
1புதிய புத்தகம் பேசுது | நவம்ேர், 2020



2 புதிய புத்தகம் பேசுது | நவம்ேர், 2020

2020 நவம்பர், மலர்:18 இதழ்:09
வெளியிடுபெர் மற்றும் ஆசிரியர்: 
க.நாகராஜன்
முதன்ம ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்
ஆசிரியர் குழு: ச.தமிழ்ச்சல்வன், 
கமலாலயன், யூமா.்வாசுகி, ப.கு.ராஜன்,  
இரா.்த. முத்து, அமிதா, மதுசுதன், 
எஸ்.வி.வ்வணுவகாபாலன், பரதிபா ்ஜயசந்திரன், 
ராமவகாபால, மருதன், களபபிரன்
நிர்வாகப பிரிவு: சிராஜூதீன் (வமலாளர) 
உத்திரகுமார (விளமபர வமலாளர)
இதழ ்வடி்வமமபபு: ஆர.காளத்தி
அடமடை ்வடி்வமமபபு: ஆர.காளத்தி

ஆண்டு சந்தா : ரூ. 240 
்்வளிநாடு  : 25 US$
மாண்வரகளுக்கு  : ரூ. 200
தனி இதழ  : ரூ. 20
முக்வரி: 7, இளஙவகா சாமல, 
வதனாமவபடமடை, ்சன்மன - 600018                                  
வபான்: 044 - 243 324 24, 243 329 24
whatsapp: 8778073949
email:thamizhbooks@gmail.com    
www.thamizhbooks.com
www.bookday.co.in

கிளைகள்
திருவல்லிக்கேணி: 48, வதரடி ்தரு 
வடபழனி: வபருந்து நிமலயம எதிரில 
அமடையார ஆனந்தப்வன் மாடியில
பபரம்பூர்: 52, கூக்ஸ் வராடு 
ஈ்ரோடு: 39, ஸ்வடைட பாஙக் சாமல   
திண்டுககேல்:  வபருந்து நிமலயம
நோககே: 1, ஆரியபத்திரபிளமள ்தரு 
திருப்பூர்: 447, அவினாசி சாமல 
திருவோரூர்: 35, வநதாஜி சாமல  
்ேலம்:  பாலம 35, அத்ம்வத ஆஸ்ரமம சாமல,  
்ேலம்: 15, வித்யாலயா சாமல
அருப்புக்கேோடகட: 31, அகமுமடையார மகால  
மதுகர: 37A, ்பரியார வபருந்து நிமலயம  
மதுகர: 110 சரவ்வாதயா ்மயின்வராடு, 
குன்னூர்: N.K.N ்வணிக்வளாகம ்படவபாரட   
பேஙகேறபடடு: 1 டி., ஜி.எஸ்.டி சாமல 
விழுப்புரம்: 26/1, ப்வானி ்தரு 
திருபநல்்வலி: 25A, ராவஜந்திரநகர  
விருதுநகேர்: 131, க்சவசரி சாமல 
கும்ப்கேோணம்: ரயில நிமலயம அருகில  
்வலூர்: S.P. Plaza  264, வபஸ் II, சத்து்வா்சசாரி  
பநய்வலி:சி.ஐ.டி.யூ அலு்வலகம, வபருந்துநிமலயமஅருகில, 
தஞேோவூர்: காந்திஜி ்வணிக ்வளாகம காந்திஜி  சாமல   
்தனி: 12,பி, மீனாடசி அமமாள சந்து, இடைமால ்தரு  
்கேோகவ: 77, மசக்காளிபாமளயம வராடு, பீளவமடு
திருச்சி: ்்வண்மணி இலலம, கரூர புற்வழி்சசாமல
திருவண்ணோமகல: முத்தமமாள நகர, 
விருதோேலம்: 511கி, ஆலடி வராடு
நோகேர்்கேோவில்: வகவ் ்தரு, வடைாத்தி பளளி ஜங்ஷன்
பழனி: வபருந்து நிமலயம 
சிதம்பரம்: 22A/ 188 வதரடி கமடைத் ்தரு, கீழவீதி அருகில
மன் ோ்ர்குடி: 12, மாரியமமன் வகாவில நடுத்்தரு
கேோகரககுடி : 12, 2 ்வது ்தரு, 
கமபன் மணிமண்டைபம பின்புறம. 

Bharathi Tv

தலையங்கம் 

ததலை ைாசிப்பு இயக்கம்

2

கலவியாளர பாவ்வலா பிமரயவர நூறறாண்டு ஆகும. ஒடுக்கபபடவடைார 
விடுதமலக்கான கலவி முமறமய மாரக்சிய நல உலகிறகு ்வழஙகிய 
வபராசாமன நிமனவு ் காளளும இத்தருணத்தில அ்வரது வி்வாதிக்கும 
விமரசனப பூர்வ ்வகுபபமறகளின் வதம்வ உணரபபடுகிறது. கலவி 
உரிமம எனும  நம கடும வபாராடடை ்்வறறிமய கள்வாடை மத்திய 
அரசு நமக்கு புதிய கலவிக் ் காளமக எனும ் பயரில ் பரும சதிமய 
அமுலாக்கி ்வருகிறது. அபபாவி அடித்தள மக்களிடைமிருந்து கலவிமய 
பிடுஙகிடை துடிக்கிறது. ்வரணாசிரம  குலக் கலவி அமமபமப மீண்டும 
இமமண்ணில விமதத்திடை முயறசி நடைக்கிறது. மாநில உரிமமகமள 
ஏற்கனவ்வ பலவ்வறு துமறகளில பரித்து மத்தியில அதிகார குவிபமப 
நடைத்தி உளள நிமலயில ் பாதுபபடடியலில உளள கலவிமய கள்வாடி 
மத்திய அதிகாரத்திறகு உடபடுத்தி காவியமயமாக்கிடைவும விமல 
்காடுத்து ்வாஙகும பணக்கார அமடையாளமாக உயரசாதி அமடையாளமாக 
கலவிமய மாறறிடை துடிக்கிறது. 1934ல இருந்து இந்தி-ஆதிக்கத்மத 
திணிபமப ்தாடைரந்து நம தமிழநாடடின் ஒவ்்்வாரு சந்ததியும 
எதிரத்து கடுமமயாக வபாராடிவய ்வருகிறது. என்றாலும தறவபாது 
ப்சசிளம  குழந்மத இந்திமய கறறிடை வ்வண்டும என ஒரு ்மாழி 
திணிபமப பாராளுமன்றத்தில கூடை ம்வத்து வபசாமல  ்காண்டு 
்வந்திருக்கிறாரகள. இந்த சூழலில தமிழ ்மாழிமய வ்வவறாடு சாயக்க 
மத்்வறி சமஸ்கிருதத்மத ஒரு பாடைமாக்கியும இருக்கிறாரகள. அன்று 
அறுபதுகளில இவத மாதிரி சதி நமடை்பறறவபாது, வபரறிஞர 
அண்ணாவும, வதாழர ஜீ்வாவும, வதாழர ்தா.மு.சி. ரகுநாதனும, 
இன்னும தி.ரு.வி.க.வில இருந்து நடிகவ்வள எம.ஆர. ராதா ்வமர 
அன்று தமிழ ்வாசிபமப  எபபடி எடுத்து்ச ்சன்றாரகள என்பமத 
நிமனவு கூரவ்வாம. அ்வரகள யா்வரும இயக்கஙகளால பிரிந்து 
இருந்தாலும தமிழுக்காக ஒன்றுபடடைாரகள. தமிழ ்வாசிபமப ் ்வகுஜன 
இயக்கமாக்கினாரகள. வசாவியத் இலக்கியஙகமள தமிழில 
்வாசித்த்வரகவள அதிகம.

அன்று வதாழர மாரக்சும, ்லனினும மாவ்வா உடபடை பலவ்வறு 
மாமனிதரகளின் முழு ் தாகுதிகளும தமிழில இறக்கபபடடைது என்பமத 
மறக்க முடியுமா. படடி்தாடடி வதாறும பரவிய எழு்சசிமிகு 
நவீனத்து்வ தமிழ்வாசிபபு இருந்த்வமர ஆஙகில வமாகமகூடை நமமம 
அண்டிடைவிலமல. எனவ்வ இன்மறய வதம்வ எழு்சசிமிகு தமிழ ்வாசிபபு. 
படடி்தாடடி வதாறும நமது நூலகமள ்காண்டு ்சலலும ஒரு 
இயக்கம. நம தமிழ குழந்மதகளுக்கு ்வாசிபமப அறிமுகம ்சயய 
ஒவ்்்வாரு குழந்மதக்கும  ஒரு குடடி நூலகம நாம புத்தகஙகமள 
குழந்மதகளுக்கு பரிசளிக்கவும, அ்வரகவளாடு தமிழில தமிழ நூலகள 
குறித்து உமரயாடைவும, கலா்சசார ்வாசிபபு அமடையாளத்மத உரு்வாக்கிடை 
வ்வண்டும. ஆதிக்க ்வாதியின் அதிகார ஆயுதத்மத எதிரக்க முதலில 
நாம ஒடுக்கபபடுகிவறாம என்பமத உணர வ்வண்டும. பிறகு அந்த 
நிமலமய மாறறிடை கலவிமய மகயில எடுக்க வ்வண்டும எனும அறிிஃர 
பாவ்வலா பிமரயவரவின் கூறறுக்கிணஙக மக்கள கலவியின் மகத்தான 
பாமதயாக்வாசிபபு இயக்கத்மத கடடைமமபவபாம.

அமன்வருக்கும நன்றி       - ஆசிரியர குழு.
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எடடுத்்தாமக நூலகளில முதலமுதலாக 
அ்சசு்வாகனம ஏறிய ‘கலித்்தாமக’ மய 
சி.ம்வ.தாவமாதரம பிளமள ்்வளியிடடைார 
( 1 8 8 7 ) .  இ ந்நூல  ்்வளி்வ ந்து  3 7 
ஆண்டுகளுக்குப (1925) பின்னர இ.ம்வ.
அனந்தராமமயர  தன்னுமடைய கலித்்தாமக 
பதிபமபக் ்காண்டு்வந்தார. சி.ம்வ.தா 
கலித்்த ாமகமய ்்வளியிடு்வதறகு 
படடைபாடுகமளயும, அந்த நூமலயும 
உமரமயயும ஒழுஙகு படுத்து்வதறகு அ்வர 
்சயத பணிகமளயும தான் பதிபபித்த 
கலித்்தாமக நூலின் முன்னுமரயில 
விரி்வாகக் குறிபபிடடுளளார. இவ்்வாறு 
அருமபாடுபடடு சி.ம்வ.தா பதிபபித்த 
பின்னரும அந்த நூமலயும இந்நூலுக்கு 
ந்சசினாரகினியர எழுதியுளள உமரமயயும 
பயிலகின்ற்வர கள  ஒரு  ்தளி்வான 
விளக்கத்மதப ்பற முடியாமல தடுமாறி 
நின்றனர. சி.ம்வ.தா ் ்வளியிடடை காலத்தில 
இருந்வத இந்நூலின் சில பகுதிகள அன்மறய 
த மி ழ  ப யி லு ம  ம ா ண ்வ ர க ளி ன் 
பாடைத்திடடைத்தில இமணக்கபபடடு 
இரு ந் த து .  இ ந்நூமல  ப யி ல கின் ற 
மாண்வரகளுக்கு ்தளிவும விளக்கமும 
்பறு்வதறகு இன்னும பலவ்வறுபடடை 
ஆ ர ா ய ்ச சி க்  குறி ப பு கமளயும  பி ற 
நூலகளுடைான ஒபபிடடுத் தக்வலகமளயும 
தரவ்வண்டியிருந்தது. அத்துடைன் கூடைவ்வ 
நூலின் அமமபபிலும சில ்வமகயான 
மாறுதலகமள ்சயதால, ஆசிரியரகளுக்கும 
மாண்வரகளுக்கும இன்னும கூடுதலான 
்தளிவு பிறக்கக்கூடிய ்வாயபபு இருந்தது. 

கலித்தொகக
இ.கை.அனநதரொகையர் (1872-1931) பதிப்பு.

ப�ா.தைல்ாமி
இத்தமகய முக்கியமான அரிய 
ப ணி ம ய  இ . ம ்வ .
அனந்த ர ாமமயர  ஏறறுக் 
்காண்டைார.

இ.ம்வ.அனந்தராமமயர 
பழந்தமிழ ஏடுகமள ஆராயும 
கமலமய பல ஆண்டுகள 
உ . வ ்வ . ச ா மி ந ா த 
அ ய ய ரு டை னி ரு ந் து 
கறறு்காண்டைார.  அவத 
வநரத்தில மாண்வரகளுக்கு 
ப ா டை ம  ் ச ா ல லு ம 
வபராசிரியராக சுமார 30 
ஆண்டுகள பணியாறறியதனால 
அ்வரகளுக்கு என்னவிதமான 
தக்வலகமள தந்தால இந்நூமல 
ம ா ண ்வ ர க ள 
புரிந்து்காள்வதறகு  உதவியாக 
அமமயும என்பமத அ்வர 
் த ளி ்வ ா க ப  பு ரி ந் து 
ம்வத்திருந்தார. அவத வநரத்தில 
ப ழ ந் த மி ழ  நூ ல க ம ள 
்்வளியிடடை்வரகளுக்கு இருந்த 
பணம சாரந்த பிர்சசமனகளும 

்ங்க இைககிய �திப்புத் பதாடர் - 6

இ்வருக்குப ்பரிதாக இருக்கவிலமல. உ.
வ்வ.சாமிநாத அயயர கலித்்தாமகமய 
அ்சசிடு்வதறகு அனந்தராமமயயருக்கு 150 
ரூபாயும அத்துடைன் கலித்்தாமகயின் ஒரு 
அ்சசுப பிரதிமயயும ஒபபுவநாக்கு்வதறகு 
இரண்டு ஏடடு்சசு்வடிகமளயும அளித்து 
இ்வர பணிமய ஊக்கபபடுத்தியுளளார. 
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அ ந் த க்  க ா ல த் தி ன்  பு க ழ ் ப ற ற 
வ ப ர ா சி ரி ய ர க ள ா ன  
கா.நம்சசி்வாயமுதலியார, 

எ ஸ் . அ ன ்வ ர த வி ந ா ய க ம பி ள ம ள 
வபான்ற்வரகள சிறந்த ஏடடு்சசு்வடிகமள 
இ ்வ ர  வ க ட டை வு டை ன்  ் க ா டு த் து 
உதவியிருக்கின்றனர. கலித்்தாமகமய 3 
பகுதிகளாக 1925 லிருந்து 1931 ்வமர இ்வர 
உமரயுடைன்  ்்வளியிடடைார.(1A,1B,1C). 
1930 இல கலித்்தாமக மூலத்மத மடடும 
தனியாக ்்வளியிடடைார. பின், இரண்டு 
பாகஙகமள இ்வர ்்வளியிடும காலத்தில 
திருபபனந்தாள காசிமடைத்தமல்வர , 
அண்ணாமமல பலகமலக்கழகம, ப்வானந்தம 
பிளமள வபான்ற்வரகள ஆதரவும உதவியும 
அளித்துளளனர.

்பருமபாலான பதிபபாசிரியரகளுக்குக் 
கிமடைக்காத உறசாகமும பண உதவியும 
இ.ம்வ.அ பதிபபு பணியில ஈடுபாடடுடைன் 
உமழப ப த றகு  உ தவியிரு க்கின்றது . 
இயலபிவலவய பதிபபு நுணுக்கமும ்பரும 
தமிழ புலமமயும நிமறந்திருந்த இ.ம்வ.அ 
தான் எடுத்த பணிமய மிக்சசிறபபாக ் சயது 
முடித்திருக்கின்றார . இ.ம்வ.அ வின் 
கலித்்தாமக பதிபபில அடிக்குறிபபுகளாக 
வசரக்கபபடடிருக்கின்ற சுமார 4000 க்கு 
வம ற படடை த க்வல கள  வம றகூறிய 
அமனத்மதயும உறுதி்சயகின்றன. 

இந்நூலின் முகவுமரயில முன்னர 
்்வளி்வந்த பதிபபில இருந்து தன்னுமடைய 
பதிபபு எந்த ்வமகயில கூடுதல அமசஙகமள 
்பறறுளளது என்பமத குறிபபிடுகின்றார. 
அ்வர குறிபபிடுகின்ற ஒன்பது அமசஙகள 
இபபதிபபு ்பறறுளள மாறறஙகமளயும 
விளக்கஙகமளயும குறிபபிடுகின்றன. 

1 .  ப ல  ஏ ட டு ்ச சு ்வ டி க வ ள ா டு 
ஒபபிடடைதனாலும வ்வறு நூலகமள ஆராய்சசி 
்சயததனாலும, ஐயமுறறவிடைத்து அறி்வால 
்நடிது சூழந்து துணிந்ததனாலும மூலமும 
உமரயும பல திருத்தமமடைந்திருத்தல.

2 . உமரயாசிரியர , பாடைலகமளப 
பகுத்துக்்காண்டு உமர ்யழுதியிருக்கும 
இடைஙகளில அவ்வுமரகளுக்குமுன் அ்வறறுக்கு 
மூலமான பாடைறபகுதிகமள மீடடும 
பதிபபித்திருத்தல.

3. பிரதி வபதஙகளுள சிறந்த்வறமறப 
பாடைமாகக் ்காண்டு மறற்வறமறயும, 
பலவும சிறந்தன்்வன்று வதாறறின் ஒன்மறப 
பாடைமாகக் ்காண்டு மறற்வறமறயும 
பிரதிவபத்மன்று பக்கத்தினிறுதியிற குறித்துக் 
காடடியிருத்தல.

4. இபபாடடு, அலலது இபபகுதி, இன்ன 
நூலில இன்ன பகுதியில இன்னாருமரயில 
இன்ன ்சயதிக்கு வமறவகா்ளன்பமதயும, 
அஙவக குறிபபு வ்வறுபடடிருந்தால 
அவ்வி்வரத்மதயும ,  பிற ர  கருத்மத 
மறுபபதாகத் வதான்றின் அதமனயும, 
முன்பின்  மு ரணு்வத ா க த் வ த ான்றின் 
அதமனயும ஆஙகாஙகு எண்களிடடுக் 
குறித்திருத்தல

5. பண்மடைக்காலத்து இலக்கியஙகளிலும 
பிறகாலத்து இலக்கியஙகளிலும, ் சாலலினும, 
்ப ாருளினும ,  ் ச ா ற்ப ாருளினும , 
இதற்காத்த பகுதிகமளயும இதிலிருந்து 
கிமளத்த பகுதிகமளயும, பல சமயத்த்வரக்கும 
தமிழின்கண் அன்பு மிகுமாறு பல மதநூற 
பாடைலகளிலுமிருந்து எடுத்து ஒபபுவநாக்குமபடி 
பாடடு அலலது உமரயில எண்களிடடு 
அவ்்வபபக்கத்தின் அடியில அவ்்்வண்கமளக் 
்காடுத்து்ச வசரத்திருத்தல.

6. விளக்கவும வசரக்கவும வ்வண்டியம்வ 
விடுபடடை இடைஙகளில வமறவகாளகளின்முன், 
பின் அம்வ குறிபபதறகுக் கருவியாக அ, ஆ 
முதலிய எழுத்து ்வரிமசகமள அமமத்திருத்தல.

7. உளள்வறறிற ்பாருந்தா ்்வன்று 
வதாறறிய்வறமற [] இருதமலப பகரத்துளளும, 
்பாருந்து்மன்று வதாறறிய்வறமற () 
நக்வமளவினுளளும இமசத்திருத்தல.

8. உமரயாசிரியர கூறிய ்பாருளன்றி 
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வ்வறு ் பாருளும இமயயுமாயின் அதமனயும 
ஆஙகாஙகு எண்களிடடுக்குறித்திருத்தல.

9 .  நூலாசிரியர ,  உமரயாசிரியர 
்வரலாறுகளும அருமபத முதலிய்வறறின் 
அகராதியும எழுதி்ச வசரத்தல முதலியம்வயாம.

வமவல குறிபபிடைபபடடுளள விளக்கஙகள 
கலித்்தாமகமயயும ந்சசினாரகினியர 
எழுதிய உமரமயயும புரிந்து்காள்வதறகு 
்பரியளவில உதவி ் சய்வது மடடுமலலாமல 
தமிழ இலக்கியப பரபபில பலவ்வறு 
இடைஙகளில இந்நூலுக்கும அதன் உமரக்கும 
்தாடைரபாக உளள பல ்சயதிகமள 
ஓரிடைத்தில இமயபு படுத்தி பழந்தமிழ 
்மாழியில ்வரலாறறுரீதியாக ஏறபடடுளள 
்வளர ்சசிகமளயும மாறறஙகமளயும 
்வாசகரகளுக்கு புரிய ம்வக்கின்றது. இந்தப 
புரிதலானது இந்நூமல பயிலும ்வாசகமன 
தமிழ்மாழியில உளள பலவ்வறு்வமகபபடடை 
நூலகமளயும படித்த்வனாக மாறறி சஙக 
இலக்கியஙகமளப பறறி ஒரு ்தளி்வான 
புரிதல உளள்வரகளாக  பழந்தமிழ நூலகமள 
கறகின்ற  மாண்வரகமள உரு்வாக்குகின்றது.  
அபபடி அ்வர ் காடுக்கின்ற பல ் சயதிகளில 
புதுமமயும சும்வயும நிமறந்த பகுதிகளில 
குறிபபிடடை சில்வறமற பாரபவபாம. 

கலித்்தாமகயின் முதல பாடடைாக உளள 
கடைவுள ்வாழத்து பாடைலில ‘ஆறறி 
அந்தணரக்கு அருமமற பலபகரந்து’ என்ற 
்வரியில உளள ‘மமற’ என்ற ்சாலலுக்கு 
விளக்கம தருகின்ற உமரயாசிரியர 
ந்சசினாரக்கினியர நான்கு வ்வதஙகமள 
இ்ச்சால குறிக்கின்றது என்று கூறுகிறார. 
ஆனால அந்த நான்கு வ்வதஙகள என்பன 
நாம நிமனத்து ்காண்டிருபபதுவபால ருக், 
யஜீர, சாமம, அதர்வனம வபான்ற நான்கு 
அலல (2) என்றும மதத்ரியம, தல்வகாரம, 
்பௌழியம, சாமவ்வதம என்று கூறி விடடு, 
்பருமபாவலார நமபுகின்ற ருக், யஜீர 
வபான்ற நான்கு வ்வதஙகள வமவல அ்வர 
கூறுகின்ற வ்வதஙகளின் சுருக்கஙகள என்று 
கூறுகின்றார. ந்சசினாரக்கினியருமடைய இந்தக் 

கருத்மத விளக்கும ்வமகயில 
இ.ம்வ.அனந்தராமமயர சில 
கூ டு த ல  கு றி ப பு க ம ள 
த ரு கி ன் ற ா ர .  ஒ ன் று 
் த ா ல க ா ப பி ய ம  -  
எ ழு த் த தி க ா ர ம 
சிறபபுபாயிரத்தில ‘நான்மமற 
முறறிய அதஙவகாடடைாசான்’ 
என்ற ்தாடைருக்கு இவத 
வ ப ா ன் ற  வி ள க் க த் ம த 
ந்சசினாரக்கினியர எழுது்வமத 
எ டு த் து க ா ட டி  ‘இ னி 
வ ்வ த வி ய ா த ர 
்வமரயமறபபடுத்திய காலத்து 
ஓதுகின்ற நான்கு வ்வதமுமாம’ 
எ ன் ற  ் த ா டை ர 
க லி த் ் த ா ம க யி ல 
இ ம டை ்ச ் ச ரு க ல ா க 
வசரக்கபபடடிருக்கிறது என்று 
க ரு த் து ம ர க் கி ன் ற ா ர . 
அ ்வ ரு ம டை ய  க ரு த் து 
ச ரி ய ானது த ான்  என்று 
வதான்றுகின்றது. கூடுதலாக 
நி க ண் டு க ளி லு ம 
திரு்வாய்மாழியிலும(்பரிய 
திரு்மாழி 7..7.2) மதத்ரியம 
த்வலகாரம என்று வ்வதத்தின் 
்பயரகள குறிபபிடைபபடு்வமத 
வ ம ற வ க ா ள ா க க் 
காடடுகின்றார.  

மருதக்கலியில முதல 
ப ா டை லி ல  ்வ ரு கி ன் ற 
‘்பாதுக்்காண்டை கவ்ம்வயுள ’ என்ற 
்தாடைமர விளக்குமகயில பழ்மாழி நானூறு 
நூலில ஐந்தா்வது பாடைலில ்வருகின்ற (கழகப 
பதிபபில இது 7 ்வது பாடைலாக உளளது) 
்பாதுமக்கடகாகாவத என்ற ்வரிமய 
எடுத்துக்காடடி ்பாதுமக்கள என்ற ்சால 
இப்பாழுது நாம ்வழஙகுகின்ற அவத 
் ப ா ரு ளி ல  ச ங க ப  ப ா டை லி ல 
இடைம்பறறிருபபமதக் காடடுகின்றார. 
நண்பரகள பலரும இந்த்ச ்சால பபளிக் 
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எ ன் ற  ் ச ா ல ம ல  த ற க ா ல த் தி ல 
்மாழி்பயரத்து அமமத்து ்காண்டைதாக 
இருக்கலாம என்று கருதி ்வந்தனர . 
அபபடியலல பழஙகாலத்தில இருந்வத 
்பாதுமக்கள என்ற ் சால இவத ் பாருளில 
்வழஙகி்வரு்வமத இந்தக் குறிபபு நமக்கு 
உணரத்துகின்றது. 

குறுந்்தாமகயில இப்பாழுது உளள 
பாடைலகள 401 என்பமத பலரும அறி்வர. 
குறிஞ்சி கலியில 2 ்வது பாடைலுக்கு உமர 
கூறும ந்சசினாரக்கினியர வமறவகாளாக 
‘நன்வற என்னும குறுந்்தாமகயும அது’(3)  
என்று  குறிபபிடுகின்ற ா ர .  ஆனால 
"நன்வற’என்று ்தாடைஙகும பாடைல எதுவும 
இன்மறய குறுந்்தாமக பதிபபுகளில 
காணபபடைவிலமல என்பமத இ.ம்வ.அ 
குறிபபிடுகின்றார. உண்மமயும அதுதான். 
இது இந்த்ச ் சயதி நமக்கு ஒரு முக்கியமான 
உண்மமமய புலபபடுத்துகின்றது.  இன்று 
நாம குறுந்்தாமகப பாடைலகள என்று 
நமபிக்்காண்டிருக்கின்ற சில பாடைலகள 
குறுந்்தாமக நூலுக்கானது இலமல 
என்பமதயும வ்வறுபடடை பாடைலகமள 
குறுந்்தாமகயில பிறகாலஙகளில ஏடு 
எழுதிய்வரகள இமணத்துவிடடைாரகள 
என்பமதயும சில பாடைலகமள வசரக்காமல 
தவிரத்து விடடைாரகள என்பமதயும நமக்கு 
புலபபடுத்துகின்றது.

இன்மறய காலத்தில இந்துமதத்மத்ச 
சாரந்த்வரகள விநாயகமர, பிளமளயார 
என்று குறிபபிடுகின்றனர. ஆனால சஙக 
க ால த்திலும அதறகு  அடுத்து்வந் த 
காலஙகளிலும பிளமளயார என்பது 
முருகமனக் குறிக்கும (4) ்சாலலாக 
இருந்திருக்கின்றது. மருதக்கலி 18 ம பாடைலின் 
உமரயில ந்சசினாரக்கினியர ‘ஆலின்கீழ 
இருந்த இமற்வனுமடைய மகனாகிய 
பிளமளயார திருநாளுக்கு அடிக்்காளளுகின்ற 
நா்ளன்று கருதி ’ என்ற விளக்கத்தில 
பி ள ம ள ய ா ர  எ ன் று  மு ரு க ம ன க் 
குறிபபிடுகின்றார. இத்தமகய ்வழக்கம 
நிலவியமத இ.ம்வ.அனந்தராமமயர வமலும 

சில எடுத்துகாடடுகமளக் 
்காண்டு விளக்குகின்றார. 
பி ள ம ள ய ா ர  எ ன் ற து , 
முருகவ்வமள; ‘பிளமளயார 
அயமன்ச சபித்தலின்’ ‘சித்தன் 
என்பது பிளமளயாருக்குத் 
திருநாமம ‘ ‘பிளமளயார 
வ ்வ ம ல த்  த ன க் கு 
அமடையாளமாகக் ்காண்டு 
திரிதலின் வ்வலன் என்றார’ 
‘நகர - பிளமளயார வகாவில 
எ ன் று ம ா ம ’ 
(திருமுருகாறறுபபமடை 162 
176 222 238) ‘பிளமளயாரால 
்வந்த்தன முறகூறி’(மதுமரக் 
காஞ்சி 611) என்ப்வறறாலும 
இவ்்வழக்மக அறியலாகும.

்நயதல கலி 18 ம பாடைலின் முதல்வரியில 
்வருகின்ற ்வலமபுரி என்ற ்சாலலுக்கு இ.
ம்வ.அ. அருமமயாக விளக்கம தருகிறார. 
சஙகு, இடைமபுரி ்வலமபுரி சலஞ்சலம 
பாஞ்சசன்னிய்மன நால்வமகபபடும.  
ஆயிரம சிபபிகள சூழந்துளள சஙகு இடைமபுரி 
எனபபடும. ஆயிரம இடைமபுரி சஙகுகள 
சூழந்துளள சஙகு ்வலமபுரி எனபபடும. 
ஆயிரம ்வலமபுரி சூழந்துளள சஙகு சலஞ்சலம 
எனபபடும. ஆயிரம சலஞ்சலம சூழந்துளள 
சஙகு பாஞ்சசன்னியம என்று கூறபபடும.  

இதுவபான்று கலித்்தாமகமயயும அதறகு 
ந்சசினாரகினியர எழுதிய உமரமயயும 
்வாசகரகள புரிந்து்காள்வதறகும அதன் 
்வழியாக சஙக இலக்கியஙகமள எவ்்வாறு 
படிக்க வ்வண்டும என்பதறகும ்வழிகாடடும 
விளக்கஙகளாக பலலாயிரக்கணக்கான 
குறிபபுகமள அடிக்குறிபபாகத் தந்து இந்தப 
ப தி ப ம ப  அ ற பு த ம ா க 
்சழுமமபபடுத்தியுளளார. ஒரு்வமகயில 
உ.வ்வ.சா. பதிபபித்த நூலகளில கூடை 
இவ்்வளவு விளக்கஙகள உளளன என்று கூற 
முடியாத அளவில இ.ம்வ.அனந்தராமமயரின் 
உமழபபும புலமமயும படிபப்வரகளுக்கு 
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பிரமமிபமபயும வியபமபயும உண்டு 
பண்ணுகின்றன.

இத்தமகய  ஆயவுகுறிபபுகளுடைன் 
கலித்்தாமகயில உளள பாடைவ்வறுபாடுகளில 
சிறபபான்வறமற தன்னுமடைய பதிபபில 
அ்வர பயன்படுத்தி இருபபமத பாராடடி 
டைாக்டைர்்வ .பழநியபபன் சிறபபாக 
குறிபபிடடு கூறுகிறார.

‘மூலபாடைஙகளில சிறந்தம்வகமளயும  
்பாருத்தமானம்வகமளயும வதரவு ்சயது 
அமமக்கபபடடுளள பாடைவபதஙகளில 27 
்பாருள வநாக்கில ஆயவு ் சயய தக்கன்வாக 
உளளன என்று கூறி அ்வறமற ‘தமிழ 
நுாலகளில பாடை வ்வறுபாடுகள’ என்ற நூலில 
ஆராயந்த டைாக்டைர ் ்வ.பழநியபபன் இரண்டு 
பாடைவபதஙகமள தவிர மறறம்வ அமனத்தும 
இ.ம்வ.அ பதிபபில மிக்ச சரியானம்வகளாக 
உளளன என்று கூறுகின்றார. (பக்.379) 
அத்வதாடு நிலலாது இ.ம்வ.அனந்தராமமயர 
அடிக்குறிபபுகளும பாடைவ்வறுபாடுகளும  
பின்வன ்வந்த பல பதிபபுக்களில ்பாருட 
சிறபபுமடையம்வயாகக் ்காளளபபடடுப 
ப தி ப பி ல  மூ ல  ப ா டை ங க ள ா க 
ஏறகபபடடுளளன.’ (பக்.385)

வமவல குறிபபிடைபபடடுளள விசயஙகமள 
க்வனத்தில எடுத்துக் ்காண்டு டைாக்டைர 
உ.வ்வ.சா இந்நூல பறறிய தன்னுமடைய 
மதிபபுமரயில சில குறிபபுகமள தரு்வது  
க்வனிக்கத்தக்கதாக உளளது.

உ.வ்வ.சா.வின் குறிபபுகள:

1. இதுகாறும நன்கு விளஙகாமலிருந்த 
கடின பதஙகளுக்கு உரிய்பாருமள யறிந்து 
விளக்கித்  த க் க  வம ற வ க ாள கமளக் 
காடடியிருத்தல.

2. உமரயிலிருந்த பிமழகமள மூலத்மதக் 
்காண்டும, மூலத்திலிருந்த பிமழகமள 
உமரமயக் ்காண்டும, இவ்விரண்டிலும 
இருந்த பிமழகமள வ்வறு பிரதிகமளக் 
்காண்டுமநீக்கி்ச ்சபபஞ்்சயதிருத்தல.

3. ஒவ்்்வாரு ் பாருளினுமடைய 
இயறமகயும நன்கு புலபபடுமபடி 
பமழய  நூலகளிலிருந்தும , 
பி ற க ா ல த் து  நூ ல க ள 
பல்வ றறிலிரு ந்தும  ப ற பல 
வ ம ற வ க ா ள க ம ள க் 
காடடியிருத்தல.

4. இந்நூலிலிருந்தும, வ்வறு 
நூலகளிலிருந்தும ஆஙகாஙகு 
ஒபபுமமப பகுதிகள பல்வறமறக் 
காடடி யிருத்தல.

5 .  ப ம ழ ய  இ ல க் கண 
வு ம ர ய ா சி ரி ய ர க ள , 
உரியவிடைஙகளில வமறவகாளகளாக 
ஆண்டிருக்கும இடைஙகமளக் 
கண்டு பிடித்து அ்வறமற விளக்கி 
யிருத்தல, இம்வ வபால்வன 
பிறவும காணபபடுகின்றன.

இயலபாகவ்வ கலித்்தாமக 
மிக்க மதிபபுமடையதாயினும, 
இபபதிபபால இந்நூல பின்னும 
மிக்க ்கௌர்வத்மதயமடைந்து 
வி ள ங கு கி ன் ற ் த ன் வ ற 

்சாலலலாம இம்வ. அனந்தராமமயர இந்த 
நூமலத் தவிர பதி்னண்கீழக்கணக்கில 
உளள கள்வழி நாறபது, ஐந்திமன எழுபது, 
மகந்நிமல ஆகிய மூன்று நூலகமளயும (5) 
பதிபபித்துளளார. ஆனாலும கலித்்தாமக 
பதிபபினால பழந்தமிழ நூல ்வரலாறறில 
அ்வருக்கு மிக்ச சிறந்த ஒரு இடைத்மத 
்காடுத்துளளது. இது்வன்றியும பிறகாலத்தில 
்வந்த பதிபபாளரகளுக்கும. ஆய்வாளரகளுக்கும 
மிக்சசிறந்த முன்வனாடிகளாக விளஙகும 
ஆறுமுக நா்வலர, சி.ம்வ.தாவமாதரமபிளமள, 
உ.வ்வ.சா., ரா.ராகம்வயஙகார, பின்னத்தூர 
நாராயணசாமி அயயர, ம்வயாபுரி பிளமள 
வ ப ா ன் ற ்வ ர க ளு டை ன்  இ . ம ்வ .
அனந்தராமமயமரயும தவிரக்க முடியாத்வராக 
வசரத்துளளது என்பது குறிபபிடைத்தக்கது. 
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பேசாப் போருளைப் பேசும் 
இனேக் கவிளைகள்

மயிலம் இளமுருகு

நூல அறிமு்கம்

அனு ப ்வ ங களு ம  க வி ம த களு ம 
அலாதியானம்வ. இவதா நமவமாடு 
சிலாகிக்கின்றன கவிஞர முமன்வர வ்வ.
ஸ்ரீலதா அ்வரகளின் முதல ்தாகுபபு 
நூலான ‘இன்னும ்தாடைர ்வா’ என்னும 
கவிமத நூல.  சஙகப ் பண்பாற புல்வரகளின் 
உளவியமல ஆயவு ் சயத இ்வர தன் உளம 
சாரந்த விடையஙகமள இத்்தாகுபபு நூலில 
பதிவு ்சயதுளளார.  கவிஞரகள தான் 
எடு த்து க்  ் க ா ளளும  ் ப ா ருமள 
மனக்கண்முன் ்காண்டு்வந்து எழுதத் 
்தாடைஙகு்வர.  கவிஞவரா தன்  மனத்மதவய 
கவிமதயாகப பமடைத்துளளார.  இது்வமர 
நா்வலாசிரியர, ஆய்வாளர என்று மடடுவம 
அறியபபடடை இ்வர இத்்தாகுபபு நூல  
மூலமாகக் கவிஞராகவும உரு்்வடுத்துளளார. 
இது்வமர இரண்டு ஆயவு 
நூலகள  ஒரு குறுநா்வல, 
ஒரு கடடுமரத் ்தாகுபபு 
எ ன் ப ன ்வ ற ம ற 
எழுதியுளளார 

தான் ்சாலல ்வந்த 
் ப ா ரு ம ள க்  கூ ற 
முறபடுமவபாது ்சால 
வத ரவு ,  கூறும முமற 
என்பன்வறமறத் வதரவு 
்சயத முமற அ்வரது 
கவித்திறமனக் காடடு்வதாக 
உளளது. சஙகக் கவிஞரகள 
சிலர தன் ்வாழக்மகமயக் 
க வி ம த யி ன் ்வ ழி க் 
கூ றி யு ள ள ன ர .  த ன் 

எண்ணஙகமள அ்வரகள ்நஞ்வசாடும 
வதாழிவயாடும ் சால்வதாக அக்கவிமதகள 
இருந்துளளன. அ்வரகளின் ்தாடைர்சசிமய 
இன்மறய கவிஞரகள முன்்னடுத்துத் தன் 
பமடைபபில எழுதி ்வருகின்றனர. அ்வரகளுள 
தன் உளளக்கிடைக்மகமய முகம சுளிக்காத 
்சாறகளால அழகாக எழுதியுளளார கவிஞர 
ஸ்ரீலதா. தன் கவிமத நூல குறித்துப 
பின்்வருமாறு கூறியுளளார.  ‘உணரவுகள 
என்னுள விமதக்கபபடடைதினால விமளந்த 
்வரிகள இம்வ. என்மன உரு்வாக்கி, 
உணரவ்வாடு கலந்து, உயிராக எனக்குப 
பின்புலமாக விளஙகும ஆண்களின் (அபபா, 
தமல்வன், மகன்) அன்பியமல  எழுத்து 
்வடி்வமாக்க நான் ்காண்டை முமனபபு 
இது’ என்று கூறியுளளார. 

148 பக்கம ்காண்டை 
இந்நூல மூன்று பகுதிகளாகப 
பி ரி க் க ப ப ட டு ள ள து . 
தன்மனப ்பற்றடுத்து 
்வளரத்துத் தான் இந்த 
நிமலக்கு ்வரக் காரணமாக 
இருந்த தன் அபபாம்வக் 
குறித்து முதல பகுதியில  
வபசுகிறார . அபபாவின் 
்சயலகள, அ்வரது சிறபபுகள 
வ ப ா ன் ற ்வ ற ம ற 
இ க் க வி ம த க ள 
்்வளிபபடுத்துகின்றன . 
இபபகுதியில அமமந்துளள 
மு த ல  க வி ம த வ ய 

அ ரும ம ய ா க  உ ள ள து .  
்நயதல பதிபபகம

விமல. 130
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்பாது்வாகப ் பண்களுக்கு அபபாவின் மீது 
அளவு கடைந்த அன்பு இருக்கும. ஆனால 
இதமன இ்வருமடைய எழுத்தில படிக்கும 
வபாது மனம லயிக்கிறது நான் மீமச 
பிடித்து

விளையாடிய
முதல் ஆண்
அப்ா 

எ ன் று  கூ றியி ரு ப ப து  ந ம ம ம ்ச 
சிறுபரு்வத்திறகு அமழத்து்ச ்சலகிறது. 
இ்வருமடைய கவிமதகள சுருக்கமான 
்சாலலாடைலகளாக இருக்கின்றன. ஆனால 
படிபப்வமர நிமறய வயாசிக்க ம்வக்கின்றன. 
குழந்மத பிறக்கும வபாது ்பறவறார 
ஆனந்தக் கண்ணீர ்வடிபபர. ் பண் குழந்மத 
்வளர ்வளரப  ் பறவறாருக்குப ் பாறுபபுகள 
்வந்துவிடுகின்றன. அபபடி ்வளரத்த 
்பறவறாரின் அன்மப, ்பாறுபமப 
அழகான ் சாறகளால மரியாமத ் சயகிறார 
கவிஞர.

தன் தமல்வன் (கண்வன்) என்ச சஙகப 
்பண்பாற புல்வரகள கூறியது வபான்வற 
இ்வரும தமல்வன் எனப பதிவு ் சயதுளளார. 
இ வ் ்வ ரி ம ச யி ல  9 6  க வி ம த க ள 
அமமந்துளளன. இக்கவிமதகள மூலம 
கவிஞருக்கும தமல்வனுக்கும இமடைவயயுளள 
காதல, தாமபத்தியம நமபிக்மக, தனிமம, 
துன்பம, இன்பம, வகாபம, தாபம எனப 
பல்வறமறத் ்தரிந்து ்காளள முடிகிறது. 
தன் தமல்வன் ஆழந்த காதமலயும 
ந மபி க்ம கமயயும  இன்ப த்ம த யும 
்காடுபப்வராக இருபபமதப பலவ்வறு 
கவிமதகளில சிறபபாகப பதிவு ் சயதுளளார.

திருமணம முடிந்த பின்னரத் தனக்கு 
ஏறபடடை உளளக்கிளரசிமயப பின்்வருமாறு 
கூறியுளளார.

இன்மும் கண்ணீரும்
எளைச் சூழ்ந்திருகக
என ளகபபிடித்து
இனி உைககாைவன

நான என்ாய்
 முதனமுதலாய்
 இதயத் துடிபபின
 ஓளை உணரந்்தன
 என உயிருடன

என்று ்சால்வதின்  உணரம்வப 
படிபப்வரகள விளஙகிக் ்காளள முடியும. 
தனக்கு எலலாமுமாகத்  தமல்வன் 
இருக்கிறான் என்றும ஆனால சிலவநரஙகளில 
அ்வருமடைய  ்ம ௌனம  வ ய ா சி க் க 
ம்வபபதாகவும கூறி நமமம வயாசிக்க 
ம்வக்கிறார கவிஞர.  சில கவிமதகமளப 
படிக்கும வபாது ்வாயவிடடு்ச சிரிக்கவும 
வதான்றுகின்றது. கவிஞர அகத்துமற 
இலக்கணமான ’ வநாக்கு்வ எலலாம 
அம்வ வ ய  வ ப ா ற ல ’  எ ன் ப ம த ப 
படித்த்வராதலால இ்வருக்குப பாரக்கும 
இடைஙகளில எலலாம தன் தமல்வவன 
்தரி்வதாகக் குறிபபிடடுளளார. 

இ்வருமடைய கவிமதகள ்தாடைக்கத்தில 
இயலபாக அமமகிறது. இறுதியில அ்வர 
்காடுக்கும ்சால வதரவு நமக்கு 
வியபபமதத் தரு்வதாக உளளது. களவு 
காமம படிபபு சாரந்த ்சாலலாடைல 
இத்்தாகுபபில காணபபடுகின்றன.  
உணரவின்   புணரவின்  உ ர சமல  
இத்்தாகுபபிலுளள சில கவிமதகள நமக்கு்ச 
் ச ாலலிக் க ாடடுகின்றன .  சஙகப 
பாடைலகளில உளள சில ்சாறகள 
்தாடைரகள இ்வரது கவிமதகளில அதிகமாக 
இடைம ் பறறுளளன. வயாசிக்கக் கூடைஇடைம 
தராமல குறிபபால உணரந்து தன் ஆமசமய 
நிமறவ்வறறும தன் தமல்வனின் அன்மப 
இதறகு வமல ஒரு்வர எபபடி்ச ்சாலல 
முடியும. இவதா 

எைககாை
்தளவளய 
எண்ணி முடிப்தற்குள்
்தளவ்ய 
முடிந்திருககும்
 உனைால் 
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அமனத்தும முடியும என அ்வருமடைய 
நமபிக்மகமயப பின்்வருமாறு கூறுகிறார. 

அந்த
இதயக கருவள் எனளை 
முனனூறு இல்ளல
மூச்சு உள்ைவளை
சுமககும் கணம் உணைாமல்
 எனகி்ார.

 இதில உளள பல கவிமதகள சிவலமடை, 
குறியீடு ,  படிமம வபான்ற்வறமறக் 
்காண்டைன்வாக இருக்கின்றன. இந்நூலின் 
்வழி கவிஞர தமல்வர இரு்வருக்கும 
இமடைவயயான ஆழந்த  க ா தமல்ச 
்சால்வதாக உளளன. ஓதற பிரிவு, 
்பாருள்வயிற பிரிவு, தூதிற பிரிவு என நம 
இலக்கணஙகள தமல்வனின் பிரிம்வ்ச 
்சாலகின்றன.  அவதவபான்று கவிஞர 
காத்திருபபதால தன் ஏக்கத்மதக் கவிமதயாக 
்வடித்துளளார .  இத்்தாகுபபிலுளள 
கவிமதகள பூடைகமான ்சாலலாடைலகள, 
எ ளி ம ம ய ா ன  ் ச ா ல ல ா டை ல க ள , 
அணுக்கமான ்சாலலாடைலகள எனப பல 
நிமலகமளக் கூறு்வன்வாக இக்கவிமதகள 
நமமுள பயணம ்சயகின்றன.

 சில கவிமதகள நம உணரவுகமள 
உரசிப பாரக்கின்றன. கவிஞர தன் 
்வாழக்மகமயத் திறந்து ம்வக்கின்ற 
கவிமத களும இடைம்ப றறுளளன . 
்வாழக்மகமய விருதாகத் தந்த தன் 
தமல்வனுக்கு அன்மப முன்்மாழியும 
விதம அருமம. ஆமசகமள நவீன்ச ் சாறகள 
்க ாண்டு ்்வளிபபடுத்தும  விதம 
புதுமமயானதாக உளளது. இவ்்வாறு தன் 
இன்ப ்வாழக்மகமய வ்வண்டிய இடைத்தில 
எலலாம ் சாலலி்ச ் சலகிறார கவிஞர. சில 
கவிமதகள எதிரமமறயாகவும உளளன.  
அதமனத் தவிரத்திருக்கலாம. 

இனி நாளைவளைக
காத்திரு 
ைாம்்ளலக 
களைப்தற்கு

உதிரன் என்ற தமலபபில கவிஞர 16 
கவிமதகமள எழுதியுளளார. தன்னிலிருந்து 
பிறந்த மழமல குறித்த நிமனவு்சசாரமல 
ஏறபடுத்தி்ச ் சலகிறது இபபகுதியில உளள 
கவிமதகள. அழுமக கூடை அழகானது எனக் 
குறிபபிடடுளளார. தாயமமயின் உ்சசத்மத 
உணரத்துகின்றன கவிஞரது கவிகள.  

நின சிைம் முகரந்து
முத்தமிடட நாள்
முகரதலின முளைபள்
 நான உணரந்த நாள் (பக்கம 134)

்பறவறாரகள குழந்மதயிடைம வதாறறு 
இன்பம காண்பாரகள. அதமனயும கவிஞர 
தன் பமடைபபில ்்வளிபபடுத்தியுளளார. 
குழந்மதவயாடு குழந்மதயாகக் கவிஞர 
மாறிப வபாய உளளார. 

கடடி அளணத்து
உன கைம் பிளணத்திட
அளணபபின 
அனுைரிபபில்
சில்நைம்
ம்ககி்்ன
யார தாய் 
யார ்ைய்
எனறு               (பக்கம 136)

இ்வரது த ாயமமயின் ஆழத்மத 
இக்கவிமதகள ்்வளிபபடுத்துகின்றன. ஒரு 
கவிமத குழந்மதயின் ்மன்மமயான 
ஸ்பரிசம கூடை ஆயுதம ஆ்வமதப 
பகரகின்றன. உயிர ்மய என்னும கவிமத 
அழகாக உளளது. உயிவரா்டைன்ன/ என் 
்மயவயாடும/  கலந்த்வன் நீ (பக்கம 143) 
என்று பதிவு ்சயதுளளார. இ்வரது 
கவிமதபபூக்கள வமலும மலரடடும என 
்வாழத்துகிவறன். 
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வடைவிட ்ஜானாதன் கிராஸ் உலகப பிரசித்தி 
்பறற இயறபியல அறிஞர. இமழ வகாடபாடடு 
்வலலுனரகளில ஒரு்வர. 2004ஆம ஆண்டில தனது 
அணுகு வகாடடிறகுரிய விடுவிபபு (Asymptotic 
Freedom) வகாடபாடடிறகாக வநாபல பரிசு 
்பறறார. மனிதவநய அறிக்மக (Humanist 
Manifestos) ்்வளியிடடை அறிவியல அறிஞர 
கூடடைமமபபின் முக்கிய குரல தறவபாது சாண்டைா 
பாரபாரா இயறபியல ஆயவு மமய 
முக்கிய ் பாருபபாளரகளில ஒரு்வர. 
கு்வாண்டைா இமணய இதழுக்காக 
அ்வர  அளித்த  வ ந ர க ாணல . 
்வலதுசாரி அரசுகளின் அறிவியல 
முடைக்கத்மத ்வன்மமயாக சாடுகிறார. 

வநரகண்டை்வர-பீடடைர மபரனி.

நன்றி: Quanta magazine.org.

வடைவிட, இயறபியலுக்கு எபபடி 
்வந்தீரகள?

வடைவிட கிராஸ்: எனக்கு 13 
்வயதாக இருந்தவபாது நான் முதலில 
்பாது புத்தக ்வாசிபபிறகுள ்வந்வதன். 
ஐன்ஸ்டீனும, லிவயாபாலடும இமணந்து எழுதிய 
தி எ்வலூ்ஷன் ஆிஃப பிசிக்ஸ் (The Evolution of 
Physics) புத்தகத்மத ்வாசித்தவபாது இந்த 
பிரபஞ்சம குறித்த அடிபபமடை வகளவிகமள 
்வகுபபது குறித்து நான் ஈரக்கபபடவடைன். 
1 9 6 0 களின்  ம த் தியில  கலி வ ப ா ரனிய ா 
பலகமலக்கழகத்தில இளம அறிவியல படித்தவபாது 
அந்த இடைம எஸ். மாடரிக்ஸ் வகாடபாடடின் 
மமயமாக இருந்தது. அந்த வரட ஆய்வகத்தின் 
விஞ்ஞானிகள தஙகளிடைம இருந்த ஆயவுக் 

கருவிகமளக் ்காண்டு புதிய அணுத்துகளகமள 
கண்டைறிந்தபடிவய இருந்தனர. ஆனால அணுக் 
கரு பறறிய ஆயவு நிமறவு ் பறவிலமல. குறிபபாக 
கு்வாண்டை புலக் வகாடபாடு வபாதுமானதாக 
இலமல. நாஙகள கணித ்வழியில அமடையபபடடை 
கு்வாரக் வபான்ற்வறமற வகாடபாடடைளவுக்கு 
வி்வரிக்க முடியாமல திணறிவனாம. கு்வாரக்கின் 
கணித வி்வரமண இயறபியலுக்கு அபபாறபடடைதாக 

இருந்தது. அது இயறபியலறற 
நி ம லம ய  கு ்வ ாண்டை  பு ல க் 
வகாடபாடடிறகு தந்தது.

இயறபியலுக்கு அபபாறபடடை 
அலலது இயறபியலறற நிமல 
என்றால எமத ்சாலகிறீரகள.

வ டை வி ட  கி ர ா ஸ் : 
இயறபியலாளரகள வநரடியாக 
ஆயவுக்கு உடபடுத்தி சரிபாரக்க 
முடியாத எமதயும ஏறபது இலமல. 
அந்த கால கடடைத்தில கு்வாரக் 
வபான்ற உட துகளகமள கணித 
்வமரயமறகளதான் நமக்கு ்வழஙகி 
இரு ந் தன .  கு்வ ாண்டை புல க் 

வ க ாடப ாடு  ஆயவுமுமறயில  எமதயும 
அமடையவிலமல. எனவ்வ ஒன்று நீஙகள 
வகாடபாடமடை மகவிடை வ்வண்டும அலலது 
கணித ்வமரயமறகள ்வழிவய உஙகளுக்கு 
கிமடைத்த்வறமற நீஙகள தூக்கி எறிய வ்வண்டும. 
இதுதான் அன்று அந்த விஞ்ஞானிகளின் சிக்கலாக 
இருந்தது. ‘புலம’ என்பது என்ன? புலம என்பவத 
ஒரு பரு்பாருளாகி ்்வளிமய (space) நிமறத்து 
அது ஆக்கிரமிக்கும ஒவ்்்வாரு புளளியிலும ஒரு 
அளவீடைாக ்்வளிபபடை முடிந்த ஒன்று. இருமபு 
துகளகமள காந்த புலனுக்கு உடபடுத்துமவபாது 

அறிவியதை பைலலும் - 4

அறிவியல் ஆய்வுகளை புறந் தள்ளும் அரசு
இனளறய உலகின ககொடிய கலிகுைொ அரசு

ஆயிஷா இரா. நடரா்ன்        

 - தடவிட் கிராஸ், தநா�ல அறிஞர்.
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ஏறபடும வகாடடு அமமபபு ‘புலம’ என்பதறகு 
ஒரு உதாரணம. கு்வாண்டை இயந்திரவியல 
வகாடபாடுகள-நாம மின்னூடடை துகளகளுக்குள 
நடைக்கும பரஸ்பர ஈரபமப சாரபியலுக்கு 
உடபடுத்தி கணக்கிடுமவபாது அரத்தம 
்பறுகின்றன-இம்வ ்்வளி நிமறத்த புலம 
என்பதன் அமசஙகமள நமக்கு ்வழஙக முடியும. 
இந்தப புலம என்பதில ஏறபடும சலசலபபுகள 
மின்காந்த அமலகள அலலது கதிரவீ்சசு அலலது 
ஒளியால ஏறபடு்வமத நாம சரி பாரக்கவும 
முடியும. இந்த சலசலபபுகமள நாம ்்வளி 
்வழிவய உடதுகளகள கடைத்தும இயறமக 
விமசகளின் ்்வளிபபாடைாகவும வநாக்க முடியும. 
கலிவபாரனிய பலகமலக்கழகத்தில அன்று 
கு்வாண்டை புலக் வகாடபாடு மின்காந்த அமலகளின் 
அடிபபமடையில மடடுவம கணக்கீடுகமள ்சயய 
முடிந்தது. அது அணுக்கரு ்மன் விமசமய 
வதாராயமாக கணக்கிடை முடிந்தது. ஆனால இந்த 
துகள அமனத்மதயும ஒன்றாக ம்வத்திருக்கும ஒரு 
்வன்விமச எது என்பமத அதனால காடடை 
முடியாமல வதாறறது.

வகாடபாடடைாளரகள அடிபபமடை துகளகமள 
விளக்க வமலும ்வலு்வான வகாடபாடமடை 
அமடைய முயன்றாரகளா?

வடைவிட கிராஸ்: என்னுமடைய ஆயவு 
்வழிகாடடியான வபராசிரியர ்ஜிஃபரி கியூ, 
அமதயும தாண்டி வயாசித்தார. அ்வர அடிபமபடை 
துகள என்ற ஒன்வற இலமல என்று அறிவிக்க 
துடித்தார. எனவ்வ எஸ்-மாடரிக்ஸ் அமமபபில 
துகளகள துகளகமள தாஙகளாகவ்வ உறபத்தி 
்சயகின்றன. எந்த துகளும எதறகும கீவழ 
அமதவிடை அடிபபமடை என்று கிமடையாது என்ற 
ஒரு புதிய ரக வகாடபாடமடை முன் ம்வத்தார. 
இமத அ்வர அணுக்கரு-ஜனநாயகம அலலது 
பூடஸ்-டிராப தன் கடடைமமபபு என அறிவித்தார. 
சிலருக்கு பூடஸ்-டிராப ஒரு புரடசிகரமான புதிய 
அணுகுமுமறயாகபபடடைது. புதிய வகாணமுமகூடை. 
ஒரு்வர புவராடடைானில எத்தமன புதிய உட 
துகளகமள வ்வண்டுமானாலும உறபத்தி ்சயது 
்காளளலாம. அதறகு எதிர திமசயிலும 
நடைக்கலாம. கலிவபாரனிய புவராடடைான் வ்வக 
்சயலிக் கருவி மூலம அ்வரகள புவராடடைான் 
வமாதலகளிலும இறஙகினாரகள… 1920களில 
கு்வாண்டை இயந்திரவியல வதாறறுவிக்கபபடடு 
்வளரத்்தடுக்கபபடடை கால கடடைத்தில இருந்வத 
அதன் ஸ்தாபகரகளான ்்வரனர ்ெசன்பரக், 

பால டிராக், நீலஸ் வபார வபான்வறார அணுவுக்குள 
இயஙகும விமசகள குறித்தறிய இன்்னாரு 
இயறபியல புரடசி நடைக்க வ்வண்டும என்வற 
கருதினர.

ச ரி .  இ ந் த  வ க ாணத்தில  உ ங களது 
அணுகுவகாடடிறகுரிய விடுவிபபு வகாடபாடு 
எஙவக ்வருகிறது?

வடைவிட கிராஸ்: அந்த காலகடடைத்தில 
இயறபியலாளரகள புதிது புதிதாக பல 
வயாசமனகமள ்தாடைரந்து ்்வளியிடடைாரகள. 
அ்வறறில மனமயக்கநிமல வகாரம்வயறற 
உளறலகளும அடைக்கம. ஆனால அபபடியான 
வயாசமனகவள அணு உடகரு தர-மாதிரிமய 
அமடைந்து காடடியது என்பமத மறக்கக்கூடைாது. 
இயலபான இயறபியலாளரகள ஒரு ஆயவு மாறறி 
ஒன்று ் தாடைரந்த வபாதுதான் அந்த தர-மாதிரிமய 
அமடைய முடிந்தது. நான் அ்வறறில ஒரு ்தாடைர 
வசாதமனயில இரண்டு முடிவுகமள அமடைய 
முடிந்தது. கு்வாரக்குகள அமடைத்த மபகவள 
புவராடடைான்கள தனியான கு்வாரக் என்று ஒன்று 
கிமடையாது. எஙகளது ஆயவில நாஙகள கண்டைது 
என்ன்்வன்றால கு்வாரக்குகள ்்வறும கணித 
சமா்சசாரம அலல. அம்வ அணுவுக்குள உலவும 
நிஜப ்பாருடகள அம்வ புவராடடைான்களுக்குள 
எபபடி உலாவுகின்றன என்பமத விளக்கு்வவத 
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அணுகுவகாடடிறகுரிய விடுவிபபு வகாடபாடு. 
அது கணித முமறயில நிரூபணம ஆனது. 
புவராடடைானுக்குள ஒன்றுக்்கான்று கு்வாரக்குகள 
அருகருவக இருக்கும வபாது, அம்வ எவ்வித 
தடைஙகலும இன்றி உலாவுகின்றன. எனது மிகப 
்பரிய ஆ்சசரியம-அம்வகளுக்கு இமடையிலான 
இமடை்்வளி அதிகமாகுமவபாது அம்வகமள 
ஒன்றுக்கு ஒன்று வசரத்து ம்வத்திருக்கும விமசயும 
அதிகரிக்கிறது. இது ஒரு ரபபர வபண்டு வபால 
்சயலபடுகிறது. இழுபடுமவபாது மமயத்மத 
வநாக்கிய விமச அதிகரிபபது வபால கு்வாரக்குகள 
ஒன்மற ஒன்று ஈரக்கின்றன.

அ்மரிக்க அரசு அறிவியல ஆயவுகமள 
மகவிடடைதாக சமீபத்தில குறறம சாடடியுளளீரகள.

வடைவிட கிராஸ்: இது புதிதலல. குடியரசுக் 
கடசியின் முந்மதய வபார கால ஆடசியான 
ஜாரஜ் டைபிளயூ புஷ் ஆடசியில இது ் தாடைஙகியது. 
தறவபாது அறிவியலில நடைக்கும முக்கிய 
வகாடபாடடு ஆயவுகமள முறறிலும முடைக்கி 
விடும அபாயம சூழகிறது. அன்று 2008இல தனி 
பாராளுமன்ற அ்வசர சடடைம ்காண்டு ்வந்து 
அடிபபமடை அறிவியமல முடைக்கினாரகள. 
இபவபாது டிரமப அரசு முறறிலும 200 ்வருடைம 
பின்னால வபாயவிடடை உணரம்வ தரும ்வமகயில 
அறிவியல அலு்வலகமும, வதசிய அறிவியல 
பவுண்வடை்ஷன் என ்வரிமசயாக மக ம்வக்கிறது. 
்வலதுசாரி சிந்தமன அ்வரகளது கண்கமள 
குருடைாக்குகிறது. மனித முன்வனறறம, பிரபஞ்ச 
புரிதல, நவீன பாரம்வகமள நீரத்துப வபாக 
ம்வக்க துடிக்கிறாரகள. ் பாது்வாகவ்வ அறிவியல 
பூ ர ்வ  அ ணு கு மு ம ற ம ய  ம க வி ட டு 
உணரவுபூர்வமான-்்வறறு காழபுணரவு அரசியல 
மூலம அறிவியமல முடைக்கும நவீன அரசு, 
மக்கமள ்காத்து ்காத்தாக மரணிக்க ம்வத்த 
கலிகுலா அரசுக்கு இமணயானவத.

பன்னாடடு பரு்வநிமல மாறறம குறித்த 
்மயனாவு (Mainavu) ஆ்வணத்தில மக 
ச ான்றிடடீரகள .  பி ர ான்ஸ் அதிபரிடைம 
்வழஙகினீரகள. அதுவபால இஙவக (அ்மரிக்கா) 
்சயய உத்வதசம உண்டைா.

வடைவிட கிராஸ்: 2015இல பரு்வநிமல மாறறம 
குறித்த சர்வவதச பாரீஸ் மாநாடடில நாஙகள 65 
வநாபல பரிசாளரகள கலந்து ்காண்வடைாம. 
அ்மரிக்க அரசு இந்த பிர்சசமனமயப 

புரிந்து்காளளாமல இலமல. புரியாதது வபால 
நடிக்கிறது. புவி்்வபபம அதிகரிபபது சீன 
நாடடின் சதி என்று எந்த சுய சிந்தமனயாளரா்வது 
வபச முடியுமா? பாரீஸ் ஒபபந்தத்திலிருந்து 
்்வளிவயறியது, எமத காடடுகிறது. புவியின் 
அடுத்த இரண்டு டிகிரி ்்வபப அதிகரிபபிறகு 
இந்த அ்மரிக்க அரசு முக்கிய காரணிகளில 
ஒன்றாகி உளளது.

இமழக்வகாடபாடடிமன பறறி வபசு்வமதவிடை 
அரசியலில மனிதவநய அறிக்மக (Humanist 
Manifesto) உடபடை உஙகள ்சயலபாடு 
அமமகிறவத.

வடைவிட கிராஸ்: அறிவியல எபவபாதும 
உண்மமமய வதடுகிறது. மனிதவநயம, புவிப 
பாதுகாபபு, இம்வ குறித்த அக்கமற அரசியல 
எனில அதுவும உண்மமமய வதடு்வவத . 
ஆய்வகத்வதாடும வகாடபாடுகவளாடும உஙகள 
உலகம முடிந்துவிடைவிலமல. உதாரணமாக 
மனி த வ ந ய  அ றி க் ம க ம ய  ந ா ன்  ஏ ன் 
மக்யாபபமிடடு ஆவமாதித்வதன்? நீஙகள 
மனிதப பண்புகளுடைன் சவகாதரத்து்வத்துடைன் 
உஙகளது நடைத்மத விதிகமள அமமத்துக் ் காளள 
உஙகளுக்கு கண்டிபபாக மதம வதம்வ கிமடையாது 
சமூக அக்கமறக்கும வத்வாலயத்திறகும அலலது 
அது குறித்த நமபிக்மகக்கும சமபந்தமிலமல. 
இதில எலலாம நமபிக்மக இலலாத ஒரு்வர 
மனிதவநயப பண்புகவளாடு உயரந்த நடைத்மத 
விதிகவளாடு ்வாழ முடியும. எந்த மத த்மதயுவம 
சாராத ஒரு புதிய மதமறற மனிதக் குழுவின் 
பிரகடைனமதான் மனிதவநய அறிக்மக. நான் அந்த 
அறிக்மகமய முழுமமயாக நமபுகிவறன் மதமறற 
மனித உலகம என்பது சாத்தியவம என கருதித்தான் 
அதில மக்சசான்று இடவடைன். அறிவியல 
ஆயவு களின்  உண்மமய ா ன  வ ந ச ர க ள 
மனிதவநயரகளாகவும இருக்க வ்வண்டும என்று 
கருதுகிவறன்.

உஙகளது வகாடபாடு, சமன்பாடு அணு 
அமமபபு இதில எமதயும வி்வரிக்க பமடைபபு 
சக்தி எனும கடைவுள வதம்வபபடைவிலமலயா?

வடைவிட கிராஸ்: இலமல. இபபடி ஒரு 
வகளவிமய எழுபபிக் ்காளள வ்வண்டிய 
அ்வசியமும அறவ்வ எழவிலமல.
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நேர்காணல்
்வணக்கம. புத்தகம வபசுது ்வழிவய உஙகமள்ச 

சந்திபபதில மகிழ்சசி.  பாலம ்வாசகர சந்திபபு 
என்கிற அமடையாளத்துடைன் நீஙகள கடைந்த 
ஏழாண்டுகளாக ்வாரம ஒரு முமற, இமடை்்வளி 
இன்றி நடைத்தும கூடடைஙகள அமன்வருக்கும 
பிரமிபமப உரு்வாக்கும ஒன்று. அவத வபால 
தரமான நூலகள மடடும நிமறந்த ஒரு புத்தக 
விறபமன நிமலயத்மத பாலம என்கிற ் பயரில 
கடைந்த பதிமனந்து ஆண்டுகளாக நடைத்தி 
்வருகிறீரகள. நீஙகள ஒரு சிறந்த ்வாசகர 
என்பதும ்தரியும. பாலம தி புக் மீட 
்தாடைஙகிப  பதிமனந்து ஆண்டுகள ஆகின்றன. 
உஙகளுக்கு ஒரு புத்தகக்கமடை ம்வக்க வ்வண்டும 
என்று ஏன் வதான்றியது? இது்வமரயில அதன் 
மூ ல ம  ப ல  ஏ ற ற ,  இ ற க் க ங க ம ள ்ச 
சந்தித்திருபபீரகள. பல புதிய ்வாசகரகமள்ச 
சந்தித்திருபபீரகள. அந்த அனுப்வஙகமள 
எலலாம. கூறுஙகவளன்.

ஒரு புத்தகக் கமடை து்வஙக வ்வண்டும 
என்பது  எனது  நீண்டை ந ாள  கனவு . 
நான்இன்சூரன்ஸ் துமறயில பணிபுரிந்த 
காலத்தில அவ்்வபவபாது சில நலல புத்தகஙகமள 
்வருவித்துத் வதாழரகளிடைம விறபமன ் சயவ்வன். 
ஆனால என்னால ஒரு கமடைமயத் ்தாடைஙகி 
நடைத்த முடியும என்றுஅபவபாது  நிமனக்கவிலமல 
நான் 2003ம ்வருடைம என் பணியில இருந்து 
விருபப ஓயவு ்பறவறன். அன்மறய சூழலில 
்பாது இன்சூரன்ஸ் துமறயில தனியார  
துமறமய அனுமதிக்கும அரசின் முடிவு 
்தாடைஙகியிருந்தது. ் தாடைரந்து எனக்கு இருந்த 
மனநிமலயில புதிய சூழலில பணியாறறு்வதில 
சிரமஙகள இருபபதாக உணரந்வதன். குடுமபத்தில 
அபவபாது என் ஒரு்வனது ்வருமானம தான் . 
அபவபாது இன்சூரன்ஸ் துமற எஙகளுக்கான 
ஒரு விருபப ஓயவு திடடைத்மத அறிவித்திருந்தது. 
முதலில பணியாறறிய காலத்மதக் கணக்கிடடு 
ஓர ஓயவூதியம ்வழஙகபபடும என்றும, 
அபவபாது ்பறறுக் ்காண்டிருந்த  ஊதியம 
நான்கு ்வருடைஙகளுக்கு ஒடடு்மாத்தமாக 
முன்கூடடிவய ்வழஙகபபடும என்றும 
அறிவிக்கபபடடிருந்தது.  என் இமணயரும 
சமமதித்தார. ்பாது்வாக கண்வன் ஒரு 
வ்வமலயில இருந்து ஓயவு ்பறு்வமத யாரும 
விருமப மாடடைாரகள. அதுவும, அது வீடடில 
குழந்மதகள பளளியில கலவி பயின்று 

்காண்டிருந்த காலம.

கடசியிலும ஆர்வத்துடைன் அபவபாது 
பணியாறறிக் ்காண்டிருந்வதன். இன்சூரன்ஸ் 
துமறயில முக்வராக வ்வண்டும என்ற 
எண்ணத்தில ஆயுள காபபீடடு நிறு்வனம 
நடைத்தும முக்வரகளுக்கான பயிறசி ்வகுபபில 
முதல நாள ்சன்று அமரந்வதன். சில மணி 
வநரஙகளிவலவய ்்வளிவய ்வந்துவிடவடைன். 
என்னால இமத்யலலாம ் சயய முடியும என்ற 

மனநிமல இலமல. 2004 ஆம ஆண்டு இறுதியில 
என்மனபவபாலவ்வ திரு பாலசுபபிரமணியம 
ஒரு புத்தகக் கமடை நடைத்த வ்வண்டும என்று 
நிமனக்கிறார என நான் அறிந்வதன். இ்வர 
எழுத்தாளர தமிழ்ச்சல்வனின் இமளய 
சவகாதரர. நான் அ்வமர அணுகிவனன். அ்வர 
இரு்வரும வசரந்து நடைத்தலாம என்பமத 
மகிழ்சசியுடைன் ஏறறுக் ்காண்டைார. இதன் 
பின்னணியில தமிழ்ச்சல்வன் தந்த உறசாகமான 
ஆதரவு இருந்தது. கமடைக்கான  பலவ்வறு 
்பயரகமளப பரிசீலமன ்சயதபின் அ்வர 
ஆவலாசமனயின் வபரில பாலம என்ற ் பயமர 

புன்னை மர நிழல் 
விரிக்கும் 

புத்தக வாசம்
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‘பாலம்’ சஹஸ்
ைந்திபபு: ்ாலைைவணன 

புன்னை மர நிழல் 
விரிக்கும் 

புத்தக வாசம்

்நரகாணல்

இறுதி ்சயவதாம. நாஙகள 2005 ஆம ஆண்டு 
பிபர்வரி 27ஆம நாள பாலம புத்தக நிமலயத்மதத் 
்தாடைஙகிவனாம. முதலில ்தாடைஙகிய கமடை 
சறறு்ச சிறியது. ஆனால இருபுறமும கண்ணாடிகள 
பதிக்கபபடடிருக்கும. ் ்வளியிலிருந்து பாரக்கும 
்பாழுது புத்தகஙகள அடுக்கபபடடிருபபது 
் தரியும .  து்வ க் க  விழ ாவிறகுப  பல 
எழுத்தாளரகள,ஆளுமமகள ்வந்திருந்தாரகள. 
குறிபபாக பாரதி புத்தகாலயத்தின் சாரபில 
வதாழர ஜி ராமகிருஷ்ணன், கா்வலதுமற உயர 

அதிகாரியாக இருந்த திலக்வதி , ப்வா 
்சலலத்துமர, கவிஞர நா.முத்துக்குமார, 
ஆத்வன் தீடசண்யா ஆகிவயார கலந்து 
்காண்டைாரகள. கமடை ் சயலபடைத் து்வஙகியதும 
்வாசகரகள ்காஞ்சம ்காஞ்சமாக ்வரத் 
து்வஙகினாரகள. இதில ஒன்மற முக்கியமாகக் 
கு றி ப பிடை  வ ்வண்டும .  இ ந் த  க மடை 
்தாடைஙகு்வதறகுப பின்னணியில இருந்து 
எனக்கு ஊக்கமும உறசாகமும ்காடுத்த்வர 
பாரதி புத்தகாலயத்தின் வதாழர நாகராஜன். 
இன்றளவும அ்வரது வதாழமமயும, அன்பும, 
அக்கமறயும ்தாடைரகின்றன. அது வபால 

வதாழர சிராஜின் வதாழமமயும, ஒத்துமழபபும  
சிறபபானது. புத்தகஙகமளக் வகடடைதும 
மறுநாவள அனுபபி ம்வபபார. வ்வறு எந்தப 
பதிபபகஙகள ்்வளியிடும  அரிய நூலகள 
குறித்தும அ்வமரத்தான் வகடவபாம. உடைவன 
அது எந்தப பதிபபகம என்று ்சால்வவதாடு 
முடிந்தால ்வாஙகி அனுபபியும ம்வபபார. 
பாலம தி புக் மீட என்ற ்பயவராடு அது 
பாரதி புத்தகாலயத்தின் அஙகீகரிக்கபபடடை 
கிமளயாகவ்வ இன்று்வமர ்சயலபடுகிறது.

பாரதி புத்தகாலயம ் ்வளியிடும நூலகமளத் 
தவிர இஙகு பலவ்வறு முன்னணிப பதிபபகஙகளின் 
நூலகள, சிறுபதிபபகஙகளின்  மிக்சசிறபபான 
்்வளியீடுகள ,  சிறறிதழகள ஆகியம்வ 
விறபமனக்கு ம்வக்கபபடடுளளன. கிடடைத்தடடை 
கிமளயின்  து்வக்கத்திலிருந்வத அதில 
பணியாளராக ்சயலபடடு ்வரும முருகன் 
பறறிக் குறிபபிடைாமல இருக்க முடியாது. பாலம 
என்றாவல என்மன ்தரிந்த்வரகமள விடை 
முருகமனத் ்தரிந்த்வரகளதான் அதிகம.

எஙகளுக்கும பிற பதிபபகஙகளுக்கும உளள 
உறம்வ இஙகு குறிபபிடை விருமபுகிவறன். 
அ்வரகளது  நமபிக்மகயும, அன்பும அமதத் 
் த ா டை ர ந் து   இண க் க மு ம  இ ரு ந் த 
காரணத்தினாலதான் ஒரு சிறபபான புத்தக 
விறபமன நிமலயத்மத எஙகளால நடைத்த 
முடிகிறது. எமத விறபமனக்கு ம்வபபது, எமத 
ம்வக்கக் கூடைாது என்பதில ்தளி்வாக 
இருக்கிவறாம. 

இஙவக ்வரும ்வாசகரகளின் தன்மம குறித்துக் 
கூற முடியுமா? வமலும இது லாபகரமாக 
இயஙகுகிறதா?இத்தமன ஆண்டுகளில சில 
வித்யாசமான அனுப்வஙகள கிமடைத்திருக்கும. 
இ்வறமறப பறறியும கூறுஙகள.

இஙகு எத்தமகய நூலகள கிமடைக்கும 
என்பமத அறிந்வத ்வாசகரகள ்வருகிறாரகள. 
இமளஞரகள, கலலூரி மாண்வரகள எனப 
பலதரபபடடை ்வாசகரகள இஙவக ்வருகிறாரகள. 
எத்தமகய நூலகமள ்வாஙகு்வது எனப  
்பாருத்தமான நூலகமளபபரிந்துமர

் ச ய ்வதுமுண்டு .  சி ல  ்வ ா ச க ர க ள 
்பாறுமமயாக வநரத்மத்ச ்சல்வழித்துத் 
தஙகளுக்குப பிடித்த தரமான நூலகமள 
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வ தடித் வ தடித்  வ த ர வு  ் ச ய்வ ா ர கள . 
அபபடிபபடடை மறக்க முடியாத ஒரு ்வாசகமரப 
பறறி நான் முகநூலில எழுதியிருந்வதன். அமத்ச 
சறறு சுருக்கமாகப பகிரந்து ்காளள 
விருமபுகிவறன்

மிக எளிமமயான வதாறறத்துடைன் இருந்த 
அ்வருக்கு ்வயது 70க்கு வமல இருக்கலாம. அ்வர 
பாலம புத்தக நிமலயத்தின் ் ்வகு நாள ்வாசகர. 
அ்வர புளி மண்டி நடைத்தி ்வந்தார. ஆனால 
அ்வருக்குப புத்தகஙகள மீது தீவிர ஈடுபாடு. 
கமடைக்கு ்வந்து புத்தகஙகமள ்்வகு வநரம 
அலசி ஆராயந்து வநரத்தியுடைன் நூலகமளத் 
வதரவு ் சய்வார. தாலஸ்வதாய , தஸ்தவ்வயஸ்கி, 
புதுமமபபித்தன், சுந்தர ராமசாமி, இக்கால 
எழுத்தாளர வஜாடி குரூஸ் ்வமர படித்து 
விடு்வார. அ்வர ஒரு சிறு விபத்தில பாதிக்கபபடடு 
வீடடில ஒயவிலிருந்தார.  அ்வமர சில  நாடகள 
கழித்துத் ்தாடைரபு ்காளள முயன்வறன். 
்தாமலவபசிமய எடுத்த்வரிடைம அ்வர 
இருக்கிறாரா எனக் வகடவடைன். இறந்து விடடைார 
என்று வபசிய்வர கூறினார. அதிர்சசியில 
உமறந்வதன். எபவபாது என்ற வகளவிக்கு இன்று 
காமல 11 மணி என்று பதில ்வந்தது. வமலும 
அதிர்சசி. வசலத்தில  உளள அ்வரது வீடடிறகு்ச 
்சன்று மாமல அணிவித்து எனக்கும 
அ்வருக்குமான உறம்வ அ்வரது உறவினரகளிடைம 
கூறிவனன். ஒரு ்பண்மணி அ்வருக்கு ஒரு 
பு த் த க த்ம த  எடு த்து  ்வ ந்து  அஞ் சலி 

்சலுத்தியிருக்கலாவம என்றார. அது சரிதான் 
எனத் வதான்றியது. யாவரா ஓர உறவினர 
மாடியில உளள அ்வரது நூலகத்திலிருந்து ஒரு 
புத்தகத்மத எடுத்து ்வந்து அ்வரது  மககளுக்குள 
ம்வக்க்ச ்சான்னார. மரணம பிரித்த ஒரு 
்வாசகரின் உறவு தந்த வசாகம. கனத்த 
இதயத்துடைன் ்்வளியில ்வந்வதன்.

இன்னும இதுவபாலப பல மிக்சசிறந்த 
்வாசகரகமளயும பாலத்தின் ்வளர்சசியில 
அக் கமற  ் க ாண்டை நண்பர கமளயும 
இழந்துவிடவடைாம. 

அ்வரகளில மிக முக்கியமான்வர வதாழர. 
அவசாகன். அ்வர ்வந்தாவல அந்த இடைம கமள 
கடடிவிடும. அ்வமரத் வதடி மறற வதாழரகளும 
்வந்து விடு்வாரகள. அரசியல வி்வாதஙகள 
்்வளித் திண்மணயில பரபரபபாக நடைக்கும. 
அ்வர ஓர எழுத்தாளர. முறவபாக்கு எழுத்தாளர 
சஙகத்திலும , மாரக்சிஸ்ட கடசியிலும 
் ச ய ல ப ட டு  ்வ ந் த ா ர .  தீ க் க தி ரி ல 
்தாடைரந்துகடடுமரகள எழுது்வார. அத்துடைன் 
ஒரு  நலல ்வாசகர. அ்வமர இனஙகண்டு பாரதி 
புத்தகாலயத்திறகு அறிமுகம ் சயது ம்வத்வதன். 
மிகக் குமறந்த காலத்தில ஒரு நூமல ்மாழி 
்பயரத்து விடு்வார. அ்வர ்மாழி்பயரத்த 
அ்மரிக்கப வபரரசின் ரகசிய ்வரலாறு எனும 
நூ லு க் கு  அ ்வ ர  ந ல லி  கு ப பு ச ா மி 
அறக்கடடைமளயின் பரிசு ்பறறார.  அ்வரது 
அகால மரணம இன்னும ்நஞ்மச விடடு 
அகலவிலமல.  இஙகு ்வரும ்வாசகரகள குறித்து 
ஒரு முக்கியக் கருத்மதக் குறிபபிடடைாக 
வ்வண்டும. அ்வரகள படித்த நூலகமள பாலம 
்வாசகர சந்திபபில அறிமுகபபடுத்த்ச ்சய்வது 
அ்வரகளுக்கு மிகுந்த தன்னமபிக்மகயும , 
தயக்கமின்றிப ்பாது ்்வளியில கருத்துகமள 
முன்  ம்வ க் க க்   கூடிய  தி றமனயும 
உரு்வாக்கியிருபபது கண்கூடு.

இஙகு நிகழந்த சில வித்தியாசமான 
சமப்வஙகமளக் குறிபபிடை எண்ணுகிவறன். ஒரு 
முமற ஒரு்வர கமடையில நூலகமளத்  திருடிப 
பிடிபடடைார.  அ்வர சில விமல கூடுதலான 
புத்தகஙகளுடைன் இமமுமற பிடிபடடைார. 
நாஙகள விசாரித்ததில இதுதான் முதலமுமற 
என்று திருமபத் திருமபக் கூறினார.எஙகளுக்கு 
அதில நமபிக்மக ஏறபடைவிலமல எனவ்வ 
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வபாலீசில புகார ்சயவதாம. ்வழக்குப பதிவு 
்சயயபபடடு ,  ஒரு பமழய புத்தகக் 
கமடையிலிருந்து ஒரளவு  புத்தகஙகள 
மீடகபபடடைன. ்வழக்கு நடைந்ததால அம்வ 
வபாலீசார ்வசம ்சன்று விடடைன. நான் 
அ்வரகள அறிவுறுத்தலின் வபரில ்வழக்மக  
்வ ா பஸ்  ் ச யது  ் க ாண்டைபின்  ஆறு 
ஆண்டுகளுக்குப பிறகு புத்தகஙகள கிமடைத்தன.

இவத வபால இன்வனார அனுப்வம. ஒரு 
முமற நலல ்்வளமள வ்வடடியும சடமடையும 
அணிந்த ஒரு்வர புத்தகக் கமடைக்கு ்வந்தார. 
அ்வர மீதும சந்வதகக் கண் இருந்தது.  அ்வர 
எடுத்த புத்தகஙகமளப மபயில மமறத்து 
ம்வத்திருந்தார. அ்வரிடைமும விசாரித்ததில 
பலமுமற புத்தகஙகமள எடுத்தமதக் கமடைசியில 
ஒத்துக் ்காண்டைார.     

இதுவபால கடைந்த மாதத்தில ஒரு சமப்வம 
நிகழந்தது, இந்த முமற திருடிய்வர ஒரு 
்கௌர்வமான பணியில இருபப்வர. அ்வர 
அடிக்கடி கமடைக்கு ்வரு்வார. புத்தகஙகள ஒன்று 
அலலது இரண்மடை மடடும குமறந்த விமலயில 
்வாஙகி்ச ் சல்வார. ஆனால அ்வர ் சல்வழிக்கும 
வநரம கூடுதலாக இருக்கும. அ்வர மீதும 
சந்வதகம இருந்தது. கமடையில இருக்கும ்்வப 
வகமராவில இந்த முமற அ்வர புத்தகஙகமள 
எடுத்து மமறத்து ம்வபபது பதி்வாகிவிடடைது. 
அ்வமர  விசாரித்ததில பலமுமற அ்வர 
புத்தகஙகமள எடுத்து்ச ்சன்றது ்தரிய்வந்தது. 
அ்வர திருடிய கணக்கின் அடிபபமடையில ஒரு 
்தாமக வகடவடைாம. அந்தத் ்தாமகமயக் 
்காடுக்க ஒரு்வர ்வந்தார.

அ்வர தன்மனப பறறி ஒரு கமதமயக் 
கூறினார. தான் கலலூரியில படித்தவபாது ஒரு 
விமல உயரந்த நூமலத் திருடி விடடைதாகவும, 
பிறகு கடைவுள அ்வரிடைம அமதத் த்வறு என்று 
கூறியதால எடுத்த இடைத்திவலவய ம்வத்து 
விடவடைன் என்றார. இது எபபடி இருக்கிறது 
பாருஙகள. பிறகு ஒரு்தாமகமயக் ்காடுத்து 
விடடு, திருடிய்வர தான் திருடிய புத்தகத்மதக் 
காடடி இமத நான் இபவபாது எடுத்துக் 
்காளளலாமா என்று வகடடைார. வ்வண்டைாம 
இமதப பாரத்தால இஙகு நடைந்த சமப்வம தான் 
உஙகளுக்கு நிமனவுக்கு ்வரும; எனவ்வ வ்வறு 
ஏ த ா்வது  ஒரு  பு த் த க த்ம த  எடு த்து க் 

்காளளுமபடிக் கூறிவனன். அ்வர ்மலலிய 
வகாபத்துடைன் வ்வண்டைாம என்று கூறி 
்வந்திருந்த்வவராடு ்்வளிவயறினார.  இந்தப 
பதிமனந்து ஆண்டுகளில இதுவபால ் சால்வதறகு 
ஏராளமானஅனுப்வஙகள உளளன. 

்பாது்வாக ்வாசகர என்று ் சான்னாவல அது 
்பரிய்வரகமள குறிக்கும ்சாலலாகத்தான் 
இந்தபபடுகிறது. ஆனால குழந்மதகளும ்வாசிக்க 
வ்வண்டிய வதம்வ இருக்கிறது. அந்த்வமகயில 
ஆஙகிலத்தில குழந்மதகள ்வாசிக்கக்கூடிய 
நூ ல க ள  அ த ற ் க ன் வ ற  சி ற ப ப ா க 
்வடி்வமமக்கபபடடு ஏராளமாக ்வருகின்றன ஒரு 
புத்தகத்மத பாரத்தவுடைன் அந்த குழந்மத 
படிக்கத் தூண்டும ்வமகயில அதனுமடைய 
்வடி்வமமபபும தயாரிபபும இருக்கிறது. தமிழில 
இது வபான்றுகுழந்மதகமளக் க்வரும நூலகமளத் 
தயாரித்தால அதறகு ்வரவ்வறபிருக்காதா? ஒரு 
பு த் த க  வி ற ப ம ன ய ா ள ர ா க வு ம , 
்சயலபாடடைாளராகவும என்ன நிமனக்கிறீரகள?

புக்ஸ் ிஃபார சிலரன் வபான்ற பதிபபகஙகள  
மூலமாக  நீஙகள கூறிய ்வமகயிலான ஒரு 
சிலபடைக் கமதகள அடைஙகிய நூலகள உடபடை 
குழந்மதகளுக்கான ஏராளமான பல நூலகள 
்்வளி்வந்துளளன. நீஙகள குறிபபிடடை ஆஙகில 
நூல களின்  ்வடி்வ  வ ந ர த் தி  த மிழில 
்்வளி்வரக்கூடிய நூலகளில இலமல என்பது 
உண்மமதான். ஆனால ஆஙகில நூலகமளப 
படிக்க கூடிய குழந்மதகள எ்வர? ஓரளவு 
்வசதியான குடுமபப பின்னணி ் காண்டை்வரகள. 
்பறவறாரகள அந்த குழந்மதகளுக்கு இத்தமகய 
நூலகமள ்வாஙகிக் ் காடுக்க இயலும. தறவபாது 
்பாது்வாக இத்தமகய ் பறவறாரகள தஙகளின் 
குழந்மதகள தமிழில படிக்க வ்வண்டும என்ற 
ஆர்வத்மதக் காடடு்வதிலமல. தமிழில இருக்கும 
புத்தகஙகமளக் காடடினால ஆஙகிலத்தில 
இலமலயா என்று வகடகிறாரகள. மிக்ச 
சிறபபான ்வடி்வமமபபுடைன், அழகான தாளகளில 
குழந்மதகளுக்க ான நூலகளின் விமல 
இயலபாகவ்வ கூடுதலாக இருக்கும. எனவ்வ 
இம்வ வபான்ற நூலகமள தமிழில ்காண்டு 
்வரு்வதில சிரமஙகள உளளன. ்பாது்வாகக் 
குழந்மதகள ்வாசிக்க  வ்வண்டும என்றால 
வீடடில ்பறவறாரகளும ்வாசிபப்வரகளாக 
இருக் க  வ்வண்டும .  அத றகு  வமலும 
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குழ ந்ம த களுக்கு  நூல கமள  ்வ ா ஙகி க் 
்காடுபப்வரகளாக இருக்க வ்வண்டும. 
அபபடிவய ்வாஙகிக் ் காடுத்தாலும குழந்மதகள 
்வாசிக்குமஆர்வத்மதத் தூண்டை வ்வண்டும. 
இபபடிப பல பிர்சசமனகள இருக்கின்றன . 

குழந்மதகமள ்வாசிக்கத்தூண்டு்வதறகான  
முயறசி ஒரு இயக்கமாகப பளளிகளிலிருந்து 
்தாடைஙக வ்வண்டும என்று நிமனக்கிவறன். 
இம்வ்யலலாம நூல விறபமனயாளர என்கிற 
என் அனுப்வத்திலிருந்து கூறுபம்வ.

நீஙகள ஒரு சிறந்த ்வாசகர என்பதும 
்தரியும. கடைந்த ஐந்து தசாபதஙகளுக்கும 
வமலாக ்வாசிபபு என்பது உஙகளிடைம 
எவ்்வமகயிலான மாறறஙகமள உரு்வாக்கியுளளது. 
அது உஙகளுக்கு எவ்்வமகயில அரத்தமுமடையதாக 
இருக்கிறது?

நான் ஒரு சிறந்த ்வாசகனா என்பது ் தரியாது. 
ஆனால ்வழக்கமான முமறயில இருந்து சறறு 
மாறுபடடை ்வாசகன் என்று வ்வண்டுமானால 
கூறலாம. என்மனப ் பாறுத்த்வமரயில  ்வாசிபபு 
என்பது  அக  உலகம ,  பு ற  உலகம 
இ்வறறுக்கிமடையிலான இமடைக் கணிபபு 
எனலாம.  நான் ்வாசிக்கும நூலகள  ஒவ்்்வாரு 
நாளும எனது வநறமறய புரிதமல இன்று 
வமலும விசாலபபடுத்துகின்றன. அம்வ புதிய 
வதடைலகளுக்கான ்வாசலகமள என்னுள 
திறக்கின்றன. நான் அடிபபமடையில நா்வல, 
சிறுகமத, ்வாழக்மக ்வரலாறு,  அறிவியல, 
்வரலாறு, ்பாருளியல, மானிடைவியல வபான்று 
பலதரபபடடை  நூலகமள தமிழிலும , 
ஆஙகிலத்திலும ்வாசிக்கும பழக்கமுமடைய்வன்.

குறிபபிடடை ஒரு காலத்திறகுப பின் நான் 
்வாசித்த நூலகள  சமூக நிகழவுகமள ்வாசிபபுடைன்  
இமணத்துப பாரக்க எனக்கு உதவியது எனலாம.
இஙகு சமீபத்தில எனது ்வாசிபபின் பின்புலத்தில 
உரு்வான சிந்தமனயின்  ்தாடைர்சசியாக 
உரு்வான எண்ணப பதிவு ஒன்மற உதாரணமாகக் 
குறிபபிடை விருமபுகிவறன். கடைந்த மார்ச மாதம 
நான்கு மணி வநர அ்வகாசம மடடும ் காடுத்து 
ஒரு முழு அமடைபமபப  பிரதமர அறிவித்தார. 
நாவடை முடைஙகியது. கிடடைத்தடடை அமனத்து 
்வாகனஙகளும சாமலகளில ஓடு்வது நின்று 
வபானது. ் பருநகரஙகளிலிருந்து புலம ் பயரந்த 

்தாழிலாளரகள தாஙகள ்வாழந்த கிராமஙகமள 
வ ந ா க்கி  உணவின்றி ,  குடிக்க  நீரின்றி 
சுட்டைரிக்கும ்்வயிலில ஆயிரக்கணக்கான 
கிவலாமீடடைரகள நடைந்தனர. இதில இறந்த்வர 
ஏராளம.  அமனத்து  ்வாகனஙகளும  ஓடைாத 
நிமலயில ்பருந்துயருடைன் ்்வறுஙகாலகளில 
பயணித்த அந்தக் கூடடைத்மதத் துயவராடு 
் த ா ம ல க் க ா ட சி யி ல  ப ா ர த் து க் 
்காண்டிருந்தவபாது திடீ்ரன்று கடைந்த கால 
்வரலாறமற வநாக்கி எண்ணஙகள தாவின. 
சக்கரஙகள நிமனவுக்கு ்வந்தன.

சக்கரஙகள கண்டுபிடிக்கபபடடைது ஒரு 
மிகப்பரிய புரடசி. மக்கள குறுகிய கால 
இமடை்்வளியில இடைம விடடு இடைம ்பயர 
அது ்வழி்வகுத்தது . அமதக் கண்டு பிடித்தது 
யார? ்தரியாது. ்நருபபின் பயமனக் கண்டு 
பிடித்ததும, சக்கரஙகமளக் கண்டு பிடித்ததும 
்வரலாறமறப புரடடிப வபாடடை நிகழவுகமள 
ப டி த் தி ரு க் கி வ ற ன் .  மு த லி ல 
்மசபவடைாமியாவிலதான் களிமண்ணால பாமன 
்வமனய்ச சக்கரமும, நடுவில நிமலயான அ்சசும 
க ண் டு பி டி க் க ப ப ட டை ன . 
பின்னரதான்,்வாகனஙகளில ஓடும ்வமகயில 
அம்வ ் பாருத்தபபடடைன.    மனித சமூகத்தின் 
அ ம ன த் து க்  க ண் டு பி டி ப பு க ளு ம  
உமழபபினாலஉரு்வானம்வதான் என்பதும, 
அ்வறறின் பயன்கள சமூகத்திறவக ்சாந்தமாக 
வ்வண்டும என்கிறார மாரக்ஸ்.

வ க ா டி க் கண க் க ா ன  பு ல ம  ் ப ய ர 
்தாழிலாளரகள நிமறந்த ஒரு ஜனநாயக 
நாடடில ்வரலாறறுப பின்னணியில, மனித 
உமழபபில உரு்வான இந்த்ச சக்கரஙகள 
்பாருத்திய ்வாகனஙகள மூலம பயணம 
்சயயும ்வாயபபுகள முறறிலுமாக இந்த 
மக்களுக்கு மறுக்கபபடடைமத  மனது எண்ணிப 
பாரத்தது. இது அரசின் த்வறான ஓர அராஜகமான 
முடிவு  மடடுமலல. அ்வரகமள ்்வறுங 
காலகளுடைன் ்்வகுதூரம நடைக்க ம்வத்தது 
லடசக்கணக்கான உமழபபாளி மக்களுக்கு 
இமழக்கபபடடை  அநீதி. மனித உமழபபில 
உரு்வான சக்கரஙகள வதான்றிய ்வரலாறு, 
வகாவிட ்காளமள வநாய , மக்களின் 
்காடுந்துயர இ்வறறுக்கிமடையியலான ் தாடைரபு 
சட்டைன இவ்்வாறுதான் மனதில மின்ன்லனத் 
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வதான்றி மமறந்தது. இது வபாலப பல்வறமற 
ஒன்றுடைன் ஒன்று அக்கணத்தில இமணத்துப 
ப ா ர க்கும ப ா ரம்வமய ்வாசிபபுத ான் 
உரு்வாக்குகிறது என்று நிமனக்கிவறன்.

அடுத்ததாக ஒன்மறக் கூற விருமபுகிவறன். 
நாம குழந்மதப பரு்வத்தில  இருந்த வபாது நம 
உடைலில இருந்த அந்த்ச ்சலகள இபவபாது 
இலமல. ஆனால நாம அபபடிவய இருக்கிவறாம. 
எண்ணஙகளும அபபடித்தான். ்சலகமளப 
வபால ்வயது கூடைக்கூடை அம்வயும மாறிக் 
்காண்வடை இருக்கின்றன. அவ்்வமகயில  ஒரு 
்வாசகருமடைய ்வாசிபபும ்தாடைக்கத்தில 
இருபபது வபால இலலாமல  மாறிக்்காண்வடை 
இருக்கிறது மாறிக் ்காண்டிருக்கும அ்வரது 
்வாசிபபின் தன்மமமயப ்பாறுத்து அ்வரது 
சமூகம சாரந்த மதிபபீடுகளும, தன்மனப பறறிய 
மதிபபீடுகளும, உலகப பாரம்வயும மாறுதல 
அமடைகின்றன. காலம சிந்தமனயில அ்வமரப 
புதிய மனிதராக அ்வர அறியாமவலவய மாறறிக் 
்காண்வடை இருக்கிறது. எந்த ஒரு்வரும தன்மனப 
பாலிய கால்ச சிறுமியாக அலலது சிறு்வனாக 
எபவபாதும உளளத்தால பாவித்துக் ்காளளும 
அவத வநரம சிந்தமனயிலும, எண்ணத்திலும, 
அறிவிலும தான் பாலய கால மனிதர அலல 
என்பமதயும உணரந்வத இருக்கிறார. இரு 
நிமலயில இருக்கும உளளத்தின் இந்தப 
பிரதிபலிபபின் பின்னணியில ்வாசிபபு நிகழத்தும 
ரச்வாதத்மத முழுக்கவும ் சாறகளில விளக்கு்வது 
கடினம. நான் எனது ்வாசிபமப இந்தப 
பின்னணியில தான் புரிந்து ்காளகிவறன்.

உஙகளுமடைய பளளி ்வாழக்மக சிறு்வயது , 
பதின்ம ்வயது ்வாசிபபு அனுப்வஙகள 
எத்தமகயதாக இருந்தன? 

எனக்கு நிமனவு ் தரிந்து பத்து ்வயதிறகுளளாக 
நான் சில இதழகமளயும, சில நூலகமளயும 
்வாசிக்கத் ்தாடைஙகி விடவடைன். எனக்குத் 
்தளி்வாக நிமனவில இருபபது ராஜாஜியின் 
சிறுகமதகமள ்வாசித்தது. அந்தக் கமதகள 
்தளி்வாக நிமனவிலலாவிடடைாலும அதில 
்வ ரு ம  சி ல  ச ம ப ்வ ங க ள  ம ங க ல ா க 
நிமனவிலிருக்கின்றன. சமீபத்தில தான் அதில 
்வாசித்த அ்வரது சவபசன் காபபி எனும 
கமதமயப படித்வதன். முன்பு படித்தது வபால 
இருந்தது.  புதுமமபபித்தனுமடைய ஒரு 
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சிறுகமதமயயும படித்தது நிமனவில உளளது. 
கருபபு முத்து என்கிற ்பயராக இருக்கலாம. 
்மாழி்பயரபபு நா்வல. அந்த நா்வமல  
என்னுமடைய பதி்னான்று அலலது பன்னிரண்டு 
்வயதில ்வாசித்த நிமனவிருக்கிறது. அந்த 
நா்வலில கடைலில மூழகி அந்தக் கருபபு முத்மத 
எடுத்த்வனும, அ்வனது ஏழமமயான குடுமபமும, 
அ்வனிடைமிருந்து அமத எபபடியா்வது பறித்து 
விடை வ்வண்டும என்று அ்வமனக் குதிமரகள 
மீதமரந்து துரத்துகிற ்காளமளக்காரரகளும 
எனக்கு நிமனவில இருக்கிறாரகள. அந்தப 
புத்தகம எது்்வன்று அறிய இன்னும வதடிக் 
்காண்டிருக்கிவறன்.

்பாது்வாக மாண்வரகளுக்கு பளளிக்கு 
்்வளிவய ்வாசிபபதறகான கூடுதல வநரம 
கிமடைத்தது என்று தான் கூற வ்வண்டும, 
தமிழ்வாணனின் கலகண்டும, கண்ணன் என்ற 
சிறு்வர இதழகளும பிரபலம. நான் அ்வறமற 
ஆர்வத்துடைன் கிமடைக்கும வபாது படிபவபன். 

என்னுமடைய தந்மத மிகவும கண்டிபபான்வர. 
ஆனாலும நான் ஏவதா ஒரு ்வமகயில படிக்க 
வ்வண்டும.அதா்வது பளளிக்கு ்்வளிவய சில 
வி்ஷயஙகமளப படிபபது நலலது என்று 
நிமனத்தாவரா என்னவ்வா எனக்கு மாதா மாதம 
்்வளி்வரும இந்திரஜால காமிக்ஸ் புத்தகத்மத 
்வ ா ங கி க்  ் க ா டு த் த ா ர .  அ த் து டை ன் 
அமபுலிமாமாவும, பின்னால ஆஙகிலத்தில ்வந்த 
சந்த மாமாவும ்வாஙகிக் ் காடுத்தார. இந்திரஜால 
காமிக்ஸ் ்பருமபாலும வ்வதாளன் என்கிற 
சாசகம ் சயயும பாத்திரத்மத  முன்ம்வத்துதான் 
்வரும. ஒரு ்வமகயில மாயவித்மதகள தவிரத்த 
சூபபர வமன் வபான்ற பாத்திரம. சில சமயம 
மாண்டரக்ஸ் எனும மந்திர்வாதியும, பிளாஷ் 
காரடைன் எனும கதாபாத்திரமும உளள கமதகள 
்வரும. ஆனால என்மனக் க்வரந்தம்வ என்னவ்வா 
வ்வதாளன் கமதகள தாம. அதில ்வரும 
சித்திரஙகள காடுகமளப பறறி மனதிறகுள ஒரு 
பிரமிபமப உண்டைாக்கும. அவத வபால இந்தியன் 
எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிக்மகயில டைாரசான் கமத, 
தினத்தந்தி சிந்துபாத் வபால ்தாடைராக ்வரும. 
டைாரசான் மமலபபாமமபத் தன் உடைலிலிருந்து 
கத்தியால அதன் ்வாமயக் கிழித்து அகறறு்வதும, 
முதமலயின் ்வாமயக் மகயால கிழிக்கும 
சாகசஙகளும சிலிரபமபயும, கிளர்சசிமயயும 
உரு்வாக்கும. ஒரு ்வமகயில இம்வ்யலலாம 

இயறமக, காடுகள, ்வன உயிரகள மீதான 
ஈடுபாடமடை எனக்குள உரு்வாக்கியதும, அது 
இன்று ்வமர ்தாடைர அம்வவய ஒரு ்வமகயில 
்தாடைக்கம என்பதும உண்மம. ஆனால இதன் 
நாயகரகள ்்வளமளயரகளாகவ்வ இருபபதும,  
அதறகுப பின் இருக்கும இன்்வறி அரசியலும  
பின்னரதான்  ் தரிந்தது. ஆனால பிறகாலத்தில 
இயறமக ்வரலாறு குறித்த நூலகள மீதான 
ஆர்வத்மத அம்வ தூண்டின என்பதும உண்மம.

என் பதின்ம ்வயதில நான் படித்த இதழகள 
பத்திரிமககள பறறியும குறிபபிடை வ்வண்டும 
குறிபபாக வீடடில விகடைனும, கலகியும, 
குமுதமும ்வாஙகு்வாரகள. விகடைனில  மணியனின் 
பயணக் கடடுமரகள ்வரும. அ்வறமறப 
படிபவபன். வியடநாம வபார நமடை்பறற 
காலம.  அ்வர  ்வடை வியடநாம ்வமர ்சன்று  
அ்மரிக்கப பமடைகளுக்கு  ஆதர்வாக  
எழுதியதாக நிமனவு. வமலும எந்த நாடடிறகுப 
வபானாலும அஙகு சாபபிடடை இடலி, ்வமடை, 
சாமபார, மிளகாயப ்பாடி, தயிர சாதம 
குறித்துத் த்வறாமல எழுது்வார. பரணீதரன் 
என்ப்வர  எழுதிய ஆன்மீகத் ்தாடைமரயும 
்வாசித்துளவளன். அத்துடைன் ்ஜயகாந்தன் 
கமதகமளயும படித்ததாக நிமனவு.

குமுதத்தில புஷ்பா தஙகதுமர, சுஜாதா 
கம த கமளப  படிப வ பன் .  ப ா க் கி யம 
ராமஸ்்வாமியின் அபபுசாமி, சீதாபபாடடி 
கமதத் ்தாடைமர ஆர்வத்துடைன் படிபவபன். 
குமுதத்தில  கஙமக எஙவக வபாகிறாள நா்வல 
்தாடைரகமதயாக ்வந்தது. அமதத் ்தாடைரந்து 
்வாசித்திருக்கிவறன். இக்கால கடடைத்தில 
கலகியில ்தாடைராக ்வந்த ்பான்னியின் 
்சல்வமனப பலரும படித்தாரகள. ஆனால 
ஏவனா நான் படிக்கவிலமல. கலகி இதழில ர.சு. 
நலல்பருமாள  ்தாடைர ஒன்மற ்வாசித்தது 
நிமனவில இருக்கிறது .  அதில அ்வர 
கமயூனிஸ்டுகமளப பறறிக் குறிபபிடடிருபபார. 
ஒரு்வன் மிகவும வநரமமயும, வதசபக்தியும 
மிக்க்வன். அ்வன் கமயூனிஸ்ட கடசியில தன்மன 
இமணத்துக் ்காள்வான். பின்னர அ்வனுக்குக் 
கடசிமயப பறறிப பயஙகரமான பல உண்மமகள 
புலபபடும என எழுதியிருபபார. கடசியிலிருந்து 
விடுவித்துக் ் காண்டு ் ்வளிவய ்வர முயல்வான். 
அபவபாது அ்வமனக் ்கான்று விடு்வாரகள. 
இதுதான் கமயூனிஸ்டுகமளப பறறி என் மனதில 
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முதலில விழுந்த சித்திரம. இது பின்னர துக்ளக் 
வபான்ற பத்திரிமககமள ்வாசித்த வபாது  இந்த 
எண்ணஙகள ்வலு்வமடைந்தன. அபவபாவத இந்த 
அமனத்து இதழகளிலும ்வரும அரசியல 
்சயதிகள, சினிமா ்சயதிகள ஆகிய்வறமறயும 
படித்து விடுவ்வன். நான் எடடைாம ்வகுபபுப 
படிக்கும வபாது ஓர ஒவிய ஆசிரியர 
ச ாண்டிலயனின் கடைலபுறா கமதமய்ச 
சு்வாரசியமாக்ச ்சால்வார. இதனால குமுதம 
பத்திரிக்மகயில சாண்டிலயன் கமதகமளப 
படிக்கும ஆர்வம ஏறபடடைது. 

நாஙகள ்வசித்த  வமடடூர ்கமிக்கலஸ் 
காலனி என்கிற குடியிருபபில அஙகிருக்கும 
பணியாளரகளுக்காக  ஸ்டைாிஃப அவசாசிவய்ஷன் 
எனும கிளப இருந்தது. அஙகு இருக்கும ரீடிங 
ரூம என அமழக்கபபடும இடைத்திறகு மாமல 
வநரத்தில  ் சன்றால நிமறயப பத்திரிக்மககமள 
்வாசிக்க முடியும. தினத்தந்தி, மாமலமுரசு 
ஆகியம்வ மூலம உளளூர, ் ்வளியூர ் சயதிகள, 
அரசியல ்சயதிகமள அறிந்து ்காளள 
முடிந்தது. வமலும அஙகு படிபபதறகு 
இலலஸ்டவரடடைட வீக்லி, ஸ்பான், மடைம, 
மலிஃப வபான்ற பத்திரிக்மககள கிமடைக்கும. 
இ்வறமற எனக்கிருக்கும அமரகுமற ஆஙகில 
அறிவுடைன் புரடடுவ்வன். இத்துடைன் சினிமாம்வப 
பறறி்ச சில பத்திரிமககள ்வரும. குறிபபாக 
ஸ்கிரீன் என்ற பத்திரிக்மக இந்தி சினிமா 
படைஙகமளப பறறி ்வரும. அந்தக் காலகடடைத்தில 
இந்திப படைப பாடைலகள பிரபலம. அதன் 
்வாயிலா க  நடிக ர களும நடிமககளும 
அறிமுகம ான ா ர கள .  எனவ்வ  தமிழப 
படைஙகளுடைன் இந்திப படைஙகமளப பறறியும 
ஆர்வத்துடைன் ரசமனவயாடு பாரபவபன். வமலும 
ஸ்ரீதரின் சித்ராலயா, வபசும படைம, ்பாமமம 
ஆகியம்வ படிக்கக் கிமடைக்கும. இதில ்வரும 
கடடுமரகள, ்சயதிகள  எனது சினிமா 
ஆர்வத்மத ்வளரத்தன. எனது சினிமா ஈரபபு 
,மிக இளம பரு்வத்திவலவய ஏவனா ் தரியவிலமல 
என்மன சி்வாஜி ரசிகனாக்கியது. அவ்்வயதில 
பலமரயும க்வரந்த எம ஜி ஆர ஏவனா என்மனக் 
க்வரவிலமல. அ்வமரப பறறி ஓர எதிரமமறப 
பிமபம எதனாவலா எனக்குள பதிந்து விடடைது.  
அபவபாதிலிருந்து தீவிர சி்வாஜி ரசிகனாகவ்வ 
என் கலலூரிக் காலம ்வமர இருந்வதன். 
ராஜபாரட ரஙகதுமர திமரபபடைத்மத நான்கு 

முமற பாரத்வதன் என்றால பாரத்துக் 
்காளளுஙகவளன். என் அரசியல சாரபும 
சி்வாஜியின் அரசியல பின்னணியில இருந்தது. 
அ்வர எமர்ஜன்சியின் வபாது இந்திரா 
காஙகிரசில வசரந்தது அ்வர மீதான மதிபமபயும, 
மரியாமதமயயும குமறத்து விடடைது. இது நான் 
கலலூரியில படிக்கும வபாது நடைந்தது. தி.மு.க 
மீதும ஒரு ்வமக ஒவ்்வாமம இருந்தது. இந்த 
்வமகயிலதான் எனது பதின்ம ்வயது மறறும 
அமத்ச சறறுத் தாண்டிய ்வாசிபபுப பின்னணியும, 
அமத்யாடடிய அரசியல ஈடுபடும இருந்தன. 
இன்று அவ்்வயதினரின் ்வாசிபபுத் தன்மம 
எவ்்வளவ்வா மாறி விடடைது. மத்தியதர ்வரக்கக் 
குழந்மதகளும, வமலும அமதத்தாண்டி 
்வசதியான வீடடுப பிளமளகளும ்தாமலக் 
காடசியில காரடடூன் பாரக்கிறாரகள. சில 
சமயஙகளில காரடடூன் புத்தகஙகமள 
்வாசிக்கிறாரகள. தமிழ ்வழியில படிக்கும 
குழந்மதகள மகயிலும ்பறவற ாரின் 
்சலவபசிகள ்வந்து விடடைன. இந்த்ச சூழலிலும 
ஒரு சிலர ்வாசிக்கிறாரகள. அமதபபறறித் 
தனியாகப பிறகு வபசலாம என்று நிமனக்கிவறன்.

உஙகளுமடைய பளளிப பரு்வத்தின் சிறு்வயதின் 
்வாசிபபு அனுப்வஙகமளயும, பதின்ம ்வயதின் 
்வாசிபபு அனுப்வஙகமளயும கூறினீரகள. 
இறுதியில உஙகளுமடைய பதின்ம ்வயது அரசியல 
சாயமானம குறித்தும கூறினீரகள.கலலூரியில 
நீஙகள அடி்யடுத்து ம்வத்த காலத்தில 
இம்வ்யலலாம  மாறறத்திறகுளளாயின்வா ?
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உடைவன மாறறஙகள நிகழவிலமல.நான் திரு்சசி 
வந்ஷனல கலலூரியில புகுமுக ்வகுபபில 
வசரந்வதன். நான் வசரந்த ஆண்டில கலலூரி நூறு 
நாடகளுக்கும குமற்வாகவ்வ நமடை்பறறது. 
எனவ்வ தமிழ ்வழியில கலவி பயின்றுவிடடு 
திடீ்ரன்று ஆஙகிலத்தில எலலாப பாடைஙகமளயும 
படிபபது சறறு்ச சிரமமாக இருந்தது. எனவ்வ 
அந்த ஆண்டு நான் புகுமுக ்வகுபபில வதர்சசி 
்பறவிலமல. அதன் பிறகு எஙகளது வீடு 
அப்பாழுது சஙககிரியில இருந்ததாலநான் 
அஙகிருந்து வதரவுகமள எழுதித் வதர்சசி 
்பறவறன். இக்காலகடடைத்தில ்்வஙகவடைஷ் 
பாபு என்ப்வர என்னுமடைய நண்பனாக ஆனார. 
தறசமயம அ்வர சஙககிரியில மருத்து்வராக 
இருக்கிறார. அ்வர எனக்குப பல ஆஙகில 
நூலகமள அறிமுகபபடுத்தினார. அந்த நூலகமள 
எழுதிய எழுத்தாளரகளில குறிபபிடைத்தக்க்வரகள 
வஜமஸ் ொடலி வசஸ், ்ெராலட ராபின்ஸ், 
்டைஸ்்மண்ட வபக்லி, ஆரதர ்ெயலி 
ஆகிவயார. முதல இரு்வர எனக்கு முன்வப 
அறிமுகம ஆன எழுத்தாளரகள. இ்வரகள எழுதிய 
நூலகமள எலலாம நான் அதிகம படிபவபன். 
அந்த நூலகள ஆஙகிலத்மத்ச  சறறு்ச சரளமாக 
்வாசிக்க உதவின. பின்னர வீடடில ்வழக்கமவபால 
்வரும இதழகமளயும ்வாசிபவபன் 

நான் என்னுமடைய படடைபபடிபமப எஙவக 
்தாடைஙகு்வது என்பதில சிக்கல இருந்தது. 
காரணம முதல முமறவய வதர்சசி ்பறாத 
காரணத்தால விருமபிய கலலூரிகளில இடைம 
கிமடைபபது சிரமமாக இருந்தது. அபவபாது 
மதுமரக் கலலூரியில வசரும ்வாயபபுக் 
கிமடைத்தது. அந்தக் கலலூரியில நான் வசரந்து 
விலஙகியல படிக்க விருமபிவனன். ஆனால என் 
எண்ணத்திறகு மாறாக, கண்டிபபான என் தந்மத 
நான் சமூகவியல பாடைத்தில வசரந்து படிக்க 
வ்வண்டும என்று ்வலியுறுத்தினார. அதறகு அ்வர 
்சான்ன காரணம, நான் அதில அதிக 
மதிப்பண்கள ் பறறு வதர்சசி ் பறறுப பின்னர 
சடடைக்கலலூரியில வசரந்து படிக்கலாம என்பது. 
அ்வர விருபபவம நிமறவ்வறியது. ஓரளவு 
்வாசிபபின் மீதும, அறிவு சாரந்த சிந்தமன மீதும 
ஆர்வம ஏறபடடை எனக்கு அஙகு ஒரிரு்வர தவிர 
இ்வறமறப பகிரந்து ் காளள அதிகம நண்பரகள 
கிமடைக்கவிலமல.  ஒருமுமற எவத்சமசயாக 
மதுமர  மீனாடசியமமன்வக ாயிலுக்குப 
வபாயிருந்வதன். அஙகு கலலூரிப புகுமுக 
்வகுபபில என்னுடைன் படித்த நண்பர ஸ்ரீதமர்ச 
சந்தித்தது என்   

்வாழக்மகயில ஒரு முக்கியமான திருபபம.  
அபவபாது அ்வர இந்திய மாண்வர சஙகத்தில 
ஒரு தீவிர ்சயலபாடடைாளர ஆக இருந்தார 
என்பமத அறிந்து்காண்வடைன். சிபிஎம கடசியில 
முழு வநர ஊழியராக மாறி தறவபாது கடசியின் 
மாநிலப ்பாறுபபில இருக்கிறார. இன்றளவும 
நாஙகள மிக ்நருக்கமான நண்பரகள. அ்வரது 
அரசியல நிமலபாடு அபவபாது என்னிடைம 
எதிரமமற எண்ணஙகமள உரு்வாக்கினாலும 
எஙகள நடபு ்தாடைரந்தது. அ்வர படித்தது 
வ்வறு கலலூரி. ்்வளியிலதான் தஙகியிருந்தார. 
தஙகியிருந்த அமறகள அவ்்வபவபாது மாறும. 
அடிக்கடி ்சன்று வபசிக் ்காண்டிருபவபன். 
எஙகளிமடைவய கருத்து ரீதியான வி்வாதம 
நமடை்பறும. 

அந்த வி்வாதஙகளின் ்தாடை்சசியாக 
உஙகளிடைம மாறறஙகள ஏவதனும நிகழந்ததா?

ஆம. சறறு்ச சிறு அளவில தான்.எதிர்வாதம 
் ச ய்வ த ற க ா க வ ்வ  ப ல  நூல கமளயும 
பத்திரிமககமளயும வதடிப படித்வதன். துக்ளக் 
பத்திரிமக எனக்கு மிகவும உதவியாக இருந்தது. 
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ஆனாலும அ்வறறில என்னுமடைய வதடைல 
திருபதிகரமாக இலமல. ஒரு கடடைத்தில 
்வாழக்மகயின் ் பாருமள ஆன்மீகத்தில வதடினால 
விமடை  கிமடைக்கும  என்று  சி ந் தி க் க த் 
்தாடைஙகிவனன். அதனால முதலில வகாபி 
கிருஷ்ணா வபான்ற்வரகள எழுதிய வயாகா, 
குண்டைலினி வபான்ற வி்ஷயஙகமள கூறும 
நூ ல க ம ள ப  ப டி க் க  மு ய ற சி த் வ த ன் . 
்தாடைஙகிவனன். என் அமறயில மிகப ்பரிய 
கடைவுள படைஙகமள ம்வத்வதன். பின்னர 
விவ்வகானந்தர,வஜ.கிருஷ்ணமூரத்தி என்று வ்வறு 
தளத்தில என் ்வாசிபபு ்தாடைரந்தது, இந்த 
வநரத்தில நான் படித்த மூன்று ஆண்டுகளில 
நண்பன் ஸ்ரீதரும, கிருஷ்ணகுமாரும, ராஜனும, 
பாலுவும, மதியும, அமபரீ்ஷனும ்வரு்வாரகள.  
்பருமபாலும இ்வரகள இடைதுசாரிக் கருத்துகமள 
முன்ம்வபப்வரகள. அது புதுக்கவிமதகளின் 
காலம; எனவ்வ பலவ்வறு புதுக்கவிமதகளும 
அ்வரகள வப்சசில ்வலம ்வரும. நான் இ்வறமற 
எ ல ல ா ம  ் ம ள ன ம ா க க்  க ்வனி த் து க் 
்காண்டிருபவபன். அரசியல வபசும வபாது 
மடடும நான் அதில என்னுமடைய கருத்துகமள 
முன் ம்வபவபன்.பாரதி கிருஷ்ணகுமார அபவபாது 
பமழய காஙகிரஸ் ஆதர்வாளராக இருந்தார. 
அபவபாவத சுந்தர ராமசாமியின் புளிய மரத்தின் 
கமதமய மிகவும ரசிக்கத்தக்க முமறயில 
்சால்வார. கடுமமயான இந்திரா காஙகிரஸ் 
எதிரபபாக எனது அரசியல நிமலபாடு இருந்தது. 
அது எமர்ஜன்சி அமுலில இருந்த காலம.என் 
எண்ணம பூராவும எமர்ஜன்சிக்கு எதிராக 
இருந்தது. இயலபாகவ்வ கமயூனிஸ்டுகளும 
எமர்ஜன்சிமய எதிரத்தாரகள. அந்த்வமகயில 
வதாழரகவளாடு ஏவதா ஒரு ்வமகயில எனக்கு 
வமலும ்நருக்கம ஏறபடடைது. ்ஜயகாந்தன் 
எழுத்துகள குறித்து விமரசன பூர்வமான அறிமுகம 
கிமடைத்தது.  எமர்ஜன்சி முடிந்த காலத்தில 
வதரதல அறிவிக்கபபடடைது. மதுமரத் ் தாகுதியில 
வதாழர பி.ராமமூரத்தி கூடடைணி வ்வடபாளராப  
வபாடடியிடடைார. 

அரி்வாள சுத்தியல சின்னம என் ்வாழவின் 
ஒரு பகுதியாக மாறபவபா்வது அபவபாது 
எனக்குத் ்தரியாது .  இரவு வநரத்தில 
்ப ாதுக்கூடடைஙகளுக்கு்ச  ் சலவ்வாம . 
்பாதுக்கூடடைஙகளில பாரதி கிருஷ்ணகுமார 
அ்வருக்வக உரிய எழு்சசியுமர நிகழத்திக் 

கூடடைத்மதக் க்வரந்திழுபபார . கூடடைம 
ஆர்வாரிக்கும. நாஙக்ளலலாம ராமமூரத்தி 
்்வறறி்பறு்வார என்று நமபிக்்காண்டு 
இருந்வதாம. ஆனால அ்வர வதாலவியமடைந்தார.  
ஆனால  நளளிரவில வதரதல முடிவுகமள 
எஙகளுமடைய விடுதியில இருந்து வகடடுக் 
்காண்டிருந்த வபாது இந்திராவும அ்வர மகன் 
சஞ்சயும வதாலவி அமடைந்த ்சயதி வதனாகக் 
காதில பாயந்து எஙகமள குதூகலத்தில 
ஆழத்தியது. ்தாடைரந்து நான் ஜனதாக்கடசி 
ஆதர்வாளனாகவ்வ என் கலலூரிக் காலம முடியும 
்வமர நீடித்வதன். ஆனால என் அரசியலில ஒரு 
இடைதுசாரி சாரபு  இருந்தது. பின்னர என் 
தந்மதயின் விருபபபபடி நான் ் சன்மன சடடைக் 
கலலூரியில வசரந்வதன்.

சடடைக் கலலூரியில வசரந்த பிறகு உஙகள 
அனுப்வஙகள எவ்்வாறு இருந்தன? 

என் தந்மதயின் விருபபபபடி நான் ்சன்மன 
சடடைக் கலலூரியில வசரந்து அஙகு ஆறு 
மாதஙகவள ஆன நிமலயில, எனக்கு யுமன்டைட 
இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறு்வனத்தில ஒரு வ்வமல 
்வாயபபு என்னுமடைய தாத்தா மூலமாக ்வந்தது. 
அத்துடைன் சடடைக் கலலூரியில என் அனுப்வம 
முடிந்தது. எனக்கு வ்வமல கிமடைக்கப வபா்வமத 
நான் ஒரு ் பான்னான ்வாயபபாகக் கருதிவனன. 
சுதந்திரமான ்சயலபாடமடை விருமபிய நான் 
என் தந்மதயின் கடடுபபாடடிலிருந்து 
எபபடியா்வது விடுபடைவ்வண்டும என்று 
நிமனத்வதன். எனவ்வ எனது தந்மதயின் 
விருபபஙகமள மீறி நான் இன்சூரன்ஸ் 
நிறு்வனத்தில வசரந்வதன். அ்வருக்கு அது 
வபரிடியாக அமமந்தது. அ்வருக்கும எனக்கும 
ஏறபடடை மன  மனமுறிவும, பிரிவும கிடடைத்தடடை 
இருபது ஆண்டுகளுக்கும வமலாக நீடித்தது. நான் 
சிறு்வயதிவலவய தாமய இழந்வதன். அதன் பிறகு 
என் தாய வீடடிறகும அ்வருக்குமான உறம்வ 
முறறிலுமாக முறித்துக் ்காண்டைார. நானும 
அ்வரகளுடைன் உறவு ம்வத்துக் ் காளளக் கூடைாது 
என்பது அ்வர கடடைமள. என் பாடடைனார மூலம 
இந்த வ்வமலமய நான் ்பறறதுதான் அ்வரது 
வகாபத்திறகு அடிபபமடைக் காரணம.

நீஙகள ஒரு வ்வமலக்குப வபான பிறகும 
உஙகள பமழய நண்பரகளுடைன் ்தாடைரபில 
இருந்தீரகளா?
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ஆம. என்னுமடைய  நண்பரகளின் ்தாடைரபு 
குறிபபாக ஸ்ரீதவராடும, வ்வறு சிலவராடும  
நீடித்தது. ்தாடைரந்து நாஙகள கருத்துகமள 
வி்வாதித்துக் ்காண்டிருந்வதாம. கடிதஙகள 
எழுதிக் ்காண்வடைாம.  அன்மறக்கு இந்திய 
மாண்வர சஙகத்தில இருந்த ராஜன், எனக்கு 
ஏறகனவ்வ மதுமரக் கலலூரியில அறிமுகமான்வர. 
சக நண்பரகவளாடு அ்வரும இந்த வி்வாதஙகளில 
இமணந்தார. அ்வர அபவபாது கடசியின் முழு 
வநர ஊழியர. அ்வர முன்ம்வத்த அறிவியல 
கருத்துகள என்மன மிகவும க்வரந்தன.  அ்வர 
சில நூலகமள எனக்குப படிக்கக் ்காடுத்தார.
அம்வ்யலலாம ் பரிய அளவிறகு  தாக்கத்மத 
உரு்வாக்கவிலமல. பிறகு  ஒரு ்வமகயில எனது 
அமனத்துவிதமான வதடைலகமளயும பூரத்தி 
்சயயும  விதமாக ஒரு நூல எனக்கு கிமடைத்தது. 
அது இயக்கவியல ்பாருளமுதல்வாதமும 
்வரலாறறுப ்பாருளமுதல்வாதமும -ஒரு 
்தாடைக்க நூல என்கிற சறறு ்வாசிக்கக் 
கடினமான புத்தகம . அது வசாவியத் யூனியனில 
1978 ஆம ்வருடைம அ்சசிடடு ் ்வளியிடைபபடடைது. 
அதில தத்து்வத்தின் அமனத்து பிர்சசிமனகளும 
அறிவியல பின்புலத்தில மிகவும ஆழமாக 
வி ள க் க ப ப டடிரு ந் த து .  த த் து ்வ த் தி ன் 
அடிபபமடையில உண்மமமயத் வதடிய என் 
மனதில என்்னன்ன வகளவிகள உதித்தவதா 
அந்தக் வகளவிகளுக்்கலலாம அதில ்தளிவு 
கிமடைத்தது. அது்வமரயில எனக்கு இருந்த 
ஆன்மீக சிந்தமனகளுக்கு ஒரு முறறுபபுளளி 
ம்வக்கும விதமாக இருந்தது. அந்த நூமல 
முழுமமயாகப படித்து முடித்த பிறகு எனது 
நமபிக்மககமளக்  வகளவிக்குளளாக்கியது. இமற 
மறுபபு எனக்குள வ்வரவிடைத் ்தாடைஙகியது. 
முதலில அமத்யலலாம ஏறறுக்்காளள மறுத்த 
மனம ்காஞ்சம ்காஞ்சமாக அமத 
ஏறறுக்்காண்டைது.

பின்னர 1980இல நான் என்மன மாரக்சிஸ்ட 
கடசியில இமணத்துக் ் காண்வடைன் ் தாடைரந்து 
எனது ்வாசிபபு விரிந்தது. பலவ்வறு இலக்கிய 
நூலகமள ்வாசிக்கத் ்தாடைஙகிவனன். 
்ஜயகாந்தனுமடைய சிறுகமதகமளயும விருமபிப 
படிபவபன். மாக்சிம காரக்கியின் தாய எனக்கு 
்வாசிக்க கிமடைத்தது. ்சகாவ் சிறுகமதகள 
என்மனக் க்வரந்தன. அதுவபால என்னுமடைய 
சிந்தமனகளுக்கு மமயமாக ராகுலஜியின் 

்வாலகா முதல கஙமக ்வமர அமமந்தது. 
இதுதவிர  அன்மறய  க ால கடடைத்தில 
வதாழரகளிடைம பலவ்வறு நூலகமளப ்பறறு 
்வாசிக்கத் ்தாடைஙகிவனன். ஒரு முமற 
மதுமரக்கு்ச ்சன்ற வபாது அஙகிருந்த தீக்கதிர 
அலு்வலகத்துக்கு்ச ் சன்று ஏராளமான நூலகமள 
்வாஙகி ்வந்வதன். அத்துடைன் ஆஙகிலத்தில 
வதாழர இ.எம . எஸ் எழுதிய வதரந்்தடுக்கபபடடை 
கடடுமரகள அடைஙகிய நூமல வதாழர ராஜன் 
எனக்குப படிக்கக் ்காடுத்தார.  அத்துடைன் 
கடசி  ்்வளியிடைக்கூடிய  பி ர சு ர ங கள 
அமனத்மதயும ்வாசித்வதன். இம்வ என் 
அரசியல உணரம்வயும, அறிம்வயும வமலும 
விரி்வாக்கியது . அடிபபமடை மாரக்சிய 
நூலகமளயும ்வாசிக்கத் து்வஙகிவனன்.

அபவபாது வசலம மா்வடடைத்தில இருக்கும 
வமடடூர என்னுமடைய பணியிடைமாக அமமந்தது. 
என் பணி நிமல காரணமாக அபவபாது 
அரசியலில ்்வளிபபமடையாக்ச ்சயலபடை 
இயலாத நிமலயும இருந்தது. அஙகு என் 
வபான்ற்வரகமள ம்வத்து ஒரு கடசிக்கிமள 
அமமக்கபபடடு அதில நான் ்சயலாளராக 
வதரவு ்சயயபபடவடைன்.  அந்தக் கிமளயில 
நடைக்கக் கூடிய வி்வாதஙகள என்பது மிகவும 
ஆழமானதாக இருக்கும. நாஙகள ்வாசித்த 
நூலகள அஙவக வி்வாதிக்கபபடும. பல 
தத்து்வாரத்த பிர்சசமனகள கூடை வி்வாதத்திறகு 
்வரும. நான் கடசிக்கு ்வந்த பிறகு என்னுடைன் 
இள்வயதில பழகிய தியாகு என்ற நண்பனும 
கடசியில இமணந்தான். நாஙகள இரு்வரும 
பலவ்வறு நூலகமள வசலத்தில உளள நியூ 
்சஞ்சுரி புக் ெவுஸ் ் சன்று ்வாஙகி ்வருவ்வாம. 
பிறகு அ்வன் ்டைலலியில வ்வமல கிமடைத்து்ச 
்சன்று விடடைான். அஙகிருந்து பல நூலகமளயும, 
ஆஙகில ஆ்வணஙகமளயும ் காண்டு ்வரு்வான்.  
அம்வ்யலலாம அப்பாழுது எஙகளுக்கு ஒரு 
்பறறகரிய ்பாக்கி்ஷமாக இருக்கும. இக்கால 
கடடைத்தில தீக்கதிர பத்திரிமகயில வதாழர பி. 
ராமமூரத்தி அ்வரகளின் ஒரு கடடுமரத் ் தாடைர 
்வந்தது. அது மிகப்பரிய ் தாடைராக நீண்டைது.  
அந்தக்  கடடுமரத் ்தாடைர  தமிழகத்தின்  
திராவிடை அரசியமல விடுதமலப வபாராடடைத்தின் 
பின்னணியில  விரி்வாக அலசியது.   சுதந்திரப 
வபாராடடைம , அபவபாது இந்திய அளவிலும, 
தமிழக அளவிலும நமடை்பறற நிகழவுகள, 
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பின்னர முதல மாக ாணத் வத ரதலில 
கமயூனிஸ்டகளின் ்்வறறி, அதன்பின்  எழுந்த 
மாறறஙகள இ்வறமற்யலலாம பதிவு ் சயதது.  
அதுமடடுமலலாமல கடைந்த கால இந்திய 
்வரலாறமறப வபசியது. பிராமணியத்மத 
அமபலபபடுத்தியது. அ்வரது ்வாழக்மக 
்வரலாறறின்  சில பகுதிகள மீது  ் ்வளி்சசமிடடைது.  
நீதிக்கடசியின் ்வரக்க்ச சாரமப அது பகுபபாயவு 
்சயதது. பின்னர நீதிக் கடசிக்கும ்பரியார 
தமலமமயிலான திராவிடை இயக்கத்திறகுமான 
வ்வறுபாடுகமள விளக்கியது. அதன் பின்னர 
தி மு க  உ ரு ்வ ா ன து  ப ற றி ் ய ல ல ா ம 
விமர சனபூர்வம ா க  அலசியது .  அதில 
அண்ணாவின் ஆரிய மாமய என்கிற நூலும 
பணத்வதாடடைம என்கிற நூலும மிகவும 
ஆக்கபூர்வமாக விமரசிக்கபபடடைன.

நான் அந்தக் கடடுமரகமள மபண்ட ் சயது 
ம்வத்திருந்வதன்.  பின்னர  பழனியபபா பிரதரஸ் 
பதிபபகம ஆரிய மாமயயா? திராவிடை 
மாமயயா? விடுதமலப வபாரும திராவிடை 
இயக்கமும என்கிற தமலபபில இந்த நூமல  
்்வளியிடடைது. இதறகுப பிறகு வீரமணி 
அ்வரகள இமத விமரசித்து ஒரு நூல எழுதினார. 
இந்த நூலில  இருக்கும அ்வர நிமனவில 
இருந்து எழுதபபடடை சில காலம குறித்த தக்வல 
பிமழகள மடடும பூதாகரமாக்ச சித்தரிக்கபபடடு  

நூல சுடடிக் காடடிய திராவிடை இயக்க ்வரக்கப 
பி ன் ன ணி  வி ்வ ா தி க் க ப ப டை ா ம ல 
புறக்கணிக்கபபடடைது. நூல ்வந்த பிறகு அது 
கடசியில  பர்வலான ்வரவ்வறமபப ்பறறது. 

இஙகு வசலத்தில அபவபாது இருந்த வதாழர 
்நலமல்ச ்சல்வமனப பறறிக் குறிபபிடை 
வ்வண்டும .அ்வரது இயற்பயர முத்துகிருஷ்ணன் 
்நலமல மா்வடடைத்மத்ச வசரந்த அ்வர வசலம 
்சௌவடைஸ்்வரி கலலூரியில இயறபியல 
ஆசிரியராக பணிபுரிந்து ்வந்தார. அ்வர 
தீக்கதிரில ்தாடைரந்து விண்ணும மண்ணும, 
மண்ணும மனிதனும என்கிற தமலபபுகளில 
அறிவியல சாரந்த தத்து்வாரத்தக் கடடுமரகமள 
எழுதி ்வந்தார. அ்வரிடைம வபசுமவபாது இயக்கம 
குறித்து, வகாடபாடுகள குறித்்தலலாம புதிய 
்்வளி்சசஙகள கிமடைக்கும. அ்வரும சில 
நூலகமள ்வாசிக்கக் ்காடுத்தார. ஒரு முமற 
்சன்மன ் சன்று ்வந்தவபாது ஜாரஜ் தாமசனின் 
வகபபிடடைல அண்ட ஆிஃபடைர, மாரக்ஸ் டு 
மாவ்வா ஆகிய நூலகமள ்வாஙகி ்வந்து 
்காடுத்தார. ஆனால ்கடு ்வாயபபாக 
இள்வயதில புறறுவநாயக்குப பலியானார. 
அ்வரது மரணம எஙகளுக்குப வபரிழபபாக 
அமமந்தது.     

வமடடூரில வசலம வகமப என்கிற பகுதிக்கு 
அடிக்கடி ்சலவ்வன். அது ்தாழிலாளரகள 
நிமறந்த குடியிருபபுப பகுதி. அ்வரகள வமடடூர 
்டைக்ஸ்மடைல மிலலில பணிபுரிப்வரகள. அஙகு 
என்னுடைன் பளளியில படித்த ஒரு சில நண்பரகள 
ஏறகனவ்வ இருந்தாரகள. அபவபாது தாலுகா 
கமிடடியின் ்சயலாளர வதாழர எம.
ராஜவகாபலன் மூலம அஙகிருக்கும சில 
வதாழரகளின் அறிமுகம கிமடைத்தது. ் தாடைரந்து 
நான் அஙகு ்சன்று பல புதிய  நண்பரகமள்ச 
சந்தித்து  கடசியின் அரசியல வகாடபாடுகமள 
அ்வரகவளாடு வபசுவ்வன்.  அ்வரகமள கடசிக்கு 
்காண்டு ்வர முயறசிபவபன். எனக்கு ஓரளவு 
்்வறறியும கிமடைத்தது.  கடசிப பிரசுரஙகமள 
ஒரு வஜாலனா மபயில வபாடடுக் ்காண்டு 
அ்வரகளிமடைவய விறபமன ்சயவதன். அஙவக 
கிமடைத்த அனுப்வஙகள ்தாழிலாளரகளின் 
்வாழக்மகப பிர்சசமனகள குறித்த ஒரு புரிதமல 
எனக்கு ்காடுத்தது.
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உஙகளது திருமணம, குடுமப ்வாழக்மக, 
அதறகுப பிறகான ் சயலபாடுகள குறித்துக் கூற 
முடியுமா?

எனக்கும , சசிகலாவுக்கும  1984ல டிசமபரில 
திருமணம நமடை்பறறது. அ்வர அபவபாது 
திரு்சசியில ஒரு தனியார பளளியில ஆசிரியராகப 
பணியாறறி ்வந்தார. ஒவர இயக்கத்மத்ச 
வசரந்த்வரகள என்ற முமறயில நான் தான் என் 
விருபபத்மத அ்வரிடைம  முதலில ் தரிவித்வதன். 
இரு வீடடைார சமமதத்துடைன் அதிக்ச சடைஙகுகள 
இன்றி திரு்சசிக்கு அருகில உளள குணசீலம 
வகாவிலில திருமணம நமடை்பறறது. தறவபாது 
எஙகளுக்கு இளம்வயதில மகன், மருமகள, மகள 
இருக்கின்றனர. திருமணமாகி வமடடூரில ஒரு 
்வாடைமக வீடடிறகு குடிபுகுந்வதாம. அது்வமர 
நான் வ்வறு இடைஙகளில வசமித்து ம்வத்திருந்த 
புத்தகஙகமள எலலாம வீடடிறகு ்காண்டு 
்வந்தவபாது எஙகளுக்கு ஏறபடடை மகிழ்சசிக்கு 
அளவ்வயிலமல. அந்த நூலகள வதடித் வதடி்ச 
வசரத்தம்வ. திருமணத்திறகுப பின்னும எஙகளது 
இயக்கம சாரந்த ்சயலபாடுகள ்தாடைரந்தன. 
அ்வர ஜனநாயக மாதர சஙகத்தின் மா்வடடைப 
்பாறுபபில இருந்து ் சயலபடடு ்வந்தார. நான் 
தமிழநாடு முறவபாக்கு எழுத்தாளர சஙகத்தில 
சில ஆண்டுகள ்சயலபடவடைன். பின்னர 
தமிழநாடு அறிவியல இயக்கத்தில ்சயலபடைத் 

து்வஙகிவனன். 1987ல இரு சக்கர ்வாகனத்தில 
்சன்று ்காண்டிருந்த வபாது ஒரு லாரி 
வமாதியதில பலத்த காயம ஏறபடடு எனக்கும 
பின்னால அமரந்து ்வந்த நண்பருக்கும ்வலது 
கால எலுமபுகள முறிந்தன. 

வ ச ல த் தி ல  ம ரு த் து ்வ  ம மன களில 
அனுமதிக்கபபடடு சிகி்சமச ்பறவறாம. எனது 
சிகி்சமச காலத்தில கிடடைதடடை இரண்டு மாதம 
ஓயவு எடுக்க வ்வண்டிய சூழல ஏறபடடைது. 
அபவபாது படித்த பல புத்தகஙகளில ஒரு 
நூமலப பறறிக் குறிபபிடடைாக வ்வண்டும. காரல 
வசகன் எழுதிய காஸ்மாஸ் என்ற நூமல ்வாஙகி 
்வாசித்வதன். அந்த நூல எனக்குக் வகாளகள, 
ந ட ச த் தி ர ங க ள ,  ப ா ல ் ்வ ளி 
மண்டைலம,பிரபஞ்சத்தின் முதல ் ்வடிபபு இம்வ 
பறறி்யலலாம பிரமிக்கத்தக்க முமறயில 
வி ள க் கி ய து .  வ ம லு ம  அ ந் த  நூ ல  
கலிலிவயா,வகாபரநிகஸ்.மடைவகாபராஹி, 
நியூடடைன் வபான்ற விஞ்ஞானிகளின் ்வரலாறமற 
லானியல ்வரலாறவறாடு இமணத்துக் கூறும.  
தறவபாது என்னிடைம இருக்கும பிரதி ஒன்மற 
மீண்டும ்வாசிக்க எண்ணியுளவளன். இந்த நூல 
தான் அறிவியல இயக்கத்தில ஒரு கருத்தாளராக 
மாற எனக்கு முதல படி அமமத்துக் ் காடுத்தது. 
அறிவியல இயக்கம முதன்முதலாக ஐந்து 
நூலகமள ்்வளியிடடைன. அம்வ இயறமக 
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சமுதாயம விஞ்ஞானம, மனிதன் மகத்தான்வன், 
பிரமிடுகளின் நாடடினிவல, சிந்துவின் கமத, 
ொலியிவல ்வானுலா ஆகியம்வ. ்சன்மன 
புக்ஸ் சாரபில பாலாஜி ்்வளியிடடைார. 
அன்மறக்கு  ஐந்து தமலபபுகளில ஸ்மலடு 
படைஙகள உரு்வாக்கபபடடு அ்வறமற அதறகுரிய 
ஒரு ப்ராஜக்டைர மூலமாக படைக்காடசியாகக் 
க ாண் பி ப ப து  ஒ ரு  கு றி ப பி டை த் த க் க 
நடை்வடிக்மகயாக இருந்தது. ப்வர பாயிண்ட 
திமரயிடைல எலலாம இலலாத காலம. ஸ்மலடு 
படைக்காடசியுமரகமள ்்வவ்வ்வறு இடைஙகளில 
்தாடைரந்து நடைத்தி ்வந்வதாம. அதில கிமடைத்த 
அனுப்வஙகள ்மன்வமலும புதிய நூலகமளத் 
வதடி ்வாசிக்கத் தூண்டின. இமதத் ்தாடைரந்து 
வசாவியத் யூனியன் ்்வளியிடடை நூலகள 
என்சிபிஎ்ச மூலமாக ்வாசிக்கக் கிமடைத்தன. 
அதில பல அறிவியல நூலகளும அடைக்கம. 
ஒருபுறம இதுவபான்ற அறிவியல நூலகள, 
்வரலாறறு நூலகள,இலக்கிய நூலகள, மறுபுறம 
கடசியின் தத்து்வாரத்த நூலகள என்று  பர்வலான 
்வமகயில அமமந்த ்வாசிபபுக் கிமடைத்தது. 

அறிவியல இயக்கத்தின்  உஙகள து்வக்க கால 
்சயலபாடுகமள கூறினீரகள. அதறகுப பின் 
உஙகள ்சயலபாடுகள எவ்்வாறு அமமந்தன? 
இந்தக் வகளவிமய ஏன் வகடகிவறன் என்றால 
எண்பதுகளின் இறுதிப பகுதிதான் வசாசலிச 
அமமபபு ்பரும பின்னமடைவுகளுடைன் 
வீழ்சசியமடைந்தது .  அபவபாது உஙகள 
மனநிமலயும ்சயலபாடுகளும எவ்்வாறு 
அமமந்தன?

அதறகு முன் சில வி்ஷயஙகமளக் குறிபபிடை 
விருமபுகிவறன். எண்பதுகளின் இறுதியில கடசி 
எனக்குப புதிய ்பாறுபபுகமளக் ்காடுத்தது. 
குறிபபாக  மா்வடடை அளவில பணியாறறும 
்பாறுபபு ்காடுக்கபபடடைது.  அதன் 
அடிபபமடையில மா்வடடைத்தின் பல இடைஙகளில, 
மாரக்சியத்தின் அடிபபமடைக் வகாடபாடுகமளயும, 
தத்து்வத்மதயும,கடசியின் ்வரலாறமறயும, மனித 
குல ்வரலாறமறயும ஆசிரியராக்ச ்சன்று 
்வகுபபு எடுத்து ்வந்வதன்.  இதனால எனக்கு 
வமலும பல நூலகமள வதடிப படிபபதறகான 
வதம்வ எழுந்தது. ்தாடைரந்து பகுபபுகள 
நடைத்து்வதறகு்ச ்சன்று ்வந்த நான் பலவ்வறு 
தமல்வரகள நடைத்தும ்வகுபபுகளிலும, வபரம்வக் 
கூடடைஙகளிலும கலந்து  ் காளவ்வன். அபவபாது 

வசாசலிசம குறித்தும,வசாவியத் யூனியன் 
குறித்தும அ்வரகள கூறு்வது மிகவும உறசாகம 
ஊடடு்வதாக இருக்கும. எண்பதுகளின் 
து்வக்கத்தில வசாசலிசத்திறகான எதிரபபு  
வபாலந்து நாடடிலதான் து்வஙகியது.

கடசி ்வகுபபுகளில சமூக அமமபபுகமளப 
பறறிக் கூறுமவபாது புராதனப ்பாதுவுடைமம்ச 
சமூகம, அடிமம்ச சமூகம, நில உடைமம்ச 
சமூகம, முதலாளித்து்வ சமூகம, வசாசலிசமூகம, 
இறுதியாகக் கமயூனிசம என்று ்வரிமசபபடுத்திக் 
கூறு்வாரகள. எனவ்வ முன்வனறிய ஒரு வசாசலிச 
சமூகம  எக் க ா ரணத்மதக்  ்க ாண்டும 
முதலாளித்து்வத்திறகுத் திருமபாது என்று 
கூறு்வாரகள. வமலும வசாவியத் சமூகம எந்தக் 
குமறகளுமறற மிகவும திருபதிதரக் கூடிய 
பலவ்வறு வதசிய இனஙகளின் ஒறறுமம மிகுந்த 
ஒரு ஒன்றியமாகத் வதான்றியது. ஆனாலநிகழந்தவதா 
வ்வறு. முதலில கிழக்கு ்ஜரமனியின் ்பரலின்  
சு்வர 1989ல உமடைக்கபபடடைது. வசாசலிசத்தின் 
மீது விழுந்த முதல அடி அதுதான். ்தாடைரந்து 
கிழக்கு ஐவராபபாவின் ஒவ்்்வாரு நாடைாக 
அஙகிருக்கும அரசுகள வீழந்து வசாசலிச முகாம 
்வரலாறறின் மிகப்பரிய சரிவுகமள்ச சந்தித்தது. 
1991ல வசாவியத் யூனியன் சிதறியது. இது 
மா்பரும வீழ்சசி . கடைந்த நூறறாண்டில 
உலகின் ்வரலாறறுப வபாக்கில ்பரும 
மாறறஙகமள உரு்வாக்கிய வசாவியத் யூனியனுக்கு 
எதிரான ஒரு ்பரும நிகழவு. இ்தலலாம 
கமயூனிஸ்டைாக இருந்த எனக்கு மனதளவில 
மிகப ் பரிய பாதிபபுகமள உரு்வாக்கியது. பல 
நாடகள இது குறித்து சிந்தித்து யாரிடைமும 
எதுவும வபசாமல நாடகள கழிந்தது. ் தாடைரந்து 
கடசி பல விளக்கஙகமள ்காடுத்தது . இந்த 
விளக்கஙகளில சில சறறுத் ்தமமபக் 
் க ா டு த் த ன ்வ ா யினும  முழும ம ய ா க 
மன்சவ ச ா ரவிலிருந்து ்்வளி்வந்தத ாகக் 
கூறமுடியாது. அது்வமரக்கும நான் படித்தம்வ  
பலவும வகளவிக்குளளாயின. எனவ்வ ் தாடைரந்து 
வசாசலிசத்தின் வீழ்சசி குறித்து சிந்திக்கத் 
்தாடைஙகிவனன். சில மாரக்சிய அறிஞரகளின் 
கடடுமரகளில விளக்கம வதடிவனன். ஆனால 
இந்தக் கடடைத்திலும  மாரக்சியத்தின் மீது 
எனக்கு இருந்த அமசக்க முடியாத நமபிக்மகயும 
, இயக்கத்தின் மீதான  பிடிபபும சறறும 
தளரவிலமல இதுதான் அபவபாது நான் இருந்த 
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நிமல. இ்சசூழலில 2000 ம ஆண்டில நான் 
் ம ாழி  ் ப ய ர த் து  ச வு த்  வி்ஷன ால 
்்வளியிடைபபடடை அயஜாஸ் அகமதின் 
கடடுமரகள எனக்கு வசாசலிசத்தின் சாதமனகள 
குறித்துஅளித்தன. அதில ஓரிடைத்தில அ்வர 
கூறுமவபாது வமறகு ஐவராபபாவில ்வளரந்து்வரும 
கமயூனிஸ்ட கடசிகமளப பின்னுக்குத் தளள பல 
நாடுகள வசமநல அரசுகளாக தஙகமள மாறறிக் 
்காண்டைன. ்தாழிலாளரகளுக்கான ஊதியம 
உயரந்தது. பணி்சசூழல மாறியது. ஒரு ்வமகயில 
வசாசலிசத்தால பலனமடைந்த்வரகள அஙகுளள 
்தாழிலாளரகளதான் என்று கூறுகிறார.

நான் மூன்று முமற ஐவராபபாவின் சில 
நாடுகளுக்கு்ச ் சன்றிருந்த வபாது பாரத்த்வறமற 
இத்வதாடு ஒபபிடை விருமபுகிவறன். அஙகுளள 
அரசுகள இது்வமரயில அஙகு பல நாடுகள 
வசமநல அரசுகள என்பதிலிருந்து முழுமமயாக 
மாறவிலமல. ் தாழிலாளரகள குமறந்த வநரவம 
வ்வமல ்சயகிறாரகள. ஒபபீடடைளவில மக்கள 
மகிழ்சசியுடைன் ்வாழகிறாரகள. குழந்மதகளின் 
கலவி சிறபபாக உளளது. அரசுகள கலவிக்காக 
அதிகம ்சலவிடுகின்றன. இன்னும இது 
வபான்ற பலவும முதலாளித்து்வ வமறகு 
ஐவராபபிய நாடுகளின் மக்களுக்கு ஒரு ்வமகயில 
"கமயூனிசம எனும பூதம" அளித்த பலன்கள.

என் மகன் ் ஜரமனியில குடியிருந்த அடுக்கு 
மாடிக்குயிருபபுக்கு எதிர வீடடில சுமார எழுபது 
்வயதுப ்பண்மணி குடியிருந்தார. வீடடில 
இருபப்வரகள அ்வரிடைம வபசிக் ்காண்டிருந்த 
வபாது அ்வர கிழக்கு ்ஜரமனியில ்வசித்த்வர 
என்பது ்தரிந்தது. அ்வருமடைய தந்மத 
அக்காலத்தில எழுதபபடிக்கத் ்தரியாத்வர 
என்றும, தான் ஒரு வசாசலிசநாடடில 
்வாழந்ததாவலவய முமன்வர படடைம ்பறறு 
வ்வமல ்சயய முடிந்தது என்று கூறினார. 
கடடைாயமாக  ஒரு மாதம விடுமுமற 
அளிக்கபபடடு கிழக்கு ஐவராபபிய நாடுகளுக்கு 
சுறறுபபயணம ்சயய ஏறபாடு ்சய்வாரகள 
என்றும கூறியிருக்கிறார. இந்த வநரத்தில 
நாஙகள சுறறுப பயணமாக முன்னாள 
யூவகாஸ்லாவிய நாடடிலிருந்து பிரிந்த ஒரு 
நாடைான ஸ்வலாவினியாவின் தமலநகர 
லூபலியானா ் சன்றிருந்தமதப பறறிக் குறிபபிடை 
விருமபுகிவறன். ஒரிடைத்தில அஙகு பணியிலிருந்து 

ஓயவு ்பறற இரு ்பண் ஆசிரியரகமள்ச 
ச ந் தி த் வ த ா ம .  அ்வ ர களிடைம  வ ப சி க் 
்காண்டிருந்வதாம. அபவபாது இதறகு முந்மதய 
வசாசலிச ஆடசிமயப பறறிக் வகடவடைாம. 
யூவகாஸ்லாவியாவில வசாசலிசம சிறபபாகவ்வ 
இருந்தது என்றும மாறறம ்வந்தால பாலும 
வதனும ஓடும என்றாரகள. ஆனால இபவபாது 
எஙகள பண்மலலாம டைான்யூப நதியில 
்ஜரமனிக்கு அடித்துக் ்காண்டு வபாகிறது 
என்றனர. ஒரு டைாக்சி ஓடடுநரும முந்மதய 
ஆடசிவய சிறபபாக இருந்தது என்றார. அஙகு 
நாஙகள ஒரு புத்தகக்கமடைக்கு்ச ்சன்வறாம. 
அஙகிருக்கும ஏராளமான நூலகள அபவபாது 
ஆஙகிலத்தில 

்்வளி்வந்தம்வ. ஸ்வலாவினிய ்மாழியில 
் ம ாழி் ப ய ர க் க ப படடைம்வ .  மூன்று 
லடசத்திறகும குமற்வான மக்கள ்தாமக 
்காண்டை ஓர ஊரில அவ்்வளவு ்பரிய 
புத்தகக்கமடை. புகழ ் பறற எழுத்தாளர ஜிவஜக் 
பிறந்து ்வாழும ஊரலல்வா? ம.... எஙவகவயா 
்வந்து விடவடைன்.

அதன் பிறகு என்ன நிகழந்தது?

்வழக்கமான ்வாசிபபுகளும, ஏறகனவ்வ 
அறிவியல அரஙகிலும, அரசியல அரஙகிலுமான 
எ ன் பணி க ள  ் த ா டை ர ந் த ன .  இ ங கு 
் த ாண்ணூறு களின்  ் த ா டை க் க த் தி ல 
்தாடைஙகபபடடை அறி்்வாளி இயக்கத்தின் 
்சயலபாடுகள பறறிக் கூற  வ்வண்டும. 
இதுஅறிவியல இயக்கத்தின் முன்  முயறசியால 
்தாடைஙகபபடடை இயக்கம. அரசின் ஆதரவுடைன் 
பல மா்வடடைஙகளில முழு எழுத்தறிம்வ 
மக்களிடைம ்காண்டு ்சலலும வநாக்கத்துடைன் 
அறி்்வாளி இயக்கம ்சயலபடடைது . 
அறி்்வாளித் ் தாண்டைரகள வதரவு ் சயயபபடடு 
அ்வரகளுக்கு பயிறசிகள அளிக்கபபடடைன. 
இத்தமகய பயிறசி முகாமகளில நானும மறற 
வ த ா ழ ர க ளு ம  ப யி ற சி ய ா ள ர க ள ா க 
பங்கடுத்வதாம. அ்வறறில கருத்துமரகள, 
பாடைலகள, நாடைகப பயிறசிகள நமடை்பறும. 
என்னுடைன் எனது இமணயரும ஆர்வத்துடைன் 
பஙவகறறார. மா்வடடைத்தின் பலவ்வறு பகுதிகளில 
நமடை்பறற, கமல நிகழ்சசிக்கான தயாரிபபுகள, 
கமலப பயணஙகள ஆகிய்வறறில எஙகமள 
இமணத்துக் ்காண்வடைாம. அபவபாது 



29புதிய புத்தகம் பேசுது | நவம்ேர், 2020

அறி்்வாளியில  மிக்சசிறந்த எழுத்தாளரகளின் 
பமடைபபுகள மிக எளிமமயாக மறுஆக்கம 
்சயயபபடடு மக்களிடைம சிறுநூலகள ்வடிவில  
்காண்டு ் சலலபபடடைன. வசலம மா்வடடைத்தில 
இ்வறமற ஆயிரக்கணக்கில மக்களிடைம ் காண்டு 
்சன்வறாம.

மக்களிடைம புத்தகஙகமளக் ்காண்டு 
வசரக்கும பணியில கிமடைத்த அனுப்வஙகமளப 
பின்னர புத்தகஙகமள ஏவதனும ஓரிடைத்தில 
ம்வத்து விறபமன ்சயயும இயக்கமாகத் 
்தாடைஙகிவனாம. குறிபபாக வசலம மத்திய 
வபருந்து நிமலயத்தில விறபமன நமடை்பறும. 
அபவபாது மக்கள ஆர்வத்துடைன் புத்தகஙகமள 
்வாஙகி்ச ்சல்வாரகள. பிறகு கமடைக்கு ்வந்த 
்வாசக ரகள சிலர அமதக் 
குறிபபிடடிருக்கிறாரகள.

நீஙகள கடசி நடைத்தும 
்வகுபபுகளுக்கு ஆசிரியராக்ச 
் ச ல ்வ த ா க க் 
குறிபபிடடிருந்தீரகள .  ஓர 
ஆ சி ரி ய ர  எ ன் ப ்வ ர 
்வ ா சி ப ப ்வ ர ா க வு ம , 
மாண்வரகமளயும ்வாசிக்க்ச 
்சயப்வராக இருக்க வ்வண்டும. 
இரு்வரும கறறுக் ் காளப்வரகவள. 
இது அரசியல பளளிக்கும 
்பாருந்தும. இதில உஙகள 
அனுப்வஙகமளப பகிரந்து 
்காளள முடியுமா?

் ச ய ல ப ா ட ம டை யு ம , 
தத்து்வத்மதயும ஒன்றிலிருந்து 
பிரிக்க முடியாது என்கிறது மாரக்சியம. களத்தில 
்சயலபடும வதாழரகள பலர ்வகுபபுகளில 
கலந்து ்காளள ்வருகிறாரகள. ஆசிரியர 
அ்வரகளிடைம ஏவதா ஒரு குறிபபிடடை ் பாருளில 
வ ப சு கி ற ா ர  அ ்வ ர களு க் கு  த ங களின் 
்சயலபாடுகவளாடு இது  ஏவதா ஒரு ்வமகயில 
்பாருந்தும ்வமகயில இருந்தாலதான் அந்த 
்வகுபபு பயன்படும மறறபடி எவ்்வளவு 
சு்வாரசியமாக வபசினாலும ஒரு கமத வகடகின்ற 
உணரம்வத்தான் தரும என்பது என் தனிபபடடை 
அனுப்வம. கடைந்த முபபது ஆண்டுகளுக்கு 
வமலாக நூறறுக்கணக்கான ்வகுபபுகளுக்கு்ச 
்சன்றிருக்கிவறன். என் அனுப்வத்தில இன்னும 

்சயலபாடமடையும தத்து்வத்மதயும ஓர 
அரசியல ்வகுபபில இமணக்க வ்வண்டிய 
வதம்வ இருக்கிறது என்வற நிமனக்கிவறன். ஒரு 
குறிபபிடடை பகுதியில இருந்து ்வரக்கூடிய 
வதாழரகளிடைம வபசக்கூடிய ஆசிரியர அந்த 
குறிபபிடடை பகுதிகமளப பறறிய தக்வலகவளாடு 
்வர வ்வண்டும. அப்பாழுதுதான் தான் கூறும 
க ரு த்து கமள  அ்வ ர களின்  ்வ ா ழ க்ம க 
நமடைமுமறகவளாடு ஒருஙகிமணக்க முடியும. 
வமலும ்வகுபபில கூறபபடடை கருத்துகமள 
்வந்திருபப்வரகள அ்வரகள ்சயலாறறும 
இடைத்திறகு்ச ்சன்று ்பாருத்திப பாரத்து 
மீண்டும ்வந்து ்வகுபபில வி்வாதிக்கும ஒரு 
முமற உரு்வாக்கபபடுதல நலலது. அதுவ்வ 
்சயலபாடமடையும தத்து்வத்மதயும இமணக்கும 

முமற என்மனப ் பாறுத்த்வமரயில ஏராளமான 
்வகுபபுகளுக்கு்ச ்சன்று ்வந்த ்வமகயில நான் 
ஏராளமான நூலகமள ்வாசிக்கும வதம்வ 
ஏறபடடைது. அதன்மூலம எனக்கு கிமடைத்த 
அறிம்வ என்னால இயன்ற அளவுக்கு 
்வகுபபுகளில பயன்படுத்தியிருக்கிவறன். நானும 
வதாழரகளிடைம கறறுக் ்காண்டிருக்கிவறன். 
ஆனால தறவபாது அரசியல கலவி முமறயில 
மாறறத்திறகான வதம்வ இருக்கிறது என்வற 
கருதுகிவறன். இ்தலலாம நமடைமுமற 
சாத்தியமா என்ற வகளவி எழலாம; முயறசி 
்சயதால நி்சசயம சாத்தியமாகும.
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புத்தக ்வாசிபமபப ்பாறுத்த ்வமரயில 
இடைதுசாரி நூலகமள ் ்வளியிடும பதிபபகஙகள 
முன்மப விடை அதிகம. இது ஒரு ்வமகயில 
வதாழரகள ்வாசிக்க நூலகமள ்வாஙகு்வதாலதாவன 
சாத்தியமாகி இருக்கிறது? ஆனால நூலகளின் 
எண்ணிக்மக அமனத்மதயும வதாழரகள  
்வாஙகு்வதில சிரமத்மத ஏறபடுத்தி இருக்கிறது. 
அதனால படிபபகஙகள மூலம இந்த நூலகமள 
்வாஙகி்ச ் சன்று அஙவக கூடடைாகப படிபபதறகு 
்வாயபபுகமள உரு்வாக்க வ்வண்டிய வதம்வ 
இருக்கிறது .   ஆனால  புத்த கஙகமள 
்வாஙகு்வவதாடு பணி முடிந்து விடு்வதிலமல. 
இந்தப புத்தகஙகள ்சன்று வசரும இடைத்தில 
அ்வறமற ்வாசிபபதும வி்வாதிபபதுமான மிக 
முக்கியமான அந்தப பணிமய இயக்கம 
முன்்னடுக்கவ்வண்டும. 

அறிவியல இயக்கத்தில நீஙகள ஒரு 
குறிபபிடைத்தக்க கருத்தாளர என்பது ்தரியும. 
அதில குறிபபாக பரிணாமம சாரந்த உஙகள 
கருத்துமரகள குறிபபிடைத்தக்கம்வ.இதறகுப 
பிரத்வயகமான காரணஙகள இருக்கின்றன்வா? 

சிறு்வயதிலிருந்வத எனக்கு இயறமக மீதும 
உயிரினஙகள மீதும அள்வறற ஆர்வம. 
அதனாலதான் விலஙகியல படிக்க விருமபிவனன். 
இப்பாழுதும வநரம கிமடைத்தால குடுமபத்துடைன் 
ஏவதனும ஒரு ்வனப பகுதிக்கு்ச ்சல்வது 
்வழக்கம. இயறமக மீது ்காண்டை இந்த 
ஆர்வம, அமத உறறு வநாக்கத் ்தாடைஙகியது. 
இந்த இயறமக எவ்்வாறு வதான்றியது,உயிரினஙகள 
எவ்்வாறு வதான்றின என்ற வகளவி எனக்குள 
பல காலமாக இருந்து ்வந்தது. அமத பரிணாமக் 
வகாடபாடமடை வமலும வமலும படித்துப 
புரிந்து ்காண்டைாலதான் அறிந்து ்காளள 
முடியும என்று நிமனத்வதன். எனவ்வ இது 
குறித்து ஏராளமான நூலகமள ்வாஙகி ்வாசிக்கத் 
து ்வ ங கி வ ன ன் .  இ ன் னு ம  ்வ ா சி க் க 
ம்வத்திருக்கிவறன்.  இந்த உலகில மனிதரகளாகிய 
நாம எபபடி ்வந்வதாம எஙகிருந்து ்வந்வதாம 
இந்தக் வகளவிகளுக்்கலலாம விமடைகள 
வதடுமஒரு முயறசி எனக்குள இருந்தது . அந்த 
ஆர்வத்தாலதான்  பல இடைஙகளில நான் 
கறற்வறமற வபசத் ்தாடைஙகிவனன்.  எனவ்வ 
நான் இமதபபறறி மிக அதிகமான விளக்க உமர 
ஆறறும ஒரு கருத்தாளராக படிபபடியாக 
மாறிவனன். கடசி அமமபபுகளிலும அதன் மறற 

அரஙகஙகளிலும என்மன இந்தக் குறிபபிடடை 
தமலபபில ்வகுபபு நடைத்து்வதறகு அமழபபாரகள. 
அறிவியலில மாறறஙகள நிகழந்து ்காண்வடை 
இருக்கும.  இந்த மாறறஙகமள எலலாம நான் 
்தாடைரந்து க்வனித்து ்வந்வதன். அ்வறமறப 
பறறி ்தாடைரந்து ்வாசித்வதன். அதனாலதான் 
பாரதி புத்தகாலயம ்்வளியிடடை எங்கலஸ் 
எழுதிய மனிதக்குரஙகிலிருந்து மனிதன் வதான்றிய 
இமடைநிமலப படியில உமழபபின் பாத்திரம 
என்கிற நூலுக்கு  ஒரு முன்னுமர எழுத 
முடிந்தது. வமலுமநிகழந்துளள சில மாறறஙகள  
இன்மறக்கு அந்த முன்னுமரமய இன்னும சறறு 
வமமபடுத்த வ்வண்டிய வதம்வமய உரு்வாக்கி 
இருக்கின்றன. 

இபவபாது உஙகளிடைம ஒரு வகளவி : நீஙகள 
ஒரு நூலுக்கு முன்னுமர எழுதியதாகக் 
கூறினீரகள.ஆனால இவ்்வளவு ்வாசிபபு உளள 
நீஙகள ஏன் அதிகம எழுது்வதிலமல?

இது ஒரு நலல வகளவிதான். நான் 
்தாடைக்கத்தில மாரக்சிஸ்ட பத்திரிமகயில சில 
கடடுமரகள எழுதியுளவளன். பின்னர சில 
சி ற றி த ழ க ளி லு ம  எ ழு தி யு ள வ ள ன் . 
இ ரண்டைாயி ர த் தில  ்்வளியிடைபபடடை  
புரடசிகளின் நூறறாண்டு என்கிற நூமல ் மாழி 
்பயரத்தமதக் குறிபபிடடுளவளன். அதுவபால 
சமீபத்தில கூடை தமிழ இந்துவில இரண்டு 
அறிவியல கடடுமரகள எழுதியுளவளன். இந்தக் 
வகாவிட காலத்தில ஒரு சிறு கமத கூடை 
எழுதிவனன். சில வதாழரகளுக்கும  அனுபபி 
ம்வத்வதன். சில சிறிய விமரசனஙகளுடைன் 
நன்ற ா க  இருபப த ா க க்  கூறினா ர கள . 
இம்வ்யலலாம வபாதுமா என்று வகடடைால 
நி்சசயமாகப வபாதாது என்று ் தரியும. என்மனப 
்பாறுத்த்வமரயில எனக்கு ்வாசிபபதிலும 
்வாசிபபமதப பகிரந்து ் காள்வதிலும  இருக்கிற 
விருபபம எழுது்வதில ்வரு்வதிலமல. இது 
ஒரு்வமகயில வசாமவபறித்தனமாகவும 
இருக்கக்கூடும. ஆனாலும எனக்கு எழுது்வதறகு 
ஒரு பணிமய ்காடுத்தாலநி்சசயமாக அமத்ச 
்சயது விடுவ்வன். அந்த ்வமகயிலதான் புத்தகம 
வபசுது இதழுக்கும கூடை சில கடடுமரகமள 
நான் எழுதியிருக்கிவறன்.

எந்த ஒரு தீவிர ்வாசகருக்கும மனதில 
குறிபபிடைத்தக்க அளவில தாக்கஙகமளயும, 
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்வாசிபபில புதிய வகாணஙகமளயும உரு்வாக்கிய 
நூலகள இருக்கும. அபபடிபபடடை நூலகமள 
நீஙகள கூற முடியுமா?

கடைந்த பத்தாண்டுகளின் ்வாசிபபில நான் பல 
நூலகமள ்வாசித்ததுண்டு. அதில என்மன 
உணரவுபூர்வமாக மிகவும பாதித்த நூல ஒன்மறக் 
குறிபபிடை வ்வண்டு்மன்றால வமரி வகபரியல 
எழுதிய லவ் அண்ட வகபபிடடைல என்னும 
நூமலக் கூறலாம. இந்த நூல மாரக்ஸ், ் ஜன்னி 
ஆகிவயாரது குடுமபத்மத்ச சுறறி பின்னபபடடை 
ஒரு நூல. அது ்்வறும குடுமப உறவுகமள 
மமயபபடுத்தி எழுதபபடடை நூலமடடுமலல. 
மாரக்சுக்கும, எங்கலசுக்குமான உறவு,அ்வரகள 
இமணந்து ்சயத புரடசிகரமான Iஅரசியல 
நடை்வடிக்மககள, எழுதிய நூலகள ஆகிய்வறறின் 
்வரலாறறுப பின்னணிமய வி்வரிக்கிறது. 
அத்துடைன் முக்கியமாக மாரக்ஸின்  முக்கியமான 
நூலான மூலதனத்மத அ்வர எழுதிய அ்வரது 
கடுமமயான உமழபபின் ்வரலாறமற 
எடுத்துக்கூறுகிறது. மாரக்ஸ் குடுமபத்தின் 
்வறுமம, அதனால நிகழந்த வசாகஙகள 
ஆகிய்வறமற ஒரு வசாகமான வி்வரிபபுடைன் ஒரு 
நா்வமலப வபால, வநரில பாரபபது வபால 
எழுதியுளளார வமரி வகபரியல. இமதப படித்து 
முடித்த பின் மாரக்ஸ் குடுமபத்தில நானும 
ஒரு்வனாக ஐக்கியமாகி விடவடைன். நூல 
2011இல ்்வளி்வந்தது. 2012ல ஆ்மரிக்கா 
்சன்றிருந்த ஒரு வதாழர ்வாஙகி ்வந்து ் காடுத்த 
வபாது நிதானமாகப படிக்கத் ்தாடைஙகிவனன். 
2013ல என் மகனும, மருமகளும அ்வரகள 
தஙகியிருந்த பாரீசுக்கு அமழத்த வபாது என் 
மகளுடைன் ்சன்றிருந்வதன். பாரீஸ் நகமர 
சுறறிப பாரத்த வநரம வபாக , விடடை 
இ டை த் தி லி ரு ந் து  மீ ண் டு ம  ப டி க் க த் 
்தாடைஙகிவனன். அபவபாது எனக்கு ஒரு 
வித்தியாசமான அனுப்வம நிகழந்தது. 

பாரீசில உலகப புகழ்பறற லூர எனும 
அருஙகாடசியகம உளளது. அதன் அருகில 
டூலரிஸ் என்று அமழக்கபபடும ஒரு பூஙகா 
உளளது. அஙகிருந்த நாடகளில வீடடிறகு 
அருகில இருந்த அந்தப பூஙகாவில ்சன்று 
இந்த நூமல ்வாசிபபது எனக்கு மகிழ்சசிகரமான 
அனுப்வமாக இருந்தது. அஙகு நான் ஒரு நாள 
்வாசிக்கத் ்தாடைஙகியவபாது  பாரீசில 
இரண்டைா்வது அகிலம ்தாடைஙகிய பகுதிமயப 

படித்துக்்காண்டிருந்வதன். அந்த அகிலம 
மிகவும முக்கியத்து்வம ்வாயந்தது. பி்ரஞ்சுப 
புரடசிமய குறிக்கும நூறறாண்மடைக் குறிக்கும 
ஆண்டில அது நமடை்பறற ஜுமல 14ம நாள 
அகிலம  ்தாடைஙகியது. அந்த மாநாடடிறகு 
்வழிகாடடிய எங்கலஸ் சில காரணஙகளால 
கல ந்து் க ாளளவிலமல .  ம ா ந ாடடின் 
நடை்வடிக்மககமள லண்டைனில இருந்து 
வகடடைறிந்து ்காண்டிருந்தார. அந்த மாநாடு 
மிகப்பரும ்்வறறிமயப ்பறறது. அவத 
நாளிலதான் உலகப புகழ்பறற ஈிஃபில டை்வர 
நிரமாணிக்கபபடடைது. 

இந்த மாநாடடிலதான் வம தினம உலகத் 
்தாழிலாளர  தினமாக அறிவிக்கபபடடு 1890 
வம 1 முதல வம தினமாகக் ்காண்டைாடைபபடை 
வ்வண்டும என்று அமறகூ்வல விடுக்கபபடடைது. 
இத்தமகய ்வரலாறறுப பின்னணிமய நான்  
்வாசித்துக் ்காண்டிருந்த  அக் கணத்தில நான் 
அமரந்திருந்த இடைத்திலிருந்து சறவற அருகில 
இருந்த காவர டு வநாட என்கிற இடைத்திலதான் 
்வரலாறறுப புகழ ்பறற அந்த அகிலம 
நமடை்பறறுளளது எனக்குள ஒரு சிலிரபமப 
உரு்வாக்கியது. அந்த  காவரடுவநாட தமிழரகள 
குறிபபாக இலஙமகத் தமிழரகள மிகவும 
அதிகமாக ்வசிக்கும பகுதியாக இபவபாது  
மாறிவிடடைது. அஙகு பல கமடைகளின்அறிவிபபு
பபலமககளிலதமிழப்பயரகளஇருபபமதப 
பாரக்க முடிந்தது.
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தற்சயலாக நமடை்பறற சமப்வம என்றாலும 
அது இன்றும மறக்க முடியாத அனுப்வம. இந்த 
நூமல்ச சுறறி எனது ்வாசிபபு அனுப்வஙகள 
வமன்வமலும விரி்வமடைந்தன என்றுதான் 
்சாலல வ்வண்டும. மாரக்சின் பலவ்வறு 
பமடைபபுகமள நான் அக் காலத்தில அ்வர 
்வாழந்த ்வாழக்மகயின் ்வரலாறறு்ச சூழலில 
பாரக்கத் ்தாடைஙகிவனன். புத்தகம வபசுது 
இதழில பாரதி புத்தகாலயம ்்வளியிடடை ஒரு 
்தாகுதியிலிருந்து 1852ல மாரக்ஸ் எழுதிய "லுயீ 
வபானபாரடடின் பதி்னடடைாம புரூவமர" 
என்ற நூமல அறிமுகம ்சயது எழுதிவனன். 
அந்த நூல எழுதபபடடை பின்னணிமய இந்த 
நூலில வதடிவனன். வமாஹ்ர என்று அ்வரது 
வீடடில குழந்மதகள உடபடை அமன்வராலும 
அமழக்கபபடும மாரக்ஸ் முதுகில அ்வரது மகன் 
யாமனமயப வபால த்வழ்ச ்சாலலி ச்வாரி 
்சய்வான். இபபடிக் குழந்மதகளுடைன் 
விமளயாடிக்்காண்வடை மற்றாருபுறம இந்த 
நூமல எழுதியிருக்கிறார மாரக்ஸ்.  இந்த 
நூமலத் ்தாடைரந்து மாரக்சின் மூன்றா்வது 
மகளான எலனார மாரக்சின் ்வாழக்மக ்வரலாறறு 
நூமலயும ்வாசித்வதன். மாரக்சின் மூலதனத்தின் 
மூன்றா்வது பகுதிமய உரு்வாக்கு்வதில கடும 
உமழபமப ்சலுத்திய்வர எலனார. மாரக்ஸ் 
தன்னுமடைய மகளகமளப பறறி கூறும ் பாழுது 
முதல மகளான ் ஜனிசன் என்மனப வபான்ற்வள. 
ஆனால என் மூன்றா்வது மகளான டைஸ்ஸி 
நாவனதான் என்று கூறு்வார. டைஸ்ஸி என்பது 
குடுமபத்தில அ்வரது ்சலலப ்பயர. அ்வரது 
்நருஙகிய நண்பர ் பரனாரட ்ஷா. எலனாரின் 
மரணம ஒரு மா்பரும வசாகம. அ்வரது 
கண்வன் ஏவ்லினின் வமாசமான நடை்வடிக்மககளும 
துவராகமும அ்வரது தற்காமலயில முடிந்தது. 
அ்வரது மரணத்தில ஏவ்லின் சந்வதகமும 
இருந்தது.இரண்டைா்வது மருமகன் லிஃபாரவகயும, 
மகள லாராவும அவதவபான்று தற்காமல 
்சயது ்காண்டைனர. அ்வரகளது மிகப ்பரிய 
இறுதி ஊர்வலத்தில ் லனின் கலந்து ் காண்டைார. 
முதல மகள ்ஜனிசன் மாரக்ஸ் ்வாழந்த 
காலத்திவலவய புறறுவநாயால மரணம 
அமடைந்தார. ஏறகனவ்வ ஒரு்வருக்்காரு்வர 
அள்வறற காதல ் காண்டை மமனவி ் ஜன்னியின் 
மரணமும, மகளின் மரணமும மாரக்மச அ்வரது 
இறுதி முடிம்வ வநாக்கித் தளளின. மாரக்சின் 

மூன்று மகளகளும மிகத் துன்பமான இறுதி 
முடிம்வ எடடினர. பாலம ்வாசகர சந்திபபில 
மாரக்ஸ் 200ஐ முன்னிடடு 2018ல இந்த நூமல 
அறிமுகம ்சயவதன். அதில ஒரு காடசி. 

1883 மார்ச 13ம நாள ்வழக்கம வபால எங
்கலஸ்குமடைமயஆடடியபடிமா ர க்சின் 
வீடடிறகு அ்வவராடு அள்வளா்ச ்சலகிறார. 
மாரக்சின் வீடடில அ்வமரக் க்வனித்துக் 
்காளளும ்ெலன் ்டைமூத் கதம்வத் திறந்து 
எங்கலமச ்வரவ்வறகிறார. இரு்வரும மாரக்சின் 
அமறக்கு்ச ்சலகிறாரகள. புத்தகத்தின் இந்தப 
பகுதிமயப பறறிக் கூற்வருமகயில நானும அந்த 
அமறக்குள இருபபதாக உணரந்து அந்தக் 
காடசிமய தத்ரூபமாக என் மனக்கண்ணில 
பாரத்வதன். மாரக்ஸ் அ்வரது நாறகாலியிலஉட
க ா ர ந் த நிமலயி வ ல வ ய  தனது  இறுதி 
மூ ்ச ம ச நி று த் தி யி ரு ந் த ா ர .  கண் களி ல 
்பாஙகுமநீவராடு, ்தாண்மடை அமடைத்தது. 
வபச முடியவிலமல. யாவரா குடிக்கத் தண்ணீர 
்காடுத்தாரகள.தன் நிமலக்கு ்வர்ச சில 
நிமிடைஙகள ஆயிறறு.

இந்த நூல வமலும பல நூலகமளத் வதடை்ச 
்சயதது எங்கலஸ் இருநூறா்வது நூறறாண்டு 
விழாம்வ முன்னிடடு அ்வருமடைய ்வாழக்மக 
்வரலாறமற விளக்கும மாரக்ஸ்'ஸ் ் ஜனரல,மிஸஸ் 
எங்கலஸ் ஆகிய நூலகமளப படிபபதறகாக 
ம்வத்திருக்கிவறன் 

நான் என் இமணயருடைன் 2014ல ஐவராபபியப 
பயணம வமற்காண்டைவபாது பிரஸ்ஸலஸ் 
நகருக்கு்ச ்சன்றிருந்வதாம. அந்நகரின் 
முக்கியமான சதுக்கத்தில வொடடைல ஸ்்வான் 
இருக்கிறது. அஙகு அணி கிளரப பலமகயில 
ம ா ர க்ஸ்  அஙகு  ்வ ந் து  ் சன் றம த ப 
பதித்திருக்கிறாரகள. எனக்கு  அந்த்ச சதுக்கத்தில 
1848ல மாரக்சும எங்கலசும இஙவகதான் 
உலாவியபடி கமயூனிஸ்ட அறிக்மக குறித்து 
வி்வாதித்திருபபாரகவளா என்று வதான்றியது. 
பிரஸ்ஸலஸ் நகரில இருந்துதான் அ்வரகள அந்த 
அறிக்மகமயத் தயாரித்தாரகள.          அதுவபால 
ம ா ர க்ஸ்  பிற ந் த  ந க ர ம  ட ரயருக்கு ்ச 
்சன்றிருந்வதாம. அஙகு மாரக்சுக்கு ஓர 
அருஙகாடசியகம அ்வர பிறந்த வீடடிவலவய 
நிறு்வபபடடிருக்கிறது.  பலவ்வறு ்மாழிகளில 
்்வளியிடைபபடடை கமயூனிஸ்ட அறிக்மககள சில 
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இந்திய ்மாழிகள உடபடைஅஙகு காடசிக்கு 
ம்வக்கபபடடிருந்தன.

அதில இடைம்பறறிருந்ததுமகிழ்சசியளித்தது. 
மாரக்ஸின் உண்மமயான மக்யழுத்தில 
அ ்வ ர து  எ ழு த் து க ள  க ா ட சி க் கு 
ம்வக்கபபடடிருந்தன. பகுதி பகுதியாக 
மாரக்ஸின் ்வரலாறு குறிக்கபபடடிருந்தது. அ்வர 
இளம்வயதில த்வழந்து  விமளயாடிய 
இடைஙகமளப பாரக்க முடிந்தது. அ்வரது டரயர 
நகர இளமமக் காலம குறித்த வமரி வகபரியலின் 
வி்வரிபபுகள மனதில ்வந்து வபாயின.

ஐவராபபாவின் பலவ்வறு இடைஙகளுக்குப 
பயணம ் சயதவபாது அந்த இடைஙகள ஏவதா 
ஒரு ்வமகயில இந்த நூலுடைன் என்மனத் 
்தாடைரபு படுத்தின. அபவபாமதய கிழக்கு 
்ஜரமனி ் பரலினில மாரக்ஸ், எஙகலசுக்கு 
நி று ்வ ப ப டடை  பி ர ம ம ாண்டைம ா ன 
சிமலகவளாடு, அஙகு ்பாது மக்களின் 
ப ா ர ம ்வ க் கு  ம ்வ க் க ப ப ட டி ரு ந் த 
இடிக்கபபடடை சு்வரின் மி்சசம மீதிகமளயும 
பாரத்வதாம. இபபடி ஏவதா ஒரு ்வமகயில 
மாரக்ஸ் ்வாழந்த காலத்திலும அதறகுப 
பிந்மதய காலத்திலும மாரக்சுடைன் 
்தாடைரபுபடுத்திக் ்காளள முடிந்தது. 

பிராக் நகரில  நாஙகள இருந்த வநரம 
1968ல ்வாரசா ஒபபந்தப பமடைகள அஙகு 
னுமழந்து ்சக்வகாஸ்வலாவ்வாகியாவின் 
இடைதுசாரி  ஜனநாயக அரமச அகறறி 
மக்கள விருபபத்திறகு மாறாக வ்வவறார 
அரமச நிறுவியமத நிமனவு கூரும ஏவதா 
ஒரு நிகழ்சசி . 1969 வஜன் ் பலாஷ் என்கிற 
ஒரு மாண்வன் இமதக் கண்டித்து 
தனக்குத்தாவன தீ ம்வத்துக் ்காண்டு 
இறந்தான்.அ்வன் நிமன்வாக தியாக தீபம 
ஏறறியுளளாரகள. பல இடைஙகளில நிமன்வகம 
அமமத்துளளாரகள. புமகபபடைக் கண்காடசி 
நடைத்துகிறாரகள. பமழய அமமபமப மநயாண்டி 
்சயது திமரபபடைஙகமளத் திமரயிடுகிறாரகள. 
ம ா ர க் சின்  வ க ாடப ாடு கள  உரு்வ ான 
்வரலாறமறயும, கனவுகமளயும, பின்னர அ்வரது 
வகாடபாடமடை முன்ம்வத்து உரு்வான வசாசலிச 
சமூகத்மதயும,

தறகாலிகமாக அதன் சிமதவுகமளயும 
எண்ணிப பாரத்வதன். மனம காரணஙகமள 

அமச வபாடைத் ்தாடைஙகியது.

இமதப வ ப ால   இத றகு  மு ந்மதய 
பத்தாண்டுகளில என்னுமடைய ்வாசிபமப 
விரி்வாக்கிய நூல என்று நான் முக்கியமாக ஒரு 
நூமலக் குறிபபிடை வ்வண்டு்மன்றால முதலில 
ஆஙகிலத்தில ்வாசித்த வஜரட

டையமண்ட  எழுதிய கன்ஸ்  வஜரமஸ் 
அண்ட ஸ்டீல என்கிற நூல.ஆஙகிலத்தில இது 
்்வளி்வந்தவபாது  மாரக்சிஸ்ட இதழில இந்த 
நூமல நான் அறிமுகம ்சயது எழுதிவனன். 
பின்னால பர்வாெனால ் மாழி்பயரக்கபபடடு 

அந்த நூல ்்வளி்வந்தது. அந்த நூமல 
்மாழி்பயரக்கலாம எனப பரிந்துமர ் சயததில 
எனக்கும ஒரு சிறு பஙகு இருக்கிறது. அந்த 
்வமகயில அந்த நூமலத் ்தாடைரந்து நான் 
மானிடைவியல, ்வரலாறு ,பரிணாமக் வகாடபாடு, 
மரபணுவியல, நிலவியல என்று பலதுமற சாரந்த 
நூலகமள ஆஙகிலத்தில வதடிப பிடித்துப 
படிக்கத் து்வஙகிவனன். எனது ்வாசிபபு புதிய 
த ள த் தி ல  வி ரி ்வ ம டை ந் த து  இ க் க ா ல 
கடடைத்திலதான். 
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இதுவபால எண்பதுகளின் து்வக்கத்தில எனது 
்வாசிபமப விரி்வாக்கக் காரணமாக அமமந்த 
ஒரு நூமல நான் குறிபபிடை வ்வண்டும என்றால  
அது ராகுலசாஙகிருத்யாயன் எழுதிய ்வாலகா 
முதல கஙமக ்வமர எனக் கூறுவ்வன். அந்த 
நூமலத் திருமபத் திருமப ்வாசித்திருக்கிவறன். 
அது மாரக்சிய அடிபபமடையில ்வரலாறறுப 
புரிதமல மிக எளிமமயாக விளக்கும ஒரு நூல. 
இன்றளவும ் பாருத்தபபாடுமடையது. குடுமபம, 
தனி்ச்சாத்து, அரசு என்கிற எங்கலஸ் எழுதிய  
நூமல அடிபபமடையாக ம்வத்து எழுதபபடடை 
அந்த நூலின் பின்னணியில நான் ்வரலாறறுப 
்ப ாருள  முதல்வ ா த  அடிபபமடையில 
அமமந்தபலவ்வறு நூலகமளப படிக்கத் 
்தாடைஙகிவனன். வமலும பல மாரக்சிய 
நூலகமளயும, கடசி ஆ்வணஙகமளயும தீவிரமாக 
்வாசிக்கத் ்தாடைஙகிவனன். இமதப பறறி 
ஏறகனவ்வ குறிபபிடடுளவளன்.

தறவபாது இந்தக் வகாவிட காலத்தில நான் 
்வ ா சி த் த  சில  நூல கமளக்  குறிபபிடை 
வ்வண்டு்மன்றால ்பாருளாதாரம குறித்துத் 
தந்மத மகளுக்கு எழுதிய கடிதம என்கிற 
்வருிஃபாகிஸ் யானிஸ் எழுதிய, எஸ். வி. 
ராஜதுமர அ்வரகளால ்மாழி்பயரக்கபபடடை 
்பாருளாதாரம பறறி என் மகளுக்கு அளித்த 
விளக்கம எனும நூல, இமயத்தின் ்வாழக ்வாழக 
எனும குறுநா்வல.

பி எஸ் கிருஷ்ணன் நீண்டைவபடடியில 
்்வளி்வந்துளள சமூக நீதிக்கான வபாராடடைம 
எனும நூல ஆகிய்வறமறக் கூறலாம. 

ஆஙகிலத்தில டி எம கிருஷ்ணாவின் 
்சபஸ்டியன் அண்ட சன்ஸ் வீரராக்வன் எழுதிய 
ொிஃப எ வடை வகஸ்ட, இண்டிகா (விமரவில 
பாரதி புத்தகாலயம தமிழில ் ்வளியிடைவிருக்கிறது), 
ெவ் டு ஆரக்யூ வித் எ வரசிஸ்ட ஆகிய்வறமறக் 
கூறலாம. இந்த ஆண்டில நான்  படித்த 
புத்தகஙகளில  முறறிலும மாறுபடடைது ஐரீன் 
்பபபர்பரக் என்ப்வர எழுதிய "அ்லக்ஸ் 
அண்ட மீ" என்கிற நூல. இதில அ்லக்ஸ் 
என்பது ஒரு சாமபல நிற ஆபபிரிக்கக் கிளி. 
நூலின் ஆசிரியர அந்த கிளிமயப பல ஆண்டுகள 
ஆயவு்சயத ஆராய்சசியாளர. இ்வரகளுக்கு 
இமடைவய உளள உறம்வ உணர்சசிபபூர்வமாக 
நூலில ஐரீன் முன்ம்வக்கிறார. பறம்வகளுக்கும  

நமமம வபால்ச சிந்திக்கும திறனும, தன் 
உணரவும இருக்கிறதா என்பமத ஆயவு 
்சயகிறார ஐrரீன். அ்லக்ஸ் ஒரு ஆறு ்வயதுக் 
குழந்மதக்குரிய அறிவுடைன் ்சயலபடுகிறது 
என்பமத ஆதாரஙகளுடைன் முன் ம்வக்கிறார. 
அ்லக்ஸ் இறந்தவபாது அந்த்ச ்சயதிமய  
அ ப வ ப ா து  ப த் தி ரி ம க க ளி லு ம 
்தாமலக்காடசியிலும பாரத்த நிமனவு எனக்கு 
இருக்கிறது. பலரும அ்லக்ஸின் மரணத்மத 
மிக முக்கியமாக அன்று குறிபபிடடைமத ஒரு 
்சயதியாக கடைந்து ்சன்று விடவடைன். 
இன்று,அது ஒரு முக்கியமான நிகழவு என்பமத 
இந்த நூல உணரத்தியது. அ்லக்ஸ்ஒரு கிளி 
என்று எளிதாகக் கடைந்து வபாக முடியாது. 
விலஙகுகளுக்கு உளள உணரவுகள, எண்ணஙகள, 
சிந்தமனகள ஆகியம்வ குறித்த ஆயவுகள 
முக்கியம என்பமத அ்லக்ஸ் உணரத்தி்ச 
்சன்றது.

உஙகள மீது தாக்கஙகமள்ச ்சலுத்திய சில 
நூலகமளப பறறிக்  குறிபபிடடீரகள . 
உஙகளுமடைய ்வாசிபபு முமற எத்தமகயதாக 
இருக்கிறது?

நான்து்வக்கத்திலிருந்வத.பல்வமகமாதிரி 
நூலகமள  ்வாசிபப்வன். ஆஙகிலத்தில ் சால்வது 
வபால, என்மன  ஜாக் ஆிஃப ஆல, மாஸ்டைர 
ஆிஃப நன் எனலாம.என்ன ்சய்வது? இந்த 
மாதிரிப பலமதயும படிக்கத்தான் மனம 
விருமபுகிறது.

புத்தகஙகள மடடுமலல, நாளிதழகமளயும, 
சில ்வார மாத இதழகமளயும, சிறறிதழகமளயும 
்வாசிக்கும பழக்கம உமடைய்வன். ஒரு புத்தகம 
்காடுக்கும தாக்கத்மத விடை ஒரு கடடுமர 
்காடுக்கும தாக்கம சில வநரஙகளில அதிகமாக 
இருபபதுண்டு. 

இன்று கமடையிலும, வீடடிலும ஏராளமான 
நூலகளநிமறந்து கிடைக்கின்றன. வபாதாதறகு  
மின்நூல ்வாசிபபிறகுக் கிண்டில, மகவபசி 
இருக்கிறது. இ்வறறிலும படிக்க நூலகளும, 
கடடுமரகளும நிமறந்து கிடைக்கின்றன. வமலும 
அவமசான் ஆடிபிள ் சயலி மூலம வகடபதறகு 
ஆஙகில நூலகள. வகடகும நூலகளின் ்வசதி 
என்ன்்வன்றால காமலயில காயகறிகமள 
நறுக்கும வபாவதா, சமமக்கும வபாவதா 
பு த் த க ங க ம ள க்  வ க ட க  மு டி யு ம .  
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ொண்டஸ் ிஃபரீ இயர ிஃவபான்கமளக் 
காதில்பாருத்திக் ் காண்டு நான் உடைறபயிறசியும 
்சய்வதுண்டு. அதில சில நூலகமள சமீபத்தில 
வகடவடைன். ரி்சசரட டைாக்கின்ஸ் எழுதியுளள 
"அவுட குவராயிங காட" என்கிற நூல. இதில 
இமற மறுபமப, மத நமபிக்மககமளக் 
வகளவிகளுக்குடபடுத்துகிறார. அதுவபால 
அவமசான் ஆடிபிள  ஏராளமான நூலகமள 
உலகின் தமலசிறந்த அறிஞரகமளப வபச 
ம்வத்து ்்வளியிடடுளளது. அம்வ என்னிடைம 
உளளன. பிரான்சிஸ் ிஃபுகு வயாகமாவின் 
"ஐ்டைன்டிடடி" . இது நிவயாலிபரலிசத்தின் 
வதாலவிமயப வபசுகிறது . இ்வவர 30 
்வருடைஙகளுக்கு முன்பு வசாவியத் யூனியனின் 
மா்பரும வீழ்சசிக்குப பிறகு வசாசலிசம 
தகரந்தது எனவும, முதலாளித்து்வமதான் உலகின் 
இறுதியான நிரந்தர்ச சமூகம எனவும கூறும "தி 
எண்ட ஆிஃப தி வ்வரலட " என்கிற ஒரு நூமல 
எழுதிய்வர. முதலாளித்து்வ உலகில ்பரும 
்வரவ்வறமபப ்பறறது அந்த நூல. ஆனால 
இபவபாது  எழுதியுளள ஐ்டைன்டிடடி 
மு த ல ாளி த் து ்வ த் தின்  அ ப படடைம ா ன 
வதாலவிகமளக்கடுமமயாக விமரசிக்கிறது. 
உலமக மாறறிய 36 புத்தகஙகள என்பது பறறிய 
ஆஙகில நூமலயும வகடடுக்்காண்டிருக்கிவறன். 
சிலர ஆடிபிமளத் ்தாடைரந்து க்வனிக்க 
முடியவிலமல என்கிறாரகள. அவத வபால 
கிண்டில படிபபது புத்தகஙகமளத் ்தாடடுப 
பு ர டடி ப  ப டி க் கு ம  அனுப்வ த் ம த க் 
்காடுபபதிலமல என்றும சிலர கூறுகிறாரகள. 
ஆனால புத்தகஙகள ்வாஙகிக் குவிக்கும 
நண்பரகள சிலர வீடடில இடைபபறறாக்குமற 
காரணமாக மின்நூல ்வாசிபபுக்கு மாறிக்

்காண்டிருக்கிறாரகள. என் அனுப்வத்தில 
்வாசிபபிறகு ஒரு ் பரிய தமடை சமூக ஊடைகஙகள. 
்வாசிபமப வநாக்கமாகக் ் காண்டை்வரகள இதில 
அதிக வநரத்மத்ச ்சலவிடைாமல இருபபது 
நலலது. 

கடைந்தகாலம வபால ஒரு புத்தகத்மத 
முழுமமயாக ஒவர மூ்சசில படித்து முடிக்க 
முடியவிலமல. புத்தகஙகள வசமிபபில அதிகம 
இருபபதால மனம ஒவ்்்வாரு சமயத்திலும 
மாறுகின்ற சூழல, மன நிமல ஆகிய்வறறுக்கு 
ஏறப ்்வவ்வ்வறு நூலகமள நாடுகிறது. ஒவர 
வநரத்தில பல புத்தகஙகமளப படிக்கும பழக்கம 

எனக்குண்டு. ஆனாலும அதில ஒன்று அலலது 
இரண்டு புத்தகஙகமள முழுமமயாக ்வாசித்து 
விடுவ்வன். என்மனப வபான்ற பலருக்கும இவத 
அனுப்வமதான் என்று வகளவிபபடுகிவறன். 

சமீபத்தில வந்வல ரவிகாந்த் என்ப்வர எழுதிய 
ஒரு கடடுமரமயப படித்வதன். அது என்ன 
கூறுகிறது என்றால ஒரு புத்தகத்மத நாம 
படிக்கும வபாது முழுமமயாகப படித்து முடித்த 
பின்னர தான் அடுத்த புத்தகத்மதப படிக்க 
வ்வண்டும என நிமனக்க வ்வண்டியதிலமல 
என்கிறது. ் பாது்வாக ்வாசகரகள ஒரு புத்தகத்மத 
முழுமமயாகப படிக்க முடியாமல ஒரு விதக் 
குறற உணர்சசிக்கு ஆளாகி அடுத்த புத்தகத்மத 
்வாசிக்க  எடுக்கத் தயஙகுகிறாரகள. அது 
வதம்வயிலமல என்கிறார  கடடுமரயாளர 
வந்வல ரவிகாந்த். ஒவர வநரத்தில பல 
புத்தகஙகமளப படிக்கப பரிந்துமரக்கிறார. 
ஐமபது புத்தகஙகள ்வமர கூடைப படிக்கலாம 
என்கிறார. அதில ஏதா்வது ஒரு புத்தகம 
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படிக்கப பிடிக்கவிலமல என்றால அமத மூடி 
ம்வத்துவிடடு அடுத்த புத்தகம ஒன்மற எடுத்துப 
ப டி க் க ்ச  ் ச ா ல கி ற ா ர .  எ ன் ம ன ப 
்பாறுத்த்வமரயில நான் அமரகுமறயாகப 
படித்த புத்தகஙகள ஏராளம. உண்மமயில 
அ்வறறிலிருந்து கறறதும, ்பறறதும ஏராளம. 
இக்கடடுமரயாளர எனக்கு வமலும மிகுந்த 
உ ற ச ா க த் ம த யு ம ,  ந ம பி க் ம க ம ய யு ம 
அளித்துளளார. தறவபாது குறற உணர்சசி 
இலலாமல பல நூலகமள ஒவர வநரத்தில 
புரடடியபடி , அவத வநரம சில நூலகமள 
ஆழந்து படிக்க முடிகிறது.அது மிகுந்த பலமன 
அளிக்கிறது. ரவிகாந்தின் இக் கடடுமர  ஒரு 
புத்தகத்மத விடை்ச சில வநரஙகளில ஒரு 
கடடுமர அதிக பாதிபமப ஏறபடுத்தும என 
நான் ஏறகனவ்வ குறிபபிடடைதறகு உதாரணம. 
அவத வநரம தீவிர ஆழந்த ்வாசிபமப நான் 
குமறத்து மதிபபிடைவிலமல .  ஒரு சில 
புத்தகஙகமளத் திருமபத் திருமப முழுதுமாக 
்வாசிக்க வ்வண்டிய வதம்வயும இருக்கிறது. 

இபவபாது இந்தப வபடடியின் மமயமான 
வகளவிக்கு ்வருவ்வாம. இது்வமர நீஙகள கூறிய 
கருத்துகள எலலாம பாலம ்வாசகர சந்திபபு 
உரு்வாக நீஙகள எபபடியான்வராக, எத்தமகய 
்வாசகராக, ்சயலபாடடைாளராக இருந்தீரகள 
என்பமதப பறறியது. இது்வமரயில நீஙகள ஏழு 
ஆண்டுகளுக்கு வமல ஒரு ்வாரம கூடை 
இமடை்்வளியின்றி 3 7 0 க்கும வமலான 

கூடடைஙகமள நடைத்தி விடடீரகள. தமிழகம  
முழுக்கவும இந்த ்வாசகர சந்திபபு மிகப 
பிரபலமமடைந்த ஒன்றாக இருக்கிறது. இமத 
எபபடித் ்தாடைர்சசியாக நடைத்த முடிகிறது? 
இதில நிகழந்த சில முக்கிய நிகழவுகமளக் 
கூறுஙகவளன்.

பாலம ்வாசகர சந்திபபு து்வஙகபபடடைது ஒரு 
வித்தியாசமான கமத. பாலம விறபமன 
நிமலயத்திறகு அடுத்தாறவபால சுமார 50 
அலலது 60 வபர அமரக் கூடிய நிழல தரும 
அளவிறகு ஒரு புன்மன மரமிருக்கிறது. அஙவக 
்தாடைக்கத்தில சில நண்பரகள மடடும கலந்து 
வபசக்கூடிய, இலக்கிய நூலகமள அறிமுகம 
்சயயும கூடடைஙகமள நடைத்தினால என்ன 
என்று என் இமணயர எனக்கு ஆவலாசமன 
்காடுத்தார. முதலில சில நண்பரகள மடடும 
பஙவகறகும ஒரு சில கூடடைஙகமள மாமலயில 
நடைத்திவனாம. பின்னர இந்தக் கூடடைஙகமள 
்வாரா்வாரம  திடடைமிடடு நடைத்தினால என்ன 
என்று வதான்றியது. ஒரு சில நண்பரகள பல 
இடைஙகளில ்சயத முயறசிகள ்்வறறி 
்பறவிலமல என்று கூறினாரகள. ஆனால பல 
நண்பரகள இந்த முயறசிக்கு ஊக்கமளித்தனர. 
முதல நிகழ்சசிக்குத் தியவடைார பாஸ்கரன் 
அ்வரகமள அமழத்வதாம. அ்வர எஙகளது 
வி ற பமன  நிமல ய த் தின்  ப ங கு த ா ர ர 
பாலசுபபிரமணியம அ்வரகள மகனின் இலலத் 
திருமணத்திறகு ்வந்திருந்தார. நிகழ்சசியில அ்வர 
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உறசாகமாகக் கலந்து ்காண்டைார. முதல 
கூடடைம சிறபபாக அமமந்தது. 

பின்னர நமடை்பறற கூடடைஙகளில ்வாசகரகள 
பல நூலகமள அறிமுகபபடுத்தினாரகள. 
பலவ்வறு ஆளுமமகள பஙவகறற ஒரு நீண்டை 
படடியல பாலம ்வாசகர சந்திபபிறகு உண்டு. 
எ ழு த் த ா ள ர  எ ஸ் . ர ா ம கி ரு ஷ் ண ன் ,  
ச.தமிழ்ச்சல்வன், ஆத்வன் தீடசண்யா,  
ஆயி்ஷா.இரா.நடைராசன், அ.்்வண்ணிலா,  
இமமயம, ப்வா ்சலலத்துமர, ம்ஷலஜா, 
சுகிரதராணி, பி.ஏ.கிருஷ்ணன், கமலாலயன், 
விடடைலராவ், பிரின்ஸ் கவஜந்திர பாபு.  
த .வி .்்வஙகவடைஸ்்வரன் ,  ப ா்வண்ணன்,  
்பருமாள முருகன், வசா.தரமன், நஞ்சுண்டைன்,  
சூழலியலாளரகள ஜனகராஜ், ்ஜகநாதன், 
ஆ கி வ ய ா ரு ம  அ ர சி ய ல த ம ல ்வ ர க ள  
ஜி.ராமகிருஷ்ணன், ரவிக்குமார ஆகிவயார 
தவிரப பலர பஙவகறறுளனர.

நான் 2014ம ஆண்டு மூன்று மாத காலம 
என் மகன் அமழத்ததன் வபரில என் 
இமணயருடைன் ்ஜரமனி ்சன்றிருந்வதன். 
அபவபாதும கூடடைஙகமளத் திடடைமிடடு 
நண்பரகள சிறபபாக நடைத்தினாரகள.

மிக அதிகமான ்வாசகரகள ஆர்வத்துன் 
பஙவகறற ஒரு சிறபபான நிகழம்வக் குறிபபிடை 
வ்வண்டும என்று நிமனக்கிவறன். ்வாசகர 
சந்திபபின் நூறறி ஐமபதா்வது கூடடைத்தில 
எழுத்தாளர எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பஙவகறறுத் 
தஸ்தவயவ்ஸ்கியின் குறறமும தண்டைமனயும 
நா்வல ் ்வளி்வந்த நூறறி ஐமபதா்வது ஆண்மடை 
முன்னிடடு உமர நிகழத்தினார. அஙகு 
்வந்த்வரகளில அந்த நா்வமலப படித்த்வரகள 
நி்சசயம மிகக் குமறவு. ஆனால தனி வமமடையுடைன் 
ஏறபாடு ்சயயபபடடிருந்த அந்தப ்பரிய 
கூடடைத்தில சறறும அமசயாமல சுமார ஒன்வற 
முக்கால மணி வநரத்திறகு வமல நிகழத்தபபடடை 
அ்வரது உமரமய ்வாசகரகள அமசயாமல, 
க ம ல ய ா ம ல  ர சி த் து க்  வ க ட டை து  
ஆ்சசரியபபடைத்தக்க,வித்யாசமான அனுப்வம. 
இப்பாழுதும யூடியூப வசனலில அ்வரது அந்த 
உமர காணக் கிமடைக்கிறது. இது்வமர சுமார 
ஒன்றமர லடசம வபர பாரத்திருக்கிறாரகள. 
்வாசகர சந்திபபின் முந்நூறா்வது கூடடைத்தில 
மணியன் பிளமள கலந்து ்காண்டைது மிகவும 

ஒரு வித்யாசமான அனுப்வம. கால்சசு்வடு 
பதிபபகம அ்வரது ்வாழக்மக ்வரலாறமற்ச 
சுயசரிமதயாக ்்வளியிடடுளளது. திருடைன் 
மணியன்பிளமள என்கிற அந்த நூல இன்னும 
்தாடைரந்து ்வாசகரகளின் ்வரவ்வறமபப ்பறற 
நூலாக உளளது. மணியன்பிளமள வநரில ்வந்து 
்வாசகர சந்திபபில தன்னுமடைய கடைந்தகால 
்வாழக்மக அனுப்வஙகமளத் திறந்த மனதுடைன் 
பகிரந்து ்காண்டைது உண்மமயிவலவய மனம 
்நகிழத்தக்கதாக அமமந்தது. அ்வருமடைய 
புத்தகம மூலம அ்வமர ்வாசித்தமதக் காடடிலும 
அ்வவர வநரில ்வந்து  வபசியமதக் வகடடைது 
புதிய அனுப்வம           

்வாசகரகள குறித்து ஒரு முக்கியக் கருத்மதக் 
குறிபபிடடைாக வ்வண்டும. அ்வரகள படித்த 
நூலகமள அறிமுகபபடுத்த்ச ்சய்வது 
அ்வரகளுக்கு மிகுந்த தன்னமபிக்மகயும , 
தயக்கமின்றிப ்பாது ்்வளியில கருத்துகமள 
முன்  ம்வ க் க க்   கூடிய  தி றமனயும 
உரு்வாக்கியிருபபது மிமகயலல. இந்நிகழவுகளில  
பஙவகறற பல இமளஞரகள இதனால உத்வ்வகம 
்பறறுளளாரகள. இதன் மூலம அரசியல, 
சமூகப பிர்சசமனகளில ஏறபடடை ஆர்வம 
காரணத்தால அந்தத் திமசயில பயணிக்கத் 
்தாடைஙகியிருக்கிறாரகள.   இதனால உத்வ்வகம 
அமடைந்த வசலம இந்திய ஜனநாயக ்வாலிபர 
சஙகத்மத்ச வசரந்த வதாழரகள ஒவ்்்வாரு 
சனிக்கிழமம இரவும 10 மணிக்கு வமல 
இது்வமரயிலசுமார 125 கூடடைஙகமள நடைத்தி 
இருக்கிறாரகள. வ்வறு சில இடைஙகளிலும இதன் 
தாக்கம இருக்கக் கூடும. தறசமயம வகாவிட 
-19 காலத்தில இக் கூடடைஙகமளத்  ் தாடைரந்து 
நடைத்த முடியாமல வபானது ஒரு குமற. 
இருந்தவபாதிலும அந்தக் குமற வநரமல 
மூலமாக கூடடைஙகள நடைத்து்வதன் மூலம சரி 
்சயயபடடுளளது.. இது்வமரயில சுமார 30 
கூடடைஙகள வநரமலயில நடைத்தி விடவடைாம 
.அதில குறிபபாக ஆழி ்சந்திலநாதன், 
்பருமாளமுருகன், ்பான்்வண்ணன், ெரி 
பரந்தாமன், டி எம கிருஷ்ணா, எஸ் வி 
ராஜதுமர, ஆ.வகாபண்ணா ஆகிவயாமரக் 
குறிபபிடடு்ச ்சாலலலாம. இக் கூடடைஙகள 
அமனத்தும பாரதி யூ டயூப வசனலில மறு 
ஒளிபரபபு ்சயயபபடுகின்றன.
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இதில அது்வமர நான் அறியாத எஸ் வி 
ராஜதுமர அ்வரகளுடைன் ் தாமலவபசி ்வழியாக 
மடடுவம எனக்கு கிமடைத்த ்நருக்கத்மத நான் 
பகிரந்து ்காளள விருமபுகிவறன்.

அ்வர அதறகு முன் எனக்கு அறிமுகமிலலாத்வர. 
யானிஸ் என்னும ் பாருளாதார அறிஞர எழுதிய 
நூமல அ்வர "்பாருளாதாரம குறித்துத் தந்மத 
மகளுக்கு அளித்த விளக்கம " எனும தமலபபில 
்மாழியாக்கம ்சயதிருக்கிறார என்பது 
்தரியும. இந்த நூமலக் க்ரியா பதிபபகம 
்்வளியிடடுளளது. அ்வரிடைம இந்த நூமல 
வநரமலயில அறிமுகப படுத்தக்வகடடை வபாது 
இமசந்தார. அ்வரது வநரமல உமர மிக்ச 
சிறபபாக அமமந்தது. அதன் பிறகு அ்வருடைன் 
்தாடைரந்து வபசுவ்வன். எஙகள உறவு 
்நருக்கமாக அமமந்தது. அ்வர எனக்கு 
அறிமுகபபடுத்தும யூ டயூப இமச சாரந்த 
லிஙக்குகளும, படித்த நூலகளும என்மனப 
பிரமிக்க்ச ் சயகின்றன. அ்வர ்வாசித்த இலக்கிய 
நூலகள குறித்து அ்வர வபசும வபாது எனக்குள 
ஏறபடும ஏக்கத்மதத் தவிரக்க முடியவிலமல. 
அறியபபடைாத அ்வரது ஆளுமமயின் மற்றாரு 
புறம இன்னும பதிவு ்சயயபபடைவிலமல. 
இன்னும இது வபாலப பல அனுப்வஙகமளக் 
கூற முடியும.

இக் கூடடைஙகமளத் ்தாடைரந்து நடைத்த 
்வாசகரகள ் காடுக்கும ஆதரவு அபரிமிதமானது. 
அ்வரகள ் சயயும ் பாருளுதவி ் சலவினஙகளில 
ஒரு பகுதிமய ஈடுகடடியுளளது என்பது 
குறிபபிடைத்தக்கது. அது வபால அ்வரகள 
்தாடைரந்து காடடி ்வரும ஆர்வமும அக்கமறயும 
அபரிமிதமானது.

பாலம ்வாசகர சந்திபபுக் கூடடைஙகளில 
கலந்து ்காளப்வரகளின் எண்ணிக்மக ஏறற 
இற க் கங களுடைன் இருக்கும .  ஆனால 
ஒறமறபபமடை எண்ணிக்மகயுடைன் எபவபாதும 
நமடை்பறறதிலமல. அதன் 300்வது கூடடைம 
்வமர சராசரிக் கணக்்கடுத்வதாம. சராசரியாக 
42 வபர கலந்து ்காண்டிருக்கிறாரகள. 
எஙகமளப ்பாறுத்த்வமரயில இது ஒரு நலல 
எண்ணிக்மகதான்.

இத்துடைன் இந்தப பாலம ்வாசகர சந்திபபிறகு 
அடிபபமடையான பாலம பறறியும சில 
கருத்துகமளக் கூற விருமபுகிவறன்.

பாலம ஒரு புத்தகக்கமடை என்கிற ்வமகயில 
இது்வமரயில கமடை லாபகரமாக இயஙகவிலமல 
என்பவத உண்மம. கணிசமான ்தாமகமய 
இதறகாக்ச ் சலவிடடிருக்கிவறன். எனக்்கன்று 
சில புத்தகஙகமள எடுத்து ்வந்து படிபபமதத் 
தவிர வ்வறு எதுவும எடுத்துக் ்காளள 
முடிந்ததிலமல. என் பின்னால என் குடுமபத்தினர 
மிகுந்த உறசாகத்துடைன், உறுதியுடைன் நிறகின்றனர. 
ஒரு ் நருக்கடி ஏறபடடை வபாது சில வதாழரகள 
மனமு்வந்து உதவினாரகள. ஆயினும இந்தப 
பதிமனந்து ஆண்டுகளில இழந்தமத விடைப 
்பறறம்வதான் அதிகம.

பாலம புத்தக நிமலயம ்தாடைஙகி 
அதனுமடைய பதிமனந்தா்வது ஆண்டு நிமறவு 
நிகழ்சசியில எழுத்தாளர ச.தமிழ்ச்சல்வன் 
கூறியமத இஙகு குறிபபிடை விருமபுகிவறன். "   
"பாலம என்பது ஒரு புத்தக விறபமன நிமலயம 
அலல, அது ஓர இயக்கம " என்று குறிபபிடடைார. 
வகடக மனதிறகு நிமற்வாக இருந்தது.

வபடடியின் இறுதிப பகுதிக்கு ்வந்து விடைலாம 
என்று நிமனக்கிவறன். இது உலமகவய ஒரு 
சி றிய  ம்வ ரஸ்  ஆடடிப  பமடைத்து க் 
்காண்டிருக்கும காலம.இது்வமர உலகம 
சந்திக்காத புதிய ்வமகப பிர்சசமனகமள கடைந்த 
ஏழு மாதஙகளாக்ச சந்தித்து ்வருகிவறாம. இந்த்ச 
சூழலில ஒரு ்வாசகராக நீஙகள என்ன கூற 
விருமபுகிறீரகள?

உண்மமயிவலவய இது ஒரு பயஙகரமான 
சூழலதான். மனிதரகளுக்கிமடையிலான சமூக 
உறவுகள துண்டிக்கபபடடு இருக்கின்றன. 
்பாருளாதாரத் வதக்கம வகாடிக்கணக்கான 
மக்களுக்கு வ்வமல ்வாயபபுகள பறிவபாய, 
்வாழ்வாதாரஙகமளவய வகளவிக்குளளாகியுளள  
இந்த்ச சூழலில நான் ஒரு ்வாசகராக வமலும 
என்ன கூறி விடைமுடியும என்று ்தரியவிலமல. 
ஆனால சில கருத்துகமள மடடும கூற முடியும. 
இந்தக் வகாவிட பிர்சசமன உரு்வா்வதறகு 
முன்வப கிவரடைா துன்ரபக் என்கிற சிறுமி இந்த 
உலமக மாசுபடுத்தி ஒரு வமாசமான உலமக 
எஙகளிடைம விடடு்ச்சலல உஙகளுக்கு என்ன 
உரிமம இருக்கிறது என்று நமமமப பாரத்துக் 
வகடடைாள வமலும." நாம நமது எதிரகாலம 
குறித்துப வபசுகிவறாம. அ்வரகள தஙகள 
நி க ழ க ா ல த் ம த ப  ப ற றி ப  வ ப சி க் 
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்காண்டிருக்கிறாரகள" என்று அழுத்தம 
திருத்தமாகக் கூறினாள அ்சசிறுமி. எத்தன வபர 
்சவிகளில இது விழுந்தது என்று ்தரியாது. 
ஆனால நி்சசயமாக உலகத் தமல்வரகள 
காதுகளில விழுந்திருக்கும. இந்த உலகின் 
்்வபபநிமல அடுத்த சில பத்தாண்டுகளில ஒரு 
டிகிரி உயர்வதறகான ்வாயபபு இருபபதாக 
விஞ்ஞானிகள பலர திருமபத் திருமப 
கூறுகிறாரகள. ஆனால இந்த உலகின் இயறமக 
்வளஙகமள அதிகம அழித்து உலமக மாசுபடுத்தி 
்காண்டிருக்கிற நாடுகளில முதன்மமயான 
அ்மரிக்க ஜனாதிபதி டரமப இமத்ச சடமடை 
்சயயவிலமல. பரு்வநிமல மாறறம என்பவத 
ஒரு வமாசடி என்று வபசுகிறார.

சமீபத்தில அ்மரிக்காவில இருக்கும ஒரு 
மருத்து்வரின் வபடடிமயப படித்வதன் அ்வர 
இந்த உலகம இன்னும  அதிகமான பல 
்காளமள வநாயகமள்ச சந்திக்க வ்வண்டி 
இருக்கும என்று கூறியிருக்கிறார 
ஏறகனவ்வ  அமிதவ் வகாஷ் 
எ ன் கி ற இ ந் தி ய  ஆ ங கி ல 
எ ழு த் த ா ள ர  கி வ ர ட 
டி வ ரஞ்்மண்ட  என்கி ற 
பரு்வநிமல மாறறம குறித்த 
நூமல எழுதி இருக்கிறார. இ்வர 
புகழ ் பறற நா்வலாசிரியர. நம 
எழுத்தாளரகள இமதப பறறி 
எ ல ல ா ம  வ ய ா சி த் து ப 
பாரக்கிறாரகளா? எனக்குத் 
்தரிந்து ஒரு நா்வவலா , 
சிறுகமதவயா, கவிமதவயா 
பரு்வநிமல மாறறம குறித்துப 
ப ம டை க் க ப ப ட டை த ா க த் 
் த ரி ய வி ல ம ல .  ந ம து 
எ ழு த் த ா ள ர க ளி ன் 
பமடைபபுகளில இந்த அபாயம 
எதி்ராலிக்க வ்வண்டைாமா?  
மக்களிடைம இந்தக் கருத்மதக் ் காண்டு ் சலலும 
கடைமம ஊடைகஙகளுக்கும பத்திரிமககளுக்கும, 
பமடைபபுகளுக்கும இலமலயா?அடுத்த சில 
பத்தாண்டுகளில பூமியின் ் ்வபபநிமல உயரந்து 
கடைல மடடைம உயரந்தால ்வஙகளாவதசம  
மூழகிப வபாய வகாடிக் கணக்கான பரு்வநிமல 
மாறற அகதிகள இந்தியாவுக்குள தஞ்சம 
புகு்வாரகள என்பது எத்தமன வபருக்கு ் தரியும? 

்சன்மனயும முமமபயும திரு்வனந்தபுரமும 
கலகத்தாவும  மூழகிவிடும அபாயம இலமல 
என்று எத்தமன வபர கூறமுடியும? எனவ்வ 
முதலில நீஙகள வகடடை வகளவிக்கு நான் 
்சாலல விருமபு்வது  வகாவிட ஒரு எ்சசரிக்மக 
மணி. நாம விழித்துக் ்காளள வ்வண்டும. 
இமதபபறறி நான் இதறகு முன்பு எழுதியிருந்த 
கடடுமரயிலிருந்து சில அறிவியல கருத்துகமள 
மடடும கூறி இந்தப வபடடிமய நிமறவு ் சயய 
விருமபுகிவறன்."பதி்னடடு, பத்்தான்பதாம 
நூறறாண்டுகளில ்பரியமமமத் ்தாறறால 
இறந்த்வரகள ரஷ்யாவின் மசபீரியப பகுதியில 
புமதக்கபபடடிருக்கிறாரகள. 1890-ம ஆண்டில 
இந்த ம்வரஸ் மசபீரியப பகுதி மக்கமள 
மிகப்பரிய அளவில தாக்கியது. இதில ஒரு 
நகரத்தில மடடும நாறபது சதவீத மக்கள 
மாண்டுவபானாரகள. அ்வரகளுமடைய சடைலஙகள 
நிலத்தடி உமறபனிப பகுதியின் வமலபுறத்தில 

உளள கலலமறகளில புமதக்கபபடடைன. இந்தப 
பகுதி ்காலயாமா எனும இடைத்தின் 
நதிக்கமரயில அமமந்துளளது.

நூறறி இருபது ஆண்டுகளுக்குப பின் 
்காலயாமாவில ஏறபடடை ்்வளளப்பருக்கில 
அதன் நதிக்கமரகள உமடைந்தன. 1990ஆம 
ஆண்டு அந்தப பகுதியில சில சடைலஙகள 
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கண்்டைடுக்கபபடடைன. அ்வறறில ்பரியமமம 
வநாயத் தாக்குதலால ஏறபடடை அமமம 
்வடுக்கள காணபபடடைன. ஆனால அந்த்ச 
சடைலஙகளில ்பரியமமமக்குக் காரணமான 
ம ்வ ரஸ்  ்வம க க ள  கிமடை க் கவிலமல 
என்றவபாதிலும, அ்வறறில அந்த ம்வரஸ் 
்வமககளின் டி.என்.ஏ. மூலக்கூறின் சில பகுதிகள 
கிமடைத்துளளன. இவதவபால சுமார 75 
ஆண்டுகளுக்கு முன் பனிபபகுதிக் கமலமான் 
ஒன்று இறந்துவபானது. பின்னர உமறந்துவபான 
அதன் உடைல கிமடைத்தது. அது இறந்ததறகு 
ஆந்த்ராக்ஸ் ம்வரஸ் காரணம என உடைறகூறு 
ஆயவில ் தரிய்வந்துளளது. அதன்மூலம அந்தப 
பகுதி நீரிலும நிலத்திலும ம்வரஸ் பரவியது. 
பிறகு அஙவக ்வளரந்துளள புறகளிலும ம்வரஸ் 
பரவியது. இந்தப புறகமள வமயந்த சுமார 2,000 
கமலமான்கள ஆந்த் ர ா க்ஸ் வந ாய ால 
பாதிக்கபபடடு இறந்தன. ஒரு சில மனிதரகளும 
இதனால பாதிக்கபபடடு இறந்து வபானாரகள.
இதுவபால ஏராளமான ம்வரஸ் ்வமககள 
நிலத்தடி உமறபனியில உமறந்து கிடைக்க 
்வ ா ய ப பு ள ள த ா க  அ றிவி ய ல ா ள ர க ள 
கருதுகிறாரகள. வமலும ஆரக்டிக் பகுதியில 
அந்த ்பரமாிஃபராஸ்ட எனும நிலபபகுதியின் 

பனி, இபவபாது பூமியின் ் ்வபபநிமல உயரந்து 
்வரும காரணத்தால உருகிக்்காண்டிருக்கிறது. 
இது வமலும உருகுமவபாது ்்வளி்வரும 
மீத்வதன் ்வாயுவும, இறந்துவபான உயிரினஙகளின் 
புமதபடி்வஙகளிலிருந்து ்்வளி்வரும கரியமில 
்வாயுவும பூமிமய வமலும சூடைாக்கும. ஒருபுறம 
்பரியமமம உளளிடடை உயிரக்்காலலிக் 
கிருமிகள, மற்றாருபுறம உயரந்து்வரும பூமியின் 
்்வபபநிமல.

உண்மமயில இம்வ அ்சசத்மதயும பீதிமயயும 
ஏறபடுத்தும பயஙகரமான அமசஙகளதான். 
அஞ்சு்வது அஞ்சாமம வபதமம. உமறபனியில 
உமறந்து கிடைபபமதப வபான்று கிடைக்கும நம 
உலக சமூகம என்மறக்கு விழித்துக்்காளளும?"

புதிய புத்தகம வபசுது  வநரகாணலில கடைந்த 
ஐமபது ஆண்டுகாலத்திறகும வமலான ்வாசிபபு 
அனுப்வம, இயக்க்ச ்சயலபாடுகள, ்தாடைர 
்வாசகர ்வடடை முன்்னடுபபு ஆகிய்வறமற 
உறசாகமாக புத்தகம வபசுது ்வாசகரகளுக்குப 
பகிரந்து ்காண்டைமமக்கு நன்றி.

என் அனுப்வஙகமளப பதிவு ் சயய ்வாயபபுத் 
தந்தமமக்கு உஙகளுக்கும, புத்தகம வபசுது 
இதழுக்கும நன்றி.
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- ஸ்ரீதர் மணியன்

ஜாகீர்ாஜாவின் வண்ணக்காலஙகள்...
நூல அறிமு்கம்

சமகால அரசியல சூழலில இது வபான்ற 
கமதத் ் தாகுபபுகள நூறு ்வரவ்வண்டும. காிஃபிர 
என்ற ்சாலலாடைல இன்மறய அரசியல, 
சமூக ்சசூழலில மாறுபடடை ்பாருளில 
்காளளபபடுகிறது.  (கீரனூர ஜாகீரராஜாவின் 
முன்னுமரயில)

ஒரு பமடைபபிமன உரு்வாக்கு்வமதக் 
காடடிலும சக பமடைபபாளிகளின் பமடைபபுகமளத் 
்தாகுத்து நூலாக்கு்வது எளிதான பணியன்று. 
அிஃது ஓர ச்வாலான ்சயலாகிறது. அதமன 
சாத்தியமாக்கிடை பரந்த ்வாசிபபனுப்வம, 
பமடைபபாளிகளின் சிறுகமதகள, நா்வலகள என 
அம்வ குறித்த ்தளிவு, அ்வறறில தனக்குப 
பிடித்தது மாத்திரமன்றி சிறந்த்வறமற ்தரிவு 
்சயதல என பல கூறுகள அ்வசியமாகின்றன. 
இத்தமகய பணியிமன ஒரு குறிபபிடடை 
தமலபபிமனத் வதரந்்தடுத்துக் ்காண்டு 
அறபுதமான ஆளுமமகளின் பமடைபபுகமளத் 
்தாகுத்தளித்திருக்கிறார கீரனூர ஜாகீரராஜா.

்பருஙகவியில ்தாடைஙகி ச.சுபபாராவ் ்வமர 
சிறுகமதகள இந்நூலில அடைஙகியுளளன. 
இசுலாமியரலலாத பமடைபபாளிகள இசுலாமிய 
சமுதாயம குறித்து எழுதிய 17 கமதகள  இதில 
அடைஙகியுளளன .  இசுலாமிய 
ச மு த ா ய  ம க் க ள  கு றி த் த 
சிறுகமதகளும, நா்வலகளும கடைந்த 
த ம ல மு ம ற யி ல  அ தி க ம 
உரு்வ ா கவிலமல .  அ ்சசூழல 
தறவபாது மாறறம ்பறறுளளது. 
ஒ வ் ் ்வ ா ரு  ப ம டை ப பு ம 
தனக்வகனயான கமல அழகுடைன் 
மிளிரகிறது.  

ப ா ர தி ய ா ரி ன்  ப ம டை ப பு 
தனித்து்வம ் காண்டைது. இசுலாமிய. 
்பண்கள அணியும ஆமடை குறித்த 
வி ்வ ா த ம  அ க் க ம த யி ல 
வபசபபடுகிறது. அதில தான் ் சயத 
பிமழயிமன ஒபபுக்்காண்டு 

பாரதியார அதமனப பின்ணிமனபபாக 
அளிக்கிறார. கமதயாகவும, கடடுமரயாகவும 
இரு பரிமாணஙகமளக் ்காண்டு இபபமடைபபு 
உண்டைாக்கபபடடுளளது. காலம பறறிய 
குறிப்பான்று கமதயின் ஓரிடைத்தில உளளது. 
அதமன க்வனத்தில ்காண்டு ்வாசித்தால 
சறவறறரக்குமறய நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் 
எழுதபபடடை கமதயாகிறது. அத்தருணத்தில 
நிலவிய சூழல குறித்த ்தளி்வான்தாரு 
சித்திரத்திமன ்வாசகனுக்கு அது அளிக்கிறது. 
இன்றுளள சூழலில இவ்்வாறு வி்வாதிபபதறகும, 
எழுது்வதறகுமான சாத்தியஙகள குறித்தும பலத்த 
சிந்தமனயிமன எழுபபுகிறது.  

பாயமமா சிறுகமத ஓர ஏமழத்தாயின் 
மவனாபா்வத்திமன அழகுற சித்தரிக்கிறது. 
பிரபஞ்சனின் தனித்து்வமிக்க நமடையழகிமன 
இதில ்வாசகரகள காணலாம. மன்சசான்றும, 
வநரமமயும ்காண்டை மனிதரகமள பமடைபபில 
காண்பது ் நகிழ்சசியிமனயும அளிக்கிறது. கமடை 
முதலாளியின் முடிவும மிக்சசிறபபானதாக 
பமடைக்கபபடடுளளதுடைன் ்வறுமமயும , 
வநரமமயும ஒடடிபபிறந்தம்வ என்ற கருத்துரு 
நிறு்வபபடுகிறது. 

கு.ப.ராவின் பமடைபபு மிக்க 
ஆ ழ ம ா ன து .  வ ந ச ம 
் க ா ள ்வ ் த ன் ப து  ம னி த 
்வ ர க் க த் தின்  ந மடைமும ற க் 
கூறுகமளக் கடைந்தது. இன்று 
இ த் த ம க ய  ம ன ங க ளு ம , 
ம ண ங க ளு ம 
இயலபாகிவிடடிருந்தாலும , 
இ ்சசிறுகமத  எழுதபபடடை 
காலத்திமன கருத்தில ்காண்வடை 
இதமன ்வாசிக்கவ்வண்டும. 
அ்வரது சிறந்த பமடைபபுகளில 
இதுவும ஒன்று.

ய ா ர  அ ழகு  என  இரு 
சிறு்வரகளிடைம ்தாடைஙகும எதிர ்்வளியீடு விமல:160
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விமளயாடடைான சண்மடைவய  அவசாகமித்திரனின் 
அழகு சிறுகமத. அ்வரது ்வழமமயான எளிய 
சிக்கனமான ் சாலலாடைலகளும, மெதராபாத்தின் 
களமும ் காண்டை கமதயாகிறது. அழகு ,என்பதன் 
நமடைமுமறப பரிமாணத்திமன அவசாகமித்திரன் 
அழகுறக் கூறுகிறார. ,  

விகாசம என்னும சிறுகமத மனித முயறசி, 
ஆறறலுக்கு உடைல ஊனம தமடையாகாது என்ற 
உயரிய கருதத்திமன  நிறுவுகிறது. ்வாசிக்குமவபாது 
மனத்திறகு இதமளிக்கும சிறுகமதயாக இது 
திகழகிறது. ராவுத்தர பாரம்வயறற்வர என்பது 
வநரடியாகக் கூறபபடு்வதிலமல. சுந்தரராமசாமியின் 
சிறந்த கமதகளில இதுவும அடைஙகும. இ்சசிறுகமத 
ஆஙகிலத்தில Reflowering என்னும தமலபபில 
தமிழநாடடுப பாடைநூல கழகத்தால ் மாழியாக்கம 
வ ம நி ம ல க் க ல வி  ம ாண ா க் க ர க ளு க் கு 
ப ாடைதிடடைத்தில வ ச ர க் கபபடடுளளது . 
ஆஙகில்மாழியாக்கமும மிக்சசிறபபாக 
உயிவராடடைத்துடைன் ் மாழி்பயரக்கபபடடுளளது.  
்தாழிலநுடப ்வளர்சசி எத்தமகய உயரத்திமன 
எடடினாலும உயிரும, உணரவுமாக உலவும 
மனித மனத்தின் ஆறறலுக்கு மாறறாகாது 
என்பதும இதில நிறு்வபபடுகிறது. 

ெசர தினார சிறுகமத ராமகிருஷ்ணனின் 
கறபமன ்வளத்திறகு சிறந்த எடுத்துக்காடடைகவும, 
அ்வமர சிறந்த கமத ்சாலலியாகவும மீண்டும 
உறுதிபபடுத்துகிறது .  தன் வீரத்தினால , 
உத்வ்வகத்தால, தன் ்பயரிமன மாறறிவய 
தீரவ்வண்டும என்ற ஓர அடிமமயின் வ்வடமக, 
உந்துதல அ்வமன வபரரசனாக்குகிறது. கிளி 
பாரம்வயறறதாயிருந்தாலும அ்வமன ்வழஙகு 
்பயரிவலவய விளிக்கிறது. ஆகக்கூறறாக ெசர 
மன்னனாக கிளியும காரணமாகிறது. ்வரலாறு 
மாலிக் கபூர என்னும வீரமனக் குறித்துக் கூறும 
தரவுகளுக்கு மாறறாக அ்வனது அகவுலகில 
கனன்று ்காண்டிருபப்வறமற சிறபபான 
கமதயாக்கியிருக்கிறார ராமகிருஷ்ணன்.

வபராசிரியர தக்கியின் ஆடு சிறுகமத ஏறத்தாழ 
உண்மம நிகழ்வானது. ் சன்மனயில பணியிலிருந்த 
தருணத்தில விடடைலராவின் அமறக்கு அடுத்த 
அமறயில தஙகியிருந்த  நண்பரான புதுக்கலலூரிப 
வபராசிரியர அபதுலரஹீம குறித்த கமத. இது 
குறித்த விடடைலராவின் பதிவிமன அ்வரது 
‘்வாழவின் சில உன்னதஙகள‘ (நரமதா ் ்வளியீடு) 

என்ற நூலில காணலாம. வபராசிரியமர 
அபபகுதியில எ்வருக்குவம ்தரியாத நிமலயில 
அ்வர ்வளரத்தும ஆடு அ்வருக்கு அமடையாளத்திமன 
முக்வரியிமன அளிக்கிறது .்மலிதான அஙகதம 
கமதயில ஊடைாடி ்வருதல அருமம. கமதயிறுதியில 
மீண்டும வபராசிரியர தனது முக்வரியிமன 
இழந்து விடு்வாவரா என்ற வினா ்தாக்கி 
நிறகிறது.

த ஞ் ம ச  பி ர க ா ஷி ன்  சி று க ம த யு ம 
குறிபபிடைத்தக்கதாகும காத்திரமிக்க வீ்சசிமன 
உமடைய அ்வரும அதிகம அறியபபடைாது, 
்காண்டைாடைபபடைாத ஓர ஆளுமம. அ்வரது கமத 
காடடைாறறு ் ்வளளத்தின் இயலபுடைன் ்வாசகமன 
பமடைபபிறகுள இழுத்து்ச ் சன்று முழகடிக்கிறது. 
அ்வரது களம ்வழமமயான தஞ்மசமய்ச சுறறிவய 
நிகழகிறது. ்வாசகரகள ்வாசித்துணர வ்வண்டிய 
்பருஙகமத. ஆண், ்பண் உணரவுகமள 
்வடித்்தடுக்கும சிறபபான பமடைபபு.  

நூல விமரசனக் கடடுமரயில ஒரு ் பருஙகமத 
குறித்து எழுது்வது ்பரு்்வளியும, வீ்சசும  
்காண்டைது. அதில அடைஙகியுளள பலவ்வறு 
கூ று க ள  இ த் த ம க ய  ்வ ா ய ப பு க ம ள 
கடடுமரயாளருக்கு அளிக்கின்றன. சிறுகமத 
விமரசனஙகள குறு ்வடிவிவலவய அளிக்கபபடடைால 
மடடுவம ்வாசகருக்குரிய பஙகு அதில கிமடைக்கும. 
இத்்தாகுபபிமன ஊன்றி ்வாசிக்கும ்வாசகன் 
கடைந்த  தமலமுமற பமடைபபாளிகளின் 
எழுத்திறகும, இத்தமலமுமற எழுத்தாளரகளின் 
பமடைபபிறகும ஒரு ்பரும மாறுபாடடிமன 
உணரலாம. சிறுபான்மமயினர குறித்த அ்சச 
உணரவு, அலலது அ்வரகளுக்கான ்்வகுசன 
மக்களிமடைவய நிலவும ஒரு ்பாது மனநிமல, 
ஆளும ்வரக்கத்தின் நடை்வடிக்மககள குறித்த 
பதிவுகமள இத்தமலமுமற எழுத்தாளரகள   
பதிவு ்சயதுளளது குறிபபிடைத்தக்கது. பயம, 
ஒ ன் று ப டு த ல  ஆ கி ய  சி று க ம த க ம ள 
எடுத்துக்காடடைாகக் குறிபபிடைலாம. இதுவ்வ 
சமகால சூழல குறித்த பதிவுகள ்காண்டை 
கமதகள. ் தாகுபபாசிரியவர பல பமடைபபுகமள 
இ க் க ரு த் து க ளி ன்  அ டி ப ம ப ம டை யி ல 
எழுதியிருபபினும ்தாகுபபின் தன்மமக்கும, 
வ த ர வு க் கு ம  ஏ ற ற ா ர  வ ப ா ல  அம்வ 
தவிரக்கபபடடுளளன. எதிர ்்வளியீடைாக 
்வந்துளள இந்நூல சிறந்த ஆளுமமகளின் 
பமடைபபுகமள உளளடைக்கியது என்பதமன 
நி்சசயம குறிபபிடடைாக வ்வண்டும.



தண்ணீரின ஞா்கஙகளை 
மீன்காத்திகளிடம் 
்கடடுக்காண்டிருந்த 
்்ாழுதில் நீ வந்தாய் 
மணலின ம்தி குறித்து ஆைாய்வதாய் 
்ைால்லிக்காண்டாய்

தாகம் என்து மைம்
விககலில் 
திணறிக்காண்டிருந்தது வயல்
புழுககம் தாைாமல் 
்்ருமூச்்ைறிந்தது குைம்

முன்்ாரு காலத்தில் நதி 
இருந்தது என்து மீன்காத்தி
நீைாடிக களித்த்்ாழுதுகளை 
நிளைவுகூை முடியாமல் 
தடுமாறியது மணல்

ஆம்்ல் அலரந்திருந்த 
காலத்ளத எண்ணி
அழு்தாம்

கழுகாக மாறுகி்து 
மீன்காத்தி
்ாள்யாய் இறுகுகி்து மணல் 

ரவிக்குமார் கவிதைகள்

நடமாடடமில்லாத
்தானளமயாை ்காயில்
மளைககு ஒதுஙகிய்்ாதுதான
்ாரத்்தன
கருவள்யின இருள் கடந்து
எனை்வாரு லாவண்யம்
எனை்வாரு தீடைண்யம்

உன ்காயி்ல
என குடியிருப்ாய் ஆயிற்று

கால ்நைக கணககில்லா
பூளை.
எத்தளை மலரகள்
எத்தளை மாளலகள்

்்ய்ச்சிககு நிள்வில்ளல
பித்தனுககும் அலுககவில்ளல

என்்ா பிடித்தமளை
இனனும் ஓயவில்ளல

1 2
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அவரகள்
அவரகைாய் இருந்தவளை
காடுகள்
அவரகளிடம் மடடு்ம இருந்தது...
கிளை பிரிந்த நாகரிக நதி
அவரகளின மூலத்ளத
சிளதத்திழுத்துப ்்ாடடதில்
அவரகள் ்வ்்ானறின
துயைத்தில் நிறுத்தப்டடாரகள்...
அவரகள்
முககாலத்துககும்
முந்ளதயவரகள்...
துன்த்ளத தவிை
அளைத்து மகிழ்ச்சிளயயும்
காைகஙகள் அவரகளுககு 
களகயளித்திருந்தது
அதில் ்தளவளயத்தவிை
சிறு துறும்ள்யும்
சிளதத்ததில்ளல அவரகள்...
குடி்யற்் நியாயஙகள்
அவரகளின நிலஙகளை புணரந்து
காடுகளின இருளுககுள் அவரகளை
கண்ணீருடன விைடடியது...
குடி்யற்் கூடடஙகள்
அவரகள் வசிபபிடஙகளின
குைல்வளை ்நறித்தது...
்ைவ்விந்தியரகளின
்ைந்த ்தாள்களை
இைககமினறி ்வடடித்தினறு
்சியாறியது...
ஆஸ்தி்ைலிய பூரவ குடிகளின
நிலத்திலும் விலாவிலும்
குத்தீடடிகளையும்
துப்ாககி ைளவகளையும்
்ைலுத்தியது ...
ஆபரிகக வைஙகளில்
அடிளமகளை உற்்த்தி ்ைய்தது...
இந்தியககாடுகளில்
மனிதத்தடயமற்்வரகைாய்
மறுலித்து ஒதுககியது...
அடர வைத்தில் திரிந்த

ச�ாநைமானவர்கள்
்ந்துரு ்கவிலத்கள்

1

்கவிலத
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அளை நிரவாணத்திைரின மீது
பூமி்யஙகும்
அடிளம நுகத்தடிகளை
மாடடியளதத் தவிை
எளதயும் ்ைய்யவில்ளலயிந்த
மனித நாகரிகம்...
்வடளடகள் தளட்ைய்யப்டட
காைகத்தில்
அவரகள் இனைமும்
கிைஙகுகளைத்
்தடிக்காண்டிருககி்ாரகள்....
அதில் பூரவத்தின மகிழ்ச்சியயும்
்ைரந்்த ்தடுகி்ாரகள்
காரப்்ைடடுகள்
கால் ்தித்த நிலஙகளை
தூைத்தில் நினறு அச்ைத்துடன 
ஒளிந்து்காண்டு ்ாரககி்ாரகள்...
விைடடப்டட
அந்நிலத்திலிருந்து
தஙகள் முன்ைாரகளின
அழுகுைல்கள் அவரகளை
்தம்பி அளைககி்து...
அவரகள் இப்்ாது
அவரகைாகவும் இல்ளல
இவரகைாகவுமில்ளல...
்கட்ாைற்று ளகவிடப்டட
சிறு ்தய்வஙகளைப்்ால்
காடுகளின மூளலகளில்
்தாளலந்து ்காண்டிருககி்ாரகள்
அளடயாைமற்்வரகைாய்
முத்திளை குத்தப்டட
அவரகள்தான
ஆதியிலிருந்்த
இந்த பூமியின
அளைத்துககுமாை
்ைாந்தமாய் இருந்தாரகள்...

1

அத�நைாடிய காலத்திற்கு 
முன்

்வடடுககத்திகள் ்காடாரிகளுடன
்ருத்த மைத்திைடியில் நிற்கி்்ன...
கிளையளைககும்
அரூ்க காற்்்ானறு
ஆளடகளை உருவிச்்ைல்கி்து...
அது ளகமள்ககும்
எைது நிரவாணத்ளத
புள்ளியாய் ்தககி
தந்ளதயின
விந்தணுககூடடத்தில் நிறுத்துகி்து...
தந்ளதயின கம்பீை முகம்
தாத்தனின விளதபள்யில்
ஒற்ள்த்துளியாய்
மிதந்து ஒதுஙகுகி்து...
பின....
மூதாளதகளின
மை்ணுககூடடஙகளுககு அது
பினனிய காடடுக்காடிகளைப்்ால்
இழுத்துச் ்ைல்கி்்தனளை...
மூதாளதகளின உயிரத்திைவம் நழுவி
தாய்ளமயின கரப் வாைல்களில்
மனித வாைளைளய
உற்்த்தி ்ைய்யும் காலத்ளத கடககி்்ன...
காடுகளின இருள் ்நாககி
நடககு்மன தடம்
குளக கூடடத்தில் முடடி
்வடகமறியாத
ஆதியின நிரவாணத்துககுள்
ஒடுஙகுகி்து...!
மீண்டுமது ்தய்ந்து...
நியாண்டரதால் மனிதரகளின
ஓளைகளுககுள் புகுந்து
தாய்க குைஙகின வயிற்ள்
இறுகப்ற்றிய குடடியின
விழிகளில் நிளலககுத்தி

2
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கழுத்து நிைம்் 
காதளல சுமந்து ்காண்டு 
கடற்களையில்
நாம் இருவரும் 
யார முதலில் 
்ைால்வது எனறு 
விககித்து அமரந்திருககி்்ாம். 
வைம் ்வண்டும்
்ல நூற்்ாண்டுகால 
்மாைநிளலயின அடரத்தி 
அந்த ்்ாழுதுககு வாய்த்திருந்தது 
்ல ்நற்ள்களை ்்ால 
இனறும் ்ைால்லாத 
காதளல சுமந்துதான 
வீடளட்வன எனறு 
புளகந்து்காண்டிருந்த 
தருணம் 
நம்ளமக கடந்த 

நெல்சன் கவிதைகள்
 கவிதைகள்

்கவிலத

1

புலலாங்குழல 
விற்்பவன் 

புல்லாஙகுைல் விற்்வன 
என்்ா நாம் ‘எ்தச்ளையாக’ 
்ரிமாறிக்காண்ட காதல் 
்ாடளல இளைகக 
எதி்ைதிர திளையில் 
முகம் திருபபி 
புனமுறுவல் பூத்திருந்்தாம். 
வைககம் ்்ால காதளல ்ைால்லாமல்  
வீடளடந்த நான உ்ஙகும்முன 
அந்த புல்லாஙகுைல் விற்்வனுககு 
நனறி ்ைான்ைன. 
நீயும் ்ைானைாய் தா்ை?

1
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மவ பிைைவத்துககு
ஒத்தாளைககு ஊருககு 
்்ாை அம்மா 
எளதயு்ம ம்ககல 
்்றுகால ைாமான 
நாடடுக்காழி முடட 
்தாடடத்துல 
்வைஞை வாை,
்ப்ாளி 
்காய்யா 
்தஙகா 
்காைந்ளதககு தாய்ப்ால் 
சுைகக ்வந்தியம் 
நிலபபூைணி 
்ாதாம் 
்ைண்டு வருைமா சீடடுககடடி 
வாஙகிவச்ை தஙகச்ைஙகிலினு 
எளதயு்ம ம்ககல.
புருைனகாைன ைரியா 
தண்ணி காடடாம  
காஞசிப்்ாை 
்ைாைாச்்ைடிககு 
வீடி்யா காலுல 
ஒப்ாரி வச்சி 
முந்தாளையில 
மூகக சிந்தும்்்ாதுதான 
்தரிஞசிச்சி 
எல்லாத்ளதயும் 
்காண்டு்்ாை அம்மா 
மைை மடடும் 
வீடல்ய ்தியம் ்்ாடடு 
வச்சிருககுனு.
வீடடு ்நைபபுல 
ஒடஞசி அழும்்்ாது 
எனளையும் உனளையும்  விட
்ைாைாச்்ைடிய கடடிபுடிச்சி 
அை்துககுதான உஙக அம்மாவுககு 
வாச்சிருககு அைடடும்ஙகி்ார அப்ா .
வாழ்கக புரிஞசும் புரியாமலும் 
சிரிககன நான.

அமமாவின் 
விடுமுதை 
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யாரிடம உள்்ளதைா 

இைண்டு நாடகைாக 
சிதறிக கிடககின்ை 
ைத்தக களைகளுடன சில 
வாரத்ளதகள். 
ஹாலில் ்காஞைம்
்டுகளகயள்யில் ்காஞைம்
ைமயலள்யில் ்காஞைம்
உன மருந்ளத நானும் 
என மருந்ளத நீயும் 
்த்திைமாக உள்்ை ளவத்து 
ைாவிளய சுயநிளை்வாடு 
்தாளலத்துவிட்டாம். 
இப்்ாது 
உைககும் எைககும் மத்தியில் 
ஒரு தடித்த ்மௌைம் 
கால் நீடடி ைாவகாைமாக 
்டுத்துள்ைது. 
பு்முதுளகக காடடுவது 
பு்நானூறில் மனனிகக முடியாத 
குற்்மாக இருககலாம் 

அகநானூறில் அப்டியல்ல. 
அறி்வன நான. 
நிளைவின அடுககுகளில் 
்ைாறுகி ளவத்திருந்த 
காைணஙகளை ்வறு 
காணவில்ளல. 
ைரி ்்ாகடடும். 
அதைால் எனை 
விடடத்ளதக காலவளையினறி 
்வறித்துக்காண்டிருககலாம். 
இப்்ாது எஙகளை ஏைைமாகப
்ாரத்துவிடடுப ்்ாறுளம 
இைந்து ்காண்டிருககும் 
அந்த சுவர்ல்லிககுத்
்தரிய்வண்டிய்தல்லாம் 
யார உதடடில் ஒளிந்துள்ைது 
ைண்ளடளய முடித்து ளவககும் 
அந்த அளை இனச் புனைளக.

3
3

49புதிய புத்தகம வபசுது | ந்வமபர, 2020



பி. மதியழகன் கவிதைகள்
மூடளடயாய் ்நரியும் ைந்தடியில் 
மூச்சுக கைஙகைால் பிடரிளய வருடிய்்ாது 
்ாரளவகளின ்மாதலில் ்தறித்த நடைத்திைம் 
உள்ைக குழியில் ்ற்றிச் சிதறியது

திககும் திளையும்
ஊரும் ஒதுககமும் அறியாத்்ாதும் 
எண்ண வளலயில் சிககுண்ட முயல் 
திமிறிக கிடந்தது

தியாை வீச்சின விளை்வா, எனை்வா
மறு்டியும்
திரும்்த் திரும்்க குறுககிடும் ்ாளத 
ளமயமிடட புயலாய்
சுைற்றி வந்துச் ்ைரத்தது

குறுககிடும் ்வள்ைப ்்ருககாய்
அரிதாைம் பூசிய ந்ரகள்
எஙகும்
்மடு ்ள்ைம் காத்தாரகள்

அளண உளடந்து பீறும்
்வள்ைம்
அடித்து நிைவி கடல் வந்து ்ைை
காலஙகளை அளடகாத்து 
தகிபள்த் தணிகக வழி்தடும்
்தாபபில் ஒரு வளக மைம்
நான

்கவிலத

கூடடி விழுஙகிய வாரத்ளதகளை 
்வந்து தகிககும் ்்ருமூச்ைாய் 
துபபும் ்கல் விழுஙகிய இைவு.

மறு ஆடடம் நிகழ்த்த
ஊளையில் உ்வாடத் திரியும் 
ைந்தடிளயத் தினறு முடித்த ைாளலளயச்
ைந்திககும் வாைல்
கதளவ அளைத்து இைளவ ைபிககும்

ைதுைத்துள் அளடககப்டட
உ்ளவ எண்ணி
ைதுைத்துள் சுருண்டு மூளலகளில் முடடி
இடறி விழும் பூச்சியாய் கடடவிழும் திைவு

களைந்த
்்ளவகளின ஒலிக கீற்றுகள்
மறு்டியும் தளலநீடடி
்வளிை ்வளிை உயிர ்தாடடு அளைககும்

்்ாரத்தி முடஙகிய உணரவு 
்காப்ளித்து ்வளிக கிைம்பி அடஙகும்

அளலயும் மைது
்தரு நாயாய் அளலய மந்திரிககப்டடு 
யுகஙகைாச்சு1

1
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்வகம் கூடட ்வகம் கூடட
சிறு சிறு துளிகள் நிள்த்து நளைககும் 
எனும் அறிவற்றுப ்்ா்ைன.

உனைரு்க
்மதுவாய் வந்திருந்தால்
உளைச் சுற்றி நிள்ந்திருககும் காற்றில்
கலந்த உன மூச்ைாவது
எைககு இதம் தந்து சுகம் கூடடியிருககும்.

யா்ைனறு அறியாததாயினும் ்ைவாயில்ளல
மினைல் ்வடடும் ்நைத் துளியில்
என விழிகள் உனளைக கவ்விக ்காண்ட
்ாரத்த முதல் கணம்.

்கவிலத

2

கவைம் என மீதுப ்டைாதிருந்தும்
உன ்ககம் ்நருஙக ்யம் வந்து அைடடி
சிறு நடுகக அதிரவு.

்ரிமாற்் அனபு
இரு ்ாலருககும் ஒனறு தா்ை?

்திந்த விழிகளுககு
உன பிம்்த்ளத அழிககத் ்தரியவில்ளல
என்ாவது ஒரு நாள் 
ளகக கூடும் என்தில்ளல. 
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ஆஙகில எழுத்தாளரகள ‘ரி்சசரட வடைவிஸ்’ 
மறறும ‘ரி்சசரட ஈடடைன்’ ஆகிய இரு்வரும 
மத்திய கால இந்தியாவில என்ன நடைந்தது 
என்பதமன விளக்கி, இரு கடடுமரகள எழுதி 
்்வளியிடடுளளனர.

‘கடைந்தகால ்வரலாறறு நிகழம்வ மதிபபீடு 
்சயயும ்பாழுது, ஒவர ஒரு ஆ்வணத்மத 
மடடும ம்வத்து முடிவுகளுக்கு ்வரக்கூடைாது. 
வ்வறு ஆ்வணஙகள உளளன்வா என்பமத 
ஆயவு ்சயயவ்வண்டும.அபபடி வ்வறு 
ஆ்வணஙகள இருக்குமனால, அ்வறறிமனயும 
ஆயவு ்சயய வ்வண்டும .  அதுவ்வ 
்பாருத்தமான அறிவியல அணுகுமுமறயாக 
இருக்கும’ எனும  அடிபபமடையிலதான் 
வமறகூறிய ஆஙகில எழுத்தாளரகளின் 
கடடுமரமய ஆசிரியரகள நூலாக்கியுளளனர. 
ஒவ்்்வாரு தமலபபின் கீழும நூலாசிரியரகள 
கூறியுளள முக்கியக்கருத்துக்கள மடடும 

சுருக்கித் த ர பபடடுளளன . 
இந்தியாவின் மத்திய காலத்தில, 
மதபபூசலகள ்்வறும இந்து 
மத த்தி றகும ,  இசுல ாமிய 
மதத்திறகும இமடைவய மடடும 
ந டை க் க வி லமல .  இ ந் தி ய 
அளவிலும, தமிழக அளவிலும 
பவுத்தம - சமணம, மச்வம - 
ம ்வ ண ்வ ம 
ஆ கி ய ்வ ற றி ற கி ம டை வ ய 
உக்கிரமான ச்சசரவுகள நடைந்து, 
ப ல  வ க ா வி ல க ள 
அழிக்கபபடடைது மடடுமின்றி, 

மாறறவும ்சயயபபடடைன 
என்கின்றனர.

க�ோவில�ள், மசூதி�ள் அழிப்பு 
உண்மயும் புரட்டும்

இந்நூலுக்கு சி. பி, எம மத்தியக்குழு 
உறுபபினர வதாழர. வக. ்வரதராஜன் 
அணிந்துமர ்வழஙகியுளளார. இ்வர தனது 
அணிந்துமரயில, இந்து மத்்வறி சிறுபான்மம 
மதத்தினருக்கு எதிராக்ச்சயலபடு்வது 
மடடுமலல ,  இந்துமதத்மத்ச ச ா ர ந் த 
்பருமபகுதி மக்களான மமல்வாழ மக்கள, 
தலித் மக்கள, மிகவும பிறபடுத்தபபடடை 
மக்கள கணிசமான்வரகளுக்கு எதிராக ‘சாதிய 
ஆ தி க் க த் தி ற கு ம  ்வ ழி 
்வகுத்திருக்கிறது’என்கிறார. 

இந்நூலின் ஆசிரியரகளான அ. அன்்வர 
உவசன் மறறும ்்வ. பத்மனாபன் தனது 
முன்னுமரயில,வமாடி ஆடசியானது, ஒருபுறம 
மத்்வறியும ,இன்்னாருபுறம நவீன 
தாரளாமயமும ஒன்றிமணந்த இரடமடை 
அபாயமாக அமமந்துளளது. எனவ்வ 
மத்சசாரபின்மமக்கான வபாராடடைம நவீன 
தாராளமயத்மத எதிரக்கின்ற 
வ ப ா ர ா ட டை த் து டை ன் 
ஒன்றிமணக்கும வதம்வயுளளது 
என்கின்றனர .இந்தியாவின் 
ம த் தி ய  க ா ல த் தி ல , 
’ இ ந் து க் வ க ா வி ல க ம ள 
இ சு ல ா மி ய  ம ன் ன ர க ள 
திடடைமிடடு மத அடிபபமடையில 
அ ழி த் த ன ர .
இதறகுபபதிலடி்காடுபபது 
மடடுமின்றி,அழிக்கபபடடை 
வ க ா வி ல க ள 
மீடகபபடைவ்வண்டும’ என்பது 
சஙபரி்வ ா ர த்தின்  ஒ றமறப 
பிர்சசாரமாக இருந்து்வருகிறது. 
இக்கூறறிமன மறுக்கும விதமாக 

நிகழ் அய்ககண்

நூல அறிமு்கம்

பாரதி புத்தகாலயம, 
பக்:160 விமல: 150/-
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கி.பி.835 ல இலஙமக மீது பாண்டிய 
மன்னன் சிறி மாறா  சிறி ்வலலபா 
பமடை்யடுக்கிறான். அபவபாது இலஙமகமய 
மு தல  வ சன ா  மன்னன்  என்ப்வன் 
ஆண்டு்வந்தான். வபாரில பாண்டிய மன்னன் 
்்வறறி்பறறு, அரச கருவூலத்திலிருந்த 
அமனத்து விமல மதிபபறற ் பாருடகமளயும 
மகபபறறிக்்காண்டு நாடு திருமபுகிறான். 
மகபபறறிய்வறறில, கி.பி. 8 நூறறாண்டில, 
இ ரண்டைாம  மகி ந் த ா்வ ால  6 0 , 0 0 0 
்சபபுக்காசுகள ்காண்டு தாயாரிக்கபபடடு 
அப யகி ரி  எனும  பு த் த  மடை த் தில 
நிறு்வபபடடிருந்த புத்தர சிமலயும ஒன்று. 
இலஙமகயின் முதலாம வசனா மன்னன் 
இறந்தபிறகு, அ்வனது மகன் இரண்டைாம 
வ சன ா  மன்னனுக்கு  பு த் த ர  சிமல 
் க ா ள ம ள ய டி க் க ப ப ட டை  வி ப ர ம 
்தரிய்வருகிறது. அ்சசமயத்தில மதுமரமய 
ஆண்டு்வந்த மன்னன் சிறிமாறா சிறி 
்வலலபாம்வ வதாறகடிக்க, பமடை உதவிவகடடு  
ம து ம ர ம ய ்ச வ ச ர ந் த  இ ர ண் டை ா ம 
்வரகுண்வரமன் எனும இள்வரசன் இலஙமகக்கு 
்வருகிறான் .  இரண்டைாம வசனாவும , 
இரண்டைாம ்வரகுண்வரமனும வசரந்து 
பமடை்யடுத்து மதுமரமய ஆண்டை 
மன்னமனத்வதாறகடித்து புத்தர சிமலமய 
மீடடு இலஙமகக்கு ்காண்டு்வருகிறான் 
வசனா. புத்தர சிமல ்்வறும சிமல 
மடடுமலல. அது சிஙகள்வரகள ஆடசி 
அதிகாரத்தின் அரசியல அமடையாளமாகும. 
இதுவ்வ மதுமர மன்னன் மீது வபார ் தாடுக்க 
காரணமாயிறறு,

வசாழ மன்னன் வீரராவசந்திரன் சாளுக்கிய 
மன்னமன வதாறகடித்து,அ்வனிடைமிருந்து 
மகபபறறியது ஆ்வணமாக்கபபடடுளளது. 
அது என்ன்்வனில, ’எதிரியின் மமனவிகள
,குடுமபக்கருவூலம,குமடைகள,்வலமபுரி்சசஙகு,
வபாரமுரசு,சாளுக்கியரகளின் ்காடி,குதிமர
பபமடை,யாமனபபமடை,சி்வபபுக்கறகளால 
் ச ய ய ப ப ட டை  ் ்வ ற றி க் கி ரி டை ம 
உளளிடடைம்வகளாகும.

‘இ ர த ங க ள , கு தி ம ர க ள , அ ர ச 
குமடைகள , சி ம ம ா சனங கள , ் ச ல்வம 
, த ா னி ய ங க ள , க ா ல 
நமடைகள,்பண்கள,அமனத்துவிதமான 
்பாருடகள,அமனத்து உவலாகஙகள 
அமனத்தும எ்வன் ்்வலகிற ாவனா 
அ்வனுக்கு்ச்சாந்தம’ (மனுஸ்மிருதி 7.96 ) 
இ தி ல  வி ம ல  உ ய ர ந் த 
்பாருடகளான,நிலம,தஙகம ,்்வளளி 
முதலியன மன்னனுக்கு்ச்சாந்தம. பிற 
்பாருடகள யாவும எந்தபவபார வீரன் 
் க ா ள ம ள ய டி க் கி ற ா வ ன ா 
அ்வனுக்கு்ச்சாந்தமாகும. மனு உரு்வாக்கிய 
இத்தமகய சடடைத்மதவய மன்னரகள 
ஆரமபத்தில பின்பறறியிருக்கின்றனர . 
இதிலிருந்து வதாறற மன்னரகளின் ்சாத்மத 
் க ா ள ம ள ய டி ப ப து  எ ன் ப து 
அனுமதிக்கபபடடிருக்கிறது என்பதுதான்.
வ ப ா ரி ல  வ த ா ற ற  ம ன் ன னி ன் 
ஆடைமபரப்பாருடகள மடடுமலல , 
ம ன் ன னி ன்  ம ம ன வி க ள  ம ற று ம 
இதரப்பண்கள ,வதாறற மன்னனின் 
கடைவுளகள கூடை ்்வறறி்பறற மன்னனால 
்காளமளயடிக்கபபடடைன. இபபடி வதாறற 
ம ன் னனின்  க டை வு ம ள  ம க ப ப ற றி 
தன்னுமடையதாக மாறறு்வதன் மூலம இரு 
வநாக்கஙகள நிமறவ்வறுகின்றன. 1. வதாறற 
மன்னமன அந்தக்கடைவுள மகவிடடுவிடடைார. 
2. இனி அந்த மன்னனுக்கும கடைவுளுக்கும 
எந்தத்்தாடைரபுமிலமல.

கி.பி.1045ல வசாழமன்னன் இராஜதிராஜன் 
சாளுக்கிய மன்னன் வசாவமஸ்்வரமன வபாரில 
வ த ா ற க டி த் து வி ட டு  ச ா ளு க் கி ய 
தமலநகரான,கலயாணிக்குள நுமழந்து 
அந்நகமரவய அழிக்கிறான்.வகாவிலும வசரந்து 
எரிகிறது.அபபவபாது,சாளுக்கியமன்னனின் 
வகாவிலில இருந்த கறுபபுக்கலலாலான ஒரு 
‘்வாயிறகாபவபான்’ சிமலமய 500 மமலகள 
்காண்டு்வந்து தனது தமலநகரமான 
கஙமக்காண்டை வசாழபுரத்தில நிறுவினான். 

ஒருமன்னன் இன்்னாரு வதசத்தின் மீது 
வபார ்தாடுத்து அஙகுளள ்பாருடகமள 
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அலலது கடைவுள சிமலகமள மகபபறறு்வது 
என்பது  அனுமதிக்கபபடடை ஒரு்வமக வபார 
நியதியாகும. மன்னன் தான் ் காளமளயடித்த 
்பாருடகமள தன்மன ஆதரிபப்வரகளிமடைவய 
‘எ்வர எமதப்பறு்வதறகுத்தகுதியான்வவரா 
அதன் அடிபபமடையில பகிரந்தளிக்க 
வ்வண்டும என்பமதயும கடைவுளகள,அறி்வா
ளரகள,ஆசிரமஙகள,நீதிமான்கள,்பாதுவிழா
க்களுக்கு பகிரந்தளிக்கலாம என்கிறது 
மனுதரமம .  9  ஆம நூறறாண்டில , 
இராஷ்டரகூடைா அரசனான மூன்றா்வது 
வகாவிந்தா ் தன்னிந்தியா மீது பமடை்யடுத்து, 
இபபகுதியில ்வலு்வான ்சல்வாக்வகாடு 
ஆண்டு ்காண்டிருந்த பலல்வரகமளத் 
வதாறகடித்தான் .  இதனால மிகவும 
பயந்துவபான சிஙகள அரசன் எடடைா்வது 
அகவபாதி,தனது கடைவுள சிமலகள இரண்மடை 
வகாவிந்தா மன்னனுக்கு சமரபபணம 
் ச யகி ற ான் .இ தன்  மூலம  த ானும 
வகாவிந்தாவின் ஆளுமமக்கு உடபடடை்வன்  
எனும ் சயதிமய அமமன்னனுக்கு 
அறிவித்தான். இந்தியாவின் மத்திய காலத்தில, 
இசுலாமிய மன்னரகள பல ஆயிரக்கணக்காண 
இந்துக்வகாவிலகமள சிமதத்தனர என 
சஙபரி்வாரஙகள நமபு்வதறகுபபின்வன 1849 
ல ரி்சசரட எலியட, மறறும ஜான் டைாவ்சனால, 
ஆஙகிலத்தில ்மாழி்பயரக்கபபடடை 
்பரஷியா ஆ்வணஙகவள முக்கிய ஆதாரமாக 
இருக்கின்றது.

்பரஷிய ஆ்வணஙகமள ஆஙகிலத்தில 
் ம ா ழி ் ப ய ர த் த தின்  வ ந ா க் க வ ம , 
‘பிரிடடி்ஷாரின் ஆடசிமய இந்தியரகள 
்வரவ்வறகவும,இசுலாமிய மன்னரகளின் 
ஆடசிமய சிறுமமபபடுத்தவ்வண்டும’ 
என்பதுதான். வமலும, இந்த ஆ்வணமானது, 
மதத்திறகும அரசுக்கும இருந்த உறவு 
எத்தமகயது. அதில வகாவிலகள அலலது 
ம சூ தி க ள  எ த் த ம க ய 
அமடை ய ா ள த் ம த க் ் க ாண்டிரு ந் த ன 
எ ன் ப ம த ப ப ற றி  அ றி ய ா ம வ ல , 
மிம க ப படு த் த ப படடை  எலியடடின் 
்மாழி்பயரபபு இசுலாமிய மன்னரகமளபறறி 

ம ட டு ம ல ல ,  அ ம ன த் து 
இசுலாமியரகமளபபறறியும மிகவும த்வறான 
புரிதமல உண்டைாக்கியது. கி.பி 1055 
காலகடடைமானது, ்டைலலியில சுலதான்கள 
அரசு அமமக்க முயறசித்த காலமது. 
அ்சசமயத்தில,மத்தியபபிரவதச மாநிலம ’தர’ 
எனும இடைத்திறகருவக சுிஃபி பிரிம்வ்சவசரந்த 
இசுலாமியரகள சுத்தம ்சயது ்தாழுமக 
்சயது்வருகின்றனர. அபவபாது, இந்துக்கள 
சிலர ஆயுதஙகளுடைன் அஙகு ்வந்து 
இசுலாமியரகமளத்தாக்கி ்கான்றுவிடடு 
அவ்விடைத்தில இந்துக்கடைவுளகளின் சிமலமய 
ம்வத்து ்வழிபடுகின்றனர. சில நாடகள 
கழித்து, அபதுல்ஷா சஙகல என்ப்வன் அஙகு 
பமடையுடைன் ்வந்து வகாவிலகளில இருந்த 
சிமலகமள அழித்துவிடடு மீண்டும மசூதியாக 
மாறறுகிறான்.இதமன அறிந்த பராமரமன்னன் 
இராஜா வபாஜா இசுலாமிறகு மதம 
மாறுகிறான். சில ்வருடைஙகளில அபதுல்ஷா 
சஙகல மரணமமடைந்து வபாகவ்வ, அ்வனுக்கும 
அஙகு சமாதி எழுபபபபடுகிறது.  சில 
காலஙகளுக்குபபிறகு ்டைலலியிலிருந்து 
அஙகு ்வந்த முகமது கிலஜி தரகாவும, 
சமாதியும பராமரிக்கபபடைாதமதக்கண்டு, 
அவ்விடைத்தில புதிதாக தரகாம்வயும, 
மசூதிமயயும கடடினான். இவ்்வளவு 
விபரஙகளும பிர்சசமன ஏறபடடு, 400 
்வருடைஙகளுக்குபபிறவக, அதா்வது 1455லதான் 
் ப ர ஷி ய  ் ம ா ழி யி ல 
ஆ்வணபபடுத்தபபடடிருக்கிறது. உண்மம 
நில்வரம இபபடியிருக்க,  இந்துத்து்வ 
்வரலாறறாசிரியர வகாயல தனது  நூலில 
‘1455 ஆம ஆண்டில உரு்வாக்கபபடடை 
குறிபபின்படி, ஒரு வகாவில இருந்ததாகவும 
அது  இடிக் க ப படடு  இ ந் த  த ர க ா 
கடடைபபடடைது’ என்கிறார.   

இந்தியாவில சுலதான்களின் ஆடசி 1192 
்வ ா க் கி ல த ா ன்  ஏ ற ப ட டை து . 
இ்வரகளுக்குபபின்னால, 16 ம நூறறாண்டில 
தான் முகலாயரகளின் ஆடசி ஏறபடுகிறது. 
இ்வரகள ஆதரித்தது அமனத்து மதஙகமளயும 
ஆதரிக்கத்தயஙகாத சுிஃபி பிரிவு இசுலாம 
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ஆகும. இ்வரகள எதிரி மன்னனுடைன் 
வபாரிடுமவபாது மன்னனுக்கு்ச்சாந்தமான 
வகாவிலகமள மடடுவம அழித்தனர. எதிரி 
மன்னரகளின் வகாவிலகமள அழிபபது 
சுலதான் அலலது முகலாயரகள உரு்வாக்கிய 
அணுகுமுமறயலல. மாறாக,அ்வரகளின் 
்வருமகக்குமுன் இந்துமன்னரகளால 
ந மடைமும ற ப படு த் த ப படடைது த ான் .
இந்தியாவில இசுலாமிய அரசுகமள நிறுவிய 
சுலதான் -முகலாய அரசுகள மூன்று முக்கிய 
அமசஙகளில கஜினி்வாடி சுலதான்களிடைமிருந்து 
வ்வறுபடடிருந்தனர. அது என்ன்்வனில, 1. 
கஜினி்வாடி சுலதான்கள சன்னிபபிரிவு 
இசுலாமியர. பின்னாளில ்வந்த சுலதான்கள 
- முகலாயரகள சுிஃபி பிரிவு இசுலாமியரகள. 
2. கஜினி்வாடி சுலதான்கள ்சல்வஙகமளக் 
்காளமளயடிக்கவும, சன்னி பிரிவு இசுலாமம 
நிறு்வவும, வகாவிலகமள அழிக்கவும 
்சயதனர . ஆனால பின்னால ்வந்த 
சுலதான்கள - முகலாயரகள வபாரில வதாறற 
மன்னனின் அரசியல, அமடையாளமாக உளள 
வகாவிமல மடடுவம அழித்தனர. 3 . 
கஜினி்வாடி இசுலாமியரகள அரசிமன 
நிறு்வவிலமல. மாறாக பின்னால ்வந்த 
சுலதான் - முகலாயரகள இஙவக அரமச 
நிறுவினர.

வபாரின் வபாது, வகாவிலகமள அழிபபதும, 
்காளமளயடிபபதும இந்து மன்னரகளின் 
வ்வமலயாக இருந்துளளது. 1 1 ஆம 
நூறறாண்டில, காஷ்மீமர ஆண்டை ெர்ஷா 
எ னு ம  ம ன் ன ன்  வ க ா வி ல க ம ள 
்காளமளயடிபபதறகும அழிபபதறகும என 
த னி ய ா க  ஒ ரு  அ ம ம ்ச ச ம ர வ ய 
நியமித்திருக்கிறான். இம்வ்யலலாம 
இசுலாமியரகள துருக்கியரகள இந்தியாவிறகு 
்வரும முன்னவர இந்துமன்னரகளால 
்தாடைர்சசியாக நடைத்தபபடடைதுதான். 
கடைவுள ,  வ க ாவில ,  அர சன் ,  நிலம 
ஆகிய்வறறிறகிமடைவய ஒரு நூதனமான 
பிமணபபு இருந்தது. கடைவுள வகாவிலில 
சிமல ்வடிவில இருக்கிறார . ஆகவ்வ 
வகாவிலும வகாவிலுக்குள இருக்கும கடைவுளும 

அரசனின் அரசியல அதிகாரத்மத பமறசாறறும 
ஒரு ்வலிமமயான அமடையாள்சசின்னமாகும. 
வகாவிலும அந்தக்கடைவுளும இருக்கும்வமர 
அரசின் அதிகாரம ்சலலுபடியாகிறது.

வ ப ா ரு க் கு ப பி ற கு ,  வ க ா வி ல க ள 
பிர்சசமனயில இசுலாமிய சுலதான்கள 
இந்திய மண்ணில காலமகாலமாக என்ன 
பாரமபரியம கமடைபிடிக்கபபடடைவதா 
அதமனவய பின்பறறினர. வகாவிமல 
இடிபபது இசுலாத்திறகு எதிரானது என்பதால, 
வகாவிலகள பாதுக்காக்கபபடடைன. பல 
சமயஙகளில புதிய வகாவிலகள கடடைவும 
அனுமதிக்கபபடடைன. துக்ளக் சுலதானின் 
இசுலாமிய சடடை விளக்கபபடி, இசுலாமிய 
ஆடசியில ’ஜிஸ்யா’எனும ்வரி கடடுப்வரகள 
எ ்வ ர  ஒ ரு ்வ ரு ம  வ க ா வி ல க ம ள க் 
கடடிக்்காளளலாம என்பது நமடைமுமறயாக 
இருந்தது. கபபம கடடும மன்னர, வபாருக்கு 
முன்வபா அலலது பின்வபா இசுலாமிய 
மன்னனிடைம சரணமடைந்தால,அ்வனது 
வகாவில அழிக்கபபடு்வது இலமல . 
சரணமடைந்து கபபம ்சலுத்தும மன்னன் 
பி ற க ா ல த் தி ல  ம ன் ன னு க் கு 
எதிராகத்திருமபினால கபபம கடடுப்வன் 
தண்டிக்கபபடு்வது மடடுமின்றி அ்வனது 
வ க ா வி லு ம  த ண் டை ம ன க் கு ள ள ா கி 
அழிக்கபபடடைன.

மத்திய காலத்தில, வபாரில வதாறற 
மன்னரகளின் வகாவிலகமள இந்து மன்னரகள 
அழித்தது வபாலவ்வா, அலலது இசுலாமிய 
மன்னரகள  வகாவிலகமள அழித்ததுவபாலவ்வா 
மசூதிகள அழிக்கபபடைவிலமல. காரணம சில 
குறிபபிடடை வகாவிலகள இந்து மன்னரகளின் 
ஆன்மீக்சசின்னம மடடுமலல, அ்வரகளின் 
ஆடசியதிகாரத்தின் அரசியல சின்னமாகவும 
விளஙகின. அவத சமயத்தில, மசூதி என்பது 
அரசியல சின்னமாக இருந்திருக்கவிலமல. 
மசூதி ஆன்மீக்சசின்னமாக விளஙகியது. 
மத்தியகால மன்னரகளிமடைவய குறிபபாக 
க ஜி னி  ப ம டை ் ய டு ப பு க் கு ப பி ற கு 
நடைந்தவபாரகள அமனத்தும இசுலாமிய-



56 புதிய புத்தகம் பேசுது | நவம்ேர், 2020

இந்து மன்னரகளுக்குமிமடைவயதான் நடைந்தது 
என சஙபரி்வாரத்தினர கூறுகின்றனர. 
அ ப ப டி க் கூ றி டை  மு டி ய ா து . அ ந் த 
காலகடடைத்தில நடைந்த வபாரகள மதத்தின் 
காரணத்மதவிடை அரசியல காரணஙகளுக்காவ்வ 
நடைந்துளளன. இதறகு மத முலாம பூசு்வது 
்பாருத்தமாக இருக்காது. ் பரஷிய துருக்கிய 
ஆ்வணஙகளில உளள பதிவுகள வகாவில 
இடிபபுக்கள பறறி விளக்கமாகபவபசுகின்றன. 
ஆ ன ா ல ,  இ சு ல ா மி ய  ம ன் ன ர க ள 
நமடைமுமறபபடுத்திய இந்து அரசியல 
அலலது ஆன்மீக்ச்சயலகமளபபறறி 
குறிபபிடு்வது இலமல. உதாரணத்திறகு, 
கஙமகயின் புனிதத்தன்மமமய வபாறறிய 
இசுலாமிய மன்னரகளும உண்டு. அவதவபால, 
விஜயநகர மன்னரகளும, சுலதான் ஆடசி 
ந ம டை மு ம ற க ம ள  பி ன் ப ற ற வு ம 
்சயதிருக்கின்றனர.

கி.பி 1206ல வகாரி முகமது இஙகு 
ஆடசியமமத்தவபாது, ் பண்கடைவுள லடசுமி 
உ ரு ்வ ம  ் ப ா றி த் த  ந ாண ய த் ம த 
்்வளியிடடைான். மதமூர எனும இசுலாமிய 
மன்னமன எதிரத்துபவபாரிடடை முகமது ்ஷா 
மன்னனுக்குபபின்வன துமண நின்ற, பல 
இராஜபுத்திர குடுமபஙகள தஙகள உயிமர 
இழந்திருக்கின்றன. இவதவபால, அக்பரின் 
மகனுக்கு தன் மகமள திருமணம ் சயது தர 
விருபபம ்காண்டை இந்து மன்னனும 
இருந்திருக்கிறான். திபபு சுலதான் எபவபாதும 
சாதி மதம பாராமல திறமமக்கு ஏறற பதவி 
அளித்திருக்கிறான். இம்வ்யலலாம இந்து-
இசுலாம மத ஒறறுமமமய பமறசாறறிய 
நிகழவுகளாகும. வசாமநாதர வகாவிலில 
கஜினி முகமது அதன் விக்கிரகஙகமள 
அழித்ததும, அக்வகாவிலானது 11 ஆம 
நூறறாண்டிலிருந்து 17 ஆம நூறறாண்டு்வமர 
தி ரு ப ப த் தி ரு ம ப க் 
்காளமளயடிக்கபபடடைதாகவும, கூறி 
இதமன இந்து மதத்திறகு வநரந்த மிகப்பரிய 
அ்வமானமாக சஙபரி்வாரகள கருதுகின்றனர. 
ஆனால, மஜன மத ஆ்வணஙகளிவலா, கஜினி 
வசாமநாதர வகாவிமலத்தாக்கியது என்பது 

அன்மறய மஜன சமூகத்த்வரால ் ்வறுக்கத்தக்க 
நடை்வடிக்மகயாகப பாரக்கபபடைவிலமல. 
மாறாக அ்வரகளது அழுத்தம என்பது 
தஙகளது மதம மச்வத்மதவிடை உயரந்தது 
என்பமத நிமல நாடடு்வதிவலவய இருந்தது. 
12 ஆம நூறறாண்டில, மறறு்மாரு மஜன 
ஆ்வணவமா, ரக்சாசாக்கள, தயிதாக்கள, 
அசுரரகள ஆகிய உளளூர அரசரகள 
வகாவிலகமள அழிபபதும, பிராமணரகமளயும, 
ரி ஷி க ம ள யு ம  து ன் பு று த் தி க் 
்காண்டிருந்ததாகவும, சாளுக்கிய மன்னன் 
இதமன எதிரத்துபவபாரிடடைன் என்கிறது. 
பாரதிய வித்யாப்வன் கலவி நிறு்வனஙகமள 
உரு்வாக்கிய வக.எம.முன்ஷி எழுதிய ‘்ஜய 
வசாமநாத்’ எனும குஜராத்தி நா்வலதான் 
இசுலாமியரகளுக்கு எதிராக ஆழமான 
பமகமமமய இந்துக் கள  மத்தியில 
உரு்வாக்கியது. கி.பி 3 ஆம நூறறாண்டுகளில 
தமிழகத்தில பவுத்தம, சமணம, மறறும 
மச்வம, ம்வண்வம இ்வறறிறகிமடைவய 
வபாடடியும, முரண்களும நிலவின. மச்வமும-
ம்வண்வமும பவுத்தம- சமணத்திறகு எதிராக 
கடும ்வன்முமறமய ஏவின. கி.பி 5 ஆம 
நுறறாண்டுகளில பவுத்தம வீழ்சசியமடைந்து 
சமணம ் சல்வாக்கு ் பறறது. அபவபாது பல 
பவுத்தக்வகாவிலகள சமணக்வகாவிலகளாக 
மாறின. பிறகு சமணமும விழ்சசியமடைந்து 
மச்வமும - ம்வண்வமும எழு்சசி்பறறன. 
இந்தியா முழுக்க இதுவபான்ற மாறறஙகள 
அக்காலத்தில நிகழந்தன.

இந்தியாவில பன்மமக்கலா்சசாரத்மத 
ஒருமுகக்கலா்சசாரமாக மாறறிடை கடுமமயான 
முயறசிகள நடைக்கின்றன. குறிபபாக வமாடி 
அரசில இந்த முயறசிகள பன்மடைஙகு 
அதிகரித்துளளது. இந்த அரசானது ஒருபக்கம 
தாராளமயக்்காளமககமள தீவிரமாக 
அமலபடுத்துகிறது. மறுபக்கம ் பருமபான்மம 
ம த ் ்வ றி க் கு  ப ா து க ா ்வ ல ன ா க 
நடைந்து்காளகிறது. ’மத்சசாரபின்மம’மய 
காக்க புதிய உத்திகளும ்வடி்வஙகளும 
வதம்வபபடுகின்றன.
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்வாழக்மகயின் நிகழவுகமள உணரவுகளுடைன் 
படைமபிடித்துக்  க ாடடும  ்வலலமம 
சிறுகமதகளுக்வக உரித்தான ஒன்று. ்வாழவின் 
்வசீகரம ்வாரத்மதகமள்ச சாரந்ததாகவ்வ 
இருக்கிறது. நலல ்வாரத்மதகள மனமத 
்மருவகறறு்வதாகவும, தீய ்வாரத்மதகள 
்வடுக்கமள விமதபபதாகவும இருபபமதப 
பாரக்கும வபாது, ்வாரத்மதகளின் ்வசீகரத்மத 
புரிந்து ்காளள முடியும. 

்வாழவியல பதிவுகமள ்மாழியில 
சிறுகமதகளாக எடுத்து்ச ் சாலமகயில, அமத 
சறறும சிமதக்காமல, சிறு சிறு உணர்சசி 
வ ்வ று ப ா டு க மள யு ம  கூ ர ம ம ய ா க் கி  
கண்டைமடையத்தரு்வது ்வாசிபபின் இனிமமமய 
உயரத்திக் காடடு்வதாகவ்வ இருக்கும. 
அபபடியான இனிமமமய ்மாழியின் 
்சாலலாடைல அழமக, ஓபபுமமகமள, மனித 
்வாழவியலின் ்மன்மமமய 
இருபது கமதகளின் ்வழியாக 
அழகாக்ச ்சாலகிறது ‘்வரும 
வபாது நான் என்ன ் சால்வது?‘ 
என்ற சிறுகமதத் ்தாகுபபு. 
மூ ல  ் ம ா ழி ய ா ன 
மமலய ாளத்தில  எஸ் .வி .
வ்வணுவகாபான் நாயர எழுதிய 
கமதகமள தமிழில சிதமபரம 
இ ர வி ்ச ச ந் தி ர ன் 
் ம ா ழி ் ப ய ர த் து த் 
த ந் தி ரு க் கி ற ா ர .  எஸ் . வி .
வ ்வணுவக ா பன்  ந ா ய ரின் 
கமதகள வமவலாடடைமான 
ப ா ர ம ்வ க் கு 
மநய ாண்டித்தனமாகவும , 
ஆழந்து ்வாசிக்கும வபாது 
உளளாரத்தமான அரத்தஙகமளத் 

தரக்கூடியதாகவும இருக்கும. இந்தத் 
் த ா கு ப பிலும  அ ப படி வ ய .  இ ந் த 
்மாழி்பயரபபுத் ்தாகுபமப வசலம, 
்வாசகன் பதிபபகம ்்வளியிடடிருக்கிறது. 
்மாழி்பயரபபாளர இரவி்சசந்திரன் 
பாரம்வத்திறனறற்வராக இருந்த வபாதும, 
அக்குமறமய ஒதுக்கித்தளளி, அ்வரது 
அகக்கண் ்வழியாக ்மாழி்பயரபமப 
்சயயும முயறசி பாராடடைக்கூடியதாக 
இருக்கிறது.

எலலா சிறுகமதகளுவம குளுமமயின் 
சிலலிபபுடைன், மனமத மயிலிறகால ்வருடும 
சுகத்மதயும, ் மலலிய நீவராடடைத்தினின்றும, 
உளளஙமக நிமறய நீமர அளளி அருந்திய 
ஆசு்வாசத்மதயும தருகிறது. முதல கமதயும, 
்தாகுபபின் தமலபபுக்கமதயுமான ‘்வரும 
வபாது நான் என்ன ் சால்வது..?‘சிறுகமதயில, 

சில கறபமனகள நமமம 
முழுமமயாக நமபக்கூடிய 
நிமலக்குக் ் காண்டு நிறுத்தும 
எ ன் ப ம த  அ ழ க ா க ்ச 
்சாலகிறார. சுசித்ரா தான் 
மனதில பதிந்து ம்வத்தருக்கும 
சமீரணனின் முகத்மத நிஜத்தில 
காண பிராயத்தனபபடுகிறாள. 
திருமண ்வயதில இருக்கும 
அ்வமள ்பண் பாரக்க 
்வருப்வரிடைத்தில எலலாம தன் 
மன  மு க த் ம த த்  வ த டி 
அமலகிறாள. ஒரு கடடைத்தில 
அ ்வ ளு க் கு  தி ரு ம ண ம 
ஏறபாடைாகிறது.  திருமண 
வ்வமலகளுக்கு நடுவில சுழலில 
படடை தளிர இமலமயப 

வபால உழலும வபாதும , 

சிந்தனையுடன் உலவும் சித்திரங்கள்
நூல அறிமு்கம்

ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு

்வாசகன் பதிபபகம 
ரூ. 150, பக்கம 262
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முதலிரவில வ்வடமடையாடிவிடடு ்வந்து 
வச ர ந்த வத்வமனப வபால தூஙகிக் 
்காண்டிருக்கும கண்வமனப பாரக்கும 
வபாதும, அ்வளுக்கள வதான்றி மமறகிறது 
கமதத் தமலபபு .்மாழி்பயரபபின் 
உரிமமமய எடுத்துக் ்காண்டு ்வரமபு 
மீறாமல, சிறுகமத இலக்கணத்துடைனும, 
்வசிகர  பாய்சசலுடைனும மனமதக் க்வரும 
விதத்தில இருக்கிறது கமதகள. 

மனம ஒருபுறம வ்வலிதாண்டிப பாயகிற 
வபாது ்்வளிபபடும ்சயலகள எபவபாதும 
எலமல மீறி்வதாய இருக்கக்கூடியம்வ 
என்பமத அழகாக உணரத்துகிறது ்வன்னியம 
கமத. திருடைரகள நிமறந்த மமலபபாமதயில 
்வழித்வறி நடைக்கும இரு்வமர ஒரு காடடு்வாசி 
்வழிகாடடி அமழத்துப வபாகிறான். அ்வன் 
அ்வரகமள தன் வீடடிறகு அருகில அமழத்து்ச 
்சலலும வபாது, தாக்குதலுக்கு ஆளாகிறான். 
தாக்கிய்வன் விலகிப வபாக, தாக்கபபடடை்வன் 
காயத்துடைன் எழுந்து புரியாமல பாரக்கிறான். 
அ்வன் ம்வத்திருந்த மபயில வீடடுக்கு ்வாஙகி 
்வந்த அரிசி மாவு இருக்கிறது. அமதத்தரு்வதறகு 
அ்வன் ஆயத்தமாக  இருந்த  வப ாது 
தாக்கபபடடைது புரிந்து மறற்வன் உதவுகிறான். 
அந்த ்வலியுடைன் எழுந்து சரியான பாமதமய 
க ாடடுகிறான் .  மறுமுமற அ்வசியம 
்வரவ்வண்டும என்று வகடடுக் ்காளகிறான். 
சிறிது தளளி காத்திருந்த தாக்கிய்வன் 
ஆர்வமாக ‘அந்தப மபக்குளள என்ன 
்்வ்சசிருந்தான் அரி்வாளா? மலபபுறம 
கத்தியா, என்று வினவுகிறான். மறற்வன் 
வபசாமல நடைக்கிறான். மனிதரகமளயும, 
அ்வரகளது மன ் ்வளிபபாடுகமளயும புரிந்து 
்காள்வது சாதாரணமானதலல என்பமத 
்தளி்வாக உணரத்துகிறது கமத

சரசாவின் மகன் உன்னி. சரசாவிறகு 
திருமண ்வாழக்மகயில ஏறபடடை கசபபு, 
கண்வமனபபிரிந்து ்வாழும நிமலக்கு 
தளளிவிடுகிறது. இருபத்தி ஐந்து ்வருடைஙகள 
கழித்து உன்னி வீடடில இலலாத நாளன்று 
அ்வள கண்வன் ஒரு ்வழிபவபாக்கனாக அ்வள 
வீடடிறகு ்வருகிறான். நலல வகாமடை மமழ. 

இரவு அ்வள வீடடு திண்மணயிவலவய 
கண்வன் படுத்துக் ் காளகிறான். சரசாவிறகுள 
அமல அமலயாக சிந்தமன. ்வாசலில 
கிடைக்கும கண்வன் குறித்வத வயாசித்திருக்கிறாள. 
தன் கண்வமனக்குறித்து உன்னி என்ன 
நிமனபபான் என்வற இரம்வக் கழிக்கிறாள. 
விடிய விடிய கதம்வத்திறக்காமல இருபப்வள 
அதிகாமலதான் திறக்கிறாள. ்வாசலில 
ஊ ரு க் கு ்ச  ் ச ன் று  ்வ ந் த  உ ன் னி 
படுத்துக்கிடைக்கிறான். ்வாழநாள முழு்வதும 
தன்மனப புரிந்து ்காளளாமல, பிறராலும 
புரிந்து ்காளளபபடைாது ்வாழந்து மமறயும 
மனிதரகளும, அ்வரகள ஏறபடுத்தும 
பாதிபபுகமளயும யதாரத்தமாகப படைம 
பிடித்துக் காடடுகிறது வகாமடை மமழ கமத.
்வாழக்மகயில சில மனிதரகள எபவபாதும 
புதிரான்வரகளாகவ்வ இருக்கிறாரகள. பல 
வநரஙகளில நாம வகடபதும, நடைபபதும 
வ்வறு வ்வறாகவும, உணர்வதும, உண்மமயும 
வ்வறு வ்வறாகவும இருக்கிறது என்பமத 
அருமமயாக்ச ்சாலகிறது ்சௌகந்தியம 
சி று க ம த .  ம னி த ர க ளி ன்  மு க ம 
ஒவ்்்வாரு்வருக்கும வ்வறுபடு்வமத்ச 
்சாலகிறது கமத, கண்வமன இழந்து ்வாழும 
கலயாணி அக்காவுடைனாக உறவு ஒரு புதிர 
முடி்சசு. கீவழ விழுந்து அடிபடடைவபாது 
கலயாணி அக்கா உதவியதும, அதறகாக 
வீடடைாரிடைம அடிபடடைதும, பிற்காரு நாள 
இரவு சினிமா பாரத்துவிடடு ்வந்த வபாது 
அந்த இரவு அ்வள வீடடில உறஙகி ்வந்ததும, 
ஞாபகத்திறகு ்வருகிறது. கலயாணி படுத்த 
படுக்மகயாக இருக்கிறாள. அ்வளுக்கு என்று 
யாரும இலமல. அ்வள அருகில ்சன்று 
அமழக்க அமச்வறறு இருக்கிறாள. அக்கா 
என்பதறகு பதிலாக அமமா என்று அமழக்க 
விழி அமசத்துப பாரக்கிறாள. கண்ணீர 
துளிகள வதஙக அ்வள உயிரபிரிகிறது. 
கலயாணி அக்காவுக்கு என்று தனியாக 
இருக்கும ்வாசமண எடடிப பாரக்கிறது. அது 
எத்தமன ஆண்டுகள ஆனாலும விடைாமல 
்தாடைரந்து ்காண்டிருக்கிறது. உடைமபிலும, 
ஆன்மாவிலும புரண்டிருந்த ்வாசமனமய 
கழுவிவிடு்வது சாத்தியமிலமல என்ற 
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எண்ணத்துடைன் நிமறகிறது கமத.

ஏ ம ழ களின்  ்வ ா ழவி ல  ஏ ற ப டு ம 
இடைரபாடுகமளயும, வதம்வகமள்ச சமாளிக்க்ச 
சாமான்ய மனிதரகள படும பாடுகமளயும 
்தளி்வாக்ச ் சாலகிறது சிமற பிடிக்கபபடடை 
அ னி ரு த் த ன்  க ம த .  ம ம ன வி யி ன் 
ஆபவர்ஷனுக்காக ்வாஙகிய பணத்மதத் 
திருபபித்தர ்சக்யூரிடடியாக பணியாறறும 
ரிடடையரடு லான்ஸ்நாயக அனிருத்தனின் 
்வாழவியல நிகழவுதான் கமத .  ஒரு 
இயந்திரமாய பணியாறறும வபாக்கும, 
அதனுள இருக்கும மன அ்வஸ்மதகளும 
கலஙக்ச ் சயகிறது. ஊனிலும, உறக்கத்திலும 
ஒரு இன்பத்மதயும காணாமல சூன்யத்மத 
்்வறிக்கும ்வாழவியல சித்திரம கலஙகடிக்கும 
யதாரத்தம. 

ஒவ்்்வாரு சிறுகமதமய படிக்கும வபாதும, 
கமதகளில உலவும கதாபாத்திரஙகள எதிர 
் க ா ள ளு ம  உ ண ர வு க ம ள யு ம , 
அனுப்வஙகமளயும படிபப்வரகளுக்கு 
கடைத்துகிறது. இதன் காரணமாகவ்வ படிபபது 
சிறுகமத என்ற உணரவு மமறந்து யாவரா 
அருகிலிருந்து ் சால்வமதக் வகடபது வபான்ற 
உணரவ்வ எழுந்து அடைஙகுகிறது கமதகமளயும, 
கதாபாத்திரஙகமளயும படிபப்வரகள தஙகள 
கறபமனக்கு ஏறற்வாறு ஊகமாக மனதில 
உரு்வஙகமள உரு்வகித்துக் ்காளளவும, 
உறுதுமணயாக இருந்திடைவும,சிறுகமதகளுக்கு 
அழகு வசரக்கிறது ஜனாப ஜமாலின் 
ஓவியஙகள.சிறுகமதகள மனிதரகளது 
மனஙகளுக்குள பல சிந்தமனகமளத் தருபம்வ. 
பல கமதகள நமது ்வாழக்மகவயாடும, 
நமக்குத் ்தரிந்த்வரகள ்வாழக்மகவயாடும 
ஒன்றிப வபா்வமத ்வாசிக்கும வபாது உணர 
முடிகிறது. கமத மாந்தரகமள யதாரத்தத்துடைன் 
்்வளிபபடுத்திக் காடடு்வதுதான் கதாசிரியரின் 
பலம. அமத அருமமயாக ்மாழி்பயரபபு 
என்று எண்ண முடியாத ்வமகயில காடடுகிறது 
்தாகுபபு .  மமலயாளமும ,  தமிழும 
இ ல க் கி ய ்ச வ ச ா ம ல யி ல  இமண ந் து 
சித்திரஙகளாய சிந்தமனயில உலவுகிறது

பதினேழு வயதினினே | K.M. சாக்வகா | 
கனவு | பாண்டியன் நகர, திருபபூர. | வபான். 
9442764584. | விமல.150, பக்கம.128.

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

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

கனரோேோ பபருநபைோறறுக் கோேத்தில் பபண் 
சு. அழவகஸ்்வரன் | ்வஸ்வியா திரு்சசி, 26. |  
வபான்.0431-2580181. | விமல.80, பக்கம.124.

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

வரபபபறனறோம்
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ஒ வ் ் ்வ ா ரு  ம னி த ம ன யு ம 
நல்வழிபபடுத்து்வதில மாதா, பிதா, குரு இந்த 
மூ்வரும முதன்மமயான இடைத்மதப 
் ப று கி ன் ற ா ர க ள .  மூ ன் ற ா ்வ த ா க 
்சாலலபபடுகின்ற குரு்வாகிய ஆசிரியர 
இமற்வனுக்கு ஒபபாக கருதபபடுகிறார. 
எழுத்தறிவித்த்வன் இமற்வன் ஆகும எனும 
்வரி இதமனப புலபபடுத்துகிறது. ஒவ்்்வாரு 
ம ா ண ்வ னு க் கு ம  அ க ர த் ம த க் 
கறறுக்்காடுத்த்வரகளும அ்வமன்ச சிந்திக்கவும 
சிறபபுடைன் ்வாழவும உரு்வாக்கிய்வரகளும 
ஆசிரியரகள. பாடைஙகமள முதலில தான் 
புரிந்து்காண்டு ் தளி்வாக நடைத்து்வது, உலக 
நடைபபுகமளப பாடைஙகளுக்குள இமணத்து 
்மருகூடடு்வதும, காலம த்வறாமம, வநரமம, 
மன்னிபபு, அக்கமற, உண்மம உமரத்தல, 
சமத்து்வம, ஒழுக்கம மறறும பலவ்வறு 
குணநலன்கள, திறமமகள உமடைய்வரகள 
ஆசிரியரகள.

உண்மமய ா ன  ஆசி ரி ய ர  ப ா டை ப 
பு த் த க த் திலிரு ந் து  ந டை த் து ்வ தி லமல 
இதயத்திலிருந்து நடைத்துகிறார 
என்ற ஜான் வொலட இன் ்வரிகள 
ஆ சி ரி ய ர  கு ல த் தி ற கு ்ச 
சிறபபான்தாரு பாராடமடைத் 
தருகிறது. இன்று கலவி என்பது 
மாண்வரகளிடைம ஒரு க்வமலயாகக் 
காணபபடுகிறது. மாண்வரகளின் 
க்வமலமயப வபாக்கி அ்வமன 
்வாழவில உயரத்து்வவத ஒவ்்்வாரு 
ஆசிரியரின் கடைமமயாகும . 
ஆசிரியரகள யாரும பிறபபதிலமல. 
அ்வரகள தஙகள இயலபிவலவய 
இருக்கிறாரகள. மாண்வரகள 
அ்வரகமள நலல ஆசிரியரகளாக 

கண்டு ்காளகிறாரகள என்ற கருத்மத 
இந்நூலில இந்நூலாசிரியர சூ.ம.்ஜயசீலன் 
பதிவு ்சயதுளளார . ்வகுபபமறமயப 
புரிந்து்காளளும முன் குழந்மதகமளப 
புரிந்து ் காளளுஙகள என்பது இந்நூலாசிரியரின் 
வ்வண்டுவகாள. அதுதான் இந்த நூலின் 
அடிநாதமாக ஒலித்துக்்காண்டிருக்கிறது. 
நிமலத்து வதஙகிபவபான பாரம்வகளின் ்வழி 
குழந்மதகமளப புரிந்து ்காளள முடியாது.

ஒவ்்்வாரு நிமிடைமும புதிதாய பிறபப்வரகள 
அ்வரகள. கண்களால சிரிபபாரகள. சிந்திய 
நீரில ஓவியம ்வமர்வாரகள. சிதறிய 
்பாருடகளில அதிசயம பமடைபபாரகள. 
கமலகளின் நூலகம, கறபமனயின் அமுதசுரபி, 
திறமமகளின் தடைாகம, வதாலவி பறறிய 
அ்சசம இலலாத்வரகள. விரல நுனி பிடித்து 
நடைபப்வரகள என்று குழந்மதகள குறித்து மிக்ச 
சிறபபான்தாரு அறிமுகத்மத இந்நூலில 
தந்துளளார ஆசிரியர. தினமும கறறுக் 
்காண்டிருக்கும ஆசிரியவர சிறந்த்வர என்ற 
உண்மம இந்த நூல முழு்வதும காணபபடுகிறது. 

ஓர ஆசிரியர மாண்வரிடைம 
வதாறறுபவபாக வ்வண்டும எனும 
வஜாலனா ஜ்வகர அ்வரகளுமடைய 
க ரு த் து  இ ந் நூ லி ல 
இடைம்பறறுளளது. ஊர கூடி 
வ த ர  இ ழு க் கு ம  இ ந் த 
காலகடடைத்தில ஆசிரியரின் சிறு 
முயறசி ’இது நம குழந்மதகளின் 
்வகுபபமற’ எனும இந்நூல 
ஆகும. இந்நூலின் முதல பதிபமப 
்வாசித்த தினமணி நாளிதழ 
ம ா ண ்வ  ச மு த ா ய த் தி ற கு 
்வழிகாடடி நூல என எழுதியது. 

் ச ன் ம ன  க ல வி யி ய ல 

ஆசிரியர்களுக்ககான ஆல�காசனன்கள்
முனைவர் இரா. மமாகைா 

நூல அறிமு்கம்

பாரதி புத்தகாலயம
விமல. 140
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பலகமலக்கழகம பாடைத்திடடைத்தில இந்நூமல 
வசரத்துக்்காண்டைது. கவிமதஉறவு இதழ 
சிறந்த கலவி நூலுக்கான இரண்டைாம 
பரிசிமனக் ் காடுத்துளளது. ் சன்மன புத்தகத் 
திருவிழா 2017 சிறந்த கலவி நூல விருது 
்காடுத்து சிறபபித்துளளது. தமிழ நூல 
்்வளியீடு மறறும தமிழநூல விறபமன 
வமமபாடடுக் குழுமம இந்நூலிறகு்ச 
சிறபபான்தாரு விருதிமனத் தந்துளளது. 
இத்தமகய சிறந்த ஒரு நூலிமனப பாரதி 
புத்தகாலயம சிறபபாக ்்வளியிடடுளளது.

இந்நூலிறகு ச.மாடைசாமி அணிந்துமர 
தந்துளளார. ஆயி்ஷா இரா. நடைராசன் மறறும 
வஜான் ஜ்வெர அ்வரகள ்வாழத்துமர 
்வழஙகியுளளனர. வஜாலனா ஜ்வெர இந்நூல 
குறித்து வபசும ் பாழுது ஒவ்்்வாரு இந்துவின் 
இலலத்திலும கீமத இருக்கிறவதா, கிருத்து்வர 
இலலத்தில விவிலியம இருக்கிறவதா , 
இஸ்லாமியர இலலத்தில குரஆன் இருக்கிறவதா, 
தமிழன் இலலத்தில திருக்குறள இருக்கிறவதா 
இலமலவயா, ஒவ்வ்வார ஆசிரியர இலலத்திலும 
இ ந்நூல  இரு க் க  வ ்வண்டும  என் ற 
சிறபபான்தாரு ்வாழத்துமரமயத் தந்துளளார. 
இந்நூலில 22 கடடுமரகள இடைம்பறறுளளன. 
ஒவ்்்வாரு கடடுமரயும ஆசிரியர மாண்வர 
உறம்வ மிக அழகாக பிரதிபலிபபதாக 
அமமந்துளளது. 

உண்மமயில ஒரு பளளிக்கூடைத்திறகு நடைந்து 
வபாகும உணரம்வ இந்நூல தருகிறது. புது 
மரபுகள வதான்றும இடைத்து பமழய மரபுகள 
ஏறபடு்வது இயறமகதான். வதரவில வதாலவி, 
மதிப்பண் குமறவு வபான்ற தடுமாறறஙகள 
வபான்ற்வறறிற்கலலாம குழந்மதகமளக் 
குறறம ்சால்வது பமழய மரபு. பளளியில 
படிக்கும  ம ாண்வனிடைம அறிவுச ா ர 
முன்வனறறம இலமல என்றால அதறகான 
முழுப ் பாறுபபும பளளிதான் ஏறக வ்வண்டும 
எ ன் ப ம த  ் ்வ ளி ப ப ம டை ய ா க வு ம 
வநரமமயாகவும ஆசிரியர கூறுகின்ற 
இடைஙகளில  அ ந் த ப  பமழய  ம ர பு 
உமடைபடுகிறது. நமது இன்மறயத் வதம்வகளான 
்பாதுபபளளி முமற, அருகாமமப பளளி, 
விமல ஏறற தரமான கலவி, ்வகுபபமற 

ஜனநாயகம, ஆசிரியர மாண்வர நலலுறவு, 
ஆத்மாரத்தமான கறறல ்சயலபாடு, 
பமடைபபாக்க கலவி முமற எனப பல்வறமறயும 
்தளி்வாக இந்நூல வபசுகிறது. கலவி சுமமயா? 
சும்வயா? கலவி விடுதமலயா? சிமறயா?  
கலவி சமூக மாறறமா? சீரழி்வா? கலவி 
்வளர்சசியா ?  பழமம்வாதமா ?  எனப 
பலவிதமான வகளவிகளுக்கு விமடை தரு்வதாக 
இந்நூல அமமந்திருக்கிறது. 160 பக்கஙகள 
்காண்டை இந்நூல ஆசிரியர-மாண்வர 
உறவிறகு மிக்சசிறந்த பாலமாக அமமந்துளளது. 

உஙகளில பாரக்கிவறாம எஙகமள என்ற 
கடடுமரயில மாண்வரகளின் க்வனம 
மிகக்குறுகியதலல. உண்மமயில அ்வரகள 
எலலா்வறமறயும க்வனிக்கிறாரகள. நிகழவு 
துணுக்குகமள இமணத்து முடி்்வடுக்கிறாரகள. 
தன் ஆசிரியரிடைம விளஙகும நலல குணம 
என்ன என்று எழுதுமவபாது உஙகளிடைம நலல 
ஒழுக்கம உண்டு அந்த ஒழுக்கத்மதவய 
மாண்வரகளுக்கு கறறுத்தர விருமபுகிறீரகள 
என்று ்தளி்வாக ஒரு மாண்வன் எழுதி 
இருந்ததாக அக்கடடுமரயில நூலாசிரியர 
குறிபபிடடுளளார. தனி மனிதன் கமடைபிடிக்க 
வ்வண்டிய ்நறி அலலது உரிய முமறயில 
நடைந்து ்காளளுதல வபான்ற ஒழுக்கம சார 
்வமரமுமறகமள மாண்வரகள படித்து ் தரிந்து 
்காள்வமதவிடை ஆசிரியரகள ்வழியாக 
பாரத்து ்தரிந்து ்காளகின்றனர என்பமத 
அக்கடடுமரயில அழகாக்ச ்சாலலி்ச 
்சன்றுளளார.

ஆ சி ரி ய ர க ள  எ ப ப டி  த ங க ம ள 
்்வளிபபடுத்துகிறாரகள அபபடித்தான் 
மாண்வரகள தஙகமள ்்வளிபபடுத்திக் 
்காளகிறாரகள. மாண்வ-மாணவிகமளத் தன் 
கு ழ ந் ம த க ள  வ ப ா ல  ஆ சி ரி ய ர க ள 
பாரத்துக்்காளளவ்வண்டும. ்வகுபபமறயிலும 
பளளி ்வளாகத்திலும ம்வக்கபபடடிருக்கின்ற 
குபமப ்தாடடிகளில ஆசிரியரகள 
குபமபகமள வபாடடைால மடடுவம 
மாண்வரகள அதமனப பாரத்து அதுவபால 
்சயலபடு்வாரகள. இடைஙகமளத் தூயமமயாக 
ம்வத்திருக்க வ்வண்டும என்பமத அ்வரகளுக்கு 
ஆசிரியரகவள ்சாலலித்தர வ்வண்டும 
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என்பமதயும மிக அழகாக அந்தக் கடடுமரயில 
்சாலலியிருக்கிறார. மகமய உயரத்திக் 
காடடி இருக்கிவறாம என்ற கடடுமரயிலும 
என்ன சந்வதகம இருந்தாலும வகடடு 
்தரிஞ்சுக்வகாஙக புரிகிற மாதிரி பாடைம 
எடுபபது என் கடைமம என்று எந்த ஆசிரியர 
மாண்வரிடைம கூறுகிறாவரா அ்வவர என்றும 
மாண்வர மனதில நிறகின்ற நலல ஆசிரியராக 
இருக்கிறார என்ற அழகான கருத்மத 
கூறியிருக்கின்றார. என் ஆசிரியரிடைம எமதக் 
குறித்தும சந்வதகம வகடக முடியும என்ற 
நமபிக்மக மாண்வரகள மனதில விமதக்கபபடை 
வ்வண்டும .  க ால ்வளர ்சசிக்கு ஏறப 
சந்வதகஙகளும வதடைலகளும மாண்வரகளிடைம 
நிமறய ்வருகின்றன. தன் ஆசிரியரகளுக்கு 
எலலாம ்தரியும என்ற நமபிக்மக 
மாண்வரகளுக்கு ்வருதல வ்வண்டும. அது 
ஒவ்்்வாரு ஆசிரியரின் ்பாறுபபும கூடை. 
மாண்வன் வகடகின்ற வகளவிகளுக்குப பதில 
் த ரியவிலமல  என்று  ் ச ான்ன ால 
சமாளிக்காமல அது ் தாடைரபாக படித்துவிடடு 
நாமள ்வந்து ்சாலகிவறன் என்று ்சாலலும 
பக்கு்வத்மத ஆசிரியரகள ்காண்டிருக்க 
வ்வண்டும. அதுவ்வ ஒரு நலல ஆசிரியரின் 
பண்பும ஆகும. அமத விடுத்து வகளவிகவளாடு 
வகடப்வமரயும ்வறுத்்தடுக்கின்ற ஆசிரியராக 
நாம இருக்கக்கூடைாது என்பமத மிக அழகாக 
நூலாசிரியர கடடுமரகளில ஆஙகாஙவக 
்சாலலியிருக்கின்றார . சந்வதகஙகமள 
மாண்வரகள வகடபதறகு ஊக்குவிக்கின்ற 
அவத வநரத்தில எந்தப பாடைத்மதக் 
கறபிக்குமவபாதும அது ் தாடைரபான  சரியான 
வினாக்கள எழுபப குழந்மதகளுக்குக் கறறுக் 
்காடுக்க வ்வண்டும என்ற கருத்மதயும 
்வலியுறுத்தியுளளார. 

தமிழ நீடு ்வாழக என்ற கடடுமரயில 
தமிமழ வநசிபபது நம தாமய வநசிபபதாகவும 
சாவிலும தமிழ படித்து்ச சாக வ்வண்டும 
என்றன் சாமபலிலும தமிழ மணந்து வ்வக 
வ்வண்டும என்று ஈழக் கவிஞர ச்சசிதானந்தன் 
கருத்மத இக் கடடுமரயில குறிபபிடடிருக்கிறார. 
இலக்கிய நயத்துடைன் கறபமன வதர பூடடி 
அதில மாண்வரகமள அமரத்தி உலா ்வர்ச 

்சயயும மகஙகரியம ஆசிரியரகளால 
மடடுவம இயலக்கூடிய ஒன்று என்பமத 
ஆணித்தரமாக இக்கடடுமரயில பதிவு 
்சயதுளளார. தமிழின் தனி்ச சும்வ அறிந்த 
ஆசிரியரகள தமக்கு்ச சும்வபடை கறபிபபமத 
நிமனத்து ஆசிரியரகமளப ்பருமம 
படு த்துகி ற ா ர க ள  ப ா ம ா ,  த மிழ ்ச சி 
தஙகபாண்டியன், எழுத்தாளர ரவமஷ் 
வபான்ற்வரகளின் கருத்துகள ்வாயிலாக 
விளக்கியுளளார. கிவரட அந்தமானிஸ் 
பழஙகுடி மக்களால 65 ஆயிரம ஆண்டுகளாக 
வபசபபடடை ்மாழி வபா என்பதாகும.  
1858ல பிரிடடிஷ் அந்தமாமன தஙகள 
கடடுபபாடடிறகுள ் காண்டு ்வந்தவபாது வபா 
்தரிந்த்வரகள 5 ஆயிரம வபர இருந்தாரகள. 
கமடைசியில வபா சீனியர என்ற 84 ்வயது 
்பண்மணி மடடுவம அந்த ்மாழிமயப 
வபசினார என்ற அந்த ்மாழி குறித்த 
்வரலாறறு உண்மமமய இக்கடடுமரயில மிக 
அழகாகத் தந்துளளார. 

மக்களின் ஆன்மீக ்சல்வவம ்மாழி. 
எத்தமன ்மாழிகள எனக்குத் ்தரியும 
அத்தமன அளவுக்கு நான் மனிதன் ஆவனன் 
என்று மூத்வதார ்மாழி கூறுகிறது. குழந்மத 
ஒ ழு க் க ம  எ ன் ப து  கு று ம பு க ம ள 
மாறறியமமபபதிலதான் உளளது என்று கூறும 
அமனஷ்வீலி கருத்மதயும மனிதரகமள 
உரு்வாக்குவ்வாம என்ற கடடுமரயில 
தந்துளளார. கலவி்ச சூழலில ஏறபடடு்வரும 
பலவ்வறு மாறறஙகமள ்பருமமயுடைன் 
ஏறறுக்்காண்டு புதிய ்வாயபபுகமள 
ஏறபடுத்திக் ்காடுக்கும ஆசிரியரகள 
மாண்வரகமள ்மருகூடடி  அ்வரகள 
புரிந்து்காளள திணறுமவபாது தனிக்க்வனம 
்பறு்வமதயும இந்நூலில தந்துளளார. புதியது 
விருமபு்வாய புதியமத அஞ்சு்வாய என்ற 
கடடுமரயில நமபிக்மகயூடடும சராசரி 
மாண்வரகளும நலல நிமலக்கு ்வருகின்றனர. 
அ்வரகள இகழபபடுகின்ற்பாழுது திறமமகள 
அ்வரகளுள இருந்த்பாழுதும அ்வரகள 
பின்னுக்குத் தளளபபடுகின்றனர என்ற 
் ச யதிமயத்  த ந்துளள ா ர .  இன்றும 
மாண்வரகமள முதல வகாணல முறறும 
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வ க ாணல  என் ் ற ல ல ா ம  ் ச ா லலி 
ஊனபபடுத்தும ஆசிரியரகள இருபபமதயும 
இந்தக் கடடுமரயில ்சாலலி இருக்கின்றார. 
அறிம்வ விரிவு ்சய என்ற கடடுமரயிலும 
அரசியற சிந்தமனயாளர லிவயா டைாலஸ்டைாய 
பறறிய அருமமயான ் சயதிமயத் தந்துளளார 
டைாலஸ்டைாய சிறு்வயது முதற்காண்வடை 
்வகுபபு  பாடைஙகமள படிபபமதவிடை 
அறிஞரகளின் நூலகமள ஆர்வமாக ்வாசித்தார. 
்வாசித்தமதக் குறித்து, சிந்தித்து சிந்தித்து 
அமத எழுதியும ம்வத்தார. இதுவபான்ற 
்சயலகளால பளளியில அ்வர முதல 
மாண்வராகத் திகழந்தார என்ற ்சயதி 
படிபப்வரிமடைவய நலல ஊக்கத்மதத் 
தருகின்றது. ்வாசிபமப்ச சு்வாசித்த ஆசிரியரகள 
தஙகமள அறிமுகம ்சயது ம்வத்தமத 
்வளரந்த பின்னும மாண்வரகள மறபபதிலமல. 
்வாசித்த்வரகள யாரும ்வாழவில வதாறறுபவபாய 
விடைவிலமல. எழுத்தாளராக முறவபாக்கு 
சிந்தமனயாளரகளாக விமரசகரகளாக ்வளரந்து 
உளளாரகள. அகில இந்திய அளவில 
வமமடைக்கமல, எழுத்துகமல, அறிவியல, 
ஓவியம இ்வறறில சிறந்து விளஙகும 9 ்வயது 
முதல 16 ்வயது உளள்வரகளுக்கு வதசிய 
பாலஸ்ரீ விருது ்வழஙகபபடுகிறது. அத்தமகய 
விருமத 2010 ் பறற்வரகளில ஒரு்வரான கரூர 
தரஷினிடைம அ்வரது அனுப்வம குறித்து 
வகடடைாரகள. அதறகு அ்வர தந்த ஒவரபதில 
தான் ்தாடைரந்து ்வாசிபபுப பழக்கம 
்காண்டை்வர என்பதாகும. அதனால மடடுவம 
என்னால இபபடி ஒரு சிறந்த விருமதப ்பற 
முடிந்தது என்ற ் சயதிமய நூலில தந்துளளார.

பிறந்த நாளின் வபாது மாண்வரகள 
நன்்காமடையாக பளளி நூலகத்திறகு நூலகள 
்காடுக்க வ்வண்டும என்ற அருமமயான 
திடடைம மாண்வரகமள வமமபடுத்தும 
என்பமதயும தன்னுமடைய கருத்தாக இந்நூலில 
தந்துளளார. பூமஜயமற, படுக்மக அமற, 
சமமயல அமற என இருக்கும வீடுகளில 
படிபபமற இலலாதது ஒரு ்பரும குமற 
என்பார அறிஞர அண்ணா. ஆதலால 
ஒவ்்்வாரு வீடடிலும புத்தக அமற ஒன்று 
இருக்க வ்வண்டும என்பது இந்நூலாசிரியரின் 
கருத்தாக உளளது.

குழந்மதகளுக்கு நீஙகள ்காடுக்கக்கூடிய 
மிக்சசிறந்த பரிசு புத்தகஙகளதான் என்கிறார 
வின்ஸ்டைன் சர்சசில. பரிசு ்காடுக்க 
பாத்திரஙகமளத் தவிர வ்வறு எமதயும 
சிந்திக்காத ஆசிரியரகளும உளளாரகள. 
புத்தகத்மதயா.. அ்தலலாம பிளமளகள 
விருமப மாடடைாரகள என்று முழஙகுகின்ற 
ஆசிரியரகளும இன்றும இருக்கத்தான் 
்சயகிறாரகள. புத்தகம மடடுவம ஒரு 
அன்பான பரிசாகும. அமதத் திருமபத் திருமப 
பிரித்துப படிக்கலாம எனும ் பரனாட்ஷாவின் 
குரமல்ச ்சயலபடுத்துகின்ற ஆசிரியரகள 
மிகமிக குமறவு என்பமதயும தன் கடடுமரயில 
அழகாக்ச ்சாலலி்ச ்சன்றுளளார . 
இதயத்திறகு இதம தாருஙகள என்ற 
கடடுமரயில ஒரு ஆசிரியர முதலில தாயாக 
இருக்க வ்வண்டும. பிறகுதான் ஆசிரியராக 
இருக்க வ்வண்டும. தாயாக மாறி ்வகுபபில 
உளள குழந்மதகமளக் குறித்து ்தரிந்து 
இருக்க வ்வண்டுமானால அ்வரகளது 
குடுமபத்மத நன்றாக ் தரிந்திருக்க வ்வண்டும 
என்ற ்வசிலிசுகமலீன்ஸ்கி என்ப்வருமடைய 
கருத்மத இக்கடடுமரயில குறிபபிடடுளளார. 

கறபித்தலில புதுமம ்சயவீர என்ற 
கடடுமரயிலும தஙகள ்வகுபபிறகு ்வர 
வ்வண்டும என்ச சில ஆசிரியரகமள வ்வண்டி 
மாண்வரகள த்வம இருபபது உண்டு. அந்த 
ஆசிரியரகள ்வகுபபிறகுள நுமழமகயில 
உறசாகத்மத, மாண்வரகளின் எதிரகாலத்மத, 
தஙகவளாடு சுமந்து ்வரு்வாரகள. கறபிக்கும 
ஆசிரியரகள பாடைத்திடடைத்மத முடிபபமதவிடை 
மாண்வரகளுக்கு ஆர்வம ஏறபடை ் சய்வமதவய 
முதல வநாக்கமாக ம்வத்திருக்கிறாரகள. 
த ாஙகள படிக்கும பாடைத்மத மறற 
பாடைஙகளுடைன் ்தாடைரபுபடுத்தி படித்தால 
மாண்வரகள தஙகள அறிம்வ ்வளபபடுத்த 
கூரமமபபடுத்த முடியும என்ற ஆணித்தரமான 
உ ண் ம ம ம ய  த ம  க ட டு ம ர க ளி ல 
குறிபபிடடுளளார. வபாடடி வபாடுதல ஆகாது 
பாபபா என்ற கடடுமரயில வபாடடியால 
தன்னிடைம இருக்கும உண்மமயான திறமமமய 
ஒரு மாண்வன் கண்டு்காள்வதிலமல. 
பதறறமமடைகிறான். தன்னிடைமிருக்கும 
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அறிவுத்திறமனப புரிந்து்காளளும பக்கு்வத்மத 
மறற்வரகளுடைன் பகிரந்து ் காளள மறுக்கிறான். 
தன்னுடைன் இருபப்வரகமள எதிரியாக 
பாரக்கிறான். அ்வரகள அமன்வரும தனது 
்்வறறிக்கு தமடையாக இருபப்வரகள எனத் 
த்வறாக முடி்்வடுக்கிறான். இந்த நிமலமம 
எப்பாழுது மாறுகிறவதா அப்பாழுது அ்வன் 
்்வறறி ்பறுகிறான் என்ற உண்மமயான 
கருத்மத இக்கடடுமரயில கூறியுளளார. 
கூடிவிமளயாடு பாபபா என்ற கடடுமரயில 
விமளயாடடு முழு மனித ஆளுமம. அது ஒரு 
மாண்வமன நலல நிமலயில ்வளரத்்தடுக்கும 
என்பமத கூறு்வவதாடு வநரமமமயயும 
நியாயத்மதயும விமளயாடடு பயிறறுவிக்கிறது. 
இந்த விமளயாடடு இரண்டு ்வமகயாக 
உ ள ள து .  ஒ ன் று  வி ம ள ய ா ட ம டை 
விமளயாடடைாக விமளயாடு்வது. மற்றான்று 
சான்றிதழ விருபபத்திறகாக விமளயாடு்வது. 
முதல்வமக யார  வ்வண்டுமானாலும 
பஙவகறகலாம. இரண்டைா்வது வபாடடிகளுக்காக 
மாண்வரகமளத் தயாரபடுத்தி அதில ்்வறறி 
காண்பது. இரண்டுவம மாண்வரகமள நலல 
சீரிய பாமதயில ்காண்டு ்சல்வதாக 
இந்நூலாசிரியர ்சாலலி்ச ்சலகிறார. 

இனியம்வ ்சாலலி இன்புற ம்வபவபாம 
என்ற கடடுமரயில ஆசிரியர மாண்வர 
இரு்வரும அன்பு நிமறந்த்வரகளாக ் தாடைரந்து 
்வளர நலல ்வாரத்மதகமளக்கூறி மனமதப 
பக்கு்வபபடுத்தகின்றனர. தஙகளது திறன்கமள 
்்வளிபபடுத்தும சுயபரிவசாதமன ்சயது 
் க ா ள ள வு ம  அன் பு ்ச  ் ச ா ற க ம ள 
்்வளிபபடுத்துகின்றனர. நலல ்சாறகமளக் 
வகடடு ்வளரும பிளமளகள தஙகளது எதாரத்த 
நிமலமயப புரிந்து ்காளகிறாரகள . 
தஙகளுமடைய ்வாழம்வ அமமத்துக் ் காண்டு 
நலல ்வாழவு ்வாழகிறாரகள.

அழுக்காறு அ்வா ்்வகுளி இன்னா்ச்சால 
நான்கும இழுக்கா இயன்றது அறம 

எனு ம  கு றளு க் கு  இணங க  சி ல 
எ தி ர ம ம ற ய ா ன  ்வ ழி க ா ட டு த ல ா ல 
மாண்வரகளின் கலவிக் கனவு சிமதந்த 
உண்மமமயயும மிகுந்த வசாகத்வதாடு 

ப தி வு ் ச ய து ள ள ா ர .  ஆ சி ரி ய ர க ள 
மாண்வரகளிடைம மஙகலமான ்சாறகமள 
மடடுவம வபச வ்வண்டும. ஒரு நலல 
ஆசிரியரின் குரலில அதிகாரம இருக்கக்கூடைாது. 
இருந்தால அ்வர ஆசிரியர இலமல. 
வபாலீஸ்காரர என்கிறார எழுத்தாளர 
பிரபஞ்சன் என்று பிரபஞ்சனின் கருத்தும 
இ க் க ட டு ம ர யி ல  வ ம ற வ க ா ள 
காடடைபபடடுளளது.  ஈடுபடுவ்வாம 
ஏறறுவ்வாம என்ற கடடுமரயில ஒரு ஆறறில 
ஒரு்வன் இலக்மக வநாக்கி படைமக ஓடடு்வது 
வபால ஆசிரியர ஒவ்்்வாரு நாமளயும 
திடடைமிடடு ்சலவிடடைாலதான் அது 
ஆசிரியருக்கு ஏறற நாளாகும என்ற கருத்மத 
புரிகின்ற விதத்தில ் தளி்வாக விளக்கியுளளார. 

கமல அறிவு மடடுவம திறமம அலல. 
்வாசிபபது, வயாசிபபது ஆவலாசிபபது, வகளவி 
்வழி ஞானம ்பறு்வது, விமளயாடுதல 
விடடுக்்காடுத்தல, துணிவு ்பறுதல. 
தன்மனயறிதல அமனத்துவம திறமமகளதான். 
2014 ஆம ஆண்டின் அமமதிக்கான வநாபல 
பரிசு மகலாஷ் சத்யாரத்தி மறறும மலாலா 
இரு்வரு க் கு ம  டி ச ம ப ர  1 0  அன்று 
்வழஙகபபடடைது. விருது ்வழஙகும நிகழ்சசியில 
17 ்வயதான மலாலா நிகழத்திய உமர 
எலவலாரது க்வனத்மதயும ஈரத்தது. அந்த 
உமரயில தந்மத, தாய இரு்வருக்கும நன்றி 
்சான்ன மலாலா மூன்றா்வதாக என்மீது நான் 
நமபிக்மக ம்வக்கவும துணிவுடைன் இருக்கவும 
்சாலலிக் ்காடுத்து என்மன ஈரத்த எனது 
அருமமயான ஆசிரியரகள அமன்வருக்கும 
நன்றி என்று கூறி ஆசிரியரகள அமன்வமரயும 
மகிழ்சசிக்கு உளளாக்கினார. இதமன எஙவக 
என்மன கண்டு பிடியுஙகள என்ற கடடுமரயில 
ஆசிரியர அருமமயாக எழுதி்ச ் சன்றுளளார.

நான்கு எழுத்தில தமலமுமற ்வளரபவபாம 
என்ற  கடடும ரயில  ம ாண்வர கமள 
முழுமதிப்பண் எடுக்கும எந்திரஙகளாக 
நல்லாழுக்கம அமனத்தும நிமறந்திருக்க 
வ்வண்டிய கறபமன கதாபாத்திரஙகளாகவும 
ஆசிரியரகள சிலர நிமனபபதுண்டு. இத்தமகய 
ஆசிரியரகள மாண்வரகள குமறந்த மதிப்பண் 
்வாஙகு்வது த்வறு. இதமனத் தாஙகிக்்காளள 
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முடியாது சில சமயஙகளில மாண்வரகள தம 
எண்ணத்திறகு மாறாக ் சயலபடுகின்ற்பாழுது 
்வாரத்மதகளால அ்வரகமள்ச சுடு்வது, 
அ்வரகமளத் த்வறான முடிவுக்கு அமழத்து்ச 
்சலப்வரகளாகவும ஆசிரியரகள இருபபதாக 
குறிபபிடடுளளார. ஒரு ்வாரத்மத ்்வலலும, 
ஒரு ்வாரத்மத ்காலலும என நாமதான் 
கறறுக் ்காடுக்கிவறாம. நமது ்வாரத்மதகள 
எப்பாழுதும ்வாழ்வதாக இருக்க வ்வண்டும 
என்ற உயரிய கருத்மத இக்கடடுமரயில 
்சாலலியுளளார. ்காஞ்சம மக ்காடுஙகள 
என்ற  கடடுமரயில  ம ாண்வர களின் 
குடுமபநிமல, கறகும கமல இம்வ அறிந்து 
உதவி ்சயயும ஆசிரியரகள எலலா 
காலஙகளிலும மாண்வரகள ்நஞ்சில 
நீஙகாத்வரகளாக இருக்கிறாரகள. மககுலுக்க 
்வாருஙகள என்ற கடடுமரயில முகநூலில ஒரு 
்வாக்கியம பாரத்வதன். காய விடு்வமதயும 
பழம விடு்வமதயும விரலகளிவலவய 
ம்வத்திருக்கிறாரகள குழந்மதகள. நாமதான் 
மனஙகளில ம்வத்திருக்கிவறாம. குழந்மதகள 
சமாதான விருமபிகள. வகாபமாக ்நடுவநரம 
இருக்க ்தரியாத்வரகள. அறநூலகளும மத 
நூலகளும மன்னிபமப மறுபபதிலமல. 
பமகமமமய விமதபபதிலமல. இணக்கமான 
்வாழவுக்கு இனிய ்வழிமுமறகமள கூறுகின்ற 
இம்வகளின் நல்வழியில பயின்று்வரும நாம, 
அமத நம ்வாழவில கமடைபிடிக்குமவபாதுதான் 
்வகுபபமறயில உயிர பிறக்கிறது என்ற 
உன்னதமான கருத்து க்வனிக்கத்தக்கது.  
நீஙகள வகாபம ்காண்டை மாண்வரகவளாடு 
தயவு்சயது மக குலுக்குஙகள. இபபடி 
ஆசிரியரகமள வ்வண்டி மன்றாடுகிறார. 
கண்டித்த மாண்வரகமள அமழத்து வதாமளத் 
தடடிக் ்காடுஙகள. ்வகுபபமறயில நடமப 
மலர ம்வபபதறகு நீஙகள வதாறறுப வபாஙகள. 
வதாறபதறகு கூ்சசபபடைாத்வரகளதான் 
உண்மமயான வீரரகள. உண்மமயான 
ஆசிரியரகள என்ற ச. மாடைசாமியின் கருத்மத 
இந்த கடடுமரயில தரபபடடுளளது. 

ஓருயிராய ்வாழவ்வாம என்ற இறுதி 
கடடுமரயில நண்பரகளின் ்வழியாக தாஙகள 
அறிந்த உலகின் அழகியலில மகிழந்த 

குழந்மதகள பளளிக்கு ்வருகின்ற்பாழுது 
ஆசிரியரகள அறிந்திருக்கின்ற உலகின் 
அதிசயஙகமள அவத நடபு ்வடடைத்திறகுள 
்வந்து அ்வரகள கறறுத் தரு்வாரகள என 
எ தி ர ப ா ர க் கி ற ா ர க ள .  ந ட பு க் கு க் 
மகக்்காடுக்கும ஆசிரியரகமள மாண்வரகள 
எ ன் று ம  நண் ப ர க ள ா க  ம ட டு வ ம 
பாரக்கின்றாரகள. அ்வரகளுமடைய உறவு 
காலத்திறகும மாறாததாக இருக்கின்றது. 
குழந்மதகளின் நடமபப ் பறு்வது மிக எளிது. 
்காஞ்சம அன்பு, ்காஞ்சம அக்கமற 
இரண்டும இருந்தால வபாதும. அ்வரகள 
நமவமாடு இருக்கவ்வ விருபபபபடு்வாரகள. 
அமத மிக அழகாகவும எளிமமயாகவும 
இக்கடடுமரயில ஆசிரியர தந்துளளார. 
ஒவ்்்வாரு ஆசிரியர மகயிலும இருக்க 
வ்வண்டிய ்வழிகாடடி நூலாக இந்நூல 
இருபபதாக ஆயி்ஷா இரா. நடைராசன் 
கூறுகிறார. 

இன்மறய நம கலவியின் இறுக்கமான 
்வகுபபமறகமள இலகு்வாக்கி அஙவக 
மாண்வரகமள மாண்வ ஆசிரியராகவும 
ஆசிரியமர ஆசிரிய மாண்வராகவும உணர 
ம்வக்கின்ற சிறந்த நூலாக இந்நூல உளளதாக 
இ்வர குறிபபிடடுளளார. வநாய்வாயபபடடு 
படுக்மகயில கிடைக்கின்ற ஆசிரியமர 
காண்ச்சன்ற மாணவியிடைம நன்றாகப படி 
என்று கனிந்து உமரத்த பூமாமல, சரிந்து 
கிடைந்த ் தாடைக்கப பளளிமயத் தூக்கி நிறுத்திய 
விஜயலலிதா ,  ஏமழக் குழந்மதகளின் 
வதாழனாய நிறகும வஜாசப சகாயராஜ், 
குழந்மதகள எந்த வநரமும சிரித்து சூழந்திருக்க 
விமளயாடடு கறறுத்தரும விலலியம, 
மமறந்தாலும மாண்வர மனதில நிமறந்திருக்கும 
மமக்வகல ் நடுஞ்்சழியன் என அறபுதமான 
ஆசிரியர பலமர சூ.ம. ் ஜயசீலன் இந்நூலில 
மிக அழகாகக் குறிபபிடடுளளார. ஆசிரியர 
மாண்வரக்கு இமடையிலான அன்வபாடு கூடிய 
அறிம்வத் தருகின்ற சிறபபான்தாரு நூமல 
எழுதிய நூலாசிரியர அ்வரகளுக்குப 
பாராடடுகள. இந்நூமல அழகாக பதிபபித்த 
பாரதி புத்தகாலயத்திறகும என் ்வாழத்துகள.
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்கனர ஒதுஙகிய 
்கடல் அரசர்களின் கூடடம்
சிதம்்பரம் இரவிச்சந்திரன்

சுற்றுச் சூழல பதாடர் - 2

ஆஸ்திவரலியா டைாஸ்வமனியாவின் 
வமறகுக் கடைறகமரபபகுதியில மக்கு்்வரி 
துமறமுகபபகுதியில (Maquari Harbour) 
்சபடைமபர 202 0 இறுதி்வாரத்தில 
ஏராளமான மபலட ்வமக திமிஙகலஙகள 
கமர்யாதுஙகின. இ்வறறில 108 உயிருடைன் 
மீடகபபடடு ்்வறறிகரமாக மீண்டும 
கடைலுக்கு அனுபபபபடடைன. ஆனால, 
துரதிரஷ்டை்வசமாக 350 திமிஙகலஙகள 
இறந்தன. இ்வறறில 15 திமிஙகலஙகளின் 
உ டை ல க ள  க டை லு க் கு  அ டி யி ல 
புமதக்கபபடடைன. இத்தமனத் திமிஙகலஙகள 
ஆஸ்தி வ ரலி ய  ்வ ர ல ா ற றி ல  க ம ர 
ஒதுஙகியுளளது இதுவ்வ முதலமுமற. 108 
திமிஙகலஙகள உயிருடைன் மீடகபபடடைது 
மகிழ்சசி தரு்வதாக உளளது என்று கடைல்வாழ 
உயிரினப பாதுகாபபுத் திடடைத்தின் 
்வனவிலஙகு உயிரியலாள ர  கிறிஸ் 
காரலி்யான் (Kiris Carlyon) கூறியுளளார. 
்சபடைமபர 22 முதல ஐந்துநாடகள 
மீடபுக்குழுவினரின் கடும முயறசி மறறும 
உமழபபினால இது சாத்தியமாகியுளளது. 

துமறமுகபபகுதியில இருந்து  இறந்த 
திமிஙகலஙகளின் உடைறபகுதிகமள 
அபபுறபபடுத்தும பணிகள தீவிரமாக 
வமற்காளளபபடடு ்வருகின்றன. இந்தப 
பணிகள முடிய பல நாடகள ஆகும என்ரு 
டைாஸ்வமனிய அரசு ்தரிவித்துளளது. 
கடைறகாறறின் வ்வகம, அதன் வபாக்கு, 
கடைலமலகள வபான்ற பல காரணிகமளப 
்பாறுத்வத இபபணிகள முடி்வமடையும. 

நீர்வாழ உயிரினக் கழிவுகமள அகறறும 
அமமபபு களின் உப க ரணஙகளும , 
நிபுணத்து்வமும இதறகுப பயன்படுத்திக் 
்காளளபபடும என்று பூஙகா மறறும 
்வனவிலஙகு வசம்வகள அமமபபின் 
(Parks&wildlife Services PWS) வமலாளர 
ராப பக் (Rob Buck) கூறியுளளார. 
்சபடைமபர 22 அன்று மக்கு்்வரி பகுதியில 
முதலில 270 திமிஙகலஙகள கமர ஒதுஙகின.  
அ டு த் த ந ா ள  மீ ட பு க் கு ழு வி ன ர 
்ெலிகாபடைரில பயணம ்சயதவபாது, 
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முதலநாள திமிஙகலஙகள கமர ஒதுஙகிய 
இடைத்திறகு அருகில , வமலும 200 
திமிஙகலஙகள கமர ஒதுஙகியுளளது 
்தரிய்வந்தது. இரண்டைா்வதாக கமர 
ஒதுஙகிய இ்வறறின் கூடடைம முதல 
குழும்வ்ச வசரந்தம்வயாகவ்வ இருக்கலாம, 
கடைலமலகளின் வ்வகத்தால இம்வயும 
முதலில ்வந்த கூடடைத்துடைன் இபபகுதிக்கு 
அடித்து ்வரபபடடிருக்கலாம என்று 
கருதபபடுகிறது. ஆஸ்திவரலியாவில கமர 
ஒ து ங கு ம  தி மி ங க ல ங க ளி ல  8 0 
சதவிகிதத்திறகும அதிகமானம்வ இந்தத் 
துமறமுகத்தின் முகபபுப பகுதியிவலவய 
கமர ஒதுஙகுகின்றன என்று நிபுணரகள 
கூறுகின்றனர.

இதுவ்வ உலகில, மிக அதிகமான 
எண்ணிக்மகயில திமிஙகலஙகள கமர 
ஒதுஙகிய நிகழவு. இதறகு முன் 1996ல 320 
திமிஙகலஙகள வமறகு ஆஸ்திவரலியாவில 
கமர ஒதுஙகின. திமிஙகலஙகள ஏன் 
இவ்்வாறு கமர ஒதுஙகுகின்றன என்று 
இது்வமரக் கண்டைறியபபடைவிலமல. 
குறிபபாக, இ்வறறில மபலட திமிஙகலஙகவள 
அதிகமாக கடைறகமர மணறபரபபில ்வந்து 
சிக்கிக் ்காளகின்றன.இதறகுப பல 
காரணஙகள கூறபபடுகின்றன. மீன்கமள 
இமர பிடிக்குமவபாது, ்வழி மாறி கடைறகமரப 
பகுதிக்கு ்வரு்வதாக சில அறிஞரகள 
ந ம பு கி ன் ற ன ர .  தி மி ங க ல ங களின் 
கூடடைத்மதத் தமலமமவயறறு ்வழிநடைத்தும 
திமிஙகலம ்வழிமாறி த்வறுதலாக தன் 
கூடடைத்மதக் கமரபபகுதிமய வநாக்கி 
அமழத்து்வந்துவிடு்வதாக சில நிபுணரகள 
கருதுகின்றனர. கடைலநீவராடடைஙகளின் 
வ்வகத்தில ,  இம்வ ்மன்மமயா க 
மித ந்து்வருமவப ாது ,  கம ர வய ா ர ம 
வதஙகியுளள நீரபபகுதிகமளக் கண்டைறியும 
இ்வறறின் மீஒலிமூலம ்வழியறியும திறன் 
(sonar pulses) பாதிக்கபபடு்வதால இவ்்வாறு 
நிகழகிறது என்று வ்வறு சில ்வலலுநரகள 

கூறுகின்றனர. எது எவ்்வாறு இருந்தாலும, 
108 திமிஙகலஙகள உயிருடைன் மீடகபபடடு, 
மீண்டும கடைலில, தஙகள தாயவீடடிறகு்ச 
்சன்றது மகிழ்சசி தரு்வதாக இருந்தாலும, 
இன்்னாருபுறம, ஏராளமான இந்தக் கடைல 
அரசரகளின் கூடடைம அநியாயமாக 
உயிரிழந்துளளது சூழல அறிஞரகளிடைம 
வசாகத்மத ஏறபடுத்தியுளலது.  

II சூழல காக்க உதவும நீல அவமானியா 
எரி்பாருள

உலகில முதலமுமறயாக, நீல அவமானியா 
எரி்பாருள (blue Ammonia fuel)
கடைல்வழியாக, ்சௌதி அவரபியாவில 
இருந்து ஜபபானிறகு அனுபபபபடடுளலது. 
அவமானியாவில உளள மெடிரஜமன 
எரி்பாருளாகப பயன்படுத்து்வதில ஜபபான் 
உலகில முன்னணி நாடைாகத் திகழும 
வ ந ா க் க த்துடைன் நீல  அவம ானிய ா 
எரி்பாருமள உபவயாகபபடுத்தவுளளது.
இதன் மூலம காரபன் மடை ஆக்மசமடை 
அதிக அளவில ்்வளிவயறறும நாடுகளின் 
படடியலில, உலகில முதல பத்து இடைஙகளில 
ஒன்றாக உளள ஜபபான், தன் காரபன் 
பயன்பாடமடை 2030 ஆகுமவபாது, 26% 
குமறக்கமுடியும என்று நமபுகிறது. 2013ல 
இருந்து ஜபபான் இதறகான முயறசிகமளத் 
தீவிரமாக எடுத்து்வருகிறது. ்சௌதி 
அவரபியாவில உளள ்சௌதி ஆரம 
அராமவகா (Soudi Aram co oil company) 
என்ற  ்சௌதி அரசின் மிகப ்பரிய 
எண்மண நிறு்வனத்தின் டைாரன் (Dharan) 
தமலமமயகத்தில இதறகான ஒபபந்தம 
2018 அக்வடைாபரில ஏறபடடைது. 

இந்த எரி்பாருமளப பயன்படுத்தி 
காரபன் உமிழவு இலலாமல, , மின் 
நிமலயஙகளில மின்சாரத்மத உறபத்தி 
்சயயமுடியும. மெடிவராகாரபன்கள என்ற 
அ ங க க  வ ்வ தி ப ் ப ா ரு ள க ம ள 
அவமானியாவுடைன் வ்வதிவிமனக்கு 
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உடபடுத்துமவபாது, நீல அவமானியா என்ற 
இந்தப பசுமம எரி்பாருள (Green fuel) 
கிமடைக்கிறது. மீவதமன நீராவியுடைன் 
வ்வதிவிமன புரிய்ச்சயது, மெடிரஜன் 
உரு்வாக்கபபடுகிறது. இது பிறகு காறறில 
உளள மநடரஜனுடைன் விமன புரிகிறது.

ஹீபர முமறயில இவ்்வாறு ் பருமளவில 
அவமானியா தயாரிக்கபபடுகிறது. இதன் 
மூலம மீவதன் வபான்ற இயறமக 
எரி்வாயுக்கள ்வாயுநிமலயில உளள  
மெடிரஜமனப ்பருமளவில தயாரிக்க 
உதவுகின்றன. இந்த ் சயலமுமறயின்வபாது 
உரு்வாகும துமணப்பாருளான காரபன் 
மடை ஆக்மசடு எளிதில அகறறபபடுகிறது. 
இதனால, நீல அவமானியா காரபன் 
இலலாத, சூழலிறகு நடபுளள  எரி்பாருளாக 
மாறுகிறது. முதல த்வமணயாக 40 டைன்கள 
நீல அவமானியா எரி்பாருமள ஜபபான் 
்பறவுளளது. இந்த எரி்பாருள அனல 
மின் நிமலயஙகளில மின்னாறறல உறபத்தி 
்சயயப பயன்படும. இது எரியுமவபாது, 
காரபன் மடை ஆக்மசடு ் ்வளிவயறு்வதிலமல.

நீல அவமானியாவில உளள மெடிரஜன் 
இதறகாக உபவயாகிக்கபபடுகிறது . 
புமதபடி்வ எரி்பாருள இந்த முமறயில 
காரபனறற நீல அவமானியா எரி்பாருளாக 
ம ா ற ற ப ப டு கி ற து .  க ா ர ப ன் 
உமிழ்வறறமுமறயில தயாரிக்கபபடும இந்த 
மெடிரஜன் பசுமம மெடிரஜன் என்று 
அமழக்கபபடுகிறது. உலகில மிகப ்பரிய 
எண்மண உறபத்தி நாடைாக உளள்சௌதி 
அவரபியா ் படவரால உறபத்தியின் மூலம, 
சூழல மாமச ஏறபடுத்தும எரி்பாருமள 
(dirty energy) உரு்வாக்கு்வதில உலகில 
முதலிடைத்தில உளளது. சமீபகாலஙகளில, 
ஆரம வகா நிறு்வனம பசுமமக் குடில 
்வாயுக்கள ்்வளிவயறறத்மதக் குமறக்கும 
நடை்வடிக்மககளில தீவிரமாக இறஙகியுளளது. 
இதறகாக, எண்மணக் கிணறுகளுக்கு 
அருகில  அமலய ா த் தி க்  க ா டு க ள 

்சயறமகமுமறயில உரு்வாக்கபபடடுளளன. 
்படவரால உறபத்தி மறறும தயாரிக்கும 
நடை்வடிக்மககளின்வபாது ்்வளிவயறும 
காரபன் மடை ஆக்மசடு உளளிடடை 
பசுமமக்குடில ்வாயுக்கள இந்தக் காடுகளால 
உறிஞ்சபபடும. நிவயாம நகரில, $5 
பிலலியன் ்சலவில, மெடிரஜமன 
ஆதாரமாகக் ் காண்டு மறுசுழறசி முமறயில 
நீல அவமானியா எரி்பாருமள உறபத்தி 
்சயயும ்தாழிறசாமல ஒன்மற ்சௌதி 
அவரபியா உரு்வாக்கி்வருகிறது. 

இந்த எரி்பாருள கபபல மூலம 
ஜ ப ப ா னி ற கு  ப ா து க ா ப பு டை ன் 
அனுபபிம்வக்கும ் பாறுபமப ் சௌதி ஆரம 
கம்பனியும, ஜபபானின் மி்சசுபிஷி (Mit-
subishi) கம்பனியும ஏறறுக்்காண்டுளளன. 
இதன் மூலம காரபன் உமிழவினால ஏரபடும 
சூழல சீரவகமடைக் குமறபபதறகான ஒரு 
புதிய ்வாசல திறக்கபபடடுளளது என்று 
்சௌதி ஆரம நிறு்வனத்தின் தமலமமத் 
்தாழிலநுடப அலு்வலர அகமது அல 
கவ்வடடைர  (Ahmad Al-Khowaiter) 
கூறியுளளார. நமபகத்தன்மமயும, எளிதில 
்பறக்கூடியதுமான குமற்வான காரபன் 
உமிழும எரி்பாருமள உறபத்தி ்சயயும 
ஆறறல மூலமாக மெடிவராகாரபன்கமளப 
பயன்படுத்தலாம என்று நமபபபடுகிறது. 

இன்று உலகில புவி ்்வபபத்திறகும, 
காலநிமல மாறறத்திறகும முக்கியக் 
காரணமாக உளள காரபன் மடை ஆக்மசடு 
உமிழம்வ அதிக அளவில ்்வளிவயறறும 
உலகின் முதல நான்கு நாடுகளான சீனா, 
அ்மரிக்கா, ஐவராபபிய ஒன்றியம, இந்தியா 
ஆகியம்வயும ஜபபாமனப பின்பறறி நீல 
அவமானியாம்வ தஙகள ஆறறல வதம்வக்கு 
ஆதாரமாகப பயன்படுத்தத் ் தாடைஙகினால, 
சூழல மாசு ்பருமளவில குமறயும என்று 
நிபுணரகள நமபுகின்றனர.
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கற்றுத் தருதலை வசியப்படுத்தும் 
உலையாடலகள்

மயிலம் இளமுருகு

இலக்கியம, சினிமா சாரந்து ்தாடைரந்து 
இயஙகி ்வருப்வரகளில குறிபபிடைத்தக்க்வர 
ஜா.தீபா. தன்னுமடைய பளளிபபரு்வம 
முதற்காண்வடை இலக்கியப பரி்சசயம 
உமடைய்வராக இருந்துளளார. அக்காலத்தில 
வபசபபடடை எழுத்தாளரகளின் எழுத்துகமளத் 
வதடித்வதடி ்வாசித்து, தன்மன ் மறுவகறறிக் 
்காண்டு தறவபாது தன் பமடைபபுகளின் ்வழி 
முன்னிறகின்றார.  குறிபபாகப ்பண் 
பமடைபபாளரகளில, க்வனத்திறகுரிய்வராக 
விளஙகுகிறார. சினிமா பத்திரிமகயின் 
்பாறுபபாசிரியராகவும இன்று திறமபடை்ச 
்சயலாறறி உரிய இடைத்மதப ் பறறுளளார. 

  முன்பு, பலவ்வறு ்மாழிகமளக் 
்காண்டு உலகம  முழு்வதும பரவிக்கிடைக்கிற 
இந்த உலக இயக்குனரகளின் உமரயாடைலகள 
தீவிர்ச சினிமா விருமபிகளின் ் சாத்து என்வற 
நான் கருதுகிவறன்’ என உலக இயக்குநரகளின் 
உமரயாடைலகமள ‘வமமதகளின் குரலகள’ 
என்ற தமலபபிலான  நூமல்ச  
ச ா ர ந் த  உ ல க த் தி ற கு க் 
்காடுத்திருந்தார. ‘்பண்்ணன்று 
்சாலவ்வன்’  என்ற நூமலயும  
‘மாதர திமரயுலகு‘  என்ற நூலில 
்பண் இயக்குனரகளின் கமல 
ஆளுமமமய்ச சிரத்மதவயாடு பதிவு 
்சயதிருந்தார. தறவபாது உலகின் 
ஆக்சசிறந்த ஒளிபபதி்வாளரகளின் 
உமரயாடைலகமளத் தமிழில தந்து 
தி ம ர த் து ம ற ,  இ ல க் கி ய 
ஆ ர ்வ ல ர க ளு க் கு  ந ன் ம ம 
்சயதுளளார . இயலபாகவ்வ 
தனக்குப பிடித்த ஒரு ்சயமல்ச 

்சயயுமவபாது அதில ஈடுபாடும மகிழ்சசியும 
இருக்கும. இபபண்பிமனப ்பறற்வராக 
நூலாசிரியரும இருந்துளளார . எளிய 
்சாறகள, மூலநூலில ்சாலலபபடடை 
கருத்துகமள அழகுபடைக் கூறியவிதம, 
்சாலவதரவு என்பம்வ ்வாசகருக்குப படிக்கும 
ஆர்வத்மத ஏறபடுத்து்வதாகவ்வ உளளன. 
திமரத்துமற சாரந்த்வரகளுக்கு ஓர ்வழிகாடடி 
நூலாக இந்நூல திகழகிறது எனக் கூறு்வது 
மிகப்பாருத்தமாக இருக்கும. நூலின் 
அடமடைபபடைம அருமமயாக அமமந்து 
படிபப்வமரக் க்வர்வதாக உளளது. நூல 
்வடி்வமமபபு, நூலகடடு, அ்சசாக்கம என்பன 
சிறபபானதாக இருக்கின்றன. ஒளிபபதி்வாளர 
்சழியன் தன் உளளக்கிடைக்மகமய அழகாக 
்்வளிபபடுத்தி ்வாசகருக்கு ஒரு நலல 
புரிதமலத் தந்து  நூமல ்வாசிக்க ்வழி 
அமமத்துளளார. ஒளிபபதிவு, நுடபம, 
க ாடசிபபதிவு  என்று  கூறி  ‘  ஒரு 

திம ர ப படை த்தின்  அழமக 
மு ழு ம ம ய ா க  உ ண ர 
வ்வண்டு்மனில நீஙகளும ஒரு 
ஒளிபபதி்வாளராக இருக்க 
வ்வண்டும’ என்று கூறியுளளதின் 
அரத்தத்மதப புரிந்து்காளள 
முடிகின்றது. நூலாசிரியவர நூல 
எழுந்ததறகான காரணத்மத ‘ 
ஒளியமமபபு சாரந்து புதிய 
்தாழிலநுடப அனுப்வத்திமனக் 
கறறுக்்காளளும ஆர்வம 
் க ா ண் டை ்வ ர க ளு க் கு ம 
இது வ ப ான் ற  முய ற சியில 
இருபப்வரகளுக்கும இந்தப 

டிஸ்க்வர புக் வபலஸ்
ரூ.160/-

நூல அறிமு்கம்
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புத்தகம ்மாழி்பயரக்கபபடு்வது மிகவும 
அ்வசியமானது என்பமதயும உணரந்வதன்’ 
என்று கூறியுளளமம மிகப்பாருத்தமாக 
அமம ந்துளளது .  இ ந்நூலில  எடடு 
ஒளிபபதி்வாளரகளின் உமரயாடைலகள 
இடைம்பறறுளளன. இ்வரகள தஙகளுமடைய 
் த ா ழி ல நு ட ப  ர க சி ய ங க ம ள யு ம 
அனுப்வஙகமளயும தன் இளமமக்கால 
்வாழக்மகமயயும இயலபாகப பகிரந்து 
்காண்டுளளனர. ்வளரும, ்வருஙகால 
ஒளிபபதி்வாளருக்கும ஆவலாசமனகமளயும 
அறிவுமரகமளயும ்சாலலியிருக்கின்றனர. 
ஒளிபபதி்வாளரகள தனக்குப பிடித்தத் 
்தாழில இது என்றும, இந்த இடைத்திறகு 
்வரு்வதறகுத் தான்படடை அனுப்வஙகமளயும 
சிறபபாக ்்வளிபபடுத்தி இருக்கின்றனர. 
்ம ாழி்பயரபப ாளர  ஜ ா . தீ ப ாவின் 
தூரிமகயில அந்த உமரயாடைலகள உயிர 
்பறறுளளன. 

ஒவ்்்வாரு ஒளிபபதி்வாளரகள குறித்து 
முதலில தந்துளள அறிமுகம சிறபபானதாக 
உளளது. ஒவ்்்வாரு உமரயாடைலின் இறுதியில 
அ்வரகள ஒளிபபதிவு ் சயத திமரபபடைஙகளின் 
படடியல  ஆண்டு அடிபபமடையில 
்காடுக்கபபடடுளளன. ஒளிபபதி்வாளரகள 
தாஙகள பயன்படுத்திய ஒளியமமபபு, வகமரா 
நுடபஙகள, மலடஸ் என்பன குறித்துக் 
கூறியுளள ்சயதிகமளப படிக்கின்றவபாது 
வியந்து வபாகின்வறாம. இந்நூலில நீண்டை 
உமரயாடைலாகப பில படலரின் உமரயாடைல 
அமமந்துளளது. ( 2 3 பக்கம) ஓபன் 
ராயஸ்மானிடைத்து கண்டை உமரயாடைல 
குமறந்தளவு உளளதாக இருக்கிறது. (14 
ப க் க ம )  வ ந ர கண்டை ்வ ர  அ ந் த ந் த 
ஒளிபபதி்வாளரகளிடைத்துத் தக்க சிறபபான 
சமவயாசித வினாக்கமளவய ்பருமபாலும 
வகடடு அசக்தியுளளார .  அமனத்து 
ஒளிபபதி்வாளரகளுவம உரிய  விமடைகமள 
வநரடியாக, ்தளிவுபடைக் கூறியுளளனர. 
ம ம க் வ க ல  வ ச ப வ மன்  த ந் த   3 1 
வினாக்களுக்குரிய பதிலகள நமமம 
வியபபமடைய ம்வக்கிறது . அவதவபால ஓ்வன் 

ராயஸ்மான் 18 வினாக்களுக்குத் தக்க 
பதிலகமள்ச சிரத்மதவயாடு பகிரந்துளளமம 
க்வனிக்கத்தக்கது. இந்நூலில உளள 150 
பக்கஙகமள ்வாசிக்கும வபாது உலக 
ஒளிபபதி்வாளரகளுடைன் இருக்கின்ற 
்நருக்கத்மத இந்த ்மாழி்பயரபபு நூல 
தந்து நமக்கு ஆ்சசரயத்மத ஊடடுகிறது. 

்நஸ்டைர ஆலமன்டராஸ் முதலில 
ஆசிரியராகவும பின் ஆ்வணபபடைத்திறகு 
ஒளிபபதிவு ் சயது தன் திமர்வாழக்மகமயத் 
்தாடைஙகினார .  இ்வமரபவபான்வற 
முதன்முதலில ஆ்வணபபடைத்தில ஜான் 
அலான்வசா பணியாறறினார .  ஜான் 
்பயலியும மரிவயா டைாஸியும முதன்முதலில 
ஒளிபபதி்வாளரிடைத்து உதவியாளராக இருந்து 
கறறுக்்காண்வடை பின்வன ஒளிபபதிவு 
துமறயில நுமழந்து ்்வறறி கண்டைனர. பில 
படலர ்தாமலக்காடசி நிமலயத்தில 
பணியாறறி இத்துமறக்கு ்வந்தார. மமக்வகல 
வசபமன் வகமரா ஆபவரடடைராக இருந்து 
பின் ஒளிபபதி்வாளரானார. ஓ்வன் ராயஸ்மான், 
பிலலி விலலியமஸ் ஆகிய இரு்வரின் 
அபபாக்களும ஒளிபபதி்வாளரகவள . 
இ்வரகளிடைத்து அதிகமான நுடபஙகமளக் 
கறறுப பின்னாளில உலக்ச சினிமாவில 
காலபதித்து ்்வறறி  அமடைந்தனர . 
காடசிகளுக்வகறற உரிய எந்த மலடமடைப 
பயன்படுத்த வ்வண்டும என்ற ் தளிம்வ இந்த 
உமரயாடைலகள ்சாலலித் தருகின்றன. 
நூலிலுளள நமடை ஆற்றாழுக்காக்ச 
்சல்வமதப படிக்கும ்வாசகரகள உணர்வர. 
இயக்குனரகளுக்கும ஒளிபபதி்வாளருக்கும 
எத்தமகய நடபு இருக்க வ்வண்டும என்ற 
புரிதமல இந்நூல காடடி்ச ்சலகிறது. 
படைத்திறகு ஒளிபபதி்வாளரகள எபபடிபபடடை 
்பாறுபபுமடைய்வரகள என்பமதயும இந்த 
உமரயாடைலகள ்சாலலித் தருகின்றன. 
்்வளிபபுறப படைபபிடிபபு, அரஙகப 
படைபபிடிபபு குறித்த வினாக்களுக்கு 
ஒளிபபதி்வாள ர கள  அ்வர்வ ர க் க ான 
வ ்வ று ப ட டை  ப தி ல க ம ள த்  த ந் து 
அசத்தியிருக்கின்றனர. 
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நடிகரகளிடைம நடைந்து்காளளும விதம, 
வகமராப பயன்பாடு, பலவ்வறு விதமான 
மலடகமளப பயன்படுத்தி எடுக்கும 
முமறகமள ,   இந்நூலின் ்வழியாக 
அறிந்து்காளள முடியும. குறிபபாக ஆரக் 
மலடடுகள , பவுன்வசா,  ிஃபில மலட, 
ஸ்பாட மலட, வபக் மலட, பிரன்ட மலட,  
்வாரம மலட, ொரடு மலட, டைாப மலட, 
கிராஸ் மலட, ிஃபில மலட, கீ மலட, 
பவுன்ஸ் மலட, மலட பிக்ஷரஸ், வலா மலட 
எனப பலவ்வறு ஒளி நுடபஙகள, ஒளியமமபபு 
வபான்ற்வறமற இந்நூல நமக்கு அதுசாரந்த 
அறிவிமன்ச ் சாலலித் தருகின்றன. இந்நூலில 
உரிய இடைத்தில வதம்வயான புமகபபடைஙகள 
இடைம்ப றறுளளன .  அது  வ மலும 
்தளிம்வயும புரிதமலயும ஏறபடுத்துகிறது. 
தன்னுமடைய பணியில திருபதி தந்த படைஙகள 
எது்்வன்று ஒளிபபதி்வாளரகள கூறியுளளனர. 
இ்வரகளின் பதிலகள ்வாசகருக்கு அதிகமான 
கறறுத்தருதமல விமதக்கின்றன. வநரத்தின் 
அ்வசியம ,  மு க்கிய த்து்வம  குறித்து 
ஆலமன்டராஸ் பின்்வருமாறு கூறுகிறார. 
மாய ஒளி’ வநரம (Magic Hour) சூரியன் 
மமறந்த பிறகு படைமபிடிபவபாம. சூரியன் 
மமறந்த பிறகு இருபது நிமிடைஙகள 
கழித்துதான் இருள ்வரும . இமடைபபடடை 
அந்த வநரத்தில கிமடைக்கக்கூடிய அழகான 
ஒளிமயப பயன்படுத்துவ்வாம. (பக்கம- 23) 
என்கிறார. ஒளிபபதி்வாளரகளின் ச்வாலகமள 
இ ந் நூ ல  வி ள க் கு கி ன் ற து .  நூ லி ன் 
தமலபபிறவகறற விமடைகள அமனத்து 
வநரகாணலிலும உளளன. ஒளிபபதி்வாளரகள 
தனக்கு உடைன்பாடு இலலாதம்வகள குறித்தும 
நலலன்வறமறப பாராடடைவும ்சய்வர 
என்பமதயும இந்த உமரயாடைல நமக்குத் 
்தளி்வாக்குகிறது. 

ஆரமபத்தில ்சயத ்சயலகளும பின் 
மாறிய பாமதகமளயும ஒளிபபதி்வாளரகள 
கூறியுளளனர. அ்வரகளிடைத்து உளள நலல 
பண்புகள, விருபபஙகள, விடைாமுயறசி, 
்பாறுமம, தமலமமபபண்பு வபான்ற்வறமற்ச 
்சாலலித் தருகிறது. தான் அமடைந்த 

அனுப்வம, ்தாழில நுணுக்கஙகள குறித்து 
ஒளிபபதி்வாளரகள கூறி,  தன் பின் 
்வருப்வரகளுக்கு ்வழி அமமத்துளள பாஙகிமன 
உணர முடிகின்றது. நலல ்தளிவு , வநர 
ஒழுஙகு பறறிய புரிதல, உமழபபு, ஆதஙகம, 
வநரும சிக்கலகள, சமவயாசிதப புத்தி எனப 
பல்வறமறத்  ்தரிந்து ம்வத்திருக்க 
வ்வண்டு்மன்ற எண்ணத்மத இந்நூல 
தருகிறது. தன் இயலமப,  காரணத்மதக் கூறி 
ஒ த் து க் ் க ா ள ளு ம  ப ண் பு  எ ன 
ஒளிபபதி்வாளரகளின பண்பு  பாராடடைபபடை 
வ்வண்டியது. இடைம, ்்வளி சாரந்து படைம 
எடுக்குமவபாது நிகழும சாதகப பாதகஙகள 
அழகுபடைக் கூறபபடடுளளன. படைத்மத 
எபபடித் வதரவு ்சயய வ்வண்டும, 
கமவபாஷிங ்சயய வ்வண்டும எனப 
பலவ்வறு தக்வலகள இந்நூலில உளளன. 
நூலில நிமறகள அதிகம இருந்தாலும சில 
குமறகளும உளளன. ஓரிரு எழுத்துபபிமழகள 
, சிலவிடைஙகளில ்சாறகளுக்கிமடையிலான 
இமடை்்வளி இலலாமம, சில வினாக்களுக்கு 
Bold  ்சயயாமல விடடைமம என்பன 
உளளன. உளவள என்று தமலபபிடடை 
்பாருளடைக்கத்தில பக்க எண்கள இரண்டு 
த்வறாகக் ்காடுக்கபபடடுளளது. ( 113- 117 
ஆகவும, 127- 123 ஆகவும) தரபபடடுளளன. 
47 ஆம பக்கத்தில ஒளிபபதி்வாளர இயக்கிய 
படைஙகள 1 என்று து்வஙகாமல 36 என்று 
்தாடைஙகுகிறது. இபபடி்ச சில்வறமறக் 
க்வனித்து இருக்கலாம. ஆனால தமிழில 
இத்தமகய நூலகளின் ்வரவு இலலாத 
சூழலிலும நூலாசிரியரின் ஆர்வமும 
உம ழ ப பு ம  வ ப ா ற று தலு க் கு ரி ய து .  
்மாழி்பயரபபு நூ்லன்று ் தரியாமவலவய  
இந்நூல நமமுள பயணம ் சயயக் காரணமான 
ஆசிரியருக்கு நன்றிகள. வமலும பலநூலகமளப 
பமடைத்துத் தாருஙகள என்று ்வலியுறுத்தி 
்வாழத்துகிவறாம. இத்தமகய சிறபபான 
நூமல நலல முமறயில ் ்வளியிடடை டிஸ்க்வரி 
புக் வபலஸ் உரிமமயாளர வ்வடியபபன் 
அ்வரகளுக்கும ்வாழத்துகள.
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l ்ாைதி புத்தகாலயம் புக கிைபபில் உறுபபிைைாகுஙகள். உறுபபிைர கடடணம் ரூ.1000/-
l உறுபபிைரகள் ்ாைதி புத்தகாலயம் நூல்கள் 25% ைலுளகயில் ்்ற்றுக்காள்ைலாம்.

l தமிைகம் முழுவதுமுள்ை ்ாைதி புத்தகாலயத்தின அளைத்து விற்்ளை நிளலயஙகளிலும்    
    ்ாைதி புத்தகாலயம் ்ஙகு ்்றும் புத்தகக கண்காடசிகளிலும் நூல்களை ்்ற்றுக்காள்ைலாம். 

l த்ால் மூலம் ்்ற்றுக்காள்வதாைால் த்ால் கடடணம் இலவைம் (த்ால் ்ைலவு இலவைமாகப      
     ்்் குள்ந்தது ரூ.500  மதிபபுள்ை நூல்களை வாஙக ்வண்டும்) இந்தியாவிற்குள் மட்டும்.     
l புதிய ்வளியீடுகள்  ்ற்றிய தகவல்கள் அவ்வப்்ாது அறிவிககப்டும்

நி்ந்தளைகள்

l இச்ைலுளக தனி ந்ரகளுககு மடடு்ம, நிறுவைஙகளுககுப ்்ாருந்தாது

l உறுபபிைர கடடணம் திருபபித் தைப்டமாடடாது

l உறுபபிைரகளுககு அளடயாை அடளட உண்டு (புளகப்டம் ்தளவயில்ளல).

பொரதி புததகொலயததில் உறுப்பினரொவீர்
044 24332924
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