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தமிழகம் முழுவதும் 100 நூலகள் வவளியீடு
மதுரை  - நண்பர்களின் ்பார்வையில் எங்கெல்ஸ் | ச.சுப்பாைபாவ்

கெம்ம  - முகெபாமி அய் தமிழமணி

கும்ககெபாணம-  வவைதியியலின் ்க்ை | அனிர்ன் ஹஸ்ைபா தமிழில் 
கமபாகென பிரியபா

கூடலூர  -  வைனவிலங்கு்கள் மனிைர்க்ை ைாக்குவைைற்கு யார 
்காரணம் எம்.எஸ்.செல்வைராஜ், ெங்்கர 
வ்கா்பாலகிருஷணன், தவர்பான் சிங் செௌஹான்

ஓசூர   -  அறிவியல் என்்ால் என்ன? | 
சு.்்பா.அகெத்தியலிஙகெம 

புதுரை  -  தமிழகெ ைைலபாற்றில் ஊரும கசரியும |  
்கதைத்சல ்பாைதி 

்ெல்ரல  -  வைாஷிங்்டன் வைாட்டாக்்கள் | விஜய் பிைசபாத்  
  தமிழில்: க்ைபா. ்்பான்னுைபாஜ் 

்சன்ரன -  வைாவுப் ்ப்்வை சவைௌவைால்்கள்: மூ்டநம்பிக்்்க்களும் 
அறிவியலும் | ஆதி ைள்ளியப்ன் 

இரணயைழி -  இதுைான் ்வைரல் அறிவியல் ்பார்வையில் ச்காவரானா 
| கஹமபிை்பா 

ஓசூர   -  ்கனவிலிருந்து அறிவியலாய் வொஷலிெம்  |  
சு.்்பா.அகெத்தியலிஙகெம 

்சன்ரன - ைமிழர ஆ்டற்்க்ல  | ம.்ச. இைபிசிங ஆர. அகெதபா

்ழநி  - ைாய் சி | G. ைவி 

புதுகககெபாடரட- சொல்வலர | அண்டனூர சுைபா

மதுரை  - வைாசிப்பு அறிந்ைதும், அ்்டந்ைதும் | ச.சுப்பாைபாவ்

்சன்ரன - சிந்து முைல் ்வை்்க வை்ர|மத்திய்சன்ரன தமுஎகெச

தஞரச  -  ச்பரியாரும் சில ைததுவை விொர்ண்களும் |  
கெ. கெபாமைபாசன் 

மதுரை - உருவைமறியா இ்ெசவைளி | ்.கெவிதபா குமபார

்சன்ரன- கியூ்பாவின் மருததுவைப் புரடசி 

உலக புததக தின வகொண்ொட்ம்
ஏப்ரல 23- மே 5
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கூடலூர -  ம்்க்்கப்்பட்ட ம்லய்கத ைமிழர்களின் வீர வைரலாறு 
்தபாகுபபு: எம.எஸ்.்சல்ைைபாஜ் 

நீலகிரி  -  உள்நாடடு அ்கதி்கள் | "எம.எஸ்.்சல்ைைபாஜ்,  
சஙகெர ககெபா்பாலகிருஷணன், த்்ை்பான் சிங 
்சௌஹபான், ைபாகமந்திை குமபார" 

்சன்ரன  -  ்பதமராஜன் தி்ரக்்க்ை்கள் | மணி எம ககெ மணி

கெடலூர  -  ச்டலஸ்வ்காப் மாமா ொ்கெங்்கள் |  
ஆயிஷபா இைபா ெடைபாசன்

்சன்ரன  - ்காரா பூந்தி | விழியன் 

்சன்ரன  -  ்பரிவொை்ன செய்து ்பாரப்வ்பாமா? |  
 ஆதி ைள்ளியப்ன்

்சன்ரன  -  ்கராதவை ஆடு | க்ைபாசிரியர | எஸ். சிைதபாஸ், 
தமிழில்: அமபிகெபா ெடைபாஜன் 

்சன்ரன  - ைமிழர்களின் ஆதி நிலம் | ஆதி ைள்ளியப்ன்

்சன்ரன  -  அன்்்பத வைடி | மபாரகரீட ரூஸ்  
தமிழில்: ஆதி ைள்ளியப்ன்

ககெபாவில்்டடி- அலாவுதீனின் ொ்கெங்்கள் | உதய சஙகெர 

்சன்ரன  - ச்பன்சில்்களின் அட்ட்காெம் 2.0 | விழியன்

்சன்ரன  - ம்லப் பூ | விழியன் 

்சன்ரன  -  ெங்்க இலக்கியக் ்க்ை்கள் | ம.சுகைந்திைன் 

இைபாமெபாதபுைம- மந்திரசெந்திப்பு | ்யஸ்.்பால்பாைதி

மதுரை  -  ராஜாவும் ெட்்டயும் | டபால்ஸ்டபாய்,  
தமிழில் ச.சுப்பாைபாவ் 

ெபாகெப்டடினம-  சுக்்கா...புக்்கா...முக்்கா…  
்தபாகுபபு : புத்தகெ ெண்ன் குழு 

திரு்ைபாற்றியூர- சிங்்காரவவைலரும் ்பாரதிைாெனும் ்பா. வீைமணி

ககெபாரை  -  வெ மரிய ்டல் கெபார்மன் அரீட கெபாரஷியபா | 
அறிமுகெம: அய்ஜபாஸ் அஹமத்,  
தமிழில்: என்.ைகமஷ, - ச. வீைமணி

்சஙரகெ  -  நீதி உயரந்ைமதி ்கல்வி |முரனைர. என். மபாதைன்

்சன்ரன  - மாடு்களின் வவை்லநிறுதைம் | அன்பு ைபாகினி

்சன்ரன  - உ்ழப்்பாளி வைாதது | அன்பு ைபாகினி
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தரமபுரி  -  இந்தியாவில் நி்கரவநாக்கு ெடைடிகரகெகெள் | 
அஸ்வினி கதஷ்பாணகட, தமிழில்: மருத்துைர. 
இைபா.்சந்தில்

ஈகைபாடு  -  ஏவைாளின் ஏழு ம்கள்்கள் | பிரையன் ரசகஸ், 
தமிழில்: டபாகடர வி. அமலன் ஸ்கடன்லி 

ெபாகெரககெபாவில்-  மாரக்்ெ ்கற்வ்பாம் மானு்டம் ்பயில்வவைாம் | 
வ்பரா.வை.ச்பான்னுராஜ் 

புதுகககெபாடரட-  ்பல் மருததுவைமா ்படிக்்க வ்பாகின்றீ்கள்? 
|  மருததுவைர. நா.சஜயராமன்  

இரணைழி  - ்பச்ெ ்வைரம் | ச்கா.மா.வ்கா.இைங்வ்கா. 

திருச்சி  -   வநாயாளி்களின் உரி்ம்கள் | 
மருததுவைர மு்கமது ்காைர மீரான் M.B.B.S 

சிைகெஙரகெ  - ்காயம் வ்பாற்றும் ்காவியம் | சூ.ம.்ஜயசீலன் 

்சன்ரன (OMR)-  அறிவியல் வைரலாறு (சுருக்்கம்) | கஜ டி. 
்்ரனபாட | தமிழில்: க்ைபா. முருகென்

கசலம  -  முைல் மூன்று நிமி்டங்்கள் | ஸ்டீைன் ்ைய்ன்்்ரக 
மபா.சிைககுமபார

சிைகெபாசி  -  வ்பசும் ொசெக்்கார அம்மன் | டபாகடர. இடஙகெர 
்பாைலன்

ஈகைபாடு - விணசவைளி மனிைர்கள் - சசிககுமபார அைவிந்தன்

சிைகெபாசி -  சிவைந்ை ்காலடி்கள்  | சி.ஆர.தபாஸ், | தமிழில். 
ககெ.சணமுகெம

கைலூர  -  ்பணமதிப்பு நீக்்கம் | ்ஜயதி ககெபாஷ,  
சி.பி. சந்திைகசகெர, பிை்பாத் ்டெபாயக |  
தமிழில்: புஷ்ைபாஜ், சிைசஙகெர

்சன்ரன  -  இந்தியாவிற்ச்கதிராய் ஆர.எஸ்.எஸ் | 
பினைபாயி விஜயன் , தமிழில்: கி.ைகமஷ

சிைகெஙரகெ - ைபாழரைத் திறககு சபாவி | சூ.மபா.்ஜயசீலன்

கெடலூர - இைணடபாம மதகு | ைளை துரையன்

ஈகைபாடு - மகெள் கீரத்திககு | கெபாயத்தி சித்தபாரத்

கதனி  -  தியபாகெ மனசுகெள் குறுெபாைல் - சிறுகெரதகெள்  
| அல்லி உதயன்
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2021 ஏப்ரல், மலர்:19 இதழ்:02
வெளியிடுபெர் மற்றும் ஆசிரியர்: 
க.நாகராஜன்
முதன்ம ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்
ஆசிரியர் குழு: ச.தமிழ்ச்சல்வன், 
கமலாலயன், யூமா.்வாசுகி, ப.கு.ராஜன்,  
இரா.்த. முத்து, அமிதா, மதுசுதன், 
எஸ்.வி.வ்வணுவகாபாலன், பரதிபா ்ஜயசந்திரன், 
ராமவகாபால, மருதன், களபபிரன்
நிர்வாகப பிரிவு: சிராஜூதீன் (வமலாளர) 
உத்திரகுமார (விளமபர வமலாளர)
இதழ ்வடி்வமமபபு: ஆர.காளத்தி
அடமடை ்வடி்வமமபபு: ஆர.காளத்தி

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

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

Bharathi Tv

தலையங்கம் 

உலக புததக தினததில புதவதழுச்சி வகொள்மவொம்
'புத்தகம வபசுது' இதழ மீண்டும அ்சசில ்்வளி்வரு்வது 

்வாசிபபு உலகத்தின் ்வாழத்துக்கவளாடும பல வதாழமம 
உளளஙகளின் நமபிக்மக ்வாரத்மதகளாலும புத்்தழு்சசி தரும 
நிகழ்வாகி உளளது. புதிய நூலகமள தமிழ பமடைபபுலகின் 
தரமான பதிவுகமள ்வாசகரகளுக்கு ்காண்டு ்வந்து வசரக்கும 
நமது பணி எவ்்வமகயிலும தமடையின்றி ்தாடைரகிறது, 
்தாடைரும. தமிழில ்வாசிபபின் எலமலகமள வமலும 
விரி்வாக்கிடை பளளிவதாறும, கலலூரிவதாறும நமது 'புத்தகம 
வபசுது' இதழ ்சன்றமடைய வ்வண்டிய வதம்வ உளளது. 
்பாது்வாக புத்தக ்வாசிபபின் உலகளாவிய நடைபபுகள, சிறபபு 
க்வனம ் பறும பமடைபபுகள தமிழ சூழலில அறிமுகம ஆ்வது, 
இந்த கணினி - இமணய யுகத்திலும ச்வாலான  ஒன்றாகவ்வ 
உளளது. தமிழ சூழலில உலக புத்தக தினத்மத ்வாசகர 
எழுத்தாளர சந்திபபாக்கி சர்வவதச க்வனம ் பற ம்வத்த முதல 
அடிமய புத்தகம வபசுது எடுத்து ம்வத்தது. புத்தக பரஸ்பர 
பகிரவு, புத்தக மாரத்தான் என பல நிகழவுகமள - புத்தகத் 
திருவிழாவுடைன் வசரத்து நடைத்தி ஒவ்்்வாரு ஆண்டும நாம 
தமிழ ்வாசிபபு உலகிற்கு புத்்தழு்சசி ஊடடி ்வருகிவறாம. 
உலக புத்தக தினம என்பது ஆஙகில இலக்கிய சிற்பி 
வ்ஷக்ஸ்பியர பிறந்த ஏபரல 23 அன்று ஆண்டுவதாறும எழுத்து 
- உரிமம (உரிமம) தினமாகவும. ்வாசிபபு மற்றும பதிபபுத்துமற 
தினமாகவும  1995 முதல அனுசரிக்கபபடடு ்வருகிறது. 

யு்னஸ்வகா அமமபபு அறிமுகம ்சயத இந்த சர்வவதச 
தினத்மத 100க்கும வமற்படடை நாடுகள ்வாசிபமப மக்களிமடைவய 
பர்வலாக்க பயன்படுத்துகின்றன. ஸ்்பயின், சுவீடைன் ஆகிய 
நாடுகளில உலக புத்தக தினத்தில ்பாது விடுமுமற 
விடைபபடுகிறது .  இஙகிலாந்திலும அயரலாந்திலும  
நூலக எழு்சசி தினமாகவும, அ்மரிக்காவில (குறிபபாக 
வமரிலாந்து, ஃபுவளாரிடைா மாகாணஙகள) வீதித் திருவிழா 
என்று பிரதான வீதிகளின் இருபுறம புத்தக கமடைகமள பரபபி 
மலிவு விமல, சலுமக விற்பமன, கமதயாடைல, புத்தக அறிமுகம 
என பல நிகழ்சசிகமள நடைத்துகிறாரகள. கனடைா முதல கியூபா 
்வமர பல நாடுகளில உலக புத்தக தினத்திலதான் வதசிய புத்தக 
விருதுகள அறிவிக்கபபடுகின்றன. துனிசியா எனும குடடி 
வதசத்தில கூடை வீதி - ்வாசிபபு என்று மாண்வரகள ்தாடைர 
்வாசிபபு நடைத்துகிறாரகள. ்பரலினில ்வாக் ஆஃப ஐடியாஸ் 
என்று ஒரு புத்தக அடுக்கு சிமல உளளது. அதன் கீவழ 
பலலாயிரம வபர கூடை ்வாசிபபு நிகழவு நடைத்துகிறாரகள. 
வபாலந்தில ஐந்து நிமிடை ்வாசிபபு என்று ஒரு நிகழவு 
இந்தநாளில அரஙவகறுகிறது. புத்தகத்திலிருந்து புத்தக 
பராமரிபபு ்பாருடகள, ்வாசிக்கும ்வா்னாலி, 100 புத்தகம 
அடைஙகிய ்மமரிகாரடு விற்பமன என்று பின்லாந்தில 
்ெலசிஙகி சந்மத இந்த நாளில கூடுகிறது. ்மக்சிவகாவில 
உரக்க ்வாசிக்கும தினமாக - சுதந்திர ்வாசிபபு என்று அறிமுகம 
்சயதிருக்கிறாரகள. ‘முதன் முதல’ என்று சிறந்த உலக 
நூலகளின் ‘முதல - பதிபமப’ மீட்டைடுத்து ்்வளியிடும 
நாளாக ரஷயாவில மக்கள - ்வாசிபபு தினமாக உலக புத்தக 
தினம ஏபரலின் சிறபபு என  ஏற்றம ்பறுகிறது. உலக புத்தக 
தினத்தில வப்ரழு்சசி ்காளவ்வாம. தமிழ நூல ்வாசிபபு வீதி 
வதாறும வீடுவதாறும எடுத்து்ச ்சலவ்வாம. - ஆசிரியர் குழு
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வாசிப்பின் வாசல்
 திறப்்பவர்கள்

வ்ர. சிவொ

ஆசிரியர் முத்துகுமாரியுடன் உரையாடல்

அறிவியல், கெணிதம க்பான்ற ்ல்கைறு 
ஆழமபான ் சய்திகெரளயும ைசித்து உயிரபக்பாடு 
ைபாசிககெ ரைககும புத்தகெஙகெள் உணடு. 
்பாடபபுத்தகெஙகெள் ஏன் இவ்ைபாறு உயிருள்ள 
்மபாழிகயபாடு இல்ரல? என்று ெபான் 
நிரனப்துணடு. கெனமபான புத்தகெஙகெளும 
இறந்த, தடரடயபான ் மபாழியும குழந்ரதகெரள 
்யத்தில் அழுத்தி ரைத்திருககின்றன. அரதத் 
தபாணடி ைபாசிபபின் ைபாசல்கெரளத் திறககும 
ஆசிரியரகெகள ைருஙகெபாலத் தரலமுரறககு 
ைபாழவின் ைபாசரலயும திறககிறபாரகெள். 
அப்டியபான ஆசிரியரகெளுள் விருதுெகெர 
மபாைடடம விடத்த குளம அைசுப்ள்ளி 
ஆசிரிரய முத்துககுமபாரியும ஒருைர. சமீ்த்தில் 
்ைைலபாகெப க்சப்டும ‘மரலபபூ’ ெபாைலின் 
ரமயககெருத்த பான ்ரனமைம குறித்த 
்சயல்்பாடரட முன்்னடுத்த ஆசிரிரய 
இைரதபான். குழந்ரதகெளிடம ைபாசிபபு 
ஆரைத்ரத ஏற்்டுத்துைதற்கெபாகெ அைர 
முன்்னடுககும ்சயல்்பாடுகெள் குறித்து 
உரையபாடிகனபாம.

குழந்்ை்களி்டம் வைாசிக்கும் 
ஆ ர வை த ் ை  எ வ வை ா று 
ஏற்்படுததுகிறீர்கள்? 

்பாடம ெடத்துமக்பாது ெபான் 
ைபாசித்த புத்தகெஙகெரளப ்ற்றிக 
கூறுகைன் .  உ த பா ைணம பா கெ 
பு வி யி ய ல்  ் பா ட த் தி ல் 
் த பாழி ற் ச பா ரல கெள்  ் ற் றி 
ைருமக்பாது  ‘முகிலினி’ 
ெபாைலில் உள்ள ்சய்திகெரளக 
கூறுகைன். அரணகெள் எவ்ைபாறு 
கெடடுறபாஙகெ? ்ைபானிசபாகெர 
ஆரண எவ்ைபாறு கெடடப்டடது? 

ககெபாரை எப்டி ்தபாழில் ெகெைமபா மபாறியது? 
ஆகியரை ்ற்றிக கூறுகைன். 

்பாடம ெடத்துமக்பாது அது சபாரந்து ெபான் 
ைபாசித்த புத்தகெஙகெரளப ்ற்றிக கூறுைரத 
குழந்ரதகெள் கெைனிககிறபாஙகெ. சில குழந்ரதகெள் 
ஆரைமபா ைந்து அந்தபபுத்தகெம கிரடககுமபா? 
என்று ககெட்பாஙகெ. அபக்பாது ைபாசிககெக 
்கெபாடுபக்ன். 

இ ப ் டி  ஆ ர ை ம பா  க கெ ட கெ ற ைங கெ 
்கெபாஞசபக்ருதபான். மற்றைஙகெளுககும 
ைபாசிபபில் ஆரைத்ரத ைைரைககெ ைகுப்ரற 
நூலகெம உதவியபா இருககு. புக ்பார சில்ைன், 
ைபானம க்பான்ற ் திப்கெஙகெள் ் ைளியிடடுள்ள 
குழந்ரதகெள் நூல்கெரள அறிமுகெம ்சய்கைன். 
ஒரு ைபாைத்தில் யபார அதிகெப புத்தஙகெள் 
ைபாசிககிறபாஙகெ? க்பான்ற க்பாடடி, ைபாசித்தரை 
குறித்து ைகுப்ரறயில் க்சுதல் க்பான்ற 
்லைழிகெளில் ைபாசிபபில் ஆரைத்ரத ஏற்்டுத்த 
முயற்சி ்சய்கைன்.

வைாசிப்பு ஏன் முக்கியம்?

்ல்கைறு ் சய்திகெள் குறித்த 
தகெைல் அறிவு கிரடககும. 
அரதவிட ,  ெ பாைல்கெரள 
ைபாசிககுமக்பாது ்லவிதமபான 
கெதபா்பாத்திைஙகெள், அைரகெள் 
சந்திககும பிைச்சிரனகெள், அரத 
எவ்ைபாறு சமபாளிககிறபாரகெள்? 
என்்்தல்லபாம குழந்ரதகெரள 
அறியபாமகலகய அைரகெளுககு 
ை பா ழவியரல  அறிமுகெம 
்சய்யும. அைரகெள் ைபாழவில் 
ச ந் தி க கு ம  ் ல் க ை று 

அருப்புக்்கோடலடை சிறப்புப் பகுதி
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பிைச்சிரனகெளின் க்பாது முடி்ைடுககெ அது 
உதவியபாகெவும இருககும.

ெமது ைபாழவில் அதிகெ குழப்ம இல்லபாமல் 
்தளிந்த நீகைபாரட க்பால எடுத்துச் ்சல்ல 
ைபாசிபபு துரணயபாகெ அரமகிறது.

ெமககு ஒரு பிைச்சிரன ைருமக்பாது, 
‘எனககு மடடுமதபான் இப்டி ைருகிறது’ 
என்று நிரனத்து அதிகெமபாகெ ைருத்தப்டுகைபாம. 
ைபாசிபபு அரத மபாற்ற உதவியபாகெ இருககும. 
ெமரமபக்பாலகை ்லரும ்லவிதமபான 
பிைச்சிரனகெரளச் சந்திககிறபாரகெள். அரத 
எவ்ைபாறு எதிர ் கெபாள்கிறபாரகெள்? என்்்தல்லபாம 
ெமது ைபாழரைப புரிந்து்கெபாள்ள உதவியபாகெ 
அரமயும. ெமககுத் திணிககெப்டட ் ல்கைறு 
விடயஙகெளில் இருந்து  இருந்து புதிய ் பாரரை, 
புதிய ்ைளிச்சம, அறிவியல்பூரைமபான 
சிந்தரன ் ்ற ைபாசிபபு உதவியபாகெ இருககிறது.

நீங்்க எப்வ்பா வைாசிக்்க ஆரம்பிசசீங்்க?

இைணடபாம ைகுபபு ்டிககுமக்பாது என் 
அககெபா சிறுைர மலர க்பான்ற புத்தகெஙகெளில் 
இருககும  ்ட க கெரத கெரள  ை பாசி ச் சு 
்சபால்லுைபாஙகெ. அதன் பிறகு ெபான் ைபாசிககெத் 
்தபாடஙகிகனன். இப்்பாழுது முகெநூல், 
் த் தி ரிர கெ கெளில்  ்ைளிய பாகும  நூல் 
விமரசனஙகெள் மூலம ் ல்கைறு புத்தகெஙகெரளத் 
கதரந்்தடுத்து ைபாசிககிகறன்.

்பள்ளி இல்லாை இக்்காலததில் குழந்்ை்களில் 
வைாசிப்பிற்்கா்க என்ன செய்கிறீர்கள்?

மு ட க கெ க  கெ பா ல த் தி ல்  ் ் ரி து ம 
்பாதிககெப்டடைரகெள் குழந்ரதகெள்தபான். 
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அருப்புக்கோட்டை 
புத்தகத திருவிழோ

ஏபைல்: 30 - மம: 4
்பாைதி ெடைபாஜன் அைஙகெம

்ரழய ்ஸ் நிரலயம அருகில்

ஓவ்்ைபாரு கிைபாமத்திலும ஆரைமுள்ள 
ஒருைரின் வீடடில் சிறிய நூலகெத்ரத 
அரமத்கதன் .  எழுத்த பாள ர  விழியன் 
க்பான்றைரகெள் புத்தகெஙகெரள அனுபபி 
உதவினபாரகெள். அதன்மூலம குழந்ரதகெளின் 
ைபாசிபபு ்தபாடரகிறது.

்ல்கைறு சுரமகெளுககுள் அழுந்திககிடககும 
குழந்ரதகெளுககு ைபாசிபபின் மூலம சிறகுகெள் 
தரும ஆசிரியரகெள் ்ள்ளிககு ்ைளிகய 
சமூகெத்திற்குள் நுரழந்து சமூகெ ஆசிரியரகெளபாகெ 
மபாறியிருப்து கெல்வியின் ் ரிணபாம ைளரச்சியின் 
அடுத்த கெடடமபாகெ இருககெலபாம. 	 	 l
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இலக்கணக ்கண்கள்  
்காணாத சித்திரங்கள்

ச.ேொ்சொமி

ைகுப்ரறயில் அரமதியபாகெ உடகெபாரந்து, 
்பாடத்ரதக கெைனித்து, ் ரீடரச எழுதி, ் ைற்றி 
்்ற்று விரட்்ற்றுப க்பான மபாணைரகெள் 
்லர ஞபா்கெ்ைளியில் நிரலககெவில்ரல

ைகுப்ரறககு ்ைளிகய ரகெககெபாரத்தும 
முைண்டடும ்தபாடரந்து ைந்தைரகெள் 
எபக்பாதும நிரனவு எடடும தூைத்தில் 
நி ற் கி ற பா ர கெ ள் .  ை கு ப ்ர றரய  விட 
முககியமபானரை- ைைபாணடபாவும, ரமதபானமும, 
கமரடயும, ரசககிள் ஸ்டபாணடும! மபாணைரகெள் 
மனமவிடடுப க்சிக ரகெவீசி ெடககும 
இட ங கெ ள் !  கெ ல்லூ ரி கெளில்  ம பாணை ர 
க்பாைபாடடஙகெள் ்ல ரமயம ்கெபாணடது 
ரசககிள் ஸ்டபாணடுகெளில்தபான்!

ககெபா்பாரல ெபான் முதன்முதலில் சந்தித்ததும 
ைைபாணடபாவில்தபான். ெண்ரகெள் சூழந்துைை, 
ைைபாணடபாவில் முதல்ைர அரறரயக கெடந்து 
் ச ன் ற பா ர .  ெ பா ன்  மு த ல் ை க ை பா டு 
நின்று்கெபாணடிருந்கதன்.ககெபா்பாலின் ்ரட 
ெகெரந்ததும, முதல்ைர ்சபான்னபார: 
“கசடரட! ்கெபாஞசம கெைனிஙகெ!”

ககெபா்பால் என் ைகுப்ரற 
மபாணைர அல்லர. மற்்றபாரு 
ை கு ப ் ர ற யின்  ம பாணை ர . 
மபாணைரகெளுடன் என் உறவு 
எ ப க ் பா து ம   ை கு ப ்ர ற ச் 
சுைரகெரளத் தபாணடிகய இருந்தது.

மு த ல் ை ர   கெ ை னி க கெ ச் 
் ச பால்லிவிடடபா ர  அல்லைபா ! 
அடிககெடி கெைனித்கதன். கை்றஙககெ? 
ை ை பாணட பாவில் த பா ன் !  சு ற் றி 
எபக்பாதும ெண்ரகெள்! ் யமறியபாத 
முகெஙகெள்! கெலகெலப்பான உைத்த 
க்ச்சு!  கெைனத்ரதச் சட்டன்று 
்ற்றககூடிய ஆற்றல் ககெபா்பாலுககு 

இருந்தது. 

ககெபா்பால் கெல்லூரியில் ்டித்து முப்து 
ஆணடுகெளுககு கமலிருககும. இன்றும சில 
நிகெழவுகெள் ஞபா்கெத்தில் இருககின்றன. 
கெல்லூரிெபாள் விழபாவில்  ‘சின்ன மபாமிகய! உன் 
சின்ன மகெரளகய’ என்ற ்பாடலுககுக 
ககெபா்பாலும ெண்ரகெளும ஓர உற்சபாகெ ெடனம 
ஆடினபாரகெள். மபாணைரகெள் அந்த ஆடடத்ரதக 
்கெபாணடபாடியதும,  ஆசிரியரகெள் சிலர 
முணுமுணுத்ததும கூட ஞபா்கெ த்துககு 
ைருகின்றன.

 விரட்்றும  மூன்ற பா ம  ஆணடு 
்டடைகுபபு மபாணைரகெள், கெல்லூரி இறுதிெபாளில் 
விதம விதமபாகெ அடடகெபாசம ்சய்ைபாரகெள். 
கெற்்ரன ்கெபாடிகெடடிப ்றககும. அன்று 
க கெ பா ் பா ல்  த ர லரமயில்  ஒ ரு  குழு 
புறப்டடிருந்தது. அந்தக குழு ஒவ்்ைபாரு 
ைகுப்ரற முன்னபாலும ைந்து ெடனமபாடி, 
் பாடடுப ் பாடி  விரட்்ற்றது .  சில 
ைகுப்ரறகெரளத்   தவிரத்திருந்தபாரகெள். என் 

ைகுப்ரறககும ைைவில்ரல. 
மறுெபாள் அந்தக குழுவில் இருந்த 
ஒரு  ம பாணைரிடம கெ பா ைணம 
ககெடகடன். ' 'சபார! உஙகெகிடட 
்கெபாஞசம ்யமிருந்தது'' என்றபார 
மபாணைர. ெபாசூககெபான ்தில்! சில 
ஆசிரியரகெள் எபக்பாது சீறுைபாரகெள் 
என்று ்சபால்லமுடியபாது. அதனபால் 
தவிரத்திருககிறபாரகெள்.

சரிதபான்! ெபான் ககெபா்பாரலக 
கெைனித்தது க்பால, ககெபா்பாலும 
எ ன்ரன க  கெ ைனி த் து த் த பா ன் 
ைந்திருந்தபார. ஆனபாலும, கெல்லூரி 
ைளபாகெத்துககுள் எஙகெளிரடகய 
்்ருமக்ச்சு நிகெழவில்ரல.
பின்னபால் ,  தமிழகெம அறிந்த 

புகஸ் ஃ்பார சில்ைன்: 
்க:72 விரல:70

அருப்புக்்கோடலடை சிறப்புப் பகுதி
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ஆளுரமயபாகெ இைர ைடி்ைடுப்பார 
என்ற அரடயபாளத்ரதயும எஙகெள் 
கெணகெள் கெபாணவில்ரல. எஙகெள் 
'இலககெணக கெணகெள்' எரதத்தபான் 
கெணடுபிடித்தன?

ஓரிரு ஆணடுகெளுககுப பிறகு, 
ஆசிரியர அலுைலர பிைச்சிரன 
்தபாடர்பாகெ ஒரு  கெடடுரை ் கெபாடுககெ 
'தைபாசு' ்த்திரிரகெ அலுைலகெம 
க்பாயிருந்கதன். தைபாசு ்த்திரிரகெ 
ஆசிரியரைப ் பாரத்துவிடடுப ் டி இறஙகுரகெயில் 
''சபார! சபார!'' என்ற குைல் ககெடடது.திருமபிப 
்பாரத்கதன்.ககெபா்பால்! ‘அடகட! என்னப்பா 
இஙககெ?’ என்று ககெடகடன். ‘இஙககெ கல 
அவுட ஆரடிஸ்டபாகெ இருககிகறன்’ என்றபார 
ககெபா்பால். அைர ைரைந்து ைடிைரமத்த 
்டஙகெரள எல்லபாம எனககுக கெபாடடினபார. 
பிைமித்துப க்பாகனன். “ நீ ஓர ஓவியன் என்்து 
கெல்லூரியில் ்டித்தக்பாது யபாருககெபாைது 
்தரியுமபா?” என்று ககெடகடன். 'இல்ரல' என்று 
ஓர ஏமபாற்றத்துடன் ககெபா்பால் உதடரடப 
பிதுககினபார. இன்றுைரை அது ஞபா்கெத்தில் 
இருககிறது. பிறகு ்ெடுகெைம க்சிகனபாம. 
ஆசிரியர க்பாைபாடடம, மபாணைர க்பாைபாடடம 
என உரையபாடல் ்்ருகியது. கெல்லூரி 
ைளபாகெத்துககுள் கெடடுப்டடுக கிடந்த 
உரையபாடல்கெள் ்த்திரிரகெ அலுைலகெத்தில் 
கெடடுரடத்து ்ைளிகயறின. 

பின்னர அைர ெககீைன் ககெபா்பால் ஆனபார.
அைசியல் சிந்தரனக கெளத்தில் தனக்கென ஓர 
இடம பிடித்தது ெககீைன். தமிழகெம அறிந்த 
முககியமபான ஆளுரமயபானபார ககெபா்பால். 
இந்தியபா முழுககெ ககெபா்பாலின் துணிச்சல் 
கெைனத்துககு ைந்தது.

்டித்த கெபாலத்தில் ெபாஙகெள்தபான் அைரைக 
கூரந்து கெைனிககெவில்ரல. 

புகெழ ைந்தபிறகும அைர எஙகெரளத் 
்தபாடரந்து கெைனித்து ைந்தபார. ையது ைந்கதபார 
கெல்வித் திடட அலுைலைபாகெ, ெபான் கிைபாமஙகெளில் 
மபாணைகைபாடு அரலந்த ்்பாழுதுகெரளப 
புரகெப்டஙகெகளபாடு ெககீைனில் பிைசுரித்தபார.
அரதப ்டித்துவிடடு, அன்ரறய கெல்வி 
அரமச்சர க்ைபாசிரியர கெ.அன்்ழகென் எஙகெள் 
கெல்லூரி முதல்ைருககுத் தம ரகெப்ட ஒரு 
்பாைபாடடுக கெடிதம எழுதி அனுபபினபார.

என்ரனயும ெககீைனில் எழுதத் 
தூணடினபார ககெபா்பால். தனியபார 
கெல்லூரிகெளில் உள்ள பிைச்சிரனகெள், 
க்பாைபாடடஙகெள் குறித்து '்ஜன்னிமபா' 
என்ற புரன்்யரில் 1990கெளில் 
ெ க கீ ைனில் ்ல  கெடடுரை கெள் 
எழுதிகனன். ஒகை கெைத்தில் என் 
ஆசிரியர ைபாஜு ெடத்திய 'புதிய 
ஆசி ரி யன் '  ் த் தி ரிர கெயிலும 
எழுதிகனன். என் மபாணைர ெடத்திய 

' ெ க கீ ைனிலும '  எழுதிகனன் . என்ன பால் 
மறககெமுடியபாத ைபாய்பபுகெள் அரை.

இைணடபாணடுகெளுககு முன் ககெபா்பால் 
்தபாரலக்சியில் அரழத்தபார. ‘மகெள் திருமணம. 
அைசியம ைந்துவிடுஙகெள்’ என்றபார. ெபானும 
மரனவியும ் சன்கறபாம.கெல்யபாண மணட்த்தில் 
்்ருஙகூடடம.மணமககெரளச் சந்தித்துப ்ரிசு 
ைழஙகெகை ்்ரிய கியூ. கியூவில் நின்று ஒரு 
ைழிய பா கெ  க மரடககுப  க ் பா கன பா ம . 
ம ண ம க கெ ர ள யு ம  க கெ பா ் பா ர ல யு ம 
்பாரத்கதபாம.’எஙகெ சபார! எஙகெ சபார!’ என்று 
கமரடயில் இருந்த ஒவ்்ைபாருைருககும 
என்ரன அறிமுகெம ் சய்தபார ககெபா்பால். ஆசிரியர 
மனம நிைம் கை்றன்ன கைணடும?

திருமணத்துககு ைந்த பிை்லஙகெள் ககெபா்பாலின் 
அைசியல், அைருரடய ரதரியம, ்த்திரிரகெ 
நி ர ை பா கெ ம . . .  எ ன ப  
்ல சிறபபுகெரளயும க்சினபாரகெள். எனகககெபா, 
ககெபா்பாலுககுள்ளிருந்து ெபாஙகெள் ் பாரககெத் தைறிய 
கெரலஞனின் ஞபா்கெமதபான் எபக்பாதும!   
   l

(அன்்்ன்்து ஒரு தந்திைம அல்ல 
நூலிலிருந்து)	

த்தோடைரும் 
புத்தகத திருவிழோககள்

சென்ரனை (சிட்டிசென்டர்): மம:7 - 15
ஓசூர்: ஜூரை: 9 - 18

ம�ாரை : ஜூரை: 17 - 25
தர்மபுரி: ஜூரை: 30 ஆ�: 8

�ரூர்: ஜூரை 
ஈமைாடு: ஆ�ஸ்ட்

திண்டுக�ல்: செப: 2 - 12
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என் அலமாரியிலிருந்து…1
ஆயிஷொ இ்ரொ. ந்்ரொசன்        

நீங�ள் ைாசிக� சதாடஙகி விட்டால் ம�ாதும்.  
அரனைத்து விைஙகு�ளும் உரடந்து நீங�ள் சுதந்திை �ாறரறை சுைாசிககிறீர்�ள் என்று அர்த்தம்.  
- ச�டரிக டக்ளஸ்

வலல வொசல வருக | முரனைர. ்பா. சிதம்ை 
ைபாஜன், கெ. சணமுகெம | எஸ்.ஆர.எம. 
்ைளியீடு | ்க.75, | விரல ரூ.150/-

கெணினி  இயல் குறித்து தமிழில்  நூல்கெள் 
மிகெக குரறவு. அந்த ைரகெயில் ஒரு தனியபார 
்ல்கெரலககெழகெ க்ைபாசிரியரகெள் இருைர 
தஙகெளது கெணினி – துரற ் ற்றி தமிழில் ஒரு 
புத்தகெம எழுத கைணடும என நிரனத்தகத 
்்ரிய சபாதரன. அதிகைகெமபாகெ தினம ஒரு 
மபாற்றம முன்கனற்றம கெணடு ைரும 
இந்தத்துரற 21ம நூற்றபாணடு அறிவியல் 
ைளரச்சியின் ஆன்மபாைபாகெ திகெழகிறது. தைவுப 
்குப்பாய்வு ((Data Analytics) கமகெக கெணிரம 
(Cloud conputing), தைவுச் ் சயலபாககெம (Data 
Mining)  என்்றல்லபாம தமிழ்டுத்தி 
ஆச்சரியப்ட ரைத்திருககிறபாரகெள். ஆனபால் 
் ் ன் டி ர ை ர ை - வி ை லி  எ ன் று ம , 
பிளபாக-்சயிரன ்தபாடகைடு என்றும 
தமிழ்டுத்துமக்பாது வியபக்பாடு ெமககு 
சற்று வியரககெவும ்சய்கிறது. ஆனபால் சற்று 
்ழகியபின் கெணினிமயமபாகி விடுவீரகெள்.

இலககணம் இனிது | ெபா. முத்து நிலைன் | 
்பாைதிபுத்தகெபாலயம | ்க.96, | விரல.ரூ.90/-

தமிழ க்சும, எழுதும ெல்லுலகிற்கு 
மிகெவும கதரையபான ்ஙகெளிபபு இந்த நூல். 
தமிழின் புதிய தரலமுரற என்்து 

‘ஆஙகெலீஷ’ அல்லது தமிழ கெலந்த ‘தஙகெலீஷ’ 
ைபாதிகெளபாகி ெபாடகெளபாகிறது. ்த்திரிரகெ 
துரறயில் இன்ரறய ்்ரிய சிககெல் தமிரழ 
சரியபாகெ பிரழ இன்றி எழுதத் ்தரியபாத 
்த்திரிரகெயபாளரகெள். இபபுத்தகெம இதுமபாதிரி 
ெ்ரகெளுககு ஒரு ைைம. சமபிைதபாயம என்்ரத 
தமிழில் குலைழககெம என்று எழுதககூடபாதபா 
என்்து ஒருபுறம இருககெடடும. இந்த நூலில் 
ஒரு இடத்தில் மமமி, டபாடி என்றபால் அமமபா, 
அப்பா என்று அரத்தம என எழுத கைணடி 
ைந்தரத கெணடு ்ெஞசு ்தறியது எனககு. 
ஒரு அழகெபான ்ரடபர் எழுத்துப பிரழ 
்கெபான்று க்பாடும. ெல்ல சுரையபான உணரை 
ருசித்து சபாபபிடுமக்பாது கெல் கெடி்டுைது 
க்பாலத்தபான் அது. கதபாழர முத்து நிலைன் 
கதரந்த க்ச்சபாளர, கெவிஞர, ஓவியர, 
்பாடகெருமகூட. ் ல்துரற வித்தகெைபால் மடடுகம 
இலககெணத்ரத ஒரு துயை ைகுப்பாகெஅன்றி 
சுரையபான பூங்கெபாத்தபாகெ மணம வீச ்சய்ய 
முடியும. அைைது ்மபாழி இலககெணம ெமது 
இரளயதரலமுரறயின் ைபாழவியகலபாடு 
பின்னி பிரணந்து இருககிறது. இன்ரறய 
ைபாடஸ்அப தரலமுரறரய உடகெபாை ரைத்து 
இந்த நூரல ் பாடநூலபாககி தமிழகெம முழுதும 
ெபாம ்யிற்சி ்டடரறகெரள ெடத்தினபால் 
தமிரழ கெபாப்பாற்றலபாம. ்பாமபிற்கு கெபாது 
கிரடயபாது. மகுடி ஊதுைது ஒரு ்யிற்சி 
ெடபபு. ஆனபால்  ெம தமிழில் ‘கெட்சவி’ 
என்கற ் பாமபு இலககியத்தில் அறியப்டுகிறது. 
கெணகண ்சவி என்்து ்்பாருள். இப்டி 
துல்லிய – அதிசய தமிழ ைைலபாற்று ் திவுகெள் 
நூற்றுககும கமல் இந்த நூலில் உள்ளன.

கணணில வதரியும் க்வுள் | ரஹககூ… கெவிரதகெள் 
|தமுஎகெச அறம கிரள| ்க.80, | விரல 
ரூ.70/-



14 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஏப்ரல் 2021

அறம கிரளயின் இலககிய ்ஙகெளிபபு 
ெமரம மகிழச்சி கெளிபபில் ஆழத்தும ஒன்று. 
இந்த புத்தகெம ஒரு ்ல மிகெ அசலபான 
ரஹககூ கெவிரதகெரள உள்ளடககியது. புதிய 
கெவிஞரகெள், புதிய சிந்தரன, புதிய முயற்சி 
என்று ் பாரககுமக்பாது ெமபிகரகெ பிறககிறது. 
67 ்ரடப்பாளிகெளின் முதன் முதல் ரஹககூ 
்தபாகுபபு. நிலம், நீர், ஆகாயம் / சுத்தம் 
செய்யும் செருப்பு / கர�ானா / என்பது எனன 
ஒரு ெச். வித்தக்கிறான வித்த செலதல / 
்பசித்த வயிர�ாடு / விவொயி என்பது ெம் 
ரவளாண் ெட்டததின சுருக்கம். ஓடி 
விதளயாடு ்பாப்்பா / ்பா்டல ஒலிக்கிறது / 
ஆனதலன வகுப்பில என்று இன்ரறய 
யதபாரத்தம கெவிரத ஆகிறது. இதுக்பான்ற 
மின்னல்கெளுககு இரடகய காவலத� கடித்த 
/ சகாசுவும் / அடி்படர்ட செத்தது… என 
்கெபாதிபபுகெளும, இறந்த ெ்டங்குகளிலும் / 
ொதி ்பார்க்கினறன / மனி்த பிணங்கள் என 
ச பா ட ர ட கெ ளு ம  உ ண டு .  ர ஹ க கூ 
ைகுப்ரறயின் அஙகெமபாகி ,  ்ள்ளிக 
கெல்லூரிகெளில் ்யன்்பாடடு ்பாடமபாகி 
ஆய்வுத்தபாள் க்பாலபாகுமக்பாது இச் சமூகெம 
புதிய ககெபாணத்தில் ்ரடப்பாககெம ்்றும… 
என்ற சிந்தரன உதிககிறது.

வ�ொம்லேகளின் நக்ரம் | உதயசஙகெர | 
அறிவியல் ்ைளியீடு | ்க.60 விரல.60/-

்்பாமரமகெளின் ெகெைம – குழந்ரதகெளிரடகய 
கெற்்ரனத் திறரன ைளரககும சூப்ர 
சித்திைம. ஏழு மரலரய தபாணடி, எண்து 
கெடரலத் தபாணடி, ்ெருபர்யும, நீரையும, 
கெபாற்ரறயும, மணரலயும, ைபானத்ரதயும 
தபாணடி ஆடிக்கெபாணகட இருககும கெபாடடிற்கு 
ெமரம தன் விலஙகு சகெபாககெகளபாடு அரழத்துச் 
்சல்கிறபான் சிறுைன் தமிழ. எழுத்தபாளர 
உதயசஙகெரின் அற்புதம. ்்பாமரமைபாஜபா 
எனும வில்லன் ெம ெவீன கெபால – சுைணடல் 
மற்றும புவி அழிபபு கெபாரப்கைடகெளின் 
பிம்ம. அரத சிறபார மனதில் திறம்ட இந்த 
குடடிக கெரத விரதககிறது. ‘ெல்லது ்சய்ய 
அஞசககூடபாது… ்கெபாடுரமகெள் கெணடு 
துஞசககூடபாது’ எனும கதசிைபாஜபா, ் றரையின் 
குைல் புரனவு முழுதும ககெடடுக்கெபாணகட 
இருககிறது. முடரடயில் அரடககெப்டட 

கெடல் கதைரதயும மரல கதைரதயும 
மீடகெப்டுைதுக்பால ெமது உலகில் மீடகெப்ட 
நிரறயகை உள்ளது என்்ரத நிரனவூடடும 
அழகு கெரத.

இந்திய சுதந்தி்ரப ம�ொ்ரொட்ததில தமிழக முஸ்லிம்கள் 
| முரனைர. ்ஜ.ைபாஜபா முகெமது | ஜமபால் 
முகெமது கெல்லூரி | ்க.262, | விரல.ரூ.120/-

விடுதரல க்பாைபாடடத்தில் தீவிைமபாகெ 
்ஙககெற்று தன் உயிரையும தியபாகெம ்சய்த 
இசுலபாமியர ் லர. ஆனபால் இசுலபாமியர கதச 
்கதி இல்லபாதைர என இந்துத்துைபா ைபாதிகெள் 
விஷப பிைச்சபாைம ் சய்கின்றனர. இந்த நூரல 
ைபாசித்தக்பாது ்ல ்ககெஙகெரள திருப் 
முடியபாமல் ெபான் கெணணீர கெசிந்கதன். 
ஆணகெரள விடுஙகெள் ,  ச த்தியபாகிைகெ 
க்பாைபாடடத்தில் சிரற ் சன்ற பியபாரி பீவியும 
ஒத்துரழயபாரம இயககெத்தின்க்பாது சிரற 
்சன்ற ைஹமத் பீவியும எந்த ்பாட 
புத்தகெத்திலும இருப்து இல்ரல. திருச்சி, 
கெரூர , திணடுககெல் என எல்லபா ஊர 
இசுலபாமியரும க்பாைபாடி இருககிறபாரகெள்.  
இந்த நூலில் சுயமரியபாரத இயககெத்தில் 
இ சு ல பா மி ய ர  எனு ம  அ த் தி ய பா ய ம 
குறிபபிடத் த க கெது .  இ ந்தி  எதி ர ப பு 
க்பாைபாடடத்தில் இசுலபாமியர ் ஙகும வியககெ 
ரைககிறது.

நன்றி ஓ வென்றி… |சிறுகெரதகெள் |  
எஸ்.சஙகெைெபாைபாயணன் | ்சபால்லஙகெபாடி | 
்க.208, | விரல.ரூ.180/-

ஒரு ெல்ல கெரதயின் முதல் ைரிகய ெமரம 
புதிய சூழலுககு ்ழககிவிடுகிறது என்றபால் 
அந்த ்ஹன்றி கெரதயின் கெரடசி ைரி 
ஒ ட டு ் ம பா த் த  கெ ர த ர ய யு க ம 
புைடடிபக்பாடுகிறது. 80கெளின் எழுத்துச் 
சிற்பியபான எஸ்.சஙகெை ெபாைபாயணனின் 
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்ரடபபுகெள் அன்று தைமபான ்ல இலககிய 
இதழகெளில் ்ைளிைந்தரை. இைைது 
கெரதகெளின் யதபாரத்தம ெமரம சுடும.  
கெரதயில் லபாரி ைந்தபால் ெபாம அதில் சைபாரி 
்சய்து குலுஙகுகைபாம. கைரல நிறுத்தம 
ைரும கெரதயில் ெபாம முழககெமிடடு ைத்தம 
்கெபாதிககெ ் தறுகைபாம. திருடடு கெரதயின்க்பாது 
இருடடும திருடடும ெம அஙகெமபாகிவிடும. 
இந்தத் ்தபாகுபபில் 23 மிகெ கெச்சிதமபான 
கெரதகெள் உள்ளன. பிைமமன் ஞபான ைள்ளல் 
எனும புரன்்யரகெளிலும அைர எழுதுகிறபார. 
90 புத்தகெஙகெள் ைந்திருந்தபாலும சிறுகெரத 
வித்தகெைபாகெகை எனககு பிடித்திருககிறது. 
கெரத்தியபான ்தபாகுபபு. ஸவுந்தரயலகெரி 
கெரதரய  ்டியுஙகெள்  ஒரு  ை பா த்திரி 
தூஙகெமுடியபாது.

கணேணி மசொபியொ | கெவிஞர புவியைசு | ெந்தினி 
்திப்கெம | ்க.170, | விரல.ரூ.150/-

அறிவியல் புரனவுகெரள எழுதுைது 
கெவிஞர புவியைசு எனும ஆளுரமககு 
புதி தல்ல .  ் ் பா ள்ள பா ச் சி  ் பாலியல் 
ைன்்கெபாடுரம அ்ரலகெளுககு நியபாயம 
கசரககெ ஒரு அறிவியல் ெபாைரல எழுதிவிட 
முடியுமபா? நிர்யபாககெளும இன்னும இன்னும 
என்று கெபாமக்கெபாடூைரகெளபால் ைத்தம சிந்தும 
எத்தரனகயபா க்ரும சீற்றம ்கெபாணடு ஒரு 
அரமப்பாகெ திைணடு எழுமக்பாது கெணமணி 
கசபாபியபா ெபாைல் க்பாலத்தபான் ெடககும. 
திறந்த்ைளி ைன்முரற ்ககெம ்ககெமபாகெ 
அைஙககெறி கெவிஞரின் ககெபா்த்ரத விரதககிறது 
கெணமணி எனும ெவீன கெணணகியின் 
எழுச்சிமிகு ் யணம ைபாசிககெ ைபாசிககெ ெமமன 
அழுககுகெரள துரடத்து ைத்தம ்கெபாதிககெ 
ெபாைரல வீசிவிடடு ்தற ரைககிறது. ஒரு 
எழுத்துககு அரதவிட கெபாககெம கைறு 
என்னைபாகெ இருககெமுடியும.

நண�ரகள் �ொரலவயில எஙவகலஸ் | தமிழில் 
ச.சுப்பாைபாவ் | ்பாைதிபுத்தகெபாலயம ்க.80, 
விரல.ரூ.75/-

‘ெண்ரகெள் ்பாரரையில் மபாரகஸ்’ நூரல 
்கெபாடுத்த கதபாழர சுப்பாைபாவ் , இபக்பாது 
எங்கெல்ஸின் 200ைது பிறந்ததின ைருடத்தில் 
‘ெண்ரகெள் ்பாரரையில் எங்கெல்ஸ்’ 
புத்தகெத்ரத தந்திருககிறபார. உலகிகலகய 
ெடபிற்கு சிறந்த இலககெணம கெணடிப்பாகெ 
எங்கெல்ஸ்தபான். அரதவிட மிகெ சிறப்பான 
விஷயம ம பா ர கசியத்ரத  அறிவியல் 
்பாரரையில் ைைலபாற்று ்்பாருள் முதல்ைபாத 
தத்துைமபாககிய அரப்ணிபபு. இந்த நூலில் 
ஆறு மபாமனிதரகெள் எங்கெல்ரஸ நிரனவு 
்கெபாள்கிறபாரகெள். எங்கெல்ரஸ சந்திககெ ைபாைபா 
ைபாைம வீடடிற்கு ைரும இரளஞர ் டடபாளம, 
அைைது ெரகெச்சுரை, உற்சபாகெம, எல்லபாம 
்திைபாகி உள்ளது. எல்லபாைற்ரறயும விட 
மபா ர கஸ் ,  எங்கெல்ஸ் இருைருககும 
இரடயிலபான ெடபு குறித்த ஒரு நூறு 
சம்ைஙகெரள ைபாசிககெ முடிகிறது. பி்ைடரிக 
்லஸ்னர எழுதிய எங்கெல்ஸ் குறித்து ஒரு 
்தபாழிலபாளியின் நிரனைரலகெள் என்கிற 
கெடடுரை  என்ரன  ்ெககுருகெ ரைத்தது. 
குறிப்பாகெ தன் கதபாழன் மபாரகஸ் இந்தச் 
்சய்திரய விைரிககும அந்த கெடிதம.  இந்த 
நூல் ஒரு ஆைணம.

கொ்ரொபூந்தி – சிறொர கலதகள் | விழியன் | புகஸ் 
ஃ்பார சில்ைன் | ்க.181, | விரல.ரூ.170/-

ஒரு ்த்து ையது குழந்ரதககு 18 கெரதகெள் 
்கெபாணட புரதயல் இந்த புத்தகெம. விழியன் 
கெபாடடும சிறபார உலகெம ஒரு கெனவுப பிைகதசம. 
உப்ஙகெழி தீவுக கெரடயில் ்தபாடஙகி, 
கெ பா ல் ெரட  மரு த்துைமரன ,  ்ள்ளி 
ஆணடுவிழபா, எணகெளின் உலகெம, கெபாந்தி 
சமபாதி என்று சுற்றி திரிந்து, ெபாய் குடடிகெளின் 
்ன்விருந்து, ககெபாணஙகெள் சந்ரதககு க்பான 
கெரத என விரிந்து, அந்த கெபாைபாபூந்தி கெரதககு 
ைந்துவிடலபாம. கெபாககெபாவுககு தினமும 
கெபாைபாபூந்திரய ரைககும நிகைதபாரை திரகெககெ 
ரைககும  அந்த ் ள்ளிக கெழிப்ரற, கெபாககெபா 
ெமரமயும சிலிரககெ ரைககிறது. புத்தகெஙகெளின் 
கெரடசி ்ெபாடிகெள் கெரதயும, ஏழடி சுைர 
கெரதயும க்சும ்சய்தி வியககெ ரைககிறது. 
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விழியன் குழந்ரதகெளின் விருப்மபான 
கெரத்சபால்லியபானதில்  வியபபில்ரல. 
கெபாைபாபூந்திரய தன் அழகெபான ஓவியஙகெளபால் 
சுரைகூடடி இருககிறபார பிள்ரள. அத்திைைதர 
விஷயத்ரத, மின்னல்கெள் என சிறபார கெரத 
ஆககிய விதத்ரத வியககிகறன்.

தமிழுககு என்ன வசயதொர வ�ரியொர | கி.வீைமணி | 
திைபாவிடர கெழகெம | ்க.287, | விரல 
ரூ.180/-

கைறு எந்த தமிழறிஞரையும விட 
தமிழுககு அதிகெ ்ஙகெளிபர் ்சலுத்தியைர 
தந்ரத ் ்ரியபார என்்ரத ஆழமபாகெ நிறுவும 
அற்புத ்ரடபபு இந்த நூல். தமிழெபாடு, 
தமிழ்மபாழி, தமிழ ்ண்பாடு, தமிழபாடசி, 
தமிழினம, தமிழ ெபாகெரீகெம என ெபாம இன்று 
்ெஞசுயரத்த அன்று அதற்கு அகனி 
விரதகெரள  தூவியைர தந்ரத ்்ரியபார. 
்குத்தறிைபாளைபாகெ ,  ்ரடப்பாளைபாகெ , 
கெருத்தபாளைபாகெ, சிந்தரனயபாளைபாகெ, தன்ரனயும 
– சமூகெத்ரதயும ைடிைரமத்த கமரத 
்்ரியபார.  தமிழ ்மபாழிககு க்ச்சுககெரல, 
தமிழ இரச, தமிழ எழுத்துககு ்்ரியபாரின் 
்ஙகெளிபபு, இந்தி எதிரபபு, ஆய்வு தமிழும 
்்ரியபாரும, ்திப்பாளர ்்ரியபார என 
விரியும இந்த நூலின் அத்தியபாயஙகெள் 
்த்திரிரகெயபாளர ்்ரியபார தமிழுககு ்சய்த 
அரும ் ணிகெரளயும விைரிககெ தைறவில்ரல. 
குறிப்பாகெ தந்ரத ்்ரியபாரின் ்மபாழிக 
்கெபாள்ரகெ எனும அத்தியபாயத்ரத பிைதி 
எடுத்து ெபாம மககெளிடம எடுத்துச் ்சல்ல 
கைணடும.

என் அன்புககுரிய குழந்லதகலை விடடு விடடு | 
தகெபாஷி ெபாகெபாய் | த: சூ.ம.்ஜயசீலன் | 
்சயின்ட ்பால்ஸ் | ்க.204, | விரல.
ரூ.190/-

ெபாகெபாசபாகி அணுகுணடு ்கெபாடூைத்தில் 
சிககிய மருத்துைர தகெபாஷி ெபாகெபாய். மருத்துை 
ஆைபாய்ச்சியபாளர லுகககெமியபா கெபாய் வித்தகெர. 
்டுத்த ்டுகரகெ ஆகிறபார. மரனவிரய 
இழந்தபார. குழந்ரதகெள் இைணடும பிரழத்தன. 
எபக்பாது கைணடுமபானபாலும இறந்து 
விடுைபார என்கிற நிரல. தன் குழந்ரதகெள் 
ைளை கைணடிய முரற… அைரகெளிடம 
உரையபாடி அைரகெளது எதிரகெபால திடடஙகெள் 

குறித்து க்சும புத்தகெம. ஆனபால் க்பார 
அனபாரத ஆககிய ்ல லடசம குழந்ரதகெள் 
்ற்றிய அைசியரலயும கெல்வி குறித்த அைசை 
கதரைகெரளயும இந்த நூல் மிகெ சிறப்பாகெ 
விமரசனஙகெரளயும முன் ரைககிறது. கெல்வி, 
குழந்ரத ைளரபபு, அதில் அைசின் ் ்பாறுபபு 
என்று எல்லபாைற்ரறயும கிழிககும கெசபபு 
மருந்து  இந்த நூல். கதபாழர சூ.ம.்ஜயசீலன் 
தனது ஜப்பானிய ்யணத்தில் ைபாஙகி 
ெமககெபாகெ ் மபாழி்்யரத்துள்ள  நூல். குழந்ரத 
்ைபாமரிபபு இல்லம, தஙகும விடுதி 
க்பான்றரை எப்டி இருககெ கைணடும என 
உணரத்தும ்ககெஙகெள் கெணடிப்பாகெ 
ைபாசிககெப்ட கைணடியரை.

101மகள்விகளும் 100 �திலகளும் | முரனைர 
தினகெைன் | அறிவியல் ்ைளியீடு | ்க.102, 
| விரல.ரூ.80/-

்கெபாசு !ஓ’ ைரகெ ைத்தம உள்ளைரகெரளதபான் 
அதிகெம கெடிககும. ்றரைகெளிடம விைபாகெைத்து 
்சய்யும ்ழககெம உள்ளது. இயற்ரகெயபாகெ 
விடடபால், கசைல்கெரள விட ககெபாழிகெள் அதிகெ 
ெபாள் ைபாழும. இப்டி ் ல்ல அரிய தகெைல்கெள்  
இந்த நூலில் ்கெபாடடிக கிடககின்றன. 
அரதவிட கெபாலம கெபாலமபாகெ நிலவும ்ல 
்்பாய்கெரள இந்த புத்தகெம உரடககிறது. 
்தில்கெளின் சுைபாைசியஙகெரள விட சில 
ககெள்விகெள் அதிரச்சி மின்னல்கெளபாகெ உள்ளன. 
ர்ல்ஸ்சுககு அந்தப ்்யர ஏன் ைந்தது. 
்சத்த பிறகு என் உடல் என்ன ஆகும 
என்்திலிருந்து ்ைௌைபால்கெளபால் ்கெபாைபானபா 
்ைவுமபா என்்து ைரை ் ல ககெள்விகெள் ெமரம 
சிந்திககெ ரைககின்றன. மபாடடுசபாணம 
கெதிரவீச்ரச தடுககுமபா, மபாடடு மூத்திை 
மபாத்திரை சத்து மபாத்திரையபா என்்றல்லபாம 
ககெள்விகெள். அதற்கெபான ்தில்கெரள டபாகடர 
தினகெைன் ்சபால்லும விதம ஒரு ்லமன் டீ 
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குடிப்து க்பால சுரையபானது. அந்த 101ைது 
ககெள்வி டபாப டககெர.

நீல ே்ரமும் தஙக இறகலககளும் | சரிதபா கஜபா | 
புகஸ் ஃ்பார சில்ைன் ்க.64 விரல ரூ.75/-

கெரத ்சபால்லி சரிதபா கஜபா தீவிை 
உரழப்பாளி. ஈகைபாடடின் ெமபிகரகெ ஒளி. 
அைைது முதல் சிறபார கெரத ்தபாகுபபு இந்த 
புத்தகெம. எடடு கெரதகெள். எடடு ைகெம. எடடு 
ைரகெ  ஆனந்தம .  சிற பா ர  இலககிய 
்ரடப்பாளிகெளில் ்்ணகெள் குரறவு. 
அதிலும ஒரு ஆசிரிரய.

 ஆனபால் சிறபார கெரத எனும கெரத அளவு 
250 ்சபாற்கெள் அல்லது உயரந்த்டசம 500 
்சபாற்கெள் எனும அளவீடரட எல்லபாம சரிதபா 
தூககி எரிகிறபார. கெரதக்பாகும சுைபாைசியத்தில் 
அதன் நீளம குழந்ரதகெளுககு உறுத்தபாது. 
முதலில் ைரும நிலபாவில் ைரடசுடும ் பாடடி 
கெரத முதல் ரைத்தியர தபாத்தபா கெரத எனும 
ைபானவில் கெரத ைரை இயற்ரகெ அறிவியல் 
அறிவியல் ஃக்ணடசி என விதத்திற்கு 
ஒ ன் ற பா கெ  த ன்  கெ ர த கெ ர ள  மி ளி ை 
ரைத்திருககிறபார.

ெமபிகரகெ தரும இதுக்பான்ற புதிய 
்ரடப்பாளிகெரள கதடித்கதடி கெணடுபிடித்து 
்ைளியிடும பு கஸ் ஃ் பா ர  சில் ைன் 
்பாைபாடடப்ட கைணடிய உரழபர் ெல்கி 
உள்ளது.

அப�ொவின் நொறகொலி (கவிலதகள்) | ைளை. 
துரையன் | விருடசம | ்க.156,| விரல.
ரூ.120/-

ைளை. துரையன் 1967 முதகல இயஙகி 
ைரும ்ரடப்பாளி. அைைது சுமபார 150 
கெவிரதகெள் ்கெபாணட ்தபாகுபபு. விருடசம 
்ைளியீடபாகெ ைந்துள்ளது. ்ல கெவிரதகெள் 
மிகெவும எளியரை. ்பாதி ையிறுதபான் நிைமபி 

இருககும / ்ககுைமபாய் தூஙகெக / கெற்றுக 
்கெபாணடது குஞசு என்்ன க்பான்ற அழகெபான 
அமசஙகெள் ்ல கெவிரதகெளில் கெபாணலபாம. 
்்பாதுைபாகெ தனிமனித அனு்ை சபாைலபாகெ 
கெவிரதகெள் ெமரம ெரனககின்றன.
கெடபா்ைடடிக கெபாதுகுத்தும முனீஸ்ைைனும, 
பூச்சிக்கெபால்லி ையரல ்பாரத்து முரறககும 
அய்யனபாரும, ெமககு கெவிரத ் ரடககிறபாரகெள். 
ைபாமருககு ககெபாவில்… எஙகெ ் தருவுகககெ ைைபாத 
சிைனும ்்ருமபாளும… எஙகெளுககு 
்பாைபாரடைபாயனும, ்ச்ரசவிழி அமமனும, 
கெபாத்தைைபாயனும, கெபாளியபாத்தபாவும க்பாதும 
என்கிறபார.  ெல்ல கெனமபான முயற்சி.

உ்ரககப ம�சு | சுதன்ைபா கதஷ்பாணகட |  
த: அ.மஙரகெ | புதிய ககெபாணம | ்க.359, | 
விரல.ரூ.340/-

இது மைணத்தின் கெரத அல்ல. சபதர 
ஹஷமியின் ஒளிமிககெ ைபாழவின் கெரத. 
சுதன்ைபா கதஷ்பாணகட ஒரு ெடிகெர, 
இயககுெர, புதுடில்லியில் ஜனெபாடடிய மபாஞச் 
கு ழு வி ன்  ஒ ரு ங கி ர ண ப ் பா ள ர . 
கெபால்நூற்றபாணடுககும கமலபாகெ இயஙகி ைரும 
தமிழ ெபாடகெ அறிஞர அ.மஙரகெ. இருைரும 
சபதர ஹஷமியின் க்ைபாடட ைபாழரை ெமககு 
மு ன்  நி று த் து ை தி ல்  ் ் ரு ம ் ங கு 
ைகிககின்றனர. உரழககும ைரககெத்தின் 
அைசியரல உைககெபக்சும ெவீன வீதி 
ெபாடகெஙகெளின் உருைபாககெமும க்பாைபாடடமும 
ைபாசிககெ ைபாசிககெ ெபாம ் சதுககெப்டுகிகறபாம. 
மககெள் ்ரடபபு என்்து ்ரடப்பாளி, 
் பா ர ரைய பா ளன் ,   இருைர ை யு க ம 
்ஙககெற்்பாளனபாககி விடுகிறது. அந்த ைரகெ 
ெபாடகெஙகெளின் நுணணிய தகெைல்கெள் ஆனபால் 
்கெ பாடிய  அைசியல் ்கெ பாரலயினபால் 
இரடநிறுத்தப்டட சபதரின் வீதி ெபாடகெ 
எழுச்சிரய மீணடும எழுந்து ்தபாடரந்த 
மபாலபாஸ்ரீனம குழுவினரின் எழுச்சி ‘வீழகைன் 
என்று நிரனத்தபாகயபா’ என ெமரம ஆர்ரிககெ 
ரைககிறது. இன்ரறய ்பாசிச அைசியல் 
சூழலில் உைககெப க்சப்ட கைணடிய 
்ரடபபு இது.

	 	 	 	 	 	 l
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குமுதம இதழில் 1970கெளின் இறுதியில் 
ைபாசித்த சிறுகெரத அது. நிரனவு சரியபாகெ 
இருககுமபானபால், அந்த இதழ நிரறய 
புதுரமகெரள ் ரிகசபாதரன ் சய்து ் கெபாணகட 
இருந்த ைரகெயில், ஓவியைது கெற்்ரனயில் 
விரியும கெபாடசிரய ைரையச் ்சபால்லி, 
எழுத்தபாளர ஒருைருககு அனுபபி அைரகெள் 
எழுதும கெரதரய அடுத்த ைபாைம ் ைளியிடடு 
ைந்தது குமுதம. ஓவியர ைரணம அைரகெளது 
சித்திைத்திற்கு, ஆர.சூடபாமணி அைரகெள் 
எழுதியது தபான் ் ெருபபு எனும அந்தக கெரத 
என்று நிரனவு.  1978ல் ்ைளிைந்திருககிறது. 
அைைது சிறுகெரத ்தபாகுப்்பான்றில் இருந்து 
ெகெ்லடுத்து, அணரமயில் அனுபபிய 
நீதியைசர ககெ சந்துரு அைரகெளுககு ென்றி 
உரித்தபாகிறது. 

திடீர என்று வீடடில் ்ற்றி எரிந்த தீயில் 
எப்டிகயபா க்த்தி உயிர தபபிக கிரடத்த 
நிமமதியில் இருககிறபார வீடடின் ்்ரியைர, 
ஆனபால், அந்தக குழந்ரதரய, எரியும 
வீடடுககுள்  துணிச் சல பா கெ ப  புகு ந்து 
கெபாப்பாற்றியது யபா்ைனில், வீடடு ைைபாந்தபா 
தபாணடி உள்கள ைை அனுமதிககெப்டபாதிருந்த 
ஒருைர என்்து தபான் கெரத. வீடரடச் சுடும 
்ெருபர் அரணத்துவிட முடிந்தது, அது 
்்ரிய விஷயமில்ரல. மனிதரகெள் மனத்தில் 
்்ருந்தீயபாகெ எரிந்து்கெபாணடிருககும சபாதீயத் 
தீரய எப்டி அரணப்து? தனது  அன்பு 
மகெனின் உயிர ெண்ன், தபாழத்தப்டட 
ைகுபர்ச் சபாரந்தைனபாகெ இருப்து அந்தப 
்்ரியைைது நிமமதிரய ஓயபாது குரலத்துக 
்கெபாணடிருந்தது. ெகெரபபுறம என்றபாகல இது 
தபான் பிைச்சரன, ஒரு கெமத்கதபாடு ைபாழ 
முடிைதில்ரல, கிைபாமத்திற்ககெ க்பாய்விட 
கைணடியதுதபான் என்று அலுத்துக்கெபாள்்ைரும 
கூட. வீடடில் தபாஙகெள் யபாரும இல்லபாத 
கெைத்தில், மகெகனபாடுதபான் குழந்ரதயும 

்ைளிகய க்பாயிருந்தபாள் என்று ெமபிய ஒரு 
கெணத்தில், யபாகைபா ்சபால்ல ஓடிபக்பாய்ப 
்பா ரகரகெயில் எரிந்து்கெபாணடிருககும 
வீடடினுள்ளிருந்து ககெடகிறது குழந்ரத 
கெதறியழும சத்தம. தற்்சயலபாகெ அஙககெ ைரும 
மகெனுரடய உயிர ெண்ன் சடபா்ைன்று 
உள்கள புகுந்து, குழந்ரதகயபாடு ்த்திைமபாகெ 
்ைளிகயறியும ைந்து விடுகிறபான். அதற்கு 
அடுத்த கெடடத்தில், இபக்பாது நிமமதி கைறு 
விதமபாகெ அரலககெழிபபிற்கு உள்ளபாகி 
இருககிறது. ்்ரியைர சிந்தரனயில் ஆழந்து 
விடுகிறபார.அரத்யபாடடித் தபான் கெரதயின் 
க்பாககும.

அந்த மபாதம இலககிய சிந்தரன 
கூடடத்திற்குச் ்சல்ரகெயில், ைழககெமக்பால் 
அதற்கு முந்ரதய மபாதத்தில் ்ல்கைறு 
இதழகெளில் ் ைளியபாகி இருந்த சிறுகெரதகெரள 
அலசி ஆை பாய்ந்து அைற்றினுள் ஒரு 
சிறுகெரதரயத் கதரவு ்சய்து ைந்திருககும 
இலககிய ஆரைலர க்சிக்கெபாணடிருககிறபார. 
்ெருபபு கெரதரயப ் ற்றி அைர விைரிககிறபார. 
அைர ்்யர என்ன, இன்னபார என்்து 
எதுவும நிரனவில் இல்ரல. ஆனபால், அைைது 
கு ை ல்  இ ன் னு ம  உ ள் ள த் தி ல் 
ஒலித்துக்கெபாணடிருககிறது. ஆர சூடபாமணி 
சிறுகெரத ஆககெத்தின் நுட்ஙகெரள, அதன் 
எழுத்து ெரடரய, ்மபாழிைளத்ரத, 
தீணடபாரமககு எதிைபான சமூகெ உணரரை 
விைரித்துக ்கெபாணடிருகரகெயில், குறிபபிடட 
இடம அப்டிகய ஒளிப்டமபாகெ மனத்தில் 
நிரலத்துவிடடது.

கெரதயில் அந்தப ் ்ரியைர பின்கனபாககிப 
்பாரத்துத், தபான் ெடந்து்கெபாணட விதஙகெள் 
குறித்த சுய விமரசனத்கதபாடு இருககிறபார. 
ஏகதனும தககெ விதத்தில் தனது மன 
மபாற்றத்ரதத் தனது மகெனது ெண்னுககு 
உணரத்த விருமபும இடம அது. 'இைவில் 

்கதை்களின் மீட்சியில்
எஸ். வி. மவணுமகொ�ொலன் 

வோசிப்பு ரசலை வோழகல்க 5
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யபாருமறியபாமல் ைகெசியமபாகெ மடலவிழும 
பூரைப க்பால், இந்த மபாற்றம நிகெழைதில் 
அைருககு விருப்ம இல்ரல. எல்கலபாரும 
அறியும ைணணம ஓர ஓவியச் ்சயலபால் 
உணரத்த கைணடபாமபா '  என்று அைர 
துடிப்ரத, அன்ரறய உரையபாளர ெபா 
தழுதழுககெ எடுத்துச் ்சபான்னது மறககெ 
முடியபாதது.

மறுெபாள், அைரன வீடடுககுள் அரழத்துத் 
தமகமபாடு அமரந்து உணணச் ்சபால்லி 
அரழககிறபார. அைன் சமமதிப்தில்ரல. 
எனககு விருப்ம இல்ரலகய என்று 
்சன்றுவிடுகிறபான், அன்ரறய கெபாரல 
்சய்தித்தபாளில் பீகெபாரில் ஆதிககெத்ரத எதிரத்துப 
க்சியதற்கெபாகெ,தபாழத்தப்டடைரை மைத்தில் 
கெடடி ரைத்து எரித்த ்சய்தி ஒன்று 
ைந்திருககும என முடிகிறது கெரத. 

்தபாணணூறுகெளில், தமிழெபாடு சுற்றுலபாத் 
துரற க்ருந்தில் ஏழு ெபாடகெள் - கெரெபாடகெ 
மபாநில சிறபபுச் சுற்றுப்யண ஏற்்பாடடில் 
குடும் த் க த பாடு  க ் பாயிரு கரகெயில் , 
கிடடத்தடட இப்டியபான நிகெழவு ஒன்று 
ெடந்தது. ்ல்கைறு ்யணிகெளில் ைஙகி 
ஊழியர குடும்ம ஒன்றும ைந்திருந்தனர. 
அைைது நிறம, க்ச்சு ரைத்து, ைணடியில் 
்யணம ்சய்த ஒரு சிலர அத்தரன 
்ெருககெமபாகெ அைரகெளிடம ்ழகெவில்ரல. 
இைணடபாம ெபாள் மபாரல கெைத்தில் மரழ 
்்ய்து ஓய்ந்திருந்த சமயம, மரலப்பாரத 
ஒன்றில் ைணடிச் சககெைம ்ள்ளத்தில் இறஙகி 
சிககிக ் கெபாணடு ெகெை மறுத்தது. என்்னன்னகைபா 
முயற்சி எடுத்தும ெகெைவில்ரல. 

அந்தக கெறுத்த கமனி உரழப்பாளி, 
தடதட்ைன்று மரலப்பாரதயின் குறுகககெ 
்ைளிச்சம ் தரிந்த இடத்திற்கு இறஙகிகயபாடிப 
க்பாய் ் மபாழி ் தரியபாவிடடபாலும ரசரகெகெள் 
்சய்து மண்ைடடி ஒன்று ைபாஙகிைந்து, 
்ள்ளத்தில் மணரணச் சமன் ்சய்து நிைபபி, 
கெல்்லபான்று அணடக ்கெபாடுத்து, ்த்து 
நிமிடங கெளு ககுள்  ைணடிரய  ெ கெ ை 
ரைத்துவிடடபார. இைவு கெைத்தில், அதல 
்பாதபாள இடத்தருககெ எல்கலபாரும சிககிக 
்கெபாணடிருந்த கெைத்தில் அைைது ்சயல் 
அ்பாைமபான ஒன்று.  அைரை அத்தரன 

மதியபாதிருந்த சிலர அபக்பாது அைருககு 
ைணககெம ரைத்தது, அைைது உரழபபின் 
கெமபீைம. அந்த உணரம நிகெழரை்யபாடடி 
'சககெைஙகெளின் மீடசியில்' என்று பின்னர 
எழுதிய சிறுகெரத, நிச்சயம ஆர சூடபாமணி 
அைரகெளது ்ெருபபு சிறுகெரதயின் தபாககெம 
தபான். 

1975ககுப பிந்ரதய ைபாசிபபு, அன்ரறய 
அைசியல், சமூகெ நிரலரமகெள் மபாற்றத்தின் 
பிைதி்லிப்பாகெவும இருந்திருககிறது. குமுதம 
இதழ, மபாரலமதி என்ற ்்யரில் மபாத 
ெபாைல் ் ைளியிடத் ் தபாடஙகெவும, சிறுகெரதகெள் 
கெடந்து ்ல எழுத்தபாளரகெளது ்ரடபபுகெள் 
ைபாசிபபு நிகெழந்தது. மபாணைர ்ரடபபுகெள் 
ஊககுவித்த ஆனந்த விகெடன் இதழில் எனது 
முதல் சிறுகெரத, ஷபா கெமிஷன், ் ைளியபானது. 
தஙகி இருந்த மபாமபா வீடடுககுப ்ககெத்தில் 
சீ னி ை பா ச பா  கெ பா பி  ஹ வு ஸ்  எ னு ம 
கெபாபபிக்கெபாடரட ைறுத்து அரைத்துத் தரும 
கெரடயில் ெபாகளடுகெள், ைபாை இதழகெள் ் டிககெ 
ரைத்திருப்பாரகெள், ஆைகலபாடு க்பாய் 
எடுத்துப ் பாரககெவும கெரத ைந்திருககெ ஏற்்டட 
உற்சபாகெம விைரிககெ முடியபாதது. 

கெகை  விகெடன் அலுைலகெத்திற்குச் 
்சன்கறபாம ,  ெ பானும என் அணணன்  
எஸ் வி ைஙகெைபாஜனும. ைைகைற்்ரறயில் 
'யபாரைப ்பாரககெ' என்று ககெடடனர, ஆசிரியர 
குழு என்று ் சபால்லவும, எழுத்தபாளர கஜ எம 
சபாலி அைரகெள் ்ைளிகய ைந்து கசபா்பாவில் 
அமை ரைத்து, கெரதரயப ் பாைபாடடி, கமலும 
எழுத கைணடும என்று ஊககெம அளித்து, 
அறு்து ரூ்பாய்ககு கெபாகசபாரல அஙககெகய 
ைழஙகினபார. 

அணணபா சபாரலயில் க்சிக்கெபாணகட 
ெரட க்பாடகடபாம. சஃர்யர திகயடடருககுச் 
சற்று முன் இருந்த கெரடகெளில் ஒன்றில் 
ைபாழகரகெயின் முதல் லஸ்ஸி (அபக்பாது 
்்ரிய ககெபாபர் அறு்து ர்சபா) அணணன் 
ைபாஙகிக ்கெபாடுத்து, 'ஜமபாய், நிரறய எழுது' 
என்றபார. ஆனபால், எழுதுைரத விடவும 
ைபாசிப்தில் தபான் ஆரைம கூடிக்கெபாணடிருந்தது. 

இலககிய சிந்தரன கூடடஙகெள், ைபாசிபபு 
்த பாடர் பான நிரறய அனு்ைஙகெள் 
ஏற்்டுத்திக ் கெபாணடிருந்தன. அழகிய சிஙகெர, 
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்மௌனி கெரதகெள் ்கெபாடுத்துப '்டி' என்றபார. 
தினமணி கெதிர இதழில் சபாவி இருந்த கெைம. 
சுஜபாதபா கெரதகெள் ைரும. சபாவி அைரகெரள 
ஆசிரியைபாகெக ் கெபாணடு குஙகுமம எனும புதிய 
இதழ ைைத்்தபாடஙகியது. அதன் முதல் 
இதழில், ஒகை ெரகெச்சுரை துணுககு இைணடு 
முரற ்ைவ்கைறு ்ககெஙகெளில். இது க்பால் 
கைறு சில குரறகெளும ் ளிச்்சன்று ் டடது. 
வியப்பாகெ இருந்தது. அந்த ைபாை இறுதியில், 
ைபாயபக்டரட நிகெழச்சி ஒன்றில், ைபாணி 
ரமந்தன் அைரகெரளத் தற்்சயலபாகெ அறிந்து 
அ றி மு கெ ம  ் ச ய் து ் கெ பா ண டு 
க்சிக்கெ பாணடிருகரகெயில் ,  இரதக 
குறிபபிடவும, அைர சிரித்தபார, இ்தல்லபாம 
ைபாசகெரிடம இதழ ் ற்றிய விைபாதம உருைபாககி 
கெைன ஈரபபு ்சய்யும உத்தி என்று 
்்ருரமயபாகெச் ் சபான்னபார. குமுதம இதழில், 
அைசு ்தில்கெள் திடீர என்று ஒரு ைபாைம 
நிறுத்துைபாரகெள், ஏன் ்ைளியிடவில்ரல 
என்று எத்தரன கெடிதஙகெள் ைருகின்றன, 
அதன் முககியத்துைம என்ன என்்ரதக 
கெணடறிைபாரகெள் என்று அைர ்சபான்னபார. 

உள்ள்டிகய அைசு ்தில்கெள் ்குதிககு 
ஏைபாளமபான ைபாசகெரகெள் உணடு. ஆசிரியர எஸ் 
ஏ பி அணணபாமரல, உதவி ஆசிரியரகெள் ைபா 
கி ைஙகெைபாஜன், ஜ ைபா சுந்தகைசன் இைரகெள் 
மூைைது முத்லழுத்துககெள் கசரத்கத அைசு 
்தில்கெள் என உருைபாககெப்டடது, இைரகெள் 
தஙகெளுககுள் பிரித்துக ்கெபாணடு ்தில்கெள் 
எழுதி ைந்தனர என்று ் சபால்லப ் டுைதுணடு. 
தீவிைமபான ககெள்வி ்திலும, இன்்னபாரு 
்ககெம சபாதபாைணமபான ககெள்வியும மிகுந்த 
சுைபாைசியமபான ்திலுமபாகெ ைபாசித்தைற்றில் 
சில நிரனவில் இருககிறது.  இதற்கு 
இரடகய, குமுதம இதழில் ்ைவ்கைறு 
கெவிஞரகெள் எழுதியிருந்த புதுக கெவிரதகெள் 
சிலைற்ரறத் கதரவு ்சய்து சுஜபாதபா 
அறிமுகெப்டுத்தி இருந்தது முககியமபானது. 
கெவிரதகெள் சுைபாைசியமபாகெ ைந்திருந்தன. 
எல்லபா ைரிகெளும நிரனவில்ரல என்றபாலும, 
சில  ் ் பா றி கெள்  இன்னும  நிரனவு 
அடுககுகெளில்! 

'பிறந்த ெபாள் இல்ரல, விழபா இல்ரல, 
சுை்ைபாடடி இல்ரல, சபால்ரை க்பாரத்துகிறபான் 
சலூன்கெபாைன் மபாதம ஒரு முரற' என்்து 
க்பால் ஒன்று  ைரும. இன்்னபான்றில், 

புலைரிடம சிககிக ்கெபாணட கெவிரதயின் 
கெதிரய, "க ஒன்ரறக கெழற்றிப க்பாடடபார, ச் 
எஙககெ என்று ககெடடபார...., கெரடசியில்  
திருபபிப ் பாரத்கதன் கெவிரதரயக கெபாகணபாம 
அஙககெ" என்று முடியும. அதற்கு அடுத்த 
ைபாைம, ைபாசகெர ்குதியில் சிலரிடமிருந்து 
எதிரபபுக கெடிதஙகெள் ைந்திருந்தன. ஒருைர: 
"புதுககெவிரதகெரள அைரகெள் ்பாணியிகலகய 
்சபால்ைதபானபால், யபாப்றியபா அரைகுரறகெள் 
எணணக குமடடலில் எடுத்த ைபாந்தி" என்று 
சபித்திருந்தபார.

சுஜபாதபாவும அடுத்த ைபாைம எழுதி இருந்தபார, 
'அச்சு எந்திைம கெகெனத்ரதக கெனமபாககி, கெரடசி 
கெவிஞர ்்யரையும தின்று விடடிருந்தது' 
என்று!

புதுககெவிரத ்ககெம ெபாடடம திருமபி 
விடடிருந்தது அபக்பாது !  கெரணயபாழி இதழ 
மீதும, குறிப்பாகெ அதில் இடம ்்ற்றிருந்த 
கெவிரதகெள் மற்றும சுரையபாகெ எழுதப்டடு 
ைந்த கெரடசி ்ககெஙகெளுககெபாகெ! 

ஆனபால், என்ரன முற்றிலும புைடடிப 
க்பாடட கெரத ஒன்று, கெரணயபாழியில்தபான் 
பின்னர ைை இருந்தது.

(்தபாடரும ைசரன....)    l
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நேர்காணல்
சிந்துசைளி ஆயைா்ளைா�வும் இந்திய ஆட்சிப 

�ணியா்ளைா�வும் �ைைைா� அறியப�டு�ைர் திரு.ஆர்.
�ாைகிருஷ்ணன். அைர் எழுதிய சிந்துசைளி �ண்�ாட்டின் 
திைாவிட அடித்த்ளம், Journey of a Civilization – Indus to 
Vaigai ஆகிய நூல்�ள் குறித்து அறியாதைர்�ள் குரறைவு. 
ஏபைல் மாதத்திை ைரும் ெர்ைமதெ புத்த� தினைத்ரத 
முன்னிட்டு அைைது தமிழ் ைாசிபபு மறறும் அைர் எழுதிய 
பிறை நூல்�ள் அைறறின் பின்னைணி குறித்து ‘புத்த�ம் ம�சுது’ 
இதழுக�ா� டாகடர்.ெங�ை ெைை்ணன் அைரை மேர்�ா்ணல் 
செயதார். இனி அந்த மேர்�ா்ணல்... 

ைமிழ் ்படிதைால் வவை்ல கி்்டக்்காது - 
எதிர்காலம் ஒளிமயமா்க இருக்்காது என்்பது 
வ்பான்் அசெங்்கள், ைாங்்கள் ைமிழ் ்படிதை 
1970-்களிலும் இருந்ைனவைா? அவைற்்் எப்்படி 
எதிர ச்காணடீர்கள்? 

எஙகெள் குடும்த்தில் மடடுமல்ல, எனது 
்ெருஙகிய உறவுமுரறயிலும கூட ெபான்தபான் 
முதல் ்டடதபாரி. தமிழ இலககியம ்டிககெத் 
தயஙகும இன்ரறய நிலைைத்திலிருந்து 
1970கெளின் கெல்விச் சூழநிரல எந்தைரகெயிலும 
கைறு்டடிருககெவில்ரல. வீடடுக்கெபாரு 
்்பாறியபாளர ைளரககெப்டவில்ரல என்றபாலும 
மருத்துைப ்டிபபுககும, ்்பாறியியல் 
கெல்விககுமதபான் அபக்பாதும மவுசு அதிகெம. 
ைணிகெவியல் ்டிப்ைரகெள் தஙகெரள ைபாயல் 
பி.கெபாம என்ற அரட்மபாழிகயபாடு அரழத்துக 
்கெபாணடிருந்தபாரகெள். தமிழ ்டித்தபால் கைரல 
கிரடககெபாது என்ற அைெமபிகரகெ அபக்பாதும 
இருந்தது. தமிழ ைளரத்த மதுரையில் தபாடி 
ைளரத்துக ் கெபாணடிருந்தைரகெளில் ் பாதிப க்ர 
தமிழ மபாணைரகெள்தபான் என்ற ரெயபாணடி 
கைறு.

புகுமுகெ ைகுபபில் அறிவியல் ்டிபபில் 
அவ்ைளைபாகெ ஈடு்பாடு இல்ரல. தைரளரய 
மல்லபாககெப க்பாடடு அறுப்திலும, அழகிய 
ம ல ர கெளின்  அல்லி  ைடடங கெரள ப 
புல்லிைடடஙகெரள அலசுைதிலும மனம 
ஒன்றவில்ரல . அடுத்தது. இளம அறிவியலபா? 
இளஙகெரலயபா என்று தடுமபாறிகனன். பிடித்தது 
எது, பிடிககெபாதது எது என்்து ்கெபாஞசம 
பிடி்டடது. சுடடுபக்பாடடபாலும ைைபாத 
கெணகரகெத் ்தபாடடுப ்பாரப்தில்ரல என்று 
துணிந்கதன். தமிழ பிடித்திருந்தது. தமிழக 
கெவிரதகெள் பிடித்திருந்தன. அதனபால் தமிழ 
மபாணைனபாய் ஆகனன்.

கைரல எதுவும கிரடககெபாது என்று 
என்ரனச் சுற்றியிருந்தைரகெள் ்பாடடபாய்ப 
்பாடிக ்கெபாணடிருந்தபாரகெள். ஆனபால், ெபான் 
்டித்து முடித்து ஒருெபாள் கூட கைரலயில்லபாமல் 
இருககெககூடபாது என்று எனககுள் ்சபால்லிக 
்கெபாணடிருந்கதன், தமிழ என்ரனத் தபாஙகியது. 
முதுகெரலத்கதரவு முடிவு ைரும முன்னகை 
தினமணியில் கைரல கதடி ைந்தது. ்யிற்சிக 
கெபாலத்தில் மபாத ஊதியம 240 ரூ்பாய்தபான். 
தினம எடடு ரூ்பாய் என்ற கெணககு. ்சபாந்த 

ஊைபான ெத்தத்திலிருந்து ்ஸ்சில் மதுரைககுப 
க்பாய்ைைகை ஐந்து ரூ்பாய் ்சலவு. மீதியில் 
கதநீர குடிககெலபாம. இருந்தபாலும அது 
குரறயபாகெத் கதபான்றவில்ரல. ்த்திரிரகெப 
்ணியில் கமலும கமலும ்டிககெ ைபாய்பபுக 
கிரடத்தது. கெருமபு தின்னக கூலியும 
கிரடத்தது. கெசககுமபா?

இலக்கியக் ்கல்வி ்பயின்றுவிடடு இந்திய 
ஆடசிப் ்பணிக்கு வைந்துவிடடீர்கள். இந்திய 
ஆடசிப்்பணியில் நு்ழந்ை முைல் ைமிழ் 

தமிழ் 
என்னைத் 
தாங்கியது

ஆர.�ொலகிருஷணன் 
ெந்திபபு: ெங�ை ெைை்ணன்
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தமிழ் 
என்னைத் 
தாங்கியது

ஆர.�ொலகிருஷணன் 
ெந்திபபு: ெங�ை ெைை்ணன்

மேர்�ா்ணல்

இலக்கியப் ்பட்டைாரி நீங்்கள்ைான். நீங்்கள் 
்பயின்் இலக்கியக் ்கல்வி இந்திய ஆடசிப் 
்பணியிலும் வைழிந்டததுகி்ைா?

இந்திய ஆடசிப ் ணியில் இன்றும என்ரன 
ைழி ெடத்துைது எனது இலககியக கெல்விதபான். 
2007-ல் உத்தைப பிைகதச கதரதலுககுப 
்் பாறுபக்ற்று ெடத்திகனன் .  அந்த 
மபாநிலத்ரதப ் ்பாறுத்த ைரையில் ஒரு துளியும 
ைன்முரறயின்றி ெடந்த முதல் கதரதல் அது. 

இதற்குமுன் ெலிைரடந்த பிரிவினரை 
ைபாககுச்சபாைடிப ்ககெம க்பாகெவிடபாமல் 
த டு த் து ,  இ ன  ஆ தி க கெ ை பா தி கெ ள் , 
ைன்முரறயபாளரகெள் கெள்ள ைபாககுப க்பாடடு 
ைந்த ஜனெபாயகெப ்டு்கெபாரல நிகெழந்து 
ைந்தது. முதன் முரறயபாகெத் தடுககெப்டடது 
இந்தத் கதரதலில் தபான். உத்தைப பிைகதசத் 
கதரதலில் முதல் முரறயபாகெ அச்சமின்றி 
ைபாககுச்சபாைடிககுச் ்சன்றைரகெள், அபக்பாது, 
இந்தியத் தரலரமத் கதரதல் ஆரணயைபாகெ 

இருந்த திரு என். ககெபா்பாலசபாமிரயப க்பாற்றிப 
புகெழந்து ்கெபாணடபாடினபாரகெள்.

“எல்லபாரும ஓர குலம, எல்லபாரும ஓரினம, 
எல்லபாரும இந்திய மககெள், எல்லபாரும ஓர 
நிரற எல்லபாரும ஓர விரல, எல்லபாரும 
இந்ெபாடடு மன்னர” என்ற மகெபாகெவி ் பாைதியின் 
ஆரசரய, அைசியல் சபாசனம க்பால் 
்சயல்்டுத்த முடிந்தது சிலிரககெரைத்தது. 
ஐ.ஏ.எஸ். கதரவு எழுதியது ்சல்லும என்று 
கதபான்றியது. உத்தைப பிைகதசத் கதரதல் 
முடிந்த அன்று எஙகெள் வீடடிலுள்ள ் பாைதியின் 
கெமபீைமபான ஓவியத்தின் முன் நின்று 
ைணஙகிகனன். கதரதல் முடிந்ததும ஒரு 
்ன்னபாடடு நிறுைனத்திலிருந்து ஒரு ்்ரிய 
்்பாறுபபிற்கு ைபாய்பபு  ைந்தது. ஆடசிப 
்ணியில் கிரடககும ஊதியத்ரதவிட 
்ன்மடஙகு ஊதியம தருைதபாய்க கூறினபாரகெள். 
விருப்மில்ரல என்று விரடயளித்கதன்.

ெபான் ்தபாடஙகிய இடத்திலிருந்து மீணடும 
்தபாடஙகுை்தனில் மீணடும தமிழதபான் 
்டிபக்ன். மீணடும ஐ.ஏ.எஸ். கதரவுதபான் 
எழுதுகைன். உணரமயில், இலககியக 
கெல்விரயப க்பாலகை இந்திய ஆடசிப 
்ணியும எனககுப பிடித்திருககிறது.

இன்்னபாரு கெருத்ரதயும ெபான் இஙககெ 
்திவு ் சய்ய கைணடும. ஓர இந்திய ஆடசிப 
்ணி அலுைலர ்ணியில் இருககுமக்பாது 
்ல்கைறு ்டிபபுகெரளப ்டிககெ ைபாய்பபு 
உள்ளது. இருந்தபாலும, ெபான் ஒரு தமிழ 
ம பா ண ை ர  எ ன் ற  அ ர ட ய பா ள த் ர த 
இழந்துவிடககூடபாது என்்தற்கெபாகெ அத்தரகெய 
ைபாய்பபுகெரள ெபான் திடடமிடகட தவிரத்து 
ைந்துள்களன்.

ைாங்்கள் எழுதியுள்ை 'இரண்டாம் சுற்று' 
புதை்கத்ைத ைங்்கைது  'சி்குக்குள் வைானம் ' 
நூலின் இரண்டாம் ்பா்கம் என்று ்கருைலாமா? 
அல்லது அதிலிருந்து ம ாறு்பட்டை ா ? 
மாறு்பட்டது எனில் எவவைாறு என்்ப்ையும்  
விைக்்கமுடியுமா? 

எனது ‘சிறகுககுள் ைபானம’ ஈரபபுவிரச 
மீறி கம்லழுமபிப ்றப்து ்ற்றியது 
என்றபால் ‘இைணடபாம சுற்று’விழுந்தபின் 
மீணடும எழுந்து ெடப்து ் ற்றியது. “அைைைர 
ைபானம; அைைைர சிறகு” என்று சிறகுககுள் 
ை பா ன த் தி ல்  எ ழு தி யி ரு ந் க த ன் . 
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அரதபக்பாலத்தபான் இைணடபாம சுற்று. 
இலககெணம எதுவும இல்ரல இைணடபாம 
சுற்றுககு. அைைைர சுற்று; அைைைர கெணககு. 
அைைைைது ்யணத்தில் ஏகதபா ஒரு புள்ளியில் 
“இது எனது இைணடபாம சுற்று” என்ற 
உள்ளுணரவு கமகலபாஙகெக கூடும. அது 
கமகலபாஙகெபாமலும க்பாகெலபாம. யபாருககுத் 
்தரிகிறது அடுத்த திருப்ம? எத்தரன 
க்ைபால் முடிகிறது உடகெபாரந்து உயில் எழுத?

்யணம ்சய்த ்பாரதகெளில் மீணடும 
்யணிககுமக்பாது கெடந்த கெபால நிகெழவுகெளுககும 
நிகெழகெபால நிகெழவுகெளுககும இரடயிலபான மிகெ 
கெரத்தியபான, கெவித்துைமபான ்தபாடரச்சி 
சிலகெைஙகெளில் கெணகூடபாகிறது. அரத 
உண ர ந் து  உள்ை பா ஙகும க ் பா து  அது 
எகதச்ரசயபானதபா? அல்லது ெமககு விளஙகெபாத 
ஒரு ‘மபாயககெைத்தின்’ முன்கனற்்பாடபா! என்ற 
ஓர இனிரமயபான குழப்ம குரடந்து 
எ டு க கு ம .  ் கெ பா ஞ ச ம  கெ ை ன ம பா கெ 
இல்ரல்யன்றபால் அது ெமரமச் சில அதீத 
உணரவுகெளின், ்தளிைற்ற ெமபிகரகெகெளின் 
மடியில் கிடத்தி மயஙகெரைத்துவிடும. அதற்கு 
இடம ்கெபாடுத்துவிடடபால், ரகெ விைல்கெளின் 
மீதிருககும ெமபிகரகெரய விட ரகெ கைரகெகெள் 
மீது ெமபிகரகெ கூடிவிடும.

32 ஆணடுகெளுககு முன்னபால் 1986 இல் 
மணிககெணககெபாகெ மரலகெரளக கெடந்து ெடந்து 
்சன்ற ‘கெரடசி ரமலுககு’ 2017 இல் சபாரல 
க்பாடடு கெபாரில் ்சல்கிகறன்; எனககுப 
புற்றுகெபாய் சிகிச்ரச அளித்த முமர் டபாகடர 
்்ந்தரகெர ஒடிசபாவில் முப்து மபாைடடஙகெளில் 
்சயல்்டுத்தப்டும இலைச சிகிச்ரசத் 
திடடத்தின் உந்துவிரசயபாகெ இருககிறபார; ெபான் 
்டிப்தற்குப க்பாகெ முடியபாத சிகெபாககெபா 

்ல்கெரலககெழகெத்தில் சிந்து்ைளி ்ற்றி 
உரையபாற்றுகிகறன்; ெபான் ்தபாடபாமல் விடடு 
விலகிச்்சன்ற முரனைர ்டடத்ரதக 
கெரடசியில் எனது  ஆய்வுகெளுககெ பான 
்்ருமிதமபாகெ, மதிபபுறு முரனைர ் டடமபாகெ 
என் ரகெகெளில் ஏந்தி நிற்கிகறன்; இரை 
எல்லபாைற்ரறயும விட, கமலும கமலும 
சபான்று கதடும முரனபபில் ெபான் அறிவிககெபாமல் 
அரடகெபாத்த சிந்து்ைளியின் ‘்கெபாற்ரகெ ைஞசி 
்தபாணடி ைளபாகெத்ரத’ 2010 இல் ககெபாரை 
்சம்மபாழி மபாெபாடடு ஆய்ைைஙகில் ்தற்றம 
கெலந்த ்ைைசத்துடன் ெபான் அறிவிககிகறன் – 
புற்றுகெபாய் சிகிச்ரச முடிந்து ஒரிரு மபாதத்தில் 
ெபான் கெலந்து்கெபாள்ளும முதல் ் ்பாதுநிகெழைபாகெ 
அது அரமகிறது.

இது க்பான்ற தருணஙகெளில் இனமபுரியபாத 
ஓர ‘இைணடபாம சுற்று உணரவு’ என்ரனக 
கெவ்விக்கெபாணடு கெணணீரை ைைைரழககிறது. 
அவ்ைபாறு, இைணடபாம சுற்று உணரவில் ெபான் 
ஆட்டடிருககும ஒவ்்ைபாரு முரறயும, எனது 
கெல்லூரி ெபாடகெளில் ெபான் மீட்டடுத்த அந்த 
“குன்றககுடி அடிகெளபார சுழற்ககெடயத்ரத” ஒரு 
குறியீடபாகெ எனது ‘ெபாரளக குறித்த ஞபா்கெம’ 
க்பால எனது ரகெகெளில் ஏந்திக்கெபாணடு 
நிற்்து க்பால உணரகிகறன்.

இந்த ‘இைணடபாம சுற்று’, ்ள்ளி மபாணை 
மபாணவியரகெரள மனதில் ரைத்து ெபான் 
எழுதிய ‘சிறகுககுள் ைபானம’ நூலிலிருந்து 
்லைரகெகெளில் கைறு்டடது. தற்கெபாலக கெல்வி 
மற்றும சமூகெச் சூழல்கெளின் அழுத்தஙகெள் மிகெ 
வித்தியபாசமபானரை. ெமரமச் சுற்றி நிகெழும 
சில அணரம நிகெழவுகெள் ெமரம கைறு 
ககெபாணத்தில் கயபாசிககெரைககின்றன. ்சபாந்த 
ஊரில் ் டிபபு, ் சபாந்த ஊரில் கைரல, ் சபாந்த 
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ஊரில் ைபாழகரகெ என்்்தல்லபாம மரலகயறி 
்ைகுகெபாலம ஆகிவிடடது. ெமது குழந்ரதகெள் 
தஙகெளின் தன்முரனபபிற்கும அப்பாற்்டட 
புறககெபாைணிகெளின் தபாககெத்ரத எதிர கெபாககெ 
தயபாைபாகெ இருககெகைணடிய கெடடபாயம உள்ளது. 
எனகை, விடபாமுயற்சி, கெடின உரழபபு, கெைம 
தைறபாரம என்்து க்பான்ற ஆளுரம 
ைளரககும ்சபால்லபாடல்கெளுககும அப்பால் 
்சன்று எதபாரத்த உலகின், ெரடமுரற 
ைபாழகரகெயின் சில தத்துைபாரத்தமபான 
உணரமகெரள எனது அனு்ைஙகெளின் ஊடபாகெப 
க்சமுயல்கிகறன்.

ைங்்கள் ்ப்்டப்பு்கள் எல்லாவைற்றிலும் 
ஓவியர டிராடஸ்கி மருது ைங்்கவைாடு 
்்கவ்காரப்்பைன் ர்கசியம் என்ன?

தமிழககெளத்தில் ்தபாடரந்து இயஙகும 
தூரிரகெப க்பாைபாளி அைர. ‘சிறகுககுள் 
ைபானம’, ‘ெபாடடுககுறள்’, ‘்ன்மபாயக கெள்ைன்’ 
க்பான்ற எனது ்ரடபபுகெளுககு அைைது 
ஓவியஙகெள்  ஓ ர  அழகெ பான ,  கூடுதல் 
்ரிமபாணத்ரதக ்கெபாடுத்தன. இைணடபாம 
சுற்றுககும அழகு கசரத்தது அைைது தூரிரகெ 
்மபாழி.

அைைது ககெபாடகடபாவியஙகெரளக ்கெபாஞசம 
கூரந்து கெைனியுஙகெள். அந்தக கெணணபாடியின் 
முன்பு நிற்்து ெபானபாகெகைபா அல்லது உஙகெளில் 
யபாருமபாகெகைபா இருககெலபாம. ஆனபால் அந்தக 
கெணணபாடியில் ் தரியும உருைம எதிகை நிற்கும 
உருைத்தின் ்ைறும பிம்மபாகெ இல்லபாமல் 
கை்றபான்ரறயும கூடுதலபாகெச் ்சய்கிறது. 
சககெை ெபாற்கெபாலியில் இருப்ைர தரலயில் 
�பீனிகஸ்’ ்றரையின் சிறரகெப ்ரிவுடன் 
சூடடுகிறது. கெணணபாடி முன் ் ்ருமிதத்துடன் 
நிற்்ைர ரகெயில் ஒரு பூங்கெபாத்ரதக 
்கெபாடுககிறது. ்பாரதரயப ்பாரப்ைர முன் 
குனிந்து மலரகெரளக கெபாடடுகிறது. அந்த எதிர 
நிற்கும உருைம ெபானுமதபான்; நீஙகெளுமதபான். 
அகதபா, அஙகிருககும அைரகெளும இஙகிருககும 
இைரகெளும தபான். அைரகெளின் முகெம ்தரியத் 
கதரை இல்ரல. முகெைரி கதரைகய இல்ரல. 
அன்பும ்ரிவுமதபான் அந்த முகெமும அதன் 
முகெைரியும. அந்த அன்ர், ்ரிரை, 
அககெரறரய அைவிந்த் கெண மருத்துைமரனயில் 
“டபாகடர .வி” என்று அரழத்தபாரகெள் ; 
அரழககிறபாரகெள். அரழப்பாரகெள். இது ்ற்றி 

இைணடபாம சுற்றில் ெபான் எழுதிய ‘அைவிந்த் 
என்னும அற்புதம’ என்ற கெடடுரையில் 
்திவிடடிருககிகறன். ்டித்துப்பாருஙகெள்.

ைமிழ்நாடு ்பா்டநூல் ்கழ்கம் ்பல்வவைறு அரிய 
நூல்்க்ை மறு்பதிப்பு செய்துள்ைது. அவைாடு 
்கரிெல் ்க்ை்கள், வைாடிவைாெல் வ்பான்் 
இ ல க் கி ய ங் ்க ் ை யு ம்  ்ப ன் ன ா ட டு 
்பதிப்்ப்கங்்கவைாடு இ்ணந்து கூடடு 
சவைளியீ்டா்க ச்காணடுவைந்துள்ைது. இந்ைத 
திட்டததின் ஆவலாெ்னக் குழு உறுப்பினர 
என்் மு்்யில் ைாங்்கள் கூ் விரும்புவைது 
என்ன?

1960 – 1970கெளில் கெல்லூரிகெளில் தமிழ ைழி 
அறிவியல் ்டடப்டிபபுகெளும சமூகெ 
அறிவியல்  ்டிபபு கெளும  ை ை கைற்பு 
்்ற்றக்பாது, அதற்கெபான தமிழ ைழி 
் பா டநூல் கெரள ப  ் பா டநூல்  கெ ழ கெ ம 
ைல்லுெரகெரளயும க்ைபாசிரியரகெரளயும 
்கெபாணடு எழுதியும ்மபாழி்்யரத்தும 
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்ைளியிடடிருந்தது. 1980கெளில் ெபான் ஐ.ஏ.எஸ். 
கதரவுககுத் தமிழ ைழியில் தயபாைபானக்பாது 
அந்த நூல்கெள் ்்ரிதும உதவியபாகெ இருந்தன. 
அபக்பாதிருந்த முதலரமச்சரகெகள அந்த 
நூல்கெளுககு முன்னுரை ,  அணிந்துரை 
எழுதியிருககிறபாரகெள் என்்திலிருந்து அந்த 
நூல்கெளின் முககியத்துைத்ரத நீஙகெள் 
உணைலபாம. ்தபாடரந்து ைந்த ஆணடுகெளில் 
தமிழ ைழி கெற்க்பார குரறந்து ஆஙகில 
ைழியில் கெற்க்பார அதிகெமபானதபால், அந்த 
புத்தகெஙகெளுககெபான கதரை சந்ரதயில் 
குரறந்துவிடடது. சமீ்த்திய ஆணடுகெளில் 
தமிழ்மபாழி மற்றும தமிழைழிக கெல்வி ் ற்றிய 
விழிபபுணரவு ்்ருகி ைரும நிரலயிலும 
ஐ.ஏ.எஸ். கதரரைத் தமிழ ைழியில் எழுதி 
்ைற்றி ்்று்ைரகெள் மீது ஊடகெ ்ைளிச்சம 
்பாய்ைதபாலும தமிழைழி ்பாடநூலுககெபான 
ஆதைவு ்்ருகெத் ்தபாடஙகியுள்ளது. இரத 
உணரந்து தமிழெபாடு ்பாடநூல் மற்றும 
கெல்வியியல் ்ணிகெள் கெழகெம 6 0 0ககும 
கமற்்டட அரிய உயரகெல்வி நூல்கெரள 
மறு்திபபு ்சய்துள்ளது. அந்த நூல்கெள் 
புத் த கெ க  கெணகெ பாடசியில் மிகெ ச்சிற ந் த 
ைைகைற்ர்ப ்்ற்றுள்ளன. சமீ்த்தில் 
்சன்ரனயில் ெடந்த புத்தகெக கெணகெபாடசியில், 
ெபாகன அரத கெைபாகெ கெைனித்கதன். ஒரு தமிழ 
மபாணைன் என்ற முரறயில் எனககு இது 
மிகெவும மகிழச்சி தருைதபாகெ அரமந்தது. 
நீலகெணட சபாஸ்திரி எழுதிய ்தன்னிந்திய 
ைைலபாறு, ககெ.ககெ.பிள்ரள எழுதிய தமிழகெ 
ைைலபாறு மககெளும ்ண்பாடும க்பான்ற 
நூல்கெளுககு மபாணைரகெளிரடகய அதிகெ 
ைைகைற்பு இருப்தபாகெ அறிந்கதன்.

இ து ம டடுமின்றி ,  பி ை ் ல  த மி ழ 
இ ல க கி ய ங கெ ர ள ப  ் ன் ன பா ட டு ப 

்திப்கெஙகெகளபாடு இரணந்து கூடடு 
்ைளியீடபாகெ ்கெபாணடுைைப்டடுள்ள கெரிசல் 
கெரதகெள் (Along with the Sun), ைபாடிைபாசல் 
(Vaadivasal), ்சம்ருத்தி (The Crimson Hi-
biscus) க்பான்ற நூல்கெளும ைபாசகெரகெளிரடகய 
ைைகைற்ர்ப ்்ற்றுள்ளன. இத்தரகெய 
முயற்சிகெளுககு அைசபாஙகெம ் தபாடரந்து ஊககெம 
அளிககெ கைணடும. இவ்ைபாறு நூற்றுககெணககெபான 
த மி ழ  நூ ல் கெ ள்  ஆ ங கி ல த் தி ல் 
அறிமுகெப்டுககெப்டுத்தப்ட கைணடும. 
அபக்பாதுதபான், மரறைபாகெ ெமமிரடகய 
்ழஙகெரதகெள் ்சபால்ைதில் ஓர மகிரம 
இல்ரல திறம பான  புலரம்யனில் , 
்ைளிெபாடடபார அரத ைணககெம ்சய்தல் 
கைணடும என்று ்பாடிய ்பாைதியின் கெனவு 
்மய்ப்டும.

தமிழெபாடு ்பாடநூல் மற்றும கெல்வியியல் 
்ணிகெள் கெழகெம ்சயல்்டுத்தும இந்தத் 
திடடத்தில் ஆரைத்கதபாடு ஈடு்டுத்திக 
்கெபாணடுள்ள உஙகெரளயும, அப்ணசபாமி, 
மினி கிருஷணன் ஆகிகயபாரையும ெபான் 
்பாைபாடடுகிகறன்.

திருக்கு்்ை உல்கப் ச்பாதும்் என்று 
அ்ழப்்ப்ை வி்ட 'உல்கப் ச்பாதுமு்்' 
என்று அ்ழப்்பவை ச்பாருதைம் என்் 
்கருத்ைத சைா்டரந்து முன்்வைதது வைருகிறீர்கள். 
அைன் அடிப்்ப்்ட என்ன?

திருைள்ளுைர ஓர உலகெ மனிதர, திருககுறள் 
ஓர உலகெ இலககியம அரடயபாளஙகெளுககு 
அப்பாற்்டட அற்புதம, ‘இந்திய மற்றும 
உலகெ இலககியத் தைைரிரசயில் தரலசிறந்த 
நூல் திருககுறள்’ என்று ைஷய ெபாடடு தத்துை 
அறிஞர அ்லகசபாணடர பியபாடடிககெபாரஸ்கி 
தந்த மதிபபீடு மிரகெயற்ற ்மய்.
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தமிழகூறும ெல்லுலகின் இலககிய மற்றும 
சமூகெ ைைலபாற்றில் இதுைரை கதபான்றியுள்ள 
ஆளுரமகெளில் ஆகெச்சிறந்த  ஆளுரம 
திருைள்ளுைர. திருககுறள் மனித ஆற்றரலக 
்கெபாணடபாடும மபா்்ரும ்ரடபபு உழவுத் 
்தபாழிரல உச்சியில் ரைத்த உன்னதம: 
இல்லறம க்பாற்றிய ைபாழவியல், நீதின்றி ைந்த 
்்பாருளின் திறம ்தரிந்த ்தளிவின் 
ைரிைடிைம திருககுறள், ஒரு தனிமனிதனின் 
குைல் அல்ல; ஓர உயர ்ண்பாடடின் 
ஒடடு்மபாத்த ்தளிவின் திைள்.

ச மூ கெ  இ ல க கி ய  ஆ ளு ர ம கெ ளி ன் 
மீடடுருைபாககெத்தில் கெடடரமத்தல் க்பாலகை 
மு க கி ய ம பா ன து .  கெ ட டுர ட த் த லு ம , 
திருககுறளுககும அப்டிப்டட ஒரு 
மீள்ைபாசிபபு கதரைப்டுகிறது. உணரமயில் 
திரு ககு றரள  ‘ ் ் பா துமரற ’  என்று 
அரழப்ரதவிடவும ‘்்பாதுமுரற’ எனகல 
்்பாருத்தம. ஏ்னனில், எல்கலபாருககும 
்்பாதுைபாகெ இருககும எதுவும ‘மரற’யபாகெ 
இருககெ முடியபாது; மரறயபாகெ இருககும. 
எதுவும எல்கலபாருககும ்்பாதுைபாகெ இருககெ 
முடியபாது. திருககுறள் ் மபாழி, இனம, சமயம, 
அைசியல் க்பான்ற தனிப்டட முத்திரைகெள் 
அரனத்ரதயும புறககெணித்து நின்ற ் ்பாதுரம 
திருககுறள் ஒரு மந்திைகமபா தந்திைகமபா இல்ரல. 
்சபால்லபக்பானபால் அது ஒரு சுதந்திைம.

திருக்கு்ள் சை ா்டர்ப ான ைங்்கைது 
முன்சனடுப்பு்களில் மி்கவும் முக்கியமானது 
2 0 1 6 - ல்  ை ா ங் ்க ள்  ச வை ளி யி ட ்ட 
'நாடடுக்கு்ள்' என்் இ்ெத சைாகுப்பு. 
அ்ைப் ்பற்றி ச்காஞெம் விைக்்க முடியுமா?

அறம, ்்பாருள், இன்்ம என்னும 
முப்பாலில் மூன்றபாம ் பாலபான இன்்த்துப்பால் 
மககெளின் கெைனத்திற்கு முழுரமயபாகெக ் கெபாணடு 

்சல்லப்டவில்ரல. ைள்ளுைர என்னும 
மபா்்ரும ்ரடபபுக கெவிஞரின் கெற்்ரன 
ைளமும கெவித்திறனும கெபாடசிப்டிமஙகெளபாய் 
கெணமுன் விரியும இலககிய கமரட 
இ ன் ் த் து ப ் பா ல் ,  இ ன் ர ற ய 
புதுககெவிரதகெளுககும கூட கைைபாகெவும விரத 
மூலஙகெளபாகெவும திகெழும தன்ரம ் கெபாணடரை 
இன்்த்துப்பால் குறட்பாககெள்.

1848இல் இன்்த்துப்பாரல பி்ைஞசு 
்மபாழியில் ்மபாழி்்யரத்து ்ைளியிடட 
கமபான்சியர ஏரியல் இன்்த்துப்பால் தமிழ 
இலககியத்தின் தரலசிறந்த ்ரடபபு: மனித 
எணணங கெளின்  மி கெ  உன்ன த ம பா ன , 
ஆகெத்தூய்ரமயபான ்ைளிப்பாடு என்று 
ைரணித்தரத இஙககெ நிரனவு கூறலபாம.

கெபாதல் உணரவுகெளின் மிகெத்துல்லியமபான 
உளவியல் ஆழஙகெளில் மூழகி முத்்தடுத்த 
இன்்த்துப்பால் என்றும இளரமயபாய் எல்லபாக 
கெபாலஙகெளுககும எல்லபா இடஙகெளுககும 
்்ரும்பாலும ்்பாருந்துைதபாய் உள்ளது. 
இன்னும ்சபால்லபக்பானபால், கை்றந்த 
கெபாலகெடடத்ரதயும விட இன்ரறய சமூகெப 
்்பாருளபாதபாை, உளவியல் சூழலுககு மிகுதியும 
கதரைப்டும ைபாழவியல் இலககியமபாகெ 
இன்்த்துப்பால் விளஙகுகிறது.

சிந்து்ைளி, ்கெபாற்ரகெ, ைஞசி, ்தபாணடி, 
பூமபுகெபார என்று ெமது தமிழத்்தபான்மஙகெள் 
்தபாடட இடஙகெளில் எல்லபாம ்தபாரலதூை 
ை ணி கெ  ம ை பு கெ ளி ல்  த ட ய ங கெ ள் , 
்்பாருள்கதடுைதற்கெபாகெ தரலைன் தரலவிரயப 
பிரிந்து ் ைளியூருககுச் ் சல்ைது என்்து ெமது 
அகெ இலககியஙகெளின் ்பாரலத்திரணப 
் பாடல்கெளில் அடிக கெடி  க் ச ப்டும 
உணரவுககெளம.
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ஆயினும முன்பு எபக்பாரதயும விட ெபாம 
இப்்பாழுதுதபான் நிற்கெபாமல், நிதபானிககெபாமல் 
கூ டு த ல பா ன  இ ய ந் தி ை கெ தி யி ல் 
ஓடிக்கெபாணடிருககிகறபாம என்று கதபான்றுகிறது. 
தகெைல் ் தபாடரபுத் ் தபாழில்நுட்ப புைடசி ் ல 
தனியுரிரமத் தளஙகெரளத் தகெரத்து நிமிரத்தி 
கெைபாககி நியபாயம ்சய்துள்ளது. ஆனபாலும, 
இன்்னபாரு தளத்தில் ச பாதனஙகெளபால் 
கெடடரமககெப்டுகிறது. ெமது கெபாலமும 
்்பாழுதும உறவுகெளும உணரவுகெளும 
அைற்றின் ்ைளிப்பாடுகெளும.

இந்நிரலயில், திருககுறள் இன்்த்துப்பால் 
ஊடடும உணரவுகெரள, தற்கெபாலப பின்னணியில் 
புதுககெவிரதகெளபாவும, ெபாடடுபுறப்பாடல் 
ைடிவிலும அவ்ைபக்பாது எழுதிப ்திவிட 
ைள்ளுைர குடும்த்தின் ‘ைபாய்ஸ் ஆஃப 
ைள்ளுைர’ என்ற சமூகெ ஊடகெக குழு (முதலில் 
‘ைபாடஸ்அப’ இபக்பாது ‘்டலிகிைபாம’) 
எனககு கமரட அரமத்துக ்கெபாடுத்தது. 
இல்ரல்யன்றபால் என்மடடில், இது 
சபாத்தியமபாகி இருககெபாது.

அவ்ைபாறு ்கிரவு ்சய்த ்திவுகெளில், ஏழு 
ெபாடடுபுறப ் பாடல்கெளுககு இரசயரமப்பாளர 
தபாஜ் நூர அருரமயபாகெ இரச அரமத்தபார. 
மிகெத்கதரந்த பின்னணிப ் பாடகெரகெள், ் பாடகிகெள் 
இந்தப ்பாடல்கெரளப ்பாடியுள்ளனர. இந்த 
ஏழு குறட்பாககெளுககு ்ரிகமலழகெர முதல் 
ெபாமககெல் கெவிஞர.மு.ை. கெரலஞர மற்றும 
ைள்ளுைர குடும்த்ரதச் கசரந்த சிற்பி 
்ஹலினபா கிறிஸ்கடபா்ர, அன்ைர ்பாடசபா 
ைரை ஏழு உரையபாசிரியரகெள் எழுதியுள்ள 
உரைகெரளப ்யன்்டுத்திகனபாம. 

ஏ க ழ  ் பா ட ல் கெ ர ள க  ் கெ பா ண ட 
கு று ம ் ர ட ப ் பா ன , 
ெ பா டடு க கு றளில்  ஊட பா கெ 
இருப்கதபா ஈைடிககுறள் ் ற்றிய 
இைணடபாயிைம ஆணடுகெலபாகெப 
புரிதல்கெள். திருைள்ளுைரை 
மனிதம ்பாடிய மபாமனிதைபாய், 
ஒ ளி வு  ம ர ற ை ற் ற 
உ ய ர த னி க கெ வி ஞ ை பா ய் க 
் கெ பா ண ட பா டு ை க த 
ெபாடடுககுறளின் கெபாககெம. 
அதுகை அதன் உந்துவிரச. 
ெபாைதகெபான ச்பாவில் ெரட்்ற்ற 

ெ பாடடுககுறள் ்ைளியீடடு விழபாவில் 
ெபாடடுககுறள் ஒலிெபாடபாரை கெவிபக்ைைசு 
ரைைமுத்து அைரகெள் மூன்று சின்னஞசிறு 
குழந்ரத கெளிடம ைழஙகினபா ர .  இது 
தரலமுரறகெள் தபாணடி குறள் ்யணிப்ரத 
உணரத்தும குறியீடபாகெ அரமந்தது. 

கு்்ை அடிப்்ப்்டயா்கக் ச்காண்ட 
ைங்்களின் மற்ச்ாரு ்ப்்டப்பு ‘்பன்மாயக் 
்கள்வைன்’. அைன் முக்கியததுவைம் என்ன?

திருைள்ளுைரின் இன்்த்துப்பால் இலககிய 
ைளத்ரத சமகெபால ெரடமுரற ைபாழகரகெ 
மற்றும சமகெபால ்மபாழியின் ஊடபாகெ 
்கெபாணடபாடுைது குறளின் மீள்ைபாசிபபிற்கும 
திருைள்ளுைரை ரையத்துள் ைபாழைபாஙகு 
ைபாழச் ்சபான்ன சகெ மனிதைபாகெ மரடமபாற்றம 
்சய்து அைர குறித்த ககெபாணல்மபாணலபான 
கெற்பிதஙகெரளக கெடடுரடககெவும ஏதுைபான 
கெளமபாகெ உதவுகிறது.

“்ன்மபாயக கெள்ைன்” என்ற அந்த நூலின் 
தரலபக் திருைள்ளுைர தந்ததுதபான் (குறள் 
1258) இன்்த்துப்பாலில் ததுமபும உணரவுகெளின் 
ஆழம உணரமயில் ஒரு எதபாரத்த உளவியல். 
என் மடடில் ‘்ன்மபாயக கெள்ைன்’ என்்து 
கைறு யபாருமில்ரல ைள்ளுைன்தபான். அறம 
க்சும ஆசபானபாய், ் ்பாருள் க்சும அறிஞனபாய் 
இன்்ம  க ் சும  கெ பா தலன பாய்  இ ந் த 
ைள்ளுைனுககுள் எத்தரன ்ன்முஙகெள்! 
ஆமபாம. ்ன்மபாயக கெள்ைன் என்்தில் 
‘மரியபாரதப ்ன்ரம’  இல்ரலதபான் 
ஒருரமதபான். அதனபால் என்ன? அதுதபான் 
அருரம. ைள்ளுைனிடம ெமககு இல்லபாத 
உரிரமயபா?

இதுைரை ைரையப்டடுள்ள ைள்ளுைர 
ஓவியஙகெள்; ்சதுககெப்டடுள்ள 
ை ள் ளு ை ர  சி ர ல கெ ள் , 
எழுதப்டடுள்ள உரைகெள் 
யபாவும தரும மனத்கதபாற்றத்ரத 
்கெபாஞசம கெைம மறந்துவிடடு 
தி ற ந் த  ம ன த் து ட ன் , 
தன்னிச்ரசயபாகெ, திருககுறரளக 
குறிப்பாகெ திருைள்ளுைர மிகெ 
நு ட ் ம பா ன  ் ர ட ப பு க 
கெவிஞனபாகெ மிளிரும இன்்த்து 
்பால் குறரளப ்டியுஙகெள்.
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ைள்ளுைர உஙகெள் அருகில் நிற்்ரத நீஙகெள் 
உணரவீரகெள். கைடடி கெடடியைனுடன் 
கைடடிகய பாடும  ‘ க ்ணட சடரட ’ 
க்பாடடைனுடன் அகத உரடயிலும ைள்ளுைர 
க்சிக்கெபாணகட உடன் ெடந்து ்சல்ைது 
க்பாலத் கதபான்றும.

இகதபா, அஙகும இஙகும அரலந்து 
திரிரகெயில் அரலக்சி குறிபக்டடில் ெபான் 
்ன்மபாயக கெள்ைரன ைள்ளுைரிடம ைபாசித்துக 
கெபாடடுகிகறன்.

கெவிரத இழுத்துச்்சல்லும க்பாககில் 
நிகெழகெபாலக கெபாடசிப்டிமஙகெள், ் சபால்லபாடல்கெள் 
எனது ‘ஆணடைபாய்ட; விரசப்லரகெயிலிருந்து 
எனது விைல்கெளின் ைழிகய ெழுவி இயல்்பாகெ 
மின் திரையில் விழுந்தக்பாது ைலிந்து 
தடுககெவில்ரல என்று அைரிடம ஒபபுதல் 
ைபாககுமூலம ்கெபாடுககிகறன்.’

அரதக ககெடடுக்கெபாணடு புன்முறுைகலபாடு 
என்னுடன் கதபாழரமயுடன் ெடந்து ் சல்கிறபார 
கதபாழர திருைள்ளுைர!.

்சன்ரனப புத்தகெக கெணகெபாடசியில் சில 
ஆணடுகெளுககு முன்பு ‘்ன்மபாயக கெள்ைன்’ 
மூத்த எழுத்தபாளரகெள் பிை்ஞசன், மு.கமத்தபா 
ஆகிகயபார முன்னிரலயில் ் ைளியிடப்டடது. 

ெ ங் ்க  இ ல க் கி ய த ் ை ச  ெ ம ்க ா ல 
இ ் ை ஞ ர ்க ளு க் ்க ா ன  இ ் ண ய வை ழி 
உ்ரயா்டலா்க எடுததுச செல்லும் ்பணி்யக் 
ச்காவரானா ஊர்டங்கு ்காலததில் ‘ெங்்கசசுரங்்கம்’ 
என்் ச்பயரில் சைா்டங்கி, சைா்டரந்து 
வைழங்கினீர்கள். அந்ை அனு்பவைம் குறிதது ்பகிர 
முடியுமா? 

சஙகெ இலககியத்தில் ்த்து ்த்துப 
்பாடல்கெளபாகெ ் தபாகுககும மைபு, ் திற்றுப்த்தில் 
்த பாடஙகி ஐஙகுறுநூறு,  திருககுறள் , 

முது்மபாழிக கெபாஞசி என்று ் தபாடரந்தது. அந்த 
மைர்்யபாடடி, இரணயப ்த்து என்ற 
தரலபபில் ் தபாடஙகெப்டட ‘சஙகெச் சுைஙகெம’ 
முதல் ்த்து, இைணடபாம ்த்ரதக கெடந்து 
மூன்றபாம ்த்தும முடிைரடந்து விடடது. 
சிறிது இரட்ைளி விடடு ெபான்கெபாம ்த்ரத 
்தபாடஙகெ உத்கதசித்துள்களன். 

ைபாை இறுதி ெபாளபான சனிககிழரம அன்று 
மபாரல 6.30 மணி முதல் சுமபார 9.30 மணி ைரை 
ஜூம ்சயலி (Zoom App) மற்றும முகெநூல் 
கெைரல ைழியபாகெ நிகெழத்தப்டட இந்த 
உரையபாடல் உலகெத் தமிழரகெளிடம ெல்ல 
ைைகைற்ர்ப ் ்ற்றுள்ளது. ் சன்ரன கைபாஜபா 
முத்ரதயபா ஆைபாய்ச்சி நூலகெமும திருச்சியில் 
உள்ள கெளம அரமபபும இரணந்து 
இந்நிகெழச்சிரய ஒருஙகிரணத்தன.

அணுகுமுரற அடிப்ரடயில் புதுரம 
என்்துதபான் இந்த நிகெழச்சியின் தனித்துைம. 
சஙகெ இலககிய ்பாடல் அடி ஒன்ரற 
எடுத்துக்கெபாணடு அரத்யபாடடிய ் தபான்ரம, 
உணரம, ்தபாடரச்சி ்சபால்லபாய்வுகெள், 
சிந்து்ைளிக கெளஆய்வுகெள், என் ்ணி 
அனு்ைஙகெள், உலகெத் தமிழ ைபாசகெரகெள், 
அ த் த ரல பர ் ் ய பா ட டி க  க கெ ட கு ம 
வினபாககெளுககெபான ் தில்கெள் என்று இந்நிகெழச்சி 
எடுத்துச் ்சல்லப்டடது.

சஙகெகெபாலம ்பாலபாறும கதனபாறும ஓடிய 
்்பாற்கெபாலம என்று நிரூபிப்து உரைகெளின் 
கெபாககெம அல்ல. சஙகெகெபாலத்திலும ைறுரம 
இ ரு ந் தி ரு க கி ற து .  அ ர த 
சிறு்பாணபாற்றுப்ரடயும புறெபானூறும 
சித்தரித்திருககின்றன என்்து க்பான்ற 
உணரமகெரள உைககெச் ்சபால்ைகதபாடு, 
சஙகெகெபாலத்தில் கெல்வி, ்்ணகெள் நிரல, 
முதிகயபார நிரல எனப ்லைற்ரறயும 



30 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஏப்ரல் 2021

சமகெபாலக கெணகணபாடடத்கதபாடு ்்பாருத்திப 
்பாரககும உரையபாடலபாகெ அது அரமந்தது.

ெபான் ்தபாடரந்து ைலியுறுத்தி ைரும, 
சிந்து்ைளி விடட இடமும சஙகெ இலககியம 
்தபாடட இடமும ஒன்கற, சஙகெ இலககியம 
சிந்து்ைளியின் ்மன்்்பாருள், சஙகெ 
இலககியம ஆகெச்சிறந்த ெகெரரமய இலககியம, 
ெடுவுநிரல இலககியம என்்தற்கெபான 
அடுககெடுககெபான சபான்றுகெளும இந்த உரைகெளில் 
முன்ரைககெப்டடது.

இந்த உரைகெளில் குறிபபிடத்தககெ ்ல 
அமசஙகெள் உணடு. ஒன்று, க்ச்சு்மபாழி 
ெரட. சஙகெப புலைரகெரள ்மலிதபான 
ெரகெச்சுரை மிளிை விமரசித்தல். ஒவ்்ைபாரு 
ைபாைமும என் உரைககுப பின் தரலபக்பாடு 
்தபாடரபுரடய ஆளுரம ஒருைரை அன்ரறய 
தரலபபு ்ற்றி கெருத்துரை ைழஙகெச் ்சய்தல் 
க்பான்றரை ஆகும. எழுத்தபாளர ்்ருமபாள் 
முருகென், ஓவியர டிைபாடஸ்கி மருது, எழுத்தபாளர 
எஸ்.ைபாமகிருஷணன் கெடல் இலககிய ஆய்ைபாளர 
ைறீரதயபா கெபான்ஸ்தந்ரதன், கெல்்ைடடு 
ஆய்ைபாளர க்ைபா.மபாரகசிய கெபாந்தி, நீதியைசர, 
கெபால்ெரடத்துரற க்ைபாசிரியர ் ெசவுத்்தபாழில் 
புரியும ்்ணகெள் எனப ்லரும கெருத்துரை 
ைழஙகியுள்ளனர.

இந்த உரையில் ஓவியர டிைபாடஸ்கி 
மருதுவின் ரகெைணணத்தில் உருைபான 
சித்திைஙகெள், அரிய புரகெப்டஙகெள், புள்ளி 
விைைஙகெள், அடடைரணகெள், ் ைண்டஙகெள், 
கெபா்ணபாலிகெள், word clouds, infographics 
எனப ்லவும ்கிைப்டடன. ‘அைஙகெத்தில் 
இருந்து சுைஙகெத்திற்கு’ என்ற தரலபபில் 
ஒவ்்ைபாரு ைபாைமும ஒன்று அல்லது இைணடு 
சஙகெப்பாடல்கெள் அறிமுகெம ்சய்யப்டடது. 
‘இன்று மபாரல இைருககு பூமபாரல’ என்ற 
தரலபபில் துரறைல்லுெர ஒருைரை 
அஙகீ கெ ரி த்தும ,  உர ை க  கெரு த் க த பாடு 
்தபாடரபுரடய சமகெபாலத்தைர ஒருைருககு 
(உதபாைணம ைபாமு தபாத்தபா, அனிதபா) உரைரயக 
கெபாணிகரகெயபாககியும மரியபாரத ்சய்கதபாம.

சஙகெ  இலககியத்கத பாடு உளவியல் 
ககெபாட்பாடுகெளும ்்பாருத்திககெபாடடப்டடன. 
உதபாைணமபாகெ, ‘இடுகெ ஒன்கறபா சுடுகெ ஒன்கறபா’ 
என்ற உரையில் ெமபி ்ெடுஞ்சழியன் என்ற 
குறுநில மன்னன் இறந்தக்பாது, அைனுககு 

இைஙகெல்்பா ்பாடிய க்ைரையில் முறுைலபார 
என்ற புறெபானூற்றுப புலைர, மன்னன் அைனது 
ைபாழரைச் சிறப்பாகெ ைபாழந்து முடித்தரதக 
குறிபபிடடு, இனி அைரன எரித்தபால் என்ன? 
புரதத்தபால் என்ன? என்று குறிபபிடுைரத 
எடுத்துககெபாடடி அரத கெபாரல் யூங என்ற 
உளவியல் நிபுணரின் ககெபாட்பாடடின்்டி, 
அரமந்த ரமயரஸ் பிரிகஸ் கசபாதரன (Myers 
Briggs Test Indicator)-ல் இடம்்றும 16 
ஆளுரமப ்ணபுகெகளபாடு ஒபபிடடுக 
கெபாடடப்டடது.

இகதக்பால், ‘இமிழ்னிக கெடல்’ என்ற 
உரையில் கெடலின் சிறபர்ச் சஙகெ இலககியம 
எவ்ைபா்றல்லபாம ் கெபாணடபாடுகிறது என்்தற்கு 
்னிகெடல், விரிகெடல், மபா கெடல், மலி கெடல், 
்ெடும கெடல் என்று 20-ககும கமற்்டட 
அரட்மபாழிகெளில் கெடல் குறிககெப்டுைரதயும 
1862 அகெப்பாடல்கெளில் 347 ் பாடல்கெள் ் ெய்தல் 
திரணப ்பாடல்கெளபாகெ இருப்ரதயும 
சுடடிககெபாடடிவிடடு, இன்ரறககு ெபாம கெடலில் 
இருந்து எவ்ைளவு தூைம விலகி ைந்துவிடகடபாம 
என்்தற்கு 2050-ல் கெடல், மீன்கெளற்ற ் ெகிழிக 
கெடலபாகெ மபாறிவிடும என்ற சுற்றுச்சூழல் 
உ ண ர ம யு ம  ச பா ட சி கெ ளு ட ன் 
முன்ரைககெப்டடது.

அ்மரிககெபாவில் உள்ள 25ககும கமற்்டட 
அரமபபுகெரளச் கசரந்தைரகெள் இரணந்து 
்ஙககெற்கெ சஙகெச்சுைஙகெம ்ைள்ளிவிழபா உரை 
இந்தபாணடு மபாடடுப ்்பாஙகெல் தினத்தன்று 
‘எழுந்தது துகெள் ஏற்றனர மபாரபு’ என்ற 
தரலபபில் ைழஙகெப்டடது. அதில், 
திரையிடப்டட ஏறு தழுவுதல் குறித்த 
கெபா்ணபாலி மிகெ முககியமபானது. இந்த உரையில் 
்மபாஹஞசதபாகைபா M-312-Aைது முத்திரை, 
முல்ரலககெலியில் கசபாழன் ெல்லுருத்திைன் 
்பாடல் மற்றும தற்கெபால ஜல்லிககெடடு 
(அலஙகெபாெல்லூர / ் பாலகமடு) ஆகிய மூன்றும 
கெரமுகெ ைரணரனப க்பால் ஒகை கெரககெபாடடில் 
இரணைதும எடுத்துககெபாடடப்டடது.  இந்த 
உரைகெரள்யல்லபாம இரணயத்தில் நீஙகெள் 
்பாரககெ முடியும. சஙகெச் சுைஙகெத்தின் முதல் 
்த்து ‘கெடவுள் ஆயினும ஆகெ’ என்ற ் ்யரில் 
்பாைதி புத்தகெபாலயத்தபால் அணரமயில் 
்சன்ரனயில் ெரட்்ற்ற 44ைது ்சன்ரனப 
புத்தகெக கெணகெபாடசியில் தனி நூலபாகெ 
்ைளியிடப்டடது.   	 l
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நூல் அறிமு்கம்

கெடரலயும, கெடற்கெரைரயயும விடடுவிடடு 
இடம ்்யரந்து விடுஙகெள்.  கெடலிகல 
நீலபபுைடசி, கெரையிகல பிற ் தபாழில் ைளரச்சி. 
இப்டியபாகெ கெடரலயும, கெடற்கெரைரயயும, 
மீனைரகெளுககு அந்நியப்டுத்துதகல இன்ரறய 
நிரலரம. க்பாககிடமற்றுப க்பான கெடற்கெரை 
மககெளின் இன்ரறய எதபாரத்தஙகெரள மபானுட 
அககெரற ்கெ பாணகடபா ர  அறியத்தரும 
எளிரமயபான முயற்சி இது. அைரகெரள 
அைசியரல கெபாககிய ெகெரத்துதலபாகெவும 
இதரனக கெபாணமுடியும. (முகெவுரையில் 
நூலபாசிரியர ைறீரதயபா கெபான்ஸ்தந்தின்)…

கெ ட கல பா டி கெளின்  ை பா ழவு  முரற , 
கெல பா ச் ச பா ை ங கெள்  தனித்துைமிக கெரை . 
அைரகெளுககெ பான ெரடமுரறகெள் ெம 
க்பான்கறபாரின் ்ழககெ ைழககெஙகெளிலிருந்து 
்்ரிதும மபாறு்டடிருககின்றன. அரை 
குறித்து ்்ரிதபான புரிதல்கெள் ெமமிரடகய 
குரற்ைன்றுதபான் கூற கைணடும. நிலத்தில் 
ைபாழகைபார அது குறித்து அறிந்து ்கெபாள்ள 
விரழைதுமில்ரல. மீன் என்ற சுரைமிககெ 
்ணடத்ரத அளிப்ைரகெள் அைரகெள் என்ற 
மிகெ எளிய்தபாரு புள்ளியிகலகய அைரகெள் 
அ றி ய ப ் டு கி ற பா ர கெ ள் .  இ த் த ர கெ ய 
தடரடயபான்தபாரு ஒற்ரறப ்பாரரை 
அ ம ம க கெ ள்  கு றி த் த றி ந் து  ் கெ பா ள் ள 
க்பாதுமபானதன்று என்ற கெருதுககெபாளின் 
அடிப்ரடயில் ைறீரதயபா கெபான்ஸ்தந்தின் 
‘்ழகைற்கெபாடு முதல் நீகைபாடி ைரை‘ என்ற 
நூலிரன ைபாசகெரகெளுககு அளித்துள்ளபார. 

மனிதன் கைளபாணரமரயத் ்தபாடஙகிய 
புள்ளிகய இயற்ரகெ ைளஙகெரள அழிககெத் 
துைஙகிய கெபாலமபாகிறது. அடுத்து தனது 
ைசதிகெரளப ்்ருககிக ்கெபாள்ள எணணுைது 
இைணடபாம கெடடமபாகிறது. ஆடம்ைமபாகெ 
ைபாழகைணடும என்னும க்ைபாரச இயற்ரகெககு 
இறுதிககெடடமபாகெ அரமகிறது. இத்தரகெய 

ஆடம்ைமும,  க்ை பாரசயும கூடடுக 
்கெபாள்ரளககு ைழி ககெபாலுகிறது. எதரனயும 
தனது எணணத்திற்ககெற்் ைரளத்துக ் கெபாள்ளத் 
தூணடுைதுடன், அதரன சபாதித்துக ்கெபாள்ள 
எத்தரகெய எல்ரலககும ்சல்ல ரைககிறது. 
இதற்கு சிறந்த எடுத்துககெபாடடபாகெ The Gods 
must be crazy என்னும ஓர ஆபரிககெ ்மபாழி 
திரைப்டத்திரனக ்கெபாள்ளலபாம. கெலஹபாரி 
்பாரலைனத்தினுள் மனித ெபாகெரீகெத்தின் 
ைபாசரனயற்ற ஓர கூடடம தன்னியல்்பாகெ 
ைபாழந்து ைருகிறது. குடடி ஆகெபாயஊரதி 
ஒன்றிலிருந்து விமபானத்திரன ஓடடு்ைர 
கெபாலியபான குளிர்பான க்பாத்தல் ஒன்றிரன 
்ைளிகய வீசிச் ் சல்லுைபார. அதரனக கெடவுள் 
தந்த ்ரிசபாகெ எணணி எடுத்துச் ்சல்லும 
கெபாடடுைபாசி தன் பிள்ரளகெளிடம தருகிறபான். 
அ க கெணத்திலிருந்து  அககுழுவிலுள்ள 
ஒவ்்ைபாைருககும அது கதரைப்டும 
சபாதனமபாகிறது. ஒரு கெடடத்தில் அன்றபாட 
ைபாழகரகெககு அந்தக கெபாலி க்பாத்தல் 
இன்றியரமயபாததபாகெ மபாறி ்ல பூசல்கெளுககு 
ைழி ககெ பாலுைதுடன் குழு பிளவுறும 
நிரலரமரய உணடபாககிவிடுகிறது. 

இறுதியில் அககுழுவின் தரலைனபான 
அமமனிதன் இத்தரகெய நிரலககு அந்த 
க்பாத்தகல கெபாைண்மன்று அதரன நீணட 
்தபாரலவு எடுத்துச் ்சன்று கெடவுளிடகம 
தருைதபாகெக கெருதி  கெடலுககுள் தூககி 
எறிந்துவிடடு மீளுைதபாகெ அத்திரைப்டம 
நிரறவுறும. இது மனிதனின் சுயெலம, 
ைசதியபாகெ ைபாழவிரன ெகெரத்திச் ்சல்ல 
விரழயும மனபக்பாககிரன, உளவியலின் 
அடிப்ரடயில் மிககெ ் கெடியுடன் சித்தரிககும 
்டம. 

‘்ழகைற்கெபாடு முதல் நீகைபாடி ைரை என்ற 
இந்த நூலிரன ைறீரதயபா இைணடு ் குதிகெளபாகெ 
எழுதியுள்ளபா ர .  முற்்குதி கெடகலபா ை 

கடல�ோடிகளின்  
கண்ணீர்க் கறைகள்
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மீனைரகெளின் ைபாழவு, அைரகெளது ்தபாழில் 
முரற குறித்து விரிைபாகெக கூறுகிறது.  
மீனைரகெளின் சபாதி, மதபபிரிவுகெள், அைரகெளது 
்தபாழில் முரற ைரகெப்பாடுகெள் குறித்த 
தைவுகெள் விளககெமபாகெ உள்ளன.  ்ல்லைர 
கெபாலந்்தபாடஙகி கமய்ச்சலிரனத் ்தபாழிலபாகெக 
்கெபாணகடபார, ்ருத்தி விரளவித்த பிரிவினர 
முதற்்கெபாணடு எவ்ைபாறு ் டிப்டியபாகெ தஙகெள் 
நில த்திரன ,  ் த பாழிலிரன  இழ ந்து 
விைடடப்டடனர என்்தரனயும ைறீரதயபா 
கூறுகிறபார. கெச்சத்தீவு பிைச்சிரனயிரன 
ஒவ்்ைபாரு அைசும, ஒவ்்ைபாரு தரலைரகெளும 
எத்தரகெய ககெபாணத்தில் ்பாரத்தனர, அது 
எதற்கெபாகெ தந்திைமபாகெப ்யன்்டுத்திக 
்கெபாள்ளப்டடது என்றும இந்நூல் க்சுகிறது. 
1956ஆம ஆணடு கதவிகுளம, பீரகமடு 
்குதிகெரள ்ன்முகெப ்ரிமபாணஙகெகளபாடு 
அணுகெபாது ககெைளபாவிற்கு அளித்ததன் விரளைபாகெ 
முல்ரலப ்்ரியபாறு விைகெபாைம இன்று ைரை 
தீ ை பா த  பி ை ச்சிரனயபா கெ  உரு்ைடுத்து 
நிற்்தரனயும நூலபாசிரியர விைரிககிறபார. அது 
க்பான்று கெச்சத்தீவு, கெடல் எல்ரலப 
பிைச்சிரனகெரள மீனைரகெள் ்ஙககெற்புடன் 
அணுகுைகத ்லரனத் தரும என்றும 
கூறுகிறபார. 

கெடல் எல்ரலப பிைச்சிரனகெளுககு 
‘எல்ரலரய ஒழித்தல்‘ என்்தும தீரவிரனத் 
தரும என்றும ைறீரதயபா கூறுகிறபார . 
அதிகெபாரிகெளுககும, அைசுககும மீனைரகெள் 
குறித்து  விரிை பான புரி தல்  குரறவு , 
ஊடகெஙகெளுககும அபபிைச்சிரன குறித்தபான 
தபாரமீகெ அககெரறகயபா, புரிதகலபா 
இல்ரல்யனவும நூல் கூறுகிறது. 
தஙகெளது நியபாயமபான, தபாரமீகெ, 
அடிப்ரட உரிரமகெளுககெபாகெ, 
ை பாழைபாத பா ை த்திரன ்ற்றிக 
்கெபாள்ளப க்பாைபாடும எளிய 
ம க கெ ளி ன்  உ ண ர வு கெ ர ள க 
்கெபாச்ரசப்டுத்தி அைரகெரள கதச 
விகைபாதிகெள் என சித்தரிககும 
க ைரலயிரன  ஊட கெ ங கெ ள் 
்சய்கின்றன என கைதரனயுடன் 
ை றீ ர த ய பா  விை ரி க கி ற பா ர , 
எடுத்துககெ பாடடபாகெ ,  குஜை பா த் 
எ ல் ர ல யி ர ன க  கெ ட ந் து 

மீன்பிடிககுமக்பாது ரகெதபாகும மீனைரகெரளக 
குறித்த ்சய்தியிரன ஊடகெஙகெள் ‘இந்திய 
மீனைர ரகெது� என ் சய்தி ் ைளியிடுகின்றன. 
ஆயினும, இலஙரகெ கெடற்்ரடயினைபால் அகத 
மககெள் ரகெதபானபால், ‘தமிழகெ மீனைரகெள் ரகெது� 
என ்சய்தி ்ைளியிடும ்பாை்டசத்திரனயும 
நூலபாசிரியர ்திைபாககியுள்ளபார. 

மீனைரகெள் தஙகெரளத் ்தபாழில் ைரககெமபாகெ 
அரடயபாளப்டுத்திக ் கெபாள்ளபாது பிளவு்டடு 
நிற்கும எதபாரத்தத்திரனயும கெபான்ஸ்தந்தின் 
க ் சு கி ற பா ர .  அவ்ை பா ற பா ன  முய ற் சி 
முன்்னடுககெப்டடிருபபின் அைரகெளுககெபான 
அைசியல் தளம உறுதிப்டடிருககும எனவும 
அைர கமலும கூறுகிறபார. அகத தருணத்தில் 
திடீ் ைன முரளககும தரலைர கெள் , 
பி ை ச்சிரனகெரள குழு மற்றும ச பாதி 
பி ை ச் சிரன கெள பா கெ  ம பா ற் றிவிடுைதும , 
ம த த் தரலை ர கெள்  த ங கெள்  ்ஙகிற்கு 
ம த ச் ச பா ய ம ளி த் து  அ த ர ன  தி ர ச 
மபாற்றுைதரனயும கைதரனயுடன் கூறுகிறபார. 
எடுத்துச்்சல்ைது ஏதுமில்ரல்யன்றபாலும 
்்ரு முதரலகெளும, முதலபாளிகெளும, 
்ன்னபாடடு ்கெபாள்ரள நிறுைனஙகெளும 
நிகெழத்தும மணல்தபாதுப ்்ருங்கெபாள்ரளகெள் 
குறித்தும இந்நூல் கைதரனயுடன் க்சுகிறது. 
தமிழினக கெடசிகெள், திைபாவிடக கெடசிகெள் 
குறித்த ்திவும சிந்தரனரயத் தூணடுைதபாகெ 
உள்ளது. 1076 கி.மீ நீளமும, 600 கெடகலபாை 
கிைபாமஙகெளும, ஏறககுரறய ஒன்்து இலடசம 
மீனைரகெள், இத்்தபாழில் சபாரந்த பிறர என 
இப்குதி ்ல தைவுகெளுடன் அைரகெளது 

எதபாரத்தமபான ைபாழைலத்திரன 
எடுத்துரைப்தபாகெ அரமந்துள்ளது..

இைணடபாைது ் குதி ் ழகைற்கெபாடு 
ஏரி முதல் கீழப்குதி அரிச்சல் 
முரனைரையிலபான ்குதியில் 
ை பாழ ந் த ,  த ங கெள்  ை பாழரை 
் ன் ன பா ட டு  நி று ை ன ங கெ ள் 
ைருரகெயபாலும,, அமமககெளின் 
்பாரரையில் பிைச்சிரனகெரளப 
புரிந்து ்கெபாள்ள விரும்பாத அைசு, 
இயந்திைம ,  அதிகெபாரிகெள் என 
அரன த்து த்  த ை ப பின ை பாலும 
புறககெணிபபுககு ஆளபாகி நிற்கும 
எளிய மககெளின் ரகெயறு நிரலயிரன 

எதிர ்்வளியீடு 
விமல:140
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விளககுகிறது. கதனினும இனிய ைபாககுறுதிகெள் 
அளித்து கெள்ளமற்ற, கெரரமயபான எளிய 
அமமககெரள தஙகெளது நிலத்ரதவிடடு 
அபபுறப்டுத்திய கைதரனகெள் நிைமபிய 
்குதி. மீனைரின் மகென் மீனைனபாகெ ஆகெ 
விரும்பா த  சூழலிரன ,  நிரலயிரன 
உணடபாககி, திரச திருபபி மீன் ைளத்திரன 
தனியபாருககும, ் ்ரு நிறுைனஙகெள் ரகெயிலும 
தபாரை ைபாரத்துத் தரும தந்திைத்திரன 
விளககுகிறது. ்ழகைற்கெபாடு ஏரிப்குதியில் 
ைபாழந்த மககெள் குறித்த ைைலபாறு, அைரகெளது 
தற்கெபால நிரல என இப்குதி மககெள் ்ற்றிய 
்குதியபாகிறது. தஙகெளது ஜீைபாதபாை உரிரமயிரன 
விடடுத்தை அைசு அைரகெளுககு கைரல 
ைபாய்ப்ளிப்து என்ற ைபாககுறுதியிரன 
அ ளி த் து வி ட டு ,  ் ச பா ற் ் 
எணணிகரகெயிலபானருககு அரத அளித்ததும, 
அைரகெளுககெபான ஊதியத்தில் ்பாதிரய 
்கெபாள்ரளயடித்துக ் கெபாள்ைதுமபான அைலஙகெள் 
் ல ை து  க ெ ர கெ பா ண ல்  ை ழி  இ தி ல் 
கூறப்டடுள்ளது. 

அடுத்த பிரிைபாகெ விழுபபுைம, கெபாஞசிபுைம 
மபாைடட இறபால் ்ணரணகெள், அைற்றின் 
கெழிவுகெள் உணடபாககும மபாசு, சுற்றுச்சூழல் 
சீரககெடுகெளபால் மீனைரகெள், மீன்கெளின் 
இனப்்ருககெம குரறதல், சுனபாமிககுப 
பிறகெபான கெணிககெவியலபாத, தடம மபாற்றமரடந்த 
்ருைகெபாலஙகெள் என இப்குதி ்லருரடய 
கெரகெபாணல்கெரள அடககியுள்ளது. ் ்பாதுைபாகெ, 
அரனைருரடய ைபாழவும, கெருத்துகெளும 
கைதரனயளிப்த பா கெ  உள்ளது உற்று 
கெபாககெத்தககெது. ைபாழகரகெத் தைத்தில் எவ்வித 
உயரைற்று அைரகெள் சலிபபும, விைகதியுடனுகம 
உள்ளதும கெைனிககெத்தககெது.

்தபாணடி குறித்த ்குதி மீனைரகெள் 
்யன்்டுத்தும ைரலயின் ைரகெகெள் குறித்து 
விரிைபாகெப க்சுகிறது. இப்குதியிலும ் லைது 
கெரகெபாணலின் ைழி மீனைப ்்ருமககெளின் 
ைலி ்ைளிப்டுகிறது. இழுரை மடி 
ைரலயிரனத் ்தபாடரந்து ்யன்்டுத்தினபால் 
மீனைர என்னும இனகம அழிந்துவிடும 
என்கிற ் சய்தி அச்சத்திரன உணடபாககுகிறது. 
19 7 0ககு பிறகெபான நிரல இப்குதியில் 
்தளிைபாகெக கூறப்டடுள்ளது. ெமம கெடலுககு 
எதிரி ் ைளிகய இல்ரல. ெமம அைசுதபான் அது 

என்கிற ஒரு மீனைரின் ைபாககுமூலம 
அதிரச்சியபானது. நூலின் இப்குதியில் உள்ள 
ஒரு மீனைரின் கெருத்து இஙககெ தைப்டுகிறது. 
‘மணரண அறிந்து ் யிர விரளககும மை்பாரந்த 
விைசபாயி க்பால தஙகெள் ைபாழைபாதபாைமபான 
கெடரல ் ெய்தல் சமூகெம எவ்ைளவு ் தளிைபாகெப 
புரிந்து ்கெபாணடுள்ளது. கெடல் ைளம ஏன் 
ைற்றியது? அதரன மீட்டடுககெ என்ன தீரவு 
என்்தில் மீனை ைரககெத்தினருககு எந்தக 
குழப்மும இல்ரல. ்பாைம்ரியமபான 
இத்தரகெயை ர கெளின் கய பா சரனகெரள 
ஆடசியபாளரகெள் கெணககி்லடுத்துக ் கெபாணடபால் 
ெல்ல தீரவுகெள் கிரடககும. இரைகய 
அவ்ைபாககியஙகெள். சூதுைபாதற்ற இமமககெளின் 
சிககெல்கெரளப ் ்ரிதபாககி குழப்ககுடரடயில் 
மீன் பிடிககும அைசியல் ்சய்கைபாரை ெமபி 
ஏமபாறும நிரககெதியபான மககெள் இைரகெள் என 
கெபான்ஸ்தந்தின் ்திைபாககுகிறபார. 

அரிச்சல் முரன என்னும தனுஷககெபாடி 
்குதி மீனைப ்்ருமககெளின் ஆதிககுடிகெள், 
ைந்கதறிகெளபான ஆதிககெசபாதியினரைப ்ற்றிய 
தைவுகெளபால் நிரறந்துள்ளது. மீனைரகெளின் 
கெருத்துகெள் இப்குதியிலும நிரறந்துள்ளன. 
ைபாசிபக்பாருககு இரை மிககெ ஆயபாசத்திரன 
அளிப்தபாகெ உள்ளன. இைற்றிற்கெபான ஏற்புரடய 
தீரவுகெளுககெபாகெ இச்சமுதபாய மககெள் ஏஙகி 
நிற்்து மிககெ கைதரனயளிப்தபாகெ உள்ளது. 
ெபாடடில் கைளபாணரமககு அடுத்தபாற்க்பான்று 
இைணடபாைது ் ்ரிய ் தபாழிலின் அடிெபாதமபாகெ 
விளஙகிடும  மீன்பிடி த்  ் த பா ழிலின் 
பி ை ச் சி ரன கெ ள்  எ ை ற் ர ற ் ய ல் ல பா ம 
பின்னிபபிரணந்துள்ளன என்்து இப்குதிரய 
ைபாசிபக்பாரககு விளஙகும. மபாற்றபாகெ 
முத்துகுமபார என்னும மீனைரின் கெருத்தபானது 
சற்கற ஆசுைபாசத்திரன அளிப்தபாகெ உள்ளது. 
இறுதி அத்தியபாயமபான இையுமன்துரற குறித்த 
்குதியும கெைனிககெத்தககெது.  

இடிந்தகெரைப ்டிபபிரனகெள் யபாருககு? 
ெமது சமூகெத்திற்கெபா, அல்லது அஙகு கிடந்து 
அல்லலுறும மககெளுககெபா? ஆள்கைபாருககெபா? 
இப்குதி ் தபாடககெத்தில் ஸ்்டரரலட ஆரல 
்தபாடஙகுதல், மககெரள ஏமபாற்றிட அது 
ரகெக்கெபாணட தந்திைஙகெள் என விரிகிறது. 
எடடு ஆணடுகெளுககும கமலபாகெ ்தபாடரந்த 
க்பாைபாடடத்தில் ்ஙகு ்்ற்றரம குறித்தும, 
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அச்சூழலில் அைசியல்ைபாதிகெள், ஆள்கைபாரின் 
நிரலப்பாடு என அப்குதியில் விைரிககிறபார 
நூலபாசிரியர. இது ஒடடு்மபாத்த சமூகெத்திற்கெபான 
சீரககெடு என்றபாைலும மீனைகுடிகெரள 
க்பாைபாடடத்தில் முன்னிறுத்தி அதரனத் திரச 
திருபபுைதரன முககியமபாகெச் சுடடிககெபாடடுகிறபார 
கெபான்ஸ்தந்தின். இடிந்தகெரை க்பாைபாடடம 
்ற்றிய ் குதியில் ையது முதிரந்த ் ்ணகெளின் 
நிரலப்பாடடிரன ்திவு ்சய்த மபாலதி 
ரமத்ரியின் ் திவிரன நூலபாசிரியர கமற்ககெபாள் 
கெபாடடுகிறபார. “தமிழச்   சமூகெம இழந்துவிடட 
சமூகெ அறம ்ழஙகுடி மதிபபீடபாகெ மீனை 
சமூகெத்தில் மீந்து நிற்கிறது. ்ருந்திடமிருந்து 
தன் குஞசுகெரளக கெபாககெப க்பாைபாடும 
தபாய்கககெபாழியின் தரமம அது. நிலம சபாரந்த 
ெபாகெரீகெ மனிதரகெளபால் எளிதில் புரிந்து்கெபாள்ள 
முடியபாத ஒன்று� என்்கத அது. இவ்ைபாறு 
இன்னமும அணுஉரலயில் தினககூலிகெளபாகெ 
்ணியபாற்றுகைபாரின் அைலஙகெள் ்குதி மனம 
்தறச் ் சய்யும. சபாமபானியரகெரள நிரைபாகெமும, 
அைசும மனிதரகெளபாகெகை கெருதுைதில்ரல 
என்னும உணரமயிரன ்லைது கெருத்துகெள் 
ைபாயிலபாகெக கெபாணலபாம. ் ல்கைறு கெபாய்கெளபால் 
்பாதிககெப்டடு, முரறயபான சிகிச்ரச ஏதுமின்றி 
ம பா ள் க ை பா ரு ம ,  ை பா ழ ெ பா ள்  ் ெ டு கெ 
அைதியுறுகைபாருமபாகெ அைரகெள் நிரலயிரன 
இஙகு ைபாசகென் கெபாணலபாம. இடிந்தகெரை அணு 
உரலக்கெதிைபான மககெளது ் தபாடர க்பாைபாடடம 
்ற்றிய ்ல தகெைல்கெரளயும இப்குதியில் 
ைறீரதயபா அளித்திருககிறபார. 

உரழபக்பார என்னும ைரககெம என்று 
உருைபாகியகதபா அககெணம முதல் அைரகெளுககெபான 
இருபபு ககெள்விககுரியதபாகெகை உள்ளது 
குறிபபிடத்தககெது. ்ல்கைறு ஆதிககெ சகதிகெள், 
்்பாருள் ்ரடத்கதபார, அைசியல் பின்புலம 
்கெபாணகடபார, அதிகெபாை ைரககெத்தினர என 
இ த் த ர கெ ய ை ர கெ ள பா ல்  அ ை ர கெ ள் 
ஏய் க கெப்டுைதும ,  ைஞசிக கெப்டடு 
்ந்தபாடப்டுைதும மபாறபாததபாகெகை உள்ளது. 
ெ பா்டஙகும ெவீன கெல்விககூடஙகெள், 
்தபாழில்நுட்ம, அறிவியல் ைளரச்சி, கெற்கறபார 
விழுககெபாடு உயரதல் என ் ல்கைறு ைளரச்சிகெள் 
யபாருககுப ்யனபாகின்றன என்்தரன 
அறுதியிட இயலவில்ரல. இமமககெளுககு 
அைற்றின் ்யன்கெள் அைரகெரள உய்விககெ 

உதவுகின்றனைபா என்்தும ஒரு வினபாைபாகெ 
விரடயறியவியலபாது ்தபாககி நிற்கிறது. 
மககெளபால், மககெளுககெபாகெ என க்சித்திரியும 
மககெளின் பிைதிநிதிகெளும, அைசும சடடஙகெரளத் 
திருத்தம ் சய்யுமக்பாதும, புதிய சடடஙகெரள 
இயற்றுமக்பாதும எளிய, சபாமபானிய மககெளின் 
ெலன், ைளரச்சி, ்பாதுகெபாபபு, முன்கனற்றம 
உள்ளிடட கூறுகெரளக கெைனத்தில் இருத்தி 
உருைபாககுகின்றனைபா என்ற வினபா விசுைரூ்ம 
்கெபாணடு ெமமுன் நிற்்து துைரபபுமிககெ, 
எதபாரத்தமபான உணரம.

1076 கி.மீ நீளமுள்ள கெடற்கெரை என்னும 
தபான் ்திந்த ்சய்தியின்்டி நூலபாசிரியர கெரை 
்ெடுகிலும ் யணம ் சய்து, ் லரைச் சந்தித்து 
உரையபாடி, தைவுகெள் ்்ற்று அைற்றிரன 
முரறயபாகெத்  ்த பாகுத்து இந்நூலிரன 
ெமககெளித்திருககிறபார. அைைது இத்தரகெய 
முயற்சியும ,  உரழபபும கெைனத்தில் 
்கெபாள்ளத்தககெரை. மீனைப்்ருமககெளின் 
உைத்த குைலபாகெ இந்நூல் விளஙகுகிறது. இந்த 
நூல்  ் ற் ்ல  த ைவு கெரள த்  தன்னுள் 
்கெபாணடிருந்தபாலும இைற்றின் மற்று்மபாரு 
்ககெமபாகெ நூல் எழுதப்டட கெபாலத்தில் நிலவிய 
அைசியல் கெடசிகெள், அதன் கெபாடசிகெள்,  அதன் 
தரலைரகெளின் நிரலப்பாடு, இரை குறித்த 
ஊடகெஙகெளின் ்பாரரை என ்ல ்ககெஙகெரள 
ைபாசகெனுககுக கெபாடடுகிறது. எளிய, கெைனமற்றுப 
க் பாகின்ற இமமககெளது ெரடமுரற 
எதபாரத்தஙகெரளக கெருதபாது, அைரகெளது குைரலச் 
்சவிமடுககெபாத அைசு, ஊடகெஙகெள், மலினமபான 
்்பாழுதுக்பாககில் ஆழந்து, தஙகெரளகய 
மறந்து திரிகின்ற சமூகெம இைற்றிற்கிரடயில் 
இத்தரகெய முயற்சிகெரள முன்்னடுத்துச் 
்சல்லும நூலபாசிரியரகெளின் ்ணிகெள் 
அஙகீகெபாைம ்்றுகின்றனைபா என்்தும, 
இந்நூல்கெள் ைபாசகெரகெள் கெைனம ் ்றுகின்றனைபா 
என்்ரதயும அறுதியிட இயலவில்ரல. 
ைறீரதயபா கெபான்ஸ்தந்தின் சமூகெபபிைகரஞயுடன், 
சமூகெ அறத்துடன், தபாரமீகெப ் ்பாறுபபுணரவுடன் 
சற்கறறைககுரறய இரு்த்தி ஐந்திற்கும கமலபாகெ 
நூல்கெள் எழுதியுள்ளபார .  இருபபினும, 
இத்தரகெய நூல்கெரளப ்ரடத்திடும 
ஆசிரியரகெள், அதரனப ் திபபித்து ் ைளியிடும 
்திப்கெஙகெள் ஆகியைற்ரறப ்பாைபாடடித்தபான் 
தீைகைணடும.     l
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வீட்டில் இருந்து ்காட்டிற்கு
சுற்றுச் சூழல் ததோடைர் - 7

ககெைகெல் (Caracal). யபாரன, புலி, சிஙகெம 
க்பால இந்த விலஙகும ஒருகெபாலத்தில் 
இந்தியபாவில் மன்னைபாடசி கெபாலத்தில் புகெழுடன் 
ைபாழந்தது. ஆனபால், இன்று ககெைகெல் என்ற 
கெபாடடுப பூரன ைரகெரயச் கசரந்த இந்த 
விலஙகினம அதன் ைபாழிடத்ரத இழந்து 
அழியும நிரலககுத் தள்ளப்டடுள்ளது. 
மன்னைபாடசி கெபாலத்தில் இந்த உயிரினம 
அைசரகெளுககு பரியமபான ஒரு விலஙகெபாகெ 
இருந்தது. அைரகெளுடன் கெபாடடிற்குச் ்சன்று 
கைடரடயபாடியது. அன்ரறய அைசரகெளுககு ஒரு 
் ் பா ழு து க ் பா க கெ பா கெ  இ ரு ந் த 
க ை டரட ய பா டு தலின் க ் பா து  அ த ற் கு 
உறுதுரணயபாகெ ககெைகெல் ் றககும ் றரைகெரளத் 
தபாவிப பிடித்து கைடரடயபாடி அைரகெளுககு 
உதவியது. எபக்பாதும சுருசுறுபபுடன் 
்சயல்்டும இதரன மன்னரகெள் கைடரடயபாடச் 
்சல்லுமக்பாது தஙகெளுடன் அரழத்துச்்சன்றனர. 
ஆனபால், இன்று இதன் நிரல ்ரிதபா்த்திற்கு 
உரியதபாகெ மபாறியுள்ளது. ெடுத்தை அளவுள்ள 
இந்தப பூரன இபக்பாது இந்தியபாவில் 
ைபாஜஸ்தபான், குஜைபாத் மபாநிலஙகெளில் ஒரு சில 
்குதிகெளில் மடடுகம ைபாழகிறது. 2 0 2 1 
ஜனைரியில் இந்திய ைனவிலஙகுகெள் ைபாரியம 
(National Board for Wildlife) மற்றும மத்திய 
சுற்றுச்சூழல், ைனம மற்றும கெபாலநிரல 
மபாற்றத்திற்கெபான அரமச்சைகெம இந்த விலஙரகெ 
இன அழிரை எதிரகெபாககியுள்ள விலஙகுகெளின் 
்டடியலில் (critically endangered species list) 
உட்டுத்தியுள்ளது. உலகின் மற்ற ்குதிகெளில் 
இதுக்பான்ற ஆ்த்ரத கெபாைகெல் இபக்பாது 
சந்திககெவில்ரல என்றபாலும, இந்தியபாவில் இந்த 
விலஙகு அழியுமநிரலயில் உள்ளது. இரதக 
கெ பா ப ் பா ற் ற  தீ வி ை  மு ய ற் சி கெ ள் 
கமர்கெபாள்ளப்டடபால் மடடுகம இதரன 
முற்றிலுமபாகெ அழிைதிலிருந்து கெபாககெமுடியும 
என்று சில நிபுணரகெள் கெருதுகின்றனர. 
இந்தியபாவில் இன அழிரை எதிர்கெபாணடுள்ள 
விலஙகுகெளின் ்டடியலில் ஏற்கெனகை 22 
உயிரினஙகெள் இடம்்ற்றுள்ளன.

ம�ை�ல் என்றை �ாட்டுபபூரனை

இந்தியபா தவிை இந்த உயிரினம ஆபபிரிககெபா, 
மத்திய கிழககு ஆசியபா, மத்திய மற்றும 
்தற்கெபாசியபாவில் 12ககும கமற்்டட ெபாடுகெளில் 
கெபாணப்டுகிறது. ஆபபிரிககெபாவில் இைற்றின் 
எணணிகரகெ அதிகெரித்துைருகிறது. ஆனபால், 
ஆசியபாவில் இைற்றின் எணணிகரகெ ெபாளுககுெபாள் 
குரறந்துைருகிறது என்று ைன ஆய்ைபாளரகெள் 
கூறுகின்றனர. நீணட கெபால்கெள், சிறிய முகெம, 
நீணட ்ற்கெள், நீணட, தனிச்சிறப்பான 
ைடிைரமபபுடன் கூடிய கூரரமயபான 
கெபாதுகெளுடன் ககெைகெல் கதபாற்றமளிககிறது. 
கெபாதுகெளின் நுனியில் அடரந்த கெைடுமுைடபான 
உகைபாமஙகெள் கெபாணப்டுைது இந்த உயிரினத்தின் 
சிறபபு அரடயபாளம. இதன் கெபாதுகெளின் 
சிறப்பான ைடிைரமபக் இந்த உயிரினத்திற்கு 
இந்தப ்்யர ஏற்்டக கெபாைணம. துருககி 
்மபாழியில் “ககெைகுலக” ( K a r a k u l a k ) 
“கெறுபபுககெபாதுகெள்” (black ears) என்று 
்்பாருள்்டும ்சபால்லில் இருந்து இதற்கு 
்்யர ஏற்்டடது. இந்தியபாவில் இந்தப 
பூரனயின் ் ்யர சியபா கெபாஷ (Siya gosh) என்ற 
்்ரசிய ் மபாழிச்்சபால்லில் இருந்து ஏற்்டடது. 
சியபா ககெபாஷ என்ற ்சபால்லின் ்்பாருள் 
“கெறுபபுக கெபாதுகெள்” என்்கத. ைட்மபாழி 
கெடடுககெரத ஒன்றில் “நீணட கெபாதுள்ள” என்று 
்்பாருட்டும டீரகெகெபான்“ (Deergha-karn) என்ற 
்்யருடன் ஒரு சிறிய கெபாடடுபபூரன ்ற்றிக 
கூறப்டடுள்ளது.

ைாழ்ந்த ைைைாறு

ககெைகெல் ைபாழந்ததற்கெபான சபான்றுகெள் சிந்து 
சம்ைளி ெ பா கெ ரீ கெ  கெ பாலத்தில் இருந்து 
கிரடத்துள்ளன. கி.மு 3000 முதல் கி.மு 2000 
கெபாலத்தில் இந்தப பூரன ்ற்றிய ்சய்திகெள் 
கூறப்டடுள்ளன என்று “இந்தியபாவில் 
ககெைகெல்லின் கதபாற்றம” (Occurrence of Caracal 
i n  I n d i a )  என்ற ஆய்வுககெடடுரையில் 
ஆைபாய்ச்சியபாளரகெள் தரகமந்திைபா கெபாணடல் 
(Daarmendra Khandal), இஷன் டிஹபார (Ishan 

சிதம்�்ரம் இ்ரவிச்சந்தி்ரன்
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Dhar), ்கெபாடில்லபா விஸ்ைெபாத ்ைடடி (God-
d i l l a  Vi swan a t h a  Redd y )  ஆகிகயபார 
குறிபபிடடுள்ளனர. இந்த விலஙகு ்ற்றி ஒரு 
சில ஆய்வுககெடடுரைகெகள ்ைளிைந்துள்ளன. 
அ ை ற் றி ல்  இ து  மு க கி ய ம பா ன த பா கெ க 
கெருதப்டுகிறது. ககெைகெல் குறித்த இந்த 
ஆய்வுககெடடுரை டிசம்ர  1 4 ,  2 0 2 0ல் 
“அச்சுறுத்தலுககு ஆளபாகியுள்ள உயிரினஙகெள்” 
(Journal of threatened taxa) என்ற இதழில் 
்ைளியபாகியது. நீணட கெபாதுகெள் இதன் தனி 
அரடயபாளமபாகெ இருந்தது. இதற்கு கெபாடடில் 
்றககும ்றரைகெரள குறி ் பா ர த்து 
கைடரடயபாடும திறன் அ்பாைமபாகெ இருந்தது. 
இதனபால், இதரன கைடரடககுச் ்சல்லும 
அைசரகெள் அரனைரும விருமபினர.

சமா�ைாயர் �ாைத்தில் கிரடத்த மரியாரத

இரடககெ பால  இந்திய ைைல பாற்றில் , 
்ம பா கெல பா ய ர  ஆடசிகெ பாலடதில்  இந் த 
கெபாடடுபபூரன சீரும சிறபபுமபாகெ ைபாழந்துைந்தது. 
அ க கெ பா ல கெ ட ட த் தி ல்  எ ழு த ப ் ட ட 
இலககியஙகெளில் ககெ ை கெல்லின் ்்யர 
இடம்்றும அளவிற்கு இதற்கு சிறபபுஇடம 
ைழஙகெப்டடிருந்தது. பி்ைௌஷ ஷபா துகளக 
(1351-1388) (firruz shah Tughlaq) கெபாலத்தில் 
அைணமரனயில் ் தபாழுைஙகெள் அரமககெப்டடு, 
இந்தப பூரனகெள் அதிகெ எணணிகரகெயில் 
ைளரககெப்டடன. இது குறித்து சியபா ககெபாஷடபார 
கெபானபா (Siyah Goshdar Khana) என்்ைர 
குறிபபிடடுள்ளபார. அக்ரெபாமபா (Akbarnama) 
என்ற நூலில் அக்ரின் ஆடசிகெபாலத்தில் (1556-
1 6 0 5 )  இ ந் தப  பூரனககு  சிறபபிடம 
அளிககெப்டடது என்று அபுல் ்பாககெல் (Abul 
Facl) கூரியுள்ளபார. இதன் உடலரமபபு, இதன் 
கதபாற்றத்ரத விைரிககும ் டஙகெள் க்பான்றரை 
இரடககெபால இந்தியபாவில் எழுதப்டட மற்ற 
ஆைணஙகெளிலும இடம்்ற்றுள்ளன. அன்ைர 
ஐ ஸ்கயூரஹலி (Anvar-I-Sqhayli), டிடடு னபாமபா 
(Titunama), கெபாமஸ் ஈ நிஸபாமி (Khamsa-E-Ni-
zami), ஷபானிகம (Shahnameh) க்பான்றரை 
இத்தரகெய ைைலபாற்று ஆைணஙகெளில் ஒரு சில.

இடபச�யர்வு

கெபாலபக்பாககில் இந்த உயிரினஙகெள் 
அைற்றின் இயற்ரகெயபான ைபாழிடத்தில் இருந்து 
ைடககில் லடபாக முதல் கிழககில் ைஙகெபாளம 
ைரை இடம்்யைச்்சய்யப்டடன. கிழககிந்திய 
கெம்்னியின் ைபா்ரட கிரளவ் 1757ல் பிளபாசி 
க்பாரில் (battle of Plassey) சிைபாஜ் ் தௌலத்ரதத்  

(Siraj-Ud-Daullah) கதபாற்கெடித்தக்பாது, அைருககு 
ககெைகெல் கெபாடடுபபூரன ஒன்று ் ரிசளிககெப்டடது 
என்று கூறப்டுகிறது.

�ா்ணாமல் ம�ா�த் சதாடஙகிய ம�ை�ல்

இயற்ரகெயில் ககெைகெல் பிடிப்தற்கு கெடினமபான 
ஒரு விலஙகு. இைவில் ெடமபாடும இயல்புரடயது. 
கெபாடசிககுப புலப்டுைது அபூரைம. இந்தக 
கெபாடடுபபூரனரயப ்ற்றி ஆய்வுகெள் மிகெக 
குரறைபாகெகை ெடந்துள்ளன. இைற்றின் சரியபான 
கெணக்கெடுபபு இதற்கு முன்பும, இபக்பாதும 
ெரட்்றவில்ரல. சமீ்கெபாலத்திலும இது 
்ற்றிய ஆைணப்டுத்தல்கெள் ெரட்்றவில்ரல. 
அதனபால் இதன் சரியபான எணணிகரகெ குறித்த 
ெம்கெத்தன்ரமயுள்ல விைைஙகெள் எரையும 
இல்ரல. இந்த உயிரினம கெபாடசிககுப புலப்டடு 
்ைகுகெபாலம ஆகிவிடடது என்்தபால் நிபுனரகெள் 
ககெைகெல் அழிந்து க்பாயிருககுகமபா என்ரு 
அஞசுகின்றனர .  சில புள்ளிவிைைஙகெள் 
இந்தியபாவில் இரை ஐம்திற்கும குரறைபான 
எணணிகரகெயிகலகய இருககெககூடும என்ரு 
கூறுகின்றன. இதன் எணணிகரகெரயத் 
துல்லியமபாகெக கெணககிடுைது கெடினம என்று 
கைறு சில நிபுணரகெள் கெருதுகின்றனர.

ை ை ல பா ற் று கெ பா ல ம  மு த ல்  மு க கி ய 
உயிரப்ன்மயத்தன்ரம உள்ள 26 இடஙகெளில் 
ஒன்்தில் இரை ைபாழந்துைந்துள்ளன. அந்த 
கெபாலகெடடத்தில், இரை 13 இந்திய மபாநிலஙகெளில் 
கெபாணப்டடன. சுதந்திைத்திற்கு முந்ரதய 
இந்தியபாவில் இரை 7.9 இலடசம ச.கி.மீ 
்ைப்ளவில் அரமந்த நிலப்குதியில் 
சுதந்திைமபாகெச் சுற்றித் திரிந்தன. விடுதரலககுப 
பிறகு 1947 முதல் கி.பி 2000 ைரை உள்ள 
கெபாலத்தில் இந்தப ்ைப்ளவு ்பாதியபாகெக 
குரறந்தது .  2 0 0 1 ககுப பிறகு ,  இந்தக 
கெ பா டடுபபூரன  இந்திய பாவின்  மூன்று 
மபாநிலஙகெளில் மடடுகம கெபாணப்டடது என்று 
்திவுகெள் கூறுகின்றன. 2001 முதல் 2020 ைரை 
உள்ள கெபாலகெடடத்தில் இைற்றின் ைபாழிடம 
கமலும சுருஙகியது. ைபாழிடப்ைபபு 95.95% 
குரறந்தது. இன்ரறயநிரலயில் ககெைகெல் 
்ைறும 16,709 ச.கி.மீ ்ைபபில் மடடுகம 
ைபாழகிறது. ஐந்து சதவிகிதத்திற்கும குரறந்த 
நிலப்ைபபிகலகய இன்று இரை தஙகெள் 
ைபாழரை ெடத்திைருகின்றன. 1948 முதல் 2000 
ைரை உள்ள கெபாலத்தில் இரை ைபாழந்த ் ைபர் 
இபக்பாது இரை ைபாழும நிலப்ைபபுடன் 
ஒபபிடுமக்பாது இந்த உயிரினஙகெள் தஙகெளின் 
ைபாழிடத்ரத ் ்ருமளவில் இழந்துள்ளன என்று 
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கெபாணடல் எட அல் (Khandal Et Al) என்ற 
ஆய்ைபாளர கூறுகிறபார. இந்த விலஙகுகெள் முழு 
அளவு அல்லது ்குதியளவு நீைற்ற ைறணட 
ைனஙகெளில் (a r i d / s em i a r i d  f o r e s t s ) 
ைபாழந்துைந்தன. இப்குதிகெள் ைபாஜஸ்தபான், 
்டல்லி, ஹரியபானபா, ்ஞசபாப, குஜைபாத், 
மத்தியபபிைகதசம ,  உத்த ைபபிைகதசம , 
மகெபாைபாஷடிைபா, ஆந்திைபபிைகதசம, ் தலுஙகெபானபா, 
ஒடிசபா, ஜபாரகெணட மற்றும சத்தீஸ்கெட ஆகிய 
மபாநிலஙகெளில் அரமந்திருந்தது. ஆனபால், 
இன்று இைற்றின் ைபாழிடம ைபாஜஸ்தபான், கெஜ் 
மற்றும மத்தியபபிைகதசத்தின் ஒரு சில 
்குதிகெளில் மடடுகம கெபாணப்டுகிறது. 
ச மீ் கெ பால த்தில்  க கெ ை கெல்  அரி த பா கெ கை 
கைடரடய பாடப்டடுள்ளது  அல்லது 
்கெபால்லப்டடுள்ளது. இந்தப பூரனகெள் 
சடடவிகைபாதமபாகெப பிடிககெப்டடு சிலருககு 
ைளரபபு பிைபாணிகெளபாகெ விற்கெப்டடுள்ளதபாகெ 
சில ைழககுகெள் ்திவு ்சய்யப்டடுள்ளன. 
என்றபாலும, இந்த உயிரினஙகெளின் இன 
அழிவிற்கு முககியககெபாைணம இைற்றின் ைபாழிட 
இழபக் என்று ைல்லுெரகெள் கெருதுகின்றனர. 
இந்த விலஙகுகெளின் இயற்ரகெயபான ைபாழிடம 
ெகெை மயமபாககுதல், ்பாழநிலஙகெள் என்று கெருதி 
ைறணட நிலஙகெள் அழிககெப்டடு ைளரச்சி 
எ ன் ற  ் ் ய ரி ல்  தி ட ட ங கெ ள் 
கமர்கெபாள்ளப்டுைகத. ்பாழநிலஙகெள் என்று 
கெ ரு த ப ் டு ம  நீ ை ற் ற  நி ல ங கெ ர ள க 
கெபாப்பாற்றுைதற்குரிய ்கெபாள்ரகெகெள் சரிைை 
ைகுககெப்டவில்ரல என்்தும ஒரு கெபாைணமபாகெக 
கூறப்டுகிறது. இத்தரகெய நிலஙகெரளப 
்பாதுகெபாப்தற்குப ் தில் ் கெபாள்ரகெ ைகுப்ைரகெள் 
இைற்ரற மபாற்றுமுரறயில் ்யன்்டுத்துைதபாகெ 
நிரனத்து அழிககின்றனர. ைளரச்சி என்ற 
்்யரில் இந்த நிலஙகெள் சபாரலகெள் க்பாட 
அழிககெப்டுைதபால், ககெைகெல்லின் ைபாழிடஙகெள் 
துணடபாடப்டடுவிடடன. தீவுகெளபாககெப்டட 
ைபாழிடஙகெளில் இைற்றின் சுதந்திைமபான 
ெடமபாடடம தடுககெப்டடது. இது இைற்றின் 
உணவின்  அளரை யு ம  ் ை குை பா கெ க 
குரறத்துவிடடது. இைற்றின் முககிய உணவு 
குளமபுககெபாலிகெள் (angulates), ்கெபாறிககும 
விலஙகுகெள் (rodants). அழியும விலஙகுகெளின் 
்டடியலில் இரை கசரககெப்டடுள்ளதபால், 
இரை இழந்த ைபாழிடத்ரத இைற்றிற்கு மீடடுத் 
தரும ் ணிகெளுககு இனிகயனும நிரைபாகெத்தினர 
முககியத்துைம அளிககெ முன்ைருைர என்று 
ெம்ப்டுகிறது. 

ககெைகெல்கெளின் ைபாழிடப்ைபபு (home range), 
எணணிகரகெ, இரை க்பான்றரை குறித்த 
ஆய்வுகெள் இனி ைருஙகெபாலத்திகலனும 
க ம ற் ் கெ பா ள் ள ப ் டு ம  எ ன் று 
எதிர்பாரககெப்டுகிறது. இரை குறித்த ஆய்வுகெள் 
இதுெபாள் ைரை புறககெணிககெப்டடுைந்தன. 
இனிகயனும ்பாழநிலஙகெள் என்று தைறபாகெக 
கெருதப்டடு ைரும ைறணட நிலஙகெள் (waste 
lands)கமம்டுத்த ெடைடிகரகெகெள் எடுககெப்டும 
என்று ைல்லுெரகெள் ெமபுகின்றனர. ககெைகெல் 
மடடும இல்லபாமல் இந்த நிலப்குதிகெளில் 
்்ரும எணணிகரகெயிலபான ்ல்கைறு 
விலஙகுகெள், ்றரைகெள் ைபாழகின்றன. 
சி று த் ர த கெ ள் ,  ஆ சி ய  சி ங கெ ங கெ ள் , 
துருமபுபபூரனகெள் (rust spotted cats), கசபாம்ல் 
கெைடிகெள் (sloth bears), ஓெபாய்கெள், கெபாடடு 
ெபாய்கெள் (wild dogs), புனுகுபபூரனகெள் (civets) 
க்பான்றரை அைற்றில் சில.

ஒருகெபாலத்தில் அைசரகெளுககு பிரியமபான 
விலஙகெபாகெ இருந்த இந்தக கெபாடடுபபூரனகெள் 
இன்று இன அழிரை எதிரகெபாககியுள்ளது எந்த 
அளவு ெபாம சூழரலச் சூரறயபாடுகிகறபாம 
என்்ரத எடுத்துககெபாடடுகிறது. அதிகெம 
அறியப்டபாத இந்த ஒரு கெபாடடுபபூரன இனம 
அழிந்தபால் அதனபால் ெமக்கென்ன ெஷடம 
ஏற்்டடுவிடபக்பாகிறது என்று நிரனககெலபாம. 
ஆனபால், இந்தப புவிப்ந்தில் ைபாழும மனிதன் 
உட்ட சகெல உயிரினஙகெளும ஒரு உயிரச்சஙகிலி 
் கெ பா ண டு  இ ய ற் ர கெ  அ ன் ர ன ய பா ல் 
பி ர ண க கெ ப ் ட டு ள் ள ன  எ ன் ் ர த 
மறந்துவிடககூடபாது. ்தன்ரன மைத்தில் கதள் 
்கெபாடடினபால் ்ரனமைத்தில் ்ெறி கெடடும 
என்்து சூழரலப ்்பாறுத்தைரை இன்று 
கெண்ணதி க ை  கெணடு ,   உண ர ந் து , 
அ னு ் வி த் து ை ரு கி க ற பா ம .  எ ல் ல பா 
உயிரினஙகெரளயும சககெபாதை உயிரினஙகெளபாகெ 
மதித்து ைபாழக கெற்றுக்கெபாள்கைபாம.

வீடடில இருந்து கொடடிறகு

மனிதரகெளின் ்ைபாமரிபபில் ைபாழந்த 
உயிரினஙகெளுககு பிறகு கெபாடடின் இயல்்பான 
சூழலில் ்சன்று ைபாழைது என்்து கெடினமபான 
்சயலபாகெ கெருதப்டுகிறது. ைைலபாற்றுகெபாலம 
முதல் மனிதரகெளுடன் ைபாழந்துைரும ெபாய்கெள் 
இதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துககெபாடடு. ஒருகெபாலத்தில் 
கெ பாடடில் கைடரடயபாடி சுதந்தி ைம பாகெ 
ைபாழந்தைரகெள் ெம முன்கனபாரகெள் என்ற சிறிய 
எணணம கூட இத்தரகெய உயிரினஙகெளில் 
கெபாணப்டுைதில்ரல. என்றபாலும, ெபாய்கெள் 
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க்பால மனிதரகெளுடன் ஒன்றுகசரந்து இயல்்பாகெ 
ைபாழமுடியபாத உயிரினஙகெளும உலகில் உணடு. 
்லர முயற்சி ் சய்தும மனிதரகெளுடன் இணஙகி 
ைபாழமுடியபாத சிறுத்ரதகெள் இைற்றில் ஒன்று. 
இரை நிலத்தில் ைபாழும விலஙகுகெளில் மிகெ 
கைகெமபாகெ ஓடககூடியரை. இதனபால் இைற்றின் 
இயல்்பான ைபாழகரகெமுரற கெபாடுகெளில் ைபாழைது 
என்்கத. என்றபாலும, அபூரைமபாகெ ஒரு சில 
இடஙகெளில் இந்த உயிரினஙகெள் மனிதரகெளுடன் 
இரணந்து  ை பா ழகின்றன .  இவ்ை பாறு 
மனிதரகெளுடன் பிறந்தது முதல் ைபாழந்த 
இைணடு சிறுத்ரத சககெபாதைரகெரள மீணடும 
அரைகெளின் இயல்்பான ைபாழிடத்திற்கு 
்ைற்றிகெைமபாகெ அனுபபிரைத்த உலகின் முதல் 
ைைலபாற்றுச் சம்ைம சமீ்த்தில் நிகெழந்துள்ளது. 
ஆஸ்பினபால் அறககெடடரள (Aspinall Founda-
tion) என்ற அரமபபு இதற்கெபாகெப ்பாடு்டடு 
்ைற்றி ்்ற்றுள்ளது.

ொ�ாவும், சேயமைாவும்

இஙகிலபாந்தில் தனியபாருககுச் ்சபாந்தமபான 
ஒரு கெபாப்கெத்தில் சபா்பா, ்ெய்கைபா என்ற 
்்யரகெளுள்ள இந்த இைடரடச் சிறுத்ரத 
சககெபாதைரகெள் 2017 ஜூரல 15 அன்று பிறந்தனர. 
இைற்றில் சபா்பாவிற்கு மை்ணுப பிைச்சரனகெளபால் 
உடல் ெலம குன்றியது. அதனபால், இந்த 
சிறுத்ரதக குடடிககு சிறபபு கெைனம 
்சலுத்தப்ட கைணடியதபாயிற்று. சுைபாசக 
ககெபாளபாறுகெளபால் ்பாதிககெப்டட சபா்பாரை 
ஆஸ்பினபால் அறககெடடரளரயச் கசரந்த 
ஆரைலரகெள் ஓைபாணடிற்கும கமல் சிறபபு 
கெைனம ் சலுத்தி ் ைபாமரித்தனர. 2018 டிசம்ரில் 
இைணடு சககெபாதைரகெளும பிறந்ததற்குப பின் 
முதல்முரறயபாகெ சந்தித்து ஒன்றுகசரந்து ைபாழத் 
்தபாடஙகினர. விரைவிகலகய இருைருககும 
இரடயில் அன்பும, ்பாசமும, ஆழமபான 
புரிந்துணரவும உருைபானது.

சிறுத்ரத�ளின் மை�ணு மைறு�ாடு�ள்

இந்த ைரகெ விலஙகுகெளிரடயில் ் ்பாதுைபாகெக 
கெபாணப்டும மை்ணுரீதியிலபான கைறு்பாடுகெள் 
ஆய்ைபாளரகெளுககு என்றும கெைரல தரும ஒரு 
அமசமபாகெ இருந்துைருகிறது.  இந்தப 
பிைச்சரனககு சபா்பா, ்ெய்கைபா சககெபாதைரகெளின் 
கெபாடடு ைபாழகரகெஓைளவிற்ககெனும ்ரிகெபாைமபாகெ 
அரமயும என்று ஆய்ைபாளரகெள் ெமபுகின்றனர.
ஆஸ்பினபால் அறககெடடரள மீணடும சபா்பா 
்ெய்கைபா சககெபாதைரகெரள கெபாடடில் விட 
தீரமபானித்தனர. ஒைபாணடிற்கும கமலபாகெ 
ஆரைலரகெள் இதற்கெபாகெ ்பாடு்டடனர. பிறந்தது 

முதல் மனிதரகெளுககு இரடயில் ைபாழந்து 
்ழககெப்டட இந்த சிறுத்ரத சககெபாதைரகெளபால் 
அவ்ைளவு எளிதில் கெபாடடிற்குச் ்சன்று 
ைபாழமுடியபாது. தபாககெ ைரும மற்ற உயிரினஙகெரள 
க்பாைபாடி சமபாளிப்தற்கெபான திறன், இரை 
பிடிப்தற்கு உரிய ஆற்றல் அைசியம.

வீட்டில் இருந்து �ாட்டிறகு

2020 பிபைைரி 5 அன்று இலணடன் ெகெைம 
இருைருககும விரட்கெபாடுத்தனுபபியது. 
உடகன ்தன்னபாபபிரிககெ பாவில் உள்ள 
தனியபாருககுச் ்சபாந்தமபான ஒரு பூஙகெபாவில் 
இைரகெளின் புது ைபாழகரகெத் ்தபாடஙகியது. 
அஙகு இைரகெள் இருைரும சுதந்திைமபாகெ 
ெடமபாடத் ஆைமபித்தனர. முதலில் இைரகெளுககு 
உணவு ைைைரழககெப்டடு ்கெபாடுககெப்டடு 
ைந்தது. ் மல்ல கெபாடடின் இயல்்பான சூழரலப 
புரிந்து்கெபாணடு ைபாழத் ்தபாடஙகிய இந்த 
சககெபாதைரகெள் 2020 ஆகெஸ்ட மபாதம தஙகெள் முதல் 
கைடரடரய ் ைற்றிகெைமபாகெ ெடத்தினர. இதன் 
மூலம தஙகெளபால் கெபாடடில் ்ைற்றிகெைமபாகெ 
ை பா ழமுடி யு ம  எ ன் ற  ெ ம பி க ர கெ ர ய 
ஆய்ைபாளரகெளிடம இந்த சிறுத்ரதககுடடிகெள் 
ஏற்்டுத்தினர. இதன் பிறகு இைரகெள் இருைரும 
்தபாடரந்து ஆய்ைபாளரகெளின் கெணகெபாணிபபில் 
இருந்தனர. இைரகெளுககு உணவு ்கெபாடுககும 
இரடகைரளரய ஆய்ைபாளரகெள் நீடடித்தனர. 
இதனபால், இருைருககும கைடரடயபாடி ்சி 
க்பாககிக்கெபாள்ளும கைகெம அதிகெரித்தது. 
கெரடசியில் ்்ரிய மபான் ஒன்ரற இருைரும 
கைடரடயபாடி உணடனர. இருைர மீதும 
ஆய்ைபாளரகெளுககு முழு ெமபிகரகெ ஏற்்டடது. 
இரதத் ்தபாடரந்து இருைரையும தனியபார 
கெபாப்கெத்தில் இருந்து உணரமயபான கெபாடடிற்கு 
்கெபாணடுக்பாய் விடடனர. ்்பாறுரமயுடன் 
்ணிவிரட ்சய்து ்ரிவுடன் ்ைபாமரித்தபால் 
எந்த ஒரு உயிரினத்ரதயும அதன் இயல்்பான 
ைபாழிடத்தில் ைபாழரைககெமுடியும என்்ரத 
சபா்பா, ்ெய்கைபா என்ற இந்த சிறுத்ரதச் 
சககெபாதைரகெளின் கெரத எடுத்துககெபாடடுகிறது 
என்று ஆய்ைபாளரகெள் கெருதுகின்றனர. ஆஸ்பினபால் 
அறககெடடரள தவிை மற்ற அரமபபுகெளும இது 
க்பாலுள்ள ்சயல்கெளில் இன்று தீவிைமபாகெ 
ஈடு்டடுைருகின்றன .  கெ பாடடில்  ைன 
விலஙகுகெளின் ் ல்லுயிரத்தன்ரமககும, மை்ணு 
பி ை ச் சரனகெளுககும  இ ந் த  இ ைடரட 
சககெபாதைரகெளின் ்ைற்றிககெரத மூலம தீரவு 
கெபாணமுடியும என்ற புதிய ெமபிகரகெ இபக்பாது 
விஞஞபானிகெளிரடயில் ஏற்்டடுள்ளது. 	 l
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பரவசமாய் பற்றிக் க�ாள்ளும் �தை�ள்
ஸ்ரீநிவொஸ் பி்ரபு

கீைனூை ஜபாகிரைபாஜபா கெடந்த இரு்து 
ஆணடுகெளபாகெ  சிறுகெரத ெ பாைல்கெள் , 
கெடடுரைகெள் என ்ைந்து ்டட தளத்தில் 
எழுதிக ்கெபாணடிருககிறபார. ஏழு ெபாைல்கெள், 
ஐம்து சிறுகெரதகெள், எழு்துககும அதிகெமபான 
கெடடுரைகெள் என இலககியத்திற்கு தனது 
ைளமபான ் ஙகெளிபர்ச் ் சலுத்தியிருககிறபார. 
்ழனி ைடடம கீைனூரில் பிறந்தைர, சிறந்த 
ெபாைல்கெளுககெபாகெ கெனடபா- தமிழ இலககியத் 
கதபாடட விருது, தமுஎகெச விருது, கசலம 
தமிழச் சஙகெ விருது, சிறந்த சிறுகெரத 
நூலுககெபாகெ உயிரரம – சுஜபாதபா அறககெடடரள 
விருது ,  பு துரமபபி த் தன்  நிரனவு 
விருதுகெரளப ்்ற்றிககிறபார. இைைது 
கெரதகெள் கென்னடம, மரலயபாளம, ஆஙகில 
்மபாழிகெளில் ் மபாழி்்யரககெப்டடிருககிறது.
முழு கெை எழுத்தபாளைபாகெ தஞரசயில் 
ைசிககிறபார.

கீைனூர ஜபாகிரைபாஜபாவின் கெரதகெள் தமிழ 
முஸ்லிம சமூகெத்தின் அப்டடமபான ைபாழரை 
எவ்வித அலஙகெபாைமுமின்றி கெலபாபூரைமபாகெப 
்திவு ்சய்்ரை. ‘கதய்பிரற இைவுகெளின் 
கெரதகெள்� என்ற தரலபபில் இைைது 39 
கதரந்்தடுககெப்டட கெரதகெள் முன்பு 
்ைளிைந்தது. தமிழ முஸ்லிம சமூகெத்ரதச் 
சபாரந்த விளிமபு நிரல மககெளின் 
கெரதகெரள இைர அளவுககுச் 
சித்தரித்தைரகெள் குரறவு என்கற 
் ச பா ல் லல பா ம .  இ ப க ் பா து 
்திகனபாரு கெரதகெரள உள்ளடககிய 
்தபாகுப்பாகெ ‘்கெபாமறு கெபாரியம‘ 
்ைளிைந்திருககிறது. சந்தியபா 
்திப்கெம ்ைளியிடடுள்ள 
இத்்தபாகுபபிலுள்ள சிறுகெரதகெள் 
அரனத்தும அவ்ைபக்பாது ்ல 
இதழகெளில் ்ைளியபானரை. 
அவ்விதழபாளரகெள் ககெடடுக 
் கெ பா ண ட த ற் கி ண ங கெ 

எழுதப்டடரை. இந்த ் திகனபாரு கெரதகெரள 
எழுத ெ பான்கு ஆணடுகெள் எடுத்துக 
் கெ பா ண ட த பா கெ க  கு றி ப பி டு கி ற பா ர . 
கெபாலதபாமதபானக்பாதும கெரதகெள் ஒவ்்ைபான்றும 
கெபாத்திைமபானதபாகெகை இருககிறது. இது 
இைருரடய ெபான்கெபாைது சிறுகெரதப புத்தகெம. 

ஒவ்்ைபாரு கெரதரயயும எவ்வித 
முன்கனற்்பாடுகெளுமின்றி ஒருவிதமபான 
்ெருககெடியுடகனகய எழுதத் துைஙகுகிறது, 
துைககெத்ரதவிட எழுதத் ் தபாடஙகிய பிறகெபான 
மனநிரல எபக்பாதுகம ் ைைசத்துககுரியதபாகெ 
மபாறிவிடுைதபாகெச் ்சபால்கிறபார .  அது 
கெரதகெரளப ்டிககும க்பாது ெமககும 
்தபாற்றிக ்கெபாள்கிறது.

் த பா கு ப பி ன்  மு த ல் 
கெ ர த ய பா கெ வு ம , த ர ல ப ் பா கெ வு ம 
இடம்்ற்றிருப்து ‘்கெபாமறு கெபாரியம� 
சிறுகெரத. ் ைகரகெரய உமிழும ககெபாரடயின் 
இைவுகெள் ்கெபாடுரமயபானரை. அப்டியபான 
்கெபாடுரமரய அனு்வித்திருககிறபாள் 
ஆதிலபா . ஏழரம க்பாரத்திய அைள் 
ைபாழகரகெயில் எவ்வித விடுதரலயும 
இல்லபாமல் ்ெடிய இைரைக கெடப்து 
அைளுககு சுல்மபானதபாகெ இல்ரல. 
ஆதிலபாவின் ைபாப்பா கெலந்தர குடும்த்தில் 

எவ்வித ஈடு்பாடும இல்லபாதைைபாகெ 
இருககிறபார. அைள் ைபாப்பா முன்பு 
்ள்ளிைபாசலில் ஊழியம ்சய்த 
க்பாது கெ்ரஸ்தபாரன (இடுகெபாடு) 
ஒ ட டி ன பா ர  க ் பா லி ரு ந் த 
கெ பாலிமரனயில் வீடு கெடடிக 
்கெபாணடு இருககிறபாரகெள். ைபாப்பா 
கெ ல ந் த ரு க கு  குடி ப ் ழ க கெ ம 
இருந்ததபால் அைரை ஒதுககி 
ர ை க கி ற பா ர கெ ள் .  ஆ தி ல பா 
முதிரகென்னியபாகெகை இருககிறபாள். 
் ள்ளிை பா ச ல்  உ த் தி க ய பா கெ ம சந்தியபா ்திப்கெம: 

்க:128 விரல:110

நூல் அறிமு்கம்
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க்பானபிறகு, கெலந்தர ஒரு வித்தியபாசமபான 
அைதபாைம எடுககிறபார.  ்ள்ளிைபாசலின் 
மூத்தைல்லி கெலந்தரின் ஏழரமரயக 
குறிபபிடடு, புற்றுகெபாயபால் அைதிப்டும 
மரனவியும, திருமணமபாகெபாத ெபான்கு 
்கெபாமரகெளும இருககிறபாரகெள் எனகை 
்்பாருளுதவி ்சய்யுமபாறு கெடிதம எழுதித் 
தருகிறபார. அரத கெலந்தர கலமிகனட ் சய்து 
்கெபாள்கிறபார. அரத எடுத்துக ்கெபாணடு 
ஒவ்்ைபாரு ஊருககுச் ் சன்று ் ள்ளிைபாசலில் 
கெபாடடி துணரட ஏந்தி நிற்கிறபார. ்கெபாமறு 
கெபாரியத்திற்கு உதவி ்சய்கைபாருககு அல்லபா 
்சபாரககெத்தில் சிமமபாசனஙகெள் ஏற்்பாடு 
்சய்திருககிறபான் என்கிறபார. ஆதிலபாவுககு 
கெனவுகெள் எழுகிறது. கெனவுகெள்தபான் அைளுககு 
்்ரிய ஆசுைபாசத்ரதத் தருகிறது. ைவூபபுடன் 
நீளும உறவு அைளது ்ெடுஙகெ பால 
்ைமரமரயத் தணிககிறது.  ஆதிலபாவின் 
கெணகெளுககு கெ்ரஸ்தபான் அழகெபாகெத் ்தரிய 
ஆைமபிககிறது. கெனவில் ைரும ைபாஜெபாகெ 
்பாமபு ைவூபர் ஞபா்கெப்டுத்துகிறது. 
ைபாஜெபாகெம அைள் உடகலபாடு பிரணந்து 
கிடககும இைவுக கெனரை, ்கெபாமறு 
கெபாரியத்திற்கு ஆதைவு தபாருஙகெள் என அைள் 
ைபாப்பா கெணணபாடி முன் நின்று தபாடிரய 
நீவிக ்கெபாணடு ைசனம க்சி ஒத்திரகெ 
்பாரககும கெபாடசி திடுககிடகலபாடு யதபாரத்த 
நிரலககுத் திருபபுகிறது. 

கெரத முழுைதும ஆதிலபாவின் எணண 
ஓடடஙகெளும, ைபாழவியல் கெசபபுகெளும 
்ைமரம ததும் சித்தரிககெப்டுகிறது. 
ை வூ ப பு ட ன பா ன  சி க ெ கெ மு ம , 
அைரகெளுககிரடயிலபான உறவும ைமயம 
மிளிரும அழகெபாகெ கெபாடசி. ‘்கெபாமறு கெபாரியம 
கெரதரய எபக்பாதபாைது எழுதப்டும 
அபூரைமபான கெரத என ெபாஞசில் ெபாடன் 
் பா ை பாடடியும ,  ைணணதபா சன் ெல்ல 
அ பி ப பி ை பா ய ங கெ ர ள யு ம  ் கி ர ந் து 
்கெபாணடிருககிறபாரகெள். அரத ்மய்பபிககும 
விதமபாகெகை இருககிறது கெரத.

‘கெபாஃபகெபாவின் ெண்ன்‘ கெரத புதிய 
உத்தியில் ்ைளிப்டடுள்ள கெரத . 
இன்றுக் பால  ஆழந் த  உ ற க கெ த்தின் 
கெனவிலிருப்து அைனுககு அபூரைமபாகெகை 

ெகெழகிறது. சில கெைக கெனவுகெள் அதீத 
சு ை பா ை ஸ் ய ம  அ ளி ப ் ர ை ய பா கெ 
அரமந்துவிடுைதுணடு. கெனவுகெளில் கெரமரற 
ைஷயஙகெள் நிகெழுந்த ைணணம இருககிறது. 
கெனவில் விஸ்தரிபபில் பூரனயபாகெ உருமபாறி 
திரைப்டம ்பாரககிறபான். அதில் கெடிதம 
எழுதும இரளஞனபாகெ ஃபிைபான்ஸ் கெபாபகெபாரை 
கெபாணகிறபான். கெனவிலிருந்து விழிப்ைன் 
முன் கெைப்பான் பூச்சிகெள் எதிரப்டுகிறது. 
மல்லபாந்த ைபாககில் கிடககும கெைப்பான்பூச்சிகெள் 
உரையபாற்றத் துைஙகுகிறது. தபான் ்டித்த 
புத்தகெ கெதபா்பாத்திைஙகெரள முன்ரைத்து 
சுைபாஸ்யமபாகெப க்சுகிறபான். மல்லபாந்து 
கிடககும கெைப்பான் பூச்சிரய நிமிரத்துகிறபான். 
அது ஊரந்து ஒரு இடுககில் ்சன்று 
மரறகிறது.‘கடய் மூகதவி, இன்னுமபா 
விடியரல, எழுந்து ைபாடபா ் ைளியில‘ என்ற 
அப்பாவின் ைரச ஒலி ககெடடு குழப்த்துடன் 
அரறரய விடடு ்ைளிகய ைருகிறபான்.  

கெணைனபால் ‘முத்தலபாக‘ ்சபால்லி தள்ளி 
ரைககெப்டட ் ைககெத் தன் மகென் மன்சூருடன் 
தபாய் வீடடிற்கு ்யணப்டுகிறபாள் ்ைககெத் 
நிஸபா. கெசகெசபபு, ்ைகரகெ, அசதிகயபாடு 
பீதியும  அைெமபி கரகெயும  கெல ந் த 
மனநிரலகயபாடு பிறந்த மணணில் கெபால் 
ரைககிறபாள். ‘ைபாவுத்தர‘ இல்லபாமல் தனிகய 
ஒரு ்்ண குழந்ரதயுடன் ்சல்ைரத ஊர 
கைடிகரகெயபாகெப க்சுகிறது. திருமணமபானதும 
குழந்ரத ் ்ற்று ் ்பாலிவிழந்து க்பானரதக 
கெபாைணம கெபாடடி முமமுரற தலபாக ்சபால்லி 
அனுபபிவிடுகிறபான் அைள் கெணைன். ‘ச்சீ 
க்பாஙகெடபா‘ என மஹர (ஜீைனபாமசம) 
்தபாரகெரய விட்டறிந்து மகெரன அரழத்துக 
்கெபாணடு ைருகிறபாள். “இப் என்ன குடியபா 
முழுகிபக்பாச்சு. அைனில்லபாடடி ்்ரழககெ 
முடியபாதபா “  என ஆறுதலபாகெ ஏற்றுக 
்கெபாள்கிறபாள் தபாய். கெணைனபால் தலபாக தந்து 
விடப்டட ்ககெத்து வீடடுப ்்ண 
ஆமினபாரை அரழககிறபாள். ஆமினபா தன் 
ம கெ ள்  ் பா னு வு ட ன்  ை ரு கி ற பா ள் . 
அறிமுகெமபாகிறபாரகெள். குழந்ரதகெள் மன்சூரும, 
்பானுவும ெட்பாகி விரள்பாடுகிறபாரகெள். 
குழந்ரதகெள் விரளயபாடுரகெயில் ஒரு 
கெடடத்தில் ‘இப்டி கசபாறபாககுனபா நீ எனககு 
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கைணபாம, க்பாடி உன் ஆத்தபா வீடடுககு 
ெபான் உனககு தலபாக குடுத்துடகடன‘ 
என்கிறபான் மன்சூர. இரதப ் பாரத்து ஒருவித 
கைகெத்துடன் ்பாய்ந்து ைரும ்ைககெத், 
மன்சூரை அரறகிறபாள். மன்சூர அழுகிறபான். 
சிறிது கெைம கெழித்து குழந்ரதகெள் இருைரும 
இரணந்து மீணடும கசபாறு விரளயபாடடு 
விரளயபாடுகிறபாரகெள். ் ்ரியைரகெள் ஏகதகதபா 
கயபாசித்தைபாறு கிடககிறபாரகெள் என்று 
முடிகிறது ்பாைம இைள் ்்யர ்ைககெத் 
நிஸபா சிறுகெரத. 

ஒவ்்ைபாரு கெரதயிலும யபாகைபா ஒருைருககு 
கெனவு தீைபாமல் ைந்து ைழிந்து ்கெபாணகட 
இருககிறது. ெபாச்சியபா கெரதயிலும தனிரமயின் 
துயரைத் தணிககெ முயற்சிககும ெபாச்சியபாவுககு 
கெனவுகெள்தபான் ஆசுைபாசத்ரதத் தருகிறது. 
சன்னரலத் ்தபாடடுத் தடவிய்டி நிற்கும 
எருககெஞ்சடிகெளுககு அப்பால் ்ைந்து 
கிடககும ்்ருநிலககெபாடசிகெரள ைசித்து 
லயித்திருககிறபாள். அைள் தனது ்பால்யத்ரத 
நி ரன த் து ப  ் பா ர ப ் து  ஏ க கெ த் ர த 
ஏற்்டுத்துகிறது. தபாயும தந்ரதயுமற்ற 
ெபாச்சியபாவுககு ்கெபாககெபாடடி மபாமபாவும, 
அைைது சிஷயப பிள்ரள ைபாஹீதும 
உறுதுரணயபாகெ இருககிறபாரகெள். அைள் 
அழும க்பா்தல்லபாம மபாமன் தனது 
சுடடுவிைரலக குவித்து ் கெபாககு க்பாலபாககி, 
‘்கெபாகககெ ்கெபாகககெ மீனப புடி‘ என்று 
கைடிகரகெ கெபாடடி சிரிபர் ைைைரழககிறபான்.  
ெ பா ச் சி ய பா வு க கு ம  ை கு ம பா னு க கு ம 
திருமணமபாகிறது. அைரனக கெடடிக ் கெபாணட 
ெபாள் முதலபாகெ ெபாச்சியபாவுககு தூரந்து க்பான 
மைச்சன்னகல ஆசுைபாசமபாகெ இருககிறது. 
மபாமபாவும, ைபாஹீதும துரணயிருககெ, 
ஆறுமபாதஙகெளுககு ஒரு முரற ஊருககு ைரும 
ைகுமபான் தன் சுதந்திைத்ரத குறிபபிடடு 
அைரகெரள விலககுகிறபான். அதிலிருந்து 
மபாமபாவும, ைபாஹீதும விலகிப க்பாகிறபாரகெள். 
ைகுமபான் ்ணிககுச் ்சல்ல, துரணக்கெபாரு 
ஜீைனுமற்று இருககெப பிடிககெவில்ரல 
அைளுககு. தனிரம துயைம அைரள 
ைபாடடுகிறது. இைவில் துயைமபான கெனவு 
கெபாணகிறபாள். நிஜத்தில் இல்லபாத மபாமனபாரும 
மபாமியபாரும ைருகிறபாரகெள். கூடகை ைருகிறது 

கெருமபூரண. பூரண ஜன்னலின் கமல் 
் த பா ற்றி க  ் கெ பாணடு ்ைறிககிறது . 
கெனவிலிருந்து விழித்துக ்கெபாள்கிறபாள். 
ஜன்னரலப ்பாரககிறபாள். இைவு பூரனயின் 
நிறத்தில் ைழிந்து ்கெபாணடிருககிறது. பூைண 
நில்ைபாளியில் புதிதபாய் க்பாடப்டட ையில் 
்பாரதயில் நின்ற்டி ் கெபாககெபாடடி மபாமபாவும, 
ைபாஹீதும அைரள ரகெகெரள ஆடடி 
அரழககிறபாரகெள். அைரகெளுடன் க்பாய்ச் 
கசரந்து ்கெபாள்கிறபாள். மூைரும ையில் 
்பாரதயில் கசரந்து ெடப்து இைவின் 
முககியமபான நிகெழைபாகிறது .  அரத 
ெபாடகுறிபபில் எழுதிக ்கெபாள்கிறபாள். 
இப்டியபாகெ அைள் கெனவுகெரள எழுதிக 
்கெபாள்கிறபாள். கெனவிலிருந்து மீணடதும 
மற்்றபாரு கெனவுககுள்தபான் நுரழய கைணடும. 
கைறு நிைரத்தி அற்றைளபாகெ இருககிறபாள் 
ெபாச்சியபா.

இத்்தபாகுபபிலுள்ள ஒவ்்ைபாரு கெரதயும 
ச மூ கெ ம  ச பா ர ந் த  வி ம ர ச ன ங கெ ர ள 
முன்ரைககிறது. ‘ககெைகடர�, ‘புத்தகெச் 
சந்ரதயில் மபாடு கமய்ப்ைன்� க்பான்ற 
கெரதகெள் இலககிய உலகெம ச பா ரந்து 
இயஙகு்ரையபாகெ அரடயபாளப்டுகிறது.

கீைனூை ஜபாகிரைபாஜபா தன் ்ரடபபின் 
ஊடபாகெ தபான் கெணடரடந்தரைகெரள, 
மனத்தபாைல்கெரள ்சறிைபான ்மபாழியில் 
மு ன் ர ை க கி ற பா ர .  கெ வி த் து ை ம பா ன 
்சபால்லபாடசிகெரளக  ரகெயபாணடு, ைபாசிப்ைர 
மனரதத் ்தபாடடறிந்து கெரதகெரள ஓர 
அந்தைஙகெ உணரைபாகெவும, ைபாழவியல் 
்தபாடரச்சியபாகெவும விைரித்துக கெபாடடுகிறபார. 
அந்தச் சித்தரிபபு ஒரு தனித்த அழகுடன் 
மிளிைகை ்சய்கிறது. 

ஒவ்்ைபாரு கெரதயிலும விளிமபு நிரல 
மககெளின் அைலமும அறிமுகெமும, அைரகெளின் 
ைபாழவியல் ெகெரவும எதிரப்டடுக ் கெபாணகட 
இருககிறது. அதுகை கெரதகெரளயும கெரத 
மபாந்தரகெரளயும மிகெவும ் ெருககெமபானைரகெளபாகெ 
உணைச் ்சய்கிறது 

	 	 	 	 	 	 l
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வெறும் பயணக் க்த அல்ல;  
கம்யூனிஸ இயக்கத்தின பிரசெ ெலி

சு.வ�ொ.அகததியலிஙகம்

நூல் அறிமு்கம்

“1923 ல் கெபான்பூரில் ெரட்்ற்ற சதிைழககில் 
குற்றஞசபாடடப்டடு விசபாைரணக ரகெதியபாகெ  
ஒவ்்ைபாரு ெபாளும 15 ரமல்கெள் என் கெபாலில் 
பூடடப்டட விலஙகுகெரள இழுத்துக 
்கெபாணகட ்சல்லும்டி ெடத்திகய கூடடிச் 
்சன்ற க்பாதுமகூட எனககு அத்துன்்ஙகெள் 
எல்லபாம ்்ரிதபாகெத் கதபான்றவில்ரல.” 
என்கிறபார கதபாழர ்சளகெத் உஸ்மபானி. 
கெமயூனிஸ்டடுகெளுககு எதிைபாகெ பிரிடடிஷ 
ஆடசியபாளரகெளபால் பின்னப்டட கெபான்பூர, 
மற்றும மீைட சதிைழககுகெளில் 16 ஆணடுகெபாலம 
சிரறத்தணடரனரய அனு்வித்தைர இைர.

்சளகெத் உஸ்மபானி க்பான்ற இரளஞரகெள் 
கதசவிடுதரலக கெனரை ்ெஞசில் சுமந்து 
்கெபாணடு மரலதபாணடி, ெதி தபாணடி ெடந்த ஓர 
சபாகெசப ் யணம – விடுதரலப க்பாருககு உதவி 
ககெபாரி மீணடும ஓர ்யணம – கதபாழரம 
ெபாடடின் ் ைற்றிரயக கெணடுகெளிககெ மூன்றபாைது 
்யணம என மூன்று முரற கசபாவியத் 
யூனியனுககு ்யணித்தரத ்ச பால்லும 
்யணநூகல “ஒரு புைடசியபாளனின் ் யணஙகெள்.” 
இந்நூல் ைபாழகரகெ ைைலபாறல்ல ; ஆயின் அைர 
ைபாழவின் முககிய கெடடஙகெரளச்  ்சபால்லும.

இந்திய கெமயூனிஸ்ட இயககெத்தின் 
முதல் கிரள கசபாவியத் ெபாடடில்  
தபாஷகெணடில் 1920 அககடபா்ர 17 
ஆம ெபாள் உதயமபானது. அதன் 
நூற்ற பாணரடக  ் கெ பாணட பாடி 
முடித்திருககிகறபாம. 

யபாகைபா ெபாலு க்ர ்சபாகுசபாகெ 
விமபானம ஏறிபக்பாய் தபாஷகெணடில் 
உடகெபாரந்து உருைபாககிய கிரள என 
நிரனத்துவிடபாதீரகெள். அந்தக 
கிரளயின் பிைசைைலிரய ்லர 
அறியமபாடகடபாம. ஆைணஙகெளில் 
இருந்து சில தகெைல்கெரள மடடுகம 

அறிந்திருபக்பாம. அந்த ைலிரய அஙகுலம 
அஙகுலமபாகெ அறிந்த ்சளகெத் உஸ்மபானி அைர 
ைபாரத்ரதகெளில் அரதச் ்சபால்லுகிறபார. முதல் 
்குதி அந்த சபாகெசப ்யணத்தின் கெரததபான்.

்மளலபா ்கஸ் உஸ்தபா என்ற இயற்்்யர 
்கெபாணட ்சளகெத் உஸ்மபானி இன்ரறய 
ைபாஜஸ்தபான் மபாநிலத்தில் உள்ள பிககெபானீர ெகெரில் 
ஒரு கெரலக குடும்த்தில் பிறந்தைர.

1 9 2 0  ஆம  ஆணடு ஆபகென் அமீ ர 
அமபானுல்லபாகெபான் அரழபர் ஏற்று ஆபகென் 
்சன்று ஹிஜ்ைத் இயககெத்தில் இரணந்து 
பிரிடடிஷ ஆடசிரய எதிரத்துப க்பாைபாட 
ஏைபாளமபான இரளஞரகெள் கெபால்ெரடயபாகெகை 
புறப்டடனர. ஒன்றல்ல இைணடல்ல 36 
ஆயிைம க்ர. அைரகெள் ெடந்கத கெடந்த தூைம 
சுமபார முன்னூறு ரமல்கெள், அதில் ்சளகெத் 
உஸ்மபானியும ஒருைர.

்னிககெபாற்றிலும மரழயிலும க்பாதுமபான 
உணவின்றி இந்திய விடுதரல என்கிற ஒற்ரற 
லடசியகம உந்துவிரசயபாகெ ெடந்தனர. கசபாவியத் 
்ைற்றியும சபாதரனகெளும ஒரு ்குதி 
இரளஞ ர கெரள  ஈ ர த் த து .  து ரு க கில் 
பிரிடடிஷபாைபால் அநியபாயமபாகெ ் தவி நீககெப்டட 

கெபாலிபர் மீணடும அப்தவியில் 
உடகெபாை ரைககெ கைணடும என்கிற 
உந்துதலும கிலபா்த் இயககெமபாகெ 
இதில் இருந்தது. 

்யணம புறப்டுகிறக்பாது எந்த 
இரளஞரும  கெ ம யூனிஸ்ட பா கெ 
கைணடும ம பா ர கசியம  கெ ற் கெ 
கைணடும எனும கைடரகெகயபாடு 
புறப்டவில்ரல. ஆனபால் இந்திய 
விடுதரலப க்பாரில் தரலரம 
தபாஙகிய மிதைபாதத் தரலரமயின் 
க் பா ககில்  ெமபி கரகெ  அற் ற 
இரளஞரகெளுககு ்சஞகசரனயின் 

்பாைதி புத்தகெபாலயம: 
்க:232 விரல:240
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வீைம ஈரத்தது. அைரகெள் இந்தப ்யணத்தில் 
இரணந்து நின்றனர.

ஆபகெபானிலிருந்து கசபாவியத் எல்ரலயிலுள்ள 
திரமிஷ எனும இடம ைரை கெபால்ெரட, 
ஒடடகெம, ் டகு என ் யணித்த சபாகெச அனு்ைம 
ஒரு ைரகெ. ஓரிடத்தில் உஸ்மபானி எழுதுகிறபார;

“அந்த இடத்ரத கெபாககி ெபாஙகெள் இறஙகிச் 
்சல்ைது மிகெவும சிைமமபாகெ இருந்தது. ைழுககு 
்பாரறயில் கெைனமபாகெச் ்சல்ல கைணடும. 
இவ்ைபாறு அந்தப ் பாரதயில் ஒரு டஜன் ரமல் 
ெடந்து ைந்தபின் அதிரச்சிரயயும அச்சத்ரதயும 
உணடபாககும ் சய்தி  எஙகெளுககெ பா கெ க 
கெபாத்திருந்தது. ஆம. ெபாஙகெள் ் பாரத மபாறி ைந்து 
விடகட பாம . ”  இப்டி  ்ல  உணடு . 
்்ருக்கெடுத்து ஓடும ஆற்ரறத் தபாணடுைது, 
்ையிரலத் தபாஙகெ முடியபாமல் இைவு மடடும 
்யணிப்து.. அந்த ைலிரய என்்னன்்து? 

கசபாவியத் யூனியனில் திரமிஷ ெகெரில் 
உற்சபாகெமபாகெ கெமயூனிஸ்டுகெள் ைைகைற்றபாலும 
அதன் பின்னரும ்யணம எளிதபாகெவில்ரல. 
க ச பாவிய த்  யூனியரனச்  சூழ ந்திரு ந் த 
எதிரபுைடசிககெபாைரகெளிடம சிககி ் டட கைதரன 
்கெபாடுரமயபானது.

அதரன ்சளகெத் உஸ்மபானி ைபாரத்ரதயில் 
்பாரபக்பாம,

“என்ன ைபாழகரகெ இது! ைபாஜஸ்தபானில் 
ஒடடகெஙகெள் அல்லது குதிரைகெள் இைணரடப 
பிரணத்திருப்துக் பான்று கெ பால்கெளில் 
ச ங கி லி கெ ள பா ல்  ெ பா ங கெ ள் 
பிரணககெப்டடிருந்கதபாம. ரகெகெளிலும 
விலஙகிடப்டடிருந்கதபாம. ஒரு தடித்த 
ைரளயம  எங கெள்  கெழுத்ரத ச்  சு ற்றி 
மபாடடப்டடது. அது எஙகெரளப பிரணத்திருந்த 
சஙகிலியுடன் ககெபாரககெப்டடது .இைவு 
க ெ ை ங கெ ளி ல்  எ ங கெ ளி ன்  கெ பா ல் கெ ளி ல் 
பிரணககெப்டட சஙகிலிகெள் நீககெப்டடன. 
ஆயினும  ஒருைரின்  ஒரு  கெ பா க ல பாடு 
மற்்றபாருைரின் கெபால் பிரணககெப்டடது. 
தூஙகுைதற்கும சிைமப்டகடபாம.”

இந்தப ் யணககுழுவினர எல்கலபாரும ஒகை 
க்பான்ற கெபாககெத்கதபாடு இல்ரல.இதனபால் 
பிளவு, கெருத்து கைறு்பாடு, சிககெல் எல்லபாம 
சந்தித்தனர.

்சளகெத் உஸ்மபானி ்சபால்கிறபார, “ஆனபால் 
ெபாஙகெள் என்ன ்சய்ய முடியும? 36 க்ரும 
[ஏரனகயபார அைைைர ைழியில் ் சன்றுவிடடனர] 
அவியலபான கூடடத்தினர. எஙகெள் க்பாரத்திறனும 
உ ண ர ம யி ல்  ் ் ரி ய  அ ள வி ற் கு ப 
்ரிடசித்துப்பாரத்த ஒன்றுமல்ல. எனினும 
எஙகெளுககு கைறு எந்த ைழியும கிரடயபாது. 
ஒன்று, க்பாரிடடுச் சபாகெ கைணடும. அல்லது 
எ ங கெ ள்  கெணமுன்ன பா க ல க ய  ெ கெ ை ம 
சூ ர ற ய பா ட ப ் டு ம .  ெ பா ங கெ ள் 
பிற்க்பாககுைபாதிகெளின் ரகெயில் வீழ கைணடும. 
அதன் மூலம ஓர இழிைபான ககெபாரழத்தனமபான 
மைணத்ரத எதிர்கெபாள்ள கைணடும.”

இறுதியில் ்கெரகி புைடசிக குழுவுடன் 
இரணந்து க்பாரிடட அனு்ைத்ரத  கெமயூனிஸ்ட 
கெடசி உறுபபினைபாகெமகல கசபாவியத்ரத கெபாககும 
சரைகதசக கெடரமரயச் ்சய்த கதபாழரகெரள 
அைர தியபாகெத்ரத உஸ்மபானி எழுத்தில் 
்டிககுமக்பாகத ்ைட சல்யூட அடிககெத் 
கதபான்றுகிறது.

எதிரபுைடசிரய முறியடித்து தபாஷகெணட 
்சல்ைது, மபாஸ்ககெபா மற்றும தபாஷகெணட 
ைபாணுைப ்ள்ளியில் ்யில்ைது, கெமயூனிஸ்ட 
கெடசிக கிரள உருைபாைது என முதல் ்பாகெம 
சபாகெசமும பிைமிபபுமபாய் விரிந்துள்ளது  கசபாவியத் 
யூனியன் ்சன்றைரகெள் ்்ரும்பாகலபார 
இஸ்லபாமியைபாய் இருந்தது குறிபபிடத்தககெது. 

அந்த முதல் கிரள ஆைமபிககெப்டடக்பாது, 
“ெபான் கெமயூனிஸ்ட கெடசியில் சுமபார ஆறுமபாதம 
இரணயபாமல் இருந்கதன். இதற்கெபான கெபாைணம 
எளிது. எனககு மபாரகசியம என்றபால் என்ன 
என்கற ்தரியபாது. என்னுரடய பிைதபானக 
குறிகககெபாள் ஒரு ைபாணுை வீைரனப க்பால் 
சணரடயிட கைணடும என்்து மடடுகம 
ஆகும. இந்தியபாரை விடுவிப்தற்கெபான 
க்பாை பாளியபாய் இருககெ விருமபிகனன். 
அவ்ைளவுதபான்.” என்கிறபார ் சளகெத் உஸ்மபானி.

இந்திய விடுதரல மீதும இந்தியரகெள் மீதும 
கசபாவியத் மககெளின் ெல்்லணணமும ெட்பாரந்த 
்பாரரையும அஙகு கசபாவியத் கதசம முழுைதும 
விைவிக கிடப்ரத ் லகைறு சம்ைஙகெளூகட 
நிறுவிச் ்சல்கிறபார.

கெபாஙகிைஸ் மபாெபாடடில் ்ஙககெற்கெ ்சன்ரன 
ைந்தது, உடல் ெலிவுற்று சிஙகெபாை கைலர 
வீடடில் ஓய்்ைடுத்தது, ்ல்கைறு புைடசிகெை 
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இரளஞர குழுககெள், கெபாஙகிைஸ் தரலைரகெகளபாடு 
உரையபாடியது, ்தபாடரபு ்கெபாணடது எனத் 
்தபாடஙகுகிறது இைணடபாம ்பாகெம.

1928 ஜூரலயில் மபாஸ்ககெபாவில் ெடந்த 
கெமயூனிஸ்ட அகிலத்தின் ஆறபாைது கெபாஙகிைசில் 
சிககெந்தர சூர என்கிற புரனப ் ்யரில் ் சளகெத் 
உஷமபானி ்ஙககெற்றது, ஸ்டபாலினுடன் 
தரலரமககுழுைபாகெ கமரடயில் அமரந்தது என 
்ல அரிய தகெைல்கெளின் ் தபாகுப்பாய் நீள்கிறது 
இைணடபாம ்பாகெம.

இந்திய புைடசிகெை இரளஞரகெளின் ஈரப்பாகெ 
கசபாவியத் யூனியன் இருந்ததும, கெரு, தபாகூர 
உட்ட ்லர கசபாவியத் ெபாடரட வியந்து 
்பாைபாடடியரதயும, எதிரபுைடசிரய மீறி சபாதரன 
்ரடககெ உதவிய ஐந்தபாணடு திடடஙகெள் 
குறித்தும நிரறய ் சய்திகெள் இடம ் ்ற்றுள்ளன.

்லனினும சரி, ஸ்டபாலினும சரி இந்திய 
விடுதரலரய விருமபினர, அதற்குத் தபாரமீகெ 
ஆதைரைத் ்தரிவித்தனர, மபாரகசிய ்யிற்சி 
அளிககெ முன்ைந்தனர ஆனபால் ஒரு க்பாதும 
தனிெ்ர சபாகெசத்ரத ்யஙகெைைபாதத்ரத 
ஆதரிககெவில்ரல என்றும ,  தற்க் பாது 
முககியமபானது கதசியவிடுதரலப க்பாரதபான் 
கசபாஷலிசத்துககெபான க்பார அல்ல ஆகெகை 
கதசிய முதலபாளித்துை சகதிகெரளயும இரணந்கத 
விடுதரலககுப க்பாைபாட கைணடும என்றும 
உறுதியபாகெக கூறியதபாகெ ்சளகெத் உஸ்மபானி 
எழுத்தினூகட அறிய முடிகிறது.

்சளகெத் உஸ்மபானி எழுதுகிறபார, “தனிப்டட 
ைன்முரறத் தபாககுதல்கெரளத் தவிரப்து 
குறி த் தும ,  ம க கெரளப  ் ்ருமதி ை ள் 
க்பாைபாடடஙகெளுககுத் தயபாரிப்து குறித்தும 
புைடசியபாளரகெளிடம அறிவுறுத்தும்டி ெபான் 
ககெடடுக ்கெபாள்ளப்டகடன். கெமயூனிஸ்ட 
அகிலம தனிப்டட ைன்முரறத் தபாககுதல்கெரள 
ஊககுவிக கெவில்ரல  என  என்னிடம 
்சபால்லப்டடது.”

இந்த அத்தியபாயத்ரதப ்டித்தபின் ்ல 
ககெள்விகெள் எழும. முதல் கிரள துைஙகுைதில் 
முன் நின்ற எம. என் ைபாய் ஏன் பின்னர 
முைண்டடபார? எதில் முைண்டடபார ? முதல் 
கிரளயில் உறுபபினைபாகெ இருந்த அரனைரும 
பின் என்ன ஆனபாரகெள்? தபாஷகெணட ் ்ஷைபார 
சதிைழககுகெள், கெபான்பூர சதி ைழககு, மீைட சதி 
ைழககு விைைஙகெள் என்ன? இப்டி ் லைற்ரற 

கதடிப ்டிககெ கைணடிய – அறிந்து ்கெபாள்ள 
க ை ண டி ய  கெ ட ட பா ய த் ர த  இ ள ம 
கெமயூனிஸ்டுகெளுககு இந்நூல் ஏற்்டுத்திவிடடது 

மூன்றபாம ் பாகெம, 1974 ல் ் சளகெத் உஸ்மபானி 
கசபாவியத் ெபாடு ்சன்று கிடடத்தடட ஐம்து 
ஆணடு  இர ட ் ைளியி ல்  ஏ ற் ் ட ட 
பிைமபாணடமபான ைளரச்சிரய மபாறுதரலக 
கெணடு வியந்து  விைரிககிறபார. 

“ெபான் முதன் முதலில் கசபாவியத் யூனியன் 
்சன்ற க்பாது இருந்த நிரலரமகெளுடன், 
இன்ரறய [197 4 ] மிகெவும முன்கனற்றம 
அரடந்துள்ள, ைளமபான கசபாவியத் யூனியரன 
ஒபபிடடுப ் பாரககும க்பாது மிகெவும பிைமிப்பாகெ 
இருககிறது.”

ஏைபாளமபான தகெைல்கெள், புள்ளிவி்ைஙகெள், 
கெரில் கெணட கெபாடசி சித்தரிபபு மூலம 
கசபாவியத்தின் ்பாய்ச்சல் கைகெ ைளரச்சிரய 
சுடடுகிறபார உஸ்மபானி.

சமய சகிபபுத்தன்ரம குறித்து கெரில் 
கெணடரத முஸ்லீமகெள் ்தபாழுரகெககுப 
க்பாைரத சுடடிககெபாடடுகிறபார. ஓர இடத்தில், 
ைஷயர அல்லபாத ெண்ர என்னிடம கூறினபார 
என்கிற பீடிரகெயுடன் ெண்ர கூற்றபாகெச் 
்சபால்கிறபார, “மபாஸ்ககெபாவில் உள்ள கதைபாலயம 
ைைலபாற்றில் எபக்பாதும க்பாலகை இபக்பாதும 
திறந்திருககின்றன. ஆனபால், மககெள் அஙகு 
்சன்று ைழி்டபாவிடடபால் அது கசபாவியத் 
அைசின் குற்றமல்ல.” 

கசபாவியத்தில் மககெள் ெல்ல்டி ைபாழந்தரத 
இந்நூலில் ் டித்து முடித்தபின், அந்த கசபாவியத் 
ஏன் சிரதந்தது என்்ரத அறியும ஆைலும 
இயல்்பாகெ ஏற்்டத்தபாகன ்சய்யும.

கெமயூனிசம இஙகு விரதககெப்டடதின் 
பின்னபாலுள்ள மகெத்தபான தியபாகெத்தின் ஆழமும 
ைலியும லடசிய கைரும ெம கெணகெரளக 
குளமபாககும. தூககெத்ரத மறந்து அரசக்பாட 
ரைககும. இந்த தியபாகெத்ரத உள்ைபாஙகி ெபாரள 
கெமயூனிச லடசியத்ரத முன்்னடுககெ விரழயும 
ஒவ்்ைபாரு இரளஞரும ் டிககெ கைணடிய நூல் 
இது ஐயமில்ரல. இந்நூரல ்ைளியிடட 
்பாைதி புத்தகெபாலயத்திற்கும, தமிழில் ென்கு 
்மபாழி்்யரத்த கதபாழரகெள் ச.வீைமணி, தஞரச 
ைகமஷ ஆகிகயபாருககும ்பாைபாடடுககெள். 
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கடவுளின் பெயரால் காமக்கூத்து
வ�ொ.மவலசொமி

நூல் அறிமு்கம்

கி.பி.6, 7ம நூற்றபாணடுகெளுககு பிற்்டட 
கெபாலத்தில் தமிழெபாடடில் சமண சமயத்ரதயும 
்்ௌத்த சமயத்ரதயும ஓைஙகெடடிவிடடு ரசை, 
ரைணை சமயஙகெள் முதல்நிரலககு ைந்தன. 
இவ்விைணடு ரைதீகெ சமயஙகெளும புதிதபாகெ 
ககெபாவில் கெலபாச்சபாைம ஒன்ரற உருைபாககின. 
அ த பாைது  புதி த பா கெ  உருை பா க கெ ப்டட 
ககெபாவில்கெளுடன் அந்தப ் குதிரய சுற்றி இருந்த 
விரளநிலஙகெரள இரணத்துக ்கெபாணடு 
அந்நிலஙகெரளச் சபாரந்து ைபாழந்த மககெள் மீது 
தஙகெளுரடய அதிகெபா ைத்ரதச் ்சலுத்த 
ஆைமபித்தன. இகத கெபாலககெடடத்ரத ஒடடி 
தமிழெபாடடில் சபாதிகெள் என்ற அரமபபு 
உரு்ைடுத்து தன்ரனத் தககெரைத்துக 
்கெபாணடது. இந்தச் ச பாதி அரமபபில் 
உயரசபாதியினைபாகெக கெருதப்டட மிகெச்சிலைபான 
ச பா தி கெள்  அன்ரறய  அ ை ச ர கெளுடனும 
ககெபாவில்கெளுடனும தஙகெரள இரணத்துக 
்கெபாணடு ் ்ரும ் ்பாருளபாதபாை ைளரச்சிரயயும 
்்ற்றன. 8ம நூற்றபாணடுககு பின்னர அைசு 
அதி கெ பா ை ம  ் ் பா ருள பா த பா ை  அதி கெ பா ை ம 
க்பான்றைற்ரற ்சமரமயபாகெ நிரலப்டுத்திக 
்கெபாணட இந்தச் சபாதிகெள் அடுத்த்டியபாகெ 
்்ருைபாரியபான ்்ணகெரளத் தஙகெளுரடய 
க்பாகெ நுகெரச்சிககு ஆட்டுத்துைதற்கெபாகெ 
“கதைதபாசி” முரறரய உருைபாககி அதற்கு 
கதபாதபான சமய சடடஙகெளபாகெ ஆகெமஙகெரளயும 
உ ரு ை பா க கி க  ் கெ பா ண ட ன . 
“தமிழகெத்தில் கதைதபாசிகெள்” என்ற 
அரிய நூரலப ்ரடத்துள்ள 
முரனைர ககெ.சதபாசிைன் கூறுகிறபார 
“அப்ைடிகெளின் ெபாடகெளின் க்பாது 
்தபாடஙகிய கதைதபாசி முரறயின் 
முன்கனற்றச் ் சயல்முரற, சம்ந்தர, 
ஆழைபாரகெள் கெபாலத்தில் உறுதியபான 
முரறயில் ஆலய ைழி்பாடடில் 
ஈ டு ் டு த் த ப ் ட டு  ை ந் த து ; 
மபாணிககெைபாசகெர மற்றும சுந்தைரின் 
ெ பா ட கெ ளின்  க ் பா து  இ ந் த ச் 
்சயல்முரற முழுரமயரடயத் 
்தபாடஙகியது.” (்க.69)

“இந்த கதைதபாசி முரறககு அைசு 
ஆதைவு ைழஙகெப்டடதற்குப  ்ல 

கெபாைணஙகெள் இருககெலபாம: (1) ஆளுகிற, மற்றும 
புகைபாகித ைரககெஙகெளின் அதிகெபாைஙகெள், 
சிறபபுரிரமகெள் மற்றும ்ணிகெரளச் சடட 
பூரைமபானரையபாகெ ஆககுைது, (2) அைசியற் 
பிைச்சரனகெளிலிருந்து மககெளின் கெைனத்ரதத் 
திரச திருபபுைதற்கும, அைரகெரள என்றும 
நிைந்தைமபாகெ தமது கெடடு்பாடடின் கீகழகய 
ரைத்திருப்தற்கும, மூடெமபிகரகெகெளின் 
பி டி க கு க  கீ ழ  அை ர கெ ர ள  ஆழ த் தி 
ரைத்திருப்தற்கும; (3) மதம சபாரந்த மற்றும 
கெலபாச்சபாை கசரைகெரளப புரிைதற்்கென அைசுககு 
ஒரு கெருவியபாகெவும (4) கதைதபாசிகெளிடமிருந்து 
த னி ப ் ட ட  ச லு ர கெ கெ ள்  ம ற் று ம 
்்பாழுதுக்பாககுகெளுககெபாகெவும ஆகும. 1  
்ல்லைரகெள் மற்றும ் பாணடியைரகெள் கெபாலத்திய 
புகைபாகித ைரககெம கதைதபாசி முரறயின் 
ைளரச்சிரய முன்்னடுத்துச் ் சன்றது. கெளபபிைர 
கெபாலத்தில் ் ைளித்்தரியபாத ஒரு நிரலயிலிருந்து 
புகைபாகித ைரககெம, ்கதி இயககெக கெபாலத்தில் 
மிகெ ைலிரம்ரடத்த ஓர அதிகெபாை அடுககெபாகெ 
உரு்ைடுத்து ்ம்லழுந்து ைந்துவிடடது” 
(்க.76)

ஒரு ககெபாவிரலப புதிதபாகெக கெடடுைது, அந்தக 
ககெபாவிலில் அன்றபாடம பூரஜகெரள நிகெழத்துைது 
க்பான்றைற்றிற்கு விதிகெரள ைகுககும 
நூல்கெளுககு ்்யர “ஆகெமஙகெள்” என்்தபாகும. 

இத்தரகெய ஆகெமஙகெளிலிகலகய 
் ் ண கெ ர ள 
கதைதபாசிகெளபாககுைதற்கும விதிகெள் 
கூறப்டடுள்ளன. “கெபாமிகெபாகெம(ம)” 
த்தில் கதைதபாசிகெளபாகெ மபாற்றப்டும 
்்ணகெள் ஏழு, எடடு, ஒன்்து 
ையதபாகெ மடடும இருககெ கைணடும 
என்று விதி ைகுத்துள்ளது. இந்தப 
்்ணகெளுககு ககெபாவில் விகைகெத்தின் 
முன்பு திருமணம நிகெழத்தப்டும. 
திருமணத்தில் தபாலிரய அந்தப 
்்ணகெளுககு கெடடுைது அந்தக 
ககெபாவில் புகைபாகிதர ஆைபார. அந்தப 
புகைபாகிதரை கதைதபாசிகெளபாககெப்டட 
்்ணகெள் கெணைனபாகெ ஏற்றுக்கெபாள்ள 
கைணடும என்றும ஆகெமஙகெள் 
விதித்துள்ளன.(்க.77)     ஏழு, 

அகெநி ்ைளியீடு 
்க: 400 விரல: 350/-
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எடடு, ஒன்்து ையது ் ச்சிளம குழந்ரதகெளுககு 
என்ன விைைம ்தரியும? இககுழந்ரதகெளின் 
்்ற்கறபாரகெளின் ைறுரமரய மூலதனமபாகெக 
்கெபாணகட இந்த நிகெழவுகெள் அைஙககெறி உள்ளன. 
்ல ்்ற்கறபாரகெள் தஙகெள் ைறுரமரயக கெருதி 
தஙகெளுரடய குழந்ரதகெரள இப்டியபான 
ககெபாவில்கெளுககு விற்்ரன ்சய்துள்ளபாரகெள் 
என்்ரதப ் ற்றிய ஆைணஙகெளும ஏைபாளமபாகெக 
கிரடத்துள்ளன.2 ்ச்சிளம குழந்ரதகெரளப 
்பாலியல் ்தபாழிலுககுள் தள்ளி விடும இந்தச் 
்சயல்முரற தமிழக கெலபாச்சபாைத்ரத ைளரத்து 
எடுத்துள்ளது என்று க்சுைது எவ்ைளவு 
ைஞசகெமபானது குருைமபானது. 

கதைதபாசிகெளின் ைபாழகரகெ முரறரயப ் ற்றி 
நூலபாசிரியர தரும தகெைல்கெள் மனிதபாபிமபானமுள்ள 
எைர ையும  ் த ற  ரைககும .  அ ந் த க 
குழந்ரதகெரளப ்ருைமரடய ரைப்தற்கு 
ககெபாவில்கெளில் நிகெழத்தும சடஙரகெப ்ற்றிய 
ஒரு குறிபபு ெமமுரடய இைத்தத்ரத உரறய 
ரைககிறது. (்க.230) நூலபாசிரியர திருைபாரூருககு 
அருகில் உள்ள எணகெண என்ற ஊரின் கதைதபாசி 
ஒருைருடபான கெரகெபாணல் ்ைளி்டுத்திய 
்சய்தியபாகெக கூறுைது..”தனது துரணவி குறித்த 
அ தி ரு ப தியில்  இரு ந் த  இர ற ைரன 
மகிழவிப்தற்கெபாகெ ெள்ளிைவுப பூரசயபான 
ைபாககெபாலப பூரஜயின் க்பாது மடடும அப்்ண 
நிரைபாணமபாகெ ெடனம ஆடினபாைபாம.” (்க.289) 
“சஙகெைமூரத்தி அய்யர விறலிவிடுதூது” என்ற 
நூலில் 655 – 660 ம ைரிகெளில்(கென்னிகெள்) 
இத்தரகெய ்்ணகெள் அைசு சபாரந்த அதிகெபாரிகெள் 
தஙகெரள ெபாடி ைருமக்பாது அைரகெளிடம ் ணம 
்்ற்றுக்கெபாள்ளககூடபாது. அரதமீறி இைரகெள் 
்ணம ைசூலித்தபால் இைரகெளுரடய ் தபாழிலில் 
அ ை சு  அ தி கெ பா ரி கெ ள்  ம ண ர ண ப 
க்பாடடுவிடுைபாரகெள் என்ற ைரிகெள் ்திைபாகி 
உள்ளன. 

நீணட ்ெடுஙகெபாலமபாகெ இந்த அ்ரலப 
் ் ண கெ ள்  ் ட ட  ் பா டு கெ ர ள யு ம 
அைமபானஙகெரளயும தமிழெபாடடில் ைபாழந்து 
ைந்த  எந்த  சிந்தரனயபாளரும கெணடு 
்கெபாணடதபாகெத் ்தரியவில்ரல. ஆனபால் 
்டல்லியின் சுல்தபானபாகெ இருந்த அலபாவுதின் 
கில்ஜி இத்தரகெய அைலமபான ெடைடிகரகெகெரள 
அனுமதிககெவில்ரல என்றும இந்த ்்ணகெள் 
விரலமகெளி ை பா கெ  உருை பாகி  ைருைரத 
்்பாறுத்துக்கெபாள்ள முடியபாமல் அைரகெளில் 
்லரைப பிடித்து அைரகெளுககு கெடடபாயத் 
திருமணம ்சய்து ரைத்ததபாகெவும நூலபாசிரியர 
சதபாசிைன் குறிபபிடுகின்றபார. (்க.213)

நீணடகெபாலமபாகெ ்ல்கைறு சபான்றுகெரள 
எல்லபாம ்தபாகுத்து கதைதபாசிகெளின் ைைலபாறு 
்ற்றிய ்ெஞரச உலுககுகின்ற தகெைல்கெரள 
ஆைபாய்ந்து திைடடி இந்த சிறந்த நூரல ஆசிரியர 
்ரடத்துள்ளபார .  இத்தரகெய ஒரு நூல் 
முதல்முதலபாகெ இப்்பாழுதுதபான் தமிழில் 
்ைளிைருகின்றது. இந்த நூரல சிறப்பாகெ 
்மபாழிப்்யரத்த கெமலபாலயன் அைரகெளுககும 
அழகெபாகெ அச்சிடடு ்ைளியிடடிருககும அகெநி 
்திப்கெத்திற்கும ெமமுரடய ் பாைபாடடுதல்கெரள 
்தரிவிககெ கைணடும. குறிப்பாகெப ்்ணணிய 
ஆய்வுகெளில் ்ற்றுதல் உள்ளைரகெளும 
்்ணவிடுதரல ் ற்றி சிந்திககின்ற ஆணகெளும 
்்ணகெளும இந்நூரல தைறபாது ைபாசிககும்டி 
ககெடடுக்கெபாள்கிகறன்.

அடிககுறிபபு

1. அைரகெள் அஙகிருந்த ககெபாயிலுககு அந்தப 
்்ணகெரள அனுபபினர .  அைரகெளுரடய 
உடல் கெரள க  ் கெ பாணடு  அ ககுறிபபிடட 
ககெபாயிலுக்கென ்ணம சம்பாதிககெ கைணடும 
என்்தற்கெபாகெ அவ்ைபாறு அைரகெள் அனுப்ப்டடனர. 
்பாலியில் ்தபாழிலின் மூலம ஈடடப்டட 
ைருைபாயினஙகெள், ககெபாயில்கெரளப ்ைபாமரிககும 
்ணிககெபாகெச் ்சலுத்தப்டடக்பாது, ககெபாயில்கெளின் 
உணடியல் கெரள  நி ை பபிய பா கெ  கைணடிய 
கெபாககெத்திற்கெபாகெ ஆலய பூசபாரிகெள் அந்த ைருமபானத்ரத 
அனுமதித்திருககெ கைணடும என்று அரத்தம ஆகிறது. 
(்க.274)

2. கி.பி.1178 – 1217 ம ஆணடுகெளின் கெபாலத்தில் 
3ம குகலபாத்துஙகெ கசபாழன் ஆடசியின்க்பாது, 
்்பாருளபாதபாை ்ெருககெடியின் கெபாைணமபாகெ , 
அடிரமமுரற என்்து ் ்பாதுைபாகெ நிலவியிருந்தரத 
திருைபாலஙகெபாடடிலிருந்து கிரடத்துள்ள கி.பி.1201 ம 
ஆணடு சபாசனம குறிபபிடுகின்றது. ைறடசியின் 
்கெபாடுரமரயத் தபாஙகெமபாடடபாத ஒரு கைளபாளர, 110 
கெபாசு கெடனுககெபாகெத் தன்ரனயும, தனது இரு 
மகெள்கெரளயும ஆலய மடஙகெளில் ஒருைருககு விற்று 
விடடிருககின்றபார. அந்த ஆைணம பின்ைருமபாறு 
்சபால்லுகிறது.. ”கெபாலம மிகெ கமபாசமபானதபாகி 
இருககிறது ;  ஒரு கெபாசுககு 3  ெ பாழி ்ெல் 
விற்கெப்டுகிறது; அைருரடய குழந்ரதகெள் 
உணவுககெபாகெ ஏஙகிச் ்சத்துக்கெபாணடிருககின்றன;  
அதன் ்தபாடரச்சியபாகெ, அைரும அைைது இைணடு 
மகெள்கெளும ஆலயக கெருவூலத்தில் இருந்து 110 
கெபாசுககெரளக கெடனபாகெப ் ்ற்றுக ் கெபாணடு தஙகெரளத் 
தபாஙகெகள விற்றுக ்கெபாணடனர. (்க.131)
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முன்்னத்தி
அ.வெகநொதன் ேதுல்ர

நூல் அறிமு்கம்

ஜ பான்  ் பா படிஸ்  தி ரிங கெ பா ல்  என 
அரழககெப்டும க சசு  சர் துறவி 
ைத்திைபாயிருபபு ்ள்ளத்தபாககில் உள்ள 
புதுப்டடி எனும கிைபாமத்திற்கு 1875-ஆம 
ஆணடு ைந்து கசரந்தபார . புதுப்டடி 
கிைபாமத்திற்கு ைந்தைர சமயப ் ைபபுரைகயபாடு 
எழுத்து மைர் உருைபாககுதலிலுமஈடு்டடபார. 
ஏ ற் கெனகை  வீ ைம பாமுனிைர  எழுதிய              
எனும கைதியர ஒழுககெமஇ ஞபான உணரத்துதல் 
நூல்கெரள லத்தீனில் ் மபாழி்்யரத்திருந்தபார. 
புதுப்டடியில் ெபான்கு நூல்கெள் எழுதினபார. 
அந்நூல்கெளுள் முககியமபானது ர்பிள் 
்மபாழி்்யரபபு. அதுைரை கெத்கதபாலிககெத் 
திருச்சர்யில் ர்பிளின் புதிய ஏற்்பாடடு 
்குதி ஒரு முரறதபான் ் மபாழி்்யரககெப்டடது. 
தி ரி ங கெ பா லி ன்  ் ம பா ழி ் ் ய ர ப பு 
இைணடபாைதபாகும. இம்மபாழி்்யரபபுககு 
மிகககெல் என்னும சந்நியபாசி உதவி ்சய்தபார. 
திரிஙகெபால் கசசு சர்யில் கசரந்த 50-ஆம 
ைருடத்தில் ர்பிளின் புதிய ஏற்்பாடு 
்ம பாழி்்யரபபு  1 8 9 0 -ஆம ஆணடு 
்ைளிைந்தது. 

ை. புதுப்டடியின் அறிவு 
ம ை பி ன்  மு ன் ன த் தி ய பா ன 
திரிஙகெபாலின் தமிழகெ ைைலபாற்ரற 
அகத ஊரைச் கசரந்த ்ணியபாளர 
மபாற்கு தற்க்பாது ெபாைலபாகெ 
எழுதியுள்ளபார. இந்தபாணடு மபாற்கு 
அைரகெள் கசசு சர்யில் கசரந்த 
50-ஆைது ஆணடபாகும.

தமிழ இலககிய உலகில் 
மபாற்குரை அறிமுகெப்டுத்த 
கைணடிய கதரையில்ரலதபான். 
யபாத்திரை எனும ெபாைல் ைழி 
்லரின் கெைனத்ரத ஈரத்த மபாற்கு 
அைரகெள், சுைரகெள்இ மறியல் 

முதலபான ெபாைல்கெரளயும எழுதியுள்ளபார. 
மபாற்குவின் ~~உணரமயபா...அது என்ன? || 
எனும நூல் கசசு சர்யபால் 2011-இல் தரட 
்சய்யப்டடது. கசசுசர்யின் தரடககுப 
பின்னர  சுருணடு முடஙகிவிடபாமல் 
் பா ய் ந் க த பாடும  ம பாரனப  க ் பான்று 
ஐமக்ரியற்ரகெ எனும ெபாைலிற்கு அடுத்து 
“முன்னத்தி” எனும ் ்ரும ெபாைல் ஒன்ரறப 
்ரடத்துள்ளபார.

I. தமிழில் ைைலபாற்று ெபாைல்கெளுககு 
தற்க்பாது ஒருைரகெ கமபாகெம ்தன்்டுகிறது. 
அதுவும கெபாலனிய கெபாலத்து ைைலபாற்று 
ெபாைல்கெளுககு ைபாசகெர மத்தியில் ்்ரும 
ைைகைற்பு ஏற்்டடுள்ளது. அந்த ைரகெயில் 
கெபாைல்ககெபாடடம, அஞஞபாடி, குடிகயற்றம, 
கெழுரதப்பாரத ைரிரசயில் முன்னத்தி 
ெபாைலும இரணந்திருககிறது. 

முன்னத்தி ெபாைல் ைைலபாற்று ெபாைல். சிந்தபா 
் ை க கி ய பா  எ னு ம  இ த் த பா லி ய 
துரறமுகெத்திலிருந்து திரிஙகெபால் ்யணத்ரத 
துைஙகியதில் இருந்து 1892-இல் மதுரையில் 
தனது ்யணத்ரத முடித்துக ்கெபாணடது 

ைரையிலபான 50 ஆணடு ைைலபாறு 
இந்ெபாைலில் ்யணப்டுகிறது. 
திரிஙகெபாரல ரமயமபாகெக ் கெபாணடு 
கசசு சர்யின் ெபான்கு நூற்றபாணடு 
ைைலபாறும இந்ெபாைலில் உருணடு 
ைருகிறது. அதகனபாகட ெபான்கு 
நூற்றபாணடு சமூகெ ைைலபாற்ரறயும 
இந்ெபாைல் அரசத்து ெகெரகிறது. 

முன்னத்தி ெபாைல் கெபாலனிய 
மதப ் ைபபுனரகெளின் அகெ 
உ ள வி ய ர ல  கெ ை ன த் தி ல 
நிறுத்தவில்ரல. மபாறபாகெ கெபாலனிய 
ம த ப ;  ் ை ப பு ன ர கெ ளி ன் தமிழினி ்ைளியீடு
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புறஉளவியரல அரசத்து ெகெரகிறது. கெபாலனிய 
மதப; ் ைபபுெரகெள் இந்திய ் ைளியில் கெற்றுக 
்கெபாணட  ்பாடஙகெள் அைரகெரள ்ண்பாடு 
ஏற்றல் என்ற ்சபாற்்றபாடரை உருைபாககெ 
ரைத்தது. குறிப்பாகெ இந்திய மணணுகககெற்ற 
கிறித்தைம என்்தில் கெபாலனிய மதப்ைபபுெரகெள் 
கெைனம குவித்தனர. அது என்ன மணணுகககெற்ற 
கிறித்தைம? இந்திய மணணில் ் தபாழில்்டடு 
திைணடிருககும சபாதிரய அஙகீகெரித்தல் 
என்்ரதத்தபான் அைரகெள் ்ண்பா;டு ஏற்றல் 
அல்லது மணணுகககெற்ற கிறித்தைம என்றனர. 
்ெபாபிலியிலிருந்து இகககெபாட்பாடு ் தபாடரந்தது. 
என்றபாலும சபாதிரயக ரகெவிடுதல் என்்தும 
அைரகெளுககுள் க்சு ்்பாருளபாகின. 
பிைபாமணரகெரள மதமமபாற்றுதல் என்;ற; 
்ெபாபிலியின் கெருத்துககு கெர எதிைபாகெ 
பிைபாமணைல்லபாதைரகெரள மதமமபாற்றுதல் 
என்்தpற்கெபாகெ ்ணடபாை சபாமிகெரளயும 
அைரகெள் உற்்த்தி ்சய்தனர. ககெபாட்பாடடு 
ரீதியபாகெ சபாதியற்ற; என்ற அறிவுறுத்தலும 
்சயல்்பாடடு ரீதியிலபான சபாதிரய ஏற்றல் 
என்ற ்சயல்்பாடும என்்தபான முைணியககெ 
ைழியில் தபான் தமிழகிறிஸ்தைம உருணடு 
ைந்திருப்ரத முன்னத்தி முன்ரைககிறது.

கசசுசர்யின் சபாதிரய ஏற்றல் ஓ சபாதிரய 
ஒதுககுதல் என்ற முைண்பாடகடபாடு 
கசசுசர்யின் துயை நிரலகெரளயும முன்னத்தி 
முன்ரைககிறது. ்தினபாைபாம நூற்றபாணடில் 
தமிழகெத்திற்குள் ் தபாழிற்்டட கசசு சர்யினர 
்்ரும் பாலும இத்த பாலி ெ பாடரடச் 
கசரந்தைரகெள். இைரகெள் க்பாரச்சுககெல் 
அைசகைபாடு முைண்டுகின்றனர. இந்தியபாவில் 
மடடும இம முைண்பாடு நிகெழவில்ரல. 
உலகெளபாவிய அைசில் ்ல்கைறு அைசுகெகளபாடு 
முைண்டடனர. இந்தியபாவில் ்ெபாபிலியின்; 
்ண்பாடு ஏற்றல், விலகெல் எனும முைண 
்ெபாபிலிககுப; பின்னரும ்தபாடர;ந்தது. 
இதன் விரளைபாகெ 1773-ஆம ஆணடு கசசுசர் 
உலகெம முழுைதும தரட ்சய்யப்டடது. 

1773-ஆம ஆணடு கசசு சர் தரட 
்சய்யப்டட க்பாது, கசசு சர் குருககெள் 
என்ன ஆனபாரகெள்? இந்தியப ்குதியில் 127 
கசசு சர்யினர ்ணியபாற்றியுள்ளனர, 
அைரகெரள க்பாரச்சுககெல் அைசு ரகெது ் சய்தது. 

அைரகெளரனைரையும சிறிய கெப்லில் ஒருைர 
கமல் ஒருைைபாகெ அடுககி ரைத்து லிஸ்்ன் 
ெகெருககு ெபாடு கெடத்தியது. பிணககுவியலபால் 
நிைப்ப்டட கெப்லிலிருந்து24 க்ரகெள் 
இறந்துள்ளபாரகெள். மீந்தமுள்ளைரகெள் லிஸ்்ன் 
சிரறயில் அரடககெப்டடிருககிறனர. 
அ்மரிககெபாவிற்கு ஆடடு மந்ரதயபாகெ 
கெடத்தப்டட ஆபகைபா அ்மரிககெரகெளின் கெரத 
இஙகிருந்து ்்றப்டடிருககுகமபா?

II. கசசுசர்யின்; தரடககுப பின்னர 19-
ஆம நூற்றபாணடின் ்தபாடககெத்தில் பிைஞசுப 
்குதியில் இருந்து கசசுசர்யினர தமிழகெம 
ைந்துள்ளனர. மதம ்ைபபும க்பாது 
்பாதிரியபா ரகெள் ்லர 4 2  ையதிற்குள் 
மைணத்துககுட்டடனர. ்்ரைபாணட எனும 
கசசு சர் ்பாதிரியபாரை ககெபாைன் குருககெள் 
என அரழககெப்டும கெத்கதபாலிககெப 
்பாதிரியபாரகெகள விசம ரைத்து ்கெபாரல 
்சய்ய முயன்றுள்ளனர. இைருககு முன்னர 
்திகனழபாம நூற்றபாணடின் இறுதியில் 
தமிழகெத்தின் ைட்குதியில் கைரல ்சய்த 
கமபாதுஇ எனும ்பாதிரியபாரை பிைபாமணரகெள் 
உணவில் ெஞரச ரைத்து ் கெபான்றிருககிறபாரகெள். 
ைபா்பாரட - ் த - ் ெபாபிலிரய ெபாயககெ மன்னர 
சிரறயில் தள்ளிவிடுகிறபார. வீைமபாமுனிைர 
ெபாயககெர மன்னருககும ெைபாபபிற்கும 
இரடகய ெரட்்ற்ற க்பாருககிரடயில் 
உழன்று சுழன்றுள்ளபார. அருளபானந்தர எனும 
கசசுசர் துறவிரய கசது்தி மன்னர குழபாம; 
்டு்கெபாரல ் சய்துள்ளது. இரையரனத்தும; 
ெபாைலில் விைவிப ்டரகிறது. இந்திய 
மணணில் நிகெழந்த இரடயீடுகெள் சில 
மடடுகம ் திைபாகியுள்ளன.  அரதப க்பான்று 
்சபாந்த நிலத்தில் இருந்து புறப்டும க்பாது 
உருைபான மனககிளரச்சிகெள், குடும்ம, உறவு, 
ெண்ரகெள், ்ண்பாடடு ்ைளிகெள் குறித்தபான 
நிரனவுச் சிதறல்கெள் க்பாதுமபானைபாறு ்திவு 
்சய்யப்டவில்ரல. அத்கதபாடு புதிய 
நி ல த் தி ன்  அ ல ங க கெ பா ல ங கெ ள பா ல் 
உருைபாககெப்டும ்ண்பாடடு நிரனவுகெளும 
கசரககெப்டடிருககெலபாம. 

கசசுசர்யின் இைணடபாம ைருரகெயின் 
க்பாது அைரகெளுககு சபாதி குறித்தபான புரிதல்கெள் 
இருந்திருககின்றன. தமிழகெ கிறிஸ்தை 
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அரமபபு சபாதியபாய் சிககுணடிருந்தரதயும 
கெைடியபாகெ கெணணுற்றுள்ளனர. பி்ைஞசுப 
பு ைடசியின் சு த ந்தி ைம ,  ச ம த்துைம , 
சககெபாதைத்துைம, எனும ககெபாட்பாடரட 
உள்ைபாஙகி ைந்த இைணடபாம குழவினர 
சடடதிடடத்தின்்டி சபாதிரய மறுத்துள்ளனர. 
ககெபாவில்கெள் சபாதிரயப ்பாதுகெபாககும 
இடங கெள பா கெ  இரு க கெ ககூட பா து  என 
அறிவித்துள்ளனர. கசசுசர்யின் அகில 
இந்தியத் தரலைர சபாதிகயபாடு சமைசம 
்சய்யககூடபாது என்ற உறுதி ்மபாழிரய 
ஒவ்்ைபாரு கசசுசர்யின் ் பாதிரியபாரும எடுககெ 
கைணடும என்று கெடடரளயிடடுள்ளபார. 
ஆனபால் தமிழகெ கசசு சர்யினர சபாதிகயபாடு 
சமைசம ்சய்தனர. சபாதிகயபாடு சமைசம 
்சய்யமபாடகடபாம என உறுதி்மபாழி 
எ டு த் த த பா கெ  ் ் பா ய்  அ றி க ர கெ 
்கெபாடுத்திருககின்றனர. உச்ச்டசமபாகெ 1845-
இல் ெபாகெப்டடிணத்தில் உருைபாககெப்டட 
கெல்லூரியில் ்ரறயரகெரள கசரககெககூடபாது 
என தீ ரம பானமும இயற்றியுள்ளனர .  
இரையரனத்ரதயும முன்னத்தி ெபாைலில் 
மபாற்கு மரறககெபாமல் ்திவு ்சய்துள்ளது 
ைைகைற்கெத்தககெது.

III.

ெபாைலின் ரமயப்பாத்திைமபான திரிஙகெபால் 
குறித்து இனிப ்பாரககெலபாம.  திரிஙகெபாலின் 
தமிழகெ ைருரகெரய ்ரறயரகெகளபாடு 
இரணப்தில் முன்னத்தி முயல்கிறது. 
ெபாைலின் ்தபாடககெத்தில் திரிஙகெபாலுககும 
ைணடிகய பாடடி  அந்க த பாணிககும பான 
உரையபாடலும@ ்பாணடிச்கசரியில் ்்யர 
்தரியபாத ் ரட வீைனுககும திரிஙகெபாலுககுமபான 
உரையபாடல் மூலமபாகெ ் ரறயரகெளின் கிறிஸ்தை 
சூழல் உணரத்தப்டுகிறது. இதனபால் 
கிறித்தைப; ்ரறயரகெளுககெபாகெ கசரையபாற்ற 
திரிஙகெபால முடிவு ்சய்கிறபார.  திரிஙகெபால் 
ெபாகெ்டடிணத்தில் முதலில் தனது ்ணிரய 
்தபாடஙகுகிறபார. ெபாகெப்டடிணத்தில் தமிழ 
கெற்றுக்கெபாள்ள விருமபி திரிஙகெபால் ்ரறயர 
குடிரசககுச் ்சல்கிறபார. ைழககுத் தமிரழ 
்ரறயரகெளிடமும, இலககெணத் தமிரழ 
ெ பா கெ ப்டடிணக  கெல்லூரியின் தமிழ 
்ணடிதரிடமும கெற்கெ முயற்சி ்சய்கிறபார. 

்ரறச் கசரியில் தஙகி க்ச்சுத் தமிரழ 
கெற்கும திரி;ஙகெபாலின் ்குதி இந்ெபாைலின் 
ஆகெச்சிறந்த ்ரடப்பாகெத்தின் ஒரு ்குதியபாகெ 
மிளிரகிறது.

ெபாகெப்டடிணத்தில் இருந்து திருச்சிககு 
மபாற்றலபாகிறபார திரிஙகெபால். ்கெகனபாஸ் 
அைரகெளின் ைழிகெபாடடுதலின் ைழியபாகெ 
்ரறயர சிறுைரகெளுககெபான மரியன்ரன 
்ள்ளிரய ஏற்று ெடத்துகிறபார. அத்கதபாடு 
திருச்சி கெணகடபான்மன்ட கெத்கதபாலிககெ ்ரட 
வீைரகெரளக; கெைனிககும ் ்பாறுபபு இைரிடம 
ஒப்ரடககெப்டுகிறது. இஙகு தபான் இைர 
சதிமபாதபாைபாககெப்டட ்்ணகெளின் துயரமிகு 
ைரிகெரள ைபாசித்தறிகிறபார. கசது்தி மன்னர 
இறபபுககு பின்னர உடன்கெடரட ஏறிய 43 
மரனவிகெளின் துரெபாற்றம பிடித்த ைைலபாற்று 
நிகெழவுகெரள முன்னத்தி ெபாைல் ்திவு 
்சய்துள்ளது. கெடித ைரிகெளின் மூலமபாகெ 
கம்லழுந்து ைந்த ்்ணகெளின் ்்ரும 
கூககுைல் திரிஙகெபாரல விதரைத் திருமணத்ரத 
ெட த்தி  ரைக கெ  முன்ெ கெ ர த் துகி றது .  
உடன்கெடரட பிைச்சரனககு உள் நுரழைதற்கெபாகெ 
மபாற்கெபால் பின்னப்டடிருககும கெற்்ரன 
ைடிைஙகெள் இந்ெபாைலின் ~ கமஜிகெல் ரியலிச;| 
ைரகெயின் உச்ச ைடிைமபாகும.

திருச்சியிலிருந்து தஞசபாவூர ைழியபாகெ 
மதுரைககு திரிஙகெபால் ைந்து கசரகிறபார. 
மதுரையில் 10 ஆணடுகெள் ் ணியபாற்றியுள்ளபார. 
இஙகுதபான் திரிஙகெபாலின் முழுப்ரிணபாமும 
் ைளி ப ் டு கி ற து .  ர கெவிட ப ் ட ட 
குழந்ரதகெளுககெபான தனி ரமயம ஒன்ரற 
ஆைமபித்தபார. மதுரை வீதிகெளில் தூககி 
வீசப்டட கெபாயபாளிகெளுககெபான ஆதைவு 
ரமயத்ரத உருைபாககினபார. சித்த மருந்தகெம 
ஒன்ரறயும உருைபாககினபார. ைழிபக்பாககெரகெள் 
தஙகுைதற்கும சபாபபிடுைதற்கும ைழி 
சரமத்தபார. இரையரனத்தும ஒன்்றபா்டபான்று 
்தபாடரபு்கெபாணடது.  இதன் இறுதி எல்ரல 
மதம மபாற்றுைதபான்.; என்ற க்பாதும அதுைரை 
மதுரை மணணில் ரகெவிடப்டடைரகெளின் 
அரடககெல நிலம ஒன்று இல்லபாமல் 
இருந்தரத திரிஙகெபால் சமன் ்சய்தபார.

மதுரையின் முதல் ெவீனப ்ள்ளிரய 
திரிஙகெ பால் உருைபாககினபா ர .  கூடகை 
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விடுதிரயயும ஏற்்டுத்தினபார. ஆஙகிலம, 
அறிவியல், கெணிதம முதலபான ெவீன கெல்விரய 
அறிமுகெப்டுத்தியகதபாடு கெபால்்ந்து முதலபான 
ெவீன விரளயபாடரடயும அறிமுகெப்டுத்தினபார. 
இப்ள்ளியில் ்டித்த சந்தியபாகு ைபாயிலபாகெ 
கெரெபாடகெ சஙகீதம கெத்கதபாலிககெ திருச்சர்ககு 
திருமுழுககு ்கெபாடுககெப்டடது. இத்தரகெய 
சிறபபு மரியன்ரன ் ள்ளிககு இருந்த க்பாதும 
்ரறயரகெள் அப்ள்ளியில் ்டிககெபாதது 
திரிஙகெபாலின் முைண்பாடபா?

மதுரைப ் ணியின் க்பாதுதபான் ் ஙகிற்கெபான 
சுகதச மூலதனத்ரத உருைபாககினபார. சுகதச 
மூல தன ம  நி ல ம பா கெ வு ம ,  ைணடி ப 
க்டரடயபாகெவும உரு்ைடுத்தது. ரசை ஃ 
ரைணை மடஙகெள் நிலத்தின் ைழியபாகெகை 
தஙகெளது ்ண்பாடடு கமலபாணரமரய 
நிரலநிறுத்தின; .  இதரன அறிந்கதபா 
அறியபாமகலபா திரிஙகெபால் விைசபாய நிலத்தின் 
மூலதன ைருமபானத்தில் கெைனம குவித்தபார. 
அதன் ைபாயிலபாகெ மதுரைககு அருககெ 
்கெபாணடமபாரி கிைபாமத்தில் கெணிசமபான ஏககெர 
நிலத்ரத விரலககு ைபாஙகினபார. அஙகிருந்து 
கிரடத்த மூலதனம மதுரைப ்ஙரகெ 
்சழிப்பாககியது .  அரதப க்பான்று 
விருதுெகெரிலும ,  உசிலம்டடியிலும 
ைணிகெரகெள் ்பாதுகெபாப்பாகெ தஙகுைதற்கெபான 
க்டரடகெரள உருைபாககினபார. ~க்டரட| 
எனும ைடிைம ெபாடபாரகெளிடமிருந்து திரிஙகெபால் 
்்ற்றபாைபா?, அல்லது திரிஙகெபாலிடமிருந்து 
ெபாடபார சபாதி ்்ற்றதபா?.

மதுரையில் தபான் ஒற்ரறச் கெண அருளப்ன், 
சைரி முத்து என்ற இைணடு ஆளுரமகெரளக 
கெண்டடுத்தபார திரிஙகெபால். ஓற்ரறக கெண 
அருளப்ன் ைபாயிலபாகெ கெள்ளர கிறித்தைம 
உசிலம்டடி ைடடபாைத்தில் உருைபாகெ 
ஆ ை மபி த் த து .  1 7 1 1 - ஆ ம  ஆணடில் 
உ சி ல ம ் ட டி க கு  அ ரு கி ல்  உ ள் ள 
ஆரிய்டடியில் ககெப;்்ல்லி எனும கசசுசர் 
குரு ஒரு ககெபாவிரலக கெடடியுள்ளபார. அதன் 
பின்னர கெள்ளர கிறித்தைம குறித்தபான 
ைைலபாற்றுத் தைவுகெள் ஏதும கிரடககெவில்ரல. 
இபக்பாது திரிஙகெபாலபால் கெள்ள;ர கிறித்தைம 
மீணடும உயிரபபிககெப்டடது. ஒற்ரறக கெண 

அருளுப்னின் மகென் சகைரியபார; சுகதசக 
குருைபாகெ உருைபாககெப்டடபார. 

சைரிமுத்து ைபாயிலபாகெ  விருதுெகெ ர 
மபாைடடத்தின் ் ரறயரகெள் கிறிஸ்தைத்திற்குள் 
இழுககெப்டடனர. ்ைள்ளுரில் ைசித்த 
சைரிமுத்துவின் மதுரை ைருரகெ திரிஙகெபாகலபாடு 
இரணபர் ஏற்்டுத்தியது. மதுரையிலிருந்து 
்சன்ற சைரிமுத்து ்ைள்ளுர ்ரறயரகெரள 
கிறித்தைத்திற்கு ஆயத்தப்டுத்தினபார;. அைர 
ைபாயிலபாகெ விருதுெகெர மபாைடடத்ரதத் 
தபாணடியும இருந்த ்ரறயரகெள், சபாணபாரகெள், 
ெபாயுடுககெள ;்கெபாத்து ்கெபாத்தபாகெ கிறித்தைம 
புகுந்தனர .  ்ைள்ளுர ்ரறயரகெரள 
ஆதிககிறித்தைரகெளபாகெ கெணட திரிஙகெபால் 
அைரகெளுககு மிகெப்்ரும ககெபாவிரலக 
கெ ட டி ன பா ர .  ஆ ன பா ல்  ் ள் ளி ர ய 
உ ரு ை பா க கெ வி ல் ர ல .  ஒ ரு க ை ர ள 
ஆதிககிறித்தைரகெளிடம இருந்து விசுைபாசத்ரத 
மடடும திரிஙகெபால் எதிர்பாரத்தபாகைபா?

1871-ஆம ஆணடிகலகய ைத்திைபாயிருபபு 
்ள்ளத்தபாககு கிைமமபான கெபான்சபாபுைத்திற்கு 
திரிஙகெபால் ைந்து கசரந்தபார. கெபான்சபாபுைத்ரதச்; 
சு ற்றிய ்ல ஊரகெளுககு திரிஙகெ பால் 
்சன்றிருந்தபாலும, ை.புதுப்டடி கிைபாமத்திற்கு 
1875-ஆம ஆணடு தபான் ்சன்றபார. பிற 
ஊரகெளில் மககெகளபாடு பிரணந்திருந்த ககெபாவில் 
நிரைபாகெம புதுப்டடியில் மடடும விலகி 
இருந்தது. எடடபாணடுகெள் புதுப்டடியில் 
இருந்த  திரிஙகெ பால்  அறிவுப்ைபபில் 
நிரல்கெபாள்ளும எழுத்துப ்ணியில் 
ஈடு்டடபார. இஙகிருந்து தபான் ்சைல்்டடி 
ஜமீன் எனும மூரக;கெ மனிதகைபாடு கமபாதி 
்ரறயரகெரள மீடடபார. சஙகெைெபாச்சியபாபுைம 
ஜமீகனபாடு ஊடறுத்;து சபாணபாரகெரளக 
கெபாப்பாற்றினபார.  திருவில்லிபபுத்தூரில் ் ள்ளி 
ஒன்ரற உருைபாககினபார. புதுப்டடியிலும 
்ள்ளி மற்றும விடுதிரய உருைபாககினபார. 
ஆனபால் புதுப்டடிப ்ள்ளியில் தமிரழயும 
விைசபாயத்ரதயும முதன்ரமப்டுத்தினபார. 
மதுரை க்பான்ற ெவீனப ்ள்ளிரய ஒதுககி, 
தமிழ ,  விைச பாயம முதலபானைற்ரற 
முதன்ரமப்டுத்திய திரிஙகெபாலின் ்ணி 
புரனவிற்குள் நிற்கெவில்ரல.

	 	 	 	 	 	 l



51புதிய புத்தகம் பேசுது | ஏப்ரல் 2021

எரனஸ்கடபா கச குகைைபா (1928-1967), 
இஙககெ ்கெபாணடுைைப்டடிருககிற இரு 
மிகெச்சிறந்த ்சவ்வியல் புத்தகெஙகெளின் 
ஆசிரியர; மூலதனமும, சபாமைபாஜ்ஜியஙகெளும 
ஏற்்டுத்தியிருந்த உலகெத்திற்கு எதிைபாகெ 
நிைந்தைக கிளரச்சியபாளர; உலரகெ புைடசிகெைமபான 
முரறயில் மபாற்றுைதற்கெபாகெ  தன்ரன 
அரப்ணித்துக்கெபாணட ஒரு க்பாைபாளி; 
இவ்ைபாறு எதிரகெ பாலத்திற்கெ பா கெ த்  தன் 
ைபாழகரகெரய அரப்ணித்துக ்கெபாணட ஒரு 
மபா்்ரும மனிதனபாைபார. அைரைப ் டிப்து 
என்்து ெமககு மிகெவும சி ைமம பா கெ 
இருப்தற்குக கெபாைணம, அைர ெமமுரடய 
கெபாலத்திற்கு முற்றிலும கைறு்டட கெபாலத்தில் 
ைபாழந்து, மரறந்ததபால் ஆகும. அைர ைபாழந்த 
கெபாலம, உலகெம முழுதும மூலதனத்திற்கும, 
கெமயூனிசத்திற்கும இரடகயயபான கமபாதல் 
க்பாககு ெபாளும ெரட்்ற்றுக ் கெபாணடிருந்த 
கெபாலம; ஆசியபா, ஆபரிககெபா மற்றும லத்தீன்  
அ்மரிககெபா ஆகிய மூன்று கெணடஙகெளிலும 
கதசிய விடுதரலப க்பாைபாடடஙகெள் 
்்பாஙகிஎழுந்து்கெபாணடிருந்த கெபாலம, 
உலகெத்திலிருந்த மனிதகுலத்தில் சுமபார 
மூன்றில் ஒரு ்ஙகு, கசபாசலிச ெபாடுகெளில் 
ைபாழந்து ைந்த கெபாலம. இதன் கெபாைணமபாகெத்தபான், 
்ல லடசககெணககெபான மககெள் 
ம த் தி யி ல்  பு ை ட சி கெ ை ம பா ன 
கதசியைபாதம மற்றும கெமயூனிசம 
ஆகியைற்றிற்கு இரடகயயபான 
சிந்தரனகெளுடன் அந்தககெபாலத்தில் 
ஏகெபாதி்த்தியத்திற்கு எதிைபான 
க ் பா ை பா ட ட ங கெ ளி ல் 
வீைஞ்சறிந்தமுரறயில் ்ஙககெற்கெ 
கைணடும என்கிற உணரவும 
உ ள் ள பா ர ந் த  மு ர ற யி ல்  
இயற்ரகெயபாகெகை, தபாமபாகெகை 
்ைளிப்டடது. அந்த ைரகெயில்தபான் 
கச அைரகெளின் எழுத்துககெளும 

கெடந்த கெபாலத்தில் அரடககெப்டடிருந்த 
பு ை ட சி கெ ை ம பா ன  சி ந் த ர ன கெ ர ள 
்ைளிக்கெபாணரந்து, எதிரகெபாலத்தில் புைடசிகெை 
அரமபர் உருைபாககுைதற்கெபான ்பாரதரய 
ஏ ற் ் டு த் தி க ் கெ பா டு க கு ம  வி த த் தி ல் 
அரமந்திருந்தது.

ஏ கெ பா தி ் த் தி ய த் த பா லு ம  அ த ன் 
கு ண ட ர கெ ள பா லு ம  க ச  கு க ை ை பா 
்கெபால்லப்டடக்பாது அைருககு ையது 
்ைறும 39 மடடுகமயபாகும. அைருரடய 
ை பா ழ ரை  ஒ ரு ை ர  நுணுகி  ஆ ய்வு 
்சய்யுமக்பாது, வின் கெல்லின் கைகெம மற்றும 
்ல ைபாழகரகெகெள் ஒன்று திைணகட 
தன்ரமரயககெபான முடியும. அைர ஒரு 
மருத்துைைபாகெப ்யிற்சி ்்ற்றிருந்தபார. 
ஆனபாலும, அைர தன் மருத்துைக கெல்விரய 
முடிப்தற்கு முன்்பாகெகை லத்தீன் அ்மரிககெ 
ெபாடுகெள் முழுதும ்யணம ்சய்திருந்தபார. 
பிறப்பால் அர்ஜணடினபாரைச் கசரந்த அைர, 
1954இல் குைபாதமபாலபாவில் சிறிதுகெபாலம 
தஙகியிருந்த சமயத்தில்தபான் அகெகெமபாகெப 
்டிப்டியபாகெத் திடடமிடடு மபாரகசியத்ரதக 
கெற்றறிந்தபார. அஙககெதபான் அ்மரிககெ உளவு 
ஸ்தபா்னமபான சிஐஏ மற்றும அதன் 
கூலிப்ரடயினர முற்க்பாககு அர்்ன்ஸ் 

அைசபாஙகெத்திற்கு எதிைபாகெ ைபாணுை 
சதிரய கமற்்கெபாணட சமயத்தில் 
அ தரனப  ் பா து கெ பா த் திடவும 
அ்மரிககெ ஏகெபாதி்த்தியத்திற்கு 
எதிைபாகெவும ஆயுதஙகெள் ஏந்த 
தபாமபாகெகை முன்ைந்தபார. அைர 
்மகசிககெபாவிற்குத் தபபிச் ் சன்றபார. 
அஙககெ அைர பிடல் கெபாஸ்டகைபாரைச் 
சந்தித்தபார, அைர ெமபிகரகெரய 
்ைன்்றடுத்தபார ,  கியூ்பாவின் 
பு ைடசிககு தன் ை பாழெ பாரள 
அரப்ணித்திட முடிவு ்சய்தபார. 

நூல் அறிமு்கம்

அய்ஜாஸ் அஹ்மத்

்பாைதி புத்தகெபாலயம 
்க: 80 விரல: 80
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ஆைம்த்தில், ெபாடுகெடத்தப்டடிருந்த 
புைடசியபாளர குழுககெளுககெபாகெ மருத்துைைபாகெப 
்ணிரயத் ்தபாடஙகிய அைர, விரைவில் 
கெலகெ ைபாணுைத்திற்குத் தரலரம தபாஙகும 
கெமபாணடரகெளில் ஒருைைபாகெ உயரந்தபார. மிகெ 
விரைைபாகெ ்கெபாரில்லபா யுத்ததத்தின் உதபாைண 
புருஷைபாகெவும அதன் ககெபாட்பாடடபாளைபாகெவும 
மபாறினபார.       

புைடசிககுபபின்னர, கச புைடசிகெை 
அைசபாஙகெத்தில் கதசிய ைஙகியின் தரலைர, 
்தபாழில்துரற அரமச்சர க்பான்ற ககெந்திைமபான 
்்பாறுபபுகெரள எடுத்துக ்கெபாணடபார.  
கமலும அந்த சமயத்தில் ஐகைபாப்பா, ஆசியபா 
மற்றும ஆபபிரிககெபாவின் ்ல ெபாடுகெளுககு, 
கியூ்பாவின் தூதைபாகெவும ்சயல்்டடபார. 
அல்ஜீரியபாவிலிருந்து நியூயபாரக ைரை ்ல 
ெ பா டு கெளில்  ெரட்் ற் ற  ச ர ை க த ச 
கெருத்தைஙகெஙகெளில் கியூ்பா ெபாடடின் சபாரபில் 
கெலந்து்கெபாணடபார. இப்யணஙகெள் சில 
்ைளிப்ரடயபாகெவும, அதிகெபாைபூரைமபாகெவும 
இருந்தன. இைற்றின்மூலம அைர ்ல 
ெபாடுகெளில் தூதைகெ அளவிலும ைரத்தகெ 
ரீ தி ய பா கெ வு ம  க ் ச் சு ை பா ர த் ர த கெ ள் 
கமற்்கெபாணடபார. கசபாவியத் யூனியனுடனும, 
இதை கசபாசலிச ெபாடுகெளுடனும மிகெவும 
்ெருககெமபாகெ,  ் ன்முகெ அளவில்  கூடடணிகெள் 
அரமத்துக்கெபாள்ைதற்கெபான விைபாதஙகெரளயும 
ெடத்தி இருககிறபார. மற்றும ்ல ெபாடுகெளில் 
ஏகெபாதி்த்தியத்திற்கு எதிைபாகெ ைகெசியமபாகெச் 
்சயல்்டடுைந்த புைடசி முன்னணிகெளுடனும 
ஒருஙகிரணந்து ்சயல்்ட ைகெசியமபாகெவும 
்தபாடரபுகெரள கமற்்கெபாணடிருந்தபார. அைர 
்்பாலிவியபாவில் ஒரு புைடசிகெைமபான 
யுத்தத்ரதத் ்தபாடஙகுைதற்கெபாகெ, அவ்ைபாறு 
ஒரு ைகெசிய ் யணத்ரத கமற்்கெபாணடக்பாதுதபான் 
்கெபால்லப்டடபார. ்்பாலிவியபாவில் புைடசி 
யுத்தத்ரதத் ்தபாடஙகிரைத்து அஙகிருந்து 
அர்ஜணரடனபாவிற்குள் ்ைைச்்சய்ய 
கைணடும என்று அைர கெருதியிருந்தபார. 
எனினும ்துஙகியிருந்த ்கெபாரில்லபா தளம 
தபாககுதலுககு உள்ளபாககெப்டடு, சிஐஏ 
தரலரமயில் ்சயல்்டட ்்பாலிவியன் 
ைபாணுைத்தபால் அைர ரகெது ்சய்யப்டடு,  
்கெபால்லப்டடபார.

இவ்ைபாறு அைர ் ல்கைறு்டட நிரலகெளில் 
தன் புைடசிகெை ெரடமுரற ைபாழகரகெரய 
அரமத்துக்கெபாணடிருந்த க்பாதிலும, 
அதற்கும கமலபாகெ அைர ஓர ைல்லரமமிககெ 
அறிைபாரந்த ்பாைம்ரிய மைர்யும (a formi-
dab l e in t e l l e c t ua l  l egacy ) விடடுச் 
்சன்றிருககிறபார. அைற்றில் சில ஸ்்பானிய 
்மபாழியில் இருககின்றன. அைற்ரற 
அதிலிருந்து இதை ் மபாழிகெளில் ் மபாழியபாககெம 
்சய்ய கைணடியிருககிறது. அவ்ைபாறு அைர 
எழுதியைற்றில் இைணடு உரைகெரள இஙககெ 
ெபாம இந்த நூலில் முன்ரைத்திருககிகறபாம. 
அரை அைருககு ்ல்கைறு அமசஙகெளிலும 
இருந்துைந்த ைல்லரமமிககெ புலரமரயயும 
பு த் தி கூ ர ர ம ர ய யு ம 
புலப்டுத்தககூடியரைகெளபாகும.

இரை ஒவ்்ைபான்றுகம ஒரு குறிபபிடட 
கெபாககெத்திற்கெபாகெ எழுதப்டடரையபாகும. 
எனகை இரை ஒவ்்ைபான்றின் சபாைபாமசமும 
அ ந் த  க ெ பா க கெ த் த பா ல் 
தீரமபானிககெப்டடரையபாகும. எனினும, 
இதில் கூறப்டடிருககிற சிந்தரனகெள் ்ல, 
அைருரடய ‘கெலகெம புரிந்திடும ைபாணுைத்தின் 
கசபாசலிச சிந்தரனகெள்’ (Social Ideals of the 
Rebel Army’(1959), ‘கியூ்பா: ைைலபாற்று 
விதிவிலககெபா அல்லது கெபாலனியபாதிககெ 
எ தி ர ப பு ப  க ் பா ை பா ட ட த் தி ன் 
முன்னணிப்ரடயபா?’ (Cuba: Historical ex-
ception or vanguard in the anticolonial 
struggle?’(1961), ‘புைடசிகெைமபான மருத்துைர’ 
(‘The Revolutionary Doctor’ (1960) ‘இளம 
கெமயூனிஸ்டடபாகெ இருப்து என்்து’ (‘To be 
a Young Communist’) (1962) க்பான்ற 
அைருரடய அறிைபாரந்த ்ல நூல்கெளிலும, 
க்ச்சுககெளிலும கெபாணப்டு்ரைகெள்தபான்.

அடுத்த இதழில் ்தபாடரும...

(கச எழுதிய முககியமபான இைணடு 
கெடடுரைகெளும அைரகுறித்து ்ல்கைறு 
அறிஞரகெளின் அறிமுகெமும இரணத்து 
உலகின் ்ல ்மபாழிகெளில் ஒகை கெைத்தில் 
்ைளியிடப்டட இந்நூலிலிருந்து அய்ஜபாஸ் 
அஹமத் அைரகெளின் அறிமுகெத்தின் முதல் 
்குதி)
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