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உலக புத்தக தின ககொண்ொட்ம்

18222	 நண்பர்களின்	்பார்வையில்	எங்்கல்ஸ்	|	ச.சுப்பாராவ்	 75
18224	 வவைதியியலின்	்க்ை	|அனிர்பன்	ஹஸ்ரா	 110
18227	 	வைனவிலஙகு்கள்	மனிைர்க்ை	ைாக்குவைைற்கு	 

யார	்காரணம்	|	எம்.எஸ்.்சல்வைராஜ்,	 50
18228	 அறிவியல்	என்்ால்	என்ன?	|	சு.வ்பா.அ்கத்தியலிங்கம்	 30
18229	 	ைமிழ்க	வைரலாற்றில்	ஊரும்	வசரியும்	| 

்பக்ைவைத்சல	்பாரதி		 80
18231	 	வைாஷிங்டன்	வைாட்டாக்்கள்	|	விஜய்	பிரசாத்	 

ைமிழில்:	வ்பரா.	்்பான்னுராஜ்	 185
18232	 	வைாவுப	்ப்்வை	்வைௌவைால்்கள்:	மூ்டநம்பிக்்்க்களும்	அறிவியலும்	|	

ஆதி	வைள்ளியப்பன்	 160
18234	 	இதுைான்	்வைரல்	அறிவியல்	்பார்வையில்	 

்்காவரானா	|	வஹமபிர்பா	 90
18235	 	்கனவிலிருந்து	அறிவியலாய்	வசாஷலிசம்	|	 

சு.்்பா.அ்கத்தியலிங்கம்	 60
18236	 ைமிழர	ஆ்டற்்க்ல	|	ம.்ச.	இரபிசிங	ஆர.	அ்கைா		 120
18237	 ைாய்	சி	|	G.	ரவி	 60
18238	 ்சால்வலரஅ	|	ண்டனூர	சுரா		 150
18239	 வைாசிபபு	அறிந்ைதும்,	அ்்டந்ைதும்	|	ச.சுப்பாராவ்	 110
18240	 	சிந்து	முைல்	்வை்்க	வை்ர	| 

மத்திய்சன்்ன	ைமுஎ்கச		 50
18241	 	் ்பரியாரும்	சில	ைத்துவை	விசார்ண்களும்	  

்க.	்காமராசன்	 80
18242	 உருவைமறியா	இ்ச்வைளி	|	்ப.்கவிைா	குமார	 425
18243	 கியூ்பாவின்	மருத்துவைப	புரடசி	|	 
	 ைமுஎ்கச	்ைன்்சன்்ன			 70
18244	 	ம்்க்்கப்பட்ட	ம்லய்கத்	ைமிழர்களின்	வீர	வைரலாறு|	் ைாகுபபு:	

எம்.எஸ்.்சல்வைராஜ்	 100
18245	 	உள்நாடடு	அ்கதி்கள்	|	"எம்.எஸ்.்சல்வைராஜ்,	சங்கர	

வ்கா்பாலகிருஷணன்,	த்்ர்பான்	சிங	்சௌஹான்,	 
ராவமந்திர	குமார"	 70

18246	 ்பத்மராஜன்	தி்ரக்்க்ை்கள்	|	மணி	எம்	வ்க	மணி	 180
28093	 ்்டலஸ்வ்காப	மாமா	சா்கசங்கள்	|	 
	 ஆயிஷா	இரா	ந்டராசன்	 70
28094	 ்காரா	பூந்தி	|	விழியன்		 170
28096	 ்பரிவசாை்ன	்சய்து	்பாரபவ்பாமா?|ஆதி	வைள்ளியப்பன்	 45
28097	 ்கராத்வை	ஆடு|வ்பராசிரியர	எஸ்.	சிவைைாஸ்- 
	 ைமிழில்:	அம்பி்கா	ந்டராஜன்	 30
28098	 ைமிழர்களின்	ஆதி	நிலம்	|	ஆதி	வைள்ளியப்பன்	 45
28099	 அன்்்பத்	வைடி	மாரக்ரீட	ரூஸ்	-	 
	 ைமிழில்:	ஆதி	வைள்ளியப்பன்	 30
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28100	 அலாவுதீனின்	சா்கசங்கள்	|	உைய	சங்கர	வ்காவில்்படடி	 70
28101	 ்்பன்சில்்களின்	அட்ட்காசம்	2.0	|	விழியன்	 95
28102	 ம்லப	பூ	|	விழியன்	 95
28103	 சங்க	இலக்கியக்	்க்ை்கள்	|	ம.சுவரந்திரன்	 100
28104	 மந்திரசசந்திபபு	|	்யஸ்.்பால்பாரதி	 100
28105	 ராஜாவும்	சட்்டயும்	|	ச.சுப்பாராவ்	 60
28106	 சுக்்கா...புக்்கா...முக்்கா…	  
	 ்ைாகுபபு	:	புத்ை்க	நண்பன்	குழு	 135
18211	 சிங்காரவவைலரும்	்பாரதிைாசனும்	|	்பா.	வீரமணி	 160
18213	 வச	 80
28061	 நீதி	உயரந்ைமதி	்கல்வி	|மு்னவைர	என்.மாைவைன்	 170
28108	 மாடு்களின்	வவை்லநிறுத்ைம்	|	அன்பு	வைாகினி	 30
28107	 உ்ழப்பாளி	வைாத்து	|	அன்பு	வைாகினி	 30
18249	 இந்தியாவில்	நி்கரவநாக்கு	ந்டவைடிக்்்க்கள்	 175
18160	 ஏவைாளின்	ஏழு	ம்கள்்கள்	 375
	 மாரக்்ச	்கற்வ்பாம்	மானு்டம்	்காபவ்பாம்	|	்்பான்ராஜ்	 60
18204	 ்பல்	மருத்துவைமா	்படிக்்க	வ்பாகின்றீ்கள்்ஜ|	யராமன்	 90
28091	 ்பச்ச	்வைரம்	|	்்கா.ம.வ்கா	இைஙவ்கா	 120
18199	 வநாயாளி்களின்	உரி்ம்கள்	 75
18196	 ்காயம்	வ்பாற்றும்	்காவியம்	 140
18251	 வைரலாற்றில்	அறிவியல்	|	ைமிழில்:	வ்பரா.	முரு்கன்	 350
18250	 முைல்	மூன்று	நிமி்டங்கள்	|	ஸ்டீவைன்	்வைய்ன்்்பரக்,	 
	 மா.	சிவைக்குமார	 330
	 வ்பசும்	்காசசக்்கார	அம்மன்	|	்டாக்்டர.	இ்டங்கர	்பாவைலன்	 90
	 விண்வைளி	மனிைர்கள்	|	சசிக்குமார	அரவிந்ைன்	 270
18253	 சிவைந்ை	்காலடி்கள்	|	சி.ஆர.ைாஸ்	ைமிழில்:	வ்க.	சணமு்கம்	 390
	 ்பணமதிபபு	நீக்்கம்	|	்ஜயதி	வ்காஷ,	சி.பி.சந்திரவச்கர,	 
	 பிர்பாத்	்படநாயக்	|	ைமிழில்:	புஷ்பராஜ்,	சிவைசங்கர	 140
	 இந்தியாவிற்்்கதிராய்	ஆர.எஸ்.எஸ்	|	பினராய்	விஜயன்	|		 	
	 ைமிழில்:	கி.	ரவமஷ	
	 வைாழ்வைத்	தி்க்கும்	சாவி	|	சூ.மா.	்ஜயசீலன்	 110
18252	 இரண்டாம்	மைகு	|வைைவை	து்ரயன்	 210
	 ம்கள்	கீரத்திக்கு	|்காயத்தி	சித்ைாரத்		
	 வைழிபவ்பாக்கு	-	சிறு்க்ை	்ைாகுபபு	|	அல்லி	உையன்	 90
	 வ்பசாை	வ்பச்சல்லாம்	|	ச.ைமிழச்சல்வைன்	 170
	 சுப்பாராவி்டன்	பூரவீ்கம்	(குறுநாவைல்	்ைாகுபபு	|	  
	 அல்லி	உையன்	
	 மு்காமி	|	ைமிழமணி	
	 அன்்பான	்்பற்வ்ாவர	|	்பால்பாரதி	
	 முைன்்மப	்்பண்கள்	முப்பது	வ்பர|சரவைணன்	்பாரத்ைசாரதி	 100
	 1729	(ஆஙகிலம்)	ஆயிஷா	இரா	ந்டராசன்	
	 ்காலக்்கனவு	சி.ஆர.ைாஸ்	|	ைமிழில்:	உையசங்கர	 70
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2021 மே, ேலர்:19 இதழ்:03
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 

நூலகஙகளுக்கு உயிரூடடுவ�ொம்

என்ன ் சயய வ்வண்டும புதிதாக ் பாறுபவபற்கும அரசு? 
வபரறிஞர அண்ணா, கமலஞர கருணாநிதி என்றாவல 
அ்வரகள உரு்வம அ்வரகள உடகாரந்து ஒரு புத்தகத்மத 
்வாசிபபது மாதிரிதான் நம கண்ணிற்கு வதான்றும. புத்தக 
்வாசிபமப கிராமம, நகரம என்று பாரக்காமல எடுத்து்ச 
்சன்ற்வரகள அ்வரகள. அண்ணா காலத்து திண்மண 
நூலகமும கமலஞர காலத்து அண்ணா நூலகமும, 
ஒவ்்்வாரு பஞசாயத்திலும ்தாடைஙகபபடடை கிமள 
நூலகஙகளும தமிழ மக்களின் அறிவு ்வளர்சசிக்கான 
விமதகள. இன்று மிகவும நலி்வமடைந்த துமறயாக இருபபது 
நூலகத்துமற. தூசி படிந்த புத்தகஙகள ்காண்டை பமழய 
அலமாறி ம்வத்த கிராமத்து நூலகஙகள முதல, பிரமாண்டை 
அண்ணா நூலகம ்வமர வபரழிவின் விளிமபில உளளன. 
நூற்றுக்கணக்கான காலியிடைஙகமள நிரபபாமவலவய 
காலந்தளளுதல... நிரபபிய்வற்மற ஊழல கலா்சசார 
மமயஙகளாக்கி சீரழித்தல என நூலகத்துமற சந்தி 
சிரிக்கிறது. இது மிகவும துரதிரஸ்டை்வசமான சூழல ஆகும. 
2019ஆம ஆண்டு ்வமரயிலான புத்தகஙகமள நூலகத்திற்கு 
்வாஙகிவிடடைதாக அரசு ்சாலகிறது. அபபடி ஒன்று 
ஜனநாயகமாக உண்மமயாக நடைந்ததாக பதிபபாளரகள 
்்வளியீடடைாளரகள உறுதி ்சயய மறுக்கிறாரகள. எனவ்வ 
கீழக்கண்டை்வற்மற தமிழகத்தில பதவி ஏற்கப வபாகும புதிய 
அரசு  உடைனடியாக  ் சயய  வ்வண்டும என்று 
எதிரபாரக்கிவறாம.

தமிழகம முழுதும தமிழ இதழகமள தமலமம 
அலு்வலகவம ்வாஙகி நூலகஙகளுக்கு அனுபபுமமுமற 
அமலுக்கு ்வர வ்வண்டும. கடைந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில 
்்வளி்வந்த தமிழ நூலகமள நூலகத்திற்கு ்வாஙகியது குறித்து 
ஒரு தீவிர விசாரமண வ்வண்டும. நூலகஙகமள வமமபடுத்த 
துமறமய நவீனப படுத்த ஆவலாசமனகமள ்வாசகர 
மக்களிடைம ்பற்று ்தாகுக்க ஒரு ்வலலுனர குழும்வ 
அமமத்து அதன் அறிக்மக ்பற்று ்சயலபடை வ்வண்டும. 
நூலகத்திற்கு ஆமணக் குழுவில ்வாசகரகள மற்றும தமிழ 
ஆர்வலரகள, எழுத்தாளரகள, இலக்கிய அமமபபுகள, 
்காண்டை குழும்வ அமமக்க வ்வண்டும. புத்தக வதரவு 
வநரமமயாகவும ்்வளிபபமடையாகவும இருக்க வ்வண்டும. 
்காரானா வபரிடைர காலத்தின் ்நருக்கடிகமள கருத்தில 
்காண்டு நூலகத்துமற பதிபபாளரகளுக்கு ்வழஙகாமல 
உளள நிலும்வத் ்தாமகமய உடைனடியாக ்வழஙக 
வ்வண்டும. ் பாதுமக்கள, மாண்வரகள, நூலகத்மத வநாக்கி 
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புதிய	புத்ை்கம்	வ்பசுது	மாை	இைழுக்்கான	
சந்ைா	 வச்கரிபபு	இயக்்கத்்ை	 (ஏபரல்	 10	
முைல்	 	 30	முடிய)	 	 ந்டத்தி	வைருகிவ்ாம்.		
எங்கைது	இலக்கு	50	சந்ைாக்்கள்.	இவைற்றில்	
ஓராணடு-30,	 ஈராணடு-10,	 நான்்காணடு-3		
என		43	சந்ைாக்்க்ை		வசரத்துள்வைாம்.	

இ வ் வை ா று 	 வ ச ்க ரி க் ்க ப ்ப டு ம்	
சந்ைாைாரர்க்ைக்	் ்காணடு	ஒரு		வைாடஸ்அப	
குழு்வை	அ்மத்து	் ைா்டரசசியான	வைாசிபபு	
இயக்்கத்திற்கு	ஒரு	ைைத்்ை	ஏற்்படுத்துவைது	
எங்கைது	வநாக்்கம்.
1.			 	இ ை ழ 	 ம ா ை ந் வ ை ா று ம்	

கி்்டக்்கவில்்ல்யன்்ால்	 பு்கார	
்சய்யலாம்.	பு்காரின்	மீது	உ்டனுக்கு்டன்	
ந ்ட வை டி க் ் ்க 	 எ டு க் ்க ப ்ப ட டு	
அவைர்களுக்கு	இைழ	கி்்டக்்க	் சய்வைது.

2.		 	புதிய	புத்ை்கம்	வ்பசுது	இைழில்	வைரும்		
்கடடு்ர	புத்ை்க	அறிமு்கம்	ஆகியவைற்றின்	
மீது	்கருத்துக்்க்ை	கூறுவைது…

3.	 	் ை ா ்ட ர ச சி ய ா ்க 	 இ ை ் ழ	
வை ா ங கி ப ்ப டி ப ்ப து … 	 இ ை ் ழ	
மற்்வைர்களுக்கு	அறிமு்கம்	்சய்வைது...

4.	 	இைழின்	 வைைரசசிக்கு	 ்பாடு்படுவைது	
ஆகியதுவைற்்்ச	்சய்வவைாம்.

்்காவரானா	 ்்பருந்்ைாற்று	 அல்லது	
்்பாருைாைாரச	சிக்்கல்	என்்	்காரணத்ைால்	
இைழ	நிறுத்ைப்படுவை்ை	ஏற்பு்்டயைல்ல.
புதிய	 புத்ை்கம்	 வ்பசுது	இைழ	 ்ைா்டரந்து	
்வைளி	வைர	நாங்கள்	உ்ழபவ்பாம்.

கருணாநிதி,  
கூடலூர், நீலகிரி மாவடடம்

்வரு்வதற்கும மக்களிடைம நூலகம ்சல்வதற்கு 
புதிய உத்திகமள ்வகுத்து ் சயலாற்ற வ்வண்டும. 
ஒவ்்்வாரு ஆண்டும ்்வளியாகும நூலகமள 
அவ்்வாண்டின் இறுதியிவலவய நூலகஙகளுக்கு 
்காளமுதல ்சயதிடை வ்வண்டும. வதரவு 
்சயயபபடடை நூலகளின் ்பயரகள மற்றும 
பதிபபகஙகளின் ் பயரகமளப ் பாதுத்தளத்தில 
(Public Domain) ்்வளியிடை வ்வண்டும. 
உளளாடசி அமமபபுகள மூலம ்வசூலிக்கபபடும 
நூலக ்வரிமய நூலக வமமபாடடுக்காக மடடுவம 
பயன்படுத்த வ்வண்டும. அண்ணா ஊரபபுற 
நூலகஙகமள மறு சீ ரமமபபு ்சயது 
ஆண்டுவதாறும புதிய நூலகள, பத்திரிமககள, 
பரு்வ இதழகள ்வாஙகபபடை வ்வண்டும.

அரசு மற்றும அரசு உதவி்பறும பளளிகள 
மற்றும கலலூரிகளில ்வாரம ஒருமுமற நூலகப 
பாடை வ்வமள இருபபமதயும மாதம ஒரு முமற 
நூல அறிமுகம, நூலகப பயன்பாடு பற்றிய 
ஆளுமமகளின் உமர நிகழவுகமளயும உறுதி 
்சயது இளமபரு்வத்தில படிக்கும பழக்கத்மத 
ஊக்கபபடுத்த வ்வண்டும. மக்களிமடைவய 
புத்தகப படிக்கும பழக்கத்மத அதிகரிக்கும 
வி த ம ா க ,  உ ல க ப  பு த் த க  தின த்ம த  
மா்வடடைமவதாறும அரசு விழா்வாக-புத்தகக் 
கண்காடசிகளாக நடைத்து்வது அ்வசியம. 
்சன்மனயில வதசிய, சர்வவதச புத்தகக் 
கண்காடசிகமள அரவச நடைத்திடை முன்்வர 
வ்வண்டும.

குழந்மத இலக்கிய நூலகளுக்கு தனி நிதி 
ஒதுக்கீடும, தனி நூலக ஆமணயும  பிறபபிக்க 
வ்வண்டும. நூல வதரவுக்கு தனித்து்வமான 
விதிமுமறகள உரு்வாக்கபபடு்வதும அ்வசியம.

பதிபபாளர நல ்வாரியத்மத வமமபடுத்தி 
பதிபபகத் ்தாழிலாளரகளுக்கு கலவி உதவித் 
்தாமக திருமண உதவித் ் தாமக, வீடடு ்வசதி 
்வாரியத்தில வீடு ஒதுக்கீடு ஆகியம்வ ்வழஙகபபடை 
வ்வண்டும.

புதிய அரசு மூ்சசுத் திணறியபடி வநாயாளிப 
படுக்மகயில கிடைக்கும நூலகத்துமறமய 
உயிரபபித்து சமூக ்வாசிபமப வமமபடுத்த 
வ்வண்டும என்பவத நமது எதிரபாரபபு. 

- ஆசிரியர் குழு

புதிய புத்தகம வபசுது | வம 2021
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ககொவ�ொனொ - அ விலிருந்து ஃ �ர�
முரன�ர். என்.மொ்த�ன்

அறிவிய்ல	 ைமிழில்	 எழுை	 ்பலரும்	
ை்லப்படுவைதில்்ல.	இந்நி்லயில்	மு்னவைர	
வஹமபிர்பாவின்	�இதுைான்	் வைரல்�		என்்	நூல்	
வைாங்க	 இங்க	 வைாராவைதியில்	 உட்காரந்து	
அறிவியல்	வ்பசலாம்	என்று	நம்்ம	அ்ழக்கி்து.	

வநற்று	ந்டந்ைது	புரியாமல்	வ்பானால்	இன்று	
ந்டப்பது	புரியாமல்	வ்பாகும்.	இன்று	ந்டப்பது	
புரியாமல்	வ்பானால்	நா்ை	என்்பது	நம்	வைசம்	
இல்்ல	என்்ார	ஓர	அறிஞர.	அந்ை	வை்்கயில்		
்ை ாற்றுவந ாய்்களின்	 வைரலாற்றிலிருந்து	
துவைஙகியிருப்பது	 நல்ல	அணுகுமு்்.	 1847	
்களில்	 வில்லியம்	 ஃ்பார	 என்்பவைர	 எப்படி	
வநாய்ப்பரவை்ல	 ்பதிந்து	 மணிவைடிவைத்்ைக்	
்்காடுத்ைார	என்்	் சய்தி,	அறிவியல்	பூரவைமான	
ஆய்வு்களுக்கு	 ைரவு்கள்	 எப்படி	 உைவும்?	
இப்படிப்பட்ட	ஆய்வு்கள்	மூலமா்கவவை	இவ்வை்்க	
வநாய்ப்பரவைலிலிருந்து	விடு்ப்ட	இயலும்	மா்ா்க	
மணி	 அடிப்பைன்	 மூலமா்கவவைா,	 விைக்்்க	
ஏற்றுவைைன்	மூலமா்கவவை	விடு்ப்ட	இயலாது	
என்்ப்ை	 வைலியுறுத்துகி்ார .	 ்வைரஸின்	
்கணடுபிடிபபில்	்ைா்டஙகி	அைன்	வைாழவியல்	
நுணுக்்கங்கள்,	 அது	 எப்படி	 மனிைர்க்ை	
ஒம்புயிரியா்கப	 ்பயன்்படுத்தும் . 	 நமது	
உ்டலிலுள்ை	எவ்வை்்கயான	அ்மபபி்ன	இது	
்ப ய ன் ்ப டு த் து ம் 	 எ ன 	 ்ப டி ப ்ப டி ய ா ்க	
ஒவ்்வைான்்்யும்	விைக்கி	இருப்பது	மி்கவும்	
சி்பபு.	

இவ்வைா்ான	வநாய்்களின்	்பரவைல்	அ்ல்க்ை	
எவ்வைாறு	்கண்டறிகி்ார்கள்.	அைன்	அறிவியல்	
பின்னணி	என்ன	என்்பது	மி்கவும்	சுவைாரஸ்யமா்க	
விைக்்கப்படடுள்ைது.	 	 நாவைல்	 ்்காவரானா	
்வைரசின்	 ்பங்காளி்கைான	 சாரஸ்,	 ்மரஸ்	
வ்பான்வ்ா்ரயும்	 சி்ப்பான	 மு்்யில்	
அறிமு்கப்படுத்தி		அவைற்றுக்கும்	் ்காவரானாவுக்கு		
உள்ை	 ஒற்று்ம,	 ்சயல்்பாடடில்	 உள்ை	

நூல் அறிமு்கம்
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வவைற்று்ம	ஆகிய்வையும்	விைக்்கப்படடுள்ைது.	
வநா்ய	 நாடியபின்	 வநாய்க்்கான	 முைல்	

நாடும்	அறிவியல்	் சயல்்பாட்்டயும்	சி்ப்பா்க	
அணுகியிருக்கி்ார.	அந்ை	வை்்கயில்	் ்காவரானா	
் வை ர ் ச 	 பி ரி த் ் ை டு த் ை தி லி ரு ந் து	
எவ்வை்்க்களி்லல்லாம்	 ைடுபபு	மருந்திற்்கான	
முயற்சி்கள்	ந்்ட்்பற்்ன.	அைன்	ைற்வ்பா்ைய	
நி ் ல 	 எ ன் ன ? 	 ை டு ப பூ சி 	 எ வ் வை ா று	
் ச ய ல் ்ப டு கி ் து ? . 	 அ து 	 எ வ் வை ை வு	
்பாது்காப்பானது?.	 வநா்யக்	 ்கடடுக்குள்	
்்காணடுவைருவைதில்	ைடுபபூசியின்	முக்கியத்துவைம்	
என்ன?	 என்்பது	 வை்ர	 குழந்்ை்களும்	
புரிந்து்்காள்ளும்	வைணணம்	்பதிந்துள்ைார.	

்க ாற்றுவைழியா்கப	 ்பரவைல்	 உள்ைைா?	
என்்பைற்்கான	ஆய்வு்கள்	அை்ன	உல்க	சு்காைார	
்மயத்தி்ன	அறிவிக்்க	 அறிவியல்	 உல்கம்	
்சய்ை	 முயற்சி்கள்	 வ்பான்்வைற்்்	 ்பதிவு	
்சய்்்கயில்	்பயன்்படுத்ைப்பட்ட	 நீதிமன்்ம்	
உைாரணத்்ைப	்படிக்கும்வ்பாது	் வைளிப்ப்்டயா்க	
சிரித்வை	விடவ்டன்.	

இவ ை ாடு 	 மடடுமல்ல	 ் ்க ா வ ர ான ா	
வநாயிலிருந்து	மீை	 ைடுபபு	மருந்து	மடடும்	
வ்பாதுமா?	 இைம்வையதினர	 இ்பபிற்்கான	
்காரணங்கள்	 என்ன?	 ்்பரியவைர்களுக்்கான	
வநாய்த்	ைடுப்பாற்்ல்,	் ்காவரானா	வநாயிலிருந்து	
ைற்்காபபு	 வைழிமு்்்கள்.	 இந்வநாவயாடு	
்ைா்டரபு்்டய	வைைந்தி்க்ை	அறிவியல்	பூரவைமா்க	
எதிர்்காள்வைது	எப்படி	என்்பது	வை்ர	் ்காவரானா	
் ை ா்ட ர ்ப ான 	 அ்னத்து 	 ஐயங்கை ான	
அ்னத்்ையும்	 விைக்கியிருப்பது	 ஒரு		
ஒடடு்மாத்ை	்பார்வை்ய	அளிப்பைா்க	உள்ைது.	

இ ன் ் ் க் கு 	 இ ய ல் ்ப ா ்க		
சாைாரணமானவைர்களி்டம்	 கூ்ட	 ்்காவரானா	
்வைரஸ்	் ைா்டர்பான	் சாற்்்ா்டர்கள்	புழங்கத்	
்ைா்டஙகிவிட்டன.	ஆனால்	ஒராணடிற்கு	முன்	
அப்படி	 அல்ல.	 அப்படிப்பட்ட	 ்காலத்தில்	
இவைற்றில்	்பல		்கடடு்ர்கள்	எழுைப்படடிருப்பது	
்பலருக்கும்	ஒரு	உ்டனடி	குறிப்பா்க	(Ready	ref-
erence)		அ்மந்திருந்திருக்கும்.

நூலின்	ைரத்்ைக்	கூடடும்	விைமா்க	மருத்துவைர	
கு.	்கவணசன்,	விஞஞானி	ை.வி.்வைங்கவ்டஸ்வைரன்,	
்பத்திரிக்்்கயாைர்கள்	திரு	வைள்ளியப்பன்,	் வைளி	
ரங்கராஜன்	 ஆகிவயாரின்	 அணிந்து்ர்களும்	
்வைவ்வவைறு	 வை்்க்களின்	 அறிவுபூரவைமான	
ை்கவைல்்க்ை	 ்பகிரவைவைாடு	 வஹமபிர்பாவின்	
உ்ழப்்பயும்	்பாராடடுவைது	சி்பபு.	  
      l
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குருதி �ழியும் ஆடசிக் கவிழ்ப்புகளுக்கு பின்னொல்?
சு.க�ொ.அகததியலிஙகம்

“அ்மரிக்்காவில்	 ஏன்	ஆடசி	 ்கவிழபபு	
ந்டக்்கவில்்ல?	அ்மரிக்்காவில்	அ்மரிக்்க	
நாடடு	தூைர்கம்	இல்்ல.”	 என்கி்	 பு்கழ	
்்பற்்	ந்்கசசு்வை்ய	இந்நூலில்	ஓரி்டத்தில்	
நூலாசிரியர	விஜய்	பிரசாத்	்சால்லுகி்ார.	

அது	் வைறும்	ந்்கச	சு்வை	அல்ல	அனு்பவை	
உண்ம.	நூல்	முழுக்்க	ஒவ்்வைாரு	ஆடசிக்	
்கவிழபபின்	பின்னாலும்	உள்ை	அ்மரிக்்க	
சதிக்்கரம்	வைாலுரிக்்கப்படுகி்து.

�வைாஷிங்டன்	 வைாட்டாக்்கள்�	 -	 நூலின்	
ை்லபபு	மி்கவும்	வைசீ்கரமாய்	உள்ளிழுக்்க,	
வைாசிக்்கத்	துவைஙகிய	நான்	அசந்துவிடவ்டன்.	
குறு்கத்	 ைறித்ை	 கு்்ைப	 வ்பால,	 நூறு	
ஆணடு்களுக்கு	 வமலா்க	 உல்்க	 வைாடடி	
வைறுத்து 	 வை ாயில் 	 வ ்ப ா டடு 	 ்மன்று	
்்காணடிருக்கும்	ஏ்காதி்பத்திய	 சதிவை்ல்ய	
180	்பக்்கங்களில்	ைந்துவிட்டார	விஜய்	பிரசாத்.

�இ்டது	திருப்பம்	எளிைல்ல�	 என்்	நூல்	
மூலம்	ைமிழ	வைாச்கர	்பரபபில்	ஏற்்்கனவவை	
அறிமு்கமானவைரைான்	விஜய்	பிரசாத்.

“உல்க	 மக்்களுக்கு	 இ்ழக்்கப்பட்ட	
துயரங்க்ை	 விவைரிக்கி்	 புத்ை்கங்களும்,	
ஆவைணங்களும்	என்்னச	சுற்றிக்	கி்டக்கின்்ன,	
என்	 நூல்கத்தின்	 ஒரு	 ்பகுதி	 முழுவைதும்	
அத்ை்்கய	புத்ை்கங்களும்	அரசு	ஆவைணங்களும்”	
என	 �வ்காபபு்கள்’	 என்்	 ்்பயரிலான	
முன்னு்ரயில்	குறிபபிடுவைது	நம்்ம	மிரட்ட	
அல்ல;	 நூல்	 முழுவைதும்	 அவைற்றின்	 சாறு	
வை டி ்க ட டி 	 இ ் க் ்க ப ்ப ட டு 	 சு ண ்ட	
்காய்சசப்படடுள்ை்ை	வைாச்கர	ஒவ்்வைாருவைரும்	
உணரவைர.

“ஆசிய	 ஆபபிரிக்்க	 மற்றும்	 லத்தின்	
அ்மரிக்்க	 நாடு்களில்	மக்்கள்	 ை்லவைர்கள்	
்படு்்கா்ல	 ்சய்யப்படடிருக்கி்ார்கள்;	
ைங்க்ை	ஏழ்ம்படுத்திக்	்்காள்வைைன்	மூலம்	
்பன்னாடடு	 நிறுவைனங்களின்	 வைணி்கம்	
்்காழுப்ப்ை	ஏற்்க	மறுக்கி்	மக்்கள்	் ்கான்று	
குவிக்்கக்்கப	்படுகி்ார்கள்.	இப்படு்்கா்லயில்	
அ்மரிக்்காவின்	்பஙகு	்பாத்திரம்	இந்நூலில்	
ஆ வை ண ப ்ப டு த் ை ப ்ப ட டு ள் ை து ” 	 எ ன	
முன்னு்ரயில்	மி்கச	 சரியா்கச	 சுடடுகி்ார	
்்பாலிவியாவின்	முன்னாள்	குடியரசுத்	ை்லவைர	
ஈவவைா	 ்மாவரல்ஸ்	 ஆய்மா,	 வமலும்	
்மாவரல்ஸ்		எசசரிக்கி்ார,	“உல்க	மக்்களுக்கு	
எதிரா்க	 ைன்	வைாட்டாக்்க்ைப	்பயன்்படுத்ை	
வைாஷிங்டன்	 பிடிவைாைமா்க	 இருப்பைால்	
மனிைகுல	 விடுை்ல	 ்ைா்ல	 தூரத்தில்	
உள்ைது.”

ஆம்.	இந்ை	நூ்ல	வைாசித்து	முடித்ைதும்	
நம்மி்டமும்	அவை	உணரவு	்்காப்பளிக்கும்.	
ஆயின்	 ஒவர	 ஒரு	 சிரமம்	 என்ன்வைனில்	
ஏற்்்கனவவை	சரவைவைச	அரசியலில்	ஈடு்பாடுள்ை	
ஒருவைர	இந்நூ்ல	எளிைா்க	வைாசித்துப	புரிந்து	
்்காள்வைதுவ்பால்	 புதிய	 இ்ைஞர்கள்	
புரிந்து்்காள்ை	 இயலாது.	 ஒவ்்வைாரு	
வைரி்யயும்	 ஊன்றி	 வைாசித்து	 விவைாதித்வை	
அறிய	முடியும்	ஏ்னனில்	அதில்	கூ்ப்படடுள்ை	
நாடடின்	அண்ம	வைரலாற்்்	் ்காஞசவமனும்	
அறிந்ைால்	மடடுவம	்ைா்டரந்து	உள்வைாங்க	
இயலும்.	

வைாழர	 ைா.்பாணடியன்	 எழுதிய	 சிஐஏ	
குறித்ை	நூ்லயும்,	அண்மயில்	்பர்பரப்பா்க	
நம்மால்	வைாசிக்்கப்பட்ட	ஜான்	் ்பரக்கின்ஸின்	
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�ஒரு	 ்்பாருைாைார	 அடியாளின்	 ஒபபுைல்	
வைாக்குமூலம்�	நூ்லயும்	அதுவ்பான்்	சில	
நூல்்க்ையும்	 வைாசித்திருந்ைால்	 இந்நூ்ல	
முழு்மய ா ்க 	 உள்வை ா ங ்க 	 இயலும் .	
இல்்லவயல்	ஒர	நல்ல	ஞானமுள்ை	வைாழரின்	
து்ணவயாடு	கூட்டா்க	வைாசிப்பது	அதி்கப	
்பலன்	ைரும்.

“வ்பாருக்குப
பிந்்ைய	நாளில்
வ்பா்ரான்று	இருக்குமானால்
வ்பாருக்குப	பின்	
நா்ைான்று	இருக்குமானால்
வ்பாருக்குப	பின்
எனக்குக்	்கரங்கள்	இருக்குமானால்
வ்பாருக்குப	பின்
அன்பு	இருக்குமானால்	
அன்பு	்சலுத்ை	எதுவும்	இருக்குமானால்”

என்்		் ்காலம்பியக்	்கவிஞர	வஜா்டாமரிவயா	
அர்்பவலஸ்	்கவி்ை்ய	முைல்	்பா்கத்திற்குள்	
நு்ழயும்முன்		் சால்லி		நூலாசிரியர	நமக்குள்	
மின்சாரம்	்பாய்சசுகி்ார.	

இந்நூலின்	முைல்	அத்தியாயம்,	்பனிபவ்பார	
்கால்கட்டத்தில்	அைாவைது	வசாவியத்	ை்கரவுக்கு	
முந்்ைய	்கால்கட்டத்தில்,	்காலனிய	விடுை்லப	
வ்பாராட்ட	்காலத்தில்	உல்கம்	முழுவை்ையும்	
்பன்னாடடு	நிறுவைனங்கள்	சுரணடிக்	்்காழுக்்க	
அரசியல்	 அதி்காரத்்ை	 ைன்	 விரல்சவில்	
்வைத்திருக்்க	அ்மரிக்்க	அரசு	பின்னிய	சதி்க்ை	
விைக்குகி்து.	

லத்தின்	அ்மரிக்்க	 நாடு்களிவலா	புதிைா்க	
விடுை்ல	அ்்டயும்	நாடு்களிவலா	ஆபபிரிக்்க	
நாடு்களிவலா	்கம்யூனிஸ	ஆடசி	அல்ல	வைசிய	
நல்ன	முன்னிறுத்தும்	ஆடசி	வைந்ைால்கூ்ட	
அ்ைக்	 ்கணடு	 �சி்கபபு	 அ்பாயம்’	 என	
ஏ்காதி்பத்தியம்	மிரண்ட்ை	அந்ை	ஆடசி்யத்	
தூக்கி	எறிய	ஏ்காதி்பத்தியம்	்சய்ை	 சதி்ய	
விவைரிக்கி்து.	அ்ை	 எவ்வைைவு	நுட்பமா்க	
்சய்ைனர	 என்்பது	 ஒவ்்வைாருவைரும்	அறிய	
வவைணடிய	மி்க	முக்கியச	்சய்தியாகும்.

இந்நூலில்	 முைல்	 ்பா்கத்தில்	 உள்ை	 ஓர	
்சய்தி்ய	என்	்பாணியில்	கீவழ	ைருகிவ்ன். 
“PSYCHOLOGICAL STRATEGY BOARD” �உைவியல்	
உத்தி 	 வை ா ரியம் � 	 1 9 5 3 	 ஆம் 	 ஆணடு	

உருவைாக்்கப்பட்டது.உருவைாக்கியவைர	்ஹன்றி	
வ்க்பாட	 லாடஜ்	 –	 இவைர	 ஐ	 நா	 வுக்்கான	
அ்மரிக்்கத்	 தூைர.	 இது	 முழுக்்க	 முழுக்்க	
அ்மரிக்்க	 அரசின்	 முழு	 ஆைரவவைாடு	
இயஙகியது.

ந�ோக்கம்:	 வசாவியத்	யூனிய்ன	உலகின்	
மி்கப்்பரும்	 வில்லனா்க	 விவராதியா்க	
தீயசக்தியா்க	்்கட்டவைனா்க	சிைரிப்பது.	

வழிமுறை்கள்:	ஊ்ட்கங்கள்,	எழுத்ைாைர்கள்,	
்கலாசசார	 ஊழியர்கள்,	 அறிவுஜீவி்கள்,	
ஆய்வைாைர்கள்	 மூலம்	 ்்பாய்,	 அவைதூறு,	
ைனிமனிை	உைவியல்	ைாக்குைல்,	என	வசறுவைாரி	
இ்்ப்பது.	ஒரு	் ்பாய்்ய	திரும்்பத்	திரும்்பச	
்சால்லி	அது	் மய்வ்பால்	வைான்்ச	் சய்வைது.	
குழந்்ை்கள்	்காமிக்ஸ்	உட்ப்ட	இதில்	்பயன்	
்படுத்ைப்பட்டன.	்ப்ழய	்காமிக்ஸ்	புத்ை்கங்களில்	
வில்லனா்க	ரஷயனும்	ஹீவராவைா்க	அ்மரிக்்க	
ஜனாதி்பதி	அல்லது	அ்மரிக்்கர	இருப்பர.	
சமூ்க	உைவியலில்	வமாசமான	பிம்்பத்்ைக்	
்கட்ட்மப்பவை	அழித்்ைாழிப்பதின்	முைல்	
்கட்டம்	என்்பது	அவைர்களின்	முடிவு.

சரி,	சரி…	இ்ை	எல்லாம்	இபவ்பாது	ஏன்	
்சால்லுகிவ்ன்?

்காரணம்	இல்லாமல்	இல்்ல.

்பாஜ்கவின்	 பிரசசார	 மு்்	 இதுைான்.	
ஊ்ட்கங்கள்	 நட்டநடுநி்ல,	 மூ்ைவீஙகி	
எல்வலாரும்	சமூ்க	உைவிய்லச	சி்ைத்து	ஒரு	
வைக்கிர	்வைறுபபு	அரசிய்ல	உருவைாக்குவைவை	
்க்ட்னனச	்சய்கி்ார்கள்.	

வமற்கு	 வைங்கத்தில்	 நமக்கு	 எதிரா்க	
உருவைாக்்கப்பட்ட	எதிரப்்ப	–	அதில்	நக்ச்லட	
-	திரிணாமூல்	–	ஆர	எஸ்	எஸ்	–	்காஙகிரஸ்	
–	நட்டநடுநி்ல்கள்	–	ஊ்ட்கங்கள்	எல்லாம்	ஓர	
அணியா்க	நின்று	இ்டது	அர்சக்	்்கான்்்ை	
இஙகு	சற்று	்்பாருத்திப	்பாரக்்கலாம்.	

வ்கரைாவில்	இஎம்எஸ்	 ை்ல்மயிலான	
அர்சக்	்கவிழக்்க	ந்டந்ை	விவமாசசன	சமரத்்ை	
எல்லாம்	இந்ை	அத்தியாயம்	குறிபபி்டவில்்ல	
ஆனால்	நம்்ம	அ்சவ்பா்ட	்வைத்துவிடும்.

ஹிவராஷிமா,	நா்காசாகி	வ்பரழிவு,	நி்கரகுவைா,	
்்கய்டடி,	 சிலி,	 கியூ்பா	 ,	 ்மக்சிவ்கா,	
வியடநாம்,	்்காரியா,	அல்ஜீரியா,	மவலயா,	
இந்வைாவநசியா	 ்காஙவ்கா,	 குவைாட்டமாலா	
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எத்ை்ன	எத்ை்ன	்படு்்கா்ல்கள்,	ஆடசி	
்கவிழபபு்கள்	மனிைர்களிக்	்்கான்று	குவித்து	
இந்ை	 குருதிச	 வசற்றில்	 ைன்	 சுரண்டல்	
சாம்ராஜ்யத்்ை	அ்மரிக்்காவும்	ஏ்காதி்பத்திய	
ந ா டு ்க ளு ம் 	 ்ப ன் ன ா ட டு 	 ்ப ா ்க ா சு ர க்	
நிறுவைனங்களும்		அ்மத்ை	் ்காடும்	வைரலாற்றின்	
சுருக்்கவம	முைல்	்பா்கம்.

�நாலு	வ்பாலிசும்	நல்லா	இருந்ை	ஊரும்எ�ன	
ஒரு	்கா்மடி	ைமிழ	சினிமா	வைந்ைது.	அதுவ்பால	
நல்லா	இருந்ை	நாடடி்லல்லாம்	சிஐஏ	புகுந்து	
நாசமாக்கிய	்க்ைவய	முைல்	அத்தியாயம்.

இரண்டாம்	்பா்கம்,	மி்க	நுட்பமானது	இ்ை	
மி்கச	 சரியா்க	 உள்வைாஙகின்	 ்காரப்பவரட	
்்காடுங்கரங்களும்	அைன்	பின்னால்	உள்ை	
அரசியலும்	 ்சயல்்படுவை்ை	 அறியலாம்.	
வசாவியத்	ை்கரவுக்கு	பி்கு	ஈராக்,	் ்பாலிவியா,	
்மக்சிவ்கா,	்வைனிசுலா	என	எஙகும்	்பரவும்	
்படு்்கா்ல்கள்,	ஆடசிக்	்கவிழபபு்கள்	்பற்றி	
இப்பா்கம்	வ்பசுகி்து.

்்பாதுக்	 ்கருத்்ை	 உருவைாக்கு,	 ்கைத்தில்	
சரியான	ஆட்க்ைப	்பணியமரத்து,	ைை்பதி்கள்	
ைய ா ர ா ்க 	 இருப்ப்ை	 உறுதி	 ்சய்்க ,	
்்பாருைாைாரத்்ை	அல்	் வை,	பி்	நாடு்களில்	
இருந்து	 ைனி்மப	 ்படுத்து,	 ்்பருந்திரள்	
வ்பாராட்டங்க்ை	முன்்னடு,	்சய்துவிடடு	
மறுத்துவிடு,	ஞா்ப்க	 ம்தி்ய	உருவைாக்கு,	
வைச்பக்ைனா்க	இரு	்பாதிரியா்ரக்	்்கால்லு,	
இஸ்லாம்	 மறுமலசசியில்	 ்கம்யூனிசத்துக்கு	
்பதில்…	 இ்வை	 எல்லாம்	 ஏ்காதி்பத்தியம்	
உருவைாக்கிய	 �ஆடசி	மாற்்	்்கவயடடில்உ� 
ள்ை்வைவய!	

இப்படி	 ஒவ்்வைாரு	 நாடடிலும்	 ைான்	
விரும்பியது	ந்டக்்க	அ்மரிக்்கா	வைகுத்ை	திட்டம்	
நம்்ம	உ்்ய	் வைக்கி்து.	உள்ளூர	அரசியலில்	
்பல	தில்லு	முல்லு,	திடீர	புரடசிக்்காரர்கள்,	
நியாயவைான்்கள்	 ்பற்றி	 எல்லாம்	 நம்்ம	
வயாசிக்்க	்வைத்துவிடும்	இந்ை	அத்தியாயம்.

�அடுத்ை	 வ்பா்ர	 வநாக்கிப	 ்ப்ந்ைன	
்காமிராக்்கள்	 எல்லாம்�	 எனும்	 ்கவி்ை்ய	
்சால்லி	இந்ை	்பா்கத்்ை	நி்்வு	்சய்யும்	
வ்பாவை	் ைா்டரும்	வைலி்ய	்பதிவு	் சய்கி்ார.

மூன்்ாவைது	அத்தியாயத்்ை	ஒவர	வைரியில்	
்சால்வைைனால்,	�ராணுவை	்டாஙகி	வவைண்டாம்!	
வைஙகி	வ்பாதும்!�.	ஏ்காதி்பத்திய	உத்ைம	வவை்டம்	

வ்பாடும்	 வில்லன்்களி்டம்	 ்்பாருைாைார	
்நருக்்கடி,	 சட்டம்,	 என்	 ஜி	 ஓ	 எனும்	
ைன்னாரவைக்	 குழுக்்கள்	 என	 எல்லாம்	
்்கா்லக்்கான	்்க்கருவி்கவை!	

�குட்்ட்யக்	குழபபு	மீன்	பிடி�	என்்்ாரு	
்பழ்மாழி	 உணடு.	 ஆனால்	 அதுவும்	
ஏ்காதி்பத்திய	 யுத்தி	 ஆனது.	 அ்மரிக்்க	
்மயத்்ை	 சுற்றி	 ஏ்னய	 ஏ்காதி்பத்திய	
ஆரங்கள்	 எப்படி	 பி்ணக்்கப்படடுள்ைன	
என்்ப்ை	இந்நூல்	 வ்பசும்.	 உல்க	 சட்டாம்	
பிள்்ையாய்	 அ்மரிக்்கா	 ைன்்னத்ைாவன	
நியமித்துக்	்்காண்ட	்க்ை.

லத்தின்	அ்மரிக்்க	அனு்பவைம்	முக்கியமானது.	
அ்மரிக்்கா	 ்கணணீர	விட்டாலும்,	 ்கடடிப	
பிடித்ைாலும்,	 எடடி	 உ்ைத்ைாலும்,	 உசசி	
வமாந்ைாலும்	உள்வநாக்்கம்	் ்காண்டவை.	மனிை	
உரி்ம,	 வைைரசசி,	 சுைந்திரம்,	 சமத்துவைம்,	
சுற்றுசசூழல்,	புவி்வைப்பமாைல்,	ஒத்து்ழபபு		
என	 எ்ை	 அ்மரிக்்க	 ஏ்காதி்பத்தியம்	
வ்பசினாலும்	அது	இரட்்டத்	ைன்்மயானவை.	
அவைர்களுக்கு	ஒன்று	மற்்வைர்களுக்கு	ஒன்வ்!

1983	ல்	கிவரன்டா	மீது	அ்மரிக்்கா	்ப்்ட	
எடுத்ைவை,	 “என்னுள்	அழியா	 நி்னவைா்கப	
்பதிந்துவிட்ட	முைல்	அரசியல்	ந்டவைடிக்்்க,”	
எனும்	விஜய்	பிரசாத்	இந்நூலுக்்கான	ைரவு்கள்	
எப்படிக்	கி்்டத்ைன	என்று	்சால்லும்	வ்பாது	
நமக்கு	சிலிரபபு	ஏற்்படுகி்து.

நி்்வைா்கச	 சுடடுகி்ார,	 குவைா்்டமலா	
்காடு்களுக்குள்ளிருந்து	்கவிஞர	ஒடவ்டா	் ரவன	
்காஸ்டில்வலாவின்	்கவி்ை்ய;

�மக்்க்ை	நம்பிவனாம்
வைாழ்வை	நம்பிவனாம்
வைாழவும்	மக்்களும்
ஒரு	வ்பாதும்	எங்க்ைக்	்்கவிட்டதில்்ல
இவ்வைாரத்்ை்கள்	அழகு	
்கால்மல்லாம்	வ்பாராடிய	வ்பாராளி்கள்
வைாழவின்	இறுதியில்	்சால்லும்
இவ்வைாரத்்ை்கள்	அழகு!�

இைம்	 ்கம்யூனிஸ்டடு்களுக்கு	 இந்நூ்ல	
்பா்டநூலாக்கி	்கற்றுக்்்காடுப்பது	்கம்யூனிஸ்ட	
்கடசியின்	்க்ட்மயாகும்.	நன்்ா்க	் மாழியாக்்கம்	
்சய்ை	 வ்பராசிரியர	 ்்பான்னுராஜுக்கு	
்பாராடடு்கள்.

       l
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என் அலமொரியிலிருந்து…20/20
ஆயிஷொ இ�ொ. ந்�ொசன்        

நீஙகள் த்தரிந்து தகாள்்ள வவண்டிய அறிவு வ்ளர்ச்சி சம்பந்்தமான அததியாவசியமான  ஒவர 
விசயம், நீஙகள் வாழும் இடததிற்கு அருவக நூலகம் எஙவக உள்்ளது எனபது்தான.  
- ஆலபர்ட ஜனஸ்டீன

முரையி் ஒரு க்வுள் |சரவவைாத்ைமன்	ச்டவ்கா்பன்	
|மணல்வீடு,	|்பக்.160	ரூ.150

ைமிழச	சிறு்க்ை்கள்	இன்று	அ்்டந்திருக்கும்	
சமரசமற்்	 ைர	 வமம்்பாடடிற்கு	இந்ை	 ்க்ைத்	
்ைாகுதி	ஒரு	சான்று	சரவவைாத்ைம்	ச்டவ்கா்பன்	
்்பங்களூர்காரர.	இவைரது	ஒன்றிரணடு		்க்ை்க்ை	
மணல்வீடு, 	 உயிர 	 எழுத்து	 என	 சிறு	
்பத்திரி்்க்களில்	வைாசித்ை	அனு்பவைம்	உணடு.	
குறுநாவைலுக்கும்	சிறு்க்ைக்கும்	 நடுவவை	ஒரு	
வ்காடடில்	நிற்கும்	்க்ையா்டல்	இது.

இந்ைத்	்ைாகுபபில்	 14	 ்க்ை்கள்	உள்ைன.	
சில	 வைரு்டங்கைா்க	 எழுதிய	 ்க்ை்கள்.	
ஒவ்்வைான்றும்	ஒவ்்வைாரு	ர்கம்.	நம்்ம	சீணடி	
மன்ை	 உலுக்கி	 ஆழம்்பாரக்கும்	 ்க்ை்கள்	
இ்வை.	 ைஸ்ைா்யவ்ஸ்கியின்	புத்ை்க	 சா்ல	
்க்ையில்	 வைரும்	 ஸ்ரீனிவைாசராவுக்கும்	 பூைக்	
்கணணாடி	்க்ையில்	வைரும்	்பசீருக்கும்	ஜனனம்	
்க்ையில்	வைரும்	்பத்மநா்பனுக்கும்	உல்கங்கள்	
ைனித்ைனி	அவைர்கைது	மனமுதிரசசி	ஒன்வ்ைான்.

சரவவைாத்ைமனின்	 உல்கம்	 நவீன	 ந்கரம்	
சாரந்ைது.	 அங்காஙவ்க	 ்ைலுஙகு	 வைந்து	
சரப்பத்தின்	 நாக்குப	 வ்பால	 நீணடு	 பி்கு	
உள்வை	வ்பாகி்து.	 ஒரு	 ்க்ை	முடிந்து	மறு	
்க்ை்ய	 ்ைா்டஙகும்வ்பாது	 வலசா்க	மூசசு	
வைாஙகி	 ்சாற்்களின்	 எதிரவி்ன	 ்கண்க்ை	
உறிய	் வைக்கி்து.	நல்ல	்க்ை	் ைாகுபபின்	ஒரு	
வை்்க	அறிகுறி	இது	ைான்.

�ொவுப் �ைர�|ஆதிவைள்ளியப்பன்	|	
்பாரதிபுத்ை்காலயம்	|்பக்.141,|ரூ.160.

திடீ்ரன்று	 ்வைைவைால்்க்ை	 உல்கம்	
்வைறுக்கி்து.	 வ்காவிட-19	 வநாய்	 ்பரபபும்	
்வைரஸ்	உற்்பத்தியான	உயிரி	அது	ைான்	என்று	
உல்கம்	கிைபபிவிட்டது.	பின்னணியில்	ஒன்்ா்க	
அசசி்டப்பட்ட	 ரஸ்கிண்டான்டின்	்வைைவைால்	
்கவி்ை்யைான்	முைலில்	 நான்	வைாசித்வைன்.	

என்	ைனி்மயான	இரவை்களின்	வ்பாது	பித்துப	
பிடித்ை	்வைைவைால்கூ்ட	ஒரு	து்ணைான்	என்று	
அவைர	எழுதும்வ்பாது	இயற்்்க்ய	்பாது்காக்்க	
மனிைனின்	து்ண்களில்	் வைைவைால்	பிரைானமான		
்பாத்திரம்	 இருப்ப்ை	 நி்னத்வைன்.	 ஆதி.	
வைள்ளியப்பனின்	சுற்றுச	சூழல்	நூல்்கள்	சரியான	
்கலத்வை	சரியான	வநாக்்கங்கவைாவ்ட	் வைளிவைரும்	
இந்ை	நூலும்	விதிவிலக்்கல்ல.

இந்ை	நூலில்	் வைைவைா்ல	்பற்றி	20	இயற்்்க	
சூழல்	 ்கடடு்ர்கள்	 உள்ைன	 ்வைைவைால்	
்பாது்காபபு	அ்மபபு்கள்	்பற்றி	அறிந்ைவ்பாது	
வியப்பா்க	இருந்ைது.	நாவைல்	்கவரானா	்வைரஸ்	
ந்டந்ைது	என்ன...	எனும்	அந்ை	19வைது	அத்தியாயம்	
்கவரானாவும்	 சாரஸ்	்வைரசும்	 எப்படி	 ஒவர	
மாதிரி	 உள்ைன	 என்்ப்ை	 விவைரிக்கி்து.	
வநரடியா்க	 ்வைைவைால்்கள்	மூலம்	 ்கவரானா	
்வைரஸ்	மனிைர்களுக்கு	்பரவிய்ை	இன்றுவை்ர	
யாருவம	முழுைா்க	நிரூபிக்்கமுடியாை	வ்பாதும்,	
இந்திய	மருத்துவை	ஆராய்சசிக்	்கழ்க	அறிக்்்க்ய	
ஊ்ட்கங்கள் 	 திரித்துவி்ட	 ்பல	 ைமிழ்க	
மாவைட்டங்களில்	்வைைவைா்ல	அழிக்்க	மக்்கள்	
முற்்பட்ட்ை	சுடடும்	இ்டம்	் ்காதிக்்க்வைக்கி்து.	
்பள்ளி	 மாணவைர்கள்,	 ்கல்லூரி	 மாணவைர்கள்	
்்பாதுமக்்கள்	என	யாவைரும்	வைாசிக்்க	வவைணடிய	
புத்ை்கம்	இது.		

சிவலடடுக் குச்சி	ச்க.	முத்துக்	்கணணன்	| 
பிஎபசி	|	்பக்.	112,	ரூ.110
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ச்க .	 முத்துக்்கணணன்	 மற்றும்	 ்கல்வி	
்சயல்்பாடு்களில்	 ஆரவைமுள்ை	 ைமிழநாடு	
அறிவியல்	 இயக்்கச	 ்சயல்்பாட்டாைர	
சிவலடடுக்குசசியில்	ஒரு	ஆசிரியரா்க	அவைரது	17	
அனு்பவைங்கள்	்பதியப்படடுள்ைன.	கீவழ	் வைக்்க	
முடியவில்்ல.	 ஆசிரியர	 மாணவைர	 உ்வு	
என்்பது	 ்பலநூறு	சிடுக்கு்கள்	 ்்காண்ட	 ஒரு	
உயிரநாடி	்கல்வி	ந்டக்்க	அத்தியாவைசுயமானது.	
ைமிழச	 ்சல்வைன்	 வைாழர	 முன்னு்ரயில்	
்சால்வைதுவ்பால	எல்லா	ஆசிரியர்களும்	வைாச்கர	
ஆகிவிட்டால்	 ்பல	 	அனு்பவைங்க்ை	 ்பதிய	
முடியும்.	உைவியல்	வை்வையில்்ல	அனு்பவை	
இயவல	வ்பாதும்.	இந்ைப	புத்ை்கத்தின்	்்பரிய	
்பலம்	ந்்கசசு்வை.	கூ்டவவை	ைன்்ன	வநாக்கிய	
நக்்கல்,	இது	 ைான்	 வை்வை.	வைாத்தியாருக்கு	
்பட்டப	்்பயர	்வைப்பதிலிருந்து,	்பரிட்சயில்	
பிடடு	அடிப்பது,	டியூசனில்	ஸ்வ்கலால்	அடி	
வைாஙகுவைது...	 ்பள்ளி்கள்	மாறிவி்ட	வில்்ல	
ஆசிரியர	மனநி்ல	மாறி	வைருகி்து	என்்பது	
நல்ல	அறிகுறி.

சு்தந்தி�ம் ஒரு ்ப்�ொ |	விவவை்கானந்த்	்சல்வைராஜ்	
|	மணல்வீடு,	்பக்.	80,	ரூ.80

ந வீ ன 	 ்க வி ் ை ்க ள் 	 வி வ வை ்க ா ன ந் ை	
்சல்வைராஜீக்கு	 சி்ப்பா்க	 எழுை	 வைருகி்து.	
எல்லா	வைலி்யயும்	ைாங்க	வைல்ல	ைாத்ைா்வைப	
்பற்றிய	அந்ை	இ்்டவவை்ை	்கவி்ை	இன்னமும்	
நாக்கில்	ஒடடிக்	்்காணடு	மன்ை	பி்சகி்து.

புத்ை்கத்தின்	ை்லபபு	சுைந்திரம்	ஒரு	்டப்பா	
என்று	குரங்கன்ராக்	இ்சக்குழு	முைலில்	்பதிவு	
்சய்ை	 ்பா்டலில்	இருந்து	எடுக்்கப்பட்டவைரி.	
்்டணட	் ்காட்டா	் ்பாற்்காலத்தின்	்பா்டல்்கள்,	
திரியுல்க	சக்ரவைரத்தி,	உங்களுக்கு	நான்	என்ன	
்சால்ல	முடியும்,	்காலத்தின்	்க்்ட	வைாய்ப்பல்,	
சுைந்திரம்	ஒரு	்டப்பா	என	் ்பாது	ை்லபபு்களில்	
்கவி்ை்க்ை	 அவைர	 ்ைாகுத்திருக்கி்ார.	
்்பாற்்காலத்தின்	்பா்டல்்கள்	முழுக்்கவும்	 சீன	
அனு்பவைம்	இனத்தில்	மடடும்	 ்்பாற்்காலம்	
என்்பது	 இ்ந்ை	 ்காலத்தில்	 இல்்ல	 என்று		
அவைர	எழுதும்வ்பாது	வியப்பா்க	உள்ைது.	புரடசி	
இழபபீடு	் சய்கி்து,	புரடசிமரணம்	அறியாது,	
ஷின்றியன்,	் ்பய்ஜிங,	ஒரு	பு்்கசசந்து	வ்பான்்	
்கவி்ை்கள்	புதிய	அனு்பவைங்க்ை	ைருகின்்ன.

�ொஙக வ�சலொம் கசல்லம்ஸ் |	இைஙவ்காவைன்	
கீைா|டிஸ்்கவைரி	புக்	வ்பலஸ்	|	்பக்.111,	ரூ.	100.

நான்	்பல	மு்்வயாசித்ைது	உணடு.	இந்ை	
மு்க	 நூலில்	 வைரும்	 ்பதிவு்க்ை	 எல்லாம்	
்மாத்ைமா்க	 யாராவைது	 ்ைாகுத்து	 புத்ை்கம்	
வ்பாடுகி்ார்கைா . 	 சிலவ்பர	 ஏ்கத்துக்கு	
எழுதுகி்ார்கவை.		் வைளிவய	் ைரியாை	்பாபவலா	
்நரு்டா...	அதி்கம்	வ்பசப	்ப்டாை	ஓ.்ஹன்றி,	
வநா்பல்	்பரிசு	்்ப்ாை	மாக்குவைஸ்	என	்பலரும்	
இப்படி	இ்ணயத்திவலவய	வைாழந்து	மரித்துப	
வ்பாகி்ார்கைா	என்று	வயாசித்வைன்.

இைஙவ்காவைனின்	 மு்கநூல்	 ்பதிவு்களின்	
்ைாகுபபு	இந்ை	முயற்சி.	வைாசிக்கும்வ்பாது	ஒரு	
வை்்கயில்	்்கவ்பசியில்	மு்கநூல்	்பக்்கங்க்ை	
்ப டி ப ்ப டி வ ்ப ா ல வ வை 	 ல கு வை ா ்க வு ம்	
்நகிழசசியா்கவும்	உள்ைது.	 புதிய	 நடபு்கள்	
பிரசச்ன்களின்	மீைான	புதிய	்பார்வை	தீரவு்கள்	
குறித்ை	புதிய	அணுகுமு்்்கள்	உண்மயில்	
மு்கநூல்	 ைனி	 உல்கம்ைான்	 வைாழக்்்க	
இ்ணயரின்	் ்பயர	கீைா.	அைன்	ைன்	் ்பயருக்கு	
பின்னால்	வ்பாடடு	இன்ஸ்வ்காவைன்	கீைா	ஆகி	
இருக்கி்ார	நூலாசிரியர.	சூப்பர	என்று	ஒரு	
்லக்	 வ்பா்ட	 துடிக்கிவ்ன்.	 இந்ை	 நூ்ல	
வைாசிப்பது	நல்ல	அனு்பவைம்.

வ�தியியலின் கர்த |அனிர்பன்	ஹஸ்ரா	| 
ை.வமா:	வமா்கனப	பிரியா	|	புக்	்பார	சில்ரன்,	
்பக்.112,	ரூ.110.

அனிர்பன்	ஹஸ்ரா	பூவன்காரர	்பவரா்டாவின்	
மதுவைந்தி	அனந்ைராஜன்	நூ்ல	வைடிவை்மத்ைவைர.	
வமானப	பிரியா.	 ைமிழுக்கு	 ைந்திருக்கி்ார.	
அ்மரிக்்காவின்	மு்னவைர	்பட்ட	வவைதியியல்	
ஆய்்வை	வமற்்்காள்ளும்	ஒருவைர	இவ்வைைவு	
எளிய 	 சு்வைய ான 	 பு த் ை ்க ம் 	 ஒன்்்	
குழந்்ை்களுக்்கா்க	ைர	முடியும்	என்்பது	முைலில்	
வியக்்க்வைக்கி்து . 	 வவைதியியல்	 ்பருப	
்்பாட்க்ை	்பற்றிய	அறிவியல்	என்று	் ைா்டஙகி,	
வவைதியியலின்	வைரலாறு,	இரசவைாைம்,	 ்வைடி	
மருந்தியல்,	 மருத்துவை	 வவைதியியல்,	 வவைதி	
அட்டவை்ணயின்	்க்ை,	 ்கதிரியக்்க	சி்ைவு,	
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ஐவசாவ்டபபு்கள்	என	அந்ை	உல்்க	்கருத்துப்ப்ட	
்பாணியில்		விவைரித்து	் சல்லும்	அற்புைம்	இந்ை	
புத்ை்கம்.	ஒரு	வவைதிவி்னக்குள்	நாவம	நு்ழந்து	
்வைளிவயறிய	அனு்பவைத்்ை	்்ப்	முடிகி்து.	
குவைாண்ட	இயந்திரவியல்	்பற்றிய	்பக்்கங்க்ை	
வவைதியியலின்	்பார்வையில்	அ்சச	சாரபு	மூலம்	
மூலக்கூறு்க்ை	விைக்கும்	அந்ை	விசயத்்ை	
இ ர ா ம ன் 	 வி ் ை வி ன் 	 ்ப ா ர ் வை யி ல்	
விைக்்கப்படும்வ்பாது	இன்்ப	்மக்வரா	அ்ல	
நம்மீவை	வீசுகி்து.	இது	புத்ை்கம்	ஒரு	அறிவியல்	
வவைட்்ட.

�ொன் க�ளியின் புலிகள்|	வ்பரா.	முரு்கவவைள்	|	
உயிர	்பதிப்ப்கம்,	|	்பக்.80,	ரூ.100

ஒரு	 ்்பாறியியல்	 ்கல்லூரியில்	ஆஙகிலப	
வ்பராசிரியரா்க	இருக்கும்	முரு்கவவைள்	 ை்ல	
சி்ந்ை	 சூழலியல்	 அறிஞரா்க	 மிளிரகி்ார.	
்காடடுயில்	பு்்கப்ப்ட	 ்க்லஞரா்க	 நம்மால்	
்பாரக்்க	முடியாை	உல்கங்க்ை	நமக்கு	அறிமு்கம்	
்சய்கி்ார.	இந்ை	சி்ப்பான	்ைாகுபபில்	 10	
்கடடு்ர்கள்	உள்ைன.	வைான்்வைளியின்	புலி்கள்	
்கடடு்ர்ய	வைாசித்து	சிலிரக்கும்வ்பாது	்க்்டசி	
்கடடு்ரயான	 ஒரு	 யா்னயின்	 இறுதி	
நிமி்டங்கைால்	் நகிழசசியுற்று	இரணடு	நாட்கள்	
வவைறு	 எதுவுவம	 வைாசிக்்க	 முடியவில்்ல.
்சன்்னயின்	 வவைட்்டக்்கார	 ஆந்்ை்கள்,	
மஞசள்	்்காண்்ட	சிடடு,	இரவில்	்வைளிவய	
வைரும்	ஆ்ம,	யூ	நா்ர	என	விரியும்	்பக்்கங்கள்	
்காணாமல்வ்பாகும்	 ்கானமயில்்க்ை	 ்பற்றி	
வ்பசும்வ்பாது	்பைறுகி்து.	ந்கரமயமாைல்	எனும்	
்காரப்பவரட	 பிசாசு	 எல்லாவைற்்்யுவம	
விற்்ப்ன	சரக்்கா்க....	்பல	இ்க்கும்	் ்காடு்ம	
நம்்ம	 ரத்ை	சூவ்டற்றி	 ஏைாவைது	 ்சய்	 என	
்்காதிக்்க்வைக்கி்து.

சஙக இலக்கிய கர்தகள்|ம.சுவரந்திரன்	|புக்ஸ்	
ஃ்பார	சில்ரன்	|	்பக்.104,	ரூ.100.

சங்க	 ்காலம்	 சாரந்ை	 நமது	 சிந்ை்ன்கள்	
ஆழப்பட்டால்	 மடடும்ைான்	 கீழடி	 உட்ப்ட	

யாவுவம	நமது	இனத்தின்	்ைா்டரசசி	என்்பது	
பிடி்படும்.	அந்ை	வை்்கயில்	 சங்க	இலக்கிய	
ஆய்வைாைர	ம.	 சுவரந்திரன்	 நம்பிக்்்க	 ைரும்	
்பதிவு்கைால்	 நம்்ம	 அதிர	 ்வைப்பவைர.	
ஏற்்்கனவவை	 சாகித்ய	 அ்கா்டமியும்	 சங்கப	
புலவைனும்	்படித்திருக்கிவ்ன்.

ஆட்டணத்தி	ஆதிமந்தி	முைல்	ஆதிக்்கத்திற்கு	
்பணியாை	அதியமான்வை்ர	20	அழ்கான	குடடிக்	
்க்ை்கள்	இந்ை	நூலில்	எழுைப்படடுள்ைன.	சங்க	
இலக்கியமா்க	 வைரும்	 இரணவ்ட	 வைரி,	 ஒரு	
்வைண்பா	 ்்காஞசம்	 ஏ்ழடடுவைரி	 வைரும்.	
இவைற்்்	ஒரு	முழு	 ்க்ையா்கவவை	 எழுதி்ட	
நல்ல	்ப்்டபபுதி்ன்	சுவரந்திரனி்டம்	உள்ைது.	
்பழம்	 எடுத்து	 தின்்	 ்்பண	 ஒருத்திக்கு	
இ்க்்கமின்றி	மரண	ைண்ட்ன	ைரும்	நன்னன்	
எனும்	மன்ன்னயும்	அவைனது	்பரம்்ப்ர்யயும்	
்பாடுவைதில்்ல	 என	 புலவைர	 வசரந்ைது	
முடி்வைடுத்ைனர	என்்பது	வ்பான்்	ை்கவைல்்கள்	
சிலிரக்்க	் வைக்கின்்ன.	நல்ல	்பதிவு.	வைரலாற்று	
்க்ை்கள்	இப்படித்ைான்	இருக்்க	வவைணடும்.

சிரியொவின் ்தரலமரைவு நூலகம்|்ைல்ஃபின்	
மினூய்,	|எஸ்.ஆர.	கிருஷணமூரத்தி	| 
்காலசசுவைடு	|	ரூ.175

சிரியாவில்	அரசுக்கு	எதிரா்க	ந்டந்ை	ைராயா	
கிைரசசி்ய	உல்கவம	அறியும்.	 நான்்காணடு	
முற்று்்க	 அது	 குணடு்வைடிபபு்கள்	 ரத்ை	
ஆறு்கள்	இரசாயணவைாயு	ைாக்குைல்	என்று	ந்டந்ை	
்்காடு்மக்கு	 மத்தியில்	 நாற்்பதுஇைம்	
புரடசியாைர்கள்	 நிலத்திற்கு	 அடியில்	 ஒரு	
நூல்கம்	அ்மப்பது	என	ச்பைம்	எடுக்கி்ார்கள்.
புத்ை்கங்க்ை	ஆயுைமா்கக்	்்காண்ட	யுத்ைத்தில்	
அவைர்கைது	விசித்திர	வ்பாராட்டம்	ைனித்ை	ஒரு	
குரலா்க	ஒலிக்கி்து.	இந்ை	்கடடு்ரயில்	ஸ்்்கப	
கூட்டங்கள்	 வைாயிலா்க	 வ்பாராளி்கள்	 உல்க	
்பத்திரி்்கயாைர்களுக்கு	அளிக்கும்	வ்படடியா்க	
எழுைப்படடுள்ைது.	 ்காலசசுவைடு	 சமீ்பத்தில்	
்வைளியிட்ட	நூல்்களில்	குறிபபி்டத்	ைக்்கது.

சுக்கொ.. புக்கொ.. முக்கொ |புத்ை்க	நண்பன்	குழு	|புக்	
்பார	சில்ரன்	|	்பக்.144,	|	ரூ.135

ைமிழந ாடு	 அறிவியல்	 இயக்்கத்தின்	
நா்கப்பட்டனம்	கி்ையின்	அ்பாரமான	முயற்சி	
இது.	இந்ை	வநாய்	்ைாற்று்காலத்தில்	இ்ணய	
வைழிவய		குழந்்ை்க்ை	்க்ை	்சால்ல்வைத்து	
அ்ை	்பதிவு	்சய்து	பி்கு	எழுத்தில்	வைடித்து	
்ைாகுத்திருக்கி்ார்கள்.	 ஒருஙகி்ணப்பாைர	
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மனத்து்ணநாைன்	இந்ை	முயற்சிக்கு	 புத்ை்க	
நண்பன்	என்றும்	் ்பயர	் வைத்ை	வமலும்	் நகிழ	
்வைக்கி்ார.

இத்்ைாகுபபில்	 3ம்	 குழந்்ை்கள்	 ்க்ை	
்சால்லி	 உள்ைன.	 ்கற்்ப்ன	 வைைம்	 மிக்்க	
்க்ை்கள்.	 ்்பரும்்பாலான	 ்க்ை்கள்	விலஙகு	
பூசசி	 ்ப்்வை	 என்வ்	 உள்ைது.	 ்கடி்காரம்	
வ்பசுகி்து	பூ	சிரிக்கி்து,	குைம்	அழுகி்து.	
இக்்க்ை்களின்	வைழிவய	 நாம்	குழந்்ை்களின்	
உல்்க	ைரிசிக்கிவ்ாம்.	இந்ை	நூலின்	சி்பபு	
குழந்்ை்கவை	 வை்ரந்திருக்கும்	 ்ப்டங்கள்.	
உையசங்கர	முன்னு்ர	எழுதி	உையசங்கர	ைாத்ைா	
ஆகி	இருக்கி்ார.

்தறகொல சிைொர் கர்தகள் |	்ைா.	உ்மயவைன்|	
்பயில்	்பதிப்ப்கம்	|்பக்.	176,	ரூ.	222

எழுத்ைாைர	உ்மயவைன்	்ைாடுத்ை	ைமிழின்	
31	 சி்ார்களுக்்கான	 எழுத்ைாைர்களின்	 ்க்ை	
்ைாகுதி.	்கவிஞர	இந்திரன்	ைனது	முன்னு்ரயில்	
ைரும்	்பல	ை்கவைல்்கள்	சி்ார	இலக்கிய	வைரலா்்	
நம்	 முன்்வைக்கின்்ன.	 ைாத்ைா	 ்பாடடி்கள்	
குழந்்ை்களுக்கு	்சான்ன	்கற்்ப்ன	்க்ை்க்ை	
்்பாருள்	 மரபிலா	 ்்பாய்	 ்மாழி	 என்று	
்ைால்்காபபியம்	 ்சால்கி்து.	 3 1	 வ்பர	
எல்லாருவம	்ைா்டரந்து	சி்ார	இலக்கியத்தில்	
்பங்களித்து	 வைரு்பவைர்கள்	 மி்க	 வநரத்தியா்க	
்ப்்டத்ை	இது	வை்ர	பிரசுரமா்காை	்ப்்டபபு்கள்	
அ்வை்கலுக்கு	வநரத்தியான	்ப்டங்கள்.	அ்ைவி்ட	
்்பரிய	அைவில்	்பயில.	்பதிப்ப்கம்	அசசிடடு	
்வைளியிடடிருக்கும்	்பாஙகு	எல்லாவம	சி்ப்பா்க	
உள்ைது.	வைாசிப்்ப	குழந்்ை்களி்டம்	எடுத்துச	
்சல்லும்	இது	வ்பான்்	முயற்சி்கள்	வ்பாற்்ப்ப்ட	
வவைணடும்.	 ்்பற்வ்ார்கள்	 இது	 வ்பான்்	
புத்ை்கங்க்ை	 இன்று	 வீடடில்	 இருக்கும்	
குழந்்ை்களுக்கு	வைாஙகித்	ைர	வவைணடும்.

�ொஷிங்ன் வ்தொட்ொக்கள் |	விஜய்	பிரசாத்	| 
ை.வ்பரா.	்்பான்னுராஜ்	|	்பாரதிபுத்ை்காலயம்,	
்பக்.13,	|	ரூ.	15

விஜய்	பிரசாத்	முக்்கண்ட	 சமூ்க	ஆய்வுக்	
்கழ்கத்தின்	 ்சயல்	இயக்குநர.	 ஏற்்்கனவவை	
இவைரது	 �இ்டது	திருப்பம்	எளிைல்ல�	நூ்ல	
வைாசித்து	அனு்பவித்து	விவைாதித்திருக்கிவ்ன்.	
எந்ை	 நாடடில்	 உ்ழப்பாைர்கள்	 எப்படி	
வ்பாராடினாலும்	எப்படிவயா	அ்மரிக்்காவின்	
வைாட்டாக்்கள்	அஙவ்க	வைந்துவிடும்.	வஹாசிமின்	
எனும்	 மாமனிைரின்	 வ்பாராட்டங்க்ை	

முன்்வைக்கும்	 இந்ை 	 நூல்	 அ்மரிக்்க	
உைவுப்ப்்ட	சிஐஏ	முன்	 	நின்று	 ந்டத்தும்	
ஆடசி	்கழிபபு்க்ை	் மயமா்க	் வைத்து	ந்டக்கும்	
்்கா்ல்கார	 ஆயுைப	 வ்பாராட்டங்களின்	
வைாட்டாக்்கள்	 உட்ப்ட	 எஙகும்	 அ்மரிக்்க	
வைாட்டாக்்கவை	் ்கா்ல	்கைத்்ை	உற்்பத்தியும்	
்சய்து	அ்ை	ைனக்கு	சாை்கமான	சந்்ையா்கவும்	
மாற்றி	ைன்	லா்பத்திற்்கா்க	ரத்ை	ஆறு்க்ையும்	
ஓ்டவிடுகி்து.

டூக்கன் �ைர�களுக்கு ஏன் அலகு க�ரி்தொக 
உள்்ளது. |	அருண	நரசிம்மன்	|	அம்ருைா	| 
்பக்.240	|ரூ.	210.

அபூரவைமான	் சய்தி்கள்	் ்காண்ட	அறிவியல்	
்கடடு்ர	 ்ைாகுபபு.	 அருண	 நரசிம்மன்	
அ்மரிக்்காவில்	்படித்ைவைர	்மடராஸ்	ஐ.ஐ.டி.
யின்	இயந்திர	்்பாறியியல்து்்யின்	இ்ணப	
வ்பராசிரியரா்க	உள்ைார.	இவை்ரப	வ்பான்்வைர்கள்	
ைமிழில்	அறிவியல்	எழுை	வைந்திருப்பவை	சி்பபு.

இந்ை	புத்ை்கத்தில்	25	அறிவியல்	்கடடு்ர்கள்	
உள்ைன.	 எல்லாம்	 இ்ணய	 பிைாக்கில்	
எழுதிய்வை்களின்	 ்ைாகுபபு	 அறிவியலும்	
சந்்ை	 அறிவியலும்,	 உயிர,	 மாற்று	 உயிர	
வ்பான்்	 ்கடடு்ர்கள்	வியக்்க	்வைக்கின்்ன.	
�ரிஸிஸ்டிவ்	 உ்ழக்கும்	 ஐ 	 ்ப ாடியில்	
்கப்பாஸிடிவ்்ட	 இபவ்பாது	 பிர்பலம்�	 என	
ஆஙகிவலய	 ைமிழ	 ்்காஞசம்	உ்ைத்ைாலும்	
சுவைாரசியம்	கு்்யவில்்ல.	வரடிவயா	்கார்பன்	
வைதியாக்்கம்	்கடடு்ர	சூட்பர	விருந்து.

நீதி உயர்ந்்த மதிக் கல்வி |	மு்னவைர	என்.	
மாைவைன்	|புக்	்பார	சில்ரன்,	்பக்.12,	|	ரூ.170.

ை்ல்ம	ஆசிரியரா்க	அறியப்பட்ட்ைவி்ட	
அறிவியல்	இயக்்கத்தின்	்சயற்்பாட்டாைரா்க,	
்கல்வி	குறித்து	எழுது்பவைரா்க,	துளிர	ஆசிரியர	
குழு	 ்பங்களிப்பாைரா்க	 நண்பர	 மாைவை்ன	
எனக்குத்	்ைரியும்.	கிருஷணகுமார	புத்ை்கத்்ை	
ைமிழில்	 ைந்ை ால்	 இந்ை	 நூலில்	 அவைர	
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அவ்வைபவ்பாது	இைழ்களில்	எழுதிய	்கடடு்ர்கள்	
்ைாகுக்்கப்படடுள்ைன.	் சயல்	வைழிக்	்கற்்லில்	
்ைா்டஙகி	குழந்்ை்மயும்	இழுக்்க்கற்்லும்	
வை்ர	 33	 ்கடடு்ர்கள்	உள்ைன.	 சில	 ்கல்வி	
வநரடியா்க	 சாராை	 ்கடடு்ர்களும்	 உணடு.	
ஆனால்	 அந்ை	 ஆவ்ழு	 ்கடடு்ர்க்ை	
நீக்கிவிட்டால்	ஒரு	முழு்ம	கி்்டக்கி்து.

சட்டமும்	 வ்கால்வமன்	 ஆய்வும்,	 ்கல்வி	
உரி்ம,	 நீதி	உயரந்ை	மதி	்கல்வி,	்சய்கூலி	
வசைாரம்,	ஆசிரியர	மடடும்ைான்	 ்காரணமா?	
வ்பான்்	 ்கடடு்ர்கள்	 குறிபபி்டத்ைக்்க்வை.	
ஆசிரியர்கள்	அவைசியம்	வைாசிக்்க	 வவைணடிய	
்ைாகுபபு.

அர்யொ்ள மீடபு |கூகி	வைா	திவைாஙவ்கா	
|அ.மங்்க	|	எதிர்வைளியீடு,	|	ரூ.	180.

முற்றிலும்	ஒடுக்கி	அழித்து	ஒழிக்்கப்பட்ட	
ஒரு	 ்மாழி்ய	மீள்	 ்கணடுபிடிபபு	 ்சய்து	
அடுத்ை	 சந்ைதியி்டம்	 ஒப்ப்்டக்்க	 ்கைறும்	
அ்்கூவைல்	 இந்ைப	 புத்ை்கம்.	 வ்பாராட்ட	
்மாழி	 நம்	 ்சாந்ை	 மணணின்	்மாழியா்க	
இருப்பவை	சி்பபு.

கூகி	 சாரந்துள்ை	 ஆபபிரிக்்க	 ்கருபபினம்	
ைன்்னயும்	மீடடு,		ஒடுக்குமு்்யாை்னயும்	
மீடகும் , 	 ஓஙகு	 குர்ல	 ஒலிக்கி்ா ர .	
வ்பாராட்டவம	 வைாழக்்்க,	 வ்பாராட்டவம	
வைரலாறு.	 மாரடின்	 ்காரட்டர	 ்கண்ட	 வ்காடி	
மக்்களின்	 ஒரு	 இையமாய்	 எழுவவைாம்	 என	
முழஙகும்	 நூல்.	 ்காலனியத்திற்கு	 எதிரான	
்்கன்யாவின்	 குரல்	 வநரத்தியா்க	 ்மாழி	
்்பயரத்துள்ைார	வைாழர	மங்்க.

கி�ொம் ஷிரய �யன்�டுதது்தல் ஒரு புதிய 
அணுகுமுரை |்மக்்்கல்	பிலிபபினி	|	ை.வச.	
வ்காசச்்ட	|	என்சிபி்ஹச	|	ரூ.450.

அந்வைானிவய	 கிராம்சியின்	 வைாழவும்	
வ்பாராட்டமும்	குறித்ை	சமீ்பத்திய	அற்புைமான	
்ப்்டபபு	இந்ை	நூல்.	இத்ைாலியில்	முவசாலினிக்கு	

எதிரான	மா்்பரும்	இயக்்கத்்ை	்கட்ட்மத்ைதும்	
்பாசிசவைாதி்கள்	 எப்படி	 ்சயல்்படுவைார்கள்	
என்்ப்ை	துல்லியமா்க	்கணித்ைவைர.

முவசாலினி	சரவைாதி்கார	அரசு	அவைருக்கு	20	
வைரு்டங்கள்	 ்காவைல்	 ைண்ட்ன	 விதித்ைது.	
சி்்யில்	்கடு்மயா்க	 ைாக்்கப்படடு	முதுகுத்	
ைணடு	உ்்டந்து	ைண்ட்னக்	்காலம்	முடியும்	
முன்வ்ப	12	வைரு்டங்களில்	அவைர	இ்ந்துவ்பானார.	
ஆனால்	 சி்்யில்	 ்பக்்கம்	 ்பக்்கமா்க	 எழுதி	
்வைத்ை்வை்க்ை	 வச்கரித்து	 மக்்களி்்டவய	
்்காணடு	் சன்று	்பாசிச	அர்ச	தூக்கி	எறிந்தி்ட	
வ்பாராளி்கள்	்பயன்்படுத்தினார்கள்.

இன்று	 அந்ை	 எழுத்துக்்களின்	 ஊ்டா்க	
்பயணித்து	 இ்டது	 சாரி	 	 சிந்ை்னயாைர	
்மக்்்கல்	பிலிபபினி	புதிய	ைற்்கால	வ்காணத்தில்	
கிராம்சி்ய	அணுகுகி்ார.	வ்காசச்்ட	வைாழரின்	
பிரமாண்ட	்பங்களிபபு.

அன்புள்்ள மொணவிக்கு |ைா.்கமலா	|புக்்பார	
சில்ரன்,	்பக்.	78,	|	ரூ.70.

புரடசிக்	 ்கவி	்பாரதிைாசனின்	வ்பத்தியான	
ஆசிரி்ய	்கமலா	வித்தியாசமானவைர.	 ைனக்கு	
மடடுமல்ல	 ைன்	 வைகுபபு	 மாணவி்களில்	
்பலருக்கும்	 வசரத்து	 ச்மத்து	டி்பன்	்பாக்ஸ்	
சுமந்ை	 அற்புை	 ஆசிரி்ய.	 ்பல	 ஏ்ழ	
மாணவி்க்ை	 வ்பாராடி	 உயர	 ்கல்வி	 ்கற்்க	
உைவிய	வ்பாராளி.

என்ன	 அற்புைம்	 என	 வியக்்க	 ்வைக்கும்	
புத்ை்கம்	இது.	்கல்வியில்	் ்பண	குழந்்ை்களுக்கு	
என்வ்	 இருக்கும்	 பிரசச்ன்க்ை	 வ்பசி		
அவைர்களுக்கு	துயரத்்ை	்பகிரந்து,	துணிசச்ல	
வி்ைத்து,	விடிய்ல	எழுதிச	்சல்லும்	்கமலா	
டீசசரின்	எழுதுவ்கா்ல	வியந்து	்பாரக்கிவ்ன்.	
்பல 	 இ்டங்கள் 	 ் நகிழ்வைக்கின்்ன .	
ஒன்றுமில்லாை	இன்ன	விசயத்திற்கு	ைற்்்கா்ல	
வை்ர	 வ்பான	 ்பல	கிராமத்து	மாணவி்க்ை	
்காப்பாற்றி	்க்ர	வசரத்ை	ஒரு	வைழி்காடடியின்	
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அனு்பவைங்கள்	ஒவ்்வைாரு	ஆசிரியரும்	வைாசிக்்க	
வவைணடிய	 ்ப ா்டம் . 	 ்கமல ா 	 டீ ச ச ர ா ்க	
வவை்ல்ப ா ர க் ்கவில்்ல . 	 டீ ச ச ர ா ்க வவை	
வைாழந்திருக்கி்ார.

நீதி �றறிய வகொட�ொடு |	அமரதியா	்சன்	|	
ை.பூரணசந்திரன்	|எதிர	்வைளியீடு,	|	ரூ.750.

நீதி	 நாடடுக்கு	 நாடு	 வவைறு்படும்.	 நீதி	
எபவ்பாதும்	 அதி்காரத்தின்	 அரிைாரத்்ை	
பூசிய்படிவய	 நிற்கி்து.	 நீதியின்	 எல்லா	
மு்கங்க்ையும்	கிழித்து	நம்	முன்	விவைரிக்கும்	
்கனமான	இந்ை	 புத்ை்கம்	மி்கவும்	சி்ப்பான	
மு்்யில்	 ்மாழி	 ்்பயரக்்கப்படடுள்ைது.	
அமரதியா்சன்	 நம்	 ்காலத்தின்	 ை்லசி்ந்ை	
அறிஞர.	்்பாது	உலகிற்்கான	அறிவு	ஜீவி்களில்	
ஒருவைர.்கலப்ப்டமற்்	தூய	சிந்ை்ன	என்கி்	
ஒன்று	ஒருவ்பாதும்	இல்்ல	எனும்	யைாரத்ை	
நி்லயில்	இருந்து	ைாராைவைாை	் ்பாருைாைாரத்தின்	
பின்னணியில்	 நீதி்ய	 நீதி	 விசார்ணக்கு	
உட்படுத்துகி்ார	 அமரதியா்சன்.	 குற்்நீதி	
கு றி த் ை 	 ் ச ன் னி ன் 	 வி ம ர ச ன ம் .	
வ மல ா தி க் ்கவை ா தி ்களுக்கு 	 ம ரண	 அடி	
்்காடுக்கி்து.	 1971ல்	 ஜான்	 ரால்ஸின்	 நீதிக்	
வ்காட்பாடு	புத்ை்கத்்ை	்க்டந்து	21ம்	நூள்ைாணடில்	
்சத்ை	 நீதியின்	 எந்ை	 ்பா்கங்கள்	முைலாளிய	
உலகின்	 மரணப	 ்படுக்்்கக்கு	 மருந்ைா்கப	
வ்பாகி்து	என்்ப்ை	அலசுகி்ார.	்ைாழிலாைர	
விவராை	 சட்டங்க்ை	 புதிய	 யுக்திவயாடு	
்்காணடு	 வைரும்	 நவீன	 ஹிடலர்க்ை	
வைாலுரிக்கும்	நூல்.

கல்விச் சிக்கல்கள் தீர்ர� வநொக்கி |	சு.	உமா	
மவ்கசுவைரி	|்பண்ம்வைளி	|	்பக்.20,	ரூ.165

இந்து	 ைமிழத்தி்சயின்	 ்காமவைனு	 வைார	
இைழில்	 ்வைளிவைந்ை	 ஒரு	 அரசுப	 ்பள்ளி	
ஆசிரி்யயின்	்கல்விக்	்கடடு்ர்களின்	் ைாகுபபு	
சம்கால	்கல்விப	பிரசச்ன்க்ை	அரசுப	்பள்ளி	
ஆசிரியர்களின்	்பார்வையில்	அணுகியிருக்கி்ார.
எபவ்பாதுவம	 வமலிருந்து	 கீழ	 ்சயல்்படும்	

அதி்காரக்	்கல்வி	நம்மு்்டயது.	கீவழ	்கைத்தில்	
என்ன	 ந்டக்கி்து	 என்்	 எந்ை	பிரக்்ஞயும்	
இல்லாமல்	 ஏசி	 அ்்க்குள்	 உட்காரந்து	
வ்பாய்்படும்	 உத்திரவு்க்ை	 ்சயல்்படுத்தும்	
அடி்மவ்பால	ஆசிரியர்க்ை	ந்டத்துகி்ார்கள்	
என்்ப்ை	வைாலுரிக்கி்ார.

குறி்வைக்்கப்படும்	 அரசுப	 ்பள்ளி்கள்,	
்பலனற்்	்பயிற்சி	வைகுபபு்கள்,	விருது	அரசியல்	
்பலனளிக்்காை	 ்பள்ளி	 நூல்கம்,	 ்கற்்்வை	
ை்்டவ்பாடும்	 ்்பாதுத்	 வைரவு்கள்	 என்றும்	
்பள்ளிக்	 ்கல்வியின்	 அன்்ா்ட	 சிக்்கல்்க்ை	
விவைரித்து	 ைன்னால்	 ஆன	 தீரவு்க்ை	 முன்	
்வைத்துள்ைார	ஆசிரி்ய	உமா.

ஆதி	திராவி்ட	்பழஙகுடியினப	்பள்ளி	குறித்ை	
அந்ை	்கடடு்ர	ைனித்து	நிற்கி்து.	்கல்வி	்பற்றிய	
சம்கால	நூல்்களில்	நாம்	்கவைனிக்்க	வவைணடிய	
புத்ை்கம்	இது.

கியூ�ொவின் மருதது� பு�டசி |	்ைா.	ைமுஎ்கச		
மத்திய	்சன்்ன	|	்பாரதி	புத்ை்காலயம்	|	
்பக்.71,	|	ரூ.70

பி்டல்்காஸ்டவரா	வின்	பிர்பல	முழக்்கம்.	
உலகிற்கு 	 வ ை்வை 	 குணடு்கள் 	 அல்ல	
மருத்துவைர்கள்.	 இன்்்ய	 வநாய்	 ்ைாற்று	
்காலத்தின்	ஆ்க	சரியான	நூல்	்ைாகுபபு	என்று	
நான்	இை்ன	முன்	்மாழிவவைன்.	பிராணவைாயு	
சிலிண்டர	 வைழஙகுவை்ைகூ்ட	 ைன்	 வநரடி	
்கடடுப்பாடடில்	் வைத்துக்	் ்காணடுள்ை	அதி்கார	
்வைறி்ப்்டத்ை	 மத்திய	 அரசு	 	 இயந்திரம்	
கியூ்பாவி்டம்	்கற்்க	ஏராைம்	உள்ைது.	இன்றும்கூ்ட	
வ்காவிட	் ைாற்று	இல்லாை	நா்டா்க	இருப்பவைாடு	
்பல	நாடு்களுக்கு	துணிந்து	ைன்	சி்பபு	வைல்லுனர	
மருத்துவைக்	குழுக்்க்ை	 வநரில்	அனுப்பவும்	
்சய்கி்து.

எஸ்.வி.ராஜது்ரயின்	 முன்னு்ரவயாடு,	
கியூ்பா	 வ்காவிட	 19	 ்ைாற்்்	எதிர்்காள்ை	
வசகுவைாரா	 எப்படி	 உைவினார	 புரடசி்கர	
மருத்துவைம்	 என்்ால்	 என்ன	 கியூ்பாவின்	
சரவைவைசிய	மருத்துவை	புரடசி	எத்ை்்கயது	என	
மூன்று	 பிரைான	 ்கடடு்ர்கள்.	 வமா்கன்	
பிர்பா்கரன்	 ஆசிக்	 அன்வைர,	 வவைல்	 சுந்ைர	
ஆகிவயார	சி்ப்பா்க	்மாழி	்்பயரத்துள்ைனர.	
குறிப்பா்க	 	 எழுசசி	 உ்ரயான	 புரடசி்கர	
மருத்துவைம்	 ைனியா்க	ஒரு	வ்காடி	வநாடடிஸ்	
அடித்தும்,	 வைாடஸ்அபபில்	 ்பகிரந்தும்	 நம்	
்டாக்்டர்க்ை	அணு்க	வவைணடும்.		 	 	
      l
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ஆஙகிலத்தில்	 சுவைாரசியமான	விடு்க்ை	
ஒன்று	 வ்கள்விப்பட்டதுணடு.	 வமலும்	
வ்பாகி்து,	 கீழும்	 இ்ஙகுகி்து.	 இருந்ை	
இ்டத்திவலவய	இருக்கி்து,	அது	எது?	

ம்லப்பா்ை	என்்பது	ைான்	வி்்ட.		அது	
வமல்	வநாக்கியும்	் சல்கி்து.	கீழ	வநாக்கியும்	
இ்ஙகுகி்து.	 அஙவ்கவய	 இருக்்கவும்	
் ச ய்கி ்து . 	 வை ா ச ்க ர 	 மனநி்லயும்	
அப்படித்ைான்.	ஒரு	வைாசிபபு	்க்டந்ை	்காலத்்ை	
வநாக்கிக்	் ்காணடு	வ்பாகி்து,	இன்்னான்று,	
எதிர	்காலத்தில்	்பயணம்	்சய்ய	்வைக்கி்து.	
பிறி்ைான்று,	 நி்கழ	 ்காலத்தில்	 உலவை	
்வைக்கி்து.	அது	மடடுமா,	வையது	நி்லயிலும்	
முன்னுக்கும்	பின்னுக்கும்	ந்கரத்திக்	் ்காணடு	
வ்பாகும்	 அசாத்திய	 ைன்்ம	 வைாசிபபு	
வைழஙகுகி்து.	்பாலினம்	்க்டந்துவ்பாய்	மாற்றுப	
்பாலினத்தின்	 இயல்பு்க்ை	 உணரந்து	
்்காள்ைவும்	கூ்ட	வைாய்பபு	நல்குவைது	புத்ை்க	
வைாசிபபு.	

இ ை வை ய தி ல் , 	 சி று வை ர ்க ளு க் ்க ா ன	
இைழ்க்ையும், 	 ்்பரியவைர்களுக்்கான	
நூல்்க்ையும்	 சம	 ்காலத்தில்	வைாசிப்பதும்	
அரு்மயான	விஷயம்	ைான்.	அம்புலி	மாமா	
எஙவ்க	 எபவ்பாது	யாரி்டம்	கி்்டத்ைாலும்	
உற்சா்கமான	வைாசிபபு	ைான்.	ராஜா	்காலத்துக்	
்க்ை்களும்,	அவைற்றுக்்கான	 ஓவியங்களும்,	
முக்கியமா்க,	விக்கிரமாதித்யனும்	வவைைாைமும்!	
'மறு்படியும்	வவைைாைம்	முருங்்க	மரத்தில	
ஏறிருசசா?"	என்று	அன்்ா்ட	வைாழக்்்கயில்	
அைற்குபபின்	எத்ை்னவயா	மு்்	யாவரா	
யாரி்டவமா	 ்சால்லக்	 வ்கட்ட்ைல்லாம்	
நி்னவில்	வைந்துவ்பாகி்து.	

சித்திரக்	 ்க்ை்கள்	 எபவ்பாதும்	கூடுைல்	
ஈரப்பான்வை.		சிறுவைர	இைழ்களில்	அதுைான்	
அசத்ைல்	்பக்்கங்கள்.	ைனிவய	முத்து	்காமிக்ஸ்	
வ்பால்	 கி்்டத்துவிட்டால்	 வ்கட்கவவை	
வவைண்டாம்.	இரும்புக்	்்க	மாயாவி்ய	யார	
ம்க்்க	முடியும்....	பிரசச்ன	என்று	வைந்ைதும்,	
உ்டவன	அருவ்க	இருக்கும்	மின்சார	ஸ்விடச	
்பல்்க	அருவ்க	் சன்று,	ைனது	விர்ல	பைக்	
்ப ா யி ண ட டி ல் 	 நு ் ழ த் து 	 மி ன் ச க் தி	
உறிஞசி்யடுத்ை	அடுத்ை	்கணம்	அவைர	உ்டல்	
ம்்வைதும்,	அந்ை	இரும்புக்	்்க	மடடும்	
ந்கரந்து	 ்சன்று	 ைாக்குைல்்கள்	 ந்டத்தி	
முடிப்பதும்,	அந்ை	இரும்புக்	் ்க	மடடும்	மி்க	
அருவ்க	் ்பரிய	அைவில்	வை்ரயப்படடிருப்பதும்,	
வைாசிபவ்பாரக்கு	 ஓர	இ்சயும்,	வி்சயும்	
்கலந்து	 வைாசிக்கும்	 அனு்பவைம்	 ்காமிக்ஸ்	
புத்ை்கங்களில்	வைாய்க்கும்.	

்கல்கி	இைழிலும்	சித்திரத்	 ்ைா்டர்க்ை	
வைருவைதுணடு,	 குதி்ர்கள்,	 வைாள்,	 வவைல்,	
அம்பு	 என்று	 அந்ை	 ஓவிய	 ்மாழி	 ைனி	
ஈரப்பா்க	இருக்கும்.	ஆனந்ை	வி்க்டனில்	வைந்ை	
சித்திரத்	்ைா்டர	ஒன்றும்	நி்னவில்	உணடு.	
சங்கர	 என்்பவைரின்	 சா்கசங்கள்,	 அவைவர	
்காலடவச்பம்	 ்சய்து	 ்சால்வைதுவ்பால்	
மங்கலா்க	 நி்னவில்	 இருக்கி்து.	 இவை	
்காலத்தில்	 ைான்	 துப்பறியும்	 சங்கரலால்	
்க்ை்கள்	 என்று	 ைமிழவைாணன்	 எழுத்்ை	
ரசித்து	 வைாசித்ைது.	 ்கல்்கணடு	 இைழும்	
விருப்பத்வைாடு	 வைாசிபவ்பாம்.	 அஞசல்	
அட்்டயில்	்கறுபபுக்	்கணணாடி	வை்ரந்து,	
்சன்்ன	என்று	வ்பாட்டால்	வ்பாதும்	எனக்கு	
வைந்து	வசரந்துவிடும்	என்று	் சால்வைார	அவைர.	

யொதுமொகி நின்ைொய் �ொசிப்வ� !
எஸ். வி. வ�ணுவகொ�ொலன் 

வாசிப்பு ரசலை வாழ்கல்க 6
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பின்னாளில்,	 மணிவம்க்ல	பிரசுரத்தில்	
ம்கா்கவி	 உ்ரந்்டத்	 ைமிழ	 எனும்	 ஒரு	
புத்ை்கம்	வைாஙகி	வைாசித்துக்	் ்காணடிருக்்்கயில்,		
திடீர	என்று	'ஜானி	வைாக்்கர'	என்று	்பக்்கங்கள்	
வைந்ைது.	'்பாணடிசவசரிக்குச	் சன்று	ர்கசியமா்க	
மது	்பாடடில்்கள்	வைாஙகிக்்்காணடு	அவைன்	
வ்பருந்தில்	 ்்பரிய	 அசச	 உணரவவைாடு	
்சன்்னக்குத்	திரும்பிக்	்்காணடிருக்கி்ான்'	
என்று	 வ்பாகி்து	 ்க்ை....	 சரி,	 ்படித்து	
விடுவவைாம்,	்பாரதி	எப்படி	இந்ைக்	்க்ை்ய	
எழுதினார	என்்ப்ை	அபபு்ம்	்பாரபவ்பாம்	
என்று	வைாசித்ைாயிற்று.	விழுபபுரத்தில்	வ்பருந்து	
நிற்்்கயில்,	இவைனருவ்க	வைந்ைமரும்	வவைறு	ஓர	
இைம்	 ்பயணி,	 சட்்டன்று	 இ்ஙகிச	
்சன்றுவிடும்வ்பாது	 அவைசரத்தில்	 ்்படடி	
மாற்றி	எடுத்துக்	்்காணடுவ்பாய்	விடுவைார.	
அபவ்பாது	மதுவிலக்கு	மி்கவும்	 தீவிரமா்க	
அமலில்	இருந்ை	்காலத்துக்	்க்ை	அது.	

வ்பருந்து	 பு்ப்ப்ட	இருக்கும்	 வநரத்தில்	
திடீர	என்று	்காவைல்	து்்	ஆட்கள்	வைணடியில்	
ஏறி	 வசாை்ன	 வமற்்்காள்வைார்கள்.	 நம்	
நாய்கன்,	 'அப்பா்டா	 ைபபித்வைாம்,	 ஜானி	
வைாக்்கர	இருந்ை	்்படடி	்்கமாறிப		வ்பான	
வை்ரக்கும்	புணணியம்'	 என்று	நி்னத்துக்	
்்காணடிருக்கும்வ்பாவை,	அவைன்	 ்காலருவ்க	
இருக்கும்	்்படடி்ய	எடுத்துத்	தி்ப்பார	ஓர	
அதி்காரி,	 உள்வை	 ்கஞசா	 ்்பாட்டலங்கள்	
என்று	முடியும்	்க்ை.	 	இது	்பாலகுமாரன்	
அவைர்கைது	சிறு	்க்ை.	ம்கா்கவி	்பாரதியின்	
புத்ை்கத்திற்்கான	அசசடித்ை	ைாள்்க்ை	எடுத்து	
அடுக்கிக்	் ்காணடிருக்கும்	் ்பணடிங	பிரிவில்	
்பக்்கத்தில்,	சின்னச	சின்ன	வைட்டங்கள்	எனும்	
்பாலகுமாரன்	 ்ைாகுபபின்	 ைாள்்களும்	
இருந்திருக்்க	 வவைணடும்,	 ்்படடி	மாறியது	
வ்பாலவவை	 குறிபபிட்ட	 சில	 ்பக்்கங்கள்	
்்கமாறி	 அடுக்கி	 ்பாரதி	 புத்ை்கத்தில்	
்கலந்திருக்்கவவைணடும்.	

இன்்னாரு	்பக்்கம்,		ந்்கசசு்வை	ரச்னயில்	
்பாக்கியம்	 ராமசாமி	அபபுசாமி்ய	்வைத்து	
என்ன	 எழுதுகி்ார	 என்று	 வைார	 இைழில்	
வைடித்	 வைடி	வைாசித்ைது.	 குறிப்பா்க,	 ்ஜ	
வை்ரந்திருக்கும்	 ஓவியங்கள்.	 ்ஜயராஜ்	
அபவ்பாது	 ்பல	 இைழ்களிலும்	 வை்ரந்து	
்்காணடிருந்ைார.	 ்க்லம்களில்	 மூரத்தி,	

குமுைத்தில்	 மாருதி,	 வி்க்டனில்	 மணியம்	
்சல்வைன்.		ராமுவின்	ைனித்துவைக்	வ்காடு்கள்,	
வைரணம்	 அவைர்கைது	 ஓவியங்கள்,	 சில்பி	
வைாரத்ை	சிற்்பங்கள்		உள்்ப்ட	யாரது	தூரி்்க	
என்று	 வீடடில்	 வ்ப ாடடி 	 ்வைத்துக்	
்கணடுபிடித்துவிடுவவைாம்.	இதில்	சீைாப்பாடடி,	
அபபுசாமி	ஓவியங்க்ைத்	ைான்	ைமது	் லட்டர	
வ்படில்	அசசிடடிருந்ைார	 ்ஜயராஜ்	 என்று	
பின்னர	வைாசித்ைது	சுவைாரசியமான	்சய்தி.

்பாரதி	 நூற்்ாணடு	 வநரத்தில்	 வைாசித்ை	
இரணடு	முக்கியமான	்க்ை்கள்	நி்னவில்.	
ஒன்று	ந்்கசசு்வைக்	்க்ை,	்பாக்கியம்	ராமசாமி	
எழுதியது.	 மற்்்ான்று,	 ஒரு	 லடசம்	
புத்ை்கங்கள்	 எனும்	 சுஜாைா	 அவைர்கைது	
அ்பாரமான	்க்ை.	வி்க்டன்	சி்பபிைழில்	வைந்ை	
்க்ை்கைா்க	இருக்்கவவைணடும்	இரணடும்.	

்பாக்கியம்	ராமசாமி	அவைர்கைது	்க்ையில்	
('யாதுமாகி	நின்்ாய்	்காளீ'	என்று	நி்னவு!)	
அபபுசாமி,	 பீமாராவ்,	 ரசகுணடு	வ்காஷடி	
வைழக்்கம்வ்பால்	 என்ன	 ஏமாற்று	 வவை்ல	
்சய்யலாம்	என்று	அ்லயும்வ்பாது	அல்வைா	
வ்பாலக்	கி்்டக்கும்	விஷயம்	ைான்,	்பாரதி	
நூற்்ாணடு.	 உ்டவன	அவைரது	இல்லத்தில்	
்கண்காடசி	ந்டத்தி	அ்மசச்ர	வைரவை்ழத்துக்	
்கட்டணம்	வ்பாடடு	மக்்களி்டமிருந்து	 ்காசு	
்க்ப்பது	ைான்	திட்டம்.	

மூர	 மாரக்்்கட	 எல்லாம்	 வ்பாய்த்	
வைடிய்லந்து	்ப்ழய	வம்ச,	 நாற்்காலி,	
இன்னபி்	் ்பாருள்்கள்	வைற்றி	எடுத்து	வைந்து,	
்பாரதி	அமரந்ை	நாற்்காலி,	வைாசித்ை	்ப்ழய	
்சய்தித்ைாள்	என்று	்கண்காடசி	ையாரிபபுப	
்பணி்கள்	 இரவு	 வை்ர	 ்கனவஜார ா்கப	
வ்பாய்க்்்காணடிருக்கும்.	 திடீர	 என்று	
சீைாப்பாடடி		உள்வை	நு்ழவைாள்,	'ஏய்	ஓல்ட	
வமன்,	 ஆல்	 அலாங	 வவைஸ்ட	 என்று	
நி்னத்வைன்,	யுர	ஆல்வசா	டூயிங	 சம்திங	
கிவரட'	என்று	்பாராடடிவிடடுப	வ்பாவைாள்.	

மறுநாள்	அ்மசசர	வைந்து	தி்பபு	விழா	
்சய்து	உள்வை	நு்ழந்து	மி்கவும்	்பாராடடிக்	
்்காணவ்ட	் சல்வைார.	்பாரதியார	்பயன்்படுத்திய	
்கட்்டப	வ்பனா,	அது	இது	என்று	அசந்து	
வ்பாய்ப	்பாரத்துக்	்்காணவ்ட	வைரு்்கயில்,	
புதிய	டிவி	்சட	ஒன்று	்வைத்து	அைன்மீது	
்பாரதியார	 ்பாரத்ை	 டிவி	 என்று	 எழுதி	
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்வைத்திருக்கும்.	என்னது	்பாரதியார	்காலத்தில்	
டிவி	இருந்ைைா...	அவ்வைைவு	ைான்,	அபபுசாமி	
அணட	வ்கா	மாடடிக்	்்காணடு	முழி	முழி	
எ ன் று 	 மு ழி ப ்ப ா ர ்க ள் , 	 இ வை ர ்க ை து	
வைண்டவைாைத்்ை	முழுைா்கக்	 ்கணடுணரந்து	
விலஙகுவ்பாடடு	இழுத்துச	்சல்லும்வ்பாது,	
வைழியில்	 சீை ாப்ப ாடடி	 அரத்ைமுள்ை	
புன்ன்்கவயாடு	 	 எல்லாம்	 ைான்	 ்சய்ை	
வவை்ல	என்று	்கண்ணச	சிமிடடிக்	் ்காணடு	
நிற்்பார.	 'வைந்து	 ்கவைனிசசிக்கிவ்ன்	்்கய்வி'	
என்று	 புலம்பிக்்்காணவ்ட	 வ்பாவைார	
அபபுசாமி.

சுஜாைாவின்	 'ஒரு	லடசம்	 புத்ை்கங்கள்',	
மி்கவும்	வ்பசப்பட்ட	சிறு்க்ை.	யாழ	நூல்கம்	
தீக்கி்ரயாக்்கப்பட்ட	 ைாை	 மாட்டாை	
துயரத்்ையும்	ஆவவைசத்்ையும்	சுமந்து	வைரும்	
இலங்்கத்		ைமிழ	அறிஞர,	்சன்்ன	்பாரதி	
நூற்்ாணடு	விழா	 ்கருத்ைரங்க	வம்்டயில்,	
விழா	 சி்பபு	மல்ர	மடடும்	குறியீ்டா்க	
எரித்துக்	்காட்டப	வ்பாகிவ்ன்	என்று	நி்கழவில்	
ை்ல்ம	ஏற்்க	உள்ை	வ்பராசிரிய்ர	சந்தித்துச	
்சால்வைார.	 அவைவரா,	 ்மத்துனர	 மூலம்	
அ்மசச்ரப	பிடித்து	விழா	நி்்வில்	ைாம்	
்பல்்க்ல	து்ணவவைந்ைர	 என்்	அறிவிபபு	
்வைளிவைர	 வவைணடும்	என்்	எதிர்பாரபபில்	
்பைட்டத்வைாடு	்காத்திருப்பவைர.	 	விடுவைாரா,	
விழாவில்	எந்ை	அசம்்பாவிைமும்	ந்டக்்கக்கூ்டாது	
என்று	 ம்னவி்ய	 அ்ழத்து,	 அவைைது	
அணணன்	உைவி்யக்	வ்காருவைார.

்கருத்ைரங்கத்	ை்ல்ம	உ்ரயில்,	'சிங்கைத்	
தீவினுக்வ்கார	்பாலம்	அ்மபவ்பாம்	என்று	
்பாரதி	்சான்னது	்கான்க்ரீட	்பாலம்	அல்ல,	
மனப்பாலம்'	என்று	வ்பராசிரியர	முழஙகியது	
அடுத்ை	நாள்	தினசரி்களில்	வைந்திருக்கும்,	அவைர	
து்ண	 வவைந்ை ர ா ்க 	 நியமிக்்கப்பட்ட	
்சய்திவயாடு	!		்பாரதி	்பா்டலுக்்கான	அந்ை	
விைக்்கத்்ை,	 அைற்குமுன்	 ைனிப்பட்ட	
சந்திபபில்	 வ்பராசிரியருக்குச	 ்சான்ன	
இலங்்கத்	 ைமிழறிஞ்ர	விழாவில்	வசைம்	
வி்ைவிக்்க	வைந்ை	தீவிரவைாதி	என்று	வம்்டயில்	
அவை்ரப	 வ்பச	அ்ழக்குமுன்வ்ப	 ்காவைல்	
து்்	அபபு்ப்படுத்தி	இருக்கும்.	அந்ைச	
்சய்தி	 நாவைடு்களில்	வைந்திருக்்காது.	 ்க்ை	
்நடு்க	 ்பாரதியார	 ்கவி்ை	 வைரி்க்ைப	
்பயன்்படுத்தி	இருப்பார	சுஜாைா.	ஒரு	லடசம்	

புத்ை்கங்கள்	என்்ால்	எத்ை்ன	எழுத்து்கள்,	
்பாருங்கவைன்	 என்று	 வ்கட்பார	 அந்ை	
இலங்்கத்	 ைமிழர.	 ஒரு	நூல்கம்	எரிக்்கப	
்படுவைைன்	வநாக்்கம்,	அவைஸ்்ை	இரண்்டயும்	
சிந்திக்்க	்வைக்கும்	்க்ை.	

ந்கரம்,	ம்கா்பலி	உள்ளிடடு	சுஜாைாவின்	
சி று ்க ் ை ்க ள் 	 ்ப ல வு ம் 	 ை ா க் ்க த் ் ை	
ஏற்்படுத்திய்வை.	்பஞச	பூைங்களின்	்்பயரில்	
வைாரம்	ஒரு	்க்ை,	அவைர	தினமணி	்கதிரில்	
எழுதி	வைந்ைார	என்று	நி்னவு.	அவைற்றில்	நீர,	
்நருபபு	எனும்	்க்ை்கள்	இன்னும்	நி்னவில்	
இருக்கின்்ன.	தீ்பாவைளி	மலர்களிலும்	அவைரது	
்க்ை்கள்	இ்டம்	்்பறும்.

வைாசிபபில்	்க்ணயாழியும்	வசரந்திருக்்க,	
அைன்	 ்கவி்ை்கள்,	 ்க்்டசி	்பக்்கம்	 என்று	
மடடும்	்படிக்்கத்	் ைா்டஙகியது,	சிறு்க்ை்கள்	
்பக்்கம்	திரும்பு்்கயில்	ைான்	அந்ை	அதிரசசி	
சிறு்க்ை	 ்கணணில்	 ்பட்டது.	 அவைாடு	
விட்டைா,	அடுத்ைடுத்ை	மாைங்களில்	அந்ைக்	
்க்ை்யக்	 வ்கள்விக்குட்படுத்தி	 எத்ை்ன	
்கடிைங்கள்.	 	அப்படி	என்னைான்	வ்பசியது	
அந்ைக்	்க்ை?

(்ைா்டரும்	ரச்ன....)

	 	 	 	 	 	 l



22 புதிய புத்தகம் பேசுது | பே 2021

நேர்காணல்
துறை சாரா்த ஆயவா்ளர்கள் எனறு ்தமிழக சூழலில ஒரு 

நிறல உள்்ளது.  இந்்த பாரம்பரியததின த்தாடக்கப்புள்ளியாக 
மயிறல சீனி வவஙகடசாமி, நா.வானமாமறல, குததூசி 
குருசாமி ஆகிவயாறரச் தசாலலலாம். இந்்த மரபில  
வந்்தவர்்தான திரு. தப.சு.மணி. இவர் ம.தபா.சி.யிடம் 
தநருஙகிய நடபுக்தகாண்டவர். தவ. சாமிநா்த சர்மாவின 
சீடர்.  இந்்தப் பினபுலததில இருந்து வந்்த தபரியவர்  
தப.சு.மணி ஒரு வரலாற்று ஆயவா்ளர். வரலாறு சார்ந்்த 
நூலகற்ள எழுதுவ்தற்காக  ஆயவுகற்ள வமற்தகாண்டவர்.  
அ்தற்காக ்தரவுகற்ள வ்தடிதவ்தடி இந்தியா முழுவதும் 
பயணம் தசயகிைவர். ‘வீரமுரசு சுப்பிரமணிய சிவா’, 
‘இராமகிருஷணர் இயக்கமும் ்தமிழநாடும்’, ‘பததிரிறகயார் 
பாரதியார்’ ஆகிய இவரின நூலகள் ்தமிழநாடு  அரசு பரிசு 
த ப ற் ை து .   இ னி  அ வ ரு ட ன  ஒ ரு  வ ந ர் க ா ண ல .                 
 - முத்தையா வெள்ளையன்

உங்கள் வோசிப்பு பற்றி....

எனக்கு	சிறுவையதிவல	வைாசிக்கும்	்பழக்்கம்	
உணடு.	 நான்	 வியந்ை	 அல்லது	 ரசித்ை	
்சய்தி்க்ை	எல்லாம்	ஒரு	வநாடடில்	எழுதி	
்வைபவ்பன்.	எங்கள்	ஊரில்	 (்சங்கம்)	ஆர.	
ராமசாமி	என்்	்கம்யூனிஸ்ட	வைாழர	இருக்கி்ார.	
அ வை ் ர	 
ஆர.ஆர.	 என்று	அ்ழப்பார்கள்.	இபவ்பாது	
அவைருக்கு	 85	 வையது.	 அவைர	 ‘சிட்டா்காங	
வீரர்கள்’	 என்்	 சிறு	 பிரசுரத்்ை	 முைலில்	
வை ாசிக் ்க த் 	 ை ந் ை ா ர . 	 பின்னர 	 நி்்ய	
பிரசுரங்க்ையும்	 ைந்ைார.	 அதில்	 மாரக்ஸ்,	
்லனின்	்பற்றி்யல்லாம்	இருந்ைது.	 எனக்கு	
புரிந்து	்்காள்ைக்கூடிய	வையவைா,	்பக்குவைவமா	
அபவ்பாது	இல்்ல.	ஆனால்	சில	அரசியல்	
சாரந்ை	்கணவணாட்டங்க்ை	புரிந்து	்்காள்ை	
முடிந்ைது.	 அவை	 சமயத்தில்	 என்னு்்டய	
்்பரிய	அணணன்	விவவை்கானந்ைர	மீது	ஈடு்பாடு	
உ்்டயவைர.	அைனால்	விவவை்கானந்ை்ரயும்	
்ைரிந்து	்்காணவ்டன்.	இைற்கு	அடுத்ைைா்க	
்பாரதி்ய	்படித்வைன்.	எனக்கு	சிறுவையதிவல	
வைாசித்து	அ்னத்்ையும்	்ைரிந்து	 ்்காள்ை	
வவைணடும்	என்்	ஆரவைத்்ை	ஏற்்படுத்தியது	
விவவை்கானந்ைர , 	 ்பா ரதியார , 	 மா ரக்ஸ்	
ஆகிவயாரின்	நூல்்கள்ைான்.

உங்களுறைய முதல் நூறைப் பற்றி?

ம.்்பா.சி.யி்டம்	இருந்ை	வ்பாது	அவைருக்கு	
வை்வையான	 ை்கவைல்்க்ை	 திரடடுவைதில்	
து்ணயா்க	இருந்வைன்.	அபவ்பாது	அவை்ர	
மாதிரி	ஏன்	எழுைக்கூ்டாது	எனும்	நி்னபபு	

வைான்றியது.	என்னு்்டய	முைல்நூல்	�இந்திய	
வைசியத்தின்	 வைாற்்மும்	 வைைரசசியும் � .	
அபவ்பாது	 வவை.	 ்கண்பதி	 என்கி்	 நண்பர	
எனக்கு	்நருக்்கமானார.	அவைர	்்காழும்பில்	
வீரவ்கசரி	 ்பத்திரி்்கயில்	 வவை்ல்பாரத்து	
வைந்ைார.	அவைரும்	ம.்்பா.சி.யி்டம்	இருந்ைார.	
அவைரி்டம்	 என்	 நூ்லப்பற்றி	 கூறிவனன்.	
அைற்கு	 ்கண்பதி	 அவைர்கள்,	 அ்ைல்லாம்	
்கவை்லப	்ப்டவவைண்டாம்	என்று	கூறி	அந்ைப	
புத்ை்கத்்ைப	 ்பற்றி	 ைமது	 ைம்பி	 வவை.	

சுப்்பயாவி்டம்	 ்சான்னார.	 அவைரைான்	
பூங்்காடி	 ்பதிப்ப்கத்்ை	 ந்டத்தி	 வைந்ைார.	
அணணன்	 ்சான்னைற்்கா்க	 உ்டனடியா்க	
என்னு்்டய	முைல்நூ்ல	1973-ல்	் வைளியிட்டார.	
நூ ல ்க த் தி ல் 	 வை ா ங கு வை ை ற் ்க ா ்க 	 வ வை .	
சுப்்பயாவிற்கு	 ஒரு	 வைாய்பபு	 வைந்ைது.	
நூல்கத்து்்யின்	 ஆ்ணக்கிணங்க	 மி்கக்	
குறுகிய 	 ்க ால த்தில் 	 நூ்ல	 அனுப்ப	
வவைணடியிருந்ைது.		அைனால்	ம.்்பா.சி.	யி்டம்	
நான்கு	நாட்களுக்குள்	முன்னு்ர	வவைணடும்	

க�.சு. மணி 
சந்திப்பு:  முத்தையா வெள்ளையன்

தப.சு.மணி அவர்களுக்கு அஞசலி தசலுததும் வி்தமாக சற்வை சுருக்கமாக மீள்பதிவு தசயயப்படுகிைது.

நேர்மைந�ோடும் 
சத்தி�த்நதோடும் 
எழுத்துப் பணி
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க�.சு. மணி 
சந்திப்பு:  முத்தையா வெள்ளையன்

வநர்காணல

என்று	 வ்கடவ்டாம்.	 அவைரும்	 ஒவர	 நாளில்	
எழுதிக்	்்காடுத்ைார.	

அந்ை	முன்னு்ரயின்	ஒரு	்பகுதி	வைருமாறு:	
‘‘இந்தியாவில்	‘வைசியம்’	என்்பது	1908ல்	ைான்	
புதியைா்க	 வைான்றிய	மாரக்்கம்’’	 என்கி்ார	
ம்கா்கவி	 ்பாரதியார.	 அவைர	 குறிபபிடும்	
ஆணடிற்கு	முன்பும்	 ்பல்வவைறு	வைடிவைத்தில்	
‘வைசியம்’	 இருந்திருக்கி்து.	 இ்ைப்பற்றி	
விரிவைா்க	 ஆராய்ந்து	 விைக்்கம்	 ைரும்	 நூல்	
இதுவை்ர	ைமிழில்	்வைளிவைந்ைதில்்ல.	இந்ைக்	

கு்்்யப	வ்பாக்கி	எனைரு்ம	நண்பர	திரு.
்்ப.சு.மணி	அவைர்கள்	 ‘‘இந்திய	வைசியத்தின்	
வைாற்்மும்	வைைரசசியும்’’	என்னும்	்்பயரில்	
இந்நூ்ல	எழுதியுள்ைார.	

‘வைசியம்’	 என்னும்	புதிய	மாரக்்கத்்ைப	
்பல்வவைறு	 வ்காணங்களில்	ஆய்ந்திருக்கி்ார.	
‘வைசியம்’	 என்்ாவல	அதிலுள்ை	அரசியல்	
அம்சம்	மடடுவம	்கருத்தில்	் ்காள்ைப்படுகி்து.	
இைற்கு	மா்ா்க,	 ‘வைசியத்’திலுள்ை	்கலாசார	
அம் சங்களுக்கு 	 முைன்்ம	 ைருகி் ா ர	

இந்நூலாசிரியர.	 அரசியல்	 ்ைா்டரபு்்டய	
்கலாசார	இயக்்கமான	 ைமிழரசு	 ்கழ்கத்வைாடு	
உள்ைன்வ்பாடு	உ்வைாடிவைரும்	 ்காரணத்ைால்	
்கலாசார	பின்னணியில்	வைசியத்்ைக்	 ்காண	
இவைரால்	முடிந்திருக்கி்து.”	

்கைோசோர நதசியம் என்று எறதக கூறுகிறீர்கள்?

குறிப்பா்க	இந்தியாவில்	்பத்்ைான்்பைாம்	
நூற்்ாணடில்	 வைள்ைலாரின்	 சமரச	 சுத்ை	
சன்மாரக்்க	 சங்கம்	 (1865),	 பிரம்ம	 சமாஜம்	
(1828),	ஆரிய	சமாஜம்	(1875),	பிரம்ம	ஞானச்்ப	
(‘திவயா	பிசி்கல்	் சா்சடடி’)	(1875)	ஆகிய்வை	
வைான்றின.	 பிரிடடிஷ	 ஏ்காதி்பத்தியம்,	
கிழக்கிந்திய	 ்கம்்்பனி	 வ்பான்்்வை்கள்	
ஆங்காஙவ்க	ஏற்்படுத்திய	முரண	்பாடு்க்ை	
இந்நூலுக்்கா்க	எடுத்துக்	்்காணவ்டன்.	

இந்ை	முரண்பாடு்கள்	முைன்	முைலில்	வமல்	
மட்டத்தில்ைான்	 வைந்துள்ைது.	 ஏ்னனில்	
நம்மு்்டய	சமுைாய	அ்மபவ்ப	அடுக்குமு்்	
சமுைாய	அ்மபபுைான்.	எந்ை	ஒரு	எழுசசிவயா	
அல்லது	 எந்ை	 ஓர	 இயக்்கவமா	 வமல்	
மட்டத்தின்ரச	 சாரந்து	 இயங்கவவைணடிய	
்கட்டாயம்	இருந்ைது.	இந்ை	அடிப்ப்்டயில்ைான்	
்கலாசார	வைசியம்	எந்ை	அைவிற்கு	அரசியல்	
வைசியமா்க	 மாறியது?	 என்்பதுைான்	 அந்ை	
நூலின்	அடிநாைமாகும்.

ராஜா	ராம்வமா்கன்ராய்	பிரம்ம	சமாஜத்்ை	
(1772-1833)	ஆரம்பித்ைார.	 ‘பிரம்ம	 சமாஜம்’	
எ ன் ் 	 ் ்ப ய ரு க் கு 	 ்ப ர ம் ் ்ப ா ரு ள்	
வைழி்பாடடுசசங்கம்	 என்்பது	 ்்பாருைாகும்.		
பிரம்ம	 சமாஜம்,	 இந்து	 சமயத்்ை	 நவீன	
மயமாக்்க	்பாடு்பட்டது.	சமூ்க	சீரதிருத்ைத்திற்கு	
்பாடு்பட்டது.	 சமய	விவைாைங்க்ை	 ்்பாது	
ச ் ்ப ்க ளி ல் 	 நி ்க ழ த் தி 	 ் ்ப ா து ம க் ்க ள்	
்பஙவ்கற்்பைற்கு	 வைழிவைகுத்ைது . 	 சமூ்க	
மாற்்த்திற்கு	சமய	உணர்வை	்பயன்்படுத்தியது.	
்பல	 சமயத்தினரும்	 ஒவர	 இ்டத்தில்	 கூடி	
்பரம்்்பாரு்ை	 வைழி்ப்ட	 முைன்முைலில்	
உ ல கி வ ல வ ய 	 வை ழி வை கு த் ை து . 	 உ ல ்க	
சமயங்களி்்டவய	ஒப்பாய்விற்கு	ஊக்்கமளித்ைது.	

்மாழி்களில்	 ஒன்று;	 ‘சுய	 அரசாடசி	
அ்மபபு’	ஒன்வ்	சரியான	அரசியல்	அரசாகும்.	
அைற்்கா்க	்பாடு்படுவவைாம்.				

அடுத்ைைா்க	 ஆரியசமாஜம்	 10-4-1875-ல்	
்பம்்பாயில்	ையானந்ை	சரஸ்வைதியால்	(1824-1883)	
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வைாற்றுவிக்்கப	 ்பட்டது.	அவைர	 வவைைாந்ைம்	
உட்ப்ட	 அ்னத்்ையும்	 தூக்கி	 எறிந்ைார.	
வவைைாந்ைத்தில்	உள்ை	சம்ஹி்ை	என்்	்பகுதி்ய	
மடடுவம	 ஆைரித்ைார.	 வை்டக்வ்க	 சாைாரண	
மக்்கள்	 வீடு	 வைாறும்	 விரும்பிப	 ்படித்ை	
துைசிராமயாணத்்ைத்	தூக்கி	எறிந்ைார.	சாதி்ய	
எதிரத்ைார.	அவைரு்்டய	முரண்பா்டான	விஷயம்	
என்்பது	கிறிஸ்துவை	மைத்்ையும்,	இஸ்லாமிய	
மைத்்ையும்	்கடு்மயா்க	எதிரத்ைார.	

மத மோற்ைதறத ்கடுறமயோ்க எதிரததோர. 
அதற்்கோ்க இரண்டு இயக்கதறத ஆரம்பிததோர. 
அதற்கு சுததி, சங்கடைன் என்று பபயர. ஒருவர 
இந்து மதததிலிருந்து இஸைோமியனோ்க மோறி, 
மீண்டும் இந்து மதததிற்கு வருவதற்கு ஒரு 
சைஙந்கோ ,  �றைமுறைநயோ இந்துமத 
ஆசோரியோர்கள் யோரும் பசோல்ைவில்றை. இறத 
பசயவதற்கு சுததி இயக்கதறத ஆரம்பிததோர. 
ஆரிய சமோஜம் விடுதறைப் நபோரோடைததிற்கு 
பை தறைவர்கறைத தந்தது. 

� ோடடின் பதன்பகுதியில் ்கைோ ச ோ ர 
இயக்கங்கள் எப்படி பசயல்படைன?

்ைற்வ்க	 ்கலாசார	 இயக்்கங்கள்	 ஒரு	
்பரந்து்பட்ட	அைவில்	இல்்ல.	 ராமலிங்க	
சுவைாமி்கள்	(1823-1874)	 சமரச	சுத்ை	சன்மாரக்்க	
சங்கம்	 ்்காணடு	 வைந்ைாலும்கூ்ட,	 இஙவ்க	
இருந்ை	வமல்சாதி	வைரக்்கம்	அதுவும்	குறிப்பா்க	
வவைதியர-வவைைாைர	கூட்ட்மப்பால்	இஙகு	
ை்ல	்யடுக்்காமல்	்பாரத்துக்	்்காண்டனர.	
‘ைமிழ	 நாடடின்	 புதிய	 விழிபபிற்்கான	
ஆதிக்்க்கரத்ைாக்்களுள்	ஒருவை்்க	வைள்ைலா்ர	
ஏற்றிபவ்பாற்றி	 சுவைசமித்ரனில்	 25.01.1918	
எழுதினார	 ்பாரதியார.	 வவைதியர-வவைைாைர	
என்்	முரண்பாட்டால்	் ைா்டங்கப்பட்டதுைான்	
நீதிக்்கடசி.	்பத்ைாம்	நூற்்ாணடில்	சமூ்க	சமய	
ஞானி்களிவல	வைள்ைலார	அைவுக்கு	முற்வ்பாக்கு	
யாரும்	 கி்்டயாது.	 அவைரின்	 ஐந்ைாம்	
திருமு்்்கள்	வை்ர	 சமய்நறி	வைழிப	்பட்ட	
்ப க் தி ப ்ப ா ்ட ல் ்க ள் ை ா ன் . 	 ஆ ் ா ம்	
திருமு்்யில்ைான்	அவைரின்	வவைறு	ஒரு	்பக்்கம்		
்ைரியும்.	சமயம்	்க்டந்ை	சன்மாரக்்கம்	என்்ார	
அ வை ர . 	 ை ா யு ம ா ன வை ர 	 கூ ்ட 	 ச ம ய	
சன்மாரக்்கத்்ைைான்	 வைலியுறுத்தினார .	
வைள்ைலார	மாமிசம்	 சாபபி்டக்கூ்டாது	என்று	
்சான்னவைர	 என்்பதுைான்	 ்்பாதுபுத்தியில்	
உள்ைது.	மாமிசம்	சாபபிடுவைதும்,	சாபபி்டாமல்	
இருப்பதும்	புனிைம்	சாரந்ைது	அல்ல.	

்கைோசோர நதசியததில் விநவ்கோனந்தரின் 
பஙகு என்ன?

அடித்ைடடு	மக்்கள்	முன்வனற்்வம	அ்னத்து	
சீரதிருத்ைங்களுக்கும்	 ஆைாரம்	 என்்பது	
விவவை்கானந்ைர	 ்கருத்து.	 வமலும்	 ்கலாசாரம்	
ஆதிக்்க	்கலாசாரமா்க	இருக்்கக்கூ்டாது	என்்ப்ை	
ஸ்ரீராமகிருஷணர	வைழியில்	விைக்கினார.

வைசியத்தின்	அடிப்ப்்டக்	கூறு	 என்்பது	
சமயவம	 என்று	 விவவை்கானந்ைர	 கூறினார.	
அைற்்கா்க	 வவைைாந்ைத்்ை	்்காணடு	வைந்ைார.	
அந்ை	 வவைைாந்ைம்	உல்கம்	முழுவைதிற்குமான	
மைமா்க	 வைர	 வவைணடும்	 என்்ார.	 இந்ை	
வவைைாந்ைம்	என்்பது	ஆதிசங்கரர	வ்பான்்வைர்கள்	
்சான்னமாதிரி	இல்லாமல்,	மரபுவைழிப	்பட்ட	
வவைைாந்ைமா்க,	அைாவைது	நாலுவ்பர	மடடுவம	
கூடிப	 வ்பசி	 விவைாதிப்பைா்க	 இல்லாமல்	
்சயல்மு்்	வவைைாந்ைமா்க	இருக்்க	வவைணடும்.	
அந்ை	 வவைைாந்ைம்	வைாழக்்்கக்கு	்பயன்்ப்டக்	
கூடியைா்க	இருக்்க	வவைணடும்.	இந்ை	நாடடின்	
முது்்கலும்பு	அடித்ைை	மக்்கள்ைான்	 என்று	
முைன்முைலில்	்சான்னவைர	விவவை்கானந்ைர.	

இந்ை	மாதிரி	்கலாசாரங்கள்	வசரந்து	அரசியல்	
வைசியத்திற்கு	வைழி	வைகுத்ைது.	ஆனால்	்கலாசார	
வைசியம்	 என்று	 ்சால்கி்	 வ்பாது,	 அது	
யாரு்்டய	்கலாசாரம்?	மக்்களு்்டய	்கலாசாரம்	
என்்	்பதில்	வைருகி்து.	அது	எந்ை	மக்்கள்?	
வைரணாஸ்ரம	அடிப்ப்்டயில்	மக்்கள்	இருக்கும்	
வ்பாது	எந்ை	மக்்கள்	ஆதிக்்கம்	்சய்கி்ார்கள்?	
சமுைாயத்திலும்,	சமயத்திலும்	வைைரந்துவிட்ட	
வைரக்்கங்கள்	 அல்லது	 ச ாதி்கள்	 என்்	
அடிப்ப்்டயில்	 ஆதிக்்கம்	 இருப்ப்ை	
விவவை்கானந்ைர	 ஏற்றுக்்்காண்டார.	இ்ைப	
்பற்றி	ஸ்மீபீணீஸீtணீ	ணீஸீபீ	ஜீக்ஷீவீஸ்வீறீமீரீமீ	
என்்	்கடடு்ரயில்	விரிவைா்க	எழுதியுள்ைார.	
வைரணாஸ்ரம	்கருத்து்க்ை	மி்க	வைன்்மயா்க,	
விவவை்கானந்ைர	்கணடிக்்கவில்்ல.	

அவைர	 ஒரு	 இ்டத்தில்	 ‘ஓ	 ்ைாழிலாளி	
வைரக்்கவம	உன்்ன	 ை்ல	வைணஙகுகிவ்ன்’	
என்கி்ார.	இவைர	் சான்ன	் ைாழிலாளி	வைரக்்கம்	
என்்	வைாரத்்ைக்கும்	்காரல்மாரக்ஸ்	்சான்ன	
்ைாழிலாளி	வைரக்்கம்	என்்	 	வைாரத்்ைக்கும்	
வித்தியாசம்	இருக்கி்து.	இவை	வைாரத்்ை்ய	
அரவிந்ைர,	ைாகூர	வ்பான்்வைர்களும்	்பயன்்படுத்தி	
உள்ைனர.	ஆனால்	மாரக்ஸ்	்பயன்்படுத்தியது	
வைரக்்க	அடிப்ப்்டயில்ைான்.	
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்்பாதுவைா்க	்கலாசார	இயக்்கங்கள்	மத்தியைர	
வைரக்்கத்தின்ர	மடடுவம	்்கயில்	எடுத்ைனர.	
ஆனால்	விவவை்கானந்ைர	அடித்ைை	மக்்க்ையும்	
இ்ணத்துக்	்்காண்டார.		

எதிர்கால	 உல்கத்தில்	உ்ழப்பாளி்களின்	
(சூத்திரன்)	 ஆடசிைான்	 மலரபவ்பாகி்து	
என்றும்,	 முைல்	 மூவைரணத்ைாரின்	 ஆடசி	
வைரலாற்றில்	முடிந்ை	்க்ையாகி	விட்ட்ைன்றும்	
விவவை்கானந்ைர	 வைங்க்மாழி	 இைழான	
உத்வ்பாைனில்	 ‘ைற்்கால	 இந்தியா’	 எனும்	
ை்லபபில்	1899	மாரசசில்	எழுதிய	்கடடு்ரயில்	
கூறியுள்ைார.	 வமலும்	 அவைர	 கூறியைாவைது	
‘‘இந்திய	 சமூ்கத்தில்	 ‘‘வமல்மட்ட	வைரக்்கம்’	
் ்பௌதி ்கம ா ்கவும் 	 ை ா ர மீ ்க 	 ம ா ்கவும்	
்சத்துவிட்டது.	 இனி	 இந்தியாவின்	 ஒவர	
நம்பிக்்்க	்பாமர	மக்்கள்ைான்’’.	

்பாமர	 மக்்க்ை	 ஒதுக்கி	 ்வைத்ை்ை	
விவவை்கானந்ைர	‘‘வைசிய	ம்கா	்பாவைம்’’	என்று	
கூறினார.	 1894ல்	 ைமது	 சவ்காைரத்து்வி	
ஒருவைருக்கு	 எழுதியக்	 ்கடிைத்தில்	 ்பாமர	
மக்்களின்	 முன்வனற்்த்்ை	 வைழி்பாடடு	
உணரசசியு்டன்	 அணு்கவவைணடு்மன்று	
பின்வைருமாறு	குறிபபிடடுள்ைார.

‘‘மாத்ரு	வைவவைா	்பவை,	பித்ரு	வைவவைா	்பவை’’	
என்று	நாம்	ஓதி	வைருகிவ்ாம்.	ஆனால்,	நான்	
கூறுகிவ்ன்	:	 ‘ைரித்ர	வைவவைா	்பவை’,	 ‘மூரக்்க	
வ ை வ வை ா 	 ்ப வை ’ , 	 அ ை ா வை து 	 ஏ ் ழ ,	
எழுத்ைறிவில்லாைவைர,	மூ்டர	இவைர்க்ைவய	
உ ன் னு ் ்ட வ ய 	 ் ை ய் வை ம ா ்க க் 	 ்க ரு தி	
அவைர்களுக்்கா்க	 ்ைாணடு	 ்சய்்க;	 அதுவவை	
சமயஉணரவின்	சாரமாகும்.

‘்காரல்	மாரக்ஸ்,	இந்தியாவில்	் ்பரும்்பாலும்	
அறியப்ப்டாை	நி்லயில்,	மாரக்சிய	்மாழி	
மரபுச	 ்ச ாற்்க்ை்யாத்ை	 ்பாணியில்	
விவவை்கானந்ைர	 வ்பசியுள்ைார ’ ’ 	 என்று	
விவவை்கானந்ைர	ஆய்வில்	ஆழம்	்கண்ட	சுவைாமி-
ரங்க	நாைானந்ைர	கூறியுள்ைார.

்கம்யூனிஸ்ட	 ்கடசியின்	 முைல்	 அகிலம்	
ந்டந்ை 	 வ்ப ாது 	 இந்திய ா்வைப	 ்பற்றி	
வைங்காைத்திலிருந்து	சிலர	 ்கடிைம்	எழுதினர.	
இ்ைப்பற்றி	்காரல்மாரக்சின்	இலக்கிய	இையம்	
என்்	நூலில்	விரிவைா்க	எழுதி	உள்வைன்.

நான்	 விவவை்கானந்ை்ர	 முழு்மயா்க	
்பாரதியின்	மூலம்ைான்	புரிந்து	்்காணவ்டன்.	

விவவை்கானந்ைரின்	 சிக்்காவ்கா	 பிரசசாரத்்ை	
இந்திய	வைசியத்தின்	ைாய்	முயற்சி	என்று	்பாரதி	
கூறினார.

இந்திய	வைசியத்திற்்கா்க	மற்்வைர்கள்	மைத்்ை	
மடடுவம	 ்சான்னார்கள்.	 விவவை்கானந்ைர	
மைத்்ை	கூறினாலும்	கூ்ட	்பாமர	மக்்க்ை	
முன்னிறுத்தி	ஒரு	புதிய	அரசியல்	எழுசசிக்கு	
வைழி	வைகுத்ைார.

்கைோ ச ர ோ  இயக்கங்கள் எழுச்சியோ்க 
பசயல்படைதற்கு என்ன ்கோரணம்?

்காஙகிரஸ்	வைான்றுவைைற்கு	முன்பு	ஒவ்்வைாரு	
மாநிலம்	என்று	்சால்ல	முடியாவிட்டாலும்	
வைங்கத்தில்	முரண்பாடு்கள்	அதி்கமா்க	இருந்ைது.	
மாவவைா	‘‘முரண்பாடு்கள்	்பற்றி’’ (on contradic-
tion)  ்சான்ன	 மாதிரி	 முரண்பாடு்களுக்கு	
இ்்டயில்	வைங்காைத்தில்	எழுசசி	ஏற்்பட்டது.	
அஙகுைான்	 முைன்	 முைலில்	 அரசியல்	
இயக்்கங்கள்	 வைான்றியது.	 அந்ை	அரசியல்	
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இயக்்கங்கள்	 	 நிலபிரபுத்துவைத்்ையும்,	
வைரத்ை்கர்க்ையும்	 சாரந்து	இருந்ைது.	அவை	
ம ா தி ரி 	 பூன ாவிலும் , 	 ்ப ம் ்ப ாயிலும் ,	
்சன்்னயிலும்	 இருந்ைது.	 இந்ை	 நான்கு	
ந்கரங்களில்	 உள்ை	இயக்்கங்க்ை	்வைத்து	
மாநிலத்்ை	 அடிப்ப்்டயா்கக்	 ்்காண்ட	
அரசியல்	இயக்்கங்கள்	உருவைாயின.	்கல்்கத்ைாவில்	
பிரிடடிஷ	 இணடியன்	 அவசாசிவயஷன்,	
்பம்்பாயில்	 இணடியன்	 அவசாசியஷன்,	
பூனாவில்	சரவை	ஜனி்க	ச்பா,	் சன்்னயில்	1852-
ல்	 ்மடராஸ்	 வநடடிவ்	 அவசாசிவயஷன்	
ஆகிய்வை்கள்	 ஆரம்பிக்்கப்பட்டது.	 இ்ை	
்சன்்னயில்	ஆரம்பித்ைவைர	்காஜுலு	் லடசுமி	
நரசு	் சடடி.	அன்்்ய	் சன்்ன	மாநிலத்தில்	
‘‘்்பாதுமக்்கள்	்கருத்து’’	உருவைாக்்கத்திற்கு	மூல	
்கரத்ைா	இவைரைான்.	இவைரின்	்்பாது	 ்கருத்து	
உருவைாக்்கம்	என்்பது	கிறிஸ்துவைமைத்்ை	ஆளும்	
வைரக்்கம்	 ்பயன்்படுத்தியைற்கு	 எதிரப்பா்க	
இருந்ைது.	அைற்கு	 எதிரா்க	 எல்வலா்ரயும்	
ஒன்் ா ்க க் 	 கூடடி	 மனு	 ைய ா ரிப்பது ,	
்்பாதுக்்கருத்்ை	உருவைாக்குவைதுைான்	 என்று	
இருந்ைது.	மக்்க்ை	ஒன்றுத்	திரடடி	ஒரு	மனு	
ையாரித்து	 அ்ை	 ்்பாதுமக்்கள்	 ்கருத்ைா்க	
அரசாங்கத்	திற்கு	சமரபிக்்க	வவைணடும்	என்று	
வைழிமு்்்ய	 ஆரம்பித்து	 ்வைத்ைவைர .	
்்பாதுமக்்கள்	 ்கருத்்ை	உருவைாக்கிய	 ைந்்ை	
என்று	இவை்ர	

்வை.	சாமிநாை	சரமா	குறிபபிடுவைார.	இந்ை	
்்பாதுமக்்கள்	 என்்பது	 ஒரு	 குறிபபிட்ட	
வைட்டம்ைான்.	 நாம்	 இபவ்பாது	 ்சால்கி்	
்்பாதுமக்்கள்	என்்	அரத்ைத்தில்	இ்ை	எடுத்துக்	
்்காள்ைக்கூ்டாது.		

இைற்கு	அடிப்ப்்டயான	்காரணம்	பிரிடடிஷ	
அரசும்,	கிழக்கு	இந்திய	்கம்்்பனியும்	ஆஙகிலக்	
்கல்வி்ய	்்காடுத்ைைால்	இந்தியாவில்	ஒரு	
புதிய	வைரக்்கம்	 வைான்றியது.	அது	 நடுத்ைர	
வைரக்்கம்.	அந்ை	மத்தியைர	வைரக்்கத்தின்	எழுசசி	
்கலாசார	இயக்்கங	்களுக்குப	்பயன்்பட்டது.

இந்ை 	 ந ான்கு	 ம ாநிலங்களிலிருந்து	
இயக்்கங்கள்	 அந்ைந்ை	 மாநிலத்தினு்்டய	
வை்வை்ய	மடடும்	ஆராய்ந்து	அைற்்கானப	
வ்பாராட்டங்க்ை	வைகுத்ைது.	வ்பாராட்டங்கள்	
என்்பது	 இன்்்க்கு	 இருக்கி்	 மாதிரி	
்பரந்து்பட்ட	அைவில்	இருக்்காது.	அன்்்க்கு	
வ்பாராட்டம்	 என்்பது	 அரசியல்	 சாரந்ை	

்கருத்து்க்ை	மக்்களி்டம்	உருவைாக்குவைதுைான்.	
வவைணடுைல்,	விணணப்பம்	அளித்ைல்	-	இ்வை	
ைாம்	 ‘வ்பாராட்ட’	 மு்்்கள்.	 இந்ைச	
சூழலில்ைான்	1857-ல்	ந்டந்ை	இந்திய	புரடசி்யப	
்ப ா ர த் ை 	 ஹ் யூ ம் 	 எ ன் ்ப வை ர 	 மி ்க வு ம்	
அதிரசசிக்குள்ைானார.

இந்ை	மாதிரியான	புரடசி்கள்	இந்தியாவில்	
இனிவமல்	வைாரமல்	இருப்பைற்்கா்க	இஙகுள்ை	
்படித்ை	வைரக்்கம்,	ஆஙகிவலய	அதி்கார	வைரக்்கம்	
வசரந்து	இந்ை	நான்கு	மாநில	அ்மபபு்க்ைக்	
்்காணடு	ஒரு	் ்பாதுவைான	அரசியல்	அ்மப்்ப	
அ்னத்திந்திய	அைவில்	ஹ்யூம்	ை்ல்மயில்	
வைாற்றுவித்ைனர.	அதுைான்	இந்திய	 வைசிய	
்க ா ங கி ர ஸ் . 	 அ ன் ் ் க் கு 	 இ ரு ந் ை	
்க ா ங கி ர ஸ் ்க ா ர ர ்க ் ை 	 வி ்ட 	 ஹ் யூ ம்	
முற்வ்பாக்்கானவைர.	

இந்திய நதசியம் சோரந்த ்கோஙகிரஸ வரைோறு 
என்பது என்ன?

்காஙகிரஸ்	்கடசி	72	்பட்டைாரி்க்ை	மடடுவம	
்வைத்து	ஆரம்பிக்்கப்பட்டது.	அவைர்கள்	வநாக்்கம்	
உத்திவயா்கங்களில்	 இந்தியர்கள்	 இருக்்க	
வவைணடும்	என்்பதுைான்.	இவைர்களுக்கு	கீவழ	
வ்கா்டானுவ்காடி	்பாமர	மக்்கள்	இருக்கி்ார்கவை	
அவைர்களுக்்கா்க	எந்ை	விைமான	்்காள்்்கவயா,	
வ்பாராட்டத்்ைவயா	அப்்பாழுது	்காஙகிரசால்	
்்காடுக்்க	முடியவில்்ல.

்காஙகிரசின்	முைல்	15,	16	ஆணடு்கள்	ஹ்யூம்	
ச்காபைம்	என்று	் சால்வைார்கள்.	வைங்கபபிரிவி்ன	
ஏற்்படடு	ஒரு	வைசிய	எழுசசி	ஏற்்பட்டது.	அந்ை	
வைசிய	 எழுசசி	 என்்பது	 சுவைசிக்்கல்வி,	
சுவைசிபவ்பாராட்டம்	 என்று	 இருந்ைது.	
இைனு்்டய	 ஒரு	 பிரிவைா்க	 ்மாழி	 வைழி	
மாநிலம்	 என்்	 வ்காரிக்்்கயும்	 எழுந்ைது.	
இந்ைக்	வ்காரிக்்்க	விரித்து	எடுக்்கப்ப்டவில்்ல.	
ஆனால்	மூலக்்கருத்து	தூவைப்பட்டது.	 1906-ல்	
ஏற்்பட்ட	இந்ை	எழுசசிக்கு	முன்வனாடி்கைா்க	
வைங்காைத்தில்	அரவிந்ைர,	ைமிழ்கத்தில்	்பாரதி,	
வை.உ.சி,	வமற்கில்	வ்கா்கவல,	்பஞசாபில்	லாலா	
லஜ்பதிராய்	ஆகிவயார்கள்	இருந்ைனர.	இதில்	
அரவிந்ைரும்,	 தில்கரும்	 வைசியம்	 என்்பது	
்க்டவுளின்	அவைைாரம்	என்்	்கருத்்ை	வைலியுறுத்தி	
வைந்ைனர.	அைனால்	ஆன்மீ்கப்படுத்ைப்பட்ட	
வைசியத்தின்	்சல்வைாக்குைான்	இவைர்களி்டம்	
இருந்ைது.	இ்ை	்பாரதியி்டமும்	்பாரக்்கலாம்.	
உல்கத்தில்	உள்ை	எந்ை	நாடடிலும்	வைசியத்்ை	
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இழுத்துச	 ்சல்லும்	 இயந்திரமா்க	 மைம்	
இருக்கி்து	 என்று	 பிர்பல	 வைரலாற்்றிஞர	
்டாயின்பீ	 ்சால்லியிருக்கி்ார.	 அன்்்ய	
இந்தியாவில்	 ்கல்வி	 என்்பது	 கு்்வைா்க	
இருந்ைது.	ஆ்கவவை	ஆன்மீ்கத்்ை	இவைர்கள்	
்்கயில்	 எடுத்ைார்கள்.	 ஆன்மீ்கம்	 என்்பது	
அரசியலுக்கு	 அப்பாற்்பட்டது	 அல்ல.	
ஆன்மீ்கத்்ை	அரசியலாக்்க	வவைணடும்	என்று	
்காந்தி	 ்சான்னார.	 தில்கர	 அரசியலில்	
தீவிரவைாதியா்க	 இருந்ைாலும்	 சமுைாயப	
பிரசச்னயில்	 மிைவைாதியா்க	 இருந்ைார.		
ஏ்காதி்பத்திய	 எதிரபபு	 வ்பாராட்டங்களுக்கு		
மக்்க்ைத்	 திரடடிய	 ச ா ை்ன	 ்க்ை	
ஏற்்படுத்தியவைர	தில்கர.

இைற்கு	பி்கு	1919-ல்	்காஙகிரசில்	்காந்தியின்	
ச்காபைம்	 ்ைா்டஙகியது.	 ஒரு	இயக்்கத்்ை	
்்பரும்	 மக்்கள்	 இயக்்கமா்க	 மாற்றியது	
்காந்திைான் . 	 சத்யாகிர்கம் , 	 அகிம்்ச ,	
ஒத்து்ழயா்ம	 எனும்	 புதிய	 வ்பாராட்ட	
மு்்்க்ை	வைகுத்ைார.	ஹ்யூம்	 ச்காபைத்தில்	
்படித்ைவைரக்்கம்	இருந்ைது.	 தில்கர	 ்காலத்தில்	
மத்தியைர	 வைரக்்கத்தினர	 ்பஙகு	 ்்பற்்னர.
்காந்தியி்டம்	ஆரம்்பத்தில்	ஆஙகிவலவயரு்டன்	
இ்ணந்து	வ்பா்க	வவைணடும்	என்்	் ்காள்்்கவய	
இருந்ைது.	அந்ைச	சூழலில்ைான்	 ்கம்யூனிஸ	
சித்ைாந்ைங்கள்	இஙகு	அறிமு்கமாகின.	அக்்கால	
்ைாழிற்சங்க	 ை்லவைரா்கப	 பு்கழ்்பற்்	
்பாரிஸ்்டர	இ.எல்.அய்யர	 என்்பவைர	 சுைரமா	
(ஆஙகிலம்)	என்்	வைாரப	்பத்திரி்்க்ய	1921	
ஏபரல்	 17	 இல்	 ்ைா்டஙகினார.	 அதில்	
சிங்க ா ர வவைல ர 	 நி்்ய 	 ்கடடு்ர்கள்	
எழுதியுள்ைார.	23.4.1922	ஆம்	ஆணடு	் வைளிவைந்ை	
இைழில்	 ‘்காந்தியமும்	்கம்யூனிசமும்’’	எனும்	
ை்லயங்கத்்ை	 சிங்காரவவைலர	 எழுதினார.	
இதில்,	‘‘இரண்டாயிரத்து	ஐந்நூறு	ஆணடு்களுக்கு	
முன்பு	 முைன்மு்்யா்க	 அருைப்்பற்்			
ம்காைரமத்தின்	 	 உண்மயான	 வைாரிசா்க	
்காந்தியம்	 என்னும்	 புதிய	 இயக்்கத்்ைக்	
்்காள்ைலாம்’’	என்று	குறிபபிட்டார.	அவைரைான்	
இரணடு	 ்கருத்து்களும்	 இ்ணந்து	 வ்பா்க	
வவைணடும்	என்்ார.	அவை	வநரத்தில்	இந்ைக்	
்கருத்து்களில்	 முழு்மயான	 உ்டன்்பாடும்	
அ வை ரு க் கு 	 பி ற் ்க ா ல த் தி ல் 	 இ ல் ் ல .	
சிங்காரவவைலருக்கு	பிரசசார	ைந்திர	நி்லயில்	
இது	ஒரு	வைழிமு்்.	அபவ்பாது	வல்பர	கிசான்	
்கடசி்ய	1923இல்	வம	தினத்தில்	ஆரம்பித்ைார.	

அந்ை	 ்கடசியின்	சின்னமா்க	்்கராட்்டயும்,	
அரிவைாளும்	இருந்ைன.	 ்கைர	 சீரு்்ட்யயும்	
்காந்தி	குல்லா	அணிவை்ையும்	 ைமது	 ்கடசி	
உறுபபினர்களுக்கு	 ்கட்டாயமாக்கினார.	
அைாவைது	அவைர்கள்	வைழியில்	் சன்று,	அவைர்களில்	
முற்வ்பாக்்கானவைர்க்ை	 ்வைன்று	 எடுத்து	
நம்மு்டன்	 வசரத்துக்	 ்்காள்ை	 வவைணடும்	
என்்பதுைான்.	இந்ை	வைழியில்	வைந்ைவைர்கள்ைான்	
்காஙகிரசில்	உள்ை	வசாஷலிஸ்ட்கள்.	பின்னாளில்	
இவைர்கள்	 ்கம்யூனிஸ்ட்கைா்க	 மாறினார்கள்.	
உைாரணத்திற்கு	எம்.என்.ராய்,	முச்பார	அ்கமது,	
எஸ்.ஏ.	்டாஙவ்க,	சிங்காரவவைலர	வ்பான்்வைர்க்ை	
்சால்லலாம்.

நதசிய விடுதறைப் நபோரோடைததில் 
பபோருைோதோர நதசியப்நபோரோடைதறதப் பற்றிய 
பதிவு்கள்  உள்ைனவோ?

இந்தியப	்்பாருைாைாரத்தின்	வீழசசி்யப	
்பற்றியும்,	பிரிடடிஷ	கிழக்கிந்தியக்்கம்்்பனி,	
பிரிடடிஷ	 ஏ்காதி்பத்தியத்தின்	 இந்தியச	
்சல்வைத்்ை	 உறிஞசி	 எடுத்து	வைற்்டிக்கும்	
(Drain Theory) 	்்காள்்்க்யப	்பற்றியும்	சில	
இந்திய	 வைசிய	 இயக்்கத்	 ை்லவைர்களும்,	
இந்திய	வைசிய	இயக்்கத்தின்்பால்	நல்்லணணம்	
்்காண்ட	 பிரிடடிஷ	 அறிஞர்களும்	 ஆய்வு	
நூல்்க்ை	எழுதி	்வைளியிட்டனர.

1871-ல்	உல்கத்	்ைாழிலாைர	அகிலத்தின்	
வ்பர்வை	 ்காரல்	 மாரக்ஸ்	 ை்ல்மயில்	
ந்்ட்்பற்்து.	அப்்பாழுது	 ்கல்்கத்ைாவில்	
இருந்து	 ஒரு	 ்கடிைம்	 வ்பர்வைக்கு	வைந்ைது.	
எழுதியவைர	 யா ர 	 என்்பது	 இன்னமும்	
்கண்டறியப்ப்டவில்்ல.	 ஆனால்	 அந்ைக்	
்கடிைம்	 வ்பர்வையின்	 ந்டவைடிக்்்க்கள்	
்ைாகுக்்கப்்பற்்	அறிக்்்கயில்	்பதிவைாகியுள்ைது.		
அதில்	ஒரு	்பகுதி	் ைாழிலாைர்கள்	உருவைாக்கும்	
் சல்வைம் 	 சீ ரழி க் ்க ப ்படுவைது 	 குறி த்து	
குறிபபி்டப்படடிருந்ைது.	இந்ைக்	்கடிைத்தின்	ஒரு	
்பகுதி,	வைருமாறு:

‘மக்்களி்்டவய	 ்்பருமைவு	 குழப்பம்	
நிலவுகி்து.	பிரிடடிஷ	அரசாங்கம்	முற்றிலும்	
்வைறுக்்கப்படுகி்து.	வைரிவிதிபபு	அைவுக்கு	
மீறியிருக்கி்து.	் ்பருஞ்சலவு	பிடிக்கி்	அரசு	
்பணித்து்்	் ்பரும்்பகுதி	வைருவைாய்	இனங்க்ை	
விழுஙகிவிடுகி்து.	்ைாழிலாைர்களின்	துயரம்		
்கபபிய	 நி்லயில்	 ஆளும்	 வைரக்்கத்தின்	
ஊைாரித்ைனம்	 எஙகும்	 உள்ைது.	 இைனால்	
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்ைாழிலாைர்கள்	 உருவைாக்கும்	 ்சல்வைம்	
இவ்வைாறு	சீரழிக்்கப்படுகி்து.	்பாமர	மக்்க்ை	
ஸ்ை்பான	 ரீதியா்கத்	 திரட்ட	 அகிலத்தின்	
வ்காட்பாடு்கள்	 து்ணபுரியும்.’	 இந்ைக்	
்கடிைத்தின்	மீது	 எவ்விை	முடிவும்	 எடுக்்கப	
்ப்டவில்்ல.

்காஙகிரசிற்கு	 ஆைரவைான	 பிரிடடிஷ	
ந ண ்ப ர ்க ள் 	 இ ந் தி ய ச 	 ் ச ல் வை ம்	
்வைளிவயற்்ப்படடு	வைந்ை்ை	அம்்பலப்படுத்தி	
ஆய்வு	நூல்்க்ை	எழுதினர.	இ்ைப	்பற்றி	
்பாரதியார	‘இந்தியா’	வைார	இைழில்	(அக்வ்டா்பர	
17.1.1908)	பின்	வைருமாறு	எழுதினார.

‘‘மா்ரன்ஸ்	என்்	்பாரலிமணட	்மம்்பர	
எழுதியிருக்கும்	ஆசியாவில்	 நமது	 ராஜ்யம்	
(Empire in Asia)	என்்	புத்ை்கத்்ையும்,	்காட்டன்	
எழுதியிருக்கும்	 ‘நவீன	்பாரைம்’	 (New India)  
டிக்பி	எழுதிய	இந்தியவின்	் சழிபபு	(Prosper-
ous India) ்ஹன்டமான்	எழுதிய	‘இந்தியவின்	
வைறு்ம ’ 	 (Bankruptsy of India)	 என்்	
புத்ை்கத்்ையும்	்படித்துப	்பாரத்ைால்	ஒவ்்வைாரு	
வைசஅபிமானியின்	மனமும்	அணலில்	இட்ட	
புழுப	வ்பாலத்	துடிக்கும்	்படியா்க	இருக்கும்.’

TREASURE FLOWED TO ENGLAND IN 
OCEAN	என்று	பிரிடடிஷ	அறிஞர	்மக்்கவல	
கூறியதுவ்பால	பிரிடடிஷ	இந்தியக்்கம்்்பனி	
ஆடசி்காலத்திவலவய	 இந்தியச	 ்சல்வைம்	
்வைள்ைப்்பருக்்்கன	 ்வைளிவயறியது.	
வ்பாராசிரியர	பிபின்	சந்திரா	அவைர்கள்	(The Rise 
and Growth of Economic Nationalism  in In-
dia-1968)	 எனும்	 நூலில்,	 ‘ ‘ை ாைா்பாய்	
நவ்வராஜியின்	 வைழி்காடடுைலின்	 வ்பரில்	
ரானவ்ட,	 வஜாஷி,	 வ்கா்கவல,	ஜி.எஸ்.ஐயர,	
வைாசசா,	ஆர.சி.	 ைத்	முைலாவனார	 வைசிய	
்்பாருைாைார	சிந்ை்னயின்	் சழு்மக்கு	உரிய	
்கருத்து்க்ை	வைழஙகினர’’	என்று	எழுதியுள்ைார.

ைாைா்பாய்	 நவ்வராஜியின்	 ‘வைறு்மயும்	
இந்தியாவில்	பிரிடடிஷ	ைன்்மயற்்	ஆடசியும்	
(Poverty and Un-British rule in India - 1901)	எனும்	
ஆய்வு	 நூல்	 வைசியப	 ்்பாருைாைா ர ச	
சிந்ை்னயாைர்களுக்கு	 வைழி்காடடு	 ைலா்க	
விைஙகியது.	

வ ம வ ல 	 	 ஜி . எ ஸ் . 	 ஐ ய ர 	 எ ன் று	
குறிபபி்டப்பட்டவைர	இந்து,	 சுவைசமித்திரன்	
இைழில்்களில்	்கடடு்ர	எழுதி		ைமிழ்கத்தின்	
புதிய	அரசியல்	விழிபபிற்கு	முன்வனாடியா்க	

பு்கழ்்பற்்வைர.	 இவைரு்்டய	 பிரிடடிஷ	
ஆடசியில்	இந்தியாவில்	சில	்்பாருைாைார	
அம்சங்கள்	 (Some Economic Aspects of  British 
Rule in India - 1903)	 எனும்	 நூல்	 வைசியப	
்்பாருைாைார	சிந்ை்னக்கு	ஆக்்கம்	அளித்ைது.	

இந்தியச	 ்சல்வைம்	 எவ்வைாறு	 பிரிடடிஷ	
ஏ்காதி்பத்தியத்ைால்	 வைற்்டிக்்கப்படுகி்து	
என்்ப்ை	 விைக்கி	 வைந்ை	 முைல்	 ைமிழநூல்	
‘இந்தியா	இழந்ை	ைனம்’	என்்பைாகும்.	இந்நூல்	
வைசிய	மாவீரர	கிருஷணசாமி	சரமா	(1887-1925)	
என்்பவைரால்	எழுைப்்பற்று	1923ல்	் வைளிவைந்ைது.	
1922ல்	்க்டலூர	சி்்யில்	அவைர	இருந்ை	வ்பாது	
எழுைப்பட்டது.	 இவைரு்்டய	 மற்்்ாரு	
அரசியல்	 நூலான	 ‘இராஜரி்க	 சாஸ்திரம்’	
என்்பதில்ைான்	்காரல்மரரக்ஸ்	்பற்றி	விரிவைான	
்சய்தி்கள்	முைன்முைலில்	்வைளிவைந்ைன.	இவைர	
வைாழர	 சிங்காரவவைலரின்	அரசியல்	 வைாழர	
என்்பதும்	குறிபபி்டத்ைக்்கது.

இந்திய	வைசிய	விடுை்லப	வ்பாராட்டத்தில்	
தில்கர	 யு்கத்தில்	 ைமிழநாடடில்	 வைச்பக்ைச	
்சம்மல்	வை.உ.சி.	 பிரிடடிஷ	 ஏ்காதி்பத்திய	
எதிரபபு	மு்ன்களில்	ஒன்்ா்க	்்பாருைாைார	
வ ை சி ய 	 மு ் ன ் ய 	 மு ை ன் மு ை லி ல்	
உருவைாக்கினார.	இவைருக்கு	முன்	1897ல்	கிழக்கு	
வைங்க	 நதிவ்பாக்குவைரத்து	 ்கப்பல்	 ்கம்்்பனி	
வைான்றியது.	இது	 1906-1908்களில்	வீறு்்பற்று	
ந்டந்ைாலும்	பிரிடடிஷ	்கப்பல்	்கம்்்பனியின்	
வைஞச்க	சூழசசியால்	வீழத்ைப்பட்டது.	இைற்கு	
முன்	18ஆம்	நூற்்ாணடில்	ஆனந்ைரங்கம்பிள்்ை	
‘ ஆ ன ந் ை பு ர வி ’ 	 எ னு ம் 	 ் ்ப ய ரி ல்	
்கப்பவலாடடினார.	

பிரிடடிஷ	ஏ்காதி்பத்திய	எதிரபபுணரசசியு்டன்	
தீவிர	 வைசியவைாைத்	 ைை்பதி	 வை .உ .சி .	
் ்ப ாருை ா ை ா ர 	 வ ைசியம் 	 ஒன்்்வய	
்மயப்படுத்தி	சுவைசி	 நாவைாய்	 சங்கத்தி்ன	
1906ல்	 தூத்துக்குடியில்	 துவைக்கி	 கூடடு்வு	
மு்்யில்	சுவைசி	 ்கப்பல்	வ்பாக்குவைரத்்ைத்	
்ைா்டஙகினார.	ஒப்பற்்	இந்ை	சீரிய	முயற்சி	
முழுக்்க	 முழுக்்க	 பிரிடடிஷ	 ஏ்காதி்பத்திய	
எதிரபபு	என்்ப்ை	்பாரதியாரின்	‘ஆஙகிவலவய	
்க்லக்்டர	 விஞசது்்-வைச்பக்ைர	 வை.உ.சி	
சம்வைாைப	 ்பா்டல்	 வைரி்களில்’	 ்ைளிவைா்க	
அறியலாம்.

சு வ ை சி க் 	 ்க ப ்ப ல் 	 வ ்ப ா க் கு வை ர த் து	
ஸ்ைாபித்திருப்பது	 சுவைசியத்திற்கு	 அவைர	
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்சய்திருக்கும்	மா்்பரும்	்பணிவி்்டயாகும்	
என்று	 வை.உ.சியின்	 அரசியல்	 குரு	 தில்கர	
்பாராடடியது	 சுவைசமித்திரனில்	 24.10.1906ல்	
்வைளிவைந்துள்ைது.

திரோவிைன் பததிரிற்கறயப் பற்றி உங்கள் 
ஆயவு என்ன? 

நீதிக்்கடசி	கூ்ட	வைசிய	திராவி்டர்கள்	என்்	
வைாரத்்ை்யப	்பயன்்படுத்தி	இருக்கி்ார்கள்.	
திராவி்டன்	்பத்திரி்்க்யப	்பற்றி	ஒரு	்கடடு்ர	
்படிப்பைற்்கா்க	ஆய்வு	்சய்ை	வ்பாது	கி்்டத்ை	
்சய்தி	இது.	 எனக்கு	முன்னால்	திராவி்டன்	
இை்ழ	 யாரும்	 ஆய்வு	 ்சய்யவில்்ல.	
வசத்துப்படடில்	 ்மயில்	 முனுசாமி	 என்்	
வைாழரி்டம்	 முைல்	 ஆறுமாை	 	 திராவி்டன்	
இைழ்கள்	இருந்ைன.	

ஆடசி	நிரவைா்கத்திலும்	உத்திவயா்கத்திலும்	
்பாரப்பன	வமலாதிக்்கம்	இருக்கி்து.	அ்ை	
விலக்கிக்	 ்்காள்ை	 வவைணடும்	 என்்பது	
அவைர்களின்	வ்காரிக்்்கயா்க	இருந்ைது.	அந்ை	
வ்காரிக்்்க	நியாயமானது.	ஆனால்	்பாரப்பன	
எதிரபபு	 என்்பது	 ஆரிய,	 திராவி்ட	 இன	
வைாைத்திற்கு	தி்ச	மாறிபவ்பானது.	இந்ை	ஆரிய	
திராவி்டம்	என்்பது	வைரலாற்று	ரீதியா்க	ஏற்றுக்	
்்காள்ைப்பட்ட	வைாைவம	இல்்ல.	ஆரியர	
யார,	திராவி்டர	யார	என்று	கூ்	முடியாது.	
வமக்ஸ்	முல்லர	ஆரியர	என்்ப்ை	இனவைாை	
்சால்லா்க	முைலில்	கூறுகின்்ார.	பின்னாளில்	
அவைவர	ஆரியன்	என்வ்	இனவம	இல்்ல.	
நான்	 ைவை்ா்க	 ்பயன்்படுத்தி	 விடவ்டன்	
என்கி்ார.	இ்ை	்ராமிலாைாப்பாரும்	்பதிவு	
்சய்துள்ைார.	 ஆரியன்	 என்்	 ்சால்லுக்கு	
உயரந்வைான்,	 ைாழந்வைான்	 என்்பதுைான்	
்்பாருள்	என்று	அம்வ்பத்்கர	கூறி	இருக்கி்ார.	
்க ா ல் டு ் வை ல் லு ம் 	 தி ர ா வி ்ட ன் 	 எ ன் ்	
்கருத்ைாக்்கத்்ையும்	 ்்காணடு	 வைருகி்ார.	
வைரலாற்றில்	 ஆராய்சசிக்்கா்க	 எளி்மயா்க	
்பயன்்படுத்ைப்பட்ட	இந்ைச	் சாற்்கள்	அரசியல்	
ைத்துவை	் சாற்்கைா்கவவை	நி்ல்்பற்று	விட்டன.	

ஆராய்சசிக்்கா்க	 ஏற்்படுத்திய	 ்சாற்்கள்	
்கால்கதியில்	ஒரு	யைாரத்ைமான	நி்ல்ய	எய்தி	
விட்டது.	அ்ை	எடுப்பைற்கு	இனி	வைழியில்்ல.	
ஆ ்க வ வை 	 அ ந் ை 	 நி ் ல ் ய 	 ந ா ம்	
ஏற்றுக்்்காள்ைத்ைான்	வவைணடும்	என்று	திரு.
வி.்க.	குறிபபிடுகி்ார.	இந்ை	அடிப்ப்்டயில்	
்பாரக்கும்	 வ்பாது	 ்பார்பனீய	 எதிரபபு	

ைமிழநாடடில்	 வைான்றுவைைற்கு	 முன்னவர	
இ்ைப்பற்றி	 ஆழமா்க	 சிந்தித்து	 மக்்கள்	
இயக்்கத்்ை	இந்திய	மணணில்	உருவைாக்கியவைர	
ம்காத்மா	பூவல.	இவைர	 சத்ய	வசாைக்	 சமாஜ்	
என் ் 	 அ்மப்்ப 	 ஏ ற் ்படு த்தின ா ர .	
அவயாத்திைாசர	 ்்பரியாருக்கு	 முன்வ்ப	
்பார்பனீயத்்ை	 ்கடு்மயா்க	 ைாக்கியவைர.	
அவயாத்திைாசர	 ்பற்றி	 ்்பரியார	 எதுவுவம	
குறிபபி்டவில்்ல.	 ம்காத்மா	 பூவல	 ்பற்றி	
அவயாத்திைாசரும்	கூறியைா்கத்	்ைரியவில்்ல.	
ம்காத்மா	வஜாதிராவ்	வ்காவிந்ைராவ்	பூவல	(1827-
1890)	 ்பற்றி	 நான்	 1972-இல்	 ்வைளிவைந்ை	
என்னு்்டய	‘இந்திய	வைசியத்தின்	வைாற்்மும்	
வைைரசசியும்’	 எனும்	நூலில்	எழுயுள்வைன்.	
ைமிழில்	இது	முைல்	ை்கவைல்	குறிப்பாகும்.

அநயோததிதோசர பற்றி பவகுஜன வோசிப்பில் 
முதன் முதைோ்க நீங்கள்தோநன எழுதியுள்ளீர்கள்? 

அவயாத்திைாசரின்	சீ்டர	 ்க.அப்பாது்ரயார	
மூலம்	பிராமண	ச்டஙகு்க்ை	எதிரப்பது	்பற்றி	
் ்ப ரி ய ா ர 	 ் ை ரி ந் து 	 ் ்க ா ண டு ை ா ன்	
்சயல்்படுகி்ார .	 ஆதி	 திராவி்டர்க்ை	
ஆதிைமிழர	 என்றும்,	அவைர்களு்்டய	மைம்	
் ்ப ௌ த் ை ம் 	 எ ன் று ம் 	 மு ை ன் மு ை லி ல்	
அவயாத்திைாசர	கூறினார.	இந்ை	நி்லப்பாட்்ட	
ைன்	 வைாழவின்	 இறுதிப்பகுதியில்ைான்	
அம்வ்பத்்கர	எடுத்ைார.	இ்ை	நாம்	்கவைனத்தில்	
்்காள்ை	வவைணடும்.

அவயாத்திைாச்ரப	 ்பற்றி	முைன்முைலில்	
தினமணிக்	 ்கதிரில்	 எழுதிவனன்.	 பின்னர	
்காரல்மாரக்ஸ்	இலக்கிய	இையம்	என்்	நூலில்	
்கடடு்ரயா்க	 வைந்ைது.	 சாதியவைாைத்்ை	
எதிரப்பைற்கும்	 ்பகுத்ைறிவு	 வைாைத்்ை	
வைைரப்பைற்கும்	 	 ்்பாதுவைான	 அடித்ைைம்	
்்பௌத்ைம்.	பிராமண்ன	எதிரத்து,	அைற்குப	
்பதிலா்க	சத்திரிய்ன	் ்காணடுவைந்து	நிறுத்தியது	
்்பௌத்ைம்.
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‘‘அவயாத்திைாசர	 சிந்ை்ன்கள்’’	 நூல்	
்வைளியீடடு 	 விழ ாவில் 	 என்்னயும்	
அ்ழத்திருந்ைார்கள்.	 13.11.1999இல்	்சன்்ன	
வசத்துப்படடில்	ந்்ட்்பற்்	அந்ைக்	கூட்டத்தில்	
அவயாத்திைாச்ர	 நாங்கள்	முைன்	முைலா்க	
்ைரிந்து	 ்்க ாண்டது	 ்்ப .சு .மணியின்	
்கடடு்ரயால்ைான்	என்று	வை.கீைா	்சான்னார.	
அைற்கு	 பின்னால்	 அவைரும்,	 வவைறுயாரும்	
என்்னப	 ்பற்றி	 வ்பசுவைது	 இல்்ல .	
அரணமுறுவைல்	என்்பவைர	இைற்்கா்க	்பாராடடியது	
எ ன க் கு 	 ் ்ப ரு ் ம ய ா ்க 	 இ ரு ந் ை து .	
அவயாத்திைாசரின்	 இயக்்கவைாதியா்க	 நான்	
இருக்கிவ்னா	இல்்லயா	 என்்பது	 வவைறு.	
அந்ைக்	்கருத்்ை	்சான்னது	யார	என்று	கூ்ட	
யாருவம	 இஙகு	 ்சால்வைதில்்ல.	 இந்ைச	
சூழல்ைான்	இஙகு	நிலவுகி்து.	அவயாத்திைாசரின்	
வ்பரன்	அவசா்கன்	வநரில்	வைந்து	்பாராடடினார.

அவயாத்திைாசர,	லடசுமிநரசு,	சிங்காரவவைலர	
ஆகிவயார	 ்பற்றி	திரு.வி.்க.	 எழுதியுள்ைார.	
அவயாத்தி	 ைாசருக்கும்,	 திரு.வி.்க.விற்கும்	
்நருஙகிய	 ்ைா்டரபு	 உணடு.	 ைலித்	 என்்	
்சால்	 இன்்்க்கு	 ்்பரும்்பான்்ம	 யா்க	
ஏற்றுக்	் ்காள்ைப்பட்ட	் சால்லா்க	இருந்ைாலும்	
என்னு்்டய	நண்பர	அன்பு	்்பான்வனாவியம்	
வ ்ப ா ன் ் வை ர ்க ள் 	 இ ந் ை ச 	 ் ச ா ல் ் ல	
ஏற்றுக்்்காள்ைத்	 ையஙகினர.	அ்னத்திந்திய	
அைவிலும்	ைலித்	என்்	்சால்	புழக்்கத்தில்	
வவைரவிடடுவிட்டது	என்்பைால்	அ்ை	ஏற்றுக்	
்்காள்ை	வவைணடும்	என்று	நான்	கூறிவனன்.	
ஆனால்	அவைர	வைாழநாள்	முழுவைதும்	 ைலித்	
என்்	 ்சால்்ல	 ஏற்்கவில்்ல.	 ைலித்	
இலக்கியத்திற்கு	மூல்கரத்ைா	அவயாத்திைாசர.	
இன்்்க்கு	இருக்கும்	ைலித்து்களுக்கு	முைன்	
முைலில்	அவயாத்திைாச்ர	அறிமு்கப்படுத்தியவைர	
அன்பு	்்பான்வனாவியம்.	 ைலித்	மக்்களுக்கு	
விழிபபுணர்வை	ஏற்்படுத்திய	அவயாத்திைாச்ர	
பின்னால்ை ான்	 ைலித்மக்்கள்	 ்ைரிந்து	
்்காண்டனர.	ைமிழ்க	ைலித்	இயக்்கங்கள்	கூ்ட	
ஆரம்்பக்்க ாலத்தில்	 அவயாத்திை ா ச்ர	
்்காண்டா்ட	வில்்ல.	ஒரு	சமயம்	்சன்்ன	
அவசாக்	 ந்கரில்	அன்பு	்்பான்வனாவியத்தின்	
இரு	நூல்்கள்	்வைளியீடடு	விழாவில்	(2009)ல்	
திருமாவைைவைனு்டன்	ஒரு	

கூட்டத்தில்	நான்	்கலந்துக்	் ்காணடு	வ்பசும்	
் ்ப ாழுது 	 ்ப த் ை ாணடு்களுக்கு 	 முன்பு	
திருமாவைைவைனுக்குக்	கூ்ட	அவயாத்திைாச்ரப	

்பற்றித்	்ைரியாது	என்்ப்ைக்	குறிபபிடவ்டன்.	
அவைரும்	ஒபபுக்்்காண்டார.

பகுததறிவு இயக்கததின் ஆதி ்கரததோக்கள் 
எ ன் று  அ ந ய ோ த தி த ோ ச ற ர யு ம் , 
சிங்கோரநவைறரயும், ைடசுமி �ரசுறவயும் 
பற்றி ்கடடுறர எழுதி இருந்நதன். இறதப் 
படித த  �ண்ப ர  ஒருவர  பபரிய ோற ர 
இரண்ைோந்தரமோ்க ஆககும் போரபனீயததின் 
முயற்சி இது என்ைோர. பகுததறிவு என்பது 
்கருதது்களின் பரிணோம வைரச்சிதோநன. இந்தப் 
பரிணோம வைரச்சியில் ஒரு இைததில்தோன் 
பபரியோர வருகிைோர. அவருககு முன்பு வரைோநை 

கிறையோதோ? வைரச்சிநய கிறையோதோ? அறத 
ஏன் ற்கயில் எடுக்கக கூைோது?

்பார்பனரல்லாை	 உயரசாதி	 இந்துக்்களின்	
நலனுக்்கா்க	நீதிக்்கடசி	்கருவியா்க	்பயன்்பட்டது	
என்்	 ்கருத்து	 அந்ைக்	 ்காலத்திவல	 வைந்து	
விட்டது.	 நீதிக்்கடசியில்	 ைமிழ,	 ்ைலுஙகு,	
ம்லயாைம்	வ்பசக்கூடியவைர்கள்	இருந்ைனர.	
ஆனால்	்ைலுஙகு,	ம்லயாைம்	வ்பசக்	கூடிய	
்மாழியினரின்	ஆதிக்்கம்ைான்	ஆரம்்பத்தில்	
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நீதிக்்கடசியில்	 இருந்ைது.	 நீதிக்்கடசியின்	
்பாரப்பனீய	 எதிரபபு	 என்்பது	 எவ்வைைவு	
வ்பாலித்ைனமானது	 என்று	 வைால்	 உரித்துக்	
்காடடியவைர	 அவயாத்திைாசர.	 அரசியல்,	
நிரவைா்கத்து்்யில்	்்காணடு	வைந்ை	்பாரப்பன	
எதிரப்்ப	சமுைாயத்தில்	் ்காணடு	வைரவில்்ல	
என்்பதுைான்	அவயாத்திைாசரின்	்கருத்து.

‘‘பிராமணர	என்வ்பாரால்	வைகுத்துள்ை	சாதி	
ஆசாரங்க்ையும்,	 சமய	 ஆசாரங்க்ையும்	
்வைத்துக்்்காணவ்ட	‘நான்	பிராமின்ஸ்’	எனக்	
கூறுவைது	வீவணயாகும்.	்காரணம்	சாதி	ஆசாரக்	
கிரி்ய்களிலும்	பிராமணர்கள்	என்வ்பார	வைர	
வவைணடியவைர்கைா்க	இருக்கின்்ார்கள்.	ஆைலின்	
இவ்விரணடிற்கும்	 சம்்பந்ைப்பட்டவைர்கள்	
யாவைரும்	‘நான்	பிராமின்ஸ்’	ஆ்கார்கள்’’	என்று	
்பணடிைர	அவயாத்திைாசர	்சப்டம்்பர	15,	1909-
ல்	ைமது	ைமிழன்	இைழில்	கூறினார.

்ப ா ர ப்பன ர ்கை ால் 	 ஒரு 	 ்க ால த்தில்	
்கஷ்டப்படவ்டாம்.	 இபவ்பாது	 உயரசாதி	
இந்து்கைால்	 ்கஷட்டப்படுகிவ்ாம்	 என்்	
்மயில்	 முனுசாமி	 ஒரு	 மு்்	 என்னி்டம்	
கூறினார.	இைற்கு	உைாரணமா்க	வைன்னியர	 x 
ைலித்,	வைவைர	 x	 ைலித்,	்ரடடியார	 x	 ைலித்	
என்்	நி்ல்ம	ைான்	உள்ைது.	தீண்டா்மக்்கா்க	
சுவை்ர	 எழும்பியுள்ை	 வைசம்	இது.	அ்ை	
எதிரத்து	இந்ைப	்பகுத்ைறிவுவைாதி்கள்	எந்ைவிைக்	
குர்லயும்	எழுப்பவில்்ல.	மாரக்சிஸ்ட	்கடசி	
ைான்	்்கயில்	எடுத்ைது.	

ைஞ்ச	 மாவைட்டத்தில்	 நிலபபிரபுத்துவை	
எதி ரபபுப 	 வ்ப ா ர ாட்டத்தில்	 வை ர க் ்கப	
வ்பாராட்டம்,	 சாதிஎதிரபபு	 வ்பாராட்டம்	
இரண்்டயும்	 இ்ணத்து	 முன்்னடுத்துச	
்சன்்னர	் ்பாதுஉ்்ட்ம	இயக்்கத்தினர.	சாதி	
எதிரபபுப	வ்பாராட்டத்்ை	முன்நிறுத்தி	அல்லது	
வைலியுறுத்தி , 	 வைரக்்கபவ்ப ா ர ாட்டத்்ை	
்பலவீனப்படுத்தும்	 வ்பாக்கும்	 இருந்ைது.	
இவ்விரு	 வ்பாக்கு்கள்	 ஒருபு்மிருக்்க,	 ஆதி	
திராவி்டர்கள்	 	 ைஞ்சயில்	 விவைசாயி்கள்	
இயக்்கத்தில்	 (கிசான்	 ச்்ப)	 முன்னணி	
வீரர்கைாயிருந்ைனர	எனும்	்கருத்்ை	ஆய்வைாைர	
அன்பு்்ப ான்வன ாவியம் 	 அவைரு்்டய	
‘உரி்மக்்காக்்கப	 வ்பாரிட்ட	 உத்ைமர	
அங்கம்்பாக்்கம்	குபபுசாமியார’’	எனும்	நூலில்	
பின்வைருமாறு	முன்்வைத்துள்ைார.

‘நிலவு்்ட்மயாைர்கைான	மிராசுைார்க்ை	
எதிரத்து	 ஆதிதிர ாவி்டர்கள்	 ைங்களின்	
வைாழவைாைார	வ்காரிக்்்க்ய	முன்்வைத்து	நீண்ட	
்நடிய	 வ்பாராட்டங்க்ை	 ந்டத்தினர-
்்பருந்ை்லவைர	

எம்.	 சி	 ராஜா	 ை்ல்மயில்	 1931-ல்	
ைஞ்சயில்	 ந்டந்ை	 ைஞ்ச	 ஜில்லா	 ஆதி	
திராவி்ட	மாநாடடில்	

‘ஆதி	 திராவி்டர்களு்்டய	 விவைசாயக்	
்க ஷ ்ட ங ்க ் ை 	 நி வை ர த் தி க் ்க வு ம் ,	
மிராசுைார்களுக்கும்	 ைங்களுக்கும்	 ்கஷ்டம்	
உண்டா்காமல்	 இருக்கும்்படிக்கும்	 ஒரு	
விவைசாயக்	 ்கமிஷன்	 நியமித்து	 அதில்	
ஆஙகிவலயர,	 மிராசுைாரர,	 ஆதிதிராவி்டர	
ஆகிவயார	் மம்்பர்கைா்க	இருக்கும்்படி	ஏற்்பாடு	
்சய்யும்்படி	சரக்்கா்ர	வ்கடடுக்	் ்காள்கிவ்ாம்’’	
என்று	 ஒரு	 தீ ரம ானம்	 நி்்வவைற்றி ,	
இக்வ்காரிக்்்க்ை	 ஆஙகில	 அரசி்டம்	
வை லி யு று த் ை வு ம் , 	 ஒ டு க் ்க ப ்ப டு ம்	
விவைசாயி்களுக்்கா்க	வ்பாரா்டவும்	ைஞ்ச	திரு.	
மானுவவைல்	 மற்றும்	 நா்்க	 திரு.	 ஆ.	
சிவைராமசாமி	பிள்்ை	 (நா்்க	ஆதிதிராவி்ட	
ம்காஜனச்்ப	 ை்லவைர)	 ை்ல்மயில்	ஒரு	
கூட்ட்மப்்ப	உருவைாக்கி	 -	 ஒடுக்்கப்பட்ட	
ஏ்ழ	விவைசாயி்கள்	அ்னவைரின்	நலனுக்்கா்க	
்பாடு்பட்டது	என்று	அறிய	முடிகின்்து.’

ைஞ்ச	 மாவைட்டத்தில்	 ஒடுக்்கப	 ்பட்ட	
விவைசாயி்க்ை	 அணிதிரடடி	 சக்திவைாய்ந்ை	
கிசான்ச்்ப	 எனும்	 அ்மப்்ப	 நிறுவி	
வ்பாராடிய	 முன்வனாடி்களில்	 வைாழர	 பி.
சீனிவைாசராவ்	 (1907-1961)	 குறிபபி்டத்ைக்்கவைர.	
‘‘ைஞ்சயில்	ந்டப்பது	என்ன?’	(1947)	எனும்	
நூ லி ல் 	 அ வை ர 	 ‘ கி ச ா ன் ச ் ்ப ’ 	 யி ல்	
ஆதிதிராவி்டர்கவை	 முன்னணி	 வீரர்கைா்க	
்்பரும்	்பஙவ்கற்்னர	என்று	குறிபபிடடுள்ைார.	
வைாரைாரர்கைா்கவும்,	குத்ை்்கைாரர்கைா்கவும்	
சிறு	விவைசாயி	்கைா்கவும்	இருந்ை	சாதி	இந்துக்்கள்	
கிசான்	 ச்்ப்ய	ஆதிதிராவி்டர்கள்	 சங்கம்	
என்வ்	நி்னத்ைார்கள்	என்்ப்ையும்	வைாழர	
பி.	சீனிவைாசராவ்	்பதிவு	் சய்துள்ைார.	ஆ்கவவை,	
் ்ப ா து வு ் ்ட ் ம 	 இ ய க் ்க 	 வை ா தி ்க ள்	
விவைசாயி்களின்	விடுை்ல	இயக்்கத்தில்	ைலித்	
விடுை்ல	 இயக்்கத்்ையும்	 உள்ை்டக்கினர	
என்்பது	வைரலாற்று	உண்மயாகும்.
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்்பரியார , 	 அக்்காலத்தில்	 ்பாரப்பன	
நிலபபிரபுவைா்க	இருந்ைால்	எதிரத்துப	வ்பாராடு,	
்பார்பனரல்லாை	 நிலபபிரபுவைா்க	இருந்ைால்	
பிரச்ன்க்ை	 வ்பசி	 தீரத்துக்்்காள்ைலாம்	
எனும்	 ‘‘இரட்்ட	 நி்லப	 ்பாடு’’்க்ை	
எடுத்ைார.	இந்ை	நி்லப்பாட்்ட	் ்பாதுவு்ட்ம	
இயக்்க த்தினர 	 எதி ர த் ைன ர 	 என்்பதும்	
குறிபபி்டத்ைக்்கது.

தீண்டா்ம்ய	நி்லநிறுத்ை	உத்ைபபுரத்தில்	
ஊரநடுவவை	சுவை்ர	எழுபபும்	இழிவைான	் சயல்	
உத்ைபபுரத்தில்	 நீடித்து	 வைருவை்ை	 சாதி	
எதிரப்்ப	 வ்பசிவைரும்	 ்பகுத்ைறிவுவைாதி்கள்	
என்வ்பார	வ்பாரா்ட	முன்னணியில்	வைரவில்்ல.	
ஆனால்	்்பாதுவு்்ட்ம	இயக்்கமான	‘சி.பி.
எம்.’	வ்பாராட்டத்்ை	்்கயில்	எடுத்து	ந்டத்தி	
வைருகி்து	என்்பதும்	குறிபபி்டத்ைக்்கது.		

இ ப வ ்ப ா து 	 ை லி த் து ்க ளி ன் 	 மீ ை ா ன	
ஒடுக்குமு்்்யப	்பாரக்கும்வ்பாது,	அைற்்கான	
அடிப்ப்்ட்க்ையும்	 ைத்துவைங்க்ையும்	
்பார்பனீயம்	உருவைாக்கி	இருந்ைாலும்,	அவைக்	
்கருத்்ை	் ்கயில்	எடுத்து	ஒடுக்குகி்	சாதி	எது?	
என்்	வ்கள்வி	வைருகி்து.	இந்ைக்	வ்கள்வியின்	
அடிப்ப்்டயில்ைான்	அம்வ்பத்்காரிஸ்டடு்கள்	
வ்பச	 ஆரம்பித்ைார்கள்.	 அபவ்பாதுைான்	
அவயாத்திைாச்ர	நாம்	் ்கயில்	எடுக்்கவவைணடும்	
என்று	முடி்வைடுத்து	வ்பச	ஆரம்பித்ைார்கள்.	
்காலம்	ைாழந்ைாலும்	நல்ல	முடிவுைான்.

சோமி�ோத சரமோவிற்கும், உங்களுக்கமோன 
பதோைரபு பற்றி...

ந ான்	 என்னு்்டய	 ‘ ைமிழர	 ்கண்ட	
விவவை்கானந்ைர’	 எனும்	நூலிற்கு	முன்னு்ர	
வ்கட்பைற்்கா்க	 முைன்	 முைலில்	 சந்திக்்க	
்சன்வ்ன்.	 அபவ்பாது	 ்கலாவஷத்திராவில்	
ந்்ட்பயிற்சி 	 வம ற்் ்க ாணடிருந் ை ா ர .	
அதுவை்ரக்கும்	அவை்ர	நான்	்பாரத்ைதில்்ல.	
எங்கள்	அருவ்க	ஒருவைர	வைந்ைார.	அவைரி்டம்	
சாமிநாை	 சரமா்வை	 ்பாரக்்க	 வவைணடும்	
என்வ்ாம்.	அவைர	வைாங்க	என்று	எங்க்ைக்	
கூடடிக்	் ்காணடு	ஒரு	குடி்சக்குள்	் சன்்ார.	
அபவ்பாது	 எங்களி்டம்	 கூடடிக்்்காணடு	
்சன்்வைவர,	 ‘நான்ைான்	 சாமிநாை	 சரமா,	
்சால்லுங்க’	என்்ார.	அைற்குப	பி்கு	எனக்கு	
அவைருக்கும்	்நருஙகிய	்ைா்டரபு	ஏற்்பட்டது.	
அபவ்பாது	�்பரமா	வைழி	ந்்ட்பயணம்�	என்்	
நூலின்	்்க்யழுத்துப	பிரதி்ய	என்னி்டம்	

்்காடுத்ைார.	நூலா்க	் வைளிவைர	ஏற்்பாடு	் சய்யச	
்சான்னார.	ஆனால்	7.1.1980இல்	அவைரு்்டய	
இரண்டாவைது	நி்னவு	நாளில்ைான்	்வைளியி்ட	
முடிந்ைது.

்வை.	சாமிநாை	சரமா	ைமிழில்	80	நூல்்க்ை	
எழுதியுள்ைார.	 ஆனால்	 பின்னாளில்	 நான்	
்படித்து	்ைரிந்து	்்காண்டது	ைமிழில்	முைன்	
முைலில்	அரசியல்	நூ்ல	்்காணடு	வைந்ைவைர	
ஜி.	 சுபபிரமணி	 ஐயர.	 அைாவைது	 1884-ல்	
‘ஸ்ைானி்க	சுய	அரசாடசி	வினாவி்்ட’	என்்	
நூல்	 எழுதியுள்ைார.	 அந்ைக்	 ்காலத்தில்	
ந்கராடசி்களுக்கு	 வைரைல்	 ்்காணடு	 வைர	
வ வை ண டு ம் 	 எ ன் ் 	 அ டி ப ்ப ் ்ட யி ல்	
ஆஙகிவலயர்கள்	ஒரு	திட்டத்்ைக்	்்காணடு	
வைந்ைார்கள்.	அபவ்பாது	வைரைல்	என்்ால்	என்ன	
என்று	 நம்மு்்டய	மக்்களுக்குத்	 ்ைரியாது.	
இந்ை	 வைரை்ல	 விவைரித்து,	 ரிப்பன்	 பிரபு	
்்காணடு	வைந்ை	‘‘ஸ்ைல	சுயாடசி	திட்டம்	்பற்றி	
வினாவி்்ட’’	 வைடிவில்	நூ்லக்	 ்்காணடு	
வைந் ை ா ர . 	 ம க் ்களுக்கு 	 ஒரு 	 அ ரசியல்	
்கணவணாட்டம்	கி்்டப்பைற்	்கா்க	இந்ை	நூல்	
்்காணடு	வைரப்பட்டது.	இைற்குப	பி்கு	ஏழு	
எடடு	நூல்்க்ை	அவைர	எழுதியுள்ைார.

ை மி ழி ல் 	 அ ர சி ய ல் 	 நூ ல் ்க ் ை ப	
்ப்்டத்ைவைர்களுள்	ஒரு	முன்வனாடி	 சாமிநாை	
சரமா.	 இவைருக்கு	 முன்வ்ப	 ்காஞசிபுரம்	
கிருஷணசாமி	சரமா	என்று	ஒருவைர	இருந்ைார.	
அவைர	மி்கச	சி்ந்ை	வ்பாராளி.	அவைரி்டம்	இம்மி	
அைவுக்கு	 கூ்ட	 பிராமணியத்்ை	 ்பாரக்்க	
முடியாது.	வை.வவை.சு	ஐயர	ந்டத்திய	குருகுலப	
வ்பாராட்டத்்ை	்கடு்மயா்க	எதிரத்ைார.	இ்ை	
திரு.வி.்க.	்பதிவு	் சய்து	இருக்கி்ார.	இவைரைான்	
மாரக்சியத்்ை	்பற்றி	முைன்	முைலா்க	ைமிழில்	
எழுதியவைர.	 சிங்காரவவைலர	 ்்காண்டாடிய	
முைல்	வம	தினத்திற்கு	கிருஷணசாமி	சரமாைான்	
ை்ல்ம	ைாஙகினார.	கிசான்	வல்பர	்கடசி்யப	
்பற்றி	 எழுதி	இருக்கி்ார.	இவைர	 சி்்யில்	
இருந்ை	வ்பாது	ைமிழில்	ஏழு	நூல்்க்ை	எழுதி	
உள்ைார.		ஆஙகிலத்தில்	17	நூல்்க்ை	எழுதி	
உள்ைார.	சாமிநாை	சரமா	ரஙகூனில்	்பாரத்்பந்ைர	
என்று	்க்்ட	ந்டத்தி	வைந்ைவ்பாது	கிருஷணசாமி	
சரமா	நூல்்க்ை	விற்்ப்ன	்சய்துள்ைார.

சாமிநாை	 சரமா	 என்னி்டம்	்நருக்்கமான	
நடபுக்	் ்காண்டவைர.	அவைரின்	நூல்	உரி்ம்ய	
என்	்்பயரில்ைான்	உயில்	எழுதி	்வைத்ைார.	
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அவைரு்்டய	 நூலின்	 நாடடு்்ட்மக்்கான	
்ைா்்க	 எனக்கு	 வைழங்கப்பட்டது.	 அந்ை	
்காலத்தில்	ைமிழநாடு	முழுவைதும்	சுற்றுப்பயணம்	
்சய்ை	முைல்	அரசியல்வைாதி	கிருஷணசாமி	
சரமா.	இவை்ரப	்பற்றி	நான்	புத்ை்கம்	எழுதிய	
வ்பாது,	அவைரு்்டய	்ப்டம்	கி்்டக்்கவில்்ல.	
அைற்்கா்க	 ்காஞசிபுரம்	 டி.எம்.்பாரத்ைசாரதி	
வீடடிற்கு	் சன்வ்ன்.	அவைர	சி.பி.எம்.	்கடசி்ய	
வசரந்ைவைர.	 அபவ்பாது	 ்காஞசிபுரத்திற்கு	
்்பரு்ம	 அணணாது்ரயால்	 அல்ல.	
கிருஷணாசாமி	 சரமாவைால்	 ைான்	 என்்ார.	
‘ அ ர சி யல் 	 ஞ ான 	 வ ்ப ா தினி ’ 	 என் ்	
்பதிப்ப்கத்்ையும்	ந்டத்தினார.	சாதி	எதிரபபில்	
முக்கியமானவைரா்க	இருந்ைைால்,	அவைர	இ்ந்ை	
பி்கு,	 பிவரைத்்ை	 தூக்கிச்சல்ல	 அவைர	
சாதி்ய	வசரந்ைவைர்கள்	யாரும்	வைரவில்்ல.	
டி . எ ம் . ்ப ா ர த் ை ச ா ர தி 	 அ வை ரு ் ்ட ய	
மாடடுவைணடியில்	 பிவரைத்்ை	 எடுத்துச	
்சன்்ார.	் ்காள்ளி	் வைக்்க	யாருவம	வைராைைால்	
அவைரு்்டய	ம்னவிவய	்்காள்ளி	்வைத்ைார.

சாமிநாை	 சரமா்வைக்	்்காணடு	மாரக்சின்	
மூலைனத்்ை	ைமிழில்	்மாழி்்பயரக்்க	சிலர	
விரும்பினர.	 சாமிநாை	 சரமாவின்	ைமிழ	மி்க	
அரு்மயா்க	 இருக்கும்.	 பிைாடவ்டாவின்	
அரசியல்	என்்	நூ்லப	்படித்ைால்	உங்களுக்குப	
புரியும்.	ஜீவைாவின்	்பா்டல்்களுக்கு	முன்னு்ர	
எழுதி	இருக்கி்ார.	மூலைனத்்ை	ஒரு	 ைனி	
மனிைர	்மாழி	்்பயரக்்க	இயலாது	என்்ார.	
குழு	அ்மத்துைான்	் மாழி	் ்பயரக்்க	முடியும்		
என்்ார.	 மூலைனத்்ை	 ்ஜரமனியிலிருந்து	
ஆஙகிலத்திற்கு	 ்மாழி	 ்்பயரப	 ்பைற்வ்க	
மி்கவும்	சிரமப்பட்டார்கள்.	இஙவ்க	மூலைனத்்ை	
்மாழி	்்பயரத்ைது	டிக்ஸ்னரி	அரத்ைம்ைான்.	
ஒன்றுமில்லாைைற்கு	 இது	 ்பரவைாயில்்ல.	
சாமிநாை	சரமா	எழுதிய	்காரல்மாரக்ஸ்	என்்	
நூல்	 மி்க	 அற்புைமான	 நூல்.	 ்்பாதுவைான	
்கருத்து்க்ை	வமவலாட்டமா்க	 ்சால்லாமல்	
ஆராய்சசி	ைன்்மயு்டன்,	அடிக்குறிபபு்களு்டன்	
்்காடுத்ைவைர	 சாமிநாை	 சரமா.	 அவைருக்கு	
முன்பும்	பின்பும்	அவை்ர	மாதிரி	எழுத்ைாைர	
இல்்ல.	 பிர்பஞசவசாதி	 பிரசுராலயம்	
்சாக்்கலிங்கம்	 ்சடடியாருக்கும்	 சாமிநாை	
சரமாவுக்கும்	 பிரசச்ன	 இருந்ைது.	 அந்ை	
பிரசச்ன	என்்பது	 ராயல்டி	 சமாசாரம்ைான்.	
அ்ைப்பற்றி	 ்சாக்்கலிங்கம்	 ்கடு்மயா்க	
்கடிைம்	எழுதி	இருந்ைார.	இந்ை	சூழலில்ைான்	

எனக்கு	 நூலின்	 உரி்ம்யக்	 ்்காடுத்ைார	
ச ாமிந ா ை 	 ச ரம ா . 	 ்க்்டசி	 வை்ரயில்	
வைசியவைாதியா்க	 வைாழந்ைார.	 7.1.1978இல்	
்கலாவசத்திராவில்	ைமது	சிறு	குடிலில்	பிற்்ப்கல்	
மூன்று	மணி	அைவில்	அமரரானார.	ஆனால்	
அ வை ் ர 	 அ ் ன த் து க் 	 ்க ட சி யி ன ரு ம்	
்்காண்டாடினர.	 அந்ைக்்கால	 அரசியல்	
வம்்ட்களில்	 வ்பசுவைைற்கு	 இவைரு்்டய	
நூல்்கள்ைான்	ைமிழமடடுவம	அறிந்ைவைர்களுக்கு	
்்பரும்	உைவியா்க	இருந்ைன.

சாமிநாை	 சரமாவின்	 நூல்்கள்	 எனக்கு	
இயக்்கங்க்ை	எப்படி	்பாரக்்க	வவைணடும்	என்்	
்ைளி்வைத்	ைந்ைது.

உங்களின் போரதி ஆயவு்கள் பற்றி கூறுங்கள்?

்ைா.மு.சி.ரகுநாைன்,	்்கலாச்பதி	மரபில்	
்பாரதி	 ஆய்வு்க்ை	 ்சய்வைன்.	 ்பாரதி	
அடிப்ப்்டயில்	 மாரக்சியவைாதி	 இல்்ல	
என்்ாலும்	 ்பாரதி்யப	 ்பற்றி	 மாரக்சியப	
்பார்வைக்்கான	வை்வை	இருக்கி்து.	மாரக்சிய	
சிந்ை்ன்ய	வைைரப்பதில்	்பாரதிக்கு	ஒரு	்பஙகு	
உணடு.	ஆர.வ்க.	்கணணன்	மூலம்ைான்	இந்ைக்	
்கருத்து்க்ை	 நான்	உள்வைாஙகிவனன்.	அவைர	
எழுதிய	 ‘புது	்நறி	்காடடிய	்பாரதி’	நூ்ல	
வைாசித்ைால்	இ்ை	உணரமுடியும்.

நான்	என்னைான்	்பாரதியாரின்	்பத்திரி்்க்க்ை	
்படித்ைாலும்	சில	வநரங்களில்,	திரும்்ப	திரும்்ப	
்படிக்கும்வ்பாதுைான்	 நாம்	 ்கவைனிக்்காை	 ்பல	
்கருத்து்க்ை	 ்ைரிந்து	 ்்காள்ை	 முடியும்.	
்பாரதியார	 பிபரவைரி	 6,	 1909-ல்	 ‘இந்தியா’	
்பத்திரி்்கயில்	மாைாவின்	 ்கட்ட்ை	 என்று	
ை்லயங்கம்	 எழுதி	 இருந்ைார . 	 அந்ை	
ை்லயங்கத்்ை	 சாைாரண	்பாமர	 மக்்களின்	
்பாடடுக்்க்ையும்	்பயன்்படுத்தி	எழுதி	உள்ைார.	
ை்லயங்கத்தின்	பின்வைரும்	 ்பகுதி	வைரக்்கப	
்ப ா ர ் வை யி ல் 	 கு றி ப பி ்ட த் ை க் ்க து .	
்ைாழிலாளி்களுக்கும்,	விவைசாயி்களுக்கும்	பூமி	
்சாந்ைமானது.	மனிை	 சமு்கத்தில்	இவைர்கவை	
வைனீக்்கள்.	 மற்்	 நம்	 வ்பான்வ்ா்ரல்லாம்	
பி்ர	 வச்கரித்து	 ்வைத்ை	 வை்ன	 உணடுத்	
திரியும்	 வைணடு்கள்.	 விவைசாயி்க்ையும்,	
்ைாழிலாளி்க்ையுவம	நாம்	‘வைந்வை	மாைரம்’	
என்்	 மந்திரத்ைால்	 வைணஙகுகிவ்ாம் .	
இவைர்களு்்டய	எணணங்களும்	ஆ்ச்களும்	
பி ர ா ர ை ் ன ்க ளு ம் 	 ம ற் வ ் ா ர ்க ை ா ல்	
்கட்ட்ை்கைா்கப	்பாராடடி	வ்பாற்்த்ைக்்கைாகும்	
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என்று	 கூறுகி்ார.	 வமலும்	 ைரம்கரத்ைா	
்்பாதுவு்ட்ம்யப	 ்பற்றியும்,	 வமல்ைடடு	
மக்்களுக்கும்,	மிட்டா	மிராசு்களுக்கு	சுைந்திரம்	
வைந்து	 ஒரு	 பிவராஜனமும்	 இல்்ல	 என்று	
எழுதியுள்ைார.

்பாரதியார	‘இந்தியா’	்பத்திரி்்கயில்	வவை்ல	
்பாரத்ை	 வ்பாது,	 எம்.சீனிவைாசன்	 என்்பவைர	
்பத்திரி்்க	ஆசிரியரா்க	வவை்ல	் சய்து	வைந்ைார.	
அபவ்பாது	்பாரதியார	எழுதியக்	்கடடு்ரக்்கா்க	
வைழக்குப	 ்பதிவு	 ்சய்து	 ்்கது	 ்சய்ய	
வைருகின்்னர.	அபவ்பாது	்பாரதியார	 வமவல	
இருந்து	கீவழ	இ்ஙகி	வைருகி்ார.	வ்பாலீஸ்்காரர	
வைரும்	வ்பாது,	ஆசிரியர	வமவல	இருக்கி்ார	
என்று	 ்சால்லிவிடடு	 ்பாரதியார	 ்சன்று	
விடுகி்ார.

எம்.	 சீனிவைாசன்	்்கது	்சய்யப்படுகி்ார.	
அபவ்பாது	 சீனிவைாசன்	 வ்காரடடில்	 எனக்கு	
ைமிவழ	எழுை	வைாராது.	்பாரதிைான்	எழுதியது	
என்கி்ார.	ஆனால்	அவைருக்கு	ஐந்து	வைரு்டம்	
சி்்	ைண்ட்ன	அளிக்்கப்படது.	இ்ைப்பற்றி	
‘இந்தியா’	்பத்திரி்்கயில்	்பாரதி	ை்லயங்கம்	
எழுதுகி்ார.	 அந்ை	 ை்லயங்கத்தில்	 கூ்ட	
இ்ைப்பற்றி	 சூச்கம ா ்க 	 கூ்ட	 ்ப ா ரதி	
எழுைவில்்ல.	‘அமிரை	குணவ்பாதினி’	இைழில்	
எஸ்.	ஜி.	இராமநுஜ	நாயுடு	இ்ைப்பற்றி	எழுதி	
இருக்கி்ார.	 வைழக்கு	 முடிந்ை	 பி்கு	 கூ்ட	
இ ் ை ப 	 ்ப ற் றி 	 ்ப ா ர தி 	 எ ங கு வ ம	
்பதிவு்சய்யவில்்ல.

பிரம்ம்பாந்ை	 உ்பாத்தியா	 என்று	 வைங்க	
எழுத்ைாைர	 ஒருவைர	இருந்ைார.	இவைர	ம்கா	
புரடசிக்்காரர.	பிரம்ம	சமாஜத்்ை	வசரந்ைவைர.	
‘சந்தியா’	 என்்	்பத்திரி்்க்ய	ந்டத்தியவைர.	
விவவை்கானந்ைரின்	வைகுபபு	வைாழர.	இவை்ரப	
்பற்றி	்பாரதி	எழுதும்	வ்பாது	நான்	யாருக்கும்	
அடி்மயில்்ல,	பிரம்ம்பாந்ைனுக்கு	அடி்ம	
என்று	 	எழுதி	இருக்கி்ார.	அப்படிப்பட்ட	
்பாரதி	இ்ை	்சய்ைது	எனக்கு	உ்டன்்பா்டா்க	
இல்்ல.

வைரணாசிரம	்கருத்து்க்ை	மி்க	வைன்்மயா்க	
்பாரதியார	்கணடிக்்கவவை	இல்்ல.	அவை	வநரம்	
்பாரப்பனீயத்்ை	்பாரதி	வைைரத்ைைா்க	்சால்ல	
முடியாது.	 எல்லா	 இ்டங்களிலும்	 மனிை	
்பலவீனம்	இருக்்கத்ைான்	்சய்கி்து.	அைற்்கா்க	
மற்்	்சயல்்க்ை	கு்்	கூ்	முடியாது.

துறை சோரந்த ஆயவோைர்களுககு பபோதுவோ்க 
�ல்ை அஙகீ்கோரம் கிறைககிைது. ஆனோல் துறை 
சோரோத ஆயவோைர்களுககு அதோவது  உங்கறை 
நபோன்ைவர்களுககு பபரிய அஙகீ்கோரம் எதுவும் 
இல்றைநய?

ந ண ்ப ர 	 ஒ ரு வை ர 	 எ ன் னு ் ்ட ய	
‘்பவயாவ்டட்டா’்வைப	்பாரத்ைார.	‘என்ன	மணி	
நீங்க	எஸ்.எஸ்.எல்.சி.	ைானா?’	என்று	வ்கட்டார.	
்்பாதுவைா்க	 இஙவ்க	 உள்ை	 மூ்டப்பழக்்க	
வைழக்்கம்	 என்்பது	 ்பல்்க்லக்்கழ்கத்திற்கு	
்வைளிவய	அறிவு	மரவ்ப	கி்்டயாது	என்்பதுைான்.	
்்பரியார,	ஜீவைா,	மயி்ல	சீனி	வவைங்க்டசாமி்ய	
்பாரக்கும்	வ்பாது,	அறிவு	மரபு	்வைளிவயைான்	
இருக்கி்து.	மு்்சாரந்ை	 ்கல்வி,	மு்்சார	
்கல்வி	என்்பது	இஙகு	உணடு.	இது	ஆஙகிலக்	
்கல்வியால்	வைந்ை	வி்ைவு.	ஆஙகிலம்	வைைரத்ை	
மூ்டநம்பிக்்்க	 என்று	ம.்்பா.சி	 புத்ை்கவம	
எழுதி	இருக்கி்ார.	ஆஙகில	ஆதிக்்கம்	என்்பது	
வமலாதிக்்கத்தின்	 கூ்ா்க	 ைமிழநாடடில்	
இருந்ைது.	இன்னும்	கூ்ட	இருக்கி்து.	ஆஙகிலம்	
்படித்ைவைன்	 எல்லாம்	 உயரசாதி	 என்்	
மவனா்பாவைம்	இஙகு	இருக்கி்து.	 வ்கரைம்,	
வமற்கு	வைங்கம்	வ்பான்்	மாநிலங்களில்	இந்ை	
நி்ல்கள்	 இல்்ல.	 என்னு்்டய	 நூலுக்கு	
முன்னு்ரவய ா 	 அல்லது 	 விம ர சனம்	
எ ழு து கி ் வை ர ்க ள் 	 ‘ ழி ஷீ ஸீ -
ணீநீணீபீணீனீவீநீவீணீஸீ	ஆ்க	இவைர	இருந்ைாலும்	
கூ்ட’	என்்	வைாரத்்ை்ய	்பயன்்படுத்துவைார்கள்.	

ஈழம்	ைந்ை	ைமிழியியல்	ஆய்வுப	வ்பரறிஞர	
்காரத்திவ்கசு	சிவைைம்பி	அவைர்கள்	என்னு்்டய	
‘்்ப.சு.மணி	ஆய்வுக்	 ்கடடு்ர்கள்’	 எனும்	
நூலிற்கு	 (2009)	அளித்துள்ை	முன்னு்ரயில்	
பின்வைரும் 	 ்பகுதி 	 என க்கு 	 கி்்டத் ை	
அஙகீ்காரங்களில்	சி்ப்பா்கக்	குறிபபி்டத்ைக்்கது.

‘‘ஒருபு்்ட	 வநாக்கும்	 ்்பாழுது	 நண்பர	
்்ப.சு.மணி	ைன்	சீவிய	்காலத்திவலவய	ைான்	
வி்ைத்ைவைற்றுக்்கான	அறுவை்்ட்யப	் ்பற்றுக்	
்்காண்டவைர.	 அைனிலும்	 ்பாரக்்க	 அந்ை	
அறுவை்்டயின்	சி்பபுக்்கான	்பாராடடுக்்க்ையும்	
்்பற்றுள்ைவைர	ஆவைர.	இப்படியான	புல்மத்	
திருபதி	எல்வலாரக்கும்	கிடடுவைதில்்ல.	அந்ை	
்்பரு்மக்்கா்க	நண்பர	் ்ப.சு.மணி	அவைர்க்ை	
மனம்	நி்்ய	வைாழத்துகிவ்ன்.	இந்ை	வைாழத்து	
வமலிருந்து	 கீவழ	 ்பாரத்து	 ்சால்வைைல்ல,	
கீழிருந்து	 வமவல	 ்பாரத்து	 ்சால்வைைாகும்.	
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்்ப.சு.மணி	்மல்்லனப்பாயும்	ஆ்ா்க	இந்ை	
வை ர ல ா று ்க ் ை 	 ் ய ல் ல ா ம் 	 ந ம க் கு	
எடுத்துச்சால்கி்ார.	66நூல்்களில்	ஆசிரியரான	
இவைரது	நூற்்்பாருள்	்மயம்	 சுைந்திர	 ்கால	
இந்தியாவும்	 விடுை்ல	 வ்பாரும்.	 அந்ை	
விடுை்லப	வ்பாராட்டத்தில்	முக்கியத்துவைம்	
வைகித்ைவைர	ைமிழரான	்பாரதி.	்பாரதியா்ர	மி்க	
அ்கண்ட	பின்புலத்தில்	் வைத்து	வநாக்கியுள்ைது	
இவைரது	முைன்்மப	்பணியாகும்.	்்ப.சு.மணி	
்பற்றி	நான்	அடுத்துக்	குறிபபி்ட	விரும்புவைது	
அவைரது	ஆராய்சசி	்நறி்கைாகும்.	வைரலாற்றுப	
பின்புலம்	முழுவை்ையும்	ைந்து	அைனூ்டா்கச	
் ச ா ல் ல ப ்ப டு ம் 	 வி ் ்ட ய ம் 	 ்ப ற் றி ய	
அபிபபிராயத்்ை	வைான்றுவிக்கும்	மு்்்ம்ய	
வைரலாற்றுமு்்	விமரசனம்	பிவீstஷீக்ஷீவீநீணீறீ	
நீக்ஷீவீtவீநீவீsனீ	என்்பர’.

‘நிைானம்,	 வநர்ம,	 நுனித்து	 வநாக்கும்	
திட்டம்,	் நஞசுறுதி	ஆகிய	சி்பபியல்பு்களிவல	
ஒரு்மப	 ்பாடு்்டயவைராய்	 இருக்கின்்	
தி்னாய்வைாைர	 ்படடியலிவல’	 என	 	 என்	
்்பய்ரயும்	குறிபபிடடுள்ைார’	 வ்பராசிரியர	
்கலாநிதி	்க.்்கலாச்பதி.

முற்வ்பாக்கு	 ்ப்்டபபிலக்கியத்திலும்,	
தி்னாய்விலும்	்பராதியியலிலும்	ைமக்்்கன	ஒரு	
சி்பபி்டத்்ைப	 ்்பற்்வைரான	 ்ைா.மு.சி.	
ரகுநாைன்	‘்காரல்மாரக்சின்	இலக்கிய	இையம்’	
எனும்	 ைன்	 நூலிற்கு	 (1986)	 அளித்துள்ை	
முன்னு்ரயின்	 பின்வைரும்	 ்பகுதியும்	 நான்	
்்பற்்	அஙகி்காரங்களில்	ஒன்்ாகும்.

‘எடுத்துக்	 ்்காண்ட	 ை்லபபு	 அல்லது	
்கருப்்பாருள்	 சம்்பந்ைப்பட்ட	 ை்கவைல்்கள்	
்பலவைற்்்யும்	 ்க ரமசி ர த்்ை 	 வய ாடு	
வைடிசவச்கரிப்பது	 சான்்ாைாரங்க்ைக்	
கூடியவை்ரயில்	அவைற்றின்	மூல	வைடிவிவலவய	
்கண்டறியச	 சிரமங்க்ை	 வமற்்்காள்வைது,	
புத்ை்கம்	எழுதுவை்ை	ஓர	யக்ஞமா்கக்	 ்கருதி	
அைற்கு	 விரைம்	 வமற்்்காணடு,	 புதிய	
ை்கவைல்்க்ையும்,	 சான்று்க்ையும்	 ைக்்க		
ஆை ா ரங்கவை ாடு	 தி ரடடித் 	 ைருவைதில்	
்மய்வைருத்ைம்	 ்பா ர ாது	 ்பாடு்படுவைது,	
இத்ை்னக்கும்	வமல்	எழுதும்	் ைாழிலுக்கு	மி்க	
மி்க	அத்தியாவைசியமான	-	ஆயினும்	இபவ்பாது	
்பல	எழுத்ைாைர்கள்	விஷயத்தில்	இல்்்பாருைாகி	
விட்ட	 -	 வநர்மவயாடும்	 சத்தியத்வைாடும்	
எழுத்துப	 ்பணியில்	 ஈடு்படுவைது	 -	 ஆகிய	

இ்வைவய	 திரு.்்ப.சு.மணியின்	 நூல்்க்ை	
அறிஞர	 உல்கமும்	 அறிவைாரந்ை	 வைாச்கர	
வைட்டமும்	 ்கணக்கில்	 எடுத்துக்	 ்்காள்ைச	
்சய்யும்	சி்பபு்கள்	எனலாம்.’

எ த் தி ் ச யி லு ம் , 	 எ வை ரி ்ட மி ரு ந் து ம்	
அறிவைாற்்ல்	 வைந்ைாலும்	 இரு்கரம்	 கூபபி	
வைரவவைற்கும்	மனப்பக்குவைம்	ைமிழர்களி்்டவய	
யாழ்பாணத்தில்	 இருக்கி்து.	 பிராமணர,	
பிராமணரல்லாவைார	பிரசச்னயில்	எத்ை்்கய	
அறிவைாளியா்க	 இருந்ைாலும்	 பிராமணரா்க	
இருந்ைால்	ஒதுக்கிவிடு	என்்	மவனா்பாவைம்ைான்	
ைமிழ்கத்தில்	 வமவலாஙகி	 இருக்கி்து.	
ைமிழியியல்	 என்று	 எடுத்துக்	 ்்காண்டால்	
ைனிநாய்கம்,	்்கலாச்பதி,	 சிவைைம்பி	மாதிரி	
இஙகு	சிலரா்க	இருக்கும்	நி்ல்ம	்பலரா்க	
மா்வவைணடும்.	 	 	 	-	புத்ை்கம்	
வ்பசுது	மாரச	2011	 	 	 	 l
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- க்ளப்பி�ன்

நூல் அறிமு்கம்

இந்திய	அறிவியல்	மாநாடடில்	 நாடடின்	
பிரைமவர	அறிவியலுக்கு	விவராைமான	்பல்வவைறு	
பு ர ா ண க் ்க ் ை ்க ் ை 	 அ ள் ளி வி ட டு க்	
்்காணடிருக்கி்ார.	 12ஆயிரம்	 ஆணடு்கால	
இந்திய	வைரலாற்்்	ஆய்வு	்சய்வைைற்்கா்க	ஒரு	
குழு்வை	அ்மக்்கபவ்பாகிவ்ாம்	என்று	மத்திய	
அரசு	 ்சால்கி்து.	அந்ைக்குழுவின்	வநாக்்கம்	
“ஆரியப்பண்பாவ்ட	இந்தியப்பண்பாடு”	என்று	
நிறுவுவைதுைான்	என்று	அந்ைக்குழுவில்	இருந்ை	
ஒருவை ர 	 ஆய்வு	 ் ை ா்டஙகும் 	 முன்வ்ப	
அறிவிக்கி்ார.	நித்ைம்	ஒரு	அ்மசசவரா,	ஆளும்	
்கடசியின்	 பிரமு்கவரா	 ைங்கள்	 அறிவு	 சார	
வைாந்தி்ய	மக்்களின்	மத்தியில்	எடுத்துக்்்காணவ்ட	
இருக்கி்ார்கள்.	 ஊ்ட்கங்களும்	 அ்ைவய	
ஊதிப்்பருச ாக்கிக்	 ்்க ாணடிருக்கி்து .	
வ்பாைாக்கு்்க்கு	புதிய	 ்கல்விக்்்காள்்்கயும்	
எ்ை	 ஆய்வு	 ்சய்ய	 வவைணடும்	 என்று	
ஆய்வைாைர்களுக்கு	்கடடுப்பாடு்கள்	விதிப்ப்ை	
கூ்ட	்்காள்்்கயா்க	வைகுத்துக்்்காணடு	ையார	
நி்லயில்	 இருக்கி்து . 	 இந்ைசசூழலில்	
நா்மல்லாம்	நம்்ம	அனுதினமும்	ைாக்்கவைரும்	
்பயங்கரமான	 அந்ைக்	 ்்காடிய	 சிந்ை்ன	
கிருமி்களி்டமிருந்து	 நம்	 பிள்்ை்க்ை	
்பாது்காத்ைா்க	வவைணடும்.	அைற்்கான	மி்கசசி்ந்ை	
ைடுபபு	மருந்து்களில்	ஒன்்ா்க	வ்டானி	வஜாசப	
எழுதிய	ஆதி	இந்தியர்கள்	நூ்ல	் சால்லலாம்.

அப்படி	என்ன	இதுவை்ரக்கும்	் சால்லாை்ை	
வ்டானி	வஜாசப	் சால்லிவிட்டார	என்று	நீங்கள்	
வ்கட்கலாம்.	்பல	சிந்ை்னயாைர்கள்	் சான்ன்ை	
்ை ாகுத்துத் ை ான் 	 இவைர 	 இந்ை 	 நூலில்	
்சால்லியிருக்கி்ார	 என்்ாலும்,	 அ்வை	
அ்னத்தும்	ஒரு	வசரக்கி்்டப்பதும்,	அதுவும்	
நி்கழ்கால	 ்கணடுபிடிபபு்கவைாடு	இ்ணந்து	
கி்்டப்பதும்	அரிதினும்	அரிது.	இந்தியா	குறித்து	
அணணல்	 அம்வ்பத்்கர	 ்ைா்டஙகி	 டி.டி.
வ்காசாம்பி,	 வைவி	பிரசாத்	 சடவ்டா்பாத்தியா	
என்று		இன்்்ய	்ராமிலா	ைாப்பர,	இர்பான்	

ஹபீப	 வை்ர	 நீணடு	 ்்காணவ்ட	 ்சல்லும்	
ஆய்வைாைர்கள்	எல்வலாருவம	ைங்கள்	்காலத்தின்	
்பங்களிபபு்க்ை	நம்	்்க்களில்	நி்்வைா்கவவை		
வைழஙகியுள்ைார்கள்.	 இந்ைப	 ்படடியலில்	
உள்ைவைர்கள்	 ்காலத்தில்	கி்்டக்்காை	மர்பணு	
வைழி	வசாை்ன	உள்ளிட்ட	்பல	புதிய	அறிவியல்	
வைாய்பபு்கள்	 கி்்டக்கின்்	 ்காலமா்க	 இது	
இருக்கி்து.	அ்ை	முழு்மயா்க	்பயன்்படுத்தி	
இந்ை	நூ்ல	நமக்குத்	 ைந்திருக்கி்ார	 வ்டானி	
வஜாசப .	 இன்னும்	 ்சால்லபவ்பானால்	
ை்கப்பனின்	 வைாள்	 மீது	 அமரந்து்்காணடு	
உயரத்்ை	 ்பாரக்கும்	 ம்கனுக்கு	 ஒப்பானது	
வ்டானி	வஜாசபபின்	இந்ை	நூல்.

ஒவர	்மாழி,	ஒவர	மைம்,	ஒவர	்பண்பாடு,	
எ ன் று 	 ஒ ற் ் ் க் ்க ல ா ச ச ா ர த் ் ை	
முன்்வைத்துக்்்காணடு	ஒரு	 தீவிர	வைலதுசாரி	
அரசியல்	சித்ைாந்ைம்	வ்காவலாசசும்	இன்்்ய	
சூழலில்,	அைற்கு	வநர	 எதிரா்க	இந்தியா்வை	
இந்தியர்க்ை	்கலபபினங்களின்	கூடடுக்்கல்வை	
என்று	அறிவியல்	பூரவைமா்க	நிறுவுகி்து	இந்நூல்.	
12ஆயிரம்	 ஆணடு்கால	 வைரலாற்்்	 ஆய்வு	
்சய்ய	 குழு	 அ்மக்்கத்துடிக்கும்	 மத்திய	
அரசிற்கு	 ்சால்லப்படும்	 ்பதி்லபவ்பால,	
இந்நூல்	 இந்திய	 வைரலாற்்்	 65ஆயிரம்	
ஆணடு்களுக்கு	பின்வனாக்கி	இழுத்துச்சல்கி்து.	
இன்று	உல்கம்	முழுவைதும்	்பரவிக்கி்டக்கின்்	
வஹாவமா	வசபபியன்ஸ்	எனும்	நவீன	மானு்டம்,	
ஆபரிக்்காவிலிருந்து	ைனது	்பயணத்்ை	் ைா்டஙகி	
இந்தியத் 	 து்ண	 ்கண்டத்திற்கு	 வைந்து	
வசரந்ை்ையும்,	அந்ை	இனம்	உல்கம்	முழுவைதும்	
எந்்ைந்ை	்காலத்தில்,	எங்்கஙகு	குடிவயறியது	
என்று	்சால்லும்	வைழித்ை்டமும்	இந்ை	நூலில்	
்காடசிப்படுத்து்்கயில்	 இதுவை்ர	 நாம்	
நம்பிக்்்காணடிருந்ை	்பல்வவைறு		நம்பிக்்்க்களில்	
புதிய	் வைளிசசத்்ை	்காடடுகின்்ன.	இந்ை	நூ்ல	
வைாசிக்கும்	வ்பாது,	உங்கள்	அருகில்	ஒரு	உல்க	

ஆதி இந்தியர்கள்
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வை்ர்ப்டத்்ை	்வைத்துக்்்காள்வைது	நிலவியலா்க	
நீங்கள்	உள்வைாஙகுவைைற்கு	வைசதியா்க	இருக்கும்.	
புதிய	 ்கண்டம்	 என்று	 ்சால்லப்படும்	
ஆஸ்திவரலியாவிற்கு	 63000	 ஆணடு்களுக்கு	
முன்வ்ப	் சன்்	நவீன	மானு்டம்,	ஐவராப்பாவிற்கு	
45000	ஆணடு்களுக்கு	முன்பு	ைான்	் சன்்து	என்்	
ந்்க	 முரண	 உள்ளிட்ட	 ்பல	 இந்நூலின்	
முைல்்பகுதியில்	உள்ைது.	

அவை	 வ்பால	 முைல்	 உழவுத்்ைாழில்	
எந்ைப்பகுதியில்	வைான்றியது	என்றும்,	அந்ைக்குழு	
எப்படி	இந்தியத்	து்ண	 ்கண்டத்தில்	வைந்து	
ஏ ற் ்க ன வ வை 	 இ ங கு 	 கு டி ய ம ர ந் தி ரு ந் ை	
மூைா்ையர்கவைாடு	 ைங்க்ையும்	 ்கலந்து	
்பரவியது	என்்பதும்	இரண்டாவைது	்பகுதியா்க	
்சால்லப்படடிருக்கும்.	மூன்்ாவைது	்பகுதி	மி்க	
விரிவைா்க	 ஹரப்பா	 ந்கரவைாசி்கள்	 குறித்து	
வ்பசியிருக்கும்.	அவைர்கள்	ைான்	முைல்	ந்கரவைாசி்கள்	
என்றும்,	ஹரப்பா	ந்கரம்	அழிந்ை	பி்கு	அந்ை	
ந்கர	நா்கரி்கம்	எப்படி	்்காஞசம்	்்காஞசமா்க	
ந்கரந்து	இந்தியாவிற்குள்	்கலபபினமா்க	்கலந்து,	
இன்்்ய	் ைன்னிந்திய	்பண்பாடடில்	இருக்கி்து	
எ ன் ்ப ் ை யு ம் 	 ் ச ா ல் லு கி ் து .	
சிந்து்வைளிப்பணட்்ட	 திராவி்டப்பண்பாடு	
என்று	் சால்லும்	ஐராவைைம்	் ைா்டஙகி,	இன்்்ய	
்பாலகிருஷணன்	ஐஏஎஸ்	வை்ர	முன்்வைக்கும்	
்கருத்துக்்களுக்கு	 இ்வை	 வைலு	 வசரக்கி்து.	
நான்்காவைது	்பகுதிைான்	மி்கவும்	முக்கியமான	
ஆரியர்களின்	குடிவயற்்ம்	குறித்து	வ்பசுகி்து.	
அவைர்க்ை	இறுதிக்குடிவயறி்கள்	என்வ்	அவைர	
் ச ா ல் கி ் ா ர . 	 இ ந் ை ப ்ப கு தி 	 மி ்க வு ம்	
எசசரிக்்்கவயாடு	 ்்கயாண்ட	 ்பகுதியா்க	
வைாசிக்்்கயில்	 உணரமுடிந்ைது.	 ஸ்்்டபபி	
புல்்வைளிப்பகுதி்கைான	இன்்்ய	்கருங்க்டலுக்கு	
வமலான	மத்திய	ஆசியாவிலிருந்து	 ைங்க்ை	
ஆரியர்கள்	என்று	்சால்லிக்்்காள்ளும்	இந்வைா	
ஐவராபபிய	இனக்குழுக்்கள்	 ்கஜ்கஸ்ைானுக்கு	
வை்டக்்கா்க	ந்கரந்து,	இன்்்ய	ஆப்கானிஸ்ைான்	
இந்துகுஸ்	ம்லப்பகுதி	வைழியா்க	இந்தியாவிற்குள்	
நு்ழந்ை	 ்காலத்்ை	மி்கத்துள்ளியமா்க	 கிமு	
2000க்கு	் நருக்்கமா்க	அறிவியல்	து்ண	் ்காணடு	
நிறுவுகி்ார.	ஆரியர்களும்	எவ்வைாறு	ஏற்்கனவவை	
்கலபபினமா்க	 இருந்ை	 இந்தியர்கவைாடு	
இரண்டாயிரம்	ஆணடு்கள்	ைங்க்ை	்கலபபினமா்க	
்ைா்டரந்ைாரந்ைார்கள்	 என்றும்,	அைற்குபபின்	
சாதி	அ்மபபு	மு்்	எபவ்பாது	வைான்றியது	
என்றும்	துள்ளியமா்க	 ்சால்லி	இருக்கி்ார.	
்மாத்ைத்தில்	இந்திய	வைரலாற்்்	ஓரைவுக்வ்கனும்	
துள்ளியமா்க	 ்ைரிந்து்்காள்ை	விரும்புவவைார	

இந்நூ்ல	அவைசியம்	வைாசிக்்கவும்.	

இன்்்ய	இந்தியர்கள்	யார	என்று	வ்டானி	
வஜாசப	் மாழியில்	் சால்வைைானால்	“இந்தியர்கள்	
ஒரு	பீடசா்வை	வ்பான்று	இருக்கி்ார்கள்.	65000	
ஆணடு்களுக்கு	முன்பு	ஆபரிக்்காவிலிருந்து	வைந்ை	
நவீன	 மனிைர்கள்	 பீடசாவின்	அடித்ைட்டா்க	
இருக்கி்ார்கள்.	 கி.மு.7000	 ஆணடு்களில்	
ஜாக்வராஸ்	 வமய்ப்பர்கள்	 இனக்்கலபபில்	
ஈடு்பட்டவ்பாது,	அடி	்ராடடியின்	மீது	சாஸ்	
்பரப்பப்பட்டது.	 அந்ை	 சாஸ்	 ஹரப்பா	
வீழசசிக்குபபி்கு	 இந்தியத்து்ணக்்கண்டம்	
முழுவைதும்	 வைழிந்வைாடியது.	 கி.மு.2000க்குப	
பி்கு	வைந்ை	ஆரியர்கள்	அைன்	மீது	தூவைப்பட்ட	
சீ்ஸ	 வ்பால்	 இருந்ைார்கள்.	 ்ைன்னிந்திய	
ைடடில்	கு்்வைா்கவும்,	வை்ட	இந்தியத்ைடடில்	
கூடுைலா்கவும்	அந்ை	சீஸ்	தூவைப்பட்டது	என்று	
இந்திய	அதி்கார	அடுக்கு்க்ை	பீடசாவவைாடு	
எளி்மயா்க	்காடசிப்படுத்தியிருப்பார.	அடுக்்கா்க	
இருக்கும்	இந்தியா	 ைனது	 வைக்்க	 நி்ல்ய	
உ்்டக்்க	வவைணடு்மன்்ால்	அ்வை்கள்	மீணடும்	
்கலக்கும்	்பணி்ய	் ைா்டங்கவவைணடும்	என்றும்	
்சால்லி	முடித்திருப்பார.	 ”இந்ை	 மணணின்	
வைந்வைரி்கள்	யார?	இந்ை	மணணின்	பூரவைகுடி்கள்	
ய ா ர ? ” 	 என்கி்	 இரத்ைப்பரிவச ா ை்ன	
ந்டந்து்்காணடிருக்கும்	இன்்்ய	சூழலில்,	
இந்ை	நூ்ல	முழு்மயா்க	வைாசித்து	முடிக்கும்	
ஒருவைர	 ”நாம்	அ்னவைருவம	இந்ை	மணணில்	
வைந்வைறி்கள்	ைான்.	என்ன	் ்காஞச	முன்னபின்ன	
வைந்வைாம்”	 என்றும்,	 ”நாம்	 எல்வலாருவம	
்கலபபினத்ைால்	பி்ந்ைவைர்கள்	 ைான்,	ஆ்கவவை	
்கலப்ப்டமில்லாை 	 சுத்ைமான	 ச ாதியில்	
பி்ந்ைவைர்கள்	 யாருவம	கி்்டயாது”	 என்றும்	
டி.என்.ஏ.	ஆய்வு	முடிவு்கவைாடு	நூ்ல	விடடு	
்வைளிவயறுவைார்கள்.	

இந்ை	 நூலுக்்கா்க	 உலகின்	 ை்லசி்ந்ை	
்ைால்லியல்,	 ்மாழியியல்,	 வைரலாற்றியல்,	
மரபியல்	 உள்ளிட்ட	 ்பல்வவைறு	து்்சாரந்ை	
ை்ல	சி்ந்ை	ஆய்வைாைர்க்ையும்,	அவைர்கைது	
ஆய்வு்க்ையும்	 வைடித்வைடி	 வைாசித்தும்,	
்ைாகுத்தும்	் ்காடுத்திருக்கி்ார	வ்டானி	வஜாசப.	
நம்மால்	அத்ை்ன	ஆய்வு	நூல்்க்ையும்	வைடி	
வைாசிக்்க	இயலாது.	ஆ்கவவை	இந்ை	நூ்லவயனும்	
நாம்	வைாசித்துவி்ட	வவைணடும்.	இந்ை	நூலின்	
ஆசிரியர	வ்டானி	வஜாசஃப	“பிசினஸ்	வவைல்ட”	
இைழின்	 முன்னாள்	 ஆசிரியர.	 இந்ை	 நூல்	
2018ஆம்	ஆணவ்ட	ஆஙகிலத்தில்	்வைளிவைந்ைது.	
அபவ்பாவை	வ்பசு்்பாருைா்க	இருந்ை	இந்ை	நூல்,	
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ை ற் வ்ப ாது 	 ைமிழில்	 P S V 	 கும ா ர ச ாமி	
்மாழி்்பயரபபில்	 சி்ப்பா்க	 வைந்துள்ைது.	
்கடினமான	்பைங்க்ை	கூ்ட	்படிப்பைற்கு	எளிைா்க	
்மாழி	 ்்பயரத்துக்	 ்்காடுத்திருக்கி்ார	
குமாரசாமி.	 மஞசுள்	 ்பபளிஷிங	 ஹவுஸ்	
்வைளியிடடுள்ை	இந்ை	நூலின்	வி்ல	ரூ.350/-	
மடடுவம.	 இ்ணயத்திலும்	 கி்்டக்கி்து.	
10வைய்ை	 ைாணடிய	 எந்ைத்து்்	 சாரந்ை	
ஆரவைமான	 பிள்்ை்கள்	 உங்கள்	 வீடடில்	
இருந்ைாலும்	நீங்கள்	இந்ை	நூ்ல	ைமிழிவலா,	

ஆஙகிலத்திவலா	வைாஙகிக்	் ்காடுக்்க	வவைணடும்.	
இந்ை	ஆணடின்	ஆ்கசசி்ந்ை	்பரிசா்க	இந்ை	நூல்	
அவைர்களுக்கு	 இருக்கும்.	 நான்	 ஏற்்கனவவை	
்சான்ன்ைபவ்பால	இந்ை	நூவலாடு	ஒரு	உல்க	
வை்ர்ப்டத்்ையும்,	இந்திய	வை்ர்ப்டத்்ையும்	
இ்ணத்து	வைாஙகிக்்்காடுத்ைால்	கூடுைல்	சி்பபு.	
இந்ை	நூ்ல	முழு்மயா்க	உள்வைாஙகி	வைாசித்து	
முடிக்கும்	ஒருவைரால்	வவைற்று்ம	்பாராட்டவவை	
முடியாது.	ஒற்று்மயா்க	மக்்கள்	வைாழத்ைாவன	
நாம்	வ்பாராடிக்்்காணடிருக்கிவ்ாம்.		l

வைாழர	எல்.பி.சாமி	அவைர்கள்	ஒன்று்பட்ட	
ைஞ்ச	மாவைட்டத்தில்,	ைமிழநாடு	முற்வ்பாக்கு	
எழுத்ைாைர	 சங்கம்	 மற்றும்	ஆரம்்பப்பள்ளி	
ஆசிரியர	 கூட்டணி	 ஆகிய	 அ்மபபு்களின்	
்பணி்களில்	ைன்்ன	முழு்மயா்க	இ்ணத்துக்	
்்காணடு	ைனது	் ்பாதுவைாழ்வை	் ைா்டஙகினார.	
நா்்க	மாவைட்டம்	உருவைான	பின்பு	அவைரது	
்பணி்கள்	ைமுஎ்கச	நா்்க	மாவைட்டத்	ை்லவைர,	
ைமுஎ்கச	மாநிலக்குழு	உறுபபினர	என்று	்க்டந்ை	
்கால்	நூற்்ாணடிற்கும்	 வமல்	 ்ைா்டரந்ைது.	
சமீ்பத்தில்	நா்்க	மயிலாடுது்்	என்று	இரு	
மாவைட்டங்கைா்க	 ைமுஎ்கச	 பிரிக்்கப்பட்ட	
வ்பாதும்,	அவைர	 நா்்க	மாவைட்டத்	 ை்லவைர	
்்பாறுப்்ப	 ைனது	முது்மயான	வையதிலும்	
துணிந்து	ஏற்றுக்்்காண்டார.	 2011	முைல்	 2016	
வை்ர	வைாழர	நா்்க	மாலி	அவைர்கள்	கீழவவைளூர		
சட்டமன்்	 	 உறுபபினரா்க	 இருந்ை	 வ்பாது	
அவைரது	உைவியாைரா்க	இருந்து	்பணியாற்றினார.	
கீழவவைளூர	 ்பகுதி	மாரக்சிஸ்ட	 ்கம்யூனிஸ்ட	
்கடசியின்	கி்ை	்சயலாைரா்க	இ்்டயில்	சில	

்நருக்்கடி	மிகுந்ை	்கால்கட்டத்தில்	்பணியாற்றி	
உள்ைார.	 நா்்க	 மாவைட்டத்தின்	 ைமுஎ்கச	
நிரவைாகியா்க	மடடுவம	அவை்ர	்பலர	அறிந்து	
்வைத்திருக்கி்ார்கள்.	ஆனால்	அ்ையும்	ைாணடி	
அவைர	14	்மாழி்களின்	அறி்வை	்்காணடுள்ை	
ஒரு	்பன்்மாழி	ஆளு்ம.	ைமிழ,	ம்லயாைம்,	
்ைலுஙகு,	்கன்ன்டம்,	சமஸ்கிருைம்,	ஆஙகிலம்	
என்று	 ்பல	 ்மாழி்க்ை	 ்கற்்வைர.	 ைனது	
்பன்்மாழி	ஆளு்ம்ய	கூ்ட	அவைர	அ்மபபின்	
வ ை்வைக் ்க ா ்க வவை 	 ்க ற்று க்் ்க ாண்ட ா ர .	
ைமிழநாட்்ட	ைவிர	வவைறு	எந்ை	மாநிலத்திலும்	
்பணியாற்்ாை	 வ்பாதும்,	 மற்்	 ்மாழி்களின்	
மீைான	ஆரவைத்ைால்	அ்வை்க்ை	்பயின்்ார.	
்பயின்்வை ாடு 	 நிற்்க ாமல் 	 ம்லய ாை	
்மாழிப்்பயரப்்ப	ைமிழுக்கும்,	ைமிழ	் மாழி	
்்பயரப்்ப	 ம்லயாைத்திற்கும்	 ்்காணடு	
்சன்்	 நம்	 சம்காலத்தின்	சி்ந்ை	ஆளு்ம.	
மு . மு ரு வ ்க ஷ , 	 ஆ ை வை ன் 	 தீ ட ச ண ய ா	
உ ள் ளி ட வ ்ட ா ரி ன் 	 ்ப ் ்ட ப பு ்க ் ை	
ம்லயாைத்திலும்,	 ம்லயாைதிலுருந்து	
குழந்்ை	 இலக்கியம்	 உள்ளிட்ட	 நூல்்க்ை	
ைமிழிலுக்கும்	்மாழி	்்பயரத்துள்ைார.	இவைர	
்மாழி	 ்்பயரபபு	 ்பணி்க்ை	 ்பாராடடி	
வ்கரைாவில்	 அவைருக்கு	 ்பார ாடடுவிழா	
ந ் ்ட ் ்ப ற் று ள் ை து . 	 ்க ்ட ந் ை 	 ஆ ண டு	
"குடியுரி்மயும்,	குடியுரி்மசசட்டமும்"	எனும்	
நூ்ல	ம்லயாைத்திலிருந்து	ைமிழுக்கு	் மாழி	
்்பயரத்து	இருந்ைார.	அ்ை	்பாரதி	புத்ை்காலயம்	
்வைளியிடடிருந்ைது.	 நா்்க	 மடடுமல்லாமல்	
ம ா நி ல ம் 	 மு ழு வை து ம் 	 உ ள் ை 	 ்ப ல	
எழுத்ைாைர்களுக்கு,	் மாழி்்பயரப்பாைர்களுக்கு	
உந்து	 சக்தியா்க	 இருந்துள்ைார.	 வைாழரின்	
இழபபு	 ஈடு	்சய்யமுடியாை	இழபபு.	வை்ர	
இழந்துவைாடும்	அவைரது	குடும்்பத்திற்கு	புதிய	
புத்ை்கம்வ்பசுது	ைனது	்நஞசாரந்ை	அஞசலி்ய	
்ைரிவித்துக்்்காள்கிவ்ாம்.		 	 	 l

அஞசலி



39புதிய புத்தகம் பேசுது | பே 2021

மன்ரன வ்த�்தொஸ்

நேர்காணல்

்க்டந்ை	மாரச	 23-ம்	 வைதி	 ்கா்ல	உல்கப	
புத்ை்க	 தினத்ைன்று	 திருவைாரூர	 மாவைட்டம்	
மன்னாரகுடி	 ந்கராடசி	 ்பகுதியில்	 உள்ை	
அ்னத்து	வீடு்களிலும்	திருக்கு்ள்	வைரி்க்ை	
உ ர க் ்க 	 வை ாசித் ைன ர . 	 ஒவ ர 	 வ ந ர த்தில்	
்பல்லாயிரக்்கணக்்கான	மக்்கள்	கு்ள்	வைாசிப்ப்ை	
ச ா த்தியமாக்கியிருக்கி்து	 மன்னாரகுடி	
அறி்வைாளி	வைாசிபபு	இயக்்கம்.	இயல்்பா்கவவை	
வைாசிபபு	்கலாசசாரம்	் ்காண்ட	ஊர	மன்னாரகுடி.	
எனினும்	 அந்ைப	 வ்பாக்கில்	 ைற்வ்பாது	
பின்ன்்டவு	 ஏற்்படடுள்ைது.	இந்நி்லயில்	
வைாசிபபு	்கலாசசாரத்்ை	மீட்்டடுக்்க,	குறிப்பா்க	
மாணவைர்களி்டத்தில்	 வைாசிபபு	 ்பழக்்கத்்ை	
வைைரப்பைற்்கா்க	்ைா்டங்கப்பட்ட	மன்னாரகுடி	
வைாசிபபு	 இயக்்கம்,	 ்க்டந்ை	 உல்கப	 புத்ை்க	
தினத்்ை	 ஒரு	 வைாய்ப்பா்கப	 ்பயன்்படுத்திக்	
்்காண்டது.	அன்்்ய	தினம்	ந்கரின்	அ்னத்து	
வீடு்களிலும்	அ்்டயாைபூரவைமா்க	ஒவர	வநரத்தில்	
திருக்கு்ள்	வைாசிப்்ப	ந்டத்தியுள்ைது.	ந்கரின்	
33	 வைாரடு்களிலும்	உள்ை	 25	ஆயிரத்துக்கும்	
வமற்்பட்ட	 வீடு்களில்	 70	 ஆயிரத்துக்கும்	
வமற்்படவ்டார	 அன்்்ய	 தினம்	 ்கா்ல	
வநரத்தில்	திருக்கு்ள்	வைாசித்ைனர.

்பல்வவைறு	 அ்மபபு்களின்	 நிரவைாகி்கள்,	
்கல்வியாைர்கள்,	மாணவைர்கள்,	் ைாழிலாைர்கள்,	
்்பண்கள்	என	ஒரு	் ்பரும்்ப்்ட	ைன்னாரவைமா்க	
உ்ழத்ைைன்	 ்பயனா்க	 அன்்்ய	 தினம்	
திருக்கு்ள்	வைாசிபபு	ஒரு	மக்்கள்	இயக்்கமா்க	
ந்டந்வைறியுள்ைது.	இது	எவ்வைாறு	சாத்தியமானது	
என்்பது	்பற்றி	மன்னாரகுடி	வைாசிபபு	இயக்்கத்தின்	
ஒருஙகி்ணப்பாைர	 இரா .இவயசுைாஸ்	
அவைர்களு்டன்	 ந்டத்திய	 ஒரு	 வநர்காணலில்	
இருந்து…

வோசிப்பு ்கைோச்சோரததில் மன்னோரகுடிக்கோன 
தனிததுவமோன வரைோறு பற்றி பசோல்லுங்கள்…

இந்ை	்கலாசசாரம்	்கைபபிரர	்காலத்திலிருந்வை	
கூ்ட	் ைா்டஙகியிருக்்கலாம்.	கி.பி.4ம்நூற்்ாணடில்	
அசசுைவிக்்கந்ைர	 என்்	 ்கைபபிர	 மன்னன்	
ஆடசியில்	பிர்பல	்்பௌத்ை	நூல்்க்ை	எழுதிய	
புத்ைைத்ை ர 	 மன்னாரகுடி	 அருவ்கயுள்ை	
பூைமங்கலத்்ைச	 வசரந்ைவைர.	 அவைவ்பால்	

மன்னாரகுடி	 அருவ்கயுள்ை	 வமலநா்்கயில்	
்பத்துநாட்கள்	ை்லம்்வைாய்	இருந்ைவ்பாதுைான்	
ம ்க ா ்க வி 	 ்ப ா ர தி க் கு 	 " ்ப ா ரு க் கு ள் வ ை	
நல்லநாடு"என்்்பா்டல்	்கருக்்்காண்டது.	1838-ம்	
ஆ ண டி வ ல வ ய 	 பி ன் வ ல 	 ்க ல் லூ ரி	
்ைா்டங்கப்பட்டது	 என்்பது	 இந்ை	 ந்கருக்கு	
உள்ை	 நீண்ட	 ்கல்வி	 ்பா ரம்்பரியத்்ை	
்ப்்சாற்றுவைைா்க	உள்ைது.

1866-ம்	 ஆணடு	 மன்னாரகுடி	 ந்கராடசி	
்ைா்டங்கப்பட்டது.	அபவ்பாவை	ரூ2500	் சலவில்	
3ஆரம்்பப	்பா்டசா்ல்களும்,13	 உைவி்்பறும்	
்பள்ளி்களும்	அன்்்ய	ந்கராடசி	நிரவைா்கத்ைால்	
ஆரம்பிக்்கப்பட்டது.	ம்காத்மா	்காந்தியடி்கள்	15.9	
1927	மன்னாரகுடிக்கு	வைரு்்க	ைந்ைார.	அபவ்பாது,	
வைசிய	வமனி்லப்பள்ளிக்கு		்சன்்	அவைர,	
விருந்தினர	்பதிவவைடடில்	 "கீ்ை்ய	மாணவை	
ம ா ண வி ய ர 	 ்க ற் ்க 	 வ வை ண டு ம் " , எ ன	
குறிப்்பழுதியுள்ைார.	இன்று	புழக்்கத்திலிருக்கும்	
்பாரதி	்ப்டத்துக்கு	உருவைம்	்்காடுத்ைவைர	ஆரயா	
என்கின்்	 ்பாஷயம்	 அய்யங்கார.	 அவைர	
மன்னாரகுடி்ய	 அடுத்துள்ை	 வசரன்குைம்	
கிராமத்்ைச	வசரந்ைவைர.

்ஜரமனியின்	மாக்ஸ்முல்லர	என்்	சமஸ்கிருை	
அறிஞரால்	இந்தியாவின்	மி்கசசி்ந்ை	சமஸ்கிருை	
அறிஞர	என்று	வ்பாற்்ப்பட்ட	ஸ்ரீராஜூ	சாஸ்திரி	
அவைர்களும்	மன்னாரகுடி		கீழமுைல்்ைரு	சங்கர	
ம்டத்தில்	வவைைம்	ந்டத்தியவைர.	ைனது	இரு்பைாவைது	
வையதிவலவய	சாஸ்திரி	்பட்டம்	்்பற்்	இவைர,	
முக்திய்்டந்ை	 ்காஞசி்காமவ்காடி	 பீ்டாதி்பதி	
்பரமாசசாரயாவின்	குருவிற்கு	குரு.

அகில	இந்திய	அைவில்	1938-ம்	ஆணடில்ைான்	
முைன்முைலில்	 	முதிவயார	 ்கல்வி	இயக்்கம்	
்ைா்டங்கப்பட்டது.	ஆனால்	அைற்கு	முன்வ்ப	
ைஞ்ச	 மாவைட்டத்தின்	 ்மயமா்க	 இருந்ை	
மன்னாரகுடியில்	 	 இத்திட்டம்	 அமலுக்கு	
வைந்துவிட்டது.

மன்னாரகுடி	 சஞசீவிவ்காயில்	 ்ைருவில்	
குடியிருந்ை		்்பாதுப்பணித்து்்	்்பாறியாைர	
எஸ்.வி.்கன்கச்்ப	பிள்்ை	அவைர்கள்	ஓராணடு	
விடுபபு	 எடுத்துக்்்காணடு	்சன்்ன்சன்று	



40 புதிய புத்தகம் பேசுது | பே 2021

அன்னி்்பசன்ட	அம்்மயாரின்	இயக்்கத்தில்	
வசரந்து	 "புதுயு்கம்"என்்	 மாை	 இை்ழ	
்வைளியிட்டார.	இந்தியாவின்	முைல்	முதிவயார	
்கல்வித்திட்டம்	 	 28.4.1925	 அன்று	்்பசணட	
அம்்மயார	 ை்ல்மயில்		மன்னாரகுடியில்	
ஆரம்பிக்்கப்பட்டது.	இைற்்கான	் ைா்டக்்க	விழா	
்சன்்னயில்	ந்்ட்்பற்்து.	இந்ைத்	திட்டத்்ை	
்சயல்்படுத்தும்	் ்பாறுப்்ப	்கன்கச்்ப	ஏற்்ார.

"முதிவயார	 ்கல்வி	நூல்"	 ்கன்கச்்பயால்	
ையாரிக்்கப்படடு	 	 இரணடு	 ஆணடு	 ்பல	
் ம ய ங ்க ளி ல் 	 ்க ை ப ்ப ரி வ ச ா ை ் ன	
்சய்யப்படடு..."வைாலி்பர	நூல்"என்்	 ்்பயர	
மாற்்த்து்டன்	வைந்ைது.	விவைசாய	வவை்லக்்காலம்	
முடிந்து	ஆறுமாை	்காலத்திற்கு

"்்கௌமார	 குருகுலம்"என்்	 ்்பயரில்	
வைகுபபு்கள்	 ந்டந்ைன.	 ்பா்டத்திட்டத்தில்	
மைம்,ஒழுக்்கம்,	 கிராமப	 ்்பாருைாைாரம்,	
சு்காைாரம்,	ைமிழ்மாழி,	வைரலாறு,	புவியியல்,	
அரசியல்	 நி்கழவு்கள்,	இயற்பியல்.....ஆகிய	
்பா்டங்கள்	 இ்டம்்்பற்்ன.	 ஒவ்்வைாரு	
குழுவிலும்	18	முைல்	25	வையதுக்கு	இ்்டப்பட்ட	
எடடு	 வைாலி்பர்கள்	 இருந்ைனர.	 	 அவைர்கள்	
ஒவ்்வைாருவைருக்கும்	நிலங்கள்	 ைரப்பட்டன.	
சாகு்படி	முடிந்ைவு்டன்	கி்்டத்ை	வைருவைாய்,	
்பகிரந்து	்்காள்ைப்பட்டது.		விவைசாய	வவை்ல	
இல்லாை	ஓய்வு	்காலத்தில்	இந்ை	்கல்வித்	திட்டம்	
்சயல்்படுத்ைப்பட்டது.

அ வ ை வ ்ப ா ல் 	 இ ந் தி ய ா வி வ ல வ ய	
முைன்மு்்யா்க	 இரட்்ட	 மாடு	 பூடடிய	
வைணடியில்	 18 . 1 0 . 1 9 3 1	 விஜயைசமியன்று	
நூல்கத்ை ந்்ை 	 எஸ் .ஆர . ரங ்க ந ா ைனின்	
ஆவலாச்னவயாடு	 வைடிவை்மக்்கப்பட்ட	
ந்டமாடும்	 நூல்கம்	 இந்ை	 ஊரில்ைான்	
்ைா்டங்கப்பட்டது.	மன்னாரகுடி்யச	சுற்றி	12	
்மல்	 சுற்்ைவில்	 95	 சிற்றூர்களுக்கு	இந்ை	
வைணடி	்சன்று	வைந்ைது.	ஒவ்்வைாரு	ஊருக்கும்	
ஒரு	 ்்பாறுப்பாைர	 நியமிக்்க்பப்பட்டார.			

புத்ை்கங்க்ை	்க்டனா்கப	் ்பற்று	வைணடி	அடுத்ை	
சுற்று	வைரும்வ்பாது	திரும்்பக்	்்காடுத்து	புதிய	
புத்ை்கங்க்ைப	 ்்பற்றுக்	 ்்காள்ளும்	மு்்	
இருந்ைது.	 1931ம்	 ஆணடு	 280	 நூல்்களு்டன்	
்ைா்டங்கப்பட்ட	 இந்ை	 நூல்கம்,	 1937-ல்	
2211புத்ை்கங்களு்டன்	விரிவை்்டந்ைது.	ஒரு	வைரு்ட	
்காலத்தில்	இந்ை	்பகுதி்ய	275	மு்்		இந்ை	
ந்டமாடும்	 நூல்க	 வைணடி	 சுற்றி	 வைந்ைது.	
மக்்களி்டம்	வைாசிக்கும்	்பழக்்கத்்ை	தூணடும்	
வை்்கயில்			இந்ை	வைணடியில்	இ்சத்ைடடு்கள்	
இ்சத்ைன.	நி்்ய	்ப்டங்கள்	இ்டம்்்பற்்ன.	
இந்ை	 மாடடு	 வைணடி	 ைற்வ்பாது	 ைஞசாவூர	
ைமிழப 	 ்பல்்க்லக்்கழ்க 	 வைை ா ்க த்தில்	
்பாது்காக்்கப்படடு,	்்பாதுமக்்கள்	 ்காடசிக்்கா்க	
்வைக்்கப்படடுள்ைது.

அைன்	 பி்கு	 1936-ல்	 ைஞ்ச	 மாவைட்ட	
வ்பாரடு	 வமாட்டார	 வைணடியில்	 ந்டமாடும்	
நூல்கத்து்டன்	மருத்துவைர்க்ையும்	ஆங்காஙவ்க	
சிகிச்ச	ைர	அனுபபியைால்	மக்்கள்	அப்பக்்கம்	
திரும்பினர.	அவை	வ்பால்		மன்னாரகுடி	ந்கரின்	
வைாசிபபு	 ்கலாசசா ரத்துக்கு	 இன்்னாரு	
அ்்டயாைமா்க	 	 வ்க.ஆர.எம்.எஸ்வ்டடடின்	
நூல்கம்	தி்கழந்ைது.	அஙகு	5052		ைமிழ	நூல்்கள்,	
729	சமஸ்கிருை	நூல்்கள்,	274ஆஙகில	நூல்்கள்	என	
்ைான்்மயான	 நூல்்கள்	 ்பல	 இருந்ைன.	
இப்படியா்க	மன்னாரகுடியின்	வைாசிபபு	வைரலாறு	
்பற்றி	்சால்லிக்்்காணவ்ட	வ்பா்கலாம்.

மன்னோரகுடி வோசிப்பு இயக்கததின் ந�ோக்கம் 
என்ன?

வீடடுக்்்காரு	நூல்கம்,	 வீதி்கள்	 வைாறும்	
வைாச்கர	வைட்டம்	அ்மப்பதுைான்	நீண்ட	்கால	
வநாக்்கம்.	அைற்்கான	்ைா்டக்்கமா்க	நூல்்க்ை	
வைாசித்வைார	 ைாங்கள்	வைாசித்ை	நூல்்க்ை	 ச்க	
வைாச்கர்களுக்கு	 அறிமு்கப்படுத்துவைது...என	
ஆரம்பித்து	 ைற்வ்பாது	 புத்ை்கத்திருவிழா	
ந்டத்துவைது	வை்ர	வைந்திருக்கிவ்ாம்.	என்னைான்	
இ்ணய்வைளியில்	நூல்்கள்	அறிமு்கம்	வைந்ைாலும்	
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வநருக்கு	 வந ர 	 புத்ை்கத்்ைக்	 ்க ாடடி . .
வை்வைப்படுவவைாரு்டன்	நூல்்க்ைப	்பகிரந்து	
்்காள்ளும்	அனு்பவைத்துக்கு	இ்ணயா்காது.	
அத்ை்்கய	உணரவு்க்ை	அனு்பவித்ை்படி,	இந்ை	
்்காவரானா	 சூழலில்	 ஆங்காஙவ்க	 சிறு	
நூ ல ்க ங ்க ள் , 	 வை ா ச ்க ர 	 வை ட ்ட த் ் ை	
ஆரம்பித்திருக்கிவ்ாம்.	ஏராைமாவனார	நூல்்க்ை	
எடுத்துச	 ்சன்று	 ்படிக்கி்ார்கள்.	 வைாசித்து	
முடித்து	்வைறுமவன	அடுக்கி	்வைத்திருந்ை	்பல	
நூல்்க்ை	 ைற்வ்பாது	 நூற்றுக்்கணக்்கான	
வைா ச்க ர ்கவைாடு	 ்பகிரந்து	 உள்வைாம் .	
மன்னாரகுடியில்	உள்ை		எல்.ஐ.சி.	கி்ையில்	
90	நூல்்களு்டன்	ஒரு	வைாச்கர	வைட்டம்,		இஙகுள்ை	
ைனியார	ஐ.ஏ.எஸ்.அ்கா்டமியில்	140	நூல்்களு்டன்	
ஒரு	வைாச்கர	 வைட்டம்	 ்ைா்டஙகியுள்வைாம்.	
அவைவ்பால்,	மன்னாரகுடி	அரசு	்கல்லூரிக்கு	40	
நூல்்கள்,	மாரக்சிஸ்ட	்கடசி	ந்கர	அலுவைல்கத்தில்	
உள்ை	நூல்கத்துக்கு	350	நூல்்கள்,	்ைப்பக்குைம்	
துளிர	 வைாச்கர	 வைட்டத்துக்கு	 150	 நூல்்கள்	
வைழங்கப்படடு	 சிறு	 நூல்கங்களும்,	 அஙகு	
வைாச்கர	 வைட்டமும்	 ்ைா்டங்கப்படடுள்ைன.	
புத்ை்க	 உணடியல்	 ைந்து	 குழந்்ை்க்ை	
வசமிக்்கச்சய்து,	புத்ை்க	தினத்திவலா,	புத்ை்கத்	
திருவிழாவிவலா		குழந்்ை்க்ை	புத்ை்கம்	வைாங்க	
்சய்யும்	திட்டமும்	உைள்ைது.

மன்னோரகுடி புதத்கத திருவிழோ அனுபவங்கள் 
எப்படி இருந்தன?

்க்டந்ை	 2019ம்	 ஆணடு	 புத்ை்க	 திருவிழா	
ந்டத்திவனாம்.	முைல்	புத்ை்க	திருவிழா	என்்பைால்	
்பதிப்ப்கங்க்ை	 வைரவை்ழப்பது	 சவைாலா்க	
இருந்ைது.	மக்்களி்டம்	அஙகீ்காரமும்	மதிபபும்	
அதி்கரித்ைது.	்பத்து	நாட்களும்	திருபதி்கரமான	
்க்ல	இலக்கிய	இரவைா்க	்சன்்து.	ஆணடுக்கு	
ஆணடு	 ்ைா்டரந்து	 ந்டத்தி்ட	 நம்பிக்்்க	
ஏற்்பட்டது.	 ைற்வ்பாது	 வைாசிபபு	 இயக்்கம்	
விரிவை்்டந்து	வைருவைைால்	வைரும்	ஆணடு்களில்	
புத்ை்க	திருவிழா	வமலும்	சி்ப்பா்க	ந்்ட்்பறும்	
என்்பது	நிசசயமா்க	்ைரிகி்து.

பள்ளி்கள் மூைப்படடிருககும் சூழலில் பள்ளி 
மோணவர்கறை ந�ோக்கமோ்கக ப்கோண்ை 
திடைங்கள் வோசிப்பு இயக்கததில் ஏநதனும் 
உள்ைதோ?

்பள்ளி்கள்	 மூ்டப்படடிருக்கும்	 சூழலில்	
ைற்வ்பாது	எல்லா	சிறுவைர்களின்		்்க்களிலும்	
் சல்வ்ப ான்	 புகுந்து 	 விட்டது . 	 இந்ை	
்சல்வ்பான்்க்ையும்,	 சிறுவைர்க்ையும்	

பிரிக்்கவவை	 முடியவில்்ல.	 மாணவைர்களின்	
ஆன்்லன்	வைகுபபு்களுக்கு	்பயன்்படும்	வநாக்கில்	
அவைர்களின்	 ்்க்களில்	 ்சல்வ்பான்்கள்	
திணிக்்கப்பட்டன.	ஆனால்	இபவ்பாது	மி்க	
வமாசமான	 ஆன்்லன்	 வி்ையாடடு்களில்	
அந்ை	சிறுவைர்கள்	மூழகிக்	கி்டக்கி்ார்கள்.	ஆ்பாச	
வீடிவயாக்்கள்	கூ்ட	ைாராைமா்க	அவைர்களுக்கு	
கி்்டக்கும்	 சூழல்	 உள்ைது.	 இது	 இைம்	
ை்லமு்்்ய	மி்க	 வமாசமா்க	 ்பாதிக்கும்.	
இந்ை	 ்பாதிபபு்களில்	இருந்து	குழந்்ை்க்ை	
மீட்்டடுக்்க	 புைத்்க	 வைாசிபபுைான்	 சி்ந்ை	
்கருவியா்க	இருக்்க	முடியும்.

இைற்்கா்க	அறிவியல்	இயக்்கத்தின்	துளிர	
இல்ல	வைடிவில்	்பத்து	்பத்து	குழந்்ை்க்ைக்	
்்காண்ட	குழுக்்க்ை	ஏற்்படுத்தி	்க்ை்கைா்க,		
வி்ையாடடு்கைா்க,	்பா்டல்்கைா்க	அவைர்களி்டம்	
வைாசிப்்ப	் ்காணடு	வசரக்கும்	திட்டம்	உள்ைது.	
எனினும்	் ்காவரானா	சூழல்	ை்்டயா்க	உள்ைது.	
இ்ையும்	உள்ை்டக்கிவய	மாற்்்	வயாசிக்்க	
வவைணடும்.

இழப்பைற்கு	 எதுவுமில்்ல.	 எ்ையும்	
முயற்சித்துப	்பாரக்்கலாம்.

வோசிப்பு இயக்கததின் சோரபில் உை்க புதத்க 
தினததன்று �றைபபற்ை குைள் வோசிப்பு 
நி்கழறவ மக்களிைம் ப்கோண்டு நசரககும் 
பணியில்  யோர யோபரல்ைோம்  பஙந்கற்ைோர்கள்?

ைமிழநாடு	அறிவியல்	இயக்்கம்,	ைமிழநாடு	
்க்லஇலக்கிய்்பருமன்்ம்,	 ைமிழநாடு	
முற்வ்பாக்கு	எழுத்ைாைர	 ்க்லஞர்கள்	 சங்கம்	
ஆகிவயாரின்	 கூடடியக்்கம்	 இது.	 எனினும்,	
எல்.ஐ.சி.	அதி்காரி்கள்,	ஊழியர்கள்,	மு்கவைர்கள்,	
வ்பாக்குவைரத்துத்	து்்	ஊழியர்கள்.	ஆடவ்டா	
்ைாழிற்சங்கங்கள்,	சா்லவயார	வியா்பாரி்கள்,	
்ையற்்க்லஞர்கள்,	 ைசசர்கள்,	அரசு	மற்றும்	
ைனியார	்பள்ளி	ஆசிரியர்கள்,	ைனியார	்பள்ளி	
நிரவைாகி்கள்,	 அரசு	 ஊழியர்கள்,	 வராட்டரி	
சங்கம்,	வஜசீஸ்	சங்க	நிரவைாகி்கள்,	மனவைைக்்க்ல	
மன்்த்தினர,	இஸ்லாமிய	்கல்வி	அ்மபபினர,	
அரசியல்	 ்கடசி்களின்	நிரவைாகி்கள்,	 ்்பரியார	
இ ய க் ்க 	 வ ை ா ழ ர ்க ள் 	 எ ன 	 ்ப ல் வ வை று	
தி ் ச ்க ளி லி ரு ந் து ம் 	 ஏ ர ா ை ம ா வ ன ா ர	
்பங்்கடுத்ைனர.	 ஒவ்்வைாரு	அ்மபபினரும்	
ைங்களுக்்்கன	 சில	 வைாரடு்க்ை	 பிரித்துக்	
்்காணடு,	அஙகு	வீடு	வீ்டா்க	வநரில்	்சன்று	
மக்்களி்டம்	பிரசசாரம்	்சய்ைனர.	இைனால்ைான்	
உல்கப	புத்ை்க	தின	நி்கழவு	மன்னாரகுடியில்	
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ஒரு	மா்்பரும்	மக்்கள்	இயக்்கமா்க	 ்வைற்றி	
்்பற்றுள்ைது.

உை்கப் புதத்க தினததில் எததறன நபர 
எததறன இைங்களில் பஙந்கற்ைோர்கள்?

்்காவரானா	 வநாய்த்	 ்ைாற்று	அதி்கமா்க	
இருப்பைால்	இரணடு	இ்டங்களுக்கு	மடடும்	
வைாசிபபு	இயக்்க	 ்்பாறுப்பாைர்கள்	 வநரில்	
்சன்று	 கு்ள்	 வைாசிபபு	 நி்கழவு்க்ை	
ந்டத்தினார்கள்.	ஆனால்	ந்க்ரஙகும்	அ்னத்து	
வைாரடு்களிலும்	 சுமார	 25	ஆயிரம்	வீடு்களில்	
அவைரவைர	 வீடு்களில்	 இருந்ை்படிவய	 ஒவர	
வநரத்தில்	கு்ல்்க்ை	வைாசித்ைனர.	 	 மக்்கள்	
கு்ள்	வைாசித்ை	ஆயிரக்்கணக்்கான	்ப்டங்க்ையும்,	
வீடிவயா	 ்பதிவு்க்ையும்	 இபவ்பாது	 வை்ர	
எங்களுக்கு	அனுபபிக்	் ்காணவ்ட	இருக்கி்ார்கள்.

உங்களுறைய இந்த முயற்சி்களுககு 
மன்னோரகுடி �்கர மக்களிைம் எததற்கய 
வரநவற்பு இருந்தது?

ந்கரின்	 25	ஆயிரம்	வீடு்களுக்கும்	 வநரில்	
்சன்று	 உல்க	 புத்ை்க	 தின	 நி்கழவு	 ்பற்றி	
கு்்ந்ை்படசம்	கு்்ந்ை்படசம்	இரணடு

நிமி்டங்கைாவைது	வ்பசிவனாம்.	அபவ்பாது,	
்சல்வ்பான்	பிசாசு்களி்டம்	சிக்கிக்	 ்்காணடு	
ைங்கள்	குழந்்ை்கள்	்படும்்பாடு	்பற்றி	அ்னத்து	
்்பற்வ்ார்களும்	ைங்கள்	்கவை்ல்க்ைக்	் ்காடடி	
தீரத்ைனர . 	 அைனால்	 வைாசிபபு	 இயக்்க	
முயற்சி்களுக்கு	்்பற்வ்ார்களி்டம்	மா்்பரும்	
ஆைரவு	இருந்ை்ை	வநரில்	உணரந்து	்்காள்ை	
முடிந்ைது.	 ஆடவ்டாக்்கள்	 மூலம்	 வீதி்களில்	
பிரசசாரம்	 ்சய்ைவ்பாது,	 ்ைருமு்னக்		
கூட்டங்க்ை	்கவைனிப்பது	வ்பால	் ்பாதுமக்்கள்	
நின்று,	்கவைனித்து,	்காது	் ்காடுத்து	வ்கட்டார்கள்.		
ஏராைமாவனார	 ைாங்கள்	 வைாசித்து	 முடித்ை	
நூல்்க்ை	 ்்காடுக்்க	 முன்வைந்ைனர.	 ைங்கள்	
்ைருக்்களில்	வைாச்கர	வைட்டம்	அ்மக்்க	்பலர	
அ்ழத்துள்ைனர.	 திட்டமிடடு	 ்ைா்டரந்து	
் சயல்்பட்டால் 	 ஆக்்கபூ ரவைம ான	 ்பல	
மாற்்ங்க்ை	 நி்கழத்துவைைற்கு	 மக்்கள்	
ையாரா்கவவை	 உள்ைனர	 என்்பது	 ்ைளிவைா்க	
்ைரிகி்து.

வோசிப்பு இயக்கததின் அடுதத ்கடை 
�ைவடிகற்க்கள் என்ன?

முன்வ்ப	கூறியது	வ்பாலவவை	்கல்விக்கூ்டங்கள்	
தி்க்்கப்ப்ட	இயலாை	சூழலில்	 ்்காவரானா	

சூழ்ல	 ்கணக்கில்	 ்்காணடு	துளிர	இல்ல	
மாதிரியிலான	 ்சயல்்பாடு்க்ை	 வைாரடு்கள்	
வைாறும்	்பரவைலாக்குவை்ை		உ்டனடி	்பணியா்கத்	
திட்டமிடடுள்வைாம்.	 அைற்்கா்க	 புதிைா்கக்	
கி்்டத்திருக்கும்	 ஆரவைலர்களுக்கு	 ்பயிற்சி	
அளித்து,	அவைர்கள்	மூலம்	் சயல்்படுத்ைப்படும்.	
ஆணடு	வைாறும்	புத்ை்க	திருவிழா	ந்டத்துவைது,	
மாணவைர்களி்டம்	புத்ை்க	 உணடியல்	வைழஙகி	
வசமிக்்கச	் சய்வைது,	வீடு்கள்	வைாறும்	நூல்கமும்,	
வைாரடு்கள்	 வைாறும்	 வைாச்கர	 வைட்டமும்	
அ்மப்பது	நீண்ட	்கால	திட்டங்கள்.

மன்னாரகுடி	ந்கரில்	வைாசிபபு	்கலாசசாரத்்ை	
வைைரக்்க	 அரசுத்	 து்்்கள்,	 உள்ைாடசி	
அ்மபபு்கள்	 மற்றும்	 மக்்கள்	 பிரதிநிதி்கள்	
்சய்யவவைணடிய்வை்பற்றி..

டிஜிட்டல்	நூல்கம்	ஒன்று	ஏற்்படுத்ைப்ப்ட	
வவைணடும்.	வைாரடு்கள்	வைாறும்	வைாச்கர	வைட்ட	
கூட்டம்	கூ்ட,	்்பாது	சிறுநூல்கம்	ஏற்்படுத்தி	
ைர	 வவைணடும்.	 அரசு	 நூல்கங்க்ை	 ைரம்	
வமம்்படுத்தி	புதிய	நூல்்க்ை	வைழங்க	வவைணடும்.	
வவை்லவைாய்பபு	்பயிற்சிக்்கான	வ்பாடடித்வைரவு	
நூல்்க்ை	வைழஙகுவைவைாடு,	அைற்்கான	ைனியான	
வைாச்கர	வைட்டத்்ையும்	ஏற்்படுத்ை	வவைணடும்.		
அறிவியல்	 ்கருத்து்க்ை	்பரவைலாக்கும்	துளிர	
இல்ல	 ்சயல்்பாடு்களுக்கு	 வை்வையான	
்்டலஸ்வ்காப	வ்பான்்	்கருவி்க்ை	வைாஙகித்	ைர	
வவைணடும்.	 ந்கரில்	 சிறிய	 வ்காைரங்கம்	
அ்மத்துத்	ைந்ைால்	வைானவியல்	்ைா்டர்பான	
வைாசிபபு்க்ை	வமம்்படுத்ை	முடியும்.

வீடடுக்்்காரு	நூல்கம்,,வீதி்கள்	 வைாறும்	
வைாச்கரவைட்டம்	அ்மக்கும்	 ைங்கள்	இலக்கு	
முழு்ம்்பை	எவ்வைைவு	்காலம்	வை்வைப்படும்?

இ்ை	 ஒரு	 ்ைா்டர	 ்பணியா்க	 மக்்கள்	
இயக்்கமா்க	எல்லா	அ்மபபு்களும்	இ்ணந்து	
வமற்்்காள்ை	வவைணடும்.		இந்ை	வநாக்்கத்துக்்கா்க	
எல்லா	 அ்மபபு்களுக்கும்	 இ்்டவயயான	
ஒருஙகி்ணப்்ப	்பலப்படுத்ை	 மன்னாரகுடி	
அறி்வைாளி	வைாசிபபு	இயக்்கம்	்ைா்டரந்து	்பல	
நி்கழவு்க்ை	 முன்்னடுக்கும்.	 இன்னும்	
இரணடு	 மூன்று	 புத்ை்க	 திருவிழாக்்க்ை	
ந்டத்துவைைன்	மூலம்	அடுத்ை	சில	ஆணடு்களுக்குள்	
இந்ை	 ்கனவு்கள்	 நனவைாக்்கப்படும்	 என்்	
உறுதியான	நம்பிக்்்க	உள்ைது.

	 	 	 	 	 	 l
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அறிவியல்	 எழுத்ைாைர்களில்,	 அடுத்ை	
ை்லமு்்	அ்டரந்ை	 ்சறிவு்டன்	 ையாராகிக்	
்்காணடு	வைருகின்்து.	 ்்பாதுமக்்களுக்்கான/
சமூ்கத்துக்்கான	 அறிவியல்	 எழுத்துக்்களில்	
்பங்களிப்்ப	் சலுத்திவைரு்பவைர்கள்	் சாற்்பமான	
அைவில்ைான்	 உள்ைனர.	 அதிலும்	 சிலர	
து்்பபின்புலம்	 இல்லாமல்,	 அறிவியலின்	
வமல்	உள்ை	ஆரவைத்தினால்	அை்னப	்பற்றி	
36 0 °யில்	 ைரவு்க்ையும்	 ை்கவைல்்க்ையும்	
முன்்வைக்்கக்	கூடியவைர்கைா்க	இருக்கின்்னர.	
எஞசியுள்ை	்வைகுசிலவர	து்்ப	பின்புலத்தில்	
இருந்து	எழுதுகின்்னர.	அப்படியா்க,	 ைமிழ	
கூறும்	 நல்லுலகிற்கு	 நல்வைரவைா்க	இந்நூலும்,	
நூலாசிரியர்களும்	அ்மந்துள்ைனர.

*சாைாரணமா்க	 வைானத்்ை	 அணணாந்து	
்பாரத்து	வியக்்கத்	 ்ைா்டஙகும்	சிறுகுழந்்ை	
முைல்	 ்்பரியவைர்கள்	 வை்ர	 அ்னவை்ரயும்	
ஈரபபு்டன்	்கடடிபவ்பாடும்	அறிவியலின்	ஒரு	
பிரிவு*		*விண்வைளி	அறிவியல்*

ஏவூரதி	(Rocket),	்சயற்்்கக்	வ்காள்	(Satel-
lite),விண்வைளி	 ஓ்டம்(Space Ship),நூலில்	
்பயணம்,	ஹபிள்	்்டலஸ்வ்காப,	கிர்கணங்கள்,	
்சவ்வைாய்	்பயணம்,ஏலியன்ஸ்,வைால்	நடசத்திரம்,	
ISS(சரவைவைச	விண்வைளி	நி்லயம்),ஏவராபைான்	
என,	்பல்ரயும்	ஈரக்்கக்கூடிய	அம்சங்கள்	வமவல	
பூமி்ய	 சுற்றி	 வைருகின்்ன.	 எனக்கு	 இந்ை	
ஆரவைத்்ை	அறிமு்கம்	்சய்து,	அை்ன	வமலும்	
் ச ழு ் ம ப ்ப டு த் தி ய 	 எ ழு த் து ்க ளு க் கு	
் ச ா ந் ை க் ்க ா ர ர ்க ள் 	 வி ஞ ஞ ா னி 	 T V. 
்வைங்கவ்டஸ்வைரன்,	் நல்்ல	முத்து,	அறிவியல்	
எழுத்ைாைர்கள்	 என்.ராமது்ர,	 ஏற்்காடு	
இைஙவ்கா,சி.ராமலிங்கம்,	வ்பரா.வசா.வமா்கனா	
உள்ளிடவ்டார.	இவைர்களு்்டய	எழுத்து்களில்	
இருந்து	 இந்நூல்	 வவைறு்படுகி்ைா?	 எனக்	
வ்கட்டால்,	நிசசயம்	"ஆம்"	என்வ்	் சால்வவைன்.	
2018ல்	 இந்தியா	 மனிை்ன	 விண்வைளிக்கு	

அனுபபும்	 என்கி்	பிரைமரின்	அறிவிப்பால்	
எழுை	 உந்ைப்பட்டைா்க	 நூலாசிரியர	 நூல்	
்வைளியீட்டன்று	 கூறினார .	 உண்மயில்	
இந்தியாவைால்	மனிை்ர	விண்வைளிக்கு	அனுப்ப	
இயலுமா?	 என்கி்	 வ்கள்விக்்கான	 ்பதி்ல	
விண்வைளித்து்்க்்கான	துவைக்்க	வைரலாற்றில்	
இருந்து	துவைஙகி,	எதிர்கால	் சவ்வைாய்	கிர்கத்திற்கு	
மனிை்ன	 அனுபபுவைது	 வை்ரயிலும்	 1 7	
அத்தியாயங்கைா்கப	பிரித்து,	ஒவ்்வைான்றிலும்	
மி்க	 சமீ்பத்்ைய	ஆய்வுப	 வ்பாக்கு்க்ையும்	
இ்ணத்து	 ்பதி்லக்	 ்்காடுத்திருப்பதில்	
இந்நூலின்	ைனித்ைன்்ம	் ைரிகின்்து.	ஏற்்கனவவை	
விஞஞானி	ை.வி.்வை	யின்	"நிலவுக்குள்	்பயணம்"	
நூலில்	 கி்்டத்ை	 சில	 வி்பரங்கள்	 இதிலும்	
கி்்டத்ைாலும்	 ,	இந்நூல்	முழுமூசசா்க,	 ைமது	
இலக்கில்	இருந்து	ைவை்ாமல்	வசரக்்க	வவைணடிய	
விசயத்்ை	வைாச்கனுக்கு	எளிதில்	்க்டந்திவிடுவைதில்	
மடடும்	 நூலாசிரியர்கள்	 கூடுைல்	 ்கவைனம்	
்சலுத்தி	இருக்கின்்னர.

இதுவை்ர	் வைளிவைந்ை	விண்வைளி	் ைா்டர்பா்க	
ஹாலிவுட	 முன்்வைத்ை	 தி்ரப்பார்வை்ய	
மாற்றி	அவைற்்்	வ்கள்விவ்கட்க	்வைக்கின்்து.	
மனிை்ர	 விணணுக்கு	 அனுபபுவை்ைன்்பது	
மந்திர	ைந்திரம்	வ்பான்்	நி்கழவு	அல்ல.	அைற்கு	
மு்்யான	 ்பயிற்சியும் , 	 துல்லியமான	
்கணக்கீடும்,	 லாவை்கம்க	 சூழநி்ல்யக்	
்்கயாளுந்தி்னும்	 மி்க	 முக்கியத்வை்வை	
என்்ப்ை	 சு்வை்ப்ட	 எடுத்து்ரக்கின்்து.	
இவைற்றில்	 ஒன்றின்	 அைவு,	 ்கடு்கைவவைனும்	
கு்்ந்ைாலும்	கூ்ட	்பல	நூறு	வ்காடி்கள்	இழபபு	
ஏற்்ப்ட	 வைாய்பபுள்ைது.	 விண்வைளியில்	
மனிைர்களின்	உ்டல்	நி்ல	எப்படி	இருக்கும்?	
அஙகு	 ை்கவை்மந்து	 ்்காள்ை	 என்்னன்ன	
அம்சங்க்ைக்	் ்கக்்்காள்ை	வவைணடும்?	அஙவ்க	
ந்்ட்்பறுகின்்	 நுட்பமான	 ஆராய்சசி்கள்,	
மீணடும்	 புவிக்கு	 திரும்புகின்்	 உயி்ரப	
்பணயம்	 ்வைக்கும்	 பு்ப்பாடு்கள்,புவிக்கு	

நூல் அறிமு்கம்

- கச. கொர்ததிவகயன் 
விணக�ளி மனி்தர்கள்
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வைந்ைபின்	 அவைர்கைது	 உ்டலில்	 ஏற்்படுகி்	
மாற்்ங்கள்,	 இ்்டவய	 ்கவைனக்கு்்வைால்	
ஏற்்பட்ட	விண்வைளி	வி்பத்து்கள்,	விண்வைளி	
சாரந்ை	 ஆராய்சசியில்	 உல்க	 நாடு்களின்	
்பங்களிபபு,	ஸ்வ்பஸ்	எக்ஸ்	ம்	எலான்	மாஸ்க்கும்,	
எ தி ர ்க ா ல ப 	 ்ப ய ண ங ்க ் ை	
சாத்தியப்படுத்துவைைற்்கான	ந்்டமு்்்கள்	என,	
இந்நூல்	 நாம்	 அறிந்து்்காள்ை	 வவைணடிய	
்பலவைற்்்யும்	 அைன்	 நம்்ப்கத்ைன்்ம	
கு்்யாமல்	எடுத்துக்கூறுகி்து	என்்ால்	அது	
மி்்கயில்்ல.	இத்து்்யில்	நிலவும்	் ்பண்கள்	
மீ ை ா ன 	 ்ப ா ர ா மு ்க மு ம் 	 அ ங ்க ங வ ்க	
்வைளிப்படுகின்்ன.	ஒரு	வைாச்கர	இந்நூ்ல	எந்ை	
அைவு	வைாசித்துள்ைார	என்்பைற்கு	அவைரா்கவவை	
சு ய ம தி ப பீ டு 	 ் ச ய் யு ம் 	 ் ்ப ா ரு ட டு	
பின்னி்ணப்பா்க	 இ்ணக்்கப்படடுள்ை	 70	
வ்கள்வி்கள்	புதிைா்கவும்	 ,	 சுவைாரஸ்யமா்கவும்	
இருந்ைன.	 நாஜி	 ்ஜரமனியின்	 இரு்்பரும்	
விஞஞானி்கள் 	 அ்மரி க் ்க ா்வையும் 	 ,	
ரஷயா்வையும்	ைஞசம்்டந்ைதில்	இருந்து	நவீன	
வி ண ் வை ளி த் து ் ் யி ன் 	 வை ர ல ா ் ா ன து	
துவைஙகுகின்்து.

ஹிடலரி்டம்	இருந்ைவை்ர	அறிவு	அழிவிற்குப	
்பயன்்பட்டது.	அதுவவை	சனநாய்கப	்பா்ையில்	
ம ா ற் ் ம் 	 ்கண்ட்்ப ாழுது , 	 இன்்்ய	
்ைா்ல்ைா்டரபு	 வைசதி்க்ை	 நாம்	 சு்கமா்க	
அனு்பவித்துக்	 ்்காள்வைைற்கு	 உைவியா்க	
இருந்திருக்்கன்்து.	 எனவவை	 அறி்வை	 யார	
்்கக்்்காள்ை	வவைணடும்,	 எ்ைச	 சாரந்துள்ை	
அறிவு	 எல்வலாருக்குமானைா்க	 இருக்கும்	
என்்பைற்கு	இந்நி்கழவவை	்்பரும்	உைாரணம்.	
பின்னாளில்	முைலாளித்துவைம்	அை்ன	்வைகு	
சுல்பமா்க	மாற்றீடு	்சய்துவிட்டது	ைனிக்்க்ை.
அைற்கும்	நூலுக்கும்	்ைா்டரபு	இல்்ல.	வநற்று	
ஏவைா	ஒன்றில்	பின்வைரும்	வைரி்க்ைப	்படித்வைன்.	
*அ்னத்து	மைங்களும்	மனிைர்கள்	விணணிற்குச	
்சல்வைது		எப்படி	எனக்	கூறுகின்்ன*	*ஆனால்	
அறிவியல்	மடடுவம	அந்ை	விண்வைளி	எப்படி	
இயஙகுகி்து	என்்ப்ை	நமக்கு	விைக்குகி்து*	
*அப்படியான	 விண்வைளி	 அறிவியலின்	
து்்சார	விஞஞானி்கள்	இருவைரும்	இ்ணந்து	
எழுதியுள்ை	இந்நூலும்	அந்ை	 வமற்வ்கா்ைப	
வ்பாலவவை	 அறிவியலின்	 உண்மயான	
அணுகுமு்் க்கு 	 வைலுவை ா ்க 	 நி ய ா யம்	
வசரக்கின்்து*	*6ம்	வைகுபபு	முைல்	அ்னத்துக்		
குழந்்ை்கள்	 உள்ை	 வீடடிலும்	 அவைசியம்	
இருக்்கவவைணடிய	 நூலா்க	 நண்பர்களுக்கு	
்பரிந்து்ர	்சய்கின்வ்ன்*		 	 	 l

*(அஞசலி:	எஸ்.	ஆல்்பரட)

திருசசியின்	்க்ல,	இலக்கிய	மு்கம்

திருசசி்யச	 வசரந்ை	 ்க்ல-இலக்கிய	
ஆளு்மயான	வ்பராசிரியர	எஸ்.	ஆல்்பரட	(81)	
ஏபரல்	26ஆம்	வைதி	்காலமானார.

திருசசி	புனிை	வைைனார	்கல்லூரியில்	ஆஙகில	
இலக்கியம்	 ்பயின்்	 வ்பராசிரியர	ஆல்்பரட,	
அந்ைக்	 ்கல்லூரியிவலவய	 சிறிது	 ்காலம்	
்பயிற்றுவித்ைார.	பி்கு	திருசசி	ஜமால்	மு்கமது	
்கல்லூரியில்	வ்பராசிரியர,	து்்த்	ை்லவைரா்கப	
்பணியாற்றி	1997இல்	ஓய்வு்்பற்்ார.

திருசசியில்	 நவீனத்	 ைமிழ	 இலக்கிய	
ரச்ன்ய	வைைரத்்ைடுத்ை	ஆஙகிலப	வ்பராசிரியர	
அவைர.		

எழுத்ைாைர,	தி்ரப்ப்ட	-	இலக்கிய	விமரச்கர,	
நா்ட்க	இயக்குநரா்கச	 ்சயல்்படடுள்ைது்டன்	
நூற்றுக்்கணக்்கான	 சிறு்க்ை,	 ்கவி்ைப	
்பயிலரஙகு்க்ை	 ந்டத்தியவைர.	 ைமிழ்கத்தின்	
முன்வனாடி	 இலக்கியப	 ்பயிலரஙகு்களில்	
ஒன்்ா்க	அ்வை	தி்கழந்ைன.

1966இல்	 ‘திருசசி	சினி	ஃவ்பாரம்’	 என்கி்	
அ்மப்்ப	 புனிை	 வைைனா ர 	 ்கல்லூரி	
வ்பராசிரியரான	 அருடைந்்ை	 ்்பஸ்ஸின்	
உைவியு்டன்	உருவைாக்கி	உல்க	தி்ரப்ப்டங்கள்	
்ைா்டரந்து	 தி்ரயி்டப்ப்டக்	 ்காரணமா்க	
இருந்ைார.	 அவைவ்பால்	 ‘திருசசி	 வைாச்கர	
அரங்கம்’,	 ‘திருசசி	நா்ட்க	 சங்கம்’	உள்ளிட்ட	
அ்மபபு்களில்	 தீவிரமா்கச	 ்சயலாற்றினார.	
விஜய	் ்டணடுல்்கர	்பாைல்	சரக்்கார	நா்ட்கங்க்ை	
அரஙவ்கற்றினார.		 	 - ஆதி வள்ளியப்பன

அஞசலி
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்பத்்ைான்்பைாம்	 நூற்்ாணடில்	 இந்திய	
்மாழியியல்	சிந்ைனாவைாைங்களும்	ஒபபிலக்்கண	
ஆராய்சசி்களும்	வவை்க்மடுத்ைன.	ை்லசி்ந்ை	
ைனது	எழுத்து,	் சால்லிலக்்கணக்	் ்காள்்்க்கள்	
மூலம்	 ைமிழில்	 இைற்கு	 வித்திட்டவைர	
்ைால்்காபபியர.	அவை்ரத்	 ்ைா்டரந்து	 ்பல	
இலக்்கணி்கள்	 இலக்்கணப	 பின்னணியில்	
ைங்கைது	 ்ம ாழியியல்	 ்ப ா ர்வை்ய	
்வைளிப்படுத்தி	வைந்ைனர.	ஆனால்,	

ைமிழில்	 முழு்மயான	 ்மாழியியல்	
ஆய்வு்கள்	 ஆஙகிவலயக்	 கிழக்கிந்தியக்	
்கம்்்பனி்யச	 வசரந்ை	அதி்காரி்கைாலும்	 –	
்கல்வியாைர்கைாலும்	மிகுந்ை	மு்னபவ்பாடு	
முன்்னடுக்்கப்பட்டன	என்்பது	மறுக்்கமுடியாை	
உண்ம.

்ைால்்காபபியரின்	்ைால்்காபபியத்்ையும்	
்பாணினியின்	அஷ்டாத்தியாயி்யயும்	ஒபபிடடு	
்பத்்ைான்்பைாம்	நூற்்ாணடின்	இ்்டப்பகுதி	
்ைா்டஙகி	இரு்பைாம்	நூற்்ாணடின்	முைல்	
்பகுதி	 வை்ர	 வைாழந்ை	 சட்டம்பிசுவைாமி்கள்	
என்கி்	ஸ்ரீ	வித்யாதிராஜ	சட்டம்பி	சுவைாமி்கைால்	
(1853	-	1924)	ம்லயாை	் மாழியில்	எழுைப்பட்ட	
ஒபபிலக்்கண	நூல்	ஆதி்பாஷா	(1915).	இை்ன	
இ ர ா . 	 ம தி வை ா ண ன் 	 ை மி ழி ல்	
்மாழி்்பயரத்துள்ைார.	 2015இல்	 ்சன்்ன	
வித்யாதிராஜ	 ைரமச்்பயின்	 ்வைளியீ்டா்க	
இந்நூல்	 ்வைளிவைந்துள்ைது.	 இரு்பைாம்	
நூற்்ாணடுவை்ர	அறியப்ப்டாதிருந்ை	இந்ை	
நூ்ல	 முைன்	 முைலில்	 ம்லயாைத்தில்	
்பதிபபித்து	்வைளியிட்டவைர	்்க.மவ்கசுவைரன்	
நாயர	(1998).	ம்லயாை	்மாழியில்	ைமிழின்	
்காலப்பழ்ம்யயும்	 வை்ட்மாழியின்	
உைவியின்றித்	 ைனித்தியஙகும்	 ்பண்்பயும்	

அ ந் ை ந் ை 	 ்ம ாழி ்களின் 	 ை்லசி் ந் ை	
இலக்்கணங்க்ை	 முழு்மயா்க	 ஆய்ந்து	
விரிவைா்க	விைக்கிக்	கூ்வவைணடிய	 வை்வை	
சட்டம்பியவைர்களுக்கு	ஏன்	ஏற்்பட்டது	என்்	
வினா	இஙகு	நமக்கு	எழாமல்	இருக்்கவில்்ல.	
இது	 அவைசியமான்ைாரு	 வினாவும்கூ்ட.	
இை்ன	விைஙகிக்்்காள்ை	வவைணடுமானால்,		
இைற்கு	முன்னர	்ைன்னிந்திய	்மாழி்களின்	
திராவி்டப	்்பாது்ம்ய	ஆய்வு்களின்	வைழி	
நிறுவிய	 ஆளு்ம்களின்	 எடுத்து்ரபபு்கள்	
குறித்துப	வ்பசவவைணடும்.	இந்ைப	பின்னணியில்	
சட்டம்பியவைர்களின்	 ‘ஆதி்பாஷா’	 என்கி்	
ஆதி்மாழி	நூல்	 எத்ை்்கய	இ்டத்தி்னப	
்்பறுகி்து	என்்ப்ையும்	நாம்	அறிய	முடியும்.	

சட்டம்பிசுவைாமி்கைால்	எழுைப்பட்ட	இந்நூல்	
திராவி்டக்	 ்கருத்ைாக்்கச	 சிந்ை்ன	 மரபின்	
மி்கக்குறிபபி்டத்ைக்்க	்ைன்னிந்தியப	்பதிவைா்க	
உ ள் ை து . 	 ம ் ல ய ா ை த் ் ை த் 	 ை ன து	
ைாய்்மாழியா்கக்	 ்்காண்ட	 ்பன்்மாழிப	
பு ல ் ம ் ்ப ற் ் 	 ஆ ளு ் ம ய ா கி ய	
சட்டம்பிசுவைாமி்கள்,	 ைமிழ	 ்மாழிக்கும்	
வை்ட்மாழிக்கும்	்ைா்டரபு	இல்்ல	என்்ப்ை	
விைக்்க 	 இப்பதிவி்னச	 ்சய்கி் ா ர .	
்பத்்ைான்்பைாம்	 நூற்்ாணடின்	 ்ைா்டக்்கக்	
்காலப்பகுதியிவலவய	திராவி்டக்	்கருத்ைாக்்கம்	
ஐவராபபிய	அதி்காரி்கள்	–	்கல்வியியலாைர்கள்	
இ்்டவய	வவைரூன்்த்	் ைா்டஙகிய	நி்லயில்,	
கீ ் ழ த் வ ை ய த் ் ை ச 	 ச ா ர ந் ை	
புல்மயாைர்களுக்கி்்டவயயும்	அந்ை	 வவைர	
கி்ை்பரபபிக்்்காணடிருந்ைது.	 ்ைன்னிந்திய	
்மாழி்களின்	 திராவி்டப	 ்்பாது்ம்ய	
்மயப்படுத்தும்	விைமா்க	வமற்்்காள்ைப்பட்ட	
ஆய்வு ்கள் 	 அ ை ற் ்க ான 	 ச ா ன்று ்கை ா ்க	
அ்மகின்்ன.	எனினும்	புல்மத்ைைத்திலும்	

நூல் அறிமு்கம்

- முரன�ர். சுஜொ சுயம்பு
சட்ம்பிய�ர்களின் ‘ஆதி�ொஷொ’ என்கிை ஆதிகமொழி நூல் 
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சமூ்கத்திலும்	வை்ட்மாழி	குறித்தும்	ஆரிய	மரபு	
்பற்றியும்	நிலவிவைந்ை	வமன்்ம	விவைாைங்கள்	
்ைா்டரந்து	 ்்காணடிருந்ை	 சூழலில்ைான்	
சட்டம்பி	இந்நூ்லப	்ப்்டக்கி்ார.	 ்ைன்	
திராவி்ட	் மாழி்கள்	்பலவைற்றிலும்	சமஸ்கிருைச	
் ச ல் வை ா க் கு 	 இ ரு ப ்ப து ம்	
் ம ா ழி க் ்க ்ட ன் வ ்ப று ்க ளு ம்	
் ம ா ழி த் தூ ய் ் ம வை ா ை த் ் ை க்	
வ்கள்விக்குள்ைாக்கியவைாடு	 வை்ட்மாழிவய	
இம்்மாழி்களின்	 வைாற்றுவைாயா்க/	 ைாயா்க	
அ்மந்ைது	என்னும்	எணணங்களும்	வைலுக்்கத்	
்ைா்டஙகின.	இது்ைா்டர்பா்க	உருவைாக்்கம்்்பற்்	
்ைான்மக்	 ்க்ை்களின்	 வீசசு,	 இவைற்்்	
உ ண ் ம ் ய ன 	 ந ம் பு ம் 	 சூ ழ லு க் கு	
சுவைவைசி்க்ையும்	்்காணடுவைந்து	நிறுத்தின.	
இப்படியான	எணணத்திற்கு	வித்திட்டவைர்களில்	
முைன்்மயானவைரா்க	வில்லியம்	வஜான்்ஸக்	
கூ்முடியும்.	 	 ்பதி்னட்டாம்	நூற்்ாணடின்	
இறுதிக்	்கால்கட்டத்தில்	்கல்்கத்ைாவில்	இவைர	
உருவைாக்கிய	ஆசியவியல்	்கழ்கமும்	 (Asiatic	
Society	1784)	அவைரது	சமற்கிருை	் மாழி	்பற்றிய	
்ப்்டபபு்களும்	 ்மாழி்்பயரபபு்களும்	
(குறிப்பா்க:	 The	 Sanskrit	 Language	 (1986))	
இதில்	 ்்பரும்்பங்காற்றின.	 கீ்ழத்வையம்	
்பற்றிய	ஐவராபபியக்	 ்கல்வியியலாைர்களின்	
எணணத்திற்்கான	வசாற்றுப்பைமா்க	இை்னக்	
்்காள்ைலாம்.	இந்ைக்	்கருத்துநி்ல	எல்லீஸ்,	
்மக்்கன்சி,	 சீ்கன்	 ்பால்கு,	 ்காம்்்பல்,	
்கால்டு்வைல்,	லாசர,	ஸ்டீவைன்சன்,	ஸ்மித்,	லீச,	
்்பரசிவைல்	முைலாவனார்களின்	ஆய்வு்களின்	
வைழி	மாற்்ம்	்்பற்்து.

பிரான்சிஸ்	ஒயிட	எல்லீஸ்	 (1796	 -	 1879)	
என்கி்	எல்லீஸ்	ைான்	முைன்	முைலில்	திராவி்ட	
்மாழி்களுக்கி்்டயிலான	 உ்வு	 குறித்து	
முைன்முைலா்க	 ஆய்வு	 ்சய்து	 அ்வை	
சமஸ்கிருைத்திலிருந்து	பி்க்்கவில்்ல	என்்ப்ை	
நிறுவுகி்ார.	1812இல்	் ைன்னிந்திய	் மாழி்க்ை	
ஆஙகிவலய	 இைநி்ல	 அதி்காரி்களுக்குப	
்பயிற்றுவிக்்க	 ்சன்்னக்	 ்கல்விச	 சங்கம்		
என்கி்	புனிை	ஜாரஜ்	 வ்காட்்டக்	 ்கல்லூரி	
ஒன்று	 எல்லீசின்	 ்சாந்ை	 முயற்சியால்	
உருவைாக்்கப்படடு	அவைரது	் மாழி	ஆய்வுக்்கான	
்கைமா்க	 அ்மந்ைது.	 கும்்பவ்காணத்தில்	
்பணியாற்றும்வ்பாது	 ைஞ்ச	 அரசவராடு	
ஏ ற் ்ப ட ்ட 	 வ ம ா ை ல் 	 ்க ா ர ண ம ா ்க	
மசூலிப்படடினத்திற்கு	 மாற்்ப்பட்ட	

்காரணத்ைாலும்	ஏற்்கனவவை	அவைருக்கு	இருந்ை	
ைமிழபபுல்மயும்	புதிைா்கப	் ்பற்்	் ைலுஙகு	
்ம ாழி 	 அறிவும் 	 அவை ரது 	 தி ர ாவி்ட	
்மாழிக்குடும்்ப	ஆராய்சசிக்கு	அடித்ைைமிட்டது.	
்ைலுங்்கத்	 ைமிழின்	 சவ்காைரி	 ்மாழி	
என்றும்,	ைமிழ	பி்	திராவி்ட	்மாழி்களுக்குத்	
ைாயா்க	விைஙகுவை்ையும்	அவைரது	ஆய்வின்	
வைழிக்	 ்கண்ட்்டந்துள்ைார.	 1816இல்	 ஏ.டி.	
்காம்்்பலின்	 (A	Grammar	 of	 the	 Teloogoo	
language)	் ைலுஙகு	் மாழி	இலக்்கண	நூலுக்கு	
எழுதிய	விரிவைான	ஆய்வு்ரயில்	் ைலுஙகிற்கும்	
சமஸ்கிருைத்திற்கும்	 ்ைா்டரபு	 இல்்ல	
என்்ப்ையும்	 ைமிழ,	 ்ைலுஙகு,	 ்கன்ன்டம்,	
ம்லயாைம்,	துளு	ஆகிய	்மாழி்கள்	ஒவர	
் ம ா ழி க் கு டு ம் ்ப த் ் ை 	 – 	 தி ர ா வி ்ட	
்மாழிக்குடும்்பத்்ைச	வசரந்ை்வை	என்்ப்ையும்	
எல்லீஸ்	முைன்	முைலில்	நிறுவுகி்ார.	

எல்லீசுக்குப	 பின்னர	 ்பத்்ைான்்பைாம்	
நூற்் ாணடின்	 இ்்டப்பகுதியில்ை ான்	
்கால்டு்வைல்லின்	திராவி்ட	்மாழி்கள்	்பற்றிய	
ஆ ய் வு 	 ் வை ளி ய ா கி ் து . 	 ஆ ன ா ல்	
்கால்டு்வைல்லுக்கு	 முன்னர,	 எல்லீசுக்குப	
பின்னர	அல்லது	அவைரது	சம்காலத்தில்	இவை	
சிந்ை்னப	புள்ளியில்	இயஙகிய	மற்்்ாரு	
ஆஙகிவலய	ஆடசியாைரா்க	்மக்்கன்சி்யக்	
குறிபபி்டவவைணடும். 	 ்க ரனல்	 ்க ாலின்	
்மக்்கன்சியால்	 (1754	 -	 1821)	 ்ைன்னிந்திய	
மக்்களின்	 வைரலாறு,	 ்பண்பாடு	 ்பற்றிய	
முழு்மயான	புரிை்ல	உருவைாக்கும்	விைமா்க	
வச்கரிக்்கப்பட்ட	்கல்்வைடடு்கள்,	ஓவியங்கள்,	
சுவைடி்கள், 	 ந ாணயங்கள், 	 ்படிமங்கள்,	
வை்ர்ப்டங்கள்	முைலான	்பலவை்்க	ஆவைணங்கள்	
திரவி்டக்	 ்கருத்ைாக்்கத்்ை	வநாக்கிய	அவைரது	
்பயணத்	ை்டத்்ைக்	்காடடுவைைா்க	உள்ைன.		

இவைர்கைது	ஆய்வின்		நீடசியா்க,	் சன்்ன	
ம்்மாவைட்டத்தின்	 ்ைன்்பகுதியாகிய	
திரு்நல்வவைலி	 –இ்்டயன்குடியில்	கிறித்ைவை	
நற்்சய்தி	சங்கத்திற்்கா்க	சமயப்பணி	்சய்யும்	
்்பாருடடு	வைந்ை	இரா்பரட	்கால்டு்வைல்	(1814	
-1891)	 சமயப்பணியாற்றிய	 ்கால்கட்டத்தில்	
ைமிழ	்கற்்க	மு்னந்ைவ்பாது	்ைால்்காபபியம்,	
ச ங ்க 	 இ ல க் கி ய ங ்க ள் 	 இ வை ரு க் கு	
அறிமு்கமாகியுள்ைது.	 குண்டரட,	 கிட்டல்	
முைலான	மு்்வய	ம்லயாைம்,	 ்கன்ன்ட	
் ம ா ழி ்க ளி ல் 	 சி ் ந் து 	 வி ை ங கி ய	
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அறிஞர்கவைாடும்	 இவைருக்குத்	 ்ைா்டரபு	
இருந்துள்ைது.	 இத்ை்்கய	 வைாய்பபு்கைால்	
் ை ன் னி ந் தி ய ா வி ல் 	 வை ழ ங ்க ப ்ப டு ம்	
்மாழி்களுக்கி்்டவயயுள்ை	 ஒற்று்ம்ய	
உணரந்ை	 ்கால்டு்வைல்	 ைமிழ,	 ்ைலுஙகு,	
்கன்ன்டம்,	 ம்லயாைம்,	 துளு,	 மாடவ்டா	
முைலான	 ்மாழி்கள்	 சமஸ்கிருை	 மூலம்	
்்காண்ட்வை	அல்ல,	இ்வை	் ைால்திராவி்டம்	
என்்	ஒவர	மூல	்மாழியிலிருந்து	பி்ந்ை்வை	
என	முன்வனார	வைைரத்்ைடுத்ை	 திராவி்டக்	
்க ரு த் ை ா க் ்க த் ் ை 	 வ ம லு ம்	
வை்ரய்்க்குட்படுத்துகி்ார.	இவைரது	திராவி்ட	
்மாழி்கள்	 ்பற்றிய	 விரிவைான	 ஆய்வின்	
்பயனா்கப	்்ப்ப்பட்ட	ஒபபிலக்்கண	நூல்	(A	
Comparative	Grammar	 of	 the	Dravidian	 of	
South	 Indian	 Family	 of	 Language	 (1856))	
தி ர ாவி்ட	 ்மாழி்களின்	 ஒபபிலக்்கண	
வைரலாற்றில்	மி்கக்குறிபபி்டத்	ைகுந்ை	்பங்்க	
வைகிக்கி்து.	

திர ாவி்ட	 ்மாழி்களுக்கி்்டயிலான	
ஒபபு்ம்ய	 எடுத்துக்கூறுவைைன்	 மூலம்	
்ைன்திராவி்ட	்மாழி்கள்	்பற்றிய	புரிை்ல	
இவைர்கைது	ஆய்வு்கள்	ஏற்்படுத்தின.	மா்ா்க,	
சட்டம்பியவைர்கள்	 சமஸ்கிருைத்்ைவய	
ைமிவழாடு	 ஒபபிடடு	 அைன்	 வைன்்ம	
்மன்்ம்க்ை	 எடுத்துக்கூறித்	 ைமிழின்	
்ைான்்ம்ய	நிறுவுகி்ார.	முந்்ைய	ஒபபியல்	
ஆராய்சி்கவைாடு	 ஒபபிடும்வ்பாது	 இந்நூல்	
சு ரு க் ்க ம ா ன ை ா ்க 	 அ ் ம ந் ை ா லு ம்		
ைனிசசி்பபுமிக்்க	 ஒபபிலக்்கண	 ஆராய்சசி	
நூலா்கவவை	உள்ைது.	இந்திய	 ்மாழி்களின்	
வைரலாற்றில்	 சமஸ்கிருைம்	 ைமிழுக்குத்	 ைாய்	
என்்	 எணணத்்ை	 உ்்டக்கின்்	 முைல்	
்ைன்னிந்தியப	புல்ம	இலக்்கணக்	குரலா்க	
ஆதி்பாஷா	நூலி்னக்	கூ்முடியும்.	

ைமிழின்	 இலக் ்கணப 	 ்பழ்ம்ய	
இ்ணயில்லாை	 ்மாழிவைைத்்ை	 ்வைற்றுச	
்சாற்்கைாவலா	 	 ்க்ை்கைாவலா	 கூ்ாமல்	
இலக்்கணப	 ்பகுதி்க்ை	 நிரல்்படுத்தி	
எழுத்துக்்களின்	 பி்பபி்டம்,	 புணரசசி,	
்சால்ல்மபபு,	 ்பால்	 –	 எண	 ்பகுபபு,	
வவைற்று்ம்கள்	 அடிச்சாற்்கள்	 முைலான	
்கருத்துநி்ல்களின்	 பின்னணியில்	 ைமிழின்	
இயல்பு்க்ையும்	 சமஸ்கிருைத்்ையும்	
வவைறுபிரித்துக்	்காடடுகி்ார.	அைன்	ஊ்டா்கத்	
ைமிழின்	 ்ைான்்ம்ய	 உணரும்்படிச	

்சய்கி்ார .	 ்மாழி்களின்	 வைாற்்ம்	 –	
்பரவைலாக்்கம்	 குறித்ை	விசீைரங்க	 நியாயம்,	
்கைம்்ப	 மூலநியாயம்	 என்கி்	 இருவை்்கக்	
்கருத்ைாக்்கங்கள்	 ்பற்றிய	 எடுத்து்ரபவ்பாடு	
இந்நூல்	்ைா்டஙகுகி்து;	‘பிராரம்்பம்’	முைல்	
‘ஆதி்பாஷா’	 வை்ர	 ்பத்து	 உடை்லபபு்கள்	
இ்டம்்்பற்றுள்ைன.

ைமிழ	–	சமஸ்கிருை	எழுத்து,	் சால்லிலக்்கணக்	
கூறு்க்ை	ஒபபிடடு	ைமிழின்	் ைான்்ம்யயும்	
சமஸ்கிருைத்	 ்ைா்டர்பற்்	 நி்ல்யயும்	
நிறுவும்	இந்நூல்		்கருத்து்க்ைக்	கீழக்்கண்ட	
மு்்யில்	்ைாகுத்துக்	்்காள்ை	முடியும்.	

-	்பல	் நடுங்காலமா்கப	வ்பசசு	வைழக்கிலும்	
எழுத்து	வைழக்கிலும்	நி்லவ்பறு	் ்பற்்	ைமிழ	
்மாழி	 இலக்்கணக்	 ்கடடுக்வ்காபவ்பாடு	
்பயணித்து	வைந்ை்ம்ய	எடுத்துக்	கூறுைல்.	
இ்டம்	 ்காலம்	முைலான	 ்காரணி்கைால்	சில	
தி ரி பு ்க ் ை யு ம் 	 ம ா ற் ் ங ்க ் ை யு ம்	
்்பற்றிருந்ைாலும்	வவைறு	எந்ை	் மாழி்கவைாடும்	
ஒ ட டு ் வி ன் றி த் 	 ை னி த் ை ன் ் ம ் ய ப	
்்பற்றுள்ை்ை	நிறுவுைல்.

-	ைமி்ழயும்	சமஸ்கிருைத்்ையும்	எழுத்து,	
்சால்,	புணரசசி,	்பால்,	எண,	்சால்லடி்கள்,	
வ வை ற் று ் ம ்க ள் 	 மு ை ல ா ன வை ற் றி ன்	
அடிப்ப்்டயில்	 ஒபபிடடு	 இரணடுக்கும்	
இ்்டவய	 உள்ை	 ்ை ா்ட ரபு 	 மற்றும்	
்ைா்டரபின்்ம்ய	எடுத்துக்	கூறுவைைன்	மூலம்	
ைமிழ்மாழியின்	ைன்்ம்ய	விைக்குைல்.	

-	 இயற்்்கயான	 எளிய	 ஒலிய்மபபு	
் ்க ாண்ட	 ்ம ாழிவய 	 ம ற் ் 	 எல்ல ா	
்மாழி்களுக்கும்	 ைாயா்க	விைங்க	முடியும்	
என்்	வ்காட்பாடடின்	பின்னணியில்	ைமிழின்	
உயிர,	 ்மய்	 எழுத்துக்்கள்	மனதிற்கு	 ஏற்்ப	
மாற்றி	 உசசரிக்்கப்ப்டாை,	இயல்்பான	 ஒலி	
அ்மப்்ப	 -	 வைாற்்த்்ை	 எடுத்துக்கூறித்	
ைமிழின்	ை்ல்மத்துவைத்்ை	விைக்குைல்.

-	பிராகிருைம்	சமஸ்கிருை	் மாழிக்கு	அளித்ை	
நா்ட்கம்,	சட்டம்	முைலான	இலக்கியப	்பாஙகு	
்்கா்்ட்க்ையும்	அவ்விரு			் மாழி்களுக்கும்	
இ்்டயிலான	் நடுங்கணக்கு	வவைறு்பாடு்க்ைக்	
குறிபபிடுவைைன்	மூலமும்	பிராகிருைம்	ைனக்வ்க	
உரிய	சமஸ்கிருைத்திலிருந்து	வவைறு்பட்ட	முந்து	
எழுத்து	 வைடிவைங்க்ை	 ்்காணடிருப்ப்ை	
எடுத்துக்கூறி	பிராகிருைம்	 ைமிழுக்குப	பின்	
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சமஸ்கிருைத்திற்கு	முன்	வைான்றியது	என்்ப்ை	
நிறுவுைல்.	இவைரது	ஆய்வின்	் ைா்டக்்கத்திவலவய	
ஏற்்கத்ைக்்க,	ைரக்்கபபூரவைமான	மாற்றுக்்கருத்துக்கு	
இ்டமில்லாை	 சிந்ை்ன	 ்வைளிப்படுகி்து.	
சான்்ா்க,	எழுத்துக்்க்ைப	்பற்றிய	்பகுதியில்,	
‘ சமற்கிருைத்தில்	 உள்ை	 எழுத்து்க்ை	
ஆராய்ந்ைால்	 ைமிழ	 எழுத்து்கள்	வைாயிலா்க	
ஒலிக்்க	 முடியாை	 ஒலிபபு்களுக்கு	 மடடும்	
வவைறு	எழுத்துக்்கள்	்ப்்டத்திருப்ப்ைக்	்காண	
முடிகி்து.	ரரு,	ல்ரு	எனும்	குறில்	எழுத்து்களும்	
இவைற்றின்	 ்நடில்	 எழுத்து்களும்	 ைமிழில்	
இல்்ல’	(2015:3)	

இவ்வைா்ா்க	 வை்ட்மாழியில்	 உள்ை	
உயி்ரழுத்து	வை்்கப்பாடு்க்ை	எடுத்துக்கூறித்	
ைமிழில்	 இல்லாை	 வைரிவைடிவைங்க்ையும்	
வைரி்சப்படுத்தித்	 ைமிழ	 எழுத்துக்்களின்	
வை ர ன் மு ் ் ் ய , 	 இ ல க் ்க ண த் ் ை த்	
் ை ா ல் ்க ா ப பி ய க் 	 ்க ா ட டு ்க ளி ன் வை ழி	
நிறுவுகின்்ார.	 ்கருத்து்ர்கவைாடு	 வசரத்து	
அதில்	 ஏற்்படும்	 ஐயங்க்ையும்	 ைாவன	
எ ழு ப பி க் ் ்க ா ண டு 	 வி ் ்ட ்க ா ணு ம்	
முயற்சி்யயும்	வமற்்்காள்கி்ார	ஆசிரியர.	
‘எழுத்துவை்்க	 மு்்்வைபபு	 ைமிழிலும்	
வை்ட்மாழியிலும்	ஒவர	வை்்கயான	இலக்்கண	
அணுகுமு்்்யக்	 ்்காணடிருப்பது	 ஏன்	
என்னும்	ஐயமும்	வைான்றுகி்து	(2015:6-7).

‘ஸ்வையம	வமவை	ராஜன்ை	இதி	ஸ்வைரா:

அன்வைக்்பவைதி	வ்யஞசனம்’	

என	வை்ட்மாழியும்	-	வவை்்ந்ை	உறுபபு்களின்	
முயற்சியும்	 இல்லாமல்	 அங்க ா த் ைல்	
முய ற்சிய ா ல் 	 ை ா வ ம 	 பி ் க் ்க க்கூடிய	
எழுத்துக்்க்ை	 ஸ்வைரம்	 என்னும்	 உயிர	
எழுத்ைா்கவும்	பி்	உறுபபு்களின்	முயற்சியால்	
பி்ப்பனவைற்்்	 வ்யஞசனம்	 என்னும்	
்மய்்யழுத்து்கள்	 என்றும்	வைழஙகுகின்்ன	
(நன்றி:	 மு்னவைர.	 ்சௌம்யநாராயணன்).	
இைன்	்காரணமா்கவவை	‘உயிருக்்கா்கவவை	உ்டம்பு	
அ ் ம வை ை ா லு ம் 	 உ யி ரி ன் றி 	 உ ்ட ம் பு	
இயங்காைைாலும்	உயிர்மய்	என்னும்	அ்மபபு	
மி்க ச 	 சி ் ந் ை 	 ்க ா ரணப 	 ்்ப ாரு த் ைம்	
உ்்டயைாகி்து.	வை்ட்மாழியாைரும்	இந்ைக்	
்காரண	மு்்்வைப்்ப	மி்கப	் ்பாருத்ைமானது	
என்று	ஏற்றுக்்்காணடுள்ைனர’	(2015:7)	என்று	
சட்டம்பிசுவைாமி்களும்	குறிபபிடுகி்ார.

உயிர,	் மய்்யழுத்துக்்களின்	பி்பபி்டமும்	
மு ய ற் சி யு ம் 	 கூ றி 	 அ த் ை ன் ் ம ் ய	
வை்ட்மாழிவயாடு	 ஒபபிடடு	இரணடுக்கும்	
இ்்டயிலான	 வவைறு்பாட்்டக்	 ்கண்டறிந்து	
இவைற்றுக்கு	இ்்டவயயுள்ை	் ைா்டரபின்்ம்ய	
விைக்குகி்ார	.	சமஸ்கிருை	்நடுங்கணஙகில்	
உள்ை	சில	எழுத்து்கள்	ைமிழில்	இல்்ல.	சில	
எழுத்துக்்கள்	 ைமிழில்	 உள்ைது	 வ்பால	
ஒலிவவைற்று்மயின்றி	ஒவர	எழுத்ைா்கக்	்கருதும்	
வைாய்பபுள்ை்வையா்க	உள்ைன	(சான்று:	ல,	ை	
வயா	ரவ்பை:).	வமலும்,	 ‘சமற்கிருைத்திலுள்ை	
பி்பபி்ட	் நறிமு்்்களும்	வவைறு்படுகின்்ன.	
சமற்கிருை	சபைானுசாசன	இலக்்கணத்தில்	்க்கர	
ங்கர	 எழுத்து்களின்	 பி்பபி்டமா்க	 நாக்கு	
கூ்ப்ப்டவில்்ல.	 ்ட்கர	 ண்கரங்களுக்கு	
மூரைன்யம்	 (்பல்லின்	 அருகில்	 உடபு்ம்	
்கன்னத்தின்	 வமல்்பகுதி ) 	 இ்டம ா ்க க்	
கூ்ப்படடுள்ைது.	இைன்	வைாயிலா்கச	சமஸ்கிருை	
இலக்்கண	 நூலாரக்கும்	 ைமிழ	 இலக்்கண	
நூ ல ா ர க் கு ம் 	 இ ் ்ட யி ல் 	 ஒ ற் று ் ம	
்காணப்ப்டவில்்ல.	இரு	தி்த்ைாரும்	ைம்முள்	
்கலந்து	 ஒவர	 வை்்கயான	 இலக்்கணம்	
எ ழு ை வி ல் ் ல . 	 அ வை ர வை ர 	 ை த் ை ம்	
்மாழிப்பாஙகுக்கு	 ஏற்்ப	 எழுத்திலக்்கணம்	
எழுதியுள்ைனர	 என்்பது	 உறுதிப்படுகி்து’	
(2015:15).	 இவ்வைா்ா்கக்	 குறிபபி்டத்	 ைக்்க	
நுண்மயான	 ஒற்று்ம	 வவைற்று்ம்க்ை	
இவைர	 வ்காடிடடுக்	 ்காடடியுள்ைார.	 ைமிழ	
்நடுங்கணக்கின்	பி்பபி்டவைரி்ச	மு்்்ய	
/	்வைபபு	மு்்	குறித்ை	இவைரது	விைக்்கம்	
்மாழியியல்	சிந்ை்னயு்டன்	உள்ைது	(2015:8)

ைமிழின்	உ்டம்்படு்மய்விதி	நி்ல்மாழி	
இறுதி	வைரு்மாழி	முைல்	மாறிய்மந்ைாலும்	
எ ந் ை 	 ம ா ற் ் மு ம் 	 அ ் ்ட வை தி ல் ் ல .	
சமஸ்கிருைத்தில்	 ம்கர	 ்மய்யீற்றின்	 முன்	
்மய்்யழுத்து்கள்	 வைந்ைால்	 ம்கர	 ்மய்	
அனுநாசி்கம்	எனும்	அ்ர	்மல்்லாலியா்கத்	
திரியும்.	 இது	 ம்கரக்குறுக்்கம்	 வ்பான்்து	
(க்ருஷணம்+வைந்வை	=	க்ருஷணவைந்வை)	ஆனால்	
ைமிழில்	 ்மாழியி்்டயில்	 ம்கரக்குறுக்்கம்	
வைருவைதில்்ல.	இ்வை	வ்பான்்	நுண்மயான	
எ டு த் து ் ர ப பு ்க ள் 	 ்ப ல 	 இ ந் நூ லி ல்	
இ்டம்்்பற்றுள்ைன.

்சாற்புணரசசி	இலக்்கணம்	உல்க்மாழி்களுள்	
சமஸ்கிருைத்திலும்	 ைமிழிலும்	 மடடுவம	
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உள்ைது.	 இரணடு	 ்மாழி்களிலும்	 உள்ை	
சி்பபுப	புணரசசி்நறி்க்ை	ஒபபிடுவைைற்கு	
முன்னர,	புணரசசி	இலக்்கணம்	ஏன்	வைான்றியது	
அல்லது	எப்படித்	 வைான்றிது	 (‘்சாற்்க்ை	
வவை்கமா்கப	வ்பசிய	உசசரிபபின்	வி்ைவு	…	
இயல்்பா்கவவை	ஒரு	்மாழியில்	வைான்றும்.	
இ ை ் ன 	 இ ல க் ்க ண ங ்க ா ட டி	
எல்்லப்படுத்ைவியலாது.	அைனால்	ைமிழில்	
மடடும்	ஏன்	இது	முைலில்	வைான்றியது	என்று	
வினவை	 முடியாது’	 	 (2015:48).	 என்்ப்ை	
விைக்கிப	பின்னர,	 	 ‘சமஸ்கிருைம்	வைைரந்ை	
்காலத்தில்	 ்்பரிதும்	 வ்பசப்பட்ட	 புணரசசி	
இலக்்கணம்	 சமஸ்கிருைம்	 ்கற்்	 ைமிழப	
புலவைர்கள்	வைாயிலா்கப	்பரவியிருக்கும்	என்்பது	
ஆர ாயத் 	 ை க் ்கது . ’ 	 என்் 	 ்கருத்்ைப	
்பதிவு்சய்கி்ார.	ைமிழில்	மி்கப்பழங்காலத்தில்	
புணரசசித்	திரிபு்கள்	இல்்ல.	்ப்ழய	பிராமிக்	
்கல்்வைடடு்க்ை	இைற்குச	சி்ப்பா்கச	சான்று	
்காட்ட	முடியும்.	

்சால்லியல்	்பகுதியில்,	‘சமற்கிருைத்திலுள்ை	
்சாற்்கள்	 யாவும்	 ‘கிரியா	 ைாது’	 எனும்	
வி்னச்சாற்்களிலிருந்து	 வைான்றிய்வை.	
ஆனால்	முன்்னாடடு்கள்	 ்்ப்ாை	 ைனித்ை	
வி்னச	்சாற்்கள்	 சமற்கிருைத்தில்	இல்்ல.	
ைாதுச்சாற்்கவைாடு	 கிருத்	 எனும்	 ஒடடுச	
்சாற்்கள்	வசரந்து	கிரியா	்பைம்	(வி்னச்சால்)	
ைவிரந்ை	்்பயரச்சால்,	உ்பசர்கம்,	நி்பாைம்	
எனும்	மூவை்்கச	் சாற்்களும்	வைான்றுகின்்ன.	
(2015:68),	‘சுப,	திங	எனும்	இரணடு	ஒடடு்கள்	
வ ச ர ா ம ல் 	 ச ம ற் கி ரு ை த் தி ல் 	 எ வ் வி ை	
அடிச்சால்லும்	 (ைாது)	 உருவைாவைதில்்ல’	
( 2 0 1 5 : 6 9 ) ’ 	 என்று	 கூறுகி்ார .	 ைமிழில்	
வி்னவைடிவைங்கள்	இயல்்பா்க	இ்டம்்்பறுவை்ை	
இஙகு	 நாம்	 ஒபபுவநாக்கும்வ்பாது	 ைமிழின்	
ைனித்ை	்பணபு	்வைளிப்படுகி்து.

வை்ட்மாழியில்	எணணிக்்்க்ய	வைசனம்	
என்றும்	 பி்பபு	 வவைறு்பாட்்ட	 லிங்கம்	
என்றும்	வைழஙகுவைது	மரபு.	ஆனால்	ைமிழில்	
்பால்்பகுபபு	 விகுதி்கள்	 எண்ணயும்,	
்பா்லயும்	 ்காட்டக்கூடியனவைா்க	 உள்ைன.	
இைற்குக்	்காரணமா்க,	‘வை்ட்மாழி	இலக்்கணப	
்பாஙகு	ஏற்்படுவைைற்கு	முன்வ்ப	மிகு	் ைான்்மக்	
்காலத்தில்	 ைமிழிலக்்கண	 வை்்கப்பாடு்கள்	
வை ான்றிவிட்டனவைாைலால்	 அவைற்்்	
மாற்்மின்றித்	 ைமிழிலக்்கண	 வைல்லுநர	

பின்்பற்றி	வைந்திருக்கி்ார்கள்.	 …	இதிலிருந்து	
ைமிழிலக்்கணம்	 சமற்கிருை	இலக்்கணத்திற்கு	
்காலத்ைால்	 முந்்ையது	 எனத்	 ்ைரிகி்து.	
ைமிழில் 	 விலஙகு 	 ்ப ்்வை 	 முைலிய	
அஃறி்ண்களுக்கு	ஆண	்்பண	வவைறு்பாடு	
்காட்டாமலிருப்பதும்	 சமற்கிருைத்தில்	இ்வை	
்க ா ட ்ட ப ்ப ட டி ரு ப ்ப து ம் 	 ை மி ழு க் கு ம்	
சமற்கிருைத்துக்கும்	எவ்வை்்கயிலும்	இலக்்கண	
ஒற்று்ம	இல்்ல	என்்ப்ைக்	்காடடுகின்்ன’	
(2015:109).	இவ்வைா்ா்க	எண	குறித்ை	்பகுதியில்,	
ைமிழுக்கும்	 சமற்கிருைத்திற்கும்	உள்ை	மி்க	
முக்கியமான	 இரணடு	 வவைறு்பாடு்க்ை	
எடுத்துக்்காடடுகி்ார.

ச ம ஸ் கி ரு ை 	 இ ல க் ்க ண ம ர ் ்ப த்	
ைருவித்துக்்்காணடு	 இலக்்கணம்	 கூறும்	
முயற்சியில்	 இ்்டக்்கால	 இலக்்கணி்கள்	
ஈடு்பட்ட்ையும்	 நன்னூலார	 இத்ை்்க	
புள்ளியில்	 இயஙகிய்ையும்	 இனங்கணடு	
குறிபபிடடுள்ைார		(2015:44).	வமலும்,	ைமிழின்	
வைழக்கிற்கு	ஏற்்ப	வைகுத்துக்்்காள்ளும்	மரபு	
(்ப.49),	 கி்ை்மாழியின்	வைாற்்ம்,	 புதிய	
எழுத்துக்்களின்	வைாற்்ம்	்பற்றிய	விரிவைான	
்பதிவு	 (்ப.19)	 என	குறிக்்கத்	 ைக்்க	்பகுதி்கள்	
இந்நூலில்	உள்ைன.	

்சால்லியல்	 ்பகுதியில்,	 ‘்பல்்பாருள்	
குறித்ை	ஒரு	்சால்லும்	ஒரு்்பாருள்	குறித்ை	
்பல	 ்சால்லும்	 திரி்சாற்்கள்	 எனப்படும்’	
(்ப.61)	எனக்கூறுவைது,	 ‘்மய்்யழுத்துக்்களின்	
பி்பபி்டம்	உத்திக்குப	் ்பாருந்ைாை	இ்டங்களில்	
்ைால்்காபபியர	இவைற்்்	வமலும்	விைக்்காமல்	
விடடிருக்கி்ார’	(்ப.14),	‘ர்கர	ல்கரங்கள்	உ்கர	
ஊ ்க ா ர ங ்க ளு க் கு ப 	 பி ் கு 	 வை ரி ் ச ப	
்படுத்ைப்பட்டைற்்கான	 ்காரணம்	 என்ன?’	
முைலான	இ்டங்க்ை	வமலும்	ஆராயவவைணடிய	
அவைசியம்	உள்ைது.	

இலக்்கண	நி்லயில்	்மாழியின்	எல்லா	
இயல்பு்க்ையும்	ஒபபிடுவைைால்	சமஸ்கிருைம்	
குறித்ை	 புரிை்ல	 –	 அம்்மாழி	 ்பற்றிய	
அறி்வைப	 ்்பறுவைைற்்கான	 ஆைாரமா்கவும்	
்்காள்ைக்கூடிய	இந்ை	நூ்லத்	ைமிழில்	இரா.	
மதிவைாணன்	 ்மாழி்்பயரத்துள்ைார.	 நூல்	
்்பாரு்ை	நன்குணரந்து	்மாழி்்பயரத்துள்ை	
ஆசிரியருக்கு	வைாழத்து்கள்.
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ஈவராடு	 மாவைட்டத்தில்	 உள்ை	 ஒரு		
்க்்டக்வ்காடி	 	 ம்லக்	 கிராமம்	 முைல்	
மு்்யா்க	 	அம்மாவைட்டதின்	ஆடசிய்ர	
இழுத்து	வைந்ைது.	் ்காஞசம்	ம்ழ	் ்பய்ைாலும்	
்பல	மணி	வநரம்	மக்்கள்	ஆற்்்க்	 ்க்டக்்க	
முடியாை	 அவைலம்	 அஙகுள்ை	 மணியாசசி	
்பள்ைம்.	அைற்கு	்பாலம்	்கடடும்	்பணி்க்ை	
துரிைப்படுத்ை	்காரணமா்க	அ்மந்ைது.	ம்லப	
்பகுதியில்	 மானிய	 வி்லயில்	 எரிவைாயு	
இ்ணபபு்க்ை	வவை்கப	்படுத்தியது.	சுைந்திர	
இந்தியாவில்	இத்ை்ன	ஆணடு்கள்	வ்பருந்வை	
இல்லாை	ம்லக்	கிராமங்களுக்கு	வ்பருந்து்கள்	
்சன்று	வைரக்	்காரணமா்க	அ்மந்ைது.	

இத்ை்்கய	 குழந்்ை்கள்	 இனிவமலும்	
்பள்ளி	இ்்ட	விலகி	்சன்றுவி்டக்	கூ்டாது	
என்்பைற்்கா்க	 எல்	 ஐசி	ஊழியர்கள்	முைல்	
்பல்வவைறு	 ைரபபினரும்	 ்பணமுடிபபுக்	
்்காடுத்து	நிரந்ைர	வசமிபபில்	இறுத்தி	் வைத்து	
குழந்்ை்க்ை	்படிக்்க	வவைணடும்	என்று	கூ்ட	
்பல்லாயிரம்	 ரூ்பாய்	 நிதி	 ்்காடுத்ைதும்	
நி்னவுக்கு	வைருகி்து.	

இந்ை	மூன்று	்பணி்களும்	ந்்ட்்பறுவைைற்கு	
மூன்று			குழந்்ை்களின்	அறிவியல்	மாநாடடு	
ஆய்வு		அறிக்்்க்கள்	்காரணமா்க	இருந்ைன..		
மூவைரும்	்பழஙகுடி	குழந்்ை்கள்.	மூவைரும்	
்பள்ளி	இ்்ட	விலகி,	குழந்்ை	்ைாழிலாைர	
்பள்ளியில்	 ்படித்ைவைர்கள்.	மூவைரும்	முைல்	
முைலா்க	 ைங்கள்	மாவைட்டத்	 ை்லவைருக்கு	
குழந்்ை்கள்	அறிவியல்	மாநாடு	வைழியா்கத்	
ைான்	அறிமு்கம்	ஆனார்கள்.	முைல்	முைலா்க	
ரயி்லப	 ்பாரத்ைார்கள்.	 அதில்	 ்பயணம்	

்சய்ைார்கள்.	 ம்லபபூ	 நாவைலின்	 நாயகி	
லடசுமி	 எ்ை்யல்லாம்	 முைல்மு்்யா்க	
்பாரத்து	 அனு்பவைத்ைார்கவைா	 அவைவ்பால்	
இவைர்களும்	்பாரத்து	அனு்பவித்ைார்கள்.	இதில்	
இபவ்பாது	அதில்	ஒரு	குழந்்ை	விஞஞானி,		
்கவணசன்	இைங்க்ல	 ்கணினி	அறிவியல்	
்பட்டம்	்படித்து	வைருகி்ார	்பகுதி	வநரமா்க.	
சின்னக்	்கணணன்	்பத்ைாம்	வைகுபபு	்படித்து	
்படித்து	வைருகி்ார.

மற்்்ாருவைர	மீணடும்	வைறு்ம	ைாைாமல்	
்கரநா்ட்க	மாநிலத்தில்	குழந்்ை	் ைாழிலாளியா்க	
்சன்று	 விட்டார.	 இபவ்பாது	 வையதுவைந்ை	
்ைாழிலாளியாகி	விட்டார	 எனக்	 வ்கள்வி.	
ம்லப	 ்பகுதி	 குழந்்ை்க்ை	 மாநில	
மாநாடடில்	்பஙகு	்்ப்ச	 ்சய்ய,	 சி்பபு	
குழந்்ை்கள்	அறிவியல்	மாநாடடு	வைழி்காடடி	
ஆசிரியர	்பயிற்சி	மு்கா்மக்	கூ்ட	அவைர்களுக்கு	
ஏற்்வைாறு	ம்ல	அடிவைாரத்தில்		ந்டத்திவனாம்.		
அதிலும்		ம்லபபூ	நாவைலில்	வைரும்	்்பரிய	
டீசசர	வ்பராசிரியர	வமா்கனா	்கலந்து	் ்காணடு		
்பயிற்சி	அளித்ைார.	

ம்லப	பூ	் வை	்படிக்்க	்படிக்்க,	இவைர்கைது	
்க்ை்கள்	இவைர்கைது	ம்ல்கள்	இவைர்களின்	
வீடு்கள்,		இவைர்கைது	வைாழநி்லவய		மனதில்	
ஓடிக்	்்காணடிருந்ைது.

சின்னக்	்கணணன்	வைசிய	மாநாடு	்சன்று	
வைந்ை	வ்பாது,	அவைர	ரயி்ல	விடடு	இ்ஙகி	
வைந்ைதும்	எங்கள்	்கல்லூரியில்	ஒரு	்பாராடடு	
விழாவிற்கு	ஏற்்பாடு	்சய்வைாம்.	ஊ்ட்கங்கள்	
வைழியா்க	 அன்று	 மா்லவய	 ைமிழ	 நாடு	
முழுவைதும்	 சின்னக்	 ்கணணன்	 அறிமு்கம்	

நூல் அறிமு்கம்

- நொ.மணி
என்ரன மரலக்க ர�த்த "மரலப் பூ"
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ஆகிவிட்டார.	அ்னத்து	அரசியல்	்கடசி்களும்	
வைாழத்து	ம்ழ	 ்்பாழிந்ைது.	 மாரக்சிஸ்ட	
்கடசியின்	 அன்்்ய	 மாநில	 ்சயலாைர	
எங்க்ையும்	அ்ழத்துக்	்்காணடு,	ம்ல	
மு்கடடில்	 இருந்ை	 	 சின்னக்	 ்கணணன்	
வீடடுக்கு	 ்சன்்ார.	 அது	 ம்லப	 ்பகுதி	
குழந்்ை்கள்	்கல்வியில்	ஏற்்படுத்திய	ைாக்்கம்	
அைவி்ட	 முடியாைது.	 ம்லப	 ்பகுதி	
குழந்்ை்கள்	மத்தியில்	்பணியாற்றி	வைந்ை	சு்டர	
என்்	் ைாணடு	நிறுவைனம்	நமது	முயற்சி்க்ை	
புரிந்து	 ்்காணடு	 குழந்்ை்கள்	 அ்ழத்து	
வைந்ைனர.	நாம்	எவ்வைைவு	எடுத்துக்	கூறியும்	
குழந்்ை்க்ை	 அ்ழத்து	 வைர	 உற்சா்கம்	
ஊட்டாை	் ைாணடு	நிறுவைனங்களும்	இருக்்கத்	
ைான்	்சய்கின்்ன.	ம்லப	பூ	 நாவை்லப	
்படிக்்கப		்படிக்்கத்	ைான்,	மூன்று	ஆணடு்கள்	
்ைா்டரந்து	 ம்லப	 ்பகுதியில்	 ்கவைனம்	
்சலுத்தி	 ்பழஙகுடி	 குழந்்ை்கள்	 ்கலந்து	
்்காள்ை	 ்கவைனம்	 ்சலுத்திவனாவம,	 ஏன்	
்்பண	குழந்்ை்கள்	மீது	 ்கவைனம்	்சலுத்ை	
இயலவில்்ல?	 நமக்குள்	இருந்ை	 ்பாலின	
வ்பைம்	இத்ை்ன	வைரு்டங்கள்	்கழித்து	நம்்மத்	
ைாக்குகி்து.	 	 லடசுமி்யப	 வ்பான்்	
சிறுமி்க்ை	 அ்்டயாைம்	 ்கணடிருந்ைால்	
இன்னும்	கூடுைலா்க		ைாக்்கம்	இருந்திருக்்கலாம்	
என்்	எணணம்	நாவை்லப	்படிக்கும்	வ்பாது	
ைான்	வைான்றுகி்து.

குழந்்ை்கள்	 மாநாடவ்டாடு	 உ்டன்	
்பயணிப்பவைர்களுக்கு	முத்துக்	குமாரி	வ்பான்்	
எணணற்்	ஆசிரியர்கள்	மு்கங்கள்	 	வைந்து	
வ்பாகும்.	முத்துக்	குமாரி	ஆசிரிய்ர	 	ஓர	
குறியீ்டா்கவவை	விழியன்	்ப்்டத்திருப்பைா்க	
உணரகிவ்ன்	 .	 1993	ஆம்	ஆணடு	முைல்,	
ைமிழ	நாடு	அறிவியல்	இயக்்கம்	ந்டத்தி	வைரும்	
குழந்்ை்கள்	மாநாடடிற்கு,	அரசுப	்பள்ளிக்		
குழந்்ை்க்ை	அ்ழத்து	வைரும்	எணணற்்	
ஆசிரியர்களின்	தியா்க	பிம்்பம்	முத்துக்	குமாரி	
ஆசிரியர	என்்ப்ை	அறிவியல்	இயக்்கத்தின்	
ஆரவைலர்கள்	அறிவைார்கள்.		பி.எஃப	வலான்	
வ்பாடடு	அப்படிவய	எடுத்து	வைந்து	குழந்்ை்கள்	
அறிவியல்	மாநாடடிற்்கா்க	 	்சலவு	்சய்து	
மகிழும்	ஆசிரியர்கள்	உட்பட்ட	எல்வலாருக்கும்	
முத்துக்	 குமாரி	 	 பிரதிநிதி.	 எத்ை்ன	
மாநாடு்களில்	்கலந்து	இருபவ்பாம்.	எத்ை்ன	
குழந்்ை்கவைாடு	உ்ரயாடி	இருபவ்பாம்.	

விழிய்னப	 வ்பால்	 குழந்்ை்க்ை,	
அவைர்களின்		உ்ரயா்டல்்க்ை,	அவைர்கைது	
் ச ய ல் ்ப ா டு ்க ் ை 	 உ ற் று 	 வ ந ா க் ்க	
முடியவில்்லவய	என்்	ஆைங்கம்		எழுகி்து.	

ம்லப	 ்பகுதி	 குழந்்ை்கள்,	 மாற்றுத்	
தி்னாளி	குழந்்ை்கள்	என		யாருக்்்கல்லாம்	
கு ழ ந் ் ை ்க ள் 	 அ றி வி ய ல் 	 ம ா ந ா டு	
வைாய்ப்பளிக்கி்து	என்று	விழியன்	் சால்லாமல்	
்சால்லி	விடுகி்ார.		குழந்்ை்கள்	அறிவியல்	
மாநாடடில்	 ்பஙகு	 ்்பறும்	 அறிவியல்	
இயக்்கத்தின்	 அடிப்ப்்ட	 ஆரவைலர்கள்	
ஐஸ்வைரயா	முைல்	உையன்	வசதுராமன்	வமா்கனா	
ைவிவி	வ்பான்்	ை்லவைர்கள்	வை்ர	எப்படியான	
உ்்வை	குழந்்ை்கவைாடு		்வைத்துள்ைார்கள்	
என்்ப்ை	 நாவை்லப	்படிக்கும்	வைாச்கர்கள்	
புரிந்து	 ்்காள்ை	 உைவியா்க	 இருக்கும்.	
எப்படியான	்கருத்்ை	குழந்்ை்கள்	மனதில்	
வி்ைக்கி்ார்கள்	 என்்பதும்	குறியீ்டா்கவவை	
்க்ையில்	கூ்ப்படுகி்து.	

மி்கமி்க	 எளிய	 ஆர்பாட்டம்	 இல்லாை	
்மாழிந்்டயில்	 ்க்ை	 ந்கரகி்து.	 மாநில	
மாநாடடில்	 வைரவைாகி,	 அகில	 இந்திய	
மாநாடடிற்கு	அ்ழத்து	் சல்ல	இயலா்மக்கு	
்்பண	 குழந்்ை்கவை	 ்காரணம்.	 எனவவை,	
"இனிப		் ்பண	குழந்்ை்க்ைவய	இத்ை்்கய	
்சயல்்பாடு்களில்		வசரக்்க	வவைண்டாம்"	என	
சரவைசாைாரணமா்க	 ்பாலின	 வ்பைத்்ை	
்வைளிப்படுத்தும்	 	 	 ை்ல்ம	 ஆசிரியர,	
லடசுமி	்காசியில்	ந்டந்ை	வைசிய	மாநாடடிற்கு	
்சன்று	 	்பள்ளி	திரும்பும்	வ்பாது,	முழுப	
்பள்ளி்யயும்	 வ்பருந்து	 நிறுத்ைத்திற்கு	
அ்ழத்து	 வைந்து	 லடசுமி்ய	 வைரவவைற்று	
ஆரத்ைழுவிக்	 ்காடசி!	 அப்பப்பா.	 	 நமது	
இயலா்மயும்	்பாலின	வ்பைத்திற்கு	வைாைைா்க	
அ்மந்து	விடுகி்து.	

வைசிய	குழந்்ை்கள்	அறிவியல்	மாநாடடில்,	
அதுவும்	நாடடின்	பிரைமர	்கலந்து	் ்காள்ளும்		
மாநாடடில்,	ஆ்ாம்	வைகுபபு	குழந்்ை	வம்்ட	
ஏறி	"	எங்கள்	்பள்ளிக்கு	்கழிப்ப்்	வவைணடும்.	
எங்கள்	ஊருக்கு	்பள்ளி	வவைணடும்"	 என்று	
ஆணித்ைரமா்க	 வ்பச	 முடியுமா	 என்று	
நி்னக்்கலாம்.	 	ஸ்சுவைடச	்பாரத்	ஸ்சுவைடச	
என்று	மத்திய	அரசு	முழஙகிக்	் ்காணடிருக்கும்	
வ்பாது,	புதிய	 ்கல்விக்	்்காள்்்க	வைழியா்க	
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ம்லப	 ்பகுதியில்	 ஏற்்கனவவை	 	 உள்ை	
்பள்ளி்கள்	இழுத்து	மூ்டப்படும்	அ்பாயத்தில்	
இருக்கும்	 வ்பாது,	 குழந்்ை்கள்	இப்படிக்	
வ்கடகுமா?	 இது	 நாவைலாசிரியரின்	 அதீை	
்கற்்ப்ன	 என்று	 கூ்ட	 சில	 வைாச்கர்கள்	
நி்னக்்கலாம்.	குழந்்ை்கள்	இப்படிப	வ்பசும்	
என்்ப்ை	குழந்்ை்கள்	அறிவியல்	மாநாடடில்	
்பஙகு	 ்்பற்் 	 ந ா வன	 	 ்கணணா்க்	
்கணடிருக்கிவ்ன்.	

அஸ்ஸாம்	 மாநிலத்தின்	 ை்லந்கர	
்்கௌ்காத்தியில்	 ஓர	 வைசிய	 குழந்்ை்கள்	
அறிவியல்	மாநாடு	ந்்ட்்பற்்து.	அதில்	ஒரு	
நாள்,	்காலஞ்சன்்		அம்மாநில		முன்னாள்	
முைல்வைர	ைருண	வ்காவ்காய்		்பஙகு்்பற்்ார.	
குழந்்ை்க்ைக்		வ்கள்வி		வ்கட்கக்	வ்காரினார.	
பிரம்மாபுத்திரா	நதிக்	்க்ரயில்	இந்ைப	்பக்்கம்	
்்கௌ்காத்தி	ந்கரம்.	அந்ைப	்பக்்கவமா,	சுத்ைமான	
குடிநீர	கூ்ட		இன்றி	வைாழும்	ஏ்ழ	எளிய	
மக்்கள்.	 வைறு்ம	 ைாண்டவைமாடுகி்து.		
மாநாடடின்	 ஒரு்பகுதியா்க	 அக்்க்ரக்குச	
்சன்று	வைந்ை	குழந்்ை்கள்.	இ்ைப	்பாரத்து	
வைந்ைனர.	 	 வநரி்்டயா்க	 ஒரு	 மாணவைன்	
முைல்வைரி்டம்		இக்வ்கள்வி்ய	முன்	் வைத்ைான்.	
முைல்வைர	 ஆடிபவ்பானார.	 அைற்்்காரு	
ஏற்பு்்டய	 ்பதி்லயும்	 ்ச ான்னா ர .	
குழந்்ை்கள்	அப்படிப	 ்பல	 வ்கள்வி்க்ை	
வ்கடகும்	 தி்னுள்ைவைர்கவை.	 அவ்வைாறு	
ந்டக்்காைது	 ்்பரியவைர்கவை	 என்்ப்ையும்	
மனதில்	்்காள்ை	வவைணடும்.	

லடசுமி	ம்லக்குள்	இருக்கும்	வை்ர	அவைள்	
யா்ரன்று	யாருக்கு	் ைரியவில்்ல.	வைாய்ப்்ப	
்பயன்்படுத்ை	ஊக்குவிபபு	்சய்யும்	 வ்பாது		
ஏ்ழ	எளிய	மக்்களின்	ை்லயாய	பிரசசி்ன	
்கழிப்ப்்	வைசதி	மற்றும்	்கல்வி	இரண்்டயும்	
சரியா்க	 அ்்டயாைம்	 ்கணடு	 சுடடிக்	
்காடடுகி்ாள்.	ம்ல	மக்்களின்	ஆயிரத்ைாணடு	
சா்ப	 விவமாசனம்	 திற்்கா்க	 ஏஙகி	 அழும்	
்காடசி,	 ்கல்்நஞ்சயும்	 ்க்ரத்து	 ்கை்ச	
்சய்துவிடுகி்து.	 விழியனின்	 இயல்்பான	
எழுத்து	 ந்்டக்குள்	 	 அபவ்பாது	 வவை்கம்	
கூடிவிடுகி்து.	ைாண்டவைம்	அதில்		ைவைழகி்து.	
சமு்க	அற்்பணிபபு	உள்ை	்ப்்டப்பாளியின்	
வீரியத்்ை	அ்்டயாைம்	்காடடுகி்து.	என்	
்க்டன்	்பணி	்சய்து	கி்டப்பவை	என்று,	எந்ை	

ஆரப்பாட்டமும்	 இல்லாமல்,	 	 எந்ை		
அஙகீ்காரத்திற்கும்	 ஏற்்காமல்	 	 அறிவியல்	
இயக்்கத்திலும்,	 குழந்்ை்கள்	 அறிவியல்	
மாநாடடிலும்	 ்ைா்டரந்து	இயஙகி	வைந்ை,	
வைருவவைாருக்கு	 இந்ை	 நூ்ல	 விழியன்		
்காணிக்்்க	ஆக்கியிருப்பைற்கு,	 ைமிழ	நாடு	
அறிவியல்	இயக்்கம்	மிகுந்ை	 நன்றிக்	்க்டன்	
்படடிருக்கி்து.	

குழந்்ை்கள்	மாநாடடின்	் மய	வநாக்்கத்்ை	
்வைகு	 அழ்கா்க,	 ஆழமா்க,	 லாவை்கமா்க	
குழந்்ை்கள்	 உள்வைாஙகிக்	 ்்காள்ளும்	
விைத்தில்,	 ்ப்்டத்திருக்கி்ார	 விழியன்.	
குழந்்ை்கள்	அறிவியல்	மாநாடடில்	்பஙவ்கற்்க	
இருக்கும்	 ஒவ்்வைாரு	 குழந்்ை்யயும்	
இை்னப	்படிக்்கத்	தூண்டலாம்.	குழந்்ை்கள்	
மாநாடடின்	 அ்னத்து	 அம்சங்க்ையும்	
்க்ையா்க	 ்சால்லி	விடும்	யுக்திக்்கா்கவும்	
அறிவியல்	இயக்்கம்	 நாவைல்	ஆசிரியருக்கு	
நன்றி	கூ்	வவைணடும்.	

1993	ஆம்	ஆணடு	முைல்	 ந்்ட்்பற்று	
வைரும்	குழந்்ை்கள்	அறிவியல்	மாநாடடி்ன	
ஒரு	புதினமா்க	வைடித்து,	்வைளிவைரும்	முைல்	
்ப்்டபபிலக்கியம்		இதுவைா்கத்ைான்	இருக்கும்.	
இது	இந்திய	நாடடின்	அ்னத்து	் மாழி்களிலும்	
்மாழி	்்பயர்கப்ப்ட	வவைணடும்.	

நா.மணி ்தமிழ நாடு அறிவியல இயக்கததின வமனாள் 
்தறலவர். ஈவராடு கறல அறிவியல கலலூரியில 
தபாருளியல துறைத ்தறலவர்.     
      l
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