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Bharathi Tv

தலையங்கம் 

வீட்டில் இரு! வாசித்திரு!

வீட்டில் இருக்குமாறு கடந்த 2 வருடஙகளுக்கும் 
மமலாக கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் குழந்்தகளிடம் 
வவளி உல்க எடுததுச் வெல்வது எப்படி என்பது 
உலவகஙகும் எழுப்பப்பட்ட மகள்வி. ஒரு ெந்ததிமய  
வீணாகி விடுமமா எனும் வ்பருஙகவ்ல ம�ாய் 
வ்தாற்று குறித்த கவ்ல்ய விட அதிகமாக எதிவ�ாலித்த 
�ாட்களும் உண்டு. �ாம் உலக ென்னல் ஒன்றை 
குழந்்தக்குத திறைநது அவரகளின அறி்வ விொலமாக்கி 
சி்றைப்பட்ட எண்ணஙக்ைச் சிறைகடிததுப ்பறைக்க்வக்க 
ஒம� வழி புத்தக வாசிப்்ப அவரகளுக்கு அறிமுகம் 
வெய்வது ்தான என்ப்்த அறிஞரகளும் கல்வியாைரகளும் 
உைவியல் விஞஞானிகளும் ்பலமு்றை வற்புறுததி 
வலியுறுததி வந்தாரகள், வருகிறைாரகள்.

· யுனிவெஃப - ெரவம்தெ அைவில் ஒரு அற்பு்தமா்ன 
முயற்சி்ய முனவ்னடுத்தது. ரீட் தி மவரல்டு (Read 
The World) எனும் பி�மாண்ட திட்டத்்த அறிமுகம் 
வெய்்தது. இ்தன்படி அந்த குழந்்தகள் �ல ஐ.�ா. ெ்்ப 
அ்மபபு உலகைாவிய புத்தக வவளியீட்டாைரகமைாடு 
்கமகாரத்தது. உலக சுகா்தா� நிறுவ்னமும் இ்ணந்தது. 
சிறைந்த எழுததுச் சிற்பிக்ைத து்ணக்கு அ்ழத்தது. 
அவ�வரகளின புத்தகத்்த அந்தந்த நூலாசிரியம� 
இ்ணய வழிமய வீட்டிலிருக்கும் குழந்்தக்கு உ�க்க 
வாசிதது ஒரு வாசிபபு இயக்கத்்த கடந்த ஏப�ல் 2 
அனறு (ெரவம்தெ குழந்்தகள் புத்தக தி்னம்) 
வ்தாடஙகி்னாரகள்.

· உலகப வ்பாருைா்தா� இயக்கம் (World Economic 
Forum) ஒரு புக் கிைப �டததி வருகிறைது. மமலசியாவின 
மகாலாலம்பூரில் இருநது 100 �ாடுக்ை ஒருஙகி்ணதது 
‘வாசிபம்ப கல்வி’ (Reading Is Education) எனறை 
பி�மாண்ட இயக்கத்்த 2020 ஜூனில் வ்தாடஙகியது. 
20 வமாழிகளில் - உ�க்க வாசித்தல் எனும் குழுவில் 
குழந்்தகள் இ்ணந்த்தால் வி்லயினறி ்தாஙகள் 
விரும்பும் புத்தகஙக்ை ்பதிவிறைக்கம் வெய்து 
வகாள்ைலாம்.

· அவமரிக்க சிறைார தி்�ப்பட �டிகர அமி-ஆடம்ஸ் 
மற்றும் வஜனிஃ்பர கார்னர இருவரும் இ்ணநது 
இனஸ்டாகி�ாமில் மெவ் வித ஸ்மடாரீஸ் (Save With 
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புதிய புத்தகம் பேசுது மா்த இ்தழுககான 
சந்தா பசகரிப்பு இயககம் த்தாடர்நது 
நடடதேற்று வருகிறது. இ்தன் ஒரு 
ேகுதியாக  மாதேரும் வாசிப்பு இயககதட்த 
கடடடமககும். வி்தமாக ஆஙகாஙபக 
வாசகர் இயககம் அடமககப்ேடடு 
வருகிறது. இ்தன் த்தாடககமாக 
குடறந்தேடசம் 10 சந்தா 
பசர்ப்ேவர்களுககு சிலவர் ஸடார் 
அந்தஸதும் ரூ. 5000 வடை கடன் 
வசதியும் தசய்து ்தைப்ேடடு வருகிறது. 
பமலும் 20 சந்தா பசர்ப்ேவர்களுககு 
பகாலடன் ஸடார் அந்தஸதும் ரூ. 10,000 
கடன் வசதியும் தசய்து ்தைப்ேடடு வருகிறது.

இந்த இயககததில 50 சந்தாககளுககு 
பமல பசர்தது கூடலூர் ஆசிரியர் 
கருணாநிதி மு்தலிடததில உள்ார்.  
இட்தத த்தாடர்நது கரூர் சண்முகம், 
ப்தனி ்தமிழமணி, நிலகபகாடடட பேைா.
ைாமதிலகம், சி்தம்ேைம் அருண் ஆகிபயார் 
பகாலடன் ஸடார் அந்தஸதும், 
்தாைமஙகலம் பநாபின் ்தாஸ, 
புதுகபகாடடட, ைவிசசநதிைன், 
தேருஙக்ததூர் விபனாத, மன்னார்குடி 
பயசு்தாஸ,  அருப்புகபகாடடட 
கார்ததிபகயன், புதுடவ,  
எஸ.ைாமசசநதிைன், அருப்புகபகாடடட 
கத்தாலம்ேடடி முததுைாஜா ஆகிபயார்  
சிலவர் ஸடார் அந்தஸதும்  தேறுகிறார்கள. 
த்தாடர்நது இயககம் நடடதேற்று 
வருகிறது.

S t o r i e s )  எனும் புதிய முயற்சி்ய 
வ்தாடஙகி்னாரகள். �டிகரகள், வி்ையாட்டு 
வீ�ரகள் உட்்பட பி�்பலஙகள் குழந்்தகளுக்கு 
(குறிப்பாக ஆறு மு்தல் ்பதிம்னா�ாவது) 
புத்தகம் வாசிப்பது்பற்றி ்தான வாசித்த க்்த 
வ ெ ால்வது ,  க்்தவ ெ ால்ல  ்வதது 
்பதிவுவெய்வது எ்ன இறைஙகி்னாரகள். நிகழ்வு 
வெம ஹிட். இந்த நிகழ்வின மூலம் 
ஈட்டப்பட்ட வ்தா்க அவமரிக்க ்பள்ளிகளின 
வி ் ல ய ற் றை  ம தி ய  உ ண வு க் கு 
்பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறைது.

· அடுத்தது ஆ்பம�ஷன ஸ்மடாரி்டம்; 
� ாம்்பர எனறு ெரவம்தெ டிஜிட்டல் 
்தாய்மாரகள் அ்மபபு - �டததும் சூப்பர 
வாசிபபு முனவ்னடுபபு சிறைார க்்த 
எழுத்தாைர ஸ்காட் மகூன (ஆஸ்திம�லியா) 
ஒரு க்்த்ய வாசிக்க லட்ெக்கணக்கா்ன 
சிறைாரகள் உடன வாசிக்கிறைாரகள். கூடமவ 
ஓவியமும் வ்�கிறைாரகள். ஸ்காட் ஸ்டுடிமயா 
ஸ்மடாரி்லன என்பது இனறு மிகப 
பி�்பலம்.

்தமிழில் இதும்பானறை முயற்சிகள் 
இல்்லயா. ்பலரும் முயற்சி வெய்வது 
உண்்மயிமலமய ்பா� ாட்டத்தக்கது. 
்த மி ழ் � ா டு  அ றி வி ய ல்  இ ய க் க ம் 
முனவ்னடுக்கும் இ்ணய வழியில் 
சிறைாரகளுக்கு ்பஞசு மிட்டாய், புத்தக 
�ண்்பன இவற்மறைாடு இ்ணநது �டததும் 
‘�ான வாசித்த புத்தகம்’ - நிகழ்வுகள்; 
்த.மு.எ.க.ெவின �அறைம்� கி்ையின முகிழ் 
வாசிப்ப்றை �டததும் சிறைார இ்ணயக் 
கூடல்கள் எ்ன ்பலவற்்றை வொல்லலாம்.

அந்த வரி்ெயில் �ாம் வ�டு�ாட்கைாக 
எதிர்பா ரததிருந்த ்தமிழ்�ாடு சிறைா ர 
எழுத்தாைரகள்- க்லஞரகள் ெஙகம் ஒனறும் 
்தனிமய துவஙகப்பட்டுள்ைது.ெஙகத்்த 
வாழ்ததி வ�மவற்கும் அம்த ெமயம் ்தமிழ் 
சிறைாரகளின புத்தக வாசிப்்ப அவரகள் 
வீட்டிலிருந்த்படிமய அ�வ்ணக்க வி்�நது 
ஒரு திட்டத்்த அறிவிததுப ்பயணிக்க 
மவண்டுமம எனும் கவ்லயும் எழுகிறைது. 
எது எப்படிமயா இன்றையறைம் புதிய முழக்கம் 
இது்தான.    - ஆசிரியர் குழு
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்தமிழகப வ்பாதுவு்ட்ம இயக்கததின 
மகத்தா்ன ்த்லவரகளில் ஒருவர ம்தாழர என.
ெஙக�ய்யா. ‘என.எஸ்.’ எனறு அ்்னவ�ாலும் 
அனம்பாடு அ்ழக்கப்படும் ெஙக�ய்யா 
அவரகள் 15.7.2021ல் 100வது அக்வயில் 
அடிவயடுதது ்வக்கிறைார.

அவரு்டய வாழ்க்்க வ�லாற்று நூ்ல 
எழுதி வவளியிட்டால், இன்றைய இைம் 
்த்லமு்றையி்னருக்கு ம்பரு்தவியாக இருக்கும் 
எனறு அவரிடம் கூறிம்னாம். ஆ்னால் அவர 
ம று த துவிட்ட ா ர .  வ ்த ா ட ர ச் சி ய ா ்ன 
வற்புறுத்தலுக்குப பிறைமக ஒபபுக்வகாண்டார. 
அவ�து ெமகா்த�ர எழுத்தாைர ம்தாழர என.
�ாமகிருஷணன அவரகைால் எழு்தப்பட்டு 
இந்த நூல் வவளியாகிறைது.

ம்தாழர ெஙக�ய்யாவின வாழ்க்்க வ�லாறு 
என்பது ஒரு ்த்லவர, ்தனி மனி்தரின 
வ�லாறு மட்டுமல்ல. ்தமிழக கம்யூனிஸ்ட் 
இயக்க வ�லாற்றின ஒரு ்பகுதி எனறு 
வொன்னால் அது மி்கயல்ல. 

ம்தாழர என.எஸ். ஒரு ்படித்த 
�டுத்த� வரக்க குடும்்பததில் 
பிறைந்தவர. அவரு்டய ்தந்்தயார 
1911ல் ்பம்்பாய் வெனறு 

வகாதிகலன வ்பாறியியல் 
்படிப்்ப முடிதது மது்�யில் 
வ ்ப ா றி ய ா ை � ா க 
்பணியாற்றியிருக்கிறைார. கல்வியின 
அ ரு ் ம  வ ்ப ரு ் ம ் ய 
அன்றைக்மக அறிந்த குடும்்பம் 
அது. ்த்னது மகன ்படிதது 
வழக்கறிஞர ஆக மவண்டும் 

என்பது ்தந்்தயின க்னவு. ெஙக�ய்யா 
்பள்ளிப்படிப்்ப முடிதது மது்� அவமரிக்கன 
கல்லூரியில் மெரநதிருக்கிறைார.

அநநியர ஆட்சிக்கு எதி�ாக சு்தநதி�ப 
ம்பா�ாட்டம் 

வீறுவகாண்டு எழுந்த காலம் அது. சு்தநதி�ப 
ம்பா�ாட்ட ம்பாரக்கைததில் ் மயபபுள்ளியாக 
விைஙகிய �க�ஙகளில் 

மது்�யும் ஒனறு. ெஙக�ய்யாவின 
்பாட்ட்னார, ்தந்்த ஆகிமயார வ்பரியார 
்த்ல்மயிலா்ன சுயமரியா்்த இயக்கததில் 
ஈடு்பாடு வகாண்டவரகள். குடும்்பச் சூழல் 
கா�ணமாக இயல்்பாகமவ இ்ைஞ�ா்ன 
ெஙக�ய்யாவிடம் முற்ம்பாக்கா்ன ெமூகப 
்பார்வ இருந்தது.

மது்� மா�கரில் வகாழுநதுவிட்டு எரிந்த 
சு்தநதி�பம்பா � ாட்ட வ்பரு வ�ருபபு 
மாணவரகள் மததியில் வ்பரும் ்தாக்கத்்த 
ஏற்்படுததியது. ஏகாதி்பததிய ஆட்சிக்கு 
எதி�ாக மாணவரக்ை தி�ட்டும் ்பணியில் 

ெஙக�ய்யா ஈடு்பட்டார. இ்த்னால் 

ஆததி�ம்டந்த கல்லூரி நிரவாகம் 
அ வ ் �  க ல் லூ ரி யி லி ரு ந து 
வவளிமயற்றை முயற்சித்தது. மவ்ல 
நிறுத்தம் வ ெய்மவாம் எனறு 
ெஙக�ய்யா உள்ளிட்ட மாணவத 
்த்லவரகள் அறிவித்த கா�ணததி்னால் 
கல்லூரி நிரவாகம் பினவாஙகியது.  
மது்�யில் மாணவர ெஙகத 
்த்லவ � ா க  வ ்ப ாறுபம்ப ற்று 
விடு்த்லப ம்பா�ாட்டததிற்கு 

என். சங்கரய்யா

100
ஜி. ராமகிருஷ்ணன்

ோைதி புத்தகாலயம் ரு.90
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ஆ்த�வாக மாணவரக்ை அணி தி�ட்டியம்தாடு 
க ம் யூனிஸ்ட்  க ட் சி யிலு ம்  ்த ம் ் ம 
இ்ணததுக்வகாண்டார அவர. ்பட்டப்படிபபின 
இறுதியாண்டு ம்தர்வ எழுதுவ்தற்கு 15 
�ாட்களுக்கு முனபு ்கதுவெய்யப்பட்டு 18 
ம ா ்த ங க ள்  வ க ா டு ஞ சி ் றை யி ல் 
அ்டக்கப்பட்டார.

்படிப்பா? �ாட்டின விடு்த்லயா? எனறை 
மகள்வி இ்ைஞ�ா்ன ெஙக�ய்யாவின 
வ�ஞசில் எழுந்தது. ்படிப்்பத துறைநது 
�ாட்டின விடு்த்லக்கா்ன ம்பா�ாட்டப 
்பா்்த்ய ்த்னது வாழ்க்்கப 

்பா்்தயாக ம்தரவு வெய்்தார அவர. அனறு 
மு்தல் இனறு வ்�  அப்பழுக்கற்றை 
கம்யூனிஸ்ட்டாக, ெம�ெமற்றை ம்பா�ாளியாக 
அவ�து வாழ்க்்கப ்பா்்த வ்தாய்வினறி 
வ்தாடரகிறைது.

�ாடு விடு்த்லய்டநது 63 ஆண்டுகள் 
கடந்தபினபும் ்தமிழகததில் தீண்டா்மக் 
வகாடு்மயும் ொதீய மவறு்பாடுகளும் 
நிலவுவ்்த காணமுடிகிறைது. ஆ்னால் 60 
ஆண்டுகளுக்கு முனம்ப ம்தாழர ெஙக�ய்யா 
ொதி மறுபபு-ம்த மறுபபு திருமணம் வெய்து 
வகாண்டவர. அவ�து து்ணவியார �வமணி 
பி�ாட்டஸ்டனட் கிறிஸ்்தவ ம்தபபிரி்வச் 
மெரந்தவர. 

ெஙக�ய்யாவின குடும்்பப வ்பரியவரகளுக்கு 
இந்தத திருமணததில் ்தயக்கம் இருந்தம்பாதும் 
கலபபுத திருமணம்-கா்தல் திருமணம் 
என்பதில் அவர உறுதியாக இருந்தார. ொதிய 
மவறு்பாடு கூடாது என்ப்்த வாரத்்தகைால் 
அனறி வாழ்க்்கயாலும் நிரூபிதது சிறைந்த 
முனனு்தா�ணமாக அன்றைக்மக திகழ்ந்தவர. 
அவ்�ப பின்பற்றி அவ�து குடும்்பததில் 
்பலரும் கலபபுத திருமணம் வெய்துவகாண்ட்னர. 
அவ�து குடும்்பமம ெமததுவபு�மாக திகழ்கிறைது 
எனறைால் அது மி்கயல்ல.

்த்னது வாழ்�ாளில் சுமார 8 ஆண்டுகள் 
சி்றை வாழ்க்்க மற்றும் 3 ஆண்டுகள் 
்த்லம்றைவு வாழ்க்்க்ய இனமுகதம்தாடு 
ஏற்றுக்வகாண்டவர. மது்� ெதிவழக்கில் 
்கது வெய்யப்பட்டு சி்றையில் அ்டக்கப்பட்ட 
ம்தாழர ெஙக�ய்யா உள்ளிட்ட ்த்லவரகள் 

�ாட்டுக்கு விடு்த்ல கி்டத்தம்பாது்தான 
சி்றையிலிருநது விடு்த்ல வெய்யப்பட்டாரகள். 
சி்றை வாெலில் ்பல்லாயி�க்கணக்கா்ன மக்கள் 
கூடியிரு ந து  வ � ம வ ற் றை க் க ா ட் சி்ய 
இன்றைக்கும் ம்தாழர ெஙக�ய்யா ்பசு்மயாக 
நி்்னவு கூரவார.

1944ஆம் ஆண்டிமலமய ஒனறு்பட்ட மது்� 
மாவட்டததினு்டய  இன்றைய மது்�, 
ம்தனி, திண்டுக்கல், மாவட்டஙகள் கட்சி 
வெயலாை�ாக ம்தரவு வெய்யப்பட்ட வ்பரு்ம 
அவருக்கு உண்டு. அ்தன பிறைகு ஒனறு்பட்ட 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் பிறைகு மாரக்சிஸ்ட் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் ்த்னக்கு ்த�ப்பட்ட 
அ்்னதது வ்பாறுபபுக்ையும் திறைம்்பட 
நி்றைமவற்றியவர.

மாரக்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின மாநிலச் 
வெயலாைர, மததியக்குழு உறுபபி்னர, மததிய 
கட்டுப்பாட்டுக்குழுத ்த்லவர விவொயிகள் 
ெஙகததின மாநிலச் வெயலாைர, அகில இநதிய 
வெயலாைர மற்றும் ்த்லவர தீக்கதிர ஆசிரியர 
எ ்ன   க ட் சி  அ ளி த ்த  அ ் ்ன த து 
வ்பாறுபபுக்ையும் அரப்பணிபபு உணரமவாடு 
நி்றைமவற்றியவர ம்தாழர ெஙக�ய்யா.

்தமிழக ெட்டபம்ப�்வக்கு மூனறு மு்றை 
ம்தரவு வெய்யப்பட்ட அவர முனனு்தா�ணமா்ன 
ெட்டமனறை உறுபபி்ன�ாக 

்பணியாற்றியவர. எந்த ஒரு பி�ச்ெ்்ன்யயும் 
கட்சிக் கண்மணாட்டததில் எடுதது்�க்கும் 
திறைம்வ்பற்றைவர. “உள்ைததில் உண்்ம ஒளி 
உ ண் ட ா யி ன  வ ா க் கி னி ம ல 
வமய்யுண்டாகும்”எனறை ்பா�தியாரின வரி்ய 
ம்தாழர ெஙக�ய்யா அடிக்கடி கூறுவார. 
இ ்த ற் ம க ற் ்ப  ம க் க ள்  மன றை த திலும் 
ெட்டமனறைததிலும் ்த்னது கருததுக்க்ை 
உண்்ம ஒளியில் தீரக்கமாக எடுதது்�ப்பார.

உ்தா�ணமாக, 1967ம் ஆண்டு அண்ணா 
அவரகள் மு்தல்வ�ாக வ்பாறுபம்பற்றிருந்த 
காலம் அது. ெட்டபம்ப�்வயில் வமாழிப 
பி�ச்ெ்்ன குறிதது விவா்தம் �டந்தது. அண்ணா  
ஒரு தீரமா்னத்்த முனவமாழிந்தார. அ்தன 
மீது  ம ்த ா ழ ர  ெ ங க � ய் ய ா ,  க ட் சி க் 
கண்மணாட்டததில் ்த்னது கருததுக்க்ை 
எடுதது்வத்தார. 
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ம்தாழர ஏ.்பாலசுபபி�மணியம், சிலம்புச் 
வெல்வர ம.வ்பா.சி., ஆகிமயார ்தஙகைது 
கருததுக்க்ை எடுதது்வத்த்னர. இ்்தத 
வ்தாடரநது அண்ணா அவரகள், ்தாம் 
முனவமாழிந்த தீரமா்னததிற்கு ஒரு திருத்தத்்த 
வகாண்டுவந்தார. ்தமிழகததில் ்தமிழ் ்பயிற்று 
வமாழியாகவும், ்பாடவமாழியாகவும் எல்லா 
கல்லூரிகளிலும் இருக்கவும், நிரவாக 
வமாழியாக ்பல்மவறு து்றைகளில் ்தமிழ் 
ஐந்தாண்டு காலததிற்குள் �்டமு்றைக்கு 
வருவ்தற்கா்ன துரி்தமா்ன �டவடிக்்கக்ை 
மம ற்வ க ாள்வது  எ்ன  இம்  மனறைம் 
தீ ர ம ானிக்கிறைது ”  என்பது  அண்ணா  
முனவமாழிந்த திருத்தம். இ்்த அ்வ 
ஏற்றுக்வகாண்டது.

ம்தாழர ெஙக�ய்யா ்தமிழகததின ்த்லசிறைந்த 
வொற்வ்பாழிவாைர களில் ஒருவர. மம்டயில் 
அவர ம்பசுவது, சிஙகம் கரஜிப்பது ம்பானறு 
இருக்கும். எந்த ஊருக்கு ம்பெச் வெனறைாலும் 
அ ந ்த  ஊ ரி ன  வ ்ப ரு ் ம ் ய 
எடுததுச்வொல்வம்தாடு அந்த ஊரின ம்பா�ாட்ட 
வ�லாற்்றையும் அந்தப ம்பா�ாட்டததில் 
ஈடு்பட்ட 

்த்லவரக்ையும் நி்்னவு கூரவார. இது 
மகட்கும் மக்க்ை 

உட்னடியாக ஈரததுவிடும். அ்்தத 
வ்தாடரநது எந்தவி்தமா்ன பிசிறுமினறி 
அ�சியல் கருததுக்க்ை முன்வப்பார. கட்சி 
வட்ட ா � த் ்த  ்த ாண்டியும்  அவ � து 
ம்பச்்ெக்மகட்க வ்பருமைவில் மக்கள் 
கூடுவாரகள். முது்மயின கா�ணமாக அவ�து 
உடல்�லம் குனறியம்பாதும், கு�ல் வைமும் 
கருதது வைமும் ஒரும்பாதும் குனறியதில்்ல.

அம்த ம்பானறு எந்த ஊருக்குச் வெனறைாலும் 
அஙகுள்ை மூத்த ம்தாழரக்ை நி்்னவு கூரநது 
அ்ழததுபம்பசுவது அவ�து வழக்கமாகும். 
கட்சியில் உள்ை அ்்னததுத ம்தாழரகளின 
குடும்்ப �லனக்ையும் ஒரு குடும்்பத 
்த்லவர எனறை நி்லயிலிருநது அவர 
விொரிப்பது வ�கிழச்வெய்வ்தாக இருக்கும்.

1940களில் மது்�யில் மக்க்ைத தி�ட்ட 
க்ல இ்ெ வடிவஙக்ையும் கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சி ்பயன்படுததியது. க�காட்டம், ்பாடல், 

ஆடல், �ாடகம் எ்ன ்பல வடிவஙகளில் 
மக்கள் மததியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பி�ச்ொ�ம் 
வெய்்தது. வஙகததில் ்பஞெத்தால் ்பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கு நிதி தி�ட்டுவ்தற்காக �டத்தப்பட்ட 
“வஙகப்பஞெம்” எனறை �ாடகததில் மக.பி.
ஜா்னகியம்மாள், அவ�து கணவர எஸ்.
குருொமி, மக.்பால்தண்டாயு்தம் ஆகிமயாருடன 
இ்ணநது  ம ்த ா ழ ர  ெ ங க � ய்ய ாவும் 
�டிததுள்ைார. அவ�து மவண்டுமகாளுக்மகற்்ப 
மது்� மணவாைன எழுதிய ்பாடல்்தான 
“விடு்த்லப ம்பாரினில் வீழ்ந்த மலம� 
ம்தாழா எம் ம்தாழா” 

இந்தப ்பாடலுக்கு எம்.பி.சீனிவாென 
இ்ெய்மத்தம்பாது ஜா்னகியம்மாள், 
கு ரு ெ ா மி ,  ெ ங க � ய் ய ா  ஆ கி ம ய ா ர 
்பார்வயாைரகைாக உடனிருநதுள்ை்னர. 
வெம்மலர இலக்கிய ஏட்டில் எழுதி வந்த 
எழுத்தாைரக்ை ஒருஙகி்ணதது ்தமிழ்�ாடு 
முற்ம்பாக்கு எழுத்தாைர ெஙகம் உருவாவதில் 
முக்கிய ்பஙகு வகித்த ்த்லவரகளில் இவரும் 
ஒருவர.

கட்சியின மாநில ்மயப்பணியில் சுமார 
60 ஆண்டுகளுக்கும் மமலாக ஈடு்பட்டு 
வரு்பவர ம்தாழர ெஙக�ய்யா. ்தன்்ன விட 
வ ய தி ல் ,  அனு்பவ த தி ல்  கு ் றை ந ்த 
ம்தாழரக்ைக்கூட  ெமமாகக் கருதி ்பழகுவதும், 
கருததுக்க்ைக் மகட்்பதும்  அவ�து அரிய 
குணஙகளில் ஒனறைாகும்.

ஒரு கம்யூனிஸ்ட் எப்படி வாழமவண்டும் 
என்ப்தற்கு இலக்கணமாகத திகழ்வது அவ�து 
வாழ்க்்க. அவர அறிவு்�யால் அல்ல. ்த்னது 
அறைவாழ்க்்கயால் இைம் கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு 
உதமவகமாக திகழ்கிறைார. மனி்த குல 
�ன்மக்காக அரப்பணிக்கப ்படும்ம்பாது 
ஒருவ�து வாழ்க்்க அரத்தம் வ்பறுகிறைது 
என்பது மாமம்்த மாரக்சின கூற்று. 
அரப்பணிபபும் தியாகமும் வ்தாண்டறைமும் 
நி்றைந்த வ்பருவாழ்க்்க ம்தாழர ெஙக�ய்யா 
அவரகளு்டயது.

அவ�து வாழ்க்்க வ�லாற்்றைப ்பயில்வதும் 
அந்தப ்பா்்தயில் �்டம்பாட ்பழகுவதும் 
மிகுந்த ்பயனுள்ை்தாக இருக்கும். 

என. ெஙக�ய்யா வாழ்க்்கயும் இயக்கமும் 
புத்தகததின முனனு்�யிலிருநது  l
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பேசாத பேச்சல்்ாம்
- ேரிமளா ்ெயராமன் 

ம்தாழர ெ.்தமிழ்ச்வெல்வன எழுதிய �ம்பொ்த 
ம்பச்வெல்லாம்� எனறை கட்டு்�த வ்தாகுப்்ப 
எ்னது ்பார்வயில் விவரிக்கிமறைன.என 
வாழ்வில் �ான எழுதும் மு்தல் கட்டு்�மய 
இது்தான. அவர வாழ்க்்கப்பயணததில்  
ம ்ப ெ த  ்தவறிய  வ ா ர த் ்த க்ையும் 
மனி்தரக்ையும் ்பற்றிமய இநநூலில் 
குறிபபிடுகிறைார. இந்தப புத்தகத்்த �ான 
வாசித்தம்பாது எ்னக்குத ம்தானறிய அல்லது 
பிடித்த கருததுக்ை முன்வக்கிமறைன. மு்தல் 
கட்டு்�யா்ன "வாய்்மயும் வாரத்்தயும்" 
எனறை ்த்லபபில் ்தான ஒரு ம்பச்ொை�ாகக் 
கடந்த ்பா்்த்யயும் அனு்பவத்்தயும் 
வவளிப்படுததி்னார. ஒரு கல்லூரியில் 
ம்பசுவ்தற்குச் வெனறு, அடுக்கு வமாழியில் 
ம்ப ெ க்கூட ாது  எனறு வ ெ ான்ன்த ால் 
்ப்தட்டம்டநது குழப்பத்தால் வயிறும் 
குழப்பம்டநது ்பாதரூமுக்கு ம்பாய் வந்த்தாக 
குறிபபிட்டுள்ைார. பிறைகு அஙகிருநது ்தான 
ம்பொமமல மம்ட்யவிட்டு ஓடிவிட்ட்தாக 
கூறியிருந்தார. இந்த வரிக்ை வாசிக்கும்ம்பாது 
எ்னது சிறுவயதில் �டந்த ெம்்பவத்்த 
உஙகமைாடு ்பகிரநது வகாள்கிமறைன. 
தூததுக்குடி மாவட்டம் புதூர எனறை கி�ாமததில் 
பிறைநது வைரநம்தன. அந்த ஊரில் மாரியப்பன 
எனவறைாரு ஆொரி இருந்தார. அவரிடம் ஊர 
மக்கள் அ்்னவரும் ்தஙக �்கக்ைச் 
வெய்வது வழக்கம். அவர நி்றைய ம்பசுவார. 
அ்்னவரும் அவரின ம்பச்சு திறை்ம்ய 
வியபபுடன ்ப ா ர த ்த்னர .  அவருடன 
எல்மலாருமம அதிக ம��ம் ம்பசுவாரகள் 
விருப்பததுடன.

ஒரு �ாள் ஊரில் திருவிழா வந்தது. 
அபம்பாது ஊர மக்கள் அ்்னவரும் ஒனறுகூடி 

வி ழ ா வி ல்  அ ரி ச் ெ ந தி � ா  � ா ட க ம் 
ம்பாடமவண்டும் எனறு முடிவு வெய்்த்னர. 
அந்த மவடததில் வெ்னஙக்ைப ம்பசி �டிக்க 
மாரியப்பன ஆொரி்ய ம்தரவு வெய்்த்னர. 
அவரிடம் வெனறு, ்தஙகள் விருப்பத்்தத 
வ்தரிவித்த்னர. அவரும் ஒபபுக்வகாண்டார. 
திருவிழாவும் வந்தது .  அனறு அவர 
அரிச்ெநதி�்னாக மவடமணிநது ஒரு �ாஜா்வப 
ம்பால் அழகாக வந்தார. ஊர மக்கள் 
அ்்னவரும்  எ தி ர ்ப ா ர ப பு க ம ை ா டு 
கூடியிருந்த்னர. அவர மம்ட ஏறி்னார. 
இபவ்பாழுது்தான கி்ைமாக்ஸ். அவர 
ம்பச்்ெத வ்தாடஙகி்னார. அ்்னவரும் அவர 
அரிச்ெநதி�்னாக வெ்னஙக்ைப ம்பசி இனறு 
�ம்்ம மகிழ்விக்கப ம்பாகிறைார எனறு 
ஆவமலாடு காததிருந்த்னர. அவர ம்பெ 
ஆ�ம்பித்தா ர .  �இஙகு கூடியிருக்கும் 
வ்பரிமயாரகமை, ்தாய்மாரகமை, குழந்்தகமை 
அ்்னவரும் என்்ன மனனிக்க மவண்டும். 
என்னால் இந்த வெ்னத்்த இனறு ம்பசி 
�டிக்க முடியாது. என்்ன மனனிதது 
விடுஙகள்” எனறு கூறிவிட்டு ஓடிவிட்டார.

அடுத்த்தாக ்பயணததின ்பா்்தயில் எனறை 
கட்டு்�யில் ்தான ்பஸ் ஸ்டாண்டில் 
்தஙகியதும் ஊர ஊ�ாக ்பயணம் வெய்்த 
அனு்பவத்்தயும் விவரிததுள்ைார.அன்றைய 
்ப ஸ்  நி ் ல ய ங க ளின  அ ழ் க யு ம் 
நி்்னவுக்ையும் ்பதிவுவெய்துள்ைார.. ்பஸ் 
நி்லயஙகள் இபம்பாது சீ�ழிநது கிடக்கினறை்ன 
எனறு குறிபபிட்டிருந்தார. ்தன கல்லூரிக் 
காலததில் ்பஸ் நி்லயம் �ம்யமாகத 
ம்தானறியது எனறும் ம்தாழரகமைாடு ்தததுவ 
விொ�ம் எல்லாம் ம்பசி முடிக்கும் இடமாக 
இருந்தது எனறு குறிபபிடுகிறைார. ்தான 
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உறைஙகும் இடமாக இருந்தது எனறும் 
குறிபபிடுகிறைார. அவ�து ்பள்ளிக்காலததில் 
கி�ாமததுக்கு வந்த மு்தல் ்பஸ் வஜயவிலாஸ் 
கம்வ்பனியாரின ்பஸ். அதில் ொததூருக்கு 
்பள்ளித ம்தாழரகமைாடு வெனறு ்படம் 
்பாரததுவிட்டுத திரும்பிய்்த எழுதியிருந்தார. 
எனனு்டய வாழ்வில் வஜயவிலாஸ் ்பஸ் 
ஞா்பகம் வருகிறைது. எஙகள் புதூரில் இருநது 
அருபபுக்மகாட்்ட வ்� வெல்லும் 
வஜயவிலாஸ் ்பஸ்சில் என அம்மாவுடன 
அருபபுக்மகாட்்டக்குப ்பயணம் வெய்மவன. 
அந்தக்காலததில் அருபபுக்மகாட்்டக்கு ்பல 
்பஸ்கள் இருக்கும். இ�ண்டு ்பஸ்க்ைப 
ம்ப ா க  விட்டுவிட்டு ,  அடுததுவரும் 
வஜயவிலாஸ் ்பஸ்களில் ஏறிச் வெல்வது அந்த 
ஊர மக்களுக்கு வழக்கம். அந்த ்பஸ் மிக 
மவகமாக இயஙகும். அந்தச் சிறு வயதின 
மகிழ்ச்சியின ்பகுதியாக வஜயவிலாஸ் ்பஸ் 
எ்னக்கும் இருந்தது. ஜன்னல் சீட்டில் 
அமரநதுவகாண்டு மவடிக்்க ்பாரத்த்படி 
அம்மாவுடன ெநம்தகம் மகட்டுக் வகாண்மட 
வெல்மவன. அந்த ்பஸ்ஸில் மிகுந்த ெத்தததுடன 
்பாடல்கள் ஒலிக்கும். ம்னதிற்கு ஒரு குஷி. 
சிறுவயதில் எ்னக்குப ்பயணம் வெய்ய மிகவும் 
பிடிக்கும். இந்த ்பஸ் ம்பாய்க்வகாண்மட 
இருக்க கூடா்தா.. அ்தற்குள் ஊர வநது 
விட்டம்த எனறு கவ்ல ம்தானறும். அம்த 
க ட் டு ் � யி ல்  க ரி ெ ல் க ா ட் டு  ்ப ஸ் 
ஸ்டாண்டுகளில் கி்டக்கும் ்பலகா�ம் 
்பால்்பன, முட்்டக்மகாஸ் எனறு நி்்ன்வப 
்பதிநதுள்ைார. எ்னக்கும் அ்வ ்பரிச்ெயமா்ன 
ஒனறு்தான. வ்தாண்ணூறுகளின குழந்்தகள் 
�ாஙகள் அ்்த உண்டு மகிழ்ந்த க்டசித 
்த்லமு்றை எனமறை நி்்னக்கிமறைன. இனறு 
்தள்ளுவண்டிகளில் பி்�ட் ்�ஸ், சிக்கன 
நூடுல்ஸ் இ்வ்தான �ம் பிள்்ைகளுக்கு 
கி்டக்கிறைது. அவரகளின உடல்�லததிற்கு 
மகடு வி்ைவிக்கிறைது. 

�ஓடிய கால்கள்� எனறை ்த்லபபில் ்தன 
்தம்பி மகாணஙகி்யப்பற்றி எழுதியிருக்கிறைார. 
மகாணஙகி இ�வு வீடு திரும்்பவில்்ல. 
எபம்பாது மம ்பள்ளிக்கூடம் விட்டதும் வீடு 
திரும்பும் ஆள் இல்்ல. அவர ்தாஙகள் 
வசித்த வ்தரு வ்தற்குத வ்தரு எனறு 
குறிபபிட்டிருந்தார. மூனறு பிரிவுகைாக 

இருநது அதில் கிழக்குத வ்தரு எனறு 
அ்ழக்கப்பட மவண்டிய வ்தரு ்பள்ைதவ்தரு 
எனறு அ்ழக்கப்பட்ட்்தக் குறிபபிடுகிறைார. 
தி்ெகளின அ்டயாைத்்தக் கூடத ்தலித 
மக்களுக்கு வழஙகத ்தயா�ாக இல்லா்த 
கி�ாமம் எனறு இபம்பாது புரிகிறைது எனறு 
குறிபபிட்டுள்ைார. ஆ்னால் �ான வைரும் 
ம்பாது அ்வ இருந்தாலும் எஙகள் வீட்டில் 
என ்பாட்டி ்தாத்தா அப்படிப பிரிததுப 
்பாரத்தது இல்்ல. இதில் �ான வ்பரு்ம 
வகாள்கிமறைன. �ான அப்படிப ்பாரதது 
வைரந்தவள். �ாஙகள் பிற்்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்்பச் ொரந்தவரகள். ஆ்னாலும் 
எல்மலாரும் எஙகள் வீட்டில் உறைவுகைாக 
வநது வெல்வர. இபம்பாதும் ஊரும் மெரியும் 
்தனித ்தனியாகத்தான நிற்கிறைது. மாறை 
மவண்டும் எனறு நி்்னக்கிமறைன. ்தாத்தா 
வீட்டில் இருவரும் அ்தாவது ்தமிழ்ச்வெல்வனும் 
மகாணஙகியும் அம்மா அப்பா்வ விட்டுப 
பிரிநது வாழ்கினறை்னர. ்தாத்தா வீட்டில் 
இருக்க மவண்டிய சூழல். ்தம்பி மகாணஙகி 
�ண்்பரகள் வீட்டில் ்தஙகி விடுவார, அவ்�த 
ம்தடி ்தன அத்்த கால்ம�ாக அ்லவார 
எனறு உருக்கமா்ன வரிகள் ஆக இருந்தது. 
வீட்டில் வி்த்வயாக, ்தன ்தம்பிகளின 
பிள்்ை க்ை  வை ர க் கு ம்  ்த ா ய ா க 
நினறுவிட்டார அத்்த எனகிறை வரிகள் 
என்்ன வகாஞெம் துய�ப ்படுததிய வரிகைாக 
உணரகிமறைன. மகாணஙகி்ய கூபபிடச் 
வெனறைால் நீ ம்பாய் என ெட்்ட்யயும் 
டவுெ்�யும் ்்ப்யயும் எடுததுவா 
இஙகிருநது ்பள்ளிக்குச் வெல்கிமறைன எனறு 
வொல்வா�ாம். ்படிததுப புன்ன்கதம்தன. 
அவர வீட்டிற்கு வெல்லப பிள்்ையாகவும் 
இருநதுள்ைார. அப்பா அம்மா்வத ம்தடி 
அழக்கூடாது என்ப்தற்காக மகாணஙகிக்கு 
நி்றைய காசு வகாடுப்பாரகள். ்தன்்ன 
வ்பரியபிள்்ை அழ மாட்டான, காசு மகட்க 
மாட்டான எனறு வ்பாறுப்பா்ன ்்பய்னாக 
மாற்றிவிட்டாரகள் எனறு குறிபபிடுகிறைார. 
ஆமாம். வீட்டுக்கு மூத்த பிள்்ை்ய 
அப்படிச் வொல்லிச்வொல்லி வைரக்கிறைது 
உண்்ம்தான. ஆ்னால் மூத்த பிள்்ைகள் 
�அவனுக்கு மட்டும் வகாடுக்கிமறை அவ்்ன 
மட்டும் உ்பெரிக்கிமறை� எனறு ெண்்ட 
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இடுவது வழக்கம். ஆ்னால் உண்்ம வயதில் 
மூத்தவன புரிநது வகாள்வான எனறை 
எதிர்பாரபபு. 

�ம�ணததின நிழலில்� எனறை கட்டு்�யில் 
அம்மாவின ம�ணததில் க்தாசிரியரின 
ம்னமவ்த்்ன்யக் வகாட்டியிருந்தார. ம�ணம் 
எல்மலாருக்கும் அப்படித்தான வநதுமெரும் 
எனறைாலும் �மக்கு எனறு வரும்ம்பாது 
� இ ப ்ப டி  வ ந து வி ட் ட ம ்த �  எ ன று 
்ப ் ்த ்ப ் ்த க் கி றை து . .  அ ம் ம ா  ஏழு 
பிள்்ைக்ைப வ்பற்று உருக்கு்லந்த 
உடம்புடன   என கண்முனம்ன ்படுதது 
இருக்கிறைார எனறு அந்த வரிகளில் வலி்ய 
வவளிப்படுததியிருந்தார உண்்மயாகமவ 
அந்த வரிக்ைப ்படிக்கும் ம்பாது கண்களில் 
நீ் �  என்ன ா ல்  க ட்டுப ்படு த ்த மவ 
முடியவில்்ல. எ்னது ம்னக் குமுறை்ல 
அடக்க முடியவில்்ல எனறு வொல்லிவிட்டு, 
�அம்மாவிடம் �ான ெரியாக ம்பெ வில்்லமய… 
�ான ம்பசிய்்த ஒரு ்தாளில் எழுதி 
விடலாமம..� எனறு குறிபபிடுகிறைார. இ்்த 
�ாம் எல்மலாரும் ெரி ்பாரததுக் வகாள்ளும் 
இடமாக �ான ்பாரக்கிமறைன. �ான என்்ன 
ஆ று ்த ல்  ்ப டி த து வி ட் டு  ்ப டி க் க த 
வ்தாடஙகிம்னன. ்தன ்தாய் ஒரு வயது வ்பண் 
குழந்்த்ய ்பறிவகாடுத்தவள் எனறு 
எழுதியிருந்தார. ��ான பிறைக்கும்முன்னால் 
இறைநதும்பா்ன அக்கா� எனறு அடுதது ஒரு 
வரி்யக் வகாடுத்தார. அக்கா இருநதிருந்தால் 
்தபபு ்பண்ணி்னால் என்்ன �இஙமக வாடா 
�ாஸ்கல்� எனறு கா்்தபபிடிதது திருகி 
இருப்பாள். அக்கா எனறு ஒருததி இல்்லமய. 
அக்கா்வப வ்பற்றை ்தம்பிகள் எல்மலாரும் 
வ ்ப ரு ் ம க் கு ரி ய வ ர க ள்  ்த ா ன . 
வ்பண்க்ைப்பற்றி அவ்வைவு அழுத்தமாகப 
ம்பசியிருக்கிறைார க்தாசிரியர ்தமிழ்ச்வெல்வன. 

�அக்�ஹா�ததில் காஞொன �  எனறை 
்த்லபபில் அக்கி�கா� வீடுக்ையும் அஙகு 
வசித்த மனி்தரக்ையும் குறிபபிட்டிருந்தார. 
அவரகள் ்தன்்ன �டததிய வி்தம் ்பற்றி 
விவரிததிருந்தார. அ்்தப ்படிக்கும்ம்பாது 
�வ்தாட்டால் தீட்டு� எனகிறை அவரக்ைப 
�்பாரத்தாமல தீட்டு� எனறு எண்ணுகிமறைன. 
�துளிமயா வ்பருவவள்ைமமா �  எனறை 

கட்டு்�யில், கா்தல் மிகுந்த ்தம்்பதிகளின 
வாழ்க்்கயில் கணவன ம்்னவிக்கி்டமய 
மற்வறைாரு வ்பண் வருகிறைாள். ஆ்னாலும் 
ம்்னவி கணவனிடம் ெமா்தா்னமாகி ்தஙகள் 
கா்த்ல உணரததுகிறைாரகள் எனறு க்தாசிரியர 
எழுதியிருந்தார. ெரி ்தவறு என்ப்்தவிட 
அவரகள் இருவரும் ஒருவருக்வகாருவர 
விட்டுக்வகாடுதது வாழ்கிறைாரகள் என்ப்்த 
உணரததுகிறைது. 

�இழுததுச் வெனறை கவி்்த� எனறை ்த்லபபில் 
்தான ஒரு கவி எனறு நி்்னதது, கவி்்தக்ை 
எழுதுகிறைார இெக்கிமுதது. அ்்த ஆசிரியரிடம் 
வகாண்டு வநது மெரக்கிறைார . அந்தக் 
கவி்்தக்ை புத்தகமாக ்பதிபபிக்குமாறு 
மகட்கிறைார. அவர எழுதிய கவி்்தகள் 
வ்பரி்தாக ம்பசும்்படி இல்்ல. அம்தம்பால் 
க்தாசிரியரும் ்தானும் கவி்்த எழுதிம்னன. 
ஆ்னால் �ான எழுதுவது கவி்்த இல்்ல 
எனறு புரிநதுவிட்டது. நிறுததிவிட்மடன 
எனறு கூறுகிறைார ஆ்னால் இெக்கிமுததுவிற்கு 
அந்த விஷயம் புரியவில்்ல. அவருக்கு 
யாரும் வொல்லவும் இல்்ல. இெக்கிமுததுவின 
வாழ்க்்கயில் அவரகண்ட கவி்்தக் க்னவு 
்பலிக்கமவ இல்்ல.

�வ்பருவழியில் பு்்தகுழிகள் � எனறை 
கட்டு்�யில் வரும் க்தாசிரியரின �ண்்ப�ா்ன 
மஜாதி வி�ாயகம் ்தததுவ ஆொனகளு்டய 
புத்தகஙக்ைத ம்தடிதம்தடி ்படிப்பார. 
தீவி�மா்ன வாெகன. அவருக்கு ஆ்னால் அவர 
வறு்மயின கா�ணமாக மெ்ல வியா்பா�ம் 
வெய்யலா்னார. இ்்தப ்படிக்கும்ம்பாது 
வறு்ம, மனி்தனின திறை்மக்ை விழுஙகி 
விடுகிறைது எனறு ம்தானறுகிறைது. அவர 
புற்றும�ாயால் அவதிப்படுகிறைார எனறு 
அறிநது அவ்�ப ்பாரக்க முடியவில்்ல 
எ ன றை  கு ற் றை  உ ண ர ச் சி ் ய 
வவளிப்படுததியிருந்தார க்தாசிரியர. �ொரி 
மனனிச்சிடுஙக� எனறு முடித்தா க்தாசிரியரின 
மனி்தம�யம் ம்லக்க ்வத்தது.

�கண்ணிமல நீர எ்தற்கு� எனறை ்த்லபபில் 
கா�ணம் இனறி ம்னம் துக்கம்டநது 
கண்ணில்  நீ ர  வ ்ப ரு கி  வழிவ் ்த 
எழுதியிருந்தார. எ்னக்கும் சிறு வயதில் எ்னது 
உறைவி்னரகள் எனனிடம் மகலியாகப 
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ம்பசி்னால் உடம்ன அழுது விடுமவன. 
எ்த்னால் எனறு அபம்பாது என்னால் உண� 
முடியவில்்ல. ம்னதின ஓ�ததில் இருக்கும் 
ஏ க் க ங க ளின  வ வளி ப ்ப ா டு  எ னறு 
நி்்னக்கிம றைன .  இப ம்ப ா தும்  அது 
வ்தாடரகிறைது. �பித்தாகி ம்ப்்தயாகி� எனறை 
்த்லபபில் ம்னபபிறைழ்வுக்கு ஆைா்னவரகளின 
ம்பச்சுக்ையும் �டவடிக்்கக்ையும் 
பினவ்தாடரவது எல்மலாருக்குமம ஒரு 
அவசியம் இருக்கிறைது. ஆ்னால் �மக்கு 
மவண்டியவரகள் அப்படி ஆகும் ம்பாது 
எத்த்்ன வலியும் மவ்த்்னயும் உண்டாகும் 
எனறு  விவரி ததுள்ை ா ர  க ்த ா சி ரிய ர 
்தமிழ்ச்வெல்வன. எ்னக்கு �டந்த ெம்்பவத்்தப 
்பகிரநது வகாள்கிமறைன. �ான எ்னது 
ஸ்கூட்டியில் எ்னது இரு பிள்்ைக்ையும் 
்பள்ளிக்கு அ்ழததுச் வெனறு ்பள்ளியில் 
விட்டுவிட்டு திரும்பி  வரும்ம்ப ாது 
எதி ர்ப ா � ா ்தவி்தமாக  ஒரு வி்பததில் 
சிக்கிவிட்மடன. அபவ்பாழுது என ்த்லயில் 
்பலமாக அடி்பட்டு விட்டது. யாம�ா ஒருவர 
வநது என்்ன மருததுவம்்னயில் மெரதது 
விட்டார. மருததுவம்்னயிலிருநது எ்னது 
கணவருக்கு ம்பான வெய்து �இதுமாதிரி 
வி்பததில் சிக்கி விட்மடன மருததுவம்்னயில் 
இருக்கிமறைன � எனறு ம்பான வெய்து 
வொனம்னன. அவரும் மருததுவம்்ன வநது 
மெரந்தார. அ்தனபிறைகு அஙகு மு்தலு்தவி 
சிகி ச்் ெ  அளிதது  இருவரும்  வீடு 
திரும்பிம்னாம். 

வீட்டிற்கு வந்ததும் பிள்்ைக்ை ெரியாக 
்பள்ளியில் வெனறு மெரததுவிட்மட்னா, 
பிள்்ைகள் �னறைாக, இருக்கிறைாரகைா, இந்த 
இரு வரி்யயும் அனறு முழுவதும் �ான 
அவரிடம் மகட்டுக் வகாண்மட இருநம்தன 
எனறு வொன்னார. அ்தனபிறைகு சிகிச்்ெ 
அளிதது �ான ்ப்ழய நி்லக்கு திரும்பிம்னன. 
திரும்பியபிறைகு எனனிடம் அவர கூறிய 
வாரத்்தகள் கண்ணீ்� வ�வ்ழததுவிட்டது. 
�ஒருமவ்ை சுய நி்்னவு திரும்்பாமமல நீ 
இருநது விட்டால் இந்தப பிள்்ைக்ை 
்வதது �ான என்ன வெய்வது? உன்்ன 
எப்படி �ான காப்பாற்றுவது� எனறு அவர 
கலஙகி விட்டார. அ்்த நி்்னக்கும்ம்பாது 
இபம்பாதும் ்பயமாக இருக்கிறைது.

�நி்்னவில் வழியும் மகாப்்பகள்� இந்தக் 
கட்டு்�யில் க்தாசிரியர �ாணுவததில் �டந்த 
அனு்பவஙக்ை அழகாகச் வொல்லியிருக்கிறைார. 
்தன வாழ்வில் ம்தாழியாக வந்த மீ�ா 
ஆ�ம்பிதது ்வத்த �மகாப்்ப ்பழக்கத்்த� 
மிகவும் சுவா�சியமாக ்படிக்க ்வத்தது .
�ட்பும் பிரிவும் அஙமக பி�தி்பலித்தது. 
�ட்்பால் வ்தாடஙகிய இந்த மதுப்பழக்கத்்த 
மற்வறைாரு �ட்பு அனபுக் கட்ட்ை விடுதது 
முடிதது ்வத்த்தாக அதில் எழுதியிருப்பார. 
மிக அரு்மயா்ன வரிகைாக  இருந்தது. 
மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.

�வொந்தச் ெமகா்த�ரகள் துன்பததில் ொ்தல் 
கண்டும்� இந்த கட்டு்�யில் எ்னக்கு 1947-
இல் ம்தெபபிரிவி்்ன க்்த புலப்பட்டது. 
வட இநதியப வ்பண்களுக்கு �டந்த 
வனமு்றைகளும் ்பாலியல் வனமு்றைகளும் 
வகா்லகளும் ்பதிவு வெய்து இருந்தார. 
எ்னக்கு அ்்தப ்படித்தவுடன வ்பரும் 
்தாக்கத்்த உண்டு்பண்ணியது. �தூஙகா்த 
கண்கள்� எனறை கட்டு்�யில் தூக்கம் ஒரு 
மனி்தனின வாழ்க்்கயில் மிக முக்கியமா்ன 
ஒனறு எனறும் அதிலும் குழந்்தகள் தூஙகும் 
ம்பாது ம்ப�ழகு எனறை வரி எ்னக்கு மிகவும் 
மகிழ்ச்சி அளித்தது. க்தாசிரியர வொல்வது 
ம்பால் எ்னக்கு அ்்த �சிப்பது பிடிக்கும். 
அம்தெமயம் குழந்்த்ய அடிததுவிட்டாமலா 
அல்லது மு�ண்டுவெய்து அழுதுவிட்டு 
தூஙகி்னாலும் �்பாவம் தூஙகி விட்டாள்� 
எனறு ்பாரததுக்வகாண்மடயிருபம்பன. 
க்தாசிரியர ்தான திருபபூரில் ்பஸ்ஸில் ்பயணம் 
வெய்யும்ம்பாது இ�ண்டு ் ்பயனகள் ் கயிலும் 
கால்களிலும் ொயக்க்�களுடன மடியில் 
்்ப்ய ்வதது அ்தனமமல் ்த்ல்வதது 
தூஙகுவதும்பால் விவரித்தார. காட்சியாக கண் 
முனம்ன வருகிறைது. யார வ்பற்றை பிள்்ைகமைா 
இவரகள் இந்த சிறு வயதில் உ்ழப்பாளிகைாக 
வநது விட்டாரகமை எனறு வவளிப்படுததி 
இருந்தார. ்தன உணரச்சிக்ை வவளிப்படுததி 
இருந்தார. ்தன மகனின ஞா்பகம் வந்ததுத  
்த்ல்ய மகாதிவிட்டு முது்க ்தட்டிக் 
வகாடுக்க மவண்டும் எனறை எண்ணம் 
ம்தானறிய்தாக எழுதியிருந்தார. கண்களில் 
அனபும் ்பரிவும் வ்தரிந்தது. 
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�வ�ருபபின வண்ணஙகள்� எனறை ்த்லபபில் 
்தானும் ்தன �ண்்பர துைசி்தாெனும் ்பயணம் 
வெய்யும்ம்பாது ம்றைநதுவகாண்டிருக்கும் 
வ ்ப ா ரு ட் க ள்  ்ப ற் றி  ம ்ப சி ய ் ்த 
நி்்னவு்படுததி்னார. குறிப்பாக உளுநது 
உ ் ட க் கு ம்  தி ரு ் க ப  ்ப ற் றி க் 
குறிபபிட்டிருந்தார. எ்னது ்பாட்டியுடன 
திரு்கயில் உளுநது ம்பாடுவது ஞா்பகம் 
வருகிறைது. எ்னது ்பாட்டி திரு்க்ய 
வமதுவாகச் சுற்றுவார. 

� ா ன  ல ா வ க ம ா க  உ ளு ந ் ்த ப 
ம்பாட்டுக்வகாண்மட இருபம்பன. அவர 
்க்ய ்தட்டா்த வண்ணம் ம்பாட மவண்டும். 
அது எ்னது மவ்ல. என்்ன எபம்பாதும் 
்பாட்டி ்பா�ாட்டுவார. அப்படி வொல்லிச் 
வொல்லிமய என்்ன அவர மவ்ல 
வாஙகியிருக்கிறைார. அப்படி அவர என்்ன 
என்ன வொன்னார? �உன்்ன மாதிரி அழகாக 
லாவகமாக உளுநது ம்பாடுவ்தற்கு இந்த 
ஊரில் ஆமை இல்்ல� எனறு வொல்வார. 
அவர அப்படிச் வொல்லும்ம்பாது அந்த 
வயதில் அது எ்னக்கு மிகுந்த ெநம்தாெத்்த 
வகாடுத்தது. �ானும் ஆரவமாக அவருடன 
மவ்ல வெய்மவன.

வி்தவி்தமா்ன அடுபபுக்ைப ்பற்றியும்  
குறிபபிட்டுள்ைார. அ்வ அ்்னததும் 
எ்னக்கு ்பரிச்ெயமா்னது்தான. வ்பண்கள் முனபு 
ெ்மக்கும் ம்பாது ம்னக்கலபபு இருந்தது 
எனறு குறிபபிடுகிறைார. உண்்ம்தான! ஒரு 
வ்பண் ்தன கணவனுக்கும் குழந்்தகளுக்கும் 
ெ்மக்கும் ம்பாது, அவரகள் �னறைாகச் 
ெ ா ப பி ட  ம வ ண் டு ம்  எ ன று ம் 
ஆம�ாக்கியமா்ன்தாக இருக்கமவண்டும் 
எனறும், ஒரு எண்ணம் மமமலாஙகி 
இருக்கிறைது .  வ்ப ாதுவ ா க  வ்பண்கள் 
ெ்மக்கும்ம்பாது காய்கறிகள், உபபு, ்பருபபு 
அ்்னத்்தயும் ம்பாட்டு விட்டு க்டசியில் 
வகாஞெம் அன்்பயும் மெரததுப ம்பாட்டுச் 
ெ்மக்கிறைாரகள் எனறு எண்ணத ம்தானறுகிறைது 
எனறு எழுதுகிறைார.

�பிணியின க்னல்� இந்த கட்டு்�யில் ்தான 
மஞெள் காமா்ல ம�ாயி்னால் மருததுவ்�ச் 
ெநதிதது சிகிச்்ெ வ்பற்றை்்தயும் அவர 
விவரித்த வி்தத்்தயும் வாசிதது என்னால் 

சிரிப்்ப அடக்க முடியவில்்ல.்தான 
குணமாகி விட்ட்தால் மருததுவருக்கு ஆள் 
இல்லாமல் ம்பாகுமம எனறு கவ்லப்பட்ட 
ஒம� �்பர இவ�ாகத்தான இருக்கும். �நீள் 
துயில் நிலம் ம்தடி� எனறை கட்டு்�யில் 
சி வ ம ன ட்  ஜ ல் லி  வ க ா த ்த ்ன ா ர 
காண்ட்�ாக்டரகமைாடு மல்லுக்கட்டி கட்னாகப 
்பணம் பு�ட்டி வொந்தமாக வீடு ஒன்றைக் 
கட்டிப ்பால் காய்ச்சி விடுகிறைாரகள் சிலர 
எனறு குறிபபிட்டார. இ்்தப ்படிக்கும்ம்பாது 
�ான வீடு கட்டியது எ்னக்கு ஞா்பகம் வந்தது. 

ம�ணத்்தப ்பற்றி அவர விவரிக்கும் வி்தம் 
ெ ா ்த ா �ணம ா க  ஒ ரு  மஹ ா ட்டலில் 
அமரநதுவகாண்டு வ�ண்டு இட்லி ஒரு வ்ட 
எனறு �ாம் ஆரடர வெய்வது ம்பால 
எளி்மயாக இருக்கிறைது. வாசிததுப ்பாருஙகள் 
இனனும் ஆழமா்ன �ம் ம்னொட்சி்ய 
கிைறுகிறை சில ்பகுதிகளும் இருக்கிறைது. 
க்தாசிரியரின ்க்யப பிடிததுக்வகாண்டு 
எல்லா இடததுக்கும் வெனறு ்பாரததுவிட்டு 
வநது விட்ட உணரவு நி்லக்கிறைது. 
எளி்மயா்ன எழுதது �்ட.. இந்தக் 
கட்டு்�க்ைப ்படிதது முடித்ததும் எ்னக்கு 
ஒனறு ம்தானறியது. அ்்த �ான இஙகு 
்பகிரநது வகாள்ை ஆ்ெப்படுகிமறைன �ான 
சிறுவயதில் இருநம்த ்தகப்பன இல்லாமல் 
வைரந்த குழந்்த. 

இ ந ்த க்  க ட் டு ் � ் ய ப  ்ப டி த து 
முடிக்கும்ம்பாது எ்னக்கு ஒரு ்தந்்த கி்டதது 
விட்ட்தாகமவ உணரகிமறைன. எ்னது ்தந்்த 
இந்தக் கட்டு்�யில் ்பல இடஙகளில் சிரிக்க 
்வக்கிறைார. ்பல இடஙகளில் அழ ் வக்கிறைார. 
�ானும் எ்னது இ்ணயரும் சில ம��ஙகளில் 
ம்பசிக்வகாள்ளும் ம்பாது எ்னது இ்ணயர 
ஒரு விஷயத்்தச் வொல்வார. வ்பாதுவாக 
உணரச்சிபூரவமாக மிகவும் ்தததுவாரத்தமாக 
ம்பசு்பவரகள் அ்்னவருக்கும் இயற்்கயாகமவ 
�்கச்சு்வ உணரவு இருக்கும் எனறு 
கூறுவார. அது இந்தக் கட்டு்�்யப ்படிதது 
முடிக்கும் ம்பாது 100% உண்்ம எனறு 
எ்னக்குப ்பட்டது. இனி எ்னது  ்தமிழ்ச்வெல்வன 
அப்பாமவாடு நி்றையப ம்பசுமவன ம்பொ்த 
ம்பச்வெல்லாம் ம்பசுமவன... �னறி.		 	
	 	 	 	 	 	 l
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நூல் அறிமு்கம்

- என்.சிவகுரு

முன்னுதார்ணமாக முன் நின்று..

ோ
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நீண்ட காலமாக நூல் வாசிபபில் ஒரு ம்தக்கம் 
இருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக �ாவல், 
பு்்னவுக்ை வாசிப்பதில் ்பக்கஙக்ைப 
்பாரதது மொரவு ஏற்்பட்டு பின்னர ்படிக்கலாம் 
எ்ன ்தவிரப்பது, அது அப்படிமய முடியாமல் 
ம்பாவது (அனறைாட வாழ்வியல் ம்த்வ 
ஓட்டததில்) வாடிக்்கயாக இருந்தது. 
புறைச்சூழலும் வாசிப்ப்தற்கா்ன ம்னமவாட்டத்்தத 
்த�ா்த நி்ல. ஆ்னாலும் எப்படியாவது தி்னமும் 
வாசிக்கும் ்பழக்கத்்த உருவாக்கிக் வகாள்ை 
மவண்டும் என்ப்தால் ஜ்னவரி புத்தகக் 
கண்காட்சியில் வாஙகிய சிறு நூல்க்ை 
வாசிக்கத துவஙகிம்னன. �டுவில் புத்தக 
தி்னததில் வாஙகிய சில புத்தகஙக்ை 
வாசிதம்தன…

ஒரு �ாள் மா்ல வ்தா்லம்பசி அ்ழபபு..
ம்தாழர சி�ாஜ் (்பா�தி புத்தகாலயம் முகமது 
சி�ாஜுதீன)  மறுமு்்னயிலிருநது வீட்டு 
முகவரி மகட்டார ..எதுக்கு ம்தாழர எனமறைன… 
மூனறு �ாவல்கள் வநதுள்ை்ன. எடுத்தால் 
உள்ளிழுக்கும்.. அற்பு்தமா்ன ்ப்டபபுகள்.. 
�ம்தாழர, �ாவல் வகாஞெம் சி�மமாச்மெ எ்ன 
இழுதம்தன.� இல்ல ம்தாழர, அனுபபுகிமறைன..
்படியுஙகள்... அதிலும் மு்தலில் சிவந்த காலடிகள் 
எனும் புத ்த கம்  அனுபபுகிமறைன எ்ன 
வொல்லிவிட்டு முடித்தார. அவர (சி�ாஜ்) 
வொல்்ல மீறை முடியுமா? 

அடுத்த �ாள் கூரியரில் வந்தது. அனறு 
இ�மவ சிவந்த காலடிகள் என்்ன இழுத்தது. 
ம்தாழர ்தமிழ்ச்வெல்வனின அறிமுகம் எ்்ன 
மமலும் ஈரத்தது. நூல் குறித்த ்ப்டப்பாளி 
சி.ஆர. ்தாசின அறிமுகம், வமாழிவ்பயரப்பாைர 
ம்தாழர மக . ெண்முகததின உ்�மயாடு 
்பக்கஙக்ை �கரத்த ஆ�ம்பிதம்தன. 

துவக்கததிமலமய இது ஒரு பு்்னவு, அதுவும் 
ம்றைந்த ம்தாழர சுசீலா மகா்பாலன எழுதுவது 

ம்பால் இந்தப ்ப்டபபு இருக்கும் எ்ன 
இநநூலாசிரியர வொன்ன்்த முழுவதுமாக 
உள்வாஙகிக் வகாண்டு ்படிக்கத துவஙகிம்னன.. 
416 ்பக்கஙகள் ம்பா்னம்த வ்தரியவில்்ல. 

மக �ைததில் இனறு நிகழ்நதிருக்கும் 
மாற்றைஙகளுக்கு அடிப்ப்டயாக இருந்தது 40-50 
ஆண்டுகளுக்கு முன �டந்த ்பல அ�சியல் 
ம்பா�ாட்டஙகள், தியாகஙகள், அடித்தட்டு 
மக்களின வாழ்விய்ல துல்லியமாக அறிநது 
அ்தற்கு ஏற்றைாற்ம்பால் ்தஙகளின அ�சியல் கை 
வியூகஙக்ை உருவாக்கிய ்தனிப வ்பருநதிறைன 
வகாண்ட ஆளு்மகள், எதிரிகள் எந்த வடிவததில் 
வந்தாலும் அ்்தச் ெமாளிக்கும், திறைன, மாறி 
வரும் சூழலுக்கு ஏற்்பத ்தகவ்மததுக் வகாள்ளும் 
அ�சியல் புரி்தல் எ்ன எல்லாமுமம இந்த 
�ானூறு ்பக்கஙகளில் �ாம் கடபம்பாம். 
வ்தாழிலாளிக்ை ஒனறி்ணக்கும் மாவ்பரும் 
்பணி, அதில் அ�சு மற்றும் எதிர ்த�ப்பால் 
உருவாகும் பி�ச்ெ்்னகள், கூடி வாழ்ந்தால் 
மகாடி �ன்ம, உ்ழப்பாளி மக்களிடததில் 
மமமலாஙகி நிற்கும் அனபு, வாஞ்ெ, ம்தாழ்ம, 
்பகிரவு, குடும்்ப அனபு எ்ன இந்த வரக்கததின 
்தனிச் சிறைபபுகள் எல்லாம் அழகுறை ஒவ்வவாரு 
க்தா்பாததி�ததின வழிமய நினறு நூலாசிரியர 
்பதிவிட்டுள்ைார. 

த�ோழர் சுசீலோ த�ோபோலனின் வழியில்;

இந்த �ாவல் 1957ல் மக�ைததில் வாக்வகடுபபின 
மூலம் உருவா்ன மு்தல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
்த்ல்மயிலா்ன அ�சு முனவ்னடுக்கும் ஒரு 
திட்டம் (அ�சு �ப்பர ம்தாட்டம்) உருவாக்குவது 
துவஙகி, அ்தன 40 ஆண்டு கால ம்பா�ாட்ட 
அனு்பவத்்த மகத்தா்ன மக்கள் ்த்லவன 
ஏ.மக.மகா்பாலன எவ்வாறு வவற்றி வ்பறை 
்வத்தார என்ப்்த அவரு்டய  இ்ணயர 
ம்தாழர சுசீலா மகா்பாலன எழுதுவ்தாக �ாவல் 
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துவஙகுகிறைது. இவரு்டய இைவயதிலிருநம்த 
இந�ாவல் துவஙகுகிறைது. ்படிபபு, அவ்�ச் 
சுற்றி �டக்கும் மக்களின ம்பா�ாட்டஙகள், 
ம்தாழர ஏ.மக.மகா்பாலன ெநதிபபு, வமல்லிய 
நூலி்ழயாக உருவாகும் கா்தல், அ்்தவயாட்டி 
�்டவ்பறும் திருமண முனவ்னடுபபுகள், 
குடும்்பததி்னரின எதிரபபு, அ்தற்கு எதி�ாக 
சுசீலாவின உண்ணாவி�்தம், பின்னர ெம்ம்தம் 
வ்தரிவிக்கும் உறைவி்னரகள், திருமணத்தனமறை 
மா�ாட்டில் ்பஙமகற்கும் வாய்பபு, எ்ன இது 
மவர ்ப�பபுகிறைது. 

அ�சு துவக்க நி்்னக்கும் �ப்பர வி்ைவிக்கும் 
நிறுவ்னம், அ்்த  நிரமாணிக்க  ஒரு 
வ்பருஙகாட்்ட அழிதது  அதில் மீண்டும் குழி 
ம்தாண்டி �ப்பர ம�க்கனறுக்ை �டுவது, 
காட்டில் வாழும் விலஙகி்னஙகள் மனி்தரகளுடன 
மமாதுவது, அடிப்ப்ட வெதிகமை இல்லாமல் 
வ்தாழிலாளிகள் வாழ்க்்கத ம்த்வக்காக 
எவ்வாவறைல்லாம் உ்ழப்்ப வெலுததி 
உருவாக்கி்னாரகள் என்ப்்த மிக அழகாக, 
ய்தாரத்தமாக மி்கயில்லாமல் ்பதிவிட்டு 
உள்ைார. 

வோழ்ந� �த� மோ்ந�ர்�ள். 

இந�ாவலில் வரும் க்்த மாந்தரகள் 
வ்பரும்்பாலும் வ்தாழிலாைரகளும் அவர ்தம் 
குடும்்பம், சில அதிகாரிகள், அ�சியல் 
பி�முகரகள் ,  வ்தாழிலாளி வரக்கததின 
முனம்னற்றைததிற்காக ்தஙகளின வாழ்்வ 
அர்பணித்த மகத்தா்ன வ்தாழிற்ெஙகத ்த்லவரகள், 
அப்பழுக்கற்றை கம்யூனிஸ்ட் கட்சித ்த்லவரகள், 
எ்ன ்பலரும் நீஙகள் �ாவல் ்படிதது முடித்த 
பிறைகும் நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு உஙகள் 
நி்்ன்வவிட்டு ம்றையமவ மாட்டாரகள். 

அப்படியா்ன இந்த மாந்தரகள் வெய்்த காரியம் 
்தான என்ன? 

்த ங கள்  அனறை ா ட  வ ்ப ா ருை ா ்த ா � த 
ம்த்வகளுக்காக, வாழ்க்்க வ�ருக்கடிகளுக்காக 
வி்லமதிப்பற்றை உ்ழப்்பச் வெலுததி, 
அ்தனமூலம் ெம்்பாதிதது, ்தஙகளின குடும்்ப 
நி்ல்ய ெற்று உயரததிட, குழந்்தகளின 
கல்விக்காக, மருததுவச் வெலவி்னஙக்ை ஈடு 
கட்ட, எ்ன ஒவ்வவாருவருக்கும் இருக்கும் 
ம்த்வமய எந்த இடர வந்தாலும் அ்்த 
அவரகளின ம்த்வக்காக ்தாஙகிக் வகாண்டு, 
்தஙகளின உ்ழபபுக்மகற்றை  ஊதியம் , 
உரி்மக்ைப வ்பறை ஒனறி்ணவதும் அந்த 
வலி மிகுந்த ம� �ஙகளில் உடனிருந்த 
ம்தாழ்மகள், வழிகாட்டும் ்த்லவரகள், சுக 

துக்கததில் ்பஙமகற்கும் உறைவுகள், எ்ன எல்லா 
அம்ெஙகளும் இந்த �ாவலில் இருப்ப்தால் 
மமலும் அந்த வ்தாழிலாளிகமைாடு �ாமும் 
பிரிக்க முடியா்தவரகைாக மாறுகிமறைாம். 

்பல கிமலாமீட்டர ்பயணம் வெய்து வரும் 
ம்தாமாச்ெனிடமிருநது �ாவல் துவஙகுகிறைது. 
இ்டமய ெநதிக்கும், உ்தவிடும் மக்கள், 
அக்காலததில் இருந்த ம்பாக்குவ�தது வெதிகள், 
அவரின குடும்்பப பின்னணி, அ்தனமீ்தா்ன 
அவரின அைவற்றை ்பாெம் இறுதிவ்�யிலும் 
வ்தாடரகிறைது. 

எவ்வி்தமா்ன அடிப்ப்ட வெதிகள்கூட 
இல்லாமல் 40-50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்பல 
வ்தாழில் நிறுவ்னஙகள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது 
என்ப்தற்கு �காலடி பிைாண்மடஷன� ஒரு ொட்சி. 
எவ்வி்த உ்ழபபுச் சு�ண்டலுக்கு இவரகள் 
எல்மலாரும் உள்ைாக்கப்பட்டாரகள் என்பதும், 
அ்்தத ்தடுதது, வ்தாழிலாளிகளின உரி்ம, 
ஊதிய உயரவு, அடிப்ப்ட கட்ட்மபபு 
எவ்வாறு வ்தாழிற்ெஙகத்தால் வ்பறைப்பட்டது, 
அ்்த ொதிததுக் காட்டிய வ்தாழிற்ெஙகம், அ்தன 
்த்ல்ம   எல்ல ா ம ம  இருப்ப ்த ா ல் 
நி்்னவிலிருநது யாரும் நீஙக மாட்டாரகள். 

த�ோழிற்சங�ம்-நி�ோனமோன தபோர்குணமிக� 
�தலதம.

வ்தாழிற்ெஙகம் என்பது வ்தாழிலாளிகளின 
வ்பாருைா்தா�த ம்த்வக்ை மட்டும் ்பாரக்காமல் 
அ்்னத்்தயும் ( அக மற்றும் புறை ம்த்வகள்) 
கணக்கில் வகாண்டு ்பணியாற்றை மவண்டும் 
என்ப்தற்கும், நிரவாகம் , அ�சு, இ்வக்ை 
எதிரவகாள்ளும் ம்பாது கடக்க மவண்டிய 
ெவால்கள், �்டமு்றை யுததிக்ை ம்த்வக்மகற்்ப 
மாற்றிட மவண்டிய அவசியம் என்பது 
இந�ாவலில் ்பாஙகுடன வொல்லப்பட்டுள்ைது. 

வ்தாழிற்ெஙகத ்த்லவரகள் ஏ.பி.குரியன, 
சி.மக உண்ணி…ஆஹா எனம்ன ஒரு ம�ரததி..
எதது்ண அனு்பவ முதிரச்சி…காட்டாற்று 
வவள்ைமாகத தி�ளும் வ்தாழிலாைரக்ை 
எவ்வாறு ம்தரந்தவரகைாக மாற்றுகிறைாரகள். 
மகாரிக்்ககளில் இருக்கும் நியாயம், அ்்த 
வ்பறுவ்தற்கா்ன உததி.. பி�மிக்க ்வக்கிறைது. 

வ்தாழிற்ெஙகம் ஒரு கம்யூன என்ப்்த 
வெயலால் நிரூபிக்கிறைாரகள்…அவரகளின வா்தத 
திறை்ம, ஆளும் வரக்கத்்த, அ�சு அதிகாரிக்ை, 
அ்மச்ெரகள், எம்.எல்.ஏ. ஏன �வுடிகள், 
குழப்பம் வி்ைவிக்கும் குண்டரகள் எ்ன 
அ்்னவ்�யும் அணுகும் வி்தம், எ்ன எதுவுமம 
விடு்படாமல் வொல்லப்பட்டுள்ைது. 
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என்ன சி�மம் இருந்தாலும், ெக வ்தாழிலாளிக்கு 
சி�மம் எனும் ம்பாது எப்படியாவது க�ம் 
வகாடுதது உ்தவ மவண்டும் எனும் உயரிய 
சிந்த்்ன்ய இந�ாவலின ்பல நிகழ்வுகளில் 
ம்தாழர ்தாஸ் ்பதிவிட்டுக் வகாண்மட ம்பாகிறைார. 
எதது்ண வ�கிழ்ச்சி.

இந�ாவலில் வரும் ஒரு முக்கிய மாந்தர…
அச்சு்தன மாஸ்டர.. ்தான ஏற்றுக் வகாண்டக் 
வக ாள்்க்ய ,  ்தனனிடததில் ்பயினறை 
மாணவரகளுக்கு கடததுவது, அப்படி உருவாகும் 
மாணவரகள் ெமூகததில் எங்ங்னம் �ல்லவரகைாக 
்பரிணமிக்கிறைாரகள் என்ப்்த ”்பாபு” ்பாததி�ம் 
மூலம் புரிநதுவகாள்ை முடிகிறைது. இப்படியா்ன 
�ல்லாசிரியரகள் இக்காலததிற்கு அவசியம் 
ம்த்வ என்பம்த �ாவலின ம�ாக்கமும்கூட. 

ஒரு �ல்ல ம்பா�ாளி  �ல்ல திறை்மயுள்ை 
மவ்லக்கா�்னாகவும் இருக்கமவண்டும். ஆம். 
அப்பட்டமா்ன உண்்ம. ்தான வெய்யும் 
வ்தாழி்லத திறைம்்படச் வெய்து, ம�ர்மயாக 
இருப்பது, ெக வ்தாழிலாளிகள் ்பா�ாட்டும் வி்தம் 
்பணியாற்றுவது எ்ன வ்தாழிலாளிகள் குணாம்ெம் 
இருக்க மவண்டிய்தன அவசியத்்த �ாவல் 
உணரததுகிறைது. அப்படித ்தான இந்த �ாவலில் 
ஒருவர வருகிறைார. அவர அறிமுகம் ஆகும் 
இடததிலிருநது க்டசிப ்பக்கம்வ்� மிகுந்த 
�ல்லுள்ைம் வகாண்டவ�ாக, மனி்த ம�ய�ாக, 
உ்தவி வெய்்பவ�ாக, ்தன வொந்த ஊரில் 
இ்ைஞரக்ை அணிதி�ட்டி நூலகம் அ்மதது 
�ற்்பணி எண்ணம் வகாண்டவ�ாக அ்டயாைம் 
காணப்படுகிறைார. என்்னப வ்பாறுத்தவ்�யில் 
அவம� இபபுதி்னததின �ாயகன. ்பாபு எனும் 
வ்தாழிலாளி 

உ்தா�ணத ம்தாழ்னாக வாழ்நது காட்டியுள்ைார.  
காலடி பிைாண்மடென நிறுவ்னம் துவக்கப்படும் 
ம்பாது, ம்தா்ெ,ெப்பாததி்ய மண்வவட்டியில் 
சுட்டுத தினறை காலம் இருந்த்தாக �ாவல் 
வொல்கிறைது.. எவ்வைவு துய�ம் மிகுந்த காலம்? 

யு� �தலவன்

�ாவலில் ம்தாழர ஏ.மக மகா்பாலன எனும் 
்பனமுக ஆளு்ம்ய �ாம் உள்வாஙகிக் 
வகாள்ைலாம்… மக�ைம் இநதியாவிற்கு அளித்த 
மாவ்பரும் வகா்ட... சு்தநதி�ப ம்பாரில், 
நி ல பி � பு க் க ளு க் கு  எ தி � ா க ,  மு ்த ல் 
�ாடாளுமனறைததின எதிரக் கட்சித ்த்லவ�ாக, 
தீண்டா்மக் வகாடு்மகளுக்கு எதி�ாக, 
உ்ழப்பாளி மக்களின உரி்மக்காக, �ாஜ 
கரஜ்்னயாக ஒலித்த கு�ல். 

காலடி வ்தாழிலாைரகளின உரி்மக்காகப 
ம்பா�ாடும்ம்பாது உடல் �லிவுற்றைம்பாதிலும் 
கம்பீ�மாக ்த்ல்மத ்தை்பதியாக நினறு, 
உறுதியாக உரி்மக்ைப வ்பற்றுக் வகாடுத்தது 
�ாவலில் அழுத்தமாகப ்பதிவாகிறைது. ஆளும் 
வரக்கம் என்ன ொகெம் வெய்யும் என்ப்்த ்தன 
அனு்பவத திறை்னால் அறிநது அ்தற்வகதி�ாக 
ெம�ெமில்லாமல் ம்பாரிடுவது எபம்பாதும் 
நி்்னவில் இருக்கும். 

இனறு ஜ்ன�ாயக ்பாதுகாபபு ்பற்றி ம்பசும் 
அ்மபபுகள் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர 
எவ்வாறு ஜ்ன�ாயகத்்தக் காலில் ம்பாட்டு 
மிதித்த்னர.. அடக்குமு்றைக்ை எவ்வாறு 
கட்டவிழ்தது விட்ட்னர என்ப்்த �னறைாகமவ 
�ாவல் ்பதிவு வெய்கிறைது. இந்தப ம்பாரில் 
ம்தாழர ஏ.மக.மகா்பாலனின ்பஙகளிபபும் 
ம�ரததியுடன ்பதிவாகியுள்ைது. 

நிதைவோ�; 

இனறுள்ை உலகமய ்தா�ாைமயச் சூழலில் 
வ்தாழிற்ெஙகஙகள் வெயல்்படுவம்த ஒரு வ்பரிய 
ெவால். அந்தச் ெவா்ல எதிர வகாள்ை மவண்டிய 
வ ்பரும்  வ ்ப ா று ப பு  � ம க் கு  உண்டு . 
அணிதி�ட்டப்பட்ட வ்த ாழிலாளிகளின 
எண்ணிக்்க �ாளுக்கு�ாள் கு்றைவதும், �ாம் 
கற்்ப்்ன வெய்ய முடியா்த அைவுக்கு உதிரி 
வ்தாழிலாைரகளின எண்ணிக்்க அதிகரிதது 
வரும் சூழலில் இந�ாவல் �மக்கு உதமவகம் 
அளிக்கும் ்ப்டப்பாக வநதுள்ைது. 

�நிதி மூல்த்னம்� எனும் சூறைாவளி உ்ழபபுச் 
சு�ண்ட்லப பி�்தா்னமாக்குகிறைது. இந்த 
இக்கட்டா்ன சூழலில் அ்டயாை அ�சியல் 
வகாண்டு உ்ழப்பாளி வரக்கத்்தப பிைவு ்பட 
்வக்க ்பல சூழ்ச்சிகள் �டநதுவகாண்மட 
இருக்கிறைது. ஆ்னால் காலடி பிைாண்மடஷன 
ம்தாழரகள் இடதுொரிகள் ்த்ல்மயிலா்ன 
வ்தாழிற்ெஙகததில் எவ்வாறு வரக்க ஒற்று்ம்யப 
்பாதுகாததிட்டாரகள் என்ப்்த இபபுதி்னம் 
வொல்கிறைது. ஒரு வமாழிவ்பயரபபுப ்ப்டப்்ப 
வ ா சி க் கி ம றை ா ம்  எ னு ம்  எ ண் ண ம ம 
ம்தானறைவில்்ல. கா�ணம் வமாழிவ்பயரப்பாைரின 
திறைன. ம்தாழர மக.ெண்முகம்  இந்த �ாவலின 
அழகியல் ்தன்ம மாறைாமல் வழஙகியுள்ைார. 
வ்தளிந்த, ்த்டயில்லா  வமாழி�்ட ்ப்டபபில் 
வ்தரிகிறைது. மமலும்்பல வமாழியாக்கஙக்ை 
ம்தாழர ெண்முகம் ்ப்டக்கமவண்டும். ஒரு 
�ல்ல �ாவ்ல ்தமிழ் வாெகரகளுக்குத ்தந்த 
்பா�தி புத்தகாலயததுக்கு ம்னமாரந்த �னறிகள். 
      l
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நேர்காணல்
பேைாசிரியர் . அருண் நைசிம்மன், தசன்டன ஐஐடி யில 

இயநதிைவியல துடறயில ேணிபுரிகிறார். அறிவியல , இடச 
, இலககியத துடறகளில ஆர்வமுள்வர் .  ்தமிழிலும் 
ஆஙகிலததிலும் அறிவியல நூலகள எழுதியுள்ார் . 
ஆஙகிலததில அவைது  துடற சார்நது  நூற்றுககும் பமற்ேடட 
ஆைாய்சசி கடடுடைகட் எழுதியுள்ார் .  ்தமிழில  
“அதமரிகக ப்தசி” மற்றும்  “அசசுடவ தேரினும்” என 
இைண்டு நாவலகட்யும் ,  ”ஏலியன் இருககிறார்க்ா?” 
மற்றும்  ”நாபனா ஓர் அறிமுகம்” என இைண்டு அறிவியல 
நூலகட்யும்  ”உலபக உன் உருவம் என்ன” என்கிற 
கடடுடை த்தாகுப்டேயும் தவளியிடடுள்ார் .அறிவியல 
கடடுடைகளின்  த்தாகுப்ோக தவளிவநதுள் 

”உலபக உன் உருவம் என்ன”  என்கிற  புத்தகம், 
அறிவியல சார்ந்த சமகால நிகழவுகட் எளிடமயாககி  
சமூக அககடறயுள் ஒரு பேைாசிரியரின் விமர்சனஙகப்ாடு 
ேதிவு தசய்கிறது. இந்த புத்தகம்,

எப்தோருள எத்தன்டமத ்தாயினும் அப்தோருள 

தமய்ப்தோருள காண்ேது அறிவு - என்கிற குறளுககு 
ஏற்ே குணம் தகாண்ட  மாணவர்கட் உருவாகக 
பவண்டியது அறிவியல ோடஙகள மற்றும் அ்தடன 
கற்பிககும் ஆசிரியரின் கடடம என வலியுறுததி அட்த 
தசயலேடுத்த  ‘பேைாசிரியததுவம்’ என்ேட்த முன்தமாழிகிறது 
.   எளிய மனி்தர்களின் வழககு தமாழியில உள் 
வார்தட்தகட் ேைவலாக ேயன்ேடுததி  உள்ப்தாடு , ஒரு  
ோமைனின் ோர்டவயில அறிவியடல அறிநது தகாள் 
மு ற் ே டு வ து  இ ்த ன்  சி ற ப் பு  . ே ை ே ை ப் பு  க வ ர் ச சி யி ல 
சிககித்தவிககும் சநட்த அறிவியடல - சிநட்த அறிவியல 
தகாண்டு  எப்ேடி எதிர்தகாள் பவண்டும், உடழககும் 
மககட் நாபனா கார் வாஙக டவககும் த்தாழில நுடே 
வ்ர்சசி ப்தடவயான்தா என நீண்டு காபியில பிஸகடடட 
முககும் போது எவவ்வு பநைததில பகாப்டேககுள விழும் 
என்கிற நிகழவில அறிவியல விடசகட் வி்கக 
முயற்சிததுள்து  இநநூல. 

உலபக உன் உருவம் என்ன  என்கிற  புத்தகம் குறிதது    
பேைாசிரியர் . அருண் நைசிம்மன் அவர்களுடனான 
உடையாடல .

த�: �தபரோசிரியத்துவம்� புது �த்துவமோ?  

இல்்ல. கற்க கெடறை, கற்றைது ் கமண்ணைவு, 
வ ெ ய் வ்ன  தி ரு ந ்த ச்  வ ெ ய்  ம ்ப ா ன றை 
்பழஙகூற்றுகளில் உள்ை சிந்த்்ன ம�பின 
்பல்க்லக்கழக நீட்சிமய. ்தததுவம் எனறும் 
கூறுவ்தற்கில்்ல. சிந்த்்ன மு்றை எ்னலாம்.

வ்தாடக்கப ்பள்ளிகளில் வகுபவ்படுப்பவ்� 
ஆசிரியர எனகிமறைாம். து்றையின எல்்லக்ை, 

மனிதர்களே  
விஞ்ஞானி்கேஞாகின்றனர.  

அதன பி்றகும் மனிதர்கேஞா்களே 
ேஞாழ்கின்றனர.

அருண் நரசிம்மன்   
சநதிப்பு: பேைா.அருள மகாலிஙகம்    

வ்�ய்றைக்ைத வ்தளிநது து்றைொரந்த 
ஆசிரியததுவத்்தயும் ஆய்வாைததுவத்்தயும் 
ஒருஙகி்ணதது மமம்்படுததிச் வெய்்கயில் 
�ம்ப�ாசிரியததுவம்.� 

ம்ப�ாசிரியததுவம் ்பழகுவ்தற்கு கல்லூரி 
மற்றும்  ஆய்வு  நிறுவ்னப  ்பணியில் 
ம்ப � ாசிரிய � ா க  இருத்தல் மவண்டும் 
என்பதில்்ல. ஏக்லவனகளும் அருச்சு்னரகமை. 
ஆ்னால் ்பணியில் ்ப்தவிபவ்பய�ைவில் அல்லது 
வகௌ�வப ்பட்டப வ்பய�ைவில் ‘ம்ப�ாசிரியரகள்’ 
எனறிருத்தல் மட்டுமம ‘ம்ப�ாசிரியததுவம்’ 
்பழக்வததுவிடும் என்ப்தற்கில்்ல.

த�: தபரோசிரியத்துவத்த�ப் புரி்நதுத�ோண்ட 
தபரோசிரியர்�ள் அதி�மோகும்தபோது, என்ன 
விதைவு�ள் வரும்?

வ்பாதுவாகப ்பல்க்லக்கழகஙகளில் ஓ்ெ 
கு்றையும். 

ம்ப�ாசிரியததுவத்்தப ்பழக, அவ�வர 
து்றைச் சிந்த்்னக்ைமய எநம��மும் 
வைரதவ்தடுத்தல் அவசியம். து்றையின 
ம�ாக்கம், வெயல்்பாடு, வைரச்சி ம்பானறை்வ 
வ்தளிவா்கயில் அ்்தப ்பழகும் அறிவுொர 
திறை்னாளிகளின ்ப்டபபூக்கச் வெயல்்பாடு 
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மனிதர்களே  
விஞ்ஞானி்கேஞாகின்றனர.  

அதன பி்றகும் மனிதர்கேஞா்களே 
ேஞாழ்கின்றனர.

அருண் நரசிம்மன்   
சநதிப்பு: பேைா.அருள மகாலிஙகம்    

பநர்காணல

சீர்ம வ்பறும். உட்னடி ் க்தட்டல்கள் மகாரி, 
ம்தானறிய தி்ெகளிவலல்லாம் (ஆய்வுகள் 
எனகிறை வ்பயரில்) ்ப்டபபூக்கப ்பாய்ச்ெல்க்ை 
நிகழ்த்தாமல் அவசியமா்ன தி்ெகளில் 
குவிக்கும் மு்்னபபு கூடும். �ம்்மவிட 
அகண்டம ா்ன  ஒனறின வை ர ச்சியின 
புரி்தலிமலமய �ம் ்ப்டப்பாக்கததிறைன 
சிறு்பஙகளிக்க முயல்கிறைது எனகிறை அறி்தல் 
ம்னததினுள் அலம்்பல்க்ைக் கு்றைதது 
அ்மதியளிக்கும். வி�க்தியும் கூடலாம்.

த�: சு�்நதிர இ்நதியோவில் பிை்ந� மு�ல் 
போர� ரத்னோ சி.என்.ரோவ் -அவர்�ளின் 

பிரம்மோண்டமோன அறிவியல் பங�ளிப்தபப் 
தபசும்தபோது, அவரின் சில ்சரிவு�தையும் 
பதிவு த்சய்திருப்பதின் த�ோக�ம் என்ன ? 

ொ்த்்னயாைரகள் ெரிவுகளில் எவ்வைவு 
ெரிந்த்னர என்பது அவரகள் எந்தைவு (ஏ்்னய 
ொதிக்கா்த) மனி்தரகைாகச் வெயல்்பட்டிருந்தாரகள் 
என்ப்்த மட்டுமம வொல்லும். உயரவுகளில் 
எவ்வைவு உயரநது ஓஙகி அடித்த்னர என்பம்த 
அவரகளின ொ்த்்னகைாக அறியப்படுகினறை்ன. 
இருவ்கப புறை வவளிப்பாடுகளும் ஒம� மனி்த 
அகததினினமறை என்பதுவும் ஓர அவசியமா்ன 
கற்பி்தமம.

மனி்தரகமை விஞஞானிகைாகினறை்னர. அ்தன 
பிறைகும் மனி்தரகைாகமவ வாழ்கினறை்னர.

த�: �அறிவியல் சி்நத�யின் மூல�னதம 
த�ள்வி�ள் நிரம்பிய, பதில்�ளின் நிர்ந�ரத்த�ச் 
்ச்நத�கிககும் மனத�” - என எழுதியிருககீங� 
அத� விைக� முடியுமோ?

நிச்ெயமின்மமய நி்தரெ்னம். அறிவியல் 
எனறைதும் இயற்பியமலா ,  கணி்தமமா , 
உயிரியமலா-எதுவாயினும், ெமன்பாடுகளும் 
ம்தற்றைஙகளும் சீர்மயுடன வகுக்கப்பட்ட 
சிந்த்்ன மு்றைகளும் எனறைாகிவிடுவ்தால் 
அ த து ் றை ம ய  ம ா ற் றை  மு டி ய ா ்த 
்தவவறைனறைாகா்தவற்்றைமய திட்டவட்டமாகச் 
வ ெ ா ல்லி்வ க்கும்  என ம றை  ்ப ல ரு ம் 
புரிநதுவகாள்கினறை்னர. அ்த்னால் அறிவியலின 
்தவறுக்ைக் மகள்விப்படு்கயில் ஏை்னம் 
வெய்கினறை்னர. 

வொல்லபம்பா்னால் ்தன ்தவறுக்ைச் 
சுட்டிக்வகாண்டு, அம்தெமயம் அவற்்றைத 
திருததிக்வகாண்டு முற்வெல்ல மு்்னயும் ஒம� 
மனி்தச் சிந்த்்னமு்றை அறிவியல்சிந்த்்ன 
மு்றை மட்டுமம.

ஒவ்மவார அறிவியல் து்றையின ்பல 
புரி்தல்களும் ்தற்காலிக முனவ்னடுபபுகமை. 
இன்றைக்க ா்ன புரி்தல்கள் .  இதுவ்� 
மகட்கப்பட்ட மகள்விகளுக்கா்ன இனறு �ாம் 
வ்பற்றிருக்கும் ெரியா்ன ்தகவல்க்ையும் 
அவற்றின வ்தாடரபுக்ையும் உள்வாஙகிய 
திருபதியளிக்கும் ்பதில்கள். ஒனமறை ஒனறு 
எனறைாலும் �ா்ை ம்தானறும் புதிய ஒவ்வா்த 
்தகவல் புள்ளி இது�ாள் வ்�யிலா்ன 
திருபதியளிக்கும் புரி்த்லத ்தவவறைனமறைா 
்பற்றைாக்கு்றையா்னவ்தனமறைா  பு �ட்டிப 
ம்பாட்டுவிடலாம். அல்லது புதிய மகள்விக்ைக் 
மகட்க ்வக்கலாம். அவற்றிற்கா்ன ்பதில்கள் 
உட்னடியாகக் கி்டக்காதும் ம்பாகலாம்.

மீண்டும் மு்தலிலிருநது வ்த ாடஙக 
மவண்டுவமன்பதில்்ல. இருக்கும் புரி்த்லச் 
ெற்மறை மாற்றிபம்பாடலாமா எனறு ்பாரக்க 
ம வண்டும் .  பு தி ய  ்த க வல் க்ையும் 
திருபதிக�மாக விைஙகிக்வகாள்வ்தற்கு. 
வி ை க் க த திலி ரு ந து  பு தி ய  ெ ரி ய ா ்ன 
அனுமா்னஙக்ை முயல்வ்தற்கு.
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அ்த்னால் அறிவியலின இன்றைய நி்ல 
ம�ற்றிலிருநது (்பல நூற்றைாண்டுக்ை 
உள்ைடக்கிய ம�ற்று) மமம்்பட்டவ்த்னத 
ம்தானறைலாம். ஆ்னால் இன்றைய ்பதில்க்ை, 
புரி்தல்க்ைச் ெநம்தகித்தமல அறிவியல் 
வைரச்சிக்கா்ன ��ா்ை. � ஒருவ்கயில் 
வவஙகாயத்்த உரிப்பது ம்பாலமவ. மமம்்பட்ட 
இ று தி நி ் ல  எ ்ன  ஒ ன று மி ல் ் ல 
எனறைாகிவிடலாம். இறுதிநி்ல எனறு உண்டா 
இல்்ல, வ்தாடர உரித்தமல நி�ந்த�மா 
என்பம்த வ்தரியாமல் கண்களில் நீர வ்பருகத 
வ்தாடரநது உரிக்கும் வெயல்்பாமட அறிவியல் 
மு்றை. ஒபபிட்டுப ்பாரததீரகவைனறைால் மற்றை 
புரி்தல் மு்றைகளில் ்பலவும் வவளித ம்தாலி்ல 
உரிக்க முயல்்கயிமலமய கண்வணரிச்ெலில் 
கழனறுவகாள்ளும். அல்லது அஙகிருநம்த 
இறுதிநி்ல்ய நிச்ெயப்படுததி அறுதியிடும். 
வாழ்�ாள் பிடிமா்னததிற்வக்ன, ்பாதுகாபபிற்வக்ன 
அக்கூற்றுக்ைமய மகள்விமகட்காமல் 
கட்டாயமாக ஏற்க்வக்கும்.

ஆக இன்றைய �அறிவியல் புரி்தல்� என்பது 
�ஓ�ைவு� �ம்்பகமா்ன நிச்ெயமின்ம என்பம்த. 
ஆ்னால் இருக்கும் ்தகவல்க்ை ஓரிரு 
வ்தாடரி்ழகளுக்குள் ஒருஙகி்ணக்க முடியா்த 
மற்றைவ்க அ்பத்த விைக்கஙக்ைவிட 
மமம்்பட்ட ்பதில்க்ை வழஙகியிருக்கும் 
நிச்ெயமின்ம. இந்த நிச்ெயமின்ம்ய 
�ம்பிமய வாழ்க்்க்ய முனவ்னடுக்க முயல 
மவண்டும். அனறைாட நிச்ெயமின்மயில் 
்பழகும் நிம்மதி நி�ந்த�மா்னது.

‘உண்்ம’ என்பதுடன வாழ நி்்னப்பவரகள் 
�நிச்ெயமின்ம� என்ப்்த ஏற்கப ்பழகிக்வகாள்ை 
மவண்டும்.

த � :  அ றி வி ய த ல  எ ளி த ம ய ோ � 
�றபித்திடும்தபோது - ்சமர்த்துப்பிள்தை�ள் - 
த�ள்வி த�ட்கும் பிள்தை�ைோ� வைர்வோர்�ைோ 
- அவர்�தை தபறதைோர்�ைோல் / ்சமூ�த்�ோல் 
�ோங� முடியுமோ ? 

உஙகள் மகள்விமய ஒவ்வா்த ெமன்பாடுக்ைச் 
வெய்துவகாள்கிறைது. ெமரததுப பிள்்ைகள் 
என்பவரகள் மகள்விகள் மகட்கா்தவரகமை 
எனறைாகிறைது. மகள்விகள் மகட்்பவரக்ைப 
வ்பற்மறைாரும் ெமூகமும் ்தாஙகமாட்டாரகள் 
எனறைாகிறைது.

ஒவ்வவ ாருவரு க்கும்  அவ ர களுக்கு 
ஏற்பு்டய்தா்ன ்தனிமனி்த ெமூக நி்லகள் 
எ ன ்ப ் வ ம ய  ம க ள் வி  ம க ட் ்ப ் ்த 
நிறுததிக்வகாண்ட சுகமந்த நி்லகமை. 
comfortably numb. ்தற்காலிக அ்மதிக்கும் 
சுகததிற்கும் வழிமகாலும் நி்லயாகலாம். 
ஆ்னால் ்பகுத்தறிவா்ன நி்ல எனறு 
வ ெ ா ல் வ ்த ற் கி ல்்ல .  ஒ ட் டு வ ம ா த ்த 
மனி்தகுலததின நி�ந்த� ஆ்னந்தததிற்கு 
உததி�வா்தம் அளிக்கும் நி்ல எனறும் 
வொல்வ்தற்கில்்ல.

எக்காலகட்டததிலும் ‘மக்கள் கருதது’ 
என்பது வ்பரும்்பாலும் மூட�ம்பிக்்ககள், 
்தவறைா்ன ்தகவல்கள், ஓ�வஞெ்்னகள் இவற்றின 
குழப்பமா்ன கல்வயின வவளிப்பாமட. 
அவற்்றை எதிரதது �ஏன... எனறை மகள்வி 
இஙகு மகட்காமல் வாழ்க்்க இல்்ல.� 
அக்மகள்விக்ை எழுபபுமவார ெமரத்த�ாகவும் 
இருக்கலாம். ெமு்தாய அக்க்றையு்டமயா�ாக 
வும் இருக்கலாம். அவரக்ைப ம்பானமறைா்�ப 
வ்பாறுததுக் வகாள்ளும் அடுத்த நி்லக்கு 
மனி்தகுலத்்த இட்டுச்வெல்்பவரகைாகவும் 
இருக்கலாம்.

த � :  அறிவியதல ப ரப ர ப்பு க � ோ � 
்ச்நத�ப்படுத்துதவோர் யோர் ? ஏன்? ்ச்நத� 
அறிவியதல - சி்நத� அறிவியல்த�ோணடு 
எப்படி எதிர்த�ோள்ை தவணடும்? 

அறிவிய்ல விற்்ப்்னபவ்பாருைாகப 
்பாவிக்க மு்்ன்பவரகமை வ்பரும்்பாலும் 
ெந்்தப்படுததுகினறை்னர . ்ப�்ப�ப்பா்ன 
வெய்திகைாக்க மு்்னகினறை்னர. ்தகவலறி்வமய 
வ்தள்ளிய சிந்த்னா அறிவாக ஊடகஙகளில் 
வழஙகி வருகினறை்னர. ்த்லப்்பத ்தவி� 
உள்ைடக்கம் அ்்னததுமம மகார்வயற்றை, 
்தனித்தனி ‘்ப�்ப�ப்பா்ன’ ்தகவல் துணுக்குகைா்ன 
இ்வ அறிவிய்ல எனறும் ெரியாகச் 
வொல்வதுமில்்ல, கற்றுத ்தருவதுமில்்ல.

உலகில் கடந்த இ�ண்டு வருடஙகைாக 
நிலவும் வகாம�ா்னா நுண்ணுயிர ‘ம்பண்வடமிக்’ 
ொரந்த ஊடகச் வெய்திக்ை கவனித்தால் 
உஙகளுக்மக ெந்்த அறிவியல் வெயல்்பாடு 
புரிநதுவிடும். ்ப�்ப�ப்்ப மட்டுமம முன்வதது 
வவளியிடப்படும் ‘அறிவியல் வெய்திகள்’ 
எ்வ, எவ்வாறைா்ன்வ, அவற்றின கருத்தாழம் 
எதுமட்டும் என்ப்வயும் புரிநதும்பாகுமம.
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அறிவுதது்றைப புரி்தல்க்ை, விைக்கஙக்ை 
நுனிபபுல் மமய்ச்ெல் வெய்திகைாக (மட்டுமம) 
வ்பறுவ்்த �ாம் மறுததுக்வகாள்வது ெந்்த 
அறிவிய்ல ஒடுக்க ஒரு வழி. ்த்லப்்ப 
வாசித்த பின்னர �மக்கு எழும் நியாயமா்ன 
சில மகள்விகளுக்கா்ன ஆ்தா�பபூரவ ்பதில்க்ை 
வழஙக முடியா்த ்தகவல் ம்தா�ண உள்ைடக்கக் 
கட்டு்�க்ை �ம்்பக்கூடாது. அறிவியலாைரகள் 
முன்வக்கும் ்தக்க ஆ்தா�ஙகள், சிந்த்்னகள் 
இவற்்றைச் சுட்டிக்காட்டா்த வெய்திக்ை 
வாசிப்ப்்தமய ்தாட்ெண்யமினறிப புறைக்கணிக்க 
மவண்டும். வகாஞெமமனும் ஆ்தா�ஙக்ை, 
்த�வுக்ை, சுட்டிக்ை வழஙகுவ்தற்கா்ன 
‘இடமில்்ல’ எனகிறை ஊடகஙகளின வாயிலாக 
அறிவிய்லப வ்பறைாமல் இருப்பம்த �னறு. 
கூடமவ ெ ரிய ா்ன  விைக்கஙக்ையும் 
ஓ�ைமவனும் மமம்்பட்ட புரி்தல்க்ை வழஙக 
மு்்னயும் கட்டு்�க்ையும் புத்தகஙக்ையும் 
ஆ்தரிக்க மவண்டும். வம்னக்வகட்டுத ம்தடி்னால் 
அவ்வபம்பாது ஊடகஙகளில் ஓரி�ண்டாவது 
கட்டாயம் வவளிவநதுவகாண்டிருக்கும். 
இவற்்றை ஆ்தரிததுப ்பணம் வகாடுக்கலாம், 
்பா�ாட்டலாம், அல்லது, கு்றைந்த்பட்ெம் 
அக்கட்டு்�க்ை (மட்டுமம) முகநூலில் 
்பகி�லாம்.

என ்பஙகிற்கு ‘முநநூறு வொற்களில் 
முழுவ்்தயும் வொல்ல மவண்டும்’ ‘விைம்்ப� 
இடம் ம்பாக மிச்ெமிருக்கும் மூனறு ்பததியில் 
உன கட்டு்�்ய எழுதிவிடு’ ம்பானறை 
நி்பந்த்்னகமைாடு ஊடகஙகளில் எழு்த வரும் 
அ்ழபபுக்ை மறுததுவிடுகிமறைன.

த�: whatsapp அறிவியல் & youtube 
அறிவியல் - ்சோ��ம் போ��ம் கூறுங�தைன் 

வாட்்ாப யு-டியூப இ்வ வமனவ்பாருள் 
வ்தாடரபுச் வெயலிகள். ொ்த்்னயாைன, 
ொமானயன எ்ன அ்்னவரின கருததுக்ையும் 
ஒம� ‘திண்்ணப ம்பச்சுத’ ்தாழ்நி்லயில் 
ெமன்படுததிவிடும் ெமூகவ்லச் ொ்த்னஙகள். 
இவற்்றைப ்பயன்படுததி அறிவியல் என்ன, 
அ்்னதது மவண்டா்த விஷயஙக்ையுமம 
்பகி�லாம். முற்வெலுத்தலாம். வெய்துவருகிமறைாம். 

வீட்டிலிருந்த்படிமய ்கயைவு மதிம்பசி 
ம்பானறை கருவிவகாண்மட இப்பகி�்லப 
வ்பறு்த்ல அனறைாடம் நிகழ்த்தலாம் என்பது 
இவற்றின ொ்தகம். எ்்த மவண்டுமா்னாலும், 

ய ா ர  மவண்டுமா்ன ாலும் அவ்வாமறை 
அ்்னவரிடததிலும் வெய்யலாம் என்பது 
்பா்தகம்.

த�: பூமியின் துருவப் பகுதி பூமத்திய 
தரத�ப் பகுதிதயக �ோட்டிலும் �சுஙகியுள்ைத� 
விைககும் அத� சிரத்த�தயோடு �ோபியில் 
பிஸ�ட் முககுவத� ்சமன்போடு த�ோணடு 
விைககியுள்ளீர்�தை?

அறிவியலின நிறைமா்ல வீச்்ெ, ்பல்்படிமப 
புரி்தல்க்ை அச்சிந்்தயின அொததியத்்த, 
அனறைாடத்்தப புரிநதுவகாள்ை இவ்வ்கக் 
கட்டு்�கள் உ்தவலாமம.

த�: �ோப்பில்லரி வித்ச, தபோதரோஸ structure, 
்சமன்போடு என அறிவியதல - coffee with 
biscuit என எளிதமயோககி விட்டீர்�தை . இது 
தபோல் இன்னும் நீங�ள் எழு�தவணடும் –
எதிர்போர்க�லோமோ?  

இப்ப என்ன ‘அவ்தல்லாம் கூடாது, 
எ தி ர ்ப ா க் க ா தீ ங க . . . ’  எ ன றை ா 
வொல்லபம்பாகிமறைன? 

சி ல  நூ று  க ட் டு ் � க ள்  எ ழு தி 
்வததிருக்கிமறைன. ஆயி�ம் இலக்கு. சிலவற்்றை 
இ்ணய்தைததிலும் வவளியிட்டிருக்கிமறைன. 
புத்தகஙகைாகக் வகாண்டு வ�மவ முயல்கிமறைன. 
ஏமாளிப ்பதிப்பாசிரியரகள் அ்ம்கயில் 
வ்தாடரநது வெய்மவன.

த� :  உல� அைவில் பல�ரப்பட்்ட 
ஆரோய்ச்சியோைர்�தைோடு இயஙகி வரும் நீங�ள் 
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/எளிய மனி�ர்�ளின் வழககு தமோழியில் உள்ை 
வோர்த்த��தைப் பரவலோ�ப் பயன்படுத்தி 
உள்ளீர்�ள். இது படிப்பவதரோடு த�ருக�த்த� 
உருவோக� திட்்டமிட்்ட உதழப்போ அல்லது 
இயல்போன�ோ? 

திட்டமிடா  உ்ழபபு .  இயல்பின 
திட்டமிட்ட வவளிப்பாடு.

அறிவியல் விைக்கஙக்ை எளி்மப்படுத்த 
முயல்வதில்்ல. எவ்வைவு தீவி�மாகச் 
வொன்னால் ெரியாக வரும் என்ப்்தக் 
கவ்னததில்வகாண்மட எழு்த முயல்கிமறைன. 
இந்தத திட்டமிடல் மட்டும் வெய்கிமறைன. 
ஆ்னால் ்தமிழில் எச்வொற்க்ை நீக்கி எவற்்றை 
மட்டும் ்பயன்படுத்த மவண்டும் எ்னத 
தி ட் டமிட்டதில்்ல .  எழுது் கயில் 
ஆஙகிலததில் ம்தானறுவ்்த எளிய ம்பச்சுத 
்தமிழில் வொல்லமவ மு்்னகிமறைன. வ்தாடர 
உ்ழபபு உள்ைது. ஸ்மாரட் ம்பான எனறைால், 
எ்னக்குச் ெட்வட்னப ்பய்னா்ன வமாழியாக்கம் 
எ்னத ம்த ானறும் ‘மதிம்பசி ’  எனறு 
்பயன்படுததுகிமறைன. பு்்னவவழுது்கயில் 
‘மஹாம் மமக்கர’ எனறைால் ‘அகமாக்கி’ எனறு 
ம்தானறுகிறைது எழுதி்வக்கிமறைன. இல்லறைம் 
என்ப்தற்கு எதிரநி்லயாக ‘இல்புறைம்’ எனறு 
ம்தானறுகிறைது. என மூனறைாவது �ாவலின 
்த்லபபு. க்லச்வொல்லாக்கம், புதுச் 
வொல்லாக்கம் எழுத்தாைரகளுக்கு இயல்்பாக 
அ ் ம வ து .  அ ் ம ய  ம வ ண் டு ம் . 
வம்னக்வகடக்கூடாது. வலிநது வெய்்பவன 
வ ம ா ழி யின  இ ல க் கண  ஆ சி ரி ய ன . 
எழுத்தாை்னாவ்தற்கு �ானும் முயல்கிமறைன. 
அவ்வைமவ.

்பலமு்றை அறிவுதது்றைொர ஆஙகிலக் 
க ் ல ச்  வ ெ ா ற் க ் ை  அ ப ்ப டி ம ய 
்வததுக்வகாண்டு விைக்கஙக்ை மட்டும் 
்தமிழ்ச் வொற்களில் வழஙக முயல்கிமறைன. 
்பண்டி்தரகள் சிலருக்கு இதில் எனறும் 
ெம்ம்தமிருக்காது. அம்தம்பால என வைர சூழல் 
ொர வட்டா� வழக்குகள் ்பலவற்்றையும் 
வ ்த ா ட ர ந து  அறிவியல்  எழுததிலும் 
்பயன்படுததிமய வருகிமறைன. இதுவும் சிலருக்கு 
முகச்சுளிப்்பத ்த�லாம். ஆ்னால் அவரகளின 
�ல் வாய்பபு, �ான ்தமிழில் ்பண்டி்தரகளுக்கு 
எழு்தவில்்ல. என ம்பானறை ்பாம�ரகளுக்மக 
எழு்த முயல்கிமறைன. �ானும் ்பாம�ம்ன எனறு 

வாெகரகளிடம் கட்டு்� வாயிலாகமவ 
அவ்வபம்பாது கவ்னப்படுத்த இவ்வ்கப 
்பண்்பாடு க்ையா வமாழிபபுலம் உ்தவலாம் 
எனமறை கருதுகிமறைன.

ஆ்னால் இவற்்றையும் வம்னக்வகட்டுச் 
வெய்வதில்்ல. ம்பசுவமாழியின இன்றைய 
ெமகாலப புழஙகுநி்லயிலிருநம்த எழு்த 
முயல்கிமறைன. எழுதது வடிவம் என்ப்தால் சில 
மமலதிகக் கட்ட்மபபுகள் வருகினறை்ன. 
ஆ ்ன ா ல்  இ ் வ  அ ் ்ன த து ம் 
இயல்்பா்னதுமில்்ல. உ்ழபபும் இயல்பும் 
‘வெம்புலபவ்பயல்நீவ�்னமவ...’ கலந்த முயற்சி. 
இ்்த எழுது்கயில் இப்படிச் வொல்வது 
புரியாமல் ம்பாய்விடுமமா எனறைா்கயில் 
உடம்ன ‘கடவுள் ்பாதி மிருகம் ்பாதி எ்னக் 
கலநது வெய்்த கல்வவய்ன...’ எனறும் 
வொல்ல மு்்னகிமறைன. இது என இயல்பு.

அறிவுதது்றைொர பிறை வமாழிச் வொற்களுக்குச் 
ெ ரி ய ா ்ன  ்த மி ழ் ச் வ ெ ா ற் க ் ை ப 
்பயன்படுததுவ்தற்கு, ரூம்-ம்பாட்டுச் சிநதிக்கும் 
்பண்டி்தரகள் அனுமதி வழஙகும்வ்� 
காததிருப்பதில்்ல. அவரகள் ‘ஸ்மாரட் 
ம்பானி’ற்குப பிற்காலததில் ெரியா்ன ம்தரவாக 
இ ன வ்ன ா ரு  ம ா ற் று ச்  வ ெ ா ல் ் ல க் 
வகாண்டுவந்தால் அ்்த என எழுததில் 
்ப ய ன ்ப டு த து வ தி லு ம்  எ ்ன க் கு த 
்தயக்கஙகளில்்ல. ெரியா்ன க்லச்வொற்கள் 
்தமிழில் இல்்ல எனமறைா, எழுது்கயில் 
அ்மயவில்்ல என்ப்தாமலா ்தமிழில் 
அறிவுொர சிந்த்்னக்ை, �டபபுக்ை 
எழுதுவ் ்த ம ய  ஒ த தி ப ம ்ப ா டுவதும் 
்கவிடுவதும் ொல்்பனறு. ஆ்னால் இவ்வாறைா்ன 
க ா �ணஙகைால் வாைாவிருக்கும் ்பல 
‘்தமிழாரவல’ ஆஙகிமலா-அறிவாளிக்ைச் 
ெநதிக்கிமறைன.அவரகள்,  �நீ எழுதுவது ெரியா்ன 
்தமிழில்்ல, ெரியா்ன எழுததில்்ல, ெரியா்ன 
விைக்கமுமில்்ல, ்தமிழரகளுக்கு இவற்றைால் 
எவ்வி்தப ்பயனுமில்்ல…” எனறு எனனிடம் 
வொல்லிக்வகாண்மட இருக்கிறைாரகள். 

த�: உதழககும் மக�தை �ோதனோ �ோர் 
வோங� தவககும் த�ோழில் நுட்ப வைர்ச்சி 
த�தவயோன�ோ இல்தலயோ 

மக்க்ை கார வாஙக ்வப்பவரகள் கார 
விற்்பவரகமை. வ்தாழில் நுட்்ப வைரச்சியனறு.
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வ்பாதுமக்கள் ஒவ்வவாருவருக்கும் ்தனிக் 
கார வாஙகுவது உரி்மயாக இருக்கலாம். 
ம்த்வயா்னதில்்ல. அந்தக் கார(களும் 
இன்னபி றை  வ ்த ா ழி ல் நுட் ்ப  வ ர த ்த க 
வவளிப்பாடுகளும்) வ்பட்ம�ால் ம்பானறை, 
வி்�வில் தீரநதுவிடபம்பாகும் கனிம 
வைஙக்ைப ்பயன்படுததி மாயும் என்கயில் 
ெரவ நிச்ெயமாகத ம்த்வயில்்ல. 

அடுத்த கட்டமாகத வ்தாழில்நுட்்ப 
வை ர ச்சியின உ்தவிமய ாடு  வ்ப ாதுப 
ம்பாக்குவ�தது வாக்னஙகளின வடிவஙக்ை 
மாற்றை மு்்னயலாம். அவற்்றைச் சூழல் 
மாொகாமல் எண்ணிக்்கயில் வ்பருக்கவும் 
்பாரக்கலாம். ஒரு வ்தாடக்கம் எ்னக் கருதியாவது 
ஒரு வ்தருவில் உள்ைவரகள் ்தஙகள் காரக்ைக் 
வகாடுததுவிட்டால் அவரகளுக்கு ஒரு கூட்டுப-
ம்பருநது இலவெமாக வழஙகலாம். ஆ்னால் 
அபம்பருநதில் ்பயன்படுத்தமவண்டிய 
எரிவ ாயுவின அைவு ,  வ ா � ததிற்மக ா 
மா்தததிற்மகா நிரணயமா்ன ஓர உச்ெப ்பயன 
வ�ம்்்பக் கடக்்கயில் வி்லமயற்றைம் 
எ்னவும் திட்டஙக்ை மயாசிக்கலாம். 

வி்�வில் குடிநீருக்கும் மினொ�ததிற்கும் 
இவ்வாறைா்ன உச்ெப ்பயன வ�ம்புகள் �ம் 
ெமு்தாயததில் வநம்த தீரும்.

த�: �தலப் பத்டப்புக�தை அறிவியல் 
சி்நத�யு்டன் அணுகும்தபோது வரும் சிக�ல் 
என்ன? 

ஒனறுமில்்ல. ஓர ஓவியத்்தமயா 
சிற்்பத்்தமயா க்லப ்ப்டபபு எனறு 
அணுகு்கயில் அவற்றிலிருநது உணரவுக்ைமய 
வ்பறைமவண்டும். க்லயாக்கம் உணரவுக்ைக் 
கடத்தவல்ல கருவி. அக்க்லயாக்கம் எவ்வாறு 
�ம்மில் உணரவுக்ை எழுபபி 
விடுகிறைது எனகிறை கா�ணஙக்ை 
ஆ�ாயமவ அறிவியல் மு்்னகிறைது. 
அ்வவயழுபபும் உணரவுக்ைக் 
வ க டு ப ்ப ்த ற் க ா க ம வ ா 
கு்றைப்ப்தற்காகமவா இல்்ல. 

க ் ல ய ம் ெ ம்  எ ன ்ப தி ல் 
அ ழ கி ய ் ல  ் வ த து க் 
கு ழ ப பி க் வ க ா ள் வ ்த ா லு ம் 
மகாைாறுகள் வருகினறை்ன. க்லக்கு 
அ ழ கு  ஓ ர  கு ண ா ம் ெ ம ா க 

அவசியமில்்ல. க்லயம்ெம் உணரவுக்ை 
எழுப்பமுடிகிறை வல்ல்ம வ்பற்றிருந்தால் 
ம்பாதும். க்லக்கு அழகியல் ம்த்வ 
என்கயில் அறிவியல் விைக்கஙகள் அந்த 
அழகிய்ல ஏம்தா ஒரு வ்கயில் கு்றைதது 
விடுவ்தாகக் கருதிக்வகாள்கிமறைாம். 

க்லமான �ம்்மக் கண்டதும் நினறை 
இட ததி மல மய  ெ ட் வட்னத  துள்ளிப 
்பாய்நம்தாடுவ்்தக் காண்்கயில் அழகு 
எனகிமறைாம். �ம் ம்னததில் ஒரு துள்ைல் 
உணர்வ, ்ப�வெத்்த ஏற்்படுததுகிறைது 
எனறும் கருதுமவாம். ஏன க்லமான துள்ளி 
ஓடுகிறைது எனறு உயிரியலும் இயற்பியலும் 
‘ ்ப ம ய ா வ ம க் க ா னி க் ஸ் ’  எ ்ன 
அறிவுதது்றைவயான்றை உருவாக்கி விைக்கஙகள் 
வகாடுப்ப்தால் ��ான �சிப்ப்்த நீ ஏன 
விைக்கஙகள் வகாடுததுக் வகடுக்கிறைாய்� எனறு 
கரு்தலாமா. விைக்கஙகள் �ெ்்ன்யக் வகடுக்க 
மு்்னயவில்்ல. கா�ணஙக்ை அளிக்க 
முயல்கிறைது. அ்தன பிறைகும் வ்தாடரநது �ாம் 
க்லமானின துள்ை்ல வழக்கம்ம்பால 
உணரவைவிமலமய �சிததுக்வகாண்டிருக்கலாம்.

மமற்கததிய வெவ்வியல் இ்ெயில் 
மயாஹான வெ்பாஸ்டியன ்பா(ஹ்)க் ஒரு 
மம்்த. ்பதிம்னழாம் நூற்றைாண்்டச் மெரந்த 
ஆஸ்திரிய �ாட்டி்னர. அவரின இ்ெ்ய 
�சிப்ப்தற்கு ெஙகீ்த ஞா்னம் அவசியமில்்ல. 
்பாம� �ற்வெவி வாய்த்தால் ம்பாதும். 
�சிக்கிமறைாம். ஏன அவர இ்ெ்ய மட்டும் 
அம�க�ாலும் உட்னடியாக �சிக்க முடிகிறைது 
எ ன று  ம க ள்வி  வ ரு கி றை து .  உ ட ன 
வகௌண்டர்பாயிண்டுகள் வவல் வடம்்பரட் 
ஸ்மகல், மியூசிக்கல் சிவமட்ரி எ்னத வ்தாடஙகி 
இ்ெயறிவியல் கா�ண விைக்கஙக்ை 

வி ரி க் கி ன றை து .  அ வ் வ ா றை ா ்ன 
விைக்கஙகளி்னால் ்பா(ஹ்)க் இ்ெ 
மீது ்பாம�ரின �ெ்்ன கு்றைநதுவிடும் 
எ ்ன க்  க ரு து வ து  ம ்ப ்த ் ம . 
கலா�ெ்்னயில் ஓர அடிப்ப்டக் 
கட்டுமா்னமும் புரி்தலும் இருக்கலாம் 
எ்னத வ்தரிய வருவதில் �ெ்்னயின 
வீரியமமா அ்தனமூலம் �ாம் வ்பறும் 
சி லி ர ப ம ்ப ா  ம ்ன ம கி ழ் ம வ ா 
கு்றையாது. வொல்லபம்பா்னால் 
மமம்்பட்ட விைக்கப புரி்தல்கமைாடு 
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க்லக்ை �சிக்்கயில் ம்னமகிழ்வு வை�மவ 
வெய்யும். இ்ைய�ாஜா இ்ெயும் அவ்வாமறை. 
அ்்த ம��டியாக உட்னடியாக �சிப்ப்தற்கு 
அ்தன �ாகஙக்ையும், இ்டயி்ெயின 
இ்ெக்கட்டுமா்னஙக்ையும், வடிவஙக்ையும் 
பிரித்தாய மவண்டும் எனகிறை அவசியமில்்ல. 
அவ்வாறு வெய்வ்தால் �சிபபுத்தன்ம 
கு்றைநதுவிடும் என்பதுமில்்ல. ம��டி 
உட்னடியாகக் ்கவ�பவ்பறுவதிமலமய 
அவ்வைவு இ்ெ விஷயஙகள் உள்ைடஙகி 
இருப்ப்்த வவளிக்வகாணரநது வகாள்வதில் 
வமச்சிடல் கூடமவ வெய்யும்.

த�: அதமரிக� ்டோலர் சிம்பல் $ , கீழடி 
அ�ழோய்வு எழுத்துக�ளில் �ோணப்ப்ட 
த�ர்்ந�ோல் - �மிழர்�ள் பல்லோயிரக�ணக�ோன 
ஆணடு�ளுககு முன்னதர அதமரிக�ோவு்டன் 
வர்த்��ம் த்சய்�ோர்�ள் என விைக�ம் 
கூைலோமோ? அது ்சரியோ ? 

விைக்கம் கூறைலாம்்தான. அது ெரி இல்்ல. 
்தவறுகூட இல்்ல (not even wrong). 
அ்்தயும் ்தாண்டி... 

அவமரிக்கப ்பணததிற்கா்ன டாலர சின்னம் 
$ யு்்னட்டட் ஸ்மடட்ஸ் என்ப்்தக் குறிக்கும் 
U மற்றும் S ஆஙகில எழுததுக்ை ஒனறைன 
மீது ஒனறைாக ்வத்தால் ம்தானறும் வடிவம். 
இனறு ‘அவமரிக்கரகள்’ எ்னக் குறிபபிடப்படும் 
USA �ாட்டிம்னார ்தாஙகள் (வி�ட்டிவிடப்பட்ட 
பிரிட்டிஷ �ாட்டி்னரிடமிருநது) விடு்த்ல 
வ்ப ற் றை ்த ா க  1 7 7 6  ஜூ்ல  4  மு ்தல் 
கருதிக்வக ாள்கினறை்னர .  அ்தனபிறைமக 
மமற்வொன்ன வடிவததிய $ டாலர குறி 
அவரகளின ‘சு்தநதி�ப ்பணத்்த’க் குறிபபிட 
உருவாக்கப்பட்டது. (நி்்னவிலிருநது 
கூறுகிமறைன. ெரியா்ன ம்ததிகள் வ�லாறு 
விக்கிபீடியாவிலும் இருக்கும்.)

்தமிழ்�ாட்டில் வெய்யப்படும் அகழாய்வுகளில் 
கி்டக்கும் ‘்பலநூற்றைாண்டுகளுக்கு முன்ன�ா்ன 
வ்தால்வ்பாருள்களில்’ இவ்வாறைா்ன $ 
இலச்சி்்னகமைா வடிவஙகமைா துல்லியமாகத 
வ்தன்பட்டால் ,  அம�கமாக ,  ஒனறு- 
அதவ்தால்வ்பாருள்கள் உட்டாலக்கடி ; அல்லது 
அந்த அகழாய்மவ அவ்வ்க. உறுதியாக 
‘அனமறை ்தமிழன அவமரிக்கனுடன வரத்தகம் 
வெய்்தான’ எனறு வொல்லிக்வகாள்ை வழி 
வெய்யாது.

இனவ்னாரு மகள்வியில் யூ-டியூப அறிவியல் 
எனறு மகட்டிருக்கிறீரகள். இஙகு அது 
வ்தாடர்பா்ன ஒன்றைச் வொல்கிமறைன. யு-டியூப 
க ா வ ண ா லி யி ல்  ஒ ரு வ ர  வி ை க் கி க் 
வகாண்டிருந்தார. அசு�ன ஒளிததுவிட்ட 
பூமாம்தவி்ய வ�ாக மூரததி (விஷணுவின 
்தொவ்தா�ததில் மூனறைாவது அவ்தா�ம்) 
அகழ்நது வவளிக்வகாணரநது மூக்கின மீது 
உலக உருண்்டயாக ்வததுக்வகாண்டிருந்த 
காலண்டர ்படத்்தக் காட்டி, யு-டியூபில் 
விைக்கம் கூறிக்வகாண்டிருந்தார அவர. �இது 
பு�ாணக் க்்த மட்டுமில்்ல, இதில் அறிவியல் 
கூற்று உள்ைது’ எனறைார. “வ�ாக மூரததி 
்படத்்தப ்பாருஙமகா... அனனிக்மக �ாம்தான 
மு்தலில் உலகம் உருண்்டனு வொல்லி 
வவச்சுருக்மகாம் ்பாருஙமகா. . . டாலமி 
மாலுமிலாம் இனனிக்கி வந்தவா...”

இது்தான �ம் யு-டியூப அறிவியல். not even 
wrong.      l

படைப்புகள்,  
புத்தக விமர்சனததிறககான 
புத்தகஙகள், கடி்தஙகள்  

்சந்தகா அனுப்ப
7,இ்ஙபகா சாடல, 
ப்தனாம்பேடடட ,  
தசன்டன 600018  

044 24332424
bharathiputhakalayam@gmail.com

DD/MO. ோைதி புத்தகாலயம், AC.No. 701071066 (IFS; 
IDIB000A013) இநதியன் வஙகி - ஆழவார்பேடடட 

கிட் (ைசீது நகல அனுப்ே பவண்டும்) / ஆன்டலனில 
சந்தா தசலுத்த thamizhbooks.com  

7, இ்ஙபகா சாடல, ப்தனாம்பேடடட தசன்டன - 18.  
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சிறப்புக்கட்டுலை

- ஆயிஷா. இரா. நடராசன்

அறிவியல் தமிழும் தமிழில் அறிவியலும்

்தமிழுக்கு அறிவியல் புதி்தல்ல. இனறு 
இ்ணயப்பயன்பாடு குழந்்தகளுக்கி்டமய 
கல்வி உட்்பட 69 ெ்தவிகி்தம் அதிகரிததுள்ை 
சூழலில், உலகிமலமய இ்ணயவழி ்தகவல் 
வ்தாடரபு அதிகம் வகாண்ட வமாழிகளில் ்தமிழ் 
13-ம் இடததில் உள்ை்தாக ெமீ்பததிய – சுவீடிஷ 
கல்வியகப புள்ளி வி்ப�ம்  கூறுகிறைது. இநதி 
வமாழிக்கு அது 36-வது இடம் அளிததுள்ை 
நி்லயில் �ம் ்தமிழின ்பாய்ச்ெல் விைஙகும்.

சிலர  விமரசிக்கிறை ா ர கள் :  � கம்்பன 
இ�ாமாயணத்்தத (வால்மீகி) ்தமிழுக்குத 
்தந்தார. அவ்�பம்பால், ஆரிய்பாட்டியம் 
நூ்ல, ஓர அரத்தொஸ்தி�த்்த ்தமிழுக்கு 
எடுததுவ� ஏன யாரும் முயற்சிக்கவில்்ல, 
எனறு மகட்கிறைாரகள்.  ெஙககாலம் வ்தாட்மட 
்தமிழில் �ாம் அறிவிய்லத ்தனியாக எழுதி 
அறிவியல் – ்தமிழ் எனறு பிரித்தது கி்டயாது. 
அரிஸ்டாட்டில் ்பற்றி, ஆரக்கிமிடிஸ் ்பற்றி �ம் 
இலக்கியததில் இல்்லமய எனறைால் , 
அ்்தவிடக் வகாம்்பவ்னல்லாம் இஙகு 
ெரவொ்தா�ணமாக �டமாடிக் வகாண்டிருந்தாரகள். 
(இது குறிதது வி்ப�மாகப ்படிக்க: எ்னது 
அறிவியல் ம்தெம் நூல் – அறிவியல் வவளியீடு) 
அது ஒரு வ்பரிய க்்த. ஓர 
எ டு த து க் க ா ட் டி ற் கு ப 
்பட்டி்னப்ப ா்ல  நூ்ல 
எ டு த து க் வ க ா ள் ை ல ா ம் . 
காவிரிபபூம்்பட்டி்னம் எனும் 
ஊரின – து்றைமுகததில் வநது 
நி ற் கு ம்  வி ்த வி ்த ம ா ்ன 
க ப ்ப ல் க ் ை  து ் றைமு க 
அ தி க ா ரி க ள்  சு ங க ம் 
வசூலிப்ப்தற்காகப பிரிதது 
ஆ ய் வு  வ ெ ய் கி றை ா ர க ள் . 
அக்கலனகளின வ்கப்பாடுகள் 
– வ்தாழில்நுட்்பஙகள் இவற்்றை 
வி வ ரி க் கு ம்  இ ட ம் 
ஆச்ெரியமூட்டும் விஷயம். 

இதும்பால் அறிவியல், வ்தாழில்நுட்்பஙகள் 
எல்லாம் ்தமிழ் இலக்கிய ம�பில் பினனிப 
பி்ணநது கலநது கிடக்கினறை்ன. ்தனிமய 
வா்னொஸ்தி�ம், கணக்கதிகா�ம் எனறும் கூட 
பிற்க ால நூல்கள் விரிவ்டவ்்தயும் 
்பாரக்கிமறைாம்.

உ்��்டக்காலம் வந்தபிறைகு்தான ்தமிழில் 
அறிவிய்லத  ்தனிய ா கப  ்ப்டக் க த 
வ்தாடஙகியது. அது காலனிததுவக் காலஙகளில் 
ஆஙகிமலய ஐம�ாபபிய முயற்சிகளுக்கு 
இ்ணயாக இஙமக வ்தாடஙகப்பட்ட்்த �ாம் 
்பாரக்கலாம். முழு்மயாக வ�லாற்்றைப 
பு�ட்டி்னால், ்தமிழ் அறிவியல் எழுதது என்பது 
வ்தாடக்கநி்லயில் இ்தழ்கைால் கட்ட்மதது 
எழுப்பப்பட்ட்தாக இருப்ப்்தக் காணலாம். 
கீழ்க்கண்ட முயற்சிக்ை �ான மு்தலில் 
உஙகைது கவ்னததிற்குக் வகாண்டுவ�மவண்டும்:

1870 மு்தல் 1890 வ்� இரு்ப்தாண்டுகள் 
வவளிவந்த ஓர இ்தழ் ஜ்ன – விம�ாதிநி – 
மும்வமாழி இ்தழ். ஆஙகிலம், குஜ�ாததி, 
்தமிழ். வென்்ன குஜ�ாததிகள் �டததிய இ்தழ். 
க,�மச்சிவாய மு்தலியார பிற்காலததில் 1940களில் 
ஜ்ன  –  வி ம � ா தி நி  க ட்டு் � க்ை த 

வ்தாகுததிருக்கிறைார. இந்தப 
்பததிரி்கயில் ம�ாய்த ்தடுபபு 
்பற்றிய ்பல விஷயஙக்ைப 
்பாரக்கிமறைாம். மனி்தஉடல் 
உறுபபுக்ைக் குழந்்தகளுக்குப 
்படஙகள் மூலம் விைக்கம் 
அ ளி த தி ரு ப ்ப து  வி ய க் க 
்வக்கிறைது.

1 9 0 3 - ஆ ம்  வ ரு ட ம் 
வ்தாடஙகப்பட்டது விமவக ்பாநு 
எனும் ்தமிழ்ப ்பததிரி்க. 
இ்தழில் ்பாதி ்கவயழுததில்; 
ஓரிரு ்பக்கஙகள் மட்டும் அச்சில் 
இ்்த �டததியவர எம்.ஆர.
கந்தொமிக் கவி�ாயர. இ்தழின 
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ம�ாக்கமம அற்பு்தமா்னது : �்தச்சு மு்தல் ்தறி 
வ்�’ எனறு அச்சிட்டு இருக்கிறைாரகள்.

1917-ல் வந்தது �கல்்ப்தரு� எனும்  அறிவியல் 
இ்தழ் . தூய்்ம, மவைாண்்ம, வணிகம், 
்கதவ்தாழில், அறிவுச் வெய்தி எனறு ஆமறை 
்பக்கம். இது வா� இ்தழாக வநதிருப்பது 
வ ்த ரிகி றைது .  இ �ண்டு  இ்தழ் கள்  � ம் 
ம்தவம�யப்பாவாணர நூலகக் கண்காட்சியில் 
உள்ை்ன.

மமற்கண்ட முயற்சிக்ை �ாம் ்பதிவு 
வெய்வ்தற்குக் கா�ணம் ்தமிழ் -அறிவியல் 
எழுதது எத்த்்னமயா பிறை இநதிய வமாழிக்ைக் 
காட்டிலும் முநதிக்வகாண்ட ்பாய்ச்ெ்ல 
உண�்வக்கத்தான. ்தமிழில் அறிவிய்ல 
குழந்்தகளுக்கு எழுதுவ்்தத வ்தாடஙகி 
்வத்தவர மகாகவி ்பா�தி. ்பால ்பா�தி 
்பததிரி்க்ய குழந்்தகளுக்காகப ்பா�தி 
வ்தாடஙகி்னார. 1909 ல் விஜயா எனும் தி்னெரி 
வகாண்டு வந்தார. இவற்றில் உ்��்ட, 
கவி்்த ம்பால ்பஞெபூ்தஙகள் – காற்று, ம்ழ, 
வ�ருபபு, நிலம், ஆகாயம் ்பற்றி எழுதிய்்த 
்தமிழ் மண் இனறும் ம்பாற்றுகிறைது. ்பா�தி 
அறிவியல் எழுத்்த �ா்னாவி்த அறிவு எனறு 
அ்ழக்கிறைார. அ்தற்காகமவ  வகாஞெகாலம் 
சூரமயா்தயம் எனறு ஒரு ்பததிரி்கயும்  
�டததி்னார.

்பா�தி க்்தகளில் அறிவியல் இருந்தது. 
யா்்னக்கால் ம�ாய் வந்தவர �டததும் 
்பட்ெணக்க்ட, வீட்டு �ாயும் – வ்ன �ாயும் 
ெநதிதது உ்�யாடுவது எ்ன அறிவியல் 
வி்்தக்கமவ க்்த பு்்னயும் ்பாணி அவரிடம் 
இருப்ப்்தக் காணலாம்.

பிறைகு �ாம் சிஙகா�மவலர காலததிற்குள் 
வருகிமறைாம். ்தமிழில் அறிவிய்ல ெமூக – 
அ�சியல் புரி்தமலாடு எழுதிய புதியவ்க 
எழுச்சியாக �ான அவ�து எழுத்்தத 
்த ரிசி க்கிமறைன . சிறிய்வயும் ,  ஓ �ைவு 
வ்பரிய்வயுமாக அவர 600 கட்டு்�கள் 
எழுதி்னார. ஏ�ாைமா்ன வாசிபபு அனு்பவம் 
உள்ைவர.

�ஒரு ்்பொ ்தமிழன� மு்தல் �விடு்த்ல� 
இ்தழ் வ்� ஏறைக்கு்றைய ்பதது ்பததிரி்ககளில் 
அவர எழுதி வந்தார. மூனமறை ்பததிக்ைக் 
வகாண்ட அறிவியல் ்ப்டபபுகள் மிக எளிய 
்தமிழில்,ஓ�ைவு கல்வி கற்றை ்பாம�ரகளுக்கும் 
புரியும் வி்தமாக மூட�ம்பிக்்கக்கு எதி�ா்ன 
்பதிவுகைாக உள்ை்ன. ொரலஸ் டாரவி்்ன           
7 சிறு கட்டு்�களில் அவர அறிமுகம் வெய்்தார. 
1600-ல் ்த்னது அறிவியல் கண்டுபிடிபபிற்காக 
எரிதம்த வகால்லப்பட்ட புரூம்னா்வப ்பற்றி 
1927-ல் எழுதி்னார. �ெயனடிஸ்ட்� எனறை 
பு்்னபவ்பயரில் கூட எழுதி இருக்கிறைார.

�உலகம் வறைண்டு ம்பாகுமா� கட்டு்� 1929ல் 
வந்தது. உலகமம அழியபம்பாகிறைது எனும் 
அச்சுறுத்தலுக்கு எதி�ா்ன கட்டு்�. விஞஞா்னக் 
குறிபபுகள் எனறு வ்தாடரநது விடு்த்லயில் 
எழுதி்னார. வஹச்.ஜி.வவல்ஸ் ம்பானறை அந்த 
காலகட்டததின அறிவியல் எழுத்தாைரகளின 
்ப்டபபுக்ை வாசிதது ்தமிழில் அறிமுகம் 
வெய்்தவர சிஙகா�மவலர. �பி�்பஞெமும் – 
� ாமும் �  எனும் கட்டு்�்ய இனறு 
வாசித்தாலும் �ல்ல அறிவியல் அனு்பவம் 
கி்டக்கிறைது. அறிவியல் விழிபபுணர்வ 
்தமிழ்ச் ெமு்தாயததில் வி்்தக்க அய�ாது 
எழுதிய மாமனி்தர அவர. ்பஞொபின அறிவியல் 
அறிஞர ருச்சி�ாம் ெஹானி வ்பாதுமக்கள் முன 
ம��டி அறிவியல் விைக்கம் – ஆய்வு எனறு 
நிகழ்ததிய்்தத ்தமிழுக்கு அறிமுகம் வெய்்தார,

சிஙகா�மவலரின ்தமிழ்-அறிவியல் எழுதது 
மூனறு சிறைப்பம்ெஙக்ைக் வகாண்டது. ஒனறு, 
�ாம் அறிந்த ஒனறிலிருநது, �ாம் அறியா்த 
புதிய அறிவியல் வெய்திக்ை ம�ாக்கிப 
்பயணிக்கும் ்பாணி யாவ்�யும் வாசிக்கத 
தூண்டும். சில ஆஙகிலப பி�மயாகஙக்ைத 
்தமிழ்ப்படுத்த வம்னக்வகடமாட்டார. ஆஙகிலச் 
வொற்க்ைமய ்பயன்படுததிவிட்டு அவற்றுக்கு 
விைக்கம் எழுதுவார. மூனறைாவது, அவர 
எழுதும் சிறிய கட்டு்� வடிவம். உயிரி 
எனறைால் என்ன? எனும் ்த்லபபில் �ததி்னச் 
சுருக்கமாக ஆமறை ்பததிகளில் அறிவியல் 
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எழுதிவிட முடியும் என்பது இனறும் �ாம் கற்க 
மவண்டிய ்பயிற்சியாக உள்ைது.

சிஙகா�மவலருக்குப பிறைகும் ்பல்மவறு 
முயற்சிகள் இருந்தாலும் பி�்தா்ன –முயற்சியாக 
�ான விமவகம்பாதினி இ்த்ழக் குறிபபிடுமவன. 
1908-ல் வ்தாடஙகி 1932-வ்� அந்த இ்தழ் 
வவளிவந்தது. இ்தழின ஆசிரியர வி.குபபுொமி. 
அறிவியலாைரகளின ெரி்்த எனறு ்தனிமய 
ஒவ்மவார இ்தழிலும் சில ்பக்கஙக்ை ஒதுக்கி 
எழுதி இருக்கிறைாரகள், உலகததிமலமய 
மிகபவ்பரிய ்பரிசு  எனறு அறிவியல் 
து்றைகளுக்கா்ன ம�ா்பல்்பரி்ெ ்தமிழில் 
மு்தனமு்றையாக அறிமுகம் வெய்்த ்பததிரி்க 
விமவகம்பாதினி்தான.

அபபுறைம் ‘சிந்த்்னக் கல்வி’ இ்தழ். கல்வி 
மகா்பால –கிருஷணன அறிமுகம் ஆகிறைார. 250 
சிறு அறிவியல் – கல்வி ொரந்த நூல்க்ை 
கல்வி மகா்பால கிருஷணன எழுதி்னார. 
்பள்ளிக்கூட அறிவியல் எனறு அவர 1942ல் 
வகாண்டுவந்த வ்தாகுபபு மிகச் சிறைப்பா்னது. 
மூனறைாம் வகுபபு மு்தல் 10-11 ஆம் வகுபபு 
மாணவர வ்� யார மவண்டுமா்னாலும் 
வாசிக்கலாம். கல்வி மகா்பால கிருஷணனின 
்பறைக்கும்  ்பாப்பா ்தமிழின ஆ�ம்்ப ஃம்பனடசி  
அறிவியல் க்்தயாடலின  முன உ்தா�ணம். 
அம்தம்பால,  ஏம்தா மாததி்�்யச் ொபபிட்டு 
விட்டு எறும்பு – அைவுக்கு சுருஙகிய சிறுவனும் 
அவ�து க்்தகளின அறிவியல் அம்ெத்்தக் 
காட்டும் முயற்சிகள்.

்தமிழ் அறிவியல் எழுததுகளில் ்த்னக்வகனறு  
ஒரு வ�லாற்றுச் சிறைபபுமிக்க இடம் பிடித்தவர. 
வ்ப.�ா. அபபுொமி. உண்்மயில் அவர ஒரு 
வழக்கறிஞர .  ம ாவ்பரும் முனம்னாடி 
எழு த ்த ா ை � ா ்ன  அ . ம ா ்த ்வ ய ாவின 
வ்பரியப்பா்தான வ்ப.�ா.அபபுொமி. இவர 
்தனவ்பய்�மய விஞஞானி எனறு பு்்னநது 
வகாண்டார. 1945 மு்தல் 1968 வ்�யில் 
எழுதி்னார. ்தான இறைநதும்பாகும் அனறு கூட 
ஒரு வ்தாடருக்குக் கட்டு்� எழுதி அ்்தத 
்த்பாலில்  ம்பாட்டவர. அவ�து வ்பரும்்பாலா்ன  

புத்தகஙகளின வி்ல ஏழு ரூ்பாய். மினொ�ம், 
வா்னக்காட்சி இன்றைய விஞஞா்னமும் 
நீஙகளும், �யிலின க்்த ம்பானறை்வ 
அற்பு்தமா்ன அறிவியல்  நூல்கள்.  �அறிவியல் 
அறிஞரகளின க்்த� எனகிறை அவர எழுதிய 
நூ்ல �ான ஒன்ப்தாவது வகுபபு ்படிக்கும்ம்பாது 
வாசிததிருக்கிமறைன. இபம்பாது ்தமிழ் அறிவியல் 
நூல்களுக்கு வ்ப.�ா. அபபுொமி விருது எனறு 
்தமிழ்ப ம்ப � ாயம்  ( எஸ் .  ஆர .  எம் 
்பல்க்லகழகம்) விருதுக்ை வழஙகுகிறைது.

ஏ.என. சிவ�ாமன தி்னமணி ஆசிரிய�ாக 
இருநது வகாண்மட அறிவியலும் எழுதியவர. 
�ாொவில் மெரந்தால் நிலாவுக்குப ம்பாகலாம், 
அப்பல்மலா கண்ட விண்வவளி விஞஞா்னம்- 
ம்பானறை பு்கப்படஙகள் நி்றைந்த நூல்க்ைப 
்ப த து  ரூ ்ப ா ய்  வி்லயில்  தி்னமணி 
வவளியீடுகைாக எழுதியவர.

அடுதது வ்பரியஅைவு அறிவியல் எழுதது 
– ்தாக்கம் எனறைால் அது அணில் ்பததிரி்க 
்தான. 1950-ல் ெக்தி காரியாலயம் வ்தாடஙகியது. 
புவிமவந்தன ்தயாரிப்பாைர, ்தமிழ்வாணன 
ஆசிரியர. ்பல அறிவியல் கட்டு்�களுக்கு  
எழுதியவர வ்பயம� இருக்காது. அணில் மாமா 
எனறு இருக்கும். அமிர்தம் எது எனும் 
்த்லபபில் ம�ா்பல் அறிஞர சி.வி. இ�ாமன 
அணிலில் ஒரு கட்டு்� எழுதி இருக்கிறைார. 
அணில்  அறிவியலுக்காகமவ முழுக்கவும் 
வவளிவந்தது அல்ல. பிறை அம்ெஙகளும் உண்டு.

ஆ்னால் வ்தாடக்கததில் முழுக்க முழுக்க 
அறிவியலுக்காகமவ வந்தது மஞெரி – ் டஜஸ்ட். 
அந்தக் காலததில் (1950களில்) ஆறைணாவுக்கு 
விற்றைது. எஸ்.லட்சுமணன ஆசிரியர. கி.வா.ஜ 
்தான வ்பாறுப்பாசிரியர. ்பல ஆஙகில ெரவம்தெ 
ஏடுகளில் வந்த அறிவியல்  வாழ்வியல்  ொரந்த 
கட்டு்�கள், துணுக்குகள் ம்பானறைவற்்றைத 
்தமிழில்  வ க ா டு த ்த ா ர க ள் .  பி ற் ்ப ா டு 
தி.ஜ.�ஙக்னா்தன (தி.ஜ.�.) ஆசிரிய�ாக இருந்த 
காலததில் ்பல்மவறு இநதிய வமாழிகளில் 
வவளியாகும் �ாவல்களின சுருக்கஙகள், 
சிறுக்்தகள், கவி்்தகள் உள்்பட ்பல்மவறு 
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அம்ெஙகள் இடம்வ்பற்றை்ன. ’ம ா்தததின 
சு்வயா்ன மலரக்க்தம்்பம்’ எனறு இனறைைவும் 
அச்சிடுவாரகள்.�ான உட்்பட ்பல ்தமிழின 
அறிவியல் எழுத்தாைரகளின  ்ப்டபபுகளும் 
வரும். இனறுவ்� அறிவியலில் ்தமிழ்ப 
்பததிரி்ககளில் ்தனி இடம் வகிப்பது 
மஞெரி்தான.

1948ல் க்லக்கதிர ்தன ்பயணத்்தத 
வ்தாடஙகி்னாலும் ்பல ்பத்தாண்டுகைாகத 
வ்தாடரநது வவளிவரும் அறிவியல் இ்தழாக 
மிளிரகிறைது. ஜி.ஆர.டி அறைக்கட்ட்ை வவளியீடு. 
மு்்னவர. �ா. ்பதம�ா்பன அந்தக் காலததில் 
ஆசிரியர. ஒவ்மவார இ்தழிலும் ஏழு அறிவியல் 
கட்டு்�கள் வவளிவரும். ்படம் ம்பாடுவாரகள் 
அட்்ட மட்டும் வண்ணததில் இருக்கும். 
உலகபபி�ையம் ொததியமா எனறு விஞஞானி 
மக.எஸ்.கிருஷணன எழுதிய கட்டு்�்ய 
வாசிததிருக்கிமறைன.

பூந்தளிரில் வாண்டுமாமா – அறிவிய்ல 
இ ம ்த  க ா ல க ட் ட த தி ல்  சு ் வ ்ப ட 
எழுதியிருக்கிறைார. பூந்தளிரின  கட்டு்�க்ைத  
வ்தாகுதது விண்-அறிவியல் நூல்கள் எ்ன சிறிய 
சிறிய  நூல்கள் வந்த்ன மநதி�க் கம்்பைம், 
காட்டுச் சிறுவன கந்தன, இவ்தல்லாம் 
வாண்டுமாமாவின ொகெ அறிவியல்  ஃம்பண்டசி 
்ப்டபபுகள். இந்த வரி்ெயில் ்வததுப 
ம்பாற்றைப்பட மவண்டிய அறிவியல் – 
்பஙகளிப்பாைரக்ை �ாம் அடுதது நி்்னவு 
கூ�லாம்.

மு்தலிடத்்த �ாம் மண்வ முஸ்்த்பா 
அவரகளுக்மக வழஙக மவண்டும். 40 வருடஙகள் 
கடு்மயாக  உ்ழத்தவர .  ்தமிழிலும் 
அறிவிய்ல  எழு்தமுடியும் எனறு க்டசிவ்� 
ம்பா�ாடியவர அவர. அறிவியல் ்தமிழ் 
அறைக்கட்ட்ை எனமறை ஒன்றைத வ்தாடஙகி்னார. 
யுவ்னஸ்மகா கூரியர இ்த்ழ அறிவியல் ொரந்த 
்தமிழ் இ்தழாக அவர வவளியிட்டார. அறிவியல் 
்தமிழ் இ்ையர, அறிவியல் கைஞசியம், 
மற்றும் ்தமிழில் அறிவியல் அக�ாதிக்ை  
வவளியிட்டவர. வ்தாழில்நுட்்பம், கணினி, 

மருததுவம் ொரந்த ஆஙகிலச் வொற்க்ைத 
்தமிழ்ப்படுததியவர அவர. ஆறுக்கும் மமற்்பட்ட 
அறிவியல் ்தமிழ் அக�ாதிகள் அவ�து ்பஙகளிபபு. 
அறிவியல் வெய்தி ்பரிமாற்றைம், புதிய 
கண்டுபிடிபபுகளின வ�லாறு ம்பானறை 67 
புத்தகஙகள் வநதுள்ை்ன.

அறிவியல் ்தமிழின அடு்த்த ஜாம்்பவான 
எனறைால் அது ்தனி�ாயக அடிகள்்தான. மெவியர 
்தனி�ாயகம் எனும் இலங்க்யச் மெரந்த 
்பாதிரியார. ஆஙகிலம், ஜப்பானிய வமாழி, 
பிவ�ஞசு, கிம�க்கம், ம�ாமானியர வமாழி 
மற்றும்  ம்ப ா ர ச் சு கீசிய  வம ாழிகளில் 
புல்மமிக்கவர. எ்னமவ இத்த்்ன வமாழிகளில் 
அறிவியல் வ்தாடர்பாக வவளியா்ன ்பலவற்்றைத  
்தமிழுக்கு வழஙகியவர. பிறைந்தது இலங்க 
எனறைாலும் ்தமிழகததில் அண்ணாம்லப 
்பல்க்லக்கழக மாணவர. ்தமிழ்- கல்ச்ெர எனறை 
ஓர ஆஙகில இ்த்ழ 1951 மு்தல் �டததி்னார. 
1964ல் உலகத ்தமிழா�ாய்ச்சி நிறுவ்னத்்த 
ஏற்்படுததி்னார. வடக்கனகுைம் எனும் ஊரில் 
உ்தவித ்த்ல்ம ஆசிரிய�ாக இருந்த ்தனி�ாயக 
அடிகள் மகாலாலம்பூரில் (மமலசியா) – எட்டு 
உலகத ்தமிழ்-அறிவியல் மா�ாடுக்ை 
�டததியவர. ்தமிழ்- அறிவியல் க்லச்வொற்கள்  
அ க � ா தி  ( அவரு்டயது )  இனனும் 
்வததிருக்கிமறைன.

ம ா ல் க ம்  ஆ தி ம ெ ் ஷ ய ா ் வ யு ம் 
மறைக்கமுடியாது. 1971ல் ்தன வொந்தச் வெலவில் 
வென்்ன வைரச்சி ஆ�ாய்ச்சி நிறுவ்னம் எனும் 
வவளியீட்டு நிறுவ்னத்்தத வ்தாடஙகி கி�ாம 
மருததுவம், விவொய அறிவியல் ்பற்றிய 
க்லக்கைஞசியஙக்ைக் வகாண்டுவந்தார. 
யுவ்னஸ்மகாவின இயக்கு��ாக இருந்தவர. 
மானிலஙகை்வ எம்.பியாக இருந்தம்பாது 
்த மிழில்  அ றிவி ய ல்  வ ை ர ச் சி க் க ா க 
�ாடாளுமனறைததில் கு�ல் வகாடுத்தவர. 
்தமி்ழத ்தாய்வமாழியாகக் வகாண்டவரகள் 
அறிவியல் வ்தாழில் நுட்்பவாதிகைாக  
உருவவடுக்கும்ம்பாது ்தமது து்றைொரந்த 
அனு்பவஙக்ை ்தமிழ்ப்படுததும்ம்பாது �மக்கு 
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ம வ று ்ப ட் ட  பு ரி ்த ல் க ள் 
கி்டக்கினறை்ன. இ்தனமூலம் 
புதிய ்பரிணாமம் – புதிய ெமூக 
கலாச்ொ� �வீ்ன அ்டயாைம் 
கி்டக்கிறைது எனறு அவர 
எழுதி்னார.

வவறி்ய குழந்்தகளிடம் வி்்தத்தது. அம்மா 
அப்பாக்கள், மம்மி டாடி ஆ்னாரகள்.
வீதிகள்ம்தாறும் ஆஙகிலப ்பள்ளிகள் , வீட்டிற்கு 
வீடு வ்தா்லக்காட்சிப வ்பட்டிகள்.

அந்தக் காலகட்டததில் ‘மகாகுலம்’ இ்தழ் 
ஓ�ைவு வாசிக்கப்பட்ட இ்தழாக இருந்தாலும் 
அழ.வள்ளியப்பா காலம் முடிநது ம்பாயிருந்தது. 
�ம் கல்வியில் ‘டியூஷன’ எனும் மா்லம��ப 
்பயிற்சிக்கு இருந்த இடம் வாசிபபிற்கு 
இருக்கவில்்ல .  வீதி வி்ையாட்மட 
்கவிடப்பட்டம்பாது ்பததிரி்க, நியூஸ் 
ம்பப்பர ்படிப்பது எல்லாம் மவஸ்ட். மாரக் 
(மதிபவ்பண்) வாஙகித ்த�ாது எனும் நி்ல. 
்பள்ளிப்பாடம் எனும் வ்பரும் சூழ்ச்சிச் சுழலில் 
குழந்்தகள் சிக்கி்னாரகள். ெமூகமம  ஆஙகிலம் 
ம்பசும் ெமூகமாக மாறிக்வகாண்டிருந்தது. 
புதி்தாக உருவவடுத்த கணினி வமன-வ்பாருள் 
து்றைக்கு மவ்லக்குப  ம்பாக மாணவரகள் 
்ப ்த ட் ட த ம ்த ா டு  –  ்த ங க ் ை த 
்தயார்படுததிக்வகாள்ளும் அவலம்.

இந்தச் சூழலில் 1981ல் அறிவவாளி இயக்க 
காலததின ஊடாக ்தமிழ்�ாடு அறிவியல் 
இயக்கம் வ்தாடஙகியது. புது்வ வஜ. 
கிருஷணமூரததி ம்ப ானறை ம்த ாழ ர கள் 
ஒனறி்ணநது துளிர எனும் அறிவியல் மாணவர 
இ்த்ழத வ்தாடஙகி்னாரகள். மாணவரக்ை 
இைம் விஞஞானிகைாக்கும் வ்பரிய க்னவு 
்கயில் இருந்த்தால், ்பள்ளிக்கூடஙகளுக்குள்  
நு்ழய முடிந்தது.துளிர அறிவியல் இ்தழின  
்தமிழ் – அறிவியல்  ்பஙகளிபபுகள் ஏ�ாைம். 
்பல ்தமிழ் – அறிவியல் எழுத்தாைரக்ை அது 
அறிமுகம் வெய்்தது.  �ாஜமாணிக்கம், 
�ாமானுஜம், மமாக்னா, ஏற்காடு இைஙமகா, 
மா்தவன, சுபபி�மணி, தி்னக�ன எனறு 
்பல்�யும் வொல்லலாம். விழியன, விஷணுபு�ம் 
ெ�வணன ம்பானமறைாரின அறிவியல் பு்்னவுகள் 
குறிபபிடத்தக்க்வ. ஆ�ம்்பகால வள்ளி்தாென, 
சுஜா்த ா ,  சுட்டிகமணென எ்ன ்பல்� 
குறிபபிடமவண்டும்.

துளிரில் எழுதி பிறைகு சுட்டி விகடனில் 
ஏ�ாைமா்ன அறிவியல் வ்தாடர கட்டு்�கள், 
அறிவியல் க்்தகள் எழுதிய,  இந்தக் 
கட்டு்�யின ஆசிரியர ஆயிஷா. இ�ா.�ட�ாென 
இதுவ்� நூற்றுக்கும் மமற்்பட்ட அறிவியல் 
நூல்க்ைத ்தமிழில் எழுதி இருக்கிறைார.  
ொகிதய அகாடமி சிறைார இலக்கியததிற்காக 

பிறைகு சுஜா்தா வருகிறைார. மற்றைவரகள் 
எழுதிய்தற்கும் சுஜா்தா எனும் �ஙக�ாஜன 
எழுதிய்தற்கும் ஒரு மவறு்பாடு உண்டு. சுஜா்தா 
நிஜமாகமவ விஞஞானி. வ்பல் நிறுவ்ன 
அறிவியல் ஆ�ாய்ச்சியாைர. அவம� இ�ண்டு 
அறிவியல்  கண்டுபிடிபபு உரிமஙகளின 
உரி்மயாைர. வவகுஜ்ன இ்தழ்களில் அறிவியல் 
எழு்த உடம்னமய அவர நு்ழநது விடவில்்ல. 
எம்.ஐ.டி (Madras Institute of Technology) யில் 
ஏ.பி.மஜ அபதுல்கலாமுக்கு  சீனியர. 1953 ல் 
சிவாஜி எனும் சிறு்பததிரி்கயில்  மு்தல் க்்த 
வவளிவந்தது. 1962ல் கூட இடது ஓ�ததில் க்்த 
குமு்தம் இ்தழில் �ஙக�ாஜன எனறை வ்பயரிமலமய 
வவளிவந்தது. �ா.கி. �ஙக�ாஜன வ்பயம�ாடு 
்தன வ்பயரும் குழபபுமம எனறு ்தன ம்்னவி 
சுஜா்தா வ்பய்� ்தன பு்்னபவ்பயர ஆக்கி்னார. 
க்ணயாழியில் க்டசி ்பக்கம் ஆ�ம்்பததில் 
ஸ்ரீ�ஙகம் எஸ்.ஆர எனறை வ்பயரில்்தான 
எழுதி்னார. துப்பறியும் க்்தகமை அதிகம். 
அறிவியல் க்்தக்ை முழுப புரி்தமலாடு 
எழுதி அெததியவர. ‘ஏன எ்தற்கு எப்படி’ 
மூலம் வவகுஜ்ன அறிவியல் புரி்தலுக்குப 
வ்பரிய அைவில்  ்பஙகளித்தவர. ்த்ல்மச் 
வெயலகம், �ாம்னா வடக்்னாலஜி, ஜீம்னாம், 
சிலிக்கன சில்லுப பு�ட்சி எ்ன அவ�து 
அறிவியல் நூல்க்ைப ்பட்டியலிடலாம். 
கம்பயூட்டர கி�ாமம் எ்னக்கு மிகவும் 
பிடித்தமா்ன அவ�து ்ப்டபபு. �ாலுவரி 
அறிவியல் இருக்கும் �ாற்்பது வரி அனறைாட 
வாழ்க்்க �க்கல், எனறு விரிவ்டயும் 
ெகட்டுமமனிக்கு �்கச்சு்வ டச்களும் உண்டு. 
்தமிழின மு்தல் இ்ணய இ்த்ழயும் 
வ்தாடஙகியவர சுஜா்தா்தான.

ஆ்னால் 1980களின முற்்பகுதிக்குப பிறைகு 
்தமிழில் அறிவியல் மட்டுமல்ல, வ்பாதுவாக 
்தமிழின எந்த எழுதது வடிவமும் புதிய 
்த்லமு்றையிடம் எடு்படவில்்ல. �ாஜீவ் 
காநதி அ�ொஙகம் வகாண்டுவந்த அன்றையக் 
கல்விக்வகாள்்க – மருததுவர- இஞசினியர 
எனறை இ�ண்டில் ஒரு து்றைக்குபம்பாவது எனும் 
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வழஙகும் ்பால ொகிதய பு�ஸ்கார விருது 
இவ�து அறிவியல் ்தமிழ் நூலா்ன விஞஞா்ன 
விக்�மாதித்தன க்்தகள் நூலுக்கு 2014ல் 
வழஙகப்பட்டது அறிவியல் பு்்னக்்தகள், 
ஐநம்த ரூ்பாயில் அறிவியல் நூல்கள் எ்ன 
இவரின ்பயணம் வ்தாடரகிறைது. அறிவியல்  
பு்்னக்க்்தகள் எழுதுவதில் ்த்னக்வகனறு ஓர 
இடம் பிடிததிருப்பவர.

புதுதில்லியில் விக்யான பி�ொர நிறுவ்னததில் 
மு்தன்ம விஞஞானியாகப ்பணியாற்றும் 
மு்்னவர .  ்த .வி .  வவஙகமடஸ்வ�ன 
குறிபபிடத்தகுந்த ்தமிழ் அறிவியல் எழுத்தாைர 
ஆவார. ்தமிழின எல்லா முன்னணி இ்தழ்களிலும் 
இவ�து அறிவியல் கட்டு்�கள்  வ்தாடரநது 
வவளிவருகினறை்ன. விண்மீனகள்  - வ்க 
வடிவம் வ�லாறு, �வீ்ன அறிவியலின எழுச்சி, 
ம�்னா வ்தாழில்நுட்்பமும் மயிலிறைகின 
வ ரணஜாலமும் ,  நில ாவுக்கு ்பயணம் 
ம்பானறை்வ இவ�து முக்கிய அறிவியல் 
நூல்கள். விஞஞானியாக இருநது  அறிவியல் 
எழுத்தாை�ாக  இனறு மிளிர்பவர  ்பலர. 
அவரகளில் மஹமபபி�்பா குறிபபிடத்தக்கவர.

்தமிழில் அறிவியல் எழுது்பவரகளில் மமாக்ன 
சுந்த��ாஜன விததியாெமா்னவர. 1971ல் நீல் 
ஆம்ஸ்ட்�ாங்க (நிலாவில் கால் ்பதித்த மு்தல் 
மனி்தன) ம�ரில் ெநதிதது ம்பட்டி எடுதது 
்தமிழில் வவளியிட்டவர. ்பல அறிவியல் 
நூல்களின ஆசிரியர.

்தமிழ்�ாடு அறிவியல் இயக்கம் ம்பாலமவ  
்தமிழில் அறிவிய்லக் வகாண்டுவ� ்பல 
அறிவியல் அ்மபபுகளும் வ்தாடரநது முயற்சி 
வெய்ம்த வருகினறை்ன. 1984ல் குனறைக்குடி 
அடிகைார சும்தசி அறிவியல் இயக்கம் 
வ்தாடஙகி்னார . ்தமிழில் ்கதவ்தாழில் 
அறிவியல் நூல்கள் வந்த்ன. ்தஞ்ெத ்தமிழ்ப 
்பல்க்லக் கழக அறிவியல் ்தமிழ்தது்றை 1981ல் 
இருநது ்தமிழ் அறிவியல் நூல்க்ைப ்பதிபபிதது 
வவளிக்வகாண்டு வருகிறைது. ்தமிழக அ�மெ 
�டததிவரும் அறிவியல் ்தமிழ் மனறைம் 1970களில் 
வ ்த ா டங க ப ்பட்டது .  ம ்ப � ா .  மு . பி . 
்பாலசுபபி�மணியம், ம்ப�ா காந்த�ாஜ் 
ம்பானறைவரகள்  ்தமிழ் அறிவியலுக்குத  
வ்தாண்டாற்றி வருகிறைாரகள்.

வ்பாறியியல் வ்தாழில்நுட்்ப ்தமிழ் வைரச்சி 
்மயம் எனறு 1984ல் வென்்ன அண்ணா 

்பல்க்லக் கழக வைாகததில் வ்தாடஙகப்பட்ட 
வ்தாழில் நுட்்ப ்தமிழ் ்மயம் ம்ப�ாசிரியர 
சி.எஸ் சுபபு�ாமனின ்த்ல்மயில் அறிவியல் 
வ்தாழில் நுட்்பம் ொரந்த ்பல ்தமிழ் நூல்க்ைக் 
வகாண்டுவநதிருக்கிறைாரகள். அம்தம்பால 
அ்்னததிநதிய அறிவியல் ்தமிழ்க் கழகம், 
்தமிழில் அறிவியல் ஆ�ாய்ச்சி்ய ஊக்குவிதது 
வருகிறைது. ஆ. மணவழகன வழி காட்டு்தலில் 
கருத்த�ஙகுகள் ்பல �டக்கினறை்ன. கட்டு்�க்ைத 
வ்தாகுக்கிறைாரகள். உலகத ்தமிழ் ்தகவல் 
வ்தாழில்நுட்்ப மனறைம் (INFIT) எனும் உலக 
அைவிலா்ன  இ்ணய அறிவியல் ்தமிழ் 
அ்மபபு 2000-மாவது ஆண்டு வ்தாடஙகப்பட்டது. 
இதுவ்� ்பதி்னானகு ்தமிழ் இ்ணய 
மா�ாடுகள் �டததி இருக்கிறைாரகள். க்னடா 
சீனிவாென மு்தல் முததுவ�டுமாறைன வ்� 
்பலரும் கணினித ்தமிழ் எழுததுருக்க்ை 
உருவாக்கி புதிய உலகிற்மக வழிமகாலி்னர. 
மொவியத �ாட்டில் இருநது – �ாதுகா ்பதிப்பகம், 
மீர ்பதிப்பகம் ம்பானறை்வ அச்சிட்டு 
வவளியிட்ட ்தமிழில் வமாழிவ்பயரக்கப்பட்ட 
அறிவியல் நூல்க்ை �ாம் மறைக்க முடியாது. 
ஆதி. வள்ளியப்பனின ்தமிழ்ச்  சுற்றுச்சூழல் 
நூல்கள் ்தனிததுக் குறிபபிடப்படமவண்டிய்வ.

்பல ்பதிப்பகஙகளின ்தமிழ் அறிவியல் 
்பஙகளிபபுக்ைத ்தனிமய குறிபபிடமவண்டும். 
்பா�தி புத்தகாலயம் (அ்்னத்்தயும் குறித்த 
சுருக்கமா்ன வ�லாறு, துப்பாக்கிகள் கிருமிகள் 
எஃகு, மனி்த உடலின க்்த உட்்பட  நூற்றுக் 
கணக்கா்ன அறிவியல் நூல்கள்) எதிர வவளியீடு 
(அறிவியல் வைரச்சி வனமு்றை உட்்பட ்பல 
நூல்கள்) சிக்ஸ்த வெனஸ் (க்னவுகளின விைக்கம் 
ம்பானறை்வ- ெமீ்பததில் ொபபியனஸ் (்தமிழில் 
�ாகலட்சுமி ெண்முகம்) நூ்லத ்தமிழில்  
வகாண்டுவந்த மஞெள் ்பபளிஷிங ஹவுஸ் 
உட்்பட ்பல ்பதிப்பகஙகள் அறிவியல் நூல்கள் 
்பலவற்்றைப ்பதிபபிக்கினறை்ன.  ்பஞசு மிட்டாய், 
வா்னம், புக்ஸ் ஃ்பார சில்�ன, அறிவியல் 
வவளியீடு ம்ப ானறை  ்பதிப்பகஙகளும் 
சிறைாரகளுக்கா்ன சிறைந்த ்தமிழ் அறிவியல் 
நூல்க்ை ்பதிபபிக்கினறை்ன. மரு்தன, ்பதரி 
மெஷாததிரி, என. வொக்கன, டாக்டர கமணென, 
இ ை ந ் ்த  � ா ம ெ ா மி ,  இ � ா ம து் � ,  
ஆதமா மக இ�வி, ம்ப�ா.கு.வி.கிருஷணமூரததி, 
வைரும் ்த்லமு்றையில் சு. �ா�ாயணி, 
மஹமபி�்பா, கிரு்பா �நதினி, டில்லி்பாபு, 
ெசிக்குமார ம்பானறைவரகளின ்பஙகளிபபுகளும் 
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குறிபபிடத்தக்க்வ. அதிலும் குறிப்பாக புக்ஸ் 
ஃ்பார சில்�ன ்பதிப்பகம்  300 அறிவியல் 
நூல்க்ை  வவளியிட்டு ்தனிதது நிற்கிறைது.

்தற்ம்பாது வவளிவரும் சில அறிவியல் ்தமிழ் 
இ்தழ்க்ைப ்பற்றிக் குறிபபிடாமல் இந்தக் 
கட்டு்�்ய முடிக்க முடியாது. மிகக்கடி்னமா்ன  
சூ ழ ல் க ள் ,  வ ்ப ரு ம்  வ ்ப ா ரு ை ா ்த ா � 
வ�ருக்கடிகளுக்கு  �டுமவ இந்த முயற்சிகள் 
வ்தாடரகினறை்ன. அறிவியக்கம் எனறு ொ்ல 
இைநதி்�யன இ்தழும்,  அறிவுக் கைஞசியம் 
எனறு இலங்க அறிவியல் ்தமிழ் எழுத்தாைர 
விக்டர ம்தவா்னந்தாவும் �டததிய இ்தழ்கள் 
இபம்பாது எபம்பா்தாவது வவளிவரும் 
முயற்சிகைாகி விட்ட்ன. 

துளிர, க்லக்கதிர ம்பானறை்வ விடாமல் 
வ்தாடரநது வவளிவருகினறை்ன. �மக்கு �ம்பிக்்க 
்தரும் முயற்சிகள் ்பல. எல்லாத தி்னெரிகளுமம 
சிறைாரகளுக்காக ்தனிமய வா�ததில் ஒரு �ாள் 
சிறைபபுப ்பக்கஙக்ை ஒதுக்குகினறை்ன. இநது 
்தமிழ் தி்ெ (மாயா ்பஜார) தி்னமணி 
(சிறுவரமணி) தி்னமலர (்பட்டம்) இப்படிச் 
வொல்லிக் வகாண்மட ம்பாகலாம். அவற்றில் 
்பலர அறிவியலும் எழுதி வருகிறைாரகள்.

இயற்பியல் ஆசிரிய�ாக  இருநது ஓய்வுவ்பற்றை 
�ா.சு. சி்தம்்ப�ம் அவரகள் �டததும் �அறிவியல் 
ஒளி� எனும் அறிவியல் இ்தழ் 13 ஆண்டுகைாக  
வவளிவருகிறைது .  வ ென்்ன வ்பரிய ா ர 
மகாை�ஙகின இயக்கு�ர மு்்னவர. ெவுநதி��ாஜ 
வ்பருமாள் சிறைப்பாசிரியர. இந்த இ்தழில் 
மமாக்ன சுந்த��ாஜன       டாக்டர அ.
�ம�நதி�ன, டாக்டர ்தஙக ெக்திமவல், ்்ப (π)  
மனறைம் சிவ�ாமன, மவதியியல் ம்ப�ாசிரியர 
வள்ளியப்பன, ்பல அறிவியல் நூல்களின  
ஆ சி ரி ய ர  இஸ் ம � ா வின  மயில் ெ ா மி 
அண்ணாது்�, வ�ல்்ல. சு. முதது உட்்பட 
்பல அறிஞரகள் எழுதிவருகிறைாரகள்.

அம்தம்பால திருச்சி வாவ்னாலி நி்லய 
முன்னாள் இயக்கு�ர மு்்னவர.மெமயான 
அவரகள் �அறிவியல் பூஙகா� எனறு ஓர 
அறிவியல்  இ்த்ழ �டததி வருகிறைார. 
வென்்ன வ்பரியார மகாை�ஙகின முன்னாள் 
இயக்கு�ர  அய்யம்வ்பருமாள் மற்றும் 
்பா�தி்தாென ்பல்க்லக்கழக முன்னாள் 
து்ணமவந்தர வ்பான்ன்வக்மகா ஆகிமயார 
சிறைப்பாசிரியரகைாக உள்ை்னர. இதில் 

்பஙகளிதது வரு்பவரகளில் அணுவியல் 
விஞஞானி மகா்பாலன, வானியல் அறிஞர 
கு.்வ. ்பாலசுபபி�மணியம், மு்்னவர 
மகாமதி �ாயகம் உட்்பட ்பலர இ்வ �மக்கு 
அறியவரும் முயற்சிகள் �ாம் அறியா ்பல 
முயற்சிகளும் இருக்கலாம். இது முழு்மயா்ன 
்ப ட் டி ய ல்  அ ல் ல .  ்ப ட் டி யலிடு வ து  
இக்கட்டு்�யின  ம�ாக்கமும் இல்்ல.

புதுதில்லியின விக்யான பி�ொர ்தமிழகததின 
அறிவியல் வ்தாழில்நுட்்ப கவுனசிமலாடு 
இ்ணநது �அறிவியல் ்பல்க � எனும் 
அறிவியல் இ்ணய இ்த்ழ �டததி 
வருகி றை ா ர க ள் .  மு்்னவ ர  .  ்த . வி . 
வவஙகமடஸ்வ�ன அ்தன ஆசிரியர ஸ்ரீகுமார 
மற்றும் கவிஞர ்பாஸ்கர ஆகிமயார ஆசிரியரகள். 
அந்த இ்தழில் மருததுவர. வஜயஸ்ரீ மகா்பால், 
மு்்னவர காரததிக் ்பாலசுப�மணியம், இஸ்ம�ா 
விஞஞானி ெசிகும ா ர  உட்்பட  ்பல ர 
எழுதுகிறைாரகள்.

ம ாணவ ர களின  அறிவியல்  ்த மி ழ் 
்ப்டபபுக்ை – ஆய்வு அறிக்்க  ெமரபபித்தல் 
மூலம் கடந்த முப்ப்தாண்டுகைாக – ்பட்டி 
வ ்த ாட்டிகளில்கூட அறிவியல் ஆய்வு 
ெமரபபிக்கும் ம்தசிய குழந்்தகள் அறிவியல் 
மா�ாடுக்ை –்தமிழ்�ாடு அறிவியல் இயக்கம் 
இந்த – ம�ாய்பம்பரிடர காலததிலும் விடாமல் 
�டததிவருவது இனவ்னாரு குறிபபிடத்தக்க 
�ம்பிக்்க ்தரும் விஷயமாகும்.

இந்த இ்ணய யுகததில், கல்வியும் கூட 
ஆன-்லன கல்வி ஆகிவிட்ட ம�ாய்ப ம்பரிடர 
காலததில் ஆன-்லனில் வ்பரும்்பாலா்ன ்தமிழ் 
– அறிவியல் நூல்கள் கி்டப்பது ஆறு்தலா்ன 
வெய்தி. �ாம் குழந்்தக்ை அறிவியல் வாசிபபு 
எனும்  அறிவுப்ப ா் ்தயில்  வ ெலு ததி  
மூட�ம்பிக்்கயும்  ம்தவவறி – இன்னல்களும் 
இல்லா்த – புவி்ய ம�சிக்கும் புதிய 
மாந்தரகைாக  வாழப ்பழக்கமவண்டும். 
சுயசிந்த்்ன வக ாண்ட ்ப்டப்பாக் க 
அறிவியலாைரகைாக அவரகள் வை� அறிவியல் 
எழுததுகள் ்தமிழில் வ்பருகமவண்டும். பிறை 
இநதிய அயல்வமாழி அறிவியல் முயற்சிகளுக்கு 
ெற்றும் கு்றைவில்லாமல் ்தமிழில் அறிவியல் 
இனறும் ‘அறிவியல் வவல்லும்’ எ்னத 
வ்தாடரவது  ஆறு்தலா்ன அம்ெம் ஆகும். 

	 	 	 	 	 	 l
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 புதுசபசரி ்்னின்ோரதி

நூல் அறிமு்கம்

ம்ப�ா. �ாஜ்ஜா அவரகளின வாழ்வு மமம்்படக் 
கா�ணமாக இருந்த 16 ஆளு்மகள் குறித்த 
இனி்மயா்ன நி்்னவுகளின ்பதிமவ இநநூல். 
நூலுக்கு மாந்தன இ்தழாசிரியர திரு.ஞா.மஜாெப 
அ தி ரி ய ன  ஆ ண் ம ட ா  அ ணி ந து ் � 
வழஙகியுள்ைார. மூதம்தா்� மதித்தல், 
கற்மறைாருடன மெ�ல், �ட்பு ்பா�ாட்டல், �னறி 
கூர்தல் கு்றைநது வரும் காலகட்டததில் �ாஜ்ஜா 
ஒரு மாறு்பட்ட மனி்த�ாகமவ காணப்படுகிறைார 
எனறு ெரியாகமவ கணிததுள்ைார

1.பீட்்டர் ்சோமியோர்:

காநதி வீதியில் அ்மநதுள்ை வ்பததி 
வெமிம்னர மமல்நி்லப்பள்ளியின மு்தல்வ�ாகப 
்பணியாற்றியவர பீட்டர ொமியார அவரகள். 
ஆ யி � க் க ண க் க ா ்ன  ம ா ண வ ர க ் ை 
்தகுதியுள்ைவ�ாக மாற்றை இவர ்கயாண்டது 
இ�ண்டு ்தநதி�ஙகள். ஒனறு பிகில் மற்றைது 
பி�ம்பு. ஆ்னால் ம்த்வப்பட்டால் மட்டுமம 
இ்வ இ�ண்டும் மஜாப்்பவிட்டு வவளிமய 
வருமாம். 

பீட்டர ொமியாரின வகுப்்பக் மகட்்ப்தற்காக 
இவர ்படிக்கும் வகுபபிலிருநது ஆசிரியருக்குத 
வ்தரியாமல் ்தவழ்நதுவெனறு அவர ்பாடம் 
� ட த து ம்  ்ப க் க த து  வ கு ப ்ப ் றை க் கு 
திருட்டுத்த்னமாகப ம்பா்ன்்தயும் ஒரு�ாள் 
மாட்டிக்வகாண்ட்்தயும், ்தன்்ன “காட் 
பிவைஸ் யு ் ம ென” எனறு ்தட்டிக் வகாடுததுக் 
வகாண்மட வொன்னது இனறு ்பலித்த்்தயும் 
வொல்லி �ாஜ்ஜா புைகாஙகி்தம் அ்டகிறைார. 

2.தபரோசிரியர் ்சோ்ந�லிங�ம்:

ம்ப�ா ொந்தலிஙகம் வகுபபு �டததிய மு்றை 
மகா்ட காலததில் ஒரு கிைாஸ் நி்றைய லஸ்ஸி 
குடித்தது ம்பால குளு்மயாக இருந்தது 
எனகிறைார. நி்றைய ்படிக்க மவண்டும் எனறு 

ஆ்ெப்பட்டு இவ்� அணுகிய ம்பாது ்ப்ழய 
புத்தகக் க்டக்கு வெனறு வாஙகிப ்படிக்கச் 
வொன்னவர பின்னர சிரிததுக் வகாண்மட ்த்னது 
நூலகததிலிருநது புத்தகஙகள் வகாடுதது 
மறைக்காமல் திருபபிக் வகாடுக்கச் வொன்ன்்தயும் 
நி்்னவு கூரகிறைார. 

3.எழுத்�ோைர் த�ோ�ண்டரோமன்:

புதுச்மெரி �கரின அழகில் மயஙகி வ்த்பாஸிம்ன 
ரிஷமமான வீதியில் இருந்த வீட்டின நூலகத்்தப 
்ப ா ர த து  ம ய ங கி நி ன று  பி ன  தி ரு .
மகா்தண்ட�ாமனுடன வ்தாடரபு ஏற்்பட்ட்்த 
அழகாக விவரிக்கிறைார. திரு.மகா்தண்ட�ாமன 
்த்னது ம�ணததிற்குப பின்னர �ாஜ்ஜாவிடம் 
வகாடுக்கச் வொல்லி ஒரு அனபுப ்பரி்ெ 
ம ் ்ன வி யி ட ம்  வ க ா டு த து வி ட் டு ப 
ம்பாயிருக்கிறைார. அது்தான �ாஜ்ஜா உருவாக்கிய 
நூலகததின ஒரு ்பகுதி. 

4.தபோலீஸ அதி�ோரி ஜோர்ஜ் தமோ்சஸ:

மாணவர ம்பா�ாட்டததின ம்பாது ம்பாலீஸ் 
அதிகாரி ஜாரஜ் மமாெஸ் அவரகளுடன 
மம ா ்தலில் வ்த ாடஙகுகிறை �ட்பு ஏழு 
ஆண்டுகளுக்குப பிறைகு எழுத்தாை்னாக 
ெநதிப்பதில் வ்தாடரகிறைது. அபம்பாது ஜாரஜ் 
அவரகள் �யூத ஏஜ்� எனும் மா்த இ்த்ழ 
� ட த தி க்  வ க ா ண் டி ரு க் கி றை ா ர .  இ து 
புதுச்மெரியிலிருநது ஆஙகிலததில் வவளிவந்த 
மு்தல் இலக்கியச் சிற்றி்தழாகும். இ்தற்கு 
வாெகரகளும் அதிகம். இந்தச் சிற்றி்தழில் 
�ாஜ்ஜா அவரகளின மு்தல் ்ப்டபபு மறு 
்பதிப்பாகிறைது. பின்னர ஆஙகிலததில் எழு்த, 
வாசிக்க ஆரவம் வகாண்மடா்�க் வகாண்டு 
வ்தாடஙகப்பட்ட யூத லிட்ட�ரி கிைபபில் 
்பஙமகற்றை்தால் ஆஙகில அறிவு வைரந்த்தாகவும், 
அதுமவ பின்னர ஒடிொ அ�சு வழஙகிய �ாக் 

சால்பயாரம் நிழல்தரும் மரஙகள்
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வ்பபில்ஸ் ம்பானறை விருதுக்ைப வ்பறை 
உ்தவிய்தாகவும் வ்பரு்மயுடன குறிபபிடுகிறைார. 

5.அதமரிக� வியோ்சர் தமகி லிட்ச்சி கிரோஸஸி:

வக.டி.மெத்னா மகட்டுக் வகாண்ட்தற்கிணஙக 
வீ�மாமுனிவரின ்ப�மாரத்த குரு க்்தக்ை 
�ாஜ்ஜா ஆஙகிலததில் வமாழிவ்பயரததிருக்கிறைார. 
மெத்னா இவரிடம் வொன்னது “கடி்தஙகள் 
ொ்தகமாக இருந்தாலும் ெரி, ்பா்தகமாக 
இருந்தாலும் ெரி; அ்வ உன ம்ன்்த எந்த 
வி்தச் ெல்னததிற்கும் ஆைாக்கக்கூடாது” என்பம்த. 
மெத்னா து்ணயுடன லிட்ச்சி்யச் ெநதிக்கிறைார. 
லிட்ச்சியின ்தந்்த ஸ்்பானிஸ் �ாட்டவர. ்தாய் 
பிவ�ஞசுபவ்பண்மணி. ஆஙகிலம் கற்றுக் 
வகாண்டம்தா ஒரு ஆஙகிலப வ்பண்மணியிடம்.  
கல்லூரிப்படிபபு வ்தன ஆபரிக்காவில். இவம�ா 
ஒரு அவமரிக்கப பி�்ஜ. திருமணம் வெய்து 
வகாண்டம்தா ஒரு இத்தாலிய்�. ஆஙகிலம், 
பிவ�ஞசு, வஜரமனி வமாழிகளிலும் எழுதும் 
ஆற்றைல் வகாண்டவர. இவரின திறை்ம கண்டு 
அ�பிநம்தா ஆசி�ம அன்்ன இவ்� ்த்னது 
காரியா்தரிசியாக்கிக் வகாண்ட்தாக �ாஜ்ஜா 
குறிபபிடுகிறைார.  

6.அமல்கிரன் என்கிை த�.டி.த்சத்னோ:

 மெத்னா உலகப புகழ் வ்பற்றை ம்தர இநதியா 
இ்த்ழ �டததி வந்தவர. அவர மகட்டுக் 
வகாண்ட்தற்கிணஙக ம்தர இநதியாவில் �ாஜ்ஜா 
நூல் விமரெ்னம் எழுதுகிறைார. கவி்்த குறிதது 
மெத்னா வகாடுத்த விைக்கம் இருக்கிறைது  
்பாருஙகள்… “கவி்்த கவி்்த்தான. அதில் �ல்ல 
கவி்்த, வகட்ட கவி்்த எனறு ஏதும் இல்்ல. 
கவி்்த எழு்தமவண்டுமா்னால் உலகக் 
கவிக்ைப ்படி. �சிததுப ்படி. உ்னக்மக புரியும் 
கவி்்த எனறைால் என்ன என்பது. பின கவி்்த 
எழுது” எனறு �ாஜ்ஜா்வ உற்ொகப்படுததி 
எழு்தச் வொல்லியிருக்கிறைார. 

7.�ன்ன்டச் சித்�ர் மோ�வ் பணடிட் :

மா்தவ் ்பண்டிட் அவரக்ை ஆசிரிய�ாகக் 
வகாண்டு ஆசி�மததின �தி அட்வவண்ட்� எனறை 
காலாண்டி்தழும், மவரல்ட் யூனியன, ெரவீஸ் 
வலட்டர எனறை இ�ண்டு மா்த இ்தழ்களும் வநது 
வ க ாண்டிருந ்த்ன .  ம்னம்  ெ ரியில்ல ா ்த 
ம்பாவ்தல்லாம் அவரிடம் �ாஜ்ஜா வெல்வதும் 
� ாஜ்ஜாவுக்கு வாழ்க்்க குறிதது ்பல 
கருததுருக்க்ை எளி்மயாகச் வொல்லுவா�ாம். 
மா்தவ் ்பண்டிட் மஙகளூ்�ச் மெரந்த 
கன்னடததுக்கா�ர எனறைாலும் ஆசி�மவாசி. 

8.தமோழியோக�த்திறகு முககியத்தும் �்ந� 
�விஞர் மீரோ:

மீ�ா்வச் ெநதிக்க விரும்பி்னார �ாஜ்ஜா. 
மீ�ாவுடன வ�ருஙகிய வ்தாடரபு வகாண்டிருந்த 
ம்ப�ா.்பஞொஙகம் �ாஜ்ஜா அவரகளின வீட்டிற்மக 
மீ�ா்வ அ்ழதது வருகிறைார. �ாஜ்ஜா வீட்டு 
நூலகத்்தப ்பார்வயிட்டுவிட்டு ்த்னது 
்பதிப்பகம் ொரபில் வவளியிட நூல்கள் 
மகட்கிறைார. வீ�மாமுனிவரின ்ப�மாரத்த குரு 
க்்தகள் ஆஙகில வமாழிவ்பயரபபி்்னயும், 
்பா�தியின வெ்ன கவி்்தக்ையும் ்பதிபபிக்க 
எடுததுச் வெல்கிறைார. 1981-ல் வீ�மாமுனிவரின 
்ப�மாரத்த குரு க்்தகள் ஆஙகிலததில் THE 
STUPID GURU AND HIS FOOLISH DISCIPLES  
எனறை ்த்லபபிலும், 1982-ல் ்பா�தியின வெ்ன 
கவி்்தகள்  THE SUN AND THE STARS எனறை 
்த்லபபிலும் வவளிவந்த்ன. இ�ண்டுமம அக�ம் 
வவளியீடுகைாக வந்த்ன. 

9.எழுத்துச் சித்�ர் த�ை�ம நீலோம்பரன் 

நீலாம்்ப�்்ன �ாஜ்ஜாவுக்கு அவர ்தாயார 
்தான அறிமுகப்படுததியிருக்கிறைார. வகை்தம 
நீலாம்்ப�னின �உறைவின எல்்லகள்� �ாடகத்்த 
புதுச்மெரி வாவ்னாலிக்காக BOUNDS OF RELA-
TIONSHIPS எனறை ்த்லபபிட்டு வமாழிவ்பயரபபு 
வெய்்தார. வகை்தம நீலாம்்ப�னின �புத்தரபி�ான� 
வ்தாட்� ஆஙகிலததில் வமாழிவ்பயரததுக் 
வகாண்டிருக்கிறைார �ாஜ்ஜா.   

10.�ர்ம�ர்த்�ோ வர�ரோசு:

�ாமலிஙக சுவாமிகளின தீவி� ்பக்்தர வ�்த�ாசு 
�ாஜ்ஜாவிடம் வொன்னா�ாம் “நீ எவ்வைவு 
உயரந்தாலும் ்பழ்ெவயல்லாம் அடிக்கடி 
நி்்னததுப ்ப ா ர க்க  மட்டும் எனறும் 
மறைநதுவிடாம்த”. ஐய்னார மகாவில் ஸ்்தல 
வ�லாற்்றை எழுதும்்படி வ�்த�ாசு மகட்டுக் 
வகாள்ை, மகாவில்கள் ்பக்கமம ம்பாகா்த �ாஜ்ஜா 
கஷடப்பட்டு புதுச்மெரியிலுள்ை மகாவில்கள் 
்பற்றிய ்தகவல்க்ைவயல்லாம் மெகரிததுத 
வ்தாகுதது ANCIENT TEMPLES AND LEGENDS 
OF PONDICHERRY எனறை புத்தகத்்த 
எழுதியுள்ைார. 

11.ஆருயிர் �ணபர் ஞோனத்ச�ரன் 

சி்தம்்ப�ம் அண்ணாம்ல ்பல்க்லக்கழகததில் 
முதுக்ல ஆஙகில இலக்கியம் ்படிக்கச் வெனறை 
ம்பாது ஏற்்பட்ட �ட்பு. இது குறிததுச் வொல்லும் 
ம்பாது “இபம்பாவ்தல்லாம் �ல்ல �ண்்பரகள் 
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கி்டப்பம்த அரி்தாகிவிட்டது. ஞா்னமெக�ன 
து்ணவகாண்டு இவ�து மு்தல் ஆஙகில 
கவி்்தத வ்தாகுபபு FROM ZERO TO INFINITY 
வவளியா்னது.  இந்த நூல் வகால்கத்தாவின 
மிகபவ்பரிய இலக்கிய விரு்தா்ன ்மக்மகல் 
மதுசூ்தன அகா்தமி விரு்்தப வ்பற்றைது. 

12.அதமரிக�ோவில் எனகத�ோரு �ோய் 

ஒரு �ாள் இவரு்டய ்ப்டப்்பத ்தாஙகி 
PROPHETIC VOICES  எனும் அவமரிக்க ெஞசி்க 
வருகிறைது. அததுடன எஙகள் ்பததிரிக்்கக்கும் 
்ப்டபபுக்ை அனுபபுஙகள் எனகிறை ரூத ரூத 
்வல்ஸ் ஷீலர ்கவயாப்பததுடன கடி்தம் 
வருகிறைது. இவர சில கவி்்தக்ையும், 
க்்தக்ையும் அனுப்ப, இவர எழுதிய THE 
BLOOD எனறை சிறுக்்த பி�சு�மாகிறைது. இநதியப 
்பததிரிக்்ககைால் நி�ாகரிக்கப்பட்ட இந்தக் 
க்்தயி்்ன புஷகாரட் விருதுக்கு ரூத 
அம்்மயாம� ்பரிநது்�க்கிறைார. ஆ்னால் விருது 
கி்டக்காமல் ம்பா்னம்பாது �ாஜ்ஜா்வவிட 
அதிகம் வருத்தப்பட்டவர ரூத அவரகமை. 

13.என்தனத் �தல நிமிர தவத்� என் 
சித�கிதி ரீத்�ோ:

�ாஜ்ஜாவின  சிம�கிதி ரீத்தா �ாஜ்ஜா எழுதிய 
கட்டு்�க்ைத வ்தாகுதது பிஸி பி புக்ஸ் 
மூலமாக புத்தகஙகைாகக் வகாணரந்தார. GLIMPS-
ES OF PONDICHERRY, A CONCISE HISTORY OF 
PONDICHERRY, FOLKTALES OF PONDICHERRY, 
BUSY BEE BOOK OF CONTEMPORARY INDIAN EN-
GLISH POETRY  ஆகிய நூல்கள் மலரந்த்ன. 
ROUTLEDGE நிறுவ்னம் வவளியிட்ட ENCYCLO-
PAEDIA OF POST-COLONIAL LITERATURES IN EN-
GLISH எனும் க்லக்கைஞசியததில் �ாஜ்ஜா 
குறிதது கட்டு்�யி்்ன ரீத்தா அவரகள் 
வழஙகியுள்ைார.

14.என் வீட்த்ட நூல�மோககிய மணி:

்ப்ழய புத்தகக் க்டக்ை ்தஙகச்சு�ஙகம் 
எனகிறைார �ாஜ்ஜா. புதுச்மெரியில் ஒவ்வவாரு 
ஞாயிற்றுக் கிழ்மயும் வென்்னயிலிருநது 
்ப்ழய புத்தகஙகமைாடு வநது க்ட ம்பாடும் 
திரு.மணி்ய �ாஜ்ஜா ்த்னது வ�ருஙகிய 
�ண்்ப�ாகமவ கருதியிருக்கிறைார. ்ப்ழய புத்தகக் 
க்டகளில் ம்தாண்டத ம்தாண்ட பு்்தயல் 
ம்பால கி்டததுக் வகாண்மட இருக்குமாம். 
இ்தற்காக எல்லா புத்தகக் க்டகளிலும் �ாஜ்ஜா 
கணக்கு ் வததிருப்பா�ாம். இவரிடம் ஆஙகிலம் 
கற்க வரும் மாணவரகள் வகாடுக்கும் மா்த 

ஊதியத்்த புத்தகஙகள் வாஙகுவ்தற்கு மட்டுமம 
்பயன்படுததியிருக்கிறைார . திரு.மணியின 
க்டக்குச் வெனறை்தால் ்பல வமாழி எழுத்தாைரகள் 
நி ் றை ய  ம ்ப ர  � ா ஜ் ஜ ா வு க் கு 
அறிமுகமாகியிருக்கிறைாரகள். மணி இவரின 
வ�ருஙகிய �ண்்ப�ாக இருப்பதில் வியபவ்பன்ன…

1 5 . என்தனயும் ஒரு பத்திரிகத�ககு 
ஆசிரியனோககி அழகு போர்த்�வர் 

� ாஜ்ஜாவுக்கு குறிஞசிமவலன எனறை 
வமாழிவ்பயரபபு எழுத்தாைர கி்டக்கிறைார. 
குறிஞசிமவலன ம்லயாைததிலிருநது ்பல 
�ாவல்க்ை ்தமிழில் வமாழி வ்பயரத்தவர. 
ொகிதய அகா்தமி விருது வ்பற்றைவர. இவ்�ப 
்பற்றி �ாஜ்ஜா வொல்லும் ம்பாது “மாட்டு 
டாக்டர வெல்வ�ாசு ஓய்வு வ்பற்றிருந்தாலும், 
குறிஞசிமவலனுக்கு ஓய்மவ கி்டயாது.. 
ஒருவரிடம் இலக்கிய அக்னிக் குஞசி்்ன அவர 
கண்டு விட்டால் அ்்த காட்டினில் வ்பாநதி்ட 
்வதது விடுவார. பிறைகு என்ன ? தீம்்தரிகிட 
திதம்தாம்்தான” எனகிறைார. பின்னர �ாஜ்ஜா்வ 
ஆசிரிய�ாகக் வகாண்டு �டி�ானஸ்்பயர� எனறை 
ஆஙகில இ்தழும் மலரந்தது. 

16.என் குருவோகி வ்ந� மதனோஜ் �ோஸ..

ொகிதய அகாவ்தமி இருமு்றை மம்னாஜ் ்தாஸ் 
அவரகளுக்கு விருது வழஙகி வகை�விததுள்ைது. 
மம்னாஜ்்தாஸ் ்பல ம��ஙகளில் ்தான ்பஙமகற்க 
முடியா்த கூட்டஙகளுக்கு �ாஜ்ஜா்வ அனுபபி 
்வததிருக்கிறைார. மம்னாஜ் ்தாஸ் இலக்கிய 
வாரிசு எனறு ்தன்்ன அறிவித்தது மிகபவ்பரிய 
ம�ா்பல் ்பரிசு எனகிறைார �ாஜ்ஜா. மம்னாஜ் ்தாஸ் 
குறிதது 1992-ல் PROBING THE PSYCHE: SHORT 
STORES OF MANOJ DAS  இவர ஆய்வு வெய்்த 
ஆ�ாய்ச்சி நூ்ல புதுதில்லி  B R PUBLISHING 
HOUSE  நிறுவ்னம் புத்தகமாகக் வகாண்டு 
வநதிருக்கிறைது.  

�ண்்பரகள் அ்மவவ்தல்லாம் வாழ்க்்கயில் 
கி்டத்த அரிய வாய்பபு. திரு.�ாஜ்ஜா 
அவரகளுக்குக் கி்டத்த ஆளு்மகள் மற்றும் 
அவரக்ை � ாஜ்ஜா  உரிய மு்றையில் 
்பயன்படுததிக் வகாண்ட வி்தம் �ம்்ம 
வியபபில் ஆழ்ததுகிறைது. இந்த நூல் �ாஜ்ஜா 
அவரகளின வாழ்க்்க வ�லாற்றின ஒரு 
்பகுதியாகவும் ஏற்றுக் வகாள்ைலாம்.. �ாஜ்ஜா 
அவரகளின உ்ழபபு ம்லபபி்்னத ்தருகிறைது.. 
�ாஜ்ஜா இந்த அரிய ்பணியி்்ன வெய்திருக்கிறைார.. 
்பா�ாட்ட மவண்டிய ்பணி..    l



35புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூலை 2021

்சவவானம்
- ே.ஜீவகாருண்யன்

வெவ்வா்னம் - நூலின வழியில் மிகவும் 
விததியாெமா்னவ்தாரு புதி்னம் வாசிக்கும் 
வாய்பபு கி்டத்தது. ‘எழுத்தாைாரகளுக்கு 
்ப்�பபுகளுக்கா்ன கருப்த்பாரு�ையும் 
கைத�்தயும் அவரகைது வாழ்வியலல 
வழஙகுகினறை்ன.’ எனனும் இலக்கிய வ்தறியின 
அடிப்ப்�யில் ்தமிழக ஊ்க வைரச்சி 
மற்றும் உள்ைாட்சிதது�றையில் 35 ஆண்டுகள் 
அைவிலா்ன வ்தடும் ்பணியு்ன மாரக்சிஸ்ட் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இ�ணநது மக்களின 
வல் வாழ்வுக்காகக் கைப்பணியாற்றிய 
்த ெ ம்ம ா ந ்த  அனு்பவம்  எழுத ்த ாை ர 
்த்்பணமல்லூர லெ்கன அவரகளுக்கு 
்தெவ்வா்னமாக வி�ைச்ெல் ்தகாடுததிருக்கிறைது.

இ்து ொரி சிந்த�்னக்கு- ்தெயல்்பாடுகளுக்கு 
வலு லெரப்ப�வகைாக கவி�்த, சிறுக�்த, 
கட்டு்� எனறு இலக்கியததின ்பல து�றைகளில் 
18 நூல்க�ைப[ ்ப்�ததிருக்கும் ்பல விருதுக�ை 
்தவனறிருக்கும் எழுத்தாைர இந்தப புதி்னததில் 
முற்றும் முழுதுமாகக் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கததின 
்தகாள்�க, லகாட்்பாடுக�ை, கட்சியின 
வலற்�றைய-இன�றைய ்பல்லவறு -அ்ஙகத- 
்த�லவரகள், ல்தாழரகள், ்த்தாண்்ரகளின 
கைச் ்தெயல்்பாடுக�ை அவரகளின தியாகஙக�ை, 
அரப்பணிபபுக�ை, வாழ்வியல் எளி�ம�ய 
கட்சியின முழு வல் ஊழியரகைாக 
இயஙகு்பவரகளின குடும்்பப பி்ச்ெ�்னக�ை 
பிணக்குக�ை, வாசிப்பவரகளுக்கு அறிமுகம் 
்த ெ ய் தி டு ம்  ஆ ர வ த  து டி ப பு ் ன 
எழுதல்தாவியமாக விவரிததுச் ்தெல்கிறைார 
என்பது மி�கயற்றை உண்�ம.

திருவண்ணாம�ல மாவட்்ததின கட்சி 
்தெயலா்ைாக இருக்கும் மகன, ்தாழ்த்தப்பட்் 

ொதி ்த்பண்�ணத திருமணம் ்தெய்து ்தகாண்் 
கா்ணததில் மகன, மருமக�ைப ்பாரக்காமல் 
்தவிதது வந்த ்த்பற்லறைார, ல்்பன

பிறைநதிருப்பது அறிநது ம்னம் மாறி மகன, 
மருமகள், ல்்ப�்னப ்பாரக்கச் ்தெல்வ்தாகப 
புதி்னம் துவஙகுகிறைது. ்த்தா்ரச்சியில் ஊ்க 
வைரச்சித து�றையில் BDO ஆகப ்பணியாற்றி, 
கட்சியின மீது ்தகாண்் கா்தலால் விருப்ப 
ஓய்வு ்தகாடுதது கட்சிப ்பணிகளில் ்தம்�ம 
அரப்பணிததுக் ்தகாள்்ப்வாக இயஙகும் 
ெ ங ் க ன  க ண் ் ்த டு த ்த வ ர க ை ா க 
அ்�யாைப்பட்டு மா்தரெஙக மாவட்்ச் 
்தெயலா்ைாக உயரும் மங�க, எட்டு 
வழிச்ொ�ல எதிரபபுக் கைவழியில் கட்சியில் 
ஐக்கியமாகி கி்ாமததின கி�ைச் ்தெயைா்லாக 
மாறும் ்லவதி, ஐடிஐ கல்வியு்ன ்தென�்ன 
கம்்த்பனி ஒனறில் ்பணியாற்று்பவ்னாக, 
க ம் யூ னி ஸ் ட்  இ ய க் க ம்  கு றி த து 
வம்பிக்�கயற்றைவ்னாக இருநது -்தாய் ் லவதி�ய 
அடி்தயாற்றி- வி்�வில் கட்சியின முழுவல் 
ஊழிய்னாக, வட்்ச் ்தெயலா்ைாக ்ப்தவி 
உயரவு ்த்பறும் சிவா ஆகிய முக்கியப 
்ப ா ததி்ஙகளின வழியில் இயல்புச் 
்தெழு�மயில் வைரகிறைது, இந்தப புதி்னம்.

இரு ெக்்க வாக்ன வி்பததில் கடு�மயாகப 
்ப ாதிக்கப்பட்் இைம் ்த்பண்ணுக்கு 
இ�ைஞனும், கி்ாமததில் ஆளுங கட்சி 
கவுனசிலரும் எதிரக் கட்சி பி்முகரும் 
கூட்்ாக  ்த ெய்யும் கள்ைச்  ெ ா் ாய 
வியா்பா்ததுக்்தகதி்ாக ்தெயல் ்பட்் 
கா்ணததில் அவரகைால் ்தாக்குண்டு 
மருததுவம�்ன லெரும் இ�ைஞனுக்கு இைம் 
்த்பண்ணும் ்தகாடுக்கும் அரிய வ�க ்த்தப 
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்பறிமாற்றைததின வழியில் அவரகளுக்குள் 
அரும்பி மலரநது காய்தது கனியாகிறைது எ்ன 
வகரும் க�்தப ல்பாக்கு ய்தாரத்தச் ்தெறிவு்ன 
வனறைாக இருக்கிறைது

இைம்  வயதிலலலய  கணவ ர கள் 
இறைநதுவிட்் கடுஞ சூழலில் இைம் 
வி்த�வகைாக விற்கும் ்லவதி, சிந்தாமணி 
(மங�கயின ்தாய்) இருவரும் இயக்க வழியில் 
கா்தல் ்தகாண்டு வ்தருக்கமுறும் மகன, மகள் 
திருமணத�்த, ‘பிற்்படுத்தப்பட்் ொதி�யச் 
ொரந்த இ�ைஞன - ்தாழ்த்தப்பட்் ொதி�யச் 
ொரந்த இைம் ்த்பண்’ எனனும் ்த்�கள் 
்கநது கட்சியின வழிகாட்டு்தல்்படி, மாவட்் 
கட்சி அலுவலகததில் கட்சியின மாவிலத 
்த�லவரின வாழ்ததுகளு்ன கண்குளி்க் 
காண்்ப்தாகவும் திருமணம் கண்் மறுவாள் 
மாவட்்ந்தழுவிய அைவிலா்ன ்த்பரிய்த்தாரு 
ல்பா்ாட்்லம திருமணம் கண்்வரகளுக்கு 
ல்தனிலவாக அ�மய இருப்ப்தாகவும் புதி்னம் 
வி�றைவு ்தகாள்கிறைது.

புதி்னததில் ,  ்பணி வ ி � றைவு  ்த்பறை 
்பத்தாண்டுகள் இருக்கும் கால வீட்சியில் 
விருப்ப ஓய்வு ்தகாடுதது ஊதியமற்றை 
ஊழி்யாகக் கட்சியில் ்பகலி்வு ்பா்ாமல் 
கைப்பணியாற்று்ப்வாக மாறும் ெங்கன 
குறித்த சித்தரிபபுகள், வாெக வ்தஞெஙக�ை, 
‘அ்்ா, இப்படியும் மனி்தரகைா!’ எனறு

ஆச்ெரியப்படுததும் வ�கயில் ்பக்கஙகள் 
ல்தாறும் வல்டி ் ்பக்காட்சி ல்பால வைரவது 
குறிதது வியபபுறும் லவ�ையில் இரு ெக்்க 
வாக்னப ்பயண வல்ததில் லாரி ஒனறி்னால் 
தூக்கி வீெப்பட்டு ெங்கன இறைநது விடுவ்தாக 
்தம் ல்பாக்கில் க�்த ்தொல்லிச் ்தெல்லும் 
எழுத்தாைர, வாெகரின லகா்பததுக்கு ஆட்்பட்டு 
சிறைபபுறை க�்த ்தொல்்ப்வாக வற் ்த்பயர 
்த்பறுகிறைார.

திருவண்ணாம�ல மாவட்்த�்தக் க�்தப 
பு ல ம ா க க்  ்த க ாண்்  க ா ்ணததில் 
தி ரு வண்ண ா ம � ல  உ ட் ் ்ப  க � ்த க் 
லகநதி்ஙகைாக அந்த மாவட்்ததின ்த்தன 
்பகுதி  கி் ா மங கள்  லவஙகி க் க ா ல் 
மு்தற்்தகாண்டு அழகுலெ�்ன, வல்லடி லெ�்ன, 
வயலூர, கரிபபூர, ்தவணி ஆகிய கி்ாமஙக�ை 
எழுத்தாைர வாெகரகளுக்கு ஆ்வா்மினறி 

அறிமு க ம்  ்த ெ ய் கின றை ா ர . .  ்த மி ழ க 
் வ ம ா வ ட் ் ங க ளு க் கு  ம ட் டு ல ம 
பி்ததிலயகமா்ன அறியா்த ்த்பாண்ணு (வயசுப 
்த்பாண்ணு), ொக்்னா, ல்பமானி, வாலாயமா 
(வழக்கமா), ்கண ்கணயா (துண்டு 
துண்்ா), அமிஞசிக்கி (அவியாயததுக்கு), 
லகவிக் லகவி (அழுவது), ்த�ை, துண்டு, 
(சிறு வயல் ்்பபபு), ்தகணதது ்தமாறும்பு 
( கி ண ற் று  ம ண் )  ல ்ப ா ன றை 
்தொற்பி்லயாகஙகளும்-

“என்னடி சிந்தாமணி, உம் ்த்பாண்ண 
இப்பல்லாம் லவ�லயில ்பாரக்க முடிய�ல. 
ஆ்னா எப்பப ்பாரத்தாலும் டூவீலரல ெரபுரனு 
ல்பாய்க்கிட்்ல இருக்கா… எஙக ல்பாறைா… 
என்ன ்பண்றைானனு லகட்்ா… ெஙக லவ�ல, 
கட்சி  லவ �லனனு ்த ெ ா ல்லிடுலறை… 
காலங்தகட்டுக் ்த்கக்கு… ்பாரததுக்க”

்பறை�வகளுக்குத்தான என்ன ஒரு அரு�மயா்ன 
வாழ்க்�க! அனறைா்ம் விடியலில் ்பறை�வகளின 
ஒருமித்த ஒலிலய ்ம்மியமா்னது்தான.

இயஙகா்த வாழ்க்�கயில் இன்பமில்�ல.

இய க் கலம  வ ா ழ் க் � கயின  மு்தல் 
அ்�யாைம்..

எ ்ன  வ ை ரு ம்  ்ப ா த தி ் ங க ளி ன 
உ்�யா்ல்களும் ஆசிரியர சித்தரிபபுகளும் 
கருததுகளும் உணவுக்கு அவசியமாகும் உபபு 
ல்பால அ�மநது புதி்னததிற்கு அணி 
்தெய்கினறை்ன; வாசிபபில் சு�வ லெரக்கினறை்ன.

்தமிழக  ம ா ர க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சித்த�லவரகளில் குறிபபி்த ்தகுந்த்வா்ன 
மதுக்கூர ்ாமலிஙகம் அவரகள் ்தமது 
அணிநது்�யில், ‘்ப்�பபிலக்கியததின மற்றை 
வ�கக�ை வி் வாவல் ்ப்�ப்பாளிக்கு அதிக 
சு ்த நதி்ம்  ்தருவது . ’  எ்னக்  கூறும் 
கருததுக்்தகாப்ப வாசிப்பவர ஆச்ெரியப்படும் 
வ�கயில் புதி்னததில் க�்தயின ல்பாக்கில் 
்பக்கததுக்்தகானறைாக NEET- ்தகாடு�ம, லவல் 
யாததி்� அ்சியல், இயற்�க விவொயததின 
அவசியம் எனனும் ்த்தா்ரச்சியில் அவசியம் 
அறிய லவண்டிய�வகைாக அரிய

்தெய்திகள் ்பல வி்விக் கி்க்கினறை்ன. 
ஓரி்ததில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஊழியரகளுக்கு 
வாழ்வா்தா்மாக வழஙகப்படும் ’்தலவி’ 



37புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூலை 2021

குறிததும் ்த்தளிவாகக் கூறைப்படுகிறைது. 
ொ்தா்ண வாரடு ்தமம்்்பாக வநது 
விட்்ாலல ஒருவருக்கு ்த�லகால் புரியாமல் 
ல்பாய்விடுகினறை ்தற்கால அவல அ்சியல் 
சூ ழ லி ல்  அ ் சி ய லி ல்  எ ளி � ம க் கு 
இலக்கணஙகைாக, லஞெ லாவண்யமற்றை 
அ்சியல் வாதிகளுக்கு எடுததுக்காட்டுகைாக 
-இருநது ம�றைந்த- இருக்கும் முன்னாள் 
திரிபு்ா மு்தல�மச்ெரகள் விரு்பன ெக்்வரததி, 
மாணிக்ெரக்கார ல்பானறை ல்தாழரகளின 
்த்பயரகள் புதி்னததில் க�்த வகரவின ஊ்ல 
உறுத்தலற்று அ்�யாைம் ்தகாள்கினறை்ன. 
கூ்லவ புதி்னததில் ்தமிழக அைவில் 
ம ா ர க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின 
தி்னெரியாக, கட்சி ொரந்த ்பல்லவறு 
அ்ஙகஙகளின மா்த இ்தழ்கைாக வி�ல 
்த்பற்றிருக்கும் தீக்கதிர, இ�ைஞர முழக்கம், 
மகளிர சிந்த�்ன, உழவன உரி�ம ல்பானறை�வ 
ஆ சி ரி ய ரி ன  உண ர ச் சி  உ ந து ்தலில் 
சுட்டிக்காட்்ப்படும் ்பாஙகும் எழுத்தாைர 
ெஙகத�்த, ம�றைநது விட்் வல்ல்த்தாரு ்பா்கர 
�வக�றை லகாவிந்த�்ன அறிமுகப்படுததும் 
அழகும் மிகவும் கவ்னம் ்தகாள்ைத்தக்க்தாக 
உள்ைது.

ொதி ம்த ரீதியாகவும் ்த்பாருைா்தா் 
ரீதியாகவும் கல்வி வழியிலும் ல்தெத�்தச் சீர 
கு�லததுக் ்தகாண்டிருக்கும் – காரப்ப்லட் 
மு்தலாளிகளுக்கு முது்தகலும்புகைாக வினறு 
ஏ�ழ எளிய, வடுத்்த, ்த்தாழிலாை வரக்கதது 
மனி்தரக�ைப ்பலவ�கயிலும் வாெப்படுததும் 
மததிய ஆட்சியாைரகள் மற்றும் அவரகளின 
அடிவருடி கை ா க  வ ி ற் கும்  ம ா வ ி ல 
ஆட்சியாைரகளுக்்தகதி்ான கருததுக் கூறுகள் 
புதி்னம் முழுவதிலும் இலக்கிய ் வம்பிற்குள் 
அ ் ங கி ய ்த ா க  ஆ ங க ா ங ல க 
அ்�யாைப்படுகினறை்ன. க�்த ்தகா்லா்னா 
கால விகழ்வாக சித்தரிக்கப்படுவ்தால் 
க ம்யூனிஸ்ட்  இய க் க த  ்த � லவ ர க ள் 
மக்களி்�லய ஏற்்படுததும் எச்ெரிக்�க 
்தெயல்்பாடுகளும் ல ாசியம் ல்பானறை மூ் 
வம்பிக்�ககளுக்்தகதி்ா்ன அவரகளின 
வ்வடிக்�ககளும் புதி்னததில் ய்தாரத்தமாகச் 
்தொல்லப்படுகினறை்ன.

இலங�கயின இ்து ொரி - ்தலிததிய 
சிந்த�்ன எழுத்தாை முனல்னாடி J.்லனியல் 

அவரகளும் ்தெவ்வா்னம் எனனும் இல்த 
்த�லபபில் எத்த�்னலயா ஆண்டுகளுக்கு முன 
புதி்னம் ஒனறு வழஙகியிருக்கிறைார. ் லனியல் 
அவரகளின கருப்த்பாருள், க�்தக்கைன 
ஒபபீட்டில் ல்தாழர ்த்்பணமல்லூர லெ்கன 
அவரகளின இந்த ்தெவ்வா்னம் மிகவும் 
விததியாெப்பட்டு 65 சிறு சிறு அததியாயஙகளின 
வழியில் அழகுறை வகரநது 390 ்பக்கஙகளில் 
முழு�மயுறுகினறை இ்துொரி கட்சிகள், 
இயக்கஙகள் குறித்தறியும் இலக்கியக் �கலயடு 
எ்ன மிளிரகிறைது.

புதி்னத�்த ்பா்தி புத்தகாலயம் அழகுறை 
்பதிப்பாக்கம் ்தெய்துள்ைது. ஒரு சில 
்பக்கஙகளில் ஆஙகாஙகு இ்ரப்படுததும் 
எழுததுப பி�ழக�ை ஆசிரியரும் ்பதிப்பகமும் 
இ�ணநது ்தவிரததிருக்கலாம்

வாெக்� வல்ல அ்சியல் வழியில் 
வ�கப்படுததும் மு�றை�மயில் வல்ல்த்தாரு 
வவீ்னத�்த வழஙகியிருக்கும் ல்தாழர 
்த்்பணமல்லூர லெ்கனி்மிருநது ்தமிழ் 
கூறும் வல்லுலகம் லமலும் சிறைந்த புதி்னஙக�ை 
எதிர வலாக்குகிறைது.     l
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என வாழ்க்்க்யப பு�ட்டிப ம்பாட்ட 
'யன மம மா்தா' சிறுக்்த்யப ்பற்றிய 
குறிபபுகள் எழு்த மவண்டிய ம��ததில், என 
வ ாழ்க்்கயின மக த ்த ா்ன  மனி்த்� 
அண்்மயில் இழநம்தன. என அனபுத ்தந்்த 
எஸ் ஆர வ�்தாச்ொரி அவரகள், ஜூன 17 
அனறு கா்ல ம்றைந்தார. வாசிபபு, எழுதது, 
�சிபபு, ்பகிரவு இவற்றின மிகச் சிறைந்த 
உருவகமாகத திகழ்ந்தவர அவர. 'அம்மான 
ஆசீரவா்தம்' எனும் அரு்மயா்ன சிறுக்்த்ய, 
1950களில் அ�சு ஊழியரகள் அ்மபபின விழா 
மலர ஒனறில் அவர எழுதி இருந்தார.   

ஓர அ�சு ஊழியன, மூனறு குழந்்தகளுக்குத 
்தகப்ப்னாக இருப்பவன �டததும் வாழ்க்்க, 
கடும் ம்பா�ாட்டம் குறித்த க்்த அம்மான 
ஆசீரவா்தம். ம்பறுகால அவஸ்்்தயில் 
இருக்கும் ம்்னவி்யத ்த்னது ்தாயின 
வ்பாறுபபில் விட்டு, ெமகா்தரி வீட்டு நிகழ்வு 
ஒனறிற்கு வவளிமய கடன ்பட்டு வாஙகிய சீர 
எடுததுக்வகாண்டு புறைப்பட்டுப ம்பாகிறைவன, 
மவ்த்்னகமைாடு வீடு திரும்பு்கயில், 
அம்மா காததிருப்பாள், ஓர ஆ்னந்த வெய்தி்ய 
அவனுக்குச் வொல்ல - பி�ெவததில் அவன 
ம்்னவிக்கு இ�ட்்டக் குழந்்தகள்! 'ஐநது 
பிள்்ைகள் வ்பற்றைால் அ�ெம்ன ஆண்டி 
என்பாரகள், அப்படியா்னால், �ான? 
ம்ப�ாண்டி!' எனறு முடிததிருப்பார என 
்தந்்த.

வருவாய்த து்றையில் மிகப வ்பரும் 
வ்பாறுபபுகளில் அப்பழுக்கற்றை மெ்வயாற்றி, 
வடபுடி கவலக்ட�ாக ்பணி நி்றைவு வெய்்த 
அவர, ம��ம் காலமற்று அ�சுப ்பணியில் 
இ�ாப்பகலாக உ்ழத்தவர, ்ப்டபபுலகில் 
பின்னர அமரநது எழுதியம்த இல்்ல 
ஒரும்பாதும். க்ணயாழி இ்தழில் ம.� 
�ாமொமி அவரகைது 'யன மம மா்தா' 
சிறுக்்த்ய முன ் வதது மிகவும் கா�ொ�மாக 
�ள்ளி�்வயும் கடந்த ்தருணததில் வவகும��ம் 
என ்தந்்தமயாடு விவாதித்த நி்்னவு 
இபம்பாதும் இருக்கிறைது.  அவம�ாடு 
மட்டுமல்ல, ் வதீக விஷயஙகள் அறிந்தவரகள் 
எனறு வொல்லிக் வகாண்ட ்பலம�ாடும் 
அந�ாட்களில் மமா்தல் ஏற்்படக் கா�ணமாக 
இருந ்தது  அந ்த  வ ாசிபபு .  மி கவும் 
விததியாெமா்ன க்்தக்கைம் அது.

்கக்குழந்்தமயாடு ்தன்்னத ்தவிக்க 
விட்டுப ம்பாய்விடுகிறை கணவ்்ன ம்னத்தால் 
வவறுப்பதில்்ல அவள். மக்்ன மவ்த 
்பாடொ்லக்கு அனுபபி ்வக்கிறைாள். மவ்த 
வித்தாக வீடு திரும்புகிறைான மகன.  காணாமல் 
ம்பா்ன கணவன எஙமகா ஓரிடததில் மரிததுப 
ம்பா்ன வெய்தி்யப பின்னர ஒரு கட்டததில் 
அறியவரும் அந்தப வ்பண்மணி, மக்்ன 
அ்ழதது, 'உன அப்பாவிற்கு நீ திதி வகாடுக்க 
மவண்டும்' எனறு மகட்டுக் வகாள்கிறைாள்.  
பிறைந்தது மு்தல் ்பாரத்தறியா்த ஒரு மனி்தனுக்கு, 
அனபுத ்தாயார மகட்டுக் வகாண்ட ஒம� 
கா�ணததிற்காக, திதி வகாடுக்க ொஸ்திரிகள் 
ஒருவ்� வ�வ்ழக்கிறைான மகன. மிகுந்த 
சீரிய மு்றையில், இறைநம்தாருக்கு வெய்யப்படும் 
சி�ாரத்தம் எ்னப்படும் அந்தக் காரியம் 
்ப ழு தி ல் ல ா ம ல்   � ் ட வ ்ப ற் று க் 
வகாண்டிருக்்கயில், ஒரு கட்டததில் 
ொஸ்திரிகள் வொல்லும் 'யன மம மா்தா' எனும் 
மநதி�ததில் ்தாக்குண்டு நிற்கிறைான மகன. 

அ்தற்குப வ்பாருள் என்ன எனறு வ்தரியுமா 
எனறு அவ்�மய மகட்்கயில், விழிக்கிறைார 
அவர. திதி வகாடுக்கும்ம்பாது, ்த்னது 
்தந்்தக்கு, ்தந்்தக்கு எனறு்தான வொல்லிச் 
வெய்யும் திதி.  ஒரு மவ்ை ்தன்்னத ்த்னது 
்தாய் மவறு யாம�ா ஒருவருக்குப வ்பற்றிருந்தால், 
அவருக்கா்னது அல்ல, இந்தத திதி அவைது 
கணவனுக்கு எனறு வ்பாருளு்�க்கிறைது இந்த 
மநதி�ம் எனறு அவன விைக்குகிறைான. என 

வாழ்கலகப் புத்தக வாசிப்பு
எஸ். வி. பவணுபகாோ்ன் 

வாசிப்பு ைசலை வாழகல்க 8
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்த ா யின  � ட த் ்த் ய க்  ம க ள்வி க்கு 
உள்ைாக்குவ்்த எப்படி �ான ஏற்்பது எனறு 
சீறுகிறைான. ொஸ்திரிகள் அ�ண்டு ம்பாகிறைார.  
வவடவவடததுப ம்பாகும் அவர, ்தமக்கு 
அத்த்்ன விஷய ஞா்னம் இல்்ல எனறு 
ஒபபுக்வகாள்கிறைார.  

இைவயது ம்்னவி்ய �டுதவ்தருவில் 
நிறுததிவிட்டுப ம்பா்ன கணவனுக்குக் கூடத 
திதி வகாடுக்கத துடிக்கும் ்பதிவி�்்தயா்ன 
்த்னது ்தா்யத ்தவறைாகக் கற்பி்தம் வெய்யும் 
மநதி�த்்தத ்தான வொல்ல முடியாது எனறு 
மறுக்கிறைான அவன.  அந்த மநதி�த்்தத 
்தவிரததுவிட்டு சி� ா ரத்தம் வ்த ாட�க் 
மகட்கிறைான.  அவம�ா, அது ொததியமில்்ல 
எனகிறைார, அப்படியா்னால் திதி்யத ்தான 
வ்தாட� இயலாது எனறு வொல்லி அவருக்குத 
்தட்சி்ண எடுதது நீட்டுகிறைான மகன. நி்றைவு 
வ்பறைா்த ஒரு காரியததிற்குத ்தான ்தட்ெ்ண 
வ்பற்றுக் வகாள்ை ொஸ்தி�ததில் இடமில்்ல 
எனறு மறுதது வவளிமய ம்பாகிறைார அவர.

அதிரச்சிக் மகள்விக்ை உள்மை வி்்தத்த 
சிறுக்்த இது. ஆ்னால், இப்படியா்ன 
மநதி�ஙகள் ஏன உருவாகி வந்த்ன என்பது 
மனி்த ெமூக வைரச்சி குறித்த ்தததுவப 
்பார்வக்கா்ன வாசிபபில் ்பல ஆண்டுகளுக்குப 
பிறைகு பிடி்பட்டது. 'வ்பண் ஏன அடி்மயா்னாள்' 
எனும் ்தமது சிறைப்பா்ன நூலின இறுதியில், 
திதி மற்றும் திருமண மநதி�ஙகளுக்கா்ன 
மு க் கி ய  வ ்ப ா ரு ள்  வி ை க் க ங க ் ை 
இ்ணததிருப்பார வ்பரியார. குடும்்பத்்தத 
்த்ல்ம ்தாஙகி வழி �டததிய வ்பண், எந்தக் 
கட்டததில், அடி்மயாக மாறை ம�ரந்தது எனறை 
்ப�ந்த வாசிபபுக்கா்ன தூண்டு்த்ல இந்தக் 
க்்த வெய்்தது. �ாகுல ொஙகிருததியாயன 
அவரகைது வால்கா மு்தல் கங்க வ்� 
நூ்ல அ்தற்குப பின்னர வாசிக்்கயில் 
மமலும் நுட்்பமா்ன அம்ெஙகள் பிடி்படத 
வ்தாடஙகி்ன.

ொதி மறுபபுக்கா்ன முக்கிய விவா்தஙக்ை 
எனனுள் வைரதவ்தடுத்ததில் இந்த ச் 
சிறுக்்தக்கு முக்கிய ்பஙகு உண்டு. அ்தற்கு 
முனபும், பின்னரும் எ்னக்குள் ம�ரந்த 
மாற்றைஙகளின வ்தாடரச்சியில், காஞசிபு�ததில் 
மக ாயிலருமக  குடியிருநது ,  மக ாயில் 
வைாகததினுள்மை - ்பள்ளிக்கூட ம��ம் ம்பாக, 
�ாளின வ்பரும்்பகுதி்ய வாழ்நது, �ாலாயி� 

திவ்விய பி�்பந்த இலக்கியததின ்தமி்ழத 
திகட்டா்த சு்வயாகக் மகள்வி ஞா்னததில் 
அருநதி வைரந்த ஒருவன, �ாததிக்னாகத 
்தன்்ன உணரநது  விழிபபுற்றைதில் 
வாசிபபுக்குப வ்பரும்்பஙகு இருந்தது.  
ஆ்ன ால் ,  அ ந ்த  ம ா ற் றைம்  ஓ ரி �வில் 
நிகழவில்்ல்தான !

மகா்வ கல்லூரி �ாட்களில், ்தருமபுரியில் 
இருந்த வ்பற்மறைா்�ப ்பாரக்கச் வெனறை ஒரு 
விடுமு்றை �ாளில், ம்பருநது நி்லயததின 
அருமக கண்ணில் ்பட்ட நியூ வெஞசுரி புத்தக 
நி்லயம், ஏற்வக்னமவ �டக்கத வ்தாடஙகிய 
தி்ெயில் இனனும் இலக்கியஙகள் எடுதது 
வழஙகக் காததிருந்தது. உள்ை்படிமய உள்மை 
நு்ழந்தது, வகமிஸ்ட்ரி புத்தகம் ஏம்தனும் 
இருக்குமா எனறு ்பாரக்கத்தான.  'மவதியியல் 
்பற்றி 107 க்்தகள்' எனறை ஆஙகிலப புத்தகம் 
ெட்வடனறு கி்டத்தது, கூடமவ, இ�த்தச் 
சிவபபில் ,  அட ர  நீல  வண்ணததில் 
அட்்டகளிட்ட சில புத்தகஙகளும் ஈரத்த்ன, 
வலனின அஙமக ்தான மு்தனமு்தலில் என 
மஜால்்னாப ் ்பக்குள் குடிமயறியது நிகழ்ந்தது.  
்படிபபு முடிநது, மவ்லயிலும் மெரந்தாயிற்று.

வஙகிப ்பணியில் மெரந்த வஙகனூர எனும் 
சிற்றூரில் இ�ண்டு எளிய வ�ெவாைரகமைாடு 
அரு்மயா்ன �ட்பு வாய்த்தது. கடப்்ப 
சித்தர 1905ல் அருளிச் வெய்்த 'ஜீவ பிரும்ம 
ஐக்கிய மவ்தாந்தப ்ப�ம �கசியம்' எனறை 
புத்தகத்்த முன ்வதம்த மிக அரு்மயா்ன 
விவா்தஙகள் �டததியவரகள் அவரகள். 
அத்வ்தம் உயரிய ்தததுவம் எனறு விைக்கிப 
ம்பெத வ்தாடஙகியவரகள், மகள்விகள் 
அ்்னததிற்கும் மாயா வா்தததில் வகாண்டு 
வநது நிறுததுவாரகள். ஒரு கட்டததில், 
கடவுள், ொதி, ம்த அ்டயாைச் சின்னஙக்ை 
முற்றைாகத துறைந்த �ாள், அவரகள் மிகவும் 
திடுக்கிட்டுப ம்பாய், நீண்ட ம��ம் வருத்தம் 
்தாைாது �டததிய உ்�யாடல் மறைக்க 
முடியா்தது.

வஙகிக் கி்ை மமலாை�ாக இருந்த திரு 
சீனிவாெமூரததி அவரகளும் மிகவும் கலஙகிப 
ம்பாயிருந்தார, அந்த வவள்ளிக்கிழ்ம மா்ல 
கி்ையினுள்  வா�ாநதி� பூ்ெ்ய 'இந்த 
வா�ம் மட்டும் வழக்கம்ம்பால் வ்தாடருஙகள், 
அடுத்த வா�ம் ம்பசிக் வகாள்ைலாம்' எனறு 
அழா்த கு்றையாகக் மகட்டுக் வகாண்டார. வா� 
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இறுதியில், குடும்்பததில் ஒளிவு ம்றைவற்று 
மாற்றைத்்தப ்பகிரநது வகாண்டம்பாது வீடு 
ஒரு மு்றை குலுஙகி நினறைது. 

கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகள் என ்தந்்த 
ம��டியாக எனம்னாடு ம்பசுவ்்தத ்தவிரத்தார. 
வகாஞெமும் கு்றையா்த அன்்ப அள்ளி 
வழஙகிய்படி அருமக இருந்தாலும், ்பா்்த 
மாறி எஙமகா வ்தா்லநது ம்பாய்விட்டவ்னாக 
என்்னக் குறித்த கவ்லகளில் அவர ஆழ்ந்த 
காலமது. ஆ்னால், வவகு எளிதில், மிக 
இலகுவாக அவரும் ஏற்றுக் வகாண்டாடும் 
ெமூக வாழ்க்்கயாக அவர மதிக்கும் நி்ல 
ஏற்்பட்டது. ்பல ஆண்டுகளுக்குப பின்னர, 
இ்்தப ்பற்றிவயல்லாம் மிக நீண்ட 
உ்�யாடல் அவம�ாடு  �டததும்ம்பாது 
வ்பாறு்மயாகக் மகட்டறியும் ்பாஙகு அவருக்கு 
வாய்ததிருந்தது, காலததின வகா்டயனறி 
மவவறைன்ன....

்தமது ்வதீகக் வகாள்்ககளில் ஆழ்ந்த 
்பற்று்தலும், பிடிமா்னமும் வாய்ததிருந்த அம்த 
ம��ததில், ்ப�ந்த ம�யமும், விரிந்த ெமூகப 
்பார்வயும், எல்மலா்�யும் அ�வ்ணததுப 
வ்பாழியும் அனபின ம்பரூற்றும் வ்பாஙகிக் 
வகாண்டிருந்தது அவ�து வாழ்க்்கயில். அ்தன 
கம்பீ� ம�ாக்கில் என்்னயும் ஆட்வகாள்ை 
வாய்த்த அவ�து உள்ைததின வ்பாழிவில் 
குள்ைக் குளி�க் கு்டநது நீ�ாடிய வாழ்க்்க 
அனு்பவம் எபம்பாது நி்்னத்தாலும் சிலிரக்க 
்வப்பது. புத்தக வாசிபபு மட்டுமல்ல, 
ம�ர்மயும், துணிவும், ்தன்னலமற்றை 
அரப்பணிபபும் மிகுந்த சுடவ�ாளிப வ்பரு 
வாழ்க்்க்ய வாசிக்கக் வகாடுததுச் 
வெனறிருக்கிறைார எஸ் ஆர வி. 

வாசிபபு, ்தததுவத ம்தட்லயும், ்தததுவப 
புரி்தல்க்ையும் மட்டுமினறி ெக உயிரகளிடதது 
அைப்பரிய அன்்பப வ்பருக்கிக் வகாள்ை 
எத்த்்ன வ்பருநது்ண புரிகிறைது!  இருவரும் 
்ப�ஸ்்ப�ம்  ஒருவ்�வயாருவர இழப்பது 
எனறை ம்பச்மெ இனறி ஐக்கியப்பட்டுக் 
வ க ாண்ட ா ட் ட ம ா ்ன  � ் ட  � ட ந ்த 
வ்பருமி்ததம்தாடு ்தான, அவ்� வழியனுபபி 
இருப்பது.

(வ்தாடரும் �ெ்்ன....)

      l

எல்லா மனி்தரகளுக்கும் ம�ணம் என்பது 
்தவிரக்கமவ முடியா்த ஒரு நி்ல. எ்னமவ, 
இவரும் ம்றைந்தது ஒரு வ்கயில் மனி்த 
வாழ்வின அவலஙகளுள் ஒனறு; ஆ்னால், 
்தவிரக்க இயலா அவலம். பி�ச்சி்்ன 
எ ன ்ன வ வ னி ல் ,  இ ந ்த  ம � ண ம் 
இயற்்கயா்ன்தல்ல என்பது்தான. வகா�ா்னா 
எனறை தீனுண்மியின மகா�த்தாண்டவததின 
வி்ைவு இது. 

சி த ்தலிங் க ய ாவின  கவி் ்த க ள் 
உண்்மயாகமவ வ்பருநதி�ைாகத தி�ண்டு 
நினறை கூட்டத்்த ம�ாக்கி ம��டியாகமவ 
முழஙகப்பட்ட்வ. அ்த்னாமலமய உயிர 
நி்றைந்த்வ. ்தம்்ம ம�ாக்கிச் வொல்ல்பட்ட 
அம்முழக்கஙக்ை உள்வாஙகிக் வகாண்ட 
அக்கூட்டம் மவறு சில இடஙகளில் மவறு 
கூட்டஙக்ை ம�ாக்கி அவற்்றை முழஙகியது. 
பிறைகு வீடு, வ்தரு, கல்லூரி, ெநது மு்்னகள், 
ம்பருநது நி்லயஙகள், ம்தநீரக்க்டகள் எ்ன 
�ானகும்பர கூடுகிறை ஒவ்மவார இடததிலும் 
மாறி மாறி அ்வ முழஙகிக்வகாண்மட 
இருந்த்ன. ஊரவலஙகள் ம்தாறும் அ்வ 
முழஙகப்பட்ட்ன. ஒலி �ாடாக்களில் அ்வ 
ஒலிததுப்ப�வி்ன. கூட்டஙகள், �ாடக 
நிகழ்ச்சிகள், ஆரப்பாட்டஙகள் எ்ன எல்லா 
வ்கயா்ன மக்கள் கூட்டஙகளிலும் மு்தன்ம 
நிகழ்ச்சிகள் வ்தாடஙகு முன கு்றைந்தது ஒரு 
ம ணி  ம � � ம்  வ ் �  அ ் வ 
்பாடப்பட்டிருக்கினறை்ன. 

- ோவண்ணன்.

நூல் அறிமு்கம்

சித்தலிஙடகயா 
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குழந்்தகள் இலக்கிய உலகில் வ்தாடரநது 
்பயணிததுவரும் வகா.மா.மகா. இைஙமகா 
அவரகளின “்பச்்ெ ் வ�ம்� எனனும் சிறுவர 
புதி்னத்்தப ்படிக்கும் வாய்பபுக் கி்டத்தது. 
இ்தற்குச் சில திஙகளுக்கு முன்னர்தான 
அவரு்ட ய  ெ ஞ சீவி  ம ா ம ா ்வ ப 
்ப டி த தி ரு ந ம ்த ன .  கு று ம் பு தி்ன ம ா க 
அ்மநதிருந்த அநநூல் ெஞசீவி மாமாவாகச் 
“ொதிகள் இல்்லயடி ்பாப்பா� எனறு ்பாடிய 
மகாகவி ்பா�தி்யப ்பாரக்கமுடிந்தது.

்பச்்ெ ்வ�ததில், மமாதி மிதிதது விடு 
்பாப்பா; அவர முகததில் உமிழ்நதுவிடு 
்பாப்பா எனறு ்பாடிய ்பா�தி்யத தீய்� 
வீழ்ததும் வீ�ச்சிறுமி பிளிகியாக, மீ்ெயில்லாப 
்பா�தியாகக் ்பாரக்க முடிகிறைது.

்ப்கவன்தான �ாம் எந்த ஆயு்தத்்த 
எடுக்கமவண்டும் எ்னத தீரமானிக்கிறைான; 
்ப்கவன எந்த ஆயு்தத்்த எடுக்கிறைாம்னா 
அம்த ஆயு்தத்்த நீயும் எடு என்ப்ன ம்பானறை 
மாமவாவின ம்பாரியல் உரி்மயியல் 
மகாட்்பாட்்ட பிளிகி எனனும் சிறுமி்யத 
துப்பாக்கி ஏந்த ்வதது நி்ல�ாட்டுகிறைார.

அ்தனமூலம், �ாமாரக்கும் குடியல்மலாம்; 
�ம்்ன அஞமொம் எனறு ம்தவா�ம் ்பாடிய 
திரு�ாவுக்க�ெரின எண்ணத்்தப பிஞசு 
உள்ைஙகளில் ஆழமாகப ்பதிததுவிடுகிறைார. 
இதுமவ இபபுதி்னததின ம�ாக்கமாகவும் 
அ்மநதிருக்கிறைது. �ல்ல ம�ாக்கததிற்காக 
அவருக்குப ்பா�ாட்டுகள்.

க்்தயின ்த்லவி பிளிகி 13 அக்வ 
நி்றைந்தவள்; மமற்கு ஆபபிரிக்காவில் உள்ை 

சியா�ா லிமயான �ாட்டில் மகாலா காடுகள் 
அ்மநதிருக்கும் ்பகுதியில் ஒட்டம்்பா 
எனனும் சிற்றூரில் பிறைந்தவள். எம்பாலா 
ம�ாய்தவ்தாற்றி்னால் அவளின வ்பற்மறைார 
இறைநதுவிடுகினறை்னர. அ்த்னால், அந�ாட்டின 
மொகா �க�ததில் மமா�ாம்மாவி்னால் 
�டத்தப்பட்டுவரும் �்பட்டுக்கூடு� எனனும் 
காப்பகததில் மெரக்கப்படுகிறைாள். �ானகு 
ஆண்டுகள் அந்தக் காப்பகததில் அவள் 
வாழ்கிறைாள். அந்த �ானகு ஆண்டுகளில், 
ஆபபிரிக்க மக்களின துன்பம் மிகுந்த அடி்ம 
வாழ்க்்க்ய வகாஞெஙவகாஞெமாக 
மமா�ாம்மா வாயிலாக அறிநதுவகாள்கிறைாள்.
பின்னர, அந்த �ாட்டின புனஸ் தீவில் �ெஹீது 
�ாடகப ்பயிற்சிக் கூட�த்்த �டததி வருகினறை 
ெ ஹீ து  எ ன ்ப வ ரு க் கு ப  பி ளி கி 
்தததுக்வகாடுக்கப்படுகிறைாள் .  அஙமக 
�விடு்த்லத திரு�கர� எனனும் �ாடகததில் 
அவமரிக்க ாவில் வாழும் ஆபபிரிக்க 
அடி்மகளுக்கு விடு்த்லப வ்பற்றுத 
்தருகிறைனறை �மரசூ� எனனும் வீ�பவ்பண்ணாக 
�டிக்கிறைாள். �ாடகத்்தப ்பாரத்த அ்மச்ெர 
�அடி்ம விடு்த்ல �ாளில்� அந்த �ாடகத்்த 
�டத்த விரும்புகிறைார. அ்தன்படிமய �டத்த 
முடிவவடுக்கப்படுகிறைது.

இ்தற்கி்டயில், அந்தத தீவில் �மரு�எனனும் 
சி றுவன  க ாண ா ம ல்  ம ்ப ா கி றை ா ன . 
அ்்தபம்பாலமவ, பிளிகியும் ஏமாற்றைப்பட்டுக் 
கடத்தப்படுகிறைாள். அந்தத தீவில், திததி 
என்பவள்  குழ ந் ்த க்ை க்  க ட ததி 
அடி்மகைாகப பிறை �ாடுகளுக்கு விற்கிறைாள் 
என்பது பிறைகு்தான வ்தரியவருகிறைது.

ேசலச லவரம்
- புதுலவ யுகோரதி
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பிளிகி ்தானும் ்தபபிதது மரு்வயும் 
மீட்டுக் கடத்தலில் ஈடு்பட்ட திததி கூட்டம் 
பிடி்பட உ்தவுகிறைாள். ்தபபிதது வந்தவள் 
மீண்டும் �ாடகததில் �டிக்கிறைாள். �ாடகம் 
இனிம்த நி்றைவுவ்பறுகிறைது. விடு்த்லயின 
அ்டயாைமாக விைஙகும் இலவ ம�த்்தச் 
சுற்றிக் காப்பகக் குழந்்தகள் ்கமகாதது 
நினறும்,  அம்ம�த்்த அ்ணததும் , 
முத்தமிட்டும் மகிழ்கிறைாரகள். இது்தான க்்த. 
இ ந ்த க்  க ் ்த்ய ச்  சி றை ா ர களு க்கு ச் 
சிலிரபபூட்டும்வண்ணம் ்ப்டததிருக்கிறைார.

இந்தக் க்்தயில், குழந்்தகளுக்கும் 
சிறுவரகளுக்கும் பிடித்தமா்ன,

மரங்கள், ்காடு்கள், ஆறு்கள், மலை்கள், 
மலை, திடீர் மலை என இயறல்க, 
சிறுவர்்கள்்பால் துள்ளி விலையாடுகிறது;

இறகு்கலைத் தருகினற ்தனசிட்டு 
இருக்கிறது;

உயிர்்பறறு உயிர்மலறயும் மரச்சிலையின 
்கலத இருக்கிறது;

தங்கபபைம் ்காய்க்கினற ஒரு மரத்தின 
்கலத இருக்கிறது;

3 0 0  ஆண்டு ்க ள்  ப ல ை ல ம ய ா ன 
மரபபட்லடையிைான மரச்்சட்லடை இருக்கிறது;

துனபம் நிலறநத அடிலம வாழக்ல்கலய 
நிலனவுபடுத்தும் �்கல்குண்டு� இருக்கிறது;

நம்நாட்டு முதுமக்்கள் தாழி்பால் நிைவலற 
இருக்கிறது;

�தபபைபபா� எனனும் ஆபபிரிக்்க ் ்காதுலம 
்ராட்டி இருக்கிறது;

�புர்...புட்... பட்..� எனறு ஒலி்யழுப 
பிக்்்காண்்டை ் ்சல்லும் தானியும் (ஆட்்டைா), 
�ஃ்பாடைா ஃ்பாடைா� எனனும் சிறறுநதும் 
இருக்கினறன;

ஆடு ்மய்க்கும் சிறுவனின வீரக் ்கலத 
இருக்கிறது;

விடுதலைத் திருந்கர் எனனும் வீர நாடை்கம் 
இருக்கிறது;

வனத்லதக் ்காப்பாம் எனற குறும்படைம் 
இருக்கிறது;

அை்கான ்கவிலத இருக்கிறது;

பசிமா எனனும் மனிதக் குரஙகு இருக்கிறது;

்மாம்்கா, மரு, ்மஸிஸி, ்்ச்்ச ்பானற 
குட்டிப ப்சங்க ஆட்டைம் ்பாடுகிறார்்கள்;

்கலத்்சால்லி்்காமாளி மாமா ்கலத 
்்சால்கிறார்;

்மாராம்மா, ்சஹீது, மங்காரா அத்லத 
்பானற நல்ைவர்்கள் இருக்கிறார்்கள்;

தித்தி எனனும் தீயவளும் இருக்கிறாள்;

மலை்யாடும் மரங்க்ைாடும் பை்கக் 
குைநலத்களுக்குக் ்கறறுத் தரு்வாம் எனனும் 
முைக்்கம் இருக்கிறது;

குைநலத்கள் மீதான அனபும் அக்்கலறயும் 
இருக்கினறன; இவறறுடைன எண்பது அடி 
உயரமுள்ை இைவமரம் ஒனறு ்கலத 
நடுவமா்கத் தி்கழகிறது; பச்ல்ச லவரமா்க 
ஒளிர்கிறது. அம்மரம் தன ்காய்்கலை 
்வடித்துப பஞ்சு லவரங்கலைத் தூவி 
மரங்க்ைாடும் மலை்யாடும் பைகி வாைக் 
குைநலத்கலை வாழத்தி மகிழகிறது.

இவ்வை்வயும் இனி்மயாகச் மெரததுப 
புதி்னத்்தச் சுறுசுறுப்பாகவும், ்ப�்ப�ப்பாகவும் 
முன�கரததிச் வெனறு மகிழ்வாக முடிக்கிறைார.
எந்தவவாரு காட்சி்யப ்பாரக்கும்ம்பாதும், 
்படிக்கும்ம்பாதும் இைஙமகா அவரகளின 
கண்களுக்கு �ல்ல்வ மட்டுமம வ்தரிகினறை்ன. 
எல்லாமும் �ல்ல்வயாகமவ வ்தரிகினறை்ன. 
குழந்்தகளின கண்களுக்கு மட்டுமம இது 
ொததியம். ம்தாழர இைஙமகா அவரகளின 
கண்கள் மட்டுமல்ல, அவரு்டய உள்ைமும் 
குழந்்த உள்ைம்்தான. அ்த்னால்்தான, 
அவ�ால் இதும்பானறை இனி்மயா்ன 
நூல்க்ைத வ்தாடரநது ்த� முடிகிறைது.

்பட்டுக்கூட்டில் ஒரு ்பச்்ெ ்வ�மாகப 
பிளிகி்யப ்ப்டதது இந்தச் சிறுவர 
புதி்னத்்தப ்ப்டத்த வகா .மா .மகா . 
இைஙமகா அவரகளு்டய வ்தாடரமுயற்சிக்கும் 
வவற்றிக்கும் சிவபபு மாணிக்க வாழ்ததுக்கள். 

      l
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ம்பாலி அறிவியல் மாற்று மருததுவம் 
மூட�ம்பிக்்க ஒரு விஞஞா்ன உ்�யாடல் 
எனறை நூ்ல மருததுவர ெட்வா எழுதியுள்ைார. 
அ்த்்ன நிகர வமாழி ்பதிப்பகம் வவளியிட்டு 
யுள்ைது. 44 அததியாயஙகள் வகாண்ட இநநூல் 
�ததி்னச் சுருக்கமா்ன மு்றையில் எழு்தப்பட்டுள்ைது 
என்பது கூடு்தல் சிறைபபு. அதுமட்டுமினறி 
இன்றைய சூழலுக்கு மிகவும் வ்பாருத்தப்பாடா்ன 
நூல்.எவ்வாறு எனில் உடல் �லம் - மருததுவம் 
ொரநது நிலவும் மூட�ம்பிக்்கக்ைத ்தகரக்கும் 
வி ்த ம ா க  ம ட் டு ம ல் ல ா ம ல்  வ ்த ளி வு 
ஏற்்படுததுகினறை ஒனறைாக உள்ைது. அறிவியல்-
ம்பாலி அறிவியலுக்கும் உள்ை வ்தாடரபு, 
வ்தாற்று - வ்தாற்றைாம�ாய்கள் ்பற்றிய �வீ்ன 
மருததுவததின ்பார்வ, வ்பாதுசுகா்தா�த 
து்றையின ம்த்வ, ்தடுபபூசி ம்த்வகளும் 
பு�ளிகளும், ஆயுஸ் எனும் கூட்டுக் கல்வயுடன 
மெரநது வெல்லமவண்டுமா? �வீ்ன மருததுவம். 
சுகபபி�ெவம் குறித்த �மது புரி்தல்கள், இநதிய 
மருததுவச் ெட்டம், �வீ்ன மருததுவம் வியா்பா�ம் 
ஆகிவிட்டது, அ்தற்கு தீரவு மாற்று மருததுவமா? 
என்ப்தா்ன விெயஙக்ை உள்ைடக்கிய ெமகால 
சூழலுக்கு வ்பாருத்தப ்பாடுயு்டய ொட் வா 
நூலி்்ன வாசிப்பது, விவாதிப்பது இன்றைய 
ம்த்வகளுள் ஒனறைாக கருதுகிமறைன.

கடந்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன இநதிய 
மக்களின ெ�ாெரி ஆயுள்காலம் 30 மு்தல் 
33,ஆ்னால் இனறு 65 மு்தல் 70 வயது வ்� 
எனறைாயிற்று. அது எப்படி ொததியமாயிற்று, ்பல 
வ்தாற்றும�ாய்கள் - வ்பரியம்்ம, ்தட்டம்்ம, 
கால�ா, பிமைக், இனபுளூயனொ ம்பானறை்வ 
்த டு ப பூ சி க ள்  மூ ல ம்  க ட் டு க் கு ள் 
வகாண்டுவ�ப்பட்டதும், சிலவற்்றை ஒழித்ததுமம 
க ா � ண ம் . வ ்ப ா து  சு க ா ்த ா � த  து ் றை 
்ப�வலாக்கப்பட்டதுமம.

மு்தலில் அறிவியல் எப்படி இயஙகுகிறைது 
எனறை புரி்தல் �மக்கு மவண்டும். மகள்வி 
எழுபபு்தல், கருதுமகாள் உருவாக்கு்தல், 
மொ்த்்ன வெய்்தல், முடிவுக்ை அறிவித்தல், 
முடிவுக்ை வ்தாடரநது கவனித்தல். �வீ்ன 
மருததுவததில் ஒரு  மருநது  புதி்த ா க  
முனவமாழியப்படுமா்னால், அ்த்்ன உலகம் 
முழுவதும் ஆய்வுக்கு உட்்படுததுகினறை்னர. அது 
உண்்மயில் மவ்ல வெய்கிறை்தா? இல்்லயா? 
அ்தன ்பக்க வி்ைவுகள் ்பற்றிய வவளிப்ப்டயா்ன 
ஆய்வுகள் �டக்கும். �டக்கும் ஆய்வுகள் 
அறிவியல் உலகின வ்பாதுச் ெமூகததின முன 
்வக்கப்படுகிறைது.(Peer review) அதுகுறித்த 
விவா்தம் �டக்கும், மருநது ஏற்றுக்வகாள்ைப்படும். 
மருநது ்பயன்பாட்டுக்கு வந்தபிறைகும் அதில் 
ஆய்வு �டததியும் ்பக்க வி்ைவுகள் உண்டா்னால் 
அது வவளிப்ப்டயாகத திரும்்ப வ்பறைப்படும். 
ம்பாலி அறிவியல் என்பது அறிவியல் மாதிரிமய 
இருக்கும் ஒரு ம்பாலி ஆகும். மமற்கூறிய 
இயஙகுமு்றை ம்பாலி அறிவியலுக்கு கி்டயாது. 
எப்படிவயனறைால் முடிவுக்ை முன்னம� 
எடுததுவிட்டு பிறைகு ஆய்வு �டததி அவரகள் 
விரும்பும் முடிவுக்ை வலிநது வகாண்டுவரு்தல். 
வ்தாற்றும�ாய் -வ்தாற்றைாம�ாய் ்பற்றியும் வ்பாதுத 
சுகா்தா �த மெ்வயும் மனி்தகுலத்்தக் 
காப்பாற்றிய க்்த மீக நீண்டது. கால�ா, 
பிமைக், இனபுளூயனொ, வ்பரியம்்ம, 
வ்தாழும�ாய், காெம�ாய், இைம்பிள்்ை வா்தம், 
வ்தாண்்ட அ்டப்பான ம்பானறை ்பலவ்க 
வ ்த ா ற்று  ம � ா ய் கள்  மனி்த  இ்னத்்த 
மவட்்டயாடி்ன. ஆ்னால் இனறு வடஙகு, 
மமலரியா, எம்பாலா,நி்பா ்வ�ஸ், இன்றைய 
மகாவிட் 19 ம்பானறை ம�ாய்கள் மனி்த இ்னததுக்கு 
இனனும் வ்பரும் ெவாலாக உள்ைது. �மது 
ஆயுட்காலம் உயரவால் ெரக்க்� ம�ாய், இ�த்த 
அழுத்தம், இ்தயம�ாய், புற்று ம�ாய், உடல் 
்பருமன ம்பானறை்வ அ்தன ்பதிலாகும். இந்த 

நம்ககுத் பதலவ நவீன மருத்துவபம;ஹீ்ரகள் அல்்...
- ்ெ.ோ்சரவ்ணன்
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ோ

ர் சி
லை

ன்
 | ே

க.
96

 | ரூ
.9

0



44 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஜூலை 2021

இடஙகளில்்தான வ்பாதுசுகா்தா�த து்றையின 
ம்தாற்றைம் மற்றும் வெயல்்பாடு ம்த்வயா்னது. 
ஒரு மனி்தர ம�ாய்வாய்ப்படுகிறைார, அவருக்கு 
ஒரு மருததுவர சிகிச்்ெ அளிக்கினறைார. இது 
மவறு. ம�ாய் மக்களி்டமய ்ப�வாமல் முன்னம� 
்தடுப்பது. இது மவறு. இதில் பினம்ன 
வொல்லப்பட்டது்தான வ்பாதுச் சுகா்தா�தது்றை 
எ்னப்படுகிறைது. வடஙகு, மமலரியா காய்ச்ெல் 
வந்தால் அ்தற்கு அ�சு்தான வ்பாறுபபு. 
இ்தயம�ாய்க்கு அ�்ெ �ாம் வ்பாறுப்பாக்க 
இயலுமா? காய்ச்ெலுக்கு கிருமி்தான கா�ணம் 
எனறு வ்தரிந்தபிறைகு அது ்ப�வாமல் ்தடுப்பது 
்தனி�்ப�ால் முடியாது. அ�ொல்்தான வெய்ய 
முடியும். ்ப�வும் ம�ாய் மட்டுமல்ல; ்ப�வா்த 
ம�ாய்க்ையும் முன்னம� வ�ாமல் ்தடுக்க 
வ்பாதுச் சுகா்தா�த து்றையின திட்டஙகளில் 
உள்ைது. இனறு மிகபவ்பரிய விவா்தப 
வ்பாருைாக உள்ைது ்தடுபபூசி ்தான. ்தடுபபூசி 
எனறை வாரத்்தயின அரத்தமம இ்தன 
விைக்கமாகும். வ�லாற்றில் ்தடுபபூசி ஆற்றிய 
்பஙகு அைப்பரியது. அறிவியலின அடிப்ப்டயில் 
வொல்லப ம்பா்னால் �ாம் உண்்மயில் 
்வ�ஸ்களின, ்பாக்டீரியாக்களின உலகில் ்தான 
வாழ்கிமறைாம். நுண்ணுயிரிகளின எண்ணிக்்கயும் 
வ்ககளும் மனி்த இ்னதம்த காட்டிலும் 
்பனமடஙகு அதிகமா்னது.

்தடுபபூசி்ய ஏம்தா வவளி�ாட்டு ெதி எனறை 
அைவில் ம்பசுவதும், இயற்்க ்ப்டத்த்்த 
இயற்்க காக்கும் என்பது ம்பானறை வவற்று 
மகாஷஙகள் ்தடுபபூசி ்பற்றிய அறியா்ம்தான 
வவளிப்படுததுகிறைது. ஒரு குழந்்த �லமுடன 
வைரவ்தற்கா்ன திட்டம் ்தாய் கருவுருவதிலிருநது 
வ்தாடஙகி விடுகிறைது.வடட்ட்னஸ் ம்பானறை 
்தடுபபூசி வெலுத்த ஆ�ம்பிதது விடுகிமறைாம். 
வ்பரியம்்ம ்தாக்கி்னால் ம�ணம் எனறு இருந்த 
நி்ல 1798 யில் வஜன்னர கண்டுபிடித்த ்தடுபபு 
மருந்தால் 1980 யில் இநம�ாய் முற்றிலும் 
ஒழிக்கப்பட்டது. ஆக எந்த அடிப்ப்டயும் 
இல்லாமல் எதிரக்கும் கூட்டத்்த �ாம் எவ்வாறு 
அ்ழப்பது? அறிவுக்கு எட்டா்த விஷயஙக்ை 
கற்்ப்்ன வெய்ய இயலா்தவரகள் எனறு்தான 
ஒதுக்க மவண்டியுள்ைது. ஆ்னால்  இன்றைய 
மகாவிட் 19 வ்தா ற்று காலததில் அது முடியாது, 
்தடுபபூசி வெலுததி வகாள்வது எ்னது ்தனிமனி்த 
சு்தநதி�ம் எனறு நி்்னத்தால் அது ்தவறைா்னது. 
ெமூக ்தடுப்பாற்றைல் வ்பற்றைால்்தான ்ப�வ கூடிய 
ம�ாய்்ய �ாம் வவல்ல முடியும். அ்தற்கு 
ஏறைத்தாழ அ்்னவரும் ்தடுபபூசி வெலுததியாக 
மவண்டும். அ�சு அ்த்்ன உறுதி்படுத்த 

மவண்டும். அமலா்பதி அல்லது ஆஙகில 
மருததுவம் அல்லது �வீ்ன மருததுவம் எனறு 
இப்படி அ்ழக்கப்படுகினறை நிரூபிக்கப்பட்ட 
ம ரு த து வ மு ் றை யு ம் ,  ஆ யு ஷ  எ ன று 
அ்ழக்கப்படுகினறை ஆயுரமவ்தா, இயற்்க 
்வததியம், யு்னானி, சித்தா,  ம்பானறை 
நிரூபிக்கப்படா்த  மருததுவ மு்றையும் 
ஒருஙகி்ணநது வெயல்்படலாம் எனறை கருதது 
அதிகம் மகட்கிறைது. அ்தற்கா்ன அறிவியியல் 
வழிமு்றைகள் இல்்ல  எனமறை வொல்லலாம். 
ஒரு ஐம�ாபபிய மூட�ம்பிக்்க. பிரிட்டன 
மருததுவக் கவுனசில்  மஹாமிமயா்பதி 
மருததுவமு்றை பில்லிசூனியம் ம்பானறை 
அமானுஷயததுக்கு ஒப்பா்னது எனறு கூறுகிறைது. 
அவமரிக்காவின கலிம்பாரனியா நீதிமனறைம் 
மஹாமிமயா்பதி ஒரு நிரூபிக்கப்படா்த மருததுவம் 
எனறு மருநதுகளின அட்்டகளில் அச்சிடுமாறு 
்பணிததுள்ைது. placebo எனறு வொல்லக்கூடிய 
ஆறு்தல் மருநது ்தததுவததில் இயஙகக் கூடியது. 
மாற்று மருததுவம் எனறு வொல்லக்கூடிய 
நிரூபிக்கப்படா்த மருததுவத து்றையா்னது 
மருந்்த மட்டுமம அடிப்ப்டயாகக் வகாண்டது. 
ம�ாய் அறி்தல், ் வ�ாலாஜி, அறு்வ சிகிச்்ெ, 
�வீ்ன வ்தாழில்நுட்்ப வெதி எ்்தயுமம வகாண்டது 
அல்ல. வவறும் அனு்பவ அறிவு, ்பா�ம்்பரிய 
அறி்வ மட்டுமம வகாண்டால் அது ஏம்தா ஒரு 
வ்கயில் ொய்மா்னததில் சிக்கிக் வகாள்ளும். 
�வீ்ன மருததுவரகள் மாற்று மருததுவரக்ை 
மதியுஙகள். அவரகள் ் கயாள்வதும் அறிவியல் 
எனறைால் எப்படி?�வீ்ன மருததுவம் ்பல 
வெலவும் பிடிக்கினறை ஒனறு, ்பல்மவறு 
்பரிமொ்த்்னகள் வெய்ய மவண்டியுள்ைது. 
வியா்பா�மயமா்ன மருததுவம் எனறும் அ்தற்கு 
மாற்று மருததுவமம சிறைந்தது எனறை ம்பாக்கு 
உள்ைது. அப்படி மாற்று மருததுவம் எடுதது 
வகாண்டவரகள் தீ�ா்த ்பல ம�ாய்க்ைப வ்பற்று 
விடுகினறை்னர. ்க, கால் முறிவுக்கு �ாட்டு 
்வததியம் ்பாரதது நி�ந்த� ஊ்னம் ஆ்னவரகள் 
அதிகம். அ�சு வ்பாதுச்சுகா்தா� து்றைக்கு ஒதுக்க 
மவண்டிய நிதி்ய காலம் காலமாக கு்றைத்தது, 
காட்ஸ் ஒப்பந்தம் ொ்தா�ண மக்களுக்கு கி்டக்க 
கூடிய வ்பாது சுகா்தா�த்்த பின்தள்ளியம்த 
ஆகும். மக்களி்டமய அறிவியல் ம்னப்பான்ம 
வை�ச் வெய்வதும், வ்பாது சுகா்தா�த து்றை்ய 
்ப�வலாக்குவது வழிமய்தான உடல்�லம் ொரந்த 
மூ ட � ம் பி க் ் க க ் ை யு ம் ,  இ ன் றை ய 
வ்பருநவ்தாற்றுக் காலத்்தயும், வருகினறை 
காலத்்தயும் கடக்க முடியும்.

      l
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�சிபபியின வயிற்றில் முதது� எனனும் �ாவல் 
மு்தலில் வஙக வமாழியில் எழு்தப்பட்ட ்தமிழ் 
மீ்னவரகள் குறித்த புதி்னமாகும்.. மததிய அ�சில் 
உய�திகாரியாகப ்பணியாற்றிய ம்பாதிெதவ 
்மதம�ய ்த்னது ்பணிக்காலததில் ்தான ்பாரத்த, 
்பழகிய, ெநதித்த மனி்தரகளின வாழ்வி்்ன 
துல்லியமா்ன உள்ளீடுகள் வழி இ்த்்னப ்பல 
்பரிமாணஙகளில் எழுதியுள்ைார. கவரச்சிக�மா்ன 
அம்ெஙகள் ஏதுமற்றை விளிம்புநி்லயி்ன�ா்ன 
மீ்னவரகளின ்பாடுக்ை எவர வாசிக்க 
விரும்புவர. விற்்ப்்னக்கா்ன கச்ொப வ்பாருள் 
வகாண்டு எழு்தப்படும் வ்பாழுதும்பாக்கு 
உததிகள் மலிந்த க்்தகமை துரி்தமாக மக்க்ைச் 
வெனறை்டகினறை்ன. 

்தனி மனி்தனின வாழ்வில் அனுதி்னமும் ்பல 
நிகழ்வுகள் �டநம்தறுகினறை்ன. அவற்றி்்ன 
வ ெ ா ற் ்ப  எ ண் ணி க் ் க யி ல ா ம ்ன ா ம � 
்பதிவாக்குகினறை்னர. ்தன ம்னச்ொனறின கு�ல் 
ஓஙகி ஒலிப்ப்தன கா�ணமாகமவ அத்த்கமயார 
இத்த்கயவற்றி்்ன எழுதுகினறை்னர. ்தஙகள் 
ம்னப வ்பாருமல்க்ை, ஆ்தஙகததி்்ன அவரகள் 
்ப்டப்பாக்குகினறை்னர. அவற்றின வாயிலாக 
்தஙகளின ம்னததிற்கு எழுததின வழி வடிகால் 
அ்மததுக் வகாள்கினறை்னர. 

இப்ப்டபபு ்பல வ�லாற்றுப ்பதிவுக்ையும் 
உள்ைடக்கியுள்ைது. இவற்றிற்கு ெந்்த மதிபபு 
இல்்ல. இலக்கியமாயினும் அது கவரச்சியுடன, 
சுவா�சியமிக்க பு்்னவாக இருக்க மவண்டும். 
எ்னமவ, ஏறைத்தாழ இரு்பது ஆண்டுகள் இது 
கிணற்றில் இடப்பட்ட கல்லாக கிடந்தது. 
இறுதியாக, அவ�து கல்லூரித ம்தாழரின 
�வகல்மலால் எனனும் வஙக வமாழி வா� 
இ்தழில் 1978இல் வ்தாட�ாக வவளிவ�த 
துவஙகியது. அ்தன பின்னர பி�சு�ம் கண்டது. 

1960 - 61இல் எழு்தபவ்பற்றை இ்த்்ன ்பதது 
மு்றைக்கும் அதிகமாக ம்பாதிெதவர திருததித 
திருததிப ்ப்டததுள்ைார. அவர விரும்பியிருபபின 
்த்னது வமாழியிமலமய ஒரு ்ப்டபபி்்ன 
எ ழு தி யி ரு க் க மு டி யு ம் .  ஆ யி னு ம் , 
கடற்க்�மயா�மாக அனறைாடம் அல்லலும்  
மக்களின வாழ்வு அவ�து ம்னதி்்ன ஆழமாகப 
்பாதிததிருக்க மவண்டும். அதுமவ சிபபியின 
வயிற்றில் முதது எனறை ்ப்டப்பாக உருபவ்பற்றைது. 

கடமலா� மீ்னவரகளின வாழ்வு நி்லயி்்ன 
அது காட்சிப ்படிமாக்குகிறைது. அவரகைது 
அனறைாட வாழ்க்்க, அல்லாடல்கள் குறிதது 
மட்டுமல்லாது, அப்பகுதி வெல்வந்தரகள், 
அவரகைது வெல்வச் வெழிபபு மிக்க வாழ்க்்க 
மு்றை இவற்்றையும் ்பதிவாக்குகிறைார. ஆஙகில 
அதிகாரிகளின ்பை்பைபபு மிக்க ஆடம்்ப� 
வாழ்க்்க, அவரக்ை மகிழ்விக்க �மது வெதி 
்ப்டத்த ்பணக்கா�ரகளின துடிபபு, அனுெரிததுச் 
வெல்லு்தல் எ்ன ்ப்டபபு ்பல ்தைஙகளில் 
விரிகிறைது. ்பல இடஙகளில் அன்றைய 
அ�சுக்வகதி�ா்ன காததி�மா்ன கருததுக்க்ை 
்பதிவிடுகிறைார. 

அன்றைய அ�சியல் சூழல் குறித்த ்பதிவுகள் 
முக்கியமாக உற்று ம�ாக்கத்தக்க்வ. �ாடு 
விடு்த்ல அ்டந்தபின்னர எழு்தப்பட்ட 
புதி்னமா்கயால் அ்வ மிக்க முக்கியததுவம் 
வ்பறுகினறை்ன. வாெகனுக்கு அ்வ �ாட்டில் 
நிலவிய காட்சிக்ை உயிம�ாட்டததுடன 
்தருகினறை்ன. கூடு்தலாக ெமகாலச் சூழலுக்கும், 
அன்றைய சூழலுக்கும் எள்ைைவு மாறு்பாடும் 
இல்்ல என்பம்த துவரபபுமிக்க எ்தாரத்தம். 

ொமானியரகளின வாழ்க்்கத ்த�ம் எந்த 
வ்கயில் உயரநதுள்ைது. இலவெஙக்ை அள்ளி 
வீசி மக்க்ை சிநதிக்கவிடாது மாக்கைாக 
மாற்றி்வததுள்ை அவலம் இனறுள்ை 

சிப்பி்ககுள் ்ோதிந்திரு்ககும் முத்து
- ஸ்ரீதர மணியன்

நூல் அறிமு்கம்
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�்டமு்றை. அனறு வவள்்ையன ஆட்சி. 
இனறு இநதியனின ஆட்சி. இ்னததிலும், 
வண்ணததிலும் மட்டுமம மாறு்பாடு்டயது. 
வகாள்்ககளும் �்டமு்றைகளுக்கும் எள்ைைவும் 
மாற்றைஙகளில்்ல. விளிம்புநி்ல மக்கள், 
ொமானியரகள் வாழ்வு நி்லயில் குறிபபிடத்தக்க 
வ்கயில் முனம்னற்றைம் ஏதுமில்்ல. 

�ாட்டி்்ன ்தஙகள் உ்ழப்பால் உயரததும் 
உ்ழப்பாளியும், உலகிற்கு உணவளிக்கும் 
உழவனும் ம்னம் மகிழா்த நி்ல எவ்வாறு 
விடு்த்லயாக, சு்தநதி�மாக இயலும்? மக்களின 
்த்லவ்னாக ்த்லவரகள் இருக்கும்ம்பாதும், 
மாநிலததின ்த்லவ�ாக அவரகள் மாறும்ம்பாதும் 
உள்ை ம்னநி்லயின மாறு்பாட்டி்்ன 
இக்க்்தயில் கீழ்க்காணும் வாக்கியஙகள் 
வ்தளிவாகப புலப்படுததுகினறை்ன.

அரிசிக்கடத்தல் அதிகமாகிவிட்டவ்தனறு ்தன 
்பள்ளிப ்பருவத ம்தாழரும், ்தற்ம்பாது அதிகா� 
பீடததின உச்சியிலிருப்பவரிடம் வெனறு வவஙகி 
அய்யர .கூறுகிறைார. �ஒரு மவ்ை கஞசிக்கு கூட 
�ாதியற்றை நி்லயில் எளியவரகள் ்தவிக்கும் 
சூழலில் வ்பரிய அைவில் இது �்டவ்பறுகிறைது. 
இ்்த உன்னால்்தான ்தடுக்க இயலும். நீ ்பாரதது 
ஆவ்ன வெய்� எனகிறைார. அ்தற்கு அவர �அ்த்்ன 
காவல்து்றை ்பாரததுக் வகாள்ளும். எ்னக்கு 
முக்கியமா்ன கூட்டம் இருக்கிறைது” எனறு 
அலட்சியமாக வவஙகி அய்யரிடம் கூறியவாமறை 
வெனறுவிடும் காட்சி வவஙகி அய்யருக்கு 
மட்டுமனறி வாெகனுக்கும் அதிரச்சி அளிக்கிறைது. 
“உஙகளுக்கும் மவணுமா்னா ஒரு ம�ஷன க்ட 
்லவெனஸ் வாஙகித ்தரமறைன. பி்ழக்கிறை 
வழியப்பாரு� எனறு வவஙகி அய்யருக்கு 
அதிகா�ததின ்த�க�ா்ன இனவ்னாரு �ண்்பர அம்த 
இடததில் கூறுகிறைார . .  ்பரமிட் என்பது 
்லவெனஸ் எ்ன வ்பயர மாற்றைம் கண்டது. அது 
பின்னர ்தா�ாைமயமாக்கல் எ்ன உருமாறியது. 
இனறு உலகமயமாக்கல் எனனும் �வீ்னப வ்பயர 
வ க ா ண் டு  உ ் ழ ப பி ் ்ன  உ றி ஞ சி க் 
வகாண்டிருக்கிறைது. காலனி ஆட்சி வெய்்தவற்்றை 
இ ன று  ்ப ன ்ன ா ட் டு  நி று வ ்ன ங க ள் 
வெய்துவருகினறை்ன. மக்களுக்கா்ன, மக்களுக்காக 
எ்வயும் மாற்றைம் வ்பறைவில்்ல. மாற்றைம் 
கண்டது வ்பயரகள் மட்டுமம. வி்ல விகி்தம் 
கட்டுக்கடஙகாது உயரநது வகாண்டிருக்கும் 
நி்லயில் ஊதியம் உயரநதும் ்பலம்னதுமில்்ல.

ஆஷ து்� சுட்டுக் வகால்லப்படும் நிகழ்வு 
இக்க்்தயில் ஒரு ெம்்பவமாக இடம் வ்பறுகிறைது. 

வவஙகி அய்யரும், வாஞசி �ா்தனும் �ண்்பரகைாக 
இ த தி ட் ட த தி ் ்ன  அ � ங ம க ற் றை த 
திட்டமிடுகினறை்னர. வாஞசிக்கு அளிக்கப்பட்ட 
வாய்பபு சூழல்கைால் ்தட்டிபம்பா்னால் வவஙகி 
அய்யர அ்த்்ன நி்றைமவற்றை மவண்டுவமன்பது 
மாற்றுத திட்டமாகிறைது. இருவரும் க்்த 
மாந்தரகைாக இப்ப்டபபில் ம்தாற்றைம் 
வகாள்கினறை்னர. 

பீட்டர, அல்ம்பானஸ் உள்ளிட்ட ்பல க்்த 
மாந்தரகளின உணரவுகளும், வகாதிபபும் 
ஆழமா்ன்வ. ம்னச்ொனறின கு�்ல யாரும் 
மகட்காது வாழ்வி்்னக் கடநதுவிட இயலாது. 
ஆயினும், அ்தற்கு வெவிமடுபம்பார சிலம�. 
அவ்வாறைா்ன ்பாததி�ததின ்தன்மயி்்ன 
்ப்டப்பாளி உயரவாக மமன்மயுடன 
சித்தரிக்கிறைார. இவ்வாறைா்ன க்்த மாந்தரகமை 
வாெகனுக்கு �ம்பிக்்கயி்்னயும், ெமகாலச் 
சூழலில் ஆசுவாெத்்தயும் அளிக்கினறை்னர.  
விளிம்புநி்ல மக்கள், ஏ்ழகள், வ்தாழிலாை 
வரகம் சு்தநதி�ம் என்ப்தன வ்பாரு்ை எனறு 
பிறைர கூறைாமல் ்தனனிச்்ெயாக உணரநது, அ்தன 
்பல்்ன அனு்பவிதது மகிழ்ச்சி வகாள்கினறை்னம�ா 
அனறு்தான �ாம் சு்தநதி�ம் வ்பற்றை்தாகக் 
வகாண்டாடி மகிழ மவண்டும்.

வவளி�ாட்டில் ்பணிபுரிநது ்தாய்�ாட்டிற்கு 
மீண்ட  அல் ம ்ப ா னஸின  ம்னமருட் சி 
குறிபபிடத்தக்கது. “நீ உண்்மயா்ன மாற்றைத்த 
வகாண்டு வ�ணும்்னா இந்தச் மெரியிலிருநது்தான 
அ்தத வ்தாடஙகணும்� எனறு வெ்பாஸ்டின 
அவனிடம் கூறுகிறைான. மெரியில் வாழும் 
மக்க்ையும், கழிவுநீரின மததியில் பு�ண்டு 
வி்ையாடிக் வகாண்டிருக்கும் குழந்்தக்ையும், 
அவரகள் உடம்பில் இருக்கும் வெ ாறி 
சி�ஙகுக்ையும் ்பாரக்கும் அல்ம்பானஸிற்கு 
குமட்டல் உண்டாகிறைது. 

“இ்்தப ்பாரத்தாமலமய �ான ் ்பததியமாகி 
விடுமவன. இஙகு வாழ்வவ்தன்ப்்த கற்்ப்்னயும் 
வெய்ய முடியாது� எ்ன வெ்பாஸ்டினுக்கு ்பதில் 
கூறுகிறைான. மமலும், வெ்பாஸ்டின, �ல்ல 
வ்பாருைா்தா�க் வகாள்்கயி்னா அ்த்னால 
மனி்தரகளுக்குள்ை அனபு வை�ணும். ஆ்னா, 
மக்களுக்குள்ை அவ�ம்பி்க ஜாஸ்தியாயிடுச்சி, 
வ்பாறைா்ம வ்பருகிடுச்சி… .�ாம வகட்டவஙகைா 
ஆயிக்கிட்டிருக்மகாம். எபம்பாதும் உண்்ம 
ம்பெணும்ணு ்பாடப புத்தகததுல ம்பாட்டிருக்கும். 
ஆ்னா, ெமூகம் வ்பாய் வொல்லக் கததுத ்தருது….
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வ்பாய் வொல்லமலன்னா வாழ முடியாது. 
அடுத்தவஙகை ஏமாத்தாம்தனனு புஸ்்தகததுல 
ம்பாட்டிருக்கு. �ாம ஏமாததிமய பி்ழக்கிமறைாம், 
எ்ன அவனு்டய கருததுகள் ஏட்டுச் சு்�க்காயின 
்பயனின்ம்ய உணரததுகிறை்ன.

க னனிக ாஸ்தி ரீ ய ா ்ன  ம ெ ா பி ய ாவின 
கருததுகளும் பு�ட்சிக�மா்ன்வ. கடவுள் 
ம்ப�ால ெமூகததுல �டக்கறை தில்லுமுல்லுக்ைப 
்பாரத்தால் கடவுள் மமமல �ம்பிக்்க ் வக்கறைது 
கஷடம்….உலகததிலிருநது மா்தா மகாவில், 
மசூதி, இநதுக் மகாவில் எல்லாத்்தயும் 
ஒழிச்சிடணும். அபம்பாது அநம்தாணி கூறும் 
க ரு தது களும்  இன்றைய  சூழலுக்கும் 
ஏற்றைவாறிருப்பது வியபபி்்ன அளிக்கிறைது. 
ம்தஙகளுக்குள்ை எவ்வைவு மவற்று்மகள், 
எவ்வைவு ெண்்டகள், �ாடுமுழுவதும் 
ம்தஙகளின ம்ப�ாமல பிைவு்பட்டுப ம்பாச்மெ….

இ து ம ்ப ா ன றை  க ரு த து க ளி ன 
வவளிப்ப்டத்தன்ம இனறுள்ை அ�சியல் 
சூழலில் எவ்வாறு வ்பாருள் வகாள்ைப்படும்.  
அ்தற்கா்ன எதிரவி்்னகளும், வி்ைவுகளும் 
இ ன று ள் ை  நி ் ல யி ல்  இ ் வ  ஒ ரு 
்ப்டப்பாளியின, க்தா்பாததி�ஙகளின கருத்தாக, 
்பார்வயாக எடுததுக் வகாள்ைப்படுமா? 
எனனும் மகள்வி எழுவது ்தவிரக்கவியலா்த்தாகிறைது. 

பு்்னவின ்பல இடஙகளில் �்டவ்பறும் 
வனமு்றையும், மமா்தல்களும் இனறுவ்� மாறைா 
இயல்பு்டய்வயாக உள்ை்ன. அனறு 
கல்வியறிவு வைரச்சியற்றை நி்லயில், ்தஙகள் 
இருபபி்்ன உறுதி வெய்துவகாள்ை உணரவு 
வயப்பட்ட நி்லயில் மக்கள் புரிந்த 
வி்்னகளுக்கும், இனறு அனறைாடம் ்பல 
முகததி்�க்ை அணிநதுவகாண்டு ்தஙகள் 
வெயலுக்கு ்தக்க கா�ணததி்்னக் கூறிக்வகாண்டு 
�டததும் நிகழ்வுகளுக்கும் எவ்வி்த மாறு்பாடும் 
இல்்ல.. அதும்பானமறை க்்த மாந்தரகளின 
்பாலியல் உணரவுகளும், நிகழ்வுகளும் 
வவளிப்ப்டயாகக் கூறைப்பட்டுள்ை்ன. இ்வ 
� ாவல்  எழு்தப்பட்ட க ால கட்டததில் 
அரி்தா்ன்வ. மமலும், கனனியர மடததில் 
வாழும் வ்பண்களின உணரவுக்ையும், ம்ன 
நி்லயி்்னயும்  வவளிப ்ப்டய ா க ப 
்பதிவாக்கியுள்ை ஆசிரியர துணிவுள்ைவ�ாகிறைார. 
இனறுள்ை அ�சியல் சூழலில் இத்த்கய 
எழுததுகளும், ்பதிவுகளும் ொததியப்படுமா? 
எ ன னு ம்  ம க ள் வி  ம ்த ா ன று வ து 

்தவிரக்கவியலா்த்தாகிறைது. லக்ஷமி ெ�வணகுமாரின 
ஒரு புதி்னம் மட்டுமம ம்னதில் ்தட்டுப்படுகிறைது.   

்த்னது முனனு்�யில் �ாவலாசிரியர, இந்த 
�ாவ்லப பி�சுரிக்க வெல்வாக்குள்ை ஒரு 
விமரெகரிடம் வெனமறைன. அவர என்்ன ஆறு 
மு்றை திருபபியனுபபிவிட்டு இறுதியில் ஒரு 
புததிமதியும் கூறி்னார. “�ாவல் எழுதிப 
வ்பாழு்்த வீணாக்காதீரகள்.� அபம்பாது 
காளி்தாெனின ஒரு கூற்று என நி்்னவிற்கு 
வந்தது – அற்்பனிடம் வெனறு விருப்பத்்த 
நி்றைமவற்றிக் வகாள்வ்்தவிட ொனமறைா்� 
அண்டி விருப்பம் நி்றைமவறைாமல் ம்பாவது 
ொலச்சிறைந்தது. இத்த்கய கெப்பா்ன நிகழ்வுக்ை 
அ்டயும் ்ப்டப்பாளிகள் வி்�வில் புகழ் 
வ்பறுவதும் உண்்மயாகிறைது. அதுமவ 
ம்பாதிெதவ ் மதம�யரின வாழ்விலும் நிகழ்ந்தது. 

ஆசிரியர அ�சு அதிகாரியாயிருபபினும் இ்ெ 
குறித்த ஆழ்ந்த ்பரிச்ெயமுள்ைவ�ாக இருப்பது 
்பல ்தருணஙகளில் வவளிப்படுகிறைது. ்பல 
்பாடல்கள் ்பற்றிய குறிபபுகளும், வடவமாழி 
மமற்மகாள்களும் ்ப்டபபில் ்பல இடஙகளில் 
எழு்தப வ்பற்றுள்ை்ன. �ாவல் சில இடஙகளில் 
்தட்்டயாக நீட்டப்பட்டிருபபினும் �ாம் அது 
எழு்தப்பட்ட காலகட்டததி்்ன கருததில் 
வகாண்டு ்பாரததிடும்வ்பாழுது அக்கு்றை 
ம்றைநதிடும் ொததியம் உண்டு. 

நி்றைவாக்கிட, இந்த �ாவ்ல அ�சின என.
பி.டி ்பதிபபிததுள்ைது. ்பல வஙக வமாழி 
இல க் கி ய ங க ்ை  ம � � டி ய ா க  வ ங க 
வமாழியிலிருநது வமாழியாக்கம் வெய்துள்ை 
சு.கிருஷணமூரததி இப்ப்டபபி்்னயும் 
சிறைப்பாக உருவாக்கியுள்ைார. க்்த வ�டுகிலும் 
எவ்வி்த வ�ருடலுமினறி ்தமிழ் �ாவல் ம்பானமறை 
க்்த இலகுவாக ்பல வ�லாற்றுப ்பதிவுகளுடன 
்பயணிக்கிறைது. உலகில் வெல்வந்தரகளும், 
அ�சும், ஆட்சி அதிகா�ததிலுருபம்பாரும் 
எ ன று ம ம  எ த ்த ் க ய வ ்த ா ரு  ம ா றை ா 
ம்னபம்பாக்கி்்னக் வகாண்மடா�ாக நி்ல 
வ ்ப ற் று ள் ை ்ன ர  எ ன று  வ ்த ளி வ ா க க் 
காட்சிப்படுததுகிறைது. ்பல ஆண்டுகளுக்கு முன 
வவளியாகியிருபபினும் ெமகால அ�சியல் 
நிகழ்வுக்ை வ்தளிவாக உணரததிடும் 
்ப்டப்பாகவும் சிபபியின வயிற்றில் முதது 
உருவாகியுள்ை்தால் இ்த்்ன வாெகரகளுக்கு 
மீண்டும் அறிமுகப்படுததுவது அவசியமாகிறைது. 

	 	 	 	 	 	 l
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ொதிக்குள், நூற்றுக்கும் மமற்்பட்ட குல 
வ்தய்வஙக்ைக் வகாண்ட ்பன்மத்தன்மமய 
்தமிழர ம�பு எனகிறை வ�லாற்று உண்்ம்ய 
விரிவாக ம்பசுகிறைது ம்தாழர எஸ் .ஜி . �மமஷ 
்பாபுவின "யார ்ககளில் இநது ஆலயஙகள்? 
எனகிறை  நூல்

மவட்டி வஜய�ாமன எ்ன அ்்னவ�ாலும் 
அறியப்படுகிறை, இநது அறைநி்லய து்றையின 
முன்னாள் அதிகாரியின அ�சுப ்பணி 
அனு்பவஙக்ையும்   அவ�து ொ்த்்னக்ையும், 
இன்றைய சூழலின அவசியம் கருதி மகாயில்கள் 
குறி த ்த  வ � ல ா ற் ம றை ாடு   இ்ணதது 
ஆவணப்படுததி உள்ைார �மமஷ்பாபு.  . 
வ்பாதுவாக மகாவில்களுக்குப ம்பா்னால் , 
கண்க்ை மூடிக்வகாண்டு தியா்னம் வெய்ய 
மவண்டும் என்பாரகள் . ஆ்னால்,  இந்த நூல்  
மகாயில்களின வ�லாற்்றை . அ்தன அ�சிய்ல  
கண் திறைநது  ்பாரக்க  வ்க வெய்கிறைது  எனகிறை 
ம்தாழர . மக . ்பாலகிருஷணன அவரகளின 
முனனு்�, வ்பருநதி�ைா்ன உ்ழக்கும் 
மக்கமைாடு உறைவாடும் வலி்மயா்ன ெக்தியா்ன 
மகாவில்கள் ்பற்றி வ்தரிநது வகாள்ளும் 
ஆரவத்்தத தூண்டுகிறைது.

ஒற்்றைத ்தன்ம்ய ம்பசும் ஆரியம் , 
இயற்்க்ய அறிநதிட மு்்னயும் ்தாநதரீகம் 
,கடவுள் மற்றும் மவ்தத்்த ஏற்றுக்வகாள்ைா்த 
மலாகாயு்தம், எதிலும்  நியாயம் மகாரும் 
நியாயததுவம், இயற்்கயும் வ்பாருள்களுமம 
மு்தலில் ம்தானறியது எ்ன  ம்பசிய  ொஙகியம் 
, ெமணம் மற்றும் �ம் �ாட்டில் 1000 ஆண்டுகள் 
நீடித்த வ்பௌத்தம் எ்ன துவஙகி மனு ்தரமம் 
வ் � யி ல ா ்ன  வ � ல ா று  சு ரு க் க ம ா க 
விவரிக்கப்பட்டுள்ைது. கடவுள், மகாவில், 
அ�ென, அதிகா�ம் ஆகியவற்றுக்கி்டமய 
நூ்த்னப பி்ணபபு இருந்ததுள்ைது. மன்னரகள் 

காலததில் மகாவில்்தான அ�சு அலுவலகமாகவும், 
நீதிமனறைமாகவும், க்லய�ஙகமாகவும் மற்றும் 
்தானியக் கிடஙகாகவும் இருநதுள்ைது . இந்த 
அ டி த ்த ை ம்  நி ல ப பி � பு த து வ த தி ல் 
வகட்டிப்படுத்தப்பட்டது . நிலபபி�புததுவ 
உற்்பததி மு்றையின மாற்றை முடியா்த உற்்பததி 
உறைவாக ொதி அ்மபபு உருவாக்கப்பட்டு, 
அ்வ பு�ாணஙகள், மகாவில்கள், ெமயம் 
ஆகிய்வ மூலமாக புனி்த நி்லக்கு 
உயரத்தப்பட்டு, ெமூக ஒபபு்தல் வ்பறைப்பட்ட  
வ�லாறும், இநது அறைநி்லயதது்றையின 
வ�லாறும் மு்தல் ்பகுதியில் விைக்கப்பட்டுள்ைது.

ம்தாழர வஜய�ாமனுட்னா்ன உ்�யாடமல 
இ�ண்டாம் ்பகுதி . உ்ழக்கும் மக்கள் மீ்தா்ன 
ம ்ப �னபும் ,  அவ ர க்ை  வஞசி க்கும் 
அதிகா�ததிற்வகதி�ா்ன ம்பாரக்கு�லுமாகமவ 
அவ�து ்பணி அ்மநதுள்ைது . அவ�து 
மூனறைாவது மகள் வ்பயர அஸ்�த ம்பகம் . 
அமயாததியில் இநது முஸ்லீ்ம ஒருஙகி்ணதது 
ஆஙகிமலயரகளுக்கு எதி�ாகப ம்பா�ாடிய 
வீ�ாஙக்்னயின வ்பயரிது . இஸ்லாமிய மக்கள் 
மீ்த ா்ன இவ�து இயல்்பா்ன  அனபு , 
அம்மக்களுக்கும் இநது மகாவில்களுக்கும் உள்ை 
பி்ணப்்ப  ்பதிவு  வ ெ ய்திருப்பதில் 
வவளிப்பட்டுள்ைது. எட்டுக்குடி மகாவில் 
வழி்பாடு, ெஙக�னமகாவில் யா்்னக்காக 
வழக்கு வ்தாடுத்தது, திருவண்ணாம்ல மகாவில் 
வழிப்பா்்த இரும்புக்காக  ஏலம் எடுப்பதில்  
உ்தவி, என்பம்தாடு    ஸ்ரீ�ஙகம் வ்பருமாளுக்கு 
்கலி ொததுவது, துலுக்க �ாச்சியார ென்னதி  
மற்றும் வண்டிகாளியம்மன சி்ல்ய தூக்கும் 
உரி்ம எனும் ெம்பி�்தாயஙகள் மூலம் ்தமிழ் 
மக்களின ஒற்று்ம உணரவு  ்பதிவு 
வெய்யப்பட்டுள்ைது.

யார லககளில் இந்து ஆ்யஙகள் 
- பேராசிரியர .அருள் மகாலிஙகம் 

நூல் அறிமு்கம்
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ம்தர இழுப்பது, சுத்தம் வெய்வது உட்்பட 
்பல்மவறு மவ்லக்ை வெய்யும் ்தலிததுகள் 
ம்தரமீது ஏறி்னால் என்ன ்தவறு ?  எ்ன மகள்வி 
மகட்டு எட்டுக்குடி ம்தரில் ்தலிததுக்ை  ஏறை 
வெய்திருக்கிறைார. மகாபி�ா்த ொமி எஙகள் 
வ்தருவுக்கு வ� மவண்டும் எனகிறை உயர 
ொதியி்னரின மகாரிக்்க்யப ்பயன்படுததி , 
‘ெக்கிலியத வ்தரு’ எ்னப்படும்  அருந்ததிய ெமூக 
மக்கள் ்பகுதிக்குள் ொமி்யக் வகாண்டு 
வெனறுள்ைார.  வெருப்்பப ்பாதுகாக்க  ஏலம்  
எடுக்க வந்த வெதி ்ப்டத்தவரிடம், இப்படி 
ெம்்பாதிக்க மவண்டுமா எ்ன  மகள்வி  மகட்டு, 
கட்டணமில்லாமல் வெருப்்பப ்பாதுகாததிட 
ஏற்்பாடு வெய்திருக்கிறைார. ்தான ்பணியாற்றிய 
மகாவிலின வருமா்னத்்த ்பல்மவறு வ்கயில் 
அதிகரிப்பது, வெலவுக்ை கு்றைப்பது, மற்றும்  
எளிய மக்களுக்கு ்பயன்படும் வ்கயில் 
வெதிக்ை விரிவாக்குவது என்ப்தாகமவ அவ�து 
்பணி அ்மநதுள்ைது. திருவண்ணாம்ல 
அண்ணாம்லயார மகாவிலுக்கு, விவொயம் 
வெய்்த லா்பம் மூலம் டி�ாக்டர வாஙகியுள்ைார.  
மகா மகத்்த  சிறைப்பாக �டததி, மிச்ெப்படுததிய 
்பணததில்  ஊழியரகளுக்கு ம்பா்னஸ் கி்டக்கச் 
வெய்திருக்கிறைார.

பி�ம்ம �்தம் எனகிறை வழக்கப்படி, குறிபபிட்ட 
குடும்்பததி்ன்� ்பல்லக்கில் சுமநது வருவது 
வழக்கம். கல்வி அறிவு இல்லா்த காலததில் 
ம்னப்பாடமாக க்்த வெல்்பவருக்கு மரியா்்த 
வகாடுக்கப்பட்டிருக்கும், இபம்பாது அது 
ம்த்வ இல்்ல எ்ன அப்பழக்கத்்த 
மறுததுள்ைா ர .  ்த ான மவ்ல வெய்்த 
மாவட்டததிற்கு ்பக்கதது மாவட்டததிற்கு உயர 
அதிகாரி வரு்க ்தந்த ம��ததில், அஙகு 
வ ெ ல் ல ா ்த ்த ா ல்  வி ெ ா � ் ண க் கு 
அ்ழக்கப்படுகிறைார.  விொ�்ணயின ம்பாது, 
“ஆஙகிமலயர ஆட்சிகாலததில் அதிகாரிக்கு  
வமாழி வ்தரியா்த்தால் எல்மலா்�யும் வ�ச் 
வொல்லி உத்த�வு ம்பாட்டிருப்பார, இபம்பா்தான 
வமாழி பி�ச்ெ்்ன இல்்லமய, இந்த உத்த�வு 
ம்த்வயா? எ்ன மகள்வி மகட்டுள்ைார. 
மகாவில்கள் ்பற்றிய ்பதிவுகமைாடு, சுப்பன 
எனகிறை எளிய மனி்தனின அறிவும் ஆற்றைலும் 
வ ண ங க த ்த க் க  வ ் க யி ல்  ்ப தி வு 
வெய்யப்பட்டுள்ைது. அை்வக்கா��ாக அவ�து 
துல்லியமா்ன கணக்கு, ஏலததிற்கு முன குைததில் 
உள்ை மீனக்ை கணிப்பது, ்பாம்பு குறித்த 
அறிவு மற்றும் இறைநது ம்பா்ன வ்பண்ணின 

முகத்்த ்பாரதது வயிற்றில் இனவ்னாரு உயிர 
இரு ந ்த் ்த  கணித ்தது  பி �மிபம்ப ாடு 
்பதிவுவெய்ப்பட்டுள்ைது. �வீ்ன வ்தாழில் 
நுட்்பததிற்கு இ்ணயாக கணிக்கும் அறிவாரந்த 
அந்த எளிய மனி்தனின குலொமி கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சி்தான என்ப்்த ்படிக்கிறை ம்பாது, கண்களில் 
கண்ணீர தி�ள்கிறைது. ெட்்ட கெஙகாமல் ொமி 
கும்பிடு்பவருக்கு உள்ை உரி்ம்ய எளிய 
மனி்தரகளுக்கு வ்பற்று ்தருவம்த ்தன கட்ம 
எ்ன உ்ழததுள்ைார ம்தாழர வஜய�ாமன. சிறு 
வயது மு்தல் வ்பாதுவு்ட்ம சித்தாந்தத்தால் 
ஈரக்கப்பட்டு, ்தான கம்யூனிஸ்ட் எனகிறை 
அ்டயாைததுடன, இநது அறைநி்லயத து்றை 
அதிகாரியாக ்தன ்பஙகளிப்்பச் வெய்திருக்கிறைார. 
ஒரு கம்யூனிஸ்ட் எப்படி வெயல்்படுவார எ்ன 
வாழ்நது காட்டி, ்த்னது ெக ஊழியரகைால் 
இனறுவ்� ம்பாற்றைப்படுகினறை அவ�து 
அ�சுப்பணி, மகாவிலுக்கு வவளிமய உ்ழக்கும் 
மக்களுக்காக கு�ல் வகாடுக்கும் ம்தாழரக்ை 
நிச்ெயம் உற்ொகப்படுததும்.

சி்லத திருட்டுக்கள் அ�சின ்ககளில் 
மகாவில்கள் இருப்ப்தால்்தான �டக்கிறைது. 
அ்த்னால் இ்த்்ன இநது அ்மபபுகளிடம் 
ஒப்ப்டக்க மவண்டும் எனகிறை வா்தம் முன 
்வக்கபடுகிறைது .  வவறும் மக ாவி்ல 
மட்டுமல்லாமல், அ்தன வொததுக்கள், ்பக்்தரகள், 
அவரகைது �ம்பிக்்ககள் எ்ன அ்்னததின 
மீதும் ஆதிக்கம் வெலுத்தமவ இந்த வா்தம் முன 
்வக்கப்படுகிறைது. ஆ்னால், திரு�ள்ைாறு, 
�ாகூர ்தரகா, மவைாஙகண்ணி மா்தா  மகாயில் 
எ்ன ்பயணம் வெய்கிறை ்தமிழரகளின கலாச்ொ�ம் 
ம்தவாதிக்ை அச்சுறுததுகிறைது .  இந்த 
புரி்தமலாடு ,  வ �லாற்று ரீதியாகவும் , 
வறு்மயிலும், அவ �ம்பிக்்கயிலும் மவறு 
ம்பாக்கிடம் இல்லாமல் ஆலயஙக்ை �ம்பும் 
எளிய மக்கக்ை, மூட �ம்பிக்்கயால்   
வீழ்த்தப்பட்டவரகள் எனகிறை புரி்தமலாடு 
மட்டுமம அணுகுவது ெரி்தா்னா எனகிறை 
மகள்வி்ய முன ்வக்கிறைது  இறுதிப ்பகுதி. 

ஆலயஙகள் யார ் கயில் இருக்க மவண்டும் 
என்ப்்த உணரததுகிறை இந்தப புத்தகம்,  
ம்தச்ொரபின்மக்கு வலு மெரக்க, ்தமிழ் 
மக்களின ம்தம் கடந்த மனி்த வாழ்க்்க்யப  
புரிநதுவகாள்ை, இதில் குறிபபிட்டுள்ை 
அ்்னதது மகாவில்களுக்கும் உட்னடியாக 
்பயணம் வெய்திடத தூண்டுகிறைது.    l
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‘Let there be India’ எனறை ்த்லபபில் 
ஆஙகிலததில் வவளியாகி ்ப�வலாக உலகின 
்பல �ாடுகளின கவ்னத்்தப வ்பற்றை Dr. ்பாபு 
கரீம்குட்டிக்கல் வரகீஸ் எனறை வ�லாற்றைாசிரியர 
மற்றும் ஊடகவியலாைர எழுதிய புத்தகம் 
ெமீ்பததில், ஒரு சுருக்கமா்ன ்பதிப்பாக சுமார 
268 ்பக்கஙகளில் ்தமிழில் வவளியாகியிருக்கிறைது. 
இவர ்பல புத்தகஙக்ை எழுதியிருந்தாலும், 
‘இனகுலாப’ எனறை ்த்லபபில் முன்னாள் 
கம்யூனிஸ்ட் ்த்லவர மாணிக்கம் �ாயர 
அவரகள் வாழ்க்்க வ�லாறு எழுதி அது 
தி்�ப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டது. இவர 
எழுதிய புத்தகத்்த ்மயமாக ்வதது 
எடுக்கப்பட்ட ‘மகாஜ்’ எனனும் தி்�ப்படம் 11 
இநதிய வமாழிகளில் எடுக்கப்பட்டது. 
அடிப்ப்டயில் வ�லாற்றைாசிரிய�ா்ன இவர 
எழுதி ்தமிழில் வமாழியாக்கம் வெய்யப்பட்ட 
புத்தகம்்தான ‘இநதியா உருவாகுவ்தாக.’ 

சிறைந்த புத்தகஙக்ைக் கணக்கிடுஙகள் எனறு 
உஙகளிடம் யாம�னும் கூறி்னால் உஙகைால் 
எத்த்்ன புத்தகஙக்ைக் கணக்கிட முடியும். 
அல்லது உஙகளின நி்்னவுக்கு எத்த்்ன 
புத்தகஙக்ைக் வகாண்டு வ� முடியும். ெமீ்பததில் 
ஒரு ஒளிதவ்தாகுபபில் ம்பசியவர இநதியரகள் 
ஓ�ாண்டுக்கு கு்றைந்த்பட்ெம் 50 புத்தகஙக்ைக் 
கூட ்படிதது முடிப்பதில்்ல எனறைார. அ்தாவது 
இன்றைய �ாள்களில் வாசிபபுத திறைன மிக 
மிகக்  கு்றைநது வகாண்டு வருகிறைது என்பதில் 
மாற்றுக்கருதது இருக்கவியலாது. ஆ்னால் 
ஒவ்வவாரு ஆண்டும் புத்தகக் கண்காட்சியில் 
விரும்பிப ்படிக்கும் நூல்கள் இனனும் 
விற்்ப்்னயாகிக் வகாண்மட ்தாம் இருக்கினறை்ன. 
வாஙகி ் வத்த புத்தகஙக்ை �ம்மில் எத்த்்ன 
ம்பரகள் ்படிக்கிமறைாம். புத்தகஙக்ை வாஙகி 

அடுக்கி்வததுக் வகாண்டு அ்்தப ்படிக்காமல் 
இருப்ப்தற்கு சுண்மடாகு (tsundoku) எனறு 
வ்பயர. நூல்களுக்கு இருக்கும் மதிபம்ப 
்தனி்தான. மம்டப ம்பச்சு ம்பானறு அல்ல 
எழுதது. ்பல மணி ம��ம் ்பல்மவறு நூல்க்ை 
ஆ�ாய்நது அவற்்றை உள்வாஙகி கை ஆய்வு 
வெய்து எழுதுவது என்பம்த ்தனி க்ல ்தான. 
அதிலும் கை ஆய்வு என்பது இனனும் ெற்று 
கூடு்தலா்ன ்பணிச்சு்ம ம்பால் காணப்பட்டாலும் 
அதிலிருநது கி்டக்கும் ்த�வுகள் என்பது ்தஙகம் 
ம்பானறைது .  அப்படிப்பட்ட ஒரு நூல் 
ஆஙகிலததில் வவளிவநது, வ்பாதுவவளியில் 
கவனிக்கப்படாமற் ம்பா்னால் எப்படியிருக்கும். 
ஆம் அப்படி கவனிக்கப்படாமற் ம்பா்னது ்தான 
‘Let there be India’  எனறை நூல். இ்தன 
சுருக்கப்பதிபபு ்தமிழில் வவளியாகியிருந்தாலும் 
்ப�வலா்ன கவ்னத்்தப வ்பறைாமல் இந்த நூல் 
இருப்பது வருந்தத்தக்கம்த.  

இந்த நூல் குறிதது வ்தளிவாக்கும் முன இந்த 
நூல் வ்பாது வவளியில் கவனிக்கப்படாமற் 
ம ்ப ா்ன ்த ற் க ா்ன  க ா �ணத் ்த  எ ப ்படி 
வ்கப்படுததுவது எனமறை வ்தரிவில்்ல. இந்த 
நூல் ஐம�ாபபிய கிறிஸ்்தவ வமஷி்னரிகள் 
இநதியாவிற்கும் இநதிய வமாழிகளுக்கும் 
எனவ்னன்ன ்பஙகளிபபுச் வெய்்த்னர எனறு 
எழு்தப்பட்டுள்ைது. கிறிஸ்்தவ வமஷி்னரிகளின 
்பங களிப்்பக்  குறி த ்த  நூல்கள்  பிறை 
வமாழிக்ைக்காட்டிலும் ்தமிழிமல மிக அதிகம். 
அ்தற்கு �ா.பி. மெதுபபிள்்ை கால்டுவவல் 
நூலிலிருநது இனறுவ்� ்பல எழுத்தாைரகள் 
வ்� கிறிஸ்்தவ வமஷி்னரிகளின  ்பஙகி்்ன 
மிகத வ்தளிவாக எடுதது்�ததுள்ைார. அந்த 
வரி்ெயில் ்பாபு மக. வரகீஸ் அவரகள் மிகவும் 
கவனிக்கப்பட மவண்டிய எழுத்தாை�ாக 

லமய நீபராட்டத்தில் கவனம் ்ேறாது போன  
‘இந்தியா உருவாகுவதாக’

- கரு. கல். ்சால்ப்ாவியன்  

நூல் அறிமு்கம்
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உள்ைார. இவரு்டய வலட் தியர பி இண்டியா 
எனறை நூல் சுருக்க வடிவில் ்தமிழில் �இநதியா 
உ ரு வ ா கு வ ்த ா க �  எ ன றை  வ ்ப ய ரி ல் 
வவளியாகியுள்ைது. ஆஙகில நூலின சுருக்க 
வடிவம் இநதி, ம்லயாைம், ்தமிழ் ஆகிய 
வமாழிகளில் வவளிவநதுள்ைது.

�ம்்ம ஆை வந்த ஐம�ாபபியக் கிறிஸ்்தவரகள் 
�மது  ம்தசிய வமாழிக்ை அ்தன மாவ்பரும் 
க ரு த து க ் ை  ்ப ரி ம ா ற் றை ம்  வ ெ ய் து 
ஒருவருக்வகாருவர வ்தாடரபுவகாண்டு ஒரு 
மாவ்பரும் ம்தெத்்த உருவாக்கும் ொ்த்னஙகைாக 
்தஙகள் வாழ்க்்க்ய அரப்பணித்த்னர. 
புவியல்ரீதியாக மிகவும் பிரிநது காணப்படும் 
இநதிய ா  ஒரு ம்த ெம ா க  வம ாழிவாரி 
மாநிலஙகைால் இ்ணக்கப்பட்டுள்ைது. கல்வி 
மறுக்கப்பட்ட நி்லயில் ம்பச்சு வமாழி்ய 
மாததி�ம் அறிநதிருந்த ்பாம� மக்கள், 
்தஙகளுக்குள் உ்றைநதுகிடநதுள்ை ம்ப�ாற்றை்ல 
வைரததுக்வகாள்ளும் வி்தததில் அவரகள் 
வமாழிகளுக்கு வடிவ்மபபும் இலக்கணமும் 
எழுதி்னர. கல்வி கற்பிதது இலக்கியஙகள் 
உருவாக உ்தவி்னர. இவரகளின மகத்தா்ன 
்பணி்யக் குறிதது வ�லாற்றைாசிரியரகள் கூட 
மு்றையாக அஙகீகரிக்கா்த நி்லயில், ்பல்மவறு 
ஆவணஙக்ைத ம்தடி எடுதது, ஆ்தா�ஙக்ைத 
தி�ட்டி இநதிய வமாழிகளுக்கு ஒட்டுவமாத்தமாக 
இவரகள் ஆற்றிய அைப்பரிய ்பணி எனவ்னன்ன 
என்ப்்த ஒரு வ�லாறைாகத வ்தாகுததுள்ைார 
ஆசிரியர. அந்த வ்கயில் ஆசிரியர, இநதிய 
வமாழிகளுக்கு வ்பரும் வ�லாற்றுக் கட்ம 
ஆற்றியிருக்கிறைார.

ஆஙகிமலயரகள் ஒருவ்கயில் ெ்னா்த்னததிற்கு 
எதி� ா்ன நி்லப்பாட்்ட எடுத்த்னர . 
கல்கத்தாவிற்கு வந்த கிறிஸ்்தவ வமஷி்னரியா்ன 
வில்லியம் மகரி, இநதியாவில் குறிபபிடத்தக்க 
ெமு்தாய மாற்றைம் நிகழக் கா�ணமாக இருந்தார. 
இவர �ாஜா�ாம் மமாகன �ாயுடன இ்ணநது 
இநதியாவிலிருந்த உடனகட்்ட ஏறும் வகாடூ�ப 
்பழக்கத்்த எதிரதது அ்்த அறைமவ ஒழித்தார. 
அததுடன, அஸ்்ாமில் நீதிமனறைஙகளில் 
அஸ்்ாம் வமாழி புறைக்கணிக்கப்பட்டு, 
வ்பஙகாலி வமாழி புகுத்தப்பட்டது. இ்்த 
அஸ்்ாமியர கடு்மயாக எதிரத்த்னர. அ்தற்கா்ன 
கா�ணம் அஸ்்ாமில் ெரியா்ன வமாழி 
இலக்கணம், வ்�ய்றையற்றை வரிவடிவஙகள் 
ம்பானறை்வ கா�ணமாகச் வொல்லப்பட்ட்ன. 
அபம்பாது அஸ்்ாம் வமாழி்யக் கற்றுத 

ம்தரநது, ‘அஸ்்ாமீஸ் வமாழியின இலக்கணம்’ 
எனறை நூ்ல W. �ாபினென என்பவர எழுதி 
வவளியிட்டார.  1867 இல் பி�ானென அஸ்்ாமிய 
அக�ாதி்யயும் எழுதி வவளியிட்டார . 
இம்தம்பால, குஜ�ாததி வமாழிக்கும் ஐம�ாபபிய 
கி றி ஸ் ்த வ ர க ள்  ஆ ற் றி ய  வ ்த ா ண் டு 
அைப்பரிய்தாகும். கி.பி. 1847 ஆம் ஆண்டில் 
க்ைாரக்ென என்பவர �குஜ�ாததி வமாழியில் 
இலக்கணம்’ எனனும் நூ்ல வவளியிட்டார. 
JVS வடயிலர �குஜ�ாததி ்பாஷானு வியாக�ணம்’ 
எனறை நூ்ல எழுதிய்தால் ,  குஜ�ாததி 
இலக்கணததின ்தந்்த எ்ன அ்ழக்கப்பட்டார. 
இம்தம்பால் ஹிநதி, உருது ஆகிய வமாழிகளின 
வெம்்மப ்படுத்தலுக்கும் வமஷி்னரிகள் ்தமது 
்பஙகளிப்்பச் வெய்்த்னர. ஆஙகிமலய மவ்தாகம 
வமாழிவ்பயரப்பாை�ா்ன வஹனறி மாரடின 
(1781-1812) அபம்பாது ம்பெப்பட்டுவந்த ம்பச்சு 
வமாழி்ய உருமாற்றைம் வெய்து இனறு 
வழஙகப்படும் உருது வமாழி்ய உருவாக்கி்னார.

கல்கத்தாவில் வெ�ாம்பூர ்பல்க்லக் கழகத்்த 
நிறுவிய வில்லியம் மகரி எனறை கிறிஸ்்தவ 
மிஷி்னரியால் எழு்தப்பட்டு அச்சிடப்பட்ட 
மு்தல் கன்னட நூல் ‘கர�ாடக வமாழியின 
இலக்கணம்’ என்ப்தாகும். 1811இல் ஜான 
ஹாண்ட்ஸ் என்பவர ‘கன்னட வமாழியில் 
இலக்கணமும் வொல்லக�ாதியும்’ எனறை நூ்ல 
வவளியிட்டார. அபம்பாதிருந்த புனி்த ஜாரஜ் 
மகாட்்டக் கல்லூரியிலிருநது ‘கர்னாடகா 
வியாக�ணம்’ எனறை நூ்லயும் வவளியிட்டார. 
1859இல் ்மசூரிலுள்ை வவஸ்லியன மிஷன 
அச்ெகததில், கன்னட வமாழியின இலக்கண 
அடிப்ப்டகள்’ எனனும் நூ்ல ்தாமஸ் 
ஹட்ென என்பவர எழுதி வவளியிட்டார. 
ஆ்னாலும் எக்காலததிலும் வ�லாற்றுச் 
சிறைபபுமிக்க நூலாகக் கரு்தப்படும், கால்ட்வவல் 
எழுதிய தி�ாவிட வமாழிகளின ஒபபிலக்கணம்’ 
எனனும் நூல் 1856இல் வவளியிடப்பட்டது. 
இநதியாவின மமற்குக் கடமலா�ப ்பகுதியில் 
வகாஙகணி வமாழி இனறு ்ப�வலாகப 
ம்பெப்படுகிறைது. 1 7 ஆம் நூற்றைாண்டில் 
மகாவாவிற்கு வந்த ஐம�ாபபிய கிறிஸ்்தவ 
வமஷி்னரிகள் வகாஙகணி வமாழி வைரச்சிக்கும் 
்தமது ்பஙகளிப்்பச் வெய்துள்ை்னர. 1805 ஆம் 
ஆண்டில் வில்லியம் மகரி ‘மக�ாத்தா வமாழியின 
இலக்கணம்’ எனனும் விரிவா்ன நூ்ல 
வவளியிட்டார. ம�ாததி வமாழியில் எழு்தப்பட்ட 
மு்தல் ்த�மா்ன நூல் எனறு K.S. அரஜுன 
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மவக்கர குறிபபிடுகிறைார. இ்வ அல்லாமல் 8000 
வாரத்்தக்ைக் வகாண்ட ம�ாததிய வமாழி 
அக�ாதி வில்லியம் மகரியின மிகப வ்பரும் 
்பஙகளிபபு. இவற்றிற்கப்பால், மணிபுரி, 
ம�்பாளி, ஒரியா மற்றும் ்பஞொபி ஆகிய 
வமாழிகளிலும் ஐம�ாபபிய மிஷ்னரிகள் ஆற்றிய 
வ்தாண்டு வ�லாற்றில் குறிபபிடப்பட மவண்டிய 
ஒனறைாகும். 

இநதியா உருவாகுவ்தாக எனறை வொற்வறைாடர 
விவிலியததின வொற்வறைாடர ம்பானறு 
அ்மநதுள்ை்தாமலமய இந்த நூல் ்பல 
அறிஞரகள் ்கயில் மெருவ்தற்குத ்த்டயாக 
இருநதிருக்குமமா எனறு எண்ணத ம்தானறுகிறைது. 
கா�ணம் சில ்த்லபபுகள் புத்தகததின 
உள்ைடக்கத்்த தீவி�ப்படுத்த்தாமல் ம்பாய்விடக் 
கூடும். சில வெய்திக்ை அ்தனு்டய 
உக்கி�ததின ்தன்மயில் கூறி்னால் ்தான 
அ்தனு்டய அழுத்தம்  அதிகம ாகும் . 
உ்தா�ணமாக எனறை ்த்லபபிட்ட ஆவணப்படம் 
வவளியா்ன ம்பாது வ்பரும் அதிர்வ இந்தச் 
ெமூகம் ெநதித்தது. ஏன ஒரு ஆவணப்படததிற்கு 
இப்படியா வ்பயர ்வப்பாரகள்? எனறை 
மகள்வியும் எழுந்தது. ��கல், மலம் எனறு 
வொன்னால் அந்த இயக்கு�ர வொல்லவரும் 
அழுத்தம் அல்லது தீவி�ம் கு்றைநது 
ம்பாய்விடக்கூடும் என்ப்தால் அந்த ்த்லப்்ப 
அவர வ்தரிநவ்தடுததிருக்கலாம். �இநதியா 
உருவாகுவ்தாக� எனறை ்த்லபபும் அத்த்கய 
்பாதிப்்பக் வகாடுக்கவில்்ல எனமறை எண்ணத 
ம்தானறுகிறைது.

�இநதியா உருவாகுவ்தாக� எனறை இந்த நூல் 
16 அததியாயஙகைாக மூனறு பிரிவுகைாக 
பி ரி க் க ப ்ப ட் டு  7 0 0  ்ப க் க ங க ளி ல் 
விரிவ்டநதுள்ைது. மு்தலாம் பிரிவில் இநதியா, 
இநதியாவில் கிறிஸ்்தவம், ்தாய்வமாழியின ெக்தி, 
விவிலியம், வமாழிகள் எனறு ்ப�நது விரிகிறைது.  
இந்த ்த்லபபின கீழ் ஆசிரியர வெய்துள்ை 
ஆய்வுகள் வமாழிக்ை ்மயப்படுததிமய 
வ்பரும்்பாலும் அ்மநதுவிடுகிறைது. கா�ணம் 
இநநூலாசிரியர வமாழி இயல் வல்லு�ர 
என்ப்தாலும் இருக்கலாம். இவர ் கயாண்டுள்ை 
வமாழி �்ட என்பது ெ ா ்த ா �ணமாக 
அ்்னவ�ாலும் புரிநதுவகாள்ளும் அைவிற்கு 
்தாம் கூறைவரும் கருததுக்ை மக்கள் வமாழியில் 
எழுதியுள்ைார என்பம்த இந்த நூலுக்கு கி்டத்த 
வ �ம்  எ்னலாம் .  மமலும் ஒவ்வவாரு 
அததியாயமும் முடிந்தவுடன நூல்டவுகளும், 

அடிக்குறிபபுகளும் உள்ை்ன. இது மமற்வகாண்டு 
ஆ�ாய்வ்தற்கு வழி வகுக்கிறைது. கிறிஸ்்தவரகள் 
இநதியாவிற்கு ஆற்றிய ்பணிகள் இலக்கியம், 
அச்சு, கல்வி, ்பததிரிக்்கது்றை ஆகியவற்்றை 
இ�ண்டாம் அததியாயம் வ்தளிவாகவும், 
விரிவாகவும் எடுதது்�க்கிறைது. �வ்பஙகால் 
வக்ட்� ்தான இநதியாவில் வந்த மு்தல் இ்தழ் 
எனறு ஆசிரியர கூறுகிறைார. ஆ்னால் இ்தழ் 
�டததிய வ்பரு்ம ்தமிழருக்மக மெரும். 
ஞா்னபபி�காசியார்தாம் இ்தழ் �டததிய மு்தல் 
�்பர எனறு காலஞவெனறை �ாணி வா� இ்தழ் 
முன்னாள் ஆசிரியர அ.மா. ொமி அவரகள் 
�கிறிஸ்்தவ இ்தழ்கள் ஓர ஆய்வு� எனறை நூலில் 
முன்வக்கிறைார. இம்த ஞா்னபி�காசியார ்தாம் 
திருக்குறை்ை 1812-இல் “திருக்குறைள் மூல்பாடம்� 
எனறை வ்பயரில் அச்சிட்ட நூமல இனறு �மக்குக் 
கி்டததுள்ை அச்சிடப்பட்ட திருக்குறைள் நூல். 
இந்த நுணுக்க வ�லாற்்றை ்பலரும் ்தவறைவிடுவது 
ம்பால் இஙகும் அந்தப பி்ழ ம�பு 
ஏற்்பட்டுள்ைது. அ.மா.ொமி அவரகளிடம் 
இதுகுறி த து  வ ்த ா ் ல ம ்ப சியில்  ்ப ல 
ஆண்டுகளுக்குமுன �ான ம்பசியம்பாது, அவர 
கூ றி ய  க ரு த து  � வ ்த ற் கின  வ � ல ா று 
ம்றைக்கப்படுகிறைது எனறு ்தான� கூறி்னார. 
வ�லாற்றிலும் வ்தற்கு ம்தய்நது வடக்கு 
வாழ்கிறைது.

�இநதியா உருவாகுவ்தாக� எனறை நூலில் 
வமாழிகளின சிறைபபு குறிதது ்தனித்தனியாக மிக 
நீ ண் ட  வ � ல ா ற் று த  ்த க வ ல் க ் ை க் 
வகாடுததுள்ை்னர. இது ம்பானறு ெமஸ்கிரு்தம், 
வ்பஙகாலி, மடாக்ரி, குஜ�ாததி, ஹிநதி, 
கன்னடா, காஷமீரி, வகாஙகணி, ்மதிலி, 
ம்லயாைம், ம�ாததி, ம�்பாளி, ஒரியா, 
்பஞொபி, ெமஸ்கிரு்தம், ெந்தாலி,  சிநதி, ்தமிழ், 
வ்தலுகு, உருது, மற்றும் ்பழஙகுடிகளின 
வமாழிகள் அ்்னததிற்கும் அ்தன வ�லாற்்றை 
உருவி எடுதது, அ்்த எளிய வடிவில் எவரும் 
புரியும்வண்ணம் எழுதியிருப்பது, நூலின 
வலி்ம்ய �ாம் �னகு உண� முடிகிறைது. சிறிய 
சிறிய நூல்களி்னால் எப்படி ஒரு துணி 
வ�ய்யப்படுகிறைம்தா, அது ம்பானறு ்தகவல்கைால் 
இந்த நூல் நி்றைநதுள்ைது. ்தமிழ் ஆய்வாைரகளின 
்பார்வக்கு எப்படித ்தபபிதது, வ்பாதுவவளிக்கு 
வ�ாமல் வெனறுவிட்டம்த எனறு வருந்த 
மவண்டியுள்ைது. மமலும் இந்த நூல் வழியாக 
நூலாசிரியர ்தரும் எச்ெரிபபு. இன்றைய 
வெய்திக்ை வ�லாறைாக ஆவணப்படுததுஙகள் 
என்பம்த!	 	 	 	 	 l
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