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தலையங்கம் 

வாசிப்பின் சவாலில்
ஒன்றிலைவவாம்

்வாசிபபு என்ன ்சய்யும. புத்தக ்வாசிபபுதான் என்மன 
உரு்வாக்கியது. என் ஆசிரியர மீனாடசி சுந்தரம பிளமள ் காடுத்த 
்காமடை என்கிறார தமிழ தாத்தா உ.வ்வ.சாமிநாத அய்யர. சஙக 
இலக்கியத்தின் பிதாமகன் குறிஞ்சிபபாடடின் மகுடைம, கபிலன் 
இன்பத்மத நான்காக பிரித்து நூலகமள பயின்று பகுத்து உணரதல 
யா்வற்றும தமல என அகத்திமணயில பாடுகிறான். அ்மரிக்க 
மி்சசிகன் பலகமலக்கழகத்திவல ்பாறிக்கபபடடுளளவத �கற்றது 
மக மண் அளவு; கலலாதது உலகளவு� எனும ஔவை ்வாசகம. 
அது உணரத்து்வதும ்வாசிபபு அலல்வா.

‘கண்மூடி ்வழக்க்மலலாம மண்மூடிப வபாக’ ்சய்்வது 
்வாசிபவப என ்வளளலார உமரத்தமத மறக்க முடியுமா? ஒன்பதாம 
்வகுபவபாடு பளளி ்வாழம்வ இழந்தும குறள முதல நன்னூல ்வமர 
164 இலக்கியஙகமள ்நடடுரு்ச ்சய்து கற்றதால வ்வதாசலம, 
மமறமமல அடிகளாய் மிளிரந்தமத ்வரலாறு மறக்குமா, 
்வறுமமயிலும ்வளமான நூலகமள நாடிய வதசிய கவி பாரதியும 
தன் இறுதி மூ்சசு்வமர ்வாசிபமப வநசித்த வபரறிஞர அண்ணாவும 
இருந்து சு்வாசித்த ்வாசிபபு எனும சு்வாசிபபு காற்று வீணாகுமா? 
்வாசிபபு சாதாரண மனிதரகமள ்பரிய வபாராடடைஙகளுக்கு 
தயார ்சய்கிறது என்றான் மாவீரன் பகத்சிங. சுய-கடடுபபாடு 
ஒழுக்கம மற்றும மன ்வலிமம இம்வ ்வாசிபபின் பரிசு என தன் 
சீடைரகளுக்கு எழுதினார வீரத் துறவி விவ்வகானந்தர. பிறர நலம 
நாடும உணரம்வ… தன் கண் எதிவர நடைக்கும அ்வலத்மத தடடிக் 
வகடக ஒரு்வமர தூண்டு்வது நல ்வாசிபவப என ்ஜயகாந்தன் 
முழஙகினார. ‘வதடுதல’, ‘கனவு காணுதல’ ‘இலக்மக அமடைதல’ 
இம்வ்யலலாம புத்தக ்வாசிபபில சாத்தியமாகும என அடுத்த 
தமலமுமறமய அபதுலகலாம பதபபடுத்துகிறார. எனவ்வ 
்வாசிபமப ச்வாலாக அறிவித்து புத்தாண்மடை ் தாடைஙக உஙகமள 
அமழக்கிவறாம. 2021ஆம ஆண்டில உஙகள ச்வால இலக்மக 
உரு்வாக்கிக் ் காண்டு அதமன அமடைகின்ற ்வாசிபபு மாவீரரகமள  
கவுரவிக்கும முதல முயற்சிமய பல லடசம ்வாசகரகளிடைம 
்காண்டு ் சலவ்வாம. பளளி மாண்வரகள, கலலூரி மாண்வரகள, 
்பாது என மூன்று பிரிவுகளில அதற்காக பரிசுகமளயும அறிவித்து 
இருக்கிவறாம. இன்று வநாய் ்தாற்றின் காரணமாக பளளிகள 
மூடியுளளன. கலலூரிகள சில மணி வநர ஆன்-மலன் சஙகதியாக 
மாறியுளளன. இந்த சூழலில ்வாசிபபின் மகத்து்வத்மத இமளய 
தமலமுமறக்கு அறிமுகம ்சய்ய இமத பிரமாண்டை ்வாய்பபாக 
நாம மாற்றுவ்வாம. ‘அற்றம காக்கும கருவி’ என்று அறிம்வ 
்வளளு்வர ்வமகபபடுத்தினார. அறிவு ்வளவம சமுதாய ்வளம. ஒரு 
சமூகத்தின் புத்தக ்வாசிபபுதான் அறிவு ்வளத்மத வமமபடுத்தும 
புரடசிகர ்சயலபாடைாக இருக்கும. அந்த விடியமல வநாக்கிய 
நம பயணத்மத ்தாடைஙகுவ்வாம. 2021ஆம ஆண்மடை ்வாசிபபு 
சாதமன ஆண்டைாக ்்வற்றி ்காளள ம்வபவபாம.   
      - ஆசிரியர் குழு
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சைவ சித்தாந் நூல்களின் பதிப்பு வரலதாறு.  
(இரண்தாம் பகுதி)

ப�ா.வவல்சாமி
இருபத ா ம  நூற் ற ாண்டின் 

்தாடைக்க காலஙகளில ஆஙகிலம கற்ற நடுத்தர 
்வரக்கம இந்தியா முழுமமயும உரு்வாகிவிடடைது. 
ஆஙகிலத்தின் ்வழியாக உலகின் மற்ற நாடுகளில 
நடைக்கும அரசியல, ் பாருளாதாரம, கலா்சசாரம, 
கலவி, விஞ்ஞானம வபான்ற நவீன ்வாழவின் 
மாற்றஙகமளப படித்தறிந்த்வரகளான அந்த 
நடுத்தர ்வரக்கத்தினர தஙகள நாடடு மக்கள 
மத்தியிலும அத்தமகய நவீன மாற்றஙகமள 
உரு்வாக்க வ்வண்டும என்ற எழு்சசிமயப 
்பற்றனர.  அதன் விமள்வாக இந்தியா 
சுதந்திரம ்பற வ்வண்டும என்ற எழு்சசி 
ஏற்படடைது. அவத வநரத்தில ஆஙகில 
ஆடசியாளரகளும அ்வரகளுக்கு ஆதர்வாகப 
வபசும படிபபாளிகளும சுதந்திரம ் பறு்வதற்கான 
தகுதிமய இந்திய ர கள  ்பறவிலமல .  
இந்தியரகளுக்கு எபபடி ஆடசி ்சய்்வது என்ற 
கமல ்தரியாது .  கலவி, கலா்சசாரம 
வபான்ற்வற்றில இ்வரகளுக்கு வபாதுமான அறிவு 
இலமல. விழிபபுணர்சசியும இலமல. எனவ்வ 
இ்வரகள இன்னும பல காலம அடிமமகளாக 
இருபபதற்குதான் தகுதியுமடைய்வரகவள தவிர 
சுதந்திர மக்களாகத் தஙகமள தக்வமமத்துக் 
்காளளும சக்தியற்ற்வரகள என்று வபசினாரகள. 
அந்நியரகளின் இத்தமகய ஏளனப வப்சசுகமள 
எதிர்காண்டைதன் விமள்வாக அந்தக் 
க ரு த் து க் க மள  ம று ப ப த ற் கு  இ ந் தி ய 
கலவிய ாள ர களில பல ர  ் சயலபடைத் 
்தாடைஙகினர. 

இந்தியாவின் சிந்தமனயாளரகள அரசியல 
தளத்திலும கலா்சசார தளத்திலும ்சயலபடை 
்தாடைஙகிய காலத்தில உண்மமயில இ்வரகள 
பின்தஙகிய்வரகளாத்தான் இருந்தாரகள. சுமார 
800 ஆண்டுகள அடிமமகளாக ்வாழந்து 
பழக்கபபடடை்வரகளுக்கு சுதந்திர சிந்தமன 
எபபடி ஏற்படை முடியும என்ற வகளவியும 

இந்தியரகள முன் நின்றது.  

அதற்கு பதில ்சால்வதற்கு, மிக 
மு க் கி ய ம ான  ் ச ய ல  என் பது 
பத்திரிக்மககள நடைத்து்வது. அந்தப 
பத்திரிக்மககளில தஙகளுமடைய 
பாரமபரிய ்வரலாற்மற புகழ மிக்கதாக 
எழுதிக் காடடு்வது. அதற்காக கடைந்த 
காலஙகளில நம நாடடில நிகழந்து 
்வந்து, அண்மமயில மமறந்து வபாகும 
கதியில இருந்த கமல்ச ்சல்வஙகமள 
மீட்டைடுபபது, பாரமபரியமான 
நமமுமடைய அறிவுப  பாரமபரியத்மத 
உலகிற்குப ்பாருத்தமான ்வழியில  
எடுத்து்ச ்சாலலு்வது, பலவ்வறு 
கமலகளிலும அறிவியல ்வளர்சசியிலும 
தஙகளுமடைய முன்வனாரகள ்சய்து 
்பற்ற ்வளர்சசிமய எடுத்துக் காடடு்வது 
வபான்ற நடை்வடிக்மககளில ஈடுபடடு, 
அதன் ்வழியாகத் தஙகளுக்வகார 
அமடையாளம இருக்கின்றது அந்த 
அ ம டை ய ா ள ம  அ ந் நி ய 
ஆடசியாளரகளுக்கு முன்பிருந்வத 
உலகம ் தரிந்து ் காண்டை விசயமதான் 
என்று எழுதவும வபசவும ் தாடைஙகினர. 
அபபடியான பலவ்வறு ்சயலகளின் 
ஒரு விமள்வாக தமிழநாடடில நவீன 
பத்திரிக்மககள நடைத்து்வது மடடுலலாது 
சஙக இலக்கியஙகள, பழந்தமிழ 
இலக்கண நூலகள வபான்ற்வற்மற 
ஏடடு்சசு்வடியிலிருந்து அ்சசுக்கு 
்காண்டு்வந்தனர. சிந்தமனத் தளத்தில 
மச்வ  சித்தாந்தத்மத தமிழரின் 
தத்து்வமாக காண்பிபபதில முமனபபுக் 
்காண்டு சித்தாந்த நூலகமள நலல 
விள க் க ங களுடைன்  ப தி பபி க் க த் 

சங்க இைக்கிய �திப்புத் பதாடர் - 8
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்தாடைஙகினர. 

1 9 ம  நூ ற் ற ா ண் டு 
முடி்வமடை்வதற்கு முன்வப 
பதினான்கு மச்வ சித்தாந்த 
நூலகளும அந்த நூலகளுக்கு 
எழுதபபடடை பழமமயான 
உ ம ர க ளு டை ன்  அ ்ச சி ல 
்்வளி்வந்துவிடடைன. ்சன்ற 
மாத புத்தகம வபசுது கடடுமரயில 
இ ந் த ்ச  ் ச ய் தி க ம ள க் 
்காடுத்துளவளன். ஆனால 
சி்வஞான முனி்வரால 18ம 
நூ ற் ற ா ண் டி ல  த மி ழி ல  
எழுதபபடடை ஒவர வபருமரயான 
சி்வஞானவபாதப வபருமரமய 
மடடும எ்வரும பாரக்க முடியாத 
நிமல இருந்தது. இந்திய தத்து்வ 
தரிசனஙகளுடைன் மச்வ சித்தாந்த 
்காளமககமள ஒப ப்ிடடு 
விளக்கியும முரண்பாடைான 
பகுதிகள என்று கருதபபடடை 
்சய்திகமள தன்னுமடைய தரக்கப 
புலமமயால சரி என நிறுவி 
எழுதபபடடைதும தமிழிலும 
்வடை்மாழியிலும சமய தத்து்வத் 
து ம ற யி ல  அ ன் று ்வ ம ர 
்வழக்கத்தில இருந்த பல்வமகயான 
நூலகமள வமற்வகாளகாடடி தன் 
கருத்துக்கமள சி்வஞான முனி்வர 
நிறுவியதால அந்த நூல அன்மறய 
சமய தத்து்வ வி்வாதத்தில 
புகழ்பற்று நின்றது. ஐவராபபிய 
்வரலாற்றின்  இமடைக்காலஙகளில 
மபபிமள கிவரக்கம இலத்தீன் 
தவிர  ம ற் ற  ்ம ாழிகளில 
்மாழி்பயரக்கக் கூடைாது என்று 
வபாபபாண்டை்வர தடுத்தது 
வபால சில மச்வ மடைஙகளின் 
தமல்வரகள இந்த நூமல தமடை 
் ச ய் து  ம்வ த் தி ரு ந் த ன ர . 
இ த் தம க ய  சூழநிமலயில 
இ ல ங ம க ம ய ்ச  வ ச ர ந் த 
‘சு்வாமிநாத பண்டிதர’ என்ற 
புகழ்பற்ற மச்வ அறிஞர 

அருமபாடுபடடு இந்நூலின் ஏடடு்சசு்வடிகமள 
அ்சசிடு்வதற்காக வதடி அமலந்தார. அதற்காக 
மிகப ் பருந்்தாமகமய ் சலவிடைவும தயாராக 
இருந்தார. (1) 

ஆனால இ்வர ்வாஙகி அ்சசிடு்வதற்கு 
ஆமசபபடடை அந்த ்ச  சு்வடியில பல 
இமடை்ச்சருகலகளும விடுபடைலகளும 
நிமறந்திருந்திருந்தாக நண்பரகள பலர கூறியதால 
அந்த்ச சு்வடிமய ்வாஙகு்வமதத் தவிரத்து 
விடடைார.(2)  ஆனாலும தமிழநாடடிலும 
இலஙமகயிலும பல இடைஙகளிலும முயற்சி 
்சய்து சி்வஞானவபாத வபருமரயின் சில 
பகுதிகமள மடடும ்பற்றார. முழுமமயாகக் 
கிமடைக்கவிலமல. கிமடைத்த்வமரக்கும அ்சசில 
தந்துவிடை வ்வண்டும என்ற ஆ்வலில கிமடைக்காத 
பகுதிகளான முதல சூத்திரத்திலிருந்து ஐந்தாம 
சூத்திரம ்வமரக்கும சி்வஞான வபாத சிற்றுமரமய 
இ ம ண த் து  கி ம டை த் து ள ள  ஆ ற ா ம 
சூத்திரத்திலிருந்து பனி்ரண்டைாம சூத்திரம 
்வமர அ்சசிடடு கி.பி.1906 (பராப்வ ்வருடைம) 
ஆனிம ா த ம  ்்வளியிடடை ா ர .  அ ந் த க் 
காலத்திவலவய அடுத்த இரண்டு மாதஙகளில 
சுபரமணிய பி்ளமள என்ற ஒரு்வர இந்த நூமல 
அபபடிவய காபபியடித்து ்்வளியிடடைார.(3) 

சி்வஞானவபாதப வபரூமர 1921 இல தான் 
முழுமமயாக அ்சசில ் ்வளி்வருகிறது. அந்த நூல 
்்வளி்வந்தமதப  ப ற்றி  அக்க ாலத்தில 
ஒரு்வமகயான கமத ்சாலலபபடடைது. 
‘சி்வஞான முனி்வர’ திரு்வா்வடுதுமற ஆதீனத்மத்ச 
வசரந்த்வராக இருந்ததால அ்வரால எழுதபபடடை 
சி்வஞானவபாதபவபருமரயின் ஏடடு்சசு்வடிகள 
திரு்வா்வடுதுமற ஆதீனத்தில பாதுகாக்கபபடடு 
்வந்தது. ஆதீனம சாரந்த்வரகள தவிர மற்ற்வரகள 
யாரும இந்நூமல படிக்கக்கூடைாது என்ற 
தமடையும இருந்ததாகத் ்தரிகின்றது. அவத 
வநரத்தில அக்காலத்தில ்வாழந்த மச்வ 
அறிஞரகளில பலர இந்த நூமல எபபடியா்வது 
படித்துவிடை வ்வண்டும என்று ஆ்வலுடைன் 
இரு ந் துளளன ர .  இ த் த ம க ய ்வ ர களின் 
வ்வண்டுவகாமள ஏற்று ‘சூரியனார வகாவில’ 
ஆதீன தமல்வர அந்த நூமல அ்சசில ் காண்டு்வர 
முயன்று  ்வ ந் தி ரு க் கி ற ா ர .  அ த ற் க ா க 
திரு்வா்வடுதுமற ஆதீன தமல்வரிடைம தான் 
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அந்த ஏடடு்சசு்வடிமய படித்துவிடடு தரு்வதாக 
வ்வண்டி  வகடடுக் ் காண்டைார. திரு்வா்வடுதுமற 
தமல்வரும அந்த வ்வண்டுவகாமள ஏற்று அந்த 
ஏடடு்சசு்வடிமய தந்துளளார. சூரியனார ஆதீன 
தமல்வர பல மாண்வரகமள ம்வத்து அந்த்ச 
சு்வடிமய தனித்தனியாகப பிரித்து பிரதி எடுக்க 
ஆரமபித்துவிடடைார. இந்த்ச ் சய்தி எபபடிவயா 
திரு்வா்வடுதுமற தமல்வருக்குத் ்தரிந்து 
விடடைது. அதனால ்காதிபபமடைந்த அ்வர 
மாண்வரகள எழுதிக் ் காண்டிருந்த ஏடுகமளப 
பிடுஙகிக் ்காண்டு ்வந்துவிடடைதாக்ச 
்சாலகிறாரகள. இருபபினும 99 விழுக்காடடுப 
பகுதிகமள சூரியனார ஆதீனத்தினர பிரதி 
்சய்து விடடைனர. ஆறாம சூத்திரத்தின் 
இறுதியில ஒரு சிறு பகுதி மடடும விடுபடடு 
வபாய் விடடைது. அந்த நூமல 1921 இல 
அ்சசிடடு ்்வளியிடடு விடடைாரகள.(4) இந்த்ச 
்சய்திமய மச்வ சித்தாந்த அறிஞர வசக்கிழார 
அடிப்பாடி தி.ந.ராமசந்திரன் ஐயா அ்வரகள 
் த ரிவி த் த ா ர .   ஆ ற ா மசூ த் தி ர த் தி ல 
விடுபடடுவபான அந்தப பகுதி இன்று்வமர 
நிமறவு ்சய்யபபடைாமவலவய இருக்கின்றது 
என்பது குறிபபிடைத்தக்கது. 

வ்வதம பசு, அந்தப பசுவின் பால ஆகமம 
அதிலிருந்து உரு்வான ்நய்தான் மச்வ 
சித்தாந்தம என்பமத மச்வ சித்தாந்திகள  
தஙகள ்காளமகயாகப பாரமபரியமாகக் கூறி 
்வருகின்றனர. அதற்கு ஏற்றாற்வபால மச்வ 
சித்தாந்தத்மதப வபசுகின்ற அடிபபமடையான 
கமல்ச ்சாற்கள ்பருமபான்மமயும 
்வடை்மாழி்ச ்சாற்களாகத்தான் இருக்கின்றன. 
பதி, பசு, பாசம, அதீதம, வக்வலம, சுத்தம, 
அத்து்வாக்கள, கணபஙக்வாதம, சம்வாயம 
இபபடியான பல ் சாற்கள மச்வ சித்தாந்ததின் 
அடிபபமடைக் ்காளமககமள்ச ்சால்வன்வாக 
உளளன. தமிழ மடடும அறிந்த்வரகள மச்வ 
சித்தாந்தத்மத படித்துப புரிந்து ்காள்வது 
என்பது முற்றிலும இயலாத காரியம. மச்வ 
மடைஙகளில மடடும நமடைமுமறயில இருந்த 
சித்தாந்த கலவி இருபதாம நூற்றாண்டின் 
ஆரமப க ாலஙகளில ்பாது்்வளிக்கு 
்காண்டு்வரபபடடைது. இத்தமகய புதிய 
சூழநிமலயில மச்வ சித்தாந்த தத்து்வத்மத 
்பருமபாலன்வரகள புரிந்து ்காள்வதற்கு 

ஏது்வாக அந்தக் கமல்ச ் சாற்கமள 
எளிய தமிழில மாற்ற வ்வண்டிய 
்வரலாற்றுத் வதம்வ தமிழகத்திலும 
இலஙமகயிலும உரு்வானது. எனவ்வ 
சி்வஞானவபாதம, சி்வஞானசித்தியார, 
சி்வபபிரகாசம வபான்ற சித்தாந்த 
நூலகமளயும இந்நூலகளுக்கு 
எழுதபபடடிருந்த புகழ்பற்ற 
உமரகமளயும விளக்கஙகளுடைன் 
்்வளியிடும முயற்சிமய மச்வ 
சித்தாந்திகள வமற்்காண்டைனர. 
அ ்வ ர க ளு ள  சி ற ப ப ா க 
கு றி ப பி டை த் த க் க ்வ ர க ளு ள 
தமிழகத்மத்ச வசரந்த ்பா .
முத்மதயா பிளமள (5) ஆ்வர.  
சி ்வ ஞ ா ன  மு னி ்வ ர ா ல 
‘சி்வஞானசித்தியார சுபக்கத்திற்கு’ 

எழுதபடடை உமரக்கு 1914 இல ் பா.முத்மதயா 
பிளமள சில விளக்கஙகமளக் ்காடுத்து 
்்வளியிடுகின்றார. பின்னர அந்த விளக்கஙகளும 
வபாதுமானதாக இலமல என்று அ்வர 
கருதியதால, 1926 இல முதலபதிபமப விடை 173 
பக்கஙகள கூடுதலாக தன்னால எழுதபபடடை 
விளக்கஙகளுடைன் இரண்டைாம பதிபமப 
்்வளியிடுகின்றார.(6) இவதவபான்று 1918 இல 
சி்வஞானவபாத்ச சிற்றுமரமய பலரும எளிதில 
புரிந்து ் காளளவ்வண்டும என்ற கருத்தில  ஒரு 
எளிமமயான விளக்கத்மத முதன்முதலில எழுதி 
்்வளியிடுகின்றார.(7)

இவத காலக்கடடைத்மத்யாடடி இலஙமகயில 
புகழ்பற்ற ்வழக்கறிஞராகவும நீதிபதியாகவும 
பணியாற்றிய ‘திருவிளஙகம ’ என்ற மச்வ 
அறிஞர சி்வஞான சித்தியார சுபக்கத்திற்கும 
சி்வபபிரகா சத்திற்கும புத்துமர எழுதி 
்்வளியிடுகின்றார.(8) (8A) இ்வர எழுதிய இந்த 
நூலகளுக்கான புத்துமரகள 21ம நூற்றாண்டைாகிய 
இன்மறய காலக்கடடைத்திலும மச்வ உலகில 
புகழ்பற்றதாக அமன்வராலும படிக்கபபடடு 
்வருகின்றது.  1931 இல இலஙமகயில கிறிஸ்த்வ 
பாதிரியாராக இருந்த முருவகசு வபாதகர 
என்ப்வர சி்வஞான சித்தியாமர உமரநமடையில 
எழுதுகின்றார. இந்த உமரநமடை நூல இன்மறய 
காலத்திலும கூடை மச்வரகளால வபாற்றி 
்வாசிக்கபபடுகிறது. (9)
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இந்தக் காலகடடைத்மதயடுத்து திரு்நலவ்வலி 
மச்வ சித்தாந்த நூற்பதிபபுக் கழகமும மச்வ 
சித்தாந்த மகா சமாஜமும (இன்மறய காலத்தில 
ம ச்வ  சித் த ா ந் த  ்பருமன்றம  என்று 
அமழக்கபபடுகிறது) மச்வ சித்தாந்த நூலகமள 
திருத்தப பதிபபுகளாக ்்வளியிடடைமதக் 
குறிபபிடை வ்வண்டும. இருபபினும அந்நூலகள 
முழுமமயாகத் திருத்தம ் பறவிலமல என்பமத 
1 9 4 2  இல  த ரும பு ர ம  ஆதீனத் த ா ல 
்்வளியிடைபபடடை(10) ‘்மய்கண்டை சாத்திரம’ 
(மூலம மடடும) நூலில ம.பாலசுபபிரமணியன் 
முதலியார (மச்வ சித்தாந்த மகா சமாஜத்தின் 
்சயலாளர) எழுதியுளள முன்னுமரயால நாம 
புரிந்து ்காளகிவறாம.(11) இதில இன்னும 
சும்வயான விசயம இவத புத்தகத்மத  சுமார 
15 ஆண்டுகள கழித்து மறுபதிபபாக அவத 
தருமபுரம ஆதீனம ் ்வளியிடடை வபாது மீண்டும 
பமழய பிமழகள பல நிமறந்த பதிபபாக 
இருந்தது. 

திரு்வா்வடுதுமற  ஆதீனத்தார  மச்வ 
சித்தாந்த நூலகள அமனத்துக்கும எழுதபபடடை 
பலவ்வறு பமழய உமரகளுடைன் சுமார 30 
ஆண்டுகளுக்கு வமல (1950 ்தாடைக்கம 1970 ) 
்சமமமயான பதிபபுகளாக ்்வளியிடடு 
இல்வசமாக ்வழஙகி ்வந்தனர. இந்த நூலகளில  
்பருமபாலன்வற்மற பதிபபித்த பதிபபாசிரியர 
த.ச.மீனாடசி சுந்தரம பிளமள என்ற மச்வ 
அறிஞர ஆ்வார. இ்வருமடைய மச்வ சித்தாந்த 
நூற்பதிபபுகள  அமனத்தும விரி்வான 
முன்னுமரகமளப ்பற்றிருக்கும. அந்த 
முன்னுமரகள உ . வ்வ . ச ா  தன்னுமடைய 
பதிபபுகளுக்கு எழுதியுளள முன்னுமரகள 
வபான்று  சிறபபாக அமமந்திருக்கும. ஒரு 
எடுத்துக்காடடைாக ‘சி்வஞான சித்தியார 
பரபக்கத்திற்கு ’ இ்வர எழுதியுளள 180 
பக்கஙகமள ்காண்டை முன்னுமரயுடைன் கூடிய 
விளக்கஙகமளயும குறிபபிடைலாம.(12) இவத 
ஆ தீ ன ம  ம ற் ் ற ா ரு  ம ச ்வ  அ றிஞ ர  
வத.ஆ.ஸ்ரீநி்வாஸாசாரியாமரக் ்காண்டு மச்வ 
சித்தாந்த நூலகளில பல்வற்மற உமரநமடையில 
சிறபபான விளக்கம ் காடுத்து ் ்வளியிடடுளளது.
( 1 3 )  த . ச . மீன ாடசிசு ந் த ரம  பிளமள , 
வத.ஆ.ஸ்ரீநி்வாஸாசாரியர வபான்ற்வரகளின் மிக 
அருமமயான, மச்வ சித்தாந்த தத்து்வத்மத 

விளக்கு்வதில சிறபபான நூலகள 
இ ன் ம ற ய  க ா ல த் தி ல 
்பருமபாலும கிமடைபபதிலமல 
என்பது மச்வ உலகத்திற்கு மிகப 
்பரிய இழபபாகும. இவத 
காலகடடைத்தில மச்வ சித்தாந்த 
நூ ற் ப தி ப பு க்  க ழ க த் த ா ல 
்்வளியிடைபபடடை சி்வஞானவபாத 
சிற்றுமர, சி்வபபிரகாசம (மதுமர 
சி்வபபிரகாசர உமர), இருபா 
இருபது, உண்மம விளக்கம 
ஆகிய நூலகளுக்கு மச்வ அறிஞர 
ப.இராமநாதபிளமள எழுதியுளள 
வி ள க் க ங க ள  மி க வு ம 
சிறபபானம்வ.(14)(14A) மச்வ 
சித்தாந்தம பற்றிய அறிமுகம 
இலலாத்வரகள கூடை அந்த 
நூ ல க ம ள ப  ப டி த் து ப 
பு ரி ந் து ் க ா ள ள ்வ த ற் கு 
இ்வருமடைய விளக்கஙகள மிக்ச 
சிறபபாக துமணபுரி்வன்வாகும. 
2 1 ம  நூற்ற ாண்டில மச்வ 
சித்தாந்த நூலகளுக்கு விளக்கம 
எ ழு தி ய ்வ ர க ளி ல 

திரு்நலவ்வலிமய்ச வசரந்த அறிஞர சி.சு.மணி 
அ்வரகமள மிக்ச சிறபபான்வர என்று குறிபபிடை 
வ்வண்டும. ( 15 )   எடுத்துக்காடடைாக 
பலலாண்டுகாலமாக மச்வ சித்தாந்த நூலகமள 
முமறயாகப படித்து ்வருப்வரகளுக்குக் கூடை 
சி்வஞானவபாத வபரூமரமயப புரிந்து்காள்வது 
கடினமான ் சயல என்பமத மச்வ உலகம நன்கு 
அறியும. அறிஞர சி.சு.மணி அ்வரகள சி்வஞான 
வபாத வபருமரக்கு எழுதிய விளக்கம மகயில 
இருந்தால மாண்வரகளுக்குக் கூடை அந்த நூமல 
எ்வர துமணயுமின்றி படித்துப புரிந்து ் காளள 
முடியும. 

இந்த ்வரலாறு ஒரு சுருக்கமான அறிமுகத்தான் 
எழுதபபடடைது. விரி்வாக எழுதினால ஒரு 
்பரிய நூலாக விரி்வமடை்வதற்கான ஏராளமான  
பலவ்வறு ் சய்திகள உளளன. ஆர்வமுளள்வரகமள 
வமலும படிக்கத் தூண்டு்வதற்கு இந்தக் கடடுமர 
உதவியாக இருக்கும. 

      l
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அறிவியவை பவல்லும் - 6

அறிவியலின் ந�ோக்கம்  
சமூ்க விழிப்புணர்வுதோன்

ஆயிஷா இரா. நடராசன்        

- அறிஞர் ைாரன்ஸ் கிராஸ்

லாரன்ஸ் கிராஸ் (Lawrence Krauss) 
அரிவசானா பலகமலக்கழக வகாடபாடடு 
இயற்பியல அறிஞர. ரி்சசரடு டைாக்கின்ஸஸுக்கு 
இமணயாக வபசபபடும மத-்வாத எதிரபபு 
அறிவியல பிர ்ச ச ா ர த்தின் மனிதவநய 
்சயற்பாடடைாளர. மக்களுக்கான அறிவியல 
புரிதல (People Understanding of Science) 
என்று தனியாக ஒரு அமமபமப நடைத்தி 
்வருப்வர. ஏதுமற்றதில இருந்து ஏவதா ஒன்றாக 
பிரபஞ்சம உரு்வானது எபபடி (Universe From 
Nothing): Why there is something rather 
than Nothing) எனும மிக பிரபலமான நூலின் 
ஆசிரியர. தி அடலாண்டிக் இதழுக்கு அளித்த 
வநரகாணல. சந்திபபு: ராஸ் ஆண்டைரசன், 
நன்றி: theatlantic.com.

தத்து்வ இயலுக்கும இயற்பியலுக்கமான 
உறவில இருந்து ்தாடைஙக விருமபுகிவறன்… 
தத்து்வ ஞானத்மத இயற்பியல மகவிடடைதாக 
்சாலலபபடுகிறவத… அது 
குறித்து உஙகள நிமலபபாடு 
என்ன?

லாரன்ஸ் கிராஸ்: பமழய 
ஆலன் வஜாக் மாதிரிதான் . 
்சயலில இறஙக முடியாத்வரகள 
ஆசிரியரகள ஆகிறாரகள. அதுவும 
ஆக முடியாத்வரகள உடைற்பயிற்சி 
அ ளி ப ப ்வ ர ா கி ற ா ர க ள . 
இயற்பியலின் வ்வகத்மத புரிந்து 
்தளிய இயலாத அலலது அது 
்தளிந்ததால கலக்கமுற்ற்வரகள 

தத்து்வ ஞானத்மத நி ர ந் த ரம  என்று 
வபாற்றுகிறாரகள. இயற்பியல தன்னி்சமசயான 
புதிய வதடைலகள ்காண்டைது. இயற்மக 
தத்து்வஞானம எனும ஆதி துமறயில இருந்து 
தாவன பிரிந்து ்வந்வதாம. இயற்பியலில வநற்று 
இருந்தது இன்று மாறிவிடடைது. இன்று இருபபது 
நாமள மாறிவிடைப வபாகிறது. தத்து்வஞானம 
வபசுகிற்வரகள-மூடிய-முடி்வான்தன்று 
இறுகிபவபான பமழய மத்வாத சித்தாந்தஙகமள 
மகவிடை முடியாதவபாது உஙகமள இயற்பியல 
மகவிடடைது என்று ் சால்வது பிதற்றல ்வாதம.

தத்து்வஞானம தனது மத அடிபபமடை்வாத 
வ்வரகமள மகவிடடைால பிமழத்திருக்கும 
அலலது இயற்பியல மடடுமலல எலலா 
துமறகளாலுவம அது மகவிடைபபடும. நாம 
பாரக்கத்தான் வபாகிவறாம .  நீடவஸ,  
மைவடைக்கர, சாரத்தர என்று தத்து்வஞானத்திற்கு 
இறுதி ்வடி்வம ்காடுத்த நவீன்வாதிகள 

அ றிவி யலின்  நி ழ லி ல த ா ன் 
இமளபபாறினாரகள.

உஙகள தற்வபாமதய நூல 
பிரபஞ்சத்தின் பரிணாமவியமல 
பற்றி விரி்வாக  வபசுகிறது . 
தத்து்வஞானம 2000 ்வருடைஙகளாக 
அபபடிவயதான் இருக்கிறது என்ற 
ஒரு  அத்திய ாயம  முழுதும 
வி்வரித்துளளீரகள .  ஆனால 
இன்மறய கணினி யுகம ் சயற்மக 
நுண்ணறிவு இம்வ்யலலாம, அந்த 
க ா ல  த ர க் க - த த் து ்வஞ ா ன 
அடிபபமடைகளின் வமலதாவன 
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கடடைமமக்கபபடடைது.

லாரன்ஸ் கிராஸ்: நான் ஏற்கனவ்வ 
குறிபபிடடைதுவபால இயற்மக தத்து்வஞானம 
என்பதில இருந்துதான் இயற்பியல எனும 
தனிக்கிமள பிரிந்து ்வந்தது. அவதவபால 
கணினி இயலும ்வந்தது என்று ்சாலகிவறன். 
ஆனால முற்றிலும நான் எதிரநிமலமய 
எடுக்கவிலமல. நாஙகள இயற்பியலாளரகள 
திறந்த மனவதாடு தான் இருக்கிவறாம. 
இயற்பியலாளரகள வதம்வ்யனில 
த த் து ்வஞ ா ன த் தி ல  ந ம க் கு 
ப ய ன் ப டு ம  கூ று க ம ள யு ம 
ப ரி சீ லி க் கி ற ா ர க ள .  த ்வ று 
கிமடையாது . ஆனால அதன் 
இடைத்தில இருந்து தத்து்வஞானம 
என்பது வதம்வயான மாற்றமமிக்க 
்வளர்சசி வநாக்கி அது நமடைவபாடை 
மு டி ய ா த  ்வ ண் ண ம  ம த 
அ டி ப ப ம டை ்வ ா த ம  அ ம த 
புமதகுழியில தளளி இருக்கிறது. 
இன்று டிஜிடடைல ஏசுவும இன்ன 
பிற கிராஃபிக் கடைவுளகளும 
்வந்துவிடடைதால மதம நவீன 
அ றி வி ய ல  ஆ கி வி டை ா து . 
தத்து்வஞானம பகுத்தறிவின் திரடடைாக 
்சயலபடை வ்வண்டும.

அது சரியான ்வாதமலல என்கிறாரகவள. 
இன்றுமகூடை தத்து்வஞானம புதிய பல 
துமறகமள வதாற்றுவித்தபடி தாவன உளளது?

ல ா ரன்ஸ்கி ர ாஸ் :  த த்து்வஞ ானிகள 
அறிவியமல - துமறகமள சாதித்தாரகளா? 
எஙவக யாமரயா்வது ்சாலலுஙகள. ஆலன் 
டூரிஙகும பால நீயுமனும இலமலவயல 
கணினியியல உண்டைா? அ்வரகள…

பால நியூமன் யார? ்பரண்டைன்ட ரஸல 
்வழி்வந்த்வரதாவன. ்பரண்டைன்ட ரஸல ஒரு 
தத்து்வ ்வாதி அலல்வா! 

லாரன்ஸ்கிராஸ்: அழகான வகளவி. ஆனால 
ரஸல ஒரு கணித ்வாதி. தத்து்வஞானத்மத 
்பாறுத்த்வமர இரு ்வமகயாக நான் பிரிபவபன். 

ஒரு்வமக அதன் சாரவம இறுதி என ஏற்று 
்காண்டைமத அடிபபமடை ்வாத கூடடைம. 
மற்்றாரு ்வமக அமத வகளவிக்கு உடபடுத்தும 
எதிர ்வமக காரலமாரக்ஸ் உடபடை. ரஸல 
என்ன ் சய்தார? அ்வர கணித்தின் தத்து்வாரத்த 
அடிபபமடைகள குறித்து எழுதினார. முற்றிலும 
த்வறாகப வபாய்விடைவிலமலயா?

அந்த வி்ஷயத்தில ஜன்ஸ்டீன் உடபடை 
பலரும த்வறவிலமலயா? 

லாரன்ஸ் கிராஸ்: ஆனால விஞ்ஞானிகள 
தன் கூற்று த்வறாகுமவபாது மகிழ்சசி 
அமடைகிறாரகள. ஏ்னனில அஙவக மறு 
ஆய்வுக்கும புதிய கண்டுபிடிபபிற்கும ்வழி 
பிறக்கிறது. கணித்வாதிகள கணினித் துமறக்கு 
வித்திடடைவத உண்மம. நீஙகள ்சாலலும 
தரக்கம தத்து்வத்திடைமிருந்து கணினிக்கு 
்வரவிலமல அது கணித்வாதிகளிடைம இருந்து 
்வந்தது. தரக்கம என்பவத மத்வாத தத்து்வ 
ஞானத்மத வகளவிக்கு உடபடுத்தி ்வந்ததுதான்.

இவத வபான்ற பிர்சசமன வகாடபாடடு 
இயற்பியலுக்கும ஆய்வு முமற இயற்பியலுக்கும 
இமடைவயயும உளளதா? நீஙகள எபபடி 
பாரக்கிறீரகள?

லாரன்ஸ் கிராஸ்: சில சமயஙகளில 
அபபடியான வமாதலகமள தவிரக்க 
முடியவிலமல. இமழ வகாடபாடடிற்கும 
துகளியல ்வாதிகளுக்கும நடைந்து ்வரும 
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அடிபபமடை வமாதலகமள்ச ் சாலலலாம. ஒரு 
வகாடபாடடு இயற்பியல்வாதியாக நான் 
எபவபாதுவம வநரடி ஆய்வுகள சாரந்வத 
இயஙகு்வமத இறுதியானதாக ஏற்கிவறன். 
ஐன்ஸ்டீன் விதிவிலக்கு. ஆனால அ்வவரகூடை 
்வானியல பதிவுகமள ம்வத்து வகாடபாடமடை 
சரி பாரக்க வ்வண்டி இருந்தது. எபவபாதும 
பிரபஞ்சவம நமமம திமகக்க ம்வக்கிறது. 
அதற்கு மாறாக எதுவும இலமல. 

தஙகளது புதிய நூல யுனி்வரஸ் பிரமநத்திங 
(ஏதுமற்றத்திலிருந்து பிரபஞ்சம ்வமர) 
டைாரவினின் பரிணாமவியமல பிரபஞ்சவியலுக்கு 
்பாருத்தும முயற்சி என்று ரி்சசரடு டைாக்கின்ஸ் 
்சாலலி இருக்கிறாவர? 

லாரன்ஸ் கிராஸ்: ஏதுமற்றதிலிருந்து ஏதா்வது 
ஒன்று உரு்வாக முடியும என்பமத இயற்பியல 
்தளிவின்றி நிரூபித்துளளது. இந்த ்்வற்றிடைம 
ஒரு கு்வாண்டை ்்வற்றிடைம. இது எதிலிருந்து 
்வந்தது…. அது எதிலிருந்து ்வந்தது. கமடைசியில 
ஏவதா ஒன்று. அமத உரு்வாக்கியது யார என்று 
மத்வாத தத்து்வ ்வாதிகள வகடகிறாரகள. இது 
காலஙகாலமாக இருக்கும வகளவி. இந்தக் 
வகளவிக்கு இன்று இயற்பியலிடைம பதில 
இருக்கிறது என்பமதயும, அது என்ன பதில 
என்பமதயும என் புத்தகம நிறுவுகிறது. ரி்சசரடு 
டைாக்கின்ஸ் என் நூலுக்கு பின்னுமர எழுதினார. 
டைாரவினின் உயிரிகளின் வதாற்றம நூலுக்கு 
இமணயான இயற்பியல பமடைபபு என்று 
்சான்னவர ஒழிய… டைாரவின் வகாடபாடமடை 
பிரபஞ்சவியலுக்கு புகுத்தும முயற்சி என்று 
அ்வர எஙவகயும ்சான்னதாக எனக்குத் 
்தரியவிலமல. பிரபஞ்சம தன்மனத்தாவன 
உரு்வாக்கிக்்காளள முடியும. கு்வாண்டை 
்்வற்றிடைத்மத புரிந்து்காண்டைால ஏதுமற்றதில 
இருந்து இபபிரபஞ்சம உரு்வாகி இருபபமத 
நாம நிரூபிக்க முடியும.

்்வற்றிடைத்தில துகளகள உரு்வா்வமத 
இயற்பியலாளரகள நிரூபித்துளளதாக 
்சாலகிறீரகளா? அலலது இன்னும ஆழமான 
கருத்தியலா?

லாரன்ஸ் கிராஸ்: ஆழமான கருத்தியல, 

துகளகள ஒன்றுமற்ற இடைத்திலிருந்து உரு்வாகும 
என்று நான் நிரூபித்ததாக ் சால்வது அபத்தம. 
நாம உண்மமமய வபச வ்வண்டும. ஆனால 
அமதவிடை அதிகமாக வமலும ஆழமாக நான் 
அறிவியல ரீதியில வி்வரித்து இருக்கிவறன். 
நத்திங (No th i ng ) எனும ்்வற்றிடைம 
நிமலத்தன்மம அற்ற பல ்பாது விதிகள 
வதாற்றுப வபாகிற ஆர்வத்மத தூண்டும இடைம. 
்்வற்றிடைம என்பது வ்வதியியல, உயிரியல, 
இயற்பியல என் ் பாறியியல என யா்வற்றுக்கும 
தனித்தனிவய வ்வறுபடுகிறது. கு்வாண்டை 
ஈரபுவிமசயும கு்வாண்டை ்்வற்றிடைமும பற்றிய 
வி்வாதம என்பது ் பரு ் ்வடிபபுக்கும முந்மதய 
ஏதுமற்ற பிரபஞ்சத்தின் அடிபபமடையில இருந்து 
இன்று விரிந்து ்வரும பிரபஞ்சத்தின் இருள 
ஆற்றல ்வமர பரிணாமம அமடைய ஒன்றிலிருந்து 
ஒன்றாக உரு்வாகி ்வந்திருபபதன் நிரூபணம 
தான் புத்தகம. இன்று நமக்கு கிமடைத்திருக்குமபல 
புதிய கண்டுபிடிபபுகமள பயன்படுத்தி 
இருக்கிவறன்.

இபபிரபஞ்சத்தின் ஆற்றல-அடைரத்தி 
்்வற்றிடைஙகளின் ஆற்றவலாடு ் தாடைரபுமடையது 
என்பது உஙகளது 1995ஆம ்வருடைத்திய 
வகாடபாடு, கரும ்பாருள (Dark Matter) 
மற்றும கரும ஆற்றல (Dark Energy) பற்றிய 
நிமலபபாடு இன்று மாறி இருக்கிறதா.

லாரன்ஸ் கிராஸ்: கரும ஆற்றல குறித்து 
நமக்கு இயற்பியல முழுமமயாகவ்வ வி்வரிக்கும 
காலம ்வரும. 1998இல எனது ஆற்றல - 
அடைரத்தி கரும வகாடபாடு நிரூபிக்கபபடடைது. 
பிரபஞ்சத்தின் ் தாடைக்க ் பாழுதுகளில இருந்த 
கரும ஆற்றல கு்வாண்டை ்்வற்றிடைத்வதாடு 



10 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜனவரி, 2021

எவ்்வமகயால விமன 
ஆற்றி இருக்கும என்பமத 
ம ்வ த் து  பி ர ப ஞ் ச ம 
உரு்வான மாதிரி (Model) 
ஒன்மற நான் 2012இல 
முன் ம்வத்திருக்கிவறன். 
நம பிரபஞ்சத்தில இன்று 
நடசத்திரக் கூடடைஙகள, 
வ க ா ள க ள , 
து ம ண க் வ க ா ள க ள 
இம்வகமள விடை கரும 
்்வளிவய அதிகம. கடைந்த 
ஐமபது ஆண்டுகளில 
இந்த கரும ஆற்றல கரும 
் ப ா ரு ள  கு றி த் து 
ந டை ந் தி ரு க் கு ம 
திருபபுமுமன கண்டுபிடிபபுகமளத் தான் என் 
புத்தகம வி்வரிக்கிறது.

ஆனால அது ‘வதாற்றம’ எனும ஒரு ் சால 
மூலம… அதா்வது இபபிரபஞ்சத்தின் வதாற்றம 
குறித்த நூலாக மாறுகிறது. அலல்வா  

லாரன்ஸ் கிராஸ்: ஆனால அது புத்தகத்திற்குள 
நுமழ்வதற்கான ஈரபபு மடடுவம நான் பல 
பிரஞ்சஙகள (Multi Verse) பற்றி விரி்வாக 
வி்வரி த்து  வி்வ ாதி த்து  இரு க்கி வ றன் . 
காஸ்வமாவகானி இன்மறய பல பிரபஞ்சவியல 
மூலம இந்த நம பிரபஞ்சம சூழநிமல கு்வாண்டை 
்்வற்றிடைத்திலிருந்து ்்வளி என்ற ஒன்வற  
இலலாத, ்்வளி விமச ஏதும இன்றிவய, சுய 
பரிணாமம அமடையும இயற்பியல வகாடபாடும 
சாத்தியவம என்று நிறுவி இருக்கிவறன். ஒற்மற 
புளளி (Singularity) என்பது காலவமா ் ்வளிவயா 
எலமலவயா எத்தமகய அளவீவடைா இலலாத 
கு்வாண்டை நிமலயாக இன்மறய இயற்பியலால 
அணுகபபடுகிறது.  ஸ்டீபன் ைாக்கிங, சீன் 
கவரால வபான்ற்வரகள தற்கால கருந்துமளகமள 
ஆய்வு ்சய்்வதன் மூலம… வதாற்றம குறித்த 
கருத்துகமள ஆய்வு ்சய்்வதன் மூலம… 
வதாற்றம குறித்த கருத்துக்கமள உரு்வாக்கும 
முமனபபில ்சயலபடடுளளனர.

அறிவியல நிகழவுகளில மா்பரும 
வி்வாதஙகமள நடைத்தும நீஙகள எபவபாதும 

அறிவியமல- மத்வாதிகள 
நமபிக்மக ்வாதிகமள 
வி ம ர சி க் க வ ்வ 
பயன்படுத்துகிறீரகவள.

ல ா ர ன்ஸ்  கி ர ா ஸ் : 
அறிவியலின் வநாக்கவம 
சமூக விழிபபுணரவுதான். 
உணர்சசிமய தூண்டிவிடடு 
ப ா கு ப ா டு க ம ள 
ஆழபபடுத்தி மக்கமள 
்வ ஞ் சி க் கு ம  ம த 
அ டி ப ப ம டை ்வ ா த ம 
அ றி வி ய லி ன் 
உ ண ர ்ச சி ம ய யு ம 
்தாழிலநுடபத்மதயும 
த ன க் க ா க  ்வ ம ள த் து 

ஏமாற்று்வமத ்்வளி்சசத்திற்கு ்காண்டு 
்வரு்வது முக்கியம அலல்வா. அமத ரி்சசரடு 
டைாக்கின்ஸ் உடபடை நாஙகள சிலர பகிரஙகமாக 
்சாலகிவறாம. பாலியல குற்ற்சசாடடிலிருந்து 
அமனத்மதயும ்வாரி வீசுகிறாரகள. எஙகமளப 
வபான்ற்வரகளின் குரமல அ்வரகள எபபடியா்வது 
முடைக்குகிறாரகள . அ்வரகளது ஆதரவு  
அரசுகமளயும உரு்வாக்குகிறாரகள.

அறிவியல  பு ரடசி கள ா ல  ஆனது .
்வருஙகாலத்தில எத்தமகய புரடசிகமள 
எதிரபாரக்கிறீரகள.

ல ா ரன்ஸ் கி ர ாஸ் :  எமதயும  முன் 
அனுமானிபபது தத்து்வம வபாலவ்வ இருக்கும. 
பல வகளவிகள உளளன. உதாரணமாக இந்தப 
பிரபஞ்சத்தில மூன்று சந்ததி அடிபபமடை 
துகளகள இருபபது ஏன் என்று துகளியல 
விளக்க வ்வண்டும. எலக்டராமனவிடை 
புவராடடைான் இரண்டைாயிரம மடைஙகு எமடை 
மிகுந்ததாக ஏன் இருக்கிறது? நான்கு அடிபபமடை 
விமசகள ஏன்? பிரபஞ்சத்தின் ஆரமப திடீர 
விரிவு (inflation) ஏன்? என்பன உடபடை 
ஒவ்்்வான்மற நாம அமடை்வதும புர்சசிவய. 
அபவபாது நம கண்களுக்கு புலபபடைாத பல 
பிரபஞ்சஙகள நமக்கு புலனாகத் ்தாடைஙகும. 
அந்த ஒரு கால கடடைம எஙவகா ்தாமலவில 
இலமல.	 	 	 	 	 l
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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 புத்தகாலயததில் உறுப்பினராவீர்
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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தமிழக் கவிமதகளில ஆர்வம பற்றிக் 
்காண்டைவுடைன், அது்வமர இருந்தமத 
விடைவும கூடுதல காதல, பளளிக்கூடைத் தமிழப 
பாடை நூல ்சய்யுளகள மீது பர்வத் 
்தாடைஙகியது.  கமபன், பாரதி, பாரதிதாசன், 
்வாணிதாசன், நாமக்கல கவிஞர, வீரமாமுனி்வர 
என்று யாமர ்வாசித்தாலும, எதுமக வமாமன 
எபபடி பயின்று ்வந்திருக்கிறது என்கிற 
ரசமனயில உளளம ஆழ்வதாயிற்று.

ஒன்பத ாம  ்வகுபபு தமிழாசிரியர 
்சஞ்்சாற்கவிமணி பு மா ் ஜய்சந்திலநாதன் 
அ்வரகவளாடு நிமறய உமரயாடைக் கிமடைத்த 
்வாய்பபு அருமமயானது. திடீர என்று ஒரு 
நாள, "நீ சின்ன காஞ்சீபுரம ்வரதராஜ 
்பருமாள வகாயில அருவக குடியிருபப்வன் 
தாவன, நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம நன்கறிந்த 
ம்வண்வர யாரிடைமா்வது வபாய், பக்வத் கீமத 
குறித்த ்சய்தி எந்தப பாசுரத்திலா்வது 
்வருகிறதா, வகடடு ்வந்து ்சால" என்றார. 

எ ன்  ப ா ட டை ன ா ர ,  
வக சி ராஜவகாபாலா்சசாரியார அ்வரகளது 
மாண்வரான டி டி கண்ணன் என்ப்வமர 
மடடுவம அபவபாது அந்தப பகுதியில  
அறிந்திருந்வதன். என் தாத்தா, ்வாலாஜாபாத் 
இந்து மத பாடைசாமலயின் புகழ ்பற்ற 
தமலமம ஆசிரியராகத் திகழந்த்வர . 
ஓய்வுக்காலத்மத ஆன்மீகமாகக் கழிக்க 
எண்ணி, காஞ்சிபுரம ்வந்த்வர, அடுத்த சில 
மாதஙகளில மமறந்துவிடடைார.  அ்வர பால 
்வாஞ்மச மிகுந்த சக ஆசிரியர டி டி 
்வரதா்சசாரி அ்வரகளது மகன் தான் டி டி 
கண்ணன். அ்வர வீடடுக்கு்ச ்சன்றதும, 

"்வாமமா குழந்வத...என்னடைா வ்வணும?" 
என்றார. வகளவிமய்ச ் சான்னதும, என்மனக் 
கடடியமணத்து உ்சசி வமாந்து, "இந்த ்வயசுல 
எத்தமன ஞானம, எத்தமன ஞானம?"  என்று 
பாராடடினார. 

'அது என் வகளவி அலல, ஆசிரியர 
வகடடு்வர்ச ் சான்னது' என்று ் தரிவித்வதன். 
"ஆழ்வாரகள பாடிய திவ்விய பிரபந்தத்தில 
எஙகும கீமத பற்றிய குறிபபுகள ்வரு்வதிலமல, 
ஆனால, இராமானுச நூற்றந்தாதியில, 
'வதரினில ் சபபிய கீமதயின் ் சமமம' என்று 
ஓரிடைத்தில ்வருகிறது, அமத அ்வரிடைம 
் ச ா லலிவிடு "  என்று  ் ச ான்ன ா ர . 
(திரு்வரஙகத்து அமுதனார பமடைத்த இந்த 
அந்தாதியும வசரத்துத் தான் நாலாயிரம என்று 
்சாலலபபடு்வதும உண்டு. பல ஆண்டுகள 
கழித்து, இவத வகளவிவயாடு எழுத்தாளர 
சுஜாதாவின் வதடைல குறித்த அலசல ஒரு ்வார 
இதழில ்வந்தவபாது, என் அண்ணன் 
ரஙகராஜன் பிரதி எடுத்து எனக்கு அனுபபி 
ம்வத்தார). 

இந்தக் வகளவி, பிற்காலத்தில எனது 
தத்து்வாரத்த வ்வடமக, வதடைல ்வலுபபடடை 
தருணத்தில முக்கியமான ஒன்றாக அமமந்தது. 
கீமத, ஒரு பிற்காலத்திய இலக்கியம, எனவ்வ 
தான், ஆழ்வாரகள அமதக் குறித்து எதுவும 
்சாலலாது ்சன்றிருபபது என்ற புரிதல 
பின்னர ஏற்படடைது.  அந்த ்வயதில, தமிழ 
்வாசிபபு ஆர்வத்தில பக்தி இலக்கியஙகள 
பால ஈரபபு ஏற்படை இந்தக் வகளவி அபவபாது 
காரணமானது. 

உறைபனி உறைக்கும் க�ோைரி, வோசிப்பு 
எஸ் வி வவணுவ்கா�ாைன் 

வாசிப்பு ரசலை வாழக்ல்க 2
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ஏற்்கனவ்வ , சிறு்வயதில மாரகழி 
கு ளி ர ப வ ப ா ர ம ்வ க் கு ள  த ா த் த ா 
அர்வமணத்துக்்க ாண்டு ் ச ாலலிக் 
்காண்டிருந்த திருபபாம்வ மீது இருந்த 
ஆர்வம இபவபாது விரி்வமடைய, ் சாலலாடசி, 
தமிழ அழகியல எலலாம அதில ரசமனக்கு 
தீனி வபாடை ம்வத்தது. கார வமனி ் சஙகண், 
புளளும சிலமபின காண் ,  வபாதரி 
கண்ணினாய்,   கீசு கீசு என்று எஙகும 
ஆமன்சசாத்தன் கலந்து வபசின வப்சசர்வம, 
எலவல இளம கிளிவய, ்நன்னவல* ்வாய் 
வநரந்தான், மாரி மமல முமழஞ்சில, சிற்றஞ் 
சிறுகாவல ்வந்துன்மன....என்ற படடியல 
்பரிதானது. (*்நன்னவல என்பது, ் நருநவல 
என்பதன் மரூஉ, வநற்வற என்று ்பாருள)

தாத்தா விடடுவிடடுப வபாயிருந்த திவ்விய 
பிரபந்த புத்தகம மிகவும ்வாசிக்கபபடடு, 
பழுபவபறிய அடமடையும தளரந்துவபான 
பக்கஙகளுமாக இருக்க, அதன் ்வாசமன 
இன்னும நிமனவில இருக்கிறது. மதுர கவி 
ஆழ்வாரின் 'கண்ணி நுண் சிறுதாமபினால' 
மி க வு ம  க ்வ ர ந் த து .  சின்னஞ்சிறிய 
மணிக்கயிற்றில கண்ணமனக் கடடிப 
வபாடடிருக்கிறாள, யவசாமத. அமத எத்தமன 
அழகாக்ச ்சாலகிறது இந்த்ச ்சாற்்றாடைர, 
அபபு றம ,  ' கடடுண்ணப பண்ணிய 
்பருமாயன்' என்று வபாகிறது பாசுரம. 
தன்மனக் கடடிப வபாடை அ்வவன உடபடுத்திக் 
்காளகிற அழகு. '்்வண்்ணய் அமளந்த 
குணுஙகும  விமளய ாடு  புழுதியும ' 
படிந்திருக்கும கண்ணமன எண்்ணய் 
வதய்த்துக் குளிக்க ம்வக்க, யவசாமத படும 
பாடு பற்றிய ்பரியாழ்வார பாசுரஙகமள, 
வகாயிலில திருமஞ்சனம ( நீ ர ாடடு) 
்சய்மகயில பாடைக் வகடடு ்வாசித்த 
அனுப்வஙகள.

பாசுரஙகள பாடுமுன் அந்தந்த ஆழ்வாமரப 
பற்றிய புகழ்சசி ்சாலலும தனியன் என்று 
்வரும பாக்கள சும்வயாக இருக்கும.  
' ' வ்வஙகடை்வற்கு என்மன விதி என்ற 
இமமாற்றம நாஙகடை்வா (நாம கடை்வா) 
்வண்ணவம நலகு' என்று ்சாலலிவிடடுத் 

தான் திருபபாம்வ ் தாடைஙகு்வாரகள பிரபந்த 
வகாஷ்டியினர. திருபபாம்வ ்மாத்த 
பாசுரஙகள முபபது என்பமத, ஐமயந்தும 
ஐந்தும (5 x 5 + 5) என்று பிரித்துக் 
காடடுகிற, 'வகாமத தமிழ ஐமயந்தும ஐந்தும 
அறியாத மானிடைமர ம்வயம சுமபபதும 
்வமபு' என்று முடிகிற ்சய்யுள, திருபபாம்வ 
முடித்தபின் ்வரும. 

திருபபாம்வயில ஏற்படடை சு்வாரசியம ஒரு 
்தாடைர கமத. அது கலலூரியில மதிபபுமிக்க 
தமிழ ஆசிரியர வ்வணுவகாபாலன் அ்வரகள, 
ஏவலார  எமபா்வாய்' என்கிற கமடைசி 
்சாற்கமள நீக்கிவிடடுப பாரத்தால, 
தி ரு ப ப ா ம ்வ  மு ப ப து ம  ் ்வண்ப ா 
இலக்கணத்தில ்வந்திருக்கும, நாள,மலர, காசு, 
பிறபபு என்னும ்வாய்பாடுகளில ஒன்மறக் 
்காண்டு முடியும என்று விளக்குமவபாது 
இன்னும சும்வயாகி விடடிருந்தது. 

பி ன் ன ா ளி ல ,  ஆ ய் ்வ ா ள ர  ஆ 
சி்வசுபபிரமணியன் அ்வரகளது தமிழகத்தில 
அடிமம முமற எனும முக்கியமான நூல 
(கால்சசு்வடு ்்வளியீடு), வதாழர மயிமல 
பாலு அ்வரகள நூல அறிமுகம ்சய்யக் 
் க ா டு க்ம கயில  ்வ ா சி க் கு ம வ ப ா து , 
திருபபாம்வயிலிருந்தும, வத்வாரத்திலிருந்தும 
எலலாம வமற்வகாளகள காடடி, அடிமம 
முமறமய, நூலாசிரியர நிறுவி இருக்கக் 
கண்வடைன். திருபபாம்வயில ்வரும, 'குற்வற்வல 
எஙகமளக் ் காளளாமல வபாகாது',  'உமக்வக 
நாம ஆட்சய்வ்வாம' வபான்ற இடைஙகள, 
அடிமம முமறயில நிலவிய சமூகம 
உரு்வாக்கிக் ்காடுத்த ்சாலலாடசி என்று 
எடுத்துக் காடடி விளக்கி இருந்தார 
வபராசிரியர சி்வசு. 

க ா ஞ் சி பு ர ம  கிமள  நூல க த் தி ல , 
கவிமதக்காகத் வதடித் வதடி ்வாசித்த பரு்வ 
இதழகளில காஞ்சி என்ற ஒன்று கண்ணில 
படடைது. ்வார இதழாக ்வந்து ் காண்டிருந்தது 
என்று நிமனவு. 1க்கு 5 என்கிற காகித 
அளவில அ்சசாகிக் ்காண்டிருந்தது 
என்பதாகக் கூடை மஙகலான ஞாபகம. அறிஞர 
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அண்ணா நிறுவிய அந்த இதழின் அலு்வலகம, 
நான் எடடைா்வது படித்த ப்சமசயபபன் 
நடுநிமலப பளளிக்கு மிக அருகில இருந்தது, 
அன்றாடைம, உயரநிமலப பளளிக்கு நடைந்து 
்சலலும சாமலயில ஒரு பத்திரிமக 
அலு்வலகத்மதப பாரபபவத பர்வசம 
ஊடடியது, இபவபாதும ்தாடைரகிறது. 

காஞ்சி இதழில எபபடியும கவிமத எழுதி 
விடை வ்வண்டும என்ற தாகம, கவிஞர 
கண்ணதாசன் அ்வரகளது, 'பூவிமனக் காடுகள 
புன்னமக க்  வ க ாடு கள '  படித் ததும 
வதான்றிவிடடைது. அவத வபால ஒரு காதல 
கவிமத. அவத எழுசீர விருத்தம. 

்காடடிடும வமளஙகள ்காஞ்சிடும 
கீதஙகள 

்காலலனின் ்பான்னணி வமனி 

்பாடடிடும வதாழிகள பண்ணிடும 
வகலிகள 

மபந்நிறப ்பான்மயிவலா நீ 

என்று எழுதி, ஒரு நாள பளளியிலிருந்து 
திருமபி ்வருமகயில உளவள வபாய்ப பாரத்துக் 
மகயில ்காடுத்துவிடடுப வபாய்விடவடைன். 

இ ரண்டு  ்வ ா ர ங கள ,  நூல க த் தில 
பரபரபவபாடு திருபபிப பாரத்தால கவிமத 
்வந்திராது, மூன்றா்வது ்வாரம, வநவர 
அலு்வலகம வபாய், ஏன் எனது கவிமத 
வபாடைவிலமல, திருபபிக் ் காடுத்து விடுஙகள 
என்று வகடக, அஙவக இருந்த்வர, 'ஏன் தமபி, 
என்ன படிக்கிறீஙக?" என்றார. ஒன்பதாம 
்வகுபபு. "அந்தக் கவிமத, நீஙக எழுதியதா, 
உஙக அக்கா, அண்ணன் யாரா்வது எழுதியதா?" 
என்று வகடடைார. 

சுர்ரன்று சீறியது சினம. 

"இபவபாவத இஙவகவய இன்்னாரு 
கவிமத எழுதிக் காடடை்வா, என்ன ் பாருளில 
வ்வண்டும ்சாலலுஙகள" என்வறன். "தமபி, 
வகாபபபடைாதீஙக, அ்சசில ஏத்தியா்சசு, இந்த 

்வாரம உறுதியாக ்வந்திரும" என்று சிரித்தார. 
அடுத்த ்வாரம, அந்த ்வழியில ்சலமகயில, 
அ்வவர பாரத்து அமழத்து, இரண்டு பிரதிகள 
மகயில தந்தார, அ்சசில ்பயர (சுகந்தன் 
என்ற புமன்பயர) பாரத்த முதல இன்ப 
அதிர்சசி தருணம.

நூலகத்தில ,  க ாஞ்சி மடடுமலல , 
கவிமதக்காகத் வதடி ்வாசித்த ்வார, மாத 
இதழகளில கவிமதகளின் தன்மம, அரசியல 
கருத்வதாடடைம, நாத்திக ்வாதம எலலாம 
உளவள கலகத்மத  இன்்னாரு பக்கம 
ஏற்படுத்திக் ்காண்டிருந்ததும, ்வாசிபபில 
உற்று க்வனிக்காமவல நடைந்து ்காண்டிருந்த 
வ்வதியியல மாற்றம. 

21 ்வயது கலலூரி மாணவி ஆரயா, இந்த 
இளம ்வயதில, திரு்வனந்தபுரம மாநகராடசி 
வமயர ் பாறுபபில அமர இருபப்வர, சிறந்த 
புத்தக ்வாசகர என்ற தக்வல, அ்வமரபபற்றி 
ஆஙகில இந்து நாளிதழில ்வாசித்த 
கடடுமரயில நழு்வ விடைக் கூடைாத முக்கியமான 
்வாக்கியமாகப படடைது.  ்வஙகியில உடைன் 
பணியாற்றிய சி நாராயணராவ், அசுர ்வாசகர, 
்வாசிபமபப பற்றிய வமற்வகாளகள ஒருமுமற 
வகடடைதும, அருவி வபால ்காடடினார. 
அதில முத்தான ஒன்று, புகழ ்பற்ற 
எழுத்தாளர காஃபகா குறிபபிடடைது: "நாம 
படித்துக் ் காண்டிருக்கும ஒரு புத்தகம ஓஙகி 
மண்மடையில அடித்தாற்வபால நமமம அதிர 
ம்வக்கவிலமல என்றால, அமத எதற்குப 
படிபபாவனன், நமமுள உமறந்திருக்கும 
கடைலுக்கான வகாடைரி வபால இருக்க 
வ்வண்டும ஒரு புத்தகம"

்வாசிபபின் பயணத்தில, அபபடி உளவள 
கலகம நிகழத்திய கமதகள, கவிமதகள, 
கடடுமரகள தடடுபபடடுக் ்காண்வடை 
இருக்கத்தான் ்சய்கின்றன. திருமபிப 
பாரக்மகயில வியக்க ம்வக்கும ்வாய்பபுகள 
்வழஙகிய ்வாசிபபுக்கு ்வந்தனம ்சய்யாமல 
எபபடி?

(்தாடைரும ரசமன....)    l
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பெண் கற்பித புராணஙகளை  
விவாதிக்கும் கலியுகக்கிழவி 

மயிலம் இளமுருகு

நூல் அறிமு்கம்

ஒவ்்்வாரு்வரும தன்னுமடைய கருத்திமனப 
பலவ்வறு ஊடைகத்்தாடைரபு சாதனஙகளின் 
்வழியாக ்்வளிபபடுத்தி ்வருகின்றனர.  
ச மூ க ம  கு றி த் த ா ன  த ன்னுமடை ய 
புரிதலகமளயும முன் எழுதபபடடுளள 
பமடைபபுகமளயும கமலகள பற்றிய மீளாய்வு 
என்ற ்வமகயிலும தற்வபாது பமடைபபாளரகள 
இ ய ங கி க் ் க ாண்டு  ்வ ரு கின் ற ன ர . 
குறிபபிடைத்தகுந்த துமறயாக இலக்கியம 
அமமகின்றது. கவிமத, சிறுகமத, நா்வல, 
கடடுமர என்பன முக்கிய இடைத்மத 
்வகிக்கின்றன. அந்த்வமகயில 2016 இல 
ஆஙகில ்மாழியில சாந்தி சித்ரா எழுதிய 
நா்வல  The Fractals என்பதாகும.  
இந்நா்வல பிவரமசந்த் விருதிமனப ் பற்றது.

இந்நா்வல குறித்து கவிஞர சலமா 
பின்்வருமாறு கூறுகிறார.  மிக்சசிறந்த 
கமலத்திறனுடைன் பமடைக்கபபடடிருக்கும 
இந்நா்வல நவீனகால ்வாழவின் 
கடினமான கடடைமமக்கபபடடை 
கருபபுப பக்கஙகமளயும அமத்ச 
சூழந்துளள காரணிகமளயும 
மிக நுணுக்கமாக அலசுகிறது 
என்கிறார. இந்நா்வலாசிரியர 
எழுதிய இன்்னாரு நா்வல 
Lonely Marriages (2018) 
என்பதாகும. 

T h e  F r a c t a l s  என்ற 
இ ந் ந ா ்வ ம ல  த மி ழி ல 
்மாழி்பயரத்துத் தந்திருக்கிறார 
பா . ்ஜய்கவணஷ். இது 

இ்வருமடைய முதல ்மாழி்பயரபபு 
நூலாகும.  இ்வர ஏற்கனவ்வ ஆய்்வாளர, 
கவிஞர மற்றும ் பாதிமக ் தாமலக்காடசியின் 
ழகரம நிகழவின் ்நறியாளர என்வற 
அறியபபடடை்வர. இம்மாழி்பயரபபு 
மூலம ் மாழி்பயரபபாளர என்றும தன்மன 
நிமலநிறுத்திக் ் காண்டுளளார. இந்நூமலப 
பரிசல புத்தகம ்்வளியிடடுளளது. 
அடமடைப படைம ்தாடைஙகி அ்சசாக்கம 
்வமர அருமமயாக உளளது.

நா்வல அமமபபு

நா்வமல எழுத்தாளரகள பலவ்வறு 
்வடி்வஙகளில, எழுத்துமுமறயில தனக்குப 
பிடித்தமான ்வடி்வத்தில எழுதுகின்றனர. 
கமத ்சாலலுமமுமற, ்சாற்கள என்பன 
முக்கிய இடைம ்வகிக்கின்றன. அவ்்வமகயில 
384 பக்கஙகள ்காண்டை இந்நா்வல ஐந்து 
் ப ரு ம  த ம ல ப பு க ளி ன்  ஊடை ா க 

் ச ா ல ல ப ப ட டு ள ள து . 
அதனுளளும

1. மரணபபடுக்மக என்ற 
தமலபபில நான்கு உடபகுதிகள 
்காடுக்கபபடடுளளன.

2. மஞ்சுளா என்ற தமலபபில 
ந ா ன் கு  உ ட ப கு தி க ள 
தரபபடடுளளன. 

3. முந்மதய நாடகளில என்ற 
தமலபபில ஏழு உடபகுதிகள 
தரபபடடுளளன. 

4. நிகழகாலப ்பாழுதில 
பரிசல ்்வளியீடு

ரூ.350, பக்கம - 384
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என்ற தமலபபில மூன்று உடதமலபபுகள 
் க ா டு க் க ப ப ட டு  அ த னு ள ளு ம 
உடதமலபபுகள ்காடுக்கபபடடு வமலும 
கமத ்்வளிபபடுத்தபபடடுளளது. 

1. உமா -10 உடபகுதிகள 2. சரஸ்்வதி -7 
உடபகுதிகள 3. கஙகா - 10 உடபகுதிகள 
5 .  நிமறம்வ வநாக்கி என நா்வல 
கடடைமமக்கபபடடுளளது.

கதாபபாத்திரஙகள

கமதகளுக்கு ஏற்ற கதாபாத்திரஙகள 
அமமகின்றன.  சிறுகமதகள எனில 10 க்குள 
கமதமாந்தரகள அமமக்கபபடடிருபபர.  
அதுவ்வ நா்வலில பல கதாபாத்திரஙகள 
இடைம்பற்றிருக்கும. அதனுள முக்கிய 
க த ா ப ப ா த் தி ர ங க ள ,  து ம ண க் 
கதாபபாத்திரஙகள என்பன்வற்மறப 
படிபப்வ ர கள  புரி ந்து  ் க ாள்வ ர .  
அந்த்வமகயில இந்நா்வலில 40க்கும 
வ ம ற் ப ட டை  க த ா ப ப ா த் தி ர ங க ள 
இடைம்பற்றுளளன. நா்வலின் இமடையிமடைவய 
்வரும புராணக்கமதகளின் கமதமாந்தரகமளத் 
தவிரத்த எண்ணிக்மககவள இம்வயாகும.

முக்கியமான கதாபபாத்திரஙகள

1. கலியுக்கிழவி - இ்வரதான் இந்நா்வலின் 
கமதமய்ச ்சாலப்வர.
2. மகமாயி - மஞ்சுளாவின் ்பரியமமா
3. மஞ்சுளா - முத்துவின் மகள

4. உமா - மானவ் / ராம இ்வரகளின் 
மமனவி, சி்வாவின் காதலி
5. சி்வா -  மஞ்சுளாவின் மகன்
6. சரஸ்்வதி (சாரா) - மானவ் என்ப்வரால 
பாதிக்கபபடடை்வள
7. மானவ் - உமாவின் கண்வன்
8. ்மரஸி - மஞ்சுளாவின் வதாழி
9. ராம - உமாவின் இரண்டைா்வது கண்வர. 
10. பவரரா - உமாவின் வ்வமலக்காரர
11. கஙகா - சி்வாம்வக் காதலிக்கும பாலியல 

்தாழிலாளர இம்வத்தவிர ஏமனய 
கதாபாத்திரஙகளாக 29 வபர உளளனர. 
1. முத்து - மஞ்சுளாவின் அபபா
2. மாரி - முத்துவின் மமனவி, மகமாயின் 
தஙமக
3. முருவகசன் - சிடடி மருத்து்வர
4. ்பான்னமமா 
5. துமரக்கண்ணு - மகமாயின் கண்வர
6. வகாபால - மஞ்சுளாவின் கண்வர 
7. தயாளன் - மஞ்சுளாவின் கண்வர
8. நிரஞ்சன் - மஞ்சுளாவின் காதலர 
9. புர்பசர ராம 
10. ் ஜயா வமாகன பாரத்தசாரதி - வப்சசாளர 
11. ரி்சசரடு - ்மரசிமய விருமபிய்வர 
12. ரவமஷ் - பிரபாவின் கண்வர
13. நிலா - ரவமஷ் இ்வமர இரண்டைா்வது 
திருமணம ்சய்த்வர (திருநஙமக)
14. பிரபா - ரவமஷின் மமனவி
15. கலயாணி மாமி
16. ஆனந்தா சாமியார
17. ்ஜபாஸ்டின் ஐயா
18. லாரன்ஸ் - பவரராவின் கண்வர
19. மவுத்கலயான் - ரிஷி
20. நளாயினி - மவுத்கலயானின் மமனவி
21. மாண்டுவியாஸ் - மகரிஷி 
22. ராஜவகாபாலன் - சாராவின் அபபா
23. பானு - சாராவின் அமமா
24. தனம - சி்வாவின் பக்கத்து வீடடுக்காரர 
25. ராணி - கஙகாவின் பக்கத்துவீடடு 
கரபபினி அக்கா
26. ்ஷஙகு - கஙகாவின் ஏ்ஜன்ட
27. முன்னி - கஙகாவின் வதாழி
28. ்காற்ற்வன் - மஞ்சுளா வ்வமல ்சய்த 
வீடடுக்காரர 
29. அமபா - மகமாயின் வதாழி 

நா்வல வபசும கரு

சமூகத்தில ் பண் எபபடி பாரக்கபபடுகிறாள, 
எ ப ப டி  ப ா ர க் க ப ப டை  வ ்வ ண் டு ம 
என்பமதஇந்நா்வல விளக்குகிறது.  மகளிரகளின் 
்வலிமய நா்வல வபசுகிறது. சூழலால ் பண்கள 
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ஏஙகுகின்ற குடுமபம, ்வலி என்ப்வற்மறக் 
கூறு்வதாகவும அ்வரகளின் ஏக்கஙகமள 
எடுத்துமரபபதாகவும இந்நா்வல அமமகிறது. 
பமழய புராணக் கமதகமள மீள்வாசிபபு 
்சய்்வதாகவும இது அமமந்துளளது . 
கருத்தியலகமள வபசு்வதாகவும பாலியல 
் த ாழில ாளியின் மன ஓடடைஙகமள 
்்வளி்சசமிடடு காடடு்வதாகவும இந்நூல 
விளஙகுகிறது. ் பண்ணின் மனம, ஆமச, ்வலி, 
கனவு, மமனவி கண்வனிடைம எதிரபாரக்கும 
எண்ணஙகள, ஆறுதல, பாதுகாபபு என்ப்வற்மறப 
பலவ்வறு கத ாபப ாத்திரஙகளின் ்வழி 
விலகி்ச்சன்றுளளார  ந ா்வலாசிரியர . 
்பண்களுக்கு ஆண்கள ்சய்யும தகாத 
்சயலகளும கூறபபடடுளளன.  பலவ்வறு 
இடைஙகளில புராணக்கமத,  அறிவியல 
்சய்திகள, பிற்மாழிபபமடைபபாளரகள,  
்வரலாறு, கவிமத, ்வாய்்மாழிப பாடைலகள, 
கமதகள எனப பல்வற்மற இமணத்வத 
நா்வமல ஆசிரியர நகரத்தி்ச ்சன்றுளளார. 
இ்வற்மறக் ்காஞ்சம குமறத்திருக்கலாம.

கமத

மரத்தடியில குழந்மதகள ஒளிந்து்காண்டு 
விமளயாடிக் ்காண்டிருந்தனர என்பதாக 
நா்வல ் தாடைஙகுகிறது. அஙவக கலியுகக்கிழவி 
கமத ்சாலலத் ்தாடைஙகுகிறார.  தஙகமளத் 
தன் அமமாக்களிடைம ்காண்டு வசரக்குமாறு 
்வழித்வறிய குழந்மதகள அந்தப பாடடியிடைம 
வகடகின்றனர. ஆனால பாடடிவயா தனக்கு 
்வயதாகிறது என்று கூறித் தவிரக்கிறார.  
அஙகிருந்த ஒரு குழந்மதமயப பாமபு 
கடித்துவிடுகிறது. அதனால அக்குழந்மத 
இ ற ந் து வி டை  ம ற் ற  கு ழ ந் ம த க ள 
அழத்்தாடைஙகுகின்றனர. கிழவி தனக்கு 
நலலது ்சய்யமாடடைாளா என்று குழந்மதகள 
ஏஙகுகின்றனர. மரணபபடுக்மக என்னும 
பகுதியில உயிர, பமடைபபு, விளக்கம, 
நி ம ல ய ா ம ம  வ ப ா ன் ற  ் ச ய் தி க ள 
்சாலலபபடடுளளன. 

மஞ்சுள ாவின் அபப ா  முத்து  தன் 
கிர ாமத்திலுளள  ஊரக்கழி்வமறயில 
காமலகடைமனக் கழித்ததினால அ்வருக்கு 
யாமனக்காலவநாய் ்வந்தது. அதனால அ்வர 

்வருந்தினார .  அதனால தன் வீடடின் 
பின்புறத்தில பாராஙகற்கமள ஒன்றன்வமல 
ஒன்றாக அடுக்கி அதமனக் கழி்வமறயாகப 
பயன்படுத்தி ்வந்தார. பக்கத்து வீடடுக்காரரான 
டைாக்டைர முருவகசன் திடடைவ்வ மனமுமடைந்த 
முத்து தூக்குபவபாடடு இறந்துவிடுகின்றார. 
இபபகுதியில மஞ்சுளாவின் தகபபனான 
முத்துவின் ்வறுமம, இயலாமம, பாசம 
வபான்றம்வ கூறபபபபடடுளளன.

கலியுகக்கிழவி, மகமாயி அ்வளுமடைய 
கண்வன், குடுமபம மற்றும அ்வரின் உறவினரகள 
பற்றிய கமதமய்ச ்சாலகிறார, சாதிமாறி 
திருமணம ்சய்த்வர மஞ்சுளா. இ்வரின் 
மகனான சி்வா தன் தாத்தாவின் சாவிற்குக் 
காரணமான முருவகசன் மீது வகாபமாக 
இருந்தான். இபபகுதியில கஙகா குறித்து 
கூறுமவபாது ்வந்துளள ்வரணமன அருமமயாக 
உளளது. 

மஞ்சுளா என்ற தமலபபிடடு நான்கு 
ப கு தி க ளி ல  அ ்வ ர து  ்வ ா ழ க் ம க 
வி்வரிக்கபபடடுளளன. இ்வர தயாளமனத் 
திருமணம ்சய்தார. கண்வர குடித்துவிடடு 
நடைத்தும ்வாழக்மகமய ் ்வறுக்கிறார.  இதனால 
நிரஞ்சன் என்ப்வருடைன் ் நருஙகிப பழகுகிறாள. 
இது சி்வாவிற்குப பிடிக்கவிலமல.  தயாளன் 
மஞ்சுளாம்வத் திடடை சி்வா அ்வருமடைய 
கன்னத்தில அடித்து விடுகிறான். இமதபபாரத்த 
மஞ்சுளா இந்நிகழம்வ அடிக்கடி நிமனத்து 
்வருந்துகிறார. 

்ஜயா என்ப்வர வபசும வப்சசில ஈரபபு 
ஏற்படடு அ்வமரத் தான் பணியாற்றும 
இடைத்தில வபச அமழக்கிறார மஞ்சுளா. 
ஆனால அ்வரது வதாழியான ் மரசிக்கு இதில 
உடைன்பாடு இலமல. ்ஜயாவின் அபபா 
என்மனப பாரத்து நீ ஏன் திருமணம ்சய்து 
்காளளக்கூடைாது என்று, என்னுமடைய 
தனிபபடடை ்வாழக்மகக் குறித்து வபசியதும 
்ஜயாவின் ்வாழக்மகமுமற வபான்றன 
பற்றிக்கூறி அ்வமரப வபச அமழக்க 
வ்வண்டைா்மன்று கூறுகிறாள. மஞ்சுளாவ்வா 
்ஜயாம்வ வபச  அமழபபதில தீவிரமாக 
இருக்கிற ா ர .  ம கம ாயி  ப ாடடி தன் 
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குடுமபக்கமதகமளக் கூறுகிறாள. முத்து மற்றும 
மாரி எனக் கமத நகரகிறது.  முத்துவின் 
அமமா தன் கண்வமர விடடு வ்வ்றாரு்வருடைன் 
ஓடினாள என்றும பின் அ்வருமடைய மகன் 
நதியில மூழகி இறந்தவபாது அ்வளும 
உயிரிழந்ததாக கமத ்சாலலபபடடுளளது.

மஞ்சுளா தூக்கம, கனவுக் காண்டைல, 
குளித்தல பிறகு உமா மஞ்சுளாம்வ்ச சந்திக்க 
வகாடரஸ் ்வருதல. இவ்்வாறாக கமத 
விரி்வமடைகின்றது. மஞ்சுளாவின் காதலன் 
நிரஞ்சன் வீடடில இருபபாவனா என்று 
எண்ணுகிறாள. தூக்கத்தில இருந்து மீண்டு 
மஞ்சுளா பமழய நிமனவுகமள அமசவபாடடுப 
பாரக்கிறாள. உமாவிடைம வபசுகிறாள. 
்மரஸியா மஞ்சுளாவிடைம  வபசு்வது,  மகன், 
கண்வமன நிமனத்து மஞ்சுளா பல்வாறு 
வயாசித்துக் ்காண்டிருக்கிறாள  என நா்வல 
விறுவிறுபபமடைகிறது. 

அடுத்த பகுதியில மஞ்சுளா, உமாவின் 
உமரயாடைல என  நீண்டு ்சலகிறது. வமலும 
மஞ்சுளா தனக்குள வபசிக் ்காளகிறார. உமா 
சி்வ ாம்வ க்  க ா தலி க்கி ற ா ள .  வ ப ான் 
ம்வத்துக்்காளளாத நாடைக நடிகரான 
சி்வாவிடைம எபபடி வபசு்வது எனத் திமகக்கிறாள 
உமா. 

முந்மதய நாடகளில என்னும பகுதி மகமாயி 
என்ப்வமரக் குறித்து விரி்வாக விளக்குகிறது. 
வமலும இதனுள அ்வருமடைய கண்வர துமர 
பற்றியும அ்வர மஞ்சளகாமாமலயில இறந்த 
தக்வலும கூறபபடடுளளது.  மஞ்சுளா 
உமாவிடைம தன் பமழய கமதகமளக் கூறுகிறாள.  
தான் வ்வமல பாரத்த ்காற்ற்வனுடைன் 
்வாழக்மக, பிறகு தயாளன், நிரஞ்சன் என 
அமனத்மதயும விளக்குகிறாள. தான் தன் 
பாடடி வபான்று ்வாழ ஆமசபபடவடைன் 
என்றும  ்சாலகிறாள.

ஆனால அதுமுடியாமல வபானது ்வருத்தம 
அளிக்கிறது என்று கூறுகிறாள. ் பாருள, ் பண் 
சாரந்த நடைபபு ்வாழவியமல மஞ்சுளா 
வபசு்வமத உமா அமமதியாகக் வகடடுக் 
்காண்டிருக்கிறாள.  ்மரசி குறித்தும 
அ்வளுமடைய கமதகமளயும  கூறுகிறாள. 

கத்வதாலிக்கம ்பந்்தவகாஸ்து பிறகு தன் 
காதலனுக்காக  கத்வதாலிக்க மதத்துக்கு மாறிய 
தக்வலும கூறபபடுகிறது. மஞ்சுளா தன் 
்வாழக்மக சிக்கலானது என்றும கூறுகிறாள. 
விரக்திவயாடு வபசும மஞ்சுளாம்வ ஆறுதவலாடு  
க்வனிக்கிறாள உமா.  

மகமாயி கிழவி பலரது கமதகமளக் 
கூறுகிறாள. புராணக் கமதயான ஜமதக்கனி 
கமதயிமனக் கூறுகிறாள. பரசுராமனின் 
்சயலும தன் சவகாதரன் தாமய மீடடை 
்சய்தியும கூறபபடடுளளன. மஞ்சுளா தன்னுள 
பல்வாறு தன் ்வாழக்மகமய நிமனத்து 
்வருந்துகிறாள.  பரசுராமவனாடு  எதிராக தன் 
கண்வமன்ச சி்வா அடித்தது த்வறு என்று 
க்வமல ்காளகிறாள.

விதம்வயான உமா குறித்து தக்வல 
்சாலலபபடடுளளது. உமாவின் கண்வனான 
மானவ்ம்வ மஞ்சுளா சந்தித்தமத எண்ணிப 
பாரக்கிறாள.  அ்வனுமடைய முமன்வரபடடை 
்வாய்்மாழித்வதரவிற்கு மஞ்சுளா ்சலகிறாள. 
அ்வமனத் தழுவிப பாராடடுகிறாள.  இ்வன் 
தன் மகனாக இருந்திருக்கக் கூடைாதா என்று 
ஏஙகுகிறாள. தன்னுமடைய ்வாழவில மறக்க 
முடியாத நாளாக ஏபரல 11 இருந்துவிடடைமத 
நிமனத்து மகிழகிறாள. கணிதத்மதயும 
்வாழக்மகயும ஒபபிடடு மானவ் அழகுபடை 
விளக்குகிறான்.

உமா மஞ்சுளாவிடைம பலவ்வறு விதமான 
வகளவிகமளக் வகடகிறாள. குறிபபாக காதல 
என்றால என்ன? பிறகு ரவமஷ் நிலாம்வத் 
(திருநஙமகமய) திருமணம ்சய்து்காளள 
அ்வருமடைய மமனவி பிரபா எபபடி 
ஒத்துக்்காண்டைாள என வினவுகிறாள. பிறகு 
நிரஞ்சனும மஞ்சுளாவும வபசிக்்காளளும 
உமரயாடைல தரபபடடுளளது.  

உ ம ா வி டை ம  ம ஞ் சு ள ா  த ன க் கு ம 
நிரஞ்சனுக்குமுளள உறம்வக் கூறுகிறாள. உமா 
வி்வரமான பலக் வகளவிகமளக் வகடடைாள.  
்பண்கள ்சய்்வது வபான்றும ஆண்களும 
்சய்தால நாம ஏற்றுக்்காளவ்வாமா? ஆனால 
தன் மமனவிமய ஆண் விடடுக்்காடுக்காத 
பண்பு எத்தமகயது என்றும விளக்குகிறாள. 
உமா வபசும வப்சசுகளால மஞ்சுளா 
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நிமலதடுமாறுகிறாள. நிரஞ்சனுக்கு ்வயது 29 
மஞ்சுளாவிற்வகா 47 ்வயது என்று நிமனத்து 
த ய ா ளன்  குறி த்தும   இ ப பகுதியில 
கூறபபடுகின்றது.  மானவ் உமாமீது ம்வத்துளள 
காதலும ் சாலலபபடுகிறது.  ஆண் எத்தமனவயா 
குழந்மதகளுக்குக் காரணமாக இருக்க முடியும. 
ஆனால ்பண்களால 20 குழந்மதகளதான் 
் ப ற முடி யு ம  எ ன் று  இ ய ல பு நி ம ல 
கூறபபடடுளளது.

மஞ்சுளாம்வ நா்வலாசிரியர காமபபிசாசு 
என்கிறார. மகிஷி கமத ்சாலலபபடுகிறது. 
புராணக்கமத இடைம்பறுகிறது. சில்வற்மறக்கூறி 
சமூகத்மத ஆசிரியர  வகளவி வகடகிறார.

ஒரு ்பண் தன் காதமலக் கூறினால 
அ்வமள்ச சமூகம ் ்வறுக்கிறது. அரு்வருபபாக 
பாரக்கிறது. ஆனால  ஓரின்ச வசரக்மகமய 
ஏற்றுக் ்காளகிறது. என்ன இது நியதி என்று 
நா்வலாசிரியர வகளவி வகடகின்றார. 

 மஞ்சுளா அதிக புத்திசாலி என்றும 
அவதசமயம முழுமமயாக புரிந்து ் காண்டை்வள 
இலமல எனவும காதலித்ததிலமல எனவும 
்சாலலபபடடுளளது. இபபகுதியில இருத்தல 
மற்றும ்வானியல வபான்ற ்சய்திகள 
்சாலலபபடடுளளன. மகாபலி சக்கர்வரத்தி  
கமத ் காடுக்கபபடடுளளது . வமக்்பத் என்ற 
வ்வடைத்தில சி்வா நடிக்கிறார. 

மஞ்சுளா உமா குறித்த ்வாழக்மகமய அ்வள 
அழமகத், திறமமமய முன்பின் பரு்வ ்வாழக்மக 
எனப பல்வற்மறத் தனக்குள வபசிக் 
்காளகிறாள. இமடைவய கிவரக்க கமத, 
அதீனா, பிரமிதீயாஸ் கமத கூறபபடுகிறது. 
உமாம்வ அமன்வரும விருமபு்வர. அபபடி ஒரு 
அழகு.  அ்வருமடைய ்வாழவில மானவ் 
்வந்தமதயும மஞ்சுளா நிமனக்கிறாள . 
உமாவிடைத்து மானவ் காதமலக் கூறியபின் நான் 
உன்மன விருமபவிலமல  என்கிறாள.  வமலும 
நான் உன்னுடைன் உடைலுறவு ம்வத்துக் ் காளள 
முடியாது என்கிறாள. அமதக் வகடடை மானவ் 
நான் அதிகமான ்பண்கமளப பாரக்கிவறன். 
பழகுகிவறன். ஆனால உன்னுடைன் மடடுவம 
்வாழ ஆமசபபடுகிவறன் என்று ்சாலலித் 
திருமணம ்சய்து ்காளகிறார.

உமாவிற்கு அ்வளது வ்வமலக்காரி பவரரா 
இன்்னாரு  மஞ்சுளா்வாக வபாதிமரமாக 
் ச ா ல ல ப ப டு கி ற ா ள .  ஒ ரு ்வ ர 
்காஞ்சுமவபாமதவிடை திடடுமவபாதுதான் 
அ்வர வநரமமயாக இருபபார. ஆனால 
அபபடிபபடடை்வமர யாருக்கும பிடிக்காது. 
கடைவுமள நாம வதடுகின்ற குருடைரகள என்றும 
பதிவிடைபபடடுளளது. இது ஆசிரியரின் கடைவுள 
பற்றிய பாரம்வயாக இருக்கிறது. (பக்கம- 185.) 

தான் படித்த அறிவியல ் சய்திகள, ஆஙகிலக் 
கவிஞரகளின் ்சய்திகள, வசக்ஸ்பியர, 
ஓடஸ்்்வரத் மற்றும 0 முதல 1 ்வமர எனப 
பல்ச்சய்திகள கூறபபடடுளளன. பவரரா தன் 
எளிய ்வாழக்மகமயக் குறித்து மகிழ்சசி 
அமடைகிறாள. உமா தனக்கும மானவிற்கும 
இமடைவய காதல, ்வாழக்மக என இன்ன 
பல்வற்மற நிமனத்து ஏஙகுகிறாள.  உமா 
கடைவுளாக ்வாழ முயற்சித்தாள என்றும குறள, 
நளாயினி,  மமழ, வமலும சூரியன் உதிக்காமல 
இருக்க இந்திரன் ் சன்று நளாயினியிடைம வபசி 
சாபத்மதத் திருமபப ்பறு்வது என்பன 
கூறபபடடுளளன.

மவுத்கலயான், நளாயினியிடைம ்வாழக்மக 
நடைத்தினான். ஆனால நளாயினியின் காமம 
நிமறவ்வறவிலமல. இதனால மகரிஷி ் காடுத்த 
ச ாபத்தால பிறகு ஐந்து கண்வனுக்கு 
மமனவியாக, தி்ரளபதியாக ்வாழ்வாய் என்று 
கூறி பிரிந்ததாக கூறபபடடுளளது. கலியுகக்கிழவி 
இதமனக் கமதகளாகக்கூற ஓநாய்க் குடடிகளான 
மனிதக் குழந்மதகள வகடகத் ்தாடைஙகினர.

ம ானவ்  திடடிய ்வ ா ர த்மதய ால 
பாதிபபமடைந்த உமா மருத்து்வமமனயில 
இருக்கிறாள. ராம  நாம அஙகு்ச்சன்று 
மானம்வத் திடடுகிறான். பிறகு மானவ்   
வீடடிற்கு்ச்சன்று உமாவின் காலில விழுந்து 
்கஞ்சுகிறான். பிறகு  மன்னிபபு, அழுமக 
எனக் கமத நகரகிறது. பலகமலக்கழக வநரமுகத் 
வதரவிற்கு்ச ்சன்றுவிடடு மானவ்  ்வந்தான்.   
்்வளியில ்சன்று இரண்டு மணி வநரம 
ஆகியும அ்வன் ்வரவிலமல .   உமா 
மஞ்சுளாவிடைம வபான் ்சய்து நடைந்த்வற்மறக் 
கூறுகிறாள. 
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உமா  வபாமன ம்வத்தவுடைன் சி்வா 
அருணகிரிக்கு்ச ் சலல இருந்தான். அ்வனிடைம 
மஞ்சுளா வபசினாள.  ஊஞ்சலில சாய்ந்து 
கனவு கண்டைாள. அதில கண்வன் தயாளன் தன் 
குரல்வமளமய  ்நாறுக்கு்வதுவபால 
உணரந்தாள.  அபவபாது உமாவின் வபான்கால 
வகடடு எழுந்தாள மஞ்சுளா.  2.10 க்கு கால 
்சய்தாள. மானவ் வி்ஷ்சசாராயம குடித்ததால 
மருத்து்வமமனயில இருக்கிவறாம என்றாள 
உமா.  மானவ் இறந்து விடடைான். அதனால 
உமா ்வருந்துகின்றார.  மானவ் சிறு்வயதில ஒரு 
்பண்மணத் தன் பாலியல இ்சமசக்காக 
பயன்படுத்தினான். அ்வளதான் துமணவ்வந்தரின் 
மகள என்று அறிந்து வ்வதமன அமடைந்வதன் 
என்று மானவ் கூறியமத நிமனத்து ்வருந்தினாள 
உமா. தான் மிருகம என்றும ்வாழத்தகுதி 
அற்ற்வன் என்றும அ்வன் கூறினான் என்பது 
குறிபபிடைத்தக்கது.

வசாகத்திலிருந்து மீண்டை உமா  சி்வாம்வக் 
காதலித்தாள. ்மரசி  வ்வண்டைாம என்றும 
தன் வதாழி மஞ்சுளாம்வ நிமனத்து வயாசி 
என்று அறிவுமர கூறினாள. கலியுகக்கிழவி  
கமத கூற  குழந்மத ஓநாய்கள வகடக.. எனக்  
கமத நீளகிறது.  காதல்வலி, ஒருதமலக்காதல, 
காதல விளக்கம, தாய்மனம எனக் கமதயாடைல 
்தாடைரந்து ்காண்வடை ்சலகிறது.

இன்மறக்குப ் பண் ஆணாக மாற வ்வண்டும 
எ ன் ற  எ தி ர ப ா ர ப பு  இ ரு ப ப த ா க ்ச 
்சாலலபபடுகின்றது. சீதா,  தி்ரளபதி,  
நாளாயினி    வபான்வறாரின் பண்பிமன 
உமடைத்து மாறவ்வண்டியது அ்வசியமாகிறது 
என்ற பதிவு க்வனிக்கத்தக்கது. உமா சி்வாம்வ 
நிமனத்து ்வருந்துகிறாள. சி்வாம்வ நமபும 
உமாம்வப நிமனத்து ்மரசி வயாசிக்கிறாள. 
தன் காதமல்ச ்சான்னவுடைன் மகிழகிறாள. 
்வரும்வழியில சாராவுடைன் வபசுகிறாள. 
வபாகன்விலலா பூ ்தாடைஙகி உமாவிடைம 
புத்தகம ் காடுத்து இதமனப படித்து விடடுக் 
்காடுஙகள என்று ்சாலகிறாள சாரா. 

புத்தகத்மதப படித்துவிடடு ்சலவபானில 
அமழத்து திடடினாள உமா.  பிறகு சி்வாவுக்குப 
வபான் வபாடடு நடைந்தமதக் கூறினாள. 

உன்மன நான் காபபாற்ற வ்வண்டும என்று 
்சாலல அ்வவனா உமாம்வ ஏளனமாக வபசித் 
திடடினான். தன்னிடைம வபசு்வது மானவ் 
மமனவிதாவன என நிமனக்கின்ற சூழமலயும 
ஆசிரியர பதிவு ்சய்துளளார. 

உமா, ராமிடைம  சாராம்வபபற்றி கூறி நீ 
அ்வமளக் காதலித்து திருமணம ்சய்து்காள 
என ்வழி அமமக்கின்றாள. அ்வவனா நான் 
உன்மனத் விருமபுகிவறன் என்கிறான் . 
இபபடியாக சாராம்வபபற்றி கூறி அ்வரிடைம 
வபசம்வத்து இரு்வரும காதலிக்க ் தாடைஙகினர. 
உமாவின் எண்ணம சி்வா என்ற கமலஞன் 
சாரா்வால அழிந்துவிடைக்கூடைாது என்பதில 
குறியாக இருந்து ்சயலபடடைாள. சி்வாவும 
உமாவும நாடைகம பாரக்க வ்வண்டி ்வரிமசயில 
நிற்கின்றனர. அபவபாது உமா ்சாலலும 
்வாரத்மதகள சி்வாவிற்குக் வகாபத்மத 
்வர்வமழத்தது. பருத்த ஆடகமள பிடிக்காது 
என்ற எண்ணத்மத்ச சி்வா மறுத்து  வபசு்வமத 
உமா எதிரபாரக்கவிலமல.  இதனால 
்வாக்கு்வாதம ஏற்படடு சி்வா வகாபமாக 
உமாம்வவிடடு ்சன்று விடுகிறான்.

பலவ்வறு பூடைகமான கருத்துக்கள நா்வலில 
கூறபபடடுளளன.  ்சய்தித்தாளில 17 ்வயது 
சிறு்வன் ஒரு ்பண்ணின் வயானியில 
துருபபிடித்த இருமபுக்குழாமயத் ் சாருகினான் 
என்பமதப பாரத்து அதிர்சசியாகிறாள. இது 
்டைலலி சமப்வம என்பது குறிபபிடைத்தக்கது. 
அ ்வ ள து  எ ண் ண ங க ள  ப ல ்வ ா று 
அமசவபாடுகின்றன. இமடையில ஹிடலர 
குறித்தும ்வாலமீகி குறித்தும தக்வலகள பதிவு 
்சய்யபபடடுளளன. 

சாராவிடைமிருந்து  சி்வாம்வக் காபபாற்றி 
விடடைதாக நிமனத்தாள உமா. சாரா ராமம 
ஏமாற்றிவிடடைாள. இதமன்ச சி்வாவிடைம ்வந்து 
கூறினாள. அதற்கு  சாரா  பற்றி நீயும மானவும 
வசரந்து அ்வமள அழித்துவிடடீரகவள என்று 
்சான்னான். ஒன்றும புரியாமல  உமா சி்வா 
கூறு்வமதக் வகடடு சிந்தமன ்சய்ய 
ஆரமபித்தாள. சி்வா நான் உன்மனக் 
காதலித்தமத அசிஙகமாக நிமனக்கிவறன் என்று 
கூறியவுடைன் உமா ஏமாற்றம அமடைந்தாள. 
்்வறுத்துபவபான உமா பரிகாரமாக ராமனிடைம 
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்சன்று என்மனத் திருமணம ்சய்து 
்காள்வாயா? என்று வகடகிறாள.

ராஜவகாபால பானு என்ப்வரின் மகவள 
சாரா என்ற சரஸ்்வதி ஆ்வார. இ்வரகள மகமள  
நன்கு ்வளரக்கின்றனர. ஆனால இ்வர இமாலடைா 
என்ப்வமரக் காதல ் சய்கிறாள. அ்வள பிரிந்து 
்சலகிறாள ்வருத்தத்தில மூழகுகிறாள.  
முகம்தரியாத நபமர இமணயதளத்தில 
நிமனத்து ்வாழகிறாள.  கஞ்சா, மதுவிற்கு சாரா 
அடிமமயாகிறாள .   அந்நபர  கூறும 
அமனத்மதயும ்சய்கிறாள சாரா. அந்நபரின் 
்சாலவகடடு தனது அமறத்வதாழிகமள 
அமரகுமற ஆமடைகளுடைன் புமகபபடைஙகமள 
எடுத்து அனுபபுகிறாள. இது பூதாகரமாகிறது. 
பளளி நிர்வாகம அ்வமர நீக்கியது. பிறகு 
கலலூரிக்கு்ச ்சன்று படிக்கிறாள. அபவபாது 
முழுக்க ஆணாக மாறிய இ்வள தன்மனப 
வபான்ற ்பண் ஆணுடைன் காதலிக்க 
்தாடைஙகுகிறாள. 

சி்வா திடடியவுடைன் ராமுடைன்  திருமணம 
்சய்து ்காளள முடி்்வடுத்து அதன் 
வ்வமலகளில இறஙகுகிறாள உமா. சி்வா உமா 
மீது காதல ்காண்டு உமா வீடடுக்கு  ்வர 
அஙகு அ்வள இலலாமல வ்வமலக்காரி 
பவரரா.. உமா ராம சாருடைன் ்்வளியில 
்சன்றுளளார என்று கூறுகிறார.  வீடடுக்கு 
்வர வநரமாகும என்று ்சாலலி அ்வள தன் 
வீடடுக்கு்ச ்சன்று விடுகிறாள. உமா 
வீடடுக்குள ்வருமவபாது இருளில ஒரு உரு்வம 
்்வளி்வரு்வமத நிமனத்து எதிரத்து அதிர்சசி 
அமடைகிறாள.  மானம்வ நான்தான் ்காமல 
்சய்வதன் என்று  புலமபு்வமதக் வகடடை சி்வா 
அ்வமள ஆசு்வாசபபடுத்துகிறான். சி்வா 
மானவ்தான் சாராம்வ அழித்த வி்ஷயத்மதக் 
கூறுகிறான்.  மானவ்வ குடித்திருந்தவபாது 
என்னிடைம கூறினான் என்று ்சாலல உமா 
வியபபமடைகிறாள. சி்வா  உமாவிடைம என்மனத் 
திருமணம ்சய்து்காள என்று வகடக  உமா 
மறுத்து விடை ்வருந்துகிறான் சி்வா. 

கலயாணநாள  ்நருஙகியது. ராம 
மகிழ்சசியில மிதந்தான்.  உமா ராமம விருமபி 
மணக்கவிலமல. கடைமமக்காக, இழபபீடைாகவ்வ 

மணக்க விருமபினாள. சி்வா துன்பத்தின் 
உ்சசத்திற்கு்ச ் சன்றான்.  தினமும குடி, கஞ்சா, 
களவு என ்வாழக்மக நகரந்தது. ் மரசி வபசிய 
வப்சமசக்வகடடு தறி்கடடு ஓடினான் சி்வா. 
உடைல பாதிக்கபபடடு பின்பு வபாமதயிலிருந்து 
மீண்டு தன்மனப பாரத்து மீண்டைான்.  மஞ்சுளா 
இரண்டும ்கடடை மனநிமலயில  இருந்தாள. 
திருமணம ் சய்து்காண்டை உமா மகிழ்சசியாக 
இருபபதாக வதாழிகள நிமனத்தனர. ஆனால 
அவ்்வாறு இலலாமல உமா உடைலநலம 
பாதிக்கபபடடைாள. சி்வாவின் மடியில சாய 
சி்வாவிடைம அறிவுமர கூறி தன் வீடு 
திருமபுகிறாள.

்வ ா ழ க் ம க ம ய  ் ்வ று த் து  சி ்வ ா 
்வடைநாடடிலுளள ்வாரணாசிக்கு்ச ்சலகிறான். 
ர யி ல நி ம ல ய த் தி ல  சி ்வ ா வி ற் கு ம 
மபத்தியக்காரனுக்கும இமடையில நடைக்கும 
உமரயாடைல சு்வாரசியமானது. ்பண்களின் 
ஆமச தீர்வவத இலமல என நா்வல முழுக்கப 
வபசுகிறது.

உமாவின் வீடடுக்கு ் மரசி ்வருகிறாள. ராம 
அ்வமள இன்முகத்துடைன் ்வரவ்வற்றான். உமா 
தன் வசாக ்வாழக்மகமயக் கூறினாள.  தான் 
அமடைந்த பமழய, புதிய ்வாழவு பழியுடைன் 
்தாடைர்வதாகவ்வ ்தரிவிக்கிறாள. ்மரசியும 
அமதக்வகடடு அழுகிறாள. பிறகு எபபடியா்வது 
ராமமக் காபபாற்ற வ்வண்டும என்று  
முயற்சியில ஈடுபடுகிறாள ்மரசி. 

மஞ்சுளா தன் மகன் சி்வாம்வப பதிவனாராம 
்வகுபபு படிக்குமவபாது பக்கத்துவீடடு தனம 
என்ப்வரிடைம விடடுவிடடு அலு்வலகம 
்சன்றாள. சி்வாவிடைம பாலியல ரீதியாக தனம 
்சயலபடடைாள. இவ்்வாவற சி்வா தன் 
குழந்மதப பரு்வத்மத இழந்தான் என்று 
கூறபபடடுளளது.

இந்நா்வலில இந்த இடைத்தில கஙகா 
அறிமுகம ்சய்யபபடுகிறாள. உடைமலவிற்று        
்வாழும கஙகாவிற்கும சி்வாவிற்கும பழக்கம 
ஏற்படுகிறது .  உலக உணரவுகமளயும 
்காண்டை்வனாக சி்வா மாறிபவபாகிறான். 
கஙகாம்வ ்வண்டியில வீடு்வமர அமழத்து்வந்து 
விடடுவிடடு்ச ் சலகிறான் சி்வா. அ்வன் ்வராத 



22 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜனவரி, 2021

நாடகளில வபான்்சய்து பத்திரமாக இரு 
எ ன் கி ற ா ன் .  வ ப ா ன் ் ச ய் யு ம வ ப ா து 
கமடைக்காரருக்கு மூன்று மடைஙகு பணம 
்காடுக்கிறாள கஙகா. ் பாது்வாக ் பண்களின் 
அழமக்ச ்சாலலுமவபாது அ்வள அழமக 
்வ ரணி க் க  க விஞன ாலு ம  ப ம டை த் த 
கடைவுளாலுமதான் முடியும என்று பலவ்வறு 
இடைஙகளில கூறபபடடுளளது. அவ்்வாறு 
நா்வலில ்வரும ் பருமபாலாவனாமர அழகாகக் 
காடடியுளளார ஆசிரியர. இக்கமதகமள 
கலியுகக் கிழவி கூற ஓநாய்கள மனிதக் 
குழந்மதகளாக மாறிக் ்காண்டிருந்த ஓநாய்க் 
குடடிகள  என்று ப க் கம  3 3 4  இல 
கூறபபடடுளளது.

்பண்களின் ஏக்கம பலவ்வறு இடைஙகளில 
கூறபபடுகிறது. அம்வ நிராமசயாகவ்வ  
உளளதாகவும பதிவு ்சய்யபபடடுளளது. 
பாராடடு, பாதுகாபபு, இன்்சால, ஆறுதல 
என்பதற்க ா க  ்பண்கள ஏஙகு்வதா க 
சித்தரிக்கபபடடுளளது. தன் கண்வர ்வராத 
சூழலில பக்கத்துவீடடு ராணி அ்வரின் தமபி 
மாணிக்கத்திடைம ்நருஙகி பழகுகிறாள. 
நீண்டைநாள கழித்து ்வந்த தன் கண்வனிடைம  
்்வறுபமபக் க ாடடுகிறாள .  தன்மன 
மகாராணியாகவும மாணிக்கத்மத ராஜா்வாகவும 
நிமனத்து ்வந்தாள. மாணிக்கத்தின் ்வருமகக்காக 
ஏஙகுகிறாள. ்நருஙகிய பழக்கத்தால 
குழந்மதக்கரு உரு்வாகிவிடுகிறது.  எலலாம 
கடைந்து மாடியில ஏறுப்வரிடைம ஒரு்வர 
்வந்துளளார என ்ஷஙகி கூற… முடியாது 
எனக்கூறி பாலகனி ்சன்று அமரகிறாள.

கஙகா 13 ்வயதிவலவய தன் தாய் , 
அத்மதமயப வபான்று இந்தப பாலியல 
்தாழிலுக்கு ்வந்துவிடடைாள. முன்னி என்கிற 
வதாழி இ்வளிடைம பாசமாக இருக்கிறார.  அவத 
சமயம தன்னிடைம மற்ற்வரகள ்வரு்வதிலமல 
என்றும எலலாரும உன்மனத்வதடி ்வருகின்றனர 
என்றும நீ என்ன மந்திரம ்சய்தாய் என்று 
வகடகிறாள. அதற்கு கஙகா நான் கற்பமனக் 
கண்வமனத்வதடிக் காண்வபன் என்கிறாள.  
சி்வாம்வ நிமனத்து ்வருந்துகிறாள.

சி்வாவிடைம அன்பாக இருக்குமவபாது 
சி்வாவ்வா உமாம்வ நிமனத்து ்வருந்துகிறான். 

மஞ்சுளா சி்வாம்வபபற்றி உமாவிடைம 
கூறுகிறாள. உமா சி்வாம்வபபற்றி கிண்டைல 
அடிக்கிறாள. இதமனக் கலியுகக்கிழவி ் சாலல 
ஓநாய்கள வகடடுக் ்காண்டிருந்தன. 
சி்வாவிடைம முன்னி ் சன்று கஙகா தற்்காமல 
்சய்து ் காண்டைதுபற்றியும கூடடை ் நரிசலில 
பளளி்வாசலில நடிகர ஒரு்வர மதமமாறிய 
சூழலில இறந்துவிடடைாள என்கிறாள . 
உன்னிடைம ்காடுக்குமபடி கஙகா கடிதம 
்காடுக்க்ச ்சான்னாள என்றுகூறி சி்வாவிடைம 
கடிதத்மதக் ்காடுத்தாள. அமதப படித்துப 
பாரத்து ஆழந்த ்வருத்தத்துடைன் தன் ்வாழக்மக்ச 
சூழலகமளயும மனமதயும காதமலயும 
நிமனத்து ்நாந்து்காளகிறான் சி்வா. 

தான் கஙகாவுடைன் ்வாழவிலமலவய என்று 
்வருந்துகிறான். முன்பு இரு்வருக்கும நடைந்த 
உமரயாடைமல நிமனத்து துன்பபபடுகிறான். 
உம ாவிற்கும ர ாமிற்கும வி்வாக ர த்து 
்வந்துவிடடைதுதாவன உடைவன நீ அ்வமளத் 
திருமணம ்சய்து்காள என்ப்வற்மற தான் 
வகளவிபபடடு நிமனக்கின்றான். முன்பு 
நடைந்தம்வகள மீண்டும ்சாலலபபடுகின்றன. 
கஙகா ்்வளியில ்சலகிறாள. மயக்கமுற்று 
கீவழ சாய்கிறாள. அஙவக மூதாடடி ஒரு்வர 
உதவி ்சய்கிறார. எத்தமனயா்வது மாதம 
என்று வகடக மூன்றா்வது மாதம என்கிறாள 
கஙகா. உன் கண்வமன ்வர்ச்சால என்று 
கூறியவுடைன்  நான் யாமர ்வர்ச்சாலவ்வன் 
(எந்தக் கண்வமர) என்று ்சான்னவுடைன் 
மூதாடடி வியக்கிறார. 

மகமாயி ் சாலலும அமனத்மதயும குறித்து 
வகளவிவகடகிறாள அமபா என்ற வபத்தி.  ஒரு 
நாள கலலூரி ்சன்றுவிடடு வீடு திருமபி 
இருக்கிறாள. மகமாயி இயலபுநிமல திருமபி 
பின்பு ஒருநாள சாராம்வ அமழத்து்வந்து 
இனிவமல இ்வருடைன்தான் ்வாழபவபாகிவறன் 
என்கிறாள. அமமப, சிகண்டி எனக் கமதமயத் 
்தாடைரகிறார ஆசிரியர. கஙகா கஙமகவயாடு 
ஒபபிடடு ்சாலலபபடுகின்றாள. கஙகா 
்வருந்துகின்ற ் சய்தியும ் சாலலபபடடுளளது.

மஞ்சுளாவும உமாவும வபசிக்்காள்வதாக 
கமத நகரகிறது. இந்திரன் - அகலயா அ்வர 
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கண்வர கலலாக மாறுமபடி சபித்தான். ஏன் 
என்று வகடகிறாள.  சீனாவில வரப ஆப 
நான்சிங ஜபபானியர ்சய்தனர. ்ஜரமன் 
யூதப்பண்கமளயும ரஷ்யர  ்ஜரமானிய 
்பண்கமளயும கற்பழித்த ்சய்திகள 
வி்வரிக்கபபடடுளளன. என இவ்்வாறு 
அரசியவலாடு  நா்வல பயணிக்கிறது. உமாவின் 
ஆய்விற்குத் தமடை விதிக்கபபடுகிறது. மானம்வ 
உமா  படு்காமல ் சய்தமதயும மஞ்சுளாவின் 
உதவியால அது தற்்காமல என்று பதிவு 
்சய்யபபடடைதும கூறபபடடுளளது. 

உமா, அமபா, கஙகா, சி்வா, மஞ்சுளா 
என்ப்வரகள குடடி ஓநாய்களாக இருந்திடை 
்வானவிலலின் ்வண்ணமாக தன்மனத் 
்தாமலத்து தன்மனக் கண்டுபிடிக்க அ்வரகள 
கமதகளாக மாறினர என்று கூறபபடுகிறது. 
மஞ்சுளா சத்யசாகரின் ரிபபளிக் ஆப வரப 
குறித்து வமமடையில வபசியமதயும  இந்நிகழவு 
சாரந்த புமகபபடைஙகமள ஆர்வத்வதாடு 
முகநூலில பதிவ்வற்றம ் சய்து ் காண்டிருந்தார. 
சி்வா  ் பலஜியம நாடைக வமமடையில சீமதயின் 
அக்னிப பிரவ்வசம என்ற நாடைகத்மத 
அரஙவகற்றம ்சய்தான். 

நா்வல நிமறவு 

இரவில கலியுகக் கிழவி கமத்ச ்சாலல 
குழந்மதகள கமதகமளக் வகடடைனர. எஙகள 
நண்பமனக் ்கான்ற பாமபிமனக் ்கால்வது 
த்வறா? என்று வகடடை குழந்மதக்குத் தகுந்த 
பதில கூறினாள கலியுகம. பா்வம - புண்ணியம, 
்சாரக்கம - நரகம, பா்வம - குற்றம எனப 
பல்வற்மறக் கலியுகம விளக்கினார. 

உமா கலியுகத்தின் புடைம்வமயப பிடித்து 
அழுதாள. அ்வமள ்வாரி அமணத்து ஆறுதல 
தந்தாள. சி்வா தனக்கும கூறுமபடி வகடக 
ஆண்களுக்கு கூறமாடவடைன் என்றாள கலியுகம.  
தாஙகிக் ்காளளப பழகு.  ஆறுதல தர பழகு 
என அறிவுமர கூறினாள. குழந்மதகள 
இபவபாதும பலூன்களுக்குப பின்னால ஓடிக் 
்காண்டிருந்தனர.  எருது ் பரும துன்பத்திற்குக் 
காரணம தன் ்காமமப மறந்தவத ஆகும.  
்பண்கள தாம ்பண் என்பமத மறந்து 
விடடைவத அ்வரகள அமடையும துன்பத்திற்குக் 

காரணம என்று ்சாலலபபடடுளளது.

நா்வலில உ்வமமகள, ்பண் சாரந்து 
வகடகின்ற வினாக்கள, புராணக் கமதகமளக் 
கூறி வினா வகடடைல எனப பல இருக்கின்றன. 
ஆனால ்பண்மண அழகுப ்பாருளாக 
சித்தரித்து இருபபமதத் தவிரத்திருக்கலாம. 
அவதவபான்று பலவ்வறு ்சய்திகமள  
இமடையிமடைவய ்காடுத்ததினால ஒரு சில 
இடைஙகளில கடடுமர படிக்கின்ற மாதிரியான 
உணரவு வதான்றுகிறது.  புதியதாக உ்வமமகள, 
கமத்நறி என்பன நா்வலிற்கு ்வலு வசரகிறது.

சாதிய எதிரபபு , ்பண் விடுதமல, 
்பண்களின் ஏக்கஙகள, புதிய முற்வபாக்கு 
உ்வமமகள, கவிமதநமடை, காதல, மனிதம, 
கற்பமன, அரசியல, ்வாசிபபு, சமூக்சசீரவகடு, 
சமூகக்கிளர்சசி எனப பலவ்வறு தளஙகளில  
இந்நா்வல பயணிக்கிறது.உணர்சசி வமலிடை 
ம்வக்கும எழுத்து, வப்சசு ்வழக்கு, அறிவுமர,  
மன அழுத்தம, தாயின் மகத்து்வம, இருத்தமலக் 
வகளவி வகடடைல, ்பண் புலமபல, பாலியல 
பதிவு, இரக்கம, நாசுக்காக கூறல எனப 
பலவ்வறு முமறயில பா.்ஜய்கவணஷின் 
்மாழி்பயரபபில ்வாசகரகள ் தரிந்து்காளள 
முடிகிறது. நா்வலில ஒரு சில இடைஙகளில 
எழுத்துபபிமழகள உளளன. ்மாழி்பயரபபு 
ஒரு கமலயாகவும அவதசமயம விறுவிறுபபு 
்காண்டைதாகவும இருக்கவ்வண்டும. இது 
இந்நூலில ்பாருந்தி ்வருகின்றது.

மூல ஆசிரியர எமத உணரத்தி்ச ் சன்றாவரா 
அமத்ச சிறிதளவும மாறுபடைாமல குறிக்வகாள 
் ம ா ழி யி ல  ப ம டை க் க  ்வ ல ல ்வ வ ர  
்மாழி்பயரபபாளர என்பதற்கிணஙக இந்நூல 
அமமந்துளளது.  சிலவிடைஙகளில கூறியது 
கூறல ்வந்துளளது. அதமனத் தவிரத்திருக்கலாம. 
அமதபவபான்று ்மாழி்பயரபபு, அ்சசாக்கம 
என்ப்வற்றில க்வனம ்சலுத்திய்வரகள 
நூலகடடு விடையத்தில பின்தஙகி இருந்துளளனர. 
மற்றபடி தமிழுக்கு ஒரு நல்வரவ்வ இந்நா்வல.  
தமிழில தந்த பா. ்ஜய்கவணஷ், நூமல 
எழுதிய ஆசிரியர, ்்வளியிடடை பரிசல 
பதிபபகத்தார ஆகிவயாருக்கும ்வாழத்துகள.

l
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நேர்காணல்
இந்தியாவில கடைந்த காலஙகளில ஆதிக்கம 

்சலுத்தி ்வந்த கமதயாடைலகளுக்கு எதிராக்ச 
ச்வால விடுக்கபபடடை தருணஙகமள புகழ்பற்ற 
்வரலாற்றாசிரியரான ் ராமிலா தாபபரின் புதிய 
புத்தகமான ‘மாற்றுக்கருத்தின் குரலகள’ 
(்வாய்சஸ் ஆஃப டிஸன்ட) அலசிப பாரக்கிறது.  

சந்திபபு: வராைன் ்்வஙகடைராமகிருஷ்ணன்
ஸ்க்வரால இமணய இதழ
2020 அக்வடைாபர 31 

கடைந்தகால இந்தியா குறித்த ஆழமான, 
நுடபமான பாரம்வமய நமக்கு அளித்த்வரகளில 
குறிபபிடைத்தக்க்வர இந்தியாவின் புகழ்பற்ற 
்வரலாற்றாசிரியரகளில ஒரு்வரான ்ராமிலா 
தாபபர. 1960கள ்தாடைஙகி  ்தாடைர்சசியாக 
இ்வர வமற்்காண்டு்வரும சமூக ்வரலாற்று 
ஆய்வுகளும அந்த ஆய்வுகளின் அடிபபமடையில 
இ்வர எழுபபும அரசியல வி்வாதஙகளும 
கலவிபபுலம கடைந்து ்பாதுமக்களிமடையிலும 
பிரபலமமடைந்திருக்கின்றன. 

இந்தியாவின் கடைந்த காலத்மதப பற்றிய 
நமது புரிதமல நுடபமாக்கு்வதற்கு 1960களில 
்தாடைஙகி ்தாடைரந்து முயன்று ்வருகின்ற 
்ராமிலா தாபபர இந்தியாவின் மிகவும 
புகழ்பற்ற ்வரலாற்றாசிரியரகளில ஒரு்வர 
ஆ்வார . மதிபபுமிக்க க்ளூஜ் விருமதப 
்பற்றிருக்கும தாபபர தன்னுமடைய நீண்டை 
ஆய்வுக் காலத்தின் வபாது, பண்மடைய 
இந்தியாவின் சமூக ்வரலாறு குறித்த பலவ்வறு 
்பாருடகமள உளளடைக்கி வமற்்காண்டிருக்கும 
அறி்வாரந்த பணிகள மிகவும பிரபலமானம்வ.   

இ ந் தி ய ா வி ன்  க டை ந் த  க ா ல த் ம த 
எளிமமபபடுத்தி மிகவும எளிமமயாக 
இந்துக்களுக்கும, முஸ்லீமகளுக்கும இமடையிலான 
நாகரிகப வபார என்று சித்தரிக்க முமனயும 
்வலதுசாரிகளின் பிரதிகமள ஒரு ்பாது 
அறிவுஜீவியாகத் தகுந்த ஆதாரஙகவளாடு 
வகளவிக்கு உடபடுத்தி ்வருப்வர. அதிகாரத்துக்கு 
எதிராக அ்சசமின்றி ்வரலாற்று உண்மமமயப 
வபசும காரணத்தால சர்சமசக்குரிய்வராகவும 
இருக்கிறார. 

பிராமணியத்துடைன் மாறுபடடை கருத்துக்கமளக் 
்காண்டிருந்த வ்வதகாலத்து தசாக்கள‘தாசரகள’, 
சிரமணரகள எனும ்பௌத்தரகள, ்ஜயினரகள 
என்ற சமணரகள, ஆசி்வகரகள, அலலது பக்தி 
இயக்கத் துறவிகள, இமடைக்காலத்மத்ச சாரந்த 
சூஃபி குருமாரகள வபான்வறார கடைந்த 
காலஙகளில இந்தியாவில ஆதிக்கம ்சலுத்தி 
்வந்த கமதயாடைலகளுக்கு எதிராக்ச ச்வால 
வி டு த் த  த ருணங க ம ள  சீ க ல  பு க் ஸ் 

பதிபபகத்திலிருந்து ்்வளியாகி இருக்கும 
அ்வருமடைய புதிய புத்தகமான Voices of Dis-
sent ‘மாற்றுக் கருத்தின் குரலகள’  அலசி 
ஆராய்கிறது.

தாபபர பின்்வருமாறு எழுதியுளளார: 
(புத்தகத்திலிருந்து சில பகுதிகள)

இந்து மதம என்று நமமால அமழக்கபபடுகின்ற 
மதம, நமபிக்மககள மற்றும அ்வற்றுடைன் 
அமடையாளம காணக்கூடிய ்வமகயிலான 
மாற்றஙகள, பிறழவுகமள ஏற்படுத்திய ்வரலாற்று 

ர�ொமிலொ தொப்பர் 
சநதிப்பு: வராஹன் பவஙக்டராமகிருஷணன்

்தமிழில்: ்தா.சநதிரகுரு
நன்றி: ஸக்வரால் இகணய இ்தழ்

வநர்காணல்
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மாற்றஙகளுடைன் மிகவும ்நருக்கமாக்ச 
்சயலபடடை மதமாக இருக்கிறது...

சீரதிருத்தஙகளுக்கு எதிரான ்வமகயிவல 
ம ா ற் று க் க ரு த் து களின்  ப ங களி பம ப ப 
புறக்கணிபபது அலலது வதம்வயான பிறழவுகமள 
ஊக்குவிபபதில வதாலவியுறு்வது வபான்ற 
்சயலபாடுகள இந்தியாவில மதஙகள 
பண்படுத்தபபடடைமத மதிபபிடு்வது, பலவ்வறு 
சமூக ்வடி்வஙகமள ஆதரிபபது வபான்ற்வற்றில 

மாற்றுக்கருத்துக்களுக்கு இருந்த முக்கியமான 
பஙமக முற்றிலும புறக்கணிபபதாகவ்வ 
இருக்கின்றன…

மதஙகள ஒருவபாதும நிமலயானம்வ அலல. 
சமூகஙகள மாறிக் ் காண்வடை இருக்கின்றன. மத 
அமடையாளஙகள ஒருவபாதும தனித்துத் 
வதான்று்வதிலமல என்பதால, சமூகஙகளுடைன் 
பிமணக்கபபடடுளள மதஙகளும மாற்றம 
அமடைகின்றன. அந்த மாற்றஙகள சமுதாயத்திற்கு 
உளளிருந்து அலலது ்்வளியில இருந்து 
ஏற்படு்வதாக இருக்கலாம. அவ்்வாறு ஏற்படுகின்ற 

மாற்றஙகளில சில மாற்றஙகள பாரமபரியம 
என்றும, பிற மாற்றஙகள பிறி்தான்றின் மீது 
ஏற்படடை எதிரவிமன என்றும கருதபபடுகின்றன.  

பு ர ாண மதம  ்த ாடை ரப ா க  ம ச்வ 
தஷ்னானமிக்களும, ம்வண்வ மபராகிகளும 
மாற்றுக் கருத்து ்காண்டிருந்தாரகள என்றால, 
குரஆனிய மதத்துடைன் பவரலவிஸ்களும 
ப வ ர ல வி க ளு ம ,  தி வ ய ா ப ந் தி க ளு ம 
தி வ ய ா ப ா ண் டு க ளு ம  வ ்வ று ப ா டு 
்காண்டை்வரகளாக இருந்தனர. எது ் தாடைரந்து 
இருக்கிறது, எது மாற்றஙகள அமடைகிறது, ஏன் 
அவ்்வாறு நடைக்கிறது என்பமதத்தான் நாம 
வதடிக் ்காண்டிருக்கிவறாம. நமது இந்தத் 
வதடுதல நிரந்தரமானது’.  

இந்தியத் துமணக் கண்டைத்தில மதம குறித்து 
நமக்கிருக்கும புரிதமலக் காண கடைந்த காலத்து 
காலனித்து்வ விளக்கஙகவள உதவி ்வருகின்றன 
என்பமத நாம அறிந்து ்காளளும ்வமகயில 
இந்தப புத்தகம மாற்றுக்கருத்துகள குறித்த 
்வ ர ல ா ற் ம ற  முன்ம்வ க் கி ற து .  அ தன் 
்தாடைர்சசியாக ஒரு துறவிக்கான தாரமீக 
மதிபபின் அடிபபமடையில மகாத்மா காந்தியின் 
சத்தியாக்கிரகப வபாராடடைத்திற்கு எதிராக 
மாற்றுக்கருத்மத முன்ம்வக்கும நவீன ்வடி்வமாக 
இந்தப புத்தகம ஆய்வு ்சய்கிறது. ்ஷாஹீன் 
பாகிற்கு்ச ்சன்று அஙவக நமடை்பற்ற 
குடியுரிமம சடடைத் திருத்த  எதிரபபு 
வபாராடடைஙகளுக்குத் தமலமம தாஙகிய 
்பண்கமளக் கண்டை தாபபரின் கருத்துக்களுடைன் 
இந்தப புத்தகம நிமறவுறுகிறது.    

அ ்வ ர க ளு ம டை ய  வ ப ா ர ா ட டை ம 
கு டி யு ரி ம ம யு டை ன்  ் த ா டை ர பு ம டை ய 
உரிமமகளுடைன் தஙகமள அமடையாளபபடுத்திக் 
்க ாளளும ்வமகயிவல மத்ச ச ா ரபற்ற 
் ்வளி ப ப ா டை ா க வ ்வ  இ ரு ந் த து .  ப ல 
ஆண்டுகளுக்குப பிறகு காலனித்து்வத்திற்கு 
எதிரான வதசிய்வாதத்தின் வ்வரகளில இருந்து 
கிமளத்த வபாராடடை ்வடி்வத்மதக் காண்பதாகவ்வ 
நான் அபவபாது உணரந்வதன். அந்தப 
வபாராடடைம ்காண்டிருந்த அமன்வமரயும 
உளளடைக்கிய  தன்மமயில த்வவ றதும 
இருக்கவிலமல. அந்தப வபாராடடைம என்மன 

மாற்றுக்கருத்து்கள் 
இந்து மதத்்தயும் 

இந்தியா்ையும் 
எவைாறு 

ைடிை்மத்தன? 



26 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜனவரி, 2021

1940களுக்கு, என்னுமடைய இளமமக்காலத்தில 
நமடை்பற்ற காலனித்து்வத்திற்கு எதிரான 
வதசிய்வாதப வபாராடடைத்திற்கு அமழத்து்ச 
்சன்றது!’       

இந்திய ்வரலாற்றில மாற்றுக்கருத்துகமள 
நிமலநிறுத்து்வது, கடைந்த காலத்மதப பற்றி 
நமக்கிருக்கும புரிதமல நவீன அமடையாளஙகள 
எவ்்வாறு விளக்குகின்றன என்பது குறித்தும, 
விடைாது ்தாடைரந்து எதிரத்துப வபாராடை 
வ்வண்டும என்று அ்வர கருதுகின்ற த்வறான 
கருத்துகள எம்வ என்பது குறித்தும தாபபருடைன் 
நான் உமரயாடிவனன்.     

ம ா ற்றுக் கருத்துகள  இந்திய ாவிற்குத் 
்தாடைரபிலலாதம்வ அலல ,   நமக்கு 
அந்நியமானம்வயலல, இந்திய ்வரலாற்றில 
அ்வற்றிற்கான இடைம இருந்திருக்கிறது என்பமத 
அழுத்தமாகப புத்தகத்தின் பலவ்வறு இடைஙகளில 
குறிபபிடடுளளீரகள. அதுவபான்ற எண்ணமதான் 
இந்தப புத்தகத்மத எழுது்வதற்கு உஙகமளத் 
தூண்டியதா?   

ம ா ற்றுக்கருத்துகள இந்தியர களுக்கு 
மடடுமானம்வயலல. பல இடைஙகளிலும 
இருபபமதப வபான்று இந்தியாவிலும அம்வ 
இருக்கின்றன. மாற்றுக்கருத்துகள அமனத்து 
சமூகஙகளிலும, நாகரிகஙகளிலும கருத்துகள, 
வ க ா ட ப ா டு க ள ,  ந ம டை மு ம ற க ள , 
நமபிக்மககளுடைன் ்தாடைரபுமடையம்வயாகவ்வ 
இருந்து ்வந்திருக்கின்றன என்பவத நான் 
முன்ம்வ க் கின் ற  ்வ ா த ம ா க  உ ளளது . 
மாற்றுக்கருத்துகள குறித்த ்தளி்வான உணரவு 
நி்சசயமாக அறிம்வத் வதடுகின்ற,  தத்து்வாரத்தக் 
கலந்துமரயாடைலகளுடைன் ்தாடைரபுமடைய 
்சயலபாடுகளுக்குள  இருக்கிறது. கடைந்த 
காலஙகளில ஒரு ்வாதத்மத ஆதரிபப்வர 
முன்ம்வக்கின்ற கருத்துக்களுடைன் உடைன்பாடடிற்கு 
்வரு்வதற்கு முன்பாக, மற்ற்வரகள ் காண்டிருக்கும 
பாரம்வகள, கருத்துகளுடைனான விசாரமணகமளக் 
்காண்வடை இந்தியாவில தத்து்வாரத்தக் 
கலந்துமரயாடைலகள ்தாடைஙகி நடைந்தன.     

்பருமபாலான பண்மடைய கலா்சசாரஙகளின் 
சிறபபியலபாக இருந்து ்வந்த மாற்றுக்கருத்துகள 
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இந்தியக் கலா்சசாரத்திலும இருந்துளளன. 
மாற்றுக்கருத்து என்பது ்பருமபாலும 
ஐவராபபியத் தத்து்வத்துடைன் இமணந்ததாகக் 
கருதபபடடு ்வருகிறது என்றாலும, அது 
காலனித்து்வ காலகடடைத்தில வமற்கிலிருந்து 
இறக்குமதி ் சய்யபபடடை ஒன்றாக இந்தியாவில 
இருக்கவிலமல. அமனத்து நாகரிகஙகளிலும 
சிந்தமன, நடைத்மத ஆகிய்வற்றிற்்கன்று இருந்து 
்வந்திருக்கும ்வழிகமளப வபாலவ்வ, இந்திய 
சிந்தமனயிலும மாற்றுக்கருத்து என்பது இருந்வத 
்வந்துளளது. அறிவின் முன்வனற்றத்திற்கு அது 
மிகவும முக்கியமான படியாக உளளது. நாம 
்வாழுகின்ற உலகத்மதப பற்றி நமக்கு 
்வழஙகபபடடிருக்கும விளக்கஙகளின் மீது 
நமக்கு நமபிக்மக இலலாதவபாது அலலது 
அதுகுறித்து கூடுதலான ஆர்வம நமமிடைம 
இருக்கும வபாது, அந்த விளக்கஙகமளக் 
வகளவிக்குளளாக்கு்வமதப ் பாறுத்தம்வயாகவ்வ 
அறிம்வக் கண்டு ்காள்வதற்காக இருக்கின்ற 
ஆய்வுகளும, கண்டுபிடிபபுகளும இருக்கின்றன.    

கடைந்த காலத்திலிருந்து நிகழகாலம 
்வமரயிலும நடைந்திருக்கும ஆய்வுகளில 
மாற்றுக்கருத்துகள குறித்த விழிபபுணரவு, 
அ்வற்றின் பஙகு குறித்து வபாதுமான அளவிவல 
அஙகீகரிக்கபபடைவிலமல என்வற எனக்குத் 
வதான்றுகிறது. நான் இமத என்னுமடைய 
முந்மதய ஆய்வுகளிலும குறிபபிடடிருக்கிவறன் 
என்றாலும, இன்று குறிபபிடைத்தக்கதாக இருந்து 
்வருகின்ற மாற்றுக்கருத்துகளுக்கு முன்வனாடியாக 
கடைந்த காலத்தில இருந்த பலவ்வறு சிந்தமன, 
்சயலபாடுகளுக்குள மாற்றுக்கருத்துகளுக்கு 
இருந்த முக்கியத்து்வத்மத அஙகீகரிக்கும 
்வமகயிவல எனது கருத்மத இந்த முமற 
்்வளியிடை நான் விருமபிவனன்.      

்பருமபாலும அது ்வரலாற்றாசிரியரகளால 
ஓரஙகடடைபபடுகின்ற ் பாருளாக இருக்கின்றது. 
கலா்சசாரத்மதப பற்றி எழுதுப்வரகளில ஒரு 
சிலமரத் தவிர கிடடைத்தடடை அ்வரகளும 
இமதப புறக்கணிக்கவ்வ ்சய்திருக்கின்றனர. 
இந்திய கலா ்ச ச ா ரத்தில பிரக ாசித்துக் 
்காண்டிருக்கின்ற சில அமசஙகள வகளவிக்குரிய 
தருணஙகளிலிருந்து ்வந்தம்வயாகவ்வ இருந்த 
வபாதிலும, அந்தக் கலா்சசாரம மிகவும 

சுமூகமான ஒன்றாகவ்வ நம முன்பாக 
ம்வக்கபபடுகிறது. உபநி்ஷத்துகள வகளவிகமளக் 
வகடகும திறனுக்கான சிறந்த எடுத்துக்காடடைாக 
இருக்கின்றன.   

இந்தியக் கலா்சசாரத்மத கடடியமமபபதில 
மாற்றுக்கருத்துகள ஏன் முக்கியத்து்வம 
்பறுகின்றன? ்வரலாற்மறப பற்றிய பரந்த 
பு ரி த ல  ந ம மி டை ம  -  ந ம து  க ல வி 
நிமலயஙகளிலுமகூடை - இருக்கவிலமல என்று 
நீஙகள கருதுகிறீரகளா?  

ம ா ற்று க் க ரு த்து  என்பது  ப ல வ்வறு 
அமசஙகமளக் ்காண்டைது. அதன் ஒரு சில 
அமசஙகமள மடடுவம, அதிலும நான் 
வி ்வ ா த த் தி ற் கு  எ டு த் து க்  ் க ாண்டை 
எடுத்துக்காடடுகளில உளள மிக்ச சில மரபுகமள 
மடடுவம நான் இஙவக ் ்வளிபபடுத்தியிருக்கிவறன். 
நி று ்வ ப படடிரு க் கு ம  அ தி க ா ர த் த ா ல 
ப ர ா ம ரி க் க ப ப டு ம   வி்ஷயங களுக்கு 
இமணயாகவும, அ்வற்றுடைன் உமரயாடு்வதாகவும 
இருபபதால, மாற்றுக்கருத்து குறித்து முழுமமயாக 
எழுது்வதற்குப பல ்தாகுதிகள ்காண்டை 
புத்தகம வதம்வபபடைலாம. ஆயினும, அது 
எவ்்வாறு வதான்றுகிறது, ஏற்கனவ்வ இருந்து 
்வருகின்ற சிந்தமன, நமடைமுமறகளுடைன் 
உடைன்படைாத வபாது எழுகின்ற உமரயாடைலின் 
விமள்வாக உரு்வாகும பமடைபபாற்றல, 
்சயலற்றதாக மமறந்திருக்கும கருத்துக்கள 
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வபான்ற்வற்மற அது எவ்்வாறு முன்்னடுத்து்ச 
் ச ல கி ற து  எ ன் ப ்வ ற் ம ற  ஒ ரு  சி ல 
எடுத்துக்காடடுகள மூலமாகக் காடடு்வவத 
அந்தக் கடடுமரமய நான் எழுது்வதற்கான 
வநாக்கமாக இருந்தது. நிகழகாலத்தில அது 
இன்னும பல்வற்மறயும ்்வளிபபடுத்து்வதாக 
இருக்கிறது.  

கடைந்த காலத்திலிருந்து இன்று்வமரயிலும 
எந்த்்வாரு கலா்சசாரமும ஒருவபாதும குறுகிய 
எலமலக்குடபடடை இயக்கமாக இருந்திருக்க 
முடியாது என்பதாலும, அந்தக் கலா்சசாரத்தின் 
பகுதியாக இருந்த்வரகள அது குறித்து 
வகளவிகமள எழுபபியிருக்க மாடடைாரகள 
என்பதாலும, அதன் ்வரலாற்மறப புரிந்து 
்காள்வது முக்கியமாகிறது. வ்வத பிராமணியம 
குறித்து சிரமணரகள எனும ்பௌத்தரகள, 
சமணரகள, ஆசி்வகரகள ஆகிவயார வகளவிகமள 
எழுபபியவபாது, அந்தக் வகளவிகளிலிருந்து 
்்வளியான கருத்துகள குறித்து நீண்டை காலத்திற்கு 
வி்வாதம நமடை்பற்றது. அவசாக ் மௌரியாவின் 
கல்்வடடுகளில மடடுமலலாது, அந்தக் 
காலகடடைத்தில எழுதபபடடை மகாபாரதத்தின் 
சில பிரிவுகளிலும அது பிரதிபலித்துக் 
்காண்டிருக்கிறது.  

இந்து மதம எடுத்த அடுத்தடுத்த ்வடி்வஙகளில 
சில பக்தி துறவிகளால அது பற்றிய குறிபபுகள 
அதிகமாக இருந்தன. பக்தி கவிஞர ரவிதாஸ் 
கற்பனா்வாதம குறித்த தனது பாரம்வமய 
வி்வரிக்கும வபாது, சாதி படிநிமலக்கு எந்த 
்வமகயிலும உத்வாத சமூக சமத்து்வத்மதப பற்றி 
வபசுகின்றார. அபவபாது  மாற்றுக்கருத்துகளுக்கு 
அ்வர ்வடி்வம ்காடுக்கிறார. சமுதாயத்மதக் 
கடடுபபடுத்துப்வரகளின் முன்னுரிமமகமளப 
ப ற் றி யு ம ,  அ ம த க்  வ க ள வி க் கு 
உடபடுத்துப்வரகமளப பற்றியும அது நமக்கு்ச 
்சாலகிறது. ஆனால சமூக ்வரலாற்மறக் 
கற்பிபபதில இந்த அமசஙகளுக்கு இடைம 
கிமடைக்கவிலமல. அம்வ சமுதாயத்மதப பற்றி 
அ்வற்றில இருக்கின்ற உளளாரந்த கருத்துகள 
மீது பகுபபாய்வு ரீதியாக மிக அரிதாக கருத்து 
்தரிவிக்கபபடடுளள மத நூலகளாகவ்வ 
இருக்கின்றன.  

க ா ல னி த் து ்வ  க ா ல த் தி ல  இ ரு ந் த 
மாற்றுக்கருத்துகளுக்கு்ச ் சல்வதற்கு முன்னதாக, 
பண்மடைய இந்தியா, இமடைக்கால இந்தியாவில 
இருந்த மத அமமபபுகளில அம்வ எவ்்வாறு 
இருந்தன என்பது குறித்து விளக்குகின்ற இந்தப 
புத்தகம பின்னர அரசாஙகத்தின் மீதான 
விமரசனஙகமளத் வதசவிவராதம என்று 
இபவபாது முத்திமர குத்தபபடு்வமதக் 
வகாடிடடுக் காடடுகிறது. இந்திய ்வரலாற்றில 
இருந்த அரசியல மாற்றுக்கருத்துகமளத் திருமபிப 
பாரபபதற்குப பதிலாக, நீஙகள இந்தப பாமதமய 
ஏன் வதரந்்தடுத்தீரகள?  

ஒரு சமூகம ்வரலாற்றில தன்மனவய 
்்வளிபபடுத்திக் ்காளகின்ற மரபுகள 
மாறுகின்றன. ஒரு காலகடடைத்தில இருந்தம்வ 
அடுத்த காலகடடைத்திற்கு ஒத்தம்வயாக 
இருபபதிலமல. அதனாவலவய சிந்தமன குறித்த 
்வரலாற்மற ஆய்வு ் சய்்வது, எழுது்வது வபான்ற 
்சயலபாடுகள ஓரளவிற்கு அறி்வாரந்து 
ஆர்வமூடடுபம்வயாக இருக்கின்றன. அதுவ்வ 
சமூகம ்தாடைரபான கருத்துகள, அ்வற்றின் 
பரஸ்பர தாக்கம ஆகிய்வற்மற ் ்வளிபபமடையாகத் 
திறந்து காடடைவும ்சய்கிறது. மிகவும 
்்வளிபபமடையான காரணஙகளுக்காகவ்வ மதக் 
கருத்துகள குறித்த மரமப நான் வதரந்்தடுத்துக் 
்காண்வடைன். 

கடைந்த காலத்திலிருந்வத மற்ற ்பாருடகள 
குறித்து இருந்த நூலகமள விடை இந்த அமசத்மத 
மமயமாகக் ்காண்டை நூலகள அதிகமாக 
இருந்து ்வந்திருபபதால, நமமால வபாதுமான 
அளவிற்குத் தக்வலகமளப ்பற முடிகிறது. 
நவீன காலத்திற்கு முந்மதய இந்தியாவில 
சமூகம, அரசியல ்தாடைரபான விளக்கக் 
வகாடபாடுகள குறித்த நூலகள அதிகம 
இருக்கவிலமல. தரம சாஸ்திரஙகள குறித்த 
உமரகள எழுதபபடடுளளன. அரசியல 
்பாருளாதாரம குறித்து அதிகம வமற்வகாள 
காடடைபபடடை நூலாக அரத்தசாஸ்திரம 
இருக்கிறது. அதில உளள சில கருத்துகள 
காரணஙகமளயும, தரக்கத்மதயும ்காண்டு 
விளக்கஙகமளக் குறிபபிடு்வதாக இருக்கின்றன. 
ஆயினும அது வபான்ற விளக்கஙகள அரசியல 
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்பாருளாதாரம குறித்த முக்கிய நூலாக இருந்து 
அதற்கான விளக்கத்மதத் தருகின்ற அந்த நூலில 
இ ம டை யி ம டை வ ய  ்வ ரு ்வ த ா க வ ்வ 
அமமந்திருக்கின்றன. ஆஙகாஙவக மிக்சசிறிய 
அளவிவலவய இந்தப ்பாருள குறித்து அதில 
வி்வாதிக்கபபடடுளளன.    

இதுவ்வ பலவ்வறு நூலகளின் மூலமாக சமூக-
அரசியல மாற்றுக் கருத்துகமள ஆய்வு 
வ ம ற் ் க ா ள ்வ த ற் க ா ன  நி ம ல ம ய 
்வரலாற்றாசிரியரகளான நமக்கு ஏற்படுத்திக் 
்காடுத்திருக்கிறது. இரண்டைா்வதாக, மதமும, 
சாதியும ் நருக்கமாகப பிமணந்திருபபதால, மத 
மரபுகமள ஆராய்்வது ஓரளவிற்கு சமூக, 
அ ர சி ய ல  ப ற் றி ய  ஆ ய் வு க ம ள யு ம 
ஒருஙகிமணபபதாகவ்வ இருக்கிறது. இத்தமகய 
ப ரி ம ா ண ங க ள  ் ப ரு ம ப ா லு ம 
மாற்றுக்கருத்துகளுக்குள ் தளி்வாக இருக்கின்றன.     

கடைந்த காலத்திய இரு துரு்வ இந்து-முஸ்லீம 
என்ற கருத்தாக்கம காலனித்து்வ காலனிய 
காலகடடைத்தில பர்வலாக இருந்தமதக் கருத்தில 
்காண்டு பாரக்கும வபாது, காலனித்து்வத்திற்குப 
பிந்மதய அரசு மத வதசிய்வாதத்மதப 
பலலாண்டுகளாகத் ்தாடைரந்து இறுகப பற்றிக் 
்காண்டிருபபது தவிரக்க முடியாதது என்று 
நீஙகள கருதுகிறீரகளா?   

இலமல. அது தவிரக்கவ்வ முடியாதது என்று 
நான் கருதவிலமல. அமத நாம எதிரபாரத்திருக்க 
வ்வண்டும என்வற நான் நிமனக்கிவறன். இந்தியா 
குறித்த காலனித்து்வ புரிதலின் அடிபபமடையிலான 
இ ரு  ந ா டு க ள  வ க ா ட ப ா டு  எ ன் ற 
் க ா ள ம க யி லி ரு ந் து  வ ந ர டி ய ா ன 
கருத்தாக்கமாகவ்வ இந்து வதசிய்வாதம ்்வளி 
்வந்திருக்கிறது. அது எதற்காக என்பதற்கான 
்தாடைரமபக் காடடியிருக்க வ்வண்டும. 

இந்துத்து்வா என்பது கடைந்த காலஙகளில 
து்வஙகி இன்றளவிற்கும பலர ்வாதிடடு 
்வரு்வமதப  வப ால  இந்து  மதத்மதக் 
கு றி க் க வி லமல .  அம்வயி ரண்டி ற் கு ம 
இமடையிலான வ்வறுபாடமடை விளஙகிக் ் காளள 
நமக்கு மாற்றுக்கருத்துகள வதம்வபபடுகின்றன. 
சுதந்திரத்திற்குப பிறகு உரு்வான புதிய நாடுகள, 
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சுதந்திரத்துடைன் ்வந்த அடிபபமடை ்வரலாற்று 
மாற்றத்மத புரிந்து ் காளளவிலமல என்பமதயும 
நாம கருத்தில ்காளள வ்வண்டும.   

அரசியலமமபபில ் பாதிந்துளள குடிமக்கள 
உரிமமகள, அரசின் கடைமமகமள உளளடைக்கிய 
வதசிய அரசு வதான்றியமதவய நான் இஙவக 
குறிபபிடுகிவறன். ்பருமபான்மம மதத்மத்ச 
வசரந்த்வரகளுக்கு முன்னுரிமம தருகின்ற, 
தஙகளுமடைய ்சல்வம, அந்தஸ்தின் மூலம 
குடியுரிமம குறித்த உரிமமகமள உறுதிபபடுத்திக் 
்காளள முடிந்த்வரகளுக்கு முன்னுரிமம 
அளிக்கின்ற நாடமடை வநாக்கி நாம இபவபாது 
நகரந்து ்காண்டிருக்கிவறாம. ஏற்கனவ்வ 
அஙவகதான் நாம இருக்கிவறாம என்றும சிலர 
கூறு்வாரகள. எனவ்வ ஒரு கடடைத்தில நமமிடைம 
்வ ந் து  வ ச ர ந் தி ரு ப ப ம ்வ  மு ன் வ ப 
கணிக்கத்தக்கம்வயாகவ்வ இருந்திருக்கின்றன.  

எனது பதின்ம ்வயதின் இறுதிக் கடடைத்தில, 
சுதந்திரத்திற்குப பிறகு இந்திய சமூகம சுதந்திர 
வதசமாக எடுக்கப வபாகும ்வடி்வம குறித்து 
மிகுந்த ஆர்வத்துடைன்  நடைத்தபபடடை 
வி்வாதஙகமள நான் நிமனவில ம்வத்திருக்கிவறன். 
சமூக சமத்து்வம, அமன்வரும ்வறுமமயிலிருந்து 
விடுபடு்வது குறித்த பாரம்வயாகவ்வ அந்த 
வி்வாதஙகள இருந்தன. நாம அந்த இலக்கிலிருந்து 
இன்னும ் ்வகு ் தாமலவிவலவய இருக்கிவறாம.  

உயரநிமலயில இருந்த முஸ்லீமகள உளளிடடு 
இமடைக்கால ்வடைஇந்தியாவில கிருஷ்ண பக்தி 
எழு்சசி ஏன் ஏற்படடைது என்பது வபான்ற கடைந்த 
காலம குறித்த சில ்்வளிபபமடையான 
வகளவிகமள நீஙகள குறிபபிடடிருக்கிறீரகள.  
இது எந்த அளவுக்கு நமக்கு இன்று முக்கியம 
என்று நிமனக்கிறீரகள? இதமன நன்கு புரிந்து 
்காள்வது - குறிபபாக அமடையாளஙகமளப 
பயன்படுத்தி கடைந்த காலத்மத நாம எவ்்வாறு 
புரிந்து ் காளளப வபாகிவறாம? புரிந்து ் காளள 
வ்வண்டும? என்பது பற்றி - நமக்கு என்ன 
்சாலலித் தரும என்று நீஙகள கருதுகிறீரகள?   

நிகழகாலத்மதக் கடைந்த காலத்தின் மீது 
திணிக்கக் கூடைாது என்பமத நாம கற்றுக் 
்காளள வ்வண்டும. அத்துடைன் கடைந்த காலம 

தன்மனப பலவ்வறு கால கடடைஙகளில எவ்்வாறு 
பாரத்துக் ்காண்டைது என்பமதயும நாம 
அமடையாளம காண வ்வண்டும. நான் ஓர 
எடுத்துக்காடமடை இஙவக தருகிவறன் . 
மிகப்பரிய இமடைக்கால்ச சமுதாயத்மதப 
பற்றிப வபசும வபாது, முஸ்லீமகள இமத்ச 
்சய்தாரகள, இந்துக்கள இமத்ச ்சய்தாரகள 
என்று ்பாதுமமபபடுத்தலகமள்ச ்சய்து, 
அதன் மூலம முஸ்லீமகள, இந்துக்கள குறித்த 
சில தீரமானமான முடிவுகளுக்கு நாம ்வந்து 
வசரகிவறாம.   

சமூகஙகமள அமடையாளபபடுத்து்வதில நமது 
மூதாமதயரகள நமமம விடை மிகவும துலலியமாக 
இருந்தனர .  ய்வனரகள ,  ்ஷாக ா க் கள , 
துருஷ்காக்கள, சூபிக்கள வபான்ற்வரகளின் 
்வாழக்மக முமறகமள மனதில ்காண்டு 
அ்வரகமளப பற்றி குறிபபிடும வ்வமளயில சில 
சமயஙகளில மடடுவம  மிகக் குமற்வாகவ்வ 
அ்வரகமள முஸ்லீமகள என்று மூதாமதயரகள 
குறிபபிடடைனர. அவதவபான்று மச்வரகள, 
ம்வண்வரகள, ்ஷக்தாக்கள, நாத்திகரகள என்று 
குறிபபிடடை வபாது, அவதவபான்ற குறியீடுகமள 
மனதில ம்வத்து அ்வரகமள இந்துக்கள என்று 
மூதாமதயரகள குறிபபிடைவிலமல. இந்து என்ற 
்வாரத்மத மிகவும தாமதமாகவ்வ பயன்பாடடுக்கு 
்வந்ததும காரணமாக இருக்கலாம.   

்பரிய கடைமமபபிற்குள உளள சமூகஙகள 
பலவ்வறு ்வழிகளில ் சயலபடுகின்றன என்பமத 
நாம புரிந்து ் காளள வ்வண்டும. மக்கமள நாம 
எவ்்வாறு புரிந்து்காளகிவறாம என்பமத அந்தப 
பன்முகத்தன்மமதான் ்்வளி்சசம வபாடடுக் 
காடடுகிறது. முஸ்லீமகள அமன்வருவம கிருஷ்ண 
பக்தரகளாக மாறி விடைவிலமல. ஒரு சிலர 
மடடுவம ம ாறியிருந்தனர .  அவ்்வாறு 
மாறிய்வரகளில சிலர உயர இடைத்தில 
இருந்த்வரகளாகவும, மற்ற்வரகள தாழந்த 
சாதியினராகவும இருந்தனர .  மரபு்வழி 
நமடைமுமறயின் மீது மாற்றுக் கருத்து 
்காண்டிருந்த்வரகள  பிராமணரகளிடைமிருந்து 
மடடுமலலாது முலலாக்கள, காஜிகளிடைமிருந்தும 
விலகி இருந்தாரகள என்பமத நான் இஙவக 
குறிபபிடடு்ச ்சாலகிவறன்.   
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அத்தமகய கிருஷ்ண பக்தரகளின் கவிமதகள 
இந்துஸ்தானி கிளாசிக்கல ்சவ்வியல இமசத் 
் த ா கு ப பி ன்  ஒ ரு ப கு தி ய ா க  இ ன் று 
பாடைபபடுமவபாது, மிக்ச சிலவர அதன் 
பரிமாணத்மதயும, சமகால நுணுக்கஙகமளயும 
அறிந்திருக்கிறாரகள. அம்வ குறித்து நாம 
வபசு்வதிலமல. மிக்ச சிறிய அளவிவல இருந்த 
வபாதிலும எழு்சசியின் ஒரு பகுதியாக அ்வரகள 
இருந்தது, எழு்சசிமயக் காடடிலும அதிகமான 
ஏவதா்்வான்று மதத்தில இருந்தமதயும, அது 
சமூகத்மதப பலவ்வறு ்வழிகளில எவ்்வாறு 
பாதித்தது என்பமத நாம கண்டைறிய வ்வண்டும 
என்பமதவய உணரத்துகின்றது. 

உஙகள புத்தகத்மத ்வாசித்தவபாது இன்மறய 
ஆளும ்பருமபான்மம அரசு தம எதிரிகமள 
(லிபரலகள, தாராள்வாத வமலதடடு மக்கள, 
வமற்கத்திய சக்திகள, இஸ்லாம) எந்த அளவுக்குக் 
கடைந்த காலக் கருத்து மாறுபாடுகளின் 
இலக்கணத்மதக் மகயாண்டு எதிரக்கிறது 
என்பமதயும வமாடிமய எபபடி ஒரு முற்றும 
துறந்த்வராக உயரத்திப பிடிக்கிறது என்பமதயும 
உணரமுடிந்தது. அமனத்மதயும நிராகரித்திருக்கும 
துறவியாக வமாடிமயக் கருதுகின்ற இந்திய 
ஆளும ் பருமபான்மம, கற்பமனயாக அலலது 
வ்வறு ்வமகயில தாராள்வாத வமலதடடு மக்கள, 
சூழநிமலயரசு, வமற்கத்திய சக்திகள, இஸ்லாம 
என்று பலமரயும தஙகளுமடைய எதிரிகளாகக் 
கருது்வவதாடு, கடைந்த காலத்தில மாற்றுக்கருத்து 
குறித்து இருந்த இலக்கணத்மத எந்த அளவிற்குப 
பயன்படுத்திக் ்காண்டைது என்பவத இந்தப 
புத்தகத்மதப படிக்கும வபாது எனக்குள 
வதான்றியது. நீஙகள சுடடிக்காடடும அவத 
இந்தியப ்பாதுமக்களிமடைவய  மரமப 
்வலதுசாரிகள பயன்படுத்திக்்காள்வதாக 
நிமனக்கிறீரகளா?

அபபடி இருபபதாக நீஙகள கண்டை அந்தப 
ப ா ர ம ப ரி ய த் ம த  ்வ ல து ச ா ரி க ள 
ப யன்படு த்துகின்றன ர  என்று  நீ ங கள 
கருதுகிறீரகளா?  

இலமல. நான் குறிபபிடும விதத்தில அந்தப 
பாரமபரியத்தின் பரிமாணஙகமள ்வலதுசாரிகள 
அறிந்திருபபதாக நான் நிமனக்கவிலமல. எனவ்வ 

அமத அ்வரகள பயன்படுத்த முயன்றதாகக் 
க ரு த வி ல ம ல .  இ ன் ம ற க் கு  ந ன் கு 
்வமரயறுக்கபபடடை மத்சசாரபற்ற ்வலதுசாரி 
அமமபபு  இ ந்தியப  ் ப ாது்வ ா ழவில 
காணபபடைவிலமல. மதமசாரந்த ்வலதுசாரிகளாக 
இருக்கின்ற, ்பருமபாலும இந்துத்து்வாம்வ 
ஆதரிபப்வரகள நான் குறிபபிடுகின்ற துறவு 
நிமலக்கு்ச சற்றும ்பாருந்தாத்வரகளாகவ்வ 
இருக்கின்றனர. அமத துறவுக் ்காளமகயுடைன் 
குழபபிக் ் காளளவ்வ அ்வரகள முமனகிறாரகள. 
அம்வ இரண்டிற்கும இமடையில உளள 
வ்வறுபாடமடைக் காடடுகின்ற ்வமகயிவலவய 
என்னுமடைய புத்தகத்தில நான் வி்வாதஙகமள 
முன்ம்வத்திருக்கிவறன்.     
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மற்ற எ்வற்மறயுமவிடை அரசியல கடசிகளில 
உறுபபினரகளாக இருக்கின்ற வயாகிகள, 
சாதுக்கள வபான்ற்வரகளுமடைய அரசியல 
கடசிக்கான ்சயலபாடுகளிவலவய மக்களின் 
க்வனம ்சலுத்தபபடு்வதால, துற்வறத்திற்கான 
அமடையாளஙகமள அரசியலுடைன் அடிக்கடி 
இமணக்கின்ற அ்வரகளுமடைய அரசியல பஙகு 
மு க் கி ய ம ா ன த ா கி  விடு கி ற து .  இ ந் து 
அமமபபுகளின் தமல்வரகளிடைம உளள அரசியல 
என்பது துறவிகளுக்கான பாரமபரியத்திற்கு 
அ ப ப ா ற் ப ட டை த ா க வ ்வ  இ ரு க் கி ற து .      
அமனத்மதயும துறந்த ஒரு்வர தன்மன்ச 
சமுதாயத்திற்கு ்்வளியில அலலது அதன் 
எலமலக்வகாடடிவலவய நிறுத்திக் ்காளள 
வ்வண்டும. ஆனால அந்த அமமபபுகமள்ச 
சாரந்த எ்வரும அவ்்வாறு ்சய்்வதிலமல 
அலலது அவ்்வாறு ்சய்்வமதக் கருத்தில கூடைக் 
்காள்வதிலமல. தீவிரமான சமூகப பாத்திரத்மத 
்வகிக்கும வபாது , ஏற்றுக்்காளளபபடை 
வ்வண்டியது அ்வருமடைய தாரமீக அதிகாரவம 
தவிர, அரசியல அலலது நிர்வாக அதிகாரம 
அலல. துறவிக்கான அந்த தாரமீக அதிகாரம 
காந்தியிடைம இருந்ததாவலவய, அ்வர ஏற்றுக் 
்காண்டிருந்த மாற்றுக்கருத்துகள ்சயலதிறன் 
்காண்டைம்வயாக இருந்தன.     

சகிபபுத்தன்மமமயக் குறிக்கின்ற ்வமகயில 
இந்தியரகள அமன்வரின் சமத்து்வத்மத ஏற்றுக் 
்க ாள்வதில உறுதியற்ற்வ ர கள ா கவும , 
மாற்றுக்கருத்துகள ் காண்டை்வரகளுக்கு எதிராக 
நிகழத்தபபடும ்வன்முமறயிலிருந்து விலகி்ச 
்சலலாத்வரகளாகவும இருக்கின்ற ்வலதுசாரிகள 
நான் குறிபபிடுகின்ற பாரமபரியத்மதப 
பின்பற்று்வதிலமல. நான் குறிபபிடடுளள 
மாற்றுக்கருத்து என்ற பாரமபரியத்தில 
‘மற்ற்வரகள’ என்று கருதபபடுப்வரகமள்ச 
சுடடுக் ் காலல வ்வண்டும என்று எ்வ்ராரு்வரும 
வகார மாடடைாரகள. 

இ ந் தி ய ா ம ்வ ப  ் ப ா று த் த ்வ ம ர , 
மாற்றுக்கருத்துகள மிகவும அரிதாகவ்வ 
கல்வரமாக மாறியுளளன என்பமத நீஙகள 
சுடடிக் காடடியுளளீரகள. அது ஏன் என்று 
நீஙகள அபபடி கருதுகிறீரகள? அது  குடியுரிமம 
சடடைத் திருத்தத்திற்கு திரண்டை அளவுக்கு 
பணமதிபபு நீக்க நடைடி்வடிக்மகக்கு   எதிரபபுகள 
ஏன் திரளவிலமல என்பமதயும இது நமக்கு்ச 
்சாலகிறதா?

எதிரான வபாராடடைஙகளுக்கு எதிரவிமனயாக 
இருந்த ்பரிய அளவிலான கல்வரஙகமள 
பணமதிபபு நீக்கத்தின் வபாது நமமால காண 
முடியவிலமல என்பமத நமக்கு்ச ் சாலகின்றதா?  

இந்தக் வகளவிக்கு ்பாருத்தமாகத் 
வதான்றுகின்ற பதிலகமள மடடுவம என்னால 
கூற முடியும. அடிபபமடையில மக்கள்தாமக 
குமற்வாக இருந்து, வ்வறு நிலம இருபபதால 
கல்வரம ் சய்்வமத விடை, அந்த அரசாஙகத்தின் 
அதிகார எலமலக்கு ்்வளிவய அருகில உளள 
பகுதிக்கு குடி்பயரந்து ்சன்று விடு்வதில 
பிர்சசமன குமற்வாக இருக்கும என்று ஒருவ்வமள 
கருதபபடடிருக்கலாம. முந்மதய காலம 
குடியான்வரகளுக்கும, அரசாஙகத்திற்கும 
இமடையில மிகக் குமற்வான்வரகவள இருந்த 
காலமாக இருந்தது. இமடைக்காலத்தில அது 
மாறியிருபபதாகவ்வ வதான்றுகிறது. அவத 
தரக்கத்தின் அடிபபமடையில பாரக்கும வபாது, 
அதிக மக்கள்தாமக குடியான்வரகளுக்கு 
மிகுந்த அழுத்தத்மதக் ்காடுக்கும. இமடையில 
அ தி க  எ ண் ணி க் ம க யி ல ா ன ்வ ர க ள 
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இருந்திருபபாரகள. வமலும ்வளமான நிலத்தில 
அதி க  ஆ க் கி ர மி ப பு  இரு ந் தி ரு க் கு ம . 
்பருமபாலான சந்தரபபஙகளில குடியான்வரகள 
உண்மமயில இடைம்பயரந்தாரகளா, அலலது 
இடைம ் ப ய ர ்வ ம த  அ ்ச சு று த் த ல ா க ப 
பயன்படுத்தினாரகளா என்பது ்தரியவிலமல 
எ ன்று  எனது  ச க  ஊழிய ர  ஒ ரு ்வ ர 
வகளவி்யழுபபினார. குடியான்வரகளிடைமும, 
சில வநரஙகளில நகரபபுற மகவிமனஞரகளிடைமும 
இருந்த அதிருபதி குறித்து அவ்்வபவபாது 
குறிபபிடைபபடடுளளது.   

அதிருபதி அவ்்வபவபாது தன்னி்சமசயான 
சீற்றஙகளுக்கான ்வழிமய ்வகுத்துத் தருகிறது. 
ஆனால அமமபபு, தமலமம, நிதி, ்வன்முமறமயப 
பயன்படுத்து்வதற்குத் தயாராக இருக்கின்ற நிமல 
வபான்றம்வ அந்த்ச சீற்றஙகள கல்வரமாக 
மாறு்வதற்குத் வதம்வபபடுகின்றன. சமூக, 
்பாருளாதார சமத்து்வத்திற்கான மாறான 
அமமபமபப ப ரபபு்வது கல்வரத்மத 
ஊக்குவிக்கும சக்தியாக இருக்கும. இஙகிலாந்தில 
நமடை்பற்ற குடியான்வரகள வபாராடடைம 
வபான்ற ்வரலாற்று நிகழவுகளில ஆரமப 
உ ம ர ய ா டை லு க் க ா ன  வ க ா ரி க் ம க 
புறக்கணிக்கபபடடைது. விமள்வாக அந்தப 
வ ப ா ர ாடடைம  க ல்வ ர ம ா க  ம ா று்வது 
ஊக்குவிக்கபபடடைது. இந்தியாவில பணமதிபபு 
நீக்கம குறித்த சமீபத்திய எதிரபபு ்்வறுமவன 
அதிருபதி என்ற அளவிவலவய நின்று விடடைது.  

கடைந்த காலத்தில இந்தியாவில இருந்த 
மாற்றுக்கருத்துகள குறித்த நமது புரிதலில 
அடிக்கடி எதிர்காளகின்ற  த்வறான 
கண்வணாடடைம என்று நீஙகள எமதக் 
கருதுகிறீரகள?

எனது தமலமுமற ்வரலாற்றாசிரியரகள 
குறிபபாக இரண்டு வபாக்குகளுக்கு எதிராக்ச 
் ச யல ா ற் ற வ்வண்டிய  நி ர ப ந் த த்து க்கு 
ஆளாகியிருக்கிறாரகள. இந்த இரண்டும கடைந்த 
சி ல  ஆ ண் டு க ளி ல  மீ ண் டு ம 
தமலதூக்கியிருக்கின்றன. முதலா்வது, இந்திய 
்வரலாற்மறப ்பருமபான்மம சமூகத்தின் 
்வரலாறாக மாற்ற வ்வண்டும என்று ்வலியுறுத்தும 
வபாக்கு. இரண்டைா்வது, ்வரலாற்றாய்வில 

பலவ்வறு ஆதாரஙகளில இருந்து புதிய தக்வலகள 
மற்றும வி்வரஙகமள்ச வசகரிபபமதயும, 
பகுபப ாய்விற்க ான புதிய முமறகமள 
இமணபபமதயும எதிரபபது.

இரண்டு வி்ஷயஙகள எனது தமலமுமற 
்வ ர ல ா ற் ற ா சி ரி ய ர க ள  எ தி ர ் க ா ள ள 
முயன்றம்வயாக, கடைந்த சில ஆண்டுகளில 
புத்துயிர ்பற்றிருபபம்வயாக இருபபமத ஒரு 
்வரலாற்றாசிரியராக என்னால கூற முடியும. 
ஒன்று ்பருமபாலும இந்திய ்வரலாற்மறப 
்பருமபான்மம சமூகத்தின் ்வரலாறாக மாற்ற 
வ்வண்டும என்ற ்வலியுறுத்தல; இரண்டைா்வதாக 
்வரலாற்றாய்வில பலவ்வறு ஆதாரஙகளில 
இருந்து புதிய தக்வலகள மற்றும வி்வரஙகமள்ச 
வசகரிபபமதயும, பகுபபாய்விற்கான புதிய 
முமறகமள இமணபபமதயும ்தாடைரந்து 
நீக்கு்வது.  ்வரலாறு குறித்த தீவிர ஆய்வுகளுக்குத் 
வதம்வபபடுகின்ற அறிவுசார வதம்வகள விலக்கி 
ம்வக்கபபடு்வதால, ்வரலாறு நி்சசயமற்ற 
கமதகளாகி விடுகிறது. எடுத்துக்காடடைாக்ச 
்சால்வ்தன்றால, நிரூபிக்கும ்வமகயிலான 
எந்த்்வாரு விளக்கத்மதயும த ர ாமல 
முஸ்லீமகளுக்கும, இந்துக்களுக்கும இமடையிலான 
மதவிவராதத்தின் அடிபபமடையிவலவய 
இமடைக்கால ்வரலாற்றின் ்பருமபாலான 
நிகழவுகள விளக்கபபடடுளளன.    

ஆக காலனித்து்வ ஆடசியின் கமடைசி 
கடடைத்தில வகளவி எழுபபத் ்தாடைஙகி, 
புறந்தளளிய இந்திய ்வரலாறு குறித்த காலனித்து்வ 
விளக்கத்திற்வக  ந ாம  மீண்டும ்வந்து 
வசரந்திருக்கிவறாம. தற்வபாது ்பாது்வாக 
ஊக்குவிக்கபபடடு ்வரும  அறிவுசாரதன்மமக்கு 
எதிர ான தன்மமயானது வகளவிகமள 
எழுபபு்வமதப பலவீனபபடுத்து்வவதாடு, நமமம்ச 
சிந்தமன எதுவுமற்ற்வரகளாக்கி விடு்வதிவலவய 
முடியும. கடைந்த ஐமபதாண்டுகளில பலவிதமான 
பு தி ய  சி ந் த ம ன  மு ம ற க ள  மூ ல ம 
்வரலாற்றாசிரியரகள ்வழஙகியுளள ்வளமான, 
மாறுபடடை, சிக்கலான, அதிநவீன விளக்கஙகமள 
அறி்வாரந்த முமறயில வபணிப பராமரிக்க 
வ்வண்டிய அ்வசியம இபவபாது ஏற்படடுளளது. 
வமலும இவ்்வாறான விளக்கம ்வரலாறு குறித்த 
எழுத்துக்களுடைன் மடடும நின்று விடைவிலமல. 
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மற்ற நாடுகளில இதுவபான்ற சூழநிமலகளில 
என்ன நடைந்தது என்பமத நாம அமன்வரும 
நன்கு அறிந்திருக்கிவறாம.    

உஙகளுமடைய புத்தகத்மத ்வாசித்த பிறகு 
இந்த வி்ஷயம குறித்து ஆர்வம ்காளகின்ற 
ஒரு்வருக்கு நீஙகள பரிந்துமரக்கக்கூடிய மூன்று 
புத்தகஙகள எம்வயாக இருக்கும?

மூன்று புத்தகஙகள என்பது மிகவும குமறவு. 
உபநிடைதஙகள, சாக்ரடீஸிடைமிருந்து ்தாடைஙகி 
அஙகிருந்து நிமறய ்வாசிக்கவ்வண்டியிருக்கிறது. 
்தாடைரந்து ்வாசிபபதற்கான புத்தகஙகமள நான் 
அ்வரகளுக்குப பரிந்துமரக்க விருமபுகிவறன். 
ஆனால ்வரலாற்றில நாம பயணிக்கும வபாது, 
இ்வற்றில எந்த புத்தகஙகள அலலது எந்த 
சிந்தமனயாளரகள மாற்றுக்கருத்துக்கமளத் 
்தளி்வாக ்்வளிபபடுத்துகின்ற வகளவிகமளக் 
வகடபதில க்வனம ் சலுத்தியுளளனர என்பமத 
அறிந்து ்காள்வது மடடுவம வபாதுமானதாக 
இருக்கும என்று நான் நிமனக்கவிலமல. 
்்வளிபபமடையாகவும,  மமறமுகமாகவும 
ப ல வ ்வ று  நூ ல க ளி ல  அ து 
்்வளிபபடுத்தபபடடுளளது. என்னுமடைய 
புத்தகத்தின் ஒவ்்்வாரு பகுதியிலும, அதவனாடு 
்தாடைரபுமடைய நான் கலந்தாவலாசித்த 
்பருமபாலான பமடைபபுகளின் படடியமல 
இமணத்திருக்கிவறன். மாற்றுக்கருத்துகள 

எவ்்வாறு உரு்வாகின்றன என்பமதயும, அம்வ 
ஏன் உலகின் பல பகுதிகளிலும சமகால 
சிந்தமனகள, ்சயலபாடுகளுக்கான மமயமாக 
இருக்கின்றன என்பமதயும புரிந்து ்காள்வது 
மிகவும முக்கியம. அமதப புரிந்து்காளளும 
்வமகயில இருக்கின்ற, இந்த வி்ஷயத்மத 
வித்தியாசமாக அணுகுகின்ற, தன்னுமடைய 
்சாந்த ்வழியில நமமம்ச சிந்திக்கத் தூண்டுகின்ற 
பலவ்வறு புத்தகஙகமள என்னால பரிந்துமரக்க 
முடியும. 

எட்வரட சயீத் எழுதிய ‘Representations of 
the Intellectual’ என்ற புத்தகத்திலிருந்து 
்வாசிபமபத் ்தாடைஙகலாம. ஆனாலும அந்தப 
புத்தகத்மத மாற்றுக் கருத்துக்களின் இருபமப 
விளக்கு்வதற்காகப பரிந்துமரக்கவிலமல 
என்பமதயும வசரத்வத நான் ்சாலல 
விருமபுகிவறன். அந்தப புத்தகம இன்மறக்கு 
நாம நன்கு அறிந்து ம்வத்துளள மரமப 
பர்வலாக உளளடைக்கியதாக இருந்தாலும, 
அதனுடைன் ்த ாடைரபுளள பகுதிகமள 
மடடுமலலாது  ் தாடைரபிலலாத பகுதிகமளயும 
அறிந்து ்காளள உதவு்வதாக இருக்கும.    

ைன்னா ஆ்ரண்ட எழுதியுளள ‘The Ori-
gins of Totalitarianism’ குறிபபாக நாஜி 
்ஜரமனி, வசாவியத் ரஷ்யா என்ற இரண்டு 
சமூகஙகளில ம ா ற்றுக்கருத்துகள ஏன் 
அனுமதிக்கபபடைவிலமல என்பது குறித்து 
அலசுகிறது. பலவ்வறு ்சயலபாடுகளுடைன் 
மாற்றுக் கருத்மத ்்வளிபபடுத்து்வமதயும 
இமணத்து எழுதபபடடை ஆர்வத்மதத் 
தூண்டுகின்ற ்வமகயிலான பல ஆய்வுகள 

ஃபிரான்ஸ் ஃபனான், ்பரவடைாலட ப்ரக்ட, 
டைாரிவயா ஃவபா ஆகிவயாரின் எழுத்துக்களில 
இருக்கின்றன. 

https://amp.scroll.in/article/977026/inter-
view-romila-thapar-on-the-history-of-dissent-
and-how-it-shaped-hinduism-and-india  

நன்றி: ஸ்க்வரால இமணய இதழ

தமிழில: தா.சந்திரகுரு
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- ஸ்ரீதர் மணியன்

புவிப்பந்தின் எச்சரிக்கை

நூல் அறிமு்கம்

பூமி மனிதனுக்கு்ச ்சாந்தமானதலல. 
ம னி த ன் த ா ன்  பூ மி க் கு  உ ரி ய ்வ ன் . 
நாமமன்வருவம இதமன இவ்்வாறாக, த்வறாக, 
எதிரமாறாகப புரிந்து ் காண்டுளவளாம. நாம 
இ த ம ன ்ச  ச ரி ய ா ன  பு ள ளி யி ல 
ஏற்றுக்்காளளுமவபாது அது நமக்கு நிமறயத் 
தரும.. 1854ஆம ஆண்டு  சியாடடில பகுதி 
்சவ்விந்தியப பழஙகுடி இனமக்களின் 
குழுத்தமல்வர ஒரு்வர கூறிய ் சாற்கள இம்வ. 

சுற்று்சசூழலியல என்னும ்சால இன்று 
பர்வலாக அமன்வராலும உ்சசரிக்கபபடுகிறது. 
சாதாரண, எளிய மக்களுக்கும தற்வபாது அது 
குறித் த  புரி தல  உளளது  என்பதும 
குறிபபிடைத்தக்கது. உலகின் எலமலயிமன 
உளளஙமகக்குள அடைக்கி ம்வத்திருக்கும 
பன்னாடடு நிறு்வனஙகளின் உத்தி, தந்திரம, 
நுகரவுக் கலா்சசாரத்திமன ஊக்குவித்து 
புவிபபந்திற்வக அ்சசமுண்டைாக்கும ்வமகயில 
கழிவுகமள உற்பத்தி ்சய்கின்றன. ்வளரந்து 
்பாருளாதாரத்தில முன்வனற்றம 
அமடைந்துளள  ந ாடு க வள 
இ த் தம க ய  கழிவு கமள க் 
மகயாள முமறயான மனமின்றி 
மனம வபான வபாக்கில பிற 
ந ா ட டு க்  க டை ல களிலும , 
எலமலகளிலும களளத்தனமாக 
வீசி எறிகின்றன. 97 விழுக்காடு 
கடைலால சூழபபடடுளள நமது 
புவி ்வாழ மக்களுக்கான 
அடிபபமடை உணவு இவ்்வாறான 
் ப ரு ங க டை ல க ளி ரு ந் வ த 
்பறபபடுகிறது என்பதமன 
்வ ச தி ய ா க  அ ம ்வ 
மறந்துவிடுகின்றன.

சிதமபரம ரவிசந்திரன் சற்வறறக்குமறய 
இருபதிற்கும வமற்படடை தமலபபுகளில சூழல 
சீரவகடுகள பற்றிய தனது ஆதஙகத்திமன 
மடடும ்்வளிபபடுத்தாது ்நகிழியின் 
து்வக்கம  குறித்தும பல த ரவுகமள 
முன்ம்வக்கிறார. ் நகிழி என்னும ் பயருமடைய 
பிளாஸ்டிக் ஆண்டைாண்டிற்கும உயிவராடிருந்து 
மனித குலத்திற்கும, புவிபபந்திற்கும தீமம 
்சய்யக்கூடியது. இதற்கு ்நகிழி என்று 
்பயரிடைபபடடிருபபது நமகமுரண். மமக்வரா 
பீடஸ் என்று  ்வமகபபடுத் த ப படும 
நுண்்நகிழித் துகளகள எங்கஙகு, எவ்்வாறு 
அழகு சாதனப ் பாருடகளில கலக்கபபடடு, 
மனிதனுக்கும, பிற்வசரக்மகயாக ஒடடு 
்மாத்த உயிரினஙகளுக்கும மாற்வற இலலாத 
ஒரு வகடைாக உருக்்காளகிறது என்பதமன 
விரி்வாகப பதிவு ்சய்கிறார. இபபகுதி 
்வாசகமன நி்சசயம பலத்த அதிர்சசிக்கும, 
சிந்தமனக்கும உளளாக்கும.

ஓ ர  ஆண்டில  கடைலில 
்காடடைபபடும இத்தமகய 
் ந கி ழி ப  ் ப ா ரு ட களின் 
வதாராயமாக எடடு லடசம 
டைன்கள என்னும அளவு மமலக்க 
ம்வ க் கி றது .  அ ்ச ச த் திமன 
உண்டைாக்குகிறது. இன்னமும 
இறந்து வபாகாத பூமி என்ற 
பகுதி கீழக்காணும பலவ்வறு 
சடடைஙகள குறித்தும , அ்வற்றின் 
பயன்கள குறித்தும வி்வரித்து்ச 
்சலகிறது. எத்தமன சடடைஙகள 
இயற்றபபடடிருந்தாலும அம்வ 
உ ரி ய ்வ ா று  ந மடைமும ற ப 
படுத்தபபடடைாலன்றி என்ன 
பயன்?  

கனவு ்்வளியீடு 
 விமல:150
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Inter Governmental Panel on Climate Change, 
World Glacier Monitoring Services Air prevention & 
control of Pollution Act 1981, Ozone depleting & 
substance regulation & control rules 2000,  1974 
Water Prevention and control of Pollution Act. 
இவ்்வாறு சுற்று்சசூழல குறித்த உலகளாவிய 
பலவ்வறு சடடைபபிரிவுகள, அ்வற்றின் 
உடபிரிவுகள என எண்ணற்ற தரவுகமள 
உளளாரந்த ஈடுபாடடுடைன் வசகரித்து அ்வற்மற 
நூலாக்கியிருக்கிறார. நூலில உளள அமனத்து 
கடடுமரகளிலுவம இத்தமகய பலவ்வறு 
ச ட டை ப பி ரி வு க ம ள  க ட டு ம ர யி ன் 
தன்மமக்வகற்ப சிதமபரம ரவி்சசந்திரன் 
இமணத்திருக்கிறார . பூமி இன்்னாரு 
்்வளளிக்வகாள ஆகிவிடுமா ?  என்ற 
த ம ல ப பி டை ப ப ட டு ள ள  க ட டு ம ர 
குறிபபிடைத்தக்கது. பசுமம இலல ்வாயுக்கள 
குறித்தும கடடுமர உளளது. மருத்து்வக் 
கழிவுகளின் ்வமககள, அ்வற்றிமன மகயாளும 
முமற, அ்வற்மற அழிக்கும ் தாழிலநுடபஙகள 
என இம்வ பற்றியும ரவி்சசந்திரன் தனது 
கடடுமரகளில கூறுகிறார.

காலம சாடசி என்ற தமலபபிடைபபடடை 
பகுதி மிக்க சு்வாரசியமானது. அதில 
பனிபபடி்வஙகள குறித்த பல பயனுளள 
தக்வலகமள ரவி்சசந்திரன் பதிவிடடுளளார. 
உதாரணமாக, பனிபபடி்வத்தின் ்வமளயஙகள 
்வாயிலாக அ்வற்றின் ்வயதிமன அறிந்து 
்காளளுதல. ஐஸ்வகாரகள (பனிக்கடடி 
மாதிரி) எனபபடும பனிபபடைலஙகளின் 
்வழியாக குறிபபிடடை காலஙகளில நிலவிய 
்்வபபநிமல குறித்த தக்வலகள கிமடைக்கின்றன. 
ஈஸ்டைரன் டிராபிக்கலில கிமடைத்த இத்தமகய 
ஐஸ்வகாரின் ்வயது எடடு லடசம ்வருடைஙகள 
எ ன வு ம ,  இ து வ ்வ  பு வி ப ப ந் தி ன் 
மிகபபழமமயானது என்ற ்சய்தியிமனயும 
ரவி்சசந்திரன் பதி்வாக்குகிறார. வமலும, 
இ்வற்றின் மீது படிந்துளள மகரந்தத்தின் 
படிவுகளின் முலம கிழக்கு ஆபரிக்காவிலிருந்து 
்பறபபடடை மகரந்ததிற்கு ்வயது மூன்று 
இலடச ்வருடைஙகள என்று கண்டைறியபபடடுளள 
தக்வலும இடைம ்பற்றுளளது.

மற்்றாரு சு்வாரசியமான பகுதி கடைலில 
கலக்கும நீர எலலாம வீணானதலல என்ற 
கடடுமர. ஆழகடைலகளில இருக்கும உபபின் 
அடைரத்தி சமநிமலயில இருந்தால  மடடுவம 
கடைல ்வாழ உயிரினஙகளுக்குத் வதம்வயான 
உணவு கிமடைக்கும எனக்கூறுகிறது . 
ஆ ழ கடைல களில  ந மடை் பறும  ப ல 
வ்வதிவிமனகளுக்கு பல தனிமஙகள அ்வசியம. 
அ்வற்றில ஒன்று சிலிக்கான். மமழப 
்பாழிவின் ஒரு பகுதியாக நீர கடைலுக்குள 
் ச ல லு மு ன்  ப ா ம ற க ள  ம ற் று ம 
மண்துகளகமளயும கடைலில வசரக்கிறது. கடைல 
நுண்ணுயிரிகளில ஓர அஙகமாக இருக்கும 
மபடவடைாபாலன்டுகளில மடையாடடைம 
என்னும  ் ப ா ரு ள  உ ரு ்வ ா க  இது 
வதம்வபபடுகிறது. இம்வவய மீன்களின் 
முக்கிய உண்வாகிறது. இவ்்வாறு மமழநீர 
கடைலுக்குள கலபபது குமறந்தாவலா, அதன் 
அளவு மாறுபடடைவலா மீன்்வளம குமறந்து 
உணவுப  ப ற் ற ா க் கும ற  உரு்வ ா கும 
சாத்தியக்கூறுகள உண்டு. எனவ்வ, குறிபபிடடை 
அளவு மமழ நீர கடைலுக்குள ் சன்று வசர்வது 
அ்வசியமான்தான்று என்று இபபகுதியில 
அறிவியல பூர்வமான தருக்கஙகளுடைன் 
பதி்வாக்கி உளளார நூலாசிரியர. 

காலநிமலயும வ்வளாண்மம பாதிபபும, 
என்ற  கடடுமரயும  குறிபபிடைபபடை 
வ்வண்டியதாகும. இயலபான மரஙகமளத் 
தவிரத்து, அ்வற்மற அழித்து ்வணிகப 
பயிரகளான ரபபர, யூக்லிபடைஸ் வபான்ற்வற்மற 
பயிராக்கு்வதால ஏற்படு்வதால விமளயும 
வகடடிமன இபபகுதியில விளக்குகிறார. 
பர்வலாக நாடு முழுதும உண்டைாயிருக்கும 
பயிர விமள்சசலின் விழுக்காடு 20 சதவீதம 
என்ற க்வமலதரக் கூடிய தக்வலும இடைம 
் ப று கி ற து .  க ம ள ந ா சி னி க ம ள ப 
பயன்படுத்துதல ்வாயிலாக இரசாயனக் 
்காலலிகளின் பயன்பாடடிமனக் குமறத்துக் 
்காளளுதல குறித்தும இபபகுதியில 
வி்வரிக்கபபடடுளளது .  இபபகுதியில 
மரஙகமள ்வளரபபதுதான் இதற்கு சிறந்த 
தீர்வாகிறது என்பதும, ஆடைமபரமாக அரசியல 
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வநாக்கத்திற்காக விழாக்கமள நடைத்து்வதால 
மடடும பயவனதுமிலமல என்றும கூறுகிறார. 
இத்தமகய மரஙகள ்வளர்வது குறித்து 
முமறயான க்வனிபபும, கண்காணிபபும 
அ ்வ சி ய ம  எ ன் று ம  ர வி ்ச ச ந் தி ர ன் 
பதி்வாக்குகிறார. 

கால நிமல பாதிக்கும மனித ்வாழக்மக 
என்ற கடடுமர ஓர ஐமபது ்வருடைஙகள 
கழித்து நமடை்பறும நிகழவிமன கற்பமனக் 
காடசியாக்ச சித்தரிக்கிறது. இவ்்வாறு நிகழாது 
என்பதற்கான எவ்வித உத்தர்வாதமும இலமல 
என்றும அது கூறுகிறது. ஆசிரியரின் கூற்றாக 
நாம இயற்மகவயாடு விமளயாடுகிவறாம. 
அதமன நிறுத்திக் ்காளள வ்வண்டும. 
அவ்்வாறு ்சய்யத் த்வறும சூழலில 
இயற்மகயில மாற்றஙகள உரு்வாகும. அதன் 
விமளவுகமள நாம எதிர்காளளத் தயாராக 
வ்வண்டும. அது எலலா்வற்மறயும தமலகீழாக  
மாற்றிவிடும. அது நம அன்றாடை ்வாழவில 
குறுக்கிடடு பலத்த, வமாசமான, விருமபத்தகாத 
விமளவுகமள ஏற்படுத்துகிறது. 

தாயின் மடியில என்னும பகுதியுடைன் 
இந்நூல நிமற்வமடைகிறது. அக்ரிகல்சசர 
என்னும பதத்திற்கும, அக்ரி பிசினஸ் என்னும 
பதத்திற்கும இமடைவயயான வ்வறுபாடடிமன 
சிதமபரம ரவி்சசற்திரன் அழகாக, ஆழமாக 
விளக்குகிறார. ஒரு சமுதாயத்தின் ஆத்மாகவும, 
பூமியினது நாகரீகம என்று ்பாருள 
்காளளபபடடை விமளநிலஙகள பற்றிய தனது  
வ்வதமனயிமன ஆசிரியர பதி்வாக்குகிறார. 
ம னி த னு க் கு  அ ளி க் க ப ப ட டு ள ள 
ப கு த் த றி ் ்வ ன் ப து  எ த ம ன யு ம 
அழித்்தாழிபபதற்கு இலமல. எலலா 
்வளஙகமளயும காக்கும கா்வலகாரனாகவ்வ 
அ்வன்  பமடை க் க ப படடிரு க் கி ற ா ன் . 
அ்வசியத்திற்காக மடடுவம இயற்மகயிடைம 
இருந்து எடுத்துப பகிரந்து ் காளளவ்வண்டும.. 
அ்வன் தனது இக்கடைமமமய ்பாறுபபுடைன் 
நிமறவ்வற்றிடை வ்வண்டும. எதிர்வரும 
தமலமுமறக்காக இத்தமகய ்வளஙகளும, 
்வனஙகளும காபபாற்றபபடை வ்வண்டும. 
இபபகுதியில வதசபபிதா காந்தியின் இயற்மக 

குறித்த கருத்திமனயும அ்வர வமற்வகாடிடடுக் 
காடடியுளளார. 

சுற்று்சசூழல பாதுகாபபு என்பது ஒரு 
மா்பரும துமற. அது குறித்த அக்கமறயும, 
விழிபபுணரவும தனி மனிதனிடைமிருந்து 
்தாடைஙகபபடைவ்வண்டும. இதற்காக , 
்தாடைக்க நிமலயிவலவய இளம சிறாரகளிடைம 
இது குறித்துப வபசபபடுதலும, வி்வாதிக்கத் 
தூண்டுதலுமான அணுகுமுமறயிமன 
உரு்வாக்க வ்வண்டும. நி்சசயமாக அது 
வபாதிக்கபபடைக்கூடைாது. இது எதிரமமறயான 
விமளவிமன உண்டைாக்கிவிடைக்கூடும . 
மாண்வரகளிமடைவய ஆவராக்கியமான 
வி்வாதஙகமளத் தூண்டும ்வமகயிலான 
சூழலிமன  பளளி களும ,  ஆசிரி ய ப 
்பருமக்களும உரு்வாக்கலாம. ்வளரும 
தமலமுமற இது குறித்த பிரக்மஞயுடைன் 
உரு்வாகிடை இது ்வழிவகாலும.

விழித்திறன் மாற்றுத் திறனாளியான 
நூலாசிரியர பல மமலயாள பமடைபபுகமள 
்மாழியாக்கம ் சய்துளளார. ஏறத்தாழ எடடு 
்மாழி்பயரபபுகமள்ச ்சய்துளளார. 
இ்வற்மற புதுபபுனல ்்வளியிடடுளளது. 
உளளூர பரவமஸ்்வர அய்யர விருதிமன இ்வர 
்பற்றுளளது குறிபபிடைத்தக்கது. ் பாருளீடடும 
்வணிக வநாக்கவமதுமின்றி இத்தமகய 
பமடைபபுகமள எழுதும பமடைபபாளிகளுக்கு 
நாம ்சய்யவ்வண்டிய மகமாறு ஒன்றுண்டு. 
அது யா்தனில பளளிகளில மாணாக்கரகளுக்கு 
இ த் த ம க ய  நூ ல க ம ள  த ன் ன ா ர ்வ 
நிறு்வனஙகளும அறிமுகபபடுத்தலாம. அது 
ஒரு  சி ற ந் த  உ த்திய ா க  அமமயும . 
பமடைபபாளிக்கும அது மனநிமறவிமன 
அளிக்கும. எ்சசரிக்மக ்சய்யும பூமி என்ற 
இக்கடடுமர நூலிமன ்காஙகுப பகுதி 
பமடைபபாளியும, முக்கிய எழுத்தாளுமமயுமான 
சுபரபாரதி மணியனின் கனவு நிறு்வனம 
பதிபபித்துளளது. இது சுபரபாரதி மணியனின் 
சுற்று்சசூழல குறித்த அ்வதானிபபிமனயும, 
அ்வரது ஈடுபாடடிமனயும ் தளி்வாக்குகிறது.. 

	 	 	 	 	 	 l
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எழுபதுக்கும் எழுபதக்தநதுக்கும் 
இக்டயில் இருக்கிறது
ஒரு கரிய பிரவ்தசம் : 
ஞாபகதக்தப்வபால அகலமாக, 
மரணதக்தப்வபால ஆழமாக.
அஙவக 
சிக்கிக்பகாண்டவர்களுக்கு 
இல்கல மீடசி.
அவர்கள் ஒன்று சிறு பிராயம் 
என்னும் பு்தர்களுக்குள் 
அகலயவவணடும் அல்லது 
இயலாகமயில் ்தகலகுப்புற 
விழவவணடும்

எழுபதுக்கும் எழுபதக்தநதுக்கும் 
இக்டயில் இருப்பவர்கள் 
இகளஞர்ககளப்வபால 
ந்டநதுபகாண்டால் 

- கக.சச்சி்தானந்தன்
்தமிழில்: ரவிக்குமார்

எழுபதுககும் 
எழுபத்தந்துககும் 
இ்ையில்

கவனமாயிருஙகள் : அவர்கள் 
இகளஞர்கள்்தான்
அவர்கள் வநசிக்கமுடியும், 
இகசக்வகற்ப ந்டனமா்ட முடியும், 
வ்தகவபயனில் ஒரு யுத்ததக்த, 
புரடசிகய ந்டத்தமுடியும். 
பசால்லப்வபானால் அவர்கள் 
பசததுப்வபானவர்களல்ல, 
பபரும்பாலான 
இகளஞர்ககளப்வபால 

எழுபதுக்கும் எழுபதக்தநதுக்கும் 
இக்டயில் இருப்வபார் 
மனக்குழப்பத்தால் பாதிக்கப்படடிருக்கலாம்: சில 
வநரம் குதிகரமீது வபாக 
விரும்பலாம்,
சிலசமயம் சமுததிரஙகளின்மீது, 
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மகலகளின்மீது பறக்க 
விகழயலாம்,
கழுகின்மீவ்தறி பாகலவனததில் 
அகலயலாம்,
அஙகு இல்லா்த ்தணணீகரத 
வ்த்டலாம்,ஆக்டயின்றி மகழயில் 
நகனயவும், யாருவம எழு்தா்த 
கவிக்தகய வாசிக்கவும் 
விரும்பலாம்.
வரலாறு அ்தன்  ்த்டதக்தத வ்தடி 
திரும்பி ந்டப்பதுவபால 
நிகனததுக்பகாள்கிற காலமும் 
உணடு, வாய்விடடு அழவும், 
அலறவும் வவணடுபமன 
உணர்வதுமுணடு. 

எழுபதுக்கும் எழுபதக்தநதுக்கும் 
இக்டயில் உள்ள ்தனிகம ஒரு 
பழுப்பு, அதிகாகலக் கனவு, 
பகழய 'ஆல்பம்'களில் இருக்கும் 
நடபு.
அவர்கள் சிரிக்கும்வபாது சூரிய 
ஒளி கிராமததின் சநதுகளில் 
ஒளிநதுபகாள்ளும்.அவர்களது 

வியர்கவ எள்ளு பூகவப்வபால 
பமன்கமயான்தாக மணக்கும், 
அவர்கள் ந்டப்பது சாவரியின் 
அவவராகணம், சந்தம் நிகறந்த
வபசசில் கமகஙகள் 
பகாடடிக்கி்டக்கும்

இகவ எல்லாவம
ஆணககளப்பற்றி மடடுவம 
இருக்கிறவ்த என நீஙகள் 
வியப்புறலாம்.
ஆமாம், எழுபதுக்கும் 
எழுபதக்தநதுக்கும் இக்டயிலான 
காலதக்தப் பபணகள் 
க்டப்பதில்கல, நம் கணகளுக்குப் 
புலப்ப்டாமல்,  
பசார்க்கதக்தப்வபால 
மணம்வீசியபடி, வ்தவக்தகளின் 
பா்தஙகளால்
அன்பபனும் வானவில்லில் 
சறுக்கிச பசல்கிறார்கள்.
அது அரளிப்பூக்களின் புன்னகக, 
ரடசிப்புக்கான ஒரு அகழப்பு. 
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 நக்டயில் வவகமின்றி
ஒவபவாரு அடிகயயும்
கவனதது்டனும், நி்தானதது்டனும் எடுதது 
கவதது,
காற்றில் அகசயும் நாணலாய்  
பமல்ல ந்டக்கிறது  
பறகவ ஒன்று.
 துறவியின் நக்டயாய்
பூக்ககளப் பார்த்த பரவசதவ்தாடு
ந்டப்பக்த நிறுததி
ந்டப்பக்த ரசிக்கிறது
புன்னகக ஏநதிய குழநக்த ஒன்று

்க்ைந்து சசல்லும் போ்த                                         

 வமக வடிவஙககளக் ககலக்கும் காற்றாய்
இழுததுச பசல்லப்படுககயில்,
திரும்பித திரும்பி பார்த்தபடி வபாகும்
குழநக்தயின் பிஞ்சுக் காலடிசசுவடுகள்
பமல்ல பமல்ல
பசன்று  வசர்கிறது
மீள முடியாது பபரியவர்கள் உலகததிற்குள்!!

- ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு
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முகளக்கத துவஙகியதிலிருநவ்த
பயிர்களின் வ்தகவககள
வகள்விகளாய் அனுப்புகிறது நிலம்
பருவததுக்வகற்ப
பதில்ககள அனுப்பி கவக்கிறான்
விவசாயி...
அறுவக்ட நாளில்
புரிநதுணர்வின்படி
்தானியஙகளின் இ்டப்பபயர்வுக்கு
இருவரும் சம்மதிக்கிறார்கள்
களம் நிகறதது
அடுக்கப்படும் மூடக்டகள்

1

்கவிலத

குதிருககுள் உறங்கும் 
குழந்்த்கள்

அஙகலாய்ப்பு்டன் முனகுகின்றன...
்தாய் வீடடிவலவய ்தஙகிவி்ட நிகனக்கும்
மகளின் மனமாய்
விகல வபசும் ்தரகனின்
்தநதிரம் அறிநது
்தானியஙகள் குகமகின்றன...
கணக்கு வழக்கு ஒழுஙகு பசய்து
உகழப்பின் லாபம்
முதிர்ந்த கதிரின் பூரிப்கப
வீப்டஙகும் பூசுகிறது...
அடுத்தடுத்த வபாகததுக்கும்
இவ்த விகளசசல் காணவவணடுபமன
பததிரப்படுததிய விக்தகள்
குதிருக்குள் குழநக்தயாய் உறஙகுகின்றன...
விக்தப்புக்கு வ்ததி குறித்த வநரததில்
வவபறான்கற பயிர் பசய்ய
கார்ப்பவரட உத்தரபவான்று
கால் முகளதது வரப்வபாகிறப்தன்றும்
கணணுக்குதப்தரியா்த கணணிகளால்
நிலம் வகளக்கப்ப்டப்வபாவ்தாகவும்
ஆராய்சசி மணி அடிக்கப்படுகிறது...
மரபு சிக்தந்தகவகளின்
வவர்ப்பிடிப்பில்
நிலம் சிக்தவ்தற்குள்
முடிபவான்கற எடடிவி்டவவணடுபமன்று
வசற்றுப்பா்தஙகள் உ்தறி
்தகல நகரம் வநாக்கி
ந்டக்கதப்தா்டஙகிவிட்டார்கள்
விவசாயிகள்...
பவற்றியு்டன் திரும்பும் நாகள
எதிர்வநாக்கும்
மக்கவளாடு மக்களாய்
மணணுக்குள்வள காததிருக்கின்றன
மணபுழுக்கள்...

சந்துரு ்கவிலத்கள்
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2

2

சபோம்்மை்களின் 
அம்மைோக்கள்

விடுமுகற நாடகளில்
இரவுமுழுக்க
காததுக்பகாணடிருக்கின்றன பபாம்கமகள்
குழநக்தகளின் விழிப்பிற்காக...
 
பள்ளி நாடகளில்
பபாம்கமகள் அழுகின்றன
குழநக்தகள்
எழுப்பப்படுவ்தற்காக....
 
குழநக்தகளின் ்தாய்கமகய
பபாம்கமகள் அறியும்..
 
ஒவபவாரு பபாம்கமக்கும்
பவவவவறு ்தாய்கள்...
 
ஆசிரியர் மீ்தான வகாபஙககள
குழநக்தகள்
பபாம்கமகளி்டம் மடடுவம
தீர்ததுக்பகாள்வ்தாய்
பாசாஙகு பசய்கின்றன..
 
பபாம்கமகளு்டன் விகளயாடும்வபாது
குழநக்தகளுக்கு
அம்மாக்கள் இரண்டாம்படசவம..
 
குழநக்தகளு்டன் வசர்நது
இகறநதுகி்டக்கும் பபாம்கமகளும்
அவவப்வபாது அம்மாக்களின்
வகாபஙகளுக்கு ஆளாகின்றன..
 
விடுமுகறக்காலஙகளில்
குழநக்தகளின் வற்புறுத்தலால்
ஆக்சிஜன் அளிக்கப்படுகிறது
பரணகளில் மூசசுததிணறும்
பபாம்கமகளுக்கு..

 விகல பகாடுதது வாஙகித ்தருவது
நாம் என்றாலும்
ககயில் வரும் வகர
பபாம்கம வரம் ்தருபவன்
கக்டக்காரன் என்வற
நம்புகின்றன குழநக்தகள்..
 
எவவளவு முயன்றாலும்
பபாம்கம பமாழி
புரிவதில்கல யாருக்கும்
குழநக்தககளத்தவிர..
 
அ்டம்பிடிதது அழும்வபாது
ஆசுவாசப்படுத்த
அம்மாக்களால் முடியா்தவபாது
பபாம்கமகள்
சமா்தானம் பசய்துவிடுகின்றன
குழநக்தககள..
 
பபாம்கமககள விடடுத்தர
குழநக்தகள் எப்வபாதும்
விரும்புவவ்தயில்கல..
குழநக்தகளுக்குள்ளான
மு்தல் உரிகமப்வபாராட்டவம
பபாம்கமகளி்டமிருநது்தான்
ப்தா்டஙகுகின்றன....
 
பபாம்கமகளின் ்தரம்பற்றி
பபாம்கமகளின் விகலபற்றி
குழநக்தகள் கவகலப்படுவதில்கல..
ஏகழக்குழநக்தயின்
ககயிலிருக்கும் பபாம்கமபயன்றாலும்
வசதிபக்டத்த குழநக்தகய
எளிதில் கவர்நதுவிடுகிறது...
 
எல்லா பபாம்கமககளயும்
குழநக்தகள் விரும்புகின்றன
எல்லாக் குழநக்தககளயும்
பபாம்கமகள் விரும்புகின்றன...
ஆனால்.........
ஏகழகளின் கனகவப்வபாலவவ
அவர்கள் குழநக்தகளி்டமும்
எப்வபாதும் இருக்கின்றன
உக்டநதுவபான பபாம்கமகள்...
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ஊற்பறடுதது
நதியு்டன் கலநதுவி்ட
பகழய சந்தர்ப்பபமான்று
மீணடும் வநதுவி்டா்தா என்று
மகலயுசசிகள்
வானதக்த வநாக்குகின்றன...
நன்னீரு்டன் நகனநது புரள
நாபளான்று வாய்க்கா்தா என
வறண்ட படுககககள வநாக்கி
க்டலின் கணகள்
அகலயடிதது அழுகின்றன...
அக்டயாளமற்று
முகஞ்சிக்தந்த ப்தாழு வநாயாளியாய்
படுததுக்பகாணடிருக்கிறது
அந்த ஆறு...
குருதிவயாட்டம் வற்றி
உ்தடுகள் உலர்நது
பிரக்கஞயற்று கி்டக்கும்
வவயாதிகன்வபால்
பமல்ல மரணிததுக்பகாணடிருக்கும்
அந்த நதியிகன
உ்டல் சிக்ததது
மணற்சக்தயறுதது...
குழிகள் பறிதது எலும்புகள் துருத்த
அருஙகாடசியகததின்
பவற்றுக்கூப்டன நிறுததிய நிகலயில்
அக்த
நிரந்தரமாய் அ்டக்கம் பசய்ய
ஆகணகள் பிறநதி்ட
பசாற்ப நாடகளில்
நதியின் நடுவவ முகளதப்தழக்கூடும்
புதி்தாய் சில
கார்ப்பவரட கடடி்டஙகள்...!

5

4

வறணை �திசயோன்றின் 
அந்திமைம்

3

ஆற்று நீருக்கு எப்வபாதும்
அழுக்கு வணணதக்தவய 
தீடடுகிறாள்
சலகவதப்தாழிலாளியின்
மகள்...

முன்பபல்லாம் ்தணணீகர
சுமநது பசன்றது ஆறு
இப்வபாது 
ஆற்கறவய சுமநது பசல்கிறது
லாரிகள்...
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1968 – டிசம்பர் 25
மனி்த மாமிசததின் தீய்ந்த வாசதக்த
சுமந்தபடிவய நகர்நதுவிட்டது
ஐம்பததுபரணடு ஆணடுகள்...
.
ஆயுள் முழுக்க
ஆணக்டகள் நிலததில்
குனிநது உகழப்பதும்
கும்பிடடு நிற்பதும்
ககககளவயநதி கஞ்சி குடிப்பதுவம
வரபமன வபாதிக்கப்படடு
சுய சிந்தகன சூல்பகாள்ளா்தபடி
தீண்டாகம பபரும் பள்ளததில்
திணிக்கப்பட்டவர்கள்...
.
ஆதிக்க நிலக்கிழார்களின்
சாதியாணவத்தால் சரிக்கப்படடு
ஒழுகும் கணணீரும் ஒடுஙகிய வயிறுமாய்
சுகவயற்ற சுகமககள
சூடிக்பகாண்டவர்கள்...
 
இந்தஅப்பாவிக் கூட்டததின்
குரலுயர்ந்த நாபளான்றில்
அவர்கள் வமனிகளில்
பணகணயாதிக்கததின் தீ ப்டர்ந்தவபாது
பூடடிய அகறக்குள்  அன்று
பீறிட்ட அலறல் சத்தம்
்தஞ்கசயின் கீழ்பவணமணி கிராமம் ்தாணடி
தீய்ந்த ஓலமாய் திகசகபளஙகும்
மரணததின் வாக்டகய எழுதியது...
 
அகர வயிற்றுச கூழுக்காய்
அடுத்த வவகள குததித தின்ன
ககப்பிடி பநல்லும் மிசசமில்கல...
மூசசுததிணற உகழததும்
மூன்று வவகள உணபவன்பது
ஆயுளுக்கும் வாய்த்ததில்கல 
 
ஆணக்டகளின் தினவுக்கும் திமிருக்கும்
அவர்ககள அடிக்கவும் உரிகமயுணடு
அடிகமப் பபணககள
புணரவும் உரிகமயுணடு 

சவணமைணி ச�ருப்பு

என எழுதி கவத்தக்த எதிர்க்கமுடியாமல்
பணகணகளின் பலிபீ்டததில்
வபசசற்று கி்டந்த காலமது..

நிலததின் குழநக்தகள்
்தரிததிரததின் பு்தல்வர்களாய் -
கககய பவடடிக்பகாடு என்றால்
்தகல ்தரவும் ்தயாராய் இருக்கவவணடுபமன்பவ்த
அவர்களின் எழு்தப்ப்டா்த விதி
.
 
பஞ்ச சீலக்பகாள்கககவளா
பசுகமப்புரடசிகவளா
சு்தநதிரததின் வாசகனவயா
அவர்களின் கூகரகளுக்குள் எட்டவவயில்கல.
 
விவனாபாவின்  பூமி்தான இயக்கம்
நக்டமுகறயில் பூததுசசிரிப்ப்தாய் 
பரப்புகர பசய்்தவபாதும்
பணகணயடிகம முகறவய எஙகும்
திணகணயிட்டமர்நதிருந்தது...
 
வயிற்றுப்பசிக்கு
விக்டவ்தடும் வி்தமாய்

6
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விவசாய அகமப்புகள்
விடியலின் க்தவுககளத திறந்தது...
 
மரணததின் பகாட்டடிக்குள் அக்டநது
வாழ்கவ புக்தத்தவர்ககள மீடக
பசஙபகாடிச சஙகம்
ப்தாடடுத தூக்கத வ்தாள்பகாடுத்தது...

சாமானியர் கூட்டம்
வறுகமகய பவல்ல
சஙகமாய் இகணந்தனர்...
 
அததுக்கூலிகளின் உ்தடடில்
மு்தன்மு்தலாய் உடகாரதப்தா்டஙகியது
உரிகமயின் முழக்கம்
இருள் விலகிய நம்பிக்ககயின் பவளிசசம்
முகஙகளில் முகாமிட்டமர்ந்தது...
 
வகாரிக்ககபயான்கற
பரிசீலிக்கும்படி பணகணயி்டம்
பரிவு்டன் பகர்ந்தனர்
அறுவக்டக் கூலியில்
குததினால் கால்பகுதியாய் ககரநதுவபாகும்
அகரப்படி பநல்கல உயர்ததித ்தந்தால்
ஆயுளுக்கும் வபாதுபமன்வற
நிலம் பகாண்ட ஆணக்டகளி்டம்
நீதியின் விணணப்பம் ...
 
எதிர் திகசயிவலா.....
வகாரிக்ககளுக்பகதிராக
வகாபஙகவள உற்பததியானது
பணகணயாதிக்க ஆணவம்
அடிகமக்குரலுக்பகதிராய்
ஆவவசமாய் கிளர்ந்தது...
 
உருவிய வாளு்டன்
உக்கிரமக்டந்தது சாதிக் பகளரவம்...
இழி சாதி நாய்களி்டம் எதிர் வகள்வியா...
அக்த ்தகல நிமிர்ததி
குரலுயர்ததி  வகட்டக்தத
்தாஙகிக்பகாள்ள முடியவில்கல...
 
பணகணகளின்  அதிகாரம்
கூட்டமாய் திரண்டது...
பகாடுத்தக்த குனிநது வாஙகி
கும்பிட்ட கூட்டம் எதிர்தது குரலுயர்ததுவ்தா...?

 
எதிரில் நிற்கவவ அஞ்சிய கூட்டம்
நிமிர்நது பார்ப்ப்தா...?
 
ஆதிக்க கூட்டததின் மூகளக்குள்
அடிகமகளுக்பகதிராக
ஆலகாலம் பாயதப்தா்டஙகியது
முன்கவத்த வகாரிக்கக
ஆணக்டகளின் மூகளகய
வமலும் ஊனமாக்கியது
 
வி்டக்கூ்டாது... வி்டவவ கூ்டாது....
அகரப் படி பநல்
கூடு்தல் கூலி வகட்ட கூட்டதக்த  
பணகணயார் பக்ட
ஆயு்தஙகள் பகாணடு துரததியது...
 
வகளக்கப்பட்ட கிராமததில்
துப்பாக்கியும் பவட்டறிவாளும்
தூக்கி வருபவர்களின் முன்
என்ன பசய்துவி்ட முடியும்..
ஏதிலிகள் கூட்டம்...
 
அள்ளிய பிள்களகவளாடு
 அக்டக்கலம் வ்தடிக்
கிக்டத்த இ்டததில் பதுஙகிக்பகாள்ள
ஓடிய கூட்டம்
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அவ்தா.. ஒரு குடிகச...
ராகமயாவின் குடிகச...
்தற்காலிகமாய்  ்தற்காததுக்பகாள்ள
அசசதக்த விழுஙகிக்பகாணடு
பமாத்தமாய் அ்தற்குள் பதுஙகிக்பகாண்டது
அபகலக்கூட்டம்...
 
அந்த ஒற்கறக் குடிகசக்குள்
ஒளிநதுபகாண்டவர் மடடும்
நாற்பதது நான்கு வபர்...
அடிக்கும் அடியில்  இனி எழவவ கூ்டாது
வ்தடியகலயும் பகாகலபவறிக்கூட்டம்  
அறிநதுபகாண்டது
ஒடடுபமாத்தமாய்
ஒவர குடிகசக்குள் ஒளிநதிருப்பக்த…
 
பதுஙகிய கூட்டம் பவளிவயற முடியா்தபடி
குடிகசக் க்தகவ பவளித்தாழிடடு
வவகமாய் மூடியது
குடிகசக்குள்ளிருநது  
குகல நடுஙகும் குரல்களில்
மரணததின் அசசம்...
 
பதிபனடடு குழநக்தகள்
இறுபது பபணகள் மிசசம் ஆணகள்
சின்னக்குடிகசயில் சிக்கிக்பகாண்ட.
நாற்பதது நான்கு மனி்த உயிர்ககளயும்
்தாழிடடு அக்டதது.
அதிகாரத திமிரின் ஆததிரம் முழுக்தயும்
தீப்பந்தமாய் பகாளுததி
குடிகசயின் மீது வீசிபயறிந்தது...
 
அ்தன் பின்.
பற்றிபயறியும் குடிகசக்குள்ளிருநது
மனி்தக்குரல்களின் மரண ஓலம்...
 
பநருப்பின் நாவுகள்  உயர உயர
எரியும் குடிகசக்கு பவளிவய நின்று
கீழ்சசாதித திமிகர அ்டக்கி விட்ட்தாய்
ஆணவதது்டன் ஆணக்டகள் கூட்டம்
ரசிதது மகிழ்ந்தது...
 
 
ஒவபவாரு உ்டலாய் ஒடிநது விழ
ஒவபவாரு உயிராய் சுருணடு மடிய
குடிகசக்குள்ளிருநது

பவடிக்கும் மூஙகிலு்டன்
வ்தகஙகள் பவடிதது ஓகசகளின்றி
கருகி அ்டஙகுகிறது...
 
கீழ்பவணமணி கிராமததின் காற்று அன்று
்தன் வமனிபயஙகும்
கருகிய பிணஙகளின் தீய்ந்த வாசதக்த
வ்தசததின் முகததில் வீசியடித்தது.
 
அதிகாரதக்த நிறுவிவிட்ட நிகறவில்
கருகிய புகக நடுவில்
கம்பீரமாய் ந்டநது பசன்றது
ஆணக்டகள் கூட்டம்...
 
1968 ல் அரஙவகறிய அந்த
பசகசப்படுபகாகலக்பகதிராக
ஐநது ஆணடுகள் ஆ்டப்பட்ட வழக்கின் முடிவில்
உலகம் வியக்கும் உன்ன்தத தீர்ப்பபான்று
எழு்தப்பட்டது.
 
அதிகாரததின் எதிவர
அகரப்படி பநல் கூடு்தலாய் வகட்ட்தற்கு
குழநக்தககளயும் பபணககளயும்
குடிகசக்குள் அக்டதது
பகாளுததிக்பகான்ற்தாய்
குற்றம் சாட்டப்பட்ட
நூற்றியாறு வபகரயும்
குற்றமற்றவர்கள் என்று
நீதியின் துலாக்வகால்
பணகணயார்கள் பக்கவம
பலமாய் சாய்க்கப்பட்டது...
 
உகழப்புக்கூலிக்கான உரிகம முழக்கம்
பவறும் சாதி வமா்தலாய்ச
சாயம் பூசப்பட்டது...
நீதி பீ்டம் ்தனது தீர்ப்பில்
அடுத்த்தாய் ஒன்கறயும் அறிவித்தது
அது...
அதிக நிலஙககளயும்
அதிக பசாததுக்ககளயும் கவததிருக்கும்
பபரிய மனி்தர்கள்
இந்தக் பகாகலககளச பசய்திருக்க
வாய்ப்பில்கலபயன்று...
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பி. மதியழகன் கவிதைகள்
முன்பு வபாலில்கல இப்பபாழுது நான்
இயற்கக பவளிகளிவலா
சூழல் நிகழ்வுகளிவலா
ப்தாகலக்காடசி திகரப்ப்டஙகளிவலா
காடசிப் ப்டலஙகளில்
உணர்சசி வமலி்ட
கணணீர் உகுக்கச பசய்கின்றன.
எமது வ்தாழர்கள் பசால்வார்கள்
இரக்கவமா...
அனு்தாபவமா...
அநீதி, பகாடுகமகள் கணடு
இளகவலா
கணணீர்க்கான்தல்ல..!
பவகுணப்டழு்தலுக்கும்
வபாராட்டததுக்குமானப்தன்று.
என் வயப்தாத்தவர்களும்
என் பிள்களகளும் பசால்கிறார்கள்
மூப்பபாரு காரணமாய்.
ஆம்...
எதுவாக இருப்பினும்
உறவுகளின் பின்னல்களில்
வபரப்பிள்களகள் நிகழ்ததிய
பசயல்களும் உகரயா்டல்களும்
தி்டப்பபாருள் அழுத்தத்தால்
்ததும்பும் நீரின் பவளிவயற்றமாய்
விழிகள் வழிகின்றன.
 
விடுமுகறயில் வநது ஊர் கிளம்பும் வநரம்
எஙகள்
“ஸபார்க்கர் ஹாரியத”
இகளயவனின் மகன் பசான்னான்
இஙவகவய இருப்ப்தாய்
‘ஆயாவும்... ்தாத்தாவும்
நன்றாக பார்ததுக்பகாள்வார்கள்” - என 
பவளிநாடு வாழ் மகனின் மகன்
எஙகள் “அரண” பசான்னான்
அதுவும்
ஊர் விடடு பவளிக்கிளம்பும் வநரம்்தான்
கடடில் படுக்ககயின் மூகலயில்
கால்வமல் காலிடடு

்கவிலத

1

ஒருக்களித்த வமனியாய்
“அவவாவும் ்தாத்தாவும்
அருகமயாய் கவததுக்பகாள்வார்கள்”-என
இஙகிருக்கப் வபாவ்தாய்.
 
ஒவபவாரு ்த்டகவயும்
பசன்கனயிலிருநது பாணடி வரும் வநரம்
மகிழுநதின் கீழிறஙகி
சாகலயிவலவய நிற்பாள் வபததி.
அவவா வநது ஆகசயாய் தூக்கி
உள் பசல்லும் வகர.
 
ப்தாகலக்காடசியில்
வஙகியின் விளம்பர வநரம்
‘ஸபார்க்கி’ வகட்டான்
லவகவ – அன்கப
வசமிக்க முடியுமா...? – என
ஆம் என்ற
அவன் அம்மாவின் பதிலுக்குப்பின்
‘அன்கப’ ஆயாவி்டம் வசமிக்கப்வபாவ்தாய்
அவன் அம்மாவின் முகம் மாறு்தலுக்குப்பின்
ஆயாவி்டமும், அம்மாவி்டமும் வசமிப்ப்தாய்.
வார்தக்தகள்
உறவுககளயும் நிகனவுககளயும்
சுமக்கச சுமக்க
விழிகளின் நிகல ்ததும்பி ்ததும்பி...!
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ப்தாடுதிகர பசல்வபசிகள் வந்தபின்
வகல்தள வசகவகளின்
ஆதிக்கத்தால்
உஙகளின்
உஙகள் சிந்தகனகளின்
உஙகள் வநாக்கஙகளின்
உஙகள் திருடடுத்தனஙகளின்
ஒவபவாரு சிறு,சிறு
அகசவுகளும் கூ்ட
கணகாணிக்கப்படடுக்பகாணவ்ட
இருக்கின்றன.
ஏன்
உஙகள் அக்டயாள அடக்டகளின்
அஙகப்பதிவுகளாலும் கூ்டத்தான்.
பசல்வபசிகளில்
உஙகள் ப்தா்டர்புகளின் இகணப்புகளால்
வநதுக் குவியும் குவியல்களில்
நல்லகவககள
உணகமயானகவககள
கிளறி, கிளறி
திட்டமிடவ்டா...திட்டமி்டாமவலா
வசர்க்கப்பட்டகவககள
்தானியஙகளில் கலக்கப்பட்ட
கற்ககளயும் மணகலயும் தூசுககளயும்
பிரிதப்தறிவதுவபால்
்தள்ளி ஒதுக்குவ்தற்குள்
உயிர் பிழியப்படுகிறது..
கால விகரயஙகளில்
படிப்பக்த இழக்கும் மூகள.
இடுககககளயும்
இடுககககளப் பகிர்வக்தயும்
வவகலயாய் பகாள்பவர்களின்
மூகளககளயும் நாம்
சுமக்கவவணடிய்தாகிறது.
எக்த இழக்க...?

2

எக்த வசர்க்க..?
நம் சுயஙகள் யாராவலா
வவவு பார்க்கப்படடுக் பகாணவ்ட
இருக்கின்றன.
எதுவாகினும்
வ்தகவகளின் பதிவவற்றஙககள மடடும்
நம்தாக்க
வ்தடிப்பிடிப்வபாம்...
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பதிவாகும் எல்லா காடசிகளும்
நின்றாடுவதில்கல
ப்தாணக்டயில் சிக்கிக்பகாண்ட முள்ளாக
பநஞ்சுறுததும் சில கூ்ட
எல்வலாகரயும் கசிய கவப்பதில்கல.
 
சந்தடி மிகுந்த அந்த அஙகாடி வீதியில்
அவர்கள்
நாய்கவளாடு வபாடடியிலிருந்தார்கள்.
ப்தாடடியிலிருந்த எசசில் இகலகள்
பவளியில் விழுநது பகாணடிருந்தன.
்தாக்டகளின் அகசவில்
பசியின் வகாரம் பகாஞ்சம்
குகறந்த வணணமிருந்தது.
நாய்களின் உறுமகல காதுகள் நிராகரித்தன.
பநஞ்சில் பநருப்பு க்தத்தது...!
                 
அவரவர்களின் அகசவு
அவரவர் வ்தகவகளின் முகனப்பு.
 
வ்தகவயின்றி குவிக்கப்பட்ட
காய்கறி குவியல்களில்
வ்தகவயானகவககளத வ்தடிக்கிளறிய கககள்.
பன்றிகளும்கூ்ட வபாடடியிலிருந்தன.
 
வணணஙகள் குகழந்த
ஆக்டகள் குவிந்த வமடடிகமக் கக்டகளில்
பசல்வக் குழநக்தகளின் வ்தடு்தல் வவடக்டயில்
திருப்தியுறா மனஙகள்
பவளிவயறிக் கி்டந்தன.
 
நிகறநது பிதுஙகிய நக்டபாக்தக் கக்டகளில்
நலிநவ்தார் வாழ்வு நடடுக்கி்டந்தது
நிகறயும் மனஙகளால்.
 
கீழடுக்குத ப்தாழிகலக் வகவலமாக்கிய
வமலடுக்குக்காரன்
பசருப்புத ப்தாழிலில் பசரிமானம் வபாக
பீ்டா பமன்று கல்லாக் கடடினான்.
 
உள் மறுக்கும் வகாயில்கள் வபாலின்றி
கக்டகள் அகனததும் வவறுபாடின்றி
அகனவகரயும் உள் நிகறதது மகிழ்வில்
 
கனவுககளச சுமநது
காடசி மயக்கததில் நக்டயின் பின்னல்.

3

 
கக்ட வீதி என்றாவலா
அம்மாயியின் நிகனவு அகசநது மருஙகும்.
்தானியம் விற்று
பமாசகசக்பகாடக்ட வாஙகி வந்தது,
பபாடடுக்க்டகல பவல்லம் வாஙகி வந்தது,
்தானியம் விற்றுத்தான்
படிப்புக்கான ஆ்தாரம் அகனததும்.
நிகழ்வில்
உகழப்பின் பலவனா
நிகறயும் கக்டகளில் நிகறநது வடிகின்றன.
பாதி வபர் உகழப்வபா
பாடடில்கள் நிகறந்த மதுக்கக்டகளில்
உயிர் உணண மயஙகிச சாய்கின்றன.
 
கக்டவீதி கமயததில்
இருவீதி சநதிப்பில்
அவர்கள்
ஒலிபபருக்கியின் முன்னால்
முழஙகிக்பகாணடும்
வபசிக்பகாணடுமிருந்தார்கள்.
 
மக்களி்டம் வாஙகி
மக்கள் வசகவக்காய் என்றார்கள்.
மக்களி்டம் கற்றக்த
மக்களி்டம் விக்தப்ப்தாய் பசான்னார்கள்.
விகலவாசி, அரசியல், உலகமயம்,
இகணமறுப்பு பவறிக்பகாகலகள்
சாதிக்பகாடுகமகள், பபண பகாடுகமகள்
ம்தததின் பபயரால் நிகழ்த்தப்படும் பவறிசபசயல்கள்
இகறக்கப்படடுக் பகாணடிருந்தன.
மக்கள் பநரிசவலா பசவிககள வீசிசபசன்றது.
அஙகஙவக சிவப்புக்பகாடிகள் ந்டப்படடிருந்தன...!
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முபின் சாதிகா 
கவிக்தகள்

கரும்பறகவ சிறகு 
கரும்பறகவ சூடியது
நிழல் சாறுள்ள கனிகய
உள் ஆழக் குரலும்
நு்டஙகும் திணகமயில்
நாபளன் அசசம்
நிகழா அற்பு்தததில்
பபாற்பகமநது விரிய
பறத்தல் சுமநது
குகழயும் நலமதில்
வகார்தது புகலி்டதது
வட்டமாய்க் கூடி
வளிபசல் திகசயும்
ஒர் அணு புகன்று
எணணமும் விகனயும்
பசயலாய் பரி்தவிதது
ஆவியின் சருகில்
மீளுவமா சிறகாய்  

இருப்பபன்னும் இன்கம
இருப்பபன்றும்
இன்கமபயன்றும்
இருப்பாகி நின்று
இன்கம யகனய
இருப்பில் நிகர
இன்கமயும் பகர்நது
இருப்பும் இலஙக
இன்கமயில் பதிநது
இருப்கப ஈர்க்க
இன்கம யசசம்
இருப்பில் ககரநது
இன்கம சார்பில்
இருப்பபன்னும் இன்னதும்
இன்கமயின் உன்ன்தம்
இருப்கப நவில

்கவிலத

1

3

இன்கம வலிநது
இருப்பில் உளதும்
இன்கமயில் சில்தாய்
இருப்கபக் கலநது
இன்கமயில் கழிநது
இருப்பின் முதுகம
இன்கமயில் கனிய
இருப்பின் ககளப்பு
இன்கமயில் முகிழ
இருப்பின்கம இயல  

இகச எல்கல எனும் ஆக்கம்
வநசததில் குருவிகளின் கீசபசாலி
ஏடடில் ஒலிப்ப்தாய்க் வகடக
சின்னக் கிள்களகளாய் மிழற்றும்
இகசயும் அறியா்த ஓகசபயன
கானமாய்ப் பதிநதிருக்க
வனம் பகாள் மாதும்
மாயப் பறகவயின் நிறம்
ஒன்கறப் பாடி நிற்க
துயர் எனும் குரலாய்
காவியததில் சஙகமிக்கும்
பமன்கம்தகன பசப்பி
கின்னரகீ்தம் பபாழியும்
பபயர் அறியா புகனவுப் படசி
எனவவ புலம்பும் பாவின்
சஙகீ்தச சருக்கம் நகும்
புள்ளின் கனவது எனும்
கவியின் வபபரல்கல
கணடும் வகடடும் உணடும்
உயிர்ததும் உற்றறிநதும்
பசவவவன விடடுவிடு்தகலயாகி
அக்டக்கலமாகுவமா இயல்பின்
பாற்பட்ட ஆக்கததில் 
 

2
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சிகறக்கு பவளிவய சிகற 
சிகறக்கு உள்வளயும் சிகற
வமலும் அ்தற்கு உள்வளயும்  
மற்றுபமாரு சிகற
பவளியில் இருப்பவர்கள் 
அறிவதில்கல  அவர்கள்
சிகறயில் இருப்பக்த
உள்ளிருப்பவன் வயாசிக்கிறான்
இது மடடுவம சிகற என
உணகமயிவலவய முழு 
உலகமும் ஒரு சிகற
சிகறக்குள் அக்டபட்ட மனி்தர்கள் 
சிகறக்குள் அக்டக்கப்படடிருக்கும் மனி்தன் 
அவனல்ல, காவல்காரனால்
வலுவில் இழுததுச பசன்ற
அப்படி ஒரு சிகறயில் 
நகரததிலிருநது எஙவகா ப்தாகலவில் 
இருக்கும் காவல்காரன் 
அவனுக்கு நம்பிக்கக
பவளிப்புறம் இருநது பார்க்கிறான்
ஒரு பநாடியில் ஒளி குகறநது 
இருக்கும் நடசததிரஙகள்
அஙகு முடிவுறுகிறது
கர்வம் பகாண்ட உலகததில் எல்கல
சிகறயில் அக்டபடடிருக்கும் மனி்தன் 
அவவன அல்ல
பவளியில் இருக்கும் மனி்தர்களுக்கு
எஙவக ப்தரியும்?
அந்த சிகறக்கு பவளிவய
இன்னமும் பபரிய சிகறகள் பல
ஒளியிலிருநது இருள் வகர
சிகறகவள, சிகறகவள
பபரும் பாக்தகள்
உயர் கடடி்டஙகள்
தீபகற்பஙகள், 
தீவுகள்

பூகண்டஙகள் வகர
சுயநலம், பிரசசாரம், பபாருள் சார்
சிகறகள்
சிகறயில் அக்டபடடிருக்கும் மனி்தன்
அவனல்ல
ராணுவ ்தஙகுமி்டதது நுகழநதுவிட்ட
அக்டபடடிருப்பவர்கள் அவர்கள்
இப்வபாதும் கூ்ட
்தாவன உருவாக்கிய சிகறயில்.
வாழ்க்கக கழிநதுவிட்டது
ஆனாலும் அக்த அவன் 
அறியக் கூ்ட இல்கல. 

சிகற வாழ்க்கக
உல்லாசம் கவகல இன்கம
எக்தயும் பிடுஙகிக்பகாள்ள இயலாது
அந்த நம்பிக்கக
வமலும் 
்தன்கனத ்தாவன 
புதுப்பிததுக் பகாள்ளும் 
இ்டமும் கூ்ட
இருக்கலாம் ஒருவவகள சிகற
நுகழவாயிலின் பவளிவய
வி்டப்பட்ட ஒலி நிகறந்த 
சமு்தாயததிலிருநது விலகி
்தன்கனத்தாவன பரிவசாதிததுக் பகாள்ள
அறிநது பகாள்ள ஆஸரமமாகவும் கூ்ட
இருக்கக் கூடும் சிகற
பூடடுகள், பிரார்த்தகனகள், கருவிகள்
புதியப்தாரு எல்கல, புதியப்தாரு பசார்க்கம்
ஒரு சிகறயினுள்வளயும் இருக்கலாம்
பல ம்டஙகு 
பவளிவயவி்ட பபரும் நிம்மதி
அதிகமாக

சிறைறைப் பற்றிை சில கவிறைகள்
ஹிநதி மூலம்- வர்திகா நந்தா

்தமிழில் -கிருஷாஙகினி 
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சிகறப் பபண
பபண ்தன்கனத ்தாவன 
நிரப்பிக் பகாள்கிறாள்
பவற்றி்டதக்த, ஈரமற்ற இ்டதக்த
வவறுயாருக்காகவவா
மனதில் உண்டாக்கிக்
பகாண்ட பிளகவ, வமலும்
பவணநிற முடிக்குள்
ஒளிததுகவத்த துக்கதக்த
முதுகமவயாடு பசால்லாமவலவய
துக்கஙககள அழுததிகவக்கும்
பழக்கம் உருவான பின்
்தன் வலிகமகயத ்தாவன 
உருவாக்கிக் பகாள்ளும்
பபணவண-
அவவள முழுகமயான
பபணணாகிறாள்.

சிநதூரததின் நிறம்
துக்கம் பகாண்ட பபணணின் 
சிநதூரததின் நிறம் இன்னும்
அ்டர்ததியாக இருக்கிறது
அவளுக்டய மார்பகஙகளிலிருநது 
பவளிவயறும் பவப்பமும்
பகாழுநதுவிடடு எரிகிறது 
அக்தப் வபாலவவ

வலிகமயற்ற சட்டஙகள்
வாஙகப்பட்ட வபாலீஸுகளின் 
இக்டவய
துயரம் பகாண்ட பபணகவளாடு
பிரார்த்தகனகளின் சிறு மூடக்ட
ஒன்றும் இருக்கிறது
வலிகமயின் சில மநதிரஙகள்
சமு்தாயததில் மறநதுவிட்ட சில 
நிழல்கள்
இந்தப் பபணகளின் கசநதுவிட்ட 
பநருக்கம்
மஞ்சள்படிந்த 
்தாள்கள்
முகததின் துயரததில்
கல்லின் வகாடுகளும் 

இகணநதுவிடடிருக்கின்றன
துயரஙககள அனுபவிக்கும் முகஙகள்
இருக்கின்றன ஒன்று வபாலவவ
துயரதக்தப் பபாறுததுக் பகாள்ளும் 
மனஙகளும் இருக்கின்றன
ஒவரமாதிரியாக
இவர்கள் அகனவரும் 
காததிருக்கின்றனர்  காலததிற்காக.

நாவன முழு உலகமும்
 
இப்வபாப்தல்லாம் நான் பார்ப்பதில்கல
உலகதக்த வநாக்கி
நாவன முழு உலகம் 
இக்த அறிந்த பின்னால்
சுவருக்கு இப்புறமும் சிகற
அந்தப்பக்கமும் சிகற
அகனதது திகசகளிலும் 
சிகற மடடுவம
மனததின் உள்வள சிகற
உறவுகளின் இக்டவய சிகற
திறநது விடவ்டன் அந்தச சிகறகய
எனவவ,
இப்வபாது நாவன முழு உலகமும்
எஙகு
வ்த்டல்கள் முடிநதுவிட்டனவவா 
அஙவக ப்தா்டஙகுகிறது 
உலகம்.
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பமௌனததின் சிகற
பகாய்யவரும் விரல்ககளயும் 
கூடி இரசிக்கும் விழிககளயும் 
ஒருவசர வரவவற்கும் 
பூக்கள்டர்ந்த விடியலின் 
க்தவுகள் ்தாழ்திறநது  
பபான்னிறததில் ்தவழ்கிறது  
சிறுபிள்களயாய் கிழக்குவானம் 
திருமிகு அபயக்கரஙகளில் 
சிலருக்கு மாகலயும் 
சிலருக்கு பவற்றுச சாம்பலும் 
வரமாகப் பபாழிநது 
சிறப்புக் கட்டணததில் 
ப்தள்ளத ப்தளிவாகவும்  
இலவசத ்தரிசனததில் 
நிகறந்த மஙகலாகவும்  
காடசி ்தநது நககக்கிறார் 
மாணபுமிகு க்டவுள்
வவர்ககளத ்தகர்க்கும்  ஆயு்தஙககள 
மனமுவநது ஏற்று 
பமௌனததின் சிகறயில்   
வழக்கம்வபால் வாழ்வியக்கி 
்தகலவிதிகயக் கழிக்கும் 
ஒடடிய வயிற்வறாடு  
சிறகுகள் பிய்ந்த பறகவகள்! 

 நவீன நீர்வாழ்வு
பனிக்கடடிகள் மி்தக்கும் 
கணணாடிக் வகாப்கபகளில் 
மனஙகள் விகழநது வமாதி்ட 
வணடிவணடியாய் களவுவபான 
ஆற்றின் ஆ்தாரம் 
்தள்ளாடும் வபாக்தவயற்றி 
்தகலசுற்றி வீழ்கிறது 
வாரக்கக்டசியின் 
மதுபானக் கக்டகளுக்குள்... 
ஆபததில் ககபகாடுக்க  
அபயக் கணணன் யாருமின்றி 
முழுவதுமாய் துகிலுரிந்தபின் 
குணடுஙகுழியுமான காயவமனிபயஙகும் 

ப�ொன்.பெய்ொ  கவிதெகள்
முடபு்தர் வபார்ததி பிணஙககளச சுமநது 
இடுகாடடுப் பாழ்பவளியாய் க்தறியழும் 
முப்வபாகம் ்தளிர்த்த 
முதுபபரும் நீர்வழி... 
தூய்கம இநதியாவின் 
துப்புரவு கழிவுகள் 
மடுக்களின் கர்ப்பம் நிரப்ப 
சாபததின் வபரி்டராய் 
மதிப்பற்றுக் கி்டக்கிறது 
நாகரிகததின் வ்தாற்றுவாய்... 
ஊற்றுநீர் வகணிகளில் 
ஆழ்துகளக் கிணற்றில் 
குழாயில் அடியில் 
உவர்நீவர உற்பததியாக 
தூயநீர் வடிகடடி இயநதிரததில் 
்தாகததின் மருந்தருநதி  
நாடடுப்புறஙகளிலும் நகர்கிறது 
நவீன நீர்வாழ்வு! 

 மகழக்காடடின் இரம்யம்
உறஙகிக் பகாணடிருக்கிற
நடுநிசியின் வபராழததிலிருநது 
வாழ்நாளின் உதிர்ந்த மலபரான்று 
எதிர்பாராமல் மீணடும் மலர்நது 
மின்னபலன வமாதுகிறது உயிரில் 
பசறிந்த பவளிசசத்தால் 
கணகூசிடும் அ்தன் வசீகரதவ்தாரகண 
முன்நின்ற யாவற்கறயும் 
ஆஙகாரமாய் விரடடி 
அதிர ஈர்க்கிறது விழியருகில்
நடுஙகி விலகிய ்தயக்கஙகளின்றி 
இ்தயததின் இரணஙககள 
வீரபமாழிகளால் களிம்பி்ட 
ஆர்ப்பரிதவ்தாடும் நதியில் 
மனம்மகிழ்நது பமல்லசாய்கிவறன் 
புத்தரின் அருடகரஙகள் 
மகழக்காடடின் இரம்யஙகளால் 
கழிமுகநவ்தடி அகழததுசபசல்ல 
பசித்த வயிற்றின் 
விருநவ்தாம்பல் நிகறவவாடு
துயிபலழும் அகறபயஙகும் சி்தறிக்கி்டக்கின்றன 
கனவுமரததின் மக்கிய சுள்ளிகள்! 
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இந்தக் கவிக்தகய 
யாருக்காக எழுதியிருக்கிவறன் 
என்பக்த மு்தலில் 
நீஙகள் புரிநதுபகாள்ளவவணடும். 
இதில் நீஙகள் கவனிக்க வவணடிய 
விஷயம் என்னபவன்றால், 
எந்த யாகரப் வபான்றவர்கள் என்பக்தத்தான். 
வாழ்வில் எனக்கு எதிர்ப்பட்ட 
நிகறய யாவராக்கள் இருக்கிறார்கள். 
யாவராக்கள் என்னும் படடியலில் 
படடியல் இனத்தவர்கள்,  
பிற்பட்டவர்கள், 
பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள், பின்்தஙகியவர்கள்,  
மிகவும் பின் ்தஙகியவர்கள், 
முன்்தஙகியவர்கள், முற்படுத்தப்படவ்டார், 
முற்படவ்டார் என்று பலவககயாக 
யாவராக்ககள வகக பிரிததிருக்கிவறன். 
இந்த வககபிரித்தலிலும் முக்கியமாக ஒன்கற 
நீஙகள் ப்தரிநதுபகாள்ள வவணடும் – 

நீஙகள் நிகனக்கிறாற்வபால இஙகு குறிப்பி்டப்படும் 
யாவராக்கள் 
சாதி ப்தா்டர்பானவர்கள் அல்ல; 
ஏபனனில் அது உஙகள் 
க்டவுகளப்வபாலவவ கற்பி்தம்்தான்
பவள்கள கறுப்பு என்று வ்தாலின் 
நிறத்தாலும் அல்ல
மன்னர்கள் மடியில் 
அமர்நது சீராட்டப்பட்டவர்களுமல்ல
வாழவந்த இ்டதவ்தாரின் 
வாழ்க்கககயப் பிடுஙகுபவரும் அல்ல
வ்தாளில் பிறந்தவர்களும் அல்ல
வயிறு கால் ்தகலயிலுமல்ல
மாறாக மனி்தவாசகன வீசும் வயானியில் 
மடடுவம பிறந்தவர்கள்
இந்த யாவராக்கள் அறிவில், அறிவுதப்தளிவில் 
அப்படிப்பட்ட வகக மாதிரியானவர்கள். 
இந்த வககயில் அறிவில் நீஙகள் முற்படவ்டாராக 
அ்தாவது எல்வலாகரயும் ஓர் நிகரயில் 

ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி
ப்ரதிபா ஜெயச்சந்தி்ரன்
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பார்க்கத ப்தரிந்தவர்களாக
இருக்கும் படசததில் ப்தா்டர்நது படிக்கலாம்; 
இப்தன்ன பபரிய லஜகஜயாக இருக்கிறவ்த 
என நிகனததுப் பாதியிவலவய 
நிறுததிவிடடீர்கள் என்றால் 
உஙககள நீஙகவள முற்பட்ட அறிவாளி 
என்று நிகலநிறுத்தத 
திராணியற்றவராக நான் 
உஙககளப்பற்றி எணணிக்பகாள்ள 
வாய்ப்பு உணடு என்பது உஙகளுக்வக ப்தரியும். 
நீஙகள் முற்பட்டவராக இருக்கும் படசததில், 
உஙகளுக்கு மனசாடசியும், 
வ்தாலில் பகாஞ்சம் சுரகணயும் 
இருக்கிறப்தன்று நிசசயமாக 
நம்புவ்தற்கு இ்டமுணடு. 
உஙகளுக்டய மிககமனம் பசால்லுகிறபடி 
நீஙகள் உஙககள முற்பட்டவராக 
உஙககளக்குறிதது நீஙகள் அறிநதும் 
நம்பிக்பகாணடும் இருக்கின்ற காரணததினால், 
நீஙகள் ப்தா்டர்நது படிக்க முற்படுகிறீர்கள் 
என்பக்த ஒருவாறு யூகிததுக்பகாணடு 
வமற்பகாணடு ப்தா்டர்கிவறன், 
உஙககளப்வபாலவவ. 
இப்வபாது நீஙகள் ஒரு சவாலுக்குள் 
இப்படிச சிக்கிக்பகாண்ட்தாக நிகனக்க வவண்டாம். 
சிக்கிக்பகாள்ளு்தல் என்பறல்லாம் 
ஒன்றும் இல்கல. 
வாழ்வின் ஒரு அஙகமாகப் பார்க்கலாம் அல்லவா? 
என்வனாடு வமற்பகாணடு வருவ்தாக 

முடிவு பசய்து விடடீர்கள் என்று நிகனக்கிவறன்.
வாழ்ததுக்கள்! 

நீஙகள் இப்வபாது பசய்ய 
வவணடியது என்னபவன்றால்
ஆயிரம் ஆணடுகளுக்கு வமலாக யாகரபயல்லாம்
உஙகள் கால்களுக்குக் கீழ் 
வபாடடு மிதிததுக்பகாணடிருநதீர்கவளா
அவர்கள் கால்களுக்குக் கீவழ வபாய் 
பததிரமாய்ப் பதுஙகிக் பகாள்ளுஙகள்
அது உஙகளுக்குப் பாதுகாப்பானது.
அந்தக் கால்களின் தீடகச உன்ன்தமானது
உஙககள விடுவிக்கவல்லது
உஙகளுக்கு உணகமயான 
விடு்தகலகயக் கற்றுக்பகாடுப்பது
அந்தக் கால்களின் கரடுகள் உஙகள் வாழ்க்ககயில் 
கனிகவக் கற்றுக் பகாடுக்கும்
சக்கர வாழ்வில் கீழ் வமலாகும் வமல் கீழாகும்
இப்வபாது உஙகள் ்தகலயில் 
கால் கவததிருப்பவர்ககள
ப்தய்வமாக வணஙகுஙகள்
ஒருவவகள உஙகள் பாவஙகள் கழுவப்ப்டலாம்
அதிகமாக வவண்டாம்
ஒரு ஐநூறு ஆணடுகள் அப்படிவய இருஙகள்
உஙகள் மற்றும் உஙகள் 
முன்வனார்களின் பஜன்மம் 
சாபல்யம் அக்டககயில்
உஙகளுக்குப் புரியும் முக்தியும் வமாடசமும்
இப்படிச சாநதி பசய்வதில்்தான் உணப்டன்று.
ஓம் சாநதி!
ஓம் சாநதி!
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சமயத்திலதான் அதா்வது, 1967 அக்வடைாபரில 
இராணு்வத்தினரால மகது்சய்யபபடடு பின்னர 
சுடடுக்்காலலபபடுகிறார.

புரடசிகர பணிகளில தன்மன  முழுமமயாக 
அரபபணித்துக்்காண்டை வச யின் பஙகளிபபுக்கமள 
மதிபபீடு ் சய்மகயில , அம்வ ஒன்று , வசாசலிசத்மத 
மிகவும ஒத்திமச்வான முமறயிலும சீரான 
முமறயிலும கடடி்யழுபபு்வதற்கான பாமதமய 
வதந்்தடுபபதற்காக இருக்கின்ற நிமலமமகமள 
ஆய்வு ்சய்தது. மற்்றான்று, கியூபாவில 
நமடைமுமறபபடுத்திய தன் அனுப்வஙகளின் மீதான 
அ்வருமடைய பிரதிபலிபபுக்கள பற்றியதாக இருக்கிறது.

வசயின் சிந்தகனகள் சிலவற்கறப்பற்றி கூறும் வபாது,

w மனிதனின் அகநிமல மற்றும அ்வனுமடைய / 
அ்வளுமடைய ் பாருளியல ் ்வளிபபாடு அ்வரகளின் 
உண ரவு ப பூ ர ்வ ம ா ன  ் ச ய ல களு க் வ க ற் ப 
வமமபடுத்தபபடுகின்றன

w புரடசிகர  மாற்றத்திற்கு, ்தான்மமயான 
முதலாளித்து்வ சமூகத்மத மாற்றியமமத்து ஒரு புதிய 
சமூகத்திற்குத்வதம்வயான கடடைமமபபு மாற்றஙகமள 
வமற்்காளளக்கூடிய விதத்தில ் காண்டு்வரவ்வண்டும 

w  மனிதன் தன்மனத்தாவன 
்வ டி ்வ ம ம த் து க் ் க ா ண் டு , 
ஒ ட டு ் ம ா த் த த் ம த யு ம 
்வடி்வமமக்கவ்வண்டும -

1959 கியூபா புரடசிக்குபபிறகிலிருந்து 
1965 இல கியூபாம்வவிடடு வச 
்்வளிவயறும ்வமர, காஙவகா மற்றும 
்பாலிவியா மற்றும, சர்வவதச 
அ ள வி ல ா ன  தி ட டை ங க ம ள 
நிம ற வ ்வ ற்று்வ த ற் க ா க ,  த னது 
சிந்தமனகள ஏராளமான்வற்மற எழுதி 
்்வளியிடடைார. அதிலும குறிபபாக, 
மூ ன் ற ா ம  உ ல க ந ா டு க ளி ல 
வசாசலிசத்தின் கடடுமானம குறித்த 
கருத்துக்கமளயும முடிவுகமளயும 
் ்வ ளி ப ப டு த் து ்வ த ம ன 

ச�ோ�லி�ம், �ர்வசேசியம் குறித்து  
எர்னஸசடோ ச� குச்வரோ

எரனஸ்வடைா  வச  குவ்வரா  (1928 - 1967) 
மூலதனமும, சாமராஜியஙகளும ஏற்படுத்தியிருக்கிற 
உலகத்திற்கு எதிரான நிரந்தர கிளர்சசியாளர ஆ்வார. 
பிறபபால  அர்ஜண்டினாம்வ்சவசரந்த அ்வர,

ஒரு மருத்து்வராகவும பயிற்சி ்பற்றிருந்தார. 
1 9 54 இல கு்வாதமாலாவில தஙகியிருந்த 
சமயத்திலதான் மாரக்சியத்மத கற்றறிருந்தார.  
சி.ஐ.ஏ மற்றும அதன் கூலிபபமடையினர அந்நாடடு 
அரசுக்கு  எதிராக இராணு்வ சதிமய வமற்்காண்டை 
சமயத்தில அதமனபபாதுகாத்திடை வும, அ்மரிக்க 
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராகவும ஆயுதவமந்தினார. 
பின்னர அஙகிருந்து ் மக்சிக்வகாவிற்கு தபபி்ச்சன்ற 
அ்வர பிடைல வகஸ்டவராம்வ்சசந்திக்கிறார. அதன்பின், 
கியூப ாவின் பு ரடசிக்கு தன் ்வாழந ாமள 
அரபபணித்திடை முடிவு ் சய்து, கியூபாவின்  படிஸ்டைா 
சர்வாதிகார ஆடசிக்கு எதிராக ்காரிலலா 
யுத்தத்மதத் ்தாடைஙகிடை பிடைல வகஸ்டவராவின் 
தமலமமயில  வ ச  ம ற்றும  8 1  வீ ர ர கள 
பயணமாகின்றனர.1959 ஜன்வரியில கியூபா புரடசி 
்்வற்றி ்வாமக சூடுகிறது . புரடசி அரசாஙகத்தில  
நில்சசீரதிருத்தம - ்வஙகி - ் தாழிலதுமற அமம்சசராக 
வச நியமிக்கபபடடு ்சயலாற்றுகிறார. அந்த 
சமயத்தில, ஐவராபபா, ஆசியா, ஆபரிக்காக் 
கண்டைஙகளிலுளள நாடுகளில அரசின் சாரபில  
தூதரக அளவிலும, ்வரத்தக ரீதியாகவும 
வப்சசு்வாரத்மதகள வமற்்காளகிறார. 
வசாவியத் மற்றும இதர வசாசலிச 
நாடுகளுடைன் ்நருக்கமான கூடடைணி 
அமமத்துக்்காளள பன்முக அளவில  
வி்வாதஙகள நடைத்தியிருக்கிறார. பல 
நாடுகளில ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக 
் ச ய ல ப ட டு ்வ ந் த  பு ர ட சி 
முன்னணிகளுடைன் ஒருஙகிமணந்து 
் ச ய ல ப டை  ர க சி ய ம ா க வு ம 
்தாடைரபுகமள வமற்்காண்டிருந்தார. 
அவ்்வாறு ்பாலிவியாவுக்கு ஒரு 
ரகசியபபயணத்மத வமற்்காண்டு, 
அ ந் ந ாடடு  அ ர சு க் கு  எ தி ர ா க 
ஆ யு த வ ம ந் தி ப  வ ப ா ர ா டு ம 

நிகழ் அய்ககண்

நூல் அறிமு்கம்

பாரதி புத்தகாலயம,  
பக்:78 - விமல: 80/- 

தமிழில :  
என் .ரவமஷ், ச.வீரமணி
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குறியாகக்்காண்டிருந்தார.சுரண்டைலுக்கு எதிராகவும, 
அமனத்து விதமாக ஆதிக்கஙகளுக்கு எதிராகவும 
வபாராடுப்வராக, மாற்றஙகமள முன்்னடுத்து்ச 
்சலலக்கூடிய்வராக இருந்த  வசயின் வப்சசுக்கள 
- எழுத்துக்கள - கருத்துக்கள ்பருமபாலும 
வசாசலிசத்திற்கு மாறி்ச்சலலும இமடைக்காலத்தில, 
மனிதகுல விடுதமல மற்றும உய்வு என்னும 
நிமலமய எய்து்வதற்காக, வமற்்காளளவ்வண்டிய 
நடை்வடிக்மககள, கணிபபுகள மற்றும ் சயலபாடுகமள 
்வம றயறு த்துளளன .  1 9 6 5  பி ப ர ்வ ரியில 
ஆபரிக்காவிலுளள அலஜியரஸ் நாடடில நமடை்பற்ற 
ஆபரிக்க -ஆசிய ஒருஙகமமபபின் இரண்டைா்வது 
்பாருளாதார கருத்தரஙகில  �முதலாளித்து்வத்துடைன் 
அ்வருக்கிருந்த வமாதமலயும வதசிய விடுதமலக்காக 
பலவ்வறு நாடுகளில நடைக்கும வபாராடடைஙகளுக்கு 
வசாசலிஸ்ட நாடுகள ஆதரவு அளிக்க வ்வண்டியதன் 
அ்வசியத்மதயும வபசினார�. அவத ஆண்டில 
ஏபரலிலிருந்து ந்வமபர ்வமர, வச காஙவகாவில 
நமடை்பற்ற விடுதமலக்கான வபாராடடைத்தில 
பஙவகற்றார.  அஙகு அ்வர �காஙவகா நாடகுறிபபு; 
காஙவகாவில நமடை்பற்ற புரடசி யுத்தத்தின் 
அத்தியாயஙகள� எனும தமலபபில ஒரு நூமல 
எழுதினார. அதில, தனக்கு ஏற்படடை கசபபான  
அனுப்வஙகமள பகிரந்திருந்தார. வச யினது 
�கியூபாவில வசாசலிசமும மானுடைமும� மற்றும 
மூன்று கண்டைஙகளுக்கு்ச ்சய்தி; இரண்டு, மூன்று, 
பல வியடநாமகமள உரு்வாக்குவ்வாம ‘ ஆகிய 
இரண்டு   ்வமரவு்ச்சய்திகள இந்நூலில 
்தாகுக்கபபடடுளளது. அ்வற்றில கூறபபடடுளளமத்ச 
சற்று்ச சுருக்கமாகக் காணலாம.

மூன்று கண்டஙகளுக்கான பசய்தி 

1967 ஏபரல 16 அன்று ை்வானாவில ஆபரிக்கா 
- ஆசியா - லத்தின் அ்மரிக்கா மக்களின் 
ஒருமமபபாடடு ஸ்தாபனம எனும அமமபபின் 
சாரபாக  ்்வளியிடைபபடடை வசயின் ்சய்தியின் 
்வமரவுதான் இந்த  மூன்று கண்டைஙகளுக்கான 
்சய்தியாகும.

உலகபவபார இலலாமல கழிந்த இந்த 21 
ஆண்டுகளிலும கூடை உலகின் பல பகுதிகளில 
்வன்முமற நிகழவுகளுடைனும, திடீர மாற்றஙகளுடைனும, 
மிகவும அதிக அளவில வமாதலகள நடைந்திருபபது 
வபாலவ்வ வதான்றுகிறது. எனினும, இத்தமகய 
சமாதான காலத்தில ஏற்படடுளள ்வறுமம, சீரழிவு,  
பலவ்வறு துமறகளில மனித குலத்தின் மீது சுரண்டைல 
அ தி க ரி த் து க் ் க ா ண் டி ரு ப ப து  கு றி த் து 
ஆய்ந்திடைாமவலவய அமமதிக்காக நாம அமன்வரும 
வபாராடைத்தயாராக இருக்கிவறாம. இரண்டைாம 
உலகபவபாரில ஜபபான் சரணமடைந்ததற்குபபிறகு 

பலவ்வறு நாடுகளிலும, அந்தந்தபபகுதியில பலவ்வறு 
வமாதலகளும ஏற்படடைன.  மதிபபிழந்த ஐ.நா.
்காடியின் கீழ, அ்மரிக்காவின் இராணு்வத்தின் 
கீழ, டைஜன் கணக்கான நாடுகள வசரந்து  பலவித 
ஆயுதஙகள - பாக்டீரியாவியல - இரசாயனபவபார 
ஆயுதஙகள ்காண்டு, ்காரியா மீது வபார 
்தாடுத்தது. இதனால, ்காரியாவின் ்வடை பகுதி 
வ ம ா ச ம ா ன  அழிவு க் கு ம ,  ் த ன்  ப கு தி 
பீரஙகிபபமடைதாக்குதலுக்கும உளளானது . 
மறுபக்கத்தில, ்காரிய இராணு்வமும  அந்நாடடு 
மக்களும, மக்கள சீன பமடைகளுடைனும,  வசாவியத் 
இராணு்வத்தின் உபகரணஙகளுடைனும மற்றும 
அ்வரகளது அறிவுமரகளின்படியும வபாராடினர.
வியடநாமிலிருந்த வதசபக்த சக்திகள அவநகமாக 
மூன்று ஏகாதிபத்திய நாடுகளான அ்மரிக்கா 
-பிரான்ஸ் - ஜபபானுக்கு எதிராக வபாராடின. 1954 
இல �டியன் பியன் பூ �  வின் வமாசமான 
வதாலவிக்குபபின்னர, வியடநாமம இரண்டு 
தனித்தனி மண்டைலஙகளாகபபிரித்து, ்ஜனி்வாவில 
ஓர ஒபபந்தம மக்யழுத்தானது. அதன்படி 
வியடநாமம யார ஆள்வது என்பது ் தாடைரபாகவும, 
எபபடி இந்த நாடமடை ஒருஙகிமணபபது என்பது 
்தாடைரபாகவும 18 மாத காலத்திற்குள வதரதல 
நடைத்தபபடைவ்வண்டும என்று அந்த ஒபபந்தத்தில 
கூறபபடடிருந்தது. 

ஒபபந்தத்மத ்தாடைரந்து்வந்த மாதஙகளில, 
புரடசிபபமடையினரின் முகாமில நமபிக்மக ஒளி 
உ ய ர ந் தி ரு ந் த து .  அ ் ம ரி க் க ா  த ன க் கு 
தமலயாடடுப்வரகமள ஆடசியில அமரத்தக்கூடிய 
நிமல ்வரும்வமர, ஒபபந்தத்தில கூறியுளளபடி 
வதரதல  நமடை்பறாது என்பமத வதசபக்தரகள 
உணரந்தனர. இதற்கிமடைவய ்தற்கு வியடநாமில 
வபாராடடைம ் ்வடித்தது. இ்சசமயத்தில அ்மரிக்கா 
ஐந்து லடசம சிபபாய்கமள வியடநாமிற்கு அனுபபி 
சண்மடையிடடு ்வந்தது. அ்மரிக்கா்வானது, 
ஒருபக்கம ்தன் வியடநாமில சண்மடைமய 
நிறுத்து்வதற்கு முயற்சிமய வமற்்காண்டு்வந்தது. 
மற்்றாருபக்கம ்வான்பமடைகளுடைன் வசரந்து்காண்டு 
்வடை வியடநாமிமன அழித்்தாழிக்கும வநாக்கத்துடைன்  
தாக்குதலகமளயும  வமற்்காண்டு ்வந்தன. வசாசலிச 
நாடுகள யுத்த தள்வாடைஙகமளக் ்காடுத்து 
உதவியதன் காரணமாக, வியடநாமின் பீரஙகி 
எதிரபபுப பமடையானது 1700 க்கும வமற்படடை 
அ்மரிக்காவின் விமானஙகமள்ச சுடடு வீழத்தின. 
இ்சசமயத்தில ்வருத்தத்துடைன் கூற வ்வண்டிய 
ய த ா ர த் த  நி ம ல ் ய ன் ன ் ்வ ன் ற ா ல , 
அ்மரிக்கத்்தாழில நுடபஙகளுடைன் ஏ்வபபடடை 
அமனத்து ்வமக தாக்குதலகமளயும எதிரத்து 
வியடநாம தன்னந்தனிவய வபாராடியது என்பதுதான்.
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வபாரில, வியடநாம மக்கள தனித்து விடைபபடடை 
நிமலமமமய ஆய்வு ் சய்யுமவபாது, மனித குலத்தின் 
நியாயமற்ற தருணத்மதக்கண்டு வ்வதமனயுடைன்தான் 
கடைந்திருக்கிவறாம. இது ்தாடைரபாக சரியான 
்வமரயமறக்கு ்வராது, வியடநாமம வசாசலிச 
உலகத்தின்  மீற முடியாத ஓர  அஙகம என்று  பிற 
வசாசலிச நாடுகள கருதத்தயஙகியதுடைன், உலக 
அளவில நமடை்பறும ஓரு யுத்தத்தின் இடைரகமள 
ஏ ற்று க்் க ாள்வதிலிருந்து ,  நழுவி்ச் சன்று 
ஓடிய்வரகளும குற்ற்வாளிகளதான். அமனத்து 
ஏகாதிபத்திய நாடுகளும தஙகள ்வரத்தகத்மத 
ஏகவபாகமாகக்்காண்டு ் சல்வதற்கு அம்வ ் காமல 
்சய்்வமத மிகவும ்சளகரியமான ்வரத்தக 
முமறயாகக் கருதுகின்றன. வியடநாமின் அசாதாரண 
வீரரகளிடைம பாதுகாபபு ஆயுதஙகள எபவபாதும 
வபாதுமான அளவிற்கு இருந்ததிலமல. அ்வரகளிடைம 
நாடடின் மீதான அன்பு, சமூகத்தின் மீதான வநசம,  
ம ற்றும  துணி்ச சல  மடடுவம  இரு ந் தது . 
இந்த்சசமயத்தில, உலகில சுரண்டைபபடும ஆசிய 
-ஆபரிக்கா -்தன் அ்மரிக்க கண்டைஙகமள்சவசரந்த 
மக்களாகிய நாம, வியடநாம மீது க்வனத்மத்ச 
்சலுத்தி , தஙகளுக்கான படிபபிமனமயக் 
கற்றுக்்காளள வ்வண்டும.

ஏகாதிபத்தியஙகள, யுத்தத்மத வமற்்காளவ்வாம 
என மிரடடி, மனித குலத்மதபபயமுறுத்தி 
பணியம்வ க் க  முய ற் சி ப ப த ா ல ,  இ த ற் கு 
புத்திசாலித்தனமான எதிரவிமன என்பது யுத்தத்திற்கு 
அஞ்சாது இருபபவதயாகும. உலக நிமலமம மிகவும 
சிக்கலாக இருக்கிறது. விடுதமலக்கான வபாராடடைம 
புரதான ஐவராபபாவின் சில நாடுகளில இன்னமும  
வமற்்காளளபபடைவிலமல. காரணம, அம்வ  
முதலாளித்து்வத்தின் முரண்பாடுகமள உணர 
மு டி ய ா த  அ ள வி ற் கு த் த ா ன் 
்வளர்சசியமடைந்திருக்கின்றன. அ்வரகளுமடைய 
பிர்சசமனகளும, ்பாருளாதார ரீதியாக பின் 
தஙகியுளள நமது பிர்சசமனகளும வ்வறுவ்வறு.
ஏகாதிபத்தியத்தின் சுரண்டைல, ்தன்அ்மரிக்கா, 
ஆசியா மற்றும ஆபரிக்கா நாடுகமளவய 
உளளடைக்கியிருக்கிறது. ஐ.நா மன்றமும திறனற்றதாக 
இருக்கிறது. அமனத்து ் தன் அ்மரிக்க நாடுகளின் 
இராணு்வமும தஙகள ்சாந்த மக்கமளவய 
நசுக்கு்வதற்குத்தயாராக இருக்கின்றன. உண்மமயில, 
சர்வவதச அளவில குற்றம மற்றும சதிவ்வமலகள 
திடடைமிடைபபடடிருக்கின்றன. ஆசியாவிலுளள,  
பலவ்வறு ஐவராபபிய காலனி நாடுகளில 
ஆடசியாளரகளுக்கு எதிராக நமடை்பற்ற 
விடுதமலபவபாராடடைஙகள கிடடைத்தடடை அ்வற்றின் 
பரிணாம ்வளர்சசியில முற்வபாக்கு அரசாஙகஙகள 
அமம்வதற்கு இடடு்ச்சன்றுளளன. ் தன்அ்மரிக்கா 

- ஆ சி ய  ந ா டு க ளி ல  ந வீ ன  க ா ல னி ய 
ஆடசிய ா ள ர கமள த்தூ க்கி  எ றி்வ த ற் க ா ன 
வபாராடடைமும, ்பாருளாதார வி்ஷயஙகளில புதிய 
நடை்வடிக்மககமள ஜபபான் மூலமாகவும 
வமற்்காளளபபடடு ்வருகின்றன.

ஏகாதிபத்திய ்வாதிகள, ் தன்்காரியா, ஜபபான், 
மத்வான், ்தன் வியடநாம மற்றும தாய்லாந்து 
மூலமாக சீனாம்வ்சசுற்றி ்வமளத்திருக்கின்றனர. 
மக்கள சீனம இராணு்வ ரீதியாக்ச சுற்றி 
்வமளக்கபபடடிருபபது மற்றும இத்தமகய ்பரிய 
சந்மதகளில ஊடுரு்வ முயற்சித்திருபபது ஆகிய 
இரடமடை நிமலமமகளும க்வனத்தில எடுத்துக்்கா
ளளபபடைவ்வண்டியம்வகளாகும. மத்தியக்கிழக்கு 
நாடுகள, பூவகாள ரீதியாக ஆசியக்கண்டைத்மத 
வச ர ந்தம்வ என்ற வபாதிலும ,  அம்வகள 
தஙகளுக்குளளாகவ்வ ்சாந்த முரண்பாடுகமளப 
்பற்றிருக்கின்றன. ஆபரிக்கா, அவநகமாக நவீன 
காலனியாதிக்கப பமடை்யடுபபுக்கு நலல்தாரு 
நிலபபகுதியாகவ்வ இருந்திருக்கிறது. ஆபரிக்காவின் 
சமூக மற்றும அரசியல பரிணாம ்வளர்சசிமய 
ஆராயும வபாது  அந்தக்கண்டைத்தில புரடசிமய 
எதிரபாரக்க முடியாது. சுருக்கமாகக்கூறின், 
வமற்கூறபபடடை மூன்று கண்டைஙகளிலும எகாதிபத்திய 
்வாதிகளால, சுரண்டைபபடும ்வடி்வமும, அளவும 
கூடை  அவ ந க ம ா க  சு ரண்டுப்வ ர களுக்கும 
சுரண்டைபபடுப்வரகளுக்கும இமடைவய ஒவர 
மாதிரிதான் இருக்கிறது.

வி ய ட ந ா ம  ப ா ம த வ ய  ம க் க ள ா ல 
பின்பற்றபபடைவ்வண்டிய பாமதயாகும. இதுவ்வ நம 
்தன் அ்மரிக்க நாடுகளில பின்பற்றபபடைவ்வண்டிய 
பாமதயாகும. இதில உளள அனுகூலம என்ன 
்்வனில ,  ஆயுத க்குழுக் கள  தங களுக்குள 
ஒருஙகிமணபபுக் கவுன்சிலகமள ஏற்படுத்திக்்காண்டு, 
அ்மரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் கூலிபபமடையினமர்ச 
சஙகடைத்துக்குளளாக்கிடை முடியும, இதன் மூலம 
தஙகள புரடசிகரமான ்்வற்றிமய விமரவுபடுத்திடை 
முடியும. ஏகாதிபத்தியம ஓர உலக அமமபபு முமற 
என்பமதயும, முதலாளித்து்வத்தின் கமடைசிக்கடடைம 
என்பமதயும , அதமன  உலக அளவில வமாதலகமள 
உரு்வாக்கு்வதன் மூலம வதாற்கடிக்கபபடைவ்வண்டும 
என்பமத எபவபாதும நிமனவில நிறுத்திக்்காளள 
வ்வண்டும.

கியூபாவில் வசாசலிசமும் மானு்டமும் 

1953 ஜூமல 26 ந் வததி கியூபபபுரடசி 
நடை்வடிக்மககள ்தாடைஙகி,1959 ஜன்வரியில 
நிம ற்வமடை ந் தன .  அங வ க ,  ் க ா ரி லல ா 
முன்னணிபபமடை வபாராடடை முமறயானது, இரு 
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பி ர த் தி வ ய ா க ம ா ன  சூ ழ ல க ளி ல 
்வளரத்்தடுக்கபபடடைது. அதா்வத, 1. ் காரிலலாக்கள 
மக்கமள அணிதிரடடும சக்தியாக, புரடசிகர 
உணரம்வ  ஊடடைக்கக்கூடிய ் பாறியாக, ஆர்வத்மத 
ஏ ற் ப டு த் த க் கூடிய்வ ர க ள ா க  இ ரு ந் தன ர .  
2. ் ்வற்றிக்குத்வதம்வயான அகநிமல நிமலமமகமள 
உரு்வாக்கும , விமனயூக்கி ஏஜண்டுகளாக்ச 
்சயலபடடைதாகும. இந்தக்காலத்தில நமடை்பற்ற 
வபாராடடைஙகளில, வபாராளிகள அமன்வரும, 
அதிகளவில இருந்த ஆபத்துக்கமள எதிர்காண்டு, 
வ்வ்றந்த சிந்தமனயுமின்றி, கமடைமமயாற்றினாரகள. 
வபாராளிகளின் அணுகு முமறயானது, வபாராளிகள 
புரடசி லடசியத்திற்காக முழுமமயான அரபபணிபபு 
உணரவுடைன் கூடிய ்சயலபாடடிமன நம 
்வரலாற்றின் அமனத்துத் தருணஙகளிலும 
திருமபத்திருமப ்வழஙகிடை வ்வண்டும. அடுத்து, 
தினசரி ்வாழக்மகயில  இத்தமகய வீரதீர 
மனபபாஙமக நிமலத்திருக்க்ச்சய்்வதற்கான 
்வழிமுமறமயக்காண வ்வண்டியது, வகாடபாடடு  
நிமலயில, நமது அடிபபமடைக் கடைமமகளில 
ஒன்றாகும.

பிடைல காஸ்டவரா 1959 இல பிரதமராக 
பதவிவயற்கிறார.  புரடசிக்குபபிறகான காலத்தில 
அ்வர மக்களின் நமபிக்மகமயப்பற, மக்களின் 
விருபபஙகள, நாடடைஙகளின் முழுப்பாருமள 
விளஙகிக்்காண்டைதும, ்வாக்குறுதிகமள நிமறவ்வற்ற 
வமற்்காண்டை முமறயான வபாராடடைஙகளுமதான் 
துலலியம ான  க ா ரணஙகள .  பிடைலுக்கும 
மக்களுக்குமான உறவு  என்பது , இரு இமசக்கருவிகள 
ஒன்வறா்டைான்று உமரயாடி, அ்வற்றின் அதிரவுகள 
இமணந்து ்சயலபடடு புதிய ஒலிகமள 
உரு்வாக்கு்வது வபான்றது . ்்வகு மக்களுடைனான 
உறவு வமலும சிறபபாக கடடைமமக்கபபடை, 
்தாடைரபுகள வதம்வயாகும.

கடைந்த காலத்தின் எ்சசஙகள, நிகழகாலத்தில 
ஒரு்வரது தன்னுணரவுக்கு கடைத்தி்வரபபடும. 
அ்வற்மற அழிக்க ் தாடைர்சசியான உமழபபுத்வதம்வ. 
இதற்கான ் சயலமுமற இருபக்கஙகமளக்்காண்டைது. 
ஒருபக்கம, சமூகம வநரடியாக மற்றும மமறமுகமான 
கலவி மூலம ் சயலபடும. மறுபுறம தனிநபர தனது 
உளமாற சுய - கலவி ்சயல முமறயில, தன்மன 
ஈடுபடுத்திக்்காள்வார. உரு்வாகி்வரும புதிய 
சமுதாயமானது, கடைந்த காலத்துடைன் கடுமமயாக 
வபாடடியிடடைாக வ்வண்டும. சரக்கு உற்பத்திதான் 
முதலாளித்து்வ சமுதாயத்தின் உயிர்ச்சால. அது 
இருக்கும்வமர, அதன் தாக்கம உற்பத்தி அமமபபிலும 
அதன் ்த ாடைர ்சசிய ா க  தன்னுணரவிலும 
இருந்து்காண்டுதான் இருக்கும. ்பாதுவுடைமமமய 

கடடி்யழுபபும நாம , புதிய ்பாருளசார 
அடித்தளத்மத உரு்வாக்கவும ,புதிய மனிதமன 
உரு்வாக்கு்வதும இன்றியமமயாதது. அதனாலதான் 
,்்வகுமக்கமள அணிதிரடடை சரியான கருவிமயத் 
வதரந்்தடுபபது அவ்்வளவு முக்கியத்து்வம 
்வாய்ந்ததாகிறது. இந்தக்கருவியின் பண்பு ,நன்்னறி 
சாரந்ததாக இருக்க வ்வண்டும. அவத வநரத்தில 
,்பாருள சார ஊக்கத்தின் ,குறிபபாக சமூகபபண்புடைன் 
கூடிய ,  ச ரி ய ான  அளவில  பயன்ப ாடும 
புறக்கணிக்கபபடைக்கூடைாது. 

புரடசி அமமபபாக்கபபடு்வது இன்னமும 
எய்தபபடைவிலமல. நாம ஒரு புதிய அமமபபுக்காக 
ஆய்வு ் சய்து ் காண்டிருக்கிவறாம. அந்த அமமபபு, 
அரசாஙகத்திற்கும, சமூகத்திற்கும இமடைவய 
வசாசலிசத்மத கடடி்யழுபபு்வதற்கு ஏது்வான 
முமறயில இருக்கும. வசாசலிசக்காடடுமானத்திற்கு  
புதிய மனிதனின் கலவி உரு்வாக்கமும மற்றும 
்தாழில நுடப ்வளர்சசியும இரு தூண்களாகும. 
இவ்விரண்டு தூண்கள ் தாடைரபாக  இன்னும ஆய்வு 
்சய்ய வ்வண்டியிருக்கிறது.

தனிநபர உணரம்வயும கூடடு்ச்சயலபாடுகமளயும 
ஆழபபடுத்தவ்வண்டியது இன்னமும அ்வசியமாகும. 
இதமன அமனத்து வமலாண்மம மற்றும 
உற்பத்திக்கடடைமமபபுகளிலும வமற்்காளள 
வ்வண்டியிருக்கிறது .  உற்பத்தி்சச ாதனஙகள 
சமூகத்திற்வக ்சாந்தம. எந்திரம கடைமமயாற்றும 
இடைத்தில மடடுவம இருக்கும. ஒவ்்்வாரு்வருக்கும 
தன் உமழபபு்சசக்திமய உமழபபு என்ற ்வடி்வத்தில 
எ்வ்ராரு்வருக்கும சரண் ்சய்திடும விதத்தில 
இருபபதாக இனிவமல அமமந்திடைாது. உமழபபு 
என்பது இனிவமல ்பாது்வாழக்மகயில தன் 
பஙகளிபபு என்கிற விதத்தில  அமமந்திருக்கும. 

ஒரு தனி நபமர மிகவும உளபபூர்வமாக 
்சல்வந்தனாகவும ,அதிக அளவில ்பாறுபபுணரவு 
மிக்க்வனாகவும மாற்றி முழுமமயான தனிநபராக 
உணர ம்வபபவத முக்கியமாகும. புரடசி மக்களால 
தான் வமற்்காளளபபடுகிறது. ஆனாலும ,தனிநபரகள 
பு ர ட சி க ர  உ ண ர ம ்வ  ந ா ள வ த ா று ம 
கூரமமபபடுத்திக்்காண்வடை இருக்க வ்வண்டும. 
உண்மமயான புரடசியாளர அன்பின் மிகுதியாலதான் 
்வழிநடைத்தபபடுகிறார .  ஒரு வநரமமயான 
பு ரடசி ய ா ளம ர  இ த் த கு  குணம  இன்றி 
பாரக்கமுடியாது. ்தாழிலாளி ்வரக்க சர்வவதசியம 
என்பது ஒரு கடைமம என்று கூறக்கூடிய அவத 
சமயத்தில, அது ஒரு புரடசிகர அ்வசியமுமாகும. 
இந்தத்திமச்வழியிலதான் நாம மக்கமள கற்பித்திடை 
வ்வண்டும.
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 வசாவியத் யூனியனின் ்பரும புகழ ்பற்ற 
பமடைபபாளிகளில முதன்மமயான்வர அந்வதான் 
்சகாவ். 

வசாவியத் யூனியனின் ்தன்திமச நகரான 
தகன்வராவில பிறந்த ்சகாவ் (1860 - 1904), 
தனது இருபதா்வது ்வயதில மாஸ்வக ா 
பலகமலக்கழகத்தில மருத்து்வத் துமறயில பயின்று 
மருத்து்வரானார. 1880களில வசாவியத் ரஷ்யாவில 
ஜார மன்னனின் சர்வாதிகாரம ஓஙகியிருந்தது. 
சுதந்திர்ச சிந்தமன நசுக்கபபடடுக் கிடைந்த 
காலத்தில, ் சகாவின் கமதகள மக்களுக்கு ் பரிய 
ஆறுதலாக இருந்தது . அ்வர கமதகளில 
நமக்சசும்வயும, மநயாண்டியும, அஙகதமும 
நிறமபியிருந்தது .  அதிக ா ர  ்வ ர க் க த்தின் 
படைாவடைாபத்மதயும, ஆடைமபரப பகடடுகமளயும 
எளளி நமகயாடியது. ்சகாவ் எமதயும பலத்த 
குரலில ஓஙகி்ச ்சாலலவிலமல. உண்மமயும, 
்மன்மமயும இமழவயாடிய உறுதியான குரலில, 
படிபப்வர மனதில மதக்கும படியான 
்சாலலாடைலகளின் ்வழியாகவ்வ வபசிய்வராக 
இருந்தார.

த மி ழ ்ச  சமூ க த் தி ல  ் ச க ா வ்  ந ன்கு 
அறிமுகமான்வர .  அ்வரது பல கமதகள 
உதா ரணஙகளாக  வமற்வக ாள க ாடடைப 
படடிருக்கிறது. ் சகாவ் குறித்து எஸ்.
ராமகிருஷ்ணன் ‘்சகாவின் மீது பனி 
்பய்கிறது, ்சகாவ் ்வாழகிறார‘ 
எ ன் று  இ ர ண் டு  நூ ல க ம ள 
எ ழு தி யி ரு க் கி ற ா ர .  ர ஷ் ய 
இ ல க் கி ய ங க ளி ல  ் ச க ா வ் 
ப ம டை த் த ளி த் த  ம க த் த ா ன 
பமடைபபுகமள தீவிர ்வாசிபபில 
இருக்கும யாரும த்வற விடடிருக்க 
முடியாது. அடிக்கடி படித்து அமச 
வபாடைடு நிமனவு கூறு்வதாகவ்வ 
இருக்கும. 

்சகாவின் ்வாழக்மக அ்வருமடைய 
கமத மாந்தருமடையமதப வபாலவ்வ 
்வாழவின் வசாகம நிமறந்ததாகவ்வ 
இருக்கிறது. அவத வநரம, அ்வரது 

பமடைபபாற்றல மிளிரும ஆன்மா,எதிர்வரபவபாகும 
உலகம குறித்தான அற்புதக் கனவுகளால நிரமபி 
இருக்கிறது. 

அந்வ த ான்  ் ச க ாவ்  சிறுகமதகளும , 
குறுநா்வலகளும என்ற நூமல பாரதி புத்தகலாயம 
்்வளியிடடிருக்கிறது. இத்்தாகுபபில ்சகாவ் 
எழுதிய்வற்றிலிருந்து வதரந்்தடுக்கபபடடை 
சிறுகமதகளும, ‘ஆறா்வது ்வாரடு‘ என்ற 
குறுநா்வமலயும உளளடைக்கி இருக்கிறது. ் சகாவின் 
்பருமபான்மமயான கமதகமள ரா.கிருஷ்ணய்யா 
்மாழி ்பயரத்திருக்கிறார. அ்வருக்குப பின் 
ச.சுபபாராவ் ் மாழி ் பயரத்திருக்கிறார. ் சகாவ் 
என்ற மகத்தான பமடைபபாளிக்கு எளிய 
அஞ்சலியாக இருக்கிறது இத்்தாகுபபு.

்தாகுபபில முதலில இடைம பிடித்திருபபது 
்வான்கா சிறுகமத. புமதமிதி தயாரிபபாளரிடைம 
வ்வமல பயிலு்வதற்காக விடைபபடடை ஒன்பது 
்வயது்ச சிறு்வன் ்வான்கா ழூக்கவ்வின் பாரம்வயில 
விரியும கமத. ்வான்கா தனது அன்பிற்குரிய 
தாத்தா கனஸ்தன்தீன் மக்காரி்சசிற்கு எழுதும 
கடிதத்தின் சாரம தான் கமத. முதலாளியிடைம 
்வான்கா படும கஷ்டைஙகமளயும, துயரஙகமளயும 
அ்வன் பாரம்வயில வி்வரிக்கறான். முதலநாள 
இரவு முதலாளியின் குழந்மதமய ஆடடிக் 

்காண்டிருக்மகயில உறஙகிப 
வபானதற்காக முதலாளி அடி 
்நாறுக்கிவிடடைமத  ்வலியும 
வி ்வ ரி க் கி ற ா ன்  க ா ம ல யி ல 
்ராடடியும, மதியத்திற்கு கஞ்சியும, 
இரவில மீண்டும ்ராடடி மடடுவம 
த ரு கி ற ா ர க ள .  முடமடைவ ய ா 
முடமடைக்வகாஸ் சூபவபா எதுவுவம 
தரு்வதலமல என்று விசனபபடுப்வன் 
தன்மன ்வந்து அமழத்து்ச ்சலலும 
படி எழுதுகிறான் .  கடிதத்மத 
உமறயிலிடடு தபால ்படடியில 
வபாடுகிறான். கடிதத்மத ் படடியில 
வபாடடைபின் ஒரு மணிவநரத்திற்கு 

எ லல ா ம  அ்வனுள  இனிய 
நமபிக்மகக இதமாய்த் தடடிக் 

மென்ெ இ்ைய�ோடும் உறுதியின குரல்
நூல் அறிமு்கம்

ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு

பாரதி புத்தகாலயம 
ரூ. 230
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்காடுத்து அ்வமனத் தூஙக ம்வக்கிறது. அ்வனது 
கடிதத்மத தாத்தா படிபபதாக அ்வனுக்கு கனவு 
்வரிகிறது, ்சகாவ் இந்தக் கமதமய 1886ல 
எழுதியிருக்கிறார. ஏதுமற்ற்வரகளின் எளிய 
்சயலும, அது நமபிக்மக ் காளளும விதத்மதயும 
யதாரத்த அழகுடைன் வி்வரிக்கிறது கமத. 

்சகாவ் கமடைசியாக எழுதிய சிறுகமத - 
மணமகள (1903). இதில நாதியா என்ற ் பண்ணின் 
கமதமய்ச ்சாலகிறார. கமதயின் ஆரமபத்தில 
்பாழுது புலர்வதற்கு சிறிது வநரம முன்னதாக 
நாதியா விழித்திருந்து வதாடத்தினுள பாரக்கிறாள. 
‘அடைரத்தியான ்்வண்ணிற மூடுபனி ்சந்நீல 
மலரகமள முக்காடிடடு மூடை விருமபு்வது வபால 
அ்வற்மற வநாக்கிப படைரந்து ்வந்தது‘ என 
ரசிபப்வள, ்காளமக, குறிக்வகாளற்ற தனது 
அசமந்த ்வாழக்மக மாறவ்வா முடிவுறவ்வா 
வபா்வதிலமல என எண்ணுகிறாள. அபவபாது 
அடைரத்தியான அவத ்்வண்ணிற மூடுபனி 
நாதியாவின் ஆன்மாம்வ முக்காடிடடு மூடு்வது 
வபால வதான்றுகிறது நமக்கு. பின் ்பாழுது 
பு ல ரு கி ற து .  ‘ ச ன் னலு க் கு  அடியிலும 
வதாடடைத்திலும புளளினஙகள கூ்சசலிடடைன. 
வதாடடைத்திலிருந்து மூடுபனி அகன்றுவிடடைது. 
சூரியக்கதிரின் ்பான் ஒளி சுற்றிலும பிரகாசிக்க 
எலலாம புன்னமக புரிந்தன‘ என்ற வயாசிக்கிறாள. 
இயற்மகக் காடசியில மடடும மாற்றம 
ஏற்படைவிலமல, நாதியாவினது ஆன்மாவில 
ஏற்படும ்பரிய மாற்றமாகவும, தனக்குளளான 
பிமணபபுகள யாவும முற்றாகவும, முடி்வாகவும 
துண்டித்துக் ்காள்வ்தன்ற தீரமானத்துக்கு 
்வந்துவிடுப்வளாக இருபபமதயுவம உணரத்துகிறது. 
்சகாவின் கமதயில தமலவியின் ஆன்மாவில 
ஏற்படும மாற்றம, அ்வரது கமதகள அமனத்மதயும 
ஓரளவுக்கு தீரமானிபபதாக்ச ்சாலலலாம.

்சகாவ் எமதயும பலத்த குரலில பிரகடைனம 
்சய்்வதிலமல.படிபப்வருக்கு வநரடியாய் 
அறிவுறுத்த முற்படு்வதும இலமல. இருந்தாலும 
அ்வரது கமதகமளப படிக்கும ்வாசகர தம 
காதுகளுக்குள ஒரு குரல ஒலித்திருபபமதக் வகடக 
முடியும. ‘மனிதனாய் ்வாழ அ்சசபபடுகிறீரகவள, 
ஏன் இது? வமல நிமலயில இருபப்வர என்றதும 
வபாற்றுகிறீரகள. கீழ நிமலயில இருபப்வர 
என்றதும அலடசியபபடுத்துகிறீரகவள, அழகா 
இது? உண்மமயான இன்பம பணத்திலும, படடைம 
பதவியிலும அடைஙகியிருபபதாக்வா நிமனக்கிறீரகள? 
ஏன் தான் பதவி ஏணியிவல உயர ஏறிக் ் காண்வடை 
இருக்க வ்வண்டு்மனத் துடிக்கிறீரகவளா? என்று 

்மலலிய குரலில அடிபபமடை மனிதத்து்வத்மத 
முன்ம்வத்தபடிவய ்சாலலி்ச ்சலகிறார.

்சகாவ் இமளஞராய் இருந்தவபாது 1884ல 
எழுதிய கமதகளில  ப்சவசாந்தி சிறுகமத மிகவும 
பிரபலம. அதிகார ்வரக்கம, வமலிடைம என்றதும 
பலமலக் காடடி புன்னமகக்கும தன்மம 
என்்றன்றும இருக்கக் கூடிய ஒன்று. அந்த 
மவனாபா்வத்மத  நயமபடை சித்திரிக்கிறார இந்தக் 
கமதயில. சந்மத ்வழிவய ்சலலும வபாலீஸ் 
அதிகாரி, அஙகு ஒரு மனிதமர ஒரு நாய் 
கடித்துவிடு்வமதக் காண்கிறார. கடித்த நாயின் 
உரிமமயாளமர சுமமா விடைக்கூடைாது என்று 
கத்துகிறார. வப்சசின் வபாது, அந்த நாய் 
்ஜனரலினுமடையதாக இருக்கலாம என்பமத 
அறிந்ததும சட்டைன்று உடைல நிறம மாறும 
ப்சவசாந்திமயப வபால மாறி நாய்க்கடி 
படடை்வமரப பாரத்து அது அ்வரது த்வறாகத்தான் 
இருக்கும, நீதான் நாயிடைம ஏதா்வது குறுமபி 
்சய்திருபபாய் என்று ஏசுகிறா ர .  ந ாய் 
்ஜனரலினுமடையதாக இருக்க ்வாய்பபிலமல 
என்பமத  அறிந் ததும  உடைவன ந ாயின் 
உ ரி ம ம ய ா ள ரி டை ம  தி ரு ம பி  த ்வ று 
நாயுமடையதாகத்தான் இருக்க வ்வண்டும என்று 
வபசுகிறார.  சூழநிமலக்குத் தக்கபடி மாறி மாறி 
கூ்சசலிடடைபடிவய இருக்கிறார. சுற்றி நிற்ப்வரகள 
பாரத்து்ச சிரிக்கிறாரகள. மனித மனதின் 
நிறஙகமளயும, அது நிமிடைத்திற்கு நிமிடைம மாறும 
தன்மமமயயும துலலியமாக படைம பிடித்துக் 
காடடுகிறது கமத.

இளம ்வயதில எஸ் நகருக்கு ்வந்து பணி ஏற்கும 
ஒரு டைாக்டைரின் கமத தான் இவயானி்ச (1898)  
நகரில கலவி வகளவிகளில சிறந்த்வராகவும, 
கமலகளில கற்றுத் வதரந்த்வராகவும கருதபபடும 
தூரக்கின் குடுமபத்துடைன் டைாக்டைருக்கு பரிடமசயம 
ஏற்படுகிறது. அவதாடு அஙகு வீடடில ்வளரும 
காத்யா என்ற ்பண் மீது காதலும ஏற்படுகிறது. 
்வாழக்மகயின் நகரவில, காதலின் உணர்சசித் 
துடிபபும, ஊக்கமும, உற்சாகமும கூடிய டைாக்டைரின் 
மணிக்குரலிடைன் மத்தியதர நகர ்வகுபபினரது 
்வாழக்மகக்வக உரித்தான சிடுசிடுபபான குரலும 
ஒலிக்கத்து்வஙகுகிறது. அந்த இரண்டைா்வது குரலில 
நாளமடைவில பலத்துப ் பறுகி முதலா்வது குரமல 
அமிழத்திவிடுகிறது. அற்பமும, பகடடும, 
மடைமமயும நிமறந்த ்கா்சமசயான சுற்றுபபுற 
்வாழக்மகயின் ்்வளள்ச சுழல டைாக்டைமரயும 
தன்னுளவள இழுத்துக் ்காளகிறது. அ்வரது 
ஆன்மா ஒளியிழந்து மஙகிபவபாகிறது. பணம 
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ச மப ாதிபபமதத்  தவிர  வ்வறு எதிலும 
நாடடைமிலலாத்வராக மாறிப வபாகிறார. உடைல 
ஊதி ப  ப ரு த் து ப  வ ப ா ய்  ச லி ப பு ற் று ்ச 
சிடுசிடுத்தபடியான மனிதராகிப வபாகிறார. 
இவயானி்சசி கமத மனித ஆன்மா சிறுக்ச சிறுக 
நலமிழந்து மரத்துப வபா்வமத ஒவ்்்வாரு 
கண்ணியாக வி்வரிக்கிறது. அடைரத்தியான மூடுபனி 
ஆன்மாவின் எழில நிமறந்த மலமர மூடு்வமதக் 
காடடுகிறது.

வித்தியாசமான வகாணத்தில பமடைக்கபபடடைது 
நாய்க்கார்ச சீமாடடி சிறுகமத. இரு மனிதரகள 
குறித்தான சித்தரிபபுதான் கமத. அரத்தமற்ற 
்வாழக்மகயில சலிபபுற்ற கூ்ராவ்வும, அன்னாவும 
ஒரு வகாமடை நகரத்தில சந்தித்துக் ் காளகிறாரகள. 
இரு்வரும திருமணமான்வரகள. இரு்வருவம 
மண்வாழவில நிமற்வற்ற்வரகள. அ்வரகளுக்கு 
நடுவ்வ உண்மமயான, ஆழமான காதல படைரகிறது. 
ஆனால அ்வரகளால என்றுவம ஒன்றிமணய 
முடியாது, வி்வாகரத்து சாத்தியமிலமல. கமதயில 
இரு்வருக்கிமடையில க ாதலின் அழுத்தம 
்மது்மது்வாக அதிகரிபபதும,  அன்னாம்வப 
பாரக்க கூ்ராவ் அ்வள ஊருக்குப வபாகும 
காடசியும மிகப பிரமாதமாக சித்தரிக்கிறார 
்சகாவ்.

கமத பல தளஙகளில பயணிக்க ம்வக்கிறது. 
சாரமிலலாத ்வாழக்மகமயத் ்தாடைர்வமத விடை 
்வாழக்மகக்கு ்பாருள தரக்கூடியமத என்ன 
விமல ்காடுத்வதனும ்பறு்வது சிறந்தது 
என்பமத சித்தரிக்கிறது. அபபடி ்பாருள தரும 
வி்ஷயத்மத சமூகம ஏற்காததாக இருந்தாலும, 
அதனால என்ன  வகளவிமயயும, அபபடிபபடடை 
ஒரு ்சய்மகக்கு நீஙகள ்பருமவிமல ்காடுக்க 
வநரந்தால, அதற்கு நீஙகள தயாராக இருக்கிறீரகளா 
என்ற வகளவிமயயும முன்வ்க்கிறார ்சகாவ். 
காதல என்று இலமல, இன்்னாரு மனிதவராடு 
ஏற்படும உண்மமயான பந்தம மனிதரகமள 
எபபடி மாற்றுகிறது, அது எபபடி மனிதரகளுக்கு 
்வாழக்மகமய சாரமுளளதாக மாற்றுகிறது, அவத 
வநரம  மனிதரகளின் ்வாழக்மகமய எபபடி 
புரடடிப வபாடுகிறது என்பமதயும கமத 
அடிக்வகாடிடடு வி்வரிக்கிறது கமத 

்சகாவின் கமதகள படிபப்வரகமளக் கலஙக்ச 
்சய்பம்வ. அவத வநரம ்மன்மமயானம்வ. 
துயரம வதாய்ந்த நிமலயிலும புன்னமகமயக் 
காடடுபம்வ. அந்தக்காலத்து ரஷ்ய ்வாழக்மகயின் 
வமடடிமமத் தன்மம குறித்தும, ்கா்சமசத்தனம 
குறித்தும வி்வரித்து்ச ்சாலபம்வ. மனிதரகளுக்கு 

உரிய மாண்புகள, ்வாழம்வ மலர்ச ்சய்ய 
வ்வண்டும என்ற ஊக்கத்மத ஊடடுபம்வயாக 
இருந்தது .  ் ச க ாவ்  உலகம  முழு்வதும 
்காண்டைாடைபபடுகிறார. அதற்கு முக்கியக்காரணம, 
்சகாவ் தனது அமனத்துப பமடைபபுகளிலும 
முதலா்வதாக உண்மமமயவய எடுத்துக் 
காடடுகிறார. உளளமத உளளபடி ்சாலலி 
உளளத்மத ஒளி்பற்ச ்சய்கிறார. ்சகாவ் 
்்வளிபபடுத்தும உண்மமயானது மனசாடசிமய 
விழிபபமடைய்ச ்சய்்வதாகவ்வ இருக்கிறது. மனித 
்வாழக்மக ்வளமும எழிலும ் பற வ்வண்டும, அது 
்பறத்தான் வபாகிறது என்ற நமபிக்மகமய 
ஊடடுகிறது அவ்வுண்மமகள. மனிதனின் நிமலமய 
மனிதனுக்குத ் தரியபடுத்தும வபாதுதான் மனிதன் 
வமமபடடை்வனாகிறான் என்ற கருத்மதவய 
கமதகளின் ்வழியாக ்சகாவ் ்சாலலிக் 
்காண்டிருக்கிறார. 

்சகாவின் கமதகமள ்வாசிக்மகயில வசாகமான 
நாளுக்கான உணர்சசிகள ஆட்காளகின்றன.  
காற்று ் தளிந்து, இமலகளற்ற கிமளகமள விரித்து 
நிற்கும மரஙகளது கூரமமயான உரு்வம 
பளி்ச்சன்று ் தரிகிறது. வீடுகள ஒடுஙகிப வபாய், 
மனிதரகள வசாரந்து வபான்வரகளாக, தனிமமயால 
்வாடடைமமடைந்த்வரகளாக, சலனமற்று சக்தியிழந்து 
எலலாம விசித்திரமாய் இருக்கிறது. ஆழமான நீல 
்வானத்து ்தாமலவுகள ்்வறுமமயாய் 
காடசியளிக்கிறது. ் ்வளிறிய ்வானத்துடைன் கலந்து 
குளிரில ் காடடியான வசறு மூடிய நிலத்தின் மீது 
வசாரம்வ உண்டைாக்கும குளிர வபாரத்தியிருக்கிறது. 
அபபடியான வநரத்தில எதிரபபடும ் ்வய்யிமலப 
வபால ்சகாவின் கமதத் தடைஙகள பதிக்கும 
பாமதகள வகாணலான ்தருக்கள மீதும, வசறு 
படிந்த ்நரிசலான வீடுகள மீதும தன் ்பான் 
ஒளிமய வீசிக் காடடுகிறது. ்சகாவின் கமதகள 
மணம கமழும எளிமமயுடைன் முழுக்க முழுக்க 
ரஷ்யக் கமதகளாய் ஒரு தமலமுமறயினரது 
நிமனவுகளில ஆழந்து இருபபம்வ. அது அ்வர்வர 
எழுதிக் ் காளளும கமதகளுக்கு இமணயானதாக 
தஙகிவிடுகிறது- அதனாவலவய ்சகாவ் என்ற 
மனிதமர நிமனவுபடுத்திக் ் காளமகயில மனதிற்கு 
இனிமமயானாக மாறுகிறது. மனிதனின் நகரவுக்கு 
மனிதன் தான் அ்சசு. மனிதரகளது அன்புக்காக 
எலவலாரும ஏஙகுகிறாரகள. பசித்த ்பாழுதில 
அமர வ்வக்காடடுடைனாக ்ராடடி கூடை மிகுந்த 
சும்வயுடைனானதாகவ்வ இருக்கும. ்சகாவ்வின் 
சிறுகமதகளும, குறுநா்வலகளும மனதில ஊறும  
அன்பின் பசிமய வபாக்கக்கூடியதாகவ்வ 
இருக்கிறது.      l
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்சாந்த ஊரான சிந்தாதரிபவபடமடைமயக் 
களமாக ம்வத்து தமிழபபிரபா வபடமடை என்ற 
நா்வமல எழுதியுளளார. இ்வர இயற்்பயர 
பிரப ா க ரன் என்பத ாகும .  விகடைனில 
பத்திரிக்மகயாளராக பணிபுரியும தமிழ 
பிரபாவின் முதல நா்வல இது. இந்நா்வல 
நிலபபரபபு சார பமடைபபுகளுக்கு உரிய 
ஆதாரமான தன்மமகள பல்வற்மறயும தன்னுள 
்காண்டுளளது. மனிதரகள அ்வரகள வபசும 
்மாழி, நமபிக்மக, ்தாழில, சண்மடைகள, 
ஏமாற்றஙகள, சாதமனகள எனப பலவ்வறு 
அமசஙகள நா்வல சிறபபாக எழுதபபடடுளளது.

்சன்மனயில உளள விளிமபுநிமல மக்களின் 
்வாழவு குறித்த அழுத்தமான சலனஙகமள 
ஏற்படுத்தும புமனவுகள நா்வலில அதிகமாக 
காணபபடுகின்றன.

சிந்தாதிரிபவபடமடை உரு்வான ்வரலாறு 

கிழக்கிந்திய கம்பனியின் பிரதான 
்தாழிலாக பருத்தித் துணி ஏற்றுமதி  என்று 
ஆனதற்குப பிறகு மதராஸில 
்நச்வாளரகளுக்குத் தடடுபபாடு 
ஏற்படடைது. கமலவநரத்தியுடைன் 
்நசவு ்சய்ப்வரகள மிகமிகக் 
குமறவு என்பதால மூரத்தியபப 
நாராயண ்சடடியார ஆஙகில 
து ம ற ய ா ன  பி ட டி டை ம 
க ா ஞ் சி பு ர த் தி லி ரு ந் து 
் ந ச ்வ ாள ர கமள  அமழத்து 
்வரு்வதாகக் கூறி முதலில 17 
்நச்வாளர குடுமபஙகமளப புலம 
்பயரத்து அமழத்து்வந்தார . 
அ்வரகமள ஊக்குவிக்க கம்பனி 
்சலவில கிராமத்தில வீடுகள கடடித் 

தந்தனர. வமலும ்வரி ் சலுத்த வ்வண்டியதிலமல 
என்றும பிட ஆமணயிடடைார. 

்நச்வாளரகளின் ்வரவு நாளுக்கு நாள 
அதிகரித்தது. ்வருடை இறுதியில விறுவிறு என்று 
130 ்நச்வாளர குடுமபஙகள குடிவயறினர. 
அக்கிராமத்தில சின்ன்சசின்ன தறிகள அமமத்து 
்நசவு ் சய்து ் காண்டிருந்ததால அபபகுதிக்கு்ச 
சின்னத்தறிபவபடமடை எனப ்பயர ம்வத்து 
மக்கள அமழத்தாரகள. நாளமடைவில அது 
சிந்தாதரிபவபடமடை என அமழக்கபபடடைது. 
வபடமடையில குடியமரந்த அ்வரகள வபாக 
எஞ்சிய 2 7  குடுமபஙகளுக்கு்ச  ச ாதி 
அடிபபமடையில இஙகு ்வாழ தகுதியிலமல 
எனத் தீரமானமானது. அ்வரகளும கூ்வம 
ஆற்மற ஒடடி இருக்கும மரஙகளுக்கு 
இமடையில குடில அமமத்து சுகமாக ்வாழந்தனர 
.

கூ்வம ஆறு 

கூ்வம ஆற்றின் நீர வதஙகாய் தண்ணீரின் 
இமணபபிற்கு்ச ச்வால விடும 
்வ ம க யி ல  இ ரு ந் து ள ள து . 
ஊரமக்கள நீர பற்றாக்குமற 
இன்றி கூ்வம ஆற்றிவலவய குடிக்க, 
சமமக் க ,  குளிக்க ,  நீம ரப 
ப யன்படு த் தி  ஆன ந் த ம ா க 
்வாழந்தனர. நாடகள ்சலல்ச 
்சலல மக்கள்தாமக ் பருகியது. 
பலரும கூ்வம ஆற்மற்ச சுற்றி 
வீடுகமள அமமத்து குடிவயறினர. 
கூ்வ த் தில  சிறிது  சிறி த ா க 
்காடடைபபடடை ் நசவுக் கழிவுகள 
காலபவபாக்கில கூ்வம ஆற்றின் 

மண் வாசனை வீசும் பேடனடை
முனைவர் இரா. மமாகைா 

நூல் அறிமு்கம்

கால்சசு்வடு
பக்.352 விமல. 390
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தூய்மமமயக் ்கடுத்தது. அதனால 19ஆம 
நூற்றாண்டின் ஆரமபத்தில கூ்வம ஆறு 
வநாய்்வாய்பபடடைது.

முதன்மம கதாபாத்திரஙகள 
கிளியாமபா - சிஙகபபூரானின் மமனவி
குணசீலன் -  கிளியாமபாளின் மகன்
்ரஜினா - குணசீலனின் மமனவி
ரூபன் - குணசீலன் மகன்
லூரது வமரி - ்ரஜினாவின் தாய்
்சௌமியன் - லாரன்ஸ் பூங்காடியின் மகன்
பூபாலன் - ்சௌமியன் மாமா
பாலு, யூசுப, ்சௌமியன், அண்டைா உருடடி 

- ரூபனின் நண்பரகள, 
நவகாமி அமமா - கிளியாமபாவின் பக்கத்து 

வீடடுப ்பண்
பிவலாமினா - பூபாலன் மகள (பாலுவின் 

மமனவி)
இ்வாஞ்சலின் - ரூபனின் மமனவி
இடிமுழக்கம - பாலுவின் அபபா
வி்ஷால - ரூபனின் அதிகாரி 

மசவலந்தர, உபாசனா, பு்வவனஸ்்வரி - 
ரூபன் உடைன் பணியாற்றுப்வரகள. 

இதர கதாபாத்திரஙகள 

முத்தமாயா, பூசாரி , ்ஜயசீலன், பிரதர, 
எபிவனசர, பாஸ்டைர, சவராஜினி சிஸ்டைர, 
வஜாஸ்்வா,  ம்வலடடு, பால வமாசஸ், 
கனகராஜ், வமாசஸ் , காஜா பீர, மாசிலாமணி, 
பூமி, கிரண்யா, அமவலாற்ப்வம, ஜான்டி, 
டிக்வராஸ், மி்ஷல, அபபு, இருதயராஜ், 
ம்சசகந்தி, அபபாதுமரசாமி, ரஜினிசி்வா, 
ஜானா, வகாடடிசா  என்பன  தவிர இதர 
கதாபாத்திரஙகளும உளளன.

நா்வல சுருக்கம 

்சன்மனமயப பூரவீகமாகவும பிற 
இடைஙகளில இருந்தும ்வந்து குடிவயறியதற்கு 
முன்னர வசரியாகவும இன்று ைவுசிங வபாரடில 
்வாழும மக்களின் கமதமயப வபசு்வதாக 
உளளது தமிழ பிரபா எழுதிய வபடமடை எனும 
இந்நா்வல. சிந்தாதரிபவபடமடை எபபடி 

உரு்வாகியது என்பதில ஆரமபித்து பல 
கதாபாத்திரஙகளின் துமணவயாடு அசுர 
வ்வகத்தில முடி்வமடைகிறது. இந்நா்வல பல 
இலக்கிய நா்வலகளில எழுத்தாளரகள தஙகள 
ஊரகளில வபசும ்வடடைார ்வழக்குகமளப 
புகுத்தியுளளது வபால இந்நா்வலில ்சன்மன 
ம க் க ளி ன்  ்வ ழ க் கு ்ச  ் ச ா ற் க ள 
பதிவிடைபபடடுளளன. இமலமமற காய் வபால 
இலலாமல உளளஙமக ்நலலிக்கனி வபால 
ரா்வான ்வமச்ச்சாற்கள இடைம்பற்றுளளன. 

கமத இதுதான் பிட உரு்வாக்கிய இந்தப 
வபடமடையின் கூ்வம நதிக்கமர ஓரத்தில 
தமலத் தமலமுமறயாக ்வாழந்து ்வருகிற 
மக்களில  கிளியாமபா குடுமபமும ஒன்று. 
அ்வரகளின் மூத்த மகன் குணசீலன். 

அ்வனுமடைய மமனவி ் ரஜினா. இ்வரகளின் 
மகன் ரூபன். இந்நா்வலின் ்தாடைக்கம முதல 
இறுதி ்வமர ்வலம ்வருப்வர நவகாமியமமா. 
்ரஜினா  திருமணம முடிந்து ்வந்தவுடைன் 
நவகாமியமமா கிளியாமபாளின்   சுய 
புராணத்மதக் கூறி புற்றுவநாயால அ்வள 
இறந்த ் சய்திமயயும கூறுகிறாள. அமதக்வகடடை 
்ரஜினா தன் மாமியாரின் மதரியத்மத 
மனதில நிறுத்தி நாளமடைவில மாமியாமரப 
வபாலவ்வ நமடை, உமடை, அணிகலன் என 
தன்மன மாற்றிக்்காண்டைாள.

சாயலில மடடும மாறாது கிளியாமபாளாகவ்வ 
தன்மன நிமனத்துக் ்காண்டைாள. அதனால 
குணசீலமன அருகில வசரபபது இலமல. 
அ்வன் அருகில ்வந்தாவலவய வபய் பிடித்த்வள 
வபால நடைந்து ்காள்வாள. ்ரஜினா மூன்று 
மாதம கருவுற்றிருந்தாள. இந்நிமலயில இது 
வபான்ற்தாரு நிகழவு சிறிது நாடகளில 
குழந்மத பிறக்கும தரு்வாயில இ்வள 
அலவலலூயாவில வசரந்து இவயசுவின் நாமத்மத 
்ஜபித்து ்வந்தாள. ஒருநாள ஆண் குழந்மதமயப 
்பற்்றடுத்தாள. அமதயும சமபக்கு ் தாண்டு 
்சய்யப பணித்தார .

எப்பாழுதும பிரசஙகம ்சய்யக்கூடிய 
குழந்மதயாய் இ்வமன மாற்று என்று பாதிரியார 
இமற்வனிடைம வ்வண்டி குழந்மதக்கு ரூபன் 
எனப ்பயரிடடைார. ்ரஜினா ஊழியவம 
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உயிராய் இருக்க, குழந்மத நவகாமியமமாவிடைம 
்வளரந்தது. குழந்மத ்வளரத் து்வஙகியுடைன் 
நவகாமி அமமாவுடைன் சந்வதா்ஷமாக தன் 
்பாழுமதக் கழித்தான். ஆயா, அமமா கூறிய 
அருளுமரகமளத்  ்தய்்வ ்வாக்காக நமபி 
்வளரந்து ்வந்தான் ரூபன்.

ரூபன் எடடைாம ்வகுபபு படிக்குமவபாது 
வயாவசப, அண்டைா உருடடி, பாலு வபான்வறார 
நண்பரகளாகினர. ரூபன் முபினா என்ற 
இஸ்லாம ்பண்மண மிகவும விருமபினார. 
இமற்வனிடைம இது குறித்து வகாரிக்மக ம்வத்து 
வதாற்றான். சிறிது நாடகள கழித்து அ்வரகள 
குடியிருபபிற்குத் தளளி ்சௌமியன் குடி 
்வந்தான். லாரன்ஸ் தன் மகனிடைம இஙகுளள 
சக நண்பரகளிடைம பழகாவத என்று ்சாலலி 
வீடிவயா வகமஸ், வகரம எனப ்பாருடகமள 
்வாஙகித் தந்து படிபபில மடடும க்வனம 
்சலுத்த்ச ்சான்னார.

நாடகள கழிய ்சௌமியனும ரூபனும 
இமணபிரியா நண்பரகள ஆயினர. ரூபனும 
்சௌமியன் உதவியால பன்னி்ரண்டைாம 
்வகுபபில நலல மதிப்பண் ் பற்று வதரந்தான். 
ரூபன் ப்சமசயபபன் கலலூரியில வசரந்தான். 
்சௌமியன் எம.பில ்வமர முடித்து அரசு 
வத ரவுக்க ாக  தன்மனத் தயா ர்சய்து 
்காண்டிருந்தான். ரூபன் ஒரு கம்பனியில 
வ்வமல பாரத்தான்.

்ச ௌமியன் ஒருநாள நூலகத்திற்கு்ச 
்சலலுமவபாது பூமாம்வ முதன்முதலில 
பாரத்தான். அ்வள திருமணமான்வள. 
இரு்வருக்கும இமடைவய கூடைாநடபு உண்டைாகி, 
அது அ்வள கண்வனுக்குத் ்தரிய அ்வமள 
அடித்து வ்வறு ஓர இடைத்தில குடியமரத்தினான். 
்சௌமியன் வ்வலூரில தன் நண்பன் வீடடில 
வபாய்த் தஙகினான். இந்நிமலயில ரூபன் 
தன்னுடைன் வ்வமல பாரக்கும கிரண்யாம்வ  
விருமபினான். 

்ச ௌமியனுக்குத் திருமணம ்சய்ய 
திடடைமிடடு பூபாலனும  பூங்காடியும தன் 
த ம பி  ப ா ல ா வி டை ம  அ ்வ ர  ் பண் 
பிவலாமினாம்வக் வகடக அ்வவரா மமனவிமய்ச 
சாக்கு ்சாலலி தடடிக் கழிக்கிறார. இதனால 

மனம ் நாந்த ் சௌமியன் ஜான்டியுடைன் நடபுக் 
்காண்டு குடிக்கு அடிமமயானான். ஒரு 
கடடைத்தில குடிக்க பணம இலலாமல இரு்வரும 
தத்தளிக்குமவபாது டிக்வராஸ் என்ச ் சலலமாக 
அமழக்கபபடுப்வர இ்வரகளுக்கு நண்பரானார. 
மூ்வரும குடித்து குமமாளம அடித்தனர. 
ஒருநாள டிக்வராஸ் மாரமடைபபால இறந்தார.

்சௌமியன் வபாமதப பழக்கத்திற்கு 
அடிமமயானான். ்சௌமியனின் தந்மத 
உடைலநலமின்றி மருத்து்வமமனயில வசரந்தார. 
அமத ரூபனுக்கு ்தரிவிக்க, அ்வன் ்வந்து 
மருத்து்வ்ச ்சலவுகமளப பாரத்துக்்காண்டு 
பக்க பலமாக இருந்தான். இ்சசமயத்தில 
்சௌமியன் மாரமடைபபால இறந்தார. இத்தமகய 
மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடை ரூபனுக்கு 
ந ா ட க ள  வ த ம ்வ ப ப ட டை ன .  இ ம 
மனநிமலயிலிருந்து மாற ஒரு நா்வல எழுத 
முடிவு எடுத்தான் ரூபன். இ்ச்சய்திமயப 
வபஸ்புக்கிலும பதிவு ்சய்தான். ்சௌமியனின் 
தந்மதமய மருத்து்வமமனயில க்வனமாகப 
பாரத்து ்வருமவபாது இ்வாஞ்சலின் அறிமுகம 
ஆனாள.

அ்வள மீது ஒரு தமலயாக ஏற்படடை 
காதலால தினமவதாறும லாரன்சுக்கு இ்வவன 
உணவு எடுத்து தந்துவிடடு அ்வமளப பாரத்து 
்வந்தான். அ்வளுக்கு என்று யாரும இலலாததால 
அ்வள ்்வகு விமரவில யாமரயும நமப 
மாடடைாள. நாடகள ்மது்வாக நகர அ்வள 
மனதிலும காதல பூத்தது. அதன் உ்சசகடடைமாக 
அ்வனிடைம தனக்்கன்று தனியாக ஒரு அருவி 
்வாஙகித்தர வ்வண்டும என்றாள. ரூபானால 
ஏதும வபச முடியவிலமல.

சிறிது நாடகள கழித்து ்சௌமியனின் மீது 
்காண்டை பாசத்தால ரூபன் மிகவும மன 
உமள்சசலுக்கு ஆளானான். புத்தி சரியிலலாத்வன் 
வபாலவும வபய் பிடித்த்வன் வபாலவும நடைந்து 
்காண்டைதால அ்வன் அமமாவும ஆயாவும 
பூசாரியிடைமும பாதரிடைமும மசூதி எனப பல 
இடைஙகளுக்கு்ச ் சன்று மந்திரித்தனர. ஒரு நாள 
அ்வன் கம்பனி வமவனஜர மசவலந்தர ்வந்து 
அ்வன் நலம விசாரிக்க அ்வவனா மூரக்கத்தனமாக 
வபச மசவலந்தர அ்வருடைன் ்வந்த சக 
ஊழியரகள ்ரஜினாவிடைம மனநிமல 
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மருத்து்வரி டைம ரூபமன அமழத்து்ச 
்சலலுமபடி கூறினர. 

இந்நிமலயில இ்வாஞ்சலின் ்வந்து மனம 
்்வதுமபி அழ அமதக்கண்டை ரூபன் இஙகபபாரு, 
நான் ்சாலறமதப ்பாறுமமயா வகளு 
இ்வஙகலலாம நிமனக்கிற மாதிரி எனக்கு 
வபயும பிடிக்கல, மபத்தியமும பிடிக்கல. ஒரு 
நா்வல எழுதனும என்று எனக்கு ் ராமப நாளா 
ஆமச. அந்த நா்வல எழுத வ்வண்டும 
என்பதற்காக  நாவன  இபபடி ஆக்ட 
பண்ணிவனன் என்கிறான். (பக்கம - 307) ஒரு 
்வழியாக இ்வாஞ்சலின் மனம மகிழந்து தன் 
இருபபிடைத்திற்கு ்வருகிறாள. 

ஒருநாள இ்வாஞ்சலிமனப  ்பண் பாரக்க 
அ்வள அத்மத வீடடிற்கு்ச ்சன்று சுமுகமாக 
நி்சசயம ்சய்து திருமணத் வததிமய முடிவு 
்சய்கின்றனர. மருத்து்வமமனயில இருந்த 
லாரன்ஸ் இறந்துவிடை, ரூபனின் நண்பன் பாலா 
பிவலாமினாம்வ விருமபி மணம ்சய்து 
்காளகிறான். ரூபனுக்கும இ்வாஞ்சலினுக்கும 
திருமணம இனிவத நடைக்கிறது. வீடடிற்கு ்வந்த 
இ்வாஞ்சலின் நாகமமாவின் மூடடு்வலிக்கு 
மருந்து வதய்த்துக்்காண்வடை ்ரஜினாம்வப 
பற்றியும வபாடவடைாவில உளள கிளியாமபாள 
பற்றியும வகடக, சு்வாரசியத்துடைன் அமத ஏன் 
வ க க்கு ற  என்று மீண்டும இரு்வரின் 
புராணத்மதயும கூற ஆயத்தமானாள என 
நா்வல முடிகிறது. 

த னி த் த ன் ம ம ய ா ன  ஒ வ் ் ்வ ா ரு 
கதாபாத்திரஙகளுக்கும ஒரு கமத இருக்கிறது. 
நா்வலில யாமரயும கழடடி விடைவிலமல. 
சிறிய ்வயதில காணாமல வபான பாலு 
கமடைசியில முக்கியமான ஒரு்வனாக ்வருகிறான். 
அமனத்மதயும சிறபபாக ் காண்டு ் சன்றுளள 
தமிழபபிரபாம்வப பாராடடைாமல இருக்க 
முடியாது .  இறுதியில வப்சசு்வழக்கு்ச 
்சாற்கமளத் தந்துளள விதம அருமம. 
வபடமடை நா்வல  படமடைமயக் கிளபபுகிறது 
எனில அது மிமகயலல.நா்வலாசிரியருக்கும 
இந்நூமல நன்முமறயில  பதிபபித்த கால்சசு்வடு  
பதிபபகத்திற்கும ்வாழத்துகள.

       l

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

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

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

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

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

வரபபபறனறோம்
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வனவிலங்குகளின்  
உயிர் காக்கும் காட்டுப் பாலங்கள்

சிதம்்பரம் இரவிச்சந்திரன்

சுற்றுச் சூழல் பதாடர் - 5

காடுகமள அழித்து நாடைாக்கிவிடடை 
சூழநிமலயில  ்வனஙகளில  ்வ ாழும 
விலஙகுகமளக் காக்க ஒரு புதிய முயற்சி 
வமற்்காளளபபடுகிறது. நகரமயமாக்குதல, 
்தாழிலமயமாக்குதல, வபாக்கு்வரத்து 
்வளர்சசி என்று பலவ்வறு காரணஙகளால, 
காடுகள அழிக்கபபடுகின்றன. காடடின் 
அடைரந்த ்வனப பகுதிகளின் ்வழிவய 
இரடமடை்வழி்ச ச ாமலகள ,  ந ான்கு 
்வழி்சசாமலகள அமமக்கபபடுகின்றன.

சில இடைஙகளில இந்த சாமலகள 
வி ரி ்வ ா க் க ம  ் ச ய் ய ப ப டு ்வ து ம 
நமடை்பறுகிறது. உணவுத் தடடுபபாடு, நீரப 
பற்றாக்குமற, ்வறடசி, ்்வபப உயரவு, 
்பரும மமழ, காடடுத்தீ வபான்ற பலவ்வறு 
வபரிடைரகளால பாதிக்கபபடுகின்றன. 
்வனவிலஙகுகள மனிதக் குறுக்கீடுகளாலும 
்பரிதும பாதிக்கபபடுகின்றன. அடைரந்த 
சுற்றுலா இடைஙகளுக்கு்ச ்சலலும ்வழிகள 
்பருமபாலும காடுகளில அமமந்துளளன.

காடடிற்கு நடுவ்வ வபாடைபபடடுளள 
சாமலகள ்வழியாக ஒரு பகுதியில இருந்து 
மற்்றாரு பகுதிக்கு ்வனவிலஙகுகள 
க டை ந் து ் ச லலு ம வ ப ா து  அ ்வ ற் றி ன் 
உயிரிழபபிற்குக் காரணமாகிறது. இதனால, 
ரயில, ்வாகனஙகள வமாதி யாமன உடபடை 
பல  ்வனவிலஙகுகள  அநிய ாயம ா க 
உயிரிழக்கின்றன. யாமன, புலி, சிறுத்மத 
வபான்ற ்பரிய விலஙகுகள அடிபடடு 
உயிரிழபபது அடிக்கடி ்சய்தியாக 
்்வளி்வருகிறது.

ஆனால, பாமபு, அணில, உடுமபு, எருமபுத் 
தின்னி, மான், கரடிகள வபான்ற உயிரினஙகள 
மனிதரகளால ஏற்படும விபத்துகளில 
பலியா்வது ்சய்தியாக ்்வளி்வரு்வதிலமல. 
இந்நிமலமய மாற்றியமமக்க காடுகளுக்கு 
நடுவ்வ இயற்மகப ்பாருடகளால 
கடடைபபடும பாலஙகள உதவுகின்றன. 
்வ ன வி ல ங கு க ளி ன்  ந டை ம ா ட டை ம , 
இடைப்பயரவு, இனப்பருக்கக் காலம 
வ ப ா ன் ற  ப ல வ ்வ று  த க ்வ ல க ம ள 
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அடிபபமடையாகக் ்காண்டு சாமலகளுக்கு 
ந டு வி ல  இ த் த ம க ய  ப ா ல ங க ள 
உரு்வாக்கபபடுகின்றன.

சூழலுக்கு நடபுமடைய இம்வ சூழல 
பாலஙகள (eco ducts/eco bridges) என்று 
அமழக்கபபடுகின்றன. இதன் மூலம 
்வனவிலஙகுகளின் நடைமாடடைத்தில ஏற்படும 
இமடையூறுகள அகற்றபபடுகிறது. இந்தியாவின் 
பல இடைஙகளிலும கடடைபபடடுளள இம்வ 
்வனவிலஙகுகளுக்கு உதவு்வதாக ஆய்வு 
முடிவுகள சுடடிக் காடடுகின்றன. 

பாலஙகளின் கடடுமானம

தமிழநாடு ஆனமமல ்வாலபாமற 
பீடைபூமியில அமமந்துளள இதுவபான்ற 
விதானம ஒன்மற மக்காக் ்வமகக் குரஙகுகள 
( m a c a q u e )  ப யன் படு த்துகின் றன . 
உத்தராகண்ட, மத்தியப பிரவதசம , 
மகாராஷ்டிரா வபான்ற ்வடை இந்திய 
மாநிலஙகளிலும, தமிழநாடு, வகரளா, 
க ர ந ாடை க ா  வ ப ான் ற  ் தன்னிந்திய 
மாநிலஙகளிலும அடைரந்த ்வனபபகுதிகளுக்கு 
நடுவில இத்தமகய பாலஙகள அமமந்துளளன.

விதானஙகளாகக் கடடைபபடும இது 
வபான்ற சில பாலஙகள குரஙகுகள, காடடு 
அணிலகள வபான்ற விலஙகுகள காடடில 
உளள ச ாமலகமளக் கடைந்து்சலல 
உதவுகின்றன. கான்கிரீடடைால கடடைபபடும 
சுரஙகபபாலஙகள, வமமபாலஙகள ்பரிய 
விலஙகுகள, இரு்வாழவிகளுக்குப ்பரிதும 
உதவுகின்றன. இந்தப பாலஙகள ்வழக்கமாக்ச 
்சடி, ் காடிகள ்வளரக்கபபடடு, சாமலயின் 
சிறிது தூரத்தில இருந்வத காடடுபபகுதியில 
விலஙகுகள பாரக்கக்கூடிய விதத்தில 
அமமக்கபபடுகின்றன.

இதனால, இ்வற்மற விலஙகுகள எளிதாக 
அமடையாளம கண்டு, பயன்படுத்துகின்றன. 
இது வபால வதசீய ்நடுஞ்சாமல 44ல 
அமமந்துளள சுரஙகபபாலத்மத ராயல 
்வஙகாளப புலிகள பயன்படுத்துகின்றன.

்வரும ஐந்தாறு ஆண்டுகளில, இந்தியாவில 
50,000 கி.மீ தூரத்திற்கும கூடுதலான 
ச ா ம ல க ள  அ ம ம க் க த் 
திடடைமிடைப படடுளள த ா க  இ ந் தி ய 
்வனவிலஙகுகள கழகம (Wildlife Institute of 
India WII) 2020ல நடைத்திய ஆய்வுகள 
மூலம ்தரிய்வந்துளளது.

இந்தக் காலகடடைத்தில பல சாமலகளும 
நான்கு ்வழி்சசாமலகளாக விரி்வாக்கபபடை 
உளளதாகவும அந்த அமமபபு கூறியுளளது. 
்வனவிலஙகுகள பயன்படுத்தும மூன்று 
முக்கிய பாமதகள இத்தமகய சாமல 
விரி்வாக்கத் திடடைஙகளால பாதிக்கபபடும 
என்று புது்டைலலியில அமமந்துளள இந்திய 
வதசீயப புலிகள ஆமணயம (National Tiger 
Conservation Authority NTCA) கூறியுளளது.

அஸ்ஸாமில அமமந்துளள வதசீய 
்நடுஞ்சாமல 37ல கஜஸுரஙகா காரபி அலாங 
(Kaziranga-Karbi Anglong) ஆகிய 
இடைஙகளுக்கு இமடையில ்சலலும சாமல, 
கரநாடைகாவில அமமந்துளள மாநில 
்நடுஞ்சாமல 33ல நாைரவைால (Nagar-
hole) புலிகள சரணாலயம ்வழியாக்ச 
்சலலும சாமல ஆகியம்வ இ்வற்றில 
அடைஙகும.

உத்தராகண்ட மாநிலத்தில, களைஙகி 
மநனிடடைால (Kaladhungi-Nainital) 
சாமலயில ராமநகர ்வன்சசரகத்திற்கு 
உடபடடை பகுதியில சமீபத்தில ஊரந்து 
்சலலும விலஙகுகளுக்காக ஒரு புதிய 
கயிற்றுப பாலம கடடைபபடடுளளது. தமர 
வமல பாலமான இது 90 அடி நீளம, 5 அடி 
உயரம, 40 அடி அகலம உமடையதாக, மூன்று 
்பரிய மனிதரகளின் எமடைமயத் தாஙகக்கூடிய 
்வலுவுடைன் அமமக்கபபடடுளலது.

மூஙகில, சணல, புற்களால கடடைபபடடுளள 
இந்தப பாலத்மத உடுமபுகள, அணிலகள, 
எறுமபுத் தின்னிகள, பாமபுகள வபான்ற 
்வமக விலஙகுகள எளிதில பயன்படுத்து்வதற்காக 
் க ா டி ்வ ம க த்  த ா ்வ ர ங க ளு ம 
்வளரக்கபபடடுளளது. ்வனவிலஙகுகளின் 
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நடைமாடடைத்மதக் கண்கானிக்கும ்வமகயில 
இதில நான்கு கண்காணிபபுக் காமராக்களும 
்பாருத்தபபடடுளளதாக ்வன்சசரக அதிகாரி 
சந்திரவசகர வஜாஷி கூறியுளளார.

இதன் மூலம வபாக்கு்வரத்து ்நரிசல 
மிகுந்த மநனிடடைால சாமலயில ஊரந்து 
்சலலும விலஙகுகள அடிபடடு உயிரிழபபது 
் ப ரு ம ள வு  கு ம ற யு ம  எ ன் று 
எதிரபாரக்கபபடுகிறது. யாமன, புலி வபான்ற 
்பரிய ்வனவிலஙகுகளுடைன் ஒரு காடடின் 
ஆவராக்கியத்மத நிமலநிறுத்து்வதில சிறிய 
விலஙகுகளும முக்கியபபஙகு ஆற்றுகின்றன.

பூ்சசிகமள உண்ணும ஊர்வன, அ்வற்மற 
உண்வாக உட்காளளும பாமபுகள, 
பாமபுகமள உண்ணும கழுகுகள என்று 
பிமணக்கபபடடுளள உயிர்சசஙகிலி இதனால 
பாதிக்கபபடைாமல பாதுகாக்கபபடும என்றும 
அ்வர கூறியுளளார. 

பாலஙகளின் அமமபபு

சாமலயில ஒரு ்வனவிலஙகு உயிரிழக்க 
வநரந்தால, அதனால இது வபான்ற பாலஙகள 
க ட டை ப ப டு ்வ த ா க  ந ா ம 
நிமனத்துக்்காளகிவறாம. ஆனால, இதற்கு 
இது மடடும காரணமிலமல என்று இந்திய 
்வனவிலஙகு ஆய்வுக்கழகத்மத்ச வசரந்த 
்வனவிலஙகு சூழலியல மற்றும பாதுகாபபுப 
பிரிவின் தமல்வர பிலால ைபீப (Bilal 
Habib) கூறுகிறார.

இ்வற்றின் கடடுமானத்தில அதன் அளவு, 
பாலம அமமயும இடைம ஆகிய வி்ஷயஙகள 
முக்கியத்து்வம ் பறு்வதாக பிலால கூறுகிறார. 
காடுகளின் நடுவில மனிதரகள அமமக்கும 
சாமலகள ்வனவிலஙகுகளுக்கு அ்வற்றின் 
நடைமாடடைத்திற்கு இமடையூறாக அமமயும 
்பரும சு்வரகள என்று அ்வர கூறுகிறார. 
இ ரண்டு  ்வழி ்ச ச ா ம ல க ள  ந ா ன் கு 
்வழி்சசாமலகளாக்கபபடடைால இந்த நிமல 
ஏற்படைாது என்பதும சரியிலமல.

பசுமம்ச சாமலகள என்பது சாமலயின் 
இருமருஙகிலும மரஙகமள நடு்வது மடடும 
இலமல. அந்தப பகுதியில உளள காடடில 
்வாழும விலஙகுகள, அ்வற்றின் ்வாழிடைம, நில 
அமமபபு ,  இயலப ான  ்வ ாழவியல 
இமடையூறுகள, சாமலயின் நீளம, அதன் சரிவு 
வபான்றம்வ பற்றிய புரிந்துணரவும வ்வண்டும 
என்று பிலால கூறுகிறார. பாலஙகளின் 
அகலம, பரபபு, எண்ணிக்மக வபான்றம்வ 
விலஙகுகளின் இடைம்பயரவு முமறகமளப 
்பாறுத்து இம்வ கடடைபபடைவ்வண்டும.

்பரிய பாலஙகமள சாமபார ்வமக 
மான்கள, புளளிமான், நீலகிரிக் குரஙகுகள 
(Nilgiri langurs) , காடடுபபன்றிகள 
பயன்படுத்துகின்றன. ஆனால, 5மீடடைர 
என்றாலும, 500 மீடடைர என்றாலும புலி, 
சிறுத்மத வபான்ற விலஙகுகளுக்கு அது 
பற்றிக் க்வமலயிலமல. குமரக்கும மான்கள 
(barking deers) வபான்ற சில விலஙகுகள 
த ம க் ் க ன் ரு  ஒ ரு  கு டு ம ப த் ம த 
அமமத்துக்்காண்டு தனித்து ்வாழும 
இயலபுமடையம்வ. இ்வற்றிற்கு சிறிய 
பாலஙகவள உதவியாக இருக்கும என்று 
பிலால கூறுகிறார.

ச்வாலகளும-்்வற்றிகளும

தமிழநாடு ஆனமமலயில ் சயலபடடு்வரும 
இயற்மகப பாதுகாபபு அமமபபின் (Nature 
Conservation Foundation) மூத்த விஞ்ஞானி 
திவ்யா முத்தபபா 2008ல இந்த அமமபபால 
கடடைபபடடை 3 கி.மீ நீளம உளள ஆறு 
பாலஙகமள சிஙக்வால குரஙகுகள, நீலகிரிக் 
குரஙகுகள வபான்றம்வ நலலமுமறயில 
பயன்படுத்து்வதால சாமலயில ்வாகனஙகள 
வமாதி உயிரிழபபது ் பரும எண்ணிக்மகயில 
குமறந்துளளது என்று கூறுகிறார.

இதில சிறிய பாலஙகள 10 மீ அளவிலும, 
்பரியம்வ 25மீ அளவிலும கடடைபபடடைன. 
இம்வ ்வனவிலஙகுகளின் உயிர காக்கும 
அமசஙகளாக விளஙகுகின்றன. தமிழநாடடின் 
நீலகிரி ்வனபபகுதியில அமமந்துளள இந்தப 
பாலஙகள இபவபாது ்வனவிலஙகுகளின் 
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பாதுகாபபிற்கு உரிய ஒரு சிறந்த ்வழியாகக் 
கருதபபடுகின்றன. ஆசியா, ஆபபிரிக்கா, 
ஆஸ்திவரலியா, இலத்தீன் அ்மரிக்காவில 
்வனபபகுதிகளில ்வாழும எண்ணற்ற 
்வனவிலஙகுகமளக் காக்க இது ஒரு உன்னத 
உதாரணமாகத் திகழகிறது.

குரஙகுகள இந்தப பாலஙகமள மிக 
சுலபமாகக் கடைந்துவிடுகின்றன. இது வபான்ற 
மூ ங கி ல  ப ா ல ங க ள  வ க ர ள ா வி ல 
வமற்குத்்தாடைர்சசி மமலக் காடுகளில வகரள 
்வனத்துமற ஆராய்்சசிக் கழகத்தால 
கடடைபபடடுளளன. பீ்சசி அமணக்கடடு 
ப கு தியில  இம்வ  சி ற ந் தமும றயில 
்சயலபடுகின்றன. இத்தமகய பாலஙகள 
பற்றி இந்த ஆய்வு நிறு்வனம தீவிர ஆய்வுகமள 
வமற்்காண்டு்வருகிறது. ்தாழிலநுடப 
ஆவலாசமனகமளயும இந்த நிறு்வனம 
்வழஙகுகிறது.

கன்ைா்பஞ்்ச-்நவ்ையான் மற்றும- 
நஜ்ரா (Kanha-Pench&Pench-Navega-
on-Nageira corridors) விமரவு ்வழிகளில 
அமமக்கபபடடுளள காடடுப பாலஙகள 
விலஙகுகளின் உயிர காக்கும ்வழிகளாக 
உளளன. இம்வ வதசீய ்நடுஞ்சாமல 44ல 
அமமந்துளளது. உயர மடடை பாலஙகள, 
சுரஙகப பாலஙகள இந்த ்வழித்தடைத்தில 
்்வவ்வ்வறு இடைஙகளில கடடைபபடடுளளன.     
6.6 கி.மீ நீளம உளல நான்கு சிறிய 
பாலஙகளும இதில அடைஙகும.

்வனவிலஙகுகமளக் காக்கும இந்தியாவின் 
முயற்சிகளில ,   இந்தப  ப ாலஙகள  
முக்கியபபஙகு ்வகிக்கின்றன. சுரஙக்வழிப 
பாலஙகமள 18 ்வமகயான விலஙகுகள 
பயன்படுத்து்வதாக காமராக்கள மூலம 
எடுக்கபபடடை தக்வலகள கூறுகின்றன. இந்த 
விலஙகுகளில புலிகள, சிறுத்மதகள, தஙக 
நரிகள (golden jackles) ஆகியம்வயும 
அடைஙகும.

இந்தப பாலஙகளில 750 கி.மீ நீளம 
உமடைய உலகின் மிகப ்பரிய காடடுப 
பாலமும உளளது.

இதமன ்பருமபாலான விலஙகுகள 
பயன்படுத்து்வதாக இந்திய ்வனவிலஙகு 
ஆய்வுக்கழகம (WII) கூறுகிறது. 50 மீ உளள 
சிறிய பாலம ஒன்மற வசாமபல கரடிகள  
(sloth bears), ்பண் நீலகிரிக் குரஙகுகள 
ப ய ன் ப டு த் து ்வ தி ல ம ல  எ ன் று ம 
்தரிய்வந்துளளது. 750 மீ நீளம உளள 
்பரிய பாலத்மதக் கடைந்து்சலல வசாமபல 
கரடிகளுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள ஆனது.

ஓநாய், எறுமபு திண்ணிகள கடைந்து்சலல 
ஒரு ஆண்டிற்கும குமற்வான காலத்மத 
எடுத்துக்்காண்டைன.

புளளிமான், காடடுப பூமனகள கடைக்க 
ஒரு மாதம எடுத்துக் ்காளகின்றன என்று 
அந்தக் கழகத்தின் அறிக்மக கூறுகிறது. 
மத்தியபபிரவதசம மகாராஷ்டிரா மாநில 
எலமலகளுக்கு அருகில அமமந்துளள 
்வனபபகுதியில 1.4 கி.மீ அளவுளல மிகப 
் பரிய  தம ரயடிப  ப ா லம  ஒன்று 
கடடைபபடடு்வரு்வதாக இந்திய ்வனவிலஙகு 
அமமபபு கூறியுளளது.

்சன்மன வபஙகளூரு ்நடுஞ்சாமலயில, 
வைாசூர கிருஷ்ணகிரி பகுதியில யாமனகள 
கடைபபதற்கு உதவியாக ஒரு பாலம, 
மகாராஷ்டிராவில டைவடைாபா அந்தாரி 
(Tadoba Andhari) பகுதியில ஒரு பாலம 
கடடைபபடை உளளதாக ்வனவிலஙகுக் கழகம 
கூறுகிறது

காடு இலலாமல நாடு இலமல. நாடு 
இலலாமல நாம இலமல. இமத உணராமல, 
காடமடை அழித்து, ்வளர்சசி என்ற ்பயரில 
சூழமல்ச சூமறயாடி, ்வனத்தில அமமதியாக 
்வாழும விலஙகுகமளக் ்கான்று்வரும 
மனிதரகள உளளநிமலயில, ்வனவிலஙகுகமளக் 
காபபாற்ற கடடைபபடும இது வபான்ற 
பாலஙகள ்வனஙகமளயும, விலஙகுகமளயும 
வ ந சி க் கு ம  எ ்வ ம ர யு ம  ம கி ழ ்ச சி 
அமடைய்ச்சய்யும என்பதில ஐயமிலமல.  **  
**  **
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கூண்டு வைத்து குள்ளநரி 
பிடிக்கும் திட்டம்

சிதம்்பரம் இரவிச்சந்திரன்

ஏழு ்வடைகிழக்கு இந்திய மாநிலஙகளின் 
தமலமமயகமாகக் கருதபபடும அஸ்ஸாம 
மாநிலத்தில, ்கௌைாத்தி வலாக்பரிய 
வ க ா பி ந ா த்  வ ப ா ர ் டை ா ் ல ா ய் 
விமானநிலயத்தில (Lokpriya Gopinath 
Bordorloi International airport LGBI) 
அமழயா விருந்தாளியாக உளவள நுமழயும 
குளளநரிகமளக் கூண்டு ம்வத்துப பிடித்து 
மறு்வாழவு தரும திடடைம ஒன்று 
்தாடைஙகபபடை உளளது.

அஸ்ஸாம சுற்று்சசூழல மற்றும 
்வ ன த் து ம ற ய ா ல  இ த ற் க ா ன 
்சயலதிடடைக்குழு அமமக்கபபடடுளலளது. 
இத்திடடைத்தின் கீழ விமானநிமலய 
்வளாகத்திற்குள நுமழயும குளளநரிகள 
கூண்டு ம்வத்துப பிடிக்கபபடடு 100 கி.மீ 
தூரம தளளி ்வனஙகளுக்குள பாதுகாபபாக 
விடைபபடும என்று இக்குழுவின் தமல்வர, 
தமலமம ்வன அதிகாரி ்ைமகண்டடைா 
டைாலுக்டைார (Hemkanta Taluktar) 
கூறியுளளார.

இது்வமர இந்த விமானநிமலயத்தில 
இதனால விபத்துகள குறிபபாக விமானஙகள 
தமரயிறஙகுமவபாதும, கிளமபுமவபாதும 
ஏற்படைவிலமல என்றாலும, ஒரு தற்காபபு 
முன்்ன்சசரிக்மக நடை்வடிக்மகயாகவ்வ 
இந்தத் திடடைம வமற்்காளளபபடு்வதாக 

விமானநிமலய தமலமம இயக்குனர 
்ரவமஷ்குமார கூறியுளளார.

விமானநிமலயத்தின் சுற்று்சசு்வர 
உளளூரில கிமடைக்கும மூஙகிலகளால 
கடடைபபடடுளளது. சமீபத்தில 500 ஏக்கர 
பரபபளவில விரி்வாக்கம ்சய்யபபடடை 
இந்த விமானநிமலயம ்வடைகிழக்கு 
மாநிலஙகளில உளள விமானநிமலயஙகளில 
மி க ப ் ப ரி ய து .  ்வ ன வி ல ங கு க ள 
விமானநிமலயஙகளுக்குள அமழயா 
விருந்தாளிகளாக நுமழ்வது இந்தியாவின் 
மற்ற இடைஙகளிலும நமடை்பறுகிறது.

்டைலலி விமானநிமலயத்தில நீலான்கள 
(Nilgai antilope), கலகத்தா வநதாஜி 
சு ப ாஷ்  ச ந் தி ர வ ப ா ஸ்  ச ர ்வ வ த ச 
விமானநிமலயத்தில குளளநரிகள , 
அகமதாபாத்தில குரஙகுகள, மமசூரில 
மயிலகள, ் டைஹராடூனில காடடுபபூமனகள 
வ ப ா ன் ற ம ்வ  இ வ த  வ ப ா ல 
விமானநிலயஙகளுக்குள ்வந்து்சலகின்றன. 
குளளநரிகள ்வாழ்வதற்கு உகந்த இடைமாக 
இந்த விமானநிமலயம இருபபதில 
வியபபிலமல என்று இந்திய ்வன உயிரின 
அறக்கடடைமளமய (Wildlife Trust of 
India WTI) வசரந்த மருத்து்வ அறிஞர 
பாஸ்கர ்சௌத்ரி கூறியுளளார.
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விமானநிமலயத்திற்கு அருகில நீர்வளம, 
ஈரமானப புல்்வளிகள, வதம்வயான 
முயலகள, குழி முயலகள (hares, வமாலகள 
(moles) வபான்ற சிறுவிலஙகு இமரகள 
கிமடைபபதால, குளளநரிகள இஙகு 
்வாழ்வதற்வகற்ற சூழநிமல உளளது. 
வமலும, இந்த விமானநிமலயம ரானி, 
ஜலக்பாரி (Rani, Jalukbari) ஆகிய 
இரண்டு காபபு ்வனஙகளுக்கு அருகில 
அமமந்துளளது.

இந்தியக் குளளநரிகள (Indian jackle 
canis aereus) 1972 ்வனவிலஙகுகள 
ப ா து க ா ப பு ்ச  ச டடை த் தின்  பி ரிவு 
இரண்டின்படி ப ாதுக ா க் கபபடடை 
விலஙகுகள. இம்வ கானிஸ் ஏரியஸ் (canis 
aereus)்வமகமய்ச வசரந்த ்தற்காசியப 
பகுதியில காணபபடும குளளநரி, ஓநாய் 
குடுமபத்மத்ச வசரந்த அரிய ்வமக 
விலஙகுகள. அதனால , இ்வற்மறக் 
்கால்வது சடடைபபடி குற்றம.

எனவ்வ, இம்வ கூண்டு ம்வத்துப 
பிடித்து விடைபபடுகின்றன. குளளநரிகமள 
்பாறி ம்வத்துப பிடித்து பாதுகாபபுடைன் 
வ்வறு இடைத்தில விடு்வதற்கான ்வழிமுமறகள 
உரு்வாக்கபபடடுளளன. இந்தத் திடடைத்தில 
்வனத்துமற, காலநமடைத்துமற நிபுணரகள, 
்வனவிலஙகுநல ஆர்வலரகள, தன்னார்வத் 
் த ா ண் டை ர க ள  ஆ கி வ ய ா ர 
இடைம்பற்றுளளனர.

குளளநரி புத்திக்கூரமம உளள விலஙகு 
என்பதால, இ்வற்மறக் கூண்டு ம்வத்துப 
பிடிபபது சுலபமான ்சயல இலமல.

சு ற் று ்ச சு ்வ ர  ்வ லு ்வ ா க 
அமமக்கபபடடிருந்தாலும, இம்வ குழி 
பறித்து அதன் ்வழியாக ் ்வளியில இருந்து 
உளவள நுமழகின்றன. கூண்டு ம்வத்துப 

பிடிக்கும திடடைத்தின் ்்வற்றிமயப 
்பாறுத்து ்வருஙகாலத்தில, சூரிய மின்வ்வலி 
அமமக்கபபடைலாம என்று கூறபபடுகிறது.

கூண்டுகள 1.40 மீ நீளம, 0.60 மீ 
அகலம, 0.80 மீ உயரம உளளம்வ. 
பிடிக்கபபடும விலஙகுகள அதிகவநரம 
கூண்டிற்குள அமடைத்தும்வக்கபபடைாமல, 
உடைனடியாக பாதுகாபபான வ்வறு 
இடைத்திற்கு மாற்றபபடைவ்வண்டும என்று 
கூறபபடடுளளது. சிறிய கூண்டிற்குள 
அதிகவநரம அ்வற்மற ம்வத்திருபபது 
அ்வற்றிற்கு பாதிபமப ஏற்படுத்தும 
என்பதால, மறு்வாழவு மமயஙகளுக்கு 
பிடிக்கபபடடை தினத்தன்வற மாமலயில 
்காண்டுவபாய் விடைபபடைவ்வண்டும 
என்றும கூறபபடடுளளது.

தகுந்த ்வாகனத்தில, ் ்வய்யில இலலாத 
மாமலப்பாழுதில குளளநரிகள ் காண்டு 
்சலலபபடைவ்வண்டும என்றும நிபந்தமன 
விதிக்கபபடடுளளது. இந்தக் கூண்டுகள 
விமானநிமலயத்தின் முக்கிய இடைஙகளில 
ம்வக்கபபடைவுளளது. இதுவபான்ற ஒரு 
ச்வாமல முன்பு சந்தித்ததிலமல. அதனால, 
இந்தத்  திடடைம எ ந் த  அளவிற்கு 
்்வற்றியமடையும என்பது வகளவிக்குறியாக 
உளளது.

இ த் தி ட டை த் தி ன்  ் ்வ ற் றி ம ய ப 
்பாறுத்திருந்வத பாரக்கவ்வண்டும என்று 
்வனவிலஙகு அறிஞரகள கருதுகின்றனர. 
்வயலகமள அழித்து வீடு கடடிக் 
குடியிருக்கும மனிதன் ்வனஙகமள அழித்து 
உரு்வாக்கும நவீன விமானநிமலயஙகவள 
இதற்குக் காரணம என்று சூழல ஆர்வலரகள 
கூறுகின்றனர.

	 	 	 	 	 	 l
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திளணதிரிநத ொளையில்
 மனம்பிறழநத குரல்கள் 

ஜமாலன் 
தன்னிமல என்பது இலமல:  வப்சசின் 

்தாகுபபு ்வரிமச ஒழுஙகமமபபு மடடுவம 
உளளது, வமலும இலக்கியம இவ்்வரிமச 
ஒழுஙகமமபபிமன ் ்வளிபபடுத்துகிறது,  அம்வ 
புறத்திற்கு தரபபடுபம்வ வபான்றம்வ அலல, 
ஆனால குரூரமான அதிகாரத்திலிருந்து அலலது 
புரடசிகர சக்திகள கடடைமமக்கபபடு்வதிலிருந்து 
்வரு்வமதப வபான்றது. 

- ஜீல ்டைலயுஸ் & பிலிக்ஸ் கடடைாரி (Kaf-
ka: Towards A Minor Literature Ch.3 
Page:18).

இக்கவிமதகமள ் தாகுபபாக ்வாசிக்மகயில, 
காஃபகா என்று ஓர எழுத்தாளன் தனக்காக 
எழுதுகிறான் என்று ் மௌனி ் சான்னமதபவபால 
இவ்விரு்வரும தனக்காக எழுதினாரகள என்று 
முபீன் சாதிகா என்கிற இக்கவிஞர ் சாலலக்கூடும 
என எண்ணத் வதான்றுகிறது. காரணம, 
அ்வரகளின் புமனவுகளில உளள புரியாமமவய 
இக்கவிமதகளுடைன் ஏற்படும முதல பரி்சசயம. 
இபபடி ்சால்வதால, இக்கவிஞமர இலக்கிய 
மாஸ்டைரகளாக அறியபபடும அ்வரகளுக்கு 
இமணயாக ம்வபபதான ்வழக்கமான 
ஒபபீடடு சிந்தமனதரும வமல-கீழ 
வதாற்றத்மதவயா கற்பமனவயா 
் க ா ள ள வ ்வ ண் டி ய தி ல ம ல . 
இவ்்்வாபபீடு அ்வரகளது பமடைபபு 
்்வளிபபாடு ்காளளும நுடபம 
ச ா ர ந் வ த  இ ங கு  க ்வன த் தி ல 
்காளளபபடுகிறது. ஒபபீடடிற்குக் 
காரணம, புரியாமம என்கிற ஒற்றுமம 
மடடுமலல, ்மாழிமய சிமதபபதன் 
்வழிய ா க ,  இல க் கி ய ம  என் ற 
்வமகமமமய  ்வ ாழ தலுக்க ான 
்்வளியாக மாற்றிக் ்காள்வதும, 
்பருமபான்மமயினர ்மாழிமய 
அ்வரகமளவிடை ஒரு குறிபபான 

்வ டி ்வ த் தி ல  ப ய ன் ப டு த் து ம  மு ம ற , 
பரிமாற்று்மாழிமய மகயாளும திறன், தஙகளது 
பூரவீக்மாழியில அரூபமாக சிந்திக்குமமுமற,  
என்பதாக ்வழக்கு்மாழி (்வரனாகுலர) , 
பரிமாற்று்மாழி (்்வகிகுலர) மற்றும 
்த ான்ம்மாழி (மித்திக் கல )  என்கிற 
மும்மாழியில இயஙகிய தன்மம எனலாம. 
இபபடி இயஙகு்வதால ்பரு்மாழியிமன 
எலமல நீக்கம ்சய்து, அஙகு பரி்சசயமற்ற 
மாற்று்வடி்வம ஒன்மற முன்ம்வபப்வரகளாக 
உளளனர. இக்கவிமதகள பரி்சசயமான 
்மாழியில, பரி்சசயமற்ற ்வடி்வத்தில, பழக்கமற்ற 
உணரவுகளுடைன் முன்ம்வக்கபபடடுளளவத, 
பு ரி ய ா ம ம க் க ா ன  க ா ர ண ம  எ ன 
எண்ணத்வதான்றுகிறது. 

புரியாமம என்பது என்ன? என்ற வகளவி 
முக்கியமானது. புரியாமம அரத்தமாக்கவலாடு 
உறவுமடையது. அரத்தமாக்கல ்மாழியின் 
அரசியவலாடு உறவுமடையது. எனவ்வ, புரியாமம 
்மாழிசாரந்த அரசியவலாடு அலலது ்வாசிபபின் 
அரசியவலாடு ் தாடைரபுமடையதாக மாறிவிடுகிறது. 

் த ளி ்வ ா க வு ம ,  அ ர த் த ம 
உளளதாகவும, ஒழுஙகமமபபிற்கு 
உடபடடைதாகவும இருக்கவ்வண்டும 
என்ற ஒரு்வமக ‘மத்வாதம ’, 
‘அ ர சு ்வ ா த ம ’  ம ற் று ம 
‘நிறு்வன்வாதம’ என்கிற இருக்கும 
நிமலமய காபபதும, அதில 
மகிழ்வமடை்வதும அலலது அதில 
துயறுரு்வதும ஆன இன்மறய 
அமமபமப அபபடிவய ஏற்பதாகும.  
இ க் க வி ம த க ள  அ த ற் கு 
எதிரானம்வயாக உளளன என்பவத 
இமத ்வாசிக்க தூண்டும முதல 
வி ்ஷ ய ம .  ஒ ரு ்வ ம க யி ல 
இக்கவிமதயின் அரசியல பழகிய 

பாலம பதிபபகம
ரூ.65/-

நூல் அறிமு்கம்
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்சண்டி்மண்டைலான உணரவுகமள பகடி 
்சய்்வதும, புதிய உணரவுகளுக்கான உந்துதமல 
முன்ம்வபபதும, சிலவ்வமள ்மாழியின் 
சபதஙகமள ் ்வளிபபடுத்தும மனபபிறழ்சசியின் 
குரலாகவும ்்வளிபபடடுளளது. அதனால 
சிமதவுற்ற குரமல ஒழுஙகாக உணரந்து 
்காண்டிருக்கும மனநிமலயில ்வாசிக்கமுடியாமல 
அலலது அபபடி ்வாசித்தபின் இது ஒரு 
மபத்தியக்குரல என்பதாக ஒதுஙகிவிடும 
பாதுகாபபு மனநிமலக்கு தளளிவிடுகிறது. 
்வாசிபபின் மனநிமல இபபடி என்றால, 
எ ழு த ப ப டடை  ம ன நிம ல  எ ன்ன்வ ா க 
இருந்திருக்கலாம என்று சற்வற ஊகித்துப 
பாரக்கலாம.

்மௌனி வபான்று எழுத்மத ஓர உடைலாகக் 
்காண்டைாடும தன்மம இக் கவிமதயில உளளது. 
அதவனாடு விமளயாடை, வகாபிக்க, காதல 
்காளள, காமுற, சண்மடையிடை இபபடி ஓர 
அணுக்கமான சக  உடைலாக எழுத்மத 
்காளப்வரகள மிகக் குமறவு. இது ஒரு்வமக 
எழுத்தில ்வாழதல. அலலது எழுத்மத ஓர 
உரு்வாகுதலாகக் (becoming) ்காளளுதல. 
அ்வரகளதான் ‘உனக்கு புரி்வமதபபற்றி எனக்குக் 
க்வமலயிலமல ’ என்று எழுது்வாரகள . 
ஏ்னன்றால எழுத்தும, எழுதுதலும ஒரு 
்சயலபாடு என்கிற நிமலதாண்டி அது்வாக 
மாறிவிடு்வது.  அதா்வது எழுத்தின் ்வழி ஆசிரிய 
உடைலாக உரு்வாகி, எழுத்திற்கு பின் சமூக 
உடைலாக மாறுதல. இபபடித்தான் எழுத்து ஒரு 
மரமமாக, மாயமாக, கூடுவிடடு கூடுபாயும 
மந்திரமாக மாறிவிடுகிறது. இது ஒரு சித்துநிமல. 
பித்துநிமல அலல. சித்துநிமலயில பிரக்மஞ 
்தளிவுடைன் இயஙகும. பித்து நிமலயில பிரக்மஞ 
்தளி்வற்றதாக ஆகிவிடும. இது வித்தியாசமான 
ஒரு பமடைபபாதல நிமல. 

இபபமடைபபாதலால இக்கவிமதகள மரபாரந்த 
்சாலலாடசிகள ்வழி மரபுகமள எலமலநீக்கம 
(de-territorialize) ்சய்துவிடுகிறது. மரபாக 
்வ ா சி த் து ப  ப ழ கி ய ்வ ரி ன்  இ டை ம 
நீக்கபபடடுவிடடைதால, இடைமற்ற ்்வளியில 
நின்று ்வாசிக்கும பழக்கமற்ற ்வாசிபபில கவிமத 
பித்தின் உளறலாக ்தரிகிறது. அமடையாளம 
மறுக்கும இம்மாழியால ்வாசகன் ்பரும 
மனக்கிவலசத்மத அமடைந்துவிடுகிறான் . 
்மாழியின் இலக்கணம சிமதயும வபாது 

்வாசகனின் பதனபபடுத்தபபடடை ்வாழவும 
சிமதந்துவிடுகிறது. விதிமமறந்து நிகழும 
இவ்விமளயாடடில, விதிவயாடு வபான்வரகள 
விமளயாடை முடியா திமகபபில ஆழந்து 
‘புரியாமம’யின் விதிக்குள சிக்கிக்்காளகிறாரகள. 

‘புரியாமம’ பற்றிய இந்த அலசல நுகரவிற்கான 
பமடைபபு  ப ற் றிய தலல .  பமடைப ப ா க 
்சாலலபபடுகிற ஒன்மறப பற்றியது. பர்வசத்தின் 
ஓர உ்சசநிமலமய தரும பமடைபபு ்சயலபாடு 
பற்றியது.  அத்தமகய பர்வசநிமலமய 
இக்கவிமதக்குள பயணிக்கும ்வாசகமனம 
அமடைய உமழபபு அ்வசியபபடுகிறது.  இந்த 
உமழபபின் ்வழி நுகர்வாளமன ்வாசகனாக, 
்வாசகமன ஆசிரியனாக உரு்வாக்கும கவிமதகள. 
அதனால பமடைபப்வரின் தன்னிமலயாக்கமாக 
அலலது தன்னிமல ்்வளிபபாடைாக  இலமல. 
்மாழிவிமனபடும ஓர உடைலின் பாதிபபாக 
உளளது. கவிமதக்குள ‘நான்’ என்கிற தன்னிமல 
மமயம  இலமல .  அ த ா ்வது  ்ம ாழி 
பதிக்கவ்வண்டியமத எழுத்தாக பதித்துவிடடு 
்்வளிவயறிவிடு்வமதபவபால உளளது. ‘்வானினது 
அது நின் ்வான் இனிது இனிது ்வான் இது இது 
்வான்’ இபபடி ் சாலலபபடை வ்வண்டியமத ‘்வா
னினது்வதுநின்்வானினிதினிது்வானிதுவிது்வான்’ 
இபபடி ்சாலலக்கூடிய ‘நான்’ மமயமுளள 
நானாக இருக்கமுடியாது. அது வபாதம 
சிமதந்ததாக, ்மாழிமய ்்வளித்தளளி தனது 
தன்னிமலமய சிமதத்துக்்காள்வதாக மடடுவம 
இருக்கமுடியும. இபபடி, சில கவிமதகளில 
்்வறும ஒலிக்குறிபபுகளும, உணரம்வ அலலது 
ஒரு கற்பமனமய அலலது ஒரு படிமத்மத 
ம்வத்து சிந்திபபது நிகழகிறது. சிந்தித்த்வற்மற 
்சாற்கமளக் ் காண்டு ஓவியஙகளாக ்வமர்வது. 
்வமரயபபடடை ஓவியத்திற்கான மன இயக்கமாக 
கவித்து்வத்மத முன்ம்வபபது இபபடியாகக் 
கவிமத ஒரு ்வமரகமலயாக மாறி உளளது.

்மாழி்காண்டு ்வமரயபபடடை மமயமற்ற 
ஒரு பின்நவீன ஓவியம வபான்றம்வ இக்கவிமதகள. 
பின்நவீனத்து்வ நிமல முன்ம்வக்கும ்மாழி 
விமளயாடடுகள தான் இக்கவிமதகள. மிகவும 
உக்கிரமான வதாற்றத்மதத் தந்தாலும , 
அ த் வ த ா ற் ற த் தி ற் கு ள  ் ம ா ழி ம ய 
கமலத்துபவபாடடு விமளயாடை அமழக்கும 
தன்மமவய உளளது. ்வாசிபப்வமர உக்கிரமமடைய 
ம்வக்கும ் தாந்தரம்வ தந்து்காண்டு கவிமதயின் 
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்மாழி நமமம பாரத்து நமகபபமதப வபால 
நமகத்து நகரந்துவிடுகிறது. இக்கவிமதகள 
ஒரு்வமக ்மாழியின் வசாதமனமுயற்சி 
எனக்்காண்டைால, வசாதமன முயற்சி எபவபாதும 
அரத்தமாக்கலுக்கு ஒரு மாற்றாகும என்பதால, 
அரத்தமாக்கல என்கிற பழகிய விமளயாடடிற்கு 
மாற்றாக அரத்தமின்மமமயப வபான்ற வதாற்றம 
தருபம்வயாக உளளது. ஆனால, கவிமதயின் 
இந்த விமளயாடமடை புரிந்து்காள்வது ச்வாலாக 
உளளதால ்வாசிபப்வர அயர்சசியமடை்வதாக 
உளளது. ்வாசகனின் மந்மதயான ்வாசிபமப 
ச்வாலுக்கு அமழக்கிறது. அலலது பழகிய 
புரிதலுக்குள அமடைபடை மறுக்கிறது.  அமத மீறி 
்வாசிபப்வமன வ்வறு அறிதலுக்கும சிந்தமனக்கும 
நகரத்துகிறது. ஆசிரியன்-பிரதி-்வாசகன் என்கிற 
முபபரிமாணத்தில ஆசிரியன் முற்றிலுமாக 
மமறந்து வபாய்விடடை பிரதி.  அதனால 
்வாசகனிடைம எஞ்சியிருபபது பிரதியும ்வாசிபபும 
மடடுவம. ஆசிரியனின் சு்வடும, தடைமும 
இலலாமல பிரதியில பயணிக்க வ்வண்டிய 
கடடைாயத்மதக்வகாரும கவிமதபபிரதி. ஆசிரியன் 
என்ன ்சான்னான் என்கிற புதிமர விடுவிக்கும 
விமரசன விமளயாடடு சாத்தியமற்றதாக உளளது. 

பிரதி ்வாசிபப்வமர ்வாசகராகவ்வா அலலது 
நுகர்வாளராகவ்வா மாற்றுகிறது. ்வாசகராக 
மாற்றக்கூடிய பிரதிகமள ்வாசகபபிரதி அலலது 
பமடைபபு என்று ்சாலலலாம. நுகர்வாளராக 
மாற்றும பிரதிமய நுகரவுபபிரதி அலலது சரக்கு 
எனலாம. ்வாசகபபிரதியான இக்கவிமதகள 
ஆழந்த மற்றும பலமுமற ்வாசிபபிற்கு பிறவக 
கவிமதக்கான உணரதமலப ்பறும ்வண்ணம 
எழுதபபடடுளளது. அதா்வது ்வாசகமர உரு்வாக்க 
முமனயும எழுத்துப பிரதியாக உளளது. முதல 
்வாசிபபில கவிமத ்வாசகமன விலக்கித் 
தளளுகிறது அலலது மீண்டும மீண்டும ்வாசிக்க 
நிரபந்திக்கிறது. ஒருவ்வமள கவிமத தாவன 
நுகரம்வ நிராகரிபபதாக உளளவதா? எபபடிவயா? 
நான் இக்கவிமதகமள அறிந்து்காண்டை 
முமறமய இஙகு முன்ம்வக்கலாம என்று 
நிமனக்கிவறன். 

த மி ழி ல  க வி ம த ய ா க  இ ன் று 
அறியபபடடை்வற்மற விலக்கித் தளளிவிடடு, 
சஙககால ்மாழிநமடைமய தற்வபாமதய சமூக 
உணரவிற்குள ் காண்டு ்வரு்வதால, இக்கவிமதகள 
்சாலவிமளயாடடு, பிமபவிமளயாடடு, 

காடசிவிமளயாடடு, கருத்தாக்கவிமளயாடடு, 
்வடி்வவிமளயாடடு என ஐந்து்வமகயான 
்மாழிவிமளயாடடுகமள நிகழத்து்வதாக 
அலலது இவ்்வமக விமளயாடடுகளாக 
்வமகபபடுத்தி ்வாசித்துக் ்காளளலாம.

மு த ல  க வி ம த  உ ண் ண க ர . . . 
்சாலவிமளயாடடைாக உளள இக்கவிமத ் மாழி 
மற்றும உணவு எந்திரமான ்வாய் உற்பவிக்கும 
சபதஙகமள எலமல நீக்கம ் சய்து அரத்தஙகளாக 
ஆக்கு்வதிலமல. அபபடி நாம அரத்தஙகள 
ஆக்கு்வதற்கு ்்வளியிலிருந்த ்மாழியின் 
இலக்கண எந்திரம ்காண்டு அமத அவிழக்க 
வ்வண்டியுளளது. ''உண்ணகர்ராலியாக்லாலி
த்தவிழத்தவித்துதி'' என்பதில உண்ணவும, 
ஒலிக்கவுமான ்வாய்-எந்திரத்தின் உற்பத்தியாகக் 
கவிமதகமள அவிழத்துப புரிந்து்காளள 
வ்வண்டியமதப பற்றியதாகத் து்வஙகுகிறது. 
உண்ணத் து்வஙகிய ்வாயின் சபதம, ஒலியாக 
உணரத்து்வஙகி அமத அவிழத்து அரத்தமாக்கிய 
்மாழியின் வதாற்றம பற்றியது இக்கவிமத. 
ஒலிதான் உலமக உற்பவித்தது என்கிற 
பிரண்வமமய்வாதத்தின் பகடியாக இதமன 
்வாசிக்கலாம. மபபிளில ்வாரத்மத மாமசமாகியது. 
குரானில உலகு குன் எனபபடும ஆகுக என்ற 
்சாலலால பமடைக்கபபடடைது. நாதபிரமமமான 
சதாசி்வம உலமக ஓம என்ற ஒலியில பமடைத்தது. 
்மாழியின் வதாற்றத்மத ்சாலலின் புணர்சசி 
விதிகமள மறுத்து ஒலிகளாக்கி நிகழத்தும ஒரு 
விமளயாடடு. உடைலின் புணர்சசி ்சாலலின் 
புணர்சசியாகி உற்பத்தி நிகழ்வமத நடித்து 
காடடும கவிமத. இதமன மாமய அவிழக்க 
அறிவு அகன்ற நிமல என்றும, ஒலியின் 
சபதரூபமாக பிரண்வ வதாற்றம என்றும, 
ஒரு்வமக சித்தாந்தம ்சாலலும ‘நாதரூபம’ 
என்றும மாற்றி ்வாசிக்கலாம. இத்்தாகுபபின் 
வ்வறு சிலக்கவிமதகளில இந்த மச்வசிந்தாந்த 
நிமலபாடுகள ் ்வளிபபடடுளளன. இது கவிமதக் 
கு ர லி ன்  ம ா ம ய  மீ த ா ன  ஈ டு ப ா டு 
எனக்்காளளலாம. இதமன ்சாற்களின் 
அடிபபமடையில ்வாசித்தால ,  அதா்வது 
பித்துநிமலயில உரு்வாகும ஒலித்தலகளாக. 
சித்தமும பித்தமும ்சாற்களாக பிமணந்தும 
பிரிந்தும ஊடைாடும ஒரு நிமல. வமலும, இதற்கு 
உட்ப ா ருள  வ தடை க்கூடை ாது  என்கி ற 
விமளயாடடைாக உளளது. 
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்மாழிவிமளயாடடிற்கு சான்றாக ‘சிறு பண்’ 
என்ற மற்்றாரு கவிமதமய ்வாசிக்கலாம. இது 
ஒரு குழந்மதமம தரக்கத்மதக் ் காண்டை கவிமத. 
குழந்மதகளின் உலகில, நிகழகால உலகு என்பது 
எலமல நீக்கபபடடிருக்கும.  குழந்மதகள 
தாஙகள புழஙகும உலகில, அதற்கான 
தரக்கவிதிகளுக்கு உடபடடை ்பாருடகமள 
உருமாற்றி அதில ்வாழ்வாரகள. ஒரு நீளமான 
கு்சசி அ்வரகளது உலகில கத்தியாகவ்வா, அலலது 
வ்வறு ஒரு ்பாருளாகவ்வா இருக்கலாம. 
இயலபான மனிதரகளான நமக்குதான் அது 
கு்சசி. அக்குழந்மதகள அமத தஙகளது 
உலகிற்கான ்பாருளாக பாவிபபமதபவபால, 
அ்வரகளது வப்சசும அந்த காடசிக்காண் உலகில, 
அ்வரகளது தனி ்மாழிசாரந்த ஒன்றாக 
்்வளிபபடும. ‘சரரர ’ என்ற ஒரு சத்தம 
அ்வரகளுக்கு ஏவதா ஒரு ்வாகனத்மத குறிபபதாக 
்்வளிபபடும. இபபடி ஒரு குழந்மதமம சாரந்த 
உலகின் உண்மமமய-நமபத்தகுந்ததாக 
(சிமிவலட) ்சய்யபபடடை ஒரு ்்வளியில 
புழஙகும தனி்மாழியாக இக்கவிமத இருக்கிறது. 
சில கவிமதகள இத்தமகய குழந்மதமம ் மாழி 
விமளயாடமடைக் ் காண்டைம்வயாகவ்வ உளளன. 
இக்கவிமத ஒரு்வமக பண் அலலது பாடைல. 
அதில முடியும ்சாலலில து்வஙகும அடுத்த 
்வரி. மற்றபடி ்வரிகளில ்தாடைர்சசி இலமல. 
சிறுகுழந்மதகளின் பண்கள இபபடித்தான் 
உரு்வாகும. அதில ்தாடைர்சசியிருபபதிலமல. 
அ்வரகளது நிகழத்துதலில உளள பாத்திரமாக 
்்வளிபபடும ்வாரத்மதகள. அதில ராகம 
இருக்கும. அரத்தம அக்குழந்மதகளுக்கு 
இருக்கும, நமக்கு இருக்காது. ‘முளளினுள 
பழத்மத: வ்வர’ இது ஒரு குழந்மதகளின் 
விடுகமத ்வடி்வத்தில எழுதபபடடுளளது. 
‘என்றாய் பா்வாய்’ கவிமதயும இரு குழுந்மதகள 
எதிரும புதிருமாக நின்று ் காண்டு விமளயாடும 
்வாரத்மத விமளயாடடு. முதல ்வரிமய திருபபி்ச 
்சாலலும இரண்டைாம ்வரி. இரண்டும 
இரண்டுவித ்பாருளகமளத் தரு்வதாக 
அமமகிறது என்பவத இந்த விமளயாடடின் 
சு்வராஸ்யம. முதல ்வரியின் து்வஙகும ் சாலலில 
இரண்டைாம ்வரி முடிகிறது. ் சாற்களின் ்வரிமச 
அரத்தஙகளின் ்வரிமசமய உரு்வாக்குகிறது 
என்பவத இதன் விமளயாடடு. ஒரு ்சால 
கரத்தா்வாக ஒன்றிலும, காரணராக ஒன்றிலும 

அமமயலாம. ்சாலலின் இடைம அமத 
தீரமானிக்கிறது.

‘ஒரு்சால அலலது மறு்சால’ கவிமத 
்வாக்கியஙகமள மடைக்கி எழுதி கவிமதயாக்கும 
தமிழ கவிமத்ச சூழலின் அ்வலத்மத நீடடி, 
்சாற்கமள மடைக்கி எழுதிப பாரக்கும 
விமளயாடடைாகத் வதான்றுகிறது. ்சால, 
மறு்சால என்கிற பழகிய ்சாற்களின் 
பமடையணி்வகுபபாக மாறிவிடடை கவிமத 
சூழலின் பகடியாகத் வதான்றுகிறது. ் சாற்கமள 
குவித்துவிடடு அதற்கு அரத்தம வதடை்ச்சாலலும 
்வாசகமன பாரத்து நமகபபமதப வபால உளளது. 
நுடபமாக அதன் ்சாற் பிரவயாகஙகமள 
கூறுகாண் ்வாசிபபில அடுக்கி வயாசித்தால, இது 
சி்வன் பற்றிய அ்வனது திருக்வகாலம மற்றும 
நடைனம பற்றிய ்வமர்வடி்வக் கவிமதயாக 
வதாற்றம ்காளகிறது.  கவிமதயின் முடிவு, 
பதிகஙகள வபால ‘இருபவபமன ’ என்று 
முடி்வதும அதனாலதாவனா? 

‘திரு(நிகராகி)வுளவம’. இதில அமடைபபுக் 
குறிக்குள உளள ்வாரத்மதகள  விளக்கமாக 
மடடுமின்றி ்வாசிபபிமன ஒரு குறிபபிடடை 
நிமலயில நிறுத்த முமனபம்வயாக உளளமத 
விளக்கு்வதாக உளளது. மதபபிரதிகளின் 
மந்திரஙகமள இபபடித்தான் மறுவிளக்கமாக்கி 
தரமுமன்வாரகள மத்வாதிகள. சான்றாக, 
குரானின் சூராக்கமள வநரடியாக ்பாருள 
்காளளவிடைாமல, இபபடி அமடைபபுக்குறிக்குள 
்வாரத்மதகமள வபாடடு அ்வரகளது பிரதியாக 
மாற்றி நமமம ்வாசிக்க ம்வபபாரகள. அத்தமகய 
் த ா ழி ல நு ட ப த் ம த  ப ய ன் ப டு த் தி 
எழுதபபடடைமதபவபால உளளது இக்கவிமத. 

‘ஐமய’ தாய் ் தய்்வத்துடைன் ் தாடைரபுமடைய 
்சாற்குவியலகளால நிரபபபபடடை கவிமத. 
மூன்று ்சாற்கமளக் ்காண்டை கணத்மதப 
வபான்ற கணிதவியல சூத்திரஙகளாக ்சாற்கள 
அடுக்கி ம்வக்கபபடடுளளது. ஒவ்்்வாரு 
கணத்திலும உளள ்சாற்களின் ்பாருள 
உறம்வப புரிந்து்காளளுமபடி தூண்டும 
இக்கவிமத, பண்மடைய அருணகிரிநாதர 
பதிகஙகமளப வபான்ற வதாற்றத்மத தரு்வதாக 
உளளது. ்சாற்களின் இமணவுகள இலலாமல, 
்வாக்கியஙகளாக இலலாத ் மாழியின் ஒரு ்வமக 
கணித விமளயாடடு. மனித மூமளயில 
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்சாற்களின் கணஙகள இபபடித்தான் உரு்வாகி 
உளளது. ஐமய என்பது முமமமகளின் 
கணஙகளாக உளளமத இபபடி்யாரு கணிதமாக 
மாற்றி முன்ம்வக்க முமனகிறது. 

‘இறுதியும, முதலும ’ இரு ்சாற்களின் 
கணஙகளாக உளளது. இது ஒரு ்வமக 
மனபபிறழ்சசியின் ஒலி ் ்வளிபபாடைாக உளளது. 
அடைரவு என்கிற ்பாருள ்காண்டை ‘துமத’ 
என்கிற கவிமதயும ் ்வடடுக்கணம வபான்ற ஓர 
எழுத்து இரண்டு எழுத்துக்களின் ்பாது்வாக 
நின்று இரண்டு வ்வறுபடடை ் பாருமள தரு்வது. 
சான்றாக ம(ர)ண என்பதில மரண மற்றும ரண 
என்பதில ர என்பது ் பாது எழுத்தாக இருபபது. 
ரணத்துடைன் ்தாடைரபுமடைய மரண என்பதாகக் 
்காளளலாம. அவத வபால நடை(ன) என்பதில 
நடை என்பதும நடைன என்பதும ஒவர ்வடி்வத்தின் 
இரண்டு இயக்கமாக உளளது. எழுத்துக்களின் 
சபத இமணவு, ்சாற்களின் ்பருக்கத்மத 
உரு்வாக்கி அரத்தமாக ்மாழி அமமவுறு்வமத 
நிகழத்து்வதாக உளளது. ்வழக்கமான உணரவு 
சாரந்த நிகழவுகள பற்றியதாக இலலாமல 
்சாற்களின் விமளயாடடைாக ்மாழி பற்றிய 
ஆய்்வாக அமமந்தம்வ இவ்்வமக கவிமதகள.  

‘்வானினதுமானினிதுமீனினிதுகானினிதுவதனி
துஊனினது்பான்னிதுநான்’ இதுவபான்று சில 
கவிமதகளில திருமப திருமப ஒலிக்கும 
்சாற்களின் சலிபபூடடும குரலாக ்்வளிபபாடு 
்காள்வமதக் காணலாம. ்வாழவின் அயற்சி 
மடடுமின்றி, ஒடடுதலற்ற தன்மமயால 
உரு்வ ாகும  ஏ ற் ற த் த ா ழ்வ ற் ற  கு ரல ா க 
(்மானாவடைானி) ்்வளிபபாடு ்காள்வது 
என்பது இத்தமகய ்மாழிவிமளயாடடுக் 
கவிமதகளின் ஒரு குறிபபிடடை அமசமாக 
உளளது. இக்கவிமதகள ஒலிக்குறிபபுகளாக 
மடடுவம உளளம்வயாக உளளன. ஒரு 
குழுந்மதமமயின் தன்மமயில ்்வளிபபாடு 
்காளளும இதமன இன்மறய நவீனத்து்வ 
்வ ா ழவில  ஏ ற் படடை  அயற்சி  ம ற்றும 
ப வ ர ா னி ய ா வி ன்  ் ்வ ளி ப ப ா ட ம டை 
நிகழத்திக்காடடும ஒரு பகடியாகக் ் காளளலாம. 
ஒரு்வமகயில இக்கவிமதகள பின்நவீன-பவராடி 
எனலாம. 

பிமப-விமளயாடடுக் கவிமதகளாக சில்வற்மற 
்வாசித்து பாரக்கலாம. ‘ப்சமசவிடைம’, கவிமதக்குள 

்சாற்களாக ஒரு பாமபின் பிமபம நடைனமிடுகிறது. 
‘நிற்கும படைத்தில ் காலல/விடைமிடைற்றின் ப்சமச’ 
- என்ற ்வரிகள பாமபு என்கிற படிமத்திமன 
உணரத்தும ்சாற்கள. ‘கல கக்கி ஒளி பாயும / 
்நளிம்வ சுருக்கும’ - ஒளிபாயும கலமல கக்கி 
என்பது பாமபின் ந்வரத்தினக் கலகக்கும ஒரு 
நாடடுபபுற நமபிக்மக பற்றியது. கவிமதயின் 
முதல பகுதியில கக்கபபடும கல. அந்த கலலின் 
ஒளியில நிகழும பாமபின் நடைனம, ்சாற்களின் 
நடைனமாக து்வஙகுகிறது. கவிமத அதன் 
்வடி்வத்தில நின்று ்சாற்களின் இமசயில 
காடசியாக்க முமனகிறது அந்த நடைனத்மத. 
‘ஒளி/சுடைர-விழி-பாரா-ஒளியில’ இ்ச்சாற்கள 
அந்த நடைனத்தின் காடசிமய விளக்கு்வமதக் 
காணலாம. ஒளியாக, சுடைராக, விழிபாரா 
ஒளியில கண்கூசும ஒளியில அந்நடைனம 
நிகழகிறது. ஒளிவய நடைனமாக நிகழகிறது. 
இபபடிவய  அந் நடைனத்தின்  பலவ்வறு 
அபிநயஙகமள ்சாலலி்ச ்சலலும ்சாற்கள. 
இரண்டைாம பகுதியில நடைனத்தின் இறுதி 
நிமலமய எய்து்வதற்கான சரிவு து்வஙகுகிறது. 
இமசயில அ்வவராகணம என்பமதபவபால. 
‘நிற்கும - நிமலயா - நில - நிமலக்க - நிமலயும’ 
நிமலயற்றதான ஒரு மயக்க நிமலமய 
அமடைகிறது. பாமபின் ப்சமச விடைமானது ஒரு 
ந்வரத்தினக்கலலாக மாறி அதன் ஒளியில நிகழும 
நடைனவம கவிமதயாகி உளளது. 

உயிர என்பவத ஒரு பிமபமாக ்்வளிபபடும 
கவிமத ‘ஒடடுயிர’.  வநாய் முற்றிய அலலது 
்நற்றிப்பாடடில ்வலி ்தறிக்கும ஓர உயிர 
( ந ாய் அலலது பூமன) ஒன்று கலந்து 
மாறு்வமதபபற்றியதாக உளளது. காரணம 
மபர்வ புனுகு என்பது இதன் திறபபாக 
அமமந்ததால. இது ்மடடைாமாரபசிஸ் என்கிற 
உருமாற்ற ்வமக கிமடையாது, மியுடவடை்ஷன் 
(mutation) என்று உயிரியல பரிணாமத்தில 
நிகழும ஒரு மாற்றம. கலந்துயிர ்வடி்வம என்கிற 
்சாலலாடசி ்வழி இது விளக்கபபடுகிறது. பூமன 
மீமச சுருஙக நாயுடைன் கலந்துயிராக ஒடடுயிராக 
மாறுகிறது. பாதியில நின்றுவபான ஒரு்வமக 
கமபயூடடைர அனிவம்ஷனாகக் கூடை ்வாசிக்கலாம. 
நாய் பூமன என்பமத உரு்வகஙகளாகக் ் காண்டு 
வ்வறு விதமான குணநலனுளள கலந்துயிரகளாக 
சமூக உயிரகமளப பற்றியதாக ்வாசிக்கலாம. 
ஆனால அது மிமக-இமடையீடைாக-ஓ்வர 
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இண்டைரபிரடவடை்ஷனாக - ஆகிவிடைக்கூடைாது. 
கவிமத ஒடடுயிர  பிறபபின் ்வலிமய 
உணரத்து்வதாக உளளது. புலவி நாறுதல 
பிரி்வாற்றல வபான்ற்வற்றின் அடியாக இதமன 
பாலியல சாரந்ததாக ்வாசிக்கலாம. பூமனயும 
- நாயும காதல-புணர்சசி-பிரிதல என்பதாகவும 
இதில சில குறிபபுகள உளளன. அதா்வது, 
உ்சசநிமல உரு்வாக்கும மதம மீறியதான கலவி 
பற்றியதாக இந்த ஒடடுயிர ்வாசிக்கபபடைலாம. 

காடசிவிமளயாடடு கவிமதகளாக சில்வற்மற 
்வாசித்து பாரக்கலாம.  ‘மதிலக’ விமத முதல 
்வாசிபபில, ஒரு பாலியல உந்தம சாரந்த 
கவிமதயாக ்தரிகிறது. பூமன படிமமாகவும 
இருக்கலாம. பூமன வபான்றதாகவும இருக்கலாம.  
பூமன என்ற ்பயர ்பற்றதாக இருக்கலாம. 
பூமனமய பகடி ்சய்்வதாகவும இருக்கலாம. 
ஒரு கனவுக்காடசியாக விரிகிறது இக்கவிமத. 
இருளில உறஙகும ஒரு்வரின் நளளிரவுக்கனவில 
நிகழும காடசி மதில வமல நகரும பூமன. 
துமணவிடுத்த விழாநாளில என்பதில துமண 
பிரிந்த ஒரு உடைல காடசியாகிறது. சஙககாலத்தில 
நிகழ்வமதபவபான்ற காடசியமமபபில இன்மறய 
‘க ள ள ப ப ா லி ய ல ’  ( ? )  க ா ல ந் த ாண்டி 
விகசித்திருபபமத ்சாலலும கவிமத . 
இக்கவிமதமய ்தாலகாபபிய இமற்சசி 
மு ம ற ம ம ம ய  ப ய ன் ப டு த் தி  தி மண 
அடிபபமடையில ்வாசித்துப பாரக்கலாம. 
கவிமதயில ்வரும யாமம குறிஞ்சித்திமண.  
அதன் உரிப்பாருள புணர்சசி. காரகாலக் 
கவின்மரம என்பதில காரகாலம மருதத்திமண. 
அதன் உரிப்பாருள ஊடைல. கவிமத புணர்சசியில 
து்வஙகி ஊடைலில முடிகிறது. கவிமதயின் 
உளளமமபபின் ஆழதளதம இது. துமணயற்ற 
உடைலின் காமம புணர்சசி-ஊடைல என்பதற்கு 
இமடையிலான சிக்கலாக மாறி உளளது. ‘சுற்றும 
நாரும’..... என்பதால பாலியல களளஙகள 
பற்றியதற்கான குறிபபு ் பாருள உளளது. பூமன 
்வழக்கு ்மாழியில ‘களளபபாலியலின்’ ஒரு 
குறியீடு. பூமனயாகுதல என்கிற நிமலயிவலவய 
‘களளபபாலியலநி’கழவுகள நடைபபதும சகஜம. 

‘கண்’ கவிமதயில மூன்று காடசிகள ்வருகிறது. 
சஙகபபாடைலின் அக்சசித்தரிபபு வபான்ற்தாரு 
இயற்மக ்வருணமன. காடு அருவி... குளம 
்வண்டு... குழலி கண்.. என்பதாக ஒரு சிக்கலான 
்வளர்சசி உளளது கவிமதயில.  வமவலாடடைமாக 

இது ஒரு இயற்மக ்வரணமன.. இமற்சசியில 
பாரத்தால.. திருமபவும குறிஞ்சி.. மருதம 
என்பதாகத்தான் ்வளரகிறது. காடு.. குளம.. இந்த 
பரபபில பயணிக்கிறது கவிமத. இதன் 
அகபபரபபு.. புணர்சசி.. ஊடைல.. என்பதாக 
இருக்கலாம. சிக்கல என்ன ் ்வன்றால மமறயும 
கண்.. ்பாது்வாக புராணிகத் ்தான்மத்தில... 
கண் என்பது வயானிமயயும.. பாமபு என்பது 
லிஙகத்மதயும குறிக்கும அமடையாளஙகள. 
அகக்கண்ணும ஒன்று உண்டு. மமறயும கண் 
என்பது இன்னும ்காஞ்சம நுடபமாக 
உள்வாஙகபபடைவ்வண்டும.   ்வளியிலா அருவி. 
காற்றிலலா அருவி எபபடி வ்வறிடைம விமரயும.  
தடைம மாறி்ச ்சல்வதாக ்காளளலாம. காடசி 
எளிமமயானது. குளத்தின் மலரில வதன் குடித்த 
்வண்மடைக் கண்டு கூவும குஞ்சின் ்வாயில 
ப்சமசக்காடடில தடைமமாறி்ச ்சலலும 
அருவியில உளள நதிமீன் ஓடும. இது ஒரு 
அகக்காடசியாக கண்ணில வதான்றி மமறகிறது. 
இது ஒரு்வமக உணவு்சசுழற்சிவபால.. இமரவதடும 
வ்வடமடையாகிபவபான ்வாழவின் சுழற்சி 
பற்றியது எனலாம .  ஒன்றின் உயிரபபு 
மற்்றான்றின் இமர என்கிற உளவளாடடைம 
ஒன்று உளளது இதில.

கருத்தாக்க விமளயாடடைாக சில கவிமதகமள 
்வாசித்து பாரக்கலாம. ‘புமகந்திடடை பசுஞ் 
சாமபல’ இக்கவிமத ்மாழி புணரபபடடை 
நிமலயில இமணத்து எழுதபபடடுளளது. 
இ த ம ன  கீ ழ க ண் டை ்வ ா று  பி ரி த் து 
்பாருள்காளளலாம .  ்பருமபாலான 
கவிமதகளில முபீன் இத்தமகய உத்திமய 
மகயாளகிறார . ்சாற்கமள இமணத்து 
சபதக்கூறுகளாக பிரிபபது. சற்று தமிழ 
இலக்கணமுமறபபடி ்வாரத்மதகமள பிரித்து 
்வாசிக்கவ்வண்டும. இபபடி பிரிக்கமுடியாமம 
்வாசிபபிற்கான சஙகடைத்மத தரு்வதாக உளளது. 
் ம ா ழி ப ப ரி ்ச ச ய ம ற் ற  ்வ ா சி ப ப ா ள ர 
இக்கவிமதகமள எதிர்காள்வதில ்பரும 
இடைரபபாடமடை அமடைகிறார.
குமழயுந் தீ திறன் நளளும மாமல 
மஞ்சிளம கவ்வியது இலலாது ஆகினும 
இவ்வுயரில ஆகாதா எம மஜ்மஜயும வமவி 
அஙகனத்தில
உலகம முயஙகல இலலாது உய்ய்ச சிறும விமள 
நீலத்தில 
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ஆகாயத்து உய்யும முமக அந்தியில அகவி 
இடைமாகத் திடை பசுஞ் சும்வயது உ்வபப 
மமயல ஆலில அலய யவ்்வனத் தீமக 
அடைரவகாம்வ பகரும

லிஙகம யாரத்திடடை மகயறு ்்வளிர சாந்த மிக

மடுவுடைன் அது அவ்விய அடைஙகா உரு பரந்தக்கப 
்பான் கண்ணின்
நக மநய்ய அலலாக  அதிற்படை நாடி இன்னி 
இக்கரும புமக
அகலல ஆகா மந்மதயின் நந்தியின் இடைர 
பசுமம கலில
உலவி கண்ணி அஙக அயித் திறம அடைர 
சாமபலாவல.

திருநீற்றில து்வஙகும இக்கவிமத பசு இடைபம 
லிஙகம என சுத்தமான மச்வசிந்தாந்த கவிமதயாக 
உ ள ள து .   இ து  தி ரு ம ந் தி ர த் ம த 
நிமனவூடடைக்கூடியது. மச்வ ஆகமத்தில 
மு க் கி ய ம ா ன து  தி ரு ம ந் தி ர ம .  ம ா டு 
வமய்த்துக்்காண்டிருந்த மூலன் ஒருநாள ஈசனால 
ஆட்காளளபபடடு திருமந்திரம எழுதியதாகக் 
கமத உண்டு.  ‘தன்மன நன்றாக தமிழ ் சய்யும 
்பாருடடு என்மன பமடைத்தனன் இமற்வன்’ 
என்கிறார திருமூலர. சி்வத்மத மச்வ சித்தாந்தத்மத 
தமிழ படுத்தியது திருமந்திரம.  அமதபவபால 
இக்கவிமத ஏவதா ஒன்மற தமிழபடுத்த 
முயலகிறது. இபபடி மச்வக் கருத்தாக்க 
விமளயாடடைாக தமிழ ்மாழிமய வபால்ச 
்சய்கிறது இக்கவிமத.

‘இமடை்ச்சருகல ’ ்தாலகாபபியத்தின் 
ஐமபுலன் ்வமரயமறமய இமடையீடு ்சய்கிறது. 
் த ா ல க ா ப பி ய ம  உ யி ர க ம ள  பு லன் 
அடிபபமடையில ்வமகபபடுத்தியமத இக்கவிமத, 
புலனற்ற நிமலயில எதிரநிமலயில ்வமகபபடுத்தி 
இமடை்ச்சருகல ்சய்கிறது. நிமற உளளது 
உற்றறியக்கூடியது என்றால நிமறயற்றமத என்ன 
்சய்்வது? என்பதாக மனம என்கிற ஆறாம 
அறிவு்வமர இக்வகளவிமய நீடடி்ச ்சலகிறது 
கவிமத. ஆராயும அறி்வற்ற மனம மனமற்றது 
எ ன் ப த ா க  பு ல னி ன்  நு ட ப ங க ம ள 
பயன்படுத்தாத்வரகமள இந்த ்வமகபபாடடிற்குள 
ம்வத்து விமளயாடும ஒரு கருத்தாக்க 
விமளயாடடு இக்கவிமத. புலனின் கூரதிறத்மத 
்வலியுறுத்துகிறது. ‘இன்மம..நிகர..உயிர..புகா..
அறா..துயில..புல..ஆழ..ஓடும..களி..கூடை எனும 
எழுத்து...’என்ற கவிமத ்தாலகாபபியத்தின் 

எழுத்து பிறபபியல சூத்திரத்மத வபால்ச்சய்யும 
கவிமத. அதா்வது எழுத்தின் ்வமரபடை விளக்கமாக 
காடடி, அதன் சபதக்கூமற நீக்கிவிடுகிறது. 
்தாலகாபபிய எழுத்து பிறபபியலில, எழுத்தின் 
சபத உரு்வாக்கம பற்றிய சூத்திரஙகமள 
்வடித்தார. இக்கவிமத எழுத்மத அதன் ்வமரபடை 
விளக்கமாக மாற்றி வி்வரிக்கிறது. ஒரு்வமகயான 
வ ப ்ச சு  எ ழு த் து  எ ன் கி ற  மு ர ண ா க 
்தாலகாபபியத்துடைன் விமளயாடும கவிமத 
இது. ‘அ்வளகரம அ்வனகரம’ இக்கவிமதயும 
ளகரம னகரம என்கிற ்மாழியின் சபத 
வித்தியாசம எபபடி பாலவ்வறுபாடடு நிமலயாக 
பாலினமாதமல குறிநிமலபபடுத்துகிறது என்பமத 
பகடி ்சய்யும கவிமத.

‘அன்பின் ஆறா்மாழி’ அன்மப எபபடி 
எலலாம உரு்வகபபடுத்தியும, படிமபபடுத்தியும. 
காடசிபபடுத்தியும ்மாழி்வழியாக அன்பு 
என்பமத ்சாலலி மாளமுடியாத நிமலயாக 
உளள இலக்கிய -காதல -அன்பு என்கிற 
்மாழிதமல விளக்கும கவிமத. ‘அன்பிற்கு 
உண்வடைா அமடைக்குந்தாழ’ என்கிற ்வளளு்வத்தின் 
நவீன ்மாழிதலாக உளளது. இன்று்வமர 
தாழகிமடைக்காத தவிபபாக உளளது இந்த 
அன்பும, காதலும என்கிற எளளலாக இமத 
்வாசிக்கலாம.

தமிழ கவிமதகளில சித்திரக்கவி எனபபடும 
பமழய ்வமகபபடடை ்வமரபடைக் கவிமதகமள 
உரு்வாக்கி ்வமரபடை விமளயாடடைாக 
எழுதபபடடை கவிமதகள இத்்தாகுபபில 
உளளன. பாமபு ்நளியும ்வடிவில பத்திகமள 
எதிர எதிராக பிரித்து எழுதபபடடை கவிமத 
‘அர்வக்கனா’. இக்கவிமதக்கு இமடையில உளள 
் ்வ ற் றி டை த் ம த  உ ற் று  வ ந ா க் கி ன ா ல 
கருப்பழுத்துக்கள மமறந்து இமடையில உளள 
்்வளமள ்்வற்றிடைம பாமபாக ்நளி்வமதக் 
காணலாம. ஒரு்வமகயான கடபுலக் கவிமத 
இது. இக்கவிமதமய மரபான உளவியலில 
்வாசித்தால.. (மரபான உளவியல சிந்தமனகமள 
விடடு விலகி்ச ்சலலும ஒன்மறப பற்றி 
சிந்திக்கிவறன் என்பதால) இது ஆதித் ் தாலமனப 
படிமமான அர்வம என்பமதக் குறிக்கும 
லிபிடைனல ஆற்றல அலலது உட்சறிக்கபபடடை 
பாலியல ஆற்றல பற்றியதாக ்வாசிக்கலாம. 
கனவுகளில பாமபு என்பது ஆதிக்காலம முதல 
ஆண்குறியின் (லிஙகம) குறியீடுதான். இது 
ஏ்வாளின் ்தான்மத்தில து்வஙகுகிறது. பாமபு 
பரமபதத்தில தீமமயாக சித்தரிக்கபபடுதல 



80 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜனவரி, 2021

என்பதும பாலியல தீமம என்கிற மதம சாரந்த 
கருத்துபபுமனவின் ஒரு குறியியல விமளயாடடு 
்வடி்வமதான். சின்ன சின்ன ஏணிகளில முன்வனறி 
பாமபால (பாலியலால) தீண்டைபபடடை்வன் 
தாழநிமலக்கு ்வந்த ்வாழம்வ து்வக்க வ்வண்டும 
என்பவத பரமபதத்தின் உளசடடைகம. ்பரிய 
பாமபு கடித்தால சனியன் பிடித்துவிடடைது 
என்பாரகள. சின்ன சின்ன பாமபுகளும, தற்காலிக 
பாலியல விருபமப குறிபபவத. கவிமதயின் 
ஆழதளம இந்த ஆண்குறியாதிக்க பாலியல 
பற்றியதாகவ்வ உளளது. இக்கவிமத பரமபத 
்வமரபடைத்மத ம்வத்து எழுதபபடடைளளது.

கவிமதயில நாகத்தின் ரத்தின படிகம து்வஙகி 
முழுதும பாலியல குறியீடைாக ்வளரகிறது. 
கவிமதமய முடிக்கும ்வரிகள அருமம. முயஙகிய 
வசரபபில மறந்து / தயஙகிய கூடைலில ் தாமலந்து 
/இயஙகிய சூதில கமலந்து /பதுஙகிய வ்வடைத்தில 
அமலந்து / பறிவபானது பரமபதத்து படி. 
ப ா ண் டை ்வ ர க ளி ன்  சூ த ா ட டை த் ம த 
நிமனவூடடுகிறது. ் பண் உறம்வ, உடைமமயாக்கி 
அ்வளது உடைமல ம்வத்து சூதாடிய கமததாவன 
அ து .  ப ர ம ப த  வி ம ள ய ட டி ற் கு ள 
சிக்கிக்்காண்டுளள ்வரலாறு மற்றும உடைலகள 
பற்றிய அறிம்வ சிந்திக்கத் தூண்டுகிறது. 
்சாற்களின் அரத்தஙகமள நீக்கிவிடடு 
சபதஙகளில விமளயாடு்வதில திமளக்கும 
இ்வரது கவிமத பாணியில இது சற்வற 
வி த் தி ய ா ச ம ா ன து .  இ ரு ந் து ம , 
விடைம-படைம-இடைம-தடைம-உடைன்.. என ்வரும 
இந்த ்வாரத்மதகளின் சபதவசரக்மக லயத்மத 
தரு்வதாக உளளது. "இமணபிரிந்த வமாகஊழ" 
நலல ்சாற்வசரக்மக. கவிமதக்குள காதல, 
ஊடைல, கூடைல, முயஙகல, திமளத்தல என்கிற 
ஒரு ்வாசிபபும ்வந்துவபாகிறது. காதல, களவு, 
காமம என்கிற ்மாழி்ச வசரக்மகக்குளளும 
நகரகிறது கவிமத. ்வழக்கமான தத்து்வ்ச 
சிக்கலகள பற்றிய மாயா்வதம இலலாமல 
மனதின் உளமனப படிமஙகளின் நுடபத்தில 
நகரகிறது கவிமத. இது சற்வற ஆழமனதின் 
ஒடடுதலுடைன் ்்வளிபபடடை "நான்" உளள 
கவிமதயா? "நானி"ன் துயர ்்வளிபபடும 
கவிமதயா?

‘அமிழும உலகு’ மணற்கடிமக ்வடிவில 
எழுதபபடடுளள கவிமத.  உலகம காலத்தில 
வமலும கீழுமாய் குவியும மணற்துகளாய் 
உளளமத காடசியாக்கிறது .  ்சாற்கள 
காலக்கடிமகயின் சிறுதுமளயில வமலிருந்து கீவழ 

வீ ழ ந் து  ் க ா ண் டி ரு ப ப ம த ப வ ப ா ல 
எழுதபபடடுளளது. ்சாற்களின் மணற்குவிபபு 
வமலும கீழுமாய் கடிமகமய சுழற்றினால 
்சாற்களும மாறி புதிய ்பாருமளத்தரலாம. 
உலகம காலத்தில மணற்துகளாய் அமிழும 
என்கிற படிமம, ்வமரபடை ்வடி்வத்தில 
உரு்வாகு்வது இக்கவிமத. ‘்வலி’ கவிமதயும ்வலி 
்பருகப்பருக விரிந்து ் சன்று ்வலி மின்னமலப 
வபால வதான்றி ்பருகிக் ்காண்டிருபபமத 
்வரிகளின் ் பருக்கமாக.. ்வலிக்கும கணமாகவ்வ 
கவிமத எழுதபபடடுளளது. ்வலியும கவிமதயின் 
்வளர்சசியும ஒன்றாக ்பருகு்வதாக, அதா்வது 
்வலி உணரஉணர ்பருகிக்்காண்டிருபபமத 
அந்த கணத்மதவய ்மாழியாக்கி எழுதபபடடை 
கவிமத. ‘குமக ்வயஙகு வகணி ’ என்கிற 
கவிமதயும வகணி வபான்று அமர்வடடை்வடிவில 
எழு த ப படடுளளது .  இ க் கவிம த க் குள 
மு ன் ் ச ா ன் ன ம த ப வ ப ா ல  ் ச ா ற் க ள 
பிரிக்கபபடைாமல வகாரத்து எழுதபபடடுளளது.

இத்்தாகுபபில உளள அமனத்து கவிமதகளும 
புரிந்துவிடடைதாகவ்வா அலலது விளக்கமுடிந்தம்வ 
என்வறா ் சால்வதற்கிலமல. புரியாமம என்பது 
தன்முமனபபு சாரந்தது என்ற ்வமகயில, புரியாத 
ஒன்மற எதிரமமறயாகவ்வா, புறமபானதாகவ்வா 
பாரக்க வ்வண்டியதிலமல. இது ஒரு பயிற்சி 
என்பதாக ்வாசிபமப விரிவுபடுத்துகிறது. 
்வாசிபபில புதிய சிந்தமனகமளத் தூண்டு்வதாக 
அமமகிறது. புதிய உணரவுகமள தரு்வதாக 
உ ள ள து .  ப ழ கி ய  ் ்வ ளி யி லி ரு ந் து 
அபபுறபபடுத்திவிடுகிறது. புதிய ்்வளிக்குள 
க்வரந்திழுக்கிறது. இக்க்வர்சசி ஏற்படுத்தும 
வகளவி இத்தமகய ஒரு புதிய முயற்சி அலலது 
்ம ாழி ்ச சிம தவு  ் க ாண்டை பமடைபபு 
உரு்வாகு்வதற்கான வதம்வ என்ன? இது ஏன் 
தனிபவபாக்காக உரு்வாகி உளளது? ஏன் ஒரு்வர 
இபபடி எழுதமுமனகிறார? தனக்்கன்று 
தனிபபாணி உரு்வாக்க முமனயும தன்முமனபபா? 
அலலது ் ்வறும நுடபம சாரந்த விமளயாடடைா? 
அலலது தனக்கு ஏற்படடை ஒருவித கனவுநிமல, 
காடசிநிமல அலலது சிந்தமன நிமலயின் 
வி ம ள ்வ ா ?  இ ய ல பு ் ம ா ழி யி ல , 
பதனபபடுத்தபபடடை ்வாழவில, ்தளிந்த 
அறிவில புழஙகு்வதாக நமபும நமக்கு ஒரு 
மனபபிறழ்சசியின் ்சாலலாடைல ்்வளியாக 
விரிந்து கிடைக்கிறது இத்்தாகுபபு. உண்மமயில, 
இயலப ான  ்வ ாழவில  உளள்வ ர களின் 
மனபபிறழ்சசிமய பகடி ் சய்்வமதபவபால, ஒரு 
்தளி்வான சிந்தமனயும இதற்குள அமமவுற்று 
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உளளது. அதற்கான அரசியலும, சூழலும என்ன 
என்பவத இக்கவிமதகமள ்வாசிபபதற்கான 
க்வர்சசிமயத் தருகிறது. 

இக்கவிமதகள முற்றிலும தமிமழயும 
தமிழ்வாழம்வயும எலமல நீக்கம ்சய்ய 
முயலகிறது. தமிமழ உருதுவபாலவ்வா அலலது 
உ ரு ம த  த மி ழ வ ப ா ல வ ்வ ா  சி ந் தி த் து 
எழுதபபடடிருக்கலாம. அதற்கு பின்புலமாக 
ஆஙகில அறிவும, வகாடபாடுகளும துமண 
்சய்திருக்கலாம. வகாடபாடடு ரீதியாக. அது 
ஏன்? என்கிற வகளவி உளளது. தமிழ்ச சமூகத்தில 
ஏன் இபபடி ஒரு வபாக்கு உரு்வாகுகிறது என்பது 
முக்கியம. ்மௌனி, புதுமமபித்தன், பிரமிள 
வபான்று இந்த வபாக்கிற்குளளும ஒரு சமூக 
மனம உளளது. அது வ்வதமன ்காளகிறது. 
அந்த வ்வதமனமய ்்வளிபபடுத்த ஒரு ரகசிய 
்மாழிமயத் வதடுகிறது. அந்த ்மாழிமூலம 
்பரு்மாழியாக பாசிசமாக உரு்்வடுக்கும ஒரு 
்மாழிமய நிராகரிக்கவும அலலது அமத 
புரியாமல ்சய்யவும ஆன ஒரு பித்துநிமல 
்மாழிவிமளயாடமடை நிகழத்துகிறது . 
அவ்விமளயாடடுதான் இக்கவிமதகள. அமத 
சராசரி தமிழமனம ்வாசிக்கமுடியாது. அபபடி 
்வாசிக்க முடியாமல வபானது ஏன்? என்பதிலதான் 
அதற்கான அரசியல அடைஙகி உளளது. அது 
தனியான ஆய்வு.  தமிழ இனம இந்துப 
்பருமதமாக மாற்றபபடடிருபபது இந்த தமிழ 
இன, ் மாழி வமலாண்மம மச்வபபாசிசத்திலதான். 
இது இ்வருக்குள ஒருவித ்நருக்கடிமய 
எதிரபமப உரு்வாக்கி உளளது. அமத ்சாலல 
்மாழியின் கண்காணிபபிலிருந்து தபபி ஒரு 
ரகசிய ்மாழிமய உரு்வாக்குகிறார. அதுவ்வ 
அ்வரது கவிமதகளாக மாறி உளளது.

இ்வரது கவிமதகளில ்வரும மிருகஙகள 
பற்றிய சில குறிபபுகள முக்கியமானம்வ.  
நிமறய கவிமதகளில மிருகஙகள என்பது 
்சாற்களாக, படிமஙகளாக, உடைலகளாக, 
காடசிகளாக, சபதஙகளாக அதன் தன்மமயில 
மாறிய நிமலயில எழுதபபடடுளளன . 
மிருகஙகளாதால அதா்வது ‘பிக்கமிங அனிமலஎ’ 
ன்பதாக மனித தன்னிமலயிலிருந்து விலகி ஒரு 
மிருகமாக உரு்வாகுதல என்ற நிமல எனலாம. 
மனித்மாழிமய மிருகஙகளின் வப்சசு்மாழி 
்வழியாக  எலமல நீ க் கம  ்சய்்வதும , 
மனபபிறழ்சசியின் நாடைகமாக ் சால உற்பத்தியாக 
மாறிவிடடை குழந்மதமமயின் ஸ்கிவசா்வாக 
்்வளிபபடு்வதும மனமபிறழந்த இந்த 

சமூகத்திற்குதான். உண்மமயில அதுதான் 
்வாழ்வதற்கான ்தளி்வான ்்வளி என்பமத 
முன்ம்வக்கிறது இக்கவிமதகள.

பிரஞ்சு சிந்தமனயாளரகளான ்டைலயுஸ்-
கத்தாரி காஃபகாம்வ ்வாசித்து முன்ம்வத்த 
சிறு்வாரி இலக்கியம (மமனர லிடடைவர்சசர 
என்பதற்க ான தமிழ ்ச ாலலாக  இது 
பாவிக்கபபடுகிறது. சிறுபான்மம இலக்கியம 
என்பது ் பாருத்தமானதாக இலமல என்பதால.) 
என்பதற்கு மூன்று பண்புகமள ்சாலகிறாரகள. 
1. ்மாழியின் எலமல நீக்கம 2. அரசியலில 
இடிபல-வபமலி நீக்கம  3. குழுத்தன்மம 
அதா்வது தனிமனிதன் தன்னிமலயின்மம 
குழுபவப்சசாக ்்வளிபபடுதல. இக்கவிமதகளில 
ஊடைாடும இமமூன்று பண்புகமளயும வமவல 
விளக்கியுளவளாம. தமிழ ்பரு்மாழியாக மத-
இன்வாத ்மாழியாக ்பரியார ்சான்ன 
கமறபடிந்த ்மாழியாக மாறிவிடடை நிமலயில, 
அமத எலமல நீக்கம ் சய்கிறது இக்கவிமதகள. 
பழந்தமிழ ்ச ா ற் களால நவீன தமிழ 
மறுக்கபபடடு, சஙககால ்மாழி நவீன 
இலக்கியபரபபில முன்ம்வக்கபபடடுளளது. 
கவிமதகளில க ா தல ,  க ற்பனா்வாதம , 
யதாரத்த்வாதம, இலடசிய்வாதம, ்பண்ணியம 
இபபடியாக ்பருஙகமதயாடைல சாரந்த 
ஆரபபாடடைஙகள இலமல. கவிமதகளில 
தற்காலக் குடுமபம, அரசு உளளிடடை எந்த 
நிறு்வனஙகளும, தாய்-மகன்-குடுமபம-காதல 
உளளிடடை மனிதாரத்த இருபபும அதன் 
இடிபலாக்க ்சாலலாடைலகளின் பாற்படடை 
தன்னிமலகளும இலமல. முற்றிலுமாக அரசியல 
சாரந்த தன்னிமலகள நீக்கபபடடு உளளது. 
இதில அமடையாளபபடுத்திக் ்காள்வதற்கான 
அரசியல எதுவும இலமல. இதன் அரசியல 
சமூ்வயபபடடைதாக இலலாமல, ஒரு உடைலின் 
அது உரு்வ ா க்கி  ்வ ாழும  ்ம ாழியின் 
மூலக்கூறுகளின் அரசியலாக உளளது. அதா்வது 
்மாழிசாரந்த அரசியவல இக்கவிமதகளின் 
அரசியல. இமதமீறி இக்கவிமதகள பற்றிய 
வமலதிக விமரசனஙகமள இந்த அறிமுக 
உமரயில தவிரக்கலாம. குறிபபாக ஒன்மற்ச 
சுடடைலாம, இக்கவிமதகள எலலாம ஒரு்வமக 
மாயா்வாத ்சாலலாடைலுக்குள சிக்கிவிடடை 
தமிழ்மாழியின் மத்வாத இறுக்கத்மத பகடி 
்சய்்வதாக. இபபடியாக இக்கவிமதயின் 
்வாசிபபில நாம ஒரு பாமல்வனத்தில திக்கற்று 
எலமலகமள ்வமரந்து ்சல்வமதபவபால 
்சலகிறது கவிமத.
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முன்னுமர

 இத்்தாடைரில எனது தமிழ சினிமா, இந்திய 
சினிமா மற்றும சர்வவதச சினிமாக்கள பாரத்த 
அனுப்வஙகமள ்வரலாற்றுப பின்னணி, ரசமன, 
விமரசனத்வதாடு எழுதுகிவறன். அன்மறய காலப 
பின்னணியில சினிமா சூழமல, பாமர சினிமா 
ரசமனமய எதிர விமனமய, சினிமாவ்வாடு 
அ்வரகள ஒன்றிப வபானமத்யலலாம ்சாலல 
முயலகிவறன். இன்மறக்கு எனக்கான சர்வவதச 
திமரப படைஙகமளத் வதரந்்தடுத்துப பாரத்து 
ரசித்து ஒன்றிப வபான ஒரு ரசமன மவனாபா்வம- 
மன முதிர்சசிக்கான அடிக்கலலாக இரண்டைாம 
உலகப வபார காலம ்தாடைஙகி பாரத்த சினிமா 
அனுப்வம எங்ஙனம படிபபடியாக ஒரு ரசமன 
்வளர்சசிக்கு என்மன இடடு்ச ்சன்றது என்பமத 
்சாலலிப வபாகும தருணத்தில அ்வற்மற 
்வாசகவராடு பகிரந்து ்காண்டை்வனாக ஓர 
எதிரபாரபவபாடு எழுதுகிவறன். நமபிக்மகயும 
எதிரபாரபபும வீணானதிலமல. இதில நான் வபசப 
வபாகும திமரபபடைஙகளும, சூழலும காலமும 
இடைமும என் அனுப்வபூர்வமானம்வ.

1. நான்கு  ்வயதில பாரத்த கண்ணகி.

 மிராசுதார யக்ஞநாராயணய்யரின் இரடமடை 
மாடடுவில ்வண்டி ஊருக்குள ்வருகிறது 
எனுமவபாது பரமத்தியின் விழிபபில 
தீவிரமிக்க ஆர்வம கூடிய கூரமம 
வசரந்து.

யார வீடடுக்கு ்வருகிறார மிராசு?

்வண்டி மரவுபாமளயம சாமலமயக் 
குறுக்காகக் கடைந்து ் ரவின்யூ இலாகா 
ஊழியர குடியிருபபுக்குள நுமழந்து 
கு்வாரடைரசின் முதல ்வரிமசயில முதல 
வீடடுக்கு முன்னால நிற்கிறது . 
வபாலீஸ் மலன் கணக்கில ஒவர 
்வரிமசயாகக் கடடைபபடடை அரசு 
ஊழியர குடியிருபபு மமனகளிலிருந்து 
மனி த ர க ள  ் ்வளியில  ்வ ந் து 

பாரக்கிறாரகள. ‘‘ராயர வீடடுக்கு’’, என்றாள 
சிரஸ்ததாரின் மமனவி. ராயர எனபபடும எஙகள 
வீடடுக்கு முன்னால வில்வண்டி நிற்கவும என் 
மூத்த அக்கா சாந்தா ்்வளியில ்வந்தாள. பளி்ச 
்சன்ற முகமும நிறமும எடுபபான உடைல 
்வாவகாடு பாரத்த்வரகமள சற்று தடுமாற விடும 
வதாற்றம. இமசயும நாடடையமும பயின்ற்வள. 
ஒவர்யாரு குமற அலலது நிமற என்மனப 
வபாலவ்வ அ்வளுக்கும பூமனக் கண்கள. இதன் 
காரணமாய் அ்வள முதன் முதலாக ஒரு தமிழத் 
திமரபபடைத்தில நடிக்கவ்வா, ஆடைவ்வா வதரவுக்குப 
வபானவபாது படை முதலாளி கா்வன்னா ல்வன்னா 
இராமநாதன் ்சடடியார,’’இ்தன்ன இந்தப 
்பாண்ணுக்கு கருடைன் பாரம்வ’’ என்று கூறி 
வ்வண்டைா்மன நிராகரித்தார.

யுத்தம தீவிரமமடைந்திருந்த நிமலயில, 
கிளாக்வஸா பிஸ்வகாத்துகள இஙகிலாந்திலிருந்து 
்வருகிற படியால எளிதில கிமடைக்கவிலமல. 
ஆனால சிறு சிறு  ்ஜம பிஸ்கடடுகள 
கிமடைத்ததால ஒரு பவுண்டு ்வாஙகி ம்வத்திருந்தது 
நலலதாய்ப வபாயிற்று. மிராசுதார தம ்வண்டிமய 
விடடு இறஙகாமல ்வண்டிக்காரமன மடடும 
அனுபபினார. ‘‘்தாமரயவுஙக ்வந்திருக்காஙக, 
்வரலாமானு வகடடு ்வர்ச ்சான்னாரு’’ என்றார 
்வண்டிவயாடடி.

தாராளமா... தாராளமா என்றார 
அபபா. வீடடிலிருந்த ஒவர மர 
நாற்காலி ்காஞ்சம ஆடைக்கூடியது. 
காகித அடமடைத் துண்டு ஒன்மற ஒரு 
காலுக்கடியில ்சருகி ஆடடைத்மதக் 
குமறத்திருந்தான் அண்ணா ராமு. 
்பரிய ்படஷீடமடை எடடைாய் 
மடித்து அதன் மீது வபாடடிருந்தாள 
சாந்தா. மிராசுதாருக்கு இந்த ஏமழ 
கு ம ா ஸ் த ா வி ன்  வீ ட டு க் கு ள 
நுமழ்வ்தன்பதும அந்த நாற்காலியில 
அ ம ர ்வ ் த ன் ப து ம 
ப ாடை ாய்வப ாயிருக்கும .  ்ஜம 

- விட்டல்ராவ்

பயாஸ் க�ாப�ாரன்

நூல் அறிமு்கம்
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பிஸ்க்வகாத்மதத் ்தாடைாமல வதநீமர மடடும 
திணறிப வபாய் குடித்து முடித்தார. ் பாண்ணுக்கு 
கலயாணம ்வ்சசிருக்வகன்,ராயர சார, ்சாலலிக் 
்காண்வடை அபபாவின் முகத்மதப பாரக்காமல 
அமழபபிதமழ அடசமதவயாடு நீடடிய பிறகு 
பணிவ்வாடு வ்வண்டிக் ் காண்டைார. ‘‘்வார மடைம, 
பிளாக் மார்கடலகூடை சக்கமர ்காஞ்சந்தான் 
கிமடை்சசது. ஒரு மூடமடை கிமடை்சசா சமாளிபவபன். 
நீஙகதான் பரமிட கிளாரகுனு ்சான்னா. நீஙக 
க்லக்டைருக்கு சிபாரிசு பண்ணியனுபபினா 
சாங்ஷனாகுமனா. எம்பாண்ணு கலயாணம 
தித்திக்கணுமனா, ஒஙகா ஒத்தாமச வதம்வ.’’

‘அ ்வ சி ய ம  பண் வ ற ன் ’ ’ ,  எ ன் ற ா ர 
அபபா.‘கலயாணத்துக்கு குடுமபத்வதாடை ்வந்து 
்பாண்ண ஆசீர்வதிக்கணும. காவ்வரிகமரக்கு 
்வ ந் து டடை ா ,  ந ம ம  ப ரி ச ல  இ ரு க் கு . 
அந்தண்மடைகமரயில நமம ்வண்டி  நிக்கும. இந்த 
்வண்டிக்காரமன அனுபபவறன் என்றார மிராசுதார. 
்வண்டி புறபபடடுபவபானது. அமழபபிதமழப 
பாரத்துவிடடு அக்கா கத்தினாள. ‘அபபா, 
மடைரக்டைர ஆர.எஸ்.மணிவயாடை மகன் தான் 
மாபபிளமள. சக்கமர சாஙசன் பண்ணுபபா’’

கலயாணம வபான்ற முக்கிய நிகழவுகளுக்கு 
சிறபபு அனுமதியுடைன் சரக்கமர ்பறு்வதற்கு 
அன்மறய ஆஙகில அரசு ்வமக ்சய்திருந்தது. 
பரமிடடுக்கான விண்ணபபத்மத ்பறு்வதும 
சிபாரிசு ்சய்து க்லக்டைருக்கு அநுபபு்வதும 
பரமிட குமாஸ்தாவின் சாமரத்தியம.

‘்ரண்டு மூடமடைக்கு சிபாரிசு பண்ணியிருகவகன் 
வபாதுமா?’ ’  என்றார அபபா. சினிமா 
மபத்தியமும, சினிமாவில நடிக்க, நடைனமாடைத் 
துடிக்கும மூத்த மகள சாந்தாவின் ரசமனயும, 
ஆமசயு்மலலாம எஙகள யா்வருக்கும 
்பாது்வானது. எனவ்வ அ்வள ்பாருடடு 
குடுமபத்வதாடு பலவ்வறு ஊரகளில நாஙகள 
கண்டு களித்த ஏராளமான தமிழ, ்தலுஙகு 
திமரபபடைஙகளும அம்வ ்தாடைரபான 
அனுப்வஙகளும சும்வயானம்வ. அன்மறக்கு 
ப ர ம த் தி  வ ்வலூம ர யு ம  ப கலூம ர யு ம 
இமணக்குமபடியாய் காவ்வரிக்கு குறுக்வக பாலம 
கடடைபபடடிருக்கவிலமல. பரிசலகள மூலமதான் 
ஆற்மறக் கடைந்து புலலூமரயமடைய வ்வண்டும. 
புகலூரில பாரி நிறு்வனத்தின் ்பரிய சரக்கமர 
ஆமல இருந்ததால வ்வலூமர விடை முக்கியத்து்வம 
்காண்டிருந்தது. அன்மறக்கு மின்சார ்வசதி 

அமமக்கபபடைாத தமிழக ஊரகளில பரமத்தியும 
ஒன்று . பரமத்தியில சினிமா ் காடடைமகயிலமல. 
புகலூரில துணி கூடைார சினிமா டூரிங டைாக்கீஸ் 
இருந்தது. அதிகாமல ஐந்து மணிக்கு திரு்சசி 
வபாகும முதல பஸ், இராம்ஜயம. இராம்ஜயம 
வசலம ்வழிவய ்பஙகளூர ்வமர வபாகும பஸ் 
வசம்வயும ்சய்தது.இந்த பஸ் கம்பனியின் 
தமலமமயிடைம நாமக்கல, நாமக்கலலில அ்வரகள 
இராம்ஜயம என்ற ்பயரில ஒரு சினிமா 
திவயடடைரும கடடி படைஙகமளத்திமரயிடடு 
்வந்தனர. இராம்ஜயம எஙகமள வ்வலூரில 
இறக்கிவிடடைது. காவ்வரிக் கமரமய அமடையவும, 
‘சார இபபிடி ்வாஙக’’ என்று அமழத்து 
மிராசுதாரின் ்வண்டிக்காரர பரிசலில சுழன்று 
காவ்வரியில நகரந்து வபானது. தண்ணீரின் 
விளிமபு பரிசலுக்கு ்நருஙகிவய இருந்ததால 
எலவலாருவம பயந்வதாம. ‘அவ்்வவளா ஓரமா 
வபா்வாதீஙக, பசஙகளா, மமயத்துக்கு ்வாஙக. 
குனிஞ்சி தண்ணிய ்மாளளாவதமமா’’, என்று 
கத்திக் ்காண்வடை பரிசவலாடடி ஒரு ்வழியாக 
பரிசமல புகலூரின் கமரமயத் ்தாடை ம்வத்தார. 
்வண்டிக்காரர முதலில தண்ணீரில குதித்து 
பரிசவலாடடியின் துமணவயாடு எஙகமள 
ஒவ்்்வாரு்வராக இறக்கி கமர வசரக்க 
்வண்டியிவலறி மிராசின் வீடமடையமடைந்வதாம 
ஊரில எதுவுமிலமல. மிராசின் இரண்டு மூன்று 
வீடுகளில ஒன்றில கலயாண ஏற்பாடு. கலயாண 
மாபபிளமள மதறாஸ்காரர. அ்வரது தந்மத 
அபவபாவத புகழுக்கு ்வந்து ்காண்டிருந்த 
சினிமாப படை இயக்குனர ஆர.எஸ். மணியா்வார. 
திருமண அமழபபிதழில அந்த வி்வரத்மதப 
பாரத்துவிடடுத்தான் சாந்தா கத்தினாள. நாஙகள 
்சன்றவுடைவன ்வரவ்வற்ற மிராசுதார அபபாவின் 
மககமளப பிடித்துக் ்காண்டு ்நகிழவ்வாடு 
்சான்னார.

ஒரு மூடமடை எதிரபாரத்வதன். ்ரண்டு 
மூடமடையா சாஙசன் பண்ண ்வ்சசுடவடைன். 
்ராமப ்ராமப தாஙஸ். அன்மறய மாதம 
ஜூபிடைரின் புகழ ்பற்ற திமரபபடைம கண்ணகி 
்பரிய  நகரஙகளில திமரயிடைபபடடிருந்தது. 
மகன் கலயாணத்மத முன்னிடடு கண்ணகிமய 
மடைரக்ட ்சய்திருந்த இயக்குனர ஆர.எஸ். மணி 
தம ஏற்பாடடிரல புகலூரில இரு நாடகளுக்கு 
திமரயிடை்ச ்சய்தார. துணியாலான கூடைார 
திவயடடைரில (TENT) கண்ணகி திமரயிடைபபடடை 
அன்று கூடடைம மாளாது  எஙகளுக்கு முதல 
்வகுபபு இல்வச பாஸ் தந்து படைம பாரத்வதாம. 



84 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜனவரி, 2021

நலல மமழ. மமழ ்வந்தால கூடைார ்வமக 
திமரயரஙகில, கூடைார துணியாலான வமற்கூமரயின் 
அகன்ற இடுக்குகளின் ்வழிவய தாராளமாக மமழ 
்பய்யும. ஜனஙகள அந்த இடுக்குகளின் வநரகீவழ 
உ ட க ா ர ந் தி ரு ந் த ா ல  மு ழு க் க வ ்வ 
நமனயவ்வண்டியிருக்குமாதாலால , வ்வறு 
இடைம ா ய் ப  ப ா ர த் து  ஒதுஙகு்வ ா ர க ள . 
வமய்்சசலின்வபாது மமழ ்பய்தால ஆடுகள 
மரத்தடியில ஒன்மற்யான்று ்நருக்கி நின்று 
ஒதுஙகு்வதுவபால உடகாரு்வாரகள. அவனகமாய் 
மின் ச ா ர ம  துண்டி க் க ப ப டு ம .  எ ல ல ா 
டிக்கடடுகளிலும இனிஷியல வபாடடு, நாமளக்கு 
்வாருஙகள என்று கூறியனுபபு்வாரகள. மறுநாள 
அமதக் காடடி இல்வசமாய் படைம பாரபபாரகள.
ஆனால அன்று அபபடி எதுவும ஏற்படைவிலமல. 
மமழ நின்றுவிடடைது. கண்ணகிமயப பாரத்து 
முடித்து மறுநாள பரிசலில ஏறிகாவ்வரிமயக் 
கடைந்து ஊர திருமபிவனாம.

அன்று அபபடைத்மதப பாரத்த எனக்கு அவத 
கண்ணகிமயப புதிய பதிபபில ஐமபதுகளின் 
வசலத்து பாரத் திவயடடைரில திமரயிடைபபடடை 
நூ ற் று க்  கண க் க ா ன  அ த ர ப  ப ம ழ ய 
திமரபபடைஙகளில ஒன்றாகப பாரக்க வநரிடடைது. 
என் நான்கு ்வயதில அமதப பாரத்து நிமனவில 
வதஙகி நின்ற அதன் காடசிகமள நிமனவுபபடுத்திக் 
்காளளு்வதின் மூலம மனித ஞாபக சக்தித் 
திறமனயும எண்ணிப பாரத்வதன். ஒரு வகார 
உருவில மனிதன் ஒரு்வன் மாசாத்து ்வனிடைம 
கனி்யான்மறத் தந்து அ்வன் மமனவி அமத 
உண்டைால அ்வளுக்கு ஒரு ்பண் குழந்மத 
பிறக்கும. அ்வள கண்ணகி, இளம ்வயது 
கண்ணகியும வகா்வலனும ்வளரக்வகாடடு இளம 
பிமறயில, என்ற அற்புத பாட்டைான்மற அரிய 
ராகத்தில பாடு்வதும நிமனவில நின்றம்வ. 
அன்மற க்  க ா ல க்  கடடைத்தில  சினிம ா 
்தாடைஙகியவபாது பக்திப படைஙகவள அதிகம 
வ்வண்டைபபடடைன. மூடை நமபிக்மககளும அதீத 
பக்தியுமிலலாது இஙவக சூரியன் உதித்த தாவயா 
அஸ்தமனமானதாவயா நிகழவிலமல. எனவ்வ 
இளஙவகா்வடிகமளயும அ்வர காலத்திலிலலாத 
பக்திவிதமான சரக்காய் சிலபபதிகாரத்மத சற்வற 
மாற்றி கண்ணகிமய எழுதியிருந்தார. அதன் 
திமரக்கமத ்வசன கரத்தா்வான இளஙவகா்வன். 
கமலஞர கருணாதிக்கு முன் புகழ்பற்ற 
்வசனகரத்தா இளஙவகா்வன், சி்வனுக்கும, 
பார்வதிக்கும ஏற்படடை வி்வாதத்தில, சி்வன் 

்பரிதா, சக்தி ்பரிதா்்வன்ற ்வாக்கு்வாதம 
முற்றி, சி்வ சாபத்தால பூமியில ்வணிகர 
குடுமபத்தில கண்ணகியாய் பார்வதி பிறவி்யடுத்து 
வகா்வலன்  மமனவியாய் ்வாழாது, ்வாழ்வதாய், 
வகா்வலன் விதி்வசத்தால மாதவிவயாடு ்வாழ்வதாய் 
இளஙவகா்வடிகமள மாற்றி்ச ்சாலலுகிறார 
இளஙவக ா்வன் .  கண்ணகி சினிமாம்வப 
்பாருத்தளவு சிலபபதிகாரத்தில புராண பக்திமயக் 
காலத்தின் கடடைாயமாகப புகுத்திய திமரக்கமத 
்வசனகரத்தா இளஙவகா்வன், வகா்வன் (பி.யு.
சின்னபபா )  ்நருஙகுமவபாது கண்ணகி 
(கண்ணாமபா) உடைலுறவுக்கு ஒத்துமழக்காது, 
உடைலுறம்வவய  ஓர ஒவ்்வாமமவயாடு 
்்வறுத்்தாதுக்கும மனநிமல ் காண்டை்வளவபால 
காடடுகிறார. ஃபராய்டின் ்சக்ஸ் ரீதியாக மன 
இறுக்கமுளள (sex rigidi ty) ்பண்ணாக 
கண்ணகிமயக் காடடி, வகா்வலன் மாதவியுடைன் 
கூடிப புணர்வமத நியாயபபடுத்தும விதமாயும 
இளஙவகா்வனின் சிலபபதிகாரக் கண்ணகி 
அமமந்தது. இன்னும, ஈழத் தமிழ எழுத்தாளரகளில 
நவீன சிந்தமனயும, எளளல திறனும ்காண்டை 
அள்்வடடி, சிறீசுக்கந்த ராசாவின், சிறீசுவின் சில 
சிறுகமதகள, எனும கமதத் ்தாகுதியிலுளள 
சிமதபபதிகாரம புதிது. என்ற எளளல கமதயும 
வமற்்சான்னமதவய வமலும பயஙகரமாய் 
காடடுகிறது. மீண்டும நிமனவுகள நாலு ்வயதுக்கு 
திருமபுகிறது.

சின்னபபாவின் தமல கண்ணகிவயாடு 
வபசுமகயில நான் பயந்வதன். இமத்யலலாம ஒரு 
நாள என் அமமாவிடைம கூறுமகயில, அ்வள 
ஆ்சசரியத்வதாடு வ்வவற என்ன கண்ணகி படைத்திவல 
ஞாபகமிருக்கு வகடடைாள. மதுமரமய எரித்தவுடைந் 
திடுக்கிடடு கண்ணகி நான் யார என்று வகடகவும, 
சற்று ்மலலிய குரலில, சக்தி, சக்தி, நீதான் சக்தி 
என்று  சி்வன் (எஸ்.வி.சகஸ்ரநாமம) ்சாலலு்வது 
நிமனவுக்கு ்வரு்வதாயும, ்வஞ்சிப பத்தனின் எம.
ஆர. சு்வாமிநாதன் மபத்தியம பிடித்த ்பண் 
(மதுரம) அ்வமள மணக்கும இஞ்சிப பத்தன் (என்.
எஸ். கிருஷ்ணன்) கா்மடிமய நிமனவுபபடுத்திக் 
்காண்டு ்சாலலவும அமமா என்மனவய 
பாரத்தாள. ஒனக்கு அபவபா நாலு ்வயசு முடியற 
வநரம, என்றாள அமமா. கண்ணகிதான் என் 
நிமனவின் நிற்குமபடியான நான் பாரத்த முதல 
திமரபபடைம. இதிலிருந்து எனது சினிமா ரசமன 
யனுப்வத்துக்கான பயணம ்தாடைருகிறது.
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்வானவம எலமல எனும நூலிமன வகபடைன் 
வகாபிநாத் தனது சுயசரிமதயாக பமடைத்துளளார. 
்வளரும தமலமுமறயினருக்கு இ்வரது ்வாழக்மகக் 
கமத தக்க்தாரு எடுத்துக்காடடைாகத் திகழகிறது. 
கனவுகவள மனிதனின் ஆதரசம. கனவுகளின் 
்வலிமம எத்தமகயது, எத்தமகய விமளவுகமள 
அது நிகழத்திக் காடடும ்வலலமம ்பற்றது 
என்பதற்கான நமடைமுமற விளக்கத்திமன இந்நூல 
மிகத் துலலியமாக விளக்குகிறது. 

கனவுகள காணாத மனிதமனக் காண 
இயலாது. ்வரு்வாய் ஈடடை இயலாவதானும தனது 
்வாழக்மக குறித்த ்வளமான கனவுகமள காண 
மறபபதிலமல. மனிதன் பிறந்த கணம முதல 
கனவுகள அ்வமனத் துரத்துகின்றன. பின்னர 
அ்வன் தனது கனவுகள ்வாயிலாக ்வாழக்மகமய 
விரடடி தனதாக்கிக் ் காளள விமழகிறான். இது 
மனித இனத்தின் இயலபாகிறது. ஒரு எளிய 
குடுமபத்தில பிறந்த வகாபி, ஆசிரியரான தனது 
தந்மதயிடைவம சீரிய ஒழுக்கத்திமனயும, 
்வாழவிற்கான ்நறிகமளயும பயின்றார. 
தாயிடைமிருந்தும பல பாடைஙகமளக் கற்றுக் 
்காண்டைார. மகிழ்சசி குறித்த கருதுவகாளுக்கு 
அ்வர ஆல்பர காமயூவின் புகழ ்பற்ற 
்வாக்கியமான ்வறுமம ஒருவபாதும பிர்சசிமனயாக 
இருந்தவத இலமல. அது சூரிய 
ஒளிமயப வபால பிரகாசமானது. 
என்பமத வமற்வகாள காடடுகிறார. 
என் தந்மத மிகவும சிரமபபடடைார 
எ ன் ற ாலு ம  அ ்வ ர  அ த மன 
்்வளிபபடுத்திக் ் காண்டைவதயிலமல. 
நாஙகள எமதக் கண்டும, யாமரக் 
கண்டும ்பாறாமமபபடடைதிலமல. 

ஏ ம ழ ம ய  ் ்வ று க் க ா த 
மனநிமலமயக் ் காடு, அதிகாரத்திற்கு 
அடிபணியாத மன்வலிமமமயக் 
்காடு  என்ற ,தாகூரின் ஒரு 
கவிமதயில ்வரும ்வாக்கியத்திமன 
தனது தாய் தனக்கு எபவபாதும 

கூறி்வந்தமத நிமனவு கூறுகிறார.

வதசத்தின் ்பருமிகு ராணு்வக் கலலூரியான 
NDA ( வந்ஷனல டிபன்ஸ் அ்கா்தமி ) தனது 
பயிற்சியிமன ்்வற்றிகரமாக முடித்த பின்னர 
அ்வர தமரபபமடையில அதிகாரியானார. கிழக்கு 
பாகிஸ்தானிலிருந்து பஙகளாவதஷ் என்னும நாடு 
உரு்வாகக் காரணமாயிருந்த வபார முமனயில 
பணிபுரிந்தார. ராணு்வப பயிற்சி அ்வருக்கு மன 
உறுதியிமனயும, எதமனயும எதிரத்துப வபாராடும 
்வலிம்வயும கற்றுத் தந்தது.

ராணு்வ வசம்வயிலிருந்து தஙகள ஒபபந்த 
காலம முடி்வமடைந்த பின்னர ராணு்வத்தினரின் 
சிரமம நிரமபிய ்வாழக்மகமய வகாபி பதிவு 
்சய்துளளார. இதில அதிகாரி, சாதாரண வீரர 
என்ற வ்வறுபாடுகள இலமல. அது்வமர வீடு, 
ஊதியம என்ற எவ்விதமான பிர்சசிமனகளுமின்றி 
கழிந்த ்வாழவு மிகப ் பரும சிக்கலாக மாறு்வதும, 
்பருமபாலாவனார ்சாற்ப ஓய்வூதியத்துடைன் 
சாதாரண கா்வல பணியில எஞ்சியுளள 
நாடகமளக் கழிக்க வ்வண்டிய எதாரத்தமான 
அ்வலத்திமன வகாபி எழுதுகிறார. முயற்சி 
குறித்த ப(ல)ழ்மாழிகள மனிதனுக்கு முயற்சியின் 
சிறபபிமனயும, அதன் வமன்மமயிமனயும 
விளக்கிக் காடடுகின்றன. வகாபியின் முயற்சிகள 

அத்தமகயன. உழவுத் ் தாழிலிருந்து 
விமான வசம்வ ்வமர அ்வரது 
முயற்சிகள மண்ணில து்வஙகி 
விண்மணத் ் தாடடைது மிமகயன்று. 
தனது பண்மண நிலத்திமனப 
பண்படுத்தி அதில இயற்மக 
முமறயில பயிர ்வளரத்து சுற்றுபபுற 
உழ்வரகளுக்கு முன்வனாடியானார. 
பு க ழ  ் ப ற் ற  இ ய ற் ம க 
அறிவியல ா ள ர ா ன  ம ச ா ன பு 

ஃபுவகாகாவிமன வநரில சந்தித்து 
அ்வரிடைம இயற்மக முமறயில பயிர 
விமளவிக்கும முமறயிமன அ்வர 
அறி ந்து  ் க ாண்டு தன க்கு ்ச 
்சாந்தமான விமளநிலத்தில பல 

- ஸ்ரீதர் மணியன்

முயற்சி எனும் எல்லையிலைாப பபருபெளி

நூல் அறிமு்கம்

கிழக்கு ்்வளியீடு 
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புதுமமகமள்ச ்சய்தார. பலர நாடடின் பல 
பகுதிகளிலிருந்தும அ்வரிடைம ஆவலாசமனகமளப 
்பற அ்வரது பண்மணக்கு ்வந்தனர. அபவபாது 
நமடைமுமறயிலிருந்த முமறயிமன மாற்றி 
ம்வக்வகாலிமனப பயன்படுத்தி படடு புழு 
்வளரபபு ்தாழிலநுடபத்திமன புகுத்தி ்்வற்றி 
்பற்றார. மூன்று ்வருடைஙகளுக்கு ஒரு முமற 
்வழஙகப ் பறும வராலக்ஸ் லாரிவயட விருதிமன 
1996இல ் பற்றார. இவ்விருதானது உலகலாவிய 
அளவில சுற்று்சசூழமலப பாதுகாத்தல, மக்களின் 
்வாழக்மகத் தரத்திமன வமமபடுத்துதல ஆகிய 
காரணிகளுக்காக அ்வருக்கு ்வழஙகபபடடைது. 

சுற்று்சசூழல குறித்தான வகாபியின் உளளாரந்த 
ஈடுபாடு, கருத்துகள பாராடடைத்தக்கம்வ. 
இத்தமகய எண்ணஙகள இன்மறய ்வளரும 
தமலமுமறக்கு அறிமுகபபடுத்தபபடுதல 
நமடைமுமற்ச சூழலில முக்கியத்து்வம ் பறுகிறது. 
பின்னர  உண்வகம, இரு சக்கர ்வாகன முகமம, 
வ்வளாண் ஆவலாசமன மமயம, வி்வசாய நீர 
வமலாண்மம மமயம உளளிடடை பல 
்தாழிலகளில ஈடுபடடைார. எந்த்ச சூழலிலும 
தனது  நிமலப ப ாடடிமன  உறுதிய ா க 
முன்்னடுத்து்ச ் சல்வதில அ்வர சமரசம ் சய்து 
்காளளாமல பயணித்தார. அவத வபால, தனது 
வதாலவிகமள அ்வர ஏற்றுக் ்காண்டு ஒபபுக் 
்காளள தயஙகாத்வராகவும இருந்தார.. அ்வரது 
அரசியல பயணம ் பரும வதாலவியில முடிந்தது. 
்வாழ்்வன்பவத முயற்சித்தலதான் என்ற 
கருதுவகாளிமன அடிபபமடையாகக் ்காண்டு 
சலியாது இயஙகிக் ்காண்டிருந்த்வர. ்்வற்றி 
வதாலவிகமள அ்வர ்பாருடபடுத்திடைவிலமல. 
இந்த நூல மனித ்வாழவின் பல பரிமாணஙகமள 
்வாசகனுக்குக் காடடித் தருகிறது. 

தனது கனவுத் திடடைமான சாமானியனுக்குமான 
விமானப பயணம - ஒரு ரூபாய் கடடைணத்தில 
- குறித்த பகுதிகள மிக்ச ்சறிவு ்பற்றம்வ. 
நகரப வபருந்துகளில கூடை ஒரு ரூபாய் பயணம 
சாத்தியமற்ற சூழலில அத்்தாமகயில விமானப 
ப ய ண ் ம ன் ப து  க ன வி லு ம 
எண்ணிபபாரக்கவியலாதது. இருபபினும அ்வர 
அந்தத் திடடைத்திமன ்சயலாக்கி மா்பரும 
்்வற்றிமய ஈடடினார. இதற்கான ஒரு ்வமரவுத் 
திடடைத்திற்காக ்்வளிநாடடு நிபுணமர அ்வர 
அணுகினார. அ்வவரா. இத்திடடை்மலலாம 
இந்தியாவில ்்வற்றிகரமாக்ச ்சயலபடும 
்வாய்பபுகள குமறவு என நிராகரித்துவிடடைார. 
அபவபாது வகாபி இதயத்தின் ்மாழியிமன 

மூமள அறியாது என அ்வரது முடிவிமன உதறித் 
தளளினார. வகாபி, இந்திய நாடடிமனவய தனது 
்சயலபாடுகளின் ்வாயிலாக தன்மனத் திருமபிப 
பா ரக்கம்வத்த்வர .  அ்வமரத் தவிரத்து 
அ ்ச சூ ழ ல க ம ள  வ ்வ ் ற ்வ ர ா ்வ து 
எதிர்காண்டிருபபின் அ்வரகள மனபபிறழவுக்கு 
ஆடபடடு மனம ்்வதுமபி அதமனக் 
மகவிடடிருபபர. 

் டை க் க ா ன்  நி று ்வ ன த் தி ம ன த் 
்தாடைஙகு்வதற்கான அனுமதிமயப ்பற 
ஏறத்தாழ இரண்டு ஆண்டுகள இந்தியத் 
தமலநகருக்கு அமலந்தமதப பதிவிடும வகாபி 
அதிகார ்வரக்கத்தின் மனநிமலயிமன உளள்வாவற 
எழுதுகிறார. அம்வ அரசு, அதிகாரம இம்வ 
குறித்தான இயலபுகமள, நமடைமுமறகமள 
துலலியமாக  உணரத்துகின்றன .  தனது 
்ைலிகாபடைர நிறு்வனத்தின் து்வக்கவிழா வநரம 
்வமர, நாள ்வமர அலல, வநரம ்வமர அரசு 
அனுமதிக்காக அமலந்து அதிகாமல 3.00 
மணிக்கு அனுமதி ்பற்ற ்நருக்கடியான, 
பரபரபபு நிமறந்த ் நாடிகள ஒரு மரம நா்வமல 
்வாசிபபதான ஆர்வத்திமன ்வாசகனுக்கு 
அளிக்கின்றன. 

இபபகுதிகமள ்வாசிக்கும ்வாசகனுக்கு அம்வ 
வபரா்சசரியத்மதத் தருபம்வ. அவத கணம பல 
படிபபிமனகமளத் தருபம்வ. வமற்்காண்டை 
்சயலில க்வனத்திமனக் குவித்துப வபாராடுதல, 
உடைனுக்குடைன் விமரவில  முடிவுகமள 
்சயலாக்குதல ,  திறமமயான்வரகமள , 
நண்பரகமள அருகில ம்வத்துக் ் காளளுதல, சக 
ஊழியரகமள சுதந்திரமாக குறுக்கீடுகளின்றி 
்சயலபடை அனுமதித்தல ,  முக்கியமாக 
குறுக்கீடுகள, அதிகார்வரக்கத்தின் வமமவபாக்கான 
அ ல ட சி ய ம ா ன  ் ச ய ல ப ா டு க ள ா ல 
வசார்வமடையாது ஊக்கத்துடைன் முன்்னடுத்து்ச 
்சலலுதல ஆகிய பண்புகமள அ்வரது பயணம 
்வளரும தமலமுமறக்கு உணரத்தி்ச ்சல்வது 
க்வனத்தில ் காளளத்தக்கது. அ்வரது மற்று்மாரு 
குறிபபிடைத்தக்க அரிய பண்பு வதாலவியிமன 
திறந்த மனதுடைன் ஒபபுக் ்காளளுதலும 
அதமனத் திருத்திக் ்காளளத் தயஙகாததும.
தனது விமான வசம்வ இந்திய நாடடிமனப 
பிரதிபலிபபதாக அமமய வ்வண்டும என்பதில 
வகாபி உறுதியாக இருந்தார. இந்தியக் கலா்சசாரம, 
இந்தியப பண்பாடு, இந்திய வமதமம ஆகிய்வற்மற 
தனது வசம்வயுடைன் இரண்டைறக் கலந்திருத்தல 
அ்வசியமான்தன உணரவு பூர்வமாக 
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அறிந்திருந்தார. ்்வற்றிகரமாக நடைந்து ்வரும 
எந்த நிறு்வனத்திமனயும ்பரு முதலாளிகள 
விழுஙகத் துடிக்கும நமடைமுமறயிமன வகாபி 
்தளி்வாகக் கூறுகிறார. .விஜய் மாலயா தனது 
கிங பி்ஷர நிறு்வனத்துடைன் இமணய ்வற்புறுத்தி 
்நருக்கடி அளித்த தருணத்தில வகாபியின் 
்சாற்கள முக்கியத்து்வம ்பறுகின்றன.

விஜய் மாலயாம்வப பற்றிய அ்வரது மதிபபீடு 
மிகத் துலலியமான்தன பல ஆண்டுகள கழித்து 
இன்று நிரூபணமாகிவிடடைது. சிறு மீன்கமள 
தி மி ங க ல ங க ள  ்வ ம ள த் து  அ ்வ ற் ம ற 
்சயலற்றதாக்கிவிடும அனுப்வம அ்வருக்கு 
விஜய் மாலயாவிடைமிருந்து கிமடைத்தது.  விஜய் 
மாலயா வகாபியின் கனவு நிறு்வனமான 
்டைக்காமனப பறித்துக் ்காண்டைார. கிஙபி்ஷர 
பிறந்தது .  அத்தருணத்தில அ்வர மிக்க 
்வருத்தமுற்றாவர தவிர வசார்வமடைந்துவிடைவிலமல, 
து்வண்டுவிடைவிலமல. அதிலிருந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் 
என்னும விமான சரக்குப வபாக்கு்வரத்து 
நிறு்வனம பிற ந் தது .  இவ்்வாறு ஒன்று 
முடிந்தபின்னர அ்வர அதிலிருந்து மீண்்டைழும 
மன்வலிமமமயக் ்காண்டிருந்தார. 

பல வகாடி ரூபாய் வதம்வபபடும ் தாழிலான 
விமான நிறு்வனத்திமன அ்வர து்வஙகியவபாது 
அ்வர மகயிருபபு சில லடசஙகவள என்று 
அறியவநரும கணம ்வாசகன் வியபபுறுகிறான். 
அ்வர இது குறித்துக் கூறுமவபாது நான் என்றுவம 
முதலீடு குறித்து்ச சிந்தித்தவத கிமடையாது. அது 
தானாகக் கிமடைக்கும. வதம்வபபடு்வது 
துணி்சசலும, நமபிக்மகயும மடடுவம என்ற 
்வாக்கியஙகள புதிதாக்ச சாதிக்கத் துடிக்கும 
இளம உளளஙகளுக்கான நமபிக்மக குறித்த 
திறவுவகாலாகிறது. 

அ்வரது முன்னுமரயிமனக் கூறி இதமன 
நிமறவு ் சய்்வது மிகப ் பாருத்தமானதாயிருக்கும. 
நீஙகள பல முயற்சிகள ் சய்து வசார்வமடைந்த்வரா, 
மீண்டும மீண்்டைழ முடி்்வடுத்துளளீரகளா… 
நலலது. இதில நான் கூறியுளள, எழுதியுளள்வற்மற 
பின்பற்றாதீரகள. உஙகளது தனித்தன்மமமய 
உணரந்து ்காளளுஙகள. உஙகளுக்கான 
்வழிமுமறயிமன உரு்வாக்கிக் ்காளளுஙகள. 
உஙகளுமடையதான ஒரு சாதமனமய்ச ் சய்யுஙகள. 
்்வற்றி ் பறுஙகள என வகாபிநாத் எழுதுகிறார.. 

அத்துடைன் நான் ஒரு லடசியத் தமல்வவரா, 
கண்வவரா, அபபாவ்வா கிமடையாது. முன்வகாபி, 
நிமறயத் த்வறுகள ்சய்ப்வன். ஆனால, 

மற்ற்வரகளின் த்வறுகமளப ்பாறுத்துக் 
்காளளமாடவடைன். சர்வாதிகாரி வபால நடைந்து 
்காளவ்வன் எனக் கூறியுளளார.. என்மன கர்வம 
பிடித்த்வன் என எனது ஊழியர ஒரு வபடடியில 
கூறியிருக்கிறார. ஆயினும, நான் பலருக்கும, 
நாடடிற்கும பலன் தரக்கூடிய சில நலல்வற்மற்ச 
்சய்திருக்கிவறன் என்ற பதிவுடைன் தனது 
முன்னுமரயிமன நிமற்வாக்குகிறார. எந்த்்வாரு 
ம னி த னு ம  த ன து  ் ்வ ற் றி க ம ள யு ம 
சாதமனகமளயும மடடுவம கூறிக்்காள்வான். 
இது மனித இயலபு. இருபபினும, வகாபி தனது 
பலம, பலவீனம, ்்வற்றி, வதாலவி என 
அமனத்மதயும தயக்கவமதுமின்றி இந்நூல 
்நடுகிலும படடியலிடடுளளார. இது அ்வரது 
வநரமமயிமன ் ்வளிக்காடடு்வதுடைன் வகாபிநாத் 
என்ற தனி மனிதனின் பரிமாணஙகமள 
்வாசகனுக்குக் காடடுகிறது.

சற்வறறக்குமறய நானுற்று முபபது பக்கஙகள 
்காண்டை இபபமடைபபிமன நான்கு பக்க 
அளவில சுருஙகத் தரு்வது சிரமமானது. 
நமடைமுமற உலகத்திமன அதன் வபாக்கில 
புரிந்து ்காளளவும, ்வாழவின் இமடையறாத 
ஓடடைத்தில இமடையூறுகமள எவ்்வாறு 
எதிர்காளள வ்வண்டும என்பதமன பல 
நிகழவுகளுடைன் எடுத்துக்காடடி ்்வற்றி, 
வதாலவிகமளக் குறித்த தனது கருத்துகமள 
விளக்கி இதமன உரு்வாக்கியுளளார வகபடைன் 
வகாபிநாத். ்வயது வ்வறுபாடின்றி இதமன வகாபி 
கூறிய்வாவற அமன்வரும இந்தப பமடைபபிமன 
நி்சசயம ்வாசிக்க வ்வண்டும. ்வாழவியல 
தத்து்வஙகள. ஆன்மீகம குறித்தான கருத்துகள, 
(வகாபி நாத்திகர), ்சறிவு மிக்க வமற்வகாளகள, 
பல சிறந்த கவிமதகள அடைஙகிய சும்வயான 
பமடைபபாக இது திகழகிறது.

இந்ந நூல Simply fly: A Deccan Odyssey 
என்ற தமலபபிடைபபடடு ைாரபபர காலின்ஸ் 
ப தி ப ப க த் த ா ல  2 0 1 2 ஆ ம  ஆ ண் டு 
்்வளியிடைபபடடைது. இந்த அரிய பமடைபபிற்கு 
அணிந்துமர அளித்த வமதகு இந்தியக் குடியரசுத் 
தமல்வர அமரர.திரு.அ.ப.்ஜ.அபதுல கலாம 
அ்வரகள இந்திய நாடடின் பலகமலக் கழகஙகளில 
இந்த நூல பாடைமாக ம்வக்கபபடை வ்வண்டும 
என்று தனது கருத்திமன ்வலியுறுத்தியுளளவத 
இபபமடைபபின் தரத்திற்கு தக்க்தாரு 
சான்றாகிறது. 
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