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உலக புத்தக தின க�ொண்டாட்டம்
ஏப்ரல் 23- மே 5

தமிழகம் முழுவதும் 100 நூல்கள் வெளியீடு
மதுரை

- நண்பர்களின் பார்வையில் எங்கெல்ஸ் | ச.சுப்பாராவ்

கம்பம்		

- முகாமி

அய் தமிழ்மணி

கும்பக�ோணம்- வ
 ேதியியலின் கதை | அனிர்பன் ஹஸ்ரா தமிழில்
ம�ோகன பிரியா
கூடலூர்

- வ
 னவிலங்குகள் மனிதர்களை தாக்குவதற்கு யார்
காரணம் எம்.எஸ்.செல்வராஜ், சங்கர்
க�ோபாலகிருஷ்ணன், த்ரேபான் சிங் ச�ௌஹான்

ஓசூர் 		

- அ
 றிவியல் என்றால் என்ன? |
சு.ப�ொ.அகத்தியலிங்கம்	

புதுவை

- த
 மிழக வரலாற்றில் ஊரும் சேரியும் |
பக்தவத்சல பாரதி

நெல்லை

- வ
 ாஷிங்டன் த�ோட்டாக்கள் | விஜய் பிரசாத்
தமிழில்: பேரா. ப�ொன்னுராஜ்


சென்னை	

- வ
 ாவுப் பறவை வ�ௌவால்கள்: மூடநம்பிக்கைகளும்
அறிவியலும் | ஆதி வள்ளியப்பன்

இணையவழி - இதுதான் வைரல் அறிவியல் பார்வையில் க�ொர�ோனா
| ஹேமபிரபா
ஓசூர் 		

- க
 னவிலிருந்து அறிவியலாய் ச�ோஷலிசம் |
சு.ப�ொ.அகத்தியலிங்கம்

சென்னை	

- தமிழர் ஆடற்கலை	 | ம.செ. இரபிசிங் ஆர். அகதா

பழநி		

- தாய் சி |

G. ரவி

புதுக்கோட்டை- ச�ொல்லேர்	| அண்டனூர் சுரா
மதுரை

- வாசிப்பு அறிந்ததும், அடைந்ததும் | ச.சுப்பாராவ்

சென்னை	

- சிந்து முதல் வைகை வரை|மத்தியசென்னை தமுஎகச

தஞ்சை

- பெ
 ரியாரும் சில தத்துவ விசாரணைகளும் |
க. காமராசன்

மதுரை -

உருவமறியா இசைவெளி |	ப.கவிதா குமார்

சென்னை-

கியூபாவின் மருத்துவப் புரட்சி
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கூடலூர் -	மறைக்கப்பட்ட மலையகத் தமிழர்களின் வீர வரலாறு
த�ொகுப்பு: எம்.எஸ்.செல்வராஜ்
நீலகிரி

- உ
 ள்நாட்டு அகதிகள் | "எம்.எஸ்.செல்வராஜ்,
சங்கர் க�ோபாலகிருஷ்ணன், த்ரெபான் சிங்
ச�ௌஹான், ராமேந்திர குமார்"

சென்னை

- பத்மராஜன் திரைக்கதைகள் | மணி எம் கே மணி

கடலூர்

- டெ
 லஸ்கோப் மாமா சாகசங்கள் |
ஆயிஷா இரா நடராசன்

சென்னை

- காரா பூந்தி | விழியன்

சென்னை

- ப
 ரிச�ோதனை செய்து பார்ப்போமா? |
ஆதி வள்ளியப்பன்

சென்னை

- கராத்தே ஆடு | பேராசிரியர் | எஸ். சிவதாஸ்,
தமிழில்: அம்பிகா நடராஜன்

சென்னை

- தமிழர்களின் ஆதி நிலம் | ஆதி வள்ளியப்பன்

சென்னை

- அன்பைத் தேடி | மார்க்ரீட் ரூஸ்
தமிழில்: ஆதி வள்ளியப்பன்

க�ோவில்பட்டி- அலாவுதீனின் சாகசங்கள் | உதய சங்கர்	
சென்னை

- பென்சில்களின் அட்டகாசம் 2.0 | விழியன்

சென்னை

- மலைப் பூ | விழியன்

சென்னை

- சங்க இலக்கியக் கதைகள் | ம.சுரேந்திரன்

இராமநாதபுரம்- மந்திரச்சந்திப்பு | யெஸ்.பாலபாரதி
மதுரை

- ராஜாவும் சட்டையும் | டால்ஸ்டாய்,
தமிழில் ச.சுப்பாராவ்

நாகப்பட்டினம்- சுக்கா...புக்கா...முக்கா…
த�ொகுப்பு : புத்தக நண்பன் குழு
திருவ�ொற்றியூர்- சிங்காரவேலரும் பாரதிதாசனும்	பா. வீரமணி
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க�ோவை

- சே

மரிய டெல் கார்மென் அரீட் கார்ஷியா |
அறிமுகம்: அய்ஜாஸ் அஹ்மத்,
தமிழில்: என்.ரமேஷ், - ச. வீரமணி

செங்கை

- நீதி உயர்ந்தமதி கல்வி |முனைவர். என். மாதவன்

சென்னை

- மாடுகளின் வேலைநிறுத்தம் | அன்பு வாகினி

சென்னை

- உழைப்பாளி வாத்து | அன்பு வாகினி
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தர்மபுரி

- இ
 ந்தியாவில் நிகர்நோக்கு நடவடிக்கைகள் |
அஸ்வினி தேஷ்பாண்டே, தமிழில்: மருத்துவர்.
இரா.செந்தில்

ஈர�ோடு

- ஏ
 வாளின் ஏழு மகள்கள் | பிரையன் சைக்ஸ்,
தமிழில்: டாக்டர் வி. அமலன் ஸ்டேன்லி

நாகர்கோவில்- ம
 ார்க்சை கற்போம் மானுடம் பயில்வோம் |
பேரா.வ.ப�ொன்னுராஜ்
புதுக்கோட்டை- பல் மருத்துவமா படிக்க ப�ோகின்றீகள்?
| மருத்துவர். நா.ஜெயராமன்		
இணைவழி

- பச்சை வைரம் | க�ொ.மா.க�ோ.இளங்கோ.

திருச்சி

- ந�ோயாளிகளின்

உரிமைகள் |
மருத்துவர் முகமது காதர் மீரான் M.B.B.S

சிவகங்கை

- காயம் ப�ோற்றும் காவியம் | சூ.ம.ஜெயசீலன்

சென்னை (OMR)- அறிவியல் வரலாறு (சுருக்கம்) | ஜே டி.
பெர்னாட் | தமிழில்: பேரா. முருகன்
சேலம்

- முதல் மூன்று நிமிடங்கள் | ஸ்டீவன் வெய்ன்பெர்க்
மா.சிவக்குமார்

சிவகாசி

- பேசும் சாச்சக்கார அம்மன் | டாக்டர். இடங்கர்
பாவலன்

ஈர�ோடு

- விண்வெளி மனிதர்கள் - சசிக்குமார் அரவிந்தன்

சிவகாசி

- சிவந்த காலடிகள் | சி.ஆர்.தாஸ், | தமிழில்.
கே.சண்முகம்

வேலூர்

- பணமதிப்பு நீக்கம் | ஜெயதி க�ோஷ்,
சி.பி. சந்திரசேகர், பிரபாத் பட்நாயக் |
தமிழில்: புஷ்பராஜ், சிவசங்கர்

சென்னை

- இந்தியாவிற்கெதிராய் ஆர்.எஸ்.எஸ் |
பினராயி விஜயன் , தமிழில்: கி.ரமேஷ்

சிவகங்கை	

- வாழ்வைத் திறக்கு சாவி | சூ.மா.ஜெயசீலன்

கடலூர்	

- இரண்டாம் மதகு | வளவ துரையன்

ஈர�ோடு

- மகள் கீர்த்திக்கு | காயத்தி சித்தார்த்

தேனி		

- தியாக மனசுகள் குறுநாவல் - சிறுகதைகள்
| அல்லி உதயன்
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தலையங்கம்

உலக புத்தக தினத்தில் புத்தெழுச்சி க�ொள்வோம்

2021 ஏப்ரல், மலர்:19 இதழ்:02
வெளியிடுபவர் மற்றும் ஆசிரியர்:

க.நாகராஜன்
முதன்மை ஆசிரியர் :

இரா. நடராசன்

ஆசிரியர் குழு: ச.தமிழ்ச்செல்வன்,

கமலாலயன், யூமா.வாசுகி, ப.கு.ராஜன்,
இரா.தெ. முத்து, அமிதா, மதுசுதன்,
எஸ்.வி.வேணுக�ோபாலன், ப்ரதிபா ஜெயசந்திரன்,
ராம்கோபால், மருதன், களப்பிரன்
நிர்வாகப் பிரிவு: சிராஜூதீன் (மேலாளர்)
உத்திரகுமார் (விளம்பர மேலாளர்)
இதழ் வடிவமைப்பு: ஆர்.காளத்தி
அட்டை வடிவமைப்பு: ஆர்.காளத்தி

ஆண்டு சந்தா	 : ரூ. 240
வெளிநாடு
: 25 US$
மாணவர்களுக்கு : ரூ. 200
தனி இதழ்
: ரூ. 20

முகவரி: 7, இளங்கோ சாலை,
தேனாம்பேட்டை, சென்னை - 600018
ப�ோன்: 044 - 243 324 24, 243 329 24
whatsapp: 8778073949
email:thamizhbooks@gmail.com
www.thamizhbooks.com
www.bookday.co.in

கிளைகள்

Bharathi Tv

திருவல்லிக்கேணி: 48, தேரடி தெரு
வடபழனி: பேருந்து நிலையம் எதிரில்
அடையார் ஆனந்தபவன் மாடியில்
பெரம்பூர்: 52, கூக்ஸ் ர�ோடு
ஈர�ோடு: 39, ஸ்டேட் பாங்க் சாலை
திண்டுக்கல்: பேருந்து நிலையம்
நாகை: 1, ஆரியபத்திரபிள்ளை தெரு
திருப்பூர்: 447, அவினாசி சாலை
திருவாரூர்: 35, நேதாஜி சாலை
சேலம்: பாலம் 35, அத்வைத ஆஸ்ரமம் சாலை,
சேலம்: 15, வித்யாலயா சாலை
அருப்புக்கோட்டை: 31, அகமுடையார் மகால்
மதுரை: 37A, பெரியார் பேருந்து நிலையம்
மதுரை: 110 சர்வோதயா மெயின்ரோடு,
குன்னூர்: N.K.N வணிகவளாகம் பெட்போர்ட்
செங்கற்பட்டு: 1 டி., ஜி.எஸ்.டி சாலை
விழுப்புரம்: 26/1, பவானி தெரு
திருநெல்வேலி: 25A, ராஜேந்திரநகர்
விருதுநகர்: 131, கச்சேரி சாலை
கும்பக�ோணம்: ரயில் நிலையம் அருகில்
வேலூர்: S.P. Plaza 264, பேஸ் II, சத்துவாச்சாரி
நெய்வேலி:சி.ஐ.டி.யூ அலுவலகம், பேருந்துநிலையம்அருகில்,
தஞ்சாவூர்: காந்திஜி வணிக வளாகம் காந்திஜி சாலை
தேனி: 12,பி, மீனாட்சி அம்மாள் சந்து, இடமால் தெரு
க�ோவை: 77, மசக்காளிபாளையம் ர�ோடு, பீளமேடு
திருச்சி: வெண்மணி இல்லம், கரூர் புறவழிச்சாலை
திருவண்ணாமலை: முத்தம்மாள் நகர்,
விருதாசலம்: 511கி, ஆலடி ர�ோடு
நாகர்கோவில்: கேவ் தெரு, ட�ோத்தி பள்ளி ஜங்ஷன்
பழனி: பேருந்து நிலையம்
சிதம்பரம்: 22A/ 188 தேரடி கடைத் தெரு, கீழவீதி அருகில்
மன்னார்குடி: 12, மாரியம்மன் க�ோவில் நடுத்தெரு
காரைக்குடி : 12, 2 வது தெரு,
கம்பன் மணிமண்டபம் பின்புறம்.
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'புத்தகம் பேசுது' இதழ் மீண்டும் அச்சில் வெளிவருவது
வாசிப்பு உலகத்தின் வாழ்த்துக்கள�ோடும் பல த�ோழமை
உள்ளங்களின் நம்பிக்கை வார்த்தைகளாலும் புத்தெழுச்சி தரும்
நிகழ்வாகி உள்ளது. புதிய நூல்களை தமிழ் படைப்புலகின்
தரமான பதிவுகளை வாசகர்களுக்கு க�ொண்டு வந்து சேர்க்கும்
நமது பணி எவ்வகையிலும் தடையின்றி த�ொடர்கிறது,
த�ொடரும். தமிழில் வாசிப்பின் எல்லைகளை மேலும்
விரிவாக்கிட பள்ளித�ோறும், கல்லூரித�ோறும் நமது 'புத்தகம்
பேசுது' இதழ் சென்றடைய வேண்டிய தேவை உள்ளது.
ப�ொதுவாக புத்தக வாசிப்பின் உலகளாவிய நடப்புகள், சிறப்பு
கவனம் பெறும் படைப்புகள் தமிழ் சூழலில் அறிமுகம் ஆவது,
இந்த கணினி - இணைய யுகத்திலும் சவாலான ஒன்றாகவே
உள்ளது. தமிழ் சூழலில் உலக புத்தக தினத்தை வாசகர்
எழுத்தாளர் சந்திப்பாக்கி சர்வதேச கவனம் பெற வைத்த முதல்
அடியை புத்தகம் பேசுது எடுத்து வைத்தது. புத்தக பரஸ்பர
பகிர்வு, புத்தக மாரத்தான் என பல நிகழ்வுகளை - புத்தகத்
திருவிழாவுடன் சேர்த்து நடத்தி ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம்
தமிழ் வாசிப்பு உலகிற்கு புத்தெழுச்சி ஊட்டி வருகிற�ோம்.
உலக புத்தக தினம் என்பது ஆங்கில இலக்கிய சிற்பி
ஷேக்ஸ்பியர் பிறந்த ஏப்ரல் 23 அன்று ஆண்டுத�ோறும் எழுத்து
- உரிமை (உரிமம்) தினமாகவும். வாசிப்பு மற்றும் பதிப்புத்துறை
தினமாகவும் 1995 முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
யுனெஸ்கோ அமைப்பு அறிமுகம் செய்த இந்த சர்வதேச
தினத்தை 100க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் வாசிப்பை மக்களிடையே
பரவலாக்க பயன்படுத்துகின்றன. ஸ்பெயின், சுவீடன் ஆகிய
நாடுகளில் உலக புத்தக தினத்தில் ப�ொது விடுமுறை
வி ட ப ்ப டு கி ற து . இ ங் கி ல ா ந் தி லு ம் அ ய ர ்லா ந் தி லு ம்
நூலக எழுச்சி தினமாகவும், அமெரிக்காவில் (குறிப்பாக
மேரிலாந்து, ஃபுள�ோரிடா மாகாணங்கள்) வீதித் திருவிழா
என்று பிரதான வீதிகளின் இருபுறம் புத்தக கடைகளை பரப்பி
மலிவு விலை, சலுகை விற்பனை, கதையாடல், புத்தக அறிமுகம்
என பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறார்கள். கனடா முதல் கியூபா
வரை பல நாடுகளில் உலக புத்தக தினத்தில்தான் தேசிய புத்தக
விருதுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன. துனிசியா எனும் குட்டி
தேசத்தில் கூட வீதி - வாசிப்பு என்று மாணவர்கள் த�ொடர்
வாசிப்பு நடத்துகிறார்கள். பெர்லினில் வாக் ஆஃப் ஐடியாஸ்
என்று ஒரு புத்தக அடுக்கு சிலை உள்ளது. அதன் கீழே
பல்லாயிரம் பேர் கூட வாசிப்பு நிகழ்வு நடத்துகிறார்கள்.
ப�ோலந்தில் ஐந்து நிமிட வாசிப்பு என்று ஒரு நிகழ்வு
இந்தநாளில் அரங்கேறுகிறது. புத்தகத்திலிருந்து புத்தக
பராமரிப்பு ப�ொருட்கள், வாசிக்கும் வான�ொலி, 100 புத்தகம்
அடங்கிய மெமரிகார்டு விற்பனை என்று பின்லாந்தில்
ஹெல்சிங்கி சந்தை இந்த நாளில் கூடுகிறது. மெக்சிக�ோவில்
உரக்க வாசிக்கும் தினமாக - சுதந்திர வாசிப்பு என்று அறிமுகம்
செய்திருக்கிறார்கள். ‘முதன் முதல்’ என்று சிறந்த உலக
நூல்களின் ‘முதல் - பதிப்பை’ மீட்டெடுத்து வெளியிடும்
நாளாக ரஷ்யாவில் மக்கள் - வாசிப்பு தினமாக உலக புத்தக
தினம் ஏப்ரலின் சிறப்பு என ஏற்றம் பெறுகிறது. உலக புத்தக
தினத்தில் பேரெழுச்சி க�ொள்வோம். தமிழ் நூல் வாசிப்பு வீதி
த�ோறும் வீடுத�ோறும் எடுத்துச் செல்வோம்.
- ஆசிரியர் குழு
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அருப்புக்கோட்டை சிறப்புப் பகுதி

வாசிப்பின் வாசல்
திறப்பவர்கள்
ஆசிரியர் முத்துகுமாரியுடன் உரையாடல்
ரெ. சிவா
அறிவியல், கணிதம் ப�ோன்ற பல்வேறு
ஆழமான செய்திகளையும் ரசித்து உயிர்ப்போடு
வாசிக்க வைக்கும் புத்தகங்கள் உண்டு.
பாடப்புத்தகங்கள் ஏன் இவ்வாறு உயிருள்ள
ம�ொ ழி ய�ோ டு இ ல்லை ? எ ன் று நா ன்
நினைப்பதுண்டு. கனமான புத்தகங்களும்
இறந்த, தட்டையான ம�ொழியும் குழந்தைகளை
பயத்தில் அழுத்தி வைத்திருக்கின்றன. அதைத்
தாண்டி வாசிப்பின் வாசல்களைத் திறக்கும்
ஆசிரியர்களே வருங்காலத் தலைமுறைக்கு
வாழ் வி ன் வா ச லை யு ம் தி ற க் கி ற ா ர ்க ள் .
அ ப ்ப டி ய ா ன ஆ சி ரி ய ர ்க ளு ள் வி ரு து நகர்
மாவட்டம் விடத்த குளம் அரசுப்பள்ளி
ஆசிரியை முத்துக்குமாரியும் ஒருவர். சமீபத்தில்
பரவலாகப் பேசப்படும் ‘மலைப்பூ’ நாவலின்
மை ய க ்க ரு த்தா ன பனை ம ரம் கு றி த்த
செயல்பாட்டை முன்னெடுத்த ஆசிரியை
இ வ ர ்தா ன் . கு ழ ந்தைக ளி ட ம் வா சி ப் பு
ஆ ர ்வத்தை ஏ ற்ப டு த் து வ த ற்காக அ வர்
முன்னெடுக்கும் செயல்பாடுகள் குறித்து
உரையாடின�ோம்.

க�ோவை எப்படி த�ொழில் நகரமா மாறியது?
ஆகியவை பற்றிக் கூறுவேன்.
பாடம் நடத்தும்போது அது சார்ந்து நான்
வாசித்த புத்தகங்களைப் பற்றிக் கூறுவதை
குழந்தைகள் கவனிக்கிறாங்க. சில குழந்தைகள்
ஆர்வமா வந்து அந்தப்புத்தகம் கிடைக்குமா?
என்று கேட்பாங்க. அப்போது வாசிக்கக்
க�ொடுப்பேன்.
இ ப ்ப டி ஆ ர ்வ ம ா க ே ட ்க ற வ ங ்க
க�ொ ஞ ்ச ப ்பே ரு த ா ன் . ம ற்றவ ங ்க ளு க் கு ம்
வாசிப்பில் ஆர்வத்தை வரவைக்க வகுப்பறை
நூலகம் உதவியா இருக்கு. புக் பார் சில்ரன்,
வானம் ப�ோன்ற பதிப்பகங்கள் வெளியிட்டுள்ள
குழந்தைகள் நூல்களை அறிமுகம் செய்வேன்.
ஒரு வாரத்தில் யார் அதிகப் புத்தங்கள்
வாசிக்கிறாங்க? ப�ோன்ற ப�ோட்டி, வாசித்தவை
குறித்து வகுப்பறையில் பேசுதல் ப�ோன்ற
பலவழிகளில் வாசிப்பில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த
முயற்சி செய்வேன்.
வாசிப்பு ஏன் முக்கியம்?

குழந்தைகளிடம் வாசிக்கும்
ஆ ர ்வ த ் தை
எ வ ்வா று
ஏற்படுத்துகிறீர்கள்?
பாடம் நடத்தும்போது நான்
வாசித்த புத்தகங்களைப் பற்றிக்
கூ று வே ன் . உ த ார ண ம ாக
பு வி யி ய ல்
பா ட த் தி ல்
த�ொ ழி ற்சாலைக ள் ப ற் றி
வ ரு ம ்போ து
‘ மு கி லி னி ’
நாவலில் உள்ள செய்திகளைக்
கூறுவேன். அணைகள் எவ்வாறு
கட் டு ற ா ங ்க ? பவா னி ச ாகர்
ஆணை எவ்வாறு கட்டப்பட்டது?
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பல்வேறு செய்திகள் குறித்த
தகவல் அறிவு கிடைக்கும்.
அ தை வி ட , நாவல்களை
வாசிக்கும்போது பலவிதமான
கதாபாத்திரங்கள், அவர்கள்
சந்திக்கும் பிரச்சினைகள், அதை
எவ்வாறு சமாளிக்கிறார்கள்?
என்பதெல்லாம் குழந்தைகளை
அறியாமலேயே அவர்களுக்கு
வாழ் வி ய லை அ றி மு கம்
செய்யும். அவர்கள் வாழ்வில்
ச ந் தி க் கு ம்
பல்வே று
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பாரதி நடராஜன் அரங்கம்
பழைய பஸ் நிலையம் அருகில்
பிரச்சினைகளின் ப�ோது முடிவெடுக்க அது
உதவியாகவும் இருக்கும்.
நமது வாழ்வில் அதிக குழப்பம் இல்லாமல்
தெளிந்த நீர�ோடை ப�ோல எடுத்துச் செல்ல
வாசிப்பு துணையாக அமைகிறது.
நமக்கு ஒரு பிரச்சினை வரும்போது,
‘எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி வருகிறது’
என்று நினைத்து அதிகமாக வருத்தப்படுவ�ோம்.
வாசிப்பு அதை மாற்ற உதவியாக இருக்கும்.
நம்மைப்போலவே பலரும் பலவிதமான
பிரச்சினைகளைச் சந்திக்கிறார்கள். அதை
எவ்வாறு எதிர் க�ொள்கிறார்கள்? என்பதெல்லாம்
நமது வாழ்வைப் புரிந்துக�ொள்ள உதவியாக
அமையும். நமக்குத் திணிக்கப்பட்ட பல்வேறு
விடயங்களில் இருந்து இருந்து புதிய பார்வை,
பு தி ய வெ ளி ச்சம் , அ றி வி ய ல் பூ ர ்வ ம ா ன
சிந்தனை பெற வாசிப்பு உதவியாக இருக்கிறது.
நீங்க எப்போ வாசிக்க ஆரம்பிச்சீங்க?
இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போது என்
அக்கா சிறுவர் மலர் ப�ோன்ற புத்தகங்களில்
இ ரு க் கு ம் ப ட க ்கதைகளை வா சி ச் சு
ச�ொல்லுவாங்க. அதன் பிறகு நான் வாசிக்கத்
த�ொடங்கினேன். இப்பொழுது முகநூல்,
ப த் தி ரி கைக ளி ல் வெ ளி ய ா கு ம் நூ ல்
விமர்சனங்கள் மூலம் பல்வேறு புத்தகங்களைத்
தேர்ந்தெடுத்து வாசிக்கிறேன்.
பள்ளி இல்லாத இக்காலத்தில் குழந்தைகளில்
வாசிப்பிற்காக என்ன செய்கிறீர்கள்?
மு ட க ்கக் கா ல த் தி ல் பெ ரி து ம்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குழந்தைகள்தான்.
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ஓ வ ் வொ ரு கி ரா ம த் தி லு ம் ஆ ர ்வ மு ள்ள
ஒ ரு வ ரி ன் வீ ட் டி ல் சி றி ய நூ ல கத்தை
அ மைத்தே ன் . எ ழு த்தா ள ர் வி ழி ய ன்
ப�ோன்றவ ர ்க ள் பு த்தக ங ்களை அ னு ப் பி
உதவினார்கள். அதன்மூலம் குழந்தைகளின்
வாசிப்பு த�ொடர்கிறது.
பல்வேறு சுமைகளுக்குள் அழுந்திக்கிடக்கும்
குழந்தைகளுக்கு வாசிப்பின் மூலம் சிறகுகள்
தரும் ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு வெளியே
சமூகத்திற்குள் நுழைந்து சமூக ஆசிரியர்களாக
மாறியிருப்பது கல்வியின் பரிணாம வளர்ச்சியின்
அடுத்த கட்டமாக இருக்கலாம்.
l
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அருப்புக்கோட்டை சிறப்புப் பகுதி

இலக்கணக் கண்கள்
காணாத சித்திரங்கள்
ச.மாடசாமி

வகுப்பறையில் அமைதியாக உட்கார்ந்து,
பாடத்தைக் கவனித்து, பரீட்சை எழுதி, வெற்றி
பெற்று விடைபெற்றுப் ப�ோன மாணவர்கள்
பலர் ஞாபகவெளியில் நிலைக்கவில்லை
வகுப்பறைக்கு வெளியே கைக�ோர்த்தும்
மு ர ண ்பட் டு ம் த�ொ ட ர் ந் து வந்தவ ர ்க ள்
எ ப ்போ து ம் நி னை வு எ ட் டு ம் தூ ர த் தி ல்
நி ற் கி ற ா ர ்க ள் . வ கு ப ்பறையை வி ட
முக்கியமானவை- வராண்டாவும், மைதானமும்,
மேடையும், சைக்கிள் ஸ்டாண்டும்! மாணவர்கள்
ம ன ம் வி ட் டு ப் பே சி க் கை வீ சி ந ட க் கு ம்
இ ட ங ்க ள் ! க ல் லூ ரி க ளி ல் ம ா ண வர்
ப�ோராட்டங்கள் பல மையம் க�ொண்டது
சைக்கிள் ஸ்டாண்டுகளில்தான்!
க�ோபாலை நான் முதன்முதலில் சந்தித்ததும்
வராண்டாவில்தான். நண்பர்கள் சூழ்ந்துவர,
வராண்டாவில் முதல்வர் அறையைக் கடந்து
சென்றார் .
நா ன்
மு த ல்வர�ோ டு
நின்றுக�ொண்டிருந்தேன்.க�ோபாலின் படை
நகர்ந்ததும், முதல்வர் ச�ொன்னார்:
“சேட்டை! க�ொஞ்சம் கவனிங்க!”
க �ோபா ல் எ ன் வ கு ப ்பறை
ம ா ண வர் அ ல்லர் . ம ற ் ற ொ ரு
வ கு ப ்பறை யி ன் ம ா ண வர் .
ம ா ண வ ர ்க ளு ட ன் எ ன் உ ற வு
எ ப ்போ து ம்  வ கு ப ்பறை ச்
சுவர்களைத் தாண்டியே இருந்தது.
மு த ல்வர் 
கவ னி க ்க ச்
ச�ொ ல் லி வி ட ்டார் அ ல்லவா !
அடிக்கடி கவனித்தேன். வேறெங்கே?
வரா ண ்டா வி ல்தா ன் ! சு ற் றி
எப்போதும் நண்பர்கள்! பயமறியாத
முகங்கள்! கலகலப்பான உரத்த
பேச்சு! கவனத்தைச் சட்டென்று
பற்றக்கூடிய ஆற்றல் க�ோபாலுக்கு

இருந்தது.
க�ோபால் கல்லூரியில் படித்து முப்பது
ஆண்டுகளுக்கு மேலிருக்கும். இன்றும் சில
நி கழ் வு க ள் ஞ ாபக த் தி ல் இ ரு க் கி ன்ற ன .
கல்லூரிநாள் விழாவில் ‘சின்ன மாமியே! உன்
சி ன்ன ம களையே ’ எ ன்ற பா ட லு க் கு க்
க�ோபாலும் நண்பர்களும் ஓர் உற்சாக நடனம்
ஆடினார்கள். மாணவர்கள் அந்த ஆட்டத்தைக்
க�ொ ண ்டா டி ய து ம் , ஆ சி ரி ய ர ்க ள் சி ல ர்
மு ணு மு ணு த்த து ம் கூ ட ஞ ாபக த் து க் கு
வருகின்றன.
வி டைபெ று ம் மூ ன்றாம் ஆ ண் டு
பட்டவகுப்பு மாணவர்கள், கல்லூரி இறுதிநாளில்
விதம் விதமாக அட்டகாசம் செய்வார்கள்.
கற்பனை க�ொடிகட்டிப் பறக்கும். அன்று
க �ோபா ல் த லைமை யி ல் ஒ ரு கு ழு
புறப்பட்டிருந்தது. அந்தக் குழு ஒவ்வொரு
வகுப்பறை முன்னாலும் வந்து நடனமாடி,
பாட் டு ப் பா டி வி டைபெற்ற து . சி ல
வகுப்பறைகளைத்
தவிர்த்திருந்தார்கள். என்
வ கு ப ்பறைக் கு ம் வர வி ல்லை .
மறுநாள் அந்தக் குழுவில் இருந்த
ஒ ரு ம ா ண வ ரி ட ம் கார ண ம்
கேட்டேன். ''சார்! உங்ககிட்ட
க�ொஞ்சம் பயமிருந்தது'' என்றார்
மாணவர். நாசூக்கான பதில்! சில
ஆசிரியர்கள் எப்போது சீறுவார்கள்
என்று ச�ொல்லமுடியாது. அதனால்
தவிர்த்திருக்கிறார்கள்.

புக்ஸ் ஃபார் சில்ரன்:
பக்:72 விலை:70

சரிதான்! நான் க�ோபாலைக்
கவனித்தது ப�ோல, க�ோபாலும்
எ ன்னைக் கவ னி த் து த்தா ன்
வந்திருந்தார். ஆனாலும், கல்லூரி
வளாகத்துக்குள் எங்களிடையே
பெ ரு ம ்பே ச் சு நி க ழ வி ல்லை .
பி ன்னா ல் , த மி ழ கம் அ றி ந்த

புதிய புத்தகம் பேசுது | ஏப்ரல் 2021

11

ஆளுமையாக இவர் வடிவெடுப்பார்
என்ற அடையாளத்தையும் எங்கள்
கண்கள் காணவில்லை. எங்கள்
'இலக்கணக் கண்கள்' எதைத்தான்
கண்டுபிடித்தன?
ஓரிரு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு,
ஆசிரியர் அலுவலர் பிரச்சினை
த�ொடர்பாக ஒரு கட்டுரை க�ொடுக்க
'தராசு' பத்திரிகை அலுவலகம்
ப�ோயிருந்தேன். தராசு பத்திரிகை
ஆசிரியரைப் பார்த்துவிட்டுப் படி இறங்குகையில்
''சார்! சார்!'' என்ற குரல் கேட்டது.திரும்பிப்
பார்த்தேன்.க�ோபால்! ‘அடடே! என்னப்பா
இங்கே?’ என்று கேட்டேன். ‘இங்கே லே
அவுட் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறேன்’ என்றார்
க �ோபால் . அவர் வ ர ைந்து வ டிவமைத்த
படங்களை எல்லாம் எனக்குக் காட்டினார்.
பிரமித்துப் ப�ோனேன். “ நீ ஓர் ஓவியன் என்பது
க ல் லூ ரி யி ல் ப டி த்தப�ோ து ய ா ரு க ்காவ து
தெரியுமா?” என்று கேட்டேன். 'இல்லை' என்று
ஓர் ஏமாற்றத்துடன் க�ோபால் உதட்டைப்
பிதுக்கினார். இன்றுவரை அது ஞாபகத்தில்
இருக்கிறது. பிறகு நெடுநேரம் பேசின�ோம்.
ஆசிரியர் ப�ோராட்டம், மாணவர் ப�ோராட்டம்
எ ன உ ர ை ய ா ட ல் பெ ரு கி ய து . க ல் லூ ரி
வ ள ாக த் து க் கு ள் கட் டு ப ்பட் டு க் கி ட ந்த
உரையாடல்கள் பத்திரிகை அலுவலகத்தில்
கட்டுடைத்து வெளியேறின.
பின்னர் அவர் நக்கீரன் க�ோபால் ஆனார்.
அரசியல் சிந்தனைக் களத்தில் தனக்கென ஓர்
இடம் பிடித்தது நக்கீரன். தமிழகம் அறிந்த
முக் கி ய ம ா ன ஆ ளுமை ய ா ன ார் க �ோபால் .
இந்தியா முழுக்க க�ோபாலின் துணிச்சல்
கவனத்துக்கு வந்தது.
படித்த காலத்தில் நாங்கள்தான் அவரைக்
கூர்ந்து கவனிக்கவில்லை.
பு கழ் வந்த பி ற கு ம் அ வர் எ ங ்களை த்
த�ொடர்ந்து கவனித்து வந்தார். வயது வந்தோர்
கல்வித் திட்ட அலுவலராக, நான் கிராமங்களில்
மாணவர�ோடு அலைந்த ப�ொழுதுகளைப்
புகைப்படங்கள�ோடு நக்கீரனில் பிரசுரித்தார்.
அதைப் படித்துவிட்டு, அன்றைய கல்வி
அமைச்சர் பேராசிரியர் க.அன்பழகன் எங்கள்
கல்லூரி முதல்வருக்குத் தம் கைப்பட ஒரு
பாராட்டுக் கடிதம் எழுதி அனுப்பினார்.
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என்னையும் நக்கீரனில் எழுதத்
தூண்டினார் க�ோபால். தனியார்
கல்லூரிகளில் உள்ள பிரச்சினைகள்,
ப�ோராட்டங்கள் குறித்து 'ஜென்னிமா'
என்ற புனைபெயரில் 1990களில்
நக் கீ ர னி ல் ப ல கட் டு ர ை க ள்
எழுதினேன். ஒரே நேரத்தில் என்
ஆசிரியர் ராஜு நடத்திய 'புதிய
ஆ சி ரி ய ன் ' ப த் தி ரி கை யி லு ம்
எழுதினேன். என் மாணவர் நடத்திய
' நக் கீ ர னி லு ம் ' எ ழு தி னே ன் . எ ன்னா ல்
மறக்கமுடியாத வாய்ப்புகள் அவை.
இ ர ண ்டாண் டு க ளு க் கு மு ன் க �ோபா ல்
த�ொலைபேசியில் அழைத்தார். ‘மகள் திருமணம்.
அவசியம் வந்துவிடுங்கள்’ என்றார். நானும்
மனைவியும் சென்றோம்.கல்யாண மண்டபத்தில்
பெருங்கூட்டம்.மணமக்களைச் சந்தித்துப் பரிசு
வழங்கவே பெரிய கியூ. கியூவில் நின்று ஒரு
வ ழி ய ாக மேடைக் கு ப் ப�ோன�ோம் .
ம ண ம க ்களை யு ம்
க �ோபாலை யு ம்
பார்த்தோம்.’எங்க சார்! எங்க சார்!’ என்று
மேடை யி ல் இ ரு ந்த ஒ வ ் வொ ரு வ ரு க் கு ம்
என்னை அறிமுகம் செய்தார் க�ோபால். ஆசிரியர்
மனம் நிரம்ப வேறென்ன வேண்டும்?
திருமணத்துக்கு வந்த பிரபலங்கள் க�ோபாலின்
அரசியல், அவருடைய தைரியம், பத்திரிகை
நி ர ்வாகம் . . .
எ ன ப்
பல சிறப்புகளையும் பேசினார்கள். எனக்கோ,
க�ோபாலுக்குள்ளிருந்து நாங்கள் பார்க்கத் தவறிய
கலைஞனின் ஞாபகம்தான் எப்போதும்! 		
			
l
( அ ன ் பென்ப து ஒ ரு த ந் தி ரம் அ ல்ல
நூலிலிருந்து)

த�ொடரும்
புத்தகத் திருவிழாக்கள்

சென்னை (சிட்டிசென்டர்): மே:7 - 15
ஓசூர்: ஜூலை: 9 - 18
க�ோவை : ஜூலை: 17 - 25
தர்மபுரி: ஜூலை: 30 ஆக: 8
கரூர்: ஜூலை
ஈர�ோடு: ஆகஸ்ட்
திண்டுக்கல்: செப்: 2 - 12
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என் அலமாரியிலிருந்து…1
ஆயிஷா இரா. நடராசன்
நீங்கள் வாசிக்க த�ொடங்கி விட்டால் ப�ோதும்.
அனைத்து விலங்குகளும் உடைந்து நீங்கள் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம்.
- பெடரிக் டக்ளஸ்

வலை வாசல் வருக | முனைவர். பா. சிதம்பர
ராஜன், க. சண்முகம் | எஸ்.ஆர்.எம்.
வெளியீடு | பக்.75, | விலை ரூ.150/கணினி இயல் குறித்து தமிழில் நூல்கள்
மிகக் குறைவு. அந்த வகையில் ஒரு தனியார்
பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் இருவர்
தங்களது கணினி – துறை பற்றி தமிழில் ஒரு
புத்தகம் எழுத வேண்டும் என நினைத்ததே
பெரிய சாதனை. அதிவேகமாக தினம் ஒரு
ம ாற்றம் மு ன்னேற்றம் கண் டு வ ரு ம்
இந்தத்துறை 21ம் நூற்றாண்டு அறிவியல்
வளர்ச்சியின் ஆன்மாவாக திகழ்கிறது. தரவுப்
பகுப்பாய்வு ((Data Analytics) மேகக் கணிமை
(Cloud conputing), தரவுச் செயலாக்கம் (Data
Mining)
என்றெல்லாம் தமிழ்படுத்தி
ஆச்சரியப்பட வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால்
பெ ன் டி ர ை வ ை - வி ர லி எ ன் று ம் ,
பி ள ாக் - செ யி னை த�ொ ட ரே டு எ ன் று ம்
தமிழ்படுத்தும்போது வியப்போடு நமக்கு
சற்று வியர்க்கவும் செய்கிறது. ஆனால் சற்று
பழகியபின் கணினிமயமாகி விடுவீர்கள்.
இலக்கணம் இனிது | நா. முத்து நிலவன் |
பாரதிபுத்தகாலயம் | பக்.96, | விலை.ரூ.90/தமிழ் பேசும், எழுதும் நல்லுலகிற்கு
மிகவும் தேவையான பங்களிப்பு இந்த நூல்.
த மி ழி ன் பு தி ய த லை மு றை எ ன்ப து

‘ஆங்கலீஷ்’ அல்லது தமிழ் கலந்த ‘தங்கலீஷ்’
வாதிகளாகி நாட்களாகிறது. பத்திரிகை
துறையில் இன்றைய பெரிய சிக்கல் தமிழை
சரியாக பிழை இன்றி எழுதத் தெரியாத
பத்திரிகையாளர்கள். இப்புத்தகம் இதுமாதிரி
நபர்களுக்கு ஒரு வரம். சம்பிரதாயம் என்பதை
தமிழில் குலவழக்கம் என்று எழுதக்கூடாதா
என்பது ஒருபுறம் இருக்கட்டும். இந்த நூலில்
ஒரு இடத்தில் மம்மி, டாடி என்றால் அம்மா,
அப்பா என்று அர்த்தம் என எழுத வேண்டி
வந்ததை கண்டு நெஞ்சு பதறியது எனக்கு.
ஒரு அழகான படைப்பை எழுத்துப் பிழை
க�ொன்று ப�ோடும். நல்ல சுவையான உணவை
ருசித்து சாப்பிடும்போது கல் கடிபடுவது
ப�ோலத்தான் அது. த�ோழர் முத்து நிலவன்
தே ர ்ந்த பேச்சா ள ர் , க வி ஞ ர் , ஓ வி ய ர் ,
பாடகரும்கூட. பல்துறை வித்தகரால் மட்டுமே
இலக்கணத்தை ஒரு துயர வகுப்பாகஅன்றி
சுவையான பூங்கொத்தாக மணம் வீச செய்ய
முடியும். அவரது ம�ொழி இலக்கணம் நமது
இளையதலைமுறையின் வாழ்வியல�ோடு
பின்னி பிணைந்து இருக்கிறது. இன்றைய
வாட்ஸ்அப் தலைமுறையை உட்கார வைத்து
இந்த நூலை பாடநூலாக்கி தமிழகம் முழுதும்
நாம் பயிற்சி பட்டறைகளை நடத்தினால்
தமிழை காப்பாற்றலாம். பாம்பிற்கு காது
கிடையாது. மகுடி ஊதுவது ஒரு பயிற்சி
நடப்பு. ஆனால் நம் தமிழில் ‘கட்செவி’
என்றே பாம்பு இலக்கியத்தில் அறியப்படுகிறது.
கண்ணே செவி என்பது ப�ொருள். இப்படி
துல்லிய – அதிசய தமிழ் வரலாற்று பதிவுகள்
நூற்றுக்கும் மேல் இந்த நூலில் உள்ளன.
கண்ணில் தெரியும் கடவுள் | ஹைக்கூ… கவிதைகள்
|தமுஎகச அறம் கிளை| பக்.80, | விலை
ரூ.70/-
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அறம் கிளையின் இலக்கிய பங்களிப்பு
நம்மை மகிழ்ச்சி களிப்பில் ஆழ்த்தும் ஒன்று.
இந்த புத்தகம் ஒரு பல மிக அசலான
ஹைக்கூ கவிதைகளை உள்ளடக்கியது. புதிய
கவிஞர்கள், புதிய சிந்தனை, புதிய முயற்சி
என்று பார்க்கும்போது நம்பிக்கை பிறக்கிறது.
67 படைப்பாளிகளின் முதன் முதல் ஹைக்கூ
த�ொகுப்பு. நிலம், நீர், ஆகாயம் / சுத்தம்
செய்யும் நெருப்பு / கர�ோனா / என்பது என்ன
ஒரு நச். விதைக்கிறான் விதை நெல்லை /
பசித்த வயிர�ோடு / விவசாயி என்பது நம்
வே ள ா ண் ச ட ்ட த் தி ன் சு ரு க்க ம் . ஓ டி
விளையாடு பாப்பா / பாடல் ஒலிக்கிறது /
ஆன்லைன் வகுப்பில் என்று இன்றைய
யதார்த்தம் கவிதை ஆகிறது. இதுப�ோன்ற
மின்னல்களுக்கு இடையே காவலரை கடித்த
/ க�ொசுவும் / அடிபட்டே செத்தது… என
க�ொதிப்புகளும், இறந்த சடங்குகளிலும் /
சாதி பார்க்கின்றன / மனித பிணங்கள் என
ச ா ட ்டைக ளு ம் உ ண் டு . ஹைக் கூ
வ கு ப ்பறை யி ன் அ ங ்க ம ா கி , ப ள் ளி க்
க ல் லூ ரி க ளி ல் ப ய ன ் பா ட் டு பா ட ம ா கி
ஆய்வுத்தாள் ப�ோலாகும்போது இச் சமூகம்
புதிய க�ோணத்தில் படைப்பாக்கம் பெறும்…
என்ற சிந்தனை உதிக்கிறது.
ப�ொம்மைகளின் நகரம் | உதயசங்கர் |
அறிவியல் வெளியீடு | பக்.60 விலை.60/ப�ொம்மைகளின் நகரம் – குழந்தைகளிடையே
கற்பனைத் திறனை வளர்க்கும் சூப்பர்
சித்திரம். ஏழு மலையை தாண்டி, எண்பது
கடலைத் தாண்டி, நெருப்பையும், நீரையும்,
காற்றையும், மணலையும், வானத்தையும்
தாண்டி ஆடிக்கொண்டே இருக்கும் காட்டிற்கு
நம்மை தன் விலங்கு சகாக்கள�ோடு அழைத்துச்
செல்கிறான் சிறுவன் தமிழ். எழுத்தாளர்
உதயசங்கரின் அற்புதம். ப�ொம்மைராஜா
எனும் வில்லன் நம் நவீன கால – சுரண்டல்
மற்றும் புவி அழிப்பு கார்ப்பரேட்களின்
பிம்பம். அதை சிறார் மனதில் திறம்பட இந்த
குட்டிக் கதை விதைக்கிறது. ‘நல்லது செய்ய
அ ஞ ்சக் கூ ட ா து … க�ொ டு மைக ள் கண் டு
துஞ்சக்கூடாது’ எனும் தேசிராஜா, பறவையின்
குரல் புனைவு முழுதும் கேட்டுக்கொண்டே
இருக்கிறது. முட்டையில் அடைக்கப்பட்ட
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கடல் தேவதையும் மலை தேவதையும்
மீட்கப்படுவதுப�ோல நமது உலகில் மீட்கப்பட
நிறையவே உள்ளது என்பதை நினைவூட்டும்
அழகு கதை.
இந்திய சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தில் தமிழக முஸ்லிம்கள்
| முனைவர். ஜெ.ராஜா முகமது | ஜமால்
முகமது கல்லூரி | பக்.262, | விலை.ரூ.120/விடுதலை ப�ோராட்டத்தில் தீவிரமாக
பங்கேற்று தன் உயிரையும் தியாகம் செய்த
இசுலாமியர் பலர். ஆனால் இசுலாமியர் தேச
பக்தி இல்லாதவர் என இந்துத்துவா வாதிகள்
விஷப் பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். இந்த நூலை
வாசித்தப�ோது பல பக்கங்களை திருப்ப
மு டி ய ா ம ல் நா ன் கண் ணீ ர் க சி ந்தே ன் .
ஆ ண ்களை வி டு ங ்க ள் , ச த் தி ய ா கி ரக
ப�ோராட்டத்தில் சிறை சென்ற பியாரி பீவியும்
ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின்போது சிறை
சென்ற ர ஹ ம த் பீ வி யு ம் எ ந்த பா ட
புத்தகத்திலும் இருப்பது இல்லை. திருச்சி,
க ரூ ர் , தி ண் டு க ்க ல் எ ன எ ல்லா ஊ ர்
இசுலாமியரும் ப�ோராடி இருக்கிறார்கள்.
இந்த நூலில் சுயமரியாதை இயக்கத்தில்
இ சு ல ா மி ய ர் எ னு ம் அ த் தி ய ா ய ம்
கு றி ப் பி ட த்த க ்க து . இ ந் தி எ தி ர்ப் பு
ப�ோராட்டத்தில் இசுலாமியர் பங்கும் வியக்க
வைக்கிறது.
நன்றி ஓ ஹென்றி… |சிறுகதைகள் |
எஸ்.சங்கரநாராயணன் | ச�ொல்லங்காடி |
பக்.208, | விலை.ரூ.180/ஒரு நல்ல கதையின் முதல் வரியே நம்மை
புதிய சூழலுக்கு பழக்கிவிடுகிறது என்றால்
அந்த ஹென்றி கதையின் கடைசி வரி
ஒ ட் டு ம�ொத்த
கதையை யு மே
புரட்டிப்போடுகிறது. 80களின் எழுத்துச்
சி ற் பி ய ா ன எ ஸ் . ச ங ்கர நாரா ய ண னி ன்
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படைப்புகள் அன்று தரமான பல இலக்கிய
இ த ழ ்க ளி ல் வெ ளி வந்தவ ை . இ வர து
கதைக ளி ன் ய த ா ர ்த்தம் ந ம ்மை சு டு ம் .
கதையில் லாரி வந்தால் நாம் அதில் சவாரி
செய்து குலுங்குவ�ோம். வேலை நிறுத்தம்
வரும் கதையில் நாம் முழக்கமிட்டு ரத்தம்
க�ொதிக்க பதறுவ�ோம். திருட்டு கதையின்போது
இருட்டும் திருட்டும் நம் அங்கமாகிவிடும்.
இந்தத் த�ொகுப்பில் 23 மிக கச்சிதமான
கதைகள் உள்ளன. பிரம்மன் ஞான வள்ளல்
எனும் புனைபெயர்களிலும் அவர் எழுதுகிறார்.
90 புத்தகங்கள் வந்திருந்தாலும் சிறுகதை
வித்தகராகவே எனக்கு பிடித்திருக்கிறது.
நேர்த்தியான த�ொகுப்பு. ஸவுந்தர்யலகரி
கதையை ப டி யு ங ்க ள் ஒ ரு ரா த் தி ரி
தூங்கமுடியாது.
கண்மணி ச�ோபியா | கவிஞர் புவியரசு | நந்தினி
பதிப்பகம் | பக்.170, | விலை.ரூ.150/அ றி வி ய ல் பு னை வு களை எ ழு து வ து
க வி ஞ ர் பு வி ய ர சு எ னு ம் ஆ ளு மைக் கு
பு தி த ல்ல . ப�ொள்ளா ச் சி பா லி ய ல்
வன்கொடுமை அபலைகளுக்கு நியாயம்
சேர்க்க ஒரு அறிவியல் நாவலை எழுதிவிட
முடியுமா? நிர்பயாக்களும் இன்னும் இன்னும்
என்று காமக்கொடூரர்களால் ரத்தம் சிந்தும்
எத்தனைய�ோ பேரும் சீற்றம் க�ொண்டு ஒரு
அமைப்பாக திரண்டு எழும்போது கண்மணி
ச�ோபியா நாவல் ப�ோலத்தான் நடக்கும்.
திறந்தவெளி வன்முறை பக்கம் பக்கமாக
அரங்கேறி கவிஞரின் க�ோபத்தை விதைக்கிறது
க ண ்ம ணி எ னு ம் ந வீ ன க ண ்ண கி யி ன்
எழுச்சிமிகு பயணம் வாசிக்க வாசிக்க நம்மன
அழுக்குகளை துடைத்து ரத்தம் க�ொதிக்க
நாவலை வீசிவிட்டு பதற வைக்கிறது. ஒரு
எழுத்துக்கு அதைவிட ந�ோக்கம் வேறு
என்னவாக இருக்கமுடியும்.

நண்பர்கள் பார்வையில் எங்கெல்ஸ் | தமிழில்
ச.சுப்பாராவ் | பாரதிபுத்தகாலயம் பக்.80,
விலை.ரூ.75/‘நண்பர்கள் பார்வையில் மார்க்ஸ்’ நூலை
க�ொடுத்த த�ோழர் சுப்பாராவ் , இப்போது
எங்கெல்ஸின் 200வது பிறந்ததின வருடத்தில்
‘ ந ண ்ப ர ்க ள் பா ர ்வை யி ல் எ ங ் கெ ல் ஸ் ’
புத்தகத்தை தந்திருக்கிறார். உலகிலேயே
நட்பிற்கு சிறந்த இலக்கணம் கண்டிப்பாக
எங்கெல்ஸ்தான். அதைவிட மிக சிறப்பான
வி ஷ ய ம் ம ார்க் சி ய த்தை அ றி வி ய ல்
பார்வையில் வரலாற்று ப�ொருள் முதல்வாத
தத்துவமாக்கிய அர்ப்பணிப்பு. இந்த நூலில்
ஆறு மாமனிதர்கள் எங்கெல்ஸை நினைவு
க�ொள்கிறார்கள். எங்கெல்ஸை சந்திக்க வாரா
வாரம் வீட்டிற்கு வரும் இளைஞர் பட்டாளம்,
அவரது நகைச்சுவை, உற்சாகம், எல்லாம்
பதிவாகி உள்ளது. எல்லாவற்றையும் விட
ம ார்க் ஸ் , எ ங ் கெ ல் ஸ் இ ரு வ ரு க் கு ம்
இடையிலான நட்பு குறித்த ஒரு நூறு
சம்பவங்களை வாசிக்க முடிகிறது. பிரெடரிக்
லெஸ்னர் எழுதிய எங்கெல்ஸ் குறித்து ஒரு
த�ொழிலாளியின் நினைவலைகள் என்கிற
கட்டுரை என்னை நெக்குருக வைத்தது.
குறிப்பாக தன் த�ோழன் மார்க்ஸ் இந்தச்
செய்தியை விவரிக்கும் அந்த கடிதம். இந்த
நூல் ஒரு ஆவணம்.
காராபூந்தி – சிறார் கதைகள் | விழியன் | புக்ஸ்
ஃபார் சில்ரன் | பக்.181, | விலை.ரூ.170/ஒரு பத்து வயது குழந்தைக்கு 18 கதைகள்
க�ொண்ட புதையல் இந்த புத்தகம். விழியன்
காட்டும் சிறார் உலகம் ஒரு கனவுப் பிரதேசம்.
உப்பங்கழி தீவுக் கடையில் த�ொடங்கி,
கால்நடை ம ரு த் து வ ம னை , ப ள் ளி
ஆண்டுவிழா, எண்களின் உலகம், காந்தி
சமாதி என்று சுற்றி திரிந்து, நாய் குட்டிகளின்
பன்விருந்து, க�ோணங்கள் சந்தைக்கு ப�ோன
கதை என விரிந்து, அந்த காராபூந்தி கதைக்கு
வ ந் து வி ட ல ாம் . கா க ்கா வு க் கு தி ன மு ம்
காராபூந்தியை வைக்கும் நிவேதாவை திகைக்க
வைக்கும் அந்த பள்ளிக் கழிப்பறை, காக்கா
நம்மையும் சிலிர்க்க வைக்கிறது. புத்தகங்களின்
கடைசி ந�ொடிகள் கதையும், ஏழடி சுவர்
கதையும் பேசும் செய்தி வியக்க வைக்கிறது.
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வி ழி ய ன் கு ழ ந்தைக ளி ன் வி ரு ப ்ப ம ா ன
கதைச�ொல்லியானதில்
வியப்பில்லை.
காராபூந்தியை தன் அழகான ஓவியங்களால்
சுவைகூட்டி இருக்கிறார் பிள்ளை. அத்திவரதர்
விஷயத்தை, மின்னல்கள் என சிறார் கதை
ஆக்கிய விதத்தை வியக்கிறேன்.
தமிழுக்கு என்ன செய்தார் பெரியார் | கி.வீரமணி |
திராவிடர் கழகம் | பக்.287, | விலை
ரூ.180/வே று எ ந்த த மி ழ றி ஞ ர ை யு ம் வி ட
தமிழுக்கு அதிக பங்களிப்பை செலுத்தியவர்
தந்தை பெரியார் என்பதை ஆழமாக நிறுவும்
அற்புத படைப்பு இந்த நூல். தமிழ்நாடு,
தமிழ்மொழி, தமிழ் பண்பாடு, தமிழாட்சி,
தமிழினம், தமிழ் நாகரீகம் என நாம் இன்று
ந ெ ஞ் சு ய ர ்த்த அ ன் று அ த ற் கு அ க் னி
விதைகளை தூவியவர் தந்தை பெரியார்.
ப கு த்த றி வா ள ராக , படை ப ் பா ள ராக ,
கருத்தாளராக, சிந்தனையாளராக, தன்னையும்
– ச மூ கத்தை யு ம் வ டி வமைத்த மேதை
பெரியார். தமிழ் ம�ொழிக்கு பேச்சுக்கலை,
தமிழ் இசை, தமிழ் எழுத்துக்கு பெரியாரின்
பங்களிப்பு, இந்தி எதிர்ப்பு, ஆய்வு தமிழும்
பெரியாரும், பதிப்பாளர் பெரியார் என
வி ரி யு ம் இ ந்த நூ லி ன் அ த் தி ய ா ய ங ்க ள்
பத்திரிகையாளர் பெரியார் தமிழுக்கு செய்த
அரும் பணிகளையும் விவரிக்க தவறவில்லை.
குறிப்பாக தந்தை பெரியாரின் ம�ொழிக்
க�ொள்கை எனும் அத்தியாயத்தை பிரதி
எடுத்து நாம் மக்களிடம் எடுத்துச் செல்ல
வேண்டும்.
என் அன்புக்குரிய குழந்தைகளை விட்டு விட்டு |
தகாஷி நாகாய் | த: சூ.ம.ஜெயசீலன் |
செயின்ட் பால்ஸ் | பக்.204, | விலை.
ரூ.190/நாகாசாகி அணுகுண்டு க�ொடூரத்தில்
சிக்கிய மருத்துவர் தகாஷி நாகாய். மருத்துவ
ஆராய்ச்சியாளர் லுக்கேமியா ந�ோய் வித்தகர்.
படுத்த படுக்கை ஆகிறார். மனைவியை
இழந்தார். குழந்தைகள் இரண்டும் பிழைத்தன.
எ ப ்போ து வேண் டு ம ா ன ா லு ம் இ ற ந் து
விடுவார் என்கிற நிலை. தன் குழந்தைகள்
வளர வேண்டிய முறை… அவர்களிடம்
உரையாடி அவர்களது எதிர்கால திட்டங்கள்
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குறித்து பேசும் புத்தகம். ஆனால் ப�ோர்
அனாதை ஆக்கிய பல லட்சம் குழந்தைகள்
பற்றிய அரசியலையும் கல்வி குறித்த அவசர
தேவைகளையும் இந்த நூல் மிக சிறப்பாக
விமர்சனங்களையும் முன் வைக்கிறது. கல்வி,
குழந்தை வளர்ப்பு, அதில் அரசின் ப�ொறுப்பு
என்று எல்லாவற்றையும் கிழிக்கும் கசப்பு
மருந்து இந்த நூல். த�ோழர் சூ.ம.ஜெயசீலன்
த ன து ஜ ப ் பா னி ய ப ய ண த் தி ல் வாங் கி
நமக்காக ம�ொழிபெயர்த்துள்ள நூல். குழந்தை
பரா ம ரி ப் பு இ ல்லம் , த ங் கு ம் வி டு தி
ப�ோன்றவை எப்படி இருக்க வேண்டும் என
உ ண ர் த் து ம் ப க ்க ங ்க ள் கண் டி ப ் பா க
வாசிக்கப்பட வேண்டியவை.
101கேள்விகளும் 100 பதில்களும் | முனைவர்
தினகரன் | அறிவியல் வெளியீடு | பக்.102,
| விலை.ரூ.80/க�ொசு !ஓ’ வகை ரத்தம் உள்ளவர்களைதான்
அதிகம் கடிக்கும். பறவைகளிடம் விவாகரத்து
செய்யும் பழக்கம் உள்ளது. இயற்கையாக
விட்டால், சேவல்களை விட க�ோழிகள் அதிக
நாள் வாழும். இப்படி பலபல அரிய தகவல்கள்
இ ந்த நூ லி ல் க�ொட் டி க் கி ட க் கி ன்ற ன .
அதைவிட காலம் காலமாக நிலவும் பல
ப�ொய்களை இந்த புத்தகம் உடைக்கிறது.
பதில்களின் சுவாரசியங்களை விட சில
கேள்விகள் அதிர்ச்சி மின்னல்களாக உள்ளன.
பைல்ஸ்சுக்கு அந்தப் பெயர் ஏன் வந்தது.
செத்த பிறகு என் உடல் என்ன ஆகும்
என்பதிலிருந்து வ�ௌவால்களால் க�ொரானா
பரவுமா என்பது வரை பல கேள்விகள் நம்மை
சி ந் தி க ்க வ ை க் கி ன்ற ன . ம ாட் டு ச ா ண ம்
கதிர்வீச்சை தடுக்குமா, மாட்டு மூத்திர
மாத்திரை சத்து மாத்திரையா என்றெல்லாம்
கேள்விகள். அதற்கான பதில்களை டாக்டர்
தினகரன் ச�ொல்லும் விதம் ஒரு லெமன் டீ
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குடிப்பது ப�ோல சுவையானது. அந்த 101வது
கேள்வி டாப் டக்கர்.
நீல மரமும் தங்க இறக்கைகளும் | சரிதா ஜ�ோ |
புக்ஸ் ஃபார் சில்ரன் பக்.64 விலை ரூ.75/கதை ச�ொ ல் லி ச ரி த ா ஜ�ோ தீ வி ர
உழைப்பாளி. ஈர�ோட்டின் நம்பிக்கை ஒளி.
அவரது முதல் சிறார் கதை த�ொகுப்பு இந்த
புத்தகம். எட்டு கதைகள். எட்டு ரகம். எட்டு
வகை ஆ ன ந்தம் . சி ற ார் இ ல க் கி ய
படை ப ் பா ளி க ளி ல் பெ ண ்க ள் கு றை வு .
அதிலும் ஒரு ஆசிரியை.
ஆனால் சிறார் கதை எனும் கதை அளவு
250 ச�ொற்கள் அல்லது உயர்ந்தபட்சம் 500
ச�ொற்கள் எனும் அளவீட்டை எல்லாம் சரிதா
தூக்கி எரிகிறார். கதைப�ோகும் சுவாரசியத்தில்
அதன் நீளம் குழந்தைகளுக்கு உறுத்தாது.
முதலில் வரும் நிலாவில் வடைசுடும் பாட்டி
கதை முதல் வைத்தியர் தாத்தா கதை எனும்
வானவில் கதை வரை இயற்கை அறிவியல்
அறிவியல் ஃபேண்டசி என விதத்திற்கு
ஒ ன்றாக த ன் கதைகளை மி ளி ர
வைத்திருக்கிறார்.
நம்பிக்கை தரும் இதுப�ோன்ற புதிய
படைப்பாளிகளை தேடித்தேடி கண்டுபிடித்து
வெ ளி யி டு ம் பு க் ஸ் ஃ பார் சி ல்ர ன்
பாராட்டப்பட வேண்டிய உழைப்பை நல்கி
உள்ளது.
அப்பாவின் நாற்காலி (கவிதைகள்) | வளவ.
துரையன் | விருட்சம் | பக்.156,| விலை.
ரூ.120/வளவ. துரையன் 1967 முதலே இயங்கி
வரும் படைப்பாளி. அவரது சுமார் 150
கவிதைகள் க�ொண்ட த�ொகுப்பு. விருட்சம்
வெளியீடாக வந்துள்ளது. பல கவிதைகள்
மிகவும் எளியவை. பாதி வயிறுதான் நிரம்பி

இருக்கும் / பக்குவமாய் தூங்கக் / கற்றுக்
க�ொண்டது குஞ்சு என்பன ப�ோன்ற அழகான
அம்சங்கள் பல கவிதைகளில் காணலாம்.
ப�ொதுவாக தனிமனித அனுபவ சாரலாக
க வி தைக ள் ந ம ்மை நனைக் கி ன்ற ன .
கடாவெட்டிக் காதுகுத்தும் முனீஸ்வரனும்,
பூச்சிக்கொல்லி வயலை பார்த்து முறைக்கும்
அய்யனாரும், நமக்கு கவிதை படைக்கிறார்கள்.
ராமருக்கு க�ோவில்… எங்க தெருவுக்கே வராத
சி வ னு ம் பெ ரு ம ா ளு ம் … எ ங ்க ளு க் கு
பாவாடைராயனும், பச்சைவிழி அம்மனும்,
காத்தவராயனும், காளியாத்தாவும் ப�ோதும்
என்கிறார். நல்ல கனமான முயற்சி.
உரக்கப் பேசு | சுதன்வா தேஷ்பாண்டே |
த: அ.மங்கை | புதிய க�ோணம் | பக்.359, |
விலை.ரூ.340/இது மரணத்தின் கதை அல்ல. சப்தர்
ஹஷ்மியின் ஒளிமிக்க வாழ்வின் கதை.
சு த ன்வா தே ஷ ் பா ண ்டே ஒ ரு ந டி கர் ,
இயக்குநர், புதுடில்லியில் ஜனநாட்டிய மாஞ்ச்
கு ழு வி ன்
ஒ ரு ங் கி ணை ப ் பா ள ர் .
கால்நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக இயங்கி வரும்
தமிழ் நாடக அறிஞர் அ.மங்கை. இருவரும்
சப்தர் ஹஷ்மியின் பேராட்ட வாழ்வை நமக்கு
மு ன் நி று த் து வ தி ல் பெ ரு ம ்பங் கு
வகிக்கின்றனர். உழைக்கும் வர்க்கத்தின்
அ ரசி யலை உரக்க ப்பேசு ம் நவீன வீதி
நாடகங்களின் உருவாக்கமும் ப�ோராட்டமும்
வாசிக்க வாசிக்க நாம் செதுக்கப்படுகிற�ோம்.
மக்கள் படைப்பு என்பது படைப்பாளி,
பா ர ்வை ய ா ள ன் ,
இ ரு வ ர ை யு மே
பங்கேற்பாளனாக்கி விடுகிறது. அந்த வகை
நாடகங்களின் நுண்ணிய தகவல்கள் ஆனால்
க�ொ டி ய அ ர சி ய ல் க�ொலை யி ன ா ல்
இடைநிறுத்தப்பட்ட சப்தரின் வீதி நாடக
எழுச்சியை மீண்டும் எழுந்து த�ொடர்ந்த
மாலாஸ்ரீனம் குழுவினரின் எழுச்சி ‘வீழ்வேன்
என்று நினைத்தாய�ோ’ என நம்மை ஆர்பரிக்க
வைக்கிறது. இன்றைய பாசிச அரசியல்
சூழலில் உரக்கப் பேசப்பட வேண்டிய
படைப்பு இது.
l
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வாசிப்பு ரசனை வாழ்க்கை 5

கதைகளின் மீட்சியில்
எஸ். வி. வேணுக�ோபாலன்
குமுதம் இதழில் 1970களின் இறுதியில்
வாசித்த சிறுகதை அது. நினைவு சரியாக
இ ரு க் கு ம ா ன ா ல் , அ ந்த இ த ழ் நி றை ய
புதுமைகளை பரிச�ோதனை செய்து க�ொண்டே
இருந்த வகையில், ஓவியரது கற்பனையில்
விரியும் காட்சியை வரையச் ச�ொல்லி,
எழுத்தாளர் ஒருவருக்கு அனுப்பி அவர்கள்
எழுதும் கதையை அடுத்த வாரம் வெளியிட்டு
வந்தது குமுதம். ஓவியர் வர்ணம் அவர்களது
சித்திரத்திற்கு, ஆர்.சூடாமணி அவர்கள்
எழுதியது தான் நெருப்பு எனும் அந்தக் கதை
என்று நினைவு. 1978ல் வெளிவந்திருக்கிறது.
அவரது சிறுகதை த�ொகுப்பொன்றில் இருந்து
நகலெ டு த் து , அ ண ்மை யி ல் அ னு ப் பி ய
நீதியரசர் கே சந்துரு அவர்களுக்கு நன்றி
உரித்தாகிறது.
திடீர் என்று வீட்டில் பற்றி எரிந்த தீயில்
எப்படிய�ோ பேத்தி உயிர் தப்பிக் கிடைத்த
நிம்மதியில் இருக்கிறார் வீட்டின் பெரியவர்,
ஆனால், அந்தக் குழந்தையை, எரியும்
வீ ட் டு க் கு ள் து ணி ச்ச ல ாகப் பு கு ந் து
காப்பாற்றியது யாரெனில், வீட்டு வராந்தா
தாண்டி உள்ளே வர அனுமதிக்கப்படாதிருந்த
ஒருவர் என்பது தான் கதை. வீட்டைச் சுடும்
நெருப்பை அணைத்துவிட முடிந்தது, அது
பெரிய விஷயமில்லை. மனிதர்கள் மனத்தில்
பெருந்தீயாக எரிந்துக�ொண்டிருக்கும் சாதீயத்
தீயை எப்படி அணைப்பது? தனது அன்பு
மகனின் உயிர் நண்பன், தாழ்த்தப்பட்ட
வகுப்பைச் சார்ந்தவனாக இருப்பது அந்தப்
பெரியவரது நிம்மதியை ஓயாது குலைத்துக்
க�ொண்டிருந்தது. நகர்ப்புறம் என்றாலே இது
தான் பிரச்சனை, ஒரு நேமத்தோடு வாழ
முடிவதில்லை, கிராமத்திற்கே ப�ோய்விட
வேண்டியதுதான் என்று அலுத்துக்கொள்பவரும்
கூட. வீட்டில் தாங்கள் யாரும் இல்லாத
நேரத்தில், மகன�ோடுதான் குழந்தையும்
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வெளியே ப�ோயிருந்தாள் என்று நம்பிய ஒரு
கணத்தில், யார�ோ ச�ொல்ல ஓடிப்போய்ப்
பா ர ்க்கை யி ல் எ ரி ந் து க�ொண் டி ரு க் கு ம்
வீட்டினுள்ளிருந்து கேட்கிறது குழந்தை
கதறியழும் சத்தம். தற்செயலாக அங்கே வரும்
மகனுடைய உயிர் நண்பன் சடாரென்று
உள்ளே புகுந்து, குழந்தைய�ோடு பத்திரமாக
வெளியேறியும் வந்து விடுகிறான். அதற்கு
அடுத்த கட்டத்தில், இப்போது நிம்மதி வேறு
வி த ம ாக அ லை க ்க ழி ப் பி ற் கு உ ள்ளா கி
இருக்கிறது. பெரியவர் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து
விடுகிறார்.அதைய�ொட்டித் தான் கதையின்
ப�ோக்கும்.
அ ந்த ம ா த ம் இ ல க் கி ய சி ந்தனை
கூட்டத்திற்குச் செல்கையில், வழக்கம்போல்
அதற்கு முந்தைய மாதத்தில் பல்வேறு
இதழ்களில் வெளியாகி இருந்த சிறுகதைகளை
அ ல சி ஆ ரா ய் ந் து அ வ ற் றி னு ள் ஒ ரு
சிறுகதையைத் தேர்வு செய்து வந்திருக்கும்
இலக்கிய ஆர்வலர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்.
நெருப்பு கதையைப் பற்றி அவர் விவரிக்கிறார்.
அவர் பெயர் என்ன, இன்னார் என்பது
எதுவும் நினைவில் இல்லை. ஆனால், அவரது
கு ர ல்
இ ன் னு ம்
உ ள்ள த் தி ல்
ஒலித்துக்கொண்டிருக்கிறது. ஆர் சூடாமணி
சிறுகதை ஆக்கத்தின் நுட்பங்களை, அதன்
எ ழு த் து நடையை , ம�ொ ழி வ ள த்தை ,
தீண்டாமைக்கு எதிரான சமூக உணர்வை
விவரித்துக் க�ொண்டிருக்கையில், குறிப்பிட்ட
இடம் அப்படியே ஒளிப்படமாக மனத்தில்
நிலைத்துவிட்டது.
கதையில் அந்தப் பெரியவர் பின்னோக்கிப்
பார்த்துத், தான் நடந்துக�ொண்ட விதங்கள்
குறித்த சுய விமர்சனத்தோடு இருக்கிறார்.
ஏ தே னு ம் த க ்க வி த த் தி ல் த ன து ம ன
மாற்றத்தைத் தனது மகனது நண்பனுக்கு
உணர்த்த விரும்பும் இடம் அது. 'இரவில்
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யாருமறியாமல் ரகசியமாக மடலவிழும்
பூவைப் ப�ோல், இந்த மாற்றம் நிகழ்வதில்
அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. எல்லோரும்
அறியும் வண்ணம் ஓர் ஓவியச் செயலால்
உ ண ர ்த்த வே ண ்டா ம ா ' எ ன் று அ வர்
துடிப்பதை, அன்றைய உரையாளர் நா
தழுதழுக்க எடுத்துச் ச�ொன்னது மறக்க
முடியாதது.
மறுநாள், அவனை வீட்டுக்குள் அழைத்துத்
தம்மோடு அமர்ந்து உண்ணச் ச�ொல்லி
அழைக்கிறார். அவன் சம்மதிப்பதில்லை.
எ ன க் கு வி ரு ப ்பம் இ ல்லையே எ ன் று
செ ன் று வி டு கி ற ா ன் , அ ன்றை ய காலை
செய்தித்தாளில் பீகாரில் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்துப்
பேசியதற்காக,தாழ்த்தப்பட்டவரை மரத்தில்
கட் டி வ ை த் து எ ரி த்த செ ய் தி ஒ ன் று
வந்திருக்கும் என முடிகிறது கதை.
த�ொண்ணூறுகளில், தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்
துறை பேருந்தில் ஏழு நாட்கள் - கர்நாடக
மாநில சிறப்புச் சுற்றுப்பயண ஏற்பாட்டில்
கு டு ம ்பத் த ோ டு ப�ோ யி ரு க ்கை யி ல் ,
கிட்டத்தட்ட இப்படியான நிகழ்வு ஒன்று
நடந்தது. பல்வேறு பயணிகளில் வங்கி
ஊழியர் குடும்பம் ஒன்றும் வந்திருந்தனர்.
அவரது நிறம், பேச்சு வைத்து, வண்டியில்
ப ய ண ம் செய்த ஒ ரு சி ல ர் அ த்தனை
நெருக்கமாக அவர்களிடம் பழகவில்லை.
இரண்டாம் நாள் மாலை நேரத்தில் மழை
பெய்து ஓய்ந்திருந்த சமயம், மலைப்பாதை
ஒன்றில் வண்டிச் சக்கரம் பள்ளத்தில் இறங்கி
சிக்கிக் க�ொண்டு நகர மறுத்தது. என்னென்னவ�ோ
முயற்சி எடுத்தும் நகரவில்லை.
அ ந்தக் க று த்த மே னி உ ழை ப ் பா ளி ,
தடதடவென்று மலைப்பாதையின் குறுக்கே
வெளிச்சம் தெரிந்த இடத்திற்கு இறங்கிய�ோடிப்
ப�ோய் ம�ொழி தெரியாவிட்டாலும் சைகைகள்
செய்து மண்வெட்டி ஒன்று வாங்கிவந்து,
பள்ளத்தில் மண்ணைச் சமன் செய்து நிரப்பி,
கல்லொன்று அண்டக் க�ொடுத்து, பத்து
நி மி ட ங ்க ளு க் கு ள் வண் டி யை நகர
வைத்துவிட்டார். இரவு நேரத்தில், அதல
பாதாள இடத்தருகே எல்லோரும் சிக்கிக்
க�ொண்டிருந்த நேரத்தில் அவரது செயல்
அபாரமான ஒன்று.
அவரை அத்தனை

மதியாதிருந்த சிலர் அப்போது அவருக்கு
வணக்கம் வைத்தது, அவரது உழைப்பின்
கம்பீரம். அந்த உண்மை நிகழ்வைய�ொட்டி
'சக்கரங்களின் மீட்சியில்' என்று பின்னர்
எழுதிய சிறுகதை, நிச்சயம் ஆர் சூடாமணி
அவர்களது நெருப்பு சிறுகதையின் தாக்கம்
தான்.
1975க்குப் பிந்தைய வாசிப்பு, அன்றைய
அரசியல், சமூக நிலைமைகள் மாற்றத்தின்
பிரதிபலிப்பாகவும் இருந்திருக்கிறது. குமுதம்
இதழ், மாலைமதி என்ற பெயரில் மாத
நாவல் வெளியிடத் த�ொடங்கவும், சிறுகதைகள்
கடந்து பல எழுத்தாளர்களது படைப்புகள்
வாசிப்பு நிகழ்ந்தது. மாணவர் படைப்புகள்
ஊக்குவித்த ஆனந்த விகடன் இதழில் எனது
முதல் சிறுகதை, ஷா கமிஷன், வெளியானது.
தங்கி இருந்த மாமா வீட்டுக்குப் பக்கத்தில்
சீ னி வா ச ா கா பி ஹ வு ஸ் எ னு ம்
காப்பிக்கொட்டை வறுத்து அரைத்துத் தரும்
கடையில் நாளேடுகள், வார இதழ்கள் படிக்க
வைத்திருப்பார்கள், ஆவல�ோடு ப�ோய்
எடுத்துப் பார்க்கவும் கதை வந்திருக்க ஏற்பட்ட
உற்சாகம் விவரிக்க முடியாதது.
நேரே வி க ட ன் அ லு வ ல க த் தி ற் கு ச்
சென் ற ோம் , நா னு ம் எ ன் அ ண ்ண ன்
எஸ் வி ரங்கராஜனும். வரவேற்பறையில்
'யாரைப் பார்க்க' என்று கேட்டனர், ஆசிரியர்
குழு என்று ச�ொல்லவும், எழுத்தாளர் ஜே எம்
சாலி அவர்கள் வெளியே வந்து ச�ோபாவில்
அமர வைத்து, கதையைப் பாராட்டி, மேலும்
எழுத வேண்டும் என்று ஊக்கம் அளித்து,
அறுபது ரூபாய்க்கு காச�ோலை அங்கேயே
வழங்கினார்.
அண்ணா சாலையில் பேசிக்கொண்டே
நடை ப�ோட்டோம். சஃபையர் தியேட்டருக்குச்
சற்று முன் இருந்த கடைகளில் ஒன்றில்
வாழ்க்கையின் முதல் லஸ்ஸி (அப்போது
பெரிய க�ோப்பை அறுபது பைசா) அண்ணன்
வாங்கிக் க�ொடுத்து, 'ஜமாய், நிறைய எழுது'
என்றார். ஆனால், எழுதுவதை விடவும்
வாசிப்பதில் தான் ஆர்வம் கூடிக்கொண்டிருந்தது.
இலக்கிய சிந்தனை கூட்டங்கள், வாசிப்பு
த�ொ ட ர ் பா ன நி றை ய அ னு பவ ங ்க ள்
ஏற்படுத்திக் க�ொண்டிருந்தன. அழகிய சிங்கர்,
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ம�ௌனி கதைகள் க�ொடுத்துப் 'படி' என்றார்.
தினமணி கதிர் இதழில் சாவி இருந்த நேரம்.
சுஜாதா கதைகள் வரும். சாவி அவர்களை
ஆசிரியராகக் க�ொண்டு குங்குமம் எனும் புதிய
இதழ் வரத்தொடங்கியது. அதன் முதல்
இதழில், ஒரே நகைச்சுவை துணுக்கு இரண்டு
முறை வெவ்வேறு பக்கங்களில். இது ப�ோல்
வேறு சில குறைகளும் பளிச்சென்று பட்டது.
வியப்பாக இருந்தது. அந்த வார இறுதியில்,
ராயப்பேட்டை நிகழ்ச்சி ஒன்றில், ராணி
மைந்தன் அவர்களைத் தற்செயலாக அறிந்து
அ றி மு கம்
செ ய் து க�ொண் டு
பே சி க ் கொண் டி ரு க ்கை யி ல் , இ தைக்
குறிப்பிடவும், அவர் சிரித்தார், இதெல்லாம்
வாசகரிடம் இதழ் பற்றிய விவாதம் உருவாக்கி
கவ ன ஈ ர்ப் பு செ ய் யு ம் உ த் தி எ ன் று
பெருமையாகச் ச�ொன்னார். குமுதம் இதழில்,
அரசு பதில்கள் திடீர் என்று ஒரு வாரம்
நிறுத்துவார்கள், ஏன் வெளியிடவில்லை
என்று எத்தனை கடிதங்கள் வருகின்றன,
அதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதைக்
கண்டறிவார்கள் என்று அவர் ச�ொன்னார்.
உள்ளபடியே அரசு பதில்கள் பகுதிக்கு
ஏராளமான வாசகர்கள் உண்டு. ஆசிரியர் எஸ்
ஏ பி அண்ணாமலை, உதவி ஆசிரியர்கள் ரா
கி ரங்கராஜன், ஜ ரா சுந்தரேசன் இவர்கள்
மூவரது முதலெழுத்துக்கள் சேர்த்தே அரசு
பதில்கள் என உருவாக்கப்பட்டது, இவர்கள்
தங்களுக்குள் பிரித்துக் க�ொண்டு பதில்கள்
எழுதி வந்தனர் என்று ச�ொல்லப் படுவதுண்டு.
தீவிரமான கேள்வி பதிலும், இன்னொரு
பக்கம் சாதாரணமான கேள்வியும் மிகுந்த
சுவாரசியமான பதிலுமாக வாசித்தவற்றில்
சி ல நி னை வி ல் இ ரு க் கி ற து .
இ த ற் கு
இடையே, குமுதம் இதழில் வெவ்வேறு
கவிஞர்கள் எழுதியிருந்த புதுக் கவிதைகள்
சி ல வற்றை த் தேர் வு செ ய் து சு ஜ ா த ா
அறிமுகப்படுத்தி இருந்தது முக்கியமானது.
கவிதைகள் சுவாரசியமாக வந்திருந்தன.
எல்லா வரிகளும் நினைவில்லை என்றாலும்,
சி ல ப�ொ றி க ள் இ ன் னு ம் நி னை வு
அடுக்குகளில்!

புலவரிடம் சிக்கிக் க�ொண்ட கவிதையின்
கதியை, "க் ஒன்றைக் கழற்றிப் ப�ோட்டார், ச்
எங்கே என்று கேட்டார்...., கடைசியில்
திருப்பிப் பார்த்தேன் கவிதையைக் காண�ோம்
அங்கே" என்று முடியும். அதற்கு அடுத்த
வாரம், வாசகர் பகுதியில் சிலரிடமிருந்து
எதிர்ப்புக் கடிதங்கள் வந்திருந்தன. ஒருவர்:
"புதுக்கவிதைகளை அவர்கள் பாணியிலேயே
ச�ொல்வதானால், யாப்பறியா அரைகுறைகள்
எண்ணக் குமட்டலில் எடுத்த வாந்தி" என்று
சபித்திருந்தார்.
சுஜாதாவும் அடுத்த வாரம் எழுதி இருந்தார்,
'அச்சு எந்திரம் ககனத்தைக் கனமாக்கி, கடைசி
கவிஞர் பெயரையும் தின்று விட்டிருந்தது'
என்று!
புதுக்கவிதை பக்கம் நாட்டம் திரும்பி
விட்டிருந்தது அப்போது ! கணையாழி இதழ்
மீதும், குறிப்பாக அதில் இடம் பெற்றிருந்த
கவிதைகள் மற்றும் சுவையாக எழுதப்பட்டு
வந்த கடைசி பக்கங்களுக்காக!
ஆனால், என்னை முற்றிலும் புரட்டிப்
ப�ோட்ட கதை ஒன்று, கணையாழியில்தான்
பின்னர் வர இருந்தது.
(த�ொடரும் ரசனை....) 			

'பிறந்த நாள் இல்லை, விழா இல்லை,
சுவர�ொட்டி இல்லை, சால்வை ப�ோர்த்துகிறான்
சலூன்காரன் மாதம் ஒரு முறை' என்பது
ப�ோல் ஒன்று
வரும். இன்னொன்றில்,
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நேர்காணல்
சிந்துவெளி ஆய்வாளராகவும் இந்திய ஆட்சிப்
பணியாளராகவும் பரவலாக அறியப்படுபவர் திரு.ஆர்.
பாலகிருஷ்ணன். அவர் எழுதிய சிந்துவெளி பண்பாட்டின்
திராவிட அடித்தளம், Journey of a Civilization – Indus to
Vaigai ஆகிய நூல்கள் குறித்து அறியாதவர்கள் குறைவு.
ஏப்ரல் மாதத்தில வரும் சர்வதேச புத்தக தினத்தை
முன்னிட்டு அவரது தமிழ் வாசிப்பு மற்றும் அவர் எழுதிய
பிற நூல்கள் அவற்றின் பின்னணி குறித்து ‘புத்தகம் பேசுது’
இதழுக்காக டாக்டர்.சங்கர சரவணன் அவரை நேர்காணல்
செய்தார். இனி அந்த நேர்காணல்...

வேலை எ து வு ம் கி டை க ்கா து எ ன் று
என்னைச் சுற்றியிருந்தவர்கள் பாட்டாய்ப்
பாடிக் க�ொண்டிருந்தார்கள். ஆனால், நான்
படித்து முடித்து ஒருநாள் கூட வேலையில்லாமல்
இருக்கக்கூடாது என்று எனக்குள் ச�ொல்லிக்
க�ொண்டிருந்தேன், தமிழ் என்னைத் தாங்கியது.
முதுகலைத்தேர்வு முடிவு வரும் முன்னரே
தினமணியில் வேலை தேடி வந்தது. பயிற்சிக்
காலத்தில் மாத ஊதியம் 240 ரூபாய்தான்.
தினம் எட்டு ரூபாய் என்ற கணக்கு. ச�ொந்த

தமிழ் படித்தால் வேலை கிடைக்காது எதிர்காலம் ஒளிமயமாக இருக்காது என்பது
ப�ோன்ற அச்சங்கள், தாங்கள் தமிழ் படித்த
1970-களிலும் இருந்தனவா? அவற்றை எப்படி
எதிர் க�ொண்டீர்கள்?
எங்கள் குடும்பத்தில் மட்டுமல்ல, எனது
நெருங்கிய உறவுமுறையிலும் கூட நான்தான்
முதல் பட்டதாரி. தமிழ் இலக்கியம் படிக்கத்
த ய ங் கு ம் இ ன்றை ய நி ல வர த் தி லி ரு ந் து
1970களின் கல்விச் சூழ்நிலை எந்தவகையிலும்
வே று பட் டி ரு க ்க வி ல்லை . வீ ட் டு க ் கொ ரு
ப�ொறியாளர் வளர்க்கப்படவில்லை என்றாலும்
ம ரு த் து வப் ப டி ப் பு க் கு ம் , ப�ொ றி யி ய ல்
கல்விக்கும்தான் அப்போதும் மவுசு அதிகம்.
வணிகவியல் படிப்பவர்கள் தங்களை ராயல்
பி.காம் என்ற அடைம�ொழிய�ோடு அழைத்துக்
க�ொண்டிருந்தார்கள். தமிழ் படித்தால் வேலை
கிடைக்காது என்ற அவநம்பிக்கை அப்போதும்
இருந்தது. தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் தாடி
வளர்த்துக் க�ொண்டிருந்தவர்களில் பாதிப் பேர்
தமிழ் மாணவர்கள்தான் என்ற நையாண்டி
வேறு.
புகுமுக வகுப்பில் அறிவியல் படிப்பில்
அவ்வளவாக ஈடுபாடு இல்லை. தவளையை
மல்லாக்கப் ப�ோட்டு அறுப்பதிலும், அழகிய
ம ல ர ்க ளி ன் அ ல் லி வ ட ்ட ங ்களைப்
புல்லிவட்டங்களை அலசுவதிலும் மனம்
ஒன்றவில்லை . அடுத்தது. இளம் அறிவியலா?
இளங்கலையா என்று தடுமாறினேன். பிடித்தது
எது, பிடிக்காதது எது என்பது க�ொஞ்சம்
பிடிபட்டது. சுட்டுப்போட்டாலும் வராத
கணக்கைத் த�ொட்டுப் பார்ப்பதில்லை என்று
துணிந்தேன். தமிழ் பிடித்திருந்தது. தமிழ்க்
கவிதைகள் பிடித்திருந்தன. அதனால் தமிழ்
மாணவனாய் ஆனேன்.

22

ஊரான நத்தத்திலிருந்து பஸ்சில் மதுரைக்குப்
ப�ோய்வரவே ஐந்து ரூபாய் செலவு. மீதியில்
தே நீ ர் கு டி க ்க ல ாம் . இ ரு ந்தா லு ம் அ து
குறையாகத் த�ோன்றவில்லை. பத்திரிகைப்
பணியில் மேலும் மேலும் படிக்க வாய்ப்புக்
கி டைத்த து . க ரு ம் பு தி ன்னக் கூ லி யு ம்
கிடைத்தது. கசக்குமா?
இலக்கியக் கல்வி பயின்றுவிட்டு இந்திய
ஆட்சிப் பணிக்கு வந்துவிட்டீர்கள். இந்திய
ஆட்சிப்பணியில் நுழைந்த முதல் தமிழ்
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இலக்கியப் பட்டதாரி நீங்கள்தான். நீங்கள்
பயின்ற இலக்கியக் கல்வி இந்திய ஆட்சிப்
பணியிலும் வழிநடத்துகிறதா?
இந்திய ஆட்சிப் பணியில் இன்றும் என்னை
வழி நடத்துவது எனது இலக்கியக் கல்விதான்.
2 0 0 7 - ல் உ த்தரப் பி ரதே ச தே ர ்த லு க் கு ப்
ப�ொ று ப ்பே ற் று ந ட த் தி னே ன் . அ ந்த
மாநிலத்தைப் ப�ொறுத்த வரையில் ஒரு துளியும்
வன்முறையின்றி நடந்த முதல் தேர்தல் அது.

தமிழ்
என்னைத்
தாங்கியது

நேர்காணல்

ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்

சந்திப்பு: சங்கர சரவணன்

இ த ற் கு மு ன் ந லி வடைந்த பி ரி வி ன ர ை
வாக்குச்சாவடிப் பக்கம் ப�ோகவிடாமல்
த டு த் து ,
இன
ஆ தி க ்கவா தி க ள் ,
வன்முறையாளர்கள் கள்ள வாக்குப் ப�ோட்டு
வந்த ஜனநாயகப் படுக�ொலை நிகழ்ந்து
வந்தது. முதன் முறையாகத் தடுக்கப்பட்டது
இந்தத் தேர்தலில் தான். உத்தரப் பிரதேசத்
தேர்தலில் முதல் முறையாக அச்சமின்றி
வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்றவர்கள், அப்போது,
இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராக

இருந்த திரு என். க�ோபாலசாமியைப் ப�ோற்றிப்
புகழ்ந்து க�ொண்டாடினார்கள்.
“எல்லாரும் ஓர் குலம், எல்லாரும் ஓரினம்,
எல்லாரும் இந்திய மக்கள், எல்லாரும் ஓர்
நிறை எல்லாரும் ஓர் விலை, எல்லாரும்
இந்நாட்டு மன்னர்” என்ற மகாகவி பாரதியின்
ஆ சையை , அ ர சி ய ல் ச ா ச ன ம் ப�ோ ல்
செயல்படுத்த முடிந்தது சிலிர்க்கவைத்தது.
ஐ.ஏ.எஸ். தேர்வு எழுதியது செல்லும் என்று
த�ோன்றியது. உத்தரப் பிரதேசத் தேர்தல்
முடிந்த அன்று எங்கள் வீட்டிலுள்ள பாரதியின்
கம் பீ ர ம ா ன ஓ வி ய த் தி ன் மு ன் நி ன் று
வணங்கினேன். தேர்தல் முடிந்ததும் ஒரு
பன்னாட்டு நிறுவனத்திலிருந்து ஒரு பெரிய
ப�ொறுப்பிற்கு வாய்ப்பு வந்தது. ஆட்சிப்
ப ணி யி ல் கி டைக் கு ம் ஊ தி ய த்தை வி ட
பன்மடங்கு ஊதியம் தருவதாய்க் கூறினார்கள்.
விருப்பமில்லை என்று விடையளித்தேன்.
நான் த�ொடங்கிய இடத்திலிருந்து மீண்டும்
த�ொடங்குவதெனில் மீண்டும் தமிழ்தான்
படிப்பேன். மீண்டும் ஐ.ஏ.எஸ். தேர்வுதான்
எ ழு து வே ன் . உ ண ்மை யி ல் , இ ல க் கி ய க்
கல்வியைப் ப�ோலவே இந்திய ஆட்சிப்
பணியும் எனக்குப் பிடித்திருக்கிறது.
இன்னொரு கருத்தையும் நான் இங்கே
பதிவு செய்ய வேண்டும். ஓர் இந்திய ஆட்சிப்
பணி அலுவலர் பணியில் இருக்கும்போது
பல்வேறு படிப்புகளைப் படிக்க வாய்ப்பு
உள்ளது. இருந்தாலும், நான் ஒரு தமிழ்
ம ா ண வர் எ ன்ற அ டை ய ா ள த்தை
இழந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அத்தகைய
வாய்ப்புகளை நான் திட்டமிட்டே தவிர்த்து
வந்துள்ளேன்.
தாங்கள் எழுதியுள்ள 'இரண்டாம் சுற்று'
புத்தகத்தைத் தங்களது 'சிறகுக்குள் வானம் '
நூலின் இரண்டாம் பாகம் என்று கருதலாமா?
அ ல்ல து அ தி லி ரு ந் து ம ா று ப ட ்ட த ா ?
மாறுபட்டது எனில் எவ்வாறு என்பதையும்
விளக்கமுடியுமா?
எனது ‘சிறகுக்குள் வானம்’ ஈர்ப்புவிசை
மீறி மேலெழும்பிப் பறப்பது பற்றியது
என்றால் ‘இரண்டாம் சுற்று’விழுந்தபின்
மீண்டும் எழுந்து நடப்பது பற்றியது. “அவரவர்
வானம்; அவரவர் சிறகு” என்று சிறகுக்குள்
வா ன த் தி ல்
எ ழு தி யி ரு ந்தே ன் .

புதிய புத்தகம் பேசுது | ஏப்ரல் 2021

23

அ தை ப ்போ ல த்தா ன் இ ர ண ்டாம் சு ற் று .
இலக்கணம் எதுவும் இல்லை இரண்டாம்
சுற்றுக்கு. அவரவர் சுற்று; அவரவர் கணக்கு.
அவரவரது பயணத்தில் ஏத�ோ ஒரு புள்ளியில்
“ இ து எ ன து இ ர ண ்டாம் சு ற் று ” எ ன்ற
உள்ளுணர்வு மேல�ோங்கக் கூடும். அது
மேல�ோங்காமலும் ப�ோகலாம். யாருக்குத்
தெரிகிறது அடுத்த திருப்பம்? எத்தனை
பேரால் முடிகிறது உட்கார்ந்து உயில் எழுத?

பல்கலை க ்க ழ க த் தி ல் சி ந் து வெ ளி ப ற் றி
உரையாற்றுகிறேன்; நான் த�ொடாமல் விட்டு
வி ல கி ச ் சென்ற மு னைவர் ப ட ்டத்தைக்
கடை சி யி ல் எ ன து ஆ ய் வு க ளு க ்கா ன
பெருமிதமாக, மதிப்புறு முனைவர் பட்டமாக
என் கைகளில் ஏந்தி நிற்கிறேன்; இவை
எல்லாவற்றையும் விட, மேலும் மேலும்
சான்று தேடும் முனைப்பில் நான் அறிவிக்காமல்
அடைகாத்த சிந்துவெளியின் ‘க�ொற்கை வஞ்சி
த�ொண்டி வளாகத்தை’ 2010 இல் க�ோவை
செம்மொழி மாநாட்டு ஆய்வரங்கில் பதற்றம்
கலந்த பரவசத்துடன் நான் அறிவிக்கிறேன் –
புற்றுந�ோய் சிகிச்சை முடிந்து ஒரிரு மாதத்தில்
நான் கலந்துக�ொள்ளும் முதல் ப�ொதுநிகழ்வாக
அது அமைகிறது.

பயணம் செய்த பாதைகளில் மீண்டும்
பயணிக்கும்போது கடந்த கால நிகழ்வுகளுக்கும்
நிகழ்கால நிகழ்வுகளுக்கும் இடையிலான மிக
நேர்த்தியான, கவித்துவமான த�ொடர்ச்சி
சி ல நேர ங ்க ளி ல் கண் கூ ட ா கி ற து . அ தை
உ ண ர் ந் து உ ள்வாங் கு ம ்போ து அ து
எதேச்சையானதா? அல்லது நமக்கு விளங்காத
ஒரு ‘மாயக்கரத்தின்’ முன்னேற்பாடா! என்ற
ஓ ர் இ னி மை ய ா ன கு ழ ப ்பம் கு டை ந் து
எ டு க் கு ம் . க�ொ ஞ ்சம் கவ ன ம ாக
இல்லையென்றால் அது நம்மைச் சில அதீத
உணர்வுகளின், தெளிவற்ற நம்பிக்கைகளின்
மடியில் கிடத்தி மயங்கவைத்துவிடும். அதற்கு
இடம் க�ொடுத்துவிட்டால், கை விரல்களின்
மீதிருக்கும் நம்பிக்கையை விட கை ரேகைகள்
மீது நம்பிக்கை கூடிவிடும்.

இது ப�ோன்ற தருணங்களில் இனம்புரியாத
ஓர் ‘இரண்டாம் சுற்று உணர்வு’ என்னைக்
கவ்விக்கொண்டு கண்ணீரை வரவழைக்கிறது.
அவ்வாறு, இரண்டாம் சுற்று உணர்வில் நான்
ஆட்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு முறையும், எனது
கல்லூரி நாட்களில் நான் மீட்டெடுத்த அந்த
“குன்றக்குடி அடிகளார் சுழற்கேடயத்தை” ஒரு
குறியீடாக எனது ‘நாளைக் குறித்த ஞாபகம்’
ப�ோல எனது கைகளில் ஏந்திக்கொண்டு
நிற்பது ப�ோல உணர்கிறேன்.

32 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 1986 இல்
மணிக்கணக்காக மலைகளைக் கடந்து நடந்து
சென்ற ‘கடைசி மைலுக்கு’ 2017 இல் சாலை
ப�ோட்டு காரில் செல்கிறேன்; எனக்குப்
புற்றுந�ோய் சிகிச்சை அளித்த மும்பை டாக்டர்
பெந்தர்கர் ஒடிசாவில் முப்பது மாவட்டங்களில்
செயல்படுத்தப்படும் இலவச சிகிச்சைத்
திட்டத்தின் உந்துவிசையாக இருக்கிறார்; நான்
படிப்பதற்குப் ப�ோக முடியாத சிகாக�ோ

இந்த ‘இரண்டாம் சுற்று’, பள்ளி மாணவ
மாணவியர்களை மனதில் வைத்து நான்
எழுதிய ‘சிறகுக்குள் வானம்’ நூலிலிருந்து
பலவகைகளில் வேறுபட்டது. தற்காலக் கல்வி
மற்றும் சமூகச் சூழல்களின் அழுத்தங்கள் மிக
வித்தியாசமானவை. நம்மைச் சுற்றி நிகழும்
சில அண்மை நிகழ்வுகள் நம்மை வேறு
க�ோணத்தில் ய�ோசிக்கவைக்கின்றன. ச�ொந்த
ஊரில் படிப்பு, ச�ொந்த ஊரில் வேலை, ச�ொந்த
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ஊரில் வாழ்க்கை என்பதெல்லாம் மலையேறி
வெகுகாலம் ஆகிவிட்டது. நமது குழந்தைகள்
தங்களின் தன்முனைப்பிற்கும் அப்பாற்பட்ட
புறக்காரணிகளின் தாக்கத்தை எதிர் ந�ோக்க
தயாராக இருக்கவேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.
எனவே, விடாமுயற்சி, கடின உழைப்பு, நேரம்
த வ ற ாமை எ ன்ப து ப�ோன்ற ஆ ளு மை
வளர்க்கும் ச�ொல்லாடல்களுக்கும் அப்பால்
செ ன் று எ தார ்த்த உல கி ன், நடை மு றை
வா ழ ்க்கை யி ன் சி ல த த் து வா ர ்த்த ம ா ன
உண்மைகளை எனது அனுபவங்களின் ஊடாகப்
பேசமுயல்கிறேன்.
தங்கள் படைப்புகள் எல்லாவற்றிலும்
ஓ வி ய ர் டி ர ா ட் ஸ் கி ம ரு து தங ்க ள�ோ டு
கைக�ோர்ப்பதன் ரகசியம் என்ன?
தமிழ்க்களத்தில் த�ொடர்ந்து இயங்கும்
தூரிகைப் ப�ோராளி அவர். ‘சிறகுக்குள்
வானம்’, ‘நாட்டுக்குறள்’, ‘பன்மாயக் கள்வன்’
ப�ோன்ற எனது படைப்புகளுக்கு அவரது
ஓ வி ய ங ்க ள் ஓ ர் அ ழ கா ன , கூ டு த ல்
பரிமாணத்தைக் க�ொடுத்தன. இரண்டாம்
சுற்றுக்கும் அழகு சேர்த்தது அவரது தூரிகை
ம�ொழி.
அவரது க�ோட்டோவியங்களைக் க�ொஞ்சம்
கூர்ந்து கவனியுங்கள். அந்தக் கண்ணாடியின்
முன்பு நிற்பது நானாகவ�ோ அல்லது உங்களில்
யாருமாகவ�ோ இருக்கலாம். ஆனால் அந்தக்
கண்ணாடியில் தெரியும் உருவம் எதிரே நிற்கும்
உருவத்தின் வெறும் பிம்பமாக இல்லாமல்
வேற�ொன்றையும் கூடுதலாகச் செய்கிறது.
சக்கர நாற்காலியில் இருப்பவர் தலையில்
�பீனிக்ஸ்’ பறவையின் சிறகைப் பரிவுடன்
சூட்டுகிறது. கண்ணாடி முன் பெருமிதத்துடன்
நி ற்பவர் கை யி ல் ஒ ரு பூ ங ் கொத்தைக்
க�ொடுக்கிறது. பாதையைப் பார்ப்பவர் முன்
குனிந்து மலர்களைக் காட்டுகிறது. அந்த எதிர்
நிற்கும் உருவம் நானும்தான்; நீங்களும்தான்.
அத�ோ, அங்கிருக்கும் அவர்களும் இங்கிருக்கும்
இவர்களும் தான். அவர்களின் முகம் தெரியத்
தேவை இல்லை. முகவரி தேவையே இல்லை.
அன்பும் பரிவும்தான் அந்த முகமும் அதன்
மு கவ ரி யு ம் . அ ந்த அ ன்பை , ப ரி வ ை ,
அக்கறையை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையில்
“ ட ா க ்டர் . வி ” எ ன் று அ ழைத்தா ர ்க ள் ;
அழைக்கிறார்கள். அழைப்பார்கள். இது பற்றி

இரண்டாம் சுற்றில் நான் எழுதிய ‘அரவிந்த்
என்னும் அற்புதம்’ என்ற கட்டுரையில்
பதிவிட்டிருக்கிறேன். படித்துப்பாருங்கள்.
தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம் பல்வேறு அரிய
நூல்களை மறுபதிப்பு செய்துள்ளது. அத�ோடு
க ரி ச ல் கத ை க ள் , வ ா டி வ ா ச ல் ப�ோன்ற
இ ல க் கி ய ங ்க ள ை யு ம் பன்னாட் டு
ப தி ப ்ப கங ்க ள�ோ டு இ ணை ந் து கூ ட் டு
வெளியீடாக க�ொண்டுவந்துள்ளது. இந்தத்
திட்டத்தின் ஆல�ோசனைக் குழு உறுப்பினர்
என்ற முறையில் தாங்கள் கூற விரும்புவது
என்ன?
1960 – 1970களில் கல்லூரிகளில் தமிழ் வழி
அ றி வி ய ல் ப ட ்ட ப ்ப டி ப் பு க ளு ம் ச மூ க
அ றி வி ய ல் ப டி ப் பு க ளு ம் வரவே ற் பு
பெற்றப�ோ து , அ த ற்கா ன த மி ழ் வ ழி
பா ட நூ ல்களைப் பா ட நூ ல் க ழ கம்
வல்லுநர்களையும் பேராசிரியர்களையும்
க�ொண் டு எ ழு தி யு ம் ம�ொ ழி பெ ய ர் த் து ம்
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வெளியிட்டிருந்தது. 1980களில் நான் ஐ.ஏ.எஸ்.
தேர்வுக்குத் தமிழ் வழியில் தயாரானப�ோது
அந்த நூல்கள் பெரிதும் உதவியாக இருந்தன.
அப்போதிருந்த முதலமைச்சர்களே அந்த
நூ ல்க ளு க் கு மு ன் னு ர ை , அ ணி ந் து ர ை
எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பதிலிருந்து அந்த
நூ ல்க ளி ன் மு க் கி ய த் து வத்தை நீ ங ்க ள்
உணரலாம். த�ொடர்ந்து வந்த ஆண்டுகளில்
தமிழ் வழி கற்போர் குறைந்து ஆங்கில
வழியில் கற்போர் அதிகமானதால், அந்த
பு த்தக ங ்க ளு க ்கா ன தேவ ை ச ந்தை யி ல்
குறைந்துவிட்டது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில்
தமிழ்மொழி மற்றும் தமிழ்வழிக் கல்வி பற்றிய
விழிப்புணர்வு பெருகி வரும் நிலையிலும்
ஐ.ஏ.எஸ். தேர்வைத் தமிழ் வழியில் எழுதி
வெற்றி பெறுபவர்கள் மீது ஊடக வெளிச்சம்
பாய்வதாலும் தமிழ்வழி பாடநூலுக்கான
ஆதரவு பெருகத் த�ொடங்கியுள்ளது. இதை
உ ண ர் ந் து த மி ழ ்நா டு பா ட நூ ல் ம ற் று ம்
க ல் வி யி ய ல் ப ணி க ள் க ழ கம் 6 0 0 க் கு ம்
மேற்பட்ட அரிய உயர்கல்வி நூல்களை
மறுபதிப்பு செய்துள்ளது. அந்த நூல்கள்
பு த்தகக் க ண ்காட் சி யி ல் மி க ச் சி ற ந்த
வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. சமீபத்தில்
சென்னையில் நடந்த புத்தகக் கண்காட்சியில்,
நானே அதை நேராக கவனித்தேன். ஒரு தமிழ்
மாணவன் என்ற முறையில் எனக்கு இது
மிகவும் மகிழ்ச்சி தருவதாக அமைந்தது.
நீலகண்ட சாஸ்திரி எழுதிய தென்னிந்திய
வரலாறு, கே.கே.பிள்ளை எழுதிய தமிழக
வரலாறு மக்களும் பண்பாடும் ப�ோன்ற
நூ ல்க ளு க் கு ம ா ண வ ர ்க ளி டையே அ தி க
வரவேற்பு இருப்பதாக அறிந்தேன்.

ப தி ப ்பக ங ்கள�ோ டு இ ணை ந் து கூ ட் டு
வெளியீடாக க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ள கரிசல்
கதைகள் (Along with the Sun), வாடிவாசல்
(Vaadivasal), செம்பருத்தி (The Crimson Hibiscus) ப�ோன்ற நூல்களும் வாசகர்களிடையே
வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. இத்தகைய
முயற்சிகளுக்கு அரசாங்கம் த�ொடர்ந்து ஊக்கம்
அளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு நூற்றுக்கணக்கான
த மி ழ்
நூ ல்க ள்
ஆ ங் கி ல த் தி ல்
அறிமுகப்படுக்கப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
அப்போதுதான், மறைவாக நம்மிடையே
பழங்கதைகள் ச�ொல்வதில் ஓர் மகிமை
இ ல்லை தி ற ம ா ன பு ல மையெ னி ல் ,
வெளிநாட்டார் அதை வணக்கம் செய்தல்
வேண்டும் என்று பாடிய பாரதியின் கனவு
மெய்ப்படும்.
தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல்
பணிகள் கழகம் செயல்படுத்தும் இந்தத்
தி ட ்ட த் தி ல் ஆ ர ்வத் த ோ டு ஈ டு ப டு த் தி க்
க�ொண்டுள்ள உங்களையும், அப்பணசாமி,
மினி கிருஷ்ணன் ஆகிய�ோரையும் நான்
பாராட்டுகிறேன்.
திருக்குறளை உலகப் ப�ொதுமறை என்று
அழைப்பதை விட 'உலகப் ப�ொதுமுறை'
எ ன் று அ ழைப ்ப தே ப�ொ ரு த ்த ம் எ ன்ற
கருத்தைத் த�ொடர்ந்து முன்வைத்து வருகிறீர்கள்.
அதன் அடிப்படை என்ன?
திருவள்ளுவர் ஓர் உலக மனிதர், திருக்குறள்
ஓர் உலக இலக்கியம் அடையாளங்களுக்கு
அப்பாற்பட்ட அற்புதம், ‘இந்திய மற்றும்
உலக இலக்கியத் தரவரிசையில் தலைசிறந்த
நூல் திருக்குறள்’ என்று ரஷ்ய நாட்டு தத்துவ
அறிஞர் அலெக்சாண்டர் பியாட்டிக�ோர்ஸ்கி
தந்த மதிப்பீடு மிகையற்ற மெய்.

இ து ம ட் டு மி ன் றி ,
இ ல க் கி ய ங ்களைப்

பி ரப ல த மி ழ்
பன்னாட் டு ப்
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தமிழ்கூறும் நல்லுலகின் இலக்கிய மற்றும்
சமூக வரலாற்றில் இதுவரை த�ோன்றியுள்ள
ஆ ளு மைக ளி ல் ஆ க ச் சி ற ந்த ஆ ளு மை
திருவள்ளுவர். திருக்குறள் மனித ஆற்றலைக்
க�ொண்டாடும் மாபெரும் படைப்பு உழவுத்
த�ொழிலை உச்சியில் வைத்த உன்னதம்:
இல்லறம் ப�ோற்றிய வாழ்வியல், நீதின்றி வந்த
ப�ொ ரு ளி ன் தி ற ம் தெ ரி ந்த தெ ளி வி ன்
வரிவடிவம் திருக்குறள், ஒரு தனிமனிதனின்
கு ர ல் அ ல்ல ; ஓ ர் உ ய ர் ப ண ் பா ட் டி ன்
ஒட்டும�ொத்த தெளிவின் திரள்.
ச மூ க இ ல க் கி ய ஆ ளு மைக ளி ன்
மீட்டுருவாக்கத்தில் கட்டமைத்தல் ப�ோலவே
மு க் கி ய ம ா ன து . கட் டு டைத்த லு ம் ,
தி ரு க் கு ற ளு க் கு ம் அ ப ்ப டி ப ்ப ட ்ட ஒ ரு
மீள்வாசிப்பு தேவைப்படுகிறது. உண்மையில்
தி ரு க் கு ற ளை ‘ ப�ொ து ம றை ’ எ ன் று
அழைப்பதைவிடவும் ‘ப�ொதுமுறை’ எனலே
ப�ொருத்தம். ஏனெனில், எல்லோருக்கும்
ப�ொதுவாக இருக்கும் எதுவும் ‘மறை’யாக
இருக்க முடியாது; மறையாக இருக்கும்.
எதுவும் எல்லோருக்கும் ப�ொதுவாக இருக்க
முடியாது. திருக்குறள் ம�ொழி, இனம், சமயம்,
அரசியல் ப�ோன்ற தனிப்பட்ட முத்திரைகள்
அனைத்தையும் புறக்கணித்து நின்ற ப�ொதுமை
திருக்குறள் ஒரு மந்திரம�ோ தந்திரம�ோ இல்லை.
ச�ொல்லப்போனால் அது ஒரு சுதந்திரம்.
தி ரு க் கு ற ள் த�ொட ர ்பா ன தங ்க ள து
முன்னெடுப்புகளில் மிகவும் முக்கியமானது
2 0 1 6 - ல்
த ா ங ்க ள்
வெ ளி யி ட ்ட
'நாட்டுக்குறள்' என்ற இசைத் த�ொகுப்பு.
அதைப் பற்றி க�ொஞ்சம் விளக்க முடியுமா?
அ ற ம் , ப�ொ ரு ள் , இ ன்பம் எ ன் னு ம்
முப்பாலில் மூன்றாம் பாலான இன்பத்துப்பால்
மக்களின் கவனத்திற்கு முழுமையாகக் க�ொண்டு

செல்லப்படவில்லை. வள்ளுவர் என்னும்
மாபெரும் படைப்புக் கவிஞரின் கற்பனை
வளமும் கவித்திறனும் காட்சிப்படிமங்களாய்
கண் மு ன் வி ரி யு ம் இ ல க் கி ய மேடை
இ ன்ப த் து ப ் பா ல் ,
இ ன்றை ய
புதுக்கவிதைகளுக்கும் கூட வேராகவும் விதை
மூலங்களாகவும் திகழும் தன்மை க�ொண்டவை
இன்பத்துப்பால் குறட்பாக்கள்.
1 8 4 8 இ ல் இ ன்ப த் து ப ் பா லை பி ரெஞ் சு
ம�ொழியில் ம�ொழிபெயர்த்து வெளியிட்ட
ம�ோன்சியர் ஏரியல் இன்பத்துப்பால் தமிழ்
இலக்கியத்தின் தலைசிறந்த படைப்பு: மனித
எ ண ்ண ங ்க ளி ன் மி க உ ன்ன த ம ா ன ,
ஆ க த் தூ ய்மை ய ா ன வெ ளி ப ் பா டு எ ன் று
வர்ணித்ததை இங்கே நினைவு கூறலாம்.
காதல் உணர்வுகளின் மிகத்துல்லியமான
உளவியல் ஆழங்களில் மூழ்கி முத்தெடுத்த
இன்பத்துப்பால் என்றும் இளமையாய் எல்லாக்
காலங்களுக்கும் எல்லா இடங்களுக்கும்
பெரும்பாலும் ப�ொருந்துவதாய் உள்ளது.
இன்னும் ச�ொல்லப்போனால், வேறெந்த
காலகட்டத்தையும் விட இன்றைய சமூகப்
ப�ொருளாதார, உளவியல் சூழலுக்கு மிகுதியும்
தேவைப்படும் வாழ்வியல் இலக்கியமாக
இன்பத்துப்பால் விளங்குகிறது.
சிந்துவெளி, க�ொற்கை, வஞ்சி, த�ொண்டி,
பூம்புகார் என்று நமது தமிழ்த்தொன்மங்கள்
த�ொட்ட இடங்களில் எல்லாம் த�ொலைதூர
வ ணி க
ம ர பு க ளி ல்
த ட ய ங ்க ள் ,
ப�ொருள்தேடுவதற்காக தலைவன் தலைவியைப்
பிரிந்து வெளியூருக்குச் செல்வது என்பது நமது
அ க இ ல க் கி ய ங ்க ளி ன் பாலை த் தி ணைப்
பா ட ல்க ளி ல் அ டி க ்க டி பே ச ப ்ப டு ம்
உணர்வுக்களம்.
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ஆயினும் முன்பு எப்போதையும் விட நாம்
இப்பொழுதுதான் நிற்காமல், நிதானிக்காமல்
கூ டு த ல ா ன
இ ய ந் தி ரக தி யி ல்
ஓடிக்கொண்டிருக்கிற�ோம் என்று த�ோன்றுகிறது.
தகவல் த�ொடர்புத் த�ொழில்நுட்பப் புரட்சி பல
தனியுரிமைத் தளங்களைத் தகர்த்து நிமிர்த்தி
நேராக்கி நியாயம் செய்துள்ளது. ஆனாலும்,
இ ன ் ன ொ ரு த ள த் தி ல் ச ா த ன ங ்க ள ா ல்
கட்டமைக்கப்படுகிறது. நமது காலமும்
ப�ொ ழு து ம் உ ற வு க ளு ம் உ ண ர் வு க ளு ம்
அவற்றின் வெளிப்பாடுகளும்.
இந்நிலையில், திருக்குறள் இன்பத்துப்பால்
ஊட்டும் உணர்வுகளை, தற்காலப் பின்னணியில்
புதுக்கவிதைகளாவும், நாட்டுபுறப்பாடல்
வடிவிலும் அவ்வப்போது எழுதிப் பதிவிட
வள்ளுவர் குடும்பத்தின் ‘வாய்ஸ் ஆஃப்
வள்ளுவர்’ என்ற சமூக ஊடகக் குழு (முதலில்
‘வாட்ஸ்அப்’ இப்போது ‘டெலிகிராம்’)
எனக்கு மேடை அமைத்துக் க�ொடுத்தது.
இ ல்லையென்றா ல் எ ன்மட் டி ல் , இ து
சாத்தியமாகி இருக்காது.
அவ்வாறு பகிர்வு செய்த பதிவுகளில், ஏழு
நாட்டுபுறப் பாடல்களுக்கு இசையமைப்பாளர்
தாஜ் நூர் அருமையாக இசை அமைத்தார்.
மிகத்தேர்ந்த பின்னணிப் பாடகர்கள், பாடகிகள்
இந்தப் பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர். இந்த
ஏழு குறட்பாக்களுக்கு பரிமேலழகர் முதல்
நாமக்கல் கவிஞர்.மு.வ. கலைஞர் மற்றும்
வள்ளுவர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சிற்பி
ஹெலினா கிறிஸ்டோபர், அன்வர் பாட்சா
வரை ஏழு உரையாசிரியர்கள் எழுதியுள்ள
உரைகளைப் பயன்படுத்தின�ோம்.
ஏ ழே பா ட ல்களைக்
கு று ம ்படை ப ் பா ன ,
நாட் டு க் கு ற ளி ல் ஊ ட ாக
இருப்பத�ோ ஈரடிக்குறள் பற்றிய
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகலாகப்
பு ரி த ல்க ள் . தி ரு வ ள் ளு வ ர ை
மனிதம் பாடிய மாமனிதராய்,
ஒ ளி வு
ம றைவற்ற
உ ய ர ்த னி க ்க வி ஞ ரா ய் க்
க�ொ ண ்டா டு வதே
நாட் டு க் கு ற ளி ன் ந�ோ க ்கம் .
அதுவே அதன் உந்துவிசை.
நாரதகான சபாவில் நடைபெற்ற
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க�ொ ண ்ட

நாட் டு க் கு ற ள் வெ ளி யீ ட் டு வி ழ ா வி ல்
நாட்டுக்குறள் ஒலிநாடாவை கவிப்பேரரசு
வைரமுத்து அவர்கள் மூன்று சின்னஞ்சிறு
கு ழ ந்தைக ளி ட ம் வ ழ ங் கி ன ார் . இ து
தலைமுறைகள் தாண்டி குறள் பயணிப்பதை
உணர்த்தும் குறியீடாக அமைந்தது.
கு றள ை அ டி ப ்ப டை ய ா க க் க�ொ ண ்ட
தங்களின் மற்றொரு படைப்பு ‘பன்மாயக்
கள்வன்’. அதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
திருவள்ளுவரின் இன்பத்துப்பால் இலக்கிய
வளத்தை சமகால நடைமுறை வாழ்க்கை
ம ற் று ம் ச ம கா ல ம�ொ ழி யி ன் ஊ ட ாக
க�ொண்டாடுவது குறளின் மீள்வாசிப்பிற்கும்
திருவள்ளுவரை வையத்துள் வாழ்வாங்கு
வாழச் ச�ொன்ன சக மனிதராக மடைமாற்றம்
செய்து அவர் குறித்த க�ோணல்மாணலான
கற்பிதங்களைக் கட்டுடைக்கவும் ஏதுவான
களமாக உதவுகிறது.
“பன்மாயக் கள்வன்” என்ற அந்த நூலின்
தலைப்பே திருவள்ளுவர் தந்ததுதான் (குறள்
1258) இன்பத்துப்பாலில் ததும்பும் உணர்வுகளின்
ஆழம் உண்மையில் ஒரு எதார்த்த உளவியல்.
என் மட்டில் ‘பன்மாயக் கள்வன்’ என்பது
வேறு யாருமில்லை வள்ளுவன்தான். அறம்
பேசும் ஆசானாய், ப�ொருள் பேசும் அறிஞனாய்
இ ன்பம் பே சு ம் கா த ல ன ா ய் இ ந்த
வள்ளுவனுக்குள் எத்தனை பன்முங்கள்!
ஆ ம ாம் . பன்மா ய க் கள்வ ன் எ ன்ப தி ல்
‘ ம ரி ய ாதைப் பன்மை ’ இ ல்லை த ா ன்
ஒருமைதான். அதனால் என்ன? அதுதான்
அருமை. வள்ளுவனிடம் நமக்கு இல்லாத
உரிமையா?
இதுவரை வரையப்பட்டுள்ள வள்ளுவர்
ஓவியங்கள்; செதுக்கப்பட்டுள்ள
வ ள் ளு வர்
சி லைக ள் ,
எ ழு த ப ்பட் டு ள்ள உ ர ை க ள்
யாவும் தரும் மனத்தோற்றத்தை
க�ொஞ்சம் நேரம் மறந்துவிட்டு
தி ற ந்த
ம ன த் து ட ன் ,
தன்னிச்சையாக, திருக்குறளைக்
குறிப்பாக திருவள்ளுவர் மிக
நு ட ்ப ம ா ன படைப் பு க்
கவிஞனாக மிளிரும் இன்பத்து
பால் குறளைப் படியுங்கள்.
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வள்ளுவர் உங்கள் அருகில் நிற்பதை நீங்கள்
உ ண ர் வீ ர ்க ள் . வேட் டி கட் டி ய வ னு ட ன்
வேட் டி ய�ோ டு ம் ‘ பேண்ட் ச ட ்டை ’
ப�ோட்டவனுடன் அதே உடையிலும் வள்ளுவர்
பேசிக்கொண்டே உடன் நடந்து செல்வது
ப�ோலத் த�ோன்றும்.
இ த�ோ , அ ங் கு ம் இ ங் கு ம் அ லை ந் து
திரிகையில் அலைபேசி குறிப்பேட்டில் நான்
பன்மாயக் கள்வனை வள்ளுவரிடம் வாசித்துக்
காட்டுகிறேன்.
கவிதை இழுத்துச்செல்லும் ப�ோக்கில்
நிகழ்காலக் காட்சிப்படிமங்கள், ச�ொல்லாடல்கள்
எனது ‘ஆண்ட்ராய்ட்; விசைப்பலகையிலிருந்து
எனது விரல்களின் வழியே நழுவி இயல்பாக
மி ன் தி ர ை யி ல் வி ழு ந்தப�ோ து வ லி ந் து
தடுக்கவில்லை என்று அவரிடம் ஒப்புதல்
வாக்குமூலம் க�ொடுக்கிறேன்.’
அதைக் கேட்டுக்கொண்டு புன்முறுவல�ோடு
என்னுடன் த�ோழமையுடன் நடந்து செல்கிறார்
த�ோழர் திருவள்ளுவர்!.
சென்னைப் புத்தகக் கண்காட்சியில் சில
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ‘பன்மாயக் கள்வன்’
மூத்த எழுத்தாளர்கள் பிரபஞ்சன், மு.மேத்தா
ஆகிய�ோர் முன்னிலையில் வெளியிடப்பட்டது.
சங ்க இ ல க் கி ய த ் தைச் ச ம க ா ல
இ ள ை ஞ ர ்க ளு க்கா ன இ ணை ய வ ழி
உரையாடலாக எடுத்துச் செல்லும் பணியைக்
க�ொர�ோனா ஊரடங்கு காலத்தில் ‘சங்கச்சுரங்கம்’
என்ற பெய ரி ல் த�ொட ங் கி , த�ொடர் ந் து
வழங்கினீர்கள். அந்த அனுபவம் குறித்து பகிர
முடியுமா?
ச ங ்க இ ல க் கி ய த் தி ல் ப த் து ப த் து ப்
பாடல்களாக த�ொகுக்கும் மரபு, பதிற்றுப்பத்தில்
த�ொ ட ங் கி ஐ ங் கு று நூ று , தி ரு க் கு ற ள் ,

முதும�ொழிக் காஞ்சி என்று த�ொடர்ந்தது. அந்த
மரபைய�ொட்டி, இணையப் பத்து என்ற
தலைப்பில் த�ொடங்கப்பட்ட ‘சங்கச் சுரங்கம்’
முதல் பத்து, இரண்டாம் பத்தைக் கடந்து
மூன்றாம் பத்தும் முடிவடைந்து விட்டது.
சிறிது இடைவெளி விட்டு நான்காம் பத்தை
த�ொடங்க உத்தேசித்துள்ளேன்.
வார இறுதி நாளான சனிக்கிழமை அன்று
மாலை 6.30 மணி முதல் சுமார் 9.30 மணி வரை
ஜூம் செயலி (Zoom App) மற்றும் முகநூல்
நேரலை வழியாக நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த
உரையாடல் உலகத் தமிழர்களிடம் நல்ல
வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. சென்னை ர�ோஜா
முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகமும் திருச்சியில்
உ ள்ள க ள ம் அ மைப் பு ம் இ ணை ந் து
இந்நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தன.
அணுகுமுறை அடிப்படையில் புதுமை
என்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் தனித்துவம்.
ச ங ்க இ ல க் கி ய பா ட ல் அ டி ஒ ன்றை
எடுத்துக்கொண்டு அதைய�ொட்டிய த�ொன்மை,
உ ண ்மை , த�ொ ட ர் ச் சி ச�ொல்லா ய் வு க ள் ,
சி ந் து வெ ளி க் க ள ஆ ய் வு க ள் , எ ன் ப ணி
அனுபவங்கள், உலகத் தமிழ் வாசகர்கள்,
அ த்தலை ப ்பைய�ொட் டி க் க ேட் கு ம்
வினாக்களுக்கான பதில்கள் என்று இந்நிகழ்ச்சி
எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.
சங்ககாலம் பாலாறும் தேனாறும் ஓடிய
ப�ொற்காலம் என்று நிரூபிப்பது உரைகளின்
ந�ோக்கம் அல்ல. சங்ககாலத்திலும் வறுமை
இ ரு ந் தி ரு க் கி ற து .
அ தை
சி று பா ண ா ற் று ப ்படை யு ம் பு ற நா னூ று ம்
சி த்த ரி த் தி ரு க் கி ன்ற ன எ ன்ப து ப�ோன்ற
உ ண ்மைகளை உ ர க ்க ச் ச�ொல்வத�ோ டு ,
சங்ககாலத்தில் கல்வி, பெண்கள் நிலை,
மு தி ய�ோர் நி லை எ ன ப் ப ல வற்றை யு ம்
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சமகாலக் கண்ணோட்டத்தோடு ப�ொருத்திப்
பார்க்கும் உரையாடலாக அது அமைந்தது.
நான் த�ொடர்ந்து வலியுறுத்தி வரும்,
சிந்துவெளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம்
த�ொட்ட இடமும் ஒன்றே, சங்க இலக்கியம்
சி ந் து வெ ளி யி ன் மென ் பொ ரு ள் , ச ங ்க
இலக்கியம் ஆகச்சிறந்த நகர்மைய இலக்கியம்,
ந டு வு நி லை இ ல க் கி ய ம் எ ன்ப த ற்கா ன
அடுக்கடுக்கான சான்றுகளும் இந்த உரைகளில்
முன்வைக்கப்பட்டது.
இந்த உரைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பல
அம்சங்கள் உண்டு. ஒன்று, பேச்சும�ொழி
நடை . ச ங ்கப் பு ல வ ர ்களை மெ லி த ா ன
நகைச்சுவை மிளிர விமர்சித்தல். ஒவ்வொரு
வாரமும் என் உரைக்குப் பின் தலைப்போடு
த�ொடர்புடைய ஆளுமை ஒருவரை அன்றைய
தலைப்பு பற்றி கருத்துரை வழங்கச் செய்தல்
ப�ோன்றவை ஆகும். எழுத்தாளர் பெருமாள்
முருகன், ஓவியர் டிராட்ஸ்கி மருது, எழுத்தாளர்
எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் கடல் இலக்கிய ஆய்வாளர்
வறீதையா கான்ஸ்தந்தைன், கல்வெட்டு
ஆய்வாளர் பேரா.மார்க்சிய காந்தி, நீதியரசர்,
கால்நடைத்துறை பேராசிரியர் நெசவுத்தொழில்
புரியும் பெண்கள் எனப் பலரும் கருத்துரை
வழங்கியுள்ளனர்.
இ ந்த உ ர ை யி ல் ஓ வி ய ர் டி ராட் ஸ் கி
ம ரு து வி ன் கைவ ண ்ண த் தி ல் உ ரு வா ன
சித்திரங்கள், அரிய புகைப்படங்கள், புள்ளி
விவரங்கள், அட்டவணைகள், வெண்படங்கள்,
காண�ொலிகள், word clouds, infographics
எனப் பலவும் பகிரப்பட்டன. ‘அரங்கத்தில்
இருந்து சுரங்கத்திற்கு’ என்ற தலைப்பில்
ஒவ்வொரு வாரமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு
சங்கப்பாடல்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
‘இன்று மாலை இவருக்கு பூமாலை’ என்ற
த லைப் பி ல் து றைவ ல் லு நர் ஒ ரு வ ர ை
அ ங் கீ க ரி த் து ம் , உ ர ை க் க ரு த் த ோ டு
த�ொடர்புடைய சமகாலத்தவர் ஒருவருக்கு
(உதாரணம் ராமு தாத்தா, அனிதா) உரையைக்
காணிக்கையாக்கியும் மரியாதை செய்தோம்.
ச ங ்க இ ல க் கி ய த் த ோ டு உ ள வி ய ல்
க�ோட்பாடுகளும் ப�ொருத்திக்காட்டப்பட்டன.
உதாரணமாக, ‘இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ’
என்ற உரையில் நம்பி நெடுஞ்செழியன் என்ற
குறுநில மன்னன் இறந்தப�ோது, அவனுக்கு
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இரங்கல்பா பாடிய பேரவையில் முறுவலார்
என்ற புறநானூற்றுப் புலவர், மன்னன் அவனது
வாழ்வைச் சிறப்பாக வாழ்ந்து முடித்ததைக்
குறிப்பிட்டு, இனி அவனை எரித்தால் என்ன?
புதைத்தால் என்ன? என்று குறிப்பிடுவதை
எடுத்துக்காட்டி அதை கார்ல் யூங் என்ற
உளவியல் நிபுணரின் க�ோட்பாட்டின்படி,
அமைந்த மையர்ஸ் பிரிக்ஸ் ச�ோதனை (Myers
Briggs Test Indicator)-ல் இடம்பெறும் 16
ஆ ளு மைப் பண் பு கள�ோ டு ஒ ப் பி ட் டு க்
காட்டப்பட்டது.
இதேப�ோல், ‘இமிழ்பனிக் கடல்’ என்ற
உரையில் கடலின் சிறப்பைச் சங்க இலக்கியம்
எவ்வாறெல்லாம் க�ொண்டாடுகிறது என்பதற்கு
பனிகடல், விரிகடல், மா கடல், மலி கடல்,
நெடும் கடல் என்று 20-க்கும் மேற்பட்ட
அடைம�ொழிகளில் கடல் குறிக்கப்படுவதையும்
1862 அகப்பாடல்களில் 347 பாடல்கள் நெய்தல்
தி ணைப் பா ட ல்க ள ாக இ ரு ப ்பதை யு ம்
சுட்டிக்காட்டிவிட்டு, இன்றைக்கு நாம் கடலில்
இருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகி வந்துவிட்டோம்
என்பதற்கு 2050-ல் கடல், மீன்களற்ற நெகிழிக்
கடலாக மாறிவிடும் என்ற சுற்றுச்சூழல்
உ ண ்மை யு ம்
ச ாட் சி க ளு ட ன்
முன்வைக்கப்பட்டது.
அமெரிக்காவில் உள்ள 25க்கும் மேற்பட்ட
அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இணைந்து
பங்கேற்க சங்கச்சுரங்கம் வெள்ளிவிழா உரை
இந்தாண்டு மாட்டுப் ப�ொங்கல் தினத்தன்று
‘எழுந்தது துகள் ஏற்றனர் மார்பு’ என்ற
த லைப் பி ல் வ ழ ங ்க ப ்ப ட ்ட து . அ தி ல் ,
திரையிடப்பட்ட ஏறு தழுவுதல் குறித்த
காண�ொலி மிக முக்கியமானது. இந்த உரையில்
ம�ொஹஞ்சதார�ோ M-312-Aவது முத்திரை,
முல்லைக்கலியில் ச�ோழன் நல்லுருத்திரன்
பா ட ல் ம ற் று ம் த ற்கா ல ஜ ல் லி க ்கட் டு
(அலங்காநல்லூர் / பாலமேடு) ஆகிய மூன்றும்
நேர்முக வர்ணனைப் ப�ோல் ஒரே நேர்கோட்டில்
இணைவதும் எடுத்துக்காட்டப்பட்டது. இந்த
உரைகளையெல்லாம் இணையத்தில் நீங்கள்
பார்க்க முடியும். சங்கச் சுரங்கத்தின் முதல்
பத்து ‘கடவுள் ஆயினும் ஆக’ என்ற பெயரில்
பார தி பு த்தகா ல ய த்தா ல் அ ண ்மை யி ல்
சென்னையில் நடைபெற்ற 44வது சென்னைப்
பு த்தகக் க ண ்காட் சி யி ல் த னி நூ ல ாக
வெளியிடப்பட்டது.			
l
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நூல் அறிமுகம்

கடல�ோடிகளின்
கண்ணீர்க் கறைகள்
- ஸ்ரீதர் மணியன்
கடலையும், கடற்கரையையும் விட்டுவிட்டு
இடம் பெயர்ந்து விடுங்கள்.
கடலிலே
நீலப்புரட்சி, கரையிலே பிற த�ொழில் வளர்ச்சி.
இப்படியாக கடலையும், கடற்கரையையும்,
மீனவர்களுக்கு அந்நியப்படுத்துதலே இன்றைய
நிலைமை. ப�ோக்கிடமற்றுப் ப�ோன கடற்கரை
மக்களின் இன்றைய எதார்த்தங்களை மானுட
அ க ்கறை க�ொ ண ் ட ோர் அ றி ய த்த ரு ம்
எளிமையான முயற்சி இது. அவர்களை
அரசியலை ந�ோக்கிய நகர்த்துதலாகவும்
இதனைக் காணமுடியும். (முகவுரையில்
நூலாசிரியர் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின்)…
க ட ல�ோ டி க ளி ன் வாழ் வு மு றை ,
க ல ாச்சார ங ்க ள் த னி த் து வ மி க ்கவ ை .
அ வ ர ்க ளு க ்கா ன நடை மு றைக ள் நம்
ப�ோன்றோரின் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து
பெரிதும் மாறுபட்டிருக்கின்றன. அவை
குறித்து பெரிதான புரிதல்கள் நம்மிடையே
குறைவென்றுதான் கூற வேண்டும். நிலத்தில்
வாழ்வோர் அது குறித்து அறிந்து க�ொள்ள
விழைவதுமில்லை. மீன் என்ற சுவைமிக்க
பண்டத்தை அளிப்பவர்கள் அவர்கள் என்ற
மிக எளியத�ொரு புள்ளியிலேயே அவர்கள்
அ றி ய ப ்ப டு கி ற ா ர ்க ள் . இ த்தகை ய
த ட ்டை ய ா ன த�ொ ரு ஒ ற்றைப் பா ர ்வை
அ ம ்ம க ்க ள் கு றி த்த றி ந் து க�ொள்ள
ப�ோ து ம ா ன த ன் று எ ன்ற க ரு து க �ோ ளி ன்
அடிப்படையில் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின்
‘பழவேற்காடு முதல் நீர�ோடி வரை‘ என்ற
நூலினை வாசகர்களுக்கு அளித்துள்ளார்.
மனிதன் வேளாண்மையைத் த�ொடங்கிய
புள்ளியே இயற்கை வளங்களை அழிக்கத்
துவங்கிய காலமாகிறது. அடுத்து தனது
வசதிகளைப் பெருக்கிக் க�ொள்ள எண்ணுவது
இரண்டாம் கட்டமாகிறது. ஆடம்பரமாக
வாழவேண்டும் என்னும் பேராசை இயற்கைக்கு
இறுதிக்கட்டமாக அமைகிறது. இத்தகைய

ஆ ட ம ்பர மு ம் , பேராசை யு ம் கூ ட் டு க்
க�ொள்ளைக்கு வழி க�ோலுகிறது. எதனையும்
தனது எண்ணத்திற்கேற்ப வளைத்துக் க�ொள்ளத்
தூண்டுவதுடன், அதனை சாதித்துக் க�ொள்ள
எத்தகைய எல்லைக்கும் செல்ல வைக்கிறது.
இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக The Gods
must be crazy என்னும் ஓர் ஆப்ரிக்க ம�ொழி
திரைப்படத்தினைக் க�ொள்ளலாம். கலஹாரி
பாலைவ ன த் தி னு ள் ம னி த நாக ரீ க த் தி ன்
வாசனையற்ற ஓர் கூட்டம் தன்னியல்பாக
வாழ்ந்து வருகிறது. குட்டி ஆகாயஊர்தி
ஒன்றிலிருந்து விமானத்தினை ஓட்டுபவர்
காலியான குளிர்பான ப�ோத்தல் ஒன்றினை
வெளியே வீசிச் செல்லுவார். அதனைக் கடவுள்
தந்த பரிசாக எண்ணி எடுத்துச் செல்லும்
காட்டுவாசி தன் பிள்ளைகளிடம் தருகிறான்.
அ க ்க ண த் தி லி ரு ந் து அ க் கு ழு வி லு ள்ள
ஒ வ ் வொவ ரு க் கு ம் அ து தேவ ை ப ்ப டு ம்
சாதனமாகிறது. ஒரு கட்டத்தில் அன்றாட
வா ழ ்க்கைக் கு அ ந்தக் கா லி ப�ோத்த ல்
இன்றியமையாததாக மாறி பல பூசல்களுக்கு
வ ழி க �ோ லு வ து ட ன் கு ழு பி ள வு று ம்
நிலைமையை உண்டாக்கிவிடுகிறது.
இறுதியில் அக்குழுவின் தலைவனான
அம்மனிதன் இத்தகைய நிலைக்கு அந்த
ப�ோத்தலே காரணமென்று அதனை நீண்ட
த�ொலைவு எடுத்துச் சென்று கடவுளிடமே
த ரு வ த ாகக் க ரு தி
க ட லு க் கு ள் தூ க் கி
எறிந்துவிட்டு மீளுவதாக அத்திரைப்படம்
நிறைவுறும். இது மனிதனின் சுயநலம்,
வசதியாக வாழ்வினை நகர்த்திச் செல்ல
விழையும் மனப்போக்கினை, உளவியலின்
அடிப்படையில் மிக்க பகடியுடன் சித்தரிக்கும்
படம்.
‘பழவேற்காடு முதல் நீர�ோடி வரை என்ற
இந்த நூலினை வறீதையா இரண்டு பகுதிகளாக
எ ழு தி யு ள்ளார் . மு ற்ப கு தி க ட ல�ோர
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மீனவர்களின் வாழ்வு, அவர்களது த�ொழில்
மு றை கு றி த் து வி ரி வாகக் கூ று கி ற து .
மீனவர்களின் சாதி, மதப்பிரிவுகள், அவர்களது
த�ொழில் முறை வகைப்பாடுகள் குறித்த
தரவுகள் விளக்கமாக உள்ளன. பல்லவர்
காலந்தொடங்கி மேய்ச்சலினைத் த�ொழிலாகக்
க�ொண்டோர், பருத்தி விளைவித்த பிரிவினர்
முதற்கொண்டு எவ்வாறு படிப்படியாக தங்கள்
நி ல த் தி னை , த�ொ ழி லி னை இ ழ ந் து
விரட்டப்பட்டனர் என்பதனையும் வறீதையா
கூ று கி ற ார் . கச்ச த் தீ வு பி ர ச் சி னை யி னை
ஒவ்வொரு அரசும், ஒவ்வொரு தலைவர்களும்
எத்தகைய க�ோணத்தில் பார்த்தனர், அது
எ த ற்காக த ந் தி ர ம ாகப் ப ய ன்ப டு த் தி க்
க�ொள்ளப்பட்டது என்றும் இந்நூல் பேசுகிறது.
1 9 5 6 ஆ ம் ஆ ண் டு தே வி கு ள ம் , பீ ர ்மே டு
பகுதிகளை பன்முகப் பரிமாணங்கள�ோடு
அணுகாது கேரளாவிற்கு அளித்ததன் விளைவாக
முல்லைப் பெரியாறு விவகாரம் இன்று வரை
தீ ரா த பி ர ச் சி னை ய ாக உ ரு வெ டு த் து
நிற்பதனையும் நூலாசிரியர் விவரிக்கிறார். அது
ப�ோ ன் று கச்ச த் தீ வு , க ட ல் எ ல்லைப்
பிரச்சினைகளை மீனவர்கள் பங்கேற்புடன்
அ ணு கு வதே ப ல னை த் த ரு ம் எ ன் று ம்
கூறுகிறார்.

மீன்பிடிக்கும்போது கைதாகும் மீனவர்களைக்
குறித்த செய்தியினை ஊடகங்கள் ‘இந்திய
மீனவர் கைது� என செய்தி வெளியிடுகின்றன.
ஆயினும், இலங்கை கடற்படையினரால் அதே
மக்கள் கைதானால், ‘தமிழக மீனவர்கள் கைது�
என செய்தி வெளியிடும் பாரபட்சத்தினையும்
நூலாசிரியர் பதிவாக்கியுள்ளார்.
மீனவர்கள் தங்களைத் த�ொழில் வர்க்கமாக
அடையாளப்படுத்திக் க�ொள்ளாது பிளவுபட்டு
நிற்கும் எதார்த்தத்தினையும் கான்ஸ்தந்தின்
பே சு கி ற ார் . அ வ்வா ற ா ன மு ய ற் சி
முன்னெடுக்கப்பட்டிருப்பின் அவர்களுக்கான
அரசியல் தளம் உறுதிப்பட்டிருக்கும் எனவும்
அவர் மேலும் கூறுகிறார். அதே தருணத்தில்
தி டீ ரெ ன மு ளைக் கு ம் த லைவ ர ்க ள் ,
பி ர ச் சி னைகளை கு ழு ம ற் று ம் ச ா தி
பி ர ச் சி னைக ள ாக ம ா ற் றி வி டு வ து ம் ,
ம த த்தலைவ ர ்க ள் த ங ்க ள் பங் கி ற் கு
ம த ச்சா ய ம ளி த் து அ த னை தி சை
மாற்றுவதனையும் வேதனையுடன் கூறுகிறார்.
எடுத்துச்செல்வது ஏதுமில்லையென்றாலும்
பெ ரு மு த லைக ளு ம் , மு த ல ா ளி க ளு ம் ,
பன்னாட் டு க�ொள்ளை நி று வ ன ங ்க ளு ம்
நிகழ்த்தும் மணல்தாதுப் பெருங்கொள்ளைகள்
குறித்தும் இந்நூல் வேதனையுடன் பேசுகிறது.
தமிழினக் கட்சிகள், திராவிடக் கட்சிகள்
குறித்த பதிவும் சிந்தனையைத் தூண்டுவதாக
உள்ளது. 1076 கி.மீ நீளமும், 600 கடல�ோர
கிராமங்களும், ஏறக்குறைய ஒன்பது இலட்சம்
மீனவர்கள், இத்தொழில் சார்ந்த பிறர் என
இப்பகுதி பல தரவுகளுடன் அவர்களது
எ த ா ர ்த்த ம ா ன வா ழ ்வ ல த் தி னை
எடுத்துரைப்பதாக அமைந்துள்ளது..

க ட ல் எ ல்லைப் பி ர ச் சி னைக ளு க் கு
‘எல்லையை ஒழித்தல்‘ என்பதும் தீர்வினைத்
த ரு ம் எ ன் று ம் வ றீ தை ய ா கூ று கி ற ார் .
அதிகாரிகளுக்கும், அரசுக்கும் மீனவர்கள்
கு றி த் து வி ரி வா ன பு ரி த ல் கு றை வு ,
ஊடகங்களுக்கும் அப்பிரச்சினை குறித்தான
தார்மீக அக்கறைய�ோ, புரிதல�ோ
இல்லையெனவும் நூல் கூறுகிறது.
தங்களது நியாயமான, தார்மீக,
அடிப்படை உரிமைகளுக்காக,
வா ழ ்வா த ார த் தி னை ப ற் றி க்
க�ொள்ளப் ப�ோரா டு ம் எ ளி ய
ம க ்க ளி ன் உ ண ர் வு களைக்
க�ொச்சைப்படுத்தி அவர்களை தேச
வி ர�ோ தி க ள் எ ன சி த்த ரி க் கு ம்
வேலை யி னை ஊ ட க ங ்க ள்
செய்கின்றன என வேதனையுடன்
வ றீ தை ய ா வி வ ரி க் கி ற ார் ,
எ டு த் து க ்கா ட ்டாக , கு ஜ ரா த்
எதிர் வெளியீடு
எ ல்லை யி னைக்
க ட ந் து
விலை:140
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இரண்டாவது பகுதி பழவேற்காடு
ஏரி முதல் கீழ்ப்பகுதி அரிச்சல்
மு னைவ ர ை யி ல ா ன ப கு தி யி ல்
வா ழ ்ந்த , த ங ்க ள் வா ழ ்வை
பன்னாட் டு நி று வ ன ங ்க ள்
வ ரு கை ய ா லு ம் , , அ ம ்ம க ்க ளி ன்
பா ர ்வை யி ல் பி ர ச் சி னைகளைப்
புரிந்து க�ொள்ள விரும்பாத அரசு,
இ ய ந் தி ரம் , அ தி கா ரி க ள் எ ன
அ னை த் து த் த ரப் பி ன ரா லு ம்
புறக்கணிப்புக்கு ஆளாகி நிற்கும்
எளிய மக்களின் கையறு நிலையினை
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விளக்குகிறது. தேனினும் இனிய வாக்குறுதிகள்
அளித்து கள்ளமற்ற, நேர்மையான எளிய
அ ம ்ம க ்களை த ங ்க ள து நி ல த்தை வி ட் டு
அப்புறப்படுத்திய வேதனைகள் நிரம்பிய
பகுதி. மீனவரின் மகன் மீனவனாக ஆக
வி ரு ம ் பா த சூ ழ லி னை , நி லை யி னை
உண்டாக்கி, திசை திருப்பி மீன் வளத்தினை
தனியாருக்கும், பெரு நிறுவனங்கள் கையிலும்
த ா ர ை வார் த் து த் த ரு ம் த ந் தி ர த் தி னை
விளக்குகிறது. பழவேற்காடு ஏரிப்பகுதியில்
வாழ்ந்த மக்கள் குறித்த வரலாறு, அவர்களது
தற்கால நிலை என இப்பகுதி மக்கள் பற்றிய
பகுதியாகிறது. தங்களது ஜீவாதார உரிமையினை
விட்டுத்தர அர சு அ வ ர ்க ளு க் கு வேலை
வாய்ப்பளிப்பது என்ற வாக்குறுதியினை
அ ளி த் து வி ட் டு ,
ச�ொற்ப
எண்ணிக்கையிலானருக்கு அதை அளித்ததும்,
அ வ ர ்க ளு க ்கா ன ஊ தி ய த் தி ல் பா தி யை
க�ொள்ளையடித்துக் க�ொள்வதுமான அவலங்கள்
ப ல ர து நே ர ்கா ண ல் வ ழி இ தி ல்
கூறப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த பிரிவாக விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம்
மாவட்ட இறால் பண்ணைகள், அவற்றின்
கழிவுகள் உண்டாக்கும் மாசு, சுற்றுச்சூழல்
சீ ர ்கே டு க ள ா ல் மீ ன வ ர ்க ள் , மீ ன்க ளி ன்
இனப்பெருக்கம் குறைதல், சுனாமிக்குப்
பிறகான கணிக்கவியலாத, தடம் மாற்றமடைந்த
பருவகாலங்கள் என இப்பகுதி பலருடைய
நேர்காணல்களை அடக்கியுள்ளது. ப�ொதுவாக,
அனைவருடைய வாழ்வும், கருத்துகளும்
வே த னை ய ளி ப ்ப த ாக உ ள்ள து உ ற் று
ந�ோக்கத்தக்கது. வாழ்க்கைத் தரத்தில் எவ்வித
உயர்வற்று அவர்கள் சலிப்பும், விரக்தியுடனுமே
உள்ளதும் கவனிக்கத்தக்கது.
த�ொண் டி கு றி த்த ப கு தி மீ ன வ ர ்க ள்
பயன்படுத்தும் வலையின் வகைகள் குறித்து
விரிவாகப் பேசுகிறது. இப்பகுதியிலும் பலரது
நேர்காணலின் வழி மீனவப் பெருமக்களின்
வ லி வெ ளி ப ்ப டு கி ற து . இ ழு வ ை ம டி
வலையினைத் த�ொடர்ந்து பயன்படுத்தினால்
மீனவர் என்னும் இனமே அழிந்துவிடும்
என்கிற செய்தி அச்சத்தினை உண்டாக்குகிறது.
1 9 7 0 க் கு பி ற கா ன நி லை இ ப ்ப கு தி யி ல்
தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. நம்ம கடலுக்கு
எதிரி வெளியே இல்லை. நம்ம அரசுதான் அது

எ ன் கி ற ஒ ரு மீ ன வ ரி ன் வாக் கு மூ ல ம்
அதிர்ச்சியானது. நூலின் இப்பகுதியில் உள்ள
ஒரு மீனவரின் கருத்து இங்கே தரப்படுகிறது.
‘மண்ணை அறிந்து பயிர் விளைக்கும் மரபார்ந்த
விவசாயி ப�ோல தங்கள் வாழ்வாதாரமான
கடலை நெய்தல் சமூகம் எவ்வளவு தெளிவாகப்
புரிந்து க�ொண்டுள்ளது. கடல் வளம் ஏன்
வற்றியது? அதனை மீட்டெடுக்க என்ன தீர்வு
என்பதில் மீனவ வர்க்கத்தினருக்கு எந்தக்
கு ழ ப ்ப மு ம் இ ல்லை . பார ம ்ப ரி ய ம ா ன
இ த்தகை ய வ ர ்க ளி ன் ய�ோ ச னைகளை
ஆட்சியாளர்கள் கணக்கிலெடுத்துக் க�ொண்டால்
நல்ல தீ ர் வு க ள் கி டைக் கு ம் . இ வ ை யே
அவ்வாக்கியங்கள். சூதுவாதற்ற இம்மக்களின்
சிக்கல்களைப் பெரிதாக்கி குழப்பக்குட்டையில்
மீன் பிடிக்கும் அரசியல் செய்வோரை நம்பி
ஏமாறும் நிர்க்கதியான மக்கள் இவர்கள் என
கான்ஸ்தந்தின் பதிவாக்குகிறார்.
அரிச்சல் முனை என்னும் தனுஷ்கோடி
பகுதி மீனவப் பெருமக்களின் ஆதிக்குடிகள்,
வந்தேறிகளான ஆதிக்கசாதியினரைப் பற்றிய
தரவுகளால் நிறைந்துள்ளது. மீனவர்களின்
கருத்துகள் இப்பகுதியிலும் நிறைந்துள்ளன.
வாசிப்போருக்கு இவை மிக்க ஆயாசத்தினை
அளிப்பதாக உள்ளன. இவற்றிற்கான ஏற்புடைய
தீர்வுகளுக்காக இச்சமுதாய மக்கள் ஏங்கி
நிற்பது மிக்க வேதனையளிப்பதாக உள்ளது.
நாட்டில் வேளாண்மைக்கு அடுத்தாற்போன்று
இரண்டாவது பெரிய த�ொழிலின் அடிநாதமாக
வி ள ங் கி டு ம் மீ ன் பி டி த் த�ொ ழி லி ன்
பி ர ச் சி னைக ள் எ வற்றையெல்லாம்
பின்னிப்பிணைந்துள்ளன என்பது இப்பகுதியை
வா சி ப ்போர்க் கு வி ள ங் கு ம் . ம ாற்றாக
முத்துகுமார் என்னும் மீனவரின் கருத்தானது
சற்றே ஆசுவாசத்தினை அளிப்பதாக உள்ளது.
இறுதி அத்தியாயமான இரயுமன்துறை குறித்த
பகுதியும் கவனிக்கத்தக்கது.
இடிந்தகரைப் படிப்பினைகள் யாருக்கு?
நமது சமூகத்திற்கா, அல்லது அங்கு கிடந்து
அல்லலுறும் மக்களுக்கா? ஆள்வோருக்கா?
இப்பகுதி த�ொடக்கத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை
த�ொடங்குதல், மக்களை ஏமாற்றிட அது
கைக்கொண்ட தந்திரங்கள் என விரிகிறது.
எட்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக த�ொடர்ந்த
ப�ோராட்டத்தில் பங்கு பெற்றமை குறித்தும்,
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அச்சூழலில் அரசியல்வாதிகள், ஆள்வோரின்
நிலைப்பாடு என அப்பகுதியில் விவரிக்கிறார்
நூலாசிரியர். இது ஒட்டும�ொத்த சமூகத்திற்கான
சீ ர ்கே டு எ ன்றார லு ம் மீ ன வ கு டி களை
ப�ோராட்டத்தில் முன்னிறுத்தி அதனைத் திசை
திருப்புவதனை முக்கியமாகச் சுட்டிக்காட்டுகிறார்
கான்ஸ்தந்தின். இடிந்தகரை ப�ோராட்டம்
பற்றிய பகுதியில் வயது முதிர்ந்த பெண்களின்
நிலைப்பாட்டினை பதிவு செய்த மாலதி
மைத்ரியின் பதிவினை நூலாசிரியர் மேற்கோள்
காட்டுகிறார். “தமிழ்ச் சமூகம் இழந்துவிட்ட
சமூக அறம் பழங்குடி மதிப்பீடாக மீனவ
சமூகத்தில் மீந்து நிற்கிறது. பருந்திடமிருந்து
த ன் கு ஞ் சு களைக் கா க ்கப் ப�ோரா டு ம்
தாய்க்கோழியின் தர்மம் அது. நிலம் சார்ந்த
நாகரீக மனிதர்களால் எளிதில் புரிந்துக�ொள்ள
முடியாத ஒன்று� என்பதே அது. இவ்வாறு
இன்னமும் அணுஉலையில் தினக்கூலிகளாக
பணியாற்றுவ�ோரின் அவலங்கள் பகுதி மனம்
பதறச் செய்யும். சாமானியர்களை நிர்வாகமும்,
அரசும் மனிதர்களாகவே கருதுவதில்லை
என்னும் உண்மையினை பலரது கருத்துகள்
வாயிலாகக் காணலாம். பல்வேறு ந�ோய்களால்
பாதிக்கப்பட்டு, முறையான சிகிச்சை ஏதுமின்றி
ம ாள்வோ ரு ம் , வா ழ ்நா ள் ந ெ டு க
அவதியுறுவ�ோருமாக அவர்கள் நிலையினை
இங்கு வாசகன் காணலாம். இடிந்தகரை அணு
உலைக்கெதிரான மக்களது த�ொடர் ப�ோராட்டம்
பற்றிய பல தகவல்களையும் இப்பகுதியில்
வறீதையா அளித்திருக்கிறார்.
உழைப்போர் என்னும் வர்க்கம் என்று
உருவாகியத�ோ அக்கணம் முதல் அவர்களுக்கான
இ ரு ப் பு க ே ள் வி க் கு ரி ய த ாகவே உ ள்ள து
குறிப்பிடத்தக்கது. பல்வேறு ஆதிக்க சக்திகள்,
ப�ொருள் படைத்தோர், அரசியல் பின்புலம்
க�ொண்டோர், அதிகார வர்க்கத்தினர் என
இ த்தகை ய வ ர ்க ள ா ல்
அ வ ர ்க ள்
ஏ ய்க்க ப ்ப டு வ து ம் , வஞ் சி க ்க ப ்பட் டு
பந்தாடப்படுவதும் மாறாததாகவே உள்ளது.
நாடெங் கு ம் ந வீ ன க ல் வி க் கூ ட ங ்க ள் ,
த�ொழில்நுட்பம், அறிவியல் வளர்ச்சி, கற்றோர்
விழுக்காடு உயர்தல் என பல்வேறு வளர்ச்சிகள்
ய ா ரு க் கு ப் ப ய ன ா கி ன்ற ன எ ன்ப த னை
அறுதியிட இயலவில்லை. இம்மக்களுக்கு
அவற்றின் பயன்கள் அவர்களை உய்விக்க
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உதவுகின்றனவா என்பதும் ஒரு வினாவாக
விடையறியவியலாது த�ொக்கி நிற்கிறது.
மக்களால், மக்களுக்காக என பேசித்திரியும்
மக்களின் பிரதிநிதிகளும், அரசும் சட்டங்களைத்
திருத்தம் செய்யும்போதும், புதிய சட்டங்களை
இயற்றும்போதும் எளிய, சாமானிய மக்களின்
நலன், வளர்ச்சி, பாதுகாப்பு, முன்னேற்றம்
உள்ளிட்ட கூறுகளைக் கவனத்தில் இருத்தி
உருவாக்குகின்றனவா என்ற வினா விசுவரூபம்
க�ொண்டு நம்முன் நிற்பது துவர்ப்புமிக்க,
எதார்த்தமான உண்மை.
1076 கி.மீ நீளமுள்ள கடற்கரை என்னும்
தான் பதிந்த செய்தியின்படி நூலாசிரியர் கரை
நெடுகிலும் பயணம் செய்து, பலரைச் சந்தித்து
உரையாடி, தரவுகள் பெற்று அவற்றினை
மு றை ய ாக த் த�ொ கு த் து இ ந் நூ லி னை
நமக்களித்திருக்கிறார். அவரது இத்தகைய
மு ய ற் சி யு ம் , உ ழைப் பு ம் கவ ன த் தி ல்
க�ொள்ளத்தக்கவை. மீனவப்பெருமக்களின்
உரத்த குரலாக இந்நூல் விளங்குகிறது. இந்த
நூ ல் பற்ப ல த ர வு களை த் த ன் னு ள்
க�ொண்டிருந்தாலும் இவற்றின் மற்றும�ொரு
பக்கமாக நூல் எழுதப்பட்ட காலத்தில் நிலவிய
அரசியல் கட்சிகள், அதன் காட்சிகள், அதன்
தலைவர்களின் நிலைப்பாடு, இவை குறித்த
ஊடகங்களின் பார்வை என பல பக்கங்களை
வாசகனுக்குக் காட்டுகிறது. எளிய, கவனமற்றுப்
ப�ோ கி ன்ற இ ம ்ம க ்க ள து நடை மு றை
எதார்த்தங்களைக் கருதாது, அவர்களது குரலைச்
செவிமடுக்காத அரசு, ஊடகங்கள், மலினமான
ப�ொழுதுப�ோக்கில் ஆழ்ந்து, தங்களையே
மறந்து திரிகின்ற சமூகம் இவற்றிற்கிடையில்
இத்தகைய முயற்சிகளை முன்னெடுத்துச்
செ ல் லு ம் நூ ல ா சி ரி ய ர ்க ளி ன் ப ணி க ள்
அங்கீகாரம் பெறுகின்றனவா என்பதும்,
இந்நூல்கள் வாசகர்கள் கவனம் பெறுகின்றனவா
என்பதையும் அறுதியிட இயலவில்லை.
வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் சமூகப்பிரக்ஞையுடன்,
சமூக அறத்துடன், தார்மீகப் ப�ொறுப்புணர்வுடன்
சற்றேறரக்குறைய இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேலாக
நூ ல்க ள் எ ழு தி யு ள்ளார் . இ ரு ப் பி னு ம் ,
இ த்தகை ய நூ ல்களைப் படை த் தி டு ம்
ஆசிரியர்கள், அதனைப் பதிப்பித்து வெளியிடும்
பதிப்பகங்கள் ஆகியவற்றைப் பாராட்டித்தான்
தீரவேண்டும். 				
l
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வீட்டில் இருந்து காட்டிற்கு
சிதம்பரம் இரவிச்சந்திரன்
கேரகல் (Caracal). யானை, புலி, சிங்கம்
ப�ோ ல இ ந்த வி ல ங் கு ம் ஒ ரு கா ல த் தி ல்
இந்தியாவில் மன்னராட்சி காலத்தில் புகழுடன்
வாழ்ந்தது. ஆனால், இன்று கேரகல் என்ற
காட்டுப் பூனை வகையைச் சேர்ந்த இந்த
விலங்கினம் அதன் வாழிடத்தை இழந்து
அ ழி யு ம் நி லைக் கு த் த ள்ள ப ்பட் டு ள்ள து .
ம ன்னராட் சி கா ல த் தி ல் இ ந்த உ யி ரி ன ம்
அரசர்களுக்கு ப்ரியமான ஒரு விலங்காக
இருந்தது. அவர்களுடன் காட்டிற்குச் சென்று
வேட்டையாடியது. அன்றைய அரசர்களுக்கு ஒரு
ப�ொ ழு து ப�ோ க ்காக
இ ரு ந்த
வே ட ்டை ய ா டு த லி ன்போ து அ த ற் கு
உறுதுணையாக கேரகல் பறக்கும் பறவைகளைத்
தாவிப் பிடித்து வேட்டையாடி அவர்களுக்கு
உ த வி ய து . எ ப ்போ து ம் சு ரு சு று ப் பு ட ன்
செயல்படும் இதனை மன்னர்கள் வேட்டையாடச்
செல்லும்போது தங்களுடன் அழைத்துச்சென்றனர்.
ஆனால், இன்று இதன் நிலை பரிதாபத்திற்கு
உரியதாக மாறியுள்ளது. நடுத்தர அளவுள்ள
இ ந்தப் பூ னை இ ப ்போ து இ ந் தி ய ா வி ல்
ராஜஸ்தான், குஜராத் மாநிலங்களில் ஒரு சில
ப கு தி க ளி ல் ம ட் டு மே வாழ் கி ற து . 2 0 2 1
ஜனவரியில் இந்திய வனவிலங்குகள் வாரியம்
(National Board for Wildlife) மற்றும் மத்திய
சுற்று ச்சூ ழ ல் , வ ன ம் மற் று ம் கால நி லை
மாற்றத்திற்கான அமைச்சரகம் இந்த விலங்கை
இன அழிவை எதிர்நோக்கியுள்ள விலங்குகளின்
பட்டியலில் (critically endangered species list)
உட்படுத்தியுள்ளது. உலகின் மற்ற பகுதிகளில்
இதுப�ோன்ற ஆபத்தை காரகல் இப்போது
சந்திக்கவில்லை என்றாலும், இந்தியாவில் இந்த
விலங்கு அழியும்நிலையில் உள்ளது. இதைக்
கா ப ் பா ற்ற
தீ வி ர
மு ய ற் சி க ள்
மேர்கொள்ளப்பட்டால் மட்டுமே இதனை
முற்றிலுமாக அழிவதிலிருந்து காக்கமுடியும்
எ ன் று சி ல நி பு ண ர ்க ள் க ரு து கி ன்ற ன ர் .
இந்தியாவில் இன அழிவை எதிர்கொண்டுள்ள
விலங்குகளின் பட்டியலில் ஏற்கனவே 22
உயிரினங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

கேரகல் என்ற காட்டுப்பூனை
இந்தியா தவிர இந்த உயிரினம் ஆப்பிரிக்கா,
மத்திய கிழக்கு ஆசியா, மத்திய மற்றும்
தெற்காசியாவில் 12க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில்
காணப்படுகிறது. ஆப்பிரிக்காவில் இவற்றின்
எண்ணிக்கை அதிகரித்துவருகிறது. ஆனால்,
ஆசியாவில் இவற்றின் எண்ணிக்கை நாளுக்குநாள்
குறைந்துவருகிறது என்று வன ஆய்வாளர்கள்
கூறுகின்றனர். நீண்ட கால்கள், சிறிய முகம்,
நீ ண ்ட பற்க ள் , நீ ண ்ட , த னி ச் சி ற ப ் பா ன
வ டி வமைப் பு ட ன் கூ டி ய கூ ர ்மை ய ா ன
காதுகளுடன் கேரகல் த�ோற்றமளிக்கிறது.
காதுகளின் நுனியில் அடர்ந்த கரடுமுரடான
உர�ோமங்கள் காணப்படுவது இந்த உயிரினத்தின்
சி ற ப் பு அ டை ய ா ள ம் . இ த ன் கா து க ளி ன்
சிறப்பான வடிவமைப்பே இந்த உயிரினத்திற்கு
இந்தப் பெயர் ஏற்படக் காரணம். துருக்கி
ம�ொ ழி யி ல் “ க ேர கு ல க் ” ( K a r a k u l a k )
“ க று ப் பு க ்கா து க ள் ” ( b l a c k e a r s ) எ ன் று
ப�ொருள்படும் ச�ொல்லில் இருந்து இதற்கு
பெயர் ஏற்பட்டது. இந்தியாவில் இந்தப்
பூனையின் பெயர் சியா காஷ் (Siya gosh) என்ற
பெர்சிய ம�ொழிச்சொல்லில் இருந்து ஏற்பட்டது.
சியா க�ோஷ் என்ற ச�ொல்லின் ப�ொருள்
“கறுப்புக் காதுகள்” என்பதே. வடம�ொழி
கட்டுக்கதை ஒன்றில் “நீண்ட காதுள்ள” என்று
ப�ொருட்படும் டீர்ககான்“ (Deergha-karn) என்ற
பெயருடன் ஒரு சிறிய காட்டுப்பூனை பற்றிக்
கூறப்பட்டுள்ளது.
வாழ்ந்த வரலாறு
கேரகல் வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் சிந்து
ச ம வெ ளி நாக ரீ க கா ல த் தி ல் இ ரு ந் து
கிடைத்துள்ளன. கி.மு 3000 முதல் கி.மு 2000
காலத்தில் இந்தப் பூனை பற்றிய செய்திகள்
கூ ற ப ்பட் டு ள்ள ன எ ன் று “ இ ந் தி ய ா வி ல்
கேரகல்லின் த�ோற்றம்” (Occurrence of Caracal
i n I n d i a ) எ ன்ற ஆ ய் வு க ்கட் டு ர ை யி ல்
ஆராய்ச்சியாளர்கள் தர்மேந்திரா காண்டல்
(Daarmendra Khandal), இஷன் டிஹார் (Ishan
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Dhar), க�ொடில்லா விஸ்வநாத ரெட்டி (Godd i l l a Vi s w a n a t h a R e d d y ) ஆ கி ய�ோர்
குறிப்பிட்டுள்ளனர். இந்த விலங்கு பற்றி ஒரு
சில ஆய்வுக்கட்டுரைகளே வெளிவந்துள்ளன.
அ வ ற் றி ல் இ து மு க் கி ய ம ா ன த ாகக்
க ரு த ப ்ப டு கி ற து . க ேரக ல் கு றி த்த இ ந்த
ஆ ய் வு க ்கட் டு ர ை டி ச ம ்பர் 1 4 , 2 0 2 0 ல்
“அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள உயிரினங்கள்”
(Journal of threatened taxa) என்ற இதழில்
வெளியாகியது. நீண்ட காதுகள் இதன் தனி
அடையாளமாக இருந்தது. இதற்கு காட்டில்
ப ற க் கு ம் ப ற வ ை களை கு றி பார் த் து
வேட்டையாடும் திறன் அபாரமாக இருந்தது.
இதனால், இதனை வேட்டைக்குச் செல்லும்
அரசர்கள் அனைவரும் விரும்பினர்.
ம�ொகலாயர் காலத்தில் கிடைத்த மரியாதை
இ டை க ்கா ல இ ந் தி ய வர ல ா ற் றி ல் ,
ம�ொக ல ா ய ர் ஆ ட் சி கா ல ட் தி ல் இ ந்த
காட்டுப்பூனை சீரும் சிறப்புமாக வாழ்ந்துவந்தது.
அ க ்கா ல க ட ்ட த் தி ல்
எ ழு த ப ்ப ட ்ட
இ ல க் கி ய ங ்க ளி ல் க ேரக ல் லி ன் பெ ய ர்
இடம்பெறும் அளவிற்கு இதற்கு சிறப்புஇடம்
வழங்கப்பட்டிருந்தது. பிர�ௌஷ் ஷா துக்ளக்
(1351-1388) (firruz shah Tughlaq) காலத்தில்
அரண்மனையில் த�ொழுவங்கள் அமைக்கப்பட்டு,
இந்தப் பூனைகள் அதிக எண்ணிக்கையில்
வளர்க்கப்பட்டன. இது குறித்து சியா க�ோஷ்டார்
கானா (Siyah Goshdar Khana) என்பவர்
குறிப்பிட்டுள்ளார். அக்பர்நாமா (Akbarnama)
என்ற நூலில் அக்பரின் ஆட்சிகாலத்தில் (15561 6 0 5 ) இ ந்தப் பூ னைக் கு சி ற ப் பி ட ம்
அளிக்கப்பட்டது என்று அபுல் பாக்கல் (Abul
Facl) கூரியுள்ளார். இதன் உடலமைப்பு, இதன்
த�ோற்றத்தை விவரிக்கும் படங்கள் ப�ோன்றவை
இடைக்கால இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட மற்ற
ஆவணங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளன. அன்வர்
ஐ ஸ்க்யூஹைலி (Anvar-I-Sqhayli), டிட்டு னாமா
(Titunama), காம்ஸ் ஈ நிஸாமி (Khamsa-E-Nizami), ஷானிமே (Shahnameh) ப�ோன்றவை
இத்தகைய வரலாற்று ஆவணங்களில் ஒரு சில.
இடப்பெயர்வு
கா ல ப ்போக் கி ல் இ ந்த உ யி ரி ன ங ்க ள்
அவற்றின் இயற்கையான வாழிடத்தில் இருந்து
வடக்கில் லடாக் முதல் கிழக்கில் வங்காளம்
வரை இடம்பெயரச்செய்யப்பட்டன. கிழக்கிந்திய
கம்பெனியின் ராபர்ட் கிளைவ் 1757ல் பிளாசி
ப�ோரில் (battle of Plassey) சிராஜ் த�ௌலத்தைத்
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(Siraj-Ud-Daullah) த�ோற்கடித்தப�ோது, அவருக்கு
கேரகல் காட்டுப்பூனை ஒன்று பரிசளிக்கப்பட்டது
என்று கூறப்படுகிறது.
காணாமல் ப�ோகத் த�ொடங்கிய கேரகல்
இயற்கையில் கேரகல் பிடிப்பதற்கு கடினமான
ஒரு விலங்கு. இரவில் நடமாடும் இயல்புடையது.
காட்சிக்குப் புலப்படுவது அபூர்வம். இந்தக்
காட்டுப்பூனையைப் பற்றி ஆய்வுகள் மிகக்
குறைவாகவே நடந்துள்ளன. இவற்றின் சரியான
கணக்கெடுப்பு இதற்கு முன்பும், இப்போதும்
நடைபெறவில்லை. சமீபகாலத்திலும் இது
பற்றிய ஆவணப்படுத்தல்கள் நடைபெறவில்லை.
அதனால் இதன் சரியான எண்ணிக்கை குறித்த
நம்பகத்தன்மையுள்ல விவரங்கள் எவையும்
இல்லை. இந்த உயிரினம் காட்சிக்குப் புலப்பட்டு
வெகுகாலம் ஆகிவிட்டது என்பதால் நிபுனர்கள்
கேரகல் அழிந்து ப�ோயிருக்கும�ோ என்ரு
அ ஞ் சு கி ன்ற ன ர் . சி ல பு ள் ளி வி வர ங ்க ள்
இந்தியாவில் இவை ஐம்பதிற்கும் குறைவான
எண்ணிக்கையிலேயே இருக்கக்கூடும் என்ரு
கூ று கி ன்ற ன . இ த ன் எ ண் ணி க ்கையை த்
துல்லியமாகக் கணக்கிடுவது கடினம் என்று
வேறு சில நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
வர ல ா ற் று கா ல ம் மு த ல் மு க் கி ய
உயிர்ப்பன்மயத்தன்மை உள்ள 26 இடங்களில்
ஒன்பதில் இவை வாழ்ந்துவந்துள்ளன. அந்த
காலகட்டத்தில், இவை 13 இந்திய மாநிலங்களில்
காணப்பட்டன. சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய
இந்தியாவில் இவை 7.9 இலட்சம் ச.கி.மீ
பர ப ்ப ள வி ல் அ மைந்த நி ல ப ்ப கு தி யி ல்
சுதந்திரமாகச் சுற்றித் திரிந்தன. விடுதலைக்குப்
பிறகு 1947 முதல் கி.பி 2000 வரை உள்ள
காலத்தில் இந்தப் பரப்பளவு பாதியாகக்
கு றைந்த து . 2 0 0 1 க் கு ப் பி ற கு , இ ந்தக்
காட் டு ப் பூ னை இ ந் தி ய ா வி ன் மூ ன் று
மாநிலங்களில் மட்டுமே காணப்பட்டது என்று
பதிவுகள் கூறுகின்றன. 2001 முதல் 2020 வரை
உள்ள காலகட்டத்தில் இவற்றின் வாழிடம்
மேலும் சுருங்கியது. வாழிடப்பரப்பு 95.95%
குறைந்தது. இ ன்றையநிலை யி ல் கேரகல்
வெறும் 16,709 ச.கி.மீ பரப்பில் மட்டுமே
வாழ்கிறது. ஐந்து சதவிகிதத்திற்கும் குறைந்த
நிலப்பரப்பிலேயே இன்று இவை தங்கள்
வாழ்வை நடத்திவருகின்றன. 1948 முதல் 2000
வரை உள்ள காலத்தில் இவை வாழ்ந்த பரப்பை
இப்போது இவை வாழும் நிலப்பரப்புடன்
ஒப்பிடும்போது இந்த உயிரினங்கள் தங்களின்
வாழிடத்தை பெருமளவில் இழந்துள்ளன என்று
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காண்டல் எட் அல் (Khandal Et Al) என்ற
ஆய்வாளர் கூறுகிறார். இந்த விலங்குகள் முழு
அளவு அல்லது பகுதியளவு நீரற்ற வறண்ட
வ ன ங ்க ளி ல் ( a r i d / s e m i a r i d f o r e s t s )
வாழ்ந்துவந்தன. இப்பகுதிகள் ராஜஸ்தான்,
டெல்லி, ஹரியானா, பஞ்சாப், குஜராத்,
ம த் தி ய ப் பி ரதே ச ம் , உ த்தரப் பி ரதே ச ம் ,
மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரப்பிரதேசம், தெலுங்கானா,
ஒடிசா, ஜார்கண்ட் மற்றும் சத்தீஸ்கட் ஆகிய
மாநிலங்களில் அமைந்திருந்தது. ஆனால்,
இன்று இவற்றின் வாழிடம் ராஜஸ்தான், கஜ்
ம ற் று ம் ம த் தி ய ப் பி ரதே ச த் தி ன் ஒ ரு சி ல
ப கு தி க ளி ல் ம ட் டு மே கா ண ப ்ப டு கி ற து .
ச மீ பகா ல த் தி ல் க ேரக ல் அ ரி த ாகவே
வே ட ்டை ய ா ட ப ்பட் டு ள்ள து அ ல்ல து
க�ொல்ல ப ்பட் டு ள்ள து . இ ந்தப் பூ னைக ள்
சட்டவிர�ோதமாகப் பிடிக்கப்பட்டு சிலருக்கு
வளர்ப்பு பிராணிகளாக விற்கப்பட்டுள்ளதாக
சில வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
எ ன்றா லு ம் , இ ந்த உ யி ரி ன ங ்க ளி ன் இ ன
அழிவிற்கு முக்கியக்காரணம் இவற்றின் வாழிட
இழப்பே என்று வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
இந்த விலங்குகளின் இயற்கையான வாழிடம்
நகர மயமாக்குதல், பாழ்நிலங்கள் என்று கருதி
வறண்ட நிலங்கள் அழிக்கப்பட்டு வளர்ச்சி
எ ன்ற
பெ ய ரி ல்
தி ட ்ட ங ்க ள்
மேர்கொள்ளப்படுவதே. பாழ்நிலங்கள் என்று
க ரு த ப ்ப டு ம் நீ ரற்ற நி ல ங ்களைக்
காப்பாற்றுவதற்குரிய க�ொள்கைகள் சரிவர
வகுக்கப்படவில்லை என்பதும் ஒரு காரணமாகக்
கூறப்படுகிறது. இத்தகைய நிலங்களைப்
பாதுகாப்பதற்குப் பதில் க�ொள்கை வகுப்பவர்கள்
இவற்றை மாற்றுமுறையில் பயன்படுத்துவதாக
நினைத்து அழிக்கின்றனர். வளர்ச்சி என்ற
பெயரில் இந்த நிலங்கள் சாலைகள் ப�ோட
அழிக்கப்படுவதால், கேரகல்லின் வாழிடங்கள்
துண்டாடப்பட்டுவிட்டன. தீவுகளாக்கப்பட்ட
வா ழி ட ங ்க ளி ல் இ வ ற் றி ன் சு த ந் தி ர ம ா ன
நடமாட்டம் தடுக்கப்பட்டது. இது இவற்றின்
உ ண வி ன் அ ள வ ை யு ம் வெ கு வாகக்
குறைத்துவிட்டது. இவற்றின் முக்கிய உணவு
குளம்புக்காலிகள் (angulates), க�ொறிக்கும்
விலங்குகள் (rodants). அழியும் விலங்குகளின்
பட்டியலில் இவை சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால்,
இவை இழந்த வாழிடத்தை இவற்றிற்கு மீட்டுத்
தரும் பணிகளுக்கு இனியேனும் நிர்வாகத்தினர்
முக்கியத்துவம் அளிக்க முன்வருவர் என்று
நம்பப்படுகிறது.

கேரகல்களின் வாழிடப்பரப்பு (home range),
எண்ணிக்கை, இரை ப�ோன்றவை குறித்த
ஆ ய் வு க ள் இ னி வ ரு ங ்கா ல த் தி லே னு ம்
மேற ் கொள்ள ப ்ப டு ம்
எ ன் று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவை குறித்த ஆய்வுகள்
இதுநாள் வரை புறக்கணிக்கப்பட்டுவந்தன.
இனியேனும் பாழ்நிலங்கள் என்று தவறாகக்
கருதப்பட்டு வரும் வறண்ட நிலங்கள் (waste
lands)மேம்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்
என்று வல்லுநர்கள் நம்புகின்றனர். கேரகல்
மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிலப்பகுதிகளில்
பெ ரு ம் எ ண் ணி க ்கை யி ல ா ன பல்வே று
வி ல ங் கு க ள் , ப ற வ ை க ள் வாழ் கி ன்ற ன .
சி று த்தைக ள் , ஆ சி ய சி ங ்க ங ்க ள் ,
துரும்புப்பூனைகள் (rust spotted cats), ச�ோம்பல்
கரடிகள் (sloth bears), ஓநாய்கள், காட்டு
நாய்கள் (wild dogs), புனுகுப்பூனைகள் (civets)
ப�ோன்றவை அவற்றில் சில.
ஒருகாலத்தில் அரசர்களுக்கு பிரியமான
விலங்காக இருந்த இந்தக் காட்டுப்பூனைகள்
இன்று இன அழிவை எதிர்நோக்கியுள்ளது எந்த
அளவு நாம் சூழலைச் சூறையாடுகிற�ோம்
எ ன்பதை எ டு த் து க ்காட் டு கி ற து . அ தி கம்
அறியப்படாத இந்த ஒரு காட்டுப்பூனை இனம்
அழிந்தால் அதனால் நமக்கென்ன நஷ்டம்
ஏற்பட்டுவிடப்போகிறது என்று நினைக்கலாம்.
ஆனால், இந்தப் புவிப்பந்தில் வாழும் மனிதன்
உட்பட சகல உயிரினங்களும் ஒரு உயிர்ச்சங்கிலி
க�ொண் டு இ ய ற்கை அ ன்னை ய ா ல்
பி ணை க ்க ப ்பட் டு ள்ள ன
எ ன்பதை
மறந்துவிடக்கூடாது. தென்னை மரத்தில் தேள்
க�ொட்டினால் பனைமரத்தில் நெறி கட்டும்
என்பது சூழலைப் ப�ொறுத்தவரை இன்று
க ண ் ணெ தி ரே கண் டு ,
உ ண ர் ந் து ,
அ னு ப வி த் து வ ரு கி ற�ோம் .
எ ல்லா
உயிரினங்களையும் சக�ோதர உயிரினங்களாக
மதித்து வாழக் கற்றுக்கொள்வோம்.
வீட்டில் இருந்து காட்டிற்கு
ம னி த ர ்க ளி ன் பரா ம ரி ப் பி ல் வா ழ ்ந்த
உயிரினங்களுக்கு பிறகு காட்டின் இயல்பான
சூழலில் சென்று வாழ்வது என்பது கடினமான
செயலாக கருதப்படுகிறது. வரலாற்றுகாலம்
முதல் மனிதர்களுடன் வாழ்ந்துவரும் நாய்கள்
இதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. ஒருகாலத்தில்
காட் டி ல் வே ட ்டை ய ா டி சு த ந் தி ர ம ாக
வாழ்ந்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள் என்ற சிறிய
எண்ணம் கூட இத்தகைய உயிரினங்களில்
காணப்படுவதில்லை. என்றாலும், நாய்கள்
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ப�ோல மனிதர்களுடன் ஒன்றுசேர்ந்து இயல்பாக
வாழமுடியாத உயிரினங்களும் உலகில் உண்டு.
பலர் முயற்சி செய்தும் மனிதர்களுடன் இணங்கி
வாழமுடியாத சிறுத்தைகள் இவற்றில் ஒன்று.
இவை நிலத்தில் வாழும் விலங்குகளில் மிக
வேகமாக ஓடக்கூடியவை. இதனால் இவற்றின்
இயல்பான வாழ்க்கைமுறை காடுகளில் வாழ்வது
என்பதே. என்றாலும், அபூர்வமாக ஒரு சில
இடங்களில் இந்த உயிரினங்கள் மனிதர்களுடன்
இ ணை ந் து வாழ் கி ன்ற ன . இ வ்வா று
மனிதர்களுடன் பிறந்தது முதல் வாழ்ந்த
இரண்டு சிறுத்தை சக�ோதரர்களை மீண்டும்
அ வ ை க ளி ன் இ ய ல ் பா ன வா ழி ட த் தி ற் கு
வெற்றிகரமாக அனுப்பிவைத்த உலகின் முதல்
வரலாற்றுச் சம்பவம் சமீபத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது.
ஆஸ்பினால் அறக்கட்டளை (Aspinall Foundation) என்ற அமைப்பு இதற்காகப் பாடுபட்டு
வெற்றி பெற்றுள்ளது.
சாபாவும், நெய்ரோவும்
இங்கிலாந்தில் தனியாருக்குச் ச�ொந்தமான
ஒரு காப்பகத்தில் சாபா, நெய்ரோ என்ற
பெயர்களுள்ள இந்த இரட்டைச் சிறுத்தை
சக�ோதரர்கள் 2017 ஜூலை 15 அன்று பிறந்தனர்.
இவற்றில் சாபாவிற்கு மரபணுப் பிரச்சனைகளால்
உடல் நலம் குன்றியது. அதனால், இந்த
சி று த்தைக் கு ட் டி க் கு சி ற ப் பு கவ ன ம்
செலுத்தப்பட வேண்டியதாயிற்று. சுவாசக்
க�ோளாறுகளால் பாதிக்கப்பட்ட சாபாவை
ஆஸ்பினால் அறக்கட்டளையைச் சேர்ந்த
ஆர்வலர்கள் ஓராண்டிற்கும் மேல் சிறப்பு
கவனம் செலுத்தி பராமரித்தனர். 2018 டிசம்பரில்
இரண்டு சக�ோதரர்களும் பிறந்ததற்குப் பின்
முதல்முறையாக சந்தித்து ஒன்றுசேர்ந்து வாழத்
த�ொடங்கினர். விரைவிலேயே இருவருக்கும்
இடையில் அன்பும், பாசமும், ஆழமான
புரிந்துணர்வும் உருவானது.
சிறுத்தைகளின் மரபணு வேறுபாடுகள்
இந்த வகை விலங்குகளிடையில் ப�ொதுவாகக்
காணப்படும் மரபணுரீதியிலான வேறுபாடுகள்
ஆய்வாளர்களுக்கு என்றும் கவலை தரும் ஒரு
அ ம ்ச ம ாக இ ரு ந் து வ ரு கி ற து .
இ ந்தப்
பிரச்சனைக்கு சாபா, நெய்ரோ சக�ோதரர்களின்
காட்டு வாழ்க்கைஓரளவிற்கேனும் பரிகாரமாக
அமையும் என்று ஆய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.
ஆஸ்பினால் அறக்கட்டளை மீண்டும் சாபா
ந ெ ய்ரோ ச க �ோ த ர ர ்களை காட் டி ல் வி ட
தீ ர ்மா னி த்த ன ர் . ஒ ராண் டி ற் கு ம் மே ல ாக
ஆர்வலர்கள் இதற்காக பாடுபட்டனர். பிறந்தது
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முதல் மனிதர்களுக்கு இடையில் வாழ்ந்து
பழக்கப்பட்ட இந்த சிறுத்தை சக�ோதரர்களால்
அ வ்வ ள வு எ ளி தி ல் காட் டி ற் கு ச் செ ன் று
வாழமுடியாது. தாக்க வரும் மற்ற உயிரினங்களை
ப�ோராடி சமாளிப்பதற்கான திறன், இரை
பிடிப்பதற்கு உரிய ஆற்றல் அவசியம்.
வீட்டில் இருந்து காட்டிற்கு
2020 பிப்ரவரி 5 அன்று இலண்டன் நகரம்
இ ரு வ ரு க் கு ம் வி டைக�ொ டு த்த னு ப் பி ய து .
உ ட னே தென்னாப் பி ரி க ்கா வி ல் உ ள்ள
தனியாருக்குச் ச�ொந்தமான ஒரு பூங்காவில்
இவர்களின் புது வாழ்க்கைத் த�ொடங்கியது.
அ ங் கு இ வ ர ்க ள் இ ரு வ ரு ம் சு த ந் தி ர ம ாக
நடமாடத் ஆரம்பித்தனர். முதலில் இவர்களுக்கு
உணவு வரவழைக்கப்பட்டு க�ொடுக்கப்பட்டு
வந்தது. மெல்ல காட்டின் இயல்பான சூழலைப்
புரிந்துக�ொண்டு வாழத் த�ொடங்கிய இந்த
சக�ோதரர்கள் 2020 ஆகஸ்ட் மாதம் தங்கள் முதல்
வேட்டையை வெற்றிகரமாக நடத்தினர். இதன்
மூலம் தங்களால் காட்டில் வெற்றிகரமாக
வா ழ மு டி யு ம் எ ன்ற நம் பி க ்கையை
ஆய்வாளர்களிடம் இந்த சிறுத்தைக்குட்டிகள்
ஏற்படுத்தினர். இதன் பிறகு இவர்கள் இருவரும்
த�ொடர்ந்து ஆய்வாளர்களின் கண்காணிப்பில்
இருந்தனர். இவர்களுக்கு உணவு க�ொடுக்கும்
இடைவேளையை ஆய்வாளர்கள் நீட்டித்தனர்.
இதனால், இருவருக்கும் வேட்டையாடி பசி
ப�ோக்கிக்கொள்ளும் வேகம் அதிகரித்தது.
கடைசியில் பெரிய மான் ஒன்றை இருவரும்
வேட்டையாடி உண்டனர். இருவர் மீதும்
ஆய்வாளர்களுக்கு முழு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது.
இதைத் த�ொடர்ந்து இருவரையும் தனியார்
காப்பகத்தில் இருந்து உண்மையான காட்டிற்கு
க�ொண்டுப�ோய் விட்டனர். ப�ொறுமையுடன்
பணிவிடை செய்து பரிவுடன் பராமரித்தால்
எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் அதன் இயல்பான
வாழிடத்தில் வாழவைக்கமுடியும் என்பதை
சாபா, நெய்ரோ என்ற இந்த சிறுத்தைச்
சக�ோதரர்களின் கதை எடுத்துக்காட்டுகிறது
என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். ஆஸ்பினால்
அறக்கட்டளை தவிர மற்ற அமைப்புகளும் இது
ப�ோலுள்ள செயல்களில் இன்று தீவிரமாக
ஈ டு பட் டு வ ரு கி ன்ற ன . காட் டி ல் வ ன
விலங்குகளின் பல்லுயிர்த்தன்மைக்கும், மரபணு
பி ரச்சனைக ளு க் கு ம் இ ந்த இ ர ட ்டை
சக�ோதரர்களின் வெற்றிக்கதை மூலம் தீர்வு
காணமுடியும் என்ற புதிய நம்பிக்கை இப்போது
விஞ்ஞானிகளிடையில் ஏற்பட்டுள்ளது.
l
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நூல் அறிமுகம்

பரவசமாய் பற்றிக் க�ொள்ளும் கதைகள்
ஸ்ரீநிவாஸ் பிரபு

கீரனூர ஜாகிர்ராஜா கடந்த இருபது
ஆ ண் டு க ள ாக சி று கதை நாவல்க ள் ,
கட்டுரைகள் என பரந்து பட்ட தளத்தில்
எழுதிக் க�ொண்டிருக்கிறார். ஏழு நாவல்கள்,
ஐம்பது சிறுகதைகள், எழுபதுக்கும் அதிகமான
கட்டுரைகள் என இலக்கியத்திற்கு தனது
வளமான பங்களிப்பைச் செலுத்தியிருக்கிறார்.
பழனி வட்டம் கீரனூரில் பிறந்தவர், சிறந்த
நாவல்களுக்காக கனடா- தமிழ் இலக்கியத்
த�ோட்ட விருது, தமுஎகச விருது, சேலம்
தமிழ்ச் சங்க விருது, சிறந்த சிறுகதை
நூலுக்காக உயிர்மை – சுஜாதா அறக்கட்டளை
வி ரு து , பு து மைப் பி த்த ன் நி னை வு
வி ரு து களைப் பெ ற் றி க் கி ற ார் . இ வர து
கதைகள் கன்னடம், மலையாளம், ஆங்கில
ம�ொழிகளில் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.
மு ழு நேர எ ழு த்தா ள ராக த ஞ ்சை யி ல்
வசிக்கிறார்.

எழுதப்பட்டவை. இந்த பதின�ோரு கதைகளை
எ ழு த நா ன் கு ஆ ண் டு க ள் எ டு த் து க்
க�ொ ண ்ட த ாகக் கு றி ப் பி டு கி ற ார் .
காலதாமதானப�ோதும் கதைகள் ஒவ்வொன்றும்
கா த் தி ர ம ா ன த ாகவே இ ரு க் கி ற து . இ து
இவருடைய நான்காவது சிறுகதைப் புத்தகம்.
ஒ வ ் வொ ரு கதையை யு ம் எ வ் வி த
மு ன்னேற ் பா டு க ளு மி ன் றி ஒ ரு வி த ம ா ன
நெருக்கடியுடனேயே எழுதத் துவங்குகிறது,
துவக்கத்தைவிட எழுதத் த�ொடங்கிய பிறகான
மனநிலை எப்போதுமே பரவசத்துக்குரியதாக
ம ா றி வி டு வ த ாக ச் ச�ொ ல் கி ற ார் . அ து
கதைகளைப் படிக்கும் ப�ோது நமக்கும்
த�ொற்றிக் க�ொள்கிறது.

த�ொ கு ப் பி ன்
மு த ல்
கதை ய ாக வு ம் , த லை ப ் பா க வு ம்
இடம்பெற்றிருப்பது ‘க�ொமறு காரியம் �
சிறுகதை. வெக்கையை உமிழும் க�ோடையின்
கீரனூர் ஜாகிர்ராஜாவின் கதைகள் தமிழ் இரவுகள் க�ொடுமையானவை. அப்படியான
முஸ்லிம் சமூகத்தின் அப்பட்டமான வாழ்வை க�ொ டு மையை அ னு ப வி த் தி ரு க் கி ற ா ள்
எவ்வித அலங்காரமுமின்றி கலாபூர்வமாகப் ஆ தி ல ா . ஏ ழ ்மை ப�ோர் த் தி ய அ வ ள்
பதிவு செய்பவை. ‘தேய்பிறை இரவுகளின் வா ழ ்க்கை யி ல் எ வ் வி த வி டு த லை யு ம்
கதைகள் � என்ற தலைப்பில் இவரது 39 இல்லாமல் நெடிய இரவைக் கடப்பது
தே ர ்ந ் தெ டு க ்க ப ்ப ட ்ட கதைக ள் மு ன் பு அ வ ளு க் கு சு ல ப ம ா ன த ாக இ ல்லை .
வெளிவந்தது. தமிழ் முஸ்லிம் சமூகத்தைச் ஆதிலாவின் வாப்பா கலந்தர் குடும்பத்தில்
சார்ந்த விளிம்பு நிலை மக்களின்
எவ்வித ஈடுபாடும் இல்லாதவராக
கதைகளை இவர் அளவுக்குச்
இருக்கிறார். அவள் வாப்பா முன்பு
சித்தரித்தவர்கள் குறைவு என்றே
பள்ளிவாசலில் ஊழியம் செய்த
ச�ொல்ல ல ாம் . இ ப ்போ து
ப�ோது கபர்ஸ்தானை (இடுகாடு)
பதின�ோரு கதைகளை உள்ளடக்கிய
ஒ ட் டி ன ார்
ப�ோ லி ரு ந்த
த�ொகுப்பாக ‘க�ொமறு காரியம்‘
கா லி ம னை யி ல் வீ டு கட் டி க்
வெளிவந்திருக் கி றது. சந் தி யா
க�ொண்டு இருக்கிறார்கள். வாப்பா
ப தி ப ்பகம் வெ ளி யி ட் டு ள்ள
க ல ந்த ரு க் கு கு டி ப ்ப ழ க ்கம்
இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதைகள்
இ ரு ந்த த ா ல் அ வ ர ை ஒ து க் கி
அனைத்தும் அவ்வப்போது பல
வ ை க் கி ற ா ர ்க ள் . ஆ தி ல ா
இ த ழ ்க ளி ல் வெ ளி ய ா ன வ ை .
முதிர்கன்னியாகவே இருக்கிறாள்.
அ வ் வி த ழ ா ள ர ்க ள் க ேட் டு க் சந்தியா பதிப்பகம்: ப ள் ளி வா ச ல் உ த் தி ய�ோகம்
க�ொ ண ்ட த ற் கி ண ங ்க பக்:128 விலை:110
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ப�ோனபிறகு, கலந்தர் ஒரு வித்தியாசமான
அவதாரம் எடுக்கிறார்.
பள்ளிவாசலின்
மூ த்தவ ல் லி க ல ந்த ரி ன் ஏ ழ ்மையைக்
குறிப்பிட்டு, புற்றுந�ோயால் அவதிப்படும்
ம னை வி யு ம் , தி ரு ம ண ம ாகா த நா ன் கு
க�ொ ம ர ்க ளு ம் இ ரு க் கி ற ா ர ்க ள் எ ன வே
ப�ொருளுதவி செய்யுமாறு கடிதம் எழுதித்
தருகிறார். அதை கலந்தர் லேமினேட் செய்து
க�ொள்கிறார். அதை எடுத்துக் க�ொண்டு
ஒவ்வொரு ஊருக்குச் சென்று பள்ளிவாசலில்
காட்டி துண்டை ஏந்தி நிற்கிறார். க�ொமறு
காரியத்திற்கு உதவி செய்வோருக்கு அல்லா
ச�ொர்க்கத்தில் சிம்மாசனங்கள் ஏற்பாடு
செய்திருக்கிறான் என்கிறார். ஆதிலாவுக்கு
கனவுகள் எழுகிறது. கனவுகள்தான் அவளுக்கு
பெரிய ஆசுவாசத்தைத் தருகிறது. ரவூப்புடன்
நீ ளு ம் உ ற வு அ வ ள து ந ெ டு ங ்கா ல
வெம்மையைத் தணிக்கிறது. ஆதிலாவின்
கண்களுக்கு கபர்ஸ்தான் அழகாகத் தெரிய
ஆரம்பிக்கிறது. கனவில் வரும் ராஜநாக
பாம்பு ரவூப்பை ஞாபகப்படுத்துகிறது.
ராஜநாகம் அவள் உடல�ோடு பிணைந்து
கி ட க் கு ம் இ ர வு க் க ன வ ை , க�ொ ம று
காரியத்திற்கு ஆதரவு தாருங்கள் என அவள்
வாப்பா கண்ணாடி முன் நின்று தாடியை
நீவிக் க�ொண்டு வசனம் பேசி ஒத்திகை
பார்க்கும் காட்சி திடுக்கிடல�ோடு யதார்த்த
நிலைக்குத் திருப்புகிறது.
கதை முழுவதும் ஆதிலாவின் எண்ண
ஓட்டங்களும், வாழ்வியல் கசப்புகளும்
வெம்மை ததும்ப சித்தரிக்கப்படுகிறது.
ர வூ ப் பு ட ன ா ன
சி நேக மு ம் ,
அவர்களுக்கிடையிலான உறவும் ரம்யம்
மிளிரும் அழகாக காட்சி. ‘க�ொமறு காரியம்
கதையை எப்போதாவது எழுதப்படும்
அபூர்வமான கதை என நாஞ்சில் நாடன்
பாராட் டி யு ம் , வ ண ்ண த ா ச ன் நல்ல
அ பி ப் பி ரா ய ங ்களை யு ம் ப கி ர் ந் து
க�ொண்டிருக்கிறார்கள். அதை மெய்ப்பிக்கும்
விதமாகவே இருக்கிறது கதை.
‘காஃப்காவின் நண்பன்‘ கதை புதிய
உ த் தி யி ல் வெ ளி ப ்பட் டு ள்ள கதை .
இ ன் று ப�ோ ல ஆ ழ ்ந்த உ ற க ்க த் தி ன்
கனவிலிருப்பது அவனுக்கு அபூர்வமாகவே
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நகழ்கிறது. சில நேரக் கனவுகள் அதீத
சு வாரஸ்யம்
அ ளி ப ்பவ ை ய ாக
அமைந்துவிடுவதுண்டு. கனவுகளில் நேர்மறை
வஷயங்கள் நிகழுந்த வண்ணம் இருக்கிறது.
கனவில் விஸ்தரிப்பில் பூனையாக உருமாறி
திரைப்படம் பார்க்கிறான். அதில் கடிதம்
எழுதும் இளைஞனாக ஃபிரான்ஸ் காப்காவை
காண்கிறான். கனவிலிருந்து விழிப்பவன்
முன் கரப்பான் பூச்சிகள் எதிர்ப்படுகிறது.
மல்லாந்த வாக்கில் கிடக்கும் கரப்பான்பூச்சிகள்
உரையாற்றத் துவங்குகிறது. தான் படித்த
புத்தக கதாபாத்திரங்களை முன்வைத்து
சுவாஸ்யமாகப் பேசுகிறான். மல்லாந்து
கிடக்கும் கரப்பான் பூச்சியை நிமிர்த்துகிறான்.
அ து ஊ ர் ந் து ஒ ரு இ டு க் கி ல் செ ன் று
மறைகிறது.‘டேய் மூதேவி, இன்னுமா
விடியலை, எழுந்து வாடா வெளியில‘ என்ற
அப்பாவின் வசை ஒலி கேட்டு குழப்பத்துடன்
அறையை விட்டு வெளியே வருகிறான்.
கணவனால் ‘முத்தலாக்‘ ச�ொல்லி தள்ளி
வைக்கப்பட்ட பரக்கத் தன் மகன் மன்சூருடன்
தாய் வீட்டிற்கு பயணப்படுகிறாள் பரக்கத்
நிஸா. கசகசப்பு, வெக்கை, அசதிய�ோடு
பீ தி யு ம் அ வநம் பி க ்கை யு ம் க ல ந்த
மனநிலைய�ோடு பிறந்த மண்ணில் கால்
வைக்கிறாள். ‘ராவுத்தர்‘ இல்லாமல் தனியே
ஒரு பெண் குழந்தையுடன் செல்வதை ஊர்
வேடிக்கையாகப் பேசுகிறது. திருமணமானதும்
குழந்தை பெற்று ப�ொலிவிழந்து ப�ோனதைக்
காரணம் காட்டி மும்முறை தலாக் ச�ொல்லி
அனுப்பிவிடுகிறான் அவள் கணவன். ‘ச்சீ
ப�ோங்கடா‘ என மஹர் (ஜீவனாம்சம்)
த�ொகையை விட்டெறிந்து மகனை அழைத்துக்
க�ொண்டு வருகிறாள். “இப்ப என்ன குடியா
முழுகிப்போச்சு. அவனில்லாட்டி பெழைக்க
மு டி ய ா த ா “ எ ன ஆ று த ல ாக ஏ ற் று க்
க�ொள்கிறாள் தாய். கணவனால் தலாக் தந்து
வி ட ப ்ப ட ்ட ப க ்க த் து வீ ட் டு ப் பெண்
ஆமினாவை அழைக்கிறாள். ஆமினா தன்
ம க ள் பா னு வு ட ன் வ ரு கி ற ா ள் .
அறிமுகமாகிறார்கள். குழந்தைகள் மன்சூரும்,
பானுவும் நட்பாகி விளைபாடுகிறார்கள்.
கு ழ ந்தைக ள் வி ளை ய ா டு கை யி ல் ஒ ரு
கட்டத்தில் ‘இப்படி ச�ோறாக்குனா நீ எனக்கு

புதிய புத்தகம் பேசுது | ஏப்ரல் 2021

வேணாம், ப�ோடி உன் ஆத்தா வீட்டுக்கு
நா ன் உ ன க் கு த ல ாக் கு டு த் து ட ்டே ன ‘
என்கிறான் மன்சூர். இதைப் பார்த்து ஒருவித
வேகத்துடன் பாய்ந் து வரு ம் பரக்க த் ,
மன்சூரை அறைகிறாள். மன்சூர் அழுகிறான்.
சிறிது நேரம் கழித்து குழந்தைகள் இருவரும்
இணைந்து மீண்டும் ச�ோறு விளையாட்டு
விளையாடுகிறார்கள். பெரியவர்கள் ஏதேத�ோ
ய�ோ சி த்தவா று கி ட க் கி ற ா ர ்க ள் எ ன் று
முடிகிறது பாவம் இவள் பெயர் பரக்கத்
நிஸா சிறுகதை.
ஒவ்வொரு கதையிலும் யார�ோ ஒருவருக்கு
கனவு தீராமல் வந்து வழிந்து க�ொண்டே
இருக்கிறது. நாச்சியா கதையிலும் தனிமையின்
துயரைத் தணிக்க முயற்சிக்கும் நாச்சியாவுக்கு
கனவுகள்தான் ஆசுவாசத்தைத் தருகிறது.
சன்னலைத் த�ொட்டுத் தடவியபடி நிற்கும்
எ ரு க ்க ஞ ் செ டி க ளு க் கு அ ப ் பா ல் பர ந் து
கிடக்கும் பெருநிலக்காட்சிகளை ரசித்து
லயித்திருக்கிறாள். அவள் தனது பால்யத்தை
நி னை த் து ப் பா ர ்ப்ப து ஏ க ்கத்தை
ஏ ற்ப டு த் து கி ற து . த ா யு ம் த ந்தை யு ம ற்ற
நாச்சியாவுக்கு க�ொக்காட்டி மாமாவும்,
அ வர து சி ஷ ்யப் பி ள்ளை வா ஹீ து ம்
உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள். அவள்
அ ழு ம் ப�ோதெல்லாம் ம ா ம ன் த ன து
சுட்டுவிரலைக் குவித்து க�ொக்கு ப�ோலாக்கி,
‘க�ொக்கே க�ொக்கே மீனப் புடி‘ என்று
வேடிக்கை காட்டி சிரிப்பை வரவழைக்கிறான்.
நா ச் சி ய ா வு க் கு ம் ர கு ம ா னு க் கு ம்
திருமணமாகிறது. அவனைக் கட்டிக் க�ொண்ட
நாள் முதலாக நாச்சியாவுக்கு தூர்ந்து ப�ோன
மரச்சன்னலே ஆசுவாசமாக இருக்கிறது.
ம ா ம ா வு ம் , வா ஹீ து ம் து ணை யி ரு க ்க ,
ஆறுமாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஊருக்கு வரும்
ரகுமான் தன் சுதந்திரத்தை குறிப்பிட்டு
அவர்களை விலக்குகிறான். அதிலிருந்து
மாமாவும், வாஹீதும் விலகிப் ப�ோகிறார்கள்.
ரகுமான் பணிக்குச் செல்ல, துணைக்கொரு
ஜீ வ னு ம ற் று இ ரு க ்கப் பி டி க ்க வி ல்லை
அ வ ளு க் கு . த னி மை து ய ரம் அ வளை
வாட்டுகிறது. இரவில் துயரமான கனவு
காண்கிறாள். நிஜத்தில் இல்லாத மாமனாரும்
மாமியாரும் வருகிறார்கள். கூடவே வருகிறது

கரும்பூணை. பூணை ஜன்னலின் மேல்
த�ொ ற் றி க் க�ொண் டு வெ றி க் கி ற து .
கனவிலிருந்து விழித்துக் க�ொள்கிறாள்.
ஜன்னலைப் பார்க்கிறாள். இரவு பூனையின்
நிறத்தில் வழிந்து க�ொண்டிருக்கிறது. பூரண
நிலவ�ொளியில் புதிதாய் ப�ோடப்பட்ட ரயில்
பாதையில் நின்றபடி க�ொக்காட்டி மாமாவும்,
வா ஹீ து ம் அ வளை கைகளை ஆ ட் டி
அழைக்கிறார்கள். அவர்களுடன் ப�ோய்ச்
சேர்ந்து க�ொள்கிறாள். மூவரும் ரயில்
பாதை யி ல் சேர் ந் து ந ட ப ்ப து இ ர வி ன்
மு க் கி ய ம ா ன நி க ழ ்வா கி ற து . அ தை
நாட் கு றி ப் பி ல் எ ழு தி க் க�ொ ள் கி ற ா ள் .
இப்படியாக அவள் கனவுகளை எழுதிக்
க�ொள்கிறாள். கனவிலிருந்து மீண்டதும்
மற்றொரு கனவுக்குள்தான் நுழைய வேண்டும்.
வேறு நிவர்த்தி அற்றவளாக இருக்கிறாள்
நாச்சியா.
இத்தொகுப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு கதையும்
ச மூ கம் ச ா ர ்ந்த வி ம ர ்ச ன ங ்களை
முன்வைக்கிறது. ‘கேரக்டர் � , ‘புத்தகச்
சந்தையில் மாடு மேய்ப்பவன் � ப�ோன்ற
கதைக ள் இ ல க் கி ய உ ல கம் ச ார் ந் து
இயங்குபவையாக அடையாளப்படுகிறது.
கீரனூர ஜாகிர்ராஜா தன் படைப்பின்
ஊ ட ாக த ா ன் க ண ்டடைந்தவ ை களை ,
மனத்தாவல்களை செறிவான ம�ொழியில்
மு ன்வைக் கி ற ார் . க வி த் து வ ம ா ன
ச�ொல்லாட்சிகளைக் கையாண்டு, வாசிப்பவர்
மனதைத் த�ொட்டறிந்து கதைகளை ஓர்
அ ந்தர ங ்க உ ண ர ்வாக வு ம் , வாழ் வி ய ல்
த�ொடர்ச்சியாகவும் விவரித்துக் காட்டுகிறார்.
அந்தச் சித்தரிப்பு ஒரு தனித்த அழகுடன்
மிளிரவே செய்கிறது.
ஒவ்வொரு கதையிலும் விளிம்பு நிலை
மக்களின் அவலமும் அறிமுகமும், அவர்களின்
வாழ்வியல் நகர்வும் எதிர்ப்பட்டுக் க�ொண்டே
இருக்கிறது. அதுவே கதைகளையும் கதை
மாந்தர்களையும் மிகவும் நெருக்கமானவர்களாக
உணரச் செய்கிறது
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நூல் அறிமுகம்

வெறும் பயணக் கதை அல்ல;
கம்யூனிஸ இயக்கத்தின் பிரசவ வலி
சு.ப�ொ.அகத்தியலிங்கம்
“1923 ல் கான்பூரில் நடைபெற்ற சதிவழக்கில்
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு விசாரணைக் கைதியாக
ஒவ்வொரு நாளும் 15 மைல்கள் என் காலில்
பூ ட ்ட ப ்ப ட ்ட வி ல ங் கு களை இ ழு த் து க்
க�ொண்டே செல்லும்படி நடத்தியே கூட்டிச்
சென்ற ப�ோதும்கூட எனக்கு அத்துன்பங்கள்
எ ல்லாம் பெ ரி த ாக த் த�ோன்ற வி ல்லை . ”
எ ன் கி ற ார் த�ோ ழ ர் செ ள க த் உ ஸ்மா னி .
கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு எதிராக பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியாளர்களால் பின்னப்பட்ட கான்பூர்,
மற்றும் மீரட் சதிவழக்குகளில் 16 ஆண்டுகாலம்
சிறைத்தண்டனையை அனுபவித்தவர் இவர்.
செளகத் உஸ்மானி ப�ோன்ற இளைஞர்கள்
தேசவிடுதலைக் கனவை நெஞ்சில் சுமந்து
க�ொண்டு மலைதாண்டி, நதி தாண்டி நடந்த ஓர்
சாகசப் பயணம் – விடுதலைப் ப�ோருக்கு உதவி
க�ோரி மீண்டும் ஓர் பயணம் – த�ோழமை
நாட்டின் வெற்றியைக் கண்டுகளிக்க மூன்றாவது
ப ய ண ம் எ ன மூ ன் று மு றை ச�ோ வி ய த்
யூ னி ய னு க் கு ப ய ணி த்ததை ச�ொ ல் லு ம்
பயணநூலே “ஒரு புரட்சியாளனின் பயணங்கள்.”
இந்நூல் வாழ்க்கை வரலாறல்ல ; ஆயின் அவர்
வாழ்வின் முக்கிய கட்டங்களைச் ச�ொல்லும்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின்
முதல் கிளை ச�ோவியத் நாட்டில்
தாஷ்கண்டில் 1920 அக்டோபர் 17
ஆம் நாள் உதயமானது. அதன்
நூ ற்றா ண ்டைக் க�ொ ண ்டா டி
முடித்திருக்கிற�ோம்.
யார�ோ நாலு பேர் ச�ொகுசாக
விமானம் ஏறிப்போய் தாஷ்கண்டில்
உடகார்ந்து உருவாக்கிய கிளை என
நி னை த் து வி ட ா தீ ர ்க ள் . அ ந்தக்
கிளையின் பிரசவவலியை பலர்
அறியமாட்டோம். ஆவணங்களில்
இருந்து சில தகவல்களை மட்டுமே
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அறிந்திருப்போம். அந்த வலியை அங்குலம்
அங்குலமாக அறிந்த செளகத் உஸ்மானி அவர்
வார்த்தைகளில் அதைச் ச�ொல்லுகிறார். முதல்
பகுதி அந்த சாகசப் பயணத்தின் கதைதான்.
மெளலா பக்ஸ் உஸ்தா என்ற இயற்பெயர்
க�ொ ண ்ட செ ள க த் உ ஸ்மா னி இ ன்றை ய
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள பிக்கானீர் நகரில்
ஒரு கலைக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்.
1 9 2 0 ஆ ம் ஆ ண் டு ஆ ப ்க ன் அ மீ ர்
அமானுல்லாகான் அழைப்பை ஏற்று ஆப்கன்
சென்று ஹிஜ்ரத் இயக்கத்தில் இணைந்து
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்துப் ப�ோராட
ஏராளமான இளைஞர்கள் கால்நடையாகவே
புறப்பட்டனர். ஒன்றல்ல இரண்டல்ல 36
ஆயிரம் பேர். அவர்கள் நடந்தே கடந்த தூரம்
சுமார் முன்னூறு மைல்கள், அதில் செளகத்
உஸ்மானியும் ஒருவர்.
பனிக்காற்றிலும் மழையிலும் ப�ோதுமான
உணவின்றி இந்திய விடுதலை என்கிற ஒற்றை
லட்சியமே உந்துவிசையாக நடந்தனர். ச�ோவியத்
வெ ற் றி யு ம் ச ா த னைக ளு ம் ஒ ரு ப கு தி
இ ளை ஞ ர ்களை ஈ ர ்த்த து . து ரு க் கி ல்
பிரிட்டிஷாரால் அநியாயமாக பதவி நீக்கப்பட்ட
காலிப்பை மீண்டும் அப்பதவியில்
உடகார வைக்க வேண்டும் என்கிற
உந்துதலும் கிலாபத் இயக்கமாக
இதில் இருந்தது.

பயணம் புறப்படுகிறப�ோது எந்த
இ ளை ஞ ரு ம் கம் யூ னி ஸ்டாக
வேண் டு ம் ம ார்க் சி ய ம் கற்க
வேண்டும் எனும் வேட்கைய�ோடு
புறப்படவில்லை. ஆனால் இந்திய
வி டு த லைப் ப�ோ ரி ல் த லைமை
தாங்கிய மிதவாதத் தலைமையின்
பாரதி புத்தகாலயம்: ப�ோக் கி ல் நம் பி க ்கை அ ற்ற
பக்:232 விலை:240 இளைஞர்களுக்கு செஞ்சேனையின்
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வீரம் ஈர்த்தது. அவர்கள் இந்தப் பயணத்தில்
இணைந்து நின்றனர்.
ஆப்கானிலிருந்து ச�ோவியத் எல்லையிலுள்ள
திர்மிஷ் எனும் இடம் வரை கால்நடை,
ஒட்டகம், படகு என பயணித்த சாகச அனுபவம்
ஒரு வகை. ஓரிடத்தில் உஸ்மானி எழுதுகிறார்;
“அந்த இடத்தை ந�ோக்கி நாங்கள் இறங்கிச்
செல்வது மிகவும் சிரமமாக இருந்தது. வழுக்கு
பாறையில் கவனமாகச் செல்ல வேண்டும்.
இவ்வாறு அந்தப் பாதையில் ஒரு டஜன் மைல்
நடந்து வந்தபின் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும்
உ ண ்டாக் கு ம் செ ய் தி எ ங ்க ளு க ்காகக்
காத்திருந்தது. ஆம். நாங்கள் பாதை மாறி வந்து
வி ட ் ட ோம் . ” இ ப ்ப டி ப ல உ ண் டு .
பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆற்றைத் தாண்டுவது,
வெயிலைத் தாங்க முடியாமல் இரவு மட்டும்
பயணிப்பது.. அந்த வலியை என்னென்பது?
ச�ோவியத் யூனியனில் திர்மிஷ் நகரில்
உற்சாகமாக கம்யூனிஸ்டுகள் வரவேற்றாலும்
அதன் பின்னரும் பயணம் எளிதாகவில்லை.
ச�ோ வி ய த் யூ னி ய னை ச் சூ ழ் ந் தி ரு ந்த
எதிர்புரட்சிக்காரர்களிடம் சிக்கி பட்ட வேதனை
க�ொடுமையானது.
அதனை செளகத் உஸ்மானி வார்த்தையில்
பார்ப்போம்,
“என்ன வாழ்க்கை இது! ராஜஸ்தானில்
ஒட்டகங்கள் அல்லது குதிரைகள் இரண்டைப்
பி ணை த் தி ரு ப ்ப து ப�ோ ன் று கால்க ளி ல்
ச ங் கி லி க ள ா ல்
நா ங ்க ள்
பி ணை க ்க ப ்பட் டி ரு ந் த ோம் . கைக ளி லு ம்
வி ல ங் கி ட ப ்பட் டி ரு ந் த ோம் . ஒ ரு த டி த்த
வளை ய ம் எ ங ்க ள் க ழு த்தை ச் சு ற் றி
மாட்டப்பட்டது. அது எங்களைப் பிணைத்திருந்த
ச ங் கி லி யு ட ன் க �ோ ர ்க்க ப ்ப ட ்ட து . இ ர வு
நேர ங ்க ளி ல் எ ங ்க ளி ன் கால்க ளி ல்
பிணைக்கப்பட்ட சங்கிலிகள் நீக்கப்பட்டன.
ஆ யி னு ம் ஒ ரு வ ரி ன் ஒ ரு கால�ோ டு
மற்றொருவரின் கால் பிணைக்கப்பட்டது.
தூங்குவதற்கும் சிரமப்பட்டோம்.”
இந்தப் பயணக்குழுவினர் எல்லோரும் ஒரே
ப�ோன்ற ந�ோக்கத்தோடு இல்லை.இதனால்
பிளவு, கருத்து வேறுபாடு, சிக்கல் எல்லாம்
சந்தித்தனர்.

செளகத் உஸ்மானி ச�ொல்கிறார், “ஆனால்
நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? 36 பேரும்
[ஏனைய�ோர் அவரவர் வழியில் சென்றுவிட்டனர்]
அவியலான கூட்டத்தினர். எங்கள் ப�ோர்த்திறனும்
உ ண ்மை யி ல் பெ ரி ய அ ள வி ற் கு ப்
பரிட்சித்துப்பார்த்த ஒன்றுமல்ல. எனினும்
எங்களுக்கு வேறு எந்த வழியும் கிடையாது.
ஒன்று, ப�ோரிட்டுச் சாக வேண்டும். அல்லது
எ ங ்க ள் கண் மு ன்னாலேயே நகரம்
சூ றை ய ா ட ப ்ப டு ம் .
நா ங ்க ள்
பிற்போக்குவாதிகளின் கையில் வீழ வேண்டும்.
அதன் மூலம் ஓர் இழிவான க�ோழைத்தனமான
மரணத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும்.”
இறுதியில் கெர்கி புரட்சிக் குழுவுடன்
இணைந்து ப�ோரிட்ட அனுபவத்தை கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி உறுப்பினராகமலே ச�ோவியத்தை காக்கும்
சர்வதேசக் கடமையைச் செய்த த�ோழர்களை
அ வர் தி ய ாகத்தை உ ஸ்மா னி எ ழு த் தி ல்
படிக்கும்போதே ரெட் சல்யூட் அடிக்கத்
த�ோன்றுகிறது.
எதிர்புரட்சியை முறியடித்து தாஷ்கண்ட்
செல்வது, மாஸ்கோ மற்றும் தாஷ்கண்ட்
ராணுவப் பள்ளியில் பயில்வது, கம்யூனிஸ்ட்
கட்சிக் கிளை உருவாவது என முதல் பாகம்
சாகசமும் பிரமிப்புமாய் விரிந்துள்ளது ச�ோவியத்
யூ னி ய ன் சென்றவ ர ்க ள் பெ ரு ம ் பா ல�ோர்
இஸ்லாமியராய் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அந்த முதல் கிளை ஆரம்பிக்கப்பட்டப�ோது,
“நான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் சுமார் ஆறுமாதம்
இணையாமல் இருந்தேன். இதற்கான காரணம்
எளிது. எனக்கு மார்க்சியம் என்றால் என்ன
என்றே தெரியாது. என்னுடைய பிரதானக்
குறிக்கோள் ஒரு ராணுவ வீரனைப் ப�ோல்
சண்டையிட வேண்டும் என்பது மட்டுமே
ஆ கு ம் . இ ந் தி ய ாவ ை வி டு வி ப ்ப த ற்கா ன
ப�ோரா ளி ய ா ய் இ ரு க ்க வி ரு ம் பி னே ன் .
அவ்வளவுதான்.” என்கிறார் செளகத் உஸ்மானி.
இந்திய விடுதலை மீதும் இந்தியர்கள் மீதும்
ச�ோவியத் மக்களின் நல்லெண்ணமும் நட்பார்ந்த
பார்வையும் அங்கு ச�ோவியத் தேசம் முழுவதும்
விரவிக் கிடப்பதை பலவேறு சம்பவங்களூடே
நிறுவிச் செல்கிறார்.
காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பங்கேற்க சென்னை
வந்தது, உடல் நலிவுற்று சிங்கார வேலர்
வீட்டில் ஓய்வெடுத்தது, பல்வேறு புரட்சிகர
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இளைஞர் குழுக்கள், காங்கிரஸ் தலைவர்கள�ோடு
உரையாடியது, த�ொடர்பு க�ொண்டது எனத்
த�ொடங்குகிறது இரண்டாம் பாகம்.

தேடிப் படிக்க வேண்டிய – அறிந்து க�ொள்ள
வேண் டி ய
க ட ்டா ய த்தை
இ ள ம்
கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு இந்நூல் ஏற்படுத்திவிட்டது

1928 ஜூலையில் மாஸ்கோவில் நடந்த
கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தின் ஆறாவது காங்கிரசில்
சிக்கந்தர் சூர் என்கிற புனைப் பெயரில் செளகத்
உ ஷ ்மா னி ப ங ்கேற்ற து , ஸ்டா லி னு ட ன்
தலைமைக்குழுவாக மேடையில் அமர்ந்தது என
பல அரிய தகவல்களின் த�ொகுப்பாய் நீள்கிறது
இரண்டாம் பாகம்.

மூன்றாம் பாகம், 1974 ல் செளகத் உஸ்மானி
ச�ோவியத் நாடு சென்று கிட்டத்தட்ட ஐம்பது
ஆ ண் டு இ டைவெ ளி யி ல் ஏ ற்ப ட ்ட
பிரமாண்டமான வளர்ச்சியை மாறுதலைக்
கண்டு வியந்து விவரிக்கிறார்.

இந்திய புரட்சிகர இளைஞர்களின் ஈர்ப்பாக
ச�ோவியத் யூனியன் இருந்ததும், நேரு, தாகூர்
உட்பட பலர் ச�ோவியத் நாட்டை வியந்து
பாராட்டியதையும், எதிர்புரட்சியை மீறி சாதனை
படைக்க உதவிய ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்
குறித்தும் நிறைய செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
லெனினும் சரி, ஸ்டாலினும் சரி இந்திய
விடுதலையை விரும்பினர், அதற்குத் தார்மீக
ஆதரவைத் தெரிவித்தனர், மார்க்சிய பயிற்சி
அளிக்க முன்வந்தனர் ஆனால் ஒரு ப�ோதும்
த னி நபர் ச ாக ச த்தை ப ய ங ்கரவா த த்தை
ஆ த ரி க ்க வி ல்லை எ ன் று ம் , த ற்போ து
முக்கியமானது தேசியவிடுதலைப் ப�ோர்தான்
ச�ோஷலிசத்துக்கான ப�ோர் அல்ல ஆகவே
தேசிய முதலாளித்துவ சக்திகளையும் இணைந்தே
விடுதலைக்குப் ப�ோராட வேண்டும் என்றும்
உறுதியாகக் கூறியதாக செளகத் உஸ்மானி
எழுத்தினூடே அறிய முடிகிறது.
செளகத் உஸ்மானி எழுதுகிறார், “தனிப்பட்ட
வன்முறைத் தாக்குதல்களைத் தவிர்ப்பது
கு றி த் து ம் , ம க ்களைப் பெ ரு ம் தி ர ள்
ப�ோராட்டங்களுக்குத் தயாரிப்பது குறித்தும்
புரட்சியாளர்களிடம் அறிவுறுத்தும்படி நான்
கேட்டுக் க�ொள்ளப்பட்டேன். கம்யூனிஸ்ட்
அகிலம் தனிப்பட்ட வன்முறைத் தாக்குதல்களை
ஊ க் கு வி க ்க வி ல்லை எ ன எ ன் னி ட ம்
ச�ொல்லப்பட்டது.”
இந்த அத்தியாயத்தைப் படித்தபின் பல
கேள்விகள் எழும். முதல் கிளை துவங்குவதில்
முன் நின்ற எம். என் ராய் ஏன் பின்னர்
முரண்பட்டார்? எதில் முரண்பட்டார் ? முதல்
கிளையில் உறுப்பினராக இருந்த அனைவரும்
பின் என்ன ஆனார்கள்? தாஷ்கண்ட் பெஷவார்
சதிவழக்குகள், கான்பூர் சதி வழக்கு, மீரட் சதி
வழக்கு விவரங்கள் என்ன? இப்படி பலவற்றை
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“நான் முதன் முதலில் ச�ோவியத் யூனியன்
சென்ற ப�ோது இருந்த நிலைமைகளுடன்,
இ ன்றை ய [ 1 9 7 4 ] மி க வு ம் மு ன்னேற்றம்
அடைந்துள்ள, வளமான ச�ோவியத் யூனியனை
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் ப�ோது மிகவும் பிரமிப்பாக
இருக்கிறது.”
ஏராளமான தகவல்கள், புள்ளிவிபரங்கள்,
நே ரி ல் க ண்ட காட் சி சித்த ரி ப் பு மூ ல ம்
ச�ோவியத்தின் பாய்ச்சல் வேக வளர்ச்சியை
சுட்டுகிறார் உஸ்மானி.
சமய சகிப்புத்தன்மை குறித்து நேரில்
க ண ்டதை மு ஸ் லீ ம ்க ள் த�ொ ழு கைக் கு ப்
ப�ோவதை சுட்டிக்காட்டுகிறார். ஓர் இடத்தில்,
ரஷ்யர் அல்லாத நண்பர் என்னிடம் கூறினார்
எ ன் கி ற பீ டி கை யு ட ன் ந ண ்பர் கூ ற்றாக ச்
ச�ொல்கிறார், “மாஸ்கோவில் உள்ள தேவாலயம்
வரலாற்றில் எப்போதும் ப�ோலவே இப்போதும்
திறந்திருக்கின்றன. ஆனால், மக்கள் அங்கு
சென்று வழிபடாவிட்டால் அது ச�ோவியத்
அரசின் குற்றமல்ல.”
ச�ோவியத்தில் மக்கள் நல்லபடி வாழ்ந்ததை
இந்நூலில் படித்து முடித்தபின், அந்த ச�ோவியத்
ஏன் சிதைந்தது என்பதை அறியும் ஆவலும்
இயல்பாக ஏற்படத்தானே செய்யும்.
கம்யூனிசம் இங்கு விதைக்கப்பட்டதின்
பின்னாலுள்ள மகத்தான தியாகத்தின் ஆழமும்
வலியும் லட்சிய வேரும் நம் கண்களைக்
குளமாக்கும். தூக்கத்தை மறந்து அசைப�ோட
வைக்கும். இந்த தியாகத்தை உள்வாங்கி நாளை
கம்யூனிச லட்சியத்தை முன்னெடுக்க விழையும்
ஒவ்வொரு இளைஞரும் படிக்க வேண்டிய நூல்
இது ஐயமில்லை. இந்நூலை வெளியிட்ட
பாரதி புத்தகாலயத்திற்கும், தமிழில் நன்கு
ம�ொழிபெயர்த்த த�ோழர்கள் ச.வீரமணி, தஞ்சை
ரமேஷ் ஆகிய�ோருக்கும் பாராட்டுக்கள்.
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நூல் அறிமுகம்

கடவுளின் பெயரால் காமக்கூத்து
ப�ொ.வேல்சாமி
கி.பி.6, 7ம் நூற்றாண்டுகளுக்கு பிற்பட்ட காரணங்கள் இருக்கலாம்: (1) ஆளுகிற, மற்றும்
காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சமண சமயத்தையும் பு ர�ோ கி த வ ர ்க்க ங ்க ளி ன் அ தி கார ங ்க ள் ,
ப�ௌத்த சமயத்தையும் ஓரங்கட்டிவிட்டு சைவ, சிறப்புரிமைகள் மற்றும் பணிகளைச் சட்ட
வைணவ சமயங்கள் முதல்நிலைக்கு வந்தன. பூர்வமானவையாக ஆக்குவது, (2) அரசியற்
இவ்விரண்டு வைதீக சமயங்களும் புதிதாக பிரச்சனைகளிலிருந்து மக்களின் கவனத்தைத்
க�ோவில் கலாச்சாரம் ஒன்றை உருவாக்கின. திசை திருப்புவதற்கும், அவர்களை என்றும்
அ த ாவ து பு தி த ாக உ ரு வா க ்க ப ்ப ட ்ட நிரந்தரமாக தமது கட்டுபாட்டின் கீழேயே
க�ோவில்களுடன் அந்தப் பகுதியை சுற்றி இருந்த வைத்திருப்பதற்கும், மூடநம்பிக்கைகளின்
வி ளை நி ல ங ்களை இ ணை த் து க் க�ொண் டு பி டி க் கு க் கீ ழ் அ வ ர ்களை ஆ ழ் த் தி
அந்நிலங்களைச் சார்ந்து வாழ்ந்த மக்கள் மீது வைத்திருப்பதற்கும்; (3) மதம் சார்ந்த மற்றும்
த ங ்க ளு டை ய அ தி காரத்தை ச் செ லு த்த கலாச்சார சேவைகளைப் புரிவதற்கென அரசுக்கு
ஆரம்பித்தன. இதே காலக்கட்டத்தை ஒட்டி ஒரு கருவியாகவும் (4) தேவதாசிகளிடமிருந்து
த மி ழ ்நாட் டி ல் ச ா தி க ள் எ ன்ற அ மைப் பு த னி ப ்ப ட ்ட
ச லு கைக ள்
ம ற் று ம்
உ ரு வெ டு த் து த ன்னை த் த க ்கவ ை த் து க் ப�ொ ழு து ப�ோக் கு க ளு க ்காக வு ம் ஆ கு ம் . 1
க�ொ ண ்ட து . இ ந்த ச் ச ா தி அ மைப் பி ல் பல்லவர்கள் மற்றும் பாண்டியவர்கள் காலத்திய
உயர்சாதியினராகக் கருதப்பட்ட மிகச்சிலவான புர�ோ கித வர்க்கம் தேவதாசி மு றையி ன்
ச ா தி க ள் அ ன்றை ய அ ர ச ர ்க ளு ட னு ம் வளர்ச்சியை முன்னெடுத்துச் சென்றது. களப்பிரர்
க�ோவில்களுடனும் தங்களை இணைத்துக் காலத்தில் வெளித்தெரியாத ஒரு நிலையிலிருந்து
க�ொண்டு பெரும் ப�ொருளாதார வளர்ச்சியையும் புர�ோகித வர்க்கம், பக்தி இயக்கக் காலத்தில்
பெற்றன. 8ம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் அரசு மிக வலிமைபடைத்த ஓர் அதிகார அடுக்காக
அ தி காரம் ப�ொ ரு ள ா த ார அ தி காரம் உருவெடுத்து மெலெழுந்து வந்துவிட்டது”
ப�ோன்றவற்றை செம்மையாக நிலைப்படுத்திக் (பக்.76)
க�ொண்ட இந்தச் சாதிகள் அடுத்தபடியாக
ஒரு க�ோவிலைப் புதிதாகக் கட்டுவது, அந்தக்
பெருவாரியான பெண்களைத் தங்களுடைய க�ோவிலில் அன்றாடம் பூஜைகளை நிகழ்த்துவது
ப�ோக நு கர் ச் சி க் கு ஆ ட ்ப டு த் து வ த ற்காக ப�ோன்றவ ற் றி ற் கு வி தி களை வ கு க் கு ம்
“தேவதாசி” முறையை உருவாக்கி அதற்கு நூல்களுக்கு பெயர் “ஆகமங்கள்” என்பதாகும்.
த�ோதான சமய சட்டங்களாக ஆகமங்களையும்
இத்தகைய ஆகமங்களிலிலேயே
உ ரு வாக் கி க் க�ொ ண ்ட ன .
பெ
ண
்களை
“தமிழகத்தில் தேவதாசிகள்” என்ற
தேவதாசிகளாக்குவதற்கும் விதிகள்
அ ரி ய நூ லைப் படை த் து ள்ள
கூறப்பட்டுள்ளன. “காமிகாகம(ம்)”
முனைவர் கே.சதாசிவன் கூறுகிறார்
த்தில் தேவதாசிகளாக மாற்றப்படும்
“அப்பரடிகளின் நாட்களின் ப�ோது
பெண்கள் ஏழு, எட்டு, ஒன்பது
த�ொடங்கிய தேவதாசி முறையின்
வயதாக மட்டும் இருக்க வேண்டும்
முன்னேற்றச் செயல்முறை, சம்பந்தர்,
என்று விதி வகுத்துள்ளது. இந்தப்
ஆழ்வார்கள் காலத்தில் உறுதியான
பெண்களுக்கு க�ோவில் விக்ரகத்தின்
முறையில் ஆலய வழிபாட்டில்
முன்பு திருமணம் நிகழ்த்தப்படும்.
ஈ டு ப டு த்த ப ்பட் டு வந்த து ;
திருமணத்தில் தாலியை அந்தப்
மாணிக்கவாசகர் மற்றும் சுந்தரரின்
பெண்களுக்கு கட்டுவது அந்தக்
நா ட ்க ளி ன் ப�ோ து இ ந்த ச்
க�ோவில் புர�ோகிதர் ஆவார். அந்தப்
செயல்முறை முழுமையடையத்
புர�ோகிதரை தேவதாசிகளாக்கப்பட்ட
த�ொடங்கியது.” (பக்.69)
பெண்கள் கணவனாக ஏற்றுக்கொள்ள
அகநி வெளியீடு
வேண்டும் என்றும் ஆகமங்கள்
“இந்த தேவதாசி முறைக்கு அரசு
பக்: 400 விலை: 350/விதித்துள்ளன.(பக்.77)
ஏழு,
ஆதரவு வழங்கப்பட்டதற்குப் பல
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எட்டு, ஒன்பது வயது பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு
என்ன விவரம் தெரியும்? இக்குழந்தைகளின்
பெற்றோர்களின் வறுமையை மூலதனமாகக்
க�ொண்டே இந்த நிகழ்வுகள் அரங்கேறி உள்ளன.
பல பெற்றோர்கள் தங்கள் வறுமையைக் கருதி
தங்களுடைய குழந்தைகளை இப்படியான
க�ோவில்களுக்கு விற்பனை செய்துள்ளார்கள்
என்பதைப் பற்றிய ஆவணங்களும் ஏராளமாகக்
கிடைத்துள்ளன. 2 பச்சிளம் குழந்தைகளைப்
பாலியல் த�ொழிலுக்குள் தள்ளி விடும் இந்தச்
செயல்முறை தமிழ்க் கலாச்சாரத்தை வளர்த்து
எடுத்துள்ளது என்று பேசுவது எவ்வளவு
வஞ்சகமானது குருரமானது.
தேவதாசிகளின் வாழ்க்கை முறையைப் பற்றி
நூலாசிரியர் தரும் தகவல்கள் மனிதாபிமானமுள்ள
எ வ ர ை யு ம் ப த ற வ ை க் கு ம் . அ ந்தக்
குழந்தைகளைப் பருவமடைய வைப்பதற்கு
க�ோவில்களில் நிகழ்த்தும் சடங்கைப் பற்றிய
ஒரு குறிப்பு நம்முடைய இரத்தத்தை உறைய
வைக்கிறது. (பக்.230) நூலாசிரியர் திருவாரூருக்கு
அருகில் உள்ள எண்கண் என்ற ஊரின் தேவதாசி
ஒருவருடான நேர்காணல் வெளிபடுத்திய
செய்தியாகக் கூறுவது..”தனது துணைவி குறித்த
அ தி ரு ப் தி யி ல் இ ரு ந்த இ றைவனை
மகிழ்விப்பதற்காக நள்ளிரவுப் பூசையான
ராக்காலப் பூஜையின் ப�ோது மட்டும் அப்பெண்
நிர்வாணமாக நடனம் ஆடினாராம்.” (பக்.289)
“சங்கரமூர்த்தி அய்யர் விறலிவிடுதூது” என்ற
நூலில் 655 – 660 ம் வரிகளில்(கன்னிகள்)
இத்தகைய பெண்கள் அரசு சார்ந்த அதிகாரிகள்
தங்களை நாடி வரும்போது அவர்களிடம் பணம்
பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. அதைமீறி இவர்கள்
பணம் வசூலித்தால் இவர்களுடைய த�ொழிலில்
அ ர சு
அ தி கா ரி க ள்
ம ண ்ணைப்
ப�ோட்டுவிடுவார்கள் என்ற வரிகள் பதிவாகி
உள்ளன.
நீண்ட நெடுங்காலமாக இந்த அபலைப்
பெ ண ்க ள்
ப ட ்ட
பா டு களை யு ம்
அவமானங்களையும் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்து
வந்த எ ந்த சி ந்தனை ய ா ள ரு ம் கண் டு
க�ொ ண ்ட த ாக த் தெ ரி ய வி ல்லை . ஆ ன ா ல்
டெல்லியின் சுல்தானாக இருந்த அலாவுதின்
கில்ஜி இத்தகைய அவலமான நடவடிக்கைகளை
அனுமதிக்கவில்லை என்றும் இந்த பெண்கள்
வி லை ம க ளி ராக உ ரு வா கி வ ரு வதை
ப�ொறுத்துக்கொள்ள முடியாமல் அவர்களில்
பலரைப் பிடித்து அவர்களுக்கு கட்டாயத்
திருமணம் செய்து வைத்ததாகவும் நூலாசிரியர்
சதாசிவன் குறிப்பிடுகின்றார். (பக்.213)
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நீண்டகாலமாக பல்வேறு சான்றுகளை
எல்லாம் த�ொகுத்து தேவதாசிகளின் வரலாறு
பற்றிய நெஞ்சை உலுக்குகின்ற தகவல்களை
ஆராய்ந்து திரட்டி இந்த சிறந்த நூலை ஆசிரியர்
படை த் து ள்ளார் . இ த்தகை ய ஒ ரு நூ ல்
முதல்முதலாக இப்பொழுதுதான் தமிழில்
வெளிவருகின்றது. இந்த நூலை சிறப்பாக
ம�ொழிப்பெயர்த்த கமலாலயன் அவர்களுக்கும்
அழகாக அச்சிட்டு வெளியிட்டிருக்கும் அகநி
பதிப்பகத்திற்கும் நம்முடைய பாராட்டுதல்களை
தெரிவிக்க வேண்டும். குறிப்பாகப் பெண்ணிய
ஆ ய் வு க ளி ல் ப ற் று த ல் உ ள்ளவ ர ்க ளு ம்
பெண்விடுதலை பற்றி சிந்திக்கின்ற ஆண்களும்
பெண்களும் இந்நூலை தவறாது வாசிக்கும்படி
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
அடிக்குறிப்பு
1. அவர்கள் அங்கிருந்த க�ோயிலுக்கு அந்தப்
பெ ண ்களை அ னு ப் பி ன ர் . அ வ ர ்க ளு டை ய
உ ட ல்களைக் க�ொண் டு அ க் கு றி ப் பி ட ்ட
க�ோயிலுக்கென பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும்
என்பதற்காக அவ்வாறு அவர்கள் அனுப்பப்பட்டனர்.
பா லி யி ல் த�ொ ழி லி ன் மூ ல ம் ஈ ட ்ட ப ்ப ட ்ட
வருவாயினங்கள், க�ோயில்களைப் பராமரிக்கும்
பணிக்காகச் செலுத்தப்பட்டப�ோது, க�ோயில்களின்
உ ண் டி ய ல்களை நி ரப் பி ய ாக வேண் டி ய
ந�ோக்கத்திற்காக ஆலய பூசாரிகள் அந்த வருமானத்தை
அனுமதித்திருக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் ஆகிறது.
(பக்.274)
2.

கி.பி.1178 – 1217 ம் ஆண்டுகளின் காலத்தில்
3ம் குல�ோத்துங்க ச�ோழன் ஆட்சியின்போது,
ப�ொ ரு ள ா த ார ந ெ ரு க ்க டி யி ன் கார ண ம ாக ,
அடிமைமுறை என்பது ப�ொதுவாக நிலவியிருந்ததை
திருவாலங்காட்டிலிருந்து கிடைத்துள்ள கி.பி.1201 ம்
ஆண்டு சாசனம் குறிப்பிடுகின்றது. வறட்சியின்
க�ொடுமையைத் தாங்கமாட்டாத ஒரு வேளாளர், 110
கா சு க ட னு க ்காக த் த ன்னை யு ம் , த ன து இ ரு
மகள்களையும் ஆலய மடங்களில் ஒருவருக்கு விற்று
விட்டிருக்கின்றார். அந்த ஆவணம் பின்வருமாறு
ச�ொல்லுகிறது.. ”காலம் மிக ம�ோசமானதாகி
இ ரு க் கி ற து ; ஒ ரு கா சு க் கு 3 நா ழி ந ெ ல்
வி ற்க ப ்ப டு கி ற து ; அ வ ரு டை ய கு ழ ந்தைக ள்
உணவுக்காக ஏங்கிச் செத்துக்கொண்டிருக்கின்றன;
அதன் த�ொடர்ச்சியாக, அவரும் அவரது இரண்டு
மகள்களும் ஆலயக் கருவூலத்தில் இருந்து 110
காசுக்களைக் கடனாகப் பெற்றுக் க�ொண்டு தங்களைத்
தாங்களே விற்றுக் க�ொண்டனர். (பக்.131)
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நூல் அறிமுகம்

முன்னத்தி
அ.ஜெகநாதன் மதுரை

ஜ ா ன் பாப் டி ஸ் தி ரி ங ்கா ல் எ ன
அ ழை க ்க ப ்ப டு ம் சே சு ச பை து ற வி
வ த் தி ரா யி ரு ப் பு பள்ளத்தாக் கி ல் உ ள்ள
புதுப்பட்டி எனும் கிராமத்திற்கு 1875-ஆம்
ஆ ண் டு வ ந் து சே ர ்ந்தார் . பு து ப ்பட் டி
கிராமத்திற்கு வந்தவர் சமயப் பரப்புரைய�ோடு
எழுத்து மரபை உருவாக்குதலிலும்ஈடுபட்டார்.
ஏ ற்க ன வே வீ ர ம ா மு னி வர் எ ழு தி ய
எனும் வேதியர் ஒழுக்கம்இ ஞான உணர்த்துதல்
நூல்களை லத்தீனில் ம�ொழிபெயர்த்திருந்தார்.
புதுப்பட்டியில் நான்கு நூல்கள் எழுதினார்.
அ ந் நூ ல்க ளு ள் மு க் கி ய ம ா ன து பை பி ள்
ம�ொழிபெயர்ப்பு. அதுவரை கத்தோலிக்கத்
திருச்சபையில் பைபிளின் புதிய ஏற்பாட்டு
பகுதி ஒரு முறைதான் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டது.
தி ரி ங ்கா லி ன்
ம�ொ ழி பெ ய ர்ப் பு
இரண்டாவதாகும். இம்மொழிபெயர்ப்புக்கு
மிக்கேல் என்னும் சந்நியாசி உதவி செய்தார்.
திரிங்கால் சேசு சபையில் சேர்ந்த 50-ஆம்
வ ரு ட த் தி ல் பை பி ளி ன் பு தி ய ஏ ற ் பா டு
ம�ொ ழி பெ ய ர்ப் பு 1 8 9 0 - ஆ ம் ஆ ண் டு
வெளிவந்தது.
வ . பு து ப ்பட் டி யி ன் அ றி வு
ம ர பி ன்
மு ன்ன த் தி ய ா ன
திரிங்காலின் தமிழக வரலாற்றை
அதே ஊரைச் சேர்ந்த பணியாளர்
ம ா ற் கு த ற்போ து நாவ ல ாக
எழுதியுள்ளார். இந்தாண்டு மாற்கு
அவர்கள் சேசு சபையில் சேர்ந்த
50-ஆவது ஆண்டாகும்.
த மி ழ் இ ல க் கி ய உ ல கி ல்
ம ா ற் கு வ ை அ றி மு க ப ்ப டு த்த
வேண்டிய தேவையில்லைதான்.
யாத்திரை எனும் நாவல் வழி
பலரின் கவனத்தை ஈர்த்த மாற்கு
அவர்கள், சுவர்கள்இ மறியல்

முதலான நாவல்களையும் எழுதியுள்ளார்.
மாற்குவின் ~~உண்மையா...அது என்ன? ||
எனும் நூல் சேசு சபையால் 2011-இல் தடை
செய்யப்பட்டது. சேசுசபையின் தடைக்குப்
பி ன்னர் சு ரு ண் டு மு ட ங் கி வி ட ா ம ல்
பாய்ந்தோ டு ம் ம ானைப் ப�ோ ன் று
ஐம்பேரியற்கை எனும் நாவலிற்கு அடுத்து
“முன்னத்தி” எனும் பெரும் நாவல் ஒன்றைப்
படைத்துள்ளார்.
I. தமிழில் வரலாற்று நாவல்களுக்கு
தற்போது ஒருவகை ம�ோகம் தென்படுகிறது.
அ து வு ம் கா ல னி ய கா ல த் து வர ல ா ற் று
நாவல்களுக்கு வாசகர் மத்தியில் பெரும்
வரவேற்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில்
காவல்கோட்டம், அஞ்ஞாடி, குடியேற்றம்,
க ழு தை ப ் பா தை வ ரி சை யி ல் மு ன்ன த் தி
நாவலும் இணைந்திருக்கிறது.
முன்னத்தி நாவல் வரலாற்று நாவல். சிந்தா
வெக் கி ய ா
எ னு ம்
இ த்தா லி ய
துறைமுகத்திலிருந்து திரிங்கால் பயணத்தை
துவங்கியதில் இருந்து 1892-இல் மதுரையில்
தனது பயணத்தை முடித்துக் க�ொண்டது
வரையிலான 50 ஆண்டு வரலாறு
இந்நாவலில் பயணப்படுகிறது.
திரிங்காலை மையமாகக் க�ொண்டு
சேசு சபையின் நான்கு நூற்றாண்டு
வரலாறும் இந்நாவலில் உருண்டு
வருகிறது. அதன�ோடே நான்கு
நூற்றாண்டு சமூக வரலாற்றையும்
இந்நாவல் அசைத்து நகர்கிறது.

தமிழினி வெளியீடு

முன்னத்தி நாவல் காலனிய
ம த ப் பரப் பு ன ர ்க ளி ன் அ க
உ ள வி ய லை கவ ன த் தி ல
நிறுத்தவில்லை. மாறாக காலனிய
ம த ப் ;
பரப் பு ன ர ்க ளி ன்
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புறஉளவியலை அசைத்து நகர்கிறது. காலனிய
மதப்; பரப்புநர்கள் இந்திய வெளியில் கற்றுக்
க�ொண்ட பாடங்கள் அவர்களை பண்பாடு
ஏற்றல் என்ற ச�ொற்றொடரை உருவாக்க
வைத்தது. குறிப்பாக இந்திய மண்ணுக்கேற்ற
கிறித்தவம் என்பதில் காலனிய மதப்பரப்புநர்கள்
கவனம் குவித்தனர். அது என்ன மண்ணுக்கேற்ற
கிறித்தவம்? இந்திய மண்ணில் த�ொழில்பட்டு
தி ரண் டி ரு க் கு ம் ச ா தி யை அ ங் கீ க ரி த்த ல்
என்பதைத்தான் அவர்கள் பண்பா;டு ஏற்றல்
அல்லது மண்ணுக்கேற்ற கிறித்தவம் என்றனர்.
ந�ொபிலியிலிருந்து இக்கோட்பாடு த�ொடர்ந்தது.
என்றாலும் சாதியைக் கைவிடுதல் என்பதும்
அ வ ர ்க ளு க் கு ள் பே சு ப�ொ ரு ள ா கி ன .
பிராமணர்களை மதம்மாற்றுதல் என்;ற;
ந�ொ பி லி யி ன் க ரு த் து க் கு நேர் எ தி ராக
பிராமணரல்லாதவர்களை மதம்மாற்றுதல்
எ ன்ப த p ற்காக ப ண ்டார ச ா மி களை யு ம்
அவர்கள் உற்பத்தி செய்தனர். க�ோட்பாட்டு
ரீதியாக சாதியற்ற; என்ற அறிவுறுத்தலும்
செயல்பாட்டு ரீதியிலான சாதியை ஏற்றல்
என்ற செயல்பாடும் என்பதான முரணியக்க
வழியில் தான் தமிழ்கிறிஸ்தவம் உருண்டு
வந்திருப்பதை முன்னத்தி முன்வைக்கிறது.
சேசுசபையின் சாதியை ஏற்றல் ஓ சாதியை
ஒ து க் கு த ல் எ ன்ற மு ர ண ் பா ட ் ட ோ டு
சேசுசபையின் துயர நிலைகளையும் முன்னத்தி
முன்வைக்கிறது. பதினாராம் நூற்றாண்டில்
தமிழகத்திற்குள் த�ொழிற்பட்ட சேசு சபையினர்
பெ ரு ம ் பா லு ம் இ த்தா லி நா ட ்டை ச்
சே ர ்ந்தவ ர ்கள் . இ வர்க ள் ப�ோர்ச்சு க்கல்
அரசர�ோடு முரண்படுகின்றனர். இந்தியாவில்
மட்டும் இம் முரண்பாடு நிகழவில்லை.
உலகளாவிய அரசில் பல்வேறு அரசுகள�ோடு
முரண்பட்டனர். இந்தியாவில் ந�ொபிலியின்;
பண்பாடு ஏற்றல், விலகல் எனும் முரண்
ந�ொபிலிக்குப்; பின்னரும் த�ொடர்;ந்தது.
இதன் விளைவாக 1773-ஆம் ஆண்டு சேசுசபை
உலகம் முழுவதும் தடை செய்யப்பட்டது.
1773-ஆம் ஆண்டு சேசு சபை தடை
செய்யப்பட்ட ப�ோது, சேசு சபை குருக்கள்
என்ன ஆனார்கள்? இந்தியப் பகுதியில் 127
சே சு ச பை யி ன ர் ப ணி ய ா ற் றி யு ள்ள ன ர் ,
அவர்களை ப�ோர்ச்சுக்கல் அரசு கைது செய்தது.
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அவர்களனைவரையும் சிறிய கப்பலில் ஒருவர்
மேல் ஒருவராக அடுக்கி வைத்து லிஸ்பன்
நகருக்கு நாடு கடத்தியது. பிணக்குவியலால்
நிரப்பப்பட்ட கப்பலிலிருந்து24 பேர்கள்
இறந்துள்ளார்கள். மீந்தமுள்ளவர்கள் லிஸ்பன்
சி றை யி ல் அ டை க ்க ப ்பட் டி ரு க் கி ற ன ர் .
அ மெ ரி க ்கா வி ற் கு ஆ ட் டு ம ந்தை ய ாக
கடத்தப்பட்ட ஆப்ரோ அமெரிக்கர்களின் கதை
இங்கிருந்து பெறப்பட்டிருக்கும�ோ?
II. சேசுசபையின்; தடைக்குப் பின்னர் 19ஆம் நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில் பிரஞ்சுப்
பகுதியில் இருந்து சேசுசபையினர் தமிழகம்
வ ந் து ள்ள ன ர் . ம த ம் பரப் பு ம் ப�ோ து
பா தி ரி ய ா ர ்க ள் ப ல ர் 4 2 வ ய தி ற் கு ள்
மரணத்துக்குட்பட்டனர். பெர்ராண்ட் எனும்
சேசு சபை பாதிரியாரை க�ோவன் குருக்கள்
எ ன அ ழை க ்க ப ்ப டு ம் கத் த ோ லி க ்கப்
பாதிரியார்களே விசம் வைத்து க�ொலை
செய்ய முயன்றுள்ளனர். இவருக்கு முன்னர்
ப தி னே ழ ாம் நூ ற்றாண் டி ன் இ று தி யி ல்
தமிழகத்தின் வடபகுதியில் வேலை செய்த
ம�ோதுஇ எனும் பாதிரியாரை பிராமணர்கள்
உணவில் நஞ்சை வைத்து க�ொன்றிருக்கிறார்கள்.
ராபார்ட் - தெ - ந�ொபிலியை நாயக்க மன்னர்
சிறையில் தள்ளிவிடுகிறார். வீரமாமுனிவர்
நா ய க ்கர் ம ன்ன ரு க் கு ம் நவாப் பி ற் கு ம்
இடையே நடைபெற்ற ப�ோருக்கிடையில்
உழன்று சுழன்றுள்ளார். அருளானந்தர் எனும்
சேசுசபை துறவியை சேதுபதி மன்னர் குழாம்;
படுக�ொலை செய்துள்ளது. இவையனைத்தும்;
நாவ லி ல் வி ர வி ப் ப ட ர் கி ற து . இ ந் தி ய
ம ண் ணி ல் நி க ழ ்ந்த இ டை யீ டு க ள் சி ல
மட்டுமே பதிவாகியுள்ளன. அதைப் ப�ோன்று
ச�ொந்த நிலத்தில் இருந்து புறப்படும் ப�ோது
உருவான மனக்கிளர்ச்சிகள், குடும்பம், உறவு,
நண்பர்கள், பண்பாட்டு வெளிகள் குறித்தான
நினைவுச் சிதறல்கள் ப�ோதுமானவாறு பதிவு
செய்ய ப ்ப ட வி ல்லை . அ த் த ோ டு பு தி ய
நி ல த் தி ன்
அ ல ங ்கோ ல ங ்க ள ா ல்
உருவாக்கப்படும் பண்பாட்டு நினைவுகளும்
சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம்.
சேசுசபையின் இரண்டாம் வருகையின்
ப�ோது அவர்களுக்கு சாதி குறித்தான புரிதல்கள்
இ ரு ந் தி ரு க் கி ன்ற ன . த மி ழ க கி றி ஸ்தவ

புதிய புத்தகம் பேசுது | ஏப்ரல் 2021

அமைப்பு சாதியாய் சிக்குண்டிருந்ததையும்
நேரடியாக கண்ணுற்றுள்ளனர். பிரெஞ்சுப்
பு ரட் சி யி ன் சு த ந் தி ரம் , ச ம த் து வம் ,
சக�ோதரத்துவம், எனும் க�ோட்பாட்டை
உள்வாங்கி வந்த இரண்டாம் குழவினர்
சட்டதிட்டத்தின்படி சாதியை மறுத்துள்ளனர்.
க �ோ வி ல்க ள் ச ா தி யைப் பா து காக் கு ம்
இ ட ங ்க ள ாக இ ரு க ்கக் கூ ட ா து எ ன
அறிவித்துள்ளனர். சேசுசபையின் அகில
இந்தியத் தலைவர் சாதிய�ோடு சமரசம்
செய்யக்கூடாது என்ற உறுதி ம�ொழியை
ஒவ்வொரு சேசுசபையின் பாதிரியாரும் எடுக்க
வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டுள்ளார்.
ஆனால் தமிழக சேசு சபையினர் சாதிய�ோடு
சமரசம் செய்தனர். சாதிய�ோடு சமரசம்
செய்ய ம ா ட ் ட ோம் எ ன உ று தி ம�ொ ழி
எ டு த்த த ாக
ப�ொ ய்
அ றி க ்கை
க�ொடுத்திருக்கின்றனர். உச்சபட்சமாக 1845இல் நாகப்பட்டிணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட
கல்லூரியில் பறையர்களை சேர்க்கக்கூடாது
எ ன தீ ர ்மா ன மு ம் இ ய ற் றி யு ள்ள ன ர் .
இவையனைத்தையும் முன்னத்தி நாவலில்
மாற்கு மறைக்காமல் பதிவு செய்துள்ளது
வரவேற்கத்தக்கது.
III.
நாவலின் மையப்பாத்திரமான திரிங்கால்
குறித்து இனிப் பார்க்கலாம். திரிங்காலின்
த மி ழ க வ ரு கையை பறை ய ர ்கள�ோ டு
இ ணை ப ்ப தி ல் மு ன்ன த் தி மு ய ல் கி ற து .
நாவலின் த�ொடக்கத்தில் திரிங்காலுக்கும்
வண் டி ய�ோட் டி அ ந் த ோ ணி க் கு ம ா ன
உரையாடலும்@ பாண்டிச்சேரியில் பெயர்
தெரியாத படை வீரனுக்கும் திரிங்காலுக்குமான
உரையாடல் மூலமாக பறையர்களின் கிறிஸ்தவ
சூ ழ ல் உ ண ர ்த்த ப ்ப டு கி ற து . இ த ன ா ல்
கிறித்தவப்; பறையர்களுக்காக சேவையாற்ற
திரிங்கால முடிவு செய்கிறார். திரிங்கால்
நாகபட்டிணத்தில் முதலில் தனது பணியை
த�ொடங்குகிறார். நாகப்பட்டிணத்தில் தமிழ்
கற்றுக்கொள்ள விரும்பி திரிங்கால் பறையர்
குடிசைக்குச் செல்கிறார். வழக்குத் தமிழை
பறையர்களிடமும், இலக்கணத் தமிழை
நாக ப ்பட் டி ண க் க ல் லூ ரி யி ன் த மி ழ்
பண்டிதரிடமும் கற்க முயற்சி செய்கிறார்.

பறைச் சேரியில் தங்கி பேச்சுத் தமிழை
கற்கும் திரி;ங்காலின் பகுதி இந்நாவலின்
ஆகச்சிறந்த படைப்பாகத்தின் ஒரு பகுதியாக
மிளிர்கிறது.
நாகப்பட்டிணத்தில் இருந்து திருச்சிக்கு
ம ாற்ற ல ா கி ற ார் தி ரி ங ்கா ல் . கென�ோ ஸ்
அ வ ர ்க ளி ன் வ ழி காட் டு த லி ன் வ ழி ய ாக
பறையர் சிறுவர்களுக்கான மரியன்னை
பள்ளியை ஏற்று நடத்துகிறார். அத்தோடு
திருச்சி கண்டோன்மன்ட் கத்தோலிக்க படை
வீரர்களைக்; கவனிக்கும் ப�ொறுப்பு இவரிடம்
ஒப்படைக்கப்படுகிறது. இங்கு தான் இவர்
சதிமாதாவாக்கப்பட்ட பெண்களின் துயர்மிகு
வரிகளை வாசித்தறிகிறார். சேதுபதி மன்னர்
இறப்புக்கு பின்னர் உடன்கட்டை ஏறிய 43
மனைவிகளின் துர்நாற்றம் பிடித்த வரலாற்று
நி கழ் வு களை மு ன்ன த் தி நாவ ல் ப தி வு
செய்துள்ளது. கடித வரிகளின் மூலமாக
மேலெழுந்து வந்த பெண்களின் பெரும்
கூக்குரல் திரிங்காலை விதவைத் திருமணத்தை
ந ட த் தி வ ை க ்க மு ன்நகர் த் து கி ற து .
உடன்கட்டை பிரச்சனைக்கு உள் நுழைவதற்காக
மாற்கால் பின்னப்பட்டிருக்கும் கற்பனை
வடிவங்கள் இந்நாவலின் ~ மேஜிகல் ரியலிச;|
வகையின் உச்ச வடிவமாகும்.
திருச்சியிலிருந்து தஞ்சாவூர் வழியாக
மதுரைக்கு திரிங்கால் வந்து சேர்கிறார்.
மதுரையில் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார்.
இங்குதான் திரிங்காலின் முழுப்பரிணாமும்
வெ ளி ப ்ப டு கி ற து . கை வி ட ப ்ப ட ்ட
குழந்தைகளுக்கான தனி மையம் ஒன்றை
ஆரம்பித்தார். மதுரை வீதிகளில் தூக்கி
வீசப்பட்ட ந�ோயாளிகளுக்கான ஆதரவு
மையத்தை உருவாக்கினார். சித்த மருந்தகம்
ஒன்றையும் உருவாக்கினார். வழிப்போக்கர்கள்
த ங் கு வ த ற் கு ம் ச ாப் பி டு வ த ற் கு ம் வ ழி
சமைத்தார். இவையனைத்தும் ஒன்றொட�ொன்று
த�ொடர்புக�ொண்டது. இதன் இறுதி எல்லை
மதம் மாற்றுவதான்.; என்ற ப�ோதும் அதுவரை
மதுரை மண்ணில் கைவிடப்பட்டவர்களின்
அ டை க ்க ல நி ல ம் ஒ ன் று இ ல்லா ம ல்
இருந்ததை திரிங்கால் சமன் செய்தார்.
மதுரையின் முதல் நவீனப் பள்ளியை
தி ரி ங ்கா ல் உ ரு வாக் கி ன ார் . கூ ட வே
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விடுதியையும் ஏற்படுத்தினார். ஆங்கிலம்,
அறிவியல், கணிதம் முதலான நவீன கல்வியை
அறிமுகப்படுத்தியத�ோடு கால்பந்து முதலான
நவீன விளையாட்டையும் அறிமுகப்படுத்தினார்.
இப்பள்ளியில் படித்த சந்தியாகு வாயிலாக
கர்நாடக சங்கீதம் கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கு
திருமுழுக்கு க�ொடுக்கப்பட்டது. இத்தகைய
சிறப்பு மரியன்னை பள்ளிக்கு இருந்த ப�ோதும்
பறை ய ர ்க ள் அ ப ்ப ள் ளி யி ல் ப டி க ்கா த து
திரிங்காலின் முரண்பாடா?
மதுரைப் பணியின் ப�ோதுதான் பங்கிற்கான
சுதேச மூலதனத்தை உருவாக்கினார். சுதேச
மூ ல த ன ம் நி ல ம ாக வு ம் , வண் டி ப்
பேட்டையாகவும் உருவெடுத்தது. சைவ ஃ
வைணவ மடங்கள் நிலத்தின் வழியாகவே
தங்களது பண்பாட்டு மேலாண்மையை
நி லை நி று த் தி ன ; . இ த னை அ றி ந் த ோ
அறியாமல�ோ திரிங்கால் விவசாய நிலத்தின்
மூலதன வருமானத்தில் கவனம் குவித்தார்.
அ த ன் வா யி ல ாக ம து ர ை க் கு அ ரு க ே
க�ொண்டமாரி கிராமத்தில் கணிசமான ஏக்கர்
நிலத்தை விலைக்கு வாங்கினார். அங்கிருந்து
கி டைத்த மூ ல த ன ம் ம து ர ை ப் ப ங ்கை
செ ழி ப ் பா க் கி ய து . அ தைப் ப�ோ ன் று
வி ரு து நக ரி லு ம் , உ சி ல ம ்பட் டி யி லு ம்
வணிகர்கள் பாதுகாப்பாக தங்குவதற்கான
பேட்டைகளை உருவாக்கினார். ~பேட்டை|
எனும் வடிவம் நாடார்களிடமிருந்து திரிங்கால்
பெற்றாரா?, அல்லது திரிங்காலிடமிருந்து
நாடார் சாதி பெற்றதா?.
மதுரையில் தான் ஒற்றைச் கண் அருளப்பன்,
சவரி முத்து என்ற இரண்டு ஆளுமைகளைக்
கண்டெடுத்தார் திரிங்கால். ஓற்றைக் கண்
அருளப்பன் வாயிலாக கள்ளர் கிறித்தவம்
உ சி ல ம ்பட் டி வ ட ்டார த் தி ல் உ ரு வாக
ஆ ரம் பி த்த து . 1 7 1 1 - ஆ ம் ஆ ண் டி ல்
உ சி ல ம ்பட் டி க் கு அ ரு கி ல் உ ள்ள
ஆரியபட்டியில் கேப்;பெல்லி எனும் சேசுசபை
குரு ஒரு க�ோவிலைக் கட்டியுள்ளார். அதன்
பி ன்னர் கள்ளர் கி றி த்தவம் கு றி த்தா ன
வரலாற்றுத் தரவுகள் ஏதும் கிடைக்கவில்லை.
இப்போது திரிங்காலால் கள்ள;ர் கிறித்தவம்
மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஒற்றைக் கண்

அருளுப்பனின் மகன் சவேரியார்; சுதேசக்
குருவாக உருவாக்கப்பட்டார்.
ச வ ரி மு த் து வா யி ல ாக வி ரு து நகர்
மாவட்டத்தின் பறையர்கள் கிறிஸ்தவத்திற்குள்
இழுக்கப்பட்டனர். வெள்ளுரில் வசித்த
சவரிமுத்துவின் மதுரை வருகை திரிங்கால�ோடு
இணைப்பை ஏற்படுத்தியது. மதுரையிலிருந்து
சென்ற சவரிமுத்து வெள்ளுர் பறையர்களை
கிறித்தவத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்தினார்;. அவர்
வா யி ல ாக வி ரு து நகர் ம ாவ ட ்டத்தை த்
தாண்டியும் இருந்த பறையர்கள், சாணார்கள்,
நாயுடுக்கள ;க�ொத்து க�ொத்தாக கிறித்தவம்
பு கு ந்த ன ர் . வெ ள் ளு ர் பறை ய ர ்களை
ஆதிக்கிறித்தவர்களாக கண்ட திரிங்கால்
அவர்களுக்கு மிகப்பெரும் க�ோவிலைக்
கட் டி ன ார் .
ஆ ன ா ல்
ப ள் ளி யை
உ ரு வா க ்க வி ல்லை .
ஒ ரு வேளை
ஆதிக்கிறித்தவர்களிடம் இருந்து விசுவாசத்தை
மட்டும் திரிங்கால் எதிர்பார்த்தார�ோ?
1871-ஆம் ஆண்டிலேயே வத்திராயிருப்பு
பள்ளத்தாக்கு கிரமமான கான்சாபுரத்திற்கு
திரிங்கால் வந்து சேர்ந்தார். கான்சாபுரத்தைச்;
சு ற் றி ய ப ல ஊ ர ்க ளு க் கு தி ரி ங ்கா ல்
சென்றிருந்தாலும், வ.புதுப்பட்டி கிராமத்திற்கு
1875-ஆம் ஆண்டு தான் சென்றார். பிற
ஊர்களில் மக்கள�ோடு பிணைந்திருந்த க�ோவில்
நிர்வாகம் புதுப்பட்டியில் மட்டும் விலகி
இருந்தது. எட்டாண்டுகள் புதுப்பட்டியில்
இ ரு ந்த தி ரி ங ்கா ல் அ றி வு ப ்பரப் பி ல்
நி லைக�ொ ள் ளு ம் எ ழு த் து ப் ப ணி யி ல்
ஈடுபட்டார். இங்கிருந்து தான் செவல்பட்டி
ஜமீன் எனும் மூர்க்;க மனிதர�ோடு ம�ோதி
பறையர்களை மீட்டார். சங்கரநாச்சியாபுரம்
ஜ மீ ன�ோ டு ஊ ட று த் ; து ச ா ண ா ர ்களைக்
காப்பாற்றினார். திருவில்லிப்புத்தூரில் பள்ளி
ஒன்றை உருவாக்கினார். புதுப்பட்டியிலும்
பள்ளி மற்றும் விடுதியை உருவாக்கினார்.
ஆனால் புதுப்பட்டிப் பள்ளியில் தமிழையும்
விவசாயத்தையும் முதன்மைப்படுத்தினார்.
மதுரை ப�ோன்ற நவீனப் பள்ளியை ஒதுக்கி,
த மி ழ் , வி வ ச ா ய ம் மு த ல ா ன வற்றை
முதன்மைப்படுத்திய திரிங்காலின் பணி
புனைவிற்குள் நிற்கவில்லை.
l
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நூல் அறிமுகம்

அய்ஜாஸ் அஹ்மத்
எர்னஸ்டோ சே குவேரா (1928-1967), கடந்த காலத்தில் அடைக்கப்பட்டிருந்த
சி ந்தனைகளை
இங்கே க�ொண்டுவரப்பட்டிருக்கிற இரு பு ரட் சி கர ம ா ன
மி க ச் சி ற ந்த செ வ் வி ய ல் பு த்தக ங ்க ளி ன் வெளிக்கொணர்ந்து, எதிர்காலத்தில் புரட்சிகர
ஆசிரியர்; மூலதனமும், சாம்ராஜ்ஜியங்களும் அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான பாதையை
ஏற்படுத்தியிருந்த உலகத்திற்கு எதிராக ஏ ற்ப டு த் தி க ் கொ டு க் கு ம் வி த த் தி ல்
நிரந்தரக் கிளர்ச்சியாளர்; உலகை புரட்சிகரமான அமைந்திருந்தது.
மு றை யி ல் ம ா ற் று வ த ற்காக த ன்னை
ஏ கா தி ப த் தி ய த்தா லு ம்
அ த ன்
அர்ப்பணித்துக்கொண்ட ஒரு ப�ோராளி; கு ண ்ட ர ்க ள ா லு ம்
சே
கு வேரா
இ வ்வா று எ தி ர ்கா ல த் தி ற்காக த் த ன் க�ொல்லப்பட்டப�ோது அவருக்கு வயது
வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் க�ொண்ட ஒரு வெறும் 39 மட்டுமேயாகும். அவருடைய
மாபெரும் மனிதனாவார். அவரைப் படிப்பது வா ழ ்வை ஒ ரு வர் நு ணு கி ஆ ய் வு
எ ன்ப து ந ம க் கு மி க வு ம் சி ர ம ம ாக செய்யும்போது, வின் கல்லின் வேகம் மற்றும்
இருப்பதற்குக் காரணம், அவர் நம்முடைய ப ல வா ழ ்க்கைக ள் ஒ ன் று தி ர ண ்டே
காலத்திற்கு முற்றிலும் வேறுபட்ட காலத்தில் தன்மையைக்கான முடியும். அவர் ஒரு
வாழ்ந்து, மறைந்ததால் ஆகும். அவர் வாழ்ந்த மருத்துவராகப் பயிற்சி பெற்றிருந்தார்.
காலம், உலகம் முழுதும் மூலதனத்திற்கும், ஆனாலும், அவர் தன் மருத்துவக் கல்வியை
கம்யூனிசத்திற்கும் இடையேயான ம�ோதல் முடிப்பதற்கு முன்பாகவே லத்தீன் அமெரிக்க
ப�ோக்கு நாளும் நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருந்த நாடுகள் முழுதும் பயணம் செய்திருந்தார்.
காலம்; ஆசியா, ஆப்ரிக்கா மற்றும் லத்தீன் பிறப்பால் அர்ஜெண்டினாவைச் சேர்ந்த அவர்,
அமெரிக்கா ஆகிய மூன்று கண்டங்களிலும் 1954இல் குவாதமாலாவில் சிறிதுகாலம்
தே சி ய வி டு த லைப் ப�ோரா ட ்ட ங ்க ள் தங்கியிருந்த சமயத்தில்தான் அநேகமாகப்
ப�ொங் கி எ ழு ந் து க�ொண் டி ரு ந்த கா ல ம் , படிப்படியாகத் திட்டமிட்டு மார்க்சியத்தைக்
உ ல க த் தி லி ரு ந்த ம னி த கு ல த் தி ல் சு மார் கற்றறிந்தார். அங்கேதான் அமெரிக்க உளவு
மூன்றில் ஒரு பங்கு, ச�ோசலிச நாடுகளில் ஸ்தாப ன ம ா ன சி ஐ ஏ ம ற் று ம் அ த ன்
வாழ்ந்து வந்த காலம். இதன் காரணமாகத்தான், கூலிப்படையினர் முற்போக்கு அர்பென்ஸ்
ப ல ல ட ்ச க ்க ண க ்கா ன ம க ்க ள்
அரசாங்கத்திற்கு எதிராக ராணுவ
ம த் தி யி ல் பு ரட் சி கர ம ா ன
சதியை மேற்கொண்ட சமயத்தில்
தேசியவாதம் மற்றும் கம்யூனிசம்
அ த னைப் பா து கா த் தி ட வு ம்
ஆ கி ய வ ற் றி ற் கு இ டையே ய ா ன
அ மெ ரி க ்க ஏ கா தி ப த் தி ய த் தி ற் கு
சிந்தனைகளுடன் அந்தக்காலத்தில்
எ தி ராக வு ம் ஆ யு த ங ்க ள் ஏ ந்த
ஏ கா தி ப த் தி ய த் தி ற் கு எ தி ரா ன
தாமாகவே முன்வந்தார். அவர்
ப�ோரா ட ்ட ங ்க ளி ல்
மெக்சிக�ோவிற்குத் தப்பிச் சென்றார்.
வீரஞ்செறிந்தமுறையில் பங்கேற்க
அங்கே அவர் பிடல் காஸ்ட்ரோவைச்
வேண் டு ம் எ ன் கி ற உ ண ர் வு ம்
சந்தித்தார், அவர் நம்பிக்கையை
உ ள்ளா ர ்ந்த
மு றை யி ல்
வென ் றெ டு த்தார் , கி யூ பா வி ன்
இ ய ற்கை ய ாகவே , த ா ம ாகவே
பு ரட் சி க் கு த ன் வா ழ ்நாளை
வெளிப்பட்டது. அந்த வகையில்தான் பாரதி புத்தகாலயம் அர்ப்பணித்திட முடிவு செய்தார்.
சே அவர்களின் எழுத்துக்களும் பக்: 80 விலை: 80
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ஆ ர ம ்ப த் தி ல் , நா டு க ட த்த ப ்பட் டி ரு ந்த
புரட்சியாளர் குழுக்களுக்காக மருத்துவராகப்
பணியைத் த�ொடங்கிய அவர், விரைவில்
கலக ராணுவத்திற்குத் தலைமை தாங்கும்
கமாண்டர்களில் ஒருவராக உயர்ந்தார். மிக
விரைவாக க�ொரில்லா யுத்ததத்தின் உதாரண
புருஷராகவும் அதன் க�ோட்பாட்டாளராகவும்
மாறினார்.
பு ரட் சி க் கு ப் பி ன்னர் , சே பு ரட் சி கர
அரசாங்கத்தில் தேசிய வங்கியின் தலைவர்,
த�ொழில்துறை அமைச்சர் ப�ோன்ற கேந்திரமான
ப�ொ று ப் புகளை எடு த்து க் க�ொண்டார்.
மேலும் அந்த சமயத்தில் ஐர�ோப்பா, ஆசியா
மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் பல நாடுகளுக்கு,
கியூபாவின் தூதராகவும் செயல்பட்டார்.
அல்ஜீரியாவிலிருந்து நியூயார்க் வரை பல
நா டு க ளி ல் நடைபெற்ற ச ர ்வதே ச
கருத்தரங்கங்களில் கியூபா நாட்டின் சார்பில்
கலந்துக�ொண்டார். இப்பயணங்கள் சில
வெளிப்படையாகவும், அதிகாரபூர்வமாகவும்
இருந்தன. இவற்றின்மூலம் அவர் பல
நாடுகளில் தூதரக அளவிலும் வர்த்தக
ரீ தி ய ாக வு ம் பே ச் சு வா ர ்த்தைக ள்
மேற்கொண்டார். ச�ோவியத் யூனியனுடனும்,
இதர ச�ோசலிச நாடுகளுடனும் மிகவும்
நெருக்கமாக, பன்முக அளவில் கூட்டணிகள்
அமைத்துக்கொள்வதற்கான விவாதங்களையும்
நடத்தி இருக்கிறார். மற்றும் பல நாடுகளில்
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக ரகசியமாகச்
செயல்பட்டுவந்த புரட்சி முன்னணிகளுடனும்
ஒருங்கிணைந்து செயல்பட ரகசியமாகவும்
த�ொடர்புகளை மேற்கொண்டிருந்தார். அவர்
ப�ொ லி வி ய ா வி ல் ஒ ரு பு ரட் சி கர ம ா ன
யுத்தத்தைத் த�ொடங்குவதற்காக, அவ்வாறு
ஒரு ரகசிய பயணத்தை மேற்கொண்டப�ோதுதான்
க�ொல்லப்பட்டார். ப�ொலிவியாவில் புரட்சி
யுத்தத்தைத் த�ொடங்கிவைத்து அங்கிருந்து
அ ர ் ஜெ ண ்டை ன ா வி ற் கு ள் பரவச ் செய்ய
வேண்டும் என்று அவர் கருதியிருந்தார்.
எனினும் பதுங்கியிருந்த க�ொரில்லா தளம்
தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, சிஐஏ
தலைமையில் செயல்பட்ட ப�ொலிவியன்
ராணுவத்தால் அவர் கைது செய்யப்பட்டு,
க�ொல்லப்பட்டார்.

இவ்வாறு அவர் பல்வேறுபட்ட நிலைகளில்
தன் புரட்சிகர நடைமுறை வாழ்க்கையை
அ மை த் து க ் கொண் டி ரு ந்த ப�ோ தி லு ம் ,
அதற்கும் மேலாக அவர் ஓர் வல்லமைமிக்க
அறிவார்ந்த பாரம்பரிய மரபையும் (a formid a b l e i n t e l l e c t u a l l e g a c y ) வி ட் டு ச்
சென்றிருக்கிறார். அவற்றில் சில ஸ்பானிய
ம�ொ ழி யி ல் இ ரு க் கி ன்ற ன . அ வற்றை
அதிலிருந்து இதர ம�ொழிகளில் ம�ொழியாக்கம்
செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. அவ்வாறு அவர்
எழுதியவற்றில் இரண்டு உரைகளை இங்கே
நாம் இந்த நூலில் முன்வைத்திருக்கிற�ோம்.
அவை அவருக்கு பல்வேறு அம்சங்களிலும்
இருந்துவந்த வல்லமைமிக்க புலமையையும்
பு த் தி கூ ர ்மையை யு ம்
புலப்படுத்தக்கூடியவைகளாகும்.
இவை ஒவ்வொன்றுமே ஒரு குறிப்பிட்ட
ந�ோக்கத்திற்காக எழுதப்பட்டவையாகும்.
எனவே இவை ஒவ்வொன்றின் சாராம்சமும்
அ ந்த
ந�ோ க ்கத்தா ல்
தீர்மானிக்கப்பட்டவையாகும். எனினும்,
இதில் கூறப்பட்டிருக்கிற சிந்தனைகள் பல,
அவருடைய ‘கலகம் புரிந்திடும் ராணுவத்தின்
ச�ோசலிச சிந்தனைகள்’ (Social Ideals of the
Rebel Army’(1959), ‘கியூபா: வரலாற்று
வி தி வி ல க ்கா அ ல்ல து கா ல னி ய ா தி க ்க
எ தி ர்ப் பு ப்
ப�ோரா ட ்ட த் தி ன்
முன்னணிப்படையா?’ (Cuba: Historical exception or vanguard in the anticolonial
struggle?’(1961), ‘புரட்சிகரமான மருத்துவர்’
(‘The Revolutionary Doctor’ (1960) ‘இளம்
கம்யூனிஸ்ட்டாக இருப்பது என்பது’ (‘To be
a Young Communist’) (1962) ப�ோன்ற
அவருடைய அறிவார்ந்த பல நூல்களிலும்,
பேச்சுக்களிலும் காணப்படுபவைகள்தான்.
அடுத்த இதழில் த�ொடரும்...
(சே எழுதிய முக்கியமான இரண்டு
கட் டு ர ை க ளு ம் அ வர் கு றி த் து பல்வே று
அ றி ஞ ர ்க ளி ன் அ றி மு க மு ம் இ ணை த் து
உலகின் பல ம�ொழிகளில் ஒரே நேரத்தில்
வெளியிடப்பட்ட இந்நூலிலிருந்து அய்ஜாஸ்
அஹ்மத் அவர்களின் அறிமுகத்தின் முதல்
பகுதி)
l
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