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Bharathi Tv

தலையங்கம் 

புதத்க புதததாணலடை ந�தாக்கி…

‘நான் சிந்திக்கிவறன் அதனால உயிரத்திருக்கிவறன்’ என்றார 
வரவன ் டைஸ்காரடடைஸ். ‘நான் ்வாசிக்கிவறன் அதனாலதான் 
சிந்திக்கிவறன்’ என்றார ஆஸ்கார ம்வலடு. தன் வகாட 
பாக்்கடடின் எண்ணிக்மகமய ஆறாக்கினாராம பிடைல 
வகஸ்டவரா. ஒவர சமயத்தில ஆறு புத்தகஙகமள மறற்வர 
அறியாமல உடைன் அமழத்து ்சன்று ்வாசிபவப ்வாழ்வாக 
ஆக்கிக் ்காண்டைாராம அந்த வபாராளி. எனவ்வ புத்தக 
்வாசிபபு ்்வறும ்சயலபாடு அலல. ஒரு்வமக கலக்நறி. 
ஆனால அமத ஒரு கஷடைமான வ்வமலவபால அணுக 
ம்வக்கும ஒருவித சதிமய நம கலவியும சமூகமும 
பின்னிவிடடைது. ்வாசிபபு ஒரு சமூகத்மத என்ன ்சய்யும 
என்று அறிந்வத - ்வாசிபபு மனிதமன ஊடைக அடிமமயாக 
அதிகார ்வரக்கம மாறறுகிறது. ்வாசிபபும வதடைலும 
விமடை்பறறதால சாதாரண பிரமஜக்கு உண்மம நடைபபு 
விளஙகு்வவத இலமல... அது தனக்கு ் தரியவிலமல என்பவத 
அ்வரகளுக்கு ்தரியாது என்கிறார வநாம சாமஸ்கி, 
அதனாலதான் நாம திருமபத் திருமப ்வாசிபபு இயக்கஙகமளவய 
அமல அமலயாக உரு்வாக்குகிவறாம. வபரறிஞர ஏங்கலஸின் 
200 ்வருடை நிகழ்வாய் அ்வரது நூலகள குறித்த ஒரு ஆன்மலன் 
சி்வபபு புத்தக ்வாசிபபு நடைத்தியதில நமபிக்மக துளிரவிடடைமத 
வதாழரகள பலர க்வனத்திறகு ்காண்டு ்வந்துளளனர. 
அறிவியல, அரசியல, ்வரலாறு, தத்து்வம இம்வகளின் 
கூடடைமமபவப இன்மறய பாசிச மத... ்வாத காரபவரட 
அதிகார பயஙகர்வாதத்திறகு எதிரான மக்கள வகடையமாக 
உதவும என்பது சமீபத்திய ்வரலாறறு அறிஞர வராமிலாதபபாரின் 
கருத்து. இலக்கிய சிந்தமன, சமூக கலா்சசார புரிதல, 
்வரலாறறு மறு ்வாசிபபு, விழிபபுணரவு, சுய சிந்தமன உடபடை 
யா்வறமறயும மக்களிடைமிருந்து பிடுஙகிக் ்காண்டு வபாமத 
மதத்மதயும பீதி. உணர்சசி அரசியமலயும தர துடிக்கிறது 
அதிகாரம. நாம அம்வ அமனத்மதயும மக்களிடைம ் காண்டு 
்சலல புத்தக இயக்கஙகமள நடைத்து்வது கடைமம ஆகிறது. 
்வரும 2021 புத்தாண்டு பிறக்கும இரவில மீண்டும ஒரு புத்தக 
விடியமல வநாக்கி நமடைவபாடுவ்வாம. குழந்மதகளுக்கு 
புத்தகப புமதயமல பரிசாக தருவ்வாம. அறிவியல 
அறி்வாறறமல புத்தக பூங்காத்துகளாக்கி அ்வரகளுக்கு 
புத்தாண்டு பரிசாய் தருவ்வாம. அறிஞரகள ்வாசகரகள என 
எழு்சசிமிகு ஆளுமமகமள ஒன்று திரடடி ்வாசிபபு 
புத்தாண்டைாய் ்வரும ஆண்மடை மிளிர்ச ்சய்வ்வாம. புத்தக 
புத்தாண்மடை வநாக்கி நமடைவபாடுவ்வாம.

-ஆசிரியர் குழு
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சைவ சித்தாந் நூல்களின் பதிப்பு வரலதாறு.  
 (மு்ல பகுதி – 19ம் நூற்தாண்டு மட்டும்)         

ப�தா.நேல்தாமி

‘மச்வ சித்தாந்தம ’ என்பது ஒரு 
குறிபபிடை தகுந்த இடைத்மத இந்தியாவின் 
ச மய  ்வ ரல ா றறில  தனக்் கனப 
்பறறுளளது .  சித்த ா ந்த  மச்வம 
(தமிழநாடு) வீரமச்வம (கரநாடைகம) 
காஷமீர மச்வம ( காஷமீர ) வபான்ற 
பிரிவுகள இன்றும இந்தியாவில சிறபபுறறு 
விளஙகி ்வருகின்றன. ‘மச்வ சித்தாந்தம’ 
என்பது தமிழந ாடடுக்வக  உரிய 
தனித்து்வமான சிந்தமன முமற என்று 
கடைந்த காலஙகளில பலரும கூறி ்வந்தனர. 
அபபடி கூறி ்வந்த்வரகள தஙகளுமடைய 
பு னி த  நூ ல க ள ா க  ப ன் னி ரு 
திருமுமறகமளயும பதினான்கு சாஸ்திர 
நூலகமளயும  மச்வ சித்தாந்த சமயம 
சாரந்த தத்து்வஙகமளக் கூறுகின்ற 
நூலகமளயும   சில நூறறாண்டுகளாகக் 
கூறி ்வருகின்றனர.  இவ்்வாறான 
குறிபபிடைதகுந்த ்வரலாறமற தனக்்கன 
தமிழநாடடில ் பறறுளள மச்வ சித்தாந்த 
நூலகளுக்கான பதிபபு ்வரலாறு என்பது 
இ ன் று ்வ ம ர   மு ம ற ய ா க வு ம 
முழுமமயாகவும  எழுதபபடைவிலமல 
என்பது வியபபளிக்கின்றது. சில நூறு 
ஆண்டுகளாக பல மச்வ ஆசிரியரகளாலும 
தமிழநாடடில உளள மச்வ மடைஙகளாலும 
புனிதமாகவும வபாறறுதலுக்குரியதாகவும 
வபசபபடடு ்வந்த மச்வ சித்தாந்த 
நூலகமளப பறறி இன்மறய நிமலயிலும  

அ த்தும ற  ச ா ர ந் த  சி ற ந் த 
அ றிஞ ர களு ம  ் தளி ்வ ற ற 
குழபபமான கருத்துக்கமள கூறி 
்வந்துளளனர .  இதறகு ஒரு 
எடுத்துக்காடடைாக  

ம ச ்வ  சி த் த ா ந் த த் தி ல 
குறிபபிடைதகுந்த சிறந்த அறிஞரான 
வபராசிரியர மு.அருணாசலம 
அ்வரகமளக் குறிபபிடைலாம.  
தமிழ இலக்கிய ்வரலாறமற 
சி ற ந் த மு ம ற யி ல 
நூறறாண்டுகளாகப பகுத்து 
விரித்து எழுதிய்வர இ்வர என்பமத 
தமிழ அறிஞர உலகம அறியும. 
மச்வ சித்தாந்த சமாஜம பதினான்கு 
சாத்திர நூலகமளயும பிமழ நீக்கி 
உமரகளுடைன் பதிபபித்தவபாது 
அந்த பதிபபின் ்சமமமக்குப 
பாடுபடடை்வர என்று இ்வர 1991 
இல ்வந்த அந்நூலின் முன்னுமரயில 
சிறபபிக்கபபடுகிறார. 

இத்தமகய சிறபபு ்வாய்ந்த 
வபராசிரியர ‘உந்தி களிறு’ என்று 
்தாடைஙகி மச்வ சித்தாந்தம 
நூ ல க ம ள க்  கூ று கி ன் ற 
் ்வ ண் ப ா ம ்வ  ம து ம ர 
நாயகமபிளமள 186 6 இல 
முதன்முதலில குறிபபிடு்வதால 
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அந்த ்்வண்பா காலத்தால 
1866 க்கு முந்தியது அலல 
என்று கூறுகின்றார. ஆனால 
1836-37 இல ்்வளி்வந்த 
"ராடலர அகராதி ‘ இல 
இந்த ்்வண்பா மச்வ 
சித்தாந்த நூலகள பதினான்கு 
எ ன் ப த ற கு 
எ டு த் து க் க ா ட டை ா க க் 
குறிபபிடைபபடடுளளது. 
கூடுதலாக அபபாடைலகளில 
உளள  பதினான்கு நூலகளும 
த னி த் த னி ய ா க வு ம 
குறிபபிடைபபடடுளளது. 
இவதவபான்று 1861 இல 
ஆறுமுகநா்வலர ் ்வளியிடடை 
திருக்குறள பரிவமலழகர 
உமரயுடைன் கூடிய நூலில 
குறள எண்.348,359 இல 
அடிக்குறிபபாகப மச்வ 
சித்தாந்த சாத்திர நூலகள 
பதினான்கினுள ஒன்று என்று 
குறிபபிடைபபடடுளளது. 
என வ ்வ  வ ப ர ா சி ரி ய ர 
அ்வரகள குறிபபிடு்வது 
த்வறான ்சய்தி. இந்த 
்்வண்பா பழமமயான 
காலத்திலிருந்வத மச்வ 
சித்தாந்திகள மத்தியில 
பாரமபரியமாக ்வழஙகி 
்வ ந் த து  எ ன் ப ம த 
வமறகுறிபபிடடை ்சய்திகள 
நமக்கு விளக்குகின்றன. (1) 

இவதவபான்று சித்தாந்த 
சாஸ்திர நூலகளில ஒன்றான 
‘உண்மம்நறி விளக்கம’ 
என்ற நூமல ‘உமாபதி 
சி ்வ ா ்ச ச ா ரி ய ா ர ’ 

எழுதவிலமல. அந்த நூலின் 
ஆ சி ரி ய ர  ‘சீ ர க ா ழி 
தத்து்வநாதர’ என்றும 1934 
சமாஜ பதிபபிலும 1942 
த ரு ம பு ர  ப தி ப பி லு ம 
கு றி ப பிடை ப படடுளளது 
க்வனிக்கத்தக்கது. அத்துடைன் 
‘உண்மம்நறி விளக்கம ’ 
பதினான்கு சாத்திர நூலகளில 
இமணக் க ப படடுளளது 
்பாருந்தாது என்றும ‘துகளறு 
வபாதம’ என்ற நூலதான் 
இமணக்கபபடை வ்வண்டும 
என்ற கருத்தும இருந்தது. 
அ த ன் ப டி  த ரு ம பு ர 
ஆதினத்தார 1942 இல 
்்வளியிடடை மச்வ சித்தாந்த 
ச ா த் தி ர  நூ ல க ளி ன் 
்தாகுபபில ‘துகளறு வபாதம’ 
வ ச ர க் க ப ப ட டி ரு ந் த து 
குறிபபிடைத்தக்கது. (2)

மச்வ சித்தாந்த சாத்திர 
நூ ல க ள  ப தி ன ா ன் கின் 
மூலத்மதயும  முதன்முதலில 
1 8 6 6  இ ல  அ ்ச சிடடு 
்்வளிபடுத்திய்வர மதுமர 
ந ா ய கமபிளமள என்று 
குறிபபிடு்வாரகள. ஆனால 
இன்று்வமர  அந்த நூறகமள 
எ்வரும பாரக்கவிலமல 
என்றும ்சாலலி ்வந்தனர. 
150 ஆண்டுகள ஆன பின்னர 
இப்பாழுது முதலமுதலாக 
‘சி ்வ ஞ ா ன வ ப ா த ம ’ 
‘சி்வஞானசித்தியார’ ஆகிய 
நூலகமள உஙகள பாரம்வக்கு 
ம்வக்கும ்வாய்பபு எனக்குக் 
கிடடியது. (3) இந்த நூலகள 
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்்வளி்வந்து சுமார 6, 7 ்வருடைஙகள 
கழித்து இந்நூலகளுக்கான பமழய 
உ ம ர க ளு டை னு ம  த ன் னு ம டை ய 
குறிபபுகளுடைனும ்கா.சண்முகசுந்தர 
முதலியார 1872, 1875, 1888, 1895 ஆகிய 
்வருடைஙகளில ்்வளியிடடைார. இந்த 
்்வளியீடுகளில இந்த நூலகமள 
்்வளியிடு்வதறகான ஏடடு்சசு்வடிகமளக் 
்காடுத்த்வரகள ்பயரகளும அந்த்ச 
சு்வடிகளின் தரமும அ்வறமற ஒபபிடடு 
இ்வர திருத்திய குறிபபுகமளப பறறிய 
்சய்திகளுடைன் நூலாசிரியர ்வரலாறு 
உமரயாசிரியரகளின் ்வரலாறு அந்த 
உமரகமளப பறறிய சிறபபு குறிபபுகள 
வபான்ற பல முக்கியமான ் சய்திகமளக் 
கு றி பபிடடுளள ா ர .  இது  தவி ர 
சி்வஞானவபாத வபரூமர, சி்வஞானவபாதம 
ப ா ண் டி ் ப ரு ம ா ள  வி ரு த் தி , 
சி்வஞானசித்தியார அறு்வர உமர ( 2598 
பக்கஙகள ) சி்வஞானசித்தியார பரபக்கம, 
சித்தாந்த அஷடைகம என்ற ்பயரில 
உமாபதி சி்வா்சசாரியார எழுதிய ஏழு 
நூலகளின் ்தாகுதியாகவும இந்த எடடு 
நூலகளில ஒன்றாகிய சி்வபபிரகாசத்மத 
மடடும பலராலும பாராடடைபபடடை  
மதுமர சி்வபபிரகாசர எழுதிய உமரயுடைன் 
தனியாகவும ்்வளியிடடுளளார. மச்வ 
சித்தாந்த நூலகள அமனத்மதயும 
முதன்முதலாக (1872-1895)உமரயுடைன் 
்்வளியிடடை்வர ்கா.சண்முகசுந்தர 
முதலியார என்பது குறிபபிடைத்தக்கது. (4)

1 8 9 2 ,  1 8 9 8  ஆகிய இரண்டு 
ஆண்டுகளில  சி்வஞானவப ா தம , 
சி்வஞானசித்தியார, சி்வபபிரகாசம ஆகிய 
மூன்று நூலகமளத் தவிரத்து மறற 
பதிவனாறு நூலகமள அந்நூலகளுக்கான 
ப ம ழ ய  உ ம ர க ளு டை ன் 
முருவகசமுதலியாரால அ்சசிடைபபடடு 

் ்வ ளி ்வ ந் த த ா க க் 
குறிபபிடைபபடடுளளது.  சில 
நூலகளுக்கு பதவுமரமய 
இயறறி ்காடுத்த்வர என்று 
பூ ம ்வ  க ல ய ா ண சு ந் த ர 
முதலியார ்பயரும எலலா 
நூலகமள பாரம்வயிடடு 
் க ா டு த் த ்வ ர  எ ன் று  
சு ந்த ரமூரத்தி முதலியா ர 
எ ன் ப ்வ ர  ் ப ய ர 
கு றி ப பி டை ப ப ட டு ள ள து . 
இதமனயடுத்து 1898 இல 
மச்வ சித்தாந்த நூலகள 
அமனத்மதயும அ்வறறின் 
உமரகளுடைன் ‘்மய்கண்டை 
சாத்திரம ’ என்ற ்பயரில 
பூ ம ்வ  க ல ய ா ண சு ந் த ர 
மு த லி ய ா ர  அ ்வ ர க ளின் 
மாணாக்கர ்வண்ணக்களஞ்சியம 
காஞ்சி நாகலிஙகமுதலியார 
்்வளியிடடைார. அந்த நூமல 
்்வளியிடு்வதறகு யார யாரிடைம 
இருந்து ஏடடு்சசு்வடிகமளப 
்பறறார என்ற குறிபபுடைன் 
நூலகளின் பல பகுதிகளுக்கு 
தன்னால எழுதபபடடை விளக்கக் 
கு றி ப பு க ளு ம 
வசரக்கபபடடுளளது என்று 
குறிபபிடடுளளார. இவ்்வாறு 
1866 லிருந்து 1900 முடி்வதறகுள 
மச்வ சித்தாந்த நூலகள 
அமனத்தும அ்வறறின் பமழய 
உமரகளுடைன் ் ்வளியிடைபபடடு 
வி ட டை ன  எ ன் ப து 
குறிபபிடைதக்கது. இ்வறறுள சில 
நூலகள இலஙமகயிலிருந்தும 
்்வளியிடைபபடடுளளன. (5)
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1 9 8 3ஆம ஆண்டு ்ஜரமனியில 
(அபவபாது வமறகு ்ஜரமனி) ்காவலான் 
பலகமலக்கழகத்து இந்தியவியல துமறயில 
11 ஆண்டுகள தமிழ விரிவுமரயாளராகப 
பணியாறறிவிடடு மமனவி லலிதாவுடைனும 
ஒன்பது ்வயது மகன் அருணுடைனும தமிழகம 
்வந்துவசரந்வதன். அந்த ஆண்டின் இறுதியில 

தஞ்சாவூரத் தமிழப பலகமலக்கழகத் 
துமணவ்வந்தர ்வ.ஐ. சுபபிரமணியம 
வபரகராதித் திடடைத்தின் தமலமம ஆசிரியர 
மு. அருணாசலத்மத்ச சந்திக்க்ச ் சான்னார. 
்சன்று சந்தித்வதன். அ்வர என்மன 
்மாழியியல ்தாடைரபான பகுதிக்குப 
பதிபபாசிரியராகப பணி நியமனம ் சய்தார. 

்சன்மனப  பலகமல அகராதிமயத் 
திருத்தும அந்தத் திடடைத்தில மிகுந்த 
ஈடுபாடடுடைன் உமழத்து்வந்வதன்.

1986ஆம ஆண்டின் ்தாடைக்கத்தில 
க்ரியா ராமகிருஷணன் அண்ணாமமலப 
ப ல க ம ல க் க ழ க த் து  ் ம ா ழியி ய ல 
வபராசிரியரும என் நண்பருமான குமாரசாமி 
ராஜாம்வ அமழத்துக்்காண்டு தஞ்சாவூர 
்வந்து என்மன்ச சந்தித்தார . க்ரியா 
்்வளியீடடைகம தறகாலத் தமிழிறகு அகராதி 
உரு்வாக்க விருமபு்வதாகவும அதறகுத் 
தமலமமப ்பாறுபவபறறு நடைத்து்வதறகு 
என்மனக் வகடகலாம என்று அபவபாது 
மமசூர இந்திய ்மாழிகள நடு்வண் 
நிறு்வனத்தில துமண இயக்குநராக இருந்த 
மு ம ன ்வ ர  இ . அ ண் ண ா ம ம ல 
்தரிவித்ததாகவும அதறகாக என்மன 
அ றி ந் த  கு ம ா ர ச ா மி  ர ா ஜ ா ம ்வ 
அமழத்துக்்காண்டு ்வந்ததாகவும கூறினார. 
நான் என் குடுமபத்மதக் கலந்து்காண்டு 
என் முடிம்வ ் தரிவிபபதாக்ச ் சான்வனன். 
என் மமனவியிடைமும வபசினார. ஒரிரு 
மாதஙகள கழித்து மீண்டும ்தாடைரபு 
்காண்டு வகடடைார. துமணவ்வந்தர ்வ.ஐ. 
சுபபிரமணியத்மத்ச சந்தித்து அ்வர முடிம்வ 
அறிந்து ்சால்வதாக்ச ்சான்வனன். ்வ.ஐ. 
சு . அ்வரகள வகரளப பலகமலயில 
இருந்தவபாது எனது முமன்வர படடை 
ஆய்வின் ்நறியாளர. அ்வர கருத்தறிந்து 
முடி்்வடுக்கலாம என்று எண்ணிவனன். 
அ்வமர்ச சந்தித்து இந்த அமழபமபப 
பறறித் ்தரிவித்வதன். உனக்கு விருபபம 
என்றால விலகல கடிதத்மத அலு்வலகத்தில 

க்ரியாவின் தற்ாலத் தமிழ் அ்ராதி
 - முதல் பதிப்பு நினைவு்ள்

�தா.ரதா.சுப்பிரமணியன்

அஞ்லி
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்காடுத்துவிடு என்று கூறிவிடடு, வ்வறு 
கருத்து எதுவும ் சாலலாமல விருட்டைன்று 
எழுந்து உளவள வபாய்விடடைார. கனத்த 
் நஞ் சுடைன்  வில கல  கடி த த்ம த க் 
்காடுத்துவிடடு ்வந்வதன்.

அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம

க்ரியா அகராதித் திடடைம 1983 ஜூன் 
மாதம சிதமபரம அண்ணாமமல நகரில 
்மாழியியல வபராசிரியர முருமகயன் 
வீடடு மாடியில ்தாடைஙகபபடடைது. 
வபராசிரியர குமாரசாமி ராஜாவுடைன் கலந்து 
ஆவலாசிக்க அண்ணாமமல நகமரத் 
வதரந்்தடுத்வதாம .  என் குடுமபம 
தஞ்சாவூரில இருந்ததால திஙகள முதல 
்்வளளி மதியம ்வமர அண்ணாமமல 
நகரில அலு்வலகத்திவலவய தஙகியிருபவபன். 
எ ன்னுடைன்  அ க ர ா தி ப  பணியி ல 
உதவி்சய்்வதறகாக் வகாபி என்னும 
வகாபாலகிருஷணன் உடைன் இருந்தார. 
இ்வர பிறகாலத்தில சிறந்த எழுத்தாளராக 
உரு்வானார.

ராமகிருஷணன் (இனி ராம என்று 
எபவபாதும வபால அமழக்கிவறன்) சில 
மாதஙகளுக்கு முன்வப இத்திடடைத்தின் 
பரிவசாதமன முயறசியாக முமன்வர து. 
மூரத்தி (பிறகாலத்தில அலிகார பலகமலயில 
தமிழத் துமறயில பணியாறறிய்வர) 
உதவியுடைன் ்சன்மனப பலகமலக்கழக 
அ க ர ா தி யி லி ரு ந் து  ( ் ல க் சி க ன் ) 
இக்காலத்தமிழிலும ்வழஙகும ்சாறகமள 
ம ஞ் ச ள  அ ட ம டை யி ல  எ ழு த த் 
்தாடைஙகியிருந்தார. அந்த ்வழிமுமறயில 
குமறபாடுகள பல உண்டு. ் சால இருக்கும 
ஆனால அந்த அகராதி தந்திருக்கும ் பாருள 
இக்காலத்தில இருக்காது; அலலது அந்தப 
்பாருளிலிருந்து கிமளத்து்வந்திருக்கும பல 
்பாருளகமள அதில காண முடியாது. 
வமலும, தறகாலத் தமிழுக்கான அகராதி 
தறகாலத் தமிமழ அடிபபமடையாகக் 

்காண்டு உரு்வாக வ்வண்டுவம தவிரப பல 
காலத்து்ச ்சாறகமளயும முறகால 
்பாருமளயும ்காண்டிருக்கும வ்வ்றாரு 
அகராதிமயப பயன்படுத்தி்ச சமகாலப 
தன்மமமயப பிரதிபலிக்க முடியாது. என் 
்வாதத்மத ராம ஏறறுக்்காண்டைார. தறகாலத் 
தமிழ எது என்பமதக் க்வனத்தில ் காண்டு 
அதறவகறப நூலகமளத் வதரவு்சய்து 
அ்வறறிலிருந்து ் சாறகமளயும ் பாருமளயும 
்தாகுக்க வ்வண்டும என்று முடிவு்சய்வதாம.

செனலனை

1987ஆம ஆண்டு அகராதித் திடடை 
அலு்வலகம ்சன்மனக்கு ்வந்தது . 
மு ழு ம ம ய ா ன  அ க ர ா தி க்  கு ழு 
அமமயப்பறறது.

நாஙகள எடுத்த முடிவிறவகறபப 
பணித்திடடைஙகமள ்வகுத்வதன். மூன்று 
குழுக்களாகப பிரிக்கபபடடுப பணி 
நமடை்பறத் ்தாடைஙகியது. முதல 
குழுவினரின் பணி அகராதிக்குத் வதம்வ 
எனத் தீரமானிக்கபபடடை நூலகமளப 
படித்து அ்வறறில உயி்ரழுத்துக்களில 
்தாடைஙகும ்சாறகமள ஒரு நிறத்திலும, 
்மய்்யழுத்துக்களில  'க' முதல 'ந' முடிய 
உளள ்சாறகமள மற்றாரு நிறத்திலும, 
'ப' முதல '்வ' முடிய உளள ்சாறகமள 
வ்வ்றாரு நிறத்திலும அடிக்வகாடிடை 
வ்வண்டும. இவ்்வாறு நூலகமளப படித்து்ச 
்சாறகமள மூ்வமக ்வண்ணஙகளில 
வ்வறுபடுத்துவ்வார நூல ்வாசிபவபார 
(Readers) ஆனாரகள. எதறகாக மூன்று 
நிறஙகளில ்சாறகள வ்வறுபடுத்திக் 
காடடைபபடடைன என்று கூற வ்வண்டும.

தமிழகத்தில எண்பதுகளின் இறுதியிலதான் 
கணினி அறிமுகமாயிறறு. எனவ்வ ் சாறகள 
அமனத்தும துண்டுத்தாளகளில எழுதி 
அகர்வரிமசபபடுத்தபபடை வ்வண்டும. 
அகராதிக்கு முதலில உயி்ரழுத்துக்களில 
்தாடைஙகும ்சாறகள வதம்வ. நூலகளில 
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உயி்ரழுத்துக்களில ் தாடைஙகும ் சாறகள 
ஒரு நிறத்தில அடிக்வகாடிடைபபடடிருபபதால 
அந்த்ச ் சாறகமள இரண்டைா்வது குழுவினர 
துண்டுத்தாளகளில எழுத வ்வண்டும. 
துண்டுத்தாளில ்சால மடடும அலல 
அ ந் த ்ச  ் ச ா ல லி ன்  ் ப ா ரு ம ள 
் ்வ ளி ப ப டு த் து ம  அ ள வி ற க ா ன 
்வாக்கியத்துடைன் எழுத வ்வண்டும.

இவ்்வாறு எழுதபபடடை துண்டுத்தாளகள 
மூன்றா்வது குழுவினரக்கு ்வந்து வசரும. 
இ்வரகள ்சாலலிறகுப ்பாருள அலலது 
விளக்கம தரும பணிமய வமற்காள்வாரகள. 
்தரியாத ் சாலலிறகு ் தரிந்த ் சாலமலப 
்பாருளாகத் தரு்வதும ் தரிந்த ் சாலலிறகு 
விளக்கம அலலது ்வமரயமற தரு்வதும 
இ்வரகள பணி.

மூன்றா்வது குழுவினரிடைமிருந்து அம்வ 
என் பாரம்வக்கு ்வரும. ்சாலலின் 
் ப ா ரு ம ள யு ம  வி ள க் க த் ம த யு ம 

்வமரயமறமயயும சரிபாரபபதும, ஒரு 
்சாலலிறகுப பல ்பாருள இருந்தால 
அந்தப ்பாருளகமள்ச சில குறிபபிடடை 
முமறயில ்வரிமசபபடுத்து்வதும, ்சால 
எந்த இலக்கண ்வமகமய்ச வசரந்தது அந்த 
இலக்கண ்வமகக்குத் தகுந்தபடி ்பாருள 
த ர ப ப ட டி ரு க் கி ற த ா  எ ன் ப ம த ்ச 
சரிபாரபபதும என் பணியாகும.

இந்த முமறயில சரிபாரக்கபபடடை  50 
அலலது 60 ் சாறகள தடடை்சசு்சய்யபபடும; 
'காரபன்' தாள ம்வக்கபபடடு 6 படிகள 
எடுக்கபபடும. பின்னர அம்வ கடடியான 
வமலடமடை ம்வத்துத் மதக்கபபடடு எஙகள 
்வலலுநர குழுவிறகு அனுபபபடும. அ்வரகள 
தஙகள கருத்மத எழுதி அனுபபிம்வபபாரகள. 
அ ்வ ர களுமடை ய  க ரு த் து க் க ம ள ப 
படித்துபபாரத்துத் வதம்வயான்வறமற 
ஏறறுத் திருத்தஙகள ்சய்யபபடும. 
அவ்்வபவபாது கூடடைபபடும ்வலலுநர 
குழுக் கூடடைத்தில சிக்கல நிமறந்த 
்சாறகளும ் மாழியின் இக்கால இலக்கண 
விதிகளும வி்வாதிக்கபபடும. இந்த ்வலலுநர 
குழுக் கூடடை வி்வாதஙகமள ராம ஒலிபபதிவு 
்சய்தும்வத்திருந்தார என்பமதயும நான் 
அறிவ்வன்.

தறகாலத் தமிழ அகராதி இரு ்மாழி 
அகராதி என்பதால தமிழத் ்தாடைரபான 
பணிகள முடிந்த ்சாறகளுக்கு நாஙகள 
அமமத்திரு ந் த  ஆஙகில  ்வலலுந ர 
குழுவினவராடு ஒன்றாக இருந்து ஆஙகிலப 
்பாருமள முடிவு்சய்வ்வாம. அ்வரகவளாடு 
நானும ராமும உடைன் இருபவபாம; 
ஆ ங கி ல ப ் ப ா ரு ளு ம 
முடிவு்சய்யபபடடைவுடைன் அகராதி்ச ் சால 
பதிவுகள நிமற்வமடையும. அ்சசு வ்வமலகள 
ராமின் முழு ்பாறுபபில இருந்தன.

இ ந் த  அ க ர ா தி த்  தி ட டை த் தி ல 
பணி்சய்த்வரகள, ்வலலுநர குழுவில 
இடைம்பறறிருந்த்வரகள, அகராதியின் 
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இறுதிக் கடடைத்தில கணினியில முழு 
அகராதிமயயும பதிவிடை உதவிய்வரகள 
அமன்வமரயும, முதல பதிபபில அ்சசிடடை 
பக்கஙகளின் ஒளிபபடை்மடுத்து, கீவழ 
தந்திருக்கிவறன். 15875 ்சாறகமளக் 
்காண்டை இந்த முதல பதிபபு அகராதி 
1992ஆம ஆண்டு ் ்வளியிடைபபடடைது. ராம 
அகராதிமய மடடும அலல அ்வரின் 
்்வளியீடுகள எமதயும ்பரிய விழா்வாகக் 
்காண்டைாடு்வதிலமல. எஙகள ஐந்தாண்டு 
கடும உமழபபினால உரு்வாகிய அகராதி 
மிக அடைக்கமாக ்்வளியிடைபபடடைது.

முதல பதிபபு ் ்வளி்வந்து 29 ஆண்டுகள 
கழிந்துவிடடைன. இந்த வநரத்தில முதல 
ப தி பபில  என்னுடைன் பணி் சய் த 
அமன்வமரயும நன்றியுடைனும வநசத்துடைனும 
நிமனத்துக்்காளகிவறன். ஐந்தாண்டு காலம 
அகராதிதான் என்மன ஆட்காண்டிருந்தது. 
அதனால என் மமனவிக்கும மகனுக்கும தர 
வ ்வண்டிய  க்வனிபமப த்  த ர ா மல 
இருந்துவிடவடைவனா என்னும நிமனபபு 
இபவ ப ாது  எழுகிறது .  என்  ச க ப 
பணியாளரகமள எண்பது ்வயமத 
் த ா ட டு வி ட டை  ந ா ன்  ம ன ம ா ர 
்வாழத்துகிவறன்.

அகராதியின் மூன்றாம பதிபமபயும 
் ்வ ளி யி ட டு  ம ர ண த் ம த த் 
தழுவிக்்காண்டைார, ராம. அ்வரால நான் 
குடுமபத்துடைன் ்சன்மனக்கு ்வந்வதன்; 
அந்த நிகழம்வ நானும என் மமனவி 
ல லி த ா வு ம  இ ன் ற ள வு ம 
நிமனத்துக்்காளகிவறாம.

மூன்றாம பதிபபு ் ்வளி்வந்துவிடடை பின் 
முதல பதிபமப நிமனவு கூரப்வரகள மிகக் 
குமற்வாகத்தான் இருபபாரகள. என் 
நிமனவிலிருந்து அகராதி உரு்வாக்க 
நிமனவுகளும நிகழ்சசிகளும நீஙகிவிடும 
முன் இமத எழுதுகிவறன். ராமின் நிமனவு 
என்னிடைம இருக்கும, பதிபபு நிகழ்சசிகள 

சிறிதுசிறிதாக அகன்று ்சலகின்றன. 
அண்மமக்காலத்தில தமிழ்மாழிக்கான 
அகராதி , அதுவும என்மன்ச சுறறி எழுந்த 
அகராதி ஒன்றின் ்தாடைக்க ்வரலாலாறமற 
மி க ்ச  சு ரு க் க ம ா க  இ ங கு ப 
பதிவு்சய்திருக்கிவறன். இந்த அகராதிக்குப 
பின் நான் மரபுத்்தாடைர அகராதி 
(அமடையாளம ் ்வளியீடு ), ் சாறவசரக்மக 
அகராதி (பாரதி புத்தகாலயம) உடபடை 
வ்வறு சில வநாக்கு நூலகமளயும  ்மாழி 
அ ற க் க ட டை ம ள யி ல  உ ரு ்வ ா க் கி 
்்வளியிடடிருந்தாலும 1992இல க்ரியா 
அகராதி முதல பதிபபிறகுத் தமலமமவயறறு 
்்வளியிடடைவபாது நான் அமடைந்த உளளக் 
கிளர்சசிமய மறக்க முடியாது.

அகராதிக் குழு (முதல பதிபபில 
உளளபடி) 

 



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

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

l ்தபால் மூலம் பபற்றுக்பகாள்வ்தானால் ்தபால் கட்டணம் இலவசம் (்தபால் பசலவு இலவசமாகப்      
     பபற குகறந்தது ரூ.500  மதிப்புள்ள நூல்ககள வாஙக வவணடும்) இந்தியாவிற்குள் மட்டும்.     
l புதிய பவளியீடுகள்  பற்றிய ்தகவல்கள் அவவப்வபாது அறிவிக்கப்படும்

நிபந்தகனகள்

l இசசலுகக ்தனி நபர்களுக்கு மடடுவம, நிறுவனஙகளுக்குப் பபாருந்தாது

l உறுப்பினர் கட்டணம் திருப்பித ்தரப்ப்டமாட்டாது

l உறுப்பினர்களுக்கு அக்டயாள அடக்ட உணடு (புககப்ப்டம் வ்தகவயில்கல).

பாரதி புத்த்ாலயத்தில் உறுப்பிைராவீர்
044 24332924

ð£óF ¹ˆîè£ôòˆF¡ õƒA‚ èí‚A™ ( â‡.701071066 Þ‰Fò¡ õƒA, Ý›õ£˜«ð†¬ì A¬÷, 
ªê¡¬ù. IFSC CODE IDIB000A013) G pay -94449 60935 cƒèœ ðíˆ¬î„ ªê½ˆF àƒèœ ªî£ì˜¹ 

ºèõK, Email ñŸÁ‹  ªî£. «ð. â‡¬ù ªîKòŠð´ˆî¾‹.  àÁŠHù˜ Ü¬ìò£÷ Ü†¬ì ÜÂŠH ¬õ‚èŠð´‹.  
7, Þ÷ƒ«è£ ê£¬ô, «îù£‹«ð†¬ì ªê¡¬ù - 600 018

bharathiputhakalayam@gmail.com  | thamizhbooks.com | 044 24332424 Whats app 8778073949

One Time Payment
Life Time Benefits
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தமக்மக கீதா நிமறய ்வாசிபப்வள.  
படித்த புத்தகத்மதவய திருமபத் திருமப 
எபபடித்தான் படிக்கிறாவளா என்பார 
அமமா.  அவத சு்வடடில தஙமக ஆண்டைாள. 
்வாழக்மகப  புத்தகம பல வநரம மீள 
்வாசிபபு தாவன! உ்வபபான வி்ஷயஙகவளா, 
கசபபான தருணஙகவளா மனம திருமபத் 
தி ரு ம ப  எ டு த் து ,  ர சி க ர க ளி ன் 
வப ர ா த ரவுக்கிணஙக  திமரயிடடுக் 
்காண்டுதான் இருக்கிறது. ்வாசிபபின் 
ரசமனயும அபபடித்தான். சில, நின்று 
வபசிக் ்காண்வடை இருக்கும. சில, நழுவி 
அடுத்ததறகு ்வழி விடடு ஓரம வபாய் 
நின்று, நமமம நிமனவு ம்வத்திருக்கிறாரா 
இ ந் த  ்வ ா ச க ர  என்று  ப ா ர த் து க் 
்காண்டிருக்கும. புத்தகஙகமள வநசிபபது 
ஒரு சுபா்வம. புத்தகஙகவளாடு வபசு்வது ஓர 
உளவியல உலகம. புத்தகம நமமம 
வகாபித்துக் ்காளளுவமா, ்வருத்தத்தில 
ஆழந்துவிடுவமா என்று பாரத்துப பாரத்து 
எடுத்து அமத ்வருடிக் ் காடுத்து, மன்னிபபு 
வகடடு, ்வாசித்தபின் தாமும ஆறுதல 
்பறறு புத்தகத்மத அதனிடைத்தில ் காண்டு 
ம்வபப்வரகள ்வணக்கத்திறகுரிய்வரகள. 

அண்ணன் எஸ் வி ரஙகராஜன்தான் 
வ்வலூர மா்வடடை நூலகத்தில ்காண்டு 
அமரத்திப படி என்று நாவில ஆனா 
எழுதிய்வர. அருவக, கறபகம சிறபபு 
அஙகாடியில ்பலலியபபா கடடிடைத்தில 
்சய்தித்தாளகள, ஏடுகள ்வரு்வதுண்டு, 
அஙவக வபாய் நாவளடுகமள ்வாசிக்க 
ம்வபபார. அபவபா்தலலாம வபாடடி 
வபாடடுக்்காண்டு ்வாசிக்கும கூடடைம. 

பின்னர, காஞ்சிபுரத்திறகு பாடடைனார 
இலலத்தில தஙகிப படிக்க்ச ்சன்றதும, 
ரஙகசாமி குளத்தருவக கிமள நூலகம.  
்தறகு மாடை வீதியில பக்கத்து வீடடுக்குக் 
குடி ்வந்த்வரகள ்வாராந்தரி 'ராணி' எனும 
'குடுமப பத்திரிமக' ்வாஙகு்வாரகள, 
விகடைன், குமுதம எபபடி்யபபடிவயா 
மகக்கு ்வந்துவபாகும. திருபபதிக்கு யாரா்வது 
அறிந்த்வரகள ்தரிந்த்வரகள ்சன்று 
திருமபியதும லடடு ்காண்டு ்வந்து 
்காடுபபது இலமலயா, அபபடிவய, 
பு த் த க ங க ளு ம  ் க ாண் டு  ்வ ந் து 
்காடுத்துவிடடுப வபாகும இடைமாக 
இருந்தது பாடடி வீடு. 

்பரிய எழுத்தில சுதந்திர வபாராடடை 
வீரரகள சிலமரப பறறிய புத்தகவம, 
தாத்தாவின் மர பீவராவிலிருந்து எடுத்த 
முதல புத்தகம. ்பயர மறந்துவிடடைது. 
அந்த விடுதமல வபாராடடை வீரர , 
இள்வயதில வ்வமலக்கு்ச ்சன்ற இடைத்தில 
அ்வரது உமழபமபப பாராடடி ஊதியம 
மூன்று மடைஙகு உயரத்தபபடடைது என்ற 
்வரிமய, நூலாசிரியர எழுதி இருந்த விதம 
மிகவும க்வரந்தது. மூன்று மடைஙகு என்றால 
90 ரூபாயா, இலமல, முபபது ரூபாயா, 
அதுவும இலமல, ஒன்பது ரூபாயா அது 
கூடை இலமல, அபபடியானால எவ்்வள்வாக 
உயரத்தபபடடைது, மூன்று ரூபாய், அதா்வது 
அதறகுமுன் அ்வர ்வாஙகி ்வந்தது ்்வறும 
ஒறமற ரூபாய் சமபளம! இபபடியான 
வி்வரிபபு, சிறு்வரகளுக்கான எழுத்து ் மாழி 
ஈரத்தது. 

சிறகுக்கு சிக்கிய வானம் வரை...
எஸ் வி நேணுந்கதா�தாைன் 

ேதாசிப்பு ர்லை ேதாழக்ல்க 1
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சித்தபபா மகன் முரளி, கலலூரி மாண்வர. 
நிமறய ்வாசிபப்வர. அழகான மக்யழுத்து. 
ஓவியமும ்வமர்வார. ஏர இந்தியா மகாராஜா 
மீமசவயாடு நிறகும சிறு ஓவியத்மத   
்பன்சில ்காண்டு சு்வரில ்வமரந்தது 
அழிந்து வபாயிருக்கும, மனத்தில இன்னும 
கமலயாமல மின்னுகிறது. எனது கவிமத 
எபபடி இருக்கிறது, படித்துவிடடு்ச ்சால 
என்று ஒரு நாள வநாடடுப புத்தகத்மத 
நீடடினார. ஒன்பதாம ்வகுபபு படித்துக் 
்காண்டிருந்வதன் நான் அபவபாது. மகயில 
்வாஙகி அசந்து வபாவனன், அதன் முதல 
்வரியிவலவய,

எய்த அமபு திருமபாது இளமம மீண்டும 
்வாராது என்று ்தாடைஙகி மணிமணியாக 
பதினாறு ்வரிகளுக்கு ஓடியது அந்தக் காதல 
கவிமத... எதுமகயும வமாமனயும ரசித்துப 
பாராடடிவனன். 

'நீயும இந்த மாதிரி எலலாம எழுதணும' 
என்றார அண்ணன். 

அடுத்து ஒவர ஒரு நாள கடைந்திருக்காது. 
வீடடில ஒரு தீபா்வளி மலர மகயில 
தடடுபபடடைது. எடுத்து ம்வத்துப புரடடிக் 
்காண்வடை வபானால, அதிர்சசிவயா 
அதிர்சசி, 'எய்த அமபு திருமபாது, இளமம 
மீண்டும ்வாராது. ' ஆஹா, அதறகுள 
பத்திரிமகயில -  அதுவும மலரில 
்வந்துவிடடைதா...எபபடி எபபடி என்று 
எழுதிய்வர ்பயமரப பாரத்தால வ்வறு 
யார ் பயவரா இருந்தது. வமலும அதிர்சசி. 

மலமர எடுத்துக் ்காண்டு ்வாசல 
திண்மணயில அமரந்திருந்த அண்ணனிடைம 
ஓடி்ச ் சன்று, 'இது யார எழுதியது?' என்று 
வகடவடைன். ்காஞ்சமும அசராமல, 'என் 
கவிமத தான், அடைவடை, வபாடடுடடைாஙகளா, 
அதுக்குளவள, ் ராமப சந்வதா்ஷம' என்றார. 
'வ்வறு யார ்பயவரா இருக்கிறவத' 
என்றதும, 'அபபடியா, அடை, பாவிஙகளா, 
யாமரயும நமபி கவிமத எழுத முடியல, 

திருடிடடைாஙக வபாலிருக்கு...இனிவம 
எழுதவ்வ வபாறதிலல' என்று ் சாலலிவிடடு 
வ்வறு பக்கம நகரந்து விடடைார அண்ணன். 
அபபுறம தான் ்தரிந்தது, என்மனக் 
கிண்டைல ்சய்ய்்வன்வற மலரில இருந்த 
கவிமதமய வநாடடில எழுதி அ்வர 
காடடிய மக ்வரிமச அது என்று. 

ஆனால, கவிமத பக்கம ்வாசிபபின் 
க்வனத்மதத் திருபபியது அது. ்வார, மாத 
இதழகளில கவிமதகள பக்கவம பாரம்வ 
ஓடியது.  1970களில குமுதம இதழில 
கண்ணதாசனும, விகடைனில ்வாலியும 
எழுதிக் ்காண்டிருந்தனர. எதுமக, 
வமாமன, சந்தம என்று யாபபு இலக்கணத்தில 
ஆர்வம கூடிக் ்காண்டிருந்த வநரம. 
குமுதம  இதழில  கண்ணதா சனின் 
விருத்தஙகள ்வரவ்வறறன. வகள்வவன 
கண்ண பிராவன என்ற அருமமயான 
கவிமதயின் முதல ்வரிகள ஒரு வபாதும 
மற்வாது ஒடடிக்்காண்டைது மனத்தில.

பூவிகனக் காடுகள் புன்னககக் வகாடுகள் 

பபான்னிறப் புள்ளிமான் கூட்டம் 

காவியப் வபடுகள் கணமயர்க் கூடுகள் 

கா்தவல என் மனத வ்தாட்டம் 

நாவினால் பமன்பமாழி நாடடுவாள் கபஙகிளி 

நாடுவவன் நாடுவவன் நாவன 

ப ா வி ப ய ன்  ப ந ஞ் சி க ன ப்  ப ற் று வ ம ா ர் 
பபணகமகயப் 

பார்க்கிவலன் கணண பிராவன 

கண்ணதாசனின் அறுசீர ,  எண்சீர 
விருத்தஙகள நூலகத்தில ்வாசித்திருந்த 
எனக்கு இந்த ஏழு சீரின் சந்தமும, ்வாசிபபு 
அனுப்வமும ்பரிதும ருசித்தது. இவத 
கவிமதயில இன்வனார இடைத்தில , 
'பாரத்தனும பாரத்தனன் பாவியும 
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பாரத்தனன்' என்ற ்வரியும அபாரமாக 
்வந்து விழுந்திருக்கும. அந்நாடகளில, 
எஙகள அண்ணன்களின் கலலூரித் வதாழர 
ஆமனக்கடடி ரவி (ஆமனக்கடடித் 
்தருவில ்வசித்த்வர என்பதால அந்தப 
்பயர!), கவிமதகளில வதாய்ந்து ரசிபபமத 
அருவக பாரக்கவும, கவிமத ரசமன ஒரு 
பஙகு கூடிவிடடைது. கவிமத ்வரிகமள ரவி 
்வாசிக்க வ்வண்டும, நாம வகடகவ்வண்டும!  

விகடைனில ்வாலியின் கவிமத ஒன்று 
'ஞானம' என்ற தமலபபில ்வந்திருந்தது. 
தான் கூவு்வதாலதான் ்பாழுது விடிகிறது 
என்று நிமனத்துக் ்காளளும கர்வமிக்க 
வச்வல ஒன்று, நாமள கூ்வபவபா்வது 
இலமல என்று அறிவிக்குமாம, மறுநாள 
காமல கீழ ்வானம சி்வக்க ஆரமபித்ததும 
்்வடகத்மத விடடுக் கூவுமாம. அவத 
வபால, நாய் ஒன்று, 'இனிவமல குபமபத் 
்தாடடியில விழும எ்சசில இமலகமளத் 
தீண்டு்வது இலமல என்று ்சாலலுமாம'. 
ஆனால, அதன் பக்கத்தில பந்தியில இடடை 
இமலகள ்வந்து விழுந்ததும ஓடுமாம 
்்வடகம விடடு. அதறகு அடுத்த கடடைம 
தான் கவிமதயின் உ்சசம, எலவலாரக்கும 
்வந்துவிடைாது ஞானம என்பது. முக்கிய 
்வரிகமள மடடும பாரத்தாவல கவிமதயின் 
அழகும சந்தமும பிடிபடடு விடும. 
குக்குடைம தன் கூ்வலினால, / கீழத் திமசயில 
்சஙகதிராம / ்பாறகுடைம திறந்த்தனத் 
துளளும - ்வாய் / ்பாத்தியினி நிறபதாக்ச 
்சாலலும / ்வான் ் சக்க்ரன ்வண்ணமுற்ச 
/ ் சஙகதிவரான் ்வந்துவிடடைால / ் ்வடகம 
விடடு ்வாய் ்வலிக்கக் கூவும- அந்த / 
வ்வமளயிவல ஞானம ்வந்து வமவும ! 

இது வச்வல பறறியது. நாய் பறறிய 
்வரிகளும அருமமயாக இருக்கும. கமடைசி 
பகுதியின் ்வரிகள இம்வ: 

குக்குடைம வபால சில வபரும / குக்கமலப 
வபால பல வபரும / மிக்கவுண்டு மாநிலத்தில 

பாரும - இந்த / மக்களுக்கு ஞான்மது 
கூறும - மனப / பக்கு்வம அமடைந்த்வரக்கும 
/ பறறறுத்த வபரகளுக்கும / தக்கபடி 
உதிபபது ஞானம - வீண் / தரக்கஙகள 
புரி்வது ஈனம !

இபபடி கவிமதகளில ஓடிய நாடடைத்தால, 
கவிமத கவிமத என்று எழுதித் தளளு்வதும, 
்வ ா சி த்து  ர சி ப பதும ா க க்  கடை ந்து 
்காண்டிருந்தன நாடகள. எஸ் எஸ் எல சி  
வதரவு முடிந்த வகாமடை காலத்தில 
வ்வலூருக்கு்ச ்சன்றிருந்த வபாது, மிகவும 
தற்சயலாக, இலக்கிய கூடடைம ஒன்றில 
நு ம ழ ந் த ்வ ன் ,  ்வ ா கீ ச  க ல ா நி தி  
கி. ்வா. ஜகந்நாதன் அ்வரகள சிறபபுமர 
என்று பாரத்ததும அமரந்து வகடவடைன். 
கமப ராமாயண்ச ்சய்யுளகளில நாடடைம 
அதிகரிக்க ம்வத்த வபருமர அது. 

கூடடைம முடிந்ததும அ்வரிடைம வநவர 
்சன்று ்வணக்கம ்சலுத்தி, "கமலமகள 
இதழில ஒன்றிரண்டு கவிமதகள தான் 
வபாடுகிறீரகள, ஏன் நிமறய ் ்வளியிடடைால 
தான் என்ன?" என்று வகடவடைன். ஒரு 
நிமிடைம என்மன உறறுப பாரத்து , 
அன்வபாடு என் வதாமளத் ் தாடடு, "இந்த 
மாதிரி ்வாசகர எலவலாரும வகடடைால, 
முழுக்க முழுக்க கவிமதகவள வபாடைலாம.  
ஒன்றிரண்டு வபாடடைாவல, கவிமதயா 
என்று அடுத்த பக்கம திருபபிடைறாஙகவள, 
என்ன ்சய்யலாம, ்சாலலுஙக" என்று 
சிரித்தார. கமதகள ்வாசிபபு அதறகுப 
பிறகு கூடைத் ்தாடைஙகியதறகு அந்த 
சந்திபபு காரணமா என்று ்தரியவிலமல.  
ஆனால, கவிமத ்வாசிபமப நிறுத்தவிலமல. 
்வானம விரிந்து ்தரியத் ்தாடைஙகியது. 
சிறகுகள அனுமதித்த ்வமர பறந்ததில 
எத்தமன எத்தமன நயமான ்வாசிபபு 
அனுப்வம.
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‘க்ரியா’ ்்வளியிடடை புத்தகஙகள குறித்து கலலூரிக் காலத்திவலவய அறிந்திருந்திருந்வதன். 
என்னுமடைய வபராசிரியர க. பூரண்சசந்திரன், அ்வருமடைய நண்பர வபராசிரியர எஸ். ஆலபரட 
ஆகிவயார மூலமாக ‘க்ரியா’ பறறிக் வகளவிபபடடிருந்வதன்.

அஞ்லி

வணக்கம் செய்யப்படாத புலமை
- ‘க்ரியா’ ராமகிருஷ்ணன்

உ ரு ்வ ா க் கு ்வ த ற கு  ் மன க் ் க டை வ ்வ ா , 
்்வளிக்்காண்டு்வரவ்வா அத்தமகய ் பாறுமமயும 
துணி்சசலும நமமிடைம இலமல. ்பருமபாலான 
பதிபபகஙகளும சமூகமும புத்தகஙகமள ் ்வறும 
பண்டைஙகளாக நிமனபபதும இந்தப வபாக்குக்குக் 
காரணம.

பல குறிபபிடைத்தகுந்த புத்தகஙகள ஒரு 
மனிதரின் ்வாழநாமளக் காடடிலும அதிக ஆயுசு 
்காண்டைம்வ. அம்வ கமலபபமடைபபுகமளப 
வபால தனி மனிதரிடைத்திலும சமூகத்திலும 
்பரும தாக்கம ்சலுத்துகின்றன. இந்தப 
பு ரி தலுடை வன  ‘ க் ரி ய ா ’  பு த் த க ங க ள 
்்வளியாகி்வந்தன.

வியகக லைததைர்

‘க்ரியா’ ராமகிருஷணனுடைன் எனக்கு 
்நருக்கமான பழக்க்மலலாம இலமல. ஒரு சில 
முமற அ்வருமடைய அலு்வலகத்திலும ்சன்மன 
புத்தகக் காடசியில கூடுதலாக சில முமறயும 
சந்தித்துப வபசியிருக்கிவறன். ஒரு ஆளுமமமய 
எடடை நின்று வியந்து பாரக்கும ஒரு சிறு்வனாகவ்வ 
நான் இருந்வதன். 

ந. முத்துசாமியின் ‘சு்வ்ராடடிகள’, கிரிஷ 
கரனாடடின் ‘துக்ளக்’, பாதல சரக்காரின் 
‘மீதி சரித்திரம’, குடடி இள்வரசன், சூரியனின் 
கமடைசி கிரணத்திலிருந்து முதல கிரணம 
்வமர, ‘க்ரியா அகராதி’ முதல பதிபபு 
ஆகிய்வறறின் மூலமாக இளம ்வயதிவலவய 
‘க்ரியா’ பறறிய ஒரு நன்மதிபபு மனதில 
உரு்வாகியிருந்தது. அதன்பிறகு தமிழ பதிபபு்ச 
சூழலில எந்த ்வமகயிலும தவிரத்துவிடை 
முடியாத புத்தகஙகமள ் ்வளியிடடை ‘க்ரியா’ 
வின் நூலகமள ்தாடைரந்து க்வனித்து்வந்த 
்வண்ணம இருந்வதன். 

‘க்ரியா’ ்்வளியிடடை குறிபபிடைத்தக்க 
எழுத்தாளரகள: சுந்தர ராமசாமி, அவசாகமித்திரன், 
அமமப, சா. கந்தசாமி, ந. முத்துசாமி, ஜி. 
நாகராஜன், எஸ்.வி. ராஜதுமர, ஐரா்வதம 
மகாவத்வன், எஸ். தியவடைார பாஸ்கரன், தஙக. 
்ஜயராமன், இராவஜந்திரவசாழன், சார்வாகன், 
எஸ். சமபத், சி. மணி, திலிபகுமார, இமமயம, 
ந. பி்சசமூரத்தி, ்மௌனி, ஆல்பர காமயு, ழான் 
வபால சாரத்ர, ஃபரான்ஸ் காஃபகா, ஸீக்ஃபிரீட 
்லன்ஸ், அந்து்வான் எக்சுபரி, ஒமர கய்யாம, 
ழாக் ப்ர்வர, தாவ்வா வதஜிங, வர பிராடபரி, 
விக்வதார ஹ்யூவகா… (பி்ரஞ்சு, ்ஜரமன் 
்மாழிகளில இருந்து வநரடி ் மாழி்பயரபபுகள 
‘க்ரியா’ மூலமாகவ்வ தமிழுக்குக் கிமடைத்தன.) 

‘க்ரியா’ என்ற ்பயமரக் வகடடைவுடைன் பல 
எழுத்தாளரகள அடுத்த ்வாரத்மதவய வபச 
மாடடைாரகள. அதறகுக் காரணம, புத்தகஙகளின் 
உளளடைக்கத் தரத்திலும எடிடடிஙகிலும ‘க்ரியா’ 
நிறு்வனத்தில காடடைபபடும உறுதி. உண்மமயில 
இந்த கறாரதன்மமதான் ‘க்ரியா’ புத்தகஙகமள 
வபச ம்வக்கிறது, நிமலத்திருக்க்ச ்சய்கிறது. 
ஆனால, புத்தகஙகமள ஒரு கமலபபமடைபபாக 

ஆதி
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புத்தகத் தயாரிபபிலும எடிடடிஙகிலும 
திடடை்வடடைம ா க  இரு க்கும  ‘ க் ரி ய ா ’ 
ராமகிருஷணன், மனிதரகமள மிகுந்த அன்புடைன் 
நடைத்துப்வர. ்வாசகராகவும பமடைபபாளியாகவும 
அ்வரிடைம இயலபாக வபச முடியும, அமன்வமரயும 
மதிக்கக்கூடிய மனிதர. நமமுமடைய சிறிய 
கடடுமர பிடித்திருந்தாலும, உடைவன அமழத்துப 
பாராடடு்வார. ்தாடைரந்து அவதவபால எழுத 
ஊக்கபபடுத்து்வார. நம துமற சாரந்து உலக 
வி்ஷயஙகமள அ்வர க்வனத்துக்கு ்வருமவபாது, 
அமத மின்னஞ்சலில அனுபபு்வார.

2012இல ‘க்ரியா’ பறம்வகள ்வழிகாடடிக் 
மகவயடமடை உரு்வாக்கும பணி சாரந்து சில 
கரு த்து கமள  ‘ க் ரிய ா ’  குழுவினருடைன் 
பகிரந்து்காளளும ்வாய்பபு கவிஞர ஆமச, 
காடடுயிர ஆராய்்சசியாளர ப. ் ஜகநாதன் மூலம 
கிமடைத்தது. அபவபாது ‘க்ரியா’ நிறு்வனம 
கமடைபபிடிக்கும எடிடடிங நமடைமுமறகள 
குறித்துத் ்தரிந்து்காளள ்வாய்பபு கிமடைத்தது.

 ‘க்ரியா’வின் எடிடடிங நமடைமுமறயில 
கமடைபபிடிக்கபபடும முக்கிய அமசம நூலாசிரியர 
அலலது ்மாழி்பயரபபாளர, ‘க்ரியா’ 
ராமகிரு்ஷணன், ‘க்ரியா’ உதவி ஆசிரியர, 
்வாய்பபிருந்தால துமற சாரந்த விறபன்னர 
ஆகிவயார ஒன்றாக உடகாரந்து புத்தகத்மத 
சத்தமாக ்வாசித்து திருத்தஙகமள வமற்காள்வது. 
ஒரு  பு த் த க த்தில  இத்தமன உமழபபு 
்சலுத்தபபடுமவபாது, அது எபபடி சாதாரண 
நூலாக ்்வளி்வரும?

இந்த இடைத்தில இன்்னாரு வி்ஷயத்மதயும 
சுடடிக்காடடை வ்வண்டும. தமிழப பதிபபகஙகளில 
எழுத்தாளருக்கு உரிமத்்தாமக ்காடுபபவத 
அபூர்வம. அபபடியிருக்குமவபாது, பதிபபகத்தில 
பணிபுரிப்வரகளின் சமபள நிமல குறித்துத் 
தனியாக்ச ்சாலலத் வதம்வயிலமல. இந்தப 
பின்னணியில ஒரு புத்தகத்மத உரு்வாக்கு்வதில 
்பரும உமழபமப்ச ் சலுத்தும ராமகிருஷணன், 
தன் ஊழியரகளுக்கு ்கௌர்வமான சமபளத்மத 
்வழஙகு்வதிலும என்மற க்கும  ச ம ர ச ம 
்சய்து்காண்டைதிலமல. பண்பாடு, சமூக 
வமமபாடு

‘க்ரியா’ ராமகிருஷணமன ‘க்ரியா’ என்ற 
புத்தகப பதிபபு நிறு்வனத்துடைன் சுருக்கிவிடை 
முடியாது. அ்வர சிறந்த பதிபபாளர, எடிடடைர 

என்றுதான் இந்தத் தமலமுமறயினர 
பலரும நிமனக்கிறாரகள. அ்வர சிறந்த 
எழுத்தாளருமகூடை, தன் ஆறறல 
முழு்வமதயும பதிபபிபபதிலும 
எடிடடிஙகிலும காடடிவிடடைதால, 
அ்வருமடைய எழுத்துத் திறமமமய 
நமம ால  முழுமமய ா க  உணர 
முடியாமல வபாய்விடடைது. 

‘யு்னஸ்வகா கூரியர’ ் ்வளியிடடை 
உலக  அளவிலான  தமிழ ந ாடு 
சிறபபிதழில தமிழப பண்பாடு, சமூகம 
பறறிய இரண்டு கடடுமரகமள 
ராமகிருஷணன் எழுதியிருக்கிறார. இது 
தவிர ‘கசடைதபற’ இதழில கமதகமள 
எழுதியிருக்கிறார. அந்தக் கமதகள 
குறிபபிடைத்தக்கம்வ என அமமப 
உடபடை  ப ல  எழு த் த ா ள ர க ள 
சுடடிக்காடடியிருக்கிறாரகள. தமிழில 
இருந்து ஆஙகிலத்துக்கு்ச ்சன்ற 
நூலகமள ்மாழி்பயரபபதிலும 
்சபபம ்சய்்வதிலும ்பரும 
பஙகளித்திருக்கிறார. அவதவபால 
தமிழிலும ஆஙகிலத்திலும ் ்வளியான 
நூறறுக்கணக்கான புத்தகஙகமள 
ப ல ரு க் கு  எ டி ட  ் ச ய் து 
்காடுத்திருக்கிறார. இது குறித்து 
நூலகளில சமபந்தபபடடை்வரகள 
அமதக் குறிபபிடடிருந்தாலும, இந்தப 
பணிகமளப பறறி ராமகிருஷணன் 
எஙகும பிரலாபித்துக்்காண்டைது 
கிமடையாது.  

ஒ ரு  ்வ ா ழு ம  ் ம ா ழி க் கு , 
ம க் க ளி மடை வ ய  பு ழ ங கு ்வ த ன் 
காரணமாக உயிரத்திருக்கும ் மாழிக்கு 
தறகால அகராதி அ்வசியம. ‘க்ரியா’ 
அகராதி முதல பதிபபு ்வந்தவபாது 
தனித்தமிழ்வாதிகள அமதக் கடுமமயாக 
விமரசித்தாரகள. ஆனால, ்தறகாசிய 
்மாழிகளில தமிழில மடடும, அதுவும 
‘க்ரியா’ நிறு்வனத்தால மடடும 
மூன்றாம முமறயாகத் திருத்தி 
வி ரி ்வ ா க் க ப ப ட டை  அ க ர ா தி 
்்வளியாகியுளளது மிகப ்பரிய 
சாதமன என வடைவிட ஷுலமன் 
உளளிடடை உல க  அறிஞ ர கள 
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பாராடடுகிறாரகள. அந்த அகராதி மூன்று முமற 
விரி்வாக்கபபடடு ்்வளியா்வதறகு ‘க்ரியா’ 
ராமகிருஷணவன முதன்மமக் காரணம.

வராஜா முத்மதயா இறந்த பிறகு அ்வருமடைய 
நூலகத்மத சிகாவகா  பலகமலக்கழகம 
்வாஙகியிருந்தது. அதறகான முன்முயறசி 
எடுத்த்வரகளில ஒரு்வர ராமகிருஷணன். 
அ்வருமடைய புத்தக்ச வசகரிபமப அ்மரிக்கா 
்காண்டு ்சலலவும திடடைமிடைபபடடிருந்தது. 
தமிழ புத்தக்ச வசகரிபபு தமிழரகளுக்குப 
பயன்படும ்வமகயில, அ்வரகள அணுகக்கூடிய 
்வமகயில இருக்க வ்வண்டுவம ஒழிய, அ்மரிக்கா 
்காண்டு்சல்வதால அந்த வசகரிபபின் மூலம 
அமடைய நிமனக்கும பலன் கிமடைக்காமவல 
வபாய்விடும என்பமத ர ாமகிருஷணன் 
சுடடிக்காடடினார. இதன் காரணமாகவ்வ வராஜா 
முத்மதயா நூலகம தரமணியில அமமந்தது. 
வராஜா முத்மதயா நூலகம தவிரக்க முடியாத 
ஒன்றாக இன்மறக்கு இருக்கிறது. அதனுடைன் 
இ மண ந் து  எ ழு த் த ா ள ர க ள ,  ச மூ க ்ச 
்சயறபாடடைாளரகள ்தாடைர்சசியாகப 
பணிபுரிந்து்வருகிறாரகள. ஆனால, அந்த நூலகம 
இஙவகவய அமம்வதறகுக் காரணமான 
ர ா ம கி ரு ஷ ண னி ன்  ப ங ம க  ந ா ம 
உணரந்திருக்கிவறாமா?

இன்மறக்குத் தமிழ நவீன நாடைகத்தின் 
அ மடை ய ா ள ம ா க  நி ம ல ் ப ற று விடடை 
‘கூத்துபபடடைமற’ உரு்வா்வதறகும ராமகிருஷணன் 
காரணமாக இருந்திருக்கிறார. தமிழ சினிமா 
நடிகரகள, அ்வரகள ் பறற பயிறசிகளால கூத்துப 
படடைமறக்கு ்்வளி்சசம கிமடைத்திருக்கிறது. 
ஆனால, கூத்துபபடடைமற’ உரு்வானதில 
ராமகிருஷணனின் பஙகு பறறி ்பாது்வாக 
யாருக்கும ்தரியாது.

தமிழ ் மாழிநமடை, ் மாழிமய வமமபடுத்தும 
பணிகளுக்காக ‘்மாழி அறக்கடடைமள’ 
உரு்வாக்கபபடடைது. ‘தமிழ நமடைக் மகவயடு’ 
என்கிற  நூமல  அந் த  அற க் கடடைமள 
்்வளியிடடுளளது. அந்த அறக்கடடைமளயின் 
உரு்வாக்கத்திலும ராமகிருஷணனின் பஙகு 
இருந்தது. இபபடித் தமிழ ்மாழி, பண்பாடு, 
சமூகம ஆகிய்வறமற பாதுகாபபதறகான பல 
அமமபபுகள உரு்வா்வதில ராமகிருஷணன் 
முக்கியப பஙகளித்திருந்தார.

நணாமும கணார்ம!

‘க்ரியா’ புத்தகஙகமளத் தாண்டி, இத்தமன 
பணிகமள்ச ்சய்திருந்தும எந்த இடைத்திலும 
இ்வறமறப பறறி்யலலாம ராமகிருஷணன் தானாக 
முன்்வந்து பதிவு்சய்து்காண்டைவதா தமபடடைம 
அடித்துக்்காண்டைவதா கிமடையாது . சில 
ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆஙகில விக்கிபீடியா 
பக்கத்தில பதிவ்வறறு்வதறகாக அ்வமரப பறறிய 
தக்வலகமள நண்பர ஒரு்வர அ்வரிடைம 
வகடடைவபாது, ‘அ்தலலாம இபவபாது எதறகு, 
வ்வண்டைாவம’ என்று மறுத்திருந்தார ராமகிருஷணன்.

அ்வருமடைய பணிகள மீது குமறமயக் கண்டைறிய 
முடியாத நிமலயில, வபாரடு அறக்கடடைமளயிடைம 
நிதியுதவி ்பறறார என்பது வபான்ற பலவீனமான 
குறற்சசாடடுகமள சிலர முன்ம்வக்கக்கூடும. தமிழ, 
பண்பாடு, சமூகம சாரந்து ் சயலபடும ஒரு்வருக்கு 
இந்த சமூகவமா அரவசா உத்வாது. அபபடிபபடடை 
பணிமயத் வதரந்்தடுத்தது அ்வருமடைய குறறம 
என்பது வபான்ற அணுகுமுமறவய ்பாது்வாக 
இருக்கிறது. எந்த நிதி ்வசதியும இலலாமல ஒரு 
்பரும வ்வமலமயவயா ஆராய்்சசிமயவயா ஒரு்வர 
எந்தக் காலத்திலும ்சய்துவிடை முடியாது. இந்தப 
பின்னணியில பலகமலக்கழகஙகள, அரசு 
அமமபபுகள, மத்திய - மாநில அரசுகள 
்தாடைர்சசியாக உத்வ முன்்வராத நிமலயில, ஒரு்வர 
வ்வமல ்சய்்வது எபபடி சாத்தியம? அபபடிவய 
பாரத்தாலும, என்ன வ்வமலமய நகரத்திவிடை 
முடியும? (இத்தமனக்கும அரசியல களத்தில 
தமிமழ மமயபபடுத்திப வபசிய திராவிடைக் 
கடசிகவள, கடைந்த 50 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில 
ஆடசியில இருந்து்வருகின்றன)

புத்தகத் தயாரிபபிலும தனிபபடடை முமறயிலும 
திடடை்வடடைமான வகாடபாடுகமளக் கமடைபபிடித்த 
‘ க் ரி ய ா ’  ர ா ம கி ருஷணனின்  வ ந ர ம ம 
்பாறுக்கமாடடைாமல, பல பதிபபாளரகளும 
எழுத்தாளரகளும அ்வர மீது புழுதி ்வாரித் 
தூறறு்வமத ஒரு வ்வமலயாகவ்வ நீண்டை காலம 
்சய்து்வருகிறாரகள. அமத ்மௌனமாகப 
பாரத்துக்்காண்டிருபபதன் மூலம, அ்வர மீது 
்வலிந்து சுமத்தபபடும இழுக்குக்கு நாமும பல 
வநரம காரணமாக இருக்கிவறாம.
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கல்வியைத் தேடி ஆககப்பூர்வமான 

வி்வாேஙகளும் பரிந்துயைகளும்
மயிலம் இளமுருகு

நூல அறிமு்கம்

கலவிமயத் வதடி -  வதசிய்வாதக் கலவி 
- எதிர - சமுதாய உந்துவிமசக் கலவி.  
வதசியக் கலவி ்காளமக 2020 ஓர 
எதிரவிமன என்ற நூமல வபராசிரியர ்ல. 
ஜ்வகரவநசன் என்ப்வர தனக்வக உரிய 
ஆய்வுக் கண்வணாடடைத்தில மிக்சசிறபபான 
முமறயில நம கலவி்ச சமூகத்திறகுக் 
்காடுத்துளளார. இது இ்வரது ஆக்சசிறந்த 
பஙகளிபபு என்று ்சான்னால அது 
மிமகயாகாது. பலவ்வறு வகாணஙகளில 
வதசிய்வாதக் கலவி என்ற வகாடபாடமடை 
மிக்சசிறபபாக தன் எழுத்தின் ஊடைாக 
விளக்கமாக கூறியிருக்கின்றார. இந்தக் 
கலவிக்்காளமக எபபடி அமமய வ்வண்டும 
என்பமதயும பலவ்வறு நாடுகளில உளள 
முமறகமளயும இந்திய்ச சமூகத்தில எபபடி 
்காண்டு்வரபபடடைது என்ற முமறமமமயயும 
மிக்ச சிறபபாக ஆய்வின் ்வழியாக 
கூறியுளளார.

இ ந் நூ ம ல த்  த மி ழி ல 
க ம ல ா ல ய ன் 
்மாழி்பயரத்துளளார. இ்வர 
ஏற்கனவ்வ பலவ்வறு இலக்கிய 
நூ ல க ளி ன்  ்வ ழி ய ா க 
ப ம டை ப ப ா ள ர ா க வு ம 
த ன் னு ம டை ய 
்மாழி்பயரபபுத்திறனின் 
்வ ழி ய ா க 
்மாழி்பயரபபாளராகவும 
அறியபபடுகின்றார.  இந்நூலின் 
மூ ல ம ா க  த ன்னுமடை ய 
்மாழி்பயரபபுத்திறமன 

வமலும நிமலநிறுத்திக் ் காண்டுளளார. ஒரு 
்மாழி்பயரபபு நூமலப படிக்கிவறாம 
என்ற சந்வதகம  ஏறபடைாத ்வமகயில 
இ்வரது ்மாழி்பயரபபு அமமந்துளளது. 
மிக விரி்வான விளக்கஙகவளாடு அதன் 
அரத்தஙகளும தரபபடடுளளன. முக்கியமான 
ஆஙகில்ச ்சாறகளுக்குத் தமிழ கமல்ச 
்சாறகமள மிக்ச சிறபபாக பதிவு 
்சய்துளளார. இத்தமகய ஒரு நூமலக் 
கலவி்ச சமூகத்திறகுக் குறித்த வநரத்தில 
எபவபாதும வபாலவ்வ பாரதி புத்தகாலயம  
ப தி பபி த்து  தன்னுமடைய  பணிமய 
மிக்சசிறபபாக ்சய்துளளது. 

இந்நூல 14 அத்தியாயமாக பிரித்து 
்சாலலபபடடுளளது. இந்நூலிறகுப 
ப தி ப பு ம ர  மி க ்ச  சி ற ப ப ா க வ ்வ 
அமமக்கபபடடுளளது. முன்னுமரயில 

ஆ சி ரி ய ர  இ ந் த  நூ ல 
எ ழு து ்வ த ற க ா ன க் 
காரணத்மதயும இந்நூலில 
்சாலலபபடடுளள முக்கிய 
கருத்துகமளயும தன்னுமடைய 
எழுத்தின் ்வழியாக எடுத்துக் 
கூ றி யு ள ள ா ர . 
அமன்வருக்குமான கலவியாக 
இருக்க வ்வண்டும என்றும 
ஆனால அது வதசிய கலவிக் 
்காளமக, வதசிய்வாதக் 
்காளமகயாக இருபபமத 
வ க ள வி க் கு ட ப டு த் தி 
மிக்சசிறபபான ஒரு ஆய்வு 

நூமல ் காடுத்துளள விதத்மத 
பாரதி புத்தகாலயம
ரூ.490, பக்கம - 560
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இந்த முன்னுமரயில ஆசிரியர பதிவு 
்சய்துளளார. மனிதகுல வமமபாடடில 
மனித அனுப்வமும காரண காரியத் வதடைலும 
அ றி வி ய ல பூ ர ்வ ம ா ன  ்வ கி ப ா க ம 
எடுத்ததிலிருந்து மனித நாகரிகத்தின் 
்பாருண்மமப பிர்சசமனயாக கலவி 
என்பமதப பறறிய சிந்தமன இருந்து 
்வருகிறது என்று தன்னுமடைய முன்னுமரயில 
இ்வர குறிபபிடடுளளார. வமலும கலவிக் 
் க ா ள ம க ய ா ன து  பி ன் ்வ ரு ம ா று 
இருபபதாகவும அ்வர கூறியுளளார. தீரவு 
காண்பதறகு ஒருவபாதும இயலாத 
நிமலயிவலவய இருபபவதாடு அதனுமடைய 
வ த ம ்வ க மள  அறிவியல பூ ர ்வ ம ா க 
நி ம ற வ ்வ ற று ்வ த ற கு  ஒ ரு வ ப ா து ம 
இயலாததாகவ்வ இருக்கும ,  இந்தக் 
்காளமகமய தான் அமடைய வ்வண்டும 
என்று  விரு ம பு கின் ற  வ த சி ய ்வ ா த 
அ ம டை ய ா ள த் து க் வ க  கூ டை  மி க 
அபாயகரமானதாகவும அமமயக் கூடியது. 
அவதாடுகூடை ்வளமாரந்த பாமதயிலிருந்து 
தனி்ச சிறபபான முமறயில ்வளரந்து 
்காண்டிருக்கும ஒரு சமுதாயத்தின் 
்வளர்சசிமயவய நிமலகுமலய  ் சய்்வதாகவும 
அமமயும என்று குறிபபிடடுளளார. இது 
ஒ ற ம ற த் த ன் ம ம ம ய ்ச  சு ற றி வ ய 
உரு்வாக்கபபடடு இருபபதாகவும கூறு்வது 
க்வனிக்கத்தக்கது. 

ஒரு ்காளமக என்று வபாறறபபடு்வது 
அத்தியா்வசியமான மூலக்கூறுகவளா 
அ்வறமறக் கலம்வயாக்கும இமழநாவரா 
இலலாதது இந்த ்வமரவு. இது பலவீனமான 
கலவி ்சயலபாடடின் விமள்வாக 
ஏ ற படடிரு க்கும  பி ர ்ச சமன கள ால 
நாடமடையும சமூகத்மதயும அழுத்தும. 
தீவிரமாக எதிர்காளளும பிர்சசமனகள 
பறறி ் மௌனம சாதிக்கிறது. சமுதாயக் கலவி 
முமற என்பது வ்வ்றான்றுமிலமல 
தனிநபரகள மறறும ்்வவ்வ்வறு சமூக 
அலகுகள நடுவ்வ ஒரு சமுதாயம தன்னுமடைய 
அறிவு்ச்சல்வம, அனுப்வம, பிர்சசமனகள, 

கடினமான ஆபத்துக்கள ஆகி்வறமறப 
பரஸ்பரம ்சய்து்காளளவும பகிரந்து 
் க ாளளவும  க றறு க்  ் க ாளளவும 
மகயகபபடுத்தி ்காளளும ்வழிமுமறகள 
்பாறியமமவுகள ஆகிய்வறறின் ் தாகுதிதான் 
என்று  கூறுகின்ற  இ்வ ரது  கரு த்து 
சிந்திக்கத்தக்கது. கலவி தன்னுமடைய இந்த 
அடிபபமடையான பணிமய்ச ்சய்்வதில 
இருந்து தமடை ் சய்்வதாக இருக்கிறது. இந்த 
அறிவு்ச ்சல்வத்மத எவ்வித பாகுபாடும 
இன்றி சமுதாயத்தின் எலலா பிரிவுகளுக்கும 
்வாழக்மகயின் எலலா பிரிவு மக்களுக்கும 
இமடைவய ஒவர சீராக பகிரந்து ் காள்வமதயும 
தமடை ்சய்்வதாகவ்வ இருக்கிறது. 

வமலும ் காளமக 2019 ம  வமறகூறபபடடை 
வபாலி கலவியிவலவய புகலிடைம வதடி 
அமடைந்து இருபபமதக் காணுமவபாது நான் 
மிகவும துயரமடைந்து  இருக்கிவறன். 
அ வ ன க ம ா க  க ல வி யி ன்  எ ல ல ா 
அமசஙகளுக்கும ஒரு ்பரும ்தாகுதியான 
பரிந்துமரகமள இந்திய்ச சூழலுக்கு எந்த 
்வமகயிவலனும ் பாருந்தக் கூடிய எந்த ஒரு 
்பாருத்தபபாடமடையும இமணக்காமல 
இக்்காளமக முன்ம்வத்திருக்கிறது எனும 
மு க் கி ய ம ா ன  வ க ா ட ப ா ட ம டை 
ம்வத்துக்்காண்டு மிக்ச ்சறி்வான நூமல்ச 
சமூகத்திறகுக் ் காடுத்துளளார நூலாசிரியர. 
புதியக் கலவிக் ்காளமக என்ற ்பயரில 
தமிழநாடு கடைந்த காலத்தில ்பறறிருக்கும 
அ ம ன த் து  உ ரி ம ம க ம ள யு ம 
முன்வனறறஙகமளயும துமடைத்்தறிந்து 
நடு்வணரசின் ஒறமற ஆதிக்கத்தின் கீழ 
அழுத்தப வபாகும ் காளமக இது. தமிழநாடு 
மடடும அன்று. அமனத்து மாநிலஙகளின் 
நிமலயும அவத தான் என்பமத ஒரு 
ஆராய்்சசி பாரம்வயில உலக நாடுகள 
அமனத்துடைனும அ்வறறின்  கலவி 
முமறகளுடைனும சடடைஙகள, பணிகள, 
்வணிக்சவசம்வ ஒபபந்தஙகள வபான்ற 
பமமாத்து வ்வமலகளுடைனும ஒபபிடடு 
நிறுவியிருக்கிறார வபராசிரியர. 
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இந்நூலின் முதல அத்தியாயம வதசிய்வாதக் 
கலவியா அலலது சமுதாய உந்துவிமசக் 
கலவியா என்ற தமலபபில அமமந்துளளது. 
இதில இந்திய மமய்வாத கலவி, வதசிய்வாதக் 
கலவியும வதசிய அரசும, ் பாதுத்தன்மம 1, 
2, 3, வதசிய்வாதக் கலவியும ஒறமற 
அமடையாளமும, வதசிய்வாதக் கலவி / எதிர 
/ சமுதாய உந்துவிமசக் கலவி, ஜனநாயகம 
நாடமடை கடடி்யழுபபுதல கலவி, 
ஜனநாயகம, சமுதாயம, கலவி, இந்திய ்வமக 
மாதிரி, விமரசன கறறலியல - இந்திய 
சமூகக் கடடைமமபபுக்கான கலவித்து்வம, 
சமுதாய உந்துவிமச கலவியும கறபித்தலின் 
பாடைப ் பாருண்மமகளும, ் பாருளாதாரமும 
வதசிய ்வளர்சசியும, சமுதாய உந்துவிமசக் 
கலவியின் ்வகிபாகம, உளநாடடு அறிவு / 
உலகளாவிய அறிவு, சமுதாய உந்துவிமசக் 
கலவியும ்பாருளாதாரமும, சமுதாய 
உந்துவிமசக் கலவியும வதசியக் கலவிக் 
் க ாளமக  2 0 1 9  என்ற  பலவ்வறு 
தமலபபுகளின் ்வழியாக இந்த அத்தியாயத்தின் 
கருத்துகமள ஆசிரியர தனக்வக உரிய 
பாணியில விரி்வாக விளக்கமாக எழுதி 
உளளது குறிபபிடைத்தக்கது. கலவி வதான்றிய 
சூழலும கலவியின் முக்கியத்து்வத்மதயும 
இந்த நூலில ஆசிரியர குறிபபிடடுளளார. 
இந்த வதசிய கலவிக் ்காளமக, வதசிய 
கலவிக் ்காளமகயாக இருக்கின்றதா 
அலலது வதசிய்வாதக் கலவிக் ் காளமகயாக  
இருக்கின்றதா என்ற கருத்மத முன்ம்வத்து 
பலவ்வறு கருத்துகமள ஆசிரியர பதிவு 
்சய்துளளார. இது வதசிய்வாத மமயக் 
கலவி அரசு வி்வகாரஙகளில தமலயிடை 
மதிபப்வரகள சமுதாயத்தின் வி்வகாரஙகளில 
தமலமமயிடைம ஆகிய இரு தரபபினரின் 
விருபபஙகமள மடடுவம பிரதிபலிக்கும 
கலவி. இவ்்வாறு இருக்கின்ற சூழலால இமத 
நான் வதசிய்வாதக் கலவி என்று அமழபவபன் 
என்று இதறகு எதிராக இபவபாது நாடடுக்கு 
வதம்வபபடுகிறது சமுதாய உந்துவிமசக் 
கலவிதான் பின்்வரும அத்தியாயஙகளில 
வி்வாதிக்கபபடும என்று கூறிய கருத்மத முன் 

்மாழிந்துளளார ஆசிரியர.

ஒ ரு  ப ா சிஸ்ட  வ த சி ய  அ ர சின் 
உரு்வாக்கத்தில கலவி எபபடி ஒரு 
அடிபபமடையான முக்கியமான ஒரு 
்வகிபாகத்மதப பஙகளிக்கிறது என்பமத 
வமறகண்டை இரண்டு சமகாலத்திய ்வரலாறறு 
ஆதாரஙகளின் மூலம ஆழமாகப பரிசீலமன 
்சய்யும ஒரு்வர வதசிய அரசுக் ்காளமக 
என்பது எந்த அளவிறகு அபாயகரமானது 
என்பமத எளிதில புரிந்து ்காளள முடியும 
என்கிறார ஆசிரியர. பலவ்வறு நாடடில 
நிலவுகின்ற கலவிக் ்காளமகமயயும பல 
நூலகமளயும படித்து ஆராய்ந்து மிக்சசிறந்த 
ஒபபீடு ்சய்து எழுதியுளளார ஆசிரியர. 
கலவி ஆ்வணமாக இந்நூமல ஆசிரியர 
சமுதாயத்துக்குக் ்காடுத்துளளார. ஒவர 
நாடு- ஒவர அமடையாளம- ஒவர பண்பாடு- 
ஒவர ்மாழி என்ற தனது குறிக்வகாமள 
ய ா ரு ம டை ய  உ ண ர வு க ம ள யு ம 
்பாருடபடுத்தாமல தான் அடித்த மூபபாக 
பிறரமீது திணித்து கமடைசியில அமத 
அமடை்வமதவய இலக்காகக் ் காண்டிருக்கிறது 
என்று கலவிக் ்காளமகமய ஆசிரியர 
குறிபபிடுகின்றார. வமலும நாடடுக்கு 
இபவபாது அ்வசரத் வதம்வ என்பது 
விடுதமல ் சய்விக்கும கலவி அமமபபுதான். 
இளம கறகும மனஙகமள மிகமிகபபரந்த 
அளவில சாத்தியமான கறறல சடடைத்தின் 
மூலமாக நமது ்சாந்த அ்வதானிபபின் 
்வழிவய ்பறற அறிவு்ச்சல்வத்துடைன் 
்்வளி்வரவும, ்தாடைரபுமடைய கடைந்தகால, 
நிகழகால வி்ஷயஙகள ்தாடைரபாக 
விமரசனபூர்வமாக ஆராயவும விடுதமல 
்சய்யும கலவி அமமபபுதான் முக்கியமானது 
என்பமத ஆசிரியர குறிபபிடடுளளார. கலவி 
தன்னுமடைய உண்மமயான பணிமய எவ்வித 
இமடையூறும இலலாமல சுதந்திரமாக 
வ ம ற ் க ா ள ்வ த ற கு 
அனுமதிக்கபபடுமபடசத்தில உலகளாவிய 
தன்மமயிலும உளநாடு சாரந்த விதத்திலும 
ஆக இரண்டு ்வமகயான இயலபிலும 
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க ரு த் த ா க் க ங க ம ள யு ம  பு தி ய 
கண்டுபிடிபபுகமளயும உரு்வாக்கவும 
மீளுரு்வாக்கம ்சய்ய நி்சசயம உதவும 
என்பது உண்மமவய. அந்த்வமகயில சமூக 
ரீதியாக, பண்பாடடு ரீதியாக, அறிவியல 
ரீதியாக, ்பாருளாதார ரீதியாக தஙகமளத் 
தாஙகவள சமுதாயஙகள மாறறி அமமத்துக் 
்காள்வதறகும கலவி உதவியாக அமமயும. 
எவ்்வாறாயினும சமுதாயத்தால உந்தபபடும 
கலவி நமடைமுமறபபடுத்தபபடடைால 
மடடுவம அது சாத்தியமாகும என்று 
சமுதாய உந்துவிமசக் கலவிக்கான வதம்வமய 
ஆசிரியர பக்கம 84 ல குறிபபிடடுளளார. 

அத்தியாயம இரண்டில கமலத்திடடைம 
கறறலியல பளளிக்கலவியில அமமபபுமுமற 
என்ற தமலபபில பலவ்வறு தமலபபுகளில 
்வழியாக ஆசிரியர பளளிகளில எபபடி 
கலவிமுமற அமமந்துளளது என்பமதக் 
கூறியுளளார.  இந்தக் கலவிக் ்காளமக 
எத்தமன மாறறஙகமள முன்்மாழிகிறது. 
5+3+3+4 என்ற முமறமயயும அடுத்த 
கலவித்திடடைம தயாரிபபு நிமல, நடுநிமல, 
இமடைநிமல என்று இபவப ாதுளள 
சூழநிமலமய இந்தத் தமலபபின்்வழி நாம 
அறிகின்வறாம. முன்பரு்வ குழந்மதப 
பராமரிபபும கலவியும,  மரபாரந்த இந்தியக் 
கலவிமுமறயும கறறல ்வாய்பபுகமள 
ஜனநாயகமயபபடுத்தலும, பளளிக் கலவி 
அமமபபு ,  ம ரப ா ர ந் த  பளளிகளும 
பன்முகபபடடை கறறல கிமளபபாமதகளும, 
த ா ய் ் ம ா ழி  ்வ ழி க் க ல வி யு ம 
பன்்மாழிகள்வாதமும ,  இந்தியமய 
கமலத்திடடைம, இந்தியமய்வாத வதசியப 
பாடைபபுத்தகஙகள, கறறல மதிபபீடுகள, 
கலலூரி பலகமலகழக நுமழவுத் வதரவு, 
பளளிகளில ்தாழிறகலவி, ்தாழிறகலவி 
்வ ாரிசு  அடிபபமடையிலான கலவி ,  
இந்தியாவில ஒரு இமணயான பளளிக்கலவி 
- இரடமடைத் ் தாழிறபயிறசி பளளிக் கலவி 
எனப பலவ்வறு தமலபபுகளின் ்வழியாக 
ஆசிரியர தன்னுமடைய கருத்மத முன் 
்மாழிந்துளளார.பன்்மாழிக் ்காளமக 

குழந்மதகளின் வமமபாடடில ஒரு 
்வரவ்வறகத்தக்க சிந்தமனயாக இருக்கும 
அவதவ்வமளயில ்்வவ்வ்வறுபடடை 
்மாழிகளில கறறல வதரம்வப ் பாருத்த்வமர 
அ்வரகளுமடைய விருபபத்துக்வக விடைபபடை 
வ்வண்டும. அது திணிக்கபபடு்வதாக 
இ ரு க் க க் கூ டை ா து .  கு ழ ந் ம த யி ன் 
வப்சசு்மாழியில இருந்துதான் எழுத்தறிவு 
்தாடைஙகு்வது என்ற காரணத்தினால 
முன்பரு்வ குழந்மதமமக் கலவியில 
பன்்மாழிக் ்காளமக ்வலுக்கடடைாயமாக 
திணிக்கபபடுமவபாது கறவபாருக்கு அது ஒரு 
சுமமயாக மாறி விடுகிறது. வீடடு ் மாழிக்கும 
அறிவின் மூல்வளஙகள நிரமபிய அயல 
்மாழிகளுக்கும இமடைவய நிலவுகின்ற 
இமடை்்வளிமய இடடு நிரபபு்வதறகான ஒரு 
மூல்வளமாக பன்்மாழிகள ்வாதம 
பயன்படுத்த வ்வண்டியது அ்வசியம. 
எவ்்வாறாயினும பளளிக்கலவியின் உயரநிமல 
்வகுபபுகள முழுமமயும தாய்்மாழியிவலவய 
அலலது ஏமனய வதசிய ்மாழிகளிவலவய 
படித்துத் வதர வ்வண்டு்மன விருமபுகிற்வரகள 
இதுகுறித்து எ்சசரிக்மகயுடைன் பரிசீலிக்க 
வ்வண்டும எனக் கறபிக்க வ்வண்டியது 
இஙவக பதிவு ்சய்யபபடடுளளது.

பாடைத்திடடைம, இந்திய மணம கமழ, 
அவதசமயம மண்டைல / ்வடடைார / உளளூர 
மனமும  பி ர தி பலி க்கும  வி த த் தில 
அமமந்திருக்க வ்வண்டியதன் வதம்வ பறறிக் 
்காளமக ஆ்வணம ்நடுக எலலா 
இடைஙகளிலும ்வாதித்து இருக்கிறது. ஆனால 
இபவபாதிருக்கும நிமலயில பாடைத்திடடை 
உரு்வாக்க பணிப ் பாறுபபு மாநிலஙகளுக்கு 
மகமாறறி தரபபடைாமல வமறகண்டை 
பணிமய்ச ்சயறதிறன்மிக்க விதத்தில 
எபபடி நிமறவ்வறற முடியும. மரபாரந்த 
விதத்திலும பண்பாடடு ரீதியாகவும 
பண்படடை சமூகஙகளின் மீது வதசிய்வாதக் 
கலவி என்று அமழக்கபபடு்வமத ்வலியத் 
திணிபபதறகான மற்றாரு ்வழிவய இது 
என்று தனக்குத் ்தரிந்த ஒரு புரிதமல 
ஆசிரியர உள்வாஙகி நூலில பதிவு 
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்சய்துளளார. ஒரு ்பாது நுமழவுத்வதரவு 
என்பது மிக அதிகபடசம பன்முகபபடடைதாக 
உளள கலவியியல சுறறு்சசூழலில அபபடி 
ஒன்றும வமாசமான வயாசமன அலல. 
காரணம, கலவிமுமற அமமபபுகளும, பளளி 
மாண்வரகளின் நுமழவுத் வதரவுகளும, 
்்வளிவயறற ்்வளிபபாடுகளும நாடடின் 
்்வவ்வ்வறுபடடை பகுதிகளில ்்வவ்வ்வறு 
விதமாக தறவபாமதய நடைபபு நிமல 
சித்திரத்மத வபான்வற இருபபதுதான். 
வதசிய அளவில தரநிரணயபபடுத்தபபடடை 
்பாதுபபாடைத்திடடைம ,  கலவிமுமற 
அமமபபு, மதிபபீடடுமுமற, அமமபபு 
ஆகிய்வறமற கூறுகிற ்காளமக ஏன்? 
்பாது நுமழவுத்வதரம்வ ஏன் திணிக்க 
வ்வண்டும? என்ற மிக்ச சிறந்த ஒரு 
வகளவிகமள இந்நூல பதிவு ்சய்கிறது.

பளளிக்கலவி, ்தாழிறகலவி வபான்ற 
பலவ்வறு தமலபபுகளின் ்வழியாக இந்த 
அத்தியாயத்தில நாம பலவ்வறு ் சய்திகமள 
அறிந்து ்காளள முடிகின்றது. இரடமடைத் 
்தாழிறபயிறசி பளளிக்கலவி முமற என்பது 
இன்மறய உலகில கிமடைக்கக் கூடிய எலலா 
்தாழிறபயிறசி கலவி முமறகளிலும 
சிறபபானதாகும. ்வாரிசு அடிபபமடையில 
அமமந்த ்தாழிலகலவி என்ற விருபபத் 
வதரவுகமள முன் ம்வக்கக் கூடைாது என்பவத 
அந்த நிபந்தமன என நிமறவு ்சய்யலாம 
என அத்தியாயம-2 நிமறவு ்சய்கின்றது. 

மூன்றா்வது அத்தியாயத்தில பளளிக்கலவி 
ஆசிரியரகள என்ற தமலபபில ஆசிரியர 
குறித்த பல கருத்துகமள எடுத்து்ச 
்சாலலியுளளார. ஆசிரியரகள பணி 
நியமனம, ஆசிரியரகளாக ்வரு்வதறகுரிய 
கலவித்தகுதிகள, அ்வருமடைய ்தாழில 
முன்வனறற கால்சசுழறசி உளபடை ஆசிரியர 
பணிகள ் தாடைரபான வி்வகாரஙகளில சறறு 
ஏறக்குமறய பின்லாந்து ்வமக மாதிரிமயவய 
்காளமக- 2019 பிரதிபலித்து இருக்கிறது. 
பின்லாந்து ்வமக மாதிரி மிகவும நுண் 
அலகில ் சமமமபபடுத்தபபடடை நலல்தாரு 

முன்மாதிரியும ஆகும. எனினும இந்தியா 
வபான்ற வ்வறு ஒரு மக்கள சமூகம குறித்து 
அதுவும சம அளவுக்கு அறியாமமயுடைன்தான் 
இருக்கிறது. பின்லாந்து ஆசிரியரகள 
இந்தியாம்வப வபால ஆசிரியர தகுதித் 
வதரவின் மூலம வதரந்்தடுக்கபபடு்வது 
இலமல. இஙகு ஆசிரியர தகுதித் வதரவு, 
மாண்வரகள ஆசிரியர பயிறசி கலலூரி 
படிபமப முடித்த பிறகு நடைத்தபபடுகிறது. 
பின்லாந்தில ்மடரிகுவல்ஷன் வதரவிலும 
ஆசிரியர பயிறசிக் கலலூரியில வசர்வதறகான 
நுமழவுத் வதரவிலும மிக்ச சிறபபான 
மதிப்பண்கமளப ்பறும மாண்வரகமளத் 
வதரந்்தடுத்து அ்வரகள ஆசிரியர பயிறசிமய 
்்வறறிகரமாக முடித்தவுடைன் பணியில 
நியமனம ்சய்கின்றனர. ஆக இந்தியாவில 
நமடைமுமறயில உளள முரண்பாடமடை 
ஆசிரியர முன்ம்வக்கின்றார.  

2019 கலவிக்்காளமகமய மிக விரி்வாக 
பலமுமற படித்து, தன்னுமடைய சீரிய 
சிந்தமனகமளக் கூறி வி்வாதத்திறகு 
உ ட ப டு த் தி  உ ள ள ம த  இ த மன ப  
படிக்கின்றவபாது நாம அறிய முடிகின்றது. 
நமடைமுமறபபடுத்து்வதில கலவிமுமறயினுள 
விருமபத்தகாத அடிபபமடை்வாத அலலது 
வ ம ட டு க் கு டி  அ றி ்வ ா ளி க ளி ன் 
ஊடுரு்வலகளுக்வக இது ்வழி்வகுக்கக் 
கூடியதாக அமமயும. கலவியின் இந்த 
அமசத்மத மகயாள்வதறகுக் கலவித் தகுதி 
்பறற நிபுணரகமள மடடுவம அனுமதிக்க 
வ்வண்டு்மன்று ்காளமக ்வரமபு கடடை 
வ்வண்டியது கடடைாயமாகும. அதறகுக் 
கலவித் தகுதி ் பறற நிபுணரகள யார என்று 
்வமரயறுத்து பதிவு ்சய்ய வ்வண்டும 
என்பது க்வனத்திறகுரியது. நான்கா்வது 
அத்தியாயத்தில சம்சசீரான உளளிமணத்துக் 
்காளளும கலவி என்ற தமலபபில கலவிசார 
ச ம த் து ்வ ம ,  ம ா ண ்வ ர க ளி ன் 
தரவுத்தளஙகளுமடைய பராமரிபபு எனப 
பலவ்வறு கருத்தாக்கஙகமள நாம உணரந்து 
்காளள முடிகின்றது. பளளி ஆளுமகயும 
- தமலமமத்து்வமும என்ற ஐந்தா்வது 
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அத்தியாயத்தில பளளி ்வளாகஙகளின் மூலம 
ஆளுமக, என்பதில பளளி ்வளாகம என 
அமழக்கபபடும ஓர அமமபபு ரீதியான, 
நிர்வாகம சாரந்த அலகு ஒன்மற மிகுந்த 
ஆர்வ்்வறியுடைன் ்காளமக (அத்தியாயம 
7) முன்்மாழிந்துளளது  எனவும அதறகான 
விளக்கமாக பல தரவுகமளயும இபபகுதியில 
நாம காண முடிகின்றது. பளளிகள 
சிறியம்வயாதல பிர்சசமனயும அம்வ ஏன் 
சிறியம்வ ஆகிகின்றன என்பதுவும தீரவு 
எனப பலவ்வறு கருத்துகமள இபபகுதியில 
நாம அறிகின்வறாம. அத்தியாயம ஆறில 
ப ள ளி க்  க ல வி யி ன்  ஒ ழு ங க ா ற று 
முமறபபடுத்தலும சான்றளித்தலும என்ற 
தமலபபில கமலத்திடடை  வமமபாடு -  ஒரு 
சர்வவதச ஒபபீடு, கமலத்திடடை  வமமபாடும, 
ஒழுஙகாறறு முமறப ்பாறியமமபபும,   
வதசிய கமலத்திடடை ்வாரியஙகளும, வதசிய 
ரீதியில நிதி அளிக்கபபடும பளளிகளும 
என்ற தமலபபில மத்திய அரசாஙகம 
பலவ்வறு ்வழிமுமறகளின் மூலம பளளிகள 
மீ து  ் ச ல ்வ ா க் கு ்ச  ் ச லு த் த வு ம 
கடடுபபாடடுக்குள ் காண்டு்வரவும எலலா 
காலஙகளிலும முயன்று ்காண்டிருக்கிறது 
என்பது நீண்டைகாலமாக அறியபபடடை 
உண்மம என்று கருத்மத அறிகின்வறாம.

இந்தப பாடைத்திடடைத்தில இருந்து 
அதிகமான வினாக்கள வகடகபபடு்வது ஏன்  
என்று ஆசிரியர வகளவி வகடகின்றார. 
மதிபபீடடு ்வாரியஙகள பளளிகளின் தர்ச 
சான்றளித்தல நமடைமுமற, கலவி உரிமம்ச 
சடடைத்தில திருத்தம என பல தமலபபுகள 
்வழியாக ஆசிரியர தன் கருத்மத முன் 
்மாழிந்துளளார. அத்தியாயம ஏழில 
உயரகலவிமய உருமாறறு்வதறகான 
்தாமலவநாக்குப பாரம்வ என்ற தமலபபில 
மிக்சசிறந்த விமரசனக் கருத்துக்கமள 
ஆசிரியர கூறியுளளார .  நான்கா்வது 
்தாழிறபுரடசியும ்தாமலவநாக்குப 
பாரம்வயும, விருமபத்தக்க ் தாமலவநாக்குப 
பாரம்வ, உயரகலவி நிமலயஙகள - நடைபபு 

நிமல வபாக்கு என்று இத்தகு தமலபபின் 
்வழியாக ஆசிரியர பலவ்வறு கருத்துகமளக் 
கூறியுளளது சிந்திக்கத்தக்கது. பணியாளரகள 
்தாகுதியின் நடுவ்வ ்பாறுபபு ஏறறுக் 
்காளளலும, பதில ் சாலல கடைமமபபடடை 
உணரவும நிலவுமாறு ் சய்து ் தாடைரபுமடைய 
மடடைஙகளில அ்வறறுக்குரிய நியாயமான 
அதி க ா ர ங கமள ப  ப கி ர ந் தளி க் கு ம 
வமலாண்மம கடடைமமபபு ஒன்று நிர்வாக 
சீரதிருத்தத்தின்  பிரதானமான முன்்னடுபபாக 
கடடைாயம அறிமுகபபடுத்தபபடை வ்வண்டும 
என்று கூறுகின்ற கருத்து ்வரவ்வறகத்தக்கது. 
அ த் தி ய ா ய ம  எடடில  உ ய ர க லவி 
நிறு்வனஙகமள மீளகடடைமமத்தல என்ற 
தமலபபு அமமந்துளளது. இந்திய உயர 
கலவி நிமலயஙகளின் ்வமகபபடுத்தல, 
இந்திய நிமலமமகளுக்கு ஏறற உயரகலவி 
நிறு்வன கடடைமமபபு அதன் ்வழியாக மிக்ச 
சிறந்த கருத்மத இபபகுதியில நாம 
அறிகின்வறாம. நடைபபு நிமலயில இயஙகிக் 
்காண்டிருக்கும எலலா உயரகலவி 
நிமலயஙகளுவம அ்வறறின் ஆர்வஙகள 
வதம்வகளின் அடிபபமடையில வமறகண்டை 
மூன்று ்வமககளில ஏவதனும ஒன்றாக 2030 
ஆம ஆண்டு்வாக்கில ஆகிவிடு்வதறகு ஏறற 
்வமகயில ்வாய்பபுகமள ்வழஙக வ்வண்டும. 
அவதவபால மிகப்பரிய பன்முகப 
பாடைபபிரிவுகள ்காண்டை பலகமலக்கழக 
பிரிவுக்குரிய நிபந்தமனகமளப பூரத்தி 
் சய்யும  படசத்தில பிரிவின் கீழ 
பலகமலக்கழகமாக ஆ்வதறகான உளளாரந்த 
தகுதித் திறன்கள உமடையன்வாக அமமந்த 
கலலூரிகமள ்வரவ்வறறு அஙகீகரிக்க 
வ்வண்டும என்று  தன் கருத்தின் 
நிமலபபாடமடை விளக்கமாக  பக்கம 277 
இல கூறியுளளார. 

அத்தியாயம ஒன்பதில தாராளமயக் கலவி 
குறித்து தாராளமய மமயக் கலவி - 
இந்தியாவுக்கு இயறபண்பு கருத்தியல 
மறறும அறிவுசார கருத்தியல ் பாருத்தபபாடு, 
தாராளமயக் கலவியில கலவிமுமற, 
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பண்பாடு, கமலத்திடடைம, பண்பாடும 
க ம ல த் தி ட டை மு ம ,  க ற பி த் த லு ம 
கமலத்திடடைமும, தாராளமய கலவியும 
்தாழிறகலவியும, தாராளமயக் கலவியும 
ஆராய்்சசியும எனப பலவ்வறு தமலபபுகள 
அமமந்துளளன. சாதிய அமமபபு மறறும 
நீரிழிவு, புறறுவநாய் அலலது ஏமனய பிற 
்தாறறுவநாய்கள வபான்ற நல்வாழவு 
பி ர ்ச ச ம ன க ள  உ ளளிடடை  நீண்டை 
்நடுஙகாலமாக நீடித்து ்வரும மனிதகுலப 
பிர்சசமனகளுக்குத் தீரவு காணக்கூடிய 
்்வளிபபாடுகமள உரு்வாக்கக் கூடிய 
விதத்தில ஆராய்்சசிமய்ச சாத்தியபபடுத்தும. 
அற விழுமிய முமறயியல பூர்வமான 
ஆராய்்சசி அணுகுமுமறகமள மடடுவம 
அனுமதிப பதின்  மூலம  அ்வ றறின் 
அடிபபமடையில ஆராய்்சசிப புலன் 
விசாரமணகள வமற்காளளபபடை முடியும 
என்றும இபபகுதியில ் சாலலபபடடுளளது.  
வமலும ஆராய்்சசியாளரகள தஙகள 
ஆராய்்சசிக் கண்டுபிடிபபுகமள அ்சசம 
எதுவுமின்றி ் ்வளிபபடுத்துமவபாது அதறகாக 
அ ்வ ர களின்  மீ து  வி ரு ம ப த் த க ா த 
அத்துமீறலகள, ஒடுக்குமுமறகள, தமடைகள 
அலலது உடைலரீதியாக ஏவதனும ச்வாலகள 
்தாடுக்கபபடுமானால அ்வறறிலிருந்து 
ஆராய்்சசியாளரகமளப பாதுகாபபதறகுத் 
வதம்வயான சடடைஙகளும பாதுகாபபு 
ஏறபாடுகளும உரிய சடடை முன்்வமரவுகமளக்  
்காண்டு நிமறவ்வறறபபடடைாக வ்வண்டும 
என்ற கருத்து குறிபபிடைத்தக்கது. அத்தியாயம 
பத்தில உயரகலவியின் சர்வவதச மயமாக்கம, 
என்ற தமலபபில   சர்வவதச மயமாக்கம 
பறறி ்காளமக 2019, உயரகலவியின் 
சர்வவதச மயமாக்கம - பிர்சசமனகளும 
தீரவுகளும, உலக ்வரத்தக அமமபபு - 
வசம்வத் துமறகளில ்வரத்தகம ் தாடைரபான 
்பாது ஒபபந்தமும இந்தியாவின் கலவி 
சீரதிருத்தமும வபான்ற தமலபபுகளில 
உ ய ர க ல வி  கு றி த் த  சி ந் த ம ன க ள 
்சாலலபபடடுளளன. தாராளமயமாக்க 
்சயலமுமறயின் அதிவிமரவுத் தன்மம 

உ்சசநிமலயில இருபபதால இந்தியாவின் 
க ல வி த் து ம ற வ ய  மு ற றி லு ம 
தனியாரமயமாக்கபபடைப வபாகும ஒரு நாள, 
்்வகு ்தாமலவில இலமல. ்்வளிநாடடு, 
உளநாடடு தனியார கலவி வியாபாரிகள 
இரு தரபபினரும இந்தியக் கலவித் துமறயின் 
பாதுகா்வலரகளாக ்்வகு விமரவில மாறி 
விடைப வபாகின்றனர. ஆகவ்வ காட ஒபபந்த 
அமமபபில சந்மத அணுகல ்வாய்பபுகமளக் 
கலவித்துமறயில தான் ்வழஙகு்வதறகாக 
ஏறகனவ்வ இந்திய அரசாஙகம அளித்துளள 
்வாக்குறுதிமயத் திருமபப ் பறறுக்்காண்டு 
விடை வ்வண்டும. அதறகுப பதிலாக 
இ ந் தி ய ா வி ல  ் ப ா து க் க ல வி ம ய 
நமடைமுமறபபடுத்தி முன்்னடுபபதறகான 
்வலிமம நிமறந்த நடை்வடிக்மககமள 
வமற்காண்டைாக வ்வண்டும என்று கூறி 
இருபபதன் மூலமாக அ்வரது கலவி்ச 
சிந்தமனகமள நாம அறிந்து ்காளள 
முடிகின்றது (பக்கம- 331.) 

அத்தியாயம பதி்னான்றில உயரகலவியின் 
ஆசிரியரகள என்ற தமலபபில ஆசிரியரகள  
பணிகளுக்கு நியமனஙகள தன்னாடசி, 
பணிகளுக்கு ஆ்ளடுத்தல - சமுதாய 
வபராசிரியம - எதிர - அறிவியல அறிஞர 
வபராசிரியம,  தமலமமப ் பாறுபபுகளுக்கு 
ஆள எடுத்தல ,  வப ர ாசிரியரகளின் 
வமலாண்மமயும, நிரந்தரப பணிக்கால 
பின்்தாடைர வ்வமல்வாய்பபும, முமன்வர 
படடை ஆய்வு மாண்வரகளுக்குக் கலவியியல 
சாரந்த கடடைாயமான படிபபுகள, உயர 
கலவி ஆசிரியர சமூகத்மத நிறு்வன 
மயமாக்குதல எனப பல தமலபபுகளின் 
்வழியாக உயரகலவிக்கான தனது கருத்துகமள 
ஆசிரியர ்தளிவுபடுத்தியுளளார.

எவ்்வாறாயினும ஒரு துமணவ்வந்தர 
என்ப்வர அடிபபமடையில அறி்வாரந்த 
கலவிபபுலத் தமல்வர. ஒரு ் தாமலவநாக்குப 
பா ரம்வ ்காண்டை இலடசியத்மத 
நிமறவ்வறறு்வதறகு மூல உத்திகமள 
்வகுபபுதறகுத்  வதம்வயான எலலா மூல 
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்வளஙகமளயும நிறுவு்வதறகு ,  தனது 
இலடசியத்மத ் ்வன்று எடுக்கும பயணத்தில 
எலலாமரயும தன்வனாடு இமணயாகவும, 
கூடடைா கவும  அமழத்து க்் க ாண்டு 
வபா்வதறகான முழுத்திறன் பமடைத்த்வராக 
அ்வர இருந்தாக வ்வண்டும என்ற கருத்மத 
பக்கம 346 இல ்வழி உணரந்து ் காளகிவறாம. 
இ தன்  ்வழிய ா க  துமணவ்வ ந் தரின் 
்பாறுபபுகமளயும இந்தியாவில ் சயலபடும 
விதத்மதயும ஆசிரியர முன்ம்வத்துளளார.

கலவிசார ் காளமககள, சடடைதிடடைஙகள, 
ஒழுஙகாறறு முமற விதிகமள உரு்வாக்கு்வது 
உளளிடடை கலவியின் எலலா வி்வகாரஙகளிலும 
பஙவகறபதறகுரிய ஒரு ்வமரயறுக்கபபடடை 
நிமலயுமடைய சடடைரீதியாக அதிகார ்வலிமம 
அளிக்கபபடடை ஓர இந்தியப பலகமலக்கழக 
வபராசிரியரகளின் அமமபபு ஒன்மற 
நிறுவு்வதறகான விதியிமனக் ்காளமக 
பரிந்துமரக்க வ்வண்டும என்ற வகாரிக்மகமய்ச 
சமரபிபபதறகு நான் விருமபுகிவறன். எந்த 
அமசத்திறகு ்வலுவூடடும ்வமகயில 
நாடைாளுமன்ற வமலம்வயில ஐஏயுபி. 
அமமபபிற்கன மாநிலஙகளம்வ (ராஜயசபா 
எம.பி) ஒரு பிரதிநிதித்து்வம ்பறக்கூடிய 
்வமகயில ஒரு சிறபபு உரிமமயும ்வழஙகபபடை 
வ்வண்டும என்று தன் கருத்மத பக்கம 356 
இல ஆசிரியர கூறியுளளார. அத்தியாயம 
பன்னிரண்டில ்தாழிறகலவி என்ற 
தமலபபில, ் தாழிறகலவி சாரந்த திடடைஙகள, 
வபராசிரியர வமமபாடும கறபித்தல உன்னதத் 
திறனும, ் தாழிலசார கலவித் திடடைஙகளில 
ஆளுமக, ஒழுஙகாறறு முமற மறறும 
சான்றளித்தல, மருத்து்வக் கலவியின் 
ஆளுமகயும ஒழுஙகாறறு முமறபபடுத்தலும, 
்தாழிறகலவிக்கான கலவிக்கடடைணம, 
்தாழிறகலவி முன்வனாக்கிய பாமத, 
்தாழிலரீதியான உன்னதத் திறனுக்கு 
பன்முகத்தன்மமயும, உளளிமணபபுத் 
தன்மமயும, ்தாழிறகலவியும இமளஞர 
வமமபாடடு ்வளர்சசியும, வதம்வபபடும 
சீரதிருத்தஙகள, இமளஞர வமமபாடும 
கறபித்தல முமறகளும, ்தாழிறகலவி 

விடுவிக்கும கலவி ்வாழ்வாதாரஙகள எனப 
பலவ்வறு தமலபபுகளின் ்வழியாக கலவிக் 
்காளமக குறித்த மிக்ச சிறந்த பதிவுகமள 
ஆசிரியர கூறியிருக்கின்றார.

நமமுமடைய குழந்மதகள எதிரகாலத்தில 
வ்வமல்வாய்பபுகமளப ்பறுப்வரகளாகவும 
கண்ணியமான ்வாழ்வாதாரஙகமளப ்பற 
முடிந்த்வரகளாகவும விளஙக வ்வண்டு்மன 
நாடு உண்மமயிவலவய விருமபுகிறது எனில 
பின் சரியான  கலவிமுமறயில ஒன்று 
மடடுவம ஒவர ஒரு ்வழியாக அமமயும. 
அதிலும குறிபபாக படிநிமல ்வரிமசயில 
பிளவுபடுத்தபபடடுளள ஒரு சமுதாயத்தில 
குறிபபாக விடுதமல ்சய்விக்கக்கூடிய 
சமுதாய உந்துவிமசக் கலவி முமற ஒன்று 
மடடுவம அந்த ஒறமற ்வழியாக இருக்கும 
என்று 4 0 3  ஆம பக்கத்தில பதிவு 
்சய்யபபடடுளளது.

அத்தியாயம பதின்மூன்றில உயரகலவியில 
ஆளுமக, தமலமமப பண்பு, ஒழுஙகாறறு 
முமற அமமபபு என்பதில, அறிமுகம, 
உயரகலவி நிமலயஙகளின் ஆளுமக மறறும 
ஒழுஙகாறறு முமற பறறிய ் காளமக 2019, 
ஒ ழு ங க ா ற று  மு ம ற  அ ம ம ப பு , 
தர்சசான்றளித்தல, ஏமனய ஒழுஙகாறறு 
முமறகள, உயரகலவி நிமலயஙகளின் 
ஆளுமக,  இந்திய நிமலமமகளுக்கு ஏறப 
உயர கலவி நிமலயஙகமள ஒழுஙகாறறு 
முமறபபடுத்தல, புதிய தாராளமய சந்மதயும 
மாண்வர கடடைணமும, சான்றளித்தல, தர 
்வரிமசபபடுத்துதல, ஆராய்்சசியும வமமபடடை  
்வளர்சசியும என்ற தமலபபில பலவ்வறு 
கருத்துகமள இந்நூலில பக்கம 468 ல 
தந்துளளார ஆசிரியர. ஆராய்்சசி ் சயலமுமற, 
நிதி மானிய வமலாண்மம இரண்மடையும 
நாடு தழுவிய முமறயில ்நறிபபடுத்தும 
்பாருடடு ஒரு நலல சடடைக ்வமரயமறமய 
்காளமகயின் பரிந்துமரகள கூடடைாக 
் ்வ ளி ப ப டு த் தி யு ள ள ன .  த ர 
நிரணயபடுத்தபபடடை சடடை நமடைமுமறகளின் 
்தாகுதியுடைன் இம்வ ்வந்திருக்கின்றன. நாடு 
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தழுவியமமயும இத்தமகய முன்்னடுபபுகள 
முறறிலும புதியன அலல பல நாடுகளிலும 
பின்பறறபபடடு ்வருபம்வதான் என்று 
கருத்மத ஆசிரியர கூறியுளளார. ஆராய்்சசி 
உன்னதத் திறனும அதன் ்்வளிபபாடடு 
அமடையும வமறகண்டை விதஙகளில 
்வழிமுமறயில மதிபபீடு ் சய்யபபடுமானால 
அதன் அடிபபமடையில உயர கலவி 
நிமலயஙகளுக்கு மானியஙகளும நிதி 
நலமககளும விடுவிக்கபபடுமானால 
சமுதாயம, நாடு இரண்டும எத்தமகய 
்வளர ்சசி  அமடைய வ்வண்டும என 
எதிரபாரக்கபபடுகிறவதா அந்த ்வழியில 
நி்சசயமாக அது ஒரு மா்பரும தாக்கத்மத 
ஏறபடுத்தும. நூலின் கமடைசி அத்தியாயமான 
14-ஆ்வது அத்தியாயத்தில இந்தியாவில 
தனியார கலவி என்ற தமலபபில கூறபபடடை 
கருத்துகள க்வனிக்கத்தக்கது. இந்தியாவில 
கலவி என்பது அரசின் கரஙகளில இருந்து 
படிபபடியாக விடுபடடு விலகிபவபாய் 
இருக்கிறது. இது படுவமாசமான ஒரு 
சூழநிமலமயக் குறிபபதாக உளளது. 
உயரகலவி, இமடைநிமலக் கலவிமயப 
்பாறுத்த்வமர இது ஒரு தனியார வி்வகாரம 
ஆகிவிடடைது. ்்வகுவிமரவில ்தாடைக்கக் 
கலவியும உயரநிமலப பளளிக்கலவியும 
வமறகண்டை சவுகரியமான ்வழிமயப 
பின்பறறும என்று ்தாடைஙகி இறுதியில 
சமுதாயத்தின் சுய கறறல / கறபித்தல 
திறனும கூடை ் பரும முன்வனறறம அமடையும. 
்தாடைர விமள்வாக கலவி இது்வமர 
வபாதுமான அளவுக்கு எந்்தந்த துமறகளில/ 
பிர்சசமனகளில எவ்விதத்திலும பஙகளித்து 
விடைவிலமல என்று மரபு்வழிபபடடை 
க்வமலகள கருதுகின்றன என  அறியவ்வண்டும. 
அ்வறறுக்கு மாறறாக வமறகூறபபடடை 
சீரதிருத்தஙகளின் விமள்வாக நாடு உரு்வாக்கக் 
கூடிய தாக்கம, ்நடுந்தூர நீண்டை காலப 
வபாக்கில எடடைக் கூடிய விமளம்வ இந்த 
்வடடைாரத்தில பின்்வரும துமறகளில 
உ ரு ்வ ா க் கு ம .  ்வ ா ழ ்வ ா த ா ர ங க ள , 
வ்வமலகளுக்குத் தயாரநிமல, சமூக 

ஒத்திமசவு ,  ஒடடு்மாத்த மானுடை 
உ ள ளு ம ற ய ா ற ற ல  வ ம ம ப ா டு , 
நாகரீகமயமாதல, வ்வமல்வாய்பபு, ் தாழில 
முமனபபுகள, ்பாருளாதார வமமபாடு, 
வ்வறுபாடு வபான்ற பிர்சசமனகளில பாரதூர 
விமளவுகமள உண்டைாக்கும எனத் தனியார 
கலவி குறித்து சிறந்த கருத்துகமள 
வி்வாதத்திறகுடபடுத்தியுளளார ஆசிரியர. 
இந்தப பகுதியில தனியார பளளிகளில 
ஒழுஙகாறறு முமற அமமபபு, தனியார 
பளளிகளின் கறறல அமடைவுகள சாரந்த 
்்வளிபபாடுகள, தனியார பளளி ஆளுமக, 
கடடைணம, நிதியியல முமறவகடுகள, 
தனியார உயரகலவி வி்வகாரஙகளின் 
நிமலமம ,  தனியார உயரகலவியில 
பாடைபபிரிவு பாரபடசம, தனியார உயரகலவி 
நிமலயஙகளில ஆளுமகயும ஒழுஙகாறறு 
முமறயும என்ற தமலபபுகளின் ்வழியாக 
ஆசிரியரின் உளளாரந்த திறமனயும 
சமூகத்திறகுத் தான் ்சய்யவ்வண்டிய 
பஙகளிபபிமனயும எழுதியுளளமமமய நாம 
உணரந்து ்க ாளகிவற ாம .  இ்வரது 
சிந்தமனகள வதசிய்வாதக் கலவிக்்காளமக 
எபபடி அமமந்துளளது, அது வதசிய 
்காளமகயாக அமமந்துளளதா என்பது 
குறித்த வி்வாதத்மத ஏறபடுத்தியுளளது. 
இம்வ சிறந்த சிந்தமனகளாக நமக்கு 
வதாறறமளிக்கின்றன. இந்நூல சமூகத்தில 
ஒ ரு  மி க ்ச சி ற ந் த  த ா க் க த் ம த 
ஏறபடுத்தியிருக்கின்றது, ஏறபடுத்தும என்று 
்சான்னால அது மிமகயிலமல. 

இந்நூல எழுது்வதறகு துமணநின்ற 
நூலகளின் வி்வரஙகமளப பக்கம 541 முதல 
553 ்வமரயும,  நூலில பயன்படுத்தபபடடுளள 
சுருக்க விளக்கஙகள பக்கம 544 முதல 559 
்வமரயும ்காடுக்கபபடடுளளன. மிக்ச 
சிறந்த ஒரு நூமல ்ல. ஜ்வகரவநசன் 
அ ்வ ர க ள  இ ்ச ச மூ க த் தி ற கு க் 
்காடுத்துளளாரஇந்நூமல்ச சிறபபாக 
பதிபபித்த பாரதி புத்தகாலயத்திறகும 
்வாழத்துகள.
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ஆண்டரியா ்கஸ் இயறபியல வநாபல 
பரிசு ்பறும நான்கா்வது ்பண் எனும 
்பருமமமய ்பறறார. இயறபியலுக்கான 
வநாபல 2020 அ்வவராடு வராஜர ் பன்வராஸ் 
மறறும ்ரயின் ஹாரட ஆகிவயாவராடு 
வ ச ர த் து  க ரு ந் து ம ள க ள  கு றி த் த 
கண்டுபபிடிபபிறகாக ்வழஙகபபடடைது. 
அ ் ம ரி க் க ா வி ல  க லி வ ப ா ர னி ய ா 
பலகமலக்கழகத்தின் இயறபியல வபராசிரியர. 
சாகிடவடைரியஸ்-A எனபபடும கருந்துமள 
நட ச த் தி ர த்ம த  ந ம  ப ா ல்்வளியில 
கண்டுபிடித்த்வர. அமத புமகபபடைமும 
எடுத்த்வர உலகின் சிறந்த ்வானியலாளரகளில 
ஒரு்வரான ஆண்டரியா ்கஸ் வநாபல டைாட 
ஆரக் இமணய இதழுக்கு ்வழஙகிய வநர 
காணல. வபடடி கண்டை்வர ஆடைம ஸ்மித்.

வநாபல பரிசு அறிவிபபு உஙகளுக்கு 
எபவபாது ்தரியும?

ஆண்டரியா ்கஸ்: ஏற்கனவ்வ வநாய் 
்தாறறு காலம. அக்வடைாபர ஆறாம வததி 
அதிகாமல 2 மணிக்கு மகவபசி அமழத்தவபாது 
சறவற பயமாக இருந்தது. ஆனால வநாபல 
வி்ஷயத்மத பறறிய அறிவிபபாக அது 
இருந்தவபாது அதிர்சசி. 
கன்வாக இருக்கலாவமா 
என்று கூடை வதான்றியது.

சூபபர பிளாக் வஹால 
அத ா ்வது  அதீ த ம ா ய் 
்பருத்த கருந்துமளகள. 
அம்வ குறித்த உஙகளது 
ஆ ர ா ய் ்ச சி  ப ற றி 
்சாலலுஙகள.

ஆண்டரியா ்கஸ்: எனது ஆய்வுகள 
1992இல ்தாடைஙகின. அபவபாதுதான் நான் 
கலிவபாரனிய ்தாழிலநுடப கலவி உலக 
கழகத்தில எனது முமன்வர படடை ஆய்ம்வ 
முடித்திருந்வதன். ஹ்வாயில ்கக் ்வானியல 
மமயத்தின் அதி நவீன ்தாமலவநாக்கி ்கக் 
- II ம்வ நாஙகள பால்்வளி மண்டைலத்மத 
ஆய்வு ்சய்யவ்வ கடடைமமத்வதாம. அதறகு 
தக்வமமபபு ஒளியியல எனும பிரத்வயக ஆடி 
இயமல உரு்வாக்கி  அதீத  ்பருக்க 
கருந்துமளகமள கண்டைறிந்து பதிவு ் சய்ய பல 
ஆண்டுகள கடுமமயாக முயறசி ்சய்து 
்காண்டிருந்வதாம. அதில என்னுமடைய 
கண்டுபிடிபபு நமது பால்்வளி மண்டைல 
நடசத்திரஙகளின் சுறறு வ்வகத்மத கண்ணிறகு 
புலபபடைாத பிரமாண்டை ஆறறல ஒன்று 
கடடுபபடுத்துகிறது. அந்த இருள ஆறறமல 
்வழஙகி முழு நடசத்திர கூடடைத்மதயும 
கடடுக்குள ம்வத்திருபபது பால்்வளி 
மண்டைலத்தின் மமயமாக அமமந்துளள ஒரு 
பிரமாண்டை கருந்துமள.

நமது நடசத்திரளில - காலக்ஸியில எத்தமன 
நட ச த் தி ர ங கள  உளளன .  உங களது 
கண்டுபிடிபமப சறவற விரிவுபடுத்துஙகள. 

வ ர ா ஜ ர  ் பன்வ ர ாஸ் 
பஙகளிபபு என்ன?

ஆண்டரியா ்கஸ்: 
ந ம து  ப ா ல ் ்வ ளி 
்வளிமண்டைலத்தில மடடுவம 
சு ம ா ர  ஐ ந் த ா யி ர ம 
நடசத்திரஙகள உளளன. 
ஐன்ஸ்டீனின் சாரபியல 
வகாடபாடு கருந்துமளகமள 

அறிவியநை பேலலும் - 5

பெண்கள் அறிவியலுக்கு வரும்ெோது  

சமூ்க மோற்றம நி்கழும

ஆயிஷதா இரதா. �டைரதா்ன்        

- ஆணட்ரியதா ப்கஸ்  
(இயற்பியல் வநாபல் அறிஞர்)
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ஏறகவிலமல. ஆனால ஐன்ஸ்டீன் இறந்து 
பத்தாண்டு கழித்து 1965 சர. வராஜர 
்பன்வராஸ் கருந்துமளகளின் வதாறறத்மத 
வி்வரித்தவதாடு அமத சாரபியவலாடு 
இமணத்து அதறகான கணித ்வமரயமறமயயும 
்வழஙகினார. கருந்துமளகள இபபிரபஞ்சத்திறகு 
ஏறபடுத்தும விமளவுகமள நாம இன்னும 
முழுமமயாக ஆராய்ந்து முடிக்க விலமல. 
நமது பால்்வளி மண்டைலம என்பது 
வகாடிக்கணக்கான பிரபஞ்ச வகலக்சிகளில 
ஒன்றுதான். அதில மடடுவம 4000-5000 
நடசத்திரஙகள கருந்துமளகள இருக்கின்றன. 
நம புவிமய விடை நம நடசத்திரம சூரியன் 1.3 
மிலலியன் மடைஙகு ்பரியது. அதன் நிமற 
1.989x1030 கிவலா. ஒரு நடசத்திரவம அவ்்வளவு 
்பரிய்தன்றால 4000-5000 அது வபான்ற 
நடசத்திரஙகள ்காண்டை நம பால்்வளி 
எவ்்வளவு ்பரிது. அபபடி என்றால வராஜர 
்பன்வராஸின் கணித ்வமரயமற எவ்்வளவு 
பிரமாண்டை வ்வமல என்பது உஙகளுக்கு 
வி ள ங கு ம - ஐ ன் ஸ்டீன்  இ ரு ந் த ்வ ம ர 
இபபிரபஞ்சம நிரந்தரமான அளவு (ஸ்டைாடிக்) 
்காண்டு அமசயா பிரபஞ்சமாக அ்வரால 
முன் ்மாழியபபடடைது. அது இன்று 
வி ரி ்வ ம டை யு ம  பி ர ப ஞ் ச ம ா க 
நிரூபிக்கபபடடுளளது.

உஙகளது அடுத்த முக்கிய கண்டுபிடிபபு 
நம பால ்வளிமண்டைல மமய-சுழறசி அமமபபு 
குறித்தது. அது பறறி ்சாலலுஙகள.

ஆண்டரியா ்கஸ்: பத்து மிலலியன் 
நடசத்திரஙகமள குறித்த பல்வமக புளளி 
விபரஙகமள வதடை வ்வண்டி இருந்தது. 
நடசத்திரஙகளுக்கு இமடையிலான புழுதி்ச சுழல 
(Dust) வநரடியாக கண்டு ஆய்வு ்சய்ய 
இயலாது. அதி ்பரிய சூபபர வநா்வட 
கருந்துமளதான் மமயம என்பதன் சந்வதகம 
பல ஆண்டுகளாகவ்வ விஞ்ஞானிகள மத்தியில 
இருந்தது. ஸ்கரபிவயா எனும (விரு்சசிக) 
நடசத்திர கூடுமகயால அமத வதடினாரகள. 
பிறகு சிரியஸ் அருவக வதடைல. ஆனால 
சாகிவடைரியஸ் (தனுசு) நடசத்திர கூடுமகயின் 
அதீத-கருந்துமள தான் அதறகான கரு 
என்பமதத்தான் நாஙகள நிறுவிவனாம.

ஆனால அது குறித்த வதடைல எபவபாது 
்தாடைஙகியது?

ஆண்டரியா ்கஸ்: நான் இத்தாலிய 
தந்மதக்கும ் ஜரமானிய தாய்க்கும பிறந்த்வள. 
இரு்வருவம அ்மரிக்காவிறகு இடைம ் பயரந்த 
பிரமஜகள. என் ்வாழவின் முதல காதல 
இயறபியல அலல .  ந ாஸா நிலவுக்கு 
விண்கலஙகமள அனுபபிக் ்காண்டிருந்த 
காலத்தில நான் சிக்காக்வகா ஆய்்வக பளளியில 
படித்துக் ்காண்டிருந்வதன். நான் நிலாவில 
கால பதிக்கும முதல ்பண் ஆக வ்வண்டும 
என விண்்்வளி வீராஙகமன ஆகத் துடித்வதன். 
என் தாய் அதறகு முழு ஆதர்வாக இருந்தார. 
ஆனால என் கலலூரி நடகளில என்மன 
க்வரந்த ் பண் ஆளுமமயாக என் வ்வதியியல 
வபராசிரிமய என்மன பதபபடுத்தினார. 
கணிதம கறறுக் ்காண்டிருந்த எனக்கு 
இயறபியலுக்கு மாறிக் ்காளள அ்வர 
்காடுத்த புத்தகஙகள கிரியா ஊக்கியாக 
இருந்தன. மசாசு்சடஸ் ்தாழிலநுடப 
க லலூரியில  இய றபியலில  படடைம 
்பறறவபாவத நான் அந்த 19 8 7இல 
்வானியலுக்கு ்வந்துவிடவடைன். ஏ்னனில நான் 
ஆடி  இயலின்  ந வீன  அம ச ங கமள 
் ச ய் மு ம ற க ள ா ல  க ற வ ற ன் .  ஒ ரு 
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்தாமலவநாக்கியின் அதி நவீன ்சயலபாடு 
பறறிய நுணுக்கஙகளுக்கான ஆய்்வாக முமன்வர 
படடைம அமமந்தது.

உஙகளுமடைய பிரதியாக்க-்வான்படை 
்தாழிலநுடபம (Imaging Techniques) அதி 
நவீன அதிசயம என்கிறாரகவள.

ஆண்டரியா ் கஸ்: தனியாக நான் மடடுவம 
ஏதும ்சய்துவிடை முடியாது. இது ஒரு குழு 
பஙகளிபபு .  நான் அ்வரகளது 
தமலமம ்வானியல கணக்கீடடு நபர 
அவ்்வளவ்வ. ஒரு வித்தியாசம 
என்ன்்வன்றால அந்த  ்கக் 
் த ா ம ல வ ந ா க் கிமய  ( K e c k 
Telescope) ்சாலலலாம. மவுனா 
கியட மமலசிகரம. ஹ்வாய் தீவுகள. 
எஙகளது கடடுபபாடடில இரண்டு 
்தாமலவநாக்கிகள இருக்கின்றன. 
1993 மறறும 1996இல நாஙகள 
கடடைமமத்தம்வ. உலகிவலவய மிகப 
்பரிய ்தாமலவநாக்கிகள அம்வ. 
அதறகான நிதி உதவி ஹா்வாரடு 
பிமரடடைன் ்கக் - எண்்ணய் 
்தாழிலதிபர. 1996இல அ்வர 
இறந்துவபாகுமவபாது 70 மிலலியன் 
டைால ர  இந்தத்  திடடைத்திறகு 
்வழஙகியது குறிபபிடைத் தகுந்த 
மமலகல. இதில ்ஸவராடைர ்வமக 
கண்ண ாடி  ் ச ர ா மி க் .  7 . 5 
்சன்டிமீடடைர தடிமவனாடு ்சய்து 
தந்தது ் ஜரமனியின் ் ச்சசாட ஏ.ஜி. 
அமதவிடை முக்கியமான வி்ஷயம 
்தாமலவநாக்கிமய நீஙகள பாரம்வ 
வகாண நகரத்தல (Adjustments) 
உலகின் ஏமனய ் தாமலவநாக்கிகமள 
விடை அபார அமமபபாக திடடைமிடவடைாம. 
அதா்வது ஆடி முன்பின் நகரத்தமல நான்கு 
நாவனா மீடடைரகமளவிடை துலலியமாக 
்சய்யலாம. இதனால புவியில இருந்து 
்வான்வநாக்கும ் தாமலவநாக்கிகளிவலவய அதி 
துலலியம என ்பய்ரடுத்வதாம. 300 டைன் 
எமடை ்காண்டை சு்வறமற கணினி ரீதியில 
்வ ான்  ் த ாமலவ ந ா க்கிய ான  ஹபுள 
்தாமலவநாக்கிவயாடு இமணத்தது எஙகளது 
அசுர சாதமன. அதறகாக நாஸா முன் 
்வந்தவபாது கலிவபாரனிய பலகமலக்கழகமும 

்சக் பவுண்வடை்ஷனும 140 மிலலியன் டைாலர 
அடுத்து ்சலவிடை முன் ்வந்தது. ஒரு்வமக 
அதிரஷடைம என்றும ்சாலலலாம. நாஙகள 
ஒரு கருந்துமளவய மமயம என்பமத 
அபவபாவத ஏறக்குமறய அமடைந்திருந்வதாம. 
ஆனால ் தாழிலநுடப ரீதியில அமத ஒளிபபடை 
உத்திக்கு உடபடுத்த ஈ்வண்ட ஹாரிசன் 
்தாமலவநாக்கி ்சயல திடடைத்தில 
இமணந்வதாம.

அது 2009இல ்தாடைஙகியது அலல்வா?

ஆண்டரியா ்கஸ்: சர்வவதச புரா்ஜக்ட 
்மாத்தம பத்்தான்பது பலகமலக்கழகஙகள. 
்ஜரமனியின் மாக்ஸ் பிளாஸ்க் ்சாமசடடி 
உடபடை உல்கஙகும இருந்து 117 அறிவியல 
கலவியக அமமபபுகள. ் நதரலாந்து ஜபபான், 
சீனா உடபடை 12 நாடுகள. சாகிவடைரியஸ் 
(தனுசு) நடசத்திர கூடடைத்தினுள-கருந்துமளதான் 
நமது பால்்வளி மண்டைலத்தின் மமய இயக்க 
காரணி என்பதன்மீதான் எமது கணிபபும 
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கணக்்கடுக்கும துலலிய நிரூபணம ்பறறது.

இயறபியலில வநாபல பரிசு ்பறும 
நான்கா்வது ்பண்மணி நீஙகள. இனி்வரும 
பல சந்ததிகளுக்கு நீஙகள முன் உதாரணமாக 
காடடைபபடுவீரகள. அது குறித்து உஙகள 
உணரவுகமள பதிவு ்சய்ய முடியுமா?

ஆண்டரியா ்கஸ்: முதலில நான் 
நமக்்கலலாம ்வழிகாடடியான வமரி 
ஸ்்லா்டைாவ்ஸ்கரி கியூரியிடைம இருந்து 
்தாடைஙக விருமபுவ்வன். ்பண்கள பளளி-
கலலூரிகளுக்குள அனுமதிக்கபபடைாத 
காலத்தில அடிமம்வாதத்திறகு எதிராக 
வ ப ா ர ா ட டை வ ம  ்வ ா ழ க் ம க ய ா க 
ஆய்வுக்கூடைத்திவலவய தன்மன அரபபணித்த 
லடசிய மாந்தர என்றால உலகின் முதல 
வீராஙகமன அ்வரதான். அ்வரது வ்வகத்வதாடு 
ஒபபிடடைால இன்று உலகில நடைபபது எதுவுவம 
சாதமன கிமடையாது. 1901இல எஙகளுக்கான 
முதல ்்வறறி. பிறகு 1963இல ்ஜரமனியில 
பிறந்த அ்மரிக்காவில ்வாழந்த அணுவியலின் 
வமமத மரியா வகாபரட வமயர. அ்வரது 

ஃவ ப ாடடை ான் - ்்ஷல  வ க ாட ப ாடடு 
கண்டுபிடிபபு ்ஜரமனியின் காடடிஞ்சனில 
்தாடைஙகி அ்மரிக்க ஜான் ஹாபகின்ஸ் 
பலகமலக்கழகத்தில முடிந்தது. எத்தமனவயா 
இருடடைடிபபுகள. தனது கண்வர ஒரு 
வபராசிரியர என்பதால 1930களில ஒரு 
பலகமல கழகத்தில நுமழய அ்வர எபபடி 
வபாராடை வ்வண்டி இருந்தது. இரடமடை 
பீடடைாக்கள குறித்த ஆய்வுக் கடடுமர 
1935வலவய ஏறகபபடடிருந்தால முன்கூடடிவய 
வநாபல ்பறறிருபபார. எலலா இயறபியல 
அலகுகளுவம ஆண் விஞ்ஞானிகளின் 
்பயரதான். இபவபாது இரடமடை ஃவபாடடைான 
குறுக்கு ் ்வடடு அலகுக்கு ஜி.எம (வகரிபடிட 
வ ம ய ர )  யூ னி ட  எ ன் று  அ ல கு 
்பயரிடைபபடு்வது்வமர ் ்வறறி. ் கனடைாவின் 
வடைானா ஸ்டிரிக்லாந்து 2018இல வநாபல 
்பறறார. வலசர-ஆய்்வக வ்வமலகள மிக மிக 
கடினமானம்வ. அணுக் கதிர வீ்சசின் ஆபத்தான 
வீரியத்மத வலசரின் புதிய கிரிபபிலடு பலஸ் 
உருப்பருக்கம எனும வடைானா ஸ்டிரிக் 
லாந்து ்தாழிலநுடபம ்காண்டு சில 
நிமிடைஙகளில குமறத்து அழித்து விடை முடியும 
என்பது நவீன இயறபியல புவிப பாதுகாபபு 

சாதமனகளில ஒன்று. அ்வரகமளபவபால பல 
்பண் விஞ்ஞானிகள பல்வாறு தஙகள 
கண்டுபிடிபபுகள மூலம ்பரிய எழு்சசிகமள 
விமதக்கும சாதமனயாளரகளாகி உளளனர. 
ஒரு சிலவர அஙகீகரிக்கபபடுகிறாரகள.

அறிவியலில ்பண்கள இன்னமும அதிக 
அளவில அஙகீகரிக்கபபடை வ்வண்டும 
என்பமதவய உஙகள கருத்தாக பதிவு 
்சய்யலாமா.

ஆண்டரியா ்கஸ்: 2020ஆம ்வருடை 
வநாபல அறிவிபபுகளில கணிசமான தவிரக்கவ்வ 
முடியாத இடைத்மத ்பண்கள ் பறறுளளனர. 
இ ரு பபினும  ஒ ரு  ஐன்ஸ்டீனுக்கும , 
ஹாக்கின்சுக்கும த ரபபடும ஆதரவு , 
முக்கியத்து்வம ஒரு வமரிக் கியூரிக்கும ஒரு 
வகதரீன் ஜான்சனுக்கும தரபபடு்வது 
இலமலவய .  ்பண்கள அறிவியலில 
புவிபபாதுகாபபு கண்டுபிடிபபு தீரவுகமள 
அதிகம தந்த்வரகள என்பமத மறுக்க முடியுமா? 
நாம அறிவியலில பன்முக திறன்கமள வபாறறி 
ஆதரிக்க வ்வண்டும. இளம்பண்கள பலமர 
அறிவியலில நுமழத்து ஊக்கபபடுத்தும 
்வாய்பமப இந்த வநாபல பரிசு எனக்கு 
்காடுத்திருக்கிறது. வ்வறுபடடை சமூக கலா்சசார 
பாலிய இன மனிதரகமள ஒரு வ்வமலயில 
முமனபவபாடு ஈடுபடை ம்வக்க அறிவியல 
முடியும.

்பண்கள அறிவியலுக்குள நுமழயும வபாது 
சமூக மாறறம ஏறபடும.

அடுத்தது என்ன?

ஆண்டரியா ் கஸ்: பிரபஞ்சத்மத பாரக்கும 
விதத்மத புதிய ் தாழிலநுடபம புதிய வகாணம 
ஒன்மற ஏறபடுத்தி பன்மடைஙகு வ்வகபபடுத்தி 
இருக்கிறது. அது ஒரு மன எழு்சசி தரும 
வ்வமல. ஒரு ்தாமலவநாக்கி ்வழிவய நாம 
பாரபபது 26000 ்வருடைஙகளுக்கு முன் உரு்வான 
ஒளி இத்தமன ்வருடை ்வரலாறு கடைந்து நம 
்தாமலவநாக்கிமய அது அமமத்துளளது 
என்பவத உத்வ்வகம தரும வி்ஷயம. அமத 
வமலும வமலும ்சழுமமபடுத்தும வ்வமல. 
அமதவிடை வ்வ்றந்த முமனபபும இபவபாது 
இலமல.
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நேர்காணல்
ஒரு வபராசிரியராக, ஆய்்வாளராக, நாடைக 

ஆளுமமயாகத் தனக்கான தனி இடைத்மதத் 
தமிழ்சசமூகத்தில நிமலநிறுத்தித் ்தாடைரந்து 
இயஙகி ்வருப்வர .  ஆசிரியர எபபடி 
இருக்கவ்வண்டும, எபபடி இயஙகவ்வண்டும 
என்பதறகான எடுத்துக்காடடைாய்த் திகழப்வர. 
ஒரு ஆய்்வாளராக இ்வர இயஙகும தளம 
அமனத்திலும தனித்த முத்திமர பதித்த்வர. 
நாடைகக்காரர என்பது இ்வரின் ்சமமாந்த 
அமடையாளம. மரபான நாடைக ்வடி்வத்திலும 
நவீன  ந ாடை க த்திலும  பல்வமகய ான 
நாடைகமுயறசிகளின் ்வழி தடைமபதித்து ்வருப்வர. 
பாரதிமயத் தன்மூ்சசாகவ்வ ்காண்டை்வர. 
முமன்வர கி.பாரத்திபராஜா என்னும ் பயமர்ச 
்சாலலுமவபாவத பாரதியும வசரந்து 
ஒலிபபதாகவ்வ நான் கருதுகிவறன். இவதா 
அ்வருடைனான ஒரு வநரகாணல.    
- பா. இளமாறன்

தமிழப படிபமப நீஙகள வதரந்்தடுத்ததன் 
க ா ரணம ,  அதன் பின்னணி குறித்து்ச 
்சாலலுஙகள? 

பளளி வமலநிமலக் கலவியில நான் ஒரு 
இயந்திரவியல (்மஷினிஸ்ட) மாண்வன்தான். 
கலலூரிக் கலவி என்பது எனக்கு இரு 
நுமழ்வாயிலகமளக் ்காண்டைதாக இருந்தது. 
ஒன்று பாலி்டைக்னிக் படிபபு; பிறி்தான்று 
்பாறியியல படிபபு.பளளிக்காலத்திலதான் 
எனக்கு அறி்்வாளி இயக்கம அறிமுகமானது. 
எழுத்தறிவு இயக்கத்தில முதிவயாரகளுக்குக் 
கறபிக்கும இளம ஆசிரியனாக, தன்னார்வத் 
்தாண்டைனாக உளவள நுமழந்த என்மன, மிக 
விமரவிவலவய ‘வீதி நாடைகக் கமலஞனாக’ 
்வரவு ம்வத்துக் ்காண்டைது அறி்்வாளி 
இயக்கம. சி்வகஙமக, இராமநாதபுரம, வகாம்வ 
உளளிடடை பல மா்வடடைஙகளுக்கு நாடைகப 
பயிறசியாளராக நான் பயணபபடடைவபாது 
பனி் ரண்டை ா ம  ்வ கு ப பு ப  படி த் து க் 
்காண்டிருந்வதன். 12 முதல 15 ்வமரயிலான 
கமலஞரகளுக்கு 10 நாடகள நாடைகப பயிறசிகள 
தந்து, ஒரு குழு்வாக உரு்வாக்கிப பிறகு 
அ்வரகவளாடு ்தாடைரந்து 30 நாடகள 
பயணபபடை வ்வண்டும. இவ்்வாறு பல 
மா்வடடைஙகளில பணி ்சய்திருக்கிவறன்.

அதன் ்தாடைர்சசியாக, கலலூரிப படிபமப 
உ த றிவிடடு  ஓ ர ாண்டு  ந ா டை க ம ா டி க் 
்காண்டிருந்வதன். நாடைகப பயணத்தின்வபாதும 
இமடைபபடடை ஓய்வு நாடகளின்வபாதும நான் 
படித்த நூலகப புத்தகஙகள, ்வாசிபபின் மீது 
ஒருவிதமான ஈரபமப ஏறபடுத்தியிருந்தன.தமிழில 
ப ட டை ப ப டி ப ம ப  மு டி த் து வி ட டு ்ச 
சடடைக்கலலூரியில வசரந்து சடடைம பயின்று, ஒரு 
்வ ழ க் க றி ஞ ர ா க  வ ்வ ண் டு ம  எ ன் ற 
எண்ணத்வதாவடைவய நான் கலலூரிப படிபபில 

அடி்யடுத்து ம்வத்வதன். வநரடியாக்ச சடடைக் 
கலலூரியில வசராமல, தமிழ படித்துப பிறகு 
சடடைம என்ற சுறறல ்வழி, எபபடி என் மனதில 
விழுந்தது என்பது நிமனவில இலமல. ஆனால 
அந்த ்வழிமயப பறறிக் ்காண்டுதான் தமிழ 
இலக்கியப படிபபில வசரந்வதன். நான் பயில 
்வந்த காலத்தில தமிழ இலக்கியப படிபபு 
என்பது, மாண்வரகளின் கமடைசிப புகலிடைமாக 
இருந்தது. வ்வறு பாடைபபிரிவுகள எதுவுவம 
கிமடைக்காத நிமலயில கடடைக்கமடைசியாய்த் 
வதரந்்தடுபபவத தமிழபபடிபபு என்பதாக 
இருந்தது. ஆனால, எனக்வகா என்னுமடைய முதல 

என்பதே என மனதுக்கு நிறைவு ேரும்  
வாழக்றகைப் ்பாத்திரம்.

‘நாடகைக் கைறைஞன’
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கி.்பணார்ததி்பரணாஜணா
சநதிப்பு: பா. இளமாறன் 

வநர்காணல்

்தரி்வாகவ்வ தமிழபபடிபபு அமமந்திருந்தது. 
எனது வீடடில ஒரு ்பரிய பஞ்சாயத்து 
நடைத்தித்தான் தமிழ இலக்கியப படிபமபத் 
வதரந்்தடுக்க வ்வண்டியிருந்தது. என்னுமடைய 
அபபா ஒரு அறிவியல ஆசிரியர. எலலா அரசுப 
பளளி ஆசிரிய ர கமளயுமவப ால ,  தன் 
பிளமளகளுக்கான இலக்காக, மருத்து்வப 
படிபமபயும ்பாறியியல படிபமபயும 
தீரமானித்துத் திணிக்கும ்வரக்கத்தின் பிரதிநிதிதான் 
அ்வர. ‘்பாறியியல படிக்கும ்வாய்பமப உதறி, 

தமிழ படிக்கிவறன் என்கிறவத இந்தக் கிறுக்கு’ 
என்வற அ்வர என்மன மதிபபிடடைார . 
உண்ணாநிமலப வபாராடடைம, சத்தியாகிரகப 
வபா ர ாடடைம ,  த ாய்மாமன் ்வழியாகப 
வப்சசு்வாரத்மத எனப பல நிமலகமளக் 
கடைந்துதான் ‘வ்வண்டைா ்்வறுபபாக ’த் 
தமிழபபடிக்க என்மன அனுமதித்தார தந்மத. 
அபவபாதும கூடை, ‘எக்வகவடைா ்கடடுபவபா...’ 
என்று ்வாழத்துபபா இமசத்வத என்மன 
இளஙகமல தமிழ இலக்கியபபடிபபில 
வசரத்துவிடடைார. இதுதான் நான் தமிழப 
படிபமபத் ்தரிவு ்சய்ததன் பின்னணி.

தமிழப படிபபு உஙகளுக்குள நிகழத்திய 
மாறறஙகள என்ன?

்வாசிபபு்ச சும்வ கண்டு உளவள நுமழந்த்வன் 
தமிமழப பறறிக் ்காளள வ்வண்டியதிலமல; 
அ்வமனத் தமிழ பறறிக் ் காளளும என்பதறகு 
எனது கலவிவய சான்று. கலலூரிப படிபபின் 
முதலநாவள, வபராசிரியர டைாக்டைர பீ.மு.
அபிபுலலா (கவிஞர அபி)வின் அன்பும 
அர்வமணபபும கிமடைத்தது. எந்த அபி?

ஆம, ்மௌனத்தின் நாவுகள, அந்தர நமடை, 
என்ற ஒன்று ஆகிய ்தாகுபபுகளின் மூலம 
‘இருண்மமக் கவிஞராக’ அறியபபடுகிறாவர 
அந்த அபிதான். அ்வமரப பறறிக் ் காண்டுதான் 
நான் தமிழ இலக்கியத் துமறயில படிக்கடடுகளில 
நீராடை இறஙகிவனன். பயத்மதத் ்தளிவித்து, 
நீ்சசல கறறுக் ்காடுத்தவதாடு, நீராடைமல 
எவ்்வாறு ருசிக்க வ்வண்டும என்றும கறபித்த்வர 
அபிதான். சிஙகிஸ் ஐமாத்தவ்வின் ‘முதல 
ஆசிரியர’ நா்வலில ்வரும துய்வ்ஷமனப 
வபான்ற்வர அபி. ஓராண்டுதான் அ்வர எனக்கு 
ஆசிரியராக அமமந்தார. ஆனால அ்வர ஒரு 
ஆசிரியராக என்னுள ்சலுத்திய தாக்கத்தின் 
வீரியம இன்னும என் மனதில இரத்தமும 
சமதயுமாய்த் தஙகியிருக்கிறது. 

க ா ம ர க் கு டி  அ ழ க ப ப ா  அ ர சு 
கமலக்கலலூரியில நான் பயின்ற காலத்தில 
இருந்த வபராசிரியரகள ஒவ்்்வாரு்வரும ஒரு 
துமறயில வித்தகரகள. வபரா.க.காந்தி வபான்ற 
காத்திரமான ஆய்்வாளரகளிலிருந்து வபரா.சுப.
கதிவரசன் வபான்ற படடிமன்ற வப்சசாளரகள 
்வமர அஙகிருந்தாரகள. அ்வரகளதான் என்மன்ச 
்சதுக்கினாரகள. கவிமத, கடடுமர, வப்சசு என 
அமனத்துப வபாடடிகளிலும பரிசுகமளத் 
தடடி ்வந்து்காண்டிருந்வதன். மாநில 
அளவிலான கடடுமரபவபாடடியில பரிசு்பறறு 
அகில இந்திய அளவிலான வபாடடியிலும 
்்வறறி்பறறு, அன்மறய இந்தியப பிரதமர 
மாண்புமிகு நரசிமமராவ் அ்வரகளிடைமிருந்து 
‘சத்ப்வான’ விருமதப ்பறறவபாது நான் 
முதலாமாண்டு மாண்வன். இந்திய மாண்வர 
ச ங க ம  ( எ ஸ் . எஃ ப . ஐ ) யி ன்  க ள ்ச 
்சயலபாடடைாளனாக உயிரபவபாடு இயஙகிக் 
்க ாண்டிருந்த  க ாலம  அது .  ச ா திய 
வமடடிமமத்தனம கரடுதடடிப வபாயிருந்த 

என்பதே என மனதுக்கு நிறைவு ேரும்  
வாழக்றகைப் ்பாத்திரம்.

‘நாடகைக் கைறைஞன’
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்தன்னகப பகுதியில, கலவி ்வளாகஙகளில 
ச ா தி ய ா தி க் க த் து க் கு  எ தி ர ா க 
ஒடுக்கபபடடை்வரகவளாடு உறுதியாகக் களத்தில 
நிறகக் கறபித்து எஙகமள ்வளரத்்தடுத்தது 
எஸ்.எஃப.ஐ. கலலூரித் வதரதமல்யாடடி 
நடைந்த கல்வரத்தில, மண்மடை பிளக்கபபடடு 
உயிருக்கு ஆபத்தான நிமலயிலிருந்த ஒரு 
ஒடுக்கபபடடை மாண்வமர இரத்தம ்வழிய 
்வ ழி ய  ம டி யி ல  கி டை த் தி க் ் க ாண் டு 
க ாம ர க்குடியிலிரு ந்து  மதும ர  அ ர சு 
மருத்து்வமமனயில ் காண்டு ்வந்து வசரத்வதாம 
நானும ் சாரணம என்னும மற்றாரு நண்பரும. 
மூமளயில இரத்தம உமறந்த நிமலயில 
ஆபத்தான அறும்வ்ச சிகி்சமசமயத் தாண்டிப 
பிறகு, கலலூரி மாறறலாகிப வபாய்விடடை அந்த 
மாண்வர, இபவபாது புதுக்வகாடமடை அரசு 
கலலூரியில வபராசிரியர. இந்த வகாவிட - 19 
காலத்தில எபபடிவயா எனது அமலவபசி 
எண்மணப ்பறறு அ்வர உமரயாடினார. 
இ ம டை யி ல  2 5  ஆ ண் டு க் க ா ல ம 
உருண்வடைாடிவிடடைது. ்நகிழ்சசியமடைந்த 
அ்வரிடைம ்சான்வனன். ‘இந்திய மாண்வர 
சஙகத்துக்கு (எஸ்.எஃப.ஐ) நன்றி ் சாலலுஙகள. 

அதுகூடைத் வதம்வயிலமல; ஏ்னன்றால 
அவ்்வாறு ஒடுக்கபபடுவ்வாருடைன் உறுதியாகக் 
களத்தில நிறபது தன் கடைமம என்று கருது்வது 
எஸ்.எஃப.ஐ’ என்வறன். கலவி, வபாடடிகள, 
உம ர ய ர ங க ங கள ,  க ரு த் த ர ங க ங கள , 
சிறுபத்திரிக்மககள என ஒரு காலூன்றி நின்ற 
வ்வமள, வபாராடடைம, மறியல, தடியடி, 
உண்டியல ்வசூல ஆகிய்வறறிலும மறு காமல 
அழுத்தமாக ஊன்றி நின்வறன்.

த ன் ன ம பி க் ம க ம ய யு ம  எ ம த யு ம 
எதிர்காளளும துணி்சசமலயும தமிழபபடிபபு 
எனக்குத் தந்தது என்றுதான் ்சாலலத் 
வதான்றுகிறது.

ஒரு ஆய்்வாளராக நீஙகள ் சய்திருக்கக்கூடிய 
பணி உஙகளுக்கு மனநிமறவு தந்துளளதா?

வீரவசாழியத்தில ஒரு அம்வயடைக்கப பாடைல 
இருக்கிறது. ‘அகத்தியன், ்தாலகாபபியன் 
வபான்ற ்வலலூறுகளும ்பரும பறம்வகளும 
பறந்த இந்த ்வானத்தில நானும ஒரு ஈயாகப 
பறக்கிவறன்’ என்று ்சாலகிறார புத்தமித்திரர 
என்னும இலக்கணி.
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் ப ரு ம  ் ப ரு ம  அறிஞ ர க ள ா கி ய 
்வலலூறுகளும ராஜாளிப பறம்வகளும 
மணிபபுறாக்களும பறந்த இந்த ஆய்வு 
்வ ா ன த் தி ல  சி று  ஈ ய ா க  ந ா னு ம 
பறந்து்காண்டிருக்கிவறன், அவ்்வளவ்வ.
இலக்கிய விமரசனத்துமற, நிகழத்துகமலத்துமற 
ஆய்வுகள, சமூகவியல ஆய்வுகள என சில 
துமறகமளத் வதரந்்தடுத்து இயஙகிக் 
்காண்டிருக்கிவறன். சமூக ்வரலாறறில 
தனிநபரகளின் ்வகிபாகத்மத மதிபபீடு ் சய்யும 
வநாக்கிலான, ‘பாரதி - கடைந்த நூறறாண்டுக் 
கவிஞன் பறறிய மதிபபீடு’, தமிழநாடடின் 
திராவிடை ்மாழி அரசியமல விமரசிக்கும, 
‘தமிழ ்மாழி அரசியல’, இமச நாடைகத் 
துமறயில அதன் ் சல்நறிமயத் ் தாகுத்துமரத்த 
‘காயாத கானகத்வத..’ ஆகியம்வ தமிழகூறு 
நலலுலகில க்வனம ் பறற என்னுமடைய ஆய்வு 
நூலகள.

நிகழத்துகமலத்துமற சாரந்த ஆய்வுகமள 
முன்்னடுத்து்ச ் சலகிற வபாதிலும, இலக்கியத் 
துமற சாரந்த ஆய்வுகள இபவபாதும எனது 
விருபபத்துமறதான். தமிழ ஆய்வுத்துமறயின் 
எனது குறுக்கீடுகள, மாரக்சிய ஆய்வு ்நறி 
சாரந்தம்வ; எனது முன்வனாடிகளான மாரக்சிய 
ஆய்்வ ாள ர களின் தடைம  ப றறியம்வ . 
இபபயணத்தில இன்னும ்நடுந்தூரம நான் 
பயணபபடை வ்வண்டும. இபபயணத்தில நான் 
எ டு த் து  ம ்வ த் து ளள  சி ற ற டி க மள த் 
திருமபிபபாரத்து ‘தன்மனத் தருக்குறும’ 
மயக்கம எனக்கு இலமல. உண்மமயில 
தமிழாய்வுப புலத்தில மாரக்சிய வகாடபாடடு 
்்வளி்சசத்தில ஆய்வுகமள முன்்னடுக்கும 
இமளஞ ர கமள  உ ற ச ா க ப படு த் த வும 
அ்வரகவளாடு தத்து்வாரத்த இணக்கத்வதாடு 
இமணந்து பயணபபடைவுவம நான் விமழகிவறன். 
நி்சசயம பயணபபடுவ்வன்.

பாரதி மீது உஙகளுக்கான பறறு எபபடி 
ஏறபடடைது? 

‘தமிழ இலக்கியப படிபபுக்கு என்மன 
அமழத்து ்வந்த்வன் பாரதி’ என்று நான் 
்சால்வதுண்டு.  முதன்முதலாக இந்த 
்வாக்கியத்மத நான் ்சான்னவபாது இளநிமல 
மூன்றாமாண்டு மாண்வன். ‘பாரதியார 
கவிமதகள’ நூல என்மனப வபான்ற மாண்வரகள 

்வாஙகும சக்திக்கு அபபாறபடடைதாக இருக்கும 
என்று கருதி, முழுக்கவிமதகமளயும நூலகத்தில 
அமரந்து ஒரு வநாடடுபபுத்தகம முழு்வதுமாக 
எழுதியிருக்கிவறன். அபவபாது நான் பளளி 
மாண்வன். 

பாரதி கவிமதகமள உரத்துப படித்தல, 
பாரதி பாடைலகமளப பாடுதல என அ்வவனாடு 
நான் ்தாடைரந்து பயணபபடடு ்வந்வதன். 
பாரதிவயாடு ்தாடைரபுமடைய, அ்வன் காலடி்ச 
சு்வடு படடை இடைம என்று அறியபபடடை 
அத்தமன இடைஙகளுக்கும வபாயிருக்கிவறன். 
எடடையபுரம, கமடையம, புது்சவசரி, காமரக்குடி, 
திரு்வலலிக்வகணி, காசி, கலகத்தா, கருஙகல 
பாமளயம, கடைலூர என பாரதியின் காலடி 
படடை அந்த இடைஙகளுக்கு்ச ் சன்றவபாது நான் 
அமடைந்த மனக் கிளர்சசிமய எளிதில 
்சாலலிவிடை முடியாது. அந்த அனுப்வஙகமளத் 
்தாகுத்து, ‘பாரதியின் அடி்சசு்வடடில...’ 
என்னும நூலிமன இபவபாது எழுதிக் 
்காண்டிருக்கிவறன்.

ஆய்்வாளராக இருந்த வபாது பாரதியார 
குறித்து நீஙகள எழுதிய நூல தமிழ்சசூழலில 
ஏறபடுத்திய தாக்கம என்ன?

எனது முதல நூல ‘பாரதி - கடைந்த 
நூறறாண்டுக் கவிஞன் பறறிய மதிபபீடு’. 
வபராசிரியர காரத்திவகசு சி்வத்தமபி அ்வரகளின் 
அணிந்துமரவயாடு ்்வளி்வந்தது. இபவபாது 
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நியூ ்சஞ்சுரி புத்தக நிறு்வனம இந்நூமல 
மறுபதிபபு ் சய்து ் ்வளியிடடுளளது. பாரதிமய 
இந்துத்து்வ்ச சிமிழுக்குள அடைக்கும அநீதிக்கு 
எதிரான ஒரு மாரக்சியக் குரவல எனது நூல. 
பாரதியிடைம சறுக்கலகள இலலாமல இலமல; 
அ்சசறுக்கலகமள அ்வனது சமகாலத்தின் 
இழுவிமசயில தாக்குபபிடித்து அழுத்தமாகக் 
க ாலூன்றி நிறகும ஒரு்வனது சிறுசிறு 
தடுமாறறஙகவள. அத்தடுமாறறஙகவள அ்வமனப 
புறந்தளளிவிடும தரமன்று. 

பாரதிமய ்வாரிக் ்காண்டுவபாய்ப 
பாரபபனியத்திடைம ்காடுபபதில யாருக்கு 
லாபம? பாரதிவயாடு பத்தாண்டுகள ்வாழந்த 
எம வதசிய இனத்தின் ் பருஙகவிஞன் மகாகவி 
பாரதிதாசன்தான் பாரதிக்கான வகடையம. 
பாரதியின் மமறவுக்குப பிந்மதய அ்வதூறுகமள, 
்வசவுகமள இந்த எஃகுக் வகடையவம தடுத்து 
்வந்தது. புதிய கருத்தியலகளின் ்்வளி்சசத்தில 
பாரதி வபான்ற ஒரு ்பருஙகவிஞமன 
விமரசிக்கலாம; மதிபபிடைலாம. ஆனால 
கால்்வளிக்கு ்்வளிவய இழுத்து்வந்து 
அ்வமனத் தூக்கில வபாடு்வது அநியாயம. 
மாரக்சியம ‘்வரலாறறு இயஙகியல வநாக்கில 
அதன் அமசவியக்கத்தில தனி நபரகளின் 
்வகிபாகத்மத எவ்்வாறு மதிபபிடு்வது’ என்பதறகு 
மிக்ச சரியான அளவுவகால. நான் அந்த 
அளவுவகாமல ம்வத்துத்தான் அளந்வதன். 
எலலா அளவீடுகமளயும தாண்டி, பாரதி என் 
இனத்தின் உமழக்கும மக்களின் உறற 
வதாழனாகவ்வ நின்றான். அமதத்தான் இந்த 
நூலில அமடையாளபபடுத்திவனன்.

ஆதரம்வயும எதிரபமபயும ஒருஙவக 
சமபாதித்த நூல அது. தமிழநாடு முறவபாக்கு 
எழுத்தாளர கமலஞரகள சஙகம (தமுஎகச) 
2003 ஆம ஆண்டில மதிமாறனின் ‘பாரதி’ய 
ஜனதா பாரடடி, கி.பாரத்திபராஜாவின் ‘பாரதி 
- கடைந்த நூறறாண்டுக் கவிஞன் பறறிய 
மதிபபீடு’, பாரதி புத்திரனின் ‘தமபி நான் ஏது 
்சய்வ்வனடைா’, ந.ரவீந்திரனின் ‘பாரதியின் 
்மய்ஞ்ஞானம’ ஆகிய நான்கு நூலகளுக்குமான 
ஒரு விமரசனக்கூடடைத்மதத் திரு்வலலிக்வகணி 
பாரதியார இலலத்தில நடைத்தியது. கமல 
இலக்கியப ்பருமன்றம வதாழர மணிமுடி 
அ்வரகளின் முன்முயறசியால, ‘பாரத்திபராஜாவும 

மதிமாறனும’ என்ற தமலபபிவலவய ஒரு 
விமரசன அரஙமக நடைத்தியது. இடைதுசாரி 
அரஙகுக்கு ் ்வளிவய இருபப்வரகளால நாஙகள 
‘பாரதி மபத்தியஙகள’ என்று நாஙகள 
்வமசபாடைபபடவடைாம. இம்வ்யலலாம 
இந்நூலின் தாக்கஙகள.

உஙகளின் நாடைகப பயணம குறித்து்ச 
்சாலலுஙகள?

‘கண்ணில ஊறும தண்ணீர மண்ணில 
ஊறாத’ கரு்வக்காடடு பூமி எனது ்சாந்த 
ஊராகிய இராமநாநபுரம மா்வடடைம, 
திரு்வாடைாமன ்வடடைம, ்பரு்வாக்வகாடமடை. 
்வறண்டுவபான என் நிலத்மதத் தன் இமச 
மமழயால நமனத்தாரகள த்வத்திரு சஙகரதாஸ் 
சு்வாமிகளின் அடி்யாறறிய இமச நாடைகக் 
கமலஞரகள.

அ்வரகள மீதான ஈரபபுத்தான் என்மன 
நாடைகக் களத்திறகுக் ்காண்டு ்வந்தது. 
அறி்்வாளி இயக்கத்தின் வீதி நாடைகம ்வழியாக, 
கலலூரிப படிபமப ஓராண்டு உதறித்தளளும 
அளவு க் கு  ந ா டை க ம  என்மன த்  தன் 
சுழிவயாடடைத்தில சிக்கம்வத்திருந்தது . 
்சன்மனப பலகமலக்கழக முதுகமலபபடிபபில 
எனது வபராசிரியர வீ.அரசு அ்வரகளின் 
்வழியாக ,  அ .மஙமக அ்வரகளுமடைய 
ந ா டை க ங களில  ந டி க ர ா க வு ம  உ தவி 
்நறியாளுனராகவும பணி புரிந்வதன். நான் 
் ச ய் த  ஒ ரு  க ள  ஆய்வு ப  ப திம்வ 
அடிபபமடையாகக் ்காண்டு, ‘்்வளளாவி’ 
என்ற நாடைகத்மத இயக்கினார வபராசிரியர 
அ.மஙமக. பிரசன்னா ராமசாமி, ஞாநி 
ஆகிவயாரின் பல நாடைகத் தயாரிபபுகளில 
பஙவகறகும ்வாய்பபுக் கிமடைத்தமத இபவபாதும 
்நகிழ்சசிவயாடு நிமனத்துப பாரக்கிவறன். என் 
ந ா டை க ப  ப யணத்ம த த்  ் த ா டை ர ந் து 
உறுதிபபடுத்திய்வரகள அ்வரகள. வதசிய 
நாடைகப பளளியின் நடிபபுப பயிறசிபபடடைமற, 
நாடைக எழுத்துப பயிறசிபபடடைமற, புரிமச 
்தருக்கூத்துப பயிறசி, இமச நாடைகஙகவளாடு 
உற்வாடைல என மரபு, நவீனம இரண்டிலும 
பயணபபடும ்வாய்பபிமனப ்பறவறன்.
வ ப ர ா சி ரி ய ர  வ ச . இ ர ா ம ா னு ஜ ம , 
வக.ஏ.குணவசகரன், வபரா.இரா.ராஜூ, 
வபரா.்வ.ஆறுமுகம, வக.எஸ்.கருணாபிரசாத், 
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ச.முருகபூபதி ஆகிவயாவராடு பணி ்சய்யக் 
கிமடைத்த ்வாய்பபு இன்னும நாடைகக்களத்தில 
என்மன்ச ்சதுக்கிக் ்காளள உதவியது. நான் 
பணி ் சய்யக்கூடிய திருபபத்தூர தூய ் நஞ்சக் 
கலலூரியில ‘மாறறு நாடைக இயக்கம’ என்ற 
அமமபமப உரு்வாக்கிக் கடைந்த பதிவனழு 
ஆண்டுகளாக நாடைகத் தயாரிபபுகள, நாடைக 
அளிக்மககள, பயிறசிபபடடைமறகள, நாடைக 
விழாக்கள என்று ்சயலபடடு ்வருகிவறன்.பல 
நூறறுக்கணக்கான மாண்வரகளுக்கு நாடைகப 
பயிறசியளித்து ்வருகிறது எமது அமமபபு. 
தமிழகம முழு்வதிலிருந்தும மாண்வரகள 
உறசாகத்வதாடு பஙவகறகிறாரகள. இருபதுக்கும 
வமறபடடை முழுநீள நாடைகஙகமள ் நறியாளுமக 
்சய்திருக்கிவறன். ்மாழியாக்க நாடைகஙகள, 
தமிழத் தழு்வலகள, வநரடித் தமிழப பமடைபபுகள 
இ்வறவறாடு நான் எழுதிய நாடைகஙகளும 
இ்வறறுள அடைக்கம.

உஙகள நாடைகப பயணம இஙகு ஏறபடுத்திய 
அமசவியக்கம என்ன?

நான் எழுதிய ‘்நடுமபயணம’ உளளிடடை 
சில ந ாடைகஙகள ,  சில கலலூரிகளின் 
பாடைத்திடடைத்தில இடைம்பறறிருக்கிறது. வகரள 
அரசின் கலலூரிப பாடைத்திடடைத்தில எனது 
‘திறக்கபபடடை புதிய ்வாசலகள’ என்னும 
ந ா டை க க்  க ட டு ம ர த்  ் த ா கு ப பு 
ம்வக்கபபடடிருக்கிறது.

கலலூரிக்கு ்்வளிவய ்சயலபடு்வதறகாக 
களமாக ‘நாடைக சாமல’ என்ற அமமபமப 
உரு்வாக்கி, என்னிடைம நாடைகம பயின்ற 
மாண்வரகள, நண்பரகவளாடு ்சயலபடடு 
்வருகிவறன். திருபபத்தூமர மமயமாகக் 
்காண்டை நாடைக இயக்கத்துக்காக, இரண்டு 
ஏக்கர பரபபளவிளான நாடைக நிலத்தில சிறு 
கடடிடைத்வதாடு பயிறசிகமளத் ்தாடைரந்து 
்வருகிவறாம . சிறிய பயிறசி அரஙகம , 
நிகழத்தரஙகம ஆகியம்வ எமது கனவு. 
்வருஙகாலத்தில அது சாத்தியமாகும என்பது 
எனது நமபிக்மக.‘்வளாக அரஙகு’ என்னும 
கருத்துரு்வத்தில திருபபத்தூர தூய ்நஞ்சக் 
கலலூரியின் ்சயலபாடுகள முக்கியமானம்வ. 
ஒரு கலவி நிறு்வனத்தின் ்வளாகத்தில 
ஆசிரியரகளும மாண்வரகளும இமணந்து 
்சயலபடும ஒரு களமாக எமது நாடைகக் களம 
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இருக்கிறது. இஙகு ஆசிரியர-மாண்வர-நிர்வாகம 
என்ற அதிகாரப படிநிமல தகரத்்தறியபபடடு 
ஒரு ஜனநாயக நடை்வடிக்மகயாக நாடைகம 
மலரகிறது. மாண்வரகள, எமது ஊரப 
்பாதுமக்கள என்று மடடுமலலாமல, தமிழகம 
மடடுமலலாமல தமிழகூறு நலலுலகத்தின் பிற 
பகுதிகளுக்கும நாடைகத்வதாடு பயணபபடுகிறது 
எமது குழு. முமமப, திரு்வனந்தபுரம, ்டைலலி 
மடடுமலலாது இலண்டைன் வபான்ற உலக 
நாடுகளுக்கும தமிழ நாடைகஙகமளக் ்காண்டு 
்சன்றிருக்கிவறாம. 

ந ா டை க க்  க ள த் ம த  நீ ங க ள  எ ந் த 
வ ந ா க் க த் தி ற க ா க த்  ் த ா டை ர ந் து 
முன்்னடுக்கவ்வண்டும என்று நிமனக்கிறீரகள?

கமலகள, மனித சமூகத்தின் கூடடுப 
பிமணபமப இன்னும உறுதிபபடுத்து்வன; 
ம னி த ா ய ப  பண் பு க ம ள  கி ள ர த் தி , 
வமலதளத்திறகுக் ் காண்டு ்வரு்வன; தன்மனயும 
தன்மன்ச  சு றறியுளள  பு றவுலமகயும 
உ ண ர வு ப பூ ர ்வ ம ா க  உ ள ்வ ா ங கி க் 
்காளளு்வதறகுத் துமண ்சய்்வன.

இந்த அடிபபமடைகமளக் கமலகளில 
ஒன்றாகிய நாடைகமும ்சய்கிறது என்பவத 
அதில நான் ்தாடைரந்து ஈடுபடைக் காரணம. 
ஒரு வதசிய இனத்தின் அமடையாளமாகத் 
திகழ்வன ்மாழி, கமல, இலக்கியம ஆகியன. 
எனது தமிழவதசிய இனத்தின் மிக முக்கியமான 
அமடையாளஙகள எமது நிகழத்துகமலகள. 
அ்வறறுக்கு நீண்டை ்நடிய கால ்வரலாறறு்ச 
்சழுமம உண்டு. ‘கூத்து’ என்ற ்சால 
குமறந்தபடசம மூ்வாயிரம ஆண்டுப பழமம 
உமடையது. நிகழத்து கமலகமளப ் பாறுத்த்வமர 
்சால என்பது ்்வறும ்சாலலன்று; அது 
்சயல .  இன்மறய கூத்தனின் காலில 
கடடைபபடடை சலஙமகயின் ஒலிகள, மூ்வாயிரம 
ஆண்டுகளாக என் மண்ணில நிலம வதாயத்வதாய 
ஆடிய கமலஞனின் ்வழியாக, எம மண்ணுக்குள 
விமதக்கபபடடைம்வ. முகவீமண, மத்தளம, 
ஆரவமானியம, தாளம ஆகிய கருவிகளின் 
கூடவடைாமச, கூத்தனின் குரவலாமச, அ்வனது 
காலடி அடைவுகள ்வழியாக நான் மூ்வாயிரமாண்டு 
என் மரபு ்வழியில நமடை பயிலுகிவறன். 
இன்மறக்கு நான் வதரந்்தடுத்துளள நவீன 
நாடைகம என்னும ்வடி்வம, என் மரபிலிருந்து 

்வாரிக்்காண்டு்வரபபடடை ்வளத்தின் திரடசி 
என்பமத நான் உறுதியாக நமபுகிவறன். எனது 
கமலகள எனக்கு ்வழஙகிய அனுப்வஙகமள, 
உறசாகத்மத, குதூகலத்மத, ் மன்னுணரவுகமள 
எனது சக மனிதனுக்குக் கடைத்து்வது என்னுமடைய 
கடைமம. அந்தக் கடைமமயின்பாறபடவடை நான் 
கமலஞனாக ஆடுகளத்தில நிறகிவறன். என் 
நாடைக முன்வனாடிகளும தன் ்வாழநா்ளலலாம 
இக்கடைமமமய முன்னிறுத்தி இயஙகினாரகள. 
அ்வரகளுமடைய இயக்கத்தின் உந்துவிமசத் 
்தாடைர்சசிதான் நான். அந்தத் ்தாடைர்சசியின் 
பலவ்வறு அமசவியக்கமதான் எனது சமகாலக் 
கமலஞரகள.

மனிதகுல ்வரலாறறில ்வரக்கம வதான்றிப 
பிளவுபடடைவபாவத நிகழத்துகமலகளும ்வரக்க 
அடிபபமடையில பிளவுபடடைன. தமிழ மரபில 
‘வ்வத்தியல, ்பாதுவியல’ என்ற ்சாறபதம 
இமதவய சுடடுகிறது. உமழக்கும மக்களின் 
கமலகமள அ்வரகளின் விடுதமலக்கான 
ஆயுதமாக ஏந்து்வது என்பவத எமது அரஙக்ச 
்சயலபாடடின் அடிபபமடை வநாக்கம. 
‘மக்களின் உமழபமப்யலலாம மமறத்து 
ம்வத்த ஒருசிலர, ்பாக்கி்ஷஙகளில கிடைந்து 
புரளுவ்வார, உமழபப்வனின் பஙமகக் ் காடுக்க 
மறுபவபார...’ முதுகு ் சாறி்வதறகான கருவியாக 
எனது அரஙகத்மதத் தாமர ்வாரக்க நான் 
ஒருவபாதும சமமதிக்க மாடவடைன்; எவ்்வளவு 
பலகீனபபடடிருபபினும, பித்த்்வடிபபுகளால 
விரிவுறற வசறறுபபுண்கள முமளத்த உமழக்கும 
மக்களின் காலகளுக்கு்ச ்சருபபாக்கவ்வ 
எண்ணுவ்வன். இந்தப புரிதவலாடுதான் எமது 
நாடைகப பயணம நீளகிறது.

இன்மறய மாண்வத் தமலமுமறக்கு 
நாடைகஙகள குறித்த புரிதல எவ்்வாறு இருக்கிறது. 
உஙகள வநரடி அனுப்வத்திலிருந்து இமத்ச 
்சாலலலாம.

‘விமத ஒன்று வபாடை, சுமர ஒன்றா 
முமளக்கும?’ என்று ஒரு ்சால்வமடை தமிழில 
உண்டு. கடைந்த இருபது, இருபத்மதந்து 
ஆண்டுகளாக என்ன விமதத்வதாவமா அதுவ்வ 
இ ன் ம ற ய  எ ம  ம ா ண ்வ ர க ளி டை ம , 
இமளஞரகளிடைம விமள்சசலாக விமளந்து 
சரிகிறது. நடிகன் என்றாவல சினிமா நடிகன்தான்; 
க வி ஞ ன்  எ ன் ற ா வ ல  தி ம ர ப ப டை ப 
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பாடைலாசிரியன்தான்; இயக்குநன் என்றாவல 
சினிமா இயக்குநன்தான் என்று ் பாதுபபுத்தியில 
பதியபபடடுவிடடை காலபபகுதி இது. இதில, 
்தருக்கூத்து, இமச நாடைகம. நாடடைார 
நிகழத்து கமலகள, நவீன நாடைகம எலலாம 
சிறவறாமடை அலல; ் மலலிய நீரக் கசிவுதான். 
இதமன நீஙகள ‘சிறு நீரக் கசிவு’ என்று 
புரிந்து்காண்டைாலும த்வறிலமல. உண்மமயும 
அதுதான்.

நான் முன்பு ்சான்ன கமலகவளாடு நம 
சமூகம ்க ாண்டிருக்கும உறவுநிமல 
எத்தமகயது? நாடடைார நிகழத்துகமலகள, 
இன்னும மண்சாரந்த ்வழிபாடடு முமறகவளாடும 
சடைஙகுகவளாடும, வகளிக்மககவளாடும பிணந்து 
கிடைக்கின்றன. அதனால ஏவதா ்காஞ்சமா்வது 
உயிர பிமழத்துக் கிடைக்கின்றன. நமமூர 
ஆன்மீகமும பக்தியும ்வழிபாடும ‘காரபபவரட’ 
மயமாகி ்வரும சூழலில எளிய கமலகளுக்கு 
என்ன இடைம?

தன் மரபிலிருந்தும தன் வ்வரிலிருந்தும 
வ்வரடி மண்ணிலிருந்தும அந்நியபபடடிருக்கும 
எமது இமளஞரகளுக்கும மாண்வரகளுக்கும 
இந்த நிகழத்துகமலகள குறித்த புரிதல 
என்ன்வாக இருக்கும? ‘கிளு கிளு’ அமசஙகள 
மடடுவம அ்வரகளின் க்வனத்மத ஈரபபதாக 
இருக்கிறது. பலரும குறறமசாடடுகிற நாடடைார 
கமலகளில பாலியல சும்வ ‘தூக்கலு’க்குப 
ப ா ர ம ்வ ய ா ள ர க ளி ன்  பு ற க் கணி ப பு 
மவனாபா்வவம காரணம எனப பகிரஙகமாகக் 
குறறம சாடடுகிவறன். பாலியல சும்வத்தூக்கல 
குறறத்மதக் கமலஞரகளின் மீது சுமத்து்வது 
அபாண்டைம .  ‘ஊருக்கு இமளத்த்வன் 
பிளமளயார வகாயில ஆண்டி’ என்பமதபவபால. 
தமிழ்ச சமூகம சந்தித்துளள இந்த்ச சரிவு 
என்பது மிக்ச சாதாரணமானது அலல; 
இமதக்குறித்த மிகவும ஆழமான ஆய்வுகள 
வ்வண்டும. நவீன ்வளர்சசிகமள ஏறபதறகும, 
காரபபவரட மயமாகி மரமபக் மககழுவுதல 
என்பதறகும இமடையிலான பருண்மமயான 
மறறும நுண்மமயான அமசஙகள ஆய்ந்து 
்்வளிபபடுத்தபபடை வ்வண்டும. நமது கலவியும 
பண்பாடும அமடைந்துளள பண்பு ரீதியான 
மாறறத்தின் ்்வளிபபாடுகவள, இன்மறய 
இ ம ள ய  த ம ல மு ம ற க் கு ம 

நிகழத்துகமலகளுக்குமான தமலமுமற 
இமடை்்வளி. இம்வ இடடு நிரபபபபடை 
வ்வண்டும.

கலவித்துமறயில வமற்காளளபபடும 
ஆக்கபபூர்வமான மாறுதலகளில நிகழத்து 
கமலகளுக்கு உரிய இடைம ்வழஙகபபடை 
வ்வண்டும. நாம இபபடி மாறறுகமளக் 
குறித்து்ச சிந்தித்துக் ்காண்டிருக்கும 
வ்வமளயில, ‘்காடுத்த்வவன எடுத்துக் 
்காண்டைாண்டி மாவன...’ என்கிற கமதயாக 
‘புதிய வதசியக் கலவிக் ்காளமக’ என்ற 
்பயரில இருபபதும பறிவபாகும அ்வலம 
அரஙவகறிக் ் காண்டிருக்கிறது. கடைந்த இருபது 
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ஆண்டுகளாக மாண்வரகள, இமளஞரகள 
மத்தியில நாடைகப பணிகமள்ச ்சய்ப்வன் 
என்கிற முமறயில ் சாலகிவறன்... இக்கமலகளில 
ஈடுபடும தயக்கத்மதத் தகரத்து அ்வரகமளக் 
்காண்டு்வந்து ஈடுபடுத்தியவபாது, அதில 
திமளத்து அ்வரகள அமடையும மகிழ்சசி 
அலாதியானதாக இருந்தது. அ்வரகள அதில 
தன்மனக் கண்டைமடைந்தாரகள; ்வாழக்மகயின் 
நுடபஙகமள உணரந்த ா ர கள ;  உறுதி 
்பறறாரகள. இமதப பரிவசாதமன முயறசிமய 
எமது நாடைக்ச ்சயலபாடடைாளரகளில பலர 
்சய்து பாரத்திருக்கிவறாம . இதமனப 
் ப ா து ம ம ப ப டு த் து ்வ த ற க ா ன 
எண்ணத்வதாடுதான் ‘கலவியில நாடைகம’ 
குறித்து, அரசுத்துமறவயாடும தனியார கலவி 
நி று ்வ ன ங க வ ள ா டு ம  உ ம ர ய ா டி க் 
்காண்டிருக்கிவறாம. கமல்ச ் சயலபாடுகளில 
நம மாண்வரகளின் ஊடைாடடைம, அ்வரகமள்ச 
்சயலூக்கமிக்க்வரகளாக உருமாறறும என்பமத 
உறுதிபடை்ச ்சாலலலாம. அதறகான ஒரு 
்பரிய  இயக்கம  நமது  பண்பாடடு 
அமமபபுகளின் ்வழியாகவும கலவித்துமற 
்வழியாகவும ்தாடைஙகபபடை வ்வண்டும.

உஙகளுமடைய இமசநாடைக ஈடுபாடு, 
இமசநாடைகம பறறிய ஆய்வுநூல ‘காயாத 

கானகத்வத…’ உரு்வான விதம பறறி்ச 
்சாலலுஙகள…

த்வத்திரு சஙகரதாஸ் சு்வாமிகளால திருத்தி 
அமமக்கபபடடு புத்்தாளி பாய்்சசபபடடை 
நாடைகவம இமசநாடைகம என்னும தனித்த 
நாடைக ்வடி்வம. தமிழகத்தின் ் தன் பகுதியாகிய 
திரு்சசி முதல திரு்நலவ்வலி ்வமரயிலான 
பகுதிகளில இன்னும திருவிழாக்களில கடடைாயம 
இடைம்பறும நிகழகமல ்வடி்வமாக அது 
இருக்கிறது. சிறு ்வயதிலிருந்து நான் பாரத்த 
்வளளி திருமணம, அரி்சசந்திர மயான காண்டைம, 
ப்வளக்்காடி, தூக்குத் தூக்கி, பாமா விஜயம, 
வீரபாண்டிய கடடை்பாமமன், ஞான சவுந்தரி, 
புனித அருளானந்தர ஆகிய நாடைகஙகளின் ்வழி 
அதன் மீது ஒரு ஈரபபு ஏறபடடிருந்தது. எஙகள 
கரிசலகாடடு, கரு்வக்காடடுப பூமியின் 
க த ா ந ா ய க ர க ள  இ ம ச ந ா டை க த் தி ன் 
ர ாஜபா ரடடுகளதான்;  கத ா ந ாயகிகள 
இ ந் ந ாடை க த் தில  ப ஙகு் பறும  ஸ்தி ரீ 
ப ா ர ட டு க ள த ா ன் .  ் ச ன் ம ன ப 
பலகமலக்கழகத்தில முதுகமலப படிபபில 
வசரும்வமர நான் இந்நாடைக்வடி்வத்தின் 
பாரம்வயாளன் மடடுவம. ்சன்மனப 
பலகமலக்கழகத்தில எஙகளுக்கு மூத்த்வரகள, 
ஆய்்வாளரகளில ஒரு ்பருமபடடைாளம 
்தருக்கூத்மதப பறறிய ஆய்வில வதாய்ந்திருந்தது. 
அ்வரகவளாடு ்தருக்கூத்துப பாரக்க 
்வடைமா்வடடைப பகுதிகளுக்கு அமலந்து 
திரிந்தவபாதுதான், நம பகுதியின் இமசநாடைகம 
பறறியும எழுதலாவம என்று எனக்குத் 
வதான்றியது. முதலாமாண்டு வகாமடை 
விடுமுமறயில ஊருக்குத் திருமபிய நான், 
அடுத்தநாவள காமரக்குடி இமசநாடைக 
சஙகத்தின் ்வாயிலில கால பதித்வதன். எந்தத் 
திடடைமும இலமல; இமச நாடைகத்மத 
முழுமமயாகப பாரபபது; அமனத்துக் 
கமலஞரகளின் நடிபமபயும உறறு வநாக்கு்வது, 
அ்வரகவளாடு உமரயாடு்வது என்ற ஒரு 
்வமரயறுக்கபபடைாத திடடைத்வதாடுதான் 
பணிமயத் ் தாடைஙகிவனன். இரண்டுமாதஙகள 
முழு ்வ து ம ா க  அ ்வ ர க வ ள ா டு  சு ற றி 
அ ம ல ந் து வி ட டு ்ச  ் ச ன் ம ன 
புறபபடடைவபாதுதான், இமசநாடைகம பறறி 
எழுது்வதறகு இந்த அடிபபமடைப பணிகள 
மடடும வபாதாது என்று வதான்றியது.
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பிறகு ஏறத்தாழ எடடு ஆண்டுகள 
இமசநாடைக ்்வளியில ்தாடைர்சசியாக 
குறுக்கும ்நடுக்குமாக அமலந்து திரிந்த 
பிறகுதான்… சில கடடுமரகமள எழுதத் 
்தாடைஙகிவனன். ஓசூரிலிருந்து வதாழர ஆத்வன் 
தீடசண்யா அபவபாது ‘புதுவிமச’ இதமழக் 
்காண்டு ்வந்த வநரம. ‘நாடைகம பறறி ஒரு 
்தாடைர எழுதுஙகவளன்’ என்று ஒரு ்வாய்பபுத் 
தந்தார. நான் எழுதிவனன். அதறகுக் கிமடைத்த 
பின்னூடடைஙகள என்மன உறசாகபபடுத்தின. 
பிறகு இன்னும சில கடடுமரகமளயும எழுதி 
இமணத்து, ‘காயாத கானகத்வத…’ என்னும 
தமலபபிலான நூலிமனக் ்காண்டு ்வந்வதன். 
இமச நாடைக்்வளியினூடைாக ஒரு பயணம’ 
என்வற இந்நூமல நான் குறிபபிடடிருந்வதன். 
சஙகரதாஸ் சு்வாமிகள, பமமல சமபந்தனார, 
பாலாமணி அமமாள, விசு்வநாத தாஸ், டி.எம.
காதர பாடசா, வக.பி.சுந்தராமபாள உளளிடடை 
அ க் க ா ல த் தி ய  க ம ல ஞ ர க வ ள ா டு , 
்பான்னமரா்வதி ஆறுமுகம, இமடை்சசியூரணி 
முருவக சன் ,  மன்னா ரகுடி க ாம ர ாஜ , 
புதுக்வகாடமடை இமளயராஜா உளளிடடை 
சமகாலத்து இமசநாடைகத்தின் மகத்தான 
கமலஞரகமளக் குறித்த கடடுமரகள இந்நூலில 
இடைம்பறறிருந்தன. இந்நூல அது்வமர முன்பு 
்்வளிபபடுத்தபபடைாத, அதிகம அறியபபடைாத 
இமச நாடைக்்வளியின் மிக முக்கியமான 
தக்வலகமளக் ்காண்டிருந்ததாகவும ்வாசிக்க்ச 
சும்வயான நமடையில எழுதபபடடிருபபதாகவும 
பலர பாராடடினர. நாடைகவியலாளர பிரளயன், 
வபராசிரியர மு.ராமசாமி, திமரக்கமலஞர 
நாசர, வபராசிரியர ச.மாடைசாமி உளளிடடை 
பலர இந்நூமல பாராடடியுமரத்தாரகள. 
எழுத்தாளர எஸ்.ராமகிருஷணன் ‘அந்த 
ஆண்டில ் ்வளி்வந்த குறிபபிடைத்தக்க நூலகளில 
காயாத கானகத்வத…யும ஒன்று’ என ஒரு 
வநரகாணலில குறிபபிடடிருந்தார.

இ ந் நூ ல  உ ரு ்வ ா க் க க்  க ா ல த் தி ல 
அக்கமலஞரகவளாடு ஏறபடடை உறவு, இன்றும 
உயிரபவபாடு நீடிக்கிறது. காமரக்குடி இமச 
ந ாடைக  ச ங க த்தில  உறுபபினர ா கவும 
புர்வலராகவும ்தாடைரகிவறன். ‘காயாத 
கானகத்வத...’ நூலின் மறுபதிபபு விமரவிவலவய 
் ்வ ளி ்வ ர  இ ரு க் கி ற து .  இ ந் நூ லி ன் 
இரண்டைாமபாகமும தயாராகிவிடடைது. 

இ ர ண் டு ம  ஒ ன் ற ா க வ ்வ 
்்வளியிடைபபடைவிருக்கின்றன.

க ல லூ ரி ப  வ ப ர ா சி ரி ய ர ா க ப 
பணியிலிருக்குமவபாவத ்தருக்கூத்மதயும 
முமறயாகக் கறறு ஆடினீரகள அலல்வா? அந்த 
அனுப்வம எபபடி இருந்தது?

மிக மிக்ச சும்வயான அனுப்வம அது.. 
்தருக்கூத்து என்றால என்ன்்வன்வற 
அறியபபடைாத தமிழகத்தின் ் தன் பகுதியிலிருந்து 
்வந்திருந்தாலும, பலகமலக்கழக நாடகளிவலவய 
்தருக்கூத்மதக் கண்டு அதில ஈரக்கபபடவடைன்.
பலகமலயில பயிலும நாடகளிவலவய புரிமச 
கமலமாமணி கண்ணபபத் தமபிரான் 
அ ்வ ர க ளி ன்  கூ த் தி ம ன ப  ப ல மும ற 
கண்டிருக்கிவறன். தமபிரான் அ்வரகளிடைம 
மரியாமத கலந்த அ்சச உணரவ்வ மிகுந்திருந்தது 
எனக்கு. கலலூரியில உதவிப வபராசிரியராகப 
பணிவயறற பிறகு, பிரபஞ்சனின் ‘முடமடை’ 
நாடைகத்மத நிகழத்திவனன். இரண்டைா்வது 
நாடைகமாக எஸ்.எம.ஏ.ராமின் ஆபுத்திரன் 
கமதமயத் ்தாடைரந்து மூன்று நாடகள 
நிகழத்துமவபாது முதலநாளில தமபிரானின் 
மரண்ச்சய்தி ்வந்து வசரந்தது. அ்வருக்கு 
அஞ்சலி ்சலுத்தி நாடைக நிகழம்வத் 
்தாடைஙகிவனன் .  பிறகு ,  கண்ணபபத் 
தமபிரானின் புதல்வர, கமலமாமணி டைாக்டைர 
புரிமச சமபந்தத் தமபிரானிடைம ் தருக்கூத்துப 
பயின்வறன். மூன்று மாதஙகள புரிமசயில 
பயிறசி நடைந்தது. அடிபபமடைப பயிறசிகமள 
நிமறவு ் சய்து ‘அனுமன் தூது’ ் தருக்கூத்மத 
புரிமசயில அரஙவகறறிவனாம. இக்கூத்து 
நிகழவில ‘அனுமனாக’ வ்வடைஙகடடிக் 
கூத்தாடிவனன் நான். வதசிய நாடைகப பளளி 
உளளிடடை நிறு்வனஙகளிடைமிருந்தும நவீன 
நாடைக விறபன்னரகளிடைமிருந்தும நான் ்பறற 
நடிபபுப பயிறசிகள யாவும ்தருக்கூத்துப 
பயிறசிக்கு முன் ஈடு்காடுக்க முடியவிலமல. 
கூத்தரகளின் ்வன்மமமயயும வமதமமமயயும 
நான் தரிசித்து வியந்வதன் என்றுதான் ்சாலல 
வ்வண்டும. சுறுசுறு்்வன அடித்து நகரத்தினார 
என் ஆசிரியர தமபிரான் அ்வரகள. 

புரிமசயில அரஙவகறறம என்றவபாவத, 
மனதில அ்சசம எழுந்தது .  ்காஞ்சம 
நடுக்கமாகக்கூடை இருந்தது .  புரிமசப 
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பாரம்வயாளரகள ஏறத்தாழ ஐந்தாறு 
தமலமுமறயாகக் கூத்துப பாரபப்வரகள. 
்தருக்கூத்தின் பாடைலகள அத்துபபடியான 
பாரம்வயாளரகள அ்வரகளில மிகுதி. 

சரியாக அடைவுகள வபாடடு ஆடைாத 
கூத்தமன, ‘என்ன ஆடடைம ஆடுறான்... ்சத்த 
ஆடடைம...’ என்று ஏசு்வமத நாவன வநரில 
ப ா ர த் தி ரு க் கி வ ற ன் .  அ ப படி ப படடை 
பாரம்வயாளரகளின் மத்தியில அரஙவகறு்வது 
என்றால சுமமா்வா? 

ஒரு்வழியாய்்ச சமாளித்து மூன்றமர 
மணிவநரத் ்தருக்கூத்மத ஆடி முடித்வதன். 
மறுநாள புரிமசப ்பரிய்வரகள சிலர எஙகள 
்வாத்தியாரிடைம ்சான்னாரகளாம, ‘அனுமன் 
ஆடின மபயன் நலலாவ்வ ஆடினான்’ என்று. 
எனது ‘்நடுமபயணம’ என்னும நாடைகத்தில 
ஜவ்்வாதுமமல ் நலலி்வாசல நாடடுப பகுதியின் 
கூத்மதப பயன்படுத்தியிருக்கிவறன். தறவபாது 
ஜவ்்வாதுமமலயின் புஙகமபடடு நாடு, 
சின்ன்வடடைானூமர்ச வசரந்த ஒரு ் தருக்கூத்துக் 
குழுவ்வாடு இமணந்து சில பணிகமள 
முன்்னடுத்து ்வருகிவறன்.

வபராசிரியர கா.சி்வத்தமபி அ்வரகவளாடு 
உஙகளுக்கு இருந்த ஆசிரியர மாண்வர உறவு 
குறித்து்ச ்சாலலலாம.

மாரக்சிய அறிஞர ஜாரஜ தாமசனின் 
மாண்வராகிய வபராசிரியர காரத்திவகசு 
சி்வத்தமபி, ்சன்மன உலகத் தமிழாராய்்சசி 
நிறு்வனத்திறகு ்வருமகதரு வபராசிரியராகப 
பணி் ச ய்ய  ்வ ந் த வ ப ா து ,  அ்வரு க்கு 
உதவியாளராகப பணிபுரியும வபறு்பறவறன். 
வபரா.வீ.அரசு அ்வரகளும முமன்வர இராமர 
இளஙவகா ஐயா அ்வரகளும இந்த ்வாய்பபிமன 
எனக்கு ஏறபடுத்தித் தந்தாரகள. வபராசிரியர 
்சாலல்ச ்சாலல எழுதுமபணிதான் எனக்கு. 
ஆனால விமரவிவலவய அ்வருமடைய அன்மபப 
்பறறு அ்வருமடைய ‘்பறா மகனாக’ ஆகிப 
வபாவனன். கனத்த சரீரத்வதாடு அ்வர 
மலலுக்கடடிக் ்காண்டிருந்தவபாதும, அந்த்ச 
சரீரத்தில பல வநாய்கவளாடு அ்வர வபாராடிக் 
்காண்டிருந்த வபாதும, இமடையறாது படித்துக் 
்காண்டிருந்தார. தமிழில ்வரும புதிய 
ப ம டை ப பு க ம ள யு ம  ஆ ய் வு க ம ள யு ம 
உடைனுக்குடைன்  படித்துவிடும  த ா க ம 
்காண்டிருந்தார. அதனால எபவபாதும அ்வர 
தறகாலத்துக்கான ஆய்்வாளராகவ்வ இருந்தார. 
நடைக்க இயலாமல சரக்கர நாறகாலியில 
அமரந்து பயணபபடை வ்வண்டிய நிமலயில, 
்சன்மன விமான நிமலயத்தில, ்காழுமபு 
விமானத்தின் படிக்கடடு்வமர ்சன்று 
்வழியனுபபும சலுமகமய நான் ் பறறிருந்வதன். 
விமான நிமலய அதிகாரிகவளாடு வபசி, 
அ்வமரப பாரத்து, இ்வமரப பாரத்துக் 
கமடைசியில அனுமதி ்பறறுவிடுவ்வன். 
ஒவ்்்வாரு பயணத்திலும இமதப வபராசிரியர 
தனது சரக்கர நாறகாலியில அமரந்தபடி 
ப ா ர த்து  ரசித்துக்  ்க ாண்டிருபப ா ர . 
அனுமதிக்கபபடடை அளவுக்கு வமல பல 
ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் கடடைணம ் சலுத்தி, 
நூலகமள அ்வர இஙகிருந்து ்காண்டு 
்சல்வார.

கடடுமரகமள அ்வர ்சாலல்ச ்சாலல 
நான் எழுதுவ்வன். தனது ஆய்வுக் கடடுமரகளில 
அ்வ ர  ் க ாண்டு நிறுத்தும  த ர க் க ம 
வியபபளிக்கும. மாரக்சிய முமறயியமல மிகவும 
நுடபமாகப பயன்படுத்தும திறன் அ்வரிடைம 
இருந்தது; அதனாலதான் சஙக இலக்கியஙகளின் 
மீதும அ்வர புதிய ்்வளி்சசஙகமளப பாய்்சச 
முடிந்தது. சாராமசத்தில மாரக்சியத்மத 
மறுக்கும புதிய வகாடபாடுகமளயும அ்வர 
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ஆழக் கறறிருந்தார. அ்வறறின்மீது அ்வர 
ஒவ்்வாமம ்காண்டிருக்கவிலமல. புதிய 
வகாடபாடுகளின் விமரசனத்மத, எவ்்வாறு 
மாரக்சியத்மத்ச ்சழுமமபபடுத்திக்்காளளப 
பயன்படுத்தமுடியும என்பதிவலவய அ்வர 
கருத்தாயிருந்தார. இத்தன்மமயால அ்வர 
இருதரபபாரின் ்வசவுகமளயும சுமக்க 
வ்வண்டிய்வரானார.

எழுதும தருணஙகளில சறவற இமடைநிறுத்தி, 
உமரயாடு்வார .  அ்வருமடைய கருத்மத 
மறுத்துமரக்க ்வாய்பபளிபபார; மறுத்துமரக்க 
உறசாகபபடுத்து்வார. தன் தரபபு நியாயஙகமள 
்வலியுறுத்து்வார; சிறசில வ்வமளகளில தனது 
கருத்துக்கமள மீள ்வாசித்து்ச ்சமமமப 
படுத்து்வார .  கடடுமரயின் இறுதியில 
‘இக்கடடுமரயாக்கத்தின்வபாது வி்வாதித்துக் 
கருத்துப பஙகளிபமப்ச ்சய்த ஆய்்வாளர 
கி.பாரத்திபராஜாவுக்கு நன்றி’ என்று என்மனவய 
எழுதப பணிபபார. கூ்சசத்வதாடு தயஙகி 
மறுக்கிற வ்வமளகளில, ‘இதுதானடைாபபா நீஙக 
தமிழநாடடுல விடுற பிமழ.. ஒருத்தவனாடை 
கருத்துப பஙகளிபமப அஙகீகரிக்கனுமடைாபபா... 
எழுதடைா...’ என்று அதடடு்வார. ஒரு மாரக்சிய 
ஆய்்வாளன் எவ்்வாறு மாரக்சிய அறிஞனாக 
மாறு்வான் என்பதறகுப வபராசிரியர கா.
சி்வத்தமபி அ்வரகவள சான்று. அ்வரகளிடைம 
உதவியாளராகப பணி்சய்யக் கிமடைத்த 
்வாய்பமப எனது ்வாழவின் ்பருமவபறுகளில 
ஒன்றாகவ்வ நான் கருதுகிவறன். 

்சன்மனப பலகமலக்கழகத் தமிழ 
இலக்கியத்துமற உஙகள ்வாழவில ஏறபடுத்திய 
தாக்கம, மாறறம என்ன?

தமிழகத்தின் ்தன் மா்வடடைமாகிய 
இராமநாதபுரத்திலிருந்து ்சன்மனக்கு ்வந்த 
என் எலமலகமள விரி்வாக்கியது ்சன்மனப 
பலகமலக்கழக தமிழ இலக்கியத்துமற. 
வபராசிரியர ்பாறவகா அ்வரகளிடைமும 
வபராசிரியர வீ.அரசு அ்வரகளிடைமும தமிழ 
பயிலக் கிமடைத்தது நல்வாய்பபு. ் சய்யுளகமளக் 
காதால வகடடை மாத்திரத்திவலவய எஙகு ‘தமள 
தடடுகிறது’ என்று ் சாலலும மரபுத்தமிழறிஞர 
்பாறவகா. கடினமான வகாடபாடுகமளயும 
எளிமமயாகப புரிய ம்வபப்வர.

வபராசிரியர வீ.அரசு, ஒரு சராசரிப 
வபராசிரியர அலலர. முதுகமல முதலாமாண்டு 
மாண்வனிடைம ்ராமிலா தாபபமரயும 
இரஃபான் ஹபீபமபயும வநாம சாமஸ்கிமயயும 
எஸ்.வி.ஆமரயும அறிமுகபபடுத்து்வார. தமிழ்ச 
சமூக ்வரலாறு குறித்த அ்வருமடைய ்வகுபபமற 
விரிவுமரகள இரண்டு மணி வநரஙகமளயும 
கடைந்து நீளும சும்வயுமடையம்வ. ்வகுபபமறக்கு 
்்வளிவய, ்மரினாவின் கடைறகமர மணலில 
அ்வர  எஙகளுக்கு அறிமுகபபடுத்திய 
இலக்கியஙகள ஏராளம. ‘கஙகு’ என்ற இலக்கிய 
அ ம ம ப ப ா க வு ம  அ து  பி ன்ன ா ளி ல 
விரி்வமடைந்தது.

மாண்வரகவளாடு இமணந்து பல பணிகமள 
அ்வர முன்்னடுத்தார. எஙகள ்வகுபபு 
மாண்வரகவளாடு அ்வர இமணந்து உரு்வாக்கிய 
‘்வாய்்மாழி ்வரலாறு’, ‘நாடடைார சாமிகள’ 
இரண்டும மிக முக்கியமான நூலகள. 
வபராசிரியர சு . சண்முகசுந்தரம தனது 
‘தன்னனாவன’, ‘காவ்யா’ பதிபபகஙகளில 
்வழியாக அ்வறமற ் ்வளியிடடிருக்கிறார. நான் 
ஆய்வு மாண்வராக்ச வசரந்த தருணத்தில 
துமறக்குப வபராசிரியராக ்வந்திமணந்தார 
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முமன்வர ய.மணிகண்டைன். எனது ்வாழவில 
மிக ்நருக்கடியான தருணஙகளில ஆறுதலாக 
நின்ற்வர. தனது இலக்மகத் தவிர, இஙகும 
அஙகும பிசகாத கூரமமயான பாரம்வ 
்காண்டை்வர. இலக்கியத்துமற மாண்வரகளின் 
மிகப்பரும உத்வ்வகமாக இன்றும திகழப்வர. 
பலகமலக்கழக தமிழ இலக்கியத்துமற 
எஙகளுக்கு ்வழஙகிய சுதந்திரம விரி்வானது. 
அஙகுக் கடடி உருளாத குமறயாக வி்வாதஙகள 
அரஙவகறும. அ்வறறுக்்கலலாம திறந்த 
மனதுடைன் இடைமளித்த ா ர கள எஙகள 
ஆசிரியரகள. அவ்்வாறான ஒரு வி்வாதத்தின் 
விமள்சசலதான் எனது முதல நூலாகிய ‘பாரதி 
கடைந்த நூறறாண்டுக் கவிஞன் பறறிய மதிபபீடு’.

உஙகள குடுமபம குறித்து்ச ்சாலலுஙகள? 
இந்தக் வகளவி உஙகள குடுமபத்தின் 
தனித்து்வத்தின் மீதான வகளவியாகவ்வ 
முன்ம்வக்கிவறன்.

எனது ் பறவறார ஆசிரியரகள. கண்டிபபும 
கறாரத்தனமும உளள சராசரி ஆசிரியர 
குடுமபம என்னுமடையது. எனது தந்மதயார 
சி.கிருஷணன் ஓர இமடைநிமல ஆசிரியர. 
அறிவியல பாடைஙகளில ஆர்வமுமடைய்வர. 
எ ன் ம ன  ந ா த் தி க ன ா க் கி ய  க டை வு ள 
நமபிக்மகயாளர அ்வர. 

்வடை தமிழகத்தின் இடைதுசாரி இயக்க்ச 
்சயலபாடடைாளரகளாகிய ்பா . வ்வ .
இராமானுஜம, ்பா .வ்வ .பக்த்வ்சசலம 
ஆகிவயாரின் தமபியாகிய ்பா . வ்வ .
ஆனந்தகிருஷணன் மகளாகிய ம.ஆ.சிவநகா 
அ்வரகள எனது ்வாழவிமணயர. சாதி, மதம 
அ ற ற ்வ ர ா க த்  தனது  ் ப ற வ ற ா ர ா ல 
்வளரக்கபபடடை்வர. இடைதுசாரித் வதாழரகளின் 
உறவ்வ அ்வரகளது சமூக உற்வாக இருந்தது. 
தாலி மறுபபு, சடைஙகு மறுபபுத் திருமணமாகவ்வ 
எஙகள இமணவயறபுவிழாம்வப பா்வலர 
இன்குலாப தமலமமவயறறு நடைத்தி ம்வத்தார. 
எஙகள குழந்மதகமளயும சாதி, மதம அறறு 
்வளரபபது என்று முடிவு்சய்வதாம. ஆதிமர 
நஸ்ரீன், ஆதிலா ஐரின், ஆரிஃபா ்ஜசி என 
மூன்று குழந்மதகள. ்பௌத்த, இஸ்லாமிய 
கிறி த் த ்வ  ் ப ய ர க ள  இம்வ .  த மிழ 
அமடையாளத்மதவிடை, ஒடுக்கபபடடை்வரகளின் 
அமடையாளத்மத எம ்பயரகளில ஏந்து்வவத 
இன்மறய வதம்வ என்று நாஙகள கருதிவனாம. 
அந்த அடிபபமடையிவலய குழந்மதகளுக்கும 
்பயரகமள இடவடைாம.

எனது இமணயர சிவநகா அ்வரகள 
்வ ழ க் க றி ஞ ர .  ஒ ன் ப த ா ண் டு க ா ல ப 
வபாராடடைத்தின் விமள்வாக, ‘சாதி மதம 
அறற்வர என்ற அரசு்ச சான்றிதழ ் பறற முதல 
இந்தியர’. ‘சாதி குறிபபிடடை சான்றிதவழா, 



43புதிய புத்தகம் பேசுது | டிசம்ேர், 2020

சாதி குறிபபிடைாத சான்றிதவழா முக்கியமிலமல; 
அமதயும தாண்டி, நாம என்னமாதிரியான 
்வாழக்மக ்வாழுகிவறாம என்பவத முக்கியமானது’ 
என்பார. சாதி, மதத்மத உதறித் தளளிய 
ஆ யி ர க் க ண க் க ா ன  வ த ா ழ ர க ளி ன் 
்வழித்வதான்றவல நான் என்பார அ்வர. 
‘சான்றிதழ சாதிமய ஒழித்துவிடைாது; ் தாடைரந்த 
சமூக மாறறவம அமத்ச சாத்தியமாக்கும’ என்ற 
எண்ணத்தில ்தாடைரந்து இயஙகும கள்ச 
்சயலபாடடைாளர.

எளிய, பகிரந்துண்ணும கூடடு ்வாழக்மக. 
அரசியல வி்வாதம, பாடடு, ஆடடைமஎன 
்காண்டைாடிக் களிக்கும கூத்தாடிக் குடுமபம 
என்னுமடைய குடுமபம.

ஆய்வுபபயணத்திலும நாடைகபபயணத்திலும 
உஙகள மீது அதிக தாக்கம ்சலுத்திய்வரகள 
என்று நீஙகள யாமர்யலலாம குறிபபிடை 
வ்வண்டு்மன்று நிமனக்கிறீரகள?

க.மகலாசபதி, கா.சி்வத்தமபி, வகா.வகச்வன் 
ஆகிவயார என் ஆய்வுகளின் முன்வனாடிகள. 
மாரக்சியத்மத தமிழியல ஆய்வில எவ்்வாறு 
்ப ாரு த்தி  ஆய்்வது என்பமத  ந ான் 
இ்வரகளிடைமிருந்வத கறவறன். இமமூ்வரில நான் 
க ல ா நி தி  ம க ல ா ச ப தி  அ்வ ர க ம ள ்ச 
சந்தித்ததிலமல; நூலகளின் ்வழியாகவ்வ எனக்கு 
ஆசான் ஆன்வர அ்வர. வகா .வகச்வன் 
அ்வரகமளப பலகமலக்கழக ்வளாகத்தில 
சந்தித்திருக்கிவறன்; அதிகம உமரயாடியதிலமல. 
அ்வருமடைய மமறவுக்குப பிறகு, அ்வரதம 
ஆய்வுபபஙகளிபமப மதிபபிடும ்வமகயில 
நானும ்ஜ.முனுசாமி, கஙகாதரன் ஆகிய 
வதாழரகள ஒரு ஆய்வுக் கருத்தரஙமகயும 
நடைத்திவனாம. அபவபாது ்சன்மனயில சில 
ஆய்்வாளரகமள ஒன்றிமணத்துப ‘படிபபு 
்வடடைம’ என்ற ்பயரில சில நிகழவுகமள 
முன்்னடுத்வதாம. அ.மஙமக, பிரசன்னா 
ராமசாமி, ஞாநி ஆகிவயார நாடைக ஆசான்களாக 
நான் ்வரித்துக் ்காண்டை்வரகள. இன்று்வமர 
நாடைகக் கமலஞனாக நான் ்தாடைர்வதில 
இ்வரகளின் பஙகளிபபு மிகுதி. இ்வரகளில 
மமறந்த ஞாநி அ்வரகவளாடு நான் கடுமமயாக்ச 
சண்மடை வபாடடிருக்கிவறன். கருத்துநிமல்ச 
சண்மடையின் உ்சசத்தில அ்வருமடைய நாடைகத்தில 

ந டி க் க வு ம  ம று த் தி ரு க் கி வ ற ன் . 
சண்மடைவபாடுப்வமன ஆடவடைா பிடித்து 
அமழத்துக் ்காண்டுவபாய், தன் வீடடில 
வசாறுவபாடடுத் தஙக ம்வத்து்ச சண்மடைமயத் 
்தாடைரு்வார ஞாநி .  எந்தக் கருத்து்ச 
சண்மடைமயயும திறந்த மனத்வதாடு உமரயாடும 
பண்மப ்வலியுறுத்திய மிக்சசிறந்த ஜனநாயக்வாதி 
ஞாநி அ்வரகள.

பமடைபபிலக்கியத்  திறனாய்வுகளில 
ம ா ர க் சி ய த்  தி ற ன ா ய் ்வ ா ள ர க ள 
்பருமபடடைாளவம இயஙகிய காலம 
ஒன்றுண்டு. இபவபாது என்ன நிமல?

உண்மமதான். ்தா .மு.சி .ரகுநாதன், 
நா.்வானமாமமல, க.மகலாசபதி, கா.சி்வத்தமபி, 
எம.ஏ.நுஃமான், அ.மாரக்ஸ், தி.சு.நடைராசன், 
ஆ.சி்வசுபபிரபமணியன் எஸ்.வதாதாத்ரி 
உளளிடடை நா.்வா.ஆய்வுக்குழுவினர, வஜ.
கிருஷணமூரத்தி இலக்கிய ் ்வளி்வடடைம என்ற 
்பருமபமடையினர திறனாய்வுத்துமறயில 
இயஙகிய காலம அது. எதிரக்களத்திலும 
்மன்மமயான வபாக்குமடைய க . ந ா .
சுபபிரமணியம முதல மடமடையடி அடிக்கும 
்்வஙகடசாமிநாதன் ்வமர தீவிரமாக 
இயஙகினாரகள. அதனால திறனாய்வுக்களம 
வபாராடடைக்களமாகவும இருந்தது. அந்த 
உ க்கி ர த்மதத்  த ாஙகிய  எழுத்துக் கள 
்்வளி்வந்தன.

இன்று பமடைபபிலக்கியத்துமறயில 
இடைதுசாரிப பமடைபபாளிகள மிகவும நுடமான 
பமடைபபுகமள ,  ஆக்கஙகமளத் த ந்து 
்காண்டிருக்கிறாரகள. ஆனால, ் பாதுத்தளத்தில 
திறனாய்வு என்பது ்வழ்வழா ்காழ்காழா 
எ ன் று  ஆ கியி ரு க் கி ற து .  க ரு த் தி ய ல 
அடிபபமடையில பமடைபபுகமளக் கறாராக 
மதிபபிடும வப ா க்கு ,  ச ற வ ற  முமன 
மழுஙகியிருக்கிறது. ஆகவ்வ பமடைபபிலக்கியத் 
திறனாய்வில மாரக்சியத் திறனாய்்வாளரகள 
சறறு ஓய்ந்திருபபது உண்மமதான். மாரக்சியக் 
கருத்துநிமல நின்று பமடைபபுகமளத் திறனாயும 
புதிய இளந்தமலமுமற திறனாய்்வாளரகளுக்கு 
இஙகு ்வறடசி நிலவுகிறது. இது கருத்தியல 
தளத்தில ஏறபடடுளள திமகபபு, ஊசலாடடைம 
ஆகிய்வறறின் ்்வளிபபாடுதான். ஆனால 
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சமூகத்தில பிரிவிமன என்பது பலவ்வறு 
தளஙகளில ் ்வளிபபடைத் ் தாடைஙகியிருக்கின்றன; 
அம்வ கூரமமயாகவும அமடையாளபபடைத் 
்தாடைஙகியிருக்கின்றன. 

மதப ்பருமபான்மம்வாதமும சாதிய 
ஆதிக்க்வாதமும ஏவதா ஒரு புளளியில 
மகவகாரத்துக் ்காண்டுளளன. உதிரிகளாக 
இருந்த சமூக அடுக்குகள ஒன்றிமணயத் 
்தாடைஙகி, அ்வறமற எதிர்காளள வ்வண்டிய 
காலபபகுதியாக இக்காலகடடைம இருக்கிறது. 
எனவ்வ  இனி இ ந் த  மு ரண்ப ாடு கள 
திறனாய்வுத்துமறயில ்்வளிபபடவடையாக 
வ்வண்டிய ்வரலாறறுக்கடடைத்தில நிறகிவறாம. 
இ ள ந் த ம ல மு ம ற  ம ா ர க் சி ய த் 
திறனாய்்வாளரகளுக்கான வதம்வமய அபவபாது 
இன்னும ்நருக்கமாக நாம உணருவ்வாம. 
வதம்வகள, அ்வரகமள உறபத்தி ்சய்யும. 

அதறகான அடிபபமடைகமள உரு்வாக்கு்வதும 
அ்வறமற உயிரபவபாடு தக்கம்வபபதும 
ம ா ர க் சி ய க்  க ரு த் து நி ம ல ்ச 
்சயலபாடடைாளரகளின் கடைமமயுமாகும.

இன்மறய இளந்தமலமுமறயினரின் 
ஆய்வுகளில அரசியல கூரமமபப ாடு 
மஙகியிருக்கிறதா? கருத்துநிமலசார ஆய்்வாளராக 
இந்தப வபாக்கிறகான காரணிக்ளன எ்வறமறக் 
கருதுகிறீரகள?

இன்மறய இளந்தமலமுமற ஆய்்வாளரகளின் 
களம முன்மனவிடை விரி்வானதாக இருக்கிறது. 
அ்வரகள க்வனம ்காளளும துமறகளும 
வியாபகம ்காண்டிருக்கின்றன. அ்வரகளின் 
ஆய்வுகளில அரசியல கூரமமபப ாடு 
மஙகியிருபபதாக நான் கருதவிலமல. அம்வ 
வ்வறு ்வடி்வஙகளில ் ்வளிபபடுகின்றன என்வற 
நிமனக்கிவறன். ஆரியமXதிராவிடைம, மதப 
்பருமபான்மம்வாதமXமத்சசாரபின்மம, சாதி 
ஆதிக்க்வாதமXசாதி ஒழிபபு அரசியல, ம்வதீக 
வநாக்கிலான ் பண் ஒடுக்குமுமறக் கருத்தியலX-
்பண் விடுதமலக் கருத்தியல என இக்களஙகளில 
இளமதமலமுமற ஆய்்வாளரகள காத்திரமான 
மு ன் ் ன டு ப பு க ம ள ்ச 
்சய்து்காண்டுதானிருக்கிறாரகள. இந்த 
ஆய்வுகமள, திராவிடை மறறும மாரக்சியக் 
கருத்துநிமலகளின் ்தாடைர்சசி என்வற நான் 
கருதுகிவறன். 

தமிழகக் கலவிபபுலஙகளின் அயர்சசி தரும 
வபாக்கு, பணி ்வாய்பபுகள ்பருமபாலும 
வியாபாரத்தன்மம ்காண்டிக்கும இழிநிமல, 
அதமன்ச சூழந்்தழும நமபிக்மக ்வறடசி 
இ்வறமறயும தாண்டி பல ஆய்்வாளரகள 
காத்திரமாக்ச ்சயலபடுகிறாரகள. பா.
ஆனந்தகுமார, இரா.காமராசு, டி.தருமராஜன் 
ஆகிவயாரது ஆய்வுபபணிகமளத் ்தாடைரும 
்வமகயில ஸ்டைாலின் ராஜாஙகம, பா.ரவிக்குமார, 
ப.சர்வணன், பா.்ஜய்கவணஷ, ஏர மகாராசன், 
இரா.ஜ்வஹர எனப பலர தனது ஆய்வுகமள 
முன்்னடுத்துக்்காண்டுதான் இருக்கிறாரகள. 

கீழடி, சி்வகமள அகழ்வாய்வுகள தந்த 
உத்வ்வகம அளபபரியது. ்தாலலியல 
ஆய்வுகளில தமிழகத்தின் பலபகுதிகளிலுமுளள 
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க ல வி ப பு ல ம  ச ா ர ந் த  /  ச ா ர ா த 
இளந்தமலமுமறயினர தன்்னழு்சசிவயாடு 
ஈ டு படடு  ்வ ரு கி ற ா ர க ள .  அ்வ றம ற 
ஒருகுமடையின்கீழ ஒருஙகிமணக்க வ்வண்டிய 
வதம்வ இருக்கிறது. அதமன தமிழியல 
்வரலாறவறாடு ்பாருத்தி ஆய்வு முடிவுகமள 
வநாக்கி நகரத்த வ்வண்டிய கடைமமயும 
நமக்கிருக்கிறது.

இளம ஆய்்வாளரகமள ஒருஙகிமணத்து, 
ஆய்வு முமறயியல மறறும ்நறிமுமறகள 
சாரந்த பயிறசிகமள ்வழஙகு்வது பறறிப 
வ ப ர ா சி ரிய ர  ந . முரு வ க ச ப ாண்டியன் 
அ்வரகவளாடு வி்வாதித்திருக்கிவறாம. மூத்த 
ஆய்்வாளரகளின் அனுப்வ்ச ்சழுமமமய 
அ டு த் த  த ம ல மு ம ற க் கு க்  க டை த் த 
வ்வண்டியிருக்கிறது. சடைஙகுப பூர்வமாக அன்றி 
உள்ளழு்சசிவயாடு நமடை்பறும இபபரிமாறறம 
அடுத்த பத்தாண்டுகளில தமிழியல ஆய்வுகளில 
இ ள ம த ம ல மு ம ற  ஆ ய் ்வ ா ள ர க ம ள 
ஆய்வுக்களத்தில முன்னிறுத்தும என்பது எனது 
நமபிக்மக. அபபணிமய விமரந்து முன்்னடுக்க 
வ்வண்டு்மன்று நிமனக்கிவறன்.

நீஙகள பணி்சய்யும கலலூரி உஙகளுக்கான 
்வ ள ர ்ச சி யி ல  எ வ் ்வ ா ் ற ல ல ா ம 
துமணநின்றுளளது?

்தான்வபாஸ்வகா கலவி முமறமயப 
பின்பறறும சவலசியரகள எமது கலலூரி 
நிர்வாகிகளாகிய கிறித்த்வப பாதிரியாரகள. 
மிகப பரந்த மனம உமடைவயார. சமூக 
மாறறத்தில கலவிமய ஒரு கருவியாகக் ் காளள 
முடியும என்ற நமபிக்மகயுமடைவயார. எனது 
ஆய்வு, அரஙக்ச ்சயலபாடடுக்கு முழு 
ஒத்துமழபபும அ்வரகளுமடையது. அதறகாக 
ந ான் நன்றிக்கடைன் படடிருக்கிவறன் . 
இ ப ப டி ய ா ன  க ள ம  எ ளி தி ல 
அமமந்துவிடு்வதிலமல. களமாடு்வது நானாக 
இருந்தாலும, என் மீது நமபிக்மக ம்வத்து 
அக்களத்மதயும தந்து களமாடு்வதறகாக 
சுதந்திரத்மதயும அளித்தது எனது கலலூரி. 

்காவரானாவிறகுப பிறகு உஙகளின் 
இமடைவிடைாத பணி எலவலாமரயும க்வரந்தது. 
்நருக்கடியான சூழலிலும நீஙகள இபபடித்தான் 
இருக்கவ்வண்டும என்று நிமனக்கிறீரகளா?

ந ாடைகம என்பது இ்சசமூகத்வத ாடு 
உற்வாடு்வதறகான ஒரு ஊடைகமதான். அந்தப 
புரிதவலாடுதான் நான் ் தாடைர்சசியாக இயஙகிக் 
்காண்டிருக்கிவறன். ஊர முடைக்கம ்வந்தவபாது, 
நாடைகம குறித்தும, ஆய்வுகள குறித்தும 
உமரயாடு்வது என்ற எனது முயறசிக்குப ் பரும 
்வரவ்வறபு இருந்தது. ஏறத்தாழ 40 நூலகமள 
மிக விரி்வாக நான் அறிமுகபபடுத்தியிருக்கிவறன். 
கிறிஸ்வடைாபர காலடு்்வல, ஜாரஜ தாமசன், 
்நாபுரு கவராஷிமா, ்ராமிலா தாபபர, 
இ ரஃ ப ா ன்  ஹ பீ ப ,  வ த வி  பி ர ச ா த் 
சடவடைாபாத்தியாய உளளிடடை ஆய்்வாளரகளில 
் த ா டை ங கி ,  ் த ா . ப ர ம சி ்வ ன் ,  ஆ .
சி்வசுபபிரமணியன், சீ.பக்த்வ்சசலபாரதி, ஆர.
பாலகிருஷணன் உளளிடடை ஏராளமாவனாரின் 
நூலகமள அறிமுகம ்சய்வதன்.

‘சிந்து்்வளிப பண்பாடடின் திராவிடை 
அடித்தளம’ நூலின் அறிமுகம இமணய்வழியில 
ஒளிபரபபாகி முடிந்த அடுத்த நிமிடைம 
ஒடி ச ா விலிரு ந் து  அமழ த் த ா ர  ஆ ர .
பாலகிருஷணன் அ்வரகள. ‘இந்நூல ் ்வளி்வந்த 
இத்தமன ஆண்டுகளில பலவபர இந்த நூல 
குறித்துப வபசியிருக்கிறாரகள. அதில மிக்சசிறந்த 
உம ர  உ ங களுமடையது த ா ன் ’  எ ன்று 
பாராடடினார. இலஙமகயிலிருந்து வபரா.
சண்முகலிஙகன், வபரா.சி.்மௌனகுரு உளளிடடை 
பலர, பல நாடுகளிலிருந்து அமழத்துப 
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பாராடடினாரகள. சில நூலாசிரியரகளின் 
பிளமளகள, இந்த உமரமயக் வகடடு ் நகிழந்து 
தனது தந்மதயரக்கு எழுதிய கடிதஙகமளயும 
்வாசிக்க வநரந்தது ்நகிழ்சசியான தருணம. 
இன்னும தரமானதாக ,  ்தாழினுடப 
வநரத்திவயாடு ் தாடைரு்வது பறறி ஆவலாசித்துக் 
்காண்டிருக்கிவறன். ்தாடைருவ்வன்.

நாடைக ஆசிரியர, வபராசிரியர இந்த 
இரண்டில உஙகளுக்கு அதிக மனநிமறவு தந்தது 
எது?

்வகுபபமறயில மாண்வரகவள என் 
லடசணத்மத எனக்குக் காடடும கண்ணாடிகள. 
அ்வரகளின் விழிகளில நான் என்மனத் தரிசனம 
் ச ய்கி வ றன் .  என்  அழமகயும  என் 
அ்வலடசணத்மதயும தரிசிக்கிவறன். நாடைக 
அரஙகில நான் மனத்தமடைகளறறு இயலபாக 
இருக்கிவறன்; ்வாழக்மகயின் தரிசனஙகமளப 
்பறுகிவறன் .  ்வகுபபமறமயயும ஒரு 
நிகழத்துகளமாகக் கருதும ஓர ஆசிரியன் என்ற 
முமறயில ‘நாடைகக் கமலஞன்’ என்பவத என் 
மனதுக்கு நிமறவு தரும  ்வாழக்மகப பாத்திரம.

இடைதுசாரி அரசியல சிந்தமன உஙகளுக்கு்ச 
்சாலலித்தந்தது என்ன?

மாரக்சியக் கருத்துநிமலயின் அடிபபமடைகமள 
ஏறறு மாண்வர அமமபபுக்குளவள ்வந்த்வன் 
நான். இந்த உலமகப புரிந்து ்காள்வதறகு 
மடடுமலல, இந்த உலமக மாறறு்வதில 
எனக்கான ் பாறுபபுணரம்வயும இந்த அரசியல 
எனக்குளவள விமதத்திருக்கிறது. இ்சசமூகத்தின் 
ஒவ்்்வாரு அமசவும அரசியவல என்பமதயும 
ஒன்மற ஒன்று வீழத்தும இரண்டு ்வரக்கஙகளின் 
இமடையறாத வபாராடடைஙகளின் வமல 
்வ டி ்வ த் ம த த் த ா ன்  ந ா ம 
பாரத்துக்்காண்டிருக்கிவறாம; அதன்மீதுதான் 
நாம ்வாழந்து்காண்டிருக்கிவறாம என்ற 
புரிதமல இடைதுசாரி அரசியல எனக்குக் 
கறபித்திருக்கிறது. இந்தப வபாராடடைத்தின் 
நுண்ணிய ்வடிஙகமள உள்வாஙகிக்்காளளவும 
அதில சாரபுநிமல எடுத்து உறுதியாக நிறகவும 
அது கறபித்திருக்கிறது என்று கருதுகிவறன்.

தமிழ படிக்க நிமனபப்வரகளுக்கு நீஙகள 
்சாலல விருமபு்வது என்ன?

தமிழ மரபின் வ்வரகமளப படியுஙகள; 
இலக்கணம, இலக்கியம என்பம்வ அ்வறறின் 
காய்கள, கனிகள அவ்்வளவ்வ. தமிழின் ்வளமான 
புலமம மரபின் நமபிக்மக கண்ணி நீஙகள. நம 
்சயலபாடு ்மாழி சாரந்தது மடடுமன்று; 
இந்த ் மாழிவயாடு ்வாழுகிற மக்கள சாரந்ததும 
ஆகும. அதனால, மக்கமளப படியுஙகள; 
ம க் களுக்க ா க ப  படியுஙகள .  தமிமழ 
முன்னிறுத்தும அறத்மத முன்னிறுத்தும 
சமூகக்களத்மத உரு்வாக்க வ்வண்டிய 
்பாறுபபும நமமம்ச சாரந்ததவத; அந்தக் 
க ள த் ம த  உ ரு ்வ ா க் கு ம  மு ன் னணி ்ச 
்சயலபாடடைாளரகளாகத் தமிழபடித்வதார 
திகழ வ்வண்டும என்பவத ்வரலாறறுத் வதம்வ. 
இதயத்தின் பலகணிகமளத் திறந்து ம்வயுஙகள. 

உலகின் பன்்மாழி்ச  சி ந்தமனகள 
்தன்றலாய், புயலாய் உள நுமழயடடும. 
்வலிமம மிக்க சுடைராய் இருஙகள. பாரதி 
்சால்வான், தனது ்வசன கவிமதயில, ‘காறறு 
்மலிய தீமய அவித்துவிடு்வான்; ்வலிய தீமய 
்வளரபபான். அ்வன் வதாழமம நன்று; அ்வமன 
நித்தமும ்வாழத்துகின்வறாம’. வ்வ்றன்ன 
்சாலல?
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- ஸ்ரீதர் மணியன்

இருண்மைகளின் முகஙகள்
நூல அறிமு்கம்

புளித்துபவபான சலிபபூடடுகிற ் சல்வந்தரகளின் 
இதயம இன்பத்மத நாடுகிற ்வரக்கம. பாசாஙகு 
இலலாதது அடித்தடடு மக்களின் யதாரத்தம. 
இமத நாம ்வரக்க வ்வறுபாடுகள பறறிய வகளவிகள 
என்று ஏறறுக் ்காளள மறுத்தால, நாம இமத 
உடைல சமபந்தபபடடைது என்றும ஏறறுக் ் காளள 
முடியாது. மண்டவடைா கண்டிபபாக இந்த 
இ ரண்டு  ்வ ர க் க ங களு க் கிமடை வ ய யுளள 
முரண்பாடமடைப பறறித்தான் சிந்திக்கிறார. இந்த 
உலகம முழுதும ்வழிபடும விக்கிரகஙகமளப 
வபாடடு உமடைக்கும துணி்சசல அ்வரிடைமிருந்தது. 
நலலது ்கடடைது என அளந்து பாரக்கும அளவு 
வகாலகமள சுக்கு நூறாக்கியிருந்தார மண்டவடைா… 
(என் நண்பன் என் எதிரி என்ற பகுதியில அ்வரது 
வதாழியும சக பமடைபபாளியுமான இஸ்மத் 
சுக்தாய்)

 மனித மனதின் அடுக்குகள மரமானம்வ. 
அ்வறறில மமறந்திருபபதும, ்்வளிபபடு்வதும 
மாறுபாடுமடையம்வ. அம்வ ஒன்று வபாலிருபபது 
அரிது. .்சாலலால ்்வளிபபடு்வது வ்வறு. 
்சயலால, நடைத்மதயால ்்வளிபபடு்வது வ்வறு. 
விலஙகுகள கூடடைமாக இருக்குமவபாதும, 
தனித்திருக்குமவபாதும இயலபிமன மாறறிக் 
்காள்வதிலமல. ஆனால, மனிதன் தனித்திருக்கும 
சூழலில ் பாது்வாகக் கண்ணியமான 
கன்வானத் வதாறறம ்காளகிறான். 
கூ ட டை ம ா க க்  கூ டு ம வ ப ா து 
பகுத்தறிவிமன இழந்து உணரவு 
்வயபபடு்வதுடைன் ்்வறி ்காண்டு 
தன்னிமல மறக்கிறான். யார மீவதா, 
எதன் மீவதா காலஙகாலமாய் 
அடைக்கி, ம்வக்கபபடடிருந்த மிருகம 
விழித்்தழுகிறது .  அத்தமகய 
சூழலில இனம, ் மாழி, மதம என்ற 
வபதஙகளறறு ்வாழத்துடிபவபார, 
அழிக்கத்துடிபவபார என்ற இரண்வடை 
இனஙகள மடடுவம உயிபபுடைன் 
இயஙகுகின்றன .  ்வரலாறறின் 
எண்ணறற பக்கஙகள இதறகான 
பலவ்வறு நிகழவுகமள்ச சான்றாகக் 

்க ாண்டுளளன .  இத்தமகய மனிதனின் 
உணரவு களின்  ்்வளிப ப ா டு கமள  தன் 
பமடைபபுகளில அடிவயாடடைமாய்க் ்காண்வடை 
மண்டவடைா ்்வளிபபடுகிறார. அ்வருமடைய 
்சயலபடைவியலாத தன்னிரக்கம கமதகளாய் 
உருக்்க ாளகிறது .  நி கழும  எ தமனயும 
த டு க் க வி ய ல ா த  அ ்வ ல ம  அ ்வ ம ர 
உலுக்கி்யடுக்கிறது. தன் தவிபபுகமள, தன் 
வ்வதமனகமள, ஆறறாமமயிமன அ்வர அ்வல 
நமக்சசும்வவயாடு, அற்சசீறறத்துடைன் தனது 
பமடைபபுகளாக ்்வளிபபடுத்துகிறார. இருபபின் 
ஸ்தி ர த் தன்மம  சமூ க க்  க ா ரணிகள ா ல 
வகளவிக்குரியதாக ஆக்கபபடும நிமலயிமனவய 
அ்வர தனது எழுத்தாக்கினார. இந்துக்கள 
் க ா ல ல ப ப ட டை ா ர க ள ,  மு ஸ் லீ ம க ள 
்காலலபபடடைாரகள எனக் கூறாதீரகள. மக்கள 
்காலலபபடடைனர என்று கூறுஙகள என்று 
சிமதவுறறுப வபாயிருந்த மனஙகளிமடைவய 
்தாமலந்து வபான மனிதத்மத, மனிதனின் 
மாண்பிமனக் கண்டைறிய முயறசித்தார. அதன் 
் ்வளி ப ப ா டை ா க வ ்வ  ஒழு க் க ம  ப ற றி ய 
விளக்கஙகமளயும, உன்னதம, உயரந்தது என்ற 
கூறுகமள வகளவிக்குளளாக்கினார. அம்வ குறித்து 
நிலவி  ்வந்த கருத்துக்கமள சிமதத்து நமடைமுமற 
்வாழவின் எதாரத்ததிமன உளள்வாறு காடடினார. 

 இ ந் தி ய ,  ப ா கி ஸ் த ா ன் 
பிரிவிமனமய அடிபபமடையாகக் 
்காண்வடை அ்வரது பமடைபபுகள 
்பருமபாலும அமமந்தன . 
இந்தியரகள, முஸ்லீமகள என 
அ்வர மக்கமள வ்வறுபடடுக் 
கருதவிலமல. அத்தருணஙகளில 
நிகழத்தபபடடை, நடைந்வதறிய 
்்வறியாடடைஙகமளக் கண்ணுறற 
அ்வர மனித மனதின் ஆழஙகளில 
புமதந்திருக்கும குரூரஙகமள, 
்வன்மத்திமன, மமற வகாபத்திமன 
த ன து  ப ம டை ப பு க ளி ல 
முதன்மமயாக்கினார. எந்தப பிரிவு 
மக்கமளயும அ்வர சாராது பாரதி புத்தகாலயம 
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நடுநிமலயாக, மன்சசான்றின் குரலுக்்காபப தனது 
பமடைபபுகமள உரு்வாக்கினார. அ்வலம, வ்வதமன, 
துயரம என்பது மனித ்வரக்கத்திறகுப ் பாது்வானது. 
இம்வ மதம, இனம, ்மாழி, நிலம என்ற 
கூறுகளுக்குள அடைஙகாதது என்ற அ்வரது 
பாரம்வயிமன அ்வரது கமதகளில காணலாம. 
மனித குலத்தின் ்வாமதமய அ்வர தனது 
பமடைபபுகளாக்கினார. பிரிவிமனமய கரு்வாகக் 
்காண்டு பல எழுத்தாளரகள எண்ணறற 
பமடைபபுகமள உரு்வாக்கியுளளனர. இருபபினும, 
சிறந்த பமடைபபுகமள உரு்வாக்கி மனமதத் 
்தாடு்வதறகாக அ்வர எழுதவிலமல. மனிதரகளின் 
அகவியமல உளளமத உளள்வாவற கூறியதால 
அம்வ இயலபாகவ்வ ஆக்சசிறந்த பமடைபபுகளாக 
மிளிரந்தன.  

அ்வமானம கமத சுகந்தி எனும ்பண்ணின் 
கமத. ் பண்களுக்கான வதரவு என்ன என்பதமன 
ஆழந்த ்பாருளில விளக்கும பமடைபபு. 
அ்வரகளுக்கு எதமனயும வதரந்்தடுக்கும உரிமம 
என்றுவம ்காடுக்கபபடு்வதிலமல என்ற 
குறியீடடிமன உணரத்துகிறது .  பாலியல 
்தாழிலாளிகமள இ்வர தனது பிரதான கமத 
மாந்தரகளாக்கினார .  அ்வரகளது கசக்கி 
எறியபபடடை உடைலகளுக்குள அ்வரகளது 
மனதிமனக் கண்்டைடுக்க முயறசித்தார. சுகந்திமய 
்வாடிக்மகயாளனான ஒரு மனிதன் காரணம 
கூறாது அ்வமள நிராகரித்து்ச ்சலகிறான். 
விமலமாதாக இருபபினும அ்வளது சுயமரியாமத 
கிளரந்்தழுகிறது. அ்வமனப பல்வாறாக 
சபிக்கிறாள. இதன் அடிபபமடையான குறியீடு 
தனக்கான அஙகீகாரம ்பறப வபாராடுதவல. 
தனக்கும ஒரு ்வாழவு வ்வண்டும, தானும 
க்வனிக்கபபடை வ்வண்டும, தன் மீதும நிபந்தமனயும, 
்வணிக வநாக்கமுமறற அன்பு ்சலுத்தபபடை 
வ்வண்டும என்ற தணியாத ஆமச அ்வமள உந்தித் 
தளளுகிறது. மண்டவடைாவின் கமத மாந்தரகள 
்பண்கள, குறிபபாக விமலமாதுக்களாகவ்வ 
இருபபதறகான காரணம ஆழமானது. அழகும, 
இளமமயும நிமலயறறம்வ. சிறிது காலத்திறகுப 
பிறகு அம்வவய அ்வரகளுக்கு எதிரிகளாகிவிடுகின்ற 
நமடைமுமற  அ்வலம  இ்வம ர  மி கவும 
பாதித்திருக்கலாம. இத்தமகய ்தாழிலிமன 
வமற்காளவ்வாரின் முதுமமப பரு்வம எத்துமண 
் க ா டி ய த ா க  இ ரு க் கு ம  எ ன் ப த ம ன 
மண்டவடைாம்வப வபான்ற ஒரு கமலஞமனக் 
காடடிலும ஒரு்வரும ஊகித்தறியவியலாது. 

அ்வரகளுக்கும ்வாழவு குறித்த கனவுகளும, 
ஆமசகளும உண்டு. அ்வரகமள ்காழுத்த 
சமதயிலான உரு்வம என்று கருதி அ்வரகளிடைம 
நடைந்து ் காளளும ்வாடிக்மகயாளரகள, அ்வரகளது 
தரகரகள என ஆண் ்வரக்கத்தின் குரூரத்திமன 
மண்டவடைாவின் பமடைபபுகள வதாலுரித்துக் 
காடடுகின்றன. சுகந்தியிடைம சுகத்மதயும 
அனுபவித்துவிடடு, அ்வளிடைவம பணத்மதயும 
தந்திரமாக அபகரித்து்ச ்சலலும மாது வபான்ற 
கமதமாந்தரகள எண்ணறவறார. அ்வன் அரசு 
ஊழியனாக இருந்தும இவ்்வாறு நடைந்து 
்காளகிறான். ஆயினும, பக்கத்து அமறப 
்பண்ணும, தனது சக ்தாழில வதாழியுமான 
ஒரு ்பண்ணிறகு உத்வ நிமனத்தும இயலாத 
நிமலமய நிமனத்து ்வருத்தமுறும ஒரு உயரந்த 
சக மனுசியாக ்வசந்தி இருக்கிறாள. இக்கமத 
குறித்து அ்வர கூறுமவபாது, ‘விமலமாதரகள நமது 
சமூகத்தின் ஒரு பக்கமலல்வா? நான் ஏன் 
அ்வரகமளக் குறித்தும, அ்வரகளது அ்வலஙகள 
குறித்தும எழுதக்கூடைாது? ஆண் ்வரக்கம 
அ்வரகமள எந்தக் குறறவுணரமின்றி உபவயாகித்துக் 
்காளளுமவபாது அது குறித்து மாத்திரம 
எழுதக்கூடைா்தன தமடைவிதிபபதும, ்வழக்குப 
வபாடு்வதும என்ன நியாயம‘? என்கிறார அ்வரது 
மூன்று கமதகள மீது ்வழக்கு நடைந்தது.

‘தண்டைாவகாஷ‘ கமத ஆபாசமானது என்று 
்வழக்குப பதியப ்பறறு ஒரு ்வழக்கு நடைந்தது. 
ஓர ஆணுக்கும, ்பண்ணுக்கும நமடை்பறும 
்வாரத்மதயாடைலகவள அதன் அடிபபமடை.. 
இருபபினும, அது அத்தமகய வகாணத்தில 
பாரக்கபபடைவும, ்வாசிக்கபபடைவுமிலமல. அதில 
விரவிக்கிடைந்த பாலியல ்சாறகள மடடுவம 
அ்வரகள கண்ணுக்குத் ் தரிந்தது விவநாதமானது. 
ஆறு ்காமலகமள எவ்வித குறறவுணரவுமின்றி 
ஐ்ஷ ர  ் ச ய் கி ற ான் .  அ தன ா ல  அ்வன் 
பாதிக்கபபடு்வதிலமல. ஆயினும, தான் அனுபவிக்க 
விருமபிய ்பண் உயிரறற சடைலமாகக் கிடைந்த 
அதிர்சசியில தன் ஆண்மமமய இழக்கிறான். மிக்க 
நுண்ணிய உளவியல கூறிமன அடிபபமடையாகக் 
்காண்டை இபபமடைபபு. மனிதனின் மற்றாரு 
பக்கத்திமன உணரத்து்வது. ஒரு பமடைபபின் 
பரிமாணத்திமனவய உணரவியலாத அளவிறகு 
சடடைமும, சமூகமும புமரவயாடிப வபாயிருந்த 
அ்வலத்தின் உ்சசமது. அ்வர இந்தியாவில மூன்று 
முமறயும, பாகிஸ்தானில மூன்று முமறயும 
நீதிமன்றத்தின் முன்பாக நிறுத்தபபடடைார. 
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சாந்தி என்னும கமதயும குறிபபிடைத்தக்கது. 
்வாழவில ஏமாறறபபடடை ஒரு ் பண்ணான சாந்தி 
தானிழந்த ஏவதா ஒன்றிமனத் தன் ்வாழவில 
வ தடி க்  ் க ாண்டிரு க்கி ற ா ள .  அ்வளது 
்வாடிக்மகயாளனாக ்வரும மக்பூல அ்வவளாடு 
நடபாகப பழகவ்வ விருமபுகிறான். அது சாந்திக்கு 
வியபபிமன உண்டைாக்குகிறது. அ்வன் தன்னுடைன் 
அ்வளது வநரத்திமன்ச ்சலவிடடைதறகாக பணம 
தர முறபடுமவபாது, சாந்தி தன்னிடைம இருக்கும 
நூறு ரூபாய்த் தாளகமள தமர்யஙகும வீசி 
எறிகிறாள. தான் வதடு்வது பணமலல என்று 
உணரத்தும அ்வள எண்ணறற ்பண்களின் 
பிரதியாக, பிரிதிநிதியாக ்்வளிபபடுகிறாள. 
மண்டவடைாவின் சிறந்த கமதகளுள இதுவும 
ஒன்று.  அ்வரது திற, தண்டைாவகாஷ ஆகிய 
பமடைபபுகள எண்ணறவறாரால வி்வாதிக்கபபடடு, 
சிலாகிக்கபபடடு, பாராடடைபபடடுவிடடைதால 
அ க் க ம த க ள  இ ங கு  க ்வ ன ம ா க த் 
தவிரக்கபபடடுளளன. அ்வரது கமதகள 
ஒ வ் ் ்வ ா ன் றிலு ம  ்வ ா ழ வு ம ,  உ யி ரு ம 
கலந்துமறகின்றன. 

கடைவுளின் கடைமமமய்ச ்சய்தல எனும 
சிறுகமத மிக ஆ்சசரயத்திமன மடடுமன்றி 
அதிர்சசியிமன அளிக்கும கமதயாகிறது. இவ்்வாறு 
கூடை ஒரு மனிதன் சிந்திக்க இயலுமா? சாதாரண 
மக்கமள எங்ஙனம தியாகிகளாக்கு்வது என்று 
அதன் கதாபாத்திரம வி்வரிக்கிறது. சாமானியரகளின் 
நிமல, அ்வரகளது உயிருக்கான மதிபபு, அதன் 
விமல என்ன்வாக இருக்க முடியு்மன்பது 
அக்கமதயில ்தளி்வாக புலபபடுகிறது. மிக்க 
மாறுபடடை ்வாதஙகமளத் தன்ளுள அடைக்கிய 
கமத. இத்தமகய விளிமபு நிமல மனிதரகள 
குறித்து ்்வளிபபமடையாகவும, துணிவுடைனும 
பமடைபபுகமள உரு்வாக்கிய மறறு்மாரு மகத்தான 
மமலயாள ஆளுமம ‘வபபபூர சுலதான்‘ என்ற 
அமடை்மாழிமயக் ்காண்டிருந்த ம்வக்கம 
முஹமமது பஷீர. அ்வரும க்வனிபபாரறறுக் 
கிடைந்த பல மனித்வரக்கஙகளின் ்வாழவிமன 
எழுத்தாக்கினார. ்சாறசித்திரஙகள பகுதியில 
மண்டவடைாவின் எழுத்தாறறல உ்சசம ் தாடு்வமதக் 
காணலாம. ்சாறகளில, சில ்வரிகளில அ்வரது 
சின்னஞ்சிறிய கமதகமளக் க ாணலாம . 
குறுங கம த கள  என்றுகூடை அ்வறறிமன 
்வமகபபடுத்திடை இயலாது. ஆஙகிலத்தில ‘வநவநா‘ 
என்று கூறு்வது வபால அ்வறமற ்வமகபபடுத்தலாம.. 
மஹகூ கவிமதகள உண்டு. மஹகூ கமதகமள 

பலலாண்டுகளுக்கு முன்னவர  பமடைத்த 
சாதமனயாளர மண்டவடைா. காத்திரமும, வீ்சசுமிக்க 
ஆழமான ் பாருள ் காண்டைம்வ அம்வ. பல நூறு 
்வாரத்மதகளில கூறவ்வண்டிய்வறமற சில 
்வரிகளில, ்வாக்கியஙகளகூடை அலல ் தறிக்கவிடடு்ச 
்சலகிறார அ்வர. அதமன ்வாசிக்கும தருணத்தில 
்வாசகன் ஸ்தமபித்து நிறகிறான். அ்வனுளளான 
கு ற ற  உண ர வு  அ ்வ ம ன  அ ப வ ப ா து 
துமளத்்தடுபபதும உண்மம. ஓய்வு வநரம, 
துணி்சசலான ்சயல, எ்சசரிக்மக, பிடி்வாதம, 
விடடுக் ்காடுத்தல, பிமழ ஆகிய கமதகள 
ஆக்சசிறந்த எடுத்துக்காடடுகளாகின்றன. 
பிரிவிமனயின் அ்வலம, ் காடுமம, அலலாடைலகள 
ம ண் ட வ டை ா வி ன்  ் ச ா ற க ள ா ல 
காடசிபபடிமமாகின்றன. ஒரு திமரபபடைத்தின் 
காடசி எத்தமகய வீ்சசிமனக் ்காண்டைதாக 
இருக்குவமா, அதமனக் காடடிலும ்வாசகனுக்கு 
பன்மடைஙகு தாக்கத்திமன உண்டைாக்கும கமதகளாக 
்சாறசித்திரஙகள பகுதி உளளது.

தான் பிறந்து, ்வளரந்து ்வாழந்த இந்தியத் 
துமணக் கண்டைத்தின் பிரிவிமன அ்வமரத் 
தாஙக்்வாண்ணா துயரக்குளளாக்கியது. தனது 
மிகத் துலலியமான ்வாழவிடைம குறித்த உறுதியறற 
அ்வரது இருபபுநிமல அ்வமர மதுபபழக்கத்திறகுள 
தளளி்ச ்சன்றது .  தனது நண்பரகமள , 
்தாடைரபுகமள துண்டித்துக் ்காண்டு வ்வறிடைம 
்சலல வநரிடடைது அ்வரால தாளவியலாததாயிறறு. 
அ்வரது வடைாபா வடைக்சிங மண்டவடைாம்வத் தவிர 
வ்வறு யாராக இருந்திடைவியலும? அ்வரது 
உணர்வாக, உடைலாக பமபாய் நகரம இருந்தது. 
இந்திய நாடு இருந்தது. சூழலால லாகூர அ்வரது 
இருபபிடைமாகபபடடைது இந்தியாவிறகும 
திருமபவியலாது, லாகூரிலும ் பாருந்தி ்வாழந்திடை 
இயலாது அ்வர தத்தளித்தார. தன்மனவய வடைாபா 
வடைக் சிஙகாக உரு்வகபபடுத்திக் ்காண்டு 
்வாழவில ‘அமடையாளமறற மண்ணில‘ மமறந்து 
வபானார. 

அ்வரது கமதகள மனிதனின் மனவிகாரஙகமளக் 
குறித்துப வபசின ஆனால, அஙகிள சாமிறகு 
கடிதஙகள பகுதி முறறிலும மாறுபடடு 
அ்மரிக்காவின் மலினமான அரசியல உத்திகமளக் 
குறித்வத வபசுகிறது. 195 1 - 1954 கால 
இமடை்்வளியில ஒன்பது கடிதஙகமள அ்வர 
எழுதினார. அக்கடிதஙகள அமனத்திலும அ்வல 
நமக்சசும்வ படிந்து கிடைபபதமன நாம 
உணரமுடியும. அ்மரிக்க ஆதிக்கத்திமன, 
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அன்றாடை ்வாழவின் நமடைமுமறகளில தமலயிடும 
அளவில அது ்வாழவின் தவிரக்கவியலாத அளவிறகு 
அ்வலமாய் மாறிப வபானமத தன் ‘அஙகிள 
சாமிறகு கடிதஙகள‘ என்ற பகுதியில காண 
முடிகிறது. சாதாரண களிமண் உருண்மடைகளில 
்தாடைஙகி நவீன ஆயுதஙகள ்வமர அ்வரது பகடி 
்தாடைருகிறது. விசாரமணக் கமி்ஷன்கள என்னும 
மகத்தான கண்துமடைபபு நாடைகஙகள குறித்தும 
அ்வர தனது கருத்திமன ஒரு நூறறாண்டிறகு 
முன்னவர பதி்வாக்கியுளளார. 

5்வது கடிதத்தில அ்மரிக்க ா  அணு 
ஆயுதஙகமள உரு்வாக்கு்வது குறித்து எழுதுமவபாது, 
‘அஙகிள, நீஙகள உலகத்தில அமமதியிமன 
நிமலநாடடு்வதறகாகவ்வ இ்வறமற தயாரிபபதாகக் 
வகளவிபபடவடைன். ஆனால, எதிரகாலத்தில என்ன 
நடைக்கும என்பது கடைவுளுக்குத்தான் ்்வளி்சசம. 
எனக்குத் ்தரிய வ்வண்டிய்தலலாம நிமலயான 
அமமதிமய நிமலநாடடு்வதறகாக இந்தப பூமியின் 
மு க த் தி லி ரு ந் து  எ த் த ம ன  ந ா டு க ள 
அகறறபபடைவ்வண்டும என்பவத’, இவ்்வாறான 
்வாக்கியஙகளால இபபகுதி முழுதும நிரமபிக் 
கிடைக்கிறது.  எளிய ்வாசகனுக்கு அது நமக்சசும்வ. 
ஆனால, கருத்தூன்றி ்வாசிபப்வருக்கு இது 
அ்வலத்திமனயும ,  வ ்வ தமனயிமனயும , 
எவத்சசாதிகாரத்தின் மீளவியலாத எதாரத்ததிமனயும 
அழுத்தமாகப பதி்வாக்குகிறது தஙகளது நாடடின் 
தனித்தன்மமயும, அதறவகவுரிய கலா்சசார 
அமடையாளஙகளும வபணபபடை வ்வண்டும, 
காபபறறபபடை வ்வண்டும என்ற அக்கமறயும, 
ஆதஙகமும இக்கடடுமரகளின் ்தானியாக 
ஒலிபபதமன நாம உணரமுடியும. தனது அரசியல 
சடடைத்தின் ்வாயிலாக தனது குடிமக்களுக்கு ஏழு 
அடிப பமடை  சு த ந் தி ர ம ,  உ ரிமம கமள 
அளித்திருந்தாலும, தான் ஆதிக்கம ்சலுத்தும 
நாடுகளில அதமனப பின்பறறுகிறதா? என்ற 
வகளவிமயத் தனது அமனத்து கடிதஙகளிலும 
எழுபபுகிறார மண்டவடைா. ‘அஙகிள, ்பாய் 
்சால்வதமன ஒரு கமலயாகவ்வ மாறறிவிடடீரகள, 
அது உஙகளுக்கு மிவும சாத்தியமானது,’ என்னும 
்வாக்கியஙகள அ்வரது தாரமீகக் வகாபத்தின் 
்்வளிபபாடைாக இடைம ்பறறுளளதமனக் 
காணலாம. ருஷயா பறறிய அ்மரிக்காவின் 
நிமலமயயும அ்வர மிக்க அஙகதத்துடைன் 
பதி்வாக்குகிறார. ‘சுதந்திரமான இந்தியாம்வ 
நீஙகள விருமபு்வதறகு காரணம இதுதான். 
வபாலந்து, ்சக்வகாஸ்லா்வாகியா, ்காரியா 

வபான்ற நாடுகளில அது ்சய்்வமதப பாரத்துக் 
்காண்டிருக்கிறீரகள. அந்த சி்வபபுப வபரரசு, 
அதனுமடைய அரி்வாள சுத்தியவலாடு எஙவக 
இந்தியா மீது பாய்ந்துவிடுவமா என்று அ்சசம 
்காளகிறீரகள. இந்தியா ஒருவ்வமள அதனுமடைய 
சுதந்திரத்திமன இழக்க வநரிடடைால அது 
மிகப்பரிய துயரம ா்வவத ாடு ,  உஙகள 
முதுகுத்தண்டு நடுஙகிக் ்காண்டிருபபமதயும 
என்னால பாரக்க முடிகிறது‘, என்று பகடி 
்சய்கிறார. இன்று்வமர அந்நிமல மாறறம 
்பறாது சமகால சூழலுக்வகறறாறவபால 
்்வவ்வ்வறு முகஙகளுடைன், ்பாருத்தமான 
தருக்கஙகமள முன்ம்வத்து வியடநாம, ்காரியா, 
ஈரானில ்தாடைஙகி ஆபகானிஸ்தான் ்வமர 
‘அமமதி, சமத்து்வம, ஜனநாயகம, ்பாருளாதார 
உதவி‘ என்ற முகக்கச்வஙகமள அணிந்து ் காண்டு 
அ்மரிக்கா ‘்தாண்டைாறறி‘ ்வரு்வதமனக் 
காணலாம. மக்களாடசியின் மாண்புகமள 
நிமல நிறு த்து்வ த ற கு  என க்கூறிய்வ ா வ ற 
சாமானியரகமள ்வமதத்்தடுக்கும காடசிகமள 
புவி்யஙகும காணலாம. இத்தமகய இபவபாக்கு 
என்றும மாறாது என தனது தீரக்கதரிசனத்தில 
கண்டு அன்வற எ்சசரித்த்வர மண்வடைா. இவ்்வாறு 
அஙகிள சாமுக்கு கடிதஙகள பகுதி மண்டவடைாவின் 
அரசியல நிமலபபாடடிமன ்தளி்வாக 
்வாசகனுக்கு எடுத்துமரக்கிறது.

பல திமரபபடைஙகள அ்வமரக் குறித்து 
்்வளியாகி உளளன. நந்திதா தாஸின் இயக்கத்தில 
2 0 1 8ஆம  ஆண்டு  ்்வளிய ான  படைம 
குறிபபிடைத்தக்கது. மண்டவடைா எனும தனி 
மனிதன் ்வாழந்த முமறமய அது ஆழமாக்ச 
சித்தரிக்கிறது. அ்வரது சமகால பமடைபபாளியான 
இஸ்மத் சுக்தாய் அதில அ்வருடைன் பயணிக்கிறார. 
மண்டவடைாவின் ஐந்து கமதகளும அதில 
்தாடடுக்காடடைபடடுளளன. ்பாருளாழமிக்க, 
கூரமமயான ்வாக்கியஙகள ்வசனஙகளாக்ச 
வசரக்கபபடடுளளன. மண்டவடைாவின் சிமதவு 
அதில படிபபடியாக்ச சித்தரிக்கபபடுகிறது. 
குடுமபத்வதாடும ஒன்றவியலாது, நண்பரகவளாடும, 
சமுதாயத்துடைனும இணஙகி ்வாழவியலாது 
தத்தளிக்கும கமலஞமன மிக அறபுதமாக 
உரு்வாக்கியுளளார நந்திதா தாஸ். வகன்ஸ் 
படைவிழாவில அதன் முன்வனாடிக் காடசியும, 
அதறகான திமரமுகபபு விளமபரமும அறிமுகம 
்சய்யபபடடைது. பல விருதுகமள ்பறற்தாரு 
சிறந்த்தாரு திமரபபடைம. அவசாக்குமார, ஷியாம 
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வபான்ற அன்மறய பலவ்வறு திமரயுலகப 
பிரபலஙகள அ்வரது உறற வதாழரகளாக 
இருந்தனர. பல திமரபபடைஙகளுக்கு அ்வர 
்வசனஙகளும, கமதகளும உண்டைாக்கித் தந்தாலும 
அ்வறறின் அபத்தஙகள குறித்தும அ்வர 
சாடியுளளார. ஒரு கதாநாயகன் எவ்்வாறு 
நலல்வனாகவும, விலலன் என்ப்வன் எபவபாதும 
் க டடை ்வன ா க வு ம  இ ரு க் க  முடி யு ம ? 
இமதக்காடடிலும நமகபபுக்குரியது எதுவுமிருக்க 
இயலாது. வமலும, படைத்தின் இறுதியில அ்வன் 
திடீ்ரனத் திருந்தி நலல்வனாகிவிடு்வதும ஏறறுக் 
்காளளவியலாதது என்று ஒரு கடடுமரயில அ்வர 
கூறுகிறார. ஏறக்குமறய 80ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 
‘இந்திய சினிமா என்ன ்சய்ய வ்வண்டும‘ என்ற 
தமலபபிடடு உருது ்மாழியில அ்வர எழுதிய 
கடடுமர குறிபபிடைத்தக்கது. பத்து பக்கஙகள ்வமர 
்காண்டை அக்கடடுமரயிமன ஆகார படவடைல 
என்ப்வர  ஆஙகிலத்தில ்மாழியாக் கம 
்சய்துளளார. அதமன ‘உயிர எழுத்து‘ இதழ 
2014ஆம ஆண்டு பிபர்வரி மாதம ் ்வளியிடடைது. 
்வடைகமர ரவி்சசந்திரன் அதமனத் தமிழாக்கம 
்சய்திருந்தார. மண்டவடைாவின் ்வாழவில 
திமரத்துமற தவிரக்கவியலாத ஓர அஙகமாக 
இருந்தது. 

அ்வரது சமகால பமடைபபாளியும, அ்வரது 
்நருஙகிய வதாழியுமான இஸ்மத் சுக்தாய் 
மண்டவடைா குறித்து எழுதியுளள பகுதி மிக்க 
சு்வாரசியத்துடைன் மண்டவடைாவின் மாறுபடடை 
அவத தருணத்தில மிக எதாரத்தமாக மண்டவடைா 
என்ற கமலஞனின் உரு்வத்திமன புலபபடுத்துகிறது. 
அ்வரகளிரு்வரும எபவபாதும வி்வாதம 
் சய்கிற்வ ர கள ா கவும ,  சண்மடையிடடுக் 
்காளப்வரகளாகவும இருக்கின்றனர. சுக்தாய் 
தானறிந்த தனது நண்பனின் பிறி்தாரு முகத்திமன 
ஆழமாகத்  ்த ாடடுக் க ாடடியுளளார . 
மண்டவடைாம்வ ஒரு வகாமழ என்றும, அவத 
தருணத்தில அன்பும, அக்கமறயும ்காண்டை 
சிறந்த நண்பன் என்றும கூறுகிறார. ்பாது்வாக, 
் பண்களின் மகயறு  நிமல  அ்வறறில 
காடசிபபடுத்தபபடடுளளன. சுக்தாய் அபபடைத்தில 
வ்வடிக்மகயாகக் கூறு்வார. மண்டவடைா கிவளர 
்தருவிறகுள வபானால கமதவயாடுதான் 
தி ரு ம பு ்வ ா ன்  எ ன் று .  அ வ் ்வ ள வி ற கு 
உணரவு்வயபபடடை நிமலயில, அதீதமான, 
உன்மத்தம ் காண்டை்வராக அ்வரது இயலபிருந்தது. 
கமலஞன் எனபபடுப்வனின் இயலபு இது்வாகவ்வ 

இருந்திடை முடியும. அ்வமன தன் எழுத்திலிருந்வதா, 
கமலயிலிருந்வதா பிரித்தறிந்திடை இயலாது. 
மனமும, சிந்தமனயும, ்சயலும ஒன்றுபடும 
நிமலயில அ்வன் ்்வளியாகிறான். இத்தமகய 
உணரவு ்வயபபடடை நிமல அ்வமன ்வாழநாமளக் 
குறுக்கிவிடுகிறது .மண்டவடைாவும இதறகு 
விலக்கான்வரலல. மிக்சசிறிய ்வாழநாளிமனவய 
அ்வர ்காண்டிருந்தார. நாறபத்தி இரண்டு 
ஆண்டுகவள அ்வர உயிர்வாழந்தார. 

பாரிக் அலி என்ற உருது பமடைபபாளிவய 
சூதாடடைத்தில ஈடுபடடு ் பாழுதிமன வீணாக்கிக் 
்காண்டிருந்த அ்வமர பமடைபபுலகிறகு இழுத்து 
்வந்த்வர. அ்வமர திமரபபடைஙகளுக்கு விமரசனமும 
எழுத ம்வத்தார. அ்வரது முதல விமரசனத்திமன 
படித்த பாரிக் அலி ‘மண்டவடைா என்னும 
சிறுகமத எழுத்தாளனின் வமதமமமய இது 
்்வளிபபடுத்துகிறது‘ எனப புகழந்தார. உருது 
முறவபாக்கு எழுத்தாளரகள அமமபபில அ்வர 
இமணந்திருந்தாலும அ்வரது ஒரு வகளவி 
சிந்தமனக்குரியது. முறவபாக்கு எழுத்தாளர 
அமமபபில இருந்தால மடடுவம ஒரு எழுத்தாளர 
முறவபாக்கு சிந்தமன ் காண்டை்வன் என எவ்்வாறு 
கருத முடியும? என்ற வினாவிமன அ்வர 
்தாடைரந்து எழுபபி்வந்தார. மனிதன் எதறகாக மது 
அருந்துகிறான் என அ்வரது நண்பன் வினவும 
வபாது, மன்சசான்றிமன ்கால்வதறகாக அன்றி 
வ்வ்றதறகாக இருந்திடை முடியும? என்று 
மண்டவடைா பதிலளிக்கிறார .  மனிதனின் 
உடைலிலிருந்து மதம என்ற அமடையாளம ் காண்டை 
சமதத் துணுக்குகமள உரித்்தடுத்த பின் 
எலுமபுகமளயும இந்தியன் என்றும, பாகிஸ்தானி 
என்று ்வமகபபடுத்திடை இயலுமா? இவ்்வாறான 
வகளவிகள அ்வமரத் துமளத்்தடுத்தன. சமூகத்தின் 
காடடுமிராண்டித்தனத்தின் வபாக்குகள அ்வமர 
உன்மத்த நிமலக்குளளாக்கின. மதம, இனம என்ற 
கூறுகமளக் ்காண்டு உடைலகமள இலக்காகக் 
்காண்டு உயிரகமள ்வமதபபடுத்தும ் சயலகமள 
அ்வரால சகித்துக் ்காளள இயலவிலமல. 
இம்வவய  அ்வம ர  மதுப பழ க் க த் தி றகு 
அடிமமயாக்கின. மனபபிறழவும ்தாடைரந்தது. 
மண்டவடைா அதன் பிடியிலிருந்து மீளவியலவிலமல. 
சமூகத்திறகாக தன் குடுமபத்மத, தன் ்வாழவிமனப 
பணயமாக ம்வத்து்ச சூதாடித் தன்மன இழந்த 
ஒரு கமலஞனாகிறான் மண்டவடைா .ஒரு 
கமலஞனின் அகத் வதாறறத்திமன, உணரவுக் 
கலம்வகமள, மன்சசான்றின் எதி்ராலியிமன 
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மண்டவடைா பிரதிபலிக்கிறார. கமலஞன் தான் 
்வாழும காலத்தின் குரல, பிமபம. தான் ்வாழந்த 
காலத்திறகு தன் பமடைபபுகமள சாடசியாக்கி 
மமறந்து வபாகிறான்.  அ்வனது ்வாழவு குறித்த 
பிரக்மஞ அ்வமன்ச சுறறி நடைக்கும சமப்வஙகளில, 
நிகழவுகளில, கமரந்து வபாகிறது. தன் மன்சசான்றின் 
குரமல அழிக்கமுடியாது மறுகி்ச சாகிறான். தான் 
உள்வாஙகியமதக் கலம்வயாக்கித் தன்மனவய 
ஒபபுக்்காடுத்து ்்வளிபபடுத்தும உன்னதமான 
்பாருளாக உருமாறறம ்பறறு நித்தியமாய் 
்வாசிபபு என்னும உன்னதமான கமல உளள்வமர 
அ்வன் இலக்கிய தளத்தில உயிர ்பறறு 
உலவிடு்வான். ்வாழுஙகாலத்தில அ்வமர 
அமலக்கழித்த அரசும, சமூகமும மண்டவடைாவின் 
மரணத்திறகுப பின் அ்வருக்கு விருது அளித்ததுடைன், 
உருது இலக்கியத்தின் மகத்தான ஆளுமம என்று 
்காண்டைாடு்வது நமகமுரண். Men of Letters 
என்ற ்வரிமசயில மண்டவடைாவின் உரு்வம 
்பாறித்த அஞ்சல தமலயும ்்வளியிடைபபடடு 
சிறபபு ்சய்யபடடைது.

அ்வரது முதல சிறுகமதத் ்தாகுபபு அ்வரது 
24ஆம ்வயதில ்்வளி்வந்தது. ஒரு ்பருஙகமத, 
இருநூறமறமபது கமதகள, ்வா்னாலி நாடைகஙகள, 
திமரபபடை விமரசனஙகள, கடடுமரகள என 
அ்வரது பமடைபபுத்தளம பரந்திருந்தது. மண்டவடைா 
பறறிய விமரசனஙகளும, கடடுமரகளும 
காலத்திறவகறறாற வபால ்வடி்வங்காண்டு 
உரு்வாகிக் ்காண்டுதானிருக்கும. அக்கமலஞன் 
குறித்து தன்னுமடைய பாரம்வயிமனப பதிவு 
்சய்திடை விருமபாத பமடைபபாளிமயக் காண்பது 
அரிது. தன் கருத்தின், பாரம்வயின் பஙகளிபபு 
இலக்கிய தளத்தில உலவிடு்வமத அ்வன் 
விருமபு்வான். ராமாநுஜன், ஜமாலன் ஆகிவயாரது 
குறிபபு கள  ஆக ்சசி ற ந் தம்வய ா க  பதிவு 
்காண்டுளளன. இத்்தாகுபபின் இறுதியில  
அம்வ இடைம ்பறறுளளன. மண்டவடைாம்வ 
எவ்விதமாக அணுகிடை வ்வண்டும, எவ்விதமாக 
பாரக்க, ்வாசிக்க வ்வண்டும என்பதறகு அம்வ 
சிறந்த ்வழிகாடடிகளாக இருபபமத உணரலாம. 
அ்வறமற முதலில ்வாசித்தபின் நூலிறகுள 
்சலலுதல  நூல குறித்த ஒரு முழுமமயான, 
நிமற்வான பரிமாணத்திமன ்வாசகனுக்கு 
அளிக்கும. வதாழர ராமாநுஜனின் ்மாழியாக்கம 
குறிபபிடைத்தக்கது. மண்டவடைாவின் உணரவுகமள, 
(்வாக்கியஙகமளவயா, ்சாறகமளவயா அலல) 
சிமத்வமடையாது தமிழுலகிறகு ்காமடையாக்கி 

அளித்திருக்கிறார. பமடைபபுகமள ்மாழியாக்கம 
்சய்்வவத ஒரு கமல. இருபபினும, மண்டவடைா 
வபான்ற அதீத உணரவுக்காடபடடை, உன்மத்த 
நிமலயில ்வடிக்கபபடடை உணர்்வழு்சசிகமள 
்மாழியாக்கம ்சய்்வது எளிதான பணியன்று. 
அதறகு ஓர அரபபணிபபு உணரவும, உளளாரந்த 
ஈடுபாடும வதம்வ. அத்தமகய ஓரு ஈடுபாவடை 
இந்தத் ்தாகுபபு உரு்வாகிடை காரணியாகிறது. 
இவ்்வரிய பணிக்காக தமிழ ்வாசகரகள அ்வருக்கு 
தனிபபடடை நன்றியறிதமலத் ்தரிவிக்க 
கடைமமபபடடை்வரகள என்பது உறுதி. கூடுதலாக, 
2013ஆம ஆண்டு த.மு.எ.க சாரபில மண்டவடைாவின் 
நூறறாண்டு நிமறவிமன்யாடடி பாரதி 
புத்தகாலயம அ்வமானம என்ற தமலபபிடடு 
கு றுநூல ா க  விம லயின்றி  ம ா ந ா ட டு ப 
பிரதிநிதிகளுக்கு ்வழஙகியது. இ்சசிறு ்தாகுபபு 
மண்டவடைாவின் நான்கு கமதகள, ஏழு சிறு 
மறறும குறுஙகமதகள, அ்மரிக்க அரசுக்கு 
எழுதிய ஒரு கடிதம, மண்டவடைாவின் எதிரவிமன 
என்ற சிறுபகுதி ஆகிய்வறமற அடைக்கிய நூலாக 
இருந்தது.  அஙகிள சாமிறகு கடிதஙகள என்னும 
அ்வரது ஒன்பது கடிதஙகள மடடும அடைஙகிய 
சிறு ்தாகுபபிமன புலம ்்வளியிடடைது.

‘சாதத் ஹசன் மரிபபான், மண்டவடைாவிறகு 
மரணமிலமல‘ இம்வ அ்வரது ்பாருளமிக்க 
்சாறகள. இம்வயும காலம கடைந்து ஒலிபபது 
வபால அ்வரது பமடைபபுகளும நித்தியமானம்வ. 
அம்வ மனித குலம ்வாசிக்கத் ்தரிந்த, முடிந்த 
காலம ்வமர வபசபபடும, ்வாசிக்கபபடும, 
வி்வாதிக்கபபடும. இபபிரிவிமனத் தருணஙகமள 
எண்ணறவறா ர  பதிவு ்சய்திருக்கலாம . 
கால்்வளளத்தின் வபாக்கில நாடுகள உரு்வா்வதும, 
எவ்மலக் வகாடுகள மாறறியமமக்கபபடு்வதும 
தவிரத்திடை இயலாதம்வ. ஆயினும, மனித 
வநயமும, மாண்பும  வபணபபடை வ்வண்டியம்வ. 
அம்வ மாறிடைவ்வண்டிய அ்வசியஙகவளா, 
நிரபந்தஙகவளா ஏதுமிலமல. இவ்்வாறான 
மனிதத்மத நடுநிமலவயாடு ்வலியுறுத்து்வதில 
மண்டவடைா மறவறாரிடைமிருந்து வ்வறுபடுகிறார. 
பாரதி புத்தகாலயத்தின் ்பருமம மிக்க 
குறிபபிடைத்தக்க ்்வளியீடைான இத்்தாகுபபு 
ஒவ்்்வாரு ்வாசகனின் வசகரிபபிலும ்வளரும 
தமலமுமறயினருக்காக   வசகரிக்கபபடை வ்வண்டிய 
அரிய நூலாகிறது.
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பாலில்லா வ்தநீரில் இட்ட  
சர்க்ககரக் கடடியாகக் 
குளததில் விழுநது கி்டக்கிறது  
நிலா 
அக்தக் 
கலக்கிக் கலக்கிக் குடிக்கின்றன 
மீன்கள் 
  
நிலவில் மினுஙகும் 
படிததுகற கருஙகல்  
முதுகில் இறஙகும் 
குளிர்க் கததி 
 
குளததி்டம் உகரயா்டவும் 
்தாமகரக் கிழஙகுகளில் 
துயரதக்தப் பதுக்கிகவக்கவும் 
ப்தரிந்தவனுக்கு 
 
்தனிகம ஏது? 
துயரம்்தான் ஏது ?

ரவிக்குமார் ்வினத
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வகடகிற்தா மக்களின் பா்டல்? 
பவகுண்ட மனி்தர்கள் பாடும் பா்டல்? 
அடிகமயாய் மீணடும் ஆக மறுக்கும்
மக்களின் இகசயில் மலர்ந்த பா்டல்! 
பகறயின் துடிப்பு உன் இ்தயத துடிப்பில் 
எதிபராலிக்கடடும் 
வாழக்கக புதி்தாய் 
நாகள ப்தா்டஙகடடும்
எம் புனி்த யுத்தததில் இகணநதுபகாள்வீர்களா? 
யார் அந்த வலியவர் என்வனாடு நிற்பவர்?
அரணுக்கு அப்பால் நீ பார்க்க ஏஙகும் உலகம் 
ஒன்று இருக்கிற்தாமா? 
அப்படியானால் வபாராட்டததில் இகண சு்தநதிரமாய் 
வாழ அது உரிகமகயக் பகாடுக்கும் 
வகடகிற்தா மக்களின் பா்டல்? 
பவகுண்ட மனி்தர்கள் பாடும் பா்டல்? 
அடிகமயாய் மீணடும் ஆக மறுக்கும்
மக்களின் இகசயில் மலர்ந்த பா்டல்! 
பகறயின் துடிப்பு உன் இ்தயத துடிப்பில் 

கேட்கிறதா மகேளின் 
பாடல்? 
பெர்பர்ட கிபரட்ஸமர் ( Herbert Kretzmer ) 
்தமிழில்: ரவிக்குமார் 

எதிபராலிக்கடடும் 
வாழக்கக புதி்தாய் 
நாகள ப்தா்டஙகடடும்
பகாடுக்க முடிந்த அகனதக்தயும் வழஙகு 
முன்வனறிச பசல்லடடும் நமது ப்தாகக 
வீழலாம் சிலவபர் வாழலாம் சிலவபர் 
எழுநது நிற்பாயா எதிர்பகாள்வாயா? 
தியாகிகளின் குருதியால் ஈரமாகடடும் 
ஃ ப்ரான்்ஸ நாடடின் பசும்புல்பவளிகள் 
வகடகிற்தா மக்களின் பா்டல்? 
பவகுண்ட மனி்தர்கள் பாடும் பா்டல்? 
அடிகமயாய் மீணடும் ஆக மறுக்கும்
மக்களின் இகசயில் மலர்ந்த பா்டல்! 
பகறயின் துடிப்பு உன் இ்தயத துடிப்பில் 
எதிபராலிக்கடடும் 
வாழக்கக புதி்தாய் 
நாகள ப்தா்டஙகடடும்
( நணபர் ்ஸருதி சாகர் யாமுனன் 
வகடடுக்பகாண்ட்தறகாக 2014 இல் ஆஙகிலததிலிருநது 
நான் பமாழிபபயர்த்த பா்டல்)
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இயற்ககயில் ககரநது               
பசகசயம் வபார்ததிய கானகததுள்
பறநது பகாணடிருக்கின்றன
வணணததுப் பூசசிகளும், பவடடுக்கிளிகளும்.
இறகுகளின் ப்டப்டப்பில்
அ்டஙகாமல் நீணடு
துடிக்துக்பகாணவ்ட இருக்கிறது பமன்மனம்.
மகரந்தஙகளுக்கு மததியிலான வ்தனின் ருசி
ஆசீர்வா்தமாய் சாந்தப்படுததுகிறது.
அகமதி ்ததும்பும் ்தருணததில்
இ்தயததினின்றும் ரீஙகாரமிடும் பா்டல்
இனிகமயானப்தன்று சிலாகிக்கிறார்கள்
மனதின் அடுக்குகளில் உகரநதிருப்பகவ
அ்தனினினும் இனிகமயானப்தன்று

வெட்டுககிளிேளுககுப் 
புரியாத 
ெண்ணத்துப்பூச்சிேளின் 
வமாழி

புரிநது பகாள்வவ்த இல்கல.
பார்கவ பயணப்படும் தூரம் வகர
பசகசக் கம்பளமாய் விரிததிட்ட பாக்த்தனில்
ஏகாந்தமாய் பயணிதது
உள்ளுக்குள் ஒளிரும் சந்தர்ப்பஙகள்
எப்வபா்தாவது்தான் வாய்க்கிறது.
வணணததுப்பூசசி, பவடடுக்கிளிகளின் பமாழிகள்
வவறு வவறானாலும்
வாழக்கக என்பறன்றும்
எதிர்பார்ப்பதும், பரிசளிப்பதும்
அறியாகமயிலிருநது அனுபவததிற்கு நகர்ததும்
பயணஙககளத்தான் 

- ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு
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பமளனதக்த
ஆவமாதித்தபலன்றும்
இகமத்தகல சம்ம்தபமன்றும்
நம்ப கவத்தல்
எளி்தாய் ஓர் நாளில்
அம்பலப்படடு விடும்...
.
நிலதக்த பகான்றுவிட்டால்
மனி்தர்ககள அடிகமயாக்கி வி்டலாம்
என்பது பகழய கணக்கு...
.
அடிகமயின்
ஜன்னல் கம்பிககள வகளதது
அறிவுக்கூ்டததுக்குள்
குடிவயறிவிட்ட குரல்கள்
கம்பிககளவி்ட கனம் மிக்ககவ...
.
வரப்புகளில் ந்டநது பசல்லும்
ஒற்கற உழவனின் முழக்கததிலிருநது
புறப்பட்ட எசசரிக்கக
நிலததின் ்தக்டககள உக்டதது
ஏர் முகனயின் வகாபஙகளால்
முற்றுககயிடுகிறது...
.
வயல் நிலஙகளில்
குரல்வகள பநறிதது
குரலற்று புக்தக்கப்பட்ட
நியாயததின் வார்தக்தகள்
ஓகசககள பிரிதப்தடுதது
வனதக்தவய உலுக்கும்
காடடு யாகனயின் பிளிறல்களாய்
பாக்தககள நிகறக்கிறது...
.
இயற்ககயாய்
இறநது கி்டக்கும் நிலதக்தயும்
பகாழு முகனயின் வியர்கவயில்
உயிர்ப்பிததுவிடும் வல்லகம
உழுபவனுக்கு மடடுவம உரியது...
.
நிலம் குனிநது உகழதது
நிகறத்த ்தானியக்குதிர்களில்

யாத்திரை
்ந்துரு ்கவிலத்கள்

1

்கவிலத
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எலிககள அனுமதிக்க
எப்படி முடியும்...

இறகின் பமன்கமகய மடடுவம
பவளிப்படுததிய பறகவகள்
வவ்டனின் கணணியிலிருநது
விடுவிததுக்பகாள்ள
அலகின் பலதக்தயும்
அறிநதுபகாள்ளச பசால்கிறது...
.
எலிகள் அபகரிக்கமுடியா
ஆதியின் களஞ்சியஙககள வநாக்கி
அகழததுசபசல்ல
கூன் விழுந்த முதுகுககளயும்
காலம்
ஏர் முகனயின் யாததிகரயில்
நிமிர்ததி நிறுததியிருக்கிறது.

    தழும்புேள்

அருகாகம நாடுகளின்
்தகலயீடுகளுக்குப்பிறகு
ரத்தததில் வ்தாய்ந்த
ஓயா்த வபார் முடிவுக்கு வந்தது...
வபரகமதிக்குபிறகு
ஈரஙகாயா்த புக்த வமடுகளிலிருநது
முகளதப்தழும் புற்கள்
ககவிடடுசபசன்ற குடும்பததின்
ஆற்றாகமககள
முனகல் ஒலிகளு்டன்
பவளிவயற்றுகிறது...
பறக்கும் சமா்தானக்பகாடிகளின்
பளிசபசன்ற பவணகம
வநற்று குணடுவீசசில் சிக்தந்த
குழநக்தயின் முகததில்
நிகலக்குததிய கணககள
நிகனவுறுததுகின்றன...
வபார் முடிவு ஒப்பந்தஙகளுக்குப்பின்
பலம் குன்றிய வ்தசததின்

2

மீடகமுடியா வபரழிகவ
பவற்றிபயன்று அறிவிததுக்பகாண்ட
எதிரி நாடடின்
இராணுவமும்... மக்களும்
இரணப்டாரு வாரஙகளுக்கு
வீரர்களின் சாகசஙககள
வாககசூடிய மகிழசசிகய
ஆரவாரஙகவளாடு
பகாண்டாடித தீர்ததுவிட்டனர்...
வநற்றுவகர எதிரிகளாயிருந்தவர்கள்
எல்கலககளத திறநது
நடபு நாப்டன்று
கககுலுக்கிக்பகாண்டனர்...
வர்த்தக பரிமாற்றஙகள்
அயலுறவு புரிநதுணர்வுகள் 
ககபயழுத்தானபின்
்தத்தம் வழியில்
வ்தசததின் பகாடிகள்
புதி்தாய் பறக்கதப்தா்டஙகி விட்டன...
யுத்தம் முடிநது
பநடு நாடகளான பின்னும்
வபார் விடடுசபசன்ற
துன்பததின் ்தழும்புகளும்
காயததின் வலிகளும்
எல்கல விததியாசஙகளின்றி
பறிபகாடுத்த
இழப்பின் நிகனவுககள கிளறி
பற்கடிப்புகளு்டன்
உ்தடடுக்குள் கணணீகர
இறஙகச பசய்கின்றன...
வபார் என்பது
பிணவகறககளயும்
கல்லகறகளயும் ்தவிர
வவபறக்த உற்பததி
பசய்துவி்டப்வபாகிறப்தன்று
ஊனமுற்ற வீரபனாருவன்
முணுமுணுப்பது
எதிரி நாடடின்
எல்கல்தாணடி விழுகிறது...

2
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அடுத்தவர் அறியா்தபடி
சந்தர்ப்பஙகளுக்வகற்ப
எல்வலார் முகதக்தயும்
அணிநதுபகாள்கிறாய்...
விவச்ட ஒப்பகன அகறகளில்
அத்தகன முகஙகளும்
உனக்குப் பபாருநதும்படிவய
வடிவகமக்கப்படுகிறது...
இயல்கப மீறிய நடிப்கபவய
உன் பிம்பஙகளாக்குகிறாய்.
ககத்தட்டல்களின் இக்டபவளியில்
ககக்குடக்டயால்
கணமூடி முகம் துக்டக்கும்வபாது மடடும்
உன் முகம் உன்கனவய
உனக்கு அறிமுகம் பசய்கிறது
வரவவற்பகறகளும்
விருநது மண்டபஙகளும்
உன்கன ஆரத்தழுவுகின்றன
நீ...
புறாக்ககள வநசிப்ப்தாய் பசால்கிறாய்
புறாக்களின் பமன்கமகய
சிறகுகளின் வலிகமகய
எல்கல ்தாணடிய கூர்கமகய
நிகறய கக்தகள் பசால்லி
நீஙகளும் புறாவும் ஒன்று்தாபனன்று
கூட்டததி்டம் உருகி வழிகிறாய்...
ஆரவாரஙகளுக்கிக்டவய
உனக்கு ககயளிக்கப்பட்ட புறாகவ
கருகணயு்டன் வருடி

்கவிலத

3

இறகு

ஆகாயம் வநாக்கி பறக்கவிடடு
விருநது மண்டபததுக்குள் நுகழகிறாய்
உனக்பகன ்தனிக்கவனதது்டன்
பறிமாறபட்ட இகறசசியில்
ப்தாக்டக்கறியின் கனம் சற்று
சூம்பியிருப்ப்தற்கு
நான் தீணடியது இதுவல்லபவன்று
வகாபததில் முகம் சிவக்கிறாய்..
உன் பார்கவ திரும்பும்
சகமயல் கூ்டததிலிருநது
ஜன்னலின் வழிவய பறநது
கூட்டததில் கலக்கிறது
சற்றுமுன் நீ பறக்கவிட்ட புறாவின்
இகறநதுகி்டக்கும்
இறகிபலான்று...!

3

்ந்துரு ்கவிலத்கள்
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4

மிகசசாதுர்யமாய்
அவர்களுக்பகதிரான பபாய்கள்
நகர்த்தப்படுகிறது...
வபரகமதியின் பமளனதக்த
அவர்கள்
வார்தக்தகளாய் வசமிக்கிறார்கள்...
பதில்களற்று குரல்வகளக்குள்
பதுஙகிய அகமதிகய
அசசபமன்பறணணி
அவர்களின் பாக்தகளில்
வமலும் விரிக்கப்படுகிறது
வஞ்சகததின் வகலகள்
அவர்கவளா பமளனதக்த
முன்கபவி்ட கூடு்தலாய் இறுக்குகிறார்கள்...
பபாய்களின் காற்றக்டதது
நிறஙகள் சூடிய பலூன்களில்
அவர்ககளப்பற்றிய அவதூறுககள
அ்டர்ந்த வணணததில் எழுதி
தீர்ப்பளிப்பவர்கள் பசல்லும்
பாக்தகளில் ்தவழ விடுகிறார்கள்...
மி்தக்கும் பலூன்களின் வாசகஙகள்
நீதிமான்களின் சமபவளிககள நிகறக்கிறது...
விசாரகணயின் நாளில்
அவர்களின் இறுகிய உ்தடுகள்
கிளிஞ்சல்ககளப்வபால் திறக்கின்றன...
இதுவகரயில்
ஊசிகளாய் கூர்தீடடி கவத்த
பமௌனததின் வார்தக்தககள
நியாயததின் வனாநதிரததில் தூவுகிறார்கள்...
அவர்களின் உக்டபட்ட பமளனத்தால்
சி்தறும் பசாற்களின்
கூர்நுனி படடு
பவடிக்கதப்தா்டஙகும்
ஒவபவாரு பலூன்களிலிருநதும்
சத்தமாய் பவளிப்ப்டதப்தா்டஙகுகிறது
இதுவகர
அக்டதது கவததிருந்த பபாய்கள்…

ஊசிேளின் 
வமளனம்
்ந்துரு ்கவிலத்கள்
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அச்்சத்தின் குறியீடுேள்

அவர்கள்
உன்னுக்டய உ்தடுகளால்்தான்
சிரிததுக்பகாணடிருக்கிறார்கள்...

நீ்தான்
வவபறாருவரின் கணகளால்
அவர்களின் சிரிப்கப
அதிசயமாய்
பார்ததுக்பகாணடிருக்கிறாய்...

பபாலிவிழநது
வாழவின் முகததில்
துன்பததின் வடுக்களாய்
படிநதிருக்கும்
அம்கமத்தழும்புககள
நீ நம்பிக்பகாணடிருக்கும் வகர
அகவ...
அழகிய கன்னக்குழிகபளன்வற
அவர்களால் உனக்கு
வபா்தகன பசய்யப்படும்...

அவர்களின் பவற்றிகளகனததும்
நீ கணமூடிய சமயததில்
களவா்டப்பட்ட ்தநதிரஙகள்....

விலஙகுககளப்வபால்
முன்கூடடிவய
ஒரு பூகம்பதக்த
உணர்நதிடும் திறனறிய
உன்னால் முடியாப்தன்றால்
அவர்களாலும்
முடியவவ முடியாப்தன்பக்த
புரிநதுபகாள்...

ஆனாலும்
...
 

5
5

்ந்துரு ்கவிலத்கள்



61புதிய புத்தகம் பேசுது | டிசம்ேர், 2020

பி. மதியழகன் கவிதைகள்
படடி மன்றம் ந்டக்கிறது
பகாரானா என்ற
அந்த ஒற்கறச பசால்லின்
உரிகமயாளர் யாபரன்ற விவா்தம்...
்தகலப்பு
“குற்றசசாட்டல்கள்”
தீர்ப்பு எப்பக்கம் தீர்வாகும்..?
நடுவர்கவள இல்லாமல்
ந்டக்கும் விவா்தஙகளில்
அந்த ஒற்கறச பசால்லின்
வகார ்தாக்கு்தல் பயம் மறநது
சணக்டக் காடசிகளின் விறுவிறுப்பு
சூவ்டற்றப்படுகிறது.
யாராயிருந்தால் என்ன
இழப்பு
மாந்தர்களுக்குத்தாவன...!

்கவிலத

1

2 வமற்வக
வான் க்டலில் சிவநது மூழகும்
பநருப்புக் வகாளம்.
கிழக்வக
க்டல் ்தாஙகும் வானில்
நீளூம் பவள்ளிப் பாக்தயிடும்
பறகவ குழாம்
 
மகழவான் வநாக்கி
மனம் வகரய குறுக்கிடும்
கட்டாந்தகரயான காடுகள்
ப்தாடுமி்டம் வான்.
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யவர் சுகமகயவயா
எவராலும் சுமக்க முடிவதில்கல
முயற்சிக்கலாம்
கக பகாடுக்கலாம்
அவவளவவ...!
சுமந்தவர் சுமந்தபடி
பார்த்தவர் பார்த்தபடி
ந்டந்தவர் ந்டந்தபடி
காலஙகள் நகர்ந்த வணணம்...
நபர்களும் இ்டஙகளும்
மாறியபடி..!

்கவிலத

3

என் கவிக்தகளில்
மாறி...மாறி,,,
‘ஆயா’...  ‘அவவா’... எனப் பபாதிய
உஙகள் மூகளககள
கசக்கிப் பிழியாதீர்கள்.

நாஙகள் பாடடிககள
அம்மாயி.., அப்பாயி எனவும்
்தாகய.... ‘ஆயி’ எனவும்
அகழதது மகிழந்த
மரு்த நில மாந்தர்கள்.
கால மாற்றத்தால்
‘ஆயி’... அம்மாவாகி பவகு காலமாயிற்று.

பாடடிகள்
மகனவியின் உறவால்
ஆயாவாகிப் வபானார்கள்.
மகன் பகாண்ட உறவால்
அவவாவாகிப் வபானார்கள்
நாஙகள் சாதி சிக்தந்தவர்கள்..

முற்படுத்தப்பட்ட...
பிற்படுத்தப்பட்ட...
்தாழத்தப்பட்ட...
இப்படிப்பட்ட பட்டகவகளில்
நிகறய உறவுகள் உணடு.
வவறு ம்தததில் கூ்ட
எல்லாம்
கா்தலால் கனிந்தகவகள்.
இந்த உறவுகளால் அறியப்பட்ட
பாசமும் வநசமும்
அன்பும் அரவகணப்பும்
பட்டறிவும் நிகறய நிகறய
இனிவமல் நீஙகள் முயற்சிக்கலாம்
துருவி துருவி
என்கன
என் அக்டயாளதக்த கண்டறிய...

4
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இரணடு பகாகலகள் பசய்வ்தன் இன்று...
ஒன்று அடக்ட
மற்பறான்று பல்லி...
வி்தவி்தமாய் மகறமுகமாய்
மனி்தர்கள் வபாலல்ல
நம்கம
நம் உகழப்கப
உறிஞ்சசிதப்தாகலக்க
கவனப் பிசகால்
பகாஞ்சம் அசந்தாலும்
உ்டல் பற்றி உ்டவனவய
உறிஞ்சத ப்தா்டஙகிவிடும் அடக்ட
அ்தனால்
அக்தக் பகான்வறன்....
அடுப்படியில் ஒரு பல்லி
குழநக்தகயப்வபால்
அஙகுமிஙகும் ந்டமாடித திரியும்..
உணவில் விழுநது ப்தாகலத்தால்...?
அசசம் வமவலாஙக
அ்தனால் அக்தயும் பகான்வறன்...
அசசம் பல வநரஙகளில்
நம்கம வகாகழயாக்கி விடும்...!
அசசம் பகாகலயும் பசய்யும்...!

்கவிலத

5

6

பசகலக் பகாடி வமனியின்
அழகக அருகிருநது
விழி விழுஙக மகிழவாய்
வமய்நது களித்ததுண்டா...?
வீடடின் சுற்றுச சுவவரார பசகல
பவளிவயற வாய்ப்பதிகம்.
காபலாரு பக்கம் ்தகலபயாரு பக்கம்
வவண்டாபமன
வகளதது வகளததுக் கீழிறக்க
முயற்சியின் வ்தால்வியில்
வமல் வநாக்கிய பயணவம...!
பகாடியின் நுனி்தான்
ஐம்புலன்களின் நிகலவயா...?
பகாடிககளப் வபாலத்தான்
குழநக்தகளும்....
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யுத்தததின் இலக்கு
“பவற்றி” ஒன்று மடடுவம...!
ப்தாகலக்காடசிகளில்
படடியலி்டப்படுகின்றன
பகாவரானா யுத்தததில்
மாய்நது விழும் மனி்தர்களின்
எணணிக்கககள்...
கண்டறியப்படும் எதிரிகள்
பகாரில்லா யுத்தததில்
கணணறியா பக்டயணிகள்
நிராயு்தபாணியான மனி்தர்களின்
எதிரில் வலம் வந்தவணணம்...
ஒலிம்பிக்கில் யார் முநதுவது

்கவிலத

7 7

எனும் வபாடடி வபால்
விருப்பமின்றி ஒவபவாரு நாடும்
முநதிக்பகாணடிருக்கிறார்கள்.
எதிரிகய வீழத்த
ஆயு்த ்தயாரிப்பில் ஆராய்சசிக்கூ்டஙகள்.
உகலக்களமானாலும்
ஆயு்தஙகள் ்தயாராகவில்கல இன்னும்
‘நீயா...? நானா...?’
எனும் வியாபார வநாக்கில்
மரண இழப்புகள் இரண்டாம் இ்டததிற்கு...
மரணததிலும்
கல்லா பபடடி நிரப்ப
காய்கள் நகர்கின்றன....!
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, பஙகளாவதஷ ,பாகிஸ்தான் ,முதலான 
நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிறகுள ்வந்து குடிவய
று ம , இ ந் து க் க ள , கி றி ஸ் த ்வ ர க ள 
,சீக்கியரகள,சமணரகள ,பாரசிகள ,புத்த 
மதத்தினர ஆகிவயாருக்கு குடியுரிமம 
்வழஙகபபடும என்றும முஸ்லீமகளுக்கு மடடும  
கு டி யு ரி ம ம  இ ல ம ல  எ ன் ப து த ா ன் 
புதிய்சசடடைத்திருத்தத்தின் சாரம. 

இந்திய அரசியலமமபபு்சசடடைம பிரிவு 14 
அமனத்து மக்களுக்கும சம உரிமமயளித்துளளது. 
இது உளநாடடிலும ் ்வளிநாடுகளிலும ்வாழும 
அமனத்து இந்தியரகளுக்கும ்பாருந்தும. 
இந்திய அரசியலமமபபு்சசடடைத்தின் இரண்டைாம 
பகுதியில ஐந்து முதல பதி்னான்று ்வமரயுளள 
பிரிவுகளில குடியுரிமமபபறறிக்கூறபபடடுளளது.  
அதில 1955 ஆம ஆண்டு இயறறபபடடை வதசி
யக்குடியுரிமம்சசடடைத்தின்படி, 

• குடியுரிமம ்தாடைரபாக எந்த முடிவு 
எடுக்கவும நாடைாளுமன்றத்திறகு அதிகாரமுண்டு. 
இந்தியாவில பிறக்கும குழந்மதகள ,இந்தியமர 
மணந்த ்்வளிநாடடினர ,்்வளிநாடு்வாழ 
இ ந் தி ய ரு க் கு ப பி ற க் கு ம  கு ழ ந் ம த க ள 
,இந்தியாவுடைன் வசரக்கும பகுதிய்சவசரந்த 

ம க் க ள  ஆ கி வ ய ா ரு க் கு 
குடியுரிமமயுண்டு. இந்தியாவில 
12 ஆண்டுகள நிமலயாக ்வாழந்து 
்வ ரு ப ்வ ர  கு ரி யு ரி ம ம க் கு 
விண்ணபபிக்க தகுதியுமடைய்வர 
என்கிறது. ஆனால, புதிய சடடை
த்திருத்தவமா,முஸ்லீமகமளத்தவிர
த்த பிறருக்கு 5 ஆண்டுகள 
வபாது்மன்கிறது. 

• முமறயான கடைவுசீடவடைா 
அலலது அம்வ காலா்வதியாகிய 
பின்பும, பிற நாடடினர ஒரு்வர 
நமது நாடடில தஙகியிருந்தால 
அ ்வ ர க ள  மு ம ற ய ற று 
கு டி வ ய றி ய ்வ ர க ள  ஆ ்வ ர . 

குடியுரி்மையும் குடியுரி்மைச்சட்டமும்
குடியுரிமம என்ற ்சாலமல வநறறு்வமர 

நாம ்பருமமக்குரியதாக நிமனத்திருந்வதாம.
ஆனால இபவபாது அ்சசம தரு்வன்வாக 
மாறியிருக்கிறது. குடியுரிமமத்திருத்த்சசடடைம 
,வதசிய குடிமக்கள பதிவ்வடு ,வதசிய மக்கள 
் த ா ம க ப ப தி வ ்வ டு  வ ப ா ன் ற 
்சாறகமளக்வகடடைால, இந்திய மக்கள நடுஙகும 
நிமலக்கு ஆளாகியிருக்கிறாரகள என்கிறார 
இந்நூலுக்கு முன்னுமர எழுதியுளள ஜி.பி.
இராம்சசந்திரன். இந்நூலில, குடியுரிமம மறறும 
குடியுரிமம்சசடடைஙகள, மத்சசாரபின்மம , 
கூடடைாடசி, ஜனநாயகம  முத்தலாக் ,பறறி 
ஆசிரியர ஷிஜுகான் (வகரளா) கூறியுளள 
கருத்துக்கள  இஙவக ் தாகுத்து அளிக்கபபடுகிறது.
இந்திய ஜனநாயகத்திறகும மத்சசாரபின்மமக்கும 
பிரிக்க முடியாத உறவு உண்டு. நாடைாளுமன்றத்தில 
அறுதிப்பருமபான்மமமயப பயன்படுத்தி 
மக்களுக்கு விவராதமான்சசடடைஙகமள 
இயறறு்வது ஜனநாயகத்தின் அழிவுக்வக 
்வழி்வகுக்கும. ஜனநாயகத்தில ஆடசியாளரகள 
தஙகளது வமதாவித்தனத்மதபபயன்படுத்தினால 
மத்சசாரபின்மமயின் எதிரகாலம ஆபத்திலதான் 
மு டி யு ம . இ ந் தி ய க் கு டி யு ரி ம ம யி ல 
மதத்மதபபுகுத்து்வது என்பது அரசியல 
அமமபபு்சசடடைத்திறகு எதிரானது. 
இது்வம ர  ம த த்மத  ம்வத்து 
குடியுரிமம ்வழஙகபபடைவிலமல . 
மத்சசாரபின்மம நாடு என்றால 
அஙவக குடியுரிமமக்கு மதம 
முக்கியமிலமல என்று விரி்வான 
் ப ா ரு ள  உ ண் டு .
குடியுரிமமத்திருத்த்சசடடைம 2019 
அ ர சி ய ல  ச ட டை த் தி ன் 
வி ழு மி ய ங க ம ள ப 
புறக்கணித்திருக்கிறது. மத்சசாரபறற 
ந ா டை ா ன  இ ந் தி ய ா வி ல 
ம த ப ப ா கு ப ா ட ம டை ்ச 
ச ங ப ரி ்வ ா ர த் தி ன ர  திணி க் க 
மு ய ல கி ன் ற ன ர . 
அ த ா ்வ து , ஆ ப க ா னி ஸ் த ா ன் 

நிகழ் அய்ககண்

நூல அறிமு்கம்

பாரதி புத்தகாலயம, 
விமல: 60/-
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இ்வரகமளத்தண்டிக்கவும, நாடு கடைத்தவும 
அரசுக்கு அதிகாரம உண்டு. 2019 ,டிசமபர 12 
அன்று குடியுரிமமத்திருத்த்சசடடைம 2019 
நாடைாளுமன்ற ஒபபுதலுடைன்  நமடைமுமறக்கு 
்வந்துளளது. 1955 குடியுரிமம்சசடடைம 
இரண்டைாம பிரிவில, முதலா்வது உடபிரிவு ’பி’ 
பகுதியில புதிய பகுதிமய்சவசரத்திருக்கிறாரகள. 
அதன்படி, ‘2014 டிசமபர 31 க்கு முன்பு, 
ஆபகானிஸ்தான் ,பாகிஸ்தான்,பஙகளாவதஷ , 
முதலிய நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிறகு ்வந்துளள 
இந்துக்கள,சீக்கியரகள ,சமணரகள ,பாரசி 
,கிறிஸ்த்வரகள,புத்த மதத்தினர ஆகிவயாருக்கு 
குடியுரிமம ்வழஙகபபடும’

மதம ,இனம ,சாதி ,பால , பிறந்த இடைம 
ஆகிய்வறறின் ்பயரால,ஒரு குடிமகனிடைம 
பாகுபாடு காடடைக்கூடைாது .  அகதிகள 
வபான்வறாமர மதத்தின் ்பயரால பிரிபபது 
எவ்்வளவு மடடைமான ்சயல !  இது 
நாடமடைபபிளபபதறகான முயறசியாகும. அசாம 
மாநிலத்தில குடிவயறிய்வரகளால, தஙகளது 
வ்வமல்வாய்பபுக்களும வ்வறு நலன்களும 
ப ா தி க் க ப படு்வத ா க க் க ருதி ,  அ ச ாமில 
குடிவயறிய்வ ர கள  ம ா நி ல த்ம தவிடடு 
்்வளிவயறவ்வண்டும என்று அஙகுளள அமனத்து 
அசாம மாண்வர சஙகத்தினர வபாராடினாரகள. 
இதனால வபாராடடைஙகளும தாக்குதலகளும 
நடைந்தன. இதமன க்வனத்தில ்காண்டு ,1985 
ஆம ஆண்டு, பிரதமர ராஜீவ் காந்தி, அரசிறகும 
அமனத்து மாண்வர சஙக அமமபபினருக்கும 
இமடைவய ஓர உடைன்படிக்மக ஏறபடடைது. 
அதன் படி, 1971 மார்ச 26 ஆம வததிக்கு முன்பு 
, இந்தியாவில ்வாழந்த்வரகளும அ்வரகளது 
்வ ா ரி சு களும  மடடுவம  உண்மமயில 
குடியுரிமமக்குத்தகுதியான்வரகள. அவ்்வாறு 
இலலாத்வரகள மீது நடை்வடிக்மக எடுக்கபபடும 
என்றது .  1 9 5 1  ஆம ஆண்டு மக்கள 
்தாமகக்கணக்கு அடிபபமடையிலதான் 
குடிமக்கள பதிவ்வடு அசாமில நமடைமுமறயில 
இருந்தது. இந்தபபடடியமல புதுபபிக்க வ்வண்டி 
’அசாம பபளிக் ஒரக்கரஸ்’ எனும அமமபபினர 
2009 ஆம ஆண்டு உ்சசநீதிமன்றத்மத அணுகினர. 
2013 ஆம ஆண்டு உ்சச நீதிமன்றமும புதிய 
படடியமலத்தயாரிக்குமபடி ஆவலாசமன 
கூறியது. அதன்படி ,1200 வகாடி ்சல்வழித்து 
படடியலும தயாரிக்கபபடடைது. தறவபாது ,19.5 
ல ட ச ம  வ ப ர  ப தி வ ்வ டடிலிலிரு ந் து 

்்வளிவயறறபபடடுளளனர. குடியுரிமம 
மறுக்கபபடடை்வரகளில ்பருபாலாவனார 1971 
ஆம ஆண்டு கிழக்குபபாகிஸ்தானில வபார 
ந டை ந் த வ ப ா து  அ ங கி ரு ந் து  இ டை ம 
் ப ய ர ந் த ்வ ர க ள ா ்வ ர .  கு டி யு ரிம ம ப 
பதிவ்வடமடைபபறறி ஐ.நா. எ்சசரித்துளளது. 
யாரும நாடைறற்வரகள இலமல என்பமத 
இந்தியா உறுதிபபடுத்தவ்வண்டும என்று 
கூறியுளளது. ஐ.நாவின் அகதிகள வி்வகாரத்துமற 
தமல்வர பிலிபவபா கிராண்டி கூறுமவபாது, 
‘குடியுரிமம இலலாத ஒரு ்பரும மக்கள 
பகுதிமய உரு்வாக்கு்வது உலக அளவில பின் 
வி ம ள ம ்வ  உ ரு ்வ ா க் கு ம .  அ க தி க ள 
பிர்சசமனகமளத்தீரக்க ஐ.நா . எடுக்கும 
முடிவுகளுக்கு எதி ர ா க  ,இ ந்திய ாவின் 
அ ணு கு மு ம ற  இ ரு க் க க் கூ டை ா து . 
குடியுரிமமபபதிவ்வடமடை பி.்ஜ.பி அரசு 
கடுமமயாகபபின்பறற நிமனபபது அ்வரகளது 
சிறுபான்மமயினர மீது ் காண்டுளள ் ்வறுபவப 
காரணம’ வதசிய குடியுரிமம்சசடடைத்திறகும 
,வதசியக்குடியுரிமமபபதிவ்வடடிறகும இமடையில 
உறவு உளளது. குடியுரிமமபபதிவ்வடமடை 
அசாமில நமடைமுமறபபடுத்திய வபாது 19 
லடசத்திறகும அதிகமான்வரகள குடியுரிமமமய 
இழந்திருக்கிறா ர கள .இதில இந்துக்கள 
,இஸ்லாமியரகள, மறறும இதர மதத்தினரும 
உண்டு. ஆனால புதிய குடியுரிமம்சசடடைத்தின் 
படி, இஸ்லாமியர நீஙகளாக பிறருக்கு மடடும  
குடியுரிமமக்கிமடைக்கும. இஸ்லாமியரகமள 
்்வளிவயறறு்வதுதான் அ்வரகளது  இறுதி 
வநாக்கம. அஙகிகாரமிலலாமல இந்தியாவில 
குடிவயறிய்வரகமளக்கண்டைறியும வநாக்கில ,கு
டியுரிமமபபதிவ்வடமடைத்தயாரிக்கவ்வண்டும 
என்கிற வநாக்கில 2003 ஆம ஆண்டு, வதசிய 
ஜன ந ா ய க க்கூடடைணி  அ ர ச ானது  , 
குடியுரிமம்சசடடைத்தின் ஒரு பகுதியாக ,மக்கள 
் த ா ம க ப ப தி வ ்வ ட ம டை 
நமடைமுமறபபடுத்தவ்வண்டும என்று முடிவு 
்சய்தது. இ்வரகளது வநாக்கம என்ன்்வனில, 
குடியுரிமம்சசடடைத்தின் ஒரு பகுதியாக 
வ த சி ய க் கு டி யு ரி ம ம ப ப தி வ ்வ ட ம டை த் 
தயாரிக்க,வதசிய மக்கள ்தாமகபபதிவ்வடும 
, ம ா நி ல  கு டி யு ரி ம ம ப ப தி வ ்வ டு ம 
அமமயவ்வண்டும என்பதுதான். உலகம முழுதும 
அகதிகளின் நிமல பரிதாபகரமானதாகும. 2011 
சிரியாவில நடைந்த உளநாடடுபவபாருக்குபபின், 
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40 லடசம வபர நாடமடைவிடடு ்்வளிவயறி 
ஐவராபபிய நாடுகளில குடிவயறியுளளனர, 
மி ய ா ன் ம ரி ல  1 9 8 2  ஆ ண் டி ன் 
குடியுரிமம்சசடடைத்தின் படி, சிறுபான்மமயின 
வ ர ாஹிஙகிவய ா க் களுக்கு  குடியுரிமம 
மறுக்கபபடடைது. இதனால , 1996 ல அ்வரகளில  
4 லடசம வபர பஙகளாவதஷுக்கும, கிடடைத்தடடை 
40,000 வபர இந்தியாவிறகும ்வந்தனர. 1995 ல 
தி்பத்திலிருந்தும. 1971 பஙகளா வதஷ வபாரின் 
வபாதும ஏராளமான அகதிகள இந்தியாவிறகும 
்வந்துளளனர. இவத வபான்று பாகிஸ்தானிலிருந்து 
இந்துக்கள , அகமதியா இஸ்லாமியரகள 
உடபடை ,வநபாளத்திலிருந்து வநபாளிகள , 
இலஙமகயில நடைந்த வபாரின்வபாது குடிவயறிய 
தமிழ அகதிகள ஆகிவயார இந்தியாவிறகுள 
குடிவயறியுளளனர. அகதிகளிலும கூடை புதிய 
குடியுரிமம்சசடடைத்தின்படி இஸ்லாமியரகமளயும 
தமிழரகமளயும பிரித்தறிந்து ஒதுக்கு்வது என்பது 
அநீதிமிக்கதாகும!

இ ந் தி ய ா வி ல  ஒ வ் ் ்வ ா ரு  ந ா ளு ம 
அதிகரித்து்வரும தாக்குதலகள, படு்காமலகள 
ஆகிய்வறறிறகு எதிர ா க  ்்வளிநாடடு 
அமமபபுக்கள பலவும எ்சசரித்துளளன. 
இஸ்லாமியரகளும ,தலித்துக்களும குறிம்வத்து 
சூமறயாடைபபடுகிறாரகள. ‘மத்சசாரபின்மம 
்்வறறி ்பறு்வமதபபறறிப ்பருமபான்மம 
என்ன நிமனக்கிறது என்பது முக்கியமலல. 
சிறுபான்மம என்ன நிமனக்கிறது என்றுதான் 
பாரக்க வ்வண்டும’ என்றார வநரு. அதன்படி 
ச ம த் து ்வ த் ம த  உ று தி ப ப டு த் தி யு ம 
பாகுபாடடிலிருந்தும கலா்சசார வ்வறுபாடுகமள 
அஙகிகரித்தும  சிறுப ான்மமயினருக்கு 
தன்னமபிக்மக ஊடடு்வதுமதான் நாடடின் 
்பாறுபபு மிகுந்த ்சயலாகும.. இந்திய 
விடுதமலபவபாராடடைத்திலும, கிலாபாத் 
இயக்கத்திலும நிலவிய இந்து - இஸ்லாமியர 
ஒறறுமம குறிபபிடைத்தக்கதாகும. ஆனால, 
்தாழிலிலும, அரசுபபணிகளிலும ,சமுதாய 
நடை்வடிக்மககளிலும இஸ்லாமியரகளின் வபாதிய 
பிரதிநிதித்து்வமின்றி  பலவித ்நருக்கடிகமள 
ச ந் தி த் து  ்வ ரு கின் றன ர .  ச டடை சம ப , 
நாடைாளுமன்றம -அதிகார அமமபபு - 
நீ தி த் து ம ற க ளி ல  இஸ் ல ா மி ய ர க ளின் 
பிரதிநிதித்து்வம குமறந்து ் காண்வடை ்வருகிறது. 
இ வ த  வ ப ா ன் று  க ல வி யி லு ம  - 
வ்வமல்வாய்பபுகளிலும மிகக்குமறந்த அளவ்வ 

இருக்கின்றனர. இதனால ் பாருளாதார அளவில 
மிகவும பின்தஙகிய நிமலயிவலவய ்வாழந்து 
்வருகின்றனர. இ்வரகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு 
அளவும குமறந்து ்வரு்வது மடடுமின்றி , மக்கள 
நலத்திடடைஙகளும கூடை இமமக்கமள 
எடடு்வதறகு சிரமபபடுகிறது.

‘ஒரு ்பண்மணக் கண்வன் தலாக் ்சாலல 
அனுமதிபபது ் தய்்வத்திறகு மிகவும ் ்வறுபபான 
வி்ஷயம’ என்று இஸ்லாம கூறுகிறது. ‘ஒருத்திமய 
்மாழி (தலாக் ) ் சாலலும வபாது ் தய்்வத்தின் 
சன்னதி நடுஙகும’ என்று இஸ்லாம கூறுகிறது. 
்பண்களுக்கு மிகவும எதிரான்சசடடைம 
முத்தலாக் ஆகும. பல இஸ்லாமிய நாடுகளிலும 
இது மகவிடைபபடடுளளது. திருமண உறவு 
முறிவு சடடைபபடி அமமயவ்வண்டும என்பது 
எலவலாரும ஏறறுக்்காண்டை ்காளமகயாகும. 
2018 ஆம ஆண்டு ஆகஸ்ட 23 ல உ்சச 
நீதிமன்றமானது முத்தலாக்கிறகு தமடை விதித்தது. 
ஏறகனவ்வ இஙகு நமடைமுமறயில இருந்த 
இஸ்லாமிய சிறபபுத்திருமண்சசடடைத்தின்படி, 
வி ்வ ா க ர த் து  ச ா த் தி ய ம ா ன து த ா ன் .
சமாதானபவப்சசும,அதறகான முயறசிகளும 
வதாறறுபவபானால மடடுவம வி்வாகரத்து 
்சய்ய முடியும என்றிருந்தது. தறவபாமதய 
சடடைத்தின் பிரிவு 4-ன் படி , திருமண உறம்வ 
முறித்தால ,இஸ்லாமிய ஆண்களுக்கு மூன்று 
ஆண்டுகள ்வமர சிமறத்தண்டைமனக்கிமடைக்கும. 
பிரிவு 5-ன் படி முத்தலாக்கிறகு உடபடடை 
்பண்ணின் கண்வன் ஜீ்வனாமசம தர வ்வண்டும 
என்கிறது. அதுமடடுமின்றி,  சிமறத்தண்டைமன 
அனுபவிக்கும நபர ,  அவத காலத்தில 
ஜீ்வனாமசமும தரவ்வண்டும எனவும கூறுகிறது. 
திருமணமும, திருமண முறிவும அமனத்து 
மதத்தினரிடைமும நிகழகிறது.ஆனால, ஒரு 
கு றி ப பி ட டை  ம த த் தி ன ம ர  ம ட டு ம 
குறிம்வத்து்சசடடைம இயறறு்வது என்பது 
பாகுபாடுமடைய ்சயலாகும. அரியானா 
மாநிலத்தில, பலலபகடி எனும ஊருக்கருகில 
்வாழந்து்வந்த்வர ஜுமனத், இ்வர ் டைலலியிலிருந்து 
ஊருக்கு இரயிலில திருமபிக்்காண்டிருந்த 
வபாது, மாடடுக்கறி ம்வத்திருந்ததாகக்கூறி 
சஙபரி்வாரக்குமபலால தாக்கபபடடு, பின்னர 
இ ர யிலிரு ந் து  தூ க் கி  வீ சி  ் க ா ம ல 
்சய்யபபடுகிறார : ராஜஸ்தானில ்வாழும 
்பஹலூகான் என்ப்வர ஒருபால வியாபாரி. 
இ்வர பசுமாடு ஒன்மற ்வாஙகி ்வருமவபாது 
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, ப சு ம ்வ க் க டை த் து ்வ த ா க க் கூ றி , 
அடித்துக்்காளகின்றனர : உத்திரபபிரவதசத்தில 
தாத்திரி எனும இடைத்தில முகமது அக்லாக் 
என்ப்வரது வீடடில மாடடுக்கறி இருந்ததாகக்கூறி 
அ்வமரக்்காமல ்சய்கின்றனர : இபபடியாக 
நீளகிறது  மதரீதியான ்காமலப படடியல. 
வ்வறறுமமயில ஒறறுமம என்பதுதான் புதிய 
ஜனநாயகத்தின் ்வலிமம. 

இ ந் தி ய  ஒ ரு  ம த ்ச ச ா ர ப ற ற  ந ா டு 
என்பதால,அதறகு அதிகாரபபூர்வ மதவமா,புனித 
நூவலா கிமடையாது. ஆனால, ஒரு குறிபபிடடை 
மதத்மத்சவசரந்த்வர என்பதால பாகுபாடு 
பாரபபது அ்வமானமாகும. இந்தியாவில , 
இஸ்லாம ,மறறும தலித்,பழஙகுடியினரகளின் 
மக்கள ்தாமகயானது நாடடின் ்மாத்த 
மக்கள ்தாமகயில 39% சதவிகிதமாகும. சில 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னால எடுத்த கணக்கின்படி 
இஸ்லாம  , தலித்  , ப ழஙகுடியினர கள 
வி ச ா ர மணக்ம க தி க ள ா க  சி ம ற களில  
கணிசமாவனார ்வாடுகின்றனர. இ்வரகள 
் த ா டை ர ந் து  சி ம ற யி ல  அமடை படடு 
இருபபதறகான காரணஙகமள ஆய்ந்து பாரபபது 
அ்வசியம. ‘நாடடில மத்்வறி அதிகரிபபது 
ஜனநாயகத்திறகு ஆபத்து’. காஷமீரில கல்வா 
எ ன்னுமிடை த் தி ல  எ ட டு ்வ ய து  சி றுமி 
சஙபரி்வாரஙகளுடைன் ்தாடைரபுமடைய்வரகளால 
கறபழித்து ்காமல ்சய்யபபடுகிறாள. 
்சன்மன ஐ.ஐ.டி மாணவி பாத்திமா லத்திப 
த ற ் க ா ம ல  ் ச ய் து  ் க ா ள கி ற ா ள , 
இபபடி்யலலாம நடைபபதறகுக்காரணம , 
்பண்கள ஒரு குறிபபிடடை சாதி , மதத்தினராக 
இருபபதுதான்.  வபாதிய பாதுகாபபு எதுவும 
இன்றி, இப்பண்கள சந்திக்கும எதிரபபு 
,பரிகாசம ,தனிமமபபடுத்தல ,பாலியல 
தாக்குதலகள ,ஒதுக்கிம்வத்தல ,உரிய அஙகிகாரம 
அளிக்காமம யாவும ஜனநாயக வதசத்தில மிகக் 
்காடுமமயானதாகும. ்பருமபான்மம 
சிறுபான்மம என்ற சிந்தமன ்வளரந்து 
இந்தியபபிரிவிமனயில முடிந்தது என்றாலும, சு 
தந்திர இந்தியா மத்சசாரபறற குடியரசாகி 
உலகத்தின் முன்னால தமல நிமிரந்து நிறகிறது.

சுதந்திரத்திறகு முன்பான  காலத்திலிருந்வத 
இந்துத்து்வ ்்வறியரகள இஸ்லாமியரகளுக்கு 
எதிராக பிர்சசாரத்மத வமற்காண்டு ்வந்தனர. 
அபபடியான பிர்சசாரம வி்ஷமவபால பரவி, 

1992 டிசமபர 6 ல, 450 ்வருடை பழமமயான 
பாபர மசூதி இடிக்கபபடடு ,வதசத்தின் 
மத்சசாரபின்மம வகளவிக்குளளாக்கபபடுகிறது. 
இது  ் த ாடை ர ப ான  ்வழ க்கு   ஒன்று 
உ்சசநீதிமன்றத்தில விசாரமணயில இருந்து்வந்து., 
இறுதியாக ,2019 ல இராமர பிறந்த இடைம 
அவயாத்தி என மக்கள நமபு்வதால அந்த இடைம 
இந்துக்களுக்கு ்வழஙகபபடுகிறது என உ்சச 
நீதிமன்றம தீரபபளிக்கிறது. அவத வபால ஜமமு-
காஷமீமர பிரித்தது மடடுமின்றி காஷமீருக்கு 
சிறபபு அந்தஸ்து ்வழஙகும சடடைபபிரிவு 370 
ஐயும ரத்தும ்சய்துவிடடைது. ்வடைகிழக்கு 
மாநிலஙகளுக்கு மடடும சிறபபு அந்தஸ்து 
நீடிக்கும வபாது காஷமீருக்கு மடடும ரத்து 
்சய்தது பாகுபாடைான ்சயலாகும.

விடு தமல க் க ா க  ம க் க ள  ந டை த் தி ய 
வபா ர ாடடைவம இந்திய வதசியத்திறகு 
அடிபபமடையாகும. சாதி ,மதம ,இனம ,்மாழி 
,வபான்ற வ்வறறுமமகமளக்கடைந்து அமன்வரும 
ஒன்றுபடடு நின்ற இயக்கம சுதந்திரபவபாராடடைம 
ஆகும. பல பிரிவுகமளயுமடைய மக்கமள 
ஒன்றாய் அணிதிரடடியது சுதந்திரம என்ற 
கனவுதான். இதறகு எதிராக சிலர இந்தியாம்வ 
மதம சாரந்த நாடைாக முயறசி ்சய்கிறாரகள. 
இ்வரகளது ்சயலபாடடிமன விமரசித்தால 
வதசத்துவராகிகள என்கின்றனர. மாநிலஙகளின் 
உரிமமமயபபறிபபதும, மக்கள ஒறறுமமமய 
சிமதக்கும சடடைஙகமள இயறறு்வதும 
கூடடைாடசி தத்து்வத்மத சிமதக்கும. அது 
மத்திய -மாநில அரசின் உறவுகமளபபாதிக்கும. 
வமலும, நாடைாளுமன்றத்தில ் ்வளிபபமடையான 
வி்வ ா த ங களுக்கு  இடைமளிக் க ா மலும , 
ந ாடை ாளுமன்ற குழுக்களின் ஆய்வுக்கு 
உ ட ப டு த் த ா ம லு ம ,  த ன க் கு ள ள 
்பருமபான்மமமய பயன்படுத்தி  மக்கமள 
ஒடுக்க கறுபபு்சசடடைஙகமள இயறறு்வதும 
ஜனநாயகத்திறகு வநர எதிரானதாகும. ‘எலலா 
மதத்தினமரயும ஏறறுக்்காளளும வபாது 
மத்சசாரபபறற நிமலக்கு ஒரு நாடு உயரும. 
ஏதா்வது ஒரு மதபபகுதியினருக்கு கடடுபபாடும 
வ்வறுபகுதியினருக்கு குடியுரிமம ்வழஙகவும 
நிமனத்தால, அது மத்சசாரபறற குணத்மத 
இழந்துவிடும.அது நாடமடை அழிம்வ வநாக்கி 
இடடு்ச்சலலும’. -பினராயி விஜயன்
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தமிழகத்தில வசர, வசாழ, பாண்டிய 
நாடுகமளப வபாலவ்வ ்காஙகு நாடடிறகும 
தனித்த சமூக, அரசியல, பண்பாடு உண்டு. 
பசுமம வபாரத்திய ் நய்தல நிலமும, ் நாய்யல 
ஆறும ்காஙகு நாடடிப பழமமயின் 
அமடையாளஙகளாக இருந்து ் காண்டிருக்கிறது. 

்காஙகு வதசத்தின் ஒரு பகுதியான திருபபூர 
நகரம, தமிழகத்தில ்தாழில துமறயில 
மிகவும வ்வகமாக ்வளரந்து ்வருகிறது. கூடைவ்வ 
ஓயாமல இயஙகிக் ்காண்வடை இருக்கிறது. 
இன்றளவும அதனுள மாறறஙகள நிகழந்து 
்காண்வடை தான் இருக்கிறது .  அந்த 
மாறறஙகளின் ஊடைாக மனிதரகள உளளும 
புறமும உருமாறிக் ் காண்வடை இருக்கிறாரகள. 
்தாழிலில இருத்தலுக்கும மாறறத்திறகுமான 
வமாதலகள நிகழந்து ் காண்டுதான் இருக்கிறது. 
அந்த ்வமகயிலான சித்தரிபபுகள யாவும 
பமடைபபிலக்கியத்மதப ்பாறுத்த்வமர 
்பருஙகமத ்வடி்வமான சீ்வக சிந்தாமணி 
முதல  ம்வய ாபுரிபபளளு 
வபான்ற சிறறிலக்கியஙகள ்வமர 
பல பதிவுகளாக இருக்கிறது. 
சர்வவதசப பிர்சசிமனகளுள 
ஒ ன் ற ா ன  சூ ழ லி ய ம ல 
அடிபபமடையா க  ம்வத்து 
சாயத்திமர நா்வமல எழுதிய 
சு ப ர ப ா ர தி ம ணி ய ன் 
மகத்தறி்நச்வாளரகள குறித்து 
எழுதியுளள நா்வல ‘தறிநாடைா’. 
சமகாலத் தமிழ இலக்கியத்தில 
்காஙகு ்வடடைார்ச சமூகப 
பண்பாடு ்வாழக்மக குறித்தான 
சித்திரிபபுகளுக்கு மத்தியில 
மு ன் ம ம ய ா ன த ா க வு ம , 
முக்கியமானதாகவும இருக்கிறது 
சு ப ர ப ா ர தி ம ணி ய னி ன் 
பமடைபபுகள. அ்வர பமடைபபில 

எழுந்து நிறகும தறிநாடைா ஒருதனித்த அழகுடைன் 
மிளிரவ்வ ்சய்கிறது. இந்நா்வல திருபபூர 
்வடடைாரத்தில மகத்தறி்நசவு நசிந்து 
விமசத்தறிகளும பனியன் கம்பனிகளும 
நுமழந்த சமூக ்வரலாறறுப பின்புலத்மத 
ம ம ய ம ா க க்  ் க ா ண் டி ரு க் கி ற து . 
்நச்வாளரகளின் ்வாழக்மகப வபாராடடைத்மத்ச 
சித்திரிக்கிறது, ்தாழிற சஙகம சாரந்த ்வரக்க 
அரசியமலப வபசுகின்றது.

திருபபூரில நாறபதாண்டுகளுக்கு முன்பு 
நமடை்பறற  ்நச்வாளர வபாராடடைம தான் 
இந்நா்வலின மமயம. கூலி உயரவிறகாகக் 
கூடை அ்வரகள வபாராடைவிலமல. குமறத்த 
கூலிமய சீராக்கக் வகாரி நிறபதுதான் 
வபாராடடைத்தின் அடித்தளத்தளம.  ் நச்வாளர 
சமூகம சாரந்த ் தான்மக்கமதகள இந்நா்வலில 
விரவிக் கிடைக்கின்றன. ்தான்ம மனிதரகளின் 
பிரதிகளான அ்வரகள ்வாழக்மக நிகழகாலத்தில 
விரிகிறது. சாதிய ்வன்முமறகமளக் கண்டு  

ஒடுஙகிப வ ப ா கி ற ா ர க ள . 
அ ர சி ன்  அ ல ட சி ய மு ம 
அ்வரகமள அந்நியமாக்குகிறது. 
பனியன் ்தாழிலுக்கு இடைம 
் ப ய ர கி ற ா ர க ள  சில ர . 
வகரளாவிறகு அரிசி கடைத்தவும 
் ச ல கி ற ா ர க ள . 
வபாராடடைஙகளும சிமற 
்வாழக்மகயும அ்வரகளுக்குப 
பு தி த ா க  இ ரு க் கி ற து . 
அ்சசமூகத்திலிருந்து ்வரும 
இ ம ள ஞ ன்  ஒ ரு ்வ னி ன் 
்வாழக்மக மீதான பாரம்வயும 
அ்வனின் எதிரகாலலடசியமும 
மாறு்வமத யதாரத்தமாக 
சித்தரிக்கிறது நா்வல. ் காஙகு 
நாடடின் முக்கியத் ்தாழில 
நகரமான திருபபூமர இந்நா்வல 

கபரிர்சச்்சலாே மாறிய பறரெ ஒலி
நூல அறிமு்கம்

ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு

நியூ ்சஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் 
ரூ. 185
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அதன் முழு அழகுடைன் சுடடிக்காடடிக் 
்காண்வடை இருக்கிறது. ‘பின்னலாமடை நகரம’ 
என்றும ‘பனியன் ஊர’ என்றும ் சாலலபபடும 
திருபபூர  ந க ரம  கிடடைத்தடடை ஒரு 
கதாபாத்திரமாகவ்வ ் ்வளிபபடுகிறது. ் காஙகு 
நாடடுப பமடைபபாளிகள பலரும ்காஙகு 
்வடடைாரத்து கிராமிய ்வாழக்மகமய 
கமதகளாக்கும வபாது, சுபரபாரதிமணியன் 
திருபபூர நகமர, அதன் சமூகப ் பாருளாதாரப 
பண்பாடடு ்வாழக்மகமய, அதன் மனிதரகமள 
கமதகளுக்குள உல்வ விடுகிறார. மனிதரகளின் 
மூலம அறிமுகமாகிறது மண். திருபபூர நகரம, 
அதன் இயறமக ்வளத்மத, மரபான ்நசவுத் 
் த ா ழிம ல ,  வ ப ் ர ழிம ல  இ ழ ந் து 
முதலாளித்து்வத்தின் அவகாரபபசிக்கு 
உண்வாகி, ்வாழவிடைமும ்தாழிலிடைமும 
தனித்தனிவய பிரிக்க முடியாத ்பரும 
்தாழில நகரமாக, மாசுபடடை ஊராக மாறிய 
விதத்மத திருபபூர நகரத்மதயும, அது 
உருமாறிய விதத்மதயும, அது ் காண்டிருக்கும 
இன்மறய முகத்மதயும எவ்வித ஒபபமனயுமினறி 
வி்வரிக்கிறது நா்வல.

நவீனத்து்வம காடடும ்வாழக்மக்ச சூழலில 
அதன் இயஙகு விமசமய அக்கமரயுடைன் 
க்வனித்து இயலபான ்மாழியின் ்வழியாக 
்வடி்வம கிமடைக்கிறது. திருபபூர ்வடடைாரத்மதப 
பின்னணியாகக் ்காண்டை தறிநாடைா’ நா்வல 
1970களின் முறபகுதிமய திருபபூர நகரத்தின் 
்நச்வாளர ்வாழக்மகமயப பதிவு ்சய்கிறது. 
நா்வல நகரம ் தாழில மயமாதலின் விமள்வாக 
நிலவியலிலும, மனித ்வாழவியலிலும ஏறபடும 
மாறறஙகமள வி்வரிக்கின்றன. திருபபூர நகரம 
்தாழில மயமாதலின் பின்புலத்தில 
இயறமகயின், மனித ்வாழக்மகயின் சீரழிம்வக் 
்காண்டு வி்வரித்தவபாதும, ்பருநகர 
்வாழவின் இயந்திரத் தனத்மதயும, ஓயாத 
ப த ற ற த் ம த யு ம ,  ப ர ப ர ப ம ப யு ம 
்காண்டிருபபதாகவ்வ சித்தரிக்கபபடுகிறது. 
நகரத்து ்நருக்கடிகளுக்குள அகபபடடுத் 
தவிக்கும மனிதரகள ்மௌனமாக அமத்ச 
சகித்துக் ் காண்வடை அஙகிருந்து ் ்வளிவயறிப 
்பருமூ்சசு விடு்வமத ்பருமபாலான 
பமடைபபுக்களின் பக்கஙகள எஙகும பாரக்க 

முடிகிறது. ஒரு ்தாழிலின் நசி்்வன்பது 
முதலில உணரபபடு்வது அமத வமற்காளளும 
்தாழிலாளிகளாலதான் .  அ்வரகளின் 
குரலகமள அலடசியபபடுத்தபபடடு ் சய்யும 
எந்த்ச ்சயலும முழுமமயறறுப வபாகும 
என்பது ்வரலாறு. அந்த ்வரலாறு இஙவக 
புமனவுகளாக மாறி திருபபூர நகரத்தின் 
கரஙகளாக சித்தரிக்கபபடுகிறது. தறிநாடைா 
நா்வலில ்காஙகு ்வடடைாரத்தில ்நசவுத் 
்தாழிலில ஈடுபடடிருந்த ‘வத்வாஙகர 
்சடடியார’களின் சமூகப பண்பாடடு 
்வாழக்மக மிக ் நருக்கமாக பதிவு ் சய்கிறது. 
்நச்வாள மக்களின் மரபான ்சயலான 
மகத்தறி முமற விமசத்தறி முமறயாக 
மாறு்வதும, திருபபூர நகரத்திறகுள நுமழ்வதும 
அதனால மகத்தறி ் நசவு நலி்வதுவம நா்வலின் 
முக்கியப பிர்சசிமனயாக முன்நிறுத்தபபடுகிறது. 
விமசத்தறிகளின் ்வருமகயும பனியன் 
கம்பனிகளின் நுமழவும  மக த் தறி 
்நச்வாளரகளின் ்வாழக்மகயில ஏறபடுத்திய 
ப ாதிபபுகமளயும தறிந ாடைா  ந ா்வல 
அனுதாபத்துடைன் சித்திரிக்கின்றது. அது ஒரு 
்வமகயில திருபபூர நகர கண்டை மாறறமாகவ்வ 
இருக்கிறது. மகத்தறி ்நசவுக்கான கூலி 
குமறக்கபபடடைமத எதிரத்து ்நச்வாளரகள 
நடைத்திய ‘்நசவுக்கடடு’ எனும வ்வமலநிறுத்தப 
வபராடடைத்தில து்வஙகி, படிபபடியாக 
்வளரந்து, அது திருபபூர நகமர உலுக்கிய 
மிகப்பரிய வபாராடடைமாக மாறுகிறது. 
வபாராடடைம, தறி ் நசவு ் சய்யும குறிபபிடடை 
சாதியினர நடைத்திய வபாராடடைமாக மடடும 
அமமந்ததாலும அது ்தாழிலாளர ்வரக்கப 
வபாராடடைமாக உரு்்வடுக்காததால ்்வறறி 
்பற முடியாமல வபாகிறது. வபாராடடைத்தினால 
்ந சவுத்  ்த ாழிலாளரகள தஙகளது 
உமடைமமகமள ,  உறவுகமள இழந்து 
உயிரபபலிக்கு ஆளாகி்ச சிமதந்து வபாகிறாரகள. 
அபவபாராடடை ்வரலாறுதான் நா்வலின் 
மமயக்கரு. ‘ரஙகசாமி’ எனும சராசரி 
்நச்வாளியின் குடுமபத்மத மமயமாக ம்வத்து 
நீளகிறது நா்வல. அ்வன் மமனவி ‘நாகமணி’, 
மகளகள ‘மலலிகா’, ‘ராதிகா’, மகன் 
‘்பான்னு’; தருமன், வசாமன், அருணாசலம, 
்்வளளியஙகிரி, நவடைஷ, வகாவிந்தன், 
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ஆறுமுகம, சி்வசாமி என சக ்நச்வாளரகள, 
்பாதுவுமடைமம இயக்கத்மத்ச சாரந்த வதாழர 
ராஜாமணி, கலயாணசுந்தரம ஆகிவயார 
நா்வலின் முக்கிய கதாபாத்திரஙகள.

கூலிக்குமறபமப எதிரத்து ்நச்வாளரகள 
ஒன்று வ ச ர ந்து  சங கம  அமமத்துப 
வபாராடியவபாதும பசியும படடினியும 
தடியடிகளும சிமற்வாசமும உயிரப பலிகளுவம 
அ்வரகளுக்கு எஞ்சி நறகின்றன. இந்நா்வலில 
்வரும ‘அருணாசலம’ வபாராடடைத்மத்ச 
சாதியின் எழு்சசியாக ்சயலபடுகிறார. 
ஆனால, ் நச்வாளர இன சமூகத்தின் பணக்கார 
முதலாளிகள தஙகள ்வரக்க உணரம்வ 
்்வளிபபடுத்தி வபாராடடைத்திறகு எதிராக்ச 
்சயலபடுகிறாரகள. சாதியாக அணி திரண்டு, 
்வரக்கமாக உருமாறியவபாதும, ்பறாமமயும 
அரசியல கடசிகளின் ஆதரவு இலலாமமயுவம 
வப ா ர ாடடைத்தின் பின்னமடைவுக்கும , 
வதாலவிக்குமான காரணஙகள என ரஙகசாமி 
மகன் ்பான்னு எண்ணுகிறான். நா்வலின் 
இறுதியில அ்வன் ் காளமகப பிடிபபுளள்வனாக 
மாறிபவபாகிறான்.கால்ச சுழறசிக்கு ஏறப 
விமசத்தறிகள பனியன் கம்பனிகளாக 
மாறு்வதுதான் ்தாழிலாளரகளின் ்வாழக்மக 
இருத்தலிறகான தீரவு என உணரகிறான். 

திருபபூர நகரின் பலவ்வறு மடடைத்து 
மனிதரகமளப வபால நா்வலில ்வரும ரஙகசாமி 
சபிக்கபபடடை ்வாழக்மகமய ஏறறுக் 
்காளப்வனாகவும அருணா்சசலம, ்பான்னு 
ஆகிவயார சபிக்கபபடடை ்வாழக்மகமய 
எ தி ர த் து ப  கு ர ல  ் க ா டு த் து 
வபாராடுப்வரகளாகவும இருக்கிறாரகள. 
மகத்தறி இன ்நச்வாளரகளின் சமூக 
்வாழக்மக மடடுமிலலாமல திருபபூர நகரத்து 
சமகால பண்பாடடு ்வாழக்மகமயயும 
நா்வலில விரி்வாக முன்ம்வக்கிறது. ் நச்வாளர 
குடுமபத்தில பிறந்த்வன் ் நச்வாளியாகத் தான் 
இருக்க வ்வண்டும என்கிற சமூக விதிமய 
நா்வலில ்வரும ்பான்னு மாறறுகிறான்.  
ஒவ்்்வாரு ஜாதிக்கும ஒவ்்்வாரு ்தாழில 
இருந்தது. ஆனால எலலா ஜாதிகளும 
்சய்யக்கூடிய ் தாழிலாகும ் நசவு என்பதும, 

்நச்வாளர சமூகம சாரந்த   ் தான்மக்கமதகள 
நா்வல எஙகும விரவிக் கிடைக்கின்றன. 
்தான்மத்தின் பிரதிநிதிகளாக ்வாழக்மக நிகழ 
காலத்தில இருக்கிறது. தறிவயாடடிய ் நச்வாள 
எளிய மனிதரகள சாதிய ்வன்முமறகமளக் 
கண்டு  ஒடுஙகிபவபாகிறாரகள. அரசின் 
அலடசியமும அந்நியமாக்குகிறது. பனியன் 
்தாழிலுக்கு இடைம ்பயரகிறாரகள சிலர. 
வகரளாவிறகு வ்வறு ் தாழிலுக்கு வபாகிறாரகள. 
வபாராடடைஙகளும சிமற ்வாழக்மகயும 
அ்வரகளுக்குப புதிதாக  இருக்கிறது . 
அ்சசமூகத்திலிருந்து ்வரும இமளஞன் 
ஒரு்வனின் ்வாழக்மக மீதான பாரம்வயும 
அ்வனின் எதிரகால லடசியமும ்காளளும 
மாறறத்மத சித்தரிக்கிறது நா்வல.    

‘இ்தன்ன எம.ஜி. ஆர ்வாளா. மகயில 
எடுத்ததும, பிர்சசிமன தீரந்து வபாறதுக்கு. 
்காலலன் படடைமறயிவல இருக்கறது, 
தடடித்தடடிதா   ்சழுமமயாக்க முடியும’ 
எ ன் ற  ்வ ா ழ வின்  ய த ா ர த் த வி ய வ ல 
்வாழக்மகக்கான வித்தாகிறது. ஒவர ஜாதி என்ற 
வபாதும, ்நசவு ்நய்கிற்வன் கீழ ஜாதி, 
்நய்யாத முதலாளி வமலஜாதி என்கிற 
உண்மமமய ்நசவுத்்தாழிலாளரகள 
உணரந்து ்காள்வதாக நிமறகிறது. எந்த ஒரு 
வபாராடடைமும அரசியல சாரபும கருத்து்ச 
சாரபும கூடி நிறகும வபாதுதான் ் ்வறறி்பற 
முடியும. அதறகு ் தாழிறசஙகஙகள வ்வண்டும. 
ம க் கள  பி ர ்ச சிமனகமளத்  தீ ர க் கும 
வபாராடடைஙகள மக்கள மனதிலதான் முதலில 
தீடடைபபடை வ்வண்டும என்ற சமூக உண்மமமய 
உமழக்கும ்நச்வாளரகள உணரந்து 
்காளகிறாரகள. தறிநாடைா நா்வல முழுக்க 
்நச்வாளர குடியிருபபுகமளப பறறியதாக 
இருந்தாலும அந்த்ச சமூக மக்களின் 
்வாழக்மகமய மடடும தனித்துக் காடடைாமல, 
மறற சமூகப பிரிவினருடைன் அ்வரகள 
் க ா ண் டி ரு க் கி ற  உ ற வு க ம ள யு ம 
்்வளிபபடுத்தபபடடிருக்கிறது. இதுதான் 
திருபபூர நகரத்தின் உளளீடைான மனிதரகளின் 
பண்மப புரிந்து ் காளள உதவுகிறது.திருபபூர 
நகரத்து சமகால ்நச்வாளிகளின் ்வரலாறு 
மடடுமிலலாமல ்்வளமளயர காலத்து 
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்நச்வாளர ்வரலாமறயும அபவபாதிருந்த 
கூலிப பிர்சசிமனயும ் தளி்வாக வி்வரிக்கிறது 
நா்வல. திருபபூரின் இன்்னாரு முகமான 
் ந ச ்வ ா ள ர களின்  வ ப ா ர ா டடை த்ம த 
இலடசியபபடுத்தி புமன்வாக மடடும 
முன்னிருத்தாமல, தன்்னழு்சசியாக நிகழும 
வ ப ா ர ா ட டை த் தி ன்  ப ல ன் க ம ள யு ம , 
ப ல வீ ன ங க ம ள யு ம  ய த ா ர த் த ம ா க  
்்வளிபபடுத்தியிருபபது நலல சமுக 
பிரதிபலிபபாகவ்வ இருக்கிறது. மகத்தறிகள 
ஓடிய வீடுகள, விமசத்தறிகளின் கிடைஙகுகளாக, 
பனியன் கம்பனிகளாக மாறிபவபா்வது, 
மகத்தறி ் தாழிலும, மகத்தறி ் நச்வாளரகளும 
விளிமபு நிமலக்குத் தளளபபடுகின்றனர. 
்்வளியிலிருந்து ்வந்து பனியன் கம்பனிகமளத் 
்தாடைஙகும புதிய மனிதரகள நகரத்மத 
ஆடடிபபமடைபப்வரகளாக , அதிகாரம 
நி ம ற ந் த ்வ ர க ள ா க  ம ா று கி ன் ற ன ர . 
அமன்வமரயும ஏறறுக் ்காளகிறது நகரம.

இயந்திரமயமும, முதலாளித்து்வமும 
இமணந்து இயறமகயின் மீதும, மனித 
உமழபபின் மீதும, மனிதரகள ்காண்டிருந்த 
அன்மப, மனித வநயப பண்பாடமடை 
்தாமலந்து வபாக்ச ்சய்கின்றன. பனியன் 
்தாழிறசாமல இயந்திரஙகளில ்நய்து, 
கசக்கி, பிழிந்து, சாயவமறிய எண்்ணய் 
மணத்துடைன் ்்வளி்வரும பனியன்கமளப 
வபால திருபபூர நக ரத்து சமகாலத் 
்தாழிலாளரகளும சக்மகயாய்பபிழிந்து 
்்வளிவய ்வந்து விழுகிறாரகள.  தறிநாடைா 
நா்வல தனிமனித வசாகமாகக் கமதமய 
நிறுத்தியவபாதும, உலகம அதன் வபாக்கில 
் சன்று ்க ாண்டுத ான் இருக்கிறது . 
கூடித்திரியும பறம்வகளின் சபதஙகமளப 
வபால தறி்நசவில விமசயினின்றும எழும 
ஒலிகளால நிரமபி ்வழிந்த தறிநகரான திருபபூர 
நகரம , வபரிமர்சசல ்காண்டை மின் 
இயந்திரஙகளால இயஙகும பனியன் 
்தாழிறசாமலகள நிமறந்த வபடமடையாக 
கால மாறறத்தில உருமாறு்வது தவிரக்க 
இயலாத ஒன்றாகவ்வ இருக்கிறது. தறிக்குழிகள, 
தறிநாடைா, பாவு இமலகள, பில்வாரகள, 
கஞ்சிபபமச, பல எண்கமளக் ்காண்டை 

நூலகள, துண்டுத் துணிகள, ஜரிமக நூல 
ஆகிய்வறறுடைன் தறி இயஙகும ஓமச நா்வலின் 
்வரிக்ளஙகும பின்னணி இமசயாக வகடடுக் 
்காண்வடை இருக்கிறது. 

நா்வலகமள ்வாசிபப்வரகள  அ்வறமற  
ஒரு வபாதும ்்வறும கமதகளாக மடடும 
்வாசித்துக் கடைந்து ்சன்று விடு்வதிலமல.   
நா்வலின் கமதமய தஙகள அனுப்வத்துடைன் 
் ப ா ரு த் தி ப  ப ா ர த் து ,  அதிலிரு ந்து  
நிமறவுகமளயும ,   ்தளிவுகமளயும  
சாத்தியஙகமளயும எடுத்துக் ்காளகிறாரகள. 
சிலர  கதாபாத்திரஙகமளத் தஙகளுடைன் 
ஒபபிடடு எமடை  வபாடடுக் ் காளகிறாரகள,  
புரிந்து  ்காளகிறாரகள. அந்த ்வமகயில 
மனிதரகமளப புரிந்து ் காளள சாத்தியமான, 
்வாழக்மகயின் நிமறம்வயும, ்தளிம்வயும 
தரிசிக்கத் தரும நா்வமலத் தந்திருக்கிறார 
சு ப ர ப ா ர தி ம ணி ய ன் .  ம னி த ர க ள 
்வாழபபிறந்த்வரகள. கால ஒடடைத்தில மின்னல 
கீறறுகளாக ்வாழவு குறித்தான வகளவிகமள 
முன் ம்வத்து காணாமல வபாகிறாரகள. 
அடைக்கமும, ஆழமும, ்மலலிய பகடியும 
ஒன்றிமணந்த கமல வநரத்திமய தனக்வக 
உரித்தான ்மாழியில ்்வளிபபடுத்தும 
சுபரபாரதிமணியனின் பமடைபபுகளில 
திருபபூரின் மண்ணும மனித ர களும 
தனித்தன்மம ்காண்டை்வரகளாக காணக் 
கிமடைக்கிறாரகள. சுபரபாரதிமணியனின் 
பமடைபபுக்கள எபவபாதும புதுமமமயயும, 
மாறறத்மதயும எதிரவநாக்கி இருபபம்வ. 
்வாழவின்  பமழய மதிபபீடுகமள உதறி புதிய 
மதிபபீடுகமளப புகுத்த முயன்று தவிரக்க 
முடியாத ்வளர்சசிப வபாக்மக புமனவுகளின் 
்வழி்யஙகும விரித்துக் காடடுகிறார. அது 
திருபபூர நகரின் தனித்த ்வாசமனயாக நுகரக் 
கிமடைக்கிறது. நா்வமல முடிக்கும வபாது 
திருபபூர நகரம ஒரு சித்திரமாய் கண் முன் 
உரு்்வடுத்து நிறகிறது. கூடைவ்வ காலஙகளில 
கமரந்த தறிநாடைாவின் டைக்… டைடைக்….
டைக்….டைடைக்… என்ற அதன் ஆதார இயக்க 
ஒலி ஒரு பறம்வயின் குரலாக ஒலித்துக் 
்காண்வடை இருக்கிறது.
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சிறுகமத உலகில தலித் கிறிஸ்து்வ மக்களின் 
்வாழக்மக ்வரலாறமற வி்வரிக்கின்ற விதத்தில 
சில சிறுகமதகள  உளளன.  அவ்்வமகயில 
பரதிபா  ்ஜய்சசந்திரன் எழுதிய கரவசம்வ 
என்ற சிறுகமத தலித் கிறிஸ்து்வ மக்களின் 
்வாழக்மக ்வரலாறமற சிறந்த முமறயில 
விளக்குகிறது. இந்நூல ்வாசிபபாளர மத்தியில 
நலல ்வரவ்வறமபப ்பறறுளளது. இந்நூல 
குறித்து முன்னுமர ்வழஙகிய தமிழ்ச்சல்வன் 
நூலாசிரியமரப பறறிக் குறிபபிடுகின்ற்பாழுது 
பரதிபா ்ஜய்சசந்திரன் என்கிற ்பயர நீண்டை 
காலத்துக்குமுன் பிறந்து எனக்கு அறிமுகமாகி 
என் உடைன் பயணித்து ்வருகிற ்பயரதான் 
என்றாலும அப்பயரக்கு உரிய மனிதமர நான் 
அறிந்திருக்கவிலமல. அ்வர எழுதிய எமதயும 
வகாரம்வயாக படித்திருக்கவிலமல என்று தன் 
த்வறமற எடுத்துக்கூறியவதாடு ஆசிரியமரப 
பறறி மிக அழகாக அறிமுகபபடுத்தி இருக்கிறார 
தமிழ்ச்சல்வன்.

இந்நூலில ் மாத்தம 14 சிறுகமதகள இடைம 
்பறறுளளன. கிருத்து்வ மக்களின் 
்வாழக்மகப பரபபில நிகழுகின்ற 
நி கழவுகள ,  நடுத்த ர  ்வ ர க் க 
்வாழக்மகயில இருந்து எடுக்கபபடடை 
உளவியமலக் கூறுகின்ற சிறுகமதகள, 
த ா ழ த் த ப ப ட டை  ம க் க ளி ன் 
்வாழக்மகபபாடுகமளப வபசுகின்ற 
சிறுகமதகள வபான்றம்வ இந்நூலில 
அடைஙகியுளளன. 144 பக்கஙகமளக் 
் க ாண்டை  இ ந்நூல  கு றி த் த 
் ச ய்தி கமளப  பின்்வரும ாறு 
காணலாம. இந்நூலின் முதல 
கமதயாகிய இமடை்வாரபபடமடை 
சமயன் என்ற கமத தாழத்தபபடடை 
மக்களின் ்வாழக்மகபபாடுகமள மிக 

அழகாக படைம பிடித்து காடடுகிறது. 
சிறுகமதயின் சிறந்த கதாபாத்திரமாக சமயன் 
என்ற கதாபாத்திரம உளளது. இ்வன் நக்கல 
வபர்வழியாக வ்வறு பமடைக்கபபடடிருக்கிறான்.  
கதாபாத்திரத்மத அறிமுகபபடுத்தும்பாழுது 
தாடடியான ஆள, முறுக்கு மீமச, சின்னக் 
க ரு ப பு  மு க த் தில  குறுமபு த் தன த்ம த 
்்வளிபபடுத்தும. தமடைமய வதாளிலும 
அரி்வாமள இடுபபிலும ் தாஙக விடடிருபபார 
என்று சிறபபாக அறிமுகபபடுத்தியிருக்கிறார 
ஆசிரியர . இந்த சமயனின் கடினமான 
உமழபமபப பறறிக் கூறுகின்ற்பாழுது 
ஏறு்வதறகு ்வாடடைம இலலாமல இருக்கின்ற 
பமன மடமடைகமள முதலில கழித்துவிடடு 
பன்னாமடைகமளக் கமளந்துவிடடு, சரசர்்வன்று 
மரத்தில ஏறி குருத்வதாமலகமள ்்வடடிப 
வபாடு்வதில சமயன் மகவதரந்த்வர. நீண்டை 
வநரம வ்வமல ்சய்ததால உடைல கமளத்து 
கஞ்சிக்காக உடகாரந்தான்  சமயன். தூரத்தில 
அ்வன் மமனவி கஞ்சி எடுத்து ்வந்து 
்காண்டிருக்கிறாள என்று சிறுகமதமய ஒரு 

சிறுபடைம வபாலவ்வ ஆசிரியர 
ப டி ப ப ்வ ரி ன்  க ண் மு ன் 
நி று த் து கி ற ா ர .  இ வ் ்வ ா று 
த ா ழ த் த ப ப டடை  ம க் களின் 
்வாழக்மகபபாடுகமள வபசுகின்ற 
இன்னும சில கமதகள இந்நூலில 
உளளன என்று ்சாலலி ஒருநாள, 
முடடைாய் தாத்தா, எழவு ் சாலலி 
கமத களும கிறிஸ்து்வத்தில 
இமணயாத தாழத்தபபடடை 
மக்களின் ்வாழக்மகபபாடுகமள 
வபசு்வதாக எழுதியிருக்கிறார 
ஆசிரியர. கமதயில ்சத்த வசதி 

் ச ா லல  பல  ஊர களுக்குத் 

எளிய மக்களின் வாழ்வியலைப் பேசும் 
்கரபேலவ

முனைவர் இரா. மமாகைா 

நூல அறிமு்கம்

பாரதி புத்தகாலயம
விமல. 120
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தாழத்தபபடடை ்வகுபமப்ச வசரந்த்வமர 
அனுபபபபடுகின்ற ் பாழுது அஙகு அ்வரகளுக்கு 
கிமடைக்கின்ற உணவு குறித்து சிறுகமதயில பதிவு 
்சய்யபபடடுளளது.  ஒவ்்்வாரு இடைத்திவலயும 
்சாலலப வபாகும்பாழுது ஏதா்வது சாபபிடை 
்காடுபபாரகள. கலயாணித் வத்வர வீடடுக்குப 
வபானா ்வாசலல உடகார ்வ்சசு வதாமச சுடடுத் 
தரு்வாரகள. மத்த ஊருக்குளள எலலாம 
பண்மணயாளுக்கு ்வ்சசிருக்கிற வகபமபக் 
கூழும கடி்சசிக்க உபபும ப்சமச மிளகாயும 
தரு்வாஙக. காரசாரமாக இறஙகும. பிணத்த 
எடுக்குறதுக்குளள ஊர ்வந்து வசரந்து 
அமன்வருக்கும ்சாலலியா்சசுன்னு வசதி 
தரணும என்ற தக்வல நூலில கூறபபடடுளளது.   
ஒரு நாள என்ற கமதயில வ்வலாயி என்ற 
்பண்ணின் பசித்துன்பத்மத நம கண்களில நீர 
்வழியும ்வமகயில சிறபபாக ்சாலலி 
்சன்றுளளார ஆசிரியர.

வ்வமலக்கு்ச ்சன்ற தன் தாமயப 
பாரபபதறகாக ்பாடடைக்காடடுக்கு ்்வகு 
வ்வகமாக நடைந்தாள வ்வலாயி. வநரம கடைந்த 
காரணத்தினால பசி அதிகமாக எடுத்தது. 
காடடில பகமடை வீடடுப மபயன்கள கடைமல 
்பாறுக்கிக்்காண்டிருந்தாரகள. அமதக்கண்டை 
உடைவன  அஙகு மண்வணாடு கலந்து கிடைந்த 
கடைமலகமள வ்வலாயி புரடடி எடுத்துக் 
்காண்டு இருக்மகயில அஙகு ்வந்த வத்வர 
்பாண்டைாடடி, யாருடைா அது என்று 
வகடடுக்்காண்வடை ஓடி்வர, பயன்களும தபபுக் 
கடைமலயுடைன் தபபி விடடைனர. ஆனால 
வ்வலாயிவயா து்வரஙகடமடைகமள விடடுவிடடுப 
வபாக முடியாததால அஙவகவய நின்று 
விடடைாள. அ்வள அருகில ்வந்த வத்வரின் 
மமனவி நீ பறய வீடு முனியமமா ்பாண்ணா 
என்று வகடக வ்வலாயி ஆம என்றாள. உடைவன  
முதுகிலபடடை அடி சுரீர என்று உமரத்தது. 
அ்வளிடைமிருந்த கடைமலகமள ்வாஙகி 
்படடிக்குள வபாடடுக்்காண்டு வத்வரின் 
மமனவி ்சன்று விடடைாள. வ்வலாயிக்கு 
அழும க  முடடி க் ் க ாண்டு  ்வ ந் த து . 
து்வரஙகடமடைகமள அளளிக்்காண்டு வீடமடை 
வநாக்கி நடைந்தாள. மடியில கனம இருந்தது. 
ஆனால மனவமா ்வலித்தது என்று ஒரு ஏமழயின் 
பசித்துன்பத்மத சிறபபாக நூலாசிரியர 

சிறுகமதயில தந்துளளார.முடடைாய் தாத்தா 
எ ன் ற  க ம த யி லு ம  ஏ ம ழ யி ன் 
்வாழக்மகபவபாராடடைஙகமளப படைமவபாடடு 
விளக்கியிருக்கிறார ஆசிரியர. ஊருக்குள சவ்வு 
முடடைாய் விறற குறறத்திறகாகத் தாத்தா 
தாக்கபபடு்வமதப படிக்கின்ற அமன்வரின் 
கண்களிலும கண்ணீர ்வரு்வது உறுதி.  பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாவல,   
சவகாடி என்ற கமதகள  பின்தஙகிய  சாதியக் 
கடடைமமபபில உளள மக்கள அனுபவிக்கின்ற 
துன்பஙகமளப வபசுகின்றன. பிதா குமாரன் 
கமதயிவலா ஞானமபாள, தஙகராஜ, ஸ்டீபன், 
கிவரனாப எனும நான்கு கதாபபாத்திரஙகளுக்கு 
இமடையில நமடை்பறுகின்ற அன்பு, வதாழமம, 
காதல வபான்றம்வ சாதியால எபபடி சீர 
குமலந்து வபாகிறது என்பது மிக அழகாக 
விளக்கபபடடுளளது. 

பாதிரியார வபாரம்வயில தன் உணரவுகமள 
ஒரு்வன் எவ்்வாறு மமறத்துக் ்காண்டு 
நடைக்கவ்வண்டும என்பது ் சாலலபபடடுளளது. 
எந்த ஒரு மனிதன் தனியாக ஒரு ் பண்வணாடு 
இருக்க வநரகிற்பாழுதும வயாக்கியமாய் 
நடைந்து ் காளகிறாவனா அ்வவன பாக்கிய்வான். 
அ்வன் பரவலாக ராஜஜியத்தில பிரவ்வசிக்க 
தகுதியுளள்வன். ஆனால அபபடி இராமல 
காறறுக்குப பறக்கும பதமரப வபால தன் 
ம ன து ம  ம ா மி ச மு ம  வி ரு ம பி ய ப டி 
நடைந்து்காளப்வரகள கரத்தமரவிடடு விலகிப 
வபாகிறாரகள என்ற தன் கருத்மத இக்கமதயில 
தந்துளளார ஆசிரியர. ஸ்டீபன் கிவரனாபபுடைன் 
்க ாண்டிருந்த  நடபு ,  பி ர த ர  ஆகிய 
காரணத்தினால பறிவபானமத நுணுக்கமாக 
இக்கமதயில தரபபடடுளளது.  ஓராண்டிறகுப 
பின் கிவரனாபபின் திருமண பத்திரிக்மகமயப 
பாரத்து ஸ்டீபன் தன் ஏமாறறத்மத மமறத்து 
திருமணத்தில கலந்து்காளகிறான். அஙவக 
அ்வளும அ்வனுக்காக ்சால்வதறகாகப பல்ச 
்சய்திகமளக் கண்களில வதக்கி ம்வத்திருந்தாள 
என்பதாக சிறுகமதமய முடித்துளளார ஆசிரியர. 
சவகாடி என்ற கமதயில கிறித்து்வத்தில 
வசரந்தால நன்மமகள கிமடைக்கும என்று நமபி 
வசரந்த ஒரு்வன் அஙகும தன் சாதியால 
பின்னுக்குப தளளபபடு்வதால மீண்டும இந்து 
மதத்திறகு மாறுகிறான் என்பதாக கமத 
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நகரகிறது. இந்து சமயத்திறகு ்வந்துவிடடைதால 
அ்வனுமடைய தந்மதமய அஙகுளள பாதிரிமாரகள 
திடடுகின்றனர. தந்மதவயா மகனுக்கு நலல ஒரு 
உ று து மணய ா க  இ ரு ப ப த ா க  க ம த 
முடிந்திருக்கிறது. இக்கமதயில அக்கால சாதிய 
்்வளிபபாடு பதிவு ்சய்யபபடடிருக்கிறது. 
சாதியில பின்னுக்குத் தளளபபடடை்வரகள ஒரு 
டீ  க மடை க்குள  நுமழய  அஙகிரு ந் த 
உளளூர்வாசிகள அரு்வருபவபாடு அ்வசர 
அ்வசரமாக ்்வளிவயறினர. பத்து டீ ஆரடைர 
்சய்ய மூன்று மடடுவம ்வந்தது. அதுவும 
அ்வரகளுக்்கன்று ம்வக்கபபடடை கு்வமளகளில 
என்று அன்மறய சாதிய ் ்வளிபபாடு கமதயில 
பதி்வாகியிருக்கிறது.

நாடைார இமளஞரகளுக்குத் தரபபடுகின்ற 
மதிபபு ்சாலலபபடடிருக்கிறது. சாதி்்வறியும 
சிறுகமதயில எழுதபபடடிருக்கிறது. காலத்திறகுத் 
தகுந்தாறவபால மதமாறறம புரிந்ததன் 
காரணமாக வ்வமல கிமடை்சசு உருபபடியாக 
ச ம ப ா தி ப ப த ா க வு ம  ் ப ாண்டை ாடடி 
பிளமளகவளாடு மகிழ்சசியாக ்வாழ்வதாகவும 
அ்வமனத் வதடி ்வந்த பிரதர இன்றும அவத 
நிமலயில இருபபமதயும ஆசிரியர மிக்சசிறபபாக 
இ்சசிறுகமதயில ்சாலலியிருக்கிறார. சாதி 
என்பது நாம வபாடும சடமடையாக மடடுவம 
இருக்க வ்வண்டும வதம்வ இலலாத்பாழுது 
அந்த்ச சடமடைமயக் கழறறிவிடை வ்வண்டும 
என்பது இ்சசிறுகமதயின் ்வழி நமக்குப 
புலனாகிறது.ஒரு கன்னிமக கரபப்வதியாகி 
என்கின்ற சிறுகமத ஒரு குறுநா்வலாக இந்நூலில 
இடைம ்பறறிருக்கிறது. இ்சசிறுமதமய மிக்ச 
சிறந்த சிறுகமத என்று ்வாசகரகளுக்குப 
பரிந்துமர  ்சய்யலாம . கிறிஸ்துவின் 
இரத்தத்தால கழுவி சுத்திகரிக்கபபடடை நாம 
அமன்வரும பரிசுத்த ஜாதியில இருக்கிறபடியால 
அ்வரகமளப வபால நாம வபசக் கூடைாது என்று 
ஜ ா தி  உ ண ர வ ்வ ா டு  வ த ்வ ச க ா ய ம 
்வாதிடுகின்ற்பாழுது, சவகாதரி லீதியாள  
சாதியத்மத்ச சமபக்குள நிமலநாடடு்வதும 
பின்பு அ்வளுமடைய ஆதிக்கவம கமத முழு்வதும 
இருபபதாகவும சிறுகமதமய அமமந்துளளது.  
வத்வசகாயத்திறகுப பின்பு  ்வருகிற தீவமாத்வதயு 
தலித்தாக இருபபதால வசாத்துக்குக்கூடை 
லீதியாளின்  கண் பாரம்வக்காக காத்துக் 

கிடைக்கின்ற அ்வலம இந்த்ச சிறுகமதயில 
இடைம்பறறிருக்கிறது .  ஞானஸ்நானம 
்பறு்வதறகு முன்னால ஒரு தலித் வசரியில 
உண்டி விலவலாடு திரிந்த்வன் தீவமாத்வதயு. 
இ்வனுமடைய ் பயர ் பரியசாமி. இப்பாழுது 
தன் சாதிமய ஒழித்துக்கடடை மதமமாறி 
இருக்கிறான். இ்வன் சமபயிலிருந்து நீக்கபபடடு 
ஊர திருமபி அஙவகயும குறற மனதுடைவன 
இமறபபணிமய ்தாடைர்வதாகவும லீதியாள 
வ்வத ்வசனத்மத ்வாசிபப்வளாக மடடுவம 
இலலாமல சமயத்மதப வபாதிக்கின்ற்வளாகவும 
இ ந் த க்  க த ா ப ா த் தி ர த்ம த  ஆசிரிய ர 
பமடைத்திருக்கின்றார. ் பண்ணாக இருந்தாலும 
அ்வளுக்குளளும ஜாதி இருக்கிறது என்பமத 
திடடை்வடடைமாக இந்தக் கமத நமக்குத் 
்தரியபபடுத்துகிறது. இது ஒரு மனிதனின் 
்வாழக்மக அனுப்வத்மத மிக அழகாக எடுத்துக் 
காடடு்வதாக அமமந்திருக்கிறது. அடுத்ததாக 
கரவசம்வ என்கின்ற கமத மகலாயம வபானாலும 
இந்த்ச சாதி ் தாடைரந்துதான் ்வருகிறது என்பது 
அஙகத்ச சும்வமய  மமயபபடுத்தியதாக 
அமமந்திருக்கிறது. மகலாயத்தில நடைக்கும வ்வத 
்வகுபபில ஒரு்வர வபசும வப்சசு அ்வருமடைய 
ஜாதிமயக் குறிபபதாக  இருந்த, இருக்கின்ற 
சூழமல ஆசிரியர சுடடியிருக்கிறார. முருகனுக்கு 
ஆறு தமலகள ஏன் என்பதறகான புதிய 
்வாசிபபாக இந்தபபகுதி அமமந்திருக்கிறது. 
இமடையிமடைவய ் தாழிலநுடப கருத்துகமளயும 
இமணத்திருபபது அருமம.

அடுத்ததாக அர்வமணபபு, ்்வயிலகாறறு 
வபான்ற கமதகள இடைம்பறறிருக்கின்றன. 
்்வயிலகாறறு என்ற கமதயில பாவலந்திரன், 
ராம்சசந்திரன் இரு்வரும நண்பரகள. தமக்குள 
யாருக்கு வ்வமல கிமடைத்தாலும நமக்குள 
விசயத்மத பரிமாறிக் ் காளள வ்வண்டும என்று 
்சாலலி இரு்வரும பிரிகின்றனர. சிறிது 
நாடகள கழித்து தமலமம அலு்வலகம 
்சன்ற்பாழுது அஙகு பாவலந்திரன் வ்வமல 
்சய்்வதும ஏவதா ஒரு வ்வமலயில முமமுரமாக 
இருபபமதயும ராம்சசந்திரன் அறிகிறான். 
அஙகிருந்த பியூனிடைம அ்வன் பாவலந்திரன்தான் 
என்பமத உறுதிபபடுத்திக் ்காண்டு அ்வமன்ச 
சந்திக்காமவலவய திருமபி விடுகின்றான். தனக்கு 
வ்வமல கிமடைத்தமத ராம்சசந்திரன் கூறாதமதப 
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வபால பாவலந்திரனும இருபபமத இக்கமதயில 
கூறபபடடுளளது.  கால மாறறஙகளும பிறர 
்பாறாமமப படைக்கூடைாது என்கின்ற எண்ணமும 
அ்வரகளுமடைய நடமபவய கமரய்ச ் சய்துளள 
்சய்திமய இ்சசிறுகமத அழகாகப படைம 
பிடித்துக் காடடுகிறது .  சலிபபு என்ற 
சிறுகமதயில மனிதரகளின் மனவியமல 
்வாமழபபழத்தில ஊசி ஏறறு்வது வபால 
் மன்மமய ா க  ் ச ா லலியிரு க்கி ற ா ர . 
மமறமமலயடிகளின் வயாகநித்திமர என்ற 
புத்தகத்மத ்வாசித்துக் ்காண்டிருந்த அ்வனின் 
மனவமா பூங்காடியின் அமமாவின் உரு்வத்தில 
நிமல ்காண்டைது என்று இரண்வடை ்வரிகளில 
கமதயின் மமயக்கருத்மத அழகாக்ச ்சாலலி்ச 
்சன்றிருக்கிறார ஆசிரியர. உணரவுகளுக்கு 
முன்னால எவ்்வளவுதான் மனஙகமள 
கடடுபபாடடில ம்வத்தாலும மனமாகிய 
குதிமர விசிலடித்து பறபபது இயறமக என்பமத 
இக்கமத உணரத்தியுளளது. 

அர்வமணபபு என்ற கமதயில தன் தந்மதக்குப 
பணம வதம்வ என்பமத எவ்்வாறு கண்வனிடைம 
கூற முடியும என மமனவி மமறக்க, அமத 
உணரந்து ்காண்டை கண்வன் ஏன் இந்த 
வி்ஷயத்மதக் கூறாது மமறத்து விடடைாய் 
உனக்கு என்னிடைம கூற வதான்றவிலமல 
வபாலும என்று சிறிது தாழமமயான குரலில 
் ச ா ல கி ற ா ன் .   ம மனவி வ ய ா  ஏ ன் 
இபபடி்யலலாம வபசுறீஙக நான்தான் 
உஙகமள்ச சரியா புரிஞ்சுக்கல. முதலல உஙக 
அபபாவுக்கு பணத்மத அனுபபி ம்வயுஙகள 
என்று ்சாலல கண்வனும அது இருக்கடடும 
வதம்வக்கு அதிகமாகத்தான் நான் வலான் 
வபாடடிருக்வகன். நமம ்சலவுக்கு ம்வத்துக் 
்காண்டு மீதிமய உன் அபபாவிறகு அனுபபி 
ம்வக்கலாம என்று ்சாலல, மமனவிவயா 
முழுமமயாக கண்வனின் அமடைக்கலமா்வதாக 
கமதமய அழகாக முடிக்கபபடடுளளது. தலித் 
மக்களின் ்வாழக்மகமயத் தன்மமயாக 
தமமுமடைய சிறுகமதகளில ்சாலலி்ச ்சன்ற 
பிரதிபா ் ஜய்சசந்திரன் அ்வரகளுக்கு மனமாரந்த 
பாராடடுகள. இந்நூமல நன்முமறயில பதிபபித்த 
பாரதி புத்தகாலயத்திறகு ்வாழத்துகள.

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



77புதிய புத்தகம் பேசுது | டிசம்ேர், 2020

மான்்களுக்கு நட்புடைய  
புதிய ்காகித உடை்கள்
சிதம்்பரம் இரவிச்சந்திரன்

சுற்றுச் சூழல பததாடைர் - 4

1.மணானகளுககு நட்புலைய புதிய கணாகித உலைகள்

உயிரியல சரணாலயஙகள, பூஙகாக்களில 
சுறறுலாப பயணிகள விடடு்ச்சலலும 
பிளாஸ்டிக் உமறகள அஙகு ்வாழும 
உயிரினஙகளின் உயிருக்கு ஆபத்தாகமுடியும 
ச ம ப ்வ ங க ள  உ ல க ம  மு ழு து ம 
நடைந்து்வருகின்றன. ஜபபானில, நாரா என்ற 
நகரில உளள மான்கமள மனிதரகளின் 
அலடசியத்தால ஏறபடும இத்தமகய 
உயிரிழபபுகளில இருந்து காபபாறற ஒரு 
புதிய முயறசி எடுக்கபபடடுளளது. 

ஒருகாலத்தில ஜபபானின் தமலநகரமாக 
இருந்த நாரா என்ற இந்த நகரம  
கவயாட்டைாவின் (Kyoto) ்தன்பகுதியில 
அமமந்துளளது. இஙகு அதிக அளவில 
காணபபடும சீக்கா ்வமக மான்கள (Sika 
deers) இந்நகரின் பாரமபரிய்ச ் சல்வமாக, 
ந ாடடின்  உயிரியல  ் ச ா த் த ா க க் 
கருதபபடுகிறது. பல நூறறாண்டுகளாக 
இஙகு ்வாழந்து்வரு்வதாகக் கருதபபடும 
இந்த மான்களில ்பருமபாலானம்வ 

இந்நகரின் மமயத்தில அமமந்துளள நாராப 
பூஙகாவில சுதந்திரமாக உலா ்வரும 
காடசிமயக் காணலாம. இபவபாது இந்தப 
பூஙகாவில மடடும 1203 க்கும வமறபடடை 
மான்கள ்வாழந்து்வருகின்றன. இம்வ 
்வனவிலஙகு பாதுகாபபு சடடைத்தின் கீழ 
பாதுகாக்கபபடடு்வரும விலஙகுகள. நாராப 
பூஙகாவிறகு ்வருமக தரும சுறறுலாப 
பயணிகள இந்த மான்களுக்கு சரக்கமர்ச 
சத்து இலலாத திண்பண்டைஙகமளக் 
்காடுக்க அனுமதிக்கபபடுகிறாரகள. இம்வ 
பிளாஸ்டிக் உமரயில ்வரு்வதிலமல. ஆனால, 
பல பாரம்வயாளரகள இந்த உணவுகள 
தவிர பிளாஸ்டிக் உமறகளில ் பாதியபபடடை 
வ்வறு உணவுகமளயும மான்களுக்கு 
்காடுக்கின்றனர. பிளாஸ்டிக் உமறகமள 
ஆஙகாஙவக விடடு்ச்சலகின்றனர. உணவு 
என்று கருதி மான்கள இந்த பிளாஸ்டிக் 
உமறகமளத் தின்பதால, 2019ல மடடும 
இஙகு 9 மான்கள உயிரிழந்துளளன. ஒரு 
மானின் ்வயிறறில இருந்து 4 கிவலா 
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அளவி ற கு  பி ள ா ஸ்டி க்  உ ம ற க ள 
எடுக்கபபடடைது. இவ்்வாறு பிளாஸ்டிக் 
உமறகமள தின்பதால மான்கள உயிரிழக்கும 
்சய்தி நாரா நகரில காகித நிறு்வனம 
நடைத்தி்வரும டைக்காஷி நக்கமூரா (Takashi 
Nakamura) என்ப்வமர வ்வதமனயமடைய்ச 
்சய்தது. இவத ஊரில ்வடி்வமமபபாளராக 
இருக்கும நண்பருடைனும, அழகுசாதன 
நிறு்வனம நடைத்தும நண்பருடைனும 
இமணந்து நக்கமூரா இதறகு ஒரு புதிய 
தீரம்வக் கண்டுபிடித்துளளார.

அரிசி உமி (rice bran), மிலக் காரடடைன் 
(milk carton) ஆகியம்வ ்காண்டு 
மான்களுக்கு வகடு ஏறபடுத்தாத, புதிய 
காகித உமற ஒன்மற கண்டுபிடித்துளளார. 
மான்களுக்கு ்வழக்கமாகக் ் காடுக்கபபடும 
தின்பண்டைஙகளில உளள அவத சத்துக்கமள 
இந்தக் காகித உமறகள ்காண்டுளளன. 
இ்வறமறத் தின்பதால மான்களுக்கு எந்தவித 
ஆபத்தும ஏறபடு்வதிலமல. இம்வ எளிதில 
அ்வறறால ்சரிக்கபபடுகின்றன. ஜபபான் 
உணவு ஆய்வுக்கூடைத்தால (Food research 
laboratory)பரிவசாதிக்கபபடடு மான்கள 
உண்பதறகு இந்த உமறகள பாதுகாபபானது 
என்று சான்று அளித்துளளது. இத்தக்வல, 
அசாஹி ஷிமபன் (Asahi shimbun) என்ற 
ஜ ப ப ானி ய  ் ச ய் தி நி று ்வன த் த ா ல 
்்வளியிடைபபடடுளளது. மான்களுக்கு 
நடபுமடைய இந்த உமற ஒன்றின் விமல 100 
்யன்/$0.095/0.73 பவுண்டு. சாதாரணப 
பிளாஸ்டிக் உமற ஒன்று ஒரு சில ்சன்ட 
விமலக்கு விறகபபடுகிறது. பூஙகாவிறகாக 
மடடும இலலாமல, உளளூர சுறறுலா 
முகமம, உளளூர ்வஙகி, மருந்துக் கமடை 
உடபடை ஆறு நிறு்வனஙகளுக்கு நக்கமூரா 
3500 உமறகமளத் தயாரித்து அளித்துளளார. 
ஜபபானில வமற்காளளபபடடுளள  இந்தப 
புதிய முயறசி உலகம முழு்வதும உளள 
்வ ன வி ல ங கு ப  பூ ங க ா க் க ளி லு ம 
வமர்காளளபபடடைால, பிளாஸ்டிக் தின்று 

உ யி ரி ழ க் கு ம  ்வ னவி ல ங கு க ம ள க் 
காபபாறறமுடியும என்று ்வனவிலஙகு 
ஆர்வலரகள நமபுகின்றனர. 

2. அலர மில்லியன சுைணாககளும, தடுப்பூசி 
மருந்தும

     ் காவரானா ் தாறறிறகான தடுபபூசி 
மருந்து தயாரிக்க உலகில உளள அமர 
மிலலியன் சுறாக்கள அழிக்கபபடைவ்வண்டும 
என்று நிபுணரகள க்வமல ் தரிவித்துளலனர. 
அ்மரிக்கா கலிவபாரனியாவில உளள ‘சுறா 
நண்பரகள’ (Shark allies) என்ற சுறா 
பாதுகாபபுக் குழு உலகில உளள மக்கள 
அமன்வருக்கும ் காவரானா ் தாறறிறகான 
தடுபபூசி மருந்மத இரண்டு முமறகள 
்வழஙக, அமர மிலலியன் சுறாக்கள 
அழிக்கபபடைவ்வண்டும என்று கூரியுளளனர.

இந்த மருந்து தயாரிக்க, சுறாக்களிடைம 
இருந்து எடுக்கபபடும லி்வர ஆயில 
பயன்படுத்தபபடுகிறது. உலகில பல 
நாடுகளிலும இபவபாது விஞ்ஞானிகள 
தீவிரமாக ்காவரானா தடுபபூசி மருந்மத 
இந்த லி்வர ஆயிமலப பயன்படுத்தி 
உரு்வாக்கும முயறசியில ஈடுபடடுளலனர. 
இந்த எண்மணயில ஸ்கு்வாலீன் (Squalene) 
என்ற மருத்து்வகுணமுளள ் பாருள உளளது. 
இந்தப ்பாருள தடுபபூசி மருந்தின் வநாய் 
எதிரபபுத்திறமன வமமபடுத்த உதவும 
்பாருளாக (adjuvant) தடுபபூசி மருந்துடைன் 
வசரக்கபபடுகிறது. ஒரு டைன் ஸ்கு்வாலீன் 
எ டு க் க  சு ம ா ர  3 0 0 0  சு ற ா க் க ள 
்காலலபபடைவ்வண்டும. ஸ்கு்வாலீன் 
அடைஙகியுளள ்காவரானாத் தடுபபூசி 
மருந்மத உலக மக்கள அமன்வருக்கும ஒரு 
முமற ்வழஙக , 2 7 5 , 0 0 0 சுறாக்கள 
வதம்வபபடுகின்றன. கலபர சுறா (Gulper 
shark),, பாஸ்கிங சுறா (basking shark) 
ஆகிய இரு சுறா இனஙகவள அதிகமாக 
இந்த மருத்து்வப்பாருமளக் ் காண்டுளளன. 
இம்வ இபவபாவத ஆபத்மத எதிரவநாக்கி 
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உளள உயிரினஙகள. இ்வறறின் எண்ணிக்மக 
ஏறகனவ்வ நாளுக்குநாள குமறந்து்வருகிறது. 
இந்நிமல ் தாடைரந்தால, இந்த உயிரினஙகள 
இன அழிம்வ்ச சந்திக்கும. ஒரு மருந்தில 
வசரபபதறகாக அழியுமநிமலயில உளள ஒரு 
உயிரினத்மதக் ்கால்வது எந்தவிதத்திலும 
நீடித்த, நிமலயான தீர்வாக அமமயாது 
என்று சுறா நண்பரகள அமமபபுக் 
கூறியுளளது. அதிலும, குறிபபாக, உயிர 
வகாபுரத்தில உயரந்தநிமலயில இருக்கும 
இ ந் த  வி ல ங கு ண் ணி க ள  அ தி க 
எண்ணிக்மகயில  இனப் பரு க் க ம 
்சய்்வதிலமல என்பது குறிபபிடைத்தக்கது.

்காவரானா வபான்ற ்காளமள 
வந ாய்கள எபவபாது முறறிலுமாக 
அழிக்கபபடும, அதறகு எவ்்வளவு காலம 
எடுக்கும ,  இந்த  வ ந ாய்க்கிருமிகள 
்வருமகாலத்தில எந்்தந்த விதஙகளில 
மரபணு மாறறம (mutation) ்பறும 
என்பது வபான்ற ஏராளமான வினாக்கள 
பதில இலலாமல நம முன் விசு்வரூபம 
எடுத்து நிறகின்றன. இதனால, தடுபபூசி 
மருந்திறகாக சுறாக்கள ்காலலபபடு்வது 
ஒவ்்்வாருஆண்டும அதிகமாகிக் ் காண்வடை 
வபாகும என்று இந்த அமமபபின் நிறு்வன 
இயக்குனர ஸ்்டைஃபபனி பிரண்டைல (Ste-
fanie Brendl) கூறியுளளார. சுறாக்களின் 
இன அழிம்வத் தடுக்க, ஸ்கு்வாலினுக்கு 
மாறறான ்பாருமள ்நாதிக்கபபடடை 
கருமபு்சசாறறில (fermented sugarcane) 
இருந்து ்சயறமகமுமறயில தயாரிக்க 
விஞ்ஞானிகள தீவிரம ா க  முயன்று 
்வருகின்றனர. ஸ்கு்வாலீன் எண்்ணயில 
இ ரு ந் து  ஒ வ் ் ்வ ா ரு  ஆ ண் டு ம , 
அழகுசாதனப்பாருடகள, இயந்திர 
எண்மண,  மருந்துகள தயாரிக்க சுமார 
மூ ன் று  மி ல லி ய ன்  சு ற ா க் க ள 
்காலலபபடு்வதாக சூழலியலாளரகள 
கூறுகின்றனர.

திடீ்ரன்று லி்வர எண்்ணயின் வதம்வ 

அதிகரிக்குமவபாது, சுறா இனம ்பரும 
ஆபத்மத எதிரவநாக்கும என்று சூழல 
ஆர்வலரகள அஞ்சுகின்றனர. ஸ்கு்வாலினுக்கு 
ம ா ற ற ா ன  ் ப ா ரு ள  வி ம ர வி ல 
கண்டு பிடி க் க ப ப ட டு ,  சு ற ா க் க ள 
ஒ டடு ் ம ா த் த  அழிவில  இ ரு ந் து 
காபபாறறபபடும என்ற நமபிக்மகயுடைன் 
சூழல அறிஞரகள காத்திருக்கின்றனர.

3. ்பைலைகலைப் ்பணாதுகணாககும தீயல்ப்புப் 
்பலையினைர்

மார்ச 15 முதல ்சபடைமபர 30, 2020 
்வமர உளள காலத்தில 2400க்கும வமறபடடை 
பறம்வகமள ்டைலலி தீயமணபபுப 
பமடையினர மீடடுளளதாக, அதன் இயக்குனர 
அதுல காரக் (Atul Garg) கூறியுளளார. 
ப றம்வ கள  ம றறும  விலஙகு கமள 
மீடபதறகான அமழபபுகள ஆகஸ்ட 
ம ா த த் தி ல  சு த ந் தி ர  தி ன க் 
்காண்டைாடடைஙகளின்வபாது, அதிகம 
்வரு்வதாகப புளளிவி்வரஙகள கூறுகின்றன.

இந்த சமயத்தில மக்கள படடைஙகமளப 
பறக்கவிடும காலம. மரக்கிமளகளில இம்வ 
சிக்கிக்்காளளுமவபாது அறுந்துவபாகும 
நூலில மாடடிக்்காண்டு பல பறம்வகள 
ஆபத்மத எதிரவநாக்குகின்றன. ்டைலலி 
தீயமணபபுத்துமறயினரின் இமணயதளம 
்்வளியிடடுளள த க்வலகளின்படி , 
குறிபபிடடை இந்த காலத்தில மடடும, 
மீடபிறகான 13,271 அ்வசர அமழபபுகள 
்வந்தன. இதில, ஒரு நாமளக்கு சராசரியாக 
150 முதல 200 அமழபபுகள என்ற கணக்கில, 
2,433 பறம்வ மறறும 1,681 விலஙகுகமள 
மீடபதறகான அமழபபு ்வந்துளளன. 
்வழக்கமாக, இந்த எண்ணிக்மக ஆகஸ்ட 
மாதத்தில அதிகமாகிறது. 2020ல, ்டைலலி 
தீயமணபபுப பிரிவிறகு (Delhi Fire Ser-
vices DFS) பறம்வ மீடபிறகாக 882 
அமழபபுகளும, விலஙகுகமள மீடபதறகாக 
345 அமழபபுகளும ்வந்தன.
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பறம்வகளில காகம , புறா ,  கிளி 
வபான்றம்வயும, விலஙகுகளில பசு, மறற 
காலநமடை, நாய், பூமன வபான்றம்வயும 
தீயமணபபுப பமடையினரால அதிகமாக 
மீடகபபடுகின்றன. படடைஙகள அறுந்து 
அதன் நூல மரஙகளில மாடடிக்்காள்வதால 
பறம்வகள ஆபத்துக்கு உளளாகின்றன. 
குறுகலான சந்துகள, மூடைபபடடை இடைஙகள, 
வீடடில உளள குழிகள, ்வாய்க்கால, 
சாக்கமடைகள வபான்ற்வறறில விழு்வதால 
விலஙகுகள ஆபத்மத சந்திக்கின்றன. மீடபுப 
பணிகளின்வபாது, நான்மகந்து தீயமணபபுப 
பமடையினருடைன் ஏணி வபான்ற சாதனஙகள 
்காண்டை ஒரு மீடபு ்வாகனம உடைன் 
அ னு ப ப ப ப டு கி ற து .  உ ய ர ம ா ன 
க ட டி டை ங க ளி ல  ப ற ம ்வ க ள 
சிக்கிக்்காண்டைால, அமத மீடக, ்பரிய 
்வாகனமும அனுபபபபடுகிறது. மீடகபபடடை 
பறம்வ வமாசமாகப பாதிக்கபபடடிருந்தால, 
வமறசிகி்சமசக்காக பமடையினர அமத 
்டைலலியில  உளள  ப ற ம ்வ  ந ல 
மருத்து்வமமனக்கு அனுபபிம்வக்கின்றனர. 

்சபடைமபர 28, 2020 அன்று ்சக்டைர 
21, வராஹினி கா்வல நிமலயத்தில இருந்து 
தீயமணபபுப பிரிவிறகு அஙகு உளள ஒரு 
்படவரால நிமலயத்திறகு அருகில குழியில 
விழுந்து உயிருக்குப வபாராடிக் ் காண்டிருந்த 
ஒரு பசும்வ மீடகக் வகாரி ஒரு அ்வசர 
அமழபபு ்வந்தது. கயிறு மறறும உளளூரில 
கிமடைத்த உபகரணஙகளின் உதவியுடைன், 
தீயமணபபுப பமடையினர ்பாறுமமயாகப 
பல மணிவநரம வபாராடி அமத உயிருடைன் 
மீடடைனர. பறம்வகள, விலஙகுகமள 
மீடபதில பல ச்வாலகள உளளன. அம்வ 
மாடடிக்்காளளும இடைஙகமள பமடையினர 
சுலபமாக அணுகு்வது ்பரும சிக்கலாக 
உளளது. மீடபிறகாக சிறபபு உபகரணஙகள 
எம்வயும தீயமணபபுத் துமறயினரிடைம 
இலமல என்பதும குறிபபிடைத்தக்கது. 
்பருமபாலான வநரஙகளில, உயரமான 

கடடிடைஙகளில ஏறபடும தீமய அமணக்க 
உபவயாகிக்கபபடும நீரவமமடை (Hydrolic 
p l a t f o r m ) பயன்படுத்தபபடுகிறது .
அறுந்துவபான படடைஙகளின் நூலால 
சுறறபபடடு, மரஙகளில மாடடிக்்காளளும 
பறம்வமய மீடக்ச ்சலலுமவபாது, 
பமடையினரின் ஒரு காலடிமயத் த்வறாக 
எடுத்தும்வத்தால கூடை, மரக்கிமள உமடைந்து 
கீவழ விழுந்துவிடும. அபவபாது, கிமளயுடைன் 
வசரந்து பறம்வயும கீவழ விழுந்து இறக்க 
வநரிடும. இந்த மாதிரி சந்தரபபஙகளில, 
பமடையினரின் மீடபுப பணி ்மாத்தமும 
பாழாகிவிடும. ்பாது்வாக, பமடையினர 
பறம்வ அலலது விலஙமக மீடபதறகு, 
்வ ழ க் க ம ா க ப  வ ம ற ் க ா ள ளு ம 
்சயலமுமறகமளப பின்பறறு்வதிலமல.

குறிபபாக, பறம்வ மீடபுப பணிகள 
ச்வால நிமறந்தது. சிறபபு உபகரணஙகள 
இலலாத நிமலயில, பமடை வீரரின் 
சமயத்திறகு  ஏ ற ற்வ ாறு  அறிம்வப 
பயன்படுத்தும திறன், மக வதரந்த அனுப்வம, 
கடைல அளவு ்பாறுமம ஆகியம்வவய 
பறம்வகமள ்்வறறிகரமாக மீடக 
உதவுகிறது. மீடபுப பணி நமடை்பறும 
குறிபபிடடை இடைத்தில கிமடைக்கும 
்பாருடகளும, மீடபிறகான ஏறபாடுகளும 
இதில முக்கியபபஙகு ்வகிக்கிறது. மனித 
உயிரகமளப வபாலவ்வ மறற எலலா 
உயிரகளும முக்கியத்து்வம ்வாய்ந்தது. இமத 
அடிபபமடைக் வகாடபாடைாகக் ்காண்டு, 
மனித உயிரகமள மீடபதில காடடும அவத 
அளவு அரபபணிபபு உணரவுடைன் ்டைலலி 
தீயமணபபுப பமடையினர பல காலஙகளாக 
பறம்வ, விலஙகுகமள மீடடு்வருகின்றனர. 
சக உயிரகமளயும தம உயிர வபால மதித்து 
்டைலலி தீயமணபபுப பமடையினர 
் ச ய் து ்வ ரு ம  இ ந் த ்ச  வ ச ம ்வ க ள 
பாராடடுதலுக்கும, ்வாழத்துதலுக்கும 
உரியது.
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தடங்கள்
ம்பரா கி. நாசசிமுத்து 

வபராசிரிமய எம ஏ சுசீலா அ்வரகள  
தடைஙகள என்ற தன் கலவி்ச சாமல நா்வலில 
தான் முபபத்தாறு ஆண்டுகாலம மதுமர 
பாத்திமா கலலூரியில தமிழப வபராசிரிமயயாக 
இருந்த காலத்தில, தான் கண்டை கலவி உலமக 
மமயமிடடுப ்பண்ணிய வநாக்கில ஒரு 
புமனவுலகத்மதப பமடைத்து நம கண்முன் 
நிறுத்துகிறார. இந்த நா்வலில சிந்து என்ற 
முக்கிய ் பண் கதாபாத்திரமும அ்வர  வதாழி 
நந்தாவும பரிமாறிக் ்காளளும மின்னஞ்சல 
கடிதஙகள மூலம நமடை்பறும கடித 
உமரயாடைலாகக் கமத நகரகிறது. இபபுதினம 
ஒரு ் பண்ணுலகம. ் பண்ணியப பாரம்வகளின் 
கீறறுக்களின் ்தாகுபபு. இது புதினமாக 
இருந்தாலும சிறுகமதகளின் ்தாகுபபாகவும 
வத ான்றுகிறது .  இத்தமகய உத்தியும 
பழமமயானதுதான். விடுவிக்க வ்வண்டிய 
்வாழக்மகப புதிரகவள கமதத் ்தாகுபபாக 
அமமயும விக்கிரமாதித்தன் கமதகள 
,ஆயிரத்்தாரு இரவுகள வபான்றம்வ நமக்கு 
ஏற்கனவ்வ ்தரிந்தம்வதான். 
மதுமர திருவிமளயாடைல புராணம, 
்பரியபுராணம வபான்ற்வறறில பல 
்தாடைரபறற கமதகமள்ச  சி்வபக்தி 
வ ப ா ன் ற  ஒ ரு  க ண் ணி யி ல 
இமணக்கின்ற  இந்த உத்தி உளளது. 
வமலும சீ்வகசிந்தாமணியில சீ்வகன் 
மணந்த பல ் பண்களின் கமதகமளப 
ப ா ர க் கி வ ற ா ம .  இ ன் னு ம 
மணிவமகமலயிலும பல ் பண்களின் 
கமதகள உளளன .  நீலவகசி , 
குண்டைலவகசி வபான்ற தமிழக் 
காபபியஙகளில ்பண் மமயக் 
கமதகள உளளன. நம ஆசிரிமய 

முன்வப தன் ் பண்ணிய்ச சிறுகமதகளில கண் 
முன்வன ்வாழும ்பண் பாத்திரஙகமளயும   
சீமத, சிலபபதிகாரத் வத்வந்தி, ் பரியபுராண்ச 
ச ஙகிலிய ா ர  ப ரம்வய ா ர ,  சடைங கவி 
சி்வா்சசாரியார மகள வபான்ற பமழய 
இலக்கியக் கமத மாந்தரகமளயும உயிவராடு 
பமடைத்துளளார

சிந்து ஆசிரிமயயின் மாறறு வ்வடைம 
என்பமத நாம எளிதில கண்டு ் காளளுகிவறாம. 
மிகவும கூரமமயான அறிவும தீவிரமான சமுக 
அக்கமறயும முறவபாக்குக் கருத்துக்களும 
்காண்டை வபராசிரிமயயான சிந்து தன்வனாடு 
்தாடைரபுபடடை பதினாறு ்பண்களின் 
கமதகமளத் தன் பாரம்வயில இடைது சாரிக் 
் க ா ள ம க யு டை ன்  அ ர சி ய ல 
்சயறபாடடைாளராகவும விளஙகும தன் வதாழி 
நந்தாவ்வாடு பகிரந்து ்காளகிறார.இ்வர இது 
மு.்வ. எழுதிய அலலி வபான்ற அ்வர 
நா்வலகளில மகயாண்டை கடித உத்திமய 

நிமனவூடடுகிறது. தனி்மாழியாக 
அமமயும நனவ்வாமடைமய விடை 
இது வ்வ்றாரு ்வமகயில இரு்வர 
நடைத்தும எதி்ரதிர உமரயாடைலாக 
அமமந்து மாறுபடடை உணர்சசி்ச 
சுழிபபுகளுக்கு இடைம்காடுபபது 
உ ள வி ய ல  ரீ தி ய ா க ப 
்பாருத்தமான ஓர இலக்கிய 
உத்தியாகவ்வ வதான்றுகிறது.
்வ ா ச க ர க ளு க் கு  ஒ ரு 
்வழிகாடடுமபடியாக இதில ்வரும 
பதினாறுக்கும வமறபடடை முக்கிய 
்பண்பாத்திரஙகளின் கமதகமள்ச 
சுருஙகக் குறிபபிடைலாம. மிகவும 
ஆர்வத்வதாடும எழு்சசிவயாடும 

மீனாடசி புத்தக 
நிமலயம, மதுமர.

ரூ.225/-

நூல அறிமு்கம்



82 புதிய புத்தகம் பேசுது | டிசம்ேர், 2020

இளமமயில காணபபடடை சித்ரா சந்வதகப 
வபர்வழி.  சந்திரமனத் திருமணம ்சய்து 
்காண்டு குமறயுமடைய குழந்மதமயப ் பறறும 
வபணி ்வளரக்க முடியாது தன் உயிரபமபயும 
்வாழக்மகயயும  ்தாமலத்த்வள.அ்வள கமத 
துண்டு துண்டைாக்ச ்சாலலபபடுகிறது.

வீடடு வ்வமலகள ்சய்து பிமழக்கும 
வசாமலயமமாம்வக்  குடிகாரக் கண்வன்  
்காடூரமாகக் ் காமல ் சய்யக் காரணம வீண் 
சந்வதகம ,  ்பாற ாமம .  ்தாடடைாற 
சிணுஙகியான ்வாணி முன் தான் பழகிய ஒரு 
சிறு்வவனாடு தன்மன இமணத்துப வபசியமத 
அ்வமானமாகக் கருதித் தற்காமல ்சய்து 
்காளகிறாள. வபாராடடை குணத்மதத் 
்தாமலத்த இ்வள கமத வசாமலயமமா 
கமதயின் வநரமாறாய் ் நஞ்மசத் ் தாடுகிறது. 
்வறுமமயின் இளமமயில மணம ்சய்து 
்காண்டை கண்வன் ்காமலக்குறறத்திறகு்ச 
சிமற ்சலலப பின் பிறர துமணயினால 
வமறகலவி கறறுக் கவிஞராக ்வலம ்வந்த 
முத்தரசி தனபாலன் ்வழிகாடடியாய் அமமந்த 
தன் ஆசிரியரின் பாலியல சுரண்டைலுக்கு 
ஆடபடடு்ச சடடைத்துக்கு இமசயாத  
இரண்டைாம தாரமாக அ்வவராடு  ்வாழந்து 
பின் அறிவு்ச சுரண்டைலுக்கும  உளளாகி 
அ்வறறிலிருந்து விடுபடடு்ச சுதந்திரப 
பறம்வயாய் ்வாழக்மக நடைத்தும சாகசம நம 
கண்முன்வன கமதயாய் விரிகிறது. இளம 
பரு்வத்தில அறி்வாரந்த நுண்ணுணரவ்வாடு 
்வலம ்வந்து கவிமதயும கடடுமரகளும எழுதி 
நமபிக்மகயூடடிய ்சந்தாமமர குடுமபப 
்பருமமமயக் காக்கும அபபா-அமமா 
பிளமளயாய்ப ்பறவறார மககாடடிய 
தன்மன விடை அறிவிற குமறந்த கண்வமனக் 
மகபபிடித்தவபாதும அ்வள நலல காலம அ்வர 
நலல்வராய் அமமயத் தன் இலக்கிய 
்வாழக்மகமயயும உளமுகத்வதடைலகமளயும  
விடைாது  நடைத்தி்ச  சராசரிப ்பண்ணாய்த் 
தன்மன ்வாரத்துக் ் காளகிற கமதக் கீறறு நம 
கண்முன்வன உண்மம ம ா ந் த ர கமள 
நிமனவுக்குக் ்காண்டு்வருகிறது. தன்மன 
்வளர த்து  ஆத ர்வறவ ற ா ர ா ய்  நி றகும 
்பறவறாமரத் தாஙகிப பிடிக்க முடியாத  

்பண் பிறவியாய்  நின்று கண்வனால பல 
அலலலகமள அனுபவித்துக் கண்வவனாடு 
வபாராடை மறுத்துக் குடுமப ்வன்முமறயால 
மரமமான முமறயில ரமணி உயிமரவிடுமவபாது 
கண்வமனக் காபபாறற ஒபபுதல ்வாக்குமூலம 
்காடுத்த அபமலகளின் கமதகள நிமனவுக்கு 
்வருகின்றன.  ்வழக்கமான ்பண்்வாரபபாய்த் 
தன் ்வாழம்வக் கண்வன் பிளமள என இனிவத 
அமமத்துக் ் காளகிற மதி்வதனி மாறன் கமத 
அ்வமளப ்பாறுத்த அளவில இன்பம 
தருகிறது. தன் ்வாழவின் ்தாடைக்கத்திவலவய 
கண்வமனக் கும்வத்தில நடைந்த விபத்தில பலி 
் க ா டு த் து விட டு த்  த னி த் து  நி ன் று 
்வாழக்மகமயப வபாராடி ்்வலலும ஜமீலா 
கமத நமக்கு நன்கு ்தரிந்ததுதான்.

அடுத்து ்வரும வஹமா உண்மமயிவலவய 
ஒரு புரடசிப ் பண். அழகும ஆறறலும உளள 
அ்வள முரளிமய மணந்து நின்றவபாது 
அ்வரகமள ஓர இலடசிய இமணயராக 
உலகம கண்டைது. ஆனால ்பண்பிளமள 
(்பாமபிமளப) ்பாறுக்கியான அ்வன் தன் 
மமனவிமயவய தன் முன்வனறறத்திறகு விடடுக் 
்காடுக்க முயன்றவபாது அந்த ஆபாசத் 
திருமணபபிமணபபிலிருந்தும மகன் பாசப 
பிமணபபிலிருந்தும ்்வளிவயறி உயரகலவி 
கறறு ஆராய்்சசியில ஈடுபடடு உலகம புகழப 
பிற நாடடில ்்வறறிக் ்காடி நாடடிய 
்வரலாறு தறகாலப ் பண்குலத்திறகு முன்மாதிரி. 
ஐ.பி.எஸ்.அதிகாரியாக உயரந்த கனகா 
தன்வனாடு பணியாறறும இன்்னாரு ஐ.பி.
எஸ்.அதிகாரியான ஒரிசாக்காரமர மணந்து 
இனிய ்வாழக்மக  நடைத்துகிற  கமத 
சுருக்கமாகவ்வ ்வந்து வபாகிறது.

மிகவும சுறுசுறுபபாய் விமளயாடடு 
வீராஙகமள வபான்றிருந்த மலலிகா தினகரமன 
மணம முடித்தபின் நடைந்த விபத்தில உடைல 
தளரவுறறு நமடை்வண்டி ்வாழக்மகக்கு 
வி தி க் க ப ப ட டை வ ப ா து ம  அ ்வ ம ள க் 
குழந்மதவபால அ்வள கண்வன் பாரத்துக் 
்காளகிற தியாக ்வாழவு அரிதானதுதான்.

பிரான்சிஸ் ஸ்்டைலலா கிவரஸ் கமத சறறு 
மாறுபடடைது.இஙவக ்பண் பாத்திரஙகளுக்கு 
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இமடைவய முன்னிமலபபடுத்தபபடும  ஒவர 
ஒரு ஆண் முக்கிய பாத்திரம பிரான்சிஸ்.இ்வர 
மமனவி ஸ்்டைலலா கிவரஸ் சிந்துவின் பமழய 
வதாழி. ஸ்்டைலலா ஒரு கடடைத்தில குடுமப 
்வாழம்வ விடை்ச  சமுகப  பணியிலும 
நூல்்வளியீடடிலும முமனபபுக் காடடி 
நிறகிறாள. இ்வரகள ்பறற இரு ்பண்களில  
லீமா கன்யாஸ்திரியாக முயன்று அது 
ஒத்து்வராது ் ்வளிவயறுகிறாள. இன்்னாருத்தி 
லிஸ்ஸி அ்மரிக்கா ்சன்று திருமண்ச 
சடைஙகின்றி  ஆண்களுடைன்  ்வ ா ழ ந் து 
்வ ா ழ க் ம கம ய  ஒ த் திம க  ப ா ர த் து க் 
்காண்டிருக்கிறாள. கமத ்சாலலி சிந்துவின் 
மாணவி சுஜாதாவின் அமமா பத்மாவின் 
்வாழக்மக இன்்னாரு ்வமகயில வ்வறுபடடை 
அனுப்வக் கீறறு. தன் கண்வன் தனக்கு 
நமபிக்மகத் துவராகம ்சய்தவபாது  தான் 
்வளரத்த தன் உடைன் பிற்வா்ச சவகாதரி 
்சௌந்தராம்வ அ்வனுக்கு மணஞ்்சய்து 
்காடுத்து ஒதுஙகிக் ்காண்டை இறுமாபபும 
இறுக்கமும அ்வமள வீரப ்பண்மணியாகக் 
காடடுகின்றன. ்சௌந்தராவ்வா ்வாழக்மக 
அமலயில பந்தாடைபபடடை அபபாவி-பாமலக் 
குடிக்க ம்வத்த பூமன.

குடுமபத்மதக் காபபாறறிக் மகதூக்கிவிடைத்  
திருமணவம ்சய்து ்காளளாத கலயாணி 
, தனக்குப ப ா ர த் த  ம ாபபிளமளயின் 
்வண்டை்வாளம ்தரிய்வந்து திருமணம  
நின்றுவபானதால  ்வாழக்மக முழு்வதும 
திருமணம ்சய்து ்காளளாமல சிடுமூஞ்சிக் 
கன்னியாய் ்வாழம்வக் கழித்துவிடடை கலா. 
இ்வமளப வபால மவனா என்்றாருத்தி கமத 
விரி்வாக இலமல.இபபடியும சிலர கமதகள.
அழவகாடும அறிவ்வாடும ் சல்வக் குடுமபத்தில 
பிறந்து ்பறவறார அ்மரிக்கா ்வமர பாரத்த 
மணமகன்கமள மறுதலித்துக் கன்னியாய் 
்வாழந்து உலமகவய குடுமபமாய்க் கருதி்ச 
சமுகப பணியில தன்மன ்வளரத்துக் ் காண்டு 
விருதுகள பலவும ்பறறு அன்மன ்தரசா 
வபால நிறகிற நிருபமா. ்பண்களின் இந்த 
்வமக மாதிரிகமள நாம ,  சமுகத்தில 
பாரக்கமுடியும.ஆனால ்பண் கலலூரியில 
ந ா ன் கு  ப தி ற ற ாண் டு க ள  க ற பி த் த 

வபராசிரிமயக்கு இ்வரகள எலலாம ஒரிடைத்தில 
கிமடைபபாரகள.எனவ்வ இ்வரகமள எலலாம 
வகாத்து அ்வர அமமக்கும கமதகள  
் ச ய ற ம க ய ா ய்  இலமல . இ ய ல ப ா க 
இருக்கிறாரகள.இக்கமதகமள ்்வறும நபர 
சார நிகழ்சசி ்வரலாறறுக்கு (case history) 
வ ம ற ப ட டு க்  க ம த ப பி ன் ன ல , 
உமரயாடைலகள,எடுத்துமரபபு முமறகள, 
்வருணமனகள முதலிய்வறறால  புமனவுகளாக 
மாறறியிருக்கிறார ஆசிரிமய.இஙவக பல 
உண்மமக் கமதமாந்தரகளும  ்்வவ்வ்வறாக 
நடைந்த  நிகழ்சசிகளும இமணந்து ஒரு 
புமனவுலகம பமடைபபாக்கம ்பறறிருக்கிறது.

திருமதி எம.ஏ.சுசீலா அ்வரகள முமன்வர 
படடைம ் பறற தமிழப வபராசிரியர. யாதுமாகி 
(2014்வமசி புக்ஸ், திரு்வண்ணாமமல) என்ற 
நா்வலின் ஆசிரியர. பரு்வஙகள மாறும (1985, 
நரமதா ்்வளியீடு) , ்சன்மன, புதிய 
பிரவ்வசஙகள  (1994 தழல ்்வளியீடு), 
மதுமர, தமடை ஓடடைஙகள (2001 மீனாடசி 
புத்தகநிமலயம, மதுமர ) ,வத்வந்தி (2011  
்வடைக்கு ்வாசல பதிபபகம, புது திலலி) என்ற 
சிறுகமதத் ்தாகுபபுகளின் ஆசிரிமய. 
பிவயாதர தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் குறறமும 
தண்டைமனயும புதினம - ஆஙகில ்வழித் 
தமிழாக்கம (2007 பாரதி புத்தக நிமலயம, 
மதுமர), பிவயாதர தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் இடியட 
புதினத்தின் ் மாழியாக்கம (2010 பாரதி புத்தக 
நி ம ல ய ம ,  ம து ம ர  ) ,  பி வ ய ா த ர 
தஸ்த்யவ்ஸ்கியின் குறுஙகமதகளின் 
்மாழி்பயரபபு தஸ்த்யவ்ஸ்கி கமதகள, 
(2019 நறறிமண பதிபபகம, ்சன்மன) 
கவிஞனின் மமனவி ்மாழி்பயரபபு்ச 
சிறுகமதகள 2019 நறறிமணப பதிபபகம )
வபான்ற அரிய ்மாழி்பயரபபுகமளத் 
தமிழுக்குத் தந்த்வர. விடுதமலக்கு முன் தமிழ 
நா்வலகளில ்பண்கள (1996  உலகத் தமிழ 
ஆராய்்சசி நிறு்வனம) ,்பண் இலக்கியம- 
்வாசிபபு (2001 மீனா டசி புத்தக நிமலயம, ) 
இலக்கிய இலக்குகள (2004 மீனாடசி புத்தக 
நிமலயம) ,தமிழ இலக்கிய ்்வளியில, 
்பண்்மாழியும ்பண்ணும (2006 மீனாடசி 
புத்தக நிமலயம) நவில்தாறும (2019) 
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வபான்ற கடடுமர நூலகமளப பமடைத்த்வர.

்பண்கள சாரந்த சமூக்ச்சயலபாடுகளின் 
பஙகளிபபுக்களுக்காக ,  ஸ்தீரீ  ரத்னா 
(2002),சிறந்த ் பண்மணி(2004), சிறுகமதக்காக, 
திலலித் தமிழ்ச சஙகத்தின் அமரர சுஜாதா 
விருது (2013) [1], அசடைன் ் மாழியாக்கத்துக்கு 
மூன்று விருதுகள வபான்ற்வறமறப ்பறற்வர.

அ்வர பமடைபபுப படடைமறயில இருந்து 
்்வளி்வருகிற தடைஙகள நா்வமலக் கலவி்ச 
சாமலப புதினஙகள (காமபஸ் நா்வலகள) 
என்ற ்வமகயில அடைக்கலாம. அதா்வது 
பலகமலக்கழகம முதலிய உயரகலவி 
நிறு்வனஙகமள மமயமிடடை புதின உலகம 
இ்வறறில இருக்கும.  இஙகு கமதமாந்தரகளாக 
உ லவும  ஆசிரிய ர க ள  ம ாண்வ ர க ள 
முதலிய்வரகளின்  கமதகள இ்வறறில 
இடைம்பறும. குறிபபாக ஆராய்்சசி என்ற 
்பயரில நடைக்கும வபாலித்தனஙகள, ்பண் 
ஆசிரியரகள மாணவிகள எதிர்காளளும 
காதல, பாலியல அத்துமீறலகள வபான்ற்வறமறப 
ப ற றி ய  க ம த க ள  ம ந ய ா ண் டி யு ம 
ந ம க ்ச சு ம ்வ யு ம ா க ப 
புதினபபடுத்தபபடடிருக்கும. வடைவிட லாடஜ 
என்ற ்மாழியியல வபராசிரியரின் சிறிய 
உலகம வபான்ற புதினஙகள இவ்்வமகமய்ச 
சாரந்தம்வ. தமிழில மு.்வ. ,கு.இராஜவ்வலு 
வபான்ற வபராசிரியரகள எழுதிய பல 
நா்வலகளில  கலலூரி ்சலலும விடைமலப 
பரு்வ மாண்வரகள கமதகள கமதப 
்பாருளாகியிருக்கும. பிரபஞ்சன் காகித 
மனிதரகள என்ற நா்வல தஞ்மசத் தமிழப 
பலகமலக் கழகத்தில வபரா.்வ.ஐ.சுபபிரமணியம 
துமணவ்வந்தராக இருந்த காலத்தில அ்வமர 
மமயமிடடு ஒரு நா்வல எழுதியிருக்கிறார. 
இ ய ற பி ய ல  வ ப ர ா சி ரி ய ர ா க வு ம 
து ம ண வ ்வ ந் த ர ா க வு ம  இ ரு ந் த 
வபரா.ப.க.்பான்னுசாமி எழுதிய விளக்குத் 
தூண்கள என்ற புதினமும கலவி்ச சாமல 
நா்வவல.,சாகித்திய அகாதமி இளம எழுத்தாளர 
பரிசு ்பறற வீரபாண்டியனின் பருக்மக 
(2015), தமிழ்வனின் ஆடிபபாம்வ வபால என்ற 
புதினம (2017),ஆ.ஈஸ்்வரனின் மகி்ஷாசுரன் 
(2017),திலீப குமாரின் நாறகரம (2019),

இன்னும கன்னடை்மாழியில தமிழப 
வபராசிரியமரக் வகலி ்சய்ய எழுந்த நா்வல 
ஒன்றுண்டு. இன்னும ்வாழும எழுத்தாளரகளின் 
நிழலகமள உல்வ விடடு எழுத்துலக 
பமமாத்துக்கமளப படைம பிடிக்கும நீல 
பத்மனாபனின் வதவராடும வீதியும இஙகு 
நிமனவுக்கு ்வருகிறது. இது இந்த ்வமகயில 
வசராது என்றாலும எழுத்துலக பறறிய நா்வல 
என்ற நிமலயில அதன் பாரம்வயும பாஙகும 
கலவி்ச சாமல நா்வமல ஒத்தம்வவய. இந்தப 
புதினம இரண்டு தளத்தில இயஙகுகிறது.ஒன்று 
இஙகு ்வரும ்பண்பாத்திரஙகளின் கமதத்  
துணுக்கு களின்  வ க ா ம்வ  .  இங வ க 
கமதநிகழ்சசிகள ்வருணமனகள உமரயாடைலகள 
என்று கமதகள எடுத்துமரக்கபபடும புமனவு 
நிமல . இதில ஆ்வணபபடுத்தல தன்மமமய 
விடைப புமனவு நிமல தூக்கலாக அமமந்து 
கமதத் தன்மமமய மிகுவிக்கிறது. இன்்னான்று 
சிந்து நந்தா கடித உமரயாடைலகளில ் தறிக்கும  
அறிவுத் தள அலசலகள. அம்வ சிலவ்வமள 
புலனாய்வு முடிகளின் ஆ்வண அறிக்மககள 
வபாலத் ்தன்படடைாலும அம்வ இந்த 
நா்வலின் எடுத்துமரபபு விதானத்துக்கு 
ஒத்ததாகவ்வ ்பாருந்துகின்றன. அ்வறறில 
்்வளிபபடும அறிவு ரீதியான பகுபபாய்வு 
முடிவுகள ்பண்ணியப பாரம்வயின் 
விளக்கவுமரகளாக அமமகின்றன. இந்த 
நா்வலின் சிறபபுகள என்ன்்வன்று வகடடைால 
பல்வறமறயும சுடடிக் காடடைமுடியும.
்வழக்கமாக மிமக உணர்சசி மயமான 
கமதகமள எழுதும ் பண் எழுத்தாளரகளிலிருந்து 
விலகி ்வாழவின் சிக்கலகமள அறிவு சாரந்த 
தளத்தில எழுதும ்பண் எழுத்தாளரகள 
தமிழில குமறவு. அ்வரகளில ஒரு்வராக 
இந்நா்வலாசிரிமய நம முன் காடசி தரு்வது 
மாறுபடடைதாக இருக்கிறது. விழித்துக் ் காண்டை 
்பண்்ணழுத்தின் பிரதிநிதியாக இ்வமரப 
பாரக்கமுடிகிறது.

்பண் கலவி ்வளரந்து ்பண்ணுக்கு 
அறிவுக் கண் வதான்றி ்வரும தமிழ்ச சூழலில 
் பண் க ள  உண்ம ம யி ல  வி ழி த் து க் 
்காளகிறாரகளா என்ற வகளவி  இ்வருமடைய 
புமனவில இடைம்பறும இரண்டு முக்கியப 
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்பண் அறி்வாளிகள அடிக்கடி வகடடுக் 
்காளகிறாரகள. ் பண்ணுக்குத் திருமணத்திறகு 
்்வளியில ்வாழக்மக இலமலயா? ் பண்ணுக்கு 
ஆண் இன்றி ்வாழக்மக இலமலயா? அலலது 
எலலாவம இந்த இரண்டுக்குள அடைஙகி 
விடுகிறதா?

உண்மமயில ்பண்கலவி ்பண்ணியத்மத 
்வளரக்கிறதா என்பது ஒரு விமடை கிமடைக்காத 
வகளவியாகவ்வ எஞ்சுகிறது.சனாதனத்தின் 
மயக்கத்திலும மரபின் கிடுக்கிப பிடியிலும 
அகபபடடுக் ்காண்டு அலலாடும தமிழ்ச 
சமுகம குறிபபாகப ்பண் சமுகம பாரதி 
்பரியார ்வழியில பயணம ்சய்ய இயலாது 
த ள ள ா டு ்வ த ா க வ ்வ  வ த ா ன் று கி ற து .
அபபடியாயின் ்பண்மண விடுதமல ்சய்ய 
இந்தக் கலவிக்கு வமவல நாம என்ன ்சய்ய 
வ்வண்டும ? ்பண்ணிடைம உள்ளாளிந்து 
நிறகும சுயசிந்தமன ஆறறமல இந்தக் 
கலவியால  ்வளரக்க முடியாமல ்சய்யும 
சமுதாய பண்பாடடு அரசியல காரணஙகள 
எம்வ? இதற்கலலாம இ்வர கமதகமள நாம 
ஊன்றிப படிக்கும வபாது விமடைகள 
கிமடைக்கின்றன.இம்வ இந்த நா்வல ் சாலலும  
நீதித்தீரபபுகள.அதா்வது ்பண் தானாக்ச 
சிந்தித்துத் தன்மன ்்வளிபபடுத்தத் தன் 
்வழியில வபாராடு்வமதத் தவிர வ்வறு 
்வழியிலமல. ்வழக்கமான ் பண் கலலூரிகளில 
நடைக்கும ்பண் ்வமபுகளுக்கு அபபால 
அ்வரகள ்தாழிற சஙக ஈடுபாடு மடடுவம 
அரசியல ் ்வளிபபாடைாக உளளது.இடைது சாரி 
அரசியல சித்தாந்தஙகமளப வபசும நந்தா 
அ்வறமற எஙகு கறறுக் ்காண்டைார என்பது 
பறறி அறிந்து ் காளள இயலவிலமல.அதறகும 
வமவல ்பண்கலலூரிகளில பயிலும 
்பண்களுக்கு சமகால அரசியல சித்தாந்த 
விழிபபுணர்சசி இலமல வபாலும.ஒரு வ்வமள 
இரு பாலர நிறு்வனமாக இருந்தால இது 
இன்னும கூரமமபபடடிருக்குமா? வமலும 
இருபாலர நிறு்வனமாக இருக்குமவபாது 
ஆணும ்பண்ணும காதல ்வயபபடும 
கமதமாதிரிகள பல கிமடைக்குவமா? பாலியல 
சீண்டைலகள ,சுரண்டைலகள,்வக்கிரஙகள ்வளாகக் 
கமதகளாக ்வந்திருக்குவமா? 

கமதபபின்னலிலும கமத கூறும முமறயிலும 
சுசீலா அ்வரகள தன் முதல நா்வலான 
யாதுமாகியில  வபாலப புதுமமகள 
புகுத்தியிருபபமதப வபால அ்வர எடுத்துமரபபு 
முமறயில ்வருணமனகமளப  ்பாருத்தமாக 
அமமத்திருக்கிறார. பிரமபுப பின்னல வபாடடை 
ஒறமற வசாஃபாவில  உடகாரந்தபடி 
,கலலூரியின் ் ்வளி்வாசல ்வமர,பந்திப பாமய 
உதறி விரித்துப வபாடடைது வபால ஒவர சீராக 
நீண்டு கிடைக்கும பாமதமய வ்வடிக்மக பாரக்க 
ஆரமபிக்கிவறன்‘. சிறிது தூரத்தில ்்வளி்சசப 
புளளியாக ்மஸ் கண்ணில படடைது.அதன் 
்்வளிபபுறத்தில முடி்சசு முடி்சசாகக் கூடி 
அரடமடையடிக்கும வதாழிகளும கூடை.
்வாரத்மதகள ஊதி உமடைத்த பலூன் கிழிசலகள 
கலலூரியின் மூமல முடுக்குகமளக் கூடை 
நிமறத்திருந்தன.‘நா்வலின் ்மாழி நமடையில 
கமதமாந்தர உமரயாடைல அ்வரகளுக்வகறப 
இயலபான வப்சசு நமடைக் கூறுகவளாடு 
அமமய ,  கமத ்சாலலிகள நமடை 
அ்வரகளுக்வக உரிய அறிவுத் தளத்தில 
இறுக்கமாக அமமகிறது.

இந்நா்வல கலலூரி உலமகப பின்னணியாகக் 
் க ா ண் டு  ப டி த் த  ் ப ண் க ம ள 
மமயமிடடிருந்தாலும அ்வரகளின் பலவ்வறு 
சமுதாயப பிரிவுகளிலிருந்தும கமத மாந்தரகமள 
ஆசிரிமய வதரவு ்சய்திருபபது அ்வரது 
ச ம த் து ்வ  ச மு த ா ய ப  ப ா ர ம ்வ ம ய 
்்வளிபபடுத்துகிறது.

மதுமர, ்பண்ணாக இருந்து அரசாண்டை 
மீனாடசியின் மண். அந்த மண்ணிலிருந்து 
எழுந்த இந்த நா்வலில  அ்வள ்வாழவின் 
தத்து்வமும ்வரலாறும ்வழிபாடும அரு்வமாகவும 
உரு்வமாகவும பின் புலமாகப பதி்வாகியிருபபது 
இயலபாக நடைந்தது வபால உளளது. அது 
தரும ் சய்தி நமபிக்மகவயாடு காத்திருக்கவும, 
மாறறஙகள ்வந்வத தீரும என்பவத.

எனவ்வ சுசீலா அ்வரகளின் தடைம புதிய 
பாமதகமள ்வகுக்கடடும என்று கூறி அமத 
்வரவ்வறவபாம.இன்னும இது வபான்ற பல 
ப ம டை ப பு க ம ள  அ ்வ ரி டை மி ரு ந் து 
எதிரபாரபவபாம. ்வாழத்துக்கள.
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