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Bharathi Tv

தலையங்கம் 

புதத்க ்காட்சியில் 
அணிவகுப்பாம்

்வாசிபபின் பிரமாண்டை மக்கள சந்மத மீண்டும 
கூடுகிறது. உலக அளவில கூடிய அறிவுக் கூடடைஙகள 
காலம காலமாக மாறறத்மத விமதத்து பிரமாண்டை 
திருபபுமுமனகமள சாதித்வத ்வந்துளளன. 

்வாலவடைர மறறும ரூவசாவின் புத்தகஙகமள தமடை 
்சயதவபாதும அ்வறமற பிரான்சு  நாடடின் பாடடைாளி 
்வரக்கம மனபபாடைவம ் சயது எழு்சசி ் பறறு பி்ரஞ்சு 
புரடசிக்கு வித்திடடைது. மாரக்சும ஏங்கலசும திரடடிய 
அறிவு்ச ்சல்வம தத்து்வ ஞானத்மதவய புரடடிப 
வபாடடு உலமக மறுகடடைமமபபு ் சயதது. நிக்வகாலஸ் 
வகாபரனிகஸின் சூரிய மமய வகாடபாடமடை முன்ம்வத்த 
டி.்ர்வலூ்ஷனரி பஸ் எனும வபாலிஷ் ்மாழி நூல 
அறிவியல உலமகவய உலுக்கிய பிரமாண்டைம. 
டைாரவினின் உயிரிகளின் வதாறறம நூமல நாம இன்றும 
கூடை உலக வபரறிவுப ் பாக்கிசமாக ் காண்டைாடுகிவறாம. 
காரணம பரிணாமவியல உலக சிந்தமனப வபாக்மக 
முறறிலும மாறறி அமமத்தது. பமடைபபாக்கத்தின் மூலம 
சாதாரண மனிதரகமள ்வரலாறறு நாயகரகள ஆக்கிய 
தாய நா்வலில இருந்து நூறாண்டு கால தனிமம ்வமர 
துயரத்தின் ்்வளளம எத்தமன உக்கிரமானது. எழு்சசிக் 
கவி நம பாரதி முதல மக்கள கவிஞன் பாபவலா 
்நருடைா ்வமர கவிமத கடைல ்காடுத்த நூலகளும 
வகாடி. புத்தக ்வாசிபபு ஒரு அரசியல நடை்வடிக்மக. 
உளவியல ்சயலபாடு, கலகத்தின் அமமதிப வபார. 
அறிவு எழு்சசியின் ஒபபறற ஆயுதம ்வாசிபபு. ்வாசிபபின் 
்வாசமல திறந்து விடும மா்பரும ்சன்மன புத்தக 
காடசிமய ்பரு்்வறறி அமடையம்வபவபாம. தமிழ 
சமூகத்தின் விடியமல வநாக்கி... ஒபபறற மாறறத்தின் 
பயணத்மத முன்ம்வத்து அஙவக மக்கமள திரடடுவ்வாம. 
்வாசிபவப உயரவு. ்வாசிபவப ்்வலலும.. என்பமத 
பதாமகயாக ஏந்தி புத்தக எழு்சசிவநாக்கி குழந்மதகள 
முதல ்பரிய்வரகள ்வமர யா்வமரயும நமது ்வாசிபபு 
்பருவிழாவிறகு ்வர்வமழக்க உறுதி ஏறவபாம. ் சன்மன 
ஒய.எம.சி.ஏ. உடைறகலவி ்வளாக மமதானத்தில 
பிபர்வரி-24 முதல மார்சசு 09 ்வமர நடைக்கும ் சன்மன 
புத்தக காடசி ்்வறறி அமடைய ்வாழத்துவ்வாம. 
அமன்வருக்கும நன்றி. 

- ஆசிரியர குழு. 
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தமிழ்ப் பேராசிரியர்களும் தமிழறிஞர்களும் 
தகுதியற்றவர்களா…? 

பபா.்வல்்ாமி

்ங்க இைக்கிய பதிபபுத பதாடர் - 9

இருபதாம நூறறாண்டின் பிறபகுதியிலும 
இருபத்்தான்றாம நூறறாண்டின்  முறபகுதியிலும 
்்வளி்வந்துளள பழந்தமிழ இலக்கியஙகள சாரந்த   
நூலகளின் பதிபபுக்கள தமிழாசிரியரகமளயும 
தமிழப வபராசிரியரகமளயும முடடைாளகளாக 
நிமனத்துக் ்காண்டு த்வறுகளும பிமழகளும 
நிம ற ந் த த ா க  ் ்வளியிடைப படடுளளன . 
எடுத்துக்காடடைாக்ச ்சாலலவ்வண்டு்மன்றால 
ம்வ.மு.வகாபால கிருஷ்ணமா்சசாரியாரால 
அருமமயாக ்்வளியிடைபபடடை கமபராமாயணம 
மறறும திருக்குறள பதிபபுக்களும, தமிழப 
பு த் த க ா ல ய த் த ா ல  ் ்வ ளி யி டை ப ப ட டை 
்வாலகாவிலிருந்து கஙமக ்வமர என்ற புகழ்பறற 
நூலும, திருபபனந்தாள காசி மடைத்தால 
்்வளியிடைபபடடை �திருக்குறள உமரக்்காத்து�ம 
அண்ணாமமலப பலகமலக் கழகத்தால 
்்வளியிடைபபடடை தமிழறிஞர  அவ்ம்வ 
துமரசாமிபபிளமளயின் உமரயுடைன் கூடிய 
ஐஙகுறுநூறு நூமலயும  குறிபபிடைலாம . 
இம்வவபான்ற பல நூலகள தமிழப பதிபபு 
்வரலாறறில இன்றும உலா ்வருகின்றன. அத்தமகய 
நூலகமளப பறறிய ஒரு வி்வாதத்மதத் ் தாடைஙகு்வது 
்வருஙகாலத்தில பழந்தமிழ நூலகள ்சமமமயாக 
்்வளி்வரு்வதறகு உதவியாக இருக்கும என்ற 
எண்ணத்தில இந்தக் கடடுமர எழுதபபடுகின்றது.

உலகின் பலவ்வறு நாடுகளிலும உளள பலகமலக் 
கழகஙகளாலும பதிபபாளரகளாலும பல 
புகழ்பறற நூலகள ்்வளியிடைபபடடுளளன. 
அத்தமகய நூலகள பலமுமற மறுபதிபபாக 
்்வளியிடைபபடடும உளளன. அபபடி அந்த 
நூலகமள மறுபதிபபாக ்்வளியிடுப்வரகள 
காலத்தின் மாறறத்தால புதிய பதிபபில சில 
பகுதிகமள இமணத்தும சில பகுதிகமள நீக்கியும 
்்வளியிடும மரபு உளளது. எடுத்துக்காடடைாக 
ஆக்ஸ்வபாரடு பலகமலக்கழகம  ்்வளியிடடை,   
்வரலாறறு அறிஞர வின்்சன்ட ஸ்மித்தால 
எழுதபபடடை, புகழ்பறற நூலான �இந்திய 
்வ ர ல ாறு �  ப லமுமற  மறுபதி ப பு கள ா க 
்்வளி்வந்துளளது .  அவ்்வாறு ்்வளி்வந்த 

மறுபதிபபுகளில காலமாறறத்தால இந்திய 
்வரலாறறுக்குக் கிமடைத்த புதிய தரவுகமள 
தகுதியான வபராசிரியரகள இமணத்து 
்்வளியிடடுளளனர. அபபடி ்வந்த அந்த 
நூல  தமிழநாடு அரசாஙகத்தின் �தமிழ 
்்வளியீடடுக் கழகத்தால� தமிழ்மாழியிலும 
்ம ாழி்பய ர க் கபபடடு  ந ான்கு 
ப ா க ங க ள ா க  ( 1 A , 1 B , 1 C , 1 D ) 
்்வளியிடைபபடடுளளது.  அந்த நூலின் 
ஒவ்்்வாரு பாகத்திலும நூலாசிரியர 
்பயரும அந்தப பாகத்தில புதிய 
மாறறஙகமள்ச ்சயத வபராசிரியரகளின் 
்பயரும தனித்தனியாக நூலின் முகபபுப 
பக்கத்தில இடைம்பறறுளளமத இதில 
இமணக்கபபடடை படைஙகளில நீஙகள 
காணலாம .  முதலபாகத்தில மிக்க 
புகழ்பறற ்வரலாறறு அறிஞர �சர 
மாரடிமர வீலரும� உலக புகழ்பறற 
�வியத்தகு இந்தியா� நூலின் ஆசிரியர ஏ.
எல . ப ா்ஷாம  அ்வர கள  ்பயரும 
இடைம்ப றறுளளமத  க ாணல ாம . 
அடுத்தடுத்த பாகஙகளில ்பரசி்வல 
ஸ்பியர ,  வஜ .பி .ஹாரிசன் வபான்ற 
வபராசிரியரகளின் ்பயரகள மூல 
நூலாசிரியரான வின்்சன்ட ஸ்மித் 
்பயருக்கு அடுத்தடுத்து இடைம்பறறுளளமத 
காண முடிகிறது. இதுதான் உலகத்தின் பல 
நாடுகளில உளள பதிபபாளரகள, பலகமலக் 
கழகத்தாரகளின் மரபாக உளளது. இந்த 
மரமப மீறி ்சயலபடு்வதறகு உலக 
நாடுகளில எத்தமகய  பலகமலக் 
கழகத்மதயும அந்தந்த நாடுகளின் 
கலவியாளரகள விடைமாடடைாரகள என்பமத 
நாம அறிந்துதான் இருக்கிவறாம.

தமிழநாடடில உளள கலவி்சசூழல 
இத்தமகய உலக பதிபபுமுமறக்கு மாறாக 
உளளமத காணமுடிகின்றது. இபபடியான 
நூலகள ் ்வளியிடைபபடடைதறகாக இது்வமர 
ய ா ரு ம  ் ்வட க ப படடை த ா க வ ்வ ா 
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வ்வதமனபபடடைதாகவ்வா பதிவுகள ஏதும 
அதிகமாக இலமல. வபராசிரியர ம்வயாபுரிபிளமள 
வபான்ற சிலர அ்வரகள சாரந்த துமறகளில 
இத்தமகய வபாக்மக விமரசித்துளள சில குறிபபுகள 
உண்டு. ஆனால தமிழ அறிவுலகம அதமன 
்பாருடபடுத்தியதாகத் ்தரியவிலமல.

பழந்தமிழ நூல உமரயாசிரியரகளில 
பு க ழ ் ப ற ற ்வ ர  ம ்வ . மு . வ க ா ப ா ல 
கிருஷ்ணமா்சசாரியார என்பமத தமிழ அறிவுலகம 
நன்கு அறியும. இ்வர ்பயமர்ச ்சான்னவுடைன் 
உடைனடியாக இரண்டு நூலகள நம நிமனவுக்கு 
்வரும. ஒன்று திருக்குறள பரிவமலழகர உமரக்கான 
விளக்கம. மற்றான்று கமபராமாயணத்திறகான 
உமர. இந்த இரண்டு நூலகளின் உமரயாசிரியராக 
இன்மறய காலத்தில ்்வளியிடைபபடடுளள 
பதிபபுகளில ம்வ.மு.வகாபால கிருஷ்ணமா்சசாரியார 
்பயர மடடுவம இடைம்பறறுளளது. உண்மமயில 
இந்த நூலகளின் ்பருமபகுதிக்கு  உமர 
எழுதிய்வரகள ம்வ.மு.சடைவகாப ராமானு்சசாரியாரும 
வச.கிருஷ்ணமா்சசாரியாரும என்பமத ம்வ.மு.
வ க ா வ்வ  த ான்  எழுதிய  முன்னுமரயில 
குறிபபிடடுளளார. பமழய பதிபபுகளின் முதல 
பக்கத்திலும உமரயாசிரியரகளாக சடைவகாப 
ராமானு்சசாரியாரும கிருஷ்ணமா்சசாரியாரும 
குறிபபிடைபபடடு பதிபபாசிரியராக ம்வ.மு.வகா 
்பயர இடைம்பறறுளளமத காண முடிகின்றது. 
இப்பாழுது உளள நூலகளில முன்னிரு்வர 
்பயரகமளயும காணவிலமல. (2A,2B,2C,2D,2E) 
ம்வ.மு.வகா ்பயர மடடுவம காணபபடுகிறது.   
இதன் விமள்வாக கடைந்த பல ஆண்டுகளாக 
பலகமலக் கழக மாண்வரகள இந்த நூலகமள 
ஆயவு ் சயயும வபாது இந்நூலகளின் உமரயாசிரியர 

ம்வ.மு,வகா மடடுமதான் என்று கருதி ்வந்து 
் ச ய ல ப ட டு ள ள ன ர .  இ ்வ ர க ளு க் கு 
்வழிகாடடிகளாகத் திகழந்த வபராசிரியரகளும 
இவத கருத்மதக் ்காண்டிருந்தனர. இதன் 
விமள்வாக ஒரு்வர எழுதிய உமரக்குப பதிலாக 
இன்்னாரு்வர உமர எழுதியதாக ஆயம்வ 
நி க ழ த் தி ய ்வ ரு க் கு  ப ட டை ங க ளு ம 
்வழஙகபபடடைதாகவும ் சயதிகள உண்டு. வமலும 
உமா பதிபபகம 2006 லும 2011 லும ம்வ.மு.வகா. 
கமப ராமாயண பதிபமப மறுபதிபபுகளாக 
்்வளியிடடுளளனர .   இ்வரகள வமவல 
குறிபபிடடுளள விடுபடைலகளுடைன் ்மாத்தமுளள 
7 பாகஙகமளயும வசரத்து இடைம்பறறிருந்த சுமார 
800 பக்கஙகளுக்கு வமறபடடை அருமபத்வகராதி 
என்று ்காடுக்கபபடடுளள பகுதி மறறும 
பாடைவ்வறுபாடுகமளப பறறிய குறிபபுகள 
ஆகிய்வறமற நீக்கிவிடடைாரகள. இந்த நூலகமள 
ஆ ர ா ய ்ச சி  ் ச ய ய க் கூ டி ய  ப ல க ம ல 
மாண்வரகளுக்கும வபராசிரியரகளுக்கும மூலநூமல 
விடை ஒருமடைஙகு கூடுதலாகப பயன்படைக்கூடியது 
இந்தக் குறிபபுகள என்பமத தமிழ ஆயவுலகம 
நன்கு அறியும.

பலகமலக் கழகஙகளதான் இபபடி்யன்றால 
பாரமபரியமான மடைஙகளும இவத மடைமமமய்ச 
்சயதுளளன. குறிபபாக திருபபனந்தாள 
காசிமடைத்திலிருந்து 1957,1958.1960 ஆகிய 
ஆ ண் டு க ளி ல  தி ரு க் கு ற ளு க் கு  ப ல 
உமரயாசிரியரகளும எழுதிய உமரகமள 
�திருக்குறள உமரக்்காத்து� என்ற ் பயரில மூன்று 
பாகஙகளாக சிறபபாக ்்வளியிடடைனர. இந்த 
நூலகளின் ்்வளியீடடிறகு பதிபபாசிரியராக 
படடுசாமி ஓது்வார என்ற புல்வரும பிற 
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குறிபபுகமளயும ஆஙகில ்மாழி்பயரபமபயும 
இமணத்துக் ்காடுத்த்வராகப வபராசிரியர 
வ க . எ ம . வ ்வ ங க டை ர ா ம ம ய ா வு ம 
குறிபபிடைபபடடைளளனர. இப்பாழுது கிமடைக்கும 
மறுபதிபபுகளில இ்வரகளுமடைய ்பயரகள 
நீக்கபபடடுளளது. (3A,3B,3C)  ஆனால இ்வரகளால 
முமறபபடுத்தபபடடை நூலின் அமமபபு என்பது 
அபபடிவய உளளது. பதிபபாசிரியர ் பயரும பிற 
்பயரகளும மாறிவிடடைன. இத்தமகய ்சயமல 
எந்த ்வமகயான பதிபபு வநரமம என்று நாம 
ஏறறுக்்காளள முடியும?

புகழ்பறற தமிழறிஞர �அவ்ம்வ துமரசாமிப 
பிளமள� அ்வரகள எடடுத்்தாமக நூலகளில 
ஒன்றான �ஐஙகுறுநூறறு�க்கு  மிக அருமமயான 
விளக்கவுமர எழுதியுளளார. 1903 ம ஆண்டு  
தமிழத்தாத்தா உ.வ்வ.சா அ்வரகளால இந்நூலுக்கான 
சுருக்கமான குறிபபுமரயுடைன் முதன்முதலாக 
அ்சசிடடு ் ்வளியிடைபபடடைது.  குறிபபிடடை அளவு 
தமிழறிவு ்காண்டை்வரகள கூடை அந்தக் 
குறிபபுமரமய மடடும ்காண்டு நூலின் 
பாடைலகமளப புரிந்து ்காள்வது என்பது மிகவும 
கடினமானது என்று கருதபபடடைது. இத்தமகய 
சூழலில உமரவ்வந்தர துமரசாமி பிளமளயின் 
உமரமய அண்ணாமமலப பலகமலக் கழகம 1957, 
1958 இல மூன்று பாகஙகளாக ்்வளியிடடைது. 
அதில மூன்றாம பாகத்தில �அருஞ்்சால அகரநிரல� 
என்ற ஒரு பகுதியும �அரும்பாருள அகரநிரல� 
என்ற மற்றாரு பகுதியும வசரந்து ்மாத்தம 232 
பக்கஙகளுக்கான ஆராய்சசிகளுக்கான ் சயதிகமளக் 
்காடுத்திருபபார. இந்தப பகுதிகமள அந்தப 
பலகமலக்கழகவம தன்னுமடைய அடுத்த பதிபபில 
(1978) நீக்கிவிடடைது. அண்மமயில தமிழமண் 
பதிபபகம அவத நூமல ்்வளியிடடுளளது. அந்த 
நூலிலும 232 பக்கஙகள நீக்கபபடடுளளன என்பது 
க்வனிக்கத்தக்கது. (4A,4B)

இந்த நூலகமளப பறறிய இத்தமகய தக்வலகள 
தமிழத் துமறமய்ச சாரந்ததாக இருக்கின்றன. அவத 

வநரத்தில தமிழ அறிவுஜீவிகளால ்பரிதும 
மதித்துபவபாறறபடடை ராகுலஜீயின் புகழ்பறறதும 
பலமுமற பதிபபிக்கபபடடைதுமான நூலாகிய 
�்வாலகாவிலிருந்து கஙமக ்வமர �  யின் 
மு த ல ப தி ப பி ல  இ ந் த  நூ லி ன் 
்மாழி்பயரபபாளரகளாக கண.முத்மதயாவும 
ஞானகுருபரன் என்று இரு்வருமடைய ்பயரகள 
குறிபபிடைபபடடுளளன. ஆனால அடுத்து்வந்த 
ப தி ப பு க ளி ல  ஞ ா ன கு ரு ப ர ன்  ் ப ய ர 
இடைம்பறவிலமல. இதன் விமள்வாக அந்த நூமல 
்மாழி்பயரத்த்வர கண.முத்மதயாதான் என்று 
இன்று்வமர பலரும நமபிக் ்காண்டுளளனர. 
இத்தமகய நமபிக்மக நியாயமானதுதானா…? (5)

 ்தாலகாபபிய அகத்திமணயியல உமர்வளம 
என்ற நூமல 1975 இல மதுமர பலகமலக் கழகம 
்்வளியிடடுளளது. இவதநூமல 1993 இல 
இரண்டைாம பதிபபாக அவத பலகமலக் கழகம 
் ்வ ளி யி ட டு ள ள து .  மு த ல  ப தி ப பி ன் 
பதிபபாசிரியரகள வபராசிரியர டைாக்டைர 
முத்து்சசண்முகன், டைாக்டைர தா.வ்வ.வீராசாமி 
கு றி ப பி டை ப ப ட டு ள ளன ர .  இ ந் த  இ ரு 
வபராசிரியரகளாலும எழுதபபடடை முன்னுமரயும 
இடைம்பறறுளளது. 1993 இல ்்வளி்வந்த 
இரண்டைாம பதிபபில இவ்விரு வபராசிரியரகள 
்பயரும இடைம்பறவிலமல. அவத வநரத்தில 
இ்வரகளால எழுதபபடடை முன்னுமர அபபடிவய 
காபபியடிக்கபபடடு டைாக்டைர.அ.விநாயகமூரத்தி 
என்ப்வர ்பயரில ்்வளியிடைபபடடுளளது. 
(6A,6B)  என்வன பலகமலக் கழகத்தின் பதிபபு 
வநரமம…?
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பளளி ்வாழக்மகயின் சு்வாரசியஙகளில 
ஒன்று, வபாடடிகளில பஙவகறபது. அதறகான 
்வாசிபபு தனித்து்வமானது. ப்சமசயபபன்  
நடுநிமலப பளளியில எடடைாம ்வகுபபு 
படிக்மகயில, ஆண்டு விழாவில, 'மாண்டை்வர 
மீண்டைது' என்ற நாடைகத்தில, ராணியின் 
வதாழி வ்வடைம. ்வா்னாலி நாடைகஙகமளக் 
வகடடை பயிறசி உதவியது. இது, நூலகஙகளில, 
நாடைகஙகமளத் வதடி ்வாசிக்கத் தூண்டியது. 
ப்சமசயபபன் உயர நிமலப பளளியில, நாடைக 
நடிபபிறகாக நண்பரகள பரிந்துமரத்துக் 
்காண்டு நிறுத்திய வபாது, தமிழாசிரியர 
துமர ராசாராம அ்வரகள, 'அ்வவன சுமமா 
இருக்கான், அ்வன் ்பயமர நீஙகள எதறகு்ச 
்சாலலணும? ' என்றார . சித்ரகுபதன் 
வ்வடைத்தில நடித்தவபாது, ஒத்திமக வநரத்தில 
நடைந்த வி்வாதஙகமள அடுத்து என் மீது 
மிகவும வநயம ்காண்டை அந்த அன்புளளம, 
வப்சசுப  வபாடடிகளுக்கு ்்வவ்வ்வறு 
பளளிகளுக்கும ,  ்்வளிவய நடைக்கும 
விழ ா க் களுக்கும  அனுபபி ம்வக் க த் 
்தாடைஙகினார. 

அ்வர ்வர்ச்சாலலி இருந்தார என்பதால, 
அ்வமரப பாரக்கக் காமலயில வநரவம 
புறபபடடுப வபாய, ப்சமசயபபன் உயரநிமலப 
பளளி ்வளாகத்திறகு வநர பின்புற ்வழியில 
மிகவும எளிய குடியிருபபுகள சூழந்த ஒரு 
பகுதியில கஷ்டைஙகள கண்ணுக்கு்ச சட்டைன்று 
புலபபடுகிற சூழலில அமரந்திருந்த அ்வர 
வீடமடை்ச ்சன்றமடைந்வதன். அத்தமன 
சிரமஙகளிலும அபபடிவய அமரந்து, நான்கு 
தாளகள எடுத்து, மடைமடை்்வன்று எழுதிக் 
்காடுத்து, அண்ணா அரஙகில  நமடை்பறும 
வபாடடியில வபாயப வபசி விடடு ்வா 
என்றார. அபவபாமதய ஆசிரிய ்வாழக்மகயின் 

்வறுமமக் காடசி ஒரு சிறுகமத வபால, 
கண்ணீரத் திமரயிடை இன்னும ் நஞ்சில ஓடிக் 
்காண்டிருக்கிறது. அந்த சமயத்திலதானா 
என்று ்தரியவிலமல, அபவபாமதய திமுக 
ஆடசியில முப்பரும விழா காஞ்சி அண்ணா 
அரஙகத்தில நமடை்பறறுக் ்காண்டிருந்தது. 
ஸ்தாபன காஙகிரஸ் ்தாண்டைனாக என்மன 
உணரந்திருந்தாலும, கவியரஙகம என்று 
சு்வ்ராடடியில பாரத்துவிடடு, ஆர்வத்வதாடு 
்சன்வறன். என் அண்ணனின் கலலூரி 
வபராசிரியர மு பி பாலசுபபிரமணியன் 
அஙவக மணி வ்வந்தன் என்ற புமன்பயரில 
கவிமத ்வாசிக்க, வியபவபாடு பாரத்துக் 
்காண்டிருந்வதன். 'நலல்வன் ்வாழ்வான் என்ற 
திமரபபடைத்தில, அண்ணன், நலல்வனாயக் 
காடடிய்வவன இன்று அலல்வனாய .....' 
என்று எம ஜி ஆருக்கு எதிரான கவிமத 
அபவபாது வீ்சவசாடு ்வந்து விழுந்தது. ் ்வறும 
தமிழ மடடும வதடி்ச ்சன்ற இடைத்தில, 
கவிமதகளின் அரசியல பறறிய அறிமுகம 
கிமடைத்தது.

அஙவக ்வாஙகிப பாரத்த சிறபபு மலரா, 
வ்வறு எஙவக என்று நிமனவில இலமல, 
அபவபாமதய முதல்வர மு கருணாநிதி 
அ்வரகமளப பாராடடும  கவிமத ஒன்றின் 
்வரிகள (கவிஞர கா வ்வழவ்வந்தன் என்று 
நிமனவு),

வநந்திரஙகாய ்வறறலகவள நிமிரந்து 
பாரக்கு்மன்றால 

ஆந்திரத்மதக் கலிஙகத்மத அமலகடைந்த 
கடைாரத்மதப 

வபாராடி ்்வன்ற்வரகள பூபபறிக்கப 
வபாவ்வாமா?'

படிபபதற்கும் உண்டோ அடடக்கும் தோழ் ?
எஸ் வி ்வணு்்காபாைன் 

வாசிபபு ர்லை வாழக்ல்க 3
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என்று நிமறவு ் பறறிருந்தன.  அந்தக் கால 
க ட டை த் தி ல ,  தி மு க வி ல  இ ரு ந் து 
்்வளிவயறறபபடடிருந்த எம ஜி ராம்சசந்திரன் 
அ்வரகமள மமறமுகமாகத் தாக்கி இருந்த 
்வரிகள, எபபடி்யலலாம இலா்வகமாக 
்சாறகமளத் வதரவு ்சயகின்றனர என்று 
பாரக்க ம்வத்தது. நூலகத்தில, கண்ணதாசன் 
கவிமதத் ்தாகுதிகமள எடுத்துப பாரத்துக் 
்காண்டிருக்மகயில, கால ்வரிமசயில அ்வரது 
அ ர சி ய ல  ் க ா ள ம க களு ம  அ தி ல 
எதி்ராலித்தமத ்வாசிக்க முடிந்தது. 'இந்திய 
மமலகள வதாறும இந்திரா வபர வகடடைாயா' 
என்று கூடை ஒரு ்வரி நிமனவில இருக்கிறது. 

பதினாறு ்வயதினிவல படைம ்வந்த வபாது, 
'ஆடடுக் குடடி முடமடையிடடுக் வகாழிக் 
குஞ்சு ்வந்ததுன்னு... ' என்று மவலசியா 
்வாசுவத்வன் குரலில அ்வரது அருமமயான 
திமரபபாடைல வகடடைவபாது, எனக்கு 
தூக்கி்வாரிப வபாடடைது.  ஏ்னனில, திராவிடை 
நாடு குறித்த விமரசன ்வரிகளில கவிஞரது 
்தாகுபபில ஏற்கனவ்வ ்வாசித்த ்வரிகள 
நிமனவிறகு ்வந்தன:

குதிமர ஒரு முடமடையிடைக் 

வகாழி அமத அமடைகாக்கக் 

குடடி யாமன பிறக்கும 

குரஙகு ்வயிறறிலிருந்து ்வரும 

புனுகு ஜவ்்வாது - அதில 

குஙகுமப பூ மணக்கும

கவிமதகளில காதலும, வதடைலும கூடிக் 
்காண்டிருந்தது.

பத்தாம ்வகுபபில, வித்து்வான் க சமபந்த 
மு தலிய ா ர  அ்வ ர க ள து  ்வ கு ப பி ல , 
தமிழறியாத்வர கூடைத் தமிழின் காதலராகிப 
வபாகுமளவு மணக்கும தமிழ. அபவபாது, 
காஞ்சிபுரத்தில, ஒரு மச்வத் தமிழப பறறாளர 
ஏறபடுத்தி ம்வத்திருந்த நிதியிலிருந்து காஞ்சி 
மாண்வரகளுக்கு ஆண்டுவதாறும நடைத்தபபடடு 

்வந்த வபாடடியில பஙவகறகும ்வாயபபு 
கிமடைத்தது. 

முது்மாழி வமல ம்வபபு என்பது அந்த 
நூலின் ்பயர. கமடைசி இரண்டு அடிகள 
திருக்குறளாக அமமந்திருக்க, அதன் வமல  
ம்வக்கபபடும இரண்டு அடிகளில திருக்குறள 
்சாலலும ்பாருளுக்வகறற ்வமகயில மச்வ 
அடியாரகள, மச்வ ் நறி குறித்த கருத்துக்கள 
புமனயப படடிருக்கும. திருக்குறள என்பமதக் 
குறிக்கும ்சால, முது்மாழி. அதன் வமல 
ம்வபபு இந்த நூல.  ஒறமறப பமடை 
ஆண்டைானால ,  அந்த  நூலில ்வரும 
்சயயுளகளில 1,3,5, என்று ஒறமறபபமடை 
இல க் கமிடடிருப பம்வ  மடடிலுவம 
வபாடடிக்கு எடுத்துக் ்காளளபபடும. 
இரடமடைப பமடை ஆண்்டைன்றால 2, 4, 6...  
அ்வறமற நன்கு படித்து, அ்வறறின் மீதான 
வதரவு எழுத வ்வண்டும. பின்னர மனபபாடை்ச 
்சயயுளகள மீது ஒபபுவித்தல வபாடடி 
ம்வபபாரகள. வ்வறு ஒரு பளளியில தான் 
அமனத்துப பளளி மாண்வரகளுக்கான அந்தப 
வபாடடி நடைக்க இருந்தது. ஆசிரியர 
வித்து்வான் சமபந்தம அ்வரகள,  அந்த நூல 
குறித்து்ச ்சான்னார. முதல பரிசு ஐமபது 
ரூபாய, இரண்டைா்வது 45 ரூபாய, மூன்றா்வது 
40 ரூபாய...அபபடிவய  சிலலமறயா மாறறி 
எண்ணிக் ்காண்வடை இருந்தால எபபடி 
இருக்கும...யார வபாறீஙக என்று வகடடைார...
எனக்கு ச்வாமல ஏறறுக் ்காளளலாம 
வபாலிருந்தது, காசுக்காக அலல, கவிமதக்காக. 
இருந்தாலும பமமி உடகாரந்திருந்வதன். 
விடடைாரகளா...சக ,மாண்வரகள மாடடி 
விடடைாரகள. அன்று மாமலவய அ்வர 
்சான்ன இடைத்துக்குப வபாய அந்த நூமல 
்வாஙகி ்வந்வதன். நிமனவில இருந்து ஒரு 
்சயயுள  இஙவக பாருஙகள: 

கண்ணுதவலான் கண்வணாவு கண்டைளவில 
கண்ணபபன் 

கண்ணினீர வ ச ா ர க்  க தறுமால  - 
உண்்ணகிழும (உள ்நகிழும)



8 புதிய புத்தகம் பேசுது | பிப்ரவரி, 2021

அன்பிறகும உண்வடைா அமடைக்குமதாழ 
ஆர்வலர 

புன்கணீர பூசல தரும. 

வ ப ா ட டி யி ல  எ ன க் கு ப  ப ரி சு 
கிமடைக்கவிலமல. அதா்வது முதல பரிசு, 
இ ரண்டை ா ்வ து  ப ரி சு  கி ம டை த் த து . 
அபவபாதிலிருந்து, ஆசிரியரின் கூடுதல 
அன்புக்குப பாத்திரமாகி, ்வகுபபில வகளவிகள 
வகடபது அதிகரித்தது. 

்்வண்பாக்களில ஏறபடடை ் பருவிருபபம, 
க ாஞ்சிபு ரம  ்பரும ாள  வ க ாயிலில 
குளக்கமரயில இருந்த சக்கரத்தாழ்வார மீது 
நூறறந்தாதி எழுத ம்வத்தது. அதில மடைக்கணி 
(ஒவர ்சாலமல இரு வ்வறு விதஙகளில 
பிரித்து இரு வ்வறு ்பாருள படை எழுதுதல) 
பயன்படுத்தி, 

்வரதன் தன் சன்னதி ்வாழ சக்கரவம அஙகு 

்வர தன்தன் பா்வமும வபாம 

என்று ஓர ஈறறடி நிமனவில நிறகிறது. 
' ஒரு்வரின் துடிபபினிவல விமள்வது 
கவிமதயடைா' ('சின்ன்ச சின்ன கண்ணனுக்கு' 
- ்வாழக்மகப படைகு) என்ற கண்ணதாசன் 
திமரபபாடைல ்வரி எத்தமனக்்கத்தமன 
உண்மம. 

்சன்மனயில கலலூரிப படிபபுக்காக ்வந்து 
வசரந்த காலம அ்வசர நிமல அமலில இருந்த 
காலம. மிகவும தற்சயலாக, தாமபரம 
வசமலயூரில ஒரு புதுமமன புகு விழாவில 
சந்தித்த அந்த இளம மனிதர திரு சி வகாபாலன் 
ஈரத்தார.  கலலூரி மாண்வர, கவிமதகள 
எழுதுப்வர என்்றலலாம வகடடைறிந்து 
்காண்டை்வர, 'ஆசிரியரகமளக் குறித்துக் 
கவிமத எழுதித் தர முடியுமா, நாமள 
மாமபலத்தில நீஙகள தஙகி இருக்கும உஙகள 
மாமா வீடடில ்வந்து ்வாஙகிக் ் காளகிவறன்' 
என்று ்சாலலி்ச ்சன்றுவிடடைார. 'பக்கு்வம 
இலலாப பாமறப படி்வமாம மாணாக்கரகள' 
என்ற அறுசீர விருத்தக்  கவிமதமய மறுநாள 
்வந்து ்வாஙகி்ச ்சன்ற்வர, அடுத்த ்வாரவம, 
அது முதல பக்கத்தில அ்சசாகி இருந்த 'தியாக 

பூமி' எனும பத்திரிமகமயக் மகயில ் காண்டு 
்வந்து ்காடுத்து அசத்தினார. அமத விடை, 
அந்த ஏடடின் ஆசிரியர திரு மகாவத்வன் 
அ்வரகளிடைமிருந்து அடுத்த நாள ்வந்த 
அஞ்சல அடமடையில, 'கவிமத நன்று, 
உண்மம ்்வறும புகழ்சசி இலமல' என்று 
எழுதபபடடிருந்தது. அ்வமர எபபடியும 
வ ந ரி ல  ச ந் தி த் து  வி டு ்வ து  எ ன் று 
சிந்தாதிரிபவபடமடை சு்வாமி நாயக்கன் 
்தருவில இருந்த அ்வரகள அலு்வலகத்திறகு்ச 
்சன்றது தனி அனுப்வம. ஒரு பத்திரிமக 
அலு்வலகம எபபடி இயஙகுகிறது, எழுத்துகள 
எபபடி அ்சவசறுகின்றன, அதன் ்்வவ்வ்வறு 
கடடைஙகள என்்னன்ன என்றறியும 
ஆர்வத்வதாடு இருந்த எனக்கு, பின்னர 
அடுத்த வகாமடை விடுமுமறயில அஙவக ஒரு  
மாதம பணியாறறவும ்வாயபபு கிமடைத்தது. 
இதனூவடை, மாண்வர இயக்கத்தில தீவிர 
ஊழியன் ஆகிவிடடிருந்வதன். அகில பாரதீய 
வித்யாரத்தீ பரி்ஷத் சஙகத்தில! ஆனால, அது 
ஆர எஸ் எஸ் அமமபவபாடு இமணந்தது 
என்று அறிய்வந்தபின், ்மலல ்மலலக் 
வகளவிகள அதிகரித்துக் ்காண்டிருந்தன. 

அ்வரகளது அகில இந்தியத் தமல்வர 
கலந்து ்காண்டை கூடடைத்தில ்தாண்டைராக 
இயஙகிய வபாது, புத்தகஙகள விறக நானும 
வகடடுக் ்காளளபபடவடைன். அந்த்ச சிறு 
நூலின் தமலபபு, 'கடடுக்கமத தவிடு்பாடி' 
!  காந்திமய்ச சுடடுக் ்கான்ற நாதுராம 
விநாயக் வகாடவஸே, அந்தப படு்காமல 
நிகழந்த வபாது ஆர எஸ் எஸ் அமமபமப்ச 
சாரந்த்வர அலல என்பது தான் அதன் சாரம 
என்று அஙகிருந்த ஒரு்வர எனக்கு விளக்கினார.  
காந்தியின் மீது மிகுந்த அன்பும, மதிபபும 
்காண்டிருந்த எனக்கு, காந்தி மரணம குறித்த 
வதடைமல அது தூண்டி விடடைது. ஆர எஸ் 
எஸ் பறறியும கூடை! அந்த  அமமபபின் மீது 
படிபபடியாக என்னுள ஏறபடடு ்வந்த ஈரபபு 
அபவபாது தவிடு்பாடி ஆகி இருந்தமதப 
பின்னர தான் உணரந்வதன்.  ஒரு புத்தகம 
எதறகாக எழுதபபடடைவதா அதறகு வந்ரதிர 
வ்வமல ்சயத மாயம அது. 

(்தாடைரும ரசமன....)
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புரட்சிப் பாதையில் 25 ஆண்டுகால 
நிர்ாகமும் மனிைநேயமும் 

மயிலம் இளமுருகு

நூல் அறிமு்கம்

2 5  ஆ ண் டு க ா ல  அ னு ப ்வ த் தி ல 
அதிகார்வரக்கத்தின் இயலபுகள எளிய மனிதரின் 
எதிரபாரபபுகமள்ச சடடைத்தின் துமண்காண்டு 
முன்்னடுக்கபபடடை ்சயலகள, சமூகத்தில 
தஙகளுக்குக் கிமடைத்த ்்வறறி வதாலவிகள 
என்பன்வறமற ்்வளிபபமடையாக வபசுகின்ற 
மா்பரும சமபதனில என்ற இந்நூல 
க்வனத்திறகுரியது. மனசாடசியுடைன் ் சயலபடும 
பல அதிகாரிகளின் வபாராடடை ்வாழவு, தான் 
கடைந்து ்வந்த பாமதயில எதிர்காண்டை நிகழவுகள 
ஏராளம என்னுமடைய வகளவிகளுக்கு விமடைவதடி 
வமற்காண்டை ்நடுமபயணம. ்தாடைர 
்வ ா சி பபில  உணர ந்து் க ாண்டை புதிய 
பரிணாமஙகள  எளிய  மனித ர களிடைம 
கறறுக்்காண்டை அரிய ்சயதிகள என இம்வ 
அமனத்தும அணி்வகுத்து நிறக உரு்வானதுதான் 
இந்த மா்பரும சமபதனில நூல என 
நூலாசிரியவர ்சாலலியிருபபது அ்வரது 
பண்மபயும நமபகத் தன்மமயிமனயும  
காடடு்வதாக உளளது. 

முழுமமயான ்வாசக அனுப்வம கருதிவய தன் 
முன்னத்தி ஏரகளின் அணிந்துமரகமளப 
பின்பகுதியில ம்வத்திருபபதாக 
்ச ாலலபபடடுளளது .  ்்வ . 
இமறயன்பு, எஸ். ராமகிருஷ்ணன்,            
அ. முத்துலிஙகம வபான்வறாரின் 
உமரகளும மறறும நூலாசிரியரின் 
என்னுமர  என்பன  நூலின் 
இறுதியில இடைம்பறறுளளது. 
இந்நூல குறித்து ்்வ. இமறயன்பு 
அ ்வ ர க ள  பி ன் ்வ ரு ம ா று 
குறிபபிடுகின்றார. உதய்சசந்திரன் 
்வரல ா றறின் முக்கியத்து்வம 
்பாருந்திய மனிதரகமளயும 
்வரலாறமற உரு்வாக்க உதவியாக 
இருந்த கண்ணுக்குத் ்தரியாத 
மனித ர கமளயும  ப ற றிய , 

தன்னுமடைய அனுப்வஙகமள விரித்து்ச ் சாலலும 
நூலாக இது அமமந்திருக்கிறது. நிர்வாகத்தில 
வநரடியாகத் ்தாடைரபு ்காண்டிருபபதால 
இதில குறிபபிடைபபடடிருக்கும பல நிகழவுகமள 
நான் அருகிலிருந்து க்வனித்த வநரவுகளுமுண்டு. 
நிர்வாகத்தில இருபப்வரகள தாஙகள சந்தித்த 
சூ ழ ல க ம ள யு ம  ம னி த ர க ம ள யு ம 
ஆ்வணபபடுத்து்வது எதிரகாலத்தில இதுவபான்ற 
பணிகளில ஈடுபடுகிற்வரகளுக்கு மகவிளக்காக 
இருக்கும என்கிற ்வமகயில அ்வருக்கு அமமந்த 
இ ந் த  ்வ ா ய ப ம ப  ் ச ம ம ம ய ா க ப 
பயன்படுத்தியிருக்கிறார. 

அதிகம அறியாத பல தக்வலகமளப வபாகிற 
வபாக்கில ்சாலலிக்்காண்வடை வபா்வதுடைன் 
அதன் இன்மறய முக்கியத்து்வத்மதயும இறுதியாக 
சுடடிக்காடடிவிடடு அந்தக் கடடுமர முடிகிறது. 
உதய்சசந்திரன் ஒவ்்்வாரு கடடுமரயிலும 
்படடி்ச்சயதி ஒன்மற அளித்திருக்கிறார. அது 
அரிய தக்வலகளின் ்தாகுபபாக இருக்கிறது. 
இக்கருத்மத புதிய  பாடைநூலகமள உரு்வாக்கும 
பணியில ஈடுபடடு இருந்த பாடை ்வலலுனரகள 
மறறும ஆசிரியர குழுவில இடைம்பறறிருந்த 

அமன்வரும ் தரிந்து ் காண்டைனர. 

ஒரு பாடைநூமல மாண்வரகளுக்கு 
எவ்்வாறு உரு்வாக்க வ்வண்டும 
என்ற அந்தப பணி மிக்சசிறந்ததாக  
அமமய ஆயந்து ,  பலவ்வறு 
அறிஞரகள கூடி மாநாடு ்சயது 
எமத்ச வசரக்கலாம, எமத்ச 
வசரக்கக் கூடைாது என்பதில 
க்வனமாக இருந்தவதாடு, பல 
நாடடுக் கலவி புத்தகஙகமளப 
படித்து, ஆயந்து பிறகு இறுதி 
்வடி்வம ்காடுபபதறகு ஆமணயர 
அ்வரகள வமற்காண்டை அந்த 
பணியின் முக்கியத்து்வத்மதயும 
அ்வரது அரபபணிபமபயும 

ஆனந்த விகடைன்
ரூ.334, பக்கம - 300



10 புதிய புத்தகம் பேசுது | பிப்ரவரி, 2021

அருகில இருந்து பாரத்த்வரகளுக்குத் ்தரியும. 
குறிபபாக பாடைநூலகளில கடடைாயமாக ் படடி்ச 
்சயதிகள இடைம ்பற வ்வண்டும என்று அ்வர 
்வலியுறுத்தினா ர .  ப ாடைக்  கருத்துக்கள 
மடடுமிலலாமல அதவனாடு ்தாடைரபுமடைய 
முக்கியமான ்சயதிகமளயும தரு்வது இந்த 
்படடி்ச்சயதியின் முக்கிய பணியாக இருக்கும 
என்று அ்வர அடிக்கடி கூறியிருக்கிறார. இந்த 
நூலின் கடடுமரயில முக்கியமான கருத்துகமளயும 
ப ல ரு ம  அ றி ந் தி ர ா த  ் ச ய தி க ம ள ப 
்படடி்சயதியாக ்காடுத்துளளதால இந்நூல 
ஒரு அரிய தக்வல களஞ்சியமாக விளஙகுகிறது.

உதய்சசந்திரன் தான் உதவி ஆடசியராக 
பணிபுரிந்ததிலிருந்து தறவபாது பணியாறறும 
்தாலலியலதுமற ்வமர வமற்காண்டை 
அனுப்வஙகமளயும அந்த அனுப்வஙகமள 
உந்தித் தளளிய ்வரலாறறு நிகழவுகமளயும 
சும்வயாக ்தாகுத்து முடிவில மனமத ்நகிழ 
ம்வக்குமபடியான ஒரு சமப்வத்துடைன் 
முடித்திருக்கிறார என்று       ்்வ. இமறயன்பு 
அ்வரகள தன்னுமடைய அணிந்துமரயில ஒரு 
பகுதியாக ் காடுத்திருக்கின்றார. நீதியின் பக்கம 
நின்று ஏமழ எளிய மக்களின் துயர துமடைக்க 
பாடுபடு்வவத ஆடசியாளரகளின் முதறபணி. 
இந்த எண்ணமதான் உதய்சசந்திரன் மா்வடடை 
ஆடசியராக பணியாறறிய நாடகளில பலவ்வறு 
சமூகப பிர்சசிமனகமள ஆராயந்து தீரக்க 
க ா ர ணி ய ா க  இ ரு ந் தி ரு க் கி ற து . 
ஆடசியாளரகளுக்கும மக்களுக்குமான 
இமடை்்வளி குமறயக் குமறய நலல நிர்வாகம 
சாத்தியம என்பமத இந்த நூலில உளள 
க ட டு ம ர க ள  ் த ளி ்வ ா க 
அமடையாளபபடுத்துகின்றன என்று எஸ். 
ராமகிருஷ்ணன் அ்வரகள இ்வரது கடடுமரகமள 
குறிபபிடடைவதாடு இம்வ அழகான சிறுகமதகள 
என்றும கூறியுளளார. ்வரலாறு, பண்பாடு, கலவி, 
அறிவியல, சமூகம, நுண்கமலகள, விமளயாடடு, 
ஆடசிபபணி அனுப்வஙகள என்று இந்தத் 
்தாகுபபில உளள 40 கடடுமரகளும 
உதய்சசந்திரன் அ்வரகளின் பன்முக ஆளுமமயின் 
அமடையாளஙகள ா க  உளளன என்றும 
குறிபபிடடுளளமம மிகப ்பாருத்தமாக 
அமமந்துளளது. இந்தக் கடடுமரகளின் 
தனி்சசிறபபு வநரில அ்வரது அருகில அமரந்து 
வபசி வகடபது வபான்ற ்மாழிநமடை. படடு 

்நசவு வபால தக்வமலயும அனுப்வத்மதயும 
அழகாக ஒன்றிமணத்து ் நயயும லா்வகம. அரிய 
்வரலாறறுத் தக்வலகள, அறிவியல குறிபபுகள, 
நுண்கமலகள மறறும ்தாழிலநுடபம சாரந்த 
விளக்கஙகள என்று அறிவின் ்்வளி்சசத்மத 
இந்தக் கடடுமரயில காண முடிகின்றது. 

அ .முத்துலிஙகம  அ்வர கள  எழுதிய 
அணிந்துமரயில  மனித நாகரிகத்தின் ் தாடைக்கம 
எது என்று வகடகிறார ஓர ஆராய்சசி மாணவி. 
மானுடைவியல அறிஞர 15000 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னரான ஒரு மனித ்தாமடை எலுமபு என்று 
்சாலகிறார. அந்த எலுமபு உமடைந்து சரி 
ஆக்கபபடடிருக்கிறது. அந்தக் காலஙகளில ஒரு 
மனிதனுக்கு க ாயமபடடைால அ்வமன 
விடடுவிடடு குழு நகரந்துவிடும. இஙவக 
காயமபடடை்வரின்  எலுமமப இன்்னாரு 
மனிதவனா, குழுவ்வா குணமாக்கியிருக்கிறது.  
மனித மனதில கருமண பிறந்த சமயம. அதுவ்வ 
மனித நாகரிகம ்தாடைஙகிய காலம என்று 
்சாலலலாம. இந்தப புத்தகத்தின் சிறபபு இதன் 
்தாடைக்கத்தில இருந்து கமடைசி ்வமர ஓடும 
அன்பு, கருமண, மனிதவநயமதான் என்றும 
அ்வர குறிபபிடடுளளார.

இ ந் த  நூ லி ல  4 0  க ட டு ம ர க ள 
இடைம்பறறுளளன. இந்தக் கடடுமரகள 
அமனத்தும ஆனந்த விகடைனில 40 ்வாரஙகளாகத் 
்தாடைரந்து ்வந்தம்வ. மிக்ச சிரத்மதயான 
பாரம்வயில சிறந்த கடடுமரகளாக இம்வ 
வதாறறமளிக்கின்றன. ஒரு ஆடசியர தனக்கு 
வநரந்துளள அனுப்வஙகமளயும மனிதரகளின் 
எளிய ்சயலபாடுகளுக்காக தன்னால அரசு 
இயந்திரத்வதாடு வபாராடி எபபடி மக்களுக்குப 
பணி ்சயய முடியும என்பமத இந்த நூலின் 
்வழியாக ்்வளிபபடுத்தியுளளார. அவதாடு 
மடடுமன்றி தனக்குப பிடித்தமான ் சயலகமளயும 
ஒ வ் ் ்வ ா ன் ற ா க  கு றி ப பி ட டு ள ள ா ர . 
மக்களுக்காகத்தான் அரசு. அரசுபபணியாகிய  
ஆடசியர என்ற ்பாறுபபும இலக்கியத்திறனும 
என இரண்டிலும ்்வறறி ்பறற்வராக 
எழுத்தாளர விளஙகுகின்றார. வமலும இ்வரது 
பலதரபபடடை ஆளுமமமய இந்த கடடுமரகள 
்்வளிபபடுத்துகின்றன. 

் த ாடை ர  ்வ ா சி பபின்  மூலம ா க வு ம 
இ்சசாதமனமய அ்வர ஏறபடுத்தியுளளதாக 
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அ்வவர இந்த நூலில குறிபபிடடுளளார. 
புத்தகத்வதாடு ஏறபடடை அனுப்வம என்பது 
சிறு்வயதில இருந்வத ஆரமபித்தமத அ்வர 
நிமனவுகூரந்துளளார. பளளிக்கு்ச ்சன்றவபாது 
தான் ்பறற அனுப்வஙகமளயும ஒன்றாம 
்வகுபபு முதல ஏழாம ்வகுபபு ்வமர முதல வரஙக் 
்பறற அந்த ்சயமலயும பிறகு ஏறபடடை 
மாறறஙகமளயும இந்த நூலின் ்வழியாக 
கூறியுளளார. கலலூரியில படிக்கின்றவபாது 
அ்வரது அமறயில நண்பரகள ஜிலலா க்லக்டைர 
என்று எழுதி ம்வத்துளளமத நிமனவுகூரந்து 
அமத சாத்தியபபடுத்த, எவ்்வளவு கடினபபடடைார 
என்பமதயும இந்த நூலின் கடடுமரகள 
உணரத்துகின்றன.

தன் நண்பரகவளாடு இன்றும இணக்கமாக 
இருக்கின்ற அந்த்ச ் சயலபாடுகமளப பலவ்வறு 
கடடுமரகள நமக்கு ்்வளிபபடுத்துகின்றன.. 

முதல கடடுமரயான க்லக்டைர எனும 
மந்திர்ச்சால என்பதில ஏமழ எளிய மக்களின் 
கா்வலராக விளஙகிய சர தாமஸ் மன்வறா 
அ்வரகளின் கடைமம, ்பாறுபபுணரவு எனும 
பல்வறமற அழகான நமடையில ்தளி்வாக 
கூறியுளளமம அருமமயாக இருக்கின்றது. 
க்லக்டைர என்ப்வரின் பணி எபபடிபபடடைது, 
எபபடி நடைந்து ்காளள வ்வண்டும என்பமத 
மிக்சசிறபபாக இக்கடடுமரயில நூலாசிரியர 
விளக்கியுளளார. இரண்டைா்வது கடடுமரயான 
யார அந்த பியாதசி என்பதில அவசாகர குறித்த 
்சயலபாடமடைப புதிருக்கான விமடையாகக் 
கூறிய விதம அருமம. ்்ஷரலாக் வஹாமஸ் 
்தாடைஙகி நம இந்தியாவில, வமலநாடடினர, 
அதிகாரம ்சயய ்வந்த்வரகள நம இந்திய 
பண்பாடடின் அமசவுகமள ஆழமாக கறகத் 
்தாடைஙகினர. இதன் ்வளர்சசிமயப பலவ்வறு 
அதிகாரிகளின் ் சயலபாடு, கருமம விடைாமுயறசி, 
்பாறுமம என ்வரிமசக்கிரமமாக இக்கடடுமர 
்சாலலுகின்றது. ஒவ்்்வான்மறப பறறியும 
ஆழமாக உள்வாஙகி ்தாலகாபபிய நூறபா 
்தாடைஙகி பலவ்வறு கருத்துகமளயும நூலாசிரியர 
மிக்சசிறபபாக பதிவு ்சயதுளளார. இதன் 
மூலமாக இ்வரது இலக்கிய புரிதல, ஆழந்த 
அறிவு என்ன என்பமத நாம ்தரிந்து 
்காளகின்வறாம. ்மக்கன்சி கண்டைமடைந்த 
சிறபஙகளுள ஆண் சிறபஙகள பல்வறமறக் 
காடசிபடுத்தியது புதிய ்சயதியாக உளளது. 

மூன்றா்வது கடடுமரயான கீழடி நம தாயமடி 
என்பதில புவளாரிடைா, புவனவில உளள 
்டைக்கான் கலலூரி, இத்தாலியில உளள மபசா 
பலகமலக்கழகத்திறகு அனுபபபபடடைம்வகள 
ஆயவுக்கு உடபடுத்தியபின் ்வந்த அதன் 
ஆய்வறிக்மககள குறித்து அமடைந்த ்பருமிதம 
்சாலலபபடடுளளன. இதன் ்வழியாக தமிழ, 
தமிழர ்வரலாறமற மாறறி அமமத்த ் சயதியாக 
இருந்தமத நாம ்தரிந்து ்காளகின்வறாம. 
கீழடி எதிர்காண்டை விதம ் தாழிலநுடபத்துமற 
மீது ் காண்டை ஈடுபாடு, ஆர்வம என்பதில திமில 
்காண்டை காமளயில எலுமபுத்துண்டு 
ஆய்வறிக்மக, சிந்து சம்்வளி நாகரிகம இருந்த 
அந்த ்சயல கீழடி ஆயவு வதான்ற காரணமாக 
இருந்தம்வகள எனப பல்வறமற இக்கடடுமர்வழி 
அறிந்து ்காளகிவறாம. இறுதியில ம்வமக நதி 
ந ா க ரி க ம  ்வ ா ம க  சூ டு ம  வி த ம ா க 
அமமக்கபபடடுளளது. படடைத்து யாமனயும 
குடடி இள்வரசனும என்ற கடடுமரயில 
ஆமணய ர  கூறும  க ரு த் து க ள  உ ற று 
வநாக்கதக்கதாகவும ஏறறுக்்காள்வதாகவும 
இருக்கின்றன. அரசு உயர அதிகாரிகமளக் கூறிய 
விதம அதில தனக்கு ்வழஙகபபடடை பணியில 
கூடுதல சிரத்மதவயாடு ்சயத அதிகாரிகமளப 
பாராடடுமவிதமாக அமமந்துளளது.  தன்னுமடைய 
பயணத்தில முழுமனவதாடு வ்வமல ்சயது 
்வந்த்வரகளான, மாண்வரகள கலவிக்கடைன் 
்பறு்வதறகு ்பருமமுயறசி ்சயத பாலராஜ் 
அ்வரகமளப பறறியும புதிய தமிழப பாடைநூல 
உரு்வாக்கத்திறகு அதிகாரியாக விளஙகிய 
அருளமுருகன் அ்வரகமளப பறறியும மிக்ச 
சிறபபாக ்சாலலபபடடுளளது.  ஒவ்்்வாரு 
துமறயிலும சிறபபாக பணியாறறுகின்ற அரசு 
ஊழியரகள எபபடிபபடடை்வர என்றும எந்தவித 
அஙகீகாரத்மத எதிரபாரக்காமலும விருமபாமலும 
அ்வரகள ்சயகின்ற ்சயலகமளப பதிவு 
்சயதுளளவிதம நனறு. இபபதிவு அரசு 
ஊழியரகளுக்கு முன்மாதிரியாக அமமந்துளளமத 
இக்கடடுமர நமக்கு எடுத்துக் கூறுகின்றது.

மழமலத் தமிழ வபசிய மகாத்மா என்ற 
கடடுமர தமிழ்மாழி, தாய்மாழி குறித்தான 
பதி்வாக இக்கடடுமர அமமந்துளளது. ்தன் 
ஆபபிரிக்காவில தமிழரின் உரிமமக்காக 
காந்தியடிகளுக்குத் வதாள ்காடுத்த்வரகள 
பறறியும ்வ.உ.சி க்கு ராஜாஜி மீது உளள அன்பு, 
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ஆதஙகம வபான்ற்வறமற விளக்கிய முமற 
சிறபபு. சீக்கியரகள ்காஞ்சும தமிழில வபசிய 
விதம, திலமலயாடி ்வளளியமமம நாகபபன் 
குறித்த ்வரலாறு, தமிழ மீது ்காண்டை அன்பு, 
காந்தியடிகளுக்குத் தாய்மாழி, தமிழ்மாழி 
மீது விமரசனம ம்வக்கும உரிமம இருந்தமத 
இக்கடடுமர மூலமாக ந ாம ்தரிந்து 
்காளகின்வறாம. 20 முமற தமிழகம ்வந்த 
காந்தியின் ்சயலபாடு எபபடி இருந்தது 
என்பமதயும நாம உணரகின்வறாம. இன்று 
காந்தி உயிவராடு இருந்திருந்தால கீழடியில 
காலடி எடுத்து ம்வத்திருபபார என்று கடடுமர 
முடிக்கபபடடுளளது.

சரக்கார உத்தரவு என்ற இந்தக் கடடுமரயில 
பாபபாபடடி, கீரிபபடடி, நாடடைாரமஙகலம 
ஊராடசிகளில உளளாடசித் வதரதல நடைத்த 
எடுத்துக்்காண்டை முயறசிகளும அதில 
்்வறறி்பறற சூழலும ்சாலலபபடடுளளது. 
மதுமர க்லக்டைராக விளஙகிய பிளாக்பரன் 
மதுமர மாநகர மறறும அஙகிருந்த மக்கள மீது 
்காண்டை பரிவு, கடைமம வபான்ற்வறமறக் 
கடடுமர விளக்குகின்றது. மதுமர நகரின் 
வி்வாக்கப பணிகளுக்கு அ்வரது ்சாந்த 
பணத்திலிருந்து அ்வரது பஙகாக ரூ 500 
்காடுத்த ்சயதியும திடடைத்திறகு உதவியாக 
இருந்த அதிகாரி குறித்தும ் பருமாள வமஸ்திரி 
குறித்தும அ்வர ்காண்டை நமபிக்மக 
வபான்ற்வறமற இபபகுதி விளக்குகின்றது. 
வதரதல நடைத்தியது எபபடி என்றும மாணிக்கம 
என்ற கிராம நிர்வாக அதிகாரி அபவபாது 
இருந்த சிக்கமலக் கூறுகின்றார.  குறிபபிடடை 
அந்த ஊர ்பரிய்வமர்ச சரி்சயதால நாம 
நிமனபபமத முடித்துவிடைலாம என்கிறார.  
அ்வமர ்வரவ்வறறு அ்வருக்கு மன மாறறத்மத 
ஏறபடுத்தி ்சாலலால எமதயும ்சயது 
முடிக்கலாம என்பமதயும அன்பால எமதயும 
மாறறிடை முடியும என்பமதயும இக்கடடுமர 
அழகாக பதிவு ்சயதுளளது.

்தாடைர ஓடடைம என்ற இந்தக் கடடுமரயில 
தமிழ இலக்கியஙகள பமன ஓமலகளிலும அரச 
க ட டை ம ள க ள  க ல ் ்வ ட டு க ளி லு ம 
்வ டி க் க ப ப ட டு ள ள து  எ ன் ற  த க ்வ ல 
கூறபபடடுளளது .  யூனிவகாடு சடடைம 
இயறறபபடடைது என்ற தக்வலறிந்து அதறகாக 
கூடியிருந்த கூடடைத்தில ஏறபடடை மகிழ்சசிமயயும 

தமிழ்மாழிக்கான யூனிவகாடு சடடைத்திறகான 
அந்த ்வாக்்கடுபபில ்்வறறி ்பறறதும பதிவு 
்சயயபபடடுளளது. யூனிவகாடு அமமபபின் 
துமணத் தமல்வர லிசாமூர என்ப்வர தமிழ்மாழி 
குறித்து வி்வாதிக்கும வபாது கூடுதல க்வனத்வதாடு 
இருபவபாம என்று ்சான்னது ்பருமமயாக 
இ ரு ப ப த ா க வு ம  ஆ சி ரி ய ர  இ ங வ க 
குறிபபிடடுளளார. (பக்கம 57-58) கூடடைத்தில 
ஒரு லடசம நூலகமள மின் பதிபபாக ்சயய 
வ்வண்டு்மன்ற என்ற கருத்தும அதமன்ச 
ச ா த் தி ய ப ப டு த் தி ய  மு ம ற க ளு ம 
விளக்கபபடடுளளன. வமலும ஐவராபபாவிறகு 
்்வளிவய அ்சசடிக்கபபடடை முதல நூல 
தமிழதான் என்பது ்தரியுமா என்று வினா 
எழுபபி பின்பு நூல வதான்றிய விதத்மதயும மிக 
அழகாக ஆசிரியர குறிபபிடடுளளார. அந்த நூல 
காரத்திலலா என்பதாகும. பிறகு தமிழில 
முதன்முதலில அ்சசடிக்கபபடடை நூல என்ன 
என்பது குறித்தும விளக்கம தரபபடடுளளது. 
பழந்தமிழ இலக்கியஙகள இன்று நம கரஙகளில 
த்வழ நாம பமனமரத்துக்குதான் நன்றி ்சாலல 
வ்வண்டும என்ற  த க்வமல  ஆசிரிய ர 
குறிபபிடடுளளார.

அ்லக்ஸோண்டரியா ்வணிக ஒபபந்தம 
குறித்தும இபபகுதியில ்சாலலபபடடுளளது. 
்தாழிலநுடபத்தின் மூலவம தமிழ்மாழி உயரம 
்பறறது என்பதாகவும அது நீண்டை பயணம 
்காண்டைது என்பமதயும இக்கடடுமர 
விளக்குகின்றது. கலஙகமர விளக்கம என்ற 
கடடுமரயில கலஙகமர விளக்கமான நலலாசிரியர 
சுபபிரமணியம, ஓடைத்துமற ஊராடசி தமல்வர 
சண்முகம இரு்வமரயும குறிபபிடு்வதாக 
இக்கடடுமர அமமகின்றது. ஓயவு ் பறறாலுமகூடை 
ஊருக்கு உமழக்கும அ்வமரப பறறியும பத்தாம 
்வகுபபு முடிக்காத்வர ஆனால அ்வர ்சயத 
சாதமனகமளயும இக்கடடுமர பமறசாறறுகின்றது. 
நலல்வரகளுடைன் ்தாடைரபு இருக்க வ்வண்டும 
என்ற உணரம்வ இந்தக் கடடுமர நமக்கு 
வபாதிக்கின்றது. ஊழல ஒரு சதவீதம கூடை 
இலமல என்ற வநரமமமய எளிமமயாக 
விளக்கிய முமற குறிபபிடைத்தக்கது. வமலும 
இந்தக் கடடுமரயில நறகாரியம ்சயயும 
வசம்வமனம ்காண்டை்வரகமள நாம ்தரிந்து 
்காளகின்வறாம. ் சன்னப படடைணத்து எலலீசன் 
என்ற கடடுமர மிக்சசிறபபான கடடுமரயாக 
மனம க்வரந்த கடடுமரயாக விளஙகுகின்றது. 
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்சன்மனயில க்லக்டைராக விளஙகிய 
எலலீசன் குறித்த ்வாழக்மக்ச சித்திரத்மத 
தரு்வதாக இக்கடடுமர அமமந்துளளது. 
தமிழ்மாழி மீது ்காண்டை ஆர்வம, புலமம, 
நூல எழுதியது எனப பல்வறமற இந்தக் 
கடடுமர  விளக்குகிறது .  திருக்குறளின் 
அறத்துபபாமல ஆஙகில ்மாழியில 1812 இல 
்்வளியிடடுளளமம, பழந்தமிழ இலக்கியம மீது 
்காண்டை ஈடுபாடு என்பன்வறமற இபபகுதியின் 
மூலமாக நாம ் தரிந்து ் காளகின்வறாம. தமிழ 
வமல காதல ்காண்டை்வராக உயரபதவியில 
இருக்கும அதிகாரி அமமந்தால தமிழ எத்தமகய 
்வளர்சசி ்பறும என்பமத இக்கடடுமர 
வபசுகிறது. 

இதறகு எலலீசன் ்வாழவு மிக்ச சிறந்த 
உதாரணம என்றும குறிபபிடைபபடடுளளது. இது 
இந்த நூல எழுதிய திரு. த. உதய்சசந்திரன் 
அ்வரகளுக்கும ் பாருத்தமாகவ்வ அமமந்துளளது. 
குறிபபாக தமிழக அரசின் புதிய தமிழபபாடை 
நூலகமள உரு்வாக்கும பணியில ஈடுபடடிருந்தமம 
குறிபபிடைத்தக்கது. இபபணி உலகம வபாறறும 
தரத்திலும பாடைப ்பாருண்மமயிலும மிக்ச 
சிறபபாக அமமந்துளள விதம க்வனிக்கத்தக்கது. 
்சன்மனயில குடிநீர பஞ்சம ஏறபடடைமத 
குறிபபிடடு 27 கிணறுகமள ்்வடடிய 
்சயதிமயயும அ்வரது வநரமமமயயும அவத 
வபான்று மூன்று மாதத்திறகு வமல ஒரு இடைத்தில 
பணி ்சயய முடியாத சூழநிமலயும அதனால 
ஓடிக்்காண்வடை இருந்த அந்த தக்வமலயும 
இஙகு நாம புரிந்து ்காளகின்வறாம . 
தமிழத்தாயின் தமலமகன் என்று இக்கடடுமர 
முடிக்கபபடடுளளது.

வநர்காண்டை பாரம்வ என்ற கடடுமரயில 
சாம மா்னக்ாவின் வீரம, வநரமம, ் பாறுமம, 
நமக்சசும்வ உணரவு ,  அன்பு என்பன 
விளக்கபபடடுளளன. தனது ்வயிறறில 9 
குண்டுகள துமளத்தவபாதும நமக்சசும்வ 
உணரவு்காண்டு வபசியமத இபபகுதி 
உணரத்துகின்றது. (பக்கம-83) தான்பிறந்த 
மா்வடடைத்மத விடை பணிபுரிந்த மா்வடடைத்மத 
அதிகம வநசிக்கும அதிகாரிகள பலமரப 
பாரத்திருக்கிவறன் என்று குறிபபிடடு அந்த 
எளிய மக்கள மீது எபபடி அன்பாக இருக்க 
வ்வண்டும என்ற முமறமயயும இபபகுதி 
விளக்குகிறது. டி.என்.பி.எஸ்.சி ்சயலராக 

இருந்தவபாது ஏறபடடை சூழமலயும விளக்கி 
அதன் காரணமாக தக்வல ் தாழிலநுடபத்துமறயின் 
துமண்காண்டு இமணய்வழி விண்ணபபிக்கும 
முமறமய அறிமுகபபடுத்தி சாதமன புரிந்தமத 
இக்கடடுமர நமக்கு உணரத்துகின்றது. 
தூத்துக்குடியில இருந்த ஆசிரியர ்காடுத்த 
தக்வலின் மூலமாக  களநிலத்துக்கு்ச ்சன்று 
ஆயவு ் சயதவபாது ் பருமிதம ் காண்டைதாகவும 
த ாமி ர ப ரணி நதி க் கம ர  க ரு த்து கமள 
்்வளியிடடைமமயும அது ் பரும ்வாயபபாகவும 
அமமந்த ்சயதிகளும இக்கடடுமரயில 
கூறபபடடுளளன. 

்வானவில வதசம என்ற கடடுமரயில 
்தன்னாபபிரிக்கா ரஃக்பி உலகக்வகாபமபமய 
்்வன்ற ்சயதிமயக் குறிபபிடடு அதமனத் 
திமரபபடைத்வதாடு க ாடசிபபடுத்தியது 
க்வனிக்கத்தக்கது. உணரவுபூர்வமான ்நலசன் 
மண்வடைலாவின் ்தாமலவநாக்கு திடடைத்மத 
வி்வரிபபதாக இந்தக் கடடுமர அமமந்துளளது. 
்்வளமளயருக்கு எதிரான கருபபினத்த்வரின் 
எழு்சசி, 2007 இல ்்வறறி ்பறற ்வரலாறறு்ச 
்சயதிகள என்பன்வறமற  இதன்மூலம நாம 
்தரிந்து ்காளகிவறாம.

சிந்து்்வளிபபுதிர என்ற இந்தக் கடடுமரயில 
ஆர. பாலகிருஷ்ணன் எழுதிய நூல குறித்தும 
அ்வரது கடின உமழபபுப பறறியும 30 
ஆண்டுகளாக அ்வர ்சயத ்சயலகமளயும 
விளக்கு்வதாக கடடுமர அமமந்துளளது. 
சிந்து்்வளி விடடை இடைமும சஙகத் இலக்கியம 
்தாடடை இடைமும என்ற ்சாற்றாடைமர 
விளக்கிய விதம அருமம. இடைப்பயர ஆயவு, 
அ்வர எபபடி வமற்காண்டைார என்றும 
பாகிஸ்தானில 2037 ஊரப்பயரகள தமிவழாடு 
்தாடைரபுமடையது என ஒபபிடடு விளக்கிய விதம 
சிறபபாக உளளது. சஙக இலக்கியஙகமளக் கூறி 
அதமன ஆ்வணஙகவளாடு பதிவு ்சயதுளள 
முமற அ்வரின் ஆழந்த ஆயவுத்திறமனக் 
க ாடடு்வத ா க  உளளது .  ( ப க் க ம - 9 9 ) 
பாலகிருஷ்ணனின் ்மாத்த ஆராய்சசியும 
இபவபாது உலகத் தரத்திலான ஒரு நூலாக 
திரண்டிருக்கிறது. நூறறாண்டுகால சிந்து்்வளி 
புதிருக்கு விமடை வதடும விதமாக அ்வருமடைய 
நூல ்்வளியாகி ஆயவுலகிறகு ஒரு விளக்கின் 
்்வளி்சசம கிமடைத்திருபபதாக இந்நூல குறித்து 
ஆசிரியர விளக்கம தந்துளளார. இந்நூல தமிழில 
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்்வளி்வந்தால இன்னும கூடுதல க்வனம ் பறும 
என்பமதயும சிந்து்்வளிப புதிமர விளக்கும 
முயறசிகள வமவலாஙகும என்றும குறிபபிடடு 
இக்கடடுமரமய முடிந்துளளது. 

ஆழிபவபரமல என்ற கடடுமரயில 2004 
டி ச ம ப ர  2 6 ஆ ம  வ த தி  ஏ ற ப ட டை 
ஆழிபவப ரமலமய க்  குறி த்தும  தனது 
நிமன்வமலகமளயும பதிவு ்சயதுளளார. 1876 
தாது்வருடைப பஞ்சத்தில மக்களின் இழபபு அதன் 
இன்்னாரு ் காடுமமயான சயாம மரண ரயில 
பாமதயில ஒரு லடசம தமிழரகள இறந்த 
் ச ய தி ம ய யு ம  இ க் க ட டு ம ர யி ல 
்சாலலபபடடுளளது. உணரவுபூர்வமான 
்சயதிகமள்ச  ் ச ால்வத ா க  இபபகுதி 
அமமந்துளளது. சுனாமியினால மக்கள அமடைந்த 
வ்வதமனமயக் குறிபபிடடு, நாகபபடடினத்தில 
உளள கீ்சசாஙகுபபம என்ற ஊராடசி ஒன்றிய 
நடுநிமலபபளளியில 81 மாண்வரகள இறந்த 
்சயதியும பிறகு இபபளளி மீண்்டைழுந்த 
்வரலாறறிமனயும சாதமன பமடைத்த அந்த 
ஆசிரியமரயும ஊராடசித் தமல்வர மறறும 
மக்கமளயும குறிபபிடடு அ்வரகளின் ் சயமலப 
பாராடடியது நாம உணர முடிகின்றது.

ரவி்வரமாவின் தூரிமக என்ற இக்கடடுமரயில 
ரவி்வரமாவின் ஓவியம அதன் சிறபபும, அ்வரது 
ஓவியம அரசரகள மறறும ் பாதுமக்களிடைத்தில 
எ ப ப டி ்ச  ் ச ன் ற து  எ ன் ற  க ரு த் து ம 
கூறபபடடுளளது. வமலும ் ஜரமனியில இருந்து 
்வர்வமழக்கபபடடை அ்சசு இயந்திரத்தின் மூலமாக 
தன்னுமடைய ஓவியஙகமள மக்கள மகக்்காண்டு 
வசரத்த விதமும ்சாலலபபடடுளளது. வமலும 
மாத்வன், ்காண்மடையாராஜூ வபான்வறாரின் 
்சயலகளால காலண்டைர ்வழிவய சாமானியரகள 
இலலஙகளுக்கு ்வருமக புரிந்த கடைவுள 
உரு்வஙகமளயும குறிபபிடடு காலண்டைர 
வதான்றிய ்வரலாறமற உணரந்து்காள்வதறகாக  
இக்கடடுமர அமமக்கபபடடுளளது.

நூறு பூக்கள மலரடடும என்ற கடடுமரயில 
ஆசிரியர ஐந்தா்வது ்வயதில ்வாசிபமபத் 
்தாடைஙகி இன்று மாநிலத்தில மா்வடடைம 
வதாறும புத்தகக் கண்காடசி நடைபபதறகுத் 
தானும ஒரு காரணமாக விளஙகியமதக் 
கூறு்வதாகவும இக்கடடுமர அமமந்துளளது. 
புத்தகக் கண்காடசி உரு்வாக்கிய முமறமய 

அடுக்கடுக்காக ் சாலலியது, தமிழ இலக்கியத்தின் 
மீது ்காண்டை காதல எபபடிபபடடைது என்றும 
மதுமரயில ஆடசியராக இருந்தவபாது அஙவக 
தமுக்கம மமதானத்தில புத்தகக் கண்காடசி 
நடைத்து்வதறகான சூழமலயும அதில ் ்வறறி்பறற 
வி த த் ம த யு ம  இ ப ப கு தி  அ ழ க ா க 
நிமனவுகூரந்துளளது. புத்தகக்காடசி குறித்த 
விளமபரம அறிவின் பாசமறயாக விளஙகிய 
சூழமலயும இபபதிவு க ாடடுகின்றது . 
இள்வலகளின் ் சயலபாடுகமளயும தறவபாதுளள 
சூழமலயும குறிபபிடடு ்பரமபலூர , 
ராமநாதபுரம வபான்ற இடைஙகளில புத்தகக் 
கண்காடசி நமடை்பறறு ்வரு்வது குறித்தும 
்சாலலபபடடுளளது. 

புத்தகக் கண்காடசிக்கு ்வரும குழந்மதகளின் 
மனமதயும புரிந்து்காண்டு அ்வரகள 
விருமபுகின்ற உணவுப்பாருடகளும, கமடைகளும 
இருக்கவ்வண்டும என்ற அ்வசியத்மத இபபகுதி 
்்வளி்சசமிடடுக் காடடுகின்றது. மழமலக் 
குழந்மதகளின் மனமத ்்வன்றால புதிய 
அத்தியாயம பமடைக்கலாம என்ற கூறறு 
முக்கியத்து்வம ்காண்டைது. 

ஏறுதழுவுதமலக் கூறு்வதாக அடுத்தக் கடடுமர 
அமமந்துளளது.  ஊர மக்களின் நமபிக்மக 
என்று ்தாடைஙகி முனியாண்டி வகாயில 
முன்தான் ஜலலிக்கடமடை நடைத்த வ்வண்டும 
என்ற விதம பின்பு அஙவக ஜலலிக்கடடு நடைந்த 
விதத்மதயும குறிபபிடடை முமற நன்று. வமலும 
இது்வமர வதாலவிவய அமடையாத காமளயாக 
இருந்த கருபபன் வதாறறு விடை  பின்னர அது 
உண்வருந்தாமல இருந்து இறந்த ்சயதிமயயும 
அதனால அதன் உரிமமயாளரும தற்காமல 
்சயது ் காண்டைமதயும குறிபபிடடு தமிழரகளின் 
உணரவிமன விளக்கிய விதம சிறபபு. 

திமிர ்காண்டை காமளயின் சிந்து்்வளி 
முத்திமர எனக் கடடுமர நகரந்து கலித்்தாமக 
பாடைல காடசிமய விளக்கி சஙககாலநிமல, 
்பண்களின் உறுதி, வீரம வபான்றம்வயும 
கூறபபடடுளளன .  இறுதியில தமிழின் 
தமிழினத்தின் ்தான்மமயும ்தாடைர்சசியும 
என்பதாக கடடுமர முடிகின்றது. பசுமம 
்வழிபபயணம என்ற கடடுமரயில வ்வளாண்மம 
வி்வசாயிகளின் குமறதீரக்கும கூடடைம குறித்து 
விளக்கி அஙவக நமடை்பறற நிகழ்சசிமய 
விளக்கு்வதாக இபபகுதி அமமந்துளளது. ஈவராடு 
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மா்வடடைத்தில வி்வசாயிகளின் நிமலமமயும 
அ ்வ ரி ன்  ் ச ய ல ப ா டு ம  வ ப ா ன் ற ன 
கூறபபடடுளளன. ஆயவுப பயணத்தில அமடைந்த 
அந்த நிகழ்சசிகவளாடு வி்வசாயியின் மமனவி 
கூறிய வி்வரஙகமளக் வகடடைவதாடு அது்வமர 
்சயலபடுத்திய முமறயிலிருந்து மாறி �ஒறமற 
ந ா ற று  நடைவு  முமற �  என் பம த  5 0 
்ஹக்வடைரலிருந்து 5000 ் ஹக்வடைர என இலக்கு 
நிரணயித்து பிறகு 12000 ்ஹக்வடைர அளவில 
விரிந்து பரவியமத மிகப்பரும ்்வறறி என்று 
குறிபபிடடு தன் ்சயமல இஙவக ஆசிரியர 
பதிவு ்சயதுளளார. 

மக்கள குமறதீரக்கும கூடடைத்தில முதிய்வர 
ஒரு்வரின் குமறமயக் வகடடு சிபகாட 
்தாழிறசாமலயால தன்னிடைம மீதமுளள ஒரு 
ஏக்கர நிலத்மத எடுத்துக் ்காண்டைால 
தன்னுமடைய ்வாழ்வாதாரம என்ன்வாகும என்று 
வகடதும கூறபபடடுளளது.  தான் அபபடி 
ஈடுபடைப வபா்வதிலமல என்று கூறியபின்வன 
அ்வர மகிழ்சசி அமடைந்தார. வி்வசாயிகளின் 
நிமலமமமய உணரந்து அ்வரகளுக்கு நன்மம 
தரும விதத்தில ஆடசியர ்சயலபடடை விதம 
பாராடடைத்தக்கதாகும. மதிக்கத் தக்கதாகும. 

தக்வல ்நடுஞ்சாமல என்ற இந்த 18 ஆ்வது 
கடடுமர பிக் வடைடடைா  என்ற ் தாழிலநுடபம 
சாரந்த பலவ்வறு தக்வலகமள விளக்குகின்றது. 
பரமக்குடியில வபருந்து விரி்வாக்க ஆக்கிரமிபபுப 
பகுதிமய எடுபபதறகு வஜசிபி மூலம அபபணிமய 
முடித்தவிதமும ் சாலலபபடடுளளன. அவமசான் 
அ்லக்ஸோ என்ற கருவியின் மூலமாக இன்று 
்சாறகளினால மகிழ்சசியும ்பற முடியும, 
அ்வசியமான தக்வமலயும ்பற முடியும என்ற 
்சயறமக நுண்ணறிவு குறித்தும இக்கடடுமர 
விளக்குகின்றது.

படடைாமபூ்சசி விமளவு என்ற கடடுமரயில 
பளளியின் மாண்வரகள வபஸ்புக் மூலமாக 
சண்மடை வபாடடை விதத்மதயும குறிபபிடடு 
அந்த மாண்வர தன்னிடைம ்வந்து கூறிய 
்சயதிமயயும பிறகு தமலமமயாசிரியரிடைம 
வபசி திருமப அந்த மாண்வமர பளளியில பிளஸ் 
2  வ த ர வு  எ ழு த  ் ச ய த  ் ச யலு ம 
குறிபபிடைபபடடுளளது. வமலும அ்வரின் 
்பறவறார தன்னிடைம ்வந்து ்வருந்திய ்சயலும 
அ ன் ம ப யு ம  கு றி ப பி ட டு  க ல வி யின் 

முக்கியத்து்வத்மத ஆடசியர விளக்கிய விதம மிக 
நன்று. அற்சசீறறம ்காண்டை ஒரு ஆசிரியரின் 
்சயமலயும இபபகுதியில நாம அறிக்கின்வறாம. 
வமலும க்லக்டைராக உரு்வானது பறறியும வபசி 
அந்தக் காடசிகமள வி்வரித்த விதம சிறபபாக 
உளளது. ஆடசியருக்கு சமூகத்தில கிமடைக்கும 
மரியாமத என்ன என்பமத உணரந்த 
காரணத்தினால தானும அத்தமகய க்லக்டைர 
பதவிமயப ்பற வ்வண்டும என்ற எண்ணமும 
விடைாமுயறசியும ்காண்டு ்வான்மதி என்ப்வர 
ஐ.ஏ.எஸ் வதரவில ்்வறறி்பறற ்சயதிமயயும 
இஙவக ஆமணயர குறிபபிடடுளளார.

தாயமம என்ற கடடுமரயில இ்வரது எழுத்தின் 
்வரணமனமய நாம உணர முடிகின்றது. 
விமளயாடடு வீரரகமள ்்வளி்சசமிடடு 
காடடு்வதாக இக்கடடுமர அமமந்துளளது. 
விஸ்்வநாதன் ஆனந்த் அ்வரது தாயார சுசீலா 
குறித்தும தாயபபாசத்தின் மீது ்காண்டை 
அன்மப  விளக்கு்வத ா க  இ க் கடடும ர 
அமமகின்றது. ்வாடடைரவகட ஊழல பறறியும 
தன் அமமாவுடைன் வபசிய ்சயதிமயயும 
இக்கடடுமர நமக்கு விளக்குகின்றது. கதிர்வன் 
மமறயாத தமிழ புலம என்ற கடடுமரயில 
ஆறாம திமணயாக உளள அயலகத்மதயும 
அஙகிருக்கின்ற மனிதரகளின் ் சயலபாடமடையும 
கூ டு த ல  சி ர த் ம த வ ய ா டு  ஆமணய ர 
விளக்கியுளளார. நண்பரகவளாடு உற்வாடிய 
அந்த ் சயலகமளயும கலலூரியிலதான் அமடைந்த 
மகிழ்சசிமயயும தன்வனாடு இருந்த நண்பரகளின் 
்சயலகளும ்சாலலபபடடுளளன. இபபடி 
அ்வரகள தமிழ உணரவு ்காண்டை்வரகளாக 
இ ரு ப ப து  இ க் க ட டு ம ர யி ல  ப தி வு  
்சயயபபடடுளளது. இ்வரகள தமிழகத்தின் மீது 
அன்பு ்காண்டு இருக்கின்ற சூழமலயும இந்த 
கடடுமரயில ஆமணயர குறிபபிடடுளளார. 
்ரௌத்திரம பழகு என்ற இந்தக் கடடுமரயில 
ஆடசியர பதவியில சிறபபாக பணியாறறிய்வரகள 
குறித்தும இன்றும ் சயலாறறி ் காண்டிருக்கின்ற 
இமளஞரகள குறித்தும கூடுதல க்வனத்வதாடு 
மி க வி ரி ்வ ா ன த ா க  இ ந் த க்  க ட டும ர 
அமமக்கபபடடுளளது. தான் ஜிலலா க்லக்டைர 
ஆவ்வன் என்பதறகான அந்த பமழய நிமனவு 
அமலகமளயும குறிபபிடடு 10 லடசம வபர 
பஙகு ்பறுமவபாது வதரவில ்்வறறி ்பற 
எதுதான் சிறந்த ்வழி என்பமதயும ஆமணயர 
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குறிபபிடடுளளார. வீரபாண்டியன், நந்தகுமார, 
இளமபக்வத், சி்வகுரு பிரபாகரன், ்வான்மதி 
வபான்வறாமரக் குறிபபிடடு விளக்கிய விதம 
பாராடடைத்தக்கது. ஆலமரத்தின் ் மௌனம என்ற 
கடடுமரயில குமாரசாமி என்ற அ்வரது 
ஆசிரியமரப பறறி விளக்குகின்றார. ்வரலாறமறக் 
கூறியதால அ்வரது ்வரலாறமறயும நாம ் தரிந்து 
்காளகின்வறாம. இதமனத் திறமபடை வி்வரித்த 
விதம பாராடடைத்தக்கது.

நிறம மாறிய பூக்கள என்ற கடடுமரயில 
தமச்சசிமதவு வநாய ஐந்து ்வயதுக்கு வமறபடடை 
குழந்மதகள அடிக்கடி தடுமாறி விழு்வது இந்தக் 
குமறபாடடின் முதல அறிகுறி என்கிறாரகள. 
படிகளில பிடிபபின்றி ஏற முடியாமல காலகள 
்வமளந்து வபாகும. பத்து முதல பன்னிரண்டு 
்வயதில நிறகவ்வா நடைக்கவ்வா முடியாது. 12 - 18 
்வயதில பிற உறுபபுகளில வநாயின் தாக்கம 
தீவிரமமடையும. 25 - 30 ்வயதுக்கு வமல உயிர 
்வாழ்வது கடினம என்ற அ்வரின் வப்சமச 
இமடைமறித்து நமபிக்மகயான ்வாரத்மதகமள்ச 
்சாலகிவறன் என்பதான ்சயதிகமளக் 
குறிபபிடடு  தம ச ்ச சிம தவு  வ ந ா ய ா ல 
பாதிக்கபபடடை்வரகளுக்கு எபபடி எலலாம தான் 
உ த்வ  முடியும  என்பமதயும  எ பபடி 
்சயலபடுத்தினார என்பமதயும இந்தக் கடடுமர 
விளக்குகிறது. ஒவ்்்வாரு குழந்மதக்கும 
தனித்திறன் உண்டு என்பமத உணரும ்வகுபபமற்ச 
சூழலதான் உன்னதமானது என்றும ்வான்வன் 
மாவதவி, இயல இமச ்வலலபி என்ற அழகிய 
தமிழப ் பயர ் காண்டை சவகாதரிகள குறித்தும 
அந்தக் ் காடிய வநாயின் தன்மமமய ஆமணயர 
குறிபபிடடுளளார. அ்வரகளின் நமபிக்மக 
இஙவக குறிபபிடைத்தக்கது. சாமானியரின் கரஙகள 
என்ற கடடுமரயில மதுமரயில ஆடசியராக 
இருந்தவபாது புதிய ்வாகன ஓடடுநர முருவகசன் 
என்ப்வரின் புத்தக ஆர்வத்மத அறிந்தமம, 
சமணம சாரந்த ்சயதிகமளயும ஆமனமமல, 
கீழ்வளவு, கழுகுமமல பறறி எலலாம ்தரிந்து 
்காண்டை அந்த நிகழவுகமளயும ்சாலலி 
அ்வரது ்வாசிபமப உணரந்தமம கூறபபடடுளளன. 
சுறறுலா பயணிகமளக் கீழக்குயிலகுடி ்சலல 
திடடைமிடடைமதயும அஙவகவய நடைந்த 
நிகழவுகமளயும விளக்கு்வதாக இந்த கடடுமர 
அமமந்துளளது. வபசுகின்ற வப்சசு அது எவ்்வளவு 
சக்தி ்வாயந்தது என்பமத இந்த கடடுமர 

உணரத்துகின்றது. வமலும தமிழக அரசின் புதிய 
திடடைமான எலக்டரானிக் வதயிமல ஏல மமயம 
எபபடி ்சயலபடைப வபாகிறது என்பது குறித்து 
கூறி அஙவக வபசிய அந்தப வப்சசானாது எபபடி 
நிமனவில நிறுத்தும, எபபடித் தன்மன 
்வந்தமடையும மக்கள மனதில எத்தமகய 
மாறறத்மத ஏறபடுத்தும என்பமதயும 
விளக்கியமம அருமம.

்சாறகள எபபடி வதான்றியது உறுபபினர, 
தமல்வர, ் சயலாளர, ் பாருளாளர என்பதறகான 
அந்த்ச ்சாறகளின் பயணத்மத அழகாக 
(பக்கம-206) விளக்கியுளளார. பலவ்வறு 
தக்வலகமள்ச ்சால்வதாக இக்கடடுமர 
இருக்கின்றது. இலஙமக ்வரணமனயாளரகள 
வக.எல.ராஜா, அபதுல ஹமீது வபான்ற்வரகள 
வபசிய அந்தப வப்சசின் ஆளுமமத்திறமன 
இக்கடடுமர விளக்குகின்றது. அ்வரகள 
்சயலபடடை விதஙகமளயும இஙகு நாம 
அறிகின்வறாம. மாண்வப பரு்வத்திலிருந்வத தான் 
்பறற அந்த இன்பஙகமள அழகுபடை 
விளக்கு்வதாக இபபகுதி இருக்கின்றது. இது நாம 
்சயத குழந்மதப பரு்வத்மத நிமனவு 
படுத்து்வதாகவும உளளது. குழந்மதக்குப ் பயர 
ம்வக்கும முமறமயக் குறிபபிடடு அ்வர 
அமடைந்த ஆதஙகத்மதயும இக்கடடுமரயின் 
இறுதியில ்சாலலியிருக்கின்றார. வதடி ்வந்த 
வநாபல பரிசு என்ற கடடுமரயில கீரின் என்ற 
மருத்து்வர ஆஙகில நூலகமளத் தமிழில 
்மாழி்பயரத்து தந்தமதயும விளக்கிய விதம 
அருமம. வநாபல பரிசு ்பறற நிகழவுகமளயும 
்வரலாறறுப பின்னணிவயாடு கூறிய விதம 
நன்றாக உளளது. ஆதி மனிதரகள ்சயலபடடை 
்சயலபாடுகள ்வாழவின் உ்சசம என்பமத 
விளக்கியது சிறபபு. 

்வறுமமயின் நிறம எனும கடடுமர 
மாண்வரகளின் அறிவுத்திறமனத் ்தாடடு 
வி ள க் கு ்வ த ா க வு ம  ம ா ண ்வ ர க ளி ன் 
உணவுத்வதம்வகளும அதமனத் தீரக்க எடுத்த 
முயறசிகளும ்சாலலபபடடுளளன. இதனுள 
கலவியின் அ்வசியத்மதயும மாண்வரகள ்சயத 
்சயமலயும குறிபபிடடு அ்வரகமளப 
பாராடடிய விதத்மதயும நாம ்தரிந்து 
்காளகின்வறாம. குறிபபாக விருதுநகர அரசுப 
பளளியில பத்தாம ்வகுபபு படிக்கும ் ஜயக்குமார, 
கரூர அருவக ஒரு ்மடரிகுவல்ஷன் பளளியில 
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பன்னிரண்டைாம ்வகுபபு வதரவு எழுதி இருக்கும 
ரிஃபாத் ்ஷாருக் வபான்ற்வரகமளக் குறிபபிடடு 
அ்வமரப பாராடடிய விதம, துடிக்கும 
மாண்வரகள சிலமரத் வத ர ந்்தடுத்து 
்வழிகாடடும அகரம அமமபபு நடைத்திய 
நிகழ்சசியில தான் கூறிய அந்த நிமன்வமலகமள 
இ ந் த க்  க ட டு ம ர யி ன் ்வ ழி  ் த ரி ந் து 
்காளகின்வறாம. கனவு வதசம என்ற கடடுமரயில 
லீ கு்வான் யூ மமறந்த வபாது அ்வரின் 
்சயலபாடமடையும சிக்கலான நிமலயிலிருந்து 
மீண்்டைழுந்து உலகவம வியக்கும அளவிறகு 
இன்று சிஙகபபூர எபபடி எலலாம ்வளர்சசி 
்பறறது என்பது கூறபபடடுளளது. இதறகுக் 
காரணமாக இருந்த மக்களின் கடுமமயான  
உமழபபு்ச்சயலபாடும பதிவு ் சயயபபடடுளளது. 
லீ கு்வான் யூ அ்வரது கனம்வ நிமன்வாக்க 
பாடுபடடை அரசு இயந்திரத்மதயும இந்தப 
பகுதியில ஆசிரியர விளக்கிக் கூறியுளளார. 

அதிவ்வக மரபணு என்ற கடடுமரயில மதுமர 
மாநகரில ஆடசியராக இருந்தவபாது கிரிக்்கட 
தனக்குப பிடித்தமான விமளயாடடு என்றும 
ஸ்டீவ் ்வாக் உடைன்  தான் உமரயாடை 
இருந்ததாகவும ஆனால த்வறவிடடை சூழநிமலயும 
குறிபபிடடுளளார. நம தமிழரின், இந்தியரின் 
கிரிக்்கட மீதான ஆர்வத்மதயும இபபகுதியில 
நாம ்தரிந்து ்காளகின்வறாம. உலகப 
வபாடடியில இந்தியா ் ்வளியில ்வந்தாலும கூடை 
மறற நாடுகளில யார ்்வறறி ்பற வ்வண்டும 
யார வதாறக வ்வண்டும என்பமதயும நாம 
வயாசிக்கின்ற சூழமலயும ஆசிரியர விளக்குகிறார. 
குறிபபாக நம காலனிய எதிரபபு மனநிமலமயக் 
காடடு்வதாக கூறியது ஆழந்த ஆயவுக்குரிய 
ஒன்றாகவும உளளது. உவசன் வபாலட குறித்தும 
அ்வரது ் சயலபாடமடையும விளக்கியுளள விதம 
நன்று.

திமர்மாழி என்ற கடடுமரயில தான் 
ஐ.ஏ.எஸ் வநரமுகத்வதரவுக்கு ் சன்றவபாது தனது 
விண்ணபபத்தில பிடித்தமானது என்பதில 
்பாழுதுவபாக்கு பிலிம அபபிவரசிவய்ஷன் 
என்று வபாடடை காரணத்தால அது சாரந்த 
புத்தகஙகமள ரயிலில ்சலலுமவபாவத படித்த 
்சயதிகள கூறபபடடுளளன. திமரபபடைஙகள … 
அ்வரது திமரப பாரம்வமயயும இந்தக் 
கடடுமரயில விளக்கமாக எழுதியுளளார. 
குறிபபாக உதிரிபபூக்கள குறித்தும இயக்குனர 

ம வ க ந் தி ர ன்  ப ற றி யு ம  க ட டும ர யி ல 
்சாலலபபடடுளளது. வமலும இமளயராஜா, 
ஏ.ஆர. ரகுமான் அ்வரகளின் இமச குறித்த 
தக்வலகளும கூறபபடடுளளன. கனவுத் 
்தாழிறசாமலயாக இருக்கின்ற இந்த சினிமாத் 
துமறமய உலக தரத்துக்கு ஒபபிடடு காடடிய 
விதம நன்று. 

முபபத்தி இரண்டைா்வது கடடுமரயான 
்வண்ணக்கனவுகள என்ற கடடுமரயில 12 ஆம 
்வகுபபு படிக்கும மாண்வரகள அபபுறம என்ன 
வதரவு இருக்கின்றது என்பமத அறியாமவல 
இருக்கின்றனர. அ்சசூழமல குறிபபிடடு 
அபபடிபபடடை்வரகளுள ஒரு்வர தன்மன்ச 
சந்தித்து மருத்துக் கலலூரியில மருத்து்வ 
படிபபுக்கான விண்ணபபம அளிக்க வ்வண்டும 
என்று  வ ்வண்டு த ல  ் ச ய ய ,  க ா ல ம  
முடிந்துவிடடைதாக கூறி ்வருந்துகிறர.  அ்வரது 
முயறசியில பல முமற முயன்றும அ்வருக்காக 
விண்ணபபிக்க முடியவிலமல.  தன்னால அது 
முடி ய ா ம ல  வ ப ா க வ ்வ  அ தனுமடைய 
்வருத்தத்மதயும குறிபபிடடுளளார. இதன் 
காரணமாகவ்வ புதிய பாடைநூலகள எழுதுமவபாது 
11 மறறும 12-்வது ்வகுபபுப பாடைநூலகள 
அமனத்திலும ்தாழிலநுடப படிபபுகள 
மடடுமின்றி ஒவ்்்வாரு துமறயிலும  என்்னன்ன 
உயர படிபபுகள உளளன என்பதும எபபடி 
விண்ணபபது, கலவி உதவித்்தாமக வி்வரஙகள 
அடைஙகிய ்வழிகாடடி தக்வலகள புத்தகஙகளில 
இடைம்பறற ்சயதிமயயும கடடுமரயில 
தந்துளளார.  தனக்கு வநரந்த அந்த்ச சிக்கமல 
எபபடித் தீரக்க வ்வண்டும என்ற அந்த நலல 
்வழிகாடடைமல ஆடசியர வமற்காண்டைது 
சிறபபு. நீர்வழிப பாமத என்ற கடடுமரயில 
ஆரதர காடடைன் குறித்தும ்காளளிடைத்தின் 
குறுக்வக அ்வர கடடிய வமலமண தஞ்மச 
்டைலடைா பகுதி முழுக்க பாசன நீமரப பகிரந்து 
அளித்து உதவிய ்சயமலயும மிக விரி்வாக 
விளக்கு்வதாக அமமந்துளளது. வமலும 1876 
ஆண்டு தாது்வருடை பஞ்சம குறித்தும மக்கள 
இழந்த அந்த ்சயதிகமளயும அறிந்து 
்காளகின்வறாம. பத்தாம நூறறாண்டின் 
மா்பரும ் பாறியியல அறிஞரான ் பன்னிகுயிக் 
்சயதிகள பல்வறமறயும பக்கம 270-271-இல 
்தரிந்து ்காளகின்வறாம. முலமல ்பரியாறு 
அமணயில ்வழிந்த நீர ்வறண்டை ம்வமகமய 
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உயிரபபித்தது. ்தன் தமிழகத்தில 2 லடசம 
ஏக்கர நிலம பாசன ்வசதி ்பறறது. அதனால 
்வறுமம நீஙகியது. ்வன்முமற மமறந்தது. ்வளம 
்பருகியது. இமதத்தான் கா்வலதுமற ்சயய 
முடியாத பணிமயப ் பாதுபபணித்துமற ் சயய 
முடித்தது எனப பிரிடடிஷ் கால மதுமரக்  
்க்சடடியார ் பருமிதத்துடைன் பதிவு ் சயதது. 
்பன்னிகுயிக் மதுமர மக்களின் கா்வல 
்தய்வமானார.  நீல மமலயின் அழுகுரல என்ற 
கடடுமரயில வதயிமல வி்வசாயிகளின் 
நிமலகமளயும ஏலகிரியில அறிமுகமான 
வ தயிமல ஏலமுமற  குறித்தும  அதன் 
்வரலாறமறயும மிக விரி்வாக விளக்கியுளளார. 
ஒதகமந்து என்பது உதகமண்டைலம ஆக மாறிய 
சூழமலயும உதகமண்டைலம எபபடி சுறறுலாத் 
தலமாக மாறியது, ஆஙகிவலயரகள இஙகு ்வந்து 
தஙகு்வதறகான காரணஙகள வபான்றன ் தளி்வாக 
விளக்கபபடடுளளன. காடடில புலிமயக் 
காண்பது கானுயிர ஆர்வலரகளின் கனவு 
என்றும தான் பாரத்த அந்த்ச ்சயதிமயயும 
ஆமணயர விரி்வாக கூறியுளளார. மரபின் 
அழகியல என்ற கடடுமரயில ்சன்மனயில 
உளள மிக முக்கியமான பகுதிகமளக் குறிபபிடடு 
எழுமபூர, கூ்வம,  கன்னிமரா நூலகம, ் சன்மன 
்சன்ரல , அண்ணா சாமலயில உளள 
கடடிடைஙகள என்பன பதிவு ் சயயபபடடுளளன. 

்சன்மனயில தனக்குப பிடித்தமான இடைம 
எது என்று வகடடைால அது அண்ணா நூறறாண்டு 
நூலகமதான் என்று கூறிய ்சயதியும 
அதறகுக்கான காரணமாக அதன் ்வடி்வமமபபு, 
நவீன ்வசதிகள கூடிய அரஙகஙகள, கமல 
்வண்ணம ்காண்டை மழமலகள பகுதி, அரிய 
ஓமல்சசு்வடிகள மடடுமன்றி தன்மன 
நிமலநிறுத்திக்்காளள நீதிமன்றஙகளில நடைந்த 
வபாராடடைம எனப பல்வறமற ஆசிரியர 
கூறியுளளார. புனித ஜாரஜ் வகாடமடை உரு்வான 
்வரலாறு பிபபிளஸ் பாரக், விக்வடைாரியா பபளிக் 
ஹால கடடிடைஙகள எபபடி உரு்வானது என்பது 
குறித்தும மிக விரி்வாக விளக்கு்வதாக 
அமமந்துளளது. ரிபபன் கடடிடைம, ்மடராஸ் 
கிரிக்்கட கிளப எனப பலவ்வறு ்சயதிகமள்ச 
்சால்வதாக இக்கடடுமர அமமந்துளளது. ரயில 
பயணஙகள என்ற கடடுமர ரஸ்கின் பாண்ட 
எழுதிய ஒரு மிக்ச சிறந்த சிறுகமதமய அ்வரின் 
மானசீக அனுமதிவயாடு திருத்தஙகள ்சயது 
்மாழி்பயரத்த ்சயமல நிமனவு கூறு்வதாக 

அமமந்துளளது. மிக அழகான காதல கமதயாக 
இ ்ச சிறு கம த  அமம ந்துளளம த  ந ா ம 
உணரகின்வறாம. தமிழகத்தில ரயில எபபடி 
்வந்தது என்றும ஆஙகிவலயரின் மூலமாக ்வந்த 
அந்த ரயிலின் பின்னணிமயயும மிக அழகான 
்வரலாறமற இக் கடடுமர நமக்கு ்சால்வதாக 
உளளது. 

்வரலாறு திருமபும என்ற கடடுமரயில உதவி 
க்லக்டைராக பயிறசி ்பறற காலத்தில முதல 
30 நாடகள காஞ்சிபுரத்தில இருபபதறகான 
அந்த்ச சூழமல ்வரலாறறின் துமண்காண்டு 
ஆமணயர நமக்கு விளக்கியுளளார. வகபடைன் 
வஜமஸ், கரனல ஜாரஜ் பிரவுன் என்ற ஆஙகிவலய 
வீரரகள மஹதர அலியுடைன் நடைந்த வபாரில 
உயிரிழந்ததால அ்வரகளுக்கு புளளளூரில 
எழுபபபபடடை கூமபு ்வடிவில இருக்கின்ற அந்த 
நி ம ன வு ்ச  சி ன்ன ங க ம ள க்  கு றி த் து ம 
கூறபபடடுளளன.  இந்தியாவில ராபரட 
கிமளவ், துயபபிவள, ்வாரன் வஹஸ்டிஙஸ் 
வபான்வறாரகள எபபடி எலலாம ்காளமள 
அடித்தாரகள என்றும இறுதியில அ்வரகளின் 
நிமலமம எபபடிபபடடைதாக மாறியது 
எ ன் பம த யு ம  கு றி ப பிடடுளள  வி த ம 
குறிபபிடைத்தக்கது. புரடசிப பூக்கள என்ற 
க ட டு ம ர  ம க ா த் ம ா  க ா ந் தி ம ய யு ம 
வசகு்வாராம்வயும நிமனவு படுத்து்வதாக 
அ ம ம ந் து ள ள து .  ம க ா த் ம ா  க ா ந் தி 
அருஙகாடசியகத்திறகுத் தன் குடுமபத்வதாடு 
்சன்றமதயும காந்தியடிகள குறித்த பலவ்வறு 
்சயதிகமளயும கூறு்வதாக இக்கடடுமர உளளது. 
வமலும வசகு்வாராவின் ்வாழக்மக ்வரலாறு மிக 
எளிமமயாகவும நன்றாகவும விளக்கபபடடுளளது. 
பாரதியின் திமரபபடைத்மதப பாரத்துவிடடு அந்த 
பாரதியின் ்வாழக்மக ்வரலாறமறக் கூறியது 
அ்வரது பாரம்வயிலான பாரதிமய நாம ் தரிந்து 
்காளகின்வறாம. தமிழ்ச சமூகத்தில ஏறபடடை 
இந்த மறக்கமுடியாத நிமனம்வ நாம 
்வருத்தத்வதாடு ஏறறுக் ்காளகிவறாம. 

நிமனவுபபரிசு என்ற இந்த கடடுமரயில 
மதுமரமயத் தாண்டி ்சலலும வதசிய 
்நடுஞ்சாமல விரி்வாக்க பணிகளால புதுபபடடி 
என்ற கிராமத்தில இருக்கின்ற பளளிக்கூடைம 
இடிக்கபபடடைதும. அதறகாக மாறறு கடடிடைம 
வ்வண்டும என்றும ஊராடசித் தமல்வர ்வந்து 
வகடடுக்்காண்டைதறகிணஙக ஆடசியரின் சீரிய 
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்சயலால புதிய இடைம வதரவு ் சயயபபடடைதும 
கூறபபடடுளளது. ்வளளிமயில, முருவகசன் 
என்ப்வமரக் குறிபபிடடு அ்வரகளால அந்தக் 
பளளிக்கூடைம திருமப நிரமாணம ்பறறமதயும 
அதறகு உதவி ் சயததும குறிபபிடடைபபடடுளளது. 
க ா ல வ க ா ள  வி ழ ாவி ற கு  ஆடசி யம ர 
அமழ த் த த ா க வு ம  ஆன ா ல  தன்ன ா ல 
கல ந்து்க ாளள இயலாத  சூழமலயும 
குறிபபிடடைாலும கூடை அ்வரகள ்தாடைரந்த 
்வறபுறுத்தலின் வபரில ஆடசியர ்சன்றதும 
பதிவு ்சயயபபடடுளளது. அதறகு முன்னதாக 
இஸ்லாமியரின் மனித வநய நிகழவு நடைக்க 
வ்வண்டும என்று குறிபபிடடைதும , அந்த 
முகமதிய ் பரிய்வர ஓதியமதயும பிறகு அஙவக 
இந்து முமறபபடி பூமஜகளும நடைந்தமதக் 
குறிபபிடடு மத வ்வறுபாடுகமள்ச ் சயறமகயாக 
இமணக்க முயன்ற க்லக்டைருக்கு, காலவகாள 
விழா ஒரு சர்வமத ்வழிபாடைாக மாறறிக்காடடிய 
புதுபபடடி கிராம மக்களின் அழகிய 
்சயலபாடமடை விளக்கு்வதாக இந்தக் கடடுமர 
அமமந்துளளது.

மதுமரயில இருந்து மாறறலாகி விமடை்பறும 
முன் தான் எதறகாக கண் கலஙகிவனன் 
என்பமதயும குறிபபிடடு இது இன்னும அ்வரது 
நிமனவில என்றும நிழலாடுகின்றது என்பமதயும 
நாம அறிந்து ்காளகின்வறாம. அஞ்சலடமடை 
என்ற அந்த இறுதிக் கடடுமரயில தான் 
பணியாறறிய பரமக்குடியில நமடை்பறற 
நிகழ்சசிமய விளக்கு்வதாக அமமந்துளளது. 
வபருந்து நிமலய விரி்வாக்கத்தின்வபாது 
ஆக்கிரமித்த பகுதிகமள மீடகும நடை்வடிக்மகயில 
ஒரு்வர அமடைந்த  துயரத்மதயும குறிபபிடடு 
அ்வரின் ்வாழ்வாதாரம இழந்த்வர எழுதிய 
கடிதத்மத ம்வத்துக் ்காண்டு ஆமணயர 
அமடைந்த ்வருத்தத்மதயும முக்வரி இலலாததால 
அ்வருக்கு உத்வ முடியவிலமல என்பமதயும 
குறிபபிடடுளளார. இது அ்வரின் பண்பிமனக் 
காடடு்வதாக இருக்கின்றது

இ த ன் பி ற கு  எ ந் த  ஒ ரு  ் ச ய லி ல 
இறஙகுமவபாதும உரிய தகுதியான்வரகளுக்கு 
உரிய இழபபீடு ்காடுத்துவிடடு தான் 
்சயலபடைவ்வண்டும என்ற அந்த அனுப்வத்மத 
்பறறதாகவும ஆடசியர குறிபபிடடுளளார. 
இதன் காரணமாகவ்வ அ்வர ்சயகின்ற அந்த 
்சயலகளில ் பாறுமம இருபபதாகவும சிரத்மத 

இருபபதாகவும உணர்வமத அறிகின்வறாம. 
வமலும புதிய பாடைநூலகள உரு்வாக்க பணிகமளக் 
குறிபபிடடு நூல்வடி்வம ்பறற அந்த 
அனுப்வத்மத கூறிய விதம நன்றாக உளளது.  
புத்தக ்வடிமமபபாளர இந்தப பாடைநூலகள 
எலலாம நான் படிக்குமவபாது இருந்திருந்தால 
இன்னும நலலா படித்திருபவபன் சார என்று 
முடித்தவபாது அமறயில இருந்த அமன்வரும 
் ந கி ழ ந் து  வ ப ா ன த ா க  ப க் க ம - 3 2 6 
இடைம்பறறுளளது. ்காராவனா கால 
பணியின்வபாது  தனிமமபபடுத்தபபடடு 
இருக்கின்ற சிலரிடைம ஆமணயர வபசி அ்வரது 
ந ல ன் க ம ள  வி ச ா ரி த் த  ் ச ய தி க ள 
்சாலலபபடடுளளன. லீலா்வதி என்ற அந்த 80 
்வயதான ஒரு்வரிடைம வபச முறபடடைவபாது 
அ்வரது மகன் வபசியதாகவும பிறகு அந்த 
அமமமயாமர நன்றாக க்வனித்துக் ் காளளுஙகள 
என்பதாக வபசி முடித்த தக்வலகளும 
வநாய்தாறறு முடிந்தவுடைன் வநரில சந்திக்கலாம 
என்று ்ச ான்ன அந்த ்ச  ் சயதிகளும 
தரபபடடுளளன.

ஆக உண்மமயில இக்கடடுமர நூமலப 
படிபப்வரகளுக்கு உதய்சசந்திரன் அ்வரகளின் 
அனுப்வஙகள சிறந்த பாடைமாக இருக்கும 
என்பது திண்ணம. மிக்சசிறந்த தன்னுமடைய 
்வ ா ழவின்  அனுப்வத்ம தயும  நி ர ்வ ா க 
அனுப்வத்மதயும தன் இலக்கியம சாரந்த, பண்பு 
சாரந்த, புரிதல சாரந்த பலவ்வறு தக்வலகமள 
விளக்கியுளளார ஆமணயர. இபபடிபபடடை ஒரு 
நூமலக் ்காடுத்த ஆமணயர தன்னுமடைய 
்வாழக்மகமய்ச சுயசரிமதயாக எழுதி ்வருஙகால 
ச ந் த தியினருக்கு க்  ் க ாடு த் த ா ல  அது 
இளந்தமலமுமறயினருக்கு கலஙகமர விளக்காக 
திகழும என்பது திண்ணம. நம எண்ணஙகள 
விமரவில நிமறவ்வறடடும. ஆமணயர சிறந்த 
்சாற்பாழி்வாளராக விளஙகி தறவபாது சிறந்த 
எழுத்தாளராகவும பரிமாணம ்பறறுளளார. 
இந்நூமல்ச சிறபபாக எழுதிய ் நஞ்சம ் தாடடை 
ஆமணயர த. உதய்சசந்திரன் அ்வரகளுக்கும 
மிக்சசிறந்த முமறயில அழகான ஓவியஙகமள 
்வமரந்த ஓவியர மருது அ்வரகளுக்கும விகடைன் 
இதழின் ்பாறுபபாளரகளுக்கும பலவ்வறு 
்பாருத்தமான புமகபபடைஙகவளாடு  பதிபபித்த 
ஆனந்த விகடைன் பதிபபகத்தாருக்கும ்வாழத்துகள.
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நேர்காணல்
க�ோவிட் க�ோய் தெோற்றுக் �ோலம், உலக� 

அறிவியலின் பலதகெ உணர கைததுள்ளெோ? 
அது எநெ அ்ளவிற்கு உணரபபடுகிறது?

வகாவிட வநாய ் தாறறுக் கால து்வக்கத்தில 
சில உண்மமகள படடை்வரத்தனமாக 
்்வளிபபடடைன. ஒன்று நான் நன்றாக இருக்க 
வ்வண்டும என்றால மறற்வரகள நலமாக 
இருக்க வ்வண்டும. இரண்டு  வகாவிட வநாய 
சிகி்சமசக்குத் தனியார பல லடச ரூபாய 
்காளமள விமலகுறித்து கூற வதம்வயிலமல. 
்பாது சுகாதார கடடைமமபபு மறறும அரசுத் 
துமற மருத்து்வ ்வசதி இருந்தால தான் இது 
வபான்ற ஆபத்து காலஙகளில நமக்கு விடிவு 
பிறக்கும என்ற எண்ணம உயரந்தது. மூன்று 
வகாவிட வபான்ற வநாயகள பிடியிலிருந்து நாம 
விடுவித்துக்்காளள அறிவியல ஆயவுகள தான் 
தீரவு என்பது ்தளி்வாகத் துலஙகியது. 
அறிவியல பின்புலத்தின் அடிபபமடையிவலவய 
தடுபபூசி, சிகி்சமச மருந்து, எபபடி ம்வரஸ் 
பரவுகிறது என்பமத அறிவியலபூர்வமாக 
அறிந்து அதறகு ஏறப சமூக தடுபபு நடை்வடிக்மக 
எடுத்தல வபான்ற நடை்வடிக்மககள சாத்தியம 
என்பது கண்கூடைாகத் ்தரிந்தது. 

ஆ ன ா ல  ம று பு ற த் தி ல  க ண் ம ண 
மூடி்காண்டைால உலகம இருண்டுவிடும எனக் 
கருதிய இஙகிலாந்து பிரதமர வபாரிஸ் ஜான்சன், 
தமது வபாதாமமமய மமறக்க அறிவியலமீதும 
குறிபபிடடை நாடடின் மீதும ்வன்மத்மத 
கடடைவிழத்த டிரமப, இன்னமும ்காளமள 
வநாயகுறித்து க்வமலவய ் காளளாத பிரசிலின் 
பிரதமர என இருக்கத்தான் ்சயதனர. 
லாப்்வறி கண்கமள மமறக்க எலமலயின்றி 
சுரண்டும சந்மத ் பாருளாதார அமமபபு ஒவர 
சமயத்தில இரண்டுவித மனநிமலகமள 
வதாறறுவிக்கிறது. ஒன்று ்வமக்வமகயாகக் 
கிமடைக்கும நுகரவுபவபாருளகள ஏறபடுத்தும 
வபாமத. இரண்டு ்பாருளுறபத்தி முமற 
ஏறபடுத்தும இயறமக சுறறு்சசூழல; சமூக 
்வாழவு்சசூழல; தனிமனித உள்சசூழல சீரழிவு. 
இதன் ் தாடைர்சசியாக  அறிவியலுக்கு எதிரான 
மனநிமல எழும சூழல உரு்வாகிறது. எனவ்வ 
வகாவிட வநாய வநாவய அலல; மஞ்சள கலந்து 
பாமல குடித்தால வபாதும; தடுபபூசி ஒரு 

காரபவரட சதி என்பது வபான்ற நமகபபுக்குரிய 
நிமலபாடடுக்கு பலமர தளளியுளளது. 

எனினும கடைந்தமுமற, நூறு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னால இவத வபான்ற, உளளபடிவய இந்த 
ம்வரமச விடை வீரியம குமறந்த, ஸ்பானிஷ் 

ஃபளு ம்வரஸ் ் காளமள வநாய பரவியவபாது 
உலகம முழு்வதும மூன்றில ஒரு்வர அதா்வது 
50 வகாடி வபருக்கு வநாய கிருமி பரவியது. 
ஐந்து வகாடி வபர மரணம அமடைந்தனர. இந்த 

முமற ்காவரானா ம்வரஸ் தாக்குதமல 
சமாளிக்க, மருத்து்வ சிக்கிமசக்மள சடுசடு்்வன 
தயார ் சயய ஒவர ஆண்டில தடுபபூசி உரு்வாக 
அறிவியவல காரணம. வமலும உலகம 
முழு்வதும உளள விஞ்ஞானிகள இமணந்து 
பணியாறறியதும அறிவியல ஆயவுகமளத் 
தனியுடைமமயாகக் கருதாமல ் பாது நன்மமக்கு 
என ்பாதுவ்வ ம்வத்ததின் விமளவு தான் 
குமற்வான வநாய தாக்குதல, குமற்வான 
மரணம. 

க�ோவிட் க�ோடுத்த அறிவியல் பலம்
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க�ோவிட் க�ோடுத்த அறிவியல் பலம்

முனைவர் த.வி. வவங்கடேஸவரன்
நேர்காணல்

அதெரிக்�ோவில் தீவிர ைலது சோரி�ளின் 
வீழ்ச்சிக்கு அஙக� அறிவியல் இயக்�ங�ள  
சயின்்டிஃபிக் அதெரிக்�ன் உட்பட அறிவியல் 
இெழ்�ள தபரும் பஙகு ைகிதெகெப போரக்� 
மு்டநெது. க�ோ-கபடனின் தைற்றிகய ஒரு 
அறிவியலோ்ளர என்கிற முகறயில் எபப்ட 
போரக்கிறீர�ள?

மிகவும சிக்கலான ் பாதுமக்களுக்கு அதுவும 
குறிபபாக அடித்தடடு மக்கள ்வயதுமூபபு 

அமடைந்த்வரகள ஏறகனவ்வ வ்வறு வநாயகளில 
அ்வதிபபடுப்வரகளுக்கு மரணத்மத சமபவிக்க 
கூடிய ்காளமள வநாய பரவிய சமயத்தில 
அ்மரிக்க முன்னாள அதிபர டரமப ்சயதது 
என்ன? முகக்வசம அணிய வதம்வயிலமல 
என்று கூறினார; மககமள்ச வசாபபு வபாடடு 
கழிவினால ம்வரஸ் அகன்றுவிடும என்றால 
வசாபமப கலந்து குடிக்கலாவம என்று 
டவிடடைரில ்சயதி வபாடடைார அ்வரது 
ந ா ட டின்  ம ரு த் து ்வ  ஆ வ ல ா ச க ரி ன் 

அறிவுமரகமளப புறமதளளினார. எதன் 
அடிபபமடையில? ்வலிந்த்வரகள ்வாழடடும; 
நலிந்த்வரகள நாசமாகப வபாகடடும எனும 
்வலது சாரி கருத்து இதன் பின்னணியில 
இலலாமல இலமல. தமக்கு எலலாம ் தரியும 
எனும மமமதயும காரணம அலல்வா?  ் பாது 
சமூகக் ்காளமககமளப பகுத்தறிவின் 
அடிபபமடையில உரு்வாக்கு்வது என்பமத நீக்கி 
நமபிக்மகயின் அடிபபமடையில ் காளமககமள 
உரு்வாக்கும வபாக்மக கண்டு தான் 
அறிவியலாளரகள க்வமலயமடைந்தனர. இந்த 
பின்னணியில பாரக்கும வபாது வஜா-மபடைனின் 
்்வறறி ஆசு்வாசப ்பருமூ்சசுக்கு இடைம 
தருகிறது. எனினும டிரமப ்காளமககள 
முடிந்துவிடடைன எனக்கருத வ்வண்டைாம. 
உலகளாவிய அளவில பகுத்தறிவுக்கு எதிரான 
பண்பாடடு வபாக்கின் ஒரு ்வடி்வவம டிரமப. 
பகு த் தறிவு  பி ர ச ா ர த்மத ,  அறிவியல 
மனபபான்மமமய வமலும ்வலு்வாக பிரசாரம 
்சயயவ்வண்டிய தருணம இது. 

விஞ்ோன் பிரசோர நிறுைனததின் சோரபில் 
�டக்கும் அறிவியல் தெோண்டு�க்ள பற்றி 
எெது ைோச�ர�ளுக்கு தசோல்லுங�ள.

எளிய முமறயில அறிவியல கருத்துகமளயும 
இந்திய அறிவியல நிறு்வனஙகள ஆய்வாளரகள 
வமற்காளளும ஆயவுகமளக் குறித்தும 
அ்வர்வர ்மாழிகளில எடுத்து்ச ்சல்வதும 
அவ்்வாறு அறிவியல பிரசார பணிகளில பஙகு 
்காளப்வரகளுக்கு ஊக்கம தரு்வதும தான் 
விஞ்ஞான் பிரசார அமமபபின் பணி. 

எடுத்துக்காடடைாக அறிவியல பலமக என்ற 
அமமபபின் சாரபில தமிழில ்காவரானா 
்தாறறு காலத்தில சுமார 170 உமரகமள 
நடைத்தியுளவளாம. மருந்து உறபத்தி முதல 
தடுபபூசி தயாரிபபு ்வமர; ் காவரானா ம்வரஸ் 
மாறறுரு்வம ் பறு்வமத கண்காணிபபது முதல 
விமல குமற்வான வசாதமன கருவி தயார 
்சய்வது ்வமர என இந்தியா ஆயவு நிறு்வனஙகள 
வமற்காண்டை ஆயவுப பணிகமளக் குறித்து 
விளக்கிக் கூறிவனாம. எளிய முமறயில ம்வரஸ், 
அது எபபடி ்தாறறு ்சயகிறது, எபபடி 
பலகிப்பருகி கடும வநாமய ஏறபடுத்துகிறது,  
வநாயத்தடுபபாறறல மண்டைலம எபபடி வ்வமல 

சந்திப்பு: ஆயிஷா இரா.நேராசன்
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்சயகிறது, மருந்து சிகி்சமச எபபடி பலன் 
தரும வபான்ற அறிவியல ்சயதிகமள 
உடைனுக்குடைன் எளிய முமறயில விளக்கிக் 
கூறிவனாம. பத்திரிமகயாளரகள சந்திபபுமூலம 
அறிவியல ் சயதிகமள விளக்கிகூறி ஊடைகஙகள 
்சமமமயாக அறிவியல கருத்துக்கமள 
்்வளிபபடுத்த உதவி ்சயதுளவளாம. 

இந்தியாவில ்வளரந்து ்வரும அறிவியல 
மறறும எளிய முமறயில சும்வயான அறிவியல 
கருத்துக்கமள அறிய https://www.indiascience.
in/ எனும ்வமலத்தளம மூலம OTT அறிவியல 
்தாமலக்காடசி சானமல காணுமாறு 
வ்வண்டுகிவறன். 

ெமிழ் தெோகலக் �ோட்சி கசனல்�ளில் 
ெருததுை நி�ழ்ச்சி ெவிர அறிவியலுக்கு 
தபரிய முக்கியததுைம் ெரபபடுைது 
இல்கலகய.

மருத்து்வம அலலது ராக்்கட ஏ்வபபடடைால 
அது  கு றி த் த  நி க ழ வு க ள  மடடு வ ம 
்தாமலகாடசியில உளளது ்பரிதும 
்வருத்தத்துக்குரியது. ஊடைகம எலலாம 
்வணிகமான நிமலயில இது எதிரபாரக்க தக்கது 
தான். எனினும வமமல நாடுகளில ஊடைகஙகளில 
அறிவியலுக்கு என இடைம உளளது. இந்தியாவில 

ஸ்்பான்சர கிமடைபபது எளிதலல. என்றாலும 
தமிழக ்தாமலக்காடசி ஊடைகஙகளும 
அறிவியல நிகழசிகமள நடைத்த முன்்வரவ்வண்டும. 

இநதியோவில் அறிவியல் என்றோகல 
இஸகரோ (ரோக்த�ட்) அல்லது ்ட.ஆர.
்ட.ஓ(ஏவு�கண) என்பதுகபோல உள்ளகெ. 
க�கனோ தெோழில் நுட்பம், ெரபியல் 
கப ோன்றைற்றில் �ெது  கலட்டஸட் 
சோெகன�க்ள பற்றி...

்பாது்வாகவ்வ நமது ்சலகமள்ச ்சன்று 
அமடையும நுண்ணிய ரத்த நாளஙகள மூலமாகத் 
தான் ம்வரஸ் வபான்ற நுண்கிருமிகள ்தாறறு 
ஏறபடுத்திய ஒரு ்சலலிருந்து மற்றாரு 
்சலலுக்குப பரவி கிருமி ்தாறறு வநாய 
ஏறபடுத்துகிறது.  உயிரிகளின் மூமள மிக 
முக்கிய அமமபபு. எனவ்வ பரிணாமத்தில 
குருதி-மூமள வ்வலி (blood-brain barrier) 
என்னும அமமபபு உரு்வாகியுளளது. இது ஒரு 
்வடிகடடி வபால்ச ்சயலபடும. ரத்தத்தில 
உளள வ்வறுசில ்பாருளகள மடடுவம இந்த 
்வடிகடடி மூலம மூமள ் சலகளுக்குள ் சலல 
முடியும. இந்த அமமபபின் காரணமாக மூமள 
்தாறறு வநாய நுண்ணுயிரிகளில இருந்து 
்பருமபாலும பாதுகாக்கப படுகிறது. ஆனால 
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தபபித்த்வறி மூமளமய தாக்கும மவலரியா 
வபான்ற ்தாறறும வநாய ஏறபடடுவிடடைால 
அ்வறமற சமாளிபபதும ்்வகு சிரமம. ஊசி 
மருந்து மாத்திமர மூலம உடைலுக்குள ் சலலும 
மருந்துப ்பாருளகள எதுவும குருதி-மூமள 
வ்வலிமய கடைந்து மூமள ் சலகளுக்குள ் சலல 
முடியாது. அலமசமர வபான்ற மூமளமய 
தாக்கும வநாயகளுக்கு மருந்மத ்காண்டு 
வசரபபது எபபடி என்பது ஒரு ச்வால. 

காரபன் அணுக்களால ஆன குளுவகாஸ் 
குருதி-மூமள வ்வலிமயக் கடைக்கும. வதன் தடைவி 
க ச ப பு  மரு ந்மத த்  தரு்வது  வ ப ால க் 
குளுவகாஸ்க்குள ்பாதித்து மருந்மத 
அனுபபினால அது மூமள ் சலகமள்ச ் சன்று 
அமடைய முடியும. நாவனா ் தாழிலநுடபத்தில 
குளுவகாஸ் மூலக்கூறுகளினால கடடைபபடடை 
காரபன் நாவனா வகாளத்மத உரு்வாக்கி அதன் 
நடுவ்வ மருந்து மூலக்கூமற ந ாவனா 
மருந்துகமளத் தயாரித்து ஆயவு ்சயது 
்வருகிறாரகள. ் பஙகளூரில உளள ஜ்வஹரலால 
வநரு வமமபடடை அறிவியல ஆயவுக்கான 
மமயத்மத [Jawaharlal Nehru Centre for 
Advanced Scientific Research -JNCASR] 
சாரந்த விஞ்ஞானிகள இதில சாதமன 
்சயதுளளனர. அலமசமர வநாயக்குத் தரபபடும 
மருந்து மூலக்கூறு அடைஙகிய குளுக்வகாஸினால 
ஆன காரபன் நாவனா வகாளத்மத உரு்வாக்கி 
அதமன எலியில பரிவசாதமன ்சயது 
பாரத்துளளனர. அதில ் ்வறறியும கண்டுளளனர. 
உடைல உறுபபுகளில ஆகக்குமற்வாகக் கிருமி 
தாக்கம அமடை்வது மூமளதான் என்றாலும 
வநாய ஏறபடடைால சிகி்சமச அளிபபதும 
கடினம. நாவனா மருந்து்வம ்வழிகாடடும. 
இந்த ஆயவுகளில பல இந்திய ஆயவு 
நிறு்வனஙகள ஈடுபடடு ்வருகின்றன. 

ATGC என்கிற நான்கு வ்வதி எழுத்துக்கமள 
்காண்டு தான் உயிர புத்தகம எனும ஜீவனாம 
எழுதபபடடுளளது. இந்த நான்கு வ்வதிப 
்பாருளகள ்்வவ்வ்வறு ்வமகயில வகாரத்து 
கடடைபபடும வபாது டிஎன்ஏ எனும மரபணு 
்தாகுதி உரு்வாகிறது. MAT CAT BAT என 
ஆஙகில எழுத்துகள இமணயும வபாது 
்வாரத்மத உரு்வா்வது வபால ATGC எனும 
ஜிவனாம எழுத்துக்கள மூன்று மூன்று 

வசருமவபாது அம்வ புரதஙகளில உளள 
அமிவனா அமிலஙகமள குறிக்கும, மரபணு 
்தாகுதியில உளள எழுத்துக்கள ்மாத்தமும 
வசரந்து அமிவனா அமில மாமல அதா்வது 
புரதம உரு்வாகும. ்சலபிரிதலின் வபாது 
அந்த்ச ்சலலில இருக்கும டிஎன்ஏவும படி 
எடுத்து இரண்டு பிரதிகள தயார ஆகும. 
புதிதாகப பிறக்கும இரண்டு ்சலகளில 
ஒவ்்்வான்றிலும இந்தப பிரதிகள ் சன்று ் சல 
பூரத்தி அமடையும. இவ்்வாறு ்சல பிரிதல 
்பாது டிஎன்ஏ பிரதி எடுக்கபபடுமவபாது 
பிமழகள ஏறபடைக்கூடும. "கல ்காண்டு்வா" 
என்பமத "கள ் காண்டு்வா" என த்வறாக நகல 
எழுதிவிடடைால அரத்தவம மாறிபவபாயவிடும 
அலல்வா? புத்தகம பிரசுரிக்குமவபாது ் மயபபு 
திருத்துப்வர இதுவபான்ற எழுத்துபபிமழகமள 
திருத்தி ்சபபம ்சய்வார. அதுவபால 
்சலகளில உளள  RAD51 எனும ஒரு்வமக 
புரதம புதிதாக படி எடுக்கபபடும டிஎன்ஏ 
மரபணு ் தாடைமர ் மயபபு பாரத்து திருத்தம 
்சயகிறது எனக்கண்டுபிடித்துளளனர 
்பஙகளூரில உளள இந்திய அறிவியல நிறு்வன 
(Indian Institute of Science) விஞ்ஞானிகள. 
வமலும இந்த ்மயபபு பாரக்கும புரதத்தில 
குளறுபடி ஏறபடுமவபாது பிமழயான டிஎன்ஏ 
பிரதிகள உரு்வாகிவிடுகிறது. பிமழயான 
டிஎன்ஏ நகல ்காண்டை ்சலகள கான்சர 
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்சலகளாக மாறுகின்றன. டயுமர ஏறபடுகிறது. 
குறிபபாக மாரபக புறறுவநாய மறறும கருபமப 
புறறுவநாயவயாடு இந்த புரதம ் தாடைரபுமடையது 
எனக் கண்டுபிடித்துளளாரகள. ராக்்கட 
ஏவுகமணகள ஜிவ்்்வன்று ்வானில பறபபது 
வ்வடிக்மக காடசியாக அமம்வதால அம்வ 
்சயதியாகப பாரக்கபபடடு ஊடைகஙகள 
்பரிது படுத்துகின்றன. ஆனால கண்களுக்குத் 
்தரியாமல இந்திய ஆயவு நிறு்வனஙகளில மிக 
அறபுதமான பல ஆயவுகள நடைந்த ்வண்ணம 
உளளன. ஊடைஙகள இம்வ குறித்தும வபச 
முன்்வரவ்வண்டும. 

பல்�கலக் �ழ� முகனைர பட்ட 
அறிவியல் ஆய்வு�ளில் தபரிய முன்கனற்றம் 
இல்கலகய . .  உல �  � ோடு � க்ள ோடு 
ஒபபிடும்கபோது ஆய்வு- �ட்டுகர�க்ள 
தைளியிடுைதில் �ோம் முன்கனற என்ன 
தசய்ய கைண்டும்.

ஒவ்்்வாரு ஆரமப மறறும நடுநிமல கலவி 
மாண்வ மாணவியருக்கு நாரவ்வ சராசரி ஒரு 
டைாலர ்சலவு ்சயதால இந்தியாவில இது 
்்வறும  0.07 டைாலர. ் காலமபியா வியடநாம 
வபான்ற நாடுகமள விடை இது வமாசம. 
பலகமலகழக ஆயவுக்கு தமலக்கு சராசரி ஒரு 
டைாலர வீதம சிஙகபபூர ்சலவு ்சயதால 
இந்தியாவில ்்வறும 0.03 டைாலர. நமது 
உயரகலவி முதலீடு பிவரசில ் தன் ஆபரிக்காம்வ 
விடை குமறவு. தமலக்கு ஒரு டைாலர வீதம 
அறிவியல ஆயவுக்கு ்தன் ்காரியா ்சலவு 
்சயதால இந்தியாவில இது ்்வறும 0.23 
டைாலர. சில புளளியில தக்வலகமள பாரக்கலாம. 
நியுஸிலாந்தில ஆயிரம மக்கள்தாமகக்கு 
ஒரு்வர அறிவியலில உயரகலவி ்பறற்வர; 
இந்தியாவில இது ்்வறும  0.84. ஆயிரம 
மக்கள ்தாமகக்கு ஒரு்வர பின்லாந்தில 
ஆய்வாளர; இந்தியாவில இது ்்வறும 0.02! 
பளளிக்கலவி, உயரகலவி மறறும ஆயவில 
இந்தியாவில வபாதுமான முதலீடு இலமல 
என்று தான் கூற வ்வண்டும. நிதி மனித்வளம 
இ ரண்டும  வ ப ா திய  அளவு  முதலீடு 
்சயயவிலமல என்றால வபாதிய ஆழத்தில 
ஆயவுகமள எதிரபாரக்க முடியாது. வமவல 
வி்வரித்த கடடைமமபபு வபாதாமம தான் 
மிகமுக்கிய காரணம என்றாலும ஏன் எதறகு 

என வகளவிமய வகடகும அறிவியல 
மனபபான்மம கலா்சசாரமும வபாதிய அளவில 
இலமல. ஆயிரம ்வருடைஙகளுக்கு முன்பு 
எழுதிம்வத்தமத அபபடிவய ஏறறுக்்காள்வது; 
்பரிய்வரகள கூறினாரகள என ஏறறுக்்காள்வது 
எனும அறிவியலறற வபாக்கும ்பரும தமடை.  

ெமிழில் அறிவியல் நூல்�ளின் ைரவு 
ெற்கபோது எபப்ட உள்ளது. இது குறிதெ 
உங�்ளது ஆகலோசகன என்ன?

1980களில அறிவியல இயக்கம தனது 
பணிமய து்வஙகிய நிமலமய ஒபபிடடைால 
இன்று ்பரும முன்வனறறம காணமுடிகிறது. 
்தாமலக்காடசி வபாதுமான அளவு ஆர்வம 
காடடைவிலமல என்றாலும அ்சசு ஊடைகத்தில 
அறிவியல ் சயதிகமள பிரசுரிபபது அதிகரித்து 
்வருகிறது. தமிழில அறிவியமல எழுதும இளம 
எழுத்தாளரகள உரு்வாகி ்வருகின்றனர. 
ஆய்வாளரகள சிலரும கூடை தமிழில எழுதும 
நிமல ஏறபடடுளளது. எனினும அடிபபமடை 
அறிவியமலத் தான் ்பருமபாலும இந்த 
அறிவியல நூலகள வபசுகின்றன. நவீன 
்வளரசிகமள ஆழமாக வி்வரிக்கும நூலகள 
குமறவு. ஆஙகிலம மமலயாளம ்வஙகம 
வபான்ற ்மாழிகளில உடைனுக்குடைன் இது 
வபான்ற நூலகள ்்வளி்வருகின்றன. இந்தத் 
திமசயில ்சல்வது அ்வசியம. அதுவபாலப 
பதின்ம பரு்வ இமளஞரகளுக்கு நூலகளும 
குமறவு. சிறார இலக்கியம ் பாதுமக்களுக்கான 
இலக்கியம இரண்டும பதின்ம பரு்வத்துக்குப 
்பாருந்தாது. இந்தத் தரபபினர குறித்தும 
கூடுதல க்வனம வதம்வ. 

பளளி -  �ல்லூரி�ளில் த சயற்க� 
நுண்ணறிவு த�ோண்டு இகணய ைகுபபு�ள 
�டதெபபடுைகெ எபப்டப போரக்கிறீர�ள. 
அது சமூ�ததில் எதெக�ய ெோக்�தகெ 
ஏற்படுததி உள்ளது.

எபபடி இமணய புரடசி ஏறபடடைவதா 
அதுவபால உல்கஙகும ் சயறமக நுண்ணறிவு 
்தாழிலநுடப புரடசி ஏறபடை து்வஙகியுளளது. 
எனவ்வ பளளி பரு்வம முதவல ்சயறமக 
நுண்ணறிவு, ் பருந்தரவு (big-data) மகயாளல 
வபான்ற விசயஙகள மீது அறிமுகம ்சய்வது 
அ்வசியம தான். ஆரமப கலவிவய ஆடடைம 
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கண்டுளள நிமலயில இது்்வலலாம அ்வசியமா 
என ஒதுக்கினால நமக்குத் தான் நஷ்டைம. 
எலலா ்தாழிலநுடபஙகளும சமூகத்தில 
நன்மம பயக்கும தாக்கமும தீமம பயக்கும 
தாக்கமும ஏறபடுத்தும. ் சயறமக நுண்ணறிவின் 
சமூகவியல குறித்த ஆயவுகளும உளளன. 
இம்வகமள கணக்கில ்காண்டு அறிவியல 
இயக்கஙகள, ஆசிரியர இயக்கஙகள, கலவி 
சிந்தமனயாளரகள இதன் மீது ஆழந்த க்வனம 
்சலுத்தவ்வண்டிய அ்வசியம உளளது. நமது 
நாடடுக்கும தமிழநாடடு சூழலுக்கும 
்பாருத்துமபடியான முமறயில ்சயறமக 
நுண்ணறிவு கலவிமய ்வடி்வமமபபதில இம்வ 
உதவும. அடுத்த சில பத்தாண்டுகளில இந்த 
துமற சமூகத்தின் பலவ்வறு அமசஙகமளத் 
தாக்கம ்சயயும. 

பாரத் மபவயா்டைக் தயாரிக்கும வகா்வக்சின் 
இந்திய ஆயவு நிறு்வனமான வதசிய ம்வரஸ் 
ஆயவு நிறு்வனம பதம ் சயது தந்த ் காவரானா 
ம்வரஸ் ்காண்டு தயாரிக்கபபடுகிறது. இதில 
பயன்படுத்தபபடும துமணயூக்கி (adjuvant) 
் ்வ ளி ந ா ட டி லி ரு ந் து  இ ற க் கு ம தி 
்சயயபபடுகிறது. சீரம இன்ஸ்டிடியுட 
தயாரிக்கும வகாவிடஷீலடு அஸ்டரா்ஜன் 
நிறு்வனம தயரிக்கும அவத தடுபூசிதான். 
ஆக்ஸ்வபாரட பலகமலகழக ஆராய்சசியாளரகள 
உரு்வாகிய தடுபபூசி தான் இது. வமலும 
ரஷ்யாவின் ஸ்புடனிக் தடுபபூசியும அந்த 
நாடடின் ஆயவு நிறு்வனம உரு்வாக்கிய 
தடுபபூசி. கடிலா நிறு்வனம தயாரிக்கும 
மசடுவகாவி தடுபபூசி மூன்றாம கடடை மனித 
மருத்து்வ பரிவசாதமனயில உளளது. இது 
இந்திய உயிரி்தாழிலநுடப துமற உதவிவயாடு 
தயாரிக்கபபடுகிறது. இம்வ எலலாம வசாதமன 
குடும்வ ஆயவு, விலஙகுகளமீது ஆயவு 
முடிக்கபபடடு மனித பரிவசாதமனக்கு 
எடுத்துக்்காளளபபடடைன. இம்வ அமனத்தும 
முதல இரண்டு கடடை மனித மருத்து்வ 
பரிவசாதமனகமள ் ்வறறிகரமாக கடைந்துளளன. 
எனவ்வ தீவிர ஆபத்து இலமல; வபாதியளவு 
தடுபபாறறல திறமனத் தூண்டுகிறது என்பது 
நிரூபணம ஆகியுளளது. எனினும மூன்றாம 
கடடைம நடைந்தபின்னர தான் அதன் ் சயலதிறன் 
்தளி்வாகத் ்தரியும. ்வமரமுமறபபடி 

மூன்றாம கடடை ஆயவின் அடிபபமடையில தான் 
ஒபபுதல தரவ்வண்டும என விஞ்ஞானிகள 
கூறுகின்றனர. எனவ்வ தடுபபூசிகள பாதுகாபபு 
குறித்து ்பரும க்வமல இலமல; அ்வறறின் 
்சயலதிறன் குறித்துத்த ான் ச ர ்சம ச . 
வகாவிடஷீலடு ஸ்புடனிக் முதலிய்வறறின் 
மூன்றாம கடடை ஆயவு வ்வறு பல நாடுகளில 
நடைத்தபபடடு அதன் தரவுகள ் ்வளி்வந்துளளன. 
வகாவிடஷீலடு சுமார 75  சதவிகித ் சயலதிறனும 
ஸ்புடனிக் 92 சதவிகித ்சயலதிறனும 
் க ாண்டைம்வ என  இ ந் த  ஆயவுகள 
்தரிவிக்கின்றன. 

பிபர்வரி 2 ்வமர உல்கஙகும சுமார 7 
வகாடி வபருக்கு முதலா்வது வடைாஸ் தடுபபூசி 
தரபபடடுளளது. இஸ்வரலில பாதிக்கு பாதி 
வபருக்கு முதல வடைாஸ் தரபபடடு விடடைது. 
இவ்்வளவு வபருக்கு உல்கஙகும தடுபபூசி 
தரபபடடும தடுபபூசி தூண்டும ஆபத்து 
பக்கவிமளவு ஏதுமிலமல என்பமதயும 
க்வனத்தில ் காளளவ்வண்டும. ்வமரமுமறகமளப 
பின்பறற வ்வண்டும எனக் குரல ்காடுபபது 
அ்வசியம; அவத சமயத்தில தடுபபூசிக்கு 
எதிரான மனநிமலமய வதாறறுவிக்கக்கூடைாது 
என்பதிலும க்வனம வதம்வ.  கூடுதல 
மனிதரகளிடைம பரவி கூடுதல நாடகள ் தாறறு 
இருந்தால ் காவரானா ம்வரஸ் ஆபத்தான புது 
அ்வதாரம எடுக்க ்வாயபபு உரு்வாகும. 
விமர்வாகப ் பரும அளவில தடுபபூசி தரு்வதன் 
மூலவம இமதக் கடடுபபடுத்த முடியும. 
்பருமளவில ்தாறறு ஏறபடடை பிவரசில 
நகரில புதிய ்வடி்வம தமலவிரித்து இரண்டைாம 
அமலயாக பரவு்வது க்வனத்தில ்காளள 
வ்வண்டும.
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- ஸ்ரீதர் மணியன்

நூல் அறிமு்கம்

ஒரு ்பண்ணாக ்வாழ்வது 
என்றால என்ன 
என்பது பறறி...
நான் வபச விருமபுகிவறன்
இந்த ்வாழம்வப பறறி...லிவ் உலமன்

்பண் அனாதி காலமமுதல, அ்வள சிந்திக்கத் 
்தாடைஙகிய தருணம முதல அ்வள மனதில 
ஓயாது அமலயடித்துக் ்காண்டிருக்கும, 
இக்கணம ்வமர விமடையளிக்கபபடைாத, விமடை 
்தரியாத இக்வகளவிகள லிவ் விலமனின் இந்த 
்வரிகள ்வாயிலாக ஆணினம என்னும ஆதிக்க 
இனத்தின் முன்பாக ம்வக்கபபடுகின்றன. 

்காண்டைாடைபபடுவ்வாரின் ்வாழக்மக 
சாதாரண, எளிய மனிதனின் ்வாழவு வபான்று 
இயலபானதாக இருபபதிலமல. அ்வரகளது 
புற்வாழவு மிகபபகடடைாக, ஆடைமபரமிக்கதாக, 
்காண்டைாடைபபடு்வதாக, ் காண்டைாடடைமிக்கதாக 
ந ம  மு ன்  வ த ா ற ற ம 
்காளகிறது, இருபபினும, 
அ்வரகளது தனிபபடடை 
்வாழவு பல தருணஙகளில 
து ய ர மி க் க த ா க , 
அ ்வ ல ம ா ன த ா க 
உ ள ள ் த ன் ப து ம 
மறுக்கவியலாத கூறறாக 
தமிழ்சல்வனின் ‘நான் வபச 
விருமபுகிவறன்‘ என்ற நூலின் 
்வ ா யி ல ா க  ந ா ம றி ய க் 
காணலாம.

தமிழ்சல்வன் குறித்து 
தனித்த்தாரு அறிமுகம 
அ ்வ சி ய ம ற ற து .  த மி ழ 
ப ம டை ப பு த்  த ள த் தி ல 
தவி ர க் கவியல ா த் த ா ரு 

ஆளுமம அ்வர. தன் ்வாழவின் பலவ்வறு 
தருணஙகளில அ்வர ்பறற அனுப்வஙகள 
பலவ்வறு பமடைபபுகளாக உருப்பறறன. 
ராணு்வப பணியிலிருந்து திருமபிய அ்வர 
அறி்்வாளி இயக்கத்தில முக்கிய பஙகாறறினார. 
அவ்்வனுப்வம ‘இருளும ஒளியும‘ என ்வடி்வம 
்பறறது. அஞ்சல துமறயின் அனுப்வம 
‘ஜிந்தாபாத் ஜிந்தாபாத்‘ என்று பமடைபபானது. 
1984ஆம ஆண்டு அ்வரது முதல சிறுகமதத் 
்தாகுபபான ‘்்வயிவலாடு வபாய‘ ் ்வளியானது. 
தமிழ எழுத்தாளரகமள அர்வமணக்கும 
அமமபபான ‘த.மு.எ.க. சஙகத்தின் தமல்வராக, 
்சயலராக பலவ்வறு ்பாறுபபுகள அ்வமரத் 
வதடி்வந்தன. அதன் விமள்வாக அருணனுடைன் 
இமணந்து ‘த.மு.எ.க.சஙக ்வரலாறு காலத்தின் 
குரல பிறந்தது .  ்பண்ணியம சா ரந்த 
கடடுமரகளாக தமிழ இந்துவில ்்வளியான 
‘எசபபாடடு‘ ்வடி்வம ்காண்டைது. இன்மறய 
தமலமுமற இமளஞரகள ால  அதிகம 

்வ ா சி க் க ப ப ட டு 
்காண்டைாடைபபடடை ‘அரசியல 
எனக்குப பிடிக்கும‘ நூல 
அ்வ ர து  ப மடை ப பு களில 
கு றி ப பி டை ப ப டை 
வ்வண்டிய் த ான் ற ா கு ம . 
இ வ் ்வ ா ற ா ன  ப ல 
பரிமாணஙகமளக் ்காண்டை 
தமிழ்சல்வன் தன்னுமடைய 
எழுத்தில, பாரம்வயில தான் 
்வ ா சி த் து  அ றி ந் து 
்காண்டை்வறமற நூலாக்கித் 
த ந் திரு க்கி ற ா ர .  அ்வ ரது 
எழுத்தாறறலுக்கு லிவ் விலமன் 
ம ற று ம  இ க ா ன்  ் ச லி 
பகுதிகளில அடைஙகியுளள 
்சறிவு மிக்க ்வாக்கியஙகவள ்வமசி ்்வளியீடு 
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பிம்பங்களின் புறமும அ்கமும
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சான்றாகின்றன. ஒரு எளிய ்வாசகனுக்கு முதல 
்வாசிபபில பிடிபடைாத இவ்்வாக்கியஙகள 
கனமான ்சாறகளும, ஆழந்த ்பாருளும, 
ஆ ழ ம ா ன  உ ள வி ய ல  கூ று க ம ள 
உளளடைக்கியதாகவும விளஙகுகின்றன. அ்வரது 
முன்னுமரயில கண்டுளள்வாறு அம்வ 
்மாழியாக்கம ் சயயபபடடைம்வ அலல, ‘நான் 
்வாசித்த்வறமறக் ்காண்டு இபபகுதிகமள 
உரு்வாக்கித் தந்துளவளன்‘ எனக்கூறியுளளார. 
ஒரு வ்வமள ் மாழியாக்கம ் சயயபபடடிருபபின் 
இத்தமகய்தாரு சிறபபான பமடைபபு 
்வாசகனுக்கு கிடடைாமல வபாயிருக்கக்கூடிய 
சாத்தியஙகள உண்டு. இந்நூலில ஆழந்து 
வதாயந்வத அ்வர இதமன எழுதியிருக்ககூடும 
என்பதமன மன்மான்றி ்வாசிக்கும ்வாசகர 
அமன்வரும உணரமுடியும. வமமல நாடடு 
திமரபபிரபலஙகள என்றாவல ஹாலிவுடதான் 
(Hollywood) என்ற மாமய இபபமடைபபில 
உமடைத்்தறியபபடு்வமதக் காணலாம. அதமனக் 
கடைந்து சாதமன பமடைத்திடடை மா்பரும 
ஐவராபபிய ஒன்றியக் கமலஞரகள ஐ்வர இதில 
்வாசகரகளுக்கு அறிமுகமாகின்றனர. 

முதல கடடுமர திமரக் கமலஞரான லிவ் 
உலமனின் ்வாழவு குறித்துப வபசுகிறது.  
்பண்கள ்பரும புகழும, ்சல்வமும 
்காண்டை்வரகளாக இருபபினும ஆணினத்மத்ச 
சாரந்து ்வாழ வ்வண்டிய அ்வலம லிவ் உலமனின் 
சீறறமாக ்்வளிபபடு்வமதக் காணலாம. 
திருமணம ்சயது ்காளளாமல ்வாழும 
நிமலயில குழந்மத ் பற்றடுத்தல குறித்த லிவ் 
உலமனின் கருத்து கூரந்து க்வனிக்கத்தக்கது. 
அ்சசூழலில அதறகு ்பண் மடடுவம 
்பாறுபபாளியாக்கபபடுகிறாள. ் பண் மடடுவம 
சடடை விவராதமான அக்குழந்மதயின் தாயாக, 
்பாறுபபாளியாக இருந்திடை வ்வண்டியதாகிறது. 
ஆணின் பிறவசரக்மகயாக, பின்னிமணபபாக 
மடடுவம ்பண் பாரக்கபபடும நிமலயிமன 
அ்வர ்்வறுத்தார. அதுவ்வ வபால அ்வர 
மிகவும வநசித்த இஙமர ்பரக்்மமன பிரிய 
வநரந்ததும இத்தமகய ஓர உணரவின் 
்்வளிபபாடுதான். அது குறித்த அ்வரது ஆதஙகம 
சிந்தமனக்குரியது. எவ்்வா்றனில, ்பரக்்மன் 
எஙகு ்சல்வதாக இருந்தாலும முதல நாவள 

உலமன் அஙகு ்சன்று அ்வருக்க ான 
வீ ட டு ்ச சூ ழ லி ம ன  உ ரு ்வ ா க் கி 
ம்வத்திருக்கவ்வண்டும. இது எழுதபபடைாத 
விதியாக இருந்தது .  இது உலமனுக்கு 
சலிபபிமனயும, மன்சவசாரவிமனயும அளித்தது. 
எத்தமன காலம உனக்கு பணிவிமடை ்சயயும 
தாதியாகவ்வ நான் இருக்கமுடியும என்ற வகாபம 
ஒரு கடடைத்தில ்்வடித்தது. 

அவத தருணத்தில, ்பண்கள வநசத்திமன 
முக்கியமானதாகக் கருதுகிறாரகள. ்பண்கள 
வீடமடைவிடடு ்்வளிவயறினால நி்சசயமாக 
இபவபாது இருபபமதவிடை மகிழ்சசியாக, 
சுதந்திரமாக ்வாழ இயலும என்றாலும அ்வரகள 
அமத்ச ்சய்வதிலமல. தஙகளது தனிபபடடை 
மகிழ்சசிமயவிடை மறற்வறகளுக்கான அன்பும, 
காதலும முக்கிய்மனக் கருதுகிறாரகள என்ற 
்பண்மமயின் தாரமீகப ்பாறுபபுணரவிமன 
பதி்வாக்கி ்பண்மமக்கான சிறபபளிபபதுடைன், 
மிக்சசிக்கலானதாகக் கருதபபடும ்பண்களின் 
ஆழமன உணரவுகமளயும துலலியமாகக் 
கூறுகிறார லிவ் உலமன். ஐந்து குழந்மதகள, 
மூன்று திருமணஙகள என்ற நிமலயிமனக் 
கடைந்து ்வாழந்த அ்வரது ்வாழவு குறித்த 
பகுதிகள இதில வி்வரிக்கபபடுகிறது. வமமல 
நாடடு ்வாழவு தனிமனித சுதந்தரம, உரிமம, 
நாகரீகம, வமமபடடை கலவியறிவு என்ற பல 
கூறுகமளக் ் காண்டிருந்தாலும ் பண்களுக்கான 
இருபபு உலமனின் ்வாயிலாக பலத்த 
வகளவிக்குளளாபபடு்வதமன இபபகுதியில 
உணரலாம.

் ப ற வ ற ா ர க ளின்  கண் வண ாடடைம 
பிளமளகமளக் குறித்து எவ்்வாறு உளளது என 
ஓவியக் கமலஞரான இகான் ்சலீயின் 
்வாழக்மகயிமனக் கூறும பகுதியில காணலாம. 
தனது உடைன் பிறந்த்வளான ்கரடடியுடைன் 
ஆழந்த அன்பும, ்நருக்கமும ்காண்டை்வனாக 
இகான் ்சலீ ்வளரகிறான்.  அ்வனது தந்மத 
இத்தமகய நடபிமன, ்நருக்கத்திமன 
ரசிபபதிலமல. அ்வர இதறகாக அ்வமனக் 
கண்டிபபதுடைன் வ்வறிடைத்தில பளளியில 
வசரக்கிறார. ஏன் அவ்்வாறு அ்வர நடைந்து 
்காளகிறார? இதில நான் என்ன த்வறு 
்சயகிவறன் என்பது அ்வனது மனமத உறுத்தும 
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வினா்வாக அ்வமனத் ்தாடைரந்த ்வண்ணவம 
உளளது. தஙகளது பிரதியாகவ்வ தஙகளது 
குழந்மதகளும உரு்வாக வ்வண்டும என்ற 
்பறவறாரகளின் எதிரபாரபபு உல்கஙகிலும 
மாறறவியலாத, மாறா இயலபு ்காண்டைதாக 
இருபபதமன இகானின் இளமமக்கால 
நிகழவுகளின் ்வழி காணலாம. 

பளளியிலிருந்து ்்வளிவயறிய இகான் 
பின்னாடகளில ஓர உலகபபுகழ ஓவியக் 
கமலஞனாக உருப்பறு்வான் என்பது 
ஊகித்தறியவியலாததாக இருந்தது. வியன்னாவின் 
நுண்கமல அகா்தமியில தனது பதினாறா்வது 
்வயதில வசரந்த இகானுக்கு பழமமயிலும, அது 
சாரந்த மரபான வகாடபாடுகளும, அஙகு 
நிலவிய பூரஷ்்வா ்வரக்கத்தினரின் ஆதிக்கமும 
விமரவில சலிபபிமன அளித்தன. அத்தருணத்தில 
அ்வனுக்கு ் பரும ஓவியக்கமலஞரான கஸ்டைவ் 
கிளிமடடின் அறிமுகம கிமடைத்தது. பிராயடின் 
முன்ம்வபபுகள கஸ்டைவின் ஓவியஙகளுக்கு 
புதிய்தாரு பரிமாணத்மத அளித்தன. இகானின் 
சில ஓவியஙகமளப பாரத்த கஸ்டைவ் அ்வனிடைம 
மமறந்திருந்த திறமமயிமன உணரந்து 
்காண்டைார. அ்வரளித்த ஊக்கம இகானிடைம 
்பரும மாறறத்திமனயும, தாக்கத்திமனயும 
உண்டைாக்கியது.

 இபபகுதியில நூலாசிரியர தமிழ்சல்வன் 
நவீன ஓவியக்கமலயின் ்வடி்வஙகள குறித்து 
வபசுகிறார. ஓவியக்கமலயியல ஆர்வலரகளுக்கும, 
்வாசகரகளுக்கும இபபகுதி மிக்க தரவுகள 
நிரமபியதாகக் காடசியளிக்கிறது. தனது 
ஆமடையறற பமடைபபுகளுக்கு மாடைலாக இருந்த 
்வாலியுடைன் வசரந்து ்வாழும அ்வருக்கு 
்வழமமயான சமுதாயம தனது முகத்மதக் 
காடடியது. விமள்வாக சிமற ்வாசமும, மன 
உமள்சசலும அ்வருக்குப ்்வகுமதியாகக் 
கிமடைத்தன. அ்வரது ஓவியபபமடைபபுகள ஊர 
மக்களால அழிக்கபபடடைன. சிமறயிலிருந்த 
தருணத்தில அ்வர கூறிய ்வாசகஙகள ‘நான் 
தண்டிக்கபபடைவிலமல, மாறாக புனிதமாகிக் 
்காண்டிருக்கிவறன்‘, (I’m not pinished. I’m 
purified).

தன் சுயரூப ஓவியஙகளின் ்வழியாகவ்வ 
இவ்வுலகத்மதயும, பிரபஞ்சத்மதயும காணவும, 
காடடைவும முயன்றார இகான் ் சலீ. ஒவ்்்வாரு 
கமலஞனும மனவந ாயக்கூறுகளுடைவன 
்வாழகிறான். ் ரடமடைத் தன்மமயுடைன் இயஙகும 
இ்சசமூக மனமதக் கிழித்துக் காடடி, தாவன 
சமூகமும, சமூகவம தானுமாகி எலலா 
குணாதியசஙகளுக்குளளும கூடுவிடடுக் 
கூடுபாயகிற்வனாக -  துக்கஙகமளயும , 
உமள்சசலகமளயும தாவன அனுபவிபப்வனாகவும 
இருபபதால மனவநாயாளி வபால ஆக 
வநரிடுகிறது. இவ்்வாறு ஒரு கமலஞனின் 
ஆழமன உணரவிமன தன் ்சாறகளால 
பதி்வாக்குகிறார இகான் ்சலீ. ்வாழவிமன 
ஓவியக்கமலக்கு அரபபணித்த அ்வர 1918இல 
தன் ்வாழநாளின் இறுதிக்கடடைத்தில வியன்னா 
கமலக்குழுமத்தின் தமல்வராகத் ்தரிவு 
்சயயபபடடைார. கவிமதகளால, பாடைலகளால 
புரடசியிமன ஏறபடுத்தவியலும என்பது 
நாமறிந்தது. மறறு்மாரு அடிபபமடைக் 
கமலயான ஓவியஙகளாலும விழிபபுணரவிமன, 
மாறறத்திமன மக்களிமடைவய உரு்வாக்கிடை 
இயலும என்பதமன ஃபிமரவடைா காவலாவின் 
கமலந்த கனவும கமலயாத காதலும பகுதி 
நமக்கு உணரத்துகிறது. ்மக்சிவகா நாடடின் 
ஓவியக்கமல வமமதயான ஃபிமரவடைா காவலா 
தனது துயர ததுமபிய ஓவியபபமடைபபுகளால 
் ம க் சி வ க ா வி ன்  ் ச ல ல ம க ள ா க க் 
் க ாண்டைாடைபபடடை்வர .  சு்வ வ ர ாவிய 
ம று ம ல ர ்ச சி க்  க ா ல  ந ா ய க ன ா க க் 
்காண்டைாடைபபடடை ரிவ்வராவின் அறிமுகம 
காவலாவிறகு ஏறபடடைது. அது அ்வரது 
்வாழவிமன மாறறியமமத்தது. ்பண்கமளக் 
குறித்த ரிவ்வராவின் கருத்துகள கமல உலகில 
பிரசித்தி ் பறறம்வயாக இருந்தன. அ்வர மனம 
திறந்து காவலாம்வப பாராடடி ஊக்கமளித்தார. 

காவலா. பிறந்த நாடடின் மீது ்காண்டை 
பறறினால தான் பிறந்த ஆண்டிமனவய 
புரடசியினால மாறறம ஏறபடடு வதரதல நடைந்த 
ஆண்டைான 1910 எனக் கூறிக்்காண்டைார. (அ்வர 
பிறந்த ஆண்டை 1907). காவலாவும தனது சுயரூப 
(Portrait) பமடைபபுகளின் ்வழி புகழமடைந்தார. 
பிமரவடைாவுடைனான தனது வநசம முறி்வமடைந்த 
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நிமலயில கமயூனிஸ்ட கடசிப பணியில 
ஈடுபடடைார. அ்வர எபவபாதும அரி்வாள 
சுத்தியல ்பாறிக்கபபடடை ஒரு துண்டிமன 
வபாரத்திக் ்காண்டிருந்தது காண்வபாமர 
அதிர்ச ் சயததாயிருந்தது என்று தமிழ்சல்வன் 
எழுதுகிறார. ஒபபமனயறறு ஒளிரந்த்வள பகுதி 
ஸ்வீடைனின் நடசத்திரமான இஙக்ரிட ் பரக்்மன் 
குறித்த கடடுமர. நூலின் மிக நீண்டை பகுதியான 
இது சறவறறக்குமறய 1 1 0  பக்கஙகள 
்காண்டைதாகிறது. திமரயுலகு சமரசம என்னும 
சாராமசத்திமன அடித்தளமாகக் ்காண்டைது. 
ஆண் நடிகரகளுக்வக இதுதான் நிமல்யனில 
ஒரு ் பண் தனக்கான இடைத்திமன அமடை்வதும, 
அதமன உறுதி ் சயது ் காள்வதறகான படிகள 
எத்தமகயதாக இருந்திடும என ஒரு ்வாசகன் 
எளிதில ஊகித்தறியலாம. ஹாலிவுடடின் முதல 
விதிவய ஒபபந்தமாகும எந்த நடிகரும ஏழாண்டு 
காலம அந்த நிறு்வனம தயாரிக்கும படைஙகளில 
அளிக்கபபடும கதாபாத்திரத்தில மடடுவம 
நடிக்க வ்வண்டும. வ்வறு நிறு்வனஙகளின் 
படைஙகளில நடிக்கக்கூடைாது என்பதாக இருந்தது.  
இவ்்வாறான தமடைக்கறகமளக் கடைந்து எந்த 
படைநிறு்வனத்திறகாகவும தனது தனிபபடடை 
சுதந்தரம, தன்னியலபிமன தளரத்திக் ்காளள 
மறுத்து அதமனத் தகரத்து ்்வறறி ்காண்டை 
்பண் கமலஞர இஙக்ரிட ்பரக்்மன். 

மிக்க பிரபலமான நா்வலான வஜான் ஆப 
ஆரக் கமதயில நடித்திடை ஒபபந்தமானார 
்பரக்்மன். ்வாஷிஙடைன் நகரில முதல 
காடசிக்கான ்தாடைக்க விழா நடைந்தது. அதில 
ப ங வ க ற க  ந க ரிமன  ்வ ந் த மடை ந் த ா ர 
நாடைகத்திறகான அமனத்து சீடடுகளும 
வி ற ப ம ன ய ா யி ரு ந் த  நி ம ல யி ல 
கறுபபினத்த்வருக்கான அனுமதி மறுக்கபபடடைமத 
அறிந்தார. இத்தமகய பாகுபாடடிமனயும, 
அநீதிமயயும கண்டை அ்வர நாடைகத்தில நடிக்க 
மறுத்ததுடைன் ்சயதியாளரகளிடைமும இபபடி 
ஒரு அநாகரீகமான ் சயல நடைந்திருந்தது குறித்து 
முன்னவர அறிந்திருந்தால இமமண்ணில நான் 
கால பதித்திருக்கமாடவடைன் என்று ்பாஙகி 
்்வடித்தார. இருபபினும அவ்வுரிமம கறுபபின 
மக்களுக்கு கிமடைக்க வமலும ஏழு ஆண்டுகள 
ஆனது. ்பரக்்மனின் சமூக அக்கமற, 

அமன்வருக்குமான சம உரிமமயிமன உறுதி 
்சயதல குறித்த உளளக்கிடைக்மகயிமன இது 
்வாஷிஙடைன் நகர மக்களுக்கு மடடுமலலாது 
உலக மக்களுக்கும எடுத்துக்காடடியது.    

முமமுமற ஆஸ்கார விருதுகமளப ்பறற 
அ்வரது குழந்மதப பரு்வம, இளமமக்கால 
அனுப்வஙகள, திமரயுலக சாதமனக்ளன 
இபபகுதி விரிந்து ்சலகிறது. எரனஸ்ட 
்ஹமிஙவ்வமய்ச சந்தித்தல, அ்வருடைனான 
வி்வாதஙகள அ்வருமடைய புகழ ் பறற நா்வலான 
FOR WHOM THE BELL TONGS படைத்மதப 
பறறிய குறிபபுகள என மிக்க சு்வாரசியத்திமன 
அளிபபதாக இக்கடடுமர உளளது. நடிபபிமன 
தனது ்வாழவில எதமனயுமவிடை அ்வர வமலாகக் 
கருதினார. வமமடை நடிபபு முடிவிறகு ்வரக்கூடும. 
அ ்சசூழலிலும  என்ன ால  நடி பபிமன 
துறக்கவியலாது. ்தருக்களில வ்வடைமிடடு்ச 
்சலலும ஒரு சூனியக்கிழவி வபான்றா்வது 
நடித்துக் ்காண்டு  என் பாமதயில நான் 
்தாடைரந்து ்சன்று ்காண்டிருபவபன் என்ற 
அ்வ ர து  ்வ ா க் கி ய ங களுடைன்  அ்வ ர து 
கடடுமரபபகுதி நிமற்வாகிறது. கூடுதலாக, 
தனி்யாரு ்பண்ணின் இளமமக்கால 
நிகழவுகள, நடபுகள, காதல உறவுகள பலவ்வறு 
்வாழவு நிமலகமள இபபகுதி முழு்வதுமாக 
வி்வரிக்கிறது. 

இக்கடடுமர நமபிக்மகயும, விடைாமுயறசியும 
எத்தமகய்தாரு ்்வறறியிமனயும, புகமழயும 
அடைக்கிய ் ்வகுமதியிமன அளிக்கும என்பதமன 
்தளிவுற ்வாசகரகளுக்கு காடடுகிறது. திறமம, 
நமபிக்மக, விடைாமுயறசி, அரபபணிபபு 
உளளிடடை கூறுகள ஆண், ்பண் வபதமின்றி 
மனித இனத்திறகுரிய கூறுகளாகின்றன. இம்வ 
அளிக்கும  உன்னதம ான  இருபபிமன 
்பரக்்மனின் ்வாழக்மக உணரத்துகிறது. 
் சறிவும ,  த ரவுகளுமிக்க இந்நூலிமன 
தமிழ்சல்வனின் பமடைபபாக ்வமசி பதிபபகம 
்்வளியிடடுளளது. ்வாழவில ஏவதனும ஒரு 
துமறயில சாதித்திடை விமழயும ்பண்களுக்கு  
உத்வ்வகத்திமன ஊடடு்வதுடைன் அ்வரகளுக்கு 
சிறந்த ்வழித்துமணயாகவும இந்நூல விளஙகும 
என்பதும உறுதி.
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இந்தியத்்தாழிலாளர -வி்வசாயி’ இதமழயும, 
தமிழில ‘்தாழிலாளி’ இதமழயும (01.05.1923) 
்்வளியிடடைார. மக்களிமடைவய மண்டிக்கிடைக்கும 
அ்வநமபிக்மககள, மூடைநமபிக்மககள, சாதி, 
மதவபதஙகள, ்பாருளாதார ஏறறத்தாழவுகள, 
இ்வறறிலிருந்து முறறிலும நீஙகி, நம சமூகம 
ஒரு புது உலமகபபமடைத்து விஞ்ஞான 
மனபபான்மமயுடைன் கூடிய ,எலவலாருக்கும 
வ ்வ ண் டி ய  ச ம த் து ்வ  ்வ ா ழ ம ்வ ப 
பின்ப ற ற வ்வண்டும  என்பது  அ்வ ரது 
உடகிடைக்மக, அறிவியல ்தாழிலநுடபமும, 
தக்வல வபாக்கு்வரத்தும ்வளரந்திராத 
அக்காலத்திவலவய பகுத்தறிவு, உடைலியல, 
்வானவியல, நிலவியல, உலகசமாதானம குறித்து 
புதுஉலக இதழில எழுதபபடடிருக்கிறது. 
சி ங க ா ர வ ்வல ர  கூறுமவ ப ாது ,  ந மது 
சமூக்வாழக்மக உயரவ்வண்டுமானால , 
் ம ய ஞ ா ன மு ம ற  இ ன் ன ் த ன் று 
் த ரி ந் து ் க ா ளளல  அ்வசி ய ம ா கு ம . 
்மயஞானமுமறமயப ்பருமபான்மம 
ம க் களு க் கு த்  ் த ரி வி க் க ா ம ம ய ா ல , 

அ ர சி ய ல து ம ற யி லு ம , 
ச மூ க த் து ம ற யி லு ம , 
தினசரிபபழக்க ஒழுக்கஙகளிலும, 
அறிவுமடையாரும தஙகள 
ப கு த் த றி ம ்வ 
உ ப வ ய ா க ப ப டு த் த ா ம ல , 
மூடைபபழக்க்வழக்கஙகளுக்கும, 
மூ டை எ ண் ண ங க ளு க் கு ம 
ஆளாகின்றனர . இவ்விதழ 
பறறிய கருத்தாக பாரதிதாசன் 
கூறும வ ப ா து ,  இது  ஒ ரு 
விஞ்ஞான இதழ என்கிறார.

இடேசுவெருமான்

இ வ ய சு ம ்வ க்  கு றி த் து 
சிஙகாரவ்வலர குடியரசு இதழில 

சிங்காரபவலரும் ோரதிதாசனும்

்பாதுவுமடைமம இயக்கமுன்வனாடியான 
சிந்தமன்சசிறபி ம .  சிஙகாரவ்வலரின் 
்பாதுவுமடைமம்ச சிந்தமனகள, புரடசிக்கவிஞர 
பாரதிதாசன் கவிமதகளில எவ்்வா்றலலாம 
்்வளிபபடடுளளன என்பமத ஆயந்து 
விளக்கு்வவத இந்நூல. இந்நூலுக்குஅணிந்துமர 
்வழஙகியுளள வபராசிரியர. நாகநாதன் 
கூறுமவபாது, இன்மறய கால்சசூழலில, திராவிடை 
இயக்கக் கருத்துக்களும, ்பாதுவுமடைமமக் 
கருத்துக்களும மகவகாரத்துப பயணம 
வமற்காளளவ்வண்டும என்கிறார. 

இந்நூலுக்கு மதிபபுமர ்வழஙகியுளள 
வபராசிரியர வீ. அரசு கூறுமவபாது, இடைதுசாரி 
இயக்கமும, சுயமரியாமத இயக்கமும 
ஒவரகண்வணாடடைத்தில ் சயலபடடை இருவ்வறு 
அமமபபுக்கள என்பமத இவ்விரு்வரது 
கருத்துக்கமள ஒபபிடடுக் காடடியதன் மூலம 
நூலாசிரியர ்சழுமம வசரத்திருக்கிறார 
என்கிறார. இந்நூலில, சிஙகாரவ்வலர மறறும 
பாரதிதாசனால பதிவனாறு தமலபபுக்களின்கீழ 
கூ ற ப ப ட டு ள ள  க ரு த் து க் க ள 
் த ா கு க் க ப ப ட டு ள ள து . 
அ ்வ ற றி ல  ,  ஒ வ் ் ்வ ா ரு 
த ம ல ப பி ன்  கீ ழு ம 
ப தி வு ் ச ய ய ப ப ட டு ள ள 
கருத்துக்கள சில்வறமற மடடும 
சு ரு க் க ம  க ரு தி 
சுடடிக்காடடைபபடடுளளது .

புதுஉல்கம்

ம. சிஙகாரவ்வலர 01.05.1935 
அன்று, தனது எழுபத்மதந்தாம 
்வ ய தி ல  ் ச ா ந் த ம ா க த் 
் த ா டை ங கி ய  இ த ழ த ா ன் 
‘புதுஉலகம ‘. இதறகுமுன்பாக, 
ஆ ங கி ல த் தி ல ’ 

நிகழ் அய்ககண்

நூல் அறிமு்கம்

பாரதி புத்தகாலயம,  
பக்:160 - விமல: 160/- 
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(07.05.1923) எழுதியுளள கடடுமரயில, 
மாந்தவநயத்தின் சிகரமதான் ் பாதுவுமடைமமயர. 
்பாதுவுமடைமமக் ்காளமக அறிவியல 
்தாழிலநுடபம ்வளரந்தகாலத்தில வதான்றியது 
. அ த ன ா ல  மனி த சமூ த ா ய த் தி ற க ா ன 
மாந்தவநயத்மத அதுஅறிவியல அடிபபமடையில 
விளக்கியது. அறிவியல்வளராத, அலலது 
அறிவியல இன்ன்தன்று ் தரியாதகாலத்திலும 
மாந்தவநயம சிலரிடைம ்்வளிபபடடைது 
என்கிறார. சிஙகாரவ்வலரின் இக்கடடுமர 
குடியரசு இதழின் ்தாடைர்வாசகரான 
பாரதிதாசனுக்கும பாதிபமப ஏறபடுத்துகிறது. 
அ்வரும இவயசுநாதர பறறி தனது கவிமதகள 
்வழியாககூறுமவபாது, ்காடுமமக்கமள 
நன்மக்களாக ஆக்க்வந்த்வர என்றும , எலலா 
ம க் க ம ள யு ம  ச ம ம  எ ன் று ம , 
அப்பருமான்வகாயிமல அன்புவதயும இலலம 
எனவும கூறுகிறார

குவவடோ பூ்கம்ெம்

ஆபகானிஸ்தானுக்கும, பலு்சசிஸ்தானுக்கும 
இமடைவயயுளள கு்்வடடைா எனும ஊரில 
31.05.1935 அதிகாமல 04.30 மணிக்கு பூகமபம 
ஏறபடடு இருபதாயிரத்திறகு வமறபடடை மக்கள 
இறந்திருக்கின்றனர   இபபூகமபம குறித்து 
பு து உ ல க  இ த ழி ல  சி ங க ா ர வ ்வ ல ர 
எழுதியகடடுமரயில கூறுமவபாது, மக்களுக்கும 
மக்களால உண்டைாக்கபபடடை ் பாருளகளுக்கும, 
மக்களுக்குத் தாழ்வான உயிரகளுக்கும நடைந்த 
நாசத்மதக் கருதுகிவறாவம ஒழிய, பிரபஞ்சத்தில 
இத்தியாதி நிகழவுகமளக் குறித்து, இம்வகளின் 
காரண - காரியஙகமள்ச சிந்திபபதிலமல. 
விஞ்ஞானிகளதான் இவ்வித நிகழ்சசிகள 
குறித்து சிந்தித்து ்வருகின்றனர என்கிறார. 
கு்்வடடைாபூகமபம குறித்து பாரதிதாசனும 
‘கு்்வடடைாவில கூடடைக் ்காமல‘ எனும 
தமலபபில ஒருகவிமத எழுதியுளளார . 
அ க் க வி ம த ய ா ன து  இ ய ற ம க யி ன் 
வபராறறமலயும, நமது வபாதாமமமயயும 
்்வளிபபடுத்து்வது மடடுமின்றி, பூகமபம 
ஏறபடைவிருபபத்மத , இயறமக நமக்கு 
முன்னறிவிபபு ்சய்வதிலமல. இயறமக தனது 
சுண்டுவிரமல அமசத்தால, இந்தபபூமிவய 
துண்டுபடும என்கிறார.

தமிழ்க்கல்வியும் இந்திஎதிர்ப்பும்

அமனத்துக் கலவிமயயும தாய்மாழியிவலவய 
கறபிக்கவ்வண்டும என்பதில சிஙகாரவ்வலர 
உறுதியாக இருந்த்வர. அதறகாக எழுதியும, 
வ ப சி யு ம ்வ ந் த ்வ ர .  த மி ழ ந ா ட டு 
சமதரம்வாதிகளாகிய நாஙகள எஙகள 
தமிழநாடடில தமிழபாம்ஷயில இன்றி, 
மறறஎந்த அந்நியபாம்ஷமயயும, எஙகளநாடடு 
அரசியமல ஏறகமாடவடைாம என்கிறார. 
பாரதிதாசனும, உலகத்தில வதான்றியமுதல 
ஆ தி ம னி த ர  த மி ழ ர எ ன் று ம , 
அ்வரவபசிய்மாழிவய தமிழஎன்றும , 
எலலா்மாழிகளுக்கும மூலம தமிவழஎன்றும, 
அதுவ்வ உலக்மாழி என்றும கூறுகிறார. 
அதுமடடுமலலாது, பண்மடையமன்னரகள 
சஙகத்மத ஏறபடுத்தி அந்நாளிவலவய தமிமழ 
்வளரத்துளளனர என்கிறார.

உல்க சமாதாைம்

உலகில ஒருநூறறாண்டில இருவபாரகள 
நடைந்துளளன .  மனிதகுல ்வரலாறறில 
எந்தக்காலத்திலும நிகழாத எண்ணறற 
உயிரிழபபும, அள்வறற ்பாருடவசதமும 
இ்வறறினால மடடுவம நிகழந்துளளன . 
இ து ப ற றி  சி ங க ா ர வ ்வ ல ர  த ன து 
கடடுமரயின்்வாயிலாகக்கூறும வபாது , 
மதஙகளாலும தத்து்வஞானஙகளாலும 
உலகபவபார நிகழாமல இருக்காது. ஆயுத 
அபிவிருத்தியாலும உலக்சசண்மடை நிலலாது. 
யு த் த ங களு க் கு ம ,  க ல க ங களு க் கு ம , 
சண்மடை களு க் கு ம ,  வ ப ா ரு க் கு ம ா ன 
ம ன ப ப ா ன் ம ம ம ய த்  த னி யு மடைம ம 
்வளரத்து்வருகிறது எனவும, தனியுமடைமமயின் 
்காடூரஙகமளப பறறி வமலும கூறுமவபாது, 
பிறநாடுகளின் இயறமக ்வளஙகமள்ச 
சு ர ண் டு ்வ த ற கு ம ,  த ம ந ா டு க ளி ன் 
உறபத்திப்பாருடகமளப பிறநாடுகளில 
சந்மதபபடுத்து்வதறகும ,நிதிமூலதனத்மத 
பி ற ந ா டு களில  குவி த்து  அ தன்்வழி ்ச 
சுரண்டு்வதறகும முதலில வநசக்கரம நீடடும. 
தமடைஏறபடின் வபார்தாடுக்கும . இதுவ்வ 
தனி யு மடைம ம  மு த ல ா ளி த் து ்வ த் தி ன் 
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தனி்வழியாகும .அதா்வது, ஒன்று சுரண்டும்வழி, 
மற்றான்று ்காளமளயடிக்கும ்வழியாகும 
என்கிறார. சிஙகாரவ்வலரின் இந்த எழுத்துக்கள 
பாரதிதாசனிடைமும ்்வளிபபடு்வமதக் 
காணமுடிகிறது. அதா்வது,

புதியவதார உலகம ்சயவ்வாம - ்கடடை
வபாரிடும உலகத்மத வ்வவராடு சாயபவபாம

்பாதுஉமடைமமக் ் காளமக திமச்யடடும 
வசரபவபாம- என்கிறார.

அறிவிேல் டநா்ககு

தமிழகத்தில அறிவியல சிந்தமனகமளயும, 
அறிவியல மனபபான்மமமயயும பரபப 
்பருமுயறசிஎடுத்த்வரகளில முதல முன்வனாடி 
சிஙகாரவ்வலவர ஆ்வார. அதுபறறி கூறுமவபாது, 
நமமக்கள சமய இலக்கியஙகளில காடடுகின்ற 
ஆர்வத்மத ஈடுபாடமடை விஞ்ஞான நூலகளில 
காடடைாததால, அ்வரகள புதுமமமய ஏறகத் 
தயஙகுகிறாரகள .  இந்தத் தயக்கத்மத 
இயலாமமமய வபாக்க வ்வண்டு்மன்றால, 
நிலநூல, உயிரநூல, ்வானநூல, வபான்ற்வறறின் 
சிந்தமனகமளப பரபபி, சாதிபபக்தி, மதபபக்தி, 
வபான்ற்வறமற நீக்கவ்வண்டும. மூடைபபக்தியும, 
சாதிபபக்தியும இருபபதறகு - நிமலபபதறகு 
மதபபக்திவய முக்கியகாரணமாகும என்கிறார. 
இ்வமரபபறறி வபரறிஞர அண்ணா கூறுமவபாது, 
இந்தியாவிவலவய விஞ்ஞான அறிவுக்கமல 
சமபந்தமாகவும, ் பாதுஉடைமம சமபந்தமாகவும 
அதிகமபடித்து புரிந்து்காண்டு, அந்த 
அறிம்வக்்காண்டு மறற்வரகளுக்கும அம்வ 
புரியுமபடியாக்ச ்சயத ்பருமமக்குரிய 
இடைத்தில முன்்வரிமசயில, முதலிடைம அ்வருக்வக 
அளித்தாக வ்வண்டும என்கிறார. பாரதிதாசனின் 
கவிமதகமள இ்சசமயத்தில இதவனாடு ஒபபீடு 
்சயதுபாரக்கும வபாது,

மதஓடைத்திவலறியமாந்தவர - பலி
பீடைத்தில சாயந்தீவர !
மூடைத்தனத்மத முடிக்கும மதத்மதநிர
மூலபபடுத்தக் மகஓஙகுவீர -பலி
பீடைத்மத விடடினி நீஙகுவீர - ்சல்வ
நாடுநமக்்கன்று ்வாஙகுவீர என்கிறார .
கடைவுளமறுபபு

சிஙகாரவ்வலர எபபடி ்பாதுஉமடைமம 
இயக்கத்தின் முன்வனாடிவயா, அபபடிவய 
கடைவுள மறுபபின், நாத்திகக் ்காளமகயின் 
முன்வனாடியும ஆ்வார. கடைவுளமறுபமப 
,நாத்திகக் ்காளமகமய வமமலநாடடு 
விஞ்ஞானக் ்காளமககளிலிருந்தும, மாரக்சிய 
தளத்திலிருந்து விளக்கியும - விமரசனம 
்சயதுமஎழுதி்வந்த்வரஆ்வார. அ்வறறில, நம 
சமுத ாயத்தில  கடைவுள எனுஙகருத்து 
எபபடித்வதான்றியது குறித்தும, கடைவுளால 
உலகம உரு்வாக்கபபடைவிலமல என்பது 
குறித்தும, அறிவியல ஆதாரஙகளுடைன் 
அ்வரஆணித்தரமாக விளக்கியுளளார . 
அவதவபால, மதத்மதபபறறிக் கூறுமவபாது,  
மதஙகளால மாண்டை உயிரகமளயும அழிந்த 
நாடுகமளயுமதான் காடடைமுடியும. அதா்வது, 
்வமதபடவடைார ரத்தவம, ஆலயஙகளின் 
அஸ்தி்வாரம என்றபழ்மாழி உண்டு ; 
இமதத்தான் கடைவுள நன்மம்யன்று ஆஸ்திகர 
கூறலாம. மதஙகளால வநரந்த ்காடுமமகள, 
்காமலகள, நாசஙகள யாவும, இடி; மின்னல, 
புயல பஞ்சஙகளால வநரிடைவிலமல்யன்றால, 
கடைவுள ்பயரால வநரந்த ்காடுமமகமள 
மறபப்தபபடி? என்கிறார. பாரதிதாசனும 
இவதகருத்திமன எதி்ராலிக்கும விதமாக 
கவிமதகளின்மூலம ்்வளிபபடுத்துகிறார. 
அ த ா ்வ து ,  ம த த் ம த  வ ்வ வ ர ா டு 
ஒ ழி க் க வ ்வ ண் டு ் ம ன் ற ா ல , 
குழ ந்மத ப பரு்வத்திவலவய  ந ா த் தி க க் 
்காளமகமய ஊடடியாக வ்வண்டும என்கிறார.

தாழ்ததப்ெடடோர் டமம்ொடு

நமதுநாடடில மூன்று முதன்மமயான 
தீமமகள பரவியுளளமதக் காணலாம. 
இமமூன்று தீமமகளும இந்தியவதசம 
முழுமமயும குடி்காண்டிருக்கின்றன . 
அம்வகள மதவபதம, சாதிவபதம, ் பாருளாதார 
வபதமாகும. இந்திய வதசத்திலமாத்திரம 
இமமூன்றும நிமல்பறறுளளன. ஆதலின் 
இந்தியத்வதசத்தில ்பாருளாதார வபதத்மத 
ம ா த் தி ர ம  வ ப ா க் கு ்வ து  வ ப ா த ா து . 
இந்தியவதசத்தில ்பாருளாதார வித்தியாசம 
ஒழி்வவதாடு சாதிமத வித்தியாசஙகளும 
ஒழியவ்வண்டியது மிக அ்வசியமாகும 
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என்கிறாரசிஙகாரவ்வலர . வமறகாணும 
குறிபபிறகு ஏறறாற வபான்று பாரதிதாசனும 
தீண்டைாமமயின் இழிம்வ, ஆபத்மத சரியாக்ச 
சுடடிக்காடடு்வதுடைன், அதமன வ்வவராடு 
ஒழிபபதறகு என்ன்வழி என்பமதயும 
கவிமதகளின்்வழி அறிவிக்கிறார. 

தீண்டைாமம என்னு்மாருவபய - இந்தக்
வதசத்தினில மாத்திரவம திரியக்கண்வடைாம -எனில 
ஈண்டு பிறநாடடில இருபவபார -்சவிக்
வகறியதும இ்ச்சயமல காறியுமிழ்வார...
வெண் முன்டைற்றம்

சி ங க ா ர வ ்வ ல ர  ் ப ண் உ ரி ம ம , 
்பண்முன்வனறறம குறித்து ஆழந்து சிந்தித்த்வர. 
நம சமுதாய மூடைபபழக்க்வழக்கத்தாலும, 
ஆண்ஆதிக்கத்தாலும, ்பண்கலவிக்கு ஆபத்து 
ஏறபடடுளளது எனவும ்பண்மக்கள 
எலலாநிமலகளிலும முன்வனற வ்வண்டுமானால, 
ச ம த்து்வம ா க  ்வ ாழவ்வண்டுமானால , 
அ்வரகளுக்கு எலலாநிமலகளிலும கலவிமயப 
பாய்சசிடைவ்வண்டும என்கிறார. கலவியின் 
அ்வசியத்மத பாரதிதாசனுமகூடை கீழகண்டை்வாறு 
்வலியுறுத்திக்கூறுகிறார.

கறக எ்வரும எக்குமற வநரினும
நிறகாது கறக ; நிமற்வாழ ்்வன்பது
கறகும விழுக்காடு காணும ்பண்கள
கறக ஆடை்வ கறக; கலலார

முதியராயினும முயலக கலவியில

வதாழிலாளர் நலன்

சிஙகாரவ்வலரின் ்பாதுபபணிகளில 
்தாழிறசஙகபபணி முக்கியமானது .இ்வர 
்தாழிலாளரகளுக்கு அரசியல பாரம்வமயயும, 
்வ ர க் க உண ரம்வ யு ம  ஊடடு ப்வ ர ா க 
விளஙகினார. ்தாழிறசஙகதமல்வரகளுக்கு 
்வரக்கவநாக்கம ் காண்டை அரசியலபாரம்வயின் 
அ்வசியத்மத உணரந்து, ‘வலபர்கஜட 
ஆ பஹிந்துஸ் த ா ன்  ‘ எனும  ஆஙகில 
மாதஇதமழயும, தமிழில ‘்தாழிலாளி ‘ எனும 
ம ா த இ த ம ழ யு ம  1 9 2 3  வ ம ம ா த ம 
் க ா ண் டு ்வ ந் த ்வ ர .  இ ்வ ர 
்தாழிலாளரகமளபபறறிக் கூறுமவபாது 

நிலத்தில இருந்து கிமடைக்கும்நலலும, 
சு ர ங க த் தி ல இ ரு ந் து  எ டு க் க ப ப டு ம 
உவலாக்வரக்கஙகளும ்தாழிலாளமரப 
் ப ாறு த் த்வம ர வ ய !  ர யி வ்வ க் களும , 
நீ ர ா வி க் க ப ப ல களும ,  ் த ாழில ா ள ர 
முயறசியிவலவய ஓடுகின்றன. உலகத்தில 
உறபத்தியாகும எலலாப்பாருடகளும 
்தாழிலாளரகமளவய ்பாறுத்திருக்கின்றன  
என்கிறார. பாரதிதாசனும சிஙகாரவ்வலரின் 
கருத்மத்யாடடிவய தனதுகவிமதகளில 
கூறியுளளார. அதா்வது, நீர, நிலம, காறறு்்வளி, 
ஆகியன நிமலபபதறகு இஙகு அ்வறறிறகு 
ஆதாரப்பாருள தந்தம்வ ்தாழிலாளரகளின் 
உமழக்கும கரஙகவள என்கிறார.

வொதுஉேனமச் சிந்தனை்கள்

சிஙகாரவ்வலர இந்தியாவின் ்பாதுஉடைமம 
இயக்கத்தின் முன்வனாடி. இந்தியாவில 
்பாதுஉமடைமம இயக்கம அமமபபுமுமறயில 
வ த ா ற று வி ப ப த ற கு  மு ன் ன வ ர , 
அ்வரஅ்சசிந்தமனகமளக் குறித்து எழுதியும 
வபசியும ்வந்தார.

ம த மூ டை ந ம பி க் ம க க ம ள யு ம , 
மறறசடைஙகுகமளயும ஒழிக்க மாரக்சியவம 
ஏறறது. காரணம மாரக்சியம பகுத்தறிம்வ 
விஞ்ஞான அடிபபமடையில விளக்கு்வதுதான் 
இயஙகியல தத்து்வஞானம என்பர. இதுஉலகு, 
உயிர ,  பிரபஞ்சம ,  மனிதத்வதாறறம , 
ஆகிய்வறமற விஞ்ஞான அடிபபமடையில 
விரித்துக்காடடு்வது, இதமனக் கறறால எலலா 
மூடைநமபிக்மகயும கடைவுள நமபிக்மகயும 
சு்வடுஇலலாமல பறந்துவிடும என்கிறார. 
இவதவபான்று, பாரதிதாசனும தனது கவிமதயில

சாதிமதவபதஙகள மூடை்வழக்கஙகள
தாஙகி நமடை்பறறு ்வருமசண்மடை உலகிதமன
உமதஎனில துருமபுவபால அலக்கழிபவபாம; பின்னர

ஒழித்திடுவ்வாம ; புதியவதார உலகம 
்சயவ்வாம.
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விருப்பத்தின் கிரீடங்ளை
வீசியெறிந்துவிட்டு
நிர்பந்்தங்ள் வைரத்்த தீயிலிறஙகி
உன் ்தளைக்குள்
நவயறகாரு சூரிெளையும்
என் இ்தெத்தில் 
இன்யைகாரு ேட்்சத்திரத்ள்தயும்
வகாழக்ள்த்துளணயெை சுமந்து
வகாழந்து ய்காண்டிருக்கும் ேகாம் ்தகான்...
முன்ய்பகாரு ்காைத்தில்
இெைகாளமயின் ்சதுக்்த்தில்
 பூக்்ள் மண்டிக்கிடந்்த

1

்கவிலத

அமிலங்களுக்கடியில் 
அ்கப்பட்ட நிலம்

ேமது ேந்்தவைத்ள்த
்பகாழயவளி்ளில் புள்தத்ந்தகாம்...
விருப்பமிருந்தும் வழி்ள்
அளட்பட்டுக் கிடந்்த்தகால்
சூடிக்ய்காண்டகாட நவண்டிெ
 ேம் ந்தகாட்டத்துப பூக்்ளை
இறுதி ஊரவைத்திற்கு ய்தளித்துவிட்டு...
இன்று குழந்ள்த்ள் வடிவத்தில்
்பறந்துவரும்
ேம் வீட்டுப ்பட்டகாம்பூச்சியின் சிறகு்ளில்
்பளழெ ந்தகாட்டத்தின்
ம்ரந்்தங்ளை வருடிப்பகாரக்கிநறகாம்...
நிளைவு்ள் கிைறும்ந்பகாய்தல்ைகாம்
மைசுக்குள் ்பகாடம் ய்சயெப்பட்ட
மரித்்த ேம் ்கா்தல் பிநர்தங்ளை
ந்தகாண்டியெடுத்து உயிரபபித்துப ்பகாரத்து
ந்தகாற்றுபந்பகாகிநறகாம்...
ய்காதிக்கும் அமிைங்ளுக்்டியில்
அ்ப்பட்டுக்ய்காண்ட ேம் நிைத்ள்தபந்பகாை
்பறிய்காடுத்துவிட்ட
்தங்ள் நேசிபபின் நிைங்ளை
நிளைத்்த்படி ேம்ளமபந்பகாைநவ
நிரகாள்ச்ளுடன் புழுஙகி அங்ைகாயக்கிறது
்காைத்்தகால் புசிக்்ப்பட்ட ய்பருஙகூட்டம்
்சந்்தரப்பவ்சத்்தகால்
வ்சந்்தத்தின் ்ருகிெ வகா்சத்ள்த
அள்சந்பகாட்ட்படி அவர்ளும்
ேம்ளமபந்பகாைநவ ் காைத்ள்த ே்ரத்துகின்றைர....
ஒநரயெகாரு ஆறு்தல் உண்யடனில்
ேம்ளமபந்பகால் ஒவயவகாரு நிைத்திற்கும்
ய்சகாந்்தயமை ள்வ்சமிருக்்ைகாம்
பிள்ளை்ளின் வடிவத்தில்
ஒன்றிரண்டு பிஞ்சு நிைகாக்்ள்
ய்தகாளைத்துவிட்ட வ்சந்்தத்ள்த
மீட்யடடுக்் முடிெகாய்தனினும்
அம்புலிபபிஞ்சு்ளிடம் பிரிெம்்காட்டி
ஆைந்்தம் ்காண்்பள்தத்்தவிர
நவறு யவளிச்்சம் ஏதுமிருப்ப்தகாய
ய்தரிெவில்ளை
்கா்தளை ய்தகாளைத்்தவர்ளுக்கு...!

்ந்துரு ்கவிலத்கள்
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2

2

தீண்டடா நடபு
்பள்ளிக்கூட ேகாட்்ளில்
என்ைருகில் அமரநவ
எபந்பகாதும் விரும்புவகாய.
விளைெகாட்டு ளம்தகாைங்ளில்
ேகானிருக்கும் அணியிநைநெ
உன்ளை நிரபபிக்ய்காள்வதில்
பிரிெம்ய்காள்வகாய...
்பதின் ்பருவத்தில்
உன்னுள் அரும்பிெ ஊளமக்்கா்தளை
என்னிடம்்தகான்
மு்தன் மு்தைகாயச் ய்சகான்ைகாய....
இளடநவளைபய்பகாழுது்ளில்
ள்யிலிருந்்த ்காசுக்ந்ற்்ப
்ளடயில் விற்கும் ்பண்டங்ளை
இருவருநம ்பகிரந்துண்நடகாம்...
ய்பரும்்பகாலும் என் ள்நெ எபந்பகாதும்
உைக்்கா் நீண்டிருக்்
கூச்்சத்தில் நீ யேளிவகாய...
மதிெநவளை ய்பகாழுது்ளில்
நீ ய்காடுத்்த உணவு்ளில்
ஒன்றிரண்டு பிடிக்்காமல் ந்பகாைகாலும்
பிளழ ய்சகால்லி ஒருந்பகாதும்
மறுத்்ததில்ளை ேகான்...
ஆைகால்....
ேகான் ய்காடுத்்த உணவிளை நீ
உண்டதில்ளை ஒரு ேகாளும்...
அடுத்்தவர உணளவ அள்சந்பகாடகாந்த எை
அப்பகாவின் ்சத்திெம் மீறமுடிெவில்ளை
வருத்்தம்ய்காள்ைகாந்த எை
ய்ஞ்சுவகாய அபந்பகாதும்....
ே்ரத்திலிருந்து ள்ந்காரத்து ேடந்து வரும்
ேம் ்பள்ளி உறவு
கிரகாமத்து எல்ளையில் வந்்ததும்
கிளை பிரிந்துவிடும்....
ஒநர கிரகாமத்திற்குள் இருந்தும்
உன் வீட்டிற்குள் ேகானும்
என் ய்தருவில் நீயும்
ஒருந்பகாதும் நுளழந்்ததில்ளை...
ஊர ய்சகான்ைள்தவிட
உன் வீட்டுத்்தளட ்தகான் ேம் ேட்ள்ப

ேசுக்கிக்ய்காண்டிருந்்தள்த
ேகாம் அறிெகாமலிருந்ந்தகாம்..!
சிறுவெது மூளைக்கு
சிந்திக்்த்ய்தரிெகாமநைநெ
ேட்புடநை ்பள்ளியின் ்படிக்்ட்டு்ளை
்டந்ந்தகாம்...
நெகாசிக்்த்ய்தகாடஙகிெ ந்பகாது்தகான்
நீ ேட்ள்ப மளறத்துக்ய்காண்டகாெகா
ேண்்பநை...?
்காவிெமகாய இருக்்விளழந்்த
ேட்பின் இைக்்ணம்
்பளழளமயின் ்பகா்சகாஙகு்ைகாைகா
்பகாதியிநைநெ பிரிந்து ந்பகாைது.....
்பளழெ ேட்ள்ப புதுபபித்துக்ய்காள்ை
ேம் மூளை விழித்துக்ய்காண்டு
இளணெ நிளைக்கும் ந்பகாய்தல்ைகாம்
ேம் ேட்புக்கிளடநெ ேந்திெகாய அமரந்து
ய்ௌரவத்ள்த அள்சந்பகாட்டு
ஆணவத்துடன் நிற்கிறது உன் ்சகாதி...
உைக்கு விருப்பமிருந்தும்
யேருக்்ம் ்காட்டமுடிெகாது
்தவிக்கும் ந்தகாழநை...
ஒநர ஊரில்
ேம் இருவருக்கும் ேடுவிலிருக்கும்
இடு்காட்ளட ்தகாண்டக்கூடவகா
இத்்தளை நூற்றகாண்டு்ள் இளடயவளி...
அடுத்்தவன் உணளவ தீண்டகாந்த எை
உன் அப்பகா அன்று ய்சகான்ைது
எ்தற்ய்ன்று
்தகாம்தமகாய புரிெவந்்தந்பகாது்தகான்
நீ ்தள்ளிபந்பகாயிருந்்தகாெகா...
்காைங்ள் ்டந்தும் அதி் ஆழத்துடன்
உள்ளுக்குள் என்ளை
ர்சிெமகாய ந்தகாழநை....
ேகாம் இளணவது ்சந்ந்த்ம்்தகான்...
ேம் பிள்ளை்ளும் ேகாளை
்பள்ளிக்குச்ய்சல்ைக்கூடும்
அபந்பகாது
ஒன்றுமட்டும் எைக்்கா் ய்சயவகாெகா ேண்்பநை...
உன் ்தந்ள்தளெபந்பகாைநவ
உன் ம்னிடமும் நீ
ஒருந்பகாதும்
எந்்த ்சத்திெமும் வகாஙகிவிடகாந்த...!
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3

3

முனை்களில் ்கசியும் குருதி

மூழகிெ ்காைத்தின் உச்சியிலிருந்து
்பழளமளெ பிடித்திழுத்துக்ய்காண்டு
்காட்டருவிெகாய ்விழகிறது மைது..
விழவும் அழவும் முடியும் வகாழவு
சுெத்தின் விருப்பங்ளை
எழுவந்தயில்ளை எபந்பகாதும்...
்மண்டைங்ளில் அடக்்வும்
்ல்ைகாய ்சளமந்து கிடக்்வும்
்சமகாதி்ைகாய புள்தெவும்
இளறயெைப பு்ழவும்
உபபுத்தூண்்ைகாய நிறுத்்தவும்
வகுக்்ப்பட்ட வகாழவின் யவளி்ளில்
்சைைமற்று குளமகிறது
ஆதியின் ்தகாயளம...
அ்தன் சிறகு்ளில் அடியில்
அமிைம் அரித்்த ஆறகா்த ரணங்ள்..
உறவு்ளின் ந்தரக்்கால்்ளில் ஓெகாமல்
்தன்ளைநெ ்தளை ய்காடுக்்
்பலிபீடத்தில் ்தள்ைப்பட்ட ஜீவன்்ள்...
வழியெஙகும் வலிசுமந்்த 
மறு்தலிபபு்ைகால்
அளவ்ளுக்கு ேம்பிக்ள்யிருப்பதில்ளை
முறிந்்த கிளை்ளின் ஊஞ்்சல்்ள் மீது...
்பருவங்ள்ந்தகாறும் ்தன்மீது
மகாறி மகாறி எழு்தப்படும்
அடுத்்தவர அளடெகாைங்ைகால்
நிஜம் இழந்து நிற்கும் ்ச் பிம்்பங்ள்..
ஆதியின் மு்தநை
இருபபு்ைகால் உறுதிய்சயெப்படினும்

உறுபபு்ளின் நவற்றுளமெகால்
நிரகா்ரிக்்ப்பட்நட வரும் அற்்ப வகாழவு..
்டந்துய்சன்ற வகாழவின் வலி்ள்
ஓள்செற்ற குரலில் ஓயவை ்்தறுகிறது...
அைத்து உறவு்ளிருந்தும்
யவளிச்ய்சகால்ைத் துணிந்தும்
யவளிநெறமுடிெகாமல்
அற்றுபந்பகாை யவற்றுத்்தளரெகாய
உறவு்ளின் நீட்சியில்
்தனித்்த அளடெகாைம் ய்தகாளைத்்த ்தவிபபு்ள்...
ஆயுள் ந்தெ அளைந்து அளைந்து
அன்ள்பக் ்ளடந்து ்தன்ளை இழந்து
அந்திமத்தின் வகா்சலில்
்ப ரி வு ம் . . . நி ர கா ் ரி ப பு ம கா ய  மு டி யு ம ந் ்த 

்பகாத்திரங்ள்
வகாழந்்த ்காைத்தி்ல்
முடிந்து ளவத்திருந்்த ்ைவு்ளின்
பூவி்தழ்ளை ்தனித்்தனிெகாய உதிரத்து
உறவு்ளின் ஆளைச்்சக்்ரம்
குற்றவுணரவின்றி ேசுக்கிச்ய்சல்கிறது ேகாளும்...
்தன் பிறபபிற்்காை அளடெகாைமிருந்தும்
்தைக்்காய வகாழந்்த்தற்்காை
அளடெகாைமில்ைகாமநை மைடகாக்்ப்பட்டு...
ஒரு ய்பண் ்பறளவயின்
யமல்லிெ இறகு்ளை பியத்துப பியத்து
அ்தன் முளை்ளில் ்சியும் குருதித்துளி்ளில்
எளி்தகாய எழு்தப்பட்டுவிடுகிறது
ஒரு திெகா்த்தின் ்சரி்தம்...



37புதிய புத்தகம் பேசுது | பிப்ரவரி, 2021

பி. மதியழகன் கவிதைகள்
அன்று.....
்காைத்துளி்ளில்
அணு அணுவகா், து்ள் து்ைகா்
ஈரத்து ந்சரக்்ப்பட்ட அனு்பவ யவளி
இன்று.....
யவற்றுப ்பகாளை மணற்்பரப்பகாய
்ைல் ்க்கி
்காற்நறகாடு புழுதிளெ
விசிறி அடித்துக்ய்காண்டிருக்கிறது.
இருந்தும்,
்டந்து மளறந்துவிட்ட
அந்்தப ்பளழெ நிளைவு்ளைச் சுமந்்த
எண்ணப ்பறளவ மட்டும்
இரவு நேரத்திலும்
அெரகாது....
வட்டமிட்டு வட்டமிட்டு
சுற்றிப ்பறந்துய்காண்நடயிருக்கிறது...!

இஙந்...
்பட்டகாசு யவடிக்கும் ்காைங்ளில்
மளழயும் கூடநவ வரும்.
மளழ நவண்டி
வகான் ்பகாரக்கும் மனி்தர்ளும்கூட
மிகு மளழ நேரம்
வகான் ்பகாரப்ப்தன்ை
கூளர ்பகாரத்து ்பெம் குவித்து
யவடிக்கு ்ப்தறும் ேகாய்ள் ந்பகாைவும்
்பறளவ்ள் ந்பகாைவும்
இடம் ந்தடி... இடம் ந்தடி...

்ண்யணதிநர
ஒரு ேகாட்ம் ேடக்கிறது...!
ய்பட்ளடநெகாடு ய்சட்டகா்க் குதூ்லித்்த
அந்்தச் சிட்டு
்தளரக்கும் கிளைக்குமகாய
்தவிெகாய ்தவிக்கிறது.
ேடந்்தய்தன்ை அப்படி?
மரயமன்ை ய்சயயும் ்பகாவம்?
அடுத்ய்தகாரு மரத்தில்
நவயறகாரு சிட்டு அமர
மகிழச்சிக் கூத்து மு்ப ்பரபபில்.
இருந்்தது ்பறந்்தது
்பறந்்தது வந்்தது.
சுருதிெற்ற மவுை ்காைம்.
ஒற்ளறப ்பறளவ
யவற்றுச் ்சைைம்.
துளண என்றது மைம்.
அள்த மறுத்்தது விழி.
்தகாெறிவகாள் ந்சளெ
துளணயும் கூடத் துளணளெ.
திக்்ற்ற யவளிச் ்சைைம்
்பதிந்்தது உள்நை,
விழி நிளைபபின் யவளித்திளரயில்
ய்பருமூச்சு ேடைமகாடிற்று...!

்கவிலத

2

3

1



38 புதிய புத்தகம் பேசுது | பிப்ரவரி, 2021

ய்சகாற்்ள் சி்தறிக் கிடக்கின்றை
யவளியெஙகும்
ேமத்தும், சிள்தந்தும்,
ேன்றகாய விளைந்தும் கூடத்்தகான்..!
ய்பகாறுக்கி எடுத்துச் ந்சரத்து
ந்காரத்துக் ந்காரத்துப ்பகாரக்கிநறகாம்
குழுவகாய குழுவகாநெ
சுழன்று சுழன்று வருகின்றை...!
்காைம் ்காைமகாய இஙந்
ந்பகா்தளை்ள்
ய்பகாதிந்து்தகான் இருக்கின்றை
ய்சகால்லு்பவர்ளும் ந்ட்்பவர்ளும்
“எைக்கில்ளை” என்ற ்தத்துவத்தில்
எகிறிப ்பகாயந்்தவண்ணம்....
நிளைக்கும் ந்பகா...நிெதி...!

ஒன்ளற எரித்ந்தன்
நவயறகான்றகாய மகாறிற்று.
நவயறகான்ளற குவித்ந்தன்
இன்யைகான்றகாய மகாறிற்று.
இப்படி
ஒன்ளற மகாற்றி ஒன்று
பிறப்பது எல்ைகாம் இறப்ப்தகா்வும்
இறப்பது எல்ைகாம் பிறப்ப்தகா்வும்
புதிது புதி்தகாய.
‘உயிரில்ைகா ய்பகாருள் எது?’

அன்ள்ப
எப்படி நவண்டுமகாைகாலும்
்பரிமகாறிக்ய்காள்ைைகாம்
யமகாழி அவசிெம் இருக்் நவண்டுமில்ளை.
்பகாரளவயின் ஆழச்சிடுக்்கால்,
ய்தகாடு்தைகால்,
ய்பருமூச்்சகால்,
்தளையில் ள் அளை்தைகால்,
ந்தகாளிநைகா முதுகிநைகா
சிறு அதிரவின் யமன்ளமத் ்தட்டைகால்,
உச்சி மு்ர்தைகால்,
்ன்ை உர்சைகால்,
ள்்ள் அளை்தைகால்,
்சன்ைமகாை யமயசிலிரக்கும்
இ்தழ ஒத்்தைகால்,
மடல்்ைகால், அன்்பளிபபு்ைகால்,
யேஞ்சில் ்ரம் ்பதிக்்
உறவு்ள் எதுவகாகினும்
அ்தற்ந்ற்்ப
இளம்ள் யவளி மறக்்
உள்யவளியின் ்பெணத்தில்
ஆள்சநெகாடு அளையும்
அந்்த அன்ள்பப ்பற்றி இழுக்்
பூஞ்சிட்டின் ந்தன் உறிஞ்்சைகாய
மைம் துடிெகாய துடிக்கும்
யவறிநெகாடு...!

்கவிலத

5

6

4
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முபின் ்சகாதி்கா 
்விள்த்ள்

்ளிமிகு ேடம் 
்பகாளவக் கூத்தும்
்காண வந்்ததில்
அரவும் ஒன்று
ஆஙந் ்வரந்துற்று
்தகானும் ேடமிட
ஆவல் ய்காண்நட
பிைந்்த வகாயில்
யமல்யைை ்வவி
ந்பள்தளெ விழுங்
ஆட்டம் குளைெகா
உடம்ந்பகாடு ்பகாம்பும்
்ளிமிகு ்தகாண்டவம்
்டந்து கூட
்தன்மதி மறந்து
கூத்தில் ய்பகாங்
சீறும் ேகா்ம்
வீசிெ மைரக்ய்காடி
ஆடும் ேடைம்
்சரப்பமகாய மகாறி
்பதுளமயின் உயிரில்
ஊறும் விடம் 

எம்ளமயும் உம்ளமயும்
உன்
ஒரு மு்த்தின்
்பகாரகா ்ணத்தில்
நிளைய்காள்
இடும்ள்பநெகாடு
பிரியும்
வளைவகாய
யேடு்
நீரின் நிறம்

என்
உரு அ்த்தின்
புரியும் ்தருணத்தில்
அளையும்
்ளித்துயிலில்
ந்சரும்
்பரப்பகாய
குறு்

்கவிலத

1

3

குருதி வண்ணம்
நின்
சிறுபுறத்தின்
சி்தறகா ்காைத்தில்
்ளையும்
உழந்து
்ைபபுடன்
ளமெத்தில்
ய்பகாழியும் நிறமற்று

எம்
ய்பரு யவளியின்
குவிந்்த ய்பகாழுதில்
இரங்லில்
குளழவகாய
கிளடயில்
விளிம்பில்
ேகாறி ்சகாெமற்று
  

்பல்லுயிரக் ்ைகா
முற்றத்தில் முளைத்்தை
்பைவரணப புழுவும்
யவடித்்தது ஒன்று
்காளை மு்ம் ய்காண்டு
ேள்த்்தது ேரியின்
திறத்தில் ்தன்னிளை
்தகான் அழித்து
நிமிரந்்தது மந்திெகாய
்சதியும் புளைந்து
சிங்த்தின் பிடரிய்பற்று
ஓைமிட்டது ்டுவன்
குரலில் கூயவன்று
வகாலில் ேஞ்சும்
ய்பகாழிந்து அைைகாய
இச்ள்ச ய்காள்ைகா
ம்ளின் ந்சவ்த்தில்
ேன்றல்ைது ேன்றகாய
ேெமுடன் ்பெக்கும்
ஆயவன் உள்ைம் 

2

2
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மின் ்ம்பியில் அமரந்து
்ழுத்ள்தத் திருபபிப ்பகாரக்கும் ்காக்ள்யும்,
அடர மரத்தின் கிளையில்
்ண்்காணகா இடத்திலிருந்து கூவும் 
குயிலும்,
மரத்தினின்றும் ்தளைகீழகாய
குதித்திறஙகும் அணிலும்
்தவறகாது ஞகா்ப்ப்படுத்துகிறது
பிள்ளை்ளின் திருமு்த்ள்த
பிள்ளை இல்ைகா்தவர்ளின் ்ண்்ளுக்கு!

ந்பருந்தின் முன் இருக்ள்யில்
ய்பகாக்ள் வகாயுடன் சிரிக்கும் குழந்ள்தயும்,
ஜன்ைலுக்கு யவளியிலிருந்து

பிளனளைக ்கனி அமுது

மு்த்திற்கு நேரகாய யவள்ளிரிப்பழத்ள்த
சிரித்்த்படி விற்கும் சிறுவனும்,
சிக்ைலில் யேகிழிவள் ய்பகாம்ளம்ளை
அழகுடன் விற்கும் சிறுமியும்
ய்பரிெ ஆசுவகா்சத்ள்தத் ்தந்து
முழுளமெகாய நிளறக்கிறகார்ள்
பிள்ளை இல்ைகா்தவர்ளின் மைதிற்கு

பிள்ளை்ளின் உை்த்ள்த ்தரிசித்திட,
பிள்ளை்ளின் உற்்சகா்த்ள்த ய்காண்டகாடிட
பிள்ளை்ளின் ்தரும் நிளறளவ அனு்பவித்திட
உ்தவுக் ய்காண்டு்தகான் இருக்கிறகார்ள்
ெகாநரகா ய்பற்ற பிள்ளை்ள்

- ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு
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்தனித்து நிற்கிறது 
ஆைகாலும் அளவ்ளுக்கு அதி்கார உண்டு! 
அந்்த மரங்ள் ய்சம்்பழுபபு நிறம்! 
இளை்ள் உதிரந்்தகாலும் 
அளவ்ள் அதி்கார ந்காபுரங்ள் 
ய்சம்்பழுபபு நிறம்! 

்தனித்து நிற்கிறது 
அது கூவிெது ்சட்டம்! 
்தனித்து நிற்கிறது ஆயினும் 
அது அதி்கார ந்காபுரங்ள் 
அதி்கார ளமெத்தில் ்தனித்்தனி ஆளுளம்ள் 
ஆைகாலும் 
அது அதி்கார ந்காபுரங்ள்! 

ெகார ய்சகால்லி ந்ட்்? 
நீளும் ்பக்்ங்ளில் ந்காடு்ளில் எழு்தப்படும் 
எழுத்து்ள் ்தமிழ ந்பகால் 
்தனித்து நிற்கின்றை! 
எத்்தளை ்பக்்ங்ள் எழுதிைகாலும் 

அதி்கடார 
க்கடாபுரங்கள

ே்லின் முடிநவ 
அ்தன் ்சகாத்திெம் - ஆ்நவ 
்தனித்து நிற்கின்றை 
அதி்கார ந்காபுரங்ள்! 
நீ ்விள்த எழுதுகிறகாெகா? 
அல்ைது 
புளையவளி எழுதுகிறகாெகா? 
அல்ைது 
ஏந்தகா எழுதுகிறகாெகா? 
புரிெவில்ளை என்று நீங்ள் ந்ட்்பது 
எைக்குப புரிகிறது 
எதுவும் புரிெகாமல் நிளை குளைந்து 
நிற்்பது என்்பதும் 
்தனித்து நிற்்பது ்தகாநை! 

ய்சம்்பழுபபு நிற மரங்ள் 
இபய்பகாழுது ்தனித்து நிற்்வில்ளை 
யவட்டிெகானின் ள்்ளில் 
்தனித்துவிடப்பட்ட 
்சத்்தற்ற உடலின் ஊநட ்படுத்துள்ைது! 

- கரு.கல். ச�ொல்்லொவியன்
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நீதி ேழுவிெ அந்்த ்காட்டில் 
கூவிெ குயிலின் குரல் அழ்ல்ை! 
அநீதிளெக் ்ண்ட 
குரைற்ற குரலின் குரலின் 
்தனித்து நிற்்பவனின் வலி 
குயிலின் குரல்! 

புள்ளி்ளும் துள்ளி ஓடும் ந்பகாது 
ய்பகாருள் புளைந்து வலிந்து 
ய்பகாருள் புரிெகா நிளையெயதி 
்தனித்து நிற்கும் 
ய்சகாற்்ள் ந்பகால் 
அதி்கார ந்காபுரங்ள்! 

விதி்ளுக்கு அப்பகாற்்பட்டு 
விளைெற்று 
விழிெற்று 
வழிெற்று நிற்கும் 
அந்்த உயிர 
எவவுயிர? 
்தனித்து நிற்கும் 
உயிர 
்தவித்து விடும் 
்தவிக்் விடும் 
்தணிந்து ந்பகாை உயிர! 

விதி எண் ய்சகான்ை ந்பகாது 
்தளைகீழ விதிெகாைது 
விந்ள்தெகாைது....... 
விைஙகின் ்சத்்தங்ளுகிளடநெ 
்தனித்து நிற்கிறது 
அதி்கார ந்காபுரங்ள்! 

ெகார வல்ைளம ந்காபுரங்ள்? 
ெகாரகா் நவண்டுமகாைகாலும் இருக்்ைகாம்...... 
அதி்காரங்ளின் ்பரவைகாக்்ம் 
புதிெ அதி்கார ந்காபுரங்ைகா் மகாறுகின்றை! 

அதி்கார ந்காபுரங்ள் 
்தனித்்த அளடெகாைங்ைகாகும் ந்பகாது 
அளவ்ள் எபந்பகாதும் 
ய்சம்்பழுபபு நிறத்துடன் 
்தனித்து நின்று 
இளிக்கிறது 
யவற்றிளை சுண்ணகாம்பு ்பகாக்கு 
இம்மூன்றும் ந்சரந்்த 
்ளற ்பற்்ளுடன்!. 
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இந்திய நிலபபகுதியில ்வரலாறறுக்காலகடடைம 
து்வஙகி இன்று ்வமர ்தாடைரந்து மக்களின் 
குடி்பயரதல நிகழந்து ்காண்வடைதான் 
இருக்கிறது. ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றாரு 
பகுதிக்கு அமனத்து விதத்திலும எலலா இன,்மாழி  
மதத்மத்சவசரந்த மக்களும குடி ்பயரந்து 
்வாழந்து ்வருகிறாரகள. குடி்பயரதல என்பது 
திமசகமளக் கடைந்து பல ஆயிரம ்வருடைஙகளுக்கு 
முன்பிருந்வத நடைந்வதறிக் ் காண்டுதான் ்வருகிறது. 
நவீன காலகடடைத்தில, குறிபபாக கடைந்த 
நூறறாண்டில இடைப்பயர்சசி ்பருமளவில 
நிகழந்தது தனி ்வரலாறு .  அபபடியான 
இடைப்பயர்சசி ஒரு பரந்து படடை நிலபபரபமப 
இமணத்து ஒவர நிமலயாக நீடடித்துக் காடடை 
முடியும என்ற நமடைமுமறமய்ச சாத்தியமாக்கித் 
தந்திருக்கிறது. ்வரலாறறுக் காலகடடைம முதல 
இந்தியப்பருநிலத்மத இந்த விரிந்த சமுதாயவம 
ஒறறுமமயாக்கி ஒறமறபபண்பாடடு ்்வளியாகப 
பாரக்கும பாரம்வமயயும தந்திக்கிறது.

சிந்துசம்்வளி நாகரீகத்திறகு முன்பிருந்வத 
இந்தியா முழு்வதுமாகப பரவி ்வாழந்த தமிழரகள, 
குறிபபாக திராவிடைரகளுக்கு தம முன்வனாரகமளத் 
்தய்வமாக ்வழிபடும ்வழக்கம இருந்து 
்வ ந் தி ரு க் கி ற து .  த மி ழ க த் தி ல 
குறிபபாகத் ்தன் மா்வடடைத்தில, 
அதிகமாக ்வாழந்த ்வாழந்து ்வரும 
மக்கள அமன்வரும குல்தய்வ 
்வ ழி ப ா ட டு  மு ம ற ம ய க் 
கமடைபிடிபப்வரகளாகவ்வ இருந்து 
்வந்திருக்கிறாரகள. அந்த ்வமகயில 
ந ாடை ா ர  சமூக  ம க் களிடைமும 
இன்றளவும குல்தய்வ ்வழிபாடு 
முமற ் தாடைரந்து இருந்து ் காண்வடை 
இருக்கிறது. அவத வநரம ஊர விடடு 
ஊர இடைம ்பயரும ்வழக்கமும 
அந்த சமூக மக்களிமடைவய இன்றளவும 
் த ாடை ர ந்து  ் க ாண்வடைத ான் 
இருக்கிறது. தாமிரபரணி பாயும 

்நலமல சீமமமய விடடு மதுமர, ்சன்மன 
எ ன் று  ப ல  இ டை ங களு க் கு  ப ல வ ்வ று 
காரணஙகளுக்காக இடைம ்பயரந்தாலும, 
குல்தய்வஙகமள மறக்காமல ஆண்டுக்கு ஒரு 
முமறயா்வது ்சன்று ்வழிபடு்வமதயும, பிறந்த 
குழந்மதகளுக்கும, ்வாரிசுகளுக்கும தமலமுடி 
இறக்குதல, காது குத்துதல, திருமணத்திறகான 
முதல அமழபபிதமழ சாமிக்கு ம்வத்தல வபான்ற 
சமபிரதாய சடைஙகுகமள விடைாமல கமடைபபிடித்தும 
்வருகிறாரகள.

தமிழ மனிதரகளின் பிர்சசிமனகமள நிலவியலின் 
பிர்சசிமனகவளாடு இமணத்துப வபசும சமகால 
இலக்கியத்தில சுந்தரராமசாமியின் ஒரு புளிய 
மரத்தின் கமத, சா.கந்தசாமியின் சாயா்வனம, 
கி.ராஜநாராயணனின் வகாபலல கிராமம மூன்றும 
முக்கியத்து்வம ்வாயந்தம்வ. அம்வ உரு்வாக்கி 
ம்வத்த தடைஙகவள தமிழ நா்வல வபாக்மக 
மாறறியிருக்கின்றன என்பாரகள..  அதன் பின் 
(இரண்டைாயிரமாம ஆண்டுக்குபபின்) தமிழின் 
நிலவியல  பண்பாடமடைக்  க்வனம ா க ப 
பதிவு் சயயும   ந ா்வல கள  ஆண்டுக்கு 
ஒன்றிரண்டைா்வது ்வந்து்காண்வடையிருக்கின்றன. 
அந்த ்வமகயில மக்கமளயும, மனிதரகமளயும, 

நிலவியமலயும, அதன் அழகியல 
மாறாமல பதிவு ் சயகிறது அமலராஜ் 
எழுதி  ப ா ர தி  பு த் த க ா ல ய ம 
்்வளியிடடுளள வதரிக்காடு. 

் ச ம ம ண்  வ ம டு க ளு ம 
சிறுகுன்றுகளும ்காண்டு நீமர 
மிகுதியாகத் தக்கம்வக்க இயலாமல 
்வறண்டிருக்கும நிலபபகுதிமய வதரி 
என்றும வதரிக்காடு  என்றும 
்சாலலபபடுகிறது.  தமிழகத்தில  
தூ த் து க் கு டி  ம ா ்வ ட டை த் தி ல 
திரு்ச்சந்தூர ,  ச ாத்தான்குளம 
பகுதிகளிலும ,  திரு்நலவ்வலி 
மா்வடடைத்தில நாஙகுவநரி, இராதாபுர 
்வடடைஙகளிலும அமமந்துளளது 

மண்ணும், மனிதர்களும் நிறைநத ்காடு

நூல் அறிமு்கம்

ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு

பாரதி புத்தகாலயம 
ரூ. 240
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வதரிக்காடுகள. வதரிக்காடைான ‘எபவபாதும 
்்வன்றான் பகுதியிலிருந்து முபவபாகம விமளயும 
வதனி-கமபம பளளத்தாக்கு பகுதிக்கு குடி்பயரும 
மக்கள ் தாகுதியின் (மூன்று குடுமபம) கமததான் 
வ த ரி க் க ா டு .  இ து  மூன்று  ப ா க ம ா க 
்சாலலபபடுகிறது. 

முதல பாகம முத்துமாடைன் நாடைாரின்  
்மாழியாக ்சாலலபபடுகிறது

எபவபாதும்்வன்றான் ஊரில மமழ ் பாயத்துப 
வபாய காடு கமரகள எலலாம ்்வௌ்சசல 
இ ல ல ா ம ல  ப சி யு ம  ப டடினியு ம ா க த் 
தவித்திருக்கிறது. அவதாடு பசிக்கும, பஞ்சத்திறகும 
ஊரில திருடடு சமப்வஙகள அரஙவகற , 
முத்துமாடைன் நாடைன், அ்வரது உறவு்ச சகா்வான 
மணியம நாடைார, மாரியபபன் மூ்வரும கலந்து 
வபசி ஊரில யாரிடைமும ்சாலலிக் ்காளளாமல 
இரவ்வடு இர்வாக ஊமரவிடடு பஞ்சம பிமழக்க 
புறபபடுகிறாரகள. குடுமப சகிதமாக கால 
நமடையாகக் கடைந்து, உசிலமபடடி கண்வாய 
்வழியாக ஆஙகாஙவக தஙகி சமமத்து சாபபிடடைபடி 
வதனி பகுதிக்கு ்வருகிறாரகள. சத்திரத்தில தஙகி, 
சந்மதயில வியாபாரத்மத து்வஙகுகிறாரகள. 
வத்வாரம ஜமீமன சந்திக்கிறாரகள. அ்வர தய்வால 
முத்து மாடைன் அ்வர சமூகத்திறகு நாடடைாமமயாக 
நியமிக்கபபடுகிறார. ஜமீன் இடைம தர வத்வாரம 
்வடைக்குத் ் தருவில வீடு கடடிக் குடிவயறுகிறாரகள. 
முத்து மாடைனுக்கு மூன்று மகன்கள பிறக்கிறாரகள. 
மூ்வரும ்வளரந்து ்பரிய்வரகளாகிறாரகள. 
முத்துமாடைன் நாடைாரின் ்வளர்சசிமயப ்பாறுக்க 
முடியாத மறற சமூக மக்களால ஊரில (சாதி 
அடிபபமடையில) கல்வரம ்்வடிக்கிறது. 
கல்வரத்தின் காரணமாக ஏறபடடை பழியிலிருந்து 
ஒரு பாதிரியார காக்க, முத்துமாடைன் குடுமபம 
இந்து மதத்மதவிடடு ‘வ்வத‘த்திறகு மாறுகிறது. 
அன்மறய காலகடடைத்தில சாதி ரீதியாக இருந்து 
்வந்த அடைக்கு முமறயும, பாகுபாடுகளும, 
ஏறறத்தாழவுகளும எறபடுத்தும தாக்கம மத 
மாறறத்திறகு ்வழி்வகுக்கிறது. ஒரு மனிதனின் 
தன்மானம, சமூக நிமல தனிமனித மரியாமதக்கு 
பஙகம ஏறபடும வபாது, அ்வன் பிறப்படுத்த 
இ ன த் தி ன்  ் ப ய ர ா ல  அ ்வ ன் 
இழிவுபடுத்தபபடுமவபாதுதான் அ்வன் அது்வமர 
நமபி ்வந்த கடைவுமளப புறந்தளள முடி்்வடுக்கிறான் 
என்ற புரிதல மதமாறறம ஏன் நடைக்கிறது? 
எதறகாக நடைக்கிறது? ஒரு்வன் அது ்வமர நமபி 

்வந்த கடைவுமள விடடு வ்வறு ஒரு கடைவுமள ஏன் 
வதரந்்தடுக்கிறான் என்பதறகு விமடையாக 
அமமகிறது. 

இரண்டைாம பாகம முத்துமாடைன் நாடைாரின் 
மூன்றா்வது மகனான அயயம ்பருமாள என்ற 
ஆசீர்வாதத்தின் ் மாழியாக விரிகிறது. முத்துமாடைன் 
நாடைாரின் மூன்றா்வது மகனான அயயம ் பருமாள 
திருமுழுக்கிறகுபபின் ஆசீர்வாதம என்ற ்பயரில 
அறியபபடுகிறார. குடுமப்ச சூழநிமல காரணமாக, 
வியாபார நிமித்தம காரணமாக மமலயிவலவய 
தஙகி வியாபாரத்மதக் க்வனித்து வதாடடைம, 
எஸ்வடைடடுகமள ்வாஙகுகிறார. மமலயிலுளள 
எஸ்வடைட கமடைகளுக்கான சரக்குகமள அ்வர 
அண்ணன் அருளானந்தம அனுபபுகிறார . 
வதயிமலத் வதாடடை எஸ்வடைட கமடைகளுக்கு 
பலசரக்குகமள வியாபாரம ்சயமகயில ஒரு 
கடடைத்தில பண ்வரவு நின்று விடுகிறது. அதறகாக 
கமவபனி பத்தாயிரம ரூபாக்கு காவசாமல தர, 
அமத பணமாக மாறற மதுமரக்கு எடுத்து்ச 
்சலகிறாரகள. காவசாமலமய பணமாக மாறற 
இரண்டு நாடகளாகும என்று ்சாலலபபடை, 
்தரிந்த நபமர மாறறி எடுத்து ்வரும படி 
்சாலலிவிடடு திருமபுகிறார. பணத்மத மாறறிக் 
்காண்டை மனிதர ஊர திருமபவ்வ இலமல. 
அ்வமரயும காணவிலமல பணத்மதயும 
காணவிலமல. ் பரிய இழபமப்ச சந்திக்கிறாரகள. 
அதன் பிறகு மற்றாரு சமயம மமலயிலுளள 
எஸ்வடைடடிறகு  ச ர க்கு கமள  ( கழுமத ) 
காலநமடைகளின் ்வழிவய அனுபபுகிறாரகள. வபய 
மமழயால சரக்குகள கவிழந்து, காலநமடைகள 
உயிரிழந்து மற்றாரு ் பரிய இழபமபத் தருகிறது. 
அந்த இழபமப சரி்சயய இருந்த நிலஙகமளயும, 
எஸ்வடைடகமளயும விறறு கடைமன அமடைக்கிறார 
ஆசீர்வாதம. குடுமபத்திறகாக வீடு கடடும கூலி 
வ்வமலக்கு்ச ் சலகிறார. அதில முன்வனறி பாலம 
கடடும ஒபபந்த வ்வமல ்பறறு ்வளரகிறார. 
நான்கு மகளகள நான்கு மகன்கள என்று குடுமபம 
்பருகுகிறது. ஊரில வத்வாலயம கடடுகிறார. 
இழந்த ்ச ாத்துக்கமள சிறிது சிறிதாக 
மீட்டைடுக்கிறார.

மூன்றாம பாகம முத்துமாடைன் நாடைாரின் 
மகனான அயயம ் பருமாள என்ற ஆசீர்வாதத்தின் 
மகனான முத்துபாக்கியத்தின் ்மாழியாக்ச 
்சாலலபபடுகிறது. முத்து பாக்கியம தமலமுமறயில 
கலவி அ்வரகள குடுமபத்திறகுள புகுகிறது. அந்தத் 
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தமலமுமறயினர அமன்வரும கலவியின் 
முக்கியத்து்வத்மத அறிந்த்வரகளாக இருக்கிறாரகள. 
முத்துபாக்கியம மதுமர ்சன்று கலவி கறகிறார. 
ஆசிரியர பயிறசி முடித்து ஆசிரியராகிறார. இடைம 
மாறறம ்வாஙகிக் ்காண்டு வதனி சரஸ்்வதி 
நாடைார ஆரமபபபளளியில வசருகிறார. அதன் பின் 
வத்வாரத்தில விவ்வகானந்தா வித்யாலயாவில 
தமலமம ஆசிரியராக வசருகிறார. உறவு முமற 
்பண்கமளவிடுத்து வ்வறு ் சாந்தத்தில திருமணம 
்சயது ் காளகிறார. கால்சசக்கரத்தின் சுழறசியில 
தனிக்குடித்தனம ்வருகிறார. பணி நிமித்தமாக 
சின்னமனூர அருகிலுளள காமாடசிபுரம 
்வருகிறார. புதுபபணியில வசரந்து, நடபு 
்வடடைத்தின் ்வழியாக மாரக்ஸிய்வாதியாக 
மாறுகிறார. காமாடசிபுரம பளளியின் தரத்மத 
உயரத்த மா்வடடை ஆடசியரின் தய்வால 
முன்்னடுக்கிறார.அமத உயர நிமலப பளளியாக 
உயரத்துகிறார. நலலாசிரியர விருது ்பறுகிறார. 
பணி ஓயவுக்குப பின் வத்வாரத்தில தனது பூரவீக 
வீடடிறகு 37 ஆண்டுகளுக்குப பின் திருமபுகிறார. 
தன் தகபபனார கடடிய வீடடில ்சன்று 
குடிவயறியவுடைன் அ்வருக்கு நிமமதிப ்பருமூ்சசு 
்வரு்வவதாடு நிமறகிறது.

வதரிக்காடடில உல்வத் து்வஙகியதுவம இது 
்வாழக்மக ்வரலாறமற வி்வரிக்கிறதா, கடடுமரத் 
்தாடைராக வி்வரிக்கிறதா என்ற ஐயம ஆரமபத்தில 
ஏறபடைவ்வ ்சயகிறது. ஆனால அது மூன்று 
தமலமுமற மக்களின் ்வாழக்மகயும, ்வாழவியல 
முமறகமளயும, நிலவியல அமமபபுகமளயும 
எடுத்து்ச ்சாலல்ச ்சாலல அந்த ஐயபபாடு 
கமரந்து காணாமல வபாகிறது. கடைந்த நூறறாண்டில 
தமிழகத்தில இருந்த ஊர நிர்வாக முமற, வி்வசாய 
முமற, வீடு கடடும முமற, மருத்து்வ முமற, 
வபாக்கு ்வரத்து, காலநமடைகள பராமரிபபு, நிதி 
நிர்வாகம, பாகபபிரிவிமன என்று சகல நிலவியல 
அமமபபுகளும துலலியமாக வி்வரிக்கபபடுமகயில, 
அ ந் த க்  க ா ல கடடைத்து  மண்ணுடைனும , 
மனிதரகளுடைனும ஒரு பயணியாக மாறி 
பயணிக்கத்து்வஙகுகிவறாம. மூன்று தமலமுமற 
மனிதரகமள சந்தித்த திருபதிமயயும, அ்வரகள 
்வாழக்மகமய அருகில இருந்து கண்டை 
தரிசனத்மதயும, மண்ணுடைனும, மனிதரகளுடைனும 
்நருக்கி நின்று நுகரந்த நறுமணத்மதயும வீரியம 
குமறயாமல அழகாக கமழ்ச ் சயகிறது வதரிக்காடு   

மணல் வீடு 
பதிபபகம்

1. மார்வளையஙகள் (கவிளைகள்) | 
ரவபல கிறிஸ்டி ்சல்வராஜ் | விமல.80, 
பக்கம.64.

2. சுைந்திரம் ஒரு டபபா (கவிளைகள்)
விவ்வகானந்த் ்சல்வராஜ் | விமல. 80, 
பக்கம.80.

3. சாளையின் பிரசித்தி பபற்ற அளமதி 
(கவிளைகள்)
்சல்வசஙகரன் | விமல. 80. பக்கம. 64.

4. முள்றயிட ஒரு கடவுள் (சிறுகளைகள்)
சரவ்வாத்தமன் சடைவகாபன் | விமல.150, 
பக்கம.160.

5. உ்வர (சிறுகளைகள்)
இரா. சி்வசித்து விமல.150, பக்கம.152

்வரபபபற்்றாம்
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கமதயும கறபமனயும மனித சமுதாயத்துடைன் 
ஒன்றி ்வளரந்து ்வரு்வதாகும. ஒரு தாய 
குழந்மதக்கு்ச வசாறு ஊடடுகிற்பாழுது 
கறபமனயாக புமனந்து உமரக்கின்ற கமதகள 
கணக்கறறம்வ ஆகும. பழந்தமிழகத்திலும 
கமதகள அதிக அளவில நிலவி ்வந்துளளன. 
்தாலகாபபியர ்பாருவளாடு புணரா 
்பாயம்மாழி என்று கறபமன ்சயது 
கமதமயக் கூறுகிறார.

ஒரு சிறுகமத மனிதனின் ்மாத்த ்வாழவின் 
ஒரு துளிமய நமக்கு காடடும. அதிலிருந்து 
மனிதனின் ்மாத்த ்வாழம்வயும நாம புரிந்து 
்காளளலாம. இலக்கியம என்பது காலத்மதக் 
காடடுகின்ற கண்ணாடி அந்த்வமகயில, 
அபபாவுடைன் ஒருநாள என்கின்ற சிறுகமதத் 
்தாகுபபில 20 சிறுகமதகள இடைம்பறறுளளன. 
இந்தத் ்தாகுபபில இடைம்பறறுளள 
சிறுகமதகள எழுதபபடடை காலத்மத நாம 
கணக்கில ்காண்டைால கால 
நூறறாண்டு சிறுகமதகள என்று 
கூறலாம. இதுகுறித்து ஆசிரியர 
்வ டு வூ ர  சி ்வ .  மு ர ளி 
கூறுகின்ற்பாழுது ஏறத்தாழ 
இருபத்மதந்து ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு எழுதபபடடை கமத முதல, 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
எழுதபபடடை கமத  ்வமர 
இ த் ் த ா கு ப பி ல  க ல ந் து 
இருக்கின்றன. சுருக்கமாக்ச 
்சான்னால கால நூறறாண்டு 
கம த கள  எனினும  மனித 
உணரவுகள எக்காலத்திறகும 
்பாது்வானம்வ என்பதால 
இபவபாதும இக்கமதகள படிக்கக் 
கூடியன்வாக  இருக்கின்றன 

என்பமத அ்வருமடைய என்னுமரயில குறிபபிடடு 
்சன்றுளளார.

இருபத்மதந்து ஆண்டுகளில ஓர எழுத்தாளரின் 
எழுத்து நமடையில ஏறபடடுளள ்வளர்சசி 
மாறறத்மத அறிய இமத விடை ஒரு சிறந்த 
புத்தகம கிமடைக்காது. பல இதழகளில 
்்வளி்வந்து சில பரிசுகமளப ்பறற 
சிறுகமதகளின் அணி்வகுபபுதான் இந்த 
்தாகுபபு என்று பதிபபுமரயில பதிபபாளர 
குறிபபிடடு ்சன்றுளளார. கமத எழுதத் 
து்வஙகும முன் அதறகான களம ்வாரத்மதகள 
மகபபறறி முன்்வந்து இந்நூலாசிரியருக்கு 
நின்றுவிடுகின்றன. கமத்ச சடமடைமயக் 
க்சசிதமாய மதத்து ்வாசகனுக்கு அணிவித்து 
விடுகிறார என்று ரி்ஷபன் அ்வரகள மிக்ச 
சிறபபாக ் சாலலி்ச ் சன்றுளளார. இ்சசிறுகமத 
் த ா கு ப ப ா னது  1 2 8  ப க் க ங க மள க் 
்காண்டுளளது. கால மாறறத்திறகு ஏறப 

சிறுகமதயில என்்னன்ன 
புதுமமகமள ்வடுவூர சி்வ. 
முரளி ் சயதுளளார என்பமதப 
பின்்வருமாறு க ாணலாம .
இ்சசிறுகமதத் ்தாகுபபில 
மு த ல  சி று க ம த ய ா ன 
அபபாவுடைன் ஒருநாள என்ற 
இக்கமதயில தன் தந்மதவயாடு 
மகிழ ்ச சிய ா க  வ பரு ந்தில 
பயணிக்கின்ற மகன் அ்வவராடு 
துணிக்கமடை, ்சருபபு கமடை, 
தின்பண்டை கமடை என்று 
ப ல ்வ ற றி ற கு ம  ் ச ன் று , 
் சலகின்ற  இடைஙகளுக்கு 
எலலாம மன மகிழ்சசிவயாடு 
்சன்றுவிடடு இறுதியில குடி 
என்கின்ற வபாமத தந்மதயின் 

மனித உணர்வுகளைப் பேசும் கால் 
நூற்ாண்டுச் சிறுகளதகள்

முனைவர் இரா. மமாகைா 

நூல் அறிமு்கம்

எம.வஜ.பபளிவக்ஷன் அவுஸ்
பக்.128 விமல. 125
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தமலக்கு ஏற அத்தமன வநரம அ்வன் ்பறற 
அந்த இன்பஙகள எலலாம மண்ணுடைன் 
மண்ணாகிப வபாய இறுதியில அ்வன் தந்மத 
எடுத்த ்வாந்திக்கு அ்வன் வபருந்மத விடடு 
இறஙகி மண்மணக் மகயில எடுக்கிறான் என்று 
படிக்கின்ற ஒவ்்்வாரு்வரின் கண்களிலும நீமரக் 
்காண்டு ்வர்ச ்சயதிருக்கிறது அந்த முதல 
சிறுகமத.

இரண்டைா்வது சிறுகமதயிலும தந்மத மகன் 
உறவு குறித்த ஒரு வபாராடடைமதான். 
இருந்தாலும இது புதிய்தாரு ் பாருண்மமயில 
எழுதபபடடுளளது. அரி்சசந்திர மயான 
காண்டைம முருவகசனின் அபபாவும என்ற 
சிறுகமதயில தந்மதயின் வமமடை நாடைகஙகமளப 
பாரத்த மகன், அதமன தன் ்வகுபபிலும 
நடைத்திக் காடடை அமதப பாரத்த தமிழாசிரியர 
ஆண்டு விழாவின்வபாது அந்த நாடைகத்மத 
அரஙவகறற எண்ணுகிறார.  மாண்வனும 
மிக்சசிறபபாக அந்த நாடைகத்மத நடித்து 
முடிக்கின்றார. தமிழாசிரியர நிமனத்தது வபால 
முதல பரிசும அ்வனுக்கு அறிவிக்கபபடுகிறது. 
பரிசிமன ்வாஙகு்வதறகு மாண்வன் ஆ்வவலாடு 
வமமடையில ஏற அது்வமர நாடைகத்மதப 
்பாறுமமயுடைன் பாரத்துக் ் காண்டிருந்த அந்த 
மாண்வனின் தந்மத முருவகசன் அமன்வரும 
தன் மகமனப பாராடடை இ்வவரா தன் மகனின் 
முதுகில நன்றாக அடித்து விடுகிறார. காரணமும 
உடைனடியாக ்சாலலுகின்றார. உஙகள மகன் 
சிறபபாக தாவன நடித்தான் என்று வகடக, 
நாடைகக் கமலஞரகளுக்கு இபப மரியாமதயும 
கிமடையாது ்வாயபபும கிமடையாது. வீடடிவல 
கஞ்சிக்வக திண்டைாடுவறாம. என் நிமலமம 
வ்வண்டைாம. அ்வன் பாடை அமதப பாரத்து 
மகத்தடடி பாராடடி அ்வனுக்கு புகழ ஆமசமய 
உண்டைாக்கி ்கடுக்காதீஙக. மக்யடுத்துக் 
குமபிடடு குலுஙகி குலுஙகி அழுத அந்த 
தந்மதயின் ்வாழக்மகப வபாராடடைத்மத மிக 
அழகாக சிறுகமதயில தந்துளளார ஆசிரியர. 
அஙகீகாரம என்ற மூன்றா்வது சிறுகமதவயா 
யதாரத்தம வபசுகின்ற நிஜக் கமதயாக 
இருக்கின்றது. அரசியல, சாதி என்று திரிகின்ற 
மணிகண்டைமனப வபான்வறார இறுதியில 
அதனுமடைய தாக்கத்மதப புரிந்து ்காளள 
சிறிதுகாலம எடுக்கிறது. அரசியல்வாதிகளுக்கு 

உரிய அந்தப பண்மப அ்வரகள காடடைத்தான் 
்சயகிறாரகள என்பமத மிக அழகாக 
சிறுகமதயில ஆசிரியர பதிவு ்சயதுளளார. 
அ்வன் அபபடித்தான் என்கின்ற நான்கா்வது 
கமதயிவலா விவனாத்தின் ச்வடைால வப்சசு, 
அ்வன் ்வளரந்த பிறகும ்தாடைரகிறது. 
காரியத்தில ஒன்றுமிலமல. இக்கமத ் தாடடில 
பழக்கம சுடுகாடு மடடும என்ற பழ்மாழிக்கு்ச 
சிறந்த சான்றாகிறது. 

ஈரநிலம என்ற சிறுகமதயில ்நஞ்சில ஈரம 
இ ல ல ா த  ம னி த ம ர  அ ம டை ய ா ள ம 
காடடு்வதாகவும அதிகார்வரக்கத்தின் தன்மமயும 
சிறுகமதயில பதிவு்சயயபபடடுளளது. 
ஒவ்்்வாரு்வருக்கும அ்வர்வர வ்வமலகளில 
முன்னுரிமம அளிக்கபபடுகிறது. பிறமரப பறறி 
வயாசிக்க வநரம ஒதுக்கு்வதிலமல என்பமத 
படிக்கின்ற ஒவ்்்வாரு்வரும உணரந்து 
்காளகின்ற  விதத்தில கமத எழுதபபடடுளளது.

நீண்டை நாடகளாக ஒரு வீடடில வ்வமல 
பாரத்து ்வருகின்றாள லடசுமி. அன்று கீவழ 
விழுந்து கால உமடைந்து வபாக தன்னுமடைய 
மகமள வ்வமலக்கு அனுபபுகிறாள. மகளும 
பயந்து்காண்வடை வ்வமலக்கு்ச ்சலல அ்வள 
எண்ணியது வபாலவ்வ அஙகு நடைக்கிறது. 
தாயிடைம மடடும வ்வமல ்வாஙகு்வதறகாக 
அ்வமள அன்புடைன் நடைத்து்வது வபால பா்வமன 
்சயகிறாள அந்த வீடடு எஜமானி அமமாள. 
ஆனால வ்வமல பாரபப்வனுக்கு உடைலநிமல 
சரியிலமல என்பமத அறிந்தவுடைன் என்னவமா 
வபா உன்ன ்வ்சசுக்கிடடு இன்மனக்கு எபபடி 
தான் சமாளிக்க வபாவறவனா இபபடி 
பண்ணிடடைாவள இந்த லடசுமி என்று அலுத்துக் 
்காளகிறாள அந்த வீடடு எஜமானி 
பார்வதியமமாள. என்று முதலாளித்து்வ 
அதிகாரத்மதயும ஏமழகளின் புலமபல 
அ்வரகளுமடைய க ாதுகளில என்றுவம 
எடடு்வதிலமல என்பமதயும சிறுகமதயில மிக 
அழகாக ஆசிரியர பதிவு ்சயதுளளார.

 தன் நிமலமய உயரத்திக் ்காள்வதறகாகப 
பிறமரக் காக்கா பிடிக்கின்ற நிமலமய என்றும 
்சயதுவிடைக்கூடைாது என்பதில உறுதியாக 
இருந்த ஒரு்வன், ஜாலரா்வாய சட்டைன்று மாறி, 
தன் இயலபு ் தாமலகின்ற்பாழுது எதிரபாராத 
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விமளம்வயும சந்திக்கிறான் என்பமத ஜாலராவும 
ஜிகினாக் கனவுகளும என்ற சிறுகமத ்வழியாக 
என்மறக்கும பிறருக்கு ஜாலரா தடடு்வது 
உத்வாது என்ற கருத்மத இ்சசிறுகமதயில பதிவு 
்சயதுளளார. பாராடடு என்ற சிறுகமதயில 
ஒரு நிகழவிறகுப சிறபபு விருந்தினமர 
அமழத்தால அ்வமர ்வரவ்வறபு ் சயப்வரகளும 
நன்றியுமர கூறுப்வரகளும அ்வரகளுமடைய 
புகமழமயவய பாடி அ்வரகள வபச வ்வண்டிய 
வநரத்மத எலலாம சுரண்டி விடுகின்றனர. 
அ வ் ்வ ா று  ் ச ய த ல  கூ டை ா து . 
வபருமரயாறறுப்வரகளுக்கு வநரம ஒதுக்குதல 
வ்வண்டும என்பமத எடுத்துமரக்கும விதமாக 
இ்சசிறுகமத அமமந்திருக்கின்றது.

க்வனம என்ற சிறுகமதயிவலா  முத்மதயா 
என்ற கதாபாத்திரம எப்பாழுதும ஊரில 
என்ன நடைக்கிறது. யார யாருடைன் ஊமரவிடடு 
்சன்றாரகள என்று ஊர்வமபு வபசுப்வராக 
இருக்கின்றார. ஒருநாள ஊமர எலலாம 
க்வனித்த அ்வர தன் வீடடில இருக்கின்ற மகள 
வ்வறு ஒரு்வருடைன் ஓடு்வது கூடைத் ்தரியாமல 
மறற்வர கூறு்வமதக் வகடகின்ற ஒரு நிமல 
ஏறபடடைது என்பமத்ச சிறுகமதயில மிக 
அழகாக ஆசிரியர கூறியிருக்கின்றார. ஊமரப 
பாரக்க ் தரிந்த்வன் தன் வீடமடைக் க்வனிக்காது 
விடடு விடடைான் என்ற மமயப்பாருளில 
இ்சசிறுகமத அமமந்திருக்கிறது. மாறறம ஒன்வற 
மாறாதது என்பமத மாறறஙகள என்கின்ற 
சிறுகமதயின் ்வழியாக மிக அழகாக ஆசிரியர 
்சாலலி்ச ்சன்றிருக்கிறார. முன்்பாரு 
காலத்தில எஙகு பாரத்தாலும ப்சமச பவசல 
என்று இருந்த நிலஙகள எலலாம இன்று 
விமளநிலம ா க  இலல ாது  வீடு கள ா க 
முமளத்திருக்கிறது. சாமலக்கு ்வலபபுறம 
இடைபபுறம இருந்த நிலஙகள எலலாம இன்வறா 
்்வறும மமதானஙகளாக, வீடடுமமனகளாக 
காடசியளிக்கின்றன என்பமத ஆசிரியர மிக 
்வருத்தத்வதாடு ்சாலலியிருக்கிறார. பலருக்கு 
வ்வமல தந்த கமலம கால மாறறத்தின் 
காரணமாக கூலி வ்வமலக்கு்ச ் சலல வ்வண்டிய 
ஒரு சூழல ஏறபடுகிறது. அ்வருமடைய நிலம 
முழு்வதும மகமாறிப வபாயவிடடைது. இ்வமளக் 
காண்பதறகு அ்வளுமடைய வீடடில வ்வமல 
பாரத்த மருதன் என்ப்வர ்வர, கூலிவ்வமலக்கு்ச 

்சல்வதால எலுமபும வதாலுமாக இருந்த 
கமலம மருதமன அமடையாளம கண்டு்காண்டு 
எவ்்வாறு இருக்கிறீர என்று வகடகிறாள. 

தன்னுமடைய முதுமமக் காலத்மத இஙகு 
்வந்து அ்வரகளுக்குப பணிவிமடைகள ்சயது 
கழிக்கலாம என்று மிகுந்த நமபிக்மகவயாடு 
மருதன் ்வர அஙகுளள சூழமலப புரிந்து்காண்டு 
புறபபடை தயாராகிறான். உடைவன கமலம 
அ்வமன்ச சிறிது வநரம உடகாரு என்று 
்சாலலிவிடடு நீ இஙவக வ்வமல ் சயதவபாது 
்காஞ்சம ்காஞ்சமாக பணம வசரத்து ஒரு 
வமாதிரம ்சஞ்சு என் கிடடை ்காடுத்து 
ம்வத்திருந்த ஞாபகம இருக்கா?. நீ ஊருக்குப 
வபாகுமவபாது அமத ்வாஙகாமல வபாயவிடவடை. 
இமத உன்கிடடை ் காடுக்காமல வபாயிடவடைாம. 
என் மனமச உறுத்திக்்காண்வடை இருந்தது. 
நலல வ்வமல நீ ்வந்துடடை இந்த ்வாஙகிக்வகா 
என்று ்சாலலி தன்னிடைம இருந்த மருதனின் 
வமாதிரத்மத வநரமமயாக கமலம தந்துவிடடைார. 
எதுவ்வண்டுமானாலும மாறியிருக்கலாம ஆனால 
கமலத்தின் குணம மடடும மாறாமல 
இருக்கின்றது. ்வறுமமயிலும ் சமமம என்பமத 
இக்கமத அழகாக எடுத்துமரக்கிறது.

மகன் தந்மதக்கு என்கின்ற சிறுகமதயும 
ஒ வ் ் ்வ ா ரு  த ந் ம த யு ம  உ யி வ ர ா டு 
இருக்கின்ற்பாழுது அ்வமரப வபணிக்காக்காத 
மகன் அ்வர இறந்த பின்பு பிரமமாண்டைமாக 
ச்வ ஊர்வலம நடைத்துகின்றனர. அமதப 
பாரக்கின்ற ஒவ்்்வாரு்வருக்கும சாடமடையில 
அடித்தது வபால சிறுகமதயில மிக அழகாக 
பதிவு ் சயதிருக்கிறார ஆசிரியர. இறந்து வபான 
தன் கண்வமன இருக்கும காலத்தில கஞ்சி 
ஊறறாது இறந்த பின்பு பிரமாண்டைமாய 
எடுத்து்ச ்சலலுகின்ற மகமனப பாரத்து 
ஊரறிய ஒரு தாய பாடுகின்ற ஒரு பாடைமல்ச  
சிறுகமதயில ஆசிரியர எழுதியிருக்கின்றார. 

�கஞ்சி கஞ்சின்னு தவி்சசுக் 

மகலாசம வபானிவய...

வசாறு வசாறுன்னு தவி்சசு

்சாரக்கவலாகம வபானிவய...�

இந்த ்வாரத்மதகளில இருக்கின்ற உண்மம 
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முகத்தில பளீ்ரன அமறய ச்வ ஊர்வலத்தில 
இருகின்ற ஒவ்்்வாரு்வர முகத்திலும வசாகம 
படைரகிறது. கூடடைத்தில இருபப்வர அமன்வரும 
திருமபிப பாரத்தனர. இறந்த்வரின் மமனவியாகிய 
கண்ணமமா கிழவி மடடும கண்வரின் 
பாதஙகமளப பறறியபடி இந்தப பாடைமல 
மீண்டும மீண்டும ் சாலலிக் ் காண்வடை அழுது 
்காண்டிருக்கிறாள என்பதாக சிறுகமதமய 
முடித்திருக்கிறார ஆசிரியர. 

மாறாதது என்ற சிறுகமதயில பூபாலன் தன் 
வீடடில எத்தமனவயா பிர்சசமனகள இருக்க, 
அ்வர வீடடில பசுமாடு ஒன்று இறந்து வபாகின்ற 
ஒரு நிமல ஏறபடுகிறது. அந்த இக்கடடைான 
நிமலயிலும நாம நமமுமடைய வ்வமலமயப 
பாரபவபாம என்று இலலாமல ஒரு்வருக்கு 
ஜாமீன் மக்யழுத்து வபாடு்வதறகாக ்வஙகிக்கு 
்வந்தார. நமம வமலத்்தரு காளியபபன் 
இவ்்வளவு நாளா ் பாறுபபிலலாமல சுத்திக்கிடடு 
இருந்தான். இபபதான் புத்தி ்வந்து மளிமக 
கமடை ம்வக்கப வபாறான். இந்த வபஙக்ல கடைன் 
வகடகவும அ்வனுக்கு ஜாமீன் மக்யழுத்து 
வபாடு்வதறகாக நான் இஙகு ்வந்து இருக்வகன். 
இன்னும அ்வமனக் காவணாவம என்று 
தனக்குளவளவய முனஙகி்காண்டு சாமலமய 
எடடிப பாரத்துக் ்காண்வடை இருக்கின்றான் 
என்பதாக கமத முடித்திருக்கிறது.  மனித வநயம 
எந்த அளவிறகு பூபாலன் அண்ணனிடைம 
இருக்கின்றது என்பமத இ்சசிறுகமத நமக்குத் 
்தரிவிக்கின்றது. சித்தி என்றாவல ்காடுமம 
்சயப்வள என்பமத்ச சமூகத்தில புழக்கத்தில 
இருக்கின்ற ஒரு ்வழக்கம. அமத தவிடு 
்பாடியாக்கியது ராசாத்தியின் சித்தி என்ற 
சிறுகமத. ராசாத்தி பணத்மதத் ் தாமலத்ததால 
சித்தி அடிபபாள என்று ்சாலலி வீடடிறகு 
்வாராது அஙகுமிஙகும அமலந்து விடடு 
்மது்வாக ்வருகிறாள. அ்வமளப பாரத்தவுடைன் 
ஒரு அடி அடித்து சித்தி அ்வமள மாரவபாடு 
அமணத்துக் ்காளகிறாள. 

பணம ்தாமலந்தால என்ன என்னிடைத்தில 
்வந்துவிடை வ்வண்டியது தாவன ்பறற 
பிளமளயாக இருந்தால கூடை நான் க்வமலபபடை 
மாடவடைன். உனக்கு ஏதா்வது ஆ்சசுன்னா சித்தி 
்காடுமமக்காரின்னு ஊர உலகவம என்னதாவன 
பழி்ச ாலலும .  உஙக  அபபா  என்ன 

்்வடடிக்்காண்வடை வபாடடுவிடு்வான். நான் 
யாருக்குப பதில ் சாலல?. நீ இலலாமல எஙகு்ச 
்சன்றாவயா என்று என் மனம பமதக்கிறது 
என்று ்சாலலி அ்வமளத் தன் மாரவபாடு 
அமணத்துக் ் காண்டைாள என்பதாகக் கமதமய 
முடித்திருக்கிறார ஆசிரியர. இஙகு சித்தியின் 
உமடைய பாச உணரம்வ பகிரஙகமாக தன் 
சிறுகமதயில எழுதியிருக்கின்றார.

சண்மடை நிறுத்தம என்ற சிறுகமதயில 
இன்மறய சமூகத்தின் சிறபபான உண்மம மிகத் 
்தளி்வாக பதிவு ் சயயபபடடுளளது. கண்வன் 
மமனவிக்கு இமடைவய என்னதான் பிர்சசமனகள 
இருந்தாலும குழந்மதகள முன்பு அ்வரகள 
சண்மடை இடு்வது கூடைாது. அவ்்வாறு சண்மடை 
வபாடடுக் ்காண்டைால அது குழந்மதகளின் 
மன இயலமப பாதிபபு அமடைய்ச ்சயகிறது 
என்ற மூலத்மத சிறுகமதயின் கரு்வாகக் 
்காண்டிருக்கின்றார. தந்மதயான்வன் என்ற 
சிறுகமதயில மமனவி இறந்த கண்வன், 
தன்னுமடைய மகன் வீடடில படுகின்ற துயரத்மத 
மிக அழகாக எழுதியுளளார. வநரம கடைந்து 
உணவு உண்ணுதல, தந்மதயின் ்வாரத்மதமயக் 
வகடகாத மகன், எப்பாழுது பாரத்தாலும 
எரிந்து விழுகிற மருமகள இபபடியாகப பல 
க த ா ப ா த் தி ர ங க ள  சி று க ம த யி ல 
புகுத்தபபடடுளளன. தன் குழந்மத வமாதிரத்மத 
விழுஙகியதால அலறியடித்துக்்காண்டு 
ஹாஸ்பிடைலுக்கு்ச ்சன்று குழந்மதமயக் 
காபபாறறிய தன் மகமன, சிறு்வயதில காசு 
விழஙகியதறகாக வதாளில வபாடடுக்்காண்டு 
பல மமல ஓடிக் காபபாறறிய அந்த்ச ் சயமலத் 
தன் மகனிடைம கூறும்பாழுது அ்வருமடைய 
குரலில தடுமாறறம ஏறபடுகிறது என்பமதப 
பாசத்வதாடு எடுத்து்ச ்சாலலியிருக்கிறார 
ஆசிரியர. ்வழி என்கின்ற சிறுகமதயிலும 
இன்னா ்சயதாமர ஒறுத்தல அ்வர நாண 
நன்னயம ்சயதுவிடைல என்ற குறளின் கருத்து 
்சாலலபபடடிருக்கிறது. தான் எவ்்வளவுதான் 
கஷ்டைபபடடைாலும தன்னுமடைய உரிமமக்காக 
ஒரு்வன் வபாராடுமவபாதுகூடை, எதிரிகளுக்கு 
நஷ்டைம உண்டைாகக் கூடைாது என்ற உயரந்த 
வபாராடடை ்நறிமயத் தனது உயிமரக் 
்காடுத்து தணிமகவ்வலர நமக்்கலலாம புரிய 
ம்வத்திருக்கிறார. அ்வருமடைய தியாகம  கல 
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மனமதயும கமரய ம்வத்திருக்கிறது. என்மன 
ஒரு புது மனிதனாக ஆக்கியிருக்கிறது என்று 
தன் முதலாளித்து்வ தன்மமயிலிருந்து மாறி 
்தாழிலாளிகளுக்கு உத்வ முன்்வந்து இருக்கின்ற 
்சயமல இ்சசிறுகமத அழகாக எடுத்து்ச 
்சாலகிறது.

்தாண்டைன் என்ற சிறுகமதயில அதிகார 
்வரக்கத்தின் மூரக்கத்தனம, சுந்தரமூரத்தி 
எவ்்வாறு பாதிக்கபபடடைார என்பதும மிக 
அழகாக கூறபபடடுளளது. பாகபபிரிவிமனயில 
அண்ணன் தமபி இரு்வரும சிறு்வயது 
முதற்க ாண்வடை அடித்துக்்க ாண்டும 
விமளயாடிக்்காண்டும இருக்கின்றனர. ்வயது 
முதிரந்த பின்பு ்பண்ணின் கலவிக்காக 
அண்ணன் நிலத்மத கூறுவபாடை ்வருகிறான். 
நிலத்மத மடடும கூறுவபாடடு இருந்தால 
பர்வாயிலமல. தாய தந்மதயமரயும கூறுவபாடை 
எண்ணுகிறான். ஆதலால தந்மத அதமன 
நிமனத்து ்வருந்தி பித்து பிடித்த்வர வபால 
ஆகிவிடுகிறார. எனக்கு இருபபதறகு சிறிது 
இடைம இருந்தால வபாதும. நான் இஙவகவய 
இருக்கிவறன். அ்வளுக்குப வபாடுற சாபபாடமடை 
ஆளுக்குப பாதியாக சாபபிடுகிவறாம என்று 
உமடைந்த குரலில தந்மத கூறு்வமதக் வகடடு 
இமளய்வனும அ்வருமடைய நிமலமயப 
புரிந்து்காண்டு அபபா நீஙக எஙவகயும வபாக 
வ்வண்டைாம. இஙவகவய இருஙகள. உஙகள 
்சாத்மத எலலாம பிரி்சசது வபாதும. உஙக 
்ரண்டு வபமரயும பிரிக்க வ்வண்டைாம. கமடைசி 
்வமரக்கும நீஙக ்ரண்டு வபரும என்கூடைவய 
இருஙக. அபபா நாவன உஙகமளக் கமடைசி்வமர 
பாரத்துக்கிவறன் என்று கதறும மகமன இறுக 
அமணத்துக்்க ாண்டு உ்சசி  முக ர ந்து 
மு த் தமிடடை ா ர   அ ப ப ா  என் ப த ா க 
பாசபபிமணபபிமன இக்கமதயின் ்வழியாக 
ஆசிரியர தந்துளளார. வீடல ஏதும பிர்சசமனயா 
சார என்பமதக் கமதத் தமலபபாக ம்வத்து 
வகடகின்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தின் வீடடில, 
என்ன பிர்சசமன என்பமத யாருவம வகடகாது 
வபாக இறுதியில தன் மமனவிமய இழந்து 
்வ ரு ந் து கி ன் ற  க த ா ப ா த் தி ர த் ம த 
படிக்கின்ற்ப ாழுது  ஒவ்்்வ ாரு்வரின் 
கண்களிலும நீர ்பருக்்கடுக்கிறது. இறுதிக் 
கமதயாகிய வகாண்காமபி என்கின்ற 

சிறுகமதயில தான் பாசமாக ்வளரத்து ்வந்த 
பசுமாடமடைத் தன் மகளின் பிரச்வத்திறகாக 
விறபதறகு்ச ்சன்ற தந்மத மாடுகமள 
இமற்சசிக்கு விறக முயன்ற குமபலிடைம மாடடி, 
ம ா டடுடைன்  ப ரி த ா ப ம ா க  அ ம ர ந் து 
்காண்டிருபபமதத் ்தாமலக்காடசிப 
்படடியில பாரத்த அமமா கதற, நிமறமாத 
கரபபிணியாக இருக்கிற மகளும வசரந்து 
்வருந்து்வதாக கமதமய முடித்திருக்கிறார 
ஆசிரியர. இத்்தாகுபபில உளள அமனத்து 
கமதகமளயும ்வாசிக்குமவபாது எதாரத்தமான 
பதிவுகளாகவ்வ அமனத்து்ச சிறுகமதகளும 
இருக்கின்றன. வதம்வயறற கருத்துகள 
இடைம்பறவிலமல. குதிமரபபந்தயம வபாலவ்வ 
சிறுகமத இலக்கணத்வதாடு அமனத்து 
சிறுகமதகளும எழுதபபடடிருக்கின்றன. 
அதனாவலவய இத்்தாகுபபில உளள சில 
கமதகள வபாடடிகளில பரிசு ்பறறம்வயாக 
அமமந்திருக்கின்றன. இ்சசிறுகமதத் ் தாகுபபில 
அமனத்து்ச சிறுகமதகமளயும சிறபபாக எழுதி 
இருக்கின்ற ்வடுவூர சி்வ முரளி அ்வரகளுக்கு 
மனமாரந்த ்வாழத்துகள. மறறும பாராடடுக்கள. 
உணரவுகமளயும பாசத்மதயும ் ்வளிபபடுத்திய 
ஆசிரியர வமற்காண்டு பலவ்வறு விதமான 
களஙகளில  பயணிக்க ்வாழத்துவ்வாம.  
்தாகுபபிமன அழகாக பதிபபித்த எம.
வஜ.பபளிவக்ஷன் அவுஸ் பதிபபகத்தாருக்கு 
்வாழத்துகள.
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தனிமைச்சிமையில் வாடிய ஒறமை யாமையின் 
விடியல் கமத
சிதம்்பரம் இரவிச்சந்திரன்

சுற்றுச் சூழல் பதாடர் - 6

்காவரானா என்ற ்காளமளவநாய 
தனிமமயின் ்காடுமமமய மனிதகுலத்திறகு 
இன்று நன்றாகப புரியம்வத்துளளது. ஆனால, 
உலகின் ஒறமற யாமன (World’s loneliest 
elephant) என்று ்வரணிக்கபபடடை கா்வன் (Kaa-
van) கடைந்த 35 ஆண்டுகளாக தனிமம்ச 
சிமறயில வமாசமான சூழலில ்வாழந்தது. 
மனிதரகளாகிய நமக்குக் மகயில ஒரு அமலவபசி 
இருந்தால வபாதும. இடைமிருந்து ்வலமாக 
விரலகமளக்  ்க ாண்டு ந க ர த்தியபடி 
்்வளியுலகுடைன் ் தாடைரபு்காண்டு தனிமமயின் 
துயரத்மதக் குமறத்துக் ்காளளமுடியும. 
ஆனால, உடைலாலும, மனதாலும காயபபடடை 
ஒரு யாமனயின் நிமல? 

்காட்சி்சகாளையில் ்காவனின் வகாழக்ள்

பாகிஸ்தான் இஸ்லாமாபாத் மரகாசார 
மிருகக்காடசி்ச சாமலயில (Marghazar zoo) 
கா்வன் (Kaavan) கரடுமுரடைான குறுகிய 
தமரயில இருந்து ்வருமகயாளரகமள வநாக்கி 
துமபிக்மகமயத் தூக்கி ்வந்தனம ்சாலலி 
த ன் ம ன க்  ் க ா டு ம ம ப ப டு த் தி ய 
யாமனபபாகனுக்குக் காசு சமபாதித்துக் 
்காடுத்துக் ்காண்டிருந்தது. ்வருமகயாளரகள 
மீண்டும மீண்டும ்வணக்கம ் சாலல்ச ் சாலலி 
க ா்வமனக் வகடகுமவபாது எலலாம , 
ய ாமனபபாகன் தன் மகயில இருந்த 
ஆணிகளாலான கு்சசியால அதன் துமபிக்மகமயக் 
குத்திக் காயபபடுத்து்வது ்வழக்கம. பல முமற 
கா்வன் ்வணக்கம ்சாலல பாகனின் பாக்்கட 
பணவநாடடுகளால நிரமபி ்வழிந்தது. இவதவநரம, 
கா்வமன்ச சுறறிலும ்வாழந்து்வந்த பல 
விலஙகுகள திடீர திடீ்ரன்ரு காணாமல 
வபாயக்்காண்டிருந்தன. பணக்கார மனிதரகளின் 
சாபபாடடு வமமசகளில அந்த விலஙகுகளின் 

இறந்த உடைலகள விருந்து பமடைக்கபபடடைதாக 
்வதந்திகள எழத் ்தாடைஙகின. கா்வனின் ஒவர 
துமணயும பாகனின் ்காடுமமயால மரணம 
அமடைந்தவபாது கா்வனின் ்வாழக்மக நரகமாகத் 
்தாடைஙகியது. இதன் பின் பல ஆண்டுகள 
கா்வனின் நிமல பறறி யாரும க்வமலபபடைவிலமல. 
கா்வனின் உடைறகாயஙகள ரணஙகளாக மாறின. 
காலகளில கடடைபபடடிருந்த சஙகிலிகளால 
கா்வனின் பாதஙகளுக்கு வமல நிரந்தரமாகப 
புண்கள ஏறபடடைன. ்மலல ்மலல கா்வன் 
மனவநாயக்கும, உடைற பருமனுக்கும ஆளாகியது.

பிரகாரத்்தளையில் ய்தகாடஙகி ்பகாடலில் முடிந்்த இது, 
்காவனின் ்ள்த 

பிராரத்தமன ஒரு பாலிவுட திமரபபடைம 
மடடும ்்வளி்வந்திராவிடடைால, கா்வன் 
பாகிஸ்தானிறகு ்வந்திருக்காது . அந்தத் 
திமரபபடைம ஏறபடுத்திய எழு்சசி, சர்வவதச 
ராஜதந்திர உறவுகள, ஒரு சிறுமியின் ஆமச 
இம்வ வய  க ா ்வமன  இஸ்ல ா ம ா ப ா த் 
மிருகக்காடசி்சசாமல என்ற நரகத்திறகு 
அமழத்து்வரக் காரணமாயிறறு.பாகிஸ்தான் 
முன்னாள ராணு்வ ஆடசியாளர ்ஜனரல 
ஜியாஉல ஹக்கின் (General Ziaul Haq) மகள 
மஜன் ஜியா (Zain Zia) �ஹாத்வத வமவர 
சாத்வத� (elephants my friends) என்ற பிரபல 
இந்தித் திமரபபடைத்மதப பாரத்தது முதல 
யாமனகமள அதிகமாக வநசிக்க ஆரமபித்தார. 
அபவபாது முதல மஜன் தினம தினம தனக்கு 
ஒரு யாமனமயத் தரவ்வண்டும என்று கடைவுளிடைம 
வ்வண்டை ஆரமபித்தார. இதறகாக அ்வர ஒரு 
பிராரத்தமனப பாடைமலயும எழுதினார.

�எனக்கு ஒரு யாமனமயத் வதாழனாகத் 
தாருஙகள� என்பவத அந்தப பிராத்தமனப 
பாடைல. மகளின் இந்தப பாடைமல தந்மதயும 
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அடிக்கடிக் வகடக ஆரமபித்தார . பல 
நாடகளுக்குப பிறகு, ஒரு நாள காமலப்பாழுதில 
ம ஜன்  ப ளளி  ் ச ல ல த்  த ய ா ர ா கி க் 
்காண்டிருந்தவபாது, ்ஜனரல ஹக் மகமளக் 
கூபபிடடைார. அ்வள கண்கமள ஒரு துணியால 
இறுக்கக் கடடினார. அ்வமளப பின்பக்கம 
இருந்த வதாடடைத்திறகு அமழத்து்ச்சன்றார.
அ ங வ க  அ்வளுக்கு  ஒ ரு  ஆ ்ச ச ரி ய ம 
காத்துக்்காண்டிருந்தது. அஙவக இருந்த 
் ப ா ரு ம ள  அ ்வ ம ள த்  ் த ா ட டு ப 
பாரக்க்ச்சான்னார. பிறகு அ்வள கண்களில 
கடடியிருந்த கடமடை அவிழத்துவிடடைார. 
அஙவக அழகான ஒரு குடடி யாமன 
நின்று்காண்டிருந்தது! அதுதான் கா்வன். 
அழகான கா்வமனப பாரத்த மஜனிறகு அமதத் 
த ன்னுடைன்  வீ ட டி வ ல வ ய  ம ்வ த் து க் 
்காளளவ்வண்டும என்ற ஆமச பிறந்தது. 
தந்மதயிடைன் வ்வண்டினாள. ஆனால, �அது 
அரசாஙகத்தின் ்சாத்து. அதனால அமத 
மிருகக்காடசி்சசாமலயில ்காண்டுவபாய 
விடைவ்வண்டும� என்று ஹக் கூறினார. �நமமால 
இ்வமன சரியாகப பாரத்துக் ் காளளமுடியாது. 
அ்வன் ்வளர ஆரமபித்தால அ்வமனப பாரத்துக் 
்காள்வது கடினம� என்று ஹக் மஜமன 
சமாதானபபடுத்தினார. வ்வறு ்வழி இலலாமல, 
மஜன் ஒத்துக்்காண்டைாள.

்காவனின் ்பளழெ வீடு

மஜனின் வீடடுப பின்புறத் வதாடடைத்திறகு 
்வரு்வதறகு முன்பு்வமர கா்வன் ஸ்ரீலஙகாவில 
பிமன்வாலா யாமனகள அனாமத இலலத்தில 
(Pinnawala Elephant Orphanage PEO) 
்வாழந்தது என்று கருதபபடு்வதாக அ்மரிக்காவில 
இருந்து ்சயலபடடு்வரும யாமனகள 
மறு்வாழவிறகான அமமபபின் நிபுணர ரவி 
்காரிய (Ravi Corea) கூறியுளளார.

ஸ்ரீலஙகாவில ராணு்வத்திறகு எதிராக 
ஏறபடடை ஒரு புரடசிமய முறியடிக்க உதவி 
்சயததறகாக, ் ஜனரல ஹக்கின் அரசிறகு நன்றி 
்தரிவிபபதறகாக கா்வன் பாகிஸ்தானிறகு 
பரிசாக அளிக்கபபடடைது என்று நமபபபடுகிறது. 
ஆனால, கா்வன் உண்மமயிவலவய ஒரு 
அனாமதயா என்பது வபாலவ்வ ஸ்ரீலஙகாவில 
இருந்து கா்வன் பாகிஸ்தானிறகு ்காண்டு்வரப 
படடை காரணமும இன்னும விமடை இலலாத 

வினா்வாகவ்வ உளளது. இளம ்வயது கா்வன் 
1985ல இஸ்லாமாபாத் மிருகக்காடசி்சசாமலக்கு 
்வந்து வசரந்தது.

்தங்ச்சுரங்ம்

மரகாசார மிருகக்காடசி்ச சாமல கா்வன் 
அஙகு ்சன்று வசர்வதறகு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்புதான் கடடைபபடடைது. ஆனால, அதறகு 
முன்வப உயர அதிகாரமடடைத்தில ஒரு 
்்வறறிடைம ஏறபடடிருந்தது. பல பணக்கார 
்வணிகக் ்காளமளக்கூடடைஙகள அஙகு 
நுமழந்தன. காடசி்சசாமல அதிகாரிகள அந்த 
மிருகக்காடசி்ச சாமலமயப பறறி, அஙகு இருந்த 
விலஙகுகமளப பறறி க்வமலபபடைவிலமல.
இமதத் தஙகளுக்கு சாதகமாகப பயன்படுத்திக் 
்காண்டை காடசி்சசாமலயின் உயர மடடை 
மனிதரகள அதிகாரத்தில உயர மடடைத்தில 
இ ரு ந் த ்வ ர க ளி ன்  கு டு ம ப ங க ம ள ்ச 
வசரந்த்வரகளுக்கு அஙகு கமடைகமள நிறுவி 
வியாபாரம ்சயய அனுமதி அளித்தனர. 
குழ ந்மத கள  விமளய ாடும  இடைஙகள 
உரு்வாக்கபபடடைன. காடசி்சசாமலயின் இரண்டு 
கால விலஙகுகள பணம சமபாதிக்க வ்வறு 
்வழிகமளயும கண்டுபிடித்தனர. அஙகு ்வாழந்த 
மான் உடபடை பல விலஙகுகள அந்தப பகுதியில 
இருந்த ் சல்வாக்கு உளள்வரகளின் விருந்துகளில 
சிறபபு உண்வாக மாறின. மதுபானஙகள 
பரிமாறபபடடை அந்த ஆடைமபர விருந்துகளில 
மிருகக்காடசி்சசாமலயின் பல விலஙகுகளும 
விருந்தாளிகளுக்கு உண்வாக்கபபடடைன. 2019ல 
�இஸ்லாமாபாத் மிருகக்காடசி்சசாமல 
நண்பரகள� (Friends of Islamabad Zoo FIZ) 
என்ற தன்னார்வ அமமபபினர ஆயவு நடைத்தினர. 
அ ங கு  வி ல ங கு க ளி ன்  எ ண் ணி க் ம க 
குமறந்துளளமதக் கண்டுபிடித்தனர.

இமத்ச சுடடிக்காடடியவபாது, புதிதாக 
விலஙகுகள பல அஙகு வதான்றின. அஙகு 
விலஙகுகளுக்கான மருந்துகள, மருத்து்வ ்வசதிகள 
எம்வயும இலமல என்று தாஙகள கண்டைறிந்ததாக 
அந்த அமமபபின் ஆர்வலர முகமது பின் நவீட 
(Mohammad Bin Naveed)கூறியுளளார. 
வநாய்வாயபபடடை விலஙமகப பராமரிக்க ஒரு 
தனி அமற, அறும்வசிகி்சமச ்சயய ்வசதி 
வபான்றம்வயும அஙகு இலமல என்பது 
்்வளியுலகிறகுத் ்தரிய்வந்தது. இந்நிமலயில 
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மிருகக்காடசி்சசாமல திறக்கபபடும வநரத்தில, 
்வருமகயாளரகமள வநாக்கி தன் துமபிக்மகயில 
இருக்கும பி்சமசப பாத்திரத்மத நீடடி பி்சமச 
எடுபபது கா்வனின் வ்வமலயாக மாறறபபடடைது. 
பி்சமச எடுத்த காமச பாகன் ஆணியடிக்கபபடடை 
அஙகுசத்தால கா்வனின் துமபிக்மகமயக் குத்தி 
்பறறுக்்காள்வான். 2016 ஈத் விடுமுமறயில 
அஙகு ்சன்ற சுறறுலாபபயணிகள கா்வனுடைன் 
தஙகமள இமணத்துப படைம எடுத்து 
்்வளியிடடைனர.

ஒரு க ாலபந்த ாடடை மமதானத்தின் 
பாதியளவிறகு இருக்கும அமர ஏக்கர பரபபளவு 
உளள கரடுமுரடைான தமரயில காலகள 
சஙகிலியால பிமணக்கபபடடை  நிமலயில, 
கா்வன் தன் இரவுகமள வ்வதமனயுடைன் நகரத்தத் 
்தாடைஙகியது .  நிழலிறகு மரம ்சடி 
்காடிகவளா, காறறு, மமழக்கு ஒதுஙக ஒரு 
்வசதிவயா இலலாமல கா்வனின் ்வாழக்மக 
நரகமயமாகியது. ஃவபார பாஸ் (Four Paws 
International FPI) என்ற சர்வவதச விலஙகுரிமம 
அமமபபினர கா்வனின் நிமல குறித்து 
ஆய்வறிக்மக ஒன்மறத் தயாரித்தனர. கா்வன் 
்வாழந்த இடைத்தில இயறமகயான மண் அமமபபு 
இலலாத நிமல, நான்குபுறமும குறுகலான 
கான்கிரீட சு்வரகள, கடடைாந்தமர, மருந்திறகுக் 
கூடை மரம ் சடி ் காடி என்று எதுவும இலலாத 
நிமல இருபபமதக் கண்டைனர. இத்தமனத் 
துயரஙகளுக்கும இமடையில கா்வனிறகு 
அ்வனுமடைய துமன சஹீலி(Saheli) மடடுவம 
ஒவர ஆறுதலாக இருந்தது. உருது்மாழியில 
சஹீலி என்ற ் சாலலிறகு ் பண்துமண (female 
f r i e n d )  என்று ்பாருள .  1 9 9 0களின் 
்தாடைக்கத்தில சஹீலி பஙகளாவதஷில இருந்து 
்காண்டு்வரபபடடைது என்று ் சாலலபபடுகிறது. 
்வாழக்மகத்துமண என்பது யாமனகளுக்கு மிக 
முக்கியமானது என்று ்வனவிலஙகு நிபுணரகள 
கூறுகின்றனர. மனிதரகமளப வபாலவ்வ தஙகள 
உணரவுகமளப பகிரந்து்காளள அ்வறறிறகும 
துமண வதம்வ என்று அறிஞரகள கூறுகின்றனர. 
காடுகளில அறுபது எழுபது ஆண்டுகள ்வாழும 
ய ாமனகள மனிதர கமளப வப ாலவ்வ 
்நருக்கமான குடுமப உறவுகமள ் காண்டைம்வ. 
குடுமப உறவுகள மரணம அமடையுமவபாது 
அ்வறறின் பிரிவினால துயரமமடையும 
இயலபுமடையம்வ. 

்சஹீலியின் மரணம்

சஹீலி 2012ல மரணம அமடைந்தது. 
்்வயயிலின் பாதிபபால அதறகு மாரமடைபபு 
ஏ ற ப ட டை த ா ல  அ து  இ ற ந் த த ா க 
அதிகாரபபூர்வமாக்ச ் சாலலபபடடைது. ஆனால, 
வநாயநீக்கம ்சயயபபடைாத ஆணிகள 
அடிக்கபபடடை கு்சசியால அதன் துமபிக்மகயில 
பாகன் ஆழமாகக் குத்தி, அந்தக் காயம 
ஆழமாகி அந்த அதிர்சசியால சஹீலி 
உயிரிழந்தவத உண்மம. இது எலவலாருக்கும 
்தரிந்திருந்தாலும அபவபாது எ்வரும இமத 
்வாய திறந்து ்சாலலவிலமல. ஏறகனவ்வ 
துன்பபபடடுக் ் காண்டிருந்த கா்வன் சஹீலியின் 
ம ரண த் த ா ல  வ மலு ம  வ ம ா ச ம ா க ப 
பாதிக்கபபடடைது. கா்வனின் கண்்ணதிரிவலவய 
இரண்டு நாடகள்வமர இறந்த  சஹீலியின் 
உடைல கிடைந்தது. அமத அபபுறபபடுத்த நிர்வாகம 
எதுவும ்சயயவிலமல. இது கா்வனின் மனமத 
பாதித்தது. ்வாய வபசமுடியாத ஜீ்வன் என்றாலும, 
கா்வன் நமமமப வபால உணர்சசிகள உளள ஒரு 
உயிரினம. கா்வனின் மனக்்காந்தளிபபு அமத 
மனவநாயாளியாக்கியது. 2000ம ஆண்டில 
இ ரு ந் வ த  நீ ண் டை வ ந ர ம  க ா ல க ளி ல 
பிமணக்கபபடடை சஙகிலியுடைன் நின்று்காண்வடை 
இருந்த கா்வனால சஹீலியின் பிரிம்வத் தாஙகிக் 
்காளளமுடியவிலமல. கா்வனின் நிமல 
வமாசமானது. அதன் பாகன் கா்வன் வமாசமாக 
நடைந்து்காள்வதால, அதறகு அருகில ் சல்வவத 
தான் உடபடை அமன்வருக்கும ஆபத்து என்று 
கூறினான். இந்வநரத்தில, இஸ்லாமாபாத் 
காடசி்சசாமல நண்பரகள குழு 2016ல 
காடசிசாமலமயப பாரம்வயிடை்வந்தது.

மனவநாயால பாதிக்கபபடடை கா்வமன 
அ்வரகள அபவபாது கண்டைனர. நகர்வதறகு 
இடைம இலலாமல, இருபபதறகு ்வசதி இலலாமல, 
கா்வன் தீவிர மனவநாயால பாதிக்கபபடடுளளமத 
அறிந்தனர. ஒவர ்சயமலத் திருமபத் திருமப்ச 
்சயயும வநாயக்கு ஆளான கா்வன் எபவபாதும 
தமலமய ஆடடிக்்காண்டு மனிதரகளுக்கு பீதி 
ஏறபடுத்தும ஒன்றாக மாறியது.

அரிதாக எபவபாதா்வது சில சமயம 
துமபிக்மகமயத் தூக்கிப பி்சமசக் வகடபது தவிர 
நகரவும முடியாமல உடகாரவும முடியாமல 
படுக்கவும முடியாமல நின்று்காண்வடை சஙகிலி 
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பிமணக்கபபடடைநிமலயில கா்வன் எபவபாதும 
தமலமய ஆடடிக்்காண்டிருந்தது. கா்வனின் 
உ டை ல நி ம ல  வ ம ா ச ம ா க  இ ரு ப ப து 
கண்டைறியபபடடைது. இடைதுகண்ணில வநாயத் 
்தாறறு, சஙகிலியின் தழுமபுகள காலகள, 
பாதஙகளில வதாலின் நிறத்மதவய மாறறியிருந்த 
நிமல, உமடைந்த நகஙகள, உடைல து்வாரஙகளில 
ப ா தி ப பு  வ ப ா ன் ற  பி ர ்ச ச ம ன க ள 
க ண் டை றி ய ப ப ட டை து .  க ா ்வ ன் 
வநாய்வாயபபடடுளளமத இது முழுமமயாக 
உணரத்தியது. கா்வனின் உடைல எமடையும அதன் 
பாகன் தினம தினம ்காடுத்த கருமபுகளால 
பருமனாக இருந்தது. இத்தமனத் துயரஙகளுடைன் 
இருந்த கா்வன் அஙகிருந்து ் ்வளிவய ் சல்வமத 
எ்வரும விருமபவிலமல. காடசிசாமலயின் 
நடசத்திரக் கதாபாத்திரமாக இருந்த கா்வமன 
இழக்க எ்வருக்கும மனது இலமல. ஆனால, 
கா்வமன மீடக இன்்னாரு ்பரிய நடசத்திர 
நாயகிமய இயறமக அனுபபிம்வத்தது.

விடிெலின் யவளிச்்சப ்பகாடல்

ஆஸ்கர விருது ்பறற அ்மரிக்கப பாடைகி 
மறறும நடிமக ்்ஷர (Cher) கா்வமனப பறறி 
முதலமுமறயாக 2016ல வகளவிபபடடைார. அ்வர 
வ த ா ற றுவி த் த  �்வன  உயிரினங களின் 
விடுதமலக்கான தன்னார்வத் ்தாண்டு 
அமமபபு� (Free the Wild) கா்வனின் மீடபிறகு 
ச டடை ரீ தியில  நடை்வடி க்ம க  எ டு க் க த் 
்தாடைஙகியது. இஸ்லாமாபாத் நீதிமன்றம வம 
2020ல கா்வமன விடுதமல ்சயய்ச ்சாலலி 
கடடைமளயிடடைது. இந்த்ச ் சயதி தன் ்வாழவில 
மறக்கமுடியாத ஒன்று என்று ்்ஷர மகிழ்சசி 
்தரிவித்தார. உலகம முழு்வதும 3.8 மிலலியன் 
ரசிகரகள ்காண்டை தன் டிவிடடைர ஊடைகம 
்வழியாக ்்ஷர கா்வன் குறித்த நிகழவுகமள 
பகிரந்து்காளளத் ்தாடைஙகினார. கா்வனின் 
விடுதமலக்கான ஆமண பிறபபிக்கபபடடைாலும, 
கா்வனுடைன் அஙகு ் காடுமமகமள அனுபவித்துக் 
்காண்டிருந்த மறற விலஙகுகளும உடைனடியாக 
விடுதமல ்சயயபபடு்வதறகான அறிகுறிகள 
எதுவும ்தன்படைவிலமல. இறுதியில ஜூன் 
2 0 2 0 ல  ப ாகிஸ்த ான்  உய ர நீதிமன்றம 
மிருகக்காடசி்சசாமலமய இழுத்து மூடை 
உத்தரவிடடைது. ஆனால, கா்வனின் நிமல 
க்வமல அளிபபதாகவ்வ நீடித்தது. அஙகிருந்து 

கா்வமன ்்வளிவய அனுபபமுடியாது என்றும, 
தாஙகவள கா்வமனப பாரத்துக் ்காளளப 
வபா்வதாகவும சிலர கா்வனின் விடுதமலக்கு 
எதிராகக் குரல எழுபபினர. பாகிஸ்தான் 
மிருகக்காடசி்சசாமலகள மறறும நீர ்வாழ 
உயிரினக் காடசியகஙகளுக்கான சர்வவதச 
அமமபபில (Wor ld Assoc ia t ion for 
Zoos&Aquariams WAZA) உறுபபுநாடைாக 
இலமல என்பதால சிக்கல நீடித்தது .
இதறகிமடையில இஸ்லாமாபாத் மிருகக்காடசி 
சாமலயின் நண்பரகள அமமபபின் தமல்வர 
அமிர காலில (Amir Kaalil) கா்வனின் உறற 
வ த ா ழ ன ா க  ம ா றி ன ா ர .  க ா ்வனி ற கு 
உணவூடடு்வதில இருந்து குளிபபாடடிவிடு்வது 
்வமர அமிர கா்வமன தன் ்சலலக்குழந்மத 
வபால க்வனித்துக் ்காண்டைார. பிரிடடைனில 
இருந்து ஃவபார பாஸ் அமமபபின் நிபுணரகள 
மீண்டும ்வர்வமழக்கபபடடைனர.

கா்வமன பாகிஸ்தானில இருந்து கடைல 
தாண்டி 4000 கி.மீ ்தாமலவில உளள 
கமவபாடியாவிறகு அனுபபு்வது குறித்து 
ஆவலாசிக்கபபடடைது. கா்வனின் ஆக்வரா்ஷமான 
வபாக்கு, அதன் உடைல பருமன் இம்வ கா்வன் 
கமவபாடியாவிறகு ்சல்வதில பிர்சசமனகளாக 
நின்றன. எகிபதில பிறந்த டைாக்டைர அமிர காலில 
த ற ் ச யல ா க  இ த றகு  ஒரு  தீ ரம்வ க் 
கண்டுபிடித்தார.

கா்வனின் மனநிமல, உடைலநிமலமயத் 
்தாடைரந்து கண்காணிபபதறகாக அமிர மறறும 
அ்வரது நண்பர ஒரு்வர எப்பாழுதும கா்வனின் 
அருகிவலவய இருந்தனர. இந்த வ்வமல 
அமிருக்கும, அ்வரது நண்பருக்கும அலுபமப 
ஏறபடுத்தியது. அதனால, அமிர ஒருநாள 
்பாழுதுவபா்வதறக ா க  ப ாடடு ப ாடை 
ஆரமபித்தார. சிறிதுவநரம கழித்து இயறமகயின் 
அந்த அதிசயம நிகழந்தது. அமிரின் குரலால 
கா்வன் ஈரக்கபபடடைது. கா்வனின் நடைத்மதயில 
மாறறம ஏறபடடைது. அமிருடைன் வதாழமமயுடைன் 
பழக ஆரமபித்தது. தான் ் பறறக் குழந்மதயுடைன் 
ஒரு தாய பழகு்வது வபால அமிர கா்வனுடைன் 
வபசி, பாடடு பாடி பழக ஆரமபித்தார. சில 
நாடகளிவலவய கா்வன் குளிக்குமவபாது கூடை 
தன் துமபிக்மகயால அமிரின் மகமய ்வருடிப 
பாடடு பாடை்ச ்சான்னது. 
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்ம்ந்பகாடிெகாவில் ்காவன்

பாதுகாபபாக கா்வமன கமவபாடியாவிறகு 
அனுபபு்வதறகான ஏறபாடுகள தீவிரமமடைந்தன. 
கா்வமன ஒரு உவலாகப ்படடைகத்தில ஏறறி 
விமானம மூலம கமவபாடியாவிறகு அனுபபத் 
திடடைம உரு்வாக்கபபடடைது. ஐந்தமர டைன் 
எமடையும, மூன்று மீடடைர உயரமும உளள 
கா்வன் எடடு மணிவநர விமானப பயணத்திறகு 
தயாரானது. 35 ஆண்டுகால தனிமம்ச சிமறயில 
இருந்து ந்வமபர 29, 2020 அன்று மீண்டும 
கா்வன் தன் புதுவீடடிறகுக் குடி்பயரத் 
தயாரானது.

பாடைகி ்்ஷர, அமிர உடபடை பலரும 
கா்வனின் புதுவீடு ்வமர கா்வமனக் கூடடிக் 
்காண்டுவபாய விடடு்வரத் தயாராயினர. 
கமவபாடியாவில, 25,000 ஏக்கர பரபபில 
அமமந்துளள கியூலன் புராம்டைப (Kqlen-prom-
tep) சரணாலயத்தினர கா்வமன அன்புடைன் 
க்வனித்துக்  ்க ாளளத்  தய ா ர ாயினர . 
புதுவீடடிறகுக் குடி்பயரந்தாலும, கா்வனின் 
மனநலப பிர்சசமனகள, புதிய இயறமக்ச 
சூழநிமலக்குத் தன்மனத் தக்வமமத்துக் 
்காள்வது வபான்ற்வறறில ச்வாலகள எழலாம 
என்று அமிர க்வமலயுடைன் கூறுகிறார . 
என்றாலும, கமடைசியில கா்வன் ஒரு யாமனயாக 
்வாழ ்வாயபபு கிமடைத்திருக்கிறது.

ரஷ்யாவின் சிறபபு ஜமவபா ்ஜட 
விமானத்தில பயணத்மதத் ்தாடைஙகு்வதறகு 
முன் கா்வமன ்வழியனுபபிம்வக்க 74 ்வயதான 
பாடைகி ்்ஷர, அமிர உடபடை பல விலஙகுநல 
ஆர்வலரகள ,  மக் கள இஸ்லாமாப ா த் 
மிருகக்காடசிசாமல முன் திரண்டைனர. 
காடசி்சசாமல விழாக்வகாலம பூண்டைது.
வ த ா ர ண ங க ள ,  ப லூ ன் க ள ா ல 
அலஙகரிக்கபபடடைது. கா்வனின் மீடபிறகாக 
் ்ஷ ர  எ ல ல ா ்ச  ் ச ல வு க ம ள யு ம 
ஏறறுக்்காண்டைார. கமவபாடியாவில கா்வன் 
மகிழ்சசியுடைன் ்வாழ்வமதக் காண ஆர்வமுடைன் 
காத்திருபபதாக கமவபாடிய சுறறு்சசூழல 
அமம்சசர கூறினார. கா்வமன ்வரவ்வறக ்்ஷர 
மறறும கமவபாடிய அமம்சசர, விலஙகுநல 
ஆர்வலரகள தயாராயினர. கா்வனுடைன் அவத 
விமானத்தில அமிர பயணம ்சயதார. 

பாகிஸ்தானில இருந்த கமடைசி ஆசிய யாமன 
கா்வன் விமானத்தில கமவபாடியாவிறகுப 
பறந்தது.

அமிர மறறும ஃவபார பாஸ் அமமபபின் பல 
ஆர்வலரகள பல மணிவநரம கா்வன் கனமான 
உவலாகப்படடைகத்தில விமானத்தில பயணம 
்சயயப பயிறசி அளித்தனர. உலகவம 
ஆ்வலுடைன் காத்திருந்த கா்வனின் கமவபாடியா 
பயணம நடைந்வதறியது. முதலமுதலில கா்வனின் 
நிமல பறறி ்சயதி ்்வளியிடடை பாகிஸ்தான் 
்வன உயிரின அறக்கடடைமளயின் ஆர்வலரகள 
முதல ்்ஷர, ஆஸ்திரியாம்வ்ச வசரந்த ஃவபார 
பாஸ், எப.இ.ஜூ, அமிர மறறும உலகம 
முழு்வதும ஏராளமாவனார காத்திருந்தனர.

க ம வ ப ா டி ய  வி ம ா ன நிமல ய த் தி ல , 
புத்தத்துறவிகள ்வாமழபபழம, தரபூசணி 
்காடுத்து, புனித நீர ்தளித்து கா்வமன 
ஆசீர்வதித்தனர. ்்ஷர உடபடை பலரும ்பரும 
ஆர்வாரத்துடைன் கா்வமன ்வரவ்வறறனர. இனி 
உலகின் ஒறமற்வாழ யாமன (World’s loneliest 
elephant) என்ற படடைப்பயர கா்வனிறகு 
இலமல. 2021ல கா்வனின் கமத, ஸ்மித்வசானியன் 
்தாமலக்காடசி அமல்வரிமசயினரால 
படைமாக்கபபடை உளளது. இனி கா்வனின் 
்வாழக்மக மகிழவுடைன் அமமயும என்ற 
நமபிக்மகயுடைன் கா்வனிறகு பிரியாவிமடை 
்காடுபவபாம.

மூன்றில் ஒன்று

2020 உலகமக்களால மறக்கமுடியாத ஒரு 
ஆண்டைாக மாறியுளளது. ்காவரானா என்ற 
்காளமள வநாயத்்தாறறு ஆடடிப பமடைக்கும 
காலத்தில, உலமக அ்சசுறுத்தும ்வமகயில 2020 
இது்வமர பதிவு ்சயயபபடடைதில, பூமியில 
்்வபபம அதிகமாக நிலவிய ஆண்டு என்ற 
்சயதி ்்வளி்வந்துளளது. உலக ்வானிமல 
ஆயவு நிறு்வனம (World Meterological Or-
ganisation WMO) இத்தக்வமல ஜன்வரி 2021ல 
்்வளியிடடுளளது. 2020ல உலக சராசரி 
்்வபபநிமல 14.9 டிகிரி ்சலசியஸ் என்ற 
உயரந்தபடச அளம்வப பதிவு ்சயதுளளது. 
இது்வமர பதிவு ்சயயபபடடை தரவுகளில, 
உலகில சாதமன அள்வாக ்்வபபம மிகுந்து 
காணபபடடை மூன்று ஆண்டுகளில 2020ம  
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இடைமபிடித்துளளது .  இது 1 8 5 0 - 1 9 0 0 
காலகடடைத்தில ்தாழிறபுரடசி ஏறபடு்வதறகு 
முன்பிருந்த ்்வபபநிமலமயக் காடடிலும 1.2 
டிகிரி ் சலசியஸ் அதிகம. ்வானிமல, காலநிமல 
பிரிவில நவீன ்வளர்சசி ஏறபடைத் ் தாடைஙகியதில 
இருந்து உலக ்வானிமல ஆயவு நிறு்வனத்தால 
்்வபபநிமலப பதிவுகள வமற்காளளபபடடு 
்வருகின்றன. இந்த ்வமகயில, இது்வமர பூமியில 
மிக அதிக ்்வபபம 2016, 2019க்குப பிறகு 
2020ல அதிகரித்துளளது. 

யவப்பமகாை ்பத்்தகாண்டு

இந்தியாவில 2020 ்்வபபமான எடடைா்வது 
ஆண்டைாக அமமந்துளளது. இந்திய ்வானிமல 
ஆயவு நிறு்வனம (Indian metrological Depart-
ment IMD) 1901 முதல ்்வபபநிமல 
்தாடைரபான பதிவுகமள ் சயது்வருகிறது. 2020 
டிசமபரில உலக ்வானிமல ஆயவு நிறு்வனம 
2011 முதல 2020 ்வமரயிலான பத்தாண்டு 
காலத்மத உலகில ்்வபபம அதிகம நிலவிய 
பத்தாண்டைாக (warmest ever decade) 
அறிவித்தது. 1980களுக்குப பிறகு ்வந்த ஒவ்்்வாரு 
பத்தாண்டு காலமும உலக சராசரி ் ்வபபநிமல 
அதிகரித்வத காணபபடு்வதாக அந்த ஆயவு 
நிறு்வனத்தின் அறிக்மக கூறுகிறது. 2020ல உலக 
சராசரி ்்வபபநிமல 14.9 டிகிரி ்சலசியஸ் 
என்ற அளவில இருந்தது. ்காவரானா 
்காளமளவநாய உலகம முழு்வதும பரவி 
பாதிபபுகமள ஏறபடுத்தினாலும ,  புவி 
்்வபபமயமாதல ்தாடைரந்து அதிகரித்வத 
காணபபடுகிறது.

எ ல் நி ந ை கா வு ம் ,  ை கா நி ந ை கா வு ம் ,  இ ெ ற் ள ் ப 
ந்பரிடர்ளும்

இந்தியாவில, நிலபபகுதிக்கு வமல பரபபில 
உளள காறறில 2020ல 0.29 டிகிரி ்சலசியஸ் 
்்வபபநிமல அதிகரித்து காணபபடடைது. இந்தப 
வபாக்கு காலநிமல மாறறம தீவிரமாகி்வரு்வமதவய 
எடுத்துக்காடடுகிறது என்று உலக ்வானிமல 
ஆய்வாளரகள கருதுகின்றனர. 2020 கமடைசியில 
பசுபிக் ்பருஙகடைலில ்வழக்கமாக ஏறபடும 
லாநிவனா நிகழவு ்தாடைஙகினாலும, புவி 
்்வபபமயமாதல மாறறம இலலாமல 
்தாடைர்வமதவய இது சுடடிக்காடடுகிறது. 
கடைல நீவராடடைஙகளால, ்வழக்கமாக லாநிவனா 

நிகழவு ஏறபடும காலத்தில கடைறபகுதியில 
்்வபபம குமறந்து, குளிரந்த சூழநிமல 
காணபபடும என்றாலும, 2020ல புவி 
்்வபபமயமாதமலக் குமறக்கக்கூடிய அளவு 
இந்தக் குளிர்சசி அமமயவிலமல என்று 
்வானிமல அறிஞரகள கருதுகின்றனர. மத்திய 
பசுபிக் மறறும நிலநடுக்வகாடு பகுதியில, 
லாநிவனா பரு்வத்தில கடைலின் வமறபரபபில 
உளள காறறு இயலமப விடை குளிர்சசி அமடையும. 
இதனால, இந்நிகழவு உலகளவில காலநிமலமய 
நிரணயிபபதில முக்கியபபஙகு ்வகிக்கிறது.

இ தன்  விமள்வ ா க  உ ல க  ச ர ா ச ரி 
்்வபபநிமலயில மாறறஙகள ஏறபடு்வது 
்வழக்கம. லாநிவனா நிகழவு 2021ன் நடுபபகுதி 
்வமர நீடிக்கும என்று ஆய்வாளரகள 
கூறுகின்றனர. ் காவரானா காரணமாக உலகின் 
்பருமபகுதியும ்பாதுமுடைக்கநிமலயில 
இருந்தாலும, இந்த ்்வபப உயரவிறகு 
பசுமமக்குடில ்வாயுக்கவள முக்கியக்காரணமாக 
அமமந்துளளது என்று உலக ்வானிமல 
அமமபபின் தமலமம்ச ்சயலர வபராசிரியர 
்படடைரி தாலஸ் (Professor Petteri Thalas) 
கூறியுளளார. 2015ல ஏறபடடை பாரிஸ் 
உடைன்படிக்மகயின்படி ,  பசுமமக்குடில 
்வாயுக்களின், குறிபபாக காரபன் மடை ஆக்மசடின் 
்்வளிவயறறம குமறக்கபபடைவ்வண்டும. இவ்்வாறு 
நிகழந்தால மடடுவம ் தாழிறபுரடசி காலத்திறகு 
முன்பிருந்த ஆண்டுகளில நிலவிய ் ்வபபநிமலமய 
நமமால அமடையமுடியும. இந்தக் குறிக்வகாமள 
அமடைய உலகின் சராசரி ்்வபபநிமலமய 2 
டிகிரி ்சலசியஸ் அளவு குமறக்கவ்வண்டும 
எ ன் று  ப ா ரி ஸ்  உ ்ச சி ம ா ந ா ட டி ல 
நிமறவ்வறறபபடடை தீரமானம ்வளியுறுத்துகிறது.
ஆனால, 2020ல புவி்்வபபம உயரந்ததுடைன், 
இயறமகபவபரிடைரகள, புயலகள, அண்டைாரடிக் 
பனிபபரபபு உருகுதல, ஆரக்டிக் பரபபில 
ஓவசான் மண்டைலத்தில விழுந்த ் பரிய து்வாரம, 
்்வபபக்காறறு சமப்வஙகள, இடி, மின்னல,  
அழிம்வ ஏறபடுத்தும ஹரிக்வகன்கள , 
்பரு்்வளளப்பருக்குகள,  காடடுத்தீ 
வபான்றம்வ அதிகரித்வத காணபபடடைன. 

2020ம், புெற்்காற்று்ளும்

2020ம ஆண்டில நிகழந்த காலநிமல 
்தாடைரபான நிகழவுகளில முதலிடைம ் பறு்வது 
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இந் த  ்்வப ப நிமல  உய ர வ்வ  என்று 
கருதபபடுகிறது. கிழக்கு பசுபிக் ்பருஙகடைலில 
நீரபரபபிறகு வமல உளள காறறின் ் ்வபபநிமல 
உயரந்து காணபபடும. இந்த நிகழவு எல நிவனா 
என்றும, சராசரிமய விடை குமற்வாக ் ்வபபநிமல 
உளல நிகழம்வ லா நிவனா என்றும ்வானிமல 
ஆய்வாளரகள அமழக்கின்றனர.

2020ன் ஆரமபத்தில வலசான ஒரு எலநிவனா 
நிகழவு நிகழந்தது எளினும, சிறிதுகாலத்திறகுப 
பிறகு இது லா நிவனா்வாக மாறியது. இதன் 
விமள்வாக அடலாண்டிக் ்பருஙகடைலில 
பாதிபபுகள ஏறபடடைன. ் பாது்வாக உலகளவில 
ஒரு ஆண்டில 90 புயறகாறறுகள உரு்வாகும. 
இ்வறறில அதிகமான புயலகள வமறகுப பசுபிக் 
்பருஙகடைலில உரு்வா்வது ்வழக்கம .
அடலாண்டிக்கில ஒரு ஆண்டில உரு்வாகும 
புயலகள 14 முதல 15. ஆனால, இந்த ஆண்டில 
இந்த எண்ணீக்மக 30 ஆக அதிகரித்துளளது. 
இம்வ அமனத்தும மிகத் தீவிர புயறகாறறுகள. 
இ தி ல  1 2  பு ய ல க ள  அ ் ம ரி க் க க் 
கடைறகமரபபகுதிமயத் தாக்கின. கத்ரீனா 
வபான்ற அதி தீவிரபபுயலகள அ்மரிக்காம்வத் 
த ா க்கி  ்பரும இழபபுகமள 2 0 0 5ல 
ஏறபடுத்தியதறகுப பிறகு 2020ல ஏறபடடை 
இந்தப புயறகாறறுகள அ்மரிக்காம்வத் 
தாக்கியுளளன. ்பாது்வாக அடலாண்டிக் 
பரபபில உரு்வாகும புயலகளில 8 மடடுவம 
கமரமயக் கடைக்கும தன்மம உமடையம்வ. 
ஆனால, 2020ல, இந்த எண்ணிக்மக 12க்கும 
கூடுதலாக ஏறபடடுளளது. இந்தியாவில 
்பாது்வாக எலநிவனா நிகழுமவபாது பரு்வமமழ 
குமறந்து காணபபடும. ்்வபபநிமல உயரந்து 
காணபபடும. ஆனால, 2020ல மார்ச ஏபரல 
முதல லாநிவனா நிகழவு ்தாடைஙகியதுடைன் 
்்வபபநிமல குமறந்து காணபபடடைது.

ஜூன் 1 முதல ்தன்கிழக்குப பரு்வமமழ 
வகரளாவில ்தாடைஙகியவபாதும, அபவபாது 
ஏறபடடை ஆமபன் (Amphan) புயலால, 
ம ம ழ யின்  அள வு  வ க ர ள ா  ம ற று ம 
வமறகுத்்தாடைர்சசி மமலபபகுதிகளில 
குமறந்தது. இந்தியாவில ் பாது்வாக பரு்வமமழ 
கடைந்த இரு ஆண்டுகளாக சராசரிமய விடை 9 
முதல 10% கூடுதலாகப ்பயதுளளது. 2019ல 
இந்தியாவில அரபிக்கடைலில ஐந்து புயலகளும, 

்வஙகக்கடைலில நான்கு புயலகளும உரு்வாயின. 
ஆனால, 2020ல ்வஙகக்கடைலில 1999ல 
வீசியதறகுப பிறகு உரு்வான ஆமபன் அதி 
தீவிரபபுயல உடபடை இரண்டு புயலகளும, 
அரபிக்கடைல பகுதியில மூன்று புயலகளும 
உரு்வாகியுளளன. கிழக்குக் கமரபபகுதியில 
1999ல வீசிய புயலால அபவபாது இந்தியாவில 
வமறகு்வஙகம), பஙகளாவதஷ் பகுதிகளில 15,000 
வபர உயிரிழந்தனர. ஆனால, வம 2020ல வீசிய 
ஆமபன் புயலால நூறறிறகும குமற்வான்வரகவள 
உ யி ரி ழ ந் து ள ளன ர .  இ து  ்வ ானிம ல 
முன்னறிவிபபில ஏறபடடு்வரும ்வளர்சசிமய 
எடுத்துக்காடடுகிறது என்று ்கா்சசி கடைலசார 
பலகமலக்கழக ்வானிமல ஆய்வாளரகள 
கருதுகின்றனர. 2020 ந்வமபர, டிசமபரில 
வீசியபுரவி (Puravi) புயல எதிரபாரத்தது வபால 
்பரும பாதிபபுகமள ஏறபடுத்தாமல 
கன்யாகுமரிக்கு அருகில கமரமயக் கடைந்து 
பலவீனமமடைந்தது.

என்ை ய்சயெபந்பகாகிநறகாம்?

புவி ்்வபபமமடையும இத்தமகய வபாக்கு 
நீடித்தால, 2024ல உலகில ்்வபபநிமல 
சராசரியாக 1.5 டிகிரி ்சலசியஸ் அளவிறகு 
அதிகரிக்கும என்று உலக ்வானிமல அமமபபு 
எ்சசரிக்கிறது. சூழமலக் காபவபாம என்று ்வாய 
கிழியப வபசினால மடடும இயறமகமயக் 
காபபாறற நமமால ஒருவபாதும முடியாது என்று 
சூழலியலாளரகள கருதுகின்றனர. உலகின் இளம 
சூழல வபாராளி க்்ரடடைா தன்பரக் உடபடை 
பலரும உலக அரசாஙகஙகள சூழமலக் 
காபபாறற இன்னமும வபாதிய திடடைஙகமளத் 
தீடடைவிலமல என்று க்வமல ் தரிவிக்கின்றனர.
்வளர்சசி என்ற ்பயரில இருக்கும இயறமக 
்வளஙகமள தனியாருக்கு தாமர ்வாரக்கும 
வபாக்வக சூழலுக்காக வபாதுமான நிதிமயக் 
கூடை ஒதுக்காத பல ஆசிய, ஆபபிரிக்க நாடுகள  
்சயகின்றன என்று உலக ்வனநிதியம, ஐக்கிய 
நாடுகளின் சூழல அமமபபு உடபடை பல 
சர்வவதச அமமபபுகள அஞ்சுகின்றன. என்ன 
்சயயபவபாகிவறாம நாம? சிந்திபவபாம.
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எந்திரமயமாக்கலின் இமணவிமள்வாக 
்தாழில புரடசியும நமடை்பறறது. இதன் 
காரணமாக அரசியல, பண்பாடு, ்பாருளியல 
உ ளளிடடை  அமன த் து  நி ம ல களிலும 
அதிவ்வகமான மாறறஙகள நுண்மமயாகவும 
பருண்மமயாகவும உலகம முழு்வதும நிகழத் 
்தாடைஙகியது. காலனியம நவீனத்து்வக் 
கருத்தியலாக ்வடி்வமமக்கபபடுகிறது. உலக 
அரஙகில முதலாளித்து்வம தமலமமப 
பாத்திரத்மத ஏறறு இயஙகுகிறது. இது்வமர 
வநரடியான உடைல உமழபபு சாரந்த உறபத்தியில 
ஈடுபடைாத நமபிக்மகயின்்வழி அதிகாரம 
்சலுத்தி்வந்த வமடடிமம உளவியலில அ்சசமும, 
ப த ட டை மு ம ,  நி ்ச ம ச ய மி ன் ம ம யு ம , 
அ்வநமபிக்மகயும ஏறபடுகிறது. இ்வறறின் 
புமனவுகளாக நவீனத்து்வ இலக்கியஙகள 
வதான்றுகின்றன. இ்வரகமள பாரமபரிய 
உரிமமயாளரகள என்றும ்பயரிடடு 
அமழக்கலாம. இதன்காரணமாக இ்வரகள, 
காலனியமுதலாளிகளால உளளூர 
முதல ாளிகள ா க  அஙகிக ா ர ம 
்பறுகின்றனர. மக்கள, ஊர்வன, 
பறபபன, நடைபபன, மிதபபன 
பண்பாடு, கலாசாரம, நமபிக்மக, 
க டை வு ள ,  அ ற ம  இ ம ்வ 
வபான்ற்வறவறாடு பூமிக்கு அடியிலும-
்வளிமண்டைலத்திறகு வமலும உளள 
அமனத்து இயறமக-்சயறமக 
்பாருளகள எலலாம ்தாகுத்து 
விறபமனக்காக மதிபபறியபபடுகிறது. 
ப ன் ன ா ட டு  மு த ல ா ளி க் கு ம 
உளளூரமுதலாளிக்கும இத்தமகய 
்வணிகம சாரந்த உறம்வத் தவிர அற 
அ டி ப ப ம டை யி ல ா ன  உ ற வு 
இரு ப ப த ற க ா ன  மு க ா ந் தி ர ம 
இ ரு க் க வி ல ம ல . 

இருமுதலாளிகளுக்குமிமடையில ்வணிகரீதியான 
முரண்பாடுகள வதான்றுகிறவபாது உளளூர 
முதலாளிகளுக்கு வதசியத் தமல்வராக உருமாறும 
நி ம ல ஏ ற ப டு கி ற து .  மு த ல ா ளி க் கு 
்தாழிலாளராகவும பாரமபரிய உரிமமபபடி 
அ டி ம ம க ள ா க வு ம  ்வ ா ய த் து வி ட டை 
்பருமபாலானமக்கள,   நமது நமபிக்மக, நமது 
கடைவுள, நமதுநிலம, நமதுநாடு, நமக்கான 
உரிமம, நமது விடுதமல இத்தமகய முழக்கஙகமள 
மு ன் ம ்வ த் து  வ த சி ய  இ ய க் க ங க ள 
உரு்வாக்கபபடுகிறது இதன் விமள்வாக வதசிய 
இலக்கியஙகள புமனயபபடுகின்றன. வதசிய 
வீரரகளாக களமகண்டை மக்களுக்கு தஙகளுமடைய 
வதசவிடுதமலக்குப பிந்திய காலம மிகவும 
கடினமாகிறது .  க ா ரணம முன்மபவிடை 
முதலாளிகள ்பருகிவிடடைனர. 

ஓரிடைத்தில வ்வமலபாரத்த மக்களுக்கு 
ஒ ன் று க் கு  வ ம ற ப ட டை  இ டை ங க ளி ல 

வ ்வமல ப ா ர த் த ா ல த ா ன் 
முன்புவபால ்வாழக்மகமய 
எதிர்காளளமுடியும என்கிற 
நிமலயில ்பாதுமக்கள 
ப ந் த ய க் 
குதிமரகளாக்கபபடடைனர. 
இ ப வ ப ா து  ஒ வ் ் ்வ ா ரு 
மனிதனுக்குளளும இருபபின் 
சாரமதான் என்ன என்கிற 
வகளவி எழத்்தாடைஙகியது. 
இது இருத்தலிய இலக்கியமாக 
்வ டி ்வம ம க் க ப ப டடைது . 
த னி ம னி த னு க் கு ம 
சமூகத்திறகும இமடையில 
உ ள ள  உ ற வு கு றி த் த 
உ ம ர ய ா டை ம ல 
்தாடைஙகபபடடைநிமலயில 

தன்ைமையாளஙகமள எழுதிப் பார்க்கும் 
பின்காலனிய அரசியல் 

ளேசிரிெ ேகாவைகாை அமிைகாளவ முன்ளவத்து
எந்னத. மு. ரமமஷ்

கிழக்கு பதிபபகம
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தன்னிமலகமல  ப றறிய  கருத் த ா க் கம 
உரு்வாக்கபபடடைது.வமறகத்திய நாடுகளின் 
அறிவுமரபும அணுகுமுமறயும சாதி, ்மாழி, 
மத, ்வண்ண, ்வருண, பாலின சமத்து்வமின்மம 
் க ா ண் டை  கி ழ க் க த் தி ய  ந ா டு க ளி ன் 
இமடை்்வளியுடைன்கூடிய  பண்ப ாடடு 
அமமபபுகமள சிக் கல ானத ா க க் கண்டு 
தஙகளுமடைய ்வணிக நலன்களுக்காகவ்வண்டி  
ஒருஙகிமணத்தது. இந்த ் சயலமுமறயில உளள 
சுரண்டைல என்பமத மறந்துவிடடைால இதமன 
காலனியத்தின் ்காமடையாகக் கருதமுடியும. 
கிழக்கத்திய சமூகஙகள தனிவுமடைமமயின்மீது 
மிகுந்த வ்வடமக்காண்டைம்வதான், ஆனால 
இதன்காரணமாகவ்வ ்வரலாறறுணரவு, நாகரிகம 
அறறம்வ எனப ்பாதுமமபபடுத்தமுடியாது. 
இத்தமகய நிமலபபாடடில கிழக்கத்திய 
சிந்தமனயாளரகள ஏறகனவ்வ பரிவசாதிக்கபபடடை 
இருத்தலியம, மாரக்சியம, அமமபபியல, 
மானிடைவியல, இன்வமரவியல வபான்ற 
இலக்கியக் வகாடபாடுகளின் துமண்காண்டு 
தன்னமடையாளஙகமள எழுதிப பாரபபதறகான 
ம ா ற று ்ச ் ச ா ல ல ா டை ல க ம ள யு ம 
மாறறு்்வளிகமளயும உரு்வாக்கினர. இந்த்ச 
சிந்தமனயாக்கம காலனியத்மத மறுதலிக்கும 
பின்காலனிய அரசியலாக முன்ம்வக்கபபடடைது. 
பாலினம, ்மாழி, மதம, சாதி,்வண்ணம 
வபான்ற்வறறால ஒடுக்கபபடடை, ஒதுக்கபபடடை, 
பு ற க் க ணி க் க ப ப ட டை , 
தீண்டைாமமக்குடபடுத்தபபடடை சமூகஙகளின் 
தன்னமடையாளஙகள இலக்கியமாக்கபபடடு 
்வருகிறது. மூன்றாம உலக அரசியலுக்குரிய 
இலக்கிய காலமாக தறவபாது இலக்கியக் களம 
்வடி்வமமக்கபபடடுளளது. இதுகுறித்து சறறு 
விளக்கம வ்வண்டைபபடு்வதால புரிதலுக்காக 
சிறுகுறிபமபயா்வது தரு்வது பயன்தரும. 

'மூன்றாமஉலக '  வநாக்கம ்காண்டை 
தனிபபிரி்வாகவும கண்டைன. இந்நிகழவு மகத்தான 
முக்கியத்து்வம ்காண்டைதாகும. ்்வளமள, 
வமமல ஆதிக்கந ாடுகளின் தமளகமள 
உதறமுறபடும பலவ்வறு நிறஙகள ்காண்டை 
மக்களின் ஒடடு ் மாத்த முயறசிமயக் குறிபபதாக 
இந்நிகழவு அமமந்தது. அரசியல ரீதியாக, 
வமமல உலகமும, வசாவியத் உலகமும இலலாத 
மூன்றா்வது ்வழி வதம்வபபடடைது. ஆனால, 
அதமன ்வமரயமற ்சய்வதும, ்வளரபபதும 
்மது்வாகவ்வ நடைந்தது. காலபவபாக்கில, 

'மூன்றாமஉலகம' என்ற ்தாடைர இந்நாடுகளில 
எதிர்காண்டை அரசியல, ்பாருளாதார்ச 
சிக்கலகள மறறும அமதத் ்தாடைரந்த ்வறுமம, 
்வ றடசி ,  க ல்வ ரம  வ ப ான்ற்வற வ ற ாடு 
்தாடைரபுபடுத்தபபடைலாயிறறு. இந்த இமடை்்வளி 
விரிந்த ் பாருமளப ் பறலாயிறறு. என எழுதும 
சக்கர்வரத்தி வமலும கூறு்வதா்வது, பல்வமககளில, 
ப ா ன் டு ங  ம ா ந ா டு  சு ய ஓ ர ம ம மி க் க 
பின்காலனியத்து்வம என்ற அரசியலதத்து்வத்தின் 
்தாடைக்கத்மதக் குறிபபதாக அமமந்தது. 
மூன்றாமஉலக அரசியலின் தீவிரமான்வடி்வம, 
வமமல உலகஏகாதிபத்தியத்தின்  ் தாடைர்சசிமய 
எதிரக்கும உலகக்கூடடைமமபபு, பதிவனாரு 
ஆண்டுகளுக்குபபின், 1966இல ஹ்வானாவில 
ந டை ந் த  மு க் க ண் டை  ம ா ந ா ட டி ல 
(டிமரகான்டி்னன்டைலகான்ஃப்ரன்ஸ்) 
உரு்வானது. முதன்முமறயாக இலத்தீன்அ்மரிக்கா 
( க ரீபியத்தீவுகளஉடபடை) ஆபபிரிக்கா , 
ஆசியாவ்வாடு இமணந்தது. ்தன்பகுதியின் 
மூன்று  கண்டைஙகள  ஒன்றிமணந் தன . 
எனவ்வமுக்கண்டைமாந ாடுஎனபபடடைது . 
பல்வமககளில 'முக்கண்டைம' என்ற்சால' 
பி ன் க ா லனி ய த் து ்வ ம  எ ன் ப ம த விடை ப 
்பாருத்தமானது. இமமாநாடு ஒருபுதிய இதமழ 
நிறுவியது. அதன் ் பயர டிமரகான்டி்னன்டைல 
என்பதாகும. முதன்முதல, 'பின்காலனியத்து்வக்
்காளமகயாளரமறறும்தாண்டைரகளின்எழுத்துக்
கமள (அமிலகரகாபரல, ஃபரான்ஸ் ஃபனான், 
வ ச கு வ்வ ர ா ,  வஹ ாசிமின் ,  ச ா ர த் த ர ) 
இவ்விதழஒன்றிமணத்தது. இம்வபின்காலனியத்
து்வமஒருமுகபபடடைதனிஅரசியல, தத்து்வநிமல
பபாடுஅலலஎன்பமதவிளக்கின. பலவ்வறுநாடுக
மள்சவசரந்த்வரகளதமளநீக்கம (லிபரடி) என்ற
்பாதுவநாக்வகாடுஒன்றிமணயுமபுளளிஎன்பமத
க்காடடியது. இந்தப பின்னனியில

மூன்ற ா ம  உல க ந ா டு களில  நிலவும 
சு ரண்டைலுக்கு  க ா ரணம ான  அதி க ா ர 
அமமபபுகமளயும வகளவிவகடகும பணிமய 
இவ்்வமக இலக்கியம ்சயகிறது. இத்தமகய 
இலக்கியஙகளுள ஒன்று அமினா. 

அறிமு்ம் 

ஒரு ்பண் வபாராளியின் ்வாழக்மகமய 
வி்வரிக்கும இந்நா்வல மூன்றாம உலகநாடுகளுள 
ஒன்றான மந்சசிரியாம்வ களமாக உமடையது. 29 
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அத்தியாயஙகமளக் ்காண்டை இந்நா்வமல 
எழுதிய்வர முகமது உமர .  மந்சசிரிய 
எழுத்தாளராக அறியபபடும இ்வர இலண்டைமன 
்வசிபபிடைமாக ்காண்டுளளார. இதழியல-
்பாருளாதார அரசியலில படடைபபடிபமப 
மு டி த் து வி ட டு  ஊ டை க வி ய ல ா ள ர ா க 
பணியாறறி்வருகிறார. தனது தாயநாடடின்மீது 
அளவிலலா பறறுக்்காண்டை இ்வர மந்சசிரியா 
சமகால நிகழவுகமள பன்னாடடு க்வனத்திறகு 
்காண்டு்வருகிறார. இதன் ்தாடைரவிமனகளுள 
ஒன்று இந்நா்வலுமாகும. ஆஙகிலத்தில 243 
ப க் கஙகமள ்க ாண்டை இபபனு்வமல 
இலலஸ்டவரடடைட [illustrated] நிறு்வனத்தின் 
்வழியாக ஆபபிரிக்கன் ்்வரலட பிரஸ் [Africa 
World Press, 2005]பதிபபாக ் ்வளியிடடுளளது. 
இது முகமது உமருவின் முதல நா்வலாகும. 

அ்மரிக்கன் கலலூரியின் வமனாள 
வபராசிரியர தரமி அ்வரகளால தமிழாக்கபபடடு 
2009-இல கிழக்கு பதிபபகத்தால முதல 
பதிபபாகவும 2017-ல இரண்டைாம பதிபபாகவும 
்வந்துளளது. அரசியல-்பாருளியல துமறகளில 
் பண் க ள  ப ங வ க ற பு க் க ா ன  வ த ம ்வ 
இருந்தவபாதிலும விதிக்கபபடடுளள தமடைகள, 
கடைக்கபபடைவ்வண்டிய ்வழிமுமறகள ஆகிய்வறமற 
க்வனபபடுத்துகிறது. 

இரட்ளடப ்பனுவளை எழுதும் ்ளை 

‘அரசியல தமடை்யன்பது மககளுக்கு 
வபாடைபபடடை விலஙகு, ்பாருளாதார 
தமடை்யன்பது காலகளுக்கிடைபபடடை விலஙகு, 
பண்பாடடு தமடை்யன்பது மூமலக்குள 
வபாடைபபடடை விலஙகு’[தந்மத ்பரியார]
அரசியல-்பாருளியல ஆகிய மா்பரும அதிகார 
நிறு்வனஙகள புற்வயமானம்வ. இம்வ ஆண்-
்பண் அமன்வருக்கும ்பாது்வானம்வயாக 
இரு ந் த ாலும  ் பண்ணுக்க ான  இடைம 
தமடை்சயபபடடுளளது. பண்பாடு அக்வயமானது 
கண்ணுக்கு ்தரியாது, ்பண்மண கீழமமயாக 
கறபித்தது பண்பாடுதான் .  இத்தமகய 
பண்பாடமடை ்வடி்வமமத்து பாதுகாபபது மதம. 
மதம பண்பாடமடை ்வடி்வமமத்து ் காளமகயாக 
்வகுத்து தருகிறது அதமன அரசியல என்னும 
அ தி க ா ர  நி று ்வ ன ம  ச ட டை ம ா க் கி 
நமடைமுமறபபடுத்துகிறது. ்வரலாறு ்நடுக 
மதமும அரசியலும ஒன்றாக இருபபமத நாம 
காணலாம. 

மக்கள அம்வ உறுபபினர அருனாபபின் 
நான்கா்வது மமனவியான அமினா படித்த 
்பண்களின் துமணவயாடு ஏமழ எளிய 
்பண்கமள ஒருஙகிமணத்து பக்காவரா நகரில 
மகளிர கூடடுறவு சஙகத்மத அமமத்து 
்பாருளாதாரம, சுகாதாரம, கலவி ஆகியம்வ 
குறித்த ்சயலகளில ஈடுபடு்வமத விருமபாத 
அரசியல ்வாதிகள ்பண்களுக்கான மதக் 
்காளமககமள காரணமகாடடி மக்களம்வயில 
ச ட டை ம  ஏ ற றி  அ ந் த  அ ம ம ப ம ப 
த ம டை ் ச ய கி ன் ற ன ர .  ் ப ண் க ளி ன் 
கூடடுமுயறசியால உரு்வாக்கபபடும தறசாரபு 
உறபத்தியும விறபமனயும அயலநாடடு 
நிறு்வனஙகளின் விறபமனமய தடுக்கிறது. 
இதனால அரசியல ்வாதிகளுக்கு ்வந்து 
வசரவ்வண்டிய மகயூடடு பணமும ஆடைமபரமான 
்சாகுசு ்பாருளகளும தமடைபடுகிறது. 
இ தன் க ா ரணம ா க  ் பண்கள  மீ த ான 
அ டை க் கு மு ம ற யு ம  ஒ டு க் கு மு ம ற யு ம 
கடடைவிழத்துவிடைபபடுகிறது என்பமத இக்கமத 
பல இடைஙகளில எடுத்துமரக்கிறது. 

்பண்களுக்கான அதிகாரமறுபபு என்னும 
அரசியலபனு்வமல எழுது்வதன்மூலம கமல, 
கலாசாரம, உணவு உமடை, இருபபிடைம மதம 
இம்வ சாரந்த பண்பாடடுப பனு்வமல 
தனக்குத்தாவன கடடிக்்காளளுகிறது. 

ய்பெரும் ஓரளடெகாைம் 

ப ம ழ ய  ்வ ழி ப ா ட டு மு ம ற க ம ள , 
நமபிக்மககமள, கமல-கலாசாரக் கூறுகமள,, 
்தான்மஙகமள, உணவு-உமடை உளளிடடைப 
பழக்க்வழக்கஙகமள கூடடு உளவியலின் கறபமன 
படிமஙகமள, மதபபண்பாடடு கறபிதஙகமள 
எழுதிபபாரத்தல என்பது அமடையாள அரசியலின் 
்சயலமுமறயாகும. பின்காலனித்து்வ அரசியலின் 
நிகழவும இதுதான். இக்கமதக்குள ்வரும 
தமலமம மா ந்தருக்கு அமினா எனப 
்பயரிடைபபடு்வதுமடடுமிலமல இதுவ்வ 
இந்நா்வலுக்கும ் பயராக்கபபடடுளளது. அமினா 
என்பது ஒரு்வரலாறறுப பாத்திரம. 

கி.பி.16.ஆம நூறறாண்டில மந்சசிரியநாடடின் 
்வடைவமறகு பகுதியில உளள சாசா நாடமடை 
ஆண்டை அரசி, வீரமும அறி்வாறறலும அழகும 
நிமறந்த்வர. அமடையாள அரசியலுக்குரிய 
இவ்்வரலாறறு பாத்திரம குறித்து விளக்கு்வது 
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பயன்தரும. மந்சசிரியாவின் அரசன் நிக்கிதனுக்கும 
அரசி துருக்பத்மினிக்கும 1533- ஆம ஆண்டு 
பிறந்த அமினா சிறு்வயதுமுதவல கலவி, 
குதிமரவயறறம வபாரபயிறசி வபான்ற்வறமற 
கறறுத்வதறினார. அ்வருமடைய தாத்தாவ்வாடு 
நீதிமன்றத்திறகு்ச ்சன்று நீதிமுமறகள 
சடடைநுணுக்கஙகள வபான்ற்வறமற நன்கு 
அறிந்து்காண்டைார. குதிமரப பமடைக்கு தமலமம 
ஏறற இ்வர எதிரிபபமடைகமள துணி்சசலாக 
்்வறறி்காண்டைார. தனது தந்மதக்குபபின் மூத்த 
அண்ணன் 1566 இல ஆடசிக்கு ்வரு்வதறகு இ்வர 
்பரிதும உதவினார. கி.பி.1576-கி.பி.1610. ்வமர 
சாசாநாடடு அரசியாக இ்வர இருந்தார. 
இ்வருமடைய ஆடசிகாலத்தில அண்மடைநாடுகள 
பல்வறமற மகபபறறி தனது நாடமடை 
விரிவுபபடுத்தினார. தறவபாது மந்சசிரியாவில 
சிறந்த உணவுகளுள ஒன்றாக இருக்கும 
வ க ா ல ா ந ட  அ ர சி  அ மி ன ா ்வ ா ல 
அறிமுகபபடுத்தபபடடைது. இந்த அமினா குறித்த 
நாடடுபபுற கமதகளும ்வாய்மாழிப 
பாடைலகளும மந்சசிரியாம்வ உளளடைக்கிய 
்வடைஆபபிரிக்காவில ்வழஙகு்வதாக ஆய்வாளரகள 
்தரிவிக்கின்றனர. இவ்்வரசியின் நிமன்வாக 
மந்சசிரியாவில உளள ஒரு தீவு அமினாட என்று 
அமழக்கபபடுகிறது.  இத்தமகய ் தான்மமயான 
்வ ர ல ா ற று  ம ர பின்  அமடைய ா ள த்ம த 
்்வளிக்காடடு்வதறகும அதன்்வழி நமபிக்மகமய 
ஊடடு்வதறகும  இக்கமதயின் தமலமம 
மாந்தருக்கும கமதக்கும அமினா எனப்பயர 
சூடடைபபடடுளளது. 

பின்்காைனிெ நேகாக்கும்-்ள்தெகாக்்மும் 

பின்காலனியம என்பது ஒரு தத்து்வத்மத 
முன்ம்வபபதலல மாண்வடை்ச என ் சாலலபபடுகிற 
ஒடடுநிமல ்காளமகமயக் ்காண்டைது. 
வசாசலீசப புரடசியில ்பரிதும நமபிக்மக 
உமடைய பலகமலக்கழக மாண்வர தமலவியான 
பாத்திமா, கண்வரின் இலஞ்சலா்வண்ணியப 
பணத்தில பன்னாடடு முக்வரகளின் துமணவயாடு 
்தாழிமல விரி்வாக்கியபடி ஆடைமபரமாக 
்வாழும குலு ஆகிய இரு்வரும அமினாவின் 
்நருஙகிய வதாழிகள. மக்களம்வ உறுபபினர 
அரனாபபின் நான்கா்வது மமணவியான அமினா 
குலு வபால ்தாழிலதிபராகி ஆடைமபரமாக 
்வாழவ்வண்டும என்றுதான் திருமணம முடிந்த 
நாளன்று நிமனக்கிறாள. பலகமலக் கழகத்தில 

படித்தகாலத்தில அமற வதாழியான பாத்திமா 
அமினாவிறகு மிகவும ்நருக்கமான்வர. 
பாத்திமாவின் பிரதிபலன் பாராத ்சயலகள 
அமினாவிறகு அ்வருடைனான ்நருக்கத்மத 
அதிகரிக்க க ா ரணமாக இருந்தது .குலு 
அதிகாரத்தின் துயபமபயும, திமளபமபயும 
எடுத்து்ச ்சாலலக்கூடிய்வராகவும, பாத்திமா 
ஒடுக்குமுமற சீரழிவு எனத் ் தாடைரும பண்பாடடு 
அரசியமலயும எடுத்து்ச ் சாலலக்கூடிய்வராகவும 
அமினாவுடைனான உறவில ்தாடைருகின்றனர. 
பண்பாடு என்பது அக்வயமானதுகண்ணுக்குப 
புலபபடைாதது.ஆனால புற்வயமான அமனத்து 
அதிகார நிறு்வன அதிகார அலகுகளுடைனும 
உளளாரந்த பிமணபபுக்்காண்டைது. அமினாவிறகு 
பாத்திமா சமடை வபாடடுக்்காண்டு இருந்தவபாது 
உமரயாடைலில தான் நடுநிமலயான்வர என்று 
அமினா தன்மன ்்வளிபபடுத்தியவபாது 
அ்வளுமடைய ்காத்தான முடிமயப பிடித்து 
இழுத்துவிடடு இபவபா உனக்கு ்வலிக்கிறதா 
என்று பாத்திமா வகடடுவிடடு ்சாலலுகிறாள 
நடுவுநிமலமம என்ற ஒன்று இருக்கமுடியாது 
ஒன்னு அந்தபபக்கம இலமல்யன்றால 
இந்தபபக்கம இபபடித்தான் இருக்கமுடியும 
இலமல்யன்றால நீ ்சயயவ்வண்டியமத 
உன்னிடைத்மதப பிடித்து யாரா்வது ் சயதுவிடடுப 
வபாயவிடு்வாரகள ,  என்கிறாள .  இந்த 
உமரயாடைலுக்குப பிந்திய நாடகளில குடுமபத்தில 
கண்வனால ஏறபடடை கசபபான அனுப்வஙகள 
அமினாவின் ப ா ரம்வயில மாறறத்மத 
ஏறபடுத்துகிறது. தனது இருபபுசாரந்த வகளவிமய 
தனக்குள வகடடுக்்காளளுகிறாள. 

அமினாவின் தன்னிமல சாரந்த வகளவியின் 
்வழியாகத்தான் அமடையாளஙகமளத் வதடும 
கமதயாக நா்வலின் ்்வளி உருமாறுகிறது. 

்ண்ணுக்குத் ய்தரிெகா்த அதி்காரம் 

இன்றும பலநாடுகளில மக்களாடசி மலரந்தும 
்பாதுமக்களின் அடிபபமடை ்வசதிகளகூடை 
வபாதுமான அளவில உறுதி ் சயயபபடைவிலமல. 
ஆதிக்கநாடுகளிடைமிருந்து புற்வயமாக அதிகாரம 
மகமாறியவத தவிர முன்மப காடடிலும 
்பாதுமக்கள இந்நாடுகளில ்நருக்கடிகமள 
சந்திக்கின்றனர. அந்நிய ்சலா்வணி, அந்நிய 
பஙகு, அந்நியமுதலீடு அந்நிய்வரத்தகம என்கிற 
்பயரில நடைக்கும  மமறமுக ஒபபந்த 
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நமடைமுமறகளதான். இத்திடடைத்தின்கீழ 
உ ள ளூ ர மு த ல ா ளி க ளு ம 
் ்வளி ந ா ட டுமு த ல ாளி களும  கூடடு ்ச 
வசரந்து்காண்டு ்பாதுமக்கமள சுரண்டு்வதும 
அரசியல்வாதிகமள ஆடைமபரத்தில திமளக்க்ச 
்சய்வதுவுமாக  மமறமுகமாக அரசாஙகத்மத 
இயக்குகின்றனர. இபபடியான ஒருமுக்வராக 
பாடடூர இக்கமதயில ்வருகிறார. இ்வமர 
தன்னி்சமசயான ஆதிக்க்வாதி எனக் குறிபபிடும 
பாத்திமா அமினாவிறகு இ்வமரபபறறி கூறு்வது 
்வருமாறு 

...எஙக இருந்து ஆரமபிக்கறது? மம..ம .. பா
டடூர்மாதலலமநஜீரியாவுக்குஉளநாடடுக்கல்வ
ரமநடைந்தபவபாஒருகூலிபபமடையாளாகத்தான்்வந்
தார. பணத்துக்காகத்தான் அபவபா இருந்த 
பிரிவிமனக்காரஙகமள எதுத்து வபாராடினதாக் 
வகளவி, அதுக்கபபுறம அ்வருக்கும அ்வர  
வபாராடினகுழுவ்வாடை தமல்வரகளுக்குவம 
மனவ்வறறுமம ஏறபடடைதால காமரூன்்வழியா 
தபபி்சசிவபாயடடைார. ஆனா ் காஞ்சமாசஙகளுக்கு 
பின்னால மறுபடி மநஜீரியா ்வந்திருக்கார. 
்வந்த்வர அபவபாஇருந்த அரசுக்கு ராணு்வ 
ஆவலாசகராக இருந்தார . அந்தசமயத்துல 
அ்வரவபாரல வநரடியா கலந்துக்கிடடைதிலல. அந்
தசமயத்துலஅரசுக்குஎதிராவபாராடித்வதாத்துப
வபாயிருந்தபுரடசிக்காரஙக, அ்வர அ்வஙகளுக்கு 
உதவி்சஞ்சா, அதுக்குபதிலா அ்வஙகமகயில 
ஆடசி்வந்ததும நமநாடடு எண்்ணய்வளத்மத 
நிர்வகிக்கிற ்பாறுபமப ஒபபமடைக்கறதா 
்சாலலியிருக்காஙக .  உடைவன இ்வரும 
ஆடசியாளரகள பக்கத்துலருந்து புரடசிக்காரஙக 
ப க் கத்துக்குத்  த ாவிடடைாரு .  அவத ாடை 
அ்வஙகளுக்குத் வதம்வயான ராணு்வத் 
தள்வாடைஙகள, ்தாமல்தாடைரபு்சசாதனஙகள 
எலலாத்மதயும ்வாஙகிக்குடுத்து உதவியிருக்கார. 
உ மு ஹி ய ா வி ல  ந டை ந் த  வ ப ா ர ல 
அ்வரகாயமபடடிருக்கார. உடைவன அ்வமர 
ஐ்வரிவகாஸ்டடுக்கு விமானத்துல எடுத்துடடுப 
வபாயி, அபபுறம அஙகருந்து ஏவதாஒரு 
ஐ வ ர ா ப பி ய  ந ா ட டு த் த ம ல ந க ரு க் கு க் 
்காண்டுவபாயிருக்காஙக. நமம நாடடுயுத்தம 
முடியற்வமரக்கும அ்வருக்கு ம்வத்தியம 
்தாடைரந்திருக்கு. அதுக்கபபுறம, முழுசா 
குணமானதும மநஜீரியாவுக்குத் திருமபி 
்வ ந் தி ரு க் க ா ர ,  ்வ ந் த ்வ ர  ‘ ப ா ர ட யூன 

இன்டைரவந்ஷனல லிமி்டைட' அபபிடின்னு ஒரு 
கம்பனிமய ஆரமபி்சசார. அதன் மூலமா 
பலகடடுமான வ்வமலகமள எடுத்து நடைத்துறார. 
அவதாடை அரசுக்கும கடடைடை, புனரமமபபு 
ஆவல ா ச க ர ா க  இரு க் க ா ர .  மனு்ஷன் 
நலலபுத்திசாலி, கிமடை்சச சாக்குல நமமநாடடு 
எண்்ணய்வளத்தால அரசுத்துமறகளல இருக்கற 
உ ய ர ந் த  அ ர சி ய ல ்வ ா தி க ளு க் கு ம 
அரசுஅதிகாரிகளுக்கும எலலாவிதமான 
வசம்வகமளயும ் சஞ்சுகுடுத்து எக்க்சசக்கபபலமன 
பாத்துடடைார. எண்பதுகளல நமமநாடடு 
அ ர சி ய ல ்வ ா தி க ள  ம ட டு மி ல ல ா ம , 
்மாபுடடுவசவச்சக்வகா, வஜானாஸ்சவிமபி 
மாதிரியான மத்தசில ஆபபிரிக்க சர்வாதிகாரிகள 
கிடடையும ்தாடைரபு ்வ்சசிருந்தார. அஙவகாலா 
ந ா ட வ டை ா டை  உ ள ந ா ட டு ப  வ ப ா ர ல 
பு ர ட சி க் க ா ர ங களு க் கு  ஆ வ ல ா ச க ர ா 
்சயலபடடைார. அந்த நாடடுல ஒருதடைம்வ 
கியூபாநாடடு வீரரகளால இ்வரும இ்வவராடை 
உதவியாளரகளும தாக்கபபடடு இ்வவராடை 
அ வ ன க  உ த வி ய ா ள ர க ள 
்காமல்சயயபபடடைாஙக. இ்வர காயஙகவளாடை 
மகது ்சயயபபடடைார. அஙவக லு்வாண்டைா 
மருத்து்வமமனயிலதான் அ்வருக்கு சிகி்சமச 
கு டு த் த ா ங க .  அ ப பு ற ம  அ ந் த 
மருத்து்வமமனயிலருந்து கமாண்வடைாக்களால 
கடைத்தபபடடு ் தன்னாபபிரிக்காவுக்கு ் காண்டு 
்சலலபபடடைார. இபவபா ்தரியுதா’ இந்த 
விளக்கத்மதக் வகடடை உடைன் அமினாவிறகு 
பாத்திமாவின்மீது அன்பு கூடியிருந்தது.

உளநாடு மறறும அயலநாடு எனப பல 
அடுக்குகமளக் ் காண்டை அதிகார அமமபபுகளால 
மக்கள சுரண்டைபபடு்வமத புரிந்து ்காளள 
இபபகுதி உதவுகிறது. 

ய ்ப ண் ் ளி ன்  கூ ட் டு ற வு  ்ச ங ் மு ம்  அ ்த ன் 
ய்செல்்பகாடு்ளும் 

அமினாவின் நடைத்மதயில சந்வதகபபடடு 
கண்வர அருனாப காடடுமிராண்டித் தனமாக 
அடித்து உமதக்கிறார, இந்த சமயத்தில 
அ்வருமடைய ஆறுமாத குழந்மத இறந்து 
விடுகிறது. இந்த வ்வதமனயும தனிமமயும 
்்வறுமமயும ்வாடடியகாலத்தில பாத்திமாவும 
அ்வருமடைய ஆவலாசமனயும நிமனவிறகு 
்வருகிறது. ் பண்கமள ஒன்று திரடடைவ்வண்டும, 
கலவி தரவ்வண்டும முதலில மூத்த ் பண்களுக்கு 



63புதிய புத்தகம் பேசுது | பிப்ரவரி, 2021

எழுத படிக்க ்ச ாலலித்தரவ்வண்டும , 
சு க ா த ர த் ம த யு ம  அ ர சி ய ம ல யு ம 
கறறுத்தரவ்வண்டும, ்பண்களிடைம உளள 
தனித்தன்மமகமளக் கண்டைறிந்து ஊக்கபபடுத்த 
வ்வண்டும,்பண்கள தயாரிக்கும ்பாருளகமள 
வசகரித்து சந்மதபபடுத்தி ்பாருளாதார 
தறசாரபுமடைய்வரகளாக மாறறவ்வண்டும 
இதறகாகப ் பண்கள கூடடுறவு சஙகம ஒன்மற 
்தாடைஙகவ்வண்டும. இ்சசஙகத்திறகு நீவய 
தமலவியாக இரு. என்பதான பாத்திமாவின் 
்சாறகள நிமனவிறகு ்வந்தது. ஒவ்்்வாரு 
்பண்ணின் நிமலமம இதுதானா என 
எண்ணிபபாரத்து ் நாந்து்காண்டை அமினாவிறகு 
குர ான் மறறும கணிதத்மதயும ஏமழ 
எளிவயாருக்கு கறபிக்கும ஆசிரியரின் 
மமனவியான மயூரா ்சான்ன ஒரு விசயம 
நிமனவிறகு ்வரவ்வ காமல விடிந்த உடைன் அஙகு 
்சலலவ்வண்டும என நிமனத்துக்்காண்டு  
அயறசியில தூஙகிவிடடைார.  

பி ற கு  வி டி ந் த  உ டை ன்  உ ண ம ்வ 
முடித்துக்்காண்டு அமினா ்ஹௌ்வாம்வத் 
துமணக்கமழத்துக்்காண்டு மமவராவுடைன் 
ல ா ர ா ய  வீடடி றகு ப  பு ற ப படடை ாள . 
வபசிக்்காண்வடை மூ்வரும ்மலல நடைந்து 
்சன்றாரகள. அபவபாது கண்ணிலபடடைம்வ 
எ ல ல ா வ ம  இ ப வ ப ா து த ா ன்  அ த ன் 
முழுபபரிமாணத்துடைன் அமினாவுக்குத் ் தரிந்தது. 
அ்வரகள ்சன்ற நகரின், அந்தப பக்கத்தில 
இருந்த ்தருக்களதான் எவ்்வளவு வமாசமாக 
இருந்தன. ஆஙகாஙவக அழுக்குநீர ஓமடையாகி 
ஓ டி க் ் க ா ண் டு ம  வ த ங கி 
நாறற்மடுத்துக்்காண்டும இருந்தன. வீடுகள 
எலலாவம களிமண்ணால கடடைபபடடுக் கூமர 
வ்வயபபடடிருந்தன. சு்வரகள எலலாவம 
எபவபாது விழுவ்வாம என்பது வபாலநின்றன. 
ஜன்னலகள என்பது அந்த  மண்சு்வரில இருந்த 
சின்ன்சசின்ன ஓடமடைகள. அவ்்வளவுதான். 
லாராயின் குடிமசக்கு  ்வந்து வசரந்தாரகள. 
அந்தக் குடிமச மறறகுடிமசகமளவிடைக் 
வக்வலமாயிருந்தது. கத்்வன்றுஎதுவுமகிமடையாது. 
ஒ ரு  அழு க் கமடை ந் த  துணி ்வ ா சலில 
் த ா ஙகி க்் க ாண்டிரு ந் தது .  அதுத ான் 
அந்தமாளிமகயின் கதவு வபாலும. குடிமசக்குள 
முதலில  மமவரா்சலல, அடுத்து அமினா அந்த 
அழுக்குத்துணிமய விலக்கிக்்காண்டு உளவள 

் சன்ற ாள .  ்்வறுந் தம ரயில  ல ா ர ா ய 
படுத்திருந்தாள. குடிமச இருடடைாகவும, 
முமடைநாறறம வீசிக்்காண்டுமிருந்தது . 
ப டு த் தி ரு ந் த  ல ா ர ா ய  வ ்வ த ம னயி ல 
முனஙகிக்்காண்டிருந்தாள. குழிவிழுந்த 
கண்களால ்வந்த்வரகமள உறறுபபாரத்து 
எழுந்திருக்க முயறசித்தாள. பக்கத்தில தன் 
சின்னக் குழந்மதமயப படுக்கபவபாடடிருந்தாள. 
தமலவீஙகியும ,  துருத்திக்்காண்டிருந்த 
கண்கவளாடும, பரடமடைத் தமலயுடைனும 
இருந்தது அந்த சின்னக்குழந்மத. தாயும வசயும 
பரிதாபக்வகாலத்தில இருந்தாரகள. லாராய 
எழுந்ததும குழந்மத அழுதது. அமதத்தூக்கிப 
பால்காடுக்க ஆரமபித்தாள .  ்வறறிய 
முமலகமள்ச சூபபிவிடடு ஏமாறறத்துடைன் 
மிகபபலவீனமாகக் குழந்மத அழுதது . அதன் 
கண்கள விழிபபதும மூடு்வதுமாக இருந்தன . 
லாராயிடைம அமினா வகடடைமதத் ்தாடைரந்து 
அ்வள தன்கமதமய்ச ்சாலல ஆரமபித்தாள, 
அறும்வப பிரச்வத்தில தன்மூத்திரபமப 
பழுதுபடடைதால அடி்வயிறறில ் தாடைரந்து ்வலி 
இருபப த ா க ்ச  ் ச ான்னாள .  அமினா ,   
"உனக்குஇபவபாஎன்ன்வயசு? என்று வகடடைாள. 
‘்தரியாதுஙக. அவனகமாக பதினஞ்சு இருக்கும.‘ 
அறும்வ்சசிகி்சமசக்குப பின்னாடி என்ன ஆ்சசு? 
‘ஆஸ்பத்திரியிவலவய ் காஞ்சநாள ்வ்சசிருந்தாஙக. 
என்மன மாதிரிவய சிறுநீரபமப பழுதுபடடை 
்பாண்ணுகவளாடைதான் இருந்வதன். உன்வனாடை 
கண்வர எஙவக? " 

'என்மன ஆஸ்பத்திரியில வசத்ததுவம அ்வன் 
வ்வறஒரு ்பாண்மணக் கடடிக்கிடடைான்' 
ல ா ர ாய  கு ரலஉமடைந்து அழுதாள .  ‘ 
ஆஸ்பத்திரியில அதுக்கபபுறம என்னா்சசு? 
்காஞ்சநாமளக்கபபுறம அஙகருந்து வபாக்ச 
்சாலலிடடைாஙக. அஙக பக்கத்துல புதுசாகடடை 
ஆரமபி்சசிருந்த ஒருகடடைடைத்துல தஙகியிருந்வதன். 
ம ம ழ ் ப ய ய  ஆ ர ம பி ்ச ச து ம ,  அ ங க 
இருக்கமுடியாததால இஙக என்குடிமசக்கு 
்வந்துகிடைக்குவறன். ‘ அஙக அந்தக்கடடைடைத்துல 
இருக்குறபவபா சாபபாடடுக்்கலலாம 
என்னபண்ணிவன? ' ்வரற்வஙக வபாற்வஙக 
வபாடடை பி்சமசதான். 'உன்புரு்ஷன் உன்மனக் 
க ்வ னி ்ச சு க் கி ற ா ன ா ?  எ ப ப ்வ ா ்வ து 
சாபபாடுகுடுபபாரு. ஆனாலும அ்தலலாம 
அ்வருக்கா வதாணுறபவபாதான் . நான் நாத்தம 
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புடி்சச்வளாம. புதுப்பாண்டைாடடி கூடைதான் 
இபவபா இருக்காரு. 'கடைவுவள' என்று்சாலலி, 
அமினா தமலமய உலுபபிக்்காண்டைாள, 
லாராய விமமிவிமமி அரறற ஆரமபித்தாள. 
கடைவுவள! என் உயிமரஎடுத்துக்வகா. ஏன் எனக்கு 
இந்தவசாதமனயும, வ்வதமனயும? நான் 
இபபடி்யலலாம ்வமதபடுறதுக்கு என்னபா்வம 
பண்ணித்்தாமல்சவசவனா ்தரியமலவய. 
இபபடிக் கஷ்டைபபடுறமத விடைவும என்உயிமர 
எடுத்திவடைன். அ்வளுக்கு ஆறுதலாக ஏதா்வது 
் ச ாலலவ்வண்டு்மன அமினாவுக்குத் 
வதான்றியது. அ்வளுமடைய மககமள ஆதர்வாகப 
பறறிக்்காண்டு அழாவத! அபபடி்யலலாம 
வபசக்கூடைாது. நீ என்னதபபு ் சஞ்ச? இ்தலலாம 
உன் மகயிலயா இருக்கு. நீ விருபபபபடடைா 
இபபடி எலலாம உனக்கு நடைக்குது? அமினாவுக்கு 
்வாழக்மகயின் வசாகஙகள புதிதலல என்றாலும 
இபபடி ஒரு  வசாகத்மத இவ்்வளவு அருகில 
பாரபபதும புரிந்து்காள்வதும இதுவ்வ முதல 
முமற. வசாகத்தில விக்கித்துப வபானாள. லாராய 
்வாழக்மகயின் அ்வலஙகமள நிமனத்துப 
பாரத்தாள. அறியாமம. நீண்டைகருவுறறமாதஙகள. 
அறும்வ்ச சிகி்சமச. குழந்மத பிறபபு, ்வலி, 
வ்வதமன, தனிமம, மகவிடைபபடடை நிமல 
எலலாமுமாக்ச வசரந்து அ்வமள, அ்வளஉடைமல, 
ஏன், அ்வள ஆன்மாம்வவய அழித்துவிடடைதாகத் 
வதான்றியது. ஆனாலும எலலாவம முடிந்து 
விடைவிலமல. எபபடிவயா இமத்யலலாம 
தாண்டி உயிவராடு இருக்கிறாள. இன்னும 
்காஞ்சம நமபிக்மகயிருக்கிறது என்று அமினா 
நிமன த் த ா ள .  ல ா ர ா யின்  ம க கமளப 
பறறிக்்காண்டிருந்த அமினாவின் மககள 
நடுஙகின. ஒரு மனித்ஜன்மம  எபபடி 
இன்்னாரு மனு்ஷ ்ஜன்மத்துடைன் இந்த 
அளவுக்குக் கருமண ்காஞ்சமகூடை இலலாமல, 
மிருகத்தனமாக நடைந்து்காளள முடிகிறது என்ற 
வியபபுதான் மிஞ்சியது. ‘ க்வமலபபடைாவத. 
கடைவுள மகவிடைமாடடைார. நி்சசயமாக அ்வர 
உதவு்வார. நீ கடைவுமளக் குமபிடு்வாயா? 
இலமல. நான் குரான் பளளிக்வக வபானதிலமல. 
ஆனா என் உயிமர எடுத்துக்க்ச்சாலலிக் 
கடைவுளகிடடை வகடவடைன். இலமல அதுதபபு. 
அபபடி்யலலாம கடைவுளகிடடை வகக்கக்கூடைாது.' 
நீஙகவள ்சாலலுஙக கஷ்டைத்மதத் தவிர நான் 
வ்வற என்னத்மத பாத்திருக்வகன்.' அஙகிருந்து 
புறபபடடு்ச ் சல்வதறகு முன்னால லாராயக்குக் 

்காஞ்சம பணம ்காடுத்துவிடடு, "வமலும 
ஏதா்வது ்சயயமுடியுமான்னு பாக்கவறன் 
என்றாள அமினா.’

பிறகு லாராமய அமினா தனது வீடடிறகு 
அமழத்து தஙகம்வத்து அ்வமரயும அ்வருமடைய 
குழந்மதமயயும நன்கு பாரத்துக்்காண்டைவதாடு 
உயரதரமான மருத்து்வமமனயில லாராமய 
வசரத்துவிடடு குணபபடுத்தினார. இக்கமதயில 
காடடைபபடும லாராயின் பிர்சசிமன தனி்யாரு 
்பண்ணின் பிர்சசிமன மடடுமலல ஆபபிரிக்கா, 
ஆசியா நாடுகளில உளள ்பண்களின் 
பிர்சசிமனயாகும. மந்சசிரியாவபாலவ்வ இந்தியத் 
துமணக்கண்டைத்தில ்வடை பகுதியில ்வாழும 
இளம்பண்களின் பிர்சசிமனயாகவும இருக்கிறது. 
சரியான சாமல்வசதியின்மம ் பாருளாதாரத்தில 
பின்தஙகிய சிறாரகளுக்கு கலவியின்மம இதனால 
்தாடைரும குறற்ச்சயலகள வபான்றம்வ 
மூன்றாம உலகநாடுகள எதிர்காளளும 
சிக்கலகளாகும. இம்வகுறித்தும இந்நா்வலில 
மந்சசிரியாவின் பின்புலத்தில ம்வத்து 
வி்வரிக்கபபடுகிறது. இ்வறமற்யலலாம 
க்வனித்து ்வந்த ்பண்கள ஒன்றிமணந்து 
கூடடுறவு சஙகத்மத ்தாடைஙகினர.  

முதலில இ்சசஙகம பக்காவரா நகரத்து 
்பண்களுக்கு கலவி கறபிக்க ்தாடைஙகியது. 
்பண்கள கூடடுறவு சஙகமானது பல துமண 
அமமபபுகளிலிருந்து தன்னார்வப பணியாளரகமள 
அமழத்து்வந்து கலவி சுகாதாரம உளளிடடை 
விழிபபுணரம்வ ஏறபடுத்தியது. அந்த்வமகயில 
பலகமலக் கழக மாண்வர அமமபபிலிருந்து 
மாண்வர ஒரு்வர முதலநாள ்வகுபமப 
்தாடைஙகு்வது குறித்து காணலாம. நலலஉயரமாக, 
அமர மக்சசடமடை, ஜுன்ஸ் என்று நாகரீகமான 
உமடையில இருந்தமபயன் ஒரு்வன், ்வகுபபின் 
முன்்வந்து நின்று தன்மன அறிமுகபபடுத்திக்்காளள 
ஆரமபித்தான். நான் மு்வாஸேுதன்லாமி, அரசியல 
விஞ்ஞானம பயிலுகிவறன். உஙகளுக்்கன்று 
ஆசிரியரகமள வ்வமலக்கு்ச வசரபபது ்வமரயிலும 
நாஙகள உஙகளுக்கு ்வகுப்படுக்க முடிவு 
்சயதுளவளாம. இந்த நமது  முயறசி 
்்வறறிகண்டைால, மறற நகரஙகளுக்கும 
மாகாணஙகளுக்கும எஙகள உதவிக்குழு ்சன்று 
இமதபவபான்ற திடடைத்மத்ச ்சயலபடுத்த 
நிமனத்திருக்கிவறாம. இதனால ்பண் கலவித் 
திடடைம நன்கு விரி்வமடையும. ' ஹசான் 
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முதிவயார கலவித்திடடைத்மத்ச '்சயலபடுத்த 
நிமனத்திருக்கிவறாம. இந்தத் திடடைத்தின்படி 
கலவியறிவு இலலாத்வரகமள ஆவறமாதத்தில 
கலவியறிவு ் பற்ச்சயயமுடியும. கலவி எவ்்வளவு 
முக்கியம என்பமத நீஙகள எலவலாரும 
உணரந்திருபபீரகள. நம நபி அ்வரகள (சமாதானம 
அ்வரமீது இருபபதாக) ் சான்னது  உஙகளுக்குத் 
்தரியு்மன நிமனக்கிவறன். அ்வர, அறிம்வத் 
வதடிப ்பறு்வவத ஒவ்்்வாரு இஸ்லாமியனின் 
புனிதக்கடைமம' என்றார. நமவமாடு இஙகு்வந்து 
கலவிபயில முடியாத ்பண்கள இருந்தால 
அ்வரகளது வீடுகளுக்வக்சன்று நமகுழுப்பண்கள 
கலவிகறறுத்தரத் தயாராக இருக்கிறாரகள. என 
எடுத்து்ச ் சாலலும மாண்வன் வமலும, மு்வாஸேு 
சிறிது இமடை்்வளி விடடு, பிறகு தன்அருகில 
்வழு்வழு முகத்வதாடும, நீண்டை ்்வளமள 
ஆமடைவயாடும, ் ்வளமளத் தமலபபாமகவயாடும 
இருந்த்வமனக்காடடி, "இ்வரமூசா - அலஅஹமது. 
இ்வரும இன்னும இரு்வரும ‘இஸ்லாமிய 
மாண்வர அமமபபிலிருந்து ்வந்திருக்கிறாரகள. 
இ்வரகள உஙகளுக்கு அரபி ்மாழிமயயும, நம 
இஸ்ல ாமிய   ம ா ர க் க த்ம த ப ப றறியும 
்சாலலித்தரு்வாரகள. 'அதன்பின் மு்வாஸேு 
மறற்வரகமளப பறறியும ் தாடைரந்து ் சான்னான். 
'உஙகளுக்குரிய கலவித்திடடைத்தில முக்கியமானது 
நம எலவலாருமடைய சுகாதாரம பறறியது. 
‘பக்காவரா சுகாதாரத் திடடைத்தின் தமலவியான 
்ரவபக்கா உஙகளுக்கு அமதக் கறறுத்தரு்வார. 
அ்வவராடு இன்னும ்சவிலியரகள, இரு 
தாதியரகள, இரு சுகாதார வமறபாரம்வயாளரகள 
எபபடி உஙகமள்ச சுத்தமாக ம்வத்துக்்காள்வது, 
நம சுறறு்ச சூழமலப வபணு்வது எபபடி, அதன்
அ்வசியமஆகிய்வறமறபபறறி்யலலாமகறபிபபா
ரகள. அதுவும கரபபிணிப ்பண்களுக்கும, 
தாயமாரகளுக்கும அ்வரகள சிறபபுப பாடைம 
கறபிபபாரகள. ்ரவபக்கா மு்வாஸின் காதில 
ஏவதா ்சாலல, சிரித்துக்்காண்வடை, நான் 
உஙகளுக்கு என்ன பாடைம எடுக்கபவபாகிவறன் 
என்பமத்ச ்சாலல மறந்து விடவடைன். நான் 
்பாது அறிவு பறறிய பாடைத்மத்ச ்சாலலித்தர 
இருக்கிவறன். அதில மறற இனக்குழுக்களின் 
்வாழவியல, அ்வரகளது நமபிக்மககள, அ்வரகளது 
நாடடு அரசியல முமற இம்வகமளபபறறியும, 
நமநாடு, கண்டைம, கமடைசியில ்மாத்த உலகம 
இன்றும நாமளயும எதிர்காளள இருக்கும 
பிர்சமனகள பறறியும ்சாலலித்தருவ்வன்' 

என்றான். தான் சுருடடி ம்வத்திருந்த உலக 
்வமரபடைத்மத்ச சு்வரில மாடடினான் . 
்ரவபக்காவும மறற்வரகளும ்வகுபபின் பின்னால 
்சன்று நின்று ்காண்டைாரகள . ’என்று 
இக்கமதயில கலவிப பணி ்தாடைரபான 
வி்வரிபபுகள வமலும விரி்வாக ்வருகிறது.

அடக்குமுளறளெ ்ட்டவிழக்கும் அர்ச ்பெங்ரவகா்தம்  

இதுவபான்ற பல பணிகளால ்பண்கள 
கூடடுறவு சஙகம ஓர ாண்டுக்குள பல 
தரபபினருமடைய ஆதரவ்வாடு நற்பயமரயும 
புகமழயும ்பறறு விளஙகியது. சஙகத்தின் 
முதலாம ஆண்டுவிழாம்வ சிறபபாகக் 
்காண்டைாடை முடிவு்சயது அமன்வருவம 
அ்வ ர்வ ர  த ய ா ரி த் த  ் ப ா ருட கமள க் 
க ாடசிபபடுத்தி  விறறு க்  ் க ாண்டும , 
இ மடையிமடை வ ய  க ம ல நி க ழ ்ச சி க ம ள 
ந டை த் தி க் ் க ாண்டு ம  தி டடை த் தி ன் ப டி 
ஒவ்வ்வாரணியினரும சமமத்துக்்காண்டும 
சு த் த ம  ் ச ய து  ் க ாண் டு ம  உ டை ல 
நலமிலலாத்வருக்கு மருத்து்வ உதவிகள 
்சயது்காண்டும இருக்க இதனூடைாக தமலவி 
என்கிற முமறயில அமினாவும அமன்வரிடைமும 
கல ந்து  வ பசி க்் க ாண்டும  கரு த்தும ர 
ஆறறிக்்காண்டும இருந்தார .  பயஙகர 
ஆயுதஙகவளாடு ்வண்டி ்வண்டியாக கா்வல 
துமறயினரும இராணு்வமும ்வந்திறஙகி 
்பண்களின் கூடடைத்மதவநாக்கி கண்ணீரப 
புமகக்குண்டுகமள வீசி சுடைத் ்தாடைஙகினர. 
அமினாவின் வநசத்திறகுரிய்வளாகவும தீவிரக் 
கள்ச்சயலபாடடைாளராகவும விளஙகிய 
ல ா ர ா யி ன்  க ா ல க ளி ல  குண்டு ப ட டு 
இறந்துவபானார. பிறகு அமன்வமரயும அடித்து 
இழுத்து மகது்சயது ்வண்டியில ஏறறி்ச 
சிமறயில  அமடைத்தனர .  ் ப ாயய ான 
குறற்ச ச ாடடின்கீழ அமன்வரும மகது 
்சயயபபடடுளளமத ்பண் ்வழக்குமரஞர 
ஒரு்வர நிருபித்து விடுவித்தார. என்பமத 
இந்நா்வல சுடடுகிறது.   

வபாராடு்வதன் மூலவம ்பண்களுக்கான 
விடுதமல கிடடும என்பதில உறுதியாக இருந்த 
அமினா கமடைசி்வமர தான் வபாராளியாக 
இருபபமதவய விருமபினார என்பமதயும 
இந்நா்வல எடுத்துமரக்கிறது. 
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