
1புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூன் 2021



2 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூன் 2021



3புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூன் 2021



4 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூன் 2021



5புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூன் 2021

2021 ஜூன், மலர்:19 இதழ்:04
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:bharathiputhakalayam@gmail.com    
www.thamizhbooks.com
www.bookday.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 

வாசிப்பு எனும் வசந்தத்்த
 குழந்்தகளுக்குள் வி்்தப்்பாம்

இன்னொரு ஜூன வந்து விட்டது. பள்ளிகள் திறபபது 
மேலும் தள்ளிபமபொகிறது. குழந்்தகளின கல்வி பற்றிய 
கவ்ை நொளுக்குநொள் அதிகேொகி வருகிறது. இதத்கய 
சூழலில் நேது ஒமே நம்பிக்்க வொசிபபுதொன. நம் 
குழந்்தகளுக்கு புததக வொசிப்ப அறிமுகம் ் ெய்துவிட்டொல் 
பள்ளிக் கல்வி த்்டபடுகிறமத எனறு நொம் கிஞ்சிற்றும் 
அசெபப்டத மத்வ இல்்ை. தற்மபொது உள்்ள சூழல் 
கவ்ை அளிபபது நியொயம்தொன. ்பருந்்தொற்றின  
இேண்டொம் அ்ை நம் ெமூகத்தமய  ப்தப்தக்க 
்வதது பைவ்கபபட்ட இழபபுக்்ள ஏற்படுததி விட்டது. 
ஏற்கனமவ ஓேொணடு முழு்ேயொக பூஜயம் கல்வி ஆண்டொக 
்வற்றி்டேொகியது. கொைததின மகொைம். நொம் யொ்ேயும் 
கு்ற ்ெொல்ை மவணடியது இல்்ை.

குழந்்தகளுக்கு வொசிப்ப அறிமுகம் ் ெய்வது எபபடி. 
பொ்டபபுததகத்தமய பததுமு்ற ்நருக்கடி ்கொடுததொல் 
ேடடுமே ் கயில் எடுபபொரகள்  - இந்த நி்ையில் டி.வி., 
வீடிமயொ மகம்ஸ் க்டந்து யொர புததகம் வொசிக்கப 
மபொகிறொரகள் எனபது மபொை மபசுவது நம் க்ட்ே்ய 
தடடிக்கழிக்கும் ்வற்றுப மபசசுக்கள். குழந்்தகளி்டம் 
புததக வொசிபபு பழக்கத்த ஏற்படுததுவது அபபடி ஒனறும் 
முடியொத கொரியம் அல்ை.  முதலில் நம் இல்ைஙகளுக்கு 
்ெய்திததொ்்ள வேவ்ழக்க மவணடும். இதுதொன முதல் 
படிநி்ை. மகே்ளததில், ேொதொ ேொதம் ஒரு குடும்பம் 
வொசிபபிற்கு இந்தியொவிமைமய உயரந்த படெேொக 850 
ரூபொய் (ெேொெரியொக) ்ெைவு ்ெய்கிறது எனறு ஒரு 
கணக்்கடுபபு ்ெொல்கிறது. மேற்கு வஙகம், ஹிேொசெல், 
ஏன ேொஜஸ்தொனில் கூ்ட தமிழக ெேொெரி  - ேொதொந்திே 
குடும்ப வொசிபபு (ரூ 142) ் ெை்வ வி்ட கூடுதைொக ேக்கள் 
்ெைவு ்ெய்கிறொரகள். வீடடிற்கு  ஒரு ்ெய்திததொ்்ள 
வேவ்ழதது குழந்்தகம்ளொடு உடகொரந்து நொமும் வொசிக்க 
கொ்ையில் ்கொஞ்ெம் மநேத்த ஒதுக்குதல் முதல் படி 
ஆகும்.

அடுதது ஒவ்வொரு ் ெய்திததொளும் குழந்்தகள் வொசிக்க 
சிறபபு பக்கஙகள், வி்்ளயொடடு ்ெய்தி, அறிவியல் என 
பைவ்கபபட்டவற்்ற தருகினறன அல்ைவொ. அ்த 
முழு்ேயொக வொசிக்க ்வபபதும் அவற்்ற குடும்ப 
உ்ேயொ்டலில் மெரபபதும் இேண்டொம் படிநி்ை. இது 
பழகும்மபொமத பதமத நொடகளில் சிறு புததகஙக்்ள 
அறிமுகம் ்ெய்யைொம். எழுதது கூடடி, ெததேொக குழந்்த 
வொசிக்க, அ்த பொேொடடி சிறு தவறுக்்ள வலி இனறி,  



புதிய புததகம் மபசுது ேொத இதழுக்கொன 
ெந்தொ மெகரிபபு இயக்கத்த (ஏபேல் 10) 
ந்டததி வருகிமறொம்.  எஙக்ளது இைக்கு 100 
ெந்தொக்கள். இவற்றில் ஓேொணடு-30, ஈேொணடு-
10, நொனகொணடு-3  என  +10 ெந்தொக்க்்ள  
மெரததுள்ம்ளொம். 

இவவொறு மெகரிக்கபபடும் ெந்தொதொேரக்்ளக் 
்கொணடு ஒரு  வொடஸ்அப குழு்வ அ்ேதது 
்தொ்டரசசியொன வொசிபபு இயக்கததிற்கு ஒரு 
த்ளத்த ஏற்படுததுவது எஙக்ளது மநொக்கம்.
1.    இ த ழ்  ே ொ த ந் ம த ொ று ம் 

கி்்டக்கவில்்ை்யனறொல் புகொர 
்ெய்யைொம். புகொரின மீது உ்டனுக்கு்டன 
ந்டவடிக்்க எடுக்கபபடடு அவரகளுக்கு 
இதழ் கி்்டக்க ்ெய்வது.

2.   புதிய புததகம் மபசுது இதழில் வரும்  
கடடு்ே புததக அறிமுகம் ஆகியவற்றின 
மீது கருததுக்க்்ள கூறுவது…

3.  ் த ொ ்ட ர ச சி ய ொ க  இ த ் ழ 
வ ொ ங கி ப ப டி ப ப து …  இ த ் ழ 
ேற்றவரகளுக்கு அறிமுகம் ்ெய்வது...

4.  இதழின வ்ளரசசிக்கு பொடுபடுவது... 
ஆகியவற்்றச ் ெய்மவொம். ் கொமேொனொ 
்பருந்்தொற்று அல்ைது ்பொரு்ளொதொேச 
சிக்கல் எனற கொேணததொல் இதழ் 
நிறுததபபடுவது ஏற்பு்்டயதல்ை.புதிய 
புததகம் மபசுது இதழ் ் தொ்டரந்து ் வளி 
வே நொஙகள் உ்ழபமபொம்.

கருணாநிதி,  
கூடலூர், நீலகிரி மாவடடம்

தாரமஙகலம் ந�ாபின் தாஸ், புதுகநகாட்ட  
எஸ்.ரவிச்சந்திரன்,  கரூர் ்சண்முகம், பெருஙகளத்தூர் 

விந�ாத், ஆகிந�ார் சிலவர் ஸ்டார் அந்தஸ்தும், 
கூடலூர் ஆசிரி�ர் கருணாநிதி, நதனி தமிழமணி 

ஆகிந�ார் நகாலடன் ஸ்டார் அந்தஸ்தும் நம 1 முதல 
பெறுகிறார்கள். இவர்க்ளத பதாடர்ந்து சிதம்ெரம் 

அருள், மன்�ார்குடி ந�சுதாஸ், அருப்புகநகாட்ட 
கார்த்திநக�ன் ஆகிந�ார் இம்மாத சிலவர்ஸ்டார் 

அந்தஸ்து பெறுகிறார்கள்,

சுடடிக்கொட்ட குடும்பேொக உடகொரந்து ஆளுக்கு 
ஒரு பொேொ வொசிததும் ஊக்குவிக்கைொம் எனபது 
நிபுணரகளின கருதது. பின அடுதத கட்டேொக 
குழந்்தகள் விரும்பும் சிறு சிறு நூல்க்்ள 
க்்டகள் திறக்க முடியொத இந்த கொைததில் 
இ்ணயம் வழிமய வேவ்ழதது வழஙகைொம். 
அவரகம்ளொடு மேலும் பதது நொடகள் நொமும் 
வொசிதது, வொசிதத்த பகிரந்து மபசி உ்டன 
பயணிததொல் மபொதும். பிறகு நொம் அவரக்்ள 
வொசிபபு உைகில் விடடு ்ேல்ை நம்  
மவ்ைகளுக்குகள் நு்ழயைொம். வீடடிமைமய 
ஒரு நூைக அைேொரி்ய அ்ேததுத தருவது, 
அவரகளுக்கு ஒரு ்கமபசி வொஙகிததருவ்த 
வி்ட கு்றவொன ்ெைமவ ஆகும். ேொதம் பதது 
சிறு புததகஙக்்ள வொஙகி தருவது, ஒரு வீடிமயொ 
மகம்ஸ் ்டவுனமைொடு ்ெய்வ்த வி்ட பை 
ே்டஙகு கு்றவொன ்ெைவு பிடிக்கும் ஒனமற. 
ஆனொல் வொசிபபு தரும் வ்ளஙக்்ள ் கமபசிமயொ, 
மகம்ஸ் உடப்ட இ்ணய ் ெயல்பொடுகம்ளொ தே 
மு டி ய ொ து  எ ன ப து  ப ை மு ் ற 
நிரூபிக்கபபடடுள்்ளது. 

பு த த க  வ ொசிபபு  மய ொ க ொ்வ  வி்ட 
ஆமேொக்கியேொன ஒருமுகபபடுததுத்ை 
ஏ ற் படு த து கி ற து .  ே ன  -  வ ்ள த் த 
மேம்படுததுகிறது. பல்மவறு பொததிேப 
ப்்டபபுக்கள் சூழல்கள்  - உைக அறிவு என 
்பற்றுவி்ட வொசிபபு ேனித நிரவொக திறனக்்ள 
மேம்படுததுகிறது. ஒரு குறுஞ்்ெய்தி்ய 
்கமபசியில் கணடு நகரததுவ்த வி்ட அ்த 
நூல்களின வழிமய வொசிதது உணரந்தொல் 
மூ்்ளயில்  ஆழே ொ க  ப திகி றது  என 
நிரூபிக்கபபடடுள்்ளது.

குழந்்தகள் எதிரகொைததில் அறிஞரக்ளொக, 
விஞ்ஞொனிக்ளொக, ஐ.ஏ.எஸ் அதிகொரிக்ளொக, 
ேொ்பரும் க்ை, இைக்கிய விததகரக்ளொக 
வருவதற்கு, பயிற்சி வகுபபு, ் பரிய வெதியொன, 
்டொம்பீக பள்ளிக்கூ்டததில் படிபபது என எதுவும் 
மத்வ கி்்டயொது. அவரகளுக்கு தொனொகமவ 
விரும்பி மதடிதமதடி வொசிக்கும் நூைக 
பழக்கத்த ்தொ்டஙகி ்வததொமை மபொதும். 
பள்ளிக்கல்வி தன கதவுக்்ள மூடி உள்்ள இந்த 
கொைகட்டததில், நொம் வொசிபபின கதவுக்்ள 
தி ற ந் து  வீ ட டி ல்  கு ழ ந் ் த க ் ்ள 
மேம்படு தது மவ ொ ம் .  பு த த க  உை கம் 
அ வ ர க ளு க் க ொ க  ம க ொ டி க் க ண க் க ொ ன 
பு்தயல்கம்ளொடு கொததிருக்கிறது.

- ஆசிரியர குழு
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மறக்கப்பட்ட புரடசியாளன் 
- ஸ்ரீ்தர் மணியன்

மெொவியத ேஷயொ உள்நொடடு யுததததில் ் பற்ற 
்வற்றி, ் தொழிைொளி வரக்கததின த்ை்ேயில் 
்தொழிைொ்ளர வரக்கமும் விவெொயிகளும் 
இ்ணந்த கூட்டணியின அடிபப்்டயில் 
அ்ேந்த ேக்கள் ெக்தி, பூமிபபந்தில் உள்்ள 
எந்த்வொரு ெக்தியும், அது எவவ்ளவுதொன 
வல்ை்ே ப்்டதததொக இருந்தொலும், வந்து 
மேொதினொல் அத்னத மதொற்கடிக்க முடியும் என 
்ேய்பபிததிருக்கிறது…. (நூலில் ்ெௌகத 
உஸ்ேொனி.)

்ெௌகத உஸ்ேொனியின இந்தக்கூற்று 
எக்கொைததிற்கும் ்பொருந்தி வேக்கூடியதொக 
அ்ேந்துள்்ளத்னயும், ெேகொை அேசியல் 
சூழலில் விவெொயிகளின ் தொ்டர மபொேொட்டமும் 
கவனததில் ்கொள்்ளததக்கதொக உள்்ளத்ன 
இஙகு  குறிபபி்ட  மவணடியத ொகி றது . 
ப ய ண க் க ட டு ் ே க ள்  எ ழு து வ து 
ப்்டபபிைக்கியததின ஒரு வ்கயொகிறது. 
எல்ைொ எழுததொ்ளரகளும் சிறுக்த, நொவல் என 
எழுதினொலும் ேொற்றொக பயணக்கடடு்ேக்்ளயும் 
எழுதுவ்த வழ்ேயொகக் ்கொணடுள்்ளனர. 
அதத்கய கடடு்ேகள் அவரக்ளது எழுததின 
தன்ேக்மகற்றொர மபொல் தொஙகள் பயணிக்கும் 
பகுதிகளில் வொழும் ேக்களின பழக்கஙகள், 
கைொசெொேம், நொகரீகம், நம்பிக்்ககள் என 
பல்மவறு தேவுக்்ளக் ்கொணடிருக்கும். 
இதுவனறி சிை ப்்டபபொளிகள் அவரக்ளது 
வொழ்வு நி்ை, வேைொறு, மபொேொட்டஙகள், 
்பொரு்ளொதொேம், அேசியல் நி்ை, மபொனற 
அம்ெஙக்்ளயும் தஙக்ளது எழுததில் பதிவு 
்ெய்வர. இதத்கய பதிவுகள் சுவொேசியேற்ற, 
ெந்்த ேதிபபற்ற தகவல்க்்ளக் ் கொணடிருக்கும் 
கடடு்ேக்்ள ்வளியி்ட இதழ்களும் 
முனவருதில்்ை. 

்பொதுவொக, இக்கடடு்ேகள் ஐமேொபபிய 
நொடுகள், அ்ேரிக்க நொடுகள் குறிதத்வயொகமவ 

அ்ேயும். இந்த நொடுகளுக்கு சுற்றுபபணயம் 
மேற்்கொணடு அவற்றின வ்ளம், வ்ளரசசி, 
நொகரீகம், ் ெல்வச ் ெழிபபு எனற ் பொரு்ள்டக்கம் 
்கொண்ட கடடு்ேக்்ளமய பைரும் எழுதுவர. 
அவற்றிற்கொன வேமவற்பு நிேந்தேேொக உணடு. 
ேொறொக வறடசி, வறு்ே, மபொேொட்டம், புேடசி 
என ந்டந்து ்கொணடிருக்கும் நொடுகள் குறிதத 
பதிவுகள் குறிதத நூல்க்்ள வொெகரகள் 
விரும்புவதொகமவ இருபபினும் அவற்்ற 
எழுதுமவொர அரிது. அதுவும், ஆபகொனிஸ்தொன 
மபொனற நொடுகள் குறிதத நூல்கள் தமிழில் 
இருக்கினறனவொ என அறுதியி்ட இயைவில்்ை. 
எனினும், இந்நூல் அவமவக்கததி்னப 
மபொக்குவதொக உள்்ளது குறிபபி்டததக்கது. நூலின 
முதல் பகுதி ்பரிதும் மபெபப்டொத ஆபகன 
நொடடின நிைவ்ேபபு, அந்நொடடின ேக்கள் 
குறிதத பதிவுகள், அேசியல் நி்ை்ே, 
ஆடசியொ்ளரகளின ேனபமபொக்கு என அ்னததுப 
பதிவுக்்ளயும் உள்்ள்டக்கியதொக இருபபது 
சிறபபொனது.  

இருபபினும், ேனிதவரக்கம் தனக்கொன 
வொழ்வி்ன நகரததி்ட பல்மவறு சூழல்க்்ள 
எதிர்கொள்கிறது. அதில் இனறிய்ேயொத கூறொக 
தனக்கொன அடிபப்்ட உரி்ேக்்ள உறுதி 
்ெய்து ்கொள்ளுதலும், தனக்கொன இருபபி்ன 
தக்க ்வததுக் ்கொள்ளுதலும் ஆகும். ‘ஒரு 
புேடசியொ்ளனின பயணஙகள்‘ எனனும் நூல் 
கொரிமைொ அல்ைது விேொனததிமைொ பயணம் 
மேற்்கொணடு எழுதபபட்டதல்ை. ் பரும்பொலும், 
க ொல் ந்்டய ொ க  ெ ற்மறற க்கு்றய  பை 
தருணஙகளில் நூற்றுக்கணக்கொன ்ேல்கள் 
ந்டந்து ் ெனறு எணணற்ற ெொேொனியரக்்ளயும், 
ம ப ொ ே ொ ட ்ட க் க ொ ே ர க ்்ளயும் ,  அ த ற் கு 
த்ை்ேமயற்ற ்பொறுபபொ்ளரக்்ளயும் 
ெந்திதது, விவொதிததுப ்பற்ற அனுபவஙக்ளொல் 
என உருவொக்கபபட்டது. வழி ்நடுக 
தொஙக்வொணொ இனனல்கள் ேடடுேல்ைொது 
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்கது ்ெய்யபபடடு ேேணதண்ட்ன விதிக்கப 
்பற்று ேயிரி்ழயில் அதிலிருந்து தபபிச 
்ெனறு மபொேொடியவர ்ெௌகத உஸ்ேொனி. 
ேொஸ்மகொ நகரி்ன அ்்டயும் வ்ே அணுவ்ளவும் 
தனது மநொக்கம், குறிக்மகொள்களிலிருந்து 
பிெகிவி்டொது அத்ன முன்னடுததுச ்ெனற 
ஒரு புேடசிக்கொேரின பயண அனுபவஙக்்ள 
உள்்ள்டக்கியது இந்த நூல். 

‘்ேௌைொ பக்ஸ் உஸ்தொ‘ எனும் பிறபபுப 
்பயர ்கொண்ட ்ெௌகத உஸ்ேொனி இந்திய 
கம்யூனிஸ்ட கடசிக்கு உயிேளிததவர. அவர 
வ ்ள ர த ் த டு த ம த ொ ரி ல்  பி ன ன ர 
்பொதுச்ெயைரக்ளொன பி.சி.மஜொஷி ேற்றும் 
அஜொய் மகொஷ குறிபபி்டததக்கவரகள். துருக்கி 
கிைொபத இயக்கததில் பஙகு ்பறுவதற்கொகத 
்தொ்டஙகிய ்ெௌகத உஸ்ேொனியின அேசியல் 
வொழ்வு பினனர த்டம் ேொறி பிரிடடிஷ 
கொைனியொதிக்கததி்ன இந்தியொவிலிருந்து 
மவேறுக்கும் மபொேொட்டேொக ேொறியது. ெொதவீக 
வழியிைொன மபொேொட்டததில் பற்றில்ைொத 
எணணற்மறொர ஆயுதவழிப புேடசியி்னத 
்தரிவு ்ெய்து ்கொண்டனர. 

தனது வொழ்நொள் ்நடுக ேொரக்சீய ்நறிகளில் 
ஆழ் ந் த  பிடி ப புள்்ளவ ே ொ ய் ,  ே ொ ற ொ ப 
பற்றுள்்ளவேொய் அவர வி்ளஙகினொர. இருபபினும், 
துவக்க நொடகளில் அவர அது குறிதத புரிதல்கள் 
ஏதுேற்றவேொய் இருந்தொர. பூரஷவொ, (bourgeoi-
sie) ் தொழிைொளி வரக்கம், (proletariate) ் படடி 
பூரஷவொ, (petty bourgeoisie), ்தொழிைொளி 
வரக்கததின ெரவொதிகொேம் (dictatorship of pro-
letariate) ஆகிய ்ெொற்கள் அபமபொது எனக்கு 
மிகவும் மவடிக்்கயொய்த மதொனறின என 
அவமே நூலில் குறிபபிடுகிறொர.  பினனர, 
ேொஸ்மகொவில் ேொரக்சீயத தததுவம் ந்்டமு்ற, 
ேொரக்சீயப ்பொரு்ளொதொேம், வேைொற்றி்ன 
்பொருள்முதல்வொதக் கணமணொட்டதது்டன 
வி்ளக்குதல் மபொனறவற்றில் மபொதுேொன அ்ளவு 
கல்வி கற்றுத மதரந்த்தயும் குறிபபிடுகிறொர. 
மதொழர ்ைனி்னச ெந்திதத நிகழ்வுக்்ளயும் 
அவர குறிபபிடுகிறர. அபபகுதிகள் மிகவும் 
முக்கியேொன்வ. தொஷ்கணட நகரில் இந்திய 
கம்யூனிஸ்ட கடசி ்தொ்டஙகபபட்டது குறிதத 
தகவல்களும், பல்மவறு இந்தியத த்ைவரகள் 
குறிதத பகுதிகளும், தமிழகததி்னச மெரந்த 
புேடசியொ்ளேொன ் ெணபகேொேன குறிதது ் ைனின 
அறிந்திருந்த பகுதிகளும் குறிபபி்டததக்வ. 

அக்ம்டொபர புேடசி, ்ெஞ்மெ்ன குறிதத 
தேவுகள்,  மபொேொட்டஙக்்ள முன்னடுததுச 

்ெனற அன்றய த்ைவரகள், மபொேொளிகள் 
என பை விபேஙகள் நூலில் இ்டம் ் பறுகினறன. 
ஒரு சிறந்த வேைொற்று ஆவணேொக இந்நூல் 
திகழ்கிறது. கம்யூனிஸ்ட இயக்கம் குறிதது 
அறிந்து ்கொள்்ள வி்ழயும் மதொழரகளுக்கும், 
ேொணவரகளுக்கும் இந்நூல் மிக்க பயனுள்்ள 
்கமய்டொக வி்ளஙகும். துவக்க கொை மெொவியத 
யூனியனின நிகழ்வுகள், அதன வ்ளரசசி, ேக்கள், 
்தொழிைொ்ளரகள், விவெொயிகள் உள்ளிடம்டொேது 
உதமவகம், ேன்வழுசசி, அவரக்ளது த்ளரவிைொத 
்ெயல்பொடு ஆகியவற்றி்ன ் ெௌகத உஸ்ேொனி 
சிறபபொகப பதிவு ்ெய்துள்்ளொர. நூலின முதல் 
பகுதி இவற்றி்ன அ்டக்கியுள்்ளது.

இ ேண்டொவது  பகுதியில் க ொஙகி ேஸ் 
த்ைவரகளு்டனொன அவேது நடபு குறிததுப 
மபசுகிறது. ேஷயப புேடசி குறிதது ‘ேஷயப 
புேடசியின ஒரு பக்கம்‘ எனற நூலி்ன அவர 
எழுதினொர.  மநரு அதற்கொன முனனு்ேயி்ன 
ஒமே நொளில் எழுதிக் ்கொடுதததொக ்ெௌகத 
உஸ்ேொனி ்தரிவிக்கிறொர. இந்திய நொடடின 
விடுத்ைக்கு மெொவியததின உதவி நிசெயம் 
மத்வபபடும் என கொஙகிேஸ் த்ைவரகள் 
உறுதியொக நம்பியது்டன, அவரகளுக்கி்்டயிைொன 
ஒரு தூதுவேொக ்ெௌகத உஸ்ேொனி ்ெயல்ப்ட 
மவணடு்ேன அவரக்ளது எணணம் இருந்தது. 
ேொஸ்மகொ நகரில் ந்்ட்பற்ற கம்யூனிஸ்ட 
அ கி ை த தி ன  ே ொ ந ொ ட டி ல்  க ட சி யின 
த்ை்ே க் குழுவிற்கு  அவ ர  ் த ரி வு 
்ெய்யபபட்டொர. அபமபொது ஸ்்டொலி்னச 
ெந்திதத நிகழ்வுக்்ள அவர கூறுகிறொர. கடசி 
இந்திய விடுத்ைக்கொன மபொேொட்டததிற்கு 
வனமு்றயிைொன ந்டவடிக்்கக்்ள ேறுதலிதது, 
்பருந்திேள் மபொேொட்டஙகளின வொயிைொக 
அத்ன மேற்்கொள்்ள வலியுறுததியதொக ் ெௌகத 
உஸ்ேொனி கூறுகிறொர. இசசூழலில் மேலும் பை 
்பொறுபபுகளும் அவ்ேத மதடி வந்த்்டந்தன. 
இவற்றிற்கு அவேது நி்ைபபொடு எவவொறொக 
இருந்த்தனில், தன்னப பற்றிய மி்க 
ேதிபபீடுக்ளொக இ்வ எனக்குத மதொனறின 
எனறு பதிவிடடுள்்ளொர ்ெௌகத உஸ்ேொனி. 

ேொஸ்மகொவிலிருந்து நொடு திரும்பியதும் 87 
நொடகள் ேடடுமே அவர ் கதொகொேல் வொழ்ந்தொர. 
மீேட ெதி வழக்கு, கொனபூர ெதி வழக்கு 
ஆகியவற்றிகொக ்கது ்ெய்யபபட்டொர. நொடு 
முழுதும் பல்மவறு த்ைவரகள் ்கதொயினர. 
மபொல்ஷவிக் ெதி வழக்குகள் எனறு இ்வ 
அறியபபட்டன .  எணணற்ற  இயக்கப 
மபொேொளிகளுக்கு கடுஙகொவல் தண்ட்ன 
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அளிக்கபபட்டது. ்ெௌகத உஸ்ேொனி தனது 
வொழ்நொளில் பதினொறு ஆணடுக்்ள சி்றயில் 
கழிததொர.

புததகததின இறுதிப பகுதிகள் 75களில் 
மெொவியத குடியேசி்னச ெொரந்த அஜர்பய்ஜொன, 
துரக்மேனியொ, கஜக், உஸ்்பக்கிஸ்தொன 
உள்ளிட்ட நொடுகளின  ்தொழில் வ்ளரசசி, 
விவெொயப பண்ணகள், ்கத்தொழில் 
முனமனற்றம், ேக்களின அனறொ்ட வொழ்வு, 
கல்வி என புள்ளிவிவேத  த ேவுக்ளொல் 
நிேம்பியுள்்ளது. நூலில் மெொவியத நொடடின 
ஐந்த ொணடுத திட்டஙகள் ஏற்படுததிய 
முனமனற்றததி்ன அவர மிகத துல்லியேொக 
விவரிததுள்்ளொர. இததிட்ட வ்ேவுகள், வ்ளரசசி 
குறிதது முதைொளிததுவ ஏ்டொன நியூயொரக் 
்்டம்ஸ் பொேொடடி எழுதியது நூலில் இ்டம் 
்பற்றுள்்ளது. மெொவியததில் முதைொவது 
ஐந்தொணடுத திட்டததின ெொத்னயொக ஒரு 
நொளில் ெேொெரியொக ஒரு புதிய ்தொழிற்ெொ்ை, 
இரு அேசுப பண்ணகள், 115 கூடடுப 
பண்ணகள் உருவொக்கபபட்டன எனற ்ெய்தி 
வொசிபமபொருக்கு வியபபி்ன உண்டொக்குகிறது. 
இதத்கய வ்ளரசசி குறிதது ்பருஙகவியொன 
ேவீந்திேநொத தொகூர தனது ேேணப படுக்்கயில் 
இருந்தமபொது ்வளியிட்ட கருதது கூரந்து 
கவனிக்கததக்கது .  மெ ொவியத ந ொடடின 
முனமனற்றம் கூடடுறவின அடிபப்்டயில் 
அ்ேந்து வியக்கதக்க அ்ளவில் ்வற்றி 
அ்்டந்துள்்ளது. ஆயினும், இந்தியொ, அறிவொரந்த, 
்த ொன்ே ்பற்ற கைொச ெ ொ ே ததி்னக் 
்கொணடிருந்தொலும் சுேண்ட்ை அடிபப்்டயொகக் 
்கொணடுள்்ளதொல் இவவொறொன நி்ை்யக் 
்கொணடிருக்கிறது எனக் கூறியுள்்ளொர . 
இந்தியொவிலும் முனமனொடித திட்டேொக 
ஐந்தொணடுத திட்டம் கொைனியொதிக்கம் முடிவு 
் ப ற் ற  பி ன ன ர  ம ந ரு வ ொ ல் 
ந்்டமு்றபபடுததபபட்டது குறிபபி்டததக்கது. 

மெொெலிெததின மீதொன அவேது ேொறொப பற்று, 
அ்ெயொ நம்பிக்்க இந்நூல் ்நடுகிலும் 
நிேம்பித தளும்புகிறது. அவர ே்றயும் வ்ே 
ம ெ ொ வி ய த  ந ொ ட டு ்ட ன  ே ொ ன சீ க ப 
பி்ணபபி்னயும் ,  பி ேமிபபி்னயும் 
்கொண்டவேொகமவ இருந்தொர. வேைொற்றின 
எணணற்ற பக்கஙக்்ள புேடடிச ் ெல்லும்மபொது 
எணணற்மறொர சிந்திய குருதியின வொெததி்னயும், 
அதன க்றக்்ளயும் கொண முடியும். முகேறியொ 
மப ொ ே ொளிகள் பை ர  வ ேை ொற்றிலிருந்து 
ே ் ற க் க ப ப டு கி ன ற ன ர . 

ேறக்கபபடடுவிடுகினறனர. அதத்கமயொேது 
வொழ்வு. ்கொள்்க, அவரக்ளது மநொக்கஙகள், 
திய ொ க ம்  அடுத த  த்ைமு்றகளுக்கு 
க ்ட த த ப ப டு வ தி ல் ் ை , 
எடுதது்ேக்கபபடுவதில்்ை.  த ொஙகள் 
அனுபவிக்கும் சுதந்தேம் எதத்கய சூழலில், 
எவவொறொன மபொேொட்டஙகளின வொயிைொகப 
்பறபபட்டது எனற விவே்ணகள்  இவரகளுக்கு 
எடுதது்ேக்கபபடுவதில்்ை எனபது ஓர 
அவைமிக்க உண்ே. இவவொறொன சூழல் 
அதத்ைமு்றக்்ள கூர்ேபபடுததவியைொது 
அவரக்்ள ேழுஙகடிபபது்டன அவற்்ற 
மு்றமக்டொக பயனபடுததிக் ்கொள்்ளவும் 
தூணடுகிறது. வேைொற்றி்ன ேறந்து வொழும் 
நொடடில் ்ேல்ை ்ேல்ை எமதசெொதிகொேம் 
நொேறியொது த்ழக்கத ்தொ்டஙகும் எனபது 
துவரபபுமிக்க உண்ே.  ெொேொனியர தஙக்ளது 
அடிபப்்ட உரி்ேக்்ள படிபபடியொக இழக்க 
மநரிடும். இத்னயும் மெரதமத அவரகளுக்கு 
நொம் வேைொற்றி்ன கற்பிக்க மவணடும். இஃது 
ஓர ெமூகக் க்ட்ேயொக மேற்்கொள்்ளபப்ட 
மவணடும்.

ஏ்னய நூல்களிலிருந்து ் ெௌகத உஸ்ேொனியின 
நூல் மிகவும் ேொறுபடடுக் கொணகிறது. அவர 
நூலின எபபகுதியிலும் தனது தனிபபட்ட 
வொழ்வு குறிதத ் ெய்திக்்ள இதில் வொெகனுக்கு 
அளிக்கவில்்ை. நூல் ்நடுகிலும் தனது 
அேசியல் வொழ்வு, தனது மநொக்கஙகள், தொன 
அ்்டந்த அனுபவஙகள் என அவற்றி்னமய 
தருகிறொர. தனது தனிபபட்ட வொழ்க்்க 
அவசியேற்றது, தனது மபொேொட்ட அனுபவஙகள் 
ேடடுமே ெமூகததிற்கு மபொதுேொனது எனற 
தனனைேற்ற அவேது சிந்த்னயி்ன இது 
உணரததுவதொக அ்ேந்துள்்ளது. தனது 
இருபதொவது வயதில் கடசியில் இ்ணந்து 
பணியொற்றத துவஙகியவர ்ெௌகத உஸ்ேொனி. 
ேலிவொன வி்ளம்பேஙகள், ்ெொந்த ஊ்டகஙகள், 
துதிபொடிகள் வொயிைொக புகழ் ்பறத துடிக்கும் 
அேசியல் ‘மெ்வ நொயகரகள்� நி்றந்த நொடடில் 
இறுதி வ்ே புேடசியொ்ளனொய் வொழ்ந்து ே்றந்த 
அவேது தனனைேற்ற வொழ்வும், ஆற்றிய 
பணிகளும் வியபபி்ன ஏற்படுதத வல்ை்வ. 
எசசூழலிலும் தன்ன முனனி்ைபபடுததிக் 
்கொள்்ளமவொ, பிேபைபபடுததிக் ்கொள்்ளமவொ 
வி்ழயொது வொழ்ந்து ே்றந்த அவேது வொழ்வு 
அ்னவருக்கும் சிறந்த முனனுதொேனேொகிறது. 
இதத்கய்தொரு அரிய நூலி்ன முதலில் 
தமிழில் ்வளியிட்ட பொேதி புததகொையததின 
்ெயல் பொேொடடுக்குரியது.     l
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என் புத்தக அலமாரியிலிருநது…
ஆயிஷா இரா. ந்டராசன்        

வாசிப்பு என்ெது பொழுது நொககலல. எழுத ெடிககநவ கூடாது என்று 
்சமூகத்தால ஒதுககப்ெடட ஒருவனுககு – வாசிப்பு என்ெது ஒரு நொராடடம்  
- ப�ல்சன் மண்நடலா

க்ள எடு! | நம்ேொழ்வொர |கிழக்கு, |பக்.108 
ரூ.115

இயற்்க விவெொயம் குறிதத மிக முக்கிய 
பொ்டநூைொக நொன இந்த நூ்ைப பொரக்கிமறன. 
ேததிய அேசின விவெ ொய விமே ொ த 
்கொள்்ககள் ெட்டஙகளின பினனணியில் 
மிகுந்த முக்கியததுவம்  ்பறும் நூல் இது. 
உைக விவெொய மபேறிஞரகள் ேெொமனபு 
ஃபுமகொகொ, தமபொல்கர மபொனறவரக்்ள 
புததகம் மு்றபபடி அறிமுகம் ்ெய்கிறது.

இயற்்க மவ்ளொண்ே: வழிகொடடும் 
கியூபொ எனும் கடடு்ே நம் எதத்னமயொ  
அறியொ்ே இருள் விழி திறந்து வழி 
கொடடும் அற்புதம். இந்த நூலில் – 
நம்ேொழ்வொரின இேணடு மநரகொணல்களும் 
உள்்ளன. பஞ்ெமும் 12 கடடுக்க்தகளும் 
கடடு்ே்ய பள்ளிக்கூ்டததில் பொ்டேொக 
்வக்க மவணடும். உபபு நீர குடிததொல் 
தொகம் தீேொது. உபபு உேம் மபொட்டொல் அது 
தணணீ்ே அதிகம் இழுக்கும் எனபன 
மபொனற எளிய ெொட்்டயடிகளும் உணடு 
எல்ைொரும் படிக்க மவணடிய பொ்டம்.

உவர் (சிறுக்்தகள்) | இேொ. சிவ சிதது | 
ேணல் வீடு |பக்.152,|ரூ.150.

சிவ சிதது ஒரு நொய்பிரியர…. குறிபபொக 
மவட்்ட நொய் வ்ளரபபில் மிகுந்த ஈடுபொடு. 
இந்து தமிழ் தி்ெயில் அதுபற்றி ் தொ்டரகூ்ட 
எழுதினொர. ஆனொல் ேணல் வீடு இதழில் 
அவேது சிை க்தக்்ள வொசிதது இருக்கிமறன. 
ேண ேணக்கும் உவர, ்வௌம், மகவி என 
த்ைபமப அெததல்.

ஒவ்வொரு க்தயிலும் ஒரு கிேொேமே 
வொழ்கிறது. ேருந்து ெொபபிடடு இறக்கும் 
அந்த ேொேொவின வொழ்க்்க சிததிேேொன 
உவர படிக்க படிக்க ேன்த வருடும் 
அழகும்,  விடியல் க்தயில் வரும் 
ைொைொக்க்்ட அலுவொவும், சிமவரி சுப்பயொ 
க்்ட ்ேசூரபொகும் தந்த சு்வயும், 
ெக்திக்்க்டொ ்வடடும் ்வள்்்ளதது்ே 
தரும் ப்்டயல் மெொறு கூ்டமவ ்வறும் 
க்தயில், மூனறு ரூபொய் முட்்டமகொஸ் 
மகக் மூனறும் ஒரு ேஸ்னொ பொக்்கடடும் 
பரிேொறும் இக்க்தகள் இழந்த கிேொேஙக்்ள 
நேக்கு மீடடு தரும் நம்பிக்்க உை்க முன 
்வக்கினறன.

ேணல் வீடு, குட்டபபடடி கிேொேததில் 
இருந்து இபபடி அசசும் அ்ேபபும் 
அ ெ த த ை ொ ன  நூ ல் க ் ்ள  த ரு வ து 
பொேொடடுக்குரியது.

்தமிழர்களின் ஆதி நிலம் | ஆதி வள்ளியபபன | 
புக்ஸ் ஃபொர சில்ேன | பக்.46, ரூ.45

இதழொ்ளர ம்டொனி மஜொெப எழுதிய �ஏரவி 
இந்தியனஸ்� எனும் மிக சிறபபொன நூ்ை 
முன்வதது சிந்து ெே்வளி நொகரீகம் 
கணடுபிடிக்கபபட்ட நூற்றொணடில் அழகொன 
அறிமுகத்த ஒரு நூைொக வடிததிருக்கிறொர 
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பததிரி்கயொ்ளர ஆதி வள்ளியபபன. 
சிந்துவில் வொழ்ந்தவரகள் ஆதி தமிழரகம்ள 
எனப்த நம் ேணணின ்தொல்லியல் 
அ றி ஞ ர க ்ள ொ ன  ஐ ே ொ வ த ம் , 
ேொகுைெொஙகிருதயொயன, இேொ.பொைகிருஷணன 
உள்ளிடம்டொரின கருதது வழி இந்நூல் 
நிறுவுகிறது.

சிந்து ெே்வளியில் ஜல்லிக்கடடு 
ந்டந்ததற்கொன ஆதொேம் உள்்ளது. அது 
ேடடுேல்ை சிந்து ேக்கள் மபசிய ்ேொழி 
திேொவி்ட ்ேொழி. இனறு ஆரியரகள் 
ஆரபபரிக்கும் ெேஸ்வதி ஆறு உண்ேயில் 
ஆபகொனிஸ்தொனததில் உள்்ளது. 65,000 
ஆணடுகளுக்கு முற்பட்ட ேனிதரகள் 
பயனபடுததிய ஆயுதஙகள் பல்ைொவேததிலும், 
2.5 ைடெம் வரு்டஙகளுக்கு முற்பட்ட ஆதி 
ேனிதரகள் பயனபடுததிய கற்கொை கருவிகள் 
அததிேம்பொக்கததிலும் கி்்டததுள்்ளன. 
இபபடி பை நூறு தகவல்கள் யொர படிததொலும் 
்தொல் ஆேொய்சசி ்ெய்ய தூணடும். 

மநதிரச் சநதிப்பு | ்யஸ்.பொைபொேதி | புக்ஸ் 
ஃபொர சில்ேன | பக். 104, ரூ.100

சிறொர க்தயொ்டலில் முக்கிய தற்கொைக் 
குேல் ்யஸ். பொைபொேதி. இந்த க்தயில் 
மிகு யொதொரதத மபன்டசி பு்ன்வ நேக்கு 
தருகிறொர. இந்த மநொய்க்கொை ஊே்டஙகில் 
வீடடில் இருக்கும் ஒரு சிறுவனின மின 
விசிறிவழி விரியும் என புததுை்க 
ப்்டததுள்்ளொ ர .  கல்கி ,  ம க ொ ப ொை 
கிருஷணனில் இருந்து வொணடுேொேொ 
மு த ற் ் க ொ ண டு  ப ் ்ட த த  ப ை 
கதொபபொததிேஙக்்ள ெந்திக்கும் ேந்திே க்த.

குறிபபொக கொகித பொபபொ, பறக்கும் 
பொபபொவொக இக்க்தயில் மதொனறி பை 
ஊரக்்ள பறந்து க்டபபது நம்்ே 
கடடிபமபொடும் அழகு. பொைபொேதி மகொகுைம் 
கொைததில் வ்ளரந்த அற்புத சிறுவன. அழ.
வள்ளியபபொ கொைததின கினனொர இனத்த 
மெரந்த கொனமூரததி்யக்கூ்ட வி்டவில்்ை. 
எல்ைொமே ததரூபேொக நம் க்தயில் 
கசசிதேொக இ்ணந்து ஒரு ஊே்டஙகில் இந்த 
ேந்திே ெந்திப்ப நிகழ்ததி அெததுகிறொரகள். 

குழந்்தகளின கற்பனொ ெக்தி்ய வ்ளரக்கும் 
சிறபபொன க்த. ேமேஷ ்வததியொவின 
முனனு்ே பை ஜனனல்க்்ள திறக்கிறது.

கரும்பல்க நாடகள் | மு்னவர அ.ெந்தொன 
கிருஷணன |பிேதிபதிபபகம் | பக்.165, ரூ. 
150.

ஒரு த்ை்ே ஆசிரியரின கல்வி 
வொழ்க்்க அனுபவஙக்்ள ஒரு புததகேொக 
வொசிபபது அற்புத அனுபவம் தரும் விஷயம். 
மு்னவ ர  அ . ெ ந் த ொன  கிருஷணன 
திருபபததூரகொேர. அவேது கரும்பை்க 
நொடகள் எனகிற இந்த நூல் நம் கல்வி மு்ற 
க்டந்து வந்த பொ்த்ய நுணணிய மு்றயில் 
்வளிசெம் மபொடடு கொடடுகிறது.

இந்த நூலில் மபொகிற மபொக்கில் தன 
மநர்ேயொன அேசுபபணி நொடகளின 
அனுபவஙகளு்டன நி்ைபபொடுக்்ளயும் 
அவர பகிரந்து ்ெல்கிறொர. தற்மபொது 
எணபது வய்த ்நருஙகி வரும் இக் 
கல்வியொ்ளர இனறும் தன ேொணவரகம்ளொ்டொன 
்தொ்டரபில், அனபில், மதொழ்ேயில் 
உ்றந்து கி்டபப்த இந்த புததகம் 
உணரததுகிறது.

இந்த  நூலில் உள்்ள ேொணவரும் 
அேசியலும், ்பண ஆசிரியரகள், ஆசிரியர 
இயக்கஙகள், கல்வி எனும் கருவ்ற 
மபொனற கடடு்ேக்்ள வொசிதது எளிதொக 
க்டக்க முடியொது. பள்ளியில் ேணிமய 
இல்ைொேல் தன ்ெக்கிள் ேணி அடிதது 
பள்ளி ந்டததிய கொைத்த – ஓேொசிரியர 
பள்ளி கொைத்த அவர எழுதும் பொஙகு 
நேக்கு கி்்டக்கும் ் பொக்கிஷம். ஆசிரியரகள் 
அவசியம் வொசிக்க மவணடிய புததகம் இது.
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இது்தான் ்வரல் | மேேபிேபொ | பொேதி 
புததகொையம், பக்.88, ரூ.90.

நீை நிற அட்்ட. அதில் கருஞ்சிவபபு 
மகொவிட ்வேஸ்.  அறிவியல் பொர்வயில் 
கமேொனொ எனற அறிவிபபு. மவறு எனன 
மவணடும். ஒனன்ே ேணி மநேததில் 
வொசிதது முடிதது விடம்டன.

மேே பிரியொ ஒரு ேருததுவர அல்ை. 
கணடிபபொக ஒரு கிருமி விததக விஞ்ஞொனியும் 
அல்ை. மநமனொ விஞ்ஞொனி. ஆனொல், 
்வேஸ் பற்றிய பதிவுக்ளொல் மதரந்த 
அறிவியல் ் ெய்தி பகிரவொ்ளேொக மிளிரகிறொர. 
பை அறிவியல் து்றக்்ளயும்  நுய்ததுணரந்து 
எழுத நேக்கு – அடுதத த்ைமு்றயொ்ளரகள் 
வந்துவிட்ட்த நூல் உணரததி நிற்கிறது.

கமேொனொ ் வேஸுக்கு எ்தல்ைொம் ேருந்து 
எனப்தவி்ட எ்தல்ைொம் ேருந்து கி்்டயொது 
என அவர அடுக்குவது சு்வயொக வந்துள்்ளது. 
முதல் சு்வ, இது இேண்டொம் அ்ை என 
எபபடி கணக்கிடுகிறொரகள் எனப்த 
வி்ளக்கும் இேண்டொம் அததியொயம் வில்லியம் 
ஃபொர எனும் ேொேனித்ே நேக்கு அறிமுகம் 
்ெய்கிறது. பிறகு வரும் பக்கஙகளில் 
பி்ளொஸ்ேொ சிகிச்ெ உடப்ட சிகிச்ெ 
மு்றக்்ள விவரிக்கிறது.

இந்தியொவில் எந்த மநொய் குறிததும் 
எசெரிதது விழிபபுணர்வ ஏற்படுததுவது 
எதத்கய ்பரிய ெவொைொக இருக்கிறது 
எனப்த கரபப்ப வொய் புற்று – உதொேணம் 
வழிமய மேே பிரியொ வி்ளக்கும் இ்டஙக்்ள 
வொசிததொல் நம் ேக்களின அறியொ்ே 
அதிே்வக்கும்.

கராத்்த ஆடு |மபேொ.எஸ்.சிவதொஸ் | புக்ஸ் 
ஃபொர சில்ேன | பக்.32, ரூ.30.

ே்ையொ்ள சிறொர எழுததொ்ளர எஸ். 
சிவதொஸ் பற்றி எனக்கு அதிகம் ்தரியொது. 
ஆனொல் அம்பிகொ ந்டேொஜ்ன நொன 
அறிமவன. இந்திய ஜனநொயக ேொதர 
ெஙகததின தீவிே ்ெயற்பொட்டொ்ளர நி்றய 
்ேொழி ்பயரபபவர

இந்த  கேொதமத ஆடு, அகந்்தயும் 
இறுேொபபும் ்கொண்ட பை்ே முடடிச 
ெொய்க்கும் அற்புத சிறொர மநெ பிறவி. நம் 
குழந்்தகள் விரும்பி வொசிக்க ஒரு ெொகெ 
க்த இது. ஆடடுக்கு சிறுவன சினனு 
முட்டன எனமற ்பயர ்வக்கிறொன. 
ஊரிமைமய தொன ்பரிய அதிகொரி எனும் 
த்ை கனமிக்க மபொலீஸ்கொே்ே முதலில் 
முட்டன முடடித தள்ளுகிறது. கேொதமத 
பி்ளொக்்பல்ட – அது முடடும் மு்ற சீன 
மு்றயொ ஜபபொனிய மு்றயொ எனறு 
மகடகும் இ்டம் நேக்மக சிரிப்ப 
வேவ்ழதது விடும். சினனு எஙமக 
மபொனொலும் கேொதமத ஆடு கூ்டமவ மபொகிறது.

சிறொர க்தயொ்டலில் ெொகெ பிேொணிகளுக்கும் 
வீடடில் வ்ளரும் ்ெல்ைப பிேொணிகளுக்கும் 
எபமபொதுமே தனி இ்டம் உணடு. இந்த 
புததகம் அவரக்ளது ஆவ்ை மேலும் 
தூணடி விைஙகு பிரியரக்ளொக ேொற்றும்.

உருவமறியா இ்சவவளி |ப.கவிதொகுேொர | 
புதிய மகொணம் | பக்: 456 ரூ.425

தமிழ்த  தி்ேயி்ெயின வேை ொறு 
முடியொேல் ்தொ்டரும் ஒனறு. அ்த 
வி்டொேல் மதடி எழுததில் வடிக்கும் ்பரிய 
மவ்ை்ய ப.கவிதொகுேொர ் ெய்து வருகிறொர. 
அமநகேொக இந்த ்பரிய புததகம் முதல் 
பொகேொக இருக்கைொம். ேது்ே்யச மெரந்த 
கவிதொ குேொர முனபு தீக்கதிரில் பணியொற்றி 

த ற் ம ப ொ து  தி ன க ே னி ல் 
இருக்கிறொர கவிஞர எனமவ 
அங க ங ம க  கவி த துவம் 
மிளிரகிறது.

அறியபப்டொத க்ைஞன 
டி.எஸ். ேொகமவந்திேொமவொடு 
நூல் ் தொ்டஙகுகிறது. ஆனொல் 
தன ஆதரென இயக்குனர 
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கரணன வழிமய விரியும் அறிமுகம் நம்்ே 
கடடிப மபொடுகிறது. இேணம்ட பொேொவில் 
இபபடிபபட்ட ஒரு சூபபர புததகததிற்கும் 
அறிமுகம் எழுதுவது நியொயம் இல்்ை 
எனறொலும் இேணடு நொடகளில் என ஜும் 
கூட்ட ்நரிெலுக்கு ேததியிலும் ெே்ளேொக 
நொன வொசிதது முடிதத புததகம் எனபது 
சிறபபு. அதத்ன ்ெய்திகள் உள்்ளன.

்ேல்லி்ெ ேனனரின இ்ெக் குழுவில் 
பொ்டகேொக இருந்து ்கொணம்ட கவிஞேொக 
மிளிரந்த உதயணன, நொம் அதிகம் அறியொத 
கவிஞர சீததொேொேன, பொ்டகர நடிகர ெதன 
மபொனற அபூரவ ேனிதரக்்ளயும் 2,563 மபர 
ஒமே மநேததில் அேரந்து ப்டம் பொரக்கும் 
ேது்ே தஙகம் திமயட்டர உடப்ட தமிழக 
சினிேொ ெரிததிேத்த புேடடிபமபொடும் 
புததகம். ்ெே விறுவிறு்வனறு ஓடுகிறது.

வனவிலங்குகள் மனி்தர்க்ளத ்தாக்குவ்தற்கு யார் 
காரணம் இரு மாநில கள ஆய்வு

 |எம்.எஸ்.்ெல்வேொஜ,  
ெஙகர மகொபொைகிருஷணன, தமேபொன சிங 
்ெௌேொன |பொேதி 
புததகொையம்|பக்.48,|ரூ.50

வ்ளரசசி நொடடின முனமனற்றம் எனகிற 
மபொர்வயில் இயற்்க மபேழி்வ 
ஏற்படுததும் கொரபமேட கள்்ளததனத்த 
இ்தவி்ட பட்டவரததனேொக கிழிக்க 
முடியொது. நகரேயேொதலில் – சுற்றுசசூழல்  
மீது எந்த அக்க்றயும் இல்ைொத வனதது்ற 
கொரபமேடகளுக்கு அடியொடக்ளொகும் மபொது 
ெமூக கொடுகள் எனும் ் பயரில் அயல்நொடடு 
ேேஙக்்ள – ஒமே ேேக்கொ்டொக வ்ளரக்க 
நீைகிரி்ய சுேணடி ஏபபம் விட்ட க்த்ய 
முதல் சிை பக்கஙகளில் படிக்கமவ 
்கொதிக்கிறது.

பழஙகுடியினர, ஆதி – ே்ைெொதியினர 
உரி்ேக்்ள மீடபதற்கும் கொடடுபயிரக்்ள 
பொதுகொபபதற்கும் ் தொ்டரபு இருபப்த இது 
நொள் வ்ே நொன மயொசிததது இல்்ை. 
வனபபகுதிக்கு மிக அருமக விவெொயம் 
்ெய்ய வனதது்றமய ஊக்குவிபபது, பிறகு 
யொ்ன வந்தொல் அவற்்ற அழிபபது 

எனபது  ஒரு வ்க பகடி.  உததிேகொணட, 
தமிழ்நொடு இரு ேொநிை ஒபபீடு க்ள ஆய்வு 
என விரியும் இந்த நூலின பை அம்ெஙகள் 
நம்்ே அதிே ்வக்கினறன. மகடு 
வி்்ளவிக்கும் தொவேஙகளின ஆக்கிேமிபபு 
எனும் கடடு்ே – தி்கக்க ் வக்கும் ஒனறு, 
புலிக்்ள, சிறுத்த கூட்டத்த ்வறும் 
யூகலீப்டஸ் ேேமும், கருமவை ேேமும் 
அழிததுவிடும் ்கொடு்ே பதிவொகொத 
விஷயம்.

பதமராஜன் தி்ரக்க்்தகள் | ேணி எம்.மக.
ேணி | புதிய மகொணம் |பக். 184, ரூ. 180

பதேேொஜன தி்ேக்க்தகள் ஒரு அழகொன 
்தொ்டேொக புக்ம்ட ்டொட கொமில் ்வளிவந்த 
மபொமத ேசிதது வொசிததவரகளில் நொனும் 
ஒருவன .  ேணி எம் . ம க . ேணி நம் 
தி்ேதது்றயில் தி்ேக்க்த எழுததொ்ளேொக 
பணிபுரிபவர. தி்ேக்க்த எழுதுவது பற்றி 
தமிழில் புததகமே  கி்்டயொது. இந்த 
சூழலில் புதிய மகொணம் இந்த நூ்ை 
்கொணடு வந்திருக்கிறது.

தி் ே க் க் த க்்ள  அ்ேப பதில் 
தனக்்கனறு முததி்ே பதிதத ே்ையொ்ள 
தி்ே உைக மே்தயின அணுகுமு்ற்ய 
க்த க்தயொக விவரிக்கும் மிக சிறபபொன 
புததகம் இது. பதேேொஜனின முே்டனும், 
திரு்டனும், மவசியும் கூலியும் கூ்ட நம்மி்டம் 
ஆகத மதொழ்ேயு்டன இயல்பொக அறிமுகம் 
ஆவ்த ேணி எழுத மவணடும், நொம் 
வொசிக்க மவணடும். இமதொ இவிம்ட வமே 
ப்டத்த நிரபயொ ்கொடு்ேமயொடு 
ஒபபி்டவும், தகே ப்டததின இறுதி கொடசியில் 
வீசெருவொ (பிசசுவொ) மவொடு கதொநொயகன – 
மூபப்ன (உயரெொதிக்்ள) உனனொல் குதத 
முடியொது்டொ என மிேடடும்மபொதும் குததி 
கிழிபப்தயும் பின வே ேறுக்கும் கொதலிக்கொக 
வருந்தி ேயில் தண்டவொ்ளததில் ேயி்ை 
எதிர்கொணடு ந்டபபதும் நேக்கொன 
வொழ்விலிருந்மத ஒலிக்கும் யதொரததேொக 
உள்்ள்த உணரகிமறொம். சினிேொ்வ நொம் 
எபபடி பொரக்க மவணடும். எனப்த 
கற்றுக்்கொடுக்கும் சிறபபொன பொ்டபபுததகேொக 
நொன இந்த நூ்ை பொரக்கிமறன   l
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தமிழ்நொடடில் வொணியம்பொடி எனற சிறிய 
ஊரில் ெொதொேணக் குடும்பததில் பிறந்தொலும்கூ்ட, 
தனது  திற்ேய ொலும் ம ந ர்ேய ொன 
உ்ழபபொலும் ெரவமதெ அ்ளவில் முததி்ே 
பதிதது தமிழ்நொடடுக்கும் ்பரு்ே மெரக்க  
முடியும் எனபதற்கு நிகழ்கொை எடுததுக்கொடடு 
அணணொ பல்க்ைக்கழகததின முனனொள் 
து ் ண ம வ ந் த ர  ம ப ே ொ சி ரி ய ர  மு . 
ஆனந்தகிருஷணன.

அ ் ே ரி க் க ொ வி ல்  மி ன ம ெ ொ ட ்ட ொ 
பல்க்ைக்கழகததில் எம்எஸ், பிஎசடி படிதத 
பிறகு, கொனபூர ஐஐடியில் மபேொசிரியேொக 
இருந்து அக்கல்வி நிறுவன வ்ளரசசியில் 
முக்கியப பஙகு வகிததவர. அதன பினனர, 
வொஷிங்டனில் உள்்ள இந்தியத தூதேகததில் 
அறிவியல் ஆமைொெகேொகவும் (Science Coun-
selor) , அதனபிறகு  1978இல் நியூயொரக்கில் 
ஐக்கிய நொடுகள் ெ்பயில் (United Nations 
Centre for Science and Technology for Devel-
opment) சீஃப ஆஃப நியூ ்்டக்னொைஜி 
்பொறுபபிலும் இருந்தொர. பினனர ஐக்கிய 

ந ொ டு கள்  ெ் பயிமை ம ய  அறிவியல் 
்தொழில்நுடப ்ேயததின து்ண இயக்குநர 
பதவியிலிருந்து ஓய்வு ் பற்ற பினனர அணணொ 
பல்க்ைக்கழகததின து்ணமவந்தேொக 
இருமு்ற, அதொவது ஆறு ஆணடுகள் பதவி 
வகிததொர. அவர து்ணமவந்தேொக இருந்த 
கொைததிலும் அதற்குப பிறகும் அவர ்ெய்த 
முக்கியப பணிகளுக்கொக தமிழக ேக்க்ளொல் 
என்றக்கும் நி்னக்கபப்ட மவணடிய 
ேொேனிதர அவர.

அ ண ண ொ  ப ல் க ் ை க் க ழ க த தி ல் 
து்ணமவந்தேொக பதவிமயற்றதும் நிரவொகப 
்பொறுபபுக்்ளப பேவைொக்கும் வ்கயில் 
டீனக்்ள நியேனம் ்ெய்தொர. பி்ளஸ் டூ 
ேொணவரகள் ேருததுவ, ்தொழில்நுடபக் 
கல்லூரிகளில் மெருவதற்கொக ந்டததபபடடு 
வந்த நு்ழவுத மதரவு வி்்டததொள்க்்ளத 
திருததுவதற்கு Ôேொரக் ்ெனஸொர ரீ்டரÕ எனற 
நவீன  ் த ொழில்நுடப  ெ ொ தன த் த ப 
பயனபடுததும் மு்ற்ய அறிமுகபபடுததினொர. 

அவேது கொைததில் தொன ்பொறியியல் 
ேொணவர மெரக்்கயில் Ôசிஙகிள் விணம்டொ 
அடமிஷன சிஸ்்டம்Õ எனகிற ஒற்்றசெொ்ளே 
ே ொ ண வ ர  ம ெ ர க் ் க  மு ் ற 
அறிமுகபபடுததபபட்டது. அதுவ்ே , 
்பொறியியல் கல்லூரிகளில் மெருவதற்கு ஒரு 
ேொணவர பை விணணபபஙக்்ள அனுபப 
மவணடிய நி்ை ேொறி, ஒமே விணணபபம் 
மபொட்டொல் மபொதும், ேொணவரகளின 
ேதிப்பணகளுக்கு ஏற்ப, இ்டஒதுக்கீடடுப 
பிரிவுக்கு தேவரி்ெபபடடியல் தயொரிக்கபபடடு 
ேொணவரகளின விருபபததிற்கு ஏற்ப 
கல்லூரிக்்ளத மதரவு ்ெய்ய முடியும் எனற 
நி்ை உருவொனது. ேொணவர மெரக்்கயில் 
்வளிபப்்டத தன்ே்ய நி்ைநொடடிய 
ஒற்்றசெொ்ளே ேொணவர மெரக்்க மு்ற அவர 
தமிழ் ெமூகததுக்கு அளிதத ் கொ்்ட எனைொம்.

அந்தக் கொைகட்டததில், ்பொறியியல் 
கல்லூரியில் மெரந்தொலும்கூ்ட, இேண்டொம் 
ஆ ண டி ல் த ொ ன  ப ொ ்ட ப பி ரி வு க ் ்ள 
ேொணவரகளுக்கு அந்தந்தக் கல்லூரிகள் 
ஒதுக்கீடு ்ெய்யும். தனியொர சுயநிதிக் 
கல்லூரிகள் பணம் வொஙகிக் ்கொணடு 
பொ்டபபிரிவுக்்ள ஒதுக்கீடு ்ெய்வதொக 
ேொணவரகளி்டம் வந்த புகொரக்்ள அடுதது, 

12.7.1928 - 29.5.2021
மு. ஆனந்தகிருஷணன்

அஞ்சலி

நி்னக்கப்ப்ட ்வண்டிய 
மாமனி்தர்!

- வபான். ்தன்சகரன்
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கல்லூரியில் மெரும் மபொமத பொ்டபபிரிவும் 
ஒதுக்கீடு ்ெய்யபபடும் எனற மு்ற்யக் 
்கொணடு வந்தொர. இவர து்ணமவந்தேொக 
இ ரு ந் த ம ப ொ து த ொ ன ,  கி ே ொ ே ப பு ற 
ேொணவரகளுக்கொன 15 ெதவீத இ்டஒதுக்கீடடு 
மு்ற தமிழக அேெொல் அறிமுகபபடுததபபட்டது.

இமதமபொை, அணணொ பல்க்ைக்கழகததில் 
புதிதொகச மெருகிற கிேொேபபுற, குறிபபொகத 
தமிழ் வழிக் கல்வியில் படிதத ேொணவரகளுக்கு 
முதல் ்ெேஸ்்டரில் ேொ்ை மநேஙகளில்  
ஆஙகிைம் கற்றுததருவதற்கு ஏற்பொடுகள் 
்ெய்தவர. அதது்டன, அவரக்ளது தனிபபட்ட 
பி ே ச சி ் ன க ளு க் கு த  தீ ர வு  க ொ ண 
மபேொசிரியரக்்ள நியமிதது அவரகளுக்கு 
ஆமைொெ்ன வழஙக ஏற்பொடு ்ெய்தவர..

இமதமபொை, அணணொ பல்க்ைக்கழகத 
து்ணமவந்தேொக இருந்த மபொது, அணணொ 
பல்க்ைக்கழகததின ஆய்வகஙக்்ள பள்ளி 
ேொணவரகள் பொர்வயிடுவதற்கொகவும் 
அவரக்ளது பயனபொடடுக்கொகவும் அனுேதி 
அளிததவர.  கிேொேபபுற ேொணவரகளுக்கு 
அவரக்ளது ஊரகளிமைமய கம்பயூட்டர பயிற்சி 
அளிபபதற்கொக தமிழ்நொடு பவுணம்டஷன 
உதவியு்டன முயற்சிக்்ள மேற்்கொண்டொர.

அணணொ பல்க்ைக்கழகத து்ணமவந்தர 
பணிக் கொைம் முடிந்த பிறகு, 1996இல் 
தமிழ்நொடு ேொநிை உயரகல்வி ேனற து்ணத 
த்ைவேொக நியமிக்கபபட்டொர. இந்தப 
பணியில் ஆறு ஆணடு கொைம் இருந்தொர. அந்த 
கொை கட்டததில் பி்ளஸ் ஒன, பி்ளஸ் டூ 
வகுபபுகளுக்கு கம்பயூட்டர ெயினஸ் பொ்டத்த 
அறிமுகபபடுததுவதில் இவேது பஙகு 
முக்கியேொனது. அதற்கொக ஆஙகிைததிலும் 
தமிழிலும் பொ்டப புததகஙக்்ளத தயொர 
்ெய்யும் குழுவிற்கு அவர த்ைவேொக 
இருந்தொர.

இமத கொை கட்டததில், மு. கருணொநிதி 
ஆடசிக் கொைததில் ஐ.டி. ்டொஸ்க் மபொரஸ் 
அ்ேபபின நிரவொகக் குழு உறுபபினேொக 
இருந்த ஆனந்தகிருஷணனின வழிகொடடுதலில் 
உருவொனதுதொன தமிழக அேசின ் வற்றிகேேொன 
திட்டேொன ்ென்னயில் உள்்ள ்்ட்டல் 
பொரக். முதை்ேசெரின அறிவியல் ஆமைொெகேொக 
(தகவல் ்தொழில்நுடபம் ேற்றும் மின 
ஆளு்ே) நியமிக்கபபட்டொர.

1999ஆம் ஆணடு ் ென்னயில் ந்்ட்பற்ற 
தமிழ் இ்ணய ேொநொட்்ட ந்டததியதில் 
ஆனந்தகிருஷணனுக்கு மிகப ்பரிய பஙகு 
உணடு. இ்ணயததில் தமிழின பயனபொடடு 
வ்ளரசசிக்கு முக்கியேொனதொகக் கருதபபடும் 
தமிழ் வி்ெப பை்க்ய (கீ மபொரடு) 
மு்றபபடுததுவதில் அந்த ேொநொடடுக்கு 
முக்கியப பஙகு உணடு. அதன ் தொ்டரசசியொகத 
தொன தமிழ் இ்ணயப பல்க்ைக்கழகம் 
(தற்மபொது தமிழ் இ்ணயக் கல்விக் கழகம்) 
உருவொனது.

தமிழ்நொடடில் ேருததுவ, ்தொழில்நுடபக் 
கல்லூரிகளில் மெருவதற்கொக நு்ழவுத மதரவு 
ந்டததபபடடு வந்தது. இந்த நு்ழவுத மதரவு 
மு்றயினொல் கிேொேபபுற, குறிபபொக அேசுப 
பள்ளி ேொணவரகள் பொதிபபு அ்்டகிறொரகள் 
எனறும் இதனொல் மகொசசிங ் ேயஙகள் பணம் 
ெம்பொதிக்கமவ இந்த மு்ற உதவுவதொக 
ேொணவரகள் ்பற்மறொரகளி்டமிருந்து வந்த 
புகொரக்்ள அடுதது, தமிழக அேசு இவேது 
த்ை்ேயில் அ்ேதத நிபுணர குழுவின 
பரிந்து்ேயினமபரில் தமிழகததில் நு்ழவுத 
மதரவு ேதது ்ெய்யபபட்டது.

அ்தயடுதது, ேொல்கம் ஆதிமெஷய்யொ 
உருவொக்கிய எம்ஐடிஎஸ் எனறு அ்ழக்கபபடும் 
் ே ட ே ொ ஸ்  இ ன ஸ் டி ட யூ ட  ஆ ஃ ப 
்்டவைப்ேணட ஸ்டடீஸ் கல்வி நி்ையததின 
த்ைவேொக இருந்திருக்கிறொர. பல்க்ைக்கழக 
ேொனியக் குழு, அகிை இந்தியத ் தொழில்நுடபக் 
கல்விக் கவுனசில் உள்ப்ட பல்மவறு ேொநிை, 
ேததிய அேசுகளின ஆய்வுக் குழுக்களில் 
பணியொற்றியிருக்கிறொர. அவர முதலில் 
பணியில் மெரந்த கொனபூர ஐஐடியின 
ஆடசிேனறக் குழுத த்ைவேொகவும் (2007-- 
--- -2016) இருந்திருக்கிறொர. ெயினஸ் சிடடி 
அ்ேபபின த்ைவேொக இருந்திருக்கிறொர. 
ெ மீ ப த தி ல்  த மி ழ் ந ொ ட டி ல்  ப ள்ளி ப 
பொ்டததிட்டத்த திருததி அ்ேபபதற்கொன 
குழுவின த்ைவேொக இருந்தவர.

2002ஆம் ஆணடில் அவருக்கு ேததிய அேசு 
பதேஸ்ரீ விருது வழஙகி ் கௌேவிததது. 2003இல் 
அவர படிதத மினமெொட்டொ பல்க்ைக்கழகததின 
த்ை்ேபபணபு விருது (Distinguished Lead-
ership Award of the University of Minnesota) 
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கி்்டததது.  கொனபூரில் உள்்ள ெததிேபதி ெொகுஜ 
ேகேொஜ பல்க்ைக்கழகம் (2010), மகொட்டொவில் 
உள்்ள  ே ொ ஜஸ்த ொன  ் த ொழில்நுடபப 
பல்க்ைக்கழகம் (2014) ஆகிய்வ ்கௌேவ 
்ட ொ க் ்ட ர  ப ட ்ட ங க ் ்ள  வ ழ ங கி 
ஆனந்தகிருஷண்ன ்கௌேவிததுள்்ளன.

்பரிய ்பொறுபபுகளில் இருந்தொலும்கூ்ட 
ஆனந்தகிருஷணன எளி்ேய ொனவ ர . 
அ்னவரி்டமும் அனபு்டன பழகுவொர. 
பணிகளில் ்வளிபப்்டத தன்ே இருக்க 
மவணடும் எனபதிலும் மநர்ேயொகப பணி 
்ெய்ய மவணடும் எனபதிலும் உறுதியொக 
இ ரு ந் த வ ர .  த ன து  க ரு த து க ் ்ள 
்வளிபப்்டயொகச ் ெொல்ைத தயஙகேொட்டொர. 
விருதுநகரில் Ñஇந்திய ேொணவர ெஙகம் 
ந்டததிய ேொநிை ேொநொடடில் கைந்து 
்கொண்டவர. ெமூக அக்க்றயு்டன ் ெயல்படும் 
அ்ேபபுகள் ,  அது எவவ்ளவு சிறிய 
அ்ேபபொக இருந்தொலும் அந்த  நிகழ்சசிகளில் 
பஙமகற்று அவரக்்ளப ் பரு்ேபபடுததுவொர. 
ஏதொவது பணிக்்ளச ்ெய்து ்கொணம்ட 
இருபபொர. க்டந்த ஆறு ஆணடுக்ளொக எழுதி 
வந்த கல்வி ் தொ்டரபொன ஆஙகிைப புததகத்த 
ெமீபததில்தொன எழுதி முடிததிருக்கிறொர.

ஐக்கிய நொடுகள் ெ்ப பணியிலிருந்து ஓய்வு 
்பற்ற பிறகு க்டந்த முபபது ஆணடுகளில் 
அவர ஓய்வு இல்ைொேல் ்தொ்டரந்து 
்ெயல்படடிருக்கிறொர. ஓய்வு கொைத்த 
எளி்ேயொகவும் ெமூகததுக்குப பயனுள்்ள 
வ்கயிலும் எபபடி ்ெயல்படுதத முடியும் 
எனப்த அவரி்டமிருந்து நொம் கற்றுக் ் கொள்்ள 
மவணடும். அ்ேரிக்கொவில் பணிபுரிந்து ஓய்வு 
்பற்ற பிறகு, அவேது நொனகு ேகனகளும் 
அ்ேரி க் க ொவில்  பணிகளில் இருந் த 
மபொதிலும்கூ்ட, பிறந்த நொடடுக்கொகவும் 
தன்ன வ்ளரதத ேணணுக்கொகவும் பணிபுரிய 
மவணடும் எனபதற்கொக தமிழகததில் க்டந்த 
முபபது ஆணடுகளுக்கு மேைொக ே்னவி 
்ஜயைடசுமியு்டன தஙகியிருந்து ஆரவதது்டன 
பணி ்ெய்தவர. சிை ஆணடுகளுக்கு முன, 
அவேது 90வது பிறந்த நொள் நிகழ்வில் பதது 
ஆணடுகளில் மீணடும் உஙக்்ளப பொரபமபொம் 
எனறொர ஆனந்தகிருஷணன. ் கொமேொனொ அ்த 
நி்றமவறொேல் ்ெய்து விட்டது.

	 	 	 	 	 	 l

உைக்ளவில் ேடடுேல்ை; இந்திய்ளவிலும் 
்பரும் ் தொற்று பற்றி நேக்கு நீண்ட அனுபவம் 
உணடு. கொைேொ ் பரும் ் தொற்றில் இறந்தவரகள் 
எணணிக்்க உைக்ளவில் 19 மில்லியன, 
இந்திய்ளவில் 8 மில்லியன (1817-1920) பிம்ளக் 
உைக்ளவில் 13 மில்லியன, இந்திய்ளவில் 20 
மில்லியன.(1894-1920) இனபுளுயனெொ உைக்ளவு 
40 மில்லியன, இந்திய்ளவில் 20 மில்லியன. 
(1918 -1920) ஆக ெரிபொதிக்கும் மேல் ்பரும் 
் த ொ ற் ற ொ ல்  ந ம்  இ ந் தி ய  ே க் க்்ள 
இழந்துள்ம்ளொம். அன்றய ேருததுவ அறிவின 
உதவியொல்தொன அத்னயும் க்டந்மதொம். 
ஆனொல் இனறு புதிதொக நம்மி்்டமய வந்துள்்ள 
கமேொனொ ்பருந்்தொற்று முற்றிலும் புதிது; 
க்டந்த கொை ்பருந்்தொற்று படிபபி்னயும், 
கூடுதைொக இன்றய நவீன ேருததுவம் 
கணக்கில் எடுதது ் கொண்டது.இன்றய நவீன 
ேருததுவததின  உைக்ள ொவிய  கூடடு 
முயற்சியு்டன ்வகுவி்ேவொக தடுபபூசி்ய 
கண்டறிந்மதொம் எனபது மிகவும் ெவொைொன 
விஷயம். அமத மநேததில் ைடெகணக்கொன 
ேக்க்்ளயும் இழந்துள்ம்ளொம். அந்த வ்கயில் 
நம்மி்்டமய கொணபபட்ட கமேொனொ குறிதத 
பயம், பீதி, வதந்தி, ்வேஸ் பேவும் வீதம், 
பேவும் மவகம், அதனொல் ஏற்படும் உயிர 
இழபபு ெதவீதம், தடுபபுசி மவ்ை ்ெய்யும் 
விதம் பற்றியும் எளிய தமிழில் மேேபிேபொ 
ஒரு ்கமய்டொக நேக்கு அளிததுள்்ளொர. இந்த 

நூல் அறிமு்கம்

- வஜ.பாலசரவணன்

்வரஸ் பயமல்ல?  
சமூக ்வரஸ் ்தான் பய்ம! 

ொ
ரதி

 பு
த்த

கா
ல�

ம் 
| ெ

க.
88

 | ரூ
.9

0



17புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூன் 2021

்கொடுஙகொைததில் ்தளிவு ஏற்படுததிய 
வழிகொடடி நூல் எனறொல் மி்கயொகொது.

நொமனொ மீட்டர அ்ளவில் இருக்கும் ் வேஸ் 
எனற உயிரி்ய 1879 பொக்டீரியொ்வ வி்ட 
சிறிய உயிரினம் எனறு வ்கபபடுததிய மத 
அன் ற ய  க ொ ை த தி ல்  அதி ே டி ய ொ ன 
சிந்த்னதொன. 1930 ஆம் ஆணடு எைக்டேொன 
நுணமணொக்கி ்ெயல்பொடடுக்கு வந்ததும் 1960 
க்கு பிறகு ் வேஸ் பற்றிய புரிதல் அதிகேொனது. 
அதனொல்தொன பை வ்கயொன ்வேஸ்்ஸ 
வ்கபபடுதத முடிந்தது. ஆ்கயொல்தொன 2019 
நவம்பரில் கண்டறியபபட்ட கமேொனொ 
்வேஸொனது 2020 பிபேவரிக்கு பிறகு உைகம் 
முழுவதும் உசெரிக்கும் ்ெொல்ைொக ேொறியது. 
அதிமவகததில் கமேொனொ பற்றி பேவிய வதந்தி 
எனபதும் கமேொனொ்வவி்ட அதி பயஙகேேொனது. 
சீனொ்வ எவவ்ளவு தூற்ற முடியுமேொ அவவ்ளவு 
தூற்றிமனொம். அத்ன இனறு நொம் ேறந்து 
இருக்கைொம். ஆனொல் சீனொ ்ெய்த மிக நல்ை 
கொரியம் எனன்வனறொல் SARS - Cov-2 
கமேொனொ ேேபுத்தொகுதி கி்்டதததும் உைக 
சுகொதொே ்ேயததுக்கு அனுபபியவு்டன 
உைக்ளொவிய நசசுயிரியல் ்ேயஙகள் இந்த 
ேேபுத ் தொகுதியின அடிபப்்டயில் ேனிதருக்கு 
இந்த ் வேஸ் ் தொற்று இருக்கிறதொ எனபத்ன 
ஆய்வு ்ெய்தன. இனனும் அதன ஆய்வுகள்  
பை வ்கயில் ் தொ்டரகிறது. மநொய் ் தொற்றுக்கு 
ேருந்துகள் எவவ்ளவு முக்கியமேொ அவவ்ளவு 
மு க் கி ய ம்  ் த ொ ற் ் ற  கண்டறி த ல் . 
அத்ன்யொடடி மநொய் கண்டறிதல் கருவி, 
ம ந ொ ய்  ் த ொ ற் று  ஏ ற் ப ட ்ட வ ் ே 
தனி்ேபபடுததுதல் எனபதொன மவ்ைகள் 
்தொ்டஙகின. ்வேஸ் ்தொற்று மவகம் பை 
நொடுகளில் மிக மவகேொக பேவியது. குறிபபொக 
இததொலி, அ்ேரிக்கொ இதனொல் அஙகு 
ஏற்பட்ட உயிேழபபுகள் ஏேொ்ளம். இனறு 2வது 
அ ் ை யி ல்  இ ந் தி ய ொ 
ெந்திததுக்்கொணடுயிருக்கிறது. ஆனொல் நொவல் 
கமேொனொ ்வேஸ் ்தொற்று ேடடும் ஏன 
மவகேொக பேவுவுகிறது? நேது உ்டலில் மநொய் 
எதிேணுக்கள் எபபடி உற்பததியொகி, மநொய் 
தடுபபொற்றல் ேண்டை ்ெயல்பொடு பற்றி 
மேேபிேபொ அணுகுமு்ற அவவ்ளவு 
எளிதொனது. கமேொனொ மநொய்்தொற்றில் மூனறு 
படிநி்ைகள் உள்்ளன. முதல்நி்ை மநொய் 
அறிகுறியற்றது. இேண்டொம் நி்ை மிதேொன 

அறிகுறி. முனறொம் நி்ை தீவிேத ்தொற்று. 
உைக அ்ளவில் ந்்ட்பற்ற ஆய்வு படி 
மநொய்த்தொற்று தீவிேம் அ்்டந்தவரகளின 
ே ே ப ணு வு ம் ,  மி த ே ொ ன  ் த ொ ற் று 
ஏற்பட்டவரகளின ேேபணுவும் ஒபபீடு 
்ெய்யபபட்ட மபொது மநொய் தீவிேம் 
அ்்டபவரகளுக்கு ேேபுரீதியொக பி்ழ 
இருபபது கண்டறியபபட்டது. இது இந்தியொ 
ேொதிரியொன நொடுகளில் அதிகய்ளவில் இருக்க 
வொய்பபு அதிகம்.

இறுதியொக  கமேொனொ தடுபபூசிக்கு ேடடும் 
முதலில் இதத்ன எதிரபபு ஏன? நேது 
குழந்்தகளுக்கு இனறு ஏறததொழ அ்னவரும் 
ப ல் மவறு  த டு ப பூ சி க்்ள  ் ெலு த த 
ஒபபுக்்கொள்கிமறொம். ஆனொல் இந்த நொவல் 
கமேொனொவுக்கு எதிேொன தடுபபூசி ்ெலுததி 
்கொள்வதில் தயக்கம், பயம் ஏன ஏற்பட்டது? 
இத்ன ்பொருததவ்ே அேசுதொன ேக்களுக்கு 
்தளிவி்ன ஏற்படுததியிருக்க மவணடும், 
அத்ன ்ெய்ய தவறியதும், மத்வக்கு ஏற்ப 
உற்பததி்ய அதிகரிக்கொேல் இருந்ததும் 
்பறும் தவறு. இனறு வ்ே தடுபபூசி 
உற்பததி்ய அதிகபடுததொேல் இருபபது 
எனபது மூனறொவது அ்ைக்கொன அ்ழபபு 
ஆகும். எளிதொக விேட்டக்கூடிய கரபபப்ப 
வொய் புற்று மநொய்க்கொன தடுபபூசி்ய 
மு்றயொக   ்பண குழந்்தகளுக்கு 
்ெலுததினொல் பை ஆயிேம் ேேணம் ஒவமவொர 
ஆணடும் இந்தியொவில் ேடடும் கு்றயும் 
எனகிறொர நூைொசியர. அது உண்ேதொன 
இதற்்கல்ைொம் நேது அறிவியல் ேனபபொன்ே 
மேம்ப்ட மவணடியுள்்ளது .  கம ே ொனொ 
தடுபபூசி்ய ஒரு சிைருக்கு (சிை ைடெ, 
மகொடி) ேடடும் ்ெலுததுவது எனபது 
யொருக்கும் தடுபபூசி இல்்ை எனறு 
்ெொல்வதற்குச ெேம். ஆ்கயொல் இந்திய 
ேக்கள் அ்னவருக்கும் கி்்டக்க அேசு 
அ்னதது வழிமு்றக்்ளயும் மேற்்கொள்்ள 
மவணடும். இந்திய அ்ளவில் 55 ெதவீதம் முதல் 
85 ெதவீத ேக்களுக்கு தடுபபூசி ்ெலுததினொல் 
ேடடுமே வலுவொன எதிரபபொற்றல் கி்்டக்கும். 
தடுபபூசி மூைம் ் பரும் ் தொற்்றதொன ஒழிக்க  
முடியுமே தவிே ேற்றபடி மநொய்்ய ஒழிக்க 
முடியொது. அதற்கு பை ஆணடுகள் ஆகைொம்.  
       
      l
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நேர்காணல்
“வரலாற்றில அறிவி�ல� – நே.டி.பெர்�ால எழுதி�, 

�ான்கு ொகஙகள் பகாண்ட மாபெரும் அறிவி�ல நூ்ல 
முன்்வத்து, வரலாற்றில அறிவி�லின் ெங்க தன் 
நூலில விளககியுள்ள அறிவி�ல இ�கக முன்ந�ாடி, 
ப்சன்்� விநவகா�ந்தா கலலுரியின் இ�ற்பி�ல து்ற 
முன்�ாள் த்லவர் நெராசிரி�ர் வி.முருகன் ‘புத்தகம் 
நெசுது’ இதழுககு வழஙகியுள்ள ந�ர்காணல:                 

ந�ர்காணல நிகழத்தி�வர் : நெரா. அருள்  

கே: 1954 ல் வெளியிடப்படட கே டி 
வ்பர்னாலின் ெரலனாற்றில் அறிவியல் என்கிற 
புத்தேம் 2021 லும் முக்கியததுெம் ெனாய்ந்த்தனாே 
இருக்கிறது? ஏன்?

1954 இல் இந்தப புததகததின முதல் 
பதிபபு வந்தது. இதனு்்டய மூனறொம் 
பதிபபு 1969 இல் வந்தது. 50 ஆணடுகளுக்குப 
பினபும் இ்தப படிதது விவொதிக்க மவணடிய 
அவசியம் எனன எனறு மகடகிறீரகள்.

இந்தப புததகம் எ்தப பற்றி எழுதபபட்ட 
புததகம்? இது அறிவியலின வேைொறு அல்ை. 
இதன த்ைபமப “வேைொற்றில் அறிவியல்” 
எனபதுத ொன .  இது அறிவியலுக்கும் 
ெமுதொயததிற்கும் உள்்ள ் தொ்டர்ப வேைொற்று 
ரீதியொக ஆேொய்வது.ேனிதன மதொனறிய 
கொைததில் இருந்து 1950கள் வ்ே இருந்த 
கொைததிற்கொன வேைொறு இது.

்பரனொல் ஒரு ேொரக்ஸிஸ்ட. ேொரக்சியத 
தததுவததில் சிறந்த வல்லுனர. அவர சிறந்த 
அறிவியல் வல்லுனரும் கூ்ட. அவர மநொபல் 
பரிசு வொஙகொவிட்டொலும் அ்த ் பறக்கூடிய 
அ்ளவிற்கு அறிவியல் ெ ொ த்னக்ளப 
ப்்டததவர. இந்தக் கருததுக்்ள உள்வொஙகிக் 
்கொணடு இந்தப புததகத்தப பற்றி ேதிபபீடு 
்ெய்ய மவணடும்.         

்பொரு்ளொதொே வ்ளரசசி, ெமூக அ்ேபபு 
(முதைொளிததுவ ெமூகேொக அல்ைது நிைப 
பிேபுததுவேொக அல்ைது மவறு வ்க ெமுதொய 
அ்ேபபொக இருக்கைொம்), தததுவம், 
அறிவியல் ேற்றும் ேற்ற பைவிதேொன 
நம்பிக்்ககள் ஆகிய அ்னததும் ஒனமறொடு 
ஒனறு பினனிப பி்ணந்திருபப்வ. அது 
இ்தத தீரேொனிக்கிறது; இது அ்தத 
தீரேொனிக்கிறது. இந்தப பினனணியில் 
ெமுதொயததிற்கும், அறிவியலுக்கும் உள்்ள 

்தொ்டர்ப ஆேொய்வதுதொன இந்தப புததகததின 
மநொக்கம்.

அ து  ஏ ன்  ெ ர ல னா ற் று  ரீ தி ய னா ே 
சமு்தனாயததிற்கும், அறிவியலுக்கும் உள்ள 
வ்தனாடர்்பப ்பனாரக்ே கெண்டும்? 

இது அடிபப்்டயில் ஒரு பிேசெ்ன்யப 
புரிந்து ்கொள்வதற்கு ேொரக்சிய மு்றயில் 
்கய ொ்ளபபடும்  மு்ற .  (Method).  
முதைொளிததுவ ெமூக அ்ேப்பப புரிந்து 

்கொள்வதற்கு ேொரக்ஸ் இந்த மு்ற்யததொன 
்கயொள்கிறொர. மவமறொர உதொேணத்தத தே 
மவணடுேொனொல், ஒரு நகரபபுற ெமுதொயததின 
பி ே ச ெ்னக்்ளப  பு ரி ந்து  ் க ொள்்ள 
மவணடுேொனொல் வேைொற்று ரீதியொகப 
பொரபபதுதொன ெரியொக இருக்க முடியும் எனறு 
ம்டவிட ேொரவி ்ெொல்கிறொர.

கி.பி. 1400 வ்ே இந்தியொ, ் ெனொ  ேற்றும் 
ஐமேொபபொ  ஆகிய எல்ைொப பகுதிகளிலும் 
்பொரு்ளொதொே அ்ளவிலும் அறிவியல் ேற்றும் 
்த ொழில்நுடப வ்ளர சசியிலும் ஒம ே 

வரலாற்றை அறிவியல் 
கண்காணடு பார்கக வவணடும்; 
அறிவிய்லயும் வரலாறறு்க 
கண்காணடு பார்கக வவணடும்.

்பராசிரியர் வி.முருகன்  
்சந்திப்பு:  பேரா. அருள்  

ந�ர்காணல
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வரலாற்றை அறிவியல் 
கண்காணடு பார்கக வவணடும்; 
அறிவிய்லயும் வரலாறறு்க 
கண்காணடு பார்கக வவணடும்.

்பராசிரியர் வி.முருகன்  
்சந்திப்பு:  பேரா. அருள்  

ேொதிரியொகததொன இருந்தன. ஆனொல் 
ஐமேொபபொவில்தொன நவீன அறிவியல் 
மதொனறியது. அது ஏன?

அடிக்கடி நொம் கொணும் ஒரு வி்ளக்கம்.
இந்தியொவின மிதேொன தடப ்வபப 
நி்ையொல் இந்தியரகளுக்கு எல்ைொம் 
சுைபே ொ க க்  கி்்டத தது .  அ தன ொல் 
அறிவியலிலும், ்தொழில் நுடபஙகளிலும் 
புதிய கணடு பிடிபபுகளுக்கொன மு்னபபு 
இல்்ை. இது ெரியொ அல்ைது தவறொ?

 இந்தியொ சுதந்திேம் ் பற்று 70 ஆணடுகள் 
ஆகி விட்டன. ஆனொலும் மே்ை நொடுக்்ள 
ஒபபிடும் மபொது அறிவியலில் நொம் அதிகேொக 
வ்ளரசசி அ்்டந்து வி்டவில்்ை.  இந்திய 
ேக்களி்்டமய நிைவி வரும் மூ்டநம்பிக்்கதொன 
இதற்கு முக்கியேொன கொேணம் என்றொரு 
வொதம் உள்்ளது. அறிவியலில் வ்ளரசசி 
ஏற்பட்டொல் மூ்டநம்பிக்்ககள் ஒழிந்து 
விடும் என்றொரு கருததும் உணடு. இ்வ 
ெரியொன கருததுக்ளொ? 

அறிவியல் ேனிதனுக்குப பை நன்ேக்்ளத 
த ந்துள்்ளது .  அமத  ெேயததில்  பை 
பிேசெ்னக்்ளயும் தந்துள்்ளது. உைகத்தமய 
அழிதது விடும் எனறு ்தரிந்திருந்தும் 
அணுகுணடுகள் ஏன தயொரிக்கபபடுகினறன?
புவி்வபபேயேொதல் பூமி்ய உயிரினஙகள்  
வொழததகுதியற்ற இ்டேொக ேொற்றிவிடும் 
எனறு ் தரிந்திருந்தும் அ்தத தடுபபதற்கொன 
ந்டவடிக்்ககள் எடுக்க ஏன ேறுக்கினறொரகள்? 

இபபடி பை மகள்விகள் மகடடுக் 
்கொணம்ட மபொகைொம். இ்வ அ்னததும் 
அறிவியலுக்கும் ெமுதொயததிற்கும் இ்்டமய 
நிைவும் ்தொ்டரபுகள் பற்றிய மகள்விகள். 
இவற்றிற்கொன பதில்கள் ஆம் அல்ைது 
இல்்ை எனறு ஓரிரு ்ெொற்களில் ்ெொல்ைக் 
கூடிய பதில்கள் இல்்ை.பை விதேொன 
பதில்கள் உள்்ளன. அவற்றில் எவற்்ற நொம் 
ஏற்றுக் ்கொள்கிமறொம் எனபதுதொன மகள்வி. 
எந்த வரக்கததின பக்கம் நொம் நிற்கினமறொம் 
எனபதுதொன அ்தத தீரேொனிக்கக் கூடியது. 
அதற்கு ்பரனொலின புததகம் இனறும் 
உதவும் எனறுதொன நொன நம்புகிமறன.

 ்பரனொல் 1971இல் இறந்தொர.  க்டந்த 60 
ஆ ண டு க ளி ல்  ப ை  அ றி வி ய ல் ,  
்தொழில்து்றகளிலும் பை ேொற்றஙகள் 
ஏற்படடுள்்ளன. அ்வ ெொதொேண ேொற்றஙகள் 
அல்ை. ெமுதொயததிற்கும் அறிவியலுக்கும் 
உள்்ள ்தொ்டரபுகள் பற்றிய கருததுத 
த்ளததிலும் ்பரிய அ்ளவில் ேொற்றஙகள் 
ஏற்படடுள்்ளன.

 1962-இல் தொேஸ் குன (Thomas Kuhn) 
எனற இயற்பியல் வல்லுனர எழுதிய Structure 
of Scientific Revolution எனற புததகம் ஒரு 
திருபபுமு்னயொகும். அறிவியலின ்பொதுப 
பணபுகளின அடிபப்்டயில் அறிவியல் 
எனறொல் எனன, அறிவியல் வழிமு்றகள் 
எனறொல் எனன, அறிவியலுக்கு எபபடி 
நம்பகததன்ே வருகிறது மப ொனற 
விஷயஙக்்ள ஆேொய்வது தததுவததின 
(Philosophy) ஒரு பகுதியொகும். இது 
அறிவியலின தததுவம் (Philosophy of Science)
எனபபடுகிறது. (்பரனொல் இ்தக் கணடு 
்கொள்்ள வில்்ை). அதன ஒரு பகுதியொகததொன 
தொேஸ் குன எழுதிய புததகம் அ்ேந்துள்்ளது.
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ஆனொல், அது மவறு ஒரு முக்கியேொன 
வி்்ளவுக்கு விததிட்டது. அறிவியல் உைகம் 
(Scientific Community) ்ெயல்படும் விதம், 
அறிவியல் உைகில் எபபடி முடிவுகள் 
எட்டபபடுகினறன எனற விஷயஙகள் குறிதது 
ெமூகவியல் பொர்வயில்  Sociolgists 
எனபபடும் ெமூகவியல் வல்லுனரகள் ஆேொய 
ஆேம்பிததொரகள்.அறிவியல் ஆய்வுகள் (Science 
Studies) எனற புதிய ஆய்வுதது்றமய (field 
of research) இனறு உருவொகி உள்்ளது. பின 
நவீனததுவம் இந்தக் கொைததில்தொன 
உ ரு வ ொ ன து .  இனறு  அ றிவியலின 
ந ம் ப க த த ன ் ே ம ய 
மகள்விக்குள்்ளொகபபடுகிறது. இதில் சிை 
இ்டதுெொரி சிந்த்னயொ்ளரகளும் உள்்ளனர. 
ெமுத ொயததிலும் இது த ொ க் கஙக்்ள 
உருவொக்குகிறது. அறிவியல் வல்லுனரகளுக்மக 
இ்வ ்பரும் ெவொல்க்ளொக உருவொகினறன.  

 பை ேொரக்ஸிஸ்ட அறிஞரகள் சுற்றுபபுறச 
சூழல் குறிதத அேசியல் பற்றியும்,  தகவல் 
்தொழில்நுடபஙகளின வி்்ளவுக்்ளப 
பற்றியும் இனறு ஆய்வு ்ெய்கிறொரகள். 
்பரனொல் புததகததில் இந்தக் கருததுக்்ளப 
பற்றிய விவொதஙகள் இருக்கொது.

கே: J.D.வ்பர்னால் ்பற்றியும், அறிவியலில் 
ஆயவு மூலம் அெர அளித்த ்பஙேளிபபு 
குறிததும் கூறுஙேக்ளன் 

அயரைொந்தில் 1901 இல் ் பரனொல் பிறந்தொர. 
1913இல் ்படஃமபொரடில் இருந்த பள்ளியில் 
படிததொர.1919 இல் மகம்பரிடஜில் உள்்ள 
இேொனுவல் கல்லூரியில் பட்டப படிபபில் 
மெரந்தொர.1922இல் கல்லூரி ேைரில் புதிய 
கணித மு்றயில் படிகவியலில் space group 
எனற கருத்தப பற்றி ஆேொய்சசிக் 
கடடு்ே்ய ்வளியிட்டொர. இதற்கொக 
்பரனொலுக்கும் நொரிஸ் எனபருக்கும் பரிசு 
வழஙகப பட்டது. ேொயல் இனஸ்டிடயூஷனில் 
உள்்ள ம்டவி ஃபொேம்ட ஆேொய்சசிக் (Davy 
Faraday Laboratory, Royal Institution) கூ்டததில் 
படிகவியலில்              (Crystallography) 
ஆேொய்சசி ேொணவேொகச மெரந்தொர.  மநொபல் 
பரிசு ்பற்ற அறிவியல் அறிஞர வில்லியம் 
்ேனறி பிேொக் (William Henry Bragg) 
எனபவர அவரு்்டய ஆேொய்சசிக்கொன 

ஆசிரியர . கிேொஃ்படடில் (graphite) 
அணுக்கள் கட்ட்ேக்கபபடடுள்்ளன எனறு 
வி்ளக்கம் அளிததொர.

1934இல் இஙகிைொந்தில் உள்்ள புகழ்்பற்ற 
கொ்வணடிஷ ஆேொய்சசிக் கூ்டததிற்கு 
(Cavendish Laboratory, University of Cambridge) 
உதவி  இயக்குனேொனொர.1937இல் ைண்டன 
பல்க்ைக் கழகததில் உள்்ள பிரக்்பக் 
கல்லூரியில் (Birkbeck College) மபேொசிரியேொகச 
மெரந்தொர. அமத ஆணடு அவருக்கு ைண்டன 
ேொயல் ்ெொ்ெடடி உறுபபினர (FRS- Fellow 
of Royal Society) எனற விருது வழஙகபபட்டது. 
இது ஒருவேது ெொத்னக்்ள அஙகீகரிதது 
வழஙகபபடும் விருது.1968 இல் உ்டல் நைம் 
கு்றயும்வ்ே  அந்த க்  கல்லூரியில் 
மபேொசிரியேொக இருந்தொர. 1971இல் அவர 
இறந்தொர. 

்பரனொல் பனமுகததன்ே வொய்ந்தவர. 
மிகுந்த திற்ே உள்்ளவர.  கல்லூரியில் 
படிக்கும் மபொது  பை விஷயஙகளில் அவருக்கு 
இருந்த ஞொனத்தப பொரதத அவரு்்டய 
நணபரகள் அவருக்கு ்வதத பட்டப்பயர: 
ேொமுனிவர (Sage). இறுதிக் கொைம் வ்ே 
அவருக்கு இந்தப பட்டப ்பயர நி்ைதது 
நினறது.  ஆணடரூ பி்ேௌன (Andrew Brown) 
எனபவர இவரு்்டய வொழ்க்்க வேைொற்்ற 
2005 இல் ஒரு புததகேொக எழுதியுள்்ளொர. 
அந்தப புததகததின த்ைபபு: J.D. Bernal- The 
Sage of Science. பை து்றக்்ளப பற்றி 
அவருக்கு ஆழேொன அறிவு இருந்தது.மிகவும் 
புததி கூர்ேயுள்்ளவர எனறு அனறிருந்த 
அறிவியல் வல்லுனரக்ளொல் கருதபபட்டொர. 
அவரு்்டய தனனைேற்ற பண்பயும் பேந்த 
ேனபபொன்ே்யயும் பை அறிவியல் 
வல்லுனரகள் பொேொடடி உள்்ளனர.

இயற்பியலில் அவர சிறந்த வல்லுனர. 
எ க்ஸ்  க தி ர  ப டி கவியலில்  (X-ray 
Crystallography) அவருக்கு நல்ை நிபுணததுவம் 
இருந்தது. எக்ஸ் கதிர படிகவியல் மூைம் ஒரு 
்பொருளில் அணுக்கள் எபபடிக் கட்ட்ேக்கப 
படடுள்்ளன எனறு அறியைொம். இனறு 
உயிரியலில் இது முக்கியேொன பஙகளிக்கிறது. 
ஆனொல் 1930 களில் புமேொடடின மபொனற 
உயிரியல் ் பொருள்களுக்கு (ஆயிேக் கணக்கொன 
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அணுக்கள் இந்த உயிரியல் ்பொருடகளில் 
இருபபதொல்) இது ெொததியமில்்ை எனற 
கருதது நிைவி வந்தது. இது ெொததியம் எனறு 
முதலில் ்பரனொல்தொன நம்பினொர . 
்பரனொலும் அவேது ேொணவர உதவிமயொடு 
(பினனொளில் மநொபல் பரிசு ்பற்ற  ம்டொேதி 
ேொடகின  Dorathy Hodkin) ்பபசின 
எனபபடும் புமேொடடி்ன முதன முதைொக 
எக்ஸ் கதிர படிகவியல் மூைேொக ஆேொய்ந்தொர. 
இது முக்கியேொன கணடு பிடிபபு எனறு 
மநொபல் பரிசு ் பற்ற ் வஙகி ேொேகிருஷணன 
தனனு்்டய புததகததில் கூறுகிறொர. முதன 
முதைொக எக்ஸ் கதிர படிகவியல் மூைேொக 
்வேஸ்க்்ள ஆேொய ஆேம்பிததவரகள், 
்பரனொலும் அவேது ேொணவரும்தொன.

தணணீரின மூைக்கூறில் ஓர ஆக்ஸிஜனும் 
இ ேணடு ்ேடிேஜன  அணுக்களும் 
இருக்கினறன எனபது நீண்ட நொடக்ளொக 
அறியபபடடுள்்ள உண்ேதொன.ஆனொல், ஒரு 
்டம்்ளரில் நி்றந்துள்்ளது மபொனறு ்பரிய 
அ்ளவில் உள்்ள தணணீரில் மகொடிக்கணக்கொன 
தணணீர மூைக்கூறுகள் உள்்ளன. இந்தக் 
மகொடிக்கணக்கொன தணணீர மூைக்கூறுகள் 
எபபடிக் கட்ட்ேக்கபபடடுள்்ளன எனறு 
்பரனொல் ஆேொய்ந்தொர. 1933 இல் இது 
்தொ்டரபொக அவர எழுதிய ஆேொய்சசிக் 
கடடு்ே மிகவும் முக்கியததுவம் வொய்ந்தது. 
திேவ நி்ையில் மூைக்கூறுகள் எபபடிக் 
கட்ட்ேக்கபபடுகினறன எனறு நீண்ட 
கொைேொக ஆேொய்ந்து வந்தொர.

அவரு்்டய ேொணவரகள் பைர மநொபல் 
பரிசு ்பற்றுள்்ளனர. கு்றந்த படெம் ஐந்து 
மநொபல் பரிசு ்பற்றவரகள் தஙக்ளது 
ஆேொய்சசி வொழ்வில் ்பரனொல் அளிதத 
பஙகளிபபி்ன நி்னவு கூரந்துள்்ளொரகள் 
எனறு ஆணடரூ பி்ேௌன கூறுகிறொர.

பூ மி யி ல்  உ யி ரி ன ம்  எ ப ப டி த 
மதொனறியிருக்கக்கூடும் எனறு ்பரனொல் 
ஆேொய்ந்துள்்ளொர. 

்பரனொலின ேற்்றொரு பக்கம் அவரு்்டய 
அேசியல் கருததுகள் ஆகும். அவர ேொரக்சிய 
சிந்த்னக்ளொல் ்பரிதும் கவேபபட்டவர. 
பிரிட்டன கம்யூனிெ இயக்கததில் சிை கொைம் 

உறுபபினொேக  இருந்த ொ ர .  ே ொ ர க்சிய 
சிந் த்னகளில் பை  கடடு்ே களும் 
புததகஙகளும் எழுதியுள்்ளொர. இயக்கவியல் 
்பொருள் முதல் வொதமும் நவீன விஞ்ஞொனமும் 
(Dialectical Materialism and Modern Science), 
எஙகல்சும் அறிவியலும் (Engels and Science), 
ேொரக்சும் அறிவியலும் (Marx and Science), 
அறிவியலின ெமூகப பணிகள் (Social Function 
of Science), வேைொற்றில் அறிவியல் (Science in 
History) ஆகிய்வ ் பரனொலின முக்கியேொன 
நூல்கள்..

1938 இல் ்பரனொல் அறிவியலின ெமூகப 
பணிகள் (Social Function of Science) எனற 
புததகத்த எழுதினொர. இது புகழ் ்பற்ற 
புததகம். ்பரனொல்  எனறு கூறினொமை 
இந்தப புததகம்தொன அ்னவர ேனதிலும் 
மதொனறும். அறிவியலுக்கும் ெமுதொயததிற்கும் 
உள்்ள உறவுகள்  இதில் ் ெொல்ைப படடுள்்ளன. 
இதில் கூறபபடடுள்்ள பை கருததுகள் 
மு க் கி ய ே ொ ன ் வ . இ ன று ம்  அ ் வ 
விவொதிக்கபபடுகினறன. முதைொளிததுவ 
ெமுதொய அ்ேபபில் அறிவியல், ்பொது 
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ேக்களுக்கு ஆக்கபூரவேொக நைனக்்ள 
வி ் ்ள வி க் கு ம்  வ ண ண ம் 
்ெயல்ப்டொேல்,்பொதுேக்களுக்கு எதிேொகவும், 
அழிவுக்கொகவும் ்ெயல்படும். ஆனொல் 
மெொஷலிஸ ெமுதொய அ்ேபபிமைொ ்பொது 
ேக்களுக்கு ஆதேவொகச ்ெயல்படும் எனறு 
்பரனொல் கூறுகிறொ ர .  அறியவிலின 
வ்ளரசசிக்குத திட்டமிடுதல் அவசியம் எனறு 
கூறினொர. மெொவியத ேஷயொதொன அவருக்கு 
முன ேொதிரியொக இருந்தது.அந்தக் கொைததில் 
இந்தக் கருததுக்கு ் பரும் எதிரபபு இருந்தது. 
இனறு முதைொளிததுவ அேசுகம்ள இந்தக் 
கருத்த ஏற்றுக் ்கொணடுள்்ளன.

இ ேண்ட ொ வ து  உ ை க ப  ம ப ொ ரி ல் 
இஙகிைொந்திற்கொகப பஙகு ் பற்றொர. அதிலும் 
அறிவியல்பூரவேொகச ்ெயல்பட்டொர,

இேண்டொவது உைகப மபொருக்குப பின 
உைக ெேொதொனததிற்கொகப பொடு பட்டொர. 
உைக அ்ேதிக் கழகம் (World Peace Council) 
எ ன ற  அ் ே ப பி ல்  மு தலில்  உ ப 
த்ைவேொகவும், பிறகு த்ைவேொகவும் 
்ெயல்பட்டொர. அணு ஆயுதஙகள் அற்ற 
உைகததிற்கொக நீண்ட கொைேொகப பொடுபட்டொர.

கே: ஐம்புலன்ேளின்  நீடடிபபு எ்  
வ்பர்னால் எ்்தக் குறிபபிடுகிறனார? 

விைஙகுகள் ்பொதுவொக இயற்்கமயொடு 
வி்ன புரிவதற்கு தஙகளு்்டய உ்டலின பை 
அஙகஙக்்ளப பயனபடுததுகினறன.
ேனிதரகள்  இயற்்கமயொடு வி்ன புரிவதற்கு 
தஙகளு்்டய உ்டலின பை அஙகஙக்்ளப 
பயன படுததுவமதொடு ேடடும் இல்ைொேல், 
பை கருவிக்்ளயும் பயனபடுததுகிறொரகள். 
இந்தக் கருவிக்்ள நேது ஐம்புைனகளின 
நீடடிபபு எனறு கூறுகிறொர.  

மூக்குக் கணணொடி, ்ேக்மேொஸ்மகொப, 
்தொ்ை மநொக்கி ஆகிய்வ கணகளின 
நீடடிபபு; விபததில் ஒருவர கொல்க்்ள 
இழந்தொல் ் ெயற்்கக் கொல்க்்ளப ் பொருததி 
ந்டக்கிறொர . அஙமக அந்த ்ெயற்்க 
உபகேணம் கொல்களின நீடடிபபு. அடுபபில் 
சூ்டொக இருக்கும் ஒரு ்பொரு்்ள இடுக்கி 
்கொணடு கீமழ இறக்குகிமறொம். அஙமக 
இடுக்கி ்ககளின நீடடிபபு.

கே: வ�னாழி்ய உற்்பததி சனா்த்ம் 
என்கிறனாகர?

இந்தக் மகள்விக்கு ேொரக்சிய ் ேொழியியல் 
அறிஞரகள்தொம் பதில் ்ெொல்ை முடியும்.

கே: அறிவியல் ெ்ளரச்சியில் உ்ைக்கும் 
�க்ேள ்பஙேளிபபு எத்த்ேயது?

கடினேொன மகள்வி. எந்தச சிந்த்னயின 
அ டி ப ப ் ்ட யி ல்  இ ந் த க்  ம க ள் வி 
மகடகபபடுகிறது எனறு ்தரியவில்்ை.

க்்டெல் இயந்திேேொன மைததில் (lathe)
பணிபுரிபவர, ் ேக்கொனிக்கொகப பணிபுரிபவர, 
பி்ளம்ப ர  மப ொனறு உ்டலு்ழபபில்  
ஈடுபடுபவரக்்ள ேடடும் உ்ழக்கும் ேக்கள் 
எனறு கருதினொல் அவரக்ளொல் தஙகள் தினெரி 
பணிகளின மூைம் அறிவியல் வ்ளரசசிக்குப 
பஙகளிக்க முடியொது (கு்றந்த படெம் 
முதைொளிததுவ ெமுதொயததில்) .  இது 
உ்ழபபுப பிரிவி்ன உள்்ள ஒரு ெமுதொயம் 
அறிவியலில் பஙகளிபபுச ் ெய்வதற்கு நீண்ட 
பயிற்சி மத்வ.

உ்ழபபுச ெொதனமினறி தனது உ்ழபபுச 
ெக்தி்ய விற்பதன மூைம் கூலி ்பறும் 
அ்னவரும் உ்ழக்கும் ேக்கள் எனறொல், 
மகொவிட தடுபபூசி உருவொக்கும் நிறுவனததில் 
பணிபுரியும் ஆேொய்சசியொ்ளரும் உ்ழக்கும் 
வரக்கத்தச மெரந்தவரதொன.

இனறு உ்ழக்கும் வரக்கததில் இருந்து 
பை சிறந் த  அறிவியல் அறிஞரகள் 
வந்துள்்ளனர. சிறந்த உதொேணம் ்ேக்மகல் 
பொேம்ட. அவர ைண்டனில் உள்்ள ேொயல் 
இனஸ்டிடயூஷன (Royal Institution எனற 
ஆேொய்சசி நிறுவனததில் உதவியொ்ளேொக 
மவ்ையில் மெரந்தொர. பிறகு அஙமகமய பை 
ஆேொய்சசிகள் புரிந்து படிபபடியொக உயரந்து 
அந்த ஆேொய்சசி நிறுவனததிற்குத த்ைவேொக 
ஆனொர.

நேது நொடடில் அபதுல் கைொமும், 
இஸ்மேொவின சிவனும் சிறந்த உதொேணஙகள். 
ஆனொல் அவரகள் அறிவியல் ேற்றும் 
்தொழில்நுடபஙகளில் பட்டம் ்பற்றவரகள். 

கே: ேலீலிகயனா, நியூடடன், ஐன்ஸ்டின், 
டனாரவின் எ் �னாவ்பரும் அறிஞரேளின் 
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சனா்த்்ேளின் ்படடியகல அறிவியலின் 
ெரலனாறனாே  வசனால்லப்படுகிறக்த.

இது தவறொனது.  தனி ேனிதரகள் 
வேைொற்்ற உருவொக்க முடியொது. தனி 
ேனிதரகள் அறிவிய்ையும் உருவொக்க 
முடியொது. இது வேைொற்்ற நொம் படிக்கினற 
மு்றயொல் வரும் தவறு.

அறிவியல் ஆேொய்சசியில் பை மகொடிக் 
கணக்கொன ேக்கள் ஈடுபடடுள்்ளொரகள். க்டந்த 
க ொ ை த்த  விடுஙகள் .  இனறு  பை 
நூற்றுக்கணக்கொன ஆேொய்சசி நிறுவனஙகளும் 
ஆயிேக்கணக்கொன பல்க்ைக் கழகஙகளும் 
உள்்ளன. பை ைடெம் அறிவியல் அறிஞரகள் 
ஒமே து்றயில் மவ்ை புரிகிறொரகள். நூற்றுக் 
கணக்கொன ஆேொய்சசிக் கடடு்ேகள் 
்வளிவருகினறன. அ்வ ெரியொன்வ எனற 
கொேணததொல்தொன ்வளி வருகினறன. 
ஆனொலும் ஒரு சிைரதொன மநொபல் பரிசு 
்பறுகிற ொ ர கள் .  ே ற் ற  ஆ ே ொ ய் சசிப 
பணியொ்ளரகளின (அவரகளும் ெரியொன 
முடிவுக்்ளப ்பற்றவரகள்) பஙகு எனன? 
அவ ர க ள்  அளி த த  ப ங கு க ்்ள யு ம் 
பயனபடுததிதொன, அவரகள் அளிதத 
பஙகுகளின மீதும்தொன மநொபல் பரிசு ்பற்ற 
அறிவியல் கட்டபபடடுள்்ளது. இந்த 
வொதஙக்்ளததொன க்டந்த கொைததிற்கும் 
்வக்க மவணடும்.

இேண்டொவதொக, ஒருவரு்்டய அறிவியல் 
ெொத்னக்்ள வேைொற்று ரீதியொகப பொரக்க 
மவணடும். பை புறச சூழ்நி்ைக்்ளயும் 
கணக்கில் எடுததுக் ்கொள்்ள மவணடும்.

உதொேணததிற்கு ்ேக்கொனிக்ஸ் உருவொன 
வேைொற்்றப பொரபமபொம். கி. மு 320 
வொக்கில் வொழ்ந்தவர அரிஸ்்டொடடில். 
அவரு்்டய ்ேக்கொனிக்ஸ்தொன அடுதத 1800 
ஆணடுகளுக்கு ஒபபுக் ்கொள்்ளபபட்டது. 
க லீலி ம ய ொ த ொ ன  அ ரிஸ்்ட ொ ட டிலின 
்ேக்கொனிக்ஸிற்கு முற்றுபபுள்ளி ்வததொர. 
கலீலிமயொவிற்கும் அரிஸ்்டொடடிலுக்கும் 
ஏமதனும் ப்கயொ  இருந்தது? 1 5ம் 
நூற்றொணடில் பை புதிய ் தொழில் நுடபஙகள் 
ஐமேொபபொவில் ஏற்பட்டன. அவற்்ற வி்ளக்க 
அரிஸ்்டொடடிலின ்ேக்கொனிக்ஸொல் வி்ளக்க 

முடிய வில்்ை. உதொேணேொக பீேஙகியில்  
இருந்து ் வளிவரும் குணடு ஒரு குறிபபிட்ட 
இைக்்க அ்்டவதிற்கு எபபடி பீேஙகி்யப 
பயனபடுதத மவணடும்? இது ஒரு ்பரிய 
ெவொல் .  ஆனொல் ,  அரிஸ்்டொடடிலின 
்ேக்க ொனிக்ஸொல் ெரியொகக்  கணிக்க 
முடியவில்்ை. கலீலிமயொ ஆேொய்ந்த 
பிேசெ்னகளில் இதுவும் ஒனறு. இது மபொனறு 
பை விஷயஙக்்ளச  ் ெ ொல்ைைொம் . 
இ ப ப டி ப ப ட ்ட  ம த ் வ க ் ்ள 
வி்ளக்குவதற்குதொன புதிய ்ேக்கொனிக்ஸ் 
மத்வ எனறு பைர உணரந்தொரகள். அ்த 
கலீலிமயொவும் உணரந்தொர. அந்தத தி்ெயில் 
புதிய ் ேக்கொனிக்்ஸ ஆேம்பிதது ் வததொர. 
அ்த நியூட்டன முழு்ேபபடுததி நி்றவு 
்ெய்தொர.  

இந்தக் க்த நேக்குச ்ெொல்லும் பொ்டம் 
எனன? குறிபபிட்ட கொைகட்டததில், சிை 
குறிபபிட்ட புறசசூழ்நி்ைகளில்தொன ஒரு 
குறிபபிட்ட அறிவியல் உருவொகி வ்ளே 
முடியும்.புதிய ் ேக்கொனிக்ஸ் உருவொகுவதற்கு 
மவணடிய சூழ்நி்ை ஐமேொபபொவில் 16, 17ம் 
நூற்றொணடுகளில் ஏற்பட்ட்தப பொரதமதொம். 
அபபடிபபட்ட சூழ்நி்ை வரும் மபொது 
க லீ லி ம ய ொ  அ ல் ை து  நி யூ ட ்ட ன 
இல்ைொவிட்டலும் புதிய ்ேக்கொனிக்ஸ் 
உ ரு வ ொ கி  இ ரு க் கு ம் .  ஆ ன ொ ல் 
யொேொல்,எபமபொது,எபபடி என்றல்ைொம் 
்ெொல்ை முடியொது.

 இ்தப புரிந்து ்கொள்வதற்கு மவறு சிை 
மகள்விகள் மகடமபொம். நியூட்டன ைண்டனில் 
17ம் நூற்றொணடில் இருந்ததற்குப பதிைொக 10ம் 
நூற்றொணடில் வொழ்ந்திருந்தொல் அந்தப புதிய 
்ேக்கொனிக்்ஸக் கணடு பிடிததிருபபொேொ? 
ேொறொக 17ம் நூற்றொணடில் இஙகிைொந்தில் 
இருந்ததற்குப பதிைொக இந்தியொவில் 
பிறந்திருந்தொல் புதிய ்ேக்கொனிக்்ஸக்  
கணடு பிடிததிருபபொேொ? 

ஓர எசெரிக்்க உணரமவொடு நொம் இ்தப 
பொரக்க மவணடும். நியூட்டனின ெொத்னக்்ள 
நொம் கு்றதது ேதிபபி்டக் கூ்டொது. அவருக்கு 
இ்ணயொக  அறிவியல் ெ ொ த்னகள் 
புரிந்தவ்ேக் கொணபது அரிது. அவர மிகப 
்பரிய ஜீனியஸ் எனப்த ேறுக்க முடியொது. 
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இமத மபொல்தொன  ஐனஸ்டீன, ்டொரவின 
உள்ளிட்ட ேற்ற அறிவியல் வல்லுனரக்்ளயும் 
நொம் ேதிபபி்ட மவணடும்.

 தனிநபரின ெொத்னக்்ள நொம் ேதிபபிடும் 
மபொது அவர வொழ்ந்த ெமுதொயத்தக் 
கணக்கி்ைடுததுக் ்கொணடு பொரக்க 
மவணடும்.

கே: பிற்க்பனாக்ேனா் (ரியனாக் ஷ்ரி) ்தததுெ 
அறிஞரேள எ் வ்பர்னால் யனா்ரக் 
குறிபபிடுகிறனார? ஏன் ? 

கிமேக்க நொகரிகததில் வந்த ெொக்ேடடீஸ், 
பி்ளொடம்டொ ,  அரிஸ்்டொடடில் ஆகிய 
மூவ்ேயும் பிற்மபொக்கொன  தததுவ அறிஞரகள் 
(Philosophers of Reaction)  எனறு ்பரனொல் 
குறிபபிடுகிறொர. இந்த மூவரும் மிகப புகழ் 
்பற்ற சிந்த்னயொ்ளரகள். தததுவ உைகில் 
்பரிய ஜ ொம்பவொனக்ளொக க்  கருதப 
படுபவரகள். ் பரனொலும் அவரக்்ளப பற்றி 
்பரிய அ்ளவில் விரிவொக விவொதிததுள்்ளொர. 
மிகக் கடு்ேயொன மு்றயில் அவரக்்ள 
விேரிசிததுள்்ளொர. 

இேணடு முக்கியேொன த்ளஙகளில் 
்பரனொல் மூவ்ேயும் விேரசிக்கிறொர. அனறு 
கிரீசில் இேணடு முக்கியேொன நகே அேசுகள் 
இருந்தன. ஒனறு ஏ்தனஸ் ேற்்றொனறு 
ஸ்பொரட்டொ. ஏ்தனஸில் ஜனநொயகம் 
இருந்தது. ஸ்பொரட்டொவில் ்ெல்வந்தரக்ளொல் 
ஆன ஆடசி இருந்தது. ெொக்ேடடீஸின ேொணவர 
பி்ளொடம்டொ; பி்ளொடம்டொவின ேொணவர 
அரிஸ்்டொடடில். மூவரும் ஏ்தனஸ் நகரில் 
வொழ்ந்தவரகள். ெொக்ேடடீஸின வொழ்க்்க்யப 
பற்றி அதிகேொகத ்தரியொது. ெொக்ேடடீஸ் 
எனறு ஒருவர  இருந்த ொ ே ொ  அல்ைது 
பி்ளொடம்டொவின புததகததில் தனனு்்டய 
கருததுக்க்்ள  கூறுவதற்கொக அவேொல் 
உருவொக்கப பட்ட பொததிேேொ எனறு கூ்ட 
சிைர ெந்மதகிக்கிறொரகள் .  ஆனொலும் 
ெொக்ேடடீஸ் எனறு ஒருவர இருந்தொர எனறு 
்பரிதும் இனறு நம்பபபடுகிறது.ெொக்ேடடீஸ், 
பி்ளொடம்டொ, அரிஸ்்டொடடில் ஆகிய மூவரும் 
ஜனநொயக அ்ேப்ப விரும்பவில்்ை. 
பி்ளொடம்டொ எழுதிய குடியேசு எனற 
புததகததில் பி்ளொடம்டொவின கருததுகள் 
்தளிவொக உள்்ளன. அதில் ஒரு சிறந்த அேசு 

எபபடி இருக்க மவணடும் எனறு பி்ளொடம்டொ 
விவரிக்கிறொர. அதில் வரணொசசிேே தரேத்தப 
மபொனற ெமுதொய அ்ேப்பததொன 
பி்ளொடம்டொ ஆதரிக்கிறொர எனறு ்பரனொல் 
கூறுகிறொர. இ்த சுருக்கேொகக் கூறி விடடு 
்பரனொல் விடடுவிடுகிறொர.

அவரக்ளது தததுவத்தததொன ்பரனொல் 
்பரிய அ்ளவில் கடு்ேயொக விேரசிக்கிறொர.

ெொக்ேடடீஸ் வொழ்ந்த கொைம் கி.மு 470-கி.
மு. 399.   கி.மு 600 முதல் கிமேக்க நொகரிகததில் 
மிகவும் முற்மபொக்கொன தததுவம் வ்ளரந்தது.  
ேனித வேைொற்றில் நீண்ட கொைததிற்கு 
இயற்்க நிகழ்வுகள் க்டவுள்களின விருபபு 
்வறுபபுகளின அடிபப்்டயில்தொன வி்ளக்கப 
பட்டன. கி.மு. 600 இல் வொழ்ந்த மதல்ஸ் 
எனற அறிஞரதொன முதன முதைொக இயற்்க 
நிகழ்வுக்்ள இயற்்கயின நிகழ்வுகளின 
அடிபப்்டயில் வி்ளக்க முயற்சிததொர. 
அவரு்்டய வி்ளக்கஙகளில் க்டவுள்கள் 
அல்ைது நம்்ே மீறிய ெக்திகள் இ்டம் 
்பறவில்்ை. உதொேணேொக ்நல் நதியில் 
குறிபபிட்ட கொைததில் ஏன ்வள்்ளம் 
வருகிறது எனபதற்கு ஏஜியன க்டலில் 
இருந்து வரும் கொற்றுதொன எனறு வி்ளக்கினொர. 
இது தவறொன வி்ளக்கம். அது ்பரிய 
விஷயேல்ை. ஆனொல் க்டவுள் எனற கருத்த 
அவரு்்டய வி்ளக்கததில் ்கொணடு வே 
வில்்ை .  இ ய ற்் க  நி க ழ்வு க்்ள 
வி்ளக்கும்மபொது, அதில் க்டவு்்ளக் ் கொணடு 
வேொேல் ேற்ற இயற்்க நிகழ்வுக்்ளமய 
கொேணேொகக் ் கொணடு வி்ளக்குவது எனப்த 
methodological naturalism எனறு இனறு 
கூறுகிறொரகள். இ்த அமயொனிய மநசசுேலிஸம் 
எனறு ்பரனொல் கூறுகிறொர.  மதல்ஸிற்குப 
பினபும் கூ்ட இந்தத தததுவப மபொக்கு 
கிமேக்க நொகரிகததில் ்தொ்டரந்து ந்்ட 
்பற்றது (மதல்ஸும் ேற்ற அறிஞரகளும் 
க்டவுள் நம்பிக்்க அற்றவரகள் அல்ைர). 
இ்த மைொகொயதக் கணமணொட்டம் எனறு 
்ப ரன ொல்  குறிபபிடுகிற ொ ர .  இ தன 
வி்்ளவொகததொன அணுக்்கொள்்க வந்தது.

மதல்ஸ் கொைததில் இருந்து ெொக்ேடடீஸ் 
வருகினற கொைம் வ்ே (சுேொர 150 வரு்டஙகள்) 
கிமேக்க நொகரிகததில் எழுந்த  தததுவஙகளில் 
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புற உை்கப பற்றிய விவொதஙகள்தொம் 
்பரும்பொலும் இருந்தன. அதுவும் மைொகொயதக் 
கணமணொட்டதது்டன (மநசசுேலிஸம்) 
இருந்தன. இந்தப மபொக்கின தி்ெ்ய 
முதலில் ேொற்றியது ெொக்ேடடீஸ்தொன.

ெ ொ க் ேடடீஸ் புற  உை்கப பற்றி 
விவொதிக்கவில்்ை. வொழ்வின அரததம், 
அற்நறி பற்றிதொன விவொதிததொர. அற்நறி 
(Ethics) தததுவததின ஒரு பகுதியொக 
உருவொனது. ெொக்ேடடீஸ் கொைம் முதல்  நீதி 
்நறி (Morals) அல்ைது அற ்நறி (Ethics) 
எனற ஒரு பகுதி, இயற்்க (புற உைகம்) 
பற்றிய இயல்  ஆகிய இேணடு பகுதிக்்ள 
தததுவம் எனபது உள்்ள்டக்கியது எனறும் 
அடுதத 2000 ஆணடுகளுக்கு நீதி ்நறி 
அல்ைது அற்நறி தொன தததுவததில் ஆடசி 
புரிந்தது எனறும்  ்பரனொல் கூறுகிறொர.

நல்்ைொழுக்கம் அ்்டவமத  ேனிதனின 
இறுதி இைக்கு எனறும் அது  அறிவின 
வழியொக கி்்டக்கும் எனறும் ஸொக்ேடீஸ் 
கருதினொர. இயற்பியல் ெொரந்த அறிவின  
மூைம் நற்குணத்த அ்்டய முடியொது எனறு 
ெொக்ேடீஸ் கருதினொர .  அ்னததுக் மகொடபொடு 
அல்ைது ேதிபபீடுக்்ளயும் (opinion) 
நிேொகரிதது விடடு உள்ளுணரவுக்்ள (inner 
intuition) ேடடும் நம்ப மவணடும் எனறு 
ெொக்ேடீஸ் கருதினொர  எனறு ்பரனொல் 
கூறுகிறொர.

பி்ளொடம்டொ சிறந்த கருதது முதல் வொதி. 
நேக்கு எபபடி உைகம் மதொற்றேளிக்கிறது 
எ ன ப ் த  வி ்ள க் க  பி ்ள ொ ட ம ்ட ொ 
முயற்சிக்கவில்்ை. நம் புைனறி்வத தொணடி 
எக்கொைததிற்கும் அ்னததிற்கும் ் பொருந்தும் 
சிை கருததுகள் இருக்கினறன எனறு நம்பினொர. 
அவற்்ற உள்ளுணரவின (ஆனேொவின 
கணகள் - eyes of the soul) மூைேொகததொன 
அறிய முடியும் எனறும் நம்பினொர. அ்வ 
அ்ன த ் த யு ம்  த ொணடி ய  மூனறு 
ேதிபபீடுக்்ள  (absolute values) பி்ளொடம்டொ 
வலியுறுததுகிறொர. அ்வ : உண்ே (truth), 
நல்ைது (goodness), அழகு (Beauty). இந்த 
ேதிபபீடுகள் (values) இனறும் மிக 
உயரந்த்வயொகக் கருதபபடுகினறன.  இ்வ 
புைனறி்வத தொணடிய்வ எனறும் 

புைனறி்வ வி்ட மேன்ேயொன்வ எனறும் 
கருதுவது அறிவியலுக்கு எதிேொகவும் 
உள்ளுணரவு (intuition), மிஸ்டிஸிஸம் ேற்றும் 
பிற்மபொக்குப பொர்வகள் (reactionary views) 
ஆகியவற்றுக்கு  ஆதேவொகவும் உள்்ளன எனறு 
்பரனொல் கூறுகிறொர.   

அவர படிபபவரகள் ேன்த ேயக்கும் 
வ்கயில் தரக்கரீதியொகப பை கருததுக்்ள 
விவ ொ தி த துள்்ள ொ ர . ஆன ொ ல்  கூ்ட மவ 
மிஸ்டிஸிஸத்தயும் கைந்தொர எனறுதொன 
்பொதுவொக ேதிபபி்டபபடுகிறது. 

அரிஸ்்டொடடில் ் பொது அனுபவ அறி்வச 
ெொரந்த தததுவ வல்லுனர (Philosopher of 
common sense). அேசு எனபது ேொறத மத்வ 
இல்்ை எனறு கருதினொர. ேக்கள் ்ெய்ய 
மவணடிய்தல்ைொம் மிதேொன வழியில் 
இருபபதுதொன. எபபடிபபட்ட அேெொக 
இருந்தொலும் அதில் வொழ்ந்து வி்டைொம்.  
இ்்ட நி்ை ் கொள்்க (எனபது அவரு்்டய 
புகழ் ்பற்ற தததுவம் ஆகும். நற்பணபு 
(Doctrine of the Mean) அல்ைது நல்்ைொழுக்கம்      
(virtue) எனபது உசெ கட்டததிற்கும் மபொகொேல்  
தொழ்ந்த கட்டததிற்கும் மபொகொேல் மிதேொக 
ந்டபபதுதொன எனறு கூறுகிறொர .

ெொக்ேடீஸ், பி்ளொடம்டொ, அரிஸ்்டொடடில் 
ஆகிய மூவரும் கிமேக்க அறிவியலின 
வ்ள ர ச சியில்  எனன  த ொ க் க ங க்்ள 
உருவொக்கினொரகள்?. ்பரனொல்  மூவரின 
பஙகளிப்பயும் கடு்ேயொக விேரசிக்கிறொர.

இந்த மூவரும் வொழ்ந்த கொைம் ஏ்தனஸ் 
வீழ்சசி அ்்டந்து ்கொணடிருந்த கொைம். 
ஐமயொனிய தததுவ வல்லுனரகளி்டம் 
ஆேம்பிதத கருதது வ்ளரசசிக்கு இந்த மூவரின 
சிந்த்னகளும் முடடுக்கட்்ட மபொட்டன. 
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ெமுதொயம் முனமனற்றம் கொணொத  நி்ையில் 
இருந்ததொல் இயற்்க ேொறுகிறது எனற 
கருததும் அது வ்ளரகிறது எனற கருததும் 
ேறுக்கபபட்டன எனறு ் பரனொல் கூறுகிறொர.

தததுவம் முற்மபொக்கொக இருந்தது மபொய் 
விட்டது. தததுவததில் ்பொருள் முதல் 
வொதமும் (materialism) விைகி விட்டது. 
அவற்றின இ்டததில் எந்தக் கணமணொட்டஙகள் 
வந்தன? ஸொக்ேடீஸ் ேற்றும் பி்ளொடம்டொவின 
இ்றயுணரவு கைந்த உள்ளுணரவு (mystical 
form) வழியொக எழும் கருதது முதல் வொதமும் 
(idealism) இருக்கும் நி்ைமயொடு ஒததுப 
மபொவதுதொன சிறந்தது (conformist) எனற 
அரிஸ்்டொடடிலின கருததுகளும்தொம் அவற்றின 
இ்டத்த கணமணொட்டஙகள்.

வொழ்க்்க இபமபொது எபபடியிருக்கிறமதொ 
அ்த அபபடிமய ஒபபுக் ்கொள்வதுதொன 
சிறந்தது எனறு தததுவம் மபொதிததது . 
ெகிததுக் ்கொள்்ள முடியொத அ்ளவிற்கு 
கஷ்டபபடுபவரகளுக்கு தததுவம் ேொற்று 
வழிக்்ளத தே வில்்ை. ேொறொக , அபபடிக் 
கஷ்டபபடுவது தவிரக்க முடியொதது எனறும் 
அது இயற்்கயின ஒரு பகுதி எனறும் 
கூறபபட்டது.  

கே: வ்தனாழில் நுட்பததில் ஏற்்படும் சில 
முன்க்ற்றஙேள -�னி்தரேளி்டகய 
உருெனாக்கிய ்பண்பு �னாற்றம் என்்?

் த ொ ழி ல்  நு ட ப த தி ல்  ஏ ற் ப டு ம் 
ேொற்றஙக்ளொல் எந்த அ்ளவிற்கு  ேனிதரகளின 
பணபு ேொற்றஙக்்ள உருவொக்க முடியும் 
எனறு ்தரியவில்்ை. ்பொதுவொக ேனிதன 
மபொனற ்பரிய உயிரினஙகளில் ேொற்றம் 
ஏற்ப்ட மவணடுேொனொல் ்டொரவினின 
பரிணொேக் மகொடபொடுகளினபடி பை ைடெக் 
கணக்கொண ஆணடுக்ளொகும். அபபடித 
மத்வயில்்ை எனறும் சிைர கூறுகிறொரகள். 
உயிரியல் வல்லுனரக்ளொல்தொன இதற்குப 
பதில் தே முடியும். நிசெயேொக நொனில்்ை.

கே: உடலு்ைப்்ப விட சி்ந்த்் 
வசயெது க�லனா்து என்கிற ேருதது எபக்பனாது 
க்தனான்றியது? 

நதிக்க்ே நொகரிகஙகளில்தொன (எகிபதிய 
நொகரிகம், சுமேரிய நொகரிகம்,சீன நொகரிகம், 

சிந்து ெே்வளி நொகரிகம்) இந்தக் கருதது 
முதலில் எழுந்தது. அனறிருந்த ெமூகச 
சூழ்நி்ை இதற்கு ஒரு முக்கியேொன 
கொேணேொக இருந்தது. 

இந்த நொகரிகஙகளில் முதலில் எழுதுவது 
எனபது மதொனறவில்்ை. மிக நீண்ட 
கொைததிற்குப பின த ொன எழுதுவது 
மதொனறியது. ஆனொல் அ்வ இனறிருக்கும் 
்ேொழிக்்ளப மபொல் இல்்ை. இனறு 
்ேொழிகள் ஒலியின அடிபப்்டயில் alphabets 
க்்ள உபமயொகிதது எழுதும் மு்ற. 

உதொேணேொக ஆஙகிை ்ேொழியில் இருக்கும் 
26 alphabets க்்ள ்வதது எல்ைொச 
்ெொற்க்்ளயும் எழுதி வி்டைொம். முதலில் 
மதொனறிய ்ேொழிகள் அபபடிப பட்ட்வ 
அல்ை.அவற்்ற எழுதுவது எனபது மிகக் 
கடினம்.  ஏற்கனமவ வரக்கப பிரிவி்ன 
அ்்டந்திருந்த நதிக்க்ே நொகரிகஙகளில் இது 
பூெொரி வரக்கதமதொடு எழுதப படிதத்ைக் 
குறுக்கி விட்டது. 

நே,டீ.பெர்�ார்டு
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்பரனொல் இனனனும் ெற்று ஆழேொக 
இ்த விவொதிக்கிறொர.

முதலில் மதொனறிய நொகரீகஙகளில் 
நகேஙகள் மதொனறியவு்டன  நிரவொக 
அ்ளவிைொன  அ்ேபபுக்கொன  மத்வகள் 
(administrative needs) ஏற்பட்டன. இந்தத 
மத்வ ்தொழில் நுடப மவ்ைகளில் 
மநேடியொக ஈடுபடுவதிலிருந்து நிரவொக 
அ்ேபபொ்ளரக்்ள விைக்கியது. நிரவொகம் 
்ெய்யும் பணியிலிருபபவரகளின எணணிக்்க 
கூ டி ய து ம் ,  அ வ ர க ள்  த வி ர க் க 
முடியொதவரக்ளொகவும் ஆகிய பினனர அவரகள் 
ஒரு ெொதியொக (இஙகு ெொதி எனபது ஒரு பிரிவு 
எனற அரததததில்) உருவொனொரகள்.அவரகள் 
்கவி்னஞரக்்ள வி்ட தஙக்்ள உயரந்த 
பிரிவொக எணணத ்தொ்டஙகினொரகள். 

இந்த ேன நி்ை்ய உணரததும் வ்கயில் 
தன ேகனுக்கு ஓர அனனொள் எகிபதிய தந்்த 
வழஙகிய  அறிவு்ே்ய  ்ப ரன ொல் 
விவரிக்கினறொர.

அனறிருந்த அ்னததுத ்தொழில்களிலும் 
எழுதுபவர ்தொழில்தொன சிறந்தது எனறு 
அந்த அறிவு்ேயில் அந்தத தந்்த கூறுகிறொர. 
உமைொகம் ெம்பந்தேொன மவ்ை ்ெய்பவர, 
தசெர, ்நெவொ்ளர, மீன பிடிபபவர மபொனற 
பணிய ொ்ள ர க ள்  உ்டை்ளவில்  படும் 
கஷ்டஙக்்ள விவரிக்கிறொர. எழுதுபவரகள் 
உ்டலு்ழபபு ்ெய்யொேல் நனகு ்ெொகுெொக 
வொழ்பவரகள். அேெ ேொளி்கயில் தினமும் 
உணவு உணபவரகள்; க்டவும்ள அவரகளு்டன 
எபமபொதும் இருபபொர. அதனொல் எழுதுபவர 
்தொழில்தொன சிறந்தது என வொதிடுகிறொர.

நதிக்க்ே நொகரிகஙகள் அழிந்த பிறகு 
இரும்பு உமைொக நொகரிகம் உருவொகியது. 
இரும்பு உமைொகக் கொைததில் எழுதது 
்ேொழியில் முக்கியேொன ேொற்றம் ஏற்பட்டது. 
கி.மு 1600 வொக்கில் ஃபினிசீய (Phoenician) 
நொகரீகததில்தொன alphabetical எழுதது மு்ற  
மதொனறியது. இது எழுதப படிதத்ை 
ஜனநொயகபபடுததியது.

பினனர வந்த கிமேக்க ெமுதொயம் அடி்ே 
ெமுதொயம். கிமேக்க ெமுதொயததிலும் 
உ்டலு்ழப்ப வி்ட சிந்த்ன ்ெய்வது 

மேைொனது எனகிற கருதமத மேமைொஙகியது. 
இ த ன ொ ல்  கி ம ே க் க  ெ மு த ொ ய த தி ன 
அறிவியலுக்கும் ்பருதத நஷ்டம்.

ஐ ம ே ொ ப ப ொவில்  நி ை பபி ே பு த துவ 
ெ மு த ொ ய த தி லு ம்  இ ந் த க்  க ரு த து  
மேமைொஙகியிருந்தது.

ஐமேொபபொவில் நிைபபிேபுததுவம் உ்்டயும் 
மபொதுதொன இந்தக் கருதது ேொறுகிறது. இந்தக் 
கருதது உ்்டந்தது நவீன அறிவியலின 
வ்ளரசசிக்குப ் பரிதும் உதவியொக அ்ேந்தது.

கே :  க� னா ச� னா் வ்ப னாரு்ள னா ்த னா ர ச் 
சூழ்நி்லயும் ,  நிய னாய�ற்ற  சமூே ச் 
சூழ்நி்லயும் இருப்பது �்தஙேளும் - 
்பகுத்தறிவுக்குப புறம்்பனா் நம்பிக்்ேேளும் 
்த்ைப்ப்தற்கும் ஏதுெனாகு�னா?

மேொெேொன ்பொரு்ளொதொே சூழ்நி்ையும், 
நியொயேற்ற ெமூக சூழ்நி்ையும் இருபபது 
ேதஙகளும் - பகுததறிவுக்கு புறம்பொன 
நம்பிக்்ககளும் த்ழபபதற்கும் ஏதுவொகும் 
எனறு ்பரனொல் அவரு்்டய புததகததில் 
கூறுகிறொர. ஏன அபபடி ந்டக்கும் எனறு 
அவர வி்ளக்கவில்்ை.ஆனொல் பை வேைொற்றுச 
ெொனறுக்்ளத தருகிறொர.

நதிக்க்ே நொகரிகம் சீேழிந்த மபொது அந்த 
நொகரிகஙகளில் பகுததறிவுக்குப புறம்பொன 
நம்பிக்்ககள் அதிகேொக வ்ளரந்தன எனறு 
கூறுகிறொர.

கிமேக்க நொகரிகததின தததுவ வேைொற்றில் 
இ்த ் பரனொல் நனகு சுடடிக் கொணபிக்கிறொர.

மேொேொனிய நொகரிகததின ்பொரு்ளொதொே 
வீழ்சசியும்,  ்பொதுேக்களின படுமேொெேொன 
வொழ்க்்க நி்ைகளும் எபபடி கிறிஸ்தவ 
ேதததின மதொற்றததிற்கு வழி வகுததன எனறு 
கூறுகிறொர.

தமிழ்நொடடின க்டந்த நூறொணடு கொை 
வ ே ை ொ று ம்  ே ற் று ம்  இ ந் தி ய ொ வி ல் 
இபமபொதிருக்கும் சூழ்நி்ைகளும் இந்தக் 
கருத்த வலியுறுததுவதொக நொன கருதுகிமறன.

இந்தக்  கருதது இனனமும் தீவிே 
ஆேொய்சசிக்குடபடுததப ப்ட மவணடிய 
கருதது.     	 l
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- கமலாலயன்

நூல் அறிமு்கம்

உதயெஙகரின ஐந்து குழந்்த இைக்கிய 
நூல்க்்ள முன்வதது.

தமிழில் குழந்்த இைக்கியஙகளின 
வேவும்,வ்ளரசசியும் பைரின கவனத்தயும் 
ஈரக்கத ்தொ்டஙகியிருக்கிறது. பை புதிய 
எழுததொ்ளரகள் குழந்்தகளுக்கொகவும், 
இ்்ளமயொருக்கொகவும் நி்றய புதிய க்தக்்ள 
எழுதத ்தொ்டஙகியுள்்ளனர. க்த ்ெொல்லிகள் 
பைரும் ஆடிபபொடி, ்கொண்டொட்டஙகளு்டன 
இந்தக்க்தக்்ளயும், ஏற்்கனமவ ேேபு வழி 
வந்திருக்கும் க்தக்்ளயும் சிறொரகளி்டம் 
மநேடியொக அல்ைது இ்ணயவழி நிகழ்வுகளின 
மூைம் ்ெொல்லி வருகினறனர. 

உ தய ெங க ரின  ஐ ந்து  நூல்கள்  மிக 
ெமீபகொைததில் ்வளியொகியுள்்ளன. 2021, 
பிபேவரி ேொதததிமைமய ஆதனின ்பொம்்ே, 
அைொவுதீனின ெொகெஙகள், புலிக்கு்க ேரேம், 
்பொம்்ேகளின நகேம் ஆகிய நொனகும், க்டந்த 
2020 அக்ம்டொபரில் குடடி இ்ளவேெனின குடடிபபூ 
எனற இ்்ளமயொர நொவலும் வந்துள்்ளன. 
பி்ேஞ்சு ்ேொழியில் அந்துவொன ்ெயிணட 
எக்ஸ்்பரி எழுதிய ‘லிடடில் பரினஸ்’ எனற 
ந ொ வ ் ை த  த மி ழி ல்  
்வ. ஸ்ரீேொம் ் ேொழி்பயரதது ‘குடடி இ்ளவேென’ 
எனற நொவைொகத தந்திருக்கிறொர. தமிழ் 
எழுததொ்ளரகள், மதரந்த வொெகரகள் அ்னவரின 
ேனஙகளிலும் அவன அழியொத இ்டம் ்பற்று 
விட்டவன. இபமபொது, உதயெஙகர அந்தக் 
குடடி இ்ளவேெ்னத மதடி மீணடும் ெேொேொ 
பொ்ைவனததிற்கு அந்துவொ்ன அனுபபி ஒரு 
மத்ட்ை நிகழ்ததியிருக்கிறொர. அந்துவொ்னமய 
ஒரு விணகைேொக ேொற்றி பொல்்வளியின 
மகொள்கள் பைவற்றுக்கு குடடி இ்ளவேெ்னப 
பயணிக்கச ்ெய்திருக்கிறொர. 

சிறந்த தமிழ்்ேொழி்பயரபபொ்ளேொன 
மு்னவர மக. கமணஷேொம்,(சுழலும் ெக்கேஙகள், 
கொஃபகொவின நுண்ேொழிகள் உள்ளிட்ட பை 
்ேொழி்பயரபபுகளின ஆசிரியர )  தன 
முனனு்ேயில் பினவருேொறு குறிபபிடுகிறொர: 
குடடி இ்ளவேெனின குடடிபபூ’ தமிழ்சசிறொர 
பு்ன்வழுததின ஒரு ்ேல்கல். முதல் 
ஊடி்ழபபிேதி எனனும் ்பரு்ேயும் 
இதற்குணடு. அமதொடு, இந்தக் குறு நொவலில், 
“ குடடி  இ்ளவ ே ெ்னக்  குழ ந்்த்ே 
நிேம்பியவனொகவும், அமத ெேயம் ெேகொை 
வொழ்்வ வ்ளரி்ளம் பருவததினருக்கும் வி்ளக்கிச 
்ெொல்லும் ெமூக அேசியல் சூழலியல் கூேறிவு 
நி ே ம் பி ய வ ன ொ க வு ம்  உ த ய ெ ங க ர 
ப்்டததிருக்கிறொர� எனவும் கமணஷேொம் 
பொேொடடுகிறொர. இந்த நூ்ை மிக அழகொன 
வணணபப்டஙகளு்டன நல்ை தொளில் வொனம் 
பதிபபகம் ் வளியிடடுள்்ளது. ஓவியர ேொஜனின 
அட்்டபப்டமும், ஓவியஙகளும் அரு்ே.

அந்துவொன ்ெயிணட எக்ஸ்்பரிக்கு, தொன 
ப்்டதத, கி.பி.1942-இல் ெேொேொ பொ்ைவனததில் 
ெந்திததுப பிரிந்த குடடி இ்ளவேெ்ன மீணடும் 
மதடிப மபொய்ப பொரததொக மவணடும் எனற தீேொ 
விருபபம். பழுத்்டந்து கி்டக்கும் தன ப்ழய 
விேொனத்தச ெரி ்ெய்து்கொணடு ெேொேொ்வ 
மநொக்கிப பறக்கிறொர. அமத இ்டததில், முனபு 
மபொைமவ விேொனம் ேணலில் மேொதி 
இறஙகுகிறது. ்கொஞ்ெ தூேததிமைமய, ஒரு 
கிணற்றுக்குள் எடடிப பொரததுக்்கொணடு 
நிற்கும் குடடி இ்ளவேெ்னயும் பொரதது 
விடுகிறொர. அவ்ன ேறுபடிப பிரிய ேனமினறி, 
தொமன ஒரு விணகைேொக ேொறி, அவனு்டமனமய 
பொல்்வளியில் ஒவ்வொரு மகொ்ளொகப பயணம் 
்ெய்யத ்தொ்டஙகுகிறொர. 

குடடி இளவரசர்களின் ்ககளில் ஆ்தனின் வபாம்்மகள்…
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குடடி இ்ளவேெனின குடடிக்மகொ்ளொன பி-612 
இல், அவனு்்டய அனபுக்குரிய குடடிபபூவும் 
அ வ னு ம்  ே ட டு ம ே  இ ரு ந் த ொ ர க ள் .
அவரகளுக்கி்்டமய நிைவி வந்த எல்்ையற்ற 
மபேனமப ்பரும் ்வறுபபொக ேொறியதன 
வி்்ளவு, அவமன ஓர ஆட்்ட உருவொக்கி 
பூ்வ விழுஙகச ்ெய்து விடுகிறொன. பூமவொ 
தன பஙகுக்குத தன்னச சுற்றி விஷ முள்க்்ள 
வ்ளரததிருக்கிறது. தொன மநசிதத பூ்வமய 
்கொனறு விடம்டொமே எனற கழிவிேக்கம், 
ேனதில் ஊறிய ் வறுபபின விஷம் த்ைக்மகறிய 
நி்ையில் விழுந்து கி்டக்கிறொன. 

அந்துவொன விணகைேொக ேொறி இ்ளவேெனு்டன 
பறக்கிறொர. மகொ மகொளின ேொஜொவொன மகொேொ 
அதிக ொ ே க்மக ொே ொளியொகக்  கூததடிததுக் 
்கொணடிருக்கும் ்கொடு்ே்யக் கணடு, 
“அதிகொேம் மகொேொளிததனததின உசெம்� எனறு 
அவ்னத துசெேொக அைடசியபபடுததிப 
பறக்கிறொன குடடி இ்ளவேென. ஒரு கொைததில் 
தணணீர, கொற்று, ே்ை, க்டல் ஆறு, ஏரி, 
மீனகள் பற்வகள், உயிரினஙகள் எல்ைொமும் 
இருந்த ஒரு மகொளில் இனறு எதுவும் இல்்ை. 
சுவொசிக்கக் கொற்றும் இல்ைொதவொறு அஙமக 
ேனிதரகளின நுகரவுப மபேொ்ெயின மகொே 
வி்்ளவுகள் அேஙமகறியுள்்ளன. மீணடும் 
அஙமக எல்ைொவற்்றயும் உயிரபபிததுத 
தந்துவிடடு தன பயணத்தத ்தொ்டரகிறொன. 
த ற்்பரு்ேத  தவ்்ளகளின ம க ொள் , 
அடி்ேகளின ெஙகிலிக்ளொல் அதிரந்து 
்கொணடிருக்கும் மகொள், எணமகொணக்மகொள் என 
அடுததடுததுப மபொகும் மகொள்களில் ேனிதரகள் 
தஙக்்ளத தொஙகம்ள அ்ைமபசிகளின 
தி்ேயு்டன பி்ணததுக்்கொணடு ்ெயலிகளின 
கட்ட்்ளகளுக்மகற்ப அடி்ே வொழ்்வ 
ந்டததும் ் கொடு்ேக்்ளக் கொணகிறொன. வொழ்க 
வொழ்க மகொளில் கட அவுடடுகளில் வொழும் 
கதொநொயகரகளுக்குப பொைபிமஷகம் ்ெய்து 
்கொணடு வொழும் ேனிதரக்்ளக் கொனகிறொன., 
குப்ப ே்ைகளின நடுமவ ்பரும்பொன்ே 
ேக்க்்ள வொழச ்ெய்துவிடடு �உயரந்தவரகள்’ 
என அதிகொேம் ்ெய்து ்கொணடிருக்கும் மிபூ 
மகொளின நி்ை கணடு ்கொதிததுபமபொய் 
அந்தக்மகொ்்ளமய பொல்்வளியில் இருந்த த்டம் 
்தரியொேல் அழிதது விடடுபமபொகிறொன குடடி 
இ்ளவேென. 

 திரும்பும் வழியில், பி-867 மகொளில், குடடி 
இ்ளவேசி்யச ெந்திதது, அவள் இழந்துவிட்ட 

புஸ்ஸி பூ்ன்ய வ்ேந்து மீடடுததந்த குடடி 
இ்ளவேென, அவளு்டன உ்ேயொடுகிறொன. 
“அனபு,வற்றொேல் ஓடும் ஜீவநதி…இரு க்ே 
்தொடடு எல்ைொ உயிரகளும் ்ெழிக்க உயிர 
தரும் அற்புதம். அது நேக்கொனது ேடடுேல்ை…
அழிவற்றது அது. பூததுக்்கொணம்டயிருக்கும் 
பூ்வபமபொனறது. அனபு நிபந்த்னக்ளற்றது…” 
என குடடி இ்ளவேசி ்தளிவுபடுததுகிறொள். 

“அவேவ ர  வ ொழ்க்்கக்கு  அவேவ ர 
அனுபவஙகளிலிருந்மத ஒளி கி்்டக்கும். 
அடுததவர ஒளியில் நொம் ந்டக்க முடியொது� 
எனற அந்த இ்ளவேசியின வொரத்தகம்ளொடு 
குடடி இ்ளவேென, தன மகொ்ளொன பி-612 இல் 
வந்து இறஙகுகிறொன. ஆடடின வயிற்றுக்குள் 
சி்றபபடடிருந்த  தன  குடடிபபூ்வ 
விடுவிக்கிறொன. “ஆததிேததில் அறிவிழந்து 
விடம்டன…இனி நீயில்ைொேல் எனனொல் ஒரு 
கனமும் தனிமய இருக்க முடியொது� எனறு 
பூவி்டம் ேனனிபபுக் மகொருகிறொன. பூவின 
முகம் ்ேல்ை ேைேத ்தொ்டஙகுகிறது. அதன 
நறுேணம் மகொள் முழுவதும் பேவி, அதில் 
அனபின அமுதம் வழிந்மதொடியது. அதன 
மதனசு்வயில் மகொள் ேடடுேனறி பொல் 
்வளிமய ந்னந்தது. 

�புலிக்கு்க ேரேம்’ ஒரு சுவொேசியேொன 
துபபறியும் க்த மபொனற ஜொலியொன க்த.
வொனம் பதிபபக ் வளியீடு இது. அட்்டபப்டம் 
ஆவ்ைததூணடும். ெசி ேொரீசின ் கவணணத்த 
உள்ம்ளொவியஙகளிலும் கொணகிமறொம். கிரிக்்கட 
வி்்ளயொடடுப மபொடடிக்கொகப புலிக்கு்க 
்ேதொனததுக்குப மபொகிறொரகள், பொலுவும் 
அவனு்்டய குழுவினரும். ்ெொரணே்ையின 
அடிவொேததில், மேற்குததி்ெ்யப பொரதது, 
பிேம்ேொண்டேொக வொ்யத திறந்து ஒரு புலி 
உறுமுவ்தப மபொனற மதொற்றம் தரும் கு்க 
அது. அஙமக சிை அயல் ேனிதரகளின நிழைொன 
ந்டேொட்டம் பொலுவின கவனத்தக் கவரகிறது. 
புலிக்கு்கக்குள் மபொகவும் வேவுேொக அவரகள் 
அஙமக ் தனபடும் கொடசிகள், அவன கவனததில் 
பதிந்தொலும், கிரிக்்கட மேடசின மும்முேததில் 
அந்தக் குழு ஈடுபடடிருக்கிறது. மேடச முடியும் 
மநேததில், ேொதொஙமகொயில் டீமில் நொகுவின 
தம்பி  ே ொ ரி்ய க்  க ொ மணொம் .  இ்த 
மிகததொேதேொகமவ உணரகிறொரகள் பொலுவும், 
குழுவினரும். பிறகு? மத்டல் ்தொ்டஙகுகிறது. 
மகப்டன பொலுவும்,குழுவும் நிகழ்ததும் 
வீேெொகெஙக்ளொல், ேொரி கி்்டபபமதொடு, 
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்ெணபகவல்லியம்ேன மகொயிலின ேண்டபததுக் 
கல்பை்கக்குக் கீமழ இருக்கும் பு்தய்ை 
எடுக்க ெதிமவ்ை ் ெய்யும் ெமூகவிமேொதிகளும் 
பிடிபடுகிறொரகள். ஒமே நொளில், இந்தக்குழு 
புகழ் ்பற்று விடுகிறது. 

்கய்டக்கேொன வடிவில், அழகொன அட்்ட, 
உள்ம்ளொவியஙகளு்டன வொனம் பதிபபகம் 
்வளியிடடுள்்ள ‘ஆதனின ் பொம்்ே’ ேற்மறொர 
இ்்ளமயொர நொவல். மகப்டன பொலு, தன ேொேொ 
வீடடுக்கு விடுமு்றயில் மபொகிறொன. கீழடி 
எனற அந்த குக்கிேொேம், ்வ்கக்க்ேயில் 
இருக்கிறது. அஙமக கி்்டக்கும் சுடுேண 
ஓடடில் வ்ேயபபடடிருக்கும் ்பொம்்ே, 
மூவொயிேம் வரு்டஙகளுக்கு முந்்தய ஆதனின 
்பொம்்ேயொக இருக்கறது. ஆதன, பொலு்வச 
ெந்திதது தஙகள் பூரவகுடி வேைொற்்றச 
்ெொல்கிறொன. சிந்து்வளியில் ்தொ்டஙகும் 
அந்தக் க்த, இஙமக கீழடி ேணணில் 
பு்தயுண்ட ஓடுகளில், ்பொம்்ேகளில் 
மீணடும் உயிரத்தழுகிறது! வேைொற்்றயும், 
பு்ன்வயும் ெேகொை இ்்ளமயொரின விருபபு 
்வறுபபுக்்ளயும் கீழடி ேணமணொடு கு்ழததுத 
தந்திருக்கிறொர உதயெஙகர.

ஆதி ேது்ேயம்பதி நகரில், வற்றொத ் வ்க 
நதி ஓடிக்்கொணடிருந்த கொைம்…இன்றய 
பொலுவின மூதொ்தயருள் ஒருவனொன ஆதன, 
தங்க ்வணணி்ையு்டன ஓடி வி்்ளயொடிய 
்தருக்களில் மீணடும் ஒரு பயணத்த 
நிழ்ததுகிறொன மகப்டன பொலு. கொை ஊஞ்ெலில் 
ஆதனும், பொலுவும் ஆடும் ஆட்டம், க்டந்த 
கொை வேைொற்றின ஒளி மிகுந்த பக்கங க்்ளயும், 
அமதொடு அதிகொே ் ேயஙகளின மபொடடிக்ளொல் 
சி்தந்த சிந்து ்வளியின வணணமிகு 
வேைொற்்றயும் நம் கணகளின முனனொல் 
்கொணடு வந்து நிறுததுகிறது. இந்த நொவலில், 
ேதுமிதொ எனற ் பண, பொலுவின ேொேொ ேகள். 

இன்றய ெேகொைப்பணகளின முனேொதிரியொகத 
திகழக்கூடிய ஓர ஆளு்ே மிக்க கதொபொததிேம். 

பொேதி புததகொையம் ெமீப கொைேொக 
குழந்்தகளுக்்கன நி்றய நூல்க்்ள 
்தொ்டரந்து ் வளியிடடு வருகிறது. புக்ஸ் ஃபொர 
சில்ட்ேன ெொரபில் பொேதி ்வளியிடடுள்்ள 
‘அைொவுதீனின ெொகெஙகள்’ ேற்்றொரு பு்னவு. 
ஓவியர வொெனின அழகொன அட்்டயும், 
உள்ம்ளொவியஙகளும் க்தயின சுவொேசியத்த 
அதிகரிக்கினறன. அற்புத வி்ளக்கினுள் 
அ்்டபடடிருந்த ஜீனி பூதத்த விடுத்ை 
்ெய்த முந்்தய அைொவுதீ்னத மதடி, ஆயிேம் 
ஆணடுகளுக்குப  பின  தமிழ்ந ொடடின 
்தற்குபபகுதியில், ஊததுே்ைக்குப பக்கம் 
கொனெொபுேம் வந்து மெரகிறதுஅந்த பூதம். 
இன்றய அைொவுதீன, அந்த ஊரின ஏ்ழ 
்்டய்ைர ேகன. ஜீனி பூதம், அைொவுதீன, ேொய 
மேொதிேம் மூவரும் இ்ணந்த கூட்டணி ெொகெப 
ப ய ண ங க ் ்ள  நி க ழ் த து கி ற து . 
ேணல்மகொட்்டயினுள் அ்்டபடடுக்கி்டக்கும் 
குழந்்தக்்ள விடுவிக்கிறது. க்டவுளின 
்பய ே ொல்  மூவொயிேம்  ஆணடுக்ளொக ச 
ெண்்டயிடடுக்்கொணடிருக்கும் திெொ நொடடின 
அவைததுக்குக் கொேணேொன ் நட்்ட முனிக்்ள 
வி ே ட டி ய டி க் கி ற ொ ர க ள் . 
விசிததிேக்குள்்ளரக்்ளயும், குள்ளிக்்ளயும் 
ஏேொற்றி அவரக்்ள மேொதவிடும் சூனியக்கொே 
ேந்திேவொதிக்்ள ்வல்கினறனர. அழகுபுேம் 
நொடடின அழகுேொஜொ உை்கஙகுமிருந்து 
அழகுக்க்ை நிபுணரக்்ளக் ் கொணடு தன்ன 
அழகுபடுததுவ்தமய முழு மநே மவ்ையொகச 
்ெய்து ்கொணடிருக்கிறொர. �ஆமேொக்கியமே 
அழகு’ எனப்த அந்த நொடடு ேக்களுக்கு 
உணரததும் அமத மவ்்ளயில் அைொவுதீன – 
ஜீனி குழு, திருந்த ேறுக்கும் அழகுேொஜொ்வ 
வ ொலில்ை ொ க்  கு ேங க ொ க்கி  விடுகிறது ! 
குழந்்தகள்,்பணகள்,ஆணகள் யொரும் 
யொ்ேயும் பேஸ்பேம் ெந்திக்க வி்டொேல் ் பரும் 
சுவரக்ளொல் பிரிதது ்வததிருக்கும் உததர 
நொடடு ேொஜொவொல் ஏற்படும் தீ்ேக்்ள 
எதிரததுப மபொ ே ொடி ்வற்றி க ொணும் 
அைொவுதீனும், ஜீனியும் ெேகொைததில் ் கொேொனொ 
்வே்ெ ஒழிக்கப மபொேொடுவது்டன இந்த 
நொவல் நி்றவ்்டகிறது. 

தமிழ்நொடு அறிவியல் இயக்கம் க்டந்த 
நொற்பது ஆணடுகளுக்கு மேைொக ்தொ்டரந்து 
அறிவியல் நூல்க்்ள தமிழில் �அறிவியல் 
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் வளி யீடு ’ க ள்  மூ ை ம்  ் வளியிடடு 
குழந்்தகளுக்கும், இ்்ளய வொெகரகளுக்கும் 
மெ்வ ்ெய்து வருகிறது.  இபமபொது 
இ்்ளமயொருக்கொன பு்னவு இைக்கியததிலும் 
கவனம் ்ெலுததத ்தொ்டஙகியுள்்ளது.  
‘்பொம்்ேகளின நகேம்’ நொவல் அந்த வ்கயில் 
ஒரு புது வேவு. ெசி ேொரீசின ஓவியஙகள் 
விததியொெேொன்வ. பழஙமகொட்்ட எனற 
ஊரின எல்்ைக்கபபொல், ்வகுதூேததில் 
இருக்கும் கனவுக்கொடு அந்த ஊர ேக்களின 
கனவுகளில் ேடடுமே வருகிறது. அந்தக்கனவு 
கொணபவரக்்ள அதனபிறகு ஊருக்குள் 
பொரக்கவும் முடிவதில்்ை. அவரக்்ள எஙமக 
கொணபது? தன அபபொ பொணடிய்ன அமத 
மபொல் கனவுக்குபபின பொரக்க முடியொேல் 
தவிக்கும் தமிழ்ச்ெல்வன, கனவுக்கொடடுக்குள் 
எபபடிமயனும் நு்ழந்மத தீருவது என முடிவு 
் ெ ய் கி ற ொ ன .  அ வனும் , அவனு்்டய 
பிரியததுக்குரிய நணபரக்ளொன சியொன 
்வள்்்ளலி, கருபபன எறும்பு, மதன 
சிடடுகளின ேொஜொவொன மதசி ஆகிமயொரு்டன 
புறபபடடுபமபொகிறொன. 

யொரும் நு்ழயொக் கொட்்டச சூழ்ந்து நீரும், 
்நருபபும், ேணலும், வொனமும், கொற்றும் 
கொவலிருந்தன. அவற்்றததொணடி கொடடுக்குள் 
நு ் ழ ய  சி ய ொ ன  ் வ ள் ் ்ள லி  த ன 
எலிபப்்ட்யமய திேடடி வந்து உதவுகிறது.
இபபடிமய அடுததடுதது எதிரபபடும் 
அண்டேண்டபபடசி,ஆ்ேசசிஙகம், கழுகுேொஜொ 
மபொனற த்்டக்்ள ்வனறு ்பொம்்ேகளின 
ந க ரு க் குள்  நு்ழ ந் து  விடுகி ற ொ ர க ள் 
த மி ழ் ச ் ெ ல் வ னி ன  கு ழு வி ன ர . 
்பொம்்ேேொஜொவும், அவனு்்டய ப்்டகளும் 
அழிந்ததுமே ்பொம்்ேக்ளொக்கபபடடிருந்த 
ேனிதரகள், தமிழ்ச்ெல்வனின அபபொ 
பொணடியன உள்ப்ட அவவ்ளவு மபரும் 
விடுத்ைய்்டந்து விடுகிறொரகள். வீடடுக்குப 
மபொகும் தமிழ்ச ்ெல்வ்னயும்,குழு்வயும் 
கண்டதும், “எஙமக்டொ மபொய்டடு வரமற, 
இவவ்ளவு மநேேொ?” எனறு மகடகிறொர 
பொணடியன. “சும்ேொ…” எனறு சிரிக்கிறொன 
தமிழ்ச்ெல்வன. சியொனும், கருபபனும், 
மதசிேொஜொவும் மெரந்து சிரிக்கிறொரகள்.
பொணடியனும்தொன! 

ஆக, குடடி இ்ளவேெரகளின ்ககளில் 
ஆதனின ்பொம்்ேகள் இபமபொது வந்து 

மெரகிற கொைம் ! இந்த நொள்களில் ேனிதரகளின 
மபேொ்ெயொல் உைகமே அஙகொடிக்மகொள் 
ஆக்கபபடடிருக்கினற சூழல். ஆளும் அழகு 
ேொஜொக்களின மகொடடுகளும் சூடடுகளும் 
இைடெக்கணக்கில் வி்ையொகினறன. ் கொேொனொ 
்வேெொல் ் கொததுக்்கொததொக ேனிதரகள் ெொகும் 
சூழலில், புதிய பொேொளுேனறக்கட்ட்டஙகளும், 
ே ொஜேொளி்ககளும் கடடும் பணிகம்ள 
முனனுரி்ே ்பறுகினறன. சுற்றுசசூழல் 
ெொரந்தும், உைகேய வணிகச ெதிகள் ெொரந்தும், 
ெொதி-ேத மேொதல்க்்ள உருவொக்கி ேனிதரக்்ள 
ஆயிேேொயிேம் ஆணடுக்ளொக மேொதவிடடு 
இேததம் குடிக்கும் அதிகொே ்வறியரகள் 
குறிததும் குழந்்தகள் புரிந்து்கொள்்ள 
மவணடியுள்்ளது. கொேணம், நொ்்ளய ெமுதொயம் 
அவரகளின எதிரகொை வொழ்க்்கக்கொக எ்த 
மீதம் ்வததிருக்கிறது எனற மகள்வி்ய 
உேததுக்கூவ மவணடியவரக்ளொக அவரகள் 
உள்்ளனர. ேொ்பரும் எழுததொ்ளரகளும், புகழ் 
்பற்ற பததிரி்கயொ்ளரகளும் கூ்ட, இன்றக்கு 
ந்டக்கும் மேற்கண்ட அக்கிேேஙகள் குறிதது 
வொய்திறவொேல் கள்்ளேவுனம் ெொதிக்கும் சூழல். 
அ ் த வி ்ட  ம ே ொ ெ ம் ,  இ ந் த 
ே னி த வி ம ே ொ த ச ் ெ ய ல் க ் ்ள  த ே து 
சுயைொபஙகளுக்கொக ஆதரிததுப மபெவும், 
எழுதவும் அவரகள் தயொேொகி வரும் நி்ை.
இவற்்ற்யல்ை ொ ம்  குழ ந்் த களும் , 
இ்்ளமயொரும் புரிந்து ்கொள்்ள இந்த ஐந்து 
நொவல்களுமே ் பரிதும் பயனப்டக்கூடிய்வயொக 
உள்்ளன. எ்தயும் ்வளிபப்்டயொகப 
மபெொேல், பு்னவின ் ேொழியில் தந்திருக்கிறொர 
உதயெஙகர! இவற்்ற நல்ை மு்றயில் 
்வளியிடடுள்்ள பொேதி புததகொையம், வொனம் 
பதிபபகம், அறிவியல் ்வளியீடுகள் ஆகிய 
்வளியீட்டொ்ளரகளுக்கு வொழ்ததுகளும், 
பொேொடடுகளும்.          
      l 
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மதொழர ஆர . பி எனகிற மதொழர  
ஆர. ் பரியெொமி அண்ேயில் நம்்ேவிடடுப 
பிரிந்துவிட்டொர. அவேது ே்றவு இதழியல் 
து்றக்கு குறிபபொக எழுததுதது்றக்கு 
அதிலும் குறிபபொக ேொரக்சிய எழுததுதது்றக்கு 
மிகுந்த பொதிப்ப ஏற்படுததியிருக்கிறது 
எனபது முற்றிலும் உண்ே. அவரு்டன 
எனது ் தொ்டரபும் பழக்கமும் சுேொர ஆமறழு 
ஆணடுகள்தொன. அது தீக்கதிர நொளிதழில் 
அவர பணிபுரிந்தவ்ேயில்தொன. ஆனொலும் 
அதன பிறகும் அவரு்டன ்தொ்ைமபசி 
வொயிைொகவும் எனது ்தொ்டர்ப ்தொ்டரந்து 
்கொணடிருந்மதன. அவர ்ென்னயில் 
இருந்தொலும் எனனு்டன அவவபமபொது 
அதொவது ஞொபகம் வரும்மபொ்தல்ைொம் 
எனனு்டன மபசுவொர. நொனும் வ்ைமபசியில் 
மபசிக்்க ொணம்டயிருந்மதன .  அவர 
கொைேொவதற்கு ஒரு வொேததுக்கு முனபு கூ்ட 
தீக்கதிரில் பணியொற்றி ஓய்வு்பற்ற மதொழரகள் 
குறிபபொக வி.பி (வி. பேமேஸ்வேன),  
வி.்ஜயேொஜ மபொனறவரகள் பததிரி்கயொ்ளர 
ஓ ய் வூ தி ய ம்  ் ப று வ த ற் கு 
விணணபபிததிருக்கிறொரக்ளொ? நீஙகள் 

அவரகளுக்கு உதவி ்ெய்யுஙகள். நொன 
ஓய்வுதியம்்பறுவதற்கொன விணணபபத்த 
உஙகளுக்கு ் கொரியரில் அனுபபி ் வக்கிமறன 
எனறு கூறினொ ர .  அவேது தப ொ்ை 
எதிரபொரததிருந்த எனக்கு அவர ேேணிதத 
்ெய்திதொன கி்்டததது. அது என்ன 
மிகவும் மவத்னக்குள்்ளொக்கியது. அவர 
எனனி்டம் மபசிய்த மதொழர ் ஜயேொஜி்டம் 
பகிரந்து ் கொணம்டன. அவரும் விணணபபம் 
வ ந் த ொ ல்  ் க ொ டு  மு ரு க ொ  ந ொ ன 
விணணபபிக்கிமறன எனறு கூறினொர. ஆனொல் 
ஆர.பியின ே்றவுச ் ெய்தி்ய ் ஜயேொஜி்டம் 
கூறியதும் மிக வருததே்்டந்தொர. அவர 
கூறிய  த கவ்ை ந ொன  வி .பியி்டம் 
்ெொல்ைொததற்கு கொேணம் அவர ஏற்கனமவ 
ஓய்வூதியம் ்பறுவதற்கொன விணணபப்த 
ேது் ே  பி .ஆ ர . ஓ  அலுவை க த தில் 
ெேரபபிததிருந்தொர எனப்த ஆ.பி-யி்டம் 
்ெொல்லிவிடடிருந்மதன. ் பொதுவொகமவ ஆர.
பி ெக மதொழரகளுக்கு உதவிடும் குணம் 
்கொண்டவர. அ்த நொன எனது ்ெொந்த 
அனுபவததில் உணரந்திருந்மதன.அவேது 
து்ணவியொரும் அதத்கய எணணம் 
்கொண்டவமே! நொன 1987-ல் தீக்கதிர 
நொளிதழில் பணிக்குச மெரந்த ் பொழுது ஆ.பி. 
ேற்றும் வீேொ ஆகிய இருவரும் நொன 
ேது்ேயில் குடிமயறவும் வொழ்க்்க்ய 
ஓட்டவும் உதவிகேேொக இருந்தொரகள்.நொன 
1990ல் ஆசிரியர மக.எம் (மக.முத்தயொ) 
த்ை்ேயில் திருேணம் முடிதமதன.அதன 
பிறகு அலுவைகததுக்கு அருகிமைமய வீடு 
பொரதது குடிவந்மதன. எனக்கு வீடு 
பொரததுக்்கொடுததது வீேொ தொன. ஒரு சிை 
ஆணடுகள் கழிதது தீக்கதிர அலுவைகததுக்கு 
மநமே பினபக்கம் இருந்த வீடடுக்கு 
குடிபுககொேணேொக இருந்தது ஆர.பி.யும் 
அவேது து்ணவியொரும் தொன. அதனபின 
நொன மவறு வீடடுக்கு ேொறியது வ்ேயில் 
நொனும் எனது ே்னவியும் குழந்்தகளு்டன 
ஆர.பி.யின வீடடுக்கு அடிக்கடி ் ெல்மவொம். 
ஏ்னனில் அவேது வீடு தொணடிததொன நொன 
அலுவைகததுக்கு ்ெல்ை மவணடும். எனது 
ேகனகள் இருவ்ேயும் அவேது ேகள்கள் 

- ப.முருகன் 
நான் அறிந்த ஆர்.பி

அஞ்சலி

32 புதிய புத்தகம வபசுது | ஜூன் 2021



33புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூன் 2021

இருவரும் படிதத  ப ொை ொஜி ந ர ெ ரி 
பள்ளியில்தொன மெரதமதன. அவேது இ்்ளய 
ேகள் பிரிதொதொன என பிள்்்ளகளுக்கு 
பொதுகொபபு. ெொதொேண விஷயஙகள் முதல் 
ேருததுவே்ன உள்ளிட்ட பிேசெ்னகள் 
வ்ே அவேது குடும்பம் எனக்கு உதவியொகமவ 
இருந்தது. இ்வ என ்ெொந்த விஷயஙகள். 
அதன நீடசியொகமவ அவர தீக்கதிர 
அலுவைகத்தவிடடுச்ெனறபிறகும் 
ேது்ேயில் இருந்த அவேது ெமகொதரியின 
கணவர இறபபுக்குச ்ெனறது, அவேது 
ெமகொதரிக்கு வித்வ ் பனஷன வொஙகுவதற்கு 
உதவுவது எனறும் எனது ்தொ்டரபு 
நீடிததிருந்தது. இனி அலுவைகததில் அவேது 
உறவு எனக்கும் அவருக்கும் எபபடி இருந்தது 
எனபது பற்றிக் கூறுகிமறன. நொன தீக்கதிருக்கு 
வந்த கொைம் ஆப்ெட மிஷினில் தீக்கதிர 
அசெடிக்க ஆயததேொன கொைம். நொன 1987 மே 
17 ல் தீக்கதிரில் இ்ணந்மதன. ஜூ்ை 
ேொதததில் ஆப ்ெட எந்திேததில் தீக்கதிர 
அசெடிக்கும் பணி துவஙகியது. மதொழர 
இ.மக.நொயனொர வந்து துவக்கி்வததொர. 
அபமபொது தீக்கதிரில் பணி ்ெய்வதற்கு 
நி்றய ஆடகள் மத்வபபட்டொரகள். 
அ்த்யொடடிததொன அந்த ஆணடின ேொரச 
ேொதததில் மதொழரகள் சி.்ெல்ைசெொமி, எஸ்.
ஜி.்ஜயமகொபி (பினனொளில் குைேஙகைம் 
மகொபி) ஆகிமயொர பணியில் மெரக்கபபட்டனர. 
அதனபிறகு நொன. ்ெல்ைசெொமி பிேஸ்-ஐ 
கவனிக்கவும் மகொபி ஆசிரியர குழுவில் 
பணிபுரியவும் ்தொ்டஙகினர. நொன எனது 
விருபபபபடிமய ்ெய்திக் க்ளஞ்சியம் 
(நூைகம்) பிரிவில் பணியில் மெரந்மதன. 
அபமப ொது  ஆசிரிய ர  குழுவில் வி .
பேமேசுவேன, ேொ .பொணடியன, ஆர. 
்பரியெொமி, அகுேமேென (அெொக்), மக.வி.
்ெல்வேொஜ, வி.்ஜயேொஜ, இை.சீனிவொென, 
இவரகளு்டன மதொழர ஐ.ேொ.பொ (ஐ.ேொயொணடி 
பொேதி) ஆகிமயொரும் பணியில் இருந்தனர. 
பினனர புதுக்மகொட்்ட மதொழர எஸ்.
ஆமே ொக்கியெ ொமி ஆசிரியர குழுவில் 
இ்ணந்தொர. இந்த கொைததில் தீக்கதிர 

இேணடு பதிபபுக்ளொனது. ஒரு பதிபபுக்கு 
வி.பியும் இன்னொரு பதிபபுக்கு எஸ்.
ஆமேொக்கியெொமியும் ்பொறுபபொ்ளரக்ளொக 
பணிபுரிந்தனர. அபமபொது கடடு்ேகள், 
த்ையஙகஙகள் முதல்நொளிமைமய தயொரிக்க 
ம வணடும் .  அ த ற் க ொ க  பீ ப பி ள்ஸ் 
்்டேொக் ேசியில் வரும் கடடு்ேகள் 
் ே ொ ழி ் ப ய ர ப பு  ம வ ் ை க ள் 
ந்டந்து்கொணடிருக்கும். ஆசிரியர மக.எம், 
து்ண ஆசிரியரகளுக்கு கடடு்ேக்்ள 
பிரிததுக் ்கொடுதது ்ேொழி்பயரக்கச 
்ெொல்வொர.மதொழர ஆர. பி உைகச்ெய்திகள், 
அது ்தொ்டரபொன கடடு்ேகள், ேற்றும் 
ே ொ ர க் சி ய ம்  ் த ொ ்ட ர ப ொ ன 
தததுவொரததக்கடடு்ேக்்ள விரும்பிச ் ெய்து 
தருவொர. ஏ்னனில் அது அவருக்குப 
பிடிததேொனதும் கூ்ட. உைக அேசியல், 
்பொரு்ளொதொே நிகழ்வுக்்ளக்கூர்ேயொக 
கவனிதது வருபவர ஆர. பி. அதில் 
அவரு்்டய ஈடுபொடு அைொதியொனது. மதொழர 
மகொபி ஆசிரியர குழுவில் இ்ணந்த பிறகு 
அவருக்கு ஏற்ற மஜொடியொக அ்ேந்துவிட்டொர. 
இருவரும் ெரவமதெ ந்டபபுகள், உைகததின 
முக்கியப பிேசெ்னயொக இருந்த அணு ஆயுத 
ஒழிபபு, ெேொதொனம் மபொனற்வ குறிதது 
நி ் ற ய  க ை ந் து ் ே ய ொ ்ட ல் க ் ்ள 
நிகழ்ததுவொரகள். இ்வ்யல்ைொம் மவ்ை 
மநேம் முடிந்தபிறகுதொன. அல்ைது மவ்ை 
துவஙகும் முனபுத ொன .  மவ்ை்ய 
முடிததுவிடடு ் ெய்திக் க்ளஞ்சியப பிரிவுக்கு 
இபமபொ்தய நூைகததுக்கு அவரகள் 
இருவரும்  அடிக் கடி  வருவ ொ ர கள் . 
மத்வபபடும் புததகஙக்்ளக் மகடபொரகள். 
சிை மநேஙகளில் எனனு்டன மெரந்து 
மதடுவொரகள். மதொழர ஆர.பி பட்டதொரி 
எனறொல் மதொழர மகொபி அபமபொ்தய 11 
ஆம் வகுபபுதொன. ஆனொல் அவேது தொததொ 
பொேம்பரியமிக்க கொஙகிேஸ் குடும்பத்தச 
மெரந்த த்ைவர. அவேது ்பயர சிதம்பே 
பொேதி, அவர ்ெய்திததொள்க்்ள படிபபது 
கட்டொயம் எனறு ்வததிருந்ததும் பினனர 
மகொடஸ் மில் ்தொழிைொளியொகி சிஐடியுவில் 
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இ்ணந்து அபபடிமய ேொ ர க்சிஸ்ட 
கம்யூனிஸ்ட கடசியில் இ்ணந்ததும் 
பீபபிள்ஸ் ்்டேொக்ேசி்ய ்தொ்டரந்து 
படிதததும் அவருக்கு இதத்கய ஆரவத்த 
ஏற்படுததியிருந்தது எனில் மி்கயல்ை. 
அதது்டன அந்தக் கொைததில் ்வளிவந்த 
ஆஙகிைத தி்ேபப்டஙக்்ளப பொரதததும் 
எனக்கு உதவியொக இருந்தது எனறு மகொபி 
அடிக்கடி கூறுவதுணடு. அந்தக் கொைததில் 
்வளிவந்த மஜம்ஸ்பொணடு தி்ேபப்டஙகளும் 
ேொலிவுட தி்ேபப்டஙகளும் கம்யூனிெ 
எதிரபபு குறிபபொக மெொவியத நொடு எதிரபபு 
ேற்றும் மெொெலிெ நொடுகள் எதிரப்ப 
க ை ொ ப பூ ர வ ே ொ க  இ ட டு க் க ட டி ச 
்ெய்து்கொணடிருந்த்த மகொபி நுணுக்கேொக 
எடுததுக் கூறுவொர. இதத்கய கடசியின 
தததுவொரததப புரிதல்தொன ஆர.பி்யயும் 
மகொபி்யயும் ் நருஙகிவேச்ெய்தது. மதொழர 
ஆர.பி ெரவமதெ ்ெய்திகள் ந்டபபுகள் 
ேடடுமினறி நேது பூமியின உருவொக்கம் 
மபொனற அறிவியல் ரீதியொன விஷயஙகள் 
பற்றியும் ஆரவம். ் கொணடிருந்தொர எனப்த 
அவேது கடடு்ே ஒன்றப படிதது 
்தரிந்து்கொணம்டன. அந்தக் கடடு்ே 
எ ம் ஜிஆ ர  அ வ ர க ள்  மு த ல் வ ே ொ க 
இருந்த்பொழுது ேது்ேயில் ந்டந்த ஐந்தொவது 
உைகத தமிழ் ேொநொட்்ட்யொடடி தீக்கதிர 
ெொரபில் ்வளியி்டபபட்ட சிறபபு ேைரில் 
ஆர.பி எழுதிய ்ைமுரியொக்கண்டம் பற்றிய 
கடடு்ேயொல்தொன எனக்கு அதத்கய 
எணணம் ஏற்பட்டது. இந்தச ெேயததில் 
குறிபபிடடுச ் ெொல்ைபப்ட மவணடிய ஒனறு. 
நொம் ் வளியிட்ட ேை்ே முதல்வர எம்ஜிஆர 
பொேொடடிச்ெொல்லியிருந்தொர எனபதுதொன.
அ வ ர க ்ள ொ ல்  எ ப ப டி  இ து ம ப ொ ல் 
்ெய்யமுடிகிறது எனறு அவர ஆசெரியதது்டன 
கூறினொேொம். அந்த ேைரின அட்்டபப்டமே 
அெததியிருக்கும் அபபடி ஒரு அட்்டப 
ப்டத்த நேது மதொழர ஓவியர ேயனமிக்க 
மநரததியொக வடிவ்ேததிருந்தொர எனபது 
குறிபபி்டததக்கது. இதுதவிே தீக்கதிர ெொரபில் 
்வளியி்டபபட்ட பை ேைரகளில் ஆர.பி 

கடடு்ே எழுதியிருக்கிறொர. கம்யூனிஸ்ட 
அகிைம் முதல் பல்மவறு த்ைபபு களில் 
அ்வ பிேசுேேொகியிருக்கினறன. ் பொரு்ளொதொே 
விஷயஙகம்ளொ ,  ெ ரவமதெ  அேசியல் 
நிகழ்வுகம்ளொ தமிழில் எழுதபபடும்மபொது 
எளி்ேயொகச ்ெொல்வது சிேேேொகமவ 
இருக்கும். அ்த முடிந்த வ்ே எளி்ேயொகக் 
கூறி்ட  முயற்சிததிருபப ொ ர .  அ ந் த க் 
கொைததில்தொன மெொவியத ேஷயொவில் 
மகொரபபமெவ த்ை்ேயில் பல்மவறு 
பரிடெொரதத நிகழ்வுகள் ந்டந்து்கொணடிருந்தன. 
அ து ப ற் றி  உ ை க ம்  மு ழு வ து ம் 
வொதபபிேதிவொதஙகள் ந்டந்து்கொணடிருந்தன. 
அதுபற்றி ஆர.பி மிகச ெரியொகமவ யூகிதது, 
மகொரபபமெவ ்ெல்வது ெரியொன வழியல்ை 
எனறு தேது கருத்த கடசிக் கி்்ளக் 
கூட்டஙகளில் கூறினொர. உைக நிகழ்வுகள் 
முதல் உள்ளூர நிகழ்வுகள் வ்ே தனக்கு 
ெரி்யனபபட்ட்த அழுததம் திருததேொகமவ 
கூறுவொர. மவணடியவரகள், ் நருஙகியவரகள், 
த்ைவரகள் என யொேொக இருந்தொலும் தவறு 
எனபபட்டொல் தயஙகொேல் கூறுவொர. கறொேொக 
இருபபொர. ேற்ற மநேஙகளில் மதொழரகளி்டம் 
கனிவொகமவ ந்டந்து்கொள்வொர. எளி்ேயொக 
இருபபது கம்யூனிஸ்டகளின இயல்பொன 
குணம் எனபதில் உறுதியொக இருந்தொர. அவர 
ஒரு கருத்த உறுதியொக நம்பினொல் அதில் 
பிடிவொதேொகமவ இருபபொர. எனினும் 
அவேது அனபொன அணுகுமு்ற்ய அவர 
எந்நொளும் ்கவிட்டதில்்ை. இனனும் 
எத த்னமய ொ  ் ெ ொல்லிக்்க ொணம்ட 
மபொகைொம். அவர அ்ேதி்ய விரும்புகிற 
்ேன்ேயொன ேனிதமநயர எனபது அவேது 
இயல்பு. நொன அறிந்தவ்ேயில் ஒவ்வொரு 
கம்யூனிஸ்டடும் ஓர அேசியல் ஜீவிதொன. 
ஆனொல் ஆர.பி ேடடும் அதில் விதிவிைக்கொ 
எனன? அதிரந்து மபெேொட்டொர. எனினும் 
ெரியல்ைொதவற்றுக்கு அ்ெந்து ்கொடுக்க 
ேொட்டொர .  ஆயினும் அ்னவ்ேயும் 
அேவ்ணததுச ்ெல்ைமவ நி்னபபொர. 
கொடசிக்கு எளியர. கருததுக்கு இனியர.   
      l
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கனவுகள் உறங்குவதில்்ல...

அஞ்சலி

கனவுகளுக்கு பற்பை பரிேொணஙகள் 
இருக்கினறன. அ்வ இைக்குக்்ள, 
மநொக்கஙக்்ள முனனறிவிபப்வ! வொழ்வின 
்பரும் பயணததில் வழிதது்ணயொக 
்கக்்ளபபற்றிக்்கொணடு உ்டன வருப்வ 
கனவுகள். அதத்கய கனவுக்்ள அ்்டகொதத, 
தொயனபு மிக்க ஓர கல்வியொ்ள்ன உஙகளுக்கு 
அறிமுகப படுதது்கயில் வழிந்த ஒரு 
்ெொடடு கணணீர தொள் படடு ்தறிக்கிறது!

கல்வியொ்ளனுக்க ொன  அ்்டய ொ்ளம் 
எ து ் வ ன று  ் த ரி ய ொ ே ல்  ந ொ ம் 
கைஙகிபமபொகிமறொம்! கல்வி குறிதத நவீனச 
சிந்த்னயும், ்ெயலூக்கமும் ்கொண்ட 
ஒருவமே கல்வியொ்ளேொக இருக்க முடியும்! 
நரெரி பள்ளிக்்ளத ்தொ்டஙகுவதொமைொ, 
கல்வி நிறுவனஙக்்ள கட்ட்ேபபதொமைொ, 
கல்வியியலில் மு்னவர பட்டம் ் பறுவதொமைொ 
ஒருவர கல்வியொ்ளர ஆக முடியொது!  

கல்விப புைஙகளுக்கு ்வளிமய சிந்திதது 
ெேததுவேற்ற கல்வியில் நிைவும் சிக்கல்க்்ள 
புரிந்து ்கொணடு அத்ன ேொற்ற மு்னயும் 
ஓர ்ெயற்பொட்டொ்ள்னததொன கல்வியொ்ளர 
எனறு அ்்டயொ்ளபபடுதத முடியும்!

அபபடி்யொரு கல்வியொ்ள்ன, கனவுகள் 
நிேம்பியவ்ன, குழந்்தகளின மீதும், 
ேனிதரகளின மீதும் மபேனபு ்கொண்டவ்ன 
கொைததின ்ககளில் ஒபப்்டதது விடடு... 
்கயறுநி்ையில் இருக்கிமறன!

எணபதுகளின நடுமவ திருபபூரில் பனியன 
் த ொழில்  பி ே பைே்்ட ந்து  அ ந் நிய 
் ெ ை ொ வ ணி ் ய  அ ள் ளி க் கு வி க் கு ம் 
் ப ரு ் ே ் ய  உ ை க ம ே  வி ய ந் து 
்கொணடிருக்்கயில் அதன ேறுபக்கததில் 
ஏ்ழவீடடுபபிள்்்ள கள்  கு ழ ந்் த 
உ ் ழ ப ப ொ ளி க ்ள ொ க 
ே்்டேொற்றபபடடிருந்தொரகள்!

பருவததிற்குரிய கல்வியும், வி்்ளயொடடும் 
கி்்டக்கப்பறொத குழந்்தக்்ள உருவொக்கும் 
ெமூகம் வ்ளரந்த ெமூகம் ஆகொது! ஏ்ழ 
வீடடுக் குழந்்தகளின கல்விமய அவரகளின 
குடும்பததிற்கு ஏற்றம் தரும் எனப்த 
உறுதியொக நம்பிய ஒருவர அேசு பள்ளியிலும், 
கல்லூரியிலும் பயினறு ஏமதனு்ேொரு பனியன 
நிறுவனததில் மேைொ்ளேொகபபணியில் 
மெேொேல்... திருபபூர ்தொழில் நிமிததேொக 
்கவி்டபபட்ட வொ்ட்க கட்ட்டததில் 
இயஙகும் ஒரு சினனஞ்சிறு பள்ளி்ய ந்டதத 
முன  வ ரு கி ற ொ ர  ெ ொ க் கு த ் த க் கு ம் 
்தொழிைொளியின ேகனொகப பிறந்த ெ. 
ேொஜமகொபொல்.

"கொசு, பணம். வரும் மபொகும். கல்வி 
வரும் மபொகொது" எனகிற உயிரபபொன 
முழகதமதொடு ்தொ்டஙகபபட்ட யுனிவரெல் 
நரெரிபபள்ளி.. . "மதெம் கொக்க மநெம் 
வ்ளரக்கும்" கல்விபபணியில் பயணிததது!

பள்ளி்யசசுற்றிலும் வசிதத இ்டதுெொரி 
சிந்த்ன ்கொண்ட ்தொழிைொளிகளின 
பிள்்்ளகள் பனியன ஆ்ைகளுக்குபமபொகொேல் 
பள்ளிக்குப  ம ப ொன ொ ர கள் !  ்வறும் 
பொ்டநூல்களிலுள்்ள எழுததுக்க்்ள ேனனம் 
்ெய்து எதி்ேொலிக்கும் கல்விக்கி்்டமய... 
தமிழ் நொடு அறிவியல் இயக்கததில் 
்வளியொகும் சிறுபிேசுேஙக்்ள அறிமுகம் 
்ெய்து, அறிவியல் ேனபபொன்ே்ய, 
ேனிதகுை வேைொற்்ற குழந்்தகளுக்கு 

கலவி�ாளர் ச.ராஜ்காபால்
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்கொணடு மெரதததில் ேொஜமகொபொலின பஙகு 
அ்ளபபரியது! 

தமிழ்நொடு முற்மபொக்கு எழுததொ்ளர 
ெஙகததில் ்ெயல் பட்ட பை மதொழரகளும் 
ேொஜமகொபொலுக்கு நணபரக்ளொக இருந்தொரகள்! 
்தொணணூறுகளின ்தொ்டக்கததில் இந்தியொ 
முழு்ேக்கும் எழுததறிவிக்கும் "அறி்வொளி" 
இயக்கம் அந்தந்த ேொவட்ட ஆடசியர 
த ை்ேயில்  இயஙகியது .  ம க ொ்வ 
ேொவட்டததில் தேது சினனஞ்சிறு பள்ளியில் 
பயிலும் குழந்்தக்்ள எழுததறிவு 
விழிபபுணரவுப பயணஙகளில் பஙமகற்கச 
்ெய்து க்ை, இைக்கிய நிகழ்வுகளிலும் 
ஈடுப்டச ்ெய்தொர!

எழுததறிவின அவசியத்த வலியுறுததும் 
விழிபபுணரவுப பொ்டல்க்்ள, நொ்டகஙக்்ள 
எழுததொ்ளர ெஙகதமதொழரகள் உருவொக்கித 
தந்தொரகள். ேொவட்டததில் கவனிக்கததக்க 
பள்ளியொக யுனிவரெல் பள்ளி திகழ்ந்தது! 

ேொணவரகள் பள்ளி மநேம் முடிந்ததும் 
அருகிலுள்்ள கிேொேஙகளுக்குச ்ெனறு 
எழுததறிவின ேறுேைரசசி்ய பொடியும், 
ந டி ததும்  வி்ளக்கின ொ ர க ள் !  ் ப ரி ய 
கல்லூரிகளும், பள்ளிகளும் ்ெய்யததயஙகும் 
ெமூகபபணி்ய துணிவு்டன ்ெய்ய து்ண 
நினறொரகள் குழந்்தகளின ்பற்மறொரகள்! 
அறிவியல் இயக்கததிற்கும், அறி்வொளி 
இய க் க ததி ற்கும்  யுனிவ ர ெல்  பள்ளி 
ேொணவரகளும் அதன தொ்ளொ்ளர ேொஜமகொபொலும் 
ஆற்றிய அரும்பணி்ய கொைம் தனது 
நி்னவுப ்பட்டகததில் மெமிததுள்்ளது!  

இருபது குழந்்தகளு்டன பயிலும் 
ந ர ெ ரி ய ொ க த ் த ொ ்ட ங கி  இ ன று 
இேண்டொயிேததிற்கும் மேைொன குழந்்தகள் 
பயிலும் ்ேடரிக் மேனி்ைபபள்ளியொக 
உயரதத அவர ெந்திதத இனனல்க்்ள 
எழுதிததீரக்க முடியொது! ேொஜமகொபொல் 
மதொல்விக்்ளக்கணடு துவணடு மபொவ்த 
நொன கண்டதில்்ை! துமேொகத்த ேனனிக்கும் 
பக்குவத்த பைேணிமநேம் மபசுவொர! 

பதி்னந்து ஆணடுகள் க்டந்து பயணிக்கும் 
திருபபூர புததக கணகொடசியில் இபபள்ளியின 

பஙகளிப்ப எளிதில் க்டந்து மபொக முடியொது! 
திருபபூர ேொவட்டம் முழு்ேயிலுமுள்்ள 
பள்ளி, கல்லூரிேொணவரகள் பஙமகற்கும் 
க்ை, இைக்கியபமபொடடிக்்ளதிறன ப்ட 
ந்டததி, மபொடடியொ்ளரக்்ளதமதரவு  ் ெய்து, 
பரிெளிக்கும் வ்ே யுனிவரெல் பள்ளியின 
ஆசிரியரகள் புததக கணகொடசி நிரவொகிகளு்டன 
இ்ணந்து பணியொற்றுவொரகள்!

ேொணவரகளின வொசிபபு பழக்கத்த 
மேனபடுதத பள்ளிமய புததகஙக்்ள 
வொஙகிக்்கொடுதது வொசிபபு இயக்கத்த 
நிகழ்ததும்! எனக்குத்தரிய அறிவியல் 
இயக்கம் ்வளியிடும் "துளிர" ேொதயிதழுக்கு 
8 0 0 -  ெ ந்த ொக்கள் ்கொடுக்கும் பள்ளி 
இதுவொகததொன இருக்கும்! பள்ளியில் பயிலும் 
ஒவ்வொரு ேொணவரகளின பிறந்த நொளுக்கும் 
ேொணவரகளுக்கு புததகஙக்்ள பரிெளிபப்த 
ேொஜ மகொபொல் வழக்கேொகக் ் கொணடிருந்தொர!

திருபபூர புததக கணகொடசியில் ஒவ்வொரு 
ஆணடும் புதிய த்ைவ்ே மதரவு ்ெய்து 
த்ைவரின தனிததுவேொன தன்ேக்கு 
நிரவொகிகள் ்பரும் ேதிபபளிபபொரகள்! 
அபபடி ஒருமு்ற ேொஜமகொபொல் புததக 
கணக ொடசியின த்ைவ ே ொ க  ம த ரவு 
்ெய்யபபட்ட மபொது ஒரு புது்ே்யச 
் ெய்த ொ ர .  நூறு தனியொ ர  பள்ளிகள் 
ஒனறி்ணந்து நூறு அேசு பள்ளி நூைகததிற்கு 
தைொ 5,000 - ேதிபபுள்்ள நூல்க்்ள மே்்ட 
நிகழ்விற்கு வரு்க தரும்சிறபபு விருந்தினர 
் கயில்  அ ே சு  பள்ளி  ஆசிரிய ர கள் 
்பற்றுக்்கொள்ளும் சிறபபும், சிலிரபபும் தொன 
அந்த புது்ே. அது புது்ே ேடடுேனறு! 
தமிழகததில்ந்்ட்பறும் புததக கணகொடசியில் 
கொணக்கி்்டக்கொத முன்னடுபபொகவும் 
இ ரு ந் த து !  பு த த க  க ண க ொ ட சி 
ந்்ட்பற்றுக்்கொணடிருக்்கயில் பிேபைேொன 
பதிபபகம் ்வளியிட்ட நொனூறு ரூபொய் 
ேதிபபுள்்ள புததகத்த இ்்ளஞர ஒருவர 
க்ளவொடி வரு்கயில் புததக கணகொடசி 
நிரவொகிகளி்டம் அகபபடடுக்்கொண்டொர!

அடிதது து்வத்தடுதது விடுவொரகள் 
எனறுதொன பைரும் கருதியிருக்கக் கூடும்! 
ஆனொல்... ந்டந்தது மவறு..! இ்்ளஞனி்டம் 
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ேொஜ மகொபொல் மபசினொர. நணபனின மதொளில் 
வொஞ்்ெமயொடு ் ககி்டததும் ஒரு நணபனொக 
எந்த சிடுசிடுபபும், பொெொஙகும் அற்ற 
புனன்கமயொடு ஆயிேம் ரூபொ்ய அந்த 
இ்்ளஞன ்கயில் திணிததொர!

மபொ..... 

எந்தக்க்்டயில் இருந்து இந்த புததகத்த 
எடுதது வந்தொமயொ  அந்தக்க்்டயில் 
பு த த க த ் த க் ் க ொ டு த து  ே சீ து 
்பற்றுக்்கொணடுவொ! மீதேொக இருக்கும் 
பணததில் உனக்குபபிடிதத, நீ... வொசிக்க 
விரும்பும் புததகஙக்்ள வொஙகிக்்கொள் எனறு 
இ்்ளஞ்ன அனுபபி ்வததொர. ஆயிேம் 
ரூபொயிக்கு புததகஙக்்ள வொஙகி வந்து புததக 
கணகொடசி நிரவொகிகளி்டம் கொடடி விடடு... 
எபபடி உள்ம்ள வந்தொமேொ அபபடி இல்ைொேல் 
புதிய ேனிதனொக ்வளிமய மபொனொர.

சிை இ்்ளஞரகள் புததக கணகொடசிகள் 
ந்்ட்பறும் இ்டஙகளில் புததகஙக்்ள 
க ்ள வ ொ டி ப ம ப ொ வ ் த  ஒ ரு 
ெொகெேொகபபொரக்கிறொரகள்! அவரக்்ள வொசிக்க 
்வதது விட்டொல் இதத்கய தவறொன 
்ெயல்களில் ஈடுப்ட ேொட்டொரகள் எனறு 
புதிய த்ை மு்றயினர மீது நம்பிக்்க 
்கொண்ட ேொஜ மகொபொல் ஓர பணபட்ட 
ெமூகத்த உருவொக்கும் ஆளு்ேகளின 
ஒருவேொகததிகழ்ந்தொர!

பள்ளியின ஆணடு விழொ்வ தமிழர 
திருநொ்ளொக ந்டததுவ்த ் பரிதும் விரும்புவொர. 
"கும்மியடி! தமிழ்நொடு முழுதும் குலுஙகி்டக் 
்க ்கொடடிக் கும்மியடி" எனகிற ேகொகவி 
பொேதியின ்பண விடுத்ைபபொ்டலுக்கு 
பள்ளியின ஆயிேம் ் பண குழந்்தக்்ள ஒமே 
ெேயததில் கும்மியடிக்க ்வதது பள்ளி 
வ்ள ொ க த்த  அதி ே ச் ெய்வ ொ ர .  நூறு 
்பற்மறொரகள் ெேததுவ ்பொஙகல் ்வதது 
்பரிய பொததிேததில் இடடு எல்மைொருக்கும் 
பகிரந்தளிபபொரகள்! அனறு முழுதும் 
நொடடுபபுற க்ைகள், ேேபு ெொ ரந்த 
வி்்ளயொடடுக்கள் ,இயற்்க உணவு, 
பொேம்பரிய ் பொருடகளின கணகொடசி, புததக 
கணகொடசி புது்ேயொன நிகழ்வுகள் எனறு 

பள்ளி ஆணடு விழொ முற்றிலும் க்ை, 
இைக்கிய விழொவொகமவ மிளிரும்.

வகுபப்றக்கு ்வளிமய மிதக்கும் 
உைகத்த பற்றி அ்றயில் பயிலும் 
ேொணவரகளுக்குத ்தரியபபடுதத ெமூகப 
்பொது்வளியில் க்ளேொடும் கல்வியொ்ளரக்்ள, 
அறிவியைொ்ளரக்்ள,  நல்ை ஆனமீக 
வொதிக்்ள, க்ைஇைக்கிய ஆரவைரக்்ள, 
க ் த ் ெ ொ ல் லி க ் ்ள ,  ந வீ ன 
நொ்டகவியைொ்ளரக்்ள அ்ழதது வந்து 
ேொணவரகளி்டம் உ்ேயொ்ட ்வபபொர. 
சுற்றுசசூழல், பசு்ேபபணி, கொ்டறிதல் 
பயணம், வொசிபபு இயக்கததிலும் பங்கடுக்க 
்வபபொர!

நேது பள்ளியில் பயிலும் நூற்றுக்கணக்கொன 
குழந்்தகள் விளிம்பு நி்ையில் வொழும் 
்தொழிைொளி வீடடுபபிள்்்ளகள். அவரகளுக்கு 
உயரதேேொன பள்ளிகளில் கி்்டக்கும் கல்வி 
ெொரந்த அறிவுகள் அதத்னயும் கட்டணம் 
இல்ைொேல் கி்்டக்க மவணடும் எனபதில் 
உறுதியொகயிருபபொர! 

அவரின கனவு ்ேய்ப்ட க்டந்த கல்வி 
ஆணடில் குளிரெொதன வெதியு்டன ஒரு நவீன 
அேங்க வடிவ்ேததுள்்ளொர உைகில் நிகழும் 
ஒவ்வொரு அ்ெ்வயும் நேது குழந்்தகள் 
இஙகிருந்மத உள்வொஙகிக் ்கொள்வொரகள் 
எனறு ்பருமிதம் ்கொள்வொர!

அந்த அேஙகில் ஒரு நிகழ்வு கூ்ட இனனும் 
ந்டக்கவில்்ை! ஊே்டஙகு நொளில் மூ்டபபட்ட 
பள்ளி திறக்கவுமில்்ை!

வரும் எல்மைொ்ேயும் வேமவற்கும் அவேது 
அ்றயில் "மதடிசமெொறு .....பை மவடிக்்க 
ேனிதரக்்ளபமபொல் வீழ்மவன எனறு 
நி்னததொமயொ...?" எனற ேகொகவியின 
கவி்த வரிகள் கணணில் படும். அந்த 
நம்பிக்்க ்வளிசெததில் நொ்்ளல்ைொம் 
வொழ்ந்த  ே ொஜமக ொப ொல் ்க ொம ே ொனொ 
்பருந்்தொற்றுக்கு பலியொகி விட்டொர! 
நம்மி்டம் அவர இல்்ை! அவர இல்்ை 
எனறொலும் அவரின நம்பிக்்கக்்ள, 
கனவுக்்ள நி்றமவற்ற நொம் இருக்கிமறொம்!

      l
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சமூக வரலாற்று்டன் இ்ணநது வளர்ந்த அறிவியல்    
- என்.குண்சகரன் 

அறிவியல் வ்ளரந்த வேைொறு பற்றி ஏேொ்ளேொன 
வேைொற்று நூல்கள் உணடு அவற்றிலிருந்து 
மவறுபட்ட,தனிதத சிறபபு ்பற்ற  நூைொக 
அறிவியல்  அறிஞர ்ஜ.டி.்பரனொல் எழுதிய 
“வேைொற்றில்  அறிவியல் “திகழ்கிறது. அறிவியல் 
கணடுபிடிபபுக்்ள ஆணடு வொரிய ொ க 
வரி்ெயொகப படடியலிடடு வி்ளக்குகிற 
வேைொறுகள் உள்்ளன. குறிபபிட்ட அறிவியல் 
கணடுபிடிபபு, படிபபடியொக எவவொறு வ்ளரந்து 
இனறுள்்ள  நி்ை க்கு  வ ந் தது  எனறு 
கணடுபிடிபபுகள் ேற்றும் கருததுக்க்்ள 
்ேயேொகக் ்கொணடு கூறபபடும் வேைொறு 
ேற்்றொரு வ்க. இபபடிபபட்ட வேைொறுகள் 
அ்னததும் பயனுள்்ள்வ; எனினும் ் பரனொல் 
நூல் ெமூக வ்ளரசசி வேைொற்று்டன இ்ணந்தொக 
நிகழ்ந்த அறிவியல் வ்ளரசசி வேைொற்்ற 
வி்ளக்குகிறது.

ேொரக்ஸ் முதைொளிததுவத்த ஆேொய்ந்த  
வழிமு்றயில்  அறிவியல் நிகழ்்வ ் பரனொல் 
ஆேொய்ந்துள்்ளொர. ஆதிகொை ெமுதொயததிலிருந்து 
துவஙகி, அடி்ே ெமுதொயம், நிைபபிேபுததுவ 
ெமுதொயம் என நீண்ட கொை வ்ளரசசிக்கு பிறகு 
தற்மபொ்தய முதைொளிததுவ ெமுதொயம் 
உரு்வடுதத வேைொற்்ற ேொரக்ஸ் வி்ளக்குகிறொர. 
இமதமபொனறு ெமுதொய வ்ளரசசிப மபொக்கும் 
அதது்டன இ்ணந்ததொக அறிவியல் வ்ளரந்த 
விதத்தயும் ஆய்வு ்ெய்து, ஒரு நி்ைதத 
ப்்டபபி்ன அளிததுள்்ளொர ்பரனொல்.

ெமூகததின மத்வகள் அறிவியல் வ்ளரசசியொக 
பரிணமிதத நிகழ்வுக்்ள நொனகு ்தொகுதிக்ளொக 
்ஜ.டி.்பரனொலின "வேைொற்றில் அறிவியல்" 
நூல் விரிவொக வி்ளக்குகிறது. இதில் முதல் 
்தொகுதி்ய ்ேயேொக ்வதது தமிழ்நொடு 
அறிவியல் இயக்கததின மெொழிஙகநல்லூர கி்்ள 
ெொரபொக ந்டந்த வொெகர வட்ட கூட்டஙகளில் 

மபேொசிரியர வி. முருகன ஆற்றிய உ்ேகளின 
்தொகுபபொக இந்த நூல் ்வளிவந்துள்்ளது.
அறிவியலின அ்னததுப பரிேொணஙக்்ளயும் 
அறிந்தி்ட, ்ஜ.டி.்பரனொல் கருததுக்க்்ள  
உள்வொஙகி்ட மவணடும். அதற்கு இந்த நூல் 
்பரிதும் து்ண புரிகிறது. தமிழக வொெகரகளுக்கு 
ஒரு ் பரும் மெ்வ்ய மபேொசிரியர வி.முருகன 
ஆற்றியுள்்ளொர.

அறிவியலில் சிறந்து வி்ளஙகிய ேொேனிதரகள் 
தஙகளு்்டய அறிவுத திற்ே கொேணேொக 
அறிவியலில் பை முனமனற்றஙக்்ள ெொதிததனர. 
இயற்்கயின பை ேகசியஙக்்ள ்வளிக் 
்கொணரந்தனர. ேொரக்சியம் அறிவிய்ை 
வேைொற்று ரீதியொக உருவொன ஒனறொக பொரக்கிறது. 
அதொவது ஒவ்வொரு கொைததிலும் ெமூகததின 
மத்வக்்ள நி்றமவற்ற அறிவியல், 
ேனிதரகளின உற்ற மதொழனொக பஙகொற்றியுள்்ளது.

ஏஙகல்ஸ் குறிபபிட்டொர "ஒரு ெமூகம் ஒரு 
்தொழில்நுடபததின மத்வ்ய உணரகிற மபொது 
அந்தத மத்வ அறிவிய்ை முன்னடுக்க 
உதவுகிறது". ெமூகம் உணரகிற ஒரு மத்வ, 
பதது பல்க்ைக்கழகஙக்்ள வி்ட அதிகேொன 
அ்ளவில் அறிவிய்ை முன்னடுததுச ் ெல்கிறது 
எனபது ஏங்கல்ஸின அற்புதேொன சிததரிபபு.

எனமவ, ெமூகததின வ்ளரசசியு்டன மெரந்மத 
அறிவியல் வ்ளரசசியும் பயணிதது வந்துள்்ளது.
்தொன்ேக்கொை ெமூகஙகளில் விவெொயம் 
வ்ளரந்த வ்ளரசசி்ய ்பரனொல் வி்ளக்குகிறொர.
ெமூகததிற்கு உணவு மத்வ அதிக அ்ளவில் 
உணேபபட்டது. இந்த உந்துதைொல் விவெொயம் 
வ்ளரசசி கண்டது. இதன ்தொ்டரபொக, 
ேனிதரகளுக்கு எபமபொது வி்த வி்தக்க 
மவணடும்? எபமபொது அறுவ்்ட ்ெய்ய 
மவணடும்? எனகிற மகள்விகள் எழுந்தன. இந்த 
ம த்வகள் ந ொடக ொடடி  கணடுபிடிக்க 

ொ
ரதி

 பு
த்த

கா
ல�

ம் 
| ெ

க.
35

2 
| ரூ

.3
50நூல் அறிமு்கம்



39புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூன் 2021

இடடுச்ெனறது. நொடகொடடி ்கயொண்டதன 
்தொ்டரசசியொக வொனில் நிகழும் நிகழ்வுக்்ள 
ஆேொய மவணடிய மத்வ ஏற்பட்டது. இதன 
வி்்ளவொக வொனவியல் வ்ளரந்தது. இபபடியொக 
ெஙகிலித்தொ்டர மபொனறு பை அறிவியல் 
வ்ளரசசிகள் ஏற்பட்டன. இந்த வ்ளரசசிப 
மபொக்கி்ன ஆஙகிை நூலில் ்பரனொல் 
விவரிததுள்்ளொர. அத்ன மிக எளி்ேயொக 
ம ப ே ொ சி ரி ய ர  வி .  மு ரு க ன  இ ந் தி ய 
எடுததுக்க ொடடுகளு்டன சுவொ ேசியேொக 
வி்ளக்குகிறொர. ப்ழய கற்கொைம், கிமேக்க-
மேொேொனிய நொகரிக கொைஙகளில் வ்ளரந்த 
அறிவியல் அரிய  ஆேொயசசித  தகவல்களு்டன 
வி்ளக்கபபடடுள்்ளது. நிைபபிேபுததுவ கொைம் 
வ்ே அறிவியல் வ்ளரசசி்ய இந்த முதல்  
்தொகுதி வி்ளக்குகிறது. ்தொன்ே கொை 
தததுவவியைொ்ளரகள் பி்ளொடம்டொ ,அரிஸ்்டொடடில் 
மபொனறவரகளின பஙகளிபபு  பற்றிய கடும் 
விேரெனஙக்்ள இந்த நூல் ்கொணடுள்்ளது.

மனி்த ்மபாடடிற்கு அறிவியல் 

அணுகுணடு தயொரிக்கவும் அறிவியல் 
பயனபடடுள்்ளது; ேக்க்்ள பொதுகொக்கும் 
தடுபபூசி கணடுபிடிக்கவும் அறிவியல் 
பயனபடடுள்்ளது. அறிவியல் ஆக்கததிற்கும் 
அழிவிற்கும் பயனபடுததபபடடு வந்துள்்ளது.

அறிவியல் கணடுபிடிபபுகள் எந்த வ்கயில் 
பயனபடுததபபடுகினறன எனபதற்கு அறிவியல் 
்பொறுபபொக முடியொது எனறு அறிவியல் 
அறிஞர  சி.வி.ேொேன குறிபபிட்டொர. சிந்த்ன 
சிற்பி சிஙகொேமவைர அத்ன ேறுததொர.
அறிவியல் ந்்டமு்ற எனபது ேனித ெமூகததின 
ந ை னு க் கு ம்  ம ே ம் ப ொ ட டு க் கு ம் த ொ ன 
பயனபடுததபப்ட மவணடும் எனறொர. அறிவியல் 
ந்்டமு்ற, அதன கணடுபிடிபபுகள், அவற்றின  
இறுதிப பயனபொடுகள் அ்னததும் ஒனமறொடு 
ஒனறு இ்ணந்திருக்கிறது எனறொர சிஙகொேமவைர.

அறிவியல் ந்்டமு்றகள் அ்னததும் ேனித 
பயன பொடடிற்கும் ேனித மேம்பொடடுக்கும் 
உதவி்ட மவணடும் எனறும் இயற்்க உைகம் 
ேனித வொழ்க்்க பணபொடு அ்்டய  பயன 
படுததபப்ட மவணடும் எனறும் அழுததேொக 
சிஙகொேமவைர குறிபபிடடுள்்ளொர.ஆனொல், 
முதைொளிததுவ ெமூகததில் அறிவியல், 
ஆளும்வரக்கததின மத்வ்ய்யொடடி 
பயனபடுததபபடுகிறது. மெொெலிெ ெமூகததில்தொன 
அறிவியலின முழு வல்ை்ேயும் ேனித ெமூக 
மேம்பொடடுக்கு பயனபடும் எனறு ்பரனொல் 
கருதினொர.

மககளுககா� அறிவி�ல 

இன்றய சூழலில் இந்த நூல் மிகுந்த 
முக்கியததுவம் ்பறுகிறது. இனறு உைக 
அ்ளவில் அறிவிய்ை ஆளுகிற வரக்கஙகள் 
தஙக்ளது மத்வகளுக்கு ஏற்ற வ்கயில் 
பயனபடுததுகினறனர .  மத ர ந்்தடுதத , 
குறிபபிட்ட அறிவியல் ஆய்வுகளுக்கு நிதி 
ஒதுக்கீடு ்ெய்கினற அதிகொேம் முதைொளிததுவ 
அேசுகளுக்கு இருபபதொல், தஙக்ளது மூைதனக் 
குவியலுக்கு அறிவிய்ை அவரக்ளொல் 
பயனபடுதத முடிகிறது. உற்பததிக்கு அறிவியல், 
உற்பததி வ்ளரசசிக்கு முக்கிய மத்வயொக 
உள்்ளது. உ்ழக்கும் ேக்க்்ள கடு்ேயொக 
சுேணடுவதற்கும், தஙக்ளது ைொபத்த ் பருக்கிக் 
்கொள்வதற்கும், நவீன அறிவியல் ் தொழில்நுடபம் 
பயனபடுததபபடுகிறது. அறிவிய்ைக் ் கொணடு 
இயற்்க வ்ளஙகளும் சூ்றயொ்டபபடுகினறன. 

ஒரு புறம், அறிவியல் ஆளும் வரக்க சுயநை 
ம த ் வ க ் ்ள  ் ே ய ே ொ க  ் வ த து 
நிரவகிக்கபபடுகிறது.ேறுபுறம், புதிய புதிய 
கணடுபிடிபபுகள் மேற்்கொள்்ளபபடடு, 
அறிவியல் புதிய சிகேஙக்்ள எடடுகிறது.இந்த 
முேணபொடு தீரக்கபப்ட மவணடும். அறிவியல் 
வ்ளரசசியின பைன ேனித ெமூகம் முழு்ேக்கும் 
கி்்டக்க மவணடும். முதைொளிததுவ ெக்திகளின 
கடடுபபொடடில் அறிவியல் இருந்தொல் அது 
ெொததியேொகொது. ெமூகததின உ்்ட்ேயொக 
அறிவியல் இருக்கும் நி்ை ஏற்பட்டொல்தொன 
ெமூக மேம்பொடடிற்கு அறிவியல் உதவிடும்.
மெொெலிெ ெமூக அ்ேபபில் இது ெொததியேொகும் 
எனபதற்கு, முந்்தய மெொவியத யூனியனும், 
இன்றய மெொஷலிெ நொடுகளும் ெேகொை 
அனுபவஙக்ளொக திகழ்கினறன. எனமவ 
ே க் க ளு க் க ொ ன  அ றி வி ய ல்  எ ன ப து 
ம ெ ொ ெலிெததிற்க ொன மப ொ ே ொட்டதது்டன 
இ்ணந்தது.

அறிவியலுக்கு விமேொதேொன பிேசெொேத்த 
ஆரஎஸ்எஸ் உள்ளிட்ட வகுபபுவொத அ்ேபபுகள் 
்தொ்டரந்து ்ெய்துவருகினறன. அறிவியல் 
சிந்த்ன ேழுஙகடிக்கபபடடு, மூ்டநம்பிக்்ககள்  
்பருகி்ட திட்டமிட்ட ெதிகள் அேஙமகறி 
வருகினறன . பகு த தறிவு  சி ந் த்ன்ய 
அழித்தொழிக்கும் முயற்சி அ்னததும் 
அறிவியலில் முதைொளிததுவததின பிடி 
வலுபப்டமவ உதவிடும்.”ேக்களுக்கொன 
அறிவியல்”எனும் இைடசியத்த உறுதியு்டன 
முன்னடுக்க மவணடிய தருணம் இது. இதற்கு, 
்ஜ.டி.்பரனொலின “வேைொற்றில் அறிவியல்” 
்பரிதும் பயனபடும்.     l



40 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூன் 2021

புததகஙக்்ள, ் ெய்தித தொள்க்்ள ஓரி்டததில் 
அேரந்து படிபபதில்்ை பைரும். மவகமவகேொன 
ஓட்டததில் வழியில் தடடுபபடும் க்்டயில் 
நொம்ளட்்டக் ்கொததி எடுததுக் ்கொணடு 
மபருந்திமைொ, ேயிலிமைொ ஓம்டொடிப மபொய் 
இ்டம்பிடிதது அேரந்து பிரிக்கிமறொம் வொசிக்க. 
ஆனொல், வொசிபபு ்தொ்டஙகியதும், மவறு 
உைகிற்குப மபொய்விடுகிமறொம். 

முபபது ஆணடுகள் ஆகி இருக்கக் கூடும்.  
ேது்ேயிலிருந்து ்ென்னக்கு திருவள்ளுவர 
மபருந்தில் ஏறி அேரந்த அனறிேவு ந்டததுநர 
மகட்ட மகள்வி ேறக்க ொது .  ்ென்ன 
மபொகமவணடும் எனறு ்ெொல்லி ஏறிபமபொய் 
அேரந்து, ஏமதொ புததகததிற்குள் நு்ழந்தொயிற்று. 
அந்த ேனிதர குறுக்கும் ்நடுக்கும் ந்்டயொய் 
ந்டந்து ேனிதரகள் த்ை்யத திரும்பத திரும்ப 
எணணிப பொரததுவிடடு, தயக்கதமதொடு 
எனனி்டம்  வ ந் து  நினறு ,  ' டி க் ் க ட 
எடுததிடடீஙக்ளொ?'  எனறு மகட்டொர. அபமபொது 
தொன நி்னமவ வந்து, கொசு எடுதது நீடடியதும், 
'ஏஙக, எதத்ன குேல் ்கொடுதமதன, எதத்ன 
மு்ற  ம கடம்டன ,  ய ொ ே ொவது  சீடடு 
எடுக்கணுேொனனு.... நொைொப பக்கம் எனன 
ந்டக்குதுனனு பொரக்கப பழகிக்கணும். அபபுறம் 
படிக்கணும்" நொைொப பக்கமும் எனன 
ந்டக்குதுனனு ்தரிஞ்சுக்கத தொன படிக்கிமறன 
எனறு ்ெொல்லி இருக்க முடியுேொ அவரி்டம், 
்ெய்தமத அநியொயம்! இபபடியொன வொசிபபு 
மபொ்த, தொன பற்றிக் ்கொண்ட ஆ்்ள 
விடுவதில்்ை. ெரி, எடுதமதொம், படிதமதொம், 
அடுதத மவ்ை பொரபமபொம் எனறொவது இருக்க 

முடிகிறதொ, அதுவும் இல்்ை.  வொே, ேொத 
இதமழொ, ் ெய்தித தொம்ளொ, க்த புததகஙகம்ளொ 
படிக்்கயில் ஏற்்கனமவ அறிந்த ் ெய்திகளுக்கு 
ேொற்றொன குேல் ஒலிக்கும்மபொது அகக்கண 
விழிததுக் ்கொணடு விடுகிறது. எது ெரி, எது 
தவறு, எது உண்ே எது ்பொய்  எனறு மதடு 
மதடு எனறு துேததுகிறது.  

சிறு வயதில் இருந்மத பக்தி ேொரக்கததில் 
வ்ளரந்த ஒருவன. பதினொனகொம் வயதில் 
கொஞ்சிபுேம் மகொயில் நகேததில் ்தற்கு ேொ்ட 
வீதியில் வொழ்க்்க .  தமிழொ ரவத்தத 
தூணடியதில் பக்தி இைக்கியததிற்கு இருந்த 
பஙகு.  ைடசுமி அஷ்டகம், அஷம்டொததிே ெத 
நொேம் எனறு உருபமபொடடிருந்த்வ ஒரு 
பக்கம். தொததொ்வப பறி்கொடுதத பிறகு, 
இறந்மதொர நி்னவில் ஆணடு மதொறும் 
அனுெரிக்கபபடும் திதி ேந்திேஙகள் அருமக 
இருந்து உற்று கவனிததுக் மகடடுக் மகடடு 
அடுததது எனன எனறு நி்னவிைொடும் அ்ளவு 
பழகிப மபொயிருந்த இ்ளவயது. 

திதி அனுெரிக்கபபடும் வீடடில் தீ மூடடி 
முனமனொ்ே விளிதது உணவு ப்்டக்கும் 
மநேததில் ்ெொல்ைபபடும் ேந்திேஙகள் பைவும் 
அந்நொடகளில் ேனபபொ்டேொகமவ ஆகி இருந்தது. 
முக்கிய கொேணம், 1971 ஜூ்ை ேொதம் தொததொ 
ே்றந்தமபொது, முதல் ஆணடில், ேொதம் ஒரு 
மு்ற 'ேொஸ்யம்' எனறு ்ெொல்ைபபடும்  திதி 
்கொடுக்க எஙகள் ேொேொ கொஞ்சிபுேம் வந்து 
்ெல்வொர. பொடடி வீடடில் தஙகிப படிதத 
நொடகள் அ்வ. என இ்ளவயதில் ே்றந்த 
தொய்க்கு ஆணடு மதொறும் திதி ் கொடுக்கும்மபொது 
பை ஆணடுக்ளொகக் கவனிக்க மநரந்ததும் 
ேந்திேஙகளின பரிசெயததிற்கு முக்கிய கொேணம். 
்பொருள் அதிகம் வி்ளஙகி இேொத ேந்திேஙகள்.  
அபபடியொன திவெ ேந்திேஙகள் குறிதத 
பிடிேொனததில் ஓஙகி ஓர அடி அடிதத அந்தக் 
க்த்யக் க்ணயொழியில் படிக்க மநரந்தது கூ்ட 
ஏமதொ ஒரு பயணததின மபொது தொன இருக்க 
மவணடும். 

க்ணயொழி்ய அறிமுகப படுததியது நணபர 
ெந்திே்ேௌலி எனும் அழகிய சிஙகர தொன. 
பினனொளில், முது நி்ை படிபபுக்கு, மகொ்வ 
மபொன மபொது, ்டவுன ேொல் க்டந்து ஒரு 
ெந்திபபில் இருக்கும் புததகக் க்்டயில் ேடடும் 
தொன கி்்டக்கும் க்ணயொழி. அதொவது, 
்ெக்கிளில் மதடிய்ைந்து கண்்டடுதத ஓரி்டம் 
அது, ேயில் நி்ையம் பக்கம் மதடியிருக்கவில்்ை. 

நில்வ வாசிக்கலாம் 
திண்்ணயில் இருநது

எஸ். வி. ் வணு்காபாலன் 

வாசிப்பு ர்சலை வாழ்கல்க 7
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க்ணய ொழியில்  மு தலில்  வ ொ சி ப பது 
புதுக்கவி்தக்்ள. அபபுறம் சுஜொதொ எழுதி 
வந்த க்்டசி பக்கஙகள். அபபுறம் சிறுக்தகள். 

கொஞ்சிபுேம் நூைக வொசிபபில் படிததுவந்த 
ேேபுக் கவி்தகளில் இருந்து, கல்லூரிக் கொைததில் 
புதுக்கவி்த அறிமுகம் வொய்தத ேொற்றம் ஒரு 
நொளில் நிகழ்ந்தது அனறு. எஸ் எஸ் எல் சி 
விடுமு்ற கொைதது மவலூர விஜயம் பற்றி 
ஏற்்கனமவ குறிபபிட்டது மபொல், இைக்கிய 
அனுபவஙகள் சிறபபொக வொய்ந்த மநேம். அதில் 
ஒனறு ேேபுக் கவி்தகள் வொசிக்கபபட்ட 
கவியேஙகம். கவிஞரகள் சிைர புதுக்கவி்தகள் 
பற்றி மிகவும் பதட்டமுற்று வொசிததது மபொல் 
நி்னவு. யொர யொர எனறு ் பயரகள் நி்னவில் 
இல்்ை.  அபதுல் ேகுேொன புதுக் கவி்த 
உைகிற்குப மபொனது குறிதது வருததமுற யொமேொ 
வொசிதத ஒரு வரி அ்ேகு்றயொய் இனனும் 
நி்னவில் ்தததிருக்கிறது.

ேகு, ேொ்னக்கொனக பரணெொ்ையில் 
விடடுவிடடுப ்பொன ேொ்ன நிஜ ேொனொய் 
நம்பிப ்பொய் ேொனின பினமனொடி ஏேொந்த 
க்த ேகுேொமன நீ அறிவொய்.  ஆனொலும், ஒரு 
கட்டததில், புதுக் கவி்தகளின மேல் ஈரபபு 
கூடி விடடிருந்தது. க்ணயொழி வொஙகியதும் 
முதல் புேட்டல், கவி்த பக்கஙகள் மதடிததொன.  
்தருவில் கொய்கறி வணடிக்கொேன மபொவது 
பற்றிய கவி்த ஒனறு வந்திருந்தது. வொெலில் 
இனனினனொர மதரவு ்ெய்து வொஙகும் கொய்கள் 
பற்றிப மபசிச ்ெல்லும் கவி்த (இ்்டமய 
கிளுகிளுபபுக்கு ஒரு வரி மவறு!), எல்ைொம் 
்பொறுக்கி எடுதது வொஙகிப மபொனதும்,

அழுகல், ்ெொத்த, புழுததல் எல்ைொம்  
அம்பொேேொய்க் குவி ஒரு பக்கம் கணணன 
ெொபபிடும் ் ேஸ்கொேன வருவொன  அதத்னயும் 
அள்ளிக் ்கொணடு மபொக. எனறு முடியும். 
அந்நொடகளில் ்ென்ன ்ேஸ் ெொபபொடு 
்வறுததுப மபொன ஒருவரின வொழ்வனுபவேொக 
்வடிததிருக்கக் கூடும் அந்தக் கவி்த.

க்ணயொழியின க்்டசி பக்கஙகளில் எழுதது 
ந்்டயின மவகம், ்வவமவறு விஷயஙகள் 
குறிதத சுவொேசியேொன ் ேொழி ந்்டயில் சுஜொதொ 
வொெகமேொடு நிகழ்ததும் உ்ேயொ்டல், புதிய 
புதிய விஷயஙகளின அறிமுகம் எல்ைொம் 
ஈரததது. தில்லியில் ெொ்ைமயொேததில் மைகியம் 
விற்பவன பற்றி ('ெொணம்ட கொ மதல் எனகிறொன, 
உடும்புத ் தைம் எனறு நி்னக்கிமறன'), அேசு 
ஊழியரகள் பற்றி ('ேொநகே மபருந்தில் பயணம் 

்ெய்்கயில் ்கொஞ்ெம் உற்றுக் மகட்டொல் 
மபொதும், அேசு ேகசியஙகள் முழுக்கத ்தரிந்து 
்கொணடுவி்ட முடியும்'), தமிழ் தி்ேபப்டப 
பொ்டல்கள் பற்றி.....விதவிதேொன ் பொருள்க்்ளத 
்தொடடுப ்பருகிய எழுதது நதி. ்ேக்கூ 
அறிமுகம் மிக எளிதொக அந்தக் க்்டசி 
பக்கஙகளில் ்ெய்திருந்தொர சுஜொதொ. ்ேக்கூ 
எனறொல் ் ேொக்கு. சிறிய அ்ளவில் கவி்த, ஒரு 
திடுக் கருத்த ் வதது எழுதபபடுகிறது. முதல் 
வரி ஒரு ் ெய்தி்யச ் ெொல்கிறது. இேண்டொவது 
வரி அ்த விவரிக்கிறது. மூனறொம் வரி 
்தொ்டரபில்ைொத மவ்றொரு விஷயத்தப 
மபசுகிறது. நொனகொம் வரி இந்த மூன்றயும் 
இ்ணதது விடுகிறது எனறு வி்ளக்கினொர. 

கிமயொட்டொ்வச ெொரந்த சில்க் வியொபொரிக்கு 
இேணடு ்பணகள். மூததவளுக்கு இருபது 
வயது இேண்டொேவளுக்கு பதி்னடடு. 
ப்்டவீேன ஒருவன எதிரிக்்ளக் கததியொல் 
்கொல்கிறொன. இந்தப ்பணகம்ளொ தஙகள் 
பொர்வயொமைமய ் கொனறு விடுகினறனர எனற 
கவி்த குறிபபிடடிருந்தொர (இது நி்னவிலிருந்து 
எழுதுவது, ப்்ட வீேன ஊரப்பயரும் 
்கொடுததிருந்தொர). 

தமிழிலும் நொம் இபபடி எழுதைொம் எனறு 
்ெொல்லி, 'ேனனொரு ் ேதுவொக வந்து மெரந்தொன, 
ேணி பொரததொன உடகொரந்தொன படுததுக் 
்கொண்டொன, ் ென்ன விடடு திருசசி ் ெல்லும் 
ே ொ க்ஃமப ொ ரட  எக்ஸ்பிேஸ் ,  சீ க்கி ேமே 
இவவி்டத்தக் க்டந்து ்ெல்லும்' எனறு அவர 
ஒரு ெொம்பிள் கவி்த எழுதியிருந்தொர. அந்த 
வரியில் ஒரு சிறுக்த இருபப்த கவனிக்க 
முடியும். ஜபபொனிய ்ேக்கூவில் தொம் ேசிதத 
கவி்த எனறு அவர குறிபபிட்டது அபொேேொன 
ஒனறு, '்தொ்ைந்தது வீடடுச ெொவி, நிை்வ 
ே சி க் கை ொம் ,  திண்ணயில் இருந்து ' . 
க்ணயொழியில்தொன சுஜொதொவின 'குருபிேெொததின 
க்்டசி தினம்' எனற முக்கியேொன குறுநொவல் 
வொசிதத நி்னவு. இேொ ந்டேொென அவரக்ளது 
அெததல் பு்னவுக் குறுநொவல் 'ஆயிஷொ' 
வொசிதது அெந்து மபொய் உடகொரந்த அனுபவமும் 
க்ணயொழி தந்ததுதொன. சிறுக்தகள் வரி்ெயில், 
ே ந ேொேெொமி அவரக்ளது, 'யன மே ேொதொ' 
எனும் சிறுக்ததொன இருபபு ்கொள்்ளொேல் 
தவிக்க ் வததது. சிேொரததம் எனபபடும் திவெம் 
்ெய்த்ைக் மகள்விக்கு உடபடுததியது. மிக 
விரிவொகப மபெ மவணடிய க்த அது.

(்தொ்டரும் ேெ்ன....   l
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ஆயிஷொ ந்டேொெனொல் எழுதபபடடுள்்ள 
அறிவியல் மதெம் நூல் ஒரு ்பொக்கிஷம் 
எனறொல் அது மி்கயல்ை. ்பரியவரகளும் 
அறிந்திேொத பல்மவறு Sc i ence Da t a 
தேபபடடுள்்ளது இந்தபுததகததின  தனிசசிறபபு. 

நம்்ேப மபொனறவரகள் ேயில் பயணம் 
மேற்்கொள்ளும்மபொது கவ்ைபபடும் ஒரு 
விஷயம் கீழ்படுக்்க ,  S e a t  N o… . 
இ்தததொணடி நம் மூ்்ளக்குள் ேயில் 
்ெல்ைவில்்ை. குழந்்தகள் ேறந்துமபொன 
ஒனறொக ேயில் மெ்வ ெமீபகொைேொக ் கொேொனொ 
மூைம் ேொறியுள்்ளது. எனினும் ேயில் 
பயணததிற்கொன டிக்்கட (இந்த புததகம்தொன) 
NO TTR,  நீஙகம்ள ேயிலுக்கு பொதுகொவைன 
எனற அறிமுகதது்டன கீழடி, ் ேொகஞ்ெதொமேொ 
நொகரீகம் சிந்து ெே்வளிவ்ே நொம் 
உணரந்துள்்ள விஷயஙக்்ள ஆசிரியர 
இ்ணததிருபபது பொேொடடு அம்ெேொகும். 
திபபுவின மபொர அறிந்த நேக்கு அவேது 
வொனியல் அறிவு ் தரியொேல் மபொனது எபபடி 
எனற மகள்வுிய்டன எதது்ன வ்க கரிய 
பட்டொகிைன அவரகள் வொசிதத புததகம் வ்ே 
நம்்ே (வொெக்ே) மயொசிக்க ்வததுள்்ளது 
இந்த புததகம். JRD Tata 1932இல் துவஙகிய  
Science அறிவு பற்றிய தகவல், முதல்  ISRO 
அ்ேபபின பிேம்ேொண்டம், Sputnik உள்ளிட்ட 
வி்ணகைனகள் பற்றிய மநொக்கம் ்ெயல்பொடு 
ஆகியவற்்ற எளிதில் உணேச ்ெய்துள்்ள 
புததகம். இனறு ்ெயற்்க மகொள்க்ளொல் 26a 
எனற நி்ை்ய நொம் எடடியுள்்ளது நேது 
மதெ சிறபபு. வொனியல் அறிவு மபொர கொைததில் 
வீேரகளுக்கு பயனபடுததபபட்ட விதம், முதல் 
உைகபமபொருக்கு முனமப நொம் இதில் 

்கமதரந்து உள்்ள ேகசியம், சீரகு்ைவு 
மவ்ைகளுக்கு  பயனபடுததபபட்ட 
கணணி்வடிக்்ள ் ெயலிழக்கச ் ெய்ய நொம் 
க்்டபிடிதத அணுகுமு்ற ஆகிய்வ 
விவரிக்கபபடடுள்்ள விதம் நம்்ே ் பரு்ே 
்கொள்்ளச ் ெய்கிறது. அனொஸ்திேொ, விஜயந்தொ, 
திவய திருஷடி, புேணி, ேொமஜந்திேொ, அஜயொ 
மபொனற வொெகஙக்்ள கணடுபிடிததலும் 
அதில் அ்டஙகியுள்்ள இேொணுவ ்பரு்ேகள் 
பற்றி நூைொசிரியர ்ெொல்லியிருபபதும் புதிய 
மு்ற ேடடுேல்ை. சிறபபொன  மு்றயொகும். 

நிைவியல் அறிவியல் நொம் எதத்ன தூேம் 
முனமனறியுள்ம்ளொம் எனப்த ஜொரகணட, 
ஹிேொசெைப பிேமதெ பகுதிகளில் உற்பததி 
உருவொக்கப பகுதிகளில் நம் தன்ே்ய 
உணே முடிந்தது. 

ேயில்மதெததில் பயணிதத குழந்்தகளுக்கு 
்ேருகூட்டபபட்ட வ்கயில் த்ை்ேமயற்று 
ந்டததிய பிேபொ டீசெர ேறக்க இயைொத 
்பயேொக நூலில் அ்ேந்துள்்ளது சிறபபு.

பல்மவறு ேொநிைஙகள், குஜேொத, பஞ்ெொப, 
ேரியொனொ, உ.பி, தமிழகம் மபொனற்வகளில் 
உள்்ள விஞ்ஞொனிகளின கணடுபிடிப்ப 
நூலில் வொசிக்க ்ெய்த மு்ற நூலின 
தனிசசிறபபு.

கொசு பணம் துடடு அறிவியல் எனற 
்ெொற்்றொ்டர மூைம் நம் பணம் அசெொகும் 
அறிவியல் விஸ்வஸ்வேய்யொ, மேக்நொத ெொகொ, 
ஜி டி நொயுடு உள்ளிட்ட ஆளு்ேகள்  பற்றிய 
வேைொறு தேபபடடுள்்ளதும் சிறபபு.

ேயில்்படடியில் வி்ளம்பேம் எனற 
வியொபொே சிந்த்ன உள்்ள மதெததில், 

நூல் அறிமு்கம்

- பால்கி

ஆன்மீக ்்தசமல்ல அறிவியல் ்்தசம்
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அறிவியல் மதெததில் ேயிலில் விஞ்ஞொனிகளின 
வேைொறு ்ெொல்ைபபட்டவிதம் அதுவஜம் 
தமபொல்கர, நம்ேொழ்வொர எனற இயற்்க 
விஞ்ஞொனி உடப்ட அ்னவ்ேயும் ் கொணடு 
வந்திருபபது நேக்கு ெமூக சிந்த்ன அவசியம் 
எனபத்ன உணரததுகிறது.

்வற்றிந்்ட மபொடும் ேயில் (3ேொதம் 2 
வ ொ ே ம் )  இய ற்் க  சீ ேழி க் க ப படடு 
உள்்ளத்னயும்  சுடடிக் க ொடடி  மூ்ட 
நம்பிக்்கக்்ள எதிரதது விஞ்ஞொன 
சிந்த்ன்ய அ்னவரி்டததில் ்கொணடு 
்ெல்வது ேயிலின பணி எனறு முடிததுள்்ளது 
நம்்ே வியக்க ்வக்கும் உததி. நம் மதெம் 
விஞ்ஞொன மேன்ே்ய ெமூக உணரவு்டன 
உயரததிபபிடிக்கும் அறிவியல் மதெம் 
எனபத்னயும் இது ஆனமீக மதெம் எனபது 
்பொய்புேடடு எனப்தயும் உணரததுகிறது 
எனபமத நூலின சிறபபு.

தமிழ்நொடு அறிவியல் இயக்கம் சிறபபு்டன  
்கொணடு  வந்துள்்ள புததகம் இது. அ்னவரும் 
வொசிக்க மவணடியதும் கூ்ட.
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நூல் அறிமு்கம்

- வசழியன்.ஜா
வவௌவால்கள்: புரிநதுவகாள்ள ஒரு முழு நூல்
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பற்வ எனறு ்வௌவொ்ை ெஙக 
இைக்கியததில் குறிபபிடடு இருந்தொலும் அது 
பொலூடடி வ்கயொகும். பறக்கும் ஒமே 
பொலூடடி ்வௌவொல் எனற அறிவியல் 
்ெய்தியு்டன ஆேம்ப கடடு்ே ் தொ்டஙகினொலும் 
பை ஆசெரியேொன ்ெய்திகள் உள்்ள்டக்கிய 
புததகம் 'வொவுப பற்வ'. 

ேனித இேததத்த ்வௌவொல் குடிக்கும் 
எனபது உண்ேயொ எனறொல்? சினிேொ 
ப்டததில் ேடடும் உண்ே. நிஜததில் எந்த 
்வௌவொலும் இபபடிச ்ெய்வதில்்ை. 
அபபடி ஒரு ் வௌவொல் உைகிமைமய இல்்ை. 
ஆனொல் பற்வ-மகொழி ேததத்த இ்ேயொக 
உணடு வொழும் ் வௌவொல் உணடு.  அபபடி 
ேததத்த தன உ்டலில் இருந்து எடுபபதுகூ்ட 
அந்த பற்வகளுக்கு ்தரியொது. அதனொல் 
பற்வகள் இறபபதும் இல்்ை. ஆனொல், 
அந்த ் வௌவொல் வ்க இந்தியொவில் இல்்ை. 

இனறு அ்னவேொலும் மபெபபடடுக் 
்கொணடிருக்கும் கமேொனொ ் வேஸ், ் வௌவொல் 
மூைம் பேவியதொக ்ெொல்ைபபடுவது 
உண்ேயொ எனற மகள்விக்கும் புததகததில் 
பதில் உணடு. 

இபபடி ்வௌவொல்கள் பற்றி எணணற்ற 
ஆசெரியேொன தகவல்கள் உள்்ள்டக்கிய 
புததகம்தொன 'வொவுப பற்வ' . ஆதி 
வள்ளியபபன எழுதியுள்்ள புதிய புததகம். 
பொேதி புததகொையம் ்வளியிடடுள்்ளது. 
'சிடடு-குருவிகளின வொழ்வும் வீழ்சசியும்' 
புததகததில் சிடடுக் குருவிகள் பற்றி 
முழு்ேயொன தகவல்க்்ளத தந்திருந்ததுமபொல், 

இந்த புததகததில் ்வௌவொல்கள் பற்றி 
முழு்ேயொக எழுதியுள்்ளொர. 

தன சிறு வயதில் பூசசி உணணும் 
்வௌவொல்கள் வீடடிற்குள் வருவதும், சிடடுக் 
குருவிக்கு அடுதது ்வௌவொல்களு்டன தன  
சிறு வயது வொழ்க்்க ்தொ்டஙகியதொக 
ஆசிரிய ர  குறிபபிடுகிற ொ ர .  திரு ச சி  
ே்ைக்மகொட்்ட  கொற்றில் ்வௌவொல் 
எசெததின வொெ்ன கைந்மத இருக்கும் எனற 
சிறு வயது அனுபவ பதிவு ்வௌவொல் பற்றி 
புததகம் எழுதும் அ்ளவு அவ்ே ்கொணடு 
வந்துள்்ளது. 

பற்வ மநொக்குதல், வணணததுபூசசி 
மநொக்குதல் மபொல் ்வௌவொல்க்்ளயும் 
பொரக்க ்தொ்டஙகைொம். ்ென்ன ேொநகரில் 
ேொ்ை மநேம் 6 ேணி அ்ளவில் அ்்டயொறு 
பொைததில் ்ெனறு நினறு்கொண்டொல். 
ஆயிேக்கணக்கொன பழந்தினனி ்வௌவொல் 
பறந்து ்ெல்வ்த ஆனந்தேொக பொரக்கைொம். 
நி்றய த்ட்வ நொன அஙகு ்ெனறு பொரதது 
உள்ம்ளன.

அமதமபொல் இேவு உயிரினஙக்்ள பொரக்க 
திட்டமிடுஙகள். இேவு 10 ேணி அ்ளவில் 
புறபபடடு 12 அல்ைது 1 ேணி வ்ே சுற்றி 
வொருஙகள். நி்றய உயிரினஙகள் சுறுசுறுபபொக 
இருபப்தப பொரக்கைொம். அபபடி உஙகள் 
முன பறந்து ்கொணடிருக்கும் ஒரு இேவொடி 
உயிரியொன ்வௌவொல் அ்ெவுக்்ள 
கவனிக்கத ் தொ்டஙகுஙகள். முடிந்தொல் உஙகள் 
குறிபமபடடில் குறிததும் ்கொள்்ளைொம்.  

நம் கணகளுக்கு அதிகம் புைபபடுப்வ 
பழந்தினனி ்வௌவொல்கள். பழந்தினனி 
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்வௌவொல் உருவில் ்பரியதொக இருபபதொல் 
சுைபேொகத ்தரிந்துவிடும்.  ஆனொல் 
பூசசியுணணும் சிறிய ்வௌவொல் அஙகும் 
இஙகும் மிக மவகேொக எஙகும் மேொதொேல் 
பறந்து ்கொணடு இருபப்தயும் கவனிக்கத 
்தொ்டஙகுஙகள். சிை மு்ற உஙகள் வீடடிற்கு 
உள்ம்ளமய வருவதற்கும் வொய்பபு உணடு.

இேவுப பூசசிக்்ள இ்ேயொக உணடு 
அவற்்றக் கடடுபபடுததுவதில் ்வௌவொல் 
மிகப ்பரும் பஙகொற்றுக்கிறது. ஆனொல் பழ 
ேேஙகள், ஓய்வு எடுக்கும் ேேஙகள் அழிபபொல் 
்வௌவொல் எணணிக்்க கு்றந்து வருவதொல். 
பூசசிகள் எணணிக்்க உயரந்து அசசுறுததைொக 
ேொறுவ்த நொம் உணரவதில்்ை. ் வௌவொல் 
பற்றி மிக கு்றந்த அ்ளவு ஆேொய்சசிமய 
ந்டந்துவருகிறது.  முழு்ேயொன தகவல்களும் 
நம்மி்டம் இல்்ை. கொேணம் ஆ்ே- ஆந்்த-
்வௌவொல் மபொனற உயிரினஙகள் ேனிதரகள் 
இ்டம் நல்ை ்பய்ே வொஙகுவது கடினம் 
எனற வரி மயொசிக்க ்வக்கிறது. இந்த  
மூ்டநம்பிக்்கக்கு  சினிேொ-நொவல்கள் 
முதன்ேயொக உள்்ளன. 

கொ்டழிபபொல் கொடடில் உள்்ள உயிரினஙகள் 
ேடடும் அஙகு அழியவில்்ை. இனறு உைகம் 
முழுவதும் ேக்கள் ்வேஸுக்கு பயந்து 
்கொணடு இருபபது முழுக்க முழுக்க 
கொ்டழிபபொமைதொன. கொடு தொமன அழிகிறது 
எனறு நொம் ெொதொேணேொக க்டந்து விடுகிமறொம். 
ஆனொல், அதனொல் எவவ்ளவு ் பரிய பொதிபபு 
வருகிறது எனறு யொரும் உணருவதில்்ை 
எனறு மதொனற ்வததுவிடுகிறொர.

எந்த மநொய் பேவினொலும் உ்டமன மகொழி 
மேல் பழி விழும். ேறுநொம்ள மகொழி வி்ை 
ெரிந்துவிடும். அமதமபொல் புதிய ்வேஸ் 
வந்தொல் உ்டமன ்வௌவொல்தொன அந்த 
்வே்ெ பேபபியது எனறு ்ெொல்ை 
்தொ்டஙகிவிடுகிமறொம். ்வேஸுக்கு முழு 
கொேணம் ்வௌவொல் இல்்ை ேனிதனதொன 
எனற உண்ே்யயும் எழுதியுள்்ளொர.

ஒரு இ்டததில் கமேொனொ ்வேஸ் எனபது 
ஒரு ்பரிய குடும்பம். ்வௌவொல்களில் 
ஆயிேக்கணக்கொன கமேொமனொ ் வேஸ் வ்ககள் 
உள்்ளன. இதுவ்ே அவற்றில் 6 வ்கயும், 1 
து்ண வ்கயும் ேடடும் ேனிதரகளுக்கு 

்தொற்றியுள்்ளன. எந்த ் வௌவொலும், விைஙகும் 
மநேடியொக வந்து ்வே்ஸ ேனிதரகளுக்கு 
பேபபுவதில்்ை. கொடுகள் அழிபபது, 
கொடடுயிரினஙக்்ள உணவொக ்கொள்வது 
மபொனற ் ெயல்பொடுகள் அதிகரிதது இருபபமத 
புதிய புதிய ் வேஸ் ேனிதரகளுக்கு பேவதற்கு 
அடிபப்்ட கொேணம். 

நொய்களுக்கு எவவ்ளவு துல்லியேொன 
மேொபபெக்தி உணம்டொ அமதமபொல் மிக 
துல்லியேொன ஒலி்ய மகடகும் திறன 
உ்்டய்வ ்வௌவொல். அ்வ எழுபபும் 
மீ்யொலி மிக இருட்டொன இ்டஙகளிலும் 
உள்்ள பூசசிக்்ள பிடிதது உணண உதவுகினறன. 
மிகப ்பரிய மூ்டநம்பிக்்க்ய உ்்டதது, 
பதிவு ்ெய்து உள்்ளொர. ்வௌவொல்களுக்கு 
பொர்வ திறன கி்்டயொது எனறு பை நூறு 
வரு்டஙக்ளொக ேக்கள் ேனதில் பதிந்து 
உள்்ளது. ஆனொல் அ்னதது ் வௌவொல்களுக்கும் 
பொர்வ திறன உணடு.

் வ ௌ வ ொ ல்  ் த ொ ங கி  ் க ொணடு 
இருக்கும்்பொழுது எபபடி குடடி மபொடும், 
அபபடி  ம ப ொட்ட ொல்  அ்வ  கீ மழ 
விழுந்துவி்டொதொ எனற மகள்வி மதொனறியது 
அதற்கொன பதில் புததகததில் இல்்ை. 
ஆனொல் அமதமநேம் ்வௌவொல் பற்றிய 
அதிகபடியொன தகவல்கள் உள்்ள்டக்கியதொக 
வொவுப பற்வகள் புததகம் உள்்ளது.

நீண்ட வொ்ழபபூவில் ஒரு ்வௌவொல் 
்தொஙகி, அதில் மத்ன ெொபபிடும் கொடசி 
அட்்ட ப்டேொக இ்டம்்பற்றுள்்ளது. 
பு த த க த தி ல்  ் வௌவ ொ ல்  ப ்ட ங க ள் 
வணணததிலும் இ்டம்்பற்றுள்்ளன . 
்வௌவொல்க்்ள அருகில் பொரதததில்்ை 
எனபதொல், அவற்றின முக அ்ேபபு 
ஆசெரியத்த தருகிறது.

நணபரகளுக்கும் உறவினரகளுக்கும் பரிெொக 
வொவுப பற்வ புததகத்தக் ்கொடுக்க 
்தொ்டஙகினொல், ்வௌவொல் மீது இருக்கும் 
மூ்டநம்பிக்்ககள் கு்றய வொய்பபு உணடு.  
குழந்்தகளி்டம் படிக்கச ்ெொல்லுஙகள், 
சிறுவயதிமைமய ெரியொன புரிதல்கம்ளொடு 
வ்ளரவொரகள்.

	 	 	 	 	 	 l
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‘தொய்பபொல் எனும் ஜீவநதி’ ேற்றும் 
‘ே ெ க்்க ’  ஆகிய இரு ேருததுவப 
புததகஙக்்ள எழுதிய ்டொக்்டர இ்டஙகர 
பொவைனின மூனறொவது ேருததுவ கடடு்ேத 
்தொகுபபு, ‘மபசும் கொய்செக்கொே அம்ேன’. 
“As I am suffering from fever" எனற 
வொரத்தகள் இல்ைொத லீவ ்ைட்டரகம்ள 
இல்்ை்யனறு கூறைொம். ஆனொல் இன்றய 
சூழலில்  கொய்செல் எனகிற வொரத்த்யச 
்ெொல்வதற்மக பயேொக இருக்கிறது. இந்த 
இக்கட்டொன ்கொமேொனொ  கொைகட்டததில் 
மபசும் கொசெக்கொே அம்ேன கடடு்ே நூல் 
மிகவும் முக்கியேொனது எனக் கருதுகிமறன.

கொய்செல் நேக்கு பரிசெயேொனது தொன. 
ஆனொல் கொய்செல் கொைஙகளில் நொம் ் ெய்யும் 
தவறுக்்ளக் க்்ளய இபபுததகம் உதவுகிறது. 
நேது உ்டலில் கொய்செல் மநேஙகளில் உ்டல் 
்வபபேொனது எவவொறு கூ்டமவொ, கு்றயமவொ 
்ெய்கிறது எனப்தயும், அவவொறு கூடுவதொல் 
நம் உ்டலில் ஏற்படும் உபொ்தக்்ளயும், 
அதற்கு நொம் வீடடிமைமய எளிதொக 
் ெய்யக்கூடிய  முதலுதவிக்்ளயும் 
அறிவுறுததுகிறது. கரிெல் கொடடுப பூமியின 
்வயில் ேனிதரகளின நொட்டொர ்தய்வேொன 
கொசெக்கொே அம்ேனுக்கு ப்்டயல் ்வக்கும் 
எளிய  உணவொன கு்ழந்த கஞ்சியும், மி்ளகு 
ேெமும் சுண்்டக்கொய் வற்றல் ப்்டயலும் 
எவவொறு கொய்செல் குணேொக உதவுகினறன 
எனப்த இபபுததகம் வழிமய நொம் 
அறியமுடிகிறது.

பி ே்ளய ்வடிபபிலிருந்து சிதறிய 
்வபபேொன பூமி உருண்்ட குளிரந்து 
பினனர அதிலிருந்து ஒரு ்ெல் உயிரினம் 
உருவொனது எனபது அறிவியல். நம் உ்டல் 
32. 7 ைடெம் மகொடி ்ெல்க்ளொைனது. ஒரு 
்ெல் உருவொவதற்கு தணணீர எவவ்ளவு 
முக்கியமேொ அமதமபொை நேது உ்டலில் 
உள்்ள ஒவ்வொரு ்ெல்லும் 75% -80% 
த ணணீ ே ொ ல்  நி ே ப ப ப ப ட டு ள் ்ள து . 
அவவொறிருக்க ் ெல்களுக்கு இ்்டமய உள்்ள 
இ்்ட்வளியும் நீேொல் நி்றந்துள்்ளது. 
எனமவ உ்டலிலுள்்ள உறுபபுகள் ெரியொக 
இயஙகுவதற்குச சீேொன ் வபபமும், ெரியொன 
அ்ளவு தணணீரும் மத்வ. கொய்செல் 
கொைஙகளில் உ்டலின ் வபபம் அதிகேொவதொல் 
உ்டலில் நீர வற்றிப மபொகும் சூழல் 
ஏற்படுகிறது. எனமவ நீேொகொேஙகளின உதவி 
மத்வபபடுகிறது.

கொய்செல் எனபது ஒரு மநொயின அறிகுறிமய! 
அபபடி இருக்க மநொய்க்கிருமிகளின  
மூைம் த ொ ன  உ ்டல்  ் வ ப ப ே ொ கு ம் 
எனறில்ைொேல், கொைம் கொைேொக நேது 
அம்ேொக்கள் சிறிய ெ்ேயல் அ்றகளில் 
அ்்டபடடு இருபபதொல் உ்டல் ்வபபம் 
அதிகரிதது, அதிக வியர்வ உண்டொகி, அந்த 
வியர்வ வழியொக உ்டம்பிற்கு மத்வயொன 
நீர ெததுக்கள் வீணொகி, நொள்மதொறும் எரிந்து 
விழும் அம்ேொக்க்ளொகவும், ெக்தியற்ற 
அம்ேொக்க்ளொகவும் நம் முனமன நிற்கிறொரகள். 
நொள் முழுவதும் ஏசி அ்றயில் மவ்ை 

பாரசிட்டாமால் மாததி்ரகள் ்வர்க்க்ட்ல அல்ல
- சி.சசி்ரகா
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்ெய்து உ்டல் ் வபபம் கு்றயும் படெததில் 
நேது அபபொக்களின மூ்்ள சூ்டொக டீ 
குடிததொல் நனறொக இருக்குமே எனறு ஏஙக 
்வக்கிறது. சுகொதொேமில்ைொத பள்ளியில் 
படிக்கும் குழந்்தகளுக்கு மநொய்க்கிருமிகளின 
தொக்கததொல்  உ்டலின ்வபபநி்ையில் 
ேொறுதல்க்்ள உண்டொக்குகிறது.

98.6 டிகிரி F எனகிற உ்டல் ் ேய ் வபப 
நி்ையிலிருந்து 1 0 5  டிகிரி F அதிக 
்வபபநி்ையொக அதிகரிக்க நேது மூ்்ளயின 
ஒரு பகுதியொன ்ேபமபொதைொேஸ் ேற்ற 
உ்டலில் உள்்ள ்ெல்களுக்கு சிக்னல் 
அனுபபுகிறது. ்ேபமபொதைொேஸ் உ்டலின 
்ேமகொரட எனமற கூறைொம். அது 
கட்ட்்ளயிட்டவு்டன ்ெல்கள் உ்டலில் 
்வபபம் அதிகரிக்கும்  மவ்ை்ய 
்தொ்டஙகிவிடுகினறன.

்பொதுவொக கொய்செல் எல்மைொருக்கும் 
வருவதில்்ை .  ே்ழக் க ொைஙகளில் 
மநொய்க்கிருமிகளின தொக்கம் அதிகேொக 
இருக்கும். அபமபொது மநொய் எதிரபபு ெக்தி 
இல்ைொதவரகளும், குழந்்தகளும் தொன 
அ தி க ம்  ப ொ தி க் க ப ப டு கி ற ொ ர க ள் . 
்பற்மறொரக்ளொகிய நொம் கொய்செ்ைக் கணடு 
பயபப்டொேல் வீடடிமைமய சினன சினன 
முதலுதவிக்்ள எடுததுக்்கொணடு பினனர 
ேருததுவ்ே அணுகி சிகிச்ெ ்பறைொம். 
அதற்கு உதவியொக கொய்செல் கொைஙகளில் 
எ ன ன  ே ொ தி ரி ய ொ ன  உ ண வு க ள் 
எடுததுக்்கொள்்ளைொம், எனன ேொதிரியொன 
முதலுதவிகள் ்ெய்து ்கொள்்ளைொம் எனறும் 
விரிவொக மபசுகிறது இந்நூல்.

கொய்செலுக்கு குளியல் மிகவும் அவசியம். 
தணணீர ஒதத்டம் குழந்்தகளுக்கு கொய்செல் 
கொைஙகளில் மிகவும் இதேொகவும், நீ்ே நம் 
உ்டலில் வற்ற  வி்டொேலும் பொரததுக் 
்கொள்ளும். பொடடியின ்க பக்குவேொன 
கஞ்சி, மி்ளகு ேெம் ேற்றும் பழேெஙகள் 
மபொனற நீேொகொேஙக்்ள எடுததுக்்கொணடு 
ஓே்ளவிற்கு கொய்செலில் இருந்து  தஙகளின 
குழந்்தக்்ள மீடடுக்்கொண்ட  பினனர 
ேருததுவ்ே சிகிச்ெக்கொக அணுகைொம். 

கொய்செல் எனறொல் ஏமதொ பயந்து்கொணடு 
குழந்்தக்கு முதலுதவி ்ெய்யொேல் 
ேருததுவே்னக்கு அ்ழததுச ்ெல்ை 
மவண்டொம் என வலியுறுததுகிறொர ்டொக்்டர 
இ.பொ.

குழந்்தகள் ஆ்ெபபடுகிறொரகள் எனறு 
பொக்்கடடுகளில் அ்்டதத உணவுக்்ளயும், 
குளிரபொனஙக்்ளயும் குழந்்தகளுக்குக் 
்கொடுபப்தத தவிரக்கைொம். இது  கொய்செல் 
கொைஙகளில் குழந்்தயின உ்டல் நைததிற்கு 
மக்டொனது. நம்  பணபொடடின எசெேொக 
நொட்டொர ்தய்வஙகளுக்கு ப்்டக்கினற 
கு்ழவொன கஞ்சியும், மி்ளகு ேெமும் 
க ொய்ச ெலுக்கு ஏதுவொன ஒனறு என 
இபமபொதுள்்ள அமைொபதி ்டொக்்டரகள் 
ேததியில் பரிந்து்ேக்கிறொர ்டொக்்டர இ்டஙகர 
பொவைன.

்பொதுவொக ்பணகள் தஙகளுக்கு உ்டல் 
நி ் ை  ெ ரி யி ல் ் ை ் ய ன ற ொ ல்  
ேருததுவே்னகளுக்குச ் ெல்ைேொட்டொரகள். 
்ெனறொலும், ேருததுவரி்டம் தன உ்டல் 
உபொ்தக்்ள வி்ளக்கிக் கூறுவமத இல்்ை. 
அதில் எனனதொன அவரகளுக்கு கூசெமேொ! 
உதொேணததிற்கு, குழந்்தக்கு கொய்செல் 
எனறவு்டன,  சிை படிதத ்பற்மறொரகம்ள 
்தொக்கம் எடுபபது, மகொவிலுக்கு ்ெனறு 
தணணீர எறிவது மபொனற ்ெயல்க்்ள 
்ெய்து குழந்்தகளின கொய்செ்ை மேலும் 
அ தி க ப ப டு த து கி ற ொ ர க ள் .  பி னன ர 
ேருததுவரி்டம் பயந்து எ்தயும் ெரிவே 
கூறொேல் தகுந்த சிகிச்ெ்ய ்பறொேல் 
குழந்்தகள் இறந்தும் மபொகிறொரகள்.

ேருததுவரின பரிந்து்ே இல்ைொேல் 
பொேொசிட்டேொல் ேொததி்ேக்்ள மவரக்க்ட்ை 
மபொை அ்னவரும் பயனபடுததுகிறொரகள். 
இது மிகவும் தவறொனது. ்டொக்்டரின 
பரிந்து்ேயினபடி எனன அ்ளவு எடுததுக் 
் க ொ ள்்ள  மவணடும்  எனப் த யும் 
வலியுறுததுகிறது  இபபுததகம். ்டொக்்டர 
இ்டஙகர பொவைன தேது மநேஙக்்ள ஒதுக்கி 
அளிதத சிறந்த ேருததுவ ஆமைொெ்ன 
புததகம் தொன மபசும் கொசெக்கொே அம்ேன. l
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மதொழர ் ேதிலியின குடும்பம் அறிவிய்ை 
ேக்களி்்டமய ்கொணடு ்ெல்லும் ஆேம்ப 
பள்ளி எனைொம். அவவொறு குடும்பம் 
அ்ேய ்பரும் பஙகொற்றியது ்ேதிலி 
எனைொம் ் ேதிலியின பொடடி சுபபைடசுமியின 
வொழ்க்்க்ய தொய் ் ெொல்லி மகட்டதொமைமய 
இந்த ஆற்ற்ை இவர ்பற்றொர எனமற 
கூறைொம். 

பொடடி ே்றந்த பிறமக அவர விடடுச 
்ெனற ் ்டரிகுறிபபுக்்ள பொரக்க மநரிடுகிறது 
இவேது பொடடிக்கு 11வயதில் திருேணம், 14 
வயதில் முதல் குழந்்த அடுததடுதது 
்பற்றகுழந்்தகள் ேேணம் மீதம் இருந்தது 
்ேதிலியின த ொய்ேடடுமே ேக்்ள 
படிக்க்வக்க ் ென்ன வருகிறொர. விடுத்ை 
இய க் க த தி ம ை  ப ஙகு  ் பறுகி ற ொ ர 
பொேதியொரமுதல் பை விடுத்ை த்ைவரக்்ள 

ெந்திக்கிறொர  பல்க்ை கழக நூைகத்த 
பயனபடுததி ஏேொ்ளேொக படிக்கிறொர பின 
நொளில் ேவுனேொகிவிடுகிறொர.  

வீேமும், கவி்தகளும் நி்றந்த ்்டரி 
குறிபபுக்்ள பினனர ்ேதிலி புததகேொக 
்வளியிடுகிறொர. பிேொேண ெமூகததில் 
வித்வ படுகிற அவேொனம் பற்றி இந்த 
்்டரி மபசுகிறது. இவேது பொடடி இது பற்றி 
குறிபபிடுவது ஒரு ெமூக வொழ்க்்க்ய 
சிததரிததுவிடுகிறது. மெொரவு தடடும் 
்பொழு்தல்ைொம் பொேதி ேற்றும் தொகூர 
கவி்தவரிக்்ள நொடிச ் ெல்வதொக வரிக்்ள 
குறிபபிடுகிறொர பொடடியின ்படடியில் 
்்டரி ேடடுேல்ை அனனொலூயிஸ்ஸ்்டேொங 
எழுதிய ்ேட ஸ்்டொர ஓவர ்ெனொ எனற 
புததகமும் இருந்தது. இதத்கய பொடடியின 
மபததியொக ்ேதிலி திகழ்ந்தொர  

1960 - 1965 வ்ே அ்ேரிக்கொவில் படிக்க 
்ெனற ் ேதிலி படிப்ப முடிததுவிடடு ஒரு 
மவ்ையில் அேரகிறவர அ்தவிடடு ஐ.நொ 
வின கொைனியமிசெ ்ெொசெஙக்்ள அகற்றும் 
குழுவில் பணியில் மெரந்தொர. இவரு்்டய 
ஆற்றலுக்கு அந்தபபணியில் ் தொ்டரந்திருந்தொல் 
ஐ. நொவின  உயரபதவி ்பற்று புகழும் 
மெரந்திருக்கும். இவர பணிபுரிந்த து்ற 
ஏகொதிபததியவொதிகள் எபபடி்யல்ைொம் 
சூழ்சசி ்ெய்கிறொரகள் எனப்த அறிகிற 
இ்டம். அதிலும் இந்தியொவின நடுநி்ை 
்கொள்்க்ய ்கவி்டச ்ெய்ய  இந்திய 
அ ே சி யல்வ ொ தி களு க்கு ,  ெலு் க க ள் 
்கொடுபபது, திட்டமிட்ட ் பொரு்ளொதொேத்த 
்கவி்டச ்ெய்ய உயரபதவிலிருபபவரக்்ள 
தயொர ் ெய்வது அ்ேரிக்க தூதேக அதிகொரிகள் 
எடுக்கிற முயற்சிக்்ள அறிய மநரந்தது. 
பொடடியின வொழ்க்்கயொல் ்பற்ற ஞொனம்  
அஙகு பணியில் ்தொ்டே அவேது ேனது 
ஏற்கவில்்ை. இந்திய ்ெல்ை முடி்வடுதது 
்ென்ன திரும்பினொர. ்வணேணி தீ 
அவ்ே ேொரக்சிஸ்ட ஆக்கியது. அவேது 
முதல் பணியொக ்வணேணி ்கொடு்ே்ய 
உைகறியச ்ெய்ததொகும்.  

- ்வ. மீனாடசிசுந்தரம்

ஒரு வீரமகளின் ்பததி  
வீரமகள் ்மதிலி

அஞ்சலி

்மதிலி சிவராமன்
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1 9 7 0ல்லிருந்து 1 9 9 4வ்ே ்ென்ன 
்தொழிற்ெஙக இயக்கததிமை ெக மபொேொளியொக 
நினறொர , 1 9 6 7ல்லிருந்து, 1 9 9 4  வ்ே  
்தொழிற்ெஙக இயக்கம் புதிய பரிேொணம் 
்பற்று ஆதேவு இயக்கேொக ்தொழிைொ்ளரகள் 
ஒனறி்னந்த கொைேொகும், அதற்கு க்ளபபணி 
ஆ ற்றி யது  ே ொ ர க் சிஸ்ட  க ட சியின 
்ென்னேொவட்ட குழுவொகும் ் தொழிைகத்த 
தொணடிய இந்த இயக்கம் வ்ளே ஏேொ்ளேொன 
வரக்க உணரவு ்பற்றவரகள் மத்வ 
அமதொடு உைக ந்டபபு நொடடு ந்டபபு. 
உள்ளூர ந்டபபு அ்வகளுக்கி்்டமய உள்்ள 
்தொ்டரபு ்தறிந்தவரகள் சிைேொவது 
மவணடும். ஆமவெேொக மபசினொல் மபொதொது. 
உறுதியொன மபொேொட்டததிற்கு அறிவியல் 
தததுவ பொர்வ மத்வ அந்த பொர்வ 
்கொண்ட  சிைரில் ஒருவேொக கி்ளரசசி 
பிேசெொேகரகளில் ஒருவேொக ் ேதிலி இருந்தொர. 
அவேது மபசசு ஆததிேமூட்டொத அறிவிற்கு 
விருந்தொகும் அதிமை எள்்ளல் இருக்கும் 
ஆவடி ்டொஙக் பொக்்டரி முதல் எணணூர 
்தொழிைகஙகள் வ்ே அவேது மபசசு பேவும். 
எ ் த  எ டு த த ொ லு ம்  ம ந ர த தி ய ொ க 
்ெய்யவிரும்புவொர. தன்ன முன நிறுததொேல் 
கூட்டொக ்ெயல்படுவொர,   

ஜனநொயக ேதொரெஙகத்த தமிழ் ேணணில் 
நிறுவி்ட முதல்பஙகளிததவர. ஒரு கடசியின 
வொைொக ஆக்கொேல் ்பணவிடுத்ை, 
ெேததுவம் இ்வக்்ள இைக்கொக ் வபபதற்கு 
மபொேொடியவர. ேொரக்சிஸ்ட கடசியின 
் ெ ன ் ன  ே ொ வ ட ்ட கு ழு வி ன 
மபொேொட்டவேைொற்றில் ்ேதிலி அவரகளின 
பஙகளிபபு ேகததொனது. ஒடுக்கபட்ட ேக்கள் 
வொழ்கிற பகுதிகளில் கடசி கடடும் பணிக்கு 
முனனுறி்ே ் கொடுததொர. குடி்ெபபகுதிகளில் 
குற்றஙக்்ள கணடுபிடிக்கிற ெொக்கில் 
மபொலிசின அதது மீறிய ்ெய்ை ேக்களின 
கவனததிற்கு ்கொணடுவேததவறொதவர.

பி ரி க் கி ல் ன  ெ ொ ் ை யி லி ரு க் கு ம் 
குடி்ெபபகுதியில் கொவல்து்ற புகுந்து 
்பணக்்ள அவேொனபபடுததிய்த 

கணடிதது இயக்கம் ந்டதத மநேடியொக ் ெனறு  
மத்வயொன தகவல்க்்ள மெகரிததொர. 
அன்றய மபொலீஸ்கமிஷனரி்டம் புகொர 
்க ொடுக்க ்ெனற மபொது ேக்க்்ள 
பொதுகொபபதற்கொக மபொலீஸ் இல்்ை, 
ேக்க்்ள பயமுறுததுமவ கொவல்து்ற எனறு 
கூறி ேனு்வ அளிததொர. அவர  ்ேதிலி 
ஒருக்ளப மபொேொளி எனபதற்கு ஏேொ்ளேொன 
நிகழ்வுகள் உணடு.

அவர சிறந்த ேொரக்சிஸ்ட ்ெொல்லும் 
்ெயலும் ஒனறி்னந்த சிறந்த க்ளபபணியொ்ளர 
சிறந்த ஜரனலிஸ்ட  அவேது எழுததுக்க்ளொல் 
நம்மேொடு வொழ்கிறொர.    l



ம த ொ ழ ர  ஆ ர .  ஜ வே ர ,  மூ த த 
பததிரி்கயொ்ளர தனது 71ஆவது வயதில் 
மகொவிட ்தொற்று ஏற்படடு சிகிச்ெ 
பைனினறி இறந்துவிட்டொர. இவர க்டந்த 
இேண்டொணடு கொைேொக நு்ேயீேல் 
புற்றுமநொயொல் பொதிக்கபபடடிருந்தொர. 
்கொமேொனொ ்பருந்்தொற்று இேண்டொவது 
அ்ை தமிழகததில் மவகேொகப பேவியமபொது 
மத ொழ ர  ஜவேர ்க ொம ே ொனொ்வக் 
க்டந்துவிடுவொர என நொன நம்பிமனன. 
ஆனொல், ்தொற்று ஏற்படடு அதிலிருந்து 
அவே ொல்  தபபிக் க  முடியவில்்ை . 
முதை்ையில் அவேது இ்ணயர மபேொசிரியர 
பூேணமும், இேண்டொவது அ்ையில் அவரும் 
நம்்ேவிடடுப பிரிந்தது நொம் எதிரபொரக்கொத 
ஒனறு. அவேது இ்ணயர பூேணததின 
ே்ற்வ அவேொல் தொஙகிக்்கொள்்ள 
முடியவில்்ை. அந்த இழபபு அவேது 
உ்டல்நி்ை்ய ்வகுவொகப பொதிததது. 

ேேணம் ்கொடியது; ்கொமேொனொ ேேணம் 
மிகவும் ் கொடியது. கொேணம், ் கொமேொனொவொல் 
ேேணிததவரகளின உ்ட்ை அவரக்்ள 
மநசிக்கும் நணபரக்ளொலும், மதொழரக்ளொலும், 
உறவுக்ளொலும் இறுதியொகப பொரக்கக்கூ்ட 
முடியொத சூழல். அபபடிததொன, ஜவேர 
ேேணமும் அவ்ே அறிந்தவரக்்ளத 
துயேததில் ஆழ்ததியது. அேசியல் கடசித 
த்ைவரகளும், கொடசி ேற்றும் அசசு 
ஊ்டகஙகளும் அவர ே்றவுக்கு இேஙகல் 
்தரிவிததொரகள்.

ஜவகரின வொழ்க்்க பை அம்ெஙகளில் 
சுவொேசியேொனது; முக்கியேொனது. அவர 
பிறந்த ேது்ே ேொநகரில் கம்யூனிஸ்ட 
ஆகிறொர . ்ென்னயில் ேொரக்சிஸ்ட 
கம்யூனிஸ்ட கடசியின ்தொழிற்ெஙக 
அேஙகததில் முழுமநே ஊழியேொக 1971 ஆம் 
ஆணடில் ்பொறுபமபற்றொர. 1976க்குப பிறகு 
அவர மவறு ஒரு த்ளேொன எழுதது ேற்றும் 
இதழியியல் து்றயில் தனது பணி்ய 
மேற்்கொண்டொர. முனபின ் தரியொத அந்தத 
த்ளம் அவருக்குச ெவொல் மிக்கதொக இருந்தது.  
தமிழன, ஜூனியர மபொஸ்ட, தினேணி, 
தமிழன எக்ஸ்பிேஸ், நக்கீேன மபொனற அசசு 
ஊ்டகஙகளில் ்தொ்டரந்து பணியொற்றினொர. 
ஊ்டகத து்றயில் ்தொ்டரசசியொகப 
பணியொற்றி வந்த கொைததில் அவர ெந்திதத 
பைரி்டமிருந்தும் ஏேொ்ளேொனவற்்றக் 
கற்றுக்்கொண்டொர. ஆனொல், அமத மநேததில் 
அ வ ர  சு ய த ் த  ஒ ரு  ம ப ொ து ம் 
இழந்துவி்டவில்்ை. ஒரு இதழியைொ்ளேொகத 
தனனு்்டய பணி்ய மேற்்கொணடு, 
வ ொ ழ் க்் க க் க ொன  உ த தி ேவ ொ த த் த 
ஏற்படுததிக்்கொண்ட அவர, கம்யூனிஸ்ட 
கடசியின அஙகேொக  இருந்தமபொது 
க ற் று க் ் க ொண்ட ,  ஏ ற் று க் ் க ொண்ட 
சிந்த்னயில் இருந்து, இறுதி மூசசுவ்ே 
விைகொேல் இருந்ததுதொன அவரு்்டய 
வொழ்க்்கயின சிறபபு.

1977ஆம் ஆணடிலிருந்து ஊ்டகத து்றக்கு 
அவர வந்த பிறகும், அவரு்்டய பேந்த 
வொசிப்பத ்தொ்டரந்தொர. பை இதழ்களில் 

- ஜி.ராமகிருஷணன்  
அரசி�ல த்ல்மககுழு உறுப்பி�ர், சிபிஐ(எம்)

அஞ்சலி

புத்தகக் கா்தலர் ்்தாழர் ஆர். ஜவஹர்
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அவ் ேழுதிய  கடடு்ே ,  அ ேசியல் 
த்ைவரக்்ள அவர ெந்திதது எடுதத 
மபடடிகள் என அ்னததிலும் தனனு்்டய 
முற்மபொக்கு சிந்த்ன்ய, இ்டதுெொரி 
சிந்த்ன்ய அவர பதிவு ்ெய்துள்்ளொர.

1993-ஆம் ஆணடு ேொரக்சிஸ்ட கம்யூனிஸ்ட 
கடசியின மூதத த்ைவரகளில் ஒருவேொன 
ம த ொ ழ ர  இ . எ ம் . எஸ் .  அவ ர க்்ள 
ஜூனியரமபொஸ்ட இதழுக்கொகப மபடடி 
எடுக்கிறொர. அதில் நிருபேொக மதொழர ஜவேர 
மகட்ட மகள்வியும், மதொழர இ.எம்.எஸ் 
அளிதத பதிலும் எல்மைொேொலும் இ.எம்.எஸ் 
பற்றி மேற்மகொள் கொட்டக்கூடிய அம்ெேொக 
இனறும் உள்்ளது

மகள்வி: 70 ஆணடுகளுக்கு மேைொகப 
்பொதுபபணி ்ெய்து வருகிறீரகள். உஙகள் 
பணிகளில் மிகச சிறந்தது என நீஙகள் 
கருதுவது எ்த?

பதில்: ் பரும் நிைபபிேபு வரக்கத்தயும், 
�மேல் ெொதி’்யயும் மெரந்த ஒரு குடும்பததில் 
நொன பிறந்மதன. அந்த இேணடில் இருந்தும், 
்தொ்டரபுக்்ள துணடிததுக்்கொணடு 
விைகிவிடம்டன. அதுேடடுேல்ை…நிைபபிேபு 
வரக்கம் �மேல் ெொதி’ ஆகிய இேணடுக்கும் 
எதிேொன மபொேொட்டததில் நொன தீவிேேொகப 
பஙமகற்மறன. இதத்கய மபொேொட்டஙகளின 
வழியொக, இந்திய ்தொழிைொளி வரக்கம் 
என்னத தனது புதல்வனொகத தத்தடுததுக் 
்கொண்டது. இதுதொன எனது மிகச சிறந்த 
பணி எனறு நொன கருதுகிமறன.

ஜூனியர மபொஸ்ட, 26.11.93.

அவேது மபடடியில் இ.எம்.எஸ் ் தரிவிதத 
இந்த பதி்ை நொன உடப்ட பைரி்டமும் 
அவர திரும்பத திரும்பப பகிரந்து 
்கொணடிருக்கிறொர. இ.எம்.எஸ்ஸின வி்ளக்கம் 
ஒரு கம்யூனிஸ்ட எபபடி இருக்க மவணடும் 
எனபதற்கொன சிறந்த எடுததுக்கொடடு. இபபடி 
ஒரு மகள்வி்யக் மகடடு, இந்த பதி்ைப 
்பற்றதற்கு தொன ் பரு்ேபபடுவதொக அவர 
பைமு்ற ்ெொல்லி இருக்கிறொர. ஒரு 
இதழியைொ்ளர எனற மு்றயில் அவர 

வொெகரகளுக்கு இதத்கய கருத்தக் 
்கொணடு மபொய்ச மெரதததில் மிகுந்த 
அ்ளவுக்கு ஆரவம் கொடடியமத அவரு்்டய 
சிறந்த சிந்த்னக்கு ஒரு உதொேணம்.

அவர ஊ்டகத து்றக்கு வந்து பை 
ஆணடுகளுக்குப பிறகு, கம்யூனிஸம் மநற்று 
இனறு நொ்்ள எனறு அவர நக்கீேன இதழுக்கு 
எழுதிய ் தொ்டர, 2003-ஆம் ஆணடில் நூைொக 
்வளியொனது. அந்த நூ்ை எழுதுவதற்கொக 
அவர நொனகொணடுகள் ்தொ்டரசசியொகப பை 
நூல்க்்ளப படிதது, ஆய்வு ் ெய்திருக்கிறொர. 
அந்நூலின தனனு்்டய முனனு்ேயில் அவர 
பொ்டம் கற்றுக் ்கொண்ட பை்ேப பற்றிச 
்ெொல்லி இருக்கிறொர. குறிபபொக மதொழர 
வி.பி.சிந்தன பற்றி அவர குறிபபிடடிருந்தது 
முக்கியேொனது.

எனது வொழ்க்்கயில் திருபபுமு்ன 
ஏற்படுததியவர. அபமபொது (1971-ம் ஆணடு) 
்வறும் 21 வயது இ்்ளஞனொன நொன 
ே ொ ர க் சிஸ்ட  க ட சியின  முழும ந ே 
ஊழியேொகவும், அம்பததூர-ஆவடி சி.ஐ.டி.
யூ. ்தொழிற்ெஙகப ்பொறுபபொ்ளேொகவும் 
ஆவதற்கு முனமுயற்சி எடுதது, வொய்பபளிதது, 
வழிகொடடி,கனிந்து, கணடிதது…அழுக்குச 
ெட்்டயு்டன நொன கூட்டததுக்கு வந்தொல், 
“முதலில் து்வததுச சுததேொகப மபொடடு 
வொ, புேடசி ஒருநொள் தள்ளிப மபொனொல் 
பேவொயில்்ை. மபொ!” எனறு எல்ைொர 
முனனி்ையிலும் கறொ ே ொக  என்ன 
விேடடிவிடடு…”ெொபபிட்டொயொ? அம்ேொ, 
அபபொவுக்குக் ்கொஞ்ெேொவது பணம் 
அனுபபுகிறொயொ? . . . ”  என்றல்ைொம் 
பேொேரிதது…கடசி ந்டததுவது எபபடி?... 
என்றல்ைொம் ்தொ்டரந்து ்ெொல்லிக் 
்கொடுதது…எனது ேொற்றுக் கருதமதொ, 
விேர ெனமேொ  ெரி்யனறு பட்டொல் 
�ஈ.மகொ�பொரக்கொேல் ஏற்று, பொேொடடி…எ்தச 
்ெொல்ை? எ்த வி்ட?”

இதத்கய அவரு்்டய சிந்த்னதொன 
அவரு்்டய இறுதிமூசசு வ்ே ் தொ்டரந்தது. 
கம்யூனிெம் மநற்று இனறு நொ்்ள எனற 
நூலில் கம்யூனிெம் மதொற்கொது, ேொரக்சிய 
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தததுவம் மதொற்கொது எனறு பை இ்டஙகளில் 
அழுததேொகக் குறிபபிடுகிறொர. அவரு்்டய 
இந்த சிந்த்ன்யததொன தன்ன ெந்திக்க 
வ ரு ப வ ர க ளு ்ட ன ொ ன 
க ை ந் து ் ே ய ொ ்ட லி ன ம ப ொ து 
குறிபபிடடிருக்கிறொர. தன்ன ெந்திதத பை 
இ்்ளஞரகளி்டததில் அவர பை ேணிமநேஙகள் 
உ்ேயொடி அவரக்்ள புததகஙக்்ள வொசிக்கச 
்ெய்திருக்கிறொர. அவரகளுக்கு ேொரக்சிய 
தததுவததின ேகததுவத்தயும் உணரததி 
இருக்கிறொர. ஒரு மு்ற அவ்ே நொன 
ெந்திததமபொது ேொரக்சின மூைதன நூ்ைப 
படிதது வருகிமறன எனக் கூறிமனன. அவர 
உ்டனடியொக அவேது அ்றக்குச ்ெனறு 
அவரு்்டய குறிபமபட்்ட எடுதது வந்து, 
ே ொ ர க்சின மூைதனததின அதத்ன 
்தொகுதிக்்ளயும் படிதது தொன எடுதத 
கு றி ப பு க ் ்ள க்  க ொ ட டி ன ொ ர . 
புரிந்து்கொள்வதற்குக் கடினேொன நூ்ையும் 
வி்ட ொபபிடிய ொ க  கவனம்  ் ெலுததி 
புரிந்து்கொள்்ள முயற்சி எடுபபவர மதொழர 
ஜவேர. ேொரக்சிய ்ைனினிய நூல்க்்ள 
ேடடுேல்ை, ்பரியொ ர  அம்மபதகர 
ப்்டபபுக்்ளயும் படிததவர. ஆல்பரட 
ஐனஸ்டீன உைகப புகழ்்பற்ற ெொரபியல் 
தததுவத்தப படிததமதொடு தனனு்்டய 
கம்யூனிெம், மநற்று இனறு நொ்்ள நூலில் 
மேற்மகொள் கொடடி இருக்கிறொர.

ஜவே்ே நொன ெந்திக்கும் மபொ்தல்ைொம் 
அவர எனக்குப பை நூல்க்்ள வழஙகி 
இருக்கிறொர. நொனும் அவருக்குப பை 
நூல்க்்ள வழஙகி இருக்கிமறன. 1950களில் 
்வளியொன இந்தியொவில் கம்யூனிெம் (Com-
munism In India) எனற ஆய்வு நூல் 
க்்டகளில் எஙகும் கி்்டக்கொத மபொது 
்்டல்லியில் பதிபபகததொருக்குத தகவல் 
்கொடுதது பிரினட ஆன டிமேணடில்  ஒரு 
பிேதி்ய  வேவ்ழதது எனக்குக் ் கொடுததொர. 
க்்டசியொக க்டந்த மே ேொதம் 6 ஆம் மததி 
ெந்திததமபொது, இந்திய கம்யூனிஸ்டகடசியின 
கி்்ள்ய தொஷகனடில் உருவொக்கிய 
ம த ொ ழ ர களில்  ஒருவ ே ொன  ் ெௌ க த 
உஸ்ேொனு்்டய சுயெரி்த நூ்ை நொன 

அவருக்குக் ்கொடுதமதன. அவர எனக்கு 
அவரு்்டய கடடு்ேகள் ்தொகுபபொன ஒரு 
ேொரக்சியப பொர்வயில் எனற நூ்ைக் 
்கொடுததொர. அதில் நூலில் இருந்துதொன 
மதொழர இ.எம்.எஸ் மபடடி்ய நொன 
மேற்மகொள் கொடடி இருக்கிமறன.  

ஒரு குறிபபிட்ட இதழில் நிருபேொக, 
ஆசிரியக்குழு உறுபபினேொக ஆற்றும் 
பணியிலிருந்து விடுபடடு நக்கீேன மபொனற 
இதழ்களுக்கு ்தொ்டர எழுததொ்ளேொக அவர 
பணியொற்றிய கொைததில், தனனி்டம் 
்தொ்டரபில் இருந்த இ்்ளஞரக்்ள ேொரக்சிய 
்ைனினிய நூல்க்்ளப படிக்க ்வக்கவும், 
இ்டதுெொரி சிந்த்னக்்ள ஆழேொகப பதிய 
்வக்கவும், அேசியல் த்ளததில் இருக்கக்கூடிய 
பைமேொடு உ்ேயொ்ட ் வக்கவும், இ்டதுெொரி 
இயக்கஙகம்ளொடு இ்ணததி்டவும் கூடுதைொக 
மநேம் ஒதுக்கினொர. இதத்கய வொழ்க்்கப 
பயணத்த மேற்்கொண்ட மதொழர ஆர. 
ஜவேருக்கு அவேது இறுதி நிகழ்சசியில் 
அவேது உ்டலுக்கு ்ெங்கொடி மபொரததி 
்பரு்ேபபடுததியது ்பொருததேொனது.  l

படைப்புகள்,  
புத்தக விமர்சனததிறககான 

புத்தகஙகள்,  
்சந்தகா அனுப்ப

7,இளஙநகா ்சா்ல, 
நத�ாம்நெட்ட ,  
ப்சன்்� 600018  

044 24332424
bharathiputhakalayam@gmail.com
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