந்தப்பண், 
்ஜயகாந்தனின் கஙகாம்வ (சில வநரஙகளில 
சில மனிதரகள) நமக்கு நிமனவுபடுத்துகிறாள.
மிகப பிரமமாண்டைமான பமடைபபுக்கமள 
்மாழி்பயரத்தமத விடைக் கடுமமயான 
ச்வாலகமள என் முன் ம்வத்த சிறிய ஆக்கம 
நில்வமறக்குறிபபுக்கள. உளள்ச சுழலகளின் 
்காந்தளிபபும,இருடடும நிரமபிய பக்கஙகமள 
்்வளி்சசத்துக்குக் ்காண்டு்வர முயலும 
பமடைபபாளியின் தடைத்மதப பிறழவின்றிப பின் 
்தாடைரந்த ்வண்ணம - ்்வளிபபமடையாக்ச 
்சாலலபபடைாத பூடைகமான அக்சசுழிபபுக்கவளாடு 
கூடிய இந்தபபிரதிக்குள பயணம ் சய்து அமத 
என் ் மாழியில ம்வக்க நான் எடுத்துக்்காண்டை 
கால அ்வகாசம , அளவில கூடுதலான 
முன்ன்வற்மற விடை மிகவும அதிகமானது 
என்பவத இதன் ்சறிம்வயும அடைரத்திமயயும 
இருண்மமமயயும ்சாலலி விடைக்கூடும. 
கிடடைத்தடடை 1000 பக்கஙகள அ்சசில 
்வந்திருக்கும குற்றமும தண்டைமனயும 
்மாழி்பயரபமப விடைவும, 200 பக்கஙகவளயான 
இந்தபபிரதிமய ்மாழி்பயரக்க நான் 
எடுத்துக்்காண்டை கால அ்வகாசம மிகவும 
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கூடுதலானது என்பவத இதன் ்சறிம்வயும 
அடைரத்திமயயும இருண்மமமயயும ்சாலலி 
விடைக்கூடும.

‘இரடமடையர’ நா்வல, தனக்்கன எந்தத் 
தனி அமடையாளமும அற்ற சராசரிகளில 
ஒரு்வராய் மிக்சசாதாரண மடடைத்தில ஓர அரசு 
அலு்வலக குமாஸ்தா்வாகப பணி புரியும 
யாவகாவ் ்பத்வராவி்ச வகாலியாடகிமனக் 
கமதத் தமல்வராகக் ்காண்டிருபபது. 
தன்நிழமல ஒத்த இரடமடை மனிதன் ஒரு்வமன 
அ்வர எதிரபபடு்வதும அமதத்்தாடைரந்த 
சமப்வஙகளுவம ’இரடமடையர’ குறுநா்வலின் 
உளளடைக்கம. குழபபமான மனபபிரமமகளுக்கு 
ஆடபடடை ஒரு மனிதரின் கமத இது என்பவத 
இந்த நா்வல குறித்த பர்வலான 
கருத்து.  எனினும, இந்த 
ந ா ்வ ம ல  ச ரி ய ா ன ப டி 
உள்வாஙகும முயற்சி ரஷய 
இலக்கிய்வாதிகளிடைமும கூடை  
க டை ந் த  நூ ற் ம ற ம ப து 
ஆண்டுகளுக்கு வமலாக - 
இன்னும ்தாடைரந்து ்காண்டு 
த ா ன்   இ ரு க் கி ற து .
கமதயின்பின்புலமாக ்வரும 
காலகடடைத்தில ரஷயாவில 
நிலவிய ்கடுபிடிகள மிகுந்த 
இ று க் க ம ா ன  ச மூ க 
அ ம ம ப பு ம , அ த ன் 
அதி க ா ர ப ப டி நிமல களும 
ப ல ் ந ரு க் க டி க ம ள 
உ ரு ்வ ா க் கி யி ரு ந் த ன ; 
அ்வற்றுக்குள சிக்கி்ச சிதறுண்டு வபான 
மனிதரகளின் ஒரு ‘மாதிரி’[sample]யாகவ்வ 
வகாலியாடகினின் பாத்திர உரு்வாக்கம 
முன்ம்வக்கபபடுகிறது.நா்வலின் ்தாடைக்கத்தில 
மன்சசிதறல வ ந ாய்  ்க ாண்டை்வ்ரன 
மருத்து்வரால சந்வதகிக்கபபடும வகாலியாடகின், 
இறுதியில தன் சுயக்கடடுபபாடமடை முற்றிலும 
இழந்த நிமலயில மனவநாய் விடுதிக்வக  
இடடு்ச்சலலபபடு்வவதாடு நா்வல நிமறவு 
்பறுகிறது. இமடையிலுளள அத்தியாயஙகளில 
அ்வரஎதிரபபடை வநரும அந்த நிழல மனிதன், 
இரத்தமும சமதயும ்காண்டை உண்மமயான 
ஒரு நபரதானா அலலது அது அ்வரது 

மனமயக்கமா என்பதும, ஒருக்காலஅ்வன் 
உண்மமயான நபராக இருந்தாலுவம கூடை 
உரு்வத்தில அ்வன் அ்வரது இரடமடை 
வபாலத்தான் இருக்கிறானா அலலது அது 
அ்வரது கற்பிதமா என்பதுமஇமலமமற காயாக 
மடடுவம இருபபவத இந்த நா்வலின் தனித்து்வம.  

தஸ்த்யவ்ஸ்கி பமடைபபுக்கமளத் தவிர 
வ ்வறு  ் ம ாழி் ப ய ர ப பு  ் ச ய்துளள 
அனுப்வஙகள?

‘்சால்வனம’ ‘கனலி’  முதலிய இமணய 
இதழகளுக்காகவும 

‘நம நற்றிமண’ இலக்கிய இதழுக்காகவும, 
ஞான பீடை பரிசு ்பற்ற மஹாஸ்வ்வதாவதவி, 

ஆ்ஷா பூரணாவதவி ஆகிவயாரின் சிறுகமதகள, 
கன்னடை ் மாழி எழுத்தாளர விவ்வக் ்ஷன்வபக், 
அஸ்ஸாமிய எழுத்தாளர  பிபுல கடைானியர 
முதலிவயாரின் இந்திய ்மாழிக்கமதகள 
டைாலஸ்டைாய்,ஆண்டைன் ்சக்காவ் ஆகிவயாரின் 
குறுஙகமதகள எனப பல சிறுகமதகமளயும 
நான் ் மாழி்பயரத்திருக்கிவறன். அ்வற்றுள ஒரு 
சில ்தாகுக்கபபடடு ‘கவிஞனின் மமனவி’ 
என்னும நூலாக ்்வளி்வந்திருக்கிறது. விரிந்த 
பரபபுடைன் தாஙகள உரு்வாக்கியிருக்கும மிகப 
்பரிய நா்வலகளுக்கு்ச சற்றும சமளக்காத 
சிறபபுக்்காண்டிருபபம்வ  டைாலஸ்டைாயின் சிறு 
கமதகளும, மஹாஸ்வ்வதாவதவி,ஆ்ஷா 
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பூரணாவதவி ஆகிவயாரின் சிறுகமதகளும. ்வஙக 
எழுத்தாளரகளான மஹாஸ்வ்வதா வதவி, 
ஆ்ஷாபூரணா வதவி ஆகிவயார பற்றிக் 
குறிபபிடும ்்வஙகட சு்வாமிநாதன்,  19-ஆம 
நூற்றாண்டின் ்தாடைக்கத்திலிருந்வத, சமூக 
எதிரபபுகமளயும, ்வறுமமமயயும, குடுமப்ச 
சுமமகமளயும, படிபபறிவிலலா நிமலகமளயும 
மீறி எழுத்மத ஒரு வபாராடடைமாகவ்வ ் காண்டு 
்வாழந்து மமறந்த ் பண் எழுத்தாளரகளின் ஒரு 
நூற்றாண்டு நீண்டை மரபு , ஆ்ஷாபூரணா 
வதவியின் தமடைகளற்ற எழுத்து ்வாழவுக்கு 
ஆதர்வான பாமத ஒன்மற அமமத்துக் 
்காடுத்திருந்தது. அமமரபு ஆ்ஷாபூரணா 
வதவிமயத் ்தாடைரந்து இன்னும வ்வகத்வதாடு 
மஹாஸ்வ்வதா வதவியிடைம காணபபடுகிறது’’ 
என்கிறார. தன் ்சாந்த ்வாழக்மகயில தான் 
வகடடை குரமலயும, தான் ்வாழந்த காலத்தில- 
தன்மன்ச சுற்றியிருந்த சமூகத்தில  தான் 
உணரந்த  அன்றாடை ்வாழ்வனுப்வஙகமளயும 
தன் ’பிரதம பிரதிசுருதி’- [முதல சபதம] 
என்னும மிகப்பரும புமனவிலும. தன் 
சிறுகமதகளிலும நுடபமான பதிவுகளாக்குப்வர 
ஆ்ஷா பூரணாவதவி .்வஙகாளக்கூடடுக் 
குடுமபஙகளில ்பண்ணின் நிமல குறித்துப 
வபசும அ்வரது ’கசாபபுக்காரர’ சிறுகமத நான் 
மனம ஒன்றிய ஈடுபாடவடைாடு ்சய்த ஒன்று.  
ஆதி்வாசிகள குறித்தும,மனித உரிமமகள 
பற்றியும மிகுதியாக எழுதியும வபசியும 
்வந்தவதாடு தீவிரக் கள்ச்சயலபாடடைாளராகவும 
விளஙகிய சமூகபவபாராளி,எழுத்தாளர  
மஹாஸ்வ்வத ாவதவி .  அர ச  ்வ ாழவின் 
சுயநலஙகளுக்குக் களபலியாகும எத்தமனவயா 
அபபாவி மக்களின் சாரபாக நின்று மகாபாரதம 
தழுவிய  மறு ஆக்கமாக ’குந்தியும நி்ஷாதப 
்பண்ணும’ என்னும சிறுகமதமய -அற்ச 
சீற்றத்வதாடு - கமலநயமும ்கடைாமல அ்வர 
்சய்திருக்கிறார. அதுவும நான் ரசித்து்ச்சய்த 
்மாழியாக்கஙகளில ஒன்வற. மிக அண்மமயில- 
்சன்ற ஆண்டு- புதுதிலலிமய்ச வசரந்த ஓய்வு 
்பற்ற இந்தியக் கடைற்பமடை ்லஃபடினண்ட 
கமாண்டைர ஹரீந்தர சிக்கா. என்னும பஞ்சாபி 
எழுத்தாளர ஆஙகிலத்தில எழுதிய ’CALLING 
SEHMATH’ என்னும நா்வமல ’்சஹமத் 
அமழக்கிறாள’ என்ற தமலபபில வநரடி 
்மாழியாக்கம ்சய்வதன். 1971-ஆம ஆண்டு 

இந்தியா-பாகிஸ்தான் இமடைவய வபாரப 
பதற்றம மிகுந்த ஒரு கால கடடைத்தில உயிமரப 
பணயம ம்வத்து நாடமடைப புரடடிப வபாடும 
தக்வலகமள மிக துணி்சசலாக கடைத்தி ்வருகிறாள 
இந்திய உள்வாளி ்சஹமத்.  அது உளவு 
வ்வமலயில ஈடுபடும ஒரு ்பண் குறித்த 
துபபறியும நா்வல மடடுமலல, பாகிஸ்தானிய 
ராணு்வ வீரருக்கு மணமுடித்து அனுபபபபடடை 
நிமலயில,அ்வரது மமனவியாக இருந்தபடிவய 
நாடடுபபற்வறாடு உளவுபபணியில தன்மன 
அரபபணித்துக்்காளளும அந்தப்பண்ணின் 
்வாழக்மகமய இந்திய- பாகிஸ்தான் வபாரில 
முகம ்தரியாமல வபான ஒரு கதாநாயகியின் 
வீர ்வரலாறு என்வற கூறலாம. 

மனித உணர்சசிபவபாராடடைஙகமளவய 
அது்வமர மிகுதியாக ்மாழி்பயரத்து ்வந்த 
எனக்குப பரபரபபும விறுவிறுபபுமான 
திருபபுமுமன்சசமப்வஙகவளாடு கூடிய இந்த 
நா்வமல ்மாழி்பயரத்தது வ்வறுபடடை ஓர 
அனுப்வத்மதத் தந்தது. கடைற்வபார, அது சாரந்த 
கமல்ச்சாற்கள ஆகியம்வ ்மாழி்பயரபபு 
சாரந்த சில சிக்கலகமளத் தந்தாலும நா்வலின் 
ஓடடைம அ்வற்மற எளிதாகக் கடைக்க ம்வத்து 
விடடைது. ்வாசகரகளின் பர்வலான க்வனத்மதயும 
்வரவ்வற்மபயும ்பற்றதாகவும அந்த 
்மாழி்பயரபபு அமமந்து விடடைதில எனக்கு 
மகிழ்சசிவய. ் தாடைக்கத்தில மதுமர பாரதி புக் 
ஹவுஸ் ்்வளியீடுகளாக ்வந்த குற்றமும 
த ண் டை ம ன யு ம ,  அ ச டை ன்  ஆ கி ய 
்மாழியாக்கஙகமளப பின்பு மிக வநரத்தியான 
்சமபதிபபுக்களாக ஆக்கி ்்வளியிடடைவதாடு, 
்தாடைரந்து நான் ் சய்த ’நில்வமறக்குறிபபுகள’  
‘இரடமடையர’ ‘தஸ்த்யவ்ஸ்கி கமதகள’. 
‘கவிஞனின் மமனவி’, ‘்சஹமத் அமழக்கிறாள’ 
ஆகிய பல ்மாழியாக்கஙகமளயும ்சன்மன, 
நற்றிமணபபதிபபகத்தாவர  நூலகளாக 
்்வளியிடடிருக்கிறாரகள. தஸ்த்்வவ்ஸ்கி 
நூலகமள ்மாழி்பயரபபதில ந ான் 
்காண்டிருக்கும ஆர்வத்வதாடு,அ்வற்மற்ச 
சிறபபாகப பதிபபிபபதில என் பதிபபகத்தாருக்கு 
- குறிபபாக பதிபபக உரிமமயாளர நண்பர 
யுகனுக்கு இருக்கும அரபபணிபபும ஆர்வமும 
கூடை என் இயக்கத்மத முடைஙக விடைாமல 
்தாடைர ம்வத்துக்்காண்டிருக்கிறது. 
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்மாழியாக்கம ஒரு்வமகயில மறுபமடைபபு 
என்றுதான் ் சாலலவ்வண்டும; அந்த ்வமகயில 
உஙகள தாய் ்மாழிமயப வபால லா்வகமாக 
மகயாள முடிந்தபிற ்மாழிகள என்்னன்ன? 
சு ந் த ர ர ா ம ச ா மி ,  பி ர ம ம ர ா ஜ ன் 
வபான்வறாரின்்மாழி்பயரபபுகளில கூடை சில 
ச று க் க ல க ம ள  இ ல க் கி ய  ் ்வளியில 
்்வளி்சசமிடடுக் காடடியுளளனர; ஏ்னன்றால 
ஒவ்்்வாரு ்மாழியுவம ஒருபண்பாடடு 
அமடைம்வத் தன்னகத்வத ் காண்டுளளது, அயல 
் ம ா ழி ப ப ண் ப ா ட ம டை  த ன க் கு ள 
் க ாண்டிரு ந் த ா ்ல ாழிய  மறு்ம ாழி 
பமடைபபாக்கமசிரமமதான். இமத நீஙகள 
எவ்்வாறு உள்வாஙகிக் ்காண்டுளளீரகள?

எனக்கு லா்வகமாகக்மகயாள முடி்வதும, 
எனக்கு ்வசபபடடிருபபதுமான  ஒவர்மாழியாகத் 
தமிமழ மடடுவம என்னால ்சாலலிக்்காளள 
முடியும .  ச ர ள ம ா க  எழுதுமளவு க் கு 
்வசபபடடிருக்கிறது என்று ஆஙகிலத்மத்ச்சாலல 
முடியா்தன்றாலும ஆஙகிலபபயிற்சியும, 
்வாசிபபும இருபபதால ஆஙகில்ச ்சாற்கள 
மற்றும ்தாடைரகமள -்சாலலுக்கு்ச்சால 
்வாரத்மதக்கு ்வாரத்மத என்று்வறடடுத்தனமாக 
இயந்திர கதியில ்மாழி்பயரத்துக்்காண்டு 
வபாகாமலஅம்வ இடைம ்பறும சூழமல  
உள்வ ாஙகி க்் க ாண்டு எழுத  மிகு ந் த 
சிரத்மதமயயும உமழபமபயும ் சலவிடுகிவறன்.
அவ்்வாறு  ்மாழியாக்கம ்சய்யுமவபாது 
பண்பாடடுக் கூறுகமளபபுரிந்து ்காள்வதும 
அ்வசியத்  வதம்வ்யன்பதால மூலத்துக்கு 
விசு்வாசமான ்மாழிமாற்றம இயலபாகவ்வ 
மககூடி விடுகிறது. அது ரஷய நா்வவலா 
்வஙக்சசிறுகமதவயா - எது்வானாலும ்மாழி 
மடடுமதான் தமிழில மாறியிருக்கிறவத தவிர 
அதன் பண்பாடடுபபின்புலம அபபடிவய 
த க் க ம ்வ க் க ப ப டை  வ ்வண்டு ம  எ ன் ற 
பி ர க் ம ஞ யு டை வ ன வ ய  ஒ வ் ் ்வ ா ரு 
்மாழியாக்கத்திலும இயஙகியும ்வருகிவறன்

தமிழிலிருந்து பிற்மாழிகளுக்கு நான் 
எ ம த யு ம  ் ப ய ர ப ப தி ல ம ல ; 
மற்ற்மாழிபபமடைபபுக்கமளவய தமிழில 
்மாழியாக்கம ்சய்கிவறன்; அதுவ்வ என் 
இலக்கு ்மாழி (target language). இந்திய 
ஆஙகிலபபமடைபபுக்கமள வநரடியாகப 

்பயரக்கிவறன். தஸ்த்யவ்ஸ்கி , டைாலஸ்டைாய் 
வபான்ற ரஷயப பமடைபபாளிகமளயும 
மஹாஸ்வ்வதாவதவி, ஆ்ஷா பூரணாவதவி 
முதலிய ்வஙகப பமடைபபாளிகமளயும 
வநரடியாக மூல ் மாழியிலிருந்து ் பயரக்காமல 
ஆஙகிலத்மத இமடை்மாழியாகக் ்காண்வடை 
் ப ய ர த் த ா க  வ ்வ ண் டி யி ரு க் கி ற து . 
நான்்மாழியாக்கம ்சய்யும நிலபபரபபின் 
பண்பாடுகமள உள்வாஙகிக்்காளளஒவர 
மூலபபமடைபபின் இரண்டு மூன்று வ்வறுபடடை 
ஆ ங கி ல ் ம ா ழி ் ப ய ர ப பு க் க ம ள 
ம்வத்துக்்காள்வவதாடு குறிபபிடடை தக்வல 
சாரந்து இமணயத்தில கிமடைக்கும தரவுகமளயும 
ஆதாரமாகக் ்காளகிவறன். இது்வமர எனக்கு 
அதில எனக்கு எந்த்ச சிக்கலும இலமல. அயல 
மாநிலம- அயல நாடு என எது்வானாலும 
அஙகிருந்து ்வரும இலக்கியஙகள கலாசார 
அடிபபமடையில  நமமிடைம இருந்து விலகி 
இருபபம்வதான் .  அதிலும குறிபபாக  
டைாலஸ்டைாய் தஸ்த்யவ்ஸ்கி வபால சில 
நூ ற் ற ா ண் டு க ளு க் கு  மு ன்  எ ழு தி ய 
்பருமபமடைபபாளிகளின் பமடைபபுலகும 
சூ ழலு ம  ந ம மிடைமி ரு ந் து  மு ற் றிலு ம 
அந்நியபபடடைம்வயாகவ்வ இருக்கும.  ஆனால 
்மாழி இனம,நாடு என்று பலஎலமலக்வகாடுக
மள்வகுத்துக்்காண்டைாலும, மனிதரகளின் 
உணரவுபவபாராடடைஙகள, அ்வற்வறாடு 
பின்னிபபிமணந்திருக்கும உறவு்சசிக்கலகள 
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,மனித்சசிறுமமகள, மகத்து்வஙகள ஆகியம்வ 
உலகின் எந்த இடைத்திலும, எந்தக்காலகடடைத்திலும 
சாஸ்்வதமாகக் காணக்கூடியம்வவய. அ்வற்மற 
மூல ப பமடை பபிலிரு ந் து   பி ற ழ ா ம ல 
த ரி ச ன ப ப டு த் து ்வ தி வ ல வ ய 
் ம ா ழி ் ப ய ர ப ப ா ள னி ன்  ் ்வ ற் றி 
அடைஙகியிருக்கிறது.

அ ய ல ந ா ட டு  இ ல க் கி ய ங க ம ள ப 
படிக்குமவபாதும-்மாழி்பயரக்கும வபாதும 
அ்வற்றில இடைம ் பறும ் பயரகள - குடுமபத் 
துமணப ்பயரகளகளாகவும-[surname]- 
சு ரு க் க ம ா க க்  கு றி ப பி டு ம  ் ச ல ல ப 
்பயரகளாகவும ஒவ்்்வாரு இடைத்தில ஒவ்்்வாரு 
்வமகயாகப  பர்வலாக நா்வல முழு்வதும ்வந்து 
்காண்வடை இருக்கும. பல்வமகயான இந்த 
மாற்றுப்பயரகளும, காலம,தடப ்்வபப 
சூழல  ப ற்றிய  குறிபபு க் களும , உணவு 
்வமககள,இடைப ்பயரகள ஆகிய பலவும  
நமமம அந்த நா்வலுக்குள ்சலல விடைாமல 
தடுபபது வபான்ற ஒரு தயக்கத்மதயும, 
மமலபமபயும  ஏற்படுத்து்வது இயலபானவத. 
ஆனால, விசித்திர விபரீத உமடையுடைன், 
பாம்ஷயுடைன் காணபபடடைாலும அதற்கும 
அபபுறத்திலிருந்து துடிக்கும மனித இயற்மகமயக் 
காண்பிக்கவ்வ ் மாழியாக்கம முயலகிறது என்று 
புதுமமபபித்தன் குறிபபிடடிருபபமதபவபால, 
அந்தக் கடடைத்மத மடடும தாண்டி்ச 
்சன்றுவிடடைால, பிரபஞ்ச்மஙகும வியாபித்துக் 
கிடைக்கும மனித இயற்மகயும, மானுடை 
உணரவுகளுவம பிற்மாழி நா்வலகளிலும  
உயிரத் துடிபவபாடு நம கண்முன் விரிந்து 
கிடைபபமத  விளஙகிக்்காண்டு விடைலாம.  
து மணத் த க ்வ ல களும  மு க் கி ய ம த ா ன் 
என்றவபாதும ்மாழியாக்கம ்சய்யும 
பமடைபவபாடுஒன்றிபவபாய் அதன் ஜீ்வமன 
நமமால பிடித்து விடை முடிகிறவபாது பண்பாடடு 
மாற்றம காரணமாக எந்த்சசிக்கமலயும எதிர 
விமரிசனத்மதயும இது்வமர என் எந்த 
்மாழியாக்கமும எதிர்காண்டைதிலமல.

உ ங க ள  ் ம ா ழி ய ா க் க ங க ள  மூ ல 
்மாழியிலிருந்து ்சய்யபபடைாமல இமடை 
் ம ா ழி ய ா ன  ஆ ங கி ல ம  ்வ ழி 
்சய்யபபடடிருபபதான விமரிசனஙகமள 
நீஙகள எவ்்வாறு எதிர்காளகிறீரகள?

்சன்றிடுவீர எடடுத் திக்கும. .கமல்ச 
்சல்வஙகள யாவும ்காணரந்திஙகு வசரபபீர 
என்றும,

‘பிற நாடடு நலலறிஞர சாத்திரஙகள தமிழ 
்மாழியிற் ்பயரத்தல வ்வண்டும’

என்றும பாரதி குறிபபிடடைவபாது அத்தமகய 
்மாழியாக்கஙகள மூல்மாழியின் ்வழியாக 
மடடுவம ் சய்யபபடை வ்வண்டு்மன உறுதியாக 
எண்ணியிருக்க மாடடைான். நமடைமுமற 
சாத்தியமற்ற அத்தமகய ் ்வற்றுக் வகா்ஷஙகளால 
எந்தப பயனும விமளயாது என்பமத அந்தத் 
் த ா ம ல வ ந ா க் கு  ம ன ம  ் தளி்வ ா க 
உணரந்திருக்கும. உலகத்்தாடைரபு இலலாத 
பழமமயான நம ்மாழி்சசூழல ஆஙகிலத்தின் 
்வழியாகவ்வ உலகத்துடைன் ் தாடைரபு ் காண்டைது. 
நமக்கான உலகப பலகணி ஆஙகிலவம என்ற 
்தளிவு இருந்ததாவலவய  பாரதி, மாதம்வயா 
, புதுமமபபித்தன் ஆகிய பல முன்வனாடிகளும 
ஆஙகிலம ்வழியாக ் மாழியாக்கஙகள ் சய்தபடி 
ந ம க் கு  ந வீ ன  இ ல க் கி ய ங க ம ள யு ம 
சிந்தமனகமளயும அறிமுகம ் சய்திருக்கிறாரகள. 
உலகின் தமல சிறந்த (வநாபல பரிசு ்பற்ற 
நா்வலகள உடபடை) பமடைபபுக்கள பல்வற்மறயும 
பலவ்வறு ்மாழிகளிலிருந்து தமிழுக்குக் 
்காணரந்து தமிழ ்வாசிபமபயும, எழுத்மதயும 
கிணற்றுத் த்வமள நிமலயிலிருந்து மீட்டைடுத்த 
- தமிழின் தமல சிறந்த விமரிசகரும, பமடைப
பாளியும,்மாழி்பயரபபாளருமான க.நா.
சு பபி ர மணியம  ( க  ந ா  சு )அ்வ ர கள 
ஆஙகிலத்மதவய அதற்குரிய ்வாயிலாகக் 
்காண்டைார.

பன்முகத் தன்மம ்காண்டை இந்தியாவில 
்வழஙகும அஸ்ஸாமிய, ஒரிய, மணிபபுரிக் 
கமதகமளத் தமிழில ்மாழியாக்கம ்சய்ய 
இந்திவய  இமடை ்ம ாழிய ா க  நின்று 
உதவியிருக்கிறது. சா.வத்வதாஸின் இந்திய்ச 
சிறுகமதகமள இதற்கு்ச சான்றாகக் கூறலாம.
வபரா.தரமராஜனுக்கும கூடை ஓரளவு ரஷிய 
்மாழிப பரி்சசயமிருந்தவபாதும ஆஙகில 
்வழியிலதான் அன்னாகரீனாம்வ அ்வர 
்மாழி்பயரத்தார என்பமத அறிந்திருக்கிவறன்.

மூல ்மாழியிலிருந்வத வநரடியாக்ச 
் ச ய் ய ப ப டு ம  ் ம ா ழி ய ா க் க ங க ள 
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பாராடடுக்குரியம்வதான். ஆனால ்்வவ்வ்வறு 
மூல்மாழிகளில பரி்சசயம ் காண்டை்வரகளாய் 
அ்வற்மற இலக்கு ்மாழிக்கும கடைத்தும திறன் 
்பற்ற்வரகளின் எண்ணிக்மக மிகக்குமற்வாகவ்வ 
இருந்து ்வருமகயில . உலக இலக்கியத் தளத்தில 
நிகழும முயற்சிகள எமதயுவம ்தரிந்து 
்காளள ்வழியின்றி முடைஙகிப வபாய் இருபபமத 
விடை  மூல த் து க் கு ப  ப க் க ம ா ன  ஒ ரு 
்மாழி்பயரபமப இன்்னாரு ்மாழி ்வழி 
முயற்சிபபதில என்ன பிமழ இருக்க முடியும? 

இதில மற்்றாரு வகாணமும உண்டு. 
கு றி ப பி ட டை  ் ம ா ழி ய றி வு 
்வாய்த்திருபபதனாவலவய பமடைபபின் 
ஜீ்வமனக் ் காண்டு ்வந்துவிடை முடியும என்ற 
எண்ணமும பிமழயானவத. ்மாழிமயத் 
்தரிந்து ம்வத்திருபபதால மடடுவம 
கருத்துக்கமள்ச சரி்வர உள ்வாஙகிக்்காண்டு 
கமதமயக் வகாம்வயாகத் தந்து விடை 
முடி்வதிலமல. நமக்குக் கிமடைக்கும சமகால 
்மாழியாக்கஙகளிலும கூடை  இதற்கான பல 
நிரூபணஙகளும உண்டு. பிற்மாழிப 
ப ம டை ப பு க் கு ப  ப ல  ஆ ங கி ல 
்மாழி்பயரபபுக்கள இருபபது மிக 
இயலபான ஒன்றாகவ்வ ஏற்கபபடடிருக்கிறது. 
த ஸ் த வ ய வ் ஸ் கி யி ன்  ஆ ங கி ல 
்மாழி்பயரபபுக்கமளப்பாறுத்த்வமர 
காரனஸ் கார்னடடின் ்மாழியாக்கவம 
நமபகத்தன்மம ்வாய்ந்த்தன்று பலராலும 
பரிந்துமரக்கபபடு்வதால என் தமிழ 
்மாழியாக்கஙகள எலலா்வற்றுக்கும  
அ்வருமடையமதவய அடிபபமடையாக 
ம்வத்துக்்காண்வடைன்.கூடுதல ்தளிவு 
வதம்வபபடும இடைஙகளில ஒபபுவநாக்கி்ச 
்சமமமபபடுத்த ஒவர பமடைபபின் வ்வறு பல 
முன்னணி ஆஙகில ்மாழியாக்கஙகளும 
எனக்குப பயன்படடிருக்கின்றன. என் ஒவ்்்வாரு 
்மாழி்பயரபபுக்கும கிடடைத்தடடை மூன்று 
ந ான்கு ஆஙகில ்மாழியாக்கஙகமள 
ஒபபுவநாக்கித் ்தளிவு ்பற்ற பின்வப 
அ்வற்றுக்கு இறுதி ்வடி்வம ் காடுத்திருக்கிவறன்.

உ ங க ளு க் கு க்  கி ம டை த் து ள ள 
்மாழி்பயரபபுக்கான விருதுகள மற்றும 
அங கீ க ா ர ங கமளப ப ற்றி க்  ் க ாஞ் ச ம 
்சாலலுஙகவளன்

‘அசடைன்’ ்மாழியாக்கத்துக்கு கீழக்காணும 
மூன்று விருதுகள  2013 இல கிமடைத்தன.

1.கனடைா இலக்கியத் வதாடடை விருது- 
கனடைா தமிழ இலக்கியத் வதாடடைத்தின் 
2012ஆம ஆண்டுக்கான பரிசு 15.6.13 அன்று 
கனடைாவின் ்டைாரண்வடைா நகரில நமடை்பற்ற 
இயலவிருது விழாவில - ்மாழி்பயரபபுப 
பிரிவில, என் ்மாழி்பயரபபான ’அசடைன்’ 
ந ா ்வலு க் கு  ்வ ழ ங க ப ப டடிரு க் கி ற து . 
‘அசடைன்’நா்வலுக்கு கனடைா இலக்கியத் வதாடடை 
விருமத ்வழஙகியதன் ்வழி அதற்கு முதல 
மரியாமதயும அஙகீகாரமும அளித்தவதாடு 

்மாழி்பயரபபு முயற்சிகள பர்வலாக 
முன்்னடுத்து்ச ்சலலபபடை வ்வண்டும  
என்பதிலும உளளாரந்த ஆர்வம காடடி 
அமதயும என்வனாடு பகிரந்து ்காண்டை்வர 
எழுத்தாளர திரு அ முத்துலிஙகம அ்வரகள. 
2.நலலி-திமச எடடும விருது ்மாழி்பயரபபு 
ஆக்கஙகமள ஊக்குவிபபதற்காகவ்வ இயஙகி 
்வரும ’’திமசஎடடும’’ ்மாழியாக்கக் 
காலாண்டிழ  2013-ஆம ஆண்டுக்கான நலலி-
-திமசஎடடும ்மாழியாக்க இலக்கிய விருது 
்வழஙகும விழாவில பரிசுத் ்தாமகயும 
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ப ா ர ா ட டி த ழு ம  வி ரு து ்ச 
சி ன் ன மு ம   அ ளி த் து ்ச 
சிறபபித்திருக்கிறது. 3. ஜி யூ 
வபாப விருது - எஸ் ஆர எம 
பலகமலக்கழகத் தமிழபவபராயம 
்வழஙகும ் மாழியாக்கத்துக்கான 
ஜி யூ வபாப விருது 2013இல 
அசடைனுக்காக ்வழஙகபபடடைது. 
‘தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் தமிழக்குரல’ 
ரஷய அறிவியல கலா்சசார 
மமயமும, விஷணுபுர ்வடடைமும 
இமணந்து தஸ்தவயவ்ஸ்கியின் 
தமிழ்மாழியாக்கஙகளுக்காக 
2018 ஆம ஆண்டில எனக்கு நடைத்திய   பாராடடு  
விழாவில தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் தமிழக்குரல 
என்னும  சி ற ப பு த்  த கு தி  அளி த்து க் 
்கௌரவித்திருக்கிறாரகள. வமற்குறித்த விருதுகள 
எனக்கு ஊக்கமளித்தாலும முன்பின் ்தரியாத 
எத்தமனவயா ்வாசகரகளிடைமிருந்து ்தாடைரந்து 
இன்று்வமர அவ்்வபவபாது ்வந்து்காண்டிருக்கும 
பல்வமகயான- வித்தியாசமான எதிரவிமனகவள 
மனதுக்கு நிமற்வான ஒரு பணிமய - 
என்்றன்றும நிமலத்திருக்கும சில ் சயலகமள்ச 
்சய்திருக்கிவறாம என்ற அள்வற்ற ஆத்ம 
திருபதிமயத் தந்தபடி என்மன ்நகிழ 
ம்வத்துக்்காண்டிருக்கிறன,.  2011 ஆம 
ஆண்டு, அசடைன் ் ்வளி ்வந்த வநரம; அபவபாது 
திலலியில ்வசித்துக்்காண்டிருந்த எனக்கு 
மதும ர  அனுபப ானடிபபகுதியிலுளள 
அறிமு கமி ல ல ா த  ம த ய ல  க ம லஞ ர 
ஒரு்வரிடைமிருந்து மகவபசி அமழபபு ்வந்தது. 
600 ரூபாய் என்பது அன்மறய நிமலயில 
அ்வமரப்பாறுத்த ்வமர மிகப்பரும ் தாமக; 
அத்தமன விமல தந்து அசடைமன ்வாஙகிபபடித்து 
விடடு,என் மகவபசி எண்மணயும முயன்று 
கண்டு பிடித்து ‘’ஆஙகிலம அறியாத என்னிடைம 
அசடைமனக் ்காண்டு ்வந்து வசரத்து 
விடடீரகள’’என்று அ்வர ்நகிழந்து ்சான்ன 
அந்தக்கணம என் ்நஞ்சில எபவபாதும 
உமறந்து கிடைக்கிறது. ் மடவரா குடிநீர ்வாகன 
ஓடடுநரில ் தாடைஙகி புலம ் பயரந்து ்வாழும 
தமிழரகள, வ்வத பாடைசாமல மாணாக்கரகள 
என ்வாழவின் பலதரபபடடை நிமலயில ்வாழும 
மனிதரகளும தமிழ தவிரப பிற ் மாழியறியாத 
தஙகளிடைம தஸ்த்யவ்ஸ்கிமயக்்காண்டு ்வந்து 

வசரத்ததற்காக மனமுருகி நன்றி 
ப ா ர ா ட டி க் ் க ா ண் வ டை 
இரு க்கி ற ா ர க ள .  வ ்வ் ற ந் த 
விருதுகமளயும விடை வமலான - 
ஆத்மாரத்தமான அந்த்ச ் சாற்கவள 
்தாடைரந்து இந்தத் தளத்தில 
இயஙகு்வதற்கான எரி்பாருமள 
எனக்கு அளிக்கிறது.  

ஒரு வபரிலக்கியம ்மய்யான 
்வாசகரகமள எபபடி்யலலாம 
ஆடடிபபமடைக்கிறது என்பமத 
அறிந்து ் காளளும சந்தரபபத்மதயும 

்மாழியாக்க அனுப்வம எனக்குப ்பற்றுத் 
தந்திருக்கிறது. என் ்வளரிளமமக்காலத்தில 
சி்வக ாமியின் ச ப தம  படித்து  விடடு 
மாமலலபுரத்தின் குறிபபிடடை இடைஙகளில 
அந்தக் கனவ்வாடு திரிந்தது வபால, ் பான்னியின் 
்சல்வன் படித்து விடடு வசாழ மண்ணில 
அதன் சு்வடு வதடி அமலந்தது வபால என் 
்வாசகர ஒரு்வர குற்றமும தண்டைமனயும 
நா்வலில ்சாலலபபடடை இடைஙகமளத் 
வதடி்ச்சன்று படைத் ் தாகுபபாக்கி இருக்கிறார. 
குற்றமும தண்டைமனயும நா்வலில இடைம்பறும 
சமப்வஙகள நடைந்ததாக்ச ்சாலலபபடும 
இடைஙகமள்யலலாம பீடடைரஸ்பரகில 
வபாய்பபாரத்து விடடு ்வந்து அமதபபடைத் 
்தாகுபபாக்கித் தன் ்வமலத் தளத்தில 
வபாடடிருக்கிறார அ்வர. அதற்கு என் 
ரஷயபபயணக்கடடுமர உதவிய்தன்றும 
்சாலலியிருக்கிறார.

இம்வ எலலா்வற்றுக்கும சிகரம ம்வபபது 
வபால என் தமிழ ் மாழி்பயரபபுக்களின் ்வழி 
மடடுவம தஸ்த்யவ்ஸ்கிமய அறிந்து ் காண்டை 
்வாசகர ஒரு்வர, தன் மகனுக்கு ம்வத்திருக்கும 
ம கி ழ ந ன்  எ ன் று  தூ ய  த மி ழ ப  
் ப ய ரு க் கு  ஃ பி ய வ த ா ம ர 
முன்்னாடடைாக்கியிருக்கிறார. பமடைபபுத் 
தளத்தில ்மாழி்பயரபபு எனக்கு ஈடடித்தந்த 
மறக்க முடியாத பரிசுகள இம்வவய. 

நாடைகத்துமறக்கு ் பருமபஙகளித்த அகஸ்வதா 
வபா்வால நூலகள எந்த அளவிற்கு உஙகளுக்கு 
பாதிபமப ஏற்படுத்தின? அ்வருமடைய 
கடடுமரகமள ் மாழியாக்கம ் சய்துளளீரகளா?
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ஒடுக்கபபடடை மக்களின் குரலாக ஒலித்த 
பிவரஸில நாடடு நாடைகவியலார அகஸ்தா 
வபா்வால மடடுமன்றி அவத தளத்தில இயஙகிய 
கிவரக்க, வராமானிய,ரஷய, பிரித்தானிய, பின் 
காலனீய ,ஆபபிரிக்க கறுபபின நாடைக 
ஆசிரியரகளின் பஙகளிபபுக்களும கூடை நாம 
புறந்தளளிவிடை முடியாதம்வவய. எனினும 
நாடைகத்வதாடைான என் அனுப்வஙகள அத்தமகய 
நாடைக ஆசிரியரகளின் ்வாசிபபு சாரந்தம்வவயா, 
்மாழி்பயரபபு சாரந்தம்வவயா அலல. 
பாத்திமாக் கலலூரியில பணி புரிந்து 
்காண்டிருந்தவபாது- 1978ஆம ஆண்டு, 
வகரளத்திலுளள திரு்சசூர நாடைகபபளளி ஏற்பாடு 
்சய்திருந்த நாடைகபபயிற்சி முகாமில மிக்சசிறந்த 
நாடைக ஆசிரியரும இயக்குநருமான திரு 
ஜி.சஙகரபபிளமளயிடைமும, திரு வச ராமானுஜம 
அ்வரகளிடைமும நிகழத்துகமல நுணுக்கஙகமள 
28 நாடகள பாடைம வகடகும அரிய ்வாய்பபு 
எனக்குக் கிமடைத்தது. அது்வமர பளளி கலலூரி 
நாடைகஙகளில நடித்துக்்காண்டும, பணியாற்றும 
கலலூரியில தி.ஜானகிராமன், சி.சு ் சலலபபா, 
பி.எஸ் ராமமயா, வசா, சுஜாதா ஆகிவயாரின் 
நாடைகஙகமள மாணவியமரக்்காண்டு நடிக்க 
ம்வத்து இயக்கிக்்காண்டும மடடுவம 
இருந்வதன்; ஒரு சில நாடைகஙகமள நாவன 
எழுதி இயக்கியதும உண்டு. குறிபபிடைத்தக்க 
ந ா ்வ ல க ம ள யு ம  சி று க ம த க ம ள யு ம 
ந ாடைகமா க்கியதும உண்டு ஆனாலும 
சஙகரபபிளமளயின் நாடைக முகாம, நாடைகம 
பற்றிய வ்வ்றாரு பரிமாணத்மத என் முன் 
விரித்துக்காடடியது. தமிழ முதுகமலயில 
சிறபபுபபாடைமாக இருந்த நாடைகத்தாமள 
்வகுபபமறயில கற்பிக்க மடடுமன்றி கலலூரி 
நாடைகஙகமள இயக்கு்வதிலும வ்வறுபாடைான 
ஒரு புதிய வநாக்கு ஏற்படை அது ்வழியமமத்துத் 
தந்தது. எனக்கு மடடும என்றிலலாமல 
சஙகரபபிளமள - ராமானுஜம ஆகிவயாரின் 
நாடைகப பயிற்சி முகாம, தமிழ நாடடு 
ந ாடைகங களின் வப ா க்கிவலவய  புதிய 
மாற்றஙகமளக் ்காணரந்தபடி ஆஙகாஙவக 
நவீன நாடைக இயக்கஙகள எழு்சசி ் பறு்வதற்கும 
உத்வ்வகமளித்துக் ்காண்டிருந்தது. அமத 
ஒ டடி  ம து ம ர யி ல  அ ரு ம பு  விடை த் 
்தாடைஙகியிருந்த திரு மு.இராமசு்வாமியின் 
நிஜநாடைக இயக்கமும, அ்வரது மமனவியும, 

என்வனாடு அவத துமறயில பணியாற்றிய்வருமான 
வபரா.்சண்பகம ராமசு்வாமியின் நடபும என் 
நாடைக ஆர்வத்மதத் தக்கம்வக்கத் துமண 
புரிந்தன. மு.இராமசு்வாமியின் இயக்கத்தில 
உரு்வானதும - மகாபாரதத்மதத்தழுவியதுமான 
‘இருளயுகம’ [அந்தாயுக்] என்னும நாடைகம 
ம து ம ர  இ ம ற யி ய ல  க ல லூ ரி யி ல 
அரஙவகற்றபபடடைவபாது [1994] நானும 
காந்தாரியாக அதில வ்வடைம தரித்வதன்; அவத 
நாடைகம தஞ்மச தமிழபபலகமலக்கழகத்தில 
நிகழத்தபபடடைவபாது அதிலும ந ான் 
பஙவகற்வறன். கலலூரி நாடைகஙகமள வ்வறு 
ப ா ணி யி ல  இ ய க் க வு ம ,  ந வீ ன 
நாடைகக்வகாடபாடுகமள ்வகுபபமறக்குக் 
்காண்டு ்சன்று மாண்வரகளிடைம வசரக்கவும 
அந்தபபயிற்சிகளும ்தாடைரபுகளும எனக்கு 
உதவின. நாடைகம சாரந்த என் ்சயலபாடுகள 
அந்தக்கடடைத்வதாடு நின்றுவபானாலும கூடை, 
நாடைகத் துமறயில ்காண்டை ஆர்வம 
புமனவுகளில ஈடுபடுமவபாது எனக்குத் துமண 
்வந்தமத நான் உணரந்திருக்கிவறன். சிறுகமத, 
நா்வல என்று எந்த ்வமகப புமனம்வ 
எடுத்துக்்காண்டைாலும அ்வற்றில சமப்வஙகமள 
வநரவகாடடிவலா, அ - வநரவகாடடிவலா 
அடுக்கு்வதும,காடசிப படுத்து்வதும, காடசிப 
ப கு ப பு க் க மள  ்வ கு த் து க் ் க ா ள ்வதும 
அடிபபமடையான வதம்வகள. நாடைகம 
திமரபபடைம ஆகியம்வ உமரயாடைல ்வழியாகவும 
காடசிபபடுத்தல மூலமும பாரம்வயாளமன்ச 
்சன்றமடைகின்றன. சிறுகமத வபான்ற 
புமனவுகளில உமரயாடைவலாடு கூடைவ்வ 
க த ா சி ரி யனின்  ்வ ருணமன  ம ற் று ம 
படிமக்காடசிகளும விரிகின்றன; ்வாசிபபின் 
்வழி ்வாசகன் அமதக்கண்டைமடைகிறான். 
மனக்கண்ணில சிறுகமதமயக் காடசிபபடுத்திக் 
கற்பமன ்சய்யுமவபாது அது நமக்குளவள 
நாடைகமாகத்தாவன விரிகிறது? அந்த ்வரிமசமய, 
ம்வபபு முமறமய வமமபடுத்திக்்காளள 
புமனவின் treatment க்கு நாடைகத் வதாய்வு 
எனக்கு உதவியிருக்கிறது.

பமடைபபிலக்கிய்வாதியாகத்தான் உஙகள 
எழுத்துபபயணம முதலில ் தாடைஙகியிருக்கிறது.      
அந்த அனுப்வஙகமளப பற்றி்ச ்சாலலுஙகள 
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 உளளடைக்கத்மத்ச சுருஙக்ச ்சாலலிக் 
குறிபபாக உணரத்தி்ச ்சலலும குறுகத் தரித்த 
குறளான சிறுகமத ்வடி்வத்தின்  மீதும,அதன் 
கடடைமமபபு ஒருமமபபாடடின் மீதும எனக்கு 
எபவபாதுவம தீராத ஆர்வம உண்டு. காணும 
எதிலும, எதிரபபடும எ்வரிலும  ஏவதா ஒரு 
மாயக்கமத மமறந்துதானிருக்கிறது. என் 
கமதகமள எனக்கு இனமகாடடிக்்காடுத்துக் 
்காண்டிருபபது இந்த்வாழக்மகதான். என் 
பாத்திரஙகள இந்தமண்ணில காலூன்றி இதன் 
அ ழ கு க வ ள ா டு ம  அழு க் கு க வ ள ா டு ம 
வமன்மமகவளாடும சிறுமமகவளாடும ்வாழந்து 
்காண்டிருபப்வரகவள. காண்பது வகடபது 
பலவும கமதப்பாருளான வபாதும்வாழக்மக 
பற்றிய என் உள்வாஙகலுக்கும புரிதலுக்கும 
ஏற்றபடி சமப்வஙகமளயும மனிதரகமளயும 
கமலத்துபவபாடடு கற்பமன்வழி புதிய உருத்தர 
்தாடைரந்து முயன்று ்காண்டிருக்கிவறன். ஒரு 
சிறுகமத ் ்வற்று சமப்வமாகவ்வா சு்வாரசியமான 
நிகழ்வாகவ்வா மடடும அமமந்துவிடைாமல 
தனிமனித அலலது சமூக மனசாடசிமயக் 
்காஞ்சமா்வது அமசத்துப பாரபபதாக 
அமமயவ்வண்டும என்பதில மடடும சற்று 
அக்கமற எடுத்துக்்காளகிவறன். ் பரியபுராணம 
சி ல ப ப தி க ா ர ம  க ம ப ர ா ம ா ய ண ம 
ஆகியக ா பபியஙகமள  ்வகுபபமறயில 
கற்பித்தவபாது இன்மறய சூழலுக்வகற்ப 

அ்வற்மற மறு்வாசிபபு ்சய்யும தூண்டுதல 
எ ழு ந் த து .  ந ா ன்  மீ ட டு ரு ்வ ா க் க ம 
்சய்திருக்கும‘வத்வந்தி’ வபான்ற சிறுகமதகள 
அவ்்வாறு பிறந்தம்வவய; மரபு இலக்கியப 
பயிற்சியால அத்தமகய மீடடுரு்வாக்கக் கமதகள 
எனக்கு எளிதாகவும இருக்கின்றன.பளளிப 
பரு்வத்திவலவய கமத எழுதத்்தாடைஙகி 
விடடைாலும 1970க்குப பிறவக  பலவ்வறு 
இதழகளுக்கு ்தாடைரந்து அ்வற்மற அனுபபி 
்வந்வதன். 1979 ஆம ஆண்டு கலகி இதழ 
ந டை த் தி ய  அ ம ர ர  க ல கி  நி ம ன வு ்ச 
சிறுகமதபவபாடடியில ‘ஓர உயிர விமல 
வபாகிறது’ என்னும என் முதல சிறுகமதக்குக் 
கிமடைத்த முதல பரிவச ஓர சிறுகமத எழுத்தாளர, 
ஓர,எழுத்தாளர என்னும அஙகீகாரத்மத எனக்கு 
மு த ன்மு த ல ா க ப  ் ப ற் று த்  த ந் த து . 
அந்தக்கமதக்குக் கிமடைத்த ்வரவ்வற்பும 
நூற்றுக்கும வமலான ்வாசகர கடிதஙகளும 
்தாடைரந்து பல சிறுகமதகமள எழுதத் 
தூண்டுவகாலாய் அமமந்தன. என் பமடைபபுக்கள 
்்வவ்வ்வறு கால இமடை்்வளியில கலகி, 
கமலமகள, ஆனந்த விகடைன், தினமணிகதிர, 
்சமமலர, அமுத சுரபி, மஙமகயர மலர, 
அ்வளவிகடைன், புதிய பாரம்வ, ்வடைக்கு ்வாசல, 
கமணயாழி, உயி்ரழுத்து  ஆகிய பல 
இதழகளிலும ்்வளி ்வந்துளளன;

‘ஓர உயிர விமல வபாகிறது’ என்னும முதல 
சிறுகமத கன்னடைத்திலும, ‘இமமம மாறி’ 
என்னும ஆக்கம மமலயாளத்திலும வ்வறு சில 
கமதகள ஆஙகிலம, இந்தி, ்வஙகம, ஃபரஞ்்ச 
ஆ கி ய  ் ம ா ழி க ளி லு ம 
்மாழி்பயரக்கபபடடுளளன.

‘கண் திறந்திடை வ்வண்டும’  என்னும சிறுகமத, 
ப ா லு ம வ க ந் தி ர ா வி ன்  க ம த  வ ந ர ம 
்தாமலக்காடசித்்தாடைர ்வழி, ‘நான் 
படிக்கணும’ என்ற தமலபபில ஒளி ்வடி்வம 
்பற்றுளளது.

சிறந்த தமிழ்ச சிறுகமத எழுத்தாளருக்கான 
அமரர சுஜாதா விருது, எனக்கு, ஏப.6-2013இல 
திலலி  தமிழ்சசஙகத்தால  அளிக்கபபடடைது. 
‘பரு்வஙகள மாறும’ (1985), நரமதா ்்வளியீடு, 
‘புதிய பிரவ்வசஙகள’ (1994),தழல ்்வளியீடு 
‘தமடை ஓடடைஙகள’ (2001).மீனாடசி புத்தக 
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நிமலயம, வத்வந்தி (2011), ்வடைக்கு ்வாசல 
பதிபபகம, புதுதிலலி என்னும நான்கு சிறுகமதத் 
்தாகுதிகள இது்வமர ் ்வளியாகியிருக்கின்றன. 
‘வத்வந்தி’ ்தாகுபபு திலலி தமிழ்சசஙகத்தில 
‘்வடைக்கு ்வாசல’ இலக்கிய இதழ நடைத்திய 
்்வளியீடடு விழாவில அபவபாமதய குடியரசுத் 
தமல்வர வமதகு அபதுல கலாம அ்வரகளால 
்்வளியிடைபபடடைது. நா்வல பமடைபபிலும 
ஈடுபடை வ்வண்டும என்ற ஆர்வம ்தாடைக்கம 
முதல இருந்தாலும ்தாடைர சிந்தமனக்கான 
மனநிமலயும ்தாடைரந்த ்சயலபாடடுக்கான 
வநரமும கூடி ்வரவ்வண்டும என்று அமதப 
பலஆண்டுகள ஒத்திபவபாடடுக் ்காண்வடை 
்வந்வதன். குறிபபாக என் தாயின் ்வாழம்வ 
நா்வலாகபபதிவு ்சய்ய வ்வண்டியதுஎன் 
மகத்தான கடைமம என்று அவ்்வபவபாது ஒரு 
குரல என்னுள ் தாடைரந்து ஒலித்துக்்காண்வடை 
இருந்தது. ்சன்ற நூற்றாண்டுப ்பண்கள 
அனுபவிக்க வநரந்த எலலாக் ் காடுமமகமளயும 
எதிரபபடடு -அ்வற்றால ஒரு கடடைத்திலும கூடை 
மமலத்வதா, கமளத்வதா வபாய்விடைாமல 
அமனத்மதயும அனாயாசமாய்க் கடைந்து்வந்த 
அ்வரது ்வாழம்வ ்வரலாறாகக் கூறாமல 
புமனவுத்தன்மம ்பாருந்திய நா்வலாக்கி்ச 
்சாலல வ்வண்டும என்று ஆண்டுக்கணக்காக 
என்னுள மூண்டு திரண்டிருந்த ்பருஙகனவின் 
்சயல ்வடி்வம ’யாதுமாகி...’என்னும நா்வலாக 
2 0 1 4இல்வமசி பதிபபக ்்வளியீடைாக 
உருப்பற்றது. என் முதல நா்வல முயற்சிஅதுவ்வ.
அண்மமயில என் வதாழியும ் சன்மன எதிராஜ் 
கலலூரியின் ஓய்வு ்பற்ற  ஆஙகிலப 
வபராசிரியருமான காதமபரி அ்வரகள 
அந்நா்வமல DEVI THE BOUNDLESS என்ற 
தமலபபில ஆஙகிலத்தில ்மாழி்பயரத்து 
்சன்மன எமராலட பதிபபகத்தின் ்வழி 
்்வளியிடடிருக்கிறார.

அடுத்தபுதிய நா்வலஎன் பணிக்கால 
அனுப்வம சாரந்தது. 35 ஆண்டுகளுக்கும 
வமலாகப ் பண்கள கலலூரி ஒன்றில ் தாடைரந்து 
பணியாற்றி ்வந்ததால ்பண்கள சாரந்து 
்சாலலபபடைாத ஏராளமான கமதகமள ஒவர 
சரடடில ஒருஙகிமணத்து ‘தடைஙகள’என்ற 
தமலபபில நா்வலாக்கியிருக்கிவறன். மதுமர 
மீனாடசி புத்தக நிமலயத்தாரின் ்பான் விழா 

்்வளியீடைாக அது ்்வளி்வந்திருக்கிறது.

உஙகளுமடைய பமடைபபுகள ்பருமபாலும 
முற்வபாக்கானம்வ, ் பண் விடுதமல வபசுபம்வ 
வமலும தமிழ்ச ்சவ்விலக்கியஙகமள 
மறு்வாசிபபு ்சய்பம்வ .  ஒரு சிறந்த 
ப ம டை ப பி ல க் கி ய  ்வ ா தி ம ய  ஒ ரு 
்மாழி்பயரபபாளராக இலக்கிய உலகம 
பாரத்துக்்காண்டிருக்கிறது. இதுகுறித்து என்ன 
நிமனக்கிறீரகள?

பமடைபபிலக்கிய ்வாதியாக அறியபபடடை 
காலகடடைத்தில  அதற்குரிய சரியான 
அஙகீகாரஙகமளயும எதிரவிமனகமளயும பல 
தருணஙகளில நான் ்பற்று ்வந்திருக்கிவறன். 
ஆன ா ல  ் ம ா ழி ் ப ய ர ப பு ப பணிமய 
வம ற்் க ாளளத்  ் த ாடைஙகிய  பி றகு - 
பமடைபபிலக்கியத்துக்கான அஙகீகாரஙகள 
என்மனக் கடைந்து வபாகுமவபாது அவ்்வாறு 
எண்ணு்வதற்கான சாத்தியஙகள இலமல்யன்றும 
்சாலலி விடை முடியாது. நான் முன்னவர 
குறி பபிடடைபடி  ஆஙகிலம  அறிய ா த 
்வாசகரகளுக்கு அயல்மாழி இலக்கியஙகமள 
த் தமிழ ்வழிவய ்காண்டு வசரக்கும  ஒரு  
மக த் த ான  கடைபப ாடைா க  -  சமூக ்ச 
்சயலபாடைாகவ்வ ்மாழியாக்கபபணிமய  
நான் எண்ணு்வதால அது குறித்து எனக்கு 
மி கு தி ய ா ன  ்வ ரு த் த ம  இ ல ம ல . 
பமடைபபிலக்கியத்மத விடை ்மாழியாக்கம 
இரண்டைாந்தரமானது என்பதும வமமவபாக்கான 
ஒரு மதிபபீடு மடடுவம. நலல ்மாழியாக்கம 
என்பது, பமடைபபிலக்கியத்துக்கு நிகராக- 
அ ம த யு ம  வி டை  வ ம ல ா ன த ா க வ ்வ  
பாரக்கபபடுகிறது. பமடைபபிலக்கியத்துக்கு 
இருபபது வபான்ற விரி்வான ்வாசகபபரபமபயும 
கூடை ்மாழியாக்கஙகள இன்று சாத்தியமாக்கி 
இருக்கின்றன.  

பணி நிமறவுக்குபபிறகு காலம எனக்குத் 
தந்திருக்கும ்மாழி்பயரபபுப பணிமய 
நி ம ற வ ்வ ா டு ம  ம கி ழ வ ்வ ா டு ம 
பமடைபபிலக்கியத்துக்குத் தரும அவத 
க்வனத்வதாடும ்சய்து ்காண்டிருக்கிவறன்.  
நான் ்சய்யும ்மாழியாஙகளின் கமத 
ஓடடைத்மத உயிரபவபாடு தந்திருக்கிவறன் என்று 
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என்னால ்சாலலிக்்காளள 
முடிந்தால - எனக்கு ்வரும 
விமரிசனஙகளும திறனாய்வுகளும 
அமத உறுதிபபடுத்தினால - 
அதற்கு அடித்தள மிடடைம்வ, 
என் பமடைபபாக்க முயற்சிகவள 
எ ன் வ ற  இ ப வ ப ா து ம 
எ ண் ணு கி வ ற ன் .
்மாழியாக்கபபணிகளுக்கு 
இமடையிமடைவய சிறுகமதகளும 
இ ர ண் டு  ந ா ்வ ல க ளு ம 
எழுதியிருக்கிவறன். ் மாழியாக்கம 
என்று வதான்றாத ்வண்ணம - சரளமான 
கமதபவபாக்குடைன் நான் அ்வற்மறத் தந்திருந்தால 
நான் அடிபபமடையில ஒரு பமடைபபிலக்கிய்வாதி 
என்பவத  அதற்கான காரணமாக இருக்கலாம. 
பமடைபபாக்கத்தால ்மாழியாக்கவமா 
்மாழியாக்கத்தால பமடைபபுத் திறவனா எந்த 
்வமகயிலும பாதிபபுறு்வதிலமல என்பவத நான் 
கண்டைமடைந்த முடிபு. அண்மமயில ் மாழியாக்க 
நூலகள மிகுந்த அளவில பதிபபிக்கபபடு்வதும, 
அ்வற்மற ்வாசிபப்வரகளின்  எண்ணிக்மக 
கூடியிருபபதும, அந்தத் துமறக்குத் தனிபபடடை 
அஙகீகாரஙகள  தரபபடு்வதும - எலலா்வற்றுக்கும 
வ ம ல ா க  ந ா ன்  ் ம ா ழி ் ப ய ர க் கு ம 
த ஸ் த ் ய வ்ஸ்கி யு ம  கூடை  -  ் ம ா ழி 
் ப ய ர ப ப ா ள ர ா க  ந ா ன்  ் ப ரி து ம 
க்வனபபடுத்தபபடடைதற்கு முதன்மமக் 
காரணமாக இருக்கலாம. ஆனாலும கூடைத் 
்த ாடைர ந் த  ் ச ா ந் தபபமடைபபுக்கமள 
அவ்்வபவபாது ்சய்து ்காண்வடைதான் 
இருக்கிவறன்.

உங களுமடைய  உம ர நமடை  ்ம ாழி 
கவித்து்வமானது. உஙகளிடைமிருந்து புதிய 
பமடைபபுக்கமள ்வாசகரகள எதிரபாரக்கலாமா?

உஙகள பாராடடுக்கு  நன்றி. ்சவிக்குள 
ஒலிக்கும ்சாற்களின் லயவம்தாடைராக, 
்வாக்கியமாக மாறியபடி புமனவு்சசூழலுக்வகற்ற 
என் நமடைமய முடிவு்சய்கிறது. சிறுகமத, 
ந ா ்வல  என்று  அவ்்வப வ ப ாது  புதிய 
் ச ா ந் த ப ப ம டை ப பு க் க ம ள யு ம 
எழுதிக்்காண்டுதான் இருக்கிவறன். மதுமர 
மீனாடசி புத்தக நிமலய ் ்வளியீடைாக இபவபாது 
கூடை என் புதிய  ந ா்வல  ’ தடைஙகள ’ 

்்வளி்வந்திருக்கிறது. குறிபபிடடை 
சமப்வவமா, மனிதரகவளா, உணரவு 
நிமலவயா என்மனப பாதித்து - 
என் அக எழு்சசிமயத் தூண்டியபடி 
- அமத எழுத்தில இறக்கிவய ஆக 
வ்வண்டும என்ற தீராத உந்துதமல 
அளித்துக் ்காண்டிருக்கும ்வமர 
்தாடைரந்து புதிய பமடைபபு 
மு ய ற் சி க ளி ல  மு ம ன ந் து 
் க ாண்டிரு ப வ ப ன்  எ ன் வ ற 
நிமனக்கிவறன்.

க வி ம த க ள  எ ழு த 
முயற்சித்திருக்கிறீரகளா ?  உஙகளுக்குப 
பிடித்த்பண்ணியக் கவிமதகள சட்டைன 
நிமனவிற்கு ்வரு்வமத பகிரந்து்காளளமுடியுமா?

இலக்கிய ஆர்வம ்காண்டிருபப்வரகளில 
கவிமத எழுத முயற்சிக்காத்வரகளும உண்டைா 
என்ன? மிக இளம ்வயதிலிருந்வத ஒரு 
கமத்சாலலியா்வதில தான்  என் நாடடைம 
நிமலபபடடிருந் த  ் தன்ற ாலும  ‘ 6 0 
களின்சூழலில கவியரஙக ்வாசிபபுக்வகற்ற 
மரபுக்கவிமதகமள எழுதி ்வாசித்திருக்கிவறன்; 
பின்பு சில நவீன கவிமதகள எழுதி ‘70 
காலகடடை கமணயாழி இதழில அம்வ 
்்வளி்வந்ததும உண்டு. கவிமதகமள ்வாசிபபது 
்தாடைரந்தாலும அ்வற்மற எழுதுமளவு  ஈடுபாடு 
எழுந்ததிலமல. அதற்கு  என் மன அமமபபு 
இடைம தரவிலமல்யன்வற எண்ணுகிவறன். 80 
களுக்குப பிறகு முகம ்தரிந்த , ்தரியாத  
்பண்கள எழுதும பல ்பண்ணியக் 
கவிமதகளும என்மன ஈரத்திருந்தாலும சில 
கவிமதகள அடிக்கடி  நிமனவில எழு்வதுண்டு.  

‘’நபனாவிற்குப் பதிலாய்க்
   ்்ரண்டி பிடித்திருந்த
   ்ாரலப் ஜபாழுதின்
   ர்யறு நிரலயில் அது நதான்றியது
   ‘அம்மா பால்’்ா்ரனில் துவங்கி
   ‘இன்ஜனாரு ்ப்’ஜபரியவரின்
    ஆரசரய நிரைநவற்றிப்
    நபனாரவத் ஜதாட்டநபாது...எங்ந் அது?
    ்ருவுற்ை ஜோடியிநலநய ்ரலந்து நபானதா?
    ் ண்ணாமூசசி ஆரச ஜ்ாண்டு ஒளிந்து ஜ்ாண்்டதா?
    என் மனக் கி்டங்கிலா...இடுக்கிலா..
    ஆழத்தின் அடியிலா...எங்ந் நதடுநவன்..?’’



37புதிய புத்தகம் பேசுது | அகபடோேர், 2020

பர்வலாக அதிகம அறியபபடைாத நீலா 
என்ப்வர எழுதி..எபபடிவயா என் கண்ணில 
படடை  இந்தக் கவிமதமய ஏவதா ஒரு இதழில 
பாரத்துக் குறித்து ம்வத்திருந்வதன்.ஆனால 
அமத எழுதிய பமடைபபாளிமய... கவிஞமர 
அபபுறம எழுத்து்வழி எதிரபபடைவ்வ இலமல.
்தாமலத்து விடடை தன் கற்பமனக் கரும்வத் 
வதடும அ்வரது கவிமதமயப வபால, நான்  
்தாமலந்துவிடடை அ்வமர இன்னமும வதடிக் 
்காண்டிருக்கிவறன்.  

எஙகள கலலூரி மாணவியாய் இருந்த்வரும, 
ச ம க ா ல ப  ் ப ண்  க வி ஞ ர க ளி ல 
குறிபபிடைத்தக்க்வருமான  உமா மவஹஸ்்வரியின் 
‘பூத்தல’ கவிமத,

’’சிறுமியில் ஆ்ரம்பித்தநபாது
அதற்குளநளயா என
அம்மாவின் பதற்ைம்
அடுத்தடுத்த மாதங்்ளில்
‘இன்னும் வ்ரவில்ரலயா’
..மாமியாரின் ஆதங்்நமா
‘இன்னும் வருதா’என
்ாடடுத்தீ ம்ரநமா
பருவங்்ரளக் ்வனியாது
பூத்துத் தளளுகிைது 
அதன் நபாக்கில்’’

புலம ்பயர பமடைபபாளியான ்வசந்தி 
ராஜாவின் கீழ்வரும கவிமத

‘’்ாசு ஜ்ாடுத்து
ஆம்பிரள வாங்கி
அதற்குப்
பணிவிர்ட ஜசய்யும் அவலங்்ள
ோன் ஜசால்ல
விழி விரித்துக்ந்டகிைாள ம்ள
்ராொ ்ராணி்ரத ந்டகும் பாவரனயில்
நபார தருகின்ை நசா்ங்்ளுக்குளளாநலயும்
்ர்சியமாய்
சிலிரத்துக்ஜ்ாளகிநைன்
புலம் ஜபயரந்தரம 
தங்்த்தடடில் தந்த சுதந்தி்ரம்
என் ம்ள்ளுக்கும்
ேம் ஜபண்்ளுக்கும்’’

என்று எத்தமனவயா கவிமதகமள்ச 
்சாலலிக்்காண்வடை வபாகலாம. 

்பண்ணியம வபசுமவபாது, உடைல்மாழி, 
உடைலரசியல வபான்ற ்சாலலாடைலகள, 
மநந்துவபாகுமளவிற்கு பயன்படுத்தபபடடுளளன. 
இவ்்வமகயான ் சாலலாடைலகளுடைன் உஙகளுக்கு 
உடைன்பாடு உண்டைா?

 ்பண்மண உடைல சாரந்து மடடுவம  
பாரக்கும பாரம்வ, ஓர உடைலாக மடடுவம 
அ்வமளப பாரக்கும பாரம்வ, உடைமல ம்வத்வத 
அ்வமள மதிபபீடு ்சய்யும பாரம்வ 
இம்வ்யலலாம அறிவுத் ்தளிவும சிந்தமன 
உரமும ்பற்றுவிடடை ஒரு கடடைத்தில 
்பண்ணுக்கு அலுபபூடடு்வதாக - மனக் 
்காதிபமப ஏற்படுத்து்வதாக - அ்வளால 
்பாறுத்துக் ் காளள இயலாததாகப வபானதன் 
விமளவ்வ பின் நவீன காலத்தின் எதிர 
விமனயாகப பீறிட்டைழுந்த உடைல்மாழி 
என்னும .்பண்்மாழி. அது, ஆணாதிக்க 
சிந்தமனகளுக்கு எதிரான ஒரு 

மாற்று அரசியல. தான்அனுபவித்துளள 
துன்பஙகமள்ச ்சாலலத் தன் ்மாழிமயத் 
தாவன வதரந்்தடுக்கும தலித் பமடைபபுக்கமளப 
வபாலப ்பண்ணும தன் தமளகமள, 
வ்வதமனகமள, அ்வலஙகமள, ஆற்றாமமகமள்ச 
்சாலல ஒரு தனிபபடடை ் மாழிமய உரு்வாக்க 
வ்வண்டும என்ற அடிபபமடையில உடைல்மாழி, 
உ டை ல ர சி ய ல  வ ப ா ன் ற  இ த் த ம க ய 
்சாலலாடைலகள  ஒரு்வமகயில கலகக் 
குரலகளாகக்  ்காளளபபடடைாலும ்பண் 
பாலுறுபமபக் குறிக்கும ்வாரத்மதகமளப 
பயன்படுத்தினால மடடும ்பண்்மாழி 
உரு்வாகி விடைாது என்ற கவிஞர மாலதி 
மமத்ரியின் கூற்றின் அடிபபமடையிலும 
சிந்தித்தாக வ்வண்டும. ்்வறும உடைல 
்மாழியாகக் கடடைமமபபது மடடுவம 
்பண்்மாழி இலமல. பமடைபபின் வதம்வக்கும, 
சமூகத்தின் வதம்வக்கும அபபாற்படடை ்வமகயில 
வதம்வயற்ற பாலியல ்்வளிபபாடுகள ்பண் 
எழுத்துக்களில மிகுதியாகக் மகயாளபபடுமகயில 
்பண்ணியக் வகாடபாடடின் அடிபபமடையான 
வநாக்கம நீரத்துப வபா்வதுடைன் கவிமதகளில 
இடைம ்பறும பிற ்சய்திகள மடடுவம 
மலி்வான இரசமனயுடைன் - ்கா்சமசயாக 
உள்வாஙகிக் ் காளளபபடைக் கூடிய அபாயமும 
இருக்கிறது; 



38 புதிய புத்தகம் பேசுது | அகபடோேர், 2020

்பண்ணிய எழுத்தில பாலியல 
கூறுகள எதற்காகப பதி்வாகின்றன 
என்பமதப  ப ற்றி  அக் கமற 
்காளளாமல,அம்வ ஏவதா ஒரு 
்வமகயில தமக்கு உகபபாக 
இருபபதாவலவய அ்வற்றுக்கு 
முந்திக் ்காண்டு முதன்மம தர்ச 
சிலர முற்படுகிறாரகள. இமத 
இன்னும சற்று ் ்வளிபபமடையாகவ்வ 
கூறு்வதானால, இத்தமன நாளும 
தான் ்வருணித்துக் ்காண்டிருந்த 
்பண்ணுடைமல இபவபாது அ்வவள 
்வருணிக்கத் ்தாடைஙகியிருபபது 
ஆணுக்கு ஒரு ்வமகயான புதுமமமய 
அளித்திருக்கிறது; சமூக்ச சிக்கலகள சாரந்த 
்பண் எழுத்துக்கமள நாடகுறிபபுக்கள என்றும 
்்வற்றுப புலமபலகள என்றும ஒதுக்கித் தளளிய 
ஆண் அறிவு ஜீவிகள உடைல சார ்பண்்மாழி 
எழுத்துக்கமள உயரத்திப பிடிபபதன் 
சூடசுமம,சூழ்சசி இதன் அடிபபமடையிவலதான். 
இமதக் கருத்தில ்காண்டு - அதிர்சசி 
மதி பபி ற் க ா க வும , ்்வ ற்று  பி ரமிபமப 
விமளவிபபதற்காகவும மடடுவம மகயாளபபடும 
பாலியல படிமஙகமளத் தவிரக்க முயல்வவத 
்பண்ணியம பற்றிய சரியான புரிதமலயும, 
சமூக மாற்றத்மதயும ஏற்படுத்த உதவி ் சய்்வதாக 
இ ரு க் க  மு டி யு ம ; அ ம த ்ச  ் ச ய் ய த் 
த்வறுமவபாதுதான் ்பண்ணியம என்ற பதவம 
பிறழ விளஙகிக் ்காளளபபடடுக் வக்வலமான 
விமரிசனஙகளுக்கு உளளாகும நிமலயும 
வநரிடடு விடுகிறது.

இன்னும ஒன்று: உடைல ்மாழி உடைல 
அரசியல ஆகிய்வற்மற்யலலாம பின்னுக்குத் 
தளளி விடடு மனிதம என்னும ஒற்மற இலக்மக 
வநாக்கி நாம எப்பாழுவதா பயணபபடைத் 
்தாடைஙகி விடடை நிமலயில இன்மறய சூழலில 
அ்வற்மறக் காலா்வதியானம்வயாகவ்வ ் காளள 
முடியும. அடிபபமடை உரிமமகள கூடை 
மீடகபபடைாமல தனித்தும,குழு்வாகவும(gang 
rape) பாலியல துன்புறுத்தலகளுக்கு ஆளாகும 
்பண்கள பற்றியும,குடுமப ்வன்முமறகளுக்கு 
ஆடபடும ்பண்கள பற்றியுமான தக்வலகள 
அன்றாடை்ச ்சய்தித் தாளகளின் பக்கஙகமள 
மிகுதியாக நிரபபிக் ் காண்டிருக்கும இன்மறய 
சூழலில, ்பண் குறித்த மரபு ்வழி சமூகக் 

கருத்து ஆக்கஙகளுக்கு எதிரான 
சமூகக் கடடைமமபமப வநாக்கிவய 
்பண் ்மாழி  நகர வ்வண்டும; 
மனித சமத்து்வம மலினபபடைாத 
,பால வபதமற்ற சமூகத்மத உரு்வாக்க 
முயல்வதற்கான ்சயலபாடுகமள 
முன்்னடுத்து்ச ்சல்வதற்கான 
நகரவுகளுக்கு அது பயன்படடைாக 
வ்வண்டும. எந்தக் கருத்துரு்வாக்கமும 
அடிமடடைம ்வமர ஊடுருவி்ச 
்சன்று  உத்வவிலமல்யன்றால,அது 
்்வறும வபாலியான ் ்வளிபபகடடு 

மடடுவம..

கு டு ம ப  ்வ ன் மு ம ற யு ம , ப ா லி ய ல 
்வன்முமறயும,இரண்டைாம பாலினமாகப 
்பண்மணக்கருதும வபாக்கும இன்னும கூடை 
நிலவிக்்காண்டிருக்கும இந்த்சசமூகத்மத 
மாற்றக்கூடிய ஆக்க பூர்வமான ்பண்ணிய 
நிமலபபாடடுக்குத் துமண ்வரக்கூடியம்வயாக 
இ ந் த ்ச  ் ச ா ல ல ா டை ல க ள  எ ன க் கு த் 
வதான்றவிலமல. ஆணும ் பண்ணும பரஸ்பரம 
ஒரு்வமர ஒரு்வர எதிரி மவனாபா்வத்தில 
பாரத்துக் ் காண்டிருபபமத விடுத்து,் பண்ணியம 
என்ற ்சாலமலப பகடி ்சய்து ஏளனம 
புரி்வமத ஆணும,ஆமணப பமக்வனாகமடடுவம 
கருதும எண்ணத்மதப ்பண்ணும மகவிடடு, 
நிறு்வனமாக்கபபடடு நிமலத்துமவபான சமூக 
அமமபபுக்களுக்்கதிரான குரமல ஒருமித்து 
முன் ம்வத்து-சமத்து்வம குன்றாத மானுடை்ச 
சமூகம மலர வ்வண்டு்மன்ற வநாக்கில 
்சயலபடு்வது மடடுவம என்்றன்மறக்கும 
பயனளிக்கும நிமலயான ்பண்ணியக் 
வகாடபாடைாக இருக்கமுடியும என்பதும,பிற 
அமனத்தும ஆடிக் காற்றில அடித்து்ச 
்சலலபபடும துருமபுகளாக மடடுவம இருக்க 
முடியும என்பதுவம களத்தில இறஙகியும,எழுத்தில 
முமனந்தும ்சயலாற்றியிருக்கும என் 
அனுப்வத்தில ்தளிந்த திடைமான முடிவு.

நீஙகள நிமறய நாடுகளுக்குப பயணம 
வம ற்் க ாண்டிருக்கிறீ ர கள ,  ஏ வ தனும 
பயணக்குறிபபு நூலகள எழுதியிருக்கிறீரகளா? 
உஙகளபயணஙகள, துமறசாரந்ததா அலலது 
தனிபபடடைபயணஙகளா?
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இந்தியாவின் பல பகுதிகமளயும உலக 
நாடுகள பல்வற்மறயும காண வ்வண்டும 
என்னும இலக்கும, ஆ்வலும இளம ்வயது 
முதவல எனக்கிருந்தது.வ்வமலயிலிருந்து ஓய்வு 
்பற்ற பின் அதற்கான தருணஙகமள நாவன 
உண்டைாக்கிக்்காண்வடைன். எந்தத் துமற 
சாரந்தும ்சலலாமல தனிபபடடை முமறயில 
-என் தனிபபடடை ஆர்வத்தால மடடுவம  
ஐ வ ர ா பபிய  ந ாடு கள  பல்வ ற்று க்கும 
[ஃபிரான்ஸ்,இத்தாலி, ்வாடிகன், ்ஜரமனி, 
ஆஸ்திரியா, சுவிடசரலாந்து, இஙகிலாந்து, 
்நதரலாந்த், ்பலஜியம] அ்மரிக்க ஐக்கிய 
நாடு, கனடைா ,சிஙகபபூர, மவலசியா, இலஙமக 
ஆகிய நாடுகள பல்வற்றுக்கும - சில 
சுற்றுலாக்குழுக்களுடைன் வசரந்து - ்சன்று 
்வந்திருக்கிவறன். தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் எழுத்துக்க
மள்மாழி்பயரக்கத்்தாடைஙகிய பிறகு, அ்வ
ருமஅ்வரதுநா்வலபாத்திரஙகளுமசஞ்சரித்த்சயி
ண்டபீடடைரஸ்பரமக - அஙகுளளவந்வாஆற்மற, 
் ந வ்ஸ்கிபி ர ா ஸ் ் ப க் மடை ,  கு ற் றமு ம 
தண்டைமனயில ்வரும ம்வக்வகால சந்மதமய, 
தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் நிமனவிலலத்மத, அ்வர 
்வாழந்த குடியிருபமப ஒரு முமறயா்வது 
பாரத்வத ஆகவ்வண்டும என்னும என் ஆர்வம 
வமலும ்வலுப்பற்றது.  2016 ஆம ஆண்டில  
சுற்றுலாக்குழு ஒன்வறாடு இமணந்து ரஷயா  
்சலலும ்வாய்பமப எற்படுத்திக்்காண்டு அந்த 
ஆ்வமல நிமறவு ்சய்து்காண்வடைன். 

‘தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் மண்ணில ’ என்ற 
த ம ல ப பி ல  ந ா ன்  எ ழு தி ய  ர ஷ ய ப 
பயணக்கடடுமரகள தினமணி டைாட காமில 
்தாடைராக ்்வளி ்வந்தன 

புது திலலியில மகள குடுமபத்தாவராடு 
்வசிக்மகயில ்வடை இந்தியாவில பல அரிதான 
இடைஙகளுக்கு அ்வரகவள ாடு  ் சன்று 

்வந்திருக்கிவறன். திலலி முதல வகாம்வ ்வமர 
சாமல மாரக்கமாகவ்வ இந்திய தரிசனம ் சய்து 
்காண்டு ்வந்த அனுப்வமும உண்டு.

்வாய்பபு வநருமவபா்தலலாம வதாழியவராடு 
வசரந்து தமிழநாடடின் பல பகுதிகளுக்கும, 
காசி, கயா, அலகாபாத், உஜ்ஜயினி, பூரி, 
பத்ரிநாத், வகதாரநாத் வபான்ற ்வடை நாடடின் 
புனிதத் திருத்தலஙகளுக்கும ்சன்றதுண்டு. 
்வடைநாடடில இமமயத்தின் எழில ்காஞ்சும 
பல சுற்றுலாத் தலஙகளுக்கும ்வனபபகுதிகளுக்கும 
்சன்றது  குறித்தும பத்ரிநாத் பயணம பற்றியும 
என் ்வமலத்தளத்தில அ்வபவபாது உடைனுக்குடைன் 
க ட டு ம ர க ள  எ ழு தி யி ரு க் கி வ ற ன் . 
பயணத்தின்வபாதும பிற தருணஙகளிலும நான் 
எடுத்த புமகபபடைஙகமள அரிய வசமிபபாகப 
பாதுகாத்தும ்வருகிவறன் மாறிக்்காண்வடை 
்சலலும நிலவியல, ்்வவ்வ்வறு ஆறுகள, 
சமுத்திரஙகள, மடிபபுக்கவளாடு கூடிய மமல 
அடுக்குகள,மமலத் ்தாடைரகள, அருவிகள, 
நகரக்கடடைமமபபுகள, அந்தந்த இடைஙகளின் 
கலா்சசார அமடையாளஙகள, வ்வறு வ்வறான 
மனித முகஙகளின் வித்தியாசமான பா்வமனகள, 
புறத்வதாற்றஙகள என்று காணும எலலாவம 
என்மன சு்வாரசியப படுத்தியபடி, என்மன 
விசாலபபடுத்திய படி இன்னும இன்னும என்று 
அடுத்தடுத்த பயணஙகளுக்கு என்மனத் 
்தாடைரந்து ஆயத்தபபடை ம்வத்துக் ்காண்வடை 
இருக்கின்றன. எழுத்வதாடு கூடைவ்வ என்மன 
உயிரத்துடிபவபாடு இயஙக ம்வக்கும இன்்னாரு 
மாமருந்தாகவ்வ நான் வமற்்காண்டை, 
வமற்்காளளும பயணஙகமளக் கருதுகிவறன். 
பயணஙகள ்வழியாகவ்வ நான் என்மனப 
புதுபபித்துக் ்காளகிவறன்.புத்துயிரபபு 
்பறுகிவறன். உயிர்ச்சலகளில புது ரத்தம 
பாய்ச்சய்யும பயணஙகள ஒருவபாதும 
என்மனக் கமளபபாக்கு்வதிலமல.
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உஙகள பயண அனுப்வஙகளில 
த ஸ் த வ ய வ் ஸ் கி  எ ன் ற 
நா்வலாசிரியர மீது ்காண்டை 
ஈ ர ப பின்  க ா ரணம ா க வ ்வ 
ர ஷ ய ப ப ய ண ம 
வ ம ற் ் க ா ண் டை த ா க க் 
குறிபபிடடிருந்தீரகள. அ்வரும 
அ்வ ரது  கம த  ம ா ந் தரும 
நடைந்து்சன்ற வீதிகமள நீஙகள 
வநரில பாரத்த அனுப்வம எபபடி 
இருந்தது?

்பாது்வாகசுற்றுலாக்குழுக்களி
ன்இடைத் வதரவுகள நம உளளாரந்த 
பிற விருபபஙகமளநிமறவு 
் ச ய் ய க் கூ டி ய ம ்வ ய ா க 
இ ரு ப ப தி ல ம ல ; 
எ னி னு ம எ ங க ளு க் கு 
்வழிகாடடியாக அமமந்த ரஷயப 
்பண்கள, தஙகள நாடடு 
நா்வலாசிரியர ஒரு்வர மீது நான் 
காடடும ஆர்வத்மதபபுரிந்து 
் க ாண்டு  தஸ் த்யவ்ஸ்கி 
்தாடைரபான  இடைஙகமளக் 
க ா ண் ப த ற் கு  எ ன க் கு 
்வழி யமம த் து த்  த ந் த ன ர . 
இபவபாது நிமனவிலலமாக 
ம ா ற் ற ப ப ட டி ரு க் கு ம 

தஸ்த்யவ்ஸ்கி ்வாழந்த வீடு, அ்வரது திருமணம 
நிகழந்த வத்வாலயம, அடுக்கு மாடிக்கடடிடைக் 
குடியிருபபு ஒன்றில மிகக்குறுகிய காலம  
த ஸ் த ் ய வ் ஸ் கி  ்வ ா ழ ந் த ம த க் 
குறிபபிடும்வமகயிலஅஙகிருந்த கல்்வடடு 
ஆகிய்வற்மற அஙவக காண வநரந்தது 
அமமண்ணில நான் ்பற்ற ்பரும வபறு. 
எஙகள ரஷயபபயணத்தின்வபாது, ஒரு நாள... 
பீடடைரஸ்பரக் நகரத்தின் அகன்ற சாமல 
ஒன்றின் மிகப்பரிய  அடுக்கும ாடிக் 
கடடிடைத்தின் கீழத்தளத்தில சிக்கனமான 
எளிமமயுடைன் இருந்த அந்த இந்திய உணவு 
விடுதியில மதிய உண்வருந்திக்்காண்டிருந்வதாம. 
அபவபாது, அதன் அருவக, அமத ஒடடியிருக்கும 
ஒரு இடைத்திவலதான் நா்வலாசிரியர 

தஸ்த்யவ்ஸ்கி மிகக்குறுகிய காலம 
்வாழந்தார என்றும, அமதக் காடடும நிமனவு்ச 

சின்னம ஒன்று அஙகிருக்கிறது  என்றும  
்மலல என் காதுக்குள ஓதினார ்வழிகாடடி 
காதரீனா.  அடுத்த கணவம பசிக்கமளபபும, 
ஊர சுற்றிய கமளபபும எஙவகா ஓடிபவபாய்விடை 
உடைவன அமதப பாரத்தாக வ்வண்டும என்ற 
உற்சாகம என்மனத் ்தாற்றிக் ்காண்டைது.  
உடைன் ்வந்திருந்த பிற சுற்றுலாப பயணிகளுக்கு 
அதில ஆர்வம இருக்க ்வாய்பபிலமல என்பதால 
ஐந்வத நிமிடைத்தில மிக்சசுருக்கமாக... விமர்வாக 
உணம்வ முடித்துக் ்காண்வடைன்.  எஙகள 
குழுவின் தமல்வரிடைமும, ்வழிகாடடியிடைமும 
அந்தத் ்தருமுமன ்வமர தனிவய ்சன்று ்வர 
அனுமதி ்பற்று ்்வளிவய ்வந்வதன்.  அவத 
்தருவின் திருபபத்மத ஒடடிய பகுதியிலதான் 
அந்த நிமனவு்சசின்னம இருபபதாக காதரீனா 
கூறியிருந்ததால எஙகள உணவு விடுதி இருந்த 
இடைத்மத மடடும நன்றாக மனதில பதியம்வத்துக் 
்காண்டு நமடைபாமத ்வழிவய வ்வகநமடை 
வபாடடுத் திருபபத்மத ் நருஙகிவனன்.  நான்கு 
அகலமான சாமலகள சந்திக்கும அந்த இடைத்தில 
எ்வரிடைம எபபடிக் வகடடுக் குறிபபிடடை 
நிமனவு்ச சின்னத்மதத் வதடை முடியும 
என்பதறியாமல சற்றுத் திமகக்க வ்வண்டியநிமல! 
்மாழியும, ்வழியும ்தரியாத ஓர இடைத்தில 
அதற்கு வமல ் தாடைரந்து ் சலலவும மனமின்றி 
எதிரபபடடை ஒரு சிலரிடைம விசாரிக்க 
முமனந்தால ்மாழி்சசிக்கல! ்பருமபாலான 
ரஷய மக்களும  தஙகள ்மாழிமயயன்றி 
ஆஙகிலம அறியாத்வரகளாகவ்வ இருபபதால 
நான் விசாரிக்க முமனந்த வி்ஷயம எ்வருக்கும 
விளஙகவிலமல. அந்தக் கணத்தில எஙகிருந்வதா 
என்னிடைம பாய்ந்து ்வந்தார ஒரு பருமனான 
்பண்மணி.தஸ்த்யவ்ஸ்கி என்ற ்பயர 
மடடுவம அ்வர காதில அமரகுமறயாக 
விழுந்திருக்கவ்வண்டும, அமத மடடுவம பற்றிக் 
்காண்டு என்னருவக ்வந்த்வர, என் வதடைல 
குறித்து நலல ஆஙகிலத்தில என்னிடைம   
வினவினார.  நான் அமத விளக்கி முடித்ததும, 
அ்வவர என் கரத்மதப பற்றிக்்காண்டு எஙகள 
உணவு விடுதி இருந்த கடடிடைத்தின் அவத 
திமசயில என்மன நடைத்தி்ச ் சன்றார.  எனக்குள 
ஒவர குழபபம! நான் கூறியமத அ்வர 
சரியாகத்தான் உள்வாஙகிக் ்காண்டைாரா 
எ ன் ப தி வ ல வ ய  எ ன க் கு  ச ந் வ த க ம 
வதான்றிவிடடிருந்தது.
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எஙகள உணவு விடுதிக்குக் 
்காஞ்சம முன்பாக - அவத 
கடடிடைத்தில சற்றுத் தளளியிருந்த 
ஒரு பகுதிக்கு முன்பு என்மன 
நிறுத்திய அந்தப ் பண்மணி, சற்று 
உயரத்திலிருந்த ஒரு தளத்தின் மீது 
்தாஙகிக் ்காண்டிருந்த ஒரு 
க ற் ப ல ம க ம ய  எ ன க் கு ்ச 
சுடடிக்காடடினார. நா்வலாசிரியர 
தஸ்த்யவ்ஸ்கி 1847ஆம ஆண்டு 
முதல 1849ஆம ஆண்டு ்வமர 
்வாழந்த இடைம.’ என ரஷய 
்மாழியல ்பாறிக்கபபடடிருந்த 
அந்தஎழுத்துக்கமள எனக்கு 
ஆஙகிலத்தில எடுத்து்ச ்சாலலிய 
அ்வருக்கு நன்றி கூற ்வாரத்மத 
வதடி நான் தவித்வதன்; அ்வவரா 
தனது நாடடின் இலக்கிய வமமத  ஒரு்வரின் 
சு்வடு வதடி இந்தியப ்பண்ணான நான் 
அமலயுமவபாது எனக்கு உத்வ முடிந்ததில 
தனக்குப ்பருமகிழ்சசி என்று கூறியபடி 
விமடை்பற்று்ச ்சன்றார. 

தஸ்த்யவ்ஸ்கி குறித்த அந்தக் கற்சின்னத்மத 
மகிழவ்வாடு புமகபபடை்மடுத்துக் ்காண்டு 
மனநிமறவ்வாடு உணவு விடுதிக்குத் திருமபி 
எஙகள குழுவினவராடு உரிய வநரத்திற்குள 
இமணந்து ்காண்வடைன். காதரீனாவுடைன் என் 
அனுப்வத்மதப பகிரந்து்காண்டைவபாது 
்சயிண்ட பீடடைரஸ்பரகின் மற்்றாரு பகுதியில 
தஸ்த்யவ்ஸ்கி சற்று நீண்டை காலம ்வாழந்த 
இடைம, தற்வபாது அ்வரது நிமனவிலலமாகவ்வ 
மாற்றபபடடிருபபதாகவும, உரிய வநரம 
்வாய்த்தால என்மன அஙவக அமழத்து்ச 
்சல்வதாகவும உறுதி அளித்தார.

்சயிண்ட பீடடைரஸ்பரகின் மமயமாகக் 
கருதபபடும ்நவ்ஸ்கி பராஸ்்பக்ட என்னும 
மிகப ் பரிய விசாலமான வீதி, வத்வலாயஙகள 
உளளிடடை எழிலா ர ந் த  பல  கடடிடை 
அமமப பு க் கமள க்  ் க ாண்டிருப பது . 
அஙகாடிகள, அருஙகாடசியகஙகள, நூலகஙகள 
ஆகிய பல்வற்வறாடு அமமந்திருக்கும 
இந்தத்்தரு. ’இரவு ்வாழக்மக’க்கும ்பயர 
்பற்றிருபபது.. ்நவ்ஸ்கி பராஸ்்பக்டின் ஜஜுர 
வ்வகமான ்வாழக்மக ஓடடைத்மத, அந்தத் 

த ம ல பபி வ ல வ ய  பு மன கம த ய ா க் கி த் 
தந்திருக்கிறார , ரஷய எழுத்தாளர நிவகாலாய்  
வகாவகால.  ஃபியவதார தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் 
புகழ ் பற்ற நா்வலான ‘குற்றமுமதண்டைமனயும’. 
மற்றும 'பீடடைரஸ்பரக் கவிமத' [ST PEETARS-
BARG POEM]  என்ற மாற்றுப ்பயர 
்காண்டை அ்வரது ‘இரடமடையர’ [THE DOU-
BLE] நா்வல ஆகியம்வ ் பருமபாலும ் நவ்ஸ்கி 
பராஸ்்பக்மடை  நிமலக்களனாக ம்வத்து  
நி கழும சமபஙகமளவய மிகுதியா க க் 
்க ாண்டிருக்கின்றன அந்த  இலக்கிய 
ஆசானுக்காக மடடுவம ரஷயபபயணத்மத 
வமற்்காண்டிருந்த நான் அந்த இடைஙகமளக் 
கடைந்து ்சலலுமகயில ்மய்சிலிரத்துப 
வபாயிருந்வதன். ரஷயபபயணத்தின் இறுதிநாள 
காமல்ச சிற்றுண்டிக்காக நாஙகள ஆயத்தமாகி 
்வரும முன்வப ஸ்வகண்டிவனவியா ்சலலும 
எஙகள பயணக்குழுவினர ஒரு சிற்றுந்தில 
கிளமபி விடடிருந்தனர. பயணத்திடடைத்தின்படி 
எலவலாரும எலலாம பாரத்து முடித்து 
விடடைதால இரவு விமானத்துக்குக் கிளமபும 
்வமர எஞ்சியிருந்த வநரத்தில தஸ்த்யவ்ஸ்கி 
நிமனவிலலத்மதக் காண வ்வண்டும  என்னும 
என் ஆ்வமல நிமறவ்வற்றி ம்வத்தார எஙகள 
்வழிக ாடடிப்பண் .  முதலில எஙகள 
அமன்வமரயுவம டரினிடி வத்வாலயத்துக்கு 
அமழத்து்ச ்சன்றார அ்வர. ்சயிண்ட 
பீடடைரஸ்பரக் நகரில இது்வமர நாஙகள 
ப ா ர த் தி ரு ந் த  பி ர ம ம ா ண் டை ம ா ன 
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வத்வாலயஙகமளபவபால இலலாவிடடைாலும 
எளிமமயான அழவகாடு ்பாலிந்த டரினிடி 
வத்வாலயத்தில அபவபாது பூமசயும கூடை 
நடைந்து ்காண்டிருந்தது. ஒரு ்வமகயில அந்த 
ஆலயம நா்வலாசிரியர தஸ்த்யவ்ஸ்கிவயாடு 
்தாடைரபுமடையதும கூடை என்று கூறிய படி, 
அ்வரது திருமணம அஙகுதான் நிகழந்தது 
என்பமத என்னிடைம பகிரந்து ்காண்டைார. 
உடைன் என் மனம தியாகத்தில வதாய்ந்த 
தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் மமனவி அன்னாவிடைம 
தாவி்ச்சன்றது… கண்வரின் எழுத்துபபணிக்கு 
உறுதுமணயாக இருந்தவதாடு சூதாடியாகப 
பணத்மத்யலலாம அ்வர ்தாமலத்த 
காலத்திலும அ்வருக்குக் மக ்காடுத்து நின்று 
கடைனிலிருந்தும மீடடை்வரான அன்னா, இலக்கிய 
வமமதயான தன் கண்வர பற்றிய நிமனவுக் 
குறிபபுக்கமளயும பதிவு ்சய்திருக்கிறார.
டரினிடி வத்வாலயத்மதபபாரத்து முடித்தததும 
குழுவிலிருந்த மற்ற்வரகமள வ்வறு இரண்டு 
வத்வாலயஙகளுக்கு அருவக விடடு விடடு 
என்மன மடடும தஸ்த்யவ்ஸ்கி நிமனவிலலத்தின் 
முகபபு ்வமர ்காண்டு வபாய் விடடு விடடு 
இருபவத  நிமிடைஙகளில குழுவினவராடு நான் 
்வந்து வசரந்தாகவ்வண்டும என்ற நிபந்தமனவயாடு 
விமடை்பற்றார ்வழிகாடடி. மிகப்பரிய 
அடுக்கு மாடிக்கடடிடைத்தின் ஓரத்தில 
சிறிய்தாரு கீழத்தளமும வமலதளமும ் காண்டை 
எ ளி ம ம ய ா ன  கு டி யி ரு ப பு  ஒ ன் றி ல 
அமமந்திருந்தது அந்த நிமனவிலலம . 
கீழத்தளத்தில இறஙகி்ச ்சன்று அஙகிருந்த 
்வரவ்வற்பகத்தில இருநூறு ரூபிள கடடைணம 
்சலுத்தி நுமழவு்ச சீடமடைப ் பற்றுக்்காண்டு 
வமலதளம வநாக்கி்ச்சன்றவபாது என் உளளம 
கலம்வயான பல உணரவுகளின் ஆக்கிரமிபபால 
்நகிழந்து கிடைந்தது. இலக்கிய முன்வனாடிகள 
்வாழந்த இலலஙகளில கால பதிக்கும வ்வமளயில 
இயலபாகவ்வ ஏற்படும புலலரிபபும பூரிபபுமான 
பர்வசநிமல அது ! மிகவும எளிமமயான அந்த 
இலலம அ்வமரப பற்றிய ் சய்திகமள்யலலாம 
நிமனவுபடுத்திக்்காண்டிருக்க நான் அஙகுளள 
ஒவ்்்வாரு அமறயாக்ச ் சன்று ் காண்டிருந்வதன். 
ஒரு கூடைம முழு்வதும எழுத்தாளர பயன்படுத்திய 
பல்வமகயான ்பாருடகள [்வவயாலின், 
திமசகாடடும கருவி, அ்வர படித்தநூலகள] 
கண்ணாடிப ்படடிகளுக்குள நிமறந்திருந்தன.

இ ர ா ணு ்வ த் தி ல  இ ரு ந் த வ ப ா து ம 
மசபீரிய்சசிமறயில சில காலம அ்வர இருக்க 
வநரந்த வபாதும எடுக்கபபடடை புமகபபடைஙகள, 
அ்வரது மக்யழுத்துபபிரதிகள, அ்வரது நூலின் 
முதல பிரதிகள, குடுமபப புமகபபடைஙகள 
ஆகியம்வயும அஙவக பாதுகாக்கபபடடுப 
ப ா ர ம ்வ க் கு  ம ்வ க் க ப ப ட டி ரு ந் த ன . 
அந்தக்காடசிக் கூடைத்மத அடுத்து அ்வர 
்வாழந்த இலலத்தில அ்வர அமரந்து எழுதும 
அமற (உலகபபுகழ்பற்ற நா்வலான ‘கரமவசாவ் 
ச வ க ா த ர ர க ’மள அஙவகத ான்  அ்வர 
உரு்வாக்கியிருக்கிறார என்ற குறிபமப அந்த 
இடைத்தில கண்டைதும என் மகிழ்சசிக்கு 
அளவிலமல) படிக்கும அமற… ்வரவ்வற்பமற 
ஆகிய அமனத்துவம அது ஒரு படிபபாளியின், 
எழுத்தாளனின் இடைம என்பமத எடுத்துக்காடடும 
முமறயில மிமகயும பகடடும இலலாத எளிய 
அழகுடைன் ்பாலிந்து ்காண்டிருந்தன அந்த 
மாவமமத ்வாழந்து ஒரு சில வபராக்கஙகமளயும 
உரு்வாக்கிய அந்த இடைத்தில சிறிது வநரம 
உலவி ்வர முடிந்தமத என் ்வாழவின் அரிதான 
்வாய்பபுக்களில ஒன்றாகவும அந்தக் குறிபபிடடை 
வநரத்மத என் ்வாழவின் ஆக்ச சிறந்த கணஙகளில 
ஒன்றாகவும ்காண்டை மன்சசிலிரபபுடைன் 
இருந்வதன் நான். 

ந ான்  இது்வமரயிலும பயணித்துக் 
்காண்டிருக்கிற பாமத சரியான திமச்வழியில 
தான் வபாய்க்்காண்டிருக்கிறதா என 
எபவபாவதனும வதான்றிய துண்டைா?



 "நீரவழிப் படூஉம் புரண நபால 
ஆருயிர முரைவழிப் படூஉம்''

என்ற புறநானூற்று ்வரிகள ்வாழவின் 
சித்த ா ந்தத்மத எனக்கு அழுத்தமாக 
உணரத்தியிருக்கின்றன.நாம பயணிக்கும 
பாமதகளுக்கான திமசகமள நமமால மடடுவம 
எபவபாதும நிரணயித்துவிடை முடி்வதிலமல. 
பாமதயில அவ்்வபவபாது நமக்குத் தடடுபபடும  
மமலகல வபான்ற அரிதான சில தடையஙகவள 
நாம ்வழிபபடுத்தபபடடை திமசகள சரியானம்வ 
என்பமத நமக்குஉணரத்திக் ் காண்டிருக்கின்றன. 
இ ந் த ப  ் ப ா து   நி ய தி  என க் கு ம 
்பாருத்தமானவத. அந்த அடிபபமடையில- 
கூடிய்வமர  தனிபபடடை ்வாழக்மக , 
ஆசிரியபபணி, எழுத்துலகம என்ற மூன்று 
பாமதகளிலுவம சரியான திமசயில என் ்வா
ழ க்ம க் சலு த் த ப படடிருப ப த ா க வ ்வ 
நிமனக்கிவறன்.

்பாது்வாக மனிதரகளுக்கு, அதிலும 
குறிபபாக எழுத்தாளரகளுக்கு, உளளான ஒரு 
வதடைல இருந்து்காண்வடை இருக்கும; அது 
வபான்ற வதடைலகள?

வதடைல மனித ்வாழம்வ சு்வாரசியமாய் 
ஆ க் கு கி ற து . அ லு ப பு க ம ள  அ க ற் றி 
அரத்தமுளளதாக்குகிறது. உலகின் கமடைசி 
ஜீ்வன் இருக்கும ்வமர உயிரகள நிகழத்தும 
வதடைல முயற்சிகள - ஏவதா ஒரு ்வடிவில- 
சிமலயாகவ்வா, சித்திரமாகவ்வா, கமதயாகவ்வா, 
கவிமதயாகவ்வா பதி்வாகிக்்காண்டுதான் 
இருக்கும. ்வாழக்மக குறித்த தீராத வதடைலகவள 
என் எழுத்துக்கள என்றாலும இம்வ முடிந்த 
மு டி பு க வ ள ா  ்வ ா ழ க் ம க  ப ற் றி ய 
்வமரயறுக்கபபடடை கணிபபுக்கவளா அலல. 
மனிதம என்பவத மாற்றத்துக்கு உடபடடைதுதான், 
வநற்றுத் துலஙகிய மனிதபபண்புகளில இன்று 
தூசுகள வபாரத்தியிருக்கலாம. இன்று ் தாய்ந்து 
வபான மானுடைம நாமளவய வீறு ்காண்டும 
எழலாம. முரண்களுடைன் கூடிய ்வாழக்மகமய 
வநரிலும, நூலகள ்வழியாகவும அ்வதானிபபதும, 
அமசவபாடு்வதும, முடியுமவபாது எழுத்து ்வழி 
இறக்கி ம்வபபதுவம வதடைல என்மனக் 

்காண்டு ்சலலும பாமத. முடி்வற்ற 
பயணத்தின் இமடை ஆற்றில மிதந்தபடி என் 
முன்னும பின்னும கடைந்து வபான கடைந்து 
வபாகும சக மனிதரகளும சமப்வஙகளும 
என்னுள நிகழத்துகிற சலனஙகமளயும, 
அதிரவுகமளயும என் பாரம்வக்கும உள 
்வாஙகலுக்கும ஏற்றபடி எழுத்துக்களாய்க் 
க ா ட சி ப ப டு த் த  ந ா ன்  மு ய ன் று 
்காண்டிருக்கிவறன். இமமுயற்சியில எழுத்து 
என் ்வசபபடுகிறவதா இலமலவயா, நான் 
எழுத்தின் ்வசபபடுகிவறன் என்பவத எனக்கு 
மகிழவூடடும அனுப்வமாகிறது. கடைவுள 
வதடைல முடி்வற்றது.பமடைபபுத் வதடைலும 
அபபடிபபடடைதுதான். ’’எழுதுவகால ் தய்்வம 
இந்த எழுத்தும ்தய்்வம’’ இலமலயா?

்வ ா ழ க் ம க யி ல ,  இ ம த ்ச 
்சய்துமுடித்துவிடடைால, எனது அமனத்து 
கடைமமகளும முடிந்துவிடும என்று, இலக்கியப 
பணி ஏவதனும ஒன்மற மனதில நிமனத்து 
ம்வத்திருக்கிறீரகளா?

குறிபபான அபபடிபபடடை எந்தத் திடடைமும 
இலமல. முந்மதய வகளவியில நீஙகள 
குறிபபிடடிருக்கும வதடைல கஙகுகள என்னுள 
உயிரபவபாடு இருக்கும ்வமர, எனக்குப 
பிடித்தமான எழுத்துக்கமள ்வாசிபபதிலும, 
என் உளளுணரவின் எழு்சசி தூண்டைபபடுமகயில 
சிறுகமத, நா்வல என்ச ் சாந்தப  பமடைபபில 
ஈடுபடு்வதிலும, எனக்கு ஆர்வமூடடும 
பமடைபபுக்கமள ்மாழி்பயரபபதிலும, 
பயணஙகள ்சய்்வதிலுமாய் எஞ்சியிருக்கும 
காலமும ்தாடைரந்து கழிய வ்வண்டும 
என்பவத என் அ்வா. மனம வ்வண்டியபடி 
்சலலும உடைல ்வாய்த்திருக்கும ்வமர 
்வாழம்வப பயனும, ்பாருளும மிகுந்ததாக 
ஆக்கிக் ்காளள வ்வண்டும என்பதும, 
்வாழவின் எந்தக் கடடைத்திலும வதடைமல 
நிறுத்தி விடைாமல, வதக்கத்மத அனுமதித்து 
விடைாமல ்தாடைரந்து உற்ச ாகமாக , 
சுறுசுறுபபாக ஏவதா ஒரு ்வமகயில இயஙகிக் 
்காண்வடை இருக்க வ்வண்டு்மன்பதுவம என் 
விருபபம.

புதிய புத்தகம வபசுது | அக்வடைாபர, 2020 43



44 புதிய புத்தகம் பேசுது | அகபடோேர், 2020



45புதிய புத்தகம் பேசுது | அகபடோேர், 2020

- ஸ்ரீதர் மணியன்

நடந்திருப்பதும் நடந்திருக்க வேண்டியதும்
நூல் அறிமு்கம்

தமிழில பகுபபாய்வு இதழியல மரித்துக் 
கிடைக்கிறது. களபபணிவயாடு ஆய்வு ரீதியாக 
ஆழமான இதழியல பணிமய வமற்்காளளும 
பத்திரிக்மகயாளரகமள தமிழ ஊடைகக்களம 
கடுமமயாக ்வஞ்சிக்கிறது. துமற சாரந்த 
்வலலுனரகள, களபபணியாளரமளப புறந்தளளி 
எபவபாது வ்வண்டுமானாலும வி்வாதத்திற்கு 
தயாராக இருக்கும அரடமடைப வப்சசாளரகமள 
சமூகப வபாராளிகளாக்கியது இ்வரகவள…. 
(நூலில ்ஜயராணி)‘

ஊடைக வநரமம, நமபகத்தன்மம இன்று 
மா்பரும வகளவிக்குறியாக, வகளவிக்குரியதாக 
உரு்வம ்காண்டுளளது. எளிய மனிதனுக்கு 
எமத எடுத்துக்்காள்வது என்ற குழபபம 
வமலிடடு நிற்கிறது. மக்களுக்கு நடுநிமலயான 
்சய்திகமள அளிபபது அறம என்ற 
வகாடபாடுமடைவயார அருகிவிடடைனர. காடசி 
ஊடைகஙகள தஙகள வீ்சசின் ்வலிமமமய 
உணரந்தம்வ. தஙகளது உத்திகமள அம்வ 
தந்திரமாக ்வகுத்துக் ்காண்டுளளன. 
‘அண்மம்ச ்சய்திகமள அளிபபதில 
அ்வரகளுக்குள கடும வபாடடி நிலவுகிறது. 
உண்மம்ச ் சய்திகமளக் குறித்து ஊடைகஙகளும, 
ஏ ன்  ப ா ர ம ்வ ய ா ள ர களும 
க ்வ ம ல ப ப டு ்வ தி ல ம ல . 
க ா ் ண ா ளி க்  க ா ட சி க ள 
மடடுமலலாது கா்ணாளித் 
துண்டுகளும ்பருகிவிடடைன. 
இத்தமகய்வற்றின் த ா க் கம 
அதிகரித்த சூழலில காடசி 
ஊடைகஙகள இ்வற்மற முழுவீ்சசில 
உபவயாகித்துக் ்காளகின்றன.

அது குறித்து சிந்தித்திடை 
அ ்வ ர க ளு க் கு  அ ்வ க ா ச ம 
அ ளி த் து வி டை ா து 
பரபரபபுக்குளளாக்கு்வது என்பது 
மடடும ஊடைகஙகள மற்றும 

் ச ய் தி த் த ா ள களின்  ் ப ா துவிதிய ா க 
்வ கு க் க ப ப ட டு  உ று தி யு டை ன் 
கமடைபபிடிக்கபபடுகிறது. இயந்திரமாய் 
அன்றாடை ்வாழம்வ துரத்தி்ச ்சலலும 
சாமானியனுக்கு தான் ்தாமலத்திடடை 
சு்வாரசியமும, சும்வயும வதம்வபபடுகிறது. 
அதற்வகற்ற ்வடிகாலகளகளாக இம்வ 
அமமகின்றன அ்வனுக்கு சமூகம குறித்த 
அக்கமறவயா , மாற்று்ச சிந்தமனவயா 
வதான்றிவிடைக்கூடைாது என்பதும இதில 
மமறந்துளளதமனக் காணலாம. எதிரக்கடசி 
என்பது எதிரிக்கடசியாக மாற்றம ் பற்றுளளது. 
மாற்றுக்கருத்்தன்பது அபாயகரமானது. அது 
சிந்திபபதற்கான அமடையாளம. அத்தமகவயார 
நாடடிற்குத் வதம்வயற்றவறார நூலாசிரியர 
இதமன இதழியலாளரான ்கௌரி லஙவகஷ 
அமமமயாருக்கு இந்நூலிமன்ச சமரபபணம 
்சய்துளளது இதற்கு வமலும ்வலுவூடடுகிறது.. 
இவ்்வாறான சமகால்ச சூழலில ்ஜயராணி 
தமிழக்ச சிக்கலகள குறித்த ் சய்திக் கடடுமரகள 
நூலிமன எழுதியுளளது க்வனிக்கத்தக்கது..

கடடுமரகளின் பமடைபபுத் தளம, தன்மம 
மாறுபடடைது. கடடுமரகள சமகால நடைபமப, 

ச ம க ா ல  ம ா று த ல க ம ள , 
்வ ா ழ விமன ,  ச மூ க த் தி ன் 
வபாக்கிமனப பிரதிபலிபபம்வ. 
அ ர சி ய ல  க ட டு ம ர க ள 
்வ ர ல ா ற் றிமனத்  தன்னுள 
்காண்டைம்வ. ஆடசியாளரகளின் 
மனநிமலயிமனக் கூறுபம்வ. 
இவ்்வாறு கடடுமரகள பல 
ப ரி ம ா ண ங க ம ள க் 
்காண்டிருபபதால அ்வற்றின் 
முக்கியத்து்வம ்வலுப்பறுகிறது. 
ஆறு  தமல ப பு களில  3 8 
கடடுமரகமள ்ஜயராணி 
்வாசகரகளுக்கு அளித்திருக்கிறார. 
த ம ல ப பு பாரதி புத்தகாலயம  ரூ 210
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்வரிமசபபடுத்தபபடடிருபபவத ஆழந்த 
்பாருளுமடையது. குழந்மதகளில ்தாடைஙகி, 
அ ்வ ர க ள  ் த ா ழி ல ா ள ர க ள ா க 
உருப்பறுகின்றனர. 

குழந்மதகள காபபகஙகள குறித்த பகுதியில 
நாடடில இத்தமகய காபபகஙகளிலும, அஙகு 
அமடை படடி ரு க் கு ம  கு ழ ந் ம த க ளின் 
எண்ணிக்மகயில தமிழகம முதன்மமயாக 
உளளது என்பது அதிர்சசியளிபபது. அயல 
ம ாநிலக்  குழ ந்மத கமள இன்்னாரு 
மாநிலத்திற்குள அனுமதிக்கக்கூடைாது என்ற 
சடடைபபிரிவிமனவய அறியாத கா்வல துமறயின் 
நிமலமயயும ்ஜயராணி பதி்வாக்குகிறார. 
குழந்மதத் ் தாழிலாளரகளால அ்வரகள கலவி 
்பறு்வது தமடைபடு்வதுடைன் ் பரிய்வரகளுக்கான 
வ்வமல ்வாய்பபுகளும  பறிக்கபபடுக்கின்றன., 
வி ம ள ்வ ா க ,  அ க் கு ழ ந் ம த க ளி ன் 
தமலமுமறயானது அவத அ்வலத்திற்கு 
உளளாகலாம என்ற மாறுபடடை கருத்து 
சிந்திக்கவும தூண்டுகிறது. சர்வவதச சடடைம 
18்வயது்வமர அ்வரகமள குழந்மதகள என 
்வமகபபடுத்தினாலும, இந்திய நாடடின் 
சடடைம 1 4ஆண்டுகள என அதமன 
்வமரயறுத்துளள முரமணயும ்ஜயராணி 
பதி்வாக்குகிறார. காபபகஙகளில நடைந்வதறும 
பல முமறவகடுகள,, குறிபபாக இளம இருபால 
சிறாரகளுக்கு இமழக்கபபடும பாலியல 
அத்துமீறலகமளயும வ்வதமனயுடைன் பதிவு 
்சய்துளளார. படடைாசு ்தாழிற்சாமலகளில 
ப ணி பு ரி யு ம  கு ழ ந் ம த க ள  ம ற் று ம 
்தாழிலாளரகள குறித்த கடடுமர இந்திய, சீன 
்தாழிற்சாமலகளின் நிமலமய ஒபபிடடு 
எழுதபபடடுளளது. எத்தமகய்தாரு வ்வதியல 
்பாருடகமளக் மகயாளுகிவறாம, அ்வற்றின் 
தன்மம என்ன வப ான்ற  த க்வலகள 
்தாழி்வாளரகளுக்கு தரபபடு்வதிலமல. அபபடி 
தரபபடடைால அ்வரகள அஞ்சி வ்வமலக்கு 
்வரமாடடைாரகள என்பவத உண்மம நில்வரம. 
இத்தமகய அறியாமமயினால பல விபத்துகள 
நடைக்கின்றன. மாசுக்கடடுபபாடு விதிகள 
ஒலியளம்வக் குமறத்ததால, ்வாணவ்வடிக்மக 
்வமககள அதிகமாக உற்பத்தி ் சய்யபபடுகின்றன. 
இ்வற்றின் அறிமுகத்திற்குப பின்னவர 

விபத்துகளின் எண்ணிக்மகயும அதிகரித்துளளன 
என்பதும மற்்றாரு அதிர்சசியான தக்வல. 
எந்த நிறு்வனமும (சில்வற்மறத் தவிர) காபபீடு, 
மருத்து்வ ்வசதிகள, கழி்வமற என அடிபபமடை 
்வசதிகமளக் கூடை ் தாழிலாளரகளுக்கு அளிக்க 
முன் ்வரு்வதிலமல என்பது உளளிடடை பல 
சடடை விதிகள, அரசு அதிகாரிகளின் அலடசியம 
என இபபகுதி இ்வரகள குறித்து ஆழமாகப 
வபசுகிறது. சாதி, சமூகம, சூழலியல என்ற 
தமலபபுகளில பலவ்வறு ் சய்திகமள அ்வற்றின் 
பின்ணனிவயாடு தருகிறார ்ஜயராணி. 
சூழலியலில குறிபபிடைபபடை வ்வண்டியம்வ 
கூடைஙகுளம வபாராடடைமும, திருபவபர 
கண்டிமக கி ர ாமத்தில  ்வனபபகுதி 
அழிக்கபபடடு அபபகுதி பன்னாடடு 
நிறு்வனத்திற்கு தாமர்வாரக்கபபடடைதுடைன், 
தாழத்தபபடடை மக்களுக்கான வமய்்சசல நிலம 
பறிக்கபபடடைதும. கூடைஙகுளம வபாராடடைம 
எவ்்வாறு மத்சசாயம பூசபபடடு திமச 
திருபபபபடடைது என்பதமனயும அ்வர விளக்கத் 
த்வறவிலமல. புவி்யஙகும இத்தமகய 
எ ளி வ ய ா ரி ன்  ்வ ா ழ ்வ ா த ா ர ங க ள 
அ ழி த் ் த ா ழி க் க ப ப ட டு  அ ்வ ர க ள 
புரடசிக்காராரகளாக்ச சித்தரிக்கபபடடு 
ஒடுக்கபபடு்வதும காலந்வதாறும நிகழந்து 
்வருகின்றன. பிவரசில நாடடின் ஏக்கர 
மா்வடடைத்தில அவமசான் காடுகமளக் 
காபபாற்றப வபாராடி படு்காமலக்குளளான 
சிக்வகா ் மண்டிஸ் உளளிடடை எண்ணற்வறாமர 
உலகம ்மௌனமாகப பாரத்துக் ்காண்டு 
மடடுவம உளளது. அ்வமரப படு்காமல 
்சய்வதாமர மக்கள அறி்வாரகள. ஆனால 
சர்வ்வலலமம ்பாருந்திய அரசுக்கு அ்வரகள 
‘அமடையாளம ்தரியாத நபரகளாகி‘ 
விடடைனர.

சாதி என்னும தமலபபு தலித் மக்களுக்கு 
்தாடைரந்து இமழக்கபபடடு்வரும அநீதிகமளப 
படடியலிடுகிறது. வமல சாதி ்வரக்கத்தினர 
சடடைஙகமளயும, விதிகமளயும எவ்்வாறு 
து்சசமாகக் கருதுகின்றனர என்பதும இதில 
ப தி ்வ ா கி யு ள ள து .  ம ல ம  அ ளளு ம 
்தாழிலாளரகள குறித்த கடடுமரயும 
க்வனிக்கத்தக்கது. இது குறித்த ்பஜ்வாடைா 
விலசனின் கருத்திமனயும ்ஜயராணி 
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பதிந்துளளார . அ்வரது கடடுமர சில 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர கால்சசு்வடில 
்்வளியானது. இதுவும ஓர முக்கியமான 
கடடுமரயாகும. ஆண்வக்்காமலகமளயும 
படடியலிடடுளளார ்ஜயராணி. இம்வ 
குறித்த கிராம பஞ்சாயத்துகளின் பாரம்வ, 
சமுதாயத்தின் பாரம்வ, ஊடைகஙகளின் 
நிமலபபாடு என பறம்வப பாரம்வயாக இது 
விரிகிறது. மனித உரிமமகள தமலபபில 
்வா்சசாத்தி அத்துமீறலகள பற்றிய கடடுமர 
குறிபபிடைத்தக்க ஒன்றகும. பழஙகுடி மக்களின் 
மீ து  நி க ழ ந் வ த றி ய  ்வ ன் மு ம ற க ள , 
்வன்்காடுமமகள அ்வரகள மனதில 
ஆழ்வடுக்களாக நிமலத்துளளன. அரசு 
இயந்திரத்தின் அத்தமன அஙகஙகளும இதில 
பஙவகற்றன. இது குறித்து பாரதி புத்தகாலயம 
2017இல நாற்பது பக்கஙகள அடைஙகிய A War 
cry of the lost என்ற நூலிமன ஆஙகிலத்தில 
்்வளியிடடுளளது. தமிழக பழஙகுடி இனமக்கள 
அமமபபின் தமல்வர வதாழர பி.சண்முகம 
அதமன ்தாகுத்துளளார. இதுவும ்வா்சசாத்தி 
நிகழவிற்கு சிறந்த ஆ்வணமாக விளஙகுகிறது. 

‘டைாஸ்மாக்’ தமலபபில அளிக்கபபடடுளள 
தரவுகள தமலசுற்ற ம்வபபம்வ. நாடடின் 
முதல ஐந்து லாபமீடடும துமறகளில ஒன்றாக 
டைாஸ்மாக் உளளது எனத்து்வஙகி நாடடில மது 
அருந்துவ்வாரிலும இரண்டைாம இடைம 
த மி ழ க த் தி ற் வ க  எ ன் னு ம  த க ்வ ல 
வ்வதமனயளிபபது. மதுபபழக்கம என்னும 
வநாய் பதின்ம்வயது்ச சிறு்வரகள ்தாடைஙகி 
சமூகத்தின் பல சீரழிவுகளுக்கு எவ்்வாறு 
காரணியாகிறது என விரி்வாக ்ஜயராணி 
கூறுகிறார. எக்கடசி ஆடசியிலிருபபினும 
அ்வரகளுக்கு ்நருக்கமாக இருக்கும மது 
ஆமலகளின் முதலாளிகள, அ்வரகளது பின்ணனி 
என பல தக்வலகள இக்கடடுமரயில உளளன. 
அரசு, டைாஸ்மாக் ஊழியரகளுக்கு இலக்கிமன 
நிரணயம ் சய்து குடிமக்கமள ‘குடி‘ மக்களாக 
ம ா ற் ற ம  ் ச ய் து  ் க ாண்டி ரு க் கு ம 
அ்வலத்திமனயும குறிபபிடுகிறார. முக்கியமாக 
இதனால ஏற்படும மனித்வள இழபவப 
தமலயாய வபரிழபபு என்றும பதி்வாக்குகிறார.
உறவுகளும ்காமலகளும கடடுமர நடைபபு 
கால ஆண், ்பண் உறவுகளுக்குள நிகழும 

சிக்கலகமளக் குறித்து அலசுகிறது. திருமண 
உறவுகமள மீறிய இத்தமகய உறவுகளுக்கான 
உளவியல பாரம்வமயக் ்காண்டுளளது. 
இதமன ஆண், ் பண் பாகுபாடின்றி இதற்கான 
தீ ர வி ம ன  வ ந ா க் கி  ந க ர ்வ வ த 
்பாருத்தமானதாகிறது எனவும இது 
்வ லி யு று த் து கி ற து .  ஆண் களு க் க ா ன 
சுதந்திரத்திமன இபவபாது ்பண்களும 
எடுத்துக் ் காளகிறாரகள என இது முடிகிறது. 
்கௌர்வக் ்காமலகள எவ்்வாறு ்சய்தியாக 
மடடுவம கருதபபடுகின்றன என்பதும, அது 
சமூகக் ்காடுமமயாக, அ்வலமாக எடுத்துக் 
்காளளபபடு்வதிலமல என்பதமனயும அ்வர 
்தளி்வாக மாறுபடுத்திக் காடடுகிறார

சாதி மறுபபுத் திருமணஙகள குறித்த 
கடடுமர ்கௌர்வக் ்காமலகள என 
கமபீரமாக்ச ்சாலகின்றனர. குடுமபப 
்பருமமமய ்பண்கள குமலபபதாகக் கூறி 
இவ்்வாறான படு்காமலகள அரஙவகறுகின்றன. 
மனித இனத்தில காதல என்பது தவிரக்கவியலாத 
ஓர அஙகம . அதமன தடுத்திடை தனி 
்வழக்குமரஞரகமள நியமிபபது. வபாதிய 
விழிபபுணரவிமன ஏற்படுத்து்வது, மகளிர 
கா்வலரகளுக்கு கூரவநாக்கு பயிற்சி அளிபபது 
வபான்ற பல பரிந்துமரகள இக்கடடுமரயில 
வி்வாதிக்கபபடுகின்றன. வபாக்கு்வரத்துக் 
கழகஙகளின் நிமல, ஆமனி வபருந்து 
இ ய க் க ங க ள  கு றி த் த  ப தி வு க ளு ம 
க்வனிக்கத்தக்கம்வ. ்சன்மன மாநகர 
எலமலக்குள அம்வ இயக்கபபடைக் கூடைா்தன்ற 
விதி எத்தமன சாமானியனுக்குத் ்தரியும. 
இருபபினும அரவச தனியார டிரா்வலஸ் 
வபருந்துகளுக்கு தனி வபருந்து நிமலயம 
அமமத்துக் ்காடுத்துளள முரமணயும 
கூறு கி ற ா ர .  இன்னும  தீண்டை ாம ம , 
தலித்துகளுக்கான நிதி ஆதாயஙகள என 
கடடுமரகள அமனத்துத் தமலபபுகளிலும 
இடைம ்பற்றுளளன. இம்வ அமனத்துவம 
ஆழமாக வி்வாதிக்கபபடை, க்வனத்தில 
்காளளபபடைவ்வண்டியம்வ. இதுதான் சிறந்தது. 
இதுவ்வ முக்கியமானது என இ்வற்மற 
்வமகபபபடுத்திடை முடியாது. நாடடில நிலவும 
இ ன்னு ம  எண்ண ற் ற  மு ரண் க ம ள , 
சாமானியரகளுக்கான அலலலகமள, உரிமம 
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மீறலகமள அ்வர எழுத எண்ணியிருந்திருக்கலாம. 
நூலின் அளவு கருதி அம்வ சுருஙகியுமிருக்கலாம. 
விளிமபு நிமல மக்களின் பிர்சசிமனகள 
ஏராளம உளளன. அம்வ குறித்து சிந்திக்கும 
இத்தமகவயாருக்கு ஓய்விலமல, அ்வற்றிற்கு 
்வமரயமறகளுமிலமல. சமுதாயம எவ்்வளவு 
உயரந்த கலவி அறிவு ்பற்றிருந்தாலும 
மனதின் ஆழத்தில சாதி என்னும கசடு 
அகற்றவியலாத கழி்வாக வதஙகிப படிந்துளளமத 
தனது முன்னுமரயில அ்வர சற்று வ்வதமனயுடைன் 
குறிபபிடடைாலும, தனது பணி மீதான பிடிபபும, 
அதன் ்வாயிலாக தன் எண்ணஙகளுக்கு, 
கருத்துகளுக்கு ்வடிகாலாக, ஒரு ்்வளியாக, 
தளமாக நிருபர என்னும அமடையாளம 
திகழ்வது அ்வருக்கு உ்வபபானதாக உளளது 
எனவும குறிபபிடுகிறார. இக்கடடுமரகமள 
அம்வ எழுதபபடடை காலத்திமன க்வனத்தில 
்காண்டு ்வாசிக்கவ்வண்டும. 

்ஜயராணி இந்தியா டுவடை உளளிடடை 
இதழகளில பணியாற்றிய்வர. ்பண்ணிய 
்சயற்பாடடைாளர. சாதியம, மத்வாதம, 
விளிமபுநிமல மக்கள ஆகியன குறித்து 
்தாடைர்சசியாக எழுதி்வருப்வர .  சாதி 
ஒழிபபிமன தனது குறிக்வகாளாகக் ்காண்டு, 
அமவபத்கரிய, ்பரியார கருத்தியமல 
அடிபபமடையாகக் ் காண்டு தனது எழுத்துக்கள 
்வாயிலாக ்சயலாற்றி ்வருகிறார. இதழகள 
குறித்தும, ்சய்தித்தரவுகள குறித்தும தனது 
மாற்று நிமலபபாடடிமன வபசுப்வர. இ்வரது 
பமடைபபுகளில ஜாதியற்ற்வளின் குரல என்ற 
நூல குறிபபிடைத்தக்கது. ஆழந்த சமூக 
அக்கமறயுடைன் பல அ்வலஙகமள வ்வதமன 
்தானிக்க இக்கடடுமரகமள ்ஜயராணி 
உரு்வாக்கியிருக்கிறார .  பல பகுதிகள 
்வாசிபவபாருக்கு அதிர்சசியிமன அளிபபம்வ. 
நாம அன்றாடைம ஊடைகஙகளில படிக்கும, 
பாரக்கும ்சய்திகளுக்கும உண்மமக்குமான 
இமடை்்வளி எவ்்வளவு ்பரிது என்று 
்வாசகரகள இதன் ்வாயிலாக உணரந்து 
்காளளலாம .  ்சய்திகமள எவ்்வாறு 
பிரித்தறிந்து ்காளள வ்வண்டும என்பதும, 
இத்தமகய தமலபபுகளில ஆய்வு வமற்்காளளும 
மாண்வரகளுக்கு சிறந்த மகவயடைாகவும இது 
பயனாகும. சுடடைபபடடுளள சடடைபபிரிவுகள 

சாரந்த ் ஜயராணியின் புலமம வியபபளிபபது. 
அது இத்தமகய பிர்சசிமனகள குறித்த ஆழந்த 
அ்வதானிபமபயும அ்வரது உளளாரந்த 
ஈடுபாடடிமனயும ்தளி்வாகக் காடடுகிறது. 
தனது பணி குறித்த ்பருமிதமும, அவத 
தருணத்தில அறவுணரவும ்காண்டை்வர. 
எனவ்வ, அ்வரது ்சய்திகள தனித்தன்மம 
் க ாண்டைம்வ ய ா க  து ல ங கு கின் றன . 
வமலடமடையின் நிறம, கூறபபடடுளள 
்சய்திகளின் தன்மமமய்ச சுடடிக்காடடும 
ஆழமான குறியீடைாகிறது. பர்வலான தரவுகள, 
அதற்கான ்பாருத்தமான விதிகள என 
இ த் ் த ா கு ப பி லு ள ள  க ட டு ம ர க ள 
்தாகுத்தளிக்கபபடடுளளன. தடமடையான 
்சய்திகள வபாலலலாது சமுதாயத்தின் மீதான 
உணரவுபூர்வமான பதிவுகளாக இம்வ 
அளிக்கபபடடிருபபதால ்வாசகரகள குறிபபாக 
உயரகலவி, கலலூரி மாண்வப பரு்வத்தினருக்கு 
இந்நூல பர்வலாக அறிமுகபபடுத்தபபடுதல 
நலலது., கூடுதலாக, துமற ்வலலுனரகள, துமற 
சாரந்த கள்ச ்சயலபாடடைாளரகள என 
அ்வரகளது கருத்துகமளயும, வநரகாணலகமளயும 
இமணத்தளித்திருபபது கடடுமரகளுக்கு ்வலு 
வசரக்கிறது. இந்நாளின் அரசியல சூழலில 
இவ்்வாறான ்தாகுபபுகமளயும இலக்கிய 
நூலகவளாடு இனஙகண்டு இமணவகாடுகளாக 
்வாசகரகளிமடைவய அறிமுகபபடுத்திடை 
உத்திகமள நாம ்வகுத்தல அ்வசியம. இது  
உரு்வாகும தமலமுமற சமுதாயத்தின்பால 
அக்கமறயும, பிடிபபும ்காண்டைதாக 
மடடுமன்றி  ப ர ந் த  ப ா ரம்வமயயும 
்காண்டைதாக அமமந்திடை ் பரிதும பயனாகும.   

 எது நடைந்தவதா அது நன்றாக நடைந்திருபபின் 
இந்நூல எழுதபபடடிருக்க வ்வண்டிய சூழவல 
உரு்வாகியிருக்காது என்ற ்தானியிமன 
இத்தமலபபின் ்வாயிலாக ்வாசகரகள 
உணரலாம. இதுவ்வ ் ஜயராணியின் விமழ்வாக, 
வ்வடமகயாக இருந்திருக்கக்கூடும. பாரதி 
புத்தகாலயம இந்த நூலிமன ் ்வளியிடடுளளது 
சமூக அ்வலத்தின் இத்தமகய கூறுகமள 
்்வளி்சசமிடடுக் காடடைவ்வண்டும பதிபபகத்தின் 
வநாக்கத்திமன வமலும உறுதியாக்குகிறது.



உன்ரன உளநள ரவத்துவிடடு
ஜவளியில் பூடடிக்ஜ்ாளகிைாய்..
பின்பு நீநய ஜவளியில்
ஜதாரலந்துவிட்டதாய் ஜசால்லி
தீவி்ரமாய் உன்ரன
நதடிக்ஜ்ாண்டிருக்கிைாய்...
உன் முதுகில் எப்நபாதும் ஜதாங்குகிைது
நிரைவுைாத மு்ரண்்ளின்
மூடர்ட்ள...
உன் கி்டங்கிலிருக்கும்
தானியக் குதிர்ளில்
்ருகும் வாசமடிப்பதாய்
பு்ா்ரளிக்கிைாய்...
உள நுரழந்து பாரத்தால்
உனது ்ளஞ்சியங்்ஜளங்கும்
நி்ரம்பி வழிகிைது
புதிய ஜேல்மணி்ளின் வாசம்...
உன் ஒப்பரன அரை்ளில்
பிணத்தின் வார்டயடிப்பதாய்
பிதற்றும் நபாஜதல்லாம்.
உன் மா்டங்்ஜளங்கும் தவழந்து வருவது
அத்தர வாசம் மடடுநம...
உன் ்னி்ரள பறித்து
தூ்ரத்தில் வீசிவிடடு
மலடடு ம்ரஜமன்று உன்ரன அறிவித்து
பசசாதாபம் நதடுகிைாய் ..
உனது அரையின் சாவிரய
நவண்டுஜமன்நை ஜதாரலத்துவிடடு
பூடடு்ரள உர்டத்து
திைக்்ச ஜசால்லி ஜ்ஞ்சுகிைாய்
உர்டக்்ப்பட்ட அரைக்குள
உன்ரன ரவத்து பூடடிவிடடு
்ர்சியமாய் ஜவளிநயறும்
உத்தி்ரளத் நதடுகிைாய்...
நீ ஜவற்றி ஜபற்ை பின்னும்
முடிவுைா மு்ரண்்ளுக்குள புரதந்து
ஓயாமல் து்ரத்தும்
்்டந்த ்ால ்சப்பு்ளிலிருந்து
மீண்ஜ்டழ முடியாமல்
ஜதாரலத்துவிட்ட ்னஜவான்றின்
விசும்பலின் பின் தான்
இன்னமும் ஓடிக்ஜ்ாண்டிருக்கிைாய்...

கனவின் விசும்பல
்ந்துரு ்கவிலத்கள்
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அதிகவாரஙகள் 
பிடுஙகிக்கவாணைது

சபிக்்ப்பட்ட
ஏவாளின் நிரவாணத்ரத 
அணிந்தபடி 
அ்ரச ம்ரத்தடியில் உைங்குகிைது
்ரழக் கூத்தாடியின் குழந்ரத...
ந்ாணிப்ரபயின் 
ஈ்ரத்தில் ஜேளியும்
அப்பிளரளயி்டமிருந்து
அது பிைப்பதற்கு முன்நப 
அதி்ா்ரங்்ள
பிடுங்கிக்ஜ்ாண்்ட ஆர்டரய 
தன்நபாக்கில் வடிவரமத்துக் ஜ்ாண்டு
்ாற்றிலிருந்து 
ஜமல்ல இைங்குகிைது
நபாதியின் 
பழுத்த இரலஜயான்று...!

2

்மைளனமைவாய் உதிரும 
துளிகள் 

சுற்றிச சுற்றி வந்தமரும் 
அரவ்ரள 
அவற்றின் நபாக்கிநலநய 
விடடுவிடுங்்ள
இன்னும் சில நே்ரம்தான்... 
அரவ அப்படிநய 
இருந்துவிடடுப் நபா்டடும்..
அவனி்டம் எரதத் நதடிவந்தநதா
அரத எடுத்துக்ஜ்ாண்டு நபா்டடும் 
அதனால் அவனுக்ஜ்ாரு
வருத்தமுமில்ரல...
அவன் மீதான உங்்ளின் ்ரிசனத்ரத
விரழந்து ்ாடடிக்ஜ்ாளளவும்
அவனி்டமிருந்த ஜேருக்்த்ரத 
எல்நலாஜ்ரதிரிலும் ஜவளிப்படுத்தவும் 
அவனது பிளந்த உதடடுக்குள 
பிரியமு்டன் 
நுரழந்து திரும்பும் அவற்ரை 
ஜோடிக்ஜ்ாருமுரை வி்ரடடிவி்ட
பி்ரயத்தனப்ப்டாதீர்ள...
இன்று ஓயாமல் 
அவன் பற்றிய ஜபருரம நபசும்
உங்்ளின் ஈ்ரச ஜசாற்்ளும் 
அவன் நத்ம் சூழந்து 
ஜமாய்க்கும் ஈக்்ரள 
பரிவு்டன் வி்ரடடிடும் 
உங்்ளின் ்்ரங்்ளும்தான்
அவனது ம்ரணத்தின் முன்புவர்ர
விஷமூறிய ோவின் வசவு்ளாலும் 
துந்ரா்ம் படிந்த வி்ரல்்ளின்
்ாடடிக்ஜ்ாடுத்தல்்ளாலும்
அவன் வாழவின் 
ஜவளிசசம் சூழந்த பக்்ங்்ளில்
இருரள ்விழத்து ரவத்திருந்தது 
என்பரத
எவர அனுதாபங்்ரளயும்
எதிர நோக்்ாமல் 
ஓரச்ளின்றி
அவனுக்்ா்நவ மடடும்
ஜமளனமாய் உதிரக்கும்
சில ்ண்ணீரத்துளி்ள அறியும்... 
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அமமைவா 
அம்மா மரைந்த ோளில்
வழக்்மாய் விரும்பியணியும்
நசரலயு்டநன
அனுப்பி ரவக்்ப்பட்டார...
விடடுக்ஜ்ாடுத்த உைவு்ளால்
பிடித்தரத ஜவளிசஜசால்லாமல்
பி்ரசசிரனயின்றி 
பிரித்துக்ஜ்ாளளப்பட்டது 
அம்மாவின் ேர்்ள...
ஆளுக்ஜ்ான்ைாய் எடுத்துக்ஜ்ாளள 
ேல்ல பு்டரவயில் இ்ரண்டு
அம்மாவுக்கு பாஜ்டடுத்த
நவரலக்்ாரியின் 
பங்குக்கும் த்ரப்பட்டது...
அ்ரக்கு பார்டர பு்டரவயும்
தடித்த ்ண்ணாடியும் 
ஜவற்றிரலப் ஜபடடியும்
தவசம்நதாறும் 
அம்மாவின் நிரனவாய்
தவைாமல் ரவத்து வழிபாடு ே்டக்கும்...
பு்டரவ ரேந்த ோளில்
உைவு்ளும் சுருங்கியிருக்்
்ண்ணாடி மடடுநம 
பர்டயலின் அருந் இருந்தது...
பரழயவற்ரை ஒழித்த ோளில்
்ண்ணாடியும்
்ாணாமல் நபா். 
இப்நபாஜதல்லாம்
அம்மாவின் நிரனவு ோளில்
சுவற்றிலாடும் ப்டம் மடடுநம
ச்டங்குக்்ாய் 
இைக்கி ரவக்்ப்படுகிைது...
அம்மா பயன்படுத்திய 
அர்டயாளங்்ள
ஒவஜவான்ைாய் உதிரந்துநபா்
இப்நபாது.... 
அம்மாவின் ஞாப்மாய் 
நிரனவில் இருப்பது
அம்மா மடடுநம...!

உடைந்து கிைககும 
கவாலம

ஒப்பர்டத்த மண்ரண
பாழ நிலமாய் சிரதத்து ஜசல்பவனின்
கிரீ்டத்தில்
ஜ்ாப்பளித்து துடிக்கிைது
ஒதுங்் இ்டம் தந்தவனின்
இதயம்...
ஜசதுக்குவான் என்று 
ேம்பி ஒப்பர்டத்த உளி்ளில்
ஜ்ாடுத்தவனின்
சரதத் துணுக்கு்ள..
நவழஜமன முன்வந்து நின்ைதில்
தூக்கிசசுமப்பாஜனன
வனத்ரத வாரிக்ஜ்ாடுத்தபின்
அசல் உருமலில் 
குர்்ள ேடுங்குகின்ைன 
நீளும் தும்பிக்ர்யிலிருந்து 
முரளக்்த் துவங்குகிைது
நவ்டம் நபாரத்திய 
ஓோயின் ஜ்ாடும் பற்்ள...
வஞ்ச்ரன 
நீ்ரா்ட அனுமதித்ததில்
அவன் குளித்ததும் 
வீணாய் இரைத்ததும் நபா்
்லக்கி விடடு ஜசன்ை குளத்தில் 
விரைத்து மிதக்கும் 
மீன்்ளின் ்ண்்ளில்
உரைந்து கி்டக்கிைது
எப்நபாதும் மீட் முடியாத
ஏமாந்தவனின் ்ாலம்...
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அசு்ரக் ்ாற்ரை இழுத்து வந்து 
முரளக் ்ாலில் ்டடிப்நபாடடு 
ம்ரங்்ளின் படடுப்நபான சுளளி்ரள 
ஒடிப்பதுநபால் 
சூரிய ்திர்ரளயும் ஒடித்துக் ்டடி ரவத்து 
்்டரலக் ்மண்்டலத்தில் ஊற்றி 
ச்தரமிணிக்குத் தந்து 
ஆயுள முழுவதும் அனுபவித்துக் ஜ்ாள 
என் தவம் ்ரலநயல் எனச ஜசால்லி 
ர்நீட்ட எட்டாமல் நபாய் விட்ட வானத்ரத 
எடடுர்யில் 
்ால்நீடடிக் ்ருநம்ப் ஜபாதியில் 
அமரந்திருந்த அவரவப் பாடடிரய
குசலம் விசாரித்து வந்த ்ாலம் அது  
அரவ அப்நபாது ேமக்கு ஜசாந்தமாய் இருந்தன 
ேம்  நிரனவு்ளுக்குளளும் 
எண்ணும் எழுத்தும் இ்ழாது ்ாத்திருந்த 
்ண்முன்நன 
ேம் ர்மாறி நபானஜதன்நன 
சந்ரத முதலாளி்ளின் 
்ர்டச ச்ரக்கு ஆனஜதன்நன

ப்ரதிபா ஜெயச்சந்தி்ரன்
 கவிதைகள்

்கவிலத
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படுக்ர்யில் சிதறி விட்ட
ரபக்்ாரசப் பத்தி்ரமாய் எடுத்து ரவக்கும் அம்மா 
ஓ்ட ஒரு மூசசு உளளிழுக்் நவஜைான்று 
பாடுப்டர வாழவு ப்ற்றின்றி ே்டக்ர்யிநல
்ாடு்டுஞ்சூடு ்ாலாை ஓய்ந்திருக்் 
்ண்டு  ்ளம்நதடி ்ண்ணயரந்த நவரளயிநல 
்ாணாமல் நபாய்விட்ட வாழவுதரனத்  
நதடி எடுத்துரவக்் இன்று நீ இல்ரல அம்மா .

விரித்த புத்த்த்தில் 
விழி திைக்கும் எழுத்துக்்ள 
பாரரவ தவள படி இைங்கும்  எனக்குளநள 
அழுக்கின்றி குளித்துவிடடு 
அ்ாலத்தில் ஜவளிநயறும் 
பாழும் பழும்ரக்
கிணற்று நீர்ரச சுத்தமாக்கி

நீந்ராடும் ்ாலத்தில் 
பாசாங்கு படித்துரை்ள 
நவந்ராடு பிடுங்கி ஜசல்லும் 
எரன ஜவன்ை ்ளிப்பில்
நீர வற்றிப் நபான பின்நன 
நின்று நிரல தடுமாறும் படித்துரை 
தன் பாசாங்கு அழித்து  - 
இங்ந் குடர்டக்குழி நீரில் 
குண்டி ்ழுவிச ஜசல்லும் 
வாழநவ நி்ரந்த்ரமாய்

வழித் துரணக்கு அரழத்து வந்த 
வாரழப் ஜபாடி மடர்ட 
வா்ான ஊறு்ாய் ஊறுங்்ாயா் 
உம்ரமத்ஜதார் எண்ணும்ரம ஆ் 
வா்ரா வழிஜேடு் குவாட்டரஸ் 
கூரத்த மதி குதை லிகிதக் ்டடி்ரண்டு
சீ்ரான வாழவுதரனச சீ்ரற்று சிரதத்துவிட்ட 
மாமதுர்ர ோ்்ராெனுக்கு 
ோரள மற்றுஜமாரு ோநள!
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பி. மதியழகன் கவிதைகள்
நதரவரயக் ்ருதி 
்ாலமாற்ைத்திற்ந்ற்ப 
சில ஜசாற்்ள 
பயன்பாடடில் வரும். 
அப்படி வந்த ஒரு ஜசால் 
முழுப்ஜபாருளின் பரிமாணத்து்டன் 
சுழன்று வ்ரவில்ரல. 
ஆனாலும் அந்தச ஜசால் 
எடுத்துக் ஜ்ாளளப்படடிருக்கிைது 
ஒரு அர்டயாளத்து்டன்.
நிரைய ேபர்ள 
ேமக்்ானதில்ரல 
நவறு ேபர்ளுக்்ானஜதனும் 
ஜதளிவு்டநனநய பயணிக்கிைார்ள. 
அசஜசால்லுக்குரியவர்ள 
மரழ ோளில் 
முழுதும் பாது்ாப்பற்ை 
ம்ரங்்ளினடியில் நிற்பவர்ரளப்நபால, 
உ்டலில் ஏதாவது ஒரு உறுப்ரப 
இழந்தவர்ரளப்நபால 
ஊர்ரவிடடு 
ஒதுக்குப்புைமாய் நிற்பவர்ரளப்நபால 
முற்றுமுழுதும் குடிரச்ளில்
அழுக்்ர்டந்து கி்டப்பவர்ரளப்நபால
எத்தரன ஜசாற்்ள 
மாறிக்ஜ்ாண்்ட நபாதிலும் 

்கவிலத

அப்படித்தான் அவர்ள மனதில் 
பதிந்து கி்டக்கிைது, 
அசஜசால்ரலச 
ஜசால்பவர்ளுக்கும் 
ஜசால்லிக்ஜ்ாளபவர்ளுக்கும் 
நவறுநவைாய்த்தான் பதிவாகிைது.
அந்தச ஜசால் 
நபரி்டர ்ாலத்தில் 
முன்்ளப் பணியாளர்ளின் ஜசயல்பாடர்டப்நபால 
ஜேகிழவு்டனும் நேரரமயு்டனும் -
யுத்தத்தில் முன் ்ள வீ்ரர்ளின் 
ர்்ளில் பற்றியிருக்கும் 
்த்திநபால 
வீறு்டனும் விநவ்மு்டனும் 
வீசசாய்ப் பதியநவண்டும். 
இல்ரலயாயின் 
பூஞ்ரசயாய் 
ஜவம்பி விழும் பிஞ்சு்ளாய் 
ஜதன்னங்குறும்ரபயாய் 
பப்பாளியின் 
ஜபாய்ப்பூவாய் 
நீரத்துப்நபாகும் 
சாதியற்ைவர்ளின் கு்ரலாய் 
ஜதறிக்் நவண்டும் 
வீரியமு்டன் அந்தச ஜசால்.
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சங்்த்தில் பதிவான
*விசசிமரல நயா்ரம்
சங்்த் தரலவி நபால்
குறிஞ்சி நில மணமு்ரந்து
முல்ரல அரு்ரணய
மருதத்தில் பதிந்து
ஜேற் பயிரின் வாசரனயில்
மனம் ஜேகிழந்து
பசரல ப்டரந்து ்ாய்கிநைன்
ஆதவன் மனமி்ரங்்ா ்திர வீசசில்
வியரத்து ஜவந்தாலும்
உன் நிரனவரலயில்
நிலவாய்க் குளிரகிநைன்
என் நிரனவின் அரல வீசசு
ஜவளி்ள ்்டந்து
ே்ர வாழ உன்
மனரதத் ரதக்்ரலயா?
்ாதலா !என் தரலவா!
வில்நலாடு 
பரிநயறிவரும் வீ்ரரனப்நபால்
என் தகிப்ப்டக்கி
நமனி ப்டர நமவும் பசரல மரைய
எரன ஈன்நைார உரனயர்டய
நபரி்டர – ஜ்ாந்ரானா – ்ாலம் ஜசால்லி
ஜபாழுது்ள ்்டத்தி தர்டயாகி மறிப்பதனால்
உன் இருசக்்்ர வா்னத்தில்
எரனக் ்்டத்திச ஜசல்வாயா?
உரன எதிரநோக்கித் திரசபாரக்கும்
ம்டரவயான மங்ர் ோன்
 • விசசி மரல – பசரசமரல 
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ஆனால்
அவர்ளுக்குத் ஜதரிந்திருக்கிைது
அதற்ஜ்ாரு விரல இருக்கிைஜதன்று
நீங்்ள மகிழ கூத்தாடுகிறீர்ள
அந்தத் திருவிழாக்்ாலம் மறுபடியும் வருஜமன்று
அடுத்த திருவிழாவிற்குள
நீங்்ள அனுபவிக்கும் தவிப்பிற்குக் ்ா்ரணம்
்்டவுள தாஜனன்று நீங்்ள ேம்பிக்ஜ்ாண்டிருக்கிறீர்ள
்்டவுள என்ை அந்தச ஜசால்லின்
உற்பத்தித் திைன் என்னஜவன்று
அவர்ளுக்கு ேன்ைா்த் ஜதரிந்திருக்கிைது
மீண்டும் உங்்ள ர்்ளில்
பளபளக்கும் பாத்தி்ரங்்ளும்
கூ்டநவ ஆயுதங்்ளும் ஜ்ாடுக்்ப்ப்டலாம்.
ஆயுதங்்ள
உங்்ளின் பாது்ாப்ஜபன்று
நிரனத்து நீங்்ள மகிழவில் துளளலாம்
அரவ்ள
அவர்ளின் நிரலப்பிற்கும், பாது்ாப்பிற்கும்
ஒத்திரசவாய்
நீங்்ள நி்ழத்தப்நபாகும் கூத்துக்கு
பயன்ப்டப்நபாவது நீங்்ள அறியாதது
ஆனாலும்
எழுதப்ப்டப்நபாகும் நியதி
எங்கும் மிதந்து ஜ்ாண்டிருக்கின்ைன
மைந்துவிடந்டன் பாருங்்ள
இன்ஜனான்ரையும் ஜசால்ல
மைதி்ள எவவளவு வசதியாகிைது
எல்நலாருக்கும்
சங்கிலியில் பிரணக்்ப்பட்ட ோய்்ரளப்நபால்
அவர்ரளப் பின் ஜதா்ட்ர
அவர்ளின் மூரள்ள பதிந்த
நூல்்ளும் ரவக்்ப்ப்டலாம்
உங்்ள ர்்ளில்.
ர்்ள
அவர்ரள வணங்கிக் குரழயவுந்தான்.

உங்்ளால் முடிந்ததும் இது ஒன்று மடடும்தான்
உங்்ளால்தான் அவர்ள உருவாகிப் நபானார்ள
அவர்ள அந்த இ்டத்திற்கு
உங்்ளால்தான் அனுப்பி ரவக்்ப்பட்டார்ள
உங்்ளுக்குத் ஜதரிந்ததும் அந்த ஒன்றுமடடும்தான்
அந்தத் திருவிழாக்்ளில் நீங்்ள
மகிழ கூத்தாடுகிறீர்ள
அப்ஜபாழுது உங்்ள ர்்ளில்
பளபளக்கும் பாத்தி்ரம் ஒவஜவாருவரி்டமும்
ஜ்ாடுக்்ப்படுகிைது.
அந்தப் பாத்தி்ரங்்ளில் அவர்ளால்
உங்்ளின் விழி்ள ஜ்ஞ்சும் அரசரவப் பாரத்து
இடடுச ஜசல்கிைார்ள
அவர்ள இடடுச ஜசன்ைது ‘தானம்’ என்று
ஜசால்லித் திரிகிைார்ள
தானத்தின் இன்ஜனாரு ஜசால்ரல

3
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வாழக்ர் எனும்  புத்த்ம்
வாழக்ர் எல்நலாருக்கும்
எழுதப்ப்டாத புத்த்மா்த்தான் எதிரப்படுகிைது!
ஜவகு சிலர மடடுநம
ஜபயர எழுதித்ஜ்ாளகிைார்ள!
நவறு சிலர இறுதிவர்ர எரதயும்
எழுதாதவர்ளா்நவ இருந்துவிடுகிைார்ள!!
வாழக்ர் சிலருக்கு
்ட்டரமக்்ப்ப்டாத புத்த்த்தின் உதிரி   

      பக்்ங்்ளாய்
அோத்ரவானவர்ளா் தனித்திருக்் ரவக்கிைது!
வாழக்ர் சிலருக்கு
பக்் எண்்ள இல்லாத புத்த்ங்்ரளத் தந்து,
முதிர்ன்னி்ளா் நிறுத்திவிடுகிைது!!
வாழக்ர் சிலருக்கு மடடும்
சு வ ா ்ர ஸ் ய ம ா ன  சி று ் ர த த்  

      ஜதாகுப்பா் பரிசளிக்கிைது!!
வாழக்ர் நவறு சிலருக்கு,
விரல உயரந்த,  ஜபை முடியாத புத்தமா்
ஏங்்ச ஜசய்கிைது.
வாழக்ர் சிலருக்கு,
ஜபாைாரம ஏற்படுத்தக்கூடிய வர்யில்
உயரத்ர தாளில் அசசி்டப்பட்ட புத்தமா் இருக்கிைது!

வாழக்ர் ஒரு சிலருக்கு மடடுநம,
அழ்ான தரலப்ரபத் தந்து ்ண் இரமக்கிைது!!
வாழக்ர் சிலரின் புத்த்ங்்ரள
பாது்ாப்பான ஜ்டடி அடர்டயால் இரணத்து
எதற்கும் பயமற்ைவர்ளாக்குகிைது!!
வாழக்ர் சிலரின் புத்த்ங்்ரள
சா்சம் நிரைந்த மரம ோவலா் மாற்றி ரவக்கிைது!!
வாழக்ர் சிலரின் ்னவு்ரள 
வாரத்ரத்ளா்க் ்்டத்தி,
பக்்ங்்ரள நிரைக்கும்  வ்ரத்ரத அளிக்கிைது!
வாழக்ர் சிலரின் புத்த்ங்்ளின் அடர்ட்ரள
்வரசசியானதாக்கி, ர்யில் எடுக்் ரவத்து,
படிக்் முடியாததாக்கிச சிரிக்கிைது!!
வாழக்ர் சிலரின் புத்த்த்ரத எப்நபாதும் 
உளளங்ர்்ளுக்குள
்த்தப்பாய் ரவத்திருக்்ச ஜசால்கிைது!!
வாழக்ர் சிலரின் புத்த்த்ரத புனித நூல்்ளுக்கு 
இரணயா் மாற்றி
வணங்் ரவக்கிைது!!
வாழக்ர் சிலரிலும் சிலருக்கு மடடும்
மனரதயும், அன்ரபயும் பரிசுத்தமாய் திைந்து
்ாடடும் புத்த்ங்்ளாய் இருந்தி்ட ஆசீரவதிக்கிைது!!

வாழ்கதக எனும் புதைகம்்கவிலத

ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு
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’இந்துஸ்தான் யுனிலி்வர ்வாஙகியது. இந்த 
நிறு்வனமானது அ்மரிக்காவிலிருந்து 
பாதரசத்திர்வத்மத இறக்குமதி ்சய்து, 
ஓராண்டுக்கு சராசரியாக 900 கிவலா 
பாதரசத்மதபபயன்படுத்தி 16 வகாடிவய 20 
லடசம ் தரவமாமீடடைரகள தயாரித்து வமமல 
நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ்சய்து்வந்தது. இந்த 
உற்பத்தியினால ஏற்படடை கழிவுகமள மடடும 
அ ப ப கு தி யி லு ள ள  பூ மி க் க டி யி ல 
புமதத்துவிடடைது. புமதயுண்டு கிடைந்த 
பாதரசம நாளமடைவில பலகிபபரவி, அபபகுதி 
பலலுயிர மண்டைலத்மதவய நாசமாக்கிவிடடைது. 
இதன் பாதிபபு 2001 ல தான் ்காஞ்சம 
்காஞ்சமாக ்்வளி்சசத்திற்கு ்வருகிறது. 
அதன்பின்னர. சுற்று்சசூழல ஆர்வலரகள 
மற்றும ் பாதுமக்களின் கடும வபாராடடைத்தால 
இந்நிறு்வனம மூடைபபடுகிறது. சமூக - 
்பாருளாதார அளவில கடும  ஏற்றத்தாழவுமிக்க  
இ ந் தி ய ்ச சமூ க த் தில  க லவி  பயின்று 
உயரகலவிக்கு்ச்சலல ‘நீட’ எனும அநீதிமிக்க 
நுமழவுத்வதரம்வ 2016 முதல நாடு முழுக்கத் 
திணிக்கபபடடைதின் காரணமாக தமிழகத்தில 
அனிதா உளளிடடை 13 மாண்வரகமள  
இ து ்வ ம ர யி ல  இ ழ ந் தி ரு க் கி வ ற ா ம . 
பாடைத்திடடைத்தின் அடிபபமடையிலான வதரவில 
அதிக மதிப்பண் ்பற்றிருந்தும,’நீட’ 
வதரவின் அடிபபமடையிலான மதிப்பண்ணுக்கு 
முக்கியத்து்வம அளித்ததன் விமளவ்வ 
இதுவபான்ற தற்்காமலகளுக்கு காரணமாக 
அமமகிறது. எவ்வித விதிவிலக்குமின்றி, 
அமனத்து மாண்வரகமளயும  ஒவர வகாடடில 
சமமாக நிறுத்தி, மருத்து்வம பயில  ’நீட’ 
எனும வதரவிமன ்வலு்வாக திணித்ததற்கு 
சமூக நீதியற்ற மத்திய அரவச காரணம. 
பிரிடடிஷ அரசுக்கு எதிராக கிளர்சசியில 

பூஜ்ஜிய நேரம்
இந்நூலுக்கு வதாழர.ச.தமிழ்ச்சல்வன் 

அணிந்துமர ்வழஙகியிருக்கிறார. அ்வர 
இந்நூமலபபற்றிக் கூறுமவபாது,சமகால்சசமூக, 
அரசியல, பண்பாடடு நிகழவுகளின் மீது 
எதிரவிமன ஆற்று்வவதாடு மடடுமின்றி, 
அபபிர்சசமனகளின் மீதான சடடை ரீதியான 
்வாய்பபுக்கமளயும ,  ச்வாலகமளயும , 
சிக்கலகமளயும முன்ம்வத்து வி்வரிபபதாகக் 
கூறுகிற ா ர .  ப தின ான்கு  ்்வவ்வ்வறு 
தமலபபுகளின் கீழ இந்நூலாசிரியர மு.
ஆனந்தன் எழுதி பலவ்வறு இதழகளில 
்்வளி்வந்த கடடுமரகளின் ்தாகுபவப 
இந்நூலாகும. ஒவ்்்வாரு தமலபபின் கீழும 
குறிபபிடடுளள முக்கிய கருத்துக்கமள மடடும 
்வாசகரகளின் பாரம்வக்காக  கீவழ 
ம்வக்கபபடுகிறது.

பிரிடடிஷ இந்தியாவில, நாவடைாடி 
்காளமளக் குழுக்கமள அடைக்கு்வதற்காக 
1871 ல அமலபடுத்தபபடடைதுதான் குற்றப 
பரபபமர்ச சடடைம. இந்தியா முழுக்க 
இ ்ச ச டடை த் தின்  கீ ழ  2 1 3  ச ா தி க ள 
்காண்டு்வரபபடடைன. தமிழகத்திலும 
இ்சசடடைமானது 1911 ல அமலுக்கு்வந்தது. 
கு ற் ற ப ப ர ம ப ம ர வ ய  இ ல ல ா த 
குற்றபபரமபமரயாக திருநஙமககள மீதும 
இ்ச சடடைம ப ாய் ந்து   அ்வரகமளக் 
குதறு்வதாகக்கூறுகிறார. 1982 ல சுற்று்சசூழல 
குறித்த விழிபபுணர்வால ,  பாண்டஸ் 
நிறு்வனமானது அ்மரிக்காவிலிருந்து 
்்வளிவயறி,  தமிழகத்திலுளள மமலகளின் 
இள்வரசியான ்காமடைக்கானலில தனது 
்தரவமாமீடடைர தயாரிக்கும உற்பத்தி 
நிறு்வனத்மத து்வஙகியது. பின்னர இதமன 
ஆஙகிவலா-டை்சசு பன்னாடடு நிறு்வனமான 

நிகழ் அய்ககண்

நூல் அறிமு்கம்
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ஈ டு ப டு ப ்வ ர க ம ள 
அடைக்கு்வதற்காக 1923 ல 
்வ ங க ா ள த் தி ல 
்காண்டு்வரபபடடைதுதான் 
கு ண் டை ர ச ட டை ம . 
சு த ந் தி ர த் தி ற் கு பபி ற க ா ன 
காலத்தில அ்சசடடைமானது 
பல்வமகயாக உருமாறி இன்னும 
நாடு முழுக்க நீடித்து்வருகிறது.. 
இ்சசடடைமானது தனி மனித 
சு த ந் தி ர த் தி ற் கு ம , 
அ ர சி ய ல ம ம ப பு ்ச 
சடடைபபிரிவுகள 21 மற்றும 22 
க்கு எதிரானதாகும. இன்மறய 
புதிய ்பாருளாதாரக் ்காளமக, உலகமயம, 
தாராளமயம, காரபபவரட அரசியல மூலம 
சுரஙகஙகமள, மணல கு்வாரிகமள, கனிம 
்வளஙகமள எலலாம தனியாரும, ்பரும 
நி று ்வ ன ங களு ம  ் க ா ள ம ள ய டி க் க 
அனுமதித்துவிடடு ,  ்பண்மண ஒரு 
ச ந் ம த ப ் ப ா ரு ள ா க 
காடசிபபடுத்து்வமத்யலலாம ்மளனமாக 
ரசித்துவிடடு, இமதத்தடுக்கிவறன் பார என்று 
கூறி,குண்டைரசடடைத்மத தூக்கிக்்காண்டு 
அமல்வது அமணமயத்திறந்து விடடு, மீன் 
்வ ம ல ய ா ல  த ண் ணீ ம ர த் த டு க் க 
முயலு்வமதபவபான்றதாகும.

உலகம முழுதும 3 வகாடிவய 65 லடசம 
வபர எ்ச.ஐ.வி யால பாதிக்கபபடடுளளாரகள. 
இதில ஆசியாவில 60 லடசம வபரா்வர. 
அதிலும இந்தியாவில மடடும 30 லடசம 
வபர பாதிக்கபபடடுளளனர. ஆரமபத்தில 
எய்டஸ் பாதிபமபபபாரத்து மிரண்டை உலகம, 
தற்வபாது எய்டஸ் ஒரு வநாயலல அது ஒரு 
குமறபாடு எனும அளவுக்கு புரிதல 
உரு்வாகியுளளது. இந்திய அரசும எய்டஸ்  
பாதிபபுமடைய்வரகளின் பாதுகாபபு மற்றும 
உரிமமகளுக்காக 2007 ஆம ஆண்டு எ்ச.ஐ.வி. 
மற்றும எய்டஸ் மவசாதாம்வ மக்களம்வயில 
முதன் முதலா க  த ா க் கல  ் சய்தது . 
இமமவசாதா்வானது ்பாது்்வளியில, 
தனியிடைஙகளில, கலவி, வ்வமல்வாய்பபு, 
மருத்து்வம, பயணம, காபபீடு, குடியிருபபு, 
்சாத்து, அடிபபமடை்வசதிகள வபான்ற்வற்றில 
காடடைபபடும பாகுபாடுகமளக்கமளய ்வமக 
்சய்ததது. இந்த மவசாதா அபவபாது, 

நிமறவ்வறாமல வபானதால, 
மீண்டும 2017-ஆம ஆண்டு 
சிற்சில மாற்றஙகளுடைன் தாக்கல 
்சய்து நிமறவ்வற்றபபடடு 
அ த ன்  பி ன் 
சடடைமாக்கபபடடுளளது. 1948 
ல  மனித  உ ரிமம க் க ான 
சர்வவதசபபிரகடைனம, 1982 ல 
சிவில  ம ற்றும  அ ரசியல 
உரிமமகளுக்கான சர்வவதச 
ஒ ப ப ந் த ம  ஆ கி ய ம ்வ 
ம ர ண த ண் டை ம ன க் கு 
எதிராகபவபசுகின்றன. 2007ல 
ஐக்கிய நாடுகள ் பாது்சசமபயும 

மரண தண்டைமனக்கு எதிராக தீரமானமும 
இயற்றியுளளது. .உலக அரஙகில 97 நாடுகள 
மரண தண்டைமனமய இது்வமரயில  முற்றிலும 
ஒழித்துவிடடைன. 35 நாடுகள கடைந்த 
பத்தாண்டுகளாக எந்த மரண தண்டைமனமயயும 
நி ம ற வ ்வ ற் ற வி ல ம ல .  9  ந ா டு க ள 
இர ாணு்வக்குற்றஙகள தவிரத்து பிற 
குற்றஙகளுக்கு நீக்கிவிடடைன. இபபடியாக 140 
நாடுகள மரண தண்டைமனமய நீக்கியுளளன. 
மீதமுளள 58 நாடுகவள இன்னும இந்த 
அரசதிகாரக் ்காமலமய அரஙவகற்றி 
்வருகின்றன. இதில இந்தியாவும ஒன்று. 2013 
ஆம ஆண்டு இந்திய உ்சச நீதிமன்றமானத, 
மரண தண்டைமன ஒழிபபது குறித்து ஆய்வு 
்சய்து அறிக்மக அளிக்குமபடி சடடை 
ஆமணயத்திற்கு உத்தரவு பிறபபித்தது. 
இதற்கிணஙக, ் டைலலி உயரநீதிமன்ற தமலமம 
நீதிபதி ஏ.பி.்ஷா தமலமமயில, 20-ஆ்வது 
இந்திய சடடை ஆமணயமும ஆய்வு ்சய்து 
உ்சசநீதிமன்றத்திற்கு  ஒரு அறிக்மகமய 
3 1 . 0 8 . 2 0 1 5  ல  சம ரபித்தது .  இந்த 
அறி க்ம கயில , ம ரண  தண்டைமனமய 
ஒழிக்கவ்வண்டும என பரிந்துமர ் சய்திருந்தது. 
இந்த அறிக்மகமீது எந்த ஒரு நடை்வடிக்மகயும 
இது்வமர எடுக்கபபடைவிலமல.

திருமணத்திற்குபபிறகு கண்வன் மமனவி 
இரு்வரும ஒன்றாக ்வாழகிற காலத்தில 
கண்வன் அலலது மமனவி அலலது இரு்வரின் 
்வருமானத்தில ்வாஙகபபடடை ் சாத்மதத்தான் 
திருமண்ச்சாத்து என்கிவறாம. கண்வவனா 
அலலது மமனவிவயா பிரியும வபாது இந்த 

பாரதி புத்தகாலயம, 
பக்:160 விமல: 150/-
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திருமண்ச்சாத்தில மமனவிக்கு பஙகு 
அளிபபதிலமல. 20 1 0  ல காஙகிரஸ் 
தமலமமயிலான மத்திய அரசு  2010 ல 
திருமண்சசடடைஙகள திருத்த மவசாதாம்வ 
மக்களம்வயில தாக்கல ்சய்தது. இது 
மமனவிக்கு ்சாத்தில பாகம அளிக்கிற 
சடடைம அலல. மாறாக, வி்வாகரத்துப்பறு்வமத 
எளிமமயாக்கும முயற்சியாகும. அதில 
வி்வாகரத்தின் வபாது, மமனவிக்கு சில 
உரிமமகமள அளிக்கிறது. இமமவசாதா 
தாக்கல ்சய்திருந்த சமயம, மக்களம்வக்கு 
உளவளயும,்்வளிவயயும சில அதிரவுகமள 
ஏற்படுத்தியிருந்தாலும ,  ந ாளமடைவில 
அமமவச ா த ா  நிமறவ்வற்றபபடைாமல  
அபபடிவய கிடைபபில வபாடைபபடடுவிடடைது. 
இருந்தவபாதிலும திருமண்ச்சாத்தில 
கண்வனுக்கும மமனவிக்கும சம பஙகு 
அளிக்கும  வித த்தில  ம த்திய  அ ர சு 
சடடைமியற்றவ்வண்டும. 2011 ஆம ஆண்டு  
தமிழகத்தில அ.தி.மு.க அரசு பதவிவயற்றவபாது 
ரூ  1  0 1  3 4 9 / - வ க ா டி க் கடைனுடைன் 
நிர்வாகத்மதத்து்வக்கியது.2018-19 ஆண்டு 
நிதிநிமல அறிக்மகயின்படி, மாநிலத்தின் 
்மாத்த நிலும்வக்கடைன் ரு 3 55 844 
வகாடிவய 84 லடசம வகாடியாகும. இது 
இல்வசஙகளால எழுந்த ்பரும ்சல்வாகும. 
கடைந்த காலஙகமளவிடை தற்வபாது ஒவ்்்வாரு 
வதரதலிலும முக்கிய கடசிகள வபாடிவபாடடு 
அறிவித்து்வருகிற இல்வசஙகள பல மடைஙகு 
்சலவு ஏற்படுத்தக்கூடியம்வ. ஒவ்்்வாரு 
வதரதலிலும இல்வசஙகளின் பளபளபபில 
இந்தக்கடசிகள ஆடசியமமத்து மீண்டும 
மீண்டும இத்தமகய  இல்வசஙகமள 
்வழஙகினால, இந்தக்கடைன் வமலும பன்மடைஙகு 
அதிகரிக்கவ்வ ்சய்யும. இபபடியாக, 
ஒவ்்்வாரு வதரதலிலும இல்வசஙகளுக்காக 
ஆண்டுக்கு பலலாயிரம வகாடிக்குவமல 
்சலவிடு்வதாக உறுதியளிக்கும இல்வசஙகளின் 
அரசியல, தமிழ மக்கமள உண்மமயில 
காபபாற்று்வதாக இலமல.

இந்தியாவில, வபாதுமான மருத்து்வ்சசிகி்சமச 
கிமடைக்காமல, ஆண்டுக்கு சராசரியாக 10 
லடசம வபர மரணமமடைகிறாரகள. 70 லடசம 
வபருக்கு சிறபபு மருத்து்வ்சசிகி்சமச 
கிமடைபபதிலமல. 80 சதவிகித சிறபபு 
மருத்து்வரகள நகரபபுறஙகளில தான் 

பணியாற்றுகிறாரகள. இந்த நிமலயில மத்திய 
அரசு ’நீடை’வதரவு நடைத்தகிளமபிவிடடைது 
இந்திய வதசிய மருத்து்வக்கவுன்சிலும, அரசும, 
நாடடிற்கும மருத்து்வத்துமறக்கும ச்வாலாக 
இருந்து்வருகிற வபாலி மருத்து்வரகள, 
மருத்து்வமமனகளின் தரம, முமறவகடுகள, 
கடடைணக்்காளமளகள வபான்ற்வற்மறக் 
க ண் டை றி ந் து  க ட டு ப ப டு த் து ்வ தி ல 
வதாலவியமடைந்துளளன. மருத்து்வக்கலலூரி, 
மருத்து்வமமனகள முமறவகடுகமளத் தடுபபது, 
்பாது்சசுகாதாரத்மத பலபபடுத்து்வது, 
அடித்தடடு ஏமழ எளிய மக்களுக்கு மருத்து்வ 
்வசதிமய உறுதிபபடுத்து்வது, கிராமபபுறஙகளில 
மருத்து்வ்சவசம்வமய அதிகரிபபதுதான் 
இன்மறய வதம்வ. இதற்கு எதிராக பயணிக்கிற 
‘நீட’வதரவு, சமூக நீதிக்கு மடடுமலல, சமூக 
ஆவராக்கியத்திற்கும எதிரானது.

ந ா ்டைஙகிலும உளள உய ர கலவி 
நிறு்வனஙகளில பயிலும மாண்வரகள, 
ஒருபக்கம, வஜாதிபா புவல, சாவித்திரிபாய் 
புவல, அமவபத்கர, ்பரியார, பிரசாமுண்டைா 
ஆகிய புரடசியாளரகளின் ்காளமககமள  
இடியாய் முழக்கமிடடு ்வருகின்றனர. 
இன்்னாருபக்கம  இந்துத்த்வா சக்திகள 
’எதிரபபு , ் பாய்பபிர்சசாரஙகள, ஆக்கிரமிபபு’ 
ஆகிய மூன்று நிமலகளில இயஙகி, உயரகலவி 
நிறு்வனஙகளின் ்வளாகஙகளில, ்வளரந்து்வரும 
சமத்து்வ எண்ணங்காண்டை பகுஜன் 
சிந்தமனமய ஒடுக்க முமனகின்றனர . 
இந்துத்து்வாக்களின் ஒவரகுறி’, ்மக்காவல, 
மாரக்ஸியம, கிறித்து்வ மிஷினரி, வமற்கத்திய 
நுகரவுக்கலா்சசாரம, இசுலாமிய எழு்சசி’ (Ma-
caulay,Marxism,Missionary,Materialism and 
Muslim awareness  ) குறித்து எ்சசரிக்மக 
்காண்டு அதமன தடுபபதாகவும இருக்கிறது.      

2006 ல இந்வதாவனஷியாவிலுளள 
வயாக்கியகாரத்தா நகரில நடைந்த  சர்வவதச 
மாநாடடில, LGBT    எனபபடுகிற 
்லஸ்பியன், ஓரின்சவசரக்மக, இருபாலின, 
மாறிய பாலின மற்றும கலபபுபபாலின 
ந ப ர களின்  ப ா லின  அமடைய ா ள ம , 
பாலினத்வதாற்றம ் தாடைரபான  அடிபபமடை 
மனித உரிமமகமளப பாதுகாபபதற்காக 
சர்வவதச அளவில சடடை ் நறிமுமறகள ஒன்று 
உரு்வாக்கபபடடைன. இதமனத்்தாடைரந்து, 
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இந்திய உ்சச நீதிமன்றமும, மாறிய பாலினமர 
மாறிய பாலினம என்று அறிவித்து , 
அ ர சி யலமம ப பு ்ச சடடைம  ்வ ழஙகும 
அ ம ன த் து ்வ ம க  உ ரி ம ம க ம ள யு ம , 
பாதுகாபமபயும மூன்றாம பாலினத்த்வருக்கும 
்வழஙகி, 15.04.2015 அன்று தீரபபளித்தது. 
இதன் பிறகு, ’மாறிய பாலினரதனிநபரசடடை 
மவசாதா2014’ எனும தனிநபர சடடைமவசாதா 
மாநிலஙகளம்வயில ்காண்டு்வரபபடடு, 
அதுவும நிமறவ்வற்றபபடடைது. இது சடடை 
்வடி்வம ்பற்றால திருநஙமககளுக்கு வதசிய 
மாநில அளவில ஆமணயஙகள, இடை ஒதுக்கீடு, 
இல்வச பாலின மாற்று அறும்வ்சசிகி்சமச 
வபான்ற பலன்கள கிமடைக்கும.

இந்திய அரசியலமமபபு்சசடடைபபிரிவு 124 
உ்சச நீதிமன்றத்திலும, பிரிவு 227 உயரநீதி 
மன்றத்திலும, நீதிபதிகமள குடியரசுத்தமல்வர 
தமலமம நீதிபதியுடைன் கலந்தாவலாசித்து 
நியமிக்க வ்வண்டும என்கிறது. இதன்படி, 
மத்தியஅரசு நிர்வாகவம நீதிபதிகள நியமனத்தில 
முடி்்வடுத்து ்வந்தது. இதமன 1981 ல நடைந்த 
‘முதல நீதிபதிகள ்வழக்கு’ உறுதி்சய்தது. 
அடுத்து, 1993 ல நடைந்த இரண்டைா்வது 
நீதிபதிகள ்வழக்கில , ’தமலமம நீதிபதியுடைன் 
கலந்தாவலாசித்து நியமிக்கவ்வண்டும’ எனும 
்சாலலாடைமல ’தமலமம நீதிபதியின் 
ஒபபுதவலாடு நியமிக்கவ்வண்டும’ எனும 
்பாருளபடுத்தி தீ ரபபு ்வழஙகியது . 
முக்கியத்து்வம ்வாய்ந்த இந்த தீரபபின் மூலம 
மத்திய அரசின் ்வசமிருந்த நீதிபதிகள நியமனம 
உ்சசநீதிமன்ற தமலமம நீதிபதியிடைம மாறியது. 
அதன்பின்னர, 1998 ல ’மூன்றா்வது நீதிபதிகள’ 
்வழக்கில தற்வபாதுளள ’்காலீஜியம’ 
மு ம ற ம ய  ்வ கு த் த து .  அ த ா ்வ து , 
உ்சசநீதிமன்றத்தமலமம நீதிபதி, மற்றும 
இரண்டு மூத்த நீதிபதிகள அடைஙகிய குழுதான் 
’்காலீஜியம’ எனபபடுகிறது. ்காலீஜியம 
முமறயில ஒருசில நீதிபதிகளின் சுய விருபபு 
்்வறுபபுகளின்படிவய நீதிபதிகளின் நியமனம 
நமடை்பறு்வதாகவும, சாதியும அரசியலுவம 
முக்கிய பஙகாற்று்வதாகவும ்தாடைரந்து 
விமரசனஙகள எழுகின்றன .  எனவ்வ , 
பாராளுமன்றம, சடடைமன்றத்தில இயற்றுகிற 
சடடைஙகமள ஊடைறுத்துப பரிசீலிக்கிற 
நாடடின் உயர நீதித்துமறயின் நீதிபதிகள 

நியமனத்மத, ஒரு சில நீதிபதிகளிடைம மடடுவம 
அளிபபமத ஏற்கமுடியாது இதமன மாற்ற 
வ்வண்டும.

கடைந்த 2009, 2014, 2019 நடைந்து முடிந்த 
இந்திய மக்களம்வத்வதரதலகளில, குற்ற 
்வழக்கு ்தாடைரபுமடைய வ்வடபாளரகள 
களமிறஙகு்வது மடடுமின்றி, வதரதலில 
அதிகம வபர ் ்வற்றியும ் பற்றுவிடுகின்றனர. 
2014 வதரதலில  பி.்ஜ.பி மற்றும காஙகிரஸ் 
சாரபில வபாடடியிடடை வ்வடபாளரகளில 
மூ ்வ ரி ல  ஒ ரு ்வ ர  கு ற் ற ப பி ன் ன னி 
்காண்டை்வரா்வார. இதுவ்வ 2019 வதரதலில 
21/2 வபருக்கு ஒரு்வர என்றாகியுளளது.. 
பாராளுமன்ற ஜனநாயகம குற்றமயமா்வதற்கு 
சில முக்கிய வதசிய, மாநில கடசிகளின் 
குறுகிய லாபக்கணக்கீடுகவள காரணம. 
எனவ்வ வதரதல சடடைஙகமள கடுமமயாக்கு்வது 
ஒருபுறம நடைந்தாலும ,நாடைாளுமன்றத்மத 
குற்றபபின்னனி ்காண்டை்வரகளிடைமிருந்து 
காபபாற்ற வ்வண்டியிருக்கிறது. குற்றபபின்னனி 
்காண்டை்வரகமள வதரதலில நிராகரிபபதுதான் 
ஒவர்வழி.

கடைந்த 01.06.2016 அன்று மத்தியில ஆளும 
பி.்ஜ.பி அரசானது, ‘வதசியபவபரிடைர 
வமலாண்மமத்திடடைம ‘ என்ற ஒரு திடடைத்மத 
உரு்வாக்கி ்்வளியிடடைது. அதன்படி, 
‘்காளமக ரீதியாக வபரிடைரின் வபாது, 
இந்திய அரசு எந்த நாடடிற்கும உதவிகள 
வகாரி வ்வண்டுவகாள விடுக்காது. அவத 
சமயம ் ்வளிநாடடின அரசு தாமாக முன்்வந்து 
உதவியளித்தால இந்திய அரசு அமத ஏற்கலாம’ 
என்கிறது. ஆனால,2018 ஆம ஆண்டு, வகரள 
ம ா நி ல ம  ் ்வ ள ள த் த ா ல 
த த் தளி த்து க் ் க ாண்டிரு ந் த  வ ப ா து , 
்்வளிநாடடின அரசு வகரளாவிற்கு நிதியுதவி 
அளிக்க முன்்வந்தமத மத்தியில ஆண்டை அவத 
பி.்ஜ.பி அரசு தடுத்துவிடடைது. அவத சமயம 
2001 குஜராத் பூகமபம வநரந்தவபாது, 
அபவபாது முதலமம்சசராக இருந்த வமாடி 
்்வளிநாடடினரது நிதிமய ்பற்றிருக்கிறார. 
இ்வரகளுக்்கன்று ்வரும வபாது, அயலநாடடின 
உதவிமய ஏற்றுக்்காளகின்றனர. இடைது சாரி 
வகரள அரசு எனுமவபாது ஒரு்வமக ் ்வறுபபு 
அரசியமலக்காடடி, மறுத்துவிடுகின்றனர.
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சிறுகமதகள ்வாழக்மகயின் ஏதா்வது ஒரு 
பக்கத்மத திறந்து காடடுபம்வ. சிறுகமதகள 
எபவபாதும மனமத பண்படுத்தி ்வாழவின் 
பயணத்மத அடுத்த கடடைத்திற்கு நகரத்தி்ச 
்சலல உதவும காரணிகளில ஒன்றாகவும 
இருபபது. ்வாழவியல நிகழவுகமள அபபடிவய 
அபபடடைமாய் வி்வரிபபம்வ ஒரு ்வமக 
என்றால, நிகழவுகளுக்கு ்வண்ணம தீடடி, 
ஒபபமனயும ,  வஜாடைமனயும ்சய்து 
அலஙகரித்துக் காடடு்வது மற்்றாரு ்வமக. 
ஐ .கிருத்திகாவின் கமதகள இரண்டின் 
கலம்வயாக இருக்கிறது. கடைந்து ்சலலும 
மனி த ர களு க் கு ள ,  சு ற் றி  ந டை க் கு ம 
சமப்வஙகளுக்குள ஊடுபா்வாக விரவிக் 
கிடைக்கும கமதகமளக் கண்்டைடுத்து 
சிறுகமதகளாக்கி உபபு்சசுமம என்ற 
்தாகுபபின் ்வழியாக எதிரபபடுகிறார

ஐ.கிருத்தகா கடைந்த இருபது ஆண்டுகளாக 
எழுதி்வருப்வர .  திரு்வாரூர 
ம ா ்வ ட டை ம 
அ ய் ய ம வ ப ட ம டை ம ய ்ச 
சாரந்த்வர. தற்வபாது திரு்சசியில 
்வசிக்கிறார. பலவ்வறு இதழகளில 
சிறுகமதகளும நா்வலகளும 
எழுதி ்வந்து, பல பரிசுகமள 
்பற்றிருக்கிறார. இது அ்வரின் 
முதல சிறுகமதத் ்தாகுபபு 
வகாரட ்வாசலில ்சருபபு 
மதத்து ்தாழில நடைத்தும 
சண்முகம எனும மனிதனின் 
்வாழம்வபபற்றி வபசுகிறது 
்சருபபுகளில சிக்கிய ்வாழக்மக 
என்ற முதல கமத. ்சருபபு 
மதத்து ்வாழக்மகமய ஓடடும 
சண்முகத்திற்கும ,  பசியின் 
்காடுமமவயாடு ‘பசிக்குதுபபா‘ 
என்று ்வயிற்மற ்தாடடுக் 

காடடும மகனுக்குமான நீளும கமதயில 
்சருபபு மதபப்வரகளிடைமும நடைந்வதறும 
சிலலமற வபரஙகளும, இலலாத்வரகளின் 
்க ாடுமமயும ,  ய த ா ர த் த  ்வ ாழவின் 
இயலாமமயும அழகாக சித்தரிக்கபபடுகிறது. 
வகாவிலுக்கு்ச ்சன்று ்வரும மகனிடைம 
சாமிகிடடை என்ன வ்வண்டிகிடடை என்று 
சண்முகம வகடகுமவபாது, எலலாவராடை 
்சருபபும அடிக்கடி அறுந்துகிடவடை 
இருக்கணும, அபபத்தாவன நாம வசாறு 
திஙகலாம என்று மகன் எதிரபாரபபுடைன் 
்சால்வதும, ்சருபபு அறுந்து வபாவுமடைா, 
ஆனா யாருக்கும மனசு ்வராது‘ என்று 
சண்முகம பதிலுமரக்கும இடைமும பளீ்ரன்று 
அமறயும யதாரத்தம

தீம பா ரக்மகயும ,  அஙகு நிற்கும 
கா்வலாளிமயயும, முதலுதவி ் படடி அருகில 
அமர ந்திருக்கும  ்பண்மணயும பல 

ச ந் த ர ப ப ங க ளி ல 
பாரத்திருபவபாம. இயலபாய் 
கடைந்து ்சன்றிருபவபாம. 
அ ப ப டி ப ப ட டை  எ ளி ய 
மனிதரகமளயும அ்வரகளுக்குள 
ஊடுப ா்வ ா க ்ச  ் சலலும 
க ம த க ம ள யு ம  நி ன் று 
நிதானமாக வி்வரிக்கிறது 
‘ த ன ல  துண்டை ா ய்  ப ல 
த ருணங களு ம ,  ம ம ழ ்ச 
ச ா ர ல ா ய் ்ச  சி ல 
சந்வதா்ஷஙகளும‘ சிறுகமத. 
சித்ரா தனியார ஆஸ்பத்திரியில 
பல ்வருடைஙகள நரசாகப 
பணிபுரிந்த்வள. அஙகிருந்து 
விலகி தீம பாரக்கில பணிக்கு்ச 
வசரகிறாள. விருபபமிலலாமல 

்தாடைரும அ்வள பணியில 
திடீ்ரன்று ஒரு நாள பிரச்வ 

இளைப்ாறளை அர்த்தமுளை்தாக்கும் கள்தகள
நூல் அறிமு்கம்

ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு

வதநீர பதிபபகம 
ரூ. 160, பக்கம 168
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வ்வதமனயில துடிக்கும கரபபமான மான் 
ஒன்றுக்கு, அ்வளுக்கு மிருக பிரச்வத்தில 
அனுப்வம இலலாத வபாதும மிகக் க்வனமாக 
பிரச்வம பாரக்கிறாள. இரண்டு உயிமரயும 
காபபாற்றுகிறாள. எத்தமன வகாடி துன்பஙகள 
ம்வத்தாலும, நூலிமழயாய் ்மலலிய 
சந்வதா்ஷத்மதயும ம்வத்தாவய இமற்வா என்று 
மனமுறுகி இமறஞ்சுகிறாள. எளிய மனிதரகள 
காணும உலகமும, அமத அ்வரகள எதிர 
்காளளும பாரம்வயும ரசமன மிகுந்த 
காடசிகளாக இருபபது புரிகிறது.

ஒவ்்்வாரு  சிறுகமதயும  உரு்வம , 
உளளடைக்கம, உத்தி என்ற ்வமரயமற 
இ ல க் கண த் வ த ா டு ,  எ வ்வி த  ்வடி ்வ 
ம ா ற் ற ங க ளி ன் றி  எ ழு த் தி ல 
அமரக்களபபடுத்தியிருக்கிறார. ராசு ஒரு 
பிக்பாக்்கட ஆசாமி. சில பல ்பாய்கமள்ச 
்சாலலி ்சலவிமய அ்வனுக்கு திருமணம 
்சய்து ம்வத்துவிடுகிறாரகள. ராசுவின் வ்வமல 
பற்றி அறிந்ததும ்சலவி படும மன 
வ்வதமனயும, திருடைனுக்கும மமனவிக்குமான 
்வாழவியல எதிர்காளளலகமளயும மிக 
நுடபமாக சித்தரிக்கிறது பிமழதிருத்தம 
சிறுகமத. ்சய்யாத குற்றத்மத ஒத்துக் 
்காண்டு உளவள ் சன்றால இரண்டு லடசம 
பணம தரு்வதாக வபாலீஸ் ஆமச ்வாரத்மத 
காடடை, ராசு அமத ஏற்க மறுக்கிறான். அடி 
பின்னி எடுத்து விடுகிறாரகள. ் சஞ்ச தபபுக்கு 
இவ்வளா ்வாஙகுனதிலமல, இன்னிக்கி ் ராமப 
்வாஙகிடவடைன் என்று அ்வள ்வாழவியல 
்தாழில முமற சாரந்வத வபசுகிறான். ்சலவி 
அ்வமன ஆறுதல படுத்துகிறாள. மனம மாறும 
ராசு, ்சய்த பா்வத்தற்கு பரிகாரமாக தான் 
இறந்து வபானால தனது உடைமல கலலூரி 
மாண்வரகள ஆராய்்சசிக்காக உபவயாகபபடுத்திக் 
்காளளவும, மூமள்சசாவு அமடைந்தால உடைல 
உ று ப பு க ம ள  த ா ன ம ா க த்  த ர வு ம 
முடி்்வடுக்கிறான். எளிய மனிதரகளின் 
மனமும, ்வாழம்வ அ்வரகள எதிர ் காளளும 
பாரம்வமயயும அ்வரகள வகாணத்தில நின்று 
்்வளி்சசமாய் பாய்்சசுகிறது சிறுகமத. 

முதிவயார காபபகத்தில முதுமமயின் 
சாயலுடைன் உலவும மனிதரகமளயும , 
அ்வரகளின் நமடைமுமற ஆசாபாசஙகமளயும 

வி்வரிக்கிறது உபபு்ச சுமம என்ற தமலபபு்ச 
சிறுகமத. முதிவயார இலலஙகமள புகலிடைமாகத் 
வதடி ்வருப்வரகளுக்கு முதுமம, நிராகரிபபு 
என்ற இரண்வடை இரண்டு பிர்சசமனகளதான். 
அமத ஒவ்்்வாரு்வரும சுமமயுடைவனவய எதிர 
்காளகிறாரகள. பிறக்கும வபாது உடைமபும 
உசுரும ஒண்ணா பிறக்குது, வபாகும வபாது 
உசுரு உடைமமப விடடுடடு அமவபான்னு 
வபாயிடுது என்று ்்வகு இயலபாக வபசி்ச 
்சலலும மனிதரகள உலவும இடைமாக 
இருக்கிறது. அபபடியான காபபகம ஒன்றிற்கு 
்வரும ்சாற்்பாழி்வாளர, அநாதர்வாய் 
காபபகத்தில நிற்ப்வரகள கடைந்த காலத்மத 
நிமனத்வத நிகழகாலத்மத சுமமயாக்ச 
சுமபபமதயும, அந்த உபபு்ச சுமமமய 
சந்வதா்ஷமான எண்ணஙகள கமரத்துவிடும 
என்பமத ்தளிவு படுத்துகிறார. ்வாழக்மக 
்வசபபடு்வதும, ்வரமா்வதும அ்வர்வர 
மககளிலதான் இருக்கிறது என்ற கருத்மத்ச 
்சாலலி நிமறகிறது கமத

்தாகுபபில இடைம ்பற்றுளள ஒவ்்்வாரு 
சிறுகமதயும தனித்து்வமானதாகவ்வ இருக்கிறது. 
்வாழவின் விளிமபு நிமல மனிதரகளின் 
எவத்சமசயான ்வாழவியல சூழலகமள,்வலி 
நிமறந்த ்வாழவின் துயரஙகமள,மனதில பூத்து 
நிற்கும எதிரபபாரபபுகமள, ஆமசகமள, 
கனவுகமள, ்வலிகமள அருகில நின்று பாரபபது 
வப ால  சிறுகமதகள ா க்கி ,  இலக்கிய 
வமன்மமயின் தக்வமமபபுகமள ஒருஙவக 
்பற்று கமதகளாக உல்வவிடுகிறார அமமா 
என்்றாரு புண்ணியநதி சிறுகமதயின் 
தமலபவப கமதயின் மமயப்பாருமள 
உணரத்துகிறது. கமதக்களம உணரத்தும 
அனுப்வம மிகவும அலாதியானதாக இருக்கிறது. 
்வரி்வரியாய் படித்து உணர வ்வண்டிய 
அனுப்வம . ்வ வ ய ா தி க ம  எ ப வ ப ா தும 
எமதவயனும அமசவபாடடு, அமடையவ்வ 
நிமனத்திருக்கும. அபபடியான ஒரு ஆமசதான் 
உத்திரவகாசமஙமக ஆலயத்திற்கு ்சலல 
வ்வண்டும என்பது கனவு வபால அமடைய 
முடியாததாக இருக்கிறது அமமாவுக்கு. தன் 
மகன் ரகுவிடைம அதுபற்றி வகடடுக் ் காண்வடை 
இருக்கிறாள. மிகுந்த ஏழமமயில இருக்கும 
குடுமபத்தில அமமாவின் அந்த ஆமச 
தீரக்கபபடைாமவலவய இருக்கிறது. அது பற்றி 
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அறியும ரகுவின் நண்பன் ரஹீம அமமாம்வ 
உத்திரவகாச மஙமக ஆலயத்திற்கு அமழத்துப 
வபாகிறான். அமமா மனம குளிர மரகத 
நடைராஜர ்வணஙகுகிறாள. அமழத்து்வந்த தமபி 
யார என்று வகடகபபடும வபாது ரஹீமம ரகு 
என்கிறாள. அ்வள ஆ்சசாரம அதற்கு 
இடைமத ரவிலமலவய ா  என்று  ரஹீம 
நிமனக்மகயில ரகு என்புளளடைா என்கிறார 
அரத்தத்துடைன். ரகுவின் வீடு நடுத்தர ்வரக்க 
்வமகமய்ச சாரந்தது என்பமத, வீடுக்ளலலாம 
அடுக்குமாடிகளாகிப பளீ்ரன்றிருக்க 
இ்வரகளது வீடு மடடும நமகக்கமடையில 
ஆன்டிக் பிரிவில காடசிக்கு ம்வக்கபபடடிருக்கும 
்பாலிவிழந்த நமகமயபவபால நிறமிழந்து 
நின்றிருந்தது என்று ் சாலலி்ச ் சல்வது காடசி 
ரூபமாக எழுந்து ்காளகிறது.

ஒவ்்்வாரு சிறுகமதயும மண்ணின் 
மகத்து்வத்மத வபசுகின்றன. ஈர ்நஞ்சில 
ஏக்கஙகமள துளிரக்க்ச ்சய்கின்றன. மனித 
வநயத்மத உயரத்திப பிடிக்கின்றன. ் தாகுபபில 
்ம ா த் த ம  1 9  சிறு கம த கள  இடைம 
்பற்றிருக்கிறது. ஒவ்்்வாரு கமதயும பிரபல 
இதழகளில ் ்வளியாகி இருக்கிறது. ஒவ்்்வாரு 
கமதயும  தன்னளவில உளளிழுத்துக் 
்காளகிறது. கமதத் ்தாகுபபும, ்வடி்வ 
வநரத்தியும, உறுத்தாத எழுத்துருவும வதநீர 
பதிபபகத்தின் தயாரிபபு வநரத்திமய 
துலலியபபடுத்துகிறது  

மனித வமன்மமமய, மனிதவநயத்தின் 
மகத்து்வத்மத, தனிமனித உணர்சசிகமள,  
உணரவுப வபாராடடைஙகமள உணரந்து 
்காளள இலக்கியமதான் ஆக்சசிறந்த ்வழி 
என்பா ர கள .  ஒவ்்்வாரு மனமதயும 
பண்படடைதாய் மாற்ற, ்வாழவின் பயணத்மத 
அடுத்த கடடைத்திற்கு நகரத்தி்ச ் சலல உதவு்வது 
இலக்கியவம. அந்த ்வமகயில இக் கமதகள 
யாவும தனித்து்வத்துடைன் இருக்கிறது. 

இய ந்தி ர த் தனம ான ்வ ாழ க்மகயில 
இமளபபாறுதல அத்தியா்வசியமான ஒன்று. 
ஒரு புத்தகம ஒவ்்்வாரு இமளபபாறமலயும 
அரத்தமுளளதாக்கும என்பது மறுக்க முடியாத 
உண்மம. உபபு்சசுமம அபபடியான ஒரு 
இமளபபாறுதமலத் தருகிறது.

குழந்தை இலக்கியங்கள் ஓர் திறனாய்வு | 
வபராசிரியர சா. கமலபபுனிதன் | கமலபபாரதி 
புத்தகப பூஙகா | புரமச்வாக்கம, ்சன்மன.84 
| வபான்.9003181586. | விமல.150, பக்கம.291.

உயிர் பருகும் ம்ழ
பா. ்தன்றல | இனிய நன்த்வனம பதிபபகம  
| உமறயூர, திரு்சசி. | வபான்.9443284823. | 
விமல. 120, பக்கம.136.

அறச்சீறறம் சிறு்க்தைச்்சரம்
ஞா. சி்வகாமி | விழிகள பதிபபகம | 
திரு்வான்மியூர விரிவு, ்சன்மன 41.  | 
வபான். 9444265152. | விமல. 75. பக்கம. 72.

்கரரானா பபருநபதைாறறுக் ்காலத்தில் பபண் 
சு. அழவகஸ்்வரன் | ்வஸ்வியா திரு்சசி, 26. |  
வபான்.0431-2580181. | விமல.80, பக்கம.124.

அழகிய பூக்்கள்
ஞா. சி்வகாமி  | ஏகம பதிபபகம, 
பிளமளயார வகாயில ்தரு,  
|திரு்வலலிக்வகணி, ்சன்மன.5 | வபான். 
28529194, 9444909194.  | விமல.55, 
பக்கம.88

வரபபபறரறாம்
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தமிழ இலக்கிய ்வரலாற்று பதிவுகளில 
்பண் பமடைபபாளரகளின் பஙகும 
குறிபபிடைத்த க் கது .  அபபதிவுகளில 
தன்மனபபாடுதல, அரசருக்குத் துமணயாக 
இருந்து கவிமத எழுது்வது, வகாபம, நடபு, 
காதல, சமூக்சசாடைலகள எனப பலவ்வறு 
்பாருண்மமயில கவிமதகள அமமந்திருந்தன. 
அதன் நீடசியாக்ச சமகாலப ்பண் 
கவிஞரகள சிறந்த பமடைபபுகமளத் தந்து 
தன் இயலமப நிமலநிறுத்திக் ்காண்டு 
்வருகின்றனர. ஆசிரியராகவும, கவிஞராகவும 
அறியபபடும சுகிரதராணி அ்வரகளின் 
ஆறா்வது கவிமதத்்தாகுபவப இபபடிக்கு 
ஏ்வாள‘  என்ற கவிமத நூலாகும. 

் ப ண்  எ ழு த் து ,  த லி த் தி ய ம  
சமூகத்வதாலுரிபபு, காதல, நடபு, அரசியல, 
இயற்மக, ்வறுமம, ்பற்வறார குறித்தான 
அன்பு  எனப பலவ்வறு கருத்துகமளக் 
்காண்டுளளதாக இக்கவிமத நூல காடசி 
தருகின்றது. இதனுள 58 தமலபபுகள 
்காண்டை கவிமதகள இடைம்பற்றுளளன. 
தனக்கு எது சரி்யனபபடுகின்றவதா 
அதமனத் ் தளிவுபடைத் வதரந்த ் சாற்களால 
கடுமமயாக, கவித்து்வமாக ்்வளிபடுத்திய 
விதம அருமம. இ்வருமடைய கவிமதகள 
பல்பாருள ் பாதிந்து சிந்திக்க ம்வபபதாக 
உளளது. அதிக இடைத்தில உ்வமமகமள 
அழகாகப பயன்படுத்தி்ச ்சாலல ்வரும 
கருத்திமன எளிமமயாக விளக்குகின்றார. 
படிமம, குறியீடு எனப பலவ்வறு உத்திகமள 
இக்கவிமதமயப படிபவபாரால அறிந்து 

்காளள முடியும. இ்வருமடைய கவிமதகளில 
ப ்ச ம ச ,  நீ ல ம  நி ற ம  அ தி க ம ா க 
இடைம்பற்றுளளன. இம்வ அரசியல 
சாரந்தும வயாசிக்க ம்வக்கிறது. 

    “தூலிப் மலர்ரளக் ்ாவல் ்ாப்பவள 
ோனில்ரல

     கூண்டிலர்டக்்ப்பட்ட பைரவ்ளுக்கு 
     இடுக்கு வழியா் உணவு தருபவள ோனில்ரல
     ோன் நவறு என் ஜசாற்்ள நவறு. “ 

எனப வபருரு்வான்வள குறித்துப 
வபசியிருபபதன் க்வனத்மத நாம ்பற 
முடிகின்றது.  அமமா, அபபா குறித்துப 
வபசுகின்ற கவிமதகளில மனிதத்மதப 
பாரக்க முடிகின்றது. அமமா மகளிடைத்துக் 
வகடகிறாள, அதற்கு மகள ்சாலலும 
பதிலாக இக்கவிமத 

    “முதிரந்த இரலயின் ே்ரம்ஜபன 
     பி்ரசவத்  தழும்பு்ள பிரணயும்
     அடிவயிற்ரைப் பற்றி ஜசல்நலன்
     நதாண்டித் தீரத்தாலும் 
     உயிர்ரள முரளக்் ரவக்கும்
     ஆதிநிலம் அது “

எனப பிரபஞ்சத்தின் ஊற்றுக்கண்ணாக 
விளஙகும கருத்மதக் கவித்து்வ ்வரிகளின் 
்வழி க்வனபபடுத்துகின்றன.  ் பண்ணுடைல, 
சமூக்சசிக்கலகள, ்பண்ணுக்கு எதிராக 
நடைந்வதறிய ்வன்முமறக்குத் தன்னுமடைய 
கவிமதகளின் மூலமாகக் வகளவிக்கமண 
விடுபபமத உணர முடிகின்றது. ்வாழக்மக 
்வறுமமயால கயிற்றின் வமல நடைக்கும 
்பண்ணின் ்வறுமம ்வாழக்மகமய 

மயிலம் இளமுருகு

இப்படிக்கு ஏவாள்
நூல் அறிமு்கம்
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  “ பல்பிடுங்்ப்பட்ட பாம்ஜபன
   சுருண்டிருக்கிைது வாழக்ர் “

என்றும குறிபபிடடுளளார. வித்தியாசமாக 
முரண் ்சாற்கள இ்வருமடைய கவிமதகளில 
இடைம்பற்றுளளன. அ்வன் உமிழநீரக் 
குளத்திலிருந்து/்பருகுகிறது ஒரு நதி/கருத்த 
வ த ா லி லி ரு ந் து  ் ்வண்ணிற த் தி ல / 
படடைாமபூ்சசிகள உதிரகின்றன. உதடு 
குவிக்மகயில, சத்தமின்றி முத்தம பிறபபதாகக் 
காடசிபபடுத்தியது அழகு. நூற்றாண்டுகளின் 
ஒற்மறக் வகளவி என்னும கவிமத ஒரு 
சிறுகமத பாணியில அமமந்து  பாடைலடியின் 
இறுதியில நம மனம  பிமச்வமதத் தடுக்க 
முடியவிலமல. 

    “அநத ந்ளவிரயக் ந்டகிைாள என்னி்டம் 
    நசரி ஊ்ரா்ாதா அம்மா ? “ 

வமலும வத்வமதகள சாடசியளிபபதிலமல 
என்னும கவிமதயில 

     “ஒரு துரநதசத்தின் ஜ்ாடுஞ்சிரலயாய்
      புன்னர் உரைந்த நதவரத்ள
      ஒருநபாதும் சாடசியாவதில்ரல “

எ ன  ந று க் ் க ன் று  ் ச ா ல லி ்ச 
் ச ன் று ள ள ம த ப  ப டி ப ப ்வ ர 
உணரமுடிகின்றது.  நிமறவ்வறாக் காதலின் 
முத்தம துபபபபடு்வதாகக் கூறுகின்றார. 
இமசபபிரியா குறித்த கவிமதயின் கரு 
்நருபபாகிக் காத்திரமாகிறது . இயற்மக 
ச ா ர ந் த  விடையஙகமளயும  கவிமத 
ஆக்கியுளளார. 

  “ஆ்சசிைந்த ்ாந்ட என் நதவரத
   நதவரதநய என் ஆதித்தாய்”

என்றும பூக்கள, காளான், சூரியன், இரவு 
வமலும கு்வமள நிமறய முத்தம என்ற 
கவிமதயில 

    “ோநன பாரத்துக் ஜ்ாண்டிருக்கிநைன்
    எனக்்ான வீடு மரல, ்ாடு, ஆறு, சமஜவளி
    எல்லாநம உன் வடிவிலிருக்கின்ைன. “

 என நவின்றுளளார. 

்காமலயும ்சய்்வாள பற்சசி என்னும 
கவிமத ஆதிக்க்வாதிகளுக்குத் தன்னுமடைய 
எ தி ர ப ம ப  எ ழு த் தின்  ்வழி ய ா க ்ச 
சமரபித்துளளார கவிஞர. காமத்தின் நிறம 
நீலமாகவும, ப்சமச இரத்தம எனப பலவ்வறு 
்பாருண்மமகளில விரிந்து ்சலகின்றன 
கவிமதகள. சாதியம காதலுக்குத் தமடையாக 
இருபபது, சில்வற்றிற்காகப பிரிந்து ் சல்வது 
என்ச சமூக்சசிக்கலகமளக் கவிஞர பதிவு 
்சய்துளளார. 

  “சாரண  பிடிக்்ப்பட்ட சாதியின் கூரவாளால்
   ஜவட்டப்ப்டதாத உனதுயிர நவண்டிநய
   ர்விடுகிநைன் ேம்முர்டய ்ாதரல”

அபபா, அமமா, குழந்மதகள சாரந்த 
்சய்திகமளயும இ்வருமடைய கவிமதகளில 
காணமுடிகின்றன. கு்வமள நிமறய முத்தம 

கால்சசு்வடு,  
ரூ. 75, பக்கம 72
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என்ற  கவிமதயில மனிதபபண்மப 
காணமுடிகின்றது.  பலவ்வறு கவிமதகளில 
ப்சமச நிறம குறியீடைாகவ்வ இடைம்பற்று 
்வந்துளளது. சில்வற்மற உற்றுவநாக்கித் தன் 
கவிமதகளில பதியன் ் சய்துளளார கவிஞர. 

  “வார ்ட்டப்பட்ட ஒரு ோஜயன
   முதுகில் ஏறிக் ஜ்ாளகிைது என் நசரி. “

வ த டை ல  எ ன் னு ம  க வி ம த யி ல 
பாடைற்்பாருள வித்தியாசமானதாக உளளது. 
நூலின் தமலபபான இபபடிக்கு ஏ்வாள 
எ ன் னு ம  க வி ம த யி ல  ப ா லி ய ல 
்வன்புணர்சசிக்கு ஆளாகி இறந்துளள 
்பண்களுக்காகக் கவிமதயில வகாபஙகளாக 
்்வளிபபடடுளளன. சமூகத்மத்ச சாடு்வதாக 
இம்வ வதாற்றம ்காளகின்றன. 

  “இருபுைமும் கூ்ராக்்ப்பட்ட வாரளப்
  பரிசா்த் தருகிநைன்
  ஜவடடி எறிந்துவிடு உன் விர்ர்ரள “

என்ச சினத்வதாடு, சமூகபபுரிதவலாடு, 
சமூகப ் பாறுபபுணர்சசிமய ் ்வளிபபடுத்தி 
உளளமம அருமம. ்பண் ்வலி, ரத்தமும 
சமதயுமான கருத்துகள என்ற ்வமகயில 
பலவ்வறு கவிமதகள படிபப்வர மனமதக் 
வகளவிவகடகின்றன. மனதின் கணஙகள, 
ஆதிக்க்ச சாதிக்்கதிரான பதிவுகள,  ஒரு 
க ம த ம ய  வி ள க் கு ம  ப ா ணி யி ல 
காலராடடிணம கவிமத அமமந்துளளது. 
கவிமதயின் இறுதி 

“விழித்துப் பாரக்ர்யில் 
 ர்்ால்்ள ்ட்டப்படடிருக்கும் என்மீது
 ப்ரவியிருக்கிைான் 
 பாழாய்ப்நபான ஆதாம் “ 

என முடித்துப படிபப்வருக்குப புதுவித 
அனுப்வத்மத ஏற்படுத்துகின்றார. மல 
உருண்மடை, காதல வ்வ்றாரு உலகம, 
முத்தத்மத வ்வ்றான்றாகப பாரத்தல 
அபபா மீது விமரசனம இருந்தாலும 
அ்வரதான் தன்னுமடைய ஹீவரா எனக் 
கூறியுளளார. அ்வன் என் கதாநாயகன்/நான் 

அபபாவின் மகள. வமலும கவிமத குறித்துக் 
கூறுமவபாது மீன்்காந்திய உடைலாக, 
நுகரபபடும ்பருஙகாமமாக, இரத்தமாய் 
்்வளிவயறும சிறுநீர, கமடைசி மூ்சசு, ஒற்மற 
வியரம்வ,   ஓரஙகுல நாக்கு, சாக்கமடை நீர, 
மலத்தின் ஒரு க்வளம என்று தன்னுமடைய 
கவிமதகள எமதக் குறித்தும வபசும 
என்பதாக ஒரு கவிமத இடைம்பற்றுளளது. 

இயலபுகமள உற்றுவநாக்கி அருமமயாக 
அதமனக் கவிமதயில தந்துளளார. அன்பு 
எபபடி இருக்க வ்வண்டும, ஆமச மற்றும 
்ச ௌதி அவரபிய அரச ால தமலத் 
துண்டிக்கபபடடை இலஙமகப்பண் ரிசானா 
நஃபீக் ்காமல குறித்துக் கவிமதயில,  
மக்கள மீது அ்வர ் காண்டுளள வகாபத்மதக் 
காடடுகிறது. உஙகள இதயஙகளில இரத்தம/ 
ஒரு துளிவயனும சுத்திகரிக்கபபடைவிலமல 
எனக் வகளவி வகடகிறார. கனவு சாரந்த, 
அன்பு சாரந்த, ்வரக்கவபதஙகள சாரந்த, 
உடைல பற்றிய, இயற்மக சாரந்த, எதிரகால 
எண்ணஙகள, கவிமதவயாடு ்காண்டுளள 
உறவு, ்பண் சாரந்து எனப பலவ்வறு 
பரிமாணஙகமள இ்வருமடைய கவிமதகள 
நமக்குப புலபபடுத்துகின்றன. 

வீடு திருமபுதல என்னும கவிமதயில 
என்னதான் வபசினாலும நடைபபிமன, 
இ ய ல பி ம ன க்  வ க ள வி  வ க ட டு 
நகரந்துளளவிதம அருமம. 

 “ோமிருவரும் கீழிைங்குகிநைாம்
  வரிரச தப்பி மக்்ள ்ரலகிைார்ள
  நீ  ஊருக்குள நபாகிைாய்
  ோன் நசரிக்குச ஜசல்கிநைன் “ 

என இபபடி இருக்க ஏற்படுத்திய சமூகக் 
கடடைமமபமப, மனிதத்மதப பாடிய 
்தாகுபபுநூலான இதமன அமன்வரும 
படிக்க வ்வண்டியது அ்வசியம. கவிஞருக்கும 
அழகான முமறயில பதிபபித்த கால்சசு்வடு 
பதிபபகத்திற்கும ்வாழத்துகள...
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மன்னா உலகத்து மன்னுதல குறித்வதார தம 
புகழ நிறுத்தி தாம மாய்ந்தனவர’ எனும 
புறநானூற்று ்வரிகளுக்கு இணஙக நிமலயிலலா 
இந்த உலகத்தில ஒரு்வர ்சய்கின்ற நலல 
்சயலகளால கிமடைக்கின்ற புகழ மடடுவம 
நிமல்பற்று இருக்கும என்பமத உணரந்த 
இந்நூலாசிரியர எஸ். வி. வ்வணுவகாபாலன் 
அ்வரகள பலவ்வறு ஆளுமமகமளப பற்றி 
ச ரளமான நமடையில ,  சு்வா ரசியமாக 
எழுதியுளளவத உதிரந்தும உதிராத என்னும 
நூலாகும. இந்நூலில 24 ஆளுமமகமளப பற்றி 
ஆழமாகவும ் தளி்வாகவும எழுதி இருக்கிறார. 
இறந்து வபான்வரகமள ஏன் மறக்கக்கூடைாது, 
இறபபு என்பவத நிமனவுகளின் அழிவுதான் 
என்பமத இந்நூலில  ஆசிரியர கூறியிருக்கிறார.

பல பிரபலஙகவளாடு சகஜமாகப பழகக் 
கூடிய இந்நூலாசிரியமரப பற்றியும இ்வருமடைய 
கடடுமரகள குறித்தும இறக்காத்வரகளுக்கு 
அஞ்சலி குறிபபுகள என்ற தமலபபில 
அழகான்தாரு முன்னுமரமய டைாக்டைர ஜி. 
ராமானுஜம தந்துளளார. முன்னுமரயில எஸ்.
வி.வ்வணுவகாபாலமனக் குறித்து சிறபபாக 
ப ா ர ா ட டி யு ள ள ா ர . 
்தாழிற்சஙக்வாதி, மனிதவநய மிக்க 
வபாராளி என்பவதாடு வதரந்த 
ரசமன உளள ்வாசகர, திறமமயாக 
எழுதக்கூடிய்வர எஸ். வி. வி என்பது 
ஒவ்்்வாரு பக்கத்திலும ்தரிகிறது. 
்வாழவின் முக்கிய கணஙகமள 
அ்வர்வர தத்தமது துமறகளில 
்சய்த புதுமமகமளக் நிகழத்திய 
ச ா த ம ன க ம ள க்  க ா ர ண 
காரியஙகவளாடு இந்நூலில ஆசிரியர 
விளக்கியுளளார. 

வகாபுலு பற்றிக் குறிபபிடுகின்ற 
்பாழுது அ்வர ஓவியம ்வமரந்த 

்தாடைரகள ,  பாலுமவகந்திரா குறித்து 
் ச ா ல லு கின் ற ் ப ா ழு து  ஒ வ் ் ்வ ா ரு 
காலகடடைத்திலும ஒவ்்்வாரு மாதிரி அ்வர 
எடுத்த திமரபபடைஙகள குறித்தும மிக அழகாக 
விளக்கியிருக்கிறார. டி.எம.எஸ் என்றால 
்்வவ்வ்வறு பா்வஙகளில ் ்வவ்வ்வறு பாணிகளில 
அ்வர பாடிய பாடைலகள எனத் தக்வலகமளத் 
தரு்வது மடடுமின்றி அ்வற்மற விளக்கவும 
்சய்கிறார. ் பாது்வான அஞ்சலிக் கடடுமரகள 
வபால சமபிரதாயமாக இலலாமல பரசனல டை்ச 
என்று ஆஙகிலத்தில ்சாலலபபடும வநரடி 
அனுப்வஙகளும கலந்திருபபது இந்த நிமனவு 
் த ா கு ப பு களின்  சு ்வ ா ர ஸ் ய த்ம த யு ம 
நமபகத்தன்மமமயயும அதிகரிக்கின்றன என்று 
மிக அழகான ஒரு புகழ மாமலமய  இந்நூலிற்கு்ச 
சூடடியுளளார இராமானுஜம. 135 பக்கஙகமளக் 
்காண்டை இந்த நூல பாரதி புத்தகாலயத்தால 
்்வளியிடைபபடடுளளது.

தக்வலகளின் தளத்தில தடைம அமமத்து 
உயரந்த்வராகிய ்தன்க்சசி வகா. சு்வாமிநாதன் 
குறித்து மிக அழகான்தாரு தக்வமல 
இந்நூலாசிரியர பதிவு ்சய்துளளார. இன்று 

ஒரு தக்வல என்ற அமடை்மாழியால 
அன்வபாடு பல லடசம ்வா்னாலி 
வநயரகளின் உளளாரந்த அன்புக்கு்ச 
் ச ா ந் த க் க ா ர ர ா க  இரு ந் த 
சு்வாமிநாதனின் மமறவு்ச ்சய்தி 
அமன்வரின் க்வனத்மதயும 
ஈ ரபபத ா க  உளளது என்று 
கூ ற ப ப ட டு ள ள து .  சி ற ந் த 
தன்மமகள உளள மனிதரகளின் 
ம ர ண ம  எ ந் த  ்வ ய தி ல 
நிகழந்தாலுவம துக்கத்மதத் 
தூண்டைக் கூடியதுதான். 67 ்வயதில 
இயற்மக மரணத்மத எய்திய 
சு ்வ ா மி ந ா த னி ன்  து ய ர ம 

இன்றிலலாதவபாதும் தம் திேன்்களால வாழ்வவாருக்்காை 
அஞசலிக் குறிப்பு்கள்

முனைவர் இரா. மமாகைா 

நூல் அறிமு்கம்

பாரதி புத்தகாலயம
விமல. 135
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்வா ச க ர கமளப  ப ாதித்துளளது எனக் 
குறிபபிடடுளளார. 

விடியற்காமலயில அ்வரது குரமலக் வகடடு 
கண் விழிபபது என்று ஒரு கூடடைம ்வாழந்த 
காலஙகள உண்டு. ் சாற்களின் உ்சசரிபபு அ்வர 
கமடைபிடித்த முமற கவித்து்வமானது. ஐந்து 
நிமிடைத்திற்குள ் சாலல ்வந்தமத்ச ் சாலலிவிடடு 
ரசமனக்காக முத்தாய்பபாக ஒரு துணுக்மகயும 
சிரிக்க்ச சிரிக்க எடுத்து ம்வத்து வபா்வமத 
அன்றாடைம ்வருடைத்திற்கு 365 நாளும ் சய்்வது 
இவலசான காரியம இலமல என்பமத மிக 
்தளி்வாக நூலாசிரியர தந்துளளார.  

சு்வாமிநாதன் கருத்துக்களின் கனத்மத 
வலசாக்கி, இறுதிபபகுதியில பளீ்ரன்று ஒரு 
சின்னஞ்சிறிய சு்வாரசியமான ்சய்தி ஒன்மற்ச 
்சால்வமத ்வழக்கமாகக் ்காண்டிருந்தார. 
்வாழவின் புதிரகமளப பற்றிய வி்வாதத்தில 
அ்வரது வதடைலில நவீன சிந்தமனகளும 
தடடுபபடைவ்வ ்சய்தன. ்தனாலிராமன் 
கமதகள, பீரபால அறிவுத்திறன், முலலாவின் 
வசஷமடைகள என நிமறய ்வந்துவபாகும அ்வர 
வப்சசில அரிய மனிதரகளின் ்வாழக்மகக் 
குறிபபுகளில இருந்தும ்சய்திகள நிமறய 
இ டை ம ் ப று ்வ து .  அ டு த் த டு த் த 
த ம ல மு ம ற க ளு க் கு த்  வ த டி ன ா லு ம 
கிமடைத்தற்கரிய கருத்து ்பாக்கி்ஷமாக 
இருந்துளளது என்பது ்வலிமமயாக இவ்விடைத்தில 
பதிவு ்சய்யபபடடுளளது. எளிமமயும 
அசத்தாலும ஒருவசர கலந்த சாதமனயாளரதான் 
்தன்க்சசி என்று உதிரந்த மலரகளில முதல 
மலராகப பதியன் ்சய்துளளார.

அடுத்ததாக ஓவியர வகாபுலு பற்றிக் 
குறிபபிடுகின்றவபாது வமலும கீழும வகாடுகள 
வபாடு அதுதான் ஓவியம என்று ்தாடைஙகும 
பலலவிமய ஒரு திமரபபடைப பாடைலில 
்காண்டு ்வந்திருக்கிறார கண்ணதாசன். அமதத் 
தன்னுமடைய ஓவியத்தில ்வழி காடடுப்வவர 
வகாபுலு. வகாடுகளின் சு்வாரஸ்யம மிகுந்த 
வபரரமச கடடி ஆண்டை மகத்தான ஓவியரகளில 
வகாபுலுவின் ் பயர தனிஇடைம ் பற்றிருபபதும 
ஓவியரகளுக்கு முற்றுபபுளளி ஒன்று கிமடையாது 
என்பமதயும ்வாசகரகளிமடைவய பதிவு 
்சய்்வதாக இக்கடடுமர இருக்கிறது.

பலலாண்டுகாலம தூரிமக பிடித்திருந்த 

மகக்கு்ச சற்று ஓய்வு வதம்வபபடடிருக்கிறது. 
பத்து பதிமனந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் 
பக்க்வாதம தாக்கி அ்வரால ்வலது மகமயப 
பயன்படுத்த இயலாமல வபாயிருக்கிறது. 
ம ரு த் து ்வ ர  சி கி ்ச ம ச  அ ளி த் து க் 
்காண்டிருக்மகயில நான்தான் இத்தமன 
நாளாய் ஸ்டவராப வபாடடுக் ் காண்டிருந்வதன். 
எனக்வகா இப்பாழுது ஸ்டவராப வநாய் 
்வந்துவிடடைது என்று அப்பாழுதும நமக்சசும்வ 
உணரவு ்வற்றாமல ்சாலலியிருக்கும 
வகாபுலுவின் எண்ணத்மத நிமனக்காமல 
இருக்க முடியவிலமல. 91 ம ்வயதில இயற்மக 
எய்திய அ்வரது ்வாழக்மகக்கூடை ஒரு புளளியில 
தவிரக்கமாடடைாமல நின்றுவிடடை ஒரு 
ஓவியமாகவ்வ இருக்கிறது. என வகாபுலு பற்றிய 
தக்வலகமளத் தரமாக ்சாலலியுளளவிதம 
அருமம.

பிரியாவிமடை உமக்கு என்று ஆர. வக. 
லடசுமண் குறித்தும மிக அழகாக இந்நூலில 
ஆசிரியர எழுதியிருக்கிறார. 93 ்வயது ்வமர 
்வாழந்து மமறந்துளள லடசுமண் 1947 முதல 
2010 ்வமர யிலும அதற்குப பின்னும கூடை 
மடைமஸ் ஆஃப இந்தியாவின் ஆஸ்தான 
வகலி்சசித்திரகாரராக கலக்கியிருக்கிறார. 
எழுத்தாளர கமலாவின் துமண்வரான இ்வர 
துணி்சசலும கருத்தியல வநரமமயும ்காண்டை 
பமடைபபாளி. உலக அளவில புகழ ்பற்றம்வ 
அ்வரது சித்திரஙகள. ஆயிரக்கணக்கில 
குவிந்திருக்கும அ்வரது பமடைபபுகமள 
்வரிமசயாக ம்வத்தால காஷமீரில இருந்து 
குமரி ்வமர மனஙகமள இமணத்து விடை 
முடியும .  இந்த பூவுலமக ்வடடைமாக 
்தாடடுவிடை முடியும .  எலமலகளற்ற 
ஆவராக்கியமான உலமக்ச சமமத்துவிடைவும 
முடியும என்று சிறபபான்தாரு பதிவிமனத் 
தந்துளளார.

திமரயுலகத்தில ஆ்சசி என்று அன்புடைன் 
அமழக்கபபடடை மவனாரமாம்வப பற்றியதாக 
அடுத்த கடடுமர அமமகிறது. கவிஞர 
கண்ணதாசன் முதல ்வாய்பபு ் காடுத்து, அ்வர 
நடித்த படைம மாமலயிடடை மஙமக. சிறிது 
சிறிதாக தன்னுமடைய நடிபபின் ்வாயிலாக 
தன்மனத் திமரயுலகில தடைம பதித்த்வர 
மவனாரமா. ்வா ்வாத்யாவர ஊடடைாண்வடை நீ 
்வராஙகாடடி நான் விடைமாடவடைன் என்ற 
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்பாமமலாடடை பாடைல எந்த காலத்திலும 
அழியாதது. ஜிலஜில ரமாமணியாக திலலானா 
வமாகனாமபாளில கலக்கிய மவனாரமா, 
நாவகஷ, சந்திரபாபு, வசா, வதஙகாய் சீனி்வாசன், 
சுருளிராஜன், எஸ். எஸ். சந்திரன் என 
எத்தமனவயா நடிகரகவளாடு இமணயாக 
நமக்சசும்வ நடிமகயாக நடித்து இருக்கிறார.

ஒரு கடடைத்திற்குப பிறகு குண்சசித்திர 
வ்வடைஙகமள ஏற்கத் ்தாடைஙகினார . 
்ஜன்டிலவமன் படைத்தில தனது மகனுக்குக் 
கலவி கிமடைக்க தன்மனவய அடுபபஙகமரயில 
தீயில எரித்து ்காளளும உருக்கமான 
வ்வடைத்தில நடித்திருக்கிறார. இ்வமர ஒரு 
்பண் சி்வாஜி என்று ்வரணித்தார வசா. 
மமலக ற் கள  ்வழி்நடுக  கமபீ ரம ா க 
ஊன்றபபடடை மிக நீண்டை ்நடுஞ்சாமல 
அ்வரது கமலயுலக பஙகளிபபு என்றும 
மகளிரின் குலத்திற்வக ஒரு ்பான் விளக்காக 
ஆ்சசி இருந்தது பற்றியும அழகாக ்சாலலி்ச 
்சன்றுளளார. 

ஆனந்த யாமழ மீடடி வதாழனாகிய நா. 
முத்துக்குமார குறித்த கடடுமரயும இ்வர தம 
நூலில உதிரந்த மலராக இடைம ்பற்றுளளது. 
படடைாமபூ்சசி விற்ப்வன், அணிலாடும முன்றில 
உளபடை அ்வரது கவிமதகளும கடடுமரகளும 
ஆக அ்வரது எழுத்துலகம ்வசீகர ்வாசிபபுக்கு 
உரியது. முதல முமறயாக தஙகமீன்கள 
படைத்திற்காக ஆனந்த யாமழ மீடடுகிறாயடி 
என்ற அற்புதக் கவிமத ்மாழிக்குத் வதசிய 
விருது ்வழஙகபபடடைது. இரண்டைா்வது 
முமறயாக மச்வம படைத்தில உஙகளது அழவக 
அழகு என்ற இனிமமயான பாடைலுக்குத் வதசிய 
விருது கிமடைத்தது. எத்தமனவயா விருதுகமளயும 
்வாழத்துகமளயும வமலும ்பற்றிருக்க 
வ்வண்டிய கவிஞன் இன்வறா அ்வரதம 
கவிமதகவளாடு நம நிமனவுகளில நீஙகாத 
இருக்கிற நிமலமய நமமிமடைவய ஆசிரியர 
எடுத்துமரத்துளளார. 

மக்களுக்கானக் கமலமயப பமடைத்துக் 
்காண்வடை இருந்த நாடடிய வமமதயான 
மிருணாளினி சாராபாய் பற்றிய மிக்சசிறந்த 
கடடுமரயும இந்நூலில உளளது. உஙகளால 
எபவபாதா்வது நாடடியத்மதத் தவிரத்திருக்க 
முடியும, ஏன் அமத விடைமுடியவிலமல என்று 

தன்னிடைம வகடகபபடடைவபாது மிருணாளினி 
பதிலுக்குக் வகளவியாளரிடைம இபபடிக் 
வகடடைார. உஙகளால மூ்சசு விடைாமல 
இருபபமத வயாசிக்க முடியுமா? எனக்கு 
நாடடியம அபபடித்தான். நடைனவம ்வாழக்மக 
என்று ்சாலலிக் ்காள்வமதவிடை அது ஒரு 
அரபபணிபபு என்று குறிபபிடைவ்வ விருமபுகிவறன் 
என்று  கூறியமத  இ க்  கடடும ரயில 
குறிபபிடடுளளார.

பரதம, கதகளி என அந்தந்த நாடடிய 
மரபுக்கு ஏற்ப ஆசான்களிடைம மிகுந்த வதர்சசியுற 
க ற் ற வ த ா டு  அ்வ ற்ம ற ்ச  ் ச வ் ்வ வன 
்்வளிபபடுத்தும வமமதமமமயயும இ்வர 
்பற்றிருந்த தன்மமமய அழகாக ்சாலலி்ச 
்சன்றுளளார ஆசிரியர. ்சமமாந்த கமல 
்வாழக்மகமய மக்களுக்கான கமலமய 
்வாழந்தும ்வாழவிக்கும தமது 97 ம ்வயதில 
இயற்மகவயாடு நிரந்தரமாக கலந்துவிடடைார 
மிருணாளினி.  அன்மனயின் அரசியல 
்வாழக்மகயிலிருந்துதான் மக்களுக்கான 
கமலமய அ்வரது பமடைபபு மனம உரு்வாக்கிக் 
்காண்வடை இருந்தது. 

எஙகள இனிய ்பான் நிலாவ்வ என்ற 
்வரிகளுக்கு உரிய்வரான பாலுமவகந்திராவின் 
கடடுமர அடுத்ததாக இடைம்பற்றுளளது. ஐந்து 
ஆண்டுகளில 21 படைஙகளுக்கு ஒளிபபதி்வாளராக 
பணியாற்றிவிடடு இயக்குனராக அ்வர 
முயற்சிகமளத் ் தாடைஙகிய பிறகும மவகந்திரன் 
வகடடுக்்காண்டைதற்கு இணஙக முளளும 
மலரும படைத்தில ஒளிபபதி்வாளராக இருக்க 
ஒபபுக் ் காண்டுளளார. புதிய பமடைபபாளிகமள 
மனதார ஆசீர்வதித்து உயரிய குணம 
உமடைய்வராக இருந்துளளார . மாற்றுத் 
திமரபபடைத்திற்கான இடைதுசாரி முற்வபாக்கு 
இயக்கத்தின் குரலுக்கு அ்வரது ஆதரவு 
மகத்தானது. தமலமுமறகமளக் கடைந்து 
வபசபபடும கமலஞரான அ்வரது கமடைசிப 
படைம சமகாலத்தில பிரதிபலிபமபயும சமூக 
மாற்று்ச சிந்தமனக்கான ஆர்வத்மதயும கலந்து 
்காடுத்த பரிவசாதமன முயற்சி என்றும 
வபசபபடுகிறது. 

எந்தக் கண்ணன் அமழத்தாலும என்று 
முதுமமயிலகூடை ஒரு குழந்மதயின் புன்னமக 
இருக்கின்ற முகத்வதாடு இருக்கிற டைாக்டைர எம. 
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பாலமுரளி கிருஷணா குறித்த கடடுமர 
அடுத்ததாக உளளது. ் சக்க்ச சி்வந்த உதடுகள, 
கு ர வ ல ா  மி க வு ம  த னி த் து ்வ ம மி க் க 
நாண்களிலிருந்து புறபபடடு ்வந்தது வபான்ற 
சிறபபு ஒலிமயப ் பற்றிருந்தது. உடைல்மாழியில 
தனது திறமமயின் ஒலிக்கமாடடைாத கமபீரமும 
இமசஞானத்தின் ஒளி அழகும கற்பமனயின் 
சாரலும ச்வாலுக்கு அமழக்கும பாரம்வப 
்பாறிகளும மின்னிக் ் காண்டிருக்கும அழகான 
முகத்மத உமடைய்வர பாலமுரளிகிருஷணா. 
்வாய்பபாடடு மடடுமின்றி இமசக் கருவிகமள 
்வாசிக்கவும கற்றுக் ்காண்டை அ்வரது வதடைல 
சில புதிய ராகஙகமளயும தாள லயஙகமளயும 
உரு்வாக்கி ்பருமமசூடை ம்வத்தது என்று 
எழுதியுளளார. சின்ன கண்ணன் அமழக்கிறான், 
காற்றுடைன் அ்வர நடைந்த வ்வக நமடையின் 
உமரயாடைல பரிமாற்றம அதில சரணத்தில 
கண்கள ்சாலகின்ற கவிமத, இளம ்வயதில 
எத்தமன வகாடி என்ற இடைம ்காண்டைாடடை 
காலமாக இருபபதாக வ்வணுவகாபாலன் 
விளக்கமாக எழுதியுளளார.

்மௌனவம பாரம்வயால, ஒரு பாடடுப பாடை 
மாடடைாயா என்று ்வாசகரகமள ஏஙக ம்வத்த 
பி. பி. ஸ்ரீனி்வாஸ் குறித்தும அழகான ஒரு 
அஞ்சலிக் கடடுமரமயத் தந்துளளார ஆசிரியர. 
காலஙகளில அ்வள ்வசந்தம, கமலகளிவல 
அ்வள ஓவியம என்று முணுமுணுக்காத பமழய 
தமலமுமற இருபபது அபூர்வம. அழகிய 
மிதிமல நகரத்திவல யாருக்கு ஜானகி 
க ா த் தி ரு ந் த ா ள ,  ஒ ரு த் தி  ஒ ரு ்வ மன 
நிமனத்துவிடடைால என்ற பாடைல ்வரிகளுக்கு்ச 
்சாந்தக்காரராம பி. பி. ஸ்ரீனி்வாஸ். தமமமவிடை 
இமளய ்வயதில பாடைகரகள அலலது 
வபாடடிகளில தனது பாடைமலப பாடும 
சிறு்வரகள, அமன்வமரயும குரல்வளம 
மிக்க்வரகளாக வமலும சிறக்க வ்வண்டும என்று 
்வாழத்துகின்ற உயரிய மனபபான்மம 
உமடைய்வராக இருந்துளளார . ்வசீகரக் 
கு ர லி ன் ்வ ழி  பு தி ய  க ன வு களு க் கு ம 
கற்பமனகளுக்கும ் ்வவ்வ்வறு உணரவுகளுக்கும 
ஆடபடுத்திய கமலஞனாகிய பி. பி. ஸ்ரீனி்வாஸ் 
கன்னடைம, ்தலுஙகு எனப பல ்மாழிகளில 
காலூன்றிய திறத்மதயும இக்கடடுமரயில 
அழகாக ்சாலலியுளளார.

்வாழக்மகயின் அரத்தஙகமள  அனாயாசமாக 

நமக்சசும்வ ்வசனஙகளில அபாரமான 
கற்பமனவயாடு ்காண்டு்வரும திறமம கிவரசி 
வமாகன் அ்வரகளுக்கு உண்டு. ஓயாது 
எழுதிக்்காண்டிருந்த கிவரசி வமாகன் எத்தமன 
எத்தமன ஆயிரம வபரிடைம நடவபாடு இருந்தார 
என்பமதயும கடடுமரயில அழகாகக் 
கூறியிருக்கிறார. நமக்சசும்வ ்வசனஙகளில 
ரசிகரகமள மகிழவிபபதில கிவரசி வமாகனுக்கு 
நிகர அ்வவர. வகலி்ச சித்திரக்காரரகள 
்வ ம ர ்வ த ற் கு க்  ் க ாண்டை ா டடை ம ா ன 
முக்வாடடைத்துடைன் இருபப்வர நடிகர நீலு. 
எந்தவித பாத்திரம ஆனாலும அந்த நமடையுமடை 
்மாழிக்கு இயலபாக தன்மன மாற்றிக்்காண்டு 
விடுகின்ற தன்மமமய உமடைய்வர. பமமல 
சமபந்தம படைத்தில கா்வலதுமற அதிகாரியான 
இ்வர எந்த வநரத்தில வபாய் எழுபபினாலும 
திடீர திருமணஙகமள மிகுந்த கரிசனத்வதாடு 
ஸ்வடை்ஷனில ம்வத்து நடைத்திக் ்காடுக்கும 
காடசிகள ரசிகரகள மத்தியில நமக்சசும்வ 
உணரம்வ ஏற்படுத்து்வதாக இருந்தமத ஆசிரியர 
்சாலலியுளளார.

குழந்மத உளளம, இனிய சுபா்வம, 
கமடைசி்வமர கமலவயாடு கமலயாத பிடிபபு 
இ்வற்றுக்காக என்்றன்றும நம நிமனவில 
நிற்பார நீலு என்று ்வாசகர ்நஞ்சில ஒரு 
நிமலத்த இடைத்மத இக்கடடுமரயின் மூலமாக 
்சாலலியுளளார ஆசிரியர.  இயக்குனர, 
நடிகர, நமக்சசும்வயாளர, விலலன் என்று 
பலவ்வறு திறன்களால ரசிகரகமளத் தன் 
நடிபபால க்வரந்து தடைமபதித்து ் சன்றிருபப்வர 
மணி்வண்ணன். விகடைன் இதழில ்வந்திருந்த 
வநரகாணல கடடுமரயில நடிகர சத்தியராஜ் 
மிகுந்த தன்னடைக்கத்வதாடு துயரம வதாய்ந்த 
குரலில தான் அமடைந்திருக்கும ்்வற்றி, புகழ, 
தனித்தன்மம மிக்க ்வசனம அமனத்திற்கும 
மணி்வண்ணன்த ான்  க ா ரணம  என்று 
குறிபபிடடிருபபது, மணி்வண்ணன் அ்வரகளது 
வதாழமம கலந்த ஆளுமமமய உயரத்திக் 
காடடுகிறது. நமக்சசும்வ பாத்திரத்தில 
கணக்கற்ற படைஙகளில அ்வரது நடிபபு, 
படைத்தின் சு்வாரசியம மிக்க பகுதிகளாக 
இடைம்பற்றுளளது. மணி்வண்ணனும கடைவுள 
நமபிக்மக அற்ற்வரதான். நிழலகள படைத்தில 
்வசனகரத்தா்வாக திமரயுலகில நுமழந்த இ்வர, 
அந்தப படைத்திவலவய ரிக் சா ஓடடுனராக 
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நடித்திருந்தார. அதமன அடுத்து மணி்வண்ணன் 
பணியாற்றிய பாரதிராஜாவின் அமலகள 
ஓய்்வதிலமல மிகப ்பரிய ்்வற்றிப படைமாக 
மாறியது. உளளத்மத அளளித்தா என்ற 
படைத்தின் மூலம ரசிகரகளின் உளளத்தில நீஙகா 
இடைம பிடித்திருக்கிறார மணி்வண்ணன். 
இபபடியான அமடையாளஙகவளாடு ஒரு 
மனிதமரத் தமிழத் திமரத்துமறயில நாம 
அதிகம சந்தித்துவிடை முடியாது. நக்கல, 
கிண்டைல ்மாழியில கூடைவ்வ கலக்கும சமூக 
அரசியல பாரம்வமயக் ்காண்டை்வராக, ஒரு 
தவிரக்க முடியாத முக்கியத்து்வத்மதப 
பமடைத்த்வராக மணி்வண்ணன் இருபபமத மிக 
அழகாக வகாடிடடுக் காடடியுளளார ஆசிரியர.

ரசமனயும ்சால நயமும வதாய்ந்த 
பாடைலகளில எந்நாளும ்வாழப்வர ்வாலி. ஐந்து, 
பத்து ஆண்டுகள பத்தாயிரத்திற்கும அதிகமான 
பாடைலகமள எழுதி எத்தமனவயா நடிகர 
நடிமகயரகளின் பலவித உணரவுகமளயும தம 
பாடைலகளின் ்வழியாகத் தந்த்வர. ்வாணி 
்ஜயராம என்ற அற்புதமான பாடைகிமயத் 
தமிழ திமரயிமசயில அறிமுகம ்சய்த ்வாலி, 
82 ்வயதில மரணமுற்றவபாதும இன்மறய 
தமலமுமறயினர அ்வமர அறிந்து இருபபதற்குக் 
காரணம ரசமனயும ்சாலநயமும மிக்கப பல 
பாடைலகமளத் திமரயுலகிற்குத் தந்தவதயாகும 
என்று ்வாலியின் நீஙகாத நிமனவுகமள 
நமமிமடைவய கடடுமரயின் மூலம பகிரந்து 
இருக்கிறார. 

இமசயுலகில இரடமடையராக இருந்த 
விசு்வநாதன் -  ராமமூரத்தி குறித்தும 
இக்கடடுமரயில எழுதபபடடுளளது. எஙவகயும 
எபவபாதும சஙகீதம சந்வதா்ஷம என்பவத 
அ்வரது மூ்சசுக் காற்றாக இருந்திருக்கிறது. அ்வர 
மமறயவிலமல காற்றில கலந்து இருக்கிறார 
என்பமத அழகாக இக்கடடுமரயில தந்துளளார. 
உணர்சசிகர பாடைகன் விமடை்பறுகிறார என்ற 
தமலபபில டி.எம ் சௌந்தரராஜன் குறித்து மிக 
சிறபபான்தாரு கடடுமரமயத் தந்துளளார. 
கரநாடைக சஙகீத ஞானம இருந்ததால ராகஙகள 
்காஞ்சம இமசப பாடைலகமள அ்வர தூக்கலான 
குரலில இமசக்க முடிந்தது. தமிழ அ்வரது தாய் 
்மாழி இலமல என்றவபாதும  ்மாழியின் 
தூய்மம ் கடைக்கூடைாது என்று உ்சசரித்த திறன் 
அ்வருக்கு இருந்தது. அ்வரது மமறவு அ்வரது 

பாடைலகமள, அ்வரது ்வளமிக்க குரமல வமலும 
நி ர ந் த ர ம ா க் க வ ்வ  ் ச ய் தி ரு க் கி ற து . 
கிர ாமபபுறஙகளின் ஒலி்பருக்கிகளில 
இமசக்குழுக்களின் நிகழ்சசிநிரலில, ஆலய 
தி ரு வி ழ ா க் க ளி ல ,  ம ன் ற ங க ளி ன் 
்காண்டைாடடைஙகளில தவிரக்க முடியாத 
குரலாக டி.எம.எஸ்ஸி இன் குரல இன்றும 
ஒலித்துக்்காண்வடை இருக்கிறது என்பமத 
மீண்டும மீண்டும இக்கடடுமரயில வநரத்தியாக்ச 
்சாலலியுளளார ஆசிரியர.

வ்வறு எபவபாமதயும விடை இப்பாழுது 
அதி க ம  வ த ம ்வ ப ப டு கி ற  மனி த ரு ம 
மமறந்துவிடடைார என்று அற்புதமான நாடைக 
ஆசிரியரும கமலஞருமான கிரிஷ கரனாட 
குறித்து சிறபபான்தாரு கடடுமரமய இந்நூலில 
எழுதபபடடுளளது. நவரந்திர தவபாலகர, 
வகாவிந்த் பன்சாவர என்று மக்களுக்கான 
களபபணியில ஈடுபடடிருந்த முற்வபாக்காளரகள 
்தாடைரந்து துபபாக்கி குண்டுகளுக்கு 
இறக்கபபடடைவபாதும கரநாடைகத்தில கலபுரகி 
்காலலபபடடைவபாதும ்பாது்்வளியில 
த த் து ்வ ா ர த் த  ரீ தி ய ா க  ்வ ல து ச ா ரி 
மத்்வறியரகளுக்கு எதிராக இந்துத்து்வ 
்காளமகயின் ்காமல்்வறிக்கு எதிராக 
கடுமமயான எதிரக்குரல எழுபபிய்வரகளுள 
கிரிஷ கரனாட முதன்மமயான ்வரிமசயில 
இருந்தார. நானும கூடை அரபன் நக்சலதான் 
என்ற ஆமடைமய அணிந்து வபாராடிய்வர 
கிரிஷ கரனாட. சிறந்த நடிபபு, ்வற்றாத 
மனிதவநயம, ்பருமிதம மிக்க எளிமம 
இ்வற்றுக்கான இலக்கணமாகத் திகழந்த ஒரு 
மனிதரதான் விமடை்பற்று்ச ்சன்றுவிடடைார 
என்று கண்ணீவராடு எழுதியுளளார ஆசிரியர.

மகாராஷடிரா மாநிலத்தின் வகாலாபபூர 
நகமர்ச வசரந்த வகாவிந்த பன்சாவர கமயூனிஸ்ட 
கடசியின் மூத்த உறுபபினரகளில ஒரு்வர. 
மூடைநமபிக்மககளுக்கும மத்வாதத்திற்கும 
எதிரான மகத்தான வபாராளியான பன்சாவர 
குறித்தும அ்வர குண்டைடிபடடு இறந்தது 
குறித்தும ஒரு கடடுமரமய இந் நூலில 
பாரக்க்க முடிகின்றது. ்வகுபபு்வாத ்்வறி 
என்பது மகாராஷடிர மாநிலத்தில மடடுமலல 
நாடு முழு்வதும மக்கள ஒற்றுமமக்கு எதிராக 
பூதாகாரமான ச்வாலாக ்வளரந்து நிற்கிறது 
என்பது உண்மமதான். ஆனால அமத்ச 
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சந்திக்கும துணிவுமடைய மக்கள சக்தி, அமதவிடை 
பிரமாண்டைமாக இருக்கிறது என்பமதத் 
்தளி்வாக இக்கடடுமரயில குறித்துளளார. 
மரணத்தின் மூலமாக அதிகமான ்சய்திமய 
அளித்து்ச ்சன்றிருக்கக்கூடிய அறிவியல 
வமமத அபதுலகலாம குறித்தும மிக அழகாக 
பதிவு ்சய்துளளார ஆசிரியர. ஆசிரியராகத் 
தாம நிமனவு கூரபபடு்வதில தமக்குப வபரின்பம 
தரும என்று ்சாலலிக் ்காண்டிருந்த கலாம 
மாண்வரகளிமடைவய கலந்துமரயாடிக் 
்காண்டிருக்மகயில விமடை்பற்றுக் ் காண்டைது 
ஒரு வபார வீரனுக்கு வபாரக்களத்தில ஏற்படும 
மரணத்மத ஒத்தது. கற்றமலத் ்தாடைராத 
யாரும ்தாடைரந்து கற்பித்துக் ்காண்டிருக்க 
முடியாது. அபதுல கலாம ஒரு மாண்வராகத் 
தமமமத் தக்வமமத்துக் ்காண்டிருந்த 
நிமலயினாலதான் சிறந்த ஆசிரியராக திகழவும 
முடிந்தது என்ற நிதரசனத்மத இக்கடடுமரயில 
விரி்வாக எழுதியுளளார. 

வத ாடடைாக்களுக்கு அஞ்சாத வீரப 
்பண்மணி ஆகிய ்கௌரி லஙவகஷ குறித்த 
கடடுமர ஒன்றும இந்நூலில உளளது. நவரந்திர 
தவபாலகர, வகாவிந்த் பன்சாவர இரு்வரின் 
படு்காமலகமளயும கண்டித்த கன்னடை 
எழுத்தாளர கலபுரகி அ்வரகள ்்வறியரகளால 
சுடடு க்் க ா ல ல ப படடை ா ர .  க ல ப ர கி 
படு்காமலக்கு எதிரான இயக்கத்தில 
பஙவகற்ற்வர ்கௌரி லஙவகஷ. அ்வமரயும 
்்வறியரகள அவத முமறயில படு்காமல 
்சய்திருக்கின்றனர. வமாடடைார மபக்கில 
்வந்ததிலிருந்து, பயன்படுத்தபபடடை துபபாக்கி 
்வமர பல ஒற்றுமமகமள ்வலலுனரகள 
சுடடிக்காடடியுளளனர. எதிரகாலத்திலும வ்வறு 
யாரும இபபடி வபச, எழுத ்சய்யக்கூடைாது 
என்பதுதான் ்்வறியரகளின் எ்சசரிக்மகயாக 
இருந்திருக்கிறது. ்கௌரி லஙவகஷ மரணம 
்்வறும ்சய்தி அன்று. ஒற்மறநாள துயரமும 
அன்று. அ்வரது இழபபு சாதாரணமானது 
அன்று. தமது எதிரி என்று ஒரு்வமர 
அமடையாளபபடுத்தவும தீரத்துக்கடடைவும 
அமதக் ்காண்டைாடைவும நியாயபபடுத்தவும 
மாரமப நிமிரத்திக்்காண்டு திரியும பாசிச 
சக்திகளால மடடுவம முடியும. ் கௌரி லஙவகஷ 
உயிரானது இமமண்ணில விழுந்தாலும 
அ்வருமடைய வீரம ானது விமதகளா க 

வீறு்காண்டு எழுந்திருபபது கடடுமரயின் 
்வாயிலாக கூறபபடடுளளது.

இறுதிக் கடடுமர கிருஷணா டைாவின்சி 
பற்றியது. பல முன்னணி பத்திரிக்மகயாளரகள, 
திமரபபிரபலஙகள ஆகிவயாவராடு குமுதம 
இதழில அ்வரால அர்வமணக்கபபடடை எளிய 
மனிதரகள பதிவு ்சய்தம்வ கிருஷணாவின் 
புன்னமக நிரமபிய ்வாழவியலின் பிரதிபலிபபாக 
அமமந்தன. பாரதி புத்தகாலயம ்்வளியிடடை 
’இமசயாலானது’ என்ற நூல கிருஷணா தமது 
கமடைசி நாடகள என்று ்தரியாதிருந்த 
ந ாடகளில ஆர்வத்வதாடு சரிபாரத்து 
்சபபனிடடுக் ்காடுத்த அ்வரது கமடைசி 
ஆக்கம என்ற அரிய்தாரு தக்வமலயும 
இந்நூலில உளளது. வமமதகளின் முதல்வன் 
என்ற அமடையாளத்துடைன் இமசக்கமலஞன் 
்மாசாரட பற்றிய முதல கடடுமரயில 
்தாடைஙகி உலகின் முடிசூடைா மன்னன் ஆகிய 
மமக்வகல ஜாக்சன் ்வமரயிலான விதவிதமான 
பாடைகரகள மீதான கடடுமரகள உலக இமச 
குறித்த வதடைல உளள்வரகளுக்கு எளிய 
அறிமுகமாகவும எந்த ்வாசகருக்குவம வமற்கத்திய 
இமச குறித்த கிளர்சசிமய ஏற்படுத்து்வதாகவும 
இருபபமத குறிபபிடைவ்வண்டும என்று 
கிருஷணா கூறியிருபபமத மற்வாமல பதிவு 
்சய்திருக்கிறார.

கிருஷணா டைாவின்சி நாற்பத்தி மூன்றாம 
்வயதிவலவய தன்மன மிகவும வநசித்த 
அன்புக்குடுமபத்மதயும ்பரிய நடபு 
்வடடைத்மதயும விடடுபிரிந்த மறக்கமுடியாத 
அந்த துயர நிகழவிமனக் கண்ணீர துளிகவளாடு 
இறுதி மலராக இந்நூலுள எழுதபபடடுளளது. 
சிறந்த தன்மமகள உளள மனிதரகளின் மரணம 
எந்த ்வயதில நிகழந்தாலும துக்கத்மதத் 
தூண்டைக்  கூடியது .  ம ற க் க ப ப டு்வது 
மரணத்மதவிடை துக்கமானது. மமறந்தாலும 
மறக்க முடியாத, மறக்கக் கூடைாத மனிதரகள 
குறித்து மிக அழகாக ்வரும தமலமுமறயினருக்கு 
ஒரு சிறந்த களஞ்சியமாக இந்நூமல எழுதி 
இருக்கின்ற எஸ். வி. வ்வணுவகாபாலன் 
அ்வரகளுக்கும இந்த நூமல நன்முமறயில 
பதிபபித்த பாரதி புத்தகாலயத்திற்கும 
்வாழத்துகள.
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மனிதரகள எலவலாரும ஆறுதலுக்கு 
காத்திருபப்வரகளாகவ்வ இருக்கிறாரகள. 
ஆறுதலகள எலவலாருக்கும எபவபாதும 
அ ்வ சி ய ம ா ன  ஒ ன் ற ா க வ ்வ  இ ரு ந் து 
்காண்டிருக்கிறது. ஆறுதலகள ருசி நிமறந்தம்வ.
அது மனதின் பசிமய அடைக்கும தன்மம 
்காண்டைது. மனதிற்கு ்வலிமமமயயும, 
்வலலமமமயயும ஊடடும சக்தி ஆறுதலுக்வக 
உரித்தான தனித்த குணம. அந்த ்வமகயில 
மனிதரகளின் ்வாழக்மகயில ஆறுதல தவிரக்க 
இயலாதது. ஆறுதலகள தரும ஆசு்வாசத்திற்கு 
இமணயாய் இன்்னான்மற சுடடிக்காடடிவிடைவ்வ 
முடியாது. 

தன் நம்ச சுரம்ரள 
மரழக்்ா் இைக்கி ரவப்பது 
வானத்திற்கு ஆறுதல்

என்று மமழ தரும ஆறுதமல இயற்மகயுடைன் 
இமணத்துப வபசும கவிஞர ககவின்  கவிமதகள 
ஒவ்்்வான்றும தனது ்மாழியில ஆறுதலகமள 
விதவிதமாக்ச ் சாலகிறது. ‘்்வபபக்காடு’ தனில 
்வடடைமிடும பறம்வயாய் ஒவ்்்வாரு கவிமதயும 
தன் சிறமக ஆறுதமல்ச சுற்றிவய ்வடடைமிடுகிறது. 
ஒவ்்்வாரு கவிமதமயயும ஆறுதல என்று நிமறவு 
்சய்திருபபது தனித்த அழகுடைன் இருந்து, ஒரு 
்வசீகர சித்திரத்மத கண் முன் 
எழுபபி அழகாக நிமறக்கிறது.

தன் உய்ரத்திற்கு எடடி
இருடர்டத் தளளும் தீபம்
விளக்கிற்கு ஆறுதல்

உனக்குள இருந்து
நீ ்ண்ஜ்டடுத்த திைரம
முயற்சிக்கு ஆறுதல்

பதினான்கு தமலபபுகளில 
்வ ம க ப ப டு த் த ப ப ட டை 
இக்குறுஙகவிமதகள  தரும 
ஆறுதலகள அலாதியானதாக 
இ ரு க் கி ற து .  ் த ா கு ப பி ல 

இடைம்பற்றிருக்கும நூறு கவிமதகளும, 
நூ றுவி த ம ா ன  ஆ று த ல க ம ள த்  த ந் து 
ஆசு்வாசபபடுத்துகிறது. நிமனத்தாவல மனிதனுக்கு 
ஆறுதல தரும நூறு தருணஙகமளக் கவிமத 
்வடிவில ்சாலலபபடடிருக்கிறது.

விர்ட்ளில் இல்ரல ஆரப்பரிப்பு, 
வினாவில் ஜதாக்கி நிற்கிைது 
ஆறுதல்

சிரதந்து நபான ்ற்்ளுக்கு 
சிரலரயத் திைந்து ரவத்ததில் 
ஆறுதல்

என்று ்வாழவியல தத்து்வஙகமளயும ஆறுதல 
படுத்தியிருக்கிறார கவிஞர. ஆறுதலகள 
எலவலாருக்கும வதம்வயான ஒன்று, ்வாழவியல 
சூழலகமளயும, அதன் புதிரான சிக்கலகமளயும 
வபசி, ஆறுதல படுத்தும கவிமதகள பளி்ச 
மின்னலகளாகத் ்தறிக்கிறது

 வீ்ரம் எனக்குள  இவவளவுோள
 ஒளிந்து கி்டந்தரத அறிய ரவத்தநத
 எனக்குள எழுந்த பயம்தான் என்பது
 ஆறுதல்

 ோரளயாவது ஜெயித்துக்்ாடடுநவாம்
 என்ை தன்னம்பிக்ர்நயாடு உைங்கும்
 ஒவஜவாரு தன்னம்பிக்ர்    

 வாசி்ளுக்கும்
 ்ாரல ஓர ஆறுதல்

்வ ா ழ க்ம க  ஆறு தல கள ா ல 
சூழபபடடைது. அமத நிரூபிக்கும 
விதமாக ஒவ்்்வாரு கவிமதயும 
ஆறுதமல இறுதி சாடசியமாய் 
முன்னிறுத்தி, தனித்த க்வனத்மதப 
்பறுகிறது.

ஆறுதலகமள ஆறுதல ததுமபும 
கவிமதகளாகத் தந்திருக்கும கவிஞர 
கக நி்சசயம க்வனிக்க ம்வக்கிறார

 
காக்மக பிரதிகள 

ரூ.80/-

ஆறுதலை வெளிச்சமிடும் ொர்தலதகள்
ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு

நூல் அறிமு்கம்
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1869ல  பிறந்த காந்திஜியின் நூற்றாண்மடை 
்காண்டைாடும பலவ்வறு ்சயலபாடுகளில ஒன்றாக 
இலலஸ்டிவரட வீக்லி ஆப இண்டியா ஆஙகில ்வார 
இதழ, 1969ல  தனது அக்வடைாபர 5-ம வததி இதமழ 
காந்தி நூற்றாண்டு சிறபபு இதழாக ்்வளியிடடைது. 
அவத சமயம 1870-ல பிறந்த ்லனினுக்கும 1969 
நூற்றாண்டு விழா உலகின் பல நாடுகளில 
்காண்டைாடைபபடடைது. ஓராண்டு வித்தியாசத்தில 
முன்னும பின்னுமாய் ்்வவ்வ்வறு இடைஙகளில 
பிறந்து தத்தம நாடடு விடுதமலக்காக ்காளமக 
ரீதியில ஒன்றுக்  ்க ான்று எதி் ரதி ர ான 
நிமலபபாடுகவளாடு வபாராடடைஙகள வமற்்காண்டு 
்்வற்றி கண்டை இரு புகழ ்பற்ற தமல்வர 
இலலஸ்டிவரட வீக்லி ஆப இண்டியா ்்வளியிடடை 
காந்திஜி நூற்றாண்டு சிறபபிதழில தமலபபுக் 
கடடுமரயாக Commissar versus karmayogi (Lenin 
and Gandhi)  எனும  மிக்சசிறந்த ஆய்வுக் 
கடடுமரமய திரு. வக.பி.எஸ். வமனன் எழுதியிருந்தார. 
்லனின், காந்திஜி இரு்வரின் விடுதமலப வபாராடடை 
்சயலபாடமடை ஒன்வறா்டைான்று ஒபபிடடு 
எழுதியிருக்கும  வித த்தில  ஆயுதவம ந்திய 
வபாராடடைத்மதயும, கத்தியின்றி ரத்தமின்றி 
யுத்த்மான்மற வமற்்காண்டை காந்திய ்வழி 
சத்தியாகிரகப வபாராடடைத்மதயும அற்புதமாய் 
ஆய்ந்து ஒபபிடடு எழுதியிருக்கிறார வக.பி.எஸ்.
வமனன் இரு தமல்வரகளின் முகத்வதாற்றங ் காண்டை 
அரிய அடமடைப படை ஓவியத்மத ்ஷபபிர தி்வான் 

தீடடியிருக்கிறார.

 காந்தியின் மரணத்மத அடுத்தும ஏராளமான 
கடடுமரகள, கவிமதகளும ஏராளமான பிற 
க ாரியஙகளும பத்திரிமககள ,  ்வா்னாலி 
வபான்ற்வற்றின் ்வழிவய ்்வளி்வந்தன. இரண்டு 
பாடைலகள காந்திஜியின் மமறம்வ்யாடடி 
அற்புதமாக இயற்றபபடடு சிறபபாக பாடைபபடடை 
இமசத் தடடு ஒன்று ஜனரஞ்சகமுமாயிற்று. பாபநாசம 
சி்வன் இயற்றி இமசயமமத்த, காந்திமயப 
வபா்லாரு, சாந்த ்சாரூபமனக் காண்பதும 
எளிதாவமா மகாத்மா காந்திமய, என்ற பாடைலும 

ர்மாறு ஜசய்வதுண்ந்டா- ்ாந்திஜிக்கு
ர்மாறு ஜசய்வதுண்ந்டா?
இம் மாந்தஜ்ரல்நலாரும்
இன்புற்றிருக்்த் தான் உயிரவாழந்த
எம் மாந்தரன நிரனந்து இயம்புவதன்றி நவறு
ர்மாறு ஜசய்வதுண்ந்டா? என்ை பா்டலும்

அம்வ. இவ்விரு பாடைலகமளயும மிக அற்புதமாகத் 
தன் ்்வண்கல குரலில 1948- 49களில எம.
வக.தியாகராஜபாக்வதர அ்வரகள பாடியிருக்கிறார.

இன்று இந்த கி.பி. 2020ல காந்திஜிய்வரகளின் 
150-்வது பிறந்த நாள. 1969ல நூற்றாண்டு 
்காண்டைாடிய ‘‘காந்தி ஸ்பிரிடவடைா’’ அக்கமறவயா, 
முக்கியத்து்வவமா இந்த அ்வரது ஒண்ணமர 
நூற்றாண்டின் முடிவில ்தரியவிலமல. இந்த 
ஒண்ணமர நூற்றாண்டு காலத்தில நிகழத்தபபடடை 

சத்தியத்தின் ஆட்சி
விட்டலராவ்

வாசிப்பு அனு�வப் �கிரவு 11
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ஏ ர ா ள ம ான  ஆ க் க ங கமள , 
அழிவுகமள பழிபா்வஙகமள யார 
நிமனவு கூறு்வாரகள ஜாதி இனம 
பி ரி வு க ள ,  வ ்வ ற் று ம ம க் 
்காடுமமகளுக்கு எதிராக அ்வர 
புரிந்து மமறந்த இந்த நீண்டை கால 
்்வளியில ஏற்படடு ்வரும வபாலிப 
பகடடு சமூக சீரதிருத்தஙகள, 
இனக்்காமலகள, தலித்துகள 
வகாயில நுமழவு மறுபபு, மத 
ரீதியான அரசியல அமத ஆதரித்து 
அரியமணவயற்றிய அறியாமம, 
இ்வற்றிமடைவய அ்வரது 150-்வது பிறந்த நாளும 
நிமனவு கூறபபடுகிறது. துவராகமும, துவராகிகளும 
இன்று தியாகமும தியாகிகளுமாய் கருதபபடடு 
வபாற்றபபடடு கூத்தாடும காலம.

இவத காலக் கடடைத்தில நூற்றாண்மடையும, 150-
்வது பிறந்த நாமளயும காணும தமல்வர 
்லனினுக்கும இவத மரியாமததான் தரபபடுகிறது. 
்பரலின் சு்வர இடிக்கபபடடு கிழக்கு, வமற்கு 
்ஜரமனிகள இமணக்கபபடடைதும ் ்வளி ்வந்த ஒரு 
்ஜரமன் திமரபபடைம, Gorilla Bathes at Noon 
(1992) Dusan Makavejev என்ப்வர இயக்கிய 
இபபடைத்தின் ஆரமபவம, கிழக்கு ்பரலின் நகரில 
நின்றிருந்த பிரமமாண்டைமான ் லனின் சிமல க்வரன் 
்காண்டு பிடுஙகி்யடுக்கபபடடு இருபது சக்கர 
லாரியில படுக்கம்வத்து மியூசியத்துக்குப பயணமாகும 
காடசிதான். ்சன்ற ஆண்டுகளில திரிபுராவில 
ஆ ட சி  ம ா றி ய வு டை ன்  ் ல னி ன்  சி ம ல 
அகற்றபபடடைமதயும, ்வடை நாடடில காந்திஜியின் 
சிமல வசதமாக்கபபடடைமதயும வசரத்துப பாரக்க 
வ்வண்டும. காந்திஜியின் இந்த 150-்வது பிறந்த நாள 
ஆண்டின் சமயம இரண்டு முக்கியமான நூலகள 
்்வளி்வந்துளளன. ஒன்று பா்வண்ணன் எழுதிய 
காந்திய்வாதிகளின் காந்தியுடைனான அனுப்வஙகள 
பற்றிய கடடுமரகள குறித்தான ்தாகுபபு நூல. 
சந்தியா பதிபபகத்தின் அரிய தயாரிபபு. ஒரு 
விசயத்மத முன்னதாக்ச ்சாலலிவிடை வ்வண்டும. 
பா்வண்ணன் காந்தியத்தில ஆழந்துவபாயிருக்கிறார. 

காந்திஜியின் காலத்தில ்வாழந்து அ்வமர 
ரத்தமும சமதயுமாய் அருகிலிருந்து 
ப ா ர த்துப  பழகி  க ா ந் திய  ்வழி 
்நறிமுமறகளில ஆழந்து அரிய பல 
வசம்வகள ்சய்த ்தாண்டைரகளின் 
்வாழக்மக்ச சரிதஙகளின் ்தாகுபபு. ஒரு 
வ்வமள அந்த காலத்தில பா்வண்ணன் 
இருந்திருந்தால அ்வரும அ்வரகளில 
ஒரு்வராக ்வாழந்திருபபாவரா என்னவ்வா. 
்பருமபாலும தமிழநாடமடை்ச வசரந்த 

்தாண்டைரகள பற்றியது எனவ்வ பலமுமற 
காந்திஜி அ்வரகள தமிழகத்தின் பல 

ஊரகளுக்கு பலவ்வறு தருணஙகளில ்வருமக 
புரிந்திருக்கிறார என்பது ் தரிகிறது. மற்்றாரு நூல. 
ஹிந்து ஆஙகில நாவளடடின் நூல. பதிபபகம 
்்வளியிடடிருக்கும The Assassination of Mahatma 
Gandhi, Trial & Verdict 1948-49 எனும நூல. 
காந்திஜியின் வபரன் திரு வகாபாலகிருஷண 
காந்தியின் அரிய முன்னுமரயுடைன் இந்நூல இன்னும 
என் மகக்கு ்வரவிலமல.

சத்தியத்தின் ஆடசி காந்திய ஆளுமமகளின் 
கமதகள என்றிருக்கும இந்நூல. கமதகளாகி விடடை 
உண்மம ்வரலாற்று்ச சமப்வஙகள. டைாக்டைர 
்சளந்தரம, சரதார வ்வதரத்தினம பிளமள, 
திருவகாணமமல இராஜவகாபால, இராஜாஜி, 
சு்வாமிநாதன், தி.வச.்சள. ராஜன், அவினாசிலிஙகம, 
சுபபராமன், அமபுஜமமாள, ம்வ. மு.வகாமத நாயகி, 
ம்வத்தியநாத ஐயர, வஜ.சி.குமரபபா, தக்கர பாபா,, 
டைஙகன் ஆகிய காந்திய்வாதிகளில பலர ் பாருளாதார 
்வசதியும படிபபறிவும ்தாழில ்வசதியும 
உமடைய்வரகளாயிருந்து அம்வகமள ்பாது 
வசம்வக்கு அரபபணித்திருக்கும விசயமும 
கமதயாகியிருக்கிறது. சத்தியாகிரகிகள தம ்சால, 
்சயலகளில காந்தியத்மத முன்்னடுத்து்ச ்சன்ற 
விதத்மத இவ்்வரலாற்று நூல வி்வரித்து்ச ் சலலுகிறது. 
வமற்குறிபபிடடை சத்தியாகிரகிகவளாடு இமணந்து 
்சயலாற்றிய வமலும பல காந்திய்வாதிகளின் கமத 
்வரலாறு ் சாலலபபடைாததாக ் ்வறும ் சவி்வழியாக 
அறியபபடடைதாகவ்வ இருந்து ்வருகிறது. அ்வரகளுக்கு 

சந்தியா பதிபபகம
ரூ.175/-
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பண ்வசதிவயா, படிபபறிவ்வா சமூக அந்தஸ்வதா 
்வாய்க்கபபடைாமவல வபாயிருக்கக்கூடும. அத்தமகய 
்சாலலபபடைாத காந்திய்வாதிகள இரண்டைாம 
மூன்றாம நிமல சத்தியாகிரகிகளாய் இருந்து வசம்வ 
்சய்து வதய்ந்துவபாயிருக்கிறாரகள. அ்வரகமளப 
பற்றின ்வரலாற்று ஆ்வணஙகளும எழுதபபடடைாக 
வ்வண்டும.

பா்வண்ணன் ்தாகுத்தளித்திருக்கும காந்திய 
ஆளுமமகள ஒவ்்்வாரு்வரின் காந்திய வசம்வ 
்சயலபாடுகள ஒன்றுக்்கான்று அதிக வ்வறுபாடின்றி 
ஒவர வநர வகாடடில இயஙகுகின்றன. ராடமடையில  
நூல நூற்றல, அந்நிய துணிகள ்பாருடகமள 
பகிஷகரித்தல, உபபுகாய்்சசுதல, பாரதி வபான்வறாரின் 
பாடைலகமளப பாடிய்வாறு சுதந்திர முழக்கம 
்சய்தல ,  தீண்டைாமமமய எதிரத்து சகல 
மு ம ன க ளி லு ம  பி ர ்ச ச ா ர ம  ் ச ய் த ல , 
தாழத்தபபடவடைாமர வகாயிலுக்குள நுமழய 
பிர்சசாரத்திலும வகாயிலுக்குள அனுமதிக்கும 
முயற்சி, ்்வளமளயவன ்்வளிவயறு வபாராடடைம 
மற்றும சமவபாஜன ்சயல, இல்வச பளளி என்று 
காந்திய ்சயலபாடுகமள வமற்்காண்டிருந்தமத 
ஒவ்்்வாரு கமதயும திருமபத் திருமப்ச ் சாலலுகிறது. 
எலலாம ஒரு சத்திய வ்வடமக. சிமற ்வாழக்மகயும  
வபாலிஸ் அடைக்குமுமறயும சிமறக் ்காடுமமயும 
அ்வரகள அவ்்வபவபாதும அடுத்தடுத்தும அ்வரகள  
அனுபவித்த ் காடுமமகளாய் இந்த ஒவ்்்வாரு்வரின் 
்வரலாறும ்சாலலுகிறது. அ்வரகளின் அனுப்வக் 
கமதகள ்வழிவய நாம காணு்வது காந்திஜிமயத்தான். 
அஙவகவய மகாத்மா பிரத்யடசமாகிறார. மத்வாத 
வதசிய்வாதிகள இன்மறக்கு க ா ந்திஜியின் 
மகாத்மியத்மத நமகயாடு்வதும வகளவி வகடபதும 
நடைபபு காலத்தின் வகாலம. அந்நாரின் எளிமம, மன 
உறுதி, அமமதிப வபாராடடைம, எளிய மக்கள 
நலனில ஆழந்த அக்கமற, ஜாதி மத இன ்மாழி 
வ்வறுபாடுகமள உதறிவிடடு ஒன்வற குலம ஒரு்வவன 
வத்வன் என பாரக்கும ்காளமக அ்வமர ஒடடி்ச 
்சயலபடும மற்ற்வரகளிடைமும பிரதி பலிபபமத 
காண்கிவறாம ்தாகுபபில நாம சந்திக்கும காந்திய 
்வழி சத்தியகிரகிகளில மிக்க  ்வசதியுளள 

்சல்வந்தரகமளயும நன்கு படித்த்வரகமளயும 
கூடைவ்வ  அதி க ம  படி க் க ா த ்வ ர கமளயும 
ஏழமமயிலிருபவபாமரயும பாரக்கிவறாம. வதசத் 
்தாண்டைாற்று்வதில எவ்வித ஏற்றத் தாழவுகளுமின்றி 
ஒவர  குறிக்வகாளில இ்வரகள ஒன்றுபடடு 
காந்திஜியின் தமலமமயில இயஙகுகின்றனர. 

இந்த ஆளுமமகளில இந்தியாவின் பலவ்வறு 
்வகுபமப்ச வசரந்த்வரகமள, ் மாழிகள வபசுவ்வாமர, 
மருத்து்வம சடடைபபடிபபு படித்த்வரகமள, 
வி்வசாயிகமள, கலவியாளரகமள, ்வரத்தகரகமள, 
காணுமவபாது எலலா்வற்மறயும எலலாமரயும 
காந்திஜி என்ற ஒரு மந்திரவகால எவ்்வாறு கடடுக்குள 
ம்வத்திருந்தது என்பதும அறியபபடுகிறது. ஒரு 
விசயம காலத்துக்கும, ்்வண்கல மணிவயாமசயாய் 
ஒலித்துக் ்காண்வடையிருக்கும. அன்பு- அகிமமச- 
சகிபபுத் தன்மம- சத்தியம என்பம்வ இ்வற்றின் 
்வாரபவப காந்தி. இம்வ மற்ற எலவலாமரயும ஒரு 
சமயம எதிரிகளாயிருந்வதாமரயும தன்னுள ஈரத்து 
தனதாக்கிக் ்காளள ்வலலது என்பதற்கான 
சான்றுகளும பா்வண்ணனின் ்தாகுபபிலுளள 
கடடுமரக் கமதகளில விரவியிருக்கின்றன.  
இத்்தாகுபபில விடுபடடு வபான காந்திய 
ஆளுமமகள இருக்கக்கூடும. இந்தளவில கூடை ் தரிய 
்வராத அறியபபடைாத ஆளுமமகள உதிரிப பூக்களாக 
இருக்க்ச ் சய்கிறாரகள. அ்வரகளுக்கு, இ்வரகளுக்கு 
இருந்த அந்தஸ்துப பின்புலம பக்க பலஙகளில 
எதுவுமிலலாது வபாயிருக்கும. எனவ்வ அ்வரகமளப 
பற்றின ஸ்திரமான பதிவுகள எதுவுமிலமல. 
பா்வண்ணன் தன் முன்னுமரயில நான் கூறியதாக 
எடுத்து்ச ்சாலலியிருக்கும நாவிதர வபான்ற்வரகள. 
வ்வறு சிலமர எனது நா்வல நதிமூலத்தில அமடையாளம 
காடடியிருக்கிவறன். இன்மறய மத்வாத அரசியல 
சூழலில காந்தியும, காந்தியமும ஒவ்்வாமமயாகப 
படுபம்வ. ்்வளிபபமடையாகவ்வ அது பல 
அரசியல்வாதிகளால உமிழபபடு்வமத ்சய்திகள 
கூறுகின்றன. அஙவகயும மனசாடசி குத்து்வமதப 
பாரக்கிவறாம. இந்த சமயம சத்தியத்தின் ஆடசி 
வபான்ற நூலகள அ்வசியபபடுபம்வ.
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உயிருக்கு உளை ளவக்கும்  
காைநிளை மாறறஙகள
சிதம்்பரம் இரவிச்சந்திரன்

சுறறுச் சூழல் பதாடர - 1

எந்த ஒரு உயிரினத்தின் அடிபபமடைத் 
வதம்வகளான உணவு, சுத்தமான நீர, 
சு்வாசிக்க சுத்தமான காற்று மற்றும 
பாதுகாபபான ்வாழிடைம ஆகியம்வ 
க ா ல நி ம ல  ம ா ற் ற த் தி ன ா ல 
பாதிக்கபபடடுளளது. இது ஆவராக்கியப 
பிர்சசமனகமள ஏற்படுத்தக் காரணமாகிறது. 
அடிக்கடி உண்டைாகும வபரிடைரகள உடைல, 
மனநலப பிர்சசமனகளுக்கு மடடும காரணம 
ஆ்வது இலமல. மாறாக, உயிரிழபபுகளுக்கும 
காரணமாகிறது.

காலநிமல மாற்றஙகளால , குளிர 
நாடுகளில குளிரால ஏற்படும மரணஙகள 
குமற்வது, சில இடைஙகளில தானிய உற்பத்தி 
அதிகரிபபு வபான்ற நன்மமகள ஏற்படைலாம. 
ஆனால, சில இடைஙகளில ் ்வபப உயர்வால 
மரணஙகள அதிகரிக்கவும ் சய்யும. தானிய 
உற்ப த்தி  ்ம ா த் த த்தில  குமறயும . 
நன்மமகமளக் காடடிலும, தீமமகள 
அதிகமாக ஏற்படுகின்றன. சுற்றுபபுற 
்்வபபம உயர்வதால உடைல அளவிற்கு 
அதிகமாக சூடைாகிறது. ்்வபபத் தாக்குதல 

(Sun stroke/heat stroke) ஏற்படுகிறது. 
உடைல ்்வபபம 40 டிகிரி ்சலசியரஸ் 
அலலது 1 0 4  பாரன்ஹீடமடை விடை 
அதிகமாகுமவபாது, மூமள, இதயம, 
சிறு நீ ர க ம ,  தி சு க் கள  வ ப ான் றம்வ 
பாதிக்கபபடுகின்றன. மரணமும 2003ல 
வகாமடைகாலத்தில, ஐவராபபாவில வீசிய 
்்வபபக்காற்றில, 70,000வபர உயிரிழந்ததாகக் 
கூறபபடுகிறது.  ்்வய்யிலில வ்வமல 
பாரபப்வரகமள மடடும இது பாதிபபது 
இலமல. முதிய்வரகமளயும பாதிக்கிறது. 
தமல்வலி, தமல்சசுற்றல, சூடைாக இருந்தாலும 
வியரம்வ ்வராமல இருபபது, சி்வந்த, 
சூடைான, ்வறண்டைவதால, ்வாந்தி, தமசகளின் 
தளர்சசி, இதயத்துடிபபு அதிகமா்வது, 
ச ம ப ந் த ம  இ ல ல ா ம ல  வ ப சு த ல , 
சுயநிமனவிழத்தல ,  முதிய்வரகளுக்கு 
சு்வாசக்வகாளாறுகள, சிறுநீரக்ச ் சயலிழபபு, 
இதயவநாய் வபான்றம்வ ஏற்படும.  பிறந்த 
குழந்மதகள, குழந்மதகள வபான்ற்வமரயும 
பாதிக்கும இதில இருந்து தபபிக்க, ் ்வளிரநிற 
உமடைகள அணிந்து்காளளுதல, சன் ஸ்கிரீன் 
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் ஜ ல லி க ள  வ ப ா ன் ற ்வ ற் ம ற ப 
பயன்படுத்தலாம. சன் ஸ்கிரீன்கள சூரியஒளி 
தடுபபு அளவு (Sun screen protection 
facter SPF) குமறந்தது 30 இருக்கவ்வண்டும. 
SPF என்பது, சூரியனின் ‘பி’ ்வமகப 
புறஊதாக்கதிரகளில சன் ஸ்கிரீன் தரும 
பாதுகாபபு அளம்வக் குறிக்கிறது. 

இம்வ, 15, 30, 50, 70 என்று சன் 
ஸ்கிரீனின் க்வரில குறிக்கபபடடிருக்கும.  
எண்ணின் மதிபபு அதிகமாகுமவபாது 
சூரியனிடைம இருந்து அப்பாருள நமக்கு 
கூடுதல பாதிகாபமபத் தருகிறது. உயர 
்்வபபம காற்று மண்டைலத்தில தூசுகமள 
அதிகரிக்க்ச ்சய்்வதுடைன், நுண்துகளகளின் 
அளம்வயும அதிகரிக்க்ச்சய்யும. இது, 
ஆஸ்துமா வபான்ற சு்வாசக்வகாளாறு 
வநாய்கள உண்டைாகக் காரணமாகிறது. 
கடுமமயான ்்வய்யிலில, ஓவசான் மற்றும 
இதர மாசுகளின் அளவு அதிகரிக்கிறது. 

30 வகாடி உலக மக்கள இதனால 
பாதிக்கபபடுகிறாரகள. 60 ,000 வபர 
ஒ வ் ் ்வ ா ரு ்வ ருடைமும ,  இ ய ற் ம க ப 
வபரிடைரகளால மரணமமடைகிறாரகள. 
இமதவிடைப பல மடைஙகு மனிதரகள 
காயபபடுகிறாரகள. கடைலநீரமடடை உயரவு 
்சாத்துக்களுக்கு நாசத்மத ஏற்படுத்துகிறது. 
உலக மக்கள்தாமகயில பாதிக்கும 
வமலான்வரகள கடைற்கமரயில இருந்து 60 
கி.மீ ்தாமலவிற்குள ்வாழகிறாரகள. 
வபரிடைரகளால, இ்வரகள இடைம்பயர 
வ்வண்டியுளளது. இது ்தாற்றுவநாய்கள 
பர்வக் காரணமாகிறது. 

்வயிற்றுபவபாக்கு, குடிநீரத் தடடுபபாடு 
ஆகிய்வற்றால ஐந்து ்வயதிற்கு உடபடடை 5 
இலடசம குழந்மதகள இறந்துவபாகிறாரகள. 
்வறடசியும, ்்வளளப்பருக்கும ஒரு 
நாணயத்தின் இரண்டு பக்கஙகள. இரண்டும, 
நீர மூலம பரவும வநாய்களுக்கும, ் காசுக்கள 
மூலம பரவும வநாய்களுக்கும காரணமாகிறது. 
்பருமளவிலான விலஙகுகள, மனிதரகளின் 

உயிரிழபபு, வி்வசாய பாதிபபு வபான்றம்வ 
ஏற்படுகின்றன. 

காலநிமல மாற்றம, கிருமிகள மூலம 
ஏற்படும வநாய்கமளப ்பருக்ச்சய்கிறது. 
ந த் ம த க ள  மூ ல ம  ஏ ற் ப டு ம 
ஷிஸ்வடைாவசாமியாசிஸ்  என்ற வநாய் 
சீனாவில பரவியது. ்காசுக்கள மூலம 
பரவும மவலரியா்வால நான்கு இலடசம 
வபர ஒரு ்வருடைத்தில உயிரிழக்கிறாரகள. 
ஆபபிரிக்கநாடுகளிலதான் இது அதிகம. 
ஏடிஸ் ்காசுக்கள பரபபும ்டைஙகு, வநாய் 
ப ர பபி கள  மூலம  சி க்குன்குனியா , 
் ்வஸ்டமனல  ம ்வ ர ஸ் ,  ் ர ா க் கி 
மவுண்மடைன்ஸ் வபாரடடைப காய்்சசல, 
பிவளக், மலன், டுனு்ராமியா, சாகாஸ் 
வநாய், ்ரக்ட ்வாலி ம்வரஸ் வபான்ற 
ஏ ர ாளம ான  வ ந ா ய் கள  க ாலநிமல 
மாற்றஙகளால உலகில சில பிரவதசஙகளில 
்பருமளவில பரவுகின்றன. 

இ்வற்றில பலவும நாம வகளவிபபடைாத 
்பயரகள. டியூளக்ஸ் ்வமகமய்ச வசரந்த 
்காசுக்கள மூலம ் ்வஸ்டமனல ஏற்படுகிறது. 
்காசுக்கள மூலம ம்வரஸ் பாதித்த பறம்வகள 
இந்த வநாமயபபரபபுகின்றன. வராக்கி 
மவுண்மடைன்ஸ் வபாரடடைப காய்்சசல 
ஒ ரு ்வ ம க  உ ண் ணி க ள  மூ ல ம 
ப ா க் டீ ரி ய ா க் க ள ா ல  ப ர வு கி ற து . 
டுனுவரமியாமுயல காய்்சசல என்றும 
அமழக்கபபடுகிறது. கிருமி பாதித்த 
விலஙகுகளிடைம இருந்து இது பரவுகிறது. 
சாகாஸ் டிமர அடடைாமின் பிரிம்வ்ச வசரந்த 
ஒ ருவி த  முடமடை  மூலம  ப ர வு ம 
டிரிபபாவனாவசாமா என்ற கிருமி இந்த 
வநாமய மனிதரிடைம ஏற்படுத்துகிறது. 
இந்தியாவில, இது ஒரு அபூர்வமான வநாய். 

2007லதான் இந்த வநாய் முதலமுதலாக 
நம நாடடில பதிவு ்சய்யபபடடைது. 
காலநிமல மாற்றஙகளால, வநாய் பரபபும 
கிருமிகள, ்காசுக்கள வபான்ற்வற்றிலும 
மாற்றஙகள ஏற்படடு, அம்வ ்பருமளவில 
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்பருக்கம அமடைய ்வழி ஏற்படுகிறது. இது 
புதிய பகுதிகளுக்கு வந ாய் ப ர்வக் 
காரணமாகிறது. இதுவ்வ நம நாடடில முன்பு 
இலலாத பல வநாய்களும இபவபாது 
ஏற்படு்வதற்கும,கரநாடைகாவில ஷிவமாகா 
மா்வடடைத்தில காடுகமள ் ்வடடியதால வக 
சானூர ஃபாரஸ்ட (KFP) என்ற குரஙகுக் 
காய்்சசல பரவியது. மக்கள ஒரு நாடடில 
இ ரு ந் து  ம ற் ் ற ா ரு  ந ா ட டி ற் கு 
இடைம்பயரு்வதன் மூலமும பல வநாய்கள 
பரவுகின்றன. மஞ்சள காய்்சசமலப பரபபும 
ஏடிஸ் ் காசுக்கள நம நாடடில இருந்தாலும, 
மஞ்சள காய்்சசல ம்வரஸ் நம நாடடில 
இலலாததால அந்த வநாய் நம நாடடில 
காணபபடு்வது இலமல. ஆனால, வநாமயப 
பரபபும இவ்ம்வரஸ் இஙகு ்வந்தால, வநாய் 
பரவும. ்வறடசி குடிநீரத் தடடுபபாடமடை 
ஏற்படுத்துகிறது. இருக்கின்ற நீரும மாசுபடைக் 
காரணமாகிறது.  ்்வளளப்பருக்கு 
கிணறுகள வபான்ற நீர ஆதாரஙகமள மனித 
மலம வபான்ற்வற்றின் மூலம கழி்வமடைய்ச 
்சய்கிறது. ஜூன் முதல ஆகஸ்ட மாதஙகளில 
நம நாடடில மடைபாய்டு வபான்ற 
்தாற்றுவநாய்கள அதிகம ஏற்படுகின்றன. 
காற்று மண்டைலத்தில, ஓவசான் ்வாயு, 
நுண்துகளகள அதிகமா்வதற்கு புவி ்்வபப 
உயரவு காரணமாகிறது. புமகபபனியில 
(smog) கலந்திருக்கும ஒரு முக்கிய ் பாருள 
ஓவசான். சு்வாசக்வகாளாறு வநாய்கள ் பருக 
இது ்வழி்வகுக்கிறது. கருவில இருக்கும 
குழந்மதகள, பிறந்த குழந்மதகளின் 
மரணத்திற்கும இது காரணமாகிறது. 

படடைாசு ்்வடித்தல, ்வாகனபபுமக 
வபான்றம்வ காற்று மாமச வமலும 
வமாசமமடைய்ச ்சய்யும. நம உயிருக்வக 
இம்வ எலலாம ஊறு விமளவிக்கின்றன. 
்பாது்வாகனஙகமளப பயன்படுத்தலாம. 
காற்று மாசால உரு்வாகும புமகபபனியால 
ஒவ்்்வாரு்வருடைமும 5000க்கும வமலான 
க ரு வி ல  இ ரு க் கு ம  கு ழ ந் ம த க ள 
உயிரிழக்கிறாரகள.  ஓவசான் மூலம ஏற்படும 

இத்தமகய காற்று மாசு ஏற்படுத்தும 
வ ந ா ய் க ளி ன்  சி கி ்ச ம ச க் க ா க , 
ஒவ்்்வாரு்வருடைமும ரூ.40,000 வகாடிக்கும 
அதிகமாக நாம ்சலவிடுகிவறாம. கடைந்த 
15 ்வருடைஙகளில, சு்வாசக்வகாளாறு வநாய்கள 
160% அதிகரித்துளளது. ்வறடசிகாலத்தில, 
காடடுத் தீ , புல்்வளிகள தீபபற்றிக் 
்காள்வது வபான்றம்வ மூலம காற்றில 
புமகயின் அளவு அதிகரிக்கும. சூடைான 
காற்றினால, மண் உலரந்து காய்ந்துவபாகும. 
காற்றில கலக்கும. 

்சடிகளின் பூக்குமகாலத்தில ஏற்படும 
ம ாற் றஙகளால ,  க ா ற்றில கலக்கும 
மகரந்தத்தூள, மற்ற மாசுகள மூலம 
சு்வாசவநாய்கள, அலரஜி வபான்றம்வ 
ஏற்படும .  ்பருமமழக்காலத்திலும , 
்்வளளப்பருக்கிற்குப பிறகும வீடுகளுக்குள 
பூஞ்மசகள ்வளரும. அ்வற்றின் ஸ்வபாரகள 
வீடு முழு்வதும நிமற்வதால, ஆஸ்த்மா 
வபான்ற வநாய்கள அதிகமாகும. காடுகள 
காய்ந்து, தீ பிடித்துக்்காளளும என்றாலும, 
9 9 %  க ா ட டு த் தீ யு ம  மனி த ன ா ல 
ஏற்படுத்தபபடுபம்வவய. காடடுத் தீயின் 
புமகயில அடைஙகியிருக்கும தூசுகள, காரபன் 
மடை ஆக்மசடு, மநடரஜன் ஆக்மசடு, பல 
ஆவியாகக்கூடிய ்பாருளகள  ஓவசான் 
்வாயு உரு்வா்வதற்குக் காரணமாகின்றன. 
காற்றின் தரம பாதிக்கபபடடு, இந்தத் 
தூசுகள அருகில உளள பிரவதசஙகளுக்கும, 
அயலநாடுகளுக்கும பர்வ ்வாய்பபு ஏற்படும. 
சில சமயஙகளில இந்த தூசுபபடைலஙகள 
உலகின் வ்வறு ஒரு பகுதியில இருக்கும 
நாடடிற்கும ் சன்று படைரலாம. ஒரு நாடடில 
ஏற்படும இயற்மகப வபரிடைர விபத்தின் 
பாதிபபுகமள மற்்றாரு நாடடு மக்கள 
அனுபவிக்கவ்வண்டி வநரிடும.

இத்தமகய தூசுக்காற்மற சு்வாசிபபது 
ஆஸ்த்மா, ஃபிராஙமகடடிஸ், நிவமானியா, 
Cronic Obstructive pulmonary Disease 
COPD , ்நஞ்சு ்வலி, இதயவநாய்கள 
வபான்ற வநாய்களுக்குக் காரணமாகும. **
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நெல்லை மாவட்டத் த�ாழர்களின் 
வாழ்வும் ்களபதபாராட்டங்களும்

மயிலம் இளமுருகு

தமிழகத்தில மாரக்சிஸ்ட கமயூனிஸ்ட 
கடசியின் ்வரலாறு, அ்வரகளின் ்சயலபாடு 
வபாற்றுதலுக்கு உரியதாக இருந்துளளன. இருந்து 
்வருகின்றன. பலவ்வறு கடடை வபாராடடைஙகமள 
முன்்னடுத்து மக்களின் நன்மமக்காக பாடுபடும 
இயக்கமாக இவ்வியக்கம திகழந்து்காண்டு 
்வருகின்றது. இவ்வியக்கத்தின் ்வரலாற்று 
நாயகரகமள முன்னிமலபபடுத்து்வது மிக 
முக்கியமானதாகும. அந்த்வமகயில சமீபகாலமாக 
மாரக்சிஸ்ட கமயூனிஸ்ட கடசியில சிறபபாக 
பணியாற்றிய பணியாற்றும பலவ்வறு 
வதாழரகளின் ்வாழக்மக்வரலாறுகள நூலாக்கம 
்சய்யபபடடு ்வருகின்றன. இபபடி ்வருகின்ற 
நூல ்வரிமசயில வீ.பழனி அ்வரகள 67 
சிகரஙகமள ‘சிகரஙகள’ என்ற தமலபபில நூல 
ஒன்மற எழுதியுளளார. இந்நூமலப பாரதி 
புத்தகாலயம ்்வளியிடடுளளது.

கடசியில முன்மாதிரி வபாராளிகமள இந்நூல 
நமக்கு ்்வளி்சசமிடடுக் காடடுகின்றது. 
இந்நூலுக்கு வக .பாலகிருஷணன் அ்வரகள 
அணிந்துமர எழுதிக் ் காடுத்துளளார. 
மிக சரியான அணுகுமுமறயாக இது 
அமமந்துளளது. நூலில உளள 
சிறபபுகமளப வபசி குறிபபிடடை 
நிகழ்சசிகமள, வபாராடடைஙகமளத் 
த ன க் கு ரி ய  மு ம ற யி ல 
எடுத்துமரத்துளளார. இது நூலுக்கு 
அணி வசரத்துளளது.  ்நலமல 
மா்வடடை மாரக்சிஸ்ட கமயூனிஸ்ட 
கடசியின் சமீபகால ்வரலாற்றில 
இரண்டைறக் கலந்த்வர வீ. பழனி. 
மாஞ்வசாமல ்தாழிலாளரகளுக்காக 
நீ தி வ க ட டு  ந ம டை ் ப ற் ற 
வபாராடடைத்தில கா்வலதுமறயின் 
் க ா ம ல ் ்வ றி த்  த ா க் கு த லி ல 

படுகாயமுற்று உயிர பிமழத்த்வர இ்வர என்று 
பழனி குறித்து அ்வர கூறியுளளார. வமலும பல 
ஆண்டுகளாக இ்வர ்சய்த களபபணியில 
இமணந்து பணியாற்றிய பல அற்புதமான 
உண்மம மனிதரகளின் கமதமய நூலாக்கம 
்சய்துளளார என்றும குறிபபிடடுளளார. 
எண்ணற்ற மனிதரகளின் விதவிதமான 
பின்புலஙகள நமமமத் திமகக்க ம்வக்கின்றன 
என்றும ஆனால ்சாலலி ம்வத்தார வபால 
எலவலாருவம சாதாரண குடுமபத்மத்ச வசரந்த 
சாதாரண மனிதரகள என்றும குறிபபிடடுளளார.

பலவ்வறு ்வமகயான வ்வமலகமள்ச 
்சய்த்வரகள இ்சசஙகத்தில இவ்வியக்கத்தில, 
கடசியில ் தாடைரந்து பணியாற்றிய அ்வரகளின் 
்சயலகமள இஙவக நிமனவுபடுத்தியுளளார. 
குறிபபாக அடுத்ததாக முன்னுமர என்னும 
இப பகுதிமய த்  வ த ா ழ ர  பி .  ச ம ப த் 
் க ாடு த்துளள ா ர .  இ்வரும  ் நலமல 
மா்வடடைத்தில உளள சிறபபுகமளயும ் நலமல 
மா்வடடைத்தில கடசிக்காக பாடுபடடை சிபிஐ 

வ த ா ழ ர க ம ள க் 
் க ௌ ர ்வ ப ப டு த் தி யு ள ள ம ம 
குறிபபிடைத்தக்கது. வமலும வீ. 
பழனி ்சய்த இந்த நூலுக்காக 
அ ்வ ம ர ப  ப ா ர ா ட டை வு ம 
்சய்துளளார.

விடுதமலப வபாராடடைத்திற்காக 
் ந ல ம ல  ம ா ்வ ட டை த் தி ல 
இருந்த்வரகளில யார பாடுபடடைனர 
என்பமதயும இந்த முன்னுமரயில 
வதாழர சமபத் ்காடுத்துளளார. 
குறிபபாக ்நலமல மா்வடடை 
கமயூனிச இயக்கத்தின் ்வரலாற்று்ச 
சி ற ப புமி க் க  வ ப ா ர ா டடை க் 

பாரதி புத்தகாலயம
ரூ.395/-
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களஙகளான விக்ரமசிஙகபுரம, தாலுகாவின் பல 
பகுதிகள, சி்வகிரி, நாஙகுவநரி தாலுகா பகுதிகள, 
தூத்துக்குடி, திரும்வகுண்டைம தாலுகா பகுதிகள, 
வகாவிலபடடி பகுதிகள மற்றும ்நலமல, 
்சஙவகாடமடை எனப பல இடைஙகமளக் 
குறிபபிடடு அஙகு இயக்கப பணி ் சய்த்வரகமள 
இ்வர மீண்டும குறிபபிடடு பாராடடியுளளார. 
வமலும இந்த நூலில வீ. பழனி அ்வரகள 
தன்மனக் குறித்தும எழுதியுளளார என்றும அது 
குறித்து ் சாலலுகின்றவபாது  இதில இந்நூலின் 
ஆசிரியர தன் ்சாந்த ்வாழக்மக பற்றிய 
விபரஙகள, பஙவகற்ற வபாராடடைஙகள 
நிமறவ்வற்றிய இயக்கப பணிகள குறித்து மிகுந்த 
தன்னடைக்கத்துடைன் எழுதியுளளார என்றும 
அ்வருடைன் நான் ்நருஙகி பழகிய காலம 
குறித்தும குறிபபிடைபபடடுளளது. அ்வரது 
்சாந்த ்வாழக்மகயிலும முக்கியமான 
காலமாகும. அ்வர குறிபபிடடைது வபால நாஙகள 
பளளி நண்பரகளாக இருந்து பிறகு ்நருஙகிய 
வதாழரகளாக மாறிவனாம என்று கூறியுளளார. 

இ்வரகளது இளமமக் காலத்மதயும அ்வர 
குறிபபிடடுளளார. குறிபபாக இ்வர ் சாலலியுளள 
பின்்வரும கருத்து க்வனத்திற்குரியது. நூலில 
குறிபபிடைபபடடுளள அமன்வரது ்வாழக்மகயும 
வபாராடடை வி்வரஙகளும இன்மறய இளம 
தமலமுமறயினருக்கு உத்வ்வகமும நமபிக்மகயும 
உரு்வாகும. புதிய ஊழியரகமள உரு்வாக்கு்வதிலும 
பயிற்றுவிபபதிலும பயனுளள ஆசிரியராகவும 
வபாராளியாகவும திகழும என்பதில ஐயமிலமல 
என்று நலல்தாரு கருத்மதத் தன்னுமடைய 
முன்னுமரயில சமபத் குறிபபிடடுளளார.

மூன்றா்வதாக என்னுமர என்னும பகுதிமய 
ஆசிரியர வீ. பழனி அ்வரகள எழுதியுளளார. 
தன்னுமடைய ஆமச என்ன என்பமதயும 
குறிபபிடடு அதில மூன்றா்வது ஆமசயாக ஒரு 
புத்தகத்மத எழுத வ்வண்டும என்ற அந்த ஆமச 
இந்தப புத்தகத்தின் மூலமாக நிமறவ்வறியுளளதாக 
குறிபபிடடுளளார. யார யா்ரலலாம இந்நூல 
எழுதக் காரணமாக இருந்தார என்றும தன்மன 
எழுதத் தூண்டியது எது என்றும இந்த 
என்னுமரயில ் சாலலியுளளார. கடைந்த நாற்பது 
ஐமபது ஆண்டுகளாக ்நலமல மா்வடடைத்தில 
நடைந்த இயக்கஙகளும வபாராடடைஙகளும 
நூலில ஆஙகாஙவக விரவிக் கிடைக்கின்றன. 

வதாழரகளின் தியாக ்வரலாறு எதிரகால 
சந்ததியினருக்குப பயன்படும. அ்வரகளுக்கு 
நி்சசயம உற்சாகமூடடும என்று நமபுகிவறன் 
என்பதாக இ்வர தன்னுமடைய கருத்மதப பதிவு 
்சய்துளளார.

இந்நூலில 67 வதாழரகளின் ்வாழக்மக 
்வரலாறுகளும அ்வருமடைய வபாராடடைஙகளும 
எழுதபபடடுளளன. 62 ஆண் வதாழரகளின் 
்வாழக்மக ்வரலாறு ்சாலலபபடடுளளன.  
இ தி ல  ஐ ந் து  ் பண்  வ த ா ழ ர களு ம 
இடைம்பற்றுளளனர.

வதாழர பழனி அ்வரகளின் ்வாழக்மக 
்வரலாறு 28 பக்கம ் காண்டைதாக இருக்கின்றது.  
ம ற் ற ்வ ர க ளின்  ்வ ா ழ க் ம க  ்வ ர ல ா று  
இரண்டிலிருந்து  அதிகப பக்கஙகமளக் 
்காண்டைதாக இருக்கின்றன.  வமலும 
புத்தகத்தின் இறுதியில பக்கம 397 ்தாடைஙகி  
431 ்வமர 35 பக்கம ்நலமல  ்சய்திகள 100 
என்ற தமலபபில முக்கியமான ்நலமல 
மா்வடடைத்மத்ச சாரந்த 100 ்சய்திகள 
்காடுக்கபபடடுளளன. இபபடியாக இந்த 
நூலானது ்வடி்வமமக்கபபடடுளளது. 

முதலில  எம. பி. எஸ். மணி என்ப்வரின் 
்வாழக்மக ்வரலாறு ்சாலலபபடடுளளது. 
அ்வமரக் குறித்து ் சாலலுமவபாது சுபபுலாபுரம 
குறித்து மிக விரி்வாக விளக்கபபடடுளளது. 
்சன்னிகுளம என்று ்தாடைஙகி அஙகு ்வாழந்த  
கவிஞரகள குறித்து இபபகுதியில ஆசிரியர 
்சாலலி உளளார.  இந்தப பகுதியில மகத்தறி 
்நசவுத்்தாழில  வமற்்காளளபபடடு 
்வந்துளளது.  ராஜபாமளயத்தில பக்கத்து 
வீடடிலிருந்த சிபிஐ கடசிமய்ச வசரந்த 
ஆதிமூலம என்ப்வருடைன் ்நருக்கமாக மணி 
பழகி இருக்கிறார.  ஆதிமூலம பிரசுரஙகமளக் 
்காடுத்து படிக்க ம்வத்திருக்கிறார.  இதன் 
காரணமாக பிறகு கடசியில வசர்வதற்கு 
ஆர்வத்வதாடு இருந்துளளார. பிறகு சிபிஐ 
கடசியில வசரந்துளளார.  வபாராடடைத்தில 
ஊரின் எலமலயில கா்வலதுமற தடுத்து 
நிறுத்தினர. 144 தமடை உத்தரவு வபாடைபபடடு 
இருபபதாக கூறினார. என்றாலும ் தாழிலாளர 
வபரணி ்தாடைரந்து நமடைவபாடடைது. மதுமர 
சடடைமன்ற உறுபபினர வக. பி. எஸ் ஜானகி 



83புதிய புத்தகம் பேசுது | அகபடோேர், 2020

அமமாள ்தாழிலாளரகளிடைம வபசினார. 
வபாராடடைம ்்வற்றி ்பற்றது என்று 
வபாராடடைக் களமானது ்சாலலபபடடுளளது.

 ்நலமல மா்வடடை மகத்தறி ்நசவுத் 
்தாழிலாளர சஙகத்தின் முதல மா்வடடை 
மாநாடு நமடை்பற்றது. தமல்வராக மணியும 
்சயலாளராக கமடையநலலூமர்ச வசரந்த ஆரணி 
காஜா அ்வரகளும வதரவு ்சய்யபபடடைார 
என்ற தக்வல இபபகுதியில ் சாலலபபடடுளளன. 
வமலும இ்வர எந்்தந்தப பணிகமள்ச ் சய்தார 
என்பது கூறபபடடுளளன. வசா்ஷலிஸ்ட ்வாலிபர 
முன்னணி, இந்திய ஜனநாயக ்வாலிபர சஙக 
்பாறுபபுகளிலும இ்வர ்சயலபடடுளளார. 
குறிபபாக காலம மா்வடடை வி்வசாய ் தாழிலாளர 
சஙக  மா்வடடை தமல்வராகவும மா்வடடை 
்சயலாளராகவும ்சயலபடடுளளார என்பது 
்சாலலபபடடைன. வமலும இ்வரது குடுமபத்மதத் 
குறித்தும தற்வபாது என்ன்வாக ்சயலாற்றிக் 
்காண்டிருந்திருந்தா்ரன்பது  குறித்தும 
்சாலலபபடடுளளன. அடுத்ததாக ம. ராஜாஙகம 
என்ற வத ாழ ரது ்வாழக்மக ்வரலாறு 
அமமந்திருக்கின்றது. ்நலமல மா்வடடைத்தில 
பீடித் ்தாழிமல  அதிகமாக மக்கள ்சய்து 
்வந்துளளனர. இ்வரது வபாராடடைக்களம 
்காடுக்கபபடடுளளது. 1998 ்சய்யது பீடி 
அலு்வலக பணியாளர சஙகத்தில வசரந்தார. 
இ்வர மூலம பீடி சுற்றும ்தாழிலாளரகள 
சுமார 10 ஆயிரம வபர கலந்து ்காண்டை 
வபரணி சிந்துபூந்துமற ்சய்யது பீடி கமபனி 
முன் வபாராடடைம நடைந்தது. ஆரபபாடடைம 
நடைந்தது. அமபாசமுத்திரத்தில நடைந்த மா்வடடை 
மாநாடு வபரணியில 2000 வபர கலந்து 
்காண்டைவபாது தமடைபபடடுளளது. இபபடி 
இ்வருமடைய காலத்தில இ்வர ்சய்த அந்த  
இயக்கப பணிகள ஒவ்்்வான்றாக  இந்த நூலில 
காணமுடிகின்றது .  ஜபபான் பயணம 
வமற்்காண்டை ் சய்தியும இஙவக நாம ் தரிந்து 
்காளகிவறாம. 1998 இல ஜபபான் மற்றும 
யூனியன் உலக அணு ஆயுத எதிரபபு மாநாடமடை 
நடைத்தியது. அந்த மாநாடடில சிஐடியு தமிழ 
மாநிலக்குழு சாரபில இ்வர கலந்து ் காண்டைார.  
வமலும அஙகு அ்வருக்கு்ச சிறபபான ்வரவ்வற்பு 
அளிக்கபபடடைது என்றும தினந்வதாறும 10 
கிவலா மீடடைர நமடைபயணம வமற்்காண்டைார 
என்றும ஒவ்்்வாரு கிராமத்திலும சிறபபான 

்வரவ்வற்பு ்காடுத்தனர என்பதும அதில 
் ச ா ல ல ப ப ட டு ள ள து .   ஊ ர ா ட சி 
உறுபபினர ா கவும  இ்வ ர  ் சயல ா ற்றி 
்காண்டிருந்துளளார.  எஸ். மாடைசாமி குத்தமக 
வி்வசாயிகளுக்கும நில்சசு்வான்தாரகள இருக்கும 
்்வளியில சமபஙகு என்ற வகாரிக்மகமய 
முன்ம்வத்து விஸ்்வநாத ்பயரில நடைந்த 
வபாராடடைம நடைந்தது. ் ்வற்றியும ் பற்றது. 45 
வபாராடடைம என ்சாலலபபடடுளளது. 
மாடைசாமி உமடைய ்வாழக்மக ்வரலாறு கடசியில 
என்ன்வாக இருந்தார என்பது குறித்தும இந்தப 
பகுதியில நாம ்தரிந்து ்காளகிவறாம. 

குமாரசாமி மூலக்கமரபபடடி ்வடடைாரத்தில 
மடடும அலலாது மா்வடடைம முழு்வதும 
வி்வசாய சஙக கடசி பணிகமள்ச ்சய்து 
்வந்தார. 1986ல சி்வகிரியில நமடை்பற்ற 
மா்வடடை வி்வசாய சஙக மாநாடடில மா்வடடை 
்சயலாளராகத் வதரவு ்சய்யபபடடைார. 
நீண்டைகாலம கடசி மா்வடடை ஆடசியரகளுடைன் 
இருந்தார. உடைலநலத்மதப ் பாருடபடுத்தாமல 
கடசிப பணி ்சய்து ்வந்தா ர  என்று 
்சாலலபபடடுளளது. எஸ். வக. பழனி்சசாமி 
(வீர்வநலலூர) இ்வருமடைய ்வாழக்மக ்வரலாறு 
மிகத் ் தளி்வாக கூறபபடடுளளது. என்ன பணி 
்சய்தார என்பது குறித்தும விரி்வாக 
கூறபபடடுளளது. சஙக நிர்வாகக்குழு கூடடைத்தில 
சஙக மகாசமபயில குழபபத்மத ஏற்படுத்து்வதாக 
கூறி எஸ். வக. பழனி்சசாமி, திரு்சசிற்றமபலம, 
்பருமாள மூ்வமரயும சஙகத்தில இருந்து 
நீக்கிவிடடைதாக அறிவித்துவிடடைனர. ் தாடைரந்து 
இ்வர கடசி இயக்க ் சயலபாடுகளில ஈடுபடடு 
்காண்டு்வந்தார என்பதும குறிபபிடைத்தக்கது. 
இ்வர 26 ஜன்வரி 30 அன்று இரவு அ்வசரநிமல 
தி.மு.க அரமச டிஸ்மிஸ் சமயத்தில மகதாகி 
நான்கு மாதம திரு்சசி சிமறயில இருந்தார 
என்றும சிமற ்வாழக்மக என்பது ஆறு மாதஙகள 
என்றும ்சாலலபபடடுளளன. இருமுமற 
வபரூராடசி தமல்வராக இ்வர பணிபுரிந்துளளார. 
தற்வபாது இ்வருக்கு 65 ்வயது என்பதும அ்வர  
திருமணம ் சய்து ் காளளாமல ்வாழந்துளளார 
என்ற ்சய்திகளும கூறபபடடுளளன. மா. 
தாணு மூரத்தி என்ப்வருமடைய ்வாழக்மக 
்வரலாற்மறக் கூறி பின் அ்வர நன்றாக வபசு்வார 
என்ற ்சய்தியும நூலில குறிக்கபபடடுளளது. 
இ்வர அரசு வபாக்கு்வரத்து கழக பணிமமன 
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்வாசலில ்தாழிலாளரகளிமடைவய இரவு 
பன்னிரண்டு முபபது மணிக்கு வபசத் ் தாடைஙகி 
மூன்று முபபது மணிக்கு முடித்தாராம அபவபாது 
அஙகு கூடியிருந்த்வரகள வதாழர இன்னும ஒரு 
அமரமணி வநரம வபசுஙகள அபபடிவய 
நாஙகள அடுத்த டூடடிக்குப வபாய் விடுகிவறாம 
என்று ் சான்னாரகளாம. அந்த அளவுக்கு மிக்ச 
சிறபபான வப்சசாற்றல ்காண்டை்வராக இ்வர 
இருந்துளளார என்பது குறிபபிடைத்தக்கது. இ்வர 
அரசுப வபாக்கு்வரத்துக் கழகத்தில ஓடடுநர 
பணி ்சய்து ஓய்வு ்பற்ற்வர. 25 ்வருடைம 
சஙகத்திற்கு உதவியாக இருந்துளளார.

எம.எஸ். சி்வசாமி என்ற வதாழரின் ்வாழக்மக 
்வரலாறு, வபாராடடைம நிமறந்த அ்வருமடைய 
்வாழநிமலமய ஆசிரியர ் தளிவுபடுத்தியுளளார. 
இ்வருமடைய சிமற்வாசம எபபடிபபடடைது 
என்பமதயும வதாழர குறிபபிடடுளளார. 
மாரக்சிஸ்ட கடசி தாழத்தபபடடை மக்களுக்கு 
ஒவர புகலிடைமாக இருந்தது. வபாலீஸ் 
அடைக்குமுமறக்கு எதிராக தாழத்தபபடடை மக்கள 
அமமபபான ்வடடைார சஙகத்துடைன் இமணந்து 
்தாடைர்சசியான வபாராடடைம நடைத்தி ் ்வற்றியும 
கண்டைது. இந்த இயக்கத்தில இ்வர தன்மன 
முழுமமயாக அரபபணித்துக் ்காண்டைார 
என்றும நூலின்்வழி நாம அறிகின்வறாம. வதாழர 
பி.்ஜயராஜ் என்ற இ்வர வதவிபபடடிணம 
என்ற ஊரில சிபிஎம கடசியினுமடைய மா்வடடை 
்சயற்குழு உறுபபினராகவும ் நலமல மா்வடடை 
வி்வசாய சஙக ்சயலாளராக ,  மாநில 
்சயலாளராக, வி்வசாயத் ்தாழிலாளர 
சஙகத்தின் மா்வடடை்ச ்சயலாளராக, மாநிலத் 
தமல்வராக, வதவிபபடடைணம கிராம ஊராடசித் 
தமல்வராக மக்கள பணியாற்றிய்வர ்ஜயராஜ். 
இ்வருமடைய ்வாழக்மக ்வரலாறும அ்வரது 
வ ப ா ர ா டடை ங களும  மி க  வி ரி ்வ ா க ்ச 
்சாலலபபடடுளளன. என்ன பணி ்சய்தார 
என்பது குறித்தும கூறபபடடுளளன.

ஆதிக்க சத்திகளுக்கு எதிராக அ்வசரநிமல 
காலத்தில வபாராடடைஙகளும வி்வசாயப 
வபாராடடைம குறித்தும மிக விரி்வாக 
கூறபபடடுளளன. ஊராடசி தமல்வராக 2001 
இல ்்வற்றி ்பற்று மக்களுக்கு எவ்்வாறு பணி 
்சய்தார என்பதும கூறபபடடுளளன.

கமயூனிஸ்டு ்வாத்தியார ஆர.எஸ்.வஜக்கப 
அ ்வ ர க ள  கு றி த் து  மி க  வி ரி ்வ ா க 
்சாலலபபடடுளளது. கமயூனிஸ்டு சதி 
்வழக்குகள குறித்தும இஙவக எடுத்துக் 
கூறபபடடுளளன. இ்வர மிக்சசிறந்த ஒரு 
எழு த் த ா ள ர ா க வும  வ ப ்ச ச ா ள ர ா க வும 
இருந்துளளார. இது்வமர இ்வர சிறுகமத, 
குடடிக்கமத, நா்வல, நாடைகஙகள, இலக்கிய 
ஆய்வு என 121 நூலகமள எழுதி இருக்கிறார. 
மூன்று ஆண்டுகள ் தாடைரந்து முயன்று தமிழில 
்்வளி்வந்த முதல சிறுகமத எது என்ற வதடைலில 
ஈடுபடடு இறுதியில ஜரிமகத் தமலபபாமக 
என்ற சிறுகமததான் தமிழில ்்வளி்வந்த முதல 
சிறுகமத என்று நிரூபித்திருக்கிறார ஆர.எஸ். 
வஜக்கப என்று குறிபபிடடுளளார எழுத்தாளர 
ஜீ்வபாரதி என்ற ்சய்தியும தரபபடடுளளன. 
இ்வருமடைய பமடைபபுகமள ஆய்வு ்சய்து 
நான்கு மாண்வரகள இளநிமல ஆய்்வாளர 
படடைஙகமளயும 5 மாண்வரகள முமன்வர 
படடைஙகமளப ்பற்றிருக்கிறார என்பதும 
பாராடடைத்தக்கது.

அறம ்வளரத்த நாயகனான எஸ்.சி்வசஙகரன் 
குறித்து மிக விரி்வாக கூறபபடடுளளன. அகில 
இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர சஙகத்தின் மதுமர 
வகாடடைத்தில இருந்து ்நலமல வகாடடைம 
தனியாக அமமக்கபபடடைவபாது அதன் முதல 
்ப ாது ்ச் சயல ாள ர ா க  இ்வ ர  வ த ரவு 
்சய்யபபடடுளளார. ் தன்காசி அமடையாளமாக 
எஸ் . ச க் தி வ ்வ ல  ்வ ா ழ க்ம க  ்வ ர ல ா று 
விளக்கபபடடுளளது. தீக்கதிர மற்றும பீபபிளஸ் 
்டைமாக்ரசி ஏ்ஜண்டைாக ஆரமபத்தில 
்சயலபடடுளளார .  இந்தப பணிகமள 
நிமறவ்வற்று்வதில எல.ஐ.சி. பி. எஸ் ராஜவகாபால 
அ்வருக்கு உதவி ்சய்து ்வந்துளளார. வதாழர 
எஸ்.ராஜாமணி 80 ்வயதிலும ஓய்விலலாப 
பணி்சய்து ்வரு்வது  குறித்தும அ்வருமடைய 
்வாழக்மக குறித்தும அ்வர ்சயலபாடுகள 
பற்றியும இபபகுதியில விளக்கபபடடுளளது. 
இ்வருமடைய மமனவியும மாரக்சிஸ்ட கடசி 
மற்றும மாத சஙகத்திலும சிறிது காலம 
் ச ய ல ப ட டு ள ள ா ர  எ ன் ற  த க ்வ ல 
்காடுக்கபபடடுளளது. மருமகன் என்ற முத்து 
சுபபிரமணியன் கடசி மற்றும ்வாலிபர சஙகத்தில 
்சயலபடடு ்வந்தார என்றும ஒருமுமற 
ம ா ந க ர ாடசி  ்வ ா ர டு  உறுபபின ர கள 
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வபாடடியிடடு இரண்டைா்வது இடைத்திற்கு 
்வந்தார என்ற ்சய்தியும கூறபபடடுளளன. 
அடுத்ததாக ்வழக்கறிஞர  சடடைமன்ற உறுபபினர 
ஆர. கிருஷணன் அ்வரகளுமடைய வபாராடடை 
்வாழக்மக இ்வர சி்வகிரி அருவக உளள ராயகிரி 
வபரூராடசிக்கு உடபடடை ்வடுகபபடடி 
கிராமத்மத்ச வசரந்த்வர என்றும ்சன்மன 
சடடைக் கலலூரியில பயிலுமவபாது தமிழக 
மாண்வர சஙகத்தில இமணந்து ்சயலபடடைார 
என்றும ்சாலலபபடடுளளன. ்வழக்கறிஞர 
சஙகத்தில இ்வர ்சயலபடடு ்வருகின்றார 
என்பது குறிபபிடைத்தக்கது. கடசியில இ்வருமடைய 
்வாழநிமல எத்தமகயது என்பது கூறபபடடுளளன.

புறமவபாக்கு இடைஙகளில ்வசிக்கும மக்களுக்கு 
இல்வச படடைா கிமடைபபதற்கு மாரக்சிஸ்ட 
கடசி எடுத்துக்்காண்டை முயற்சிகளுக்கு 
முழுமமயாக இமணந்து நின்ற்வராக ஏ. ரத்தினம 
வதாழர இருந்துளளார. இ்வர நூற்றுக்கும 
வமற்படடை்வரகளுக்கு இல்வச படடைா ்வாஙகிக் 
் க ா டு த் து ள ள ா ர  எ ன் ற  த க ்வ லு ம 
்சாலலபபடடுளளது. இது க்வனிக்கத்தக்கது. 
்ப.முத்மதயா வதாழரின் ்வாழக்மக ்வரலாறு, 
இ்வருமடைய வபாராடடைம ஆசிரியர பணிக்கு 
உதவிய சிறபபுகளும, மகத்தறி ்நச்வாளரகள 
பிர்சசிமனகளுக்குப பலவ்வறு வபாராடடைஙகள 
நடைந்தன. அதில ்பாறுபவபற்று ்்வற்றிமயத் 
வதடித்தந்த ்சய்தியும ்காடுக்கபபடடுளளன.

எம. நிரமலா ராணி ்வறுமமயின் நிறம 
சி்வபபு என்று அ்வருமடைய பிறபபு முதல 
கடசியின்  உறு பபின ர ா த ல ,  அ்வ ர து 
்சயலபாடுகள, வபாராடடைஙகள வபான்றன 
இபபகுதியில ்சாலலபபடடுளளன. எஙகிருந்து 
்வந்தாலும என்ற தமலபபில வக.ஏ. மலலிகா 
என்ற வதாழரின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
கூறபபடடுளளன. அ்வர பிறபபு, ்வரலாறு 
என்பன ்சாலலபபடடுளளன. கா்வலதுமற 
மூலம பாதிக்கபபடடை ்பண்ணுக்கு நியாயம 
கிமடைக்க்ச ்சய்த ்சயலும பலவ்வறு 
மக்களுக்காக தன்னுமடைய முழு ஈடுபாடமடையும 
்சயலில காடடிக்்காண்டுளளார என்ற 
தக்வலும கூறபபடடுளளன. சு. ்வளளிநாயகத்தின் 
்வாழக்மக ்வரலாறு கூறபபடடுளளன. 
்்வண்மணி சமப்வமும துரகாபூர துபபாக்கி்சசூடு 
நிகழவும இ்வமர மிகவும பாதித்தது என்றும 

சாதாரண மக்கள பக்கம இருக்கும அபவபாமதய 
வமற்கு்வஙக உதவி முதல்வர வஜாதிபாசு 
கடசியில வசர வ்வண்டும என்று அபவபாவத 
முடிவு ்சய்துவிடவடைன் என்று ்சான்ன 
அ்வருமடைய நிமலபபாடு க்வனிக்கத்தக்கது. 
சு .்சலலத்துமர அ்வரகமளக் குறித்து 
கூறுமவபாது காஙகிரஸ் கடசியிலிருந்து 
கமயூனிஸ்ட கடசிக்கு ்வந்த்வர என்பதும 
்சாலலபபடடுளளன. இ்வருமடைய ்வாழக்மக 
்வரலாறு, வபாராடடைஙகளும கூறபபடடுளளன. 
சஙகர சுபபிரமணியன் காந்தி அ்வரகளின் 
அதா்வது நா.சஙகரன் ்வாழக்மக ்வரலாறு, 
அ்வரது  மக் களுக்க ான ் சயலப ாடும 
்சாலலபபடடுளளன. அ்வருமடைய சிமற்வாச 
காலமும கூறபபடடுளளன. எஸ். சண்முக 
வ்வலாயுதம அ்வரகளின் ்வாழநிமலகளும 
நகரமன்ற மக்களுக்காக அ்வர ்சய்த 
வபாராடடைஙகளும ்சாலலபபடடுளளன. 
மக்கள மருத்து்வர, குடிமச மருத்து்வர, மாடைல 
மருத்து்வரான            டைாக்டைர எஸ். 
ராமகுரு குறித்தும அ்வர எபபடி எலலாம 
படித்தார எத்தமகய ்வமகயில மக்களுக்குப 
பணி ் சய்தார என்பதும ் சாலலபபடடுளளன. 
கடசியில அ்வருக்கு எபபடி ஒரு ஆர்வம 
ஏ ற் ப ட டை து  எ ன் று ம  ம ா ஞ் வ ச ா ம ல 
வபாராடடைத்தின்வபாது படுகாயமமடைந்த 
மக்களுக்கும வதாழரகளுக்கும  முமறயான 
சிகி்சமச அளித்த ் சயலபாடும கூறபபடடுளளன. 
எம. எஸ். நலலுசாமி அ்வரகளின் ்வாழக்மக 
்வரலாறு மிக விரி்வாக ்சாலலபபடடுளளன. 
என். கவணசன் அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
அ்வருமடைய சமய ஈடுபாடும கூறபபடடுளளன. 
இ்வருமடைய அரசியல பணி, ்வாலிபர சஙகத் 
தமல்வர பணி, வபான்றன விளக்கபபடடுளளன. 

13 ்வயதில து்வஙகிய அரசியல பணி என்ற 
தமலபபில எஸ். ரவீந்திரன் அ்வரகளின் 
்வாழக்மக ்வரலாறும அ்வருமடைய மக்கள 
பணியும சிறபபாக்ச ்சாலலபபடடுளளன. 
வபாக்கு்வரத்து அரஙகம என்று ்சாலலபபடடை 
சி.சுபபிரமணியம அ்வரகளின் ்வாழக்மக 
்வரலாறு கூறபபடடுளளன. வபாக்கு்வரத்து 
சஙகஙகள மடடுமலலாது இதர பணிகமளயும 
இ்வர வமற்்காண்டைார என்றும குடிநீர, 
ஆடவடைா, பீடி, கடடுமான சஙக மாநாடுகளிலும 
பங்கடுத்துக் ்காண்டுளளார. கடடுமான 
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்தாழிலாளர சஙகத்தின் தமல்வராகவும 
்சயலபடடு ்வந்தது குறிபபிடைத்தக்கது. எஸ்.
முத்துகிருஷணன் வதாழரின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
விளக்கம தரபபடடுளளன. அ்வர எந்்தந்தப 
பணிகமள ்சய்தார என்றும விரி்வாக்ச 
் ச ா ல ல ப படடுளளன .  வ த ா ழ ர  டி .
இராதாகிருஷணன் அ்வருமடைய கடசி ஈடுபாடும 
கடசியில என்ன ்சய்த ா ர  என்பதும 
கூறபபடடுளளன. பி. நலமலயா 30 ஆண்டுகள 
ஊராடசி தமல்வர குடுமபம என்ற தமலபபில 
அ்வருமடைய அரசியல நிமலபப ாடும 
மக்களுக்கான நலல ்சயலபாடுகளும 
கூறபபடடுளளன. எஸ் ஆறுமுகம அ்வரகளின் 
்வாழக்மக ்வரலாறும தூத்துக்குடி சஙக கடடிடைம 
ஊழியர சஙகம நிதி உதவி அளித்தது குறித்தும 
2003ல எத்தமகய வபாராடடைத்மத எவ்்வாறு 
்சய்தார என்பது கூறபபடடுளளன. பாமள 
சிம றயில  இரு ந் ததும  பணியிலிரு ந்து 
நீக்கபபடடைதும பிறகு வசரந்த தக்வலகளும 
தரபபடடுளளன. வதாழர எம. பாலசுபபிரமணியம 
அ்வருமடைய ்வாழக்மகநிமலயும இபபகுதியில 
நடைந்த வபாராடடைத்தில எவ்்வாறு ஈடுபடடைார 
என்பது கூறபபடடுளளன. 27 ்வருடை தீக்கதிர 
ஏ்ஜண்டைாக உளளார என்ற ்சய்தியும 
்சாலலபபடடுளளன.

வதாழர பி. திரு்சசிற்றமபலம ஆலய 
்வாயிலிலா முடைஙகிக் கிடைக்கிவறாம? என்ற 
தமலபபில தூத்துக்குடியில உளள ஒரு 
கிராமத்மத வசரந்த அ்வருமடைய குடுமபம மில 
வ்வமலக்காக குடுமபத்துடைன் வீர்வநலலூர ்வந்த 
்சய்தியும பஞ்சாமல ்தாழிலாளர சஙகத்தில 
இமணந்து ்சயலபடடைார என்ற ்சய்தியும 
இ ்வ ரு ம டை ய  ்வ ா ழ க் ம க  வி ரி ்வ ா க 
்சாலலபபடடுளளன. எங்கங்கலலாம 
படித்தார என்பதும என்ன ்சய்தார என்பதும 
கூறபபடடுளளன. ம.மருமதயா அ்வரகளின் 
்வாழக்மக ்வரலாறு ப்சசரிசி்ச வசாறும 
கரு்வாடடுக் குழமபும என்ற தமலபபில 
்சாலலபபடடுளளன. தாழத்தபபடடை மக்கள 
்வசிக்கும பகுதியில தனியாக டீக்கமடையும 
பலசரக்குக் கமடையும ம்வபபதற்கான 
ஏற்பாடுகமள ்சய்துளளார. இதன்பிறகு 
தீண்டைாமம ்காடுமமகள மகவிடைபபடடை 
நிமலயில இ்வர எத்தமகய மக்களபணி ் சய்தார 
என்பது தரபபடடுளளன.

ஏ.மாடைசாமியின் ்வாழக்மக தரபபடடுளளது. 
்தன்னகத்தில ஒரு முக்கியமான மகத்தறி நகரம 
சஙகரன்வகாவில. இந்த ஊரில எந்த ்தருவில 
வபாய்க் வகடடைாலும கமயூனிஸ்ட மாடைசாமிமயத் 
்தரியாத்வர இருக்க மாடடைாரகள. இ்வரது 
அரசியல ்தாழிற்சஙக பணி மிக்ச சிறபபான 
பணியாக இருந்துளளது என்ற பதிம்வத் ் தரிந்து 
்காளகிவறாம.               இ. வ்வலாயுதம 
அ்வரகளின்  ்வாழக்மகயும கூறபபடடுளளன. 
தியாகத்தால ்வளரந்த இயக்கத்மதக் குறித்தும 
பிடடைர கம டைரனர பயிற்சி, வ்வமலநிறுத்தத்திற்குத் 
தமலமம தாஙகியது, கடசி உறுபபினரானது, 
வபரூராடசி மன்றத் தமல்வராக வதரவு 
்சய்யபபடடை மக்களுக்கு்ச ்சயலாற்றிய 
திறமும ஆடவடைா டிமர்வரின் பாசம , 
வஜாதிபாசுவின் ்வருமகயால இ்வர அமடைந்த 
உற்சாகம, வபாக்கு்வரத்து ்தாழிலாளரகள 
வமாதல குறித்தும ரயிலவ்வ மலனுக்கு கீழ 
பாமத அமமத்த ் சய்தியும, வதாழர முகரஜிமய 
சந்தித்த ் சய்திமயயும இரண்டு முமற 2 ்வாரம 
சிமற ்வாசம ்சன்ற ்சய்தியும பதிமூன்றா்வது 
காஙகிரஸ் கூடடைத்தில திரு்வனந்தபுரத்தில 
கலந்து ்காண்டைதும டைாக்சி டிமர்வரின் 
வநரமம அகில இந்திய மாநாடு ் காலகத்தாவில 
நமடை்பற்றது குறித்தும என  மிக நீண்டை 
இ்வரது ்வரலாற்மற நாம இந்தப பகுதியில 
்தரிந்து ்காளகிவறாம.

எஸ். முருகன் அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
கூறபபடுகின்றது. தன்னுமடைய வீடடில உளள 
புத்தகஙகமள எலலாம மா.தி.தா இந்துக்கலலூரி 
நூலகத்திற்குக் ்காடுத்துளள ்சய்தி இஙவக 
கூறபபடடுளளது. இது க்வனிக்கத்தக்கது. 
அ்வரது  அபபாவின் ்வரலாறும கூறபபடடுளளன. 
பிறகு இ்வர மக்கள பணிக்காக என்ன ் சய்தார 
என்பதும ் சாலலபபடடுளளன. தடடி ம்வபபது 
வதசத்துவராகமாகுமா என்ற தமலபபில மு. 
குருசு்வாமி அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
விளக்கபபடடுளளன. கடசி வகாவிலபடடி 
மா்வடடை மாநாடடில 1981 முடிவு ்சய்தபடி 
தடடி எழுதி ம்வக்கிறார குருசாமி. அதற்காக 
வதசத் துவராக ்வழக்கில மகது ்சய்யபபடடு 
ரிமாண்ட ் சய்யபபடடை நடை்வடிக்மக விடுதமல 
இந்தியாவில வ்வ்றஙகும நடைந்திருக்க 
்வாய்பபிலமல என்ற தக்வல தரபபபபடடுளளது.
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சி. முருகன் அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
தரபபடடுளளது.  வபாக்கு்வரத்து பணிமமனக்கு 
்்வளிவய அரசியல, ் தாழிற்சஙக பணிகமளயும 
மு ரு க ன்  வ ம ற் ் க ா ண் டை  த க ்வ லு ம 
்சாலலபபடடுளளது. இ்வர 2005 முதல 
வ த னி யி ல  ்வ சி த் து  ்வ ரு ்வ த ா க வு ம 
்சாலலபபடடுளளது. பி. முத்து கிருஷணன் 
என்ற வதாழர, பணியில வசரந்து நாளிவலவய 
சஙகத்தில வசரந்தார என்ற ்சய்தியும 
வபாக்கு்வரத்து ்தாழிலாளரகளுக்காக 
மடடுமலலாமல பஞ்சாமல ் தாழிலாளரகளுக்கு்ச 
்சய்த உதவிகளும ்சாலலபபடடுளளன. மு. 
குருக்களாஞ்சி என்ப்வரின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
கூறியது மடடுமலலாமல கமயூனிஸ்ட கடசி 
அறிக்மகமய 11 முமற படித்துளளார என்ற 
த க ்வ லு ம  அ ்வ ர து  நி ம ல ப ப ா டு ம 
்சாலலபபடடுளளது. மடைபிஸ்ட பாலு, 
ரயிலவ்வ பாலு, கமயூனிஸ்ட பாலூ என்று பி. 
பாலுவின் வபாராடடைமும ்வாழக்மகநிமலயும 
்சாலலபபடடுளளது. அமமபபாளராக 
எழுத்தாளராக வப்சசாளராக இருந்தவிதமும 
கூறபபடடுளளன. அந்தக் காலஙகளில அ்வரது 
சிமமக் குரமலக் வகடகாத்வரகவள இருந்திருக்க 
முடியாது என்றும ்சாலலபபடடுளளது. பி 
பாலு ஒரு கவிஞர, எழுத்தாளர, சஙகத் தமல்வர, 
வதாழர, நண்பன் என்று பல்வாறு அ்வரது 
்சயலபாடுகள இருந்துளளமம க்வனிக்கத்தக்கது. 
ஜமாத் பாராடடிய கமயூனிஸ்ட என்ற தமலபபில 
ரஹமான்பீவி அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
கூறபபடடுளளது. மிகவும க்வனிக்கத்தக்க 
்சய்திகளாக ்சாலலபபடடுளளன. பல 
பதவிகமள ்வகித்தார. எத்தமகய பணிகமள்ச 
்சய்தார என்பது கூறபபடடுளளன. இ்வருமடைய 
்வாழக்மக ்வரலாறு ்பண்களுக்கு ஒரு 
முன்னுதாரணமாக இருக்கிறது என்பது 
குறிபபிடைத்தக்கது.

வி.ராமசாமி அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
மக்களுக்காக எத்தமன பணிகள ்சய்தார 
என்பதும ் சாலலபபடடுளளன. தி. சந்திரவசகர 
அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு மகத்தறி 
்நச்வாளர ்தாழிலாளியாக, ்தாழிற்சஙக 
தமல்வராக அ்வர ்சய்த ்சயலபாடுகள 
விளக்கம தரபபடடுளளன. மாநில அளவிலான 
வபாராடடைம ஆனாலும எதிரக்கடசியினர 
முன்்ன்சசரிக்மக நடை்வடிக்மகயாக மகது 

்சய்யபபடு்வது ்தாடைரந்தது. இந்தக்காலத்தில 
நான்குமுமற முன்்ன்சசரிக்மக நடை்வடிக்மகயாக 
மகது ்சய்யபபடடு 4 & 5  நாடகள என 
்ஜயிலில அமடைக்கபபடடை ்சய்தியும 
்தாழிற்சஙக பணி குறித்தும அ்வருமடைய 
வபாராடடைக் களமும ்சாலலபபடடுளளன.

்வ. ்பான்னுராஜ் அ்வரகளின் ்வாழக்மக 
்வரலாறு கூறபபடடுளளன. உயரிய பணி 
்சய்தா ர  என்றும சஙகத்தில இயக்க 
்சயலபாடடில எவ்்வாறு ஈடுபடடைார என்பதும 
கூறபபடடுளளன .  ஜ ா க் வடை ா  ஜிவய ா 
வபாராடடைத்தில எவ்்வாறு பணி ்சய்தார 
என்பதும குறிபபிடைத்தக்கது. மு. சுடைமலமுத்து 
அ ்வ ர க ளி ன்  ்வ ா ழ க் ம க  ்வ ர ல ா று ம 
்சயலபாடுகளும குறிபபுகளும விளக்கம 
தரபபடடுளளன. எம. ராமசுபபு தடடி 
எழுது்வதான் முதல வ்வமல என்ற தமலபபில 
அ்வர ்சய்த ்சயலபாடுகளும ஜனநாயக 
்வாலிபர சஙகத்தில ்சயலபடடைவிதமும 
கூறபபடடுளளன. டி.பத்மநாபன் அ்வரகளின் 
்வ ா ழ க் ம க  ்வ ர ல ா று  வி ரி ்வ ா க ்ச 
்சாலலபபடடுளளன. அரசுப வபாக்கு்வரத்துக் 
கழகத்தில ஓடடுநராகப பணியாற்றிய்வர 
என்றும பணி ஓய்வுக்குப பிறகும தற்வபாது 
கலலிமடைக்குறி்சசியில ்வசிக்கிறார என்ற 
தக்வலும ் சாலலபபடடுளளன. அமபாசமுத்திரம, 
வசரன்மகாவதவி சடடைமன்ற வதரதல பணிகளில 
்தாடைரந்து கலந்து ்காண்டிருக்கிறார.

எஸ்.முத்துக்குமாரசாமி அ்வரகளின் ்வாழவு, 
்தாழிற்சஙக தமல்வராக ்சய்யபபடடுளள 
விதமும இஙகு விளக்கபபடடுளளன. இ்வர 
சஙகரன்வகாவிலில, ்தாழிற்சஙகஙகளும கடசி 
பணிகளும ்சய்து ்வந்தார. சி.பி.எம தாலுகா 
கமிடடி உறுபபினராக வதரவு ் சய்யபபடடைார. 
1987 கடசி மா்வடடைக் குழு உறுபபினராக 
்தரிவு்சய்யபபடடைார. பின்னர மின் ஊழியர 
மத்திய அமமபபின் மாநிலத் துமணத் 
தமல்வராகவும சிஐடியு மா்வடடை துமணத் 
தமல்வராக நியமிக்கபபடடுளளார. அரஙக 
க ட சி க்  க மி ட டி  ் ச ய ல ள ர ா க வு ம 
்சயலபடடுளளார.  நலல வப்சசாளரான 
அ்வரகள ்பாதுவமமடைகளில பமழய 
திமரபபடைப பாடைமல வமற்வகாள காடடிப 
வபசு்வார என்றும ்சாலலபபடடுளளன. 
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எஸ். மசலஜா  அ்வரகளின் ்வாழக்மக்வரலாறு 
விரி்வாக ்சாலலபபடடுளளது. முன்னணி 
மக்களபணி ் சயலபடடை்வரகள இஙவக நிமனவு 
கூறபபடடுளளனர. பளளியில படிக்குமவபாவத 
இந்திய மாண்வர சஙகத்துடைன் இமணந்து 
ஈடுபாடடுடைன் ் சயலபடடு உளளார என்பதும 
க்வனிக்கத்தக்கது. மாதர சஙக  உறுபபினர 
ப தவியில  இ ரண்டு முமற  இல க்ம க 
நிமறவ்வற்றியதற்கான பரிமசப ் பற்றுளளார.1990 
இல மாதர சஙகத்தில இமணந்து  மா்வடடை 
்சயலாளர, மாநில குழு, மாநில ்சயற்குழு 
உறுபபினர ்பாறுபபு உடபடை சுமார 27 
ஆண்டுகள பணி ்சய்து ்வந்துளளார. எம. 
முத்துமுகமமது அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
்வறுமமவய  பாடைமாக என்ற தமலபபில 
்சாலலபபடடுளளது. கடசியில  தன்மன 
முழுமமயாக  ஒபபமடைத்தா ர  என்பது 
குறிபபிடைத்தக்கது. 1964 ஆம ஆண்டு முதல 
கடசிப பணியில  45 ஆண்டு காலமாக 
்சயலாற்றி ்வருகின்றார. கடசிப பணியில தனது 
இறுதி மூ்சசு்வமர இமணந்து ்வாழ்வவத 
இலடசியம என்று கூறி ்வாழந்து்வரும இ்வரது 
்வாழக்மக வபாற்றுதலுக்குரியது. இ. விஸ்்வநாதன் 
அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு க்வனிக்கத்தக்கது. 
அ்வரது நிமலபபாடமடையும கடசி ் சயலபாடும 
்சாலலபபடடுளளன. 1996-1999 ஆண்டுகளில 
கடசியின் ் நலமல தாலுகாக்குழு மா்வடடைக்குழு 
உறுபபினராகவும சி.ஐ.டி.யு மா்வடடைக்குழு 
உறுபபினர மற்றும நிர்வாகியாகவும சிறபபாக்ச 
்சயலபடடுளளார.

்தாண்டைரபமடைத் தமல்வரான ்பா. 
ம வ ன ா க ர ன்  கு றி த் து ம  அ ்வ ருமடை ய 
்சயலபாடுகளும பணி ஓய்வுக்குப பிறகான 
அ்வருமடைய நிமலபபாடும கூறபபடடுளளன. 
்்வளளக்கால குறுஙகா்வனம என்ற தமலபபில 
எம. சண்முகம அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
காஙகிரஸ் கடசியிலிருந்தது பிறகு கமயூனிஸ்ட 
கடசிக்கு ்வந்தது 87 ்வயதாக இருந்த வபாதிலும 
கடசி நடைத்தும அமனத்து இயக்கஙகளிலும 
வதாளில சி்வபபுத் துண்வடைாடு கலந்து 
்காளகிறார என்ற தக்வல பாராடடுதற்குரியது. 
எ.ஆவுமடையபபன் அ்வரகளின் ்வாழக்மக 
்வரலாறு வபரூராடசி மன்றத் தமல்வராக வதரவு 
்சய்யபபடடை ் சயலும குறிபபிடைபபடடுளளன. 
ந ாஙகுவநரியில தீக்கதிர ஏ்ஜண்டைாக 

்சயலபடடுளளார என்பது க்வனிக்கத்தக்கது. 
வக. ்்வஙகடைாசலம, பாமளயஙவகாடமடை 
அ ்வ ர க ளி ன்  ்வ ா ழ க் ம க  ்வ ர ல ா று 
்சாலலபபடடுளளன. ந. புவியரசு அ்வரகளின் 
்வாழக்மக ்வரலாறும ்சயலபாடும கடசியின் 
நி ம ல ப ப ா டு ம  ம க் களு க் க ா க  அ ்வ ர 
்சயலபடடைதும கூறபபடடுளளன. 28 ஆண்டுகள 
பணியாற்றி 1999 வம மாதம ஓய்வு ்பற்றார 
என்ற தக்வலும கூறபபடடுளளன. என்.எஸ். 
கவணசன் அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு, இ்வர 
வ பரூ ர ாடசி  மன்ற  பணியில எபபடி 
்சயலபடடைார என்பதும கூறபபடடுளளன. 
உளளாடசியில இ்வர ் ்வற்றி ் பற்ற ் சய்தியும 
்வாலிபர சஙகத்தில ்சயலபடடை விதம, 
ம ா ்வடடை த் தி ல  க ம லஞ ர  ச ங க த் ம த 
ஏற்படுத்தியதிலும இ்வரது பஙகு தமலயாயது 
என்றும கூறபபடடுளளன. 1990 முதல தீக்கதிர 
ஏ்ஜண்டைாக ்சயலபடடுளளார என்பது 
குறிபபிடைத்தக்கது. சு. முருமகயா அ்வரகளின் 
்வாழக்மக ்வரலாறும 1980 க்குப பிறகு  
பஞ்சாமல வ்வமலயிலிருந்து விடுபடடைார. 1981 
ல அ்சசன்புதூரில ்வாலிபர சஙகத்தில இமணந்து 
்சயலபடடைார. வபாராடடைத்தில கலந்து 
்காண்டு ் சயலபடடைவிதமும கூறபபடடுளளது.

இ. மீனாடசி சுந்தரம அ்வரகளின் ்வாழக்மக 
்வரலாறு ்வறுமமவய ்வாழக்மகயாக ஏந்தலாக 
கடசி என்று ்வரலாறு கூறபபடடுளளது. 
அ்வரகளுமடைய ்வாழக்மக ்வரலாற்றில 
மக்களுக்க ா க  பணியாற்றிய விதஙகள 
கூறபபடடுளளன. ்்வண்சுதாமன் அ்வரகளின் 
்வாழக்மக ்வரலாறு அ்வர மக்களுக்காக என்ன 
்சய்தார என்பதும கூறபபடடுளளது. அரசு 
காலநமடைத்துமற இளநிமல உதவியாளர 
பணியில வசரந்து கமயூனிஸ்ட கடசி இயக்கத்தில 
இமணந்து ்சயலாற்றிக் ்காண்டு ்வரும 
விதஙகள கூறபபடடுளளன. அ்வரது ்வாழக்மகத் 
துளிகள கூறபபடடுளளன. அ்வசரநிமல 
ஆடசியில ஒரு நிமலபபாடும மக்களுக்காக்ச 
்சய்த அ்வருமடைய வபாராடடை ்வாழக்மகயும 
்சாலலபபடடுளளன. பாமளயஙவகாடமடை 
சடடைமன்றத் வதரதலில வபாடடியிடடைவபாது 
வதரதல பணி குறிபபிடைத்தக்கதாக இருந்தது 
என்றும ்சாலலபபடடுளளன.             பி. 
தியாகராஜன் அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு, 
்தாழிற்சஙக பணி என்பன கூறபபடடுளளன.  
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கடசிகாரருக்கு கடடைணம ்காடுத்த 
்வழக்கறிஞர வக.எஸ். மமதீன் அ்வரகளின் 
்வாழக்மக ்வரலாறு சிபிஎம வமற்கு பிராந்தியக் 
கமிடடி மற்றும ்தன்காசி தாலுக்கா குழு 
உறுபபினராக பல ஆண்டுகள ் சயலபடடுளளார. 
பலவ்வறு வபாராடடைஙகளுக்காக 4 முமற மகது 
்சய்யபபடடு 2 0  ந ாள  சிமற்வா சம 
அனுபவித்துளளார .  எடுத்துக்காடடைான 
்தாழிற்சஙகபபணி என்ற தமலபபில சு. 
தியாகராஜன் அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு 
கூறபபடடுளளது. 1992 இல புயலமமழ  
சீற்றத்தின்வபாது விக்கிரமசிஙகபுரம நகரவம 
வசாகத்தில மூழகிக் கிடைந்தவபாது மககளில 
அகல விளக்வகந்தி நி்வாரணப பணிகளில 
கூடடைமமபபு ஈடுபடடைது. இதமனக் கூறுமவபாது 
வதாழர தியாகராஜனின் கண்கள கலஙகியமதக் 
காண முடிந்தது என்பது நிமனக்கத்தக்கது.  
தற்வபாது அ்வர அமபாசமுத்திரம நகரில 
்வசிக்கிறார என்ற தக்வலும கூறபபடடுளளது.

்ப. பாலு்சசாமி அரசு ஊழியர பணி 
ஓய்வுக்குப பிறகு ்தாடைரந்து களபபணியில 
ஈடுபடடு்வரும இ்வரது ்வாழக்மக ்வரலாறு 
்சாலலபபடடுளளன. பலவ்வறு  இடைஙகளில 
நமடை்பற்ற மாநில மாநாடுகளில கலந்து 
்காண்டுளளார. தற்வபாது அ்வருக்கு ்வயது 66 
ஆகிறது. 1981 வம மாதம ்சன்மனயில 
வ்வளாண்மமத்துமற ் தாழிலநுடப அலு்வலரகள 
நடைத்திய வபாராடடைத்தில மகது ்சய்யபபடடு 
3 1  ந ா ள  ம த் தி ய  சிம ற ்ச ச ா ம லயில 
அமடைக்கபபடடைார ்சய்திமயயும ஆறு மாத 
காலம தற்காலிக பணி நீக்கம ் சய்த ் சய்தியும 
்சாலலபபடடுளளன.                 கு. 
மாரியபபன் அ்வரகளின் ்வாழக்மக ்வரலாறு, 
முற்வபாக்கு எழுத்தாளர சஙகத்தின் தமல்வராக 
இருபபதும கூறபபடடுளளன. இந்த நூமல 
எழுதிய வதாழர வீ. பழனி அ்வரது ்வாழக்மக 
்வரலாறு 28 ்காண்டைதாக இருக்கின்றது. 
மாஞ்வசாமல வதாடடைத் ்தாழிலாளரகள 
வபாராடடைத்தில கலந்து ்காண்டைவபாது இ்வர 
அமடைந்த உணர்சசியும அதற்காக வபாலீசாரால 
த ா க் க ப ப ட டு  ம ரு த் து ்வ ம ம ன யி ல 
அனுமதிக்கபபடடைதும  அஙவக சரியான 
சிகி்சமச அளிக்கபபடடைது காரணமாக உயிர 
பிமழத்த ்சய்தியும ்சாலலபபடடுளளன. 
அ்வருமடைய ்வாழக்மகப வபாராடடைம மிக 

விரி்வாக விளக்கபபடடுளளன. மாதர சஙகம 
குறிபபிடடை தக்வலகள பக்கம 366- 367 இல 
்காடுக்கபபடடுளளது. மிக்சசிறந்த ஒரு 
்வாழக்மக. இ்வரது ்வாழக்மக மற்ற்வருக்கு ஒரு 
மு ன்னு த ா ரண ம ா ன  ்வ ா ழ க் ம க ய ா க 
அமமந்துளளது.மாண்வர சஙகப வபாராடடைம, 
்்வளள நி்வாரண பணிகள, கடசியுடைன் 
அறிமுகம, சிஙகிலிபடடி, அருந்ததியர மாநாடு, 
சி்வந்திபடடி பஸ் வபாராடடைம எனப பலவ்வறு 
தமலபபுகளில இ்வரது வபாராடடை ்வாழநிமல 
கூறபபடடுளளன. களக்குடி - கீழபபாடடைம, 
நிமனவில நிற்பம்வயும நிற்ப்வரகளும என்ற 
த ம ல ப பி ல  அ தி க ம ா ன  ் ச ய் தி க ள 
்சாலலபபடடுளளன. மத நலலிணக்கம, 
சிறுபான்மம நலக்குழு, சடடைமன்ற வதரதலில 
இ்வர ் சயலாற்றிய விதம வமலும 605 ்வாக்குகள 
வித்தியாசத்தில ்்வற்றி ்வாய்பமப இழந்தார 
என்றும இதில 529 ்வாக்குகள தபால ்வாக்குகள 
உளள வித்தியாசம என்று குறிபபிடைபபடடுளளது. 
இ்வருமடைய  ்வ ா ழ க்ம க  மி க  நீண்டை 
வபாராடடைமாக இருந்தது க்வனிக்கத்தக்கது.

67 ்வது வதாழராக ரா. சஙகரி அ்வரகளின் 
்வாழக்மக ்வரலாறு கூறபபடடுளளது. 
என்்னன்ன பணி ்சய்தார என்றும மதுமர 
பலகமலக் கழக ஆசிரியர மன்ற உறுபபினர 
என்றும ்சாலலபபடடுளளது. 2014 முதல 
்தன்காசியில மா ரக்சிஸ்ட கடசியின் 
உறுபபினராக்ச ்சயலபடடு ்வருகிறார என்ற 
தக்வலும ்சாலலபபடடுளளது.

இபபடி 67  வதாழரகளின் ்வாழக்மக 
்வரலாற்மற்ச ்சாலலும முகமாக இந்நூல 
்வருஙக ால  ச ந் ததியினருக்கும  இயக் க 
்சயலபாடுகளுக்கும மிக்சசிறந்த ஒரு 
ஆ்வணமாக, ்வரலாற்றுப ் படடைகமாக திகழும 
என்பது குறிபபிடைத்தக்கது. நூலின் இறுதியில 
்நலமல மா்வடடைம சாரந்த 100 முக்கியத் 
தக்வலகள மிக விரி்வாகத் தரபபடடுளளன. 
்நலமல மா்வடடைம இருந்த இருக்கின்ற மிக்ச 
சிறந்த களபபணியாளரான வதாழரகளின் 
்வாழக்மக ்வரலாறு சிறபபாக எழுதபபடடுளளது 
என்பது குறிபபிடைத்தக்கது. சிறபபாக எழுதிய வீ. 
பழனி அ்வரகளுக்கும நன்முமறயில பதிபபித்த 
பாரதி புத்தகாலயம பதிபபகத்தாருக்கும 
்வாழத்துகள.
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l பா்ரதி புத்த்ாலயம் புக் கிளப்பில் உறுப்பின்ராகுங்்ள. உறுப்பினர ்ட்டணம் ரூ.1000/-
l உறுப்பினர்ள பா்ரதி புத்த்ாலயம் நூல்்ள 25% சலுர்யில் ஜபற்றுக்ஜ்ாளளலாம்.

l நூல்்ரள பா்ரதி புத்த்ாலயத்தின் அரனத்து விற்பரன நிரலயங்்ளிலும்  பா்ரதி புத்த்ாலயம்  
      பங்கு ஜபறும் புத்த்க் ்ண்்ாடசி்ளிலும் ஜபற்றுக்ஜ்ாளளலாம். 

l தபால் மூலம் ஜபற்றுக்ஜ்ாளவதானால் தபால் ்ட்டணம் இலவசம் (தபால் ஜசலவு இலவசமா்ப்      
     ஜபை குரைந்தது ரூ.500  மதிப்புளள நூல்்ரள வாங்் நவண்டும்) இந்தியாவிற்குள் மட்டும்.     
l புதிய ஜவளியீடு்ள  பற்றிய த்வல்்ள அவவப்நபாது அறிவிக்்ப்படும்

நிபந்தரன்ள

l இசசலுர் தனி ேபர்ளுக்கு மடடுநம, நிறுவனங்்ளுக்குப் ஜபாருந்தாது

l உறுப்பினர ்ட்டணம் திருப்பித் த்ரப்ப்டமாட்டாது

l உறுப்பினர்ளுக்கு அர்டயாள அடர்ட உண்டு (புர்ப்ப்டம் நதரவயில்ரல).

பாரதி புத்தகாலயம் புக் கிளப் திட்டம்

044 24332924
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